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= olvasd : annyi mint
ám. = annyi mint
(Uh. = átható ige
álé. = átritten
dív. ért. = átvitt értelemben
beltz. = belszenvedő ige
elv. = elvontan, elvont értelemben
ért. = értelemben
fér. kn. = férfi keresztnév
/«. = fö'név
fS- ét mn. = fő és melléknév
gyök. = gyakorlatos
harm. tzr. = harmadik személyraggal
h. = helyett
helyn. = helynév
helyr. = helyragok v. helyraggal
htn. = határtalan mód
ih. = igehatárzó
igék. = igeképző
isz. = indulatszó
k. = középige
kies. = kicsinyező
km. = közmondat

ktz. = kötszó
IctiUe = külszenvedö ige
L = lásd
m.^=: múlt idő
magash. == magashangon
mélyít. =: mélyhangon
mivelt. = miveltetö
mn. = melléknév
mváros = mezőváros
névk. = névképzö
női kn. = női keresztnév
nm. = névmá*
névr. = névrag
Unh. =* őnható ige
'ón. •=. öszvetett
p, v. pl. például
pár. = parancsoló mód
tb. — többes szám
t. i. = tudniillik
tt. = tárgyeset
tulajdon ért. = tulajdon értelemben
t,-. = vagy
c. S. = vesd öszve.
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M, kiaded alakban m, huszonegyedik betű a
magyar ábéczerendben, g a mássalhangzók sorában
tizennegyedik, magán ejtve: em. Mint az ajkak zárlásával képzett, az ajakhangokhoz tartozik, de rokonságban van a nyelvhangok közöl az n-nel is, mint a
mádra és nádra, meder és neder, menet és nevet,
medve* és nedves szók változata mutatja. Sőt általában az n, közvetlenül ajakhangok, pl. 6 előtt m-mé,
az m pedig némely mások pl. t előtt (mint alább) n-né
változik, pl. különb, azonban a kiejtésben ktUSmb,
atomban ; bont, ront, csont és több számtalanok még
helyesírásunkban is megtartják az n-et ezek helyett:
bomt, romi, ctomt stb. (itt alább bővebben). T. i. az
m és n mint orrhangok is oly közel állnak egymáshoz, hogy ha az m kiejtésénél ajkainkat be nem zárjuk,
n hallatszik, az n kiejtésénél pedig az ajkak bezárta
mellett m. Mint gyök vagy törzsbeli végbettt, a 6, p
képzővel szeret párosulni, pl. csom-b, czom-b, dom-b,
gom-b, lom-b, rom-b, tom-b, csöm-b, göm-b, csim-b,
zsém-b, dorom-b, döröm-b, zöröm-b, kam-p, kám-p,
csám-p, hom-p, kom-p, lom-p, csöröm-p stb. A d, g,
t, s ezekből alakult ét, gy képzők előtt könnyebb kiejtés végett gyakran n-re változva ejtetik s rendesen
iratík is, mint, ronda (rom-d-a), göndör (gom-dor),
göngy (göm-gy), göndör (göm-dör), ron-et (rom-cs),
rongy (rom-gy), rongál (rom-gál), ront (rom-t), ont
(om-t), bont (bom-t), Snt (öm-t), hant (hám-t), ttánt
(azám-t), hint (him-t), henger (hem-ger) kentereg (hemtereg), csont (csom-t), hánct (hám-cs), nincs (nem-cs).
így a latinban is : condo, cum-do, congero, contero stb.
Az m-vei kezdődő gyökök száma, mint ma, mád,
mag, magy, stb. mintegy százra, az m végzetfieké pedig,
mint : óm, bőm, rom, som stb. körülbelül kilenczvenre megy. Amazok közöl némelyek 1) hangutánzók:
ma, máv, mávog, mám, mám, mámmám, mámog, macska, mamuk, mohó (mohó), máhol, makog, májtól, máié
(méla), mekeg, ma, mumus, mufla, mukk, mukkan. 2)
gömbölyttded vagy csomós testeket jelentenek: mag,
magy, magyal, makk, mancs, mogy, mogyoró, mony,
monyorú, motyó stb. 3) folyós testre, nedvességre vonatkoznak, egyszersmind p, 6-vel felcserélődnek :
mocs, pocs, mocsár, bocsár, mocsok, pocsék, moctolya,
pocsolya, mostál, paszat. 4) mozgásra vonatkoznak :
moczczan, mozog, mottón, motoz, motóla, matat, ma,
máit, megy, munka, mű. 5) emelkedésre mutatnak :
magot, magasztal, madár.
Többször rokonszervü betűkkel fölcserélődik,
mint : ma bá ; mamlast bamba ; madár badar ; med
ned; makog bokog ; makacs bakáétól; mekeg bekeg;
molyh polyh ; mankó bankó; mete bette ; magot nagy
stb. Rövidítésekben m. = múlt, m. e. •= múlt esztendei vagy múlt esztendőben ; m. é. = műit évi v.
műit évben; ám. >= annyimint; ú. m. = úgymint.
A K A D . MAOV SZÓTAR. IV. KÖT.
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Némely m kezdetű szavaink hasonló értelmű
idegenekkel rokonok, pl. a latin nyelvben : magot
magnus ; máhol mandit, manducat; mar mordét; maradoz moratur; marha (jószág,áru) mén; medmador;
megy meat; merít, márt mergit; metsz metit; meddő
mutilus ; mérték metrum; muttog mussit; mocs mucus;
moh muscns; mond maridat; mord mordaz; morog
murmurat; motoz motitat; mukkan mutit stb.
MA, (1), fn. tt. mát; többese ugyan nincs divatban , de ha több mai időről vagy napról akarnánk
szólani, bízvást mondhatunk mákat is. Értelme: jelen
idő, ami jelennen megy vagy foly; ellentétei: múlt és
jövÖ. Ez értelem rejlik a mát világ, mai kor, mai stokát, mai gondolkodásmód kifejezésekben is. Szorosb
ért. azon idő, mely a legujonnan folyó napot képezi,
vagyis azon nap, melyben jelenuen élünk, vagyunk,
melyet t. i. közvetlenül a tegnap előzött meg és szintén közvetlenül a holnap vált fel. A viszonyító névragokat mind fölveszi, és pedig a ragozás szabályaihoz képest hol megnyúlva, hol rövidnek maradva, pl.
máé (vagy máé) legyen a dicsőség, ne a holnapé,
mának vagy tegnapnak előtte. Pázmán, Ép. Töm. 2.
p. 209. Egy mát nem adok két holnapért. Aki mát
megadta, holnapot nem ígérte. (Km.). Mában helyezem minden reményemet. A tegnapi költség egy részét mába számítom. E beteg mán túl nem él. Nincs
bizonyosb a mánál, s bizonytalan a holnap. Mára
vártunk benneteket, s csakugyan itt vagytok. Tegnapról mára hagyott munka. Mához egy hétre nálatok leszek. Mából holnapot csinált. Máról holnapra
halasztani a teendőket. O csak máról gondoskodik.
Mától fogva nem iszom bort. Máig (vagy máig) sem
tudni, hová lett. Máért (vagy máért) tettünk mindent:
Mával ismét többet élünk. A tegnapot nem lehet
mává tenni. A holnapot mául v. mául venni.
Származékai : mát vagy mái, majd, motí, (régiesen és tájdivatosan: mást), már (v. tájdivatosan .
mán, v. ma, v. marig, v. maron), matág.
MA, (2), időhatárzó. 1) Régiesen ám. jelen időben, latinul : nunc, németül : jetzt. Ez értelemben
többször használja a Müncheni codex Írója. „Bódogok , kik ma éheztek." (Beati, qui nunc esuritis).
Luk. 6. „Ma kedig menekedetet nem válnak. (Nunc
autem excnsationem non habent). Ján. 15. „így a
Bécsi codexben is: „Azért ma imádj müértönk."
(Nunc ergo óra pro nobis). Judith 8. „És ma, uram
királ, Ábrahámnak Istene , irgalmazjh te népednek."
(Ét nunc, domine rex stb). Esther. 12. 2) Most divatozó értelemben különösen ám. jelennen folyó napon,
ez napon. Ma van ma. (Km.). Mit ma véghet viheítt,
holnapra ne halászd. (Km.). Jobb ma egy veréb, mint
holnap egy futok ; vagy : jobb ma egy kis veréb, mint
nagy túzok holnap; vagy : jobb ma nekem egykettS, mint holnap tizenkettő. (Km.), Ma nekem, holnap
neked. Maholnap ám. rövid idő alatt, nem sokára. 1.
MAHOLNAP. Ma nem ett, ám. éhes. Ma van Jakab
nap. (Km.). 3) A tiszai vidéken tájszokásilag ám. tüstént, azonnal. Eredj ma! eredj tüstént, gyere ma
l
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MA-MÁCS

stb. miből következtethetni, hogy az előbbi jelentésekben is a sebes mozgás rejlik, mi a gyorsan
suhanó jelen időt jellemzi. A csagataj nyelvben bot
ám. gyors, hamar (Abneka). Figyelmet érdemel Szalay Á. 400 magyar levele közt, egy 1555-iki levélben a ,ma' szónak ,mihelyt' értelme : „Bízón, hogy
kin voltának az törökök, de bizonynyal nem írhatom
nagyságodnak mith miveltenek . . . . ma megérthem
nagyságodnak megírom." Használtatik öszvetételben
ÍB : márma v. márna.
Ezen eredeti fis nyelvből fenmaradt rövid szó
úgy látszik megvan a latin mane, maturus származékokban, valamint a franczia main szórészben is,
melyből demain (olaszul: domane) és lendemain őszvetett szók eredtek.
MA, (3), hangszó, melyből macs, macska, maműk, maszog, mázna hangutánzók erednek. Szájnyitogatást jelent a májtól, és a majom szókban; ide tartozik a rágicsáló mókus is, elemezve: maókus.
- -MA, vékonybangon : me, névképző, pl. bűzma, duz-ma, szak-ma, szusz-ma, tuty-ma, haj-ma, fityma, kari-ma, tuk-ma, tor-ma, kucs-ma, kot-ma, pisz-ma,
(l-me, is-me, bosz-me, e«z-me. Ebből származott további
alakulással a—mány —meny képző.Elemzését illetőleg
1. Élőbeszéd 140, 141, 143. 1. Egyébiránt a tatártörök nyelvben igen termékeny igenév-képző, s álta.lán azt tartják róla a nyelvészek, hogy a határtalan
módból a végső k elhagyásával származik, pl. bíl-mek,
tud-ni, bü-me tudomány és tudomás (tudoma) ; Kil-mak
cselekedni, Ittl-ma, cselekvény; dik-mek ültetni dik-me
ültetmény v. ültetvény, jon-mak metszeni, jon-ma
metszvény stb. Sőt maga a határtalan mód is (mák,
mek) használtatik igenevül a cselekvés kifejezésére;
azonban megjegyzendő, hogy írásban a ma, me végén,
néma h áll.
MA, (1), több vidéken divatozó tájszólás, aszokottabb már helyett. 1. MÁK.
MA, (2), hangszó, mely különösen a síró macska hangját utánozza a mávog, mdvogdt, és a siró
nyúlét a makog származékokban.
MA, (3), szájtátást utánzó gyök, melyből máié
(szájú), mámor, mámmám, máhol, mámmog erednek;
rokon a megfordított ám gyökkel.
MÁCS, 1) hangszó, melyből eredt macsog törzsök, és ebből a közdivatú macska, (= macsogó),
melynek egyik ismeretes hangja ma, megnyujtvanMÍ,
egyezik vele : vacs is. L. MACSKA. 2) Tájdivatottan ám. mocs, melyből lett macsár, azaz mocsár.
3) Gyöke macsuka szónak, (midőn csomót jelent, mint
,mács' rokon gyök).
MÁCS, (1), (ma-ács ám. csomós, lehet nwínw-bó1
is öszvehúzva, 1. M betű és MÁCSONYA. 1) helynév
melyből Mácsa több helyek neve származott. 2) Gyöke a mácsonya füvet jelentő szónak; 1. ezt.

MÁCSA—MACSKA
MÁCSA, faluk, Arad és Pest m. puszta Bihar
m.; helyr. Mácsá-ra, —n, —ról.
MÁCSÉD, KIS—, NAGY—, faluk Pozsony m.;
helyr. Mácséd-ra, —ön, —ról.
MÁCSIK, (mák-csík) fn. tt mácsik-ot, harm.
szr. —ja. Némely tájakon, pl. Mátyusföldén: csikmák. Néhutt ám. vékonyra tehát csík formára metélt
vagy sodrott, másutt négy szegletre vágott vagy metélt,
vagy szakgatott tésztás étel. Innen : mácsikgzedö,
nyéllel ellátott, öblös fejű, s alatt kilyukgatott edény,
melylyel a megfőtt mácsikot kimerik. Kétségtelen,
hogy az eredeti mácsik mákkal készített csíkos tészta volt, tehát mákcsik, mákos esik, mely a mátyásföldi csUcmák-\}SM egészen, csakhogy fordítva, megvan, t. i. aki mácsikot eszik, az csikót és mákot eszik.
Megjegyzendő, hogy a mácsikot alakja miatt egyszerűen csíknak is nevezik. Néhutt a köznép az eredeti
öszvetételt nem értvéu, már táros mácsik, mákos mácsik-, mézesmákos mácsik-ról is beszél. Azonban több
helyütt, különösen a székelyeknél Kriza J. szerént
,mácsik' alatt csak mákos csíkot értenek, mely szokott nagy pénteki étel sodrott tésztából. Már a régieknél is eléjön pl. Thaly K. gyűjteményében a XVII.
századból:
„Mond az urának : egyél ha hoztál,
Üres konyhára mért házasodtál!
Koporsójáig jász (gyász) dolga annak ,
Kinek szemére effélét hánynak;
Csak rozskása is, kit szívből adnak,
Mézes macáiknál jobb ízű annak."

MACSKA, (macs-ka macs-og-a) fn. tt. macskát.
Széles, természetrajzi ért. ragadozó négylábú állatok
neme, melyeknek sajátságos szerkezetű fogaik élesek,
horgas karmaik hüvelybe rejtettek, s kinyújthatok,
fejeik gömbölyűk, s nyelveik tuskések. (Pelis). Ide
tartoznak az orozlán, tigris, párducz, hiúz stb. Szorosb ért. a közönséges macska, legkisebb faja a fennemlített nemnek. (Pelis catus). Vad macska, mely az
erdők odvas fáiban lakik, szürke szőrű, hátán lefolyó
fekete csíkjai vannak, s farka fekete, gyűrűs. A háti
macska valamivel kisebb, és különféle színű vagy tarka. Ez szaporán tenyészik, s az egereknek és patkányoknak nagy pusztítója. Egyébiránt háziassága mellett sem vetkezik ki vadságából, ravasz természetét
megtartja, s midőn hizelgeni látszik is, sérteni, karmolni szeret A hím neve különösen kandúr. A macska , midőn farkával játszik, azt mondják róla, hogy
fon. Midőn hizelegve szól : dudál vagy dóromból, midőn sir, míog, mávog, nyávog vagy cticzog. Hivó nevei: maczue, esnem, czicea, ctieeus, ctiacuska. Nevét a ma,
mau hangtól kapta, melyből lett macsog, azaz ma, mait
hangon szól; máskép:t>acso</;vagypedigaTOa<?» rágtcsáló
(ftaffáo(tni}
(utata^), csámcsogó, vaczogó hangtól.
Ezek szerént macsogó lett macsoga, macs'ga, macska,
MÁCS, (2), puszta Bihar m.; helyr. Mács-ra, mint : czineg czinke, fecseg fecske, tocsog locska, bugyog l ügy ka, stb. A csagataj nyelvben mosuk vagy
—ön, —ról.

MACSKA ASZTAL-MAC8KAFARKU
Budenz társunk olvasása szerént: mötük, teljesen azonos hangokban is a ,mac8ka' szóval. Mint ismeretes
házi állatról több példabeszéd van, pl. alázatos v.
alamuszi macska nagyot ugrik, s egeret fog. Alánéző
macskának nem kell hinni. Lám oly bölcs, mint az én
macskám. Nekem is volt egy bölcs macskám, a csávába
holt. A jó macskát bőréért meg szokták nyúzni. Ilitelkedik, sterelmes, ravasz, mint a macska. Talpra ugrik,
mint a macska. Macskavér szorult bele. Eltörte a macska starvát, ám. csínyt követett el. A macskának még
a kölyke is örömest egerest. Úgy ül a lovon, mint macska a sövényen. Nincs otthon a macska, ctinctognak át
egerek. Elkapta, mint macska át egeret. Kriza J. szcrént a székelyeknél következő nevei fordulnak elő:
OtiU, Csini, Ceircti, Mirók, Tarka, Sárga, Ordos, Geretdi, Vadast, Pisti, Ugri, Sajti, Lesi, Egerest, Miczi,
Minka, Mióka. Átv. ért görhes, sovány kis ló. Ez a
kit macska alig Mosta a kocsit. Papmacska, nagy szőrös hernyó, mely a fák leveleit pusztítja. Pókmacska,
Rábaközben általán ám. hernyó. Vasmacska, két vagy
három horgas ággal ellátott eszköz a hajókon, mely a
víz fenekére eresztve a földbe kapaszkodik, mint karmaival a macska szokott fogódzani. Ujabb időben:
horgony. Szintén vasmacska vagy csak macska a tűzhelyen, azaz vas lábakon keresztül fekvő vas szál,
melyre a fát rakják. Jelent ásóval felhányt kis földkupaczot is, mely a sik téren úgy látszik, mint a
hnnynyászkodó macska. Macskákkal kijelölni a felosztott réteket. Macskákat hányni. Zsugorodást jelent ez
igében: macskásodik, pl. megmacskásodott az ina, ám.
görhes macska gyanánt öszvezsugorodott.
MACSKAASZTAL, (macska-asztal) ősz. fa. Tréfásan, ÓZOD kis asztal, hol a gyermekek esznek, kiket a nagy asztalhoz nem ültetnek.
MACSKABŐR, (macska-bőr) ősz. fa. A szoros
ért. vett macska bőre. Macskabörböl csinált dohánytacskó. A jó macskát bőréért meg s*okták nyúzni.
MACSKACSIPKEPITY, (macska-csipke-pify)
ősz. fn. A csipkepityek neméből való növényfaj, melynek virágai a szár- és ághegyeken gyűrűs füzérekben
állanak, gyűrűi kocsányosak, levelei nyelesek, szívfonnák, fogas fürészesek, szöszösek. A macskák szeretik. Köznépi nyelven : macskafii, v. —nádra, v.
—méteüce, v. —menta. (Nepeta Cataria).
MACSKAEZÜST, (macska-ezüst) ősz. fn. Ezüst
gyanánt csillogó fehér csillámkő.
MACSKAFA, (macska-fa) ősz. fa. Tájdivatosan,
tyákülő, kakasülő az épület padlásán. •
MACSKAFARK, (macska-fark) ősz. fn. 1) Tulajd. ért. a macska nevű állat farka. Macskafarkat simogatni. 2) Némelyek szerént Keletindiai növénynem,
melynek virágfüzérei macskafarkhoz hasonlók. (Caturus). 3) L. MACSKAFARKU SZIGORÁLL alatt.
MACSKAFARKU SZIGORÁLL, a szigorai! nemű növény egyik faja; füzérje egy az ágatlan szárhegyen ; levelei ellenesek, csipkések, tompák, éphegyfik; szára tövön görbe. (Veronica spicata). Közéletben : kék macskafark.

MACSKAFEJ — M ACSKAMK/O
MACSKAFEJ, (macska-fej) ősz. fn. 1) A macska nevű állat feje. 2) Átv. ért. gömbölyű fej, milyen
a macskanemű állatoké.
MACSKAFEJÜ GOMBÓCZ, nagy gombócr , v.
gölődör.
MACSKAFÜ, (macska-fű) ősz. fn. 1. MACSKACS1PKEPITY.
MACSKAGÉM, (macska-gém) ősz. fn. 1. CSILLAQFÉREG.
MACSKAGYÖKÖNKE, (macska-gyökönke) ősz.
fa. Növényfaj a gyököukék neméből, melynek minden levelei szárnyasak, levélkéi láncsásak, fogasak,
szára barázdás. Gyökere szagos, a macska szeret vele
játszani. (Valeriána officinába). A közéletben: macskagyökér, v. mezei nárdus v. terjékfil.
MACSKAHERE, (macska-here) ősz. fa. A lóherének gombos virága, szőrös csészéjü faja; füzér!
hengerdedek, nagyon gyapjasak; csészéje fogai serteszálúk, a bokrétánál hosszabbak; levelei visszástojásdad-szálasak; virága apró fejér; máskép szintén
a közéletben: herehura, nyúllábfü, itgorkanöszöfü ; növénytani néven : herehura lóhere. (Trifolium arvense).
MACSKAKŐ, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—ko-re, — n, —rSl.
MACSKAKÖLYÖK, (macska-kölyök) ősz. fn. A
macska nevű állatnak fia. Általán a kutya és macska nemű állat fiát kölyöknek nevezi a magyar. V. ö.
CZENK.
MACSKÁLÓDIK, (macs-ka-al-ó-d-ik) k. m.
macskálód-tam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. nyűgölődik; továbbá, ügyetlenül, ferdén tesz valamit.
(Kriza J.).
MACSKAMAJOM, (macska-majom) ősz. fa. Általán azon majmok neme, melyeknek hosszú farkaik
vannak. (Cercopithecus).
MACSKAMAMÓ, (macska-mamó) ősz. fa. A
kétföbb hfmesek közt a fedetlen inagvúk osztályához
tartozó növényfaj. Növénytani néven : vérestorku mamó. Szára felálló szőrös, lehajtó szőrökkel, levelei
nyelesek, tojáskerek-szfvesdedek, bevagdalt fürészesek, néha fejér foltokkal jegyesek, gyűrűi mintegy
hatviráguak. 'Virága sárga, nyakon verhenyes; alsó
ajakán az ínyénél két narancsszín folt. (Galeobdolon
luteum, v. Galeopsis Galeobdolon). Köznyelven még
másképen: sárga holt csalán, v. pettegeteft levelű holt
csalán.
MACSKAMÉNTA, (macska-menta) 1. MACSKACSIPKEPITY.
MACSKAMÉZ, (macska-méc) ősz. fn. Nyálkás
nedv, melyet többféle fák és növények kiizzadnak, s
ha nedvének nagyobb része elpárolog, szilárd, szívós
testté lesz, s csak vízben olvad fel, mézga (Gnmmi).
MACSKAMÉZELKE, (macska-mézeiké) lásd :
MACSKACSIPKEPITY.
MACSKAMEZÖ, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —mezö-re, —n, —ró'?.
l*

MACSKANÁDRA — MACSKAZUG
MACSKANÁDRA, (macska-nádra) 1. MACSKACSIPKEPITY.
MACSKANADRÁG, (macska-nadrág) ősz. fh.
Tréfásan, széles metélt tészta, melyet húslevesbe szoktak főzni. Némely tájakon tűi a Dunán, sűrűn fb'zött
s megzsírozott reszelt tészta.
MACSKARIVÁS, (macska-rivás) ősz. fa. Abakzó macskának éles, fülsértő kiáltozása.
MACSKÁS, (1), (macs-og-a-as)mn.tt.ntac«í:<í*-<,
v. — át, tb. — dk. 1) Macskákkal bővelkedő, kinek
macskája van. Macskáé ház. 2) Átv. ért. zsugorodott
inu. Eléfórdúl Sz. Margit életében. V. ö. MACSKÁSODIK.
MACSKÁS, (2), erdélyi faluk HOSSZÚ—, MAGYAR—, Doboka m. puszta Hont m.; hely. Maetkásra, —ön, —ról.
MACSKÁSODIK,(macs-og-a-as-odik) k. m. mactkásod-tam, —tál, —ott. Mondják inakról, midőn öszvezsngorodnak. V. ö. MACSKÁS.
MACSKÁSTUL, (macs-og-a-as-t-ul) ih. Macskával vagy macskákkal együtt. Ebestül macskástul oda
vagyunk. (Km.).
MACSKASZEM, (macska-szem) ősz. fh. Szürke
vagy zöld, sárgás és csillogó szem, milyen a macskáké. Átv. ért. oly szem, mely sötétben is féligmeddig
lát, mint ezt a macskáról tartják.
MACSKATEKERŐ, (macska-tekerő) ősz. fn.
Hajósoknál a vasmacska felvonására a hajó elején
felállított eszköz , melynek fekmentes tengelyére
hajtják föl a vasmacska kötelét vagy lánczát, s úgy
húzzák fel magát a vasmacskát vagy horgonyt. Máskép : vasmacska- tekerő, horgonytekerö. (Ankerwinde,
Bratspill. Kenesey Albert).
MACSKATÖVIS, (macska-tövis) ősz. fn. Növényfaj az iringók neméből, melynek szára ágasbogas, gyökérlevelei nyelesek, a többik nyeletlenek,
mind szárnyasán szabdaltak, sallangjai tövishegyüek.
Virága fehér. Máskép szintén a közéletben: Srdögszekér v. —borda v. —rokolya, v. —keringő, átkötött
szamár v. százfejil v. fejér v. mezei tövis; növénytani
néven : mezei iringó. (Eryngium campestre).
MACSKAUGRÁS, (macska-ugrás) ősz. fa. Ugrás, melyet a lesben meghunyászkodott macska tesz,
midőn a zsákmányra ugrik, vagy széles ért. midőn
akármely czélból ugrándozik.
MACSKÁZ, (macs-og-a-az) áth. m. macskát-tam,
—tál, —ott. L. MEGMACSKÁZ.
MACSKAZENE, (macska-zene) ősz. fn. Utczai
aljas bosznállás neme, midőn valamely éjjeli órában
öszvecsődült népek a macskák éktelen ri vasát, nyávogását utánozva, vagy más fülsértő hangszerek zűrzavarával valamely gyűlölt személyt saját lakása előtt
nyilvánosan boszantják és kigunyolják.
MACSKAZUG, (macska-zug) ősz. fn. Zug a
konyhában, vagy a tűzhelyen, hová a meleget kedvelő macskák szeretnek bújni. Továbbá a kamara-,pinczc-,padlásajtók alján hagyott hézag, melyen az ege-
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résző macskák be és ki bújhatnak. Máskép : macs
kátyúk v. macskalyuka.
MACSKÓCZ, falu Vas m.; helyr. Maetkoct-ra,
—ön, —ról.
MACSÓ, erdélyi falu Hányad m.; helyr. Mactó-ra, —n, —ról.
MÁCSÓ, falu Nyitra m.; helyr. Mácsó-ra, —n,
— ról.
MACSOLA, falu Bereg m.; helyr. Macsolá-ra,
—n, —ról.
MÁCSOLYA, (mács-oly-a) 1. MÁCSONYA.
MÁCSONYA, (mács-ony-a) fa. tt. máctonyát.
Dunán túl, szálkas, hosszúkás levelű lapu, mely a
gabona között szeret tenyészni. Növénytani néven a
négyhímesek seregébe, és egyanyások rendébe tartozó növénynem, virága csoportos, körcsészéje sok levelű, csészécskéji kicsinyek a magzatok felett; bokrétája csöves négy metezésű; csészécskéje a magon oszlopos koszorúnak marad; vaczka kúpos polyvás.
(Dipsacus). Különösen : takáesmácsonya, köznéven :
bogácskor ó, takácsvakaró is. (Dipsacns fullonum). Van
erdei mácsonya (Dipsacus silvestris) köznéven: gólyahúgy, csapóecset; továbbá héjakátmáesonya (D.laciniatus) köznéven :szomjutl)vis,pásttoi-vesstö,vénusftírdö stb.
Minthogy a mácsonya bogácsos, azaz gombos, csomós
fejű, rokon a szinte buczkósat, csomósat jelentő manct,
mák, mankó, és macsuka szókkal, 1. ezeket saját rovataik alatt.
MACSOVA, falu Krassó m.: helyr. Maetová-ro,
—n, —ról.
MACSUKA, (macs-og-a) fa. tt. macsukát. A székelyeknél jelenti valaminek bunkóját, gombját, s néhntt magát a bunkós botot is. Gyöke maci rokon a
csomót, fatekét jelentő mancs szóval.
MACSUKAS, (macs-og-a-as) fa. tt. macsukát-t,
tb. —ok. Hatósági szolga, hajdú, poroszló, ki (mintegy macsukával fegyverkezve) az illető rabokra felügyel. Erdélyi szó. V. ö. MACSUKA. .
MACSUZ, fa. tt. macsuí-t, tb. —ok. Ételnem,
reszelt vagy daratésztából, melyet vízben megfőzve
tejjel esznek. Erdélyi szó.
MACZ, (gömbölyű kicsi v. kedves), kecsegtető
indulatszó, módosítva macta, maczi, macssus, mactkó. 1)
Mondják lovaknak: Mact mae» ! máskép : ne ne ! Nem
mindenkor lesz ám macsc macz, (km.), azaz nem mindenkor fognak édesgetni.Továbbá a kis csikónak: mám.
Ne maczi ne! 2) Kicsinyezve maczus,maczu#ka, a macskának. Cziczuska, mactuska. 3) Mint afféle édesgetve
kedvező vagy pedig gömbölyű kedves, egyszersmind
gyöke a népies nyelven divatos macta (szerető, kedves) szónak. 4) Némely lágy fák, különösen fűzek,
és rekettyék barka nevű hajtása, Dunán túl cxictamacza, mivel sima szőrű, és simogatni szokták, mint
a cziczát néhutt : mactóka. 5) A mactat szóban átalakult matz, melyből lett a divatosabb maszat, mastatol, néhutt túl a Dunán pasz, pattot, patzafol.
MACZA, (macz-a) fa. tt. maczát. Népies köznyelven ám. kedves nő, szerető, különösen, kivel va-

MACZAALMA -MADÁR
laki tiltott viszonyban él. Olyan mint ctucza. Édes
maetám. Rokon hozzá a mátka és persa: mádé (nőstény).
MACZAALMA, (macza-alma) ősz. fh. LeányC6ÖCBÜ alma.
MACZABIRKA, (macza-birka) ősz. fh. Rövid
fülű birkafaj.
MACZAT, MACZATOL, MACZATOS, 1. MASZAT, MASZATOL, MASZATOS.
MACZEDÓNIA, A régi görög birodalom egy
része, ma körülbelül Selanik és Rumili az európai
Törökországban. Nálunk falu Torontál m.; belyr. Mactedóniá-ba, —n, —ról.
MACZHÁZA, falu Pozsony m.; helyr. —hátára, —», —ról.
MACZI, fn. tt. macsi-t, tb. —k. Csikót, vagy
általán lovat kedvesen szólító név. Ne mám, ne !
Máskép : muczi.
MACZKÓ, (macz-kó v. macz-ka-d) kicsiny, fn.
tt. mactkót. 1) Csikót hívó szó. 2) Jelent kis parragi
lovat 3) Medve. 4) Lapitó, széles fejű kalapács a
váshámorokban.
MACZÓKA, (macz-ó-ka) kicsiny, fn. tt. maczókát. Fűzfa, vagy rekettye tavaszi barkás hajtása, mely
gömbölyű és pölyhös, milyet virágvasárnapokon szokás szentelni, máskép : cziczamacza. A gyermekek
szeretik simogatni, mint a cziezát.
MACZONKA, falu Heves m.; helyr. Maczonkára, —n, —ról.
"MÁD, (1), elvont gyöke 1) »Mada, Madácska,
és Madocsa helyneveknek; 2) madár származéknak,
melyben emelkedést, különösen repülést jelent, midőn
rokon a szanszkrit pat gyökkel; vagy pedig tojást,
monyát jelent, s ekkorrokon a magyal, mogyal, magyaré, mogyoró nevek lágyított magy, mogy gyökével. V.
ö. MADÁR. Ezen gyöktől ered madzag is. V. ő.
MADZAG-. Vékony hangon ejtve: med, azaz ned, nedv,
melynek megfelel a latin madeo, madidits, és a német
nőtt gyöke. Vájjon a fennemlített helységek nem-e
nedves területű fekvésöktöl vették neveiket ?
MÁD, (2), NAGY—, falu Pozsony m.; helyr.
Mad-ra, —ön, —ról.
MÁD, mváros Zemplén m.; helyr. Mad-ra, —ön,
—ról.
MÁDA , m város Szabolcs m.; helyr. Madá-ra,
—n, —ról.
MÁDA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Madara, —n, —ról.
MADÁCSKA, falu Nógrád m.; helyr. Madáctka-rá, —ön, —ról.
MADÁR, falu Komárom m.; helyr. Madar-ra,
—ön, —ról.
MADÁR, (mad-ár) fn. tt. madártv&gy madarat,
tb.—ok. Kicsiny, madárka vagy madárka, ritkábban,
madaractka. Azok közé tartozik, melyek ragozáskor a
szabályhoz képest, amint t i. ön- vagy mássalhangzón
kezdődő raggal köttetnek össze, éketvesztenek, mintha
rövid madár volna, valamint származékai is, pl. marfan, madarat, madaram, a rövid törzsökhöz járul-
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nak. Van ily nevű helység is Komárom vármegyében :
Madár nem madár. Személyragozva szintén rövid :
madaram, madarad stb. Neve azon osztálybeli állatoknak, melyek meleg és veres vérnek, tüdőn lélekzenek, tojások által szaporodnak, csőrük és két lábuk
van, s tollas szárnyaiknál fogva a levegőbe emelkedni, azaz repülni képesek. Szárazföldi, víti, tavi, tengeri, mocsári, parti, erdei, vándor, ragadozó, éneklő, házi stb. madarak. Madarakat fogni, lőni, tartani. A
házi madarak más neve : baromfi v. majortag. Minthogy repülni szoktak, innen a szabadon szállongok
jelzője: égi. „Már az égi madarak és erdei vadakötet
imádják." (Karács, ének).
„Ide künn a zöd erdőbe,
Madár lakik egy fészökbe.
Én is oda mönnék lakni,
Ha egy fészköt tudnék rakni."
„Hervadt az a rózsa,
Mejnek szénye (színe) nincsen,
Bágyadt az a madár,
Mejnek tása (társa) nincsen."
Székely népdalok.
A madárról sok a közmondás és példabeszéd, pl. a
madár akárhová repül, mindig otíhonn van. Stábod,
mint a madár. Kicsin madárnak fészke it kicsin. KSnynyü, mint át ólommadár. Ritka madár a jó szerencse,
át igaz barátság. Rósz madár az, aki maga fészkébe
rutit, vagy aki tollat nem bírhatja. Jó madár, drága
madár, szép madár, gúnyos és roszaló nevek.
„Elmehetsz, drága madár,
Nekem nem kell csapodár."
(Népd.)
Madarat fogni, gúnyosan ám. bujdosót, csavargót kézre keríteni. Éji madár, éjjeli csavargó. A madár szó
mint állatosztályt jelentő nevezet néha a nemi vagy
faji névhez ragasztatik, pl. Fogolymadár, gólyamadár,
sólyommadár, húr ősmadár, rárómadár, fáctdmnaddr,
structmadár. Néha a névnek lényegét teszi, mint :
császármadár, paradicsommadár. Átv. ért. a disznólábban levő inas hús, mely megsütve verébhús izü.
Madara szokik a lónak v. megindul, midőn torokmirigye megdagad. Gyermek nyelven a kis madár badács.
Mi e szó elemzését illeti, több ismeretes nyelvekben a madarat vagy tojó, vagy repülő, vagy mindkét
tulajdonságáról nevezték el. Tojásra vonatkoznak talán a vogulfinn : oija madár, és lapfinn : aiva tojás.
Repülés viszonya van a hangokban is egyező szanszkrit pat, honnan : paíámi (szállók, repülök; esem) és
patát v. pataga (madár), között; így a hellén astopat,
arrjróg, nnpór, és a szláv pták; továbbá a német Vogel
ésjliegene alatinvolare és volucris; s a repülés suhanó hangja után talán a török kos-mák (szaladni) és
kút (madár) között, melyhez tartozik a magyar madárüzö hess! repülj. 1) Amennyiben madár v. madár
szóban a tojás, vagyis mony (tikmony, lúdmony stb.)
alapfogalma látszik rejleni, gyöke mád, gömbölyűbben mód, mint Dunán túl némely vidéken ejtik,
modár, rokon a mogy, mogyoró, tájdivatosan mogyoró,
magyal v. mogyal (bogyótermö fa), a mony, bőd, bogy,
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bogyó azokkal, mint melyekben alapfogalom a gömbölyű alak. Ide tartozik a hímgolyót jelentő finn manó,
muno, munyi, mok. Másik alkotó része ár v.ar.ha a hasonló képzőü sudár, hínár, bogár, ctapodár stb. szókkal hasonlítjuk össze, úgy látszik, nem egyéb, mint
az alapszó tulajdonságát jelentő képző ár v. ár; e seerént madár ám. madó módé v. mada moda, azaz tojó
t. i. állat. 2) Ugyanezen ár képzővel amennyiben mád
mozgást, különösebben emelkedést jelent, az emelkedési vagy repülési tulajdonság jelöltetnék.
MADARACSKA, (mad-ar-acs-ka) fh. tt. madaracskát. Kétszerezve kicsinyező. L. MADÁRKA.
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MADARÁSZPÓK, (madarász-pók) ősz. fű. Legnagyobb pókfaj, mely az apró kolibri-madarakat hálójába bonyolítja s elfogja.

MADARÁSZPÓZNA, (madarász-pózna) ősz. fn.
Madarászok póznája, melyre a lépvesszőket rakják ;
másképen: lépfa, SsztorH.
MADARÁSZPUSKA, (madarász-paska) ősz. fh.
Kisebbfélepuska, melyből szatymával kisebb madarakat lődöznek.
MADARÁSZSÍP, (madarász-sip) ősz. fn. 1. MADÁRSÍP.
MADARÁSZTANYA, (madarász-tanya) ősz. fn.
MADÁRÁRUS, (madár-árus) ősz. fn. Személy, Emeltebb hely, hol a madarászok hálóikat kiterítik,
ki madarakkal kereskedést tíz.
vagy lépfaikat felállítják, s általán azon hely, hol lesMADARAS, (1), (mad-ar-as) mn. tt. madárcu-t, ben szoktak ülni v. állni.
v. —át, tb. —ok. Madarakkal bővelkedő, madarakat
MADÁRBOGYÓ, (madár-bogyó) ősz. fn. A bertartó. Madaras tavak, erdSk. Vannak ily nevű több kenyék neméhez tartozó cserjefaj, melynek fája köhelységek is.
zépszerű, levélkéi gyönge korukban szőrösek, azután
MADARAS, (2), mváros aN.-Kunságban, falu megkopaszodnak: virágai ágasbogas bogernyőben,
Bács m., erdélyi fala Csík székben, paszta Baranya anyaszála három-négy, gyümölcse apró veres. Másm. BACZKA—, MEZŐ—, Maros székben; helyr. Ma- kép: piros kutyacseresnye, veres berkenye. (Sorbns andár as-r a, —ön, —ról.
cuparia). Gyümölcsét a madarak kedvelik.
MADARASDI, (mad-ar-as-di) fh. tt. madarasait,
MADÁRCSALÓ, (madár-csaló) ősz. fn. Mivel
tb. —k. Gyermekjáték, mely ben a játszók egyik része a madarászok lépre vagy hálóba, vagy csaptába édesragadozó, másik szelíd madarak képében játszik. Ilyen getik a szabad madarakat Különösen a madarak hangaz úgynevezett ludasai, csibésdi.
ját utánzó síp vagy kalitkába zárt madár, mely roMADARÁSZ, (1), (mad-ar-ász) fn. tt. mada- konait hívogatja, máskép : hivóka v. csalóka.
rász-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Személy, ki maMADÁRCSAPDA v. —CSAPTA, (madár-csapdarakat fogdos. 2) Madarakat kedvelő. 3) Madarak- ta) ősz. fű. Csapta, melylyel madarakat, kivált apróbkal bánó, azokat etető.
bakat fogdosnak. V. ö. CSAPTA.
MADARÁSZ, (2), (mint föntebb) önh. m. madaMADÁRCSEVEGÉS, (madár-csevegés) öu. fn.
rdst-tam, -• tál, —ott, pár. —«. Madarakat fogdoz, Kisebb madarak, kivált a verébnemüek csengő hangivadász.
csalása, V. ö. CSEVEGÉS.
MADARÁSZ, (3), falok Bihar, Pozsony, SzatMADÁRELESÉG, (madár-eleség) ősz. fn. Áltamár m.; helyr. Madardss-ra, —ön, —ról.
lán, amivel madarak élnek. Különösen a házi, és szoMADARÁSZÁS, (mad-ar-ász-ás) fh. tt madara- bai madarak étke, pl. gabona, kendermag, kása, hanstás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetőleg gyatojás, stb.
vadászáé, midőn valaki madarakat fogdos.
MADÁRÉNEK, (madár-ének) ősz. fn. Ének,
MADARÁSZAT, (mad-ar-ász-at) fn. tt. mada- melyet bizonyos nemű és faja madarak tesznek, mirástat-ot, harm. szr. —a. Madarászás elvont értelem- ben különösen a verébnemhez tartozók tüntetik ki maben véve, vagy mind az, miből a madarászáé áll; a gukat.
MADÁRENYV, (madár-enyv) ősz. fh. 1. MAmadárfogásnak mestersége, gyakorlata.
MADARÁSZATJOG, (madarászat-jog) ősz. fn. DÁRLÉP.
MADÁREPER, (madár-eper) ősz. fn. Apró szeJog, melynél fogva bizonyos helyen madarászni szabad.
mű, kemény húsa eper.
MADARÁSZGAT, (mad-ar-ász-g-at) gyakor.önh.
MADÁRÉTÉK, (madár-étek) ősz. fn. 1. MAm. madarástgat-tam, —tál, —ott, pár. madarászgaes.
DÁRELESÉG.
Gyakran, vagy folytonosan madarász.
MADÁRFÉSZÉK, (madár-fészek) ősz. fn. KüMADARÁSZHÁLÓ, (madarász-háló) ősz. fn.
lönféle
anyagból sajátságos módon készített fészkek,
Háló neme, melylyel madarakat szoktak fogni, milyen
melyekben a madarak tojnak, fiaikat kikőltík és fölpl. a fürjeket fogó vagy csapóháló.
nevelik. V. ö. FÉSZEK.
MADARÁSZÓ, (mad-ar-ász-ó) mn. tt madaráMADÁRFI, (madár-fi) ősz. fn. Tojásból kikölt, s
sző-t. Aki madarász. „A zöld erdőben vadászó, madamég
növekedésben levő ifjú madár. Különösebb
rászó emberek zöldbe öltöznek, hogy a hasonlatosság
névvel : verébfi, fecskefi, galambfi stb. V. ö. FI.
édesgesse, ne ijeszgesse a vadakat" Pázmán P.
MADARÁSZPANK, (madarásr-pank) ősz. fn. 1.
MADARÁSZPÓK.

MADÁRFOGÓ, (madár-fogó) ősz. fn. 1) Általán, minden eszköz, melylyel szabadon élő madara-
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kát fognak, mint: háló, csapta, tör, lép stb. 2) 1. MADARÁSZ.
MADÁRGANÉJ, (madár-ganéj) ősz. fn. A madaraknak sajátnemü csípős erejű ganéja. Némelyeket
gyógyszerül is használ a nép, mint a veréb-, galambganéjt gyomorrágás, csipedés ellen.
MADÁRHÁLÓ, (madár-háló) ősz. fn. Madarak
fogására sajátszerfileg készített, és alkalmazott háló,
különböztetésfil a halász- vagy lepkehálótól. V. ö.
HÁLÓ.
MADÁRHANG, (madár-hang) 1. MADÁRSZÓ.
MADÁRHÁZ, (madár-ház) ősz. fn. "A házi madarak számára épített ól, vagy búg. Ilyen különösen
a galambház-, melyet duczra szoktak építeni.
MADÁRKOR, (madár-húr) ősz. fn. 1) Növénynem a tízhímesek seregéből éa ötanyások rendéből;
csészéje ötleveltt, bokrétája öt szirmú, kinyíló, szirmai két metszésnek, tokja tojásdad, tetején nyíló, egy
rekeszti. Virága fehér. (Cerastium). Fajai két osztályúak, ú. m. hosszudad, és gömbölyű tökük. 2) Közéletbeli nyelven így hívják a veeszös fagyalt is. (Ligustrum vnlgare).
MADÁRHÚS, (madár-hús) ősz. fn. A madár nevű állatnak húsa, milyenek a lúdhiís, tyúkliús, pulykahús, fogolyhús stb. Átv. ért. minthogy a természeti szabad állapotban levő madarak húsa jobbadán ösztövér szokott lenni, innen jelent, más állatokra, kivált
emberre alkalmazva, sovány, szikár testet.
MADÁRHÚSU, (madár-húsú) ősz. mn. Átv. ért.
ösztövér, sovány, szikár testű. Madárhúsu ember. Madárhiísu ló.
MADARI, (mad-ar-i) mn. és fn. tt. madarí-t, tb.
—ok. 1) Madár nevű helységből való. 2) Különös
szőlőfaj neve.
MADÁRISMERÖ, (madár-ismerő) ősz. fa. Természettudós, ki különösen a madártanban jártas. (Ornithologns).
' MADÁRJÓS, (madár-jós) ősz. fn. Személy, ki a
madarak röpüléséből, énekéből, kiáltásából jövendőt
mond. Nevezetesek voltak, és nagy szerepet játszottak különösen a régi római madárjósok (augurok).
MADÁRJÓSLAT, (madár-jóslat) ősz. fn. Jóslat,
melyet a madarak röptéből vagy szavából mondottak
vagy mondanak.
MADÁRKA, (mad-ár-ka) kicsiny, fn. tt. madárkát. Máskép : madárka. Madár, mely neménél fogva kicsiny, vagy fiatal, fia madár.
„Óh édes madárkám,
Csacsogó szajkócskám,
Jaj be megfognálak
Ha megfoghatnálak."

Népd.

MADÁRKALITKA v. —KALICZKA, (madárkalitka) ősz. fn. Kalitka, melyben bizonyos szobai,
különösen éneklő madarakat fogva tartanak, különböztetem! más fogolyállatokat elzáró, pl orozlánkalitkától.
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MADÁRKELEPCZE, (madár-kelepcze) ősz. fn.
Tőr, v. tőrök, hurok, melylyel madarat fognak. Szélesb ért. mindenféle madárfogó eszköz.
MADÁRKERESKÉDÉS , (madár-kereskedés)
öez. fn. Kereskedés, melyet valaki élő, kivált éneklő
vagy ritka madarakkal 'űz.
MADÁRKÖLES, (madár-köles) ősz. fn. A kőmagok neméhez tartozó növényfaj, melynek magvai
fehérek, simák, bokrétája a csészéből alig ér ki, levelei lancsasak. Gyöngyszinü magvait gyöngyök közé
is fűzik. Máskép szintén a közéletben : gyöngykölea,
napkása, tengeri kihnagvufü ; növénytani néven: gyöngy
kömag. (Lithospermum officináié).
MADÁRKÖLTÉS, (madár-költés) ősz. fn. A
madarak szaporításának módja, midőn tojásaikat vagy
kotló nőstény által, vagy bizonyos fokig fűtött kcmenczébeu felfakasztják, s a bennek életre fejlett
ivadékot világra hozzák.
MADÁRKÖLTÖZÉS, (madár-költözés) ősz. fn.
Általán a madaraknak egyik vidékről vagy országból
vagy világrészből egy másikba való távozása. Különösen oly madarak vándorlása, melyek az évszak valamely részében bizonyos tájon vagy égőv alatt kívánt
eleségöket nem találván oda húzódnak, hol megélhetnek. Ilyenek a mocsárokban éldegélő gólyák, a
nyár bogarait, férgeit vadászó fecskék, melyek mindig a melegebb évszakot vagy égövet keresik föl.
MADÁRLÁB, (madár-láb) ősz. fn. 1) A madár
nevű állat lába. 2) A természetrajzban a körbeczök
neméhez tartozó növényfaj, melynek levelei szárnyasak, virági gombosak, murvásak, czikkhüvelyei hengeresek, begörbültek, s innen a neve. Máskép szintén
a közéletben: íehénoidtíó fd ; növénytani néven: henyéld körbectö, (Ornithopns perpusillus).
MADÁRLÉP, (madár-lép) ősz. fn. Bizonyos fák
különösen tölgyek bogyóiból kifőzött ragadós lép, melyet a madarászok kisebb madarak fogására szoktak
használni. V. ö. LÉP.
MADÁRLILIOM, (madár-liliom) ősz. fn. A sármák neméhez tartozó növényfaj, egész neve a közéletben : sárga madárlüiom, máskép : tárga tyúktaréj,
növénytani néven : sárga sárma. (Ornithogalum lutenm).
MADÁRLÓROM, (madár-lórom) ősz. fn. Növényfaj a lórom nemek kétlaki, és felemás virágú osztályából. Virágai kétlakiak, levelei keskeny láncsás
dárdasok. Máskép a közéletben: meséi fölét sóska, madársóska. (Rumez acetosella).
MADÁRLÖVÉS, (madár-lövés) ősz. fn. Madarak ellen irányzott lövés, vagyis a vadászásnak azon
neme, midőn valaki lőfegyverrel öl madarat.
MADÁRMONY, (madár-mony) ősz. fn. A madárnak monya, azaz tojása, különböztetésül azon
monytól, mely az emlős állatok hímjeinek heréjét,
vagy is tökét jelenti.
MADÁRNÉZÖ, (madár-néző) ősz. fn. 1. MADÁRJÓS.
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MADÁRNYÁRS, (madár-nyáré) ősz. fii. Nyárs,
melyre a sütni való madarakat húzzák.
MADÁRNYELV, (madár-nyelv) ősz. fa. 1) A
madár nevű állatnak nyelve, tulajd. ért. véve. 2)
Átv. ért. azon hangok öszvege, melyek által a madarak saját nemeik és fajaik szerént mintegy beszélgetnek egymással, s érzéseiket, vágyaikat viszonyosán
közlik. A madárnyelvből igen sok hangot, és szót sajátított el magának az emberi nyelv, utánozás által,
miben a magyar kitűnő ügyességet, és változatosságot tanúsít. L. MADÁRSZÓ.
MADÁRORR, (madár-orr) ősz. fn. A madarak
szaranemű, s előre toluló ajaka, mely hosszúságra és
szélességre igen változó. Köznyelven orrnak mondják
mivel orr gyanánt kiáll. Ujabb természetrajzi nyelven : csőr, a cső gyöktől, de ezen nevezet sem meríti ki a latin rostrum fogalmát, mert több nemű madarak orrát épen nem lehet csőhöz hasonlítani. Alkalmasabb volna talán az ajv a nyilast jelentő aj gyöktől, mennyiben a v mint kifuvást jelentő hang az ajnak kinyomulását fejezné ki. E szerént mondhatnék:
rövid, hosszú, keskeny, lapos, hegyes, tompa, egyenes,
gtirbe ajv. Sárga fekete ajvu madarak. Vagy ragozásban még folyékonyabb volna az ajav, (mint merő,
merev).
MADÁRORRALAKÚ,(madár-orr-alakú) ösz.mn.
Olyan alakú, mint a madárorr. Rövidebb a ctÖralakú,
s szabatosabb volna az ajvalakú. V. ö. MADÁRORR.
MADÁRORV, (madár-orv) ősz. fh. Orv- v. tolvaj, ki záros helyekből, vadas kertekből madárt vagy
madarakat (pl. foglyot, fáczánt stb). lop vagy lopogat.
MADÁRÖRZŐ, (madár-őrző) Ősz. fn. Szolga,
ki urának mulatságul tartott kedvencz madaraira felügyel.
MADÁRPÓZNA, (madár-pózna) ősz. fn. Madarászok póznája, melyre a lépvesszőket rakják, s tövébe a hivókákat helyezik. Másképen : lépfa.
MADÁRPUSKA, (madár-puska) ősz. fn. 1. MADARÁSZPUSKA.
MADÁRREPÜLÉS, (madár-repülés) ősz. fn. A
madarak azon mozgása, midőn a levegőbe emelkedve,
és szárnyaikkal evezve ideoda szállonganak.
MADÁRSÉRÉT, (madár-serét) ősz. fa. Apróbb
szemű serét a kisebb, s valamivel nagyobb madarak
ellen, különböztetésül némely négylábnak meglövésére valótól, pl. nyúlseréttől.
MADÁRSÍP, (madár-síp) ősz. fa. Madarászok
sípja, melylyel az illető kis madarak hangját utánozzák, s azokat hálóba, lépes vesszőre, kelepczébe édesgetik, csalogatják.
MADÁRSÓSDI, (madár-sósdi) ősz. fa. A sósdik
neméből való növényfaj, melynek tőkocsánya egy
virágú, gyökérlevelei hármasak, levélkéi visszás-szívesek, gyökere pikkelyes, czikkelyes; virága testszín.
Máskép a közéletben: erdei v. fecske, v. apró sóska, v.
aleluja fű. (Ozalis acetosella).
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MADÁRSÓSKA, (madár-sóska) ősz. fa. 1) 1.
MADÁRSÓSDI. 2) A közéletben ez a madárlórom neve
is ; 1. ezt.
MADÁRSZÁLLÁS, (madár-szállás) ősz. fa. 1)
1. MADÁRREPÜLÉS. 2) Szállás, vagy tanya, hol
bizonyos nemű és [fajú madarak rendesen megtelepedni szoktak, pl. a nádi verebek kedves szállása a
nádas.
MADÁRSZILÉNE, (madár-sziléne) ősz. fa. A
sziléne nevű növénynem egyik faja. Maga a sziléne
a tízhímesek seregéből és háromanyások rendéből való, mely a kukubától csak abban különbözik , hogy
szirmai a torkolatnál tákosak, vagy pilisesek. A madársziléne latin neve : silene cerastoides. Ennek csészéi alig kocsányosak, kevéssé szőrösek, tokjai felállók ; szirmai csorbák ; szára borzas.
MADÁRSZÓ, (madár-szó) ősz. fa. Általán, a madárnak hangja, mely nemek és fajok szerént különféle.
V. ö. MADÁRNYELV. Különösen az éneklő madarak
hangja.Általában madárhangok után alakult szók: kukorikol a kakas; kotkodál és kárai a tyúí;csipeg a csibe vagy
csirke; csiripel a veréb; kelepéi a gólya; csttrSg A
szarka; Mg v. nyög a gerlicze ; egyszersmind burukkol a galamb; gagog a lúd; hápog v. sápog a rucza ;
huhog a fülesbagoly; dudog vagy ditdul a büdösbanka ; károg a varjú és holló; czineg a czinke; dobol az
örvösgalamb ; harsai a haris ; krúkol a daru ; kappog
v. csattog v. pattog párosulágkor a fajd; kurjong a
hattyú ; makog esteli röpködéskor a párzó szalonka ;
mUkög párzáskor a sárszalonka szárnyának gyors suhogósával ; pityeg a nőstény fürj és fogoly; pitypalattyoe v. vavákol a kanfürj; sikolt a bibicz és a kuvikbagoly ; sir a sirály, csüllő, halászka, szintén az
anyját hivó vagy fiát kereső túzok is; sivtí a vércse ;
süvölt párzáskor a császármadár; üvölt, rikog a bagoly, vijongnak a sasok és egyéb ragadozó madarak,
stb. (Bérczy K. után). Egyébiránt önként értetik, hogy
némely fajú madarak, kivált más indulatok perczeiben, néha más hangokat is hallatnak.
MADÁRTAN, (madár-tan) ősz. fa. Az állati természetrajznak azon része, mely a madarak ismertetésével foglalkodik. (Ornithologia).
MADÁRTEJ, (madár-tej) ősz. fa. 1) Tréfás
beszédben ám. semmi, minthogy a madárnak teje
nincsen. Ilyen a gyermekek nyelvén a kakaslej, azaz
víz. Az egy madártejen kívül mindene van. (Km.). 2)
A köznép nyelvén a sárma nemű növény egyik faja;
másképen : úri virág, növénytani néven : úri sárma.
(Ornithogalum umbellatum).
MADÁRTENYÉSZTÉS, (madár-tenyésztés) ősz.
fa. Házi és szobai madarak szaporítása.
MADÁRTOJÁS, (madár-tojás) ősz. fa. Tojás,
melyet a madarak .tojnak, különböztetésül más állatok, pl. gyíkok, kígyók, halak, bogarak tojásaitól,
vagyis ikráitól. V. ö. TOJÁS. A madártojás máskép:
mony, (p. ludmony, tyúkmony), vagy pete, v. kukkó.
V. ö. MONY, ÍV, IKRA.
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MADÁRTOLVAJ, (madár-tolvaj) 1. MADÁRORV.
MADÁRTÖR, v. —TÖRÖK, (madár-tőr v. —török) őst. fh. Fonálból vagy szőrből csinált hurok,
melylyel madarakat fognak. V. ö. TŐR, TÖRÖK.
MADÁRTÜDÓ8, (madár-tudós) ősz. fh. 1. MADÁRISMERÖ.
MADÁRVÁLU, (madár-válu) ősz. fn. Cserépből
vagy fából való kis válu, melybe a kalitkában tartott
madarak ételét italát teszik.
MADÁRVÁZ, (madár-váz) ősz. fn. Ember hasonlóságára holmi rongyokba öltöztetett pózna, mely
arra való, hogy a kertektől, szőlőktől, asztagoktól,
vetésektől stb. a kártékony madarakat elijeszsze. Átv.
tréfás ért. igen sovány, rongyos ember, kinek látására megijedünk.
MADÁRZAJ, (madár-zaj) ősz. fn. Némely sereges madárfajok kiáltozása, pL a nádasban ülő seregélyeké, nádi és házi verebeké, Indáké, kacsáké, kóválygó varjaké, hollóké, stb.
MADÁRZÉNGÉS, (madár-zéngés) ősz. fh. Az
éneklő madarak sajátnemu hangicsálasa,'pl. a fülemilék csattogása, a pacsirták csicsergése.
MÁDÉFALVA, erdélyi falu Csík székben;
helyr. —fatoá-ra, —n, —ról.
MADOCSA, falu Tolna m.; helyr. Madoetd-ra,
—*, — ról.
MADOC8ÁN, fáin Liptó m.; helyr. Madocsánba, —bán, —ból.
MÁDRA, (,madre' olasz szó után, mely ám. anya;
anyaméh ; anyaméhfájdalom stb. az olasz ,madre' pedig a latin ,mater'-ből alakult); fn. tt. mádrát. 1)
Gömörben gyomorgörcsféle betegség a nőknél. 2) 1.
NÁDRA.
MADRÁCZ, (1), fn. tt madráct-ot, harm. szr.
—a. Szőrrel kitömött ágybéli derekaly; vagy pamlagvánkos. Idegen eredetű; olaszul : mattrasso, materassa, francziánl: matelas, materai, angolul: maitrets,
spanyolul: almadreque, almatrac, az arab mathrah
után, mely jelent helyet, hova valamit vetettek, tharaha igétől, mely ám. odavetett, dobott.
MADRÁCZ, (2), puszta Somogy m.; helyr. Madrácz-ra, —ön, —ról.
MADRÁCZOS, (madrácz-os) fn. tt. madráczos-t
v. —át, tb. — ok. Madráczczal ellátott, felkészített.
Madrácxos ágy. Madráctos pamlag.
MÁDRAFÜ, (mádra-ftt) 1. NÁDRAFÜ.
MADZAG, (mad-oz-ag) fn. tt madtag-ot, harm.
szr. —a v. —-ja. Hengerded alakúvá sodrott vagy tekert, vagy font vékonyabbféle kötelék, kenderből,
szöszből, kóczból, vagy hajból, szőrből s ilyféle szálas testekből. Sodrott madzag. Körmön font madtag.
Zsákmadzag, melylyel a zsákot bekötik. Gatyamadtag, gatyát megkötni való. Kóetmadzag, melyet kóczból sodornak. StBszmadtag, stSrmadtag. Átv. ért. mé*t» madtag, áltató, csábító eszköz. Valakinek mézes
AKU>. »10r SZÓTÍB IV. KOT.
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madtagot húzni el a száján, ám. kecsegtető ígéretet
tenni, reményt nyújtani bizonyos kedvezés által. A
gaiya madzagját német nem ffítí latortól. (Rajnis). A
madzag alakja hengerded lévén, és arra szolgálván,
hogy valamit övezzenek, körül kössenek vele, a kerekdedség alapfogalmát látszik rejteni magában, s
ennélfogva gyöke mád rokon a szinte kerekdedet, csomót jelentő magy mogy, boty botyó, motyó szókkal, illetőleg gyökökkel. Elemezve tehát : mád, módot, madofó, madoza, madea, mint bőd, bodot, bodta, (bodot,
bogyót termő). Egyezik vele a héber ntO, tWD (cingulum), melyet a nyelvészek az arab megfordított hazárna. (ám. öszvekötött) szóból származtatnak ; egyezik vele továbbá a tót motúz, motázék.
MADZAGFÜZÖ, (madzag-fűző) ősz. fű. Fűző
eszköz, melylyel a madzagot valamely korczba, pl. a
gatya, tarisznya korczába behúzzák.
MADZAGOS, (mad-oz-ag-os) mn. madtagos-t v.
—át, tb. —ok. Madzaggal ellátott; madzagot áruló.
Madtagot ttok, gatya, tarisznya. Madzagot ctigányasstony.
MADZAGRÁCS, (madzag-rács) ősz. fh. Madzagfonadék, mely karzatdeszkák helyét, vagy egyéb deszkázást, rácsozást pótol, különösen a hajósoknál. Ha
vastagabb: kb'Ulrács.
MAG, (1), fn. tt. magot v. magvat. Kicsiny.
magcta v. magocska v. magvaeska, személyragozva :
magom, magod, magja, vagy: magvam, magvad, magva. Egyébiránt, midőn w-et vészen föl, a törzs inkább
magv. A növényeknek leglényegesb része, mely a virágból lassan-lassan kifejlődik és elétünik, s mely az '
ugyanazon fajú növények jövőben tenyésztő csiráját
magában rejti, melyből kél ki ahhoz hasonló növény,
mely őt termetté. Magot hotm, teremni. Magot szedni,
gyűjteni. Magnak hagyni. „Hanemha a búzának magva
a földbe esvén meghaland, önnön maga marad" (nisi
granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit,
ipsum solum manet). Csorttárhéju, hllvelyet, toldástól,
tokos stb., magok v. magvak. Szorosabb ért. magok
azon húsos gnmócskák,melyekben a növénycsira rejlik.
A mag kikel, kicsirádtik. Kendermag, lenmag, répamag,
káposttamag, dinnyemag, tSkmag, uborkamag. Magba
megy a vélemény, midőn magvas fejét felüti. Milyen
a mag, olyan a gyümölcse. (Km.). Mag alá szántani.
Jó magot vetni. A sok kis mag kasokat ttllt. (Km.).
Marokkal hintik a magot, nem vékával. (Km.). A termett gabona szépét magnak hagyni. Magnak való
búzát venni. A magot kívülről rendszerént egyszeres
vagy kétszeres hám (integnmntum, epiderm is) takarja. E hám egyik pontját ég kis kütolék (némelyek
szerént: köldök) foglalja öszve a maghonnal, vagy
magrejtővel ; ezen kötőléknél fogva táplálkozik a
mag a növény gyökere által felszívott tápszerből, és
csak ezen csatornán keresztül fejlődhetnek ki a mag
hámján belül eső részek. Belső részei a magnak: a
sttaeeske és bél. A sziveeske (corculum), némelyek szerént csira (embryo) három fő részből áll, melyek: an-
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nak akötólékkel egybeköttetéaben volt kúpos vége: a
gyökOetke (radicula); közép része : a durvány (cauliculns); és a gyököcskével átellenes vége, bimbaja : a
kelő (plumula). A rendesen kifejlett mag csiráját vagy
beburkolja, vagy két oldalról fogja körül a mag bek,
mely némely esetben szíjáé vagy porczogós, némely
esetben tisztán lisztes képződmény, sok esetben pedig
mind kétféle egymás mellett A magadjáé vagy porczogós belét vegyrészeinél fogva fehérnyé-neik. (albumén), lisztes állományát pedig keményitö-néí nevezik.
E két alkatrész közé egyéb állományokon kívül gyakran olaj is vegyül. Az érett mag csirája a mag belében mindaddig nyugton vagy alva marad, míg azt
kedvező helyzet és körülmény új életre nem ébreszti.
Ha ilyenkor a mag fejledezni kezd, azt mondjuk : a
mag kél, vagy kikéi. Keléskor a csira gyököcskéje nőni
kezd lefelé, kelője pedig fölfelé. Ha a kelő bimbajából egyetlen levélke, némelyek szerént szék (cotyledon) emelkedik (talán székiével legalkalmasb volna),
a növényt egy «c&il-nek, egy kelő levelü-neí mondják
stb. A mag külső kemény vagy száraz héját tekintve
még meg szokták különböztetni a makkot, szütyőt,
korezovátot, bóbitát, farkat, szárnyat — Minthogy a
magban a növény csirája rejlik, innen átv. ért azon
nedv az állati testben, mely által az ugyanazon fajú
állatok tenyésztik, szaporítják önmagukat. Férfi mag,
azaz ilynemü nedv a férfi testében, mely által a női
testben létező mag foganóvá, tenyészővé, gyümölcsözővé tétetik. V. ö. MAGSZAKADÁS. Szintén átv.
ért. bizonyos erkölcsi erő, vagy tett, mely rokon eredményeket szttl. Elhinteni ás Itten igéjének, át erénynek
magvat. A magnak azon lényeges részét, melyből a
növények és állatok származnak, vévén tekintetbe,
,mag' alatt értjük valamely anyagi vagy erkölcsi testnek azon alkotó részét is, mely mintegy lényegét, lelkét képzi az egésznek, s a többi részekhez képest nemesebb, jelesebb, kitünőbb. A fának magva, azaz legkeményebb közepe. A hadsereg magvát kiválogatni. A
katonákat a legénység magvából állítani ki. Néha ezt
lélek szóval fejezzük ki, pl. lelke dohány, a dohánynak java, mely a szár közepén terem.
A mag fölveszi az igeneves u képzőt is, magú,
magv, honnan magvat,magvak, magvam, magvad, magva, magvat, magvatodik. Ily viszony van a ned nedű
nedv, ked kedu kedv, üd üdü Üdv, ód odú odv, fény
fényű fenyv, őr orv, tér terv stb. között A v némely
szókban 6-re változik, mint gom gomv gomb, rom romv
romb, dóm domv domb ; némelyekben jp-re , mint tér
terű terp, hor korú horp (horpasz), tör tOril törp (törpe).
Az r végzetü gyökök j-t is szeretnek fölvenni, mint:
tteder ttederj, eper eperj, őr orj, mar marj, sőt némely
hangzóval végződök is, mint : karé karéj, gané ganéj,
taré taréj, poré paréj, é éj stb. — A magok ugyan különböző alakúak, mégis jobbadán vagy gömbölyűek,
vagy kerekdedek vagy hengerdedek; honnan valóazinü,hogy a mag szóban alapfogalom a gömbölyüség vagy
kerekdedség,melyet részint az m,és g, részint a gömbölyű o-val rokon mélyebb a hang fejez ki, miszerént a
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szintén gömbölyűt jelentő magyal mogyal, makk, magy
magyará mogy mogyoró, mony, bogy, bogyó, manct,
mactuka szókhoz családi viszonyban áll. Különbözik
tőle a magot, magántól szók mag gyöke, melyben nem
mély vagy gömbölyű, hanem nyilt á hangzik, miért is
ennek s képzője amazétól különböző, mert más magot
és magot, magotit és magaiit, magotan és magatan.
Azonfölül a nagyot jelentő mag, nem veszi föl az igeneves u v. v hangot: tehát a magot soha sem magvat.
Hogy a gramm-ot, temen-t, meduUa-t jelentő mag szóban gömbölyű a van, mutatja a magam, magad, maga,
mely régente így is hangzott: mogam, pl. a régi halotti beszédben : „Nem heon (nem csupán) mogánek,
T
gye mend ö fojánek halálot evek." V. ö. MAGAM,
MAGAD stb. A latin granum, német Kern, Kom szintén azon szók osztályába látszanak tartozni, melyekben a g-r és k-r gyökhangok valami kerekdedet jelentenek.
MAG, (2), elvont gyök, melyből magot, magottág, magasodik, mögötti, magasttal származékok erednek. Hangváltozattal legrokonabb hozzá az alapfogalomban megegyező nagy, honnan némelyek véleménye
szerént nadúr, nádor, ám. nagyúr. (V. ö. Nádor). Rokon továbbá a latin magnus, magit, major, majettat,
hellén ntfaf, fié-/a&oí stb. gyökei, melyek a nyelvészek szerént a szanszkrit moh gyökben alapszanak,
honnan a szanszkrit mohot (nagy) stb. Ezen mag gyök
hoszszan is eléfordnl : mag, melyből eredt mágia, halomra, magasra rakott valami, pl. famagla, és Tihany
vidékén Szálában szénamágia. Ide tartozik a balatonmelléki mágietál, azaz valamit egymásra rak, felpúpoz, pl. a beteg feje alját felmágictáhii, ám. a vánkosokat magasan egymás fölé rakni.
MAG, (3), 1. MAG (2).
MAG, (1), elvont gyöke mágia v. máglya és magictál szóknak. Rokon mag gyökkel, magot, magantal szókban. L. MAG, (2), elront gyök.
MAG, (2), v. MÁAG v. MÁK erdélyi falu AlsóFehér m.; helyr. Mág-on, —rá, —ról.
MAGA, (1), 1. MAGAM alatt.
MAGA, (2), (mag-a) az egyes harmadik személyben, szólító név- és czímmás, megfelel neki közelebb
az olasz ella (szintén egyes harmadik, noha nőnemű
személyben), a német Sie (többes harmadik személyben), franczia vous, angol you, és közönséges társalgási nyelvben az olasz voi értelmében, az utóbbi nyelvekben többes második személyben. A köznép nyelvén
egymás között nincs divatban, csak ha a felsőbb osztály beszédét utánozza, vagy felsőbb osztálybelihez
szól. Dunán túl néhutt a német Ér hasonlatára a nép
maga helyett ezt használja : Ö v. ü, pl. Hát S mit keret itt? Á ,maga' hízelgőleg: magácska. Egyébiránt a
közép és felsőbb rendűek már jobbára a kegyed és ön
czímmásokat használják. Az alsó osztálybelieknél pedig kend, tájdivatosan keed, kjed, nagyobb tiszteletet
adva : kelméd, kigyelmed divatozik. V. ö. KELMÉD,
KEND. ,Maga' valamint a többi megszólító czímmás
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rendesen ragoztatnak; d. m. tt magát, fal, kendet,
kelmédét, több személybe* intézve a többesben : magok (szabatosabban : maguk), SnSk, kenték, kelmétek db.

„Jóllehet magyarok ebben Scythiában
Hatalmasok és nagy sokan valának,
Demaga (mindazáltal) az Istent nem e s merik vala."

MAGA, (3), (mag-a? talán mintha mondani
akarná : magában véve), régies kötszó a mai noha,
ugyan ; és de, mégit értelemben. A székelyeknél Kriza
J. tanúsága szerént most is divatban van ugyan, de
ugyan, no jelentéssel. Maga miért •= ugyan miért
(olaszul : ma chef). Maga ne dolgoztál = agyán ne
dolgozzál. Maga bizon = no bízón. Maga ne mondj
annyit = ngyan ne mondj annyit A székely születésű Szabó Dávid szerént is ám. ámbár, noha stb.
Példa nála : ReAm fogták, maga ártatlan voltam. A
régieknél számtalanszor eléíbrdúl, demaga öszvetételben is. „Demaga valóbizony mondom tiinektek" (veramtamen dico vobis. Tatrosi cod. Máté 11). Pestinél : „Demaga mondom neked." Érd ősinél : „Demaga mondómén tiinektek." „Semmi róla neköm nem
jelenek, maga (= noha) éjjel és nappal imádkozom
vala érötte." (Nádor-codex). „Atyám, ha lehetséges,
menjen el enrólam e kén (=> kin), demaga (raindazáltal) nem úgy miképen." (Ugyanott). „Gondoljad
meg, méné (= mennyi) bánatja ebből volt Jézosnak, hogy szavát nem hiszi vala Szent Pétör. Maga
(=•• mégis) végre úgy lön, mint Idveziténk monda."
(Bégi magyar Passió. Toldy P. kiadása 245. 1.). „És
igen irgalmasságos éneköt sirál
maga (= noha)
te istened soha el nem vált tetttled". (Ugyanott 142.
L). „Keserves nekem, hogy az én kegyelméé aramat
illyen hamis panaszszal bántják
de maga (noha)
ha az panasz igaz volna, bizon az én nekem igen
terhes volna." (Szalay A. 400 magy. leveléből 1558ról). „Thoábá im én magam felmegyek az kegyelmed
parancsolatjára, maga (noha) nincs jó egészségem."
(Ugyanott 1558. évről).

„Maga (= noha) nagy sok időt vára,
De héjában lön munkája."

Farkas András a XVI. száz. (Ugyanott).

Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása).

Ha a példák többségét tekintjük : szabatosabban
,maga' inkább noha, jóllehet, ,demaga' pedig migit,
mindazáltal értelemben használtattak; tehát amazt
ráhagyó, v. megengedő, emezt pedig kivételező kötszónak tekinthetjük.
MAGÁBA, MAGÁBAN, 1. MAGAM alatt
MAGABÁB, fh. tt. magabdr-t, tb. —ok. Növénynem a négyhímesek seregébőt; és egyanyások
rendéből; csészéje a magzat fölött két levelű, levélkéi
háromfogúk, a magra ránőnek, bokrétája négy szirma,
tölcséréé. Magva kettő, mindenik három foga. (Scherardia). Nevét talán onnan kapta, hogy magvai a levélkékkel vegyítve s mintegy keverve, abdrolva vannak, és így elemezve mag-abár volna. Itt az abárol
szónak azon mellékjelentését veszszük, mely szerént
keverést is, vegyítést is teszen, s rokon az abajdoc*
szóval.
MAGÁBASZÁLLÁS, MAGÁBATÉRÉS, (magába-szállás v. —térés) Ősz. fh. Gondolatjának v.
gondolatainak önmagára fordítása, ábrándjainak, tévelygéseinek elméjében meghányása vetése által magamagának jóra való eltökélése.
MAGÁBAVALÓ, MAGÁBANVALÓ, (magábav. magában-való) ősz. mn. A székelyeknél ám. mágányszerető; és magán- v. különlevó.
MAGÁBAVONULT, MAGÁBAZÁRKOZOTT,
(magába-vonúlt v. —zárkózott) ősz. mn. Aki a mások társaságát s általán az embereket kerüli.
MAGABÍRÓ, (maga-bíró) ősz. mn. 1) Aki any.Asszony hogy viselne jelensége vala,
nyi erővel bír, hogy másra, más segítségére nem szoDe nem sok időre leányt hozott vala.
rul. Magabíró embert nem tztíktéget vetetni. „Ismeg
Jóllehet az leány igen szépded vala ,
eluntaták (nnszolák) Jupitert (t i. a békák) hogy
Demaga (— mégis) az fiút inkább (= szívesebben) adna oly királt nekik, ki ngyan vitéz és magabíró
veszik vala."
volna." Pesti G. meséi. 2) Kinek saját szükségeihez
Istvánfi Pál a XVI. száz. (Toldy F. kézikönyve).
mérve, elegendő vagyona van. Jó magabíró, leginkább a középrendüekről mondják. 3) Különösen a
„Asszony ott bánatját nem jelenti vala,
kedélyre vonatkozólag, ki magát mérsékelni képes,
Maga (= noha) keserűség általfolyta vala."
kit az indulatok el nem ragadnak, ki magával bír, ki
Ugyanattól.
magán uralkodik.
MAGABÍZOTT v. —BÍZOTT, (maga-bízott)
„íme kell meghalnom,maga (=noha) ennemtöttem,
ősz. mn. Ki magában túlságosan bízik, ki magát biMit ezek hamisan szerzettek ellenem."
zonyos lelki vagy testi tulajdonságaira nézve elbízza,
Batizi András a XVI. száz. (Ugyanott).
ki azért tetteiben vakmerő.
MAGABIZOTTSÁG, (maga-bizottság) ősz. fh.
„Terek (török) álnok bitit meg nem gondoljátok,
Maga (=noha) csak tőlem és sokszor hallottátok." Magában túlságosan bizás, máskép : onbüotttág, önhittség.
Tinódi Sebestyén. (Ugyanott).
MAGAD, 1. MAGAM alatt.
„Keveset olvasok róla krónikában,
MAGADICSÉRÉS, (maga-dicsérés); MAGADIMaga (=noha) méltó volna írni ezt is abban."
CSÉRET, (maga-dicséret) 1. ÖNDICSERÉS, ÖNDICSÉRET.
Ilosvai Péter a XVI. száz. (Ugyanott).
2"
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MAGAELHJTT, (maga-el-hitt) ősz. mn. 1. MAMAGAHITT, (maga-hitt) ősz. mn. Ki azt hiszi,
GAHITT.
logy csalhatatlan, ki magának hisz egyedül, ki ma*
MAGAELSZÁNÁS, (maga-el-szánás) ősz. fh. A ok okoskodását, tanácsát megveti, ki magát elhízza,
működő akaratnak elhatározása, melynél fogra az ki önfejű. Magahitt kevély ember. Máskép : SrMtt, *»akadályokat tekintetbe nem vevén a kitűzött czélra bieott.
törekedni kész. Különösen oly eltökélés, mely szerént
MAGAHITTSÉG, (maga-hittség) ősz. fa. Kedévalaki halálos veszélynek teszi ki magát, sőt életét yi állapot, vagy tulajdonság, midőn valaki túlságos
valóban fel is áldozza. V. ö. SZÁN, SZÁNÁS.
dedelmet táplál önereje, testi és lelki tulajdonságai,
MAGAELSZÁNT, (maga-el-szánt) ősz. mn. Ki lletőleg előnyei felöl, mi rendesen vakmerőséggel, kemagát valamire elszánja, ki az akadályok daczára •élységgel, elbizakodással szokott járni..Máskép : önkész teljesíteni, amit magában feltett; bátor, merész, hittség, önbixottság.
MAGAJÓSZÁNTÁBÓL, (maga-jó-szántából) ősz.
eltökélett Magaelszánt vitet.
MAGAFELEDÉS, (maga-feledés) öss. fa. A ke- h. Nem mások kérelmére, sürgetésére, ösztönzésére,
délynek azon állapota, vagy működése, midőn valaki >arancsára, hanem saját jó indulatából. Magajószántából segíteni valakin.
önhelyzetét, állását, rangját, vagy általán emberi mélMAGAKELLŐ, (maga-kellő) ősz. mn. Ki maga
tóságát, erkölcsi érzelmeit tekintetbe nem vevén, s
magának túlságosan tetszik, kevély, önző, ki csak mamintegy elmellőzvén, azokkal ellenkezőleg cselekszik,
midőn az indulatoktól magát elragadtatni hagyja. fát keresi, kinek más nem kell, nem tetszik.
MAGAKÉNYÉN, (maga-kényén) ih. Saját akaMáskép : Önfeledés.
rata szerént. Magakényén jár. Magakényén nevelt gyerMAGAFELEDÉTT, (maga-feledétt) ősz. mn.
Ki általán saját személyességéről mintegy lemondván mek ám. elkényeztetett gyermek, kinek mindent kedúgy cselekszik, mintha nem is ő, hanem más valaki vére tesznek vagy tettek.
MAGAM, MAGAD, MAGA, MAGUNK, MAvolna. Nem vagyok oly magafeledett. (Monoszlai de
GATOK,
MAGUK, (mag-am, mag-ad, mag-a, magCultu, p. 3.)
unk,
mag-a-tok,
rnag-uk); visszaható névmás személyMAGAPITOGTATÁS, (maga-fitogtatás) ősz. fa.
ragozva, mely mind önállólag, mind némi erősbítésül
1. MAGAHÁNYÁS.
személyei! névmások előtételével használtatik, mint:
MAGAFITOGTATÓ, (maga-fitogtató) 1. MAGAenmagam, te- v. tenmagad, 6- v. Önmaga, mi- v. minHÁNYAVETI.
magunlc, ti- v. tinmagatok, S- v. önmagok; s még jobMAGAGONDOLATLAN, (maga-gondolatian)
ban erősbítve : ennen magam, fennen magad, önnön maősz. mn. Hebehurgya, szeles, ki tesz valamit a nélkül,
ga, minrien magunk, tinnen magatok, önnön maguk. 1)
hogy előbb az illető körülményeket fontolóra venné;
Értelemre megfelel a latin égőmet, tűmet, ipsémet stb.
könnyelmű.
jelentésének, s ám. nem valaki más, nem valaki kívüMAGAGONDOLATLANSÁG, (maga-gondolatlanság) ősz. fa. Hebehurgyaság, szélesség, megfonto- lem, kívüled, kívüle stb. hanem kizárólag én, te, ő.
Innen ellentéte : más p. Maga is tamil, ki máit tanít.
latlanság ; a cselekvésnek azon neme és módja, miAmit magam megtehetek, nem bitóm máira. Aki másnak
dőn valaki előre meg nem gondolja, mit mivel.
vermet ás, maga étik bele. Sem másnak, sem magának
MAGAGONDOLATLANUL, (maga-gondolatlajót nem tesz. Harmad, negyed, sokad magával, azaz
nnl) ősz. ih. Hebehurgyán, szelesen, a teendők körülvele együtt hárman, négyen, sokan. Magát tiszteli ki
ményeit eleve tekintetbe, gondolóra nem vevén, meg
mást
tisztel. (Km.). Kiki legjobban tudja maga dolgát
nem gondolva magát. Magagondolatlanul fogni vavagy maga baját. (Km.). Máinak seürt, maga szomján
lamibe.
maradt. (Km.). Nem szégyen magadnak szolgálni. (Km.).
MAGAGYILKOS, (maga-gyilkos) ; MAGAMagad uram ha szolgád nincs. (Km.). Ami rajtad törGYILKOSSÁG, (maga-gyilkosság) 1. ÖNGYILKOS;
tént, magadnak tulajdonüsd, ne másnak. Kiki magának
ÖNGYILKOSSÁG.
szánt, vet, arat. Magának veti meg a hálót. Magáért
MAGAHÁNYÁS, (maga-hányás) ősz. fa. A matenni valamit. Magára gyújtani a házat v. maga nyagában túl bizó kedélynek működése, midőn valaki
kára fojtani a kötelet, (km.), ám. magának okozni veakár valódi, akár képzelt előnyeit túlságosan fitogtatszélyt. Kiki legközelebb magához. (Km.). Magára venni
ja, midőn hetvenkedik, kérkedik, dicsekedik, s olyan,
valamit, mind tulajdon, mind átv. értelemben. Magára
mint a hánykolódó kényes paripa. Máskép : magapergelni, akaratlanul magára vallani. Néha megkettőzvetiség.
tetve fordul elé. Ö csak magamagát szereti. Maga maMAGAHÁNYAVETI, (maga-hánya-veti, azaz
gának árt vele. 2) Egyedül való, kinek társa nincsen.
—hányó-vető) 1. MAGAHÁNYÓ.
Ellentéte : több, sok. Maga van, mint varga a vásárMAGAHÁNYAVETISÉG, (maga-hánya-vetíség) ban. (Km.). Magára hagyni valakit. Magában lenni.
1. MAGAHÁNYÁS.
Magának való ember, nem társaságba való. Magának
MAGAHÁNYÓ, (maga-hányó) ősz. mn. Kérke- élni. Az az ember nincsen maga (km.), máskép: ördög
dékeny, dicsekedő, hánykolódó, hetvenkedő, marka- van vele, azaz a köznép hite szerént tud valapöki, magafitogtató, magavctl.
mely ördögi mesterséget. Maga szopta az anyját
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(km.), azaz oly jeles növésü , illetőleg tulajdonsága, mint ásón állatfajzat, mely az anyatejet
egyedül szíván, erőteljesebb szokott lenni. — Innen
ered a határozó magán, és a magány, magányát, magányosság. 3) Néha ám. kizáró tulajdonos, kinek tulajdona nem másé, nem közös. Kun a maga fazeka
mellé sttí. Maga álmát hüoelyezi. Magad háta előtt seperj. Maga fészkét rutitó madár. Maga használ kérető
ember. Magamévá, magadévá, magáévá tenni valamit.
Minden kakas a maga szemetén hatalmat. Magad ura
légy. Kiki szabad a magáéval. Riki okosabb más dolgában mint a magáéban. Másét ne bántsd, magadéd ne
engedd. Ha más szereti a magáét, miért ne te a magadét. Nyúlj a magad kebelébe. Meglátja más szemében a
stáltát, magáéban nem a gerendát. (Km.). Innét a
,saját' és ,tulajdon' szókkal egyesülni szeret: Saját magam szemeivel láttam. Tulajdon magad vagy mindennek oka. 4) Szorosan véve ám. az ember belsője,nevezetesen lélek, ész, kedély, indulat, akarat. Magába szállni, térni. Magában tépelödni. Magáit kívül van örömében, haragjában. Magában imádkozni, gondolkozni. Magában hitt. Maga elhízott. Elfeledni magát. Elszánni,
elhatározni, elbízni magát. Magát ölni, marni, megunni.
Magát hányni, vetni. Magával nem bírni. Magát megkötni. 5) Néha csak a személynévmás helyett is áll,
pl. vri magam, tréfásan ám. éu.

alakban ragoztalak, ellenben az .ipsémet' jelentésű
magból lesz magam, magad, maga. De erről észre kell
venni, hogy azon névmódosító ragok természetét látszik követni, melyek midőn önálló nevek gyanánt veszik föl a személyragot, csak nyílt a v. nyílt e-vel teszik azt, mint: rólam, rólad, róla, nálam, nálad, nála,
tíSlem, tőled, tőle, bennem, benned, benne stb. Azután
néha a nyelv szelleme kűlönböztetés végett ugyanazon
törzsekhez módosítva ragasztja az illető ragokat pl.
lakatos, midőn főnév, többese : lakatosok, midőn melléknév, lakatosak; ily kűlönböztetés van a kalaposok
és kalaposak, asztalosok és asztalosak, házasok és hátatok, keztyüsök és keztyüsek, cserepesek és cserepesek, tehenetek és tehenetek stb. között.
MAGAMAGÁTÓL, (maga-magától) ősz. ih. Önként, saját indulatából, önszántából, nem más, vagy
akármily külső körülmény által ösztönözve, erötetve,
sürgetve. Ezt magamagától cselekedte.
MAGAMEGADÁS, (maga-meg-adás) ősz. fn.
Állapot, vagy cselekvés, midőn valaki a külső erőnek,
hatalomnak enged, és aláveti magát Máskép : önmegadás.
MAGAMEGKÖTÉS, (maga-meg-kötés) ősz. fn.
Önfejű, nyakas megmaradás bizonyos véleményben
vagy cselekvésben, midőn valaki okokra nem hallgatva, s egyedül saját eszét vagy hajlamát követve, föltételétől el nem mozdul.
M AGAMEGTAGADÁS,(maga-meg-tagadás) ősz.
fn. Saját érdekének másoké alá rendelése, máskép önmegtagadás.
MAGAMEGTARTÓZTATÁS, (maga-meg-tartóztatás) ősz. fn. Az akaratnak erélyes működése,
melynél fogva valaki bizonyos ösztönök, ingerek, hajlamok ellenére mérsékli, s mintegy lefogva tartja magát, nehogy elragadják, máskép : önmegtartóztatás.
MAGAMEGÚNÁS, (maga-meg-únás) ősz. fn. L.
UNALOM.
MAGAMEGÚNT, (maga-meg-únt) ősz. mn. Kinek kedélye magamagában kecsegtetőt, mulattatót
nem talál, ki örömet, gyönyört élvezni nem képes, kinek belső érzékei megtompultak. Máskép: önúnt, s
némileg : életunt.
MAGAMENTÉS, (maga-mentés) ősz. fn. Önmentség, cselekvés, mely által valaki bizonyos vádakat
magától elhárítani, s magát igazolni törekszik. V. ö.
MENT, MENTES.
MAGAMENTŐ, (maga-mentő) ősz. mn. Magát
a vádak ellen igazoló, védő, tisztító. MagamentiS feleletek.
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„Úri magam alá gazda hintót adjon,
Hogy az utczárais- gyalog ne fáradjon."
Lakodalmi vers (Erdélyi J. gyűjt.).
E szóról Révainak alapos véleménye oda megy ki,
hogy gyöke mag egy jelentésű a növények azon terményével, melyet magnak nevezünk, mely t. i. az
egész növényt mintegy kis tokban rejtve foglalja, s
nem csak a terményt jelenti, amint héjastul, burkostul létezik, hanem szoros ért. annak belsejét, székét,
csiráját, mely az egésznek lényegét, s mintegy lelkét
teszi. Ez értelemben nem csak hangra, hanem fogalomra is rokon hozzá a héber mocha, és arab much,
azaz valaminek bele, széke. A képes kifejezéseket
kedvelő keletiek, nevezetesen a héberek nyelvében a
lélek jelenti magát az illető személyt is egészen véve
pl. nephesch lélek, személyragozva naphtchi nem csak
lelkem, hanem enmagam is. így a magyarban is magam
ám. belsőm, s ami bennem lényeges, a lelkem, mintegy magva, csirája a személyességnek. Midőn a magyar mondja : szeretlek mint a leltemet, ám. magamat.
Magába szállni, ám. leikébe, belsejébe. Magán kívül
lenni, ám. az öntudatnak székhelyén kivfil, azaz lelkén, eszén, eszméletén kivül lenni. Adelung a német
teib selbst szókról úgy vélekedik, hogy a Seele egy
eredetű velők. A szlávban is stamo ám. maga, és szeme ttjeme ám. mag. Innen hasonlat nyomán valószínűleg gyanítható, hogy a latin égőmet, tűmet, ipsémet
egyik alkotó része met egy a médium, medulla szók
gyökével.
Azon alaposnak látszó ellenvetést lehetne itt
tenni, hogy a mag (semen, medulla) magom, magod
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MAGAMENTSÉG, I. MAGAMENTÉS.
MAGAMFÉLE, (magam-féle) ősz. mn. Olyanféle,
olyan állapotú v. sorsú v. osztályú mint én vagyok.
Másképen: magamszörü, a székelyeknél : magamszinU. Magamféle ember. A többi személyeknél: magadféle, magaféle, magunkféle stb.
MAGAMSZÍN, MAGAMSZÍNÜ, (magam-szín v.
—színű) 1. MAGAMFÉLE.
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MAGAMSZŐRÜ, (magam-szőrű) lásd : MAGAMFÉLE.
MAGAMUTATÁS, (maga-mutatós) ősz. fa. 1)
Rövid megjelenés valamely alkalommal. 2) L. MAGAFTTOGTATÁS.
MAGAMUTOGATÁS, (maga-matogatás) 1. MAGAFITOGTATÁS.
MAGÁN, (1), (mag-a-an) ih. Egyedül, mások
társasága nélkül, a többitől külön, elválasztva. Magán
lakni, enni, sétálni. Jobb magán, hogy sem rotz tárttal lenni.
MAGÁN, (2), (mag-a-an) állapító ragu fa. Azon
aki maga van, pl. Magán kívül van. Magán (S magán)
követelik a kárt, nem máson. Néha ám. rajta. p. Magán múlt el, hogy semmi sem lett a dologból, azaz rajta múlt el.
MAGÁN, (3), (mag-a-an) újabb időben melléknévül használt ih., s ám. magán levő, egyedül való,
társ nélküli, személyes, nem a közönséget (államot
stb.) illető. Magán életet élni. Magán lak a pusztában.
Magán köteletvény, magán oklevél. Magán taláUcotáe.
Magán hitele*ö. Magán jótság. Magán jog. Öszvetételként is írják. Bevett különös nyelvszokás szerént
ilyen a nyilván is, mely nem csak határzó, de melléknév is pl. Nyilván dolog.
MAGÁNAKVALÓ, (magának-való) ősz. mn. Oly
emberről mondjuk, ki magát a társaságtól elvonja, ki
nem nyájaskodó. Továbbá ki egyedül magának él, önző, nem társaságba való, unalmas, különcz.
MAGÁNÁLLÉT v. —LETEL, (magánál-lét v.
—létei) ősz. fh. Lélekéberség, lélekjelenet, öntudatos
állapot.
MAGÁNÁLLÓ, (magán-álló) ősz. mn. Széles
ért. minden, ami másoktól el van különítve, minek
hasonlója, társai nincsenek. Magánálló ház a mezötégen. Magánáüó határfa. Magánálló pusttai malom.
Magánálló edény a polenon. Különösen társ nélküli
ember. Magánáüó owegy, árva, nStelen ember. Átv.
ért. ki a polgári társaságban saját erejével szerzett,
vagy tartott állapotban él, ki másoktól függni nem
kénytelen, továbbá, kinek saját gondolkozásmódja és
véleménye van, s abban magát eltántoríttatni nem
hagyja, ki mások véleményének nem vak utánzója,
vagy puszta viszhangja. Máskép : önálló.
MAGÁNÁLLÓSÁG, (magán-állóság) ősz. fa. Állapot, midőn valaki magánálló; máskép: öndlMgág,
függetlenség. Magánállóságra törekedni. 1. MAGÁNÁLLÓ.
MAGÁNBESZÉD, (magán-beszéd) ősz. fa. Beszéd, melyet valaki magamagával visz véghez. Különösen a színdarabokban oly személy beszéde, ki -egyedül lép fel, s oly gondolatokat vagy érzelmeket nyilvánít, melyeket rendesen csak elménkben szoktunk
forgatni, hanem a színpadi cselekvények öszvefüggése
megkívánja, hogy a néző és hallgató a cselekvő személynek titkos indokait is értse.
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MAGÁNBIRTOK, (magán-birtok) ősz. fa. Birtok, mely valakinek kizárólagos, személyes sajátja.
V. 'ó, KÖZBIRTOK.
MAGÁNBÖRTÖN, (magán-börtön) ősz. fa. Börtön, melybe valaki egyedül maga tartatik zárva.
MAGÁNDAL, (magán-dal) ősz. fa. Dal, melyet
csak egy személy énekel, vagy melyben más énekesek vagy hangszerek csak kíséretképen vesznek részt
MAGÁNÉI.V, (magán-elv) ősz. fa. Saját maga
elve, mely a közönségesen elfogadott elvtől eltér. V.
ö. MAGÁNNÉZET.
MAGÁNHANGZÓ, (magán-hangzó) ősz. fa. 1)
Nyelvtanilag minden szóhang, mely önállólag, magán,
vagyis más valamely hangnak melléklete, azaz más
beszédszervnek alkalmazása nélkül, egyedfii a szájnak
különfélekép módosítható nyilasán a levegőnek kinyomása által hangzik. Máskép : Snhangzó, vagy egyszerűen hangzó, különböztetésül a mássalhangzótól,
melyet csak hangzó segítségével ejthetni ki. 2) Azon
jegyek, vagyis betűk egyike, melyekkel az imént említett hangokat leírjuk és megkülönböztetjük, pl. a, á,
e., é stb., milyen a magyar betűrendben eddig bevett
írásmódunk szerént 15 van.
MAGÁNISKOLA, (magán-iskola) ősz. fa. Nem
nyilvános, nem a társadalom vagy valamely testület
által alapított és fennálló iskola.
MAGÁNJÁTÉK, (magán-játék) Ősz. fa. Általán, akármiféle játék, melyet valaki egyedül, részvevő
társ nélkül gyakorol, pl. midőn valaki hegedűn vagy
favolyán játszik, legfölebb más hangszer csupán kíséretül szolgál, így ha valaki úgynevezett patiencekártyát (unaloműző kártyát) játszik.
MAGÁNJOG, (magán-jog) ősz. fa. 1) A társadalom (polgári társaság) magános vagy egyes tagjai
közti jogviszony, elgondolva a közigazgatásra vonatkozó jogviszonyoktól. 2) Azon tudomány, mely az
egyes polgárok (magánosok)'közti jogviszonyokat tárgyalja.
MAGÁNJOGI, (magán-jogi) ősz. mn. Magánjogra vonatkozó, magánjogot illető. Magánjogi kérdések, esetek.
MAGÁNJOGTAN, MAGÁNJOGTUDOMÁNY,
(magán-jog-tan v. -tudomány) ősz. fa. L. MAGÁNJOG, 2).
MAGÁNKIADÁS, (magán-ki-adás) ősz. fa. Valamely elmeműnek, mely különben közfelhivásra, pl.
tudományos testület pályakérdésére készült, nem a
felhívó testület, hanem maga a szerző, vagy ennek
jogán más magán személy általi kiadása.
MAGÁNKODÁ8, (mag-a-an-kod-ás) fa. tt. nogánkodás-t, tb. —ok, harm. ezr. —a. Cselekvés, vagy
állapot, midőn valaki mások társaságát nélkülözve, elvonulva éldegél.
MAGÁNKODIK, (mag-a-an-kod-ik) k. m. magánlcod-tam, —tál, —ott. Folytatólag magán van,
vagy magán lenni szeret, mások társaságát nélkülözve
éldegél. A régi remeték putttákon, erdőkben, barlangok-
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bon magánkodtak. Inkább magánkodni, hogytem rótt
MAGÁNPÉNZTÁR, (magán-pénz-tár) ősz. fn.
tártatágban élni.
Valakit.kizárólag illető pénztár, saját pénztár. Azon
MAGÁNKODÓ, (mag-a-an-kod-ó) mn. tt. ma- esetben alkalmazzák, midőn valakinél valamely közgáxkodo-t. Magán éldegélő, másokkal nem társalkodó, pénztár is létezik vagy kezeltetik.
elszigetelve lakó. Erdőkben magánkodó remeték.
MAGÁNRENDSZER, (magán-rend-szer) ősz. fn.
MAGÁNKÖR, (magán-kör) ősz. fn. Kevesekből Büntetési rendszer, melynél fogva a börtönre Ítélt feálló társaság, melyben csak magán személyek, vagy gyenczek különkülön zárva tartatnak.
MAGÁNSZOBA, (magán-szoba) ősz. fn. Magán
mint ilyenek vesznek részt
álló szoba, mely más szobába nem nyílik, pl. a maMAGÁNLAG, (mag-a-an-lag) íh. Magános úton>
gánrendszerbeu az egyes bünhönczök szobája vagy
magános minőségben.
kamarája. Továbbá valamely hivatalnoknak a hivaMAGÁNLÉT, (magán-lét) ősz. fn. Mások társa- talszobától elválasztott szobája.
ságától elkülönözött, egyedül való élet, vagy állapot.
MAGÁNTÁNCZ, (magán-táncz) ősz. fn. Táncz,
MAGÁNNÉZET, (magán-nézet) ősz. fa. Nézet, melyet valaki maga jár egyedül, pár vagy mások tármelyet valaki csak önmaga az általában elfogadott né- sasaga nélkül. Különösen ilyféle színpadi táncz. Elzettől eltérőleg vall. Ét magáimétetem, mely szóval lentétei : pártáncz v. kartáncz, kortana.
valaki azt akarja kifejezni, hogy noba ugyan tudja,
MAGÁNTÁNCZOS, (magán-tánczos) ősz. fn.
hogy mások vagy többen azon nézettel ellenkező vé- Személy, ki valamely tánczot társ vagy társak nélkül
leménynyel vannak, ő mégis a magáéhoz mint meg- lejt. Különösen színpadi tánczos, ki a művészi tánczgyőződése szerént helyesebbhez vagy egyedül helyes- ban kitünőbb ügyességgel bír, s azt sajátszerü lejtéhez ragaszkodik.
sekkel nyilvánítja. Különböztetésül a kartánceottól:
MAGÁNOS, (1), (mag-a-an-os) mn. tt. mojánoí-í ki többed magával lejteget. A nőszemély neve mav. —át, ti>. —ok. 1) Magában élő, magán lakó, má- gántánczotnő.
sok társaságától elkülönzött. Magánot pusxtai lakók,
MAGÁNTANITÓ, (magán-tanitó) ősz. fn. Taníremeték. Magános életet élni. Magános állapotot mé- tó, ki csak magán háznál, nem pedig valamely közretni. 2) Mondjuk helyről, tájról, vidékről, mely a töb- intézetben oktat, vagy ha ilyenben oktat is, azon jobitől mintegy el van zárva, elkülönítve, melyen má- gosultságokkal nem bír, mint a rendszerénti nyilvások nem laknak. Magános erdei lak. Magános tengeri nos tanító.
triget. 3) Ami nem nyilvános, ami bizonyos elzárt körMAGÁNÜGY, (magán-ügy) ősz. fn. Valakinek
ben létezik. Magános tanácskotás. 4) Ami a társadal- csak önmagát, maga jogát, vagyonát stb. érdeklő ügye.
mi életre vagyis közigazgatásra nem vonatkozik. MaMAGÁNVÁDLÓ, (magán-vádló) ősz. fn. Bűngánot ügyek.
vádi eljárásoknál azon személy, ki vagyonában vagy
MAGÁNOS, (2), (mint föntebb), fn. tt. magá- személyében történt sérelmének orvosoltatását a bírónot-t, Üt. —ok. Aki csak magán vagy saját ügyeivel ság előtt csak önmaga vágy általa megbízott képvifoglalkodik, aki a társadalom közügyeiben, igazgatá- selője, nem pedig az állam által felállított köz ügyész
siban hivatalnál fogva részt nem vészen; máskép : keresi, pl. becstelenitéseknél.
magántó. (Privatier).
MAGÁNVÁLTÓ, (magán-váltó) ősz. fn. Egyes
MAGÁNOSÁN, (mag-a-an-os-an) Magán, magá- váltó, melynek másod, harmad stb. példánya nem létezik. A köz életben többnyire saját váltót értenek
ban, egyedfii, magános állapotban.
MAGÁNOSKODIK, (mag-a-an-os-kod-ik) k. m. alatta.
MAGÁNZÓ, (mag-a-an-oz-ó) fő- és mn. Lásd :
magánotkod-tam, —tál, —ott. Magánállapotban éldegél, magányban tartózkodik, elkülönözködik, mások MAGÁNKODÓ, és MAGÁNOS fa.
MAGÁNY, (mag-a-any) fa. tt. magány-t, tb.
társaságától elvonakodik, nőtelen, vagy férjtelen életet él. Valamely erdei lakban magánoskodni. V. ö. MA- —ok, harm. szr. —a. 1) Elkülönzött, mások társaságát nélkülöző állapot, életmód. Kolostori, remetei maGÁNOS.
MAGÁNOSSÁG, (mag-a-an-os-ság) fn. tt maga- gány. A* embergyülölSk tteretik a magányt. 2) Hely,
no»tág-ot, harm. szr. —o. Közönségesen egy értelem- vidék, tájék, melyet emberek nem laknak, pnsztaság.
ben használtatik a magány szóval; de szabatosan vé- Magányba vonulni. Magányt kéretni. Sivatag erdőt mare a magánosság más mint a magány, valamint az üd- gány. Á» Sri kolostorokat magányokba ttokták építeni.
vösség, nedvesség, kedvesség több mint az üdv, nedv,
MAGÁNYÉLET, (magány-élet) ősz. fn. L. MAkedv. A magány jelent egyszerű elvont állapotot, vagy GÁNY, 1).
MAGÁNYKODIK, MAGÁNYOS, MAGÁNYOShelyet, a magáaosság pedig a magánynak folytonos
létezését fejezi ki, továbbá pedig azon tulajdonságot, SÁG, stb. 1. MAGÁNKODIK, MAGÁNOS, MAGÁmely szerént valamit magánosnak mondunk. V. ö. NOSSÁG, stb.
MAGÁR, (mag-ár) fn. tt magár-t, tb. —ok,
—SÁG, —SÉG képző.
MAGÁNOZ, (mag-a-an-oz) önh. m. magánot- harm. szr. —a. Növénynem a háromhímesek seregétam, —tál, —ott vagy magánt-ottam, —ottál, —ott, ből és egyanyások rendéből; csészéje nincs, bokrétaondója kettő, a külső a belsőt ölébe veszi. Magva
htn. —m, vagy magántam. L. MAGÁNKODIK.
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alul-fölttl hegyes a mintegy árral ellátott, s innen a
neve; tehát összetett szó a mag és ár főnevekből.
(Kardos.)
MAGAS, (mag-as) mn. tt. magas-t v. —át, tb.
—ok. Ami bizonyos fölszinen vagy síkságon többékevesbbé fölemelkedett, s az által a föld középpontjától valamivel távolabbra esik. Ellentéte: alacton,
mély. Magot hegyek. Magas fekvésű orttág. Magot
vár, magot torony, magot hát. Ki magáiról nét le, hamar szédíti feje. (Km.). Magosról nagyobbat eshetni.
(Km.). Ez nekem magot, el nem érhetem. Különösen
aránylag véve, ami föntebb áll, mint rendesen szokott.
Magas a víz, midőn árad. Magot tenger, mely a partoktól távol úgy látszik, mintha azoknál emelkedettebb volna. (Tenger magaslata). Magas homlok, mely
a rendes mértéket fölülhaladja. Magas vatták. Magas fák. Magas asztal, mely átv. ért. jelent oly
asztalt is, melyen nincs mit enni. Magas kalap, süveg.
Magas sarkú csizma, aripb'. Aki magasra hág, nagyot
esik. Átv. ért. ami a maga nemében másokat felülmúl,
mihez hozzáadni nem sokat lehet, pl. magas hangok,
melyek a rendes, és közép hangokon fölül emelkednek, melyek a gégének nagyobb erőködése, és öszveszorulása által nyomulnak ki. Magasra hangolt hegedű.
Magas áron tartani, venni valamit, szokottabban :
nagy áron. A polgári életben ám. mások fölötti állapot, rangra, születésre nézve. Magot áttás,hivatal,s*ármazás. Magas ministerium. Egyébiránt ezen értelemben sokszor a ft> használtatik pl. fSrendü, fShivatalú,
fSméUótágv személyek. Általán megjegyzendő, hogy a
német AocA-nak a magyarban nem mindig a magas,
hanem gyakran a nagy, és többször a/8 felel meg, pl.
Hóhér Marki, nagy piacz v. föpiacz : eine hohe Schvle,
főiskola, v. főtanoda. Hohe Zeit, nagy idő stb.
Mértanilag magasnak mondatik, ami függőleges
irányban bizonyos fölszinen fölemelkedik, s valamely
határozott pontig ér. Egy ölnyi magot ember, ki talpától feje tetejéig véve egy ölet üt meg. KVnyöknyi,
lábnyi, hUvelyknyi magas testek.
Hasonló hozzá a latin mogmiwstb.l. föntebb MAG
(2), elvont gyök.
MAGASAN, (mag-as-an) ih. Bizonyos mértékig,
vagy aránylag fölemelkedve. Magasan rakni a kazalt. Magatan tartani, hordosni a fejét. Magasan stállongani, repülni.

vés , mely által valamit magasabbá teszünk, vagy
magasabbra emelünk. Bókon hozzá: nagyobbtiái.
MAGASBODIK, mag-as-b-od-ik) k. m. magatbod-tam, —tál, —ott. 1. MAGASODIK.
MAGASÉUL, MAGASÉUL, (mag-as-b-úl) önh.
m. magatbúlt. L. MAGASODIK.
MAGASDAD, (mag-as-d-ad) kicsiny, mn. tt
magasdad-ot. Aránylag keveesé maga*, nem igen magas. „Egy gyermek, mikoron valami magasdad helyen
juhokat őrizne." Pesti G. meséi. Néha ám. valami kevéssel magasabb, mint lennie kellene.
MAGASHANG, (magas-hang) ősz. fn. Általán,
vékonyabbféle emelkedett hang. Különösen legmagasabb férfi hang (tenor). Nyelvtani ért. máskép : felhang, vékonyhang, milyenek : e, é, i, S, ü. Elletéte:
mély—, v. ál—, v. vastaghang, pl. a, o, u.
MAGASHANGU, (magas-hangú) ősz. mn. Nyelvtani ért oly szókról mondjuk, melyekben magas önhangzók uralkodnak, pl. egyenes, görbe, irigy. Máskép:
felhangv, vékonyhangv.
MAGASHEGYSÉG, (magas-hegység) ősz. fn. A
közönségesnél emelkedettebb hegység.
MAGASI, NEMES—, PÓR—, faluk Vas m.;
helyr. Magasi-ba, —bán, —Mi.
MAGASÍT, (mag-as-it) áth. m. magastí-ott, pár.
—«, htn. —m v. —ani. Valamit magassá tesz,
fölemel.
MAGASLAT, (mag-as-1-at) fn. tt magaslat-ot,
harm. szr. — a. Magas, fölemelkedett térség. A csillagászoknál ám. magasság; 1. MAGASSÁG 3).
MAGASMART, erdélyi falu Belső-Szolnok megyében ; helyr. Magasmart-on, —ró, —ról.
MAGASODÁS, (mag-aa-od-ás) fn. tt. magasodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Valakinek v. valaminek fölfelé emelkedett irányban haladó növekedése.
Némely növények magasoddsa hamar halod.
MAGASODIK, (mag-as-od-ik) k. m. magasodtam, —tál, —ott. Mintegy önhatólag, belső erejénél
fogva magassá leszen, fölemelkedik. Magasodnak a
nOoétben Iev8 fák. Magasodik a serdülő ifjú. Magasodik át áradó folyam, az egymás fölé torlódó jég.
MAGASPART, falu Bars megyében, puszta
Hont m.; helyr. Magaspart-on, —ró, —ról.
MAGASRENDÜ, (magas-rendű) ősz. mn. Főrangú, főrendfi. Magasrendü, polgári, katonai, papi
személyek.
MAGASRÓNA, (magas-róna) ősz. fn. Magasan
fekvő rónaság, máskép: fensOc.
MAGASSÁG, (mag-as-ság) fii. tt. magasság-ot,
harm. szr. —a. 1) Valamely tárgynak azon tulajdonsága, melynél fogva magasnak mondatik. Hegyek, tornyok, házak magassága. „ Mikoron keresztfának magasságára földről felemeltetél." Kinizsiné* Imakönyvében. Átv. ért szellemi, érzelmi magasság. 2) Függőleges irányú kiterjedése valamely testnek a föld vagy
tenger srine fölött. Némely hegyek több éter lábnyi
magastága. Különösen mértani ért azon függőleges
vonal, mely bizonyos alapponttól kezdve egy szintén

„Magasan repül a daru, szépen szól."
(Népd.).
Néha ám. kevélyen, rátartósan. Magasan hordozza az
orrát. A vizsláról is mondják : Magasan hordja át
orrát a vietla, ha,kereséskor fejét emelten tartja.
MAGASBÍT, MAGASBIT, (mag-as-b-ft) átb. m.
magasbit-ott, htn. —m* v. —ont, pár. —». Magasbbá
tesz valamit, tulajd. és átv. ért. Mogasbtíani át épületet, katalt, osztagot, ágyat. Magasbítani valaminek árát,
becsét. Magatbtíani át adót. V. ö. MAGAS.
MAGASBÍTÁS, M AGASBITÁS, (mag-as-b-ít-ás)
fn. tt magatbitás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek-
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határozott felső pontig terjed, vagyis emelkedik. Éter
Slnyi magassága valamely hegynek a tenger szine fűlött.
E toronynak magassága negyven öt. Az utat négy lábnyi magastágra emelni. 3) A csillagászoknál, a napnak,
holdnak, csillagoknak magassága alatt értetik, azok
távolsága a látkörtöl. Égsarki magasság ám. az égsark
távolsága bizonyos helynek látkörétől, mely szélességnek is mondatik. 4) Átv. ért főrangú személyekre
alkalmazva, a német Hoheit utánzása szerént ám. fő
méltóság, szorosan véve fejedelmi házakból származott
személyeket illető czím. Ö császári k. magassága.
Egyébiránt magyarosabbak, a fenség, fenséges, és 6'
fensége. 5) Szintén átv. ért. jelent mennyországot
Dicsőség Istennek a magasságban.
MAGASSÁGBELI, (magasság-béli) ősz. mn. és
fii. Bibliai és egyházi nyelven ám. Isten. És te gyermek a Sfagasságbeli prófétájának hwattotol. (Káldi
Luk. 1. 76.).
MAGASSÁGMÉRÉS, (magasság-mérés) ősz. fn.
Mérés, mely által valamely testnek, illetőleg térnek
magasságát meghatározzák. V. ö. MAGASSÁG.
MAGASSÁGMERŐ, (magasság-mérő-) ősz. fn.
Mérőeszköz, mely által valamely testnek magasságát,
s a föld színétől való távolságát meghatározzák. (Hőhenme8ser).KülSnosen a tengerészeknél,a csillagok magasságát mérő eszköz.
MAGASSÁGOS, (mag-as-ság-oe) mn. tt magassdgos-t v. — át, tb. — ok. Igen magas, nagy magasaága. Átv. ért. fenséges, fömagasságu. Magasságot
királyi hereteg.
MAGASSZÁRU, (magas-szára) ősz. mn. Általán, aminek magas' szára van. Magas stáru növények.
Magattta.ru lábak. Magassiáru csizma, saru. V. ö.
SZÁR.
MAGASUL, (mag-as-úl) önh. m. mogasúl-t. Magassá alakúi, magasra növekedik, magassá lesz. Felmagasál ám. magas éraelmekre gerjed; a mindennapiságon tál magas eszmékre lelkesül.
MAGASULTSÁG, (mag-as-nl-t-ság) fn. tt. magasultságot. L. EMELKEDETTSÉG.
MAGASZ, (mag-ász) elavult vagy elvont törzsök, melyből magastt, magasttot, magasítói erednek,
Képzésre nézve olyan mint, horpast, dobost, kopást,
topost, csapost, rágóst divatban levő, és mint vigast,
marasz, halast, horgast, stb. stb. elvont törzsek, vagy
kiavult nevek. Az CMC képző megfelel a tulajdonságot
jelentő ás képzőnek, miszerént magast ám. magas,
honnan magasttani v. magasztalni ám. magastani magastalni, azaz magassá tenni, valamint kopaszt ám.
kopaszszá, horpastt ám. horpaszszá tesz, stb. Az asz
képző t i. csangós kiejtés, mely szerént a susogó s
hangot sziszegő M-re változtatják, mint : édest, kedvest, ezek helyett: édes, kedves. A magast törzsökből
lett az egyszerű, de szintén kiavult magasít, mint rágást, ragaszt, topost, topánt, stokast, stakastt stb.
Végre ál képzővel magasztal, mint, (apaszt tapasztal,
vigaszt, vigasztal, morostt marositól, engestt, engesztel,
hirestt hiresttel stb.
AKAD. 3AÖT SIÓTÍB IV. KOT.

MAGASZT—MAGASZTALT
MAGASZT, (mag-asz-t) elavult áth. mely helyett ma a megtoldott magasztal divatozik. „Azért
szolgáljunk szent Apalin asszonynak, hogy ő érdemének miatta . . . . az örök örömbe felmagasztassunk."
Nádorcodex. A Bécsi s Tatrosi codexekben is eléforddl : felmogastt. „És áldott Te dicső szent neved és
dicséretes és igen felmagasztatott menden világokban." — „Mondjatok úrnak dicséretet és igenfelmagasztassátok ötét örökké." (Dániel Dl.). Továbbá a
Tatrosi codezben : „És ha én felmagasztandom (exaltatus fuero) földtől mendeneket vonzók én hozjám."
(János. XII.). Katalin verses legendájában :
„Az nagy Istennek ad hálát,
S neki ajánlja leányát,
Kérvén hogy őt ótalmazja,
S országában magasztassa."
(Toldy F. kiadása 26. 1.).
Közvetlen szármáz okai magasétól és magasítói. V. ö.
MAGASZ.
MAGASZTAL, (mag-asz-t-al) áth. m. magasttal-t. Leginkább átv. erkölcsi ért használtatik, mint
az aláz, gyalát, ócsárol igék ellentéte, s ám. bizonyos
személyt, (illetőleg tetteit, műveit,) kitűnő dicséretek
által mások fölé emel, dicsőit, s mintegy magassá tesz.
A megholt férfi érdemeit dicséröbestéddel magasttolni.
Magasztalni valamely müvet. Égig folmagasttalni valakinek jótéteményeit, erényét, vitézségét. Különösen
vallási ért. ám. az isteni talajdonságokat hálaérzelem
által dicsőíti. Magasztaljuk öt Istent. Magasztalja öt
én lelkem át urat. (Káldi Luk. 1. 46.) Átvitten, felmagasttalni valakitfíim. felakasztani.Ezen igében az ál
túlbőségfi képző, mint más némelyekben, pl. akaszt
akasztói, vigaszt vigasztal, morastt marasztal, engesztel, neheztel, hiresttel stb.; a honnan régiesen : magastt.
V. ö. MAGASZ, MAGASZT.
MAGASZTALÁS, (mag-asz-t-al-ás) fn. tt. magasztalás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg szó- vagy írásbeli nyilatkozás, melynél fogva valakit, vagy bizonyos tetteket, müveket nagy dicséretekkel halmozunk, tetézünk. Ellentétei: alátás, gyalátás, ócsárlás, lestolás. A színházból jövök teli vannak
az iíj darab magasttalásával. A valódi érdem nem szorul magasztaláéra. A fölötte való magasttolás és hazugság
aton egy fának dgai.(Km.) Használtatik elvont értelemben is a szokatlan magasztalát helyett, » ám. magasztaló, dicsérő beszéd, vagy azon jelességek, melyeket
valakinek vagy valaminek dicséretére elmondanak.
MAGASZTALÓ, (mag-asz-t-al-ó) mn. tt magasttoló-t. Dicséretek, jeles tulajdonságok elmondása
által fölemelő, kitüntető. Magasztala bestéd, dicséret,
versek.
MAGASZTALT, (mag-asz-t-al-t) mn. tt magasttalt-at. 1) Akit vagy amit földicsértek. Országszerte magasztalt férfi. 2) A képzelőtehetségre vonatkozólag ám. elragadtatásig fellengzö.
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MAGASZTALTSÁG, (mag-asz-t-al-t-ság) fn. tt.
magasztaltság-ot, harm. szr. —a. A képzelőtehetségnek fellengzési állapota vágj tulajdonsága.
MAGASZTATOS, (mag-asz-t-at-os) mn. tt. magasztatos-í v. —át, tb. —o*. Régiesen ám. az újabbkori magasztos. „Áldott vagy Te országodnak seékiben és igen dicséretes és igen felmagasztatos örökké"
(ét snperexaltatus in saecula. A Vulgata-ban Dániel
m. 54.).
MAGASZTOS, (mag-asz-t-os) mn. tt. magasttos-t v. — á t , tb. —ok. Átv. ért. erkölcsileg, vagy
szellemileg fenséges a maga nemében, mi az erkölcsi
vagy szellemi működés szokott, rendes állapota fölé
emelkedik. Magasztos ése, gondolkodás, estemé. Magasztos lelki erő. Azon kevés igéink sorába tartozik, melyekből ős képzővel melléknevek alakulnak, mint, pirít pirítás, takar takarót.
MAGASZTOSÁN, (mag-asz-t-oa-an) ih. Magasztos módon vagy állapotban. V. ö. MAGASZTOS.
MAGATARTÁS, (maga-tartás) ősz. fn. Szélesb
ért. azon mód, melyet valaki külső viseletében nyilvánít. Innen lehet, illedelmes vagy illetlen, szerény
vagy kevély magatartás. Különösen kedvező ért. illemes, szerény, mérsékelt magaviselés. Nemes, férfias
magatartás.
MAGATARTÓZTATÁS, (maga-tartóztatás) ősz.
ih. Öntartóztatás, önmérséklés, midőn valaki az ösztönök, ingerek, rósz hajlamok daczára az illendőség és
erény korlátai között marad, midőn az indulatoktól
elragadtatni nem engedi magát
MAGATÜRTETÉS, (maga-türtetés) ősz. fn. 1.
MAGATARTÓZTATÁS.
MAGAUNT, (maga-unt) ősz. mn. Aki magamagának terhére, unalmára van, ki magában örömet, mulatságot nem talál.
MAGAURA, (maga-ura) ősz. fn. Szabad személy,
aki másnak nem, csak magának szolgál. Értelemben
tökéletesen megfelel a szanszkrit ssva-pati szónak,
melyben szva = maga páti = úr, s melyből némelyek a szabad, szláv szvoboden stb. szókat is származtatják. Első személyben szólva : magamura pl. magam ura vagyok, másodikban : magadura.
MAGA VETI, (maga-veti) ősz mn. és fn. Aki,
mint mondani szokás, hányjaveti magát, kérkedékeny,
pökhendi, hetvenkedő, markapöki. Alsóbb nemű vágyakból származó, s gyakran ostobasággal párosult
kevélységnek jele. Ki nagyban kevélykedik, az nem
magaveti. Máskép : magahányó, magahányaveti.
MAGAVETISÉG, (maga-vetiség) ősz. fn. Hetvenkedő, kérkedékeny, magát hányóvető, fitogtató ember tulajdonsága.
MAGAVETŐ, (maga-vető) ősz. mn. 1. MAGAVETI.
MAGAVISELÉS, (maga-viselés) ősz. fn. A cselekvésnek azon módja, melyet valaki külső szokásokban, és erkölcs! tettek gyakorlásában követni szokott.
Pajkos, parasztos, műveletlen, gyermekes magaviselés.
Sterény, úri, müveit, férfias magaviselet. A többi sze-

MAGAVISELET—MAGCSEMETE
mélyekkel : magamviselés, magadviselés stb. „Jó magadviselés jobb az aranynál." Az asszonyok tisztekről. 1622. (Thaly K. gyűjt.). Vagy ma szokottabban
elválasztva : magam, magad viselete, magunk viselése.
Még szokottabban : magaviselet.
MAGAVISELET, (maga-viselet) Ősz. fn. Elvontan véve ám. magaviselés, vagyis azon szokások, tettek, melyek valakinek magaviselését teszik. (Conduit).
A többi személyeknél szokottabb az elválasztás :
magam viselete, magad viselete, magmik viselete stb.
MAGAVISELETÜ, (maga-viseletű) ősz. mn. ,JÓ'
vagy ,rosz' és ezekkel rokon értelmű szókkal öszveillesztve használjuk : jó magaviseletü, rost magaviseleté. A régieknél : magaviseld'.
„Vala az nagy kegyes magaviselő."
Lakadalmi vers 1036-ból. (Thaly K. gyűjt).
MAGAVONOGATÁS, (maga-vonogatás) ö»z. fii.
A nem akarásnak azon neme, midőn valaki különféle
ürügyük, mentegetődzések alatt vonakodik valamit
tenni.
MAGAZIN, (francziául : magasin, olaszul : magateino , melyet közönségesen a spanyol magacen v.
almagacen v. almaccn szóból módosultnak tartanak,
ezt ismét az arab nyelvből származottnak hiszik, különben persául is : magzen v. mohién , törökül : mahaza) ; fn. tt. magazin-1, tb. —ok. Tár, valamely készlet (áruk, könyvek stb.) elhelyezésére vagy eladására
is. Átv. ért. iratgyfijtemény, időszaki irat valamely
szakmában. Kérdésbejöhet: van-e ezen szó összefüggésben a magyar magszin szóval ? V. ö. MAGSZIN.
MAGBAB, (mag-bab) ősz. fn. Bab, melyet különösen magnak, azaz elültetésre szemeltek ki.
MAGBAROM, (mag-barom) ősz. fn. Általán tenyésztésre szánt, és tartogatott barom, pl. gnlyabeli
tehenek, ménesbeli anyakanczák, stb.
MAGBÉL, (mag-bél) ősz. fn. A növény magvának héjában, burkában levő szíjas vagy lisztes anyag.
L. MAG alatt.
MAGBORJÚ, (mag-borjú) ősz. fn. Üszőborjúk,
melyeket a végre nevelnek fel, hogy szaporítsanak, e
illetőleg szaporodjanak.
MAGBUGA, (mag-buga) ősz. fn. Növények bugája, melyben a magok foglaltatnak, pl. a magvaskender magbugája.
MAGCSA, (mag-csa) fn. tt. magcsát. Kis mag,
magocska. Különösebben a növénytanban a termő leveleken kifejlődő hólyagosa vagy szümölcs, vagy a mag
durványa (rudimentum) mely a növény virágzása után
maggá képes fejleni. (Ovulnm). Ilyen magcsákkal van
megtelve minden maghon.
MAGCSÁKÓ, (mag-csákó) ősz. fn. Növénynem
a húszhímesek seregéből és sokanyások rendéből; csészéje öt- nyolcz hasábu v. metszésfi, bokrétája nyolcé
szirmú, vaczka aszú, magvai hosszú-szőrös- kalászosak. (Dryas.)
MAGCSEMETE, (mag-csemete) ősz. fű. Erdőszeti nyelven az erdővágásokban azon hajtások, me-
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lyeket nyeséskor meghagynak, hogy idővel növeked- betegségben fekvőnek feje alatt felmágicsálják a vánjenek, és erdőt képezzenek. Tudnivaló, hogy a leg- kosokat, hogy meg ne fűladjon. Világos, hogy gyökre
szebb növésfi hajtásokat hagyják magcsemetének.
és alapfogalomra rokon a magot szóhoz, s eredetileg
MAGDA, MAGDI, MAGDUS, női kn. L MAG- rövid : magicsál. Az ict középképző gyakorlatos kiDOLNA.
csinyítő jelentéssel bír, mint a kariétól, döngiesél igékMAGDI8ZNÓ, (mag-disznó) ősz. fa. Tenyész- ben. Legközelebbi rokona a halmazt, rakást jelentő
tésre szánt és tartogatott emedisznó, máskép : magló- mágia.
distnó, vagy egyszerűen : magló.
MAGISZÁK, (mag-iszák) ősz. fn. Növénynem az
MAGDOLNA, (a sziriai nyelvből eredett, jelen- öthímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje
tése felmagatftalt); női kn. tt Magdolnát. Magdale- öt egyenetlen fogú, virágzás után öszvelapúl; lapjai
na. Kicsinyezve, vagy rövidítve: Magda, Magdát, kikanyargatott fogasak, s benne a magvak öszvelapítMagdi, néhutt: Mancsa, Manczi.
vák, bokrétája tölcséres. Magva négy. (Asperugo.)
MAGDOLNAFÜ, (magdolna-fü) ősz. fn. A gyöMAGJA, tájdivatos kiejtés Mágia v. Máglya,
könkékhez tartozó növényfaj ; másképen köznéven : helyett. 1. MÁGLA.
bécti fii, római nárdus; növénytani néven : római gySMAGKÁPOSZTA, (mag-káposzta) ősz. fn. Áltoönke. (Valeriána celtíca).
talán, mindenféle káposzta, melyet, mint mondani szoMAGEVŐMADÁR, (mag-evő-madár) ősz. &. kás, magba menni hagynak, hogy utóbb ültetni vagy
Közneve azon madárnemeknek, melyek különféle nö- vetnivaló magvát vegyék.
MAGKERESKEDÉS, (mag-kereskedés) ősz. fn.
vények magvaival élnek.
MAGFA, (mag-fa) ősz. fn. 1) Magról nőtt fa. 2) Kereskedés különféle növények, nevezetesen kerti,
így nevezik a vágáskor itt-ott lábaikon hagyott szebb zöldséges, hüvelyes vélemények magvaival.
MAGKERESKÉDŐ, (mag-kereskedő) ősz. fn.
tenyészésü fákat, melyeket magzás végett hagySzemély, ki különféle, nevezetesen kerti, zöldséges,
tak meg.
hüvelyes vetemények magvaival kereskedést .fiz. KüMAGFÉSZEK, (mag-fészek) 1. MAGHON.
MAGFOLYÁS, (mag-folyás) ősz. fn. A nemi lönbözik tőle a gabonakeretkedS.
MÁGLA, (mág-ol-a) fn. tt. mágiát. Széles ért.
magnak elfolyása. Különösen betegség neme, melyben
a nemi mag a betegnek akarata ellen folytonosan cse- halmaz, rakás, egymásra tetézett valami, vagy holmi,
peg. (Gonorrhea). Orvosi nyelven : ondófoh/de. V.'ö. pl. mágiában áll a pénze ám. rakáson, halomban. Balaton mellékén Szálában nagyobbféle rakásba, bogKANKÓ.
MAGFURÓ, (mag-foró) ősz. fn. A zsizsikhez lyába halmozott széna, melyet körülbelül négy vagy
igen hasonló féregfaj, melytől azonban fonalforma, és hat ökrös szekér elvisz. Gyöke mag, röviden mag egy a
tőben vékonyabb csápjai által különbözik. Ezen fé- magot szónak gyökével, mert a máglyában is alapforegnek hernyói a gabonák és hüvelyes vélemények galom a magasság. Mag gyökből lett az elavult magol,
magvaiban sok kárt tesznek. (Bruchus. L.)
ám. magassá alakít, csinál, innen magoló, magola s
MAGHAL, (mag-hal) ősz. fn. Azon halak, me- öszvevonva: mágia, s ékezve : mágia. Rokon hozzá a
lyeket a halastavakban szaporítás végett meghagynak mágictál, \. ezt. Különösen így nevezik az egymásra
halmozott rőzsefát, vagy ölfát, kádárfát. Innen mágvagy máshonnan hoznak.
MAGHÁM, (mag-hám) ősz. fn. A növénymag iára vagy máglatüsre Ítélni a boszorkányokat ám. meghéja, vékonyabb vagy vastagabbféle hártyája, mely a gyujtott farakásra. Sándor I. szerént némely tájakon
jelent hat kévéből álló rakást. Szabó Dávid szerént
magbélt beburkolja. L. MAG alatt.
MAGHÁZ, (mag-ház) ősz. fn. 1) Gabonatár, élet- harmincz itczét tartalmazó mérték neve is, azonban a
tár, hol a szemes gabonát tartják, magszin. 2) Szokot- vidéket, hol ez értelemben divatozik, nem nevezi. Diótabb ért a szántóvetők nyelvén a felszántott föld ba- szegi füvészkönyvében máglatzederj, a húuzhímesek
rázdái között elvonuló medres vonal, vagy ültetéskor seregéből és sokanyások rendéből való, és a szederjek
azon lyukak, melyekbe a magokat vetik. 3) L. MAG- neme alá tartozó növényfaj, mely a mamától abban
különbözik, hogy levelei többnyire hármasak (s talán
HON.
innen a mágia nevezet), szára kék hamvas, hátragörMAGHÉJ, (mag-héj) 1. MAGHÁM.
MAGHÓLYAG, (mag-hólyag) ősz. fn. L. ONDÓ- bült fulánkos, nyelei hengeresek, gyümölcse fekete.
(Rubus occidentalis.) A mágia szót jobbára lágyítva
HÓLYAGCSA.
MAGHON, (mag-hon) ősz. fn. A növénytanban ejtik és írják : máglya, tájdivatosan : magja ; de szoa virág legbelső részében kifejteni szokott termőleve- rosan az elemzéshez tartva okszerűbb a mágia.
MAGLAPÉL, (mag-lap-él) ősz. fn. Növénynem
lekből alakuló magcsatartó, melyben a megtermékenyülés után vagy egyenesen a mag, vagy a magrejtő az öthímesek seregéből és kétanyások rendéből. Vifejlik ki. (Germen, ovarium). Némelyek szerént: mag- rágai felemások, nősek, és nőstények ugyanazon töfittek, Diószeginél : magtat.
vön. Bokrétája nincs, magva egy, kerek, lelapított, és
MAGICSÁL, (mag-ics-a-al) áth. m. magicsált. innen a neve. (Polygonum.)
MÁGLATÜZ, MÁGLYATÜZ, (mágia- v. mágNémelyek szerént: mdgiesdl. Balaton mellékén ám.
halmoz, felpúpoz, egymás fölé rak valamit, pl. a vízi lya-tűz): Halomra rakott fának égése, különösen,
8*
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MAGNYITÓ , (mag-nyitó) ősz. fa. Némely
magevő állatok neve, milyenek a mókus , magevő
pinty, stb.
MAGNYÚL, (mag-nyúl) ősz. fa. Rendezett vadaskertekben és vadashatárokban azon nőstény és hím
nyulak, melyeket tenyésztés, vagyis szaporítás végett
jövő évre meghagynak.
MÁGOCS, puszta Csongrád 'm.; helyr. MdgoctTft f ^~<MI | ™~~i\)í.
MÁGÓC8, mváros Baranya m.; helyr. Mágócsrá, —ön,, —ról.
MAGOCSKA, (mag-ocs-ka) kies. fa. tt magocsMAGLÓ, (2), (mag-ló) ősz. fn. Anyaló, anya- kát. A maga nemében , vagy aránylag kicsided nökancza, melyet szaporítás végett tartanak. Sándor Ist- vénymag.
ván szerént jelent csődört is, mely szintén elémozdíMAGONCZ, (mag-oncz) fa. tt magoncs-ot. A
tójaa szaporításnak.
gyümölcsészeknél magról nevelt fan termő vagy terMAGLÓCZA, falu Sopron m.; helyr. Maglóctá- mett gyümölcs.
ra, —n, —ról.
MAGOS, (mag-os) mn. tt magos-t v. —át, tb.
MAGLÓD, falu Pest m.; helyr. Maglód-ra, —ön, —ofc. A minek magjai v. magvai vannak, mi magot
—ról.
terem, magokkal bővelkedő. Szokottabban: magvas.
MÁGLYA, 1. MÁGLA.
Magot kender, különböztetésttl a virágos (hím) kenMAGMÉH, (mag-méh) ősz. fn. Azon kasméhek, dertől. Némely vidékeken, kivált túl a Dunán, ám.
melyeket rajzás végett meghagynak, mig a többieket magas (altus). Egyébiránt, részént, mivel a magos és
megfojtják, hogy méözket vegyék. Rendesen a nehe- magas különböző gyökökből erednek, s az egy erezebb kasuakat szokták megtartani, és pedig, némi mé- detű magamtól szót soha sem is mondjuk magosttalnak, részént szigorú különböztetés vagyis szabatosság
hészeti babonából, páratlan számmal.
MÁGNÁS, (középkori latin szó, olasz és spanyo végett altus értelmében jobb, és általánosabb is :
nyelven magnáte, a latin magnus szótól, mely ám magas.
MAGOSD, puszta Somogy m.; helyr. Magosánagy); fa. tt. mágnás-t, tb. —öt. Fó'rendü űr. Őr
szágnagy, mely osztályhoz tartoznak nálunk a hercze ra, —ön, —ról.
MAGOSFALVA, falu Kővár vid.; helyr. — falgek, grófok, bárók, hivatalból minden zászlós urak és
főispánok, ha különben csak nemesi rendből valók vá-ra, —n, —ról.
MAGOSLIGET, falu Saatmár m.; helyr. — Uvolnának is: tágasabb értelemben az egyháznagyok
get-re , —én, ról.
vagy főpapok is, ú. m. érsekek, püspökök stb.
MAGOSMART, 1. MAGASMART.
MÁGNES, (a hellén-latin nyelvből kölcsönzött)
MAGOSSÁG, 1. MAGASSÁG.
fn. tt. mágnes-t, tb. —ék, hann. szr. —e. A vásározMAGOSPART, 1. MAGASPART.
nék bizonyos faja, melynek azon sajátságos tulajdonMAGOSZLOP, (mag-osz-lop) 1. MAGTARTÓ.
sága van, hogy a vasat magához húzza, s ha szabaMAGÖMLÉS, (mag-ömlés) ősz. fa. Az állati,
don függő állapotba tétetik, két ellenkező pontjai a
földsark felé fordulnak, egyik az északi, másik a déli különösen emberi nemzőmagnak kifolyása, nevezeteföldsark felé. Ez természetes mágnesnek mondatik, s sen midőn ez nem közösülés alkalmával, hanem
különbözik a mesterséget, mely különös kezelés által álomban, vagy akánnely inger következtében történik.
készíttetik. Minthogy a mágnes egy része észak, má- (Pollutio).
MAGÖMLESZTÉS, (mag-ömlesztés) ősz fa. Az
sika dél felé vonzódik : innen a magyar természettuállati,
különösen emberi nemeőmagnak közösülésen
dósok delej vagy delej néven nevezik.
kivül
történő
szántszándékos kiöntése; máskép: öttMÁGNESES, (mágnes-es) mn. tt mágnesés-t v.
—ét, tb. —ék. Mágnesi erővel, tulajdonsággal biró fert&ttetés.
MAGPÉNZ, (mag-pénz) őse. fa. Kamatra hemagyarosan : delejes. Mágnesét vas.
lyezett pénz, mely mintegy elültetett mag gyanánt
MÁGNESEZ, (mágues-éz) áth. m. mágnesés-temnyereséget terem ; máskép : tökepénz. Szélesb ért bi—tél, —éti, pár. —*. Bizonyos testet mágnes! erezonyos sommapénz , mely valamely vállalatnak, üzérjűvé képez, magyarán: delejes.
kedésnek alapját teszi, s melynek czélja nyereséget,
MÁGNESI, (mágnes-i) mn. tt mágnesi-t, tb. hasznot hajtani.
—ék. Mágnes tulajdonságával biró, mágnesre vonatMAGPILLE, (mag-pille) ősz. fa. Különféle pilkozó. Mágnesi erő. Tisztán magyarul : deleji.
lék , melyek a gabonatárakban, s éléskamarákban
MÁGNESSÉG, (mágnes-ség) fn. 1. DELEJES- élősködnek , s a gabonában, és hüvelyes véleményekSÉG.
ben kárt tesznek , milyenek, a közönséges zsizsik, a
MÁGNESTŰ, (mágnes-ttt) ősz. fa. 1. DELEJTÜ. l maafuró, stb,

melyben régente némely népek a halott testeket megégették.
MAGLÉ, (mag-lé) ősz. ín. Sándor István szerint
ám. gyümölcsök magvaiból égetett szesz vagy szeszes
ital. Nincs divatban.
MAGLÓ, (1), (mag-ol-ó) mn. és fa. tt. magló-t.
Széles ért. magolni, azaz tenyészteni, szaporítani való
nőstény. Egyébiránt csak szoros ért a disznóról, emséről használtatik. A malactok kötői meghagyni a maglónak valót. Ha a magló disznó nem ttaporít, kivestik
görgőjét, s meghitlalják.
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MAGPOCZOK, (mag-poczok) ősz. fii. Gönczy mett. Ragyaverte, magtalan kalászok. ÜszögSt és magPálnál az együttnemzők (szerénto forrt portoknak) se- | talan &u&oriaMUc<tr.Knlönö8en átv. ért. mondjak nőről,
regébe tartozó növénynem. Fészke alsó pikkelyei ki nem fogan, ki gyermeket nem szül. „És nem vala
hátán lefelé álló apró fogai vannak; magva alja ' nekik fiók, azért hogy Erzsébet magtalan volna."
egyéb részénél jóval vastagabb; ezen levő' poczka ' (Káldi. Luk. I. 7.) Szélesb ért magvaszakadt férfiról
is mondható. Határozóilag ám. magtalanul, mag
alsó részén homorú. (Podospennum).
MAGPOR, (mag-por) ősz. fh. 1. H1MPOR.
nélkül.
MAGTALANSÁG, (mag-talan-ság) fn. tt. magMAGREJTŐ, (mag-rejtő) ősz. fa. Általán azon
tok, v. takaró, mely a magot beburkolja. (Pericar- ! talantdg-ot, harm. szr. —a. Magtalan állapot,
piám). A magrejtők kétfélék: száraeak és húsosak. vagy tulajdonság. Különösen az emberi szaporodásra
Szárazak a makk, milyen van a tölgynek , mogyoró- vonatkozólag ám. ivadék nélküli állapot, meddőség,
nak , gesztenyének; makkocska a szirontákféléknél gyermektelenség.
MAGTALANUL, (mag-ta-lan-ul) ih. Magzat
a czikkazár fajainál; tok és pedig egyrekestü a tavaszi ibolyánál, kétrekestü a szigorállnál, háromrekestü nélkül, gyermektelen állapotban.
a tulipánnál; hüvely, az úgynevezett hüvelyes véleMAGTÁR, (mag-tár) ősz. fn. Gazdasági vagy
ményeknél ; leppendék, a juharfa, szilfa magvain ; be- gabonakereskedői épület, vagy akármi rakhely, hol
cfS, tüstS stb. Húsosak 1) a bogyók, melyek magvát magvas gabonát tartanak. Uradalmi, vásárhelyi, élela húsa között finom hártya, vagy meg nem fásult bőr mezési magtárak. Kötségi magtár.
környezi. Hasonlók ezekhez a kobak és almafélék. 2)
MAGTARAJ, (mag-taraj) ősz. fn. Növénynem
A csontárok, melyekben a magtakaró belső hártyája az öthimesek seregéből és kétanyások rendéből; erkemény héjjá alakúi, milyen a cseresznye, szilva. Már nyője sugárzó, virági mind termők, nagy gallérai
némely makk terméseket is húsos boríték takar, me- hosszuk, épek, gyümölcse kerekded lapos, karimája
lyetfa>p<íncí-nakhivnnk. pl. a diónál, mandolánál.
sinóros, vagy csipkés, vagy szőrös, vagy tüskés.
MAGRUGÓ, (mag-rugó) ősz. fn. Növénynem az (Tordylinm).
egylakiak és falkások osztályából; Mmvirágának cséMAGTARTÓ, (mag-tartó) ősz. fo. A növényekszéje öt metszésü, bokrétája öt hasábn, himszála ha- nél a maghon közepén vagy oldalán képződött azon
rom; anyaviragának csészéje öt metszésfi, bokrétája hely, melyre a magcsák, azután a magvak fel vanöt hasábn, anyaszára három ágú, kabakja szétrepe- nak fűzve; máskép : magostlop (Spermophonun). Küdő; magvait szétrúgja, és innen a neve. (Momordica). lönbözik tőle: magrejtS.
MAGSINÓR, (mag-sinór) ősz. m. A növényekMAGTEJ, (mag-tej) ősz. fn. Gyógyszertáraknél azon kis szálacska, melynél fogva a mag míg ki ban, tejforma nedv, melyet öszvezuzott olajos manem fej lik, a magrejtő f orradásával vagy a növény gokból készítenek, pl. mondolamagtej.
valamely részével öszveköttetésben van, s általa tápMAGTOK, (mag-tok) ősz. fa. Széles ért. magot
lálkozik ; máskép : kotolék (Podospermium, funi- takaró boríték, milyenek a borsó hüvelye, a búza
culus).
tokiásza stb. Szorosb ért egy keményke héjú száMAGSZAKADÁS, (mag-szakadás) ősz. fn. Mi- raz magrejtő, melyben egynél több magvak vannak.
dőn valamely nemzetségnek vagy családnak utolsó (Capsula.) Ilyenek pl. az alma, körte magvait rejtő
tagja kihal, azt mondjuk róla, hogy magva szakadt, tokok. A tok belül sokszor választékkal vagy válaszés ezen nemzetségi vagy családi kiveszés: magszaka- fallal (termőlevéllel) két vagy több részre van osztva.
dás. Nem bánom ha magva vesz is. (Km.). Általán A legközepén van egy kis oszlop, melyen ülnek a
,végképi elveszés' értelemben is fordul elé a Carthausi magvak, s 'melynél a választékok, ha vannak, öszvenévtelennél: „És megitközvén (Ütközvén) mind ma- mennek. Csak akkor mondják pedig a tokot két vagy
gokat szakaszták ugyanott a sok pogánságnak." Leg- több rekeszünek , ha azt a válaszfalak egészen a teszorosabb ért a férfi ág kihalása.
tejéig elrckesztik, vagy másképen ha a tokot alkotó
MAGSZÁR, (mag-szár) ősz. fn. 1. KOCSÁN.
termőlevelek a közepéig nem nyúlnak be, akkor
MAG8ZÉM, (mag-szem) ősz. fn. A növényi ma- a tok egyrekesz.
gokból egy-egy szem.
MAGTYÚ, (mag-tyú) ősz. fn. Vékony hártya,
MAGSZIGONY, (mag-szigony) ősz. fh. Növény- mely a méhbe fogadott magzatot borítja.
nem az együttnemzők seregéből, s nösszüzek renMAGTYÚBÉL, (magtyú-bél) ősz. fn. A magdéből ; vaczka polyvás, fészke két soros , mindenik
tyúnak belső hártyalemezkéje. V. ő. MAGTYÚ.
sok pikkelyü, magvai lapítottak, csorba végűek, bóMAGUL, (mag-ul) ih. A végett, hogy termő
bitája két szarra, s innen a stigony nevezet (Comag
legyen
; mag gyanánt, magnak. A gabona, népit,
reopeis).
MAG8ZIN, (mag-szin) ősz. fn. Magtár, gabo- magul eltenni, megtartani. Egy fia maradt irmagul.
natár ; épület, melyben a kinyomtatott vagy csépelt Néha ám. mag formában. A kenyérnek való listtet magul adni vissta.
és felszórt gabonát tartják.
MAGULICZA, falu Zaránd m.; helyr. MaguliMAGTALAN, (mag-talan) mn. tt. magtalan-t,
tb. —ok. Minek magva nincsen, mi magot nem ter- Cfá-ra, —n, —ról.
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MAGVETÉS , (mag-vetés) ősz. fa. A termeszMAGURA, faluk Bihar m. és Kővár vid. erdélyi falu Kolos m. ée Besztercze kér.; helyr. Magu- tésre szánt növénymaguak földbe hintése. V. ö. VET,
rá-ra, —n, —ról. Hegység is Szepes, Ung, Mara- VETÉS.
MAGVETŐ, (mag-vető) ősz. fa. Személy, nemaros, Bihar megyékben.
vezetesen
földmivelő, ki a kellően elkészített földbe
MAGURI, falu Krassó m.; helyr. Maguri-ba,
magot hint Továbbá öblös eszköz, pl. a végeinél öez—bán, —bál.
MAGURKA, fáin Liptó m.; helyr. Magurká-ra, vefogott ponyva, melyből magot vetnek. V. ö. VET,
VETŐ.
—n, —ról.
MAGZÁS , (mag-oz-ás) fa. tt. magzás-t, tb. — ok,
MAGÜLTETÉS, (mag-ültetés) ősz. fn. Cselekvés , midőn valaki szaporítás, termesztés végett ma- ham. szr. —a. A növénynek azon fejlődési állapotban levésé, midőn tenyésző gyümölcse nő. V. ö.
got ültet a földbe.
MAGZIK.
MAGV, (mag-v) fa. tt. magv-at. 1. MAG, fn.
MAGZAT, (mag-oz-at) fa. tt. magzat-ot, hann.
MAGVAD, (mag-vad) ősz. fn. Tenyésztésre szr. —a v. —ja, kicsiny, magzaíka. Általán ám. magszánt vad.
ból eredő, kifejlődő sarjadék, a magtermő növénynek
MAGVARÓTT, (magva-rótt) ősz. fn. Az együtt- vagy állatnak mása. Különösen növénytani ért a ternemzők seregéből és egyenlőnősök rendéből való nömő virágnak azon része, melyből közvetlenül mag,
vénynem ; vaczka kopasz , csészéje tövön galléros, bóvagy gyümölcs leszen. (Gennen).L. MAGHON.Az állabitája pelyhes, rövid szárú , magvai karczoltak , apró tok közöl mintegy nemesebb kifejezéssel csak emberi
rovátkokkal, honnét a nevét kapta. (Picris) Görögül
ivadékról mondjuk. Innen az édes, kedvet, szerelme*,
kesernyés fűéről nevezték.
gySnySríl magzatom, gyöngéd kifejezések.
MAGVAS, (mag-v-as) mn. tt. magvas-t v. —át,
„Alugyál magzatom , nyugogyál virágom."
tb, —ok. Szokottabb divatú szó, mint a vele egy érKarács, ének.
telmű magos. Általán ám. magokat termő, maggal bővelkedő , magba menő. Magvas saláta, káposzta, répa,
„Hányszor támadt tenfiad,
hajma. Különösen a kétlakiak között a nőstény szárSzép hazám, kebledre;
ról mondják, mely magokat hoz , milyenek a magvas
S lettél magzatod miatt
kender, magvas komló, a hímszár neve virágos. A viMagzatod hamwedre!"
rágos kendert előbb nyitóik, mint a magvast.
Kölcsey.
MAGVASKENDÉR, (magvas-kender) ősz. fa.
A kendernek nősténye , máskép : paszkonczakender, Még a rósz anya is jámbor magtatot szeret. (Km.).
mivel hogy szálai nem adnak oly jóféle fonalat, mint Azért méglen válván (habens) egy drágalátos fiat, azt
és ereszté ő hozjájok. A vinczellérek ke(dig) látván
a virágos, azaz hímkenderéi. V. ö. PASZKONCZA.
mondának egymásnak: ez a magzat." (Tatrosi codez.
MAGVASODÁS, (mag-v-as-od-ás) fa. tt. magMárk. XII.). Szoros ért. a mébben már előhaladt fejvasodás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. A növénynek
lődésben létező ivadék. (Foetus. Az ezt megelőző
azon fejlődési állapota, midőn magvai nőnek.
lény: ébrény, latinul: erabryo). Elhajtani a magzatot.
MAGVASODIK, (mag-v-as-od-Sk) k. m. magva- Magzathajtó italok, szerek.
sod-tam, —tál, —ott. Mondjuk növényről, midőn nőMAGZATELHAJTÁS, (magzat-el-hajtás) ősz.
virágai magot teremnek vagyis' magtermőkké lesz- fa. A méhmagzatnak szándékosan valamely szerrel
nek. Különösen bizonyos kerti vélemények, mint ré- időelőttí elvesztése.
pák , hajmák, káposzták szárba mennek, és magot
MAGZATELSZÜLÉS, (magzat-el-szülés) ősz.
teremnek.
fa. A méhbeli magzatnak akaratlanul időelőtti elveszMAGVASZAKADT, (raagva-szakadt) ősz. mn. tése. Az oktalan állatoknál: elvetélés.
Mondjuk emberről, kinek gyermeke , s örököse ninMAGZATHAJTÓ, (magzat-hajtó) ősz. fn. és mn.
csen , kiben a nemzetség vagy család kihal. Innen: Szer, illetőleg ital, mely a fogant magzatot az anya
magvaszakadt jószág ám. örökös nélküli, rendszerént méhéből idétlenül kiűzi.
az állodalomra szálló jószág.
MAGZATING, (magzat-ing) ősz. fa. Azon gyönMAGVATLAN, (mag-v-atlan) mn. tt. magvatlan-t, tb. — ok. L. MAGTALAN.

ge burokhártya, mely az anya méhében levő magzatot takarja. Köznyelven: burok; a négylábnaknál: mása v. pokla.
MAGZATLAN v. MAGZATTALAN, (mag-ozat-lan) mn. tt. magzatlan-t, tb. —ok. Akinek magzata nincsen, gyermektelen. Határozóként ám. magzat
nélkül. Magzation halt el.

MAGVAVÁLÓ, (magva-váló) ősz. mn. Mondják némely csontáros gyümölcsökről, melyek húsai a
magtól elválnak, különböztetésül a duránczi-i6\. Magvaváló szilva, baraczk. Tájszokás szerént: magbaváló
a v elváltozván 6-re, mint olyvá olybá.
MAGV ÁZIK, (mag-v-az-ik) k. m. magvaz-tam.
MAGZATLETÉTEL, (magzat-letétel) ősz. fa.
—tál, — o«,par. — sál. Magot termő állapotban léte- Általán, az éretlen magzatnak szokott idő előtti elzik. Ha magvazik a saláta, nem enni való.
szülése. A négylábuakuál: elvételéé. Ha a nőszemély
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valamely hajtószerrel teszi azt, akkor magzatelhajtás
vagy épen magzatölés.

MAGYALBOKOR—MAGYAR

második értelmű pedig mogyorógömbölyüségü gyümölcsöket teremvén. Használtatik tájszokásilag átMAGZATMÁSA, ősz. fa. 1. MÁS fa. és POKLA vetve is malogya.
MAGYALBOKOR, (magyal-bokor) őse. fa. A
MAGZATOS, (mag-z-at-os) mn. tt. magzatos-t v
— át, tb. —ok. Miben magzat van; különösen a ré- magyalnak cserjés faja. V. ö. MAGYAL.
MAGY ALFA, (magyal-fa) ősz. fa. Lásd: MAgieknél ám. terhes, viselös. .Mindönök fölötte kel
azért a magzatos asszonyillatoknak a Szűz Máriának GYAL.
MAGYALOS, (l) (magy-al-os) mn. tt. magyalos-t
szeplőtelen fogontatása napját ajtatosan illeniök
(ülleniök). Debreczeni legendáskönyv. Toldy F. kia- v. — át, tb. —o*. Magyalbokrokkal, vagy -fákkal
dása 20. 1. Ugyanitt másképen: temerdök (asszony benőtt Magyalos bérét, erdő. Használtatik egyszerűen
is főnévül, tárgyesete —f, tb. —ok; erdő, melyben
állatok).
MAGZATÖLÉS, (magzat-öles) ősz. fa. Az em- magyalfák tenyésznek, olyan, mint, szilas, fttaes, tölberölésnek legtermészetellenibb neme , midőn az anya gyet, bükkfa, nyírét stb.
MAGYALOS, (2), puszták Nógrád és Tolna m.;
saját magzatját már fejlettebb korában, de még mébében szándékosan veszti el; ha szülés után teszi ezt, helyr. Magyalos-ra, —ön, —ról.
MAGYAR, (1), (elemzését 1. alább); fa. tt maakkor inkább gyermekölés-nek. hivják.
MAGZATÖLŐ, (magzat-ölö) ősz. mn. és fa. Szo- gyar-t, tb. —ok, harm. szr. —ja. Gúnyos kicsinyros ért. anya, ki magzatát ménében már fejlettebb ko- zéssel: magyarba. Szoros ért. mint nemzeti név, jerában szándékosan elveszti. Szélesb ért. saját gyér lent személyt, kinek mint nemzetünkből, vagy famekét életétől megfosztó apa vagy anya, gyermekölő, junkból valónak a magyar nyelv anyanyelve, vagy
ha idegen nemzetbeli ősöktől származott is, idővel
gyermekgyilkos.
MAGZATSZCROK, (magzat-szurok) ősz. fa. A nyelvre, és szokásokra nézve, különösen pedig állandó
termő virágban azon nedvesség, melybe a nemző por ittlakozás által meghonosodott, vagyis ami nemzetünk
beleragadván lehat a magzatba, s azt teuyészövé teszi. tömegébe olvadt. Ha még szorosabb értelemben veszszük, nemzetünknek és fajunknak csak azon részét
MAGZATVESZTÉS, (magzat-vesztés) ősz. fa.
illetné, mely a kunok, székelyek, palóczokon stb. kiMind magzatölés, mind elszülés értelemben vétetik.
vűl honi nyelvünket bírja anyai nyelvül, s mely mintMAGZATVIZ, (magzat-viz) ősz. fa. A megszült
egy törzs magvát teszi az öszves nemzetnek. Széles
magsat után a magzatmásából kifolyó nedv.
ért. mint az állodalmilag vett hungarus szó jelentése,
MAGZ1K, (mag-oz-ik) k. m. magz-ott, htn. —ani.
magyarnak mondható a magyar haza mindenik lakoMondjuk általán növényekről, midőn uiagvaik nőnek,
sa. Ennélfogva nevezik a kivándorlóit és megtelepevagy, mint mondani szokás, midőn magba mennek.
dett czigányokat is új magyaroknak. Duna-, tiszamelMagtik a répa, saláta, hajma. Felmagzik a szárán haléki magyarok. Felföldi, alföldi, erdélyi, havatalföldi
gyott /tt.
magyarok. Csángó magyarok Moldovában. Kun maMAGZO, (mag-oz-ó) mn. tt magtót.' Ami maggyarok. Pólóét magyarok. Régi magyarok vezérei, fejezik. „Úrnak menden magzóji földön." (Universa gerdelmei. Magyarok Istene. Él még a magyarok Istene.
minantia in terra. Bécsi cod. Dániel ül,).
Megemlegeted még a magyarok Istenét. Magyarnak Pécs,
MAGY, (1), gyöke magyal szónak. Azonos németnek Bécs. Iga*, tiszta, jó, vitéz magyar. Korcs,
mogy, bogy gyökkel mogyoró bogyó szóban, s jelent elfajult magyarok.
valamely gömbölyűt, beburkolta*. V. ö. MAGYAL.
„Romlásnak indult hajdan erős magyar."
Különbözik a magyar szóban előforduló magy szóBerzsenyi.
tagtól, mely itt összetételből ered. V. ö. MAGYAR. Mint melléknév általán jelenti valaminek oly tulajMAGY, (2), falu Szabolcs m.; helyr. Magy-ra, lonságát, mely nemzetünk, fajunk és hazánkbeli ere—ön, —ról.
detre, szokásokra, természetre, szóval nemzetünk és
MAGYAL, (magy-al) fa. tt. magyal-t, tb. — ok, lazánk viszonyaira vonatkozik. Magyar apa, anya,
harm. szr. —a v. —ja. Cserjefa a négyhímesek se- szülék. Magyar nép, faj. Magyar ember, asszony, leregéből és kétanyások rendéből; csészéje négyhegyfi, fény, leány. Magyar katona, vitet, huszár, ezred. Mabokrétája kerékforma, négy karéju, anyaszála nincs, gyar ló, oWr, juh. Magyar bor, kenyér, kalács. Magyar
bibéje négy, bogyója négy magvu. (Ilex). Egyik faja, 'orint, ám. 50 kr. v. 100 dénár (a vonásforint
téli magyal, melynek bogyói bársony szinüek. (Ilex lárom márjásból, azaz ötvenegy krajczárból álaquifolium). Dunán túl, nevezetesen a Bakonyság ott), amaz máskép: kurta forint. Magyar király,
mentében magyalnak nevezik azon tölgyfát is, mely- •orona, főurak, nemesség, ttfrvény, alkotmány. Magyar
nek makkjai kisebbek, és gömbölyűbbek, műit a cser- tyelv, irodalom. Magyar szabó, tímár. Magyar ruha,
fákon termők. Mindkét értelemben gyöke a bogyó- viselet, nadrág, kalap, üng. Magyar zene, táncz. Mafonna gömbölyűt jelentő magy, máskép mogy (=bogy), gyar világ, a magyar országos lét, szokások, nyelv diminthogy tájdivatosan mogyal is. E szerént rokon a atkora. Eléfordúl a történelemben hét magyar (a
mogyoró máskép : magyaró, továbbá a bogy bogyó íévtelen jegyző Írásmódja szerént: hetumoger) t i. a
szókkal, t i. az első jelentésű magyal bogyókat, a lét vezér, kik alatt a magyarok e hazába jöttek; tó-
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rabbá: dentumoger, a Scythiában lakó magyarok, kiknek birodalma nyugotról a fekete tengerig terjedt, hatok mögött pedig a Tanait vágj Don folyam volt nagy
tavakkal (szintén a Névtelen szerént), honnan jöttek
ki a magyarok a 7 vezér alatt Dentu tehát lehet dontó, vagy inkább dönti, t i. idegen szóknál az n végzethez könnyen járni t pl. rnbin-t, forin t (flloren-ns
után). Hogy dentu tízet jelentene, mind jelentésre,
mind tárgyra nézve puszta föltevésen alapszik.
A magyar szó történeti eredetét meghatározni
a régiségbnvároknak volna feladatuk; azonban ez még
mindeddig nincs bizonyosságra emelve, főleg azon
okból, mert bár eredetünket a hagyomány a hun történelembe vezeti, de épen a hunok Ős történelmét,
mely főleg sinai forrásokon alapszik, még eddig a sinai nyelv nem tadása miatt eddigien mi magyarok nem
tanulmányozhattuk, holott saját nyelvének is segítségével egyedfii csak a magyar dönthetné el végképen a
kérdést Mi itt rövidenden megkísértjük a ,magyar' szó
jelentése körül először elemzöleg, azután pedig történelmileg a ,hnngarus' szóval is összeköttetésben nyomoiódni. Elsőben tehát elemzöleg itt csak azt fejtegetjük, miféle rokonhangn magyar szókkal van öszveköttetésben, s ezeknél fogva mily jelentései lehetnek.
A régibb honi íróknál, kik nevünk leírásában
hitelesebbek a külföldieknél, a mai magyar nevezet
moger mogeri, mager mageri módosításokkal fordul
elé. A g és gy nyelvünkben tudomás szerént mint rokon hangok többször fölcseréltetnek, pl. genge gyenge,
gOngy gyOngy, göngyöltí gyüngySlÜ, gertya gyertya, gUmtöc* gyümölcs, Oeorgüu, OySrgy, angelus, angyal stb.
A mag s rokon mog, magy mogy szók közvetlen jelentése gömbölyűség, kerekdedség, közvetett értelmök
pedig gömbölyű vagy kerekded alakú növénytermény,
melyet a latin semen, granvm, a német Kern, Korn
szókkal fejez ki. V. ö. MAG. Innen vették neveiket
a magyal v. mogyal, mogyoró v. mogyoró, melyekhez
legközelebbi rokonok a bőd bodza, bogy bogyó. Második alkotó része a magyar szónak régiesen ér v. éri,
ú. m. mager v. mageri, moger v. mogeri, magyar (Katalin legendájában) v. magyeri, a hanghasonlással magyar v. magyari; különösen ez utóbbi alak: inagyari
,magyar' helyett a régi iratokban gyakran eléfordűl
pl. a Carthansi névtelennél (Toldy F. szerént 1517
és 1527 között): „Ki vala magyari André királnak
leánya." (Ugyanitt az egyszerű ,magyar' az országot
jelenti: „Ki mikoron mind hozjá tartozóval Magyarrá
jött volna atyjafiához.") Továbbá 1550. évből: „Tegnap ebédre jött be Kyrál Poson várába, az magyari
urak és nemessek ma át fen (ott fenn) voltak Kyrálnál." (Szalay Á. 400 m. lev. 69. lap.) így Zwliman Zultán nyilatkozatában 1540-ből, Verbőczyrégi
magyar fordításaiban stb. De ugyan ez időtájban eléjön .magyar' is, pl. 1549-ből:
„Te magyar nemzet ha fel nem ébrQlsz."
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cola, georgina) jelentést tulajdonít, mi a szóelemzéssel ugyan nem ellenkezik, de ,mager' más értelmet
is elfoglal. Mert ér, mint az ered erettt igék gyöke
épen oly önálló lehetett hajdan, mint a mered, merettt származékok mer, a terjed terjettt igék tér v. tér
gyöke. Hogy létezett hajdan ér ige, gyanítható a* ere
szóból, mely kantárt, azaz lóeresztő, lójártató szerszámot tesz. Az ere is pedig nem egyéb, mint az igenév erő módosított alakban. (Mellékesen megjegyezzük, hogy az igeneves szók majd S e i il majd ó a i
u alakban j<ílenlt<iznei,p\. fUrgii sUrgö, fürge aUrge, t*tleoerdö sseleverdi «=• steTverS, hányóvetS hányiveíi, csapdó otapdi, fúró fura furu, mutómuttó mutMnum, h&fóvonó hútavona , sunyd sttnya sunyi, magaoetS
magaveti, markapökö, markaköpi stb.) E szerént
az erő', ere és éri egyet jelentenek, s mageri v. magyeri
ám. magere v. magyere ám. magerő' v. magyerS (Keramacht). Ha pedig a mag magy szót átv. értelemben
veszszfik, mint az emberi fajnak szaporítóját: akkor
mag-éri ám. faj eresztő, t i. nép, mely mintegy magvát teszi több más, belőle származott népeknek, milyenek a kunok, palóczok stb. kik raj gyanánt keltek ki a törzsnépből, melyet ez okból nevezhetni magerőnek, mag-eretttSnek. — Továbbá él nyelvünkben
egy szó,mely Sándor István állítása szerént is nem csak
hímgolyót jelent, hanem magát a hímállatot is. Exen
szó her v. here (pl. here-moh), melylyel alaphangban
megegyeznek a magyar fér, férj, továbbá a török ér
és éri, a latin vir, hellén «ppi?», és szanszkrit voraw
v. vírasz gyökeik, s valamint a latin vir és viret, hellén
ŰQijg és áoQijt, úgy a magyar here vagy férj és erő
rokonok. Ezen elemzésnél fogva a régies mag-éri ám.
magférfi, a mag-ériek ám. magférfiak (Kernmanner,
Kernvolk), kik mintegy magvát, lelkét, velejét tették
azon különféle de rokon népeknek, melyek a magyarokkal egy ősi eredetűek, és egy nyelvűek voltak.
Ezen értelmezésnek kedvez azon nemzettörténeti állodalmi és alkotmányi viszony, sőt általános nemzeti
hagyomány és érzelem is, mely szerént a magyar fajú
népségek között a magyar neve vitte és viszi a főszerepet, a ma is a kun, székely, palócz stb. nevek és
népek csak egyes különös ágai és részei az általános
magyar névnek és népnek; s kun, székely, palócz
stb. magukat egyszersmind magyaroknak is tartják.
Idegen népeknél a .magyar' a latin ,hungarus' név
alatt lön ismeretessé, mely Atín-ból eredetinek mutatkozik.
S itt van helye e nevet s ezzel összeköttetésben
a ,magyar' szót is a történelmi téren kutatni, oly
történelmi téren, melyet hazai íróinknál az egy Prayii
kivül hasztalan keresünk.
A ,hún' vagy ,hunn' szónál eléadjuk igen röviden e népség történetét Európába vándorlásáig Rotteck kivonata után (némely nyelvészeti jegyzetekkel
kísérve), ki aztDeguignes franczia iró nagyszerű, (ne(Thaly K. gyűjt.).
gyed rétben öt kötetű, (német fordításban Dühnert JáHorvát István saját történeti bnvárlatai nyomán nos Károlytól egy külön kötetben a Bevezetés fogis indulva a magyar szónak mageresttS, magvető, (agri- laltatik, és a többi rész négy kötetben foglaltatik) és
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nemében egyetlen munkájából rétté Utal, azon De
goignes íróéból, ki a hunnok legrégibb történelme

több sz&zaddai Kr. sz. előtt, nem mesékből, nem is
néphagyományokból, noha mellesleg ezeket is meg

érinti, lorábbá nem képzelt falóstinőségekből, ha
nem vagy egykorú, Tagy » történeti korhoz közel
álló, tehát a legnagyobb hitelességi sínai kor
rajzoktól — annalisokból — merítette, és iri

nyaukban iS, némely más nemzetbeli írókkal ellen
kezőleg, a francziáknál tapasztalt elfogulatlanság
gal állította egybe. Mely korrajzok annál teljesl
hitelnek, mert azon időben a hnnnok a szomszéd sí
naiakkal századokon keresztül csaknem örökös ellen
ségeskedésben élvén, azoknak minden tetteit figyelemmel kisérni Tálának kénytelenek. A sínai írásmó
dón (Jtiong-nu vagy Schott szótára szerént egysze
rfien Min, vagy pedig hiun-ctu iá) teljességgel nem
lehet fennakadni, mert a sínai írók ezen népség egy
nagy részét az ős hunn birodalom felbomlása után
egész a Volga folyam mentében történt letelepedésük
alatt is némi figyelemmel követték, honnan a eínai
források nagyobb megszűntével csak néhány év múlva Európába törvén, itt őket az európai írók veszik
által ugyanazon (hunni stb.) név alatt És Deguignes
itt már ezen írókat is felhasználja. Lássuk tehát itt
czélonkhoz képest rövidke történetüket maga Deguignes után; de a kinek bnvárlatait a főbb pontokban,
különösen az Európába tört hunnoknak,a hiongnuktól
szármaBtáttöbb máa,még pedig a legkitűnőbb írók elfogadják,pL Rottecken kívül Neumann Károly Frigyes a
franczia Akadémia által jutalmazott következő munkájában: Die Völker des südlichen Russlands. Leipzig.
184 7.Úgy hogy ejeles történelmi mttvetDeguignes ni
kül alig is lehet érteni, sőt Deguignes mondja előszavában,hogy e tárgyra vonatkozólag a régi európai történetírók mnnkáji csak a sínai korrajzok után nyernek
világosságot.(Ae olvasót mindenek előtt kérjük, legyen
szíves Ázsia térképét is venni maga elébe).
Deguignes a régi nagy tatárságot, körülbelül az
úgynevezett Scythiát Ázsiában, keleti és nyugoti tatánágra osztja. A nyugoti tatárokról mondja, hogy
ezek egész Ázsiában kiterjeszkedtek, és későbben
Európa és Afrika nagy részét is elfoglalták. A római
írók hnnnok (hnnni) név alatt ismerték őket és eredetekről sok mesét elbeszéltek a nélkül, hogyhazájokat pontosan eléadták volna. A sínai írók hiong-nu
néven nevezik. T. i. a sínai tartományoknak (Senszi,
Sanazi és Pecseli nevüeknék) északi határain lakott
hajdan ama híres nemzet, melynek tnlajdonképeni birodalma a mondott határokon kívül keletről a mandsn
népségig, nyugotról Rhamilig és az ignrokig, s az Irtís
folyamig terjedett, északról a Kalkas és Elenth országokat lehet határul venni, s ezen egész nagy birodalom Taton nevet viselt. E nemzetből eredtek azok,
kik a későbbi hnnnok, tarkók, mogolok, magyarok
és tatárok neve alatt lőnek ismeretesekké. A sínai
íróknál Hán sínai uralkodó ház korától fogva lett a
hunn név állandó; előbb Jao sínai császáron kezdve
AKAD. HAOr SSÓTÍB IV. KOT.
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mintegy két ezer évvel Krisztus előtt tan-jong (hegyi
barbár, Neumann szerént: hegyi fegyveres), majd Eüa
uralkodó ház alatt ctong-jo (Neumann szerént hun-jo)
néven, Kham uralkodó ház alatt pedig kttei-fang (szellemek, t. i. rósz szellemek földe), és Csen ház alatt
hien-jlln néven fordulván elé , mígnem utoljára a
hiong-mt (vagy Schott szerént hiún vagy hiun-ctu
is) maradott meg, melynek véleményünk szerént
(mint Hun alatt olvashatni) a magyar honi, némely szójárás szerént honni sőt hormyi is, azaz hazai,
(vaterlandisch) és földi (Landsmann) felel meg. (Schott
szótérában az e nevet kifejező írásjegy két jegyből
van összetéve, ú. m. kutya és hőt, mely a sínaiaknak,
azok mint engesztel hetién ellenség iránti nagy gyttlölségét mutatja (bárban septemtrionales Sinensibus
qnondam infestissimi — mint Schott mondja.) A hunn
birodalom kezdetét mintegy 1200 évre tehetni Kr.
előtt, de csak a 209. évben (Kr. e.) kezdettek oly
hatalomra vergődni, hogy a sínai írók róluk körülményes tudósítást adnak, ügy hogy a hnnn fejedelmek (csenjük, vagy tanjnk) időrendi névsorát innen
kezdve lehet egybeállítani, míg öszves birodalmuk
ezen világrészben Kr. sz. után az első század vége
felé végkép föl nem bomlott. Leginkább e korszakban mint hatalmuk tetőpontján nyugtalanították Sínát, és hódítottak meg több népséget mind kelet mind
nyűgöt felé, itt különösen a Kaspi tengerig és be Sibériába. Kr. sz. u. 46 év körül nagy éhség nyomta
a birodalmat, s ez vala előkövete a bekövetkezett szerencsétlen felbomlásnak. Ekkor meghasonlás támadott az uralkodó családban, és a fejedelemtől a család egyik tagja a nép egy részével elszakadt, s a birodalom délibb részén a sínaiakhoz csatlakozva, tőt
a másik északi rész irányában oly dühös indulattal
viseltetve, hogy az olykor még békére hajlandó sínaiakat sem engedek kiengesztelődni, a régi fejedelmet s
vele maradt népet több ízben megtámadták és végkép
legyőzték. A győztes déliek úgy ahogy még mintegy negyedfél századig tartották magukat saját fejedelmeik
alatt,de többnyire a sínaiak fensősége mellett A legyőzött és más népektől különösen a Sien-pi nevüektől
(előbbi alattvalóiktól)is nyomott északi hnnnok régi birodalmukból kiveretvén, három főbb részre szakadtak.
Egy részök nem messze Katgar és Aktsu felé (a mai
Kis-Bochara nyugoti részében) s Persia határáig húzódott, és egész a Kaspi tenger hosszában kiterjeszkedett azon földön, melyet a pereik Mauarennahar néven neveznek, (mely Vámbéry szerént arab szó, s ám.
'olyamok köze, vízköz, ndhar ám. folyam) Khariseminel együtt, körülbelül a mai Turkeníánban vagy
Turánban vagy Nagy-Bocharában vagy Dtagatqjban
(így nevezve Dsenghiz khán 2-ik fiától a XHI. században). Az Oxns mellett telepedvén le Ab-ttle azaz
Deguignes értelmezése szerént Vin-ttU (hab-telep ?)
vagy Abtelita néven neveztettek, mely névből támadtak
a romlott Euthalita, Hajatelita, Nephtalüa, AteUta, Cidarita nevezetek. Nevezték őket Fejér Mmnofc-nak is,
kik a többinél műveltebb életmódot követtek. A sínaiak
4
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ugyanitt már régebben JUe-si hatalmas népségről is
emlékeznek, kik egész Indiáig sőt Indiába tettek foglalásokat s hindu-scythák-nak. is hivattak. Ezeket Deguignes gátaknak gondolja. De nem hihető, hogy egy
hatalmas idegen nép a menekvő hunnokat oly könynyen befogadja, miszerént ezek egész országokba belefésekelik magukat; más részről a szilaj és vad természetű s zordon külsejű hunnokról lehetetlen hinni,
hogy itt letelepedvén egyszerre müveitek lettek s
külsejükben is egyszerre elváltoztak volna, annyira,
hogy amazok ellenében ,féjér' nevezetet nyerjenek.
De legnevezetesebb, amit maga mond Deguignes, hogy
a lakosok Szeiramtól (a régi szakáknak is lakhelyétől
Kis-Bocharában) egész a parthusokig (kik túl a fejér
hunnokon vagy Nagy-Bocharán laktak) értik egymást
(egymás nyelvét), noha nyelvök egy kevéssé (azaz csak
szójárásilag) különbözik (I. Kötet 83. 101. lap.). Innen következtethetjük, hogy a jttesik, és fejér hunnők, kik Nagy-Bocharában vegyesen laktak, és KisBochara lakosai egy nyelvűek valának, különben nem
értik vala egymást. Azt kell tehát a történelemre is
támaszkodva alaposan föltennünk, hogy még a hatalmas hnnn birodalom korában, mely, mint föntebb
érintettük, különben is szintén a kaspi tengerig kiterjedett, különösen a jüesik is 177 körül (Kr. e.)
meghódittattak vala, tehát a keleti hnnn birodalom
felbomolta előtt már több mint 200 évvel, költözködtek ide hunnok, és a jfiesikkel, vagy ha tetszik, gátakkal is egyesülve, távolabb a nemzet rabló természetű zömétől, itt szelídebb erkölcsöket vőnek föl, s a
legyőzött északi hunnok egy része csak ezekhez menekült
A másik rész nyugotnak tartva, s több népséggel, különösen a szintén hatalmas és közös eredetű
trigur vagy ugor vagy igur népnek, mely néphez kétségtelenül az ut-iffur, kutr-igur, büt-ugvr, uli-ingur
stb. népségek is számitandók, továbbá a /Veri azaz
fejérhunn népnek is egy részével egyesülve (lásd
alább), sőt olykor Sínát még most is fenyegetve (mint
hogy nekik a fejér hunnok is rokonaik voltak, és ezekkel együtt véve egész Kasgarig kiterjeszkedtek), a
Volga folyam mentében és a Kaspi tengerhez északra fekvő földrészen a baskírok földén új birodalmat
alkotott, melyet a nyugoti írók Magna Hungária
(Nagy-Magyarország) néven neveztek, mivel azt állítják, hogy a hunnok innen jöttek ki. (Német fordításban I. r. 397, 398, 413, 496. stb. lapokon) ; de
uralkodóik nevét, noha a ,csenju' nevezetnek még itt
is nyomai vaunak, épen úgy nem tudjuk, mint uralkodásuk korszakait; minthogy a sínai történetírók,
kiket többé nem érdekel vala, hogy e népségről tudomást szerezzenek, csak némely szakadozott történeteket jegyzettek föl, melyek ugyan semmi öszvefüggőt
nem nyújtanak, de arra DlégiS SZOlgátoak, úgymond
Deguignes, hogy 6260 BCmZCtet SZCffl ClŐI 0601 VC'

szfyfik és látjuk, miként ez Európa szomszédságában a Volga toljam tartományaiban, melyekBek (a történetírók) Nagy-Magyarország neret ad-
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tak, temet hatalmassá IÍO (mint föntebb). Innen
rontottak ezen hunnok a IV. század vége felé Európába, s itteni történetöket nyugoti írókból már jobban ismerjük egészen Attila vagy Etele birodalmának
felbomlásáig.— Mielőtt tovább mennénk, három dolgot
kívánunk megjegyezni. Elsőben, hogy a htumok s
velők egyesfiit népek nem mind költőitek át Európába (épen úgy mint a magyaroknak is a IX. •«*B*^
vége fejé történt kiköltözése alkalmával egy rész
Nagy-Magyarországban maradott, mely Julianna rámert tanúsága szerént még a Xffl. században is fennállott és magyar lakosokkal bírt); világosan mondj*
Deguignes még pedig sinai írók után (a német fordításban I. kötet 401, 408 stb. lapjain), hogy e nemzet igen nagy száma lévén, nem minden népcsoportok és törzsek (Horden und Stamme), melyekből az
áll vala, vettek részt azon nagy és terhes vállalatokban, hanem a Pai-kal tó (ma Baikal tó az Irkntzk
nevű orosz kormányzóságban, melyet az oroszok szent
tengernek is hívnak), továbbá Tula folyam körül, a
Turfán hegységek északi részében, az írtü folyam
mentében az Allai hegyek mellékén, a baskírok földén, Kapcsok északi részén és Átél v. Volga folyam
mellett elszórva maradtak, valamint azok is, kik Telt
v. Title (Ab-tele v. mint tudjuk fejérhunn) néven a*
Oxus mellett, a föntebb érintett Mauarennaharban síékeltek. Innen értjük, hogy Attila alatt a hunnok birodalma Európa és Ázsia tetemes részét magában foglalá (I. kötet 422. 1.); Attila körül királyok és fejedelmek szolgálának, s az ő parancsának mint rabszolgák engedelmeskedének (Jomandes után ugyanott
429. 1.). Másik megjegyzésünk, hogy a magyaroknak
a hnnnoktól származtat nemcsak az öszves magyar hagyomány, hanem azon körülmény is igazolja, hogy őket
csaknem az összes európai népes irodalom(aszlávságon
kívül, mely jobbára csak az egyszerű ugor vagy rokon
hangokat tárta fenn), a görög íróknál (a Tovfxol szón
kívül Oí"flQo, a latin és latin eredetű nyelvekben
hungari, egyes számban hunganu, hongroit, kumgarien,
unghero (az olaszban a hunnok is unni), Ungmr,tíngtlrUtt
(törökül, de madtar is) stb. néven nevezi, mely óév Deguignes szerént is ám. onogur v. hmtugar t L a hunnokkal egyesült ugor (a német fordításban I.k. 413,
438, 632, €37. lapokon, az ugorokról külön alább
szólunk); kiválólag pedig azon nevezetes történelmi
tény, hogy az egyesült hunnugorok alapították Mag
na Hungáriában még a későbbi századokban is (mint
föntebb említők) magyar nyelvű népek lakoznak vala.
Harmadik megjegyzésünk, hogy a hunnok Attila halála és birodalmának felbomolta után az V. században mind idegenek mind egymás ellen harczolva nem
sokára hatalmukkal nevöket is elvesztették; egyébiránt világosan megérintetik (Bevezetés 266. 1. I. kötet 440. 1. stb.) hogy egy csoport Georgia vidékein,
saját fejedelmeik alatt mint Aribatut Ziligdes stb. mások (Zambergam fejedelmük alatt) a Duna korai foglaltak helyet, végre mások az avarokkal egyesültek.
S a hunn név helyébe egy új név, a velők ugyanegy

53

MAGYAR—MAGYAR

őaeradetu de utóbb külön csoportosult és hatalmassá yált türk vagy tOrk név és törzs lépett. Tudni Ülik:
A sfoaiaktól és saját testvéreiktől legyőzött régi
éazaki hnnnok harmadik része Sína melletti birodalmuk felbomlása után az Irtis folyam hoszszában fekvő
Alfái hegyekbe vonult S itt több század folytán megszaporodva , tolok származtak Deguignes szerónt (a
nélkül hogy itt is a meséknek és mesés hagyományoknak helyt adnánk, melyek közöl némelyek, pl. a
a fiú-kas szoptatásáról, egyenesen a romai meséskorból vannak kilopva) a VI. században hatalmassá vált
torkok v. türkök, a XTTT. elején pedig Dsengiz khán
alatt a mogolok. Szdról szóra mondja röviden Degoignes már a Bevezetésben, 273. lapon : „A hunnoknak az egész tatánágban elszéledt nemzete elvesztette most (a VL században) saját nevét, s minthogy
köBÖttök a türkök népcsoportja igen hatalmassá vált,
ec Ion a neve az égess többi népnek, vagy sajátlag
szólva, a többi népek a hunnokat csak a türkök neve
alatt ismerték, valamint a következő időkorban
Dsengkiz khán, ki a mogolok közöl való vala, alkalmat szolgáltatott, hogy a mogol név a tatároknak
csaknem általános neve lön." (A ,tnrk' név alatt,
mely Neumann szerént hihetőleg a Túron névtől mint
első székhelyöktól vétetett, nem a későbbi törököket
vagy onmanlikat kell érteni, noha ezek is amannak
ivadékai). Ugyanis a mely népet más történetírók twk
vagy tO/rk néven neveztek, azt a sínaiak ZV-Wtw néven hívják. Ennek egyik főnöke Tu-mUen a VI. században némely más, különösen a Tiele (fehér hunn)
népnek is legyőztével nagyobb hatalomra vergődvén,
Il-khao nevet vön fel, s új hatalmas birodalomnak
vetette meg alapját, ügy hogy ezután már az öszves
hunn törzs csak ,turk' név alatt ismertetett, s mikor
a magyarok a IX. század végén Európába költöztek
is, Konstantin császár is szintén e néven említi őket.
(L K. 491. L). Az Ottomannok vagy Ozmanlik pedig
— noha ezek szintén tatár eredetűek — hatalmuk
és birodalmuk megalapítását AOanan vagy Oüiman
XIV. századbeli fonóktól számíthatják; miután t. i.
az iconiumi (kármáni) seljucida suhanok ezen birtokát a mogolok a XIV. század elején elfoglalták, a
Ki»-Ázsiában levő, vagy oda menekült emirek közt
legbatalmasabbá lön Othman, kihez a többiek is csatlakozva Görögországot pusztították, mígnem Othman
későbbi utódja H. Mahometh a XV. század közepén
Konstantinápolyi elfoglalta, és széles birodalma fővárosává tette.
Mai korban a régi hnnnok lakhelyeit nagy részben ugyanazoknak ivadékai, ú. m. körülbelül a keletázsiai őshont vagyis Sínától északra eső földrészt
Sinához tartozó Mogolországban, egyszersmind a
Danngánágban és Kis-Bocharában a mogolok (vagy
mongolok), hova a kalmukokat is számítjuk, és bokharok, a későbbi hont észak-nyugotra általában a tatánágt. i. mind a független keleti, vagy turkestáni
mind az ázsiai orosz birodalomhoz kapcsolt tatárság
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ú. m. bocharok, uzbekek, taskendek, khivaiak, kirgizek, turkmannok, baskírok, karakalpakok, nógaiak,
csuvasokjakutok etb. s hazánkban a Duna s Tiszamentében a magyarok lakják. Hogy ennyi századok és több
vegyülések folytán a különböző ivadékok testalkata s
arczvonásai némi változást szenvedtek, épen nem csodálhatjuk.
Kiegészítésül ,hungarus' nevünk és fajunk egyik
alkotójáról a régi ugorokról is legyen szabad Deguignes után némely dolgokat elmondani.
Az uigur v. ugor v. igur népség kevéssel Kr. sz.
előtt Turían tartománya, a mai Kis-Bokhara északkeleti része körül (noha Cannabich földrajza szerént a
sínaiak az egész Kis-Bocharát is nevezték Turfánnak)
két fő csoportra oszlott, s két külön királyságot (északit és délit) alkotott. A sínaiak az egészet Kao-csam
vagy Cte-ssU néven nevezték, különösen a délit (hozzájok közelebb állót Tzwn-cíe-srfi (első Cse-szü), az
északit Heu-cteatU (másik Cse-szü) néven. Mind kettő
hol a hunnok, hol a sínaiak felsősége alatt állott,
majd egygyé olvadván közös fejedelmet választottak,
kinek Idi-ktM nevet adtak, mely név azt teszi IsUni
követ (Gesandter Gottes I. Kötet, 293. lap. vagy
Gesandter des Geistes m. kötet 28. 1.). Deguignes ezek lakhelyeit összevetvén a Ptoleinaus által leírtakkal, azt mondja, hogy a Ptolemausuál éléforduló Szizigek (Siziges) ugyanazok az igurok'kal, kik
is az Anniber nevű nép között (kiken Degnignes szerént a hunnok értendők, tehát: hunn ember?) és
Akszu között laktanak. Abulghazi khán, ki a XVII.
században tatár történelmi munkát írt, azt mondja,
hogy az északi uigurok on-uigwr (azaz tíz uigur), a
déliek pedig tolcots-uigw (kilenca uigur) nevet viseltek (doknz tatárul ám. kilencz), tíz, illetőleg kilencz
folyóvizeiktől. Azonban Abulgazi majd két ezer éves
dolgokat írván le, s ezek közt, mint ily hosszú kor-.
folyam után máskép nem is lehete, számtalan mesét
szővén munkájába, ha fólteszszük is, hogy azon nevek
a régi időben valósággal fennállottak, melyekről Deguignes sem mondja, hogy a sínaiak ismerték volna,
mi inkább azt hiszszük, hogy itt is az on-uigur hunnuigurt, és a tokosz-uigur betíiátvetéssel khataj, azaz
sínai uigurt jelentett, mert amazok a hunnokkalezek pedig a sínaiakkal valának közelebbi szomszédságban és viszonyban. De volt legyen a dolog bármiként is, annyi igaz, mint föntebb is megérintők, hogy
az uigurok egy része a hunnoknak mind ősi hazájukból kiköltözésök alkalmával, mind későbben szintén
a hunnokhoz csatlakozott, és utóbb is e népcsoport egy
része szintén a Volga mellett honolt; úgy hogy némely
íróktól, pl. Jornandestől, itt is on-ogur, Menandertől pedig csak uigur néven neveztetnek, amidőn a tíz
folyamról neveltetésnek semmi alapja nincsen.Azonban
egy részöket még a mogolok korában is, ú. m. a XIII.
században, Idi-kütt fejedelmeik alatt ősi hazajokban
— Turfánban — találjuk (német fordításban III. kötet 28. L). Az uigur szó Degnignes szerént segélöt
(németül: Belfer, ogh-mak-títl ? mely ám. dörzsölni,
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simogatni), mások szerént pedig szövetségest jelentene, a honnan úgy vélekednek, hogy on-nignr ,tíz
szövetsége*', ut-igur ,öt szövetséges', kntr-igur vagy
szeréntök kut-igur (de ez alak nincs Deguignesben)
,hat szövetséges' értelemmel bírna stb. De ez egészen
önkényes föltevésen alapszik. A mai uigurok Berezine szerént a tatár nyelv egyik szójárását beszélik.
Megjegyzendő, hogy az uigurok v. ignroktól Degnignes megkülönbözteti az ogorokat máskép abarokat
vagy avarokat, s itt ismét az igazi avaroktol a nem
igaii avarokat vagyis várkhúnokat Egyébiránt nem
mellőzhetjük azon feltűnő körülményt, hogy a törökben ugur épen azt jelenti amit (Beregszászi szerént)
a persa madtara v. madtarai t. i. végzet sors, szerencse.
Ezek után a magyar olvasót érdekelni fogja,
vájjon elsőben ha azon több száz név között, melyek
a hunnok egész történelmében eléjönnek, nem lehetne-e magyar vagy legalább a magyarhoz hasonló
szókra akadni; másodszor, nem lehetne-e a ,magyar'
névnek is nyomára, sőt jelentésére találni. Ami az
elsőt illeti : a sínai írók vagy a maguk módja szerént
nevezték el a helyeket és személyeket, pl. a római
illetőleg bizanczi birodalmat Ta-tzin néven nevezik,
mely az ő nyelvökön ám. Nagy-Sína, azaz nagy mint
Sfoa; vagy pedig kiejtésök különössége miatt, kivált
pedig szóhangjaik hiányában (mint a HUN vagy
HUNN czikk alatt megjegyzők) a szókat úgy elferdítették, hogy csak a tárgynak másnnnan lehető földerítése után lehet rajok ismerni, pl. tu-kue v. ttt-kuie
nálok ám. türk v. türk, minthogy nyelvekben r nem
lévén azt itt elhagyják; Ki-li-ki-tte ám. Kerkisz vagy
Czirkasz, melyben az r-et l bettivei cserélik fel; A-tt«*u» ám. Átél vize, melyben az {-t is elhagyják, mert
nálok a szótag mássalhangzón nem végződhetik. Sokszor pedig egészen hibásan is értelmezik a szókat, pl.
Abulfaradge mogol író ,Dsengiz' khánról azt mondja,
hogy dtin a mogol nyelvben ám. nagy és ghi* a felső
fok (superlativus) képzője; e szót a sínaiak Cting-kí«*e-neJt írják és valamely mesés madár hangjának
tartják. Mindazáltal találunk mind némely helynevekre, melyek nálunk még most is megvannak, mind más
szókra, melyeknek értelme, sőt sokszor hunn alakja
és jelentése is világosan kifejeztetik. Ilyen nevek:
Tatán, Neumann szerént Tata a hunnok ős lakhelye és tulajdonképeni birodalma (talán innen eredett a tatár szó); nálunk is eléjön Tata mezőváros.
Khatai a sínai birodalom régi neve; nálunk többszörösen eléjönnek Kata helynevek.
Igwr népség ; nálunk eléjön Igar nevű helység a
Tisza mellékén.
Lop nevű tó; nálunk elején láp, pl. az ecsedi láp.
Góbi vagy Kobi nevű nagy sivatag; nálunk
egyezik kopár szóval, vagyis ennek köp gyökével.
Ctm-jn vagy tan-ju szó így értelmeztetik : Sohn
des Himmels vagy Sohn Gottes, tehát istenfiú; minden esetre hihetőbb mint a Deguignes felhozta Csemli-koto-tanju. A csenju fejedelem két legfőbb tisztjének
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neve sínai nyelven kim-vám (melyben vám bdn-nal
egyezik), hunn nyelven:
Tuti ám. weiser König, tehát tudó.
Mete a hunnok leghatalmasb fejedelmének neve
(uralkodott Kr. sz. előtt 209-től 174-ig) ; eléjön Erdélyben:A/e<eA^y-j)atoi.Neuniannugyan egy kissé máskép olvassa; de mi inkább Deguignes olvasása mellett maradunk, ki előtt már egy sínai és egy franciia
tudós halt be ezen buvárlatokba.
Punu a legyőzött északi hunnoknak tudva levő
utolsó fejedelme a csagataj buna szóval, mely ám.
avult, régi, és kissé távolabb a magyar vén s még jobban a magyar béna szóval egyezik.
Idi-klítt, az egyesült igur nép fejedelmének neve,
mely így értelmeztetik: Gesandter Gottes, tehát itteni
idtotí; legalább küti és követ azonosságát senki sem
vonhatja kétségbe.
Ghetík-topa így értelmeztetik: blauer Hügel, tehát magyarul: kék domb; egyébiránt amaz a tatár
nyelvhez még közelebb áll.
Altot (hegy), sínai nyelven Un (sán) ám. arany
(hegy), török-tatár nyelven altun v. altín ám. arany.
Ki-lo-man, sínai nyelven Tien-tan így értelmeztetik: Himmelsberg, tehát égi-halom; legalább t* és
égi azonosak.
Kerai, e szó eléfordnl a krími és kazáni tatár
fejedelmek neveinél a khán szó mellett, s kétségen
kívül ám. király, pl. Hadéi kerai khán, MengheU k»rai khán, Stahil kerai khán stb. A m. kötetben (463.
1.). magánosán is eléjön : Edi-kerai, König von Astrakan, DuUt-kerai Khán von Krím stb. V. ö. KIRÁLY.
Mókán, a türk birodalom kezdetén a VI. szazadban egyik leghatalmasabb khán neve; egyezik a
magyar mokány szóval.
Mütttag, így értelmeztetik: Schueeberg (sínai
nyelven : sziue-san), s az mondatik, hogy mu*c tatár
nyelven ám. hó (havas ?) és tag ám. hegy, melyhez
közel áll a magyar dog. Általában a tatár nyelv az
ismeretes nyelvek közt, nem pusztán a számneveket,
hanem mindent ősszevéve, legközelebb áll a magyar
nyelvhez, miről csak akkor fogunk teljesen meggyőződhetni, ha Vámbéry társunk idevágó munkái világot látandanak; ami Deguignes buvárlatait annál inkább fogja igazolni, mert ő s általában az ő kora e
két nyelv rokonságáról mit sem tudott, mégis a tényekből a két nép rokonságáról győződött meg. Ha
magunk forgathatnók ama sínai kútfőket, talán több
nyelvhasonlatra találnánk.
A Hunnivár szó , melyet már mások is felhoztak , eléfordul Jornandes VI. századbeli góth Írónál,
melyet Procopins kortársa latinul ,castrum vetus hunnorum' szókkal deákosít (Toldy Ferencz); újabban
pedig Neumann németül ,Hunnenwarte' szóval fordít;
noha mások, például Beregszászi, ezen értelmet tagadják.
Ami a ,magyar' szót illeti, éhez nemcsak hasonlót találunk a mudgala vagy mudgara szóban,
melyhez még közelebb áll törökül madear, s a fran-
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cziánál, ha a mi betfihangjainkat akarja utánozni :
madjar, azaz madttar, t mely egyik legújabb író után
mint a fehér hunnok neve fordul elé egy régi hindu
nyelvemlékben 0- HUN v. HUNN); hanem eléjön
a VL szazadban, mint a fenmaradt hunnoknak (a
Bosphorusban — mai Krímben — , hol később a
khazárok tűnnek fel) egyik fejedelme Muager-et néven (I. kötet 442. 1.), melyből ha az M görögös végzet elmarad, csaknem tisztán a régiesen moger-nek
irt név áll elé. Neumann véleménye, hogy a .magyar'
név a baskír v. bőskor szóból módosult. Az ő szavai:
„Das Mischlingsvolk dér Baschkiren, welches an den
afidlichen Ausgangen des Uralgebirges sitzt und türkiach spricht (igazabban tatárul), war ursprttnglich,
wíe e» tcheint, naher den Ungern verwandt, alá die
andern finnischen Stamme; ja és Táínwte wohl dér
Name Battthar oder Afatschar ursprünglich ein und
derééibe sein. Noch in dér Mitte des dreizehnten Jahrhundertes glich ihre Sprache vollkommen dér ungeriachen, wesshalb das Land, wo sie damals sassen,
nach den Erzahlnngen christiicher Sendboten, GrossUngern genannt wurde." De ezek , mint Juliannából
tudjuk, magyaroknak, és nem baskíroknak nevezték
magukat, s Neumann, mint látjuk, csak föltevésből
indul ki. Alább ezen megjegyzést teszi : „Die Má£>poi des Constantán de Administratione Imperii C.
37. dürfen nicht mit den Magyarén verwechselt werden; das Wort ist sicherlich, wie ans dem Zusammenhange erhellet, venchrieben für XáfaflO*." De bajos
ám a kútfőket tetszés szerént igazítgatni. Egyébiránt
(a khazarok v. kozárokról alább lévén szó), a baskírokat Deguignes is tatár népségnek (tehát a hunnokkal egy eredetűnek) mondja. — Részünkről a baskír
és önkényesen fölvett bacsar szók közti különbséget
is mellőzve, még közelebbi hangrokonságot találunk
a .bochar' szóban, mely népség Deguignes szerént is
(Hl. k. 477.1.) régi tatártörzs, s mint a többieknél műveltebb, még ma is eléjön mind a hunnok ős lakhelyén a Mongolságban, mind a volt fehér hunnok hazájában, Nagy- és Kis-Bocharában. Vagy talán bochar és
baikír is egyek volnának? Mi ugyan a baskíroknak a
magyarokkal egynyelvttségét, legalább nyelvrokonságát épen nem vonjuk kétségbe , de nyelvünknek, néhány egyes idegen szót kivéve, milyenek minden
nyelvben vannak a világon, akár szógyökei bőségét,
éa nagy részben természeti hang- és alakutánzó sajátságát, akár egész szerkezete tisztaságát és oly átlátszóságát, hogy minden ízecskéje, porczikája még most
iá fennálló, vagy könnyen fölfedezhető értelemmel bír,
tekintve, ennek kevertsége ellen, mit Adelnng is állít
Mithndatesében, e szótár alapján is határozottan tiltakozunk. (V. ö. MAGYAR NYELV).
Ha már mások jogosultaknak hiszik magukat,
hogy nemzetünk neveit (a .hungarus' névvel együtt)
értelmezzék, szabad legyen nekünk is a történelmünkhöz oly közel álló baskír névről szintén elmondani
véleményünket. Banka a tatár-törökben ma is azt teszi:
mái, mánk, tehát mint látjuk, a tatár-török és magyar
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itt is tökéletesen egyeznek. A kir szótagban pedig ki
tagadhatná az ,igur' szóval való rokonságot, sőt azonosságot ; tehát batkir sem több, sem kevesebb, mint
más-igur , másik-igur, vagy ha tetszik, törökösen:
baska-iffur, baskigur. Szó szerént épen az, a mi a sínai
heu-cse-stü, vagyis más néven az on-uigur, föntebbi értelmezésűnk szerént: hun-uigur, északi uigur. Kár!
hogy Deguignes azon kívül, hogy őket tatárivadéknak
mondja, kik az orosz hódítás előtt (a XVI. században)
a Kazán királyságot bírták, oly keveset ír történelinökről. A többek közt kitűnő lovagoknak, vitézeknek,
és csodálatra méltó Íjászoknak festi őket. — Neumann
a ,hun-jo' vagy ,hún' névről azt véli, hogy az embert
jelentene (welcher — t. i. 'Name — wahrscheinlicb
Menschen bedeutet), de nem mondja, hogy micsoda
nyelven. Ha más. nemzetbeli írók, más, de nem magyar nyelven, a ,hunn' névhez oly hasonló szót találnának, mint a magyar Tton, vagy tájdivatosan: honn,
melytől honi v. honni (vaterlandisch, Landesmann)
származik, s melyet ,honnyi'-nak nálunk nemcsak
mondanak, hanem írnak is (Georch: Honnyi törvény),
az egész írói világ térdet fejet hajtana e származtatásnak ; de nálunk legfölebb gáncsra számíthatunk. —
Beregszászi Pál a ,magyar' szót vagy a ,mogol'-ból,
vagy az arab ,mohadsir'-ból származtatja. Annyi igaz,
hogy Deguignes az I. században meghasonlott hunnok
egész északi csoportját is némely hagyományok nyomán már mogoloknak is hívja, mindazáltal a meséskort mellőzve, tulajdonképen csak a XIII. században
Dsengiz-khán alatt tűnik fel a mogolok neve, és hatalma; őseink pedig a IX. században saját nyelvökön
már nem más mint magyarok neve alatt telepednek
le mostani hazánkban. Megjegyzendőnek véljük, hogy
a ,mogor (v. ,mongol') szó Deguignes szerént ám.
mungl, .mely sínai nyelven is mung, s jelentése a német fordítás szerént: trawríg, tehát mogorva. Hogy
az arab ,mohadsir'-ból, mely kiköltözöttet jelent, vettük volna e szót, még kevésbé hihető. — Némelyek
az ,ugor' nevet veszik alapul, azt mondván, hogy ez
csupán egy ajakhang előtételével csaknem teljesen
egyezik a régi moger szóval, sőt az onogur változatban már az m-mel rokon n is benfoglaltatik.
A puszta föltevéseket mellőzve, ide igtatjuk hogy
Konstantinusnálegy különös neve is jön elé a magyar
nemzet egyik ágának, mely keletre húzódott: stabartoi
oízpAa/ot.Hunfalvy Pál társunk azon nézetben van,hogy
az első szó magyar s ám. szabadok, a másik pedig a görögben amannak némileg magyarázója, helyesebben:
aszphaleiw. Lehetne talán az első szót MoMrofe-nak is
venni, kik Deguignes szerént szintén hunn nép valának, kik különösen a VI. században a magyar-türk
lakhelyekről előtörve Armeniát, Kappadociát Galatiát,
Pontust etb. pusztították. (I. kötet 441. 1.) ; amely
esetben az ao<f<&ye szó inkább jelző (attribútum) volna és igazi jelentésében (biztos, szilárd) állana; tehát az egész annyit tenne: bittos vagy szilárd ttabirok. — A .magyar' nevezetre nézve, hogy befejezzük
e hosszura nyúlt czikket, még a khaxarok vagy a ma-
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gyár helynevek után ítélve, kőtárok, Degoignes szerént is khotárok rövid történelmére van szükségünk
(szintén Degnignes után). Mert ezeknek egyik népcsoportjánál jön elé legtisztábban a ,magyar' szó görög
írással: utféQif megeré v. megéri, (azaz a régies magyari). T. i.
Attila halála után nagy száma hunn népség keresett ismét a Tanais (máskép : Don) és Volga között
< *ry részről mint előbbi lakhelyökön, más részről mint
i• 't. maradt rokonaik hónában menedéket, kikhez ismét
•jbb ignr csoport csatlakozott, (L k. 438. 1.); de akik
•mindnyájan részinta most már hatalmassá vált türk népf.-nsősége alatt állottak, részint ezekkel öszveelegyedtck, és különböző nevezeteket vévén föl, az európaiak
előtt különböző nevek alatt lettek ismeretesekké. Ilyenek valának főleg a VH. és VIII. században feltűnt
khozárok, magyarok, besenyők és űzök. A khozár (a
sínai íróknál kosza) nép, a régebben úgynevezett
Chersonesns taurícá'-ban (mai Krimmben) s általán a Georgiától északra fekvő tartományokban
székelt, (róluk kapta nevét a Káspi tenger, melyet
a törökök ma is Khaxer áemzí-nek hívnak) , és
a belső nyugtalanságok miatt ismét több törzsre oszolt,
noha ugyanazon egy nemzet vala. Ezen új törzsek
voltak kttlönösen a kabarokon, honi íróink szerént kóborokon kívül (kik későbben ismét a magyarokkal,
Konstantin szerént türkökkel egyesültek), honi íróink
leírása szerént: Nyék, Megy ér, Kürtgyarmat, Tarján,
Jeni), Kara és Kata törzsek, de mint Deguignes mondja, valamennyien khozár, illetőleg türk, tehát hunn
eredetű népségek (Bevezetés 273, 279. I. kötet 632
— 635. lapokon); innen már hazai Íróink is a Konstantin khazarjait és a névtelen jegyző kunjait, kiket
ismét az orosz írók palóczoknak hívnak, azonosaknak
tartják; Konstantin pedig világosan is bizonyítja,
hogy a kozár-kabaroknak saját szójárásuk vala, és erre
megtanították a magyarokat is, de amazok a magyarok másik nyelvét is beszélték (azaz szójárását —
mert csak erről lehet szó). Immár ezen hét, illetőleg
nyolcz törzs között a magyarról azt mondja Neumann
is föntebb! koszorús munkájában, hogy & fflCgCW

népcsoport ?agy már korábbi időtől fogra a legkitűnőbb tolt, ragy későbben a fejedelmi család
nemzetsége lett, s azért az ftszres népség magjar

neTCt TŐD íel (79. lapon). És íme itt tűnik fel leggyönyörűbben és kétségbevonhatlanul föntebb! szószármaztatásunk : mag-erő (Kernmacht vagy Kernvolk). Talán innen magyarázandó a magyar nép jellemének, amennyire a történelem emlékezik, egyik fővonása is, mely a rátartósság, ha tetszik, büszkeség,
s melyet főleg a ,magyar' névben helyez.
„Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk?"
Petőfy.
Egyébiránt a magyar jellem még másik két főbb sajátságát, t i. egyfelől ahhoz, amit övének tart, makacs
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ragaszkodását, más felül kedélyességét a költő ezen
verse foglalja magában.
„Természete a magyarnak ,
Hogy jussait nem hagyja ,
De ha vele bánni tudnak,
Az ingét is od'adja."
MAGYAR (2), KIS—, NAGY—,faluk Pozsony
m.; helyr. Magyar-ra, —ön, —rél.
MAGYARÁD, faluk Arad, Hont, puszták Heves és Pozsony m.j helyr. Magyarád-ra, —ön, —ról.
MAGYARÁN, (magyar-án) ih. Tulajd. ért. ám.
magyar nyelven, magyar szavakkal, magyarul szólva.
Átv. és. szokott ért. világosan, értelmesen, hímezés hámozás nélkül szólva. Megmondtam neki magyarán, ami
szivemen feleW. Fejeid ki magyarabbá*, mii akar*. E
határozó törzsöké a melléknév magyar, melyből ön
határzó képzővel leszen magyaron de a szokás megnyujtotta, mint az iga*-bó\ lett igasan helyett esi mondjuk : igatán, így általán helyett általán. Vagy ast
kell föltennünk, hogy a régies magyari-ból keletkezett magyari-an, összevonva magyarán, mint úté, utóan, után ; jutó, jutó-an, jután ; hió v. Aiu, kiu-an, Aúfe,s talán igazi igatian igafán is.
MAGYABÁZ,(magyar-áa) áth. m. magyarát-ta*,
—tál, —ott, pár. —s. Szoros ért. idegen nyelvű ssókat, vagy beszédet megfelelő magyarokkal fejei ki.
Latin, német mondatokat magyaarámd. A mát nyelvben
járatlan magyarnak tolmács magyarátta át idegen ttokat; szabatosan szólva: magyarít. Ssélesb ért. bizonyos ismereteket valaki előtt fejteget, valaminek értelmét eléadni törekszik. Tulajdonkép csak oly értelmezésről mondható, mely magyar nyelven történik,
miért szóbeli ellentétet foglalnak magokban az ily
mondatok : A tanár németül, latinul magyarátta a tanulmányokat. Te tudsz tétül, mogyoróid meg annak a
tótnak, hogy stb. E szélesebb jelentésben .magyaráz'
helyett szabatosabb az értelmes. Egyébiránt a nyelvbéli közszokás amazt megszentesítette. ,Magyaráz'
azon szavaink közé látszik tartozni, melyekben az
utolsó rövid önhangzót.i.a képző önhangzója megnyujtatík, tehát eredetileg vagy magyari-a* és a két önhangzó egybeolvadásánál fogva: magyaráe, vagy pedig egyszerűen magyar-at , azaz magyarot. V. ö.
—ÁSZ —ÉSZ igeképző.
MAGYARÁZÁS, (magyar-áz-áa) fn. tt magyarátát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Cselekvés, melynél
fogva valamit magyarázunk. V. ö. MAGYARÁZ.
MAGYARÁZAT, (magyar-áz-at) fn. tt. magyarázat-ot, harm. szr. —a. Azon nyelvbeli eléadásnak
tartalma, mely valaminek értelmét, jelentését megfejti. Mustok, közmondások, példabeszédek magyarátata. Szótári magyarázatok. Idegen sték, mondatok magyarázata. Világos, tiszta, érthető, szabatos magyarázat. Éten, magyarázatból keveset értek. V. ö. MAGYARÁZ.
MAGYARÁZGAT. (magyar-az-og-at) gyakor.
áth. m. magyarátgat-tam, —tál, —ott, pár. magya-
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rdzgasf. Folytonosan, vagy gyakran, bizonyos kényelemmel könnyfiaéggel magyaráz valamitKülönösen,eléadásközben mellékesjegyzeteket,észrevételeket teveget.
MAGYARÁZGATÁS, (magyar-az-og-at-ás) fa.
tt. magyarázgatás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki
magyarázgat.
MAGYARÁZHATATLAN, MAGYARÁZHATLiAN, (magyar-áz-hat-[at]-lan) mn. tt magyaráshatatlan-t, tb. —ok. Amit homályos, rejtett értelme miatt
megfejteni nem bírunk, minek oka oly titkos, oly rejtett, hogy öszvefiiggését az illető okozattal át nem
láthatjuk. Magyarázhatatlan régi írásjegyek. A termesttfnémely titkai mooyardeftatalfano&.Határozóként ám.
magyarázhatlanul, meg vagy ki nem magyarázhatólag.
MAGYARÁZÓ, (magyar-áz-ó) mn. és fh. tt. magyarátó-t. 1) Személy, ki valamit magyaráz. 2) Jegyzetek, észrevételek valamely írásbeli előadásban, melyeket némely állítások nagyobb felvilágosítása végett
tesz az illető szerző. A példabeszédek, kötmondások
gyűjteményét magyarázó jegyűtekkel kiadni.
MAGYAR-BÉL, fáin Pozsony m.; helyr. Magyarbü-én, —re, —röl.
MAGYARBffiODALM^magyar-birodalmi) ősz.
mn. Magyar birodalomhoz tartozó, arra vonatkozó.
MAGYARBIRODALOM, (magyar-birodalom, de
egészen külön is irathatik); ősz. fn. Azon országok
és tartományok együtt véve, melyek a magyar korona
alá tartozókul tekintetnek, ú. m. Magyarország, Erdély, Horvát-, Dalmát- és Szlavonországok, Fiume
városa és kerülete és a végvidékek.
MAGYARBORS, (magyar-bors) ősz. fn. 1. PAPRIKA.
MAGYARFALU, falu Liptó, paszta Somogy m.;
helyr. —faht-ba, —bán, —bol.
MAGYARFALVA, falu Pozsony m.; helyr.
—fahá-ra, —n, —ról.
MAGYAR-FORINT, (magyar-forint) ősz. fn.
Régi magyar pénzláb szerént, 50 kr. v. 100 dénár.
(Azon forint, mely három márjásból vagyis ötvenegy
krajczárból állott,— a marjáé t. {.tizenhét krajczámyi
értékkel birt,- vonásforintnak hívatolt).Máskép: kurta forint.
MAGYARHON, (Magyar-hon) ősz. fn. Szélesebb
értelemben azon földterület és polgári állam, mely
magyarokat foglal magában. A két Magyarhon ám. a
tnlajdonképeni Magyarország és Erdély. Szorosabb értelemben lásd: MAGYARORSZÁG.
MAGYARHONI, (magyar-honi) ősz. mn. Magyarhonba való, oda tartozó, Magyarhonra vonatkozó.
MAGYARÍT, MAGYARÍT, (magyar-ft) áth. m.
magyarított, htn. —ni v. —ani, pár. —s. 1) Valami
idegent pl. nevet, szokást, ruhát stb. magyarra változtat, olyanná alakít. A német, tót vetetek- és keretttneveket magyarítani. 2) Idegen nyelvű irományt, nyomtatványt, vagy szóbeli eléadást magyar nyelvre tesz
által. A római, gtirOg jelet írók müveit magyarítani.
MAGYARÍTÁS, MAGYARÍTÁS, (magyar-ft-ás)
fii. tt. magyarítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek-
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vés, illetőleg átváltoztatás, átalakítás, midőn magyarítunk valamit. Névmagyarítás. V. ö. MAGYARÍT.
MAGYARRA, (magyar-ka) kicsiny, fn. tt. magyarkát. 1) A régi krónikák szerént gúnynevek volt
azon magyaroknak, kik magukat a csatában elfogni
engedték, s füleiktől orraiktól megfosztva bocsáttattak haza, máskép : gyássvitéz. 2) Hosszabb szabású
magyar dolmány, mely a divat szerént majd zrínyi-,
majd rákócsy-, s legszokottabban átíUa- v. aftiladolTíuíny-nak neveztetik.
MAGYAR-KIRÁLYSÁG, ősz. fn. 1. MAGYARORSZÁG.
MAGYAR-LAK, falu Vas m.; helyr. — lakra,
—ön, —ról.
MAGYARMISKÁSAN, 1. MISKA alatt.
MAGYAR-NYELV, (magyar-nyelv) Azon nyelv,
melyet a szoros értelemben vett magyar fajú népek,
mint anyai nyelvet beszélnek. Magyar nyelven mondott beszéd, írt versek, könyvek.
Helyén lesz itten némelyeket elmondani a magyar nyelv sajátságairól, főképen a külföldiek kedveért, kik a magyar nyelv szellemét többnyire hibásan
fogják fel, s nyelvünket különösen mármár zagyvalék nyelvnek keresztelték. Ily sajátságok:
1) A szóhangok bősége. Egyszerű önhangzóinknak n.úit írásjegyeknek száma 15, azonban szigorú
megkülönböztetéssel 28.(L. Élőbeszéd 35—46. lapokon.)Mássalhangzóink számát, melyek különben mind
egyszerűek, nem mint pl. Adelung mondja, hogy a
gy=dj (vagyok nem ám. vadjok, ezt a magyar legfölebb vagygyok-nak ejtené) az írásban 25-re teszszük. De ha 4 v. 5-féle n-et vennénk föl mint a szanszkritban, melyek a magyarban is mind megvannak, pl.
némileg különböző kiejtésn az n ezekben: leng, lent,
lenese, lengyel, továbbá, ha a mássalhangzók legtöbbjét szellettel egyesítjük, mint szintén a szanszkritban,
s mire nézve példákat a régi magyar írásban is találunk, különösen a g (gh), k(kh)és t (th) betűknél: akkor mássalhangzóink száma is jóval bővülne; és így
mindkét rendű egyszerű szóhangokat összevéve, betűink száma mintegy 60-ra szaporodnék. Innen a magyarnak külföldön is elismert képessége idegen nyelvek tanulására. Ikerhangzók a tájnyelvekben szintén
vannak ugyan, de azokat az általános nép- és írói
nyelv nem ismeri. Az öt vagy ei hangok nem ikerhangzók ; legfölebb néha a verselők kényszerfiségből
használják azokul.
2) Az egyszerű szógyökök száma, melyek mind
egytaguak, tetemes részben hangutánzók, s melyek
mindenikéből több szó ered, a két ezerét meghaladja.
Lásd Élőbeszéd 66—118. lapokon. (Pott nagyhírű nyelvész az egyes nyelvekben körülbelül ezerre
teszi a gyökök számát). A magyarban igen számos
egyszerű gyök már önálló szó is, példák a legegyszerűbbekből (egy ön- és egy mássalhangzóval) : ad, ég,
ár, át, ás, el, én, és, is, íj, tó, íz, ok, öí, öt, Ss, ül, M,
bő, bú, de, fa, fi, fó, fÜ, kő, nő stb. Sőt már csupán
egyes hangok is szerepelnek önálló szókként u. m. a,
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e (nemcsak mint mutató szócskák a nép nyelvében
hanem a t elhagyásával mint mutató névmások is);
ál valamely hang meghallása vagy felfogására figyelmeztető; á csudálkozást matató, é v. é kérdő, ó (v. óh)
felkiáltó szócska; ó — régi; S harmadik személy; «
(v. és) kötszó, fozvesen kilencz lehető legegyszerűbb
gyökszócska. De az elvont gyökökre nézve is megjegyzendő, hogy nem csak ezeknek, hanem ezek gyökelemeinek értelme is világosan kiérthető, pl. ró gyökelemből származnak: rom (mely újabb időben használtatik önálló szóul), rogy (önálló szó), ron (rongál,
ronda, roncsol stb. szókban), roh (rohad; rohan stb.
szókban), rok (rokkan stb. szókban), ros (roskad,
rost stb. szókban), roz (rozzan stb.' szóban), rost (önálló szó), rob (robaj, robog stb. szókban), rop (roppan, ropog stb. szókban), valamennyiben vagy közvetlen s érzékileg valamely erős tompa hang (moraj)
utánzása, pl. rogy, rohan, robajt robog, roppan, ropog
stb. szókban, vagy közvetve átvitelesen a romlás értelme rejlik. Innen a mi szógyökeinkre nézve teljesen alkalmazható amit Heyse mond: „Minél egyszerűbb azok (a gyökök) hanganyaga (v. teste), minél
könnyebben vonhatók el a nyelvből, minél ismerhetőbb egyes hangjaiknak érzéki ősfogalma és jelképi
jelentős ereje, annál ősrégibb valamely nyelv."
3) A magyar nyelv a ragozott nyelvek osztályába tartozik ugyan (hiszen Bopp Ferencz kitűnő
nyelvész az árja nyelveket is ide számítja), azonban a
ragok a tőszóval,részint némely hangváltozások sőt hajlítások, különösen pedig önhangzói egyezmény (Vőcal-Harmonie), de mindenek fölött a hangsúly által,
minthogy az értelmi hangsúly rendszerént a tőszó
gyöktagjára hárul, s a ragok (és képzők) némelykor legfölebb csak a hangidomi hangsúlyt veszik föl, egy szervi egészszé olvadvák. Példákul szolgáljanak a mondottakra e ragozások: haza, hazának
(haza-nek helyett, az a á-vá s a nek nak-ká változván),
madár, madarak (melyben a törzs utóbbi hosszú rf-ja
megrövidült), mindkét esetben pedig az értelmi hangsúly csak a tőszón s ennek gyöktagján feküvén: hátának, madarak.
A magyar nyelvben állandó egyszerű névragok
által az egyes és többes számú alanyeseten (nevezőn)
kívül 20 egyszerű eset (casus) áll elé, ú. m. a) belvinonyt jelentő ragok által: hát-é (birtokos), hát-nak (sajátító) , hát-nak (tulajdonító, helyesebben: hátnakh),
hát-at (tárgyeset.) A tárgyesetre nézve nagyon téves
némely külföldi nyelvészeknek, kik a finnhez mérik a
magyar nyelvet, azon állítása, hogy a magyarban
tárgyeset (Objektcasus v. Accusatívus) nem volna:
holott ez a magyarban állandóbb mint akár a hellén
és latin nyelvekben is, melyekben, kivált a köznemű
neveknél, a tárgyeset nem különbözik az alanyesettől.
b) ktíl- vagyis helyvittonyt jelentő ragok által,
még pedig
aa) e kérdésre: hol, pl. hát-bán, hát-on, hát-nál;
bb) e kérdésre: hova, hát-ba, ház-ra, hát-hót;
cc) e kérdésre: honnan, hd*-ból, hát-nfl, hát-tói;
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dd), e kérdésre: meddig, hát-ig;
c) még némely más ragok által:
okadó etet (causalis) : hátért;
tegtíS (instrumentális): hántol (-= ház-val),
fordtiá v. váltottató (mutativus): A<íz*í(=ház-vá);
mutató: hát-ul; áUapoti etet: hát-ként. Idejárni
d) a felkiáltó etet (vocativus), melyet nyelvtanaink egészen mellőznek, holott pedig ez azért lényeges és a nevező vagy alanyesettől rendszerént eltérő,
mert gyöktagján mindig erős hangsulylyal jár, s az
írásban utói rendszerént felkiáltó jellel fordul elé, pl.
ftten t háta l király I
Öszvesen tehát az egyes és többes számú nevezővel 22 egyszerű eset, melyek a többes számhoz ismét kapcsoltathatnak : hátalc-é, hátakénak, hátak-at,
hátak-bán stb. Van még egykét rag, melyeket nem
állandóan, hanem csak a körülményekhez képest használhatunk,ú.m.Jbor(régiesen:koron), kort és pl. éjfélkor,
tavatskor; attul, ettVl, pl. hátáétól, mindenestltt ; kép
v. képen, pl. atonkép; tter, szór, pl. egytter, stáutor.
Azonban jegyezzük meg :
a) hogy a birtokos é ismét elfogadhatja a többi
valamennyi állandó ragot, pl. háté-nak, háté-t, hátéban stb.;
fi) ha több birtokról van szó, azt fi raggal fejezzük ki, pl. hát-éi, házak-éi;
f) ez ismét elfogadja a többi ragot: hátéi-nak,
hátéi-t, hátéi-bán stb.; és hátakéi-nak, hátakéi-t, hátakéi-bon stb.;
ff) ugyanezen birtokosragok (é és éi) járulhatnak a személyragokhoz is, pl. hátam-e, hátad-i, háta-é,
hátunk-é stb.; továbbá : házam-éi, hátad-éi stb.;
c) mindezek ismét öszvetétethetnek a fentebbi
egyszerű ragokkal is: hátamé-nak, hátam-ét stb.; és
hátaméi-nak, hátaméi-t stb. Úgyhogy ha minden imént
elésorolt esetet kiírunk, mintegy 800 névragozási
eset , melyek mindenike külön grammatikai szót
képez, fordul elé a magyar nyelvben.
Az ígeragokra nézve is egyike a legdúsabb
nyelveknek, s három rendszeres igeragozása (conjugatio) ú. m. alanyi (subjectiv), <ár0y»(objectiv) ée alanytárgyi (subjectivo-objectiv vagyis szenvedő) páratlan
rendszerességű az ismeretes nyelvekben. Igeformái
tekintetében is pl. tár, zár-hat, zár-at, zá-rat-hat, tárog-at,tár-og-at-hat, tár-at-ik (zár-ath-ik), zár-at-hat-ik,
tár-ód-ik, tár-ód-hat-ik, zár-kot-ik, zár-kot-hat-ik, alig
lesz hozzá hasonlítható nyelv. Igeidői kőét a mutató
módban (indicativusban) két egyszerű múltja: zár-a,
zár-t, az öszvetettekkel együtt pedig: tár nála, tára
való, tárt volt és tárt vala hat múltja, kétféle jövője
tárand, zárni fog, melyek a múltak ragait ismét fölveszik : záranda, tárandott, zárni foga, zárni fogott;
három módja: mutató (létező), óhajtó (leheteégi) és
kapcsoló (szükségesség]) stb. stb. mind megannyi
gyöngyei a magyar nyelvnek. Ide is illeszthető Heysenek azon mondása: „Azon nyelv régibb, melyben a
ragok legkönnyebben elválaszthatók, s a legvilágosb
és legerőteljesb hangalakkal bírnak."
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4) A magyar nyelv ezen csodálatos böségü
név- és igeragozásban mind az öahangzók, mind a
mássalhangzók nehéz kiejtésü öazvetorlódását (torlatot és űrt) kerülni igyekszik, így pL .táratok' helyett
egy közbeszurattal ídr«-a-<ofc alakot, ,kérendték'h. kérend-é-ték alakot használ; ,adnaia', ,kérueie' ragozásokból lön régente : adnaja, kémfje, a mai nyelvben
pedig egybeolvasztva, adná, kérné.
5) Képzőjinek (formativum) dús gazdagságával
szintén fölülmúl minden ismeretes nyelvet, úgyhogy
az akadémiai nyelvrajzban (A magyar nyelv rendszere)
egyszerű képzőként (elgondolva a különböze! önhangzóktól, pl. ág, ég, ig, og, Sg, tig képzőket csak egynek
véve) mintegy 80, öszvetettekként pedig 200-nál
több van följegyezve. Innen magyarázható végtelen képzékenysége új fogalmak kifejezésére, vagyis
új szók alkotására.
6) A magyar nyelvben a mennyiség (szótagok
hosszú vagy rövid volta) a hangsúlytól tökéletesen
független, úgyhogy hangsúly állhat rövid szótagon,
és a hosuú tag lehet súlytalan, pl. király szóban a ki
rövid és hangsúlyos, a rály szótag pedig megnyújtásnál fogva hosszú és súlytalan, s némely külföldi nem
is tudja helyesen ejteni. A hosszú tagot is nemcsak
megnyújtás alkotja, hanem torlat (mássalhangzók
torlódása, úgynevezett positío) is, pl. e szóban: föltéget az első szótag fíH az It egymás mellett közvetlenfii következő két mássalhangzó miatt torlatnál fogva,
a te pedig megnyújtásnál fogva hosszú.
£ sajátságot és elvet követve, a hellén és latin
versmértékeket az ismeretes nyelvek között egyedül
csak a magyar képes tökéletesen utánozni.
7) Hangsúly, vagyis hangnyomaték tekintetében
szintén nem ismerünk nyelvet, mely akár az észtan,
akár a zenebég kívánalmait jobban kielégftné, mint
a magyar, melyben mind az értelmi (észtani), mind a
nyelvtani, mind a hangidomi (rhythmusi) elemek töké
letesen ki vannak fejlődve, s fokozatára nézve is
háromféle : erőt, gyönge és mély. Lásd némely szabályait és példáit HANGNYOMATÉR alatt.
MAGYARÓ, (1), erdélyi falu Torda m.; helyr.
Magyaró-ra, —n, —ról.,
MAGYARÓ, (2), MAGYAROS, tájdivatos kiejtések. L. MOGYORÓ, MOGYORÓS.
MAGYAROD, falu Szála, Balaton — , falu Szála,
puszta Somogy m.; helyr. Magyaród-ra, —ön, —ról.
MAGYARÓKEREKE, erdélyi falu Kolos m.;
helyr. —Keréké-re, —», —rSl.
MAGYARORSZÁG, (magyar-ország) ősz. fű.
Szoros ért. azon földterület, mely a Duna és a Tisza,
mint két fő folyó által hasítva, Galiczia , Szilézia,
Morvaország, Austria, Stájer, Horvát-, Szlavonország,
Szerbia és Erdély közt fekszik. Azonban régente ez
egy értelmű vala a ,Magyarbirodalom' szóval, pl. Báthori István lengyel király egyik levelében (1578. év
körül) : „Ha békességnek kell lenni, nem vagyok idegen azféle békességtől, melybe nemcsak Sléziának,
AKAD. KAOV SZÓTÁR. IV. KOT.
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Csehországnak, Lengyelországnak, hanem az te\jes
kereszténységnek (erdélyiesen, nem : keresztyénségnek), a többi között az nyomorult Magyarországnak
javát és előmenetét ismerjük" (kétségen fcivül a többi
részt s Erdélyt is oda értette).
MAGYARORSZÁGI, (magyar-országi) ősz. mn.
Magyarországból való, ott termett, készült, arra vonatkozó stb. Magyarországi borok, gabona, gyapjú.
MAGYAROS, (magyar-os) mn. ti. magyaros-t v.
—át, tb. —ok. Olyan, mint a magyaroknál szokás,
magyar módra mutató. Magyaros vitelét, életmód. Magyaros lószerstám. Általán mondjuk oly tulajdonságról, mely különösen a magyarnak sajátja, s melyet midőn más népben látunk, a magyar jut eszünkbe.
MAGYAROS, erdélyi falu Doboka m. Sepsi,
Maros, Udvarhely székben és Brassó vidékében; helyr.
Magyarós-ra, —ön, —ról.
MAGYARÓSÁG, erdélyi falu Torda m.; helyr.
Magyaróság-ra, —ön, —ról.
MAGYAROSAN, (magyar-os-an) ih. Magyarok
módja, szokása, divata, kiejtése szerént Magyarttájból német teó it magyarosan étik. (Km.). A nép nyelvén néha ám. büszkén, nyalkán, vitézül, bátran, általán oly tulajdonságokkal, melyeket a nép mintegy kizárólag a magyarnak tulajdonít.
MAGYARÓSD, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Magyarosára, —ön, —ról.
MAGYAROSÍT, MAGYAROSIT, (magyar-os-ít)
áth. m. magyarostí-ott, htn. —m v. —ani, pár. —t.
Magyar tulajdonságúvá, szokásuvá tesz, magyarosra
változtat, idegenből magyart képez, más nyelvből magyarra tesz által valamit. Nevét, viteletét magyarosítani. A bevándorlóit gyarmatotokat magyarosítani.
MAGYAROSÍTÁS, MAGYAROSÍTÁS, (magyar-os-ít-ás) fh. tt. magyarotüát-t, tb. —ok, ham.
szr. —a. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit
magyarosítunk. V. ő. MAGYAROSÍT.
MAGYAROSODÁS, (magyar-os-od-ás) fn. n.
magyarotodas-t, tb. —ok, hartn. szr. —a. Nemzeti,
vagy népies átalakulás, midőn valamely idegen eredetű személy vagy nép a magyar nyelvet, és szokásokat sajátjává teszi.
MAGYAROSODÉ, (magyar-os-od-ik) k. m. magyarotod-tam, —tál, —ott. Idegen tulajdonságait,
nemzeti szokásait letevén helyettök a magyarok közt
divatozókat veszi föl. Különösen ám. a magyar nyelvnek megtanulása és beszélése által a magyar népnek
tagjává leszen. Megmagyarosodik, roszul volna : elmagyarosodik, v. ö. EL (2). Hatónkban már tok tót, német helytégek megmagyarotodtak, (dt tok magyar el ín
tótotodott).
MAGYAR-ÓVÁR, mváros Mosony m.; helyr.
—Óvár-ra, —ön, —ról.
MAGYARPATAK, falu Kraszna m. ; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.
MAGYARSÁG, (magyar-ság) fn. tt. magyarságot, harm. szr. — a. 1) A magyar nemzet öszvesen
véve, vagy bizonyos számú magyarok mennyisége,
5
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sokasága. A magyarság számát ttibb mint Öt millió lé„Azt kérdezik az ott lévők tréfából,
lékre tetők. E városban a magyartág márna nagyobb, i
Ha tudnak-e túl a Tiszán magyarul ?*
mint a németiégé. 2) Tulajdonság, mely szerént valaki !
Népd.
a magyarok közé tartozik, különösen, magyar szári
Némelykor
odagondoltatnak
e
szók:
érteni,
tetteim,
mázat, magyar nyelv. 3) Nyelvbeli sajátságra vonatpl.
Magyarul
tanul.
Néha
ám.
magyarán,
kereken,
vikozólag a magyar nyelvnek azon minősége, mely az
lágosan
szólva.
„Nem
tartjuk
sok
beszéddel,
hanem
eléadást jellemzi. Régi, újabbkori magyartággal irt
oklevelek, kOnyvek. Tinta, stabatos, hibátlan magyar- kerek szóval, magyarul mondjuk, hogy szemlátomást
sággal bestélni. Dunán Mi, erdélyiéi, titeai, tájdiva- hamisat mond." (Pácmán Ktű.. 420. I.).
MAGYARVÍZ, (magyar-víz) ősz. fn. Rozmaringtot magyartág. 4) A régieknél magyarázat, értelem
készített szeszes víz, melyről azt tartják,
virágból
is, pl. a Nador-codexben : „Babylon magyarsága gyalázat" azaz Babylon szó értelme, jelentése. (Toldy F.) hogy a gutaütés ellen jó. Nevét onnan kapta, mert
MAGYARTALAN, (magyar-talan) mn. tt. ma- hagyomány szerént Erzsébet magyar királyné találta
gyartalan-t, tb. — ok. Különösen a beszédre vagy volna föl.
MAH v. MÁH, elvont gyök, melyből mahol v.
irályra vitetve: nem magyaros, a magyar nyelv természetével, sajátságával nem egyező. Határozóként: máhol ige származik. Azonos ,mohó' szónak moh gyökével. Minthogy máholni ám. teli pofával enni,amoA,
nem magyarosan, magyartalanul.
méh gyök rokon általán azon szókkal, melyek szájtaMAGYARTALANSÁG, (magyar-talan-ság) fii.
tást, vagy szájtátó állapotot jelentenek, mint a mámtt magyartalanságot. Nem magyaros szerkezet a bemám, mámor, máié (szájú), mámmog stb.
szédben vagy irályban.
MAHAGON, idegen eredetű fn. tt. mahagon-t,
MAGYARTALANUL, (magyar-talan-ul) ih. Matb. —ok. A nyugotindiai szigeteken és Dél-Amerikágyartalan módon, nem magyarosan. V. ö. MAGYARban termő barna veres és igen kemény fa. Nevét (néTALAN.
mely más európai nyelvekben is) alkalmasint valaMAGYARTÁNCZ. Jellemtáncz, mely a magyar mely amerikai nyelvből vette át.
népnek sajátja. Nevezetesebb fajai: latsu-lejtö, jelleMAHAGÓNI, fii. tt. mahagónit. L. MAHAGON.
me komoly méltóság; ilyennel kezdik a lakodalmi
MAHÓ, MAHÓN stb. 1. MOHÓ, MOHÓN stb.
mulatságot a korosabb násznagyok, örömapák, és
MAHOL v. MAHOL, (mah- v. rnáh-ol) önh. m.
örömanyák ; palotát, nemesebb tartásu, urías lejtésű,
innepélyesen lassú; toborzó, jelleme büszke, rátartós, mahoU v. máhoU. Teli tömött pofával (vagyis mohón)
hegyke, nyalka, vitézies; a toborzó majd lejtős és eszik. (Simay Kristóf.)
MAHOLA, (mah-ol-a v. moh-ol-a) fn. tt. maholassú, majd ugrós, és sebesebb, majd tomboló, tapsoló ; csárdás, jelleme szabad, féktelen, széleskedvü, lát. Növényfaj a Zilizek neméből, melynek egyik kimajd hegyezve aprózó, bokázó, majd topogó, ríszáló, tűnő jellege, hogy egészen fehér molyhos, s innen
majd ideoda forgó stb. Hajdan divatozott a hajdú kapta nevét, mintha mohola volna, azaz moholó, motanét, melyet a tábori vitézek fegyveresen lejtettek. hosodé. (Althea officináiig) Máskép: mahokuilit és
köznyelven fehér máivá, rilis, mázola.
„A magyar egy Pindár, valamerre ragadja negéde,
MAHOLÁNY, falu Bán m.; helyr. MaholányLelkesedett tűzzel nyomja ki indnlatit.
ba, —bon, —ból.
Majd lebegd szellő, szerelemre felolvad epedve,
MAHOLNAP, (ma-holnap) ősz. időhatárzó. LegS búja hevét kényes mozdulatokba szövi.
közelebbi időben, ma vagy holnap. Maholnap bektSMajd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki tánczra,
gssönt a tél. Szélesb ért. nem sok idő múlva. Mahol(Megveti a lyánykát a diadalmi dagály).
nap hatvan évet lettek.
S rengeti a földet; Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar táncéhoz jól terme; örüljön t
Férfi erő s lelkes szikra feszíti erét."
Berzsenyi „A tánczok" czímü költeményben.
A lejtés kttlönféle módjai a vidékek népszokása szerint : kállai kettős, győriét buktató, palócxos ódó (oldal)
táncz, stb. V. ö. KANÁSZTÁNCZ.
MAGYARUL, (magyar-ul) ih. Magyar nyelven,
magyar szókkal. Magyarul beszélni, szónokaim, tanitani, érteimemi, írni, fogalmazni.
r

Most jöttem Aradrul,
Nem tudok magyarul."

Népd.

„Ha meghalok, meghalok,
Eltemetnek a papok;
De megbocsásson a pap
Nem lössz a még mahónap."
Székely népvers. (Kriza J. gyűjt).
MAHOMEDÁN, idegen eredetű fő és mn. tt.
mahomedán-t, tb. —ok. Mahomedhitű, máskép : itlamhitti v. vallása. Mahomed v. Mohamed, leghelyesebben
Muhamed volt neve ezen vallás alkotójának s arab
eredetéhez képest szó szerint azt teszi: magasztalt,
dicsőített, hamida (magasztal) arab szótói.
MÁHOMFA, falu Szála m.; helyr. —fára, —n,
—ról.
MAHÓNI, tt. mahonit. 1. MAHAGON.

MAI—MÁJAS
MAI, tájdivatoBan: MÁI, (ma-i) mn. tt. mai-t,
tb. —ok. Szélesb ért. mostani jelen időszakban, ezen
ujabb korban levő. Mai világ, mai idő, mai kor, mai
naptág, (mind főnévi mind határozói értelemben, az
utóbbi esetben ,mai korban* helyett). Ellentéte múlt,
hajdani, régi. Szorosb ért. mondjak azon napról, mely
jelennen foly. Mai napra várom barátomat. Mai naptagtól fogva. A mai ttenttéget nap (némi dagályosságot negédlb' szólásmod). Terjedelmes szokassál megnyujtva: mái; s noha rendszerént az i képző előtt a
törzsök hangzó meg nem nyúlik, pl. haza-i, budai, dunai, tinói, megyei, stb. mindazáltal ma f a ha rövid
szócskákat hangzatosáig végett szokás megnyujtani,
p\. fái*Jái*át, hái-bái, de ez utolsó, midőn összetétetik,
már rövid: néhai, valahai stb.
MAIS, falu Baranya m.; helyr. Mais-ra, —ön,
—ról.
MAISKOMÉDIA, paszta Baranya m.; helyr.
—komédiá-ra, —n, —ról.
MÁJ, (1), elvont gyök, mely a majom majttog és
majától v. májtól származékokban a szájnak tátogatását jelenti, s rokon a szintén látogatást, ásitozást jelentő máié, mamlatx, mámmám, mámmog, máhol szók
gyökeivel. Ide tartoznak a rágicsáló mókus, mohó,
muma szók is.
MÁJ, (2), 1. MAJD.
MÁJ, fa. tt. mdj-at, harm. szr. —a, kicsiny, májacska.A gerinczes állatok különösen ember egyik belső
része. Nevezetesen, mely az embernek jobb felül levő
alsó bordája alatt, a felső has tája felé, hajolva fekszik,
sötétvörös színű, fölül domború, alatt pedig kevéssé behorpadt és egyenetlen. Főrendeltetése, epét készíteni,
és elvalasztani.(Hepar).A májnak domború magas alakja gyanfttatja, hogy nevét e tulajdonságától kapta, miszerént gyöke ma v.ma rokon a mag, mogy szókkal; elemezve ma-ó, ma-a, ma, máj, mint ssa-á, tta-a, ttá, máj,
taó, taa, tá, táj, a ta gyöktől; s mint báj a bá, éj az é
gyöktol. A német nyelv is a Leber szóval a dombordság, magasodás alapfogalmát kapcsolta együvé, midőn
a határköveket Leber v. Leberstein névvel neveztette
el. V. ö. MÁL fn. Finn nyelven: makia. A máj mint
epekészftő belrész a kedélyre nagy befolyással van,
innen a mondás: Nem fér a májához, ám. nem szívelheti. Ctibemája, lúd mája. Danán túl néhatt a birtokrágós ,mája' helyett hibásan mondják : majája, mi abból származik, minthogy nálok némely egytagú szók
az alanyesetben is toldalékhangzót kapnak, ilyenek :
mája, méhe stb.
MÁJA, erdélyi fala Maros székben; helyr. Májá-ra, —n, —ról.
MÁJALÓ, (máj-al-ó) fa. tt. májaló-t. Molnár A.
szerént ám. születésnapi lakoma. Nevét talán ounan
kapta, hogy a lakomának lényegéhez tartozott májjal,
pl. lúdmájjal kinálni a vendégeket: vagy hogy a máj
mintegy életszerve a jó kedélynek.
MÁJAS, (máj-as) mn. tt. májas-t v. —át, tb.
— ok. 1) Minek nagy mája, vagy miben máj van.
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Májas lúd. Májat gombóc*, táska. Májas hurka. 2)
Olyan feldudorodott mint a máj. Májas ajkú ám.
nagy ajaka. (Szabó D.). 3) 1. MÁJOS.
MÁJBAJ, (máj-baj) ősz. fn. Bántalom, kór állapot, melyben a máj szenved. Májbajelleni tttrek,fürdők, ásványvizek.
MÁJBARNA, (máj-barna) ősz. mn. Olyanféle
barnaszfntt, milyen az ember vagy négylába emlősök mája.
MÁJBELI, (máj-béli) ősz. mn. Májban létező.
Májbeli bántalom.
MAJCZ, fn. tt majct-ot, harm. szr. —a. Kantárnak drágább szerből készfiit szára. (Szabó D.).
„ A lövök sem visel egyfigyü fékeket,
Hanem szkófiomos majczból mívelteket."
Gyöngyösi István.
De jelent más valamely tartó szíjat is.
„ Kétszeres lódingot emelnek vallókon,
Amelyek függenek karmazsin majczokon."
Ugyanannál.
Talán a görög-latin tomex v. tomice szóból módosult.
MAJD, tájdivatosan : MAJT, (ma-id, vagyis
ma-időn, hangzói egyezmény által : majdan) ih. 1)
Közellevő, mostani időben, nem sokára, mindjárt.
Majd meglátom, mi let» belőle. Majd elválik, hány
zsákkal telik. (Km.). Majd kaput. 2) Csaknem, kevés
híja. Majd meghalok éhvel. A tikot utón majd elettem.
Használják gúnyos tagadásai is. Majd bitony. Alapfogalom e szóban az időnek közelsége, melyben valami
történik, vagy történni készül. Egyik alkotó része
ma, a másik pedig az idő gyöke id, öszvetéve ma-id,
majd, vagyis megrövidülve ma-idon szókból, s jelentése : hamar időben (v. ö. MA), tehát nem sokára,
legott. Majd — majd azon egy mondatban ám. most,
vagy hol. Majd itt, majd amott (v. most itt, majd
amott), ám. hol itt, hol amott (bald hier, bald dórt).
Mind értelemben, mind hangokban egyezik ugyan a
német bald szóval, azonban ,majd* teljesen : ,majdan'
kétségen kívül magyar eredetű. T. i. .majdan', képzésre hasonló a ,hajdan' szóhoz, mely múlt időre vonatkozik,s melynek alkotó részei: a határozatlan, és különösebben régi időt jelentő ha, (mint néha, soha, valaha;
hái-bái) és időn, tehát: ha-idön, melyből lett hangzóegyezmény algán : hajdan, így ,majdan' elsőben maidon, (,majdan'-ból pedig kurtítás által lön majd;
némely tájszólásban : máj); hasonló öszvetétel midőn
is, ebből : mi-idSn; hanem itt a ,mi'-ben levő t szintén magas lévén, a hangzói egyezmény az utóbbi szót
épen hagyta. Hangzói egyezmény törvénye, hogy nemcsak ragozáskor és képzéskor, de némely öszvetételekben is nyelvünk természete szerént, a vékonyhanga
iáim a vastaghanga ma és ha szókhoz alkalmazkodik;
mi néha megfordítva is áll, pl. ünnep — Udnap, üdvnap ; t. i. amabban a ,nap* szó is vékonyhangu lett.
MAJDAN, (ma-id-an v. ma-időn) ih. 1. MAJD.
6*
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MAJDAN, faluk Torontál és Krassó m.; helyr.
Majdán-ba, —bán, —bői.
MAJDANI, (ma-idöni) mn. tt. majdani-t, tb.
—ok. Nem sokára jövendő, legközelebbi.
MAJDÁNKA, falu Marmaros m.; helyr. Majddnká-ra, — n, — ról.
MAJDANSÁG, (raa-időnség) ősz. fn. Legközelebbi idő. Néha a ,ság' csak határozói (s némileg bövitö) toldalékrag, mint mostanság, mai naptág szókban is : és csak ,majdan* helyett áll.
MAJDNEM, (majd-nem) ősz. ih. Kevés hiával;
alighogy nem; közel hogy; csaknem. Majdnem megtülyedtünk. Majdnem halál fia lettem. Máskép : majd-

MÁJLOB—MAJOM

MÁJLOB, (máj-lob) ősz. fn. A májnak azon
kórállapota, mely a kórtanban lobnak neveztetik. V.
ö. LOB.
MÁJMOH, (máj-moh) ősz. fn. Széles ért. azon
mohok osztálya, melyeknek tőkocsányaik nincsenek, s
jobbára nagy és laposan fekvő levelüek. (Musci bepatici). Szorosb ért. azon mohok neme, melyek nedves és árnyékos helyeken nőnek, termésök paizs- vagy
csillagforma, kocsányos, és magvaik az alsó lapon
vannak. Máskép : csillagaly. (Marchantia.)
MAJMOL, (maj-om-ol) áth. m. majmol-t. Valamit, vagy valakit majmok módja szerént utánoz.
Mondják általán oly emberekről, kik önállósággal, s
eredetiséggel nem bírván tetteikben másokat követMAJDUGYAN, (majd-ugyan) ősz. ih. Szabó D. nek, különösen, kik a dolgok külsejét utánozzák.
szerént ám. csaknem, majdnem.
MAJMOLÁS, (maj-om-ol-ás) fn. ti majmolát-t,
MÁJFÉRÉG, (máj-féreg) ősz. fn. Hosszú és tb. —ok, harm. szr. —a. Az utánzásnak azon neme,
lapos gilisztafaj, mely különösen az állatok májában midőn valaki azt majom módjára teszi. V. ö. MAJlakik. Máskép : májgilittta.
MOL.
MÁJFOLT, (máj-folt) ősz. fn. Májszinfi barnás
MAJMOLGAT, (maj-om-ol-og-at) áth. m. májfoltok, melyek a májbetegségbeu szenvedő emberek molgat-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy ismételve
bőrén, nevezetesen a homlokon, arczon és mellen lát- majmol.
szanak.
MAJMOLÓ, (maj-om-ol-ó) mn. tt. majmoló-t.
MÁJFOLYÁS, (máj-folyás) ősz. fn. Májdugu- Aki másokat, s azoknak tetteit majom módjára utálásból eredő hasfolyás, midőn vér, különféle szintt nozza.
tisztátalan vegyülékekkel együtt, de erőködés nélkül,
MAJMOZ, (maj-om-oz) áth. m. majmos-tam,
megy el a betegtől.
—tál, —ott, pár. — t. L MAJMOL.
MÁJFÜ, (máj-fii) ősz. fn. A sokhímesek sereMAJMOZÁS, (maj-om-oz-ás) fn. 1. MAJMOgéből, és ötanyások rendéből való növénynem; csé- LÁS.
széje három, ritkán négy levelű, bokrétája hat szirmú,
MAJNA, fn. tt. májnál. Németországnak egyik
magva sok és kopasz. (Hepatica). A köznép néhol e nevezetesebb folyóvize, latinul: Moenus, németül: Áfáin
nevet a tavi v. gyönyörű boglárpót (Parnassia palu- v. Mayn. Magyarított alakjára nézve olyan mint:
stris), máshol pedig a stagos müge (asperula odorata) Rajna, Szajna.
helyett is használja; az utóbbi esetben csillagos májMAJOM, (maj-om, törökül: majmun, Vámbéry
/B-nek nevezvén.
szerént májún is) fn. tt. maj-mot, harm. szr. majm-a.
MÁJGILISZTA, (máj-giliszta) ősz. fn. Lásd : Négylábú, vagy mint némely természetleírók mondMÁJFÉRÉG.
ják, négykezü emlős állat, melynek hatvannál több
MÁJGOMBÓCZ, (máj-gombócz) ősz. fn. Némely faja van. A majom testalkotásra nézve minden
állatok, nevezetesen szarvasmarha összevagdalt májá- egyéb állatok között leginkább hasonlít az emberhez.
ból csinált gombóczétek.
Legnagyobb faja az orang utáng, azaz vad ember
MÁJGYULADÁS, (máj-gyuladás) ősz. fn. 1. (malaji nyelven orang ám. ember és után ám. vadon)
MÁJLOB.
mely Borneo szigetén lakik, s rendkivüli ereje és
MÁJHAL,(máj-hal)ősz. fn.Sziklák köztlakó ten- ügyessége miatt nehéz megfogni. A majmok némely
geri halnem, melynek teste májszintt. (Labrus hepatus). fajai farkatlanok, némelyek farkasak. A majomnak it
MAJK, puszta Komárom m.; helyr. Majk-ra, stép a maga fia. Ssereti, mint majom a fiát. (Km.).
—ön, —ról.
A majom latinul Sírnia, valószínűleg a simut
MAJKOL, (maj-k-ol) l. MAMUSZKOL.
(lapított, sima) szótól, minthogy feltűnő tulajdonsága
MÁJKÓR, (máj-kór) ősz. fn. A májnak beteg a lapított, sima orr („dicuntur autem simiae a nariállapota. Használtatik melléknévül is, s ám. májbe- bus simis hoc est depressis." Fabri Thesaurus); de
tegségben szenvedő.
lehet a ^imilis' ,simulo' szókkal azonegy gyökü is.
MAJKO, (máj-kő) ősz. fn. Ásványtanban ám. Németül: A/e, mely rokon gyökünek látszik a mást,
gyúlékony részekből és gáliczsavból álló mészkő, ismétlést és utánzást jelentő aber és after szókkal,
melynek kénmáj szaga van.
mintha a német utánzó tulajdonságáról nevezte volna
MAJLAND, 1. MILÁNÓ.
el, mely ez állatban igen jellemzetes; vagy talán foMAJLÁTH, puszta Csanád m.; helyr. Majláth- galmi viszonyban áll a szájtátást jelentő ga/en (régi
ra, —ön, —ról.
felső német chapfen) igével, mert a majom igen szeMAJLÁTHFALVA, falu Temes m.; helyr. reti száját vonogatni és nyitogatni. Úgy látszik, a ma—falvá-ra, —n, —ról.
gyar ezen tulajdonságot vette tekintetbe a majom el-
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nevezésénél, mert gyöke egy a rágicsálást, szájmozgatást jelentő májtól és máitól igék moh gyökével, minél fogra majom annyi volna, mint manó (máskép:
mohó), mahov, mohom, majom, azaz maholó, majzoló
állat. E tulajdonságra nézve rokon hozzá mókus
(= mohos) melynek hasonlóan mindig jár a szája,
mintha mohón rágicsálna. A ma v. moh gyök mint
szájtátást jelentő', a magyar mamlatt, mámmog, mámmám, mohó stb. szókon kivfil megvan a latin mando,
manduco, az olasz mangiare, a német Mául, Schmaun
stb. szókban. A Maulaffe egyenesen ezen állatnak
szájnyitogató szokására mutat. A magyar is mondja:
Úgy née, mini a majom. Példabeszédben, aki másokat
minden ész nélkül, mintegy gépileg szokott utánozni,
majomnak nevezik, minthogy a majom minden állatok között az utánzásra leghajlandóbb.
MAJOMARCZ, (majom-arcz) lásd: MAJOMKÉP.
MAJOMARCZU, (majom-arczu) lásd: MAJOMKÉPŰ.
MAJOMKÉP, (majom-kép) ősz. fa. Utálatosan
eltorzított kép, mint a majomé, és ilyen képű ember.
MAJOMKÉPÜ, (majom-képű) ősz. mn. Kinek
oly eltozzított, utálatos képe van, mint a majomnak.
MAJOMKÖ, (majom-kő) ősz. fa. Kő, mely némely teraészetleírók szerént a páviánféle majom
gyomrában terem.
MAJOMORR, (majom-orr) ősz. fa. Benyomott
lapos orr, milyen a majomé.
MAJOMSZERETET, (majom-szeretet) ősz. fa.
A szülői szeretetnek túlságos neme, mely a majomban, mint mondják, oly nagy szokott lenni, hogy fiát
ölelgetésével meg is fojtja. Innen a közmondás: S*ereti, mint majom a fiát.
MAJOMTRÉFA, (majom-tréfa) ősz. fa. Mindenféle bohós arcztorzitások, ngrándozások, rángatódzások stb. milyeket a majmok vagy maguktól, vagy vezetőik által ösztönözve tesznek.
MAJOR, (1), fa. tt major-t, tb. — ok, harm.
szr. —ja. Mezei gazdasághoz tartozó épületek, a
hozzájok tartozó udvarral, szérűvel, kerttel. Különösen ilynemű épületek a pusztákon, vagy a városokon,
helységeken kivfil, pl. Győrnek azon külső városát,
hol leginkább ily gazdasági épületek vannak, majoroknak nevezik. E szót valószínűleg a német Meierból kölcsönöztük. Az alföldön most is inkább tanya és
ttáüáf divatozik. Hajdan föl (« falu) volt, mert a
régi bibliában a vülictu folnagy, és vMicarí folnagykodni. Ugyan a német Meier után a major jelentett
majoros gazdát is, honnan majorkodni ám. majoros
gazdának lenni. Erre mutat a Major családnév is,
valamint e közmondás : Jó volna a róka majoménak.
MAJOR, (2), a latin major szótól, honnan a
franczia major, német Majoor stb. 1. ŐRNAGY.
MAJOR, (3), több puszták és faluk neve más
előnevekkel együtt pl. Barát—, Pál—, Uj-major stb.
helyr. Major-ba, —bán, —ból.
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MAJORÁNNA, fa. tt majoránnát. Amurvapikkek neméhez tartozó növényfaj; morvái tömöttek, tojásdadak, rendszerént hármasak egy kocaányon, levelei nyelesek, tompák. (Origanum majorana.) Polyváját konyhai fűszerül használják. Azt tartják, hogy
a görög-latin amáraeut és amáracum szók után módosult a közép-latin majoraca s azután pl. az olaszban
majorana.
MAJORÁNNAPOLYVA , (majoránna-polyva)
ősz. fa. Polyva az öszvezúzott majoránna bugájából;
szakácsok, hentesek fűszere.
MAJORÁNNÁS, (majoránna-as) mn. tt. majoránnát-t, tb. —ok. Majoránnával bővelkedő, fűszerezett, készített. Majoránnát kerti ágy. Majoránnát
hurka. Továbbá aki ily fűszerrel kereskedik. Majoránnát ttatóct.
MAJORBELI, (major-béli) ősz. m. Majorban lakó ; majorhoz tartozó; majorban létező, nőtt. Majorbéli cselédek, lovak, tehenek.
MAJORFALVA, falu Zólyom m.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
MAJORHÁZ, puszta Pozsony m.; hely. —háa-ra,
—ön, —ról.
MAJORKOCSIS, (major-kocsis) ősz. fa. Majoibeli munkákra használt kocsis; konyhakocsis.
MAJORKODÁS, (major-kod-ás) fa. tt.majorkodát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mezei gazdaság űzése,
gyakorlása valamely majorban.
MAJORKODIK, (major-kod-ik) k. m. majorkodtam, —tál, —ott. Mezei vagy baromtenyésztési gazdaságot, majorosságot űz. V. ö. MAJOR; MAJOROS.
MAJORLÁS, fa. tt. majorlát-t, tb. — ok. Lőrincz Károly szerént a kapnikbányai szójárásban
ám. köfalazás. Hihetőleg Mauer után.
MAJORÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Majoróct-ra, —ön, —ról.
MAJOROL, áth. m. majorolt. A kapnikbányai
szójárásban ám. köfalaz. V. ö. MAJORLÁS.
MAJOROS, (major-os) fa. tt. majoro»-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Kinek majorja van, s abban gazdálkodik. 2) A majorbeli cselédekre felügyelő gazda,
s ennek felesége, majoromé különbözik a majoromÖtől. A régi bibliában : folnagy, Káldinál: táfár.
MAJOROSSÁG, (major-os-ság) fa. tt. majorottág-ot, harm. szr. —a. Majoros! kötelesség, vagy
tisztség. Régiesen : folnagyság. Káldinál: táfártag.
MAJORSÁG, (major-ság) fa. tt. majortág-ot,
harm. szr. —a. 1) A majorhoz tartozó épületek, vagy
több majorok öszvege. A juhokat a majortág körül
legeltetni. A majorságot fallal, tüoénynyel, árokkal bekeríteni. 2) A majorban tenyésző szárnyasállatok, baromfiak. A majorságot behordani az watági konyhára.
A róka nagy pusztítást tett a majortágban. 3) Az úrbéri rendszerben kizárólagos saját földbirtok, mint ellentéte az úrbéri földbirtoknak. 4) lásd : ŐRNAGYSÁG.
MAJORSÁGI, (major-ság-i) mn. tt. majorsági-t,
tb. —ok. Majorsághoz tartozó, azt illető, arra ró-
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natkozó. Majorsági cselédek, szerszámok, épületek. Majorsági vonómarhák, baromfiak.
MAJORTELEK, (major-telek) ősz. fn. Nemesi
szabad telek, mely az űrben rendszer alatt az illető
birtokosnak kizáró tulajdona volt. Szélesb ért. bizonyos majorhoz, vagyis tanyahoz tartozó telek.
MAJOS, falu Tolna m. erdélyi falu Küküllö m.;
helyr. —Majos-ra, —ön, —ról.
MÁJOS, (I), (máj-ős) fn. tt. májos-t, *tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) L. MÁJAS. 2) Hurka, mely apróra vagdalt, és fiiszerezett disznómájjal van megtöltve.
Vág mellett : május. A vastagfélének neve tültös v.
íttttttí (= tüdős).
MÁJOS, (2), erdélyi falu Torda m.; helyr. Májos-ra, —ön, —ról.
MAJOSHÁZA, falu Pest m.; helyr. — há»á-ra,
—n, —ról.
MÁJPOROND, (máj-porond) ősz. fn. Lásd :
MÁJKŐ.
MAJSA, mváros a Kis-Kunságban, puszta Tolna
m,; helyr. Majsá-ra, —n, —ról.
MÁJSÁRGA, (máj-sárga) ősz. mn. Olyan sárgaszinü, mint némely állatoknak nevezetesen a lúdnak mája.
MÁJSORVADÁLY, MÁJSORVADÁS; (májsorvadály v. — soivadás) 1. MÁJVÉSZ.
MAJSZI, (maj-sz-i) 1. MASZUTA.
MÁJSZÍN, (máj-szín) ősz. fn. és mn. Olyan
szín, milyen a májé. Ez ugyan nem minden állatoknál egyforma, hanem rendesen a négylábuaké értetik,
mely barnás vörös szokott lenni. A lúd mája inkább
sárgára hajlik, ha kivált kövér.
MÁJSZ1NÜ, (máj-szinü) ősz. mn. Aminek olyan
színe van, milyen a májé. V. ö. MÁJSZÍN.
MAJSZOG, (maj-sz-og v. maj-oz-og) önh. m.
majtiog-tam, —tál, —ott. L. MAMUSZKOL.
MAJSZOL,(maj-oz-ol v. mah-oz-ol) önh. m. majsstol-t. Valamit rágicsál. Dunán túli tájszó. Mondják
kttlönösen apróbb rágicsáló állatokról, pl. egérről, mókásról.
„A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol."
Családi kör (Arany Jánostól).
Rokon mahol v. máhol igével, valamint mohó, mohóság szókkal, melyek szintén evésre vonatkoznak. Gyökeleme : moh', melynek legközelebbi alapfogalma a
szájnyitogatás, tátogatás, mely megvan a mamiasz,
mámmog, mámor, mohó, s hangváltozattal a bamba, baeta, bámul stb. szókban.
MAJSZOLÁS, (maj-oz-ol-ás v. mah-oz-ol-ás) fn.
tt majttolást, tb. —ok. Rágicsálás. V. ö. MAJSZOL.
MAJT, tájdivatos, e helyett: majd; 1. ezt; néha
toldalékhanggal is: majtég mint ,ittenég'.
MAJTÉNY, falu Pozsony, KIS—, NAGY—,
faluk Szatmár m.; helyr. Majtény-ba, —bán, —Ml.
MAJTIS, fáin Szatmár m.; helyr. Majtü-ra,
—ön, —ról.
MÁJUS, (1), fn. tt. május-l, tb. — ok. harm. szr.
—0. A polgári évben sor szerént az ötödik hó mely
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harminczcgy napból áll. Régi magyarosan pünkösd
hava, minthogy a pünkösd legtöbbször ezen hóra
esik. Újabb divattal: tavastutó, ötödhó.
MÁJUS, (2), (máj-hús vagy csak máj-os vagy
máj-as) fn. tt. május-t, tb. —ok. Vágmellékiés nagybányai tájejtéssel ám. májos v. májashurka; mint ,tüttns' ám. tüdős (hurka).
MÁJVÉSZ, (máj-vész) ősz. fn. Betegség, midőn
az állati, különösen emberi máj sorvadó állapotban
szenved.
MÁJVÉSZES, (máj-vészes) Ősz. fn. Mondjuk
állatról, nevezetesen emberről, midőn mája sorvad.
MAJZOL, 1. MAJSZOL.
MÁK, l) hangszó, melyből makog, makogás erednek. 2) Elvont gyök Mókád, Maklár, Makó, Makóét,
Jlfafató,Jlfa&«ahelynevekben.3) Valószínűleg átalakult
vak v. bak a makacs és makranct származékokban. L.
MAKACS alatt. 4) A makk főnév egyszerű alakban.
MÁK, (I), hangszó, különösen a siró nyúl hangja, honnan : makog. Eléfordúlnak a szanszkritban:
vács, és a latinban vagio szinte mint hangszók.
MÁK, (2), fn. tt. mák-ot, harm. szr. —ja. Növénynem a sokhimesek seregéből és egyanyások rendéből ; csészéje két levelű, nyilaskor leesik, bokrétája
négy szirmú, bibéje nagy, kerek, száratlan, tokja egy
rekeszü. (Papaver). Fajai között nevezetesek: pipacs,
v. pipacs-mák (Papaver Rhoeas) melynek virága szép
veres, tokja gömbölyű; kerti mák (P. somniferum),
melynek virága rendesen veres, de sokféle színekkel
játszik. Mákot törni, tréfásan ám. lötyögve, alfelével
a ló hátát veregetve nyargalni. Midőn valamely társas
körben mindnyájan elhallgatnak, art szokták mondani : Jó volna mákot vetni. E szóval egyezik a régi
felső német mago, mohó, bajorul ma is: Magot, Mahen, tót mák, hellén pi?xo>i>; közel áll hozzá a közönséges német Mohn. A latin papaver &papMa,papula,
pappus szókkal látszik fogalmi rokonságban lenni,
melyek valaminek gombját, búbját jelentik, miuerént
a latin papaver e növénynek gombforma gyümölcstokját fejezné ki. A magyar mák legközelebbi hangrokonságban áll a mag, mog, mogy, és makk szókkal,
melyek szintén gombosat, gömbölyűt jelentenek. A
latin .papaver' gyökéhez hasonló a kicsinyített alakú
pipacs, mely ismét a pimpó, bimbó, pip, bibe szókkal
rokon. Ide tartoznak a szintén csomós gömbölyűt jelentők : púp, búb, bob.
MÁK, (3), a székelyeknél összevontan, ebből:
másik, bővebben mápó ebből: másik apó; így mányi,
ám. másik anyó. (Kriza J.). Az utóbbi (Gyarmathy
szerént): mákó.
MAKACS, (mak-acs) mn. tt. makacs-ot. Mondjuk emberről, és más állatok közöl leginkább lóról,
midőn megköti magát, midőn ellenszegül, akaratoskodik, nyakaskodik, fejeskedik. Értelemre, valamint
hangra rokon hozzá , sőt ugyanazon gyökből ered:
makranct, s a székelyei makuj, továbbá a vakmerő és
néhutt fordítva makverö. Sok helyütt a makacs és
csökönyös lóról azt mondják, megbikacsolja magát,
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máskép tájdivatosan : bakáétól. E jelentéseknél fogra
a makacs gyöke vagy az átalakult vő*, melyből lett
vak-merő, tehát mintegy vakacs, vakas, azaz a mozdulni nem akaró vak lóhoz hasonló ; vagy hihetőbben
eredetileg ám. bakács, a ,bak' gyöktói, mivel a baknak különös tulajdonsága az ellenszegülés, öklelődés,
és csakugyan a csökönyös emberről mondják is : meglakolja magát (Lőrincz Károly) ; ugyaninnét származik bakafántos is. Hogy az m, v és 6 hangok mint
szervrokonok egymással fölcseréltetnek, több példa
van rá nyelvünkben is, pl. Visegrád Misegrád, vacsora, bacsóra, ebéd eved, vézna mama, vakog makog, bekeg mekeg, bakcsó máskép vakvarjú stb. Némelyek
nyakas szóval azonosítják, m és n (lágyítva ny) szinte
rokonok lévén. Ismét mások szerént : magacs, mintegy magafejü.
MAKACSÍT, MAKACSÍT, (mak-acs-ít) áth. m.
makaosít-ott, htn. — m v. — óm, pár. — s. Makacscsá, azaz csökönyössé, akaratossá, nyakassá, ellenszegülővé tesz. A gyermeket gyakori vngerkedfs által
makacstíani.
MAKACSÍTÁS, MAKACSITÁS, (mak-acs-ít-ás)
fa. tt. makacstíás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Makacscaá tevés. V. ö. MAKACSÍT.
MAKACSKODÁS, (mak-acs-kod-ás) fa. tt. makaeskodás-t, tb. —ok, harm. szr. — o. Kedélyi mftködés, midőn az ember vagy más állat valaminek vagy
valamiben ellenszegül; csökönyösködés, nyakaskodás.
MAKACSKODIK, (mak-acs-kod-ik) k. m. makactkod-tam, —tál, — ott. Makacs módon viseli magát, csökönyösködik, nyakaskodik,fejeskedik, durczáskodik.
MAKACSODÁS, (mak-acs-od-ás) fa. tt. mókacfodás-t, tb. — ok. Makacscsá levés. Át okszerűtlen nevelés makaesodátt s*ül a gyermekekben.
MAKAC80DIK, (mak-acs-od-ik) k. m. makacsod-tam, — tál, — ott. Makacscsá leszen. Meg- v. el-

MÁKPA, KIS-, NAGY—, faluk Vas m.; helyr.
Mákfá-ra, —n, —ról.
MAKFALVA, erdélyi falu Maros székben; helyr.
—falvá-ra, —n, —ról.
MÁKFEJ, (mák-fej) ősz. fa. 1. MÁKBUGA.
MAKK, (1), fa. tt. makk-ot, harm. szr. —ja.
Köznyelven a tölgy és bükknemü fák hosszúkás gömbölyű, s kemény héjú vagy kérgü gyümölcse, mely
kivált a 'sertéseknek kedves eledelök. A sertéseket
makkra hajtani, makkon hidalni. Egéstséges, mint a
a makk. A magas tölgyfa is csak kis makk volt valaha.
(Km.). Éhet disznó makkal álmodik. (Km.). A növénytanban a latin ,nuz' értelemben minden olyan termés,
melyet kívülről különféle vastagságú kéreg borít, s
belül van a gyümölcs bele és széke;ilyen termése van
a mogyoró- s diófának is. Átv. ért a férfi nemzőveszszőnek a makkhoz némileg hasonló gombja. Kártyalapokon makkot ábrázoló festmény, valamint az ily
ábrázolattal jegyzett lap. Tökre tököt, makkra makkot.
Makknak nevezik a* háraistráng valamint általán akármily kötél végén levő' hurokforroa csomót is. E szó
eredetileg nem egyéb, mint a mag mog, magy mogy
szók módosulata. Az egy tagú szók végén a g és k
hangokat szereti a magyar kettöztetni, mint az agg,
lógg, CfUgg, flígg, bükk, crikk szókban. A német Eicfie
a gömbölyűt jelentő £ival látszik eredeti rokonság
ban lenni. Ily fogalmi és hangrokonság van a latin
glang glandula, és glóbus, glomero stb. szókban.
MAKK (2), puszta Komárom m.; helyr. Makkra, —ön, —ról.
MAKKALAKÚ , (makkalakú) ősz. mn. Mi
alakjára nézve a makkhoz hasonló, azaz hosszúkás
gömbölyű.
MARKÁN, tájdivatos, mukkan helyett; 1. ezt.
Egyet se makkanj. (Szabó D.).
MAKKBÉLYEG, (makk-bélyeg) ősz. fa. Bélyeg, melyet néhntt a sertésekre ütnek, mielőtt a
makkos erdőbe eresztenék.
MAKKBÉR, (makk-bér) ősz. fa. Bér, melyet az
fizet, ki másnak erdejében makkoltatja sertéseit.
MAKKDISZNÓ, (makk-disznó) ősz. fa. A kártyajátékban azon lapok között, melyekben úgynevezett makkszemek vannak festve, a legnagyobb ütő.
Gúnyneve az igen kövér, busa fejű embernek. Olyan,
mint a makkdisznó.
MAKKFILKÓ, (makk-filkó) ősz. fa. Kártyajátékban azon felső legény v. kolop, melyhez makkszem van festve. Filkó am.felső a tájdivatos fii (= fel)
gyöktől, mely él a csalóközi W-Istál szóban, (melynek társa Al-Istál).
MAKKGYÚLADÁS, (makk-gyúladás) ősz. fa.
Kóros tüzesség a férfi nemzővesszejének makkjában
s illetőleg makktyúján, vagy fitymáján.
MAKK JOG, (makk-jog) ősz. fa. Jog, melynélfogva valaki bizonyos erdőben makkoltathat. V. ö.
MARKOLTAT.
MAKKKOLOP, (makk-kolop) ősz. fa. Lásd :
MAKKFILRÓ, és TÖKKOLOP.
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MAKACSSÁG, (mak-acs-ság) fa. tt. makacsságot, harm. szr. — a. Kedélyi állapot vagy tulajdonság,
mely másnak daczára, ellenére akaratoskodik. Rokonai : föetség, nyakasság, durctásság, csokönyosség.
MAKACSUL, (mak-acs-ul) ih. Makacs raódou,
azaz saját akaratához, vagy indulatához vakon ragaszkodva, s mások akaratának, tanácsának ellenszegülve. Makacsul megmaradni a hibás vélemény mellett.
MAKACSUL, (mak-acs-úl) önh. m. makacsait. L.
MAKACSOKIK.
MAKÁD, falu Pest m.; helyr. Makád-ra, —ön,
—ról.
MAKÁNY, Szatmárvidéki tájejtés, lásd: MOKÁNY.
MAKARIA, falu Bereg m.; helyr. Makariá-ra,
—n, —ról.
MÁKBUGA, (mák-buga) ősz. fa. A mákféle
növénynek magtartó buganemtt tokja. Szokottabban :
,
MÁKCSIK, I. MÁCSIK.
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MAKKOCSKA, (makk-ocs-ka) fn. tt. makkocskát.
Kis makk.
MAKKOD, puszta Szabolcs m.; helyr. Makkódra, —ön, —ról.
MARKOL (makk-öl) önh. m. makkol-t. I) Makkra jár, makkot eszik. Innen ered: makkoltat, azaz
makkal etet. Oly viszony létezik köztök, mint a legel
és legeltet között 3) Makkot szed.
MAKKOLÁS, (makk-ol-ás) fű. tt. makkolás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn valamely állat, nevezetesen disznó, makkot eszik, vagy midőn valaki makkot szed.
MAKKOLTAT, (makk-ol-tat) mivelt. m. makkoltat-tam, —tál, —ott, pár. makkoUass. A sertéseket
makkal eteti, hizlalja.
MAKKOLTATÁS, (makk-ol-tat-ás) fh. tt. makIcoUatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Etetés, hizlalás,
midőn valaki a sertéseket makkra hajtja.
MAKKOS, (makk-os) ősz. mn. 1) Makkot termő, makkal bővelkedő. Makkos tölgyfák, erdőség. S)
Makkon hízott. Makkos disznó.
MAKKPÉNZ, (makk-pénz) ősz. fn. 1. MAKKBÉR.
MAKKRÉCZE, (makk-récze) ősz. fn. Kisebbféle
vadrécze faj, szürkés barna és pettyegctett szinü tollakkal. (Anas querquedula). Nevét valószínűleg onnan
kapta, mivel egyik fajtájának feje és nyaka, a makkhoz hasonló rozsda szinü.
MAKKSZŐLŐ, (makk-szőlő) ősz. fn. Szőlőfaj,
melynek nagy szemei makkhoz hasonló tojásdadok.
MAKKTERMŐ, (makk-termő) ősz. mn. 1. MAKKOS. 1)
MAKKTYÚ, (makk-tyú) fn. tt. makktyú-t. A
férfi nemzővesszejének előbőre, mely a makkot takarja. A tatrosi bibliában fityma.
MAKKTYÚLOB, (makktyú-lob) ősz. fn. Gyuladásos bántalom a makktydban. (Phimosis).
MAKKTYÚSZOR, ősz. fű. A férfi nemzőveszszejének kóros állapota, midőn a makktyü megdagad,
és fájdalmasan megfeszül.
MAKLÁR, mváros Heves m. helyr. Maklár-ra,
—ön, —ról.
MÁKLÉ, (mák-lé) ősz. fn. 1. MÁKONY.
MÁKMAG, (mák-mag) ősz. fn. A mák nevű növénynek apró szemű, szürkés magva.
i'f MÁKNEDV, (mák-nedv) ősz. fh. Lásd : MÁKONY.
MÁKNYI, (mák-nyi) mn. tt. máknyi-t, tb. —ok.
Oly piczin, mint a mákszem. Élünk vele, midőn igen
kicsinyt vagy keveset akarónk jelenteni. Egy máknyi kenyerem sincs. Nincs benne egy mákknyi emberség.
MAKÓ, mváros Csanád m. erdélyi falu Kolos
m.; helyr. Makó-n, —rá, —ról. Személynév is. Anynyira van, mint Makó Jeruzsálemhez. Szinnay (Hung.
in Parabolis). Dugonics Makó nevű keresztes vitézre
alkalmazza.

MAKÓ—MAKRA
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MAKÓ, fh. tt. mákó-t. Székely tájszólás szerént
összevontan másik anyó szókból, ám. nagyanya. V. ö.
MÁK (3).
MAKÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Makócz-ra,
—ön, —ról.
MAKÓD,erdélyi falu Besztercéé vidékében;heljr.
Makód-ra, —ön, —ról.
MAKOG, (mak-og) önh. m. maleog-tam, —tál,
— ott. Szájtátogatva értelmetlenül, akadozva hangoztat valamit. Máskép: vakog.
MAKOG, (mák-og) önh. m. mákog-tam, —tál,
—ott. Mondják nyúlról, midőn ijedtében vagy kínjában kiabál, pl. ha az agár megragadja. Gyöke, mint
tudnivaló, hangszó.
MAKOGAS, (mak-og-ás) fn. tt. makogát-L, tb.
—ok, harm. szr. —a. A szóknak akadozva kimondása
vakogás, mokogás.
MÁKOGÁS, (mák-og-ás) fn. tt mákogdt-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A nyálnak fájdalmas kiáltása.
MÁKOLAJ, (mák-olaj) ősz. fh. A mák magvaiból sajtóit olaj, melyet a festészek szoktak olajfeatékül használni.
MÁKONY, (mák-ony) fh. tt mákony-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Mákból kivont tejszinü nedv, különösen, melyet az éretlen mákfejekből nyomnak ki, azután kiszáradni s megsürüdni hagyják. Sajátnemfi tulajdonsága az, hogy kis mértékben véve is mély és
tartós álmot okoz. (Ópium.) Köz nyelven: álompor.
MÁKONYKIVONAT, (mákony-kivonat) ősz. fa.
Mákony minemüségfi kivonat a máknövény szemeiből.
V. ö. MÁKONY.
MÁKONYSZER, (mákony szer) ősz. fh. Mákonyból álló, vagy mákonynyal vegyített szer, gyógyszer, vagy altató, álomital.
MÁKOS, (1), (mák-os) mn. tt mákos-l v. —át,
tb. —ok. Mákkal bővelkedő, mákot termő, mákkal
hintett, készített Mákot kertek, földek. Mákot kalács,
metélt, rétes. Mesés mákos (mácsik). Átv. ért. mákszinfl szürke. Mákos ss&r. Mákos köpönyeg.
MÁKOS, (2), (mák-os) fn. tt. mákos-t, tb. —ok.
Mákos sütemény, kalács- vagy kürt-alakban.
r
MÁKOSSZÜRKE, (mákos-szürke) ösz. mn. Mákszinü szürke. Mákosszttrke posztóból való Ultony.
MÁKOZ, (mák-oz) áth. m. mákot-tam, —tál,
—ott, pár. —t. Mákkal tölt, fűszerez, behint valamely ételt, nevezetesen tésztás eledelt Csuszát, rétért,
metéltet mákozni.
MÁKOZÁS, (mák-oz-ás) fn. tt mákotds-t, tb.
—ok. Mákkal töltés vagy behintés.
MAKRA, (mak-or-a) mn. tt. makrát. 1) Győr
tájékán szőlőfaj neve, mely máskép: matyó, madari. 2)
Debreczeni hosszú veres pipa,mely alul szűkebb fölül
tágasabb szokott lenni. 3) A makranci, makranczos szók
törzsöké. Két első jelentésének eredete homályos, hacsak a harmadik értelemben tréfásan nem használtatik .melyre nézve 1. MAKACS.

MAKBANCZ- MÁKVIBÁÖ
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MAKBANCZ, (1), (mak-or-ancz) fa. tt. maJeranet-ot. A kedélynek, akaratnak csökönyös állapota.
Innen, makrancsos, kinek ás ily csökönyösködés tulajdonsága. Értelme és gyökénél fogva rokon hozzá
a mókáét. Elemesve: bakranct v. vakrancz. V. ö.
MAKACS. Az r valószínűleg átalakult /, mintha volna mattom* a makói v. bakói v. vakol igéből; ide mutat a tájdivatos makuj v. makuly is, mely ám. makoló.
így lett a botlik igétől származott botlánkotik-ból botránkotík; így az Vkrendesik máskép, nevezetesen Szatmárban: öklexdetik.
MAKBANCZ, (2), falu Abauj m.; helyr. Mákranct-ra, —ön, —ról.
MAKBANCZOS, (mak-or-ancz-os) mn. tt makran&os-t v. —át, tb. —ok. Makacs, csökönyös, magafejtt, akaratos. Makranczos asszony.
MAKBANCZOSAN , (mak-or-ancz-os-an) ih.
Makranczos módon, makranczos állapotban. Makranczosan megkötni magát.
MAKRANCZOSKODÁ8, (mak-or-ancz-os-kodás) fn. tt makran<xoskodás-t,tb. —ok,ham.szr. —a.
Makacskodás, akaratoskodás, nyakaskodás, fejeskedéa, csökönyösködés.
MAKBANCZOSKODIK, (mak-or-ancz-os-kod-ik)
k. m. makranczoskod-tam, —tál, —ott. Makranczosan viseli magát, makacskodik, nyakaskodik,stb. V. ö.
MAKBANCZOS.
MAKBANCZOSSÁO, (mak-or-ancz-os-ság) fa.
tt makranctoseág-ot, harm. szr. —a. Makacsság, nyakasság, csökönyösség, vagyis a kedélynek, akaratnak
magát megkötő tulajdonsága.
MAKBONCZÁS, Dunán túli tájdivatos szó .makranczos' helyett; 1. ezt.
MAKSA, (1), férfi kn. 1. MIKSA.
MAKSA, (2), erdélyi falu Kezdi székben; helyr.
Afaksá-ra, —n, —ról.
MÁKSZEM, (mák-szem) ősz. fa. A mák nevű
növénynek egyegy magva. Átv. ért. ám. igen kevés,
igen kicsiny. Egy mákszemet sem kapsz. Oly apróra
törlek, mint a mákszem.
MÁK3ZÉMNYI, (mák-szémnyi) ősz: mn. Mákszemhez hasonló nagyságú vagy mennyiségű. Átv.
ért a maga nemében igen kicsi, igen kevés. Mákszemnyi labdacsok.
MÁKSZÖRP, (mák-szörp) ősz. fa. Mákból készített szörp. V. ö. SZÖRP.
MÁKTOK, (mák-tok) ősz. fa. A máknak feje,
vagyis gombforma bőrös magtartója.
MAKUJ,MAKULY,(mak-ol-ó azaz bak-ol-ó)Székely tájszó, ám. makacs, makranczos.V. ö. MAKACS.
MAKVEBŐ, székely és bodrogközi tájszólás szerint az eredeti vakmerő szónak betOátvetés általi módosulata. Hasonló átvétessél képződött naspolyá-ból
(mespillnm) lasponya.
MÁKVIBÁO, (mák-virág) ősz. fa. A mák
nevű növénynek élénk tarka színezetű virága. Átv.

ért és gúnyosan : gyöny&rü mákvirág, kiben igen sok
feddeni való van. Olyan átvitt értelmű, mint a stép
madár, jó madár.
MAL, elvont gyök, melyből különböző értelmű
származékok erednek. 1) Malac*, melyben az act
képső kicsinyítő jelentéssel látszik bírni. Eredeti értelmére nézve, ha alapfogalomul a malacznak fatkározó tulajdonságát veszszűk (mind m mind l mozgást,
haladást is jelentvén), úgy rokon hozzá némi hangváltozattal a faláétól, latinul: palatw, és pálya, pályás.
Ugyan a mozgás, forgás alapfogalma látszik rejleni a
malom szóban is. Ide sorozhatok, mint fogalomban és
hangban rokonok, a rendetlen mozgást, csavargást jelentő rokon bolha v. bolha (pulez, Floh), bolyong, palángol szók. 2) A malást szóban jelent sűrű levet,
mocskot, iszapos sért, melyben közelebbi értelem a
ssétmállás. Ha a malact szót eszel hasonlítjuk öszve,
s tekintetbe vesszük azon sajátnemű tulajdonságot,
melynél fogva a disznók általán sárban, iszapban, zákányban, más szóval, malástban heverni, henteregni
szeretnek (honnan a mocskos, szurtos embert is malacznak mondjuk) : ez alap szerént malact ám. malas
v. mólos, azaz iszapos, sáros állat 8) A maláj és maláta származékokban közelebbi értelem szinte az elvagy szétmállás; amidőn rokonok a latin mollis, mulcio, hellén (MÍaxós pa\0ax6t; de rokonnak tekinthetők ,mahol' szó is. V. ö. MALÁTA, MÁLÉ.
MÁL, (1), elvont törzs, mely elavult igének is
vétetvén, ebből több különböző értelmű származékok
eredtek. 1) Máié, jelent asájtátót, tehát gyöke a tátott szájat jelentő ma v. moh v. máh (= mohó) melyből ál képzővel lett ma-al v. mah-al. mái, azaz száját
tatja. Legközelebb áll hozzá a német Mául. 2) Málha, mely bugyorba göngyölgetett, s holmi utravaló
podgyászt jelent (vidulus, bulga). Innen, málhába kötni valamit ám. csomóba, bugyorba. Ennek gyöke a
domború magasat jelentő ma, s rokon a máglya, mágussal szókkal, valamint pólya szóval is; ma gyökből
ál képzővel lett ma-al, mái, valamit egymásra halmozva öszvegöngyölget; innen igenév máié, mála, s h
közbevetésével, mely itt is némi ürességet jelent: málha, azaz eredetileg valamely tartó eszköz, melybe holmit beraknak, öszvegöngyölgetnek. L. MÁLHA. 3)
Máié, eredeti jelentése, valami édes; innen a hegyaljai szőlőhegyek édes részét, mely édes borával különösen kitűnik, közönségesen Mézesmálé-naí mondják;
azonban e szót némelyek mise* mál-ból származtatják. V. ö. MÁL (2). Édességük miatt nevezik így a
kukoricBából készült eledeleket V. ö. MÁLÉ, (1). Ez
értelemben legrokonabb hozzá a hellén p&, s latin
mel, de gyökelemben (ma v. moh) rokonok a szláv
mád med, és a magyar méz is. Alapfogalom benne a
maholás, mintegy mohó evés, valamint az édes szó,
ám. éles, azaz különösen enni való, vagy pedig az
ínyeknek tetsző; máié is ám. máholni, majzolni való;
tehát ma v. moh v. máh gyöke egy eredetű a tátongást jelentő szók gyökével. V. ö. MÁH, v. MÁH gyök.
Ide sorozhatjuk az édes bogyójn málna szót is, mely
6
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valószinüleg onnan kapta nevét, hogy sok maija, azaz
édessége van más bogyókhoz képest; 4) Maliik, ám.
azétfoszlik, részei egymástól szétomlanak; mi történhetik koptatás, dörzsölés, rágás által stb.; az utolsó
értelemben tehát ám. mdhoUik, mintegy rágás által
foszlik, morzsolódik. Alapfogalomban és hangban rokon hozzá: válik is, mely szintén valamely egész részeinek oszlását, szétszakadását jelenti. Az m, mint
tudjak, a rokon szervezető v hanggal többször fölcseréltetik. A kettős l, mint több szavainkban, csak nyomatosság végett, és tájszokásból csúszott be, az egyszerű malik helyett. Hogy a va gyök a tatást, nyilast jelentő ma gyökkel több származékaiban egy értelmű, erről 1. V A gyök.
MAL, (2), fh. tt. nuU-t, tb. — ok, hann. szr. —a
v. —ja. A régieknél jelentette a négy lábú, nevezetesen prémes állatok hasát, valamint azon prém bőrt
is, mely a hast takarja. Innen: rókamái, prém a róka
hasáról; hölgymái, a hölgy nevű állat hasáról való
prém. Ez értelme, habár ritkábban, de még ma is
ismeretes. Pázmán Péternél Tndak. Pred. I. Levelében ám. üreg a part oldalában, máskép: pandái, s
néhutt eredetéhez hűbben : padmatty, partmaüy. Szeged vidékén kemencze maija v. maija v. mallya ám. a
kemencze azon öble, mely az oldallal érintkezik; innen mallyában sült kenyér, mely a kemencze -oldalához ért. (Tájszótár). Mindezen jelentésekből az tűnik ki, hogy ,mál', vagy ,melly' névszónak vastag hangú módosulata, melyet, mint érintőit, némely tájszólásban ehhez még közelebb ,mally'-nak is mondanak ;
vagy pedig önállólag elemezve ,mál' alámenő öblös
vagy üreges testet jelent, és alapfogalom benne az
Üreges tátongó nyilas, melyet a ma gyök több szavainkban képvisel: milyenek: máhol, májtól, máiéttáj, mámor, mamlast, mámmám, mámmog, s hangváltozattal bamba, bocsa, bámul stb., melyek mind tatást,
vagy ez által okozott üreget jelentenek. Bókon hozzá a
görög payqQiónalj), némileg a német Magén és Wamme,
ehhez ismét a magyar vehemée latin venfer.E szerént mái
elemezve volna ma-al,valamely üreges testnek különösen a gyomornak, vagy hasnak alja; vagy némileg eltérő értelemben:valaminek Öreget alja,t öszvevonva mái;
innen Lugossy J. azt felhangulag a ,mély' szóval rokonija. A disznónak ezen részét a magyar hatal-aak,
haealjá-nak nevezi, így képződött valószínűleg áü
(mentum) a nyilast (szájt) jelentő aj és ál szókból
aj-al, a szájnak alja vagyis a száj alatti rész. Holecz
Endre Bosnyóról kezünkhöz juttatott egyik czikkjében a ,mál* névnek a köznyelvben divatos jelentésére
nézve e következő érdekes megjegyzést közli: „Nyelvünkben e szó a hegyoldalak alakját is tüzetesen jeleli. Igen sok vidéken fennáll ezen szó. így például
a Hegyalján, különösen Tokajban, Tarczalon van:
Mézesmái, Kúméeeimál, Királymái, Bodrog-Keresztárban : Csókamái, Szeghiben: Hosssúmál, Tályán: Ti}kötmál, máshol: Nyulamnál, Ceeretmál, Rosnyón (Gömörben): StWmál. Néhutt ,mály' formában fordul
elé. Jelent pedig olyan hegyoldalt, melynek belseje

hasforma hosszúkás, félgőmbölyfi, és vagy sima vagy
hepehupás. Azonban fő ismertető jele az, hogy alatta
különösen, de két oldalán is alacsony fekvésű völgy
vagy út vissen, maga pedig az ezen szélekeni határ
feldomborodott, általán fogva mintha alul és a két
szélének egy része ily hossza magaslattal volna beprémezve, szegélyezve." A prémes állatok azon bőrét, mely torkukat födi, egyszerűen toroknak hívjuk,
honnan : rókatorokkal és rókamáUal bélelt mente.
MALACZ, (mal-acz) fh. tt. malaet-ot, hann. szr.
—a v. —cta, kicsiny, malactka. A disznó nemű négylábú állatnak fiatal ivadéka, mely még növőfélben
van. Stopot malac*. Nyársra való malac*. Töltött malac*. Tengeri malac*, a tengeri disznónak fia. Tarka
malac*. Tarka legyen a kendtek malacta. (Km.). Z»ákban malactól árulni. Hol malactól ígérnek, ttokkal forgolódjál. Összebújnak, mint a szegény ember malactai.
Szegény háttól VttOSvér malac*. Hánykolódik, mintpolturás malac* a garatot kötélen. Gyermeknyelven czoeta, ctocei, poén. A fenn emiitett nevek egyszersmind
hivók, kecsegtetők; továbbá ilyenek némely vidékeken a műéi, munka, és csondika; ellenben malaczilletőleg disznóüzők: hű, hüct, huct, M le. Átv. ért.
aljas nyelven ám. tisztátalan, mocskos. Jfagy malac*
vagy. Ne légy oly malac*. Elemzésére nézve 1. MAL.
MALACZCSORDA, (malacz-csorda) ősz. fo.
Együtt legelő, vagy hajtott malaczokból álló csorda
malacznyáj. Átv. aljas kifejezéssel rendetlenül futkosó,
vagy menő oskolás gyermekek.
MALACZCSORDÁ8, (malaczcsordás) ősz. fn.
Csordás, ki malaczokat őriz és legeltet.
MALACZHÚS, (malacz-hús) ősz. fn. A malacznak nyárson, vagy tepsziben sült, vagy savanyú lében, paprikásán stb. elkészített húsa.
MALACZKA, (1), (mal-acz-ka) kies. fo. tt. malactkát. Szopós kis malacz.
MALACZKA, (2), mv. Pozsony m.; helyr. Malactká-n, —rá, —ról.
MALACZKODIK, (mal-acz-kod-ik) k. m. malactkod-tam, —tál, —ott. Átv. ért. malacz módján
bemocskolja, bepiszkolja magát, különösen, úgy eszik,
mint a malacz. Erkölcsi ért. csúnya, tisztátalan dolgokról beszél.
MALACZNYÁJ, (malacz-nyáj) ősz. fn. L MALACZCSORDA.
MALACZOS, (mal-acz-os) mn. tt. malactos-t v.
— át, tb. —ok. Minek malaczai vannak. Malactot
disznó.
MALACZOZÁS, (mal-acz-oz-ás) fn. tt. malactotát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. A disznónak szapora*
dása, midőn malaczokat ellik.
MALACZOZIK, (mal-acz-oz-ik) k. m. malacto*tam, —tál, —ott, pár. — tál. Mondják magló disznóról, midőn megfiadzik,vagyis, malaczczai lesznek.-á jó
magló tizenkettőt is malactozik.
MALACZSÁG, (mal-acz-ság) fn. tt. malactsdgot, harm. szr. —a. Átv. ért. mocskosság, tisztátalan-
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•ág, mely a malaczokéhoz hasonló. Nagyobb mértékMALASZTOS, (malaszt-os) mn. tt. malaatot-t
ben véve: ditmtótág.
v. —át, tb. —ok. Kinél az isteni malaszt, isteni keMALACZUL (mal-acz-ul) ih. Malaczok módja gyelem vagyon. „Az tökéletös szentök, és mind az
szerint, azaz mocskosán, tisztátalanul. Malactul enni, nagy malasztos embörök." Góry-codez. 27. 1.
bekenni magát a* autóinál.
MALÁTA, fii. tt malátát. 1) Tnlajd. ért a serMALADEJ, falu Kraszna m.; helyr. Maladej- pálinka- s egyéb szeszfőzőknél, kicsiráztatott árpa,
melyet megszárítanak, s miután pogácsaformává alaMALAJ, (mal-aj) fh. tt malaj-t,tb. —öt, harm. kult, öszvetörnek, és a kifőzendő gabona, burgonya
stb. közé élesztőül tesznek. Máskép : maláj, németül:
szr. —a. 1. MALÁTA. Máié nem maláj. Km.
Moh, A maláta természeténél fogva málló, szétmálMALANTHA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Nyit- ló; 1. itt alább, és v. ö. MÁL, elvont törzs. Különöra m.; helyr. Malanthá-ra, —», —nSl.
sebb jelentései: 2) Azon salak vagy söprii, mely a
MÁLAS, NAGY—, falu, KIS—, puszta Bars malátával élesztett, és kifőzött gabonából, burgonyám.; helyr. Málat-ra, —ön, —ról.
ból stb. marad, valamint azon moslék is, melyet beMALÁSZ v. MALÁSZ, (mai-ász v. mál-1-ász) lőle készítenek. SSrháxi malátával hizlalni a disznófn. tt maláti-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A széke- kat, teheneket. „És kívánja vala a hasát betölteni a
lyeknél ám. az áradó víz által lerakott iszap, gizgaz, malátával,melyet a disznók esznek vala." (Tatrosi cod.
söpredék; Kriza J. szerént (málász) árvíz öszvehord- és Káldi, Luk. 15. 16). Az újabb bibliai fordításokta, vagy víz színén összeverődött mindenféle apróság. ban : ,moglékkal.' 3) Kriza J. szerént a székelyeknél
Ez értelmekből azt lehet gyanítani, hogy e szóban az eczetnek megtört vadalmából az elvetni valtS rész.
alapfogalom a mállás, szétmállva elfolyás; vagy pe- 4) Átv. ért túl a Danán a keletlen kenyérben vagy
dig letílepedét, midőn gyöke mai ám. ál, m előtéttel, más süteményben azon szappanforma kövérség, mely a
mintha volna alátz. Értelemre és hangra közel áll héj közelében gyűl öszve, máskép : atopáka, zákány,
hozzá a vasvármegyei moláka, mely posványos, po- tákla. Ez értelemben is az eredeti malátának elmálló
csétás, kakas helyet jelent, és az alsó vágmelléki mol- kövér nedve szolgál alapfogalomul. E szóhangokban
va. Rokon a .maláta' szóval is, mennyiben ez a kifő- is egyezik a német Moh, és dán, svéd, Izland, angolzött terménynek szétfolyva elmálló salakját, söprejét szász mait stb. szókkal, melyek Adelnng szerént vagy
a latin mollis, svéd mjtttl, angol mellow, görög
jelenti. V. ö. MALÁTA.
MXÓS, ptú.öaxós, német Schmelten 'stb. vagy pedig
MALASZT, fh. tt malamt-ot, harm. szr. —ja.
Isteni kegyelem, áldás, mely széles hittani ért ám. a latin molere, német mohién stb. szókkal vannak
jótétemény, melyet Isten egyedül saját jó akaratából, származati rokonságban; de a magyarban is, mint
nem érdemünkért, ad nekünk. „Mazimilianus, istheni érintők, ,mállik', valamint ,malász' szók értelme szinmalasztból ebe (cseh) királ, Ausztriának főherczege." tén idevág; s a magyarban nemcsak ,maláta' hanem
Levél 1558-ból (Szalay Á. 400 m. lev. 287. L). Tér- ,malaj* is fordul elé hasonló jelentéssel.
meneti malatet (gratia naturális), mely alatt általán a
MALÁTAKEMENCZE, (maláta-kemencze) ősz.
teremtés és gondviselés adományai értetnek, különö- fh. Kemencze, melyben a malátát szárogatjak. V. ö.
sen életünk, testi és lelki tulajdonságaink, s az anya- MALÁTA.
gi és szellemi létünk fentartására adott eszközök; TerMALÁTAMALOM, (maláta-malom) ősz. fn. Mamettet fölötti malátát (gratia supernaturalis), mely ma- lom, melyben a megszárított malátát porrá őrlik.
gában foglalja mindazon rendkívüli intézkedéseket,
MALÁTAROSTA, (maláta-rosta) ősz. fn. Rosmelyeket Isten az emberi nem üdvösségére tett, és ta, melyen az őrlött malátát tisztítás végett áttesz. „Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes" Angyali eresztik.
üdvözlet BeltS malattt, az isteni szellem működése
MALÁTÁS, (maláta-as) mn. tt maláíát-t v.
az emberi leiekre vonatkozólag, hogy az erény útját —át, tb. — ok. 1) Amiben malátát tartanak. Malákövesse. KtíltÖ malattt, mely magában foglalja az em- tái edények. 2) Malátával készített, élesztett Kifutni
beri erkölcsökre ható külső intézményeket, pl. az való malátát burgonya. 8) Túl a Dunán ám. záklás,
Isten igéjének hirdetését, szentségeket. A régieknél czopákás, szappanos. Malátát kenyér, kóláét, pogáeta
sokszor jön elé általán ,áldás' t i. ,isteni áldás' érte- V. ö. MALÁTA.
lemben : „Ha kinek vagyon malasztja embörökkel
MALÁTASZÁRITÓ, (maláta-szárító) ősz. fn. 1.
való nyájaskodásra."Góry-codez 14.1.—E szót egyeMALÁTAKEMENCZE.
nesen a szláv mÖMÍ-ból vették által őseink, miért
MALÁTASZERÜ, (maláta-szérű) ősz. fn. Deszmég a régi halotti beszédben eredeti alakjában fordul
kazott
térség, melyre a malátának szánt gabonát kielé. „Mennyi müost-ben terömteve eleve mi ősemfiteregetik,
s ott kicsirázni hagyják.
ket Ádámot" A Tatrosi codexben tn&rmalattt. „ÜdMALÁTAVONÓ, (maláta-vonó) ősz. fa. Kurogvözlégy Mária, vagy malaszttal teljes, Úr vagyon te
veled" Lakács. I-sö fejezet Egyébiránt több régiebb lyaféle eszköz, melylyel a szérűn kiteregetett malátát
íróinknál is, nevezetesen Káldi bibliájában a gratia forgatják.
MALÁTÁZ, (maláta-az) áth. m. malátát-tam,
többször kegyelem.
6»
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—tál, —ott, pár. —*. A gabonát malátának elkészíti. tén holmival megrakott bugyort, zsákot is. Málhába
kölni át utravaló ruhákat. A málhál a nyeregre aka**Malátátni át árpát.
MÁLBÖR, (mái-bőr) ősz. fh. A prémes bőrű tani. A gyalog utótok hátaikon etepelik mátkáikat.
állatok azon bőre, mely maijaikat, azaz hasaikat ta- Eredetileg valamely tartó eszközt jelentett, melybe
egyetmást rakni, göngyölgetai szoktak volt; megtetkarja. V. ö. MÁL.
MÁLCZA, falu Zemplén m.; helyi-. Málczá-ra, szik ez egy 1644-iki levélből: „Továbbá ae én zöld
subiczám és (is) ott az bőr málhában vagyon" (Sza—n, —ról.
MALCZÓ, falu Sáros m.; helyr. Malctó-ra, lay Á. 400 m. lev. 27. 1.). Elemzésére nézve lásd :
MÁL, (1).
—n, —ról.
MÁLHADORONG, (málha-dorong) ősz. fn. RöMALDUR , falu Szepes m.; helyr. Maldur-ra,
vid
vastag
dorong, melylyel holmi rugalmas testek—ön, —ról.
ből, pl. gyapjúból pamutból, rongyokból, szőrből álló
MÁLÉ, (1), fn. tt. nálé-t. 1) Némely tíszamelmálhákat a zsákokba tömnek, s a szorító kötelékeket
léki és erdélyi vidékeken ám. kukorícza, máskép :
rajok feszítik.
törökbúza, tengert; honnan a debreczeni Fttvészkönyv
MÁLHAFONAL, (málha-fonal) öss. fn. Fonal,
a ,zea' magyarítására használja. 2) Kukoriczalisztből
vagy
zsinegféle kötő, melylyel kisebb málhákat ÖBZkészült lepény , azaz lapos és lágyabb édes étek, küvekötnek.
lönösen sütemény, mely, ha tésztáját tejjel csinálják,
MÁLHAKAPOCS, (málha-kapocs) ősz. fn. Katál a Dunán prótaa, Mátyásföldén gorhön a neve.
Tisza mellett görhe a szinte kukoriczalisztből, de po- pocs, a málhakötclekct öszveszorítani, és együvé targácsa-alakban késziilt és keményebb édes sütemény. tani való, vagy kapocs a málhás zsákokon, bőrönTréfás népi nyelven: napon tűit máié, ám. em- dökön.
MÁLHAKÖTÉL, (málha-kötél) ősz. fn. Kötél,
berganéj. Az első értelemben talán annak mais
(zea mais) növénytani nevéből módosult, francziá- melyet a málhák öszveszorítására használnak.
ul is maXs, spanyolul: mai*, melyet Columbus
MÁLHÁL, (mál-ha-al) áth. m. mdlhál-t, lásd :
Dél-Amerikából hozott, s a kihalt Hajti nyelven MÁLHÁZ.
tnoAtz-nak mondták. A debreczeni Fűvészkönyv szerMÁLHALÓ, (málha-ló) 1. MÁLHÁSLÓ.
zői úgy vélekednek, hogy a török Maldivae vagy
MÁLHANYEREG, (málha-nyereg) ősz. fn. SaMale-Dive vagy egyszerűen Maié szigetektől vette játféle készületü nyereg, a teherhordó barmokon,
volna magyar nevezetét. De ezek Kelet-Indiában s melyre a málhát felkötik. Víthordo szamarak máUuiegy kissé messze vannak tőlünk. A 2-ik értelemben nyerge, melyre két oldalt a csobolyókat akasztják.
talán ám. málló, amidőn elemzésére, s eredeti értel- Tábori öttvérek málhanyerge.
mére nézve 1. MÁL, elvont gyök.
MÁLHÁSLÓ, (málhás-ló) ősz. fn. Ló, mely nyerMÁLÉ, (2), (mál-é) mn. tt málé-t. Szájtáti, mam- ges, vagy nyergetlen háton málhát hord. A gyolceotiasz, ostoba, egyttgyü. Innen máié tzáju ember, ám. tótok néha málMtlovakon hordják áruikat.
ostoba módon bámuló, száját tátva tartó. Gyökeleme
MÁLHÁS8ZAMÁR, MÁLHASZAMÁR, (mala szájtátást jelentő ma, s rokon a mámmám, mamlast,
hás-szamár, málha-szamár) ősz. fn. Teherhordó szamár,
mámmog, mámor, továbbá a bám, bámést, bámul, bam•melyre málhát raknak, melyen málhát szállítanak.
ba, bacta szókhoz. Átvetve : méla, melyből lett mélát,
MÁLHÁSSZEKÉR, MÁLHASZEKÉR, (málháaazaz gondolatokban mereng, mit sok ember szájtátva
szokott tenni. Ide tartozik a mélák, mely Marczal- szekér, málha-szekér) ősz. fn. Utazó szekér, melyen
mellékén épen ám. látott szájú, honnan mélák kutyá- málhákat szállítanak. Különösen a hadsereget kísérfi,
nak nevezik a mészáros ebek azon faját is, melynek s annak holmijét szállító szekerek.
MÁLHASZÍJ, (málha-szij) ősz. fn. A málhákat,
szája különösen széles, és tátongásra áll. Hangra és
értelemre ezen ,málé' szóval egyezik a német Maulaffe. vagy málhás bőröndöket, zsákokat stb. öszvekötni
MÁLÉHÁNCSU, (málé-háncsu) 1. MÁLÉPA- való sz(jak.
MUSA.
MÁLHATÜ, (málha-tfl) ősz. fn. Erős, nagyfele
MÁLÉPAMUSA, (málé-pamusa) ősz. fn. Lőrincz tű, melylyel a málhás zsákokat, pl. barikat vagy a
Károly szerént a kapnikbányai szójárásban kukori- málhaborító ponyvákat, gyékényeket, lepedőket öaaczahéj, melyet gerebenen meghasgatva derekalynak veférczclik.
használnak. Néhutt: panusa.
MÁLHAVONAT, (málha-vonat) ősz. fn. Vonat
MÁLÉSZÁJU, (málé-szájn) ősz. mn. Ki száját a vaspályán, midőn nem utasokat, hanem csak málrendesen tátva tartja, mint az együgytt, ostoba, gyflgi hákat szállítanak.
emberek szokták. V. ö. MÁLÉ, (2).
MÁLHÁZ, (mál-h-a-az) áth. m. málMt-tam,
MÁLHA, (mál-h-a) fn. tt. máikat. Mai értelmé- —tál, —ott, pár. —e. Málhával megrak, megterhel.
ben Öszvegöngyölgetett podgyász, vagy egymásra hal- Tevéket, lovakat, owvéreket mdlhátni. A stáUÜó stekcmozott holmi, melyet útra vinni, vagy teher gyanánt reket feimálkáeni. A haratsákokat gyapjúval, pamuttal,
valahová szállítani szoktak. Jelenti különösen az ilye- szőrrel, rongygyal málhátni.
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MÁLINKA, falu Bonod m.; helyr. Málinká-ra, malma van. Malmos vidék, patakok, folyók, Malmos
—n, —ról.
gazdák.
MALMOSDI, (mal-om-os-di) fn. tt. malmotdi-t,
MÁLINKÓ, (mál-ih-kó) kicsiny, fn. tt. malinkó-t. így nevezik néhutt az aranybegy T. aranyinál)!, tb. —k. Ostáblaféle játék, két személy közö«,kilenczazaz aranymái v. —málu nevű madarat Át arany- kilencz koczkával, vagy kövecscsel, vagy akánnely
begy arra mutat, hogy e madár arányúin sárga be- jegygyei. A játszó táblára három egymásba rekesztett
gyétől, illetőleg hasától kapta nevét, s ennélfogva a négyszög van rajzolva. A játszók közöl kiki malmot
máié v. malinké szók törzse a hast jelentő mái, hon- iparkodik csinálni, azaz három koczkát egy vonalban
fekvő három szögletpontra hozni.
nan ás aranymaié ám. aranymáltt.
MÁLNA, (mál-na) fn. tt málnát. Növényfaj a
MALLA, (máll-a) fn. tt. málldt. Ólom- és rézbányákban találtató, világos sárga s kevéssé barnás szederjek neméből; szára felálló, hol sima. hol borföldnem, melyet festészi anyagul használnak. Szélesb zas, fulánkos; levelei szárnyasak ötével; gyümölcse
rendszerént vörös. (Rubus idaeus).Néhutt, nevezetesen
ért érczföld, mely savanyok által feloldott (szétmálGömörben, Tornában, ám. fekete szederj. Törökül:
lott) tiszta fémekből képződik. (Ochra).
zmaula, tótul: maiina. Elemzésére nézve 1. MÁL elMÁLLASZT, (ma-all-aszt) áth. m. mállatzt-ott,
vont törzs.
htn. —ni v. —ám, pár. máUasstz. Valamely szilárd
MÁLNABOGYÓ , (málna-bogyó) ősz. fn. A
testnek részeit koptatás, dörzsölés, rágás stb. álta| málna nevű szederfajnak bogyós gyümölcse. V. ö.
egymástól elválasztja. A viteléé máUasztja a ruhát. V. MÁLNA.
ö. MÁLLIK.
MÁLNABOKOR, (málna-bokor) ősz. fn. Bokor,
HÁLLÉKONY, (ma-all-ék-ony) mn. tt mállé- melyet a málnanemü szeder ágai, illetőleg szárai, inkony-t v. —át, tb. —ok. Ami könnyen maliik, fosz- dái képeznek. V. ö. MÁLNA.
lik, elkopik, minek részei válékonyak. Mállékony ócsMÁLNAECZET, (málna-eczet) ősz. fn..Málnaka ruha. Máttékony homokkő. MáUékony sütemény, mely bogyók levéből csinált, vagy málnabogyókkal fűszemintegy elolvad a szájban.
rezett eczet
MÁLLIK, (ma-aU-ik vagy máh-ol-l-ik, vagy peMÁLNAFA, (málna-fa) ősz. fn. 1. MÁLNA.
dig vá-al-ik) k. m. mátt-ott, htn. —ont v. —ni. ÁltaMÁLNAKÜTEG, (málna-kűteg) ősz. fn. Guilán ám. valamely testnek részei egymástól elválnak, neában járványos.málna bogyók színéhez hasonló küfosztanak, mi vagy külső erőszak, vagy belső felbom- tegféle bőrbetegség.
,
MÁLNALÉ, MÁLNANEDV, (málna-lé vagy
lás, t i. az összekötő anyagok megtágulása által történik. Máttik a vitelét által koptatott ruha. Maliik a —nedv) ősz. fn. 1) A málna gyümölcs nedve termérohadó bőr, papír. Maliik a purhás fa. Ezen vadhús, szetes állapotban. 2) Málnabogyókból készített kelleés sütemény oly puha, hogy ctak úgy elmállik át ember mes savanyúsága s frisítő ital.
MÁLNAPATAKA, falu Nógrád m.; helyr. —patzdjában. A székelyeknél mondják arról is, midőn a
posztó vagy más romlékony test színét változtatja. taká-ra, —n, —ról.
MÁLNÁS, (1), (mál-na-as) mn. tt máhiás-t v.
Ezen értelem az előbbivel rokon, minthogy a romló,
foszló,kopó, azaz málófélben levő posztó,vagy más szö- —át, tb. —ok. Málnabokrokkal benőtt; vagy málnavet csakugyan szinében is változik. Ugyancsak a széke- bogyóval, illetőleg málnalével vegyített, fűszerezett.
lyeknél Kriza J. szerént mondják akármiről ami zscn- Málnás hegyek, erdők, kertek. Málnát eczet, víz. V. ö.
dfil. Máttik a tSrSkbúfa, zab, szilva, cseresznye. Szabó D. MÁLNA.
szerént annyi is mint virágzik : „El- vagy megmállik
MÁLNÁS, (2), erdélyi falu Sepsi székben; helyr.
a fa." „Megmállott hírével a föld kereksége." Ezek- Málnát-ra, —ön, —ról.
ben a maliik igének elváló vagy változó jelentései látMALOGYA, némi betűhangáttétellel ám. maszanak. Ezek szerént elemzését illetőleg, ma mint me- gyal. Eléjön Szabó Dávidnál. 1. MAGYAL.
MALOM, (mal-om) fn. tt. malm-ot, harm. szr.
nést, el- szétmenést jelentő gyök az ál vagy áll ige
képzővel és egyszersmind a szenvedő állapotot jelen- malm-a, kicsiny, maimocska. 1) Kerekekből, hengető tfc-kel egyesülvén, értelmének tisztán megfelel. Ez rekből, kövekből stb. összetett gépmű, melylyel holmi
értelem felel meg a latin mollio, móló szóknak is át- testeket apróra zúznak, porrá őriének, stb. Különöható viszonyban. Egyébiránt maliik szóval hangra sen ilyféle gépmü, melyben a gabonát darává, lisztté,
ét értelemre rokon a válik is, tehát amaz némelyek ál- kásává őrlik, valamint maga azon épület is, mely e
tal úgy is tekintetik, hogy némi hangmódosulat által gépművet magában foglalja. Vízi malom. Patakmalom.
ebből alakult, s erre mutatnak a székely nyelvben Tómalom, Dunai, listai malmok. Száraz malom. Kézi
imént érintett sajátságok is. V. ö. MÁL, elvont törzs. malom. Daráló, kását, KtttelS, kukoricsamalom. Szélmalom. Gőzmalom. Szitás malom, mely finomabb liszMALLY v. MÁLLY, 1. MÁL, fe.
MALMOK, puszta Somogy m.; helyr. Malmok- tet, paraszt malom, mely korpásat őröl. Gabonát mara, —ön. —ról.
lomba vinni. Szapora, lassú, kotyogó, csendet malom.
MALMOS, (mal-om-os) mn. tt. malmos-tv. —át, Malomra vonatkozó közmondások és példabeszédek.
tb. —ok. Malmokkal vagy malommal ellátott; kinek Jár a szája, poriig a nyelve, mint a malom. Forog a

91

MALOMÁCS—MALOMÉR

malma, ám. jár a szája. Jól forog a malma, ám. vállalkozásában szerencse követi. Ha vize nem lett, majd
megáll a malma, azaz ha bort nem kap. Ez jó viz
a malmára. Mas malmára hajtani a vitet, másnak
kedve szerént, és czéljára beszélni. Mindenik más malomban őröl, más dologról beszél. Malomban hegedül,
sikeretlenfil siketnek beszél. Aki előbb megy a malomba, előbb önt a garatra. (Prior tempore, potior jure).
Aki malomba jár, meglisitesedik. Szapora malom tokot
darál. 2) Szélesb ért más ilyféle müvek, kivált melyeket víz vagy szél hajt, s melyeknek rendeltetése
valamit zúzni, törni, ütni, hasítani stb. Ilyenek : /Vtréstmalom, mely fákat hasogat, kaüomalom, melyben
a csapók a szűrt tömöttebbé teszik, Ittkttmalom, olajtitii malom, papiros malom, ványaié malom, sóSrlö
malom stb. 3) Játék neme, 1. MALMOSDI.
Mi eredetét és rokonságát illeti, megegyezik vele
a görög fív'Xi; és nvlov, latin mola, német Mtíhle,
cseh-tót mlin, finn mytti, sőt a héber nyelvben is mai
ám. őrleni. A fennemlített nyelvekben a malom és őrlés nevei jobbára egy gyökről származnak, pl. mola
és molere, Mtihle és mohién, mlin, és melem. A magyarban a malom másképen, és régiesen moln, molna,
s öszvehúzva, mán, móna. Ezek gyökével alapfogalomban megegyezik a rágó férget jelentő moly, mely
ám. móló, s kicsinyeivé moli, moly, melynek tulajdonsága némely testeket megrágni, megőrleni, elmállasztani. Minthogy a legelső természeti őrlő eszközök a
fogak voltak, innen a mai mól gyököt azon szókkal
is állíthatjuk rokonságba, melyek szájjal, illetőleg fogakkal való rágást, őrlést, (mállasztást) jelentenek:
milyenek a magyarban : máhol, májtól, mar, moly, ide
tartozik, mint érintve volt, különösen maliik, pl. elmáttik a szájban a porhanyós étel; a latinban: mondó,
manduco, mandibulitm ; a németben : Maim, maimén,
Malter (kőtöredék) stb. V. ö. MAL gyök és MÁLLIK.
MALOMÁCS, (malom-ács) ősz. &. Molnár vagy
más faragó mesterember, ki malmokat épít és javít
MALOMÁRKA, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —árká-ra, —n, —ról.
MALOMÁROK, (malom-árok) ősz. fn. Vízvezető
árok a végett készítve, hogy valamely malmot a szükséges vízzel ellásson.
MALOMBELI, (malom-béli) ősz. mn. Malomban
találtató, malomba tartozó. Malombdi eszközök, szerszámok.
MALOMBIRTOKOS, (malom-birtokos) ősz. fn.
Személy, kinek saját malma van.
MALOMBOGÁR, (malom-bogár) ősz. fn. lásd :
LISZTBOGÁR.
MALOMCZÉDULA, (malom-czédula) ősz. fn.
Czédula, melyet némely nagyobbszerü, pl. hengermalmokban az őrlető az átadott gabona mennyiségéről éi súlyáról kap, hogy ugyanannyi lisztet köretelhessen érte.
MALOMÉR, puszta Pest m.; helyr. Malomér-re,
—én, —rSl.
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MALOMFALVA, erdélyi falu Maros és Udvarhely sz. helyr. Malomfalvá-ra, —n, —ról.
MALOMFÉRÉG, (malom-féreg) ősz. fn. Féreg
vagy kukacz, mely a malmokban, illetőleg lisztben
fészkeli meg magát
MALOMGÁT, (malom-gát) ősz. fn. Gát, mely a
malomhajtó vizet öszszébb szorítja, s a malom kerekei
alá tereli.
MALOMHAJTÓ, (malom-hajtó) ősz. mn. Ami
malmot hajt, pl. víz, patak.
MALOMHÁZA, falu Sopron m.; helyr. Malomházá-ra, —n, —ról.
MALOMHELY, puszta Pozsony m.; helyr. Malomhely-re, —én, —rSl.
MALOMIPAR, (malom-ipar) ősz. fn. A lisztőrlő müvek és gépek által kifejlődött iparüzlet. MALOMJOG, (malom-jog) ősz. fn. Jog, melynél fogva valaki vízi, vagy száraz vagy akármily malmot állíthat bizonyos helyen. Alsó Vágmeüékén a jobbágyok is birtok malomjoggal.
MALOMKERÉK, (malom-kerék) ősz. fn. Általán minden kerék, mely a malommttnek egyik kellő
részét teszi. Különösen a vízi malmokban a vitt kerék, melyet a víz hajt Csikorog a malomkerék, esSt kiált. Száraz kerék, mely a vízi kerékkel a göröndöly
által öszveköttetésben van, s benn forog a malomban.
A száraz malmokban azon nagy kerületű kerék, melyet igás barmok húznak.
MALOMKOTYOGÁS, (malom-kotyogás) ÖM.
fn. Kotyogás, melyet őrléskor a szitásmalom teszén, midőn a szitát az úgynevezett pétiké rázsa.
Egyébiránt kotyogómalom-tisík. gúnyosan oly malmot
hínak, melynek kevés vagy igen lassú vize van, s úgy
jár mint a ketyegő óra, s melynek, mint mondják, «gy
szem kevés, kettő sok.
MALOMKŐ, (malom-kő) öss. fn. Kerek alakú,
lapos kövek, melyek között a gabona őrlődik. A felső
dunai molnárok jobbára újbányái malomköveket használnak. Malomkitvet vágni.
MALOMKŐBÁNYA, (malom-kő-bánya) ősz. fn.
Kőbánya, melyből malomköveket fejtenek. Felső Magyarországban nevezetes az újbányái malomkőbánya,
Bars vármegyében.
MALOMKŐGUZSALY, (roalom-kő-gnzsaly) öss.
fn. Guzsalyforma nyel vasból, mely körül a felső malomkő forog.
MALOMKŐHAL, (malom-kő-hal) ősz. fn. Sajátságos alakú tengeri halfaj, melynek teste igen rövid,
s kerekdeden végződő, mintha kikanyarították volna.
(Tetradon mola.)
MALOMKÖKÁVA, (malom-kő-káva) ősz. faDeszkákból csinált bődön, mely káva gyanánt keríti
a malomköveket
MALOMKÖPAD, (malom-kő-pad) ősz. fn. Állvány, vagy fenék, mely fölé a malomkövek helyezvék.
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MALOMPÉNZ, (malom-pénz) ősz. fa. Bizonyos
díj, melyet a gabonaőrlésért az illető molnárnak fizet
az őrlető.
MALOMPOR, (malom-por) ősz. fa. 1) A malmokban azon finom liszt, mely poralakban ideoda
szállong. 2) Az őrlő készülékekben vagy liszttartókban öezvegyült maradékliszt
MALOMREKESZ, (malom-rekesz) ősz. fa. 1.
MALOMGÁT.
MALOMRÉSZ, (malom-rész) ősz. fn. Azon rész,
melyet az illető molnár vagy malomgazda az őrlendő
gabonából finakkal kivesz, s mely nem minden vidéken egyforma. Jobbára tizedet szoktak venni. V. ö.
FöíAK.
MALOMSERPENYÖ, (malom-serpenyő) ősz. fn.
Serpenyőfonna lemez vasból, melyben a malomkőguzsaly forog. V. 8. MALOMKŐGUZ8ALY.
MALOMSOK Ó—,ÚJ—, faluk Győr m.; helyr.
Malomtok-ra, —ön, —ról.
MALOMSZEG, falu Nyitra m., erdélyi falu Kolos m., paszta Pest m.. TASNÁD—,falu Közép-Szol
nők m.; helyr. Malomszeg-re, —éti, —röl.
MALOMSZERSZÁM, (malom-szerszám) ősz. fn.
A malomépítésnél és őrlésnél használt mindenféle
szerszám.
MALOMSZITA, (malom-szita) ősz. fn. A malomváluhoz alkalmazott szita, mely a lisztet a korpától elválasztja. Azon görbe fa neve, mely a szitát
rázogatja, a feldunai molnárok nyelvén: pétiké.
MALOMTÉMLESZ, (malom-témlesz) ősz. fn.
A fölülcsapó vízimalom külső kerekének rekesze.
MALOMVÁLU, (malom-válu) ősz. fn. Váluforma csatorna, melyen a megőrlőtt gabona lisztje a kövek közöl kinyomni.
MALOMVÁM, (malom-vám) ősz. fh. 1. M ALOMRÉSZ.
MALOMVTTORLA, (malom-vitorla) ősz. fn. Vitorlaféle készület a szélmalmokon.
MALOMVÍZ, (1), (malom-víz) ősz. fn. Víz, mely
malmot hajt, vagy malomhajtásra elégséges.
MALOMVÍZ, (2), erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. Malomviz-re, —én, —rSl.
MALOMZÖRGÉS, (malom-zörgés) ősz. fn. Zörgés, melyet a működésben levő malomnak egyes részei, nevezetesen belső kerekei, kövei , és szitái
tesznek.
MALOMZÚGÁS, (malom-zúgás) ősz. fn. Tompán zúgó hang, melyet a malomkerekekhez csapódott,
s leeső hullámok adnak.
MALONTA, puszta Fehér m.; helyr. Maiontára, —n, —ről.
MALONYA, falu Bars m.; helyr. Malonyá-ra,
—n, —ról.
MALOZSA, (olaszul: malvagia v. matatna, latinosán : malvasia, francziául: malvoisier stb.), fn. tt.
malotsát. Aranysárga színű, édes szőlőfaj, mely Moreának Napoli di Malvasia városa környékén terem.
Mások szerént nevét Chios szigetnek Arvisia nevű

városától kapta volna, melyet az olaszok Malvasiá-n.
változtattak. Ezen szőlőfajból készül a malozsa nevű
csemegebor. Szélesb ért. hasonló ízű és finomsága bor,
mely Candia szigetén terem, továbbá más ilyetén
mesterkélt borok. Némely táj szokások szerént átvetve
ejtik : mattoló v. moMola.
MÁLVA, MÁLYVA, fn. tt málvát. Növénynem
az egyfalkások seregéből és sokhímesek rendéből, csészéje kettős, a külső két-három levelű tokjai egy magvúk,gyűrűs karikásán az anyagzár körül. (Maivá).Fajai:
sugár, illatozó, kerek, erdei, bodrot, esOlagseSrlís, pézsma máivá.
MÁLVAPILLANGÓ, (málva-pillangó) ősz. fn.
Pillangófaj, mely a málvavirágokat kedveli, s azok
körül, vagy reájok szállong.
MÁLVARÓZSA, (málva-rózsa) ősz. fn. A málvák neméhez tartozó növényfaj, melynek virágbimbói
nagyságra nézve a teli rózsáéhoz hasonlók. Növénytani néven : róssazüíz. (Maivá Alcea rosea).
MALY v. MALLY, fn. tt. maly-t v. — át, tb.
—ok. A kemenczének kidudorodó oldala, vagy is a
kemencze öblének azon része, mely az oldalhoz legközelebb van. Rokon sőt azonos vele az állatok hasát
jelentő mái; l. MÁL (2).
MALYÁN, falu Kővár vid.; helyr. Malyán-ba,
—bán, —ból.
MÁLYI, falu Borsod m.; helyr. Mályi-ba, —bán,
—Ml.
MÁLYVA, MÁLYVAPILLANGÓ, .MÁLYVARÓZSA, 1. MÁLVA, MÁLVAPILLANGÓ, MÁLVARÓZSA.
MÁM v. MÁM v. MAMM szájtátást jelentő szó,
melyből mamiasz, mammog, mámmog, mámmám, mamó,
mamiik, mamuszkol, mámor stb. erednek. Rokonai:
ám (ámul stb.) és bam meg bám.
MAMA, fn. tt. mamát. Gyermeknyelven ám.
anya, módosítva mami, mami, mamika, mámika, mamus, mamuska. V. ö. ANYA.
MAMA, puszták Csongrád és Veszprém m.; helyr.
Mámá-ra, —«, —ról.
MAMALIGA, fn. tt. mamaligát. Kállay gyűjteménye szerént a székelyeknél ám. kukoricza lisztből
készült száraz gánicza, málégáhicza.
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„Húsz juhunk van sz egy tehenünk,
Mamaliga a kenyerünk."
Csángódal (Erdélyi J. gyűjt.).
Szintén a székelyeknél divatos mámé mamáka, és Kemenes alján divatos mámmám azonos gyökü és rokon
értelmű szókkal egy eredetűnek, tehát a szájtátásra
vonatkozónak tekinthetjük.
MAMLASZ v. MAMLASZ, (mám- v. máml-asz)
mn. és fn. tt mamlasz-t v. mámlast-t, tb. —ok. Egyttgyű, ostoba, ki mindenre szájat tát, bamba. Alapfogalom benne a szájtatás, s rokon a bámétt, bamba, baesa, bástli, mámmám, mamwakol, manókál hasonló jelentésű szókkal. A .mamlasz' közvetlen törzsöké az
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elavult mamol ige, az ott képző o*-sal azonos, mint
a kopasz, korpást, dobat*, csttpast szókban.
MÁMMÁM, (mám-mám) fn. és mű. tt. mámmámot. 1) Gyermeknyelven ám. gyermeknek való eledel,
kása; különösebben Kemenesalon divatos. 2) Szájtátogató mamiasz, bamba, buta, együgyü. Mindkét értelemben gyöke a szájtátást jelentő mám, változattal : bám, bambám, bamba, bámész.
MAMMOO v. MÁMMOG, (mamm-og) öuh. m.
mammog-tam, —tál, —ott. Értetlen mamm mamm hangon dünnyög; vagy száját látogatja, mintha valamit
rágna, vagy szólam akarna. Szabó D. szerént is ám.
nyünyög, magában dunnog; vagy lassan eszik; vagy
lassan cselekszik valamit. Bókon hozzá: nydmmog.
MAMMOGÁS, MÁMMOGÁS, (mamm-og-as) fn.
tt. mammogás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki
mammog.
MAMÓ, (mam-ó) &. tt mamó-t. 1) A kétfőbbhímesek seregéből és fodetlenmagvúk rendéből való
növénynem; csészéjének fogai szálkahegyük, egyenetlenek, bokrétája ásító, (honnan a neve), felső ajaka
boltos, az alsó három hasábu. (Galeobdolon).2) Napon
szárított, s apróra morzsolt tészta neme. Gyöke az
evésre vonatkozó, és szájtátó mám. Kicsinyezve: mamóka. Székely tájszó.
MAMOCS, puszta Somogy m.; helyr. Mamocsra, —ön, —ról.
MÁMORA, (mam-ó-ka) fa. tt. mamákat, lásd :
MAMÓ, 2),
MAMÓKÁL, (mam-ó-ka-al) önh. m. mamókáU.
L. MAMUSZKOL.
MÁMOR, (mám-or) fn. tt mámor-t, tb. —ok,
barin. szr. —a. Állapot, midőn valaki a részegség
utált kellemetlenül érzi magát, midőn feje nehéz, elméje homályos, kedélye lehangolt, mit rendesen álmossági ásitozás szokott kísérni. Legvalószínűbb, hogy
nevét a száj tatással járó kábnlást, kábultságot jelentő
mám gyöktől kapta. Innen a mondás : kialunni a mámort, e Dunán túl, nevezetesen Kemenesalon, a mámor
jelent álomkórságot is, melynek főjelleme szintén a
kábultság. Sínai nyelven hán ám. félrészeg; és mámor
(semiebrius; hilarítas ex vino) és tán (hilarítas a vino
excitata).Törökül makhmur v. mahmur, ám. a mámortól
fejfájós; innen makhmurluk fejfájás a mámor után.
MÁMORÍT, MÁMORIT, (mám-or-ít) áth. m.
mámorít-ott, htn. —ni v. —ám, pár. —». Mámoros
állapotúvá tesz. A sok ivat, virrasztás ehnámoritja a*
embert.
MÁMORKA, (mám-or-ka) kicsiny, fn. tt. mámorkát. 1) Kisebb részegségnek, dőzsölésuek eredménye. V. ö. MÁMOR. 2) Növénynem a kétlakiak
seregéből és négyhímesek rendéből, melynek faja a
fekete mámorka. (Empetrum nigrum). Ennek szára lecsöpült, ágai kopaszak, levelei hosszudadak, bogyója
szédítő, s innen a neve is.
MÁMOROS, (mám-or-os) mn. tt. mámoros-t v.
— át, tb. —ok. Emberről mondjuk, ki részegség, dőesölés után még ki nem józauodott, még rósz kedvű,

álmos, iaUozó-Mámoros korhelyek. Mámoros fejjel »*édelegni. V. ö. MÁMOR.
MÁMOROSÁN, (mám-or-os-an) ih. Mámoros állapotban, ásítozva, rósz kedvvel, homályos elmével
stb. Mámoroson heverni a pamlagon. Mámorosán beszélni.
MÁMOROSODIK, (mám-or-os-od-ik) k. m. mámorosod-tam, —tál, —ott. Mámoros állapotba esik.
V. ö. MÁMOROS.
MAMÓS, tájdivatos; 1. MUMUS.
MAMUK, (mam-uk) mn. tt. mamuk-ot. Orrából
beszélő; mamiasz, mammogú. V. ö. MÁM vagy MÁM.
MAMUSZKOL,(mam-usz-kol) ór&.m.mamtudcoU.
Nagy lassan, majszogva csinál valamit máskép: májból,
mamókál, tnutmog, pistmog. Székely tájszó (Kriza J.).
MÁN, elvont gyök, mely a mancs, mankó és
manga származékokban buczkós, csomós, gömbölyűre,
kerekre hajló testet jelent. Ez értelemben rokon hozzá
a szintén gömbölyűt jelentő mony. Ide sorozhatok:
mangolicza v. mongoliata, tájdivatosan: mangá, mint
leggömbölyűbb kövér disznófaj, és mankóét, legkövérebb lúdfaj.
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MÁN, (1), elavult szó, mely a Manfa, Méntelek, Mánd, Mándok helynevekben él. Értelme homályos.
MÁN, (2), tájdivatos; 1. MÁR, ih.
MÁNA , Székelyes kiejtésfi tájszó; Lásd :
MÁLNA.
MANCS, (man-cs) (h. tt mancs-ot, harm. szr.
—a. Fagyökérből csinált laptafonna teke, melyet némely vidékeken, nevezetesen a palóczoknál bottal fitögetnek a levegőbe. Elemzésére nézve 1. MÁN.
MANCSOZ, (man-cs-oz) k. m. mancsot-tam,
—tál, —ott. Mancscsal játszik, azaz a mancsot bottal Utögetí a levegőbe. V. ö. MANCS.
MANCSOZÁS, (man-cs-oz-ás) fn. tt. manceotás-t, tb. —ok. Mancscsal játszás. V. ö. MANCSOZ.
MANCZA, v. MANCZI, női ku. tt. Manctát v.
Mancxit. Magdolna.
„Karcsú derekadon a váll,
Halhéj nélkül is szépen áll,
Nem úgy ám, mint a Manczié,
Avagy, majd megmondani kié."
A csikóbőrös kulacshoz Csokonai.
MANCZICZKÓ, puszta Nyitra m.; helyr. Manctictkó-ra, —n, —ról.
MÁND, falu Szatmár m.; helyr. Mánd-ra, —ön,
— ról.
MÁNDOK, mváros Szabolcs m.; helyr. Mándokra, —ön, —ról.

MANDRAGURA, 1. NADRAGULYA.
MANDULA, 1. MONDOLA.
MANDURA, fii. tt mandurát. Kis czitaraforma
hangszer melyet ujjakkal pengetnek. Népies tréfás
nyelven : máctrikszedb', mivel némileg hasonló hozzá.
Idegen eredetű szó ám. az olasz mandóla, v. mondó-
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ró, v. pandára, v. pcmdaíra, francziául: mandoline, v. széje három metszésü, bokrétája nincs, magva egy a
mondóié, pandore. Tájdívatosan nálunk némi betttát- bogyóvá vált csészében. (Blirum).
MANGOR v. MANGÜR, fh. tt mángor-t v. woi«tétellel fom&Nra, is, mely persa nyelven is tantor.
MANDURKA, mn. tt mandurkái. Kevesbbé is- gwr-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Molnár A. szerént
meretes tájssó, s ám. kicsinké, vagy mint néhutt túl (erunciuf, fillérféle kis pénz, és mica, azaz morzsa,
a Danán mondják, pindttrka, pictvrka s amaz hihe- vagyis kicsike töredék, rész valamiből. Törökül is
tőleg hangváltozat által emez elsőből alakult: pindwr- manghtr ám. fillér. Wuk Stephanovicsnál manóra
ka, pandwka, mandwka. Ily átalakulási viszony ló- szintén kis pénznemet jelent.
tezik a pitunog, pattot, és mattat között Egyébiránt
MÁNGORLÁS, MÁNGORLÓ, MÁNGOROL, 1.
rokon az olasz mtmoforo, franoia miniatűré szókkal, MÁNGOLÁS, MÁNGOLÓ, MÁNGOL.
melyek ismét a latin minutus származékai.
MÁNGORNYI, (mángor-nyi) mn. tt mdngorMÁNFA, falu Baranya m.; helyr. Mánfd-ra, nyi-t, tb. —ok. Oly kicsi, mint a mángor nevtt kis
—«, —ról.
pénz. V. ö. MÁNGOR.
MANÓ, székely tájszó; 1. MÁR.
MANGÜR, 1. MÁNGOR.
MANGA, (man-ga) fh. tt mangát. így nevezik
MANGURA, fn. tt mangurát. Kenessey Albert
Bodrogközben a kompon, vagyis hidas hajón levő
evezőt Legrokonabb hozzá a mankó, melyhez csak- szerént mind a tiszai mind a dunai hajósoknál ám. futó
zátony, mely valahol rögtön képződött, majd hamar
ugyan markolatára nézve hasonló.
MANGALÉTA, fn. tt mangaUtát. Sznronyos el is tűnik.
MANIGA, falu Nyitra m.; helyr. Manigá-ra,
hosszú puska. A bayonette után alakított panganét-btl
—n, —ról.
látszik módosítva. Talán a hótihorgas embert jelentő
. MANKA, Heves vármegyei tájszó: 1. MANGAlangaléta tájszó is innen vette eredetét.
LICZA.
MANGALICZA, fh. tt mangalietát. Rövid testű,
MANKÓ, (man-kó) fh. tt mankó-t. Széles ért.
gömbölyű, hizodalmas, kövér disznófaj, milyenek a
fejes
bot,
melynek végén csomó vagy görbe hajlás
bakonyiak. Gömbölyűbben ejtve : mongolicta. Kövér
van. Molnár Á. szerént latinul: scipio. Szorosb ért.
mhU a mangaüaa. (Km.). Eredeti jelentésére nézve
támaszbot, mely lyel a sánták, bénák, nyomorékok a
1. MÁN. Mi elemzését illeti, talán öszve van téve a
járásban
segítik magukat Hónali mankó, melyet hón
gömbölyűt jelentő mán és gicta (így hívják Bakonyalá
vesznek.
Kin mankó, melyet kézben tartanak.
ban a disznót) szókból: mangieta, t ástál utóbb csúsz
hatott be, mint a mángol szóba az őr, és lett mdngo- Térd- vagy lábmankó, mely a térdhez van csatolva. A
rol. Kapnikbányai tájnyelven : mangó, 1. ezt Egye- mankó lényegéhez tartozik,hogy támaszos vége többézik vele a szerb mangviic*, mangulicta, melynek kü- kevesbbé öblös görbeségű legyen, honnan a közmondás is: A betiédnek egyenese jó, « a mankónak horgalönben a szerb nyelvben hasonló értelmű rokona
fa. Dunán túli tájszokás szerént bankó, melyhez közel
nincsen.
MANGÓ, fn. tt mangó-t. Lőrinci K. szerént a álmák a bunkó, buetkó, kerekdedet, gömbölyűt jelenkapnikbányai szójárásban ám. mangalicsa; s ta- tő szók. V. ö. MÁN. A hajósoknál a csáklya, evező
stb. végén az egésznek hosszával keresztben álló dalán ennek vagy a rövidebb mangicza öszvetételnek
rab fa, tehát ám. fogantyú, markolat; de ez értelemrövidűlete.
MÁNGOL, (máng-ol) áth. m. mángolt. Bizonyos ben alkalmasint az olasz roant'co-bol módosult.
MANKÓCZ, (1), (man-kó-ocz) fh. tt mankócz-ot.
testeket, nevezetesen vászonszöveteket, ruhákat, bőröket stb. henger által kisimít, kiegyenget. Fehér ru Igen kövér Iddfaj Amerikában, melynek igen nagy
hát mángolni. Kikétttíett bürökét mángolni. Megegye torka, hosszú, s elül görbe kanala, rövid és borzas
•ik vele a német mangen, melyet Adelung közvetle- tollú szárnyai, és igen hátraálló lábai vannak. (Plaunül a középkori latin mango, s közvetőleg a görög tus pinguis). Ha alapéi-leiméül a kövérséget veszszűk,
páffava* és latin machma szókkal rokonit. Minthogy rokona a mangalic*a.
MANKÓCZ,(2) falu Bare m.; helyr. Afankócz-ra,
a mángolás hengerded gömbölyű eszköz által történik, mi magyarok azt a manct, mankó és mangó, tó — ön, —ról.
MANKÓFEJ, (mankó-fej) ősz. fh. A mankó
vábbá monyorú szókkal állíthatjuk «szve.
nevű
támaszbotnak bunkóé, vagy görbésen, öblösen
MÁNGOLÁS, (máng-ol-áe) fh. tt. mángoláft, tb
— ok. Cselekvés, midőn valaki mángol valamit Mán felhajló vége, mely támaszul és tartalékul szolgál.
MANKÓLÁB, (mankó-láb) ősz. fh. Fából csigóléiban elfáradni. V. ö. MÁNGOL.
MÁNGOLÓ, (máng-ol-ó) fh. tt. mángoló-t. Szó nált eszköz, melyet vagy a csonka lábhoz kötnek,
ros ért azon henger, vagy sodrófaféle eszköz, mely hogy a valódi lábat pótolja, vagy ép lábú emberek
lyel mángolni szoktak, továbbá azon állványos ke kötnek föl, hogy egyensúlyozás! ügyességeiket muto•zület, melyen és mely által a hengergetés végrehaj gassák, vagy sért vizet gázoljanak által.
MANKÓS, (man-kó-os) mn. tt.mankós-t v. — át,
tátik.
MÁNGOLT, fin. tt. mdngoll-at. Növénynem az tb. —ak. Mankóval ellátott, mankón járó. Mankót
egyhímesek seregéből és kétanyások rendéből; csé lábak. Mankót koldutok.
ASUB. JAOr SZÓTÍR IV. KOT.
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MANNA, fa. tt mannát. Általán, több termény
neve a növényországban. Éde», sűrű, és megszáradt nedv, vagy gyantaszerii, nyalkáé test, mely némely fák, s más növények kérgeiből, ágaiból, vagy
leveleiből kiszivárog, s mind vízben, mind borszeszben felolvad. Niebuhr szerént több keleti tartományokban bizonyos tölgyfák és növények leveleiről
gyűjtenek ilyfél e terményt, mely külsejére nézve
liszthez hosonló. Amit Issaha vidékén szednek, az apró, gömbölyű, sárga, s darához vagy kásához hasonló magocskákból áll, s ezeket, valamint az előbbieket
is, az ottani lakosok eledelül használják. A perzsiai
manna édes mézgából áll. Ezek neméből lehetett a
pusztában vándorlóit zsidók mannája is, mely bibliai
nyelven mennyei v. angyali kenyér-neí is neveztetik.
Átv. ért jelent lelki eledelt, milyenek az Isten igéje,
és Krisztus teste s vére.
„Izrael fiait ki megoltalmaztad,
Ellenségnek földén mannával tápláltad."
Egyházi ének.
MANNADABA, (manna-dara) ősz. fn. Lásd :
MANNA.
MANNAFÜ, (manna-fű) ősz. fn 1. HARMATCSENKE8Z.
MANNAKÁSA, (manna-kása) ősz. fn. Lásd :
MANNA.
MANNASZEDÉS, (manna-szedés) ősz. fn. A
manna nevű terménynek gyűjtése.
MANÓ, (1), fn. tt manó-t. 1) Országos divatu,
s valószínűleg még a pogány időszakból való régi
szó, mely rósz lelket v. szellemet, ördögöt jelent. Innen : vigyen a manó, hordjon el a manó, átkos mondatok. Mi manó hofott ide t (Szabó D.). A manó szónak nyelvünkben alapfogalomra nézve, ügy látszik,
egy rokonhangu társa sincsen, honnan hihető, hogy
idegen eredetű, s vagy a pokolbeli isteneket és holtak
lelkeit jelentő latin manes, vagy a harmadik századbeli hitalkotó Manet nevéből alakult. 2) Különösen
azon törpe emberi alakú szellemek, melyek, a rege
szerént, a bányákban tartózkodnak, s a bányamunkásoknak jelennek meg. (Kobold.) 3) Átv. ért bogárfaj, melynek röptyűji félpajzsosak, feje lelógó, állkapcsos, és csápokkal ellátott, mellrésze hosszú és
benyomott, s négy öszvegöngyölgetett szárnya van
(Mantís.)
MANÓ, (2), férfi kn. mint .Emánuel' kurtítása;
Emánuel, v. Immánuel pedig héber szó s ám. velünk
Isten (un ám. vei ánu ám. mi, és él ám. Isten).
—MANY, vékonyhangon meny, névképző, mely
rendszerént igékből, de néha főnévből is alkot főneveket, mint: alkot-mány, talál-mány, ragad-mdny, eredmény, keret-meny, ttdk-mány, tok-mdny; több igék
után könnyebb vagy folyóbb kiejtés végett, o illetőleg e közbeszurattal, pl. ad-o-mány, hagy-o-mdny,
tud-o-mdny, kSU-e-mény, ttit-e-mény, nert-e-mény stb.
Részletesebben 1. Élőbeszéd 143. 1.
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MANY, falu Fehér m.; helyr. Mdny-ba, — fcm,
—W.
MANYA, KIS—, falu Nyitra, NAGY— fata
Bars megyében, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.
Mdnyá-ra, —n, —ról.
MANYI, Bodrog vidékén divatos ,Mari' helyett.
MÁNYI, MÁNYÓ, a székelyeknél öszveházva
ebből: mdtüc anya v. anyó, azaz nagyanyó ; a palóc»oknál: máta. Hasonló ezekhez: mdpó.
MÁNYIK, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Manyilc-ra, —ön, —ról.
MANYÓ, (many-ó) fn. tt manyó-t. Baranyában
ám. anyó és öreg asszony. Az m előtét, mint nyanydban az ny, vagy pedig manyó, azonos a mátryó
szóval.
MÁNYÓ, L MÁNYI.
MÁNYOK, KIS—, NAGY—, faluk Tolna m.;
helyr Mdnyok-ra, —ön, —ról.
MÁNYTELEK, puszta Pest m.; helyr. —telekre, —én, —rül.
MÁPÓ, a székelyeknél öszvehúzva ebből: mánk apó, ám. nagyapó. Hasonlók: mdnyi v. mdttyti
és mása.
MAR, (1), elvont gyök, különböső értelemmel.
1) Innen származik marul, ásás menüi, ficzamik, pL
kimarúü a karja, ám. kimenűlt E jelentés után is
valószínű, hogy mozgást jelentő ige volt, melyből
úgy lett marti/, mint a mén igéből moriU, lágyítva menyül. Rokon hozzá a francsia marcher, sőt a német
fahren, fórt, szanszkrit pár, pur, (előre nyomni) és
hellén ntlgm, atyám is. Ugyanezen alapfogalom látszik rejteni a marha szóban. V. ö. MARHA. 2) A
marod, marosit igékben időbeli tartósságot vagy is
bizonyos állapot azonos folytatását jelenti. V. ö. MARAD. 3) A mára (zúzmara) származékban! jelentése
a szláv mrát (= dér) szóéval egyezik.de lehet nemé
is. V. ö. ZÚZMARA.
MAR, (2), fn. tt. mar-í, tb. —ok, harm. ssr.
—ja. A négylábú állatoknak, különösen a lóaemnek
két első lapoczkája közöl kiemelkedő dudorodás, és
hús. Ugyanezen rész a szarvasmarhánál tárj v. tarja,
melyhez a konczoló mészárosok a három első bordát
is hozzá szokták venni; a disznóban nyaktól hát mentében véve orj v. orja. A ,mar' máskép: marj, vagy
tájdivatosan : mór, morj. Erdélyben m«av«M*-nak is
nevezik, mivel a medve, valamint a farkas is, ebbe
szokott először kapni. Az említett ásókban általános alapfogalom a feldudorodó magattdg, mely ás
ár őr, módosítva ér, ir, úr gyökök egyik jelentése
nem csak több magyar, hanem idegen nyelvekbeli
szókban is, pl. ilyek a magyarban: orom, far, tarjay,
taré, mart, part, tarét (emelt hely),6ors, bonod, nár,
ízaru, torlik stb. a latinban : armut, arvndo, arbor,
ardvus, arx, eornu stb. a görögben: őpof (hegy),
óo0ioí (meredek), ÖQ&ÓÍ, őovi;, OQ»,
XÍQOS, mJoj-off stb. V. ö. MAROK, MART.
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MAR, (8) , áth. m. mar-t. Mondjuk talajd.
fogú állatokról, midőn vad indulatból, bele harapnak
valamibe, s azt tépik, szakgatjak, csipkedik. Különösen marnak a fenevadak, kutyafajú allatok, mérges
kígyók stb. A vénekért ebek marják egymást. A tteUndek a futó SkOr fülét marja. Megmarta a mérget
kígyó. A kan eb kimarja át udvarból a* idegen dumákat. Amely eb megmarta, ugyanannak ttorével kell betWw*. (Km.). Aki bírja, a* marja. (Km.). Átv. ért. rágalmaz, srid, sióval űz, kerget, üldöz. A uegény árvát kimartak tájat hátából. Ha S mar, én it harapom.
(Km.). ÖrUl, mint a hidak, mikor át idegent kimarják.
(Km.). Ssintén átv. ért tűrni marni magát ám. nagy
«r6asakkal, kínnal tenni valamit
Alapfogalomra nésve aion szók osztályába tartozik, melyek gyökében az r mint jellemhang erőszakos rontást jelent, milyenek: irt, őrt, Ml, marttól,
ront, harap, farag, tarából, dóráitól, korhol, korhol,
t9r, torM, dorgSl, döntői stb. Rokon hozzá a latin:
mordeo és voro, továbbá a hellén: uo(>im, fitoí^m,
szanszkrit: va/rk (megfog, lenyel), mard (rág), mar
T. már (öl, hal), német: mordén stb. A magyar szinten fölveszi a d betűt mordot v. mordon és mardalódik szókban; vagy a rokon t-t, martalék s martaWos-ban.
MÁR, (1), elvont törzsöké márt igének. L. ezt.
MAR, (2), (ma-ár) időhatánó, melynek gyöke a
jelen időt jelentő ma, melyből ár képzővel lett már.
Elünk vele, midőn azon időt akarjak kifejezni, mely
bizonyos cselekedettel vagy állapottal legközelebbi
viszonyban áll. pl. Én már megyek, itt a menésre vonatkozó legközelebbi időt jelenti. Át már régen (a réghez közel) vo&. Marén többet nemittom, ám. ezen időtől kezdve nem iszom. Már it beleuntam a munkába,
ám. eddig is v. ezen időnek előtte.
„Vagyon nekem már is, náladnál szebb, jobb is."
Népdal.
Már mott mit tegyünk f ám. a jelenidő viszonyaihoz
képest mit tegyünk.
.Csak úgy élünk már mi,
Nem dolgozunk már mi,
A ki nekünk bort ad,
Annál iszunk már mi."
Bordal.
Itt ám. ezen időtől kezdve. Fölveszi az ön és ig toldalékragokat is: máran, (innen az öszvehúzott mán és
marig, (s ettől a módosított máng.) Az 6» közeire mutatóval egyesülve immár ám. ime a jelen időhöz vagy
körülményekhez képest. Immár magam tem tudom,
mitévő legyek.
MARA, a tutmara ősz. szónak második alkatré •
sze. 1. ZÚZMARA.
MARAD, (mar-ad) önh. m. marad-t. Ezen igében alapfogalom azonosság az állapotban; és tartósság az időben; különösen némi árnyéklatokkal 1)
Valami állandóan létezik, ellentéte: múlik. Ha jó idő

marad, jókor elvégezhetjük mezei munkánkat. E* Így
tokáig nem maradhat. Ez értelemben is leginkább
egyezik veleaz időbeli állandóságot jelentő <art,pl. híre,
neve orOkké megmarad, azaz tartani fog. 2) Valaminek bizonyos állapota, és tulajdonságai nem változnak. Hivatalban, ttolgálatban, katonatágnál maradni.
Én jó barátod maradok. Ét a gyilmolct égett télen
romlatlan marad.Sokáig ttépétegéutéget maradt. Állapotjegyzővel : állva, Ülve, fekve maradni. Át ajtó ét
ablak nyitva maradjon. Tátoa maradt a ttája. Bizonyos határozókkal: állandóan feltétele mellett maradni. Ebben maradjunk. Hol it maradtunk t Maradjunk
előbbi véleményünkben, ttándékunkban. 3) A vele viszonyban levők eltűnte után mint rész külön állapotában létezik. A többi elment, mi pedig maradunk. Ha
StbSl kettőt elvettünk, marad három. Át elhunytnak három gyermeke t egy háta maradt. Ha mind elpártolnak
it, mi híveid maradunk. Sok vagyona ügy elfogyott,
hogy alig maradt mindennapi kenyérre valója. AB árvíz lefolyt, etak itt-ott maradtak némely tóeták belőle.
Jut, ha marad. (Km.). Ha elfogy it a hold, megmarad
a neve. (Km.). Maga maradt, mint varga a vátárban.
(Km.). 4) Helyre vonatkozólag, ám. bizonyos helyen
folytonosan létezik. Otthonn, váróiban, f ohm maradni.
Sokáig a templomban maradni. Atztalnál, ágyban maradni. Itt lehetetlen maradnom. Ellentéte: megy, távotik. Átv. ért bizonyos helytől távol létezik. Hol maradtál oly tokáig, hogy nem jöttél háta t Sokáig elmarad a póttá. Ez értelemben megfelel neki: késik. Ide
tartozik ezen mondat: aki nem halad, át marad, azaz
késik, vagyis míg mások előre sietnek, ő az alatt elébbi
nyugalmas lassú állapotát folytatja. 5) Valósággá nem
leszen, s valósnlása mintegy továbbra halad. Btt elvégéttuk,a többi hadd maradjon.At égéit dolog abban maradt.
Ha még meg nem tortént, tehát maradjon. 6) Régies értelemben ám. marasztaltalak. Fején maradni. „Vagy
fején vagy feje váltságán marad a letiltott fiái." (ín
capitali vei emendae capitis sententia prohibitus ipse
condemnatnr. Verbőczy régi fordítása II. r. XX.
czím). „Melybén feje, jószága vesztén marad."(ín qua
ét caput ét bona amittnntar. Kitonicch fordítása Kászoni János által 1647. évb. 6. lap.) V. ö. M ARASZT.
7) Néha ám. elvesz, meghal. Sokan a etatatéren maradtak. A háborúban három fia oda fnortuft.Sajátságos kifejezések: nem maradhatok valakitol vagy valamitől, azaz
nem szabadulhatok, nem menekülhetek. Ntm maradhatok át álomtól^tm. ál unnom kell. £xn alkalmatlan ember tol nem maradhatok. Öszvetételekbea : kimaradni valahonnan vagy valamiből, ám. megszűnni azon helyben vagy Állapotban lenni; elmaradni, ám. a többitől
elhagyatni; megmaradni, ám. a tartós létezést, állapo
töt tettleg gyakorolni; benmaradni valamiben, ám. bizonyos helyből vagy állapotból ki nem menekülni, pl.
benmaradni a tárban, megyémben, gyalátatban. Rá maradt a jóttág,tm. a jószág örököse lett. Rajta maradt
át áru, ttégyen, ám. nem menekülhetett tőle.
Minthogy ezen igében alapfogalom az időbeli
tartósság vagy azonos állapotbeli folytonosság, innen
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mar gyöke általán azon gyökszókkal áll rokonságban, melyeknek lényegét az általánoeb értelmű terjedtséget jelentő' r teszi. Egyezik vele mind hangban,
mind értelemben a mandsa marom* (marasztani); továbbá a latin mora,'moratur, távolabbról: tardat,duraí, a német dauern, a szláv trwatí, mennyiben a
marad és tart is rokon értelműek. Rokonítható végül
a fenhangu mered, merev szókkal is.
MARADANDÓ, (mar-ad-and-ó) mn. tt. máradandó-t, tb. —k v. —ok. Ami tartósan létezni fog,
ami el nem múlik; állandó. Ellentéte: múlandó, vettendS. Ne múlandó, hanem maradandó kínetek Menttéré törekedjünk. Ninct üt maradandó lakatunk.
MARADANDÓAN, MARADANDÓLAG, (marad-and-ó-an, mar-ad-and-ó-lag) ih. Tartósan, tartós
állapotban.
MARADANDÓSÁG, (mar-ad-and-ó-ság) fa. tt.
maradandótdg-ot, harm. szr. —a. Állandó, el nem
múló, folytonosan tartó állapota, vagy tulajdonsága
valaminek. A földi kéjnek, kincsnek ninet maradandótága.
MARADÁS, (mar-ad-ás) fn. tt. maradát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Állapot, melyben valaki v.
valami tartósan létezik. Valakinek bitonyot helyben
vagy hivatalban való maradását gátolni. 2) Különösen
ám. nyugalmas állapot. Ninct maraddta, ám. nyugtalankodik, helyén, állapotán változtatni akar. V. ő.
MARAD.
MARADDOGÁL, (mar-ad-d-og-al) gyakor. önh.
m. maraddogál-t. 1) Valahol gyakran ott marad, tartózkodik. Étienként a vendéglőkben maraddogál. 2)
Gyakran elkésik. Mondják különösen többekről, kiket menő haladó társaik magok után hagynak. A fáradtabb vitetek elmaraddogáUak az úton.
MARADÉK , (mar-ad-ék) fn. tt. maradék-ot,
harm. szr. —a. 1) Általán, mi a többinek eltűntével,
fogyta után mint rész megvan, mi el nem kelt, péld.
ételek, italok, melyek az asztal után fenmaradtak. A
keton jött vendéget maradékkal kínálni. Árukra vonatkozólag, hátralevő része az eladott egésznek. Két
rSfnyi maradék a végposztóból, vászonból. Öszvetételben: maradékkenyér, maradékkíe, maradékbor, máradéktténa, gabona stb. „És kiesén általaggal efféle bornak maradékát itt el ne adhassa." (Szentpéteriek
végezése 1403-ból). 2) Számtanilag azon mennyiség,
mely hátra marad, ha bizonyos számból valamit kivonunk. Ötöt ttíbo, Imaradék öt. 8) Átv. ért. az emberi
nem folytonos tartására vonatkozólag ám. utódok,
ivadékok, kikben valakinek vére, neve fenmarod, s
tovább él. /Semmi maradéka nincsen, ám. magtalan.
Maradékainak gazdálkodik. Maradékainál oldatban lemen neve.
„ Más, remekénekeket zengvén, hajolja hazáját
S a maradéknak örök versben ajánlja nevét"
Kis János.
A régi székely oklevelekben maradéki helyett maradvái is fordul elé, honnan az következik, hogy hajdan
maradva is létezett.
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M ÁR ADÉKTARTOZÁS,(maradék-tartozá«) ősz.
fn. Az adósságnak azon hátra maradt réme, mely még
kifizetve nincsen; máskép: hátralék.
MARADHATATLAN.M ARADHATLAN, (marad-hat-(at)lan) mn. tt. maradhatatlan-t. tb. —ok. 8sées ért. aminek bizonyos állapota vagy tulajdonsága
folytonosan nem tarthat, ami változó. Egyébiránt csak
szűkebb ért. használtalak, s ám. nyughatatlan, ki bizonyos állapotát, helyzetét változtatni akarja, kinek
valamit tennie kell, hogy nyugalma legyen. Mióta a
háború kiütött, katona fiam miatt maradhatatlan vagyok. Határozóként ám. nem maradható állapotban,
maradhatlanul.
MARADÓ, (mar-ad-ó) mn. tt. maradó-1. Aki
vagy ami marad, mindenféle értelmében véve. V. ö.
MARAD. Honn maradó leány. Békében maradó ttomttédok. Baráttágban maradó tártak. Különösen, mint
a haladó ellentéte, ám. régi állapotát folytató, a régihez ragaszkodó, a kor mivelteégével, szellemével
előre nem menő. Maradó párt.
MARADÓAN, MARADÓLAG, (mar-ad-ó-an,
mar-ad-ó-lag) 1. MARADANDÓAN.
MARADÓSÁG, (mar-ad-ó-ság) L MARADANDÓSÁG.
MARADOZ, (mar-ad-oz) gyak. önh. m. morados-íam, —tál, —ott, pár. —*. Időbeli vagy térbeli
haladásban a többinél gyakran hátrább van, el- elkésik. A fáradt utat el elmaradót tártaitól. A csata után
némely vitetek ttákmányotái végett elmaradottak.
MARADOZÁS, (mar-ad-oz-ás) fn. tt maradozát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Gyakori vagy ismételt vagy folytonos elmaradás. V. ö. MARADÁS.
MARADOZÓ, (mar-ad-oz-ó) mn. és fa. tt maradotó-t. Menésben levő társaitól elmaradó. A maradotó »ebestllt katonák alá ttekereket rendelni.
MARADSÁG, MARADTSÁG, (mar-ad-ság v.
mar-ad-t-ság) fn. tt maradságot. Valamelyik pere*
félnek a másik irányában elégtételre köteleztetése.
Régi szó a törvénykezésben „A kereset. . . birságról való, amint a széktörésben, kötés dolgaiban méltatlan keresetekben és egyéb köz maradtoágokban (ét
aliorum simplicium convictionum) szokott lenni."
(Kitonich magyar fordítása KászoniJAnos által 1647.
évben, 6. lap). V. ö. MARA8ZT. Ma inkább: maratttalát v. marasttaltatdt, néha el vagy le igekötőkkel is.
MARADVÁNY, (mar-ad-vany) fa. tt maradvány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ami valamiből megmaradt, maradék (dologra viszonyítva). Némely ó várakból már csak némi maradványok látttanak.
MARADVÁNYADÓSSÁG . (maradvány-adósság) 1. MARADVÁNYTARTOZÁS.
MARADVÁNYFÖLD, (maradvány-föld) ősz. fa.
Földterület, illetőleg határrész, mely a régi úrbéri
telkek tagosításakor a véghez vitt osztályozás után a
telkek illetőségén fölül megmarad. A maradványföldeket megváltani.
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MÁRAKFÖLD, falu Szála m.; helyr. —föld-re,
—ön, —röl.
MARAKODÁS, (mar-a-kod-áe) fn. tt. marakodás-t, tb. —ói, harm. sir. —a. Talajd. ért. egymásnak marogatása, harapdálasa. Kutyák marakodása.
Átv. szélest) ért. veszekedés, midőn az ellenfelek ebek
módjára bántják egymást
MARAKODIK, (mar-a-kod-ik) k. m. marakodtam, —tát, —ott. Mar mást, és ez visszamarja; egymást marva veszekedik. Marakodnak a konczon összekapoU ebek. Szélesb átv. ért. egymással ebek módjára veszekednek. A rósz hátasok is tettvérek gyakran
marakodnak. V. ö. MAR, ige.
MARAKODÓ, (mar-a-kod-ó) mn. tt marakodó-1. Ami vagy aki marakodik. Farkasokkal marakodé komondorok. V. ö. MARAKODIK.
MARÁS, (marás) fn. tt. marás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valamely fenevad, vagy mérges dühös fogasállat valamit harapva
tép, szakgat 2) Azon sérv, vagy seb, melyet az ily
harapás okoz. Marát elleni gyógyszerek.
MARASZT, (mar-asz-t) áth. m. marastt-ott, htn.
—«* v. —ani, pár. marastsz. 1) Valakit kér, vagy
sürget, vagy kényszerít, hogy maradjon, azaz hogy
bizonyos helyről el ne menjen. Maraszlani a vendégeket. Értelemre megegyezik vele a tartóztat. 2) Törvénykezési értelemben eredetileg letartóztatja a vádlottat addig, mig a kimondott ítélet szerént eleget
nem tett Lehet úgy is értelmezni, különösen az önható ,marad' ige régies használatánál fogva is (1.
MARAD 6), hogy valaki a keresetben benne maradt,
vagyis a kereset rajta maradt, azaz nem tudta azt
magától elhárítani, s így a biró is benne inarasztja ,
abban maradinak mondja ki. Már régi korban is általában használt kifejezés. „Azzal fenyeget, hogy
királ székire hévat és sentencián maraszt . . . . minket mindnyaian fejenken(fejünkön) akar marasztani."
Levél 1557-ből. (Szalay A. 400 m. 1.). Jelennen
minden esetre bármely elitélést értünk alatta, midőn
ki. valaki akár mint alperes a felperesi panaszhoz vagy
keresethez képest egészben vagy részben elégtételre
köteleztetík, akár mint fölperes is perét elvesztvén az
eljárási v. perköltségek megtérítésére szorittatik. Máskép : marasztal, s igekötővel : el- v. lemaratzt, el- v.
lemarasztal, mint régebben is. „A sententía a bírónak meghatározott végezése, mely a keresetnek és
viszálkodásnak végét szakasztja, és avagy elmaraszt
avagy valakit felszabadít" (condemnatíonemque vei
abaolutionem contínens. Kitonich magyar fordítása
Kászoni János által 1647. évben, a 286. lapon).
MARÁSZT, puszta Pest m.; helyr. Marászt-ra,
—ön, —ról.
MARASZTAL, (mar-asz-t-al) áth. m. marat*lalt. Epén azt jelenti, mit a ,maraszt.' Az ál csak
nyomatékos toldalék, mint a vigaszt vigasztal, magastt
magasztal, engeszt engesztel, s némely más igékben.
Törvénykezési nyelvben ez szokottabb mint a ,ma-
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raszt.' Valakü s»áz forintnyi bírságban marasztalni. V<
ö. MARASZT.
MARASZTALÁS, (mar-asz-t-al-ás) fn. tt. marasztalát-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valakit marasztalnak. Vendégeim szíves marasztalásom daczára eltávoztak. Törvénykezési ért. elitélése valakinek, hogy valamely követelésnek eleget
tegyen vagy bizonyos büntetést kiálljon. V. ö. MARASZT.
MARASZTÁS, (mar-asz-t-ás) fn. tt. marasttást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1. MARASZTALÁS.
MARASZTGAT, (mar-asz-t-gat) áth. m. marasztgat-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy folytonosan
maraszt.
MARAT, (mar-at) mivelt. m. marat-tam, —tál,
—ott, pár. marass. 1) Uszítja az ebet, hogy valakit
v. valamit marjon, megmarjon. 2) Átv. ért. valamely
testet bizonyos csipősségü, edző lével általjárat, illetőleg szilárdít, keményít, aczéloz. V. ö. EDZ.
MARATÓ, (mar-at-ó) mn. és fn. tt. maratót.
Amivel valamit maratnak. Főnévileg Kenessey Albertnél szálfa, melyet a hajósok valamely zátonyoldalba fennakadva, hajójakból a sebesebb folyása félen a hajóval bizonyos szöglet alatt a vízbe vetnek,
hogy az a vizet hajójak alá vezesse s ez által a zátonyt elmossa vagy marja.
MARÁZA, falu Baranya m.; helyr. Marázá-ra,
—n, —ról.
MARCSA, puszta Pest ín.; helyr. Marcsá-ra,
—n, "-ról.
M ARCZ, (raar-cz) elavult név, melyből marctigál, marczong, marezona, marczangol, és származékaik
erednek. Tárgyeset: —öt. Alapfogalom benne az aprózott,kisebbféle marás, melynek a kicsinyezö ez képviselője,egyszersmind jelenti azon indulatí, vagy szenvedély! készséget, mely marásra hajlandó. Hangra és
értelemre rokon hozzá a morcé, és a latin mordax. Némelyek martalék, kisebbféle zsákmány értelmében
akarják használni.
MÁRCZ, fn. tt. márcz-ot, harm. szr. —a. Balaton mellékén ám. méhser, különösen melyet a mézeskalácsosok szoktak árulni. Eredete idegen, ha csak
azt nem veszszük, hogy eredetileg málcz; és mái gyöktől. V. ö. MÁL, MÁLE.
MÁRCZADÓ,pusztaSomogym.;helyr. Márczadóra, —n, —ról.
MÁRCZAFÁNK, (márcza- v. márez-fánk) ősz.
fn. A székelyeknél sütemény neme,- mely onnan vette nevét, hogy márczczal, azaz méh serrel készül. Más
tájszólással egyezik vele a marczipán, mézes kalács.
MARCZAL, (1), férfi fai. tt. Maretal-t, tb. — ok.
Marcellus (,Marcus* kicsinyzője).
MARCZAL, (2), mocsáros folyóvíz Szála, Vas,
és Veszprém vármegyében. A német nyelvben Marschland ingoványos, söppedékes tájat jelent. Hangváltozattal rokon hozzá az illírrel közös bara, mely mocsáros ingoványos tért jelent több magyar helynevekben, mint: Baracska, Fehérvármegyében, mely
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mély völgyben nyúlik el, Barbact Sopronvárm.
Báróét síelés ér, Mátynsföldén, Szémő ét Andód között Mély fekvése van Marát határának is Vizsegrádhoz közel.
MARCZAL, (3), falu Nógrád m.; helyr. Maretal-ba, —bán, —Ml.
MABCZALPALU, (Mitosin) falu Liptó m.;
helyr. —falu-ba, —bon, —Ml.
MARCZALHÁZA, falu Komárom m.; helyr.
—hátá-ra, —n, —ról.
MARCZALJ, (1), (marczal-i) mn. tt. marctaU-t,
tb. — ok. Marczalból való, arra vonatkozó etb. Maratali étik, hal, rák.
MARCZALI, (2), mv. Somogy várm.; helyr.
MarctaU-ba, —bán, —Ml.
MARCZALSZÁLLÁS , puszta Komárom m.;
helyr. —ttállás-ra, —ön, —ról.
MARCZALTŐ, mváros Veszprém m.; helyr.
MarctaltS-re, —n, —rö7.

MARCZANO, 1. MARCZONG.

MARCZANGOL, (mar-cz-an-g-ol) gyak. áth. m.
marctangolt. Mardosva tép, szakgat. A* ütőbe vett
tsilaj ökröt marezangolják a tseKndekek. A lódügKt űte»
ebek marczangolják. Kite nem lévén fogaival marctangolja a, húst. A farkatok ttétmarctangolták át utóit.
MARCZANGOLÁS, (mar-cz-an-g-ol-ás) tó. tt.
marctangolds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Marva, harapdálva tépése, szakgatása valaminek.
MARCZEL, férfi kn. 1. MARCZAL (1).
MARCZI v. MARCZIN, a ,Márton' férfi kn.
kicsinzője.
MARCZIBÁN, jelennen családnév, különben a
törökben vagyis persában: mertibán, ám. határőr
(m«rí»= határ és Mn= úr), a német Markgraf, magyarosan : orgróf.
MARCZIGÁL, (mar-cz-ig-ál) gyak. áth. m. marerigál-t. Apró, és gyakori marásokkal tép, szakgat valamit. Alakra nézve olyan mint ránetigál, mely ám.
aprózva és gyakran ide oda rángat. Értelemre legrokonabb hozzá a rágictál. Mindkettő leginkább némely apró állatokról használtatík, milyenek az egerek, patkányok, evetek stb.
MARCZIGÁLÁS, (mar-cz-ig-ál-ás) fn. tt. marctigálás-t, tb. — ok. Apró és gyakori marásokkal tépés, szakgatás.
MARCZIHÁZA, falu Bihar m.; helyr. —hátára, —n, —ról.
MARCZINFALVA, falu Abauj m.; helyr. Marctinfalvá-n, —rá, —ról.
M ARCZIPÁN, 1. MÁRCZAFÁNK. A fánk máskép : pánk, pánkó, tehát marczipán tulajdonkép ám.
marczipánk. Némelyek szerént olasz eredetű, Mártó
vagy Mártó névtől és pánt (kenyér) szótól. Mások
szerént első része a latin-hellén máta mely (a Fabér-féle ,Thesaurns' szerént) olajjal vagy tejjel gyűrött tésztát jelent. Különbözik : Mamiban.
MÁRCZIUS 1. MARTIUS.
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MARCZONA, (mar-cr-on-a) mn. tt. maretonét.
Molnár A. értelmezése szerént feroctdut, férődén*,
be»tiola. E szerént alapfogalom benne az apróbbazerfi marás, harapdálás, s tulajdonkép kisebb fenevadakra Ülő. Szélesb ért. fenevadak módjára kegyetlenkedő. Marctona vadnépek. Marctona ellentég. NA*
ám. mérges szavakkal, csípős nyelvvel másokat rágalmazó. Marctona felelet. (Faludi). Általában ám.
zordon.
„Benn pedig elméjét friss gond veri hajtja,
J
Marczona józanság hidegen csúsz rajta.
Buda halála (Arany J.-tól).)
MARCZONA8ÁG, (mar-cz-oa-a-ság) fo. tt. maregonatág-ot, harm. szr. —a. Molnár A. szerént, feroeitat putüla, azaz kisebbszern vadság, kegyetlenség:,
milyen a kisebb fenevadaké, vagy a dühöeségre fakadt gyávább állatoké és embereké, kik a náloknál
gyöngébbeken, vagy legyőzött ellenségen mintegy
gyönyörből kegyetlenkednek.
MARCZONG, (mar-cz-on-g) gyak. áth. m. morczong-tam, —tál, —ott, htn. —ni v. —óm. Ezen ige,
ha alakját veszszük, önható értelműnek látszik, mint
dühöng, etaponp, tátong, kereng stb. De a régi írók,
nevezetesen Molnár A. és Pázmán tekintélye szerént
átható, s ám. marva, harapdálva tépdes, szakgat valamit. A farkatok marctongják a megtámadt ctikót, lovat. A tigrit marctongja a juhot. Néhntt: marctang.
MARCZONGAT, (mar-cz-on-og-at) áth. m. morczongat-tam, —tál, —ott, pár. mareiongatt. 1. MARCZANGOL.

MARCZONGOL, 1. MARCZANGOL.

MARDALÓDIK , (mar-d-al-ó-d-ik) belsz. m.
mardalód-tam, —tál, —ott. Egymást marja. Mardalódnak a válu melleit ösnerSffent dittnók. Szokottabban: marakodik, egymást mardotta.
MARDOS, (1), (mar-d-os) gyak. áth. m. inardos-tam, —tál, —ott, pár. —t. Gyakran, vagy folytonosan mar valamit. A megtámadt ét OtSbe vett lovat mardotta a farkat. Az éhet ember táját kttét mardotta. Átv. ért. valakit kíméletlen, igen sértő nyelvvel rágalmaz. Képes kifejezéssel mondatik az öntudatról, mely a gonosztevőt kínozza, gyötri. Mardotta
lelkét a gonotitettek értett.
MARDOS, (2,) erdélyi falu Meggyes székben,
helyr. Mardot-ra, —ön, —ról.
MARDOSÁS, (mar-d-os-ás) fh. tt mardotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Valaminek gyakori marás
általi tépése, szakgatása. V. ö. MARÁS. Képes kifejezéssel : lélekmardotát, az öntudatnak kínzó gyötrelmei.
MARDOSÓ, (mar-d-os-ó) mn. tt. mardo»ó-t. 1)
Mondjuk állatról, mely gyakran mar, vagy mely marni szeret. Idegeneket mardotó háti eb. Mardotó kígyók.
2) Átv. ért. sértő szavakkal másokat bántó, rágalmazó.
Mardotó gúnybestéd. 3) Képes kifejezéssel: mardotó
öntudat, lelláetméret, lélekmardotó kínok.
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MARDOZ, (mar-d-oi) áth. 1. MARD08. Uyenek : kapdoi, kapdot; fogdát, fogdát; ctipdés,
csipde*.
MARDOZÁS, (mar-d-oz-ás) fa. Lásd: MARDOSÁS.
MARD8INA, erdélyi fala Fogaras vid.; helyr.
Mardtiná-ra, —n, —ról.
MÁRÉFALVA, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyt. Mdréfatod-ra, —n, — ról.
MARÉK, (mar-ék) fa. 1. MAROK.
MÁRFA, falu Baranya m.; helyr. Márfá-ra,
—n, —ról.
MÁRGA, fii. tt margát. Porhanyó, morzsolékony agyagból és mészföldből álló, kövér, fehérszürke, vagy fehéres, vagy sárgaszinii földnem, melyet különösebben sovány,homokos telkek trágyázására és javítására lehet használni. A latin marga-va,\ azonos. Rokonnak látszik a ,morzsa', .morzsol* morsi gyökével.
V. S. MORZS.
MÁRGAAKNA, (márga-akna) ősz. fa. Akna,
melyből márgaféle földet ásnak. V. ö. MÁRGA.
MÁRGAHÁNYA, (márga-bánya) ősz. fa. 1. MÁRGAAKNA.
MÁRGANEMÜ, (márga-nemü) ősz. mn. A márgaföld neméből való, a márgához némi tulajdonságaira nézve hasonló. MárganemU trágyaföld.
MÁRGÁS, (márga-as) mn. tt. márgát-t v. —át,
tb. —ok. Márgával vegyített, bővelkedő, vagy márgával trágyázott, javított. Márgát vidék. Atárgát földek. V. ö. MÁRGA.
MÁRGATELEP, (márga-telep) ősz. fa. Réteg
vagy tömeg a földben, mely márgarészeket tartalmaz.
MÁRGÁZ, (márga-az) áth.m. márgdz-tam, —tál,
—ott, pár. — *. Márgával meghord, javít, trágyáz.
Márgámi a továny, homokot földet.
MÁRGÁZÁS, (márga-az-ás) fa. tt márgázát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamely
földet márgával trágyáznak, javítnak.
MARGIT, (latin eredetű s gyöngyöt jelent);
női kn. tt Margit-öt. Margareth. Stent Margit IV-dik
Béla király leánya. St. Margit élete. Stapora Margit
betféde. (Km.). Máskép: Margita, kicsinyezve: iíargitka. E nevet több helységek viselik.
MARGITA, mváros Bihar m.; helyr. Margüá-ra,
—n, —ról.
MARGITFALU, falu Szenes m.; helyr. —faluba, —bon, —bál.
MARGITRA, kicsin, fiatel Margit.
MARGITTÁ, NAGY—, falu Torontál m.; helyr.
Margittá-ra, —n, —ról.
MARGÓ, fa. tt márgó-t. Márványgolyó, milyennel a gyermekek játszani szoktak. Úgy látszik, örwve
van húzva a márvány és golyó szókból.
MARGONYA, falu Sáros m.; helyr. Margonyára, —n, — ról.

MÁBGÓZ- MARHAÁLLÁS

110

MÁRGÓZ, (márgó-z) önh. m. márgót-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Margókkal azaz márványgolyókkal
játszik.
MARHA, (mar-h-a) fa. tt marhát. 1) Tulajd.
ért. gazdasághoz tartozó mindenféle házi állatok, melyek valamely jövedelmet szolgáltatnak, mint: ökrök,
tehenek, lovak, szamarak, juhok, disznók, ludak, réczék, tyúkok stb. A kutyát, macskát nem számítják
ide. Szarvat, gyapjas, sortét, vonó, gulyabeli, vágó, Mtó
marha. Apró, tollat, szárnyat marha. Sovány, rőté
marha. Jó marhának könnyű vevőt találni. (Km.). Kinek ette nincs, nagy marhája tinct. (Km.). Marhákat
okaiban, mezőn, legelön tartani. A marhát dogvéss ellen
óvni. Mint gyttnév jelent baromcsordát, nyájat. A tar- '
lókat járja a marha. Marhát hajtani a vátárra. 2)
Minthogy az ősi nomád korszakban a népek fő java
barmokban állott, innen, a régiebbek nyelvén, jelent
általán jószágot, vagyont, birtokot, így Verbőczi régi
magyar fordításában letett marha, ám. rés depotitae,
minden egyébféle marha, ám. aliae quaelibet rés,
ingó marhák, ám. rés mobiles. „ Egy kakas talála egy
drága kévét, és monda: Minek találok én ilyen fénes
marhát?" Pesti G. meséi. Pázmánnál: egyházi marha,
bona eecleriattiea. Ilyenek továbbá : estist marha, kai'
már marha, jegymarha stb., valamennyien a régieknél.
Arany J. ,Buda halála' czimfi költeményében, mint*
egy a régiséget utánozva szintén használja ez értelemben :
„Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
Engeszteli önként becses marháival."
Innen van, hogy ma is némely tájakon megfordítva
a marhát jószág-nak nevezik. A jószágnak ninet lege*
lője, nincsen ára. Döglik a jóstág. Hasonló hang- é»
értelemviszonyban állanak a latin pecus, peeulivm,
ptcunia. A régi német nyelvben is a Vieh nem csak
barmot, hanem kincset is jelentett, 1. Adelung. 3) Ál*
jas nyelven, megvetőleg mondják durva indulata,
vagy buta, ostoba, vagy idomtalan nagy testű ember*
ről. Nagy marha vagy. Nagy marha ember.
Mi elemzését illeti, gyöke mar, melyből a képzővel lett mára s h közbevetve marha, így alakultak:
porha v. purha, turha, börht, ctürhe stb. Értelemre él
hangra megegyezik ezen gyökkel a barom gyöke bar,
miért apró marha és baromfi egyet jelentenek. Legvalószínűbb, hogy mindegyikben alapfogalom a mozgás, járás, mint egyik lényeges különböztető' jegye
az állatnak éltalán véve, s a mar, mint mozgást jelentő gyök megvan a marul igében, mely ám. menüi,
ficzamik, pl. lámaníU a karja; a bar pedig szintén rokon értelemmel járást jelent a barangol, baraetkálf
barlag (ballagj igékben. A bar gyökhöz rokon a latin
brutum,s mozgásra vonatkozik a jumenfam,azaz ütmentűm, az eo igétől, mint a jugum, magyarul járom a
mozgást jelentő jár igétől. ,Marha' Dankovszky szerént megvan az illir nyelvben is.
MARHAÁLLÁS, (marha-állás) ösa. fa. Kertté.
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vagy akol, melybe a marhákat delelésre vagy éjjelre
vagy nyugvásra stb. behajtják.
MARHAÁLLOMÁNY, (marha-állomány) lásd:
MARHASZÁM.
MARHAAPRÓLÉK, (marha-aprólék) ősz. fa.
Általán a felkonczolt marhának végtagjai, mint körmei, lábszárai, fülei, farka, továbbá némely belső részek, mint : máj, paczal, stb. Az apró marhában a
máj, zúza, szárnyak, lábak stb.
MARHAATKA, (marha-atka) ősz. fa. Kullancsféle féreg, mely a szarvasmarhák szőre, vagy juhok
gyapja közé veszi magát. V. ö. ATKA.
MARHABEHAJTÁS, (marha-be-hajtás) ősz. fa.
Különös ért. a tilalmasban talált marhának a károsodott fél által tettleges elvétele és magához hajtása,
hogy a kár megtérítéséig zálogul szolgáljon.
MARHABÉRLÉS v. BÉRLET, (marha-bérlés
v. —bérlet) ősz. fa. Haszonbér neme, midőn valaki
más marháinak hasznát veszi és ezen haszonvételért
bizonyos árt fizet, vagy valamely szolgálatot teszen,
melyeket azonban ugyanazon minőségben pl. korban
kell bármikor visszaadni, mint mikor átvette.
MARHABŐGÉS, (marha-bőgés) ősz. fa. A szarvasmarhának természeti erősb hangja, vagyis ily hangjának hallatása.
MARHABÖGÖLY, (marha-bögöly) ősz. fa. A
bögöly nevű légynek azon faja, mely különösen a
szarvasmarhákat lepi meg, és néha bőszülésig kergeti,
kínozza. V. ö. BÖGÖLY.
MARHABŐR, (marha-bőr) ősz. fa. Szoros ért. a
szarvasmarha lenyúzott bőre; ökőrbőr, tehénbőr, borjubőr, bikabőr. Marhabörökkel kereskedni. Néha jelenti a kikészített bőrt is.
MARHABÜZ, (marha-bűz) ősz. fa. A szarvasmarha kigőzölgéséből eredő sajátságos bűz.
MARHACSAPÁS, (marha-csapás) ősz. fa. Azon
törött út, vagy vonal) melyet az egymás után menni
szokott marhák nyomai képeznek. Úgy látszik, hogy
itt a csapás ám. lapát, a top gyöktől. V. ö. CSAP,
CSAPÁS.
MARHACSONT, (marha-csont) ősz. fa. Szoros
ért. a szarvasmarha csontja. A marhacsontokból ki/ötni a, velőt. Marhacsontokat égetni, és porrá tűrni,
örltni.
MARHACSORDA, (marha-csorda) ősz. fa. egy
seregben járó, legelő, tanyázó szarvasmarhák többsége, milyenek különösen : gulya, okorcsorda, tehéncsorda. Y. ö. CSORDA.
MARHACSŐSZ, (marha-csősz) lásd : MARHAŐRZŐ.
MARHACZIMER, (marba-czimer) ősz. fa. A
szarvasmarhának czimere, azaz egyegy felkonczolt negyede, melyet a kivágott egyes czombok, és környékeik képeznek. Y. ö. CZ1MER.
MARHADÖG, (marha-dög) ősz. fa. l) Járványos nyavalya, mely a marhákat öldösi, pl. midőn

MARHAEPE

MARHAKUPECZ

a nagy hőség és szárazság idején az úgynevezett százrétü paczal megromlik. 2) A betegségben elhullott
marha teste, hullája.
MARHAEPE, (marha-epe) ősz. fa. A marhának
epéje. V. ö. EPE.
MARHAFAGYGYÚ, (marha-fagygyú v. ragyjii)
ősz. fa. Marhából való fagygyú, kiUönböctetésnI mis
állatok fagygyujától. Ökör-, tehén-, juhfagygy*.
MARHAFEJ, (marha-fej) ősz. fa. A marnának
feje, különösen midőn levágják, s eleségül árulják,
és használják. Marhafej tormával.
MARHAFÜL, (marha-fül) ősz. fa. A marhának
füle. MarhafiOekbSl fosott koctonya.
MARHAHAJTÁS, (marha-hajtás) ősz. fa. 1)
Általán, cselekvés , midőn valaki valahová marhákat
terel. 2) Különösen ám. marhalopás.
MARHAHAJTÓ , (marha-hajtó) ősz. fa. 1)
1. HAJCSÁR. 2) Ki orozva, vagy erőszakosan más
marháját elhajtja, marharabló.
MARHAHIZLALÁS, (marha-hizlalás) őse. &.
Szarvasmarháknak , melyek bénaságnk főleg pedig
öregségök miatt, igáztatásra avagy tenyésztésre nem
alkalmasak, vágószékre eladás végett bővebb élelmezése.
MARHAHÓLYAG, (marha-hólyag) ősz. fn. A
négylábú marhának vízhólyaga. Marhahótyagból csinált dohánytacskó, erttény. Marhahétyaggal bekötni
át üvegek stáját. V. ő. HOL Y ÁG.
MARHAHÚS, (marha-hús) ősz. fa. Szoros ért. a
levágott ökörnek, vagy tehénnek húsa. Néhait, nevezetesen túl a Dunán általán tehénhúmak mondják.
Marhahús füve, paprikásán, gulyásosan. Részek sserént: stegy,rae\y a melléből van (Brust, weiche Brust);
izegyfej (Brustkern); hasaalja; tarja, a nyakától a
három első bordáig véve, nyaka tarja (Halskarb), világos tarja (Kernkarb) ; far, fartő, hosttú fartő (lángé Schwanzel), rövid fartő, (Hievel-Schwanzel); cctmer, azaz czombja, hátszín (Ried); lapictka (Schulter) ; felsár (Oberschal); dagadó (Banch-fleck) stb.
MARHAHÚSLÉ, (marha-hús-Ié) ősz. fa. Lé,
melyben bizonyos járulékokkal marhahúst főztek. Zriros, sovány marhoMslé. V. ö. MARHAHÚS.

MARHAHÚSLEVES, (marha-hús-leves) ősz. fn.
1. MARHAHÚSLÉ.
MARHAJÁRÁS, (marha'járás) ősz. fa. 1) 1.
MARHACSAPÁS. 2) Legelő, melyre a marhát haj.
tani szokták.
MARHAKÁR, (marha-kár) ősz. fa. A marhákban dög által vagy másképen szenvedett veszteség;.
MÁRKAKERESKEDÉS , (marha-kereskedés)
ősz. fa. Kereskedés, melyet valaki marhákkal, nevezetesen szarvasmarhákkal űz.
MARHAKERESKEDŐ, (marha-kereskedő) ős*,
fa. Ki szarvasmarhákat elad és vészen. Y. ö. KERESKEDŐ.
MARHAKÜPECZ, (marha-knpecz) 1. MARHAKERESKEDŐ.
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MARH4T.AR, (mwha-láb) ősz. fa. A szoros ért.
Tett marhának, nevezetesen ökörnek, tehénnek liba.
Kocsonya apróra vagdalt marhalábbál.
MABHAT.EPF.NYTg, (marha-lebenye) ősz. fa. 1.
LEBENYE.
MARHALEGELŐ, (marha-legelő) ősz. fa. Legelő, melyen szorosabb ért vett marhák élődnek, kfilönböztetésttl a libameaotol, vagy ingoványos zsombékoktól, melyeket különösen a disznók járnak. Mátyusföldén: baromélö. Az ökrök legelője különösen :
tfkörmetö.
MARHALÉGY, (marha-légy) ősz. fa. Általán,
legyek faja, mely különösen a marhákra szeret szállanL V. ö. MARHABÖGÖLY.

m. ökrök, tehenek,lovak, juhok stb. számára. V. ö. TAKARMÁNY.
MARHATARTÁS , (marha-tartás) ősz. fa. A
,marha' név alatt értett marhafajoknak takarmányozása ; szélesebb értelemben annyi is mint marhatenyésztés.
MARHATENYÉSZTÉS, (marha-tenyésztés) ősz.
fa. A négylábú marhák, ú. m. ökrök, tehenek, juhok,
lovak, disznók szaporítása, különösen gulyák, ménesek, nyájak, kondák által. Szorosb ért. szarvasmarhák szaporítása.
MARHATENYÉSZTÉSI , (marha-tenyésztési)
ősz. mn. Marhatenyésztésre vonatkozó, azt illető. Marhatenyétttéti gazdaság} kiadatok, jövedelem.
MARHATENYÉSZTŐ, (marha-tenyésztő) ősz.
MARHALOPÁS, (marha-lopás) 1. MARHAHAJfőés
mn. Gazda, ki különösen marhák tenyésztéséTÁS. 2)
MARHALOPÓ, (marha-lopó) ősz. fa. 1. MAR- vel foglalkodik.
MARHATIZED, (marha-tízed) ősz. fa. Tizedadó
HAHAJTÓ. 2)
MARHANYELV, (marha-nyelv) ősz. fa. A szo- neme némely marhafajokból, különösen aprómarhákrosb ért. vett marhának nyelve. Ökifrnyelv, tehénnyelv, ból, mely már nálunk megszűnt
MARHAVÁGÁS, (marha-vágás) ősz. fa. A leboryvnyelv. Füstölt marhanyelv tormával, ecsettel.
MARHAÓL, (marha-ól) ősz. fa. Ól, melybe a ütött szarvasmarhának feltagolása, s darabonként kimarhákat rekesztik , bekötik. V. ö. ÓL, DISZNÓÓL, mérése.
MARHAVÁGÓ, (marha-vágó) ősz. fa. 1) SzeTYtJKÓL.
MARHAÖRZÖ, (marha-őrző) ősz. fa. Személy, i mély, nevezetesen mészáros, ki a szarvasmarhát
ki marhákra, főleg legeltetéskor, őrizet végett felü- agyonüti, felkonczolja, és kiméri. 2) Fejsze, melygyel; s ha különösen lőszerrel is fel van fegyverkez- lyel a szarvasmarhát agyon ütik. Azon szerszám neve, melylyel a leütött barmot konczolják, tagló.
ve, máskép: marhactSsz.
MARHAVÁM, (marha-vám) ősz. fa. Vámadó,
MARHAPACZAL, (marha-paczal) ősz. fa. Páccal a levágott marhából, és belőle készített étel. Pát- vámdíj, melyet valamely vámvonalon áthajtott marhától fizetni kell.
tétom marhapactaUal. V. ö. PACZAL.
MARHAVÁSÁR, (marha-vásár) ősz. fa. Vásár,
MABHAPÁSZTOR, (marha-pásztor) 1. MARmelyen négylábú, nevezetesen szarvasmarhákat árulHAŐRZŐ.
MARHAPECSENYE, (marha-pecsenye) ősz. fa. nak, baromvásár. A lovakra nézve különösen lóvásár.
L MARHASÜLT.
MARHA H, (mar-h-a-as) mn. tt. marhás-t v. —át,
tb. —ok. 1) Marhákkal bővelkedő, széles ért. véve.
Marhát hajó, áruval, eleséggel terhelt hajó. 2) Szorosb. ért szarvasmarhákkal biró. Marhát gatda. V.
ö. BCARHA.
MARHASÜLT, (marha-sült) ősz. fa. A marhahúsnak bizonyos részei sülve, mint: vetetUlt, feherttít, rottOyot, feltár v. feltol.
MARHASZÁM, (marha-szám) ősz. fa. Egy vagy
több marhafajnak öszves száma, öszves mennyisége.
MARHASZÉM, (marha-szem) ősz. fa. ^Tulajdon értelemben a szarvasmarhának szeme. 2) 1.
ÖKÖRSZÉMFÜ.
MARHASZÍV, (marha-szív) ősz. fa. A négylába
marhák, különösen szarvasmarha szíve.
MARHASZŐR, (marha-szőr) ősz. fa. A szarvasmarhának szőre. Marhat*Srrtl tömött derekaly,vánko», pamlag.
MARHASZÜLESÉG, (marha-szűleség) 1. MARHATAKARMÁNY.
MARHATAKARMÁNY, (marha-takarmány) ősz.
fa. Takarmány, azaz szttleség a négylábú marhák, n.
AKAD. XAOY 9ZÓTÍR. IV. KÖT,

MARHAVELŐ, (marha-velő) ősz. fa. Velő a
négylábú, különösen szarvasmarhák csontjaiban. Marhavelövel kétttíett levet, katonabéles. MarhavelSbol f i
zsírból csinált hajkenöcs.

MARHAVÉR, (marha-vér) ősz. fa. A négylábú
marhák vére, különösen, ökörvér, tehénvér, borjuvér.
Marhavérrel bekent méttártték.
MARHAVÉSZ, (marha-vész) ősz. fa. 1. MARHADÖG.
MARI, női kn. tt. Marit. Mária kicsinzője. Más
kép : Marit, Mariska, Marcta, Marika, Manyi, és a
,Mari'-ban levő némely betühangok áttételével :
Irma.
MÁRIÁD (héber nyelven ftlQ; ám. keserűség,
keserv, mások szerént DS">JD Mózes nővérétől vette
eredetét, mely szóval egyezik az arab Merjemil név
is); női kn. tt Máriát. A héberektől kölcsönözött, s
a keresztényeknél köz ismeretben és divatban levő
név, főleg azon oknál fogva, mert Idrezítfrok anyja
viselte, ki a magyaroknál máskép: Sttiz Mária, Boldogságot tsite, Boldogasszony, Stttz anya, Isten anyja
czírnekkel illettetik. Azon tiszteletnél fogva, melybei*
íj
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Krisztus anyja különösen a római és görög keresztény egyházban áll, több innepek hivatnak e névről,
d. m. január 23. Mária v. Boldog atszony eljegyzése;
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, azaz
Mária tisztulása; mart. 25. QytimSUxoUó Bőid. napja,
vagyis az angyali idvezlet hirdetése; fekete hét pénteknapján, fájdalmat Szűz v. hét fájdalma szűz Mária,
július 2-án Sarlót Bőid. napja; augusztus 15. Nagy
Bolgogasszony hava , máskép Mária mennybemenetele , sept. 8-án Kisasszony napja, azaz Mária
születése; utána való vasárnapon Mária v. Boldogasszony neve napja; decemb. 8-án Boldogasszony főgantatáta. A hónapok közöl kettő neveztetik róla :
Boldogasszony hava, azaz január, és Kisasszony hava,
augnstus. A nép némely virágokat és növényeket nevezett el róla, milyen az illatos Mária levele. Viselik
e nevet több helységek is.
MÁRIAFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvá-ra,
—n, —ról.
MÁRIAHÁZA, puszta Pest m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.
MÁRIAKÉP, (Mária-kép) ősz. fn. Kép, mely az
Idvezítö anyját ábrázolja.
MÁRIANAP, (Mária-nap) ősz. fn. Minden innepnap, mely Mária tiszteletére rendeltetett V. ö.
MÁRIA.
MÁRIÁS, (mária-as) fn. tt. máriás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Régi magyar pénz neme, melyből három darab egy vonás forintot tett, s egy-egy tizenhét
ezüst krajczártértNevét a rajta levőMária képtől kapta.
MARIAUDVAR, puszta Mosón m.; helyr. —udvar-ra, —ön, —ról.
MÁRIAVÖLGY, falu Pozsony, puszta Fehér m.;
helyr. —völgy-re —ön, —rSl.
MARIG, (már-ig) ih. Már is, ily hamar. Marig
bele untál a munkába t
MARIKA, MARIKA, MARÍNRA, MARISKA,
tt. Marikái, Marínkát stb. 1. MARI.
MARIN, NAGY MARIN, fn. tt. marín-t, tb.
—ok. A székelyeknél ám. tályog, fültőn, nyakszirten
vagy egyebütt keletkező nagy csomós kelés (Kriza
J.). Eredete homályos, hacsak a ,marúl' v. ,marju'
ige mar v. marj gyökét nem veszszük itt is alapul.
MARIS, tt. Marís-t, tb. — ok ; 1. MARI.
MÁRIS, (már-is) ősz. ih. 1. MARIG.
MARIZSGÁL, (mar-izs-g-ál) kies. gyak. áth. m.
marizsgál-t. 1) Valamit apróra marogat. 2) Valamit
marokkal fogdos, nyomdos.
MARIZSGÁLÁS, (mar-izs-g-ál-ás) fn. tt. marizsgálás-í, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit marizsgálank.
MARJ, (mar-j) fn. tt. marj-at. Értelmére nézve
1. MAR, (2), fn. A j toldalék hang, mint az orj, eperj,
szederj, karéj, taréj s némely más szókban.
MARJA, KIS-, 1. a K-ban; NAGY—, ÚJ-,
puszták, Bihar m.; helyr. Marjá-ra, —n, —ról.
MARJÁNCZ, puszta Somogy m.; helyr. Marjáncz-ra, —ön, —ról.

MARJIT— MARKOL
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MARJÍT, MARJIT, (mar-j-it) áth. m. marjtt-oU,
htn. —ni v. —ám, pár. —*. Valamely tagot csuklójában kimozdít, kimenyít, kifiezamít Gyöke a mozgást jelentő mar. V. ö. MAR, elavult gyök.
MARJÚL, (mar-j-úl) önh. 1. MARUL.
MÁRK, (1) férfi kn. tt. Márk-ot. A négy evangéliomfrók egyikének neve. Marcus. Biíeaszentetö Márk
napja. A latinban vagy marcus-tí>l eredett, midőn pörölyt, vagy a mos (gén. maris) szótól lett elsőben maricuf, midőn férfiast jelentene.
MÁRK, (2), falu Zemplén m.; helyr. Márk-ra,
—ön, —ról.
MÁRKA, fn. tt. márkát. Sulymérték (fél font)
melylyel főleg aranyat és ezüstöt mérnek. Egy márka arany 24 karatot teszen, és egy karát 12 szemért
(grant). Hajdani időkben külföldön egy ezüst márka
nyolcz obont (nncziát) vagy 16 latot tett, s. egy unczia egy tallért. De ezen számítás a 14-dik században megváltozott, s már ekkor egy ezüst márka csak
három forintból állott A mostani új pénzláb behozatala előtt a finom kölni márka tizenhárom ssáaz tallért és nyolcz garast, vagy tizennégy porosz tallért,
vagy 20 conventiós forintot tett A régi magyar iratokban a márka (latinul: marca) girá-tak nzveztetik.
L. GÍRA.
MARKAFALVA, falu Trencsén m.; helyr.
—fatoá-ra, —n, —ról.
MARKAKÖPI, 1. MARKAPÖKI.
MARKAPÖKI, (marka-pöki) ősz. mn. és fn. Gúnyosan szólva ám. hetvenkedő, dicsekedő, magát hányóvető, különösen ki magát bátornak, vitéznek, vállalkozónak hirdeti,de csak szájjal az,nem pedig tettel.
Erről t. i. mondani szokás, hogy pOki a markát, mint
az erős kézi munkához készülő ember szokott tenni.
MARKASZ, falu Heves m.; helyr. Markatz-ra,
—ön, —ról.
MARKÁSZ, (mar-ok-ász) ön. és áth. Szokottab
bán 1. MARKOLÁSZ.
MÁRKASZÉK, faluk Bihar és Kraszna m.; helyr.
—szék-re, —én, —rtil.
MARKGRÓF, törökmagyarosan: narcnbán, 1.
ŐRGRÓF.
MARKHÁZA, puszta Nógrád m.; helyr. —házá-ra, —n, —ról.
MARKÓ, (1), 1. MÁRK.
. MARKÓ, (2), falu Veszprém m.; helyr. Markóra, —n, —ról.
MARKÓCZ, faluk Somogy és Vas m.; helyr.
Markócz-ra, —ön, —ról.
MÁRKOD, erdélyi falu Maros székben; helyr.
Márkod-ra, —ön, —ról.
MARKOL, (mar-ok-ol) áth. m. markol-t. Valamit marokkal megfog, marokba szorít Kardot, kapál,
kaszát markolni. Verekedésben megmarkolni át ellenfél üsttíkét. Belemarkolni a zsákba. Kimarkolni néhány
húszast az erszényből. Felmarkolni a vágott dohányból
néhány pipára valót. V. ö. MAROK.
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MARKOLÁS, (mar-ok-ol-ás) fia. tt mrkolds-t, kotanyos a katonák számára holmi ételekkel és itatb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit lokkal üzérkedik.
markolunk, marokba fogónk, szorítunk.
MARKOTÁNYOSNÉ, (markotányos-né) öesr. fn.
MARKOLASZ, (mar-ok-ol-ász) önh. m. marko- Markotányos felesége.
MARKOTÁNYOSNÖ, markotányos-nő) ősz. fa.
laté-töm, —tál, —ott, pár. —w. Valamiben marokkal kotonoz, kutat. Zsebében könyökig markolom, i 1. MARKOTÁNYOS alatt.
MARKOTÁNYOS8ÁG, (markotány-os-ság) fn.
nem talál temmit. A rákfogók a partlikakban markott
markotányosság-ot,
harm. szr. —a. Markotányosi
latotok. Használtatik áthatólag is, s ám. marokkal
fbgdoB valamit A vetS kimarkolássta a magot a lepe- üzérkedés, keresetmód.
MÁRKUS, férfi kn. 1. MÁRK.
dőből.
MARKUSFALU, falu Szepes m.; helyr. —faMARKOLÁ8ZÁ8, (mar-ok-ol-ász-ás) fn. tt roarkoláetdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,midőn lu-ba, —bán, —6$.
valamiben vagy valamit markolaszunk.
MARKOLAT, (mar-ok-ol-at) fa. tt markolat-ot,
harm. szr. —öv. —ja. Bizonyos kézbeli eszközök
azon vége, vagy nyélrésze, melyet marokba szokás
szorítani, midőn használjuk. Különösen a kard, tőr,
késféle fegyverek és eszközöknek többnyire görbe a
fogója. Megragadni a kard markolatát. A tort markolatig betitni. Máskép : maroklár, fogató, fogantyú,
Mda.
MARKOLATTÁ, (markolat-fa) ősz. fn. Általán,
némely eszközökneb fából való nyaka,fogója, melyet a
velők bánó markába fog, milyenek a hegedű, brúgó
nyaka, vagy a kaszanyélnek horgas fogatója.
MARKOLATGOMB, (markolat-gomb) ősz. fn.
A kardnak gomb, vagy karikaforma feje, mely a
markolatot képezi. V. ö. MARKOLAT.
MARKOLATKOSÁR, (markolat-kosár) ősz. fn.
Sodronyból vagy vas lemezből álló gyürüzet a kard
markolatán, mely a vívó kezét az ellencsapástól védi.
MARKOLYA8ZILVA, (markolya-szilva) ősz.
fn. Fekete, apró szemű, igen édes szilvafaj.
MARKOS, (mar-ok-os) mn. tt. markos-t,\. —át,
tb. —ok. 1) Átv. ért mondjuk emberről, ki izmos
kézzel, karral, és marokkal bir. Markot legény. 2)
Lómértékre alkalmazva ám. bizonyos számú maroknyi magasságú. Tisenhat markos ló. V. ö. MAROK.
MARKOS, (1), 1. MÁRK.
MARKOS, (2), erdélyi falu f. Fehér m.; helyr.
Afdrkot-ra, —ön, —ról.
t
MÁRK08FALVA, erdélyi falu Kezdi székben;
helyr. —faloá-ra, —», —ról.
MARKOTA, női kn. 1. MARGITA. Van ily nevű
helység is Győrvármegyében, melyről közmondás:
Heten vannak, mint a marhalai ördögök, t i. .Ördög'
nevezetű lakosok; helyr. Markotá-n, —ró, —ról.
MARKOTÁN, MARKOTÁNY, lásd: MARKOTÁNYOS.
MARKOTÁNYO8,m.tt.marfc><d»y<w-Mb. -ok,
harm. szr. —a. Személy, ki a katonáknak a laktanyákban és táborban, ételeket, italokat árul. Az olasz
mercatante (kereskedő) s német Marketender után alakult, mint fYiAmtann-ból furmányos. A nőszemély
markotányotnö.
MARKOTÁNYOSKODIK, (markotány-os-kodik) k. m. markotányoskod-tam, —tál, —ott. Mintmar-

MÁRKUSFALVA, l. MÁRKO8FALVA.

MÁRKUSRA, falu Gömör m.; helyr. Markuská-ra, —n, —ról.
MARKU8ÓCZ, falu Vas m.; helyr. Markusóctra, —ön, —ról.
MARMONY, puszta Szepes m.; helyr. Marmonyba, —bon, —ból.
MARMOTA, fn. tt marmotát. A patkányok neméhez tartozó állatfaj, melynek négy körme, rövid és
vékony szőrű farka, felfújt pofája, s két felől bajuszféle szőre van. Nagyságra a tengeri nyúlhoz hasonló.
(Mus marmota.) A havasok üregeiben lakik, s a télnek nagyobb részét alva tölti.
MÁRNA, fa. tt. márnát. Linné szerént a pontyok neméhez tartozó halfaj, melynek fő különböztető jegye, hogy bajuscszőre van; innen latinul: barbo v. barbus, németül: Bartfitek. Közel áll hozzá a tót
mrena.
MARÓ, (1), (mar-ó) mn. tt. maró-t. 1) Ami fogakkal mar, azaz tép, szakgat, harap valamit Egymátt maró ebek. 9) Átv. ért valamely erős nedv, mely
bizonyos testeket mintegy megmar, megrág. Maró
eetet. 3) Képes kifejezéssel a kedélyt, szívet győtrő,
kínzó. Lelket maró gonotuági öntudat. Néhutt tájdivatosan ám. törő, de ez értelemben inkább moró, a
mór gyöktől, melyből lett morcra, marttól. Ily értelemmel bir ezen mondatban is : Töri, marja (zúzza)
magát.
MARÓ, (2), erdélyi falu Doboka m.; helyr. Maró-ra, —n, —ról.
MARÓC8A, falu Baranya m.; helyr. Marócsára, —n, —ról.
MARÓCZ, faluk Baranya és Szála m.; helyr.
Maróct-ra, —ön, —ról.
MAROF, puszta Szála m.; helyr. Marof-ra,
—ön, —ról.
MAROGAT, (mar-og-at) gyak. áth. m. marogattam, —tál, —ott, pár. marogass. Gyakran, vagy ismételve v. folytonosan mar. Át ütőbe vett ökröt marógatják a steUndekek. Szokottabban: mardog.
MAROK, (mar-ok) v. MARÉK, (mar-ék) fn. tt.
markot, harm. szr. —a. kicsiny, maroketa, markocaka. 1) A szoros ért vett kéznek azon öble, alsó v.
belső része melyet a tenyér, és féligmeddig begörbített ujjak képeznek.Marokká alakítjuk kezünket,midőn
vele fogni vagy bele szorítani akarunk, s ennélfogva

8*
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. MAROKLIK, (mar-ok-lik) k. m. maroU-oti, htn.
—óm. Lőrinci Károly szerént a kapnikbányai MÓjárásban ám. ficzamodik, meg- vagy kimarni , kivagy elfordul. Karom a vallómban megmaroklott.
MAROKNYI, (mar-ok-nyi) mn. tt. maroknyi-*,
tb. —ok. Tulajd. ért akkora mint a marokká alakított kéz, vagy annyi, ami egy marokba fér. Tisenhat
maroknyi ló, melynek magassága tizenhat marok. Maroknyi W*a. Átv. ért kicsi, kevés. Maroknyi sereg.
Egy maroknyi liftté sincs. V. ö. MAROK.
MARÓKŐ , (maró-kő) ősz. fn. Lásd : POKOLKŐ.
MAROKPAPI, falu Bereg m.; helyr. Márokpapi-ba, —bán, —ból.
MAROKVAS, (marok-vas) ősz. fn. Vas lemez,
melyet alul a tengelyhez forrasztanak, s mely a tengelyt mintegy marokként általfogja, megmarkolja.
Szélesb ért akármely lemez vasból, mely öszvetartó
kapcsul szolgál.
MAROKVASAZ, (marok-vasaz) ősz. áth. Valamely eszközt marokvassal ellát. A keréktengelyt megmarokvasami.
MAROKVERÖ, (marok-verő) ősz. fn. 1)
Arató munkás, ki a markokra rakott gabonát kévékbe köti. 2) Azon czövek, melylyel a kévekötő munkás a kötelet a kévékre tekeri, s azokat veregetve
egyengeti.
MAROKZÁLOG ,ösz. fn. Ingó zálog, kézi zálog.
MARON, falu Kraszna m.; helyr. Máron-ba,
—bán, —ból.
MAROS, (1), (mar-os) mn. tt maros-t v. —ai,
tb. —ok. Maró, azaz rágó. Mondják némely erősnedvekről,melyek bizonyos testeket mintegy marva, rágva
megpuhítanak. Igéből lett melléknév, mint: takaros,
pirtíos, néhol: pirítós, magasítót. Szokottabban megnyújtva : marós.
MAROS, (2), folyóvíz, mely Erdélyből ered, és
Szegednél a Tiszába foly.
MAROS, (3), 1. MAROSSZÉK.
MAROS, (4)NAGY—.mváros, KIS—.faluHont
m.; helyr. Maros-ra, —ön, —ról.
MARÓS, (mar-ó-s) mn. tt marós-t v. — át, tb.
—aí-.Maró tulajdonsággal bM.Marót eb.Marót nedvek.
MAROSD, puszta Somogy m.; helyr. Marosd-on,
—rá, —ról.
MAROSFALVA, falu Bars m.; helyr. -fokára, —n, —ról.
MAROSKÖZ, (Maros-köz) ősz. fn. A Maros folyó és Fehér- Körös közt fekvő vidék.
MAROSSZÉK,a székelyszékek egyikeErdélyben.
MAROS-VÁSÁRHELY, érd. város Maros székben; helyr. Vásárhely-én v. —t, —re, —ről.
MARÓT, puszta Somogy m.; helyr. Marót-ra,
— ön, —ról.
MARÓTH, ARANYOS—, mváros Bars m.;
MAROKLÁR, (mar-ok-la-ar) fn. tt. maroklár-t, APÁT—,EGYHÁZAS—, faluk Hont—, PILIS—,
Esztergom, PUSZTA—, puszta Somogy m.; helyr.
tb. —ok. L. MARKOLAT.
MAROKLAT, 1. MARKOLAT.
Maróth-ra, —ön, —ról.

mindig kell bizonyos üregnek lennie, mibe a megszorítandó tárgy beférjen. Ha ujjainkat oly szorosan begörbítjük, hogy körtök és a tenyér között semmi hézag nem marad, akkor a marokból Ököl lesz, melylyel nem fogni vagy szorítani, hanem fltnij vagy döfni
szoktunk. Valamit marokba fogni, marokkal sttdni,
marokban tartami. A gabonát marokkal vetni. Az aratóknál, egy marok buta, árpa, illetőleg nád, káka, melyet az arató egy nyalábban a földre fektet — Markokban fekvő gabona, melyet még kévébe nem kötöztek. Innen öblös mérték gyanánt is használ tátik. Egy
marok littt, ami egy marokba fér. Egy marok
föld. Jobb egy marok sterencse , mint egy kSböl
éi». (Km.). Ez esetben nyi képzővel is párosul: maroknyi. 2) Mint kisebbféle mérték neme jelent átv.
ért kicsit, keveset. Marok had, marok nép. Egy marok szénám sem termett. 3) Mennyiben a marokkal valamit fogni, tenni szoktunk, jelenti az erőnek alkalmazását, munkához való készülést ezen mondatokban:
pöki a markát, azaz erős munkához készül, vagyis inkább csak hetvenkedik, magát hanytorgatja.
„Csak köpi az markát — de megássa árkát,
Ej-ei rizskásának mondja az tatárkát"
Ének a XVI. századból. (Thaly K. gyűjt).
Markába szakadt a hantgság. (Km.). 4. Mérték, melylyel a lovak magasságát szokás mérni. Egy marok
négy bécsi hüvelyket tesz, és így három marok egy
láb. Tizenöt markot ló, mely körme aljától föl a marig tizenöt maroknyi, azaz öt lábnyi magas.
Mi e szó elemzését illeti, gyöke mar azon szók
osztályába tartozik, melyekben az ár kört, görbeséget, kerek hajlást, körmozgást jelent, milyenek far,
paripa, parittya, párocska, varsa, ide tartozik burok,
süt a görbeségre vonatkozó forog is. A görög és latin nyelvekben is a markot jelentő szók fogalom és
hangviszonyban látszanak állani a kerekdedséget és
forgást jelentő szókkal. A görögben yvit\.ov (vola) és
YÍ'iji (vultur) ; továbbá a latin vola rokon a volvo, voltw (vultur) szókkal; valamint a latin vultus is (voltus) az emberi arcz kerekdedségére látszik vonatkozni. Különösen a magyar ,marok' is fordulást jelent a
tájdivatos ,maroklik' szóban. Mindenek fölött figyelmet érdemel a hangokkan is egyező, bár elavult görög M^4PH, mely kezet jelent, s viszonyban áll a
ftágatm igével, mely ám. megfogom, körülfogom stb.
s még inkább a perzsa maradt =* marok (Beregszászi).
MAROK, falu Bereg m.; NEMET—, HERCZEG-—, Baranya megyében; helyr. Márok-ra, —ön,
—ról.
MARÓRA, (mar-ó-ka) fn. tt. marókát. Bogárnem, fonaldad, csipkés csápokkal, és tompa falammal
(Mordella.)
MAROKHÁZA, erdélyi falu Doboka TÓT—,
falu Nógrád, m.; helyr. —házá-ra, —n, —ról.
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MARÓTLAKA, erdélyi fala Kolos m.; helyr.
—laká-ra <—n, —ról.
UÁRPOD, erdélyi falu Újegyhá* szász székben;
helyr. Márpod-ra, —ön, —ról.
MARS, fb. tt.mart-ot. 1) Afrancziamorc&eután
ám. hadi rendben való lassúbb vagy gyonabb lépes,
vagy ily lépésben átázás. Egyszersmind menést parancsoló vezényszó, magyarul: indulj l menj! 2) zenemű, melynek időmértéke a lépés időmértékével
egyezik, azaz valamely ütenyrészre egy lépés esik;
magyarosan: induló.
MARS, fa. tt martot. A római hitregében a hadak istenének vagy hadúrnak neve, Görögül : /í*p»/í
(erős ?) A csillagaszatban 4-ik bolygó (planéta) neve.
MARSGYAKORLAT, (mars-gyakorlat) ősz. fn.
Katonai gyakorlat a hadrendi lépésben.
MARSNAP, (mars-nap) ősz. fn. Azon nap, midőn a költöző katonásig a kiszabott úton előhalad,
különböztetésttl a pihenő- vagy nyugnaptól (Rasttag).
MAR80L, (mare-ol) önh. m. martol-t. Marsban
megy, hadi csapatként vagy hadi rendben átázik.
(Marschiren). Közkatonai nyelven: mattrot.
MARSOLÁS, (mars-ol-ás) fn. tt. marsolás-t, tb.
—ok. Hadi rendben vagy hadi csapatként utazás.
MART, (mar-t) fa. tt mart-ot, harm. szr. —ja.
1) Molnár A. szerént, littus, és rípa, tehát jelent általán vízpartot, legyen az tenger, tó, vagy folyó.
„Duna martján két szép nádszál,
Mind a kettó szépen talál."
Népdal.
Néhntt azonban a ,mart' inkább a kisebb folyókról, a
,part' a nagyobbakról van szokásban. Ellenben némelyek szerént partja a tengernek van, s megegyezik vele a latin portut, a müncheni codex irója is ez
értelemben használja. 2) Szélesb ért. nemcsak a víznek van martja, hanem akármely térségnek vagy
hegynek, hol a föld kisebb-nagyobb mértékben fölmagasodik, és meredek, honnan a székelyeknél hallani : fül akartam menni a hegyre, de nagy martra
afeufóam.^Ezen értelem rejlik a Magatmart, VorOsmart, Martot helynevekben is.
Nincs kétség benne, hogy a mart és part szókban az emelkedés, magasság alapfogalma a jellemző*
tea, melyet különösebben az ár, illetőleg az r hang is
jelképez, s rokon hozzájok a felhangn mered is, honnan: meredek. Ugyanezen alapfogalom és alaphang rejlik a latin rípa, portut szókban. V. ö. MAR, (sJ),
főnév.
MÁRT, (mar-t) áth. m. márt-ott, fatn. — ni v.
—ám, pár. —«. Valamely testet bizonyos nedvbe
ereszt, lenyom, lemerít, jobbára azon czélból, hogy
nedvessé legyen, átázzék, vagy a nedvet fölmérje
vele. A szivacsot, száraz ruhát vízbe mártani. Kanalat
mártani a lébe. Kenyeret martam a beesinaltba. A bőröket bemártani a vübe. Kenyérrel kimártani a kápotetát. Hústól kimártani a tormáslevet. Gyertyát mártani, am.a híg fagygynba eregetett fonalat gyertyává ala-
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kítani. Ez igében a t cselekvést, tevést jelentő képző,
mint a tart, tért, vént igékben, s-gyöke már, melynek vékony hangon megfelel a mer, merít, merül, és
a latin: mergo. Eredeti jelentése kétségen kívül az ár
szótagban, illetőleg szóban rejlik, s az m leginkább
csak előtétül szolgál, ami világosan kitetszik abból,
hogy árt, m nélkül is szinte márt értelemben használtatik, ezen kifejezésben: magát valamibe ártani, azaz
mártani.
MÁRTA, női kn. tt. Mártát. Ismeretes bibliai
személy neve, ki házában vendégül fogadta az Idvezítőt, s kitűnő készséggel szolgála neki. SthrVgö, storgalmatos Márta. Némelyek szerént sziriai nyelven ám.
háti úrnő, mások szerént héber erdetü s ám. szomorú.
MARTALÉK, (mar-t-al-ék) fn. tt martalék-ot,
harm. szr. —a v. —ja. Ragadmány, zsákmány, melyet a fenevadak fogaikkal mardosva vagy körmeikkel marczangolva szereznek. Szélesb ért. rablás vagy
erőszak által szerzett jószág.
„Ne adj martalékra az idegeneknek ,
Kik mind azon vadnak hogy megemészszenek."
Versezet a XVI. szászadból (A magyar nyelv és írod.
Toldy F.-től).
Elemezve : mardaUk, az elavult mardal (ám. mardos)
törzsöktől, melyből mardalódik és martalocz is származott.
MÁRTALÉK, (már-t-al-ék) fn. tt. mártaUk-ot,
harm. szr. —a v. —ja. Hígan készített, leves főzet,
mint mellékétel, valamely más ételhez, melyet bele
mártogatva szokás enni. Paradicsomalmás, vereshagy
mát mártalék.
MÁRTALÉKCSÉSZE, (mártalék-csésze) ősz. fn.
Csésze, melyben a mártalékféle főzetet, leves étket
feladják.
MARTALÉKHAJÓ, (martalék-hajó) ősz. fa.
Tengeri kalózok által elfogott és zsákmánynyá tett
hajó. Különbözik: martaloethají.
MARTALOCZ, (mar-t-al-ócz) fű. tt. martalóatot, harm. szr. — a v. —<*<*. Rabló, orv, ki rablásból
vagy zsiványságból, általán hamis úton, módon élősködik. „Ott megh esmerték az uram jobbágyi ökreit
szőrén mind, de azért nem adta megh, hanem egy
martalocz állatot elé koparíth és azzal azth vallatta
hogy az ökrek az tereké (ökrök az töröké) nem az
uram jobbágyié." Levél 1559-ből. (Szalay Á. 400
m. 1.). Dankovszky szerént martoloss az illír nyelvben személy, ki emberekkel mint rabokkal kereskedik. V. ö. MARTALÉK.
MARTALÓCZHAJÓ, (martalócz-hajó) ősz. fa.
Tengeri kalózok hajója, kalózhajó.
MÁRTÁN, falu Szála m.; helyr. Már tán-ba,
—bán, —ból.
MÁRTÁS, (már-t-ás) fn. tt. mártás-t, tb. —ok.
1) Cselekvés, midőn valaki valamit vagy valamibe
márt. 2) L. MÁRTALÉK.
MÁRTÁSCSÉSZE, (mártás-csésze) 1. MÁRTALÉKCSÉSZE.
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MÁRT AT-MÁRTON

MÁRTÁT, (1), (már-t-at) fa. tt mártat-ot,
harm. sir. —a T. —ja. Amit mártottak. Egy martat'
Ml való gyertyák.
MÁRTÁT, (2), (már-t-at) mivelt m. mdrtat-tan,
— tál, —olt, pár. martáét. Meghagyja, vagy parancsolja, hogy valaki valamit mártson. Gyertyát martaim.
MARTFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —falvd-ia, —n, —ról.
MARTFŰ, puszta Heves m.; helyr. —fU-re,
—n, —rSl.
MARTI, (mar-t-i) mn. tt. marti-t, tb. — ok.
Martról való, ott létező1, martra vonatkozó. Marti
föld, ssAio. Marti fecske. V. ö. MART.
MARTIKA, (mar-t-i-ka) fa. tt. martikát. Az egylakiak seregéből és négyhímesek rendéből valónövénynem ; hímvirágának csészéje négy levelű, bokrétája
négy metezésü, hímszálai hosszúk, anyavirágának csészéje nincs, bokrétája három-négy fogú, makkja egy
magvu. Az útiffihöz hasonló, tóparton tenyészik, s
innen a neve. (Littorella.)
MARTILAPU, (marti-lapu) ősz. fii. Köznyelven
a lókörmü stattyú (tnssilago farfara) neve, máskép
szintén köznyelven: kis édeslapu, lókSrömfü.
MARTINYA, falu Vas m.; helyr. Martinyd-ra,
—n, —ról.
MÁRTÍR, (a hellén páptt^-ból) fn. 1. VÉRTANÚ.
MARTIROM8ÁG, MARTLR8ÁG, 1. VÉRTANUSÁG.
MÁRTIUS, MÁRCZIUS, fn. tt. mdrtius-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A polgári évben sor szerént
harmadik hónap, magyarul böjtmát hava, újabb divattal : tavastelS v. harmadhó.
MARTIUSI (martios-i) mn. tt maríiun-t, tb.
—ok. Martinából való, martinában lenni szokott, martíusban keletkezett,készített, nőtt,virágzott stb. Mártiusi M, napfény, ser, virág, twatar.
MÁRTÓ, mn. és fa. tt mártó-t. Aki valamit
márt, illetőleg mártva készít. Gyertyamártó.
MÁRTOGAT, (már-t-og-at) áth. m mártogattam, —tál, —ott. Gyakran, ismételve márt valamit
Gyertyát mártogatni. A stenmyes ruhát vízbe mártógatm. A leves étket kenyérrel kimártogatni. Átv. ért.
mondják magyar tánczosról, midőn a tánczosnőt lelebnktatia, meg fölemeli.
MÁRTOGATÁS, (már-t-og-at-ás) fa. tt. mártogatái-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori cselekvés,
midőn mártogatnak valamit vagy valakit V. ö. MÁRTOGAT.
MARTON, NAGY—, falu, KIS—, sz. kir. v.
Sopron m.; helyr. Marton-ba, —bon, —bél.
MÁRTON, (1), (Sfars-tí>\ látszik eredetinek,
midőn annyit jelent mint: bátor, merész); férfi kn. tt.
Márton-t, tb. —ok, harm. szr. —ja. Martinas. Stent
Márton napja, noverab. 11-dikén. Sient Márton hegye, máskép: Pannonhegye v. halma. Márton lúdja,
melyet Márton napján ölnek, s mellcsontjából, és
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hátgerinczéből a legközelebbi tél időjárását szók a köznép jövendölni. Ha több rajta a vörösség, több leoz a
lágy idő, ha pedig nagyobbróazént fehér, sok lesz a
hó. A Márton lúdjának legendái eredete van, mert
midőn szent Mártont püspökké választotta a nép, szerénységből a Indák ólába bújt, de ezek felzajdalva
elárulták.
„Késő őszben volt ez a nap,
Már mindenütt elkele
Márton lúdja.«

Kisf. S.

A népmonda szerént szent Márton néha fehér lovon
jön, azaz havat hoz. £ nevet több helység viseli Ma
gyar és Erdélyországban.
MÁRTON, (2), NAGY—, falu Somogy m.;
helyr. Márton-ba, —bán, —ból.
MARTONFA, faluk Baranya és Szála, puszta
Vas m.; helyr. Afartonfá-ra, —n, —ról.
MÁRTONFALVA, faluk Gömör, Nyitra és Sza
bolcs m.; erdélyi falu Fehér m. és Kezdi székbea ;
helyr. Mártonfalvá-ra, —n, —ról.
MÁRTONHEGYE, erdélyi falu NagySínk szék
ben; helyr. —hegyé-re, —n, —röl.
MÁRTONKA, kicsiny, férfi kn. Kis, vagy fiatal
Márton, máskép: Marcti. V. ö. MÁRTON.
MÁRTON LÚDJA, ősz. fa. Lásd : MÁRTON
alatt.
MÁRTONNAP, (Márton-nap) ősz. fn. November 11-dike, mint Sz. Márton tiszteletére rendelt nap,
MÁRTONOS, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyr. Mártonos-ra, —ön, —ról.
MÁRTONSZŐLŐ, (Márton-szőlő) ősz. fn. Virágzásban elkésett szőlőfürt, mely a többinél apróbb
szemű, s Mártonnap körül érik meg.
MÁRTONTELKE, erdélyi falu Felső Fehér m.;
helyr. — telké-re, —n, — röl.
MARTONVÁSÁR , mváros Fehér m.; helyr.
— vdtár-ra, —ön, —ról.
MARTONYI, falu Bonod m.; helyr. Martonyiba, —bon, —ból.
MARTONYOS, falu Bács m.; helyr. Martonyo*ra, —ön, ~ról.
MARTOS, (mar-t-os) mn. tt. martos-t v. — át,
tb. —ok. Aminek marija, azaz parija van. Martot
patak, tó. Van ily nevű helység is Komáromvármegyében a Nyitra mariján; helyr. Martos-on, —ró,
-ról.
MÁRTYÁNCZ, fala Vas m.; helyr. Mdrtydna*ra, —ön, —ról.
MARUL, MARUL, (mar-úl) önh. m. marü-t.
Menüi, ficzamik, ficzamodik, kicsuklik, kirándul. Karja könyökben, lába, bokában kimarat. V. ő. MAR elavult gyök.
MARÚLÁS, MARULÁ8, (mar-úl-ás) fit. tt ma
rulás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Menülés, ficzamodik, midőn valamely tag kirándul a csuklójából.
MÁRVÁNY, fn. tt. márványt, tb. —ok, harm.
szr. —a v. —ja. A mészkőnek egyik tömött, finom,
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és szilárd szöveti! faja, melyet szép simára és fényesre lehet csiszolni. Színre nézve van fiattá fehér, égéssé* fekete, tarka, pettyet, csíkot, habos, eret stb. márvány. MárványUl. Márványból épített palota, líárványnyal kirakott folyató, fénylőm. Márványból állított emlék. Minthogy a márvány igen kemény, innen
képes kifejezéssel: márvány ttfv, kebel, ám. kemény,
érzéketlen. „Mert márványkő volna is akedszíve, de
megszánna, ha látná ked, mint vagyok." Mikes Kelemen levelei. Az igen sírna testeket is márványhoz
szokták hasonlítani. Sima, mint a márvány. Különösen a szép fehér bőrt a fehér márványhoz, alabastromhoz hasonlítják.
„Alabastrom fehér nyaka."

Faludi.

E szó egy a hellén : náoftaoog, latin : marmor, német Marmor, a tót mramor, franczia marbre, török
mermer, persa marvah stb. nevekkel. Alapfogalom
benne vagy az erőt szövedék, melyet csak nagy erőszakkal törhetni szét, s ezen fogalmat az r festőileg
fejezi ki; vagy a vörös és általában fényes szín, mely
némely fajnak szinte egyik tulajdona.
MÁRVÁNYALAPZAT, (márvány-alapzat) ősz.
fn. Valamely műnek pl. szobornak,épfiletnek stb.öszves alapja márványból.
MÁRVÁNYASZTAL, (márvány-asztal) ősz. fn.
Márványkőből készült asztal. Márványasztalon olvasni ás aranyat, ezüstöt.
MÁRVÁNYBÁNYA, (márvány-bánya) ősz. fn.
Kőbánya, melyből márványt fejtenek vagy ásnak.
MÁRVÁNYFEJTÉS, (márvány-fejtés) ősz. fn.
Kőbányai munka, midőn a márványtömegből hasábokat szakgatnak ki.
MÁRVÁNYFURÓ, (márvány-fúró) ősz. fn. A
kőfaragók aczéleszköze, melylyel a márványkőben likakat csinálnak.

MÁRVÁNYKÉP , (márvány-kép) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNYSZOBOR.
MARVÁNYKŐ, (1), (márvány-kő) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNY.
MÁRVÁNYKŐ, (á), paszta Gőmőr m.; helyr.
Márványkö-re, —n, —rtfi.
MÁRVÁNYKÖTÉS, (márvány-kötés) ősz. fn.
Könyvtábla, mely márványozott, azaz márvány módjára habos, pettyes papírral vagy bőrrel van borítva.
MÁRVÁNYKUPCSIGA , (márvány-kúp-csiga)
ősz. fn. A kúpcsigák egyik faja, melynek szép barna,
vastag, erős, és fényes tekenőjét, illetőleg tülkét hófehéraégü szívded pettyek tarkítják. (Conus marmoratus).
MÁRVÁNYLAP, (márvány-lap) ősz. fn. Márványkőből alakított lap, vagy tábla. Márványlapokkal terített padolat, folyató. Márványlapra vételt
tírírat.
MÁRVÁNYMÍVES, (márvány-míves) ősz. fn.
Kő- vagy képfaragó, ki márványból különféle müveket, pl. síremlékeket, szobrokat, edényeket stb. készít.
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MÁRVÁNYMUNKA, (márvány-munka) ősz. fn.
Mindenféle m fi, melyet márványkőből készítenek, pl.
emlékoszlop, asztal, medencze.

MÁRVÁNYMÜ, (márvány-mű) ősz. fn. 1. MÁRVÁNYMUNKA.
MÁRVÁNYMÜVES, 1. MÁRVÁNYMÍVES.
MÁRVÁNYNEMÜ, (márvány-nemű) ősz. mn.
Afféle vagy olyanféle mint a márvány.
MÁRVÁNYOS, (márvány-os) mn. tt márványos-t v. —át, tb. —ói. 1) Márványnyal bővelkedő,
márványt termő, márványnyal kirakott. Márványos
hegyek. Márványát f alak, padolat, folyosó. 2) Márványhoz hasonló színűre festett. Márványát könyvtábla. Szokottabban : márványozott.
MÁRVÁNYOZ, (márványoz) áth. m. márványoz-tam, —tál, —^ott, pár. —«. 1) Márványkővel
kirak, behúz, beföd. A fürdők, nyári paloták padolatát márványozni. 2) Márványt játszó, pettyes, csíkos,
eres, habos színekkel fest valamit. Meszelés helyett
márványozni a falakot. Papirt, bőrt márványozni.
MÁRVÁNYOZÁS, (márvány-oz-ás) fn. tt márványoeás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn márványoznak valamit. V. ö. MÁRVÁNYOZ.
MÁRVÁNYOZAT, (márvány-oz-at) fn. tt márványoeat-ot, harm. szr. —a. 1) Azon márványmü,
melylyel valamit kiraktak, befödtek, ékesítettek, stb.
2) Festett mű, mely a márvány színét utánozza. V. ö.
MÁRVÁNYOZ.
MÁRVÁNYOZÓ, (márvány-oz-ó) fn. tt. márványozó-t. Festő mives, ki márványszinre fest, tarkáz,
pettyez valamit.
MÁRVÁNYOZOTT, (márvány-oz-ott) mn. tt.
márványozott-at. 1) Márványkövekkel, lapokkal kirakott, födött, borított, ékesített. Márványozott falak,
folyatok. 2) Márványt utánozó színekkel festett. Márványozott bor, papír.
MÁRVÁNYSZOBOR, (márvány-szobor) ősz. fn.
Márványkőből faragott szobor. Átv. ért. feszes állású,
életnélküli, mereven magatartása ember.
MÁRVÁNYTÁBLA, (márvány-tábla) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNYLAP.
MÁRVÁNYTÖMEG, (márvány-tömeg) ősz. fn.
Tömörült márványdarab.

MÁRVANYZAT, 1. MÁRVÁNYOZAT.
MÁS, (1). mn. ésfn tt. máe-t, tb. — oi.Hasonlításra vonatkozik,mely által bizonyos pontban viszonyított személyek vagy dolgok és tulajdonságaik között
különbséget teszünk, vagyis azonosságukat tagadjuk.
1) Mint főnévi helyettes jelent minden személyt, bizonyos határozott személyen vagy személyeken kívül,
pl. Nem én küldöttem^ pénzt, hanem más. Márnák ttól
a levél, nem neked, öt szeretem, és kívüle senki matt.
Azt tudjuk mi is, mátok is. Ás a ti dolgotok, nem másé.
Péteréken kívül voltak ott mások is. Kövérebb a más
distna vagy szalonnája. (Km. latinni : Vicinum pecus
plenius uber habét).
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MÁS-MÁS
„Van itt kihez fogontozzam,
Máshoz nem is ragaszkodom."
Székely tánczvers.

2) Ellentétes jelentésű az önmaga, sajátmaga, tulajdon személyviszonyos azokkal, pl. Mátok ügyeibe avatkotván a mayáét elhanyagolja. Mátok háza, nem a
magáé előtt seper. Mátét báníja. Mátét nebánttdnak
hívják. (Km.) Könnyű a máiéból (t i. adni vagy költeni). Mát feletégét éli. Mát kárán nem akar tamdni.
Magadat okold, némáit. Ebé az, ami a máié. (Km.).
Mát kebelébe tted epret. (Km.). Más pénzére útik.
Mát májával estik. Mát énével gondolkonk. Mátokért
fárad, máira keret, nem magáért, ét magára. Mástól
reméü tsabadvlátt, Mátét kereti, magáét vettíi. Matt
vakar v. tittttí, maga rtihes. (Km.). Mit magad teheti*,
maira ne bűd. (Km.). Ne kívánd a máiét, tárttá meg
a magadét. (Km.). Ki magának rótt, márnák tem jó.
(Km.). Most korhol, maga nyakig ústik. (Km.). Ez
értelemben is főnév helyett áll. 3) Midőn elválasztó
ellentétül használtatik, ám. különböző személy. Más
nyomja a sajtót, t mát iststa a mitttot. Mát sterti a
piintt, ét mát költi el. Máinak vall étereimet, t valóban
matt tteret. Színié fa. 4) Mint melléknév! helyettes
am.nem ilyen vagy olyan mint bizonyos határozott valami, hanem amolyan, különböző tulajdonságú. Mát
legény voltál te hajdan. Mát ember válik belőle, mint
testvéréből. Mát keretetények voltak átok, nem ilyenek,
mint mi. 5) Tárgyakra vonatkozólag főnévül ám.
nem ez, nem azon határozott dolog, hanem különböző valami. Én pénzt kértem, t S matt adott. Mátról bestéi Bodóné, midőn a bor árát kérik. (Km.).
Az már mát. Máiban találja örömét, nem át írásban.
Mátra vágy nem péntre. Ezen értelemben dologra vitetve gyakran egyéb használtatik helyette, pl. Nem
kívánok egyebet, csak hogy még egyszer láthattam hátamat. Hát egyébbel (mással) nem szolgálhatok f 6)
Melléknév helyett ám. nem ilyen vagy határozott
olyan, hanem különböző. Ét egészen mát dolog. Mát
értelemben venni valamit. Más módot, ttokátt követni.
Mát világ. Mát világ volt akkor. Mát világra ment
tan. meghalt, elhagyta ezen világot ÉrUnk-e még mát
időt ti) Ritkábban, más nem ám. nőnem, a férfiakétól különböző nem, a latin seseut teguior hasonlatára.
8) Időre, helyre, módra vonatkozólag: máskor ám.
nem most, vagy nem bizonyos határozott időben;
másutt ám. nem itt, vagy nem valamely határozott
helyen; máshová, másfelé, nem azon helyre, melyről
szó van; máskép, nem ilyenkép, nem bizonyos szóban
levő módon. 9) Az egy szóval egyesülve: a) Két
vagy több személyek vagy dolgok viszonyát, s egymásra ható állapotát vagy cselekvését fejezi ki. Egymáinak barátságot fogadni, ők szeretik, gyűlölik egymást, (különbözik : egyet matt 1. alább b,). Nem bitnak egymásban. Készek egymásért meghalni. A játttó
ebek kergetik egymást. Egymásba tekeredett n b'vényindák. Névutókkal: egymás után menni , egymás
mellett ülni, egymás ellen írni stb. b) Holmi, külön-
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féle jósságok, portéka, pogyász. Ez értelemben mindkettő ragoztatík. Egygyel mattal kereskedni. Kgytt
máit magával vinni. Egyre máira elkel a pént. Egyért
matert bemenni a váróiba. Egyből másból pénst árulni.
10) A másfél összetett szóban ám. egy egészen kívül
még egy másik, de a mely csak fél, miszerént másfél
teszen egy egészet (mely alatta értetik) és felet, mátkép ritkábban: kettedfél, pl. másfél máua, egy egész
mázsa és (a másik már csak) fél, másfél év, máifü
nap, másfél óra. Hogy itt a ,más' a ,fél'-re viszonyzódik, megtetszik a hasonló öszvetételtt többi számokból, pl. harmadfél, negyedfél, ötödfél stb. melyek azt
teszik, a harmadik darab csak fél (alatta értetik: kettő egész), a negyedik darab csak fél (három egész),
az ötödik csak fél (a négy egész). Innen másfél órakor ám. egy és félórakor, mi éuszerüebb, mint az
ujabb időben felkapott németes félkettb'kor, mert .felkettő" számtanilag ám. egy, valamint a „félnégy"
számtanilag kettb', így félnégykor tulajdonkép ám.
kettőkor. Midőn az előre tett fele szóval egyesül, felemás, ám. valami párosnak lenni kellő között különböző tulajdonságú, pl. felemát kettyií, melynek
egyike bőrből, másika selyemből van; felemát csisma,
pl. egyik lábra való kordovány, a másik tehénbőr.
A másnak ellentéte általán véve határototí valaki v. valami; tehát aki vagy ami ezen körön kívül
esik, az másnak mondatik. E szerént a más szóban
alapfogalom bizonyos körön kívüli létei, vagyis távolság. Valószínűleg állíthatni, hogy ezen alapfogalmat az m-en kívül azon a is fejezi ki, mely nyelvünkben mint önálló szócska távolra mutatást jelent,
pl. ott van a ! oda ment a ! ilgy van a ! ebből lett a
névmutató át, s rokon hozzá a távolra vonatkozó oly,
oda, ott, onnan szók o gyöke, vagyis ,más' mind hangokban mind értelemben egyezik amaz szóval. A
szanszkritban is Bopp szerént ónja ám. a mutató névmási törzs : ana, és ja visszahozó névmás (=ki), tehát egészen a magyar más-ik = más-ki = amaz-ki.
Jeles példát is találunk rá Barcsaynál:
„Egyik arany gyapjas, más csillaggal fényes,
Ennek kulcs van zsebjén, más kereszttel kényes,
Ez jól tud számolni, amaz nagy törvényes,
Kiki nagyra vágyik, kiki szerencsét les."
íme ami a két első sorban más, az a harmadikban
ama* s ami felötlőbb, a 2-ik sorban ennek mát felel
meg, épen úgy mint a harmadikban ama*. Az a távolra mutató szócskának ellentéte, mint közelséget
mutató, e, pl. itt van e! ide hotd e ! ilyen e t melyből
lett a közeire mutató ez, s rokon hozzá az ily, itt, ide,
innen, Így közeire vonatkozó szók t gyöke, melyeket
régiesen szintén e-vel találunk, pl. ely, ede, stb. Ennélfogva más ám. valami át, vagyis nem ez, nem
ilyen, hanem az, amat, olyan, amolyan. Ha az ,amaz'
mutató névmástól elgondolva, gyökül csak ezen mutató a szócskát veszszfik is,o« képzővel lesz a-as vagy
a-os, összeolvadva át; és m szintén mutatást jelentő
(pl. am-olyan, am-ott, am-oda, em-ilyen, em-itt, em-idr
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stb. szókban levő) előtéttel mái, azaz , olyas,
amolyan, mint ami a határozotton kivűl esik. Hogy
az m, és a hozzá rokon, ajakhangok sok szavainkban
előtétek (még pedig igen sokszor a főfogalmat emelő,
súlyosbító előtétek) íme több példák: manyó ám.
anyó, mama ám. ama, anya; márt ám. árt, mámor, mámmám, mámog, mamiasz a szájtátó dm és
ám gyökből ám. ámor, ámám, ámog, omlást; meg
(kötöazócska) ám. ég, mint a Balaton vidékén: egverlem ám. megvertem, apalóczoknál eteg ám. esmeg;
mell ám. slS, az embernek, állatnak eleje; mór morjl
ám. őr orj (magasság), s rokon ajakhangokkal a M,
bem, bámul, bámész ám. á, ám, ámúl, ámész; billeg,
biczeg, bingó, ám. illeg, iceeg, ingó; ficzamik ám. iczamik, iszamik ; pityókot, piócza ám. ityókos, iócza ; váj
annyi mint Szálában áj. stb.
Ugyanezen mutató a látszik előtét nélkül rejleni a föntebb érintett szanszkrit anja (nominatávosi
végzettel: ónjaié) szóban, ebből származtatják a
nyelvészek a hellén áííos, latin alius, altér, régies
ötté, s német ander stb. szókat is; noha talán nem
hibáznánk, ha a latin alius és ille szókat közvetlenül
iá rokonítnók. Legközelebb áll a magyarhoz, mint
sok más esetben, a csagataj hasik (=másik, Vámbéry) és török baska, és botlik. Az arja nyelvekben
levő ander, altér, ÁULÓTQtog, (szanszkrit) antarast
stb. a másod fokú (tar tér) ragokkal végződnek, egészen mint a magyar egyéb szó.
MÁS, (2), fn. tt más-t, tb. —ok, harm. szr.
—a v. —«a (=másja). Csak birtokviszonyos állapotban használtatik, másom, másod, mása, másunk,
másotok, másuk. l)Az eredetinek képét viselő valami,
mely értelemben az eredetit úgy veszszük, mint határozott bizonyos egyént, mását pedig mint kívüle
létezőt, de hozzája hasonlót Éten fia édes apjának
mása. Egyik testvér a másiknak szakosított mása. Tagadó szócskával magasztaló, megkülönböztető értelme van, s ám. nincs hozzá hasonló, nincs oly jeles,
derék. Életemnek nincsen mása ám. igen jó életem van.
Heted hét országban nincs mása. Ez értelemben ám.
párja. 2) Mondjak tárgyakról, melyek bizonyos eredetinek hasonlóságára készültek, melyek valaminek
képét ábrázolják. Levél mása, melyet az eredetiből
szóról szóra leírtak. „Más effectusát is látom az szabadságkeresésnek az ő kegyelme Trincsin vármegyének írt leveléből, melynek a mássát hozzám hozván,
ím oda küldöttem." Gr. Eszterházy Miklós nádor
emlékirata. Kép, szobor mása, mely az eredeti után
készült 3) L. MÁS, mn. 1) és 2) alatt. 4) A páros
tárgyak közöl egyik. Ez a keztyü amannak mása.
Egyik csizmának nem találom mását. 5) Nyelvtanban
név mása v. mássá, vagy összetéve: névmás, oly szó,
mely név helyett áll a beszédben, pl. én, te, S.
Egyébiránt többese az első esetben: név másai, a
másodikban: névmások; mit némely nyelvtanitok
sem tudnak, midőn ,névmásák'-at mondanak ; ez t i.
személyrag nélkül összetéve basználtatik: névmás.
Mindezen jelentésekből kitűnik, hogy a más ozóAKAD. BAOT SZÓTÍB IV.
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bán némi hasonlítás alapfogalma rejlik. V. ö.
MÁS, mn.
MÁS, (3), fn. tt. más-t, tb. --ok, harm. szr.
—a v. —«a (=másja). Kerek alakú, taplószerü,
bőrös, véredényes, és sejtszövetes test, mely az anyai
méhben a magzattal egyszerre képződik, s ezzel a
köldökzsinór által öszveköttetésben áll, és megszülés
után az anyától elmegy. Néhutt a toldattal: mása.
Ettől különbözik a burok, vagyis azon hártya, mely
a magzatot takarja. Ami az asszonyoknál más-nak,
az az oktalan állatoknál poklá-nak neveztetik. Nevét
hihetőleg onnan kapta, hogy a magzat elszülése után
mintegy második szülést képez, miszerént sorozó névmás értelmével bír. Ezen alapfogalom után neveztetett a latin secundae is. V. ö. MÁSLÁS.
— MÁS, fenhangon: —MÉS; igenévi öszvetett képző, teljesen —om-ás, em-és; pl. lát-om-ás,
'haü-om-ás, áld-om-ás, kér-em-és, lelemés stb. Lásd:
—OMÁS.
MASA, fn. tt masát. 1) Baranyában, parázsszedő vas lapát. Valószínűleg nem egyéb, mint vasa,
a vas gyöktől, a v a rokon m-mé változván. 2) 1.
MÁSA.
MÁSA, MÁSI, némely tájakon, nevezetesen
Mátyásföldén ám. öreg v. nagy anya, vagy miként
ugyanott szintén mondani szokták: másik anya. Kicsinyezve: másika. A székelyeknél más öszverántással:
mányó v. mányi. Lőrincz K. szerént-a kapnyikbányai
szójárásban rövid a-val masa ám. bába.
MÁSÁNT, (más-ánt) ih. A Tisza vidékén divatos kifejezés, ám. másként, noha néha ,máskép' szóval is fölcseréltetik. L. MÁSKÉNT.
MÁSFÉL, (más-fél) ősz. mn. Egy egész és egy
fél (egyik egész és a másik fél). Másfél mázsa só ám.
egy mázsa és ötven font Másfél napig várni ám. egy
napig, és tizenkét óráig. Másfél évig utazni ám. egy
egész évig s hat hónapig.
MÁSFELÉ, (más-felé) ősz. helyhatárzó. Nem
bizonyos határozott, hanem ettől különböző irányban. Másfelé ment mint gondoltam volt. Néha ám. különböző, ellenkező irányban. Mindenik másfelé indult.
Másfelé néz, és másfelé üt.
MÁSFÉLE, (más-féle) ősz. mn. Bizonyos tulajdonságaira nézve külön osztályba, nembe tartozó,
nem olyan, mint egy határozott másik, melyhez hasonlítunk valamit Minden darab bútora másféle fából
van. Ellentéte: azonféle, olyféle, egyféle, hasonló, V.
ö. FÉLE.
MÁSFELES, (más-feles) ősz. mn. Mértékre vonatkozólag ám. egy egészet s azonnemtt felet tevő,
magában foglaló. Másfeles itczéjü bSgre.
MÁSFÉLFA, (más-fél-fa) ősz. fn. Cséplőeszköz,
melynek hadarója körülbelül fél oly hosszú, mint a
nyele, tehát egy egészből és félből áll.
MÁSFELŐL, (más-felől) ősz. helyhatárzó. Nem
azon irányról, melyet gondoltunk, vagy gyanítottunk,
hanem valamely különbözőről, vagy ellenkezőről.
Másfelől jStt az ellenség, nem ahonnan várók. Más-
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felöl it veszély fenyeget bennünket. Néha sorozó jelentéssel bír. Egyfelől (= egy oldalról) vizek} másfelöl
hegyek akadályaitok a seregek haladását. Különbözik
tőle: másfelül; l. ezt További különbözik tőle a
névutós eset, midőn nem öszvetett szó, hanem azt teszi: másról, p. Te is más felöl beszélsz, én is. Mátok fe181 jó ítélettel leírni.
MÁSFÉLÜL, (más-feiai) ősz. ih. Mas félen,
más oldalon. Megfelel e kérdésre: hol t Eggik vadász másfélül állt lesben, mint a másik. Különbözik
tőle a honnan f kérdésre felelő másfelől.
MÁSHÁ, tájdivatos, máshova helyett
MASHITÜ, (más-hitü)ösz. mn. Nem azon a hiten vagyis valláson levő. A különböző keresztény felekezetnek mondjak egymásról.
MÁSHOL, (más-hol) ősz. ih. Nem bizonyos határozott, vagy gondolt, vagy gyanított helyen, hanem ettől különbözőn. Máshol lakom, nem ott, hol tavai. Máshol is sterencsés lehetős. Itt is, ott is, máshol is.
MÁSHON, (más-hon) ősz. ih. 1. MÁSHOL v.
MÁSUTT és v. ö. HON és HOL.
MÁSHONNAN, (más-honnan) ősz. ih. Nem valamely határozott, vagy vélt, vagy gyanított helyről,
hanem ettől különbözőről. Különbözik tőle a másfelől,
mint hogy ez szorosan irányra, amaz helyre vonatkozik. Mi máshonnan valók vagyunk, nem Pestről. Máshonnan vessek bort, nem Budáról.
MÁSHOVA, v. —HOVÁ, (más-hova) ősz. ih.
1) Nem azon helyre, melyet gondolunk, vagy gyanítunk, stb. hanem ettől különbözőre. Azt monda,
hogy Pestre megy lakni, és máshova kSltozStt. 2) Az
előbbi helyről egy ujabbra. Minden évnegyedben
máshova hurczolkodik.
MÁSI, (más-i) fn. tt mási-t, 1. MÁSA.
MÁSIK, (más-ik) mn. tt. másik-at. Többesben nem használtatik. Alapértelemre nézve ám. más,
csakhogy nyelvszokásunk szerént az tfc képző határozottabb, s mintegy különböztető, kitüntető, különösebben az ,egyik' szóval ellentétes jelentést kölcsönöz neki. Dy különbség van a szebb szebbik, jobb jobbik, nagyobb nagyobbik, kisebb kisebbik stb. között
Jelesen a számnevekben : egy egyik, másod második,
harmad harmadik, stb. Egyik mint a másik. Egyik eb,
másik kutya. Egyik kéz a másikat mossa. Egyik tizenkilence, másik egy hián húsz. Egyik gubát, másik subát. Egyik kapzsi, másik habzsi. Egyik kökény, másik
galagonya. (Közmondatok). V. ö. —IK (4). Néha
másodikat jelent

MÁSÍT, MÁSÍT, (más-ít), áth. m. mástí-ott,
btn. —ni, v. —ont, pár. —«. 1) Valamit eredetiségéből kivesz, más tulajdonságúvá alakít, mint eredetileg volt, vagy lennie kellene. Borokat másítani, són.
idegen borok keverésével átalakítani, meghamisítani.
2) Szélesbért, változtat Terveit, akaratát megmásítani, ám. másra változtatni.
MÁSÍTÁS, MÁSITÁS, (más-ít-ás), fn. tt má*ítás-t, több. —ok, ham. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit másítunk. V. ö. MÁSÍT.
MÁSÍTHATATLAN, MÁSÍTHATLAN, más-ithat[at]lan) mn. tt mástíhatatlan-t , több. —ói.
Amit másítani nem lehet. V. ö. MÁSÍT. MásOha.tatlan akarat, ítélet. Határozóként ám. máaíthatatlanul.
MÁSÍTHATATLANUL, MÁSÍTHATLANUL,
(más-ít-hat-at-lan-ul) ih. Anélkül, hogy másítani lehessen, változhatatlannl.
MÁSKÁBA, idegen származású, 1. ÁLARCZ.
MASKARÁS, 1. ÁLARCZOS.
MÁSKÉNT, (más-ként) őse. ih. Szabatosan
szólva ám. más állapotban, vagy miségben. A dolgok
másként állanak mint gondoltam. Másként tenni, cselekedni, írni stb. azaz magának a tárgynak, melyet
tevő, cselekvő, író stb. vagyok, állapota, miaége
más; ebben pedig: máskép tenni, írni a tárgy ugyanaz marad, csak a tevés, vagy írás módja más; innen:
másként írni valamit azt teszi: más fogalmazatot készíteni ; máskép írni: ugyanazon fogalmat más módon
pl. tisztábban írni le. A többesben használva: másokként ám. mások szerént V. ö. a KENT czikket
MÁSKÉP, (más-kép) ősz. ih. Más módon, más
formán, nem úgy, mint ez vagy az. A tonik mindegyike máskép adta elé a dolgot. Máskép bestéi és
máskép cselekszik. Majd minden nap máskép SltihtkSdik. Különbözik : másként, 1. őzt V. ö. ÉLŐBESZÉD,
125. 1. kép és ként rovat alatt Továbbá a KÉNT
czikket
MASKFALVA, falu Nógrád m. helyr. — falvára, —n, —ról.
MASKÓCZ, falu Zemplén m. helyr. Maskócs-ra,
—ön, —ról.
MÁSKOR, (más-kor) ősz. ih. Bizonyos határozott időn kivül, nem most, vagy akkor. Máskor történt az, nem mikor te mondod. Majd máskor jSvtik.
Most is, máskor is. Akkor sem, máskor sem. Máskor
jobban vigyázz nyelvedre.
MÁSKORRA, (más-korra) ősz. ih. Más időre,
nem a mostanira, vagyis bizonyos időtől különbözőre. Máskorra halasztani valami teendőt.
MASLÁS, (más-ol-ás), fii. tt máslás-t, több.
—ok, harm. szr. —a. 1) Az aszútörkölyre, melyről
már egyezer leszűrték a finom bort, másod ízben töltött és ebből készült bor. 2) Néhutt általában azon
bor, melyet a szinbor kisajtólása után, a vízzel vegyített törkölyből sajtólnak, máskép : csiger, csmgér,
lőre. 3) A ser és egyéb szeszes italok főzésénél a
kád, vagy üst fenekén maradt, s vízzel föleresztett
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„Ne egy arany, másik is,
Harmadik is, magam is."

Népdal.

MÁSIKANYA, v. —ANYÓ, (másik-anya v.
—anyó) ősz. fn. Némely vidékeken, nevezetesen Mátynsföldén ám. öreganya, nagyanya, rövidítve: más,
v. másik, kicsinezve : másika. A székelyeknél mányi.
MÁSIKAF'A, (másik-apa) ősz. fn. Öregapa,
nagyapa. A székelyeknél: mápó (=mhsl\L apó) sőt
mák is. V. ö. MÁSIKANYA.
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alja ital, melyet a serfőzőkbenjfcgfto'-nak neveznek.
Itt a mát gyökben a sorozás alapfogalma rejlik, s
ám. második sajtóiig; vagy másod rendű főzet, és
rokon aa elsziilt magzat után következő más szóhoz.
V. ö. MÁS, (2), főnév.
MÁSLÓGÉP, (másló-gép) ősz. fa. Gép, melylyel irományokat, rajzokat stb. lehet az eredetiről
leírni, lenyomni stb.
MÁSLÓKÖNYV, (másló-könyv) ősz. fa. Könyv,
melybe eredeti irományokat, különösen kereskedőknél
leveleket, lemásolva beírnak. A máslókönyvet látomásotni, és meghitetesUeni. Máskép: másolatkönyv.
MÁSNEMŰ, (más-nemű) ősz. mn. Más nem alá
tartozó, másféle, bizonyos tulajdonságokra nézve különböző. Minden bútora másnemű fából van készítve,
pl. diófából, tölgyfából, szilvafából. V. ö. NEM, fa.
MÁSOD, (más-od) sorszám, mely mindig valamely névvel párosul, s változatlanul marad. 1) Jelenti a sorozásban azt, aki vagy ami az első után következik: elsS, mátod, harmad, negyed. Másod nap.
Minden másod órában bevenni egy kanálmyi gyógyszert. Másod-fű csikó, borjú. Másod ieben kérettem Öt.
Másod-alispán. Másod-alelnök. A mai szokás szerént
ugyan jobbára ik toldalékkal használjak, de régente
ez nem volt annyira divatban; így a [Bécsi codexben
még a főnév mellett is ik nélkül áll, capitulwm magod. (Baruth, Dániel stb.)- Egyébiránt, midőn főnév
nélkül használtatik, vagy nagyobb nyomaték és határozottság végett: második. 2) Midőn a magammal,
magaddal, magával szókkal egyesül ám. velem, veled,
vele együtt egy más személy. Másod magammal utazom, ám. egy valaki és magam mint második személy. Másod magaddal jSjj, ám. temagad és még
más valaki. Másod magával dolgotok ám. őmaga és
még valaki más.
MÁSODALISPÁN, (másod-al-ispán) ősz. fa.
Aliapán, ki rangra és hatáskörre nézve az első alispán mellett áll. N. vármegye másodalispánja.
MÁSODFÉL, (másod-fél) ősz. fa. 1. MÁSFÉL,
KETTEDFÉL.
. MÁSODFÜ, (másod-ftt) ősz. mn. Mondják négylábú állatokról, különösen füvei élő barmokról, ú. m.
lovakról, és szarvasmarhákról, s ám. két éves, mely
tudniillik már másod évben jár legelőre. Másodfö
csikó, borjú. Itt &fö tulajdonkép ám./ttutí, másodfüvü.
MÁSODHO, (másod-hó) ősz. fa. Böjtéit! hava,
latinosán: február. A polgári év második hónapja.
MÁSODHOEGONY, (másod-horgony) ősz. fa.
Horgony a hajókon, melyet akkor vetnék le, ha az
első horgony feneket nem fogott, vagy általán biztosításul.
MÁSODIK, (más-od-ik) sorszámos mn. tt. második-at, többese (mint általán az ik képzővel
sorzó 8zámoknak)nincs.Értelmére ám. másod, csakhogy
amaz határozottabb, s mintegy nyomatékosabb. Élünk
vele, midőn vagy magán áll, vagy az illető főnév
után tétetik, vagy nyomaték végett használtatik. Hányadikra (napra) kell ott lennünk t felelet: másodikra.

Ö lem első, te pedig második. A mi hátunk a felső soron második. A második harangseóra templomba indulni. V. ö. MÁSOD.
MÁSODKEZES, (másod-kezes) ősz. fa. Kezén,
ki jót áll valamiért azon esetre, ha az első kezes nem
teljesítené igéretét.
MÁSODKEZESSÉG, (másod-kezesség) ősz. fa.
Jótállás, melyet valaki mint másodkezéé vállal magára. V. ö. MÁSODKEZES.
MÁSODKIFOGÁS, (máaod-ki-fogás) ősz. fa.
Másod ízben tett kifogás. A régibb törvénykezésben
,duplica' helyett értetett. Azonban a mai törvénykezésben a jkifogás' alatt az alperesnek csak valamely
mellékes, nem az ügy érdemére vonatkozó ellenvetéseit értjük, melyeket mind az első beszédében tartó*
zik eléadni. A második kifogás tehát most szabatosabban: oissonválasf. T. i. a perbeszédek így állanak:
kereset (a fölperesé), eUenbestéd v. ellenirat (az alperesé), válást (a fölperesé), msaonválase (az alperesé);
halasztás esetében: végbestéd v. végirat és ellenvégirat.
MÁSODLAT, (más-od-ol-at) fa. tt másodlatot.
A törvénykezésben valamely irománynak másod példánya, mely épen oly eredeti mint az első példány;
azért lényegesen különbözik a mátolat-tó\. Keresetlevél másodlata. Folebbewény másodlata.
MÁSQDNYIRETÜ, (másod-nyiretü) ősz. mn.
Ha a juhot egy évben kétszer nyírik, az utóbbi nyírésben kapott gyapjút másodnyiretünek nevezik.
MÁSODNYOMAT, (másod-nyomat) ősz. fa.
Nyomat, mely a teljes számú első rendbeli nyomat
után eszközöltetik. Át első nyomat elfogyta után másodnyomatot készíteni.
MÁSODOL, (más-od-ol) áth. m. másodolt. Másodszor v. ismételve tesz valamit, pl. knkoriczát másod ízben kapál; földet másod ízben szánt stb. A székelyeknél egyszerűen azt is teszi: ismétel.
MÁSODOLÁS, (más-od-ol-ás)fa. tt. másodolás-t,
ti). —ok. Cselekvés, midőn valaki másodol.
MÁSODÖRÖKÖS, (másod-örökös) ősz. fa. Személy, kit bizonyos örökség az első, vagy rendes örökös megholta után, vagy bármi módon megszűntével illet.
MÁSODPEBCZ, (másod-percz) ősz. fa. Az első
percznyi időnek egy hatvanad része. Az óra t. i. hatvan első perczre, az első perez pedig hatvan másodra osztatik fel. Máskép: kispereg.
MÁSODPERCZINGA, v. — LÓGONY, (másodpercz-inga v. —lógony) ősz. fa. Általán: inga, különösen órai inga v. lógony, mely minden másodpe rézben egy lódintást tesz.
MÁSODPERCZMUTATÓ, (másod-percz-mutató) ősz. fa. óramutató, mely minden másodpereiben
láthatólag tovamozdul, s mely után azon perczeket
számítani lehet
MÁSODBAJ, (másod-raj) ősz. fn. Baj, mely
valamely nyáron ugyanazon kasból másod Ízben száll
ki. Átv. ért az első fősereg után következő sereg.
V. ö. BAJ.
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MÁSODREND, (másod-rend) ősz. fa. Két vagy viszsza. Hitelet másolat. •HiíeUsÜett másolat. Át illető
több rendből 4116 sokaságnak seregében azon rend, oklevelekel hiteles másolatban a folyamodványhoz etatolni. Másolatokból álló kép- ttoborgyűjtemény.
mely az első után következik.
MÁSOLATBÉR v. — DÍJ (másolat-bér v.—díj)
MÁSODRENDŰ, (másod-rendfi) ősz. m. Másodősz.
fn.
Díj, mely valamely másolásért szokott fizetrendet alkotó, képező. Másodrendű hegység.
MÁSODRÉT, (másod-rét) ősz. fa. Az egyszer tetni.
MÁSOLATHITELESITÉSXmásolat-hitelesités)
öszvehajtott papirívből egy fél. Némelyek szerént
ősz.
fa.
Valamely hiteles (arra törvény szerint jogoivrit vagy leveleg. Másodrétben nyomatott vertek.
MÁSODSZOR, (más-od-szor) sorosztó szám, sított) személy által a másolaton annak megjegymely megfelel e kérdésre: hányadtzor t v. hányad zése, hogy az az eredetivel egyező.
MÁSOLATKÖNYV, (másolat-könyv) 1. MÁSitben t Elostfr, másodszor, harmadttor stb. 1. SZÓR,
LÓKÖNYV.
sorképző.
MÁSOLÓ, (más-ol-ó), fő- és mn. tt mátoló-t.
MÁSODSZORI, (más-od-szor-í) mn. Másod ízben történő v. történt Mátodstori meghívásra sem Aki vagy mi (pl. gép), irományokat, rajzokat, vagy
képzőmüveket az eredetiről levesz, illetőleg leír, lejött el.
MÁSODSZÜLÖTT, (másod-szülött) ősz. mn. rajzol, lenyom, lefest, stb.
MÁSONNAN, (más-honnan) ih. Lásd: MÁSUgyanazon anyának második gyermeke. EltottOlott,
HONNAN.
mátodtiUlSU.
MÁSOTT, (más-ott) ih. Más helyen, nem itt,
MÁSODUNOKA, (másod-unoka) ősz. fa. Az
vagy nem bizonyos határozott helyen, máshol.
unokának unokája. V. ő. UNOKA.
MÁSSALERTHETŐ, (mással-érthető) ősz. fn.
MÁSODVÁLASZ, (másod-válasz) ősz. fii. A
törvénykezésben azon felelet, melyet a főiperes az Szokottabban 1. MELLÉKNÉV.
MÁSSALHANGZÓ, (máseal-hangzó) ősz. fa.
alperesnek ismételve tett ellenbeszédére másod ízben
adna. Mostani per-rendtartásnnk szerént ez nem léte- Nyelvtanban oly hang, melyet különvéve nem, hazik, mert két perbeszéddel, hová a keresetlevél is nem c*ak ön- vagy magánhangzó segítségével lehet
számittatík, a per rendszerént befejezendő; s rend- értelmesen, tisztán kiejteni, pl. a 6-hez vagy elül
kívüli esetekben a felperes harmadik beszéde (má- vagy utói valamely önhangzót kell mellékelnünk, küsodválasz helyett) végbeszéd v. végiratnak, az alpe- lönben tisztán ki nem ejthetjük. A mássalhangzók
resé pedig ellenvégbeszédnek, ellenvégiratnak mon- általában felosztatnak folytonosakra és némákra vagy
datik. Ha pedig másodválasz alatt viszonválasz (Dup- pattanókra, amazokat huzamosan is lehet kiejteni pl.
lik) értetnék, ez nem föl- hanem alperes beszéde. V. el—l, én—n, s ezek a betflrendi elnevezésben az
önhangzót elül veszik föl, mint (e)/, (e)l, (e)m, (e)n,
ő. MÁSODKIFOGÁS.
MÁSODVÁLTÓ, (másod-váltó) ősz. fa. Ugyan- (e)r, (e)s, (e)st; így kellene még a v, és '», *» hangoazon egy váltóüzletről egy második példány, mely kat is neveznünk: (e>, (e)t, (e)**. Mind ezeket nékivált távol helyre küldetés alkalmával vagy elve- mileg önhangzó nélkül is, azaz csak némi homályos
szés esetére, vagy pedig azért szokott adatni, hogy őnhangzóval is kiejthetjük. Némák vagy pattanók a
az egyiket minél előbb lehessen elfogadás végett el- többiek, melyek ellenkező természetűek. Továbbá
küldeni, míg a másikat talán forgalomba hozzák. Ha egyebeket mellőzve felosztatnak még a mássalhangtöbb példánya van a váltónak, a szabályok szerént zók a beszédszervek szerént: ajak-, torok-, fog-,
minden egyes példányt meg kell az ,ehő' s ,másod' (felsS)iny-, nyelv-, és orrhangokra, így neveztetnek
vagy ,harmad' stb. szókkal jegyezni; s ha egyiket maguk azon betűk is, melyek ily hangokat jelentenek,
vagy másikat elfogadás végett elküldőttük, a többire péld. 6, p, f, m, v, ajakbetűk, g, h, k torokbetük, stb.
azt is ráírni, az elküldött kinél keresendő.
MÁSSALHANGZÓI, (magsai-hangzói) ősz. mn.
MÁSOL, (más-ol) áth. m. másol-t. Valamely Mássalhangzót vagy hangzókat illető, arra vonatkozó.
irományt, nyomtatványt, vagy képzőmfivet az ere- Mássalhangzói minőség, tulajdonság. MáttaUiangtói
detinek hasonlatára leir, lenyomtat, lerajzol, stb. felosztás, elnevezés.
Leveleket, régi nyomtatványokat, rajtokat, képeket máMÁSSZOR, (más-szőr, ügy ejtetik ki mintha
solni. Némelyek másU helyett is használják, mint máststor volna irva), ih. Más időben, máskor, más
magmától, mosolhotoüan stb. de a szabatosság törvé- ízben. Másszor okosabb légy. Most is, másszor is. Majd
nye a szigora megkülönböztetést ajánlja.
másszor. Megfelel e kérdésre: mikor t
MÁSSZORI, (más-szőri) mn. tt másxzori-t, tb.
MÁSOLÁS , (más-ol-ás) rh- tt. másolás-t,
tb. —ok, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által va- — ok. Más időbeli, vagy ízbeli. Másszon látogatálamely eredeti irománynak, nyomtatványnak, rajznak, somkor tovább itt maradok.
mását veszik. V. ö. MÁSOL.
MÁSSZORRA, (más-szor-ra) ib. Más időre, más
MÁSOLAT , (más-ol-at) fn. tt. másolat-öt , korra. Hagyjak 'ott másszorra. Jó lest ez másszorra.
harm. szr. —a. Irat, nyomtatvány, rajz, vagy akár- „Elég a, hogy erről eleget lehetne elmélkedni, de azt
mely képzett mű, mely bizonyos eredeti után készült, hagyjuk másszorra." Mikes Kelemen törökországi
s azt mint olyat utánozva a tehetségig híven adja levelei.
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MÁST, tájdivatosan és régiesen, s az eredetihez hőbben ám. most; 1. ezt.
MÁSUNNAN, (más-unnan) ősz. ih. I. MÁSHONNAN.
. MÁSUTT, (más-utt) ih. Más helyen; nem itt,
vagy nem valamely határozott, megnevezett helyen.
Eredetileg: mátott.
MÁSUVÁ, régiósán pl. a Nádor-codexben: matud. L. MÁSHOVÁ.
MASÜLT, (ma-sült) ősz. mn. 1) Tulajd. ért.
amit ma sütöttek. MasUlt ttemlye, kenyér. Átv. gúnyos értelemben, aki valamely rangra, hivatalra nem
rég jutott. Magült nemetember, báró, hivatalnok.
MASZ, elvont gyöke: 1) mattal, mattok, matttol; 2) mastog, matatta; 3) maszlag szóknak. Jelentését illetőleg a két első esetben rokon pies gyökkel
piszok és pitsmog szókban; a 3-ikban 1. MASZLAG
alatt.
MÁSZ , (ma-asz) önh. m. mdst-tam , —tál,
—olt, pár. —st. 1) Általán jelenti a mozgásnak
azon nemét, midőn valamely állat nem fölfelé meredő, hanem szétterjesztett lábakkal, s mintegy a hasán, húsán vontatva halad. A kit gyermekek, mielStt
járni tudnának, mástni ttoktak. Bujdosóikor négykétláb mástni a gabonák között. A létben levő vadam a
vad titán néha máttoa megy. Fára mátmi. A kuetorgó
eb haton máit fenyegetSdtö wra előtt. Bemáttni a kapu
alatt. ElmáttoU, mint a kajdi kodmon. (Km.) Felmáttni a falra, fára. Hol előre, hol hátra máseni. Lemáttni a fáról. A leshelyre visstamátsni. 2) Különösen, és szoros ért mondjuk kétlaki állatokról, férgekről, melyek testalkotáguknál fogva rendesen szétterjedt lábakkal, s hason mozognak, mint a békák,
tehenősbékák, csigák, tetttk stb. Ez értelemben a
ctútt igével párosulva: cmiwouíff/ámbár szorosan véve
csak oly állatok csúsznak, melyeknek lábaik nincsenek, péld. a kígyók. V. ő. CSÚSZ. Tájszokásosan,
mászik, mint csútt, etúttik. 3) Átv. ért. mondják en>
berröl, ki magát erkölcsileg mások előtt elveti, lealázza, másoknak alacson módon hizeleg, mely esetben a etútz igével szokott egyesülni. Át alábbvalókat
megveti, a nagyok előtt pedig csúttmátt. Hivatalért,
nagy urak kegyeért csnszni-másttii. 4) Szintén átv.
ért mondják növényekről, melyek indái a földön
szétterjednek; azon növényekről pedig, melyek
más testek derekaira felfolynak, azt mondjuk, hogy
káetnaí.
E szónak gyöke ma azon szókkal áll fogalmi
viszonyban, melyek italán mozgást, különösen lassú
mozgást, s tapogatódzást jelentenek, ú. m. matat,
matikál, mátoha (kísértet), motol, motoráig, móczikál,
mozog, s a vékonyhangu megy igének me gyöke. Finnül: marfan = mászok, a persában ámeden = menni,
a szanszkritban máj =megy. Ide számitható a görög
ftofim, (ló^os s német Mohé is. Ugyan a mozgás alapfogalma rejlik a hellén tptrm, latin terpo, repo, német kriechen szókban, a mozgást, menést jelentő ér
gyök értelménél fogva.

MASZÁRFALVA

MASZLAG
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MASZÁRFALVA, falu Bereg m. helyr. —falvára, —n, —ról.
MÁSZÁS , (ma-asz-ás) fn. tt. mátzát-t , tb.
—ok, harm. szr. —a. A haladásnak, menésnek azon
neme, midőn valamely állat széttárj esz tett lábakkal,
mintegy hason mozog. Öszvetéve: etáttátmáttát.
Átv. ért magának túlságos lealázása alacson hizelgés. V. ö. MÁSZ.
MASZAT , (masz-at) fn. tt mattat-ot. Mocsok, piszok, mely holmi nedvektől, zsírtól a testhez,
ruhához ragad; azután akármiféle rondaság. Máskép:
pattot, vagy moszat, némi betttáttétellel: szemet. Egy
győkü mászok szóval. S gyöke matt v. most, legközelebb áll a magyar mát, moct szókhoz és pitt gyökhöz ,piszok' szóban); rokon a latin mueut, német
Schmuti, Mist, görög ftv!-a, tót most, mát stb. szókkal is. Dunán túli tájszó. Erdélyben is hallható. V.
ö. MOSZAT.
MASZATMERŐ, (maszat-merő) 1. SZEMÉTLAPÁT.
M ASZ ÁTÓL, (masz-at-ol) áth. m. mattatol-t.
Mocskol, piszkot, szennyez , zsíroz, mázol. Konyhán
bemattatolni a ruhát. V. ö. MASZAT.
MASZATOLÁS, (masz-at-ol-ás) fn. tt mattatolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mocskolás, piszkolás, szennyezés, zsírral bekenés.
MASZATOS (masz-at-os) mn. tt mattatos-t v.
—át, tb. —ok. Mocskos, piszkos, holmi zsíros, tisztátalan nedvvel bekent Maszatot konyharuhák, kötény, torolkosö. Mattatot ttolgáló.
MASZATOSAN, (masz-at-os-an) ih. Mocskosán,
piszkosán.
MÁSZIK, (ma-asz-ik) k. m. mást-tam, —tál,
—ott. Dunán túl tájdivatos ige, másutt mán, s ez
helyesebb, mert belcselekvő, vagyis az állat mindig
maga erejéből matt, ellenben csústni lehet önakaratlanul vagy valamely erőszak következtében is, azért
mást jelent a ctútt, és mást a fmistik. S ez értelemben mászik nem igen alkalmazható. V. ö. MÁSZ,
CSÚSZ, CSÚSZIK.
MÁSZKÁL, (ma-asz-og-ál) gyak. Önh. m. mászkál-1. Gyakran vagy folytonosan mász. Békák mászkálnak a hát körül. Csúnya férgek mászkálnak a ruháján. Átv. ért. suttonban, magát meghúzva, vagy alkalmatlankodva jár, matat valahol. Mondjuk különösen nyomorék, elaggott, sántabéna emberekről és
kisdedekről, kik még járni nem tudván, négykézláb
mozognak ide-oda.
MASZLAG, (masz-1-ag) fn. tt. mattlag-ot,}aeno.
szr. —a v. —ja. Széles ért. akármiféle étel vagy
ital, mely részegséget, kábulást, bódulást okoz. Innen
mattlagos ám. részeg, kábult, bódult, vagy ezen állapot következtében veszekedő, házsártos, garázda.
Szorosb ért. a köznép nyelvén a redőszinnok neméhez tartozó hódító ftt neve, melynek szára két-két
ágú, magrejtői tojásdadok, tövisesek, felállók, levelei
tojáskerekek, de szegletesen ki vannak kanyargatva,
virága fehér. Máskép, szintén köznéven : csuda/a,
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csattanta, növénytaninéven : maszlagot redSstirom.
(Datura sitramonium). Leginkább zsíros földben, s a
ganajkapaczok körűi szeret tenyészni. Minthogy a
maszlag szóban alapfogalom a bódulat, kabulát, mely
tántorgással, tapogatódzással szokott járni: innen
gyöke mást rokonságban van a mastog, matat, matikál, továbbá a matat, motor igék most, mát, mot gyökeivel ; mi annál bizonyosabbnak látszik, mert a jnhról, midőn szédülésben szenved, és elvesz, azt mondják, hogy mototsik, megmotozik. E szerént a matt gyökből lett mattol (mától, motol), maszoló, mosdó, mattla, 6 g útóhanggal maszlag, vagy ,ma8zol'-bol közvetlen : maszolag, azaz oly valami, mitől az ember vagy
más állat maszog, matat vagy meg is motozik. Hogy
a < és st egymással fölcseréltetnek,az a hangszervezetben alapszik,s más nyelvekben is gyakran megtörténik.
MASZLAGFÜ,(maszlag-ffi)ösz- fn. 1. MASZLAG.
MASZLAGOS, (masz-1-ag-os) mn. tt ma&lago»-t v. —át, tb. —ok. 1) Maszlaggal, azaz bóditó,
kábító szerrel elegyített Maszlagot étel ital. 2) Maszlagffivel benőtt, maszlagot termő. Mastlagot föld,
oJeoludvar. 3) Valamely kábító, bóditó szemek bevétele következtében részeg, eszeveszett, veszekedő, garázda. Maszlagot kábatág. A bor miatt mindnyájan
maszlagotokká lettek. (Pázmán Préd.)
MASZLAGOSÍT, MASZLAGOSIT, (masz-1-agos-ít) áth. m. mastlagostí-oU, htn. —ni v. —óm, pár.
—s. Bóditó szerrel megmérgesít valamit, vagy valakit ; részeggé, bódulttá, veszekedővé, garázdává tesz.
A bolond gomba az egét* családot megmattlagottíotta.
V. ö. MASZLAG.
MÁSZLONY, paszta Tolna m.; helyr. Mástlony-ba, —bon, —bál.
MASZOG , (masz-og) önh. m. matfog-tam ,
—tál, —ott. Székely tájszólás szerént ám. valamivel
Ügyetlenül, mintegy szuszogva, tehát 'lassan mozogva, ide-oda tapogatódzva bánik. Rokon hozzá piumog, az összetételben, illetőleg kettőztetésben használt etustog-muszog, azaz szuszogva motoz, a székelyeknél : majstog , mamuttkol, mamókál , majkol.
Alapfogalomban és gyökben megegyezik vele a ma-.
ssuta, mint ki lassan magát meghúzva, (Kriza J. szerént) gyáván vagyis ügyetlenül mozogva működik,
és a motyog, azaz lassan mozog.
MA8ZOGÁ8, (masz-og-ás) fn. tt. mattogás-t, tb.
—ok, hann. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
maszog.
MASZOK, (masz-ok) fa. tt mattkot. A székelyeknél apró szőrnemfi, mi a gyapjúféléből kiszotyog, tehát általában: piszok.
MASZOK, (ma-asz-ó-k) tb. fa. A természetrajzban így neveztetnek azon állatok, nevezetesen hüllők, bogarak, férgek, melyek mászva mozognak.
MÁ8ZT, falu Pozsony m. ; helyr. Mástt-ra,
—ön, —ról.
MASZTOL, (masz-t-ol) áth. m. mantol-t. A székelyeknél ám. maszatot, mocskol; továbbá: öszvezúz,
morzsol, apróra őröl; máskép: mosztol.
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MASZUTA, (masz-ut-a) mn. tt. maisutát. Aki
hosszasan, lassan, gyáván, ügyetlenül dolgozik , másképen Kriza J. szerént: majszi, majszogó; némely
tájejtésbeu: basznia. Azon szók sorába tartozik, melyekben a matt, must, mát mot, lassú tapogatódzó
mozgást jelent, milyenek, matzog, majstog, muttog,
matat, motat, motoráss, piszmog. Ezen szónak törzsöké valószínűleg maszat, azaz matat, melyből 'lett maitató, mastata, a hangváltozattal mostota, maisuta.
Rokon hozzá: mást, matté ü; mert a lassú, gyáva,
piszmogó ember mintegy mászva működik.
MÁT, elvont gyök, gömbölyűbb ajakkal ejtve
mot, kisebb, tompább mozgást jelent a mataí,matiJcál,
matóla, motol, motonot, mataráte v. motorász, matring
v. motring, motoz származékokban. Rokon hozzá:
ntocs(moczcean szóban) mot (mozog stb. szóban). Egyezik vele a latin moveo, mottu.
MATACZ, puszta Veszprém m.; helyr. Matacsrá, —ön, —ról.
MATARÁSZ, 1. MOTORASZ.
MATAT, (matat) áth. m. matal-lam, —tál,
— ott, pár. matass. Valamit tapogatódzva keres, katat Máskép : motat. Rokon hozzá mólót. „A kastéjnak minden szegelikát esszé (össze) matatta." (Kriza
J. székely népmese). Egyezik vele a szláv matá,
dmatá.
MÁTÉ, (1), (héber vagy tulajdonkénen siíriai
eredetű, s jelent ajándék-ot) férfi kn. tt Mátét-t.
Matthaens.&enl Máté evangyetista.tíictiny esve: Mátíf,
Mátyus, Matyut, Matat.
MÁTÉ, (2), erdélyi falu Doboka m.; helyr. Máté-ra, —n, —ról.
MÁTÉFALVA, erdélyi falu F. Fehér m., helyr.
—fahá-ra, —n, —ról.
MÁTÉHÁZA,puszta Bács m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.
MATEJÓCZ, falu Szepes megyében; helyr.
Matejócs-on, —rá, —ról. Különbözik: Matheócs.
MÁTÉSZALKA, mváros Szatmár m.; helyr.
- Stalká-ra, —n, —ról.
. MÁTÉTÁGÁS, falu Sáros ín.; helyr. —vágatra, —ön, —ról.
MATHEÓCZ, mváros Szepes m. (Matzdorf);
helyr. Matheóct-ra, —ön, - ról Különbözik: Matejóct.
MAITKÁL, (mat-ik-a-al) gyakor. önh. m. matikált. Kezével imitt-amott, hol nem is kellene, vagy
nem illik, ott is tapogat Az He középképző tulajdonkép a gyakorlatos og képzőnek kicsinyező alakja ig,
tehát matigál, mint sántíkál, sántigál, tántogál; sttmydikál, stunydigál, txunydogál stb. Gyöke a mozgást
jelentő mát v. mot, honnan: matat, mólon.
MATIKÁLÁS, (mat-ik-a-al-ás) fn. tt mátikálás-l, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki matikál.
MÁTISFALU, erdélyi falu Kezdi székben; helyr.
—faltirba, —bán, —ból.
MÁTISFALVA, erdélyi falu Udvarhely székben; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
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MÁTKA, fn. tt mátkát. Saélesb ért. szerető
férfi- vagy nőbarát A legény a leányt, kit szeret, és
kitől viszont szerettetik, mátkájának nevezi, hasonlóan a leány mátkának hívja a szerette legényt Innen mátkatál jelenti azon ajándékot, melyet bizonyos
időkben a szeretök egymásnak küldeni szoktak. Szorosb ért. jegyben járó szerető. E szóban a ka kedvességet jelentő kicsinyítést látszik mutatni.Talán ám. máska
v. másodka, azaz valakinek kedves mása, társa, párja ; pl. mátkám ám. máskam v. másodkam, mintegy :
második énem, kedvesem, feletársam, kit úgy szeretek , mint önmagamat Oly formán rövidítve mint
mápó = másik apó, mányi v. mányó = másik anya,
sőt mák (= másik) is 1. ezeket, és v. ö. MÁS, (1),
és (2). Vagy pedig lehet, hogy törzsöké mát matatból hdzatott öszve, mely mozgást, menést, utánjárást
jelent, s e szerént mátka (= matatka v. matatóka)
oly személy, ki más után jár, vagy ki után járnak.
A mozgás , járás alapfogalma rejlik a mátoha szóban
is, mely a barkóknál és másutt kísérteiét, azaz- bolygó s ember után járó lelket jelent Dankovszky szerént az illír nyelvben eléj'ön : mótka. Némelyek a
MSdchen német szóval rokonítják; a persában pedig
mádé szónak, mely az állatok nevéhez szokott járulni, ,nŐ8tény' értelme van. Azonban a magyar mátka
szót mind férfiról, mind nőről szokták érteni. (Sándor
István, Kresznerics, Tájszótár, Akadémiai Zsebszótár
stb.). Sok nyelvész mindig idegent keres, csak .nem
hazait.
MÁTKARUHA, (mátka-ruha) ősz. fn. A mátkának ajándékul adott vagy adatni szokott öltözéknemű.
„A vár ura jő, s gyűrűt, ékes övet,
S több nagybecsű mátkaruhát hoz."
Kisfaludy K.
MÁTKÁS, (mátka-as) mn. tt mátkás-t v. —át,
tb. — ok. Kinek mátkája van. V. ö. MÁTKA. A növények virágzatában mátkát föaér-uék. vagy mátkát
barká-aak hívják azt, (melyben külön vannak hím
és külön nőstény virágok (Diószeghi).
MÁTKASÁG, (mátka-ság) fn. tt. mátkaság-öt,
hann. ser. —o. Azon viszony, mely két' külön nembeli eljegyzettek között létezik, tehájt jegyes! állapot.
MÁTKÁSÍT, MÁTKÁSlT,(mátka-as-ít) átb.m.
mátkásít-oU, htn. — ni v. — on». Mátkává tesz, eljegyez. ElmátkatÜni valakit.
MÁTKÁSODIK, -(mátka-as-od-ik) k. m. mátkásod-tam, —tál, —ott. L. MÁTKÁZIK.
MÁTKÁSÚL, (mátka-as-úl) önh. m. mátkáatü.
L. MÁTKÁZIK.
MÁTKATÁL, (mátka-tál) ősz. fa. Tojásból, kalácsból, s más egyébből álló ajándék, melyet a mátkák s néha csak szeretők egymásnak küldeni szoktak. Máskép: komatál, csak hogy ezt leány leánynak
is, mint nőbar/itjának szokott küldeni, kivált húsvétkor és pünköstkor.
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MÁTKÁZIK, (mátka-az-ik) k. m. nátkáz-tam,
—tál, —ott. Mondják szeretökről, midőn egymással
jegybe lépnek.
MATKÓ, puszta Pest m.; helyr. Matkó-ra, —a,
—ról.
MÁTOHA, (mát-oh-a) fn. tt mátohát. Gömörben, Tornában, sőt néhatt Dunán túl is ám. kísértet,
bolygó lélek. Gyöke mát eredetileg valószínűen rövid volt: mát, vagy pedig matat-ból hdzatott össze.
Alapfogalomban egyezik a mozgást jelentő mát gyökü szókkal. Származéka mátoha, igazán: máíoga, a
gyakorlatos mátog igétől, melyből lett mátogó, máíoga, mátoha, mint a por gyökből lett pörög, porgó,
porga, porha, purha, azaz porosodó fabél.
MATÓLA, (mat-óla) fa. tt. matólát. 1) Eszköz,
mely által a fonalat az orsóról úgynevezett igékre
és pászmákra szedik. Egy igében van rendesen három
szál, egy szál pedig az, mely az egész matólát egyszer
körülveszi. Tíz ige, vagyis harmincz szál tegzen egy
pászmát 2) Kerékfonna eszköz, melyről a motring
fonalat felgombolyítják, máskép: gömbölyíti. Tájdivatosan: matóla. Minthogy a matóla forgatva és forogva használtatik, innen gyöke mai azon szókkal
áll rokonságban, melyekben a mát (mot) gyök mozgást, itt különösen forgó, forgolódó mozgást jelent,
mint matat, matikál, motat, motoz származékok is.
Eredetileg rövid lehetett matóla a mától törzsöktől,
miszerént matóla ám. matoló t i. eszköz. Megegyezik vele a tót motovüo, hol a mai mot mint a magyarban, mozgást jelent
MATÓLÁL, (mat-ól-a-al) áth. m. matólál-t. 1)
A felfont fonalat az orsóról matóla által úgynevezett
igékre s pászmákra szedi. 2) A motríngba kötött fonalat gombolyagba tekergeti.
MATOLCS, falu Szatmár m.; helyr. Matolcn-ra,
—ön, —ról.
MÁTRA, fa. tt Mátrát. Magas hegybércz és
hegység Hevesvármegyében. A Mátra, Tátra, Fátra
mint három legmagasabb ormok, jelölvék ki a kárpáti hegységek között Ha tehát e szókban alapfogaimul a magasságot veszszük, nem látszik valószínűtlennek , hogy köz gyökük a magasat jelentő ár;
s betű átvétessél és röviden : Marta, Torta, Farta,
melyekhez rokonok a mart, tarcs, part szintén magasat jelentő szók. Annyi, mint a Mátra ttele (mátraaljai km.).
MATRING, fa. tt matrmg-ot, hann. szr. —ja.
1) Matólán öszveszedett, s bizonyos számú igéből,
illetőleg pászmából álló kötet, czéma, vagy fonal. A
ctérnát, selymet matríngokban áruim, venni. A matringot felgombolytíani. 2) Szélesb ért másféle szálas test,
pl. haj, szőr, szíj, melyet csomóba fűznek. Egy mairing haj. Farmatring a farhám végét ékesítő salangok, vagy azon gyűrűs vége a lószerszámnak, mely
a ló farkához van csatolva. Hajdan a lovas katonákat
vessző helyett farmatringgal verték. Tájdivatosan:
motring. Régi iratokban eléfordul n nélkül is : „Két
mothrigh aráján (arany) fonal." (1563. évből. Régi
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M. Nyelvemlékek m. K. Vegyes tárgya iratok. 49.
lapon). A matring gyöke mát, és törzsöké valószínűleg vagy motor, máskép: motor, mintegy körben vagy
forogva megy, vagy pedig mától, melyből .matóla' is
ered ugyanazon jelentéssel; ez utóbbi szerént matring tulajdonkép ám. matüng v. matoling, az r=l
(mint botránkoeOe ám. botlánkozik, .botlik' törzsöktől).
Képzőre nézve rokonok hozzá a mócsing, pating, tnatying, melyek mindnyájan megegyeznek abban, hogy
szálakból, inakból alakított pereczformakötőléket,
vagy testet jelentenek s ezen tulajdonságánál fogva
hozzájok tartozik a matring is.
MATRINGKŐTÖR, (matring-kötör) ősz. fn. A
kotorok neme alá tartozó növényfaj, levelei bokrosak;
váltogatok, és ellenesek, láncsás szabásuk; szára czérnaforma baglyos, honnan a neve, minthogy matringhoz hasonló. (Sazifraga sedoides.)
MATRIZSÁL, (mat-ar-izs-a-al) önh. m. matrizsált. L. MATARÁSZ v. MOTORÁSZ.
MATRÓZ, fn. tt. matróz-t, tb. —ok. Szoros ért.
tengeri hajóslegény. Hollandul: matroos, dánul és
svédül: matrot, francziául: matelot, a mattá, németül
Mailé szótól, mely gyékényt jelent, mintha volna gyékényes, gyékényen fekvő.
MATRÓZKÖNTÖS , (matróz-köntös) ősz. fn. A
matrózoknál foglalkodásaikhoz képest divatozó rövid
öltöny.
MATTY, falu Baranya m.; helyr. Matty-ra,
—ön, —ról.
MÁTYÁS,(héber eredetűnek sMáté szóval egy jelentésűnek tartatík); férfi kn.tt Mátyás-t,tb. —o*,hann.
szr. —a. Mathias. Máskép népiesen: Matyi, Matyika,
Matyit, Matyó, Matykó. A magyar történetekben nagy
név a ,Hunyady Mátyás' Megholt Mátyás király, oda
a* igazság. (Km.). Mátyát ugrása, midőn szökő évben
február 23-dika és 24-dike közé, melyben Mátyás
napja szokott esni, egy nap tétetik, s Mátyás napja
25-dikére ugrik. Népies nyelven mátyásnak nevezik
a szajkómadarat, mivel ezen nevet elég értelmesen
hangoztatja.
MÁTYÁSFALU, falu Szepesin.; helyr. -faluba, —bán, —ból.
MÁTYÁSHÁZA, falu Abauj m.; helyr.—hátára, —n, —ról.
MÁTYÁSRA, fala Zemplén m.; helyr. Mátyáská-rd, —n, —ról.
MATYASÓCZ, faluk Vas, Zemplén m. ALSÓ-,
FELSŐ—, Liptó m.; helyr, Matyasócz-ra, —ön,
—ról.
MÁTYFALVA, falu Ugocsa m.; helyr. —falvára, —n, —ról.
MATYI, MATYIKA, MATYIKÓ, MATYIS,
MATYKÓ, népies, illetőleg kicsinyző elnevezések.
I. MÁTYÁS.
MATYÓ, fn. tt. Matyó-t. 1) 1. MÁTYÁS. 2)
Szölőfaj.
MÁTYÓCZ, falu üng m.; helyr. Afátyócz-ra,
~*~ Oft
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MATYÓK, fa. tt. Matyók-ot. 1) 1. MÁTYÁS. 2)
A mátraaljai palóczok neve,mint a gömöri, tornaiaké:
barkó. Mezőkövesdi matyókok.
MÁTYUS, (1), férfi kn. tt Mátyus-t, hann. szr.
— a. Mathaens. Máskép: Máté, Matus, Matyus.
MÁTYUS, (2), falu Bereg m.; helyr. Mátyus-ra,
— ön, —ról.
MÁTYUSFÖLDE, (Mátyus-földe) ősz. fn. Azon
tartomány, melyet a XlV-dik század elején a híres
trencséni Cták Máté bírt, s nevéről (Máté) neveztetett, mely magában foglalta Trencséntől Komáromig
a Vágmellékét és Garau vizének jobb partján fekvő
részeket. A Pozsonyvármegyében lakó s Csalóközön
kívül eső, valamint az alsó nyitrai és Komárom vármegyének udvardi, és Esztergám megye párkányi járásaiban lakó magyarok még ma is mátyásföldieknek
hívják magukat. A csalóköziek különösen azon vidéket nevezik Mátyásföldnek, mely a nádszegi, máskép
érseknjvári dunaágon kívül fekszik, s a Vág vizéig
terjed.
MÁTYUSHÁZA, puszta Veszprém m.; helyr.
—házá-ra, —n, —ról.
MAVOG v. MÁVOG, (mav-og v. mau-og) önh.
m. mavog-tam, —tál, —ott. Mondják macskáról, midőn mau- mau hangon sír. Máskép: nyávog; a kis
macska miog, nyifog, nyivog.
MAVOGÁS v. MÁVOGÁS, (mav-og-ás) fn. tt
mavogás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Macskának panaszos hangja, midőn mau-mau szóval kiáltoz. Máskép : nyávogát, nyafogát.
MÁZ, elvont gyöke mázna, mazlag, masolány
szóknak, s talán mazur szónak is. Jelentése : vézna,
melynek gyöke vés egyezik mos gyökkel. V. ö.
MÁZNA.
MÁZ, fn. tt máz-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
1) Széles ért kenőcsféle ragadós test, mely más testekhez tapad, milyenek a festék, szurok, enyv, mézga. Innen bemázolni valamit ám. ilyféle testekkel bekenni, bemocskolni. 2) Szorosb ért olvasztás által
képződött érczes, és üvegszerü, fényes festék, melylyel különösen edényeket szoktak bevonni. Zöld, sárga, vörös, fekete máz. A fazék szájáról letörölni a mázt.
A vas konyhaedényeket fehér mázzal behatni. 3) Átv.
ért. a fogaknak kemény, üvegszerü, fényes takarója.
A fogak mázát kemény dörzsölés áMal elkoptatni.
lía a más szóban alapfogaimul azon tulajdonságát veszszük, hogy eredetileg híg és folyó természetű,
ágy azon szókkal áll rokonságban, melyeknek máz,
masz gyöke valami folyóst, nedveset jelent, mint maszat, maszog, mazúr (mocskos). Ugyan a mondott tulajdonsága miatt masz igével is tekintethetik azonosnak. Egyébiránt rokon hozzá a latin madeo, modor, s
vékony hangon a magyar med, ned, ismét vastag hangon a német itass, és a magyar áe-ik. Megegyezik
vele a szláv máz, mazati.
MÁZA, falu Tolna m.; helyr. Mázá-ra, —n,
—ról.
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MÁZAG, (máz-ag) fa. tt. másag-ot, hann. szr. alakú s olvashattál) betűket vet, vagy kellő észtehet—a v. —ja. Az ólomnak üvegnemü salakja, mely ség és képzettség nélkül fogalmaz, versel stb.
fényes és sima kövéres tapintata. (Die Glatte).
MAZONNA, fa. tt masonnát. Eszék vidékén,
MÁZFA, (maz-fa) ősz. ín. A vadászok nyelvén alsó Baranyában ám. kis korsó. Néhutt : mazeona.
fa, melyhez a dagonyázó vaddisznó dörgölödzött.
Szerb nyelven matalicsa olajos korsót jelent.
MÁZOS, (máz-os) mn. tt. mázot-t v. —át, tb.
MÁZPÖLD, (máz-föld) ősz. fa. A földnek azon
neme, melyből üvegnemü mázt lehet égetni. Szélesb —ok. 1) Szélesb ért. híg, vagy ragadós testtel bekent.
Ifázos arcz. 2)Üvegnemü kemény ragaszszal bevont. Jf<fért. mindenféle föld, melyet mázul használnak.
MÁZHINÁR, (máz-hinár) ősz. fa. Növényfaj az tos edények. Máseos tál, korsó, bögre. 8) Mint a mesés
uszányok neméből, melynek levelei üvegmáz színűek. szónak vastaghangn mása öszvetételben használtatik :
mézesmátos, azaz túlságosan édeskés, hizelgö, ra(Potamogeton lucens).
MÁZÍT, (máz-ít) átb. m. mástí-ott, htn. —ni v. gaszkodó.
MAZÚR, MAZUR, (maz-ur) mn. tt maeúr-t, tb.
— ani, pár. —«. Mázzal bevon. Másítani a cserép- és
—ok. 1) Molnár Albert szerént, szegény csavargó,
konyhai vasedényeket.
MAZLAG, (maz-lag) fa. tt. matlagot. A széke- (egenus, erro, Blntarm, Landstreicher). Ez értelemben
lyeknél vékony csepü öltöny (Kriza J.). Néhutt: ma- használta Csokonai is:
toldn. V. ö. MÁZ gyök.
MÁZMÜ, (máz-mfi) ősz. fa. Oly mű, pl. vasvagy sáredény, melynek fölszinét üvegnemü mázzal
behúzzák.
MÁZNA, mn. tt. mamát. A palóczoknál, Gömörben, és Tornában, ám. sívó, rívó, kényes, anyás
gyermek, nynzga gyermek. Ugyan ezt teszi a szerb
masa. Alkalmasint vétna módosulata, így mazoldny
scónak alsó Mátyásföldön vétna jelentése is van.
MÁZOL, (máz-ol) áth. m. mátol-t. 1) Széles ért.
valamely testet bizonyos kenőcsféle tapaszszal behúz,
beken, bemocskít. Szurokkal, enywel, zsírral bemásolni valamit. Innen átv. gúnyos ért. ám. csúnyául ír,
vagy fest. Át írni kezdő gyermek csak mától. Képet
másolni. Imigy-amúgy bemázolni a szoba falait. 2)
Szorosb ért. űvegszerü, kemény, fényes mázzal behúz
valamit. Fazekakat, tálakat, vas konyhaedényeket mátolni.
MAZOLA, (maz-ol-a) fa. tt. matolát. A zilizek
neméből való növényfaj, mely gyógyszerül is használtatik; levelei molyhosak, az alsók 5—7 karélyúk,
a felsők 3 karélyúk; teljes néven : mazolasilíz. (Althea narbonensis.)
MAZOLANY, (maz-ol-ány) fn. tt. matolány-t,
tb. —ok. 1) Ritka, goromba, hitvány gyapjúszövet,
máskép: mazlag, néhutt: ráta. 2) Alsó Mátyusföldön
nevezetesen Andódon ám. vézna, sovány, hitvány ember. V. ö. MÁZNA.
MÁZOLÁS, (máz-ol-ás) fa. tt mátolás-t, tb.
—ok, hann. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki mázol. Ha edényei ki jöttek a korongból, másoláshoz fog
a fasekat. Ét nem iráe, nem festés, csak matolát. V.
ö. MÁZOL.
MÁZOLAT, (máz-ol-at) fa. tt. mátolat-ot, hann.
szr. —a v. —ja. Gúnyos ért. csúnya irat vagy festemény. Éten másolatot lehetetlen olvasni. Aredeép helyeit mátolatot kapni. Idomtalan, goromba ecsettel kés*UU másolatok.
MÁZOLÓ, (máz-ol-ó) fn. tt. másoló-1. Gúnyneve
az oly festésznek, ki a fe»tészi művészetben vagy
mesterségben kontár. Mondják íróról is, ki csúnya
/.KID. HAOY SZÓTÍB IV. KOT.

„ A mazúr általad gazdag lehet"
Ez értelemben a latin miser,s arab netrun,v. nazar szókkal egyeznék. 2) A székelyeknél Incze József szerént oly
emberről mondják, ki sok hurezolóskodással, bemocskolással járó paraszt vagy kézi munkákat visz véghez, tehát egy részről mintegy sznrtos, szennyes, piszkos, más részről mázna v. vézna. E jelentésénél fogva rokon a massog, mamát, maszatot, masolány, másol
szókkal, illetőleg mindnyájan rokon gyököktől származnak (ma«i, mos stb.) Úgy látszik, e második az
eredeti tulajdon jelentés, mert a 'székelyek szójárása
szerént a gazdag is lehet mazúr, ha t. i. maszatos
vagy mázna, és nem minden szegény mazúr, ha t. i.
tiszta. Minthogy azonban a szegénység rendesen bemocskoló munkával foglalkodik, és ruhátlansága miatt
is oly csinos nem lehet mint az úri nép: innen átv.
ért a mazúr teszen szegényt is,valamint az egy eredetű matolány is egy részről hitvány vékony ruhát, más
részről vézna, hitvány embert is jelent.
Mi e szónak úr vagy úr képzőjét illeti, ez valószínűen s eredetileg őr, motor, mint a bitor, botor, fodor, bodor, kondor, komor, s több más szókban. Hasonlóan a kacsúr és kandúr, tulajdonkép, kaczor kandor.
MAZURKODÁS, (maz-ur-kod-ás) fa. tt. maturkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A székelyeknél
ám. bemocskolással járó foglalkodás.
MAZURKODIK, (maz-ur-kod-ik) k. m. maturkod-tam, —tál, —ott. Bemocskolással egybekötött
munkát folytat, gyakorol.
MAZZAG, tájdivatos; 1. MADZAG.
MAZZONA, 1. MAZONNA.
MÁZSA, fn. tt mással. 1) Hazánkban divatozó
értelemben, száz fontot nyomó súly. Egy mássá ét
fis font ám. száztíz font A szénából naponként két mattat mérni ki a barmok számára. Tis mássá hátból hatot kimérni. A legactélotabb busának pozsonyi mérője
alig nyom egy mattat. 2) Snlymérő eszköz, melyen
nagyobb terhtt testek nehézségét határozzák meg, mázsáló. A szanszkritban másé ám mér; e szerént mázsa
ám. mérd. Szintén innen ered a német Maasz, (régi
10
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felső németben mez, mese, mate, mezeu, mát, mezssa)
éa messen, latin: metior is stb.
MÁZSABÉR, (mázsa-bér) ősz. fii. Bér, melyet
valamely nyilvános, pl. községi mázsán mért áruktól
fizetni szoktak.
MÁZSAfflVATAL, (mázsa-hivatal) ősz. fn. íntézet, melyben az árukat s egyéb jószágot oly személyek fölügyelése alatt mérik meg, kiket e végre a
felsőség rendelt.
MÁZSAJEGY, (mázsa-jegy) ősz. fii. Jegy, melyre a mázsahivatalban megmért árukat, és azok súlyát
felírják. .
MÁZSÁL, (mázsa-al) áth. m. mázsál-t. Valamely
árunak, vagy akármiféle testnek súlyát mázsa nevű
mérleggel meghatározza. Mdxtdlni a lisztet, gabonát,
tténát, húst. Máztálni az elttáUüandé antkot. Megmázsáhú a fuvarba fogadott terhet.
MÁZSÁLÁS, (mázsa-al-ás) fa. tt. mázsálás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az áruk vagy más testek
súlyának mázsaféle mérlegen való. meghatározása.
MÁZSÁLÓ, (mázsa-al-ó) mű. és fn. tt. mázsáló-t. Aki vagy ami mázsál. Különösen eszköz, melyen
nagyobb súlyú testeket mázsa számra mérnek.
MÁZSAMESTER, (mázsa-mester) ősz. fn. Nyilvános mázsahivatalnál levő tiszt, ki a mázsáláara, és
az ezt végrehajtó alsóbb rendű személyzetre felügyel.
ffarminczadi, sóhivatali mázsámén t ér.
MÁZSANYI, (mázsa-nyi) mn. tt. mássányit, tb.
—ok. Minek súlya mázsát nyom. Ez intézetben naponként máztányi kenyér, ét félmázsányi hú* kel el. Mázsányi terhet nem bírnak vállai. Átv. ért. igen nehéz,
nagy súlyú, líázsányi teher esett le szivemről.
MAZSÁR, tájdivatos, mozsár helyett; 1. ezt.
MÁZSARÚD, (mázsa-rűd) ősz. fn. A közönséges mázsaféle mérleg rűdjai, melyekről a mérőserpenyők lelógnak.
MÁZSÁS, (1), (mázsa-as) mn. tt. mázsás-t v.
— át, tb. —ok. Minek súlya mázsát tesz. Mázsás kő.
Ötven mázsát szobor.
MÁZSÁS, (2), fn. tt. mázsás-t, tb. —ok. 86vagy más hivataloknál alsóbb rendű tiszt, ki a mázsamester után következik.
MÁZSASZOLGA, (mázsa-szolga) ősz. fn. A mázsahivataloknál szolga, ki a mázsán való sulymérést
közvetlenül kezeli.
MÁZSATARTÓ (mázsa-tartó) ősz. fn. Karika,
vagy kapocs, melybe a mázsát, illetőleg a mázsarudat
akasztják.
MAZSOLA, tájdivatos; 1. MALOZSA.
ME, (1), elvont gyök, melyből a visszahozó és
kérdő névmás: mely, továbbá a meddig, merre, mennyi,
mekkora, mennél származékok erednek. Nem egyéb,
mint a mi. Ezért találunk némely régieknél ,minemű'
helyett ,menemő* szót s több effélét. Törökül is: ne,
pl. ne var — mi van (ott) ? nem var, = mim van ?
ne ffime = minemü 1 ne gUzel = mi szép ? stb. V. ö.
MI, MELY, MILY, MÉG.
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ME, (2), elavult igető, mely ma mén, mén vagy
megy alakban ól. A tehető igeképzőt mindazáltal ma
is eredeti ős alakjában veszi föl: me-het, sőt népies
nyelven első személyben is mek e helyett me-eJc, v.
megyek. Egyezik vele a latin meo gyöke. Közvetlen
származékai mén v. mén v. megy, közvetettek ment,
menedék, meneksziic, meny, menüi v. menyül, megye, és
némely mások. V. ö. ezekkel is: ME8ZSZE, MEL.T,
MÉLTAT, MÉLY, MÉR, MÉTELY.
ME, (3), (nyílt e-vel) kínáló indulatszó a székelyeknél az általánosb divatű ne t helyett Me me,
vedd el, e helyett, ne ne, vedd el. Még ,nesze' helyett
is ugyanott: mesze, s ,nesztek' helyett: mesztek. Hogy
az m és n mint rokonhangok néha fölcseréltetnek, a
nevet nevel, ned med, neder meder, változatok bizonyítják. Pápa vidékén ,ne' helyett így is mondják:
le ! pl. le kutya t
—ME, mély hangon: —MA, névképző, mely
részint fő-, részint mellékneveket alkot; példák: sxaJema, szalma, hajma, elme, eszme, kelme, fő-, és búimmá
v. böszme, tutyma, sztuzma, dvzma stb. melléknevek.
Alkalmasint azonos a me v. mi névmással. A töröktatár nyelvben ugyanez alakban igen termékeny igenévképző, melyet a nyelvészek a határtalan —mák,
—mek ragbeli fc-nak elhagyásával keletkeztetnek, pl.
tel-mak, cselekedni, innen kil-mat cselekmény v. cselekvény, dik-mek ültetni, dik-me Ultetmény vagy ültetvény.
MÉCS, fn. tt mécs-ét, harm. szr. —e. Molnár
A. szerént latinul ellychnium, mi talajdonkép égetni
való fonalat, vagy másféle beit, pl. gyertyába, lámpába valót jelent Köz ért szegényebbféle, takarékos
világító, mely zsírba vagy olajba mártott fonalbélbol
áll, s egyszerű cserép vagy másnemű edénykébe téve
és meggyujtva csak vékonyán pislog.-A szegény emberek mécse holmi hulladékfagygyúból, avas zsírlxM,
kifőzött csontvelőből stb. készül, s rendes tartalékedénye valamely törött fazék vagy bögre feneke. Ext
mécses-nek, mécses cserép-uék hívják. Batárija magái,
mint a mécses cserép. (Km.) mivel a mécses cserepet
magasabb helyre szokás tenni, hogy világítson. Pislog, mint a mécs. (Km.) Szélesb ért szűk világu kisded lámpa, milyen a bányászoké, vagy az úgy nevezett éjjeli lámpa, így nevezik a zsírral töltött s közvilágításnál használtatni szokott üvegpoharakat is.
„Nézd az egész világítást, soha ne az egyes mécseket, melyek arra használtatnak." B. Eötvös J. (Gondolatok). Ezen szó jelen alakjában más hasonhangn
és értelmű magyar szóval nem látszik ugyan rokonságban lenni; da azért valószínűleg eredeti magyar ;
mert; ha Molnár értelmezését veszszük <ty&' béli jelent,
! tehát alapfogalom benne a bél, melyből leszen kicsinyítő beles, hangváltozattal mélcs, mint bankó mamJcó ;
bekeg mekeg ; bambám mámmám ; végre l kihagyásával mécs, mint, köles kulcs, kócs káct; tölcsér t&ceér ;
hölgyéit, hSgyész stb. Egyébiránt egyezik vele a franczia: miche, mely kanóczot jelent, spanyol : mecha,
latin : myxus = mécsnek a csöve, melyen vagy mely-
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ben az égő bél fekszik. l)Más származtatással volna :
fénycső, rövidebben fényes, ős az / ajakhang rokoii
m-vé változván : menyes, ménes, mely tájdivatosan
szinte nem szokatlan, s ekkor közelebbi rokona a latin mico =csillámlom. 2) Lehet pis-l-og gyökének
múdosúlata is.
MÉCSBÉL, (mécs-bél) ősz. fa. Fonalka, melyet
a mécsbe illesztve a zsiradékot rá teszik vagy öntik,
s a kiálló vagy edényke szélén fekvő végét használatkor meggyújtják.
MECSEK, fn. tt. Mecsek-ét. Pécs városa határában levő hegy. Diószeginél a lepidium ruderale nevű növény mecsek-zsázsa. Idegen szónak látszik,
minthogy származéktársa a magyarban nincsen. A
persában s törökben metk ám. tömlő.
MECSEKZSÁZSA, (mecsek-zsázsa) ősz. fn. A
zsázsák neméből való növényfaj ; szirmai nincsenek,
hímszála legtöbbször kettő, gyökérlevelei fogas szárnyasak,8zára szétágazott, baglyos.(Lepidium raderale.)
MÉCSÉL, (mécs-él) önh. m. mécsél-t. Mécset
égetve világít, vagy mécs világánál virraszt, dolgozik. A szegény emberek és bányászok mécseim szoktak.
MÉCSÉLÉS, (mécs-él-és) fn. tt mécselés-t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn valaki mécsei.
MÉCSÉLŐ, (mécs-él-ő) fa. 1. MÉCS.
MECSÉÉ, fala Mosony, puszta Fehér m.; helyr.
Mecsér-re, —én, —röl.
MÉCSES, (mécs-és) mn. tt. méesés-t v. —ét,
tb. —ék. Mécscsel, azaz égőbéllel, kanóczczal ellátott.
Mécset cserép. Hasznáyák főnévül is, s jelenti azon
cserepet, melyben kanóczot égetnek. EUVrött a mécses, gyermeknek mondják, midőn száját sírva félrehúzza.
MECSET, fa. tt mecsetét, harm. szr. —jé. Mahomed vallásán levők temploma, imaháza, arabul :
meszdsid; szadsada (ám. meghajol, imád) igétől.
MECSEVÉSZ, önh. m. mecsevész-tem, —tél,
—étt, pár. —tt. Székely tájszólás szerént ám. csökken, aljasodik, nem nő, nem tenyészik. Hasonló hozzá
betfiáttétellel: csenevést, mely szintén hitványát, nyomorultat, gyöngét, elfajultál jelent Mindkettő azon
és* (ász) képzőjfl szók osztályába tartozik, melyek
igék és nevek egyszersmind, mint rákász, halász, vadász stb. A kettő közöl hihetőleg csenevész az eredeti,
melyet ha így olvasunk : senevész, azaz se-nevész v.
se-novész jelent oly állatot vagy növényt, mely nem
nS , melynek nevekedése nincsen , s oly alkotása,
mint sehotmai, sebaj, soha (seha). Rokon hozzá a
senyved, mely elemezve szintén ám. se-nyöved, senöved, és a satnya, mely vékony hangon setinye,
mintegy se-tenye, mi vagy ki semmit se tenyészik.
MECSKE, MAGYAR—, BÁCZ—, faluk Baranya m.; helyr. Meeské-re, —n, —rtil.
MECSVIRÁG, (mécs-virág) ősz. fa. A tízhímesek
seregéből és ötanyások rendéből való növénynem; csészéje egytagú, hosszudad, hártyaforma, sírna, bokrétája öt szirmú, szirmai nyakasok. A kukubával határos.
(Lychnis). Nevezetesb fajai : csillagmécsvirág, (L.
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chalccdonica), máskép : csiUagvirág, kakukméovirág
(L. flos cuculi, máskép köznyelven :. kakukszegfÜ ;
négyfogu, szurkos, kétlaki mécsvirág.
MECCZENZÉF, (németül: Metzenseif), ALSÓ—,
FELSŐ—, falvak Abaúj megyében; helyr. Mecczeneéf-en, —re, —rSl.
MÉCZ, (mér-cz) fa. tt. mécz-ét, harm. szr. —e.
Mátyusföldén, Csalóközben, és némely más tájakon
a pozsonyi mérőnek fele, a pestinek harmada. Néhutt,
nevezetesen túl a Dunán mérete, másutt véka. V. ö.
VÉKA és MÉRCZE.
MECZE, puszta Baranya m.; helyr. Meezé-re,
—n, —röl.
MECZGÉREL, MECZGEREL, hegyaljai tájszó,
s ám. böngész, különösen szőlőt. Néhutt : meszgerel.
Valószínűleg a meí, metsz igének kicsinyített származéka, honnan helyesebben : metstgérel v. metszgerel.
V. ö. METSZ.
MECZKENDÁR, fa. tt. meczkenddr-t, tb. —ok.
A székelyeknél a ,metzenseifer' módosulata.
MED , (1) , elavult főnév, mely helyett ma
ned és nedv divatozik, I. ezeket; de még él nemcsak a
meder, medencze származékokban, hanem a Kis Med
folyó, Medvét hegy, Medes és Medesér helységek
neveiben is.
MED, (2), fa, a medve szónak egyik alkotó
része. L. MEDVE.
MEDÁRD, férfi kn. tt. Meddrd-ot, harm. szr.
—ja. Medardus. A nyelvészek germán eredetűnek
tartják ; t. i. az angolszász maedh ám. becsület, s az
egész ám. szilárd becsületü (dér Ehrenfeste). Medárd
napja június 8-dikára esik, s azt tartja a közvélemény
róla, hogy ha ezen nap eső esik, utána negyven napig
rendesen esős vagy borús idő következik. A pesti országos vásárok egyikét Medárdkor tartják, melyet
népnyelven yyapjuvásár-nak neveznek.
MEDDES, OLÁH—, falu Szatmár m.; helyr.
Meddes-re, —én, —rSl.
MEDDIG, (mi-eddig) idő- és helyhatárzó. Jelenti azon időnek vagy térnek véghatárait. melyet
tudni akarunk; és'pedig 1) Kérdőleg. Meddig tartott
a csata t Reggeltől délig. Meddig maradsz oda t Meddig szándékozol a fürdőben mulatni t azaz mennyi v.
mely ideig? Meddig terjed e falu határa f Meddig érhetünk el mát Meddig kész már a vaspálya t azaz,
mely meszszeségig ? 2) Állítólag. Meddig én beszélek,
ne szólj közbe. Ez esetben felveheti a mutató a szócskát, és akár elül, akár az ntórészben használható az
,addig' szó is : Ameddig én beszélek, addig ne szólj
közbe, vagy : addig ameddig stb. Hasonlók : Addig
viselem a ruhát, meddig el nem szakad. Addig megyek,
meddig csak lehet. 3) Kétkedőleg szólva jelent bizonytalan idő- vagy térhatárt. Nem tudom, meddig tart
egészségem. Nehéz meghatározni, meddig érhetünk el
ma. 4) Midőn egészen öszvetéve használtatik, addigmeddig jelent bizonytalan időt vagy tért Addigmeddig
a városban maradok. Mire bttttoeledik, addigmeddig
eljutunk.
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E szónak gyöke me (=» mi), melyből mely, merre,
mennél, mennyi, mekkora iá stb. származnak, s egyezik
a mi névmással, melynek közelebbi származékai :
mini), mily, mint, míg, mikor, mihelyett. V. ö. MI, KI.
A meddig egyébiránt öszvetett szó: mi-eddig, vagy
különösen időre vitetve : melyideig; egyezik vele a
rövidebb alkotása míg = mi-ig, pl. Addig élem világom, míg tart ixép ifjúságom, azaz meddig szép ifjúságom tart. Míg élek, el nem feledlek, azaz, ameddig
élek. A régieknél eléjön ménig, azaz mennyi-ig is,
melynek megfelel a székely annyég «•» annyi-ig. V. ö.
ADDIG, EDDIG, és MELY, MILY, MÉNIG.
MEDDŐ, mn. és fa. tt. meddő-1. 1) A régi nyelvemlékek , nevezetesen a Bécsi és Müncheni codezek
szerént ám. heréit, (eunuchus). Olofernes t9n nagy
vendégséget S ttolgáinak, ét monda Vagao meddőnek.
(Judit. 12.). Mert vadnak meddők, kik Önmagukat megherélték. (Máté 19.). 2) Áfar. és szokott értelemben
mondják állatról, nevezetesen nőstényről, mely faját
nem szaporítja, mely nem fogan. Meddő tehén. MeddS
kancta. Ellentéte : magló. Használják ez értelemben
nőkről is.
„Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő t"
Arany J. Buda halála.

MEDDŐSÍT, MEDDOSÍT, (meddő-s-ít) áth. m.
meddösü-éa, htn. —ni v. — eni, pár. —«. Meddő tulajdonságúvá, azaz terméketlenné, foganásra, fajszaporításra képtelenné tesz. Heréiét által meddSstíeniat
állatokat. A földeket parragon hagyva meddősüeni.
MEDDŐSÖDIK, (meddö-ös-öd-ik) k. m. rneddötöd-tem, —tél, —ott. 1. MEDDŐL.
MEDDŐSÜL, MEDDŐSÜL, (meddő-s-fil) önh.
m. meddőtült. L. MEDDŐL.
MEDDÜL, (meddő-fii) önh. m. meddült. Lásd :
MEDDŐL.
MEDENCZE, (1), (med-en-oze v. med-encs-e)
fn. tt. medenotét. 1) Tálféle edény, mely különösen
mosakodásra szolgál. Reggel medenctében mosdom.
A lábvizet medencéében bekötni. Sresttett vitet a medenönébe. (Münch. cod. János 13.) 2) Szélesb ért kőből
vagy földből kivájt öböl, melyben a vizet felfogják
vagy tartjak. A kúíból hútotí vitet medenaébe folyatni. A kúlhos márványból medenenét csináltatni. 3)
Atv. ért. boncztaai nyelven az emberi deréknak alsó
része, hol a csipőcsontok, a kereszt- és farcsont öblös
üreget képeznek, melyben a húgyhólyag, a végbél, és
a nőknél az anyaméh fekszik. Némely szójárásban:
mehncte.
Minthogy a tulajdon értelemben vett medencze
víztartó edény, innen legvalószínűbb, hogy gyöke a
nedvet jelentő med, melyből meder is származott, s
ha e két származékot őszvehasonlítjük, ügy látszik,
mintha meder nagyobbféle víztartó öblöt, pl. folyóét,
medencse pedig kisebbfélét jelentene, műit a oe kicsinyező képző is mutatja. Azonban mivel az aet eet
néha-ám. tulajdonságot jelentő ott ess, át ét; medencze is eredetileg talán med-ec* (med-es t i. edény)voll,
melyből lett med-enc*, és e toldalékkal: medencse. V.
ö. — ACZ — ECZ képző. Eléfordul a román nyelvben : bedine e a szláv nyelvekben medenicte v. medenicta, melyet Dankovszky a med (=rméV) szótól származtat. De látjuk, hogy a magyarban ,medencze' származék ,med' gyöktől nem egyedül áll; továbbá hogy
a göcseji tájbeszédben nedencze divatos, tisztán ,ned*
gyöktől; mik legnagyobb bizonyítékai eredeti magyarságának.
MEDENCZE, (2), falu Bereg m.; helyr. Medt*Cfé-re, —n, —ről.
MEDENCZEALAKÚ,(medencze-alakú) ősz. mn.
A növénytanban köralaku s mérsékelten besüppedS
szerv, mint pl. a veres ribiszke (ribes rnbrum) csészéjének kiszélesedett csöve (pelviforme).
MEDER, (med-er) fn. tt medert v. medret, tb.
medrek, személyragozva: medrem medred medre, stb.
1) Saoros ért a folyóvíznek'teknőforma ágya, melyben a víz odább foly. Alkotó részei: med, azaz ned,
nedv, és ér, azaz ér (ige), tehát meder azt teszi: (meddig folyó) nedv ér, vagy másképen annak térje, terjedése t i. mind szélességben, mind mélységben.
Hogy ,med' itt nedvet jelent, mutatja az alsó vágmelléki tájszokás, hol a medret neder-ntk mondják, pl.
Vág nedre. Kenessey Albert ,Hajózási mfiszótár'-ában
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„Meddő nem vagyok én, te se gúnyolj annak."
Ugyanaz, ugyanott
A Góry-codexben : mendti. „Más feleséget hoza és ez
mendfi lén." (44. 1.); alkalmasint valamely régi tájbeszédben elferdítve. 3) Szélesb atv. ért. terméketlen, keveset vagy épen nem gyümölcsöző. Meddő föld.
MeddŐ évek.
Ha ezen szónak eredeti jelentésefii az első pont
alatti értelmet veszsziik : úgy valószínűleg állíthatjuk, hogy gyöke a régi met, mely régente így egyszerűen is használtatott, pl. a Tatrosi codezben: elmelottö (abscidit), kimettelik (ezcidetur), med (azaz
medd) el (abscinde), med ki (succide); melyből metél,
metsz stb. újabb szók is származnak; rokon a latin
meló , német meíeen, Metzger, Meiser stb. szókhoz.
Meddő tehát ám. metélő v. metetll, (a Nádor-codezben:
meddü), azaz metélt v. metszett. Minthogy pedig mind
a hím, ha heréjét kimetszik, mind a nőstény, ha görgőjét kiveszik, faját szaporítani megszttn, s terméketlenné leszen : innen jelent átv. értelemben terméketlent. Lehet egyszerű igenév is a régies met-ik igétől,
melyből lett metö, s módosítva mettő, meddő. Eléjön a
finnben is : myydin.
MEDDŐL, (meddö-ül) önh. m. meddöl-t. Molnár
A. szerént ám. meddővé, azaz terméketlenné leszen.
MEDDŐN, (meddő-en) ih. Faját nem szaporítva, terméketlenül. Meddőn maradt tehén. Meddőn heverő parrag.
MEDDŐSÉG, (meddő-ség) fn. tt. meddőtég-ét,
harm. szr. —e. Terméketlen tulajdonság vagy állapot, midőn valamely állat vagy növény nem szaporítaj faját. V. ö. MEDDŐ.
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meg van külbnböztetre a folyamágy a medertől .E szerént a folyamagy azon gödör, melyet valamely folyóvíz magának ásott vagy valamely csatornának mesterségesen ástak, a meder pedig az árok árka, vagy
a folyam ásón legmélyének feneke, hol a víz főfolyása megy el (Rinnsaal). 2) Szélesb. ért akármi ly nedvtartó öböl. Tó medre, Medenete medre. Éten tálnak
mély medre van. 3) Még szélesb és Atv. ért. üresség,
öböl. Hajó medre, melyet az oldalak képeznek. Keneasey Albertnél az előbbi értelmezéshez alkalmazottan a hajóépitészetben, midőn egy deszka szélét egy
másik deszka saját élével takarja, csak azon belső
szöglet, mely így képződött, neveztetik medernek, így
pl. lapos fenekű hajóknál, (minők dunai fahajóink)
amint a fenékdeezkák széleit az oldaldeszkák éle takarja : ott megy a hajó medre. Verem medre. Árok
medre.
MEDERBURKONY, (meder-burkony) ősz. m.
Burkony a hajó medrében.
MEDERDESZKA, (meder-deszka) ősz. fű. Mindazon deszka, mely a hajómeder alkatához tartozik. V.
ö. MEDER.
MEDESÉR, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyr. Medeeér-re, —én, —rSl.
MEDOY, MEDGYES, régies irásmódok,MEGGY
é* MEGGYES helyett; 1. ezeket
MEDINA, falu Tolna m.; helyr. Medmá-ra, —n,
—rál.
MEDOVAR, puszta Turócz m., helyr. Medovárra, —ön, —ról.
MEDUS, férfi kn. tt. Mediu-t, tb. —ok. A Medárd uévnek kicsinyített módosítása. Az üt t. i. a nevekben kicsinyítő jelentéssel bír, mint Fertu, Matyus,
Gedut, líHetu, Imrut, Menyut, Tadut, Hűt, Katut,
Anmtt, Judut stb.
MEDVE, (1), fn. tt medvét, l) Hidegebb tartományokban lakó, idomtalan testű, gubanczos szőrű,
hegyes fejű, apró és mélyen fekvő szemű, kurta farku
vadállat, melynek lábfejei az emberéihez némileg hasonlók, s öt erős karommal ellátvák. Ssáraxfóldi, tengeri, jeget medve. Fekete, fehér medve. Kárpáthegyi
medve. 2) Átv. gúnyos ért mondják idomtalan tér
metü, szőrös, bozontos emberről. Olyan mint a medve.
3) Crillagzat neve ; azokottabban 1. GÖNCZÖL. 4)
Czölöpöket leverő, vasas tőke, szokottabban 1. KOS.
5) Háló neme.
A medve szóval rokonok a szláv medvéd és melyed. Mind a magyar, mind a szláv nevezetben valószínűleg ugyanazon köz alkotó részek rejlenek. Köztudomású dolog, hogy a medve a mézet igen szereti.
Ezen alapfogalomból kiindulva szlávul med ám. méz,
és jed ám. evő, tehát med-jed, módosítva medvéd ám.
mézevő. A szanszkritban madhu vagy mtdhu szinte
mézet jelent Dankovszky nem elemzi. A magyarban
is a más és med rokonok, minthogy a z és d többször
felcseréltetnek, mint gondolkodik és gondol&omfc, fogItíkodík és —kőnk, meddig, tájszokásilag mentig stb.
E azerént medve a magyarban is lehet med-eve (med-
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evő), v. mét-eve (méz-evő). Vagy pedig a nedv másképen medv szótól származtatva ain. nedvi vagy inedvi (t. i. állat), azaz nedves, hideg tájékot, egálját kedvelő, ott lakozó.
MEDVE, (2), falu Győr m.; helyr. Medvé-re,
—n, —röl.
MEDVEBOCS, (medve-bocs) ősz. fn. A medvének kölyke, kis medve.
MEDVEBŐR, (medve-bőr) ősz. fn. A medvcnpk
bozontos szőrű bőre, akár az élő medvén, akár lenyúzott és kikészített állapotban. Kemény mint a medvebőr. Medvebőrrel tdkaródsni. Kaczagdny medvebőrből.
MEDVECSÓTÁR, (medve-csótár) ősz. fn. Csótár, azaz nyereg alá terített takaró, medvebőrből.
MEDVECZE, 1. MEDVEDCZE.
MEDVECZUKOR, (medve-czukor) ősz. fn. Édes
gyökér szörpjéből készített fekete czukor. Máskép aljas nyelven: medvettar.
MEDVÉD, falu Zólyom m.; helyr. Medved-én,
—re, —röl.
MEDVEDCZE, falu Árva m.; helyr. Medvedefé-n, —re, —ról. .
MEDVEDZA, falu Bereg m.; helyr. Medvedzá-n,
—rá, —ról.
MEDVE DZSE, falu Sáros m.; helyr. Medvéd
fsé-n, —re, —rSl.
MEDVEFI, (medve-fi) ősz. fn. Medvebocs, kismedve. Kilencz medvefinak egy vadkörte. Km.
MEDVEFOGÁS, (medve-fogás) ősz. fn. A vadászatnak azon neme, mely által a medvéket kelepczébe ejteni, s elevenen kézre keríteni szokták.
MEDVEFOGÓ, (medve-fogó) ősz. fn. 1) Személy, ki medvéket fogdog. 2) Eszköz, kelepcze, melylyel medvéket fognak. 3) Hely, hol a medvéket különösen kézre lehet keríteni. 4) Nagy, erős kutyafaj
rövid vastag fejjel, széles orral, bő torokkal stb. máskép : szdindek, melylyel medvékre vadásznak, s bikákat, farkasokat stb. hajszolnak, lefüleltetnek. (Bárén v. Bullenbeiszer, angolul: bulldog).
MEDVEFÓKA, (medve-fóka) ősz. fn. A fóka
nevű állatok egyik faja, melynek kisded hegyes füle,
hosszú bozontos farka, és szürke szőre van. Leginkább az Amerika és Ázsia közti éjszaki tengeren tanyáz. (Phoca ursina.)
MEDVEFÜL, (medve-fúl) ősz. fn. Köz nyelven
a kankalinok neme alá tartozó növényfaj ; levelei húsosak, fürészesek, simák, tőkocsánya sokvirágu, esészéji egy kevéssé lisztesek. Máskép szintén köz nyelven: ftttvirág, növénytani néven: cnfra kankalin. (Primula auricula.)
MEDVEGÁT, (medve-gát) ősz. fn. A varerődítésben így nevezik azon erős keresztgátat, melynek
teteje éles szögbe megy öszve.
MEDVEGYÓCZ, falu Bereg m.; helyr. Medvegyócz-ra, —ön, —ról.
MEDVEGYÖKÉR, (medve-gyökér) ősz. fn. Hajfonna levelű, és sírna magvu növényfaj. Újnyi vastag-
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ságu hosszúkás gyökere, mely belül fehéreit és gyantás, gyógyerővel bír. (Athamanta meum).
MEDVEHAGYMA v. — HAJMA, (medve-bajma) ősz. fh. A hajmák neméből való növényfaj, hímszálai mind árformák, ernyője laposdad, levelei nyelesek, tojáskerekded láncsásak. Virági fehérek, szirmai zöld gerinczttk. Máskép köznyelven: kigyóhagyma (Allium ursinum.)
MEDVEHÁJ, (medve-háj) ősz. fh. A medvének haja, zsírja, melyet írül szoktak használni.
MEDVEHAJMA, 1. MEDVEHAGYMA.
MEDVEHARCZ, (medve-harcz) ősz. fn. Két
vagy több medvének egymás közti veszekedése.
MEDVEKALPAG,(medve-kalpag) ősz. fn. Medvcprémből való kalpag.
MEDVEKARMANTYÚ , (medve-karmantyú)
ősz. fh. Prémes medvebőrből készített bozontos karmantyú.
MEDVEKÉS, (medve-kés) ősz. fh. A vadászoknál erős nyelő láncsafonna két élű vas, melylyel a
medvét szúrják le.
MEDVEKUCSMA , (medve-kucsma) ősz. fn.
Prémes medvebőrből készített kucsmaféle téli föveg.
MEDVELAPU, (medve-lapu) ősz. fn. Köznyelven növényfaj a derelyek neméből; szára magas,
kopasz, karczolt, levelei hármasak, levélkéi egyenetlenül fürészesek. Máskép szintén köz nyelven: mesterlapu v. —gyökér v. csátzárgytikér, növénytani néven:
csicsákás derely. (Impcratoria ostruthium.)
MEDVENYOM, (medve-nyom) ősz. fn. 1) A
medve nevű állatnak nyoma. 2) A korpaffivek neméből való növényfaj, melynek szára lecsepült, gyökerező,levelei ziláltak,szőrhegyfik.Tenyészik erdős hegyeken. (Lycopodium clavatum.)
MEDVÉS, fala Temes, puszta Nógrád m. KIS—,
NAGY—, NEMES—, faluk Vas m.; hclyr. Medvesre, —én, —röl.
MEDVESÜVEG, (medve-süveg) ősz. fn. Szőrös
medvebőrből készített siiveg.Különösen a gránátos katonák süvege, melynek csak egy része van medvebőrrel födve.
MEDVESZ, (1), (medve-ész) fn. tt. medvéts-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Személy, ki megfogott és
szelídített medvéket mutogatás végett hordoz magával.
MEDVÉSZ, (2), (medve-ész) önh. m. medvétztem, —tél, —étt, pár. —w. Medvéket fogdos, vadász.
MEDVESZELINDEK, (medve-szelindek) ősz.
fh. Rövid vastag fejű, széles fekete pofáju, tágas torkú, s kurta szőrű kutyafaj; melyet különösen medvevadászatra használnak. L. MEDVEFOGÓ, 4).
MEDVÉSZÉT, (medve-ész-et) fh. tt. medvésset-ét,
harm. szr. —e. L MEDVEVADÁSZAT.
MEDVE8ZÖLŐ, (medve-szőlő) ősz. fn. Köznyelven, a knkojczák neme alá tartozó növényfaj;
cserjés indája- henyélő, levelei épélük, mindig zöldek,
fölül egy barázda nyílik rajtok végig. Bogyója piros,
az áfonyához hasonló. Növénytani néven : fanyal-kukojcta (Arbntns uva nrsi.)
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MEDVETALP, (medve-talp) ősz. fh. 1) A medvének széles talpa, mely öt karommal van ellátva, i
némileg az emberi tenyérhez hasonló. 2) L. MEDVETALPFÜ.
MEDVETALPFÜ, (medve-talp-fű) ősz. fit. Köz
nyelven: növényfaj a tapsírok neméből; szára barázdás, durva szőrös, levelei nagyok, szárnyasak. Növénytaninéven: medve <ap*ír.(Heracleum sphondilium).

MEDVETAPSÍR, (medve-taps-ír) ősz. fn. lásd:
MEDVETALPFÜ.
MEDVETENYÉR, (medve-tenyér) ősz. fh. 1.
MEDVETALP. 1)
MEDVEVADÁSZ, (medve-vadász) ősz. fn. Vadász, ki különösen medvefogásra vagy ölesre megyén ki.
MEDVEVADÁSZAT, (medve-vadászat) ősz. fh.
Vadászat medvékre.
MEDVEVERÉM, (medve-verem) ősz. fit. Verem,
melybe a medvét torkosságánál fogva oda csalogatják, hogy bele esvén kézre kerüljön. Olyanféle kelepcze mint a farkatverem.
MEDVEZSÍR, (medve-zsír) ősz. fh. A medvének zsírja, haja. Medvezsírból csinált ír.
MEG, (1), kötezó. 1) Ét, latinul: ét. Én meg te
(ego ét tű), Péter meg Pál. Égy meg kettő három
(unnm ét duó, sünt tria). 2) Néha a megkülönböztető
pedig kötszónak felel meg. Én künn vigyások, te meg
benn. Péter írjon, Pál meg olvastán. „Én meg az itt
való dologról nem írhatok nyilván." Levél 1559-ből
(Szalay Á. 400 m. 1.). „Másodszor meg." Régi magyar Passió. Egyébiránt itt is vétethetik öszvekötti
értelemben; mind kifejeztethetik ,eV által is, pl. Péter Írjon, és Pál olvasson. L. itt végfii. 3) Néha kéttőztetve használtatik, megmeg, midőn ám. esmeg v.
ismét, v. újra, pl. Megmeg elment, pedig hon* kellene
maradnia. Ez alakban különösen ismételt cselekvést,
szenvedést vagy állapotot köt őszve, pl. e mondatban:
Megmeg sir, többszörös síró állapotot fűz együvé. A
mesélők nyelvén hatályos folytonosságot, gyakorlatot
fejez ki. Úgy megmegy, úgy megmegy, hogy jobban sem
mehet. Úgy megfut, úgy megfut, hogy jobban sem futhat.
Úgy megnét, hogy jobban sem néthet. (A „Napos, holdas lovak" czímü népmesében). De meg kitételben is,
,esmeg' jelentése van. „Igen szép mulatság azt (a
gályát) nézni, de meg, ha az ember azt gondolja,
hogy azok a szegény rabok csaknem mind keresztények (így)... megesik az ember szíve rajtok." Mikes
Kelemen levelei.
„Szeretem én őt is : de Budát meg féltem."
Arany J.
Sőt mind a régieknél, mind a mai népnyelvben egyedfii is gyakran jön elé ezen (esmeg, újra) értelemben.
„Mellyét végbevivén az kegyelmetek atyjafiai, megh
visszamehetnek, ha kegy(elmetek)nek úgy tetszik.
Gr. Eszterházy Miklós nádor levele 1627-ba (Történelmi Tár VIII. k. 13. 1.). „Némelyek viszont elmenvén az mustrára, azután előjárójoknak engedőimé nél-
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knl megb haza mennek." (Ugyanott 24. 1.). Származékai eí értelemben : megent v. megént, -v. megint v.
meges, v. megest v. megesleg, melyek különféle tájszokások acerént divatoznak, és határozói minőségűek;
8 ugyanazon jelentéssel bírnak, mint az öszvetett
esmeg v. ismeg, v. esmég v. ismég, melyekből lett : ésmét v. itmét. Mikes Kelemen törökországi leveleiben
még eredeti alakjában fordul elé : „Két levelet ír,
egyet a fiának ...ét meg mást a franczia királynak."
Egyezik ezzel a tájdivatos eseg (es-eg), melyből az m
hang hiányzik, s alkotó részei a kötő és v. és, továbbá
a gyakorlatos ég, mely Balaton vidékén, Göcsejben
stb. mint igekőtő, meg helyett használtatik, pl. egvertékf egmondták, egldtlák ám. megverték, megmondták, meglátták. E szerént a meg és ég alapfogalomban
megegyeznek, s valószínűleg e második a tisztább
eredeti, mely mint képző is gyakorlatot jelent. A gyakorlat fogalmával szorosan párosul az Vsevekötés, Oszveftíggés, folytonosság, továbbá a sokatág fogalma;
mert amit gyakorlunk, azt mintegy részenként teszszük, melyekből egy egész alakúi, és gyakorta tenni
valamit annyit jelent, mint sokszor tenni. Innen van,
hogy nyelvűnkben, (s másokban is) ugyanazon képzők majd gyakoriságot, majd öszkötést és folytonosságot, majd sokaságot jelentenek ; nevezetesen
a) az igeképző ég (og, ög) jelenti azon cselekvés vagy szenvedés, vagy állapot ismétlését, egyszersmind öszvernggését, mely az alapszóban csak egyszerűen foglaltatik, pl. bűtől ám. bűzt csinál, HlzVlög,
ismételt, folytonos, sok bűzt csinál; füstöl, füstöt csinál, fUstVtog, folytonos füstöt csinál. By viszony van
a csép csepeg, moz motog, stusz szuszog, kocz köcsög,
por pörög stb> között. Ezen ég némely igékben ig, pl.
hajigál, gurigái, htaigál, tatzigál stb. Hogy a gyakorlatos v. folytonosságot jelentő ég rokonértelmű az és
v. és kötszóval, kitűnik abból is, mert némely igékben felváltva használtatik, mint : tipeg tipés, nyeldég(el) nyeldés, verdég(e\) verdés, pergel perééi, topog
lapot, dörgSl dörsöl (dörzsöl) stb. Továbbá, az es-eg
valamint önállólag kétszerezett gyakorlatul hasznaitátik : hasonlóan eléforddl mint képző is , pl. reb-éség-et (rebesget), ker-es-ég-el (keresgél), fut-os-og-ál
(futosgál), rak-os-og-at (rakosgat).
b) Mint névképző folytonos voltát jelenti bizonyos tulajdonságnak vagy hajlamnak, &hervatag,forgeteg, csörgeteg, tuhatag, rengeteg, ingatag, s mindezen
nemii szókban.
c) A ség (ság) névképző is elemezve es-ég v.
es-eg (ismét) öszvehnzva ség (ság, mert tudva van,
hogy az és v. ét máskép : *, pl. át ég s a föld); ámbár néha a szóalkotásban is csonkítlanul kitétetik,
pl. nyer-eség, ver-eség, sok-aság. E képzőben alapfogalom a sokaság, vagyis egynemű részekből álló, s
együvé kötött egész, pl. népség ám. népekből álló
sokaság-egész , mintha volna : nép ét nép meg nép,
(nép-es-eg); hasonlóan diáktág, katonaság, papság,
ifjúság, legénység, ám. diákok, katonák, papok, ifjak,
legények együtt véve, mindnyájan öszvekötve; ma-

gyarság, németség, oláhság, tóttág ám. magyarok, németek, oláhok, tótok öszvege; hegység, völgység, erdőség, mezb'ség, rétség, homokság, lóság, több hegy,
völgy, erdő, mező, rét, homok, tó együtt s öszvevéve;
Somogyság, Bácskatág, Szilágyság, Hanság, ám. az
egész Somogy, Bácska, Szilágy, Hau stb. Az ily tulajdonságot jelentő szókban is , mint szegénység, gazdagság, szépség, rútság, gyönyörűség, az illető gyöknek
sokasága, teljes mértéke értetik, miért szépséges, ám.
igen szép, rútságos ám. nagyon rút, gyönyörűséges
igen gyönyörű.
Ugyanezen sokasító alapfogalom rejlik a fb'fokot képező lég szóban, mely vagy a meg átalakulása,
pl. legszebb ám. meg (még) szebb, leg-es legszebb ám.
még és még szebb; vagy, ami hihetőbb, öszve van
húzva az el-eg (el-ig, satis) szóból, s ám. utque, e jelenti a véghatárt az öszvehasonlításban. Innen értbetők az ily hasonlítás! módok : a búzának legjava, az
almának legszépe, azaz, ami véghatárig, élig jó, élig
szép. A régieknél mendtSl (mindtől) használtatott a
lég helyett, pl. mendtöl szebb = mindennél szebb.
Maga az élig v. elég is oly sokaságot jelent, mely bizonyos véghatárig terjed. V. ö. LÉG (1).
E hasonlító vagy nagyító leg-tS] különbözik azon
lég, mely névhatárzókat képez, mély hangon : lag, s
ám. mód, forma, kép, pl. steíb'leg, hasonlólag, futólag,
s úgy látszik nem egyéb, mint a képet, formát jelentő alak a (székelyeknél: lak) módosítása, mi szerént
hasonlólag tenni valamit' ám. hasonló-alak, (hasonló-kép) tenni. V. ő. —LAG, —LÉG, (1).
d) Az ég kötszóval rokonságban van a határt
jelentő ig, mert midőn ezzel élünk, akkor a térnek
vagy időnek két vég pontját kötjük öszve, pl. innen
odáig, ezen utczától a másikig, mától holnapig, reggeltől estig, melyben a folytonosság fogalma is benne
foglaltatik, valamint azon mennyiség, vagyis sokaság,
melyet a két végpont öszreköt. A latinban szintén a
megfelelő usque-ben a que kötszó.
e) Ha továbbá figyelembe veszszük, hogy a g és
k mint legközelebbi rokonhangok általán a nyelvekben, nevezetesen a mienkben gyakran felváltva használtatnak : nem fog valószínűtlennek látszani állításunk, ha azt mondjuk, hogy mind a nevek, mind az
igék többesét képző k nem egyéb, mint a gyakorlatot, s többeknek öszveköttetését jelentő és *-vá keményttlt g, miszerént népek ám. nép-eg több nép együtt
véve; 'helyek ám. hely-ég, több hely, azaz hely meg
hely együtt véve; emberek ám. ember-eg, több ember
összevéve, ember meg ember. V. ö. —K (5). Hasonlóan az igékben : verünk, eredetileg verenk, (mint Balaton körül mondják), azaz ver-en-eg v. ver én-ek, verték ám. ver-te-eg v. ver-te-ek, vernek, ara. ver-ön-Og v.
ver-ön-ök. E nyomon haladva úgy találjuk, hogy a k
mint lágyabb g-bö\ lett névképző is szintén sokaságot, nagyobb mennyiséget jelent a pirók, pofok, szemük, pohók, iszák, tudák, félénk, falánk, nyúlánk stb.
szókban, melyek közöl némelyeket és (ős, ős) képzővel is ejthetünk, mint pirók piros, szemük szemes,
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pof ók pof ás, etombók czombot, itták istos, pohók pohos.
Honnan
f) azt következtetjük, hogy a talajdonságot jelentő és (ás, ős, ős) eredetileg folytonossági s éhez
képest ihiha gyakorlati vagy sokasági értelemmel is
bír , pl. népes város, ám. sok népti, hegyes vidék
ám. sok hegyü, erdős tájék, ám. sok erdejü, beteges
ember, ám. gyakran beteg. Néha jelenti azon viszonyt,
mely két különböző tárgy közön létezik, s ekkor öszvekötő jelentése van, pl. szeles idd, ám. szél és idd
együtt; nedves ruha, ám. nedv és ruha együtt; boros
hordó, bor és hordó, pénzes erszény pénz és erszény.
Az és némely szókban is, pl. lapu, haris, kőris, hamis, Jcódis. — Az ét, 'ás névképzőben is a folytonosság alapfogalma rejlik, mert igékből oly szókat alkot, melyek az alapige értelmének vagyis az alapige által jelentett cselekvésnek, szenvedésnek vagy
állapotnak folytonos voltát fejezik ki, péld. sír-ás
ám. folytonos siró állapot, nevet-és folytonos nevető állapot, ' araí-ás, az arató munkának folytonos volta. Ezen képző eredeti értelme valószínűleg
egyedfii állapotra vonatkozott, miszerént ezek: verés,
látás, ütés, nem cselekedetet jelentenének, hanem azon
állapotot, melyet a gyökigének gyakorlása idéz elő,
magát a cselekedetet pedig a veret, látót, illet, fejezi
ki. E szabatos különböztetésnek a régi magyar nyelvemlékekben sok nyoma találtatik, mit, fájdalom! a
későbbi kor elhanyagolt.
g) Az ég szórészszel, illetőleg kötszóval, egy
gyöktt az egész szó, mert az ,egész' mindig több részt
föltételez,mert az egésznek minden része öszvevéve tesz
egy öezveségetEszerént egész lehet ean.egy-ész v. egy-esz
v. egy-és is t i. több öszvekötött részből álló egység.
h) A régi nyelvemlékekben, nevezetesen a Tatrosi v. Müncheni codezben azt találjuk, hogy a meg
igekötő egyfelül az el igekötővel, másfélül az elszámnévgyfikkel, továbbá egy számnévvel, és egész melléknévvel fölcserélve használtatik. Azon codexben olvassuk : „És az adósságot meghagyd neki." Pesti és Erdősiuél, megengedé, mit mi igy mondanánk : el- v. oda
hagyá, elengedé neki, t i. a latin ,dimisit' értelme
szcrént. „Mikor megvégeete volna ő beszédét" e helyett: elvégezte volna. „Meghagyja ember ő atyját, e
h. elhagyja, odahagyja. „Kiket Isten egybe szerketdt, ember meg ne válaszsza," e. h. el ne válaszsca. A
Bécsi codezben: „És úgy meghagyák (= elhagyák
latinul: deserentes) ő atyjuknak ceremóniátokat" stb.
De a mai szokás szerént is divatoznak ilyetén fölcserélések mint: meggondolom, elgondolom, megismerem,
elismerem, megakadok, elakadok, megélek elélek, megiri dalok elindulok, stb. Itt azonban megjegyzendő,
he gy a meg és el néha ám. odább, tovább, tehát távolodást jelent
Hogy az el (teljesség) néha ám. egy v. egész,
kitűnik a következőkből. Borsod vármegyének 1641,
és 1642-diki tanuvallási levelében áll : „Az egri törökök mint el (mint egy) harmincz számú török gyalog
kijővén Győr alá." Ismét: „Mint el tizenhat lovasok
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kijővén Győr alá." „Győr alá kijővén mint el másfél
száz lovasok." Ugyan ott: „Az egri törökök mintegy
hetvenöt gyalog" stb. (Régi magyar Nyelvem!. IIL
kötet el) E szerént az el és egy hajdan felváltva hannáltattak; de még ma is az elsS és egyedik származékokban hasonló értelemmel búrnak. Az el ám. egem
ezen és ilyféle mondatokban: „A templomnak soporláha ketté szakada, mind el (egész) aljaiglan." „Jövének mind el bozzáiglan," mit ma így mondanánk :
mind egész aljaiglan, hozsáiglan. „Követi vala mind
el be a papok fejedelme pitvaráig", azaz mind egész
be. (Münch. cod.) Ezen el abban is rokon AZ ég és a
képzőkhöz, hogy szinte folytonos és gyakorlatos értelmű igéket képez, pl. ezen igék, színlel, íslel, kémlel, érlel, staglal, foglal, táplál, mind folytonos vagy
gyakorló jelentésűek, legalább nagyobb fokozatban
ilyenek az egyszerű cselekvést jelentő színi, ül, (írnél)
kérni, éri, stagl (szagol) fogl, tápl igékből. Ily viszony
vagy különbség látszik lenni, szigorúan véve, a trigaszt és vigasztal, maraszt és marasztal, engestt és engesztel, hirestt és hiresztel stb. között.
A latin nyelvben is a gyakorlatot vagy sokaságot jelentő némely képzők a fennemlitett magyarokkal legközelebbi rokonok, pl. a tergo, vergo, mergo,
spargo gyakorlatos igékben világos az ég, og képiő.
mintha volnának ter-eg-o, ver-eg-o, mer-eg-o, npu-og-o.
Dyenek: vort-ig-o a vorto, scataripo, a scaturio, vorago a vor (fór,) virago a vir gyökökből. A vorago magyarosan forogó forgó, s a vira^o magyarosan viiogó,
azaz viruló, t. i. ifjú leány. Az ismétlést jelentő ét (és,
és) van ezen igékben: agitof, mittitoí, quaerito*, clamitat, tunsitat, az egyszerű ágit, mittit, quaerit, dómat,
tussit igékből. Sokaságot jelentő és, ős, 6s rejlik ezekben : morosut, callosus, pannosus, ominosus, generom*,
aquosus, az egyszerű mora, callnm, pannus, ómen, genus, aqua törzsekből. Gyakorlatos l képzővel alakultak : yuerulus, garrulus, patidus, gratulor, bibulut, a
queror, garrio, pateo, gratos, bibo gyökökből. Kettöztotett «-c (= magyar es-eg) rejlik ezen gyakorlatos
igékben: frig-esc-o cal-etc-o, sen-esc-o, matur-esco, stb.
Gyakorlatot jelentő k (c) hang van ezekben: velKeo,
morsieo, frico, varico, claudico, az egyszerű veilo,
mordeo, frio, varas, claudos, törzsekből. Ilyenek a
magyar stunydikál, sántikál, nyeldekel, SldVkSl stb.
A német nyelvben megfelel nekik a) az ig, ich,
icht, pl. .Heti heűig, fteiss fleissig, Hvnger hvngerig
(hnngrig), a kicsinyezve gyakorlatos hdtuslich (haosel-ich), Bohr rShrich, Thor Thöricht stb. b) az isch pl.
bObisch, c) a kicsinyítve gyakorlatos l az ily igékben:
luftéin, hefteln, mtCchteln, tchaukeln stb.
Végül megjegyezzük, hogy a közhasználatban
meg és és közt különbség van. ,Meg' csak egyes szókat köthet öszve: én meg te, meg a bátyám, de mondatokat nem (kwéyén ha ,pedig' helyett áll) ; minél
fogva rendszerén! számok öszveadásánál élünk vele :
tíz meg tia hiísz, száz meg száz ezer.
MEG, (2), igekötő. A MEG (1) alatt mondottakból az is tűnik ki,hogy a meg kötszóval egy az
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igekötő meg, tájdivatosan ég, amennyiben itt is valami
egészet, bevégzettet képez. T. i. a meg igekötös ige oly
cselekvést vagy állapotot, illetőleg szenvedést jelent,
mely rendszerén! teljes egészet, végrehajtott, véghez
ment, végig, azaz a szélső határig terjedő cselekvést
stb. képez. Megjön, megérhetik, bevégzett állapotok;
úgy hogy meg legközelebb rokon az ég gyökkel ,egész'
8zóban,vagy (^(nsqne) határvetö raggal,mintha volna:
egészen vagy végig. A göcseji, ormánysági,belső somogyi ,eg' alakot tarthatjuk a legeredetibbnek, pl. égette
(= megette), eglőtte (=> meglőtte); általában ezen
nyelvjárásokat egyebekben is a legelső eredetiség bélyegzi, pl. hát-be, kertnál szókban, még mindig az eredeti alkatrészeket szemléljük. Mihez képest az egyszerű ige kivált a tiszta jelenben még csak folyamatban létező, be nem végzett jelentéssel bir. Ily viszony
van példákul ezen igék között: abrakol, megabrakol;
abronctol, megabroncsol; actéloz, megaezéloz; akaddh/os, megakadályoz ; alapit, megalapít; épít, megépít ;
aláz, megaláz ; alkuszik, megalkuszik ; árad, megárad ;
árt, megárt; avasodik, megavatodik; bánt, megbánt;
botiik, megboüik; ír, megír ; néz, megnéz, s több számtalanok. Ezen különbségekre kimondhatatlan figyelemmel kell lenni, főképen az egyszerű jelenben,
midőn leginkább csak a nem tulajdon értelemben vett igék tartják meg ezen ,meg' igekötőt,
mint alább is látandjnk. Az ilyen és sok más igék a
fenn említett értelemben nem vesznek fel el igekötőt,
és a melyek ezt is fölveszik, sokszor távolságra, tova
vagy tál menő cselekvésre s állapotra vonatkoznak,
pl. megrohan és elrohan, megérik és elérik (tál érik),
meghízott elhízott, megázik elázik stb. V. ö. EL, (2),
igekötő. A régiek még nem mindenfitt különböztették
meg e két igekötőt; innen az ily régies változatok : megvégette beszédét és elvégezte ; meghagyja ember ő atyját, és elhagyja; kiket Isten egybeszerkesztete, ember meg ne válassza, és el ne válaszsza, mint
fentebb mondva volt Pesti Gábornál is gyakran eléjön: megttakgatá ám. el- v. szétszakgatá a farkas a
bárányt, a kánya az egeret, békát, galambot. A cartbausi névtelennél: „Eunehány (= egynéhány) esztendő után hagyá meg (<= el) az fejedelemséget"
(Toldy F. kiadása 51. 1.) stb. A nyelvszokás jóformán ma is egy értelemben használja ezeket is: megakad, elakad ; megszökik, elszökik ; megég,. elég ; megél, éléi f megemészt, elemészt; megered, elered ; megindul, elindul; megfeledkezik, elfeledkezik; meggondol,
elgondol, stb. Ellenben mást-mást jelentenek : meglát
ás ellát; megad és elad ; megnyom és elnyom; megtsáU és elszáll stb.
Különös figyelmet érdemel, hogy miután a jelen
többé-kevésbé tartós időt jelent, a ,meg' pedig rendszerént bevégzett cselekvést vagy állapotot, innen igen
gyakran'történik, hogy a ,meg'igekötőt jelenben nem
hagználhatínk , hanem csak múltban és jövőben; pl.
ha kérdenék : Megírtad a levelet ? erre így felelhetünk : Még nem, csak most írom, de nemsokára megírom; vagy ha már elvégeztem, ezt felelem : Meg v.
AKAD. NAGY
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igen, már megírtam. Innen némelyek azon nézetben
vannak, mintha a ,meg' igekötő jövőt jelentene; ami
nem áll; mert mint láttuk, multat is jelent; de vannak igen sok összetételek is leginkább nem tulajdon
értelemben, melyek a jelent is kifejezik, néha mintegy nagyobb nyomatékosságot kölcsönözvén neki, pl.
megmondom neked, megbocsátok, megátkozlak, megbízom önt, meghagyom nektek; ha meg nem bántlak, kérek
tőled kölcsön száz forintot; a lónak négy lába van, mégis megbotlik (szokásos jelen); sokban megesünk mindnyájan stb. stb. Az egyes czikkeknél igyekeztünk az
ilyeneket lehetőleg megjelölni.
Némelyek a ,meg' igekötőnek ,vissza' értelmet
is tulajdonítnak; de ez tévedés; pl. midőn azt mondjuk valakiről, hogy megtér, itt már a ,tér' szóban rejlik a ,viszza' fogalma, midőn azt mondjuk : megfizeti
a kölcsönt, itt is már maga a ,fizet' szóban rejlik a
visszatérítés; vagy néha nem is bir ,vissza' jelentéssel, ha t. i. nem kölcsönből eredt a tartozás, pl. megfizeti a kárt. A görög bölcsek jeles mondatinak fordításában eléjön : „Hamar megkívánja (a szerencse)
azmelyeket adott", midőn a ,meg' szó ma ugyan
,vissza' szóval cseréltetnék föl, de itt is az ,adott'
szóban rejlik a ,vissza' értelme.
Gyakran nem egyéb nyomatékosabb meghatározásnál, mint föntebb érintők, s mint olyant a régiek nem mindig vagy nem oly sürttn használták,
mint mi ma használjuk; pl. a régi halottas beszédben : „Hogy oldja ő bűnét" — „Szabadócsa (v. szabadóha) őt ördöng Udetvétől" — „Isten bulcsássa ő
bűnét" — „Kit Úr ez napon ez homus világ timnüczebelül mente." Ezeket ma így mondanék : megoldja, megboosássa, megszabadítsa, megmentse. A Müncheni
codexbeli úri imában sem fordul egyszer is elé; noha
már e korban szélűben divatozott a ,meg' használata,
pl. „És megmosá ő testét, és megkené ő magát mentői (= mendtől) jobb mirrával (mirhával) , és megválogatá ö fejének haját
és ő menden öltözetivei
megékesejté ő magát" Bécsi codex. (Judith 28. 1.).
Ily nyomatékosabb meghatározás által önható vagy
közép igéknek gyakorta határozott és átható értelmet
kölcsönöz, pl. megböjtöl, megiszik, meghalad, megjár,
megkaczag, megmász.
Még egy nevezetes jelenséget kell a ,meg' igekötőnél megemlítenünk; t. i. vannak némely esetek,
melyekben nem bevégzett, hanem épen ellenkezőleg
kezdő cselekvés vagy állapot fejeztetik ki, pl. ebben:
megszalad nem azt teszi, hogy a szaladás valamely
bevégzett cselekvény, hanem azt, hogy valaki vagy
valami épen most kezdi a szaladást, és előbb nyugalmas állapotban volt; hasonlók : megszalaszt, megfutamíí, megfutamik, és az igeszó ellenkező értelmében :
megáll, (midőn t. i. valaki a mozgás v. menés közben
egyszerre nyugalmas állapotba teszi magát), megállít ; hasonló ez is: meglát (hirtelen valamit, melyet
az előtt nem látott), sőt mások is : megtud, megismer.
Ezekben úgy látszik, hogy az ,egyszerre' jelentése
vagyis beálló jelentés lappang.
11
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Vannak, kik a ,meg' igekötöt a ,még' (vagy
mög) s ,mégé' (mögé)szókból származtatják, s ennélfogva amannak is .vissza' jelentést tulajdonítnak. De ez nem áll, mert egy az, hogy a ,viszsza' jelentés csak oly igéknél fordul elé, melyek
némileg már magukban is amaz értelemmel birnak,
pl. ,megfizet' mint föntebb láttuk; más az, hogy a
,még' (v. inog) szóban kétségtelenül zárt é van, mely
a tájszólások szerént ö-vé változik, a ,meg' igekötőben nyílt e sőt még éles é, mely tájdivatosan rendszerént nem szokott ö-vé változni; pl. Kriza J. gyűjteményében a kereeztúr-fiszéki nyelvjárásban, mely a
közép vagy zárt e'-ket ö-re szokta változtatni, a ,meg'
szóban az e majdnem oly élesen hangzik, mint a
(hosszú) éles é, (azaz ami jelölésünk szerént V), de
0-vel soha sem ejtetik. (Vadrózsák. I. kötet. 549. 1.)
Azon körülmény, hogy a ,meg' igekötö kivált némely
régieknél végül még egy toldalékhangzót vészen föl
(pl. a halotti beszédben megestokotztja vala), vagy azt
bizonyltja, hogy a magyar ember két mássalhangzó közé, ha az egymás mellett nehéz kiejtésü, önhangzót vesz közbe, úgy hogy például Szász Károly
tanúsága szerént még némely mai lelkész is a felséges' helyett feleséges-t mond ; vagy pedig azt, hogy
némely szójárás kedveli a toldalékhangzókat, mint:
mája, méhe ; a ezért sokszor találjuk a XVI. századbeli levelekben a mege v. megi alakot, de ezeket is:
kém (=> kész, ,készi vagyok'), jóli (== jól, jóli megi
emlékezhetik the kegyelmed,) éni (=én. Szalay A.
400 m. 1. 375. 1.); így gozi (= gaz, ,gazi népeth'),
gonotti (=gonosz, ,gonoszi cselekedetben'. 57.1). De
ugyanitt toldott ,megi' közt eléjön a tiszta ,mcg' is:
„Megértettük az te k(egyelmed) levelét"
MÉG, tájdivatosan; mög, elavult fh. mely ma
csak harmadik személyraggal h asznál tátik : mege v.
mögé, pl. ház mege, kemencte mege, ajtó mege, azaz
hátsó oldala. Fölveheti a tárgyeseti ragot is, pl. Kiseperni a kemencze megél. Jelenti valaminek túlsó oldalát, hátsó felét, vagy azon helyet, mely valaminek
túlsó oldalán fekszik ; azon részt, mely ami állásunkhoz képest megy, vagyis mely elmenö, távozó irányban fekszik hozzánk; így a német ,hinten' szó is
Adelung szerént a ,hin' szótól ered. Ellentéte elő v.
homlok, pl. ház eleje, ház mege; kemencte homloka, kemencéé mege; hegyelS, hegy még. Ezen kérdésekre hol t
hova t és honnan t helymutató ragokkal párosulva
oly névutókat képez, melyek rendesen alanyeset után
állanak, pl. Mvatlan vendégnek hol a helye t Ajtó migétt. Hová bújtatok t A kanál megi. Honnan jött elé t
A kemencze megöl. Sőt az élt helyett ül ragot is vesz
fel, megül, épen úgy, mint körött körül, fölött fölül.
„És állapván hát mégül" ét stans retro. (Münch.
cod.) A ,mégé' viszonytalan állapotban is divatozott hajdanta, mint jelenleg az alá és elé, pl. menjetek alá, azaz le; lépjetek elé. A Müncheni codexben olvassuk : „Tanéjtványi közöl sokak ménének
mégé," (abierunt retro). Birtok raggal is: „Én megém." (retro íné). Ma így mondanók: hátam mege.
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Ezen még szóval első tekintetre rokon értelműnek
látszik azon el, mely az elve és elvül származékokban
ám. tulfó oldalon, által (trans), mint <r<fó'-«ic«^Erdély,
mintha volna:erdö vagy erdőség megett (erdőt hagyra,
erdőn át menve) fekvő ország,(Trans8ylvania),*Sat>a»el-fold, a havasok megett fekvő föld, (régió transalpina). A Müncheni codexben hasonlók: Jordán elve,
ám. Jordánon tál; tenger elve, tengeren túl; Cedronnak áradatja elve, Cedron áradatán 'túl. Azonban a
kettő között mégis nagy a különbség,'mert elve'v. elvé
az egésznek teljes egyik vagyis túlsó felét jelenti, a
meg pedig azon túlsó félnek csak egy részecskéjét,
mely csak zugot képez, úgy hogy ezen kifejezések
erdőmig v. erdSmége, havameg v. mege, Jordán négélt stb. csak valamely súgót, szűkebb helyet jelentenének.
Ezen értelemben vett még alapfogalomban különbözik az előbbi czikkekben eléadott meg sióktól,
melyek elseje gyakorlatot, majd folytonosságot, majd
öszvekötést, másika végzettséget jelent V. ö. MEG,
(l), és MEG (2). A meg v. mity-ben azon ég t. Kg (v.
og) teszi a lényeget, mely a ,szög' vagy ,zug* alkatrészeiben is látható, úgy hogy például: ajtó m&ge,
hát mögé, körülbelül ám. ajtó zuga, ház zuga, s hát
mögött ám. a hátamnál valamely zugban.
MEG, (me-ig vagyis mi-ig, az ig "régiesen eg)'míh.
Élünk vele,midőn azt'akarjuk jelenteni,hogy bizonyos
cselekvés vagy állapot,illetó'leg8zen védés folyamatban,
gyakorlatban van,pl. Még alatik a $ryerm«&,folytatja* az
alvást. Még írok, folytatom az Írást. Még nincs pénzem, folytonosan pénztelen vagyok. Még nem hátafodtam meg, folytatom a nőtlen állapotot Még egyszer
próbát tegzek. No még l Élsz-e még t Még át volna hátra. Még akkor máskép volt, t i. azon idő folytában.
Néha, kivált másod fokú bzóval öszveköttetésben, ac
értelem hatását neveli. Afég inkább megharagudott.
Még többet. Még jobban. Mulattunk, még pedig hogytmt
Néha ám. már.
„Még akkor nekem ígértek,
Mikor bölcsőben rengettek."
Népdal.
Alapfogalom benne a folytonosság, mely több mozxamot, részletességet köt öszve, s eredetére nézve: mi-ig
(v. me-ig v. me-eg), mely utóbbi alakban a régieknél
sokszor elé is fordul, ám. valami-ig, azaz ameddig valami v. valamely körülmény tart$ lehet a régies ,menig', azaz mennyiig is, melynek megfelel a székely
,annyég', azaz annyiig = addig. Ét v. t» kötszóval
párosulva a folytonosságnak, vagy gyakorlatnak még
nagyobb fokát jelenti, pl. Mégit (méges) itt vagy t
Tagadólag: Mégsem hallgatni Mégsem tudom, mi
történik velünk. V. ö. MÉGIS. Nagyobb nyomatékul
mint minden ig (v. ég) raggal képzett szó, fölveszi a
len ragot is, méglen. „Ha ki nem gyűlöli ő atyját és
ő anyját, méglen kedig és ő lelkét (adhuc autem ét
animam suam) nem lehet én tanejtványom." (Mnnch.
cod.). Továbbá ugyanitt: „Méglen kévéseimé (kevés
ennyi v. kevesnyi) ideiglen vagyok veletek ".Egy ere-
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detü a ,mig' szóval, azért a régieknél sokszor föl is
cseréltetik, pl. még S e betzéUette. (Müncheni codez).
Mai korban különböztetés végett v. ő. MÍG.
MEGABAJGAT, (meg-abajgat) ősz. áth. Abajgatva, azaz hajszolva, kergetve, űzve, zaklatva megzavar, megfáraszt. Mondjuk barmokról, kivált midiin seregestül zavarja valaki, vagy vadakról, melyeket
mindfinnen űzőbe vesznek. A marhalopók megabajgatták a gulyát. A hajtok megabajgatják (azaz meg szokták abajgatni) a nyulakat.}!* tiszta jelent értünk alatta, akkor csak azt mondjuk: abajgatják. V. ö. ABAJGAT, és MEG, (2).
MEGABÁROL, (meg-abárol) ősz. áth. Abárolva
addig fűz, kever valamit, míg olyanná nem lesz,
milyenné lennie kell. Afegabdrolni a hurkának való
kátát. V. ö. ABÁKOL.
MEGABRAKOL, (meg-abrakol) ősz. áth. Tulajd.
ért. a lovakat elégségig megeteti abrakkal, pl. zabbal,
árpával. A lovaknak szénát vetni, de meg nem ábrakölni. Ha, megabrakoltál, itass, ét fogj. A kocsis már
abrakot (épen most), de még nem abrakolt meg. Átv.
tréfás ért a lovat ostorral, vagy mint mondják, szíjártó abrakjával, megveri. A fakót ugyan megabrakották, mert etökönyöt lett. Mondják emberről is, kit
megvernek. A lopáson ért tihedert jól megabrakolták.
V. ö. ABRAK.
MEGABRONCSOL, (meg-abroncsol) ősz. áth.
Valamely faedényt abroncsokkal kellőleg megerősít,
vagyis dongáit öszvekötí, öszveszorítja. Megabronetolni a hordót, kádat, ctöbrttt, dézsát. Átv. ért. és tréfásan ostobabeszédtt emberről mondják : Okot ember,
jó volna, a fejét megabroncsolni. V. ö. ABRONCS.

MEGABRONCSOZ, 1. MEGABRONCSOL.
MEGÁCSOL, (meg-ácsol) ősz. áth. Ácsolva elkészít.
MEGACZÉLOZ, (meg-aczéloz) ősz. áth. 1) Valamely vasszerszámot aczélhoz fenve élessé tesz.
Megaczélotni a kést, tollkétt. 2) A vasat bizonyos műtétei által megedzi, megkeményítí, vagyis olyanná
teszi, mint az aczél. Megactélozni a, szántóvasat, a
ctorottlát. 3) Valamit aczéllal megerősít, behúz. Megacélozni a könyv tábláját. V. ö. EDZ, NÁDOL.
MEGAD, (meg-ad) ősz. áth. 1) Viszszaható névmással ám. magát más hatalmába általengedi, más
akaratja vagy fensőbbsége előtt meghajol. Add meg
magadat. Megadni magát az ellentégnek. Nem adom
meg magamat, inkább meghalok. 2) Más tárgyra viszonyítva , amivel tartozik, vagy amihez más jogot
tart, vagy amit mástól bir, azt oda adja. Adjátok meg
a* Istennek, ami a* Istené. Megadta a* adót. Megadni
valakinek a* ittö beetttletet. A* adósságot,kölcsönt megadni, ám. megfizetni. Át idétölevelet megadni ám. kézbesítni. „ Amely levelet egy úrnak adja kezébe, hogy
a királynak adja meg." Mikes Kelemen törökországi
levelei. „Meghadák az kegyelmetek levelét." Gr.
Eszterházy Miklós nádor. (Történelmi Tár VIII. k.
189. 1.). Megadni a* Ígéretet. Át ígéret tzép szó, ha
megadják igen jó. (Km.).
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„Igazabb isten az (t. i. Mars) megadta a szép bért"
Zrínyi.
3) Tulajdonító ragu személyes névmással, vagy más
névvel, és gúnyosan szólva ám. valakinek roszattesz,
valakit megtorol, befizet neki, vagy valamit fonákul
cselekszik, roazul végez. Várj csak, majd megadom
én neked. Nekem ugyan megadták. Te ugyan megadtad
neki. ám. roszul, fonákul tetted a teendőt. E mondás
gúnyképen a németeknél, szlávoknál is divatos.
MEGADÓZIK, (meg-adózik) ősz. k. Átv. ért.
valamiért bűnhődik, szenved ; megadja valaminek az
árát, valami miatt meglakol. Mértéktelen életedért előbb
utóbb megadózol. A gonosztevők megadóztak. Gondatlanságomért megadóztam.
MEGADÓZTAT,(meg-adóztat) ősz. miveltValakit kényszerít, hogy adózzék. Az ország minden lakotit
megadóztatni. A leigazolt népeket megadóztatni. A törvény mindenkit egyaránt megadóztat. V. ö. ADÓZIK.
MEGAGGIK, (meg-aggik) ősz. k. Eléri azon
életkort, melyben az embert aggnak nevezik; vagy
oly törődötté , hanyatló erejűvé lesz, mint az aggok
lenni szoktak. Máskép: megvénül, megöregszik. Időnek
előtte megaggni. (De : ó' it aggik mint mát). V. ö. AGG,
AGGIK.
MEGAGGÚL, (meg-aggúl) ősz. önh. L. MEGAGGIK.
MEGAGYABUGYÁL, (meg-agyabugyál) ősz.
áth. Valakit agybafejbe ütögetve megver. Szélesb ért.
igen megver, tetőtől talpig megpufol. Alsó irályba
való kifejezés. Jelenben : agyabugyál.
MEGAGYAL, (raeg-agyal) ősz. áth. 1) A gabonakévéket egymás mellé felállítva lecsépeli a földig. 2) Agyba ütögetve megver valakit. Szélesb ért.
nagyon megver; ez értelemben máskép : megagyabugyál.
MEGÁGYAZ, (meg-ágyaz) ősz. áth. 1) A puskacsőt úgynevezett ágygyal ellátja. V. ö. PUSKAÁGY. 2) Önhatólag ám. az ágyneműt kellőleg elrendezi, öszverakja, az ágyat megveti. Átv. ért. nyomtatás alkalmával a szalmás gabonát a szérűn kellőleg elhelyezi. Jelenben: ágyaz. V. ö. ÁGY, és
MEG (2).
MEGAHÍT, (meg-ahít) ősz. áth. Valamit igen
megkíván, nagy vágyat érez valamiért. V. ö. AHÍT.
MEGAJÁNDÉKOZ, (meg-ajándékoz) ősz. áth.
Valakit ajándékkal megtisztel, megörvendeztet; csak
személyre viszonyúi. A kedves vendéget megajándékozni. A hű cselédet megajándékozni. Ruhával, pénzzel,
holmi csecsebecsével megajándékozni valakit, íme egy
könyvvel megajándékozlak. V. ö. AJÁNDÉK , és
MEG (2).
MEGAJÁNDÉKOZÁS, (meg-ajándékozás) ősz.
fn. Cselekvés, illetőleg ingyenes, kedveskedő adás,
midőn megajándékozunk valakit.
MEGAKAD, (meg-akad) ősz. önh. 1) Menését,
mozgását nem folytathatja, mert valamely ellenerő
fentartóztatja. A hajó megakad a zátonyon. A szekér
11*
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megakad a mély tárban, kályolban. A szénái szekér
megakad a keskeny kapu között. (Szokásos jelenek).
3) Különösen, egyik test a másikba, bizonyos kapocs,
kajmó, fogó által belekötelödzik. A tüskék között hamar megakad a lebegő ruha. A levelett horgony fogai
megakadnak a fenékben. 3) Átv. ért. valami ellen kifogása van, nem hagyja szó nélkül, valamiben erkölcsileg megütközik. A mogorva ember mindenben megakad. Kár ily apró dolgokban megakadni. Már ebben
is megakadt a merned f Néha ám. figyelmessé lesz valamire vagy valami fölött, pl. Oly feltűnő, hogy minden ember megakad rajta. E remek képen minden szem
megakadt. 4) Az ész működéseire vonatkozólag, ám.
a dolgok öszvefüggését be nem látván gondolatait
tovább szőni nem képes. Megakadni a számolásban.
Igen szórakozott ember, s beszédében gyakran megakad.
V. ö. AKAD.
MEGAKADÁLYOZ, (meg-akadályoz) ősz. áth.
1) Valakinek működéseit sikeretlenné teszi, terveit
végrehajtani nem engedi. Megakadályozni az ellenség
elönyomulását. 2) Oly intézkedéseket tesz, melyek
gátul szolgálnak, nehogy valami történjék. A népmozgalmakat szigorú rendőrség által megakadályozni.
Töltések által megakadályozni a kiáradást. V. ö. AKADÁLY.
MEGAKADÁLYOZÁS, (meg-akadályozás) ősz.
fn. Cselekvés, illetőleg ellenszegülés, ellenállás, gátvetés, mely által valaki vagy valami megakadályoztalak.
MEGAKADÁLYOZTAT , (meg-akadályoztat)
ősz. mivelt Valaki által megakadályoz valamit. Egyébiránt köz szokás szerént mint átható ige a megakadályoz helyett használtatik.
MEGAKADÁS, (meg-akadás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami megakad.
MEGAKASZT, (meg-akaszt) ősz. áth. 1) Menésében, mozgásában fentartóztat valamit, nem engedi,
hogy tovább haladjon. A sűrű köd a gőzhajó menését,
a magas hó a gözmotdony futását megakasztotta. 2)
Kapocs, kajmó, vagy akármi fogódzó által bizonyos
testet megköt. Megakasztani a kereket. A kapu szárnyát megakasztani, hogy a szél be ne csapja. Megakasztani a nyitott ajtót, ablakot. 3) Átv. ért. valamely működést tovább haladni nem enged. Megakasztani az ipart, kereskedést. Megakasztani valamely vállalatot, tervet. Valakit beszédének, gondolatainakfolyamában megakasztani.
MEGAKÓL, (meg-akól) ősz. áth. A hordók
nagyságát, illetőleg tartalmát úgynevezett akólópálczával megméri, meghatározza. A vámokon megokolják a boros hordókat.
MEGALACSONÍT v. — ALACSONIT, (megalacsonít) ősz. ith. 1) Valamely testet vagy tért, magasságából elvéve, alacsonná tesz. A magas kerítést
valamivel megalacsonítani. A dombos tért megalacsontíani. 2) Átv. ért. valakit erkölcsileg alacsonná tesz,
legyaláz, vagyis azon jó véleményt, melylyel mások
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voltak felőle, alább szállítja. Szokottabban: lealacsonit.
MEGALACSONÍTÁS v. -ALAC8ONITÁS,
(meg-alacsonítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit megalacsonítnak.
MEGALACSONODIK, (meg-alacsonodik) öax.
k. 1) Magasságából valamit vesztve alacsonabba leszen. A kazal hosszabb állásban megalaesonodHe (leülepedik). 2) Átv. ért becsületben, tiszteletben alább
száll. V. ö. ALACSON.
MEGALAKÍT, (meg-alakít) ősz. áth. Valamit
véglegesen szervez, rendez, alkot, s határozott állandó léteit eszközöl neki. A régtSl tervezett egyletet megalakították.
MEGALAKUL, (meg-alakúl) ősz. önh. Határozott szerkezetű formában létre jön.
MEGALAPÍT, (meg-alapít) ősz. áth. Valamit
úgy alapít, hogy tartós, maradóé, állandó legyen. Itt
a meg teljesen bevégzett tényre vonatkozik. Valamit
örök időre megalapítani. Utódainak jólétét, boldogságát megalapítani. V. ö. ALAPÍT.
MEGALAPÍTÁS, (meg-alapítás) ősz. fa. Cselekvés, mely által megalapítanak valamit. V. ö. MEGALAPÍT.
MEGALÁZ, (meg-aláz) ősz. áth. 1) Széles ért.
szóval vagy tettel olyasmit követ el valakin, mi által ennek valódi vagy képzelt erkölcsi nagysága
megcsökken vagy megsemmisül. 2) Különösen, a
büszke, kevély, gőgös embert megszégyeníti, vagyis
oly állapotba teszi, melyben mások (elsőbbségét megismerni kénytelen. A hetvenkedőt élezés gúnyokkal megalázni. Az elbizakodott ellenséget fegyverrel megöletni.
„Fogjad meg szakálát, vedd el csak jóaságit
Megalázza magát"
.
Feddő ének a 16-ik száladból.
3) Visszaható névmással magát megalázni ám. magát
másoknál csekélyebbnek tartani, önmagáról és jelességeirdl keveset tartani, mások előtt magát meghiizt") vagy rangjának, érdemeinek elmellőzésével az alsóbb ranguakhoz és érdemüekhőz leereszkedni. Aki
magát megalázza, felmagasztaltatik. 'A szerény férfi
megalázza magát. Kérem, alázza meg magát, s térjen
be szegény házamba.
„Kérkedik éretlen kincsével az iskolagyermek,
Míg a teljes esztt bölcs megalázza magát"
Verseghy.
V. ö. LEALÁZ.
MEGALÁZÁS, (meg-alázás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn mást megalázunk. Magamegaláaát, midőn magánkat megalázzuk, megalázkodás.
MEGALÁZKODIK, (meg-alázkodik) ősz. k. Önmagát megalázza.
MEGALÁZTATÁS, (meg-aláztatás) ősz. fn.
Szenvedő állapot, midőn valakinek erkölcsi vagy szellemi becse, nagysága más által akár szóval akár tettel kibebbíttetik, csökkentetik, sőt megsemmisittetik.

MEGÁLD—MEGÁLL
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MEGÁLD, (meg-áld) ősz. áth. 1) Bizonyos szólásmódok és taglejtés által valakinek jót, szerencsét,
boldogságot kivan, és kér Istentől, vagy Istenre hivatkozva. A haldokló atya rá tette kesét gyermekére, és
megáldotta öt. A pap keresetet vetve megáldja a népet.
2) Különösen, midőn Istenről mondják ám. szerencséssé, üdvössé, jóvá, hasznossá tesz, boldogít. Isten
jó gyermekekkel áldott meg. A jó Isten megáldotta
munkánkat.
„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel."

Kölcsey.

Isten áldja meg a kigyelmetek ebédét, a* emberit is.
(Népies kivánat.) Idvezlő és búcsúzó mondatok: Megáldj Isten t Isten megáldj ! (rövidítve ezek helyett:
megáldjon v. megáldja ; mint fogadj Isten ! ám. fogadja Isten). V. ö. ÁLD, ÁLDÁS.
MEGÁLDOZÁS, (meg-áldozás) ősz. fh. Az úrvacsorai szertartásnak teljes végrehajtása.
MEGÁLDOZIK, (meg-áldozik) ősz. k. Az Úr
vacsorájában részesül, az oltári szentséget magához
veszi. Gyónót után megáldoeni. V. ö. ÁLDOZIK.
MEGÁLDOZTAT, (meg-áldoztat); ősz. mivelt
Mondják papról, midőn a híveket az Úr vacsorájában részesíti, midőn az oltári szentséget nyújtja nekik. Oyónáe után megáldottatni a híveket. A haldokló
beteget megáldottatni. V. ö. ÁLDOZIK.
MEGÁLDOZTATÁS, (meg-aldoztatas) ősz. fn.
Cselekvés, midőn a pap az Úr vacsorájában részesíti
a híveket
MEGALKUDIK, (meg-alkudik) ősz. k. 1. MEGALKUSZIK.
MEGALKUSZIK, (meg-alknszik) ősz. k. Általán mondjuk szerződő felekről, midőn a szerződési
pontokban végképen megegyeznek , midőn mint
mondani szokás, ás alku áll közöttük. A lovon háromszáz forintban megalkudtunk. Bizonyos számú pénzben
vagy gabonában megalkudni. Sokáig alkuttunk, de meg
• nem alkudhattunk.
„Megalkusznak szépen s egyességben élnek."
Koháry: Példás vadkert.
Itt a meg bevégzett tényre vonatkozik. Az egyszerű
jelenben: állnunk. V. ö. ALKUSZIK.
MEGALKUVÁS, (meg-alkuvás) ősz. fii. Az alkuvásnak teljes végrehajtása s megállapítása. V. ö.
ALKUYÁS és MEGALKUSZIK.
MEGÁLL, (meg-áll) ősz. önh. 1) Tulajd. ért. a
mozgó, haladó bizonyos ponton, helyen félbeszakasztj» menését, és mozdulatlan marad. Hó hó! kiáltásra
megáll át ökör. A tmegállj' l veténystóra megállapodik a hadsereg. 2) Szélesb és átv. ért. mondjuk minden mozgásban levő testről,midőn mozogni megszűnik.
Megáll a stekér, a hajó, a malom, a kerék. Megáll a*
esti, megáll a ttél. Megáll a víz, midőn tovább nem
folyhat.

Í70

„Megállasz-e, térded hogy ölelhessem?"
„Hallhatatlan sereg levegőn megálla."
Zrínyi.
„Elbámulva megmegáll,
Nem zúg a patak ;
Hej ! magam is be megállnék ,
Volnék csak patak."
Vörösmarty.
3) Képes kifejezéssel, megáll át est, midőn működése megszűnik, midőn tovább gondolkodni nem képes.
Úgy meg volt lepve, ügy elbámult, hogy megállt bele át
esze. Ily borzasztó dolgokra megáll az ember esze. 4)
Képes kifejezéssel ám. helyben hagyható, mi úgy
maradhat amint van, min változtatni nem kell, mi az
ész törvényeivel megegyezik. Ezen álltíás,vélemény megáll. Ezen fonák állapot meg nem állhat. 5) Megmarad,
titokban marad. Nem áll meg nála v. benne a szó.
Ez dolgot nem tartók illetlennek, ha Kegyelmed
P
csak azzal közli,az kivel illik és az kinél megáll." Báthory István király levele. (Történelmi Tár. VIH. K.
215. L). 6) Tárgyesetes névvel megállani a csatát,
ám. nem hátrálni; megállani a szemközt jOv8 vadat ;szavát megállani, ám. megtartani, teljesíteni, latinosán: szavának ottani; megállani a sarat, valamely
bajban, nehézségben, küzdelemben kitartónak lenni.
„Biztosan csak az állja meg helyét, ki magát ahhoz
kötelességeinek erős kötelékeivel lánczolva érzi". B.
Eötvös J.
„A bölcs
az ellene
Fölkelt szerencsét, mint valamely kemény
Szirt a haboknak csapkodásit,
Érzi, de férfiasán megállja."
Virág Benedek.
E szónak három első jelentéseiben a ,meg' igekötő
kezdő állapotra, az utóbbiakban pedig bevégzettségre
v. teljességre, azaz ezen igéhez képest teljes állandóságra vonatkozik. V. ö. MEG, (2), és ÁLL, ELÁLL.
MEGÁLLAPÍT v. —ÁLLAPIT, (meg-állapít)
ősz. áth. Valamit folytonosan tartó helyzetbe, állapotba tesz. Forradalom után a békét, rendet, kölcsönös bitóimat az által állapítjuk meg, hogy ... Sok tétovázás,
habozás, kísérlet után bizonyos törvénykezési módot megállapítani. Itt a meg az egyszerű jelenre vonatkozó
tényt is fejez ki. V. ö. ÁLLAPÍT, és MEG, (2). •
MEGÁLLAPÍTÁS v. ÁLLAPÍTÁS, (meg-állapítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit tartós állapotúvá tesznek. A béke megállapításában fáradni. 1.
MEGÁLLAPÍT.
MEGÁLLAPODÁS, (meg-állapodás) ősz. fn. 1)
A menésnek, mozgásnak megszűnése, félbeszakadása.
2) Átv. ért. a habozó, kétkedő, fontolgató észnek elhatározása, midőn bizonyos eszme, terv, szándék, vélemény stb. mellett megmarad. V. ö. MEGÁLL, és
MEGÁLLAPODIK.
MEGÁLLAPODIK, fmeg-állapodik) ősz. k. 1)
Menését, mozgását félben szakaszba. Rósz útban néha-
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néha megállapodni, hogy a lovak kipihenjék magukat.
Meg nem állapodom, míg a hegytetőre nem jutok. 2)
Mondjuk testileg és lelkileg teljesen kifejlett emberről. Megállapodott korú, eszil, gondolkozása férfi. 3)
Valamiben megállapodni, ám. alkudozás vagy hányasvetés, kétkedés után magát valamire elhatározni. Abban állapodtunk meg, hogy . . . V. ö. MEGÁLL.
MEGÁLLÁS, (meg-állás) ősz. fn. Állapot, midőn valami megáll, valamely mozgó ponton menését
egyszerre félben szakasztja. V. ö. MEGÁLL.
MEGÁLLAT, (meg-áüat) ősz. áth. Régiesen
ám. megállapít. Eléjön Szabó Dávidnál is.
MEGÁLLHATÓ, (meg-állható) ősz. mn. Amit
meg lehet tartani, ami érvényes, ami ellen lényeges
kifogás nem lehet. Megállható föltételeket kötni ki.
MegáUható alku, szerződés. Megállható Ígéret, fogadás.
V. ö. MEGÁLL.
MEGÁLLHATÓLAG, (meg-állhatólag) ősz. ih.
Megállható módon vagy állapotban.
MEGÁLLHATOSÁG, (meg-állhatóság) ősz. fn.
Valaminek azon minemfisége, mely szerént meglehet
tartani, s kifogás nincs ellene; érvényesség, maradandóság.
MEGÁLLÍT v. —ÁLLÍT, (meg-állít) ősz. áth.
Eszközli, hogy a menésben, vagy mozgásban levő
menni, vagy mozogni megszűnjön, s állva maradjon.
Az éjjeli 'ÓT megállítja a gyanús embert. Ág utonállók
megállítják át utasokat. Megállítani át ökröt, lovat.
Megállítani a malomkereket.
„Állítsd meg, állítsd meg kérlek, futásodat."
Zrinyi.
Átv. ért. valamely működés folyamatát megakasztja,
megszünteti. Megállítani valamely folyóirat kiadását.
V. ö. ÁLLÍT.
MEGÁLLÍTÁS v. -ÁLLÍTÁS, ^meg-állítás)
ősz. fn. Cselekvés, midőn megállítanak valakit vagy
valamit.
MEGÁLMODIK, (meg-álmodik) alakra ősz. k.
de jelentésére áth. T. i. tárgyesetes névvel ám. valamit álomban előre megsejt, megérez, megtud. Barátom halálát megálmodtam. V. ö. ÁLMODIK.
MEGÁLMOSOD1K, (meg-álmosodik) ősz. k. Álmossá lesz, az álom reá jön. Máskép : dálmosodik.
M ÉG ALSZIK, (meg-alszik) ősz. k. Átv. ért. valamely híg folyó lest részei megmerevednek, kocsonyaszerüvé válnak.Megalszik a tejnek túrós resté. A folyó tsir, ha hidegre teszed, megalszik.
„Még az öreg pép is, megaludt bár vére, felújúl."
Révai: Kikeletkor.
V. ö. ALSZIK.
MEGALUT, (meg-alut) ősz. régies áth. Valamely híg, folyó, kivált zsíros testet merevvé tesz. A
tejet oltószerrel megalutni. Mai korban máskép : megölt. V. ö. ALUT, OLT.
MEGANNYI, itt a ,meg'-ben ,esmeg' v. ,megest' v. ,megint', illetőleg ,ugyan' értelme van, midőn
t. i. egy megelőző szám ismétlését jelenti. Szát ma-
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gyar huszár meg annyi hős, vagy mint meg annyi kos,
mintha mondaná: száz magyar huszár ugyan annyi
hősnek veendő, mintha ezek százan volnának, ázás
mintha minden egyes magyar huszár egy-egy hős
volna.
MEGAPAD, (meg-apad) ősz. őnh. Ami előbb
áradó, dagadó állapotban volt, alászáll, megkeve»bedik. Nagy szárazságban megapad a víz. (Szokásos jelen, de tiszta jelenben csak: apad, pl. apad a Duna).
Átv. ért. megfogy, megsoványkodik. Betegsége alatt
megapadt a melle. Megapadt át erszény. Itt a meg távolodást, eltűnést jelent, miért az el igekötővel is fölcserélhető : elapad, pl. elapadt a tehén togye. Minthogy továbbá ami apad, az alább is száll, egy értelmű vele a. le: a daganat már szépen leapadt.
MEGAPRÍT, (meg-aprít) ősz. áth. Apró részekre elvagdal valamit. Megaprítani a disznóiénak való
tököt. Megaprítani a dohányt. Tiszta jelenben : megaprtíom a dohányt azt teszi: azon vagyok, hogy ai
aprítást egészen véghez vigyem; ebben pedig: aprítom a dohányt, nincs reá figyelem, ha egészen megaprítom-e vagy sem. V. ö. APRÍT, és MEG, (2).
MEGÁRAD, (meg-árad) ősz. önh. Mondjak vízről, midőn magassága szokatlanul emelkedik, és terjedelme bizonyos fokig növekszik. Sok zápor után
megáradnak a folyók. Tavaszi hóolvadás után rendesen megáradnak a folyók, tavak. Tiszta jelenben
csak: árad, pl. a Duna árad, de szokásos jelenben:
megárad, pl. a Duna, ha sok eső esik, megárad. V. ő.
ÁRAD és MEG, (2).
MEGARANYOZ, (meg-aranyoz) ősz. áth. Valamit aranynyal ékesít, behúz. Megaranyozni a könyv
tábláját. Különféle edényeket, bútorokat, eszközüket megaranyozni. A kardkötöt most aranyosom meg, azt teszi:
azon vagyok, hogy az aranyozást véghez vigyem; de
ebben: a kardkötöt most aranyozom, nincs reá figyelem, ha az aranyozást egészen véghez akarom-e vinni
vagy sem. V. ö. MEG, (2).
MEGARÁNYOZ v. MEGARÁNYZ, (meg-arányoz) ősz. áth. Bizonyos arány vagy mérték szerént
öszveállít, hozzávet. „Ezeket s másokat is, felültetheti kegyelmed hazánk és nemzetünk ellen ; de mi lészen a vége nem tudom ugyan, mindazáltal könnyű
megarányzani." Gr. Eszterházy Miklós nádor levele
Rákóczy György erdélyi fejedelemhez(Nemzetí könyvtár 217. 1.).
MEGARANYOZÁS, (meg-aranyozás) ősz. fn.
Valaminek aranynyal való ékesíté8e,behnzása, megfnttatása.-á torony kúpjának megaranyozása sokba kerüli.
MEGARÁNYZ, 1. MEGARÁNYOZ.
MEGÁRASZT, (meg-áraszt) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy megáradjon a víz. A sok zápor megárasztotta a folyót.
MEGARAT, (meg-arat) ősz. önh. Tárgyesetes
név nélkül ám. az aratást bevégzi. Mi már megarattunk, s a nyomtatáshoz fogunk. Mi pedig még aratunk,
és csak holnapután aratunk meg. V. ö. ARAT, és
MEG, (2).
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MEGÁRT, (meg-árt) ősz. önh. Mondjuk oly dologról, ami valakinek vagy valaminek épségét hathatósan veszélyezteti, megrontja. A sok virrasztás megártott neki. A gyönge növénynek a nagy hideg és nagy
meleg megárt. Megártott neki a bor, ám. megrészegedett tőle. Ne igyál annyit, mert majd megárt. A meg
igekötő bevégzett tényre vonatkozik.
MEGÁRÚL, (meg-árnl) ősz. önh. Az árulást,
vagyis vasárt bevégzi.
„Tolok maradott nekünk a szokásunk ,
Hogyha mikoron árút mi szakasztunk ,
Dens! Deus! ott kiáltunk ,
Bizonyságunk , hogy megárultunk."
Csáti Demeter.
MEGÁS, (meg-ás) ősz. áth. Valaminek ásását
bevégzi; kelletig, elégségig ás valamit. E kutat három nap alatt megástuk, a másikat most ássuk, de még
ma meg is ássuk. Ás okosítandó sírját előre megásták.
V. ö. ÁS, és MEG, (2).
MEGASZAL, (meg-aszal) ősz. áth. Valamit kelletig, elégségig aszal. Megaszalni a télre való szilvát,
baraczkot. Megaszalni a vargányát, s más gombafajokat. V. 5. ASZAL.
MEGA8ZALÓDIK, (meg-aszalódik) ősz. belsz.
Bizonyos fokú melegség által aszúvá leszen. A fűtött
kemencéében megassalódik a gyümölcs.
MEGASZIK, (meg-aszik) ősz. k. Széles ért.
mondjuk növényekről, kivált gyöngébbekről, és a növények terményeiről, midőn nedveik lassanként elpárologván, megszáradnak. Forró nyárban megaszik
(v. elaszik) a fű, a virág. Nagy melegségben megastik
a gyümölcs, mielStt megérett volna. Átv. ért. mondják
állatról, kivált emberről, midőn elsoványodik, s bőre
megránczosoáik. V. ö. ASZIK, és MEG, (2).
MEGÁTALKODÁS, (meg-átalkodás) ősz. fa.
Az akaratnak azon működése, midőn makacsul, hajlíthatatlannl megköti magát, különösen, midőn ezt
hibás, vagy vétkes irányban teszi. V. ö. MEGÁTALKODIK.
MEGÁTALKODIK, (meg-átalkodik) ősz. k.
Valamely hibás vagy vétkes szándékban, akaratban,
szokásban makacsai, hajthatatlanul megmarad, megrögzik, megköti magát, nem hallgatván se józan
okokra, se az erkölcsi érzet sngalmaira; bizonyos
körülményekben daczosan, nyakasán viseli magát.
Bűnben megátalkodni. A gonosztevő1 megátalkodott, s
nem vallott semmit. Itt a meg az akaratnak tartós,
folytonos állapotára vonatkozik. V. ö. ÁTALKODIK.
MEGÁTALKODOTT, (meg-átalkodott) ősz. mn.
Hibás vagy gonosz véleményben, szándékban , akaratban makacsul megrögzött. Megátalkodott pártoskodó. Megátalkodott gonosztevő. V. ö. ÁTALKODOTT.
MEGÁTALKODOTTSÁG, (meg-átalkodottság)
ősz. fn. Bizonyos hibában vagy bűnben megrögzött,
makacsul megmaradó akaratosság. Némely gonosztevőnek megátalkodottságát még a vérpad sem töri meg.
V. ö. ÁTALKODOTTSÁG.
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MEGÁTKOZ, (meg-átkoz) ősz. áth. Valakire
átkokat mond, azaz roszat, gonoszt, szerencsétlenséget kivan fejére. Ellentéte : megáld. Megátkozni, leik
a hasát boldogtalanná tették. Megátkozlak, hogy se a
jelen, se a jövő életben boldog ne lehess. Átv. ért. nemcsak személyekre, hanem dolgokra is vonatkozik.
Megátkozta az órát is, melyben született. Megátkozta a
földet, melybe ellenségét temették. V. ö. ÁTOK, ÁTKOZ, és MEG, (2).
MEGÁTKOZÁS, (meg-átkozáe) ősz. fn. A bőszúnak, gyülölségnek azon neme, mely valaki v. valami ellen átkokat mond , s az Isten büntetését fölhívja. V. ö. MEGÁTKOZ.
MEGAVASODIK, (uieg-avasodik) ősz. k. Mondjuk leginkább némely zsíros testekről, eledelnemnekről, melyek bizonyos időn túl megromlanak, megbüdösödnek, s éldelhetlenekké lesznek. Megavasodik a
vaj, a zsir, a szalonna, a háj. Megavasodik az Ír, kenScs. V. ö. AVA8ODIK, és ÁPORODIK.
MEGAVAT, (meg-avat) ősz. áth. Valamely szövetet, nevezetesen posztót, bizonyos műtétei által beereszt, vagyis ágy idomít, hogy ha megázik, többé
öszve ne menjen. V. ö. AVAT.
MEGAVÚL, (meg-avűl) ősz. önh. Széles ért.
mondjuk mindenről, ami bizonyos ó korra jut, egyszersmind azon romlásnak jelei látszanak rajta, melyet a kor viszontagságai szoktak okozni. Itt a meg
igekötő az alapigének teljes bevégzett értelmét fejezi
ki. V. ö. AVUL.
MEGAVULT, (meg-avnlt) ősz. mn. Ó korúvá
lett, s mint olyan megromlott, vagy rendeltetésének
többé meg nem felelő. Máskép: elavult. V. ö. AVULT.
MEGÁZIK, (meg-ázik) ősz. k. Nedvessé lesz,
rászáll, meglepi a nedvesség, különösen az égből
hulló cső, hó. A zápor elért bennünket, s nagyon megáztunk. Háromnapos esőtől jól megázott a föld. Máskép : átázik. V. ö. ÁZIK.
MEGÁZTAT, (meg-áztat; ősz. áth. és mivelt. 1)
Nedvessé tesz. Megáztatott bennllnket az eső. 2) Valamit nedvességbe, különösen vízbe márt, hogy nedvessé
legyen. Megáztatni a kendert. Megáztatni a kötni való
veszszöt, az abroncsokat. V. Ö. ÁZEK, ÁZTAT.
MEGBABÁZIK, (meg-babázik) ősz. k. Gyermeket szül, vagyis a szülést bevégzi. Gyöngédebb népies
kifejezés a közönséges meggyerekezik helyett. V. ö.
BABA.
MEGBABIRKÁL, (meg-babirkál) ősz. áth. Babirkálva megtapogat.
MEGBABONÁL, (meg-babonál), lásd : MEGBABONÁZ.
MEGBABONÁZ, (meg-babonáz) ősz. áth. Bizonyos babona által megbüvöl, megront, vagy oly hatást eszközöl valakire, mely nem látszik természetesnek. Úgy megváltozott, mintha megbabonázták volna.
V. ö. BABONA, BABONÁZ.
MEGBABONÁZÁS, (meg-babonázás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által megbabonáznak valakit
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MEGBÁDOGOZ, (meg-bádogoz) ősz. átb. Bá
doggal behúz, beborít. Megbddogozni a torony kúpját
a hát föddét.
MEGBAGGAT, 1. MEGBAKGAT.
MEGBÁGYAD, (meg-bágyad) ősz. önh. Egyértelmű az elbágyad igével, s ám. erejének teljes vesztéséig b&gyad. V. ö. BÁGYAD.
MEGBÁGYASZT, (meg-bágyaszt) ősz. átb
Máskép : elbágyaszt, azaz erőkimerülésig bágyaszt
Megbágyasztotta öt az erős munka. V. ő. BÁGYASZT.
MEGBÁJOL, (meg-bájol) ősz. áth. Úgynevezett
bttbáj, vagyis csoda erejű, bámulatos, különösen a
kedélyre kedvesen ható szerek által mintegy megköt,
magához vonz valakit Átv. ért. mondják nőkről, kik
feltűnő szépség, gyöngédség, finom társalgás stb. által a sziveket magokhoz ragadják. Fölcserélve: elbájol. V. ö. BÁJOL.
MEGBAJOSODIK , (meg-bajosodik) ősz. k. A
székelyeknél ám. nehéz természetűvé válik. (Ferenczi J.).
MEGBAJSZOSODK v. — BAJUSZOSODIK,
(meg-bajuszosodik) ősz. k. Egész bajszot kap. Némely
ifjak már 20 éves korukban megbajszosodnak.
MEGBAKGAT, (meg-bakgat) Ősz. áth. Valamit
tél-túl megférczel. ,Bakgat' csak ám. ,akgat' b előtéttel, mint ámúl bámul, izgat bugát, Andor Bandor v.
Bandi.
MEGBARLAT, (meg-baklat) ősz. önh. 1. MEGBAKZIK.
MKGBAKOL, (meg-bakol) ősz. áth. Visszaható
névmással ám. megköti magát, megcsökönyösödik,
nyakaskodik, fejcskedik. Afegbakolja magát. (Szabó
Dávid, Lőrincz Károly). V. ö. MAKACS.
MEGBAKZ1K, (meg-bakzik) ősz. k. A bakzó
állatokról (kecskéről, őzről, kutyáról stb.) mondják,
midőn hímjeikkel közösültek.
MEGBALZSAMOZ, (meg-balzsamoz) ősz. áth.
Balzsammal megken, s romlástól megó valamit Megbalzsamozni a holttestet. V. ö. BALZSAMOZ.
MEGBÁMUL, (meg-bámúl) alakjára ősz. önh.
de itt átható értelemben vétetik. Bámulva megnéz valakit v. valamit. Itt a meg különösen átható értelmet
kölcsönöz az igének. A szokatlan külsejű és MtSzeíü
idegent megbámulta a nép. Megbámulni az először látott gőzhajót, gőzmozdonyt. V. ö. BÁMUL.
MEGBÁN,(meg-bán) ősz. áth. Sajnálja, fáj neki,
hogy valamit tett, és szeretné, hogy ne történt volna.
Botlásait, bűneit, ifjúsága balgatag tetteit megbánta.
Százszor megbántam, hogy nem hallgattam szavadra.
Várj csak, megbánod te még ezt. Egyszerű jelenben
csak bán. Ifjúságom bűneit szánom bánom. V. ö. BÁN,
és MEG, (2). Átv. ért valaminek kárát látja, vallja,
érzi. Megbánja az erszénye a nagy utazást.
MEGBÁNÁS, (meg-bánás) ősz. fn. Az elkövetett ballépés, rósz tett vagy bűn miatti sajnálkozás.
V. ö. MEGBÁN.
MEGBANNYOL, (meg-bannyol) ősz. áth. Egészen bannyol. V. ö. BANNYOL, és MEG, (2).
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MEGBÁNT, (meg-bánt) ősz. áth. Valakit úgy
bánt, vagyis oly sérelmekkel illet, melyek kedélyére
valósággal kellemetlenül hatnak. Különösen mondatik a gyöngédség ellen elkövetett sérelmekről, oly
személyek vagy lények ellen, kik iránt bizonyos h&lával vagy kegyelettel, tisztelettel tartozunk. Megbántani a szüléket, nevelőket. Megbántani a jótevőket.
Megbántani az Istent. Fogadom erősen, hogy soha meg
nem bántlak.
„Nem akarom megbántanom te víg kedvedet"
Házasok éneke.
V. ö. BÁNT.
MEGBÁNTÁS, (meg-bántás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valaki mást megbánt. A megbontásért
bocsánatot kérni. Személyes megbántásért személyes elégtételt adni. V. ö. MEGBÁNT, BÁNTÁS.
MEGBÁNTÓDÁS, (meg-bántódás) ősz. fn. Szenvedő kedélyállapot, midőn valaki megbántódva érái
magát V. ö. MEGBÁNTÓDIK.
MEGBÁNTÓDIK, (meg-bántódik) ősz. belaz.
Kedélye, a rajta elkövetett sérelem által kellemetlenül megilletődik; tettleg mutatja, kijelenti, hogy nem
tetszik neki, amit irányában egy valaki más elkövetett. A büszke ember hamarabb megbántódik, mini az
alázatos. V. ö. BÁNTÓDIK.
MEGBARÁTKOZIK, (meg-barátkozik) ősz. k.
Valakivel barátságot köt. A rokon elöllek és értelmitek
hamar megbarátkoznak. Átv. ért valami megtetszik
neki, s vonzalmat, hajlamot érez iránta. Ellentéte :
idegenkedik. Külföldi szokásokkal életmóddal megbarátkozni. Itt a meg öszkötő jelentéssel bir, 8 ám. öszve,
együvé.
MEGBARÁZDÁL v. —BÁRAZ DŐL, (meg-barázdál v. — barázdol) ősz. áth. Barázdával meghasít
vagy barázdákkal meghasogat Megbarátddlni a dűlőket, a mesgyéket.
MEGBÁRDOL, (meg-bárdol) ösz^áth. Bárddal
simára egyenget, eligazít Az ácsok előbb hasogató fejszével dolgoznak, azután megbárdolják (széles bárddal)
a gerendát. V. ö. BÁRD, BÁRDOL.
MEGBARKÁL, MEGBARKÁSÍTjmeg-barkál
v. —barkasít) 1. MEGBARKÁZ.
MEGBARKÁZ, (meg-barkáz) ősz. áth. Barkassá
tesz (bevégzetten). V. ö. BARKÁZ.
MEGBARNÍT v. — BARNIT, (meg-barnít) .ősz.
áth. Barnává tesz, barnára fest valamit (bevégaettea).
A nyári napsugarak megbarnítják az arczot. A szSkt
hajat kenőcscsel megbarnitani. A meg igekötő bevégzett tényt jelent
MEGBARNÍTÁS v. —BARNITÁS, (meg-barnítás) ősz. fn. Bevégzett cselekvés, mely által barnává
tétetik valami.
MEGBARNÚL v. —BARNÜL, (meg-bamál)
ősz. önh. Előbbi színét elvesztve (bevégzetten) barnára változik által. A forró napon járónak bőre megbámul. Némely szőke hajak idővel megbámulnak. T.ö.
BARNA, BARNÚL.
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MEGBARNÚLÁS v. —BARNÜLÁS, (meg-barnúlis) öaz. fa. Világos sülinek (bevégzett) átváltozása barnára. Arcénak megbamulása. Megbarnvlás Mén
fátyoU vitetni.
MEGBÁTORÍT v. —BÁTORÍT, (meg-bátorlt)
őse. áth. Eszközli, hogy valaki letevén {élénkségét
égessen bátorrá legyen. MegbátorÜaai tű tyoncss vitézeket.
„Megbátorita téged a
Szent Lélek."
Régi ének a Sz. László királyról.
V. ö. BÁTORÍT.
MEGBÁTORODIK, (meg-bátorodik) ősz. k.
Félénkségét letevén egész bátorságot ölt, neki bátorodik.
MEGBÉCSTELENÉDIK , (meg-bécstelenédik)
öu. k. Becstelenné válik, becsületében rövidséget
szenved.
MEGBÉCSTELENÍT v. —BÉCSTELENIT,
(meg-bécstelenít) ősz. áth. 1) Valakinek becsületét
szóval vagy tettel megsérti; valakit becstelennek nyilvánít. Gúnyokkal, rágalmakkal megbecstelentícni valakit. Szolgai büntetésiéi megbecstelentíeni a müveit embert. 2) Mondják személyről vagy dologról, midőn valakinek gyalázatára, szégyenére válik. Az elfajzott fiú
megbecsteleniti síüleü. A lopás, részegség megbecstelentíi a* embert. Itt a meg bizonyító, nyomatékos erővel bir.
MEGBÉCSTELENÍTÉS , (meg-bécstelenítés)
ősz. fa. Cselekvés, mely által valaki becstelenné tetetík, becsületében rövidséget szenved.
MEGBÉCSTELENÜL v. —BÉCSTELENÜL,
(meg-bécstelenfil)) ősz. k. L. MEGBÉCSTELENÉDIK.
MEGBECSÜL v. —BÉCSÜL , (meg-bécsttl)
ősz. áth. 1) Személyre vonatkozólag, valakinek megadja az illendő becsületet, tiszteletet, azaz úgy viseltetik iránta, hogy meg ne sértse, meg ne bántsa, sőt
tettlegesen tudassa, mily drága és becses előtte. Ide
tartoznak a kegyeletnek, megelőzésnek, szívességnek,
nyájasságnak jelei, pl. köszöntés, üdvözlés, süvegelés. HKk, hogy a fiatalok megbecsüljék a tisztes Öregeket. Megbecsülni az érdemes férfiakat. Innen a vendégszerető emberről mondják: hogy megbecsüli a vendéget, midőn szívesen fogadja. Megbecsülöm lügyelmedet
egy pohár borral. Visszaható névmással ám. saját erkölcsi, emberi méltóságát tiszteletben tartja, melynél
fogva nem követ el erkölcstelenséget Amit Kant az
erény ftf elve gyanánt, mint egy aj találmányt állított 'fel: Éhre dich tetőst, ezt a magyar nép talán még
Ázsiából hozta magával, mert általános közmondás:
becsüld meg magadat, minek hasonló mása: ember
légy. Ha megbecsülöd magadat, ember lest belőled. Aki
meg nem becsüli magát, az nem ember. 2) Tárgyakra
vonatkozólag, kényesen vigyázva, kímélve, óvatosan
bánik valamivel, nehogy megromoljon, vagy kár essék benne. Megbecsülni az egészséget. Megbecsülni a
AKAD. HAOT 8ZÓTÍB IV. KÖT.
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ruhát, pénzt. 3) Valamely ingó vagy ingatlan vagyonnak árát, értékét, vagy a benne tett kárt meghatározza. Kisajátítás előtt megbecsülni valamely telket,
szőlőkertet. Osztály alkalmával megbecsülni az örökséget. Megbecsülni a tilosban tett károkat. V. ö. BECSÜL.
MEGBECSÜLHETETLEN v. —BECSÜLHETLEN, (meg-becsülhet[et]len) ősz. mn. Nagymondó kifejezés, s ám. a maga nemében igen becses, igen drága, kinek v. minek mása nincsen; kit v. mit eléggé
becsülni, tiszteletben tartani nem lehet. Megbecsülhetetlen érdem, kincs.
MEGBECSÜLTÉT, (meg-béosültet) ősz. mivelt.
Valamely vagyonnak, jószágnak árát, értékét, vagy a
bennök tett kárt hozzá értő egyének által meghatároztatja. Az örökösök eskütt emberek által megbecsültetik az illeti} tOmeget. A károsult megbecsülteit a szenvedett kárt. V. ö. MEGBECSÜL.
MEGBECZÉZIK, (meg-beczénk) ősz. k. L.MEGBOBJAZIK; és v. ö. BECZE.
MEGBÉKÉL, (meg-békél) ősz. önh. Mondjuk
peres, vagy egymással haragban levő felekről, midőn
egymással megegyezkednek, s illetőleg visszavonó
indnlatjokat lecsillapítják. Különösen, hol személyes
sérelem teszi a harag, vagy ellenségeskedés alapját,
megbékélni ám. egy részről a sérelemért eleget tenni,
bocsánatot kérni, más részről az elégtételt elfogadni
s megbocsátani. V. ö. BÉKE, BÉKÉL.
MEGBÉKÉLLIK, (meg-békéllik) ősz. k. Régiesen és tájdivatosan ám. megbékél. „A törököt ha
megverik csak sír és megbékéllik. (Mikes Kelemen
levelei).
MEGBÉKÉLTET, (meg-békéltet) ősz. áth. és
mivelt. Közbejárólag eszközli, hogy az egymással ellenkező felek megbékéljenek. Megbékéltetni a peres
feleket, az egymással czwódó házastársakat. V. ö. MEGBÉKÉL.
MEGBÉKÍT v. —BÉKIT, (meg-békít) ősz. áth.
Az egymással meghasonlott, ellenkedő felek között
visszaállítja a békét
MEGBÉKÓZ, (meg-békóz) ősz. áth. Békával
megköt, azaz lábait lanczos csattal öszvefüzi. Megbékósni a rafrofcoí.Különösen mondják lovakról. A legelőre eresztett lovakat megbékozzák, hogy messze ne tévedjenek. V. ö. BÉKÓ.

MEGBÉKÜL v. —BÉKÜL, (meg-békül) ősz.
önh. 1. MEGBÉKÉL.
MEGBÉLEL, (meg-bélel) ősz. áth. Ruhaneműhöz, hogy melegebb vagy tartósabb legyen, vagy divatból, belül hozzá varr valamely kelmét Megbélelni
a csitmaszárt, nadrágot, dolmányt, köpenyt. Vászonnal,
selyemmel, bőrrel megbélelni a ruhát. Mondják némely
más, kivált asztalos müvekről is. Megbélelni a szekrény ajtaját, azaz belül másnemű fával, falemezzel
behúzni, megragasztani. Vaslemezzel megbélelni a fapipát. V. ö. BÉL, BÉLEL.
MEGBÉLL, (meg-béll) 1. MEGBÉLEL.
12
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MEGBÉLYEGEZ, (meg-bélyegéz) ősz. áth. Bélyeggel megjegyez, megkülönböztet valamit. Ttot*
vattai megbélyegezni a barmokat. Megbélyegezni a fa,
edényeket. Szurokkal megbélyegezni a zsákokat. Megbélyegezni a leveleket. Hajdani büntető törvény szerént
a gonosztevőket is megbélyegezték, honnan átv. ért.
megbélyegezni valakit, ám. gonosztevő gyanánt kihirdetni, s ovakodásul megismertetni az emberekkel. V.
ö. BÉLYEG.
MEGBÉLYEGZÉS, (meg-bélyegzés) ősz. fa. Bevégzett cselekvés, illetőleg jegyezés, midőn bélyeget
sütnek, ütnek, festenek stb. valamire.
MEGBÉNÍT v. —BÉNIT, (meg-bénít) ős*, áth.
Bénára tesz, vagyis mozgékonyságát megcsökkenti a
test azon részeinek, illetőleg tagjainak, melyek különösen mozgásra vannak rendelve. A stélhüdés megbénította nyelvét, s egyik keséét és lábát. V. ö. BÉJÍA.
MEGBÉNUL v. —BÉNUL, (meg-bénúl) ősz.
önh. Bénává leszen, vagyis mozgékonyságát, állati
ragonyosságát elveszti.
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MEGBICSAKOL, (meg-bicsakol) ősz. áth. Bicsak nevű fanyeltt késsel megszurkál, megsért valakit. A vetzekedS betyárok megbictakolták egy matt. Némely vidékeken hibásan használják a megbikacsol
helyett V. ö. MEGBIKACSOL.
MEGBICZCZEN, (meg-biczczen) ősz. önh. BÍOÍczenve megmoazan. Stenderegtében megbiczezent a feje.
A kis csónak hamar megbiczcten. V. ö. BICZCZEN.
MEGBIKACSOL, (meg-bikacsol) ősz. áth. VU«szaható névmással ám. megköti magát, megmakacsol,
megcsökönyösödik. A ló megbikaesolta magát, s nem
mozdult. Átvetve, de hibásan, megbicsakol. Egyértelmű
vele : megbakol. V. ö. MAKACS.
MEGBILINCSEL, (meg-bilincsél) ősz. áth. Bilincscsel megkötöz, vasra ver valakit A foglyokat,
gonosztevőket megbilincselni. V. ö. BILINCS.
MEGBILINCSÉZ, (meg-bilincséz), 1. MEGBILINCSEL.
MEGBILLEGET, (meg-billeget) ősz. áth. Gya-

MEGBEKETVÁL, (meg-beretvál) ősz. áth. 1. korta vagy egymás után megbillent
MEGBOROTVÁL.
MEGBILLEN, (meg-billen) ősz. önh. Billenve
MEGBÉRMÁL, (meg-bérmál) ősz. áth. A bérmálás szentségét feladja valakire. V. ö. BÉRMÁL,
BÉRMÁLÁS.
MEGBERZÉGET, (meg-berzéget) ősz. áth. Megbolygat v. megbizgat, azaz gyönge érintéssel valamit
piszkál vagy valamin igazítgat; pl. a száradni késdett szénát vittahegygyel megbertegetik. (Kriza J.).
MEGBESZÉL, (meg-beszél) ősz. áth. Beszélve
elmond, megmond, eléad valamit.

megmozzan. A sulyegyenét
megbillen. V. ö. BILLEN.

vesztett mérleg serpenyője

MEGBILLENT, (ineg-billent) ősz. áth. Nyomás,
taszítás, lökés stb. által eszközli, hogy megbillenjen
valami.
MEGBÍR, (meg-bír) ősz. áth. 1) Van annyi
ereje,hogy valamely terhet folytonosan eltarteon,hogy
ne roskadjon alatta. Oly erős ember, hogy három mázsát is megbir a vállán. E rozzant szekér meg nem bir
„Az Árpádnak ő szavával
tíz mázsányi terhet. A Duna jege oly vastag, hogy tárEzt megbeszélek bátorsággal."
szekereket is megbír. 2) Átv. ért. szellemi vagy erkölcsi erejénél fogva képes valamit kiállani, vagy megAz ,Emlékezzünk régiekről' versezetben.
tenni. Gyönge tehetsége meg nem bírja « szellemi munCsáti Demetertől.
kát. Gyáva lélek meg nem bírja a csapást. FelcserélMEGBETEGEDIK, (meg-betegédik) ősz. k. Behető vele : elbír. Itt mind a meg, mind az el az alapiteg állapotba esik. Itt a meg bevégzett állapotot jegének folytonos tartását, vagyis időbeli haladását felent. Egy ideig gorny adózott, azután megbetegedett. Ha
jezi ki. Régente azt is jelentette : meggyőz.
nem vigyáttok magatokra, megbetegedtek.
MEGBETEGÍT v. —BETEGIT, (meg-betegít)
„Mert szörze nagy békeséget,
ősz. áth. Beteggé tesz.
Megbíra sok ellenséget"
MEGBETEGSZIK, (meg-betegszik) ösz.k. MEGKatalin verses Legendája.
BETEGÜL v. —BETEGÜL, (meg-betegttl) ősz. önh.
MEGBÍRÁL,
(meg-birál)
ősz. áth. Valamit megL. MEGBETEGEDIK.
vizsgál,
s
érdeme
szeréut
méltányol,
vagyis meghatáMEGBEZZENT, (meg-bezzent) ősz. áth. Bezrozza
,
jó-e,
vagy
rósz
?
helyes-e,
vagy
helytelen ?
zentve megérint V. ö. BEZZENT.
MEGBIBIRCSÓSODIK v. - BIBffiCSÓZIK, Különösen valamely mű felől elmondja az illető mű(meg-bibircsósodik v. —bibircsózik) ősz. k. Bibircsót szabályokra alapított véleményét, illetőleg ítéletét
Megbírálni valamely könyvet,színmüvet, zeneszenembtyt,
v. bibircsókat kap (bevégzetten).
MEGBIBffiKEL, (meg-bibirkél) 1. MEGBA- rajzmüvet stb. Szabó D. szerént megbírálni valakit
ám. bíróul fogadni vagy ismerni. De ezen jelentése
BIRKÁL.
ma
ismeretlen. V. ö. BÍRÁL.
MEGBICSAKLIK, (meg-bicsaklik) ősz. k. TuMEGBIRÁLÁS, (meg-birálás) ősz. fn. Méltánylajd. ért. valamely forgós test rendes helyzetéből kimozdul, kificzamodik. Megbicsaklik a láb. Átv. ért. ló, becslő véleményezés, ítélés valamely erkölcsi tett,
megbicsaklik a nyelv, midőn vagy a szóejtésben meg- vagy mű felől. V. ö. MEGBÍRÁL.
akad, vagy olyast mond, mit nem kellett volna. V. ö.
MEGBIRIZGÁL, (meg-birizgál), 1. MEGBABICSAKLIK.
B1RKÁL.
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MEGBIRKÓZIK, (meg-birkozik) ös«. k. Valakivel versenyképen megküld, mintegy kísérletül, ha
bír-e vele, vagy nem. V. ö. BIRKÓZIK.
MEGBÍRSÁGOL, (meg-binigol) ősz. áth. Mondjak törvényszéki bíróról, midőn valakit arra Ítél, hogy
bírságul, azaz büntetésül fizessen. Megbírságolni a
ttéksértSket. V. ö. BÍRSÁG.
MEGBÍZ, (meg-bíz) ősz. áth. Oly személyt, kihez és kiben bizodalma van, megkér, megszólít vagy
kirendel, kiküld, hogy nevében és helyette végezzen
valamit Barátját megbízta, hogy az árverésen némely
árukat vegyen számára. Fontos dolgokkal megbízni
valakit. Különösebben valaminek véghezvitelében képviselőjének kijelöl, kinevez. Megbíztam 8t, hogy helyettem a perben jelenjen meg. Ezennel megbízlak, hogy
át adósságomat fizesd ki.
MEGBÍZÁS v. —BÍZÁS, (meg-bízás) ősz. fh.
1) Bizodalmon alapuló meghatalmazás. 2) Azon cselekvény vagy teendő', melyet a megbízott személy
teljesít A megbízásokban híven eljárni. Hála Isten l
minden megbízást elvégeztem.
MEGBÍZAT v. —BÍZAT, (meg-bízat) ősz. fa.
L. MEGBÍZÁS 2).
MEGBIZGAT,(meg-bizgat) l.MEGBERZÉGET.
MEGBÍZHATÓ, (meg-bízható) Ősz. mn. Akire
bizton lehet támaszkodni, akinek hűségére vagy tevékenységére magunkat bízhatjuk.
MEGBÍZIK, (meg-bízik) ö-jz. k. Benható ragu
viszonynéwel ám. valakiben bizalmat helyez. Megbízhatói benne, mint tapasztalt becsületességé emberben.
V. 5. BÍZIK.
MEGBÍZÓ v. —BÍZÓ, (meg-bízó) ősz. fh. és
mn. Aki valakit valaminek teljesítésére, különösen
saját képében felhatalmaz. Némely meggei követek nem
megbízóik gondolkodása vagy akaratja szerént szavaztak.
MEGBÍZÓLEVÉL, (meg-bizó-levél) ősz. fh. Iromány, mely valamely megbízást, valakinek valamire
megbízatását foglalja magában. (Credentionales, Credrtív, Credenzschreiben).
MEGBIZONYÍT, (meg-bizonyít) ősz. áth. Va
lamit alaposan, okszerűen, vagy tanuk által kelletíg,
elégségig bizonyít. Itt a meg nyomatékos erősítő jelentéssel bír, egyszersmind bevégzett tényre mutat.
Máskép: bebizonyít. V. ö. BIZONY, BIZONYÍT.
MEGBIZONYODIK, (meg-bízonyodik) ősz. k.
Valaminek bizonyos volta alaposan, észszerüleg, vagy
hiteles tanuk által kiderül. Amit eleinte nem hittünk,
végre világoson megbizonyodott. Máskép : bebizonyodik.
MEGBÍZÓKTÓL, (meg-bizonyol) ősz. áth. I.
szokottabban: MEGBIZONYÍT.
MEGBIZONYOSODIK, (meg-bizonyosodik) ősz.
k. 1. MEGBIZONYODIK.
MEGBÍZOTT v. —BÍZOTT, (meg-bízott) ősz.
mn. és fa. 1) Kit valaki megbíz. Megbízott személyeket küldeni bizonyos szerződésre. 2) Jelenti, mint főnév, magát a személyt, kit valaki megbíz. A megbitottak sikeresen eljártak küldetésükben. V. ö. MEGBÍZ.
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MEGBÓBÁZ, (meg-bóbáz) Bobjánál fogva megcsibál.
MEGBOCSÁT, (meg-bocsát) ősz. áth. Méltányos
neheztelését, a m0gbántó személy ellen, megszünteti;
s elengedi neki azon büntetést, melyet érdemlett volna. Megboesátom neki a becsületem ellen elkövette rágalmakat. Kérlek bocsáss meg l Bocsásd meg vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk ellenünk vetetteknek.
(Úr imája) Néha a társalgási beszédben előleges mentegetödzés gyanánt használtatik, midőn olyasmit akarunk mondani, ami másnak véleményével nem egyezik. Bocsásson meg ön, ha én a dolgot máskép veszem.
Megbocsát ön, ha állításának ellent mondok. V. ő. BOCSÁT.
MEGBOCSÁTÁS, (meg-bocsátás) ősz. fa. A sértett félnek engedékenysége, melynél fogva a sértőnek megbocsát Megbocsátásért könyörögni. Szokottabban : bocsánat.
MEGBOCSÁTHATATLAN , MEGBOCSÁTHATLAN, (meg-bocsáthat[at]lan) ősz. mn. Amit megbocsátani nem lehet Megbocsáthatatlan tett, hiba, hanyagság. Határozóként ám. a nélkül, hogy megbocsáttathatnék, megbocsáthatlanul.
MEGBOCSATHATÓ, (meg-bocsátható) ősz. mn.
Amit meg lehet bocsátani. Megbocsátható tévedés, eltantorodat,
MEGBOCSÁTHATÓLAG, (meg-bocsáthatólag)
ősz. ih. Megbocsátható módon. Megboesáthatólag tévedni.
MEGBÓDÍT v. — BÓDIT, (meg-bódít) ősz. áth.
Valakinek fejét, illetőleg eszét teljesen bóduló állapotba hozza. Holmi italok és szerek által meghódítani valakit. Itt a meg bevégzett tényre vonatkozik,
egyszersmind az okozott állapotnak folytonos tartását jelenti, miért el igekötővel is felcserélhető: elbódit. V. ö. BÓDÍT.
MEGBÓDÚL v. ^BÓDUL, (meg-bódúl) ősz.
Önh. Feje, illetőleg esze megkábűl, megszédől, bóduló állapotba megy által. Nadragulyát evett,, s megbódúlt. A nagy gőztől^ melegtől megbódúlt (vagy elbódult)
a feje. V. ö. BÓDUL.
MEGBODZÁSODIK, (meg-bodzásodik) ősz. k.
Kőszvénytől megdagad. V. ö. BODZÁS, BODZÁSODIK.
MEGBOGÁROZIK v.. —BOGÁRZIK, (megbogározik) ősz. k. Bogározási kedvet kap, bogározni
kezd. A barmok, ha tavaszkor a szabadba mehetnek,
megbogároznak.
MEGBOGOZ, (meg-bogoz) ősz. áth. Bogot vagy
bogokat csinál, köt valamin. Megbogozni a zsineget.
MEGBOGOZIK, (meg-bogozik) ősz. k. Bogot
vagy bogokat kap (bevégzetten).
MEGBOKROSODIK, (meg-bokrosodlk) ősz. k.
Mondják lóról, midőn ijedségből vagy akármely ok
miatt támadt akaratosságból egyszerre megköti magát. Jelenti azt is, hogy bokros természetűvé válik.
V. ö. BOKROS.
12*
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MEGBOKROSÚL, (meg-bokrosúl) ősz. önh.
1.MEGBOKROSODIK.
MEGBOLDOGUL, (meg-boldogiil) ősz. önh.
Jobbára kegyeletből csak elmúlt időben használtatik,
s ám. meghalt, jobb életre szenderült által. Megboldogult tegnap stegény nagyatyám. A megboldogultak
lelkiért imádkotni. Megboldogult apámat Itten nyugotztalja. Másképen : Istenben boldogult. Mondják múlt
részesülőben egyszerűen is: boldogult. A boldogultak
lelkiért. Boldogult atyám.
MEGBOLONDÍT, (meg-bolondít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki valóságosan bolond legyen. A meg
bevégzett tényre vonatkozik. A mély bánat, sok csapat, ét bút komortág megbolondították öt. V. ö. BOLOND.
MEGBOLONDUL, (meg-bolondúl) ősz. önh.
Valóságos bolonddá lesz. Hosstat némarendtzerU fogtágban már többen megbolondultak. Annyi a gondom,
aggtágom, hogy majd megbolondulok bele. Megbolondultál-e, hogy így bestélstt Nem bolondultam meg, hogy
ott tegyem. Ezt a magyar máskép így is mondja : Elmegy az ette, v. megtébolyodik. V. ö.^BOLOND.
MEGBOLTOZ, (meg-boltoz) ősz. áth. Boltozva
felkészít, a boltozást bevégzi.
MEGBOLYGAT, (meg-bolygat) ősz. áth. Bolygatva, azaz rendetlen mozgásba hozva megzavar, ideoda menni, bolyogni kényszerít Megbolygatni a cserjében tanyázó vadakat, a nádatban úszkáló madarakat.
Megbolygatni a* erdSben lappangó csavargókat. V. ö.
BOLYOG, BOLYGAT, és MEG, (2). Néha ám. megbizgat v. megberzeget
MEGBOLYGATÁS, (meg-bolygatás) ősz. fh.
Megzavarás ; megbizgatás. „De ő kegyelmének inkább
tetszett az fegyvernek felvétele, s kevés békességünknek megbolygatáaa." Gr. Eszterházy Miklós nádor
levele az vármegyéknek. (Nemzeti Könyvtár. 297.1.).
MEGBOMBÁZ, (meg-bombáz) ősz. áth. Bombákkal meglődöz. A vár ostromlásakor a* ottromlottak
megbombázták a várost.
MEGBOMLIK, (meg-bomlik) ősz. k. Ami bizonyos részekből álló, s egymással öszvekötött egészet
képezett, az egymástól elváló részekre oszlik, mert az
öszvetartó kapocs megtágúlt közöttök. Minthogy pedig
a bomlás által az alkotó részek rendes helyzetüket
elvesztik, innen annyit is tesz, mint megtavarodik,
rendetlenül Ostvekeveredik. Innen erkölcsi és átv. ért
ám. rendes állapota megzavarodik, és szokott működése megszűnik. Forradalomkor megbomlik a fegyelem,
a tártadalmi rend. Megbomlott az este, ám. rendes
működésében megzavarodott. Bomolj meg l ám. bolondulj meg. V. ö. BOMLIK.
MEGBONT, (meg-bont) ősz. áth. Megkezd bontás által rontani. Megbontotta a ítél a háztetőt. Különbözik : elbont, azaz egészen szétront, szétszed.
MEGBONTAKOZIK, (meg-bontakozik) ősz. k.
Megbomlik; részeinek egymástól elszakadása miatt
romlásnak indul. Székely tájszólás szerént ám. (a
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házból, életből) eltávozik, elmegy, meghal. (Ferenczi
János). V. ö. BONTAKOZIK.
MEGBORÍT, (meg-borít) ősz. áth. Valamely
lappal, táblafélével behúz, betakar valamit (bevégzetten). Át asttalt márványlappal megborUani. A könyv
tábláját bőrrel, vátzonnal megborUani. V. 5. BORÍT.
MEGBORJAZIK, (meg-borjazik) ősz. k. Borját
ellik. Szoros ért csak a tehén nevű nőstények borjaznak, hová tartoznak a nőstényszarvasok és őzek is.
MEGBOROSODEK, (meg-borosodik) ősz. k. A
bor fejébe megy, és megárt neki. Valamivel kevesebbet jelent, és gyöngédebb kifejezés, mint a mtgréstegssUc.
MEGBOROSTÁL, (meg-borostál) ősz. áth. Borostával megkefél valamit Megborottálni a hajat.
Alsó-Vágmelléken, megectel, hol a hajborostát ecttISnek vagy ecsetnek mondják.
MEGBOROTVÁL, (meg-borotvál) ősz. áth. A
bőrt a rajta levő szőrtől, hajtól borotvával megtisztítja. Megborotválni a* arczot, fejet.
MEGBOROTVÁLKOZIK, (meg-borotválkozik)
ősz. k. Maga magát megborotválja.
MEGBORSOL, (meg-borsol) ősz. áth. Valamely
ételt, eleséget borssal megfűszerez. Megborsolmi a
botporos levest. Megborsolni a rátottát, töltött kapotttát, káposttás bélést.
MEGBORSOZ, 1. MEGBORSOL.
MEGBORZAD, (meg-borzad) ősz. önh. Borzadva megretten, megrázkódik. Oly irtóttatón nétett rám,
hogy megbortadtam bele. Egyértelmű vele az elbánod.
V. ö. BORZAD.
MEGBORZASZT, (meg-borzaszt) őse. áth. Eszközli, hogy megborzadjon valaki. A stömyü látvány
mindnyájunkat megbonasttott. V. ö. BORZASZT.
MEGBORZOGAT, (meg-borzogat) ősz. áth.
Gyakran vagy egymásután megborzaszt
MEGBOSSZANKODIK , MEGBOSSZANT,
MEGBOSSZUL, 1. MEGBOSZANKODIK, MEGBOSZANT stb.
MEGBOSZANKODIK v. —BOSZONKODffi,
(meg-boszankodik) ősz. k. Kedélye boszankodva megindul ; megharagszik. Itt a meg bizonyos időben egyszerre s teljesen kifejlett boszús állapotra vonatkozik.
V. ö. BOSZANKODIK.
MEGBOSZANT v. — BOSZONT, (meg-boszant)
ősz. áth. Valakit boszús, haragos indulatra gerjeszt,
ingerel. Són kedve van, bizonyosan megbottontották.
V. ö. BOSZONT.
MEGBOSZANTÁS v. — BOSZONTÁS, (megboszantás) ősz. fn. Sértés, hántás, mely által megboszontanak valakit
MEGBOSZORKÁNYOZ , (meg-boszorkányoi)
ősz. áth. Valamely babonaság által megbüvöl,megront
valakit v. valamit A köznép kiedelme szerént: Megbot*orkányotni a teheneket, hogy tej helyett vért adjanak. V. ö. BOSZORKÁNY.
MEGBOSZÚL, (meg-boszúl) ősz. áth. A mástól
vett Lantást, sérelmet visszatorolja, megforbatolja.
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Megbámulni a becsületen ejtett gyalázatot. Megbostulni
magát át ellentégen, ám. elégtételt szerezni magának
rajta. Itt a meg visszaható jelentéssel bir, mi szerént
megbosxulni valamit, ám. a boezús hántást hasonlóval visszafizetni. V. ö. BOSZÚ.
MEGBOSZÜLÁS , (meg-boszulas) ősz. fit. A
bántannak, sérelemnek visszatorlása.
MEGBOTLASZT, (meg-botlaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki v. valami megbotlik. V. ö. BOTLASZT.
MEGBOTLIK, (meg-botlik) ősz. k. Botolva,
azaz valamibe ütközve, megakad. Kőben megbotlott a
lába. Átv. ért hibát követ el, az ész szabályai vagy
erény, erkölcsiség törvényei ellen. Néha át okos ember is megbotlik. A Unok négy lába van, mégis megbotlik. (Km.). Majd minden második szavában megbotlik, ám. megakad. V. ö. BOTLIK.
MEGBOTOL, (meg-botol) ősz. áth. A fákat,
ágaik levágása által megcsonkítja. A fOtfákat minden
negyedik vagy ötödik évben megbotolni. V. ö. BOTOL.
MEGBOTOZ, (meg-botoz) ősz. áth. Bottal megver, megnáspágol valakit. Nem érdemelne mást, mint
hogy megbotoaák.
MEGBOTRÁNKOZIK, (meg-.botránkozik) ősz.
k. Valamely erkölcstelenség látására, tudomására megháborodik. Ax elöljárók láesapongásaiban megbotránkotnak a* alattvalók. A részeges tanítóban megbotránkotnak a tanítványok. V. ö. BOTRÁNKOZIK.
MEGBOTEÁNKOZTAT, (meg-botránkoztat)
ősz. áth. Erkölcstelensége által eszközli, hogy megbotránkozzanak benne. V. ö. MEGBOTRÁNKOZIK.

MEGBÖCSÜL, MEGBÖCSÜLHETETLENstb.
1. MEGBECSÜL, MEGBECSÜLHETETLEN stb.
MEGBÖDÜL v. —BŐDÜL, (meg-bödttl) ősz.
önh. Bödülő hangot ad, bődülve fakad. MegbSdUltek
át ökrök. V. ö. BŐDÜL.
MEGBŐG, (meg-bőg) ősz. áth. Valakire bőgve
tekint. Itt a ,meg' átható értelmet kölcsönöz az
igének.
MEGBOGET, (meg-bőget) ősz. áth. Meg- vagy
elbttdülésre, vagy folytonos bőgésre indít, késztet. V.
ö. BOGÉT.

MEGBÖGÖZ, (meg-bögöz); 1. MEGBOGOZ.
MEGBÖGÖZIK, (meg-bögözik); 1. MEGBOGOZIK.
MEGBÖJTÖL, (meg-böjtöl) ősz. áth. Bizonyos
napokat böjtölve megtart Megböjfíflni
a pénteket és
stombatot. Megböjtölni a nagy böjti időt. Átv. ért bizonyos pazarnemü életmódért ntóbb koplalva, nélkülözve, szükséget szenvedve meglakol. Át ifjúkori dinomdánomot véntégre megböjtölni. Néha ám. nélkülözés által helyre üt, vagy megszerez valamit Amit
három nap megböjtölt, ott egy nap déli. V. ö. BÖJT.
MEGBÖK, (meg-bők) ősz. áth. Úgy bök valaki
v. valami felé, hogy a bökő eszköz valósággal megérintse, vagy bele hasson. Vigyász, megböklek. Tűvel
megbökni ás ujját. Dárdával megbökni az ellenfélt. A
tövis megbökte kezét. V. ö. BÖK.
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MEGBÖKDÖS v. — BÖKDÖZ, (meg-bökdős v.
-bökdöz) ősz. áth. Ismételve vagy több helyen megbök valakit v. valamit
MEGBÖRHÖNYÖDÖTT , (meg-börhőnyödött)
ősz. mn. Mándy Péter szerént ám. megátalkodott.
Jfegbörhönyödött fiezkó.
MEGBŐRÖDZIK, (meg-bőrödzik); 1. MEGBŐRÖSÖDIK.
MEGBÖRÖL, (meg-bőröl) ősz. áth. Bőrrel behúz, beborít, megbélel, megborít Megbörölni a könyv
tábláját, a ládát. Megbörölni a lovagnadrágot. Tréfásan, valakit megver.
MEGBŐRÖSÖDIK, (meg-bőrösödik) ősz. k. 1)
Az állati testen bőr növekszik (bevégzetten). A felfakadt daganat helye megbörötödik. A vedlett kígyók ismét megbörösödnek. 2) Átv. ért. mondják más testekről is, melyeken bőrfonna hártya képződik. Megbörösödik a kövér tejszín.
MEGBŐRÖZ, (meg-bőröz) ősz. áth. 1. MEGBŐRÖL 1).
MEGBŐVÍT v. —BŐVÍT, (meg-bővít) ősz. áth.
1) Ami szűk, szoros volt, azt tágabbra, szélesebbre
nyújtja. Toldás által megbSvíteni a szűk ruhát. A bő
és szűk szoros ellentétben állanak. 1. BŐ. SZŰK. 2)
Átv. ért. ami aránylag kevés volt, azt valamivel megszaporítja, megsokasítja. MegbSvíteni a cseléd fizetését.
MEGBŐVÜL v. —BŐVÜL, (meg-bővül) ősz.
önh. Előbbi szűk térje, öble megtágúl, vagy közte és .
a körülvett test között üresség támad. Ha a kövér
ember megsoványkodik, régi ruhája megb&viil. A csizma
hordósát által többé-kecetbbé megbSvül. Átv. ért. több
lesz, megszaporodik. Vagyona néhány év alatt igen
megbövült. V. ö. BŐVÜL.
MEGBÚBOSODIK (meg-bdbosodik) ősz. k. Búbossá válik (bevégzetten).
MEGBÚBOZ, '(meg-búboz) ősz. áth. 1) Valaminek búbot csinál 2) L. MEGBOBÁZ.
MEGBUFÁL, (meg-bufál) ősz. áth. Valakit ököllel, vagy bnffanó (puffanó) eszközzel, pl. bottal,mosófával megpufogat, megdönget, vagy oly helyre üteget, mely az ütésre puffot ad.
MEGBUFFANT, (meg-bnffant) ősz. áth. Buffantva (vagy poffantva) valamire üt, t i. vagy valamely buffanó eszközzel; vagy valamely buffanó helyre üt. Megbuffantlak ám. hasba ütlek. (Kriza J.).
MEGBUG,.(meg-búg) ősz. önh. Mondják a galamb nemű madarakról, midőn megpárosodnak. Megbúgtak a galambok, gerliceék. V. ö. BÚG.
MEGBÜGLYÁZ, (meg-buglyáz) ősz. áth. Valaminek, nevezetesen madárnak buglyáját, azaz búbját megtépi, kiszakgatja. Megbttglyázni a tyúkot. Átv.
ért. emberről szólva, valakit megczibakol, üstökét
megtépi. V. ö. BUGLYA.
MEGBUKÁS,(meg-bukas) ösz.fii. t)Állapot, midőn valaki egyenes állásából homlokkal leesik, pl. ha
sötétben járva gödörbe bukik, vagy a lépcsőről alá
hull. 2) Átv. ért. midőu az üzérkedő tönkre jut,vagy-
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is adósságai fölülmúljak értékvagyonát. Megbukott
hirdetni, jelenteni. V. ö. BUKÁS.
MEGBUKIK, (meg-bukik) ősz. k. 1) Egyenes
állásából, sulyegyenét vesztve, előre esik. 2) Bizonyos oknál fogra szándékosan meghajtja magát. Az
alacson ajtóban megbukni. Az erdőben lovagló kénytelen gyakran megbukni az ágak előtt. 3) Üzérkedésében
tönkre jnt, pl. midőn nagyobb lesz az adóssága, mint
értékvagyona. 4) Kártya, vagy más játékban, a játékot elveszti. Aki megbukott, fizessen.
MEGBUKTAT, (meg-buktat) ősz. mivelt 1)
Eszközli, hogy más megbukjék. Megbuktatni az úszó
gyermeket. A juhokat mosás alkalmával megbuktatni.
2) Átv. ért valakit tönkre juttat, vagyis az üzérkedőt, vállalkozót oda viszi, hogy illető működését
kénytelen legyen megszüntetni. 3) Játékban vagy
más versenyzésben társát megnyeri. V. ö. MEGBUKIK.
MEGBÚSÍT v. — BUSIT, (meg-búsít) ősz. áth.
Valakit valósággal bússá tesz. Itt a meg bevégzett
tényre vonatkozik.
MEGBUTÍT, (meg-butft) ősz. átb. Teljesen végre hajtja, hogy valaki buta legyen. A tok részegeskedé» megbutítja az észt. V. ö. BUTA.
MEGBUTULv. —BUTUL, (meg-butűl) ősz.
önh. Tartósan, maradandósan butává leszen.
MEGBUZDÚL v. —BUZDUL, (meg-buzdúl)
ősz. önh. Oly mozgalomnak indul, melyet különösen
bnzgáanak nevezünk. Afegbuzdúl ereiben a vér. A kifzáradt f orrát itmét megbuedtl. A tűzhöz tett fazékban
megbutdúl a v(t, midőn átjárja a melegség, és forrani
kezd. Átv. ért. mondható a kedélyről, midőn hevesebb
indulatra gerjed. V. ö. BUZOG, BUZDUL.
MEGBÜDÖSÍT v. —BÜDÖSIT, (meg-büdösít)
ősz. áth. Egészen büdössé teszen. Szokottabban: elbUdostí.
MEGBÜDÖSÖDIK, (meg-bttdösödik) ősz. k.
Egészen büdössé leszen. A büdös szag állandó tulajdonságává leszen. A holt test hamar megbttdSsOdik. V.
ö. BÜDÖS.
MEGBÜDÖSÖDÖTT, (meg-büdösödött) ősi. mn.
Ami büdössé lett Megbtidösodötl hús, hal.
MEGBÜNHÖDIK, (meg-bfinhödik) ősz. k. Valamely bűnért érdemlett büntetést szenved. Sok rostot
tett volt, de meg is bűnhődött érte. Használtatik áthatólag is:
„Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt."

Kölcsey.

MEGBÜNTET, (meg-büntet) ősz. áth. Az elkövetett bűnért bizonyos szenvedésre, vagy elégtételre
itél, kárhoztat, kényszerit valakit (hevégzetten). Megbüntetni a gonosztevőket. Isten büntesse meg l Itt a meg
végrehajtó jelentéssel bír, s alapfogalom benne az Őszkötés, mely a bűnt és annak érdemlett jutalmát mintegy öszvefüzi. V. ö. BÜNTET.
MEGBŰ8ZÍT, (meg-büszít) 1. MEGBÜDÖSÍT.
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MEGBÜTÜZ, (meg-bütűz) ősz. átb. Valaminek
a végét elvágja, lebotozza vagy botolja. MegbiUütm
a végit. (Kriza J.).
MEGBÜVÖL, (meg-büvöl) ősz. áth. Bűvös, boszorkányos, csudaszertt működés által meghat, megront, megveszteget valakit V. ö. BŰVÖL, BÁJOL.
MEGBÜZHÖDIK, MEGBÜZÖSÖDIK, (megbüzhödik v. —biizösödik) 1. MEGBÜDÖSÖDIK.
MEGBÜZLEL, (meg-büzlel) ősz. áth. Valaminek a bűzét megérzi. Átv. ért. magára nézve valamely kellemetlen dolgot mintegy előre észre ven.
MEGBÜZLÖGEL, (meg-bttzlögel) ősz. áth. Téltűi megbüzölget A marha a kóstol esők megbütUgcli
s ott hagyja. (Kriza J.).
MEGBÜZÖL, (meg-bűzöl) ősz. áth. 1. MEGBÜZLEL.
MEGBÜZÖLGET , (meg-büzölget) ősz. átb.
Folytonosan vagy egymás után megbfizlel.
MEGCSAL, (meg-csal) ősz. áth. 1) Szép SBD
alatt bizonyos csábító szerrel, ámítással, hizelgéssel,
hazugsággal, tettetéssel stb. valakit hibába, tévédéibe, kárba ejt,saját hasznára megkerít,még pedig bizonyos meghatározott esetben, mit szintén a meg fejet ki.
ígéretekkel, szép sióval megcsalni a tapasztalatlant. A
kalmár megcsalja a vevőt, midőn álárut ad valódi gyanánt. Hátrálást tettetve megcsalni az ellenséget. Vigyáa
magadra, mert ezen hamis ember megcsal. Ismerlek ravasz, engem, meg nem csalsz.
„Gyakorta szép szóval hozzám járultatok,
Engem megcsaltatok."
Feddő ének a 16-dik századból.
» Vágy mi ez ? Hah, hogy szemeim
így megcsaltanak."
Vörösmarty.
Midőn valaki bizonyos tettre bír rá mást, ilyetén módokon, azt szokás mondani, hogy rászedi. 2) Azon bizalmat, várakozást, melyet más helyezett benne, szándékosan, és ravaszul meghiúsítja, vagy nem teljesíti,
pl. a tiszt megcsalja uraságát, midőn jószágát nőtlenül kezeli. 3) Átv. ért. mondják reményről, várakozásról, mely nem teljesedett Reményem megcsalt.
„Reménység, reménység, be hamar megcsalál."
Ányos.
V. ö. CSAL.
MEGCSALÁDOSODIK, (meg-családosodik)őu.
k. Családossá, különösen családapává vagy anyári
leszen.
MEGCSALATKOZIK, (meg-csalatkosik) ősz. k.
Ben maradó ragu viszonynévvel ám. reménye, várakozása, bizodalma, melyet valakiben vagy valamiben
helyezett, nem teljesedik. Ezen emberben nagyon megcsalatkoztam. Reményében, várakozásában megcsalatkozott. V. ö. CSALATKOZIK.
MEGCSALÓDIK, (meg-csalódik) őse. belsz. L.
MEGCSALATKOZIK.
MEGCSÁMPÁSODffi, (meg-csámpásodik) ősz.
k. Lábai csámpásokká lesznek. L. CSÁMPÁS.
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MEGCSÁMPORODIK,(ineg-c8ámporodik)Ö8z.k.
Mondják némely szeszes italokról, midőn megeczetesednek, megsavanyodnak, s ez által megromlanak.
Megctámporodik a tisztátalan hordóban tartott bor, tör.
MEGCSANDABGAT, (meg-csandargat) ösz.áth.
Megkever valamit, pl. a vizet valamely edényben, a
malátát a kádban. Székely szó.
MEGCSAP, (meg-csap) ősz. áth. Csapva megüt
Megcsapni a legyet. Mosófával megcsapni a ruhát.
Különösen ám. büntetésképen bottal, veszszövel, korbácscbal valakinek alfelét megveri. A lapáton kapott
tolvajt megotapták.
MEGCSAPKOD, (meg-csapkod) ősz. áth. eb
gyak. Ismételt csapással illet, gyakran megcsap. Tenyérrel megcsapkodni a vitet. Lapáttal megcsapkodni
a felhalmozott földet. V. ö. CSAPKOD.
MEGCSAPOL, (meg-csapol) ősz. áth. Szoros
ért. a hordónak csapját kiveszi, s a benne levő folyadékot megereszti. Megcsapolni a száz okot hordót.
Átv. ért. valamely testen likat csinál, hogy a benne
levő nedv kifolyjon. Megcsapolni a vitkórot embert.
Megcsapolni a nyírfát.
MEGCSAPOZ, (meg-csapoz) ősz. áth. Csappal
ellát, valamibe csapot üt A faragóknál ám. ékkel
megerősít Ás öszvekötendő gerendákat megcsap ózni. V.
ö. CSAP.
MEGCSAPPAN, (meg-csappan) 1) Az állati
test, különösen vékonyban és hasban megsoványodik,
beesik. Betegségiben megcsappant. Legelő hiányában
megcsappant a gulyamarha. 2) Valamely csukékony
test, pl. ajtó, csapp hangot adva megütödik.
MEGCSATTAN, (meg-csattán) ősz. önh. ^Csattanva megszólamlik, megrázza a levegőt. Megcsattan
a haragot villám. 2) Csattanva megreped. Megcsattan
a hupolyag.Orczája majd megcsattan oly piros.3) Megcsattan át ifjú szava, hangja, midőn a serdültség bizonyos'fokán vastagabbra, férfiasabbra változik.
MEGCSÁVÁL, (meg-csávál) ősz. áth. Csávában megpuhít, megidomít valamit. Megcsáválni a ködmonnek, bundának való bőröket. V. ö. CSÁVA, CSÁVAL.
MEGCSAVAR, (meg-csavar) ősz. áth. Valamit
többször, folytonosan, kelletig csavar. Megcsavarni a
vettzSt, hogy gúzs legyen belőle. Megcsavarni a csóvának való szalmát. Megcsavarni a kötelet. Megcsavarni
a vitet ruhát, hogy a nedv kifolyjon belőle. Megcsavarta a fejét (nyakát), s azt mondta : nem ! V. ö. CSAVAR, JEKER.
MEGCSAVARÍT, (meg-csavarit) ősz. áth. Egy
folytában , vagy egyet csavarva megfordít valamit
Megctavaritani a csigát, a sajtót, a ctáfortát. V. ö.
CSAVARÍT.
MEGCSECSERÉSZ, (meg-csecserész) ősz. áth.
Csecserészve megfogdos, csecseit megtapogatja.
MEGCSELEKSZIK, (meg-cselekszik) ősz. k.
Tárgyesetes viszonynéwel, cselekvő ige gyanánt
használtatok, s ám. cselekedve végrehajt, megtesz
valamit Egyébiránt a viszonynév rendesen alattom-
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bán értetik, s jobbára névmás áll helyette. Azt megcselekszem, hogy ...Ezt meg nem cselekszem. Mi a
külső tisztelgést illeti, ott megcselekszem. Néha ám. bizonyos megbízásban eljár, azt teljesíti. Cselekedd meg
kérlek, hote néhány új könyvet számomra. Némely tájszólásban ám. valamit bttvölés, boszorkányozás által
tesz meg. Megcselektdte, hogy a tehenek vérét tejet adtak. Valamely boszorkány megctelekedte, hogy hirtelen
megsántult.
MEGCSELLEN, (meg-csellen) ősz. önh. A hajósok a hajóról mondják, midőn félrefut. V. ö.
CSELLEN.
MEGCSÉMÉLLffi, tájdivatos; 1. MEGCSÖMÖRLIK.
MEGCSEN, (meg-csen) ősz. áth. Holmi aprólékos tárgyak elsajátítása által valakit meglop. V. ö.
CSEN.
MEGCSÉNDÉSÉDIK, (meg-cséndésédik) ősz.
k. Zajt ütni, lármázni megszűn, csendesen maradó
állapotba helyezi magát Itt a meg folytonosságra,
maradóságra, időbeli tartósságra vonatkozik, s fölcserélhető az el igekötővel, elcsendesedik. Nagy szélvéss
után megcsendesedett a tenger. A perlekedők végre megcsendesedtek. L. CSENDES.
MEGCSÉNDÉSÍT v. —CSENDESÍT, (megcséndésít) ősz. áth. Bizonyos zajt megszüntet Átv.
ért a fellázadt, felháborodott indulatot nyugott állapotra viszi viszsza. Máskép : elctendestí, lectendesü.
MEGCSÉNDÉSÜL, MEGCSÉNDÉSÜL, (megcséndésül); 1. ELCSENDESEDIK , ELCSENDESÜL.
MEGCSÉNDÍT, v. —CSENDÍT, (meg-cséndít)
ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos test megcsendüljön.
Különösen mondják harangnemü eszközökről. Megcsenditeni a lélekharangot. Átv. ért. megcsendíteni a
füleket ám. a füldobot megrezegtetni.
MEGCSENDÜL v. —CSENDÜL, (meg-cséndül)
ősz. önh. Csendülve megszólamlik, egyszerre csendülte leszen. Megcsendül a harang, csengetyü. Megcsendül a fttl. V. ö. CSENDÜL.
MEGCSÉPÉGTET, (meg-csépégtet) ősz. áth.
Valamiféle cseppekkel befecskend.
MEGCSÉPEL, (meg-csépel) ősz. áth. Cséppel
megvereget, megütöget Átv. ért. akármifóle ütő eszközzel megdönget. Megcsépelték a hátát. V. ö. CSÉPEL.
MEGCSEPESÉDIK, (meg-csepesédik) ősz. k.
Mondják hajról, szőrről, gyapjúról, midőn szálai öszvebonyolodnak, s mintegy csepficsomót képeznek. V.
ö. CSEPZ1K.
MEGCSERÉL, (meg-cserél) ősz. önh. Segítő
ragu viszonynévvel ám. valakivel cserét visz végbe.
Megcserélek veled. Meg nem cserélnék vele tudja Itten
miért. V. ö. CSERÉL.
MEGCSEREPESÉDIK, (meg cserepesédik) ősz.
k. Átv. ért mondják bőrös, kérges testekről, midőn
megrepedeznek, s törött cseréphez hasonlanak. Megcserepesédik a tenyérnek, talpnak bőre. Megcserepese-
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dett át ajka. A vén fák kérgei megcserepesednek. V. ö.
CSEEEPESÉDIK.
MEGCSEREPESÍT v. —CSEREPESIT, (megcserepééit) ősz. 4th. Cserepessé tesz, azaz eszközli,
hogy bizonyos testnek bőre, héja, kérge megrepedezzen. A kasza nyele a tenyeret, a csípős szél át ajakat
megcserepesÜL
MEGCSEREPEZ, (meg-cserepez) ősz. áth. Cseréppel valamely háztetőt befed; a cserepezést bevégzL

MEGCSÍP, (meg-csíp) ősz. áth. Csípve megfog,
megszúr, megsért Ujjakkal megcsípni valakinek állat,
orezáját. A kis madár megcsípi a vele játszónak kesét.
Megcsípte a kígyó, bolha, tetll, daráit, méh. Kakái
csípje meg !

2) Az érzékeny, ingerlékeny állatot, különösen embert csiklandás által mozgásba hozza, ingerii. V. ö.
CSIKLAND.
MEGCSIKOL, (meg-csikol); lásd : MEGCSIKLAND.
MEGCSÍKOL, MEGCSÍKOZ, (meg-csíkol v.
-csíkoz) ősz. áth. Csíkokkal megtarkáz, valamin csíkokat von keresztül.
MEGCSIKÓZIK, (meg-csikózik) ősz. k. Csikót
ellik. Megcsikózik a kanczaló, a kanczaszamár. V. ö.
CSIKÓ. Tréfásan mondják paripáról, midőn ülőjét
ledobja.
MEGCSILLAGOZ , (meg-csillagoz) ősz. áth.
Csillaggal vagy csillagokkal ellát; különösen valamely irományban, könyvben csillagfonna vagy más
jegyeket csinál , melyekhez azután észrevételeket
csatol.
MEGCSILLAN, (meg-csillan) ősz. önh. Valamely csillám vagy fény egyszerre feltűnik.

MEGCSÍPŐSÍT v. - CSIPÖSIT, (meg-csípőeft)
ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos fokig vagy kellőleg
csípőssé legyen valami. Az erjedés megcsiposíti a nutítot. V. ö. CSÍPŐS.

„Hangya meg ne csípje szép fehér lábadat"
Zrínyi.

Néha ám. valakit véletlenül rajta ér valamin, ée megMEGCSERZ, (meg-cserz) ősz. áth. Tímárok fog. Megcsípték a tolvajt. Atv. ért megcsípte a dér a
nyelvén ám. gubacsliszttel készített lúgban a bőrt növényeketBiztató gyanánt is használják, parancsoló
megpuhítja, megidomítja. Megcsenem a tehénbSrt. módban. Uttu, kormos, csípd meg ! V. ö. CSÍP.
MEGCSIPDEL, (meg-csipdel) L. MEGCSÍP
V. 5. CSER, CSERZ.
KED.
MEGCSIGÁZ, (meg-csigáz) ősz. áth. Szoros
MEGCSEPÉGET, (meg-csipéget) ös«. áth. ás
tulajd. ért csigaféle kínzó szerrel meggyötör, megtör
gyak. Gyakran ismételve megcsíp. A madárka mtgvalakit Hajdan a bűnről vádlottakat vallatáskor meg
csipegeti a csukrot. „Megcsipegeted kis falatomat*
szokták csigátni. Átv. ért akármiféle testgyötrő eszKazinczy Ferencz. V. ö. CSIPÉGET.
közökkel megkinoz. Megcsigátni a vonómarhát. ÉhMEGCSIPKÉD, (meg-csipkéd) őaz. gyak. átfc.
séggel megcsigázni valakit. V. ö. CSIGÁZ.
1) L. MEGCSIPÉGET. 2) Atv. ért fulánkos, elesés
MEGCSIKAR, (meg-csikar) ősz. áth. Csikarva
szókkal illetget, apró elmélkedéssel meguáfolgat
nyomkod vagy megfog. A gyomorról is mondják, miAz Írót megcsipkedni hibáiért. V. ö. CSIPKÉD.
dőn valami benne rágást okoz. A savanyu bor megMEGCSIPKEZ, (meg-csipkéz) ősz. áth. Csipkékcsikarta a gyomrát.
MEGCSIKLAND, (meg-csiklaud) ősz. áth. 1) kel ékesít, vagy csipkésen kimetél, kiczifraz. MegIlletés, ingerlés által eszközli, hogy csiklandjék vala- csipkézni a fejkötöt. Megcsipkétni a kendőt, kötényt.
mi. Fűszállal megcsiklandani valakinek orrát, talpát. Megcsipkésni a papirt, bőrt. V. ö. CSIPKE.

MEGCSIRÍZÉL v. — CSIRIZEL, (meg-csirízél)
ősz. áth. Csirizzel megken, megragaszt Megcsiritelni
a bort, a papirt.
MEGCSISZÁROL, (meg-csiszárol) L MEGCSISZOL.
MEGCSISZOL, (meg-csiszol) ősz. áth. Csiszolva
megsímít, mcgfényesít valamit Megcsiszolni a viatfot
padolatot. Megcsiszolni a vasat. Márványlappal megcsiszolni a papírt. V. ö. CSISZOL.
MEGCSODÁL, (meg-csodál) ősz. áth. Valamit
igen csodál, s bámulva mintegy ráfeledkezik. Rokon
hozzá a szűkebb jelentésű megigéz, mely a megcsodálásnak egyik nemét teszi. V. ö. CSODÁL.
MEGCSÓKOL, (meg-csókol) ősz. áth. Csókkal
megérint, megillet, megtisztel, üdvözöl stb. valakit v.
MEGCSILLAPODIKv. —CSILLAPUL (meg- valamit Megcsókolni a kedves gyermeket. A fiú megcsillapodik v. —csillapul) ősz. k. Csillapodva megáll; csókolja szüléje kezét. Megcsókolni valamely képet. Megmozogni, nyugtalankodni, háborogni megszün. Meg- csókolni a rég nem látott hazai földet. V. ö. CSÓKOL.
csillapodott v. megcsUlapúlt a szélvész, tengeri hullámMEGCSOMÓSODIK, (meg-csomósodik) ősz. k.
zás. Atv. ért a háborgó indulat lecsendesedik. Harag- Csomók teremnek rajta, csomóssá alakúi, csomókba
ja megcsiUapodott. V. ö. CSILLAPODIK.
tekerődzik. Némely vén fák, pl. füzek, jegenyék negMEGCSINÁL, (meg-csinál) ősz. áth. Csinálva csomósodnak. Inai megcsomósodtak A tisztátalanul
bevégez, kellctig megtesz, megkészít valamit Külö- tartott szór, haj megcsomósodik. Ha nem keverik a lisznösen, mondják kézmivekről. A varga a sarut, a la- tet , vagy nedves helyen tartják, megcsomósodik. V. ö.
katos a zárt, a* asztalos a széket megcsinálta. Néha CSOMÓ, CSOMÓSODIK.
MEGCSOMOSZOL, (meg-csomoszol) ősz. áth.
ám. az elromlottat megigazítja, helyre hozza. Az eltörött ablakot megcsinálja az Üveges. V. ö. CSINÁL.
Csoinoszolva öszvezúz.
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MEGCSONKÁZ, (meg-csonkáz) ősz. gyakoritó
MEGCSÓKIK, (meg-csökik) ősz. k. I. MEGáth. Aminek több iga, szára stb. van, ezeket egymás CSÖKKEN.
MEGCSÖKKEN, (meg-csökken) ŐSE. önh. Álután megcsonkítja. Megesonkámi a fit-, a nyár-, a
talán, ami bizonyos haladásban, előmenetelben, emeltölgyfát stb.
MEGCSONKÍT v. —CSONKIT, (meg-csonkít) kedő vagy magas állapotban volt, azt tovább folyősz. áth. Csonkává alakít Megcsonkítani a kést, kar- tatni megszűnik, vagy épen alábbszáll. A virágzásnak
fiol. Valakit megcsonkítani, ám. valamely tagját, pl. indult kereskedés háború alatt megcsökken. Ereje igen
kezét ujját, lábát elvágni. V. ö. CSONKA, CSONKIT. megcsökkent. V. ö. CSÖKKEN.
MEGCSÖKÖNTÖSÖDIK, (meg-csökönyösödik)
MEGCSONKÍTOTT, (meg-csonkított) őst. mn.
Akit vagy amit csonkává tettek. Megcsonkított vitetek. ősz. k. Csökönyös természetűvé lesz.
MEGCSÖKÖTT, (meg-csökött) ősz. mn. Törpén
MEGCSONKÚL v. —CSONKUL, (meg-csonkúl) ősz. önh. Csonkává alakúi, olyanná lesz. Meg- v. pályán maradt.
MEGCSÖMÖRLIK, (meg-csömörlik) ősz. k. Vacsonkul a torony, ha kúpját leveti a förgeteg. V. ö.
lamitől
megundorodik, csömört kap. Igen rost, vagy
CSONKA, CSONKUL.
kövér
ételtől
megcsömSrleni. V. ö. CSÖMÖR.
MEGCSONKULT, (meg-csonkult) ősz. mn. Ami
MEGCSÖMÖSZÖL,
1. MEGCSOMOSZOL.
csonkává lett Menykoctapástól megcsonkult fa.
MEGCSÖRDÍT v. — CSÖRDIT, (meg-csördít)
MEGCSONTOSÍT v. -CSONTOSIT, (meg- ősz. áth. Eszközli, hogy egyszeri csőr hangot adjon.
csontosít) ősz. áth. Csontjaiban megerősít. Átv. ért. Megcsördítni a kardot.
valamely nézetben, véleményben merevvé, rögzötté,
MEGCSÖRDÜL v. —CSORDUL, (meg-csördűl)
hajthatatlanná teszen.
ősz. önh. Egyszerű csőr hangot ad.
MEGCSONTOSODIK, meg-csontosodik) ősz. k.
MEGCSÖRGET, (meg-csörget) ösa. áth. EszközCsontjai megerősödnek, megvastagosznak. Nyúlánk li, hogy többszörös csőr hangot adjon.
fiú volt, » hogy megctontosodott! Átv. ért. valamely láMEGCSÖRREN, (meg-csörren) 1. MEGCSÖRgyabbféle test csont gyanánt megkeményedik. A DÜL.
gyermek porotogói idővel megcsontosodnak. Képes kiMEGCSÖTLIK, (meg-csötlik) 1. MEGBOTLIK.
fejezéssel ám. bizonyos eszmében, véleményben, hiMEGCSÚCSOSODIK, (meg-csúcsosodik) ősz. k.'
bás szokásban megrögzik, hajlíthatatlan leszen.
Valamely test csúcsossá alakul. Ás elsoványodott emMEGCSONTOSÚL v. —CSONTOSUL, (meg- ber álla megcsúcsosodik. Ráspolás, kostörUlés által
csontosúl) ősz. önh. 1. MEGCSONTOSODIK.
megcsúcsosodik a vaslemet. V. ö. CSÚCSOS.
MEGCSORBÍT v. — CSORBIT,(meg-csorbít)ösz.
MEGCSÚFÍT v. —CSÚFÍT, (meg-csúflt) ősz.
áth. Eszközli, hogy csorbává legyen valami, (bevégzet- áth. Valamit csúffá tesz. Fölcserélhető vele az elcsútea).Megosorb(tania cserépedényt, itoegpoharat.Megcsor- fít. Személyre vonatkozólag, ám. meggyaláz, valakin
btíani a kottát, wántóvasat, kitt, kardot. Átv. ért. bi- olyasmit követ el, mi által gúnynak, megvetésnek
zonyos egészben kárt tesz, midőn valamely részétől tárgyává lesz. V. ö. CSÚF, CSÚFÍT.
megfosztja. Megcsorbítani valakinek birtokát. V. ö.
MEGCSÚFOL v. —CSÚFOL, (meg-csúfol) ősz.
CSORBA, CSORBÍT.
áth. Valakit csúf gúnynévvel illet, s olyan mint megMEGCSORBÚL v. —CSORBUL, (meg-esorbúl) gotemberet, megctudarot. Szélesb ért. ám. megcsúfit.
öez. önh. Valamely erőszak következtében csorbára Továbbá a vadászok nyelvén ám. megsebesít, megtép,
törik. Megcsorbúl a köbe ütött kotta. A lágy vasú kés megszakgat. Megcsúfolja a medve azt, kit megtép; a
hamar megcsorbúl. Keménybe harapott, s megcsorbúlt vadkan a kutyát, melyet megsebesít. (Bérczy Károly
a foga. Átv. ért. bizonyos részének elvesztése által vadászműszótára).
kárt, hiányt szenved. V. ö. CSORBA, CSORBUL.
MEGCSUKORGAT, a székelyeknél ám. megMEGCSORDÚL v. —CSORDUL, (meg-csor- zsugorgat.
ddl) ősz. önh. Egyszerre csordulni kezd. Megcsordólt
MEGCSÚNYÚL v. — CSUNYUL, (meg-csúa* ég, ám. esni kezd. Megesordúlt át erest, azaz a nyúl) ősz. önh. Csúnya alakot ölt, csúnyára változik.
háztetőn levő nedvesség pl. az olvadó hó az ereszen (t>evégzetten).lfi2y szép fiú volt, s hogy megcsunyúU !
csorogni kezd. Ha megcsordul Vhtcse, megtelik a pin- Baranyában mondják ebről,midőn megvesz, megdühörzt. A köznép időjóslata Vincze napja (január 22-ik) dik. Amegcsunyult ebet agy ön kell iUni.V, ö.CSUNYA.
körül.
MEGCSÚPOZ, (meg-csúpoz) ősz. áth. Valamit
MEGCSOSZSZAN, (meg-csoszszan) 1. MEG- ceúpozva megtetéz, csáppal ellát. Megcsúpozni a széCSUSZSZAN.
nabaglyát. V. ö. CSÚP.
MEGCSÓVÁL, (meg-csóvál) ősz. áth. Majd
MEGC8URDÚL, (meg-csurdúl); 1. MEGCSORerre majd arra fordítva mozgásba hoz valamit, mint DÚL.
a csóvát szokták. A szopó bárány megcsóválja farkát.
MEGCSURRAN, (meg-csurran); 1. MEGCSORBottonkodva megcsóválta fejét. A stalnnatekercset meg- DÚL.
csóválni, hogy a bele tett tüzes taplótól lángra kapjon.
MEGCSUSZAMLIK, (meg-csuszamlik) ősz. k.
V. ö. CSÓVA, CSÓVÁL.
Tartósabb, távolabbra ható csúszásnak indul. MásABID. H ÁG V SZÓTÁR IV. KÖT.
13
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kép: megctuszamik, megesuszamodik. Különbözik tőle
a megcsúszik, hogy ez kisebb, rövidebb ideig tartó
siklást jelent, és a megcsuszszan, melyben az an képző egyizeri tényt jelent, s ám. kezd csúszni.
MEGCSÚSZIK y. —CSÚSZIK, (meg-csúszik)
ősz. önb. Lába akaratlanul egyszerre megsikamlik, s
a kellő irányt eltéveszti. Megcsúszott, s kimenült bokában a lába. V. ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.
MEGCSUSZSZAN, (meg-csnszszan) ősz. önh.
Csuszszanva megmozdul, odább csuszszan. Megcsuszszant a jégen » eleteti. Itt a meg ám. el. V. ö. CSUSZSZAN.
MEGCSÜNIK, (meg-csünik) ősz. k. Fejlődésében ellankad, épségéből alábbszáll, hanyatlik. V. ö.
CSÜNIK; MEGCSÖKIK.
MEGCZÁFOL, (meg-czáfol) ősz. áth. Valamely
állítást, véleményt ellenokok által visszatorol, megsemmisít, hamisnak, hibásnak mutat meg. Megcxáfolni át ettenpárti szónok beszédét. Át alperes ügyvéde
megczáfolta a fölperu Ügyvédének vádjait. Atv. ért.
alkalmaztatik személyre is, vagy állításokat, véleményeket tárgyazó müvekre. Ily híres szónokot nehéz
megczáfolni. Valamely könyvet, értekezést, hírlapi csikket megczáfolni. Itt ÍB nem a meg a czá/oZ-ban van a
vitsta értelme. Egyébiránt ezen alapfogalom van a latin refuto, és német widerlegen szókban is.
MEGCZIBAKOL, (meg-czibakol) ősz. áth. Valakit üstökénél fogva megránczigál. Máskép: megezibál. V. ö. CZIBAK, CZIBAKOL.
MEGCZIBÁL, (meg-czibál) ősz. áth. 1. MEGCZIBAKOL.

MEGCZIRÓKÁL—MEGDERMED
nyakát megetirogatni. Átv. ért valakit
nyájas, édes szavakkal megkerít
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kedveskedő,

MEGCZIRÓKÁL, (meg-czirókál) ősz. áth. 1.
MEGCZIROGAT.
MEGCZÖVEKÉL, (meg-czövekél) ősz. áth. Czövekekkel megerősít, megékel, bekerít Megexoeekebn
a part oldalát, hogy be ne omoljon. Megczövekdni a
fövényt. Megczövekdni a kútágast, hogy el ne dőljön.
V. ö. CZÖVEK.
MEGCZUCZOBÁZ, (meg-czuczoráz) ős*, áth.
Megczibál, megrángat, megfogdos. Jólmegctvozorázta
a gazdasizony a szolgálóját. (Kriza J.).
MEGCZUKROZ, (meg-czukroz) Ősz. áth. Czukorral meghint, megédesít Megczvkrozni a fánkot,
keserű, salátát, kávét. V. ö. CZUKOR.
MEGCZUPPAN, (meg-czuppan) ősz. önh. Meghallik, midőn czupp hangot ad. Megcsappant ajkán a
csók. V. ö. CZUPPAN.
MEGDAGAD, (meg-dagad) ősz. önh. Dagadva
meggyül, felmagasodik. Az orbánctos homlok, ara
megdagad. A kSszvényes láb, vtikóros test megdagad.
A kelő tészta megdagad. Megdagad az áradó folyam.
„Nem jártam így életemben,
Minden ér megdagadott."
Kisfaludy S.

Mondják különösen oly testekről, melyek nedv által
felfúvódnak, némi terjedelmet kapnak. Megdagad «
vízbe mártott szivacs, kenyér. A szárat faedényt, abroncsot vízbe tenni, hogy megdagadjon. V. ö. DAGAD.
MEGDAGASZT, (meg-dagaszt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valami megdagadjon. Megdagasztani a
„Várj alakos, mond a leány,
kenyérnek való tésztát. Megdagatztani a tapasznak való
Meg lesz te is próbálva,
tárt. Tárgyeset nélkül ám. a dagasztást elvégzi. Én
S ha a próbát ki nem állód,
már megdagasztottam. V. ő. DAGASZT.
Törökül megczibálva."
MEGDALMAHODIK, (meg-dalmahodik) ősz.
Somló, Kisfaludy. S-tól.
k. Megtestesedik, különösen potrohosodik. V. ö. DALMEGCZIFRÁZ, (meg-czifráz) ősz. áth. Valamit MAHODIK, DÖLMECZ.
czifrán készít el, fölékesít
MEGDARÁL, (meg-darál) ősz. áth. A gabonát
„A szép tejesút is megczifrázza magát"
úgy megtöri, úgy megőrli, hogy dara legyen belőle.
Megdarálni a búzát, árpát. Tárgyeset nélkül, a daráZrínyi.
lást elvégzi. Mi már megdaráltunk. V. ö. DARA.
Különösen mondják énekről, zenéről, és tánczról.
MEGDECZEGTET, (meg-deczegtet) ősz. miv.
Ctsifrátd meg ott a nótát. Ugyan megctifrásla a frís
1)
Eszközli,
hogy fogai vaczogjanak. 2) L. MEGmagyart. V. ö. CZIFBA.
MEGCZIMBÁL, (meg-czimbál) ősz. áth. L. DÖCZÖGTET.
MEGDEGED, (meg-deged) ősz. önh. A székeMEGCZIBAKOL.
lyeknél
deged egyrészről a mély hangú dagad, másMEGCZENÉZ, (meg-czinéz) ősz. áth. Czinöntrészről a gebéd módosulata, ez utóbbi értelemben
vénynyel vagy lemezzel megfuttat, illetőleg beborít
vagy megbéllel valamit. Megczinezni a konyhai rézedé- mintha dOgtid, azaz ,döglik' volna.l Degedj meg, azaz
gebedj meg. (Kriza J.)
nyeket.
MEGDEGETÉL, (meg-degetél) ősz/ áth. DeMEGCZIKKALMAZ, (meg-czirkalmaz) ősz. áth.
Czirkalommal megkerít, meghatároz valamit Megezir- gettel beken valamit 1. DEGET.
halmozni a horda fenekét.
MEGDEKECZÉL, (meg-dekeczél) 1. MEGDEMEGCZmOGAT, (meg-czirogat) ősz. gyak. áth. GETÉL.
Hizelegve,kedveskedve megsimogat valaki t v. valamit
MEGDERMED, (meg-dermed) ősz. önh. MegKülönösen valamely állatot szőr mentében megsi- merevedik, rugékonyságát, hajlékonyságát' elveszti,
mogat Megczirogatni a kedves fiú arczdt. A pajkot ló különösebben fagyás által. Nagy hidegben kezem
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lábam megdermedt. Megdermed a rSt vad nem megdoglik. (Bérczy Károly). V. ö. DERMED.
MEGDERMESZT, (meg-denneszt) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy megdermedjen, hidegtől megmerevedjék valami.
MEGDESZKÁZ, (meg-deszkáz) Ősz. áth. Bizonyos tért, vagy testet deszkákkal beföd. Megdestkátm a gyalogKdat, nobát, folyótól, padlátt. V. ö.
DESZKA.
MEGDÉZMÁL, (meg-dézmál) ősz. áth. Szoros
ért. a dézmát, azaz tizedet kiveszi valamiből. Megdumálni a mutiot. Szélesb és átv. ért. valamely ingó jószágnak egy részéterőszakkal, a birtokosnak bele nem
egyezése nélkül elviszi. A hivatlan vendégek, éjjeli
ctavargók megdétmálták oc élettárt. A márkatopok
megdésmálták a gulyát. V. ö. DÉZMA.
MEGDIADALMAZ, (meg-diadalmaz) ősz. áth.
1. DIADALMAZ alatt.
MEGDICSÉR, (meg-dicsér) ősz. áth. Dicsénre
helyesel, jóváhagy valamely tettet, müvet, s illetőleg
a tettnek, műnek szerzője iránt méltányló elismerését nyilatkoztatja. Megdictírni a tanulók morgóimat.
A vetér megdieiérte vitet tereget. V. ö. DICSÉR.
MEGDICSÖÍT, (meg-dicsőít) ősz. áth. Dicsővé, híressé tesz, kitüntet Nevét valamely jelet tett által megdictSUeni. A nagy hazafit emlékuobor által megdict&Üeni. Különösen erkölcBÍ,vallási érdememéi fogva
felmagasztal. Itten a jámborokat mennyortfághan megdietSÜi. V. ö. DICSŐ, DICSŐÍT.
MEGDICSŐÜL, (meg-dicsőttl) ősz. önh. Dicsővé, híressé, kitűnővé lesz. Vüághirü jótétemények által megdietMni. Különösen, erkölcsi, vallási érdemekért az űdvőzűlt szentek sorába emelkedik; mintegy mennyei fénytől körűlsngározva felmagasztaltatík. V. ö. DICSŐÜL.
MEGDIKICSÉL, (meg-dikicsél) ősz. áth. Dikics
nevű csizmadiakéssel megszúr, megsebesít
MEGDOB, (meg-dob) ősz. áth. Dobva eltalál,
megüt, megsért valakit v. valamit Lapddval, kövei,
tárral megdobni valakit. V. ö. DOB, ige.
MEGDOBÁL, (meg-dobál) ősz. áth. ^Többször
megdob, meghajigál.
MEGDOHLIK, MEGDOHOLL1K, (meg-dohlik
v. — dohollik) 1. MEGDOUOSODIK.
MEGDOHOSÍT v. —DOBOSIT, (meg-dohosít)
ősz. áth. Egészen dohossá tesz.
MEGDOHOSODIK, (meg-dohosodik) ősz. k.
Meglepi a doh, megromlik a dohtól. A nedvei helyen
tartott littt, gabona megdohotodik. V. ö. DOH; DOHOS.
MEGDOHOSÓL v. —DOHOSUL, (meg-doho•úl) ősz. önh. 1. MEGDOHOSODIK.
MEGDOLGOZ, (meg-dolgoz) ősz. áth. Gyöngédtelen kifejezéssel, valakit megdolgozni ám. az ellenvéleményü, más akarata embert vastagabbféle czáfolatokkal, gúnyokkal, szemrehányásokkal stb. megtorkolni. Néha szelídebb ért. valakit megdolgozni,
ám. szép módjával, rábeszéléssel magunk részére

MEGDOLHODIK—MÉGDÖGÖNYÖZ
meghódítani, megnyerni. Csak alsó írásmódba való
kifejezés.
MEGDOLHODIK, (meg-dolhodik) ősz. k. Tájdivatos szó megdohollik, v. megdohotodik helyett
MEGDORGÁL, (meg-dorgál) ősz. áth. Dorgálva, azaz keményebb szavakkal megfedd. A pajkot
gyermeket megdorgálni. V. ö. DORGÁL.
MEGDORHOL, (meg-dorhol) ősz. áth. A székelyeknél ám. meghengerel; megmangorol.
MEGDOROSZOL, (meg-doroszol) ősz. áth. 1)
A gyomtól a földet éles kapával megtisztítja. Különösebben 2) másodszor kapálja meg a szőlőt
MEGDÖBBEN, (meg-döbben) ősz. önh. Szoros
ért. a megijedt embernek szive rendkívüli mozgásba
(döbögésbe) jön. Vastag hangon: megdobban. Szélesb
ért. hirtelen megijed, meghökken;
„Műiden vázárnyékra remeg s megdöbben az
asszony."
Barótí Szabó D.
V. ö. DÖBBEN.
MEGDÖBBENT, (meg-dőbbent) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy megdöbbenjen valaki, hirtelen
ijedésbe ejt
MEGDÖBÖCSKÖL, (meg-döböcsköl) ősz. áth.
A székelyeknél ám. megnyomogat, meggyúr; másképen : megtUctlcöl, megdöröctköl; nálunk szokottabban -.
megdömöctköl. A bihal a térdivei megdöböctköli az embert. (Kriza J.).
MEGDÖCZÖGTET, (meg-dőczögtet) ősz. miv.
Dőczögős úton jól megrázat
MEGDÖF, (meg-dőf) ősz. áth. Valamely nekitaszított szúró eszközzel megsért Egyik bajvívó a
maiikat kardjával megdöfni iparkodik. Kittel, t&rrel,
villával megdöfm valakit. Öntökével megdöfni a lattu
bivalt. V. ö. DÖF.
MEGDÖGLESZT, (meg-dögleszt) ősz. áth. Eszközli vagy engedi, hogy valami megdöglik.
MEGDÖGLET, (meg-dőglet) ösa. áth. Régiesen
ám. megdögleszt „Ó csodálatos hívság, ó keserű mérög, siralmas szereim kazdagságoknak bősége, minek
döglecz (dögletsz) meg ennye embőröket" Nádorcodes. Továbbá dögleletessé tesz. „Oly annyira megdögleték az eget (levegő eget) hogy nagy döghalál
követközék belőle." (Debreczeni Legendáskönyv).
MEGDÖGLIK, (meg-dőglik) ősz. k. Dögölve
elvész. Köz szokás szerint mondják emberen kívül
minden állatról, midőn élni megszűnik. Megdöglik,
máskép: meggebed a ló, ökOr, dittnó, jvk. MegdSglenek a Indák, verebek. Megdöglik a légy. A méhtői
mintegy kegyeletből szokták mondani, hogy meghal.
Ellenben az emberről csak megvetésből használják.
Nem halt meg, hanem megdöglött. Dögöljél meg. A székelyeknél : degedj meg. V. ö. DÖGLIK.
MÉGDÖGÖNYÖZ, (meg-dögönyöz) ősz. áth.
Tulajd. ért dögőnynyel, azaz döfő eszközzel, megsznrkál. Szélesb ért. ököllel, vagy valami kemény kéz13*
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bélivel megpufogat, megdönget, jól megver. V. ö.
DÖGÖNYÖZ.
MEGDÖHÖL, (meg-döhöl) ősz. áth. A székelyeknél ám. megver. Jól megdöhöllek. (Kriza J.}.
4 MEGDŐJT, (meg-dőjt) 1. MEGDÖNT.
MEGDŐL, 1. MEGDŐL.
MEGDÖMÖCSKÖL v. --DÖMÖCZKÖL,(megdömöcsköl v. — dömöczköl) ősz. áth. Gyömöszölve,
gyúrva, tömve megnyomogat valamit. A székelyeknél (m 6-vel fölcseréltetve): megdöböcsköl. TömöszölS
fával megdömöoskölni a szőlőt. Atv. ért. ököllel megdönget. V. ö. DÖMÖCSKÖL.
MEGDÖMÖCZKÖZ, (meg-dömöczköz) ősz. áth.
Dömöczki módra kiczifráz. V. ö. DÖMÖCZKÖZ.
MEGDÖNCZÖL, (meg-dönczöl) ősz. áth. Megtaszigál. Győrmegyei tájszó.
MEGDÖNGET, (meg-dönget) ősz. áth. Ököllel,
vagy valamely kemény eszközzel úgy megütöget valakit v. valamit, hogy szinte dong bele. Megdöngették
a hátát. A gyapjwsákot megdöngetik, hogy több férjen
bele. V. ö. DÖNGET.
MEGDÖNGÖL, (meg-döngöl) ősz. áth. A csűr
földét lapos vastag bikk v. más fanyelű deszkával megveri, megegyengeti,bogy simává lesz. Kezdi széki szó.
V. ö. MEGDÖNGET; és DÖNGÖL.
MEGDÖNT, (meg-dönt) ősz. áth. Eszközli, hogy
megdüljön valami. A szél és zápor negdönti a kövér
vetéseket. V. ö. MEGDÜL. Átv. ért. megdönteni az
ellenfél okoskodásait, am.crösebb érvekkel megczáfolni.
MEGDÖNTHETETLEN v. —DÖNTHETLEN,
(meg-dönthet(et)len) ősz. mn. Amit nem lehet megdönteni. Megdönthetetlen érvek, indokok. Határozóként : megdönthetetlen módon, megdönthetetlenül.
MEGDÖRDÜL v. —DÖRDÜL, (meg-dördül)
ősz. önh. Megkezdi a dörgést. MegdSrdiU az ég. Ha
megdördOlnek az ágyúk, mindenki ragadjon fegyvert.
V. ö. DÖRÖG.
MEGDÖRGÖL, (meg-dörgöl) ősz. áth. Dörgölve megtöröl, megvakar, megfényesít, megsimít valamit. Sáros lábát szalmává} megdorgált. A disznó megdörgöli át ágasnál viszkető hátát. Kopárral megdörgölni
a. rozsdás késeket, mocskos faedényeket. V. ö. DÖRGÖL.
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MEGDSÁMBÁZ, (meg-dsambáz) ősz. áth. A
székelyeknél ám. megérintget, megver. (Kriza J.).
MEGDÚCZOL, MEGDUCZOL, (meg-ddczol)
ősz. áth. Dúczczal megerősít, megtámaszt Megd&ctoltn
a roskadó félben levő falat. Átv. ért. megdönget;
ököllel hátba ver.
MEGDUGÚL, (meg-dngúl) ősz. önh. Valamely
likas, csöves testnek vagy eszköznek nyilasa betömődik. Afegdttgúl a pipaszár, a Icűtesö. Megdugúl az orr,
midőn nem szelei. A belekre vonatkozólag, ám. kemény széke van, szükségét nem végezheti.
MEGDUMÉZ, (meg-dnméz) ősz. áth. Székely
tájszó, ám. megdönget.
MEGDUNTAT v. FELDUNTAT, (meg- v. felduntat) ősz. áth. A székelyeknél ám. felduzzaszt
Kriza J.
MEGDÜRÁLJA MAGÁT, 1. DÜRÁL alatt
MEGDURRAN, (meg-durran) ősz. önh. A durrogást megkezdi. Mtgdvrrannak az álgyúk, mozsarak.
MEGDÜHÍT, (meg-dfihít) ősz. áth. Dflhöíw?
tesz, víziszonyféle ragályos nyavalyába ejt.
MEGDÜHÖDIK, (meg-dűhödik) ősz. k. A düh
féle betegség meglepi; megveszekedik. Baranyai tájszólás szerént: megcsunyúl. Az ebek nagy szomj, vagy
forróság miatt megdlihödnek. A veszett kutya marásától
mtgdlOiödni. Máskép: megvesz. V. ö. DÜH.
MEGDÜHÖSÖDIK, (meg-dühösödik) ősz. k. 1.
MEGDÜHÖDIK.
MEGDÜHÜL, (meg-dühül) ősz. önh. 1. MEGDÜHÖDIK.
MEGDÜL, (meg-dfil) ősz. önb. 1) Háttal megveti magát, hanyatt fekszik. Mondják magát elvető,
szemtelen nőről. 2) A szárba ment fű, gabona, s
egyéb gyönge növény önterhe, vagy külerőszak miatt
lehanyatlik. A fejbe ment siírü gabona, nagy szélben
vagy záporban megdtíl. V. ö. DŰL v. DŐL.
MÉGÉ v. MÖGÉ, (még-é) névh. Megfelel ezen
kérdésre : hová t A viszonynevet alanyesetében követi, s ám. azon helyre,mely a viszonynév által jelentett
tárgy után fekszik , pl. Ajtó megé bvjt. Kályha megé
tenni valamit. Különösen szereti maga mellé venni a
,hát' főnevet. Állj a, hátam megé. „Csak nézzen előre
és háta megé (= hátra) is." (Gr. Eszterházi M. nádor levele 1645-ből). „Hát megé nézvén," „hát megé
fordulván." „Ő kezeit hát megé kötőzék." (Regi magyar Passió. Toldy F. kiadása 82.106. 1.). A Tatrosi
codexben eléjön mind magánosán : „0 tanejtványi
közzől sokak ménének megé"; „Én mcgém"; mind
,hát' szóval is : „Elfordóla hát megé"; „Ki hát megé
néz." Személyragozva : megém (szokottabban : hátam
megé), megéd, megéje, megénk, megétek, megéjök. így
önállólag ugyan nem igen divatozik, de használható
épen úgy, mint mellém melléd, álam álad, elém eléd,
fölém föléd stb. V. ö. MÉG.

MEGDÖRÖCSKÖL, (meg-döröcsköl) 1. MEGDÖBÖCSKÖL.
MEGDÖRZSÖL, (meg-dörzsöl) ősz. áth. A megdörgöl igének kicsinyített módosítása, s ám. dörgölés
által kisebb részekre tördel, vagy gyöngédebben dörgöl valamit. Tenyerek közölt megdörzsölni az öregre aprított dohányt. Ujjakkal megdöntölni a kenyérmorzsát.
V. ö. DÖRZSÖL.
MEGDRÁGÍT, (meg-drágít) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy drága ára leszen valaminek. A habom
megdrágítja az élelemsterekeí. V. ö. DRÁGA.
MEGDRÁGUL, (meg-drágúl) ősz. önh. Valaminek ára, becse megnő, fölemelkedik. Bős* termés
MEGEBÉDEL, (meg-ebédél) ősz. önh. Az ebéután megdrágul a gabona. A nagy vám miatt némely det elvégzi. Már mi megebédeltünk, amint látom, ti
még hozzá sem fogtatok.
külföldi áruk igen megdrágultak.
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MEGECSETEL, (meg-ecsetel) ősz. áth. Ecsettel,
ecset segítségével megfest, megszínel; vagy
megken.
MEGECZETÉSÉDIK, (meg-eczetésédik) öiz. k.
AE erjedésnek azon nemébe megy által, melyet eczetesnek mondunk. Megeesetetedik a bor, tér. V. ö.
ECZETÉSÉDIK.
MEGECZETÉSÍT , (meg-eczetésít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valami eczetessé, vagy eczetté váljék.
A lég ét nagy meleg megeezetettíi a bort.V. ö. ECZET.
MEGECZETÉZ, (meg-eczetéz) őss. áth. Eczettel
megönt, elkészít valamit. Megeetetexni a salátát,
babot.
MEGÉDÉSÉDIK, (meg-édésédik) ősz. k. Édes
kávé leszen. Némely gyümölcsük állatban megédesédnek.
MEGÉDÉSÍT v. —ÉDÉS1T, (meg-édésít) őse.
áth. Eszközli, hogy valaminek édes íze legyen. Cfewkorral megédettíeni a kávét. Mézzel megédettieni a mákot tésztát, kóláétól. V. ö. ÉDES.
MEGÉDÉSÜL v. —ÉDESÜL, (meg-édésül) ősz.
önh. L. MEGÉDÉSÉDIK.
MEGEDZ, (meg edz) ősz. áth. Szoros ért. vasat vagy vasból készített eszközt bizonyos műtét által megkeményít Máskép: megaczéloz. Atv. ért. a testi
vagy lelki erőt bizonyos viszontagságok eltűrésére
képesebbé, szilárdabbá teszi. A munka megedzi a testet. A viszontagság, nélkülözés, szenvedés megedsi a* ép
UlkU embert. V. ö. EDZ.
MEGEDZŐDIK, (meg-edződik) ősz. belsz. Testi
vagy lelki ereje megszilárdul. Gyakorlat, hadjárat
által megedtSdnek a katonák.
MEGÉG, (meg-ég) ősz. önh. Égés által elhamvad, elporlik. Megégett a hátunk. A szárat fa mellett
a nyert it megég. Itt a meg felcserélhető el igekötővel,
elég. V. ö. ÉG.f
MEGEGÉSZÍT, (meg-egészít) ősz. áth. Régies,
ám. egészszé tesz. „Imádkozván megegészszíté a (törött) tekönöt" (Debreczeni Legendáskönyv).
MEGÉGET, (meg éget) ősz. áth. Eszközli, hogy
barnává égjen valami v. valaki. Holmi tilos, gyanús irományokat megégetni. Volt idő, mikor a vélt boszorkányokat megégették. Néha ám. valamely testet nagy melegség, vagy tűz által megaszal, megsüt, megpörköl,
de egészen el nem hamvaszt. Megégetni a rántást. A
forró kása, levet megégette a száját. A tölgyfa ezölüpBket meg szokták égetni, hogy a földben meg ne rohadjanak. Megégette a körmét, átv. ért. oly dologba kapott, mely bajt, fájdalmat, sérelmet okozott neki. Midőn az első értelemben vétetik, a meg ám. ti, honnan
megégetni és elégetni valamit egyet jelent. V. ö. ÉG,
ELÉG.
MEGÉGHETETLEN, (meg-éghetetlen) ősz. mn.
Ami természeti tulajdonságainál fogva olyan, hogy a
tfis meg nem emésztheti. A kSlen megégheteÜen.
MEGEGYEBUGYÁL, (meg-egye-bngyál) ősz.
áth. Agyba főbe ver, vagy szélesb ért. jól megver,
megdönget; máskép : megegyel, megagyabugyál.
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MEGEGYEL, (meg-egyel) ősz. áth. Sajátlag
megagyal módosulata, melyben az utóbbi mély hangú
szó az előbbi magashangu szóhoz módosíttatott Múlt
éjjel a dorbésolát közben jól megegyelték, kitisztogatták
6 kémét. (Tájszótár).
' MEGEGYENEL, (meg-egyenel) ősz. áth. I)
Egyenlővé tesz. 2) SimávA, egyenessé tesz, pl. valamely tér rögeinek, dombjainak elhárításával. 8) Heves
megyei tájnyelven ám. kedvetlenül vesz, mintegy nem
egyezik bele. Eddig a szomszéd kutjáról hordtam a
vizet, de gazdája megegyenlette.
MEGEGYENÉSÉDIK,(l),(meg-egyenésédik)ösz.
k. 1) Ami előbb görbe volt, az egyenes irányban megnyúlik. Bizonyos görbe testek lefektetve megegyenesednek. 2) Valamely testnek, térnek hátahupás, dombos,
hoportyagos fölszine sima alakot ölt. Oyalu alatt
megegyenesedik a rögös deszka. Csinálás által megegyenesedik az út. V. ö. EGYENES.
MEGEGYENÉSÉDIK)(2),(meg-egyenésédik)ösz.
k. Egyenessé válik (bevégzetten). Az átültetett fiatal
fák sokszor maguktól megegyenesednek.
MEGEGYENÉSÍT v. -EGYENÉSIT, (megegyenésít) ősz. áth. Egészen egyenessé teszen. Egyenetítsd meg azt a nádpálczát.
MEGEGYENÉSÍT, (meg-egyenésít) ősz. áth. 1)
Valamely görbe testet egyenessé tesz. Megegyenesíteni a görbe szeget. 2) Valamely rögös, dombos, gödrös, hoportyagos testet vagy tért egészen lapossá, simává alakít. Megegyenestíeni a felvágott országutat, a
rögös réteket. V. ö. EGYENES.
MEGEGYENGET, (meg-egyenget) ősz. gyak.
áth. Valamely rögös, dombos, gödrös, hátahupás tért
lapossá, simává alakítgat Nyomtatás előtt megegyengetni a szürüt. Tömofával, görgővel megegyengetni a
kerti utakat. V. ö. EGYENGET.
MEGEGYESÜL v. —EGYESÜL, (meg-egyesül) ősz. önh. A régieknél pl. a Nádor-codexben, ám.
egyességet köt, szövetkezik.
MEGEGYEZ, (meg-egyez) ősz. önh. 1) Valakivel bizonyos dologra nézve egy véleményben, egy
szándékban, egy akaratban van. Tudományos, vallási,
polgári nézetekben megegyezni valakivel. 2) Bizonyos
alkut, szerződést végképen megköt A ló árán ötszáz
forintban megegyeztünk. Abban egyeztünk meg, hogy
süt. 3) Valakivel megfér, nem ellenkedik, megbékül.
Szép dolog, ha a házasok megegyeznek egymással. A
házsártos szomszéddal nehéz megegyezni. Hagyjuk abba
a viszálkodást, t egyezőink meg. V. ö. EGYEZ.
MEGEGYEZÉS, (meg-egyezés) ősz. fn. 1) Mint
a megegyez származéka ám. cselekvés, midőn valaki
egy másikkal vagy többekkel egy véleményben van,
szerződést köt stb. V. ö. MEGEGYEZ. 2) Öszhangzási állapot, mely bizonyos dolgok között Idtre jön.
V. ö. MEGEGYEZIK.
MEGEGYEZIK, (meg-egyezjk) ősz. k. Abban
különbözik a megegyez igétől, hogy ez személyekig
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amaz tárgyakra, cselekvényekre vonatkorik. Innen:
egyik ember a másikkal megegye*, midőn szándékuk,
akaratjok, vélemények megegyünk. Mondjak különösen oly dolgokról, melyek közt bizonyos tekintetben
hasonlóság létezik, melyek öszvevalók, együvé illenek, öszhangzanak. Az égésinek fék restéi megegyeznek. Szükséget, hogy a mondatban a* ige át illető alanynyal számban és személyben megegyették. V. ö. EGYEZ,
EGYEZIK.
MEGEGYEZŐLEG, (meg-egyezőleg) ősz. ih.
Egy véleménynyel vagy szándékkal, vagy akarattal;
egy szóval; ugyanazt tartva; közakarattal.Megegye•
zSleg elhatározni valamit. V. ö. MEGEGYEZ.
MEGEGYEZTET, (meg-egyeztet) ősz. áth. és
mivelt 1) Az egymással ellenkedésben, meghasonlásban levőket, különösen a peres feleket rá bírja, hogy
egymással megalkudjanak, megbékéljenek. A bíró
iparkodjék megegyettetm a feleket. 2) Bizonyos dolgokat egymással kellő öszhangzatba hoz, helyesen egymáshoz illeszt Megegyettetni a különféle hangszereket.
A szakot megegyetteíni, hogy értelmes mondat váljék
belWk. V. ö. EGYEZTET.
MEGÉHEZÉS, (meg-éhezés) ősz. fa. Szenvedő
állapot, midőn megéhezik valaki. V. ö. MEGÉHEZIK.
MEGÉHEZIK, (meg-éhezik) ősz. k. Erősebb
étvágyat, melyet éhnek hírünk, érez magában. A ki
sokáig nem esők, megéhetik. V. ö. ÉH, ÉHEZIK.
MEGÉHEZTET, (meg-éheztet) ősz. áth. és mivelt. Valakit éhezni kényszerít; megkoplaltat BüntetésbSl, orvosi rendeletből megéheztetni valakit. V. ö.
ÉHEZIK.
MEGEHNYEJT, régies. L. MEGENYHÍT.
MEGEHÜL, (meg-ehttl) ősz. önh. Régies. 1.
MEGÉHEZIK.
MEGEJT, (meg-ejt) ősz. áth. Valamit megtörténővé tesz, vagy valaminek szerét, módját ejti. Szeretném megejteni a dolgot. Átv. erkölcsi ért. valakit
bűnre visz, eszközli, hogy megessék. Megejtette a bor,
a féktelen indulat. Valakit megejteni. (Szabó D.).
„Mivel azért az pogány ellenség nem aluszik, hanem
éjjel nappal azon mesterkedik, miképen az keresztyénséget megejthesse" Gr. Eszterházi Miklós nádor
levele 1627-ből.
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MEGÉL, (meg-él) ősz. áth. 1) Bizonyos időt,
vagy időben történő eseményt élve elér. Amily erő*,
ayolczvan évet is megélhet. Unokáinak unokáit megélte. Még azt át egyet steretném megélni.
„Megélem én azt az időt,
Sírva mégysz el kapunk előtt"
Népdal
Tárgyesetes viszonynév nélkül, és önhatólag használva ám. életét folytatja, életben megmarad, el nem
vesz, meg nem hal. Valahogyan csak megélőnk. Oly
rostul van, hogy lehetetlen megélnie. Ily drágatágban
alig lehet megélni. Továbbá, élelmét megszerzi, életét
fentartja. Ügyet ember a jég hátán is megél. (Km.).
Itt a meg az él szóval együtt jelent időbeli haladást
s fölcserélhető vele a szintén mozgást, menést, távolodást jelentő el, pl. Éléi stát évig. E nyomon! estbér sokáig éléi. V. ö. ÉL, ige.
MEGELÉGEDÉS, (meg-elégédés) ősz. fn, l)Kedélyi állapot, melyben oly személy van, kinek vágyai,
szükségei kellétig betöltvék, ki csendes, nyögött kedélyfi, ki többre nem vágyik. Megelégedésig enni MM.
2) Tetszés, helyeslés, vagyis kijelentése annak, hogy
vágyainkat, igényeinket, akaratunkat várakosasuakat betöltötte valaki. Megelégedésünket nyüoántíam
valaki iránt. Át elUljárók megelégedését tíérdemlem.
V. ö. MEGELÉGSZIK.
MEGELÉGÉDETLEN, (meg-elégédetlen) öu.
mn. 1) Be nem tölt vágyai, szükségei miatt nyngUlan, többre vágyó. Megelégedetten hátasok, cselédek. S)
Kinek kedélye azért nyugtalan, mert mások nem teljesítették akaratát, várakozását stb. Át oktató megelégedetlen tanítványaival, ha nem iparkodnak. Át igen
tzigonl elöljáró jobbára megelégedetlen.
MEGELÉGEDETT, (meg-elégédétt) ősz. mn.
1) Kinek vágyai, szükségei saját egyéniségéhez képest
betöltvék, s ennek következtében nyugodt, többet nem
kivan. Béreikkel megelégedett cselédek, napszámotok.
Nyereségével megelégedett kalmár. 2) Kinek vágyait,
akaratát, várakozását mások betöltötték, s irántok
tetszését, helybehagyását nyilvánítja. Gyermekeinek
szorgalmával, magaviseletével megelégedett atya.

MEGELÉGEDIK, (meg-elégédik) ősz. k. m.
megelégéd-tem, —tél, —élt. 1. MEGELÉGSZIK.
MEGELÉGEL, (meg-elégel) ősz. áth. Valamit
elégnek tart, vagyis kijelenti, hogy vágyait, szükséKülönösen, valamely leányt, vagy özvegyet teherbe geit betöltötte valami, hogy többet e nemben nem
kivan. Megelégelni a stives fogadást. Megelégelni a
ejt V. ö. EJT, MEGESIK.
MEGEJTŐDIK v. —EJTÖDZIK, (meg-ejtŐdik kárpotlást,büntetést. Elégeld meg, a mit tehetek. Néha
v. — ejtődzik) ősz. belsz. Megapad, megsoványodik. ám. megsokal, valaminek megszűntét kívánja. Megelégeltem már a sok tsarolást, hútavonát.
Balaton mellékén ám. meghűl. (Tájszótár).
»Gyakran kevélységgel vakít a szerencse,
Hogy a magahittet hamarabb megejtse."
Beniczky Péter.

MEGÉKEL, (meg-ékel) ősz. áth. Ékkel megerősít, megszorít. A tágan álló szeget, akonát, fejszefejet megékelni. V. ö. ÉKEL.
MEGÉKEZ, (meg-ékez) ősz. áth. 1) L. MEGÉKEL. 2) Valamely betűt, illetőleg önhangzót ékkel
azaz vonással ellát.

MEGELÉGÍT v. —ELÉGÍT, (meg-elégít) ósx.
áth. Eszközli, hogy valaki megelégedjék, hogy többet ne kívánjon. „Hogy engemet minden káromról
megelégéts . . . azért én mást (= most) is ha uram
levele szerénth megelégétesz, elveszem. (Levél 1567bői. Szalay Á. 400 m. 1.)
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„És egymással mind holtunkig megelégítsen."
Házasok éneke.
Máskép : kielégít. V. ö. MEGELÉGSZIK.
MEGELÉGSZIK, (meg-elégazik) Ősz. k. A jelentő mód jelenidejéu kívül megelégedik ^van szokásban. 1) Viszonynév nélkül, elvont ért. kedélye oly
állapotban van, melynél fogva különös vágyai, kívánságai nincsenek, s jelen helyzetében tejesen megnyugszik ; különösen ám. jól lakik. Ha te megelégszel,
én is megelégszem. Vendégeink mind megelégedtek. 2)
Tárgyra vonatkozólag, valamivel megelégedni ám. kijelenteni valami felfii, hogy vágyainknak, várakozásunknak megfelel, hogy a maga nemében és ránk
nézve nem hagy több kívánni valót hátra. Sortommal,
állapotommal, jószágommal megelégszem. Megelégszel-e
száz forinttal t 3) Személyre vonatkozólag ám. tetszik, megnyeri a helyeslést Szolgámmal igen megelégMEGELÉGÜL, (meg-elégttl) ősz. önh. 1. MEGELÉGSZIK.
MEGELEGYÍT, (meg-elegyít) ősz. áth. Egyféle testet másfélével együvé kever, öszveköt. Vizet
csukáiról megelegyüeni. V. ö. ELEGYÍT.
MEGÉLEMÉDÉTT, ;t(meg-élemédétt) ősz. mn.
Agg kora, ki életének nagyobb részét leélte. Gyöngédebb kifejezés, mint a megvénült,megSregedeU. Megelemedéit urak és hölgyek. Megélemedett férfiak tanácsára hallgatni. Megélemedett tisztes hajadon.
MEGÉLEMÉDÉTTEN, (meg-élemédétten) ősz.
ih. megöregedett v. éltes v. koros állapotban.
MEGÉLEMÉDIK, (meg-élemédik) ősz. k. Éltesebb kort ér, megöregszik,megagg. Kizárólag emberről
mondják. „És monnók (mindketten t. i. Zachariás és
felesége) ő napokban megélemedtek volna." (etambo
processissent in diebns suis. Tatrosi cod. Lukács L).
MEGÉLÉSÉDIK, (meg-élésédik) ősz. k. Fenés,
» köszörülés által egészen élessé leszen.
MEGÉLÉSÍT v. —ÉLESÍT, (meg-élésít) ősz.
áth. Fenés, köszörülés által eszközli, hogy egészen
éles legyen valami. MegélesÜeni a kassát, kardot, kést.
Átv. ért. megéUstíeni a nyelvét, tollat, ám. csípősen,
élezésen beszélni, írni.
MEGÉLÉSÜL v. —ÉLÉSÜL,(meg-élésül) ősz.
önb. L. MEGÉLÉSÉDIK.
MEGELEVENEDIK, (meg-elcvenédik) ősz. k.
Holt vagy csak tetszholtas állapotából életre tér(bevégaetten). A kistáradva hevert békák vagy békatojások a
nyári esőre megelevenedlék.A téli alvó férgek, állatok tavaszkor megelevenednek. Máskép : megelevenUl, kivált
oly értelemben, midőn valami mintegy saját erejéből
vagy tevékenységéből jön életre. Kellő melegség által
a selyem vagy más lepek tojásai megeleventtlnek (kikelnek).
MEGELEVENÍT v. —ELEVENÍT, (meg-elerenít) ősz. áth. A holt testet vagy csak tetszholtat
egészen életre hozza. „Uram! te mttvelkedetid eszten-
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dőknek közepette elevcnéhed meg" (Opus tuum in
medio annorum vivifica illud. Bécsi cod. ,Elovenéhed'
régies kapcsoló mód, ma is tájdivatos ,eleveníjed' e
helyett elevenítsed). Szélesb ért egészen élénkebbé,
frisebbé, mozgékonyabbá tesz valakit v. valamit V.
ö. ELEVEN.
MEGELEVENÜL v. —ELEVENÜL, (meg-elevenfil) ősz. őnh. L. MEGELEVENEDIK.
MEGELLIK , (meg-ellik) ősz. k. Különösen
szarvasmarhákról mondják, midőn magzatot szülnek.
Megellik a tehén, juh, kecske. A kutya és macskafajok
fiadsanak v. kölykeznek, a lovak, szamarak csikóénak, a
disznók malactoznak stb. Némberről csak megvetőleg,
és aljas beszédben mondják.
MEGELŐZ, (meg-előz) ősz. áth. A menésben,
haladásban valakit maga után hagy, másnak elébe
nyomul. Lefuttatásban megelőzni a versenytársakat. A
fiatal ép lábú utas megelőzi a vén sántát. Különösen
ám. előbb eljut a kitűzött czélra. Átv. ért bizonyos
tulajdonságokban vagy állapotban, rangban, osztályban másokat meghalad, maga után hagy, felülmúl.
Tanulásban megelőzni az oskolatársakat. Szintén átv.
ért. nem várja, hogy valaki bizonyos szolgálatra, kedveskedésre felszólítsa őt, hanem kéretlenül is szíveskedik más kedveért tenni valamit; a tiszteletadásban
első lenni iparkodik. Szívességgel, nyájassággal, kedveskedéssel megelőzni valakit.
MEGELŐZŐ, (meg-előző) ősz. mn. Aki vagy
ami mást vagy másokat megelőz. Átv. ért bizonyos
igényt, vágyat, kedves dolgot a várakozásnál előbb
teljesítő. Megelőző készség, szolgálat, tisztelet, kedveskedés. Másképen: előzékeny.
MEGEMBÉRÉDIK, (meg-embérédik) ősz. k.
Mind korra, mind tetteire, magatartására nézve férfias alakot ölt; éretté, komolylyá leszen. Mondják
fiatal férfiról is, midőn cselekvésmódja, magaviselete
érettebb, komolyabb férfiakéhoz hasonló.
MEGEMBÉBÉL,(meg-embérél) ősz. áth. 1) Viszszaható névmással ám. megbecsüli, emberfii viseli magát Fiam, embereid meg magadat. 2) Másokra vonatkozólag ám. valakit becsületes ember gyanánt fogad,
megtisztel, különösen, mint kedves vendéget jól tart
3) Valakit bizodalmával megtisztel, emberségében
bízva tesz neki valamit, pl. pénzt kölcsönöz, vagy
hitelben ad bizonyos árukat
MEGEMBÉRÉSÉDIK, (meg-embérésédik) L.
MEGEMBÉRÉDIK.
MEGEMEL, (meg-emel) ősz. áth. Emelve helyéről elmozdít valamit Megemelni a süveget, kalapot,
sipkát. Megemelni a kártyát. Néha ám. emelve megpróbálja valaminek súlyát Emeld meg est a péntsacskót, s mondd meg hány font van benne. V. ö. EMEL.
MEGEMELŐSÍT, (meg-emelősít) ősz. áth. Emelőssé teszen, azaz olyanná, oly elgyengültté, mint akit
vagy (állatról) amit emelni kell, mert magától felállni
nem képes.
MEGEMELŐSÖDIK, (raeg-emelősödik) ősz. k.
Emelőssé leszen. V. ö. MEGEMELŐSÍT.
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kelik a szép hölgyeket. Szélesb ért. mondják más dolgokról is. Megénekelni a tavast keUemtil, ifjúság örömeit. Hány költő énekelte meg már a bort f !
MEGENGED, (meg-enged) ősz. áth. 1) Szabadságot ad valakinek, hogy tehessen valamit A szolgának megengedni hetenként egyszer a sétálást. Nem jó a.
gyermeknek mindent megengedni. Az ily mondatokat
hogy kötszóval lehet feloldani. Engedd meg fiadnak,
hogy utazzék (az utazást). Engedjétek meg, hogy ssóljak. 2) Megbocsát valakinek valamit Engedd mtg
gondatlan szavaimat. Isten a megtérönek megengedi bű„Üvöltök, kiáltok,
neit. Ez értelemben meg helyett el is állhat. HasználMert búm megemészte."
Zrínyi.
tatik egyszerűen i* tárgyesetes viszonynév nélkül.
MEGEMÉSZTÉS, (meg-emésztés) ősz. fa. A Engedjetek meg, ha megbántottalak benneteket.
gyomor működése, midőn a bevett eledelt megemész„Megmentlek én, vagy megenged a mostohád."
ti. V. ö. MEGEMÉSZT.
Csokonai.
MEGEMÉSZTHETETLEN, (meg-emészthet[et]Icn) ősz. mn. Amit a gyomor meg nem emészthet. Néha ám. nem neheztel, nem vesz rósz nevén valaMegemészthetetlen kemény, durva ételek. V. ö. MEG- mit. Megengeditek, ha közbe szólok. Megengedj, ha elEMÉSZT.
lened mondok. 3) Másnak véleményét, állítását bizoMEGEMÉSZTŐDIK , (meg-emésztődik) ősz. nyos tekintetben helybenhagyja, nem tagadja. Mit
belez. Mintegy önmagát emészti, tulajd. és átv. érte- Péter mond, azt megengedem, de Pál állítását tagadom.
lemben. V. ö. MEGEMÉSZT. Az eb gyomrában még a Megengedem, hogy ebben igazad van. V. ö. ENGED.
csont is megemésztődik. Búban, fájdalomban megemész- A régieknél e lefordul ,elenged' értelemben is. „Minttődni.
hogy ez esztendőbeli dézmáját megengedtük vala."
MEGEMLÉGET, (meg-emléget) ősz. gyak. áth. Báthori István király levele 1582-ből. Pestinél, Ér
Gyakran ismételve megemlít; többször eszébe jut va- dösinél szintén, pl. Máté XV111. De már ezen korban
laki v. valami. Megemlegetni az elmúlt boldog időket. is felváltva jönnek elé. „Én the k(egyelmed) egy kéMegemlegetni néhai jóakaróinkat. Várj, várj, megem- résire ... tizenkét forintot engedek meg." És alább :
legetsz te még minket. Megemlegeted a magyarok Iste- „Azt is én kegyelmedért elengedtem." (Levél 1559nét, vagyis a csapást, melyet Isten a magyarok karja ből. Szalay Á. 400 m. 1.).
által éreztet veled. E szó talajdonképen a kedélyt ilMEGENGESZT, (meg-engeszt) ősz. áth. Valalető kedves, vagy kedvetlen tárgyakra vonatkozik, s mit felolvaszt. V. ö. ENGESZT.
megfelel neki a latin recordarí.
MEGENGESZTEL, (meg-engesztel) ősz. áth.
MEGEMLÉKEZIK, régiesen és táj divatosan: Valakit szép módjával, pl. kéréssel, hizelegve, hibáját
MEGEMLÉKEZIK, (meg-emlékézik) ősz. k. Hasz- megbánva, magát megjobbítva, elégtétel által stb.
náltatik leginkább kedélyre vonatkozólag, s ám. a né- rábír, hogy megbocsásson neki, s ne nehezteljen, ne
hai kedves vagy kedvetlen benyomások eszébe jut- haragudjék. A sértő fél engesztel, a sértett pedig
nak, s mintegy megújulnak szivében. Megfelel neki megengcsztelődik. Megengesztelni ótokat, kiket méltata latin recordarí. Megemlékezni a vett jótéteményekre. lanul bántottál. Néha ám. lágyít.
Megemlékezni a boldog napokról, Megemlékeani a ked„Ah, már egyszer engeszteld meg
ves halottakról. „Mikor megharagandol, emlékezjél
Kőkemény szivedet."
Amadé.
meg irgalmasságnak" (latinosán e helyett: irgalmasÁtv.
ért.
megengesztehii
az
Istent,
ám.
törcdelmes
szívságról, misericordiae recordaberie. Bécsi codez. Havel
,
s
kellő
elégtétel
által
kegyelmét
viszszanyerni.
bakuk. ül.). „Ha viszed te ajándékodat az oltárra és
oth (ott) megemlékezendő!." (Tatrosi cod. Máté. V. V. ö. ENGESZTEL.
MEGENGESZTELÉS, (meg-engesztelés) ős*.
MEGEMLÍT, (meg-említ) ősz. áth. Valamit SZÓfn.
Cselekvés,
midőn megengesztelünk valakit V. ö.
VÁ! érint, eléhoz, hogy másokat figyelmeztessen rá,
vagy hogy feledésbe ne menjen, vagy eszökbe jut- MEGENGESZTEL.
MEGENGESZTELŐDDv, (meg-engesztclődik)
tassa. Többi közölt azt is megemlítette, hogy . . . .
ősz. belsz. Azon kellemetlen érzést, melyet valaki
Megemlítettem neki ás adótságot. V. ö. EMLÍT.
MEGEMLÍTÉS v. —EMLÍTÉS, (meg-említés) megbántás által okozott neki, magában elnyomja, s a
ősz. fa. Szóba hozáea valamely elmúlt vagy elfeledett bántó iránti neheztelését leteszi, vagyis klbékiil vele.
V. ö. ENGESZTELÖDIK.
dolognak, észbe juttatás.
^LGKNEKÉL, (meg-énekél) Ősz. áth. Lantos
MEGENT v. MEGINT, (meg-cn-t) ih. Ismételvagy hős-kóltemönynyel valamely személyt vagy ne- ve, újra. Megént itt vagy f Megént azt mondom, mit
vezetes tettet, eseményt megdicsér, megtisztel. Meg- előbb mondottam, hogy . . . „És meghint valami új
enekelni a régi hősöket, diadalmakat. A költők megéne- veszedelmes állapotban szegén édes hazánkat ne inMEGEMÉSZT, (meg-emészt) ősz. áth. 1) A gyomor a bevett ételeket kellőleg megfőzi, hogy az állati test táplálását előmozdítsák. A nehéz ételt a gyönge gyomor meg nem emészti. 2) Atv. ért eszközli, hogy
felhasználás által elfogyjon valami, különösen evés,
rágás által fogyaszt vagy megront. 3) Képes kifejezéssel mondják időről. Az idő mindent megemészt.
(Km.). 4) Szintén képes kifejezéssel mondjuk szenvedélyekről, testi és lelki nyavalyákról. Megemészt a bú,
fájdalom, gond, sok munka, fáradság stb.
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volváljak." (Gr. Eszterházi M. nádor levele 1630ból). Gyöke a gyakorlatot és öszkötést jelentő meg,
melyből ént képzővel vagyis részletezve határozói én
képzővel lett meg-en, s < hozzájárultával meg-en-t. S
vagy ebből alakúit a megnyujtott megyés módosított
megint; vagy pedig az egész e-ení v. etent-ből hűzatott
öszve. A székelyeknél divatozik iá : ezént. V. ő. AKT
és KÉNT. így lett a képes melléknévből képes-en, képes-en-t, képetént, képerint; alkalmat, alkalmasan, alkalmatant,v*gy alkalmatént alkalmasint.^ így az eredeti:me£enl,mint régen rígent, hajdan hajdani, Megéntelen, len v. elén toldalékkal túlságosan megnynjtott
tájszó megént helyett Máskép: megesleg, megett, megesmeg, megetmegént.
MEGENYHED, (megenyhed) ősz. önh. lásd :
MEGENYHÜL.
MEGENYHÍT v. —ENYHÍT, (meg-tsnyhít) ősz.
áth. Valaminek tüzes, forró, heves vagy csípős, nyugtalanító voltát megszelídíti, lecsillapítja. Az égető,
ttakgató fájdalmakat megenyhüeni. Különösen használtatik a légmérsékletről. A htivSs szellő megenyhtíi
a forró nyár melegét. A meleg déli szél megenyhiti a
csikorgó tű hidegét. Telegdinél e mondatban : „Megenyhfáem át én testemet'' (castigo corpus meum), ám.
megzabolázom, megsanyarítom , azaz kicsapongásra
hajlandó tüzet, hevét lecsillapítom. V. ö. ENYHÍT.
MEGENYHÜL v. —ENYHÜL, (meg-enyhfil)
öas. önh. Tüzes, forró vagy csípős, hideg, nyugtalanító volta bizonyos ellenbenyomás által megszelídül,
lecsillapodik. Megenyhülnek a fájdalmak, kínok. Megenyhül a forrótág, hideg.
„Egy parányit megenyhülnek
Vad fájdalmi szivemnek."
Kisfaludy S.
V. ö. ENYH, ENYHÜL.
MEGENYVEZ, (meg-enyvez) ősz. áth. Enyvvel
megken, megragaszt. Megenyvezni a madárfogó vettszSket. Megenyvemi a deszkákat. V. ö. ENYV, ENYVEZ.
MEGEPED, (meg-eped) ősz. önh. Ám. eleped.
„Rózsa feltalálta szép kedvesét, aki már magát úgy
elbűsúlta vót utána, hogy szinte megepedt" Ismét:,
„Erős meleg vót, meg vótam szonyúlva (szomjúhozva),
hogy majt meepettem." (Székely népmesék. Kriza J.

gyűjt).
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síd

fölépít. Átv. ért erkölcsi oktatás által a vallási és
erkölcsi érzelmeket megújítja, megerősíti. Amaitzentbeszéd mindnyájunkat megépített. V. ö. ÉPÍT.
MEGÉPÜL, (meg-épűl) ősz. önh. Valamely épület egészen, végképen megkészül. Megépült már a
templom, t a papiak most épül. Máskép : felépül. Átv.
ért az erkölcsös, vallásos érzelem oktatás vagy jó
példa állal megújul, megerősödik valakiben. Papunk
szép beszédén egészen megépültem. Oly sok jó példára
lehetetlen meg nem épülni. V. ő. ÉPÜL.
MEGÉR, (meg-ér) ősz. áth. 1) Élve bizonyos
időt meghalad. Isten kegyelméből már megértem ötven
évet. Megérem még azt, hogy . . . 2) Oly becse, értéke van, mely bizonyos árnak megfelel. Ez a paripa
megér ezer forintot. Ez a portéka meg nem éri azon
pénzt, melyet érte adtál. 8) Ónhatólag, segítő ragu viszonynévvel ám. megelégszik, vagy beéri bizonyos
ideig vagy időben valamivel. Egyébiránt ekkor is az
időt vagy vágyat jelentő tárgyeset alattomban értetik, miért határozott alakban használtatik. Fáradságomért ezen fizetettel meg nem érem. Havonként atát forinttal megérheted. Ha ezzel meg nem éred, nem adok
semmit. „Vajha, Uram! Mazimilianussal megéritek
vala és egyszersmind két koronás királyt nem csináltok vala." (Báthori István király levele hihetőleg
1578-ból. Történelmi Tár VIII. k. 214. L).. „Kiről,
minthogy másszor is bőven írtam kegyelmednek, most
megérem aval (így), hogy azok, mind különben vannak." (Gr. Eszterházy Miklós nádor levele Rákóczi
Györgyhöz. 1645.). Fölcserélhető vele a beér, mely
mai korban szokottabb is. Úgy elláttuk magunkat eleseggel, hogy beérjük vele tavaszig. Nesze semmi, érd be
vele. V. ő. ÉR ige, és BEÉR, (2).
MEGÉRCZÜL, (meg-érczfil) ősz. önh. Érczczé
alakúi, vagyis vegyület által keménynyé, érczhez
hasonlóvá lesz.
MEGÉRDEMEL, (meg-érdémél) ősz. áth. 1) Saját jó vagy. rósz tette által illő jutalomra vagy büntetésre méltóvá teszi magát A jó magaviselet megérdemli a dicséretet, kitüntetést. Amit munkáddal megérdemlettél, kifizetem. Ezért megérdemled a szidást, büntetett.
„Csak azt bírjuk igazán, legalább csak azon birtokban találhatjuk megelégedésünket, amit megérdemeltünk." (B. Eötvös József). 2. Oly becses, oly derék,
a maga nemében oly hasznos, oly mulattató, stb.
hogy méltó valamit tenni érette. Ez a k&nyo megérdemli, hogy elolvasd. Megérdemli a fáradságot. A mitkiállítás megérdemli, hogy minél tSbb látogatói legyenek. V. ö. ÉRDEMEL.

MEGEPÉSEDIK, (meg-epésédik) ősz. k. Az
epe megszaporodik benne; szerfölött epéssé lesz.
MEGEPÉSÍT, (meg-epésít) ősz. áth. Eszközli,
MEGÉRDÉMLÉTT, (meg-érdémlétt) ősz. mnvagy okozza, hogy valami szerfölött epéssé leszen.
Mire valaki jó vagy rósz tette által méltóvá tette maA tok lilét, emésztetlenség megepéttti a tettet.
gát Elnyerni a megérdemlett jutalmat, büntetett. A
MEGEPÉZ, (meg-epéz) ősz. áth. Valamit epével
szolgák megérdemlett bérét kifizetni.
megkever, megkeserít A maga nemében oly értelmű,
„Akármely jó hópénz,
mint, megtót, megbortot, megczukroz stb.
Kit a hadban felvészsz,
MEGÉPÍT, (meg-épít) ősz. áth. Valaminek épíMint megérdemletted bér."
tését teljesen bevégzi. Minthogy az építés alulról fölfelé történik, innen a meg helyett/W is használható,
Á.K4D. «A«T SZOTÍB IT. KOT.

Rimay János (XVII. szazadból).
14
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MEGÉRDÉSÉDIK, (meg-érdésédifc) ősz. k. Simaságát elvesztvén rögecsessé, érdes tapintatnvá lesz.
V. ö. ÉRDES.
MEGERED, (meg-ered) ősz. önh. Tulajd. ért. a
korlátok közé szorított nedv folyásnak indul. Megered
az eső. Megéred a csapra Ütött hordóból a bor. Megerednek a köny&k. Elrekedt vizelete végre megeredt.
Megered a csatornára veti tó. Megeredt az orra vére.
Szélesb átv. ért. mozgásnak, működésnek indul. Megeredt a nyelve. Megeredt a vátdr. Megered a lerméstet (kikeletkor).
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nagy csapást sokáig megérezzük. 2) Belső' vagy külső
éraékek által előre sejt valamit. Néha megérti át ember a közeledő szerencsétlenséget. Halálát két nappal
előbb megérezte. A csúzos, köszvényes ember megérti át
időváltozást. V. ö. ÉREZ.

MEGÉRIK, (meg-érik) ősz. k. A növény vagyis
gyümölcse a kifejlődésnek, és aránylagos jóságának
kellő idejét eléri. A gyümölcsét akkor szokás szedni, ha
megérik. Némely gyümölcsök tartósabb állasban érnek
meg, hogy éldelhetSk legyenek. Idővel, szalmával a naspolya is megérik. (Km.). Néha ám. hosszabb állásban
erjedésbe megy által vagy megavúl s így lesz ha„Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
dzonvehetővé, éldelhetővé. Megérik a ganéj. Megérik
Megered lassanként s valamint a patak ,
a sajt. Átv. ért. mondják észről, s illetőleg emberről,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad."
midőn teljesen kifejlődik, s megállapodik. Megérett az
Arany J. (Családi kör).
esze.
V. ö. ÉRIK, ELÉRIK.
MEGÉRÉS, (meg-érés) ősz. fa. A növények és
gyümölcsök azon állapota, midőn nagyságra és jóMEGÉRINT, (meg-érint) ősz. áth. Valamihez
ságra nézve tejesen kifejlődtek. A gyümölcsét meg- hozzá ér, de csak gyöngéden illetve. Újhegygyei megérinteni valamit. Alig érintették meg a sebét, mégis fdléréseig a fán hagyni. V. ö. ÉRIK, ÉRÉS.
MEGERESZKEDIK, (meg-ereszkédik) ősz. k. jajdult. Átv. ért. szóközben vagy Írásban valamit csak
Bizonyos test a magába szívott nedvtől megdagad, ügy mellesleg megemlít, eléhoz. Tübbi között megérinmegnyúlik, megtágúl. A száraz abroncsot vízbe tenni, tettem a te ügyedet is. V. ö. ÉRINT.
hogy megereszkedjék. A vízbe mártott kétszersült megMEGÉRKEZÉS, (meg-érkézés) ősz. fn. Távolereszkedik. A szára* dohány, ha pinczébe teszik, mege- ról megjövés, vagy elmenetel után az előbbi helyre
reszkedik. A nedves időben megereszkednek a húrok. V. visszatérés. A vendégek megérkezésére várni. Elmente ét
8. ERESZKEDIK.
megérkezése között egy hónap telt el. Kedves f érje megérMEGERESZT, (meg-ereszt) ősz. áth. Megen- kezését nehezen várja a gyöngéd nb'. V. ö. ÉRKEZÉS.
gedi, hagyja, vagy eszközli, hogy valami eredjen,
MEGÉRKEZIK, (meg-érkézik) ősz. k. A távolazaz tovább menjen, folyjon, nyúljék, tágaljon stb.
ról várt megjön, vagy az elment, eltávozott előbbi
Megereszteni a bort. Megereszteni a tágóval ellátott tahelyére visszatér. Át ígérkezett idegen ittasak megérvat. Megereszteni a gyeplöt. Megereszteni a húrokat.
keztek, fiunk három évi távollét után megérkezett.
Megeresztett a mamidon rajt bocsátott; a jelenben: rajt
Mondják bizonyos várt időről is. Megérkezik a nap,
ereszt. Megereszteni a lovakat,axa. szabadabban hagyni
óra. Megérkezett az oly nehtnen várt idő. Itt el igemenni; a székelyeknél ám. a hámból etetésre a gyepre kötővel is élhetünk.
kiereszteni. (Kriza J.). Ugyanitt szokásban vannak:
MEGÉRLEL, (meg-érlel) ősz. áth.Lassan-laaaan
megereszteni a terítendő fonalat, a vésés lyukát, azaz
eszközli, hogy megérjék valami. A nap melege megérleli
tágítani, vagy a belé illesztendő fa csapjából lefaragni, hogy jobban bele Üljék; megereszti a kovács a gyümölcsöt. Az idő mmdent megérlel. A tapasztalás
megérleli át észt. A szalma megérleli a vactkort. V. S.
lágyra a kemény vasat; a beretvás megereszti a beretMEGÉRIK, ÉRLEL.
va butáit (tompult) elit stb.
MEGERNYED,(meg-ernyed) ősz. önh. ^Erejé• „Mert ottan a vizet ha megeresztették,
ben lankad, alább hagy. 2) Mondják szövetekről, miSokféle virágnak formájára vették."
dőn elkopnak, szálaik megritkulnak, s egymástól elKoháry. Mesterséges fonás.
mállanak. Több évi viselésben megoráyedt a köpeny. V.
Átv. ért. valamely köz üzlet, köz munka, köz ha- ö. ERNYED.
szonvétel gyakorlására engedőimet ad. Megereszteni
MEGERNYEDT, (meg-ernyedt) ősz. mn. 1)
a vásárt. Megereszteni a kukoriczaszedést, szüretelést. Erejében megfogyott, lankadt 2) Viselés által megMegereszteni a tilos legelőt. V. ö. ERESZT.
kopott, elmállott Megernyedt ócska ruhák.
MEGÉRET, (meg-éret) ősz. áth. Meghagyja
MEGERNYE8ÉDIK, (meg-ernyesédik) ősz. k.
érni. A gabonát, hogy szebb lisztje legyen, nem kell na* A székelyeknél mondják útról, midőn megsifcúl, vagygyön megéretni.
is esőben sárossá, síkossá lévén megromlik.
MEGEREZ, (meg-erez) ősz. áth. Átv. ért. a fitt
MEGERNYESZT, (meg-ernyeszt) ősz. áth. 1)
csiszolás, gyalulás, sikárlás által ügy elkészíti, hogy Lankaszt, elbágyaszt 2) Holmi szövetet, ruhafélét,
erekhez hasonló vonások, csíkok láttassanak rajta.
viselet, használat által elkoptat, elmállaszt A táboroMEGÉRÉZ, (meg-éréz) ősz. áth. 1) Érzékei ál- zó vitézek hamar megernyesztik ruhdikat.V. ö.ERNYED.
tal észrevesz valamit Finom orra minden szagot megMEGERŐLTET v. —ERŐTET, (meg-erőltet)
érez. Megérti a kolMszbVat.' (Km.). Különösen vala- ősz. áth. Erejét mértéken túl megfeszíti.Megerőltette mamely kellemetlen behatás eredményét tapasztalja. E gát az emeletben, teherhordásban. Sok tanulás általmeg-
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érülteim az &*t.Szélesb ért. szokott tehetségén túl tesz
valamit, pl. többet ajándékoz, adakozik, mint aránylag
kitelik tőle. Külső személyre vagy tárgyra vonatkozólag ám. mást erején fölfii megterhel. A cselédeket
nehéz munkával megerőltetni. Az igátbarmokat megerőltetni. V. 6. ERŐLTET.
MEGERŐLTETÉS, (meg-eröltetés) ősz. ín. Állapot, melyben az szenved, ki erejét önmaga szántából, vagy külső kényszerítésnél fogva megfeszíti. Est
tennie nem nagy megerőltetésébe került. Megerőltetés által elctigátott barmok.
MEGERŐSÍT v. —ERŐSÍT, (meg erősít) ősz.
áth. 1) A testet bizonyos szerrel megedzi, megszilárdítja; a munka, teher, viszontagság viselésére képessé teszi. A gyakorlat megerősíti a tagokat. Az elfáradt munkáit megerSríti a jó étel ital. 2) A lelki erélyt,
szilárdságot, állhatatosságot neveli. Megerősíteni valakit a hitben, jóban. 3) Valamit ügy elkészít, megköt,
megtámaszt, megszorít stb. hogy keményen, feszesen,
mereven, mozdulatlanul álljon. Megerősíteni az épületet vasakkal, támastfalakkal. A tengelyt megerősíteni
vatltmeael. 4) Átv. ért. tekintélyes, hiteles szó, vagy
hivatalos iromány, bizonyítvány által megszentesít
vagy hitelesít valamit. Tanúit által megerősíteni valamit. A népjogokat, törvényeket legfelsőbb leirat által
megerősíteni. V. ö. ERŐSÍT.
MEGERŐSÍTÉS, (meg-erősítés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit megerősítenek. Átv. ért. hiteles bebizonyítás, vagy bizonyos tekintély által kimondott helybenhagyása, megszentesítése valaminek.
Át új törvényeket megerősítés végett a fejedelemnek
fSlterjestíeni.
MEGERŐSÖDIK, (meg-erősödik) ősz. k. Ereje
kellő mértékig nevelkedik, teljes erőhöz jut.
MEGERŐTET, 1. MEGERŐLTET.
MEGERÖTLENÉDIK, (meg-erötlenédik) ősz. k.
Erőtlen állapotra jut; erejét elveszti. Mértéktelen élet
által megerötlenedik mind a tett, mind a lélek. V. ö.
ERŐTLEN.
MEGERŐTLENÍT , (meg-erőtlenít) ősz. áth.
Véghez viszi, hogy valaki v. valami erőtlenné legyen.
Át éhség tnegerőtleníti a testet. A stakadatlan és terhes
munka a legjobb barmot is megerőtlentii. V. ö. ERŐTLEN.
MEGÉRT, (meg-ért) ősz. áth. Valamely szónak
vagy mondatnak, vagy beszédnek értelmét, jelentését
kellőleg felfogja. Értsd meg, amit mondok. Megértettem minden ttavát. Oly hebegve szólt, hogy lehetetlen
volt őt megértenünk. Régebben ám. megtud valamit.
„Ha kiterjed és előbb megértik amoda, hogy nem
mint az dolog megindul, felette nagy akadályt szerezne az dologban." (Báthori István király levele.
Történelmi Tár VEI. k. 215.1.). V. ö. ÉRT.
MEGÉRTEKÉZIK, (meg-értekézik) ősz. k.A régieknél ám. értesül. „ Kit Jósefláthván — és róla megértekezvén, monda." (Nádor-codex). „Látván ke(deg)
megertekezének (rövid e-vel) az igéről mely mondatott
vala." (Tatrosi cod. Lukács II).
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MEGÉRZÉKÍT, (meg-érzékít) ősz. áth. Az elvont szellemi tárgyakat mintegy megtestesíti, hogy
az érzékekre is hassanak, pl. a szobrász, festesz megérzékítí az Istent, angyalokat, midőn bizonyos ábrázatban tünteti elé őket; a költő képes kifejezésekkel,
hasonlatokkal, példázatokkal megérzékíti az elvont
tárgyakat.
MEGÉRZIK, (meg-érzik) ősz. k. Az érzékekre
benyomással, hatással van. A pézsmának nagyon megértik a szaga. Ét ételben megértik a vaj íse. Csak egyes
számú harmadik személyben használtatik. Határtalan
móddal is föl lehet cserélni, pl. Megéretni rajta, hogy
táp, e. h. megérzik rajta.
MEGES, (meg-es) ih. Vagy öszve van téve a
meg és ét őszkötő és gyakorlatos szócskákból, s ám.
a megfordított esmeg, itmeg, melyből lett esmét, ismét;
vagy csak általán és képzővel alakult. Meges ott vagyunk, a hol voltunk. Máskép: megest, megéní stb. Túl
bőségből a megént határzóval együtt véve is hasznaitátik : meges-megént.
MEGESETT, (meg-esétt) ősz. mn. Mondják
leányról, özvegynőről is, ki házasságon kivül szült,
de nem czégéres kéjnő
MEGESHETŐ, (meg-eshető) ősz. mn. Ami megtörténhetik, mi nem lehetetlen, hogy egykor valósággal létezzék. Megeshető dolog, hogy a gatdag koldusbotra jut.
MEGESIK, (meg-esik) ősz. k. 1) Megtörténik,
véletlenül, váratlanul eléadja magát A viszonymondatot hogy kötszóval vonja maga után. Néha megesik,
hogy át okos ember is botlik. Át is megesketik, hogy
többé nem látjuk egymást. Többstör megesett, hogy a fiú
különb ember lön apjánál. Megeteti rajtam a szerencsétlenség , azaz valamely baj vagy szerencsétlenség
ért. Rendszerént nem tetsző értelemben használjuk.
Továbbá sajátságos értelmű: Megeteti valakin a stivem, szived, szive, ám. nagyon megsajnáltam, sorsát
fájdalmasan vettem. „Megérik át ember stíve rajtok."
(Mikes Kelemen). A székelyeknél mondják ezt is :
megesett ttüvibe, azaz megszomorodott (Kriza J.).
„Ily mentség ajakán rebegett a vénnek,
Megesett nagy lelke bátor Etelének."
Buda halála. (Arany J.).
Csak egyes számú harmadik személyben fordul elé2) Mondják hajadonról vagy özvegyről, Üt valaki
terhbe ejtett Szegény leány, már kétster megesett. Ez
értelemben minden számban és személyben ragozható.
3) Tulajdonító ragu viszonynéwel ám. roszul, pórul
járt, valami kedve ellen ütött ki. Megesik nekem, ha
adótságomat meg nem fizethetem. Megesett neki a diószegi vásár. (Km.).
„Nekünk ugyan megesett,
Mert a gazda meglesett"
Népdal.
4) A Debreczeni Legendáskönyvben ám. megapad
(az árvíz). „Kik azután hogy a víz megesék, a tengörbe ménének."
14*
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MEGESKET, (meg-esket) ősz. áth. 1) A törvényes hatalom ráparancsol valakire, hogy eskü által
tanúsítson vagy erősítsen valamit. Megesketni a tanukat. A katonákat, alattvalókat, tisztviselőket hűségre
megeshetni. 2) Különösen, a házasság végett öszvekelö
férfit és nőt innepélyes szertartással, melynek lényege
esküvés, öszveadja.
MEGESKETÉS, (meg-esketés) ősz. fa. Cselekvés, illetőleg törvényszéki, hatósági, egyházi szertartás, midöu megesketnek valakit.
MEGESKÜSZIK, (meg-esküszik) ősz. k. Tanuságtétel, vagy erősebb lekötelezée végett esküvel bizonyít valamit. Megeskünni valamire, ám. esküvel bizonyítani, hogy állítása igaz.
„Megeskfidtem az egekre,
Tudod, a nagy istenekre." ,
Csokonai.
Megetkünni valakivel, ám. eakfi által házasságra lekötelezni magát. V. ö. ESKÜ, ESKÜSZIK.
MEGESLEG, (meg-es-leg) ih. Ismét, újra, megént. Élnek vele a székelyek, s Magyarország némely
vidékein, pl. Szálában. E szónak mind három alkotó
része öszkötö és gyakorlati jelentéssel bír. Balaton
vidékén hallani módosítva is : megesseg. Egyezik vele
megesmeg, (azaz meg ét meg, vagy meges-meg) és megesmegént (meges-megént) tájszólások.
MEGESMER v. MEGESMÉR, (meg-esmer) ősz.
áth. 1. ISMER.
MEGESMERKÉDIK, (meg-esmerkédik) ősz. k.
1. MEGISMERKEDIK.
MEGEST, (meg-es-t) ih. Ismét, újra, megént.
Itt az ett képzőben a t határzó képét viseli, mint az
örömes-t, képe»-t, folyvás-t stb. szókban.
MEGESTVEHESZIK, (meg-estveheszik) ősz. k.
Régies, a szokottabb ,megestveledik' (Pesti Gábornál
is), a mai ,beestveledik' helyett. „Maradj mivelönk ,
Uram! mert megestveheszik." (Tatrosi cod. Lukács
XXTV.).
MEGESZ, (megesz) ősz. áth. Az eszik igének
tfc-telen alakja, mely jóformán országos divata, pl.
ezen mondatban: megesz a farkat, vagy ebben : egyen
meg a kutya, fene, nem pedig : megeszik a farkas,
egyék meg a kutya.
„Megeszi — Megette! Meg van, már hiába !a
Csokonai, Dorottya.
Az est és észül közti különbségről, 1. ESZIK.
. MEGESZEL, (meg-eszel) ősz. áth. A székelyeknél ám. megészlel, felfog. (Kriza J.).
MEGESZÉSÉDIK, (meg-eszésédik) ősz. k. Az
esze megérik, megokosodik. Majd ha idősebb lesz,
megeszesedik. Tapasztalás által megetteoedni. V. ö.
ESZESÉDIK.
MEGESZIK, (meg-észik) ősz. k.Ezen igében az
alapértelem cselekvés, miért jobbára határozott alakban tárgyesetes viszonynéwel használtatik; megestem,
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megesned, megeszi, stb. E tulajdonsággal bír egyszerű
állapotában is: eszem, eszed, esti, pl. essem a szádat,
eszem a szivedet; a pokolkö esti a sebet; vegyétek és
egyétek. Azonban elterjedt szokás szerént ilyeket is
mondanak: 6' mindent megeszik; egyik ember többet
eszik, mint a másik. Bővebben 1. ESZIK.
MEGÉSZLEL, (meg-észlel) ősz. áth. Észlelve
felfog valamit. V. ö. ÉSZLEL.
MEGESZMÉL, (meg-eszmél) Visszaható névmással ám. meggondolja magát. Eléjön gr. Eszterházi Miklós nádor leveleiben.(Újabb Nemzeti Könyvtár). „De talán megeszméli a magyar nemzet is magit
s egyért mindnyájan nem kivannak elveszni." (Intő
levél Rákóczi Györgyhöz 1644-ből). „Csakhogy magokat megeszméljék, és elállván az elpártoltak részéröl,ami szolgálatunkra és hívségünkre legottan visszatérjenek." (Ferdinánd császár és király manifestuma
ugyanazon évben Újabb. Nemzeti könyvtár 232. 1.).
MEGESZTERGÁLYOZ, (meg-esztergályoz) ősz,
áth. Esztergában megfarag, megsimít, elkészít. Megesztergályozni a pipaszárnak való fát, stopókának való
csontot. V. ö. ESZTERGA.
MEGETET, (meg-étet) ősz. áth. 1) Emberre vonatkozva, a magával tehetetlennek a szükséges ételt
szájába adja vagy rágja. Megetetni a zsugorodott ketü
nyomorékot. Megetetni a kis gyermeket. 2) Különféle
állatoknak a szükséges eleséget elejökbe adja, vagy
épen szájokba tömi. Megetetni a lovakat, Ökröket. Meg
etetni a baromfiakat, apró madarakat. 3) Bizonyos
.eleséget valósággal elfogyaszt. A kemény télen minden
szénánkat megetettük. A kocsis nem etette meg a zabot,
hanem eliíta. Néha az illető állat neve elmarad. Ha
megetettél, megitattál, azután fogj. E csárdában eíessllnk meg. Én már megetettem. 4) Valakit v. valamit
méreggel megöl, vagy oly sokat ad ennie, hogy megzabái bele. Ez értelemben némi kttlönböztetés végett,
közönségesebb szokás szerént, megélet használtatik.
EgérkSvel megetetni a patkányokat, legyeket. V. ö.
ETET.
MEGETET, (meg-étet) ősz. átb. 1. MEGETET,
különösebben 4).
MEGÉTKEZIK, (meg-étkezik) ősz. k. Az étkezést elvégzi. Mi már megétketénk, midSn ti még rá
sem gondoltatok.
MÉGÉTT, (még-étt) névutó, mely megfelel e
kérdésre, hol ? s ám. azon helyen, mely valakinek v.
valaminek hátulsó oldalán fekszik. Ellentéte, előtt.
Ház megett álló szekerek. A kazal megélt meghteni magát. Hivatlan vendégnek ajtó megett a helye. (Km.).
Nagy vitéz a kemencze megell.(Km.). Tájdivatosantmögött. Fölveszi a személyes^névragokat: megettem,'megetted, megélte stb., azaz hátam megett, hátad megett,
háta megett, V. Ö. MÉG.
MEGEVED, (meg-eved) ősz. önh. Mondják daganatról,sebről, midőn romlott nedv,melyet évnek nevezünk, gyűl meg benne. Ha jól megevedt a daganat,
föl kell szakatztani, hogy rútsága kifolyjon. V. ö. EV,
EVED.
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MEGFÁJDUL, (meg-fájdúl) ősz. önh. 1. MEGFÁJÚL.
MEGFÁJÍT v. —FAJIT, (meg-fájít) ősz. áth.
Fájóvá tesz. A sok borivás megfájitja a főt és
gyomrot.
MEGFÁJUL v. —FAJUL,(meg-fájúl) ősz. önh.
Fájóvá lesz, fájni kezd. Fejem hirtelen meg/ájult. Időváltozáskor megfájulnak a köszvényes tagok. V. ö. FAJ.
MEGFAKAD, (meg-fakad) ősz. önh. 1) Levegőtől vagy nedvtől felfújt, felpuffadt, feldagadt testen nyilas támad. Máskép : felfakad, szétfakad, s ami
kimegy, kifoly belőle, arról az', mondjuk: kifakad.
Megfakad az érett kelés. 2) Átv. ért. valamely erős
indulat által belseje mi -tégy felfúvódik, s kinyomúl
belőle a lélek. Csaknem megfakad mérgében. Neveltében majd megfakadt. Nem bánom én, ha megfakadsz
M bele. Máskép: megpukkad. V. ö. FAKAD.
MEGFAKASZT, (meg-fakaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megfakadjon. Megfakasztani a kelést, genyet daganatot. Megfakasztani a tojást, szilvát.
Gr. Eszterházy Miklós nádornál: megfakaszlván egymásnak epéjeket, átv. értelemben, azaz felingerelvén
egymás indulatát. V. ö. FAKASZT.
MEGFAKGAT, (meg-fakgat) ősz. áth. Szoros
ért. kézzel nyomogatva megszorongat. Megfakgatni
a czitromot, hogy a leve kifolyjon. Megfakgatni a felfúít hólyagot, s a benne levő levegőt kinyomni. Megfakgatni a genyes daganatot. Átv. ért. valakit megkinoz, különösen erős kérdőre vesz, keményen vallat,
minden oldalról sürget. A bünvitsgáló bíró megfakgatja a vádlottat. Oskolai próbatétben megfakgatni a
tanulót. V. ö. FAKGAT.
MEGFAKUL, (meg-fakúl) ősz. önh. Egészen
fakóvá leszen.
MEGFANOSODIK , (meg-fanosodik) ősz. k.
Fan, azaz a szeméremrészén szőr növekedik. V. ö.
FAN.
MEGFARACSKÁL, (meg-faracskál) ősz. áth.
1. MEGFARAGCSÁL.
MEGFÁRAD, (meg-fárad) ősz. önh. Erejének
fogytáig vagy ellankadásig fárad. Más' ép: elfárad.
MEGFARAG, (meg-farag) ősz. áth. Valamit faragva megcsinál, elkészít. Megfaragni a* irótoUakat.
Megfaragni az éknek való szeget. Megfaragni az épllletköveket. V. 6. FARAG.
MEGFARAGCSÁL, (meg-faragcsál) ősz. gyak.
áth. Többszörös, és apró metszésekkel megkészít,
vagy megrovátkol, kiczifráz valamit Megfaragcsálni
afogpitzkálónakvalófáctkát.
V. ö. FARAGCSÁL.
MEGFÁRASZT, (meg-fáraszt) ősz. áth. Valakit v. valamit erejének fogytáig, vagy ellankadásig
fáraszt KettSztetett lépéssel meg/árasztani a seregéket.
Erős hajtással megfáratztani a lovakat. Máskép: elfá„Mit nem tudna megfagylalni
raszt, kifáraszt. V. ö. FÁRASZT.
Az ő szíve hidege."
Kisfaludy 8.
MEGFARCZINÁL , (meg-farczinál) 1. MEGMEGFAGGYUZ, (meg-faggyúz) ősz. áth. Fagy- FARTAT.
MEGFÁRÍT, (meg-fárít) ősz. áth. 1. MEGFÁgyúval megken. Megfaggyúzni a kötelet, hogy tikot
legyen. Megfaggyúzni a sebes orrot.
RASZT.
MEGÉVED, (meg-éved) ősz. önh. Mondják gyümölcsről, midőn igen elérik, tehát évét, azaz rendes
idejét túl múlja. V. 6. AVAD.
MEGEVESÉDIK,ösz. k. MEGEVESÜL, 1. MEGÉVED.
MEGÉVÜL, (roeg-évül) ősz. önh. 1) Megkorosodik, megvénül. 2) Törvényes ért. bizonyos jognak
érvényessége megszűnik, ha azt az illető jogbirtokos
a törvények által meghatározott idő alatt gyakorolni
elhanyagolja. Szokottabban elévül.
MEGEZÜSTÖZ, (meg-ezüstöz) ősz. áth. Ezüsttel megfuttat, vagy ékesít, ezüstlemezzel behúz, stb.
Megezilslötni a zsinórokat. MegezUstözni át imakönyv
tábláját, a tajtékpipát. V. ő. EZÜSTÖZ.
MEGEZÜSTÖZÉ8, (meg-eziistözés) bsz. fn. Cselekvés, mely által valamit megezüstöznek, valamint
azon mfi,melyet e cselekvés létre boz.Némely eszkötök
megetUslöeéeén dolgozni. A megezUslözésl drágán falui.
MEGFACSAR, (meg-facsar) Facsarva, vagyis
csavarva megnyomkod, megszorít vagy megfordít.
MEGFAGGAT, 1. MEGFAKGAT.
MEGFAGY,(meg-fagy) ősz. önh. A nagy hideg
miatt megdermed, megmerevedik. Allatokról vagy
növényekről szólva ám. a nagy hideg miatt éltető
nedveik, s egyéb életszervcik megmerevedvén élni
megszűnnék; a híg testekre vonatkozólag ám. keménynyé lesz, megjegeczesedik. A szeszíelen nedvek
előbb megfagynak mint a szeszesek. A hig sár keményen megfagyott. A hófergetegben, és csikorgó hidegben utótok kötői tokán megfagytak. Néha a testnek
csak egyes részeire vonatkozik. Megfagyott a keze,
lába, füle. A fák levelei, a növények gyönge szárai megfagytak. Ez értelemben a meg fölváltható el igekötővel. Elfagyott a lábának kit ujja. Különösen a növényekről használtatik. Elfagytak a fák virágai, a vetések. V. ö. FAGY.
MEGFÁGYÁS, (meg-fagyás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami megfagy. Meyfagyás ellen
jó melegen öltözködni. A szőlőtőkéket, gyöngébb növényeket megfagyás ellen ganajjal befödni. V. ő. MEGFAGY.
MEGFAGYASZT , (meg-fagyaszt) ősz. áth.
Eszközli , hogy valaki vagy valami megfagy. A
csikorgó hidegben künn hagyott borjukat megfagyasztani. A kemény tél megfagyasztja a vizeket. Átv. ért. 1.
MEGFAGYLAL, V. ö. FAGYASZT.
MEGFAGYASZTAL, (meg-fagyasztal) ősz. áth.
Inkább átv. értelemben használtatik. L. MEGFAGYLAK
MEGFAGYLAL, (meg-fagylal) ősz. áth. Fagyossá tesz, eszközli, 'okozza, hogy megfagyjon valami, tulajdon és átv. ért.
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MEGFARMATRINGOZ , (meg-farmatringoz)
082. áth. Hadi törvényszék ítéleténél fogva farmatringgal megver, megbüntet. Bégente a huszárokat
vesstötés helyett megfarmalringozták. V. ö. FARMATKING.
MEGFARTAT, (rr.eg-fartat) ősz. áth. Tulajd.
ért. a barmot ütés verés által majd ide majd oda farolni kényszeríti. A lócsistárok meg szokták fartatni a
vásárra kiállított lovakat. Atv. ért. és népies kifejezéssel ám. valakit szoros kérdőre vesz, fogárd módon
vallat, szigorú vizsgálat által megforgat. Megfartatni
a törvénynek elé idézett bűntettest. Megfartatni valamely tanulmányból a növendéket. Alsó népies írásmódba való kifejezés. Máskép : megfirtat. V. ö. FAKTAT.
MEGFARTOL, (meg-fartol) ősz. önh. Mondják
a marháról, midőn farával félre vagy oldalt fordul
(bevégzetten).
MEGFARTOLTAT, (meg-fartoltat) ősz. miv.
Eszközli, hogy a marha megfartoljon.
MEGFÁSÍT, (meg-fásít) ősz. áth. Megtompít,
vagyis oly érzéketlenné tesz valakit,mint a fa. A stüntelen szenvedés megfástíottaMonái&k képes kifejezéssel
a szívről, kedélyről is. Máskép: dfdsü.
MEGFÁSODIK, (meg-ftaodik) ősz. k. 1) Mondják bizonyos gyökerekről, melyeknek húsai megszálkásodnak. Megfásodik a karaláb, retek, fonót répa.
2) Átv. ért. Érzékei megtompolnak, elvesztik fogékonyságokat, mint a fa. Máskép: megfátul. V. ö.
FÁS.
MEGFÁSÚL, (meg-fásúl) ősz. önh. 1. MEGFÁ
SODffi.
MEGFATTYAZ, (meg-fattyaz) ősz. áth. A növénynek buján sarjadzó hajtásait levágja, kitépi.
Megfattyaisni a Wrokbutát, a szőlővenyigét. V. ö. FATTYU, FATTYAZ.
MEGFATTYAZIK, (meg-fattyazik) ősz. k. Oly
nőszemélyről mondják, ki törvénytelen magzatot szül.
Hajadon korában kétszer is megfattyatott. V. ö. FATYTYAZffi.
MEGFÁZÁS, (meg-fázás) ősz. fii. Állapot, midőn valamely állatnak belső melegségét a külső hideg fölülmúlja. Megfázás ellen jó betakaródzni. Rokon értelmű hozzá a meghűlés, mely azonban a megfázásnak bizonyos fokát jelenti, s használtatik nem
csak állatokról, hanem lelketlen testekről is. 1. MEGHŰLÉS.
MEGFÁZIK, (meg-fázik) ősz. k. A légnek hideg mérséklete nagyobb hatást gyakorol raja, hogysem azt saját állati melegsége által visszaverhetné.
Innen van, hogy ugyanazon külső körülményekben
egyik ember vagy állat megfázhatik, a másik pedig
nem. Ez áll ugyanazon állati testnek egyes részeire
nézve is. A fülek, ujjak előbb megfáznak , mint a
karok.
„Hószin nyakad, gyönge vállad megfázik."
Népdal.
V. ö. FÁZIK és MEGHŰL.
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MEGFÁZÍT, (meg-fázít) ősz. áth. Okozza, hogy
megfázzék valaki vagy valami. A csípős szél megfázüja a füleket.
MEGFÁZÚL, (meg fázúl) ősz. önh. 1. MEGFÁZIK.
MEGFÉCSCSENT , (meg-fécscsent) ősz. átfa.
Fecscsenő nedvvel meghint, megönt valakit v. valamit. A sárban elrobogó szekér megfecscsenti a kStelUvöket. Fris vittel megfecsotenteni a virágot. Seprés elölt
megfecscsenteni át udvart. V. ö. FÉC8CSENT.
MEGFÉCSKEND v. —FECSKENDEZ, (megfécskend v. fecskendez) ősz. gyak. áth. Bizonyos fecskendő eszközzel megöntöz, megnedvesít valamit Megfecskendezni a tűset. Vízi puskával megfecskendeati a
marakodó ebeket. V. ö. FÉCSKFND, FECSKENDEZ.
MEGFED v. —FED, (meg-fed v. —fed) ősz.
áth. Szoros ért. valamely épületnek takaró tetőt, fedőléket csinál. Megfedni a hasat cseréppel, náddal,
zsúppal, a templomot réttel, a tornyot bádoggal. Szélesb ért akármifele testnek, vagy térnek födelet készít. Megfedni a pipát, poharat. Megfedni az utatá
szekeret. V. ö. FED.
MEGFEDD, (meg-fedd) ősz. áth. Valakit megfenyít, megdorgál, megszid. Megfeddeni a tícsapongókat. Kemény szavakkal megfeddeni a ssófogadallan
gyermeket. Fedd meg te tanejtványidat, (increpa discipulos tuoz).Megfeddi e világot Mbtr82,(arguet mundom
de peccato.) Münch. cod.). V. ö. FEDD.
MEGFEDDÉ8, (meg-feddés) ősz. fo. Cselekvés,
illetőleg dorgálás, fenyítés, mely által megfeddenek
valakit.
MEGFEDÉS v. —FEDÉS, (meg-fedós) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valamit megfednek, továbbá, az
ily cselekvés által létre hozott mtt. A ház megfedétével foglaUeodni. A templom megfedése sokba terült. V.
ö. FEDÉS.
MEGFEGY, (meg-fegy) régies ősz. áth. Ám. a
ma szokottabb ,megfenyít(. V. ő. FEGY, (1).
MEGFEGYELMEZ, (meg-fegyelmez) öaz. áth.
Megfenyít, megbüntet. A Nádor-codezben „magát
(bűntől) megfegyehnezni" ám. magát megtartóztatni.
MEGFEGYÍT, (meg-fegyít) régies áth. Ám.
megfenyít.
MEGFEHÉREDIK v. - FEHÉRÉSZIK, (megfehérédik) ősz. k. Ami más színű volt, fehérré változik által. A szürke ló vénségére megfehéredik. A sterecsen soha sem fehéredik meg. Néha ám. szokott fehérségét visszakapja. A mocskos üngök mosásban megfeherédnek. A nap barnüotta arct ismét megfehéredik a
szobában. V. ö. FEHÉR.
MEGFEHÉRÍT v. —FEHÉRÍT, (meg-fehérit)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami fehérre változzék.
Mészszel, krétával megfehéríteni valamit. A vásznat
folytonos öntözés és napon szárítás által megfehérüeni.
A fekete fogakat bizonyos szerekkel mtgfehéríteni. Hajra, szőrre vonatkozólag ám. megosztó. V. ö. FEHÉRÍT.
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MEGFEHÉRÜL v. —FEHÉRÜL, (meg-fehéMEGFEKÉLYÉSÉDIK, (meg-fekélyésédik) ősz.
rfil) OBI. önh. 1. MEGFEHÉRÉDIK.
k. Fekélyek lepik meg. Égést teste megfekélyesedett.
MEGFEJ, (meg-fej) ősz. áth. A nöállat emlőjé- V. ö. FEKÉLY.
MEGFEKETÉDIK, (meg-feketédik) ősz. k. Febe*, tőgyében levő tejet kinyomja. Megfejni a teheneket, juhokat, kecskéket. Ötét is meglehet fejni egy tál ketévé leszen, fekete szint ölt. Haja meg fehéredet t,
korpánál. (Km.). Midőn viszonynév nélkül használ- fogai pedig megfeketedlek.
MEGFEKETÍT v. —FEKET1T, (meg feketít)
tatik,'ám. a fejest teljesen bevégzi. Ha megfejtél, láss
egyéb dolgod után. Át egyik bojtár már megfejelt, a má- ősz. áth. Aminek más színe volt, feketévé teszi, olyansik móri fej. Átv. ért. megfejni valakit, ám. erszényét ra festi. Kátránynyal, szurokkal megfekettíeni a hajót.
jól meghúzni, pénzét kicsalni. Némely vendéglőtök jól Festékkel megfekettíeni a vörös vagy ősz hajakat. V. ö.
FEKETE.
megfejik át utast.
MEGFEKETÜL v. —FEKETÜL, (meg-fekeMEGFEJEL, (meg-fejel) ősz. 4th. Mondák oly
tül) ősz. önh. 1. MEGFEKETÉDIK.
lábbeliről, melynek szára van, midőn elszakadt feje
MEGFÉKEZ, (meg-fékez) ősz. áth. Fékkel elhelyett újat varrnak vagy kötnek bele, vagy toldalát ; fékkel megköt, fejére féket vet. Átv. ért. megnak hozza. Megfejelni a csizmát, sarut. Megfejelni a
harisnyát. Megfejelni a kSpüt, Szabó D. szerént ám. a zaboláz, kicsapongásoktól elvon, megakadályoz; hatalma alá hajt vagy kerít.
megtelt köpüt más üressel megtoldani. Átv. ért. miMEGFEKSZIK v. — FEKÜSZIK, (meg-fekdőn azt mondják valakiről, hogy jó volna St megfeszik
v.
—feküszik) ősz. k. 1) Mondjuk ruháról, mijelni, ám. vén fejét jó volna megfiatalítani, vagyis
dőn feszesen, szorosan a testhez illik, midőn bngyokár jó fejeért, hogy meg kell vénülnie.
gósan vagy ránczosan nem áll. Megfekszik rajta a
MEGFEJÉRÉDIK; MEGFEJÉRÍT, I. MEG- dolmány, nadrág. 2) Azon test, melyet valahová beFEHERÉDIK ; MEGFEHÉRÍT.
szorítanak, betesznek, becsíptetnek, az illető helyet
MEGFEJEZ, (meg-fejez) ősz. áth. Bizonyos elfoglalja, azaz öszve nem zsugorodik, hanem egész
müveknek, eszközöknek fejet csinál. Megfejezni a sze- terjedelmében fekve marad. Megfekszik a ládába raget, nyerget. Megfejexni át oszlopot. Csak oly tárgyak- kott holmi. Megfekszik a kocsiban, mint a falusi biró.
ról használtatik, melyeknek tetővégét átv. értelemben (Km.). 3) Tárgyesetes viszonynéwel megfekünni vafejnek mondjuk.
lamit, ám. rajta vagy benne folytonosan fekve maMEGFEJT, (meg-fejt) ősz. áth. Szoros ért. el- radni. A nehéz étel megfekszi a gyomrot. Úgy megvervont dolgokról, nevezetesen bonyolódott, homályos, ték volt, hogy sokáig megfeklttte az ágyat.
szövevényes kérdések, események, rejtélyek, titkok
MEGFELEDKEZIK, (meg-feledkézik) ősz. k.
stb. felől mondatik, midőn azokat valaki tisztára, vi- Leható ragu viszonynéwel ám. valamiről gondolkodlágosságra deríti. Megfejteni a példabeszédet, rejtélyt. ni, gondoskodni megszfin, valamit elmulaszt. EgéMegfejteni át álmokat. Megfejteni valamely nehéz, szS- szen megfeledkeztél rólunk. Emberi méltóságáról, rangvevényes kérdést. Megfejteni az elavult stókat. A régi- járól megfeledkezni, ám. úgy cselekedni, mintha nem
eknél eléfordúl ,bont, el- vagy ,szétbont' értelemben. tudná, hogy ember, hogy rangbeli személy. Itt a meg
„Fehétek meg (fejtsétek meg) e templomot." „Tör- felcserélhető el igekötővel: elfeledkezik. V. ö. FELEDvényt fejtenem." Tátrosi cod. V. ö. FEJT.
KEZIK.
MEGFELEGESÍT, (meg-felegesít) Ősz. áth. A
MEGFEJTÉGET, (meg-fejtéget) ősz. áth. Valamely bonyolódott szövevényes, rejtélyes dolgot rész- kapnikbányai szójárás szerént ám. megfelez, megről részre, pontról pontra megfejt. V. ö. MEGFEJT. csonkít valamely öszveget. (Lőrincz K.).
MEGFELEJTKÉZIK, lásd : MEGFELEDKEMEGFEJTÉS, (meg-fejtés) ősz. fh. Cselekvés,
ZIK.
mely által valamit megfejtőnk, továbbá azon észmü,
MEGFELEL, (meg-felel) ősz. önh. 1) A tett
mely ezen cselekvésnek eredménye. Némely rejtélyek
megfejtésivel vesződni. A hírlapban föltett rejtett szó kérdésre határozottan vagy kielégítőleg válaszol. Az
ellenvetésekre megfelelni. Az ellenfél ügyvédének megmegfejtését a j»vö stámban közleni.
felélni. 2) Átv. ért. olyan, amilyennek bizonyos köMEGFEJTHETETLEN, MEGFEJTHETLEK, rülményhez vagy kívánalomhoz mérve lennie kell.
(meg-fejthet[et]len) ősz. mn. A mit megfejteni nem
Általában tulajdonító ragu viszonynéwel használtalehet. Határozóként ám. meg nem fejthető módon tik, mely úgy áll a cselekvés irányában, mint a felvagy állapotban, megfejthetetlenül.
adat a megfejtésre nézve. Megfelelni kötelességének,
MEGFEJTHETŐ, (meg-fejthető) ősz. mn. Amit hivatásának. Megfelelni a köz várakozásnak, a remeg lehet fejteni. Éten feladat nehezen megfejthető ménynek.
mást jelent, mint: nehezen fejthető meg; amott az erős
„Itt fiit velem legutolszor,
hangsúly a meg igekötőn, emitt a nehezen igehatároEngem általölelve,
zón fekszik.
S hű szerelnie szerelmemnek
MEGFEJTHETÖLEG, (meg-fejthetőleg) ősz.
Teljesen megfelelve."
ih. Megfejthető módon.
Csobáncz, Kisfaludy S.
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Itt a kötelesség, hivatás, várakozás, remény, s egyik
szív szerelme mintegy feladatként állanak. Néha ám.
nem fél, szembe száll, az ellenerőt visszatorolja. Oly
erős, hogy háromnak is megfelel. Csak jöjjön, majd
megfelelek neki. V. ő. FELEL.
MEGFÉLELMIK, a régieknél betfihelycserével
gyakran eléjön ,megfélemlik' helyett L. ezt.
MEGFELELŐ, (meg-felelő) ősz. mn. Ami a reménynek, várakozásnak stb. megfelel. V. ö. MEGFELEL.
MEGFELELŐLEG, (meg-felelőleg) ősz. ih. A
reménynek, várakozásnak stb. megfelelő módon. V.
ö. MEGFELEL.
MEGFÉLEMIK , (meg-félemik) ősz. k. Félni
kezd, félelem fogja el. „Igön megfelelnének, és dicsérék Istent mondván: Bizony Isten fia vala ez."
Nádor-codex 293. 1. „Igen megfélemének ő orczájától." Bécsi cod. Judith IV. .
MEGFÉLEMÍT, (meg-félemít) ősz. áth. Megijeszt, eszközli vagy okozza, hogy valakit félelem
fog el.
MEGFELEMLIK, (meg-félemiik) ősz. k. Meglepi a félelem ; férni kezd; megijed. A fenyegető hírre
megfilemleni. A kisded hadsereg a nagy hadi erő
lati rá megfélemlett.
„Herczeg ottan megfélemlék ,
Seregekkel gyülekezék."
Csáti Demeter.
V. ö. FÉLEMLIK.
MEGFÉLEMLÍT, (meg-félemlít) 1. MEGFÉLEMÍT.
MEGFÉLÉNKÍT v. —FÉLÉNKIT, (meg-félénkít) ősz. áth. Valakit félénkké tesz. A gySngeség,
erőtlenség Öntudata megfélénleíti ás embert. V. ő. FÉLÉNK.
MEGFÉLÉNKÜL v. —FÉLÉNKÜL, (meg-félénkűl) ősz. önh. Saját gyöngeségének, erőtlenségének öntudata, s az ellenerő, vagy veszély megismerése miatt félénkké lesz. V. ö. FÉLÉNK.
MEGFELEZ (meg-felez) ősz. áth. Felét veszi
vagy osztja valaminek, általán megfogyaszt vagy
csonkít valamit.
„Megfelezed tennap királyi személyed;
Boldogtalan ! ebből nagy leszen a kár még;
Hús, vér az öcsédé: te maradsz az árnyék."
Buda halála (Arany J.-tól).
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MEGFENEKLÉS, (meg-feneklés) ősz. &. Állapot, midőn valami megfeneklik.
MEGFENEKLIK, (meg-feneklik) ősz. k. Szoros ért. a vízi jármű feneket érve, vagy fenekánéi
fogva megsülyed, megakad. Csekély vtíben megfeneklik a hajó. Mondják szekérről is, midőn tengelye a
sárt .érvén tovább nem mozdulhat
MEGFENYEGET, (meg-fenyéget) ősz. gyak.
átb. Valakit fenyegetve megint, megijeszt Saóval
megfenyegetni valakit. A távollevőt kézzel vagy bottal
megfenyegetni. V. ö. FENYEGET.
MEGFÉNYÉSÉDIK, (meg-fényésédik) 5sz. k,
Fényessé alakúi által. Csiszolásban megféayetedík a
vas. V. ö. FÉNYES.
MEGFÉNYÉ8ÍT v. —FÉNYÉSIT, (meg-fényésít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami fényessé alakaljon. KVszMikövön megfényestíeni a vasestkStSkrt. A
régieknél átv. ért „Fényesén meg (fényeaíjj v. fényesíts meg) engemet tenennálad." „Én tégedet megfényesej tettelek" (Ego te clarificavi. Tatrosi codez).
V. ö. FÉNYES.
MEGFÉNYÉSÜL v. —FÉNYESÜL, (meg-fenyesül) ősz. önh. L. MEGFÉNYÉSÉDIK.
MEGFENYÍT, (meg-fenyít) őse. áth. Elkövetett bűnéért megbüntet, meglakoltál valakit. Megfenyíteni a tolvajokat. Néha szelídebb ért ám. megfedd, fenyegetve megijeszt A csintalan fiúkat megfenyítem.
MEGFENYÍT, (meg-fényít) 1. MEGFÉNYESÍT.
MEGFÉNYMÁZOL, (meg-fény-mázol) ősz. áth.
Fénymázzal megken, megtisztít valamit. Megfénymázolni a csizmát, sarut. V. ö. FÉNYMÁZ.
MEGFÉR, (meg-fér) ősz. önh. 1) Bizonyos térben elegendő helye van. E kis szobában három ágy
meg nem fér. Oly nagy aklot épített, 'melyben ezer jvk
megfér.
„Együgyü eleink egy tálhoz Ültének
Asztalnál, egy házban együtt megtértének. *
B. Orczy Lőrincz.
A megfér és belefér között azon különbség látszik lenni, hogy az első nem tölti be egészen a helyet, s némi üres tért hagy; ellenben a másik az egész hely
betöltésére vonatkozik, pl. valamely szobába beleférhet harmincz ember, de meg nem férnek (sxabadon nem .foroghatnak) benne. 2) Valakivel megférni, ám. bizonyos helyen lakva, vagy viszonyban
élve megegyezni, egymásnak terhére nem lenni. Veszekedő társsal nehéz egy stobában vagy hátban -megférni. Nehezen fér meg egy stemeten két kokat. (Ka.)
Két dudás egy csárdában meg nem fér. (Km.).

MEGFEN, (meg-fen) ősz. áth. Valamit fenve
megélesít, megfényesít, megtisztít. Aczéllal megfenni
a kést, kövei a kaszát. Megfenni a borotvát. V. ö.
FEN.
MEGFENEKEL, (meg-fenekel) ősz. áth. Bizonyos edényeket fenékkel ellát. Megfenekelni a hordót,
„Hidd el, két boldog szerelmes
sajtárt, csöbrét, vedret. Átv. tréfás ért. valakit megfeKis kunyhóban is megfér."
neketni, ám. alfelét megverni.
Szemere Pál.
MEGFENEKELES, (meg-fenekelés) ösz.fn. Cselekvés, midőn valamit vagy átv. tréfás ért valakit Néha a meg felcserélhető eí-vel. pl. Kit helyen tok
ember elfér. V. ö. FÉR.
megfenekelnek.
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MEGFÉSÜLKÖDIK, (meg-fésfilködik) ősz. k.
MEGFÉRCZEL, (meg-férczel) ősz. átb. Férczelve ösxvebakgat.
Megfésüli magát, haját fésűvel rendbe szedi. Reggel
MEGFÉRGE8ÉDIK, (meg-férgesédik) ősz. k. meymotdani, és megfésülkSdni. V. ö. FÉSÜL.
MEGFESZÍT, (meg-feszít) ősz. áth. Valamely
A férgek meglepik ; férgekkel megtelik. A vén tojt
megférgesedik. A fejről mondva ám. megtetvesedik. V. rugalmas testetmegnyújt, egyszersmind megmerevít, s
mozdulatlanná tesz. MegfestÜeni a húrt, kStelet. Megö. FÉRGES.
fessfíeni
a lábat, kart. Ás ökUISdtS bikák megférniük
MEGFERTEZ v. —PERTÉZ, (meg-fertez) lnyakaikat. Megfeszíteni a szűk ruhát. Különösen ám.
MEGFERTŐZ.
valakit keresztre húz és fölszegez. Krisztus urunkat
MEGFERTŐZ, (meg-fértöz) Ősz. áth. Szoroa ért megfeszítették a teidók. Átv. ért. valamit végsőségig
sárral, iszappal bemocskít. Szélesb. ért. ondók, tiszerőtet, túlcsigáz. V. ö. FESZÍT.
tátalan nedvvel becsunyít; erkölcsi ért. megszeplősít
MEGFÉSZKEL, (meg-fészkel) ősz. önh. Visz'
V. 6. FERTŐ, FERTŐZ.
szaható névmással, ám. valahol maradandó lakhelye*
MEGFERTŐZIK, (meg-fértözik) ősz. k. Fertő- csinál magának, hol, mint madár a fészkében, meg'
zött állapotba jut. „Nem fertőzik meg a test, ha az telepedik. Különösen mondják jövevény, vagy csaakarat rejája nem enged." Debreczeni Legendás- vargó, vándorló, utált emberről, midőn mintegy tola
könyv. (Toldy F. kiadása. 23. 1.).
kodva, mások tetszése ellen, befúrja magát valahová.
MEGFÉRTÖZTET , (meg-fértőztet) ősz. áth. Bisonyos emberek egétten megfészkeUék magukat vároEszközli, hogy valaki vagy valami megfertőzzék, sunkban.
vagyis sártól, iszaptól, mocsoktól undokká legyen.
MEGFESZÜL, (meg-feszül) ősi. önh. Valamely
Átv. ért. ám. megtisztátalanít, megszentségtelenít. rugalmas, nyulékony test kitágulva, kinyúlva meg„És ők nem ménének be a tanácsházba(v. törvényház- inerevül. Testén megfeszül a stülc ruha. A ctigázott húr.
ba)- hogy meg ne fertöztesaenek (v. fértéztetnének; ne kötél megfettul. Átv. ért. túlságosan erőködik. Megcontaminarentur, Tatrosi cod. Káldy. Károlyi). To- feszül át én. Ha megfestUlgg előttem, sem adok. (Km.),
vábbá ám. megszeplősít. Különösen: magái megfertőz- V. ö. FESZÜL.
tetni, ám. nemi magvát természet elleni módon elhajMEGFIADZIK, (meg-fiadzik) ősz. k. Általánostani. V. ö. FERTŐZTET.
ságban szólva mondják négylábú apróbb nőstény álMEGFESEL, (meg-fesel) ősz. önh. Székely táj- latról, mely, midőn megszaporodik, rendszerént egyszólás szerént ám. valakitől vagy valamitől megsza- nél többet szokott szülni, és az egész szülésen már
badd!, megmenekedik, megvál. V. ö. FESEL.
általesett. „A róka is ugyanazon fa alatt megfiazék"
MEGFESLETIK v. — FESLETTETIK vagy Pesti Gábor meséi. Átv. ért. mondják más testről is,
—FESELTETIK, (meg-fesletik) régies ősz. külsz. midőn kisarjadzik, s kicsinben hasonló mása képzőMegrontatik, megbontatik; megbontakozik vagy bom- dik, pl. megfiadfott a* orra, ám. nagy bibircsó nőtt
ladozik. „Ne feseltessék meg Mojzesnek törvénye." rajta. Medfiadiüc át uborka, kápostta, midőn oldalán
„Nem feslethetík meg az irás." Tatrosi codez. „Én csomós büborodás támad. V. ö. FI, FIADZIK
aram, te látásodban megfesletének én ízim" (dissoluMEGFIGYEL, (meg-figyel) ősz. áth. Figyelve
tae sünt compages meae). „És kövek megfesletteté- megismer, megtud, megészlel valamit.
nek" (petrae dissolutae sönt. Bécsi cod.).
MEGFIRTAT, MEGFIRTONGAT, (meg-firtat
MEGFEST, (meg-fest) ősz. áth. Festékkel bi- v. — firtongat) 1. MEGFORTAT, 2).
zonyos szint ad valaminek. A vástnat kékre, tarkára
MEGFITÚL, (meg-fitűl) ősz. önh. Fitossá le.
megfesteni. Megfesteni át aratót, ajakai, hajat, stemöl- szén (bevégzetten). V. ö. FITÜL.
dölcVt. Mondják a nap sugarairól is, midőn valamely
MEGFIZET, (meg-fizet) ősz. áth. Szoros ért.
testnek bizonyos szint adnak. Arctát megfestette a bizonyos tartozást pénzben megad, illetőleg visszaténap, t. i. (barnára) V. ö. FEST.
rít. Megfitetni át adót, a hátbért, a kölcsönt. Fizesd
MEGFÉSÜL, (meg-fésül) ősz. áth. Fésűvel meg- meg, amivel tartótól. Fizesd meg a kárt. Szélesb átv.
tisztít, megsimít, elrendez holmi haj- szőr- gyapjuféle ért. valamiért jót vagy roszat viszonoz, mely esetben
testeket, s illetőleg, a hajas, szőrös, gyapjas állatokat. a viszonzás jutalom vagy büntetés gyanánt vétetik.
MegfésUlni a baglyot hajat. MegfétUlni a ló serényét, Isten fittese meg, ami jót tettetek velem. Majd megfitea kutya storét. A bortat gyereket meg fésülni.
tem én ezt neked. Néha tárgyesetes viszonynév nélkül
ám. lakói valamiért. Ifjúsági bibiéiért vénségében fize„Fodor hajatokat meg ne fésüljétek."
tett meg. V. ö. FIZET.
Feddő ének a XVI-dik száz.
MEGFODORÍT v. —FODORIT, (meg-fodorít)
Átv. népies kifejezéssel megfétUlni valakit, ám. haját ősz. áth. Úgy megcsavar, megteker valamit, hogy fodjól megtépni, megczibálni, ránczigálni.
ros legyen. Megfodorítani a hajfürtVket. V. ö. FOMEGFÉSÜLÉS, (meg-fésülés) ősz. fa. Cselek- DOR.
vés, illetőleg tisztázás, rendezés, midőn megfésülnek
MEGFODROSÍT, (meg-fodrosít) ősz. áth. Fodrossá teszen.
valamit.
15
AKAD. HAOV SZÓT AB IV. KÖT.
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MEGFODROZ, (meg-fodroz) fez. áth. Fodorral
ellát, felkészít
MEGFOG,(meg-fog) ősz. áth. 1) Állatról szólva
valamit kezébe, körme köaé, szájába etb. vesz, és
megtart. Kit késtel megfogta a, kötelet. A madár körmeivel megfogja a» ágat, midiin rátzátt. A rák megfogja oltóival a pondrót ágacskát. Nevéé semmi, fogd meg
jól. Fogd meg a hanyatlót, hogy el ne esték. 2) Fogva
megragad, hatalmába kerít A* agár megfogja a nyulat, a maetka az egeret, a tat a galambot. A rendörök
megfogják a tolvajt. A uükevényeket megfogták.
„Mert ő megfogaték, és alá vitetek."
Tinódi.
„Ezer tőrt és gyilkot vetett,
Hogy megfogja madarát."
Kisfaludy 8.
3) Mondják ragadós, tapadó testekről, midőn más
testhez odatapadnak. A fUtt megfogja a falakat. A
sturok, enyv megfogja a keséket. Át olajat f ették jobban megfogja a fát, mint a* olajatlan. 4) Átv. ért. valamit észszel folér, és belát. Megfogni a mondottakat.
A» elvont tárgyakat nehezebb megfogni, mint a tapatztalatiakat. Meg nem foghatom a* okát. 5) Megfog valakit az átok, ám. beteljesedik rajta.
„Átok fogta meg a magyart,
Hogy az soha együtt nem tart."
Népdal.
„Fogjon is meg az én átkom,
Igaz seűbéli bánatom."
Székely népdal.
Megfog valakit a szerelem, ám. hatalmába kerít.
„Három esztendővel tovább éltem volna,
Ha a te szerelmed meg nem fogott volna."
Népdal. (Erdélyi J. gyűjt).
6) A régieknél jelenti azt is, amit az egyszerű ,fog'
ige t. i. kezd. „Ki készeritte tégödet megfogni (megv. elkezdeni) ammit el nem lékelhetsz" (tökélhetsz,
azaz végezhetsz). Nádor codez. 665.1. V. ö. FOG ige.
MEGFOGAD, (meg-fogad) ősz. áth. 1) Valakivel szerződik, hogy bizonyos bérért némi szolgálatot
tegyen neki. Megfogadni át aratátra ajánlkozó napszámotokat. Év hitéltével a ételedet újra megfogadni.
EUSbb megpróbálom, ha jó dolgot-e, azután fogadom
meg. 2) Felteszi magában, vagy megígéri, hogy valamit elkövet, vagy el nem követ. Megfogadta, hogy Usonyot napokon bojtölni fog. Megfogadta, hogy toha
sem megyén lopni. Fogadd meg, hogy eljött. BeettUetére megfogadta, hogy a rendelt napon lefizeti tartozását, ff) Megfogadni a jó ttot, tanácsot ám. a szerént
tenni. V. ö. FOGAD.
MEGFOGANIK, MEGFOGANODIK, (meg-foganik v. — foganodik) 1. MEGFOGANSZIK.
MEGFOGANOSZIK v. —FOGANSZ1K, (megfoganoszik v. —foganszik) ősz. k. 1) Az állati nemző
mag élővé lesz, t. i. a nő méhében. 2) A növénynek
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magva, vagy tenyésztő ága, sarja stb. életnek indul
azaz csírázik, gyökeret ver, s további fejlődéinek
mintegy alapját megkezdi.
MEGFOGANTYÚZ, (meg-fogantyúz) öu. áth.
Fogantyúval ellát.
MEGFOGÁS, (meg-fogás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamit megfog, ezen igének minden
jelentésében; különösebben annyi is mint fogalom.
MEGFOGASOL, (meg-fogasol) ősz. áth. Fogassal, azaz boronával megroncsolja, pl. a gyepes vagy
göröncsös földet Megfogaiolni a kenderi, ám. megge •
rebenelni (Szabó D.).
MEGFOGAT, (1), (meg-fogat) ősz. miv. Esz
közli, hogy valami vagy valaki valamit megfogjon. V.
Ö. MEGFOG.
MEGFOGAT, (2), (meg-fogat) ősz. fa. L. FOGALOM.
MEGFOGAZ, (meg-fogaz) ősz. áth. Fogakkal
fölszerel, ellát Mondják oly testekről vagy eaaközökről, melyeknek átvitt értelmű fogaik vannak. Megfogazni a malomkereket, a villát, a fésűt. Megfogant*
a boronát, gerebent. Néha ám. megcsipkéz, azaz valaminek széleit úgy kimetéli, mintha kiálló fogai volnának.
MEGFOGHATATLAN v. —FOGHATL.AN,
(meg-foghat[at]lan) ősz. áth. Átv. ért amit észszel felérni, minek okát megérteni nem lehet; mi az ész határain túl fekszik. Megfoghatatlan vallásitUkok.Néha
mint nagyító jelző használtatik oly dolgokról, melyek
a magok nemében szokatlanok, a többi rokon nemitekkel nem látszanak öszvefüggeni,* melyek némi ellenkezést foglalnak magokban. Megfoghatatlan gyorsaságú távirda. Ezen ember jelen magaviselete a régihez képest megfoghatatlan. Határozóként ám. meg
nem foghatólag, megfoghatatlanul.
MEGFOGHATATLANSÁG v. — FOGHATLANSÁG, (meg-foghat[at]lanság) ősz. fa. Valaminek
oly viszonylagos tulajdonsága, melynél fogva azt határozott észszel fölérni lehetetlen. V. ö. MEGFOGHATATLAN.
MEGFOGHATÓ, (meg-fogható) ősz. ma. Átv.
ért. amit észszel megfogni lehet, ami magában világos. Az könnyen megfogható dolog.
MEGFOGHATÓLAG, (meg-foghatólag) ö«*. ib.
Oly értelmesen, oly világosan, hogy esessél fölérni és
általlátni lehessen. A tantárgyakat megfoghatólag átadni. Ez megfoghatólag volt mondva.
MEGFOGÓDZIK, (meg-fogódzik) ősz. belaa. 1)
Más testet megfog, s attól viszonyosán mintegy fogva
fen tart ja magát. A meredek hegyen mászkáló meg megfogódzik a bokrokba. A patakon átgázoló fiák megfogódzanak. Fogódzzál meg az ágba, hogy le ne ettél a
fáról. A macska megfogódzik hegyet körmeivel. 2) Valamibe bele akad, és fogva marad. A kit madár megfogódzott a torben, a légy a pókhálóban. V. ö. FOGÓDZIK.
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MEGPOGZIK, (meg-fogzik) ősz. k. Mondjuk
kisdedrdl, midőn első fogai kinőnek. A kit fiam már
megfogtoU.
MEGFOGY, (meg-fogy) ősz. önh. Nagysága, sokasága, száma megkevesedik, kisebbé lesz. Rokon
értelmű vele a* elfogy. Különösen ám. ás állati tért
megsoványodik. MióUa nem láttalak, igen megfogyál.
Betegségbe* megfagyni- V. 5. FOGY.
MEGFOGYASZT, (meg-fogyaszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy megfogyjon valami. A háború megfőgyasttotta a* élelemstereket. 2) Megsoványít A tartót
betegtég megfogyasttotta ttegényt. V. ö. FOGYASZT.
MEGFOGYATKOZIK, (meg-fogyatkozik) ősz.
k. Folytonosan fogyva megkevesbedik, megkisebbedik. Sok vittontagtág miatt tetti lelki ereje vagy erejében megfogyatkoeott. Pesti Gábornál ,eréjétől', ami ma
szokatlan. „Hogy meg ne fogyatkozjék te hűtőd" (nt
non deficiat fides tua. Tatrosi codez). „Házam semmibe íenéköd meg nem fogyatkozik." Nádor-codex.
379. 1. „Hogy hivatalunknak és országunk végezésének meg ne fogyatkozzunk. * (Gr. Eszterházy Miklós nádor levele 1627-ből). V. ö. FOGYATKOZIK.
MEGFOJT, (meg-fojt) ősz. áth. Szoros ért. Az
állat életét az által veszi el, hogy lélekzetét akadályozza, s egészen elzárja. Torkon stortíva, száját betömve megfojtani valakit. A sürU fütt, a ttájba ömlő
vif megfojtja a* embert. V. 6. FOJT.
MEGFOJTÁS, (meg-fojtás) ősz. fa. Cselekvés,
illetőleg erőszaktétel, midőn embert vagy más élő állatot megfojtanak.
MEGFÓKODIK, (meg-fókodik) ősz. k. Öszve
van húzva a megfuallcodik v. fuvalkodik igéből, s ám.
a szemek folytonos fúrása által megszárad, megszikkad. Különösebben .fnvalkodik' a székelyeknél divatos. Mig a fold ttiae egy letétit nem fuvalkodik, hastontalan a, ttántát; e* itt már tieztestégeten mégfuvalkodott. (Kriza J.).
MEGFOLD, (meg-fold) ősz. áth. Egy foltot felvanrva megtold valamit V. ö. MEGFOLTOZ.
MEGFOLTOZ, (meg-foltoz) ősz. áth. 1) Egy
vagy több foltot varrva, vetve, megjavít, megigazít
valamely rongyos ruhaneműt. Megfoltotni aa ócska
nadrágot, csismát, üngot, lepedőt. í) Szélesb ért. valaminek romlott részeit kijavítja, hézagait betölti.
Megfoltotni a háttetSt, a falakat. Megfoltotni dróttal
a repedt fazekakat. A katánt megfoltotta a réamíves.
V. ö. FOLT.
MEGFOLTOZGAT, (meg-foltozgat) ősz. gyak.
áth. Több likat, hézagot, repedést stb. foltokkal becsinál. Megfoliotgatni a könyökökön ét hónok alatt kistakadotott Vngíft. Megfoltotgatni a golyók által megKkgaíott bástyafalakat. Megfoltotgatni a hajót.
MEGFOLYATIK, (meg-folyatik) ősz. k. Mondják tehénről, midőn a bikával párosodik. Máskép:
megtífekedik, megfutoi. A kanosa megtárlik, az eme
diaznó meggörög v. megtág stb. Használtatik ik nélkül
is: megfolyat.
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MEGFON, (meg-fon) ősz. fn. Bizonyos menynyiségii kendert, lent, selymet, gyapjút stb. fonallá
alakít. Naponként egy font szüstt megfonni. Elten gép
egy óra alatt több font selymet megfon. V. ö. FON.
MEGFONNYAD, (meg-fonnyad) ősz. önh.
Tulajd. ért. a növénynek levelei, a virágnak szirmai,
a szükséges nedvek hiánya miatt megzsugorodnak, s
úgy öszvetekerődnek, mintha fonallá sodortatnának.
Megfonnyadtak a levelek. Szélesb ért. a növényi és
állati testek bizonyos belső betegség következtében,
s leginkább a nedvek hiánya, vagy megromlása miatt megránczosodnak. Arctan, kezén, megfonnyadt a
bSr. A kivágott vagy kitörött fának ágai megfonnyadnak. V. ö. FONNYAD.
MEGFONNYASZT, (meg-fonnyaszt) ősz. áth.
Eszközli, hogy a növényi vagy állati test részei megfonnyadnak. A forró nap megfonnyatttja a fák leveleit. A növényt megfonnyatttják a tövén rágódó férgek. V. ö. MEGFONNYAD.
MEGFONTOL, (meg-fontol) ősz. áth. 1) Szoros
tulajd. ért. valaminek súlyát fontszámra meghatározza. Megfontolni a katonák kenyerét. A minek súlya
mázsával fölér, azt megmáxtálják. A fontnál kevesebbet meglatolják. 2) Átv. ért. valamit jól meggondol,
vagyis a mellette és ellene szóló okokat mintegy mérőserpenyőbe veti, hogy kitűnjék, melyik oldalon
van ás igazság, vagy a kétes teendők közöl melyiket
tanácsos követni. Ha a dolgot jól megfontolom, neked
van igoMad. Fontold meg elSbb, amit tenni akart*.
„Szállj szivedbe, sirasd meg
Bűneidet, s fontold meg,
Hogy az Isten fia volt,
'
Aki érted így megholt"
Böjti ének, Faluditól.
MEGFONTOLÁS, (meg-fontolás) ősz. fn. 1)
Cselekvés, mely által valaminek súlyát font számra
meghatározzuk. 2) Átv. ért. a kétes dolog mellett és
ellene szóló okok meghányása, meggondolása, és az
erre épített elhatározás. Ét érdeket dolog, megfontolást kivan. Storot megfontolás után ctelekedni valamit.
MEGFONTOLATLAN, (meg-fontolatlan) ősz.
mn. Ami meg nincs jól fontolva. És megfontolatlan
bestéd vagy tett vala tőled. Határozóként ám. megfontolás nélkül, megfontolatlanul.
MEGFORDÍT v. —FORDÍT, (meg-fordít) ősz.
áth. 1) Valamely testet úgy mozdít meg, hogy kerülete vagy oldalai más irányban álljanak, mint előbb.
Megfordítani valamit jobbról balra, elölről hátra, alulról fölfelé, ét vittont. Megfordítani a köpenyt. Altalán, amit ki- vagy be-, föl- vagy le- vagy vittta- vagy
elfordítunk, arról mind mondhatni, hogy meg van fordítva. Megfordítani a szekeret (vissza) Megfordítani a
párnát (fölét lefelé). 2) Szorosb ért. valamely testet
saját tengelye körül mozgatva más irányú állásba vagy
fekvésbe helyez. Megfordítani a kereket, hordót. 8)
Valamely szövetet úgy fordít, hogy azine befelé fonákja pedig kifelé legyen. Ez értelemben a viselt
ruha szövetéről basználtatik. 4) Átv. ért. valamely
15*
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dolgot más, vagy épen ellenkező oldalról vesz. Megfordítani át okoskodást. V. ö. FORDÍT.
MEGFORDUL v. —FORDUL, (meg-fordúl)
ősz. önb. Úgy mozdul, hogy előbbi helyzetéhez képest más, vagy épen ellenkező' irányt foglal el. A
réskakas megfordul, midőn a szél váltónk. A paripa
megfordul, amint a száját jobbra vagy balra Masak.
Megfordul a* ember a tarkáit, vagy midSn egyik
oldalról mánkra felütik stb.
„Erdők, mezők felvidulnak,
Csillagzatok megfordulnak."
Kisfaludy S.
„Megfordult a játék, több a vak a hatnál."
Faludi.
Időre alkalmazva ám. megváltozik. Megfordul az idd.
V. 6. FORDUL.
MEGFORGAT, (meg-forgat) ősz. gyak. áth.
Gyakran, ismételve megfordít valamit Megforgatni a
csigát. A víz megforgatja a malomkereket. Lábbal megforgatni a rokkát, korongot. A leányt megforgatni a
tánctban. Szántók nyelvén: megforgatni a földet, ám.
másodszor megszántaai, máskép: megkeverni. A nyomtatóknál, és cséplöknél ám. a lóval lejárt, vagy cséplővel megvert gabonát más oldalra fordítja. Átv. ért.
meghajszol, megkerget, megfartat, megzavar, embert
vagy más állatokat.
MEGFORGÓSODIK, (meg-forgósodik) ősz. k.
Mondják szarvasmarháról, midőn forgócsontja kifíczamodik.
'MEGFORR, (meg-forr) öaz. önh. Kellőleg, elégségig forr; megfő. Ha megforrott a mttst, csipős íze
van. Szűrd le a levest, miután megforrott. V. ö. FORR.
MEGFORRAL, (meg-forral) ősz. áth. Valamit
forrásig melegít, vagyis tűz által eszközli, hogy forrjon. Megforralni a vizet, zsírt. V. ö. FORRAL.
MEGFORRAN, (meg-forran) ősz. önh. Forrni
kezd.
MEGFORRÁZ, (meg-forráz) ősz. áth. Forró
nedvvel megőnt, megpörgöl, megéget valamit. Megforrázni a nyers fonalat. Meg/orrázni a leolt baromfiat, disznót, hogy hamarabb leapasztani lehessen. A vigyáztalan szakács megforrázta a kezét. V. ö. FORRÁZ.
MEGFOSZT, (mcg-foszt) ősz. áth. 1) Valaminek héját, haját, szőrét, burkát stb. letépi, lehúzza, s
mintegy csupaszszá, meztelenné teszi. Megfosztani a
kukoriczát. Megfosztani az ágyba való tollakat. 2) Valakiről erőszakkal lehúzza a ruhát, a elveszi mindenét.
Az utonállók anyaszült meztelenre megfosztották St. V.
ö. FOSZT.
MEGFŐ, (meg-fő) Ősz. Önh. 1. MEGFÖL.
MEGFÖCSCSENT, (meg-föcscsent) ősz. áth. 1.
MEÖFÉCSCSENT.
MEGFÖCSKEND, 1. MEGFÉCSKEND.
MEGFŐL, (meg-fől) ősz. önh. Kellőleg, elégségig föl. Ha mfgfb'l a hús, fel kell adni. V. ö. FÖL.
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MEGFŐVENYEZ, (meg-fóvenyez)' ősz. áth. Fövenynyel meghint, meghord. Át árvü megfövenyemte a,
réteket. Az iszapos tttakat megfSvenyezni. V. ö. FÖVÉNY.
MEGFŐZ, (raeg-főz) ősz. áth. Kellőleg, elegendő mértékig föz valamit. Megfőzni a fttíst. Némely fafcvízben nehéz megfőzni a babot, borsót. Átv. ért mondják gyomorról is, s ám. a bevett eledelt kellőleg megemészti. A jó egészsége* gyomor megfőzi a kemény eledelt is. V. ö. FŐZ.
MEGFRICSKÁZ, (meg-fricskáz) ősz. áth.
Úgy
nevezett fricskával valakinek orrát megpeczkeli. A
hetvenkedő gyávát megfricskázni. V. ö. FRICSKA.
MEGFRISÍT v. —FRISIT, (meg-frisít) öaz.
áth. 1) A lanyha, tunya embert, vagy más állatot
bizonyos szerek által élénkké, mozgékonynyá teszi.
A hideg víz megfrisiti a lankadt tagokat. 2) A langyosat, meleget hidegebb mérsékleti! valamivel mintegy megújítja, s az érzékekre nézve kedvesbekké teszi. A htis szellő megfrisiti a forró léget. Át italt Jeget
vízben megfrisíteni. V. ö. FRIS.
MEGFRISÍTÉS v. — FRISITÉS, (meg-friaítés)
ősz. fn. Cselekvés, mely által valami frissé tétetik,
továbbá azon állapot, mely az illető cselekvés eredménye. V. ö. MEGFRISÍT.
MEGFRISÜL v. —FRISÜL, (meg-frisül) ősz.
önh. Lanyha, tunya, vagy langyos, meleg állapot
után élénkké vagy enyhévé, s az érzékekre nézve
kedvesebb hatásává lesz. Hideg fifrdo által megfritU
a test. Jeges vízben megfrisül az ital. Az esti sxélre
megfrisiUt a lég. V. ö. FRIS.
MEGFÚ, (meg-fú) ősz. áth. Fuvás által bizonyos
; hatást, eredményt okoz valamely testen. Megfiini a
l forró levest, hogy meg ne égesse a tzájt. Ha a szél nug\fujjaasarat, előbb Inszárad.MegfámakUrtöt.V. ö. FŰ.
MEGFUALKODIK, (meg-fnalkodik), 1. MEG| FÓKODIK.

MEGFUAL, 1. MEGFÜVAL.
MEGFÚJ, 1. MEGFÚ.

MEGFÚL, (meg-fúl) ősz. önh. A lélekzés megakadásának következtében meghal. Ctoní akadt a torkán, s megfált bele. MegJWni a fojtó légben. Oly nagy
fítst volt,majd megfttltunk. V. ö. FÚL.
MEGFÚLAD, (meg-fúlad) ősz. önh. A megfiU
igétől abban különbözik , hogy ez csupán azon állapotot fejezi ki, melyben az van, ki lélekvesztve meghal ; a mtgfúlad pedig magában foglalja azon erflködés fogalmát is, mely a megfuláasal járni szokott.
Ezen fogalmat az önható cselekvést jelentő ad fejeai
ki. V. ö. FÚLAD.
MEGFÚLADÁS, (meg'fúladás) ősz. fa. Állapot,
melyben az van, ki megfúladt A szoba megfMaddeig
tele lett füsttel. V. ö. MEGtfÚLAD.
MEGFULÁNKOL, (meg-fulánkol) ősz. áth. Pulánkkal megszűr, megsért. A darázs, méh, kígyó, ntegfulánkolta. V. 6. FULÁNK.
MEGFÚLASZT v. —FÜLÁSZT, (meg-fálaszt)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely állat megfAlad.
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A torkon akadt etont megftílasttja a* embert: Itt megfttlant bennünket a füst. V. ő. FÚLASZT.
MEGFÚR, (meg-fdr) ősz. áth. Szoros ért. fúrd
nevfi eszközzel meglikasit valamit Megfúrni a földet,
ka nincs-e vfifvrrát benne. Megfúrni a Yégi gerendát,
fta nem-e purhás belül. Szélesb ért. akáraiféle hegyes
euközzel meglikasst valamely testet. A harkály megfiúja, a fák kérgeit. Bottal megfúrni a* istapot. Megfúrom a füledet : megtanulok vigyámi a ttóra. (Km.).
MEGFURKÓZ, (meg-furkóz) ősz. áth. Farkos
bottal megver valakit v. valamit. Megfurkótni a tetten
kapott tolvajt. Megfurkótni a szilaj tinót.
MEGFUT, (meg-fut) ősz. önh. Futva eltávozik,
elmegy. Itt a meg ám. el. Használtatik tárgyesetes
viszonynéwel is, midőn ám. bizonyos utat, vonalt
futva megtesz. A versenyzők hdromttor megfutották a
pályát. Megfutni a* erdőt ám. futtában be- vagy megjárni. V. ö. FŰT.
MEGFUTAMIK, (meg-fatamik) ősz. k. Futásnak ered. Itt a meg kezdést jelent. És megharctola a
két király, é» megfutamék a Demeter hada. (Káldi
Macii. 10. 49.).
MEGFÜTAMÍTv. — FUTAMIT, (meg-futamít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valaki v. valami futásnak
ered vagy indul. MegfutamUani a* ellenséget. A
bSglySk meleg nyárban égett csordákat megfutamiíanak.
MEGFUTAMLIK, (meg-fntamlik) ősz. k. Rokon
jelentésű a futamik igével, azon különbséggel, hogy
az l középképző az alapfogalomnak nyomatékosabb
voltát fejezi ki. E szerént megfntamlani több, mint
megfntamni.
MEGFUTAMODIK, (meg-fntamodik) ősz. k.
Egyértelmű a megfutamUk igével, mert ód képzője
szintén nagyobb nyomatékosságra mutat. L. MEGFUTAMLIK.
HEGFUTAMTAT, (meg-futamtat) ősz. mivelt.
Eszközli, hogy valaki vagy valami megfntamjék. V.
ö. MEGFUTAMIK, Megfutamtatni a* ellenhadakat.
Megfutamlatni a csordát.
MEGFUT08, (meg-futos) ősz. önh. 1) Tárgyesetes viszonynéwel ám. bizonyos tért vagy vonalt
gyakran futva, vagy futtában bejár. A crírkálJk megfutották a határt. 2) Mondják tehénről, midőn bikával
közösül; máskép : meg&*elkedik v. megfolyat.
MEGFUTTAT, (meg-futtat) ősz. áth. és mive't.
1) Valakit v. valamit kényszerít, hogy bizonyos utat
futva megtegyen, vagy futásnak eredjen. Megfuttatni
a lovakat. Megfuttatni a* ellentéget. 2) Atv. ért mondják leginkább ötvösökről, midőn bizonyos eszközt olvasztott ezüsttel vagy aranynyal bevonnak. A réz
ctatot elülttel, át estütt stelenetét aranynyal megfuttatni.
V. ö. FUTTAT.
MEGFUVAL, (meg-fnval) ősz. áth. Gyöngén
megfd.
MEGFUVALKODIK, (meg-fuvalkodik), lásd :
MEGFÓKODIK.
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MEGFÜDÜL, (raeg-fűdül) ősz. önh. Székely
tájszólás szerént ám. megtébolyodik, megbolondul.
Az egyszerU fűdül rokonságban van az alhangu fudá*a névvel, ez ismét fitt igével, a honnan megfüdűl,
mintegy megfutúl, futó bolonddá lesz.
MEGFÜL, (meg-fül) ősz. önh. A hőségtől általjárva megmelegszik. Mondják különösen nyirkosán
egymásra halmozott f ű , széna, szalma, gabona, s
egyéb termények felől, midőn erjedésbe mennek által, mely melegséggel és az illető testnek romlásával,
megrohadásával jár. A kölet-stalma igen hamar megfül. Nedvet kamarában megfül a jóstág. V. ö. FÜL.
MEGFÜLED, (meg-fttled) ősz. önh. Abban különbözik a megfül igétől, hogy ez egyedül a nedves
melegség és forrongás bevégzését fejezi ki; amaz
pedig magában foglalja a belső cselekvést is, mely
által ezen állapot létre hozatik. E belcselekvést az ed
képző fejezi ki. V. ö. FÜLED.
MEGFÜLEL, (meg fülel) ősz. áth. A vadászról
mondják, midőn a vad közellétét neszéről vagy hangjáról megtudja; különösebben a szarvasvad hollétét
reggel és este rigyetése után kifürkészi.
MEGFÜRDIK, (meg-fürdik) ősz. k. Furödve
megmosdik. MegfürOdni a patakban, tóban. V. ö.
FÜRDIK.
MEGFÜREMÉDIK, (meg-füremédik) ősz. k.
Frisen megindul, megelevenedik. Székely szó. A betegség után megfUremedett.
MEGFÜREMÍT, (meg-füremít) ősz. áth. Frisen
megindít, megelevenít, megélénkít.
MEGFÜRÉSZÉL, (meg-fürészél) ősz. áth. Fiirészszel meghasít, megmetsz valamit; a fürészelést
bevégzi.
MEGFÜRÖSZT, (meg-füröszt) ősz. áth. Fürdőben megmosdat MegfürSstteni a kisdedet. Szélesb ért.
tetőtől talpig vízbe márt vagy megöntöz, megnedvesít. MegfUröszteni az ebet. A zápor ugyan megfürStttStt bennünket. V. ő. FÜRÖSZT.
MEGFÜSTÖL, (meg-füstöl) ősz. áth. 1) Füstön
megaszal, megszárít valamit Megfüstölni a hitt, kolbáttt, halat, túrót. 2) Illatszert füstöt csinál valami
körül. MegfüttBlni a templomi gyászravatalt. V. ö.
FÜSTÖL.
MEGFÜSTÖLÖDIK, (meg-füstőlődik) ősz. belsz.
L. MEGFÜSTÖSÖDIK.
MEGFÜSTÖSÖDIK, (meg-füstösödik) Ősz. k.
A füsttől megszagosodik és megszinesedik. A kéménybe okosított hűt megfüstOsSdik. A szalmánál főtt ételek
megfüstötSdnek. V. 6. FÜSTÖS.
MEGFÜSÜL, (meg-fdsül) ősz. áth. 1. MEGFÉSÜL.
MEGFŰSZEREZ, (raeg-fttszéréai) ősz. áth. Fűszerrel meghint vagy kever, vagy Ízletessé tesz. Az
ételeket hajmával, borstól, paprikával, gyombérrel;
táfránnal stb. megfűszerezni. V. ö. FŰSZER. Átv. ért.
bizonyos élvezetet különösen tetszetős módon kedvessé tesz. A lakomát vidám, elmés tréfákkal, nyájassággal, zenével megfűszerezni.
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MEGFÜTÖZIK, (meg-fíitözik) ősz. k. Fűtözve
mégmelegszik.
MEGFÜVESÉDIK v. —FÜVESÉDIK, (megfüvesédik) ősz. k. A fű megszaporodik rajta. A párrag földek, cuc elhagyott telitek, utak megfllvesednek.
MEGGAJDOSODffi, (meg-gajdosodik) ősz. k.
Gajdossá lesa, megittasodik.
MEGGALLÉROZ, (meg-galléroz) ősz. áth. Valamit gallérral ellát, fölékesít.
MEGGALLÓKÁZTAT, (meg-gallókiztat) ősz.
mir. Eszközli, hogy valaki gallókán, vagyis hintán
ide-oda lóbáltassék.
MEGGALYABÍT, (meg-galyabít) ősz. áth. Galyabitva elkészít.
MEGGAMÓZ, (meg-gamóz) ősz. áth. 1) Gamóval ellát. 2) Megpetél, elhal.
MEGGANAJOZ, (meg-ganajoz) ősz. áth. Ganajjal meghord, megzsiroz, megtrágyáz valamely földet.
Megganajozni a szántóföldet, szőlőkertet, rétet.
MEGGÁNYOL, (meg-gányol) ősz. áth. Valamit
gányával, vagyis nagyjából öszvefont sövénynyel bekerít.
MEGGARÁDOL, (meg-garádol) ősz. áth. Garáddal bekerít valamely tért. Meggarádolni a szőlőkertet, át Oltetvényerdőt.
MEGGARASZOL, (meg-garaszol) ősz. áth. A
székelyeknél ám. megdoroszol, azaz doroszlóval az
utat megnyesi a kertben, Bzölöben. V. ő. GARASZOL.
MEGGÁRGYÁZ, (meg-gárgyáz) ősz. áth. A
kútnak gárgyát, azaz kávát csinál. Meggdrgyáeni a
pusztai kutat, hogy a barom bele ne bukjék. V. ö.
GÁRGYA.
MEGGÁTOL, (meg-gátol) ősz. áth. Átv. ért.
valamit végleg akadályoz, nem engedi, hogy megtörténjék. Meggátolni a* ellenség eldnyomulását.
„Ha idegen társam meg nem gátolt volna,
Roszabbul lett volna a pogány eb dolga."
Zrínyi.
V. ö. GÁT, 'GÁTOL.
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MEGGAZOL, (meg-gazol) ős*, áth. 1) Szabó
Dávidnál ám. megganajoz. 2) Átv. ért valakit gaznak
nevezve, czímezve meggyaláz, megbecstelenlt
MEGGÁZOL, (meg-gázol) ősz. áth. 1) Valamely
vizén, mocsáron, nagy sáron gazolva általmegy; **okottabban átgátol. Meggátolni a kákát tavat, a határos mocsárt. 2) Lábbal megtiporni, pl. a füvet, vetést
stb. Egész mértékben : fesee- vagy Ugátol. V. ö.
GÁZOL.
MEGGÁZOLTAT , (meg-gázohat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valami pl. marha lábával valamit letipor.
MEGGEBED,(meg-gebed)Ö3z.önh. Mondjak különösen barmokról, nevezetesen lovakról, midőn éhen
vagy betegségben megdöglenek. Emberről csak megvetöleg használtalak. Nem hali meg, hanem meggebedt.
Gebedjen meg a rósz ember ! Meggebedt haragjában.
(Szabó D.). V. ö. GEBE, GEBÉD.
MEGGEGYERÉSZ v. — GEGYERÉZ, (meggegyerész v. -gegyeréz) ősz. áth. Szemtelenül megfogdos.
MEGGELYVÁSODIK, (meg-gelyvásodik) ösx.
k. Gelyvássá v. golyvássá lesz. V. ő. GOLYVA,
GOLYVÁS.
MEGGÉMBÉRÉDIK, (meg-gémbérédik) ősz. k.
Mondjak oly testekről, melyek a hideg által öszvezsugorodnak, s megmerevednek. Kemény hidegben meygémberednek az ujjak. Meggémberedűe a sár, v(f,midSn
fagy. Máskép : megg8borödik v. -giberédik.
MEGGÉMBÉRÍT v. GÉMBÉRIT, (meg-gémbérít) ősz. áth. A hideg bizonyos testeket merevvé
tesz, öszvezsugorít. A hideg éjszaki szél meggémberftette a sári. V. ö. GÉMBÉR.
MEGGENYED, (meg-genyed) ősz. önh. Genynyel megtelik. Meggenyed a seb. V. ö. GENYED és
EVED.
MEGGEREBÉL, (meg-gerebél); 1. MEGGEREBENÉL.
MEGGEREBENÉL, (meg-gerebenél) ősz. áth.
Gerebennel bizonyos haj-szőr-gyapjúféle testeket megfésül, megtisztít, megsimít MeggerebeneM a tílólt kendert, lent, gyapjút. Csapók nyelvén megkártol, minthogy a csapók gerebenét különösen kártnak nevezik.

MEGGAZDAGÍT, (meg-gazdagít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki valósággal gazdaggá legyen. Itt a
meg bevégzett tényre vonatkozik. A juhtenyésztés hazánkban sok haszonbérlőt meggazdagtíott. V. ö. GAZMEGGEREBENÉZ, I. MEGGEREBENÉL.
DAG.
MEGGAZDAGODIK, (meg-gazdagodik) ősz. k.
MEGGEREBLYÉL, (meg-gereblyél) ősz. áth.
l. MEGGAZDAGSZIK.
Gereblyével megtisztít, megegyenget A f elásott fölMEGGAZDAGSZIK, (meg-gazdagszik) ősz. k. det meggereblyétni. A gazos tarlót meggereblyélim. V. ő.
Javak, kincsek szaporítása által gazdaggá leszen. Az GEREBLYE.
iparkodó ét takarékos kereskedő előbb meggazdagszik,
MEGGEREZDÉL, (meg-gerezdél) ősz. áth. Vamint a hanyag és bőven költekező. V. ö. GAZDAG.
lamely testen oly metszéseket, rovásokat visz végbe,
MEGGAZDAGÚL, (meg-gazdagúl) ősz. önh. melyek azt gerezdes alakúvá teszik. V. ő. GEREZI. MEGGAZDAGSZIK.
DEL.
MEGGAZEMBÉRÉZ, (rneg-gazembéréz) ősz.
MEGGERJED, MEGG ERJESZT, (meg-gerjed
áth. Ezen becstelenítö névvel : gazember, meggyaláz és meg-gerjeszt); I. MEGGYŰL, MEGGYÚJT. „Jevalakit.
ruzsálemet megvötték vala és meggerjesztették vala
MEGGÁZLAT, (meg-gázlat); lásd : MEGGÁ- (succenderúnt) ötét tűzzel." „És úgy a király megZOLTAT.
haragván parancsola serpenyőket és fazekakat meg-
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gerjesztetni (snccendi. Bécsi codez). Eléjönnek Szabó
Dávidnál is : „Meg-, fölgerjedett a tűz." „Meggerj észtem = gyúlasztom."
MEGGIBÉRÉDIK, (meg-gibérédik) ősz. k. 1.
MEGGÉMBÉRÉDIK.
MEGGOLYVÁ80D1K, (meg-golyvásodik); 1.
MEGGELYVÁSODIK.
MEGGOMBOLYÍT, (meg-gombolyit) ; 1. MEGGÖMBÖLYÍT.
MEGGONDOL, (meg-gondol) ősz. áth. Valamit
észszel meghány vet, s a mellette és ellene szóló okok
öszvevetése után határoz vagy következtet. Gondold
meg etSbb, ha valamit tenni akarás. Ha meggondolom,
mégis vakmerő voltam t Azt meg nem gondoltad, hogy
tettednek ily következeié leggen. Én mindent meggondoltam, t elhatároltam magamban, hogy
Egyezik
vele átv. ért megfontol. .Meggondol* különösen használtatik visszaható névmással is, midőn ám. valamire
elhatározza magát Meggondoltam magamat, nem megyek sehová. Ugyan ne ingadon oly tokáig, hanem gondold meg végre magadat.
„Herczeg, jól meggondold magad ,
Hogy e földet hamar elhagyjad."
Csáti Demeter. (Révay véleménye szerént a XV.
századból).
Itt a meg előre bocsátott gyakorlaton alapuló s bevégzett tényt jelent
MEGGONDOLÁS, (meg-gondolás) ősz. fii. Cselekvés, midőn, valamit észszel meghányunk, s ennek
következtében valamit határozunk vagy következtetünk. Amit a józan ész minden embernek sugal, ahhoz
tok meggondolás nem kell.
MEGGONDOLATLAN, (meg-gondolatlan) ősz.
mn. 1) Személyre vonatkozólag ám. könnyelmű, hebehurgya, szeles, ki előre nem gondolja meg, mit és
miért tesz, ki a dolog mellett és ellene szóló okokat
vizsgálóra nem veszi, ki vakon cselekszik. Meggondolatlan ifjú. 2) Mondjuk az ily személy tetteiről is.
Meggondolatlan bestéd. Meggondolatlan vállalat. Határozóilag ám. meggondolatlanul.
MEGGONDOLATLANSÁG, (meg-gondolatlanság) ősz. fn. Könnyelműség, hebehnrgyaság, szélesség
az elhatározásban; a teendő dolgok meg nem fontolása. Meggondolatlanság volt tőled ily jSttment ember
becsületébe Matti.
MEGGONDOLATLANUL, (meg-gondolatlanul)
öez. ih. Könnyelmüleg, hebehurgyán, szeleskedve, az
illető dolgot meg nem hányvavetve. Fontos dologba
meggondolatlanul ne fogj.
MEGGONDOLT, (meg-gondolt) ősz. mn. 1)
Személyről szólva, ki valamit észszel meghányvet
Érett eszíl, meggondolt férfiak tanácsát követni. 2)
Tettre vonatkozólag, amit az ész meghánytvetett, minden oldalról megvizsgált, és ügy határozott el. Meggondolt beszéd, ítélet. Meggondolt vállalkozás.
MEGGONDOLTSÁG, (meg-gondoltoág) ősz. fn.
A fontoló észnek tulajdonsága, melynél fogva előbb
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meghányvet valamit, mintsem valamire elhatározná
magát, vagy véleményét, ítéletét kimondaná.
MEGGONDOLVA, (meg-gondolva) ih. Fontolóra véve, észszel meghányvavetve, nem elsietve, nem
hebehurgyán. V. ö. MEGGONDOL.
MEGGONOSZBÍT, (meg-gonoszbít) ősz. áth. A
Tatrosi codezben ám. megbotránkoztat. „Hogy ha te
jog szemed meggönoszbeitand tégedet" (scandalisatte).
MEGGÖBÖD, (meg-göbőd) ősz. áth. A székelyeknél ám. megver, megpáhol, megpufol. Egy darab
fával jól meggobödték. (Kriza J.).
MEGGÖBÖRÖDIK, (meg-göbörödik); lásd:
MEGGÉMBÉRÉDIK.
MEGGÖCSÖRTÖSÖDIK, (meg-göcsörtösödik)
ősz. k. Göcsörtössé lesz.
MEGGOMBOLYÍT v. —GÖMBÖLYÍT, (meggömbölyít) ősz. áth. Gömbölyűvé átalakít.
MEGGÖMBÖZ, (meg-gömböz) ősz. áth. Bizonyos eszköznek gömbféle fejet csinál. Meggombömi a
stégeket. A* úgynevezett gombostűket meggömbozni.
MEGGÖRBED, (meg-görbed) ősz. önh. Valamely hajlékony test egyenes irányát vagy állását
vesztve görbén meghajlik. A köbe vert szeg hamar meggSrbed. A goresMzta ujjak meggörbednek. Nehéz teher
alatt meggSrbed a test. V. ö. GÖRBE, GÖRBÉD.
MEGGÖRBESZT, (meg-görbeszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valamely hajlékony test meggörbedjen.
Meggörbeszteni a szeget, a gombostűit, a pipaszurkálót.
V. ö. GÖRBE.
MEGGÖRBÍT v. —GÖRBÍT, (meg-görbít) ősz.
áth. Abban különbözik a meggSrbeszt igétől, hogy ebben törzsök a folytonosságot jelentő elavult görbes*,
amabban pedig az egyszerű állapotot jelentő görbe;
tehát meggörbíteni valamit ám. görbére meghajtani,
meggorbettteni ám. folytonos tartós görbe állapotúvá
tenni*
MEGGÖRBÜL v. —GÖRBÜL, (meg-görbül)
ősz. önh. Görbén meghajlik, görbévé lesz.
MEGGÖRDÜL v. —GÖRDÜL, (meg-gördül)
ősz. önh. Gördülni kezd, gördülni megindul.
MEGGÖRGET, (meg-görged) ősz. áth. A kandisznó meghágja az emsét vagy koczát
MEGGORNYED, (meg-görnyed) ősz. önh. Valamely teher alatt vagy nyavalya miatt meggörbed.
MEGGÖRZSED, (meg-görzsed) ősz. önh. Erős
nyomás vagy tekerés vagy csavarás által meggörbül,
összenyomni.
MEGGUBBAD, (meg-gubbad) ősz. önh. A hajósok nyelvén : meggttbbad a hajó, midőn annak eleje
és hátulja meg- vagy leszáll, közepe pedig változatlan marad, mi leginkább roszul terhelés folytán áll
elé. (Kenessey Albert).
MEGGUBOZ, (meg-guboz) ősz. áth. Megbúboz,
megtépász.
MEGGUGÁSODIK, (meg-gugásodik) ősz. k.
Gugássá lesz.
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MEGGÚZSOL, (meg-gúasol) ősz. áth. Gúzsba
öszveköt; gúzszsá öszveteker.
MEGGUZSORODIK, (meg-guzsorodik) ősz. k.
Gúzsként öszvetekeredik.
MEGGY, fo. tt. meggy-et, harm. szr. — e. A
meggyfának csontáros gyümölcse. Píros, fekete meggy.
Spanyol, hólyagos meggy. Sajmeggy. Savanyú meggy.
Bővebben 1. MEGGYFA alatt.
MEGGYAK, (meg-gyak) ősz. áth. Hegyes eszközzel megszúr. Dárdával, kardhegygyei meggyakni
valakit. Ösztökével meggyakni az Skröl, Ez igét hajdan
komoly tisztes beszédben is használták, ma pedig
egyedül trágár értelemben veszik. V. ö. GYAE.
MEGGYAKÁZ, (meg-gyakáz) ősz. áth. Gyakával megerősít. Székely szó. V. ö. GYAKA.
MEGGYAKDOS v. GYAKDOZ, (meg-gyakdos
v. -gyakdoz) ősz. áth. Sokszor meggyak. „Vas szegökvel meggyakdosták. * (Benigna asszony imakönyve).
MEGGYAKKOL, (meg-gyakrol) ősz. önh. A
Bécsi codezben ám. meghirdettetik. „És uiidőn királynak parancsolatja meggyakrolt volna" (percrebrnisset. Eszter II.'fejezet. Ruth I.fejezetében-pedig:
„Igen gyors bír gyakrola", azaz terjede — percrebruit —). A fordító alkalmasint maga csinálta ügyetlenül a ,crebro* (= gyakran) szó után.
MEGGYAKROZ, (meg-gyakroz) ősz. áth. A
székelyeknél Kriza J. szerént ám. sűrűn tűzdeli lábát
a tánczban.
MEGGYALÁZ, (meg-gyaláz) ősz. áth. Valakit
becsületében megsért, megszégyenít, mások gúnyjának, megvetésének kitesz. Rágalmak által meggyalázni valakit. Át elvetemedett leány meggyalázta szüleit.
Gúnyiratokkal, hírlapokban meggyalázni valakit. Mondják a hidegről is, midőn ez valakit általjár, megcsigáz. Meggyalázta a hideg. Vadásznyelven ,megcsúfol'
helyett is használtatik. Viszszaható névmással ám.
saját erkölcstelen viselete által szégyent hoz maga
fejére. Ki a becsületes embert bántja, az maga magát
gyalázza meg. (Km.). V. ő. GYALÁZ.
MEGGYALÁZÁS, (meg-gyalázás) ősz. fa. Bántalmazó cselekvés, mely által meggyaláznak valakit.
V. 6. GYALÁZ.
MEGGYALÚL, (meg-gyalúl) ősz. áth. Gyaluval
megsimít, megegyenget valamit. Meggyalulni a deszkát, tindelyt. V. ö. GYALUL.
MEGGYÁMBÁL v. —GYÁMBÁSZ, (meggyátnbál v. -gyámbász) ősz. áth. Meggyömötöl v.
gyömöszöl, megzömöcsköl, öszvegyűr, erővel megnyomkod; továbbá megtép v. -tépász.
MEGGYÁMOLÍT, (meg-gyámolít) ősz. áthGyámokkal, támasztékkal ellát valamit, hogy állva
maradjon, hogy el ne dőljön. MeggyámolÜani a falakat, palánkot. Atv. ért. valakit megsegít. Át árvákat,
szVkVlkVdöket meggyámoltíani. V. ö. GYÁMOL.
MEGGYANÍT, (meg-gyanít); lásd: MEGGYANÚL.
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MEGGYANTÁZ, (meg-gyantáz) ősz. áth. Gyantával megken. Meggyantámi a hege&üvonót. V. ö.
GYANTA.
MEGGYANÚL, (meg-gyanúl) ősz. átíi. Valamit
gyanúba vesz, gyanukép előre megérez, megsejt valamit. E dolgot már régen meggyanúltam. Ritka használatú szó. V. ö. GYANÚ.
MEGGYÁPOL, (meg-gyápol) ősz. áth. Megfedd,
meggyaláz. V. ö. GYÁPOL.
MEGGYAPONIK, (meg-gyaponik) ös«. k. Felgyúlad, fölgerjed. V. ö. GYAPONIK.
MEGGYAPORODIK, 1. MEGGYARAPODIK.
MEGGYARAPODIK, (meg-gyarapodik) ősz. k.
Mondjuk állatokról és növényekről, midőn tenyészés
által megszaporodnak, megsokasodnak. Átv. ért »m.
meggazdagodik vagy megnövekszik. Jó gazdálkodó*
által meggyarapodni. V. ö. GYARAPODIK.
MEGGYÁRT, (meg-gyárt) ősz. áth. Gyártva
elkészít.
MEGGYBOR, (meggy-bor) ősz. fa. Meggy levéből készített borféle szeszes ital. Máskép : meggyviz. V. ö. MEGGY.
MEGGYÉNGÍT, (meg-gyóngít) ősz. áth. lásd :
MEGGYÖNGÍT.
MEGGYENGÜL, (meg-gyéngül) ősz. önh. lásd :
MEGGYÖNGÜL.
MEGGYÉPÉSÉDIK, (meg-gyépésédik) ősz. k.
Benövi s elszaporodik rajta a gyep. Az elhagyott utalt,
szántóföldek meggyepesednek.
MEGGYERÉKÉZ1K, (meg-gyerékézik) ősz. k.
Gyermeke születik, megbabázik. A várt idS elStt meggy ér ékezet t.
MEGGYÉRÍT v. — GYERIT, (meg-gyérít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valaminek sfirtt sokasága megritkul. Meggyéríteni a sUríi erdőt. Meggyértíeni a
buján tenyésző cserjét. A sok vadász meggyértíi a nyulakat. V. ö. GYÉR.
MEGGYERMÉKÉZIK, (meg-gyermékézik) ősz.
k. 1. MEGGYERÉKÉZIK.
MEGGYÉRÜL v. —GYÉRÜL, (meg-gyérül)
ősz. önh. Sűrű sokasága megritkul, megkevesbedik.
A pusztító egerek által, és száraz fagyban meggyéríilt
a vetés. Némely vidékeken igen meggyérllÜek az erd&lc.
V. ö. GYÉR.
MEGGYES, (l),(meggy-es) mn. tt. meggyes-t v.
—ét, tb. —ék. Meggyel bővelkedő; vagy meggyel
töltött, készített; vegyített. Meggyes kosár. Meggyes
pálinka. (.Meggyel* szigorún véve így volna Írandó :
,meggygyel', = meggy-vei; de helyesírási szabályunk
szerént három mássalhangzót egymásután soha sem
írunk; így .tettel' nem : .tetttel.')
MEGGYES, (2), (mint föntebb) fn.tt. meggyet-1,
tb. —ék. Kert, melyben meggyfák tenyésznek.
MEGGYES, (3), faluk Sopron és Szála m.,
puszták Veszprém és Bihar m., erdélyi város Meggyes
székben, ARANYOS—, mváros Szathmár megyében;
helyr. Meggyes-re, —éa, —röl.
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MEGGYFA, (meggy-fa) ősz. fb. Molnár A. szótárában ceratus. Diószegi fuvészkönyve szerónt a
húszhímesek seregébe, és egyanyások rendébe tartozó
csontáros gyümölceü fák egyik neme (pruni species),
mely alá a cseresnyefa is tartozik; Gönczy Pál pedig
az egész nemnek ,cerasus' és magyarul szintén ,meggy'
nevet ad. Ezek szerént meggyfák neve alatt értetnek
azon csontárgyümölcstt fák, melyeknek csészéji ötmetszéslek, (metszései láucsásak, némely fajokban
hátraturemlettek), csontáljaiknak (melyek gömbölyűek
ragy szívformák) makkja csonthéja, nemlikacsos, kétfelé váló, választékja kevéssé tetszik ki. Vannak cserjefajai is. E nem alá tartoznak, mint ismertebbek :
Zdnicie meggy (prímás pados, Gönczy P. szerént :
cerasus pados), máskép köznépiesen: kutya v. vad, v.
gerezdéi eteremye; továbbá fajmeggy, melynek cserjéje
alac*on,mácskép: törpe oteretnye (prnnus mahaleb,Gönczy P. szerént: cerasos meboletyfioroslyán-meggy (laurocerasus); eseplesz-meggy (chamaecerasus); borízű
meggy (pmnns cerasos, Gönczy P. szerént: cerasns
acida, magyarul: »avanyd meggy), ez maga a közönségesen úgynevezett ,meggy', melynek virágzó ágai
ernyőforma bokrosak, két, négy s többviráguk, bokrai
rövid kocsányon állanak, levelei tojáskerek-láncsáeak, kopaszok, simák, gyümölcse vörös vagy feketés,
• ízre leginkább savanyú. Kitűnő nemes fajtája a
tpanyol meggy ; cseresnye meggy, (prunus avium, Gönczy P. szerént: cerasns dnlcis, magyarul: édes meggy),
mely maga a közismerettt kerti cseresnye.
Mi a ,meggy' szónak eredeti jelentését illeti, gyöke
rokonnak tekinthető vagy a oopy,m00y gyökökkel (bogyó,mogyoró szókban); vagy pedig A méz (szanszkritul:
madkií) és metga, mésga szókkal, mert ezen nemű fákból legtöbb mezga forrod ki, mely mind színére, mind
ízére nézve némileg a mézhez hasonló, így kapta nevét a nyírfa is azon bőséges nyiroktól, melyet kivált
tavaszkor, magában rejt, így a szurkos fényű a szuroktól. Ha figyelembe veszszfik, hogy a z és d mint
rokonhangok más nyelvekben is, nemcsak a magyarban, fel szoktak cseréltetni, nem hibáztathatjuk azokat, kik e szót így is írják medgy, mintha gyöke volna
med, melyből lett med-i, med-j, végre medgy, meggy.
Sőt gyökül med (= ned) is vétethetik, a midőn medi
= medj nedvvel bővelködő gyümölcsöt jelentene.
MEGGYILKOL, (meg-gyilkol) ősz. áth. Szoros
ért gyilokkal, vagy gyilokféle hegyes eszközzel megöl valakit Orozva meggyilkolni át utast. V. ö. GYILKOL.
MEGGYKERT, (meggy-kert) ősz. fii. Kert,
melyben különösen meggyfákat termesztenek.
MEGGYÓGYÍT v. —GYÓGYÍT, (meg-gyógyít) ősz. áth. Valakinek v. valaminek beteg állapotát megszünteti, s egészségét visszaadja. V. ö. GYÓGYÍT.
MEGGYÓGYUL v. —GYÓGYUL, (meg-gyógyúl) ősz. önh. Beteges állapota megszűnvén, testi,
illetőleg lelki épségét, egészségét visszakapja.
AKAD. SAGT SZÓTAK IV.
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MEGGYOMLÁL, (meg-gyomlál) ősz. áth. Növények, vetemények közöl a gyomot kitépi, kiirtja.
Meggyomlálni a mákot, a zöldséges kertet.
MEGGYOMOSODIK, (meg-gyomosodik) ősz. k.
A gyom megszaporodik rajta vagy közötte. Meggyemosódik az elhagyott ugar. Afeggyomotodik a kapalation taSlö. V. ö. GYOM.
MEGGYOMKOZ, (meg-gyomroz) ősz. áth. Valakinek hasát ököllel, vagy rátérdepelve erősen megnyomkodja, meggyötri, meggyömöszöli. Vetélytársát
földhöz vágta, azután rátérdepelve meggyomrotta.
MEGGYÓN, meg-gyón) ősz. áth. Szoros egyházi ért. gyónva megvaltja bűneit. Szélesb ért őszintén
megmondja, megvaüja amit hibázott, vagy vétett; s
általában amit magában titkosan gondol vagy gondolt „ím azért én meggyóntam te Kegyelmednek az
én lelkiismeretemnek titkait" Báthory István király.
(Történelmi Tár VÜI. k.). V. ö. GYÓNIK.
MEGGYÓNIK, (meg-gyónik) ősz. k. A keresztény, különösen katholika hitvallás szokása szerint a
gyónást elvégzi. V. ö. GYÓNÁS.
MEGGYÓNTAT, (meg-gyóntat) ősz. áth. Mondjuk egyházi személyről, midőn az illető hívek gyónását meghallgatja, üdvös oktatásokat és intéseket ad,
elégtétel! teendőket rendel, s kellő ^föltételek mellett
feloldozza őket V. ö. GYÓNTAT.
MEGGYOKSÍT, (meg-gyorsít) ősz. áth. Gyorssá tesz, gyors mozgásba hozva siettet. Lépéseit meggyorsítani.
MEGGYÖKERESÉDIK , (meg-gyökeresédik)
ősz. k. Gyökeret vagy gyökereket ereszt.
MEGGYÖKEREZETT, (meg gyökerezett) ősz.
mn. Minek gyökerei megszaporodtak, megerősödtek,
Meggyökerezett agg fák. Átv. ért ami rögzött szokássá vált, mit egyhamar kiirtani nem lehet Meggyökerezett érsékiség, gonoszság, szokások.
MEGGYÖKEREZIK, (meg-gyökerezik) ősz. k.
Gyökeret vagy gyökereket ereszt. Különösebben gyökerei megszaporodnak, megerősödnek. Némely növények úgy meggyökereznek, hogy alig lehet kiirtani. Átv.
ért. megrögzött szokássá válik.
MEGGYÖMÖR, (meg-gyömör) 1. MEGGYÖMÖZ.
MEGGYÖMÖTÖL v. —GYÖMÖSZÖL, (meggyömötöl v. —gyömöszöl) 1. MEGGYÁMBÁL.
MEGGYÖMÖZ, (meg-gyömöz) Ősz. áth. 1) Meggyomroz. 2) Megdöröcsköl, öszvegyúr, öszvezúz. 3)
Tömegbe gömbölyít.
MEGGYÖNGÍT v. —GYÖNGÍT, (meg-gyöngít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki vagy valami gyöngévé legyen. Itt a meg teljesen bevégzett tényt jelent.
A rendetlen, mértékletlen élet meggySngíti a tettet és a
lelket. V. ö. GYÖNGE.
MEGGYÖNGÜL v. —GYÖNGÜL, (meg-győngfil) ősz. önh. Ereje, hatása, szilárdsága megkevesbttl.
Betegségben meggyöngül a test. Időjárásra vonatkozva
ám. enged, meglágyúl, hidegsége múlik. Az idd meggyöngült, aligha eső nem lest. V. ö. GYÖNGE.
16
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MEGGYÖTÖR, (meg-gyötör) ősi. áth. Fakgatva, nyomkodva, gyűrve, gyömöszölve, csigáira megkínoz valakit Mondatik itv. ért. lelki kínzásról is.
MEGGYŐZ, (meg-győz) ősz. áth. 1) Vetélytársán testi erűvel vagy ügyességgel, csellel kifog, s
némi hatalmat, felsőséget gyakorol fölötte. MeggySzni át ellentéget. Birkózásban, párviadalban, futtatótbán, hadijátékban meggyőzni valakit. 2) Szellemileg
fölülmúlja a versenytársat Feletelétben, vitatkozásban
meggyőzni aa eUenvéleménytíéket. 3) Erkölcsileg kényszerít valakit, hogy bizonyos állítást igaznak ismerjen vagy ráálljon valamire. Alapot okok által meggyőzni valakit a felül, hogy . . . .
„Több kéréssel fija kérte és sürgette ,
Eltökéllett szivét végre meggyőzhette !"
Dugonics.
MEGGYÖZHETETLEN v. —GYŐZHETLEN,
(meg-győzhet[et]len) ősz. mn. Akit meggyőzni, akin
testi vagy szellemi erővel kifogni nem lehet Határozóként ám. meggyőzhetetlenfil.
MEGGYŐZŐDÉS, (meg-győződés) öss. fn. A
gondolkodó észnek azon öntudatos állapota, midőn
valamit alapos okoknál fogva bizonyosnak ismer és
tart Meggyőződést szerezni valami felöl. Jelenti magát
az öntudatot, s erkölcsi önérzetet is. Meggyőződésből
tenni valamit. Ét meggyőződésem ellen van, nem tehetem. „Nem az, kinek sok eszméje, de kinek meggyőződése van, az válbatik nagy emberré." B. Eötvös
József (Gondolatok). V. ö. MEGGYŐZŐDIK.
MEGGYŐZŐDIK, (meg-győződik) ősz. belsz.
Alapos okoknál fogva valamely dolognak igazsága,
mibenléte felől bizonyosságot szerez magának, vagyis
mintegy belsőleg kényszerül, hogy valamit igaznak
tartson. Meggyőződni át Itten létéről, a lélek halhatatlanságáról. Hitelet tanúk bizonyítása után meggyőződik a bíró a tény mibenléte felöl. Különbözik tőle a
kfilszenvedő meggyötetik.
MEGGYPEJ, (meggy-pej) ősz. mn. Lóról mondják, melynek pirosas színe a meggyéhez hasonló.
MEGGYSZÍN, (meggy-szín) ősz. fn. és mn. Olyféle piros szín vagy szinű, milyen a meggyé. Meggyttin posztóból való mente, dolmány.
MEGGYSZINÜ, ősz. mn. lásd : MEGGYSZIN
alatt
MEGGYTÖRŐ, (meggy-törő) ősz. fn. Varjufaj,
mely kemény héjú magokkal, mint mogyoróval, tobozzal , különösen meggyel él. (Corvus cariocactes. L.).
MEGGYUJT, (meg-gyujt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valami tüzet fogjon, és égjen. Meggyttjtani a
gyertyát, lámpát. Különösen kártevő szándékból tüzet
tesz, hogy elégjen valami. Meggyujtani a házat, kazalt, osztagot.
„Meggyujtá a kincset, és mind megégeté."
Zrínyi.
V. ö. GYÚJT,
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MEGGYŰL, (meg-gyúl) ősz. önh. Tüzet fog és
ég. A száraz fa hamar meggyül.
MEGGYÚLADv. -GYULÁD, (meg-gyúlad)
ősz. önh. Abban különbözik a meggyül igétől, hogy
ez egyszerűen fejezi ki valamely testnek azon állapotát, midőn tüzet fog; amaz pedig magában foglalja azon belső működést is, melynél fogva valami égővé lesz. V. ö. GYŰL, GYULÁD.
MEGGYŰL ÁSZT v. — GYÜLASZT, (meg-gydlaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami meggyúladjon.
Fújtatóval meggyúlatztani a szenet. A sebet ét tartót
ménét néha meggyúlatztja a kereket. V. ö. GYULÁD,
GYÚLASZT.
MEGGYÚR, (meg-gydr) ősz. áth. Ököllel, könyökkel, térddel, vagy lábbal erősen megnyomkod,
megdagaszt, megtömöszöl valamit. Meggyérni a kenyérnek való tésztát. Meggyúrni a vályognak, lapátotok
való tárt. Meggyúrni a csömörVs ember hátát. A tulaj bika meggyúrta a etordátt. A kalapotok meggyfa
jak a kalapnemezt. V. ö. GYÚR.
MEGGYUJT, (meg-gyűjt) ősz. áth. Öszvehalmozva megtakarít, meggazdálkodik holmit Havi keresményét nem költi el egészen, hanem egy restét meggyűjti. Itt a meg azért látszik öszvekötő értelemmel
bírni, mert már a ,gyüjt' ige is ily jelentésű. Vissza*
ható névmással, meggyiíjteni magát, ám. meggazdagodni. V. ö. GYŰJT.
MEGGYÜL, (meg-gyül) ősz. önh. Megsokasodik, megszaporodik, t. i. a részeknek egymasntáni
öszvehalmozódása által. Meggyül a baja, ám. sok baja
jön öszve. Meggyül a seb, midőn az eves, genyes nedv
megszaporodik benne. V. ö. GYŰL.
MEGGYŰLEKEZIK, (meg-gyűlekezik) ősz. k.
Régiesen pl. a Nádorcodexben ám. öszvegyfil.
MEGGYŰLESZT v. — GYÜLESZT, (meg-gyüleszt) ősz. áth. Eszközli, hogy meggyüljön valami.
Mondják különösen sebekről, daganatokról. A körömméreg meggyülettti át ujjat. V. ö. MEGGYÜL.
MEGGYÜLIK v. —GYŰLIK, (meg-gyülik)
ősz. önh. Dunántúli tájszólás szerént ám. a közönségesebb meggyül. Egyébiránt, ha az ,ikes' igéknek általában szén védő értelmet tulajdonítunk,helyesebb volna:,meggyttlik„ vérzik', ,omlik'„hajlik' stb.hasonlatára.
MEGGYÜLÖL, (meg-gyülöl) ősz. áth. Kebelében kellemetlen idegenítő érzés támad valaki iránt,
melynél fogva nem csak vonzalma nincs hozzá, hanem magától, mint utálatost, eltávolítani törekszik. V.
ö. GYŰLÖL.
MEG GYŰR, (meg-gyür) ősz. áth. A meggyúr
igének vékonyhangu módosulata, s azon különbség
van köztők, mi a gyúr és gyűr között; amaz t i. nagyobbszerü, emez valamivel kisebbféle nyomkodást,
törést, zúzást jelent V. ö. GYÚR, GYŰR.
MEGGYÜREMLIK, (meg-gyüremlik) ősz. k.
Valamely gyűrődést kap. Meggyüremlett a kivatalt
inggallér. MeggyUremlik a hajókötél, különösen az új,
midőn azt karikájából kibontják, azaz oly csavarodások képződnek rajta, melyek azt görcsöséé teszik, s
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megegyengetik; ez értelemben néhutt másképen :
megmaeskásodik (Kenessey Albert).
MEGGYVIZ, (meggy-víz) ősz. fa. Meggyfa gyümölcséből készített szeszes ital; máskép: meggybor.
MEGHÁBORGAT, (meg-báborgat) ősz. áth.
Gyakran vagy folytonosan megháborít, megzavar,
nyugtalanít.
.Vagytok-e még többen? s mit akartok fecskebeszédttk?
Vagy Tígságtokat én megháborgattam-e, hogy most
Rajtam fit a sok nyelv, s fülemet nem hagyja nyugonni."
Vörösmarty.
MEGHÁBORÍT, (meg-báborít) ősz. áth. A békében, nyugalomban levitt megzavarja, nyugtalanná
teszi. „Megháborejtotta a népet "(commovitpopulum.
Müncheni vagy Tatrosi cod.). Különösen, valakit elméjében megháboritani, ám. eszét megzavarni, megbolondítani. V. ö. HÁBORÍT.
MEGHÁBORODIK, (meg-háborodik) ősz. k.
Békés, csendes, nyugalmas állapota megzavarodik.
Megháborodik az emberi kedély, midőn valamely
méltatlanság, bántalom, vagy rendkívüli kedvetlen indulat mozgalomba hozza. Elmében megháborodni, ám.
megtébolyodni.
MEGHÁBORODOTT , (meg-háborodott) ősz.
mn. A kedély vagy elme működéseire vonatkozólag
ám. ami rendes nyugalmát elvesztette, vagy megzavarodott. Megháborodott ttivoel némi ÓM istonyu mütatlanságot. Megháborodott elme. V. ö. HÁBORODIK.
MEGHÁBORÚL, (meg-bábonii) ősz. önh. Régies szó, például a Nádor-codexben, Tatrosi codexben ,megháborodik' helyett; I. ezt „Megháboruland
a víz" (turbata fuerit aqua).
MEGHABOZ, (meg-haboz) ősz. áth. Valamit
habossá tesz. Stappannal meghabomi a. mosóvitet. Borotválkotátkor meghabomi a itappant. Átv. ért. habos
alakúvá tesz. Meghabozni valamely stövetet. Aetélt
meghabossni.
MEGHADARÍT, (meg-hadarít) ősz. áth. 1. HADARÍT alatt.
MEGHÁG, (meg-hág) ősz. áth. Valamely magas
helyre, nevezetesen dombra, halomra, hegyre fölmegy. Meghágni a havatokat. Oly meredek hegy, béres,
hogy gyalog ttm lehet meghágni. Különösen mondják
a bikáról, csödörröl, kosról, midőn az üszőt, kanczát,
juhot megugorják. V. ö. HÁG, HÁGÓ.
MEGHÁGAT, (meg-hágat) ősz. miv. Eszközli,
hogy a csődör stb. illető nőstényét meghágja.
MEGHAGY, (meg-hagy) ősz. áth. 1) Valamit
tovább létezni, maradni enged, valamire szán. A legaebb malactól maglónak meghagyni. Vágóikor át épületnek való tvdaratb fákat meghagyni. A mehettek télre
•néhány kot mehet meg itoktak hagyni. Kár volna ett a
borjút kiherélni, hagyjuk meg bikának. 2) Valakinek
teendőül hagy valamit, vagyis megmondja, megpa-
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rancsolja neki, hogy vakunit bizonyos idő alatt megtegyen, vagy bizonyos rendszabályhoz tartsa magát.
A gatda elutazván, meghagyta a* öreg uolgának, hogy
vigyátton a hátra. Erősen meghagyom, hogy estvéré
kiki itthonn legyen. 3) Régiesen ám. elhagy. L. MEG,
(2), alatt.
MEGHAGYÁS, (meg-hagyás) ősz. fa. Megbizás neme, mely által valakinek hatályosan, s némileg parancsolva kötelességgé tesznek valamit A gatda meghagyásából szántani mentek a béretek. Fitetéti
meghagyás váltótörvényszéki s némely más hatósági
eljárásban oly rendelet, melynél fogva valakinek bizonyos öszveg kifizetése végrehajtási fenyegetés alatt
kötelességévé tétetik (Zahlungsanftrag, Zahlnngsanflage).
MEGHAGYIGÁL, régiesen és tájdivatosan ám.
meghajigál. 1. MEGHAJIGÁL.
MEGHAGYMÁZ, 1. MEGHAJMÁZ.
MEGHÁJAZ, (meg-bájaz) ősz. áth. Hájjal megken. Meghájaeni a kocsitengelyt. A pirított kenyeret
meghájaeni.
MEGHAJIGÁL, (meg-hajigál) ősz. áth. Többször hajítva megdob, megtalál, megüt valakit. A devaj fiúk hólaptával meghajigálják egy máit. Sárral, kövei meghajigální valakit. V. ö. HAJIGÁL.
MEGHAJÍT, (meg-hajít) ősz. áth. Hajítva megtalál, vagy megüt valakit vagy valamit Kövei meghajitani át ugató kutyát. A csatangoló tinót meghajtiani
bottal. Pariítyával meghajtíani valakit. V. ö. HAJÍT.
MEGHAJLAD, (meg-hajlad) ősz. önh. Meggör*
bed, meghomorodik, megvetemedik. V. ö. HAJLAD.
MEGHAJLIK, (meg-hajlik) ősz. k. Külső erőszak vagy belgyengülés következtében szilárdságát,
merev állását vesztvén meggörbed. Sok gyümölcs terhe
alatt meghajlik át ág A vén ember térde, dereka meghajlik. Nagy szekerek alatt meghajlik a hídgerenda. Sok
tál alatt meghajlik a dettkaatttal. V. ö. HAJLIK; és
MEGHAJOL.
MEGHAJMÁZ, (meg-hajmáz) ősz. áth. Hajmával megfűszerez. Meghajmátni a rostélyost, a gulyasós hiíst, a paprikát halat, a burgonyasalátát.
MEGHAJNALOZ, (ineg-hajnaloz) ősz. áth. Székely tájszólás szerént ám. az új házaspárt amenyekző másod napján virradóra zeneszóval megtiszteli.
Meghajnalomi a vőlegényt és mennyasttonyt.
MEGHAJOL, (meg-hajol) ősz. önh. Szoros ért
mondjuk emberről, midőn önakaratból, nem kényszerítve meggörbed. Meghajol, hogy fölvegyen a földről
valamit. A lovag, midőn sebesen vágtat, meghajol a
nyeregben. Hajolj meg, hogy át ág ki ne sseúrja nemedet.
„Ág ha volnék, meghajolnák
'
Én is szívesen."
Vörösmarty.
Átv. ért. a felsőbb hatalom előtt megalázza magát.
Büszkébb, hogy sem a bitorló hatalom etött meghajoljon.
\ V. ö. HAJOL és MEGHAJLIK.
16*
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MEGHAJSZOL, (meg-hajszol) ősz. átb. Hajszolva megkerget V. 6. HAJSZOL.
MEGHAJT, (meg-hajt) ősz. átb, 1) Valamely
szilárd, vagy egyéne* állású testet meggörbít vagy
kauyaruvá tesz. Meghajtani a vág stéget, drótot, pipasiárt, MeghajUmi a hordó dongáját, a keréktalpfát.
Meghajtom magát, ám. tiszteletképen meghajolni.
„Mily csábító mozdulattal
Vörösmarty.
Hajtja meg fejét."
Ezen igének alkotó része azon hajt, melyben alapeszme a görbiilés, s rokon a keményebb kaj, kajmó,
Icajet, kajtta, kajla szók gyökével, mintha volna :
meg-kajt. 2) Erősen űzőbe vesz, folytonosan kerget,
különösen igás barmokat mértéken túl használ valamely dologban. Meghajtani a lovat, ökröt. Átv. ért
mondják oly ételekről vagy gyógyszerekről, melyek
lágy hast okoznak. A zsíros étel meghajtotta a hátát.
Éten gyógyszer bizonyosan meghajt. Ezen értelemben
vett hajt igének gyöke az üzést jelentő haj t indulatszó. V. ö. HAJT.
MEGHAL,(meg-hal) ősz. öoh. m. meghalt v. megholt. Szoros ért. emberről mondjuk, midőn élni megszűnik. A többi állat megdöglik vagy elvest. A nép némi
kegyeletből a méhről szokta még mondani, hogy
meghal. Bégente lóról is mondották pl. egy 1559diki levélben (Szalay Á. 400 m. L). Emberekről:
„Ábrahám megholt és próféták megboltanak." (Tatrosi
cod.). Meghalt a gyermek oda a komatág. (Km.). Amely
föld tégedet meghalvád fbgadand, azon haljak meg."
Bécsi codez.
„Mi vitézfii éltünk, vitézül meghaljunk."
Zrínyi.
„Ha meghalok sem bánom,
Úgy sincs engem ki szánjon."
„Meghalok, meghalok,
Még beteg sem vagyok."

Népdal.
Népd.

V. ö. HAL, ige.
MEGHAL, (meg-hál) ősz. önh. Mondjuk idegenről, utasról, midőn éjszaka alvás végett megmarad valahol. Meghálni a csárdában. Eltévedvén kénytelenek lettünk a stábod ég alatt meghálni. V. ö. HAL.
MEGHALAD, (meg-halad) ősz. áth. 1) Haladva túlmegy bizonyos téren, vonalon, ponton. Meghaladni a hegy ormát. Meghaladni a kitűzött cselt. 2)
Túl megy bizonyos időn. Meghaladta (az idő) tíz órát.
Meghaladta idejét, etttendejét. (Szabó D.). 3) Átv. ért.
bizonyos tulajdonságra nézve valamit fölülmúl. Keményünket, várakozásunkat meghaladtad. E paripa
minden versenytársait meghaladja nem csak futásban,
hanem szépségben is. V. ö. HALAD.
MEGHÁLÁL, (meg-hálál) ősz. áth. Valamit hálával viszonoz. Köszönettel, viszonyos szolgálattal meghálálni a vett jótéteményt. Itt is a ,vissza' nem a meg,
hanem hálál szóban rejlik.
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MEGHALÁLHATATLAN v. —HÁLALHATLAN,(meg>hálálhat[at]lan) ősz. mn. Amit meghálálni,
kellőleg megköszönni nem lehet Határosoként ám.
meg nem hálálhatólag, meghálálhatlanul.
MEGHALÁLOZIK, (meg-halálorik) öss. k. Halálos küzdelmekben élni megszűnik. Különbözik tőle:
meghal, mely egyedfii azon átmeneti pontot fejesi ki,
midőn haldoklás után az életnek vége szakad.
MEGHALÁS, (meg-halás) ősz. fh. Az emberi
élet megszűnése. Meg kell Unni, mint a meghálálnak. Km.
MEGHALÁS, (meg-hálás) ősz. fh. Az éjjeli időnek hálva való eltöltése valamely idegen helyen.
MEGHALÁSZ, (meg-halász) ősz. áth. HaUUxva
megkutat, megjár, megtapogat bizonyos vizet Tapogatóval meghaláttni át ereket, önteteket. V. ö. HALÁSZ.
MEGHALAVÁNYÍTv. — HALVÁNYÍT, (meghalaványit) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy valaki
vagy valami halaványnyá legyen. Ás ijedét meghalaványitotta öt. A kelő hajnal meghalaványtíja a csillagokat. V. ö. HALAVÁNY.
MEGHALAVÁNYODIK v. —HALVÁNYODIK, (meg-halaványodik) ősz. k. Bőrét, különösen
arczát, tartós halavány síin lepi meg. A napvilág elSl
eltart rabok meghalaványodnak. Mondják más tértekről is, midőn fehéres szint öltenek ás előbbi élénk
szín helyett A* elfonnyadt róttalevelek meghalaványodnak. Különbözik tőle a fntólagos arcsszinv&ltozást jelentő elhalaványodiJc. V. ö. HALAVÁNT.
MEGHALL, (meg-hall) öss. áth. Akármiféle
hangot vagy szót észre vesz, vagy valaminek híre fülébe jut; szóból, beszédből megtud valamit Meghallani a* ebugatátt.E nagy harangot a ttomttéd faluban
is meghallják. Ha meghalljátok a* ágyudSrgétt, mindnyájan talpra keljetek. Mindjárt meghallottam, mi
Ofrtént.
„A Dráva partjai meghallak keservem."
Zrínyi.
V. ő. HALL. A régieknél eléjőn ,meghaUgat' helyett
is. „Meghallattatott (exandita est) te imádságod."
(Tatrosi codez).
MEGHALLGAT, (meg-hallgat) ősz. gyak. áth.
1) Valamely folytonosan tartó hangot vagy zenét,
vagy beszédet figyelemmel kísér. Meghallgatni ős
éneklő csalogányt, a hegedüuót. MeyhaUgatni a ttónok
bestédét.
„Meghallgassad, beglerbég t vedd jól estedbe,
Ertem kis királyfi vagyon nagy Ínségbe."
Tinódi.
2) Különösen valamely kérelmet részvéttel hallgat,
kegyesen fogad. Meghallgatni át alattvalóit folyamodótól. Hallgasd meg, Uram, konyorgéttínkeí. V. 5.
HALLGAT.
MEGHALLGATATLAN, —HALLGATLAN,
(mcg-hallgat(atjlan) ősz. mn. Amit figyelemre nem
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méltattak; akire bizonyos ügyben nem hallgattak
Megkaügatlan pontút. A meghallgaüan félt nem lehet
etiíélni. Határolóként ám. meg nem hallgatva, meghaJlgatlannl.
MEGHALLGATATLANUL, MEGHALLGATLANUL, (meg-hallgat[at]lanul) ih. A nélkül, hogy
meghallgatták volna. Meghallgatatlanul kárhoztatni
valakit.
MEGHALLIK, (meg-hallik) ősz. k. Általán, a
hang vagy szó elégséges benyomással bír, hogy a fiilek felfogják, s az ész tudatára juttassák. Csendes éjjel a legkisebb nett is meghaUík. Oly értelmesen és hangotan betsél, hogy szava a templom minden súgóiban
meghallik. Ezen ige csak egyes számú harmadik azé
mélybenhasználtatik : meghallak, meghallott, meghattjék, meghallanék, meghallandik. V. ö. HALLIK.

val megdörgöli, emlékeztetvén őket az élet múlandóságára.
MEGHANCSIKOL, MEGHANCSIKOZ, (meghancsikol v. —bancsikoz) ősz. áth. 1) Hancsikkal
vagyis hancscsal beborít, megrak. 2) Hancsikolva,
gyepet törve, megbarázdol, felárkol.
MEGBÁNT, (meg-hánt) ősz. áth. Vastagabbféle héját, kérgét lehúzza vagy lemetszi, lefaragja valamely testnek. Meghántani a fát. Megbántani a ló
körmét, azaz megfaragni. V. ö. HANT.
MEGBANTOL, (meg-hantol) 1. MEGHANCSIKOL.
MEGHANTOSODEK, (meg-hantosodik) ősz. k.
Egészen hantossá lesz, meggyepesedik.
MEGHÁNY, (meg-hány) ősz. áth. Valamit gyakran hányva megráz. A taplóivá igetö ló meghányja a
lovagot. A lengerhullámok meghányják a hajót. Átv.
ért valamit észszel ideoda forgat, minden oldabról
megfontol. Hányjuk meg jól a dolgot, mielőtt határoznánk benne. V. ö. HÁNY, ige; és MEGHÁNYVET.
MEGHANYATLIK, (meg-hanyatlik) ősz. k. A
hanyatlás végső fokára jut. V. ö. HANYATLIK.
MEGHÁNYÓDIK, (meg-hányódik) ősz. belsz.
Akarata ellen, bizonyos erőszaknál fogva ide-oda vetődik, s emelkedő irányban, majd alászállva megrázkódik. A ztityögöt úton meghányódik a kocsizó.
MEGBÁNYTAT, (meg-hánytat) ősz. mivelt 1)
Eszközli, hogy meghanyódjék valaki v. valami. Néha
a lovat kéttakarva meghánytatja magát a nyeregben.
A kormányos, ha oldalast tart a hullámoknak, meghánytatja a hajót. 2) Megokádtat A gyomorbeteget
meghánytatni. Éten gyógyszer engem meg nem hánytál.
V. ö. HÁNYTAT.
MEGHÁNYTORGAT , (meg-hánytorgat) ősz.
ryak. áth. Ide-oda hányogatva megforgat, megráz.
Súlyozás köbben tenyerén meghánytorgatni valamit. Különösen átv. ért bizonyos dolgot minden oldalról szorosan megfontol, a mellette és ellene szóló indokocat megvizsgálja.
MEGHÁNYVET, (meg-hányvet) ősz. áth. Átv.
ért. valamit észszel mindünnen megvizsgál, fontolóra
vesz. A ragozást mindkét alkotó része fölveszi: megiányomvetem, hányodveíed, hányjaveti, stb.
MEGHARAGÍT, (meg-haragít) ősz. áth. Valacit valósággal haragossá tesz, vagyis addig boszont,
ingerel, bánt, míg a harag végre fölgerjed benne.
\fa igen ingerlékeny, minden csekélység megharagtíja
(t. Kérlek,ne haragíts meg.Itt is a meg bevégzett tényre vonatkozik.
MEGHARAGSZIK, (meg-haragszik) ősz. k.
Azon indulat gerjed fel benne, melynek harag a neve.
Ne bánts, mert megharagszom. Aki nehezebben harag'
snk meg, tovább tart haragja. (Km.). V. ö. HARAG,
HARAGSZIK.
MEGHARAP, (meg-harap) ősz. áth. Valamit
larapva megfog, megragad, megsért Ne ingerkedjél
az ebbel, mert megharap. Vess kenyeret a* ebnek, megharap érte. (Km.). V. ö. HARAP.

MEGHALT, (meg-halt) ősz. mn. Aki végképen
megszűnt élni. Imádkoztunk meghalt felebarátunk lelkeért. Máskép : megholt; » más igékkel: elhunyt, elnyvgodott, eltsenderUlt, <a Úrban boldogult stb.

MEGHALVÁNYÍT, 1. MEGHALAVÁNYÍT.
MEGHALVÁNYODIK, 1. MEGHALAVÁNYODIK.
MEGHALVÁNYÚL, ősz. önh. 1. MEGHALAVÁNYODHC.
MEGHAMISÍT, (meg-hamisít) ősz. áth. Roszszabbféle vagy idegen részek hozzáadása, belekeverése által megront, alábbvalóbbá tesz valamit. Meghamisítani a hegyaljai borokat. Meghamisítani ÓM aranyat, etUstM. Különösen, irományokra, oklevelekre
vonatkozólag ám. az eredetin valamit változtat, vagy
valamit hozzáad vagy elveszen belőle. A végrendeletei meghamisítani.
MEGHAMISÍTÁS, (meg-hamisítás) ősz. m. Cselekvés, mely által valaki meghamisít valamit Oklevelek meghamisításáért perbe idimi valakit. V. ö. MEGHAMISÍT.
MEGHAMISÍTATLAN, MEGHAMISÍTLAN,
(meg-hamisít[at]lan) ősz. mn. Meg nem hamisított.
Meghamittilan bor. Határozóként: meg nem hamisítva, meghamisítlanul.
MEGHAMISÍTHATATLAN v. —HAMISÍTHATL AN, (meg-hamisíthat[at]lan) ősz. mn. Amit meghamisítni nem lehet Meghamisíthatlan bankjeggek.
Határozóként, amint meghamisítni nem lehet, meghamisíthatlannl.
MEGHÁMOZ, (meg-hámoz) ősz. áth. Bizonyos
gyümölcsöket vagy héjas testeket hámjaiktól, azaz
héjaiktól megtisztít Meghámozni a* almát, körtét, baracfkot. Meghdmotni a kenyeret. A fát, vesszőt megbántják, nem hámozzák'; noha ,bánt' is ,hám'-tól származik. T. ö. HÁMOZ, HANT, MEGBÁNT.
MEGHAMVASODIK, (meg-hamvasodik) ösz.k.
Hamvassá lesz (bevégzetten).
MEGHAMVAZ, (meg-hamvaz) ősz. áth. HamuTál meghint ífeghamvazni a sikamlós utat. Különösen, hamrazó szerdán a pap a hírek homlokát hamu-
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MEGHAEAPDÁL, (meg-harapdál) ös2. gyak.
áth.Gyakran vagy folytonosan, több oldalról harapva,
megtép, megrág, megsért valamit Á dilhSs ember saját
kezeit megharapdálja. Át éretlen álmákat megharapdálni és eldobni. A karórágó ló megharapdálja a jászolt. V. ö. HARAPDÁL.
MEGHABCZOL, (meg harczol) ősz. önh. Folytonosan, eldöntőleg barczol; megví.
MEGHAEMADOL v. —HAEMAL, (meg-harmadol r. -hármai) ősz. áth. Harmadszor megkapál,
megszánt. Különösen a szőlőről mondják, midőn azt
harmadszor kapálják meg; vagy a szántóföldről, midőn azt harmadszor (rendszerént vetés alá) megszántják.
MEGHARMATOZ, (meg-harmatoz) öbz. áth.
Harmattal megnedvesít. A hüs nyári alkonyai és hajnal megharmatozza a növényeket. V. ö. HAEMAT.
MEGHÁRMAZ, (meg-hármaz) ősz. áth. Valamit
hármasával tesz. Meghámozni a tdnczot,a.m. ugyanazt,
vagy egymás után másfélét háromszor eljárni. Meghármazni valakinek diját, ám. az előbbihez képest három
annyit adni. Meghármaxni akármily mennyiséget, ám.
három annyira emelni, megsokasítani. V. ö. HÁRMAZ.
MEGHÁRMAZTAT, (meg-hármaztat) ősz. miv.
Eszközli, rendeli, parancsolja, hogy valami hármasával tétessék vagy történjék, pl. aki háromszor huzat
el egymás után valamely tánczzenét, az meghánnaztatja a zenét és tánczot.
MEGHARSAN, (meg-harsan) ősz. önh. Harsona
hangot ad. Megharsant a kürt, a trombita.
MEGHASAD, (meg-hasad) ősz. önh. Mondjuk
tömör, vagy szorosan öszvekapcsolt részekből álló
testről, midőn valahol nyilas támadván rajta, elválik,
szétszakad, megreped stb. Meghasad a harang, a fatik, a deszka, a gerenda, a fal. Meghasad a mennykö
csapta fa dereka. Nagy fájdalomban meghasadt a srive.
Itt a meg ám. el. V. ö. HASAD.
MEGHASADOZ, (meg-hasadoz) ősz. gyak. önh.
Több helyen rés, nyilas támadván rajta elválik, szétszakad, megreped. A nyers deszka, ha melegre festik,
meghasadoz. V. ö. HASADOZ,
MEGHASASODIK, (meg-hasasodik) ősz. k.
Nagy hasa növekedik, megpotrohosodik. A jó, és
gondtalan élet mellett meghasasodni. Különösen, nőstény állatról szólva, ám. megvemhesedik. Meghasasodik a tehén, kaneta, nőstény stb.
MEGHASÍT, (meg-hasít) ősz. áth. Valamely
tömör test részei között nyilast csinál, vagyis eszközli,
hogy meghasadjon. Fejszével meghasüani a fát. V. ö.
HASAD, HASÍT.
MEGHASOGAT, (meg-hasogat) ősz. gyak. áth.
Valamely tömör testet többféle hasít Meghasogatni a
kemenctébe való fát. Késsel meghasogatni a vesszőt. V.
ö. HASOGAT.
MEGHASONLÁS, (meg-hasonlás) ősz. fin. Társas életre vonatkozólag jelenti az illető társak azon
viszonyát, midőn valamiben meg nem egyezvén, egymástól véleményben, vagy tettben is elválnak, elsza-
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kadnak, egyszersmind ellenséges indulattal viseltetnek
egymás iránt Család, társulat, némtet tagjai kSuStt
támadó meghasonlás.
MEGHASONLlK, (meg-hasonlik) ősz. k. A hasonlik igében alapfogalom az egynemű részeknek egymástól való elszakadása, elválása. Innen átv. ért a
magyar oly dolgokat nevez hasonlóknak, melyek
mintegy rokonnemü részeit teszik egy bizonyos egésznek , miért a hasonlóról ezt is mondja : ttakasttoü
olyan, szakasztott mása valaminek, mintha t L egyik
a másiktól volna elhasítva, elszakasztva, miként a
hasított tárgyak egyes darabjai. E szerént átv. ért a
társas életre vonatkozólag meghasonlik ám. az egész
társaság egy vagy több részei külön válnak, egymástól elszakadnak. S minthogy az ily elválás oka rendesen a vélemények és érdekek öszvefitközéae miatt
szokott történni, innen meghasonlaní ezt is jelenti:
egymással ellenkezésbe, viszályba jönni,' egymás
ellen törekedni. Az VrSkOsSk meghasonlanak az osztályon, azaz nem egyeznek meg. Néha ugyanazon párt
emberei bizonyos véleményre nézve meghasonlanak. Hol
stábod a választás, ott rendesen meghasonlanak a* üktS választók. ,Meghasonlani' és ,pártra szakadni' rokon jelentésüek. V. ö. HASONLÓ, HASONLIK.
MEGHASONLOTT, (meg-hasonlott) ősz. mn.
Társas viszonyokra vonatkozólag, ám. bizonyos véleményre, vagy érdekre nézve egymástól elvált, elszakadt, pártokra oszlott Minden magában meghasonlott
ország elpusztul. (Bibliai mondat) „Maga pedig a
megbódult és maga között is meghasonlott kevés magyar nemzet mit fog végbevihetni ?" (Gr. Eszterhácy
Miklós nádor Rákóczy Györgyhöz 1644-ben). V. ő.
MEGHASONLIK.
MEGHASZNÁL, (meg-használ) ősz. önh. Tréfás átv. értelemben a megrészegedett emberről mondják : Meghasznált neki a bor, pálinka, e helyett: megártott.
MEGHAT, (meg-hat) ősz. áth. Valakiben sikeres, eredményes, hathatós benyomást tess; megindít,
bizonyos érzelemre vagy tettre gerjeszt A szónok ékei
beszéde mindnyájunkat meghatott. Kit ne hatna meg ily
szomorú látvány l Az esengö kérés meghatotta srivét. V.
ö. HAT.
MEGHATÁL, (meg-hátal) ősz. áth. A székelyeknél ám. a hátát megveri, meghusángolja, megdöngeti.
MEGHATALMAZ, (meg-hatalmaz) ősz. áth.
Valaki hatalmat ad egy másnak, hogy személyében
bizonyos meghatározott dolgot végrehajtson. Á kifov
tekét némi szerződésre, seVvetség-, békekötésre meghatói*
mázni.
MEGHATALMAZÁS, (meg-hatalmazás) ősz. &.
A megbízásnak azon neme, melynél fogva valakinek
hatalmat adnak tenni és végrehajtani valamit; továbbá, maga ezen adott hatalom. Szorosan a meghatolmázashoz ragaszkodni. A meghatalmazáson íití menni,
Meghatalmazása van ezt cselekedni,
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MEGHATALMAZÓ, (meg-hatalmazó) ősz. mn.
és fa. Miáltal valakit meghatalmaznak. Meghatalmazó
levél, okirat. Mint főnév jelenti azon személyt, ki valakit meghatalmaz. A meghatalmazó akarata tzerént
működni. V. ö. MEGHATALMAZ.
MEGHATALMAZOTT, (meg-hatabnazott) ősz.
fa. Azon személy, kinek valaki hatalmat adott bizonyos határozott ügyben cselekedni, rendelkezni, intézkedni stb. A fejedelmek meghatalmazottjai tanáetkozát
végett SttveOtek.
MEGHATÁROL, (meg-határol) ősz. áth. Határronással megjelöl, megkülönböztet.
MEGHATÁROZ, (meg-határoz) ősz. áth. 1) Tanácskozás vagy megfontolás, meghányásvetés következtében valamit megállapít. Ez értelemben egy vele
az elhatároz. A gyűld meghatározta, hogy
2)
Bizonyos dolognak idő- vagy térbeli sokaságát, vagy
meddigiségét, vagy mikori- és hollétét állapítja meg.
Meghatározni a* idol, mely alatt valamit végre kell
hajtom. Meghatárotni a ttabad legeltetem mezőt. Meghatárom* a gyűlés napját (t helyét. 3) Bizonyos korlátok közé szorít, megköt.
„Úgy meg vagyok határozva,
Mint a csikó kantározva."

Népd.

4) Észtan! ért bizonyos fogalmat vagyis a fogalomnak tárgyát oly jegyei által ismerteti meg, melyek
azt minden egyébtől megkülönböztetik. L. MEGHATÁBOZÁS.
MEGHATÁROZÁS, (meg-határozás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit meghatározónk. Időnek,
helynek meghatározása. Továbbá, azon kitűzött, megállapított rendelmény, intézmény, melyet ama cselekvés létre hoz. Meghatározás tterént ctelekední. Észtani
ért valamely fogalomnak, illetőleg a fogalom által
képlelt tárgynak sajátságos jegyek általi megkülönböztetése, pl. az ember okot állat.
MEGHATÁROZOTT, (meg-határozott) ősz. mn.
Amit meghatároztak, megállapítottak. Meghatározott
fitetét. Meghatározott fogalom. V. ö. MEGHATÁROZ.
MEGHATÓ, (meg-ható) ősz. mn. Ami az érzékekre sikeres, eredményes benyomást tesz, ami meg
indít Megható ttavakkal kérni valakit. Megható látvá*y- V. ö. MEGHAT.
MEGHATÓLAG, (meg-hatólag) ősz. ih. A kedélyre érzékre benyomást téve.
MEGHATOTTSÁG, (meg-hatottság) ősz. fn.
Meghatott állapot
MEGHÁZASÍT, (meg-házasít) ősz. áth. A nőtelen férfit rábeszéli, ráveszi, rásegíti, hogy feleséget
vegyen. Meghátastíja a fiát. V. ö. HÁZAS.
MEGHÁZASODIK , (meg-házasodik) ősz. k.
Mondjak akármily korú nőtelen férfiról, midőn feleséget vesz, s mintegy új házat, új családot képez. V.
ö. HÁZASODIK.
MEGHAZUDTOL, (meg-hazudtol) ősz. áth. Valaki ellen bebizonyítja, hogy hazudott; hazugságban
hagy. A rágalmatót meghazudtolni. Átv. ért. bizonyos
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várakozást, bicodalmat, reményt megsemmisít, alaptalannak nyilvánít
MEGHÉGTÉSÍT, (meg-hégyésít) ősz. áth. Hegyesre megfarag, megélesít, megköszörül stb. Meg! hegyettíeni a» irótollat. Meghegyetíteni a karót, kétt. V.
! ö. HEGYES.
MEGHÉGYÉZ, (meg-bégyéz) ősz. áth. 1) Valamit ügy készít el, hogy hegye legyen, azaz vékony
csúcsra menjen ki. Meghegyetni a tollat, a fogpitzkálót, a karót, a tzeget. 2) Átv. ért meghegyezni a tánesőt, ám. nyalkán, hegykén, lábujjakon megjárni. Hegyezd meg ! tánczra biztató.
MEGHEHELÉZ, (meg-héheléz) ősz. áth. Hébellel, azaz gerebennel megtisztít, megfésül valamit Meghéheletni a kendert, lent.
MEGHÉJAZ, (meg-héjaz) ősz. áth. Héjától megtisztít valamit, meghámoz. Meghéjatni át almát, kVrtét, vetttSt.
MEGHENGERÉL, (meg-hengerél) ősz. áth. Hengerrel megnyomkod, megegyenget, megsimít valamely egyenetlen főlszinü testet. Meghengerelni a kieterzett bőröket. Meghengerelni a kerti utakat, aftfíetántott földet. V. ö. HENGER.
MEGHERÉL, (meg-herél) ősz. áth. Tulajd. ért.
valamely hím állatnak heréjét, azaz hímgolyóját kimetszi. Megherélni a bikaborjút. Mondják nőstényről
is, midőn úgynevezett görgőjét kiveszik. Megherélni
át emsét. Szokottabban: Kíherél. Átv. ért. valamit
megcsonkít, különösen némely növények közép hajtásait, bimbóit levágja, lecsípi. Megherélni a dinnyét.
V. ö. HEREL.
MEGHERGEL, (meghergel) ősz. áth. A kakas
a tyúkot megnyomja.
MEGHERNYÁSZ, (meg-hernyász) ősz. fn. Növényeket a hernyóktól megtisztít Meghernyáttni a
gyfímSlctfákat.
MEGHERNYÓDZIE, (meg-hemyódzik) ősz. k.
Meghernyósodik.
MEGHERSENT, (meg-hersent) ősz. áth. Kemenesalján ám. a nőt elhálja, elhalásra használja.
MEGHERVAD, (meg-hervad) ősz. önh. Mondják növényről, különösen gyöngébb részeiről, ú. m.
leveleiről, virágairól, midőn a nedvek megromlása
vagy hiánya miatt élénkségöket, szinöket vesztik, s
öszvezsugorodnak, megránczosodnak. Nagy forrótágban meghervadnak a virágok. Egy értelmű vele az elhervad. Átv. ért mondják emberről is, kivált ifjúról,
midőn megaszik, elsorvad.
MEGHEVER, (meg-hever) ősz. áth. Erejének
megfogyatkozása miatt bizonyos helyen folytonosan
fekve marad. Megheverni a betegágyat. Megheverni a
vereti, ám. a verés következtében sokáig fekttnni.
Megheverni az erSködS munkát.
MEGHEVÜL, (meg-hevül) ősz. önh. A régieknél ám. megmelegszik. „Nap ke(deg) felkelvén meghcvőlének (a kikelt magvak) és mert nem vala gyökerek (gyökerök) megaszának, (Tatrosi codez).
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MEGHÍ, (meg-hí) ősz. áth. A Bécsi codexben s ben nedvekről, és nedves tettekről mondatik. Átv.
Molnár Albertnél is ám. visszahí, viaszahúz (revocat); ért. emberről szólva, ám. megérett, kinek gondolkohonnan, megMni bestédét ám. beszédét, vallomását zásmódja megülepedett. V. ő. HIGGADT.
visszahúzni. Ez értelemben jön elé még Szabó Dávid- |
MEGHIGGASZT, (meg-higgasst) ÖM. áth. Esxnál is. Mai közszokás szerént, ám. hí, hogy valahová | közli, hogy valami meghiggadjon. Meghiggatttani át
menjen vagy jöjjön el. Itt a meg nagyobb és határo- , oltott meszet, a sarat. Máskép : meghigít. Átv. ért
zottabb nyomaték végett használtatik. MegMni ebédre 1 meghiggasztani át ént. V. ö. MEGHIGGAD, fflG1
valakit. V. ö. HÍ.
GA.SZT.
MEGHIÁNYOSÍT, (meg-hiányosít) ősz. áth. j
MEGHÍGÍT, (meg-higít) ősz. áth. Egyedfii tuHiányt, fogyatkozást csinál vagy okoz valamiben.
I lajdon értelemben, nedvekről használják, vagy oly
MEGHIBÁZIK , (meg-bibázik) ősz. k. Tisza- | testekről, melyeket nedvvel fölereszteni lehet V. ö.
melléki tájszólás szerént ám. hibába esik, hibát követ MEGfflGGADT.
el. Néha néha meghibátik az ember. Néhntt : megMEGHIGÚL, (meg-higdl) ősz. önh. Nedvről é«
híbádzik.
nedv által felereszthető testről szólva ám. megritkul,
MEGHIBBAN, (meg-hibban) ősz. önh. A suly- megtisztul, megülepedik. Egy vele a meghiggad, csakegyent vesztve félre- vagy lebillen. Meghibban a hogy ez átv. ért is vétetik. V. ö. MEGHIGGAD.
mérleg.
MEGHIMBÁL, (meg-himbál), 1. MEGHINTÁL.
MEGHIDAL, (meg-hidal). ősz. áth. 1) Szoros
MEGHÍ.MÉZ, (meg-híméz) ősz. áth. Hímmel
ért vett hiddal ellát bizonyos helyet. Meghidalni a
, megtarkáz. Meghímezni az üngöt. Meghimezni a* «fn
patakot, folyót, eret. 2) Hidféle padlóval lát el. Meglószerszámot. V. ö. HÍM, HÍMEZ.
hidalni a disznóólát, az úgy nevetett hidashajót. V. ö.
i
MEGHIMLŐSÖDIK, (meg-himlősödik) ősz. k.
HÍD.
l
Testét
meglepi a himlő. A bárányokat be szokták olMEGHIDEGÉDIK , (meg-hidegédik) Ősz. k. 1.
tani, hogy meg ne himlosSdjenek. V. ö. HIMLŐ.
MEGHEDEGSZIK.
MEGHINT, (meg-hint) ősz. áth. Bizonyos testre
MEGHIDEGÍT, (meg-hidegít) Ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy valami hideggé leszen. Az éjszaki | vagy térre omlékony részekből álló valamit rászór.
! Meghinteni csokorral a süteményt; borssal, paprikával
stél meghidegtíi a levegb't. V. ö. MEGHÜT.
MEGHTDEGSZIK, (meg-hidegszik) ősz. k. Hi- | a rátottát. A síkos utat hamuval, köporral megMmUm.
1
deggé változik által, ami elébb meleg volt öszszel V. ö. HINT.
!
MEGHINTÁL, MEGfflNTÁZ, (meg-hintál v.
meghidegszik a víz. A jelenidőn kívül a többit a meg1
hidegédik-böl veszi. Átv. ért. vonzalma, szerelme meg- -hintáz) ősz. áth. Hintán vagy hintáivá ide-oda vagy
l alá- s fellóbáz.
sztin valaki iránt
J
MEGHINTÉZ, (meg-hintéz) ősz. gyak. áth.
„Ah, te már meghidegedtél,
Apródonként egymás után meghint
Szád, szemed tagadja bár."
MEGHIRDET, (meg-hirdet) ősz. áth. Hírül ad,
Kazinczy F.
megizen, hírré tesz valamit Meghirdettem akaratfát.
V. ö. MEGHŰL, MEGFÁZIK.
(Szabó D.).
MEGHIDEGÜL, (meg-hidegfil) ősz. önh. lásd :
MEGH1RHESZIK, (meg-hirheszik) ősz. k. A
MEGHIDEGSZIK.
Tatrosi codexben ám. elhirheszik, híre elterjed. „MegMEGH1EDELMEZ, (meg-hiedelmez) ősz. áth. hirhesznek vala" (divulgabantur). „MeghirhevéV
A régieknél, pl. a Bécsi és Müncheni codezekben ám. (eziit fáma).
meghívesft és megárnyékoz. „Hogy mártsa ő újjának
MEGHffiHET, (meg-hirhet) ősz. áth. A Bécsi
utolját a vízbe és hiedelmezje meg (refrigeret, Pesti- codezben ám. meghirdet.
nél : megbívesítse) én nyelvemet." Ismét : „És felséMEGHISZ, (meg-hisz) ősz. önh. Valakinek telgesnek jószága (jósága) meghiedelmez (obumbrabit, jes bizalommal hisz. A meg nagyobb nyomatékot kölPestinél : árnyékoz meg) teneked."
csönöz. Én meghiszek neked. Hív szolgámban mtgtíMEGHIGGAD, (mcg-higgad) ősz. önh. Mond- szék. Midőn ezt mondjuk : meghiszem, hogy ... ám.
jak sttrü, zavaros nedvről, midőn salakja leszáll, és elhiszem, nem kétkedem benne.
megtisztul. Meghiggad az iszapos víz, ha egy ideig a
MEGHITELÉSÍT, (meg-hitelésít) ősz. áth. Vakorsóban áll. A szállításban megtörött bor bizonyos idő lamit hitelessé tesz. V. ö. HITELES. Különösen valaalatt a pincéében meghiggad. Néha ám. fölös nedves- mely okirat valódiságát hivatalosan, vagy személyei
ség által megritkul. A kövér leves meghiggad, ha vizet hitelének erejénél fogva bebizonyítja.
töltenek bele. Meghiggad a ragadós sár, ha sok eső éri.
MEGHITELTET, (meg-biteltet) ősz. mivelt
Máskép : meghigúl. Átv. ért. mondjuk emberről, mi- Törvényes tanntétel végett valakit megeéket Megtedőn az ifjú tűz megcsillapodik benne, s gondolatai teltetni a tanukat. Meghiteltetni a becsüsöket. V. ö. BImegtisztulnak. V. ö. HIGGAD.
TELTET.
MEGHIGGADT, (meg-higgadt) ősz. mn. MegMEGHTTEZTET, (meg-hiteztet) 1. MEGfllritkult, megtisztult, megülepedett. Tulajd. értelem- TELTET.
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MEGHITT, (meg-hitt) ősz. mn. Kinek őszinteségében, hűségében, becsületében teljesen bízunk, kinek kétkedés nélkül húzunk, s mint olyannal belső
titkainkat is közöljük. Meghűl stolga. Meghitt barát.
Meghitt emberre bírni magát. Néha ám. magában túlságosan bízó, magáról sokat tartó, magahitt.
MEGfflTTSÉG, (meg-hittség) ősz. fa. Bicodalmasság, azok között, kik egymásban meghisznek. Baráti meghitttégWl kotlettek egymástól titkaikat.
MEGHITVANYKODIK T. —HITVÁNYKOZIK, (meg-hitványkodik T. — hitványkozik). L. MEGHTTVÁNYODIK.
MEGHTTVÍNYODIK, (meg-hitványodik) ősz.
k. A maga nemében hitványnyá, alávalóvá, keveset
érővé leszen. Különösen a palóczoknál, és Mátyásföldén ám. megsoványodik. V. ö. HITVÁNY.
MEGHIÚÍT, (meg-hiúít) ősz. áth. A Sajó-szentpéteriek ,Tégezés'-ében 1403-ból .hiúejt' alakban ám.
megfiresít, vagyis megkezd t. i. bort a hordóban.
MEGHIÚL, (meg-hiúl) ősz. önh. Tulajd. ért.
hiúvá leszen, azaz megürül, tartalma kifogy, vagy
megkevesbedik. Egyébiránt csak átv. értelemben használtatik, s ám. megsemmisül. Várakotáta, reménye
meghűlt. Máskép: meghiúsul.
MEGHIÚSÍT, (meg-hiusft) ősz. áth. Átv. ért. valamit megsemmisít. Mondjak oly dolgokról, melyeknek valósága vagy létele bizonytalan, és függőben
van. Meghiúsítani a reményt, várakozást.
MEGHIÚSODIK, (meg-hiúsodik) ősz. k.L. MEGHIÚSUL.
MEGHIÚSUL, (meg-hinsdl) ősz. önh. Átv. ért.
1. MEGHIÚL.
MEGHÍV, (meg-hív) 1. MEGHÍ.
MEGHÍVÁS, (meg-hivás) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valakit bizonyos helyre és időre meghínak. Elfogadni a meghivátt. V. ö. MEGIÍÍ.
MEGHIVÉSÉDIK, (meg-hivésédik) ősz. k. A
levegő mérséklete hívesre változik által. Átv. ért.
mondjak azon időszakról is, melyben a levegő hívessé
lesz. Ifegkiveiednek az éjszakák és reggelek. Az Ssei napok meghwesedtek. V. ö. HÍVES és HIDEG.
MEGHTVÉSÍT, (meg-hivésít) ősz. áth. Hívessé
változtat által. A hegyeken leesett hó meghivestíi a völgyeket ü. A harmat meghwesíti a leveg&t. V. ö. HÍVES.
MEGHÍVÓ, (meg-hivó) ősz. 1) mn. Személy, ki
meghív, vagy eszköz, irat, mely által meghínak vala
kit; 2) mint fn. meghívó jegy vagy levél. Meghívó valamely magánbálra. Meghivő a gyűlésre.
MEGHIZAKODIK, (meg-hizakodik) ősz. gyak.
k. Folytonosan hízva megkövéredik.
MEGHÍZIK, (meg-hízik) ősz. k. Egy a meghitaIcodik igével, csakhogy ez gyakorlatos, amaz pedig
egyszerű jelentéssel bír.
„Mert ebek lóval mind meghíznak."
Csáti Demeter.
V. ö. MEGHIZAKODIK és HÍZIK.
AKAD. HAOY SZÓTÍR IV.
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MEGHIZLAL, (meg-hizlal) ősz. gyak. áth. Bőséges, és folytonos táplálás által megkövérít. Meghizlalni a dismókat, a gobölynek való marhát. Meghizlalni a hidakat, rémeket. Meghizlalta a hasát.
„A kis tarka madárt jól tartották,
Ccokorfalatokkal meghizlalták."
Faludi.
A Müncheni codezbeu a latin ,reficiam voa' így
fordittatik: ,Megbizlallak tűtöket', mi Pesti Gábornál : megnyugotlak, Károlyi Gáspárnál: megnyugosztlak, Tarkanyinál: megnyugtatlak titeket
MEGHÓBOLYGOSODIK, MEGHÓBORTOSODIK, (meg-hóbolygósodik v. — hóbortosodik) ősz. k.
Egészen hóbolygóssá vagy hóbortossá lesz.
MEGHÓDÍT, (meg-hódít) ősz. áth. Kényszerít
valakit, hogy szabadságát, függetlenségét vesztve
megadja magát, megigáz. Fegyverrel meghódítani a
szabad népeket. Szélesb ért. megszelídít, magához vonz.
Meghódítani a tzilaj csikót, tinót. A* idegenked&cet
stép szóval, jó akarattal meghódítani.
„Ah, mely hűséggel ápolgatja,
Mely szívességgel gyamolgatja,
Kit meghódított fegyvere."
Verseghy.
V. ö. HÓDÍT.
MEGHÓDLJK, MEGHOLDLIK, (meg-holdlik)
ősz. k. Kriza J. szerént a székely köznép azt tartja,
hogy ha a kis szopó gyermek a holdba néz, hassikulást kap, megfogy és elsárgül.
MEGHÓDOL, (meg-hódol) ősz. önh. Helyesebben : meghódúl, mert álhatója meghódít, s az ily ít
képzőjű igéknek következetesen ttó önható képző felel
meg, mint lódít lódul, bódít bódul, ámít ámúl, csábít
csábúl stb. L. MEGHÓDÚL.
MEGHÓDOLTAT, (meg-hódoltat) ősz. mivelt.
1. MEGHÓDÚLTAT.
MEGHÓDÚL, (meg-hódúl) ősz. önh. A nagyobb
erőnek, hatalomnak enged, s alája veti magát. A régi
Pannónia, Dáctia, és több más Tóid népei meghódúltak
Árpádnak. Mátyás királynak meghódúlt Bécs. A lázadók meghódúltak a tSrvényes fejedelemnek. Különösen
ám. a maga alávetését s engedelmességét bizonyos
szertartások által nyilvánítja. A diadalmas ellenségnek
a város kulcsai átadása által meghódúhii. V. ö. HÓDUL.
MEGHÓDÚLTAT, (meg-hóddltat) ősz. mivelt.
Valakit kényszerítve rábír, hogy meghóddljon. Meghódúltatni a vad népeket. Molnár A., Pázmán és más
régiek szerént : meghódolt át, de szóelemzésileg nem
oly szabatos, mint hódítót. V. ö. MEGHÓDOL.
MEGHOLT, (meg-holt) ősz. mn. lásd : MEGHALT.
MEGHOLTAN, (meg-holtan) ősz. ib. Megholt
állapotban.
MEGHOMÁLYOSÍT, (meg-homályosít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valamit homály lepjen el. A lehelet
11
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meghomályostíja ae Üveget. A felhő meghomályostíja az
eget. Átv. ért. hírre, névre, dicsőségre, erkölcsi fényre mintegy foltot vet; elhomályosít. Az elfajzott unokák meghomályosítják-dicsS őseik nevét. Vitézséggel szerzett szép hírét hazaárulás által meghomályosította. V.
5. HOMÁLY, HOMÁLYOS.
MEGHOMÁLYOSÍTÁS,(meg-homályosítás) üsz.
fin. Cselekvés, mely által valami homályossá tétetik;
továbbá azon állapot, melyet ezen cselekvés okoz.
MEGHOMÁLYOSODÁS, (meg-homúlyosodás)
öez. fn. Állapot, midőn valami meghomályosodik. Szemek meghomályosodása. V. ö. MEGHOMÁLYOSODIK.
MEGHOMÁLYOSODIK , (meg-homilyosodik)
ősz. k. Fényét, tisztaságát, átlátszó tulajdonságát elveszti, bfcbonisodik, sötétessé válik (bevégzetten). A
füst lepte ablakok meghomályosodnak. Ha a függönyöket leeresztik, meghomályosodik a szoba. Sok olvasásban
szemei meghomályosodtak. V. ő. HOMÁLYOS.
MEGHOMOEÍT, (meg-homorít) ősz. áth. Homorúvá alakít. A szántóvasat meghomortíani, hogy az a
földbe akadjon.
MEGHOMORODIK , (meg-homorodik) ősz. k.
Homorodva meggörbed, megvetemedik, meghajlad.
MEGHOMPOZ, (meg-hompoz) ősz. áth. Homp- l
pal vagyis hanttal, gyepfölddel beborít, megrak. V. ö.
HOMP, HOMPOZ.
MEGHONOSÍT, (meg-honosít) 6sz. áth. 1) Idegen földről jött személyt valamely honnak, hazának,
országnak állandó polgárává, lakosává tesz, avat, illetőleg az őslakosok jogaiban részesít. 2) Külföldi növényeket behoz, s azok tenyészését állandóvá teszi.
MEGHONOSÍTÁS, (meg-honosítás) ősz. fn. Cselekvés, midőn meghonosítnak valakit vagy valamit.
V. ö. MEGHONOSÍT.
MEGHONOSODÁS, (meg-honosodás) ősz. fn.
Elszármazási állapot, midőn valaki v. valami meghonosodik valahol. Y. ö. MEGHONOSODIK.
MEGHONOSODIK , (meg-honosodik) ősz. k.
Mondjuk idegenről, ki valamely országba költözik, ott
letelepedik,s annak állandó polgárává leszen. Átv. ért.
növényvől is.
MEGHOPOCZÁL, (meg-bopoczál) ősz. áth. A
kis gyermeket a kezén alá- s felszökdösteti.
MEGHOPORCSOSODIK, (meg-hoporcsosodik)
ősz. k. Hoporcsossá lesz (bevégzetten). V. ö. HOPORCSOS.
MEGHORD, (meg-hord) ősz. áth. 1) Valamely
térre bizonyos mértékig hord valamit, s azt mintegy
betakarja. Meghordani az utakat kavicscsal, fövenynyel. Az árvíz gazzal, fOvenynyel meghordta a réteket.
A kertet ganajjal meghordani. 2) Valakit többfelé magával visz. Az idegent meghordani a városban. V. ö.
HORD.
MEGHORDOZ, (meg-hordoz) ősz. gyak. áth.
Valakit folytonosan magával visz, és szinte fáradásig
megjárat. Tüskén bokron meghordozni a íiatárnézöket.
fanéiban meghordozni a leányt. V. ö. HORDOZ.

—MEGHOZ
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MEGHORGAD, (meg-horgad) ősz. önb. Horgasán meggörbed. Görcstől, fagytól meghorgadnak át
ujjak.
MEGHORGASIT, (meg-horgasít) ősz. áth. Valamit horgasán, horogformára meggörbít Meghorgastíani a gombostűt, szeget. V. ö. HORGAS.

MEGHORGASZT, (meg-horgaszt) ősz. áth. 1.
MEGHORGASÍT.
MEGHORHOSODIK, (meg-borhosodik) ősz. k.
Horhossá lesz, azaz a záporok árkokat mosnak rajta.
MEGHORNYAD, (meg-hornyad) ősz. önh. Rovatékos vonalak, nyilasok, mélyedések (hornyok) képződnek rajta. Némely dinnyefajok kérgei meghornyadnak. V. ö. HORNY.
MEGHORNYÓDZIK, tájdivatosan ám. meghernyódzik, meghernyósodik.
MEGHORNYOL, (meg-hornyol) ősz. áth. Hornyolva bemetél, megrovátkol valamit Meghornyolni
a hengert, korongot. V. ö. HORNYOL.
MEGHORNYÓSODIK, (meg-hornyósodik) ősz.
k. Bodrogközben ám. meghernyósodik, belepik a hernyók. Meghornyósodtak a fák.
MEGHOSSZABBÍT, (meg-hosszabbít) ősz. áth.
Valamit szokott, rendes vagy kiszabott bosszmértéken
túl megnyújt, megtold. Vonatkozik időre és térre, s
oly tárgyakra, melyeket idő vagy tér ezeréül mérnek.
Meghosszabbítani a kertet, a vaspályát, az épületet.
Meghosszabbítani a ruhát, kötelet. Meghosszabbítani a
határidőt, a szünidőt. Meghosszabbítani az életet. Meghosszabbítani a váltót, azaz a lejáratot, vagyis fizetési
határidőt későbbre halasztani.
MEGHOSSZABBÍTÁS, (meg-hosszabbítás) ősz.
fn. Cselekvés, mely által valamit meghosszabbítanák,
továbbá azon eredmény, mely ama cselekvés által
eszközöltetik. Az árok meghosszabbításán dolgozni. A
nyugidb' meghosssabbüásaért könyörögni. V. ö. MEGHOSSZABBÍT.
MEGHOSSZABBODÁS , (meg-hosszabbodás)
ősz. fn. Azon állapot! változás, midőn valami meghosszabbodik. A tavaszi napok meghosszabbodására
várni. V. ö. MEGHOSSZABBODIK.
MEGHOSSZABBODIK,(meg-hosszabbodik)Ö8z.
k. Mintegy magától hosszabbra nyúlik, megnövekszik.
A nyiretlen szakái, hajak meghosszabbodnak. Tavaszkor
a napok meghosszabbodnak.
MEGHOSSZABBÚL,(meg-hosszabbúl) ősz. önh.
1. MEGHOSSZABBODIK.
MEGHOSSZÍT, (meg-hosszít) ősz. áth. Hosszura
megnyújt, megtold valamit. Különbözik tőle a meghosszabbtt, mert ez viszonylagos többszörözött nagyítást jelent, amaz pedig viszonytalant és egyszerűét
MEGBOSSZUL, (meg-hosszúl) ősz. önh. Hoszszura elnyúlik. Jelenti a hoszmértéknek viszonytalan
és egyszeres növését, megnyúlását. V. ö. MEGHOSZSZABBODIK.
MEGHOZ, (meg-hoz) ősz. áth. 1) Az eltűntet,
eltávozottat ide, különösen visszahozza. Meghozni a
szökevényeket. Az elveszett juhot meghozta a pásttor. 2)
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Megkötni a tartatást, adósságot, ám. megfizetni. 3)
A távollévőt elhozza, ide hozza. Vonatkozik térre és
időre. Meghatlak a hadifoglyokat. Azt ü meghozza az
idő. Minden évszak meghozza a maga gyümölcsét.
„S nem látod magad iá vijjogva repülni fölötted
A puszták madarát ? Eljött, hogy téged emészezen
S szállongó fiait meghozza lakozni hadadra."
Vörösmarty.
MEGHÖKKEN, (meg-hökken) ősz. önh. Valamely kedvetlen, ijesztő benyomás következtében viszszahatást érez testében és lelkében. Rótt hírre meghSkkenni. Már maga a hStícen ige hátramozdulást,
visszalépést jelent. V. ö. BÖKKEN.
MEGHÖKKENT, (meg-hökkent) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy valaki meghökkenjen. Egy fenyegetőd*!} levél meghökkentette St. V. ö. MEGHÖKKEN.
MEGHŐKÖL, (meg-hőköl) ősz. önh. Mondják
ökörről, midőn ezen rákiáltó szóra hők ív. hők meg!
forral hátra nyomul. Meghö'köl a medve (is) midőn futtában nettre hirtelen megáll. (Bérczy Károly).
MEGHŐKÖLTET, (meg-hőköltet) ősz. mivelt
Az ökröt hők kiáltással vagy ütés, fenyegetés által
hátráltatja.
MEGHÖPÖRCSÖSÖDIK, (meg-höpörcsösödik)
ősz. k. Egészen höpörcsössé v. hömörcsössé válik. V.
ö. HÖPÖRCS, illetőleg HÖMÖRCS.
MEGHÖRCSÖGÖSÖDIK v. — HÖRCSÖKÖSÖDIK, (meg hörcsögösödik v. — hörcsökösödik) ősz.
k. Hörcsökössé, azaz mérges természetűvé válik (bevégzetten).
MEGHÚGYOZ, MEGHUGYOZ, (meg-húgyoz)
ősz. áth. Hngygyal megöntöz, megmos, megnedvesít. Meghúgyozni a posztót, ha nem hagyja-e el a színét. Meghúgyozni a rtthes tagot. Lóhúgygyal meghúgyowni a földet. Néha ám. lehngyoz, Még a kutya sem
hugyoua meg. V. ö. HUGYOZIK.
MEGHUJJOGTAT, (meg-hujjogtat) ősz. áth.
Hnjjogni kényszerít, megzaklat.
MEGHUNNYÁSZKODÁ8 v. —HUNYÁSZKODAS, (meg-honnyászkodás) ősz. fn. Ravaszai vagy
féltében maga megalázása. V. ö. MEGHUNNYÁSZKODIK.
MEGHUNNYÁSZKODIK, MEGHUNYÁSZKODIK, (meg-hunnyászkodik) ősz. k. Ravaszul vagy féltében megalázza, meghúzza v. megsdnyja magát Ellentétei: hetvenkedik, hányjavetí magát, rátartja magát, izembeszáll, házsártoskodik.
MEGHUPÁL, MEGHÜPOL, MEGHUPPOL,
(meg-hupál v. —hnpol v. —huppol) ősz. áth. Ügy
megver T. megdönget v. megpufál, hogy ,hup' vagy
,bnpp' hangot ad. V. ö. HUP, HÜPÁL.
MEGHÜPOLYAGOSODIK, (meg-hupolyagosodik) ősz. k. Hupolyagossá lesz (bevégzetten).
MEGHURCZOL, (meg-hurczol) ősz. áth. Folytonosan magával hnrczol, maga után vontat valakit
vagy valamit. Hajánál fogva meghurczolni valakit. A
levetett ét kengyelbe akadt lovagot meghurczolta a szilaj paripa. A hosszú ruhát meghurcsolni a tárban.

Néha ám. a ruhát kíméletlenül elkoptatja, elszakgatja. V. ö. HURCZOL.
MEGHÜRÍT, (meg-hurít) ősz. áth. Erős, nyers
hangon megdorgál, lecsitít, elhallgattat valakit. Meghurtíani a pajkos sihedereket. V. ö. HURÍT.
MEGHUROGAT, (meg-hurogat) ősz. gyak. áth.
Gyakori nyers hangon megdorgál, megfedd, elhallgattat. Meghurogatni a csendzavarókat. V. ö. HUROGAT.
MEGHUSÁNGOL, (meg-husángol) ősz. áth. Husánggal, azaz snhogó vesszővel vagy bottal megver
valakit. V. ö. HUSÁNG.
MEGHUTTYAN, (meg-huttyan) ősz. önh. 1.
HUTTYAN alatt.
MEGHÚZ, (meg-hiiz) ősz. áth. 1) Valamit úgy
húz, hogy mozgásba jó'jön. Meghúzni a harangot. 2)
Valamit húzva megnyújt, meghosszabbít vagy megmerevít, megfeszít Meghúzni a hajó kötelét. Meghúzni
az öszvezsugorodott ruhát. Meghúzni a rugalmas testet,
a bőrt, a szíjat. Meghúzni az ember haját, a ló üstökét, a tehén farkát. 3) Az úgynevezett vonó hangszeren játszik. Húzd meg azt a hegedűt. Húzd meg a nótámat. 4) Magát meghúzni, ám. meghunnyászkodni,
megsunyni magát ; visszavonulni ; nem hetvenkedni,
szűk korlátok között élni, maradni. Meghúzta magát
egy szobában. Egy szögletben meghúzván magát szót
sem szólt. Jobb volna meghúznod magadat, mint helvenkedned. 5) Átv. ért megsanyarít ; a zsarolásig fizettet. A nagy betegség igen meghúzta a szegényt. Némely
vendéglősök szeretik meghúzni az utast. Egy rövid ebédért, és éjjeli hálásért tíz forintig meghúztak. 6) Szintén átv. ért. Meghúzni a korsót, kancsót, palaczkot, ám. nagyot inni belőle. Meghúzni át álmot, táj divatosan ám. hosszasan alunni. V. ö. HÚZ.
MEGHŰL, (meg-hül) ősz. önh. Melegségét bizonyos fokig elveszti. Meghűl a levegő. Meghűl az étel.
Meghűl a melegített vas. JFris vízben meghűl a test. A
Debreczeni Legendáskönyvben ,megbüle' ám megenyhttle vagy lecsilapúla,t i. régi indulatában vagy gondolkodásában „S megtanítván ottan Szent Silvester
a császárt hitönknek ágazatira, azonnal meghttle és
megnyittatá a tömlöczöket" V. ö. HŰL, HIDEGSZIK és FÁZIK.
MEGHÜLEPÉDIK, (meg-hülepédik) ősz. k. A
székelyeknél ám. lassanként meghűl. „Mikor három
ujjnyira lefőtt, terítsd ki .... mikor ott félig meghülepedett ---- borítsd a fájós füledre." (Kriza J.
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MEGHŰLÉS v. — HÜLES, (meg-hülós) ősz. fh.
A testnek azon állapota, midőn bizonyos fokig melegségét veszti. Különösen állati testre vonatkozva,
ám. a rendes állati melegségnek megfogyatkozása,
mely gyakran veszélyes betegséget okoz. V. ö. HŰL.
MEGHÜSÍT v. — HUSIT, (meg-hüsít) ősz. áth.
Eszközli, okozza, hogy hüs legyen valamely test Az
éjszaki szél meghűstíi a nyári levegőt. A jeges víx meghűstti az italt. V. ö. HÜS, HIDEG, FAGYOS.
17*
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visszanyeri előbbi ifjú alakját, s koránál ifjabbnak
látszik. V. ö. EFJÚ.
MEGEFJÚL, (meg-ifjdl) ősz. önh. 1. MEGIFJODIK.
MEGEFJULAS, (meg-ifjulás) ősz. fn. 1. MEG
IFJODAS.
MEGIGÁZ, (meg-igáz) ősz. áth. Igába hajt,
igába fog, igával megköt Megigátni a tinókat, tuOeokat. Atv. ért. valamely szabad, független népet vagy
személyt hatalma alá hajt, szolgává tesz, meghódít
V. ö. IGAZ.
MEGIGÁZÁS, (meg-igácás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg erkölcsi erőszakolás, mely által megigáznak
valakit
MEGIGAZGAT, (meg-igazgat) ősz. gyak. ith.
1) A helytelenül, idomtalanul álló valamit rendbe
szedegeti, kellőleg elrendezi. Megigatgatni a kuszáit
hajfurtöket. Megigazgatni a felöltőit ruhát, hogy népen
álljon. Megigatgatni a kocsiUlésí , a szekérre rakott
málhákat. Megigatgatni a rendetlenlü duó bútorokat.
2) Valamit megjavítgat, megfoltozgat, megtatarozgat.
Megigazgatni a ferde sarkú csarnokot, a megrongyollott öltönyöket. V. ö. IGAZGAT.
MEGIGAZÍT, (meg-igazít) ősz. áth. 1) Rendbe
hozza, ami helytelenfii állott Megigazítani a nyerget,
a lószerszámai. Megigazítani a ferdén álló kalapot,
MEGHÜVÉSÜL, MEGHŰVÖSÜL, ősz. önh. 1. asztalt. 2) Valamit megjavít, a hibát jóvá teszi. MegMEGHÜVÉSÉDIK.
igazítani a rostul szabott ruhát. Megigazítani a nyomMÉGI, tájdivatosan ám. mégé. Bébdtt a pest dai hibákat. 3) Erkölcsi ért. eszközli, hogy valaki ai
megi. (Kriza J.)."
igaz hivők közé tartozzék. A hit cselekedetek nélkül meg
MEGIBRAD, (meg-ibrad) ősz. önh. A székelyek- nem igazítja az embert. V. ö. IGAZÍT.
nél ám. föleszmélni valakitől való félelemből. (TájMEGIGAZODEK, (meg-igazodik) ősz. k. 1)
szótár). ,Ébred', néhutt: obred módosulata.
Mintegy magától kellő rendbe jön. A rendetlen&l álló
MEGIDÉZ, (meg-idéz) ősz. áth. A hatósági sze- katonák vezényszóra megigazodnak. 2) Valami igaz gyamély valakit hivatalosan maga elé jönni parancsol. nánt bebizonyodik. A mit mondottam, csakugyan megA vádlóitokat megidézni. A bíró határozott napra meg- igazodott.
idézi a bűntársakat. V. ö. IDÉZ.
MEGIGAZÓL, (meg-igazúl) ősi. önh. 1) 1. MEGMEGIDÉZTET, (mcg-idéztct) ősz. mivolt. Esz- IGAZODIK. 2) Vallási ért. hitetlenségét letevén,vagy
közli, hogy az illető hatósági személy vagy testület bűneiből kitisztulván az igaz hivők sorába lép. (jusvalakit megidézzen. A fölperet megidézteti az alperest. tificatur.)
V. ö. IDÉZTET.
MEGIGENEL, (meg-igenel) ősz. áth. Megsokal,
MEGIDŐSÖDIK, (meg-idősödik) ősz. k. Em- igen soknak tart.
berről szólva ám. megöregbedik, megvénhedik, megMEGIGÉBv. — IGÉR,(meg-igőr) ősz. áth. Szavát
korosodik. V. ö. IDŐS.
adja,hogy valamit tenni fog, vagy nem fog. Megígérted,
MEGIFJÁSZT, (meg-ifjaszt) ősz. áth. lásd : hogy eljSst hozzám. Amit megígértem, teljesíteni is akaMEGIPJÍT.
romJgérd meg, hogy azt nem tested tSbbé. V. ö. ÍGÉR.
MEGIFJÍT, (meg-ifjít) ősz. áth. Eszközli, hogy
MEGIGERKÉZIK/meg-igérkézik) ősz. k. Szóvaj
valaki korához képest mintegy ifjabb legyen, vagy ajánlkozik valamire, megigéri,hogy tenni fog valamit
ifjabbnak lássék. A fürdők használása egészen megifjíMEGIGÉZ v. — IGÉZ (meg-igéz)ö8z. áth. Szoros
totta 8t. őse seakáUdt leberetválva, s vendéghajat véne értbizonyos babonaszókkal megbűvöl vaíaíit-Megigétmegifjtíotta magát. V. ö. IPJÍT.
te Sta boszorkány.Szélesb ért. akármiféle mesterséggel,
MEGIFjfrÁS, (meg-ifjítás) ősz. fa. Cselekvés, erős nézéssel, szépséggel, az érzékeket megható bemely által valaki megifjodiki
nyomások által meghajol vagy megront valakit. Nagy
MEGEFJODÁS, MEGEFJUDÁS, (meg-ifjodás dicsérettel, bámulással megígérni a kis gyermeket, "másv. ifjudás") ősz. fa. Testi, egészségi változás, midőn kép : szemével megverni, tudni illik a köznép hievalaki megifjodik.
delme azerent Úgy rám nézett, mintha meg akart
MEGIFJODIK, MEGEFJÜDIK, (meg-ifjodik v. volna igézni. Szépségével mindnyájunkat
megigézftt.
-ifjudik) ősz. k. Bizonyos okoknál fogva mintegy Megigétte magát, a székelyeknél ám. sokat tart

MEGHÜT, (mcg-hüt) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy ami előbb meleg vagy forró volt, az lágyabbféle hideg (hű) legyen. Fúvóssal meghiíteni a
meleg levest. Pinezében meghtlíeni az inni való vizei.
Emberről 8z&lv&,meghüteni magát, ám rendes fokozatú
állati melegségét elveszteni. Meghüteni a lábakat, a
nyakat ,am. különösen ezen részekben szükséges meleg
hiányát érezni. V. ö. HŰT.
MEGHÜTÉS, (meg-hütés) ősz. fii. Cselekvés,
mely által valamit meghűlünk, továbbá azon kellemetlen érzés, mely a szükséges meleg ki repülése miatt az állati testre hat. A csúzos, köszoényes embernek
óvakodnia kell az illető tagok meghűlésétől. V. ö. HŰTÉS.
MEGHÜVELYÉZ, (meg-httvelyéz) Ősz. áth. Bizonyos magokat hüvelyeiktől megtisztít. Megh&velyezni a babot, borsót. Atv. ért. valamely rejtélyt megfejt. MeghUvelyezni az álmokat. V. ö. HÜVELY.
MEGHÜVÉSÉDIK, MEGHÜVÖSÖDIK, (meghüvésédik) ősz. k. Hosszabb időben hűvössé változik
által (bevégzetten). Meghüvetedik a levegS. Atv. ért.
meghüoesedik az idő, a szoba, azaz bizonyos időben
vagy szobában a levegő.
MEGHÜVÉSÍT, MEGHÜVÖSÍT, (meg-hüvésít)
ősz. áth. Eszközli vagy okozza, hogy a levegő httves
legyen (bevégzetten). V. ö. HÜVES v. HÍVES.
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maga felől; a mongolban jeke tiktei ám. nagy igetevö
v. nagy igéju, azaz nagy szájú, szájas. V. ö. IGÉZ.
MEGIGÉZÉS, (meg-igézés) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valakit megigéznek, továbbá, az ily cselekvés által okozott eredmény. A nép babonás véleménye szerént a kis gyermek megigézése ellen néhányszor
pSkni kell. V. ö. MEGIGÉZ.
HEGIGLEL, (meg-iglel) ősz. áth. Keményen
megszid. (Tájszótár).
MEGIGYENESÉDIK, (meg-igyenesédik) ősz. k.
Tájdivatosan ám. megegyenesedik, egyenes alakot vészen föl. A régieknél ám. megegyez. „Végezetre ezön
igyenösödének meg." (Debreczeni Legendáskönyv).
MEGIHATÓ, (meg-iható) ősz. mn. Amit (szükrégbdl) meg lehet inni.
MEGIHL, (meg-ihl) ősz. áth. 1. MEGIHLEL.
MEGfflLEL, (meg-ihlel) ősz. áth. Valakire rálehel. Átv. és szokott ért. rendkívüli szellemei-övei ellát, föllelkesít valakit Isten megihlelte a szent jósokat.
A Szentlélek megihlelte ás apostolokat. V. ö. IHLEL.
MEGIHLET, 1. MEGIHLEL.
MEGIJED, (meg-ijed) ősz. önh. Egyszerre azon
visszataszítva megrázó, s kedvetlen érzés lepi meg,
melyet ijedésnek nevezünk. A vészharang megkondulúsára megijedni. A veszélytől megijedni. Ejnye, bek
megijedtem l ö nem ijed meg minden széltől. A szilaj
vad 16 hamarabb megijed, mint a szelíd. V. ö. IJED.
MEGIJEDÉS, (meg-tfedés) ősz. fa. Azon állapot, vagyis kedélyi változás, midőn valaki megijed.
Hirtelen megijedés. A nagy megijedésben kitörte öt a
nyavalya. V. ö. MEGIJED.
MEGIJESZT, (meg-ijcszt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valaki vagy valami megijedjen. A gyermeket mumussal megijeszteni. A bivalt vörös kendövei megijeszteni. Kísértet képében megijeszteni valakit. V. ö.
IJESZT.
MEGKRÁNDIK, MEGIKBÁNEK, (meg-ikrándik v. —ikránik) ősz. k. A székelyeknél ám. megundorodik. V. ö. ÜLRÁNDIK.
MEGILLET, (meg-illet) ősz. áth. Szoros ért valamihez úgy nyúl, úgy érint valamit, hogy könnyű
mozgásba jő. Ez értelemben az illet egy eredetű az
iOeg billeg, Ölen billen igékkel, melyek gyöngéd mozgást jelentenek. Újjal megilletni a sebet. A szellő megilleti a fák leveleit. Szélesb ért. megtapint, megérint
valamit, de csak gyöngéden. Átv. ért. mondják olyasmiről, mi valakinek állapotához illő, kellő, mihez
mintegy igénye van. Az eluljárót megilleti a tisztelet.
V. ö. ILLET.
MEGILLETŐ, (meg-illető) ősz. mn. Atv. ért.
ami valakit megillet Add meg mindenkinek az öt megillető liszteletet.
MEGILLETÖDÉS, (meg-illetődés) ősz. fa. A
kedélynek azon változása, midőn csendes, nyugott állapota gyÖngédebbféle fájdalmas vagy részvevő érzelmek által mozgásba jő. Különösen jelent fájdalmat,
részvétet, vagy valami váratlan eseményen való megütközést. MegilletSdéssel értettem bal esetedet. E nyo-
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mort lehetetlen mtgilletödés nélkül látni. V. ö. MEGILLETŐDIK.
MEGILLETŐDIK, (meg-illetödik) ősz. belsz.
Kedélye bizonyos benyomások következtében némi
gyöngédebb fájdalomra vagy részvétre, vagy nehéztelesre gerjed. Valakinek baján, szenvedésén, nyomorán, halálán megilletödni. A panaszkodó szavain megületödni. A jószivü atya megületödik gyermeke hálátlanságán. Ily csekélységen kár megilletödni. V. ö. ILLET, ILLETÖDIK.
MEGIMAD, (meg-imád) ősz. áth. Pápa vidékén
ám. megkínál valakit valamivel.
MEGIN, tájdivatosan ám. megint.
MEGINDÁZ, (meg-indáz) ősz. áth. Bizonyos
növényeket indáiktól megfoszt, megtisztít. Megindázni a tököt, dinnyét. V. Ö. INDA.
MEGINDÍT, (meg-indít) ősz. áth. Eszközli, hogy
valaki vagy valami meginduljon, azaz tovább menjen,
mozogjon. Megindítani a hadsereget. Megindítani a
lovakat, ökröket. E terhes szekeret két ló meg nem indíthatja. Megindítani a hajót, gépet. Átv. ért. eszközli, hogy valami kezdődjék, hogy működésnek eredjen. Megindítani a háborút. Megindítani valaki ellen
a port. Szintén átv. ért. a kedélyt mozgásba hozza,
különösen fájdalmas, részvevő, hathatós érzelmekre
gerjeszti. Érzékeny szavai megindítottak bennünket.
Kőszívűnek kellene lennie, kit ily nyomor meg nem indítana. L. INDÍT.
MEGINDÓLTATIK v, —INDÚLTATIK, (megindóltatík) ősz. külsz. Régies, e helyett: megindíttatík. „Hegyek fundamentumokból megindultainak."
(Bécsi cod.). „És a mennyei jószágok megindoltatnak." (Tatrosi cod.).
MEGINDUL, (meg-indúl) ősz. önh. A menést
vagy mozgást megkezdi. Az utasok korán reggel megindultak. Megindul a hajó, szekér. Megindul a jég, a
stél.
„Hogy harczra riaszsza királyát,
S Béla dicső fijait, búsan, de sietve megindul."
Vörösmarty, Cserhalom.
Midőn ez igében alapfogalom a távolabbra haladás,
meg helyett eZ-vel is használható. Midőn pedig távolságra nem vonatkozik, hanem egyszerűen csak a
mozgás vagy működés kezdetét jelenti, el nem tétetik
helyébe, pl. Megindul a háború, a por, nem : elindul.
Megindul a bor, ám. forrni kezd. Átv. ért. mondjuk
kedélyről, és a kedélyben támadó változásokról, mozgalmakról, valamint magáról az emberről, kiben az
ily mozgalom kezdődik. Megindulni a szenvedők nyomorán. Megindult benne a harag, boszu.
„Minden állat megindul,
Csak a bűnös nem búsul."
Faludi. Böjti
V. ö. INDUL.
MEGINDULÁS, (meg-indulás) ősz. fn.
teglő lénynek azon állapot! változása, midőn
leni megszűnvén, menni vagy mozogni kezd.

ének.
A veszvesztogA gőzös
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megindulását nehezen várni. Átv. ért. a belérzékeknek,
kedélynek, szívnek állapota, midőn bizonyos benyomás rendes nyugalmukat megzavarja. Megindulással
fogadni a halotti beatedet. V. ö. MEGINDUL.
MEGINGAT, (meg-ingat) ősz. gyak. áth. Eszközli, hogy valami inogjon. Itt a meg végrehajtott, s
belterjes cselekvésre mutat. Át erős szél megingatja a
fákat. A terhet szekér megingatja a hidat. A dobogva
nyargaló paripák megingatják a földet. Átv. ért. az
emberi akaratot eltökélett szándékában, vagy az észt
bizonyos elveiben mintegy megtántorítja, szilárdságától megfosztja.
MEGINNEPÉL, (meg-innepél) ősz. áth. lásd :
MEGÜNNEPEL.
MEGINT, (1), (meg-en-t v. meg-ént) ih. Ismét,
újra, még egyszer. Megint itt vagy t Én megint ott
mondom, hogy . . . Ha megint eljStz , hozd el az ígérted könyvet. E szónak gyöke a kapcsoló és ismétlő
jelentéssel biró meg, melyhez a határzó-képző én járulva lesz meg-en ; továbbá a szintén határozókhoz
járulni szokott I-vel megent v. megént, mint tzerént,
végre az e átváltozván t-re, lett megint, mint képetent
v. képesént, képetint, alkalmatént, alkalmasint, tzerént,
szerint, így lett est szintén határozói képzővel : megüt.
Lehetett az ént képző eredetileg hosszú I-vel is : ént
ezen elemekből e-en-t vagy et-en-l = ezen módon.
V. ö. KÉNT.
MEGINT, (2), (meg-int) ősz. áth. 1) Valakit
figyelmeztet, hogy észre vegyen valamit; óvatossá
tesz. Meginteni az utast, hogy bizonyos helyen veszedelmes a járás. 2) Valakit némi hibás tett miatt szelídebb módon megfedd, megdorgál. Meginteni a csintalan fiút. V. ö. INT.
MEGINTEG és MEGINTELEN v. MEGINTLENv. MEGINTEN, (meg-ént-eg és meg-ént-len).
Némely azójárásokban a ,megint' határozónak ég, én
és len (v. elén) toldalékkal bővített alakjai.
MEGINTÉS, (meg-intés) ősz. fh. Cselekvés,
mely által valakit megintünk, továbbá ezen cselekvés által kijelentett nyilatkozat. A megintet után óvatossá lenni. V. ö. MEGINT.
MEGÍR, (meg-ír) ősz. áth. Valamit teljes bevégeztig, kelletig ír. Megírtam a levelet, ám. bevégcztem. Megírtam neki, hogy nem teljesíthetem ki.-ánatát;
itt ám. írva tudtára adtam. Amit Mám, megírtam.
V. ö. ÍR.
MEGIRAMLIK, MEGffiAMODIK, (meg-iramlik v. — iramodik) ősz. k. Iramlásnak indul. V. ö.
MEG, (2).
MEGIRAMTAT, (meg-iramtat) ősz. áth. Eszközli, hogy valami vagy valaki mcgiramodjék.
MEGIRÁNYOZ, MEGIRÁNYZ, (meg-irányoz)
ősz. áth. Czélba vesz valamit. Jól megirányozd át d-
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szerént a rimánkodók, könyörgök kérését meghallgatja. V. ö. IRGALOM, IRGALMAZ és .KEGYELMEZ.
MEGIRÍGYEL, (meg-irígyél) ősz. áth. Irigy
szívvel megsokallja azon jót, melylyel más bír, s azt
inkább önmagának kívánja meg. Megirígyleni valóid'
nek a gazdagságot, hivatott. Pesti Gábor meséiben :
megirélí. „Az irégy ezt megíréllé" (az első l a gy hasonúlata az utóbbi l előtt, t. i. e helyett: irégylé). V.
ö. IRÍGY, IRÍGYÉL.
MEGÍRT, (meg-irt) Ősz. átb. Irtva megritkít,
megtisztít bizonyos növényeket. Megirtani a kettőére*
gabonát. Megirtani a sűrű érdül, pagonyt. V. ö. IRT.
MEGIRTÓZIK, (meg-irtózik) ősz. belsr. Irtózva megrázkódik, megborzad valamitől. Úgy megírta*tam tőle, hogy a hajam szála is felállt. Hy szörnyű kegyetlenség láttára ki ne irtóznék megt V. ő. IRTÓZIK.
MÉGIS, (még is) ősz. kötszó. 1) Élfink vele,
midőn valamely cselekvés, szenvedés vagy állapot
folytonosságát, illetőleg gyakori ismétlését akarjuk
kifejezni. Mégis itt vagy t Mégis beszélsz t Mégis fáj
a fejed f Megfordítva: ismég, röviden itmeg, de ebben
csak egyszerű ismétlés az alapfogalom, mert mid5n
így szólunk: mégis itt vagy t ez azt teszi, szakadatlanul itt vagy; midőn pedig mondjak: ismég itt vagy,
azt jelenti, hogy voltál itt, elmentél és visszajöttél. 2)
Élfink vele midőn azt akarjuk valamiről vagy valakiről jelenteni, hogy más, vagy ellenkező, mint várni
vagy gondolni lehetett Ez mégis furcsa dolog. Mégis
megcsalatkoztunk mi. Ez az én bátyám mégis ja ember,
azaz nem reméltem, nem vártam, hogy oly jó legyen.
3) Néha ám. valaminek daczára, mind a mellett, mindazonáltal. No de mégis tedd meg, amire kérlek. Ha bár'
kevéssel birsz, mégis adhatnál valamit. A viszonymondatban noha,bár v. ámbár, vagy jóllehet előli meg, pl.
Ámbár eleget tartóztattam, mégis elment. Jóllehet sokat
adtam neki, mégis kevesli.
„Ha bár minden rózsa leánynyá válnék is ,
Galambomnak párja nem származnék mégis."
Népdal. (Erdélyi J. gyűjt).
MEGISMER, MEGISMER, v. MEGÖSMÉB,
(meg-ismér v. —ismer v. —ösmér) őse. áth. 1) Valamely tárgyat másoktól megkülönböztet és megtudja
kicsoda vagy micsoda. Már távolról megismerteidé,
hogy te vagy. Járásáról, szaváról megismerni valakit.
Megismerni a* ellopott lovat. A tapasztalt borkereskedő
megismeri, melyik miféle bor. 2) Valamit igaznak vall,
nem tagadja, hogy úgy van. A vádlott megismeri, hogy
részt vett a lopásban. A toredelmet ember megismeri Itten ellen elkövetett bűneit.
„Kész jobbítni magát, aki megismeri
Vétkét."
Virág B.

„Amiben megismerhettem te erkölcsödet
Ahhoz szabom én elmémet és életemet."
MEGIRÉLL, 1. MEGIRÍGYEL.
Házasok Éneke a XVI. szas.
MEGIRGALMAZ, (meg-irgalmaz) ősz. önh. Valakin megesik a szive, s megkönyörül rajta. Szoros Máskép elismer. Ezt ugyan némelyek a német verkenért. Istenről haoználtatík , midőn végtelen jósága nen, (fonákul, hibásan, más helyett ismer), értelemben
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re*rik,de e helyett magyarosabb * félreismer.S) Régibb kat; máskép, megréstegedés, pityókosodás, megkotyogó •
magyar bibliai nyelven ám. a férj nemileg egyesül a sodás. V. ö. ITTAS.
nVvGl.Megi*méré pedig Kainafel?*égét,kifogada,éi w«MEGITTASODIK, (meg-ittasodik) ősz. k. MérU Henolcot. És meguntéra mégis Ádám a feleségét.(Te- téken túl használt szeszes italtól megrészegedik, megremtés könyve. 4. Káldi szerént). V. ö. ISMER.
pityósodik, megkotyogósodik. V. ö. ITTAS, RÉSZEG,
MEGISMERHETŐ, (meg-ismérhető) ősz. mn. PITYÓS.
Akit vagy amit meg lehet vagy nem nehéz megisMEGIVED, MEGÉVEDIK,(meg-ived v. -évedik)
merni, ami határozott megkülönböztető jegyekkel bír. ősz. önh. Mondják leginkább gyümölcsökről, midőn
MEGISMERKEDIK, (meg-ismérkédik) ősz. k. túl érett állapotban, hosszú állásban megromlanak,
Valakivel közelebb érintkezésbe jön, melynél fogva megkásásodnak. V. ö. ÉVEDIK.
egyik a másikat már nem tekinti mint idegent, s biMEGÍVIK, (1), (meg-ívik) ősz. k. Az ívást végzonyos tekintetben isménk egymást. Az utazó tok em- rehajtja.
berrel megismerkedhetne. Idegen tudósokkal leveleséé álMEGÍVTK, (2), (meg-ívik) ősz. k. L. MEGtal megismerkedni. Ezen igében a gyakorlatos közle- FVED.
kedésnek és viszonyosságnak eszméje szükséges föltéMEGÍZEL , (meg-ízel) ősz. áth. Megkísérli,
telkép foglaltatik, mert megismerkedni valakivel ám. milyen íze van valaminek, megkóstol. Olyan, mint
egymást viszonyosán megismerni. Átv. ért. mondjuk megszagol. A venni akaró meg szokta ízelni a gyümölszemélytelen dolgokról is, midőn rolók bővebb isme- csm. Megítélni át eladó bort. V. ö. ÍZ.
reteket szerzünk. V. ö. ISMERKEDIK.
MEGÍZELÍT, (meg-fzelít) ősz. áth. Megkóstolás
MEGISMERT, MEGISMERT, (meg-ismért v. után ét- vagy italvágyát-kap valamire.
—ismert) ősz. mn. Akit vagy amit megismert valaki.
MEGIZEN, (meg-izen) ősz. áth. 1. MEGÜZEN.
A megismert utast barátságosan szólítani, UdvVzleni, Át
MEGÍZLEL, (meg-fzlel) ősz. áth. A megítél igéellopott ét megismert jószágot visszakövetelni.
nek gyakorlatos módosulata.
MEGISMERTET, MEGISMERTET, (megisMEGIZMOSODIK, (meg-izmosodik) ősz. k.
mertet v. —ismertet) ősz. mivelt Eszközli, hogy va- Izomrendszere megerősödik , megszilárdul, továbbá
laki megismerjen valakit vagy valamit Az idegent meg- ám. megvastagodik, megtestesedik. Gyakorlat által
ismértetni a többi vendégekkel. Ág együtt utótok megis- megizmosodnak a karok. V. ö. IZMOS.
mertetik magukat egymástól. Megismertetni valakivel a
MEGIZTET, (meg-iztet) ősz. áth. A székelyekhelybeli körülményeket. V. ö. MEGISMER.
nél ám. megpüsszögtet v. -ttisszögtet, pl. a portubák,
MEGISZIK, (meg-iszik) ősz. k. Tárgyesetes név- légvonal. (Kriza J.). V. ö. IZTET.
vel, átható ige gyanánt használva, ám. bizonyos italt
MEGIZZAD, (meg-izzad) ősz. önh. Erős izzaelkölt Ö mindenféle nettet italt megiszik. Át ökör dásba jön. Nehét munkában, futásban megizzadni.
megistsza a táros vitet is. Néha bizonyos mennyiségű
MEGIZZASZT, (meg-izzaszt) Ősz. áth. Eszközli,
italra vonatkozik. Egy ülőhelyben megiszik Stitetebort. hogy az ember vagy más állat erősen, tartósan izzadVisszaható névmással, meginni magát, ám. sokat inni, jon. Az erős munka, és a nap heve megiztasttja a kamegréseegedui. E szóban a meg az áthatói erőnek na- szásokat. Sok nyargalás megiztasttja a paripát. A begyobb nyomatékot ad.
teget bizonyos szerek által megitzasttani. V. ö. IZMEGISZONYODIK, (meg-iszonyodik) ősz. k. ZASZT.
Jelenti a megijedésnek azon nagyobb fokát, mely álMEGJAJDÚL, (meg-jajdúl) ősz. önh. Jaj hantal valaki bizonyos félelemgerjesztő tárgytól egyszer- gon felkiált. V. ö. JAJDÚL.
re erős visszahatást érez magában. Valamely fenevad
MEGJAJGAT, (meg-jajgat) ősz. áth. Gyakori
láttára megiszonyodni. Amint megpillantottam keiében jaj hangon kiáltozva megsirat, megpanaszol valamit.
a véres tört, megistonyodám tőle. Egy értelmű vele az Koporsóra borulva megjajgatni a halottat. Nagy veszeUstonyodik. V. ö. ISZONYODIK.
teségét, nyomorát ütőn útfélen megjajgatta. V. ö.
MEGÍTÉL v. —ÍTÉL, (meg-ítél) ősz. áth. 1) JAJGAT.
Valamiről határozott Ítéletet mond. Megítélni valaMEGJÁMBORÍT, (meg-jámborít) ősz. áth. 1)
mely elbeszélést, azaz kijelenteni, mennyiben igaz vagy Erkölcsi ért. jámborrá, azaz jóvá tesz valakit. A kinem. 2) A jót vagy roszat, a hasznost vagy károst, a csapongó vagy vallástalan embert megjámboritani. 2)
czéliráuyost vagy czéliránytalant bizonyos dologban Megszelídít, engedelmessé tesz. Az akaratot, szilaj,
fölkeresi és meghatározza. A gyermek nem képes meg- vad természetű embert megjámboritani. V. ö. JÁMBOR.
ítélni, mi legyen valódilag hasmos vagy karót neki.
MEGJÁMBORODIK, (meg-jámborodik) ősz. k.
ítéld meg íemagad ha czélirányos-e ett tenni. Megüélni 1) Jó erkölcsüvé vagy vallásossá, ájtatossá válik.
valamely szépmüvet, költeményt, tudományos munkát. 3) Némely kictapongó és vallástalan életű ember vénségére
Valakit félspegül, hibásan kárhoztat Az emberek igen megjámborodik. 2) Megszelídül, engedelmessé lesz.
hajlandók egymást megítélni. Ne ítéljetek meg, hogy V. ö. JÁMBOR.
MEGJÁR, (meg-jár) ősz. önh. 1) Tárgyesetes
e*t cselekedtem. V. ö. ÍTÉL, ÍTÉLET.
MEGITTASODÁS, (meg-ittasodás) ősz. fn. Al- viszonynéwel, bizonyos helyen, téren, vidéken ide-oda
lapot, midőn valaki mértéken túl iszik szeszes itató- | jár, vagy bizonyos utat megtesz. Megjárni valamely

271

MEGJÁRAT— MEGJAVÍT

MEGJAVÍTÁS- MEGJELEL

272

várost, megyét, országot. Megjárni a bányákat. Meg- Megjavítani magát. Néha ám. bizonyos járandóságot
járni az erdőt, halárt. Egy utat kétszer megjárni. Meg- megszaporít, megnagyobbít. Megjavítani a ételedet
élelmezését, bérét, a napszámosok diját. V. ő. JAVÍT.
járni a száz tű hoszszát. (Km.).
MEGJAVÍTÁS, (meg-javítás) ősz. fn. Cselek„Eugem küldtek téged látnom,
vés, mely által megjavítnak valakit vagy valamit. V.
Országodat mind megjárnom."
ö. MEGJAVÍT.
Csáti Demeter.
MEGJAVUL, (meg-javul) ősz. önh. Mi a maga
2) Mondják tánczosról. Megjárja a toborzót, a csár- nemében rósz vagy romlott, vagy hibás, hiányos volt,
az jóvá lesz vagy alakúi. Mivelés által megjavul a todást, kanátttánctot.
vány föld. Czélszeru keverés által a romlásnak i*ehUt
„Gyános Gyankó gyól meg-gyárd ,
bor megjavulhat. Csak okos fegyelem által javulhatnak
Gyól meg-gyártasd a Gyutkát."
meg a f egyénetek. V. ö. JAVUL.
E verssel gúnyolják némely vasvármegyeiek kiejtéMEGJEGECZÉSÉDIK, (meg-jegeczésédik) ÖM.
sét, e helyett:
k. Folyó, híg, csepegő állapotból jegeczesbe megy által. V. ö. JEGECZÉS.
„János Jankó jól megjárd ,
MEGJEGED, (meg-jeged) ősz. önh. 1) ValaJól megjárhassad Jutkát."
mely nedv jéggé alakúi, s megkeményedik. 2) Je3) Átv. ért a nedv, levegő, szél, füst, szag, általhat geczczé leszen, jegeczes alakot ölt V. ö. JEGECZ.
bizonyos testeken vagy helyeken. A nedvestég megMEGJEGESÉDIK, (meg-jegesédik) ősz. k. 1)
járja a földet, a növényeket. A fris levegő megjárja a Jegessé képződik, vagyis jégdarabok, jéghártyák alanyitott szobát. A fiiét megjárja a kéménybe akasztott kulnak belőle. A Duna, mielőtt befagyna, megyegetehúst. A bor megjárta a fejét. 4) Átv. ért. a viszonyszó dik. 2) Jegeczes alakot vesz fel. V. ö. JEGECZÉS.
mellett leginkább —val —vei raggal pl. valakivel
MEGJEGESZT, (meg-jegeszt) ősz. áth. Eszközvagy valamivel megjárni, ám. roszal járni, vagyis rósz li, okozza, hogy valamely hfg, folyékony test jegessé
sikerét látni a velők való viszonynak. Szolgámmal keményedjék.
megjártam, mert meglopott, ét elszökött. Óvakodjál ezen
MEGJEGYEZ, (meg-jegyez) ősz. áth. 1) Jegy
embertol, mert különben megjárod vele. Én ugyan meg- által megkülönböztet, vagy kitűnővé, észrevehetővé
jártam. Megjárni a bolondját. Általában és egyszerű- tesz valamit; meghatároz. Ónnal megjegyezi a könyven is : megjárta ám. roszal járt, pórul járt; majd meg- ben valamely mondatot. Megjegyezni a falakon a* drrí*
járja am.pórul fog járni ám. bolond módon fog csele- magasságát. Különösen ám. megbélyegez. Krétával,
kedni. Szintén átv. ért. az egyesszámu harmadik sze- szurokkal megjegyezni valamit. Megjegyezni a könymélyben : megjárja, ám. a maga nemében meglehetős, vekéi.
tűrhető, elég jó, szép, helyes stb. Tréfának
megjárja.
„Isten megjegyezte mindennek határát."
Jó-e át a bort „Megjárja." Hogy tetszik? „MegjárZrínyi.
ja." Szórót a köntös. — Hagyd el! megjárja.
MEGJÁRAT, (meg-járat) ősz. miv. Eszközli,
2) Emlékezetébe mintegy bevés valamit, hogy el ne
hogy valaki valamit megjárjon. Átv. ért megjáratta feledje. Jegyezd meg magadnak, hogy . . . . Megjevelem a bolondját. V. ö. MEGJÁR.
gyezni az oskolában eléadott tantárgyakat.
MEGJÁRÓ, (ineg-járó) ősz. fn. A szövőknél a
„Jegyezd meg magadnak a napot,
mejjéknek (mellyéknek) az a része, melyet nem fogMelyen megbántottad a papot."
(Km.).
tak be a bordába, nyüstbe. (Kriza J.).
MEGJÁRTAT, (meg-jártat) ősz. miv. Vezetés 3) Különös észrevételt tesz valamire. Állításodra a*o*
által a gyermeket, lovakat jártatja, (bevégzetten). egyet jegyzem meg, hogy . . . . KSzbevetSleg meg kell
Jártasa meg a kifáradt lovakat. Már megjártattam.- jegyeznem, hogy . . . V. ö. JEGY, JEGYEZ.
(Most járatom).
MEGJEGYZÉS, (meg-jegyzés) ősz. fh. 1) CseMEGJÁTSZIK, (meg-játszik) ősz. k. Tárgyese- lekvés, mely által valamit megkülönböztetés, ráiametes viszonynéwel ám. megtréfál, mintegy hamis játék rés végett jegygyei látunk el. A könyvben trónnal tett
által rászed, elbolondít valakit, vagy mesterséges, ra- megjegyzések. 2) Megbélyegzés. 3) Elmebeli működés,
vasz, furfangos fogások által megcsal. Hiába mester- melynél fogva valamit emlékezetűnkbe felrovunk.
kelsz, engem meg nem játszol. Az a semmirekellő kalan- Megjegyzésre méltó, ami megérdemli, hogy elménkben
dor ugyan megjátszott bennünket. A Debreczeni Le- különösen megtartsuk. Megjegyezni való. 4) Különös
gendáskönyvben : megjátékol. „És uronkat bolondnak figyelmeztető észrevétel, vagy kifogás. Át eléadott érÍtélvén, megjátékolá s Pilátoshoz visszaküldő." V. ö. tekezést megjegyzés nélkül helyben hagyni.
JÁTSZIK.
MEGJELEL v. —JELÖL, (meg-jeléi) ősz. áth.
MEGJAVÍT, (megjavít) ősz. áth. Az anyagi- Bizonyos jel által megkülönböztet vagy ismérhetővé
lag vagy erkölcsileg roszat, romlottat, hibásat jóvá tesz valamit. Hancsikokkal megjelelni a határvonatí.
tefczi, vagy megigazítja. Megjavítani a továny földet Az egy párthoz tartozókat bizonyos színű szalaggal megMegjavítani holmi eszközöket, bútorokat, öltönyöket. jelelni. V. ö. JEL.
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MEGJELÉLÉS T. —JELÖLÉS, (meg-jelélés) l cselekvés által létre hozott eredmény. A szolgák díős*, fa. Cselekvés, mely által megjelelünk valamit. V. l jóik megjobotidtaért folyamodtak. Fogadom életemnek
ö. MEGJELEL.
\ megjobbitátát. V. ö. JOBBÍT.
MEGJELEN, (meg-jele <) ősz. önh. 1) Valamely
szellemi lény érzéki jelek által, mintegy megtestesülve
mutatkozik. Péternek a börtönben megjelent át Itten angytaaJVUámadátavtánKritztHttoUMormegjelenttanitványainak.^) Hivás,idézéa következtében valamely határozott helyen és időre ott terem. A perét felek megjelentek a tOrvénytték előtt.
MEGJELENÉS, (meg-jelenén) ősz. fh. 1) Midőn valamely szellemi lény bizonyos jelek által láthatóvá vagy hallhatóvá teszi magát. Szent Mihály
megjelentté. Angyalok megjelenése. Szentlélek megjelenése a* apottolok fölött lángoló nyelvek alakjában. 2)
Midőn valaki bizonyos helyen vagy társaságban egyszerre feltűnik, ott terem. 8) Törvényes ért. midőn az
idézett személy a határozott időre bemutatja magát,
továbbá, midőn hivatalosan a kijelelt helyen és időben ott terem valaki.
MEGJELENET, (meg-jelenet) ősz. fa. Régiesen
.megjelenés* helyett „0 megjeleneténeknapjaiglan."
„Pogányoknak megjelenetére." (Tatrosi cod.).
MEGJELENIK, (meg-jelenik) ősz. k. Abban különbözik a megjelen igétől, hogy ez szabad, önkéntes
akaratot fejez ki, midőn amas önkénytelen működésre vonatkozik (miként ez mindazon igékre nézve áll,
melyek ft-kel vagy ik nélkül használtatnak). A meghívott némely megjelen : valamely újon nyomtatott
könyv megjelenik.
MEGJELENÍT, (meg-jelenít) ősz. áth. Képzelő
tehetsége által az elmultakat, vagy térben távollévőket úgy állítja elé, mintha most és itt léteznének. A
történeti tnnmtíiró megjeleníti o» elmúlt eteményeket.
Sfinpadi eléadátban megjelenítik a távoli etelékvényeket.
MEGJELENT, (meg-jelent) ősz. áth. Valamit
tudomásul ad, különösen ha ezt tennie kötelessége,
vagy legalább kötelességének tartja, vagy udvariságból vagy jó akaratból helyesnek találja. A fogadótok
tartósnak megjelenteni vendégeiket az illető hatotágnak.
Stolgám által megjelentettem barátomnak, hogy elvtatom. A régieknél ám. nyilvánít: „Hogy megjelentessenek (revelentar) sok szüvekből gondolatok." „Kinek
jelentetett meg" (cuí revelatum est). „És megjelenté
(manifestavit) ő dicsőségét" (Tatrosi codez). V. ö.
JELENT.
MEGJELÉZ, (meg-jeléz) ősz. áth. Jellel vagy
jelekkel ellát. Megjelelni a gőzhajón elviendo málhákat.
MEGJOBBÍT, (meg-jobbít) ősz. áth. 1) Valamitjobbá tesz, mint előbb volt. Megjobbítani ás épületeket. Megjobbítani magát. 2) Bizonyos járandóságot megnagyobbít. A tisztek ét szolgák fizetétét megjobbítani. V. ö. JOBBÍT.

MEGJOBBÍTGAT, (meg-jobbitgat) ősz. áth. és
gyak. Folytonosan, gyakran igazgatva jobbá tesz valamit vagy többeket. A romlott mezei tzerttámokat télen által megjobbítgatni.
MEGJOBBÍTHATATLAN, MEGJOBBÍTHATLAN, (meg-jobbíthat[at]Ian) ősz. mn. Oly gonosz, oly
romlott, oly vásott, kopott, hogy jobbá tenni nem le!
hét Megjobbtíhatatlan gonosztevő.
Megjobbíthatatlan
ecaetet bor. Határozói minőségben ám. megjobbíthatatlannl.
MEGJOBBÍTHATLANSÁG,(meg-jobbíthatlanság) ősz. fa. Tulajdonság, melynél fogva valamit vagy
valakit megjobbítni nem lehet.
MEGJOBBÚL, (meg-jobbúl) Ősz. önh. Előbbi
gonosz, vagy romlott, vagy hiányos állapotához képest jobbá lesz. Az Ittenre kérlek, jobbul} meg. V. ö.
JOBBUL.
MEGJOBBÚLÁS v. — JOBBULAS, (meg-jobbűlás) ősz. fa. Állapotváltozás, midőn valaki vagy valami jobbá lesz. Az Itten nem akarja a bűnös halálát,
hanem megjobbulátát. V. ö. MEGJOBBÚL.
MEGJÓSOL, (meg-jósol) ősz. áth. L. MEGJÖVENDÖL.
MEGJÓZANÍT, (meg-józanít) ősz. áth. Józanná
tesz. Használtatik tulajdon és átvitt értelemben. V. ö.
JÓZAN.
MEGJÓZANODIK, (meg-józanodik) ősz. k. 1)
Részegség után elméje tisztára derül. Kialndta magát
ét megjózanodott. 2) Átv. ért elmei elfogultsága megszűnik, s a dolgokat nem áltató színekben, hanem úgy
látja, mint valóban vannak. Kedélyre vonatkozólag
ám. elmezavaró indulatai megcsillapodnak. V. ö.
JÓZAN.
MEGJÖ, MEGJÖN, (meg-jő v. -jön) ősz. önh.
1) Általán, a távolban levő bizonyos helyre és időre
megérkezik. A várt vendégek megjöttek. 2) Azon helyre, honnan elment, visszatér. Éttéré megjön atyám a
váróiból. Ki kell mennem, de nem tokára megjövök.
Fiam megjött a katonatágból. Tavatuzal megjönnek a,
fecskék ét a gólyák. „Kobakhoz két szolgabirót küldettem, még mögh nem jöttének." Levél 1557-ből
(Szalay Á. 400 m. L). Néha mondják eltévedt, vagy
elveszett jószágról, midőn visszakerül, máskép: eléjOn.
Átv. ért megjön át egétztég, megjön a kedv, megjön az
ette, az okostág is idővel jön meg. V. ö. JŐ.

MEGJÖVENDÖL, (meg-jövendől) ősz. áth. Valamely bizonyos esetet, mely ezután fog történni,
előre megmond. Megjövendölni a* időjárást, valakinek
tortát. Megjövendölték neki, hogy csatában vetz el.
Bibliai ért. Isten sugallatából előre lát, és megmond
valamit. A próféták megjövendölték a Mettiát eljöveMEGJOBBÍTÁS, (meg-jobbítás) ősz. fn.Cselek- telét. Kritztut megjövendölte Jeruztálem elpusztulását.
vés, mely által valamit megjobbítnnk, továbbá azon V. ö. JÖVENDÖL.
>. mór SZÓTÍB rr. «or.
18
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MEGJÖVENDÖLÉS, (meg-jövendölés) ősz. fa.
Előre látott események megmondta. V. ö. JÖVENDÖLÉS.
MEGJÖVÉTEL, (meg-jövetel) ősz. fh. 1) Széles
ért. midőn valaki bizonyos távolságról megérkezik
valahová. 2) Különösen, midőn valaki oda, honnan
elment, ismét visszatér. V. ö. MEGJŐ.
MEGJUHÁSZÍT, (meg-juhászít) ősz. áth.Az indulatoktól elragadtat megcsendesíti,megszelidíti,nyugott kedélyüvé teszi, eszére hozza. V. ö. JUHÁSZÍT,
JUHÁSZODIK.
MEGJUHÁSZODIK, (meg-juhászodik) ősz. k.
Mondják felháborodott, haragos emberről, midőn lecsendesül, s megszelídülve magába tér. Hagyjátok Sí
duzzogni, majd megjuhátzodik.
MEGJUTALMAZ, (meg-jutalmaz) ősz. áth. Érdemeinek elismeréséül valakit bizonyos adománynyal
megörvendeztet Megjutalmazni a szorgalmas tanulókai. Megjutalmazni a vitet katonákat. Isten megjutalmazza a jókat, ét megbünteti a gonoszokat. V. ó. JUTALOM.
MEGJUTALMAZÁS, (meg-jutalmazáa) ősz. rni
Cselekvés, mely által valakit megjutalmaznak, továbbá azon adomány, melyet jutalom gyanánt kap vala-'
ki. Az érdem megjutalmazáta a felsöséget illeti. Megjutalmazátul németi rangra emelni valakit. V. ő. JUTALMAZ.
MEGJUTALMAZÓ, (meg-jutalmazó) ősz. fh.
Aki valakit érdemiért jutalomféle adománynyal megörvendeztet. Isten a jóknak igát megjuíalmazója. V. ö.
JUTALOM.
MEGKABÍT v. —KÁBÍT, (meg-kábít) ősz. áth.
Valakit kábává tesz, vagyis eszét úgy megzavarja,
fejét úgy megszédíti, hogy eszmélete s öntudata elvész bele. A türíl gőz, nagy melegség megkábtíja az
embert. Eszét a szettet italok meghódították. Mondjuk
indulatokról és vágyakról iá, midőn azok az ész működését elnyomják. V. ö. KÁBA, KÁBÍT.
MEGKÁBÚL v. —KABUL, (meg-kábúl) ősz.
önh. Feje megszédül, eszmélete megzavarodik, öntudata megszünik.Ar*neiy idegbajokban megkábál a beteg.
A tok észtürétben szinte megkábultam. V. ö. KABUL.
MEGKACSINT, (meg-kacsint) ősz. áth. Kacsintva, azaz alattomosan, hamisan, görbén nézve megpillant valamit vagy valakit. V. ö. KACSINT.
MEGKACSOZ, (meg-kacsoz) ősz. áth. A dohányról mondják, midőn annak oldal- vagy fattyúsarjait letördelik.
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MEGKALAMÁSZOL, (meg-kalamáazol) öaz.
áth. Kalamászszal meg- vagy beken. V. ö. KALAMÁSZ.
MEGKALANTYÚZ v. MEGKALLANTYÚZ,
(meg-kalantyúz) ősz. áth. Kalantyúval ellát, fölszerel.
V. ö. KALANTYÚ.
MEGKALAPÁL, (meg-kalapál) ősz. áth. Kalapálva megnyújt, megver, megkeményít, megcsinál valamit. Megkalapálni a tömör vatakat. Megkalapálm a
kanál. Átv. tréfás ért. valakit jól megdönget, megiitöget. Megkalapáttdk vagy kaUmpdlták a hátát. V.
ö. KALAPÁL.
MEGKALIMPÁL, (meg-kalimpál) ősz. áth.
Megver, mintegy megkalapál.
MEGKALL, (meg-kall) ősz. áth. Úgy nevezett
kallómalomban a posztó- vagy szürszövetet sűrűbbé,
tömöttebbé idomítja. V. ö. KALL, KALLÓ.
MEGKALLOZ, (meg-kallóz) üsz. áth. L MEGKALL.
MEGKÁMFOROZ , (meg-kamforoz) ősz. áth.
Kámforral megkever, elkészít Afegkámforomi a gyógykenőcsnek való pálinkát.
MEGKAMÓL, (meg-kamól) ősz. áth. Horoggtl
megsodrani vagy sodorítani.
MEGKAMÓZ, (meg-kamóz) ősz. áth. Kamóval
v. gamóval ellát pl. a dohányfüzért
MEGKANÁSZIK, MEGKANÁSZODIK, (megkanaszik T. — kanászodik) ősz. k. Lásd : MEGKO
NÁSZIK.
MEGKANCSUKÁZ, (meg-kancsukáz) ősz. átb.
Kancsuka nevű orosz korbácscsal megver.
MEGKANDIKÁL,(meg-kandikál) ősz. áth. Kandikálva, azaz kíváncsian nézegetve megtekint valamit. Megkandíkálni a fazekakat. V. ö. KANDIKÁL.
MEGKANKÓSODIK, (meg-kankósodik) ősz. k.
Kankóféle betegségbe, azaz ondófolyásba esik. V. ő.
ONDÓFOLYÁS.
MEGKANYARÍT v. — KANYARTT. (meg-kanyarít). Egy kanyarítással vagy kanyargatva megfordít Kanyarittd meg a lovat, a* ekét. (Szabó D.). Afegkanyartíani (megcsenderíteni,sújtani) valakit át ottorral. (Ugyanaz).
MEGKANYARODIK v. —KANYARUL, (megkanyarodik v. —kanyarul) ősz. önh. Egy kanyarodással vagy kanyarogva megfordul.
„Valamint jó béres kezében az ostor:
Mcgkanyarúl hosszan néha égése hadsor."
Arany, Buda halála.

MEGKAP, (meg-kap) ősz. áth. 1) Levegőben
szálló, repülő valamit kezével megfog. Megkapni a
lapdát. Itt a meg helyett állhat el is, pl. a kutya d, kapja a legyet. 2) Valamit birtokul megnyer; valami
kijut neki. A tisztek havonként, vagy évnegyedenként,
megkapják dijaikat. Kiki megkapja a maga járandóságát. Megkapta amit [kéretett, jól etett neki. A meg
MEGKAJÁLT, (meg-kajált) ősz, átb. Régies és néha ám. vissza. Át elvestett, kulcson adott jóstdgot,
tájdivatos ,megkiélt' helyett. L. ezt.
\ pénzt megkapni. 3) Néha ám. az üldözöttet, kereset-

MEGKACZAG, (meg-kaczag) ősz. áth. Tárgyesetés viszonynéwel ám. valakit v. valamit kaczagó
hangon meggúnyol, vagy kijelenti, hogy igen nevetségesnek tetszik előtte. Megkactagni valakinek meglepoleg Ottóba mondatait. A buta ember minden hetién
tréfát megkactag. V. ö. KACZAG.
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tét, stókevényt kézre köríti. A rablókat megkapták a
dárdában. 4) Valamely vétken rajta kap. „Az Tereki Miklósra vagyon gondom, csak valami vétken
kaphassam meg." (Levél 1560-ból. Szalay A. 400
m. 1.). 5) Átv. ért valami feltűnő vagy meglepő az
elmét egyszerre megragadja. Éket eléadása megkapott
mindnyájunkaí.Megkapottan ,éljen'-tkiáltottunk.Vgyé\>irAntv. ö. KA.P.
MEGKAPÁL, (meg-kapál) ősz. áth. A földet
kapával megforgatja. Mondjuk növényekről is, menynyiben a fold mogforgatása ezek tenyésztését segíti.
Megkapálni a kukorictát, burgonyát, szoWt, kerti véleményeket. V. S. KAPÁL.
MEGKAPAR, (meg-kapar) ősz. áth. Kaparva
meghonsol.
MEGKAPARÍT, (meg-kaparít) ősz. áth. 1)
Mondják igen takarékos vagy fösvény emberről, ki
holmi jószágot, pénzt gondosan megtakarít, vagyis
kaparó kutya módjára öszvehalmoz. Mit a fösvény
apa megkapartíott volt, a fatartó fiú elköltötte. 2) Népies kifejezéssel ám. kapó kutyaként körmeivel megragad, megfog,vagy kézre kerít valamit v. valakit.JI%kaparították a tolvajt. V. ö. KAP ARÍT.
MEGKAP AT, (meg-kapat) ősz. mivelt. A lovakat futtában sietve megeteti. Kapasd meg a lovakat,
aratón fogj. Használtatik önhatólag is tárgyesetes viszonynév nélkül. Kapottunk meg e csárdánál, míg egy
pohár bort ittunk. '
MEGKAPKOD, (meg-kapkod) ősz. áth. Átv. ért.
ám. ellenészrevételeiben csípős szavakkal letorkol
valakit
MEGKÁPRÁZIK, (meg-káprázik) ősz. k. Káprázás által megzavarodik. A folytonot olvatátban megkáprázott a Mernem.
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MEGKARCZOZ, (meg-karczoz) ősz. áth. Bizonyos műtét, pl. köppőlyözés végett a bőrön karczot
csinál. (Scarificat)
MEGKARDLAPOZ, (meg-kard-lapoz) ősz. áth.
Kardlappal megver valakit.
MEGKARÉL, (meg-karél) ősz. áth. Karéjosan
megrostál.
MEGKARIMÁZ, (meg-karimáz) ősz. áth. Valamit karimával ellát Megkarimázni a kutat, a képet, a
tükrüket. Megkarímáeni a kalapot. V. ö. KARIMA.
MEGKARMOL, (meg-karmol) ősz. áth. Karmolva megsért, karmaival megkarczol. A macska megkarmolja a kutyát.
MEGKÁROMOL, (meg-káromol) ősz. áth. Káromló szavakkal megszid,megggyaláz, megátkoz. DUhfben Istent, embert megkáromol. V. ö. KÁROMOL.
MEGKÁROSÍT, (meg-károsít) ősz. á h. Valakinek valóságosan kárt okoz. A hűtlen, gondatlan cselédek megkárosítják a gazdát. V. ö. KÁR.
MEGKÁROSÍTÁS, (meg-károsítás) ősz. fa. Cselekvés, mely által valaki kárt teuen másnak vagy
magának is. A megkárosításért kárpótlást követelni. V.
ö. KÁR.
MEGKÁROSODIK, (meg-károsodik) ősz. k. Vagyonában kárt szenved. Tűt, árvit, jégesS által megkárosodni. V. ö. KÁR.
MEGKÁROSÚL, ősz. önh. 1. MEGKÁROSODIK.

MEGKARÓZ, (meg-karóz) ősz. áth. Támasz
vagy tartalék gyanánt karót ver valami mellé vagy
körül. Megkarótni a vízpartot, hogy ki ne dőljön. Megkarózni a szSlStSkét, a csemetéket, a komlót. Megkarótni a felfutó borsót, babot. V. ö. KARÓ.

MEGKÁPRÁZTAT, (meg-kápráztat) ősz. miv.
MEGKÁRPITOZ, (meg-kárpitoz) ősz. áth. KárKáprázást okoz,.4 ragyogó fény megkápráttatja a szemet. pitokkal fölékesít, fölszerel. Megkárpitozni a díszteMEGKAPROZ, (meg-kaproz) ősz. áth. Kapor- remeket. V. ö. KÁRPIT.
ral meghint, elkészít, fűszerez bizonyos eledelt MegMEGKARTÁCSOL, MEGKÁRTOL, (meg-karkaprotni a káposztát, a túrós bélest, a tavanyitott
tácsol v. —kártol) ősz. áth. Kárt vagy kartács nemű
uborkát. V. ö. KAPOR.
eszközzel megtisztít V. ö. KÁRT, és KARTÁCS (1).
MEGKÁPSÁL, (meg-kápsál) ősz. áth. 1. KÁPMEGKÁSÁSODIK, (meg-kásásodik) ősz. k.
SÁL alatt
Mondják némely húsos gyümölcsökről, midőn túl érMEGKARAPOL, (meg-karapol) ősz. áth. Kavén, belök kása gyanánt megpuhul, megikrásodik.
rapolva megöntöz. Máskép : bekarapol. V. ö. KAMegkátátodlk a dinnye, ét némely körtefajok. V. ö.
RAPOL.
KÁSA.
MEGKÁRATLANÍT, (meg-káratlanít) ősz. áth.
MEGKÁSTÉLYOSODIK, (meg-káslélyosodik)
Eszközli, hogy valaki bizonyos csapás esetében káősz. k. Kástélyossá leszen (bevégzetten). V. ö. KÁ8ratlanul maradjon, vagy ha kárt szenvedett, azt ismét
TÉLYOS.
hasonló értékű jószágban visszakapja. A kármentS
MEGKASZÁL, (meg-kaszál) ősz. áth. 1) Bizotársulatok ctélja megkáratlantíani a birtokosokat.
nyos tért, a rajta termő fűtől, gaztól stb. kaszával
MEGKARCSÚSODIK, (meg-karcsúsodik) ősz. megtisztít Mfgkattálni a gazos kertet, assután pétiig
k. Karcsúvá leszen (bevégzetten).
megkapálni. 2) Tárgyesetes viszonynév nélkül s önMEGKARCZOL, (meg-karczol) ősz. áth. Kar- hatólag ám. a kaszálást bevégzi. Mi már megkaszálczolva megsért valamit. Hegyes bottal a falakat, vas tunk, s holnap gyűjtéshez fogunk. V. ö. KASZÁL.
.stéggel a* asztalt megkarctolni. A gombostű megkarMEGKÁTRÁNYOL v. —KÁTRÁNYOZ, (megcxotía a bőrét. A hSrcsSkSs gyermekek meykarctolják kátranyol v. — kátráuyoz) ősz. áth. Kátránynyal bekörmeikkel egymás aratat. V. ö. KARCZOL.
vagy megken. V. ö. KÁTRÁNY.

18*
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MEGKATYÓSODIK, (meg-katyósodik) ősz. k.
Katyóssá lesz (bevégzetten), ellágyúl. V. ö. KATYÓ,
KATYÓS.
MEGKAVAR, (meg-kavar) Ősz. áth. Valamit
kavarva megforgat, ide-oda zavar. Póznával megkavarni a mészhomokot. Abárlófával megkavarni a kolduskását. Zurbolóval megkavarni a vizet. V. ö. KAVAR
MEGKAVARGAT, (meg-kavargat) ősz. áth.
Többször vagy egymásatan inegkavar.
MEGKAVARINT, (meg-kavarint) ősz. átb. Kicsinyző értelemmel ám. megkavarít.
MEGKAVARÍT, (meg-kavarít) ősz. áth. Forgatott eszközzel valamit mozgásba hoz (bevégzetten).
MEGKÁVÁZ, (meg-káváz) ősz. áth. Valamely
tért vagy öblös helyet kávaféle kerítéssel vagy bödönnel ellát Megkávátni a kutat. V. ö. KÁVA.
MEGKAVICSOZ, (meg-kavicsoz) ősz. áth. Kavicsosai fel- vagy megtolt, meghord. Megkaviesozni a*
utakat.
MEGKEDVEL, (meg-kedvel) ősz. áth. Valaki
vagy valami iránt különös tetszés támad benne, s
vonzalmat, hajlamot érez hozzája. Valakit stép magaviteleié miatt megkedvelni. Valamely váróét vagy vidéket megkedvelni. V. ö. KEDVEL.
MEGKEDVELTET, (meg-kedveltet) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki megkedveljen valamit Valakivel megkedveltetni a falusi lakást. Visszaható névmással ám. mások előtt kedvessé teszi, megszeretteti magát. Az idegen vendég a* égést hátnép által megkedveltette magát. V. ö. KEDVEL.
MEGKEFÉL, (meg-kefél) ősz. áth. Kefével
megtisztít valamit Megkefélni a sáros Csornákat, a
poros öltönyöket. Megkefélni a lovakat. Átv. tréfás
ért. valakit jól megver, megpufogat, vagy szelídebb
jelentéssel megdorgál, megfedd , szappan nélkül
megmos.
MEGKEGYELMEZ, (meg-kegyelmez) ősz. önh.
Tulajdonító ragu viszonynéwel vagy névmással ám.
valakinek kegyelmet ad, azaz érdemlett büntetését
elengedi. Megkegyelmezni a halálra vagy bortönre itélt
bűnösöknek. V. ö. KEGYELÉM.
MEGKEGYELMEZED, (meg-kegyelmezés) ősz.
fa. Cselekvés, midőn az illető felsőség megkegyelmez
valakinek. V. ö. KEGYELMEZ.
MEGKÉKÍT v. — KÉKIT, (meg-kékít) ősz. áth.
Valamit kékre vagy kékesre megfest vagy akármikép eszközli, hogy kékké legyen. Festőben megkékiteni a vásznat. Mosásban megkékitemi a fehér ruhákat.
Veréssel megkéküeni a testet. V. ö. KÉK.
MEGKERÜL v. - KÉKÜL, (meg-kékttl) ősz.
önh. Kékszinüvé lesz. Át indigó festéktől megkékulnek
a szövetek. Fáetában r.egkékUtí át ajka. Úgy megverték, hogy megkékttU a teste.
MEGKEL, MEGKÉL, (meg-kel v. —kél) ősz.
önh. Mondják tésztanemfi testekről, midőn erjedés
^ővetkeztében megdagadnak, s a kitűzött ciélra mint-

egy megérnek. Megkel a kenyérnek, fánknak, kalácsnak való tészta. V. ő. KEL.
MEGKELLET, (meg-kellet) ősz. áth. Hegkedveltet ; különösen visszahatólag: megkeUeti magát.
MEGKÉMÉL, (meg-kémél) ősz. áth. 1. MEGKÍMÉL.
MEGKEMÉNYEDIK, (meg-keményédik) ősz.
k. Mondják lágyabbféle testről, midőn megmerevedik,
megszilárdul, s a nyomásnak engedni megszün. Át
istap, ha megszárad, meg is keményedik. A sokáig tartott kenyér megkeményedik. A bodzafa puha, míg fiatal,
de utóbb megkeményedik. Átv. ért. kedélye, szive,
akarata mintegy hajthatatlanná leszen, s a viszontagságoknak szilárdul ellentáll. V. ö. KEMÉNY.
MEGKEMÉNYÍT v. —KEMÉNYÍT, (meg-kemónyít) ősz. áth. Valamit keménynyé teszJCavicscsal,
kövei megkeményüeni át agyagos utat. P&rSlylyel mtgkeménytieni a lágy vasat. Átv. ért testét, kedélyét,
akaratát a külső benyomások ellen megszilárdítja, i
mintegy érzéketlenekké, bajthatlanokká teszi. Szigorú
élet által megkeményüeni a testet. MegkeményÜeíte magát, s nem engedett semmit. „És megkeményíté az Úr
a Fáraó (Faraónak) szivét. (Mózes U. 9. 12. Káldi,
Károlyi.) V. ö. KEMÉNY.
MEGKEMÉNYÜL v. —KEMÉNYÜL, (megkeményül) ősz. önh. 1. MEGKEMÉNYEDIK.
MEGKÉMLEL, (meg-kémlel) ősz. áth. Valamit
kémlelve kifürkész.
MEGKEN, (meg-ken) ősz. áth. 1) Híg vágj
nyálkás szert valamely testre rámázol. A tengelyt kátránynyal, a csitmát hajjal, a hajat zsírral megkenni.
Régiesen pl. a Nádor-codezben annyi is, mint megvagy letöröl. „Kivel könyüét megkeni vala." 2) Orvoslás végett irral vagy irféle szerrel megdörzsöli i
testet. A megcsömörtett ember hátát foghajmás tetettél
vagy meleg zsírral megkenni. A lónak megrándult lábát kámforos égettborral megkenni. 3) Egyházi vagy
polgári szertartás szerént szent olajjal felavat, vagy
képessé tesz valakit Felszenteléskor a püspök megkeni át ujonetpapokat. A pap megkeni a haldokló betget. A fejedelmeket koronázáskor megkenni. 4) Átv. ért.
megvesztegetésül vagy ügyének előmozdítása végett
az illető bírót és érdekletteket előre megfizeti. Át ellenfél Ügyvédét megkenni. A hamis tanukat megkérni.
5) Tréfásan ám. valakit keményen megver. Megkenték a hátát mogyoróhájjal. V. ö. KEN.
MEGKEND, (meg-kend) ősz. áth. Szűkebb jelentéssel bir, mint a megken. 1) Magát, nevezetesen
arczát, vagy haját szépítő szerrel megfesti. 2) Megtöröl. Megkendeni a mosott kezeket. Megkendeni a táros stájt. Megkendeni át orrt. J.'egkendi a keiét, orezáját. (Szabó D.). V. ö. KEND.
MEGRENDEZ, (meg-kendéz) ősz. áth. Valakit
ezen czimmel ,kend* szólít vagy tisztel meg. Népszokás sttrént a no megkenderi a férjét, s a leányát
megkendetik a legényeket. Hivatalosan seólva a tiat
megkenden a közlegényt. V. ö. KEND.
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MEGKENDÖZ, (meg-kendöz) ősz. áth. Arczát kifejezéssel egymás irányában. 4) Munkával, iparral
hobni szépítő szerrel megfesti. Hogy pirot legyen, valamit megszerez. Mindennap megkeres egy-két forinmegkeadSú magát Meri vörös festékkel. V. ő. KEN- tot. A télrevalót nyáron és Sstsxel megkeresni. V. ö.
KERES.
DŐZ.
MEGKERESÉS, (meg-kereséo) ősz. fii. CselekMEGKENÉGET, (meg-kenéget) ősz. gyak. áth.
Gyakrabban megken valakit vagy valamit. Étienként vés, midőn valaki mást valamiért megkeres. V. ö.
megkenegetni a fájót tagokat. A régieknél annyi is, MEGKERES, 8).
mint törőlget, pl. a Nádor-codexben.
MEGKERESŐLEVÉL, (meg-kereső-levél) ősz.
MEGKENEK, (meg-kénéz) ősz. áth. Kénnel fa. Levél, mely által egyik hatóság a másikat, mely
megken, megkever, megtisztít Megkénemi a gyúfona- vele egy rangban áll, valamely hivatalos teendő vélat. Megkenem a kordokat, a penész ellen. Megkénemi gett megkéri.
a borokat. V. ő. KÉN.
MEGKERESVÉNY, (me.g-keresvény) Ősz. fh.
MEQKÉNKÖVEZ, (meg-kén-kövez) ősz. áth. 1. L. MEGKERESŐLEVÉL.
HEGKENÉZ.
MEGKERESZTEL, (meg-kérésztél) ősz. áth.
MEGKÉR, (meg-kér) ősz. áth. 1} Valakit kér, Tulajd. ért. a kereszteég szeutségét feladja valakinek.
hogy cselekedjék valamit. Megkérni valakit segítségül. Megkeresztelni a kisdedet, a keresztény vallásra térő
Ha népen megkérem St, tudom megfeni. Kérjük meg pagonyt. L. KÉRÉSZTSÉG. Átv. ért. a bort vízzel
ssonuzédunkat, adja ide egy órára a kocsijai. 2) Ha- megkeveri. Ez a kocsmáros meg szokta keresztelni a
jadon leányt vagy özvegyasszonyt feleségül kér. Meg- ', bort.
kérte a leányomat. Ha át Öregebbik nem jOn hozzám, j
MEGKÉRÉSZTÉLKÉD1K , (meg-kérésztélkémegkérem át ifjabbikat. 3) Visszakér valamit Meg- , dik) ősz. k. 1) A keresztség szentségét fölveszi. Csak
kérni a* adósságot, a kölcsön adott kenyeret. Régiesen j felnőtt, s a keresztény vallásra tért emberről mondannyi is, mint kikér, szabadon bocsátni kér: „A zsidó ják. 2) Keresztet vet magára. V. ö. KÉRÉSZT, KÉpapi fejedelmek hizelkedének és mondának a népnek, j RÉSZTSÉG.
hogy Barrabást kérnéjek meg, Jézust kedeg elveszteMEGKÉRET, (meg-kéret) ősz. mivelt. Valakit
néjek.« (Nádor-codex). V. ö. KÉR.
egy harmadik által kér, hogy tegyen meg valamit.
MEGKÉRD, (meg-kérd) ősz. áth. 1) Valakinek Szolgám által megkérettem St, hogy jöjjön el hozzám
kérdést tesz, hogy megtudjon tőle valamit. Kérdd meg ebédre. Különösen, úgy nevezett kérő személy vagy
tSle, mit akar f Jó lest megkérdeni valakit, hová vetet kérő násznagy által kér valamely nőt feleségfii. MegetenittV.Ö. KÉRD.
kéretni a bíró leányát. Több leányt megkéretett, de minMEGKÉRDEZ, (meg-kérdéz) ősz. áth. Tudako- denütt kosarat kapott. V. ö. KÉR.
zódva, azaz több kérdést téve akar megtudni valamit.
MEGKÉRGED, (meg-kérged) ősz. önh. KéregA kérd t i. egyszerű, a kérdés pedig gyakorlatos ige. gé vagy kéregformává keményül. A fák héja idővel
megkérged. Lábsarkán és tenyerén megkérgedt a bSr.
„Én itt jói nem erezek,
V. ö. KÉREG.
Torba megyünk, a faluban
MEGKÉRGESÉDIK, (meg-kérgesédik) ősz. k.
Valakit megkérdezek."
Héja, bőre kéreggé keményedik. Tenyere, talpa megKisfaludy S. Csobáncz.
kérgesedett. Megkérgesedett seb.
V. ö. KÉRDEZ.
MEGKERGET, (meg kerget) ősz. áth. KergetMEGKERDÜL, (meg-kerdül) ősz. önh. Mondják
ve, azaz maga előtt ide-oda görbe vonalakban űzve
a marhákról, különösebben a jnhokról, midőn szédelgő
megfuttat, megszalaszt. Megkergetni az ellenséget. Megbetegséget kapnak, s egyet-kettőt keringve földhöz
kergetni a tilosban talált barmokat. V. ö. KERGET.
csapják magokat, és megdöglenek. Megkerdtílt a
MEGKERGETEGÉSÉDIK, (meg-kergetegésémarha. (Szabó D.). V. ő. KERGE, KERGETEG.
dik)
ősz.
k. Mondják különösebben juhnemtt állatokMEGKEREKÍT, (meg-kerekít) ősz. áth. Valamit kerekké, azaz köralakuvá képez. MegkerekÜeni a ról, midőn kergeteg nevű nyavalyába esnek. V. ö.
pogácsát, rétest. MegkerekÜeni a hordó fenekét. Más- KERGETEG.
MEGKERGETEGÉSÍT, (meg-kergetegésít) ősz.
kép : kikerektí.
MEGKÉREL, (meg-kérel) ősz. áth. lásd: MEG- áth. Kergetegessé tesz. Át agyvelSben támadt férgek
megkergetegesitik a juhot. V. ö. KERGETEG.
KÉRLEL.
MEGKERES, (meg-keres) ősz. áth. Az elveszettet vagy eltévedtet, vagy elrejtettél keresve megtalálja. Megkeresni a zsebből kiejtett péntt, az eltévedt
csikót. A könyvben megkeresni bitonyos mondatot. Sok
hohn kötött megkeresni valamit. 2) Meglátogat. Míg
városunkban lakott, gyakran megkeresem St. 3) Valamire megkér. Bitonyos dolog végett megkeresni valakit.
Különösen az egy rangban álló hatóságok élnek ezen

MEGKERGÜL, (meg-kergül) ősz. önh. 1. MEGKERDÜL.
MEGKÉRGÜL, (meg-kérgiil) ősz. öuh. 1. MEGKÉRGED.
MEGKERING, (meg-kering) ősz. áth. Régiesen
és tájdivatosan ám. körüljár, megkerül valamit „Eliachim megkerengé mend Israelt." (Bécsi cod.). Megkerengem v. keringem a várost. (Szabó D.).
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MEGKERINGŐSÖDIK, (meg-keriiigögödit) Ös>.
L. MEGKERGETEGÉSÉDIK.
MEGKERÍT, (meg-kerít) ősz. áth. 1) Kerítve,
azaz körben űzve, hajtva megfog, hatalmiba ejt A
hajtóvodászok megkerítik a nyulakat. 2) Különféle
utón módon, alattomosan, mesterségesen megszerez
valamit. A lekötő addig kerülgette a ménest, míg egy
pár csikót meg nem kerített. Akárhogy tettem szerét, de
megkerítem. 3) Valakit mesterséges úton megcsal vagy
elcsábít. Szép szóval, hizelgéssel, Ígéretekkel megkeríteni valakit. Bujáikodat végett megkeríteni valamely nSt.
MEGKÉRLEL, (meg-kérlel) ősz. áth. Folytonosan, és szépen kérve eszközli, hogy valakinek boszns
haragja megszűnjék; vagy akármifélo kedveskedéssel, péld. ajándékkal megszelídít, megbocsátásra bír
valakit. Méltatlanul megsértett felebarátunkat megkérlelni. Máskép : megengesztel.
MEGKÉRLELE8, (meg-kérlelés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg kérés, engesztelés, mely által megkérlelfink valakit. V. ö. MEGKÉRLEL.
MEGKÉRLELŐDffi,(meg-kérlelödik) ősz. belsz.
Kérés és bizonyos kedveskedés következtében haragját leteszi és megszelídül, megengesztelődik.
MEGKERÜL, (1), (meg-kerül) ősz. áth. 1) Bizonyos tért körüljár. Megkerülni a várott, a várót Italáról. Megkerülni a tavat, a szőlőhegyet. Megkerülni a
földgolyót. 2) Megkerít
„Jeles föhadakat vele megkerüle ,
Kikkel gazdagságot, sok szépséget leié."
Tinódi.
Eredetileg s helyesebben mtgkerSl, különbözőleg azon
megkerül igétől, melynek törzsöké kerül s önható jelentésű. V. ö. KÉRŐL, KERÜL.
MEGKERÜL, (2), (meg-kerttl) ősz. önh. Valamely elveszett, vagy elvitt, vagy eltévedt, vagy elrejtett jószág eléjön; s általában valami birtokunkba jut. Át ellopott lovak megkerültek.
„Dolgaim folytatom,
Megkerül falatom."

Vitkovics.

MEGKÉSEL, (meg-késel) ősz. áth. Késsel általver valakit v. valamely állatot.
MEGKESEREDIK, (meg-keserédik) ősz. k. Keserű ízűvé válik. A rohadt alma megkeseredik. A törött mák, ha sokáig állni hagyják, megkeseredik. Átv.
ért. kedélye megromlik, nyájasságát, kellemességét
elveszti, panaszossá, s mint mondani szokás,ízetlcnné
válik.
MEGKESERÍT v. —KESERÍT, (meg-keserít)
ősz. áth. Keserű ízűvé tesz. Át üröm megkeseríti a bort.
A pálinkát, sört bizonyos gyökerekkel megkeseríteni.
Átv. ért. a kedélyt megrontja, midőn az élet kellemeitől megfosztja, s örömei közé mintegy epét és ürmöt kever. A* árvát szívtelen bánásmód által, megkeseríteni. V. ö. KESERŰ.
MEGKESERNYÉSÉDIK, (meg-kesemyésédik)
ősz. k. Kesernyéssé válik.
MEGKÉSÉRT, (meg-késért) 1. MEGKÍSÉET.
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MEGKESERÜLv. — KESERÜL, (meg-keserfil)
ősz. áth. Keservesen megbán valamit Várj, verj,
megkeserülOd te még ezt. Régiesen ám. megsajnál. Megkeserflé ötét és le.ive barlangjába." (Pesti Gábor
meséi). „Megkeserílé ötét Mercurius, megjelenek neki,
és megkérdé: mit sírna?" (Ugyanott).
MEGKÉSIK, (meg-késik) ősz. k. A kitűzött helyen és időben meg nem érkezik.
MEGKESKÉNYÉDIK, (meg-keskényédik) ős*,
k. Keskenynyé változik, azaz szélességében veszt
Ha a szántóföldből évenként egy két barázdát elszántanak, megketkenyedik. Köszörűiét által megkeskenyfdik
a beretva. V. ö. KESKENY.
MEGKESKÉNYÍT v. —KESKÉNYIT, (mer
keskényít) ősz. áth. Eszközli, hogy keskenynyé alakuljon, vagyis szélességében megfogyjon. A* igen ttéles utakat megkeskenytíeni. V. ó. KÉSKÉNT.
MEGKESLELv. - KÉSLELTET v. —KÉ8LET,(meg-késlel v. —késleltet v. —késlet) ősz. áth.
Valakit vagy valamit cselekvésében hátráltat,visazatortóctat
MEGKÉSZÍT v. —KÉSZÍT, (meg-készít) ŐK.
áth. Valamit egészen megcsinál. Megkésztíeni a ruhát.
Megkésziteni az ételt. Itt a meg felcserélhető el igekötővel. V. ö. KÉSZÍT.
MEGKÉSZÜL v. —KÉSZÜL, (meg-késíül) ősz.
önh. Csinálás által készszé alakúi. A hajó megkéssOi,
» vüre lehet ereszteni. MegkészüU a ház, s bele lehet
menni lakni. Eltelik egy pár év, míg ezen vasútvonal
megkésM. Itt a meg helyett d is állhat Egyébiránt
v. ö. KÉSZ.
MEGKÉTSZEREZ, (meg-kétssérés) ősz. áth.
Még egyszer annyival megszaporít, pl. ha valakinek
évi díja egy ezer forint, megkétszerezve lessen kétezer. V. ö. KÉTSZEREZ.
'
MEGKETTŐSÍT, (meg-kettősít) 1. MEGKETTÖZ.
MEGKETTŐZ, (meg-kettőz) ősz. áth. Egy helyett kettőt csinál vagy ad. Különbözik tőle a megkétszerez, mert ez általán valamely mennyiséget kétszer vesz, azaz kettővel sokszoroz, pl. ha a tizet megkétszerezzük, leszen húsz , ha négy mérűt megkétszerezünk, leszen nyolcz mérü; ellenben megkettdzni
valamit ám. egyből kettőt tenni, vagy egy helyett
kettőt adni, pl. megkettözni a lépést, ám. ugyanazon
idő alatt kettőt lépni, tánczban megkeitStni a lábdobogátt ám. egy lábdobbanásnak megfelelő időmozzam
alatt két dobbantást tenni; megkettözni a kiosztott adagokat, ám. egy helyett kettőt, azaz kettesével adni.
MEGKETTÖZTET, (meg-kettöztet) ősz. áth.
Jelentésére nézve ám. megkettőz. Ez igében a miveltetésre mutató tét képző, úgy látszik fölöslegesen fejlett ki, a megegyeztet hasonlata után indulva, holott
ez miveltető, s ám. eszközli, kőzbejárása által végrehajtja, hogy bizonyos személyek vagy dolgok megegyezzenek egymással; ellenben a megkettöttet egyszerö átható értelemben használtatik. Van azonban
kettőzik ige is mely a látásra alkalmazva ám. valami
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a szem előtt kettőének látszik. Ha törzsükül ezen'igét
veszazük, úgy a szemről és szemüvegekről mondhatjuk, hogy kettöztetik a tárgyakat, vagyis hibás, illetőleg különös alkotásuknál fogva eszközlik, hogy a
nézett tárgyak kettős alakban tűnjenek elé. Továbbá
minthogy ezt is mondjak: kettőzik a átérnem, innen
ezt i> mondhatják: a kétes világ kettSzleti t*ememet,*zaz
egy helyett kettőt láttat vele. Ily viszony létezik ezek
között is: káprátik a üteme, és: az erőt fé tty kápráztatja szemeit.
MEGKEVER, (meg-kever) ősz. áth. 1) A megforgatisnak, megzavarásnak valamivel kisebb fokát,
gyöngébb módját jelenti, műit a megkavar. V. ö.
MEGKAVAR. 2) A szőlőt másodszor kapálja, vagy
a földet másodszor szántja.
MEGKEVESBÉDK, (meg-kevesbédik) ősz. k.
Valaminek száma, sokasága megfogyatkozik. Megkevesbedik a pénz, ha költenek belőle. Csatában megkevesbedik a vitetek szama. Ami nagyságában fogyatkozik, az szoros értelemben és szabatosan szólva,
megkisebbedik. V. ö. KEVÉS.
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MEGKÍMÉL, MEGKÍMÉL, (meg-kímél) ősz.
áth. 1) Valakit kedvezésből, hajlamból, szeretetből
kedvetlen benyomásoktól megőriz, valamire nem
erőtet, nem fáraszt Meg akartalak kímélni, azért nem
alkalmatlankodtam kérésemmel nálad. Kímélj meg ezen
fáradságtól. 2) Képeséiit bánik valamivel, s vigyáz
rá, hogy ne romolják, hogy kár ne essék benne, ne
kopjék stb. Megkímélni a barmot. Megkímélni a ruhát.
3) Takarékosság, mértékletesség által holmit megtart, el nem költ. Megkímélni a pénzt. Bérének egy
részét megkímélte.. V. ö. KÍMÉL.
MEGKIMÉLÉS, (meg-kimélés) ősz. fn. Cselekvés , mely által valamit vagy valakit megkímélünk.
V. ö. MEGKÍMÉL.
MEGKÍNÁL, MEGKÍNÁL, (meg-kínál) ősz.
áth. Kedveskedésül ajánl valakinek valamit, hogy azt
tetszése szerént elfogadja és használja. Megkínálni a
vendéget egy pohár borral. A jövevényt megkínálni székkel, szállással, ebéddel. Megkínálni valakit hivatallal.
„Tisztelet, oh diadalmas Őzül és hála teneked ,
Hogy Zeje lyányoddal megkínálsz engem" . ..

MEGKEVESBÍT, (meg-kevesbít) ősz. áth. KeVörösmarty. Cserhalom.
vesebbé tesz, mint előbb volt. Számbeli nagyságra
1
vonatkozik. Megkevesbíteni a hadsereg számát. Megke- Mondják barmokról is. Megkínálni a lovat abrakkal
szénával, vízzel. V. ö. KÍNÁL.
vesbíteni a napi kéltségeket.
MEGKÍNÁLÁS v. —KÍNÁLÁS, (meg-kínálás)
MEGKEVESBÜL, (meg-kevesbfil) ősz. önh. 1.
ősz. fű. Cselekvés, illetőleg kedveskedés, midőn valaMEGKEVESBÉDIK.
MEGKE VESÉD1K, (meg-kevesédik) ősz. k. Köz kit megkínálunk valamivel. V. ö. MEGKÍNÁL.
MEGKÍNOZ, (meg-kínoz) ősz. áth. Kínozva
szokás szerént ám. megkevesbédik. Egyébiránt szabameggyötör valamely embert vagy más állatot. Tüzes
tosan szólva úgy különböznek egymástól, mint a kévét
és kevesb. Amaz t. i. a számnak általános, emez pedig vastal,kerékben töréssel,lcaróba húzással megkínozni a gonosztevSt.Korbácscsal megkínozni a lovat. V. ö.KÍNOZ.
viszonylagos megfogyatkozását fejezi ki.
MEGKISEBBEDIK, (meg-kisebbédik) ősz. k.
MEGKEVESÍT, (meg-kevesít) ősz. áth. ValaSzoros ért. ám. nagyságában megfogyatkozik, kisebbé
mely számot általánosan véve kevéssé tesz; előbbi
lesz, mint előbb volt. Mennél többet leszelnek a kenyérsokaságára tekintettel : megkevesbü. Ellentéte : megből, annál inkább megkisebbedik. Szélesb ért. akármisokastí.
féle mennyiségében veszt. Megkisebbedik a víz, midőn
MEGKEVESÜL, (meg-kevesül) ősz. önh. Lásd:
apad. Megkisebbedik a lakosok száma, szabatosban :
MEGKE VESÉDIK.
megkevetbédik. V. ö. KIS, KEVÉS.
MEGKEZD, (meg-kezd) ősz. áth. 1) Szoros ért
MEGKISEBBÍT, (meg-kisebbít) ősz. áth. 1)
kézzel hozzáfog bizonyos munkához.Ezen alapfogalom Valamit kisebbé tesz, nagysági mértékéből elvesz vavan a hellén iat%étQtto, a latin incipere, s a német lamit. 2) Átv. ért. valakit becsületében meggyaláz,
anfangen igékben. Megkezdeni a kanalast, aratást, lealacsonyít, s mintegy erkölcsileg tesz kisebbé. V. ö.
cséplést, szUretet. Megkezdeni át építést, varrást, írást. KISEBBÍT.
2) Szélesb ért. akármiféle működésnek legelejét teszi.
MEGKISEBBÜL, (meg-kisebbttl) ősz. önh. 1.
Megkezdeni a bestédet, sttni eUadást. Megkezdeni az MEGKISEBBEDIK.
ellenségeskedést, át alkudozást. Hasonló értelemmel
MEGKÍSÉRT v. —KÍSÉRT, (meg-kísért) ősz.
bírnak : elkezd, neki kezd, hozzá kezd, bele kezd, és áth. Kísértésre (mai divattal,próbára) teszen. „Akará
néha a rá'.ezd, 3) Valaminek fogyasztásához fog. ütet háborúságnak tüzével megkésérteni." (Góry-coMegkezdeni a szalonnál, a kenyeret, a sajtot. Megkez- dex). V. ö. KÍSÉRT.
deni a bort. Megkezdeni a kazalt. V. ö. KEZD.
MEGKÍVÁN, (meg-kíván) ősz. áth. 1) Vágy táMEGKIÁLT, (meg-kiált) ősz. áth. Valamit mad benne, valamit bírni vagy élvezni. Mainak jószákiáltva mond meg, vagyis tudat valakivel. Az erdőben gát megkívánni. Valamely ételt megkívánni. A beteg
elsséledt vadászoknak megkiáltani, hogy a vadászatnak ember mindent megkíván. (Km.). 2) Szükséges kellékvége. Kiáltsd meg neki, hogy jöjjön, vissza. Tájdivato- ké válik valami rá nézve. A test megkívánja a szüksésan és régiesen : megkajált. „De mikoron a császár ges ételt és álmot. A sós étel megkívánja, hogy igyunk
megkajáltatta volna mindenütt'1 (Debreczeni Legen- rá. 3) Bizonyos igénynél vegy jognál fogva számot
dáskönyv),
tart rá, hogy valaki cselekedjék valamit Megkívánni
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MEGKOMORODIK, (meg-komorodik) ősz. k.
Kedélye komorrá változik, a komorság meglepi.
MEGKONÁSZIK v. — KONÁ8ZODIK, (megkonászik v. —konászodik, azaz —kanáraik, —k»nászodik) ősz. k. Székely tájszólás szerént ám. megszelídül, megengesztelődik, haragja lecsillapodik; általánosabb szokással: megjuhástOt v. megjvháttodií.
V. ö. KANÁSZODIK 2).
MEGKONDÍTv. —KONDIT, (meg-kondít) őu.
áth. Szoros ért. csak harangról és kolompról mondják, midőn ütés, hozás, mozgatás által eszközlik, hogy
kongani kezd. MegkondÜani a nagy harangot. A vtttrMEGKIVÁNTATÓSÁG,(meg-kivántatóság) ősz.
ökör megkondtija a kolompot. V. ö. KONDÍT.
fa. 1. KELLÉK.
MEGKONDÚL v. — KONDÜL, (meg-koadúl)
MEGKÓCSAGOSODIK,(meg-kócsag08odik)ösz.
ősz. önh. A harang vagy nagyobbféle kolomp kongani
k. Félig-meddig leszívja magát, megpityósodik. V. ö.
kezd. Ami kisebb, az megcsendül.
KÓCSAGOS.
MEGKONNYA8ZT, (meg-konnyaszt) ö«z. átih.
MEGKOCSOZ , tájdivatos ; lásd : MEGRÁL. KONNYA8ZT alatt.
CSOZ.
MEGKONOKÍT, (meg-konokít) ősz. áth. Eozkö*MEGKOCZ, (meg-kocz) ősz. át h. Mai nyelven
li, okozza, hogy valaki konokká legyen.£máiy bánat
szokottabban : megkoczint, azaz úgy megüt, hogy kőét
hangot adjon. Koczjuk merj a kttrmét. (Pázmán). Ezen megkonokttja a gyermeket. V. ő. KONOK.
MEGKONOKODIK, (meg-konokodik) őu. k.
ige, valamint némely mások is, pl. a vénasszony dírKonokul megköti magát, megmakacsodik, megátaldúr (direg durog); a vén ember tüy toty (tityeg totyog) oda mutatnak, hogy nyelvünkben az egyszerű kodik. V. ö. KONOK.
MEGKONOKOL, (meg-konokol) ösa. áth. Visxhangszók egyszersmind egyszerű igék; és kivált gyaszaható névmással ám. nyakasán, makaóéul, átalkokorlatos képző által mindnyájokból egyszerűen alkothatni gyakorlatos igét pl. szusz szitgzog; stits szi- dottan megköti magát Megkonokolja magát, » MM
akar engedni.
szeg ; dSr dörVg; moty motyog; czin czineg stb.
MEGKOPÁRODIK, (meg-kopárodik) ősz. L
MEGKOCZCZANT, (meg-koczczant) ősz. átb.
Kopárrá változik által. V. ö. KOPÁR
Ütés által eszközli, hogy tompa kocz hangot adjon vaMEGKOPASZÍT, (meg-kopaszít) ősz. átb. Szűlami. Újjal megkocsczantani át ajtót. V. ö. KOCZOG,
kebb ért. valakit fejének hajától megfoszt, kopaszszá
KOCZCZAN.
tesz. Az agg kor tok embert megkopattü. A hagymát
MEGKOCZINT, (meg-kocziut) ősz. áth. Valamegkopottította öt. Szélesb ért. az állati testet szöretmivel gyöngébb ütést jelent, mint a megkoczczant. V.
lenné, tollatlanná, csnpaszszá teszi; de ezen értelemö. MEGKOCZCZANT.
ben szokottabb a megkopaszt.
MEGKOCZOGTAT, (meg-koczogtat) ősz. miv.
MEGKOPASZODIK, (meg-kopasrodik) ősz. k.
Többszöri koczogással megvereget.
Szoros ért. emberről mondjuk, midőn haja elmegy, s
MEGKÓDORÍT v. — KÓDORIT, (meg-kódo feje csupaszszá lesz. Harminctéves korában már megrít) ősz. áth. Kódorftva megüt. V. ö. KÓDO- kopaszodott. V. ö. KOPASZ.
RÍT.
MEGKOPASZT, MEGKOPPASZT, (meg-koMEGKÓKÁL, MEGKÓKÁNTOZ, (meg-kókál
j paszt v. -koppaszt) ősz. áth. Széles ért. az állati testet
v. — kókányoz) 1. KÓKÁL alatt.
j hajától, szőrétől, gyapjától, tollától megfosztja, s bőMEGKOLDÚL, (meg-koldál) ősz. áth. Koldul- ' rét csupaszszá teszi. Szűkebb ért. a madárnak tollait
va megszerez, megkeres valamit. Alig bírja minden' ' kitépi. Megkopasztani a ludat, a sUínivalé csibét,
napi kenyerét megkoldulni. V. ö. KOLDUL.
• verebet. Átv. ért. valakit ruhájától, pénzétől megfoszt;
MEGKOLDÚSÍT, (meg-koldúsít) őse. áth. Esz-; erszényét meghúzza valakinek. Megkopatttottak benközli, hogy valaki koldus állapotra jusson. Szélesb j nünkeí át utonáUók. A hamis játszótársak megkopottért. megszegényít. A pótáriát, dfotttttt már tokot tolták St. V. ö. KOPASZT.
megkolduttíott.
MEGKOPIK, (meg-kopik) ősz. k. Viselés vagy
MEGKOLDÚSODIK, (ineg-koldúsodik) ősz. k. dörzsölés által megvékonyodik, külső takarója, meze,
Koldus állapotra jut, egészen elszegényedik.
héja, kérge stb. megfogy. Megkopik a ruha. Megkopik
MEGKOLLANT, MEGKOLLINT, (meg-kollant a kerékrín. V. ö. KOPIK.
v. —Vnllint) ősz. áth. Bottal, pálczával vagy más
MEGKOPINT, (meg-kopint) ősz. átb. Oly tesütoeazközzcl úgy megüt valakit, hogy szinte megkon tet, mely ütésre kopogni szokott, gyöngébbenfitmeg.
dúl bele. V. ö. KÜL, 2).
Kalapácsosai megkopintani a falat. Újjal megkoptníaai
MEGKOMORÍT, (meg-komorít) ősz. áth. Esz- a hordót. Erősebbféle ütést és hangoztatást jelent a
megkoppanl.
közli, hogy komorrá legyen valaki. V. ö. KOMOR.
a» ülő tiftteleíel. A ételedtől megkívánni, hogy hív ét
pontot legyen. V. ö. KÍVÁN.
MEGKÍVÁNTAT, (meg-kívántat) ősz. mivelt.
Vágyat gerjeszt valakiben, hogy megkívánjon valamit, különösen, hogy holmi testi szükségeit kielégíthesse.
MEGK1VÁNTATÓ, (meg-kivántató) ősz. mn.
Minek szükséges kellék gyanánt meg kell lenni.
Mesterséghez megkívántaié titkotok, szerszámok. Utatáthoz megkívántaié iromány, költség. Hadviseléshez
megkívántaié fegyverek, készletek.
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MEGKOPLAL, (meg-koplal) ősz. áth. Koplal- gédebb és kíméletesebb kifejezés mint „a megva helyreüt vagy kipótol valamit. Amit egy nap elfe- vénül. «
MEGKÓROSODIK, (meg-kórosodik) ősz. k.
csérel, három nap alatt megkoplalja. V. ö. KOPLAL.
MEGKOPLALTAT, (meg-koplaltat) ősz. áth. Kórossá lesz.
MEGKORPÁZ, (meg-korpáz) ősz. áth. KorpáEmbert vagy állatot koplalni kényszerit, éhség által
val
meghint,
megkever, ifegkorpámi a sertések eledemegkínoz. A hadi foglyokat megkoplalíatni. V. 5.
lét, moslékját. A szűcsök megkorpáttdk a birkőbőrt.
KOPLAL.
MEGKOPOGAT, (ineg-kopogat) ősz. gyak. áth. Átv. ért. valakit keményen megfedd, megdorgál, szapTöbbször kopogva megüt valamit. Megkopogalni át pan nélkül megmos, megkorhol, vagyis ügy tesz vele,
ajtót, a falat. Megkopogatni a hordókat. A harkály mint szűcsök a bőrrel, melyet korpás csávával puhítanak mej.
megkopogatja a fákat. V. ö. KOPOG.
MEGKÓRÚL, (meg-kórúl) ősz. önh. Réglesen
MEGKOPPAD, (meg-koppad) ősz. önh. Szoros
(pl.
a
Debreczeni Legendáskönyvben, Nádor-codexért. madarakról mondják, midőn tollaik kihullanak,
azaz megvedlenek. Szélesb ért. haja, szőre, gyapja ben stb.) ám. kórossá lesz, megbetegszik.
MEGKÓSTOL, (meg-kóstol) ősz. áth. 1. MEGelhull.
ÍZLEL.
MEGROPPANT, (meg-koppant) ősz. áth. 1)
MEGKOSZMÓSODIK, (meg-koszmósodik) ősz,
Bizonyos testet, mely az ütést köp hanggal viszonozza, erősebben megüt; lágyabban ütve: megkopint. 2) k. Koszmóssá lesz (egészen).
MEGKOSZORÚZ, (meg-koszorúz) ősz. áth. VaÚgy nevezett koppantóval a gyertya hamvát elveszi.
lakit
v.
valamit koszorúval ékesít. Afegkottordtni a
Koppantsd meg ott a gyertyát.
MEGKOPPASZT, (meg-koppaszt) ősz. áth. 1. költót, műveset. Megköszönteni a mennyatszonyt. Megkoszorúzni a stMeáwy sírkeresztjét. V. ö. KOSZOMEGKOPASZT.
MEGKOPTAT, (meg-koptat) ősz. áth. Viselés RÜZ.
MEGKOSZORÚZÁS, (meg-koszorúzás) ősz. fa.
által eszközli, hogy valami ruhanemű megkopjék. V
Cselekvés, illetőleg díszítés, kitüntetés, midőn megö. KOPIK.
MEGKORBÁCSOL, (meg-korbácsol) ősz. áth. koszorúznak valakit vagy valamit.
MEGKOSZOSÍT, (meg-koszosít) ősz. átb. EszKorbácscsal megver. Megkorbácsolni a vásott gyereket. Megkorbácsolni a vadászebet, a szilaj lovat. Külö- közli, hogy valamely állat koszossá legyen; a rajta
nösen birói Ítélet következtében korbácscsal megcsap.4 lévő koszt más állattal közli. A tisztátalan tartás megnemtelen kéjkányokal megkorbácsolni. V. ö. KORBÁCS. kostosüja a juhokat. Egyik koszos maian megkoszostíMEGKORHAD, (meg-korhad) ősz. Önh. Mond- ja a másikat. V. ö. KOSZ, KOSZOS.
MEGKOSZOSODIK, (meg-koszosodik) ősz. k.
ják fáról, midőn vén korában megnedvesttl, megpurTestén
kifejlik, vagy mástól ráragad a kosz. A tiszhásodik. A meg felcserélhető el igekötővel. V. ö. KORtátalanul tartott fej megkostosodik. Egyik koszos birHAD.
MEGKORHASZT , (meg-korbaszt) ősz. áth. kától a többi is megkostosodik. V. ö. KOSZ.
MEGKOSZTOL, (meg-kosztol) ősz. áth. KosztKorhadttá tesz (bevégzetten). A meg felcserélhető el
tal,
azaz
póznával le- vagy megver. V. ö. KOSZT, (2).
igekötővel. .
MEGKÓTÁZ, (meg-kótáz) ősz. áth. Kótáraleír.
MEGKORHOL, 1. MEGKURHOL.
MEGKORMOSODIK, (meg-kormosodik) ősz. k. Szokottabban: lekótáz.
MEGKOTLIK, (meg-kotlik) ősz. k. Mondják a
Kormossá leszen.
MEGKORODZIK, (meg-korodzik) ősz. k. L. tyúkról, midőn tojni megszttn, beteges hangon kotog,
MEGKOROSODIK. „Ha hat (leány) közül egyet el- tollait felborzasztja, és tojásra ülni vágy. Egyet tojott,
adnak, a többinek valamely klastromban kell megko- s megkotlott. (Km.). V. ö. KOTLÓS.
MEGKOTOR, (meg-kotor) ősz. áth. Valamit korodzani." (Mikes Kelemen).
torva megkavar, öszvevissza forgat Megkotorni pózMEGKORONÁZ, (meg-koronáz) ősz. áth. Valanával a sarat. Megkotorni a zsebet. Megkotorni a kutat.
mely fejedelmi személy fejére innepélyes szertartásám. a benne levő sarat, iszapot kitisztítani. V. ö. KOsal fölteszi a koronát. A magyar királyokat át eszterTOR.
gomi érsekek szokták megkoronázni. V. ö. KORONA.
MEGKÓTYAGOSODIK v. —KOTYOGÓSOMEGKORONÁZÁS, (meg-koronázás) ősz. fa. DIK, (meg-kótyagosodik v. — kotyogósodik) ősz. k.
Innepélyes szertartás, midőn valamely fejedelmi sze- Tréfásan szólva, ám. megborosodik, megpityósodik.
mélyt megkoronáznak. V. ö. KORONÁZÁS.
MEGKÓTYOSODIK, (meg-kótyosodik) ősz. k.
MEGKOROSÍT v. —KÖRÖSIT, (meg-korosít) Eredetére nézve: nyelve nehezen mozogván mintegy
ősz. áth. Időnek előtte korossá tesz, megvénít vala- tyúk módjára kotyog. Tréfásan 1. MEGKÓTYAGOkit A sok bv, szenvedés, betegeskedés megkárosította St. SODIK.
MEGKOTYFOL, MEGKOTYVASZT, (megMEGKOROSODIK , (raeg-korosodik) ősz. k.
Megöregedik, megvénhedik, életének azon korára kotyfol v. —kotyvaszt) ősz. áth. Kotyvasztva/, kotyjut, melyben az ember hanyatlásnak indul Gyön- folva megfőz.
19
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MEGKOTYTYAN, (meg-kotytyan) ősz. önh. Egyezik vele értelemben : megkönnyit azon finom küValamely nedves vagy lágy test ütődés által koty han- lönbséggel, hogy ez teljesb mérvű, mint ,megkönygit vistoDoz.Megkotytyan álé, ha belevetik a gombóctot. nyebbít.'
MEGKÖNNYEBBÜL v. —KÖNNYEBBÜL,
A híg IStye minden lépésre megkotytyan. Mondják
tyúkról is, midőn koty hangon kezdi szólítani csibéit. (meg-könnyebbül) ősz. önh. 1) L. MEGKÖNNYEBAtv. ért midőn azt mondjak valamiről, hogy meg tem BÉDIK. 2) Különösen testi vagy lelki fájdalmai, szokotytyan, azt jelenti, oly kevés, mely távol sem elég rongásai megenyhülnek. Csendes álom után tntgkonybizonyos czélra. Annyi tű évi kiadása, hogy négy öt nyebbtilt a beteg. Stivem egemen megkönnyebbült.
MEGKÖNNYEZ, 1. MEGKÖNYEZ.
éter forint meg sem kotytyan nála. Ezen hasonlat a
MEGKÖNNYÍT, (meg-könnyít) 1. MEGKÖNYtorkon lemenő ital kotytyanátától kölcaönöztctctt.
MEGKOVÁCSOL, (meg-kovácsol) ősz. áth. Va- NYEBBÍT.
MEGKÖNNYÜL, (meg-könnyül) L MEGKÖXY
lamit kovácsféle munkával megvasal. Megkovácsolni
NYEBBÜL.
tű iljdon lí; szekeret.
MEGKÖNYEZ , (meg-könyez) ősz. áth. FájMEGKOVÁSZOL, (meg-kovászol) ősz. áth. Kovászszal megkever, megéleszt. Megkovástolni a kenyér- dalmas könyökét öntve megsirat valakit v. valamit
nek való litztet. Megkovásiolni a savanyítani való ka- Jfegleönyesni kedveseink halálát. Megkönyetni a nerenesetlen háta torsát.
poittát, ugorkát.
MEGKÖNYÖRÜL v. —KÖNYÖRÜL, (meg-köMEGKOZMÁSÍT, (meg-kozmásít) ősz. áth. Valamely ételt kozmásan készít el. MegkotmátUani a nyöriil) ősz. önh. Valakinek szerencsétlen vagy szűkölködő állapota iránt tényleges részvétre indái.
kását, rántott. V. ö. KOZMÁS.
MEGKOZMÁSODIK, (meg kozmásodik) ősz. k. Megkönyortilni a kárvallottakon. MegkönyVrUlni <n
Valamely étel kozmás szagot és ízt kap. V. ö. KOZ- éhezőkön. V. ö. KÖNYÖRÜL.
MEGKÖP, (meg-köp) ősz. áth. 1) Köpve kijeMÁS.
MEGKOZMÁSÚL, (meg-kozmásúl) ősz. önh. 1. lenti, hogy utálatosnak tart valakit v. valamit. Szokottabban : leköp. 2) Mondják különösen legyekről,
MEGKOZMÁSODIK.
MEGKÖLT, (meg-költ) ősz. áth. Eszközli, hogy midőn valamit bemocskolnak, vagyis tojásaikat, gaélesztő vagy kovász által valamely tészta megkeljen, najokat lerakják. A legyek megkopik a falat, a tükröt,
a hiút. V. ö. KÖP.
megdagadjon. Megkölteni a fánknak való tésttát.
MEGKÖPCZÖSÖDIK, (meg-köpczöeödik) ősz.
MEGKÖLYKEZIK, (meg-kölykezik) ősz. k.
Mondják kutya és macskanemű nőstényekről, sőt pat- k. Egészen köpczöseé leszen.
MEGKÖPDÖS, (mcg-köpdös) ősz. gyak. átb.
kányokról, és egerekről is, midőn megfiadzanak. Megvetőleg szólva, megkölyketik a némber, midőn törvény- Utálatból, vagy uieggyalázásul gyakran pök valakire
v. valamire. A veszekedő kofák meglcöpdöslék egymást.
telen gyermeket szül; máskép: megfattyatik.
MEGKÖN, (meg-kön) ősz. önh. v. MEGKÖN1K IdvezitSnket csúfságból megköpdösték ellenségei.
MEGKÖPÖLYÖZ , (meg-köpölyöz) ősz. áth.
(meg-könik) ősz. k. Fölötte elérik pl. a szilva. Mikor
késő őszszel a hóharmat a szilvát megsanyargatja, s Köpöly nevű sebészi eszközzel vérét ereszti valakiez öszveránczosodik és esik, mondják : megkönt a ttü- nek. V. ö. KÖPÖLY.
MEGKÖPÖRÖD1K, (meg-köpörödik) ősz. k.
va. A leányról is vénülőjében mondják: meg kezdett
Öszvehuzódik vagy töpörödik, pl. késő őssscel a
könni. (Tájszótár). V. ö. KÖN.
MEGKÖNNYEBBÉDIK, (meg-könnyebbédik) szilva.
MEGKÖPÜL, (meg-köpül) ősz. áth. Röpülve a
ősz. k. 1) Valamely testnek súlymértéke megkevesbedik. A nedves tettek kútáradat által megkönnyebbed- tejből a vajat elválasztja; a köpülést elvégzi. V. »
nek. 2) Átv. ért. ami az érzékekre, kedélyre, testi és KÖPÜL.
MEGKÖKMED , (meg-kbrmed) ősz. önh. Meglelki erőre nyomasztólag hatott, a maga nemében
megenyhül, megkisebbedik. Baja, betegsége megköny- gémbcredik , s mintegy a ragadozó állat körme gyanyebbedett. Sorsom jóval megkönnyebbedett. Innen: meg- nánt Öszvehuzódik. Megkörmed a sár, ha fagy. Kekönnyebbedett a szive, lelke, ám. a kellemetlen, fájdal- véssé ismeretes szó; Sándor Istvánnál fordul elé.
Máskép : megkörmödsOc.
mas benyomások enyhültek.
MEGKÖNNYEBÖÍT vagy — KÖNNYESEIT,
MEGKÖRMESZT, (meg-körmeszt) ősz. áth. A
ősz. áth. 1) Bizonyos testnek sulyinértékét kisebbé fagy valamely híg testet meggémberít
teszi, terhéből elvesz valamit. 2) Eszközli, hogy vaMEGKÖRMÖDZIK, (meg-körmödzik) ősz. k.
lamit kevesebb fáradsággal lehessen tenni, gyakorol- A székelyeknél a sárról mondják, midőn fagyni kezd,
ni. A közlekedett jó utak, stábad járáskelét által meg- minthogy felső része ekkor mintegy körömhöz hakönnyebbfteni. 3) Átv. ért. eszközli, hogy valami & ke- sonló hegyes merev anyaggá gémberedik.
délyre, szívre, testi és lelki erőre kevesbbé legyen
MEGKÖRMÖL, (meg-körmöl) ősz. áth. Körömnyomasztó. Mtgktinnyebbiteni a foglyok tortát. 4) mel megvakar, megsért. Vastag hangon : nugkarvtol.
Gyöngédtelen tréfából szólva: Isten könnyebbitte meg A mérget gyei-mekek megkormölik egymást. V. ö. KÖBát ágya szalmáját, ám. beteg ágyában haljon meg. MÖL, KARMOL.
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MEGKÖRMÖZZIK, 1. MEGKÖRMÖDZIK.

MEGKÖRNYÉKÉZ, (meg-környékéz) ősz. áth.
Bizonyos tért valamivel bekerít. Árokkal megkSrnyékomi a majort. Fákkal megkörnyéketni a tavat. A Bécsi codexben ám. körülfog, körülvesz, megszáll. „ Jövő
(jöve)Nabuchonodozor Babilloniának királya Jéruzsálembe és megkörnyékezé ötét" (obsedit cam, Károlyinál : megszállá azt). Továbbá a Müncheni codexben
ám. körülmetél. Régiesen írták így is: megkörnyíkett, megkVrnyiiköz, megkörnyülköz. V. ö. KÖRNYÉKEZ.
MEGKÖRÖMZSÉL, (meg-körömzsél) ősz. áth.
Körmeivel több helyen megsért valakit vagy valamit.
Vastaghangon: megkaramitsál.
MEGKÖRÖPÖL, (meg-köröpöl) ősz. áth. Egészen körüljár. V. ö. KÖRÖPÖL.
MEGKÖSZÖN, (meg-köszön) ősz. áth. Bizonyos
kedveskedésért, vagy jótéteményért hálát mond. Megköszönni mátok fáradságát, szívességét, barátságát.
Megköszönni az ajándékot, a jó tanácsot. Köszönje meg
a víx, ha megmosdom benne. (Km.) Néha ám. az ajánlott kedveskedést bizonyos oknál fogva el nem fogadja. Ebédre hivat M, de megköszöntem neki, mert...
Gúnyosan szólva ám, valamely kedvetlen dolgot a cselekvőhöz visszautasít. Ha ily szándékkal vagy hoztam,
azt megköszönöm. V. ö. KÖSZÖN.
MEGKÖSZÖNÉS, (meg-köszönés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg nyilatkozás, mely által megköszönünk
valamit
MEGKÖSZÖNÖLEVÉL , (meg-köszönö-levél)
ősz. fn. Levél, melyben valakinek megköszönünk valamit.
MEGKÖSZÖNT, (meg-köszönt) ősz. áth. A vele
találkozót, vagy a hozzá jövőt, látogatót bizonyos
kedveskedő szólásmódokkal idvezelve megtiszteli.
Megköszönteni a vendégeket. Különösen valakinek bizonyos örömnapokon, vagy kedves események után
szives örömét, örvendezését kijelenti.Megköszönteni az
új házasokat. Megköszönteni valakit születése vagy neve
napján. V. ö. KÖSZÖNT.
MEGKÖSZÖNTÉS, (meg-köszöntés) ősz. fn.
Cselekvés, illetőleg tisztelkedés, mely által megköszöntünk valakit.
MEGKÖSZÖRÜL, (meg-köszöríil) ősz. áth. Köszörülve megélesít valamit. Megköszörülni a tompa
kést, a borotvát. V. ö. KÖSZÖRÜL és FEN.
MEGKÖSZVÉNYÉSÉDIK, (meg-köszvényésédik) ősz. k. Testének egy vagy több részét meglepi a
köszvény. Keze, lába megkSszvénytsedrtt.
MEGKÖT, (meg-köt) ősz. áth. Kötve megerősít, megszilárdít, megállapít valamit. Derékon megkötni a nadrágot, szoknyát. Megkötni a harisnyát. Megkötni a kereket, hogy ne forogjon. Megkötni a kévét.
„Ki látta, hogy pók önhálóival,
Magát kötötte volna meg ? a
Vörösmarty.
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Átv. ért. és visszahatólag megkötni magái, aui. bizozonyos szándékban, akaratban makacsul megmaradni.
Törvényi ért. valakit szerződés alkalmával bizonyos
föltétel elfogadására kényszerít, melynél fogva adott
szavát csak saját kárával szegheti meg. V. ö. KÖT.
MEGKÖTELEZ, (meg-kötelez) ősz. áth. 1) Bizonyos föltételek által mintegy megköt valakit, hogy
kénytelen legyen a tett igéi-etet vagy szerződést teljesíteni. 2) Valakit kötéllel megver. Olyanféle ige,
mint megpálczdz, megbotoz, megvess*}*. 3) Régiesen
pl. a Tatrosi codexben ám. megkötöz : „Megfogák
Jézust és megkötelezék ötét."
MEGKÖTÖZ, (meg-kötöz) ősz. áth. 1) Több
helyen, több oldalról megköt. Az elfogott rablónak kezeit, lábait megkötözni. 2) Többet megköt. Megkötöm*
a markokra rakott gabonát. Megkötözni a* ökröket. 3)
Régiesen ám. bekötöz: „Megkötöző ő sebeit." (Tatrosi codex). V. ö. KÖT, KÖTÖZ.
MEGKÖVED, (meg-köved) ősz. önh. Kővé alakúi, kőkeménynyé leszen. Szokottabban: megkövül.
MEGKÖVÉRÉDIK, (meg-kövérédik) ősz. k.
Zsírja, haja, húsa megnövekedik, meghízik. A tömött
Indák megkövérednek. A hizlalt dissmó, ökör megkövéredik. A Tatrosi codexben a szívről ám. (Pesti Gábor
szerént) megtompúlt: „Mert megkövéredett (incrassatum est) e népnek ö szüvök (Karolinái szinte; Káldinál: megvastagodott).
MEGKÖVERÍT v. —KŐVÉRIT, (meg-kövérít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely állat kövérré leszen.
A dologtalan és jó élet megkövértii a hízásra hajlandó
testet. A régieknél átv. ért. megtermékenyít: „A kegyös Krisztus ez ilyetén embörnek ő szivét lelkét ajétatossággal megkövéríti." — „ Embörnek szivét lelkét szent malaszttal megkövéríti." (Nádor-codex). V.
ö. KÖVÉR.
MEGKÖVESÍT v. — KÖVESIT, (meg-kövesít)
ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valamely test kővé váljék. 2) Átv. ért. oly keménynyé, azaz érzéketlenné
tesz mint a kő.
MEGKÖVESÜLv. —KÖVESÜL, (meg-kövesttl) ősz. önh. L. MEGKÖVÜL.
MEGKÖVESZT, (meg-köveszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy valamely test kővé alakuljon. Bitonyos ásványvizek megköveszlik a belé/'ek vetett fát. 2)
A nyers húst leforrázás által megpuhítja, vagy a megölt állatnak szőrét, tollat forró víz által leveszi. Megköveszteni a disznólábat. V. ö. KÖVESZT, KÖPESZT.
MEGKÖVET, (meg-követ) ősz. áth. A megbántott személyt kéri, hogy bocsásson meg neki. Népies
udvari nyelven ám. engedelmet kér, s mintegy előre meutekezik, ha talán valami sértőt mondana.
Megkövetem a tekintetes urat, akarnék valamit mondani.
„Megkövetem arról királyi személyed,
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed."
Arany. Buda halála.
Bucsnzás alkalmával is használják. Megkövetem kigyelmeteket, ha talán valamivel megbántottam.
19*
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MEGKÖVETÉS, (meg-követés) ősz. fii. Nyilatkozás, mely által megismeri valaki, Logy mást megbántott, vagy megbánthat, és egyszersmind bocsánatot
kér tőle.
MEGKÖVEZ, (ineg-kövez) ősz. áth. Kövekkel
megdobál vagy épen agyon ver valakit Szent Pál
apostolt megkövették a zsidók. Szent István levitát úgy
megkövették, hogy bele halt.
MEGKÖVÍT, v. ö. MEGKÖVESZT.
MEGKÖVÜL, (meg-kövül) ősz. önh. Kővé vagy
kőkeménynyé változik. Atv. ért a benyomások ellen
kit gyanánt érzéketlenné lesz; megkeményedik (a
szive.)
MEGKÖZELÍT v. —KÖZELIT, (meg-közelít)
ősz. áth. 1) Valakinek vagy valaminek közelébe jut.
„És megközelejtvén (appropians) megkötözé S sebeit"
(Tatrosi codex). 2) A számításban valamely mennyiséghez közel jár. Budapest népessége megközelíti a kélszát ezerét.
MEGKÖZELÍTHETETLEN v. — KÖZELÍTHETLEK, (meg-közelíthet[et]len) ősz. mn. Akit vagy
amit megközelíteni nem lehet, akár anyagi akár erkölcsi akadályok miatt.
MEGKÖZELÍTŐ, (meg-közelítő) ősz. mn. Aki
vagy ami valakit vagy valamit megközelít. Különösen számításra alkalmazva: me.gköteltíS számit ás.
MEGKÖZELÍTŐLEG, (meg-közelítőleg) ősz. ih.
Megközelítő számítással (approximative).
MEGKRÉTÁZ, (meg-krétáz) ősz. átb. Krétával
megdörgöl, megfehérít valamit. Megkrétázni a kötéltánctos talpát. A katonák megkrétázzák vállszíjaikat.

MEGKÜJAKOL, 1. MEGKULTAKOL.
MEGKUKUCSÁL, (meg-kukucsál) ősz. áth.
Knkucsálva megnéz, megvizsgál, szemUgyre vesz valamit V. ö. KUKUCSÁL.
MEGKULLANT, (meg-kullant) ősz. áth. Megüt
valakit v. valamit, hogy ez szinte megkonddl bele.
Máskép : megkolla.it. V. ö. KUL, 2).
MEGKULYAKOL, (meg-kulyakol) ősz. áth.
Kutyákkal, azaz ököllel megdögönyöz valakit. Y. ö.
KÜLYAK.
MEGKUNYORÁL, (meg-kunyorál) ősz. áth.
Kunyorálva megszerez, megkeres valamit.
MEGKUPAKOL, (meg-kupakol) ősz. áth. Kupakkal ellát, fölkészít. Megkupdkolni a pipát.
MEGKÜPORÍT v. — KUPORTT, (meg-kuporít)
ősz. áth. Kuporftva öszvegyüjt, öszvekapar; apránként
megtakarít. Megkuporltolt fillérek.
MEGKURHOL, (meg-kurhol) ősz. áth. Kurholva, azaz nyers, kemény borogató hangon megszid,
megdorgál valakit
MEGKURKÁSZ v. — KURKÁZ, (meg-kurkász
v. — kurkáz) ŐSE. áth. Kurkászva, azaz ide-oda forgatva, turkálva, megkutat, kifürkész valamit. A szekrényeket, ládákat, fiókokat meglatrkástni.
MEGKÜRTÁBBÍT, (meg-kurtábbít) ősz. áth.
Megkurtít, megrövidít. „De a választottakért megknrJabejtattak a napok." (Tatrosi codex).

MEGKURTÁBBODIK, (meg-kurtábbodik) ősz.
k. Megknrtdl, megrövidül. „És hanemhaanapokmegkurtábottak (megkurtábbodtak) volna." (Tatrosi eod,).
MEGKURTÍT, (meg-kurtít) ősz. áth. Valamely
szálas egészből elvág • valamit, hogy kurta legyen.
MeglcurtÜani a hajat, a ló farkát, a kutya fUlét. Megkurtítani a ruhát. Atv. ért. megrövidít valamely testetlen tárgyat, pl. fogalmazatot, időt, napot „De a
választottakért megrővidíttetnek ama napok" (Káldi;
„raegrövidíttetnek a nyomoruságnak napjai." Károli)
V. ö. KURTA.
MEGKURTÍTÁS v. —KURTÍTÁS, (meg-kurtítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit megkurtítanak. A lófark megkurtítása az angoloknál divatban
van. V. ö. MEGKURTÍT.
MEGKURTÚL, (meg-kurtúl) ősz. önh. Kurtává
lesz. Mennél vénebb a szamár, annál inkább megkurhíl
a farka. (Km.). A csitmaszár, ha többször fejelik, megkurtái. V. ö. KURTA.
MEGKURVÁZ, (meg-kurváz) ősz. áth. Valamely nőt kurva nevezettel meggyaláz. Kata megkwvátta Jutkát, ez pedig amazt visstakurvázta. V. ö.
KURVA.
MEGKURVÁZÁS, (meg-kurvázás) ősz. fn. Meggyalázás, megbecstelenítés, midőn bizonyos nőt kurvának nevez valaki.
MEGKÜKLJK, (meg-küklik) ősz. k. Mondják
madárról, midőn tollait elhányja. Szokottabban megvedlik. V. ö. KÜKLIK.
MEGKÜLD, (mcg-küld) ősz. áth. Valamely ígért
vagy tartozott jószágot annak kezéhez szolgáltatja,
ki illetőleg igényt vagy jogot tart hozzá, ki egyszersmind az adótól bizonyos távolságra esik. A* ígért
könyvet mendtül előbb megküldöm. Ha bittot emberre
talált*, ktildd meg általa a hátralévő" kamatokat. V. ö.
KÜLD.
MEGKÜLÖNBÖZTET, (meg-kfllönbőztet) ősz.
áth. 1) Az egymáshoz némi tekintetben hasonló tárgyak között' észreveszi azon jegyeket, melyek által
egymástól különböznek, vagyis melyeknél fogva egymással nem egyeznek. Megkülönbözteti a varjít a galambtól. (Km.).
„A természet egyként csinálja életünk,
Melyet árnyékokkal megkülönböztetünk."
Bessenyei.
2) Valakinek személye iránt különös figyelmet mutat,
mások fölött kitünteti, elsőbbséget ad neki. Át elSkelS
vendégeket megkülönböztetni. 3) Visszaható névmással,
magát megkülönböztetni, ám. a maga nemében mások
közöl különösen kitűnni, jeleskedni. V. ö. KÜLÖNB,
KÜLÖNBÖZIK.
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, (meg-különbözteté.)
ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit vagy valakit
megkülönböztetünk. Különösen azon kitüntetés, melyet bizonyos személy irányában mutatunk. V. ö.
MEGKÜLÖNBÖZTET.

297 MEGKÜLÖNBÖZTETETT—MEGLÁGYÍT
MEGKÜLÖNBÖZTETETT, (meg-kfilönböztetétt) OBI. mn. A többi közöl különösen vagy mások
fölött kitüntetett, a többinél nagyobbra becsüli Maradok megkaOnbSttetelt mily tüttelettel
MEGKÜLÖNÖZ, (meg-kiilönöz) ősz. áth. Bizonyos jegyeiknél fogra külön-külön osztályokra, nemekre sred holmi tárgyakat A növénytannak egyik
feladata rendszeresen megkülVnötni a növényekéi. Szokottabban : ellcütönöt. V. ö. KÜLÖNÖZ.
MEGKÜLÖNÖZÉS v. — KÜLÖNZE8, (megkülönözés) ősz. fő. Cselekvés, mely által több ugyanazon nemű tárgyakat bizonyos jegyeik szerént meghatározunk és osztályozunk.
MEGRÜLÖNZŐ, (meg-kttlönző) ősz. mn. Ami
által valamely tárgy más hasonnemüektöl különbözik, ami a tárgyat állandó jegy gyanánt jellemzi. Az
állatokat, növényeket, ásványokat megkütíSnzö jegyeik
szerént osztályozni.
MEGKÜPÜL, tájdivatos. L. MEGRÖPÜL.
MEGKÜZD, (meg-kfizd) ősz. önh. Szoros ért
valakivel megbirkózik, hogy erejét, és ügyességét kimutassa. Megküldeni valakivel a harczjdtékban. Szélesb ért megví a csatában, harczban. Átv. ért. valamely viszontagsággal vagy nehézséggel szembeszáll,
s minden erejével rajta van, hogy a viszontagság
nyomasztó hatását megsemmisítse, a nehézséget legyőzze. Az erőt lelkű férfi megküzd a sort csapásaival.
MegÜltdeni valamely bonyolult feladattal. V. ö. RÜZD.
MEGLÁB, (meg-láb) ősz. áth. Szokottabban 1.
MEGLABOL. A láb mint ige divatozik ezen öszvetétben: téb-W, azaz ide-oda járkel. V. ö. LÁB (3).
MEGLABOL, meg-lábol) ősz. áth. Vizén vagy
iszapos mocsáron általmegy, és pedig nem aszva, hanem lábain járva. Ezen víz oly mély, hogy meglábolni
nem lehet. Átv. ért. valamely bajon, nevezetesen betegségen általesik.
MEGLÁBOLHATATLAN v. — LÁBOLHATLAN, (meg-lábolhat[at]lan) ősz. mn. Amit meglábolni
nem lehet tulajdon és átv. értelemben. Meglábolhatatlan víz. Meglábolhatatlan betegség. Határozóként ám.
meg nem lábolhatólag.
MEGLÁBOLHATÓ, (meg-lábolható) ősz. mn.
Amit meglábolni lehet. V. ö. MEGLABOL.
MEGLADIKÁZTAT, (meg-ladikáztat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki ladikáz.
MEGLÁGYÍT, (meg-lágyít) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely kemény test lágygyá legyen. A kemény daganatot meglágyítani. Az esők meglágyítják a
szára* földet. Átv. ért. valakinek akaratját meghajtja, 9 szivét érzékenynyé teszi, részvétre indítja, megengeszteli. „S nem lön mivel keménységeket (keménységüket) meglágyíthatjuk vala." (Gr. Eszterházy
M. nádor levele 1644-ből).
„Bár nincs reményem meglágyítni őt,
El nem mulasztom tenni, mit fogadtam."
Vörösmarty.
Továbbá ám. meglangyít. V. ö. LÁGY.
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MEGLÁGYÚL, (meg-lágyúl) ősz. önh. Elébbi
keménységét, szilárdságát, merevenségét vesztve
lágygyá leszen. A lébe áztatott kétszersült meglágyúl.
Mondjuk továbbá vízről, levegőről, midőn hidegségéből veszt. A hitból merített víz meglágyál a meleg szobában. Déli szélre meglágyult az idő. Átv. ért szíve
megérzékenyül, részvétre gerjed, megengesztelődik.
V. ö. LÁGY.
MEGLAJHÓDIK v. —LAJHODIK, (meg-lajhódik v. — lajhodik) ősz. k. Lajhavá, tanyává lesz.
(bevégzetten).
MEGLAJHÚL, (meg-lajhúl) ősz. önh. L. MEGLAJHÓDIK.
MEGLAKIK, (meg-lakik) alakjára nézve ősz. k.,
de ezen öszvetételben, mint több más igék a ,meg'
igekötővel, az elsőbb jelentésekben ez is tárgyesetes
viszonynéwel használtatik. Meglakni a várost, falut.
Meglakni az ünnepet. Néha ám. elégségig, sokáig lakik valahol. Miután Parist meglakta volt, visszatért
hazájába. Midőn a lakik evést ivást jelent, tájdivatosan ám. sokat eszik, iszik, jól lakik. Egész torkig meglakott, különösebben ám. megrészegedett; máskép :
ellökik.
MEGLAKOL, (meg-lakol) ősz. önh. Hibájaért
vagy bűnéért roszul jár, megszenved, megbünhödik.
Várj, ezért meglakolsz. V. ö. LAROL.
MEGLAKOLÁS, (meg-lakolás) ősz. fn. Bünhödés, mely a rósz tettet vagy természetes kifolyás gyanánt követi, vagy melyet az elkövető személy ellen a
büntető hatalom szab.
MEGLAKOTT, (ineg-lakott) ősz. mn. L. MEGLAKIK alatt.
MEGLÁNCZOL, (meg-lánczol) ősz. áth. Lánczczal megköt, vagy megerősít. Meglánczolni a rabokat. Meglánczolni a harapós kutyát. Meglánczolni a
terhes szekér oldalait. Továbbá a gombkötőknél,paszománmíveseknél stb. ám. láncz formára kőt.
MEGLÁNCZOZ, (meg-lánczoz) 1. MEGLÁNCZOL.
MEGLANGYASZT v. MEGLANGYÍT, (meglangyaszt v. —langyít) ősz. áth. Langyává teszi (a
vizet vagy levegőt); máskép : meglágyít.
MEGLANGYODIK, (meg-langyodik) 1. MEGLANGYOSODIK.
MEGLANGYOSODIK, (meg-langyosodik) ősz.
k. Mondjuk vízről, midőn langyossá leszen; továbbá
az időről, levegőről, midőn hidegségéből alábbhagy;
ez utóbbi; esetben máskép: meglágyil. V. ö. LANGYOS.

MEGLANGYÚL, (meg-langyűl) ősz. önh. L.
MEGLANGYOSODIK.
MEGLANKAD, (meg-lankad) ősz. önh. 1) Állatra vonatkozva, ám. ereje a sok fáradság, munka, s
az izmok és idegek akárminemtt megfeszülése miatt
meggyengül. 2) Növényekről szólva ám. nagy forróság, nedvek hiánya, vagy akármely belső romlás miatt
lehajlik, elhervad, megfonnyad. Máskép: ellankad,
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noha úgy látszik, mintha ez a lankadás nagyobb fokozatát jelentené. V. ö. LANKAD.
MEGLANKASZT, (meg-lankaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki vagy valami meglankadjon. A meg
fölcserélhető el igekötövel. V. ö. MEGLANKAD.
MEGLAPÁTOL (meg-lapátol) öuz. áth. Lapáttal megver, megdönget valakit.
MEGLAPIT, (meg-lapít) ősz. áth. Valamely
gömbölyű, domború, vastag stb. testet lapossá alakít.
Porolylyel meglapítani a tümSrvasat. Sodrófával meglapítani a tésztát. Néhutt annyi is mint megmángolni.
V. ö. LAPÍT.
MEGLAPOCZKÁZ v. —LAPICZKÁZ, (meglapoczkáz) ősz. áth. Lapoczkával megver, megcsapkod
valakit. Meglapoczkázni a csintalan fiú tenyerét. V. ö.
LAPOCZKA.
MEGLAPOSÍTv. — LAPOSIT, (meg-laposít)
ősz. áth. Lapossá tesz (bevégzetten).
MEGLAPOSODIK, (meg-laposodik) ősz. k. Lapossá lesz (bevégzetten). Betegségében meglapotodott
a háta.
MEGLAPPAN, (meg-lappan) 1. MEGLAPUL
és MEGLIPPEN.
MEGLAPÚL, (meg-lapúl) ősz. 5nh. Hasára fekve meghúzza magát. Különösen mondják tyúkról, midőn a kakas alatt hasal. A szelíd tyúk hamar megla
púi. (Km.) V. ö. LAPUL.
MEGLÁRMÁZTAT, (meg-lármáztat) ősz. miv.
Eszközli (főleg veréssel) hogy valaki lármázzon; tréfásan vagy gúnyosan mondják a lármás gyermeknek,
figyelmeztetvén őt, hogy a verésre majd még jobban
fog lármázni.
MEGLASNAKOL, (meg-lasnakol) ősz. áth. Tréfás népnyelven ám. valakit lasnakkal vagy más ütőeszközzel megver, megdönget. V. ö. LASNAK.
MEGLASSÚÜ1K v. — LASSUD1K, (meg-lassúdik) ősz. k. Mozgásának, menésének előbbi élénksége vagy gyorsasága megfogyatkozik. A síkságra éri
hegyi patak meglassúdik. A sokáig kergetett 16 végre
meglassúdik. Vénaégére minden ember többé hevesibe
meglassúdik. 1. LASSÚ.
MEGLASSÚL, (meg-lassúl; ősz. önh. 1. MEGLASSÚDIK.
MEGLÁT, (meg-lát) ősz. áth. Szemével egyszerre észrevesz valakit v. valamit. A toronyör legeISbb megláthatja a tűset. Távolról megláttuk át érkező
hadsereget. Különösen ám. megtud, bizonyos kutatás,
vizsgálat nyomán rájön. Majd meglátom, miben van a
dolog. Elment maga, hogy meglássa, úgy van-e, mint
mondják.
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MEGLÁTÁS, (meg-látás) ősz. fn. Az. észrevevésuek azon neme, melyet szemeink által teszünk.
MEGLÁTOGAT, (meg-látogat) ősz. gyak. áth.
1) Valakit saját lakában vagy tartózkodási helyén
megkeres a végből, hogy lássa, hogy beszéljen vele,
hogy mint létéről tudakozódjék stb. Különösen, barátságból vagy tiszteletből megy valakihez. Ex értelemben vett látogat igének gyakorlati jelentése nem
a menés ismétlésében áll, mert aki egyszer jön is hozzánk, azt mindjük róla, hogy meglátogatott bennünket : hanem azon népies szokásra vonatkozik, mely
szerént a látogató a házbeliek egészsége felől tudakozódik, s mindnyájok állapotáról, s a házi körülményekről tudomást szerez magának. 2) Gyakrabban
vagy folytonosan eljár valahová vagy több helyre.
Meglátogatni a tanító intéseteket, a templomot. Meglátogatni a betegeket. 3) Bibliai és egyházi nyelven
mondják Istenről, midőn valakit rendkívüli áldással
megörvendeztet. Meglátogatta Isten nz ö népét. Ügy
látogass meg bennünket, amint tisztelünk.
„Házasságnak gyümölcsével meglátogasson."
Házasok éneke a 16-dik századból.
Általában más jótékony tettről is. „Könyörög minekünk Chanádi Demeter deák, az ő régi hív szolgalatját kegyelmesen hogy tekintenek, és ott benn Erdélyben valami jószágocskával látogatnék meg; kinek könyörgésére kellene valami jót cselekednünk."
(Báthori István lengyel király levele 1683-ból). „Látogasson meg kegy(elmed) egy makkon hízott kövér
disznóval" (Szalay Á. 400 m. L). Minthogy pedigax
Isten akaratában megnyugvó keresztény a csapást is
úgy tekinti, mint az isteni gondviselésnek eszközét:
innen ezen mondat: meglátogatta ae Isten, azt ía teszi, valamely csapást, szenvedést bocsátott rá.
MEGLÁTOGATÁS, (meg-látogatás) ősz. fii.
Cselekvés, midőn valakit meglátogatunk. V. ö. MEGLÁTOGAT.
MEGLATOL, (meg-latol) ősz. áth. Lat számra
vagy lat szerént megmér.
MEGLÁTSZIK, (meg-látszik) ősz. k. 1) Bizonyos jelekből vagy okoknál fogva kitűnik, kiviláglik.
Meglátszik rajta, hogy sokat szenvedett. Arczárol meglátszik, hogy szereti a bornnskát. 2) Mondjuk akármiről, midőn egészen vagy világosan szembetűnik, midőn nézés által tisztán észreveszszük. A magas hegyek
távolról is meglátszanak. V. ö. LÁTSZIK.

MEGLATYAKOSODIK , (meg-latyakosodik)
ősz. k. Latyakossá lesz (bevégzetten). V. ö. LATYAKOS.
„Duna vizét ők megláták ,
MEGLAZÍT v. —LAZÍT, (mrg-lazít) ősz. áth.
Földet, füvet is megláták.'
Valamit lazává, különösen pedig oly állapotúvá teCsáti Demeter.
szén, hogy annak egyes részei többé alig vannak egyParancsoló módban, meglásd, meglá*iiátok,san. vigyázz, mással öszvefüggésbcu, mind tulajdon mind átv. érv. vigyázzatok rá; s figyelmeztetésül szolgál. Meglásd, telemben.
ezen merénynek rósz vége lesz. Meglássátok, hogy igaMEGLAZUL v. —LAZUL, (meg-lazul) ősz.
tat mondottam, V. ö. LÁT.
önh. Valami lazává, különösen pedig oly állapotúvá
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leszen, hogy annak egyes részei többé alig vannak
MEGLÉKEZ, (meg-lékez) 1. MEGLÉKEL.
egymással öszvefüggésben.
MEGLEL, (meg-lel) ősz. áth. Keresés által megMEGLAZSNAKOL, 1. MEGLASNAKOL.
talál valamit, rájön valamire. Ki mit keres, megleli.
MEGLEÁNYOSODIK, (meg-leányosodik) ősz. (Km.) Meglelte zsák a foltját. (Km.) V. ö. LEL. A
k. A család születés vagy örökbefogadás által leány- régieknél ,megtalAl* szóval hason értelemben gyakgyermekkel vagy gyermekekkel növekszik.
ran eléjön a mai ,megkeres' (= levélben v. iratban
MEGLEÁNYZIK, (meg-leányzik) ősz. k. Leány- megkér) helyett. „ Uram nekem semmit nein írt egyegyermeke születik. Oly képzésit és jelentésű, mint : bet, hanem ezt, hogy te kegy(elme)det lelte meg, mint
meggyerekénk.
bízott barátját."(Levél 1554-böl.Szalay A. 400 m. 1.).
MEGLEBBEN, (meg-lebben) ősz. önh. Egyszeri
MEGLELKÉSÍT v. —LELKESÍT, (meg-lelkclebbenést csinál. A szellő érintésére meglebbent a fa- sít) ősz. áth. 1) Lelket, életet teremt bele. 2) Átv.
levél.
ért. eszközli, hogy kitünó'leg működjék benne a lelki
MEGLECSKÉD, (meg-lecskéd) ősz. áth. Meg- erő; rendkívüli lelki tehetségekkel megajándékoz. A
locsol , különösen sáros vízzel megfecskend. Szé- .szentlélek mtglelkesí/ctte az apostolokat. V. ö. LELKES.
kely szó.
MEGLENDÍT v. —LENDÍT, (meg-lendít) ősz.
MEGLÉCZÉL, (meg-léczél) ősz. áth. Léczeket
áth. Valamit lassú mozgásba, könnyű lengésbe hoz,
szegez valamire, vagy léczekkel bekerít Megléczelni
igen gyöngén vagy alig érint. Az esti szellő meg-megaz oUófákat. Megléczelni a kemencze korlátfáját. V. ö.
kndtíiafák leveleit. V. ö. LENDÍT.
LÉCZ.
MEGLENDÜL v. — LENDÜLV (ineg-lendül)
MEGLÉCZÉZ, (meg-léczéz) ősz. áth. 1. MEGősz. önh. Könnyeden, gyöngéden lengve megmozdul.
LÉCZÉL. 2) Léczczel megver, megütöget valakit.
MEGLENNI, (meg-lcnni) határtalan módja .megMEGLECZKÉZ, (meg-leczkéz) üsz. áth. Valalesz'
illetőleg ,megvau' öszvetett igének. Meg kell
kit elkövetett csinyjai miatt kérdőre vesz, megfedd, s
mintegy leczke gyanánt feladja neki, hogy többé ügy lenni mint egyszer a meghalásnak. (Km.) Megleszek
én a nélkül ü.
ne cselekedjék.
MEGLEGEL, (meg-legel) ősz. áth. Legelve
„Akarsz Buda hőssel meglenni királyul."
megjár valamely tért, s a rajta levő füvet, vagy akárArany J.
mily tápláló növényt megeszi. A juhok meglegelik a
MEGLEP, (meg-lep) ősz. áth. 1) Bizonyos térre
kőszikláé hegyeket. V. ö. LEGEL.
MEGLEGELTET, (meg-legeltet) ősz. mivelt. vagy testre rászáll, s azt testével betakarja, befödi.
Eszközli, hogy a barmok bizonyos tért legelve meg- A vetéseket meglepik a vadludak. A aeukros ételt megjárjanak. Fagyot őszstel meglegeltetni a, juhokat a ve- lepik a legyek. A lepkék, méhek meglepték a virágokat.
Meglepte a víz a fold színét. (Szabó D.). Ez értelemtéseken. Az ökröket meglegeltetni a tilosban.
MEGLEGGYENT, tájdivatosan e helyett: meg- ben megegyezik vele az ellep. 2) Valakire váratlanul, véletlenül rábukkan, s mintegy testével elnyomlegyint
ja.
A madarat fészkében, a zsiványokat tanyájukon
MEGLEGYINT, (meg-legyint) ősz. áth. Csak
ügy gyöngéden érintve üt meg valakit vagy valamit. meglepni. Meglepni az ellenséget. 3) Valamely váratlan dologgal, melynek semmi látható vagy észreveV. ö. LEGYINT.
hető
előzményei nem voltak, eléállani. Valamely jeles
MEGLEHET, (meg-lehet) ősz. tehető. Általán
mondható mindenről, ami sem fogalomban, sem tár- találmánynyal meglepni a világot.
gyilagosan ellenmondást nem szenved ; ami valószí„Meg-meglep olykor, mintegy örömkövet
nű, amit hinni képesek vagyunk. Meglehet, hogy torJobb életből, egy boldog édes álom."
tünk jobbra fordul, de ás is meglehet, hogy többet kell
Szemere Pál.
stenvedntoJc. V. ö. LESZ.
MEGLEHETŐS, (meg-léhetős) ősz. inn. A ma- Különösen, midőn valaki váratlanul valami kedves
ga nemében középszertt,mi az igényeket sem felül nem dolgot teszen másnak. Ritka becsU ajándékkal meglepmúlja, sem egészen kielégítlenül nem hagyja, A mér- ni valakit. V. ö. LEP.
MEGLÉP, (meg-lép) ősz. áth. Lépéssel, azaz léséklett dicsérés vagy helybehagyás jelzője. Ez a bor
meglehetős. Nyáron nem sokan, de télen meglehetős pést menve s a lépéseket számlálva megmérni valaminek hosszát, szélességét.
számmal látogatják a szinhdtat.
MEGLEPCSEN, (meg-lepcsen) ősz. önh. Úgy
MEGLEHETŐSEN, (meg-léhetoscn) ősz. ih. A
maga nemében középszerüleg, tűrhetően, nem épen esik vagy ütödik valahová, hogy mintegy ,lepcs' hanroszul, elég jól. Kötelességét meglehetősen teljesíteni. V. got ad. Úgy vágta pofon, hogy ugyan meglepcsent.
(Kriza J.). V. ö. LEPCSEN.
ö. MEGLEHETŐS.
MEGLÉKEL, (meg-lékcl) ősz. áth. A jégen
MEGLÉPÉS, (meg-lepés) ősz. fn. Cselekvés,
vagy némely beles testeken léket vág. A halászok mely által valakit vagy valamit meglepnek. A tolvatöbb helyen meglékelik a Balaton jegét. Meglékelni a jok meglépéséért jutalmat adni a csendőröknek. V. ö.
dinnyét, kenyeret. V. ö. LÉK.
MEGLEP.
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MEGLÉPÉS, (roeg-lépés) ősz. fa. Lépést menve
s a lépéseket számlálva megmérés. V. ö. MEGLÉP.
MEGLEPETÉS, (meg-lepetés) ősz. fii. A kedélynek azon kellemes vagy kellemetlen állapota,
melyet valamely váratlan jó vagy rósz, vagy rendkívüli dolog idéz elé. V. ö. MEGLEP.
MEGLEPETIK, (meg-lepetík) ősz. külsz. Váratlanul valamely kedves vagy kedvezőtlen, vagy
rendkívüli dolog történik vele.
„A szenderítő csend és tiszta bek
Beállanak, hogy meglepessenek
Szelíd zenének múló hangitól."
Vörösmarty.
MEGLÉPEZ, (meg-lépez) ősz. áth. Léppel, azaz
madárenyvvel megken. Meglepetni az ösztörü ágait.
MEGLEPŐ, (meg-lepő) ősz. mn. Ami váratlanul,
hirtelen, észrevehető előzmények nélkül történik, némileg csodálatra méltó, és mire azt szoktuk mondani,
hogy megáll ti az eszünk. Ez meylepö tinidet rám
nétve. E két ember között meglepő hasonlótág van. V.
ö. MEGLEP.
MEGLEPŐLEG, (meg-lepőleg) ősz. ib. Váratlan
módon. V. ö. MEGLEPŐ.
MEGLES, (meg-les) ősz. áth. 1) Lesve megvigyáz, megvár valakit v. valamit. Meglété, ki tzokta
volt éjjelenként át ablakot koczogtatni.A vadász meglesi
a vadak járását. 2) Lesve rajtakap, valamely csínyon
rajtaér. Meglesni a tolvajt.
„Már minekünk megesett,
Mert a gazda meglesett."

Népd.

V. ö. LES.

MEGLESÉS, (meg-lesés) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg vigyázó várakozás, midőn valakit vagy valamit meglesünk.
MEGLETT, (meg-létt) ősz. mn. 1) Emberről
szólva ám. kifejlett korú, nem fiatal. Meglett korú.
Meglett emberkéé nem illik gyereketkedni. 2) Ami megtörtént. Meglett dolgok. V. ö. LESZ.
MEGLETYTYEN, (ineg-letytyen) ősz. önh.
Valamely híg, vagy legalább lágy test megérintve
vagy ütődve ,lety' v. ,lity' hangot hallat. Erősebb
fitödésscl : meglolytyan.
MEGLEVELESÉDIK, (meg-levelesédik) ősz.
k. 1) Levelei megnőnek, kifejlődnek. Tavaszszal újra
meglevelesednek a fák. 2) Levelei dúsan, buján tenyésznek. Nedoes évben meglevelesednek a réti filvek.
V. ö. LEVÉL.
MEGLEVELEZ, (meg-levelez) ősz. áth. Valamely növényt leveleitől megfoszt, megtisztít. Meglevelezni a szederfákaí, a dohányt. Utolsó kapálás után
meglevelezni a buja hajtáru szSlövesszSket.
MEGLÉVŐ, (meg-lévő) ősz. mn. Ami valósággal megvan, amivel bírunk, mi készen áll. Meglevő és
felesleges pénzéi kamatra kiadja. A meglevő kéziratot
nyomtatás alá bocsátani.
MEGLIBBEN, (meg libben); 1. MEGLIPPEN.
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MEGLIKAL v. MEGLYUKAL, (meg-likal v.
-lyukai) 1. MEGLIKASZT.
MEGLJKASODIK v. —LYUKASODIK, (meglikasodik v. -lyukasodik) ősz. k. Egy, vagy több lik
v. lyuk nyílik, szakad, képződik stb. rajta. A ruha
térden és könyökön leghamarabb meglyukasodüc. A lágy
fenekű út meglyukatodik. A timtóval süli kenyér, a régi
sajt meglyukatodik. V. ö. LIKAS, LYUKAS.
MEGLIKASZT v. —LYUKASZT, (meg-likaut
v. -lyukaszt) ősz. áth. Valamit likassá v. lyukassá
tesz (bevégzetten). A nyírfát tavasától meglikastíam,
hogy nedve kifolyjon. Meglikasttani a fülctimpát.
MEGLKASZTÁS, (roeg-likautás) ősz. fn. Likassá tevés. V. ö. MEGLIKASZT.
MEGLIKGAT v. — LYUKGAT, (meg-likgat v.
-lyukgat) ősz. gyak. áth. Valamely testen több likat
v. lyukat fúr, szúr, szakaszt stb. (bevégzetten). Gombostűvel meglikgalni a papirt. Növény-magtíUetéikor
meglikgatni a földel. V. ö. LIKGAT, LYUKGAT.
MEGLILIOMOZ, (meg-liliomoz) ősi. áth. Liliom alakú jegygyei vagy bélyeggel ellát
MEGLINEÁZ, (meg-líneáz) ősz. áth. Lineák
kai vagy vonalakkal ellát, megvonaloz.
MEGLIPHED, (meg-liphed) lásd : MEGLIBBEN.
MEGLIPPEN, (meg-lippen) ősz. önh. Mondjak
különösen tyúkról, midőn lehasalva meghúzza magát
Máskép : meglibben, meglipúl; mélyebb hangon: meglappon.
MEGLIPÚL, (raeg-lipúl) ősz. önh. Mélyebb hangon : meglapul. L. MEGLIPPEN.
MEGLISZTÉSÉDEK, (meg-lieztésédik) ősz. k.
Lisztessé leszen. Aki malomba jár, ruhája könnyen
meglifztesedik. Mondják némely gyümölcsről, mely a
kívánt nedvesség helyett porhanyússágot kapott A
nagy nyári hőségben megliszlesedett • a kajtti baractk.
MEGLISZTÉZ, (meg-lisztéz) ősz. áth. Liszttel
be- vagy meghint; lisztessé tesz.
MEGLOCSKOSODIK, (meg-locskosodik) lásd:
MEGLOCSOSODIK.
MEGLOCSOL, (meg-locsol) ősz. áth. Locsolva
megöntöz vagy megnedvesít valamit. Meglocsolm a
poros udvart, utczát. Meglocsolni a virágokat. A fürdőben egymást meglocsolni. V. ö. LOCSOL.
MEGLOCSOSODIK, (meg-locsosodik) ősz. k.
Locsossá, locskossá. ázottá lesz (bevégzetten).
MEGLÓDIGAL, (meg-lódigál) ősz. áth. A székelyeknél ám. megdobál, meghajigál.
MEGLÓDÍT v. —LÓDÍT, (meg-lódít) ősz. áth.
Eszközli, hogy meglóduljon; különösen hogy sebesebb
mozgásnak induljon valaki v. valami; megindít; megszalaszt. A dióba harapás meglódította egy fogamat. A
csősz meglódtíja a szSlSs kert körül ólálkodó gycmus
suhanczokat. Lódtísd meg azokat a lovakat. V. ö. LÓDÍT.
MEGLÓDUL v. —LÓDUL, (meg-lódúl) ÖM.
önh. Lígni kezd; különösen sebesebb mozgással
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megindul. Meglódult a fogam. Meglódul a, tátongó*
Utó' hajó; meglódul a hajónyomtaték. Meglódul a hegyről letattüott kődarab. Jobb úton meglódulnak (neki
lódulnak) a lovak. V. ö. LÓDUL.
MEGLÓGAT,(meg-lógat) ősz. áth. Lógóvá azaz
ingóvá vagy ingékonynyá tesz. Meglógatni a földbe
vert GnOiöpVket.
MEGLOHAD, (meg-lohad) öaz. önh. Mondják
felfátt, megdagadt testről, midőn leapad, lelapul, letotytyad. Meglohad a duda, ha kifogy belőle a szust.
Meglohad a daganat. V. ö. LOHAD.
MEGLOHASZT, (meg-lohaszt) öaz. áth. Eszközli, hogy valamely felfiitt, dudorú, dagadt test
meglohadjon. Nyomai által meglokasttani a felfújt
hólyagot. Felfakasztás által meglohasttam a, daganatot. V. ö. LOHA8ZT.
MEGLOHOL, (meg-lohol) ősz. áth. Bottal vagy
más vtöeszközzel megver, megpáhol. Jól meglohoUáJc.
(Szabó D.).
MEGLOMPOSODIK, (meg-lomposodik) ősz. k.
Lompossá válik (bevégzetten).
MEGLONCSOSÍT v. —LONCSOSIT, (megloncsoeít) ősz. áth. Loncsossá tesz (bevégzetten).
MEGLONCSOSODIK, (meg-loncsosodik) ősz. k.
JUmcaossá lesz (bevégzetten).
MEGLONCSOSÚL v. — LONCSOSUL, (megloncaosúl) ősz. önh. 1. MEGLONCSOSODIK.
MEGLOP, (meg-lop) ősz. áth. Lopva, tolvajképen megfoszt valakit bizonyos vagyonától. A Motelen
ettUd meglopja urát. Néha ám. bizonyos jószágból
egy részt lop el. A Ükötök meglopták a meneti. A fuvarotok meglopták a teálltíott borokat. V. ö. LOP.
MEGLOTYTYAN, (meg lotytyan) ősz. önh.
Megmozdultában ,loty' hangot ad. A rázott, meglassított csöbörben meglotytyan a víz. Midiin leült, ugyan
meglotytycmt (Szabó D.). V. ö. LOTYTYAN.
MEGLOTYTYANT, (meg-lotytyant) ősz. áth.
Úgy mozdít meg valamely híg testet, hogy az ,loty'
vagy ,löty' hangot ad.
MEGLOVASÍT, (meg-lovasít) ősz. áth. Lóval
ellát Gr. Eszterházy M. nádor leveleiben többször
eléfordúl ez értelemben.
MEGLŐ, (meg-lö) ősz. áth. Szoros ért. lövő eszközzel, pl. álgyúval, puskával, nyíllal megtalál, megsért. Agyival meglőni a hajót. Csatában meglőtték a
lábát. Különösen ám. lövés által megöl, agyon lő.
Életét megunván meglőtte magát. Nem öté a madár,
áld meglövi, hanem aki megeszi. (Km.). V. ö. LÓ.
MEGLŐCSÖZ, (meg-lőcsöz) ősz. áth. 1) Lőcscsel fölszerel. S) Lőcscsel megver.
MEGLÖDÖZ, (meg-lődős) gyak. áth. L MEGLÖVÖLDÖZ.
MEGLÖK, (meg-lök) Ősz. áth. Ököllel, könyökkel vagy valamely kézbelivel megtaszít valakit v. valamit. Tolakodásban meglökni valakit. Harctjátékban
dárdával meglökni versenytársát. V. ö. LÖK.
AKAD. *AOV BZÓTÍB IV. KOT.
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MEGLÖKDÖS v. — LÖKDÖZ, (meg-lökdös v.
— lökdőz) ősz. áth. Többször meglök.
MEGLÖKKEN, (meg-lökken) ősz. önh. L. LÖKKÉN alatt.
MEGLÖKKENT, (meg-lőkkent) ősz. áth. L.
LÖKKÉNT alatt
MEGLÖTYTYED , (meg-lötytyed) ősz. önh.
MeghigdL Székely szó.
MEGLÖTYTYEN, (meg-lötytyen) lásd : MEGLOTYTYAN, és v. ö. LÖTYTYEN.
MEGLÖTYTYENT, (meg-lötytyent) 1. MEGLOTYTYANT.
MEGLÖVÖLDÖZ, (meg-lövöldöz) ősz. gyak.
áth. Gyakori lövéssel megsért, megrongál valakit v.
valamit Meglövöldözni a vár falait. Meglövöldönni a
tárgyul kitett táblát. A szemkött álló seregek meglövöldözték egymást. V. ö. LŐ.
MEGLUCSKOSODIK, (meg-lucskosodik) lásd:
MEGLOCSOSODffi.
MEGLÚGOZ v. LUGOZ, (meg-lúgoz) ősz. áth.
Lúggal megöntöz, megáztat, megpuhít, megtisztít
MEGLUSTÍT, (meg-lustít) ősz. áth. Egészen
lustává tesz; máskép : ellutttí.
MEGLÜSTOSÍT v. —LUSTOSIT, (meg-lustosít) ősz. áth. Lustossá tesz (bevégsetten).
MEGLUSTOSODIK, (meg-lustosodik) ősz. k.
Lustossá lesz (bevégzetten).
MEGLUSTÚL, (meg-lustúl) ősz. önh. Egészen
lustává leszen; máskép : ellustul.
MEGLYUKAL, 1. MEGLIKAL.
MEGLYUKASODIK, 1. MEGLIKASODIK.
MEGLYUKASZT, 1. MEGLLKASZT.
MEGLYUKGAT, 1. MEGLIKGAT.
MEGMACSKÁSODÁS, (meg-macskásodás) ősz.
fh. Általában megzsugorodás ; különösen a hajókötelen, kivált új kötelén, karikájából kibontáskor képződni szokott csavarodások, melyek azt görcsössé teszik.
MEGMACSKÁSODIK, (meg-macskásodik) ősz.
k. Megzsugorodik pl. a ló lába, illetőleg inai; vagy
sodrásban, kibonyolításban, csavarítasban stb. a fonal, madzag, kötél. V. ö. MEGMACSKÁSODÁS.
MEGMACSKÁZ, (meg-macskáz) ősz. áth. A
hajósnép nyelvén ám. a vasmacskát (horgonyt) a hajóról leereszti a végett, hogy ez vízfenékre szállva a
hajót helyhez kösse, nyugatiasba helyezze; ujabb
nyelven: meghorgonyot.
MEGMÁGNESEZ , (meg-mágnesez) ősz. áth.
Mágnesi erővel eltölt, felruház.
MEGMAGYARÁZ, (meg-magyaráz) ősz. áth.
Szoros betOszeriuti ért valamit magyar nyelven mond
vagy ír meg, hogy a magyar előtt érthetővé tegye.
Magyarázta meg át úr, mit akar ez a német. Latin,
görög, franeria nyelvű könyveket megmagyarázni. Széles ért. akármiféle nyelven érthetővé, világossá, felfoghatóvá tesz valamit „Magyaráz vala ő nekik menden Írásokból" (Tatrosi codez).
20
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„Csak a reménység nyelve tudja,
És meri megmagyarázni szivét."
Virág B.
V. S. MAGYARÁZ.
MEGMAGYARÁZÁS, (meg-magyarázás) ősz.
fn. Cselekvés, melynél fogva valamit megmagyarázunk. 1. MEGMAGYARÁZ.
MEGMAGYARÁZHATATLAN v. MEGMAGYARÁZHATLAK, (meg-magyarázhat[at]lan) ősz.
nm. Oly rejtélyes, homályos, titkos értelmű, hogy
megmagyarázni nem lehet. Határozói minőségben ám.
megmagyarázhatatlanul.
MEGMAGYARÍT, (meg-magyarít) ősz. átb. Valamely idegen nyelvből bizonyos irodalmi művet magyarra áttesz. Idegen költőt müveket tökéletesen megmagyarttani nehéz feladat.
MEG MAGYAROSÍT, (meg-magyarosít) ősz. áth.
Valakit magyar szokások fölvételére bír vagy képesít.
MEGMAGYAROSODIK, (meg-magyarosodik)
ősz. k. Magyaros szokásokat vesz fül; nevezetesen a
magyar nyelvet sajátjává tevén a magyar nemzetnek
tagjává leszen. V. ö. MAGYAR.
MEGMAKACSÍT, (meg-makacsít) ősz. átb.
Eszközli, hogy valaki v. valami makacscsá leszen.
V. ö. MAKACS.
MEGMAKACSODIK, (meg-makacsodik) ősz. k.
Makacs természetet ölt. V. ö. MAKACS.
MEGMÁKOZ, (meg-mákoz) ősz. áth. Mákkal
meghint. A metéltet, kalácsot megmákozni.
MEGMALACZOZIK, (meg-malaczozik) ősz. k.
Mondják emedisznóról, midőn malaczokat fíadzik.
MEGMALÁTÁZ, (meg-malátáz) ősz. áth. Malátának egészen elkészíti (a gabonát).
MEGMÁLHÁL v. — MALHÁZ, (meg-málhál v.
-málház) ősz. áth. Málhával vagy málhákkal megrak.
Megmálhált görbe tevék (Csűzi).
MEGMÁLLIK, (meg-mállik) ősz. k. L. MÁLL1K alatt.
MEGMÁMOROSÍT v. — MÁMOROSIT, (meginámorosít) ősz. áth. Mámorossá teszen, félig-meddig
megrészegít. V. ö. MEGMÁMOROSODIK.
MEGMÁMOROSODIK, (meg-mámorosodik) ősz.
k. Szeszes itallal duskálkodás vagy dőzsölés követ*
keztében mámorossá leszen, azaz félig-meddig megrészegszik, inegpityósodik. V. ö. MÁMOROS.
MEGMÁNGOL v. — MÁNGOROL, (meg-mángol v. -máugorol) ősz. átb. Hengerféle eszközzel siinára egyenget holmi szöveteket, bőröket stb. Megmángolni a kimosott fehérruhát. Megmángolni a cserzett löi ükét. V. ö. MÁNGOL.
MEGMAR, (meg-mar) ősz. áth. Marva, azaz fogakkal bele harapva, megsért. Ax idegent megmarta
<t mirge» kutya. A farkas megmarta a lovat. V. ö.
MAR.
MEGMARAD, (meg-marad) ősz. önh. 1) Folytatólag létezik buouyos állapotban. Emlékezete örökké
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megmarad. Én megmaradok véleményem mellett. Régi
szolgálatában megmarad.
„Most, hogy hozzánk bejött kölcsönös czifraság,
A szín megmaradott, eltűnt a valóság."
B. Orczy Lőrinci.
2) A vele viszonyban levők elfogyta vagy elmulta
után is létezik. A seregnek csak harmada maradt meg,
a többiek elvesetek. Ha elfogy is a hold, megmarad a
neve. (Km.).
1

„Érjük be avval, ami megmaradt. '
Vörösmarty.
A régieknél .elmarad' értelembea is : „ Mikoron megmaradott volna ő társaiul." (Carthausi névtelen). V.
ö. MARAD, és MEG. (2).
MEGMARADÁS, (meg-maradás) ősz. fn. Állapot midőn valaki vagy valami megmarad; különösebben ám. előbbi állapotban vagy épségben maradás, sértetlenség. „Nem kétlem, írni fog ő Felsége
is kegyelmednek; de tálam nem ily explicatióval
mint én, kinyitván megmaradásunkért mindenestől
szívemet." (Gr. Eszterházy M. nádor, Rákóczy György
fejedelemhez 1644).
MEGMARASZT, (meg-maraszt) ősz. áth. Eszközli, hogy megmaradjon, hogy el ne távozzék valaki ; el nem ereszt. Megmarasztani a h& szolgát. Megmarasztani a kedves vendégeket. Törvénykezési ért. a
bíróság az ellenfél keresetéhez vagy kéréséhez képest
egészen vagy részben elitéi, különösen valamely büntetésre kárhoztat valakit; szokottabban : el- vagy lemaraszt. V. ö. MARASZT.
MEGMARASZTAL, (meg-marasztal) ősz. áth.
1. MEGMARASZT.
MEGMARCZANGOL,(meg-marczangol)l. MEG
MARCZONG.
MEGMARCZONG, MEGMARCZONGOL, (megmarczong v. —marczongol) ősz. áth. Marva harapdálva megtépdes, megszakgat V. ö. MARCZONG.
MEGMARDOS, (meg-mardos) ősz. áth. Többször megmar.
MEGMARIZSGÁL, (meg-marizsgál) ősz. áth.
Marizsgálva megfogdos, megnyomdos.
MEGMARKOL, (meg-markol) ősz. áth. Markával megfog, megragad, megszorít valamit. Megmarkolni valakinek üstökét, az ökör szarvát. Megmarkolni
a kardot, botot. V. ö. MARKOL.
MEGMARKOLÁSZ, (ineg-markolász) ősz. áth.
Markolászva megfogdos.
MEGMÁRT, (meg-márt) ősz. áth. Nedvbe merítve megáztat, megmos valamit. Megmártani tiszta
vízben a szennyes ruhát. V. ö. MÁRT.
MEGMÁRVÁNYOZ, (meg-márványoz) ősz. áth.
1) Márváuyuyal bevon. 2) Márványt játszó színekkel
befest. V. ö. MÁRVÁNYOZ.
MEGMÁSÍT, (meg-másít) ősz. áth. 1) Valamit
máskép csinál, megváltoztat. Megmásítani valamely
mlloet. Tervet, szándékot megmásítani. Ás eddig diva-
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lozott rendet megmásítani. 2) Meghamisít Megmásítani a borokat. V. ö. MÁSÍT.
MEGMÁSÍTHATATLAN, MEGMÁSÍTHATLAN, (meg-másíthat[at]lan) ősz. mn. Amit megmásítani, azaz miskép tenni, visszavonni, megváltoztatni
nem lehet, vagy nem szabad. Ee megmásíthatatlan
akaratom. Határozóként ám. megmásíthatlanuL V. ö.
HEGMÁSÍT.
MEGMÁSODOL, (meg-másodol) ősz. áth. Valamely munkát másod ízben végez. Megmásodolni
(másodszor megkapálni) a ezölöt, kukoríctát.
MEGMÁSOL, (meg-másol) ősz. áth. Valamit
másra változtat, az elébbitöl eltér, máskép: megmásít.
Megmásolja a vásárt, ám. az alkutól eltér. Megmdtolja a vélekedést, ám. más véleményre megy által.
Megmásolta Ígéretét, nem tette azt amit ígért. „Idétlen háiasságnak tartom a török házasságot. Egymást
annak előtte nem latyak, hanem csak épen akkor,
amikor már nem lehet megmásolni." (Mikes K. törökországi levelei).
MEGMÁSZ, (meg-mász) ősz. áth. Mászva fölmegy valamire. Megmástni a fát, falat, hegyet, meredek sóklát.
MEGMASZATOL, (meg-maszatol) ősz. áth. Maszattal elpiszkol, bemocskol, beszennyez. V. ö. MASZAT, MASZATOL.
MEGMÁSZHATÓ, (meg-mászható) ősz. mn.
Amit meg lehet mászni. Megmászható hegyek, várfalak.
MEGMÁSZKÁL, (meg-maszkál) ősz. gyak. áth.
Mászkálva, azaz gyakran mászva felhág, vagy több
magas helyet megjár. A madárféstkes fákat megmástkólni. LépgySngy végett megmámkálni a tölgyfákat. V.
ö. MÁSZKÁL.
MEGMASZLAGOSÍT v. — MASZLAGOSIT,
(meg-maszlagosít) ősz. áth. Maszlagossá tesz (bevégzetten).
MEGMASZLAGOSODIK, (meg-maszlagosodik)
ősz. k. Maszlagoss álesz (bevégzetten).
MEGMASZTOL, (meg-masztol) ősz. áth. 1) Megmaszatol, elpiszkol. 2) Öszvezúz, öszve- v. megmorzsol. Másképen: megmosttol. V. ö. MASZATOL,
MOSZTOL.
MEGMATAT, (meg-matat) ősz. áth. Matatva,
motozva kikurkász. V. 6. MATAT.
MEGMATHLÁL, (meg-matíkál) ősz. áth. Matíkálva megkaparász, megtapogat
MEGMÁTKÁSÍT, (meg-mátkásít) ősz. áth. Valakinek, különösen nőtelen férfinak mátkát szerez.
MEGMÁTKÁSODIK, (meg-mátkásodik) ősz. k.
Mátkára tesz szert. Mondják különösen nötelen férfiról, ifjúról, legényről, midőn valamely hajadon vagy
özvegy nőt feleségül eljegyez. Szélesb ért. szeretőre
tesz azért.
MEGMÁZOL, (meg-mázol) ősz. áth. Mázzal
megken, megfest, megfényesít valamit. Megmázolni a
fatekakat, lábasokat, vasedényeket. Pirosáéval megmáa* ajakat, aratót. V. ö. MÁZ.
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MEGMÁZSAL, (meg-mázsál) ősz. áth. Nagyobbféle mérleggel mázsaszámra határozza meg valaminek
súlyát Megmázsálni a sténás szekeret, a gyapjút zsákot, V. ö. MÁZSA.
MEGMEG, (meg-meg) kettőztetett ih. s ám. ismég, ismét, megint ,njra. Meg-meg itt vagy?
„Szegén legén mivé lőttél,
Hogy feleségre szert töttél.
Ezör bajod, meg kettő,
Meg-meg kettő, meg kettő."
Székely népdal.
V. ö. MEG, (1). Néha a ,meg' igekötő kettőztetése
gyakorlatos jelentéssel, pl. meg-megátt. V. ö. KETTŐZTETÉS.
MEGMEGESÉG v. MEGMEGESSEG, ősz. ih.
Sopron vármegyei tájszólás szerént ám. ismét, megint.
Itt az ismétlés négyszer van kifejezve : meg, meg,
és, ég.
MEGMEJJESZT, tájdivatosan ám. megmelylyeszt
MEGMELEGÉDÉS, (meg-melegédés) ősz. fn. A
levegőnek, vagy akármiféle testnek azon hévmérséki
változása, mely szerént kisebb vagy nagyobb fokú
meleg fejlik ki benne, vagy általhatja. V. ö. MEGMELEGÉDIK.
MEGMELEGÉDK, (meg-melegédik) ősz. k.
Valamely külső befolyás által bizonyos fokig meleggé lesz. V. ö. MELEG. Napnál, tűznél megmelegedni.
Úgy átfáftam volt, hogy a fűtött kályha mellett alig bír
tam megmelegedni.
MEGMELEGÍT, (meg-melegít) ősz. áth. Valamit meleggé tesz. Tűznél megmelegtíeni a hideg ételeket.
MEGMELEGÍTES , (meg-melegítés) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit megmelegítünk, vagy a
tűznek azon hatása, melynél fogva valami megmelegszik. V. ö. MELEGÍT.
MEGMELEGSZIK, (meg-melegszik) ősz. k. 1.
MEGMELEGÉDK.
MEGMELEGÜL, (meg-melegfil) ősz. önh. Mintegy ön tevékenységéből, ön erejéből meleggé lesz.
Nemes tettek hallatára a szív megmelegül. Máskép :
fblmeleglil.
MEGMELEGÜLÉS, (meg-melegülés) ősz. fn. 1.
MEGMELEGÉDÉS.
MEGMELLESZT, (meg-melleszt) 1. MEGMELLYESZT.
MEGMELLYED, (meg-mellyed) ősz. önh. A
szárnyas állatok mellyé megkoppad; általán pedig
tollai ki- vagy elhullnak.
MEGMELLYEDZIK, (meg-mellyedzik) ősz. k.
L. MEGMELLYED.
MEGMELLYESZT, (meg-mcllyeszt) ősz. áth.
Tulajdon és szoros ért a szárnyas állatok, különösen
a Indák, kacsák melléről a tollat kitépi. Szélesb ért.
a madarakat tollaiktól megfosztja, megkopasztja. Átv.
ért valakit kifoszt
20* '
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MEGMÉLYÍT, (meg-mélyít) ősz. áth. Eszközli, s mintegy feszülten megmarad. A holt ember ttemei
hogy valami mélylyé legyen. Megmélytíeni a kutat, megmerednek. Görcstől, fagytól megmerednek át
MEGMENEKÉDES, (meg-menekedés) ősz. fa.
Bizonyos bajtól, kellemetlen állapottól, veszélytől stb.
megszabadulás. V. ö. MEGMENEKÉDIK.
MEGMENEKÉDIK, (meg-menekédik) ősz. k.
1) Valamely kellemetlen állapottól, bajtól, veszélytől
megszabadd!. Távolító ragu viszonynevet vonz. Megmenekedni a rabtágtól. 2) Oly személytől lesz függetlenné, kivel terhes, kellemetlen viszonyban állott.Afejmenekedni a rost feleségtől, a kegyetlen úrtól. V. ö. MENEKÉDIK.
MEGMENEKSZIK, (meg-menekízik) ősz. k. 1.
MEGMENEKÉDIK, és v. ö. MENEKSZIK.
MEGMENEKÜL v. —MENEKÜL, (meg-menekfil) ősz. önh. L. MEGMENEKÉDIK.
MEGMENEKVÉS, (meg-menekvés) 1. MEGMENEKÉDES.
MEGMENIK, (meg-menik) ősz. k. Tájdivatosan
és régiesen ám. megmenekedik.

„Immár szinte megmeredek
Itt a szörnyű hidegbe."
Kisfaludy S.

Máskép : megmerevedik. V. ö. MERED.
MEGMÉRÉS, (meg-méréa) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valaminek térbeli mennyiségét vagy gulyát meghatározzák. A határ megmérését okleveles mérnökre bírni. V. ö. MÉR.
MEGMERESZT, (meg-mereszt) ősz. áth. Eszközli vagy okozza, hogy megmered valami. V. ő.
MEGMERED.
MEGMEREVEDÉS, (meg-merevédés) ősz. fia.
Állapot-változása valamely hajlékony, ragékony, folyó testnek, midőn megmerevedik. Tagok megmerevedése. V. ö. MEGMEREVEDIK.
MEGMEREVEDIK, (meg-merevédik) ősz. k.
Mondják hajlékony, mozgékony, folyó testről, midőn
hajthatatlanná, mozdulatlanná lesz, s illetőleg megkeményedik. Kete, lába, megmerevedett. Fagytól meg„Az pogánok így vészének ,
merevedik a sár, a vü. V. ö. MEREVEDIK.
És keresztyének megmenének."
MEGMEREVÍT, (meg-merevít) öw. áth. EszKatalin verses legendája.
közli vagy okozza, hogy megmerevedjék, hogy meMEGMENT, (meg-ment) ősz. áth. 1) Valakit a revvé legyen valami. V. ö. MEREV, MEREVEN.
bajtól, veszélytől megszabadít Bajtártát megmenteni
MEGMEREVÜL, (meg-merevűl) ősz. önh. 1.
az ellenségtől. FUrdö tártát megmenteni a vúbe haMEGMEREVEDIK. Ez történik valamely kfilso* halottól.
tás, amaz mintegy önmfive által.
„Minden ellenségtől országát megmentem."
MEGMÉRGED, (meg-mérged) ősz. önh. A haTinódi.
„Hogy már magát ott megmentenéje,
Inkább magát ott elrekkenté."
Ugyanaz.
2) Bizonyos jószágot megőriz, hogy el ne veszszen,
el ne romoljon, el ne égjen stb. Tűitől, vtetöl holmit
megmenteni. Itten mentsen meg minden gonosztól. Menü
meg, Uram, minket. V. ö. MENT.
MEGMENTÉS, (meg-mentés) mn. és ősz. fa. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit megmentünk.
Életem megmentését barátomnak küszönSm. Siettünk veszélyben forgó tártaink megmentésére. V. ö. MEGMENT.
MEGMENTŐ', (meg-mentő) ősz. fa. Személy,
,ki valakit bizonyos bajtól, veszélytől megszabadít.
J^tv. ért. eszköz, mely által valaki megszabadul. Haegy szál deszka volt a megmentöm.
MEGMÉR, (meg-mér) ősz. áth. 1) Valaminek
terhei.'' mennyiségét bizonyos eszköz által meghatározza. Valaminek hosszát, szélét, magasságát, vastagtágat mejimémi. A vásznat rS/el, a földet lánczezal
megmérni. A ^vat marokkal megmérni. 2) Valaminek
súlyát bizonyos határozott mérleg által meghatározza. Mázsávat megmérni a tót, gyapjút. V. ö. MÉR.
MEGMEÍ.1ED, (meg-mered) ősz. önh. Mondjak
mozgékony, hajlékony, vagy folyó testről, midőn ezen
tulajdonságait plf>eszti, s helyzetében változatlanul,

ragnak azon neme szállja meg, melyet méregnek
mondónk. Szokottabban : megmérgelödik. V. ö. MÉREG.
MEGMÉRGELÖDIK, (meg-mérgelődik) ősz. k,
L. MEGMÉRGED.
MEGMÉRGESEDIK, (meg-mérgesédik) öra. k.
1) Mérges haragra gyulád. V. ö. MÉRGES. 2) Mondják kóros lobról, midőn nagyobb fokban fejlik ki,
midőn megvörösödik, megtüzesedik. Megmérgesedik
a seb, a daganat, a kelés.
MEGMÉRGESÍT, (meg-mérgeaft) ősz. áth. 1)
Méreggel megkever. Megmérgesiteni a* ételt, italt. 2)
Méreggel megront vagy megöl valakit. A hűtlen nő
megmérgesttette férjét. Szokottabban: megmérgez. 3)
Valakit mérges haragra gerjeszt V. ö. MÉRGES.
MEGMÉRGEZ, (meg-mérgez) ősz. áth. 1) Méreggel megkever vagy megken valamit Meymérgtmí
az italt. Megmérgezni a nyilakat. 2) Méreg által megront vagy megöl. 3) Átv. ért. az erkölcsi érzelmeket
megvesztegeti, a gonoszság csiráit beleoltja valakibe.
Némely künyvek olvasása megmérgezi az ifjúságot.
MEGMÉRGEZÉS, (meg-mérgezés) ősz. fa. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit megmérgeznek.
MEGMÉRHETETLEN, MEGMERHETLEN ,
(meg-mérhet[et]len) ősz. mn. Minek nagyságát, menynyiségét mértékkel meghatározni nem lehet Mrgmérheteílen távolságú égi testek. Megmérhetetlen mélység.
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tnagattdg. Határozóképen ám. megmérhetlenül. V. 8.
MÉR.
MEGMERHETETLENSÉG , MEGMEBHETLENSÉG, (meg-mérhet[et]lenség) ősz. fa. Valamely
nagyságnak, mennyiségnek azon tulajdonsága, mely
szerént mértékét meghatározni lehetetlen.
MEGMERÍT T. —MERÍT, (meg-merit) ősz.
átb. 1) Valamely edényt bizonyos híg testbe lenyom,
s megtolt Tele. Megmeriteni a vödröt, kortót. 2) Kiméregetett nedvvel megtolt valamely öblös testet.
Megmeriteni a váltát, a lajtot. Mtuttal megmertíeni a
hordót. V. ö. MERÍT.
MEGMÉRKÉZIK v. —MÉRKŐZIK, (meg-mérkézik v. -mérkőzik) ősz. k. 1) Valakivel erőre megpróbálkozik, vagyis vívás, hüzdés, birkózás által mintegy megméri erejét, ha nyom-e annyit, mint versenytársáé. Oly érdi, hogy senki »em mérkíjthetik meg vele.
2) Szélest) ért akii-miféle mánkat végrehajtani, nehézséget legyőzni megpróbál, megkísért. V. ö. MÉRKEZIK.
MEGMÉRLEGÉL v. — MÉRLEGÉZ, (megmérlegel v. -mérlegéz) ősz. áth. Mérlegelve Bolyát
meghatározza; vagy valamit egyensúlyba hoz.
MEGMERÜL v. —MERÜL, (meg-merül) őszönh. A nedvbe merített edény megtelik az illető nedvvel. A kútba, letolt vödör megmerül.
MEGMESZEL, (meg-meszel) ősz. áth. Mészszel
megfehérít valamit Megmesxelni a bevakolt falakat.
Máskép: bemeszel. Átv. ért tájdivatosan ám. megcsal.
(Mándy Péter).
MEGMETÉL, (meg-metél) ősz. gyak. áth. 1)
Valamely testet metsző eszközzel több részekre, darabokra oszt. A distnók számára megmetélni a tököt.
2) Valamely testen több metszést csinál. Kéttel megmetélni a padot, fa derekát. V. ö. METSZ, METÉL.
MEGMETÉLYÉSÉDIK,(meg-métetyésedik) ősz.
k. Mondják juhokról, midőn métely nevű májbetegségbe esnek. V. ö. MÉTELY.
MEGMÉTELYÉSÍT v. —MÉTELYÉSIT, (megmételyéeít) ősz. áth. L. MEGMÉTELYEZ.
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MEGMÉZEL v. — MÉZEZ, (meg-mézel v. -mézez) ősz. áth. Mézzel megkever, megédesít valamit.
Megmetélni a mákot metéltet.
MEGMEZGÉL, (meg-mezgél) ősz. áth. A fát
mezgéjeért (mézgájaért) megbántja, mezgéjét leszedi.
MEGMEZGEREL v. — MEZGEREL, (megmezgérel) ősz. áth. Szüret után a szedőktől elhagyott
szőlőfartőket öszvekeresgéli. V. ö. MEZGEREL.
MEGMEZTELENÉDIK , (meg-meztelenédik)
E. k. Meztelenné lesz (bevégzetten). Télen áfák
told leveleiktől többnyire megmezlelenednek.
MEGMEZTELENÍT v. —MEZTELENTT, (raegmeztelenít) ősz. áth. Valakit a rajta levő meztől bőrig
megfoszt, népiesen szólva, olyanná tesz, mint az
anyaszült gyermek. FlírStttétkor megmettelentíeni a
kitdedet. V. ö. MEZTELEN.
MEGMEZTELENÜL v. —MEZTELENÜL,
(meg-meztelenül) ősz. önh. L. MEGMEZTELENÉDIK.
MEGMÍVEL v. —MIVEL, (meg-mível) ősz. áth.
A főidet bizonyos müszabályok szerént elkészíti, hogy
termékenynyé legyen. Megmivelni a parrag telket.
Megmivelni a kerteket, szőlőket. Régiesen annyi is mint
megtesz, pl. a Pesti Gábor meséiben : „Monda neki
a kecske : Talán azt is raegmívelném (hogy a zöld
mezőn járnék) ha te (az orozlán) távol volnál."
MEGMOCSKOL, (meg-mocskol) ősz. áth. 1)
Mocsokkal beken, becsunyít valamit Szokottabban:
bemoetkol. 2) Átv. ért valakit gyalázva, szidalmazva
megbecstelenít V. ö. MOCSOK.
MEGMOCSKOZ, (meg-mocskoz) Ősz. áth. Lásd:
MEGMOCSKOL, 1).
MEGMOCZCZAN, (meg-moczczan) ősz. önh.
Alig észrevehető mozdulatot teszen. Meg sem mer
moesczanni. „Izrael minden fiainál pedig az eb sem
moczczan meg." (Káldi. Móz. H. 11.7.). Lásd:
MEGMOTSZAN.

MEGMOHOSÍT, (meg-mohosít) ősz. áth. Mohval
beteríti, befedi,körnlveszi. Az idő megmohotttja át agguló fákat.
MEGMOHOSODIK, (meg-mohosodik) ősz. k.
MEGMÉTELYEZ, (meg-mételyéz) ősz. áth. A Benövi a moh. Az óetka tindelyes tetSk, a vén tölgymételyféle betegséget mással közli. Egyik mételyét fák derekai megnohotodnak. V. ö. MOH.
juh megmételyeri a maiikat. Átv. ért. a tiszta erkölMEGMOHOSÚL, (meg-mohosúl) ősz. önh. 1.
csöket megrontja. V. ö. MÉTELY.
MEGMOHOSODIK.
MEGMETSZ, (meg-metsz) ősz. áth. 1) Valamely
MEGMOLY080DIK, (meg-molyosodik) ősz. k.
éles eszközzel megsért valamely testet. Megmettteíte Molyok teremnek meg benne; meglepi a moly. A
a* ujját. Vedd el a gyerektől a kést, hogy meg ne messe tsettöteüen ruhák, az óctka könyvek megmolyosodnak.
magát. 2) Metszve megkezd valamit. Megmettteni a V. ö. MOLY.
kenyeret, a tájtól, a dinnyét. 3) Metszve megcsinál,
MEGMOND, (meg-mond) ősz. áth. 1) Gondolaelkészít valamit Három irótollat metszett meg. 4) tát, szándékát szóval kifejezi. Megmondjam, mit gonMegaprít, részekre metsz. Megmettteni a, dohányt, doltam t Előre megmondom, hogy a tanácsban ellened
stalmát. V. ö. METSZ.
ngdatkosom. 2) Néha ám. megvall, nem tagad. Tehát
MEGMETSZÉS, (meg-metszés) ősz. fa. Cselek- megmondom, hogy én voltam. Ugyan mondd meg, te
vés , mely által valamit megmetszfink. V. ö. MEG- tetted-e ezt t 3) Valamit bejelent, vagy vád gyanánt
felad. Mondd meg ae úrnak, hogy már itt vágynak.
METSZ.
MEGMEVET, régiesen ám. megnevet; 1. ezt, és Kérlek, meg ne mondd a tanítónak, hogy nem tüdőm a
lectkémei.
v. ö. MEVET,
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MEGMONGOROL, (meg-mongorol) 1. MEG- mintha szólani, vagyis valamit mondani akarna; másMÁNGOL.
kép : megmukkan, megpiststen. V. ö. MOTSZAN.
MEGMORDÚL, (meg-mordúl) ősz. önh. Mord
kezd lenni, azaz morgó haragra indul. Tulajdonkép
ebről mondják; de átr. ért. mondja a köznép haragos emberről is, midőn ebből harapós eb módjára
morogva tör ki a harag.
MEGMORMOG, (meg-mormog) ősz. áth. Tárgyesetés viszonjnérrel ám. mormogva jelenti ki haragját valami vagy valaki ellen. A haragos eb megmormogja a gyanít idegent.

MEGMOZDÍT v. —MOZDÍT , (meg-mozd t)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami mozogjon, vagy mozogni kezdjen. E terhes szekeret két SkSr meg nem motdüja. V. ö. MOZDÍT.
MEGMOZDUL v. —MOZDUL, (meg-mosdúl)
ősz. önh. Mozogni kezd, mozgóvá lesz, mozgásnak indul. Oly gyönge, hogy nem képes megmozdulni. V. ö.
MOZOG, MOZDUL.
MEGMOZGAT, (meg-mozgat) ősz. gyak. áth.
MEGMORMOL, (meg-mormol) ősz. áth. 1. MEG Gyakori erőtetés, illetőleg rázás, taszigálás által mozMORMOG.
góvá tesz valamit. Megmozgatni a fűidbe vert ctiflopSÍ,
MEGMOROG, (meg-morog) ősz. áth. 1. MEG- a tövén áttófát. V. ö. MOZGAT.
MORMOG.
MEGMOZZAN, (meg-mozzan); 1. MEGMOTMEGMORZSÁL v. —MORZSOL, (meg-morzsál SZAN, 1).
v. —morzsol) ősz. áth. Morzsákra tördel valamit
MEGMUKKAN, (meg-mukkan) ősz. önh. Láad:
Megmorzsálni a kenyeret.
MEGMOTSZAN 2).
MEGMOS, (meg-mos) ősz. áth. 1) Valamely
MEGMUNKÁL, (meg-munkál) ősz. áth. Bizonedv, nevezetesen víz által megtisztít valamit. Megnyos müszabályok szerént megcsinál valamit. Külömosni a mocskos ruhákat, a konyhaedényeket. Megmosnösen ám. a földet mivelés által termésre alkalmassá
ni a kezet, lábat, fejet.
teszi. Megmunkálni a 8*8181, azaz megkapálni, meg„Szép állat a liba,
karózni, megkötözni stb. Megmunkálni a földel, azaz
Magát megmossa."
Népd.
megtrágyázni, megszántam, bevetni stb.
2) Átv. ért. megkorhol, megszid valakit. Megmosták
szappan nélkül. Különösen megmosni valakinek fejét,
ám. kipírongatni. Egyébiránt v. ö. MOS.
MEGMOSAKODIK, (meg-mosakodik) 1. MEGMOSDIK.
MEGMOSDffi, (meg-mosdik) ősz. k. Maga magát megmossa, a mosdást bevégzi. Fölkelés ntán megmosdani. V. ö. MOSDIK.
MEGMOSOGAT, (meg-mosogat) ősz. gyak. áth.
1) Többfélét megmos. Megmosogatni a tálakat, fazekakat, tányérokat. 2) A mosogatást elvégzi; máskép:
elmosogat. V. ö. MOSOGAT.
MEGMOSOLYOG, (meg-mosolyog) ősz. áth.
Tárgyesetes viszonynéwel, ám. tetszését vagy gúnyját mosoly által jelenti ki valami iránt Megmosolyogni a gyermeteg beszédet. V. ö. MOSOLY.

MEGMUSTRÁL, (meg-mustrál) ősz. áth. 1)
Megvizsgál különösen valamely hadat, sereget számba
vészen. 2) Megfenyít
MEGMUSZKOL, (meg-muszkol) ősz. áth. Szüretkor a szőlőt muszkoló vagy csomoszló fával megvagy öszvezúzza.
MEGMUSZOL, (meg-muszol); 1. MEGMUSZKOL.
MEGMUTAT, (meg-mntat) ősz. áth. 1) Bizonyos intő jel által ráutasít valakit valamire. Át idegennek megmutatni az utat, a keresett utezát, hátat. 2)
Másnak elébe terjeszt valamit, hogy lássa, hogy megismerje. Megmutatni a régiségek gyűjteményét. A* orvosnak megmutatni a sebet. E drága kincset esők nettek mutatom meg. Mutasd meg azon levelet, melyet külföldről kaptál. 8) Valamit bebizonyít, vagy köz tudomásra hoz. Mutasd meg, hogy állítatod igaz. Megmutatom, mit vagyok képes tenni. Most az idS megmutatnod, ha bátor ember vagy-e f „Amik abban az 17
conditiókban vannak, jó értelemmel, kívánjuk megtartását ; kit az ö idejében s módja szerént készek
vagyunk meg is mutatni." (gr. Eseterházy M. nádor
Rákóczy Györgyhöz. 1644-ből).

MEGMOSZTOL, (meg-mosztol) ősz. áth. Némi
erőtetéssel meg- vagy öszvemorzsol, mint a fogatlan
ven ember a száraz kenyeret. Máskép : megmásztál.
MEGMOTOL, (meg-motol) 1. MEGMOTOZ.
MEGMOTORASZ, (meg-motorász) L. MEGMOTOZ, és v. ö. MOTORÁSZ.
MEGMOTOZ, (meg-motoz) ősz. áth. Valamit
motozva, azaz kutatva, felhányva, fürkészve megvizs„Mutasd meg, hogy hol van itt tökéletlenség,
gál. A gyanús személy szobáit, szekrényeit, irományait
Nagyobb jóság, haszon, vagy egyenetlenség."
megmotozni. V. ö. MOTOZ.
Bessenyei.
MEGMOTOZIK, (meg-motozik) ősz. k. Mond„Kimenjünk a várból, és ott megmutassuk ,
ják a barmokról, nevezetesen jnbokról, midőn a sok
Kik voltunk éltünkben , most is azok vagyunk."
evéstől, vagy ártalmas fűtől megzabálnak, és megZrínyi.
döglenek.
V.
ö.
MUTAT.
MEGMOTSZAN, (meg-motszan) ősz. önh. 1)
Igen keveset, alig észrevehetőleg megmozdul. Meg ne
MEGMUTATHATÓ, (meg-mutatható) ősz. mn.
motszanj ! Máskép: megmozzan. 2) Száját megnyitja, Amit meg lehet mutatni, vagyis be lehet bizonyítói.
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MEGMUTOGAT, (meg mutogat) ősz. gyak. áth.
Látás és megismerés végett többfélét eléterjeszt,
egyenként megnevez. Át idegennek megmutogatni a
várót ritkaságait. A gazdasági épületeket, szerszámokat,
yépeket megmutogatni a vendégnek. V. ö. MUTOGAT.

MEGNEDVESÍT-MEG NEMESEDIK
EsSben megnedvuedik a föld. A pinctébe
hány megnedvesedett. V. ö. NEDVES.
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lerakott do-

MEGNEDVESÍT, (meg-nedvesít) ősz. áth. Eszközli, hogy nedves legyen valami. Az abrakot megnedvesíteni. A hideg éjszakák megnedvestíik az ablakMEGMŰVEL, 1. MEGMÍVEL, és v. ö. MÍVEL. üvegeket. V. ö. NEDVES.
MEGNÁDAL, (meg-nádal) ősz. áth. 1. MEGMEGNEDVESŰL, (meg-nedvcsül) ősz. önh. 1.
NÁDAZ; és MEGNÁDOL.
MEGNEDVESÉDIK.
MEGNADÁLYOZ, (meg-nadályoz) ősz. áth.
MEGNEDVEZ, (meg-nedvez) ősz. áth. Nedvvel
Valamely betegségben a test valamely részét nadály- meghint, megperget, megfecskend. Vasaláskor meglyal vagy nadályokkal megszivatja.
nedvezni a ruhát. Különösen nyállal megnyirkosít,
MEGNÁDAZ, (meg-nádaz) ősz. áth. Náddal megnyálaz. Megnedvezni a szivart, a pecsételni való
megiöd, megtetöz valamely épületet vagy tért Meg- ostyát, a levélbélyeget.
nádatni a majorhátat, ás aktokat. Megnádazni át
MEGNÉGYEL, (meg-négyel) ősz. áth. 1) Négy
iitapot utat.
felé eloszt, elvág stb. 2) A székelyeknél (Kriza J.
MEGNÁDMÉZEL, (meg-nád-mézel) ősz. áth. szerént) ám. észrevehetőbben megver, (mintegy négy
Nádmézzel megkever, meghint, megédesít valamit. oldalról elver).
Megnádmézelni a kávét, a süteményt. V. ö. NÁDMEGNEHEZEDIK, (meg-nehezédik) ősz. k. 1)
MÉZ.
Valaminek nulyja megnagyobbodik. A száraz fa megMEGNÁDMÉZEZ, L MEGNADMÉZEL.
nehezedik, ha tok nedvet vesz magába. Mennél többet
MEGNÁDOL, (meg-nádol) ősz. áth. Az elvá- raknak a ládába, annál inkább megnehezedik. 2) Bagott vas szerszámokat megtoldja, és megélés/ti, meg- josabbá, veszb'dségesbbé lesz, több akadálylyal jár.
aczélozza. Megnádolni a szántóoasat, a csoroszlát. 2) Sok eső után megnehezednek az utak. Állapotunk igen
A faedény pl. hordó dugai közé nádat csiptet. V. ö. megnehezedett. 3) Régiesen: álommal megnehezedik, ám.
az álom elnyomja. „Kik ő vele valának megneheNADOL.
MEGNÁDPÁLCZÁZ , (meg-nádpálczáz) ősz. zedtek álommal." (Tatrosi cod.). V. ö. NEHÉZ.
áth. Nádpálczával megver valakit.
MEGNEHEZÍT, (ineg-nehezít) ősz. áth. 1) VaMEGNADBÁGOL, (meg-nadrágol) ősz. áth. laminek súlyát, terhét megnagyítja. A sok vas megTréfásan szólva ain. valakinek farára bottal, pálczá- nehettíi a szekeret. A kölönce megnehezíti a kút gémet.
val stb. nadrágot szab, azaz jól megveri.
2) Bajossá, vesződségessé tesz valamit, több akaMEGNAGYÍT, (meg-nagyít) ősz. áth. Eszköz- dályt gördít. A rósz utak megnehezítik a közlekedést.
li, hogy valami aránylag nagygyá legyen. Minthogy Az idegeneknek megnchesiteni a czéhbeli jogot. V. ö.
a nagyítás nem egyéb mint a kicsinynek fokozott so- NEHÉZ.
hosítása, innen körülbelül egy értelmű vele a megMEGNEHEZTEL, (meg-neheztel) ősz. önh. Nehezen esik neki, azaz fájlalja, amit valaki ellene elnagyobbÜ. V. ö. NAGY.
MEGNAGYOBBÍT, (meg-nagyobbít) ősz. áth. követett. A megbántódásnak sajátságos neme. NehezEszközli, hogy valami nagyobb legyen, mint előbb telni arra szoktunk, ki velünk szorosabb vagy gyön-.
volt Megnagyobbítani egy emelettel a házat. A kertet gédebb viszonyban áll, s olyasmit követ el irányunkfélholddal megnagyobbítani. A titttek fizetését megna- ban, mi a gyöugédebb érzelmeket sérti, s a nemesebb kötelességgel és illemmel ellenkezik. V. ö. NEgyobbítani. V. ö. NAGY.
MEGNAGYOBBODIK, (meg-nagyobbodik) ősz. HEZTEL.
k. Nagyobbá növekedik, terjed, szaporodik, mint
MEGNEHEZÜL, (meg-nehezttl) ősz. önh. 1.
MEGNEHEZEDIK.
ctöbb volt V. ö. NAGY.
MEGNAGYOBBÚL, (meg-uagyobbúl) ősz. önh.
„Megnehezült az idők viharos járáaa fölötted
L. MEGNAGYOBBODIK.
Oh haza."
Vörösmarty.
MEGNAGYOL, (meg-nagyol) ősz. áth. NagyjáMEGNÉMÉSÉDÉS, (meg-nómésédés) ősz. fű.
ban megfarag, elhasogat vakimit Ai ácsok előszűr
megnagyolják a fenyiSszálakat, azután rimára bár- 1) Polgárzatí ért nemesi rangra való emelkedés. 2)
Átv. ért. mondják állatokról és növényekről, midőn
dolják.
MEGNAGYÚL, (meg-nagyúl) ősz. önh. Nagy- a maguk nemében kitünőbbek, jelesebbek lesznek.
gyá leszen, nagyra növekedik. V. ö. MEGNAGYOB- V. ö. MEGNÉMÉSÉDIK.
BÚL.
MEGNÉMÉSÉDIK, (meg-némésédik) ősz. k. 1)
MEGNÁSPÁGOL , (meg^náspágol) ősz. áth. Polgárzatí ért. nemesi rangra emelkedik , a nemesek
Tréfásan szólva ám. meghusángol, inegnadragol, meg- karának, osztályának tagja lesz. A haza és fejdelem
pufogat V. ö. NÁSPÁGOL.
iránt kitüntetett érdemeiért megnemesedett. 2) Átv. ért.
MEGNEDVESÉDIK, (meg-uedvesédik) üsz. k. valamely állat vagy növény a maga nemében jeleA nedvesség meglepi, megjárja; inegnyirkosodik. sebb, kitüuőbb, szebb, hasznosabb leuzen. Megneme-
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sédnek a lovak, juhok. Megnemesednek a gyümölcsfák, re lakókat szállítanak, vagy lakói számát megazaporítják.
a borok. V. ö. NEMES.
MEGNÉPTELENÍTv. — NÉPTELENIT,(megMEGNÉMÉSÍT, (meg-nemééit) ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valaki a nemes rangú személyek karának néptelenít) ősz. áth. 1) Valamely, helynek vidéknek
tagja legyen. A királynak joga van megnemetüeni át lakóit megfogyaeztja. A sok háború megnéptelentíi a*
érdemet hazafiakat, polgárokat. 2) Átv. ért. valamely orstágot. 2) Egészen néptelenné tesz, lakóitól megallatot vagy növényt a maga nemében jelessé, kitű- foszt. V. ö. NEPTELEN.
nővé képez. Szász ét spanyol kosok által megnemesíMEGNÉPTELENÍTÉS v. — NÉPTELENTTÉS,
teni a jvhokat. Oltás által megnemettíeni a gyümölcsfákat. (meg-néptelenítés) ősz. fn. Valamely helyen lakó
MEGNÉMÉSÍTÉ8, (meg-némésítés) ősz. fn. népnek megfogyasztáaa vagy elpusztítása.
MEGNEVEL, (meg-nevel) ősz. áth. Eszközli,
Cselekvés, mely által valakit v. valamit megnemesívagy hagyja, hogy nőjjön valami. Megnevelni a untenek. V. ő. MEGNÉMÉSÍT.
MEGNÉMÉSÜL, (megnémésfil) ősz. önh. Meg- káit, bajuszt,körmötMiakép: megnöveszt. V. ö. NEVEL.
MEGNEVET, (meg-nevet) ősz. áth. Tetszését
némésédik. Emez kiilhatás, amaz mintegy önereje által, pl. aki fejedelem adta nemeslevéllel szeret nemessé- vagy gúnyos érzetét nevetve kijelenti valaki vagy vaget, át megnemesedik; át erkölcsök a sttv és est müveit- lami iránt. Megnevetni az elmés ötleteket. Megnevetni
a Mellen bohóságokat. V. ö. NEVET.
sége által megnemesulnek.
MEGNEVETTET, (meg-nevettet) ősz. miv. EszMEGNEMETÉSÉDIK, (meg-németésédik) ősz.
k. Németes szokásokat, erkölcsöket ölt; különösen közli, hogy valaki nevetésre fakadjon. A bohóctok
anyai vagy ősi nyelvét lassanként elhagyván, vagy igyekeznek megnevettetni a néfö közönséget.
MEGNEVEZ, (meg-nevez) ősz. áth. 1) Nevénél
elfeledvén német ajakuvá leszen. Porostorttágban regente sok szláv ajkú népség volt, mely későbben megné- fogva kijelel, név szerént megmondja. Megnevesíti a
bűntett resteseit. Megnevezni át útitársakat. Megnevetmetesedett. V. ö. ELNEMETESÉDIK.
MEGNÉMETÉSÍT, (meg-németésít) ősz. áth. ni át évet, ét napot, midőn valami történt. MegnevetEszközli, hogy valaki a német nyelv, szokások és er- ni azon munkákat, melyekből idézUnk valamit. 2) Nekölcsök felvétele által olyanná lesz, mint a német vet ad valaminek, máskép: elnevet. Át újonnan /Slfedetett állatokat, növényeket, égi testeket megneveaü.
nép saját tagja. V. ö. ELNÉMETESÍT.
MEGNEMEZÉL, (meg-nemezél) ősz. áth. NeMEGNEVEZÉS, (meg-nevezés) ősz. fa. 1) Vamezféle posztóval megbéllel. Megnemetelni a téli to- lakinek v. valaminek nevénél fogva kijelölése, megmondása. Sürgetni a bűntársak megnevezését. 2) Elrukat. V. ö. NEMEZ.
MEGNÉMÍT, (meg-néinít) ősz. áth. 1) Szoros nevezés.
ért némává tesz valakit, vagyis beszédszerveit ügy
MEGNÉZ, (meg-néz) ősz. áth. Valakit v. vala
megrontja, megsemmisíti, vagy megakadályozza, hogy mit szemügyre vesz, hogy lássa, hogy ismerete lene beszélhessen. 2) Átv. ért. erkölcsi erővel, pl. fe- gyen róla, stb. Megnézni a bűvös mutatványokat. Megnyegetéssel vagy megvesztegetéssel eszközli, hogy nétni a vásárt, át áradó folyót, át új hidat. Megmérni
valaki bizonyos dologról hallgasson, hogy nyilatkoz- a mezei munkásokat. V. ö. NÉZ.
ni ne merjen. Sxigoru rendőri ttabályok által megnéMEGNÉZDEL, (meg-nézdel) 1. MEGNÉZEGET.
mítni át izgatókat, a sajtót. Ezen 2-ik értelemben a
MEGNÉZEGET, (meg-nézéget) ősz. gyak. áth.
meg felcserélhető sőt szokottabb el igekötővel: elnémít. Valamit több oldalról, vagy többfélét szemügyre vesz,
MEGNEMTELENÍT, (meg-nemtelenít) ősz. áth. megvizsgál Megnézegetni a gyűjteményben való ritkaValakit a nemesek karából kitöröl, nemtelenné tesz. ságokat. Megnézegetni valamely intétetet. Meynétegttni
Átv. ért alacson erkölcsei által emberi méltóságát, a mezei gazdaságot. V. 9. NÉZ.
MEGNÉZÉS, (meg-nézés) ősz. fa. Cselekvés, ilvagy rangbeli állását meggyalázza.
MEGMÉMÚL, (meg-némúl) ősz. önh. l Tulajd. letőleg szemügyre vevés, midőn megnézünk valamit
ért. némává, azaz szólni, beszélni képtelenné lesz. 2)
MEGNÉZGÉL, (meg-nézgél) ősz. áth. 1. MEGÁtv. ért. erkölcsi erőszak következtében szobi nem NÉZEGET.
mer.Maskép: elnémul. V. ö. NÉMA, MEGNÉMÍT.
MEGNÉZHETŐ, (meg-nóahető) őaz. mn. 1)
MEGNÉMÚLÁS v. —NÉMULÁS, (meg-nému- Amit meg lehet vagy meg szabad nézni. A kStiatílás) ősz. fa. Szenvedő állapot, midőn valaki szólni tetek ritkaságai, gyűjteményei bizonyos napokon mwnem képes, vagy nem mer. V. ö. MEGNÉMÚL, MEG- denki által megnézhetők. 2) Amit megnézni érdemes,
NÉMÍT.
ajánlatos. Ezen látványok megnézhetők.
MEGNŐ v. MEGNŐL, (meg-nö v. —női) ÖM.
MEGNÉPESÍT v. —NÍPESIT, (meg-népesít)
083, áth. 1) Népessé tesz, azaz lakóinak számát meg- önh. Bizonyo* nagyságra növekedik. Némely állatot
•zaporitja. Megnépetitem valamely országot, tarto- egy év alatt teljesen megnőnek. Át ember sokáig nS meg.
mányt, vidéket, várost.(2) Valamely puszta lakatlan vi- Megnő a haj, szakáll, bajusz, köröm.
„Kicsin vagyok én
dékre lakókat telepít V. ö. NÉPES.
Majd megnövök én."
Népd.
MEGNÉPESrrÉS v. —NÉPESITÉS, (meg-néV.
ö.
NŐ
ige.
pesítés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamely hely-
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MEGNŐSÍT v. —NŐSÍT, (meg-nösít) ősi. áth.j
MEGNYELEZ, (meg-nyelez) ősz. átb. Valamely
Nőssé tesz valakit, megházasít. Fiát megnösíteni. V. l eszközbe, szerszámba nyelet üt, valaminek nyelet csiö. NŐS.
nál. Megnyeletni át ásót, kapát, tSprtlt.
MEGNŐSÜL T. —NŐSÜL, (meg-nősül) ősz. ,
MEGNYER, (meg-nyer) ősz. áth. 1) Ami után
önh. Nőssé lesz, feleséget vesz, megházasodik.
j vágyott, amit másoktól várt, kért, megkapja. MegMEGNÖSZ1K, (meg-nőszik) ősz. k. Növel tes- ' nyerni a kéretett hivatalt, szolgálatot. 2) Ami fölött
tileg, nemi ösztön kielégítése végett közösödik. Kü- valakivel perelt, vagy játszott, vagy fogadott, a törvény vagy ügyesség, vagy szerencse által megkapja.
lönbözik : megníftül. V. ö. NŐSÜL és NÖSZIK.
MEGNŐTT, (meg-nőtt) ősz. mű. Aki vagy ami Megnyerni a pert, vagyis, a per alatti követelést. Megteljes nagyságra fejlődött Megnőtt legény, leány. A nyerni a játékot, a fogadott. 3) Valakit részére, párt! jára, czéljának elősegítésére bír. A szerkesztőség iparmegnőtt füvet lekattálni.
kodik munkatársaiéul a legjeletb tehetségeket megnyerni.
MEGNÖVESZT, (meg-növeszt) ősz. áth. EszMEGNYERGEL, (meg-nyergel) ősz. áth. Nyarközli, hogy megnőjön.
galás vagy teherhordás végett valamely állatot, neMEGNYAFOGTAT, (meg-nyafogtat) 1. MEG- vezetesen szamarat, öszvért, lovat nyereggel fölszeNYÁVOGTAT.
rel. Megnyergdni a vadászparipát. Átv. ért. valakit
MEGNYAKAZ, (raeg-nyakaz) ősz. áth. Régie- megnyergelni ám. lóvá tenni, azaz kénye, kedve szesen ám. a mai nyelvszokás szerént: lény okot. „És rént hajtani, és rábírni mindenre; meghódítani, megmonda Herodes: Jánost én nyakazámmeg." (Tatrosi igázni.
codex. Lakács IX.).
„Hová levél, Kinizsi erős karja ,
MEGNYAKGAT, (meg-nyakgat) ősz. áth. L.
S édes hazám hajdani sok magyarja ?
MEGNYEKGET.
Ki sok ezer törököt torkon verve
MEGNYAL, (meg-nyal) Ősz. áth. Nyelvével meg
Harcz mezején halva h agy a heverve ,
simít, megtisztít, megszop, megczirógat. A tehén megMost ezektől leszeaz-e megnyergelve?"
nyalja a borját. Oly jó íztít evett, hoyy a ttáját it megHorváth Ádám, Csatadal.
nyalta utána. A kutya megnyalja a zsírói tányért.
MEGNYERŐ, (meg-nyerő) ősz. nm. Aki vagy
|
Tréfásan ám. megcsókol. Megnyalták egymást.
ami valamit megnyer; különösen ami magához vonz,
MEGNYALÁBOL, (meg-nyalábol) ősz. áth. 1)
magához hódít. Megnyerő (magához vonzó) külsejű
Nyalábokba öszveköt. 2) Megver, megpufol.
vagy erkölcsit ifjú.
MEGNYÁLAZ, (meg-nyálaz) ősz. áth.; Nyállal
MEGNYES, (meg-nyes) ősz. átb. A növény
megnedvez. A fonó megnyálatta a szöszt.
ágait, hajtásait bizonyos metsző eszközzel levágja. V.
MEGNYÁLLIK, (meg-nyállik) ősz. k. Incze Jó- ö. NYES.
zaef szerént a székelyeknél, mikor a> ételt, húst stb.
MEGNYESDBL , (meg-nyesdel) ősz. áth. 1.
sokáig tartják és ízt vált a rothadásba mén által, ak- MEGNYESÉGET.
kor mondják: megnyáUott; másutt szokottabban :
MEGNYESÉGET, (meg-nyeséget) ősz. gyak
megnyúlásodon.
áth. Folytonosan vagy gyakran, vagy többeket nyes
MEGNYALOGAT, (meg-nyalogat) ősz. gyak. meg. Megnyesegetni a* üt melletti bokrokat. V. ö. MEGáth. Többször vagy többeket, többfélét megnyal. A NYES.
czukrot papírokat megnyalogatni. Ujjait megnyalogatMEGNYESGÉL,(meg-nyesgél) ősz. áth. 1. MEGni. V. ö. MEGNYAL.
NYESÉGET.
MEGNYÁVOGTAT, (meg-nyávogtat) ős*, miMEGNY1FOGTAT, (meg-nyifogtat) ősz. miv.
velt. Kényszerít valakit v. valamit, hogy nyávogjon Nyifogni kényszerít valakit vagy valamit. A kényét gyevagy nyafogjon. Megnyávogtatni a kisdedet. Megnyá- reket nem nehét megnyifogtatni. A malaczokat megnyivoytatni a mactka-, ebkSlykeket. V. ö. NYÁVOG, és fogtatni. V. ö. NY1FOG.
NYAFOG.
MEGNYH10GTAT, (meg-nyihogtat) ősz. mivelt.
MEGNYEKEGTET, 1. MEGNYEKGET.
Nyihogni késztet valakit. Holmi tréfák által megnyiMEGNYEKGET, (meg-nyekget) ősz. gyak. áth. hogtatni a csintalan leánykákat.. V. ö. NYIHOG.
Valakit vagy valamely más állatot nyakánál vagy
MEGNYIKKAN, (meg-nyikkan) ősz. önh. Ezen
torkánál szorongatva vagy gyomrozva nyekegni kényhang tör ki belőle: nyiUc t Mondják különösen diszszerít. Szélesb ért megkínoz, meggyötör. V. ö.
nóról, és malacáról. Egy baltacsapáttal ügy eltalálta
NYERGET, NYEKEG.
a kanász a tüdőt, hogy meg sem nyikkant.
MEGNYEKKEN, (meg-nyekken) ősz. önh. VaMEGNYIKKANT, (meg-nyikkant) ősz. áth. Eszlamely állat nyakánál vagy torkánál szorongatva vagy
| közli, hogy megnyikkaujon.
valahonnan leeséskor stb. egyes nyék hangot ad.
MEGNYÍLÁS, (meg-nyilás) ősz. fn. Valamely
MEGNYEKKENT, (meg-nyekkent) ősz. áth. !
Valamely állatot nyakánál vagy torkánál szorongat- ; zárt,csukott test azon állapota, midőn megnyílik.Ka1
pú, ajtó,ablak szárnyainak megnyílása.
va nyekkenni kényszerit.
21
8IOTAA IV. «ŐT.
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MEGNYILATKOZIK , (meg-nyilatkozik) ősz.
MEGNYITÓ, (meg-nyitó) ősz. mn. Ami Tatamit
k. Valamely titkot kijelent, vagy belső érzelmeit, vé- megnyit. Minden zárakat megnyitó aranykulcs. Megleményét kimondja. Szokottabban : kinyilatkozik. V. nyitó bestéd. Daljátékot megnyitó zene (nyitány). V.
ö. NYILATKOZIK.
ö. MEGNYIT.
MEGNYILAZ, (meg-nyilaz) ősz. át h. Nyíllal
MEGNYIVAD, (meg-nyivad) ősz. önh. Pojtomegtalál, meglő, megsért, megöl. Megnyilazni a szem- gatás következtében uyivogó hangot adva megfólad.
beállá ellenséget. Szent Sebestyén vértanút megnyilazMEGNYIVOGTAT, (meg-nyivogtat) ősz. mivelL
fák. Átv. ért. megnyüazzák a lovat, ha patkóláskor a Nyivogni késztet, vagy kényszerít valamit v. valakit
szeget a köröm fölötti elevenbe ütik, és megsán- Megnyivogtatni a macska- vagy kutyakölykeket. Megtitják.
nyivogtatni a kisded csecsemőt. Vastag hangon : megMEGNYÍLIK, (meg-nyílik) ősz. k. Széles ért. nyávogtat. V. ö. NYIVOG, NYIFOG, NYIHOG.
valamely testnek részei között hézag, rés, repedés
MEGNYOM, (meg-nyom) ősz. áth. Szoros ért.
támad. Megnyílik a föld, midőn a nagy szárazság valamire lábát ráteszi, hogy megszorítsa, megtapossa,
miatt megreped. Megnyílik az érett bab, borsó hüve- alább tolja. A lovak megnyomják a szérűre terített galye. Megnyílik a dió héja, midőn elültetik és csirája bonát. Szélesb ért. saját testének akármely részével,
kibúvik. Megnyílik az ember szája, midőn szólni vagy vagy bizonyos eszköz által alászorít, megszorít, alább
enni akar.
v. összébb tol valakit v. valamit. Térddel megnyomni
a zsákot, hogy több menjen bele. Megnyomni az ágyat.
„Megnyílik az ég szememnek és fülemnek."
Sajtóval megnyomni a törkölyt. V. ö. NYOM ige.
Kazinczy Ferencz.
MEGNYOMKOD, (meg-nyomkod) ősz. gyak.
„Ha majd kimégy e völgyből, megnyílik
áth. Gyakran vagy több helyen, vagy többeket megElőtted a sík."
Vörösmarty.
nyom. Vassal megnyomkodni az illés helyét. ÖkiSllrl
Szorosb ért. valamely zár, vagy ajtó, kapuféle stb.
csukó eszköz kitárul, s illetőleg hézagot képez. Megnyíltak a zárak, a kapuk. V. ö. NYÍLIK.
MEGNYÍR, (meg-nyír) ÖBZ. áth. Ragoztatik vékony és vastag hangon. Ollóféle eszközzel megmetél, megtarol valamely szálas, szőrös, hajas stb. testet. Megnyírni a. hajat, szakáit, bajuszt. Megnyírni a
ló serényét, farkát. Megnyírni a juhokat, illetőleg
gyapjokat. Megnyírni a kerti fákat, bokrokat. V. ö.
NYÍR ige.
MEGNYIRBÁL, (meg-nyirbál) ősz. kies. áth.
Apródonként, imitt-amott megnyír, megkurtít, megtarol valamit; vagy rendetlenül, imígy-amúgy nyír
meg. Haját nem nyirték meg, csak megnyirbálták.
Átv. ért. bizonyos jószágot, vagy jogot némely részeiben megcsonkít, itt-ott elvesz belőlük. Jövedelmeinket megnyirbálták. A nemzet szabadságait megnyirbálni. V. ö. NYIRBÁL.
MEGNYIRKÁL, (meg-nyirkál) ősz. áth. 1. MEGNYIRBÁL.
MEGNYIT, (meg-nyit) ősz. áth. Ami zárva,
csukva, betéve van, kitárja; nyilast, rést, hézagot
csinál valamin. Megnyitni a zárt, az ajtót, a kaput,
az ablakot. Nyisd meg a szádat. Megnyitni a házat,
pinczét. Köz használatra megnyitni a kertet.
„Alázatossággal szivárvány kapuját
Megnyitó előttük és mond áldásokat."
Zrínyi.
Átv. ért. valamit megkezd, felszabadít. Megnyitni a
vásárt. Megnyitni a gyűlést. A farsangot fényes tánczvigalommal megnyitni. V. ö. NYIT.
MEGNYITÁS, (meg-nyitás) ősz. f» Cselekvés,
mely által valamit megnyitnak. Az új színház megnyitásán jelen lenni. Az országgyűlés megnyitását elhalasztani. V. ö. MEGNYIT.

megnyomkodni a csömörös hátat. Megnyomkodni a etilromot. Megnyomkodni a fán Iev8 baraczkokat, ha érettek-e f V. ö. MEGNYOM és NYOMKOD.
MEGNYOMOD, (meg-nyomod) ősz. áth. A székelyeknél és a régieknél ám. meg- vagy lenyom,
megtapod. „És leveté az erősségből és a csillagokból
és megnyomodá (conculcavit) azokat. (Bécsi codex.
Dániel. VIII.). „És Jeruzsálem megnyomottatik (azaz nyomodtatik) pogányoktól" (ealcabitur a gentibus. Tatrosi cod. Lukács XXI. Pestinél: eltapottatik
azaz tapodtatik). „Az gyöngyöt ne himcsétök el a
disznók között, ne talántál megnyomodják fitet,*
(Góry-codex).
MEGNYOMOGAT, (meg-nyomogat) ősz. gyak.
önh. 1. MEGNYOMKOD.
MEGNYOMORGAT , (meg-nyomorgat) ősz.
gyak. átb. Eszközli, hogy valaki nyomorogni legyen
kénytelen. Koplalással, börtönnel megnyomorgatni valakit. V. ö. NYOMOROG.
MEGNYOMORÍT v. -NYOMORÍT, (meg-nyomorít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki nyomomra legyen ; nyomorékká, testileg és lelkileg tehetetlenné,
koldussá tesz. A csatában vett sebek, a börtön, a szigorú testi büntetések megnyomorították. V. ö. NYOMORÚ.
MEGNYOMORODIK, (meg-nyomorodik) ősz. k.
Különféle szenvedések, csapások, nyomások által tehetetlenné, nyomorékká, koldussá válik. A sokáig tartó fogságban megnyomorodni. V. ö. NYOMORÚ.
MEGNYOMTAT , (meg-nyomtat) ősz. mivett.
Bizonyos eszköz által megnyom, alányom, leszorít.
Megnyomtatni a bekötés alatt levő könyvet. Sajtórai
megnyomtatni a törkölyt. V. ö. NYOMTAT.
MEGNYŐ v. —NYU, (ineg-nyö v. —nyfi) ősz.
áth. A Tatrosi codexben ,megnyővén' ám. a latin
,dÍ8ccrpens' „És kiáltván és igen megnyővén 5M."
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(t. i. a néma szellet; Karolina!: igen megszaggatta
volna ; Káldi és Tarkanyinál: igen gyötörvén ötét.
Mark IX. Lukacsnál szintén a IX. fejeseiben ám. ,dilanians').
MEGNYÖKKEN, (meg.nyökken) 1. MEGNYEKKEN.
MEGNYUGASZT, (meg-nyngaszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, vagy engedi, hagyja, hogy fáradság után
megnyoghassék valaki. Hosszú utasa* után megnyugatztani a hadiereget. 2) Valakinek aggodalmát, vagy
félelmét, zavart kedélyét lecsillapítja, háborgását
megszünteti. Reményadás, butát Ás, vígasztalai által
megnyugasztani valakit. 8) Vallási ért. Isten nyugasz»*a meg, ám. a megholtnak adjon örök boldogságot.
MEGNYUGASZTAL, (ineg-nyngasztal) ősz. áth.
1. MEGNYUGASZT.
MEGNYUGOSZT, MEGNYUGOSZTAL, lásd:
MEGNYUGASZT.
MEGNYUGSZIK, (meg-nyugszik) ősz. önh. Kedélye háborogni, aggódni, félni megszűnik. Mióta oson
gyűlölt embert nem látom, egészeit megnyugodtam. Nyugodjatok meg, jót állok érte, hogy semmi bajotok nem
lett. Különösen mondjuk kétkedő emberről, midőn
valamiben megbízik, vagy valamit jó gyanánt elfogad, s nincs kifogása ellene, megelégszik vele. Isten
akaratában, a becsületes emberek tanácsában megnyugodni. Akármit határoztok felőlem, én megnyugszom
beimé.
„A szív kebelemben édesdeden érez,
Megnyugodt most egyszer s belülről nem vérez."
Bessenyei.
„Nyugodj meg az ég tetszésén,
Váltoahatatlan végzésén."
Népd.
MEGNYUGTAT, (meg-nyugtat) ősz. inivelt. 1)
Eszközli, hogy valakinek háborodott kedélye megnyugodjék, különösen, hogy félelme, kétkedése, haragja megszűnjék. Megnyugtatni a féltékeny férjet.
Bittositék kimutatása által megnyugtatni a hiteletöket.
Az elégedetlen polgárokat, a lázadókat megnyugtatni.
2) írott bizonyítványt ad valakinek, hogy általvett
bizonyos jószágot tőle. Kérem önt, nyugtasson meg,
hogy éten pénzt, és könyveket megkapta tőlem. V. ö.
NYUGTAT.
MEGNYUGTATÁS, (meg-nyugtatás)ösz. fn.Cselekvés, mely által valakit megnyugtatunk; továbbá,
azon kedélyi változás, mely a cselekvésből ered. A lázadó nép megnyugtatását népszerű emberre bizni,Szolgáljon ét onntk megnyugtatására. V. ö. MEGNYUGTAT.
MEGNYUGVÁS, (meg-nyugvás) ősz. fn. 1) Fáradság utáni megszűnés, megpihenés. 2) Kedélyi változás, midőn valaki háborogni megszün, félelmét, kétkedését leteszi, valamiben megbízik, megegyezik, kifogás nélkül elfogad valamit, s mint olyannal megelégszik. Isten akaratában, a jó emberek tanácsában
való megnyugvás. V. ö. MEGNYUGSZIK.
MEGNYUJT, (meg-nyujt) ősz. áth. 1) Valamely j
rugalmas testnek terjedelmét, nevezetesen hosszát, l
vagy szélét megnagyobbítja. Megnyujtani a tüzes va- l
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tat. Megnyujtani a szíjat, bőrt. Sodrófával megnyajtani a tésztát. Ujjak kötött megnyujtani a viaszdarabot. 2) Toldás, hozzáadás által megbosszabbít valamit. Megnyujtani a kistelet. Sudárral megnyujtani az
ostort. Néhány öttel megnyujtani a kertet. 3) Átv. ért.
mondják időről, s idő szerént mért dolgokról. Megnyujtani a munka idejét. Megnyujtani a fizetési határidőt. Megnyujtani a pert. 4) Tréfásan és népiesen
ám. valakit lefektetve tetőtől talpig megver. Úgy megnyújtották, hogy lepedőben kellett haza vinni. 5) A
hangot vagy szót jobban meghúzza. Némely tájakon
számos stóban az ti, ü, í önhangzókat megnyujtva, masni t pedig röviden szeretik ejteni. V. ö. NYÚJT.
MEGNYÚJTÁS, (meg-nynjtás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit megnyujtanak. V. ö. MEGNYUJT.
MEGNYÚLIK, (meg-nydlik) ősz. k. Valamely
rugalmas testnek terjedelme, különösen hossza vagy
széle megnagyobbodik. A húr tekerés által megnyúlik.
Az enyv fölmelegüve megnyúlik. V. ö. NYÚLIK.
MEGNYULÓSODIK v. MEGNYULÓSODIK,
(meg-nyúlósodik) ősz. k. Mondják némely híg testekről, midőn megsürüsödnek, s mintegy szálakra kiterjeszthetők, széthúzhatok. Megnyulósodik a romlott
bor. A kifőzött lépbogyók megnyúlásodnak.
MEGNYUVAD, (meg-nyuvad) ősz. önh. 1. NYUVAD alatt.
MEGNYUVASZT, (meg-nyuvaszt) ősz. áth. L.
NYUVASZT alatt.
MEGNYÚZ, (meg-nyúz) ősz. áth. Valamely állatnak bőrét lehúzza. Megnyútni a döglött lovat, a levágott
ökröt. Megnyitni a macskát, békát. V. ö. NYÚZ.
MEGNYÜGÖZ v. —NYŰGÖZ, (meg-nyügöz)
ősz. áth. Nyűggel megköt. Megnyugodni a legelőre bocsátott lovakat. V. ö. NYŰG.
MEGNYÜVESÉDIK v. — NYÜVESÉDIK,
(meg-nyttvesédik) ősz. k. Nyüvek esnek bele, nyűvek
lepik meg. Megnyuvesednek a malacssok. Megnyüvesedik az állott hús. V. ö. NYU.
MEGÓ, (meg-ó) ősz. áth. 1) Valakit v. valamit bizonyos veszélytől, kártól, romlástól stb. megőriz vagy
eltávolít. A hív eb megója urát az utonóMóktól. A barmokat megóni a ragadozó vadaktól, a járványos dögtől.
Megóni magát a rósz embertől. 2) L. MEGÓVATOL.
V. ö. Ó vagy ÓV ige.
MEGODVASODIK, (meg odvasodik) ősz. k. Bizonyos test belső romlás következtében üreget kap,
melyet különösen odúnak vagy adunak nevezünk.
Megodvasodik a vén fa, az eső mosta kő, a romlott fog.
V. ö. ODÚ, ODVAS.
MEGOHÍT, (meg-óhít) ősz. áth. Tájdivatosan
ám. megabit v. áhít, igen megkíván.
MEGOKOL, (meg-okol) ősz. önh. A székelyeknél Udvarhelyszékben Kriza J. és Ferenczi J. szerént ,megoklok' ám. jótállók (mintegy ,oknl ígérem
magamat').
MEGOKOSODIK, (meg-okosodik) ősz. k. 1)
Esze megérik, józanon gondolkozik, és itél. O/rowáí.
tanulás, tapasztalás, elmélkedés által megokosodni. 2)

21*
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A tapasztalati dolgokban, életmódjában, mások iránti magukban szétbomlanak. Megoldádtotl át Öve, a nád•viszonyokban ügyes tapintattal kezd bírni. 3) Óva- rágttija. V. ö. OLDÓDZIK,
MEGOLDOZ, (meg-oldoz) ősz. áth. Többfélét,
kodó, vigyázó, körülnéző leszen. Saját kárán megokovagy több részről megold valamit. Megoldatni a ttatodni. V. ö. OKOS.
kokat, a múlhat bőröndöket. V. ö. OLDOZ.
MEGOKRÁNDIK, 1. MEGIKRÁNDIK.
MEGOLLÓZIK, (meg-ollózik) ősz. k. Kecskéről
MEGOKÚL, (meg-okúl) ősz. önh. Tetteiben, az
élet viszonyainak felfogásában mintegy ön ereje által mondják, midőn megfiadzik, megellik. Erdélyi tájszó.
eszélyes, ildomos lesz ; az elkövetett hibák, botlások V. ö. OLLÓ, (2).
MEGÓLMOZ, (meg-ólmoz) ősz. áth. ólommal
után helyesebben kezd cselekedni. V. ö. OKUL.
MEGOLAJOZ, (meg-olajoz) ősz. áth. Olajjal bevon vagy megönt. Megálmotni a, botot. Megálmodni
megönt, megken, megpuhít, megfűszerez stb. Megola- át ablak üvegkarikáit. V. ö. ÓLOM.
MEGOLT, (meg-olt) ősz. áth. 1) Midőn az öli
jozni a salátát, káposztái. Megolajozni a szíjakat, 66'ám. alt v. alut, megoltani valamit ám. tenni, esckörOket. Megolajozni a hajkenSctVt. V. ö. OLAJ.
MEGOLCSÓDIK, (meg-olcsódik) ősz. belsz. zölni, hogy ne égjen, ne füstölögjön. MegoUani a fUElőbbi vagy szokott ára alább száll. Ha a tavas* sté- tet. Megoltom a meszet. Átv. ért. megoltani a tejei,
ptn mutatkozik, megolctódik a gabona. BS szüretkor ám. bizonyos szer által eszközölni, hogy megalugyjék. 2) Midőn az olt vagy ál szótól ám. alít, azaz vamegolctódik a bor. V. ö. OLCSÓ.
MEGOLCSÚL, (meg-olcsdl) ősz. önh. 1. MEG- lamely alajba, törzsbe tesz, vagy pedig más szirmútatással ám. őrt, azaz metsz, mondják fáról, havalaki
OLCSÓDIK.
MEGOLD, (meg-old) ősz. áth. A tekervényesen belemetsz, s idegen gyümölcsöző ágat vagy szemet ilHszvekötött, öszvebonyolított szálakat, köteleket stb. leszt bele. V. ö. OLT, (1) és (2).
MEGOLTALMAZ, 1. MEGÓTALMAZ.
egymástól elválasztja, kibontja. Megoldani a csomót.
Megoldani a teherszorítá kisteleket. Megoldani át Svet,
„Mindennemű sok gonosztól megoltalmazzon."
a nadrágszíjat. Átv. ért. valamely rejtélyt, titkos érHázasok éneke a 16. századból.
telmű dolgot megfejt. Megoldani a. rejtett utót. Megoldani a mesét. V. ő. OLD.
MEGOLTÁS, (meg-oltás) ősz. fn. Cselekvés,
MEGOLDALGAT. (meg-oldalgat) ősz. áth. Ol- midőn megoltanak valamit V. ö. MEGOLT.
dalban jól megdönget.
MEGOLVAD, (meg-olvad) ősz. önh. Mondjak
MEGOLDALÍT, (mpg-oldalít) lásd : MEGOL- bizonyos szilárd testekről, midőn meleg vagy tűs álDALL.
tal megbignlnak, s folyókká lesznek. Meleg napon
MEGOLDALL, MEGOLDALOL, (meg-oldall ! megolvad a vaj, zsír, szalonna, viasz. Tűzben megolv. —oldalol) ősz. áth. Vigyázva (mintegy oldalvást \ vadnak az éretek. Különösen, a fagy által merevvé
hagyva) kikerül valamely veszedelmet.
j lett nedv ismét folyásnak ered. Megolvad a jég, a
MEGOLDAROL, a székelyeknél divatos, ,meg- | dér, a hó. A meg fölcserélhető el igekötővel.
oldall' helyett.
l
MEGOLVAS, (meg-olvas) ősz. áth. 1) Bizonyos
MEGOLDÁS, (meg-oldés) ősz. fn. Cselekvés, | iromány vagy nyomtatvány'tartalmát, az illető jemelynél fogva valamit megoldunk, továbbá, ezen cse gyek jelentése szerént végig hangoztatja, vagy csak
lekvés által eszközlött eredmény. E mese megoldására gondolatban általmegyen rajtok. Megolvasni a levetéged szoltílak ftl. A rfjte/t szó mfgoldáxát kotleni. V. let, át érdekes kSlteményt. Olvasd meg a* oklevelet, s
ö. MEGOLD.
mondd el, mi a tárgya. Itt a meg fölváltható el igeMEGOLDATLAN, (meg-oldatlan) imz. mn. Amit kötővel. 2) Valaminek sokaságát számok szerént megmeg nem oldottak, ami öszvekötött, bonyolított Álla- határozza , megszámlál. Megolvasni a kulcson adott
potban létezik. Megoldatlan csomó. Átv. ért. aminek pénzt. Esténként megolvasni a juhokat. V. ö. OLVAS.
titkos jelentését meg nem fejtették. Megoldatlan meMEGOLVASZT, (meg-olvaszt) ősz. áth. Bizose., rejtett szó, feladat. Határozóként ám. megoldatla- nyos szilárd testeket kisebb vagy nagyobb fokú menul, meg nem oldott állapotban. V. ö. MEGOLD.
leg által hígakká, folyókká tesz. Megolvasztani a
MEGOLDHATATLAN v. MEGOLDHATLAN, hajat, szalonnát. Megolvasztani az etüstSt, ólmot. Kü(meg-oldhat[at])an) ősz. mn. Ami úpy öszve van za- lönösen a hideg által roegmereviilt nedveket, vagy
varva kötve, bonyolítva, vagy minek titkos értelme, nedves testeket fölengeszteli. A déli meleg szelek megjelentése úgy el van rejtve, hogy megoldani nem le- \ olvasztják a havat, a jeget. V. ö. OLVASZT.
liet. Megoldhatatlan gordiuri fsnmA. Határozóként
MEGÓNOZ, (meg-ónoz) ősz. áth. Ónnal behoz,
ám. mcgoldhatlanul, meg nem oldható módon vagy ál- megfuttat valamely testet. Megónozni a réz edényeket.
lapotban. V. ö. MEGOLD.
V. 6. ÓN.
MEGOLDIK. (meg-oldik) ősz. k. láwl : MEGMEGONTORÁZ v. — ONTRÁZ, (meg-ontoráz)
OLDÓDZIK.
j ősz. áth. Valamely hordófélét ontorával ellát, annak
MEGOLDÓDZIK, (meg-oldódzik) ősz. bel»z. l ontoráját elkészíti. V. ö. ONTORA.
Atni mintegy maga magától kibomlik, kifejlődik, miMEGÖNTÖZIK, (meg-ontozik) ősz. k. Tájdinek öszvekötött, öszvebonyolított szálai, kötelékei stb. vatosan aro. megkölykezik, mintegy kölyköket ontva
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szül; t. i. olyan illatról mondják, mely egy időben
MEGÓTALMAZ, (meg-ótalmaz) Ssz. áth. Bizotöbbet fiadxik.
nyos bajok, vagy veszélyek ellen megőriz valakit v.
MEGORROL, (meg-orrol) ősz. áth. Szoros ért. valamit. Megótalmami magát át utonáttók ellen. Tütvalamit orrával észre vesz, azaz megszagol. Szokot- tSl megótalmami a hátat. Ellenség ellen megótalmami
tabb ért. kutatás, vizsgálódás által valamit előre gya- a várat. V. ö. ÓTALMAZ.
nít, megsejt. A titkot kémek tokai mtgorrólnak. Atv.
MEGÓV, 1. MEGÓ.
ért. valamit rósz néven vesz, nem tetszik neki, vagy,
MEGÓVÁS, (meg-óvás) ősz. fn. 1) Cselekvés,
mint szokás mondani, valamit orrára vesz, valamiért melynél fogva valakit v. valamit bizonyos bajtól, vészfelüti vagy megcsavarja az orrát V. 5. ORRÓL.
től, rosztól megőrizünk, megvédünk. 2) Megóvatolás.
MEGORVOSLÁS, (meg-orvoslás) ősz. fii. Cse- V. ö. MEGÓ és ÓVÁS.
lekvés, melynél fogva valaki bizonyos bajt, betegséMEGÓ V ÁTÓL, (meg-óvatol) ősz. áth. Váltójogi
get meggyógyít, továbbá, ezen cselekvés eredménye, nyelven valamely váltónak bemutatásáról hiteles okazaz meggyógynlás. V. ö. MEGORVOSOL.
iratot vészen a végett, hogy további (leginkább viszkeMEGORVOSOL, (meg-orvosol) 5sz. áth. Beteg- resetí) jogait az által fentartbassa, megóvhassa.
séget bizonyos gyógyszerek által megszüntet, a beteMEGOVÚL , MEGOVULT , 1. MEGAVÚL,
get meggyógyítja. Meyorvosolni a kötzvényet tagokat, MEGAVULT.
a hurutot, a gyomorlázt. Megorvosolni a sebesülteket.
MEGÖBLÍT, (meg-öblít) ősz. átb. Valamely
V. ö. ORVOSOL.
testnek vagy eszköznek, edénynek stb. öblét, üregét
MEGORVOSOLHATATLAN v. MEGORVO- nedv által megmossa, megtisztítja. Evés után títsta
SOLHATLAN, (meg-orvosolhat[at]lan) ősz. mn. Akit vízzel megöblUeni a szájat. A kulacsot, ctobolyót, horv. amit megorvosolni nem lehet, gyógyíthatlan. Meg- dót megöbltíeni. V. ö. ÖBLÍT.
orvotolhatlan aszkórok, örültek. Megorvosolhatlan HlMEGÖBRED, (meg-öbred) ősz. önh. A székedöcétf, rákfent. Határozóként ám. orvosolhatlanul, lyeknél Udvarhelyszékben ám. felébred.
meg nem orvosolható állapotban.
MEGÖKLEL, (meg-öklel) ősz. áth. Szarvakkal
MEGOSTOROZ, (meg-ostoroz) ősz. áth. Ostor- vagy lökő eszközzel megszúr, megtaszít valakit v. varal megver. Megostorozni a lutta lovat. „És mintán lamit. A szilaj tulok megöldette a bérest. Dárdával
megostorozandják, megölik ötét, és harmad napon föl- megöklelni át ellenfélt. V. ö. ÖKLEL.
kel'." (Tatrosi cod. Lukács. XVIII.)
MEGÖKLÖZ, (meg-öklőz) ősz. áth. Ököllel megMEGOSZLAD, (meg-oszlad) ősz. önh. Székely lökdös, megdönget. A vetzekedSk, nem lévén semmi
tájszólás szerént ám. meghal, vagyis, a test és lélek fegyverök, megöklözték egymást. V. ö. ÖKÖL.
megoszlanak benne.
MEGÖL, (meg-öl) ősz. áth. Szoros ért valaMEGOSZLAT, (meg-oszlat) ősz. átb. Eszközli, mely hegyes eszközzel úgy megszúr valakit v. valahogy valami megoszoljon v. oszoljék.
mit, hogy életét veszti. Tőrrel, karddal, dárdával
MEGOSZLIK, (meg-oszlik) ősz. k. Részekre, megülni az ellenséget. Késtel megölni a disznót. Szélesb
pártokra, felekezetekre válik vagy szakad, meghason- ért. valakit erőszakos halállal kivégez, vagy akármilik. (A Tatrosi codexben: megoszlatik. „Hárman kettő kép okot ad rá, hogy valaki meghaljon. Méreggel
ellen megoszlottak és kettő három ellen megoszlat- megölni valakit. Átv. ért. Megöl a méreg, bostú, W,
nak. • Lukács. XII.).
gond. A betíi megöl, a szellem pfdig éUet. (LiteraocciMEGOSZOL, (meg-oszol) ősz. önh. Valaminek dit, spiritus autem vivificat).
részei mintegy önmunkásság, önakarat, önmeggyőzőMEGÖL, (még-ől) névutó, melynek gyöke meg
dés stb. által egymástól különválnak. A vélemények a v. mög ám. valaminek hátsó része. A megöl megfelel
halálos büntetésről megoszolnak.
ezen kérdésre: honnan t pl. Honnan hozzak füvet f A
MEGOSZT, (meg-oszt) ősz. áth. Valamely egékert megöl. Vedd el a széket az ajtó megöl. E kérdésszet több részre szakaszt, hogy többeknek jusson be- re hová f megfelel a mégé, és e kérdésre, holf megfelőle. Oted meg kenyeredet a szegényekkel. Ha jószágát
lel a míge'U. V. ö. MÉG.
egyformán megosztja, minden fiára ezer holdnyi telek
MEGÖLDÖS, (meg-öldös) ősz. gyak. áth. Töbjut. V. ö. OSZT.
beket megöl. A gerény megoldóéi a tyúkokat. A vad
MEGOSZTÁS, (meg-osztás) ősz. m. Cselekvés, ellenség megoldotté a bölctöbeli kisdedeket is. V. ö.
midőn valamit megosztanak. V. ö. MEGOSZT.
MEGÖL és ÖLDÖS.
MEGOSZTOZÁS, (meg-osztozás) ősz. fn. CseMEGÖLEL, (meg-ölel) ősz. áth. Karjaival kölekvés, midőn ketten vagy többen bizonyos jószágot
rülfog. Megölelni a zsákot. Megölelni a fát. Különömagok között megosztanak. V. ö. MEGOSZT.
sen, valakit vonzalomból, szeretetből átkarol. MegMEGOSZTOZIK, (meg-osztozik) ősz. k. Bizoölelni rég nem látott barátunkat.
nyos jószágot vagy birtokot másod vagy többed ma|
„Ha felindít a szerelem ,
gával részekre szakaszt, és a neki jutott részt elfogA szép leányt megölelem."
lalja. Ás örökösök atyafiságosan megosztoztak az ingó |
ét ingatlan örökségen. A rablók megosztoznak a zsák- í
Vörösmarty
mányon. V. ö. OSZTOZIK.
i V. ö. ÖLEL.
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MEGÖLELGET, (meg-ölolget) ősz. gyak. átb.
Valakit vagy többeket különös vonzalomból, szeretetből ismételve megölel, azaz átkarol és magához
szorít. A szerető anya megölelgeli kedvet gyermekeit. V.
ö. ÖLEL, ÖLELGET.
MEGÖLÉS, (meg-ölés) ősz. fn. Cselekvés, mely
által valakit megölnek; továbbá ezen cselekvés eredménye, azaz erőszakos halál. A hátbeliek megölése után
mindent elvittek a rablék.
MEGÖLEZ, (meg-ölez) ősz. áth. Ölféle hoszmértékkel valaminek hoszszát, vagy szélét, vág}" magasságát, vagy mélységét megjegyzi, meghatározza.
Megöletni a* országutat.
MEGÖNT, (meg-önt) ősz. áth. Bizonyos nedvvel meghint, megáztat valamit. Vittel meguntéin a fa
tövét. Hideg vittel megönteni a fejet. Az érczöntést
bevégzi. A harangot megönteni. V. ö. ÖNT.
MEGÖNTÖZ, (meg-öntöz) ősz. gyak. áth. Többször vagy többet megönt. Regvei ét étivé megöntözni
a virágokat. Húsvét hétfőjén a férfiak a nőket, kedden
pedig a nők a férfiakat szokták megöntözni. A ctendes
eső megöntözi a földet. V. ö. ÖNTÖZ.
MEGÖNTÖZGET, (meg-öntözget) ősz. gyak.
áth. Gyakran, egymásután, s mintegy aprózva megöntöz, azaz nedvvel, jelesen vízzel meghinteget, megáztatgat valamit. V. ö. ÖNTÖZGET.
MEGÖREGEDIK, (meg-öregédik) ősz. k. 1.
MEGÖREGSZIK.
MEGÖREGÍT, (meg-öregít) ősz. áth. Öreg korúvá tesz, vagy olyanná, mintha öreg korú volna. A
felnőtt gyermekek megöregtíik a miliőket. A tok gond
ét betegtég idő előtt megöregtíették. V. ö. ÖREG.
MEGÖREGSZIK, (meg-öregszik) ősz. k. Öreg
korra jut. Férfi kor után megöregszünk. Néha ám. időnek előtte megtörődik, 8 vén emberhez hasonló. Némely ember korán megöregtzik. V. ö. ÖREG.
MEGŐRIZ, (meg-őriz) ősz. áth. Különön vigyázat, és szemmcltartas által bizonyos korlátok között,
vagy eltévedés, elveszés, elromlás, kár, stb. ellen megtart, megó valakit v. valamit. Megőrizni a foglyokat.
Megőrizni a nyájat, ctordát a vadak ét rablók ellen.
Megőrizni a határt, a házat. A hív eb megőrzi át ura
jószágát.
„Gonosz hírtől, névtől minket megőrizzen."
Házasok éneke a 16. századból.
Bibliai értelemben : megőrizni az Itten parancsolatit
ám. híven megtartani. V. ö. ŐRIZ.
MEGŐRIZÉS, (meg-őrizés) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valakit v. valamit megőrizünk. A bárányok megőrízétét bojtárra bízni. V. ö. MEGŐRIZ.
MEGŐRJÜL, (raeg-örjül) ősz. önh. 1. MEGŐRÜL.
MEGÖRÖKÍT, (meg-örökft) ősz. áth. Valamit
örök időre megalapít; örökké emlékezetessé tesz. Megörökíteni bizonyát intézetet. Fényen tettei által megörökítette nevét. V. ö. ÖRÖK.
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MEGÖRÖKÖDIK, (mcg-öröködik) öaz. k. Bizonyos idő elteltével mintegy örökké maradandó lesi:
megidősttl. Molnár A. értelmezése szerént, megnövekedik, megerősödik, megállapodik. V. ö. ÖRÖK.
MEGŐRÖL , (meg-őröl) ősz. áth. Malomban
vagy malomféle eszközzel apró morzsákká vagy lis«lté zúz valamely testet. Megőrülni a gabonát, a •&.
V. ö. ŐRÖL.
MEGŐRÖZ, (ineg-őröz) ősz. áth. I. MEGŐRIZ.
MEGÖRÜL, (meg-örül) ősz. önh. Tulajd. ragu
viszonynévvel ám. bizonyos dolog miatt öröménént
gerjed. A gyermek megörül a ctectebecsének. Afeg&rOit,
mint koldut a fényét garatnak. (Km.). V. ö. ŐRÖL.
MEGÖRÜL, (meg-őrül) ősz. önh. Esze egészen
megzavarodik, megbolondul. V. ö. ÖRÜL.
MEGÖRÜLÉS, (meg-örttlés) ősz. fa. A kedélynek kedves érzése, midőn valami örömre gerjeszti. V.
ö. ÖRÖM.
MEGÖRÜLÉS, (meg-őrülés) ősz. fn. Az emberi
észnek, kedélynek kórállapota, midőn megőrül. Uram,
mente meg a megőrllléttől.
MEGÖRVEND, (meg-örvend) ősz. önh. Valami
megtetszik neki, s ez iránti örömét kijelenti. Afwftm
a jó hírt hallá, nagyon megörvende neki.
MEGÖRVENDÉZTET.MEGÖRVENDÍT, (megörvendeztet v. —örvendít) ősz. miveltető, illetőleg
áth. Eszközli, hogy valaki örvendezzen. Jó html.
ajándékkal megörvendeztetni valakit. OrvendetUtten
meg bennünket szíves látogatásával. V. ö.ÖRVENDEZ.
MEGŐRZÉS, (meg-őrzés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit v. valamit megőrzőnk. A kas megőrzését hív ételedre bírni. A várnak megőrzésére föiMkesiteni a teregeket. V. ö. MEGŐRIZ.
MEGÖSMÉR, MEGÖSMÉRÉS, MEGÖSMÉRKÉDIK, MEGÖSMÉRTET, l. MEGISMER, MEGISMERÉS, MEGISMERKEDIK, MEGISMERTET.
MEGOSZTÓVÉRÉDIK, (meg-ösztövérédik) ÖM.
k. Ösztövérré, azaz vékony, madárhusúvá, soványnyá
leszen, bizottsága, kövérsége elmúlik, leapad.
MEGÖSZÜL v. —ŐSZÜL, (meg-őeznl) ősi.
önh. Mondjuk hajról, szőrről, midőn eredeti színét elveszti, és megfehéredik. Haja, bajutta, szakálla megötiült. A ló és más állatok szőréről inkább ast mondjuk : megtzUrkill, v. megketül, v. megfehéredik. V. ö.
ŐSZ, mn.
MEGŐSZÜLT, (meg-őszfilt) ös». mn. Eredeti
színét elvesztvén, megfehéredett. MegőszUltflírtSk, ba
jutz, tzakál. MegStstílt vén emberek. V. ö. ŐSZ. mn.
MEGÖZVEGYÉDIK, (meg-ÖBvegyédik) ősz. k.
Özvegy állapotra jut, azaz a férj nejét, vagy a nő
férjét veszti el. Háborús világban tok feletég megStctgyedik. V. ö. ÖZVEGY.
MEGÖZVEGYÍT, (meg-özvegyít) ÖM. ath. EMközli, hogy valaki özvegygyé, azaz a férj nötelenné,
vagy a nő férjetlenné legyen. A döghalál tok hátai
embert megtevegyített. V. ö. ÖZVEGY.
MEGÖZVEGYÜL, (meg-özvegyfil) ősz. önh. 1.
MEGÖZVEGYÉDIK.
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MEGPÁCZOL, (meg-páczol) ősz. átb. A széMEGPÁRKÁNYOZ, (meg-párkányoz) ősz. áth.
kelyeknél megpáezolni ám. megecsetelni (a kendert). Párkánynyal körülvesz, vagy felékesít valamit. MtgV. ö. PÍCZ, (2).
párkányotni a kemenezét, a kutat. Megpárkányozni a
MEGPADLÓZ, 1. MEGPALLÓZ.
has falait. V. ö. PÁRKÁNY.
MEGPAGONÁL, (meg-pagonál) ősz. áth. HoszMEGPÁRLIK, (meg-párlik) ősz. k. lásd: MEGszu doronggal megver. Balaton mellék! szó. V. ö. PA* PÁLLIK.
GONÁL.
MEGPÁRNÁZ, (meg-párnáz) ősz. áth. PárnáMEGPÁHOL, (meg-páhol) ősz. áth. Bottal, kö- val ellát valamely bútornemiit, vagy ülést, vagy fektéllel, husánggal vagy más kézbelivel megpufogat, helyet. Megpárnázni a pamlagokat, székeket, ágyakat.
megver. Legközelebbi rokona a szintén hangutánzó Megpárnázni a kocnlüést. V. ö. PÁRNA.
megpatkol.
MEGPÁROL, (meg-párol) ősz. áth. 1) Pár álMEGPAKRÓCZOL, (meg-pakróczol) ősz. áth. tal megpuhít valamit. Megpárolni a nyers fonalat, a
Öszvegöngyölgetett pakróczczal megver valakit, meg- taplót. 2) Bizonyos ételeket párolás által készít el.
lasnakol, megzsákol.
Megpárolni a sárgarépát, a káposztát. V. ö. PÁR.
MEGPALCZÁZ, (meg-pálczáz) ősz. áth. PálMEGPÁROSODIK, (meg-párosodik) ősz. k. A
czával megver valakit. Pestinél: megpálczál.
hím és nő állat nemzés végett egyesül. Azt tartMEGPALL v. —PALOL, (megpall v. —palol) ják, hogy a verebek Bálint napja körül párosodősz. áth. 1) Valamit p), gabonát, kendermagot rostá- nak meg.
ban rázogatva megtisztít; különösebben, rostából a
MEGPASKOL, (meg-paskol) ősz. átb. Valakit
földre leereget, hogy a szél a port, pelyvát elfnjja. hangosan megpufogat, megver. Máskép: megpacskol.
Néhntt: pelei, megpelel. Megpallani a polyvát, szeme- Gyöke a hangutánzó pás v. pacs.
MEGPATÉL, (meg-patél) ősz. áth. Mosófáva),
tes gabonát. 2) Megver, megpáhol. V. ö. PÁLL.
MEGPÁLLIK, MEGPÁRLIK, (meg-pállik v. vagy lapoczkával megver, megpuhít valamit. Megpa—pariik) ősz. k. Mondják az állati testnek bizonyos télni a mosott ruhát, fonalat, taplót. Megpatélni a tirészeiről, midőn a nagy melegség és tisztátalanság lólni való kendert. Átv. ért. valakit kemény ütőszermiatt nedvei megromlanak, s bőre megrohad. Megpál- rel megdönget. V. ö. PATÉL.
lott a szája, a lába köze. 2) Mondják másnemű, jeleMEGPATINT, (meg-patmt) ősz. áth. Székely
sen növényi testekről, midőn nedveik megromlanak, tájszólás szerint, az eret megpatintani, ám. valamely
megpenészednek. Megpáüik a nedven kamarában tar- metsző vagy sebészi eszközzel megvágni, mintegy
tott gabona.
megpattantani.
MEGPALLÓZ, MEGPADLÓZ, (meg-pallóz v.
MEGPATKOL, (meg-patkól) ősz. áth. Állat tal—padlóz) ősz. áth. Bizonyos tért pallóval beterít. pára vagy lábbelire patkót üt Megpatkólni a lovat, az
Megpallótni a szobát, folyosót. Gerendákkal megpal- ökröt. Megpatkólni a sarut, csizmát. V. ö. PATKÓL.
Itftni a hidat. A sáron utczákat megpattózni. V. ö.
MEGPATTAN, (meg-pattan) ősz. önh. Egy patPALLÓ.
tanás, vagy beszakadás történik valamely kemény tesMEGPALOL, 1. MEGPALL.
ten. Megpattant a kerék talpa. Megpattant a hordó
MEGPANASZOL, (meg-panaszol) ősz. áth. 1) abroncsa. Különbözik tőle: elpattan ; mert ez alatt
Valamit panaszképen megmond. A gyermek megpana- azt értjük, midőn a szakadás által a kemény test részolja anyjának, ha valaki bántja. A sérelmet, bajt szei egészen elválnak; megpattanás által pedig vamegpanaszolni részvevő barátunknak. 2) Másnak vala- lamely kemény test csak részben s aránylag kis hemely éldeletet megirigyel, vagy szemére vet. Nem lyen reped meg, a nélkül hogy a megrepedés a rékell oly kenyér, melynek minden falatját megpana- szek teljes elválását szülné.
stolják. Még ott i» megpanaszolja, ha jó kedvem van.
MEGPECSÉTEL, (meg-pécsétél) ősz. áth. Pecséttel megbélyegez, megerősít valamit. Megpecsételni
V. 5. PANASZ.
MEGPÁNTOL, (meg-pántol) ősz. áth. Vasból az oklevelet, a könyveket. Megpecsételni a bizonyítványt.
vagy más fémből készített lemezzel megerősít vala- V. ö. PÉCSÉTÉL.
MEGPÉCZCZENT, (meg-péczczent) ősz. áth.
mit. Megpántolni a kereket. Átv. ért. jól megver. V. ö.
Kilökött ujjbegyével kevéssé megérint. MegpeczczenPÁNTOL.
MEGPAPRIKÁZ, (meg-paprikáz) ősz. áth. Pap- teni az eb orrát. V. ö. MEGFRICSKÁZ.
MEGPÉCZÉGET, (meg-péczéget) ősz. áth. Járikával meghint, megkever, megfűszerez valamit.
Megpaprikatni a levett, a rátottát. Megpaprikázni a tékból valakit megütöget. Balaton mellék! szó. V. ö.
kenyeret, szalonnát, csirkebecrináltat. V. ö. PAPRIKA. PÉCZÉGET, PÉCZCZEN.
MEGPÉCZÉZ, (meg-péczéz) ősz. áth. Péczével
MEGPARANCSOL, (meg-parancsol) ősz. áth.
Felsőségi hatalomnál fogva meghagyja valakinek,hogy vagy péczékkel ellát, megjelel. V. ö. PÉCZE.
MEGPÉCZKÉL, (meg-péczkél) ősz. áth. 1)
bizonyos dolgot tegyen meg. Megparancsolni a szolKilökött njjhegygyel megtaszít, megüt valamit. Meggának, hogy fát vágjon. V. ö. PARANCSOL.
MEGPARGOL, (meg-párgol) ősz. áth. Párgolva peczkelték az orrát. 2) Peczekféle szeggel megtámaszt,
megfeszít, megerősít valamit. V. ö. PECZÉK.
megfőz, elkészít; a párgolást elvégzi.
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MEGPÉCZKÉZ, (mcg-péczkéz) ősz. áth. l)Peezál módjára megbegyez. 2) Pechekkel megtámaszt,
meg- vagy kifeszít valamit.
MEGPÉDÉB, (meg-pédér) ősz. áth. Pederve
megsodor.
MEGPÉDÉRÍT, (meg-pédérít) ősz. áth. Valamely vékony, hajlékony szálas testet pederve megigazít. Megpedertíeni a bajutzt. Megpedertteni a kendert,
a fonalat. V. ö. PÉDÉRÍT.
MÉGPEDIG, (még-pedig) ősz. kötszó. Valamely
mondathoz az értelem hatását erősbitő vagy közelebbről meghatározó körülményt ezen öszvetett kötszó val szokás kapcsolni. Megmondtam én azt neki, mégpedig többször. Akarom, hogy ett elvégezd, mégpedig tüstént. A két szót külön is írhatjuk : még pedig. Sokan
,és pedig' szókkal cserélik föl, de ez a német ,und
zwar' utánzása.
MEGPÉLDÁZ, (meg-példáz) ősz. áth. Régiesen
ám. jelképes beszédben mond el. „Ki megpéldázva
vagyon Szent Mojsesnek elő' (első) könyvében." (Na
dor-codex).
MEGPELEL, (meg-pelel) 1. MEGPALL.
MEGPÉLYHÉSÉDIK, (meg-pélyhésédik) ö*z.
k. Tulajd. ért. a madárfinak pehelyféle puha tollai
nőnek. Megpelyhetednek a libák. Átv. ért. mondjuk
ifjúról, midőn bajsza, szakálla, stb. mohosodui kezd.
V. ö. PEHELY.
MEGPENDÍT v. - PENDÍT, (uieg-péndít) ősz.
áth. Szoros ért. mondják oly hangszerekről vagy más
testekről, melyek pengenék, midőn valaki érinti, megüti, megrezegteti..3/egpen<iftem a ctimbalmot, a czitarát,
a sarkantyút. Átv. ért. valamely dolgot szóval megemlít, megérint, s mintegy alkalmat ad rá. hogy mások
bővebben szóljanak hozzá. V. ö. PENDÍT.
MEGPÉNDÜL v. —PENDÜL, (meg-péndül)
ősz. önh. Bizonyos hangszer, illetőleg húr vagy érez
rezegtetés által pengeni kezd. Megpendül a czimbalom, a czitara. Az SszveUtött tarkakon megpendül a
sarkantyú. Márványasztalra dobva megpendlllnek az
etUtt húszasok. V. ö. PENDÜL.
MEGPENÉSZÉDIK, (meg-penészedik) ősz. k.
A penész meglepi. Megpenészedik a nedvet helyen tartott kenyér, csizma. 1. PENÉSZ.
MEGPENÉSZÜL, (meg-penészül) ősz. önh. 1.
MEGPENÉSZÉDIK.
MEGPÉNGET, (meg-pénget) ősz. gyak. áth.
Eszközli,hogy gyakran pengjen valami. A nyalka legény
megpengeti a tánczban sarkantyúit. V. ö. PENGET.
MEGPÉNZÉL, (meg-pénzél) ijsz. áth. Határozott alakban és visszaható névmással használtatik, pl.
megpénzeli magát, azaz sok pénzt gyűjt, szerez magának.
MEGPENYHED, (meg-penyhed; ősz. önh. Meglepi a penész, megpenészesedik. Megpenyhedt a kenyér.
(Szabó D.) V. ö. PENÉSZ, PENYHED.
MEGPÉRDÍT v. —PÉRDIT, (meg-pérdít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valami megperdüljön. Megperdíteni át őr tó t. (Szabú D.}.
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MEGPÉRDÜL v. —PERDÜL, (meg-pérdfiT
Perdülni vagyis körülforogni kezd. V. ö. PERDÜL.
MEGPÉRÉL, (meg-pérél) ősz. áth. Valakit t
törvény rendes utján perbe idéz. Megperelni a jSsetni
vonakodó adott, a kártevő tzomtzidot. V. ö. PEREL.
MEGPÉRGÉL, (meg-pérgél) ősz. áth. Valamit
tűznél megpirít, vagy kevéssé megéget Megpergelm
nyárton a tzalonnát. A forró kemencze megpergelie a
ruhát. Különösen némely ételeket saját gőzükben,
maguk levében pirít meg. Megpergelni a káposztát, étibét, bárányt, borjút. V. ö. MEGPERZSEL.
MEGPÉRGET, (meg-pérgetj ősz. gyak. áth. l
Pergetve, azaz kerekben megforgat valakit v. vak
mit. Tánczban megpergetni a leányt. Bottal megpergetni a karikát. 2) Midőn a per gyök hangutánzó,
ám. per hangon megrezegtet bizonyos eszközt. Mtgpergetni a dobot. V. ö. PEREG.
MEGPÉRKED, (meg-pérked) ősz. önh. A rekkeiiő hőség és szárazság miatt fű és gabona elaszik,
megpergelődik.
MEGPÉRKÉL, (meg-pérkél) ősz. áth. I. MEG
PERGEL.
MEGPERZSEL, (meg-pérzsél) ősz. áth. Valamely testnek szőrét, haját, kérgét stb. tüzöii megégeti, megpirítja. Megperzselni szalmatüzsel a megVlt
disznót. A kicsapott láng megperzselte a fÜtS haját.
Megperzselni a botnak szánt faágat. V. ö. PERZSEL.
MEGPÉRZSÉLÖD1K , (meg-pérzsélődik) ős*,
belsz. Tüztöl, lángtól, forró testtől érintve megpirul,
megég. AíegperzselödStt a haja. V. ö. PERZSEL.
MEGPÉSÉL, (meg-pésél) ősz. áth. Pesael leönt,
becsúnyít.
. MEGPESHED, (meg-peshed) ősz. önh. Valamely lágyabb tömegű, s nyirkos test a nedvek megromlása következtében megsavanyodik, megbödősödik, megpenészesedik. Vastaghangon: megposhad. Megpeshed az állott és keletlen tészta. Megpeshed a tisztátalanul tartott káposzta. V. ö. PESHED.
MEGPÉTTÉGET, (meg-péttéget) ősz. áth. S»urkált, varrt, festett stb. pontokkal, jegyekkel megtarkáz valamely testet. Gombostűvel megpettégetni a hűnzöpapirt. A festett falakat megpettégetni.
MEGPÉTTYÉGET, (meg-péttyéget) ös«. áth.
1. MEGPÉTTÉGET.
MEGPEZSDÜL v. —PÉZ8DÜL, (meg-péz«dül) ősz. önh. Pezsgésnek indul, peMegni. kezd. Megpezsdült bennem a vér. Megpezsdül a víz, Győr vidékén ám. hirtelen árad.
MEGPIHEN, (tneg-pihen) ősz. önh. A fáradság
után kipihegi magát; dolgozni megszün. Sebes gyalogolás, erős munka után megpihenni. Egy keoesté pihenjünk meg, azután folytassuk utunkat. V. ö. P1HES.
PIHÉG.
MEGPIHENÉS, (meg-pihcués) ősz. fű. Fáradság
utáni megnyugvás, főleg a végett, hogy magunkat kipihegjük, kifújjuk.
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MEGPISZKOL, (meg-piszkol) ősz. átb. Átv.
MEGPIHESÉDIK, (meg-pibesédik) ősz. k. 1)
Testét finom pöhölyféle szőr lepi be. V. ő. Pffl, PIHE. ért valakinek becsületét rágalommal, gyalázattal il2) Midőn gyöke a hangutánzó jn%, ám. gyöngébb nemű leti, s mintegy erkölcsi piszokkal becaonyfrja. Nyilköhicselés éri el.
vánot helyen, hírlapban megpittkolni valakit. V. ö.
MEGPIKKELYÉZ, (meg pikkelyes) ősz. átb. P1SZKOL.
Pikkelyhez hasonló müvei tarkáz valamit MegpikMEGPISZONYODIK, (meg-piszonyodik) ősz.
kdyesnd a hadi ritakot, a karod tíngüt. V. ő. PIK- k. A székelyeknél 1) ám. megpiszkosodik, rozsdásoKELY.
dik, penészedik. Ét a ttilva megpittonyodoU. (Kriza
MEGPIKÓSODIK, (meg-pikósodik) öu. k. Tré- J.). Nálunk szokottabban a gyümölcsről: megrogydfás nyelven ám. megrészegszik, megittasodik. Más- todik pl. a dinnye; a fű- s fanemnekről: megrökönyökép : megpitifotodik,
megkotyogótodik stb. V. ö. dik. 2) Ferenczi János szerént kissé megváslik vagy
PIKÓS.
mocskosodik. Meg tem piaonyodott a köiUStSm.
MEGPISZSZEN,(meg-pbzszen) ősz. önh. ^isz'-t
MEGPILISZNYÉDIK, (meg-piliaznyédik) ősz.
k. A székelyeknél ám. megpenészedik; különösebben mint legkisebb hangot nyilvánít Aftg ne pinttenj vagy
mondják a kenyérről, mikor az hosszas tartás után meg- meg se pitttsenj, azaz még csak legkisebb hangot se
penészfilvén, mintegy szösz forma alakúvá lesz rajta adj (mint ,meg se moczczanj* ám. legkisebb mozdua penész. (Kriza J.). Máskép ugyanott: Megpiritatyé- latot se tégy).
dác, megpimpótodik.
MEGPITLIZ, (meg-pitliz) ősz. áth. Pitiivei, azMEGPILLANT, (meg-pillant) ősz. áth. Pilláit az malomszitával a derczés, korpás lisztet megtiszfölemelve észre vesz, és meglát valakit v. valamit V. títja.
MEGPOFOZ, (meg-pofoz) ősz. áth. Valakit egy
ö. PILLANT.
MEGPILLANTÁS , (meg-piHántás) ősz. fa. vagy többb pofoncsapással illet, megbüntet, meggyaCselekvés, vagyis az érzéki tapasztalás azon neme, láz. A mocskot ttáju kötekedőt megpo/ottdk. V. ö. POmidőn valamit pillantva látunk meg, és veszünk ész- FOZ.
re. V. ö. PILLANT.
MEGPOFOZÁS, (meg-pofozás) ősz. fn. CselekMEGPILLOGAT, (meg-pillogat) ősz. áth. Pil- vés, illetőleg megbüntetés, meggyalázás, midőn megUit többszőr fölemelve megtekint valamit, vagy in- pofoznak valakit V. ö. MEGPOFOZ.
teget valakinek. V. ö. PILLOGAT.
MEGPOMHAD, (meg-pomhad) ősz. önh. A széMEGPIMPÓSODIK, (meg-pimpósodik) I. MEG- kelyeknél ám. megdagad, pl. a ló lába. (Kriza J.).
PILISZNYÉDIK.
MEGPONDRÓSODIK, (meg-pondrosodik) ősz.
MEGPERICSKEL, (meg-piricskel) ősz. áth. Pi- k. Pondrók teremnek meg benne. Á» avat staloima,
rié* nevű lapiokával megvereget MegpirictkeM a a vett tojt, a túlérett eteiretnye megpondrótodik. Mástantálán otkolagyermek tengerit.
kép : megkvka&otodik, megférgetedik.
MEGPIRÍT, (meg-pirít) ősz. átb. 1) Tűznél,
MEGPONTOZ, (meg-pontoz) ősz. áth. Pontoklángnál pirosra süt valamit (bevégzetten). Megpiríkal megjegyez vagy megtarkáz. Megpontomi némely
tani a ualotmát, kenyeret. Megpirítani a rántáit. 2) magánhangtókat. Tintával megponíomi a papirt. GomMegszégyenít, vagyis eszközli, hogy valaki elszégyebettüvel megpontovű a» almát. V. ő. PONT, PONne\je magát, egyszersmind arczát elfussa a vér. RéTOZ.
giesen megportí vagy megporéjt alakban ám. megpiMEGPORCZOGAT, (meg-porczogat) ősz. gyak.
rongat, megfedd. V. ő. PIRÍT.
áth. Valamely ropogós testet fogaival megrág. A dit*MEGPIRIZNYÉDIK, 1. MEGPILISZNYÉDIK. nók megporctogatják a makkot, kukoríotát. A» evet
MEGPÍBONGAT v. —PIRONGAT, (meg-pí- megporctogatja a mogyorót. V. ö. PORCZOGAT.
rongat) ősz. gyak. áth. Szemrehányások által eszközMEGPORCZOSODIK, (meg-porczosodik) ősz.
li, hogy valaki elszégyenelje magát, és arcza elpirul- k. Az állati vagy növényi test oly keménységűvé lejon. V. ő. PÍRONGAT.
szen, melyet jwres-nak, vagy poretogó-iaUt mondunk.
MEGPÍHONGATA8 v. —PIRONGATAS, ^meg- V. 6. PORCZ.
MEGPORÉJT, azaz MEGPORÍT, (meg-porít)
pfrongatás) ősz. fn. A szidásnak, feddésnek azon neme, mely az illető bűnösben leginkább a szégyenér- ősz. áth. Régiesen ám. megfed, megpírongat »Megwtet törekszik fólgerjeszteni. V. ö. PÍRONGATÁS. porejtá a szelet" (Tatrosi codez). Alkalmasint .megMEGPIROSODIK, (meg-pirosodik) ősz. k. Pi- pirít' szóból módosult, mely mai szokással ám. megros szmfivé leszen. Némely gyümölctök megpirotod- szégyenít, s régi értelmében megfelel a mai ,megpiStégyenletében megpirotodott át arcta. V. ö. PI- rongat' igének, mely mint látjuk, .megpirít' szóval
egy eredetű; és csakugyan a Debreczeni LegendásMEGPIRÚL, (meg-pirúl) ősz. önh. 1) Férgeié* könyvben is ,pirongat* helyett ,porongat' áll.
MEGPORHANYÍT, (meg-porhanyít) ősz. áth.
Utal piros szint kap. Tűméi megpintl a ttalonna, a
toqeruekt. 2) Szégyen miatt a vér arczaba tolul; Porhanyúvá tesz (bevégzetten). M«gporha*ytiani a
máskép: elpirul.
roftOyott, mielőtt megtUtnék.
AX1D, »AOT 8ZÓTÍB IV. KÖT.
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MEGPORHANYÚL, (meg-porhanydl). Porhanyúvá lesz (bevégzetten). V. 5. PORHANYÚ.
MEGPORÍT, 1. MEGPOREJT.
MEGPOROZ, (meg-poroz) ősz. áth. Porral meghint valamit. Megporozni a nedves írást. Megporotni
a feltárolt pallót. Megporozni (lőporral) óz attikákat,
a puska serpenyőjét. V. 5. POROZ.
MEGPOSHAD, (meg-poahad) ősz. önh. Valamely nyirkos test, vagy nedvesség megáporodik, megrohad, és megbfidösödik. Megpothad a keletlen tészta.
Megpothad a mocsara* vto, a megf&ledt zöldség, a tisztátalanul tartott hordóbeK kápostta. V. ö. POSHAD.
MEGPOSHASZT, (meg-poshaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megposhadjon. V. ö. MEGPOSHAD.
MEGPÓZNÁZ, (meg-póznáz) ősz. áth. A baglyát, asztagot, kazalt beléjök szúrt póznákkal megerősíti. Ezen póznák sajátságos neve: mereklye.
MEGPÖCZCZED , (meg-pöczczed) ősz. önh.
Győr vidékén ám. megdagad. A székelyeknél: m«gpomhad.
MEGPÖCZKÖL, 1. MEGPÉCZKÉL.
MEGPÖDÖR, MEGPÖDÖRÍT, l.MEGPÉDÉR,
MEGPÉDÉRÍT.
MEGPÖK, (meg-pök) ősz. áth. Lásd : MEGKÖP.
MEGPÖKDÖS, (meg-pökdös) ősz. gyak. áth. 1.
MEGKÖPDÖS.
MEGPÖRGÖL v. MEGPÖRKÖL, 1. MEGPÉRGÉL.
MEGPÖRÖL, (meg-pöröl) ősz. áth. 1. MEGPÉRÉL.
MEGPÖRZSÖL, 1. MEGPERZSEL.
MEGPÖSÖL, 1. MEGPÉSÉL.
MEGPÖTKÖD, (meg-pötköd) ősz. átb. Megbököd, megszurdal. V. ö. PÖTKÖD.
MEGPÖZSDÜL, 1. MEGPEZSDÜL.
MEGPREMÉZ, (meg-préméz) ősz. áth. Valamely ruhára prémet varr. Megprémezni a, mentit.
Nyusztbörrel megprémezni a bundát. V. ö. PRÉM.
MEGPRÉSÉL, (meg-présél) ősz. áth. Préssel
megnyomdos, meglapít. Megpréselni át asztalruhákat.
MEGPRÓBÁL, (meg-próbál), ősz. áth. 1) Valamit a végett teszen, hogy megtudja, miként sikerül,
ha czélirányos-e vagy nem. Megpróbálom, ha fel tudok-e máttni ezen fára. Próbáljuk meg az új kocsit,
hogyan jár. Az új gépet megpróbáltam, s jónak találtam. Tisztább magyarsággal: megkísért. 2) Különösen valamit merény gyanánt teszen. Ezt meg ne próbáld (ezt ne merészeld) tenni. 3) Valamit más módon
mint igazat, megmutat, bebizonyít. A számadás, számvetés pontosságát, hibállanságát megpróbálni, pl. ha kivonásban a kivont részt (különbözetet) azzal, mely az
egészből kivonandó volt, ismét öszveadjuk, mi által
ismét az egésznek kell elétünnie.
MEGPRÓBÁLÁS, (meg-próbálás) ősz. fn. Cselekvés, mely által megpróbálunk valamit. V. ö. MEGPRÓBÁL.
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MEGPRÓBÁLKOZIK, (meg-próbálkozik) ősz.
k. Valakivel v. valamivel megmérkőzik, azaz próbára teszi, ha bir-e oly erővel, mely az ellenerőt legyőzni képes legyen. Ily emberrel, mint te, akár hárommal megpróbálkozom.
MEGPUFÁL, 1. MEGPUFOL.
MEGPUFOGAT, (meg-pufogat) ősz. gyak. átb.
Gyakori puf hangú ütéssel megver valakit v. valamit.
Megpufogatták a hátát.
MEGPUFOL, (meg-pufol) ősz. áth. Pof viazhangu ütleggel megver, megdönget. Megpufoltdk rajta a ködment.
MEGPUHÍT, (meg-pnhít) ősz. áth. Valamely
kemény testet ütés, nyomás, áztatás, főzés stb. által
puhává tesz. Sulyokkal megpuhtíani a rostélyost. Szalmában megpuhtíani a vaczkort. Forró lúgban megpuhüani a nyers taplót. Nyomkodva megpuhtíani a vicutt.
Átv. ért. valakit megpuhüani, ám. igen megdöngetni.
MEGPUHUL, (meg-pnhúl) ősz. önh. Keménységét, szívósságát elvesztvén, puhává leszen. FSfé*
által megpuhul a hús. Állásban szalma között megpuhul a vaczkor. V. ő. PUHA.
MEGPUKKAN, (meg-pnkkan) ősz. önh. Mondják levegővel, vagy nedvvel tölt vékony héjn, vagy
bőrfi testekről, midőn púi-féle tompa hangon megrepednek. Megpukkan afelfutt hólyag, duda. Megpukkan ÓM öszvenyomott tojás, szilva. Átv. ért alkalmazzák igen haragos emberre is. Úgy mérgelődött, majd
megpukkant.
MEGPUKKANT, (meg-pukkant) ősz. átb. Eszközli, hogy valami megpukkanjon. V. ö. MEGPUKKANT.
MEGPÚPOSODIK, (meg-púposodik) ősz. k. Púpossá lesz (bevégzetten).
MEGPURHÁSODIK, (meg-purhásodik) ősz. k.
Kizárólag csak fákról mondják, midőn beleik megrohadnak, s porhanyókká lesznek. A vén füzek rendesen
megpurhátodnak. V. ö. PURHA.
MEGPUSZTÚL, (meg-pusztúl) ősz. önh. Régiesen ám. megfosztalak. „Magzatomtól megpusztolok."
(Nádor-codex). A régieknél az — ül, —ül végzeta
önható ige 'gyakran még —tat, —tét kiilszenvedő
képzőt is vészen föl. „Menden ország önön benne
mcgoszlatott, megpusztóltatík" (desolabitur).

MEGPUFOL , (meg-püfól) Lásd : MEGPUFOL.
MEGRABLÁS, 1. MEGRABOLÁS.
MEGRABOL, (meg-rabol) ősz. áth. Ingó vagyonától erőszakkal megfoszt valakit. Az lUondUók
megrabolták az utasokat.
MEGRABOLÁS, (meg-rabolás) ősz. fn. Erőszakos cselekvés, midőn valakit megrabolnak. V. ö. MEGRABOL.
MEGRÁCSKOTOL, (meg-rácskotol v. — rácskál) ősz. átb. A székelyeknél ám. megrágcsál. (Kriza János).
MEGRÁG, (meg-rág) ősz. áth. Valamely teste
fogaival apró részekre őröl, vagy mcglikgat, megron
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gil. Megrágni a szárat kenyeret. A kutya megrágja a
csontot. ÁM egerek megrágják a szalonnát. A t*ú megrágja áfát. Átv. éri népiesen szólva, ám. valamit jól
megfontol, minden oldalról megforgat Rágd meg
előbb a Hót, azután mondd ki T. pSkdki. (Km.). Rágjuk meg jól a dolgot. Van ily közmondás is : megrágta a ttjjat, azaz nem tartotta szavát
HEGRAGAD, (1), (meg-ragad) ősz. áth. Valamit hirtelen és erősen megfog. Megragadni a tolvajt.
Megragadni a szilaj ló kantárát.
,, Ottan megragadja kezén szerelmesét,
Jó lovára veszi, és kimenni siet"
Zrínyi.
Átv. ért a kedélyt s nemesebb érzést hatásteljesen
megindítja, megkapja. V. ö. RAGAD áth.
MEGRAGAD, (2), (mint föntebb) ősz. önh.
Szurkos, enyves, lépes, s hasonló test egy másikhoz
tapadva marad. V. ö. RAGAD önh.
MEGRAGADÓ, (meg-ragadó) ősz. mn. Aki
.vagy ami megragad. Átv. ért. az érzést átható, megindító.
MEGRAGAL, (meg-ragal) ősz. áth. Szájig érő
vizet lábbegyen általgázol. Próbáld, megragalhatod-e a
vitet (szegedi szó), azaz eléred-e láboddal a fenekét
(mintegy : megragaszkodhatol-e láboddal a fenekébe).
MEGRÁGALMAZ, (meg-rágalmaz) ősz. áth.
Rágalommal megszólni, megbecstelenítni, meggyalázni
akar valakit V. ö. RÁGALOM.
MEGRAGASZOL, (meg-ragaszol) ősz. áth. Ragaszszal megken, behúz valamit Enywel, szurokkal,
csiritsel megragaszolni bizonyos tetteket.
MEGRAGASZT, (meg-ragaszt) ősz. áth. Rá
gaszszal bizonyos testhez köt valamit, vagyis két
vagy több testet öszvecsatol. Megragaszolni a bekötött
könyv tarkát. Enyvvel megragaszolni a* asttalosmiíveket. V. ö. RAGASZ.
MEGRÁGCSÁL, (meg-rágcsál) lásd: MEGRÁGD08.
MEGRÁGDOS, (meg-rágdos) ősz. gyak. áth.
Folytonosan, vagy gyakran rágva megrongál, vagy
részekre morzsol, tördel stb. valamely testet A molyok megrugdosták a ruhákat. A nyulak télen megrágdották a gyönge elemeteket. V. ő. RÁGDOS.
MEGRÁGIC8ÁL, (meg-rágicsál) 1. MEGRÁGDOS.
MEGRAGYÁSODIK v. MEGRAGYÁDZIK,
(meg-ragyásodik v. —ragyádzik) ősz. k. Ragyássá
lesz (bevégsetten); különösen mondják némely gyümölcsről s gabonáról. V. ö. RAGYA.
MEGRAJaiK, (meg-rajzik) Ősz. k. Mondják
ménekről, midőn rajt eresztenek. V. ö. RAJ.
MEGRAK, (meg-rak) ősz. áth. 1) Valamely jármüvet holmi jószággal megterhel. Megrakni a hajét
gabonával, a szekeret szénával. 2) Bizonyos helyet valamivel megtolt Megrakja a zsebét pénzzel. A várat
megrakták Srtereggel és eleséggel. 3) Átv. ért valakit
jól megszid, vagy jól megver. 4) Szintén átv. ért.
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megrakni a táncsot, ám. legényesen, tombolva megjárni, megropni.
MEGRAKODIK, (meg-rakodik) ősz. k. Szállítás végett bizonyos terhet valamely járműre vagy baromra föltetéz, vagy saját hátára, váltaira vesz. A
szénahordó béresek már megrakodtak. Ha az egyik hajón megrakodtatok, fogjatok a marikhoz. V. ö. RAKÓDIK.
MEGRÁMÁZ, (meg-rámáz) ősz. áth. Rámával,
azaz kerettel ellát valamit Megrámázni a képéket,
tükröket.
MEGRÁNCZIGÁL, (meg-ránczigál) ősz. áth.
Ránczigálva megmozgat, meghúzgál valamit vagy
valakit.
MEGRÁNCZOL, (meg-ránczol) ősz. áth. Bizonyos testet ránczokba húz, ránczba szed. Megránczolja a homlokát, illetőleg, homloka bőrét. Megránaeolni
a szoknyát, gályát, Ung ujjait. V. ö. RÁNCZ.
MEGRÁNCZOSODIK, (meg-ránczosodik) ősz.
k. Ránczokba zsugorodik, megredősödik. Megránceotodik a bőre.
MEGRÁNDÍT v. —RÁNDÍT, (meg-rándlt) ősz.
áth. Hirtelen alkalmazott, de nem nagy erővel megmozdít valamit Megrándtíani valakinek köntöse acélét.
Különösen, az állati testnek csuklóit egy kevéssé,
vagy kis időre rendes belyzetökből kimozdítja. Félre
lépvén megrándította bokában a lábát. V. ö. RÁNDÍT.
MEGRÁNDÚL v. — RÁNDUL, (megrándál) ősz.
önh. Hirtelen, de nem nagy erejű megkapás által helyéből kimozdul valami. Különösen, mondják
az állati test csuklóiról, midőn némi erőszak következtében kicsnklanak. FeldtíUslcor megránduU vállban
a karja. V. 6. RÁNDUL.
MEGRÁNGAT, (meg-rángat) ősz. gyak. áth.
Gyakran rántva megingat, megmozgat valakit v. valamit A veszekedSk megrángatják egymást. A gyermekek üstökéit megrángatni. V. ö. RÁNGAT.
MEGRÁNKODK, (meg-ránkodik) ősz. k. Megrázkodik; mondják különösen a gyermekről. Székely
szó. (Ferenczi J.).
MEGRÁNT, (meg-ránt) ősz. áth. 1) Hirtelenül
maga felé von valakit v. valamit. Megrántani a küzdő
társat. Megrántani a szilaj ló száját. Megrántani a
szekeret. 2) A testnek valamely csuklóját rendes helyzetéből kimozdítja. Emelésben megrántotta a karját.
3) Átv. ért valakit bizonyos szolgálatért túlságosan
megfizettet Némely nagy váron pincsérek megrántják
a vendégeket.
MEGRÁSPOL, (meg-ráspol) ősz. áth. Ráspoló
nevű vas eszközzel megsimít, megegyenget, megvékonyít valamit Megrátpolni a stéget, a ló körmét. V. ö.
RÁSPOL.
MEGRÁZ, (meg-ráz) ősz. áth. Erősen ideoda
vonogatva meginogtál, megreszkettet, megremegtet
valakit v. valamit Megrágni a fát, hogy gyümölcse
lehulljon. Megrázni a csömörös embert. Erősen megrázta öt a hidegláz. Mérgében megrázta a fejét. Gergely
megrázta a szakállát, ám. Gergely napján hó esett.
22*
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MEGREKESZT, (meg-rekeszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megrekedjen, vagyis valahol benrekedjen. Ma szokottabban elreketzt. Régebben a várat megrekettteni annyit tett, mint körülvenni, körülfogni (t i. hadi erővel), megszállani. „Minthogy Tokaj várában benne az ellenség, végezte azt az ország,
hogy azokat Zemplin, Szabolcs és Ungh vármegyék,
azon vármegyékben lakozó urak segétségével rekeszszék megh." (Bocskay-féle szerencsi országgyűlés határozata 1605-ben).
MEGREKKEN, (meg-rekken) ősz. önh. 1. HEGREKED.
MEGREKKENT, (meg-rekkent) ősz. áth. Észre
nem véve valakit erősen megüt pl. karóval vagy bottal. Székely szó. (Incze József)MEGRÉMÍT v. —RÉMIT, (meg-rémít) ősz.
áth. A képzelődésben legnagyobb fokú félelmet, rettegést gerjeszt Bitonyos halál által megrémíteni valakit. Itt * meg felváltható el igekőtővel. V. ö. RÉMÍT.
„lm, a hatalmas jött, és ráütött,
MEGREMLJK, (meg-rémlik) ősz. k. A képzcSúlyos csapása megráz kódtáti
lődésnek rémképen feltűnik valami, s azonnal elA tompa halványt"
múlik.
Vörösmarty, Árpád ébredése.
MEGRÉMÜL v. —RÉMÜL, (meg-rémftl) ősz.
önh.
Képzelődésében
legnagyobb fokú félelem és retMEGRÁZÓDIK, (meg-rásódik) ősz. belsz. Beltegés támad. A gyűkotok láttára megrémülni.
ső megindulásnál fogva egyes remegősbe, reszketésbe jön. A tütokádó hegy kerül megrátódik a föld. A
„A kutyáktól űldöztetve
A megrémült vad fut-rut"
régieknél az —ódik végzetű ige gyakran még —tat
külszenvedő képzőt is vesz magához. „Menden, ki
Kisfaludy S.
esendik a kőre, megrázottatik" (megrázódtatik — V. ő. RÉMÜL.
conquassabitur. Tatrosi codez). V. ö. RÁZÓDIK.
MEGRENDEL, (meg-rendél) ősz. áth. MegpaMEGRÁZOGAT, (meg-rázogat) ősz. gyak. áth. rancsolja, vagy intézkedést tesz, hogy valami bizoGyakran, vagy ismételve, vagy többeket megráz. Meg- nyos helyen és időben meglegyen, elkészüljön, elkülrátogatni a tzüvafákat. Megrátogatni a töltött ttako- dessék, általában megtörténjék. A hadtereg Mamára
kat. Megrátogatni a nyomtatott nalmát. Megrátogatni kellő mennyüégU liutet, bort, MM, ruhát megrendelm.
roftában a gabonát. Átv. ért képességének megvizs- A keretkedSnél bitonyot árukat megrendelm. V. ő. RENDEL.
gálása végett kikérdez. V. ö. MEGRÁZ.
MEGRENDELÉS, (megrendelés) ősz. fn. PaMEGREBBEN, (meg-rebben) ősz. önh. 1) Rebbenve megpezsdül, pl. a szív, az örömtől. 3) Hirtelen rancsolás, meghagyás, vagy intézkedés, mely szerént
de csak kis mértékben megfélemttl. 3) A viselős asz- megrendelünk valamit V. ö. MEGRENDEL.
szonynak ménében a magzat legelsőbben megmozdul.
MEGRENDELVÉNY, (meg-rendélvény) ősz. fc.
(Tájszótár).
Megrendelő levél.
MEGREDDEN, régiesen ám. megretten,-1. ezt
MEGRENDÍT v. —RENDIT, (meg-rendít) ősz.
MEGREDVESÉDIK, (meg-redvesédik) ősz. k. áth. Eszközli, hogy valami rengjen, azaz erős, rázkóKizárólag fa- és csontnemtt testekről mondják, midőn dó mozgásba jőjön. A mennykSctapát megrendíti ős abmegromlanak, megporhásodnak. Megredvetedik a vén lakokat, ajtókat. A rohanó lovagok megrendítik a fölfűz, a rőt* fog. V. ő. RED VÉS.
det. Átv. ért. a kedélyt rendkívüli mozgásba hozza,
vagy az akarat szilárdságát megingatja. Ily veaeTy
MEGREFEL 1. MEGRŐFÖL.
MEGREGÉZ, (meg-regéz) ősz. áth. Valaminek képet megrendíteni a bátrabb férfit it. V. ő. RENDÍT.
napját (reggelét) meghatározza. Megregetni a találMEGRENDÍTÉS v. — RENDITÉS, (meg-renkozót napját. Kevéssé ismert szó.
dítés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg hatás, benyomás,
MEGREKED, (meg-reked) ősz. önh. Valamely mely valakit vagy valamit megrendít V. ő. MEGcsőféle nyilas vagy üreg betömődik. Megreked a pi- RENDÍT.
pattdr, a etatorna, a kútetS. Megreked a torok, midőn
MEGRENDÜL v. —RENDÜL, (meg-rendttl)
bedagad, s a lélekzést nehezíti, vagy megakadályoz- ősz. önh. Nagyobbféle erő és megrázás következtéza. Megreked a izék, midőn valaki szükségét nem vé- ben rengőve leszen valamely szilárd állású test Át
gezheti. Megreked a viteletctd. V. ö. REKED.
ágyulüi>é»re megrendülnek az épületek. IdvettíSnk halaAa orotlán megrótta teremjél. A göröngyfo üt megrázta a koctü.A rótt paripa megrágta a lovagot. V. 5.
RÁZ.
MEGRÁZKÓDIK, (meg-rázkódik) ősz. belsz.
Belső részeinek hevesebb, élénkebb mozgása miatt
egész valója megrendül, mi kivált akkor történik, ha
a kedélyt hirtelenfil valamely kedvetlen érzés, vagy indalat lepi meg. Nagy ijedétkor, elbonadátkor, megundoroddskor megrázkódni. Didergő hidegben megrázkódni. Valamely kegyetlenség láttára megrátkódm. V. 3.
RÁZKÓDK.
HEGRÁZÓDÁS, (meg-rázódás) ősz. fh. Szénredő állapot, midőn valaki vagy valami megrázódik. A
megrátkódáfiól abban különbözik, hogy ez tartósabb
vagy erősebb, amaz egyszerűbb megrázásra vonatkozik.
MEGRÁZKÓDTAT, (meg-rázkódtat) ősz. mivelt Eszközli, hogy valaki v. valami megrázkódjék.
A hidegláz megrátkódtatja a beteget. A rémUlét megrátkódtat bennünket.
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lator megrendült a föld. Átv. ért megrendül át ember,
MEGRÉSZEGŰL, (meg-részegfil) ősz. önh. I.
midőn akaratán, szilárdságán, elhatárolásán erőszak MEGRÉSZEGSZIK.
történik, s mintegy ingadosni kezd.
MEGRESZEL, (meg-reszel) ősz. áth. RaspolyMEGRENDÜLÉS v. —RENDÜLÉS, (meg-ren- lyal vagy ilyféle eszközzel valamely kemény testet
dfilés) ősz. fit. Állapot, midőn valami T. valaki meg- megdörzsöl, hogy egy része elhulljon, hogy elporlódrendül. A föld megrendülőt ÍSbb mérföldnyi távoltág- jék, vagy hogy simább, hegyesebb, élesebb legyen.
Megrettelni a ló körmét. Megrettelni a Tculet ttakáüát.
ra érették. V. S. MEGRENDÜL.
MEGRENGET, (meg-renget) ősz. gyak. áth- Megreuelni a ftoréitt. Megrettelni a füstölt túrót, a
Eszközli, hogy folytonosan, vagy ismételve, vagy tormát, a tétstát. Átv. ért. megrettelni a farát, ám.
gyakran rengjen valami. Át ágyulövétek megrengetik ideoda fintorgatni; megrettebti a tánetot, ám. farfína falakat. A* erői cróotor megrengeti a fákat. V. ö. torgatva tánczolni. V. ö. RESZEL.
RENGET.
MEGREPED, (meg-reped) ősz. önh. Valamely
szilárd szerkesettt vagy rostú, vagy szövettt test részei
között rés támad, vagyis az illető részek erőszakosan
elválnak egymástól. Megrepednek a falak. Megreped
a odrot fa, a dettka. Megreped a kétfelé tépett váaon, pottló. Úgy ráhúttak, hogy megrepedt a bőre.
Olyan kövér, majd megreped. Megreped a tzivem. V. ö.
REPED.
MEGREPEDÉS, (meg-repedés) ősz. fa. Állapot, midőn valamely test megreped. V. ö. MEGREPED.
MEGREPEDEZ, (meg-repedéz) ősz. gyak. önh.
Több helyen, vagy egymásután több megreped. A
rotntl épített falak megrepedettek. Nagy ezdrattdgban
át agyagot föld megrepedez. Sok nedvenégtöt megrepedt* némely dinnye. V. ö. MEGREPED.
MEGREPESZT, (meg-repeszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megrepedjen. A mennykSctapát megrepettti a legvattagabb tölgyet i*. Ás ökör bőrét megrtpetttette a ttijottor.

MEGRE8ZKEDTET, MEGRE8ZKETTET,
(meg-reszkedtet v. —reszkettél) ősz. mivelt Eszközli, hogy valaki v. valami reszkedővé legyen. A
félelem, hideglát megrettkedteti a tettet. V. ö. RE8ZKED.
MEGRETTEN, (meg-retten) ősz. önh. Oly yedés lepi meg, melyet váratlan és nagyobb veszély
szokott okozni, s melytől a kedély és test erősebben
megrázkódik. T&tlármára, éjjeli riadóra megrettenni.
A Tatrosi codexben: megredden. „És legottan mend
a nép Jézus (í nélkQl) látván megijede és megreddene"
(ezpavernnt). V. Ö. RETTEN.

MEGRÉSZEGÍTÉS, (meg-részegítés) ősz. fa.
Cselekvés, illetőleg itatás, mely által részeggé tesznek valakit
MEGRÉSZEGSZIK , (meg-részegszik) ősz. k.
Szeszes italtol, vagy valamely bódftó szertől részeggé
lesz. Némely ember egy pohár bortól it megréttegttik.
Erőt dohánytól megréttegedni. V. ö. RÉSZEG.

Sötétben valamely látványra megrettenni. Megretten a
vadait, ha hirtelen felugrik előtte a vad. 2) Mondjuk
holmi vékonyabb rugalmas testekről vagy lemezekről, vagy növényekről, midőn gyöngébben és birtelenfil megrázkódnak. Megretten át ujjal illetett húr.
Megretten át ablak Üvege, ha közelében lontk. Megretten a fa levele. V. ö. REZZEN.

MEGRETTENÉS, (meg-rettenés) ősz. fa. Véletlen veszély által okozott nagyobb fokú megijedés,
mely a kedélyt és testet megrázza. V. ö. RETTEN.
MEGRETTENT, (meg-rettent) ősz. áth. Kedélyt és testet megrázó, nagyobbféle ijedésbe hoz valakit A hirtelen ítélvén megrettenti a hajótokat. A véletlenül elébukott fenevad megrettenti át vtatt. V. ö.
RETTENT.
MEGRETTENTÉS , (meg-rettentés) ősz. fa.
„E két szem is a lelkeket
Cselekvés, melynél fogva bizonyos veszély vagy veTfizével úgy epesztí,
szélyt hozó lény megrettent valakit V. ő. MEGRETElszárítja a kedveket
TENT.
S a szivet megrepeszti."
MEGREVED, (meg-reved) ősz. önh. Különösen
Kisfaludy S.
fákról mondjuk, midőn a nedvesség miatt megromlaV. ö. MEGREPED.
nak, megrohadnak, s megpurhásodnak. A vitbe dőlt
MEGRÉSTÍT, (meg-réstít) ősz. áth. Okot ad rá, fák megrevednek. 1. REVED.
hogy valaki v. valami restté legyen. Megrettítem a
MEGREVESÉDIK, (meg-revesédik) ősz. k. V. ö.
ételedet. Megreititeni a lovat. V. ö. RÉST.
MEGREVED.
MEGRÉSTÜL, (meg-réstUl) ősz. önh. Egészen
MEGREZGET, (meg-rezget) ősz. gyak. áth.
re»tté leszen. Sok heverétben megrettül át ember. V. ö. Húrféle, vagy bizonyos lemeznemn testeket rezgeni
BEST.
készt Megretgetni a hegedű, a erimbalom húrjait.
MEGRÉSZEGEDIK, (meg-részegédik) ősz. k. 1. Megrengetni a rétlemett. Megretgetni át ablaküveget.
MEGRÉSZEGSZIK.
V. ő. REZEG.
MEGRÉSZEGÍT, (meg-részegít) ősz. áth. EszMEGREZZEN, (meg-rezzen) ősz. önh. 1) Ijedközli, hogy valaki részeggé váljék. Borral, térrel, pá- tében egy kevéssé megrázkódik, vagy valamely vélet
linkával megréttegUeni valakit. V. ö. RÉSZEG.
len hatásra akaratlanul mozgásba jönnek érző inai.
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MEGREZZENT, (meg-reazent) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki v. valami megrezzenjen, Megrezzenteni a gyümölcsfa körül ólálicodó tuhanczokat. KereplSvel megrettentem a kártevő madarakat. V. ö. REZZENT.
MEGREZZENTÉS , (meg-rezzeutés) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit megrezzentenek.
MEGRIAD, (meg-riad) ősz. önh. 1) Valamely
erősebb hangú fúvó vagy verő hangszer megszólamlik. Megriad a kiirt, a tárogató, a trombita. Megriad
a tábori dob.
„Reggeli éhomra falatozván miskor,
Megriad a kttrtsz6, első harapáskor."
Arany, Buda halála.
2) Hirtelen megijed, vagy megrezzen. A vészharang
szavára megriadni. 3) A Balaton mellékén mondják
a jégről, midőn nagy ropogással megreped, s az ilyetén repedek neve riadó v. riadás. V. ö. RIAD.
MEGRIASZT, (meg-riaszt) ősz. áth. 1) Valakit
megijeszt, s hirtelen megrázkódásra, felugrásra, vagy
épen futásra készt. 2) Erős dorgáló hangon megfedd.
3) Ijesztés által megfutamít. V. ö. RIASZT.
MEGRIBÁL, (meg-ribál) ősz. áth. Valakit keményen megrángat, meghurczol, öltözetét is róla leszakgatva, ide s tova megtépász. Székely szó. (Szabó
Elek, Ferenczi János).
MEGRIBASZT, (meg-ribaszt) ősz. áth. Tájdivatosan ám. megriaszt, azaz megijeszt.
MEGRÍKAT, (meg-rikat) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki rívásra fakadjon. Értékeny bestéddel
megríkatni a halotti gyülekezetet. A gyermeket megríkatni. V. ö, RÍ, RÍKAT.
MEGRIKKAN, (meg-rikkan) ősz. önh. Erős rívó
hangon elkiál^ja magát. Megrikkan a kényei gyermek,
ha bántják. Megrikkan a rigó. Megrikkannak a malactok. V. ö. RIKKAN.
MEGKÍMÉL, (meg-rimél) ősz. áth. A versek
vég szótagjait úgynevezett rímekre szedi. Megrímelni a szSkS és lejtő verseket. V. ö. RÍM.
MEGRIOGAT, (meg-riogat) ősz. áth. Tájdivatosan ám. megriaszt (2] alatt), azaz kemény hangon
megfedd.
MEGRIPACSOSODIK, (meg-ripacsosodik) ősz.
k. Ripacsossá lesz (bevégzetten). V. ö. RIPACSOS.
MEGRI8ZÁL, (meg-riszál) ősz. áth. Riszálva
megmozgat.
MEGRITKÍT v. — RITKÍT, (meg-ritkít) ősz.
áth. 1) A sűrű növéstt testek közöl többet kiirt, kivág, kiszakaszt, stb. s ez által hézagokat hagy közöttök. MegrükÜani az erdőben a fákat. Megrítlctiani a
fák ágait. MegrükÜani a kukoríczát. Megrüktíani a
hajat. 2) Bizonyos sokaságnak számát megkevesbíti,
közbenközben elvesz belőle. MegrükÜani a szekrényben álló könyveket. 3) Valamely sűrű testet nedvvel
fölereszt és hígabbá tesz. Fölöntött lével megrükUani
a rántást. V. ö. RITKA.

MEGRITKUL—MEGROKKAN

348

MEGRITKUL v. —RITKUL, (meg-ritkúl) öaz.
önh. Előbbi sttrü állapota megszűnik. Megritkul a*
erdő, ha több helyen vágják. Megritkul a haj, midőn
hullani kezd. Esőben megritkul a szívós sár. Néha ám.
megkevesedik, előbbi száma megfogy. Hol tok a vadast, ott megritkulnak a vadak.
MEGRIVOGAT, (meg-rivogat) ősz. áth. Valakire vagy valamire gyakran rárival; vagy azt rárivalva fenyegeti.
MEGRIZÁMODIK v. — RIZZAMODIK, (megrizámodik v. —rizzamodik) ősz. k. Ha valaki hirtelen megijed némi nem vélt okból s mintegy borzadás futja el tagjait, mondják: megrizámodott vagy
rizzamodott. Megrüámodtak (v. rizzamodtak) a lovak
ám. hirtelen megijedtek. Székely szó. (Kriza J. Gyár
mathy 8.). Nálunk : megretten, s gyökei mindkettőnek, mint látjuk, egyezők : réz, rit.
MEGRÓ, (meg-ró) ősz. áth. Valamely kemény
testen jegy gyanánt metszést tesz. Megróni a kapvbálványon az árvit magasságát. Megróni a vágatra
szánt erdei fákat. A gerendát ölenként megróni. 2) Valakire bizonyos adót vet ki, melyet hajdan úgynevezett rovásra szoktak följegyezni. Mátyás király
többször megrótta a nemességet. 3) Megfedd, megdorgál valakit. Balgatag tettéért keményen megrótták St.
V. ö. RÓ.
MEGRÓDAL, (meg-ródal) ősz. áth. Megrovátkol, rovólag megvagdal valamit. Faragás előtt megródőlni a fenyitszálakat.
MEGROHAD, (meg-rohad) ősz. önh. Mondjak
leginkább állati és növényi testekről, midőn akár belső, akár külső nedv által romlásnak indulnak, részeik
felosztanak, s rendesen megbüdösödnek. Megrohad a
sótatlan és melegen tartott hús. Megrohad a gyUmSles.
Megrohad a nedvesen östverakott széna, szalma. V. ö.
ROHAD.
MEGROHADÁS, (meg-rohadás) ősz. fn. Bizonyos nedvek, és nedves, nyirkos testek azon állapotváltozása , midőn megrohadnak.
MEGROHAN, (meg-rohan) ősz. áth. Hirtelen és
teljes erőszakkal megtámad valakit Az utonáüók lesből megrohanták át utasokat. A táborban alvó seregtt
véletlenül megrohanni. KQlőnösen, valamely zárt, erősített helyet hadi erővel megtámad. Megrohanni a
sánczokat, várfalakat. V. ö. ROHAN.
MEGROHANÁS, (meg-rohanás) ősz. fn. Hirtelen és teljes erőszaku megtámadása valakinek vagy
valaminek. V. ö. ROHANÁS.
MEGROHASZT, (meg-rohasst) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megrohadjon. Egyik rohadtgyümSlct
megrohasztja a másikat. V. ö. MEGROHAD.
MEGROJTOZ, (meg-rojtoz) ősz. áth. Bojtokkal
ékesít, kiczifráz valamit. Megrojtozni a esitmastárt, a
gatya szárát. Megrojtozni a nyakkendőt. V. ö. ROJT.
MEGROKKAN, (meg-rokkan) ősz. önh. 1) Valamely épület romlásnak indulva alább száll. 2)
Mondjuk emberről, midőn akár agg kora, akár mis
okok miatt meggyöngül, s ereje megcsökken. Hasi-

349

MEGROKKANT - MEGRONT

MEGRONTÁS—MEGROZZAN

350

náltatik lóról is, midőn lábai megromlanak. Megrok„A kis leány dáma már,
kant a ló eleje, V. ö. ROKKAN.
Az anyja meg boszorkány,
MEGROKKANT, (meg-rokkant) ősz. áth. EszMind a kettő megront már."
közli hogy valami megrokkan. V. ö. MEGROKKAN.
Népdal.
A régieknél különösebben ám. megront, megroncsol. V. ö. RONT.
„Krisztina kedeglen a kerekre kötöztetvén, és mikor
MEGRONTÁS, (meg-rontás) ősz. fn. Cselekvés,
forgattatnék a kerék, minden testét megrokkanta." illetőleg törekvés, működés, erőszakolás stb. mely va(Sz. Krisztina élete, kiadva ToldyF-től aDebreczeni lakit vagy valamit megront. V. ö. MEGRONT.
Legendáskönyv végén).
MEGRONTOTT, (meg-rontott) ősz. mn. Ami
MEGROMLÁS, (meg-romlás) ősz. fn. Szenvedő ép, jó, czélirányos voltában, tulajdonságában kárt
állapotváltozás, midőn megromlik valami. V. 8. MEG- szenvedett Fiz által megrontott töltések. Megrontott
erkMcsa nép Vélt boszorkányok által megrontott ember.
ROMLIK.
MEGROMLIK, (meg-romlik) ősz. k. Mondható V. ö. MEGRONT.
MEGROPOGTAT, (meg-ropogtat) ősz. gyak.
akármely testről, midőn épsége, jósága, csélirányos
volta, akár belső feloszlás, akár külső erőszak követ- mivelt Eszközli, hogy valamely kemény test ropogkeztében megszűnik. Megromlik a* elhagyott épület. jon. Fogakkal megropogtatni a diót, mogyorót. CsukMegromlik a tisztátalanul heteit bor. A meg felcserél- lókban megropogtatni a csontokat. Lábakkal megró hető el igekötővel. V. ö. ROMLIK, ég MEGRO- pogtatni a keményre fagyott havat. V. Ö. ROPOG.
MEGROPPAN, (meg-roppan) ősz. önh. Erős
MOL.
MEGROMLOTTSÁG, (meg-romlottság) ősz. fn. rop hangot adva meghajlik vagy megmozdul, a nélTulajdonsága valaminek, mely megromlott állapotra kül, hogy egészen eltörnék. Ás emelSrud megroppant.
mutat Különösen, erkölcsi értelemben ám. erkölcs- A terhes szekér alatt megroppant a Md. A esömörös
ember háta megroppan, midőn megrótták. A tengely
telenség, feslettség.
MEGROMOL, (meg-romol) ősz. önh. Némileg nemcsak megroppant, hanem el is törött. Fogai kötött
önhajlamból, mint szabad személy, rósz erkölcsöt megroppant a dió, a darakS. V. ö. ROPPAN.
MEGROPPANT, (meg-roppant) ősz. áth. Esz
vagy erkölcsöket vészen föl. Nagy városokban sok
közli,
hogy valami megroppanjon.
könnyelmű fiatal ember megromol.
MEGROSTÁL,
(meg-rostál) ősz. áth. Valamely
MEGRONCSOL, (meg-roucsol) ősz. áth. Apró
szemes
jószágot,
vagy
kövecset, homokot stb. rostáromokra, rongyokra szakgat, tép; vagy minden izeiben, részeiben megzúz, megtör valamit. Megroncsolni ban megtisztít. Megrostálni a malomba való butát.
a ruhát. Lábszárát megroncsolta a kerék. V. ö. RON- Farostával megrostálni a polyvás oesút. Átv. ért. valamely észművet, vagy erkölcsi tettet megítél, minden
CSOL.
oldalról meghány. E kifejezés prózai hasonlatosságon
MEGRONGÁL, (meg-rongál) ősz. gyak. áth.
Többször elkövetett erőszak által, vagy több részei- alapúi, miért csak alsóbb írásmódban van helye.
MEGROSTÉLYOZ, (meg-rostélyoz) ősz. áth.
ben, többfelöl megront valamit, azaz épségében, jóRostélylyal
megerősít valamit Afegrostélyosni át abságában, czélirányos voltában kárt teszen. Részegeslakokat.
kedés által megrongálni az egészséget. A kecskék megronMEGKÓSTOL, (meg-rostol) ősz. áth. Lőrincz
gálják a* erdőt. A fergeteg megrongálja a háztetőt. A
Károly
szerént a kapnikbányai szójárásban ám. az
követ föld megrongálja a szántóvasat. V. ö. RONerezet megpörköli. Alkalmasint a német ,rösten'-ből
GÁL.
MEGRONT, (meg-ront) ősz. áth. Ami akár módosult
MEGROSTOSODIK, (meg-rostosodik) ősz. k.
anyagi, akár erkölcsi, akár szellemi értelemben ép,
jó, czélirányos volt, azt a maga nemében roszszá teszi. Rostossá válik (bevégzetten). V. ö. ROSTOS.
MEGROSZABBÍT , (meg-roszabbít) ősz. áth.
A sok esS megrontja át utakat. Az éretlen gyümölcs
Valamit
roszabbá tesz, mint aránylag előbb volt.
megrontja a gyomrot. Az erkölcstelen példák megrontMegrostabbUani a foglyok sorsát. V. ö. RÓSZ.
ják át ifjak stiveit.
MEGROSZABBORIK, (meg-roszabbodik) ősz.
„Szép termet, rózsaszínt mutató ábrázat,
k. Roszabbá leszen, mint előbb volt A beteg állapoBíbor, bársony, selyem, s aranyos ruházat
ta megrostabbodott. Éten vásott fiú nem hogy megjaMegrontott sok ifjat, nem kettőt sem százat."
vult volna, hanem inkább megrostabbodott.
Ányos Pál.
MEGROTHAD; MEGROTHASZT, 1. MEG„Rontsd meg őket együtt nagy kevélységekkel."
Zrínyi.

ROHAD; MEGROHASZT.

MEGROVÁS, (meg-rovás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit vagy valakit megrónak.
Népies vélemény szerént, midőn azt mondják valakiMEGROVÁTKOZ, (meg-rovátkoz) ősz. áth. Varől, hogy megrontották, ennek értelme az, hogy úgy lahová rovatkot vagy rovátkokat bevés.
MEGROZZAN, (meg-rozzan) ősz. önh. Mondják
hitt babonaság által testi vagy lelki nyavalyát okoztak neki. Megrontották a boszorkányok.
épületről, és épületféle járművekről, pl. hajóról, sze-
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kérröl, midőn megromlanák, s részeik csak imígy- a napokat. Különösen, ami sokáig tartani, vagy távoamúgy állanak öszve, s már-már omló- vagy dűlőiéi- labb lenni szokott, azt hamarabbá'vagy köaelebbé teszi. Megrövidíteni a munkát. Megrövidíteni a periekében vannak.
MEGROZZANT, (meg-rorzant) ősz. áth. Esz- déri eljárást. Megrövidíteni az vitat. Nyelvtanilag,
egyes hangokat, vagy egész szókat vagy mondatokat
közli, hogy valami megrozzan.
MEGROZSDÁSODIK, (meg-rozsdásodik) öaz. öszszébb ránt Némely tájakon át „agár, egér, tehén, fok. Mondják különösen vasról, és vasból készült-esz- nál, kötél, stók végtagját megrövidítik. A német jobban
közökről, midőn rozsda nevű foltok támadnak rajtok. szereti megrövidíteni a ttokat mint a magyar. KihaMegrozsdásodik a nedves helyen tartott vas. Kardja gyás által megrövidíteni a mondatot. Átv. ért megrömegrotsdásodott a vértSl. Mondják a fogakról is, midőn vidíteni valakit, ám. jószágában, jogában megkárosítani, illetőségéből elvonni. V. ő. RÖVIDSÉG.
sárgavörös mocsok lepi meg. V. ö. ROZSDA.
MEGROZSDÁSÍT, (meg-rozsdásít) ősz. áth.
MEGRÖVIDÍTÉS, (megrövidítés) ősz. fa. CseEszközli vagy okozza, hogy valami rozsdás legyen. lekvés, midőn megrövidítünk valamit vagy átv. ért.
A nedvesség megrozsdásítja a vasat. V. ö. ROZSDÁS. valakit V. ö. MEGRÖVIDÍT.
MEGROZSOL, (meg-rozsol) ősz. áth. 1) A búMEGRÖVIDÜL v. —RÖVIDÜL, (meg-rSvidfil)
zát a rozstól megtisztítja. 2) Jól megver. Széősz. önh. Ami aránylag, vagy a maga nemében boszkely szó.
szn volt, röviddé leszen. Mennél többször fejelik, anMEGRÖFFEN, (meg-röffen) ősz. önh. Egyes
nál inkább megrövidül a csismastár. Nyáron megröró/ hangot ad. Megröffent a disznó.
vidülnek a* éjek, télen a napok. V. ö. RÖVID.
MEGRŐFÖL, (meg-rőfól) ősz. áth. 1) Rőffel
MEGRUDAL, (meg-rudal) ősz: áth. 1) Valamit
megmér. 2) Rőf forma eszközzel megver.
rúddal ellát, vagy leszorít Megrudalni a ssénás s*eMEGRÖGESÉDIK v. — RÖGÖSÖDIK, (megkeret. 2) Rúddal megüt, megdönget Megrudalni a
rögesédik v. —rögösödik) öiz. k. Mondjuk földnemö
szilaj ökröt. V. ö. RÚD.
testekről, midőn porhanyú részeik megcsomósodnak,
MEGRÚG, (meg-rúg) ősz. áth. Neki feszített
s egymáshoz ragadva megkeményednek, szóval, midőn
talppal, sarkkal, vagy térddel megtaszít valakit v. varögökké alakulnak. V. ö. HÖG. Megrögösödik a sár,
lamit A kocsist megnígta a ló. A kancta megrágja a
ha nedve kipárolog. Megrögösödik az út, a szántóföld.
kelletlen esSdört. Ha nem hagys* békében, megráglak.
MEGRÖGZnt, (meg-rögiik) ősz. k. Tulajd. ért.
V. Ö.RÚG.
annyi volna, mint röggé válik, s mint olyan állanMEGRUGDAL, (meg-rugdal) ősz. gyak. atb.
dóan megmarad, de csak átv. értelemben divatozik, s
Gyakran vagy többször megrúg valakit v. valamit.
ám. rög gyanánt megkeményedik, megerősödik, válA szilaj csikók megrugdalják egymást. KUtdS társát
tozatlanul megáll. Használtatik pedig erkölcsi rósz
földhöz vágta, és megrugdalta. V. ö. RUGDAL.
jellemre vonatkozólag, s ám. valamely rósz szokásMEGRUGDOS, (meg-rugdos) ősz. gyakor. áth.
ban, gonoszságban megátalkodik. Megrögzött benne
a bűn. Megrögtött gonosttévö. A megrögzött szokás meg- 1. MEGRUGDAL.
MEGRU8NYÍT, (meg-rusnyít) ősz. áth. Roroyáköti ajótan értelmet. (Km.)
MEGRÖGZÖTT, (meg-rögzött) ősz. mn. Átv. vá tesz (bevégzetten). A meg felcserélhető* el igekőért. mondják emberről, vagy az emberi hajlam és tővel.
MEGRUSNYÚL, (meg-rusnyúl) ősi. önh. Rosakarat müveiről, midőn bizonyos tárgyra nézve erkölcsileg megátalkodnak. Megrögtött gonosttévö, iszá- nyává lesz (bevégzetten). A meg fölcserélhető el igekos, buja. Megrögtött szokások.
kötővel.
MEGRÖHÖG, (meg-röhög) ősz. önb. TárgyeseMEGRÚTÍT v. — RÚTTT, (meg-rútít) ön. áth.
tes viszonynéwel ám. valami iránt hajlamát, tetszését Rút alaknvá, vagy mocskossá tesz valakit vagy varöhögve mutálja ki. A buta ember a legítetlenebb tré- lamit (bevégzetten). A bénított orr megnittíja ÓM ár
fát is megröhögi. A vén lé is megröhögi át abrakot. ctot. A meg fölcserélhető el igekötővel. V. ö. RÚT,
(Km.) Néha ellenkező jelentéssel ám. röhögve kigú- RÚTÍT.
nyol, kicsúfol valakit v. valamit V. ő. RÖHÖG.
MEGRÚTÚLv. —RÚTUL, (meg-rútúl) ősz.
MEGRÖKKEN, (meg-rökken) ősz. önh. 1. MEG-önh. Rút alakúvá lesz, előbbi csinos, szép formája elRÖKÖNYÖDIK.
vesz. Szép fiú volt, de himlő által égiszen megritxU. A
MEGRÖKÖNYÖDIK, (meg-rökönyödik) ősz. k. meg fölcserélhető el igekötővel. V. 5. RÚT, RÚMondják leginkább füvekről, s gabonaféle növények- TUL.
ről, midőn a sok eső, vagy túlérés miatt megromlaMEGRÜHESÉDIK , (meg-rühesédik) ősz. k.
nak, és rohadásnak indulnak. V. ö. RÖKÖNYÖDIK. Meglepi a rtth, oly betegség fejlik ki rajta, melyet
MEGRÖVIDÍT v. —RÖVIDÍT, (meg-rövidít) rühnek mondunk. MegrUhesednek a juhok, a ditmtók.
ősz. áth. Ami aránylag, vagy a maga nemében hosz- A bőrnek tisztátalanul tartása miatt megrUhesedni. V.
szn volt, röviddé teszi. Vonatkozik térre és időre. ö. RÜH.
Megrövidíteni a hajékötelet. Megrövidíteni a ruhát.
MEGRÜHET, (meg-rühet) ősz. önh. Mondják a
Megrövidíteni át ostornyelet. A téli időszak megrövidíti sertésről, midőn megpárosodik.
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MEGSÁFRÁN70Z, (meg-sáfrányoz) ősz. áth.
MEGSÁRGÍT v. — SÁRGIT, (meg-sárgít) ősz.
Sáfránynyal meghint, megfűszerez. Megsáfrányozni a áth. Sárga színre megfest. V. ö. SÁRGA.
levett, a bectináiíaí. V. ö. SÁFRÁNY.
MEGSÁRGÚL v. —SÁRGUL, (meg-sárgúl)
MEGSAJDÍT v. — SAJDIT, (meg-sajdít) ősz. ősz. önh. Sárga színűvé alakúi. Oszszel megsárgulnak
áth. 1) L. MEGSUDÍT. 2) L. MEG8EJDÍT.
a fák levelei. A disznótSkSk, midSn érni kezdenek, megMEGSAJDÚLv. — SAJDUL, (meg-sajdúl) ősz. sárgulnak. V. ö. SÁRGA.
MEGSÁBHOZIK v. — SÁRHODIK, (meg-sárönh. Sajogni kezd.
bozik);
1. MEGSÁRLIK.
MEGSAJNÁL, (meg-sajnál) ősz. áth. Valakinek
MEGSARKAL, (meg-sarkal) ősz. áth. Sarokkal
baja, szerencsétlensége, betegsége stb. iránt fájdalmaa részvétet érez magában. Megsajnálni a koldust, a megdöf, megrugdal. Megsarkalni a paripát.
meztelent, az éhezSt, az árvát. Megsajnálni az elegeite„Fakóm vérzik, habzik bele,
ket. Néhntt ám. megkímél. Megsajnálni rósz időben a
Szegény! mert megsarkaltam."
barmot. Megsajnálni a ruhát. V. ö. SAJNÁL.
Kisfaludy S.
MEGSAJNÍT, (meg-sajnít) 1. MEGSAJNÁL.
MEGSARKANTYÚZ , (meg-sarkantyúz) ősz.
MEGSAJTÓL, (meg-sajtól) ősz. áth. Sajtóval áth. Sarkantyúval megdöf, megszúr. Megsarkantyuzni
megszorít, megnyom, meglapít, megszűr valamit. a szilaj vagy lusta ló oldalát.
Megsajtolni a pontot. Megtajtólni a túrót, a sonkolyt.
MEGSÁRLIK, (meg-sárlik) ősz. k. Ha a kanMegsajtóltti a tVrkölyt. V. ö. SAJTOL.
czaló vagy szamár, nemi közösülésre ingerlődik, azt
MEGSÁLLIK, (meg-sállik) ősz. k. 1. MEG- mondják róla, hogy sárlik, midőn pedig ez inger következtében csődörrel párosul is : megsárKk.
SÁRLIK.
MEGSANNYAD, (meg-sannyad) ősz. önh. L.
MEGSARUZ, (meg-saruz) ősz. áth. Saruval ellát.
MEOSANYABODIK.
MEGSÁRZIK, (meg-sárzik) 1. MEGSÁRLIK.
MEGSÁNTÍT v. —SÁNTÍT, (meg-sántít) ősz.
MEGSATNYAD, (meg-satnyad) 1. MEGSATáth. Eszközli, vagy oka lesz, hogy az ember, vagy NYÚL.
más állat sánta leszen. A talpába ment szeg megsánMEGSATNYÍT v. — SATNYIT, (meg-satnyít)
ttíotta St. A lovat megsánttíolta az Ügyetlen patkóid. ősz. áth. Satnyává, azaz hitványnyá, soványnyá, nyomorékká tesz. A sok koplalás és betegség megsatnytíja
V. ö. SÁNTA.
MEGSÁNTÚL v. —SÁNTUL, (meg-sántúl) a testet. V. ö. SATNYA.
MEGSATNYÚLv. —S ÁTNYÚL, (meg-satnyúl)
ősz. önh. Egyik lábára, vagy mindkettőre, vagy a
négylábú állat többre is, sántává lesz. A stttk csizma ősz. önh. Satnya, azaz hitvány, sovány, götbes tesfeltSrte a sarkát, is megsómíult bele. A jó csödSr vagy tűvé leszen.
megvakul, vagy megsántúl. (Km.). V. ö. SÁNTA.
MEGSAVANYÍT v. —SAVANYÍT, (meg-savaMEGSANYARGAT, (meg-sanyargat) ősz. gyak. nyít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami savanyúvá leáth. Folytonos, vagy gyakori sanyarú bánásmód ál- gyen. Kováststal megsauanytíani az uborkát, a káposztal megkínoz, meggyötör. Éhséggel megsanyargatni a tát. Ecsettel megsavanytíani a becsináltat. V. ö. SAVANYÚ.
tettet. V. ö. SANYAR, SANYARÚ.
MEGSANYARÍT, (meg-sanyarít) ősz. átb. MegMEGSAVANYODIK, (meg-savanyodik) ősz. k.
kínoz, meggyötör, illetőleg soványnyá, nyomoruvá Belső erjedés, vagy valamely szer által savanyúvá
tesz. A barmot rósz tartás és erős munka által megsa- leszen. Az édes must forrót után megsavanyodik. V. ö.
nyaritani. A rabokat szigorú fegyelemmel megsanya- SAVANYÚ.
MEGSAVANYÚL, (meg-savanyúl) ősz. önh. 1.
rtíani. V. ö. SANYARÚ.
MEGSANYARODIK, (meg-sanyarodik) üsz. k. MEGSAVANYODIK.
Sanyarúvá lesz (bevégzetten). A nyári nagy hőségben
MEGSAVÓSODIK, (meg-savósodik) ősz. k.
megtanyarodtak a barmok. Máskép : elsanyarodik, el- Mondják különösen az alutt tejről, midőn túrós részeitől elválik azon nedv , melyet savónak nevezünk.
sannyad, elsatnyad, ehatnyul.
MEGSÁPAD v. —SÁPPAD, (meg-sápad) ősz. Ha az alutt tej megsavósodik, a savóját leszűrik, s ami
önb. Arcza beesik, és halavanyny4 lesz. A sötét bör- hátramarad, abból túrót késztínek.
MEGSEBÉSÉDIK, (meg-sebésédik) ősz. k. 1)
tönben Vl6 rabok megsápadnak.
MEGSÁPASZTv. — SÁPPASZT, (meg-sápaszt) Mondjuk állati testről, midőn egy vagy több seb táősz. áth. Eszközli, okozza, hogy megsápad valaki. V. mad rajta. Megsebesedett az arcza, lába. Máskép :
megsebhed. 2) Sebességben vagy gyorsaságban előhaő. MEGSÁPAD.
MEGSARCZOL, (meg-sarczol) öaz. áth. Rend- lad. A folyók valamely akadály legySztével megsebekívüli vagy erőszakos adót vet valakire. Különösen sednek. V. ö. SEBES, (1), és (2).
MEGSEBESÍT v. — SEBÉSIT, (meg-sebésít)
mondják ellenségről, midőn a meghódított népnek
pénzét vagy más jószágát kizsarolja. Megsarezolni a ősz. áth. 1) Sebet ejt, sebet üt, sebet okoz. Karddal,
rohammal bevett város lakosait. V. ö. SARCZ, SAR- késsel megsebesíteni valakit. Máskép : megsebhet, megsebheszt. 2} Gyorsaságát előmozdítja. A folyókat a
CZOL.
23
AKAD. »AOT SZÓTAK IV. KOT.
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MEGSEMMÍTÉS, (meg-semmítés) ősz. fh. L
nagyobb esés megsebesíti. Máskép : meggyorsít. V. ö.
MEGSEMMISÍTÉS.
SEBES, (1), és (2).
MEGSENYVED, (meg-senyved) ősz. önh. Az
MEGSEBÉSÍTÉS, (meg-sebésítés) ősz. fő. Cselekvés, midőn megsebesítitek valakit vagy valamit. állati vagy növényi test a nedvek rendetlen folyása,
vagy megromlása miatt öszvezsugorodik, megrohad,
V. ö. MEGSEBESÍT.
MEGSEBESÜL v. —SEBÉSÜL, (meg-sebésül) megbüdösödik stb. Megsenyved a tartós Ölesben a láb.
Megsenyved a rühes bor. V. ö. SENYVED.
ősz. önh. L. MEGSEBÉSÉDIK.
MEGSÉPÉB, (meg-sépér) ősz. áth. Seprűvel
MEGSEBHED, (meg-sebhed) ősz. önh. Lásd :
megtisztít valamit. Megseperni az udvart, á hát elejét.
MEGSEBÉSÉDIK, 1).
MEGSEBHESZT, ősz. átb. Lásd : MEGSEBE- V. ö. SEPRŰ.
MEGSÉPRŐZ v. — SEPRÜZ, (meg-séprüz) ősz.
SÍT, 1).
MEGSEBHET, (meg-sebhet) ősz. áth. L. MEG- áth. Seprűvel megver, megkerget. Megseprüzni a konyhán nyalakodó ebet. Különösen, nyirfaseprűvel vagy
SEBESÍT, 1).
vesszővel valakinek meztelen alfelét veri meg. MtgMEGSEGÉL, (meg-segél) 1. MEGSEGÍT.
MEGSEGÍT v. —SEGÍT, (meg-segít) ősz. áth. seprüzni a vásott gyermeket. Máskép: megsuprál, megRészt vesz benne, erejével, s más eszközökkel hozzá- virgáz, megvesstöt.
MEGSERDÍT v. — SERDIT, (meg-serdlt) ősz.
járul , hogy valakinek rósz állapota eltávoztassék,
vagy hogy valaki jobb állapotra jusson. A szűkölködni átb. A székelyeknél ám. megserényít. Ma bitón megpénzzel megsegíteni. Ha Isten megsegít, nem feledkezem serdítlek, ha még ámolyogsz. (Kriza J.). V. ö. SEBDÍT.
el rólad. V. ö. SEGÍT.
MEGSERÍT v. -SERIT, (meg-serít). TájdivaMEGSEJDÍT v. — SEJDIT, (meg-sejdít) ősz. tosan ám. megsodor. L. MEGSODOR.
áth. Holmi jelekből előre gyanít és észrevesz valamit,
MEGSÉRT, (meg-sért) ősz. áth. 1) Valamely
ami még nem nyilvános, nem köztudomású. A bokor testnek külsejét, kérgét, héját, bőrét stb. megkarczolmozgatóból megsejdíteni a lappangó vadat. Az itt-ott ja, megmetszi, megszúrja, meghasítja stb., és pedig
kivillanó fegyverekből megsejdtíeni a cserje közt bujkáló oly czélból vagy módon, hogy ártalmára legyen. Megellenséget. Néha egy-két szóból megsejdítjilk mások szán- sérteni a márványszobrot, az emlékköveket. Megsérteni
dékát. V. ö. SEJDÍT.
áfákat. Megsérteni az áüati test borét. 2) Átv. ért
MEGSEJT, (meg-sejt), 1. MEGSEJDÍT.
valakit megbánt, különösen szóval vagy Írással. GibtyMÉGSEM, (még-sem) ősz. ksz. 1) Bizonyos föl- nyal, rágalommal megsérteni valakit. A mübiráló szetétel, vagy előzmény daczára sem. Ámbár eleget ipar- mélyeskedés által megsérti a* illfíö művészt. Bocsáss
kodik, mégsem megy semmire. Tízszer is elolvastam le- meg szavamnak, én nem akartalak vele megsértem. V.
velét, mégsem vehettem ki belőle, tulajdonkép mit akar. Ö. SÉRT.
Mégsem úgy van, mint mondják. Tű napja múlt, hogy
MEGSÉRTÉS, (meg-sértés) ősz. fii. Cselekvés,
Pesten van, mégsem látogatott meg bennünket. 2) Foly- melynél fogva valamit épségében , vagy valakit kevást késve, bizonyos idd multával sem. Mégsem jS, délyében megsértenek. A csemeték megsértéseért megpedig nagy sttiktég volna rá. Mégsem hallgatsz f
büntetni a tettest. Ez becsültlemnek megsértése. V. ő.
MEGSEMMISÍT v. —SEMMISÍT, (meg-sem- MEGSÉRT.
misít) ősz. áth. 1) Valamit oly állapotba helyez,
MEGSÉRTŐDIK, (meg-sértődik) ősz. belsz.
melynél fogva egészen megszűnik az lenni, ami előbb Kedélye, különösen erkölcsi öntudata és becsületérvolt, s előbbi létezésének semmi nyoma nem marad. zése valódi, vagy képzelt méltatlanság miatt megTűt által megsemmisíteni a leveleket. 2) Valamit egé- bántva érzi magát. A büszke jeUemü ember hamarabb
szen megszüntet, midőn t. i. létezésének alapjait el- megsértődik, mint a szerény, és alázatos.
rontja. Megsemmisíteni valakinek örömét, reményét. 3)
MEGSÉRÜDIK v. — SÉRÜDIK, (meg-sérüdik)
Valamit érvénytelenné tesz. Megsemmisíteni a bank- ősz. k. 1. MEGSÉRÜL.
jegyeket, bizonyos kötelezvényeket stb. 4) Szélesb ért.
MEGSÉRÜL v. —SÉRÜL, (meg-sérül) ősz.
elront, tönkre tesz valamit. Megsemmisíteni valamely önh. 1) Széles ért. testének valamely részén karczomüvet.
lás, metszés, vágás stb. által sérv keletkezik, földüMEGSEMMISÍTÉS v. —SEMMISÍTÉS, (meg- léskor megsérült a válla és csípője. 2) Különösen, ám.
semmisítés) ősz. fa. Cselekvés, melynél fogva valamit nagy erők Belesben megszakad, himgolyói, és bélé lemegsemmisítenek. V. ő. MEGSEMMISÍT.
| szállanak. Emelésben, ugrásban megsérülni. A mely
MEGSEMMISÜL v. —SEMMISÜL, (meg-sem- j jobbágy megsérül ura dolgában, senki sem szánja. (Km.).
misfii) ősz. önh. Létezni megszűn ; végképen elvesz ; '
MEGSÉTÉTÉDIK, (meg-sététédik) ősz. k. Sötét
érvénytelenné válik. V. ö. MEGSEMMISÍT.
szinUvé leszen. Némely szőke hajak idővel megtételednek.
MEGSEMMISÜLÉS v.—SEMMISÜLÉS, (megMEGSÉTÉTÍT v. — SETÉTFT, (meg-sététít)
semmisülés) ősz. fű. Semmivé létei.
ősz. áth. Eszközli, hogy valami setétté legyen. A feMEGSEMMÍT, (meg-semmít) ősz. áth. 1. MEG- kete fllggUnytik megsetéttíik a teremet. Bizonyos kenőcsük
SEMMISÍT/
megtttéttiik a szőke hajat. V. ö. SETÉT.
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MEGSETETÜL v. — SÉTÉTÜL, (meg-sététül)
MEGSINLI, (meg-sinli) ősz. áth. tárgyi ragozásősz. önh. 1. MEGSÉTÉTÉDIK.
sal. Valamely kedvetlen benyomásnak hatását fájdalMEGSÍKÁL v. —SIKÁL, (meg-sfkál) ősz. áth. masan érzi, és szenved bele. Megstaleni a csatában
Sikálva megtisztít, megsimít, megfényesít. Megtlkálni vett tebeket. V. ö. SINLEK.
MEG8INNYEDEGÉSÉDIK, (roeg-sinnyedegéa mocskot padlét, a faedényeket. Megtíkálni a ctintányérotat, a vasfaztkat, a ctinkanalakat. V. ö. SÍKÁL. sédik) ősz. k. Sinnyedeges v. sennyedeges lesz.
MEGSIRAT, (meg-sirat) ősz. áth. SajnálkozáMEGSIKAML1K, (meg-sikamlik) ősz. k. Valasát,
bánatát,
keservét valaki v. valami fölött sírva jemely sima testnek felszínén megcsúszik. Megsikamlik
lenti
ki.
Megsiratni
át elhunyt stUlÜket. Megsiratni
a láb a jégen, a viaszos padlón. V. ö. SIKAHL1K.
tzerenetétlen barátunkat. Megsiratni át elkövetett bűnt.
MEGSÍKÁROL v. — SIRÁROL, (meg-síkárol) Várj, várj, megsiratod te még ezt.
ösa. áth. Egyértelmű a megtikál igével. V. ö. MEG„Szállj szivedbe, sirasd meg
SÍKÁL és BIKÁRÓL.
Bűneidet."
Faludi.
MEGSEKERESÉDIK, 1. MEGSÜKERE8ÉDIK.
MEGSIKETÉDIK, (meg-siketédik) ősz. k. Halló
MEGSIRÍT, (meg-sirít) tájdivatosan ám. megszervei tehetetlenekké válnak, s működő erejök meg- sodor.
szűnik, vagy fölötte meggyengül. V. ö. SIKET.
MEGSIRÜL v. —SÍRUL, (meg-siriil) ősz. önh.
MEGSIKETÍT v. — SIKETIT, (meg-siketít) A székelyeknél ám. neki iramodik. Megtiru.lt mint
ősz. áth. Siketté tesz, vagyis eszközli, hogy valakinek a forgó t*él. A tatot megürült, mint a sebes sólyommáhalló szervei megromoljanak, s tehetetlenekké legye- dár, mint a sebet gondolat. (Székely népmese).
nek. A ttüníelen ágyudurrogás majd megtiketüett benMEGSODOR, (meg-sodor) ősz. áth. Valamely
nünket. V. ö. SIKET.
rostos, szálas testet tenyerei közt megdörzsöl. MegtoMEGSKETÜL v. —SIKETÜL, (meg-siketfil) dorni a selymet, fonalat, madzagnak való szStzt. V. ö.
ősz. önh. 1. MEGSIKETÉDIK.
SODOR.
MEGSIKLffi, (meg-siklik) ősz. k. Valamely
MEGSÓGOROSODIK, (meg-sógorosodik) ősz. k.
sima vagy nyálkás testnek felszínén megcsúszik. A Valakivel sogorságba lép. V. ö. SÓGOR, SÓGORjégen hamar megtiklík a láb. Megtiklani az iszapot SÁG.
fSldSn. V. ö. SIKLIK. .
MEGSOKALL, (meg-sokall) ösa. áth. Valamit
MEGSILÁNTODIK, (meg-silányodik) ősz. k. soknak vall, soknak tart, vagyis többnek, mint renSilánynyá lesz (bevégzetten).
desen lennie kellene, vagy szabadna, vagy mint gonMEGSELÁPOL, (meg-silápol) ősz. áth. Siláppal dolni, gyanítani lehetett volna. Megtokaüani a különmegütöget, megver valakit. V. ö. SILÁP.
féle kéregetéseket. Megtokaüani a vendégi látogatótokat.
MEGSIMÍT v. —SIMÍT, (meg-simít) ősz. áth. Megtokallani a mesteremberek árjegyzékeit. V. ö. SÓ1) Valamely gubanczos, bojtos, kóczos, borzas, vagy KALL.
MEGSOKASÍT v. —SOKASIT, (meg-sokasit)
ránczos, zsugorodott, egyenetlen falszinű testet úgy
megnyom, vagy bizonyos eszközzel úgy rendez, hogy ősz. áth. Eszközli, hogy valaminek száma sokra növesírna, azaz meneteles, lapos felszíne legyen. Tenyér- kedjék, szaporodjék. Megtokattíani a hadtereget. Megrel, kefével, férfivel megsimítani a borsot hajat. Meg- takarítani az adót. V. ö. SOK, SOKASÍT.
fimtíani a falra hányt vakolatot. Márványlappal megMEGSOKASODIK, (meg-sokasodik) ősz. k. Vasimitani a papirt. 2) Kedvezve vagy hizelegve, vagy lamely szám vagy mennyiség megnövekedik, megszaakármely más okból tenyerét végig húzza valamin. porodik.
Megsimitani a kedvet gyermek arezát. Megtimítani a ló
MEGSOKA8ÚL v. —SOKASUL, (meg-sokasúl)
nyakát. 3) Átv. ért. megtimttotta a guta, ám. meg- ősz. önb. 1. MEGSOKASODIK.
ütötte. 4) Mátyusföldén, megtimtíani át épület falait,
MEGSOMOLYOG, (meg-somolyog) ősz. öuh.
ám. megmeszelni. V. ő. SÍMA.
Székely tájszólás szerént átvetve ám. megmosolyog.
MEGSIMOGAT, (meg-simogat) ősz. gyak. áth.
MEGSORVAD, (meg-sorvad); 1. ELSORVAD.
Tenyerét bizelgésböl vagy szeretetből gyakran végig
MEGSOTÚL, (meg-sot.il) ősz. önh. I. MEGSAJhúzza valakin v.valamin; máskép: megcscirogat. MegTÓL.
simogatni a kedves kesét. Megsimogatni a paripát, a
MEGSOVÁNYÍT v. — SOVÁNYIT, (meg-aogalambot. V. ö. SIMOGAT.
ványít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy valaMEGSÍNEL, (meg-sínel); 1. MEGSÍNÉZ.
ü v. valami soványnyá leszen. A betegségek megsováMEGSÍNÉZ v. — SINEZ, (ineg-sinéz) ősz. áth. nyitják az embert. A koplalás, és erős munka megsováÚgynevezett sínnel, vagyis vas lemezzel megerősít, be- nyüja a barmot. V. ö. SOVÁNY.
húz valamit. Megsinezni a fakó kereket.
MEGSOVÁNYKODIK v. — SOVÁNYKOZIK,
MEGSINGEL, (meg-singel) ősz. áth. 1) Singgel [meg-soványkodik v. -soványkozik) ősz. k. Teste folymegmér. 2) Singgel vagy általán megver, megpáhol. tonos csappanás által megvékonyodik, megszikárodik
(Mándy Péter).
és öszvemegy. Nyolcz évi fogságban megsoványkodoít.
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MEGSÚNY v. —SUNY , (meg-súny) ös«. viszMEGSOVÁNYODIK, (meg-soványodik) ősz. k.
Abban különbözik a megsoványkodik igétől, hogy ez szaható. Alázatosan vagy ravaszul meghúzza magát,
gyakorlatot vagy folytonosságot jelent, a soványodik meghunnyászkodik. Megsunyja magát, mint a Utö
pedig a test fogyásának egyszerű állapotát fejezi ki. macska. A nyúl megsunyta magát. V. ö. SUNY.
MEGSÓZ, (meg-sóz) ősz. áth. Sóval meghint,
MEGSUPÁKOL, (meg-supákol) ősz. áth. Megelkészít, ízletessé tesz. Megsózni a levest, a, húst. Meg- páhol. Székely szó.
térni a birkák eledelét.
MEGSUPÁL, MEGSUPÁTOL, MEGSUPPOGMEGSÓZAS, (meg-sózás) ősz. fn. Valaminek TAT , (meg-supál v. -supátol v. -suppogtat) ősz. áth.
sóval való meghintése, Ízletessé tevése.
Megpáhol. Székely szó.
MEGSÖTETÉDIK, MEGSÖTÉTÍT stb., lásd :
MEGSUPRÁL, (meg-suprál) ősz. áth. VeszazöMESÉTÉTÉDIK, MEGSÉTÉTÍT stb.
vel
vagy
veszszó'kből font korbácsceal, suprikával
MEGSÜDÍT v. —SÜDIT, (meg-sudít). Mikor
megver. Megsuprálni a csintalan gyermekei. V. ö.
valaki fejszével vagy bottal az ütést nem találja, s az
kezét megrugja, megsajditja, ezt ez udvarhelyszéki SUPRA.
MEGSÚROL, (meg-súrol) ősz. áth. Súrolva megember így fejezi ki : megsudtíja, a háromszéki : megtisztít, vagy kifényesít.
fujtja.
MEG8UTTYOL, MEGSUTÚL, (meg-íuttypl v.
. MEGSÚG, (meg-eúg) ősz. önh. Tárgyesetes viszonynéwel ám. valamit lassú hangon másnak fülébe -sutul) ősz. áth. L. MEGSAJTÓL, és v. ö. SUTÚ.
mond, vagy alattomban, mások előtt titkolódzva, ad
MEGSUVAD, (meg-suvad) ősz. önh. A székevalakinek tudtára valamit. Amüfennszéval nem mond- lyeknél Kriza J. szerént ám. meggebed, megdöglik.
hatunk, ott megsúgjuk. Jó akarói megsúgták neki, hogy Suvadj meg.
nyomában vannak MdVtoi. V. ö. SÚG.
MEGSUVASZT, (meg-suvaszt) ősz. áth. A széMEGSUGORODIK, (meg-sngorodik) ősz. k. A kelyeknél Kriza J. szerént erősen (súlyosan) megüt
akármivel (hogy az fitőeszköz szintén suhint bele).
székelyeknél a tejről mondják, midőn öszveinegyen.
MEGSÜKERESÉD1K, (meg-sükeresédik) Ősz.
MEGSUHÁNGOL, (meg-suhángol) ősz. áth. Subogó veszszővel megver. Fordítva és szokottabban: k. Nyúlóssá, ragadóssá, enyvsserüvé lessen. Ás agyagföld esőben megsUíeresedH. V. ö. SÜKER.
meghtttángol.
MEGSÜKETÉDIK; MEGSÜKETÍT; MEG
MEGSUHINT, (meg-suhiut) ősz. áth. Valamely
SÜKETÜL,
1. MEGSIKETÉDIK; MEGSIKETÍT;
hajlékony és suhogó eszközzel megüt. Vesztzbvel, korMEGSIKETÜL.
báetctal megsuhintani a lovat.
MEGSÜL, (meg-sül) ősz. önh. 1) Állati vagy
MEGSUHOD, (meg-snhod) ősz. áth. Megcsap,
növényi
nyers test a tűznél vagy lángnál megpörkömegveszszőz. Székely szó. (Cserei Elek).
MEGSUJT, (meg-sujt) ősz. áth. 1) Sújtva, azaz lödik, különösen a végett, hogy éldelhetővé legyen.
súlyos eszközzel, és erős lökéssel megüt Fejtté foká- MegsUl a fűtött kemenczébe vetett kenyértészta. Megsül
val megtujtani át ökröt homlokon. Kalapácsétól meg- a nyársra húzott ét parázsra tartott malo.cz, liba. Megsújtani át ülőt. Nagy kövei megtujtani a kaput. 2) L. sül az alma, úritök. 2) A nagy melegség miatt megaszik, megszárad, szokottabban : elsül. V. ö. SÜL.
MEGHAJÍT. 3) L. MEGSÜDÍT. V. ö. SÚJT.
MEGSÜLLEN, (meg-süllen) ősz. önh. Gyöngén
MEGSUJTÁSOZ, (meg-sujtásoz) ősz. áth. Úgy- sülni vagy pirulni kezd. Székely szó. Megsttlien a
nevezett sujtásféle zsinórral kiczikornyáz, kiczifráz tűsre visszatett puliszka, kása. (Kriza J.). V. ö. SÜLvalamit. Megtujtátoeni a nadrágot, a dolmányt, a menLEN.
tét. V. ö. SUJTÁS.
MEGSÜRGET, (meg-sürget) ősz. áth. Valamely
MEGSULYKOL, (meg-sulykol) ősz. áth. Su- dolognak teljesítését akár szóval, akár Írásban ismélyokkal megüt, megvereget, megegyenget valamit. telve szorgalmazza. A fizetést megsürgetni. Személyre
Megsült/kölni a hajótartó karót. Hfegtulykobn a kerti is vonatkozhatik. A kiküldött végrehajtó bírót megutakat, a tzérüt. V. ö. SULYOK.
sürgetni.
MEGSULYOSBÍT, MEGSULYOSBODIK; 1.
MEGSÜRÍT v. —SŰRÍT, (meg-sürít) ősz. áth.
MEGSULYOSÍT; MEGSULYOSODIK.
Eszközli, hogy valami sűrűvé legyen. Homokkal megMEGSULYOSÍT v. —SÚLYOSÍT, (meg-sulyo- sűríteni a híg meszet. Rántással megsürtíeni a káposzsít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad reá, hogy vala- tát. V. ö. SŰRŰ.
mit nehezebb legyen teljesíteni vagy kiállani, elszenMEGSÜRÜDIK v. — SÜRÜDIK, (ineg-BÜrüdik)
vedni. MegsulyotUani valamely műnkét, ífegsulyosi- ősz. k. Hig vagy ritka állapotból sűrűvé váltónk.
lani a foglyok sortat. Kínzás által megsulyosftani a Megsurudik a méz, a tej. Megsürudik a vetet, a gát.
halálbüntetést. V. ö. SÚLYOSÍT.
V. ö. SŰRŰ.
MEGSULYOSODIK, (ineg-sulyosodik) ősz. k.
MEGSÜRÜL v. —SÜUÜL, (meg-sürül) ősz.
Valaminek végrehajtása vagy kitürése megnehezedik, önh. L. MEGSÜRÜDIK.
több bajjal és fáradsággal, vagy szenvedéssel jár. A
MEGSÜT, (meg-süt) ősz. áth. 1) Parázson, lánkatonai kSlelfts/g háború idején megsulyosodík.
gon, vagy bizonyos fokú melegben valamely állati
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vagy növényi nyers testet megpörköl, különösen a vé
gett, hogy éldelhetövé tegye. Kemenctében megtütni
a kaldctot, kolbászt. Tttees vaslemezen megsütni a geszlenyét. 2) Mondják nap sugarairól, vagy mis tűzről,
midőn valamely testnek külsejét, héját, bőrét megaszalják, ami bizonyos színt kölcsönöz neki. Arctdf
megsütötte a nap. V. ö. SÜT.
MEGSÜTÖGET, (meg-sfitöget) ősz. gyak. át h.
Tűz által több helyen megéget, megpörköl. A hajdani
kínzó vallatásoknál tüzet vastól megstltögették a Minőtöket. V. ö. SÜTÖGET.
MEGSÜVEGÉL, (meg-süvegél) ősz. áth. Valakit süvegvetve, vagyis fövegét leemelvén, megtisztel.
Megsttvegelni az öregbeket, az előkelőket.
MEGSZAB, (meg-szab) ősz. áth. 1) Bizonyos
mérték szerént kimetsz, kihasít és alakít valamit. 2)
Pontosan az időt, helyet vagy mennyiséget meghatározza, megállapítja. 3) A székelyeknél Kriza J. szerént azt is jelenti : díszarányossá tesz valamit; pl.
az oszlop megszabja az épületei; a magyar köntös megszabja, az ember testét, azaz delibbé, daliásabbá teszi.
V. ö. SZAB.
MEGSZABADÍT v. —SZABADIT, (meg-szabadít) ősz. áth. Kényszerített, vagy akármikép lekötött állapottól vagy gonosztól megment. Megszabadítani a foglyokat, a rabokat. Uram, szabadíts meg a
gonosztól. V. ö. SZABAD, SZABADÍT.
MEGSZABADÍTÁS v. — SZABAD1TÁS, (megszabadítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit v.
valamit megszabadítanak. A hadifoglyok megszabadítására indulni. V. ö. MEGSZABADÍT.
MEGSZABADUL v. —SZABADUL, (meg-szabadül) ősz. önh. Kényszerített, lekötött, vagy akármely gonosz állapottól megmenekül. Az orzág megszabadult az ellenség igájától. Megszabadulni a rósz feleségtől. V. ő. SZABADUL.
MEGSZABADULÁS, v. —SZABADULÁS,
(meg-szabadúlás) ősz. fh. Állapot, midőn valaki megszabadul, vagyis valamely erőszakolt helyzetből, vagy
gonosztól megmenekül. V. ö. MEGSZABADUL.
MEGSZABOTT, (meg-szabott) ősz. mn. Ami meg
van szabva. Megszabott időhatár. Megszabott árak.

MEGSZAGGAT, 1. MEGSZAKGAT.
MEGSZAGOL, (meg-szagol) ősz. átb. Szagló érzékeivel észrevesz valamit A vizsla megszagolja a vadat. Megszagolta a kolbászbOxt. (Km.). Átv. ért. valamit bizonyos jelek nyomán megsejdít, gyanít Jó orra
van, hamar megszagol mindent. V. ö. SZAGOL.
MEGSZAGOSODIK, (meg-sxagosodik) ősz. k.
Nedveinek megromlása miatt rósz, kellemetlen hatású szagot kap; megbüdösödik, megáporodik.
MEGSZAKAD, (meg-szakad) ősz. önh. Valamely t-xilárd test részei között rés támad, mi rendesen
akkor történik, ha az illető részek ellenkező irányban
hozódnak el egymástól. Megszakad a kittéi, fonal, húr,
láncz. Különösen mondják emberről, vagy más állatról,
midőn túlfeszített erőködés következtében valamely
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ina rugalmasságát elveszti, nevezetesen, ha a heréje
leszáll. Kedélyre alkalmazva, megszakad a szive, ám.
nagy fájdalom miatt rendes verése megszűnik; majd
megszakadt, úgy nevetett, ám. nagy kedvében alig fért
a bőrébe. Átv. őrt. valamely dolognak folyamata bizonyos akadály vagy erőszak közbejöttével megakad,
vagy végkép megszűnik. Megszakad a beszéd. Megszakadt köztök a barátság. Az ellenséges népek között megszakadt a közlekedés. V. ö. SZAKAD.
MEGSZAKADÓ Z,(meg-szakadoz) ősz. gyak. önh.
Több helyen megszakad, vagy folytonosan szakadva
megromlik, vagy tovább tartani megszűnik. Tüskék
kötött futván, megszakadozott a ruhája. V. ö. MEGSZAKAD.
MEGSZAKAJT, (meg-szakajt) ősz. áth. 1. MEGSZAKASZT.
MEGSZAKÁLASÍT.v.-SZAKÁLASIT, (megszakálasít) ősz. áth. Szakálassá tesz.
MEGSZAKÁLASODIK, (meg-szakálasodik) ősz.
k. Szakála megnövekszik. Húsz éves korában már megszakálasodott. Átv. ért. mondják pipáról, különösen
tajtékról, midőn alant kiveri a zsír.
MEGSZAKASZKODIK, (meg-szakaszkodik)
ősz. k. Erejében meggyöngül, megfogyatkozik.
MEGSZAKASZT, (meg-szakaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megszakadjon. Csigázás által megszakasztani a húrt. Eröködésben megszakasztotta magát. Átv. ért. valaminek folyamatát bizonyos erőszak
által megakadályozza, vagy megszünteti. Kötbekiáltások által megszakasztatii a szónok beszédét. Megszakasttani a baráti viszonyokat, levelezéseket. Baranyában :
megszakaszt a hold, ám. megtelik. A régi halotti beszédben eléjön : „És az gyimilesnek oly keserű vala
íze, hogy turkhukat mige szokosztja vola" (megszakasztja vala).
MEGSZAKGAT, (meg-szakgat) ősz. gyak. áth.
Többször, vagy folytonosan szakasztva mcgront, szétválaszt valamit. Az árvíz megszakgatja a töltéseket. A
tttskék megszakgatják a beléjek akadó ruhát.
„Mint a napnak sugarai
A ködöt megszakgatják.u
Kisfaludy S.
Itt a meg néha fölcserélhető el igekötövel. V. ö. SZAKGÁT.
MEGSZAKÍT v. —SZAKIT, (meg-szakít) ősz.
áth. 1. MEGSZAKASZT.
MEGSZALAD, (meg-szalad) ősz. önh. Szaladásnak ered, szaladva eltávozik valahonnan. Első
ágyulöt'ésre megszaladt a gyáva nép. Néha ám. sebesebb mozgásnak indul, mintsem kellene, vagy mint
rendesen tenni szokása. Az eregetök kezéből megszaladt
a hordó, a kötél. Siettében meg-megszaladt. V. ö. SZALAD.
MEGSZALASZT, (ineg-szalaszt) ősz. áth. Kényszerít valakit, hogy szaladásnak eredjen. Megválasztani az ellenséget. Megsta.laszta.ni a tetten ért rablókat.
V. ö. SZALASZT.
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MEGSZÁLL, (meg-száll) ősz. önb. Valahol ideiglenes maradás, tartózkodás végett megállapodik, letelepedik. Át utótok megszállanak a fogadóban. Ránk
éjjeledéin, kénytelenek voltunk egy rótt csárdában megszáUani. MegmáUt a tábor. A raj egy fán szállott meg.
„Ő megszálla fenn egy hegyben."
„Százhalomnál inegszállának."
Csáti Demeter.
Tárgy esetés viszonynévvel és áthatólag ám. megtelepedik valahol. Midőn a magyarok e hátába jöttek, elsőben Munkáét vidékét ttállák meg. Mondják továbbá
ellenségről, midőn bizonyos helyet meglep, s tábort
üt rajta, különösen a végett, hogy valamely erősített
várost, várat ostromoljon. Szulejmán nagy sereggel
megszállottá Szigetvárt. Mondják gyarmatokról is, midőn bizonyos vidéket állandó lakhelyül elfoglalnak.
Amerikát időnként különféle népgyarmatok szállottak
meg. Átb. ért. ám. jó vagy rósz szellem lep meg valakit. Megszállottá üt a Szentlélek. Hát tégedet mily gonosz lélek szállott meg f V. ö. SZÁLL.
MEGSZÁLLÁS, (meg-szállás) ősz. fn. Cselekvés, melynél fogva valaki megszáll valahol, vagy a
végett telepedik meg, hogy bizonyos helyet elfoglaljon, vagy hatalmába kerítsen. V. ö. MEGSZÁLL.
MEGSZÁLLÍT v. —SZÁLLÍT, (meg-szállít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely helyen megszálljon,
s mint állandó helyen megtelepedjék valaki.
MEGSZALONNÁZ, (meg-szalonnáz) ősz. áth.
Bizonyos ételeket szalonnával megdaggat, vagy megken, vagy megtetéz. Megtzalonnázni a nyulat, kappant,
pulykát. Megszalonnázni a túrót csuszát, a pirított, a
lángolót. Idegen kifejezéssel : megspékel.
MEGSZÁMÍT v. —SZÁMIT, (meg-számít) ősz.
áth. Számítás által meghatároz. V. ö. SZÁMÍT.
MEGSZÁMLÁL, (meg-számlál) ősz. áth. Valamely többséget szám szerént megolvas. Megszámlálni esténként a napi bevételt. A pásztor megszámlálja a
rá bízott barmokat. Számláld meg a csillagokat, ha tudod. V. ö. SZÁMLÁL.
MEGSZÁMLÁLHATATLAN v. — SZÁMLÁLHATLAK, (meg-számlálhat[at]lan) ősz. mn. Szoros
ért. amit végtelen sokasága miatt számba venni,
megolvasni nem lehet. Szélesb és nagyító ért. igen
nagyszáma, igen sok. Megszámlálhatatlan néptokatág
tódOt a rendkívüli látványra.
„Megszámlálhatatlan dicsőséges lelkek,
Dicsőséget előtte szépen énekelnek."
Zrínyi.
Határozóképen ám. megszámlálhatlanul.
MEGSZÁMLÁLHATÓ, (meg-számlálható) ősz.
mn. Amit szám szerént megolvasni lehet, vagy ami
nem sok. Évi jövedelme könnyen megszámlálható.
MEGSZÁMLÁLHATÓLAG, (meg-számlálhatólag) ősz. ih. Oly módon vagy állapotban, hogy azt
könnyen meg lehet számlálni.
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MEGSZÁMOL, (meg-számol) ősz. önh. és Mi.
l) Számadást ad valamiről. A pénztárnak még nem számolt meg. Mi már megszámoltunk egymással. 2) E helyett : megszámit ám. számjegyekkel, számtanilag
meghatároz bizonyos mennyiséget A számvevő hivatalban megszámolják az illető tisztek kiadásait ét betéteiéit.
MEGSZÁMOZ, (meg-számoz) ősz. áth. Bizonyos
többségnek egyéneit számokkal megjegyzi, megbélyegzi. Megszámozni a város hajdúit, a bérkocsitokat.
Megszámozni az utczák házait. Megszámozni a könyv lapjait. Megszámozni a szobák ajlait.
MEGSZÁN, (meg-szán) ősz. áth. Valakinek bajai, szenvedései iránt részvétet matat; megsajnál valakit, s illetőleg megsegíti. Szánjátok meg a szegény
szerencsétlent. Az Isten megszánja a pogányl is (Km.).
„Addig dúdolnám ott énekem
Míglen megszánván bús esdekletem
Rejtekecskédbe fogadnál."
Kazinczy Ferenc*.
V. ö. SZÁN.
MEGSZÁNÁS, (meg-szánás) ősz. fn. A részvétnek azon neme, midőn valakinek szenvedésén sajnálkozunk, s azt némileg enyhítjük is.
MEGSZÁNT, (meg-szánt) ősz. áth. 1) Ekével,
vagy ekeféle géppel mcghasogatja, megforgatja a földet. Megftántani az ugarokat, a rétföldeket. 2) A szántást bevégzi. V. ö. SZÁNT.
MEGSZAPORÍT v. —SZAPORÍT, (meg-sxaporít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megszaporodjék,
hogy több legyen. Megszaporítani a házi állatok számát. Néha ám. bizonyos mértékhez ráadásul told valamit. A véka almát egy-kettővel megszaporftani. V. ő.
SZAPORA.
MEGSZAPORODIK, (meg-szaporodik) öu. k.
Valaminek száma, mennyisége megsokasodik, meggyarapodik ; megnagyobbodik.
„Ha jó kedvem csucsorodik,
Általad megszaporodik."
Csokonai. A csikóbőrös kulacshoz.
Különösen mondják, midőn a nő meggyerekezik. A
izomtzédattzony egy fiúval megszaporodott. V. ö. SZAPORODIK.
MEG8ZAPPANOZ, (meg-szappanoz) ősz. áth.
Szappannal megdörgöl, megmos, megtisztít Megszappanozni a szennyes ruhát. Beretválkozáskor megstappanozni a szakált.
MEGSZAPÚLv. — SZAPÜL,(meg-szapűl)ös*.
átb. 1) Szapusajtárban, vagyszapnló nevű edényben,
hamvas lúggal megpárol bizonyos szöveteket, ruhákat, vagy más testeket. Megtzapulni a durva és zsíros fehérruhát. Megtzapulni a nyers fonalat, a banyataplónak való fuzfagombát. 2) A szapulást elvégzi.
Mi már megszapúUunk. V. ö. SZAPÚL.
MEGSZÁRAD, (meg-szárad) ősz. önh. Mondjuk
szcfros ért. nedves, nyirkos, megázott testekről, midőn
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nedveik elszállván, szárazakká lesznek. Napon megszárad a mosott ruha. Át áttolóból kittedéit kendert stétteregetik, hogy hamarabb megstáradjon. V. ő. SZÁRAD, SZÁRAZ.
MEGSZÁRASZT, (meg-száraszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megszáradjon. Napon megszáraszlani a tarhonyát. Tűzhelyen megszárasztani a tökmagot.
Kemencze szájában megszárasztani a nyers fát. V. ö.
MEGSZÁRAD, és SZÁRÁSZT.
MEGSZÁRÍT, (meg-szárít) ősz. áth. 1. MEGSZÁRASZT.
MEGSZÁRNYAZ , (meg-szárnyaz) ősz. áth.
Szárnynyal vagy szárnyakkal ellát.
MEGSZÁROGAT, (meg-szárogat) ősz. gyak.
áth. Valamit lassan-lassan, vagy folytonosan megszánt. Megtzárogatni a felfűzött dohányt. V. ö. SZÁRÍT.
MEGSZARVAZ, (meg-szarvaz) ősz. áth. Szarvval vagy szarvakkal ellát. A trágyarakást megszarvazni.
MEGSZAVAZ, (meg-szavaz) ősz. áth. Mondják
szavalattal bíró közönségről, testületről, midőn annak
többsége indítványba hozott vagy kérelmezett költségdíj, jutalom stb. elrendelésében megegyez.
MEGSZÁZADOL, (meg-századol) ősz. áth. Valaminek századrészét kiveszi. Olyan ige, mint : megtizedel, megharminczadol.
MEGSZED, (meg-szed) ősz. áth. Bizonyos terményeket, gyümölcsöket termő-ágaikról, száraikról
leszakgat, letör, lemetél. Megszedni a szőlőt, a Icukoriatát. Megszedni az almát, szilvát. Viszszaható névmásnál : megszedni magát, ám. meggazdagodni, vagyont
gyűjteni. Midőn általánosan viszonynév nélkül haszftáltatik, ám. a szüretet vagy más termény-szedést
bevégezi. Mi már megszedtünk; hát ti mikor szedtek
meg f V. Ö. SZED.
MEG8ZEDERJESÉDIK , (meg-szederjesédik)
ősz. k. Mondják leginkább az emberi testről, midőn
verés következtében, vagy más okból kékes-veres
foltok támadnak, és állandólag látszanak rajta.
MEGSZEDERJESÍT v. — SZEDEK JESIT,
(meg-szederjesít) ősz. áth. Eszközli vagy okozza, hogy
valamely test, illetőleg emberi bőr szederjes szinü
legyen. V. ö. SZEDERJES.
MEGSZÉDÍT v. —SZÉDÍT, (meg-szédít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valakinek feje megszédüljön, megkábnjjon. A folytonos és sebes forgás megszéditi át
embert. Átv. ért. az akaratot bizonyos csáberő által
határozataiban vagy elveiben megtántorítja, s félre
vezeti, elcsábítja, megvesztegeti. A pénz megszédíti a
közembert. (Km.). A. meg e helyütt fölcseréltethetik el
igekötóvel : elstédtí. V. ö. SZÉDÍT.
MEGSZÉDÜL v. —SZÉDÜL, (meg-szédül) ősz.
önh. Feje elkábúl, s úgy tetszik neki, mintha forogna
körülötte a világ. Amint a mélységbe lenézett, megszédült a feje. Úgy fejbe ütötték, hogy megszédült bele.
Máskép : elszédül. Átv. ért. valamely erkölcsi csáberő
által akaratának határozata megtántorodik , s idegen
behatás szerént cselekszik. V. ö. SZÉDÜL.

MEGSZEG—MEGSZÉGYENÍT

36G

MEGSZEG, (meg-szeg) ősz. áth. Mondjuk leginkább holmi ennivaló tömör testekről, különösen
kenyér, sajt, kalácsfélékről, midőn valamely metsző
eszközzel megkezdjük , vagyis egy részt kimetszünk
belölök. Megszegni a kenyeret, a kalácsot. Megszegni
a sajtot, a szalonnát. Átv. ért. valamely törvényt épségében meg nem hagy, hanem áthágás által megsérti, s mintegy csorbát ejt rajta. Megszegni a polgári
vagy egyházi törvényeket. Megszegni az anyaszentegyház
rendelte bSjtíít.
„Megszegte az álnok, megszegte hitét."
Verseghy.
L. SZEG, ige.
MEGSZEGDEL, (meg-szegdel) ősz. gyak. áth.
Több oldalról megmetsz, több részekre elmetél, vagy
több vonalban meghasít. Köröskörül megszegdelni a
kereksajtot. Megszegdelni a laptának való bőrt. Megszegdelni a dinnyét. V. ö. SZEGDEL és SZELDEL.
MEGSZÉGECSÉL, (meg-szégecsél) ősz. áth.
Egy vagy több szögecset ver valamibe, szögecsekkel
megerősít, öszveköt. Megszegecselni a csizmatalpat.
MEGSZEGÉNYÉDIK, (meg-szegényédik) ősz.
k. Szegény, azaz vagyon nélkül szűkölködő állapotra
jut. Gazdag volt, de sok csapás által megszegényedett.
A meg fölváltható el igekötővel. V. ö. SZEGÉNY.
MEGSZEGÉNYÍT v. — SZEGÉNYIT, (megszegényít) ősz. áth. Szükölködővé, vagyontalanná teszen. E falu lakosait a többszöri tűzkár és árvíz megszegénytíette. V. ö. SZEGÉNY.
MEGSZEGÉNYÜL v. —SZEGÉNYÜL, (megszegényül) ősz. önh. 1. MEGSZEGÉNYÉDIK.
MEGSZEGÉS, (meg-szegés) ősz. fa. Cselekvés,
melynél fogva valaki megszeg valamit. Kenyér, szalonna megszegése. Átv. ért. valamely törvénynek, vagy
rendeletnek áthágása. V. ö. MEGSZEG.
MEGSZÉGEZ, (meg-szégez) ősz. áth. Egy vagy
több szeggel megerősít. Megszegezni a patkót, a keréksint.
MEGSZEGÖDIK, (meg-szegődik) ősz. k. 1) L.
MEGSZEGÜL. 2) Megalkuszik. MegtzegSdtem vele.
(Szabó D.).
MEGSZEGÜL, (meg-szegűl) ősz. önh. Leginkább a szekérről mondják, midőn a fordulásban a rúd
valamely része a derékkal vagy kerékkel szögletet
képezve, a tovamenésben akadályt csinál.
MEGSZÉGYENEL, (meg-szégyenel); visszahatólag : megszégyenli magát, ám. szégyenkedve valamely hibáját nyilván vagy hallgatólag elismeri.
MEGSZÉGYENÍT v. —SZÉGYENIT, (meg-szégyenít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy valaki
szégyenedé magát, vagy hogy mások szemében és véleménye szerént szégyent valljon. Pirongatás, feddés,
dorgálás, nyilvános büntetés által megszégyenüeni valakit. A rósz fiú megszégyeníti szülőit. A hetvenkedSt elmés gúny és czáfolat által megszégyenüeni.
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„Villámszava megszégyenítő
A gonoszok s czudarok dagályát."
••'berzsenyi D.

Néha szelídebb jelentéssel ám. oly jeles tettet köret
el, mely által a vele viszonyban levőkön kitesz, vagy
másokat bizonyos kedveskedésben, szívességben stb.
megelőz. Az Vreg tír oly ttépen é« kiínnyen tánctól, hogy
minket fatalakat megszégyenít. Ön megszégyenü engem,
mert nekem lett volna kSlelességem ezt tenni. V. ö. SZÉGYENÍT.
MEGSZÉGYENÍTÉS v. — SZÉGYENITÉS ,
(meg-szégyenítés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakinek szégyent okoznak, valakit meggyaláznak,
vagy legalább pirulni kényszerítenek, tty megnégyentíést nem érdemlettem. V. 8. SZÉGYEN.
MEGSZÉGYENÜL v. —SZÉGYENÜL, (megszégyenül) ősz. önh. Szégyent vall, vagyis erkölcsi
érzését oly valami éri, mi miatt el kell pirulnia, és
szégyenlenie magát, vagy mások előtt gúny, nevetség,
vagy épen megvetés tárgyává leszen. V. ö. SZÉGYEN.
MEGSZEL, (meg-szel) ősz. áth. Csaknem egy
jelentésű a megszeg igével, csakhogy a megszel átv. értelemben nem divatozik. V. ö. MEGSZEG, és SZEL.
Megszelni a kenyeret, a szalonná/, a fajtat.
MEGSZELEL, (meg-szelel) ősz. átb. Holmi magokat a szeles levegőbe szórva, a köztök levő pelyvától, ocsútól, s egyéb szeméttől megtisztít. Megtzelelni
a butát, kendermagot, babot, lencsét. V. ö. SZELEL,
és SZÓR.
MEGSZELESÉDIK, (meg-szelesédik) ősz. k.
Szelessé lesz , saját és átvitt értelemben. Megszelesedett ős idő. Megítélésedéit a ló. V. ö. SZELES.
MEGSZELESÉDIK, (meg-szélésédik)osz. k. Szélei kitágulnak, kiterjednek. Nyomás által megszélesedik a csizma. Vauban, csípőben megszélesedni. V. ű.
SZÉLES.
MEGSZÉLÉSÍT v. — SZÉLESÍT, (meg-szélésít)
Eszközli, hogy valamely rugalmas test vagy bizonyos
tér két oldali irányban növekedjék, szétterjedjen. PSrVlylyel megszélesíteni a tüzes sínt, a csoroszlyát. A szántóföldet jobbról-balról néhány barázda gyepfölddel megszélestíeni.
MEG8ZÉLHÜDIK, (meg-szélhüdik) ősz. k. A
testnek valamely része vagy tagja megbénul, vagyis
mozgékonyságát elveszti. Bal kete és lába megszélhildStt. V. ö. SZELHÜD1K.
MEGSZELÍDÍT v. — SZELÍDÍT, (meg-szelídít)
ősz. áth. 1) Emberre és más állatokra vonatkozólag
ám. vadból, azilajból, szelídet, nyájasat képez. Megszelídíteni a vad embereket, a vad csikókat, a szilaj
tulkokat. Megszelídíteni a fenevadakat, a» orotlánokat,
tigriseket. 2) Növényeket iUetöleg, ám. a vad állapotban tenyészett növényt mívelés által megnemesíti,
• gyümölcsét izletesbbé teszi. Oltás, szemzés által megnelídtíeni a vadrówát, a vadalmafát. V. ö. SZELÍD.
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MEGSZELÍDÍTÉS v. — SZELIDITÉS, (megszeb'dítós) ősz. fin. Cselekvés, mely által megszelídítünk
valakit vagy valamit. V. ö. MEGSZELÍDÍT.
MEGSZELÍDÜL v. —SZELÍDÜL, (roeg-szelídiil) ősz. önh. 1) A vad, vagy szilaj állat, vagy átv.
ért. indulat, szelíd, azaz nyájas, engedelmes természetet ölt A ftíevö vadak hamarabb megszelídülnek, máit
a ragadozók.
„Úgy tetszik megszelídülnek,
S egy parányit megenyhülnek
Vad fájdalmi szivemnek."
Kisfaludy S.
2) A vadon tenyészett növény mívelés által megnemesedik. 3) Mondjuk zordon időről, vagy éghajlatról is,
midőn előbbi zordonságából alább hagy. A föld míveléte, és tavak lecsapolása által a zordon éghajlat megszelídül. V. ö. SZELÍD.
MEGSZELÍDÜLÉS v. — SZELIDÜLÉS, (meglídülés) ősz. fn. Állapot- vagy természetváltozás, midőn valaki vagy valami megszelídül. V. ö. MEGSZELÍDÜL.
MEGSZEMÉLYESÍT v. —SZEMÉLYESÍT,
(meg-szémélyesít) ősz. áth. Személylyé változtat, általános fogalmakat, tulajdonságokat stb., élettelen dolgokat vagy állatokat is úgy képzel, úgy állít elénk,
úgy beszéltet stb , mint személyeket, vagyis embereket
MEGSZEMLÉL, (meg-szémlél) ősz. áth. Valamit különösen, tüzetesen, és részletekben szemügyre
vesz, megtekint Megszemlélni a kiállított hadtereget.
A vevő megszemléli előbb az árút, melyre alkudni akar.
„Követ juta Duna mellé,
Földét, füvét megszemlélé."
Csáti Demeter.
V. ö. SZEMLÉL.
MEGSZEMLÉLÉS, (meg-szemlélés) őaz. fa. A
látható dolgok megismerésének azon neme, melynél
fogva azokat saját szemeinkkel, és részletesen, figyelmesen megtekintjük. Át elkövetett kár megszemlélésére
hites személyeket küldeni.
MEGSZENESÉDIK, (meg-szenesédik) ősz. k.
Szenessé lesz; vagy szénné válik (bevégzetteu).
MEGSZENESÜL v. —SZENESÜL, (meg-uenesttl) ősz. önh. L. MEGSZENESÉDIK.
MEGSZENNYESÉDIK, (meg-szennyesédik) ttz.
k. Meglepi a szenny. A lakatosok, kovácsok ruhája kamar megszennyesedik. V. ö. SZENNY.
MEGSZENT, (meg-szent) ősz. áth. Megsejt Székely szó. Megszenteltem a dolog titkát. Megszentelte a
tolvaj, hogy nyomozódni kezdtek utána. (Kriza J.).
MEGSZENTEL, (meg-szentel) ősz. áth. Általán
hitvallási, hitszertartási értelemben használtatik. 1)
Bizonyos napokat különös tiszteletből az egyház rendelete szerént meginnepel, s lelki dolgok, úgymint
imádságok, s más ájtatosságok gyakorlatával tölt eL
Megszentelni a vasárnapokat, az innepekeí. Megszentelni Urunk születése, halála, és feltámadása napjait. 2}

369 MEG8ZENTÉLÉS—MEGSZEPLŐSÍTÉS

MEGSZÉPÖGET—MEGSZISZÉG

370

Némely, az egyházi szertartáshoz tartozó dolgokat
MEGSZÉPÖGET, 1. MEGSZÉPÉGET.
bizonyos imák és szertartások által az illető hívek
MEGSZEPPEN (meg-széppen) ősz. önh. A megelőtt tisztelet és kegyelet tárgyaivá avat. Megmenteim ijedésnek azon neme lepi meg, melyben az ijedő a
a vitet, olajt, viaszgyertyát, barkát. Megmenteim a* levegőt fogai között viszsza szokta színi, a mintegy
oltárt, a harangokat, az egyházi öUSnyöket. 3) Bizo- szép hangot ejt. V. ö. SZEPÉG.
nyos szertartások által holmi használatra, és éldeletMEGSZEPPENT, (meg-széppent) ősz. áth. Eszre való dolgok sikerüléseért Isten áldását kéri. Meg- közli vagy okot ad rá, hogy valaki megszeppenjen.
szentelni a húsvéti eledeleket. Megszentelni az új hajót, V. ö. MEGSZEPPEN.
zászlót. 4) Bibliai értelemben Szentté tesz, azaz a vaMEGSZERET, (meg-szeret) ősz. áth. Valaki v.
lódi, az igaz hívek sorába igtat, s Isten kegyelmére valami iránt azon tetsző és kedves érzelem gerjed
méltat. Stent Pál apostol szerént a hit ja cselekedetek benne, melynél fogva azt magáévá tenni, vagy vele
nélkül meg nem szenteli az embert. V. ö. SZENT, SZEN- lenni, vele egyesülni vágy, megtetszik neki. Valakit
TEL.
lelki vagy testi szép tulajdonságaiért megszeretni. Öt
MEGSZENTÉLÉS, (meg-szentélés) ősz. fn. Egy- meglátni és megszeretni egy pillanat müve volt. Akit
házi szertartás vagy tisztelés neme, mely által az én szeretek, meg van az szeretve.
illető* egyházi személyek vagy hívek valamit megszen„A szép lovat megszereté ,
telnek. Harangok, zászlók megszemlélése. Innepek, vaHogy ki miatt földét elveszte."
sárnapok megszentelése. V. ö. MEGSZENTEL.
Csáti Demeter.
MEGSZENTSÉGTELENÍT v. — SZENTSÉGTELENIT, (meg-szentségtelenít) ősz. áth. Amit az „Számtalan sok (fegyver) közfii egyet megszereté,
illető vallás tanai szerént szentség gyanánt kellene Oldalára eztet vitézül felkőté."
Zrínyi.
tisztelnie és kegyelnie, azt mint becs nélküli közdol- V. ö. SZERET.
got megveti, vagy épen gúny, és csúftág tárgyává
MEGSZEREZ, (meg-széréz) ősz. áth. 1) Valaalázza le. Káromkodással megszentségteleníti az Isten
mely
kívánt vagy szükséges jószágot bizonyos szernevét. „Az én szombatimat megszentségtelenüettétek."
rel,
móddal
eléállít, eléteremt, sajátjává tesz. Megsze(Esecb. 23. 38. Káldi. Károlyinál : ,megundokítotretni némely ritka pénzeket, könyveket, okleveleket. 2)
tátok').
MEGSZENTTELENÍT, (meg-szenttelenít) ősz. Viszszaható névmással, megszerezni magát ám. bizoáth. Egyházi ért. valamely szent helyen, nevezetesen nyos sokaságu vagyonra szert tenni. 3) Segítő ragu
templomban oly bűnt követ el, mely miatt az egyház viszonynévvel ám. valamely mennyiséget vagy mértörvényei szerént az illető helyet, mint szentségétől téket, némi hozzáadással megtoldani, mi rendesen aprólékos adásvevésben történik. Húsz diót adok egy gamegfosztottál újra föl kell szentelni. Szokottabban :
rason,
s még egygyel megszerzem. V. ö. SZEREZ.
megszentséglelentí. Embtr'ólés által megszenttelentíeni
MEGSZERZÉS, (meg-szérzés) ősz. fn. 1) Csea templomot.
lekvés , mely által valamit megszerzünk; továbbá,
MEGSZENTÜL v. —SZENTÜL, (meg-szentül)
usz. önh. Jámborabbá s kegyesebbé lesz mint az előtt. maga ezen cselekvés eredménye. Némely régi edények
megszerzésélten fáradni. 2) Ráadás, vagy bizonyos
Székely szó. (Ferenczi János).
mértéknek az adás-vevésben megtoldása. V. ö. MEGMEGSZENVED, (meg-szenved) ősz. áth. Annak SZEREZ.
daczára, hogy nem tetszik neki, mégis eltiír, vagy
MEGSZID, (meg-szid) ősz. áth. Bizonyos csílétezni enged valamit v. valakit. A béketürö úr meg- nyért, rósz tettért szóval megfedd, megdorgál, megszenvedi a rósz cselédet. Ily rendetlenséget hogy tudsz pirongat valakit. Megszidni a rósz cselédet. V. ö.
megszenvedni f Ezt meg nem szenvedem. Önhatólag és SZID.
tárgyesetes viszonynév nélkül ám. valamiért lakói,
MEGSZEDÁS, (meg-szidás) ősz. fn. Cselekvés,
bűnhődik, vagy sokat, folytonosan szenved. Bűneidért illetőleg feddés, dorgálás, midőn megszidnak valakit.
flébb-utőbb megszenvedsz. Az ostrom alatt ugyan meg- V. ö. MEGSZID.
szenvedtünk. V. ö. SZENVED.
MEGSZIGORÍT v. —SZIGORÍT, (meg-szigoMEG8ZÉPÉGET v. — SZÉPÖGET, (meg-szé- rít) ősz. áth. Szigorúvá tesz.
péget v. —szépöget) ősz. áth. A székelyeknél ám.
MEGSZIKKAD, (meg-szikkad) ősz. önh. Szikmeghizlal, pl. a sertést megszépVgelni. (Kriza J.)
kadttá lesz (bevégzetten).
MEGSZEPLŐ8ÍT v. — SZEPLŐSIT, (megMEGSZÍNÉL, (meg-színél) ősz. áth. 1) Székely
szeplősít) ősz. áth. 1) Tulajd. ért. szeplőféle foltok- tájszólás szerént ám. a háznak vagy csűrnek, szérűkal megtarkít. Areza és keze bőrét rnegsteplösíti a nyár nek talaját, más földdel meghordja, s beteríti. Agyagmelege. 2) Atv. ért. szűz leányon, vagy tisztes asz- földdel megszinelni a csűrt. 2) Ácsok, faragók nyelvén
szonyon baja eröszakot követ el.
ám. a munkába vett fának fölszinét szekerczével, vagy
MEGSZEPLÖSÍTÉS v.—SZEPLŐSITÉS,(meg- toporral lehasogatja.
sceplösítés) ősz. fn. Atv. ért. szűz leányon vagy akárMEGSZTSZÉG, (meg-sziszég) ősz. gyak. önh.
mely tisztes nőn elkövetett buja erőszakoskodás.
Tárgyesetes viszonynévvel ám. haragját, mérgét, boAKAD. SAOT SIÓTÍB IV. KOT.
24
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száját sziszegve jelenti ki. A lúd megsziszegi azt, ki
libáit bántja. Átv. ért. mondjuk emberről, különösen
nőről, ki lúd vagy kígyó gyanánt éles nyelvvel megszól másokat.
MEGSZISZSZEN, (meg-sziszszen) ősz. önb.
Egyszeri szít* hangot ad. Megstistszent a kígyó.
MEGSZITÁL, (meg-szitál) ősz. áth. Porszemnyi
részecskékből álló tömeget szitával megtisztít. Megszitálni a lisztet, hamut. V. ö. SZITA.
MEGSZÍVALKODIK, (meg-szivalkodik) ősz. k.
A székelyeknél ám. megszikkad, pl. a sár; mintegy
megszívja azt a lég, a szél.
MEGSZÓR, (meg-szok) ősz. áth. Valamit többszöri vagy folytonos gyakorlat által, mintegy hajlamával és természetével megegyezőnek talál, s nem
vonakodik, nem idegenkedik tőle. Megszokni az új
hivatalt, új társaságot. Met/molari a munkát, a katonaságot. Gyakran, amit eleinte eU'i*rlhrllrnnek tartottunk,
idővel megszokjuk. V. ö. SZÓK.
MEGSZOKIK, (meg-szokik) ősz. k. Valamely
helyen, vagy emberek és körülmények között, melyek
rá nézve eleinte idegenek voltak, mintegy otthonosnak érzi magát. Kinek hol jól megy dolga, ott hamar
megszokik. V. ö. SZOKIK.
MEGSZOKOTT, (meg-szokott) ősz. mn. Szokás

Ha kenyér kell, szolgáld meg előbb. Néha ám. meghálál, bizonyos tett által viszonoz valamit. KöszSnöat, s
majd ha lehet, megszolgálom.

371

„ Adósa vagyok ; máris bátor vagyok
Ujonta kérni, oly remény fejében ,
Hogy egykoron tán megszolgálhatom."
Vörösmarty.
Itt a meg ám. viszsza.
MEGSZÓLÍT v. —SZÓLÍT, (raeg-szólit) ö»z.
áth. 1) Valakit fölhí vagy készt, hogy szóljon. A
hallgatag embert megszólítani. 2) Valakihez szól a
végre, hogy kérdezzen tőle valamit, vagy hogy megintse, vagy beszélgetés végett stb. Már többet megszólítottam, és senki sem tudta megmondani, kié ez, a
ház. Megszólítani az utczai pajkos gyerkSczSt. Megszólítani az idegen útitársat. Szólítsd meg öt, te tudsz a
nyelvén. V. ö. SZÓLÍT.
MEGSZOMJAZIK v. — SZOMJÚHOZIK, (megszomjazik v. -szomjdhozik) ősz. k. Rájön a szomjaság, szomjassá lesz.
„ Szegény fiú, hogyan megszomjazott.*
Vörösmarty. Az áldozat

MEGSZOMORÍT v. —SZOMORÍT, (meg-szomorít) ősz. áth. Szomorú érzést gerjeszt valakiben.
által második természetévé vált.
Kedves barátunk halála igen megszomorított mindnyáMEGSZOKOTTSÁG, (meg-szokottság) ősz. fn. junkat. Ne szomoríísd meg szivemet.
Megszokott állapot vagy tulajdonság.
„Ne szoraorkodj , légy víg,
MEGSZOKTAT, (meg-szoktat) ősz. mivelt. 1)
Nem lesz az mindég így,
Gyakorlat által rávesz, rátanít valakit, hogy valamely
Hej! ki megszomorított,
dolgot rendesen, és mintegy hajlamból tegyen, másNépd.
Meg is vigasztal még."
kép : rászoktat. 2) Eszközli, hogy valaki idegen helyen és társaságban, mintegy honn és övéi között A meg fölcserélhetö d igekötővel. V. ö. SZOMORÚ,
SZOMORÍT.
. érezze magát. V. ö. MEGSZOK és MEGSZOKIK.
MEGSZOMORODIK, (meg-szomorodik) ősz. k.
MEGSZÓL, (raeg-szól) ősz. áth. Valakit bizonyos tettért szóval meggyaláz , vagyis gáncaoskodva Kedélyét szomorú érzelem lepi meg. Kedvetlen Űrre
szól felőle. Lágyabb kifejezés, mint a rágalmaz, vagy megszomorodni. Valakinek balesetén, halálán megszogyaláz, s leginkább oly tetteket rostálgat, melyek a morodni. A meg helyett állhat el is. V. ö. SZOMORÚ.
társas életben elfogadott illemmel ellenkeznek, pl.
MEGSZONTYOLODIK, (meg-szontyolodik) öaz.
midőn valaki rangjához illetlenül viseli magát, vagy k. Székelyesen ám. megszomorodik.
rangján, vagyonán fölül nagyot játszik stb.
MEGSZOP, (meg-szop) ősz. áth. Bizonyos testet
MEGSZÓLAL, (meg-szólal) ősz. önb. Hallgatni szájába vesz, hogy a benne vagy rajta levő nedvet,
megszűnvén, elkezd szólni, beszélni. Sokáig hallga- különösen az ínynek és íznek tetszőt, ki- vagy letott, végre megszólalt. „Szeretjük mi is a szabadságot, szívja. A kisded megezopja az emlőt. Megszopni az
s azért készek is volnánk megszólalni." (Gróf Eszter- édesfa gyökerét. Oly jó izüt evett, hogy az ujjait is megházy M. nádor levele Rákóczy Gy. érd. fejedelemhez. szopta utána. Megszopni a metszéstől vérző sebet. V. ö.
1644.). Szélesb ért. ám. hangzani kezd. Megszólal- SZOP.
MEGSZOPACSOL, (meg-szopacsol) ősz. áth.
nak a harangok. Megszólalnak az álgynk. Megszólal a
A székelyeknél ám. megszopogál.
zene. V. ö. SZÓL.
MEGSZOPOGAL, MEGSZOPOGAT, (meg-szoMEGSZÓLÁS, (meg-szólás) ősz. fn. Beszéd,
nyilatkozás, mely által valakit megszólnak, megítél- pogál v. meg-szopogat) ősz. gyak. áth. Valamit folynek. Nem megszólásból mondom, hanem, mert igaz. tonosan vagy többször, vagy egymás után többet megNe adj mátoknak okot megstólásodra. V. ö. MEG- szop. Megszopogatni a czulcorszeletet. Megszopogatni
az ízletes csontokat. V. ö. MEGSZOP.
SZÓL.
MEGSZOPTAT, (meg-szoptat) ősz. mivelt. EszMEGSZOLGÁL, (meg-szolgál) ősz. Áth. Fáradság, munka által valamit megérdemel. A szegény közli, hogy a csecsemő állat szopjon, vagyis csecset
ember véres verejtékkel megszolgálja a szegődött bért. ad u májába, vagy anyja tögyérc ereszti. Megszoptatni
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a kis gyermeket. A borjukat, bárányokat naponként dő sár megszöki a ruhát, a falakat. A szarvasmarhakát megszökte a vértályog.
néhányszor megszoptatni. V. ö. SZOP, SZOPTAT.
MEGSZÖKÉS, (meg-szökés) ősz. fn. I) MegMEGSZÓR, (meg-szór) ősz. áth. 1) Holmi szemes jószágot a levegőbe bány és szór, hogy a benne fecskendés. 2) Menekülés végett alattomos eltávozás.
lévő polyvától, szeméttől megtisztítsa. Megszórni a A rabok megszökése eUen biztosítani a börtönt.
MEGSZÖKIK, (meg-szökik) ősz. k. Alattomosan
busái, kölest. 2) A szórást berégzi. Mi már megszóreltávozik,
hogy valami rosztól meneküljön. Sok adóstunk. V. ö. SZÓR és SZELEL.
MEGSZORÍT v. —SZORÍT, (meg-szorít) ősz. ság miatt megszökni. A katonaság elöl, börtönből megáth. 1) Valamely rugalmas testet úgy ősz vény óm, szokni. Itt a meg ám. el.
MEGSZÖKTET, (meg-szöktet) ősz. mivelt. Vahogy előbbi terjedelméhez képest kisebb helyet foglal
el. Itt a meg ám. Vszve. Megszorítani a szivacsot, a lakinek módot, segédkezet nyújt, hogy menekvökcp
puha kenyeret. Megszorítani valakinek kezét. 2) Akár- alattomosan elmehessen valahonnan. A h&telen börtöntnily testet úgy megköt, hogy helyén megfeszüljön, s őr megszöktette a foglyokat. Máskép : elszöktet.
MEGSZÖNT, 1. MEGSZENT.
ne mozogjon. Megszorítani a nyerget. Megszorítani a
MEGSZÖNYEGÉZ, (meg-szönyegéz) ősz. áth.
szekérre rakott holmit. 3) Embert vagy más állatot
azük helyre zár, s úgy körülvesz, hogy ne szabadul- Egy vagy több szőnyeggel beterít. Megszőnyegezni a
hasson. Megszorítani át ellenséget. Hajtóvadászalban termeket. V. ö. SZŐNYEG.
MEGSZÖPPEN, (meg-szöppen)ösz. önh.l. MEGmegszorítani a vadakat. Átv. ért. erkölcsileg szűk
korlátok közé fog. Megszorítani a nemzet szabadságát. SZEPPEN.
MEGSZÖRÖSÖDIK, (meg-szőrösödik) ősz. k.
V. ö. SZORÍT.
Szőr
növekedik rajta. Melle, karjai megszór ősöd t ék.
MEGSZORÍTÁS v. —SZORÍTÁS, (meg-szorítAs) ősz. fa. Cselekvés, melynél fogva valamit meg- V. ö. SZŐRÖS.
MEGSZÖSZÖL, (meg-szöszöl) ősz. áth. 1) A
szorítanak. Különösen átv. ért. erkölcsi vagy szellemi
kendert
vagy lent a szösztől meg- és kitisztítja. 2)
korlátozás. A polgári és sajtószabadság megszorítását
A szöszölést bevégzi. 3) Valakit megszid.
estkStlö rendeletek. V. ö. MEGSZORÍT.
MEGSZORUL v. —SZORUL, (meg-szoníl) ősz.
önh. 1) -Valamely test vagy hely, szűk korlátok közé
húzódik. Sajtó alatt megszorul a papirtömeg. E szűk
ülésen ketten megszorulunk. A völgy két hegy közölt
megszorul. A Duna Visegrádnál megszorul. 2) Mindünnen bekerítve kelepczébe jut. Vizek és hegyek között megszorult az üldözőit hadsereg. Megszorulnak a
hajtok által űzött vadak. 3) Valamiben szükséget szenved. Kenyér dolgában megszorulni. V. ö. SZORUL.

MEGSZÚR, (meg-szúr) ősz. áth. Valamely hegyes eszközzel vagy taggal megbök, megsért. Tűvel,
árral megszűrni valakit. Az orgyilkos megszúrla őt tőrrel. A szilaj bika megszúrta szarvával a gulyást. A
tövis megszúrta kezemet, lábamat. V. ö. SZÚR.
MEGSZÚRÁS v. —SZÚRÁS, (meg-szúrás) ősz.
fn. Cselekvés, mely által megszúrnak valakit vagy
valamit. V. ö. MEGSZÚR.
MEGSZURDAL, (meg-szurdal) ősz. gyak. áth.
L. MEGSZURKÁL.
MEGSZURKÁL, (meg-szurkál) ősz. gyak. áth.
Több helyen, vagy többeket, vagy gyakran megszúr.
Tűvel megszurkálni a papírt. A bőszült ökör megszűrhálta a méstárosebeket. V. ö. SZURKÁL.
MEGSZURKOL, (meg-szurkol) ősz. áth. 1. MEGSZURKOZ.
MEGSZURKOSODIK, (mcg-szurkosodik) ősz.
k. Szurkossá leszen, megragadja a szurok. Aki szurokkal bánik, megszurkosodik. V. ö. SZUROK.

MEGSZÓTALANODIK, (meg-szótalanodik) ősz.
k. Hallgataggá, szótalanná válik, igen kevés beszédüvé lesz. Egy időtől fogva komor lett, és megszótalanodoU. V. ö. SZÓTALAN.
MEGSZOTYKOSODIK v. — SZOTYOSODIK,
(meg-szotykosodik v. -szotyosodik) ősz. k. Mondják
némely gyümölcsökről, midőn levesedés által érnek
meg. Megszotykosodolt vagy -szotyosodott a vad körte.
Némely másokról, midőn túlérés vagy törés-zúzás
miatt levők folyni kezd. Megszotyosodotl a szilva, baraczk. Néhutt máskép: megszotyósodik, és meglustosodik.
MEGSZURKOZ, (meg-szurkoz) ősz. áth. SzuMEGSZŐ, (meg-sző) ősz. áth. Szövőszékben vagy rokkal megken, vagy beönt. A varga megszurkozza a
akármiféle géppel, eszközzel a fonalakat kelmévé ala- fonalat. A vásznat, ponyvát eső ellen megszurkozni. V.
kítja. Megszőni a lenfonalakai, a selymet. V. ö. SZŐ. ö. SZUROK.
MEGSZURMOSODIK, (meg-szurmosodik) ősz.
MEGSZÖGECSÉL, helyesebben : megstegecsél;
k. Szurmossá lesz (bevégzetten). V. ö. SZURMOS.
1. ezt; és v. ö. SZEG, SZÖG fű.
MEGSZURTOSODIK, (meg-szurtosodik) ősz.
MEGSZÖGLETÉZ, (meg-szögletéz) ősz. áth. Valamely testet úgy alakít, úgy megmetél, megnyirkál k. Megmocskosodik, inegkormosodik, megczirmosodik.
stb., hogy szögletei legyenek. A faragó ácsok a hengei-- Megszurtosodik a varga, kovács, kéményseprő.
ded fényüket megszögletezik. V. ö. SZÖGLET.
MEGSZÜKÍT, (meg-szükít) ősz. áth. Szűkké
MEGSZÖK, (meg-szök) ősz. önh. Tárgyesetes tesz (bevégzetteu). A hízás megsz&kíti a ruhát. A háviszonynéwel ám. hirtelen meglep, s mintegy ráng- ború megsztíkíti a fegyverfogható férfiak, és a kénmimrik. Leginkább nedves testekről mondják. A fecsken- kások számát.
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MEGSZÜKÜL v. —SZŰKÜL, (meg-szűkül)
ősz. önh. 1) Előbbi tág állapota aránylag megkisebbedik. MegszükM a ruha, midőn öszvemegy, vagy midőn viselője meghízik. 2) Valamiben szükséget szenved, különösen életfentartására megkivántató dolgokat nélkülöz. A rósz termét miatt kenyérben és mát
eleségben megszükülni. V. ö. SZŰK.
MEGSZÜL, (meg-szttl) ősz. áth. Szoros ért.
némbcrről mondjuk , midőn magzatot hoz a világra.
Amint megszülte gyermekét, legott meghalt. Tárgyesetes
viszonynév nélkül ám. a szülést bevégezte. Feleségem
szerencsésen megszüli. V. ö. SZÜL.

désekről, melyek az embert megsoványítják. Megszűrte
öt a betegség, a koplalás.
MEGSZÜRENKÉDIK, (meg-szürenkédik) ősz.
k. Valamely betegségben vagy más szenvedő állapotban megsoványkodik.
MEGSZÜRETÉL, (meg-szüretél) ősz. önh. Szoros ért. a szőlőszedést, és sajtólást bevégzi. Múlt écben korán megsttíreteltUnk. V. ö. SZÜRET.
MEGSZÜRETÉLÉS, (meg-szüretélés) ősz. fii.
A szüretnek bevégzése.
MEGSZÜRKÍT v. — SZÜRKIT, (meg-szürkit;
ősz. áth. Eszközli, vagy okozza, hogy a haj vagy szőr
szálai között több vagy kevesebb őszcs legyen. Azt
tartják, hogy némely kenőcsök időnek előtte megszttrletíik a hajat. V. ö. SZÜRKE.
MEGSZÜRKÜL v. —SZÜRKÜL, (meg-szürkül)
öez. önh. Haja vagy szőre között vegyesen ősz szálak
növekednek. Bajsza még fekete, de szakála és haja megszilrkuU.V. ö. SZÜRKÜL.
MEGTAGAD, (mcg-tagad) ősz. áth. 1) Vonakodik másnak tenni, adni, engedni valamit. Megtagadni
a* adót, az engedelmességet. Azt csak nem tagadod mey
tőlem, hogy .... A fösvény önmagától is minden élvezetet megtagad. 2) Valamiről azt erősíti, hogy nincs
úgy, hogy nem történt, hogy nem igaz, vagy valamiről lemond, s úgy nyilatkozik felőle, hogy nincs viszonyban vele. Megtagadni testvéreit és rokonait. Bibliai
ért, megtagadni magát, ain. testi vágyairól lemondaui,
s erkölcsileg mintegy újjá születni. „A ki meg nem tagadja magát, nem lehet az én tanítványom."
MEGTAGADÁS, (meg-tagadás) ősz. fn. Vonakodás neme, melynél fogva valamit megtagadnak. Különösen bibliai ért. kivetkőzés a bűnre ingerid énékiségből, a szellemi erőnek erkölcsi fclsöbbsége, és
győzelme a testiségjfölött; szabatosan : onmegtagadás.
MEGTAGADÓ, (meg-tagadó) ősz. mn. Bizonyos
kérést, kivánatot, követelést visszautasító, nem teljesítő. Az adósságkövetelönek megtagadó választ adni.
Engedelmességet megtagadó alattvalók. V.ö. TAGADÓ.
MEGTAGADÓLAG, (meg-tagadólag) ősz. ih.
Megtagadó módon, megtagadással. Megtagadólag válaszolni.
MEGTÁGÍT v. —TÁGÍT, (meg-tágít) ősz. Áth.
Ami előbb aránylag szűk volt, annak terjedelmét megnagyobbítja, vagy ami szorosan állott, többé-kevesbbé
megoldja, megereszti. A viselés megtágtíja a csizmákat.
Megtágítani a málha köteleit. V. ö. TÁGÍT.
MEGTAGOL, (meg-tagoi) ősz. áth. Átv. ért
valakit tagonként, tetőtől talpig megver, megbotos,
vagy megkorbácsol stb. „Hogy mezítelen felakasztva
hajánál fogva nagy erősen megostoroznájak, e> nagy
erős szürfoltokkal a megtaglott testet törölnéjek."
(Debr. Legendáskönyv). V. ö. TAGOL.
MEGTÁGÚL v. —TÁGUL, (meg-tágúl) ősz.
önh. 1) Ami előbb aránylag szűk volt, annak terjedelme megnagyobbúl. Többszöri felhutás által megtágúl a keztyü. 2) Ami szorosan öszve volt kötve, an-

MEGSZÜLETIK, (meg-születik) ősz. k. Emberi
magzatról mondják, midőn anyja méhéből világra
jő. Hála Istennek, hogy a gyermek szerencsésen megszűletelt.
MEGSZUN v. — S2JÜN, (meg-szün) ősz. önh.
Saját akarata vagy ösztöne szerént valaminek gyakorlatát, folytatását megszakasztja. A gyermelc, ha
emlőt adnak neki, megszUn sírni. Mikor szűnsz mey már
haragudni t Ha meg nem'szűntök zavarogni, rendőriket
hivatok. A kancza megszUn nyeritni, ha etikáját megtalálta. A lelketlen vagy elvont tárgyakra vonatkozólag, szabatosan megszűnik használandó. Megszűnik a
zivatar, a szélvész, a zaj. Megszűnik a háború. A kerék, ha valamely erő tovább nem hajtja, megszűnik forogni.
„A káprázat eltűnik,
S boldogságom megszűnik."
Kisfaludi S.
„Mcgitzflnt minden fuvalom,
S mosolygott a fájdalom."
Ugyanaz.
MEGSZŰNÉS v. — SZÜNÉS, (meg-szünés) ősz.
fn. Bizonyos cselekvény, szenvedés, vagy állapot haladásának, folytatásának megszakadása. V. ö. MEGSZUN.
MEGSZŰNIK v. —SZŰNIK, (meg-szttnik) ősz
k. L. MEGSZUN.
MEGSZÜNTET, (meg-szüntet) ősz. mivelt. Eszközli, rendeli, parancsolja, hogy valamely cselekvés,
szenvedés, vagy állapot folytatása megszakadjon.
Megszüntetni a csatát, a törvény kétest. Megszüntetni a
nyomorgatásl. Megszüntetni a rendetlenséget. V. ö.
SZÜNTET.
MEGSZÜNTETÉS, (meg-szün tetés) ősz. fii. Cselekvés, illetőleg parancs, rendelet, mely által eszközöltetik, hogy valaminek tartása, folytatása megszakadjon. A zavarok megszüntetése erélyt és eszélyességet
kivan. Bizonyos terhek megszüntetéséért folyamodni.
MEGSZŰR, (meg-szür) ősz. áth. Szitán, vagy
más sűrű likacsokkal ellátott eszközön bizonyos nedvet átereszt és megtisztít, meghigít. Megszűrni a levest, a tejet, a mustot. Itatás papíron vagy ruhán megn űr ni a zavaros eczetet. Átv. ért. mondják testi szenve-
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nak kapcsai, kötelékei megoldódnak, s hézag támad
közöltök. A kéve kötele megtágult. Átv. ért. valamely
erkölcsi öszveköttetés, vagy polgári viszony kapcsai
megbomlanak. Megtágul a fegyelem, a rend. V. ö.
TÁGUL.
MEGTAKAR, (mcg-takar) Ősz. áth. Bizonyos
jószágot megőriz, hogy el ne keljen, hogy megmaradjon. Heti keresetéből néhány garast vagy forintot
megtakarni. Nem árt egy-két 'ól szénát megtakarni a
jövő télre. V. ö. TAKAR.
MEGTAKARGAT, (meg-takargat) ősz. gyak.
áth. A rendes költeni valóból időről időre valamicskét
meghagy, és megőriz. Nem árt néhány forintot megtakargatni. Ifott abból élünk, amit tavai megtakargattunk.
MEGTAKARÍT v. —TAKARÍT, (meg-takarít)
ősz. áth. 1) Rendbe hoz s kitisztít valamit, pl. a szobát, köntöst. 2) L. MEGTAKAR.
MEGTAKNYOSODIK, (meg-taknyosodik) ősz.
k. Különösen lóról mondják, midőn takony nevezetű
nyavalya lepi meg. V. ö. TAKONY.
MEGTÁKOL, MEGTÁKOZ, (meg-tákol v. -tákoz) ősz. áth. Valamit nagyjából, rosznl öszveakgat,
öszvefoltoz. V. ö. TÁK, TÁKOL.
MEGTALÁL, (meg-talál) ősz. áth. 1) Arra, ami
elveszett vagy eltévelyedett, ismét ráakad. Megtalálta
az elvesttett gyűrűt és pénzt. Kerestem mindenütt, de
nem találtam meg. Ás eltévelyedett csikót a harmadik
határban találtam meg. 2) Megleli, amit más vesztett
el. Aki megtalálta erszényemet, adja vissza. 3) Véletlenül öszvejön, vagy érintkezik valamivel. Megtalálta
zsák a foltját, eczetes kanna a dugóját. (Km.). 4)
Régiesen és tájdivatosan ám. megkér, megkeres.
„Talált meg minket könyörgésével Halmágyi Mihály
deák." „Talált meg minket levele által Cháki Anna
ini atyánkfia." (Báthori István lengyel kir. levelei
1584-ből). „Esmeg uramat ő nagyságát akarom érte
megtalálnom." (Levél 1557-ből. Szalay Á. 400. m.
I.). 5) Midőn határtalan viszonyigével áll kapcsolatban, alapfogalom benne a véletlent, történeteset jelentő talán, s ekkor a meg tulajdonkép a viszonyigére
vonatkozik s különirandó, pl. Ha atyám meg talál jönni,
ám. ha talán megjön. Ha meg találnál betegedni, ám. ha
talán megbetegednél. V. ö. TALÁL, és TALÁN.
MEGTALPAL, (meg-talpal) ősz. áth. Lábbelinek talpat csinál. Megtalpalni a sarut, csizmát. V. ö.
TALP.
MEGTÁMAD, (meg-támad) ősz. áth. Testi vagy
szellemi erőszakkal megrohan, neki megy, neki esik.
Fegyveres kétzel megtámadni az utasokat. Nyers hangon megtámadni valakit. Az ellenkező elvű, írók megtámadják egymást. V. ö. TÁMAD.
MEGTÁMADÁS, (meg-támadás) ősz. fű. Erőszakos inegrohanás, melynél fogva valaki neki esik
másnak, hogy kifogjon rajta, hogy legyőzze, vagy
megczáfolja stb. A megtámadást visszatorolni. V. ö.
MEGTÁMAD.
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MEGTÁMADÓ, (meg-támadó) ősz. mn. és fn.
Erőszakos megrohanást kezdő, ellenség gyanánt neki
eső. Megtámadó fél. Ás ellenpártiakat megtámadó stónok. A megtámadó irományra alapot etáfolalot írni.
V. ö. MEGTÁMAD.
MEGTÁMADÓLAG, (meg-támadólag) ősz. ih.
Erőszakos megrohanást vagy megbántást kezdve.
Megtámadólag vívni. Ellentéte : védöleg.
MEGTÁMASZKODIK, (meg-támaszkodik) ősz.
k. Dűlőiéiben, vagy legalább gyönge állásában valamely szilárd testtel teszi magát oly öszveköttetésbe,
hogy ez ötét is fentartsa.
MEGTÁMASZT, (meg-támaszt) ősz. áth. Dőlékeny testnek egy más szilárd testet ellenkező irányban neki szegez, neki vet, hogy súlyegyenét megtartsa, hogy mozdulatlanná legyen, hogy el ne dőljön
stb. Duczokkal, gerendákkal megtámasztani a ferde
kazalt, a repedezett falat. Megtámasztani át egyenetlen
lábú asztalt. A lejtön álló kocsi kerekét kővel megtámasztani, hogy le ne fusson. Megtámasztani a gyümölcsterhelte ágakat, fákat. V. ö. TÁMASZT.
MEGTÁMOLYODIK, (meg-támolyodik) ősz. k.
Támolyogni, vagyis szédelegni kezd.
MEGTÁNCZOLTAT, (meg-tánczoltat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki tánczoljon. Átv. ért. hatalmában úgy tartva, hogy foroghasson, jól elver.
MEGTANÍT v. —TANÍT, (meg-tanít) ősz. áth.
Bizonyos ismeretekben és Ügyességben jártassá tesz.
Megtanulok olvasni, írni, idegen nyelveken beszélni.
Korán megtanították öt varrni, sütni, fűzni.
„Jaj nekem , s jaj annak, aki engem
Verset írni búmra megtanított."
Kölcsey.
Átv. ért. mondják elvont dolgokról is, melyek által
ismereteket és ügyességet szerzünk. Megtanít a
nyomoruság, a tapasztalás. Majd megtanünak a körülmények. Minthogy a tanítás gyakran szigorral, feddéssel, sőt büntetéssel is jár : innen annyit is jelent,
mint megfedd, szigorúan fog, megver. Várj várj, majd
megtanulok én tégedet. Megtanulok keztyüben dudálni.
MEGTÁNTORÍT v. —TÁNTORÍT, (meg-tántorít) ősz. áth. Eszközli, hogy ide-oda ingadozzon,
hogy tántorogjon. Leginkább átv. ért. használtatik,
s ám. valakit holmi csábok, ingerek, fenyegetések,
vesztegetések, erkölcsi erőszak által akaratában, eltökéltéében ingadozóvá tesz, a becsület és erény útjáról eltérít. A pénz, a dicsvágy, a hizelgés sokat megtántorít. V. ö. TÁNTORÍT.
MEGTÁNTORODIK, (meg-tántorodik) ősz. k.
Mondjuk emberről vagy más állatokról, midőn álltokban vagy mentőkben egyensulyjokat vesztik, s ide-oda
ingadoznak. Feje szédelegni kezdett, és megtántorodoU.
A részeg ember meg-megtántorodik. Átv. ért. csábok,
ingerek, vesztegetések által akaratának szilárdsága,
s erkölcsi jelleme ingadozóvá lesz, s az észnek vagy
erénynek útjáról eltér. V. ö. TÁNTORODIK,
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MEGTANUL v. —TANUL, (meg-tanúl) ősz.
áth. 1) Bizonyos ismeretet vagy ügyességet magáévá
tesz. Különösen valamit emlékező tehetségével megjegyez. Megtanulni ás anyai, ég némely idegen nyelvel.
A fiú megtanulja a feladott leeshet. Megtanulni valamely^ mesterséget. Ez értelemben helyesebben : tanól.
2) Önhatólag, tárgyesetes viszonynév nélkül, határtalan igével használtatik, s ám. bizonyos cselekvés
vagy szenvedés, vagy állapot gyakorlásában ügyességet
szerez. Megtanul írni, olvasni. Megtanul sütni, fosni,
varrni. Midőn nyelvről van szó, az illető nyelv neve
határozó alakot vesz föl, pl. Megtanulok franetiául,
olaszul, angolul. V. ö. TANUL.
MEGTANULÁS v. —TANULÁS, (meg-tanulás)
ősz. fn. Bizonyos ismereteknek az emlékező tehetség
általi feljegyzése, vagy ügyességnek megszerzése.
Idegen nyelvek megtanulására adni magát. Egyik mesterség megtanulása több képességet és időt igényel, mint
a másiké. V. ö. MEGTANUL.
MEGTAPAD, (meg-tapad) ősz. önh. Valamely
ragadós test egy másikkal érintkezik, és megmarad
rajta. Ás agyagos sár megtapad a keréken. A szurok
megtapad a kézen. V. ö. TAPAD.
MEGTAPASZT, (meg-tapaszt) ősz. áth. Bizonyos ragadós testet egy másikra nyomkod, csapkod,
hogy rajta maradjon. Megtapasztani a falat sárral.
Tájdivatosan ám. megtapint. „A falt vagy az asztalt
ha megtapasztja az ember, melegséget érez." (Mikes
Kelemen törökorsz. levelei). V. ö. TAPASZT.
MEGTAPINT, (meg-tapint) ősz. áth. Kézzel
vagy lábbal gyöngéden megérint. Az orvos megtapintja
a beteg titerét. Megtapintani a daganatot. Tapintsd meg
homlokomat, mily forró. V. ö. TAPINT.
MEGTAPOD, (meg-tapod) ősz. gyak. áth. Szoros ért. valamit lábaival, talpaival többször, vagy folytonosan megnyom. Megtapodni a hordóba rakott káposztát, a kádban a szőlőt. Megtapodni a frissen hordott, vagy felásott földet. Máskép : megtapos. V. ö.
TÁPOD.
MEGTAPOGAT, (meg-tapogat) ősz. gyak. áth.
Széles ért. tapintó érzékekkel többször, vagy többeket,
vagy valamit több helyen megérint. Szorosb és szokottabb ért. kézzel, tenyérrel illetgct, érintget. Megtapogatni a baraczkokat, ha éretlek-e ? A halászok
nyelvén ám. veszszőböl kötött burítóval a vizeket megkutatja, hogy halat fogjon. Megtapogattuk az egész
eret, s nem fogtunk semmit. Tréfás népi nyelven : megtapogatni valakinek hátát, ám. megdöngctni, mcgpufolni. V. ö. TAPOGAT.
MEGTAPOS, (meg-tapos) ősz. áth. 1. MEGTAPOD.
MEGTAPSOL, (mcg-tapsol) ősz. áth. Tenyereit
öszvecsapkodva tetszését, helybehagyását nyilvánítja
valami fölött. A jeles színészt megtapsolják, és kihívják.
V. ö. TAPSOL.
MEGTARJAGOSODIK, (raeg-tarjagosodik) ősz.
k. Tarjagos lesz.

MEGTARKÁZ, (mcg-tarkáz) ősz. áth. Valamit
úgy metél, rajzol, fest, varr, hímez stb., hogy tarka
legyen. V. ö. TARKA. Különféle szinü szirmokkal,
hímvarrással megtarkátni a ködment.
MEGTARKÍT v. —TARKÍT, (meg-tarkít) ősi.
áth. 1. MEGTARKÁZ.
MEGTARKÚL v. —TARKUL, (meg-tarkűl)ösz.
Önh. Valamely testnek fólszinén, vagy egyes részei
között különböző szinü pontok, pettyek, vagy változatos irányú vonalak keletkeznek, szóval ám. tarkává
alakúi. A kis liba mind eyy szinü, de némelyek későbben
megtarkuhtak. Megtarkul a gabonavetés, midőn a kiolt
levő butavirág, konkoly, pipacs kinyiUk. V. ö. TARKA.
MEGTART, (l), (meg-tart) ősz. áth. 1) Eszközli,
hogy bizonyos helyzetben vagy irányban állandóan
megmaradjon valami. A horgony megtartja a hajót. A*
erős sseg megtartja a rá akasztott terhet. A jó kocsisió
a lejtön megtartja a kocsit, hogy le ne szaladjon. 2)
Elveszéstől megőriz vagy akadályoz, hogy el ne tűnjék, el ne menjen. A betegei életben megtartani. A várai
megtartani. Minden pénzén túladott, csak aranyait tartotta meg. „Nekünk csendesség kellene, s egyéb sem
tartja ezt a mi megkevcsedett nemzetünket meg" (Gr.
Esztcrházy M. nádor 1. Rákóczy Gy. érd. fejedelemhez).
„Bár az Isten megtartaná,
Mert igen szép s igen jó."
Kisfaludy S.
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Átv. ért. szavát, igéretét, fogadását megtartani ám. teljesíteni, foganat nélkül nem hagyni.
„ Rózsa, Rózsa, közel vagyok ,
Hogyha hivem maradtál,
S megtartottad, amit nekem
Badacsonyban fogadtál."
Kisfaludy S.
Megtartani a böjtöt, innepet, ám. a böjtről és innepről
szóló egyházi parancsokat teljesíteni. A régieknél
,megtartóztat' helyett is áll: „Keménségökct és kezöket tőle megtartják vala." (Nádor-codex). És ,letartóztal' helyett : „Hogy Jézust csalárdsággal megtartanák és inegölnéjek." (Ugyanott). A régi magyar
Passióban: „Hogy Jézust álsággal megtartanájak és
inegölnéjek." Viszszaható névmással : magát valamitől megtartani (szokottabbau vifszatartatú, vagy megtartóztatni) ám. valamit szándékosan nélkülözni, magát mérsékelni. Megtartja magát a bortól, a haragtól.
MEGTART, (2) (meg-tart) ősz. önh. Időre vonatkozik, s ám. valamely cselekvés, szenvedés, vagy
állapot bizonyos ideig folyamatban van. Ezen munka
megtart legalább két hétig. Néha ám. bizonyos ideig el
nem romlik. Köpenyem még egy-két évig megtarthat.
Mindenik esetben a meg felcserélhető el igekötővel,
pl. Estig eltart, mire haza érhetünk. Ez a csizma el nem
tart egy télen. V. ö. TART, önh.
MEGTARTÁS, (meg-tartás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamit megtart. V. ö. MEGTART (l).
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MEGTARTÁSI, (meg-tartási) ősz. mn. Megtartásra vonatkozó, tat illető. Megtartani jog, polgári,
különösen a váltótörvényen alapuló jog, melynél fogra a váltóhitelező, illetőleg váltótulajdonos a váltó
adós pénzére s egyéb ingó vagyonára, melyek az ö
birtokába törvényesen, nem tiltott úton jutottak, zálogjoggal bír.
MEGTARTÓ, (meg-tartó) ősz. mn. és fn. Aki
valamit megtart. Különösen a Jézus egyik nevezete.
MEGTARTOGAT, (meg-tartogat) Ősz. áth. Húzamosb idő ólta tartogat; megtakarít.
MEGTARTÓZKODIK, (meg-tartózkodik) ősz.
k. Valamely szilárd állású testbe íbgódzva, bizonyos
helyzetben megmarad. V. ö. TARTÓZKODIK.
MEGTARTÓZTAT, (meg-tartóztat) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy valaki óvakodjék, s viszszavonja magát bizonyos dologtól. A szemes nevelő megtartóztafja
a növendéket sok rosttól. 2) Viszszaható névmással ám.
maga-magát elvonja valamitől, különösen, érzékiségnek kedvező dolgokat nélkülöz. Megtartóttatja magát
a haragtól, bortól, szerelemtől. V. ö. TARTÓZTAT.
MEGTASZIGÁL, (meg-taszigál) ősz. gyak. áth.
Gyakran, vagy több oldalról, és irányban megtaszít.
A tolakodók megtaszigálják egymást. V. ö. MEGTASZÍT és TASZIGÁL.
MEGTASZINT, (meg-taszint) ősz. áth. Gyöngébben érintve megtaszít.
MEGTASZÍT v. —TASZÍT, (meg-taszít) ősz.
úth. Valakit v. valamit úgy meglök, vagy megnyom,
szóval, oly erősen megillet, hogy előbbi helyzetéből
tovább mozdulni legyen kénytelen. Ököllel, könyökkel,
térddel, lábbal megtaszüani valakit. Stefiében megtaszította az asttalt. V. ö. TASZÍT.
MEGTATAROZ, (meg-tataroz) ősz. áth. Valaminek hasadékait, repedékeit megfoltozza, betölti.
Leginkább épületekről, és különféle edényekről használtatik. Megtatarozni a háztetőt, a malmot, a hajót.
Megtatarotni a hordót, a kádat, a repedt üstöt, bográcsot. V. ö. TATAROZ.
MEGTÉBOLYODIK, (meg-tébolyodik) ősz. k.
Eszének rendes járása, működése megzavarodik, s a
józan gondolkodás fonalát úgy eltéveszti, mint a magát tájékozni nem tudó, és bolygó vándor az utat. V.
ö. TÉBOLYOG.
MEGTÉGLÁZ, (meg-tégláz) ősz. áth. Szoros ért.
vas- vagy réztokba tett tüzes téglával megsimít, megegyenget valamely ruhát vagy szövetet. Megtéglázni a
kimosott fehérruhát. Ha tégla helyett tüzes vasat használnak, szabatosan szólva : megvasal.
MEGTEJESÉDIK, (meg-tejesédik) ősz. k. Mondják némely testekről, midőn tejféle nedvvel megtelnek.
A kukoríczát akkor legjobb sütni, fosni, midőn már
megtejesedeít. V. ö. TEJ.
MEGTÉJPÖLÖZ, MEGTEJFÖLÖZ, (meg-téjfölöz v. -tcjfölöz) ősz. áth. Valamely ételt tejföllel elkészít, vagy leönt. Meglej/ÜlSzni a mártást, a káposztát.
Meg/fjfWVzni a rétest, a túrós csuszát. V. ö. TEJFÖL.
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MEGTEKER, (meg-teker) ősz. áth. Szüntelen
csavarodó irányú vonalban megforgat, meghajtogat
valamely hajlékony testet. Megtekerni a szalmát, hogy
kötél legyen belőle. Megtekerni a veszszSt, és gusstsá
alakítani. Átv. ért. mondják orról, midőn valamely
kellemetlen benyomás görcsös mozgásba hozza. Az
erős torma megtekerte az orromat. V. ö. TEKER.
MEGTEKINT, (meg-tekint) ősz. áth. Valamit
megnéz, hogy lássa, megszemlél, szemügyre vesz;
megpillant. Tekintsük meg előbb a f out csóka t.
„Tekintsd meg egyszer hölgyemet,
S nyomozd ki díszeit."
Verseghy.
V. ö. TEKINT.
MEGTEKINTÉS, (meg-tekintés) ősz. fn. A latérzék, vagyis szemek működése, mely által megtekintünk valamit. V. ö. MEGTEKINT.
MEGTELEPEDIK, (meg-telepédik) ősz. k. Valamely helyen ideiglenes tartózkodás, vagy állandó
lakás végett megszáll. A hadsereg táborozás végett a
vár alatt megtelepedett. Őseink sokáig vándoroltak volt,
mig végre e hazában megtelepedtek. L. TELEPEDIK.

MEGTELEPÜL, (meg-települ) ősz. önh. L.
MEGTELEPEDIK.
MEGTELET, (meg-telet) Ősz. mivelt. Eszközli,
hogy valaki vagy valami megteljék. Különösen" vegytani nyelven, ám. bizonyos nedv által egy más testből
annyit felolvaszt, mennyit csak lehet. A vizet megteletni sóval. A választóvizei ezüsttel meg teletni. (8&tura,re).
MEGTELIK, (meg-telik) ősz. k. Valamely öblös
tér vagy test belsejében minden üresség megszűnik,
mert hézagait bizonyos test vagy testek foglalják el.
Jó szüretkor megtelnek az üres hordók borral. Áradáskor megteltek a pinczék vizsel. Etellel megtelik a gyomor. Pénzzel megtelik az erszény. A színház megtelt emberrel. A gtizJtajó megtelik utasokkal. Midőn a holdról
mondjuk, ám. a holdnak egész tányéra világos lesz.
V. ö. TELIK.
MEGTELÍT, (meg-telít) ősz. mivelt. L. MEGTELET.
MEGTELLIK, (meg-tellik) ősz. k. Tájdivatosan
ám. megtelik.
MEGTERHESÉDÉS, (meg-terhesédés) ősz. fn.
A nőnek azon állapota, midőn a fogant magzattól megvastagszik.
MEGTERHESÉDIK, (meg-terhesédik) ősz. k.
Nőről mondják, midőn magzatot fogan, s mintegy terhet vesz magába.
MEGTÉP, (meg-tép) ősz. áth. 1) Szőrét, haját,
tollat stb. kiszedve megkopaszt. Megtépni a Indákat.
A tövises bokrok megtépik a juhokat. 2) Tépve, szálait
szétszakgatva megtisztít, vagy rendbe szed valamit.
Megtépni a gubanczos gyapjút, a csomós lehénstort, a
kendert. 3) Valakit hajánál fogva, vagy ruhájánál
megránczigál. V. ö. TÉP.
MEGTÉPÁSZ v. —TÉPÁZ, (meg-tépász v.
-tépáz) ősz. áth. Ide-oda húzva mcgráuczigál. Valakit
• Mükénéi fogva megtépázni.
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MEGTERHELÉS, (meg-terhelés) ősz. fn. CseMEGTÉPDEL, (meg-tépdel) ősz. gyak. áth.
Gyakran vagy folytonosan tépve megrángat, megko- lekvés, mely által valamit vagy valakit megterhelünk.
paszt, vagy rendbe szed valamit. Megtépdelni a gyer- A fuvarotok szekereik megterhelésével foglaUcodnak. Kümek UttOkét. Megtépdelni a kóetos kendert. V. ö. TÉP. lönösen, a gyomornak sok, vagy nehéz emésztetii éteMEGTEPECSKEL, (meg-tepecskel) ősz. áth. lek általi megtöltése.
MEGTERHESÍT v. — TERHESIT, (meg-terTájdivatoaan ám. megtapos.
hesít)
ősz. áth. Nemi közösülés által eszközli, hogy a
MEGTÉPÉRÉDIK, (meg-tépérédik) ősz. k. L.
nő magzatot foganjon.
MEGTÖPÖRÖDIK.
MEGTERHESÍTÉS v. —TERHESITÉS, (meg
MEGTEPSEN, (meg-tepsen) ősz. önh. A széterhesltés)
ősz. fn. Cselekvés, illetőleg nemi közösükelyeknél Kriza J. szerént ám. elnyúlik.
lés,
mely
által
a férfi teherbe ejti a nőt, vagyis magsaMEGTÉR, (meg-tér) ősz. önh. 1) Oda, ahonnan
eltávozott, ismét viszszamegy. Ki háborúba megy, nem töt fogantat vele.
MEGTERÍT v. —TERIT, (meg-terít) ősz. áth.
büonyos benne, ha megtér-e. Innen átv. ért. az erkölcs
Evés
előtt az asztalt szokott kellékekkel ellátja, n.
útjára, melyet elhagyott, viszszafordul, megjavítja
magát. Különösen katholika egyházi ért. mondják m. abroszszal vagy ilyfélével betakarja, tányérokat,
pogány okról, kik a keresztény bitvallást fölveszik, késeket, villákat, kanalakat tesz rá stb. Amint megvagy mis felekezeti! keresztényekről, kik a katholika térítettél, legott tálalok.
egyház kebelébe viszszalépnek. 2) Bizonyos téren
elegendő helye van. E kocáiban négy ember kényelmesen megtér. Kit helyen sok jó ember megtér. Innen
átv. ért. valakivel megtérni, ám. szorosabb viszonyban,
s közel helyen egymással békével meglenni. E másod értelemben megegyezik vele a megfér.
MEGTÉRDEL, (meg-térdel) ősz. áth. Valakit
v. valamit térddel megnyom. Megtérdelni a csömöriig
ember hátát. KVsdötársát fSldh'ót vágta, azután megtérdelte.
MEGTEREM, (meg-terém) ősz. önh. Szoros ért.
mondjuk növényekről, s ám. megfoganszik, tenyészik,
és felnövekszik. E földben mindenféle gabona megterem. Hideg földben és országban, a meleg éghajlati nővények meg nem teremnek. Mondják emberről is, de
jobbára csak részesülőben, pl. jól megtermett legény,
ám. jó növésfi, termetű. Tárgyesetes viszonynévvel
áthatólag használva ám. megfogan, és tenyészt bizonyos növényt, s illetőleg gyümölcsöt. A mi földllnk
megtenni a búzát, kölest. A nyár és 8*z megtérni a
maga gyümölcsét. V. ö. TEREM ige.

MEGTÉRÍT v. —TÉRIT, (meg-térít) ősz. áth.
1) Valakit az erényesség elhagyott ösvényére vfezszavezet, erkölcsileg megjavít. Megtéríteni a bűnöst. 2)
Az általa legüdvösbnek tartott hitvallásra áltálvezet,
különösen a keresztény hit tanainak elfogadására é*
követésére bír, legszorosb és a római katholika egyház értelmében az ennek egységétől elszakadt keresztényt annak kebelébe viszszavezeti. 3) Bizonyos kárt,
veszteséget viszszafizet, helyreállít, kárpótol. Át ellopott jószágot megtéríteni. A háborúban szenvedett károkat az AUodalom megtérítette. Itt a meg ám. oitzsta.

MEGTÉRÍTÉS v. -TERÍTÉS, (meg-terítés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn megterítnek. V. ö. MEGTERÍT.
MEGTÉRÍTÉS v. —TÉRÍTÉS, (meg-térítés)
ősz. fn. 1) Cselekvés, mely által valakit erkölcsileg
vagy szorosan véve hitvallásilag megtérítenek. B9n8sök megtérítésében fáradni. Pogányok, hitetlenek megtérítésére küldött egyházi személyek. 2) Kárnak, veszteségnek helyreállítása, viszszapótlása. V. ö. MEGTÉRÍT.
MEGTERMÉKENYÍT v. —TERMÉKÉNYIT,
MEGTÉRÉS, (meg-térés) ősz. fn. 1) Viszszamenés azon helyre, honnan valaki eltávozott. 2) Erkölcsi (meg-termékenyít) ősz. áth. Termékenynyé tesz (bemegjavulás, vagy a keresztények különösen katholiku- végzetten). V. ö. TERMÉKENY, TERMÉKENYÍT.
sok értelmében ezen hitnek fölvevése. 3) Azon állapot,
MEGTERMÉKENYÜL v. — TERMÉKÉNYÜL,
midőn valaminek elegendő helye van. V. ö. MEGTÉR. (meg-termékenyül) ősz. önh. Termékenynyé lesz. V.
MEGTÉRETLEN, (meg-téretlen) ősz. mn. Aki ö. TERMÉKENY, TERMÉKÉNYÜL.
MEGTÉRT, (meg-tért) ősz. mn. Aki az erény
meg nem javult, aki az erkölcs elhagyott útjára viszsza nem tért, vagy az idvezítő keresztény hitet el nem útjára hajolt, s megjavult. Megtért b&nösSk, itteniekfogadta, ííegtéreílen gonosztevő. MegtéretUn pogányok, nek. Aki a keresztény hit tanait elfogadta. Megtért
zsidók, pogányok. Különösen római katholikuu kereszzsidók. Ellentéte : megtért. V. ö. MEGTÉR.
MEGTERHEL, (meg-terhel) ősz. áth. 1) Szoros tény értelemben, aki más keresztény felekezetből a
ért. vett teherrel megrak. Megterhelni a hajót gabo- római egyház kebelébe lép.
nával, a szekeret gyapjúval. Megterhelni a lovakat, öszvéreket, tevéket holmi árukkal, mdlhákkal. 2) Testi vagy
lelki erős, nyomasztó munkára kényszerít valakit. Megterhelni a gyári munkásokat. Sok Írással, illéssel megterhelni a tisztviselőket. 3) Viszszabató névmással megterhelni magát, ám. gyomrát sok, vagy nehéz emésztett! étellel megtölteni.

MEGTÉRÜL v. —TÉRÜL, (meg-térül) öaz.
önh. Mondják kárról, veszteségről, midőn visszapótol tátik. Minden kánink megtérült. Tájdivatosan annyi
is, mint megtér.
MEGTESPED, (meg-tesped) ősz. önh. Tespedtté
válik természetes vagy szokott erejét, szilárdságát
elveszti. V. ö. TESPED.
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MEGTESTÉ8ÉDIK—MEGTETŐZ

MEGTESTÉSÉDIK, (meg-testésédik) ősz. k.
Szorosan csak emberről mondják, midőa teste megvastagszik, megizmosodik, midőn sok húst vesz magára.
MEGTESTESÍT v. —TESTESÍT, (meg-testesít) Ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valakinek teste tetemesebb, izmosabb, vastagabb legyen. 2) Átv. ért valamely elvont, vagy szellemi tárgyat mintegy érzékek által megfoghatólag állít elé, vagy, ami csak képzeletben létezett, azt valósítja. Mit a költő megénekel, ott a szobrász megtestettíi. A régiek megtestesítették
isteneiket.

MEGTETSZIK-MEGTILT
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MEGTETSZIK, (meg-tetszik) ősz. k. 1) Meglátszik, kitűnik, világosságra derül. Ebből megtetszik,
hogy
Szokottabban : kitetttik. 2) Valakinek
hajlamát, vonzalmát, szeretetét, helybehagyását megnyeri. Nekem aton ember első találkotátra megtetttett.
Ami városunk és vidéke minden idegennek megtetszik.
V. ö. TETSZIK.
MEGTETVESÉDIK, (meg-tetvesédik) ősz. k.
Tetük teremnek benne, tetük lepik meg. Feje és minden ruhája megtetvesedett; máskép : eltetvesédik. V. ő.
TETVES.
MEGTETVESÍT v. — TETVES1T, (meg-tet„Megtestesíted a jó erkölcsöket,
vesít) ősz. áth. Tetvessé tesz. A tintátalanság megÉs azok a nézőt szent tűzzel töltik be."
tetvetüi a lusta embert. Máskép : eltetveiit.
Vlda Lászlóhoz, a magyar színész pártolójához.
MEGTÉVED, (meg-téved) ősz. önh. Az egyenes,
Szemere Pál.
az igazi, a czélra vezető utat vagy ösvényt elveszti.
MEGTESTÉSÍTÉS v. —TESTÉSITÉS, (megÉjjel, és járatlan vidéken hamar megtéved át fitos. Az
testésítés) ősz. fin. Cselekvés, mely által valamit megész működéseire, s mintegy járásaira vonatkozólag
testesítenek. Elvont, steUemi tárgyak, estmék megtesám. Ítéletében hibát követ el, vagyis, az észtani szatettíéte. V. ö. MEGTESTESÍT.
bályok útjáról félretér. V. ö. TÉVED.
MEGTESTESÜL v. —TESTESÜL, (meg-tesMEGTÉVÉLYÉDIK, (meg-tévélyédik) ősz. k.
tésiil) ősz. önh. Valamely elvont vagy szellemi tárgy
Az egyenes, az igazi, a czélirányos utat annyira elmintegy testet ölt, hogy az érzékekre hasson. A tuveszti, hogy kénytelen ide-oda bolyongni. Különösen,
nyafog megtestesült benne. Jézus némelyében a* Istenaz ész működéseit illetőleg, ám. eszméi bizonyos isség megtestesült.
meretek tárgyai körül megzavarodnak, s az igazra
MEGTESTESÜLÉS v. — TESTÉSÜLÉS, (meg- vezető vezérfonalat nem lelik meg.
testesülés) ősz. fii. Állapotváltozás, midőn valamely
MEGTÉVESZT, (meg-téveszt) ősz. áth. Eszközli
elvont vagy szellemi tárgy megtestesül. Különösen a
vagy okot, alkalmat ad rá, hogy valaki megtévedjen.
keresztény hittanban azon hitrejtély, mely szerént a
A sokfelé menő utak megtévesntik a vidékkel ismeretmásodik isteni személy emberi testbe öltözött.
len utast. Ál okokkal megtéveszteni valakit. V. ö. TÉMEGTESTESÜLT, (meg-testésült) ősz. mn. 1) VESZT.
Mondjuk elvont és szellemi tárgyakról, melyek érzéMEGTKKAD, (meg-tikkad) ősz. önb. A nagy
kekre ható alakot nyertek. Megtestesült eszmék. 2) Átv.
melegség vagy fáradság miatt ellankad. A ló megtikért. megrögzött, s a maga nemében igen tetemes. Legkadt. „Ha igen rökkenő helyen vagyon, a levelei meginkább kedélyi és erkölcsi tulajdonságokról hasznaitikkadnak." (Lippai, Vir. Kert). „Eszesség-e vájjon
tátik. Megtetteiült tunyaság.
fölöttébb terhelnünk magunkat, hogy eltikkadjnnk a
MEGTESZ v. — TÉSZÉN (meg-tész v. -tészén) terh alatt?" (Pázmán). A meg fölváltható el igekötőŐsz. áth. l) Eszközöl, végrehajt, teljesít valamit. Ked- vel. A nagy hévségről is mondják, mikor erejéből envedért mindent megtettek. Tedd meg, hogy kívánt ezé- ged, alább hagy. (Pápa vidéki szó. Matics Imre).
lómat elérjem. Amit rá bitlak, pontosan megtette.
MEGTIKKAN, (meg-tikkan) ősz. önh. V. ö.
„De tanácsa nincsen , ha megteszi a bajt."
MEGTIKKAD.
Arany. Buda halála.
MEGTILALMAZ, (meg-tilalmaz) ősz. áth. Nyilvános
hirdetmény, vagy kitűzött jel által kinyilatkoz2) Tulajdonító ragu viszonynéwel ám. valakit bizotatja,
hogy
bizonyos helyen valamit tenni nem szabad.
nyos hivatalra, rangra emel, kinevez. Megtették öt bírónak. 3) Gúnyosan szólva ám. valamit rosznl, foná- Megtilalmazni az utcsai szegletek bemocskolátát. Megtilalmazni a ezabad vadászatot.
kul, visszásán tesz. Te ugyan megtetted, elbujhatol vek.
MEGTILÓL, (meg-tilól) ősz. áth. Az altatóból
V. ö. TESZ.
MEGTETÉZ, (meg-tetóz) ősz. áth. 1) Valamire kivett és megszárított kendert vagy lent tiló nevű
tetőt rak, vagy födelet épít. Megtetéani a katalt, bag- törő eszközzel a pozdorjától megtisztítja. V. ö. TILÓ.
lyát, alttagot. Megtetétni a hátat; máskép : megtet&e.
MEGTILT, (meg-tilt) ősz. áth. Általán ám. il2) A rendes mértéken fölül ad valamit. Mondják holmi lető hatalmánál és jogánál fogva kijelenti, hogy biszáraz árúkról. Meglétéivé adni a gabonát, a burgo- zonyos dolgot tenni, gyakorolni nem szabad. Megtilnyát, a menet. Mérjen ide is egy itcte cteretnyét, de tani a stábod vadászatot, a réteken való legeltetést. A
tanuló ifjúságnak megtiltani a gyanús helyek látogatámegtetétte.
MEGTETŐZ, (meg-tetőz)ösz. áth. L. MEGTE- sát. Megtiltani a* erkölcstelen könyvek árulását, olvasását. V. ö. TILT.
TÉZ, 1).
AKAD. »AOT IZOTÍB TV. KOT.

MEGTILTÁS—MEGTISZTÍT

MEGTISZTOGAT—MEGTOLÚL

MEGTILTÁS, (meg-tiltás) ősz. fh. Az illető hatóságnak, vagy jogtulajdonosnak erélyes nyilatkozása,
mely által valamit megtilt. A kitáró szabadalommal
bíró gyáros a* utántott áruk megtiltásáért folyamodik.
V. ö. MEGTILT.

zonyos vádaktól megtisztítani magát. A valódi bánat,
megjobbulás és elégtétel megtisztítja a bttnVst.
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MEGTIPÁL, (meg-tipál) ősz. áth. Balaton mellékén ám. megczibál.
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MEGTISZTOGAT, (meg-tisztogat) ősz. gyak.
áth. Több oldalról, vagy többfélét megtisztít. Megtisztogatnia szobát, megtisztogatnia bútorokat, a poros
könyveket. V. ö. MEGTISZTÍT, és TISZTOGAT.

MEGTISZTUL v. —TISZTUL, (meg-tisztúl)
MEGTIPOR, (meg-tipor) ősz. áth. Aprózott nyo- ősz. önh. 1) Mocskos, szennyes, ronda lenni megszűmokkal, azaz tipegve, megnyomkod, megtömöszöl, meg- nik, s csinossá, fényessé alakúi. Megtisztul a jól Icimozúz valamit. A kicsinyezés alapfogalma rejlik benne, sott szennyes ruha. 2) Idegen részeitől elválik, s zavag ebben különbözik a megtapos, megtapod rokon ér- ros volta elmúlik. Az érez megtisztul a tűzben. Megtisztúl a homokon és kövecsen átcsepegetett víz. 3) Átv.
telmű igéktől.
MEGTISZTÁL, (meg-tisztál) ősz. áth. Legin- ért. erkölcsi mocsokból kimossa magát. V. ö. TISZkább magvakról, szemekről mondják, e ám. a szeme- TUL.
MEGTIZEDEL, (meg-tizedél) ősz. áth. Valamitet, polyvát, ocsút, s egyéb idegen nemű részeket kiszedi belőtök. Megtisztulni a konkolyát búzát.
nek tizedrészét, járandóság vagy illeték gyanánt kiMEGTISZTÁTALANÍT, (meg-tisztátalanít) ősz. veszi. Megtizedelni a kévés gabonát, a szüretelt mustot.
áth. Valamit, vagy átv. ért. valakit tisztátalanná tesz, V. ö. TIZED.
bemocskít, megfertőztél.
MEGTISZTÁTALANODIK, (meg-tisztátalanodik) ősz. k. Mocsok, szenny, vagy idegen nemű testnek hozzá ragadása, vagy belekeveredése által tisztátalanná leszen. A kovácsnak keze, ruhája megtisztátalanodik. Erkölcsi ért. a nemi ösztönnek tiltott kielégítése által megszeplősíti magát. V. ö. TISZTÁTALAN.
MEGTISZTEL, (meg-tisztél) ősz. áth. 1) Valakinek személye iránt bizonyos kegyeletet matat, megelőzőleg viseli magát. K&szöntve, süvegvetve megtisztelni
az érdemes férfiakat. Különösen mintegy bevezetésül
használja a nép, midőn előkelőbb személylyel szóllani
akar, s néha ám. megkövet. Megtisztelem alássan a
tekintetet urat. Szépen megtisztelem, ha talán hibáztam.
2) Valakinek bizonyos ajándékkal, adománynyal szolgál, vagy fáradságát némileg megjutalmazza. Engedje
meg, hogy verseimmel megtisztelhessem ont. A szerkesztő
bokezüleg megtisztelte dolgozó társait.
MEGTISZTÉLÉS, (meg-tisztélés) ősz. fn. Cselekvés, mely által megtisztelünk valakit. V. ö. MEGTISZTEL.
MEGTISZTELTETÉS, (meg-tisztéltetés) ősz.
fű. Kitüntetés, melyben az részesül, ki iránt valaki
bizonyos kegyeletet mutat. E megtiszteltetést igen
nagyra becsülöm.
MEGTISZTÉSÍT v. — TISZTÖSIT, (meg-tisztésít) ősz. áth. A régieknél, pl. a Nádor-codexben ám.
megtisztel.
MEGTISZTÍT v. —TISZTIT, (meg-tisztít) ősz.
áth. 1) Eszközli, hogy ami mocskos, szennyes, ronda
volt, tisztává, csinossá, fényessé stb. legyen. Megliszttíani a sáros csizmákat, a poros, pelyhes öltönyöket.
MegtisztÜani a rozsdás kardot, kést. Megtisztítani a
mocskos fogakat. 2) Az idegen nemű keveréket, részeket elválasztja, kiszedi belőle. A búzát megtisztítani
a konkolytól. Vizahólyaggal megtisztítani a bort. A
káczos kendert gerebennel megtisztítani. 3) Átv. ért. az
erkölcsi szennyet lemossa magáról, vagy másról. Bi-

MEGTÍZSZEREZ, (ineg-tizszéréz) ősz. áth. Valamely mennyiséget tízszer annyira szaporít
MEGTOKOSODIK, (meg-tokosodik) ősz. k. Táj
divatosan ám. megpelyhesedik. Megtáltosodtak már a
madárfiak.
MEGTOLD, (meg-told) ősz. áth. 1) Valamely
testnek terjedelméhez hozzá ad valamit. Az fingnék
rövid ujját megtoldani. A szűk nadrág szárát megtoldani. .Egy hüvelyknyivel megtoldani a ruha alját. Megtoldani a bajuszt, az Üstökbe font hajat. 2) Bizonyos
idő folyamát, vagy az időben történő dolognak tartását megnyújtja. A szUnhónapokat néhány nappal megtoldani. Az éjjeli mulatságot egy két órával megtoldani.
3) Bizonyos műhöz, mint egészhez függelék gyanánt
ragaszt valamit. V. ö. TOLD.
MEGTOLDOZ, (meg-toldoz) ősz. gyak. áth. Valamit több helyen, vagy többeket megtold. A k&pexy
gallérját, szárnyait, és alját megtoldozni. Az öszvetsdradt padlódeszkákat megtoldozni. V. ö. MEGTOLD.
MEGTOLLASODEK, (meg-tollasodik) ön. k.
Mondjuk madarakról, midőn tollaik megnövekednek.
A verebek meztelenül kelnek ki, s azután tollasodnak
meg. Átv. ért. tájdivatosan ám. meggazdagszik, megszedi magát.
MEGTOLLÁSZ, (rneg-tollász) ősz. áth. Tollait
meg- vagy kitépdesi. Általán ám. megtépász.
MEGTOLLAZ, (meg-tollaz) ősz. áth. Egy vagy
több tollal ékesít valamit. MegtoUami a süveget, kai
pagot.
MEGTOLMÁCSOL, (ineg-tolmácsol) ősz. áth.
Mint tolmács megmagyaráz, vagy értelmez valamit.
Te értesz (őrlikul, tolmácsold meg nekem, mit akar velem ez a török. V. ö. TOLMÁCS.
MEGTOLÚL v. —TOLUL, (meg-toldl) öaz.
önh. Mondjuk mozgásban levő némely testekről, midőn bizonyos pont körűi egymásra nyomulnak, s balomra vagy sűrűn öszvegyülnek. Megtolúli fejében a
vér. A csatorna szájában megtolúlt az istap. V. ö. TOLUL.
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MEGTOMPÍT v. —TOMPÍT, (tneg-tompit) ősz.
áth. Eszközli, hogy ami éles volt, tompa legyen. A
kemény (t kövecset fáid megtompüja a szántóvasat,
HottsiMs használat megtompítja a, kést. Átv. ért. az
érzéki idegeket, s illetőleg az észnek felfogó, és ítélő
erejét kellő fogékonyságoktól megfosztja. Az erős fény
megíomptíja a látidegeket. A rétsegeskedét, bujálkodás
megtompüja át észt. V. o. TOMPA.
MEGTOMPÚL v. —TOMPUL, (meg-tompúl)
ősz. önh. Éle, metsző, hasító ereje elvész. A köbe vágott fejtté megtompul. Átv. ért. az érző idegek, és
észnek fogékonyaága megfogy. V. ö. TOMPA.
MEGTOP, (meg-top) ősz. áth. Toppanva, rálépve megnyom, megüt valamit. Haragjában megtopta
a földel. Máskép : megtoppant.
MEGTOPIK, (meg-topik) 'ősz. k. Tájdivatosan
ám. leguggol, lekukorodik.
MEGTOPPAN, (meg-toppan) ősz. önh. A leütött talp alatt topp hangot ad. Megtoppan lába alatt
a föld, a hidpalló.
„Itt megtoppant paripája,
É* egy nagyot horkantott."
Kisfaludy S.
MEGTOPPANT, (meg-toppant) ősz. mivelt.
Eszközli, hogy valami megtoppanjon. Lábával megtoppantotta a földet. V. ö. TOPPAN.
MEGTORHAD, (meg-torhad) ősz. önh. A székelyeknél ám. megrothad.
MEGTORKOL, (meg-torkol) ősz. áth. Valakit
torkánál fogva megszorít, megfakgat, megfojt
MEGTORLÁS, (meg-torlas) ősz. fn. Állapot,
midőn bizonyos testek megtorlanak. Jégnek, hófuvatnak, homoknak megtorlása. Gyöke : megtorlik. Különbözik : megtör ólat.
MEGTORLASZT, (meg-torlaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos testek egymásra tornyosod] anak.
A sűrű hidlóbak megtorlasztják a zajló jeget. Az droiz
meglorlasttja a zátonyok körül az iszapot. V. ö. TORLASZT.
MEGTORLIK, (meg-torlik) ősz. k. Mondjuk
leginkább viz vagy szél által hajtott testekről, midőn
bizonyos akadály által feltartóztatva egymás fölé
tornyosodnak, és megállanak. A sziget orrán, a zátonyon megtorlik a jég. Az öblös partok mellett megtorlik
a fövény, az iszap. Az árkok partjainál megtorlik a
nófuvatag. V. ö. TORLIK.
MEGTOROL, (meg-torol) ősz. áth. Koszát roszszal, hántást hántással fizet vissza, megboszul, s mint
mondani szokás, valamit másnak torkára forraszt. V.
ö. TOR, TOROL.
MEGTOROLÁS, (meg-torolás) ősz. fn. Cselekvés, melynél fogva valakit, illetőleg valakinek tettét
megtorolok. Gyöke a cselekvő megtorol, s különbözik tőle a szenvedő állapotot jelentő megtorlás. V. ö.
TOROL és TORLIK.
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MEGTORPAD, (meg-torpad) ősz. önh. Elavult
ige, s ám. valamin fennakadva megáll. Rokon a megtorlik igével.
MEGTORPAN, (meg-torpan) ősz. önh. Leguggol, lekukorodik.
MEGTÖKÉL v. —TÖKÉLL , (meg-tökól) ősz.
áth. A régieknél igen gyakran eléjön véghezvitt, elvegéé, befejez értelemben. „Ezeket akarják megtökélleni" (consumare). „Megtökéllik (perficient) , mely
parancsoltatott őnekik." „Hol tökélletted meg miiedet ? ... (ubi fecisti opus ? Mind a Bécsi codexben).
„Hogy megtökélljem (perficiam) ő dolgát." „És hogy
megtőkéllenének (perficerent) méndeneket." „És a
napok megtökélvén" (consummatísque diebus. Tatrosi
codez). „És azt amit gondoltam lehetőnek meglenni,
tökéljem meg" (Góry-codex). Megerősít értelemben
is : „Tökéllj meg engemet (confirma me) Uram, Izraelnek Istene!" (Bécsi codez).
MEGTÖKÉLETIK, (meg-tökéletík) ősz. külsz.
A régieknél ám. elvégeztetik, beteljesíttetik vagy beteljesedik. „Megtökélletnek (perficientur) te benned
azok, mellyek mondattak te neked úrtól." „Mikor
azért vöttö volna Jézus ezeket monda : „Megtökélletett" (consummatum est. Tatrosi codez). „Hogy az
írás megtökélletnéjek." (Nádor-codex). V. ö. MEGTÖKÉL.
MEGTÖKÖSÍT v. —TÖKÖSIT, (meg-tökösít)
ősz. áth. Tökössé tesz. V. ö. TÖKÖS, és MEGTÖKÖSÖDIK.
MEGTÖKÖSÖDIK , (meg-tökösödik) ősz. k.
Köznépies nyelven ám. tökössé lesz, tökzacskója leereszkedik, megszakad. Nyitra vidékén: meghúrosodik.
Átv. ért. a Balaton vidékén mondják a szilvagyümölcsről, midőn száraz-meleg nyárban időnek előtte
megkékttl, és lehull.
MEGTÖKÖSÜL v. —TÖKÖSÜL, (meg-tökösttl) ősz. önh. L. MEGTÖKÖSÖDIK.
• MEGTOLT, (meg-tölt) öíz. áth. Általán valamely üres helyet, nevezetesen öblös tért vagy edényt,
vagy akármiféle testet teli rak, teli önt, teli mer stb.
Megtölteni a hordót borral, a zsákot butával, a kortót
vitáéi. Megtölteni a gyomrot étellel. A pipát megtölteni
dohánynyal. Megtölteni ás ágyút, a púikat. Különösen
ám. bizonyos tért földdel, vagy másféle testtel meghord, fölemel. Kavicscsal, homokkal megtölteni az országutat. Frissen hordott földdel megtölteni a gödröt
udvart. L. TÖLT.
MEGTÖLTÖGET, (meg-töltöget) ősz. gyak.
áth. Folytonosan, vagy többeket tölt meg valamivel.
Megtöltögetni az Üres hordókat. Megtöltögetni a vendégek poharait. V. ő. MEGTOLT.
MEGTÖLTÖZIK, (meg-töltözik) ősz. k. Leginkább eszemiszomra vonatkozik, s ám. telides teli eszi
és iszsza magát, torkig jól lakik. Átv. ért. meggazdagszik, erszényét, szekrényét pénzzel, kincsekkel
raegtölti.
MEGTÖLTÖZKÖDK, (meg-töltözködik) ősz.
k. L. MEGTÖLTÖZIK.
25*
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MEGTÖM, (meg-töm) ősz. áth. Rokon a megtolt
igéhez, mennyiben mindkettőben alapfogalom a telitég;
de abban különböznek, hogy a megtolt csak kütíerjedelmi teliséget, a megtöm pedig belterjedelmi sokaságot is jelent, pl. több liszt fér a zsákba, ha megtömik,
mint ha csak egyszerűen megtöltik. Az utat elosxör
megtöltik, atutdn megtömik. Töltsd meg a pipámat, de
igen meg ne tömd. Tudnivaló, hogy valamely üreget
csak oly testekkel lehet megtömni, melyek rugalmasak, s a nyomásnak engednek. V. ő. TÖLT és TÖM.
MEGTÖPED v. —TOPOD , (meg-töped v.
-topod) ősz. önh. Mondják némely leves gyümölcsökről és bogyókról, midőn igen elérnek, vizes részeik kirepülnek, s bőrük megaszik, és megranczosodik. Megíöped a ttölö, a tolva, a füge.
MEGTÖPIK, (meg-töpik) ősz. k. L. MEGTÖPED.
MEGTÖPÖRÖDIK, (meg-töpörödik) ősz. k.
Mondják gyümölcsökről, és némely más, kivált állati
testekről, midőn nedveik kiszáradnak, kifolynak, s
héjaik, illetőleg bőreik összezsugorodnak, megránczosodnak. Astalóban megtöpörödik a gyümölcs. Megtöpörödntk a tíolvasttott stalonna rostjai. A vén ember
bőre megtSporödik. V. ö. TÖPÖRÖDIK.
MEGTÖR, (meg-tör) ősz. áth. Többé-kevésbé
mereven keménységű valamely test részei között az
öszveroggést bizonyos erőszaktétel által felbontja,
melyet különösen törésnek nevezünk. Megtűrni mossárban a sót, IcUltiben a kendermagot. Kalapdetcsal
megtűrni a kSvet. Stekerekkel megtörni a göröngyöt utat.
Fogakkal megtörni a diót, mogyorót. Megtörni a jeget,
átvitt értelemben is. Megtörni a fénysugárí, midőn
azt réssutosan valamely átlátszó testre és testen keresztül vezetik. Átv. ért. az emberi akaratra és elhatározottságra vonatkozólag ám. azok szilárdságát
megrontja, megszünteti, vagyis eszközli, hogy az ellenbenyomásnak engedjenek, bóduljanak. Lelki érijét
meg nem törhette a tok ssenvedés. Makacsságát a kiállhatotton kintótterek végre megtörték. Megtörni a
kényuralmat. A régieknél annyi is mint elront, elbont
„Megtöröm én csűrömet" (destmam horrea mea. Tatrosi codez). „Ez ezt monda, hogy megtörheti Istennek templomát" (Nádor-codex). V. ö. TÖR.
MEGTÖREMLIK, (meg-töremUk) ősz. k. A
hullám a part- vagy sziklához, vagy más kemény
testhez vágódik, s ott öszvecsik (die See oder Welle
brandet).
MEGTÖRHETETLEN, MEGTÖRHETLEK,
(meg-törhet[et]len) ősz. mn. Mondjuk emberről, illetőleg emberi kedélyről, akaratról, mely elszántságában, eltökélésében, föltételeiben hajthatatlan, s minden erkölcsi és anyagi erőszak daczára állhatatos
marad. Megtörhetetlen jellem, makacsság.
„Megtörhetetlen zsarnok, mely előtt
A gyáva, mint a bátor meghajol."
Az áldozat Vörösmartytól.
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MEGTÖRIK, (meg-törik) ősz. k. Részei azon
erőszakos működés által, melyet törésnek nevezünk,
megbomlanak, s öszvetartó szilárdságuk elmúlik. Különösen a hullámról szólva ám. megtöremlik (l- est);
és a hajókötélről ám. megmacskásodik. Mondják a
hajóról is : A hajó megtörik (scheitert). Továbbá a
fénysugárról, midőn rézsutosan valamely átlátszó testre
esik, és részben azon keresztül hat stb. Átv. ért mondjuk az akarat határozatairól, s illetőleg emberről,
midőn szilárdsága bizonyos ellennyomásnak engedni
kénytelen. V. ö. TÖRIK.
MEGTÖRNYŐSÖDIK, (raeg-törnyöeödik) , 1.
MEGTÚROSOD1K ; és MEGRÜHESEDIK. V. ö.
TORNYOS.
MEGTÖRÖDIK, (meg-törődik) ősz. belsz. Folytonosan tartó, vagy több oldalról ráható erőszakos
nyomás által részei elvesztik szilárd merevenségöket,
vagy épségöket A kerekek alatt megtörödií a göröngyöt út. A szekéren ét rázós utón stállüotl gyümölcsök
megtörSdnek. Átv. ért. lelki szilárdsága, vagy elhatározottsága, erélye gyakori ellennyomás által meghajlik, engedelmessé leszen, s mások akaratához simái
A nyakat ember it néha megtörSdik. Használják testi
erőről is, s ám. sok viszontagság, betegség, szenvedés, agg kor stb. által meggyöngül, megnyomorodik.
A folytonos és nehét munkában egészen megl9r8d8tt. A
borról is mondják, midőn állásban vagy vitelben megzavarodik.
MEGTÖRÖL, (meg-töről) ősz. áth. Bizonyos
testhez azért dörgöl egy másikat, hogy fólsainérSl
letisztítson valamit Ruhával megtorolni a poros ontott. Mosdás után kendövei megtorolni a ketet, arctól.
Zsíros a nád, töröld meg. Tenyerével megOfr&Üe ázadt homlokát. Töröld meg át orrodat. Töröld meg a
szemedet, és ne sírj. „És kezdé megmosni ő tanejtványinak lábait és megtörlcni. * (Tatrosi codez). V. ö.
TÖRÖL.
MEGTÖRÖLGET, (meg-törőlget) ősz. gyak. áth.
Valamit több oldalról, vagy gyakran, vagy többeket
megtöröl. Fürdés után megförölgetni a testet. Megtörölgetni a tányérokat. TörSlgesdmtg poros könyveimet.
V. ö. MEGTOROL.
MEGTÖRPÍT v. —TÖRPIT, (meg-törpít) ősz.
áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy valamely állati
vagy növényi test törpévé fajuljon el. V. ö. TÖRPE.
MEGTÖRTÜL v. — TÖRPÜL, (meg-törpnl)
ősz. önh. Szoros ért rendes magasságából egy réss
eltörvén, megkisebbedik. MegtSrpül a fa, ha hegyét
le- vagy eltörik. Széles ért az állati vagy növényi
test a maga nemében igen alacsonynyá fajul. Némely
családok ivadékai megtörpülnek. V. ö. TÖRPE.
MEGTÖRT, (meg-tört) ősz. mn. Minek mereven
szilárdságú részei bizonyos erőszak által megbomlottak. Motsárban megtört só. Stekerek által megtört göröngyök. Átv. ért mondják a kedélynek, akaratnak
azon állapotáról, midőn az ellenhatás előtt meghajlik,
midőn szilárdsága, erélye megszűnik. V. ö. MEGTÖR
és MEGTÖRIK.
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MEGTÜNYÚL, (meg-tnnyúl) ősz. önh. EmberMEGTÖRTÉNHETŐ, (meg-történhető) ősz. mn.
Ami semmi tekintetben nem lehetetlen, különösen, ről mondjuk, midőn az életerőnek lankadsága miatt
mi a körülményekhez képest, és némely előzmények restté, dologtalanná, munkakerülővé lesz. V. ö.
után megélhetik. V. ö. MEGTÖRTÉNIK.
TUNYA.
MEGTÚR, (mcg-túr) ősz. áth. Szoros ért heMEGTÖRTÉNIK, (meg-történik) ősz. k. Bizonyos időben létre jön, valósággá leszen. Szoros ért. gyes-ormányu állatokról mondják, midőn a földben
oly eseményekről mondjak, melyek mintegy véletle- vagy más lágy testtömegben likakat, hézagokat fúrnül, váratlanul tűnnek elé, melyeknek az illető előz- nak. A vakandok megtúrja a kertet. A disznók megményekkel való öszvefüggését nem látjuk. Ami meg- túrják az udvart, a ganéjkupaczot.
MEGTÚROSODIK, (ineg-türosodik) ősz. k. Szétörtént, ás ellen már nem tehetünk. Az it megtörtéihetik , hogy ...Az toka sem fog megtörténni.^. ö. TÖR- les ért. az állati testen törés, zúzás következtében eves
TÉNIK.
seb keletkezik. Az ökör nyaka meglúrosodik az igalöréttSl. Szoros és szokott ért. a hámtól vagy nyeregMEGTÖRÜL, 1. MEGTOROL, és v, ö. TÖRÖL.
MEGTRÁGYÁZ, (meg-trágyáz) ősz. áth. Bizo- től megsebesedik. Megtúrosodik a ló háta. V. ö.
nyos földet trágyával meghord, megkever, hogy ter- TÚR, fn.
MEGTÚROSODIK v- —TURÓSODIK, (megmékenynyé tegye. Megtrágyázni a szántóföldeket, a
tdrósodik) ősz. k. A tej vagy tejföl egyik része túróvá
szSISket, a kerteket. V. ö. TRÁGYA.
alakúi. Nyárban hamar megtúrósodik a tej. Átv. ért
MEGTRÉFÁL, (meg-tréfál) ősz. áth. Valakit
a szája töve tisztátalanság miatt megpárlik, és túrótréfával rászed, megcsal, nevetség tárgyává tesz, vagy
megtorol. Van, ki különös örömet lel beimé, ha má- szinü fehérré lesz.
MEG1ÚROZ, (meg-túroz) ősz. áth. Túróssá tesz.
tokat megtréfálhat. Várj várj, majd megtréfállak én
Meglúroeni
a ló hátát. (Szabó D.).
étért. V. ö. TRÉFA.
MEGTÚROZ
v. —TURÓZ, (meg-túróz) ősz. áth.
MEGTUD, (meg-tad) ősz. áth. Valaminek vaTúróval
meghint,
megtolt
valamely eledelt. Megtúlósága felől ismeretet, vagy meggyőződést szerez magának. Tegnap tudtam meg, hogy Péter meghalt. Meg rózni a metéltet, a csuszát, ganczát, galuskát. Megtákell tudnom, ha igaz-e, hogy mezei jószágomat elverte a rózni a táskát.
MEGTURZIK, (meg-turzik); 1. MEGTÚROSOjég. Amint megtudom, hogy üt vagy, legott siettem látogatásodra. Néha ám. megkérd, vagy kérdést tesz va- DIK.
MEGTŰR, (meg-tűr) ősz. áth. 1) Megszenved
lami felöl. Menj a poriára, ét tudd meg, nem kaptam-e
levelet. Tudd meg a bérkocsistól, hány órakor indul. V. valakit, némi kénytelenségből engedékeny valami
ö. TUD.
vagy valaki iránt Máskép : eltűr. 2) Valamit réteMEGTUDAKOL, (meg-tudakol); I. MEGTU- gekre öszvehajtogat.
DAKOZ.
MEGTÜREMLIK, (meg-tűre ml ik) ősz. k. VaMEGTUDAKOZ, (meg-tudakoz) ősz. áth. Több- lamin rétegek, gyfiremlések képződnek. .
féle kérdéseket téve, vagy többeket kérdezve valaMEGTÜRKÖL, (meg-türköl) ősz. áth. Türkével,
mely dolog valósága felől ismeretet, bizonyosságot,
azaz szarvával megöklel, megdöf.
meggyőződést akar szerezni. A családnak minden kSMEGTÜZ, (meg-tüz) ősz. áth. 1) Valamit tűvel,
rtíményeit megtudakozni. A helybeli lakotoktól megtunevezetesen
gombostűvel megakaszt Megtiísni a, galdakolni valakinek magaviseletét.
lért, hogy a szél ne lebegtesse. 2) Tűvel varrva meghímez. Holmi női piperéket megtüzni. 3) Szakácstűvel
„Engem küldtek téged látnom,
a húsba szalonnaszálakat húzkál. Megtűrni a nyulat,
Lakóhelyedet megtudakoznom."
pulykát,
kappant.
Csáti Demeter.
MEGTŰZDEL,
(meg-tüzdel) ősz. gyak. áth. VaV. 8. TUDAKOZ.
lamit több oldalról, több helyen, vagy többfélét megMEGTUDAKOZÁS, (meg-tudakozás) ősz. fn. tűz. Gombostűvel megtűzdelni a podgyászoló ruhát. SzaKérdezősködés a végett, hogy valamit megtudjunk. lonnával megtűzdelni a vadhúst. V. ö. MEGTÜZ.
V. ö. MEGTUDAKOZ.
MEGTÜZESÉDIK, (meg-tűzesédik) ősz. k. 1)
MEGTUDAKOZIK, (meg-tudakozik) ősz. k. Ré- Szoros ért valóságos tűzze alakúi. Az égő parázs kSgiesen aih. tudakozódik. „Megtudakozik életökrei zOttavas megtilsesedik. 2) Szélesb ért a tűz melege
(azaz életökről. Nádor-codez).
vagy nap heve annyira általjárja, hogy szinte égető
MEGTUHAD, (meg-tuhad) ősz. önti. Megtorlik, erejű lesz. Az erősen fűtött kályha megtüzesedik. 3)
halomra gyűl. Megtuhad a folyó homok. Ritka hasz- Átv. ért mondják némely sebekről, fakadásokról, pernálatú ige. V. ö. TUHAD.
senésekről, midőn lobos állapotban vannak, s tűz gyaMEGTUHASZT, (meg-tuhaszt) ősz. áth. Meg- nánt vöröslenek.
torlaszt, felhalmoz.
MEGTÜZESÍT v. —TÜZESIT, (meg-tüzesít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami tüzessé legyen. MegMEGTUHUL, (meg-tuhúl); 1. MEGTUHAD.
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tütetíteni a verni való vasat. MegtUtetíteni a bélyeget, Viszszaható névmással ám. boraszatja az időt, nem
talál mulatságot Némely ember, ha maga van, mega vatalét.
MEGTÜZÖGÉL T. — TÜZÖGÉL, (meg-tíizö- unja magát.
gél) ősz. áth. L. MEGTŰZDEL.
„Ha megunom magam a pusztába,
MEGTÜZÖGET T. —TÜZÖGET, (meg-tnaöget)
Befordulok a szomszéd csárdába."
ősz. gyak. áth. L. MEGTŰZDEL.
Népdal.
MEGUCSÓDEK, (meg-ncsódik) ősz. k. Régiesen V. ö. UN.
pl. a Nádor-codexben ám. felocsódik.
MEGÜNAKODIK, MEGUNAKOZIK , (inegMEGUDVAROL, (meg-udvarol) ősz. átb. Valaunakodik v. — unakozik); 1. MEGUNATKOZIK.
kinek udvarolva jelenti ki, hogy tisztelettel viseltetik
MEGUNATKOZIK, (meg-unatkozik) ősz. k. Keiránta. Megudvarolni a szép hölgyekéi. V. ő. UDVAdélye nem talál oly mulatságot vagy foglalkodást,
ROL.
MEGUGAROL, (meg-ugarol) ősz. áth. Az ugart mely által az időt kellemesen eltölthetnó; hosszú
felszántja. Tárgyeset nélktil ám. az ugarlást bevégzi. neki az idő. Üres bestédü emberek tártatágában megunatlcotni. V. ö. UNATKOZIK.
V. ö. UGAROL.
MEGUNDOKÍT, (meg-undokít) ősz. áth. ValaMEGUGAT, (meg-ugat) ősz. áth. Szoros ért a
kutyanemtt és fajú állatokról mondják, midőn valakit mit undokká, utálatossá teszen ; megfertőztél. Túrv. valamit ugató hangon megtámadnak. Át idegent meg- hával, okádékkal, ganajjal megundolctíani a szobát. V.
ugatja a* őrei. Az igen jelentéktelen emberről azt tartja ö. UNDOK.
MEGUNDORODIK, (meg-undorodik) ősz. k. Vaa közmondás: hogy a kutya sem ugatja meg. A komondor
nem tokát törődik vele, ha megugatja a kit kujya. Megve- lamely undok, utálatos, fertőzetes tárgynak láttára,
tö'leg mondják emberről, ki harapós, irigy kutyaként vagy hallatára, vagy valamely bűztől, íztől, tapintatsértő szavakkal támad meg másokat, kiről azt szok- tól oly viszszataszító énés támad benne, mely gyomrát főikeveri, s gyakran csömört, vagy más betegséták mondani : ebugatdt nem hattik mennyországba.
MEGUGRAT, (meg-ugrat) ősz. mivelt. Valakit get okoz. Genyes, fekélyet tett látásától megundorodni.
v. valamit kényszerít vagy ösztönöz, hogy ugorjék. Büdös, rohadt, tisztátalan ételtől megundorodni. V. ö.
Tánctban megugratni a leányt. Megugratni a paripát. UNDORODIK.
MEGURAL v. — URAZ, (meg-ural v. -urai)
Tréfásan szólva ám. valakit ijesztés, fenyegetés, vagy
épen verés által is kényszerít megfutni, megszökni. ősz. áth. Valakit úr gyanánt megtisztel, úr csímmel
szólít, úgy fogad, műt urat. A jegytől át egét* fal*
V. ö. UGRIK, UGRAT.
MEGUGRIK, (meg-ugrik) ősz. k. Felszökve, meguralja. Nem tetttik neki, ha kendetik, t ott kívánja,
talpaival a földet elhagyva kimozdul helyéből. Külö- hogy meguralják.
MEGUROZ, (meg-uroz) ősz. áth. Régiesen ám.
nösen ám. valamitől tartva megszökik, elsurran, elillan
stb. A tolvaj megugrott a nyomotok elöl. V. o. UGRIK. meglop.
MEGÚSZ, (meg-úsz) ősz. önh. Tárgyesetes viMEGÚJÍT v. —ÚJÍT, (meg-újit) ősz. áth. 1)
Valamit olyanná alakít, mintha új volna. Megújítani szonynéwel ám. bizonyos vizet úszva bejár. A Dunát
a romlott hátat. 2) Valamit ismételve tesz. Megújítom ott i* meguststa, ahol legtzéletebb. V. ö. ÚSZ.
MEGÚSZTAT, (meg-úsztat) Ősz. mivelt Valaszivet kívánásomat, keretemet. 3) Fölfrisít, új erőt ad.
A csendes álom megújította lankadt testemet. V. ö. mely állatot a vízbe terel, vagy visz, hogy megúuason
benne. Megúsztatni nyírét előtt a juhokat. A kocsit megÚJÍT.
MEGÚJUL v. —ÚJUL, (meg-újúl) ősz. önh. 1) úsztatja a lovakat. Megusttatni a bolhát ebet. V. ö.
Új alakot ölt, olyanná leszen, mintha most először ké- ÚSZTAT.
MEGUTAL v. —UTÁL, (meg-útál) ősz. áth.
szült volna el, vagy lett volna meg. Tavastkor megújul a termettet. 2) Ismét létezni kezd. Elmúlt fáj- 1) Valamit undok, csúnya, csömörletes, gyomorkedalmai megujultak. Megújult a behegedt teb. Megújul verő dolog gyanánt magától eltaszít, vagy kerül;
a hold, midőn egészen besötétedctt tányéra ismét fény- megundorodik valamitől. Megutálni a tüttátalan lalem kezd. Atv. ért. lankadás, faradság után új erőre kot, büdös ételt. 2) Erkölcsi érzelme fölgerjed valakikap. A nyugalom után egétten megújultam. V. 8. ÚJ, nek v. valaminek aljassága, elvetemcdettsége, gonoszsága ellen , s nem csak nem viseltetik vonzalommal
ÚJUL.
MEGUN v. — UN, (meg-dn) ősz. áth. Kedélye vala- hozzá, hanem inkább magától eltaszítja és megveti.
mit terhesnek, alkalmatlannak érezni kezd, s mint olyat Megutálni a hízelgő, ét ttolgalelkU embereket. A Tatrosi
magától eltávolítani vágy. Megunni a hoststat ülést, codczben ám. elmellőz. „A követ, kit a rakok meg
a tok bestédet. Megunni a falusi életet. Megunni a utáltának (neglexerunt), ez lőtt a szegeletnck fejesehivatalt, stolgálatot. Megunta ás én lovam a nyarga- tében." V. ö. UTAL.
MEGÚTÁLTAT v. —UTALTAT, (meg-úíáltat)
látt. (Népd.). E gyutölt embert megunta tettem, lelkem.
ősz. mivelt Eszközli, okozza, hogy megutálunk vala„Ha meguntam életemet,
kit vagy valamit. Undok magaviselete által meg&tálKorán halni mért félek V
tatta magát.
Kisfaludy S.
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MEGÜRÍT, (meg-ürít) ősz. áth. Eszközli, hogy
azon tér, illetőleg öböl, mely teli volt, űrt, azaz hézagot képezzen, miben semmi sincsen (a levegőt kivéve). Egyébaránt egyértelmű vele a megüresü. Máskép : kiürít.
MEGÜRÜL v. —ÜRÜL, (meg-ürfil) ősz. önh.
Valamely térből vagy öbölből mind kifogy, kimegy,
kifoly stb. ami benne volt, ami előbb hézagait betöltötte. Megürül a teli pohár, ha varnak belb'le. Megürül
az étterem, ha a vendégek elmennek. Különösen, valamely szakbeli foglalatosság, hivatal, szolgálat stb. ilMEGÜGYEL, (meg-ügyel) ősz. áth. L. MEG lető személy nélkül szűkölködik. Megürült a püspöki
szék. A fStörvényszéknél három bírói szék megürült. V.
VIGYÁZ.
MEGÜHÖDIK, (meg-übcdik) ősz. k. Elrohadva, ö. ÜRÜL.
MEGÜRÜLÉS v. — ÜRÜLÉS, (megürttlés) ősz.
avasodva megbüdösödik. V. ö. ÜHÖDIK.
fű.
Állapot,
midőn valami megürül, különösen, midőn
MEGÜHÖG, (meg-fihög) ősz. önh. Szabó D.
bizonyos szak- vagy hivatalbeli foglalatosság illető
szerént ám. megühödik. L. MEGÜHÖDIK.
MEGÜL, (meg-ül) ősz. önh. 1) Valahol Ülve személy nélkül van. V. ö. MEGÜRÜL.
marad, folytonosan Ül. Mozdulatlanul, óraszámra
MEGÜRÜLT, (meg-ürült) ősz. mű. 1) Amibeu
megül egy helyen. Tárgyesetes viszonynéwel: megülni semmi sincs, minek előbbi tartalma elfogyott, eltűnt.
a lovat, ám. rajta járni, nyargalni, s le nem esni róla. A megürült hordókat kitisztítani. A megürült zsákokat
Helyesebben ,megfill' alakban szent nap gyanánt tar- rúdra akasztani. 2) Bizonyos szakra, hivatalra stb.
tani , ünnepi tiszteletben részesítő!, megünnepelni. szükséges személy nélkül szűkölködő. A megürült hiMegállni a vasárnapot, az ünnepet ám. megszentelni, vatalokat betölteni. A megürült kanonoki székekre érdevagyis szolgai munkától tartózkodva, az egyház ren- mes férfiakat ültetni.
delete szerént ajtatoskodni. Ez utóbbi értelemben
MEGÜSTÖKÖL, (meg-üstököl) ősz. áth. Valaazért helyesebb: üli, mert ez ám. Udl; s a régieknél, kit üstökénél fogva megránczigál, megczibál. V. ö.
pl. a Nádor-codexben ez alakban is eléjön : „És én ÜSTÖK.
napomat fldli." V. ö ÜLL.
MEGÜSZKÖSÖDIK, (meg-üszkösődik) ősz. k.
MEGÜL, névutó; 1. MEGÖL.
Égés által vagy után valamely test üszőkké válik. V.
MEGÜLEPEDIK, (meg-ülepédik) ősz. k. I. ö. ÜSZŐK.
MEGÜLEPSZffi.
MEGÜSZÖGÖSÖDIK, (meg-üszögösödik) ősz.
MEGÜLEPSZIK, (meg-filepszik) ősz. k. Vala- j k. 1) Tájdivatosan ám. valamely égő test üszöggé
mely híg testnek idegennemü, s nehezebb részei las- ! válik; de ez helyesebben megüszkösödik. 2) Mondsanként elválnak, és a fenékre szállanak. A csöbörben
ják növényekről, különösen gabonákról és kukoriczámegülepstik a víz, vagyis, a fövénye, szemetje leszáll. ról, midőn meglepi a ragya. MegilstögVsVdött a buta.
Megülepszik az új bor söprSje. Átv. ért mondjuk emV. ö. ÜSZÖG, és ÜSZŐK.
berről, midőn bizonyos kort elérvén, érettebb, higgadMEGÜT, (meg-üt) ősz. átíi. 1) Kézzel, ököllel,
tabb gondolkozásává lesz.
vagy képbeli eszközzel sebesen, és bizonyos ellenerőt
MEGÜLL, (meg-fill) ősz. áth. 1. MEGÜL, (2). adva, megillet valakit v. valamit, mi ha ismételve törMEGÜNNEPEL, (meg-ünnepél) ősz. áth. 1) ténik, megver. Haragból megütni valakit. Bottal megValamely napot az egyház parancsa szeréül ünnep ütni a lusta szamarat. Meg ne üs», mert különben rogyanánt megszentel. Urunk születése, halála, föltárna- stul jársz. Lábát megütötte a szegletkőbe. Fejét megddta, mennybemenetele napját megünnepeljük. 2) Vala- ütötte a falba. Ide-oda hadaráeva megütötte a kezét.
mely eseményről jeles napot bizonyos szertartások Viszszaható névmással ám. testének valamely réssé
által tiszteletben tart. Az egyetem alapításának évnap- megűtődik. Sötétben tapogatódévá megütötte magát. Viját megünnepelni. V. ö. ÜNNEP.
gyázz, meg ne üsd magadat a köbén. 2) Mondják néMEGÜRESEDIK, (meg-üresédik) ősz. k. Ami mely külső behatásokról, melyek hirtelenül és erősen
előbb bizonyos tért, különösen valamely öblöt be- lepik meg az érző idegeket. Erős bű* ütötte meg az
töltött, az most kifogy belőle, s az illető hely hiún orromat. Fülét megütötte az ágyú hangja. Innen, megmarad. Megüresedik a zsák, ha kitöltik belőle a búzát. ütötte a szél, megütötte a guta ám. hirtelen, és erős
Megtlresedik a csapra vert hordó. Megüresedik az er- megrázás következtében testének egy része megbénult, vagy életereje egészen megszűnt; megütötte a
szény.
MEGÜRESÍT v. — ÜRESIT, (meg-ürcsít) ősz. mennykö, a villanyerő sérvet, bénulást, vagy halált
áth. Eszközli, hogy bizonyos tér vagy öböl üressé le- okozott neki. Innen átv. ért. megütötte a hőség, a hőbb'
gyen. Mtgüresíteni az erszényt. MegürfsUeni a szobát. (öWly) a gabonát, ám. szemét elfojtotta, elszárította. 3)
Megütni a mértéket, ám. a termetnek bizonyos magasItt a meg fölcserélhető ki igekötövel. V. ö. ÜRES.
MEGÜDVÖZÍT v. —ÜDVÖZÍT, (meg-üdvözít)
088. áth. Boldoggá, különösen egészségessé teu.
„Tekéncs, te hűtőd megfidvözejtett (salvum fecit)
tégedet, és legottan láta" (t i. a vak. Tatrosi codex).
Szoros ért. e földi lét után a mennyei boldogságban
részelteti.
MEGÜDVÖZÜL v. — ÜDVÖZÜL, (meg-üdvözül) ősz. önh. 1) Egészséges leszen. „Hogy ha én
ő ruháját illetendem, megüdvözölök" (Tatrosi codei).
Szűkebb ért. 2) e földi élet után a mennyei boldogságot megnyeri.
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•ágát elérni. Nem lehette katonává, mert nem UtSd meg
a mértéket. 4) Kártyajátékban fólebbvaló lapot vetnek
ai alábbvalóra.
MEGÜTKÖZÉS, (meg-fitközés) ősz. fn. 1) A
kedélynek vagy erkölcsi érzelemnek azon kellemetlen
állapota, midőn valamiben megütközik, megbotránkozik. 2) Az ellenségeskedő hadak, vagy csapatok
tényleges szembekelése, hogy megverekedjenek. V. ö.
MEGÜTKÖZIK.
MEGÜTKÖZIK, (meg-ütközik) ősz. k. 1) Egyik
ellenséges hadsereg a másikkal tettlegesen öszszecsap,
hogy megverekedjék. 2) Átv. ért. kedélyét vagy erkölcsi érzelmét kellemetlenül, s viszszataszítólag érinti
valami, különösen oly dolog, mely véletlenül tűnik
elé, vagy oly tett, mely az elkövető személyhez illetlen. Marasztaló, és állapító ragu viszonyneveket vonz.
Mindnyájan megütköztünk benne, midőn részegen láttuk
öt. Ne Ütközzetek meg rajtam, hogy ily állapotban láttok. A sfSrszálhasogató ember minden csekélységben megütközik. V. ö. MEGBOTRÁNKOZIK.
MEGÜTLEGÉL, (meg-ütlegél) ősz. áth. Valakinek ütlegeket osztogat; megdönget, megver. V. ö.
ÜTLEG.
MEGÜTŐDIK, (meg-ütödik) ősz. belsz. 1) Valamely erősebb mozgásban levő test egy másikkal
érintkezésbe jővén, viszszahatást szenved. A hajó megtítödött a hidlábba. A vifdör megiltödött a Icátkávába.
2) Átv. ért valamiben vagy valamin megütközik, kellemetlen viszszahatást érez. V. ö. MEGÜTKÖZIK.
MEGÜTÖGET , (meg-fitöget) ősz. gyak. áth.
Többszőr, gyakran megüt, megver. Néha az alapcselekvésnek gyöngítő, kicsinyítő értelmet ad, s ám. gyöngébben, aprózva üt V. ö. MEGÜT.
MEGÜVEGÉZ, (meg-üvegéz) ősz. áth. Üveggel
ellát, valamibe üveget metsz. Megttvegetni az ablakrámákat. Megüvegesni a látcsSket.
MEGÜVEGÜL, (meg-avegttl) ősz. önh. Üveggé,
vagy üvegformává alakúi. Bizonyáé föld- és kSnemek
a hutakemencxében megilvegttinek. Az öntött estikor megüvegül. Átv. ért megüvegülnek a szemek, midőn élénkségeket vesztve megmerevednek, s mintegy üveghez
hasonlókká lesznek.
MEGÜZ, (meg-ttz) ősz. áth. Folytonosan hajtva,
abajgatva megkerget, megzaklat V. ö. ŰZ.
MEGÜZEKÉDIK, (meg-özekédik) ősz. k. Mondják tehénről, midőn nemi ösztönét a bikával párosulva
kielégíti; másként: megfolyat v. megfolyatik.
MEGÜZEN, (meg-Uzen) ősz. áth. Élő szóval egy
harmadik által a távollevőnek tudtára ad valamit Ha
el akart* jönni hoaánk, Uxend meg elSbb valakitől. Nem
találtam senkit, aki által szándékomat megüzenhettem
volna.
MEGÜZÖL v. —ŰZÖL, (meg-űzöl) ősz. áth.
Kriza J. szerént a székelyeknél ám. megszagolni (a
virágot). Üzöldsze meg. V. ö. ŰZ, ŰZÖL.
MEGVACZOGTAT, (meg-vaczogtat) ősz. miv.
Eszközli, hogy vaczogjon, vagy keczegjen. A hideg
megvactogtatta a fogát.
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MEGVADÁSZ, (meg-vadász) ősz. áth. Bizonyos
tért, vadakat keresve és űzve megjár. Megvadátsni a
pagonyt, a cserjét, a* erdőt.
MEGVADÍT, (meg-vadít) ősz. áth. Eszközli,
vagy okot ad rá, hogy valaki vagy valami vaddá legyen, vagyis úgy viselje magát, mint a vadak szoktak,
hogy a társaságot kerülje, hogy az idegenek elől fosson stb. Kemény bánás által megvadiíani a gyermeket.
V. 6. VADÍT.
MEGVADUL, (meg-vaddl) ősz. önh. A társas,
nyájas életet kerülve, és szelídebb erkölcsökből, szokásokból kivetkőzve olyanná leszen, mint a vadak.
A pusztai magányéletben mind a* emberek, mind a Ma
állatok fífbbé-kevfsbbé megvadulnak. V. ö. VAD.
MEGVÁG, (meg-vág) ősz. áth. 1) Valamely éles
eszköznek sebesebb neki feszítése, neki indítása által
bizonyos tömör testet megnyit, vagyis hézagot csinál
rajta, megsérti, megsebesíti. A favágó megvágta fejttévei a lábát. A méttáros megvágta kezét a taglóval.
2) Éles eszközzel apróra, darabokra választ valamit
Megvágni a juhoknak való takarmányt. Megvágni a
dohányt. Megvágni a tüxrevaló fát. Megvágni a malomkövet, ám. vágó kalapácscsal éles rovatokat csinálni rajta. 3) Szélesb ért. nagy érővel, s akármily
eszközzel megüt, megcsap. A métzáros homlokon vágja
meg át ökröt. A kocsis ostorral megvágja a lovai. Átokmondatok : mennykS vágja meg l f éne vágja meg! V. ö.
VÁG és METSZ.
MEGVAGDAL, (meg-vagdal) ősz. gyak. áth.
1) Valamit több helyen, több ízben megvág. Karddal
megvagdalni ás ellenfélt. 2) Több részekre vág. Megvagdalni a főzni való tököt. Megvagdalni a kotbástba
való húst. V. ö. MEGVÁG.
MEGVAGYONOSODIK, (meg-vagyonosodik)
ősz. k. Vagyona megszaporodik; meggazdagszik. V. ö.
VAGYON.
MEGVÁJ, (meg-váj) ősz. áth. 1) Valaminek
öblét, belét megkotorja. Megvájtam a zsebemet, hogy
valamit találjak benne. Vájd meg a füledet, ha ssfr van
benne. Megvájni a fogak közét. 2) Ásva, vakarva, horolva, vésve stb. nyilast, öblöt csinál valamely testen,
máskép : kiváj. Megvájni a faderekat, hogy vábt, vagy
teknS legyen belől f. Megvájni a döbSnbeK sajtot. V. ö.
VÁJ.
MEGVAJAZ, (meg-vajaz) ősz. áth. Vajjal megken, vagy leönt. Megvajatni a kenyérszeletet. Megvajasni a kOleskását. V. ö. VAJ.
MEGVÁJDOZ, (meg-vájdoz) ősz. áth. Többször
vagy több helyütt megváj. Különösebben Kriza J.
szerént a székelyeknél ám. a tüzet felszítani, vagy
szítogatni. A tüzet szénstitóval megvájdotni, hogy jobban égjen. Máskép ugyanott : megvarizsál v. hárítsál.
MEGVÁJKÁL, (meg-vájkál) ősz. áth. Többszőr
vagy több helyütt megváj. V. ö. MEGVÁJ.
MEGVÁJOL, (meg-vájol)ösz. átb. A sütni való
tésztát megdagasztja s kiszakasztja.

MEOVAJUDIK—MEGVÁLIK

401

MEGVAJUD1K, (meg-vajudik) ősz. k. Széles
ért. meglankad, ereje elfogy. Szoros ért. mondják terhea aszszonyról, midőn a megrohanó szülési fájdalmak egész erejétől megfoszták. V. ö. VAJÚDIK.
MEG VAKAR, (meg-vakar) ősz. áth. Éles taggal,
vágj eszközzel valamely testnek felszínét, héját, bőrét, kérgét stb. megtisztítja vagy megsérti. Késsel meg vakarni a halat, a retket, a répát. Megvakarni a csáváit bőrt. Megvakarni a lovat. Különösen, a viszkető
testet körmeivel megbuzogatja. Megvakarni a fejet.
Megvakarni a vittketd talpát. V. ö. VAKAR.
MEGVAKÍT v. —VAKÍT, (meg-vakít) ősz. áth.
Embert, vagy más állatot vakká tesz, szeme világát
elveszi, megtompítja; szemét kiszúrja, kisüti, stb. Második Béla királyunkat még kit korában megvakítatták.
„Mert kiket a pokolnak tüze benyel, azokat a bízón
velagosságtól megvakejtja." (Nádor-codez). A kittel
lecsapó villám megvaktíhatja a nemeket. V. ö. VAK.
MEG VAKKAN, (meg-vakkan) 1. MEGVEKKÉN.
MEGVAKOL, (meg-vakol) ősz. áth. A falat úgynevezett mészkóficzczal (malterról) meghányja, behúzza, megsimítja. A falakat először megvakolják, azután bemetseKk, vagy befestik stb. V. ö. VAKOL.
MEGVAKUL v. —VAKUL, (meg-vakúl) ősz.
önh. Vakká leszen, azaz szeme látó erejét elveszti.
Véntégére tok ember megvakul. Oly erősen nézett, majd
megvakult bele. A vén ctSdör vagy megvakul, vagy megsánHU. (Km.). Megvakultál-e, hogy nem látod? V. ö.
VAK.
MEGVÁL, (meg-vál)ösz.önh. 1. MEGVÁLIK 1).
MEGVÁLÁS, (meg-válás) ősz. fii. Az együvé
tartozó, vagy viszonyban állott részeknek, feleknek
egymástól való elszakadása, eltávozása. Különösen
ám. elbncsuzás. A meg helyett használható el igekötő is.
MEGVÁLASZT, (meg-választ) ősz. áth. 1) Többek közöl a magák nemében kitűnőket, vagy egyezőket kiszedi, külön osztályozza. Megválasztani a legjeUttbb írók müveit. 2) Többek között különbséget
tesz. Megválantja ás embereket, t nem társalog mindenkivel. 3) Valamit végképen elhatároz vagy kitüntet. Majd az idő válatttja meg, hajó-e vagy rótt. Megválatttja a próbavizsgálat, lei mit tud. 4) Többek közöl bizonyos hivatalra, szolgálatra kiszemel, vagy uyilváno« szavazat által kinevez valakit. A falu kiStOntége
megválattíotta öt bírónak. Át egyesület megválatttotta
Snt elnökének. V. ö. VÁLASZT.
MEGVÁLIK, (meg-válik) ősz. k. 1) A vele szoros viszonyban, öszveköttetésben, kapcsolatban levőtől elszakad, eltávozik, elbúcsúzik. A férjhez menő leány megválik (vagy helyesebben : megvál) ttUlöitöl.
Keservesen vált meg jó barátaitól. A rótt hátasok megváltak.
„Ha a földi vígságtól megváltam,
Sátorodba intél csendes alkonyidon."
A melancholia. Berzeen\ itől.
AKAD.
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Itt a meg köz szokás szerént el igekötővel fölcseréltetik. 2) A többi közöl elhatározódik, vagy végeredményre nézve kitűnik. Nem tokára megválik, ki nyeri
meg a pert. Megválik, ki az erősebb. Itt is a meg ám.
el, pl. Majd meg- v. elválik, hány igákkal telik. (Km.).
V. ö. VÁL, VÁLIK.
MEGVALL, (meg-vall) ősz. áth. Valamiről elismeri és nyilvánítja, hogy úgy van, hogy nincs különben ; nem tagadja; meggyónja. A kérdőre vont tolvaj megvallotta át időt ét helyet, ahol lopott. Valid
meg igatán, nem vettél resti a gyilkosságban t A töredelmet lelkű keresztény megvallja bűneit. Meg kell vallanom, hogy ily jól már régen nem mulattam.
„Megváltanám, hogy már is szeretek."
Vörösmarty.
V. ö. VALL.
MEGVALLÁS, (meg-vallás) ősz. fn. Nyilatkozás, midőn megvaltunk valamit V. ö. MEGVALL.
MEGVÁLOGAT, (meg-válogat) ősz. gyak. áth.
Különös figyelemmel, és többeket megválaszt, t i.
tekintettel az illető tárgyak jelesebb tulajdonságaira.
A testőrseregbe megválogatni a legszebb, legtermetetebb,
ét leghívebb legényeket. V. ö. VÁLOGAT.

MEGVALÓSÁGOSODIK, MEGVALÓSODIK,
ősz. k. 1. MEGVALÓSUL.
MEGVALÓSÍT v. —VALÓSIT, (meg-valósít)
ősz. áth. Valóságra juttat. Ami ét előtt csak eszmeként
lebegett vala előttünk, megvalósította.
MEGVALÓSUL v. —VALÓSUL, (meg-valósúl)
ősz. önh. Valósággá lesz, valóságra jut, valamiről kitűnik, vagy köztudomásra jut, hogy valóban úgy van,
mint gyanították, vagy eleve hitték, hiresztelték, hogy
igazán megtörtént. Csakugyan megvalósult, amit már
régóta rebesgettek. Amit néhány évvel ezelőtt lehetetlennek hittünk, íme megvalósult. V. ö. VALÓ, VALÓSUL.
MEGVÁLT, (meg-valt) ősz. áth. Ami másnak
hatalmába vagy birtokába jutott, különösen amit valaki erőszakkal magáévá tett, azt egy valaki bizonyos
díjon viszszaveszi, vagy az erőszakos hatalom alól kiszabadítja, megmenti. Megváltani a foglyokat. Erkölcsi és keresztény hittani ért. mondjuk Krisztus Jézusról, hogy az emberi nemzetet megváltotta, azaz kínszenvedése, és halála által a bűn és örök kárhozat
rabságától megszabadította. Viszszaható névmással
ám. magát bizonyos csapástól vagy terhektől fizetés,
vagy bárminemű adózás által mentesíti. A város nagy
töretétől váltotta meg magát, hogy át ellenség Jtamitvá
ne égette. Ezelőtt néhány évvel több jobbágyhelytég megváltotta magát át úrbéri tartottatoktól. V. ö. VÁLT.
MEGVÁLTÁS, (meg-váltás) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valakit v. valamit megváltanak. A hadifoglyok megváltására küldött követek. Továbbá, megmenekülés, megszabadulás, melyet ama cselekvény
létre hoz. Megváltásunk napja elérkfsett. V. ö. MEGVÁLT.
26
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MEGVÁLTÁSI, (meg-váltási) ősz. mn. Megváltál niető, arra vonatkozó. Megváltán ár. Megváltán
föltételek.
MEGVÁLTÓ, (meg-váltó) öez. fa. Nemesebb,
keresztény hittan! ért az emberi testbe öltözött második isteni személy Krisztus Jézus, ki a bttn és lelki
kárhozat fogságába esett emberi nemzetet szentséges
tanai által az erény ösvényére térítette, s halála által a büntető Isten haragját kiengesztelvén, mindnyájunkat az örök boldogság elnyerhetésére képesekké tett.
MEGVÁLTOZÁS, (meg-változás) ősz. fn. Bizonyos állapotnak, illetőleg talajdonságnak megszűnése,
s helyette egy másnemünek, vagy épen ellenkezőnek
eléállása. V. ö. MEGVÁLTOZIK.
MEGVÁLTOZHATATLAN, MEGVÁLTOZHATLAN, (meg-változhat[at]lan) ősz. mn. 1) Szélesb
ért. amit megváltoztatni nem szabad, vagy jelen körülményekben nem lehet, nem tanácsos, minek úgy
kell maradnia, amint van. E* urunknak megváltozhatatlan akarata. E* a legfőbb törvénynek megváltozhatatlan
Ítélete. 2) Szorosb ért aminek szükségképen úgy kell
léteznie, amint létezik, aminek lényegéhez tartozik,
hogy mindig ugyanaz maradjon. Megváltozhatatlan
igazság. Határozóként ám. megváltozhatlanul.
MEGVÁLTOZIK, (meg-változik) öss. k. Előbbi
állapota, illetőleg tulajdonsága megszűnvén, helyette
másnemfivé, vagy épen ellenkezővé alakúi, pl. ha a
víg ember szomorúvá lesz, azt mondjuk róla, hogy
kedve megváltozott; ha a derült égre felhők vonulnak,
megváltónk ás id8. Sok megváltozott néhány év alatt,
azaz máskép van, mint azelőtt. V. ö. VÁLTOZIK.
MEGVÁLTOZTAT, (meg-változtat) ősz. mivelt
1) Eszközli, hogy valaki v. valami megváltozzék. Sok
embert megváltoztatnak a körülmények. Előbbi életmódját, elveit megváltoztatta. Amit megváltoztatni nem lehet, legjobb elfelejteni. (Km.). 2) Különösen, használat végett mással cserél föl valamit. Megváltoztatni a
lakait. Megváltoztatni a bútorok elhelyezésit. Ás új
gazda az egén házirendet megváltoztatta. V. ö. VÁLTOZTAT.
MEGVÁLTOZTATHATLAN , (meg-változtathatlan) ősz. mn. Amit megváltoztatni nem lehet, vagy
nem szabad, vagy nem illik, vagy nem tanácsos. V.
ö. MEGVÁLTOZTAT.
MEGVÁLVA, MEGVÁLVÁN, (meg-yálva v.
-válván) ősz. ih. A régieknél igen gyakran eléjön ,kiveVén' értelemben. „Mert senki nincs rokona, tőledtöl
megválván" (excepto te. Bécsi codex). „És Istent éntőlemtől megválván ne tudj." „És szabadító én tőlemtől
megválván nincs." (Ugyanott). „A levelektől megválván (praeter fólia) semmit nem leié." (Tatrosi codex).
• „Gyermektől megválván megkcresztele két negyven
ezor embört.'' (Nádor-codex). A köznép ma is mondja:
„Vigyen el az ördög, telkedtől megválva." Aki valamely csínynyel vádoltatik, így szokta magát menteni : „gaz ember aki tette, mástól megválva."
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MEGVÁMOL, (meg-vámol) ősz. áth. Valamiből
ásón tartozás, vagy adó nemét, melyet különösen Tannak nevezünk, kiveszi A molnárok megeámolják át
örleni való gabonát, vagy a kitt litttet. Különösen, a
hidakon, utakon az átkelőket megfizetteti. Bégente a
nemet embert nem vámolták meg. Átv. ért ingyen, önkényesen, lopva, vagy erőszakkal elvisz más jószágából valamit A hűtlen nyomtatók jól megvámoltak a
gabonát. V. ő. VÁM.
MEGVAN, (meg-van) ősz. állapotige. 1) Élnem
veszett, el nem kelt, el nem fogyott, rendes állapotában és minemüségében folyvást tart Megvan-e még
a pénted t Ökrei még megvannak, de lovait eladta. Mi
etak megvagyunk ahogyan úgy. Ugyanezen értelemben
használtatik a többi időkben és módokban is. Órája
tegnap még megváló, t ma ninet meg. Tavai még mind
a négy lovad megvolt. Ha megőrződ pénzedet, ezután
it meglét*. Hej ha most megvolna, amit elfecséreltem.
2) Néha ám. megtaláltatott, s oly birtokra vagy tárgyra
vonatkozik, mely megszűnt, vagy szunőfélben volt,
de ismét elékerült Hála Istennek megvan a pénzem,
melyet elvesztettem. Megvan az ellopott Unó. 3) Fogva
van. Megvan a ztivány.
„,, Megvagy", így szól a leány örömmel,
Elfogván a szállongó lepét;
„„Megvagy", így szól a vadász, gyönyörrel
A leányra nyújtva jobb kezét "
Szép Ilonka. Vörösmartytól.
4) Megesik, megtörténik, eléadja magát Megvan néha,
hogy neki búsulja magát. 5) Élünk vele, midőn azt
akarjuk jelenteni, hogy valami elkészült, vagy végrehajtatott Megvan ! Megvan a költemény, etak nyomtatni kell. A varrattal már megvan a szabó, etak a vasalás van hátra. Ez is megvan, csak meg ne tudják.
(Km.). V. ö. VAN.
MEGVÁNYAD, (meg-ványad) ősz. önh. Ványadt
lesz, gyengülés miatt elfonnyad. V. ö. VÁNYAD.
MEGVÁNYOL, (meg-ványol) ősz. áth. Úgynevezett kallóban a posztót, nevezetesen az abát és
szűrt tömöttebbé teszi. Átv. ért valakit megvdnyoM
ám. jól megdögönyőzni, megrakni. V. ö. VÁNYOL.
MEGVÁR, (meg-vár) ősz. áth. 1) Bizonyos helyen marad mindaddig, mig a kinek jönnie kell, vagy
jövőben van, oda nem érkezik. Megvárlak a vámháznál, azután együtt menjünk. Feküdjünk e fa old, ét
várjuk meg, kik jönnek ott. 2) Valaminek, ami következni fog, vagy következhetik, bizonyos időt vet, s
előtünését figyelemmel taripa. Megvárom, mi lett a
dologból. Meg keU várni a dolog kifejletét, azután
Ítélni róla. V. ő. VÁR, ige.
MEGVARACSKOSODIK, (meg-varacakosodik)
ősz. k. Varacskos lesz, varacskot vagy varacskokat
vesz magára. Megvaractkotodott a dinnye.
MEGVARADZIK, (meg-varadzik) ősz. k. Mondjuk állati testről, midőn bőrén úgynevezett varak keletkeznek. V. ö. VAR.
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MEGVÁRAKOZTAT, (meg-várakoztat) ősz. ellene' rohanó ellenségtől. Megvédni a hazát. V. ö.
mivelt Valakit kényszerít, hogy várakozzék; a ren- VED, áth.
delt helyre és időre meg nem jelen. Te ugyan megMEGVEDELMEZ, (meg-védelmez); 1. MEGvárakottattál bennünket, ám. sokáig késtél. V. ő. VÉD.
VÁRAKOZIK.
MEGVEDLIK, (meg-vedlik) ősz. k. Bőrét, szőMEGVARASODIK, (meg-varasodik) ősz. k. L. rét, tollat, szóval állati mezét elhányja, s újat ölt helyette. Megvedlenek a madarak, midőn nyártájban tolMEGVARADZIK.
laikat hallatják. Tavaukor megvedlenek a kígyók. V.
MEGVARÁZSOL, (meg-v'araiBol); lásd: MEGö.
VEDLIK.
BÜVÖL.
MEGVÉGEZ, (meg-végez) ősz. áth. A régiekMEGVARIZSÁL, (meg-varizsál); lásd : MEGnél ám. bevégei.
VÁJDOZ.
MEGVÉHETETLEN, (meg-véhetetlen) ősz. mn.
MEGVARR, (meg-varr) ősi. áth. Tulajd. ért
1) Ami oly erősített, vagy oly hozzáférhetlen fekvésű,
holmi ruhaneműt, vagy szövetből való késmüvet stb.
hogy ostrommal kézrekeríteni nem lehet Megvehetetvarira elkészít Megvárni a ctitmát, nadrágot, mellen magas vár. Komárom várát megvehetetlennek mondlényt, dolmányt. Megvárni a tsakot, függönyt. Átv.
ják. 2) Akit megvesztegetni, s mintegy pénzen, ajánért mondják hajóról is, midőn hézagait közbecsiptedékon megvenni nem lehet Megvehetetlen bíró. V. ö.
tett mohval, és úgynevezett eszkábákkal betömik.
MEGVESZ.
V. S. VARR.
MEGVEHETŐ, (meg-véhető ősz. mn. 1) Amit
MEGVASAL, (meg-vasal) ö«z. áth. 1) Valamit erőszak, ostrom által hatalomba keríthetni Ét a vár
vassal megerősít, vassal behúz. Megvasalni a tzekeret. könnyen megvehető. 2) Akit pénzzel, vagy más áron
Megvasalni a hordókat. 2) Láncara ver. Megvasalni meg lehet vesztegetni. Megvehető bírák, titztvitelök. 3)
a rabokat. 8) Úgynevezett vasalóval a ruhát kisimítja, Mondjuk áruról, mely nem drága, melynek jutányos
máskép : mtgtégld*. V. ö. VASAL.
árát meg lehet adni.
MEGVÁSÁROL, (meg-vásárol) ősz. áth. Árúba
MEGVÉHETŐSÉG, (meg-véhetőség) ősz. fn.
bocsátott jószágot valakitől megvess. A konyhára való Azon tulajdonsága valakinek, melynél fogva meg leedényeket a gatdatstony, a foldmivelithe* kellő ttertsá- het őt vesztegetni.
mokat a gasda vásárolja meg. V. í. VÁSÁROL.
MEGVEKKEN, (meg-vekken) ősz. önh. MegMEGVASAZ, (meg-vasaz) öaj. áth. L. MEGVASAL.
MEGVÁSIK, (meg-vásik) Ősz. k. Széles ért valamely keményebb, szilárdabbféle test fölsrine dörzsölés által megkopik. Megvásik a brék síné. A ISet
megvátik a keréktől. A vcu i» megválik idővel. (Km.).
Szorosb ért valaminek éle megkopik, vagy fogékony
ereje megszűnik. Megvetik a kard, a két. Megvárnak
a fogak, midőn valamely fanyar ízű étel vagy ital úgy
elzsibbaiztotta, hogy rágásra legalább ideiglen nem
képesek. Itt a meg fölcserélhető el igekötővel.
MEGVASTAGÍT, (meg-vastagít) ősz. áth. Vastaggá, Lemossa, zömökké, tömötté alakít, vagyis okot
ad rá, hogy olyanná legyen. Kallóban megvastagítani
a pontét. A kényelmet jó élet megvastagította tettedet.
V. ö. VASTAG.

űtödésben ,vek', mély hangon ,vak' hangot ad magából. Székely szó. Úgy leesett, hogy ugyan megvekkent
(Kriza J.). Szokottabban: megvakkan vagy megnyekken.
MEGVÉKONYÍT v. —VÉKONYÍT, (meg-vékonyít) ősz. áth. Vékonynyá alakít, vékonyra metsz,
lapít, sodor stb. Ellentéte : megvastagít. Megvékonyítani a stéget, hogy a likba férjen. A tűrnek való vasrudat pó'relylyel megoékonytíani. V. ö. VÉKONY.
MEGVÉKONYODIK, (meg-vékonyodik) ősz. k.
Vékonynyá alakúi által. Mily vastag karjai voltak, t
hogy megvékonyodtak. Át ércxlemez megvékonyodik, ha
kinyújtják. A ló megvékonyodott (meghurkant Szabó
D.). V. ö. VÉKONY.
MEGVEMHESÉDIK, (meg-vembesédik) ősz. k.
Mondják lónemü állatokról, midőn megsárlanak, és
csikót fogannak. A kanctalovak, ét kanczastamarak
megvemhetednek. V. ö. VEMHES.

MEGVASTAGODIK, (meg-vastegodik) ősz. k.
Vastaggá alakul, megizmosodik, tömötté, zömökké
MEGVEMHEZIK, (meg-vemherik) ősz. k. A
leazen. Némely fűidben a sárgarépa igen megvastagokanczaló vagy szamár megcsikózik.
dik. Miolta nem láttalak, igen megvastagodtál. V. ő.
MEGVENDÉGEL, (meg-vendégél) ősz. áth. EreVASTAG.
deti
szoros
ért. oly jövevényt, vagy idegen személyt,
MEGVASTAGSZIK, (meg-vastaguik) ősz. k.
ki háza köréhez szorosan nem tartozik, étellel itallal
L. MEGVASTAGODIK.
ingyen ellát, lakomával fogad, és megtisztel. MegvenMEGVASTAGÚL, (meg-vastagúl) őse. önh. L.
dégelni ás utatokat, barátinkat, szomszédainkat. MegMEGVASTAGODIK.
vendégelni a névnapi kVuOntSket.
MEGVÉD, (meg-véd) ősz. áth. Valakit v. vala„Herczeg azt igen örfilé,
mit bfsonyos rosztól, csapástól, veszélytől stb. akár
A követet megvendéglé."
őrkftdoleg, alár tettleges segítség és ellenállás által
Csáti Demeter.
megótalmaz. A derék vitetek megvédtek 'letérőket ás
26»
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Alkalmazott ért. mondják az úgynevezett vendégfo- után megverekedtek volt, ismét tíbélOÜttk. V. ö. VEgadósokról is, kik a hozzájok szálló idegeneknek bi- REKEDIK.
zonyos dyért szolgálnak étellel itallal. V. ö. VENDÉG.
MEGVÉRÉSÉDIK, (meg-véresédik) ősz. k. VeMEGVENDÉGÉLÉS v. —VENDÉGLÉS, (meg- res szint ölt, veressé leszen. Arcta, orra megveresedelt
vendégelés v. -vendéglés) ősz. fh. 1) Szoros ért a ven- a sok bortól.
MEGVÉRÉSÉDIK, (meg-vérésédik) ösz.k. Vérdégnek ingyen lakomával való fogadása, megtisztelése.
9) Alkalmazott ért. a nyilvános fogadóba, vagy úgy- től megfoltosodik, vérrel megkeveredik. A gyilkos keze
nevezett vendéglőbe szálló személyek ellátása étellel és ruhája megvéresedett. V. ö. VERÉS.
itallal, bizonyos díjért.
MEGVÉNHÉDIK, (meg-vénhedik) ősz. k. Vén
korra jut, életének javán túl esik, életkora hanyatlóban van.
MEGVÉNHESZIK v. — VÉNHÖSZIK, (megvénheszik v. -vénhöszik) 1. MEGVÉNHÉDIK.

MEGVÉRÉSÍT, (meg-vérésít) ősz. áth. Vérrel
befoltoz, bemocskít, vagy olyanná tesz, mintha véres
volna. A tagló mészáros megvérestíi kezét és ruháját.
Azt tartják, hogy bitonyos fttoek megvéresttik a tehén
tejét.

MEGVÉRÉ8ÜL, (meg-vérésül) ősz. önh. L.
MEGVÉRÉSÉDIK.

MEGVÉNÍT v. —VÉNIT, (meg-vénít) ősz. áth.
MEGVÉRÉZ, (meg-véréz) ősz. áth. 1) A testet
Vén korra juttat, vagy olyanná tesz, milyenek a véúgy
megsérti,
hogy vér foly belőle. A töoisek megvének lenni szoktak. Mit a* idő hoz létre, azt az idő meg
rezték
a
kezét.
A szabó ujját megvérezte a 01. 2) Véri» véniti. A sok bú, ét nyomor, időnek előtte megvénÜeUe
rel meghint, befecscsent, befoltoz, beken.
St. V. 6. VÉN.
MEGVÉRHÉNYEGESÉDIK, (meg-vérhényegeMEGVÉNÜL v. —VÉNÜL, (meg-vénttl) ősz.
sédik)
ősz. k. Verienyegessé lesz. V. ö. VÉRHÉönh. 1. MEGVÉNHÉDIK.
NYEGES.
MEGVER, (meg-ver) ősz. áth. 1) Embert, vagy
MEGVÉRHÉSYESÉDIK, (meg-vérhényesédik)
más állatot haragból, boszuból, büntetésül, többször
ősz. k. Verhenyess*, azaz igen vékony veressé leszen.
és érzékenyen megüt Megverni a rósz gyermeket, a
A szőke haj és baj'uz megverhenyesedik. Némely rost
lopáson kapott tolvajt. Megverni a lomha, vagy szilaj
festékü sötét posztik idővel megverhenyesednek. V. ö.
barmot. Kézzel, bottal, kötéllel, korbácscsal megverni
VÉRHÉNYES.
valakit. Innen átv. ért. mondják Istenről, midőn bünMEGVÉRHÜDIK, (meg-vérhüdik) ősz. k. Mondtet Megverte St az Isten. Verje meg az Isten mind a
ják igás baromról, midőn tüdőgyuladásba esik, melyet
kél hetével. (Km.).
fülön való érvágáisal szoktak orvosolni. Székely tájszó. V. ö. VÉRHÜDIK.
„Gyermek királyt s hadvezért, ki
MEGVÉRMESÉDIK, (meg-vérmesédik) ősz. k.
Erejénél többet mer,
Vérmessé, telivéiüvé leszen; a vér elfutotta. MegvérAd az Isten a nemzetnek,
mesedett a szeme. (Szabó D.).
Haragjában kit megver."
MEGVÉS, (meg-vés) ősz. áth. Vésve, azaz éles
Kisfaludy S.
eszközzel likat, hézagot vájva megcsinál valamit MegA részeg emberről tréfásan mondják : megverte ötét vésni az ajtót, h»gy a zár bele menjen. V. ö. VÉS.
a maga keze, és megverte a bor. 2) Valamely lelketlen
MEGVESSZÖZ, (meg-vesszőz) ősz. áth. Vesitestet erősen ütögetve megpuhít, megtöm, öszveszorít szó'vel megver ralakit v. valamit. Különösen, a hadi
stb. A szakácsok megverik a kemény húst. A nádatok törvény szerént elitélt katonát bizonyos számú, és
sulyokkal megverik a nádat. A kévekötők megverik a két sorba állított társai közöttök fel s alá jártában
bekötött zsuppot. 8) Mondják égből hulló testekről, mi- vesszővel meztelen hátba verik.
dőn kárt tesznek valamiben. Megvert bennünket ás
MEGVESZ, MEGVESZ, (meg-vesz v. -vész) ősz.
esS. A vetéseket megverte a ragya, a jég. 4) Valakit
önh. Úgynevezett dühkórságba, vagyis víziszonyba
szemmel megverni a köznép hiedelme szerént, ám. meesik, megdfihödik. Forró nyárban, és nagy stomjuságreven nézésü, bámuló szemekkel megigézve, bizonyos
tól megvesmeí a kutyák. Az ember is megveszhet, ha
nyavalyát okozni. Leginkább a kis gyermekek, mint
dtíhSs eb megmarja. Széles ért. valamely erős indulat
gyöngébb idegzetüek, megigézéséről mondják. V. ő.
nagy hatalmat gyakorol rajta. Mérgében majd megveVEB.
szett. Talán megvesztél, hogy ügy házsártoskodolf V. ő.
MEGVERÉGET, (meg-vereget) ősz. gyak. áth. VESZ v. VÉSZ, önh. Különbözik a zárt e- vei hangzó
Gyakran, vagy aprózva, és gyöngébben, kevesebb Megvesz.
erővel, és harag nélkül, sőt néha hízelegve ütöget meg.
MEGVESZ, (meg-vész) ősz. áth. 1) Bizonyos
Megveregetni a poros ruhát. A tiszt megdicsérte a köz- árut határozott, vagy kialkudott dijon megvásárol,
legényt, és megveregette a vállát. V. ö. MEGVER.
magáévá tetz. Vedd meg ezt a lovat, oda adom stáz
MEGVEREKÉDIK, (meg-verekédik) ősz. k. Két forintért. Ht olcsón adod, megveszem. Azé a jószág, old
ellenkező fél egymást viszonyosán veri. Különösen megvette. 2) Bizonyos jognál fogva, vagy erőhatalomharczban, vagy párviadalban valakivel megvív. Mi- mal magáéra tesz valamit Megvenni valakin az adót-
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tagot. Ti* forintommal tartozik, » nem bírom megvenni nem lehet, kit rá nem bírhatni, hogy lélekismeretérajta. Rohammal megvenni a várt.
nek sugallata ellen cselekedjék valamit Megvesttegelheüen bírák, tornák.
„Némettói mert megvevék ,
MEGVESZTEGETHETŐ, (meg-vesztegethető)
Fegyverekkel övékké tevék."
ősz. mn. Akit meg lehet vesztegetni. A megveszteget„Egyiknek neve Buda vala ,
hető bírákban nem lehet büni. V. ö. MEGVESZKi ez országot megvette vala."
TEGET.
Csáti Demeter.
MEGVESZTEGETHETŐSÉG, (meg-vesztégetbetőség)
ősz. fn. Megvesztegethető minőség.
3) Átv. ért. mondjuk hidegről, midőn valamit megfagyaszt. Majd megvett át Isten hidege.
„Megvette a hideg már benne az ikrát."
Csokonai.
Különös szólásmódok Kriza J. szerént a székelyeknél : megvenni a disznónak a szakáját, a tyúknak a
pípját (pípjét). Megvenni át égő épületet ám. megmenteni (a Tisza vidékén sem ismeretlen). Megvette nötil,
ám. elvette (megfelel az ,eladó leány' szónak, mert
ami eladó, azt megveszik). Megvette a felnit, ám.
félelmessé tette magát előtte.

MEGVET, (meg-vet) ősz. áth. 1) Bizonyos dolgokat kellőleg megcsinál, megtesz. Megvetni az ágyat,
ám. az elbontottat rendbeszedui. Megvetni valaminek
alapját. 2) Valamit erősen neki feszit, neki támaszt.
Megvetette a lábát. Megvetette a hátát. A tzekeret megvetni, ám. hátul fölemelve jobbra vagy balra mozdftni. 3) Valakit vagy valamit bizonyos erkölcsi utálattal eltaszít magától, vagy föl sem vesz, figyelemre
sem tart méltónak. A jeUemtelen embereket megvetni.
Alávaló rágalmatokat megvetem. Némely bántalmakat
legjobb megvetni. Rostul tetten, ki a jó tanácsot
megveti.
MEGVÉT, (meg-vét); tájdivatos; 1. ELVÉT.

MEGVESZEKÉDIK, (meg-reszekédik) ősz. k.
Megdübödik; valaminek bírásáért bőszülésig esenkeMEGVÉTEL, (meg-vetél) ősz. önh. Nőstényáldik. Nagy mérgében megvetteleedeU. Majd megvetzekedik érte. Vettekedf meg (= dühödj meg, veszsz meg. latról mondják, midőn idő előtt veti el magzatját;
máskép : elvetél.
Szabó D.). V. 6. VESZEKEDIK.
MEGVÉTEL, (meg-vétel) ősz. fn. 1) A vagyonMEGVESZÉS, (meg-veszés) ősz. fn. Szoros ért
szerzésnek azon neme, midőn bizonyos jószágot kialcbnyavalya, ebdüh, víziszony, mely marás vagy nyál
kudott áron magunkévá teszünk. 2) Valamely helymegfertőzése által más állatra is elragad. V. ö. MEGnek elfoglalása hadi erő, különösen roham által.
VESZ, öuh.
Sáncmak, várnak megvétele.
MEGVESZETT, (meg-veszétt) ősz. mű. MegdttMEGVETÉMÉDÉTT,'(meg-vetemédétt) ősz. mn.
hödött, úgynevezett cbdfihbc, vagyis víziszonyba esett.
Stomjuságtól megvettett eb. Dühöt eb harapásától meg- Mondják bútorrá, vagy akármiféle eszközzé idomított
fáról, midőn megvetemedik. Megvetemedett ajtó, padló.
rettett ember.
MEGVESZKŐDIK, (meg-veszkődik); 1. MEG- V. ö. MEGVETEMÉDIK.
MEGVETEMÉDIK, (meg-vetemédik) ősz. k. A
VESZEKÉDIK.
MEGVESZT, (meg-veszt) ősz. áth. Ám. elveszt. bútorrá, vagy akármiféle eszközzé idomított, alkalmazott fa meggörbed, kinyomódik, mi akkor szokott
Megveszteni valakit, pl. méreggel. (Szabó D.).
történni,
ha nem volt eléggé kiszáradva, vagy ha
MEGVESZTEGET, (meg-vesztéget) ősz. gyak.
áth. l) Valakinek erkölcsi érzelmeit rósz elvek és példák utóbb sok nedvesség járta által. Az új ajtó megveteáltal megfertőzted, megrongálja. Megvesztegetni ás ifjú- medett, s nem lehet betárni. Az átázott padlódeszkák
tagot. A bűn maszlagéval megvetttegetni a* ártatlan szi- megvetemedtek.
veket. 2) Valakit pénzzel, adománynyal, Ígérettel, hizelegve stb. rávesz, hogy hivatalához hfitelen legyen,
vagy általán valamely lélekismeret elleni tettet kövessen el. Megvesztegetni a tanukat, a választókat, a
bírákat. V. 6. VESZTÉGET.
MEGVESZTEGETÉS, (meg-vesztégetés) ősz. fn.
1) Az erkölcsi érzelemnek általán vett megrontása,
megfertőztetése. Ifjúság megvetttegetését eszkotlo könyvek. 2) Különösen, akánninemtt adománynyal vagy
Ígérettel való elcsábítás a kötelesség szabta ösvényről , vagy a lélekismeret sugallatától. V. ö. MEGVESZTÉGET.
MEGVESZTÉGETHETETLEN v. —VESZTÉGETHETLEN, (meg-vesztógethet[et]len) ősz. mű.
Akit semminemű csábbal, rósz példával, adománynyal, ígérettel stb., az erkölcs útjáról eltántorítani

MEGVETEMÜL, (meg-vetemttl) ősz. önh. L.
MEGVETEMÉDIK.
MEGVETENDŐ, (meg-vetendő) ősz. mn. Aminek becse nincsen, mi nem érdemes, hogy tiszteletre
vagy figyelemre méltassuk, mit úgy kell tekinteni,
mintha nem is volna. Ezek mind megvetendő haszontalanságok. Szokottabban csak tagadólag használtatik.
Ez nem megvetendő körülmény, mert a dolog lényegéhez
tartozik. V. ö. MEGVET.
MEGVETEEÉDIK, (meg-veterédik) ősz. k.
Megromlik, megcsámporodik, megposhad. Megveteredik a sokáig (levegőn) álló bor. (Szabó D.).
MEGVETÉS, (meg-vetés) ősz. fn. A kicsinylésnek, vagy nem gondolásnak azon neme, melynél fogva
valamit figyelem nélkül mellőzünk el; vagy oly dolognak eltaszítása magunktól, mely erkölcsi érzelmünk-
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kei nőm egyezik. Holmi becsVlettértö ajánlatokat megvetettél vitsstautcuüani. V. ö. HEGYET.
MEGVETETT, (meg-vetétt) ősz. mn. 1) Bizonyos helyre erősen oda tett, vagy feszített A jól megvetett alapra (úton építhetni. Megvetett lábbal vívni.
Megvetett háttal vitz&anyomni, fentartani valamit. 2)
Akit vagy amit utálatból eltaszított valaki magától,
amit figyelemre méltónak nem tártnak. ÁM egén váro«tól megvetett cségéret etaló. Megvetett állapotban
élni. V. 8. MEGVET.
MEGYETÖLEG, (meg-vetőleg) ősz. ih. Valakit
v. valamit erkölcsi utálatból eltaszitva; figyelemre
érdemesnek nem tartva. Megvetöleg visttsavetni valamely ajánlatot. Megvetöleg fogadni a jó tanáétól. Mátok irányában megvetoleg vitelni magát.
MEGVETTETÉS, (meg-vettetés) ősz. fii. Szenvedő állapot, melyben az van, kit mások erkölcsi
utálatból eltaszítnak maguktól, kit figyelemre nem
méltatnak, kinek személye iránt semminemű tiszteletet nem mutatnak. Köz mtgvettttétben élő usiorát.
MEGVÍ, (meg-vO ősz. önh. Valakivel megverekedik. Különösen, fegyverrel, és harezban megküzd
valakivel. A becsületsértövel párbajban megvíni. Vívjunk meg ás ellenséggel. Tárgyesetes viszonynévvel ám.
bizonyos helyet rohammal hatalmába kerít Megvíni
a várat.
MEGVIASKODIK, (meg-viaskodik) ősz. k. Tartósb időig víva megmérkőzik, megküzd valakivel.
MEGVIASZOZ, (meg-viaszoz) ősz. áth. Viaszszal
megken, behúz, megragaszt Megviatsotni a otérnát.
Megviastotni a vaumat. Megviastotmi a hajat, a levelet.
MEGVIDÁMÍT v. —VIDÁMIT, (meg-vidámít)
ősz. áth. Bizonyos módon eszközli, hogy valaki vidámmá legyen. A foglyot szabadulás reményével megvidámítani. A bor megvidámitja a ssomorú szivet. Minthogy a kedély vidámsága a testnek némi emelkedésével nyilatkozik; innen a meg helyett fel is használható, felvidámtí. V. ö. VIDÁM.
MEGVÍDÁMODIK, ősz. k. L. MEGVÍDÁMÚL.
MEGVÍDÁMÚL v. —VIDÁMUL, (meg-vídámúl) ősz. önh. Kedélye bizonyos tetsző behatások következtében vidámmá lesz. A jó hírre egészen megvidámúlt. V. ö. VIDÁM.
MEGVÍDÍT v. —VIDÍT, (mcg-vídít) ősz. áth.
A kedélyt bizonyos tetsző benyomás által víggá teszi.
A megvidít és megvidámít között szorosan véve azon
különbség van, mely & víg és vidám között. Miről v.
ö. VÍG, VIDÁM.
MEGVÍDÚL v. — VTDÜL, (meg-vídúl) ősz. Önh.
Kedélye víggá leszen, előbbi komor vagy komoly
állapotából kivetkezik. A különbségre nézve, mely a
megmdU és megvidámúl közt létezik , v. ö. VÍG, és
VIDÁM.
MEGVÍGASZIK v. —VIGASZIK, (meg-víga
szik) ősz. k. 1) Széles ért a víg gyöknek tulajd. ért.
jelentése szerént ám. elébbi szomorú állapotából, rósz
kedvéből kivetkezve élénkké, derültté leszen, máskép:
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meyvidámúl, megviddl. 2) A régi nyelvemlékek szerént
ám. betegségéből kigyógyul, mi csakugyan a kedélyt
viggá, vidámmá teszi. „És megvigaszikén gyermekem"
(etsanabitnr puer meus). Münch. v. Tatrosi cod. Máté.
8. „Kik fertezetes szellettől gyötretnek vala, megvigasznak vala." (Luk. 6.). „Csak parancsolj a te áront
igéddel, és megvígaszik az én lelkem " (Dicverbo, ét
sanabítnr anima mea. Telegdi. Agendarins).
MEGVÍGASZT v. —VIGASZT, (meg-víga*zt)
ősz. áth. 1) A víg gyöknek tnlajd. értelme saerént ara.
a szomorú kedélyt viggá, derültté teszi. Mai szokás
szerént: megvigasztal, mint marosét marasztal, Atressf
hiresttel stb. 2) A régi nyelvemlékek nyomán ám. betegségéből kigyógyít valakit, tehát közvetőleg viggá,
vidámmá tesz. „Én elmegyek, és megvigasztom ötét"
(ét curabo eum. Münch. cod. Máté 8.). „Reménkedjél lányom, te hűtőd téget megvigasztalt" (fides tua
te salvam focit. Máté 9.). „Megvigasztom ő törödelméket" (sanabo contritíones eoram. Bécsi cod. Ozeas

xra.).

MEGVIGASZTAL v. —VIGASZTAL, (megvigasztal) ősz. áth. Valakinek szomorú kedélyét földeríti, midőn olyasmit mond, vagy tesz neki, mely
által újra neki vidúl, s könnyebben érzi magát Bixtalva, jó reményt nyújtva megvigaKstalni a kesergSkel.
Segítséggel, adakozással megvigasztalni a kárvallottakat. V. ö. VÍGASZTAL.
MEGVÍGASZTALHATATLAN v. — VIGASZTALHATLAK, (meg-vígasztalhat[at]lan) ősz. mn. Kinek kedélye oly szomorú, oly levert, ki oly reményvesztett, hogy egyhamar víg, derült nem lehel, ki a
szenvedett veszteségen, káron, szüntelen siránkozik.
Határozóként ám. megvígasztalhatlanul.
MEGVÍGASZTALÓDIK v. —VIGASZTALÓ
DIK, (meg-vígasztalódik) ősz. belez. Szomorú kedélye
bizonyos ellenbenyomások, biztatások, jó remények
által nekividúl, és földerül.
MEGVIGYÁZ, (meg-vigyáz) ősz. áth. Vigyázva
megkémlel, vagy megészlel. Máskép : megfigyel.
MEGVIGYOROG, (meg-vigyorog) ősz. áth. Vigyorogva néz avagy hallgat meg. Némely félestü ntmdent megvigyorog.
MEGVÍHATATLAN, MEGVÍHATLAN, (megvíhat[at]lan) ősz. mn. Mondják oly helyről, különösen
erődről, melyet semminemű hadi erőszakkal bevenni
nem lehet Megvíhatlan vár.
MEGVILÁGÍT v. —VILÁGIT, (meg-vüágít)
ősz. áth. Valamely sötét tért, vagy testet világ alul
fényessé, derültté, vagy láthatóvá tesz. Át éjjeli tfi*veszély megvilágítja a* eget.
MEGVILÁGOSÍT v. —VILÁGOSIT, (meg-világosít) ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos tér vagy
test világossá legyen. A világnak nagyobb terjedelmét,
vagy fokát jelenti, mint az egyszerű megvilágít. Atv.
ért. a gondolkodó, és vizsgálódó elmét oly állapotba
helyezi, melyben az illető tárgyakról tiszta, s megkülönböztetett fogalmakat szerezhet. Megvüágotítani a*
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MEGVISZÁL—MEGVIZSGÁLGAT

elmét. Itt A meg fölcserélhető föl igekötővel. Mondják
tárgyakról, B illetőleg fogalmakról is, midőn azokat
valaki könnyen fólfoghatókká, s beláthatókká teszi.
Afegvilágosítani valamely homályos tárgyat. Több példák idézete által megvüágositani valamely nyelvtani
stabalyt.
MEGVILÁGOSODIK, (meg-világosodik) ősz. k.
1) Valamely térnek vagy testnek homályos, vagy sötét állapota megszűnik, s a látszerek által tisztán felfogbatóvá leszen. Oyerlyagyujtatkor megvilágosodik a
sStét szoba. 2) Átv.ért. mondják az elméről és észről,
illetőleg a gondolkozó emberről, midőn valamely tárgyról tiszta fogalma keletkezik.

MEGVISZÁL, (meg-vissál) ősz. áth. Vékony
szálú bisonyoa testeket megteker, megsodor, megfodorít Megviszálni a hajat. A beretvásoknál megviszálni
a szakált, ám. az első lehúzás ntán másodszor, és pedig viszás irányban megberetválni, hogy a bőr annál
simább legyen.
MEGVITAT, (meg-vitat) ősz. áth. Kölcsönös
vitatkozás vagy feleselés által meghányvet
MEGVTTEL, (meg-vitel) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valaki bizonyos tartozását az illető tulajdonoshoz oda viszi. Kölcsönnek, adótságnak megvitele.
MEGVÍVÁS v. —VÍVÁS, (meg-vívás) ősz. fh.
Cselekvés, illetőleg küzdés, midőn valaki'az ellenféllel megátkozik, megverekszik. V. Ö. MEGVÍ.
MEGVTVÖ, (meg-vivö) ősz. fn. 1) Személy, ki
bizonyos tartozást az illető tulajdonoshoz menve megfizet, vagy viszszatérít t) Ki valamely hírt vagy tudósítást közleni személyesen elmegy valakihez.
MEGVIZESÉDIK, (meg-vizesédik) ősz. k. Víztől nedvessé leszen. A mosók, kenderáztatók ruhái megvizesednek.

„Mi ügy szólunk, hogy már megvilágosodtunk,
S nem látónk sok dolgot, melyben vakoskodtunk."
Bessenyei.
MEGVTLÁGTALANÍT, (meg-világtalanít) ősz.
áth. Világtalanná, azaz vakká teszen. Némely nyavalyák rntgoilágtalanühatják át embert. V. ö. VAK.
MEGVILÁGTALANODIK , (meg-világtalanodik) ősz. k. Világtalanná leszen, azaz megvakul. V. ö.
VILÁGTALAN.
MEGVILÁGTALANÚL, (meg-világtalanúl) 8sz.
őnh- L. MEGVILÁGTALANODIK.
MEGVIRAD, (meg-virad) ősz. önh. Éjnek elmulta ntán piroslani kezd a hajnal. Bár esők már
megviradna, hogy utunkat folytathatnék. V. ő. VIRAD.
MEGVILÁGOSODIK, (meg-virágosodik) ősz.
k. Tulajd. ért valamely növényen vagy növényes helyen virágok szaporodnak el. Megvirágosodnak áfák.
Tavatxstal a mezők, kertek megvirágosodnak. Átv. ért.
mondják borról, midőn tisztátalanul tartják, s fehér
penész foltok támadnak a fölszinén, megpimpósodik.
MEGVIRRAD, (meg-virrad) ősz. önh. L. MEGVIRAD.
MEGVISEL, (meg-visel) ősz. áth. Valamely ruhaneműt folytonos használás, hordozás által elkoptat,
elszakgat Dolmányát, nadrágját, és csizmáit ügy megvitelte, hogy kSnyokei, térdei, és lábujjai kilátszanak.
Átv. ért. bizonyos cselekvés, vagy szenvedés, vagy
állapot igen megrongálja az erőt. Megviselt bennünket
a táborozás. Megviselte St a tíz évi fogság. Téged is
megviselt a nyomoruság.
MEGVISGÁL, 1. MEGVIZSGÁL.
MEGVISZ, (meg-visz) ősz. áth. 1) Valamely tartozást, adósságot az illetőhöz elvisz. Megvinni a Mcsőn kért pénzt, jószágot. Megvinni a hátralevő adót.
Itt a meg körülbelül ám. viszsza, maga pedig a visz
ige távolító értelemmel bír, s ellentéte a közelítő jelentésű hot, innen a megvitt és meghoz közötti ellentét
2) Átv. ért. valamely hirt, vagy tudósítást, személyesen elmegy közölni valakivel. A kém megvitte a fövezérnek, hogy ae ellenség vitzszavonulni kémül. A futárok nyakra főre sietnek megvinni a diadal hírét. V.
6. VISZ.
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MEGVIZESÍT, (meg-vizesít) ősz. áth. Vízzel
megnedvesít Kevesebb, mint megáztat, és valamivel
több, mint megvizet. Amit megáztatnak, azt a víz egészen megjárja, amit megvizesítenek, az inkább csak
kUlsőleg leszen vizes, amit pedig megvizeznek, azt
vízzel keverik. Megáshatják a kendert, a gúzsnak való
veszszSt, az abroncsot, a kötélnek való szalmát. Megvigestíik a ruhát vasaláskor. Megvizezik a bort, midőn
vízzel keverik.
MEGVIZEZ, (meg-vizez) ősz. áth. L. MEGVIZESÍT.
MEGVIZSGÁL, (meg-vizsgál) ősz. áth. 1) Többfélét részletesen, egyenként különös figyelemre vesz,
s mivolta felől tudomást szerez magának. Megvizsgálni a pénztárt, az illető számadásokkal együtt. Megvizsgálni a gyógyszertárt, át oklevéltárt. A rendőrség
megvizsgálja a gyanús személy lakhelyét, szekrényeit,
irományait stb. A vámosok megvizsgálják a behozott
árukat. 2) Különösen valamely tényt minden körülményeivel együtt biróilag kifürkész, 's valódi állása
felől tudomást szerez. 3) Valakinek bizonyos tanszakból különféle kérdéseket tesz, hogy megtudja, ha bír-e
a kérdezett elegendő jártassággal s ismeretekkel,
vagy nem. Év végén megvizsgálni az iskolai tanulókat.
Megvizsgálni a lelkészt hivatalért folyamodó egyházi
személyt. V. ö. VIZSGÁL.
MEGVIZSGÁLÁS, (meg-vizsgálás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit vagy valakit megvizsgálunk, hogy rolók bizonyos tudomásunk legyen. V. ö.
MEGVIZSGÁL.
MEGVIZSGÁLÓ AT, (meg-vűsgálgat) öss.gyak.
áth. Folytonosan vagy gyakran, vagy többeket megvizsgál. Van némi kicsinyítő értelme is, midőn tárgyát
holmi aprólékosságok teszik.
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MEGVON, (meg-vou) fez. átb. 1) Szükséges,
vagy a kedélynek, érzékeknek kellő dolgot megtagad.
A fötvény megvonja mind magától, mind cselédeitől a
ttVktéget életágét. Égbekiáltó bűn az érdemlett dijt megvonni a munkáttói. 2) Viszszaható névmással ám. magát meghúzza, azaz szűk korlátok közé szorítkozik.
Egy pusztai kunyhóban vonta meg magát. Vannak kSrülmények, midőn legtanáctotabb megvonni magát. Megvonja magát, mint a téli csiga hajlékában. (Km.). 3)
Valamely testet egy másikon meghúz, megfen. Sttjon megvonni a beretvát. Aczélon megvonni a kést. V.
ö. VON.
MEGVÖRHÖNYEGESÉDIK, v. — VÖRNYEGESÉDIK, 1. MEGVÉRHÉNYEGESÉDIK.
MEGVÖRHENYESÉDIK, 1. MEGVÉRHENYESÉDIK.
MEGVÖRÖSÖDIK, 1. MEGVÉRÉSÉDIK.
MEGZABÁL, (meg-zabál) ősz. önh. és áth. Széles ért. mohó és sok evés-ivás által megterheli a gyomrát. Különösen mondják lóról, midőn némely kövér
füvek, pl. zöld lóhere, bükkön stb. felfújják. Midőn
áthatólag, tárgyesetes viszonynéwel használtatik, ám.
valamely eledelt mohón bekap. Megvető értelemben,
és csak aljas beszédben divatozik. Ti torkotok, már a
vacsorái rétet it megtaláltátok t V. ö. ZABÁL.
MEGZABÁLTAT, (meg-zabáltat) ősz. mivelt
Eszközli, hogy valamely állat a mohó evésben megzabál. Megzabáltatni a lovakat. V. ö. MEGZABÁL.
MEGZABOL, (meg-zabol) ősz. áth. A lovat vagy
más állatot zabbal megabrakoljai E csárdánál etak
megitatok, t kévét szénát kapatok, de meg nem zabolok.
V. Ö. ZAB.
MEGZABOLÁZ, (meg-zaboláz) ősz. áth. A felkantározott lónak, vagy más állatnak szájába zabolát
vet. Megzabolázni a paripát, a nyerget Vizáért, tzamarat. Átv. ért. a szilaj indulata, a kicsapongásra, engedetlenségre hajlandó embert bizonyos erőszak által
némi korlátok közé szorítja, meghódítja, megszelídíti.
Mondjak magukról az indulatokról is, melyek az embert szilajjá, kicsapongóvá teszik. Kemény fegyelem
által megzabolázni a szilaj ifjakat. Megzabolázni a kicsapongó indulatokat. V. ö. ZABOLA.
MEGZAJDÚL, (meg-zajdúl) ősz. önh. Zajt indítva megmozdul. Mondják különösen megelégedetten
népről, midőn fellázad, fölzendül.
MEGZÁKÁNYOSODIK , (meg-zákányosodik)
ősz. k. Zákányossá leszen, azaz megmocskosodik, megtisztátalanodik. Mondják különösen nedvekről, midőn
megzavarodnak, megnyúlósodnak, megsöprüsödnek
stb. Megtákányosodik a tisztátalanul tartott bor, a cstibOrben sokáig álló vi*. V. ö. ZÁKÁNY.
MEGZAKLAT, (meg-zaklat) ősz. áth. Mindenfelé űzve, kergetve, abajgatva, hajszolva mcgkinoz,
meggyötör, elfaraszt. Különösen mondják barmokról,
midőn kíméletlenül fárasztják, dolgoztatják, megfuttatják. Megtaklatni az igát lovakat, a paripát. V. ö.
ZAKLAT.

MEGZÁLOGOL—MEGZAVAROSODIK
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MEGZÁLOGOL, (meg-zálogol) ősz. átb. 1) A
kártevőnek bizonyos jószágát kárpótlásul hevenyében
elveszi. Megválogatni a tilosban vadaitokat. Megtálogolni a vételeken legeltető juhászokat, lovaitokat. A kukoríctalopdion rajta kapott tolvajt megtálogolni. Ez
esetben azt veszik el, mit a bűntettesnél találnak,
vagy ami rajta van, pl. szűrét, bundáját. 2) Akármiféle tartozás, különösen adó fejében valakinek bizonyos ingó vagyonát biztosítékul -elveszi, pl. a vacfazekat, az ágyneműket 3) Némely társas játékokban
valamely elkövetett hibáért az illetőtől elvesz valamit, pl. kendőt, gyűrűt, s addig viszsza nem adja, míg
ez a ramért büntetést ki nem állja. V. ö. ZÁLOG.
MEGZÁPÚL v. — ZÁPUL, (meg-zápúl) ősz.
önh. 1) Legszokottabban mondják tojásról, midőn
hoszszas állásban megavúl, megromlik, megbüdösödik,
megáporodik. A tojást bizonyos idS alatt fel kell hannálni, különben megtápúl. 2) Mondják, de ritkábban,
avas fogakról is. V. ö. ZÁP.
MEGZARGAT, (meg-zargat) ősz. áth. Ormánsági szó, ám. megkerget. V. ö. ZARGAT.
MEGZAVAR, (meg-zavar) ősz. áth. 1) Valamely
hig testet keverés, rázás összevissza locsogtatás ártal
tisztátalanná, homályossá, habossá tesz, megtör. Bánás által megzavarni a palactkban levS bort. Zurbolóval megzavarni a vitet. 2) Szélesb ért. öszvekever, 5szvebonyolít, rendetlenségbe hoz valamit Megzavarni
a fonáltzálakat. Megzavarni át ént. 3) Nyájat, csordát, sereget stb. ide-oda űzve, kergetve, hajszolva rendetlen állapotba helyez, vagy az igás barmot fölötte
meghajtja. V. ö. ZAVAR.
MEGZAVARODIK, (meg-zavarodik) ősz. k. 1)
A híg test mozgás, keverés következtében elveszti
higságát, s homályossá, tisztátalanná leszen. Nagy ttélben megzavarodik a víz. Megzavarodik a tzekéren szállított bor. 2) Öszvekeveredik, őszvebonyolodik. A hámból kirúgott lovak megzavarodnak. 3) Elméje oly állapotba jön, mely szerént a tárgyakat, s illetőleg eszméket egymástól elválasztani, s megkülönböztetni nem
képes. Ha ezen állapot folytonosan tart, és megmarad, ám. megtébolyodik, megbomlik. A tok búban, fs
csapástól megzavarodott az elméje.
MEGZAVARODOTT, <meg-zavarodott) ősz. mn.
1) Keverés, rázas, háuyás-vetés stb. által higságától
megjfosztott, tisztátalanná lett. Megzavarodott vít, bor.
2) Öszvebonyolodott, öszvekeveredett. Megzavarodott
lovak, hajókOtelek. 3) Észre, vagy általán elmei tehetségekre vonatkozólag, ám. a különböző eszmék között
választani nem tudó, magát föl nem találó, vagy az
ész rendes útjáról egészen eltérő, megtébolyodott.
Megzavarodott elme. V. ö. MEGZAVARODIK.
MEGZAVAROSODIK, (meg-zavarosodik) ősz.
k. Mondják különösen nedvekről, midőn higságukat
vesztve tisztátalanokká, homályosokká, töröttekké,
söprűsekké stb. lesznek. A romlátnak indult bor megzavarosodik. A víz megzavarotodik, ha a fenékitzapot
fölkeverik.
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MEGZAVABT, (meg-zavart) ősz. mn. Amit vagy
akit megzavartak. V. ö. MEGZAVAR.
„Ki tudja méltán festeni a huszárt
S bús arczulatját harcsai közt, midőn
A megzavart renden keresztül
Rontja magát dühödő haraggal ?"
Berzsenyi.
MEGZÉNDÜL, (meg-zéndül) ősz. önh. Zengeni
kezd, zengő hangon megszólamlik. Megzendül az ég.
V. ö. ZENG.
MEGZOKKAN, (meg-zokkan) ősz. önh. Valamely kemény testhez érve, ütődve pl. a menő szekér
egy darab kövön átugorva vagy gödörbe lökkenve
,zok' hangot ad; magas hangon : megzokken.
MEGZOMÁNCZOL v. — ZOMÁNCZOZ, (megzománczol v. -zománczoz) ősz. áth. Zománczczal ellát. V. ö. ZOMÁNCZOL.

MEGZÚZOSODIK—MEGZ8UGORGAT
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MEGZÚZOSODIK, (meg-zűzosodik) ősz. k. Zúz,
azaz zuzmarás dér lepi meg. Ködös hidegben megzúzotódnak áfák. Megtuzosodott a bajsza. V. ö. ZÚZ.
MEGZÜL, (meg-zül, azaz meg-zürl) ősz. önh.
Danán túl, nevezetesen a Balaton vidékén és Kemenesalon ám. megélemedik, megkorosodik. Bodrogközben mondják a tehénről, midőn tőgye kiszárad. E
helyett: megtűri v. megtürlik, azaz megtzilrlik.
MEGZÜRLIK, (meg-zürlik) ősz. k. Tehénről,
juhról mondják, midőn tejök elfogy.
MEGZSÁKMÁNYOL, (meg-zsákmányol) ősz.
áth. Valakinek jószágát zsákmány gyanánt elragadja.
A* utonállókmegzsákmányoljákaz utasokat. V.ö. ZSÁKMÁNY.
MEGZSÁKOL, (meg-zsákol) ősz. áth. 1) Bizonyos sűrű, seprüs nedvet zsákféle szöveten megszűr.
Megzsákolja a méhsert. (Páriz.). 2) Tréfásan ám. valakit zsákkal hátba ver, s általán megpufái. Dunán
túl így is mondják : meglrezsákol.
MEGZSEBÉL, (meg-zsebél) ősz. áth. Szoros ért.
valakinek zsebéből kilop valamit. Magát megzsebelni,
ám. szert tenni sok pénzre, zsebeit mintegy megtölteni.
MEGZSÉMBESÉDIK, (meg-zsémbesédik) ősz.
k. Zsémbessé válik. Némely ember öregségére megzsémbesedik.
MEGZSIBBAD, (meg-zsibbad) ősz. önh. Az állati testnek valamely tagja ideiglen elveszti mozgékony és érző tehetségét. A szoros kocsiban megzsibbadt
a lába. Alvás közben a fej alá tett kéz néha megzsibbad. Máskép : elzsibbad. V. ö. ZSIBBAD.
MEGZSIBBASZT, (meg-zsibbaszt) ősz. áth. Eszközli, hogy a testnek valamely tagja, különösen a
kéz vagy láb megzsibbad. A folytonos és egyforma
feszültség megzsibbasztja a kart. V. ö. MEGZSIBBAD.
MEGZSINDÉLÉZ v. — ZSINDELYEZ, (megzsindéléz v. -zsindelyez) ősz. áth. Valamit zsindellcl
megtetéz, befődelez. Megzsindelezni a házat. Gúnyos
népnyelven, midőn azt mondják valakiről : Okos ember, jó volna a fejét megzsindetemi, azt jelenti, hogy
bolondul, vagy ostobául beszél.
MEGZSINEGÉL, (meg-zsinegél) ősz. áth. Valakit zsineggel megfojt. A törököknél az előkelő embereket halálbüntetésül régente meg szokták zsinegelni.
MEGZSINÓROZ, (meg-zsinóroz) ősz. áth. Valamit zsinórral kivarr, beszeg, kiczifráz. Megzsinórotni
a dolmányt, a nadrágot, a csizmaszárt. V. ö. ZSINÓR.
MEGZSÍROZ, (meg-zsíroz) ősz. áth. Zsírral megönt, megken, megkever. Különösen mondják ételekről. Megzsirozni a kását, a káposztát, a pirított kenyeret.

MEGZÖCSKÖL, (meg-zöcsköl) ősz. áth. Zöcskölve öszvetör, öszvezűz. V. ö. ZÖCSKÖL.
MEGZÖKKEN, (meg-zökken) 1. MEGZOKKAN.
MEGZÖLDÜL, (meg-zöldül) ősz. önh. Zöld színűvé leszen, zöld szint ölt. Tavatiszai megzöldUlnek a
metök. Meleg esS után megzoUiUnek a fakó rétek. NedveuégtSl megzöldül a rét. V. ő. ZÖLD.
MEGZÖMÖC8KÖL, (meg-zömöcsköl) ősz. áth.
Zömöcskölve öszvetör, öszvezúz. V. ö. ZÖMÖCSKÖL.
MEGZÖMÖKÖSÖDIK, (meg-zömökösődik) ősz.
k. Zömök testű lesz (bevégzetten).
MEGZÖRDÜL v. — ZÖEDÜL, (meg-zördül)
ősz. önh. Valamely megmozdult, különösen rázkódva
mozgó test zSr hangot ad. Zivataros időben megmegtSrdtílnek az ablakok. Megzördül a szára* csalit,
midőn vad ugrik H belőle. V. ö. ZÖRÖG, ZORDUL.
MEGZÖRGET, (meg-zörget) ősz. mivolt Eszközli, hogy bizonyos test zörögjön, mi különösen ütés,
vagy rázás által történik. Éjjel megzörgetni az ablakot,
az ajtót, a kaput. V. ö. ZÖRGET, ZÖRÖG.
MEGZÚDÚL v. —ZÚDUL, (meg-zúdúl) ősz.
önh. Ajtftl4n ám. topma zugi hangon mozogni kezd.
Különösen mondják vízről, esőről, szélről, midőn sebesen neki ered. Megtudni a* árvia, midőn valahol
gátot szakasztva kitör. Megtúdiil át erős tápor. Megfídttt a fergeteg. Innen mondják azon testekről is,
melyeket a víz, vagy erős szél mozgásba hoz. MegzAdúl a malom. MegtádAl ás erdS a nagy kiáltástól. V.
ö. ZÚG, ZÚDUL.
MEGZUPÁL, (meg-zupál) ősz. áth. Megpufál,
megver.
MEGZURBOL, (meg-zurbol) ősz. áth. A vizet
„Vajazd meg neki,
fel- vagy megzavargatja, meggübüli.
Zsírozd meg neki,
Hadd legyen jó ize.
Népd.
MEGZÚZ, (meg-zúz) ősz. áth. Nyomkodva vagy
szorongatva, vagy ütögetve öszveront, öszvetör, meg- V. ö. ZSÍR.
morzsol, meglapít, stb. valamely testet Lábszárát megMEGZSUGORGAT, (meg-zsugorgat) ősz. gyak.
snítía a kerék. A kocsirázás megtaltta a szilvát, stSlöt. áth. Fösvény ember módjára öszvegyüjtöget, és megMegfúrni a kukoriczát ám. megmorzsolni. V. ö. ZÚZ. takargat valamit Amit több év alatt megzsugorgaíott,
AKAD. HAOT SZÓTAB. IV. KÖT.
27
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ott egy éjjel a tolvajok ellopták tőle. V. ö. ZSUGOBI.
MEGZSUGORÍT, (meg-zsugorít) ősz. áth. L.
MEGZSUGORGAT.
MEGZSÚPOL, (meg-zsúpol) ősz. áth. 1) Zsúppal kirak, pl. vermet; vagy beföd, pl. házat 2) Átv.
ért megver, megpnfol.

MEGZ8ÚPOZ, (meg-zsúpoz) ősz. áth. L. MEGZSÚPOL 1).
MEGZSURMOL, (meg-zsurmol) 1. MEGMORZSOL.
MEGZSÚROL, (meg-zsúrol); 1. MEGSÚROL.
MEGY, (1), (me-gy) önh. Rendhagyó igéink
egyike, melynek tiszta gyöke vagy gyökeleme me
megvan a szanszkrit: máj, latin: meo, finn: ménen
(mének), persa á-me-den stb. szókban is; s mint olyan
egy osztályba tartozik a tett, vét*, UK, vitt, hitt
igékkel, melyeknek te, ve, lé, vi, hi gyökeiből leszen
tehető : tehet, vehet, lehet, vihet, hihet, valamint a meből mehet. Továbbá, valamint amazok fölveszik az én
szótagot, létt-én, vén-én stb., úgy ez is : megy-én. A
me harmadik személye mén, vagy tájdivatosan mén.
A megy tőigéből csak a megyek, a megnyújtott mégy,
és megyünk származnak; a többi idő- és személyragokat a mén töige veszi föl, sőt másképen a föntebbieket iá, úgymint: mének (v. megyek, tájdivatosan :
mengyek), menti, szokottabban : mén, (a tiszta me
gyöktől, me-ett), mén (v. mén), menünk (v. megyünk),
menték, mennek ; első múlt: mének, ménéi, méné stb.;
második múlt: mentem, mentél, ment stb.; jövő: menendék, menendett, menend stb.; parancs.: menj; határtalan : menni ; óhajtó : mennék, mennél, menne; részesülő : menő, ment, menendS. 1) Szoros ért. lábain
lépve bizonyos helyről tovább-tovább halad. Sebeién,
lattan, tántíkálva menni. Egyenesen, majd jobbra,
majd balra térve menni. Faluról váróiba, váróiból falura menni. Rétre, szőlőbe, hegyre menni. Templomba,
tanodába, ttinhátba menni. Ki kapálni, ki szántani, ki
aratni megy. Mentén menni ám. sietni, folyvást menni.
Bemenni a hátba. Kimenni a mezőre. Kimenni ás udvarból, a határból. Fölmenni a toronyba, a magái hegyre.
Lemenni a dombról. Lemenni a völgybe. Elmenni a tártatágból. Vistttamenni a» elhagyott helyre. Átmenni a
hídon, át erdőn, a viten, a táron. Tilosba mennek a
lovak. Vitre megy a ctorda. A juhok a kolompot ürü után
mennek. Különbözik tőle a jön , hogy ez közeifinkbe
való mozgást vagy érkezést, a megy pedig távolodást
jelent (nem egészen ily viszony létezik a német kommén és gehen között), pl. egyik jön, marik megy. Tegnap
jötMnk, i ma már megyünk. Honnan jöttök, ét hová
mentek t A megy igében tehát alapfogalom a távolodás , a J0n-ben pedig a közeledés; ezért nem mondhatjuk : menj ide hottám, hanem : jöjj ide ; vagy nem
mondhatni: jöjj innen tőlem, hanem : menj innen tőlem ;
és mást jelent -.jövök hoztad, mást ismét: megyek hot
tád; amaz azt teszi, hogy a beszélő távolról megindulva már a másik személy közelébe érkezett; ez pedig
hogy még a távolban van, és most indul, vagy közeled-
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ni kezd a másik felé. De ha valamely távolsági pont
mint megérkezési hely tűzetik ki, akkor a jön ige használható, pl. Eljott-e Petire, mikor ott leitek t Amint
oda jöttünk (érkeztünk) iimerőieink legott élőnkbe «ettek. Miért nem jöttél te it ódat De ezen esetben is
a távol hely közeledési pont gyanánt álL — A jár
és megy között pedig azon különbség van, hogy az
első gyakori, ismételt, vagy folytonos mozgást, A megy
pedig egyszerű távozást jelent, p. aki templomba jár,
az gyakran, vagy többször megy oda, aki templomiba
megy, az csak egy izbon teszi azt. V. ö. JÁR. 2)
Szélesb ért bizonyos helyről kiindulva tovább halad, vagy mozog, akár lépve, akár repülve, akár úszva,
akármiféle mozdony által stb. Kocsin, lóháton, gyalog,
hajón menni. Férjhet menni. Megy a kocsi, ha faissdi.
Megy a hajó, ha a vi» vagy ítél vit». A Dunán tok
jég megy. 3) Mint mozgást jelentő ige, átv. ért hasináltatik oly cselekvések, vagy állapotok kifejezésére,
melyek többé-kevesbbé mozgásra, vagy távolodásra,
vagy haladásra vonatkoznak, a) Erőszakos mozgást
jelent e mondatokban : Neki menni valakinek ám. megtámadni. Még át ördögnek i» neki megy. Rajta menni
át ellenségen ám. megrohanni.
„Üstökbe ment (kapott) Jancsi csatlós a kocsissal."
Csokonai.
b) Haladás, vagy bizonyos állapotra jutás fogalma
van ezekben: Megy át idő. Megy-e a munka í Bi* a lattan megy. Sehogy sem megy. Nem <így megy át. Jól
megy dolga. Rossul megy a ionom. Nem megy a kereskedés. Annyira mentek, hogy egymás hajába kaptak.
Éten emberrel semmire sem lehel menni. Jóval többre
mehettt vele. Nagyra menni. Fölmegy, lemegy a gabona
ára. Sok kévét tokra megy. (Km.) Egy évi kiadása eterekre megy. Át építésre minden pinté ráment. Merre
megy ét át út t c) Sajátságosak az ily mondatok : Elment át ette, a sUtnivalója. Elment a haja, a tzSre, ám.
kihullott. Sok dolog feledékenylégbe megy. Át semmikép
nem megy a fejébe, ám. eszével nem fogja fel, vagy
nem akarja hinni. Fejébe ment a bor, ám. megrészegedett Beszéde oda ment ki, hogy... Ét a mellé megy,
amit te mondtál, ám. oda tartozik, olyanforma. Elment tőle a gyerek (időnek előtte). Sok vér ment el tSU.
Kárba ment minden költsége. Keményítik füstbe ment,
ám. eltűnt. Tüske ment a lábába, ám. akadt E tsákba
két mérü belemegy, ám. belefér. Félre ment, ám. szükségre ment.
MEGY, (2), fa. 1. MEGGY.
MEGYASZÓ, falu Zemplén m.; helyr. Megyattó-ra, —n, —ról.
MEGYE, (t), (me-gy-e) fa. tL megyét. 1) Vonal,
mely bizonyos földterület mentében elhúzódik s azt a
legközelebbi földterülettől elválasztja, és határ gyanánt szolgál. Különösen azon szalagforma majd szélesb, majd keskenyebb földköz , melyet a szántóföldek, szőlők, kertek hosszában két felől parlagon szoktak hagyni, egyik dűlőtől a másikig. Az Uy megyét
többször a földhöz szántják s helyét egyszerű bariz-
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davonal pótolja; ez tájszokásilag : metgye. V. S.
MEGYÉN, (me-gy-én) Önh. L MEGY, (1).
ME8GYE. E szerént a megye nem egyéb, mint haMEGYEORVOS, (megye-orvos) ősz. fn. Tiszti
tár, • minthogy est ősi szokás szerént lépve, s körül- orvos, kinek fő kötelessége az illető vármegye közjárva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (vala- egészségi állapotára ügyelni.
mint a járásé jár), s a megyének kijelölése csakugyan
MEGYER, faluk Nógrád, Somogy, Szála m.,
határjárásnak mondatík. 2) Polgári ért. ám. várme- BÉKÁS- ,Pest,NAGY—,Komárom,TÓT—, Nyitra,
gye, azaz a magyar birodalom kezdetén behozott al- PÓCS—, Pest, VAS—, Szabolcs, KÁPOSZTÁS—,
kotmány szerént, a magyar korona országainak na- puszta Pest, KIS—, puszta Győr m.; helyr. Megyergyobb-kisebb területű, bizonyos vártól elnevezett, s re, —én, —rSl.
önálló igazgatási és törvénykezési hatóságot, a királyMEGYERCS, fala Komárom m.; helyr. Megyercr
tól rendelt ispán (főispán) vezérlete alatt szabadon re, —én, —rSl.
választott tisztviselők és bírák által gyakorló állomáMEGYERI, puszta Pest m.; helyr. Megyeri-be,
nya. Magyaromági, erdélyi, itlavonorstági vármegyék. —ben, —böl.
Pút vármegye, Komárom vármegye. Ujabb szokás szeMEGYÉS v. MEGGYES, faluk Sáros, Vas, puszrént a vár szót szeretik elhagyogatni, pl. Vat megye. ta Tolna m., BODZÁS—, Arad, NYÍR—, ARAGy8r megye. 3) Egyházi ért. határozott földterületen NYOS—, Szatmár, TAGADÓ—, Bihar m.; helyr.
lakó, és bizonyos főpap, d. m. püspök, érsek, főének Megyet-re, —én, —röl.
stb. lelkész! igazgatása és hatósága alatt levő hivek
MEGYÉS, (me-gy-e-es) mn. tt. megyés-tv. —ét,
gyülekezete, valamint azon föld terűié t, melyén az illető tb. —ék. Egyházi ért. megyére felügyelő. Megyét
hivek laknak. Értelei megye, pütpöki megye, föapátí me- pütpVk, különböztetésül a ceimtetes püspöktől. Megyét
gye, egyházmegye. Szélesb ért néhntt, pl. a barkóknál, pap, kinek plébániája vau. Megyét egyhát, ám. pléegyes lelkészek pásztorsága alá rendelt hivek gyüleke- bánia. V. ö. MEGYE.
zete, szokottabban idegen, vagyis latin nyelvből kölcsöMEGYESFALVA, erdélyi falu Maros sz.; helyr.
nözve : plébánia. Szerb nyelven metya, tótól medta —falvá-ra, —n, —ról.
szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal
MEGYE8-IREG, puszta Tolna megyében; helyr.
egyfittvagy a magyarm«0ye szóból, vagy a latin médium- —Ireg-re, —én, —rSl.
ból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral,
MEGYETÖRVÉNYSZÉK, (megye-törvény-szék)
mert médium ám. intervallum pro meando, átmenni ősz. fn. Az egész megyére vonatkozó, vagy egész mevaló közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes. gyében működd birói testület.
MEGYE, (2), falu Sáros m., helyr. Megyé-re,
MEGYÉZ, (me-gy-e-ez) áth. m. megyé»-tem, —tél,
—n, — rM.
—étt, pár. —e. Megye nevű határvonal! húz, vagy
MEGYEBELI, (megye-béli) ősz. mn. Megyéből kijelöl. Megyémi a tagotstályban jutott rétieket. A
ttomstédok elmegyétik egymás birtokait. Kimegyétni a
való.
MEGYEBIRÓ, (megye-bíró) ősz. fn. A gömöri stántóföldnek stánt telket.
barkóknál ám. a plébániára felügyelő templomatya.
BiEGYÜNK, 1. MEGY, (l) alatt.
HEGYECSUHA, (megye-csuha) ősz. fn. Barkók
MÉH, (1) fn. tt. méh-et, hann. szr. —e, kicsiny.
tájnyelvén ám. egyházi palást. (Plnviale).
méhecske. 1) Köz ismereti! szárnyas rovar, mely sejMEGYEELNÖK, (megye-elnök) ősz. fn. Elüljáró tekből álló mesterséges lakot készít magának viasza megyében.
féle anyagból, s azt bizonyos növények virágairól
MEGYEFA, falu Baranya m.; helyr. Megyefá- gyűjtött mézzel megtölti. Stelid v. kerti méh, mely az
ra, —n, —ról.
úgynevezett méhesekben különös kezelés és táplálás
MEGYEFŐNŐK, (megye-főnök) ősz. fn. Elül- alatt tenyészik. Vad méh, mely molyhosabb, nagyobb
járó a megyében (Comitatsvorstand).
és feketébb, s az erdőkben szabadon lakik. Nádi méh,
MEGYEHÁZ, (megye-ház) ősz. fn. A polgári mely a szerhák nádjaiba rakja sejtjeit, és mézét Mézért. vett megyének, mint igazgatási és törvénykezési gyűjtő méh, v. dolgot méh, mely a virágokról szedi és
hatóságnak középülete, máskép : vármegyehát, v. vár- sejtjeibe rakja a mézet Dúméh, mely más méhek kamegye háta.
sába vagy fészkébe jár mézet lopni. Hereméh, mely a
„Felszállott a páva,
dolgozó méhnél nagyobb s fulánktalan. Ezt a méhek
Vármegye házára"
Népd.
hímjének tartják, és minden kasban találtatik bizonyos számmal. V. ö. HERE. Mi elemzését illeti, azon
V. 5. MEGYE.
MEGYEHIDA, falu Vas m.; helyr. Megyehidá- szavaink közé tartozik, melyekben a vég h gyöngéd
utóleh, mint a moh, doh, roh, düh, rtlh, vagy mint a
ra, —n, —ríl.
MEGYEI, (megy-ei) mn. tt. megyei-t, tb. —ék. j a fej, hij, paréj, karéj, a v a lév, bév, hév, nyüv stb
szókban. Az éles mé, úgy látszik, ezen rovarnak véMegyéből való; megyéhez tartozó; megyét illető.
MEGYEJÁRÁS, (megye-járás) ősz. fn. Hivata- kony hangját utánozza. Ily véleménye van Adelunglos látogatás, melyet egyházi megyéjébe az illető fő- nak a rokon hangú német Biene, régiesen : bt, Mr»,
és imme nevekről. A finnben Fábián István szerént
pap, vagy helyettese teszen.
mehi vagy meri ám. méz, és mehiUtinen ám. méh.
MEGYÉK, 1. MEGY, (1) alatt.
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MÉH, (2) fn. tt. méh-et, hann. szr. —e. Zacskó'
forma bőredény a nőstény emlős állat, különösen az
asszony! nem medenczeüregében, melyben a magzat
megfoganszik, és megszületéséig benne marad. Máskép:
anyaméh, s népnyelven megfordítva méhanya. Magtatot méhébe fogadni, méhében hordozni. Kimaradt a méhe
ám. magtalanná lett. Vetteti volna át anyja méhében.
Lettéit, lettállt a méhe. Molnár A. szerént van kicsinyítője is : méhecske. E szó egész alakjára nézve a rovart jelentő méh-htz hasonló, s alapfogalomban csak
akkor egyeznék vele, ha egyezés! pontul a mozgást
jelentő me gyököt vennők a köznép! nők azon véleménye szerént, hogy a méh bizonyos kórállapotban
ide-oda mozogni, s majd fölebb majd alább szállani
szokott, innen a panaszkodó mondás : jaj, lettállt a
méhanyám, vagy, jár a méhanyám. Azonban valószínűbbnek látszik, hogy a méh tulajdonkép ám. béh a
benséget jelentő be megnynjtva be gyöktől, mint a régies fe, közdivata fej tájdivatosan fé a fékStS szóban,
s valamint a fé (caput) szóból lett fék (capistrum),
ügy keletkezett a be gyökből Uh, és a b hangot rokon szervtt m ajakhanggal felcserélve méh. Egyébiránt
hogy a & és m mint ajakhangok fölcseréltetnek, több
példák tanúsítják, mint: bekeg mekeg; bankó mankó ;
banya Baranyában manyó ; bám mám, bogy mogy ; madár, badar v. badács stb. E szerént a méh eredetileg
béh jelentené a nőnemnek azon bentS hüvelyét, v.
edényét, mely a magzatot betdrja.
MEHALA, falu Temes m.; helyr. Mehalá-ra,
—n, —ról.
MÉHÁLLÁS, (méh-állás) ősz. fn. Széles ért.
méhes ház. Különösen azon emeltebb állvány, melyre
a méhkasokat, v. kaptárokat szokták helyezni.
MÉHANYA, (méh-anya) ősz. fii. Köznépies nyelven ám. méh, a nőben. Dunán tűi a harmadik személyraggal : méhanyája, pl. Megindult a néhányája.
Fáj a méhanyája. V. ö. MÉH, (2).
MÉHRAJ, (méh-baj) ősz. fn. Általán, akánnily
fájdalom vagy betegség a nőnem méhében, pl. jnéhgörcs, méhláz, méhrák, méhszakadás, méhdfih stb.
MÉHBALZSAM, (méh-balzsam) ősz. fh. Balzsamféle gyógyszer a méhbaj ellen.
MÉHBEFOG ADÁS, (méhbe-fogadás) ősz. fa.
A nőstényállatnak, különösen nőszemélynek állapota,
midőn a himmagot méhébe veszi s teherbe esik tőle.
MÉHBENHAGYOTT, (méhben-hagyott) ősz.
mn. és fa. Mondják magzatról, ki még anyja méhében
volt, midőn a* apja meghalt, apja halála után született gyermek. (Posthumus). Méhbenhagyott Láttló,
Albert király fia. Máskép : árvaaeUlött.
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MÉHCSÖ, (méh-cső) ősz. fii. 1. MÉHKÜRT.
MÉHDÖNGÉCSELÉS v. — DÖNGICSÉLÉS ,
(méh-döngécselés v. —döngicsélés) ősz. fa. A méhrovaraak gyönge, finom hangja, szózata.
„Lágy déli szellő volt ringatom ,
Méhdöngicsélés elaltatom."
Garay J.
MÉHDÜH, (méh-dtth) ősz. fa. Görcsös és lázas
kórállapot oly nőszemélynél, kit a nemi közösülés
ösztöne túlságosan ingerel s vágya kielégíthetlen.
MÉHE, tájdivatos kiejtés a szokottabb méh helyett. L. MÉH, (1).
MÉHEJT, a székelyeknél divatos, és ám. mely
helyt? hol?
MÉHEKDŐ, (méh-erdő) ősz. fa. Erdő, melyben
vadméhek tenyésznek, vagy melyben szelíd méheket
itt-ott lerakott kasokban szaporítanak.
MÉHES, (1), (méh-es) mn. és fh. tt méhtt-t v.
—ét, tb. —ék. Méhekkel bővelkedő, méheket tartó,
tenyésztő. Méhes vidék, erdő. Méhes gatda. Mehet kaptár. Midőn főnévül használtatik, tt. méhet-t, tb. —dk. 1)
Személy, ki méheket tenyészt, máskép : nékem. 2)
Ház vagy állás, vagy kert, melyben méheket tenyésztenek. A méhett virágsó növényekkel kortilUlUtni. Kerti,
erdei mehetek.
MÉHES, (2), erdélyi falu Kolos m., KIS—,
NAGY—, puszták Arad m.; helyr. Méhet-re, —én,
—röl.
MÉHÉSZ, (1), (méh-ész) fh. tt. méhétt-t, tb. —ék,
harm. szr. — e. 1) Általán, méhekkel bánó, vagy méheket tenyésztő személy. 2) Harkálynemü madárfaj,
mely leginkább méhekkel táplálkozik. (Merops apiaster).
MÉHÉSZ, (2) falu Torna m,; helyr. Mékétt-re,
—én, —röl.
MÉHÉSZBORZ, (méhész-borz) ősz. fa. Afrikai
borzfaj, mely vadméhek mézével táplálkozik. (Urana
mellivorus).
MÉHÉSZET, (méh-ész-et) fh. tt. méhéttet-ét, harm.
szr. —e. A gazdászat azon neme, mely méhek tenyésztésével, s illetőleg viasz és méz termelésével foglalkodik.
MÉHÉSZGAZDA, (méhész-gazda) ősz. fh. Gazda,
ki a méhtenyésztést mint különös iparágat ttzi és gyakorolja.
MÉHÉSZJOG, (méhész-jog) ősz. fh. 1) Jog, melynél fogva valaki méheket tenyészthet, különösen valamely községnek erdejében. 2) Azon jogok, illetőleg
törvények öszvege, melyek bizonyos országban a mébtartásra, s a méhészetre vonatkoznak.

MÉHBÉR, (moh-bér) ősz. fa. Széles ért. bér vagy
adó, melyet a méhtartástól fizetni keli. Némely orMERÉSZKEDIK, (méhész-kédik) k. m. mékénszágokban ezt a méhesgazdák a szomszédoknak fize- kéd-tem, —tél, —étt. Méhészetet ttz, méhtenyészté*tik, kiknek kertéibe, vagy földjeire járnak a méhek. sel foglalkodik.
MÉHCSIPÉS, (méh-csipés) ősz. fa. Tulajdonkép
MÉHÉSZKÖNYV, (méhész-könyv) ősz. fh. Gazszúrás, bökés, melyet a méh fálánkjával teszen, mely dasági könyv, mely méhek tenyésztésére vonatkozó
mérges lévén, ideiglenes hólyagot húz a bőrön.
oktatásokat tartalmaz.
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MÉHÉSZMEDVE, (méhész-medve) öez. fii. Kisebb faja medre, mely különösen szereti, éó felfürkészi az erdei mézet Egyébiránt a méz általán kedves
eledele a nagyobb fajú medvének is.
MÉHÉSZSÉG, (méh-ész-ség) fn. tt méhéstségét, harm. szr. —e. L. MÉHÉSZET.
MÉHÉSZSEPKA, (méhész-sipka) ősz. fn. Beczés
kelméből vagy drótból csinált sipkaféle fej- és arcztakaró, melyet a méhészek kivált rajeresztéskor kötnek föl, hogy a falánksznrások ellen mentek legyenek.
MÉHÉSZTÖRVÉNY, (méhész-törvény) ősz. fn.
A méhészgazdákra, és méhtartásra vonatkozó törvény.
MEHET, (me-het) a .megy' igének lehető formája, s ám. képességgel bír menni; különösebben ám.
meglehetős.
MÉHFÁJÁS, (méh-fiájás) ősz. fn. Fájdalom vagy
betegség a nőnemnek azon belrészében, melyet méhnek nevezünk.
MÉHFÉC8KENDŐ,(méh-fécskendtf)ösz.fn. Sebészi csöves eszköz, mely által a kóros női méhbe valamely hígnemü gyógyanyagot belő veinek.
MÉHFOLYÁS, (méh-folyás) ősz. fű. A nőszemély nemző részének azon kóros állapota, midőn bizonyos fehér nedv foly ki belőle, máskép : fehérfolyás.
MEHFÜ, (méh-ftt) ősz. fn. A kétföbbhímesek seregébe, és fedetlen magvak rendébe tartozó növénynem ; csészéje aszd, két ajakd, a felső lapos, az alsó
hegyes, némelyiket virágzás után szőrök zárják be,
bokrétájának felső ajaka boltos szabású. Máskép :
metélte. (Melissa). Fajai : etitromteagu, nagyvirágu,
hegyi méh/Ü. Nevét onnan vette, mert virágaiból a méhek különösen szeretnek gyűjteni. A köznép még metei
méhffí-nek nevezi a bugás csipkepittyet (nepeta pannonica), és erdei méhfU-neí az édes mozsárvirágot
(melittís melissophyllum).
MÉHGÖRCS, (méli-görcs) ősz. fn. A női m éhnek nyavalyája, mely különösen görcsökben jelenkezik.
MÉHGÖRCSÖS, (méh-görcsös) ősz. mn. Mébgörcs nevű nyavalyában szenvedő. MéhgSrcsSs nü. V.
ö. MÉHGÖRCS.
MÉHGYÜMÖLCS, (méh-gyümölcs) ősz. fn. Méhbe fogadott magzat, ivadék. Képes kifejezés.
MÉHHAJLÉK, (méh-hajlék) ősz. fn. Hajlék,
mely alatt a méhkasokat tartják; máskép : méhes,
méhhát.
MÉHHAJTÓ, (méh-hajtó) ősz. fn. Bizonyos szer,
melyet ha a teherbe esett nő bevesz, a méhébe fogant
magzat időnek előtte elmegy tőle.
MÉHHÁZ, (méh-ház) ősz. fn. Különös szabályok
Bzerént épített, elrendezett, s méhek tartására szánt
épület.
MÉHHERE, (méh-here) ősz. fn. 1. HEREMÉH.
MÉHHURUT, (méh-hnrnt) ősz. fű. Görcsökkel
járó száraz hurut, mely bizonyos méhnyavalyának
eredménye.
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MÉHHÜVELY, (méh-hfively) ősz. fn. Tágas,
hártyás, meggőrbedt, s kevéssé lapos cső a nőszemély medenczeüregében, a végbél és húgyhólyag között. (Vagina nteri.)
MÉHI, falu Gömör m.; helyr. Méhi-be, —ben,
—Wtt.
MÉHISZAM, (méh-iszam) ősz. fn. A nőszemély
méhének kóros állapota, midőn ez, mint mondani szokták, leszáll v. leesik. V. ö. ISZAM.
MÉHIVADÉK, (méh-ivadék) ősz. fn. 1) Méhbefogadott magzat, méhgyümölcs. 2) A méh nevű rovarnak fia, fajzata, raja.
MÉHKAPTÁR, (méh-kaptár) ősz. fn. Különféle
alakú és anyagú köpü, bődön vagy kosárféle, alant
nyiltöblii, oldalt kis ablakkal ellátott edény, melyben
a szelíd méhek sejtjeiket építik, s mézet gyűjtenek
bele. Máskép : méhkas, v. méhkSpü, v. méhkelencee.
MÉHKAS, (méh-kas) ősz. fn. Szoros ért vesszőből font és sárral betapasztott kaptár. V. ö. MÉHKAPTÁR.
MÉHKASSZÉK, (méh-kas-szék) ősz. fn. L.
MÉHPOLCZ.
MÉHKELENCZE, (méh-kelencze) ősz. fn. L.
MÉHKAS.
MÉHKENYÉR, (méh-kenyér) ősz. fn. A méznél
valamivel keményebb, de kevesbbé édes eledel, melyet
a méhek saját táplálásukra készítenek.
MÉHKERÉK, falu Bihar m.; helyr. —kerék-re,
—én, —r&l.
MÉHKÉRŐ, (méh-kérő) ősz. fn. Csapformaeszköz, mely a méhhüvelybe tétetik vagy a havi tisztulás előmozdítása vagy a méhsérv elhárítása végett.
MÉHKIRÁLYNÉ v. —KIRÁLYNŐ, (méh-király-nő) ősz. fn. Hoszszabb, és valamivel nagyobb testű
méh, mely egy-egy raj fejének és vezérének tartatik.
Egyébiránt arról, ha tojik-e vagy nem, valamint általán a méhek szaporodásának és szerkezetének titkairól, a természettudósok illetőleg méhészek nincsenek egy véleményben.
MÉHKOSÁR, (méh-kosár) ősz. fn. L. MÉHKAS.
MÉHKÖPÜ, (méh-köpü) Ősz. fn. L. MÉHKAPTÁR.
MÉHKÜRT, (moh-kürt) ősz. fn. A nőszemély
méhének két oldalán levő hártyás csövek, melyek a
méhhüvely oldalszögeibe nyitnak, s a petefészektől
elszakadt és megfogant hólyagosakat a méhbe vezetik.
(Tubáé Fallopii).
MÉHLÁZ, (méh-láz) ősz. fn. 1) Némely méhbajjal párosult láz. 2) Forró láz neme, mely, mint állítják, a nőszemélynél a nemi közösülés túlságos ingere
által támad. Rokon hozzá a nfhdtíh.
MÉHLEPÉNY, (méh-lepény) ősz. fn. 1) A gyermek szülése után elmenő lepényforma burok. 1. MAS,
fn. 2) Növénytanban, a magnak azon tenyésző két
hasábja, melyek csírázáskor levélkékké alakulnak.
(Cotyledones).
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MÉHMAGZAT, (méh-magzat) ősz. fa. A nőstény
emlős állatnak, nevezetesen nőszemélynek méhébe fogadott, s az élet csirájában létező ivadék. (Embryo).
MÉHNYAK, (méh-nyak) ősz. fa. A riőszemély
méhének alsó, és hengerded végű része. (Cerrix átéri).
MÉHPÉNZ, (méh-pénz) ősz. fa. 1. MÉHBÉR.
MÉHPILIS, (méh-pilis) ősz. fn. Növénynem az
ölhimesek seregéből, és egyanyások rendéből; bokrétája töltséres, alul szoros nyaka, s ez ül egy gömbölyű pilisen, mely a magzatot magába cárja, s utóbb a
magra nő, és annak bejára lesz. (Mirabilis). Fajai:
délignyitó (m. jalapa), és hostndnydku (m. longiflora).
MÉHPOLCZ, (méh-polcz) ősz. fa. Polczféle állvány vagy emelvény, melyre a méhkasokat állítani
szokták.
MÉHPÖFETEG, (méh-pöfeteg) ősz. fa. Taplónemfi, pőfeteghez hasonló kóros képződmény a női méhben.
MÉHRAJ, (méh-raj) ősz. fa. Egy sereg méh,
melyek együtt, azaz egy fészekben vagy kasban, kaptárban ebiek, építenek, mézeinek. Különösen oly méhsereg, mely szaporodás által megsokasodva s a többitől elválva egy királynő vezérlete alatt tovább száll,
és külön lakhelyet keres. A méhrajt elfogni ét kaiba
erettteni, vagy verni. V. ö. RAJ.
MÉHRAJZÁS, (méh-rajzás) ősz. fa. Az ifjú méhivadéknak azon mozgalma, midőn seregesen fölkerekedve születése helyét elhagyja, s új lakot keres.
MÉHSÉR v. —SÖR, (méh-sér v. -sör) ősz. fa.
Ital neme, mely forrás által mézből s még némely más
híg testek vegyüléséből készül. Vittel, borral, árpalével, tetettél kéittíett méhter.
MÉHSÉRV, (méh-sérv) ősz. fa. A nőszemély
méhének azon kórállapota, midőn az a méhhüvelybe
leszáll, vagy a méhhüvely belső hártyája megpetyhttdik, és lelóg. Máskép: méhittam. (Prolapsos uteri).
MÉHSZÁJ, (méh-száj) ősz. fn. Nyilas a nőszemély méhének nyakán.

MÉHSZAKADÁS, (méh-szakadás) ősz. fn. L.
MÉHSÉRV.
MÉHSZARVAK, (méh-szarvak) ősz. tb. fa. L.
MÉHKÜRT.
MÉHTANYA, (méh-tanya) ősz. fa. Méheskert
és méhház a szabad mezőn vagy erdőben.
MÉHTARTÁS, (méh-tartás) ősz. fa. L. MÉH
TENYÉSZTÉS.
MÉHTELEK, falu Szathmár m.; helyr. Méhtelek-re, —én, —röl.
MÉHTENYÉSZTÉS, (méh-tenyésztés) ősz. fa.
A gazdaságnak azon neme, mely méhek tartásával,
és szaporításával, illetőleg viasz- és méztermeléssel
foglalkodik.
MÉHTESTVÉRÉK, (méh-testvérék) ősz. tb. fa.
Ugyanazon anyától született, anyui testvérek.
MÉHTETEM, (méh-tetem) ősz. fa. Húsos kinövés, kór képződmény, mely néha a nőszemély ménében
támad.
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MÉHTÜKÖR v. —TÜKÖR, (móh-tttkör) ö«z.
fa. Bábák és szfilészsegédek eszköze, melylyel a
méh száját felnyitják, hogy a holt magzatot kivegyék
belőle stb.
MÉHÚREG, (méh-üreg) ősz. fa. A nőszemély
méhének öble, belső tere. (Cavitas uteri).
MÉHÜSZÖQ, (méh-fiszög) ősz. fa. 1) A méhben támadó húsos kinövés, máskép : méhtelem. 2)
A méhben megromlott magzat.
MÉHÜTÉR, (méh-fitér) ősz. fa. Ütér, mely a
köldökntérből ered ki, és gyakran a közép végbélntérből származik, s kactkaringósau a méh oldalához
tekeredik. (Artéria uterina).
MÉHVÍZKÓR, (méh-víz-kór) ősz. fa. Vízkórféle
bántalom a nő méhében.
MEJÉK, (mej-ék, azaz mell-ék) fa. tt mejék-ét,
harm. szr. —e. A. székely takácsok, és szövő nők nyelvén azon fonal, melyet az osztovátán a fejfára főitekernek, és onnan beeresztenek a nyüstbe, s ezt másutt föl vagy beereatÖ-neí, vagy «*xS2-nak nevezik.
Azon fonal neve pedig, melyet a vetélővel a mejékbe
öltenek : ontok, vagy bélfonal. Innen a példabeszéd,
mikor a házasok rosznl ebiek, s mindenik hibás, és
együtt veszekeszuek : egyik ontok, a maiik mejék. £•
értelmezés szerint az ontok v. bélfonal jelenti a szö
vetnek keresztben fekvő, a mejék pedig hosxasában
elnyúló fonalát, és így valószínű, hogy a mejék eredetileg mellék, minthogy a szövetnek mellékét vagy menetét képezi.
MEJJ, tájdivatos kiejtésü fa. Szokottabban L
MELL; és MELLY.
MEJJÉK, tájdivatosan ám. mellék; 1. ezt
MEJJESZT, tájdivatos; 1. MELLYESZT.
MEK, kecskehangot utánzó gyökszó, melyből
mekeg és mekken származnak.
MEKÉG, (mek-ég) gyak. önh. m. mdctg-te.ru,
—tél, —M. Különösen és kizárólag a kecskéről mondják, midőn mek mek hangon kiáltoz. Hangváltozattal
bekig. Legjobban egyezik vele a szintén hangutánzó
gyökü német meckern. Ikerítve : ekég-mekég.
MEKÉGÉ8, (mek-ég-és) fa. tt. mekégét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. A. kecskének mek mek hanga
szólása.
MEKÉGTET, (mek-ég-tet) mivelt. m. mtkégtttttm, —tél, —élt, pár. mekégtett. Mekegni késztet, kényszerít.
MEKÉNYÉS, falu Baranya m. helyr. Mekényéf
re, —éh, —röl.
MEKKEN, (mek-v-en v. mek-k-en) önh. m. ntdtken-t. Mek hangon elkiáltja magát Tulajd. ért kecske
hang, de átvitten mondják emberről is, midőn nyekken.
MEKKORA, kérdő névmás, mely által valaminek terjedelmi vagy számbeli nagysága felől tudakozódunk, s ám. mily nagy t pl. mekkora karejt tzeljeJc
a kenyérMflt Mekkorára nőttek két év alatt át otíovdnyok t Mekkora számú hadsereg vonult el határtokon t
Néha hasonlat gyanánt használtatík, pl. mekkora
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(amily nagy) te vagy, akkora (oly nagy) én is lettek,
ha felnövök. Amekkorát kért*, akkorát adok. Innen az
tetszik ki, hogy e szóban alapfogalom főleg a térbeli
nagytág ; ennél fogra ha alkotó részéül azon kor szót
veszszük, mely időbeli nagyságot jelent, ügy átvitt
értelemmel bírna, minthogy a növekedő testek minél
korosabbak, aránylag annál nagyobbak szoktak lenni.
Azonban valószínű, hogy itt a kora ám. gora, s az
egéaz szó taa.meggora a nagyot jelentő gór, megnyújtva
gór gyöktől. V. 5. GÓR, GAR. Az első k vagy csak
nyomatosság végett csúszott bele, s eredetileg mekora
T. me-gora, t i. itt a me azon gyök, melyből a mely
ét menyi névmások származtak ; vagy lehet mely-kora
is. V. ö. MELY.
MEKKORASÁG, (mekkora-ság) fn. tt. mekkoratág-ot, hann. szr. —a. Valaminek kérdés alatt levő
nagysága. Szoros ért. különbözik tőle a mennyiség,
mely tnlajdonkép kérdés alatt levő sokaságot jelent,
amaz tehát az egészet öszvesen és egység gyanánt,
emez pedig mint több részekből állót veszi tekintetbe.
MEL, elvont gyöke meleg szónak-és származékainak. V. ö. MELEG.
MEL, elvont törzsök, melyből 1) mélt, méltó,
mutat, méltatlan, méltói, méltótág, stb. erednek. Elemzésere és jelentésére nézve 1. MÉLT. 2) Azon mii
törzsök, melyből a méla, mélatág, méláz származik.
V. ö. MÉLA.
MÉLA, (mé-el-a) mn. tt. mélái. Eredetileg oly
ember, ki szájtátva néz, bámul; megfordítva máié,
honnan málészájn ám. bámuló, szájtátí, mamiasz,
bamba, bambám, bacza. Mindezekben alapfogalom a
szajtátongás, melyet a nyílt a, illetőleg nyílt e fejez
ki. Nemesebb ért bizonyos helyre vigyázva néző, mi
sok embernél szájtátva szokott történni. Ily értelme
van e versben :

detileg mélák, képzésre pedig hasonló a fonák, tudák,
buvák szókhoz. V. ö. MÉLA.
MÉLAKÓR v. —KÓRSÁG, (méla-kór v. -kórság) 1. BÚSKOMORSÁG.
MÉLAKÓROS, (méla-kóros) 1. BÚSKOMOR.
MÉLASÁG, (me-el-a-ság) fn. tt. méUuág-ot;
harm. szr. —a. 1) Bámészkodó tulajdonság, bambaság, szájtátiság. 2) Feszült figyelmesség bizonyos
tárgyra, vagy gondolatokba merültség, vagy búskomorság. V. ö. MÉLA.
MÉLÁZ, (mé-el-a-az) önh. m. méláz-tam, —tál,
—ott. 1) Szájtátva tölti az időt, bámészkodik. Semmit
sem tesz, csak méláz. Mit méláztok, nincs dolgotok t 2)
Nemesb ért. valami után bámulva vagy figyelmezve
néz. Méláz a vadász, midim vadat les, ét vár. 3) Meredten gondolkodik, vagy búsul.
MÉLÁZÁS, (mé-el-a-a-az-ás) fn. tt. mélátát-t, tb.
—ok. Cselekvés midőn valaki méláz.
MELEG, (mel-eg) mn. tt. meleg-et. E szó jelenti
azon érzést, mely akkor támad bennünk, midőn vagy
a nap heve éri testünket, vagy tűzhöz vagyunk közel,
vagy akármiféle belső hevülésre gerjedünk, melynek
nagyobb fokai: hévtég, forrótág, alsóbb foka langyosság, ellentéte pedig hideg. Innen szoros ért. melegnek
mondatik minden test, mely ilyetén érzést támaszt,
vagy melyet akármiféle tűznek ereje áthatott, pl. nyári
meleg napok. Meleg kályha, meleg szoba. Meleg levegő.
Meleg vfe. Meleg ételek. Meleg fürdő. Szélesb ért. mondjuk különféle rnhanemüekről, melyek a testtől a hideget elzárják, s annak természeti hévfokát mintegy
megőrzik. Meleg köntüs, kezlyil. Meleg köpeny, nadrág.
Átv. ért. mondjuk kedélyről, midőn valami iránt részvevő érzéssel viseltetik, vagy működéseiben bizonyos
jótevő élénkséget tüntet ki. Meleg szívvel, meleg indulattal fogadni valakit. Innen oly emberről, ki közönyös, ki részvétlen, azt mondjuk, hogy se hideg se
meleg. Használtatik főnévül is, mint elvont önálló
tárgy, pl. lágy meleg. Meleg van. A déli szelek meleget hoznak. A nagyon befutott ttobából kierettteni a
meleget. Sajátságos mondatok az Uyek : Melegében kell
a vasat verni, azaz addig, mig meleg. Melegében tenni
valamit, azaz, semmit sem halogatva, tüstént. Melegében enni a lángott, a túrót lepényt. A csatának épen
melegére érkeztünk, azaz, midőn legélénkebben folyt.
E szó gyöke : mel, az ég pedig képző, mint a
hideg szóban. Eredetileg, egynek látszik vü gyökkel,
világ szóban, minthogy kivált a nap és tűz világa és
a melegség együtt járnak. A finn nyelvben rokon
hozzá: pylatop, és pallaw, a wotjákban : pyl, az uiguri török szójárásban : buljan. Ha pedig gyökelemül
a me hangot veszszük, a magyarban rokona a legmelegebb földnemet jelentő mese (mész). Ily fogalmi és
gyökrokonság látszik lenni a latin calidus és calx között.Vagy talán a szájtátó me (mee) teszi e szónak alapját, minthogy az állat általán, midőn melege van, szájtátva lihegi ki belső tüzet. Ily kilihegésre mutat a hé
hő szók természete is, valamint ellenben a A» és hu,
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„A vadász ül hosszú méla lesben."
Vörösmarty.
Továbbá ám. gondolatokba merült, vagy búskomor
gondolkozása. Ezen értelemben is alapfogalom a tátva
maradt száj. Gyöke a nyílt mé, vastag hangon ma,
melyből el képzővel lett az elavult ige méel, mű, s
ebből az igenév : meló méla, valamint másfelől a ma
gyökből mái, máié (máié). A mélán görög szó (ám.
fekete) a ,melancholia' szóban csak történetes találkozás. Jobban egyezik a török meltd szóval, mely ám.
bús, szomorú. Hogy a magyarban a mé tátott szájat
jelent, kitetszik a gúnyolódok szokásából, mely ezérént a bámészkodó embert utánozva így szobiak :
miét v. mi! mit bámulsz f V. ö. MÁL, (1), és MALÉ, (2).
MELABÚ, (méla-bú); 1. BÚSKOMORSÁG.
MÉLABÚS, (méla-bús); 1. BÚSKOMOR.
MÉLÁK, fa. tt. mdák-ot, hann. szr. —ja. Nagy
fejű és széles szájú mészároskutya. Innen átv. ért.
emberre alkalmazva ám. nagy szájú. Valószínű, hogy
egy eredetű a tátott szájat jelentő méla szóval s ere-
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mint a hideg és hűvös szók gyökei, a fázó embernek
azon szokását utánozzák, mely szerént a belső meleget viszszatartja, és viszszahúzza.
MELEGÁGY, (meleg-ágy) ősz. fn. Kertészek
nyelvén ám. deszkák közé szorított, jóféle ganejjal
kevert fold, melyet rendesen üvegtáblákkal takarnak
be, hogy még tavasz előtt holmi kerti növényeket tenyéezszenek benne. Melegágyban termett taldta, retek.
Melegágyba vetett magok.
MELEGCSE, (mel-eg-cse) mn. tt. melegetét. A
,meleg' szó kicsinzője. L. MELEGÉCSKE.
MELEGÉCSKE, (mel-eg-écs-ke) mn. tt. melegécskét. Kissé meleg, kis mértékben meleg.
MELEGEDIK, (mel-eg-éd-ik) k. 1. MELEGSZIK.
MELEGEN, (mel-eg-en) ih. Meleg állapotban.
Melegen tartani valamit. Melegen adni fel át ételt. A
kenyeret melegen enni nem jó. V. ö. MELEG.
MELEG-FÖLDVÁR, érd. falu Doboka m.; helyr.
— Földvár-ra, —ön, —ról.
MELEGGYÜJTŐ, (meleg-gyűjtő) ősz. fn. Eszköz, vagy készülék, mely által a nap melegét nevezetéé mértékben együvé lehet vonni, mi különösen
több üvegtábla öszveállitása által is történhetik.
MELEGHÁZ, (meleg-ház) ősz. fn. Kerti ház,
mely oly czélszerfiieg van építve, hogy benne télen
által azon növényeket el lehessen tartani, sőt tenyészteni is, melyek a külső hideg léget ki nem állják. A
virágokat SsttSl tavaszig meleghátban tartani.
MELEGHEGY, falu Gömör m.; helyr. Meleghegy-re, —én, —rSl.
MELEGÍT, MELEGÍT, (mel-eg-ít) áth. m. melegtí-étt, pár. —s. Bizonyos testet meleggé tesz. Vitet, ételt melegíteni. A nyári nap sugarai megmelegítik
a levegőt. A fűtött kemencéé megmelegüi a szobát. A
szetté* italok megmelegítik a gyomért. V. ö. MELEG.
MELEGÍTÉS, MELEGÍTÉS, (mel-eg-ít-és) fii.
tt. melegítés-1, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által bizonyos test meleggé tétetik. Stobamelegitét. V. ö. MELEGÍT.
MELEGÍTÉSI v. MELEGITÉSI, (mel-eg-ít-és-i)
mn. tt. melegítést-1, tb. —ék. Melegítésre vonatkozó,
melegítést illető.
MELEGÍTŐ v. —MELEGÍTŐ, (mel-eg-ft-ő) mn.
és fn. tt. melegítőt. Aki vagy ami melegít. Különösen
melegítő eszköz. AgymelegítS.
MELEGSÉG, (mel-eg-ség) fn. tt. melegség-ét,
harm. szr. —e. 1) Azon hatás, melyet érzünk, midőn
melegünk van, s melynek nagyobb fokai, héség és forróság. Külső, belső melegséget éretni. A nagy melegség
miatt ellankadni. Átv. ért. élénk és részvéttel járó kedélyi állapot. 2) Bizonyos testnek állapota, vagy tulajdonsága, mely amaz érzést támasztja bennünk. Nyári
napnak, Hitnek melegsége. Át emberi testnek termelteti
melegsége. Kemencte, fűtött stoba melegsége. Ez értelemben a melegség fogalma viszonyló, (relativum)
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mert ami egynek meleg, az másnak nem az. Y. ö..
MELEG.
MELEGSZIK, (mel-eg-sz-ik) k. A többi
idők ragozásait a melegedik tőige veszi föl; melegedém, melegedtem, melegedendem, melegedjél, melegedni,
melegedném. 1) Érző lényre vonatkozólag ám. testét
a melegség általjárja, s annak hatását érzi, vagy magát melegíti. Fűtött bemeneténél melegedni. Bundába
takaródtott, hogy megmelegedjék. Aki a füsGSt nem sttnvedheti, nem melegszik. (Km.). 2) Érzéketlen testekről
szólva ám. bizonyos fokú melegséget vesz be magába.
Melegsnk a fűtött stoba. Melegszik a tüthöt tett vb.
1
A nyári nap sugaraitól megmelegszik a levegő .
MELEGTARTÓ, (meleg-tartó) ősz. mn. Általán
mondjuk oly testekről, melyek a bevett melegséget
egyhamar kiröpülni nem engedik. Melegtartó kemencte. Melegtartó ruhanemük. A megfőtt köleskása nagyon melegtartó.
MELEGÜL, (inel-eg-ül) önh. m. melegul-t. Mondják akármiféle testről, midőn meleggé lesz. Igekötőkkel : átmelegül, fSlmelegíll, kimelegül, megmelegüi. Különbözik a melegszik igétől abban, hogy ez tárgyilagos és viszszaható értelemmel is bír, pl. melegedjünk
itt a tű* mellett, ám. melegítsük magánkat; ellenben
a melegül alanyi értelemmel bír, midőn mintegy magában az alanyban van oka a melegségbe jutásnak
és így csak önhatólag idézi elé a testnek azon állapotát, midőn a melegséget magába veszi és meleggé
leszen. A szónok bestédé tárgyától áthatottam fölmelegül, nem : fOlmelegstik.
MELEGVÉRÜ, (meleg-vérü) ősz. mn. Minek
meleg vére van. MelegvérU állatok. A négy lábú emlős állatok, és a madarak melegvérUek. A halak hidegveritek. Szorosb és átv. ért. mondjuk emberről, kinek
oly testi és kedélyi alkotása van, melynél fogva könnyen élénk érzelmekre. különösen haragra gyulád,
szokottabban : heves vértt, tiltes vérü, v. terméstetü, v.
indulatú.
MELEGVÍZ, puszta Gömör m.; "helyr. — ebre, —én, — r f f l .
MELEGYE, falu Kraszna m.;'helyr. Melegyére, —n, —röl.
MELENCZE, (1) túl a Dunán divatozó tájszó
a szokottabb, és elemzésileg helyesebb medencéé, tata
mosdóedény helyett. 1. MEDENCZE.
MELENCZE, (2) falu Torontál m.; helyr. Melencté-re, —«, —rKl.
MELENCZÉS, (melencze-es) fn. tt. melenctés-t,
tb. —ék. Személy, ki az úgy nevezett török zenében
a melenczéket (réz tányérokat) összeveri.
MELENGET, (mel-eng-et, v. mel-en-g-et). átb.
m. melenget-íem, —tél, —étt, pár. melengess. Valamit
lágymeleggé tesz. A becsusztatott n a kicsinyezésnek
mellékfogalmát látszik rejteni magában, a g pedig a
cselekvésnek némi gyakoriságát, és folytonos voltát
fejezi ki, s ám. lassan, fokozatosan de nem nagy mértékben tesz meleggé valamit Kezek kötött melengetni
a hideg pohárvitet.
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MELENGETÉS, (mel-eng-et-és) fii. tt. melen- mely talán ==/<«, honnét feleség, felem, feled stb., sőt
getés-t, tb. —ét,' hann. szr. —e. Cselekvés, midőn vei rag is, és mely ragozásban az l hangot megkettőzteti,
gyöngén melegítünk valamit. V. ö. MELENGET.
mint a tájdivatos föUebb, beüebb,kiUebb, az eredetibb/ftMELL, (1), fa. tt mett-et, hann. szr. —e. Az lebb,belebb, killebb helyett; ilyen a tájdivatos töllem,nálemberi és állati deréknak elöl 4116, s többé-kevesbbé lam. E szerént a mellé, mellől, mellett, mellesleg szókban
kidomborodó része, mely az emberi testben a nyak- az egyik l csak nyomaték gyanánt hangzanék. Vagy petól kezdve a rövid bordákig terjed. Széléé, nzük, dom- dig a mel eredeti értelmét is tekintve, valószínű, hogy
ború, lapos, beetelt mell. Kinyomni, kitolni a mellet. egy gyökü a megy v. mén igével, (sőt épen magától a
Valakit mellhez szorítani, mellbe v. mellen Ütni. Szű- mén igétől származott, és egészben így volna tájdivatokebb ért jelenti a mellüreget, a benne levő belré- san : menőéi, megrövidülve : men-l és az n is Mé hasoBzekkel együtt, pl. az ily mondatokban : szorul, a mel- nulva : mell), s ám. menetel; mert pl. Duna mellett ám.
lem. Nyalka lepi a mellemet. Gyönge a melle, azaz tü- Duna menve vagy menett, vagy mentében; Duna
deje. Még szűkebb ért. a mellnek két oldalán levő mellől ám. Duna meneteltől vagy Duna mentétől; s
húsos kidndorodások, kivált a nőnemnél. Ezeket a ma- Duna mellé ám. Duna mente elé vagy mentéhez. Ezen
gyar különösen c*dc«-nek, vagy emtö'-nek nevezi, me- értelemre mutatnak a mellék és mellö* származékok
lyek t i. az anyatejnek elválasztására rendeltetvék. V. is, pl. Vágmették, Vág menetelék vagy Vágmente, és
ö. CSŐCS, EMLŐ. Átv. ért képviseli azon érzelme- mellőzni valamit ám. menetelben előzni, tova menni,
ket, melyek elszántságra, s bátorságra mutatnak. Fér- mellette részvét nélkül elmenni, mentünkben elkerülni.
fias mellel neki szegülni a veszélynek. Erős mellel foMELLÁR, puszta Fehér m.; helyr. MeUár-ra,
gadni a csapátt. Innen használtatik sziv helyett is. —ön, —ról.
Fájdalmában storúl a melle. Dagad mellem a nagy
MELLBAJ, (mell-baj) ősz. fn. Általán mindenorOmtSl. Szinte képes kifejezéssel mondjuk a ruhának féle fájdalom, betegség, mely különösen a mellet, és
azon részéről, mely a mellet takarja. A lónemü álla- mellrészeket bánija.
tok mellét a magyar különösen szügy-neí, a szarvasMELLBALZAM, (mell-balzam) ősz. fn. Balzam,
marhákét szegy-neí nevezi. Mi e szó eredetét illeti, melyet mellbajok ellen gyógyszerül szoktak használni.
valószínű, hogy gyöke azon el, melyből az első, elül,
MELLBETEG, (mell-beteg) ősz. mn. és fn. Ki
előtt származnak, minthogy a mell csakugyan többé- valamely mellbajban szenved.
kevesbbé előre nyomni. Képzésre nézve hasonlatban
MELLBETEGSÉG, (mell-betegség) ősz. fn. A
áll a toll főnévvel, melynek törzsöké tol. s ebből lett mellnek kóros állapota.
erdélyiesen tolu v. talu, Mátyásföldén tollú, közebb
MELLBODOR, (mell-bodor) ősz. fn. Pipereféle
szokás szerént toll; hasonlóan az el gyökből keletke- bodor az üngök mellén, mely fodrosán varrott finozett éli}, elü, ett, s m előtéttel mell. Ezen elemzéssel mabb gyolcsból áll, vagy hasonló nemű pipere a meltárgyilagos ösavefüggésben állanak az dűl hátul, előre let takaró női öltözék részén.
hátra ellentétek. Sőt figyelmet érdemel az is, hogy
MELLCSONT, (mell-csont) ősz. fn. Porczogós
bizonyos gyermekjátékokban, midőn valamely fiú töb- csont a mell közepén, melynél az oldalbordák öszvebek közöl kiolvas valakit, először önmagán kezdvén jönnek.
az olvasást s mellét megütve, így szól : ellem béliem,
MELLDAGANAT, (mell-daganat) ősz. fn. Kómi ismét másféle olvasásban : egyem begyem, azaz btf- ros daganat a mellben, különösen a tüdőben.
gyem. E szerént az ett és mell épen oly változatok,
MELLDESZKA, (mell-deszka) ősz. fn. Némely
mint az ekeg mekeg, v. ekeg bekeg, ingó bingó, Meg billeg, mesterembereknél deszkadarab , melyet bizonyos
anya monya, stb. Más vélemény szerént az egyszerű munka alatt melleikhez szorítanak, pl. a kádárok, mimel a benne létező hangok (m és l) szerént is úgy te- dőn nagy fúróval dolgoznak, hogy a fúró nyele melkinthető mint maga az emel ige, ettől lett emeli), emelü leiket ne nyomja.
MELLDOLMÁMY, (mell-dolmány) ősz. fn. A
vagy az első hang elhagyásával : melü vagy melj;
innen ez jelent általában valamely emelkedettet, dom- mellhez különösen a nőknél szorosan álló kurta dolborodottat, különösen az állatvilági test domborodott mányka.
elörészét Ismét mások szerént mett betüáttétellel s
MELLÉ, (mell-é) névntó, mely megfelel e kérdésre hová t s alanyeset után áll, pl. folyó mellé épínémi változtatással ám. emlő.
MELL, (2), (men-vel ? öszvébbhúzva : men-1, teni a falut. Út mellé fákat Hitetni. Személyragozva :
mel-1) elvont törzsök, melyből mellém, melléd, mellé, mellém, melléd, melléje, mellénk, mellétek, melléjek.
tovább mellett, mellől névutók származnak. Minthogy Mint belyjelentő azon irányra vagy vonalra mutat,
ezen származékokban alapfogalom azon irány, vagy mely valamely test, vagy tér mentében húzódik el,
vonal, mely bizonyos testnek oldala mentében húzó- vagy is annak szélét, vagy oldalát legközelebbről
dik el: innen ezek törzsöké mell egészen különböző je- érinti, pl. part mellé kötni a hajót ám. a part oldalálentésű- és eleműnek látszik, mint a deréknak elörészét hoz vagy széléhez. Ház mellé húzni magát ám. ház oldajelentő mell. T. i. Valamint a fOlOtt alatt,fölé alá név- lához, vagy széléhez. Elemzését illetőleg 1. MELL, (S),
utók törzsöké a föl, és ál, hasonlóan származtathat- elvont törzsök. Átv. ért. szoros viszonyra, és öszvekötnak a mellett és netté szók az egyszerű mel törzsöktől, tetésre mutat, pl. kenyér mellé jó a tojt, azaz kenyér28
AKAD. IU8T SEÓTlB IV. KOT.
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rel. Egyik párttól má»ik mellé ntgodni. Hát te ki mellé
MELLÉKCZÉL, (mellék-czél) ősz. fn. Czél, meállsz t tata, kivel tartaaz, vagy kinek fogod pártját ? lyet valaki a fő czélon kívül elérni akar, s mely ezMELLED, (mell-ed) önh. m. meUed-tem, —tél, zel öszvefüggésben áll.
—t. Mondják madarakról, midőn melltollaik kihullaMELLÉKCZIKK v. — CZIKKELY, (melléknak, máskép : koppod, v. ö. MELLESZT.
czikk v. -czikkely) ősz. fn. Czikk, mely egy fő czikk
MELLEDZIK, (mell-ed-ez-ik) k. m. melledz-tem mellett foglal helyet.
MELLÉKCSELEKMÉNY, (mellék-cselekmény)
v. ütem, —tél v. —ettél, —élt. htn. —ni, v. —eni.
Szoros ért. ám. melltollait elhullatja. Afettedzenek a 1. MELLÉKTÖRTÉNET.
MELLÉKDARAB, (mellék-darab) ősz. ín. Daverebek, a ludak. Szűkebb értelemmel bír, mint az
általános tollhullást jelenté vedlik. V. ö. MEL- rab, mely egy másikhoz tartozik, s azzal együtt bizonyos egésaet tesz. Át égett kenyérhez még egy melLESZT.
lékdarabot adni, hogy a rendet adag meglegyen.
MELLEDZŐ, (mell-ed-ez-ö) fn. tt meUedzot. A
MELLÉKDOLOG, (mellék-dolog) ősz. fn. Melmellet takaró ruha. Ölj alkatú tájszó mint övedzb'.
lékes dolog, mi a fő dolog lényegéhez nem tartozik,
MELLEK, falu Bars m.; helyr. Mellek-re, —én,
mi a fődolog lényegének megváltoztatása nélkül el— rSl.
maradhat. Ctak ezt tegyük meg, a többi meüékdolog.
MELLÉK, (mell-ék) fn. tt. mellék-ét, harm. szr. A* osztrák polgári törvény azon meüékdolgot, mely va—e. 1) Azon tér, vagy térvonal, mely valamely test, lamely ingatlan dolog olynemü tartozékát testi, hogy a
vagy térség mentében elhúzódik, s azzal közvetlenül nélkül a fő dolog nem használható, jogi értelemben mtiérintkezik. Ha* melléke. Kert mellékére Ültetett fák. Út tfn ingatlannak tekinti.
mellékén megállni és kifogni. 2) Különösen vidék, vág}'
MELLÉKEL, (mell-ék-él) áth. m. mellékéit. Vatájék, mely valamely test vagy tér hoszszában némi lamely dologhoz, különösen irományhoz, némi járulék
távolságra terjed el. Ez értelemben leginkább a pa- gyanánt hozzá csatol, hozzátesz valamit Közelítő ragu
takok, folyók, és tavak körül és mentében fekvő he- viszonynevet vonz. Folyamodványhoz mellékelni át illyeket jelenti. Duna melléke. Ér melléke. Répeze mel- lető okmányokat. A hírlapokhoz holmi hirdetményeket
léke. Balaton melléke. 3) Ami bizonyos fő dologhoz mellékelni. A levélhez pénzt mellékelni.
mintegy odajárni, vagy ami a dolog lényegéhez ugyan
MELLÉKÉLÉS, (mell-ék-él-és) fn. tt mellékénem tartozik, de azzal kapcsolatban áll, szóval mi
lét't, tb. —ék, harm. szr. —f. Cselekvés, melynél
önállólag nem létezik, hanem mint másnak adaléka,
fogva valamit mellékelünk. V. ö. MELLÉKEL.
toldaléka, függeléke, járuléka stb. Ez értelemben öszMELLÉKÉLET, (mell-ék-él-et) fn. tt meUékrvetéve használtatik, s a fő dolgot jelentő szó előtt áll,
letét.
L.
MELLÉKLET.
pl. meüékadő, meüékctél, mellékfal, mellékjövedelem,
MELLÉKÉLMÉNY,
(mell-ék-él-mény) fn. tt.
meüéktzoba stb. Elemzésére nézve 1. MELL, (2), elvont
meUékélmény-t tb. —ék. L. MELLÉKLET.
törzsök.
MELLÉKÉPÜLET, (mellék-épület) ősz. fa. ÉpüMELLÉKADÓ, (mellék-adó) öaz. fn. A rendes
adón kívül kivetett kisebbféle, különös czim alatti adó, let, mely a fő épületnek lényeges, nélkülözhetetlen
mely rendesen a főadó nagyságához mért arányban részét nem teszi, mely amahhoz csak hozzá van ragasztva.
osztatik fel.
MELLÉKEK, (mellék-ér) ősz. fn. A fő ér menMELLÉKÁG, (mellék-ág) ősz. fn. 1) A növé- tében elvonuló kisebbféle ér.
nyek, nevezetesen fák azon ágai, melyek nem közMELLÉKÉS, (mell-ék-cs) mn. tt. meüékét-t, v.
vetlenül a törzsökből sarjadnak ki. 2) Átv. ért. az
—ét, tb. —ék. A dolog lényegéhez nem tartozó, a fő
úgynevezett nemzetségi fán azon származási rend,
dolog után álló, mi épenséggel el is maradhat Melmelynek tagjai, illetőleg ivadékai a törzsök apától léket tárgyakkal bibelSdni, a fS dolgot pedig elhanyanem egyenes (lemenő) vonalban veszik eredetüket;
golni. V. ö. MELLÉK.
máskép : oldalág (linea collateralis).
MELLÉKAJTÓ, (mellék-ajtó) ősz. fn. A főajtón kívül egy másik kis ajtó, vagy a kapu mellett levő
ajtó a gyalogok számára.

MELLÉKÉSEN, (mell-ék-és-en) 1. MELLESLEG.
MELLÉKÉSLEG, (mell-ék-és-Ieg) 1. MELLESLEG.

MELLÉKAROK, (mellék-árok) ősz. fn. KisebbMELLÉKÉSSÉG, (mell-ék-és-ség) fn. tt mellékétség-ét, harm. szr. —e. Mellékes állapot vagy tulajféle árok, melyet a fő árok mentében húznak.
MELLÉKASZTAL, (mellék-asztal) ősz. fii. 1) donság.
MELLÉKÉST, (mell-ék-cs-t) ih. A székelyekKis asztal, melyet egy másik nagyobbhoz tesznek. 2)
nél
(,mejjékest,
alakban), ám. egy vonalban. Mellékeit
Nagyobb éttermekben, pl. a kolostorokban, intézetekben azon asztal, melynél a növendékek esznek, mentem vele. (Kriza János).
vagy nagyobb urasági házaknál, az udvari cselédek,
MELLÉKESZKÖZ, (mellék-eszköz) ősz. fn. Máés tisztek asztala. Ide tartozik az úgynevezett gyer- sod rendű, okvetlenül nem szükséges, csak némileg
segítő eszköz.
inekasztal is.
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MELLÉKÉTEL—MELLÉKHASZON

MELLÉKHATÁROZAT—MELLÉKJÖVEDELEM

MELLÉKETEL, (mellék-étel) ösa. fii. Étel,
melyet magán enni rendesen nem szoktak, hanem egy
másikkal együtt, pl. a talata mtUékÜd a Mthöt. A
mártás mellékltei a húthot. Általán mellékételek az
úgynevezett kenyér mellé valók, pl. vöröshajma, túró,
sajt
MELLÉKFAL, (mellék-fal) ősi. fa. 1) Valamely épület mellé rakott fal, pl. támasztékul. 2) Azon
falak, melyek valamely épületnek széleit, vagy bizonyos helynek oldalát teszik, pl. a parthoz, vagy gáthoz rakott fal.
MELLÉKFALU, GYÖNGYÖS—, falu Somogy
m.; helyr. MeUékfah-ba, —bon, —Ml.
MELLÉKFASOR, (mellék-fa-sor) ősz. fa. Fasor, valamely térvonal mentében, pl. az utak, folyók,
árkok mellett.
MELLÉKFÖLTÉTEL, (mellék-fól-tétel) ősz. fa.
L. MELLÉKHATÁROZAT, 2).
MELLÉKFÉRJ, (mellék-férj) ősz. fa. 1) Az
olasz dötbto kifejezésére alkalmazható szó, mely alatt
oly férfi értetik, ki más feleségének nyilvános udvarlásokat és szolgálatokat teszen, pl. színházba, vagy
sétatérre kíséri stb. 2) Férfi, kivel valamely házas nő
tiltott szerelmi viszonyban él.
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MELLÉKHATÁROZAT, (mellék-határozat) ősz.
fa. 1) L. MELLÉKITÉLET. 2) Szerződéseknél oly
kikötés, mely annak lényegéhez nem tartozik, pl. adagvevésnél a foglaló.
MELLEKHÁZ, (mellék-ház) ősz. fa. 1) Ház,
mely egy másiknak oldalával határos; szomszédház.
2) Ház, mely egy másikhoz tartozik, mint annak kiegészítő része.
MELLEKHERE, (inellék-here) ősz. fa. 1. MELLÉKTÖK.
MELLEKHIVATAL, (mellék-hivatal) ősz. fa.
Kisebbféle hivatal, melyet valaki a fő hivatalon kívül visel.
MELLEKHOLD, (mellék-hold) ősz. fa. Fénytünemény , midőn a valódi holdon kívül és látszólag
annak közelében a levegő gőze által a holdhoz hasonló alakzat tűnik elé. (Paraselene.).
MELLÉKI, (mell-ék-i) inn. tt meUéki-t, tb. —ék,
Bizonyos tér mentében, vagy oldalán fekvő, létező,
lakó. Leginkább vizek, úgymint folyók, tavak, tengerek neveivel kapcsoltatik öszve, pl. dunamelUiü, balatonmelléin, tengermeUéki. Vdgmelléki magyarok. ÉrmeUétí borok. TutameUéki vármegyék.

MELLÉKIRAT, (mellék-irat) ősz. fa. A derékMELLÉKFIÓK, (mellék-fiók) ősz. fa. Kisebb- irathoz csatolt, s azzal bizonyos öszvefüggésben levő
féle fiók egy másik nagyobb, vagy fő fiók mellett. irat.
MELLÉKITÉLET, (mellék-Ítélet) ősz. fa. 1)
Iroaatal meüékfiőkjai.
ítélet,
melyet a bíró nem az egész ügyre, hanem csak
MELLÉKFOGALOM, (mellék-fogalom) ősz. fa.
némely
pontjára nézve hoz. 2) Peres ügyekben azon
Fogalom, mely bizonyos fő fogalomból foly, s azzal
összeköttetésben van. így a melUk szóban fő foga- bírói határozat, mely nem az ügy érdemére vagyis
lom a menés mozgás stb. bizonyos tárgynak oldala velejére vonatkozik, hanem az illető feleknek csak
az eljárásra vonatkozó utasítást ad. (Sententía intermellett; az alárendeltség, csekélyebb nemüség, pedig
locutoria). Az újabb perrendtartások szerént ez májmellékfogalom.
nem
ítéletnek hanem végzésnek hivatik.
MELLEKFOGLALATOSSÁG, (mellék-foglalaMELLÉKÍZ, (mellék-íz) ősz. fa. íz, melyet vatosság) ősz. fa. Foglalatosság, melyet valaki rendes
lamely
test tulajdon és rendes izén kívül bír, pl.
hivatása, mestersége, szolgálata stb. mellett, mint
azokhoz nem tartozót gyakorol. Némely gyakorló or- midőn valamely bornak hordóíze, vagy valamely édes
gyümölcsnek némi kesernyés íze van.
vot mellékfoglalaiostágul kertéttkedik.
MELLÉKJEGY, (mellék-jegy) ősz. fa. Jegy,
MELLÉKFOLYOSÓ, (mellék-folyosó) ősz. fa.
nagyobb meghatározás és megkülönböztetés
melyet
A fő folyosónál kisebb, vagy az épületnek félre fekvő
végett
a
főjegy mellé tesznek, pl. mellékjegyek a hang'
oldalán levő folyosó.
tanban, melyek nem a hangjegyek kulcsánál, hanem
MELLÉKFONAL, (mellék-fonal) ősz. fa. 1.
közvetlenül egyes hangjegyek mellett, mint hozzájok
MEJÉK.
tartozók állanak. Általán a mellékjegy fogalmához
MELLÉKFÜRT, (mellék-fürt) ősz. fa. A hajtartozik, hogy több rokon tárgyak között elválasztó
fodorításnál ám. kisebb, rövidebb hajffirt.
különbséget tegyen.
MELLÉKGALY, (mellék-galy) ősz. fa. A melMELLÉKJEGYZÉS, (mellék-jegyzés) ősz. fa.
lékágon növő észőldellőgaly. V. ö. MELLÉKÁG, 1;. Jegyzés, mely valamely nyomtatvány, vagy irat mellé
MELLÉKGÁT, (mellék-gát) ősz. fa. A vízépí- nagyobb felvilágosítás, vagy figyelmeztetés, vagy észrevétel stb. gyanánt tétetik. Át elolvasott könyv «*ékit
tésben, a fő gát mentében épített gát.
MELLÉKHAGYOMÁNY, (mellék-hagyomány) mellékjegytétekkel beírni.
MELLÉKJÓSZÁG, (mellék-jószág) ősz. fa. A
ősz. fa. Kttlönö* hagyomány, a végrendeletben kitűzött főbb hagyományon kívül.
derékjószághoz járulék gyanánt tartozó jószág, mely
MELLÉKHASZON, (mellék-haszon) ősz. fa. A amannál kisebb, s annak alája van rendelve.
fő czélul kitűzött hasznon kívül azon haszon, mely
amannak mintegy járuléka, vagy toldaléka, mely
amabból származik.

MELLÉKJÖVEDELEM,
(mellék-jövedelem)
ősz. fa. Jövedelem, melyet valaki a rendes jövedelmen, illetőleg tiszti díjon, szolgai béren stb. kívül kap.
28*
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MELLÉKKAMARA—MELLÉKNÉV

MELLÉKKAMARA, (mellék-kamara) ősz. fn.
1) Kamara, mely egy másik mellett van, vagy valamely lakhoz, szobához épített kamara. 2) Boncztani
ért. így neveztetnek a szivkamarák melletti üregek.
(Atria cordis).
MELLÉKKAPU, (mellék-kapu) ősz. fn. A fó
kapun kívül, vagy mellett létező' kapu valamely nagyobb kerített helyen, vagy épületen.
MELLÉKKÉRDÉS, (mellék-kérdés) ősz. fn. Kérdés, mely nem egyenesen a dolog érdemét illeti, de
azzal mégis némi öszvekötő viszonyban áll.
MELLÉKKERESKÉDES, (mellék-kereskedés)
ősz. fn. Kereskedés, melyet valaki egy másik nagyobb
mellett járulék gyanánt fiz.
MELLÉKKIJÁRÁS, (mellék-ki-járás) ősz. fn.
Mellékkapun, vagy mellékajtón, vagy mellékuton való
kijárás valamely helyről.
MELLÉKKÖLTSÉG, (mellék-költség) ÖV, fn.
Költség, a rendes és nagyobbféle költségen kívül.
MELLÉKKÖRÜLMÉNY, (mellék-körülmény)
ősz. fn. Körülmény, mely bizonyos dologgal távolabbi,
s nem szoros viszonyban áll.
MELLÉKLAP, (mellék-lap) ősz. fn. Hírlapoknál a fő lapok mellett megjelenni szokott kisebb érdekű nyomtatvány, pl. a régi ,Jelenkor' politikai lap
mellett a .Társalkodó'.
MELLÉKLÉPCSÖ, (mellék-lépcső) ősz. fn. A
fő lépcsőnél kisebb és félrébb vagy hátrább helyezett
lépcső.
MELLÉKLET, (mell-ék-él-et) fn. tt. melléklet-ét,
harm. sz. —e. Általán, amit valamihez mellékelnek,
mint hozzávalót, vagy vele járót oda csatolnak. Különösen így neveztetnek azon nyomtatványok, irományok, okmányok, melyek valamihez adalékul, bizonyítványul, felvilágosításul stb. szolgálnak. Hírlaphoz, folyamodványhoz csatolt mellékletek. V. ö. MELLÉKEL.
MELLÉKMUNKA, (mellék-munka) ősz. fn. 1)
Munka, melyet valaki a rendes foglalatossághoz, hivatalhoz, szolgálathoz tartozó munkán kivttl tesz. 2)
MŰ, nevezetesen elmemtt, vagy könyv, mely egy nagyobb műhöz tartozik, s annak némi járuléka, pótléka stb.
MELLÉKMÜ, (mellék-mii) 1. MELLÉKMUNKA, 2).
f
MELLEKNAP, (mellék-nap) ősz. fn. Természettan! ért. naphoz hasonló alakú tünemény az égen vágyig
légben, mely néha a valódi napon kivttl látszik, szivárványféle színes gyűrű által körülvéve. (Perihelium).
MELLÉKNÉV, (mellék-név) ősz. fn. Nyelvtani
szoros ért. a beszédnek azon része, vagyis oly szó,
mely a főnév által jelentett személynek vagy dolognak bizonyos tulajdonságát, minőségét fejezi ki, s
mintegy járulék gyanánt a főnévhez tartozik, pl. sánta
ember, magas hegy. Egyébiránt, mihelyest valamely
tulajdonságot jelentő szó kizárólag és önállólag bizonyos személyre vagy tárgyra alkalmaztatik, legott a
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főnevek sorába lép, pl. lakatot, aettalot, üveges, midőn mesterembert jelentenek. Némelyek azt állítván,
hogy ,melléknéV a német ,Beiwort* fordítása, helyette
,tnlajdonságnév' szót használják, de ez igen alkalmatlan hosszú szó, s a ,tulajdonnév' szóval könnyen öszvér avarodhat ik, ha már új öszvetételt kell használnunk, czélszerübbnek látnók a ,milységnév' vagy csak
.milynév' szót. V. ö. FŐNÉV.
MELLÉKNYERESÉG, (mellék-nyereség) ősz.
fn. Kisebbféle nyereség a főnyereségen kívül, vagy
mellett.
MELLÉKOK, (mellék-ok) ősz. fn. Nem lényeges ok, mely az okozat eléidézésére elkerülhetleniil
nem szükséges, de a fő okkal némi öszvekőttetésben áll.
MELLEKOLDAL, (mellék-oldal) őse. fn. Átv.
ért. azon nézőpont, mely nem a dolog lényegére, vagy
érdemére vonatkozik egyenesen, s inkább csak körülményeit, és kfilviszonyait veszi tekintetbe.
MELLÉKOLTÁR, (mellék-oltár) ősz. fn. A főoltáron kívül azon oltárok, melyek a templom oldalának mentében felállítvák, máskép : kisoltár, melynek ellentéte: nagyoltár.
MELLÉKOSZLOP, (mellék-oszlop) ősz. fn. 1)
Nem magán álló, hanem az épülethez ragasztort osxlop. 2) A boltozat széleit tartó oszlopok között emelt
másodrendű oszlop.
MELLÉKÖRÖKÖS, (mellék-örökös) ősz. fn.
Örökös, ki a fő örökösön kívül valamely hagyományban részesfii, máskép : hagyományos. (Legataríns).
MELLÉKPÉNZ, (mellék-pénz) ősz. fn. Pénzbeli
jövedelem a rendes, és határozott, vagy szerződött
fizetési díjon kívül, milyen pl. a szolgáknak, cselédeknek úgynevezett borravalója.
MELLÉKRÉSZ, (mellék-rész) ősz. fn. Járulék
gyanánt valamely egészhez toldott, vagy tartozó rész ;
vagy, nem lényeges, nem alkotó rész.
MELLÉKROKON, (mellék-rokon) ősz. fn. Személy, ki egy másikkal csak mellékágon rokon, vagyis
ki azzal nem egyenes (lemenő) vonalon származik le
bizonyos törzsatyától.
MELLÉKROKONSÁG, (mellék-rokonság) ösa.
fn. Rokonság oly személyek között, kik egy törzsatyától, de nem egyenes vonalban, azaz, kik mellékágon származnak le.
MELLÉKSARJ ADÉK, (mellék-sarjadék) ősz.
fn. Növénytani ért. sarjadék, mely valamely növénynek szétágazó, szétterjedő gyökereiről tenyészik.
MELLÉKSEGÍTSÉG, (mellék-segítség) ősz. fn.
Kisebbnemü vagy kisebb szükségeket fedező segítség.

MELLÉKSÉTASOR, (mellék-séta-sor) 1. MELLÉKFASOR.
MELLÉKSZAG, (mellék-szag) ősz. fn. A testnek rendes, természeti szagán távul vagy mellett egy
másnemű szag.
MELLÉKSZÁNDÉK v. — SZÁNDOK, (mellékszándék v. -szándok) ősz. fn. A fő szándékon kivül
egy más szándék, melyet valaki a főczél mellett elérni
akar.

441

MELLÉKSZÉL—MELLÉKVÉGZÉS

MELLÉKVITORL A—MELLESLEG VALÓ 442

MELLÉKSZÉL, (mellék-szél) ősz. fn. Szél, mely
nem egyenesen az ég négy tájpontjairól, hanem azoktól többé vagy kevesbbé távolodó irányban fuj, vagy
oly uél, mely néha-néha a fő szelén kivül és mellett
kevéssé távolabb iránypontról jön.

mellékes tárgyban, nem a fő ügyié vonatkozólag hó
zatik.
MELLÉKV1TORLA, (mellék-vitorla) ősz. fn.
A fő vitorlának egyik, vagy másik oldalához feszített
vitorla, melyet kedvező szélfuváskor alkalmaznak.

MELLÉKSZER, (mellék-szer) ősz. fn. A főszeren kívül és mellett adatni vagy használtatni szokott
szer, mely amazt némileg elősegíti, vagy éldelhetöbbé,
vagy hatásosabbá teszi. Át ellenszenvi gyógymódban
a füsterekhez melléktzereket it stoktak adni.

MELLÉKVONÁS, (mellék-vonás) ősz. fn. Általán a fő vonás mellett és kivül húzott vonás, pl. a
delejtiín azon vonások, melyek a négy világtájt mutató fövonások között állanak, s a melléktájakat mutatják.
MELLELÖ, (mell-élő) ősz. fn. Egyedül a mellet betakarni való ruha, ujjak és bátdarab nélkül.
Alkotása e szónak olyan, mint a lovak szügyét fedő
aügy-dö szóé. Különbözik tőle : ingelö, és mellény.
V. ö. INGELÖ, MELLÉNY.
MELLÉNY, (mell-ény) fn. tt. meUény-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Kicsinyezve: mettényke. Ujabb alkotásu, s köz divatra kapott szó. Jelenti azon ujjatlan,
melltakaró, de hátdarabbal is ellátott, tehát a derekat
övedző, egyébiránt különféle szabású ruhafélét, melyet közvetlenül az ing fölé szokás ölteni. Régente,
sőt a népnél még most is több vidékeken a német
Brustflek ut&nprustli, prutzlik, puruczka, vagy a szintén német tájdivatos Leibei után lajbli, v. Idjbli, a
mellelö pedig pruezlajbli, Tisza mellett: derékravaló.

MELLÉKSZEBEP, (mellék-szerep) ősz. fn. Szoros ért. a színműben oly szerep, mely a színmű cselekvényére kisebb befolyással van; másod vagy harmad rangú személynek szerepe. Átv. éri a valódi élet
színpadán kisebbféle befolyása és hatású részvevés
bizonyos működésben. V. ö. SZEREP.
MELLÉKSZÍN, (méltók-szín) ősz. fn. Halványabb szín, mely az élénkebb főszín vagy alapszín
mellett mintegy árnyéklatot képez; vagy mely két
vagy több főszín keverékéből áll.
MELLÉKSZÓ, (mellék-szó) ősz. fn. 1. MELLÉKNÉV.
MELLÉKSZOBA, (mellék-szoba) ősz. fn. Szoba,
mely egy másikból nyílik, honnan benyiló-n&k. is mondatik, mely a bejárástól nyiló föszobánál, vagy teremnél kisebb.
MELLÉKTÉTEL, (mellék-tétel) ősz. fn. A fő
tétel alá rendelt kisebbféle, csekélyebb nyomatéka
tétel. V. ö. TÉTEL.
MELLÉKTÖK, (mellék-tök) ősz. fn. Boncztani
ért. a hímtöknek, azaz herének hátsó oldalán fekvő,
s azzal Öszvefúggésben levő kisebbféle tök. (Epididymis).
MELLÉKTÖRTÉNET, (mellék-történet) ősz.
fn. Széles ért történet, mely egy más nagyobbik történetnek folytában, mentében, vagy azt némileg megszakasztva, vagy belőle mintegy alkalmilag kieredve
fordul elé. Különösen, a színmüvekben, és elbeszélő
költeményekben, pl. regényben, hőskölteményben, a
mű lényegéhez szorosan nem tartozó cselekvény, melynek czélja azonban a fő cselekvény okait és eredményeit felvilágosítani, miért is azzal némi viszonyban
kell állania. Ilyen Virgil Aeneiszében Trója megvétele. (Episodiom).
MELLÉKUDVAR, (mellék-udvar) ősz. fű. Valamely nagyobb épület fő udvarán kivül és mellett
egy másik udvar. V. ö. UDVAR.
MELLÉKÚT, (mellék-út) ősz. fű. A rendes fő
úton kivül, és mentében egy más út, mely amazzal
együtt végre egy czélhoz vezet
MELLÉKUTCZA, (mellék-utcza) ősz. fn. A fő
utcza mentében jobbra, vagy balra benyúló utcza, vagy
oly utcza, mely a főutczával ugyan egyenvonalban
nyúlik el, de a közlekedési úttól félrébb esik.

MELLÉNYRE, (mell-ény-ke) kicsiny, fn. tt.
meUénykét. Kisebbféle mellény, pl. a gyermekeké, vagy
milyet a nőszemélyek viselnek.
MELLES, (1), (mell-es) mn. tt. mellet-t, v. —ét,
tb. —ék. Nagyító ért kinek kitünőleg széles, vagy
domború melle van. Csontot, mellet legény. Mellet leány, menyecske.
MELLES, (2), (mell-es) elvont törzsöké mellétlég szónak.
MELLESÉDIK, (mell-es-éd-ik) k. m. mellesédtem, —tél, —étt. Melle kitünőleg szélesedik, erősödik, vagy domborodik. Különösen mondják nőszemélyről, midőn csöcsei neki dudorodnak.

MELLESLEG, (mell-es-leg) ih. 1) Bizonyos
irányvonalon kivül, de vele többé-kevesbbé egyhazamban, a fővonal közelében. A hadtereg egy része a
/Suton, a többi pedig mellesleg vonult el. 2) Nem fő
dolog gyanánt, csak némileg érintve, s mintegy odavetve. Mellesleg legyen mondva. Mellesleg eléhozhatod
át én Ügyemet it. Mellesleg holmi apróbb dolgokat végezni. E szónak alapfogalmából kitűnik, hogy gyöke
ugyanaz, mely a mellett, mellé, mellől névutóké. E
szerént törzsöké melles, mely ám. oldalát, miért mellesleg ám. oldalaslag.
MELLESLEGÉS, (mell-es-leg-és) mn. tt. mellesleget-t, v. —ét, tb. —ék. 1) Aini néma fővonal irányában, hanem csak annak oldalán húzódik el. Melletleget utakon járni. 2) Nem a fő dologhoz tartozó,
azzal csak némileg érintkező. Hagyjuk a melletleget
MELLÉK VÉGZÉS v. —VÉGZET, (mellék- eltéréseket, t szóljunk a dolog érdeméhez.
végzés v. -végzet) ősz. fn. Hatósági, vagy akármiféle
MELLESLEGVALÓ, (mellesleg-való) ősz. mn.
testületi tanácskozásnak oly végzete, mely bizonyos L. MELLESLEGÉS.
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Ath. •. melUttt-étt, úgynevezett női váltakat ösavefusnek. 2) Sebészek
Szoros ért a ma- fűzője némely melleérvek gyógyitáeakor.
i>ih«k«t kitépi. Innen szélesb
MELLGYÓGYSZER, (mell-gyógyszer) ősz. fn.
Általán mindenféle gyógyszerek, melyeket akármi
, »elyWl hangváltozat- mellbaj, mellfajdalom stb. ellen használnak.
végre meOettt, tájdivatoMELLGYÚLADÁS, (mell-gyűladás) ősz. fn.
w» melUdsUc, azaz tol- Gyuladásféle baj vagy betegség a mellnek valamely
tóteák tollaukodik, azaz részében, vagy belsejében, milyen pl. a tüdőgydladás.
a* M és j» mint rokon azenrtt hanMELLHAJTÓKA, (mell-hajtóka) ősz. fn. 1) A
o.v~. ^itvuwk, világos tanuk rí a móri part, momellrevalónak, vagy akáraely öltöny mellének azon
. .j*. s.v**y»> M»<M* 4* fiütga stb.
szárnya, melyet ki és be lehet hajtani, s ágy viselni.
UKl-LKTE, falw GSmör m.; helyr. MeUété-re, 2) Boncztani ért. így neveztetnek némely hártyák,
H

-U.

MKLLETT, (mell-ett) helyjelentő névutó, mely
•uv^wlwl o kórd&re, M t Személyragozva, mellettem,
,„,.;>a»J, M0tt«tt«, w«««ÍH»Ht, mellettetek, melleitek v.
<*. Jelouti aiou helyet vagy vonalt, mely a viszonyuov Által jotentett tárgy oldalán, szélén, vagy mentéhou Uitwik, fek»uk, elnyúlik stb. Erdő mellett fekoS
\t!y»ig. Yit mtlbtt legelő nyájat. Ez értelemben gyakitu> luu. m««<^et» v. mellékén, pl. Duna mellett elvonuló «lt. K<ty nwtteM íato magyarok. Néha ám. *»vtó,
jj. *»va/oía mettatt a tenéneítel foglaUcodik. Jelent tovtkbbi uoros viszonyt, öszvefüggést, a viszonynév és
alUtmany között , pl. ki mellett haraeoltok f Feltzálalni <u iga* Itgy mellett, azaz védelmére. E szerkezetben : mind a mellett, v. mind e mellett, ám. annak v.
ounek dácsára. Mind a mellett, hogy tok baj érte, mégú
ja ktdve van. Ettenvetéteid fontotok, de mind a mellett
MÍMf* egétnen igatad. Használtatik a viszonynév után
vetve <• ily formán : hegynek mellette, v. mellette a hegynek, de csak képesént, s a költíli nyelvben lehet vele
így bánni. V. ö. MELL, (2), elront törzsök.
MELLETTES , (mell-ett-es) mn. tt. meUettet-t,
tb. — ék. 1) Bizonyos személy vagy tárgy mellett,
vagy oldalán levő (Ad latus). Oly alkotása, mint helyettet. 2) Nem a tárgy lényegéhez vagy érdeméhez
tartozó, de vele mégis némi viszonyban létezd; máskép :
melléket. A fS dolgon kiviíl holmi melletteteket is végetni.
MELLETTI, (meü-ett-i) mn. tt melletti- 1, tb.
—ék. Mellette levő vagy létezd. Duna-, titxamelletti
vármegyék.
MELLFA, (mell-fa) ősz. fn. Kerítésfa, korlátfa,
mely mellig ér, vagy neki döleszkedni való.
MELLFAJÁS, (mell-fájás) ősz. fn. Akáriniféle
mellbetegség által okozott fájás.
MELLFEDÉL v. —FÖDÉL, (mell-fedél v. -födél) ősz. fn. Melltakaró ruhadarab a nőnemnél, melyet a mellény vagy ruhaderék elejére tűsnek.
MELLFEKÉLY, (mell-fekély) ősz. fn. Fekély
a mellben vagy tüdőben. (Vomica). V. ö FEKÉLY.
MELLFURÓ, (mell-fúró) ősz. fn. Fúró némely
kézmiveseknél, melynek nyelére mellel ráfekttsznek,
hogy erősebben nyomhassák.
MELLFÜZÖ, (mell-faző) ősz. fn. 1) Szalag vagy
zsinór, melylyel bizonyos mellrevalókat , különösen

melyek bizonyos véredények nyilasait födik, milyenek
a szívkamarák fitérnyilásain levő félhold alakú hajtókák. (Valvulae semilunares).
MELLHÁRTYA, (mell-hártya) ősz. fn. Hártya,
mely belül a mellüreget takarja. (Pleura).
MELLHÁRTYAGYÚLADÁS , (mell-hártyagyúladás) 1. MELLHÁRTYALOB.
MELLHÁRTYALOB, (mell-hártya-lob) öu. fn.
Gyuladás a mellhártyában.
MELLHÚS, (mell-hús) ősz. fn. A mellcsontokat takaró hús. A szarvasmarháknál különösen ttegy
a neve.
MELLINCZ, falu Szála m.; helyr. MeUinet-re,
—én, —rW.
MELLIZOM, (mell-izom) ősz. fn. A mell két
oldalán levő izmok. Beltö meüwom. (muteuUu tteruocostalit). Nagy melUtom (mutevlut peetoraUt major).
Kit mettitom (m. p. minor). V. ö. IZOM.
MELLKAS, (mell-kas) ősz. fn. Az egész mellnek üreges szervezete. Tágas,dombonl belapult melikat.
MELLKELEVÉNY, (mell-kelevény) ősz. fn
Kelevény a mell külsején, vagy belsejében. V. ö.
KELEVENY.
MELLKÉP, (mell-kép) ősz. fn. Festett kép vagy
dombormü, mely valamely személyt f ej tő l kezdve mellel együtt ábrázol.
MELLKERESZT, (mell-kereszt) ősz. fn. Díszkereszt, melyet valaki ékszerül, vagy mint érdemjelet
visel a mellén.
MELLLÁZ, (mell-láz) ősz. fn. Láz, mely a mellnek vagy tüdőnek bizonyos bajától veszi származását.
MELLM1KIGY, (mell-mirigy) ősz. fn. BonoUni
ért. mirigy a mellben, vagyis csecsben. (Glandnlae
mammae). V. ő. MIRIGY.
MELLNÁDMÉZ, (mell-nád-méz) ősz. fn. Mellhurut ellen való, a megrekedt nyálkát feloldó szer
nádmézböl.
MELLNYAVALYA, (mell-nyavalya) ősz. fn. A
mellet, különösen tüdőket bántalmazó nyavalya.
MELLŐL, (mell-ő-el vagy mell-é-el), helymutató
névutó, mely megfelel e kérdésre: honnan t Személyragokkal : mellőlem, mellőled, mellűié, mellWnk, mellőletek, mellStítk. A viszonynevet alanyesetben hagyja,
s ám. azon oldalról vagy tájról, vagy helyről. mely
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bizonyos testnek vagy térnek szélén, vagy mentében
létezik. Duna mellől Titta mellé menni. Menj onnan a
fal mdlSl. Fölkelni ca antal mellől. Játtól meUSl kitíttni a lovakat. Szélesb ért. ám. akármily iránytól
távolodva, valamit odahagyva, valahonnan elválva.
A kazal melUU elkergetni a borjukat. A kerek atttal
mellül elrakni a ítélteket. A koetitlovak mellSl ménét
mellé rendelni a lovát*!. Egyik párt mellől a másikhoz
állam. Ilyen szerkezettel : hátnak mellőle, víznek mellűié, csak csinyján, s egyedfii költői eléadásban lehet
élni. Hí e szó elemzését illeti, ügy látszik, hogy az
vagy mell-é-el-laSl húzatott össze, vagy hogy törzsöké
az elavult mellű vagy mellű, melyhez el képző' járulva
lett mellSel, öszvehuzva mellől; mint szintén a távolodást jelentő el képző látszik rejleni a megöl, közöl,
belSl, felöl stb. névutókban. Y. 'ó. MELL, (2), elvont
törzsök.
MELLŐZ, (mell-ő-ez v. mell-é-ez) áth. m. mellőztem, —tél, —ott, pár. —z. Valamit, mintegy elmenve
mellette, kikerül, s nem jön vele viszonyba, érintkezésbe. Leginkább átv. erkölcsi értelemben használtatik, s ám. félre tesz; eltávolít, ügybe sem vesz, nem
tart érdekesnek, fontosnak, s mint érdektelent vagy
kellemetlent elhagy. Jobbára el igekötővel fordul elé.
A betgedben némely dolgokat kéttakarva elmellőzni ám.
nem említeni. Az adott volánban a kérelem némely
pontjait elmellőtni ám. nem felelni rajok. Néha ám. a
többi közöl ki nem tüntet, meg nem különböztet. TöbbttOr folyamodott hivatalért, t mindig elmellőtték. Ezen
ige képzése olyan, mint a helyremutató ide, alá, elő,
tétova törzsökből származott idéz, aláz, előz; tétovát
igéké, s eredetileg vagy mellét a métté törzstől, vagy
létezett hajdan mettS is, mint elé elő, a ebből keletkezett a mellőz. E szerént képzésre nézve hasonmása
volna : tetőz és tétét.
MELLŐZÉS, (mell-ö-ez-és) fa. tt. meUStét-t, tb.
—ék, bann. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit
v. valamit mellőzünk, továbbá, azon állapot, mely
ama cselekvés eredménye, szabatosan (ámbár nem
divatozik): mellŐzet. V. ö. MELLŐZ.
MELLŐZHETETLEN , MELLŐZHETLEK ,
(mell-ő-ez-het[et]len) mn. tt mettőzheietlen-t, tb. —ék.
Amit mellőzni, azaz, kikerülni, elhagyni nem lehet,
mi bizonyos dologgal, állapottal stb. szükséges viszonyban áll, mit meg kell tenni. Mellőzhetetlen megtttkStét, etota. Mell&shetetlen ktftelettég. V. ö. MELLŐZ. Határozóként ám. mellőzhetetlenül.
MELLŐZHETETLENÜL, MELLŐZHETLENÜL, (mell-ő-ez-het[et]len-ül) ih. Elkerülhetetlenül,
szttkségképen. Ezt mellőzhetetlenül meg kell tenned.
MELLPAIZS, (mell-paizs) ősz. fii. Paizs, melyet melltakaróul használnak, máskép : meüpánczél.
Szorosb ért a régi zsidó főpapok öltönyén a mellet
födő díszruha. A rovartanban ám. a rovar feje és dereka közt levő vastagabbféle rész, melyhez a szárnyak csatolvák.
MELLPÁNCZÉL, (mell-pánczél) ősz. fn. Pánczél, mely a mellet takarja, máskép : mellvért.
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MELLPÉNZ, (mell-pénz) ősz. fn. Pénzt, vagyis
érmet ábrázoló dísz- v. érdemjel, melyet mellen viselnek. (MedaUle).
MELLRÉSZ, (mell-rész) ősz. fn. Széles ért az
állatok mellének valamely része. Szorosb ért a szarvasmarha melléből kihasított darab hús, szokottan :
ttegy v. ttegye.
MELLREVALÓ, (mellre-való) ősz. fh. Ruhanemű, mely különösen a mellet takarja. Oly öszvetett szó, mint : nyakravaló, lábravaló. Újabb néven :
mellény.
•
MELLSIPOLY, (mell-sipoly) ősz. fn. Sipolyféle betegség a mellen. V. ö. SIPOLY.
MELLSŐ, (mell-ső) mn. tt. melltö-t, tb. —ék.
Ami a mell előtt van; ellentéte : háttá, v. hátnltó.
Nyelvhasonlat szerént alkotott ujabb kori szó.
MELLSZALAG, (mell-szalag) ősz. fn. Általán
a mellruhán viselt szalag, pl. a nők mellszalaga. Különösen, bizonyos rendjelek diszszalaga, melyet mellen szoktak viselni. A sebészeknél oly szalag, melylyel a sérves mellet bekötik.
MELLSZÁRNY, (mell-szárny) ősz. fn. A halaknak azon szárnyai, melyek a fejnél két oldalt kevéssé
aláfelé látszanak.
MELLSZÍJ, (mell-szíj) ősz. fn. Szíj, mely valamit a mellhez szőrit, vagy a mellet átköti.
MELLSZOBOR, (mell-szobor) ősz. fn. Szobrászok nyelvén ám. mesterségesen képzett emberfej, a
mellel együtt véve.
MELLSZORONGÁS, (mell-szorongás) ősz. fn.
A mellnek kóros állapota, melynél fogva a lélekzés
megnehezül. Jelenti ezen állapotnak gyakoriságát,
vagy folytonosságát V. ö. SZORONG.
MELLSZORULÁS , (mell-szorulás) ősz. fn.
Ugyanazon kóros állapot, mely a mellszorongás, csakhogy ez a bajnak gyakori, vagy ismételt, amaz egyszeres voltát jelenti. V. ö. MELLSZORONGÁS.
MELLSZÖRP, (mell-szörp) ősz. fn. Általán,
mindenféle szörpnemü szer, gyógyszer, melyet bizonyos mellbajok ellen használnak.
MELLTAJOK, (mell-tajok) ősz. fn. Kemény,
pajzsforma lemez, a tekenősbékák mellén.
MELLTAKARÓ, (mell-takaró) ősz. fn. Széles
ért akármiféle ruhadarab, mely a mellet födi, különösen, mely meghűlés ellen való.
MELLTAPASZ, (mell-tapasz) ősz. fn. Széles
ért. gyógytapasz bizonyos mellbajok ellen. Különösen a nők fájós emlőire való tapasz.
MELLTEJ, (mell-tej) ősz. fn. Mellbajok ellen
használt gyógyszer neme, tejalakban készítve. (Emulsio pectoralis).
MELLTISZTÍTÓ, (mell-tisztító) ősz. mn. Általán, mi a mellet, a tüdőt holmi rósz nedvektől megtisztítja. AfeUtittttíógyógytterekfitalok. (Expectorantia).
MELLTU, (mell-tü) ősz. fn. Tttféle eszköz, vagy
ékszer, melylyel a mellruhát megtüzik, illetőleg a
mellet díszítik. Arany, gyémántot meUtíí.
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MELLTYŰ, (mell-tyü) fű. tt. melUyü-t. A köz
divata kettyü hasonlatára alakított új szó s ám. mellrnha, melltakaróul alkalmazott posztó-, vászon-, bőrstb. darab.
MELLUSZONY, (mell-uszony) ősz. fii. 1. MELLSZÁRNY.
MELLÜREG, (mell-üreg) ősz. fa. Üreg vagyis
öblös tér a mellcsontok, oldalbordák és hátgerincz
között, melyben a szív, a tüdő stb. fekfisznek.
MELLÜREOVÍZ, (mell-üreg-víz) ősz. fa. Azon
víznemü kóros nedv, mely bizonyos vízkór kifejlődésekor a mellüregben öszvegyfil.
MELLVAS, (mell-vas) ősz. fa. Mellet takaró
pánczél vasból, máskép : melléért.
MELLVASAS, (mell-vasas) ősz. fa. Mellvassal
födött, takart, fölszerelt; vértes. Mtttvatat nehéz lovagok. V. ö. MELL VAS.
MELLVÉD, (mell-ved) ősz. fa. A várerődítésben így nevezik a falúak, s bástyának felső részét,
mely mintegy mellig ér, s az illető örseregnek vedül
szolgál az ostromlók lövései ellen.
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teletre emel; de a belőle származott igeuév méltó önhatólag használtatik, pl. tiszteletre méltó hazafi, aki
megérdemli, hogy tiszteletre emeltessék. V. ö. MÉLTÓ.
Az igeuevek értelmének ilyetén átalakulása nyelvünkben igen divatos, mint iróasttal nem olyan asztalt
jelent, mely ír, hanem melyen írnak; ttdntó/öld, oly
föld, melyet szántanak, nem pedig, mely szánt; ilyenek : stakantókotár, váltópénz, katzálórét, vetőmag
stb. Ezen igéhez alhangu képzők és ragok járulnak,
de tudjuk, hogy az éles önhangzók, ú. m. t, i, é s e
mellett ez sokszor megtörténik nyelvünkben, mint az
l-re nézve a ctéda, léha, détua, béka, véka, méla, téxtla,
dévaj, séta, s több ily szók bizonyítják. Arra is van
elég példa, hogy némely törzs néha magas, néha mély
ragokat és képzőket vonz magához, pl. lik, likat,
likat, likatzt és lék, léket, léke* ; csittől és csittel; utáltán és esetten ; ébred és a székelyeknél: ibrad ; csira,
átírat, csirát, és Szabó Dávid-nál: csire, etirét, csiréz ;
derék (mn.), derekat és derékét stb.
MÉLTA, (mél-t-a) régies mn. fokozva : méltóbb.
Jelentésére nézve ugyanaz, mi az igenév méltó, azaz
MELLVÉDFAL, (mell-véd-fal) ősz.fa.1. MELL-érdemes rá, hogy bizonyos állapotra juttassák, különösen, hogy erkölcsi jutalma vagy büntetése érdeme
VÉD.
szerént
kijárjon neki. Hogy méÜák (méltók) Ügyetek
MELLVÉRT, (mell-vért) ősz.fa.L. MELLVAS.
eUávoztatnotok mind eteket. (Miinch. cod. Lak. 21.).
MELLVÉRTES, (mell-vértes) ősz. mn. ésfa.1. Méltókat (méltókat) vttttink mii müvelkedelönk sterént.
MELLVASAS.
(U. o. 23.). Innen szármacik a határoló méltán, (méltaMELL VEZETÉK, (mell-vezeték) ősz. fa. 1. an), mint nx#tó-ból: méUóan ; fokozva, méltóbban (digTÁPCSŐ.
nius).
MELLVÍZKÓR, (mell-víz-kór) ősz. fa. A vízMÉLTALMA8, (mól-t-al-m-as) mn. tt méltalkórnak azon neme, midőn a víz a mellüregbe gyűl
mat-t, v. át, tb. —o*. Bizonyos érdemhez mért, vagy
öszve.
illendőségbe/, szabott, olyan, mint valaki megérdemli.
MELLVÍZKÓROS, (mell-víz-kóros) ősz. mű.
Méltalmaibánátmód, megkWnböttetés, tittteltt,j*talom.
Ki mellvízkórban szenved. Melloítkóros betegek.
MÉLTALMATLAN, (mé'l-t-al-m-atlan) mn. tt
MELLVÍZKÓRSÁG, (mell-víz-kórság) ősz. fa.
méUalmatlan-t, tb. —ok. Méltalom nélkül való, *z ér1. MELLVÍZKÓR.
demet vagy illendőséget nem tekintő, a kellő erkölcsi
MELLY, fa. 1. MELL.
tiszteletet elmellőző. Méltalmatlan (löljáró, ki alattvaMELLY, névmás, 1. MELY.
lóinak jó magamteletét Ügybe tem vetri. MéÜalmtUlan
MELLYÉK, fn. 1. MELLÉK.
úr, ki hil ttolgoját toka meg nem dictéri. A nép gyakMELLYES, mn. 1. MELLES.
ran méltalmatlan átok iránt, kik magukat érette felMELLYESZT, áth. 1. MELLESZT.
áldották. V. ö. MÉLTALOM. Határozóikig ám. mélMELLYIK, 1. MELYIK.
talom nélkül, méltalmatlanul.
MÉLT, (mél-t) elavult áth. melyből méltó, mélta,
MÉLTALMATLANSÁG, (mél-t-al-m-atían-aág)
méltán, méltalom, méltat stb. származnak. Törzsöké
fa.
tt.
méltalmallantág-ot, harm. szr. —a. Azon tény,
mii v. mel, melyből t képzővel lett mél-t, mint a tű,
melyet
valaki elkövet, midőn más iránt illő méltalomöl, kel, m, vál (ik), ál (ik) gyökökből tü-t, Sít, ktl-t,
kSl-t, vál-t, al-t (olt). Mi a mél törzsök eredeti jelen- mal nem viseltetik. Ez inkább az erkölcsi gyöngédtését illeti, legvalószínűbb, hogy ugyanaz emel igével; ség, és érdem elismerésének hiányára vonatkozik, s
ugyanis ha a mél származékait öszvehasonlitjuk, aztű- nem foglal magában oly sérelmet, mint a méltathmság.
MÉLTALMATLANUL, (mél-t-al-m-atlan-al) ih.
nik ki, hogy alapfogalom bennök emeltedét, mi szerént
mél v. mel ám. valamire emelkedik, mélt pedig ám. vala- Méltalomra, érdemre vagy illendőségre nem tekintve.
mire emel. De ezen alakban mint ige elavult, s he- Méltalmatlanul bántak velem.
lyette a kettős cselekvést vagy miveltetést jelentő
MÉLTALOM, (mél-t-al-om) fn. tt méltóimat,
méUat jött divatba, így keletkeztek a járt v. járat barm. az. —a. Oyöngédebb erkölcsi elismerése valahelyett jár-tat; ült v. Met h. Ültet; bukt v. bukat he- mely érdemnek ; illendőség, mely ly e l más iránt ha
lyett buktat; nyugt v. nyugat h. nyugtat stb. E sze- nem is jogi, de erkölcsi kötelességből tartozunk, varént mélt eredetileg átható ige, s ám. valakit emelke- lamint azon erkölcsi tisztelet, melylyel valakit
dett állapotra, különösen erkölcsi fokra juttat, tisz- illetünk.
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MÉLTÁN, (mól-t-a-an v. mél-t-ó-an) ih. fokozva
méltóbban, v. méltóbban. Amint megérdemli, erkölcs
magaviseletébe* képest Méltán jutalmazni, büntetni,
dicsérni, rágalmazni valakit. „Méltán szenvedjük ezeket, mert vetkeztünk." (Káldi. Mózs. L k. 42. r.) v.
8. MÉLTA.
MÉLTÁNY, (mél-t-a-any) fa. tt méltány-t, tb.
—ok. Új alkotási! szó, méltányot, méltányol, méltánylás, méUánylat származékaival együtt Ami erkölcsi
érdemhez, különösebben bizonyos erkölcsi alaphoz
vagy illendőséghez (bár nem a szigorú joghoz) mérve
történik. Másképen : méUalom.
MÉLTÁNYLÁS, (mél-t-a-any-ol-ás) fn. tt. néllánylás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit méltányolunk. V. ö. MÉLTÁNYOL.
MÉLTÁNYLAT, (mél-t-a-any-ol-at) fh. tt. méltánylat-ot, harm. szr. —a. Bevégzett cselekvés, mely
által méltányoltunk valamit. V. ö. MÉLTÁNYOL.
MÉLTÁNYOL, (mél-t-a-any-ól) áth. m. méltá*yol-t, v. méltánylott, htn. —m, v. méltánylani. 1)
Valamely tettnek erkölcsi érdemét erkölcsi kötelességérzetből elismeri, s mint olyat bizonyos jutalomra,
tiszteletre érdemesnek tartja. V. ö. MÉLTANY. Méltányolni a jó hazafiak áldozatkészségét. 2) Valamit il
lőnek tart, helyesel, megvallja, hogy méltán történik
valami.
MÉLTÁNYOS, (mél-t-a-any-os) mn. tt mélfányos-t, v. —át, tb. —ok. Ami méltán, érdemhez il
löleg történik, mi a gyöngédebb erkölcsi illendőséget
kielégíti. Méltányot fogadat, bánásmód. Méltányot
tisztelettel viseltetni az érdemes férfiak iránt.
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MÉLTATÁS, (mél-t-at-ás) fa. tt méUatás-t, tb.
—o*, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valakit
valamire méltatunk. V. ö. MÉLTAT.
MÉLTATLAN, (mél-t-at-lan) mn. tt méUatlan-t,
tb. —ok. 1) Ki bizonyos megkülönböztetésre, előmozdításra érdemetlen, nem méltó. Jutalomra, hivatalra méltatlan. A megrögzött gonosztevő méltatlan a
kegyelemre. 2) Illetlen, igazságtalan, meg nem érdemlett Méltatlan 'bánásmód, megvetés, elmellötés. Méltatlan büntetet. Ne légy méltatlan át érdemet férfiak
iránt. Határozóilag ám. méltatlanul.
MÉLTATLANKODÁS, (mél-t-at-lan-kod-ás)[fa.
tt méltatlankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki másokkal méltatlanul, illetlenül,
igazságtalanul bánik.
MÉLTATLANKODIK, (mél-t-at-lan-kod-ik) k.
m. méltatlankod-tam, —tál, —ott. Állapító ragu viszonynéwel ám. valakin olyasmit követ el, mit meg
fiem érdemlett, illetlenül bánik valakivel, igazságtalan iránta. A diódáimat ellenség gyakran ás ártatlanokon méltatlankodik.

MÉLTATLANSÁG, (mél-t-at-lan-ság) fa. tt
méltatlanság-ot, harm. szr. —a. 1) Azon sértő tény,
mely által valaki érdeme nélkül megbántatik. Az Üldözőbe vett hazafiak tok méltatlanságot szenvednek. 2)
Tulajdonság, melynél fogva valaki érdemetlenné teszi
magát valamire. Méltatlansága miatt elmellötötí hivatalnok.
MÉLTATLANUL, (mél-t-at-ían-ul) ih. Nem érdem szerént, a nélkül, hogy méltó volna. Méltatlanul dicsérni, gyalázni, Jutalmazni, büntetni valakit. MélMÉLTÁNYOSAN, (mél-t-a-any-os-an) ih. Mél- tatlanul bánni valakivel. V. ö. MÉLTATLAN.
MÉLTÓ, (mél-t-ó) mn. tt mélíó-t. Eredetileg
tányos módon, illőleg, érdemhez mérve. V. ö. MÉLigenév, az elavult mélt törzsöktől. V. ö. MÉLT. 1)
TÁNYOS.
MÉLTÁNYTALAN , (mél-t-a-any-talan) mn. Felható ragu viszonynéwel ám. valamire érdemes, és
Méltány nélküli, érdemhez erkölcsileg nem mért; il- pedig erkölcsi magaviseleténél fogva. Tiszteletreméltó
letlen. Méltánytalan elmellötés. V. ö. MÉLTÁNY, férfiú. Jutalomra, dicséretre, előléptetésre méltó vitetek.
MÉLTÁNYOS. Határozóként ám. méltányra való te- Feddésre, büntetésre méltó. Szeretetre méltó gyermekek.
2) Erkölcsi tekintetben valakihez illő. E* rangodhoz,
kintet nélkül.
MÉLTÁNYTALANSÁG , (mél-t-a-any-talan- állasodhoz méltó cselekedet volt. Hoztad méltó emberek
társaságát keresd. 3) Határtalan módú viszonyigével
ság) fn. 1. MÉLTALMATLANSÁQ.
MÉLTÁNYTALANUL, (mél-t-ány-talan-ul) ih. ám. érdemes, megérdemli. Méltó hallani öt, mily szépen
szónokol. A ritkaságok gyűjteményét megnézni valóMéltányra való tekintet nélkül.
méltó. Erről szólam sem méltó. A vén eb ugatására
MÉLTAT, (mél-t-at) áth. m. méUat-tam, —tál,
—ott, pár. méltass. Valakivel érdeméhez illőleg bá- méltó kitekinteni. (Km.). A Nádor-codezben annyi is
nik, vagyis, a tiszteletnek, megkülönböztetésnek bi- mint kegyes, kegyelmes : „Hogy az úristen legyen
zonyos fokára juttatja, emeli. Hogy magasztalait je- méltó (dignetur) a te szarándékoddal és irgalmassálent, kitetszik onnan, mert felható ragu viszonynevet fot tenni.." Hogy a méltó szóban alapfogalom az ervonz, pl. hivatalra, tisztségre méltatni. Úri baráttá- kölcsi emelkedés, 1. MÉLT. Ugyan ily fogalmi rokongára, bitodalnára méltatni valakit. Közelítő ragu vi- ság szerént a hellénben áfoi ám. vezetem, vezérlem;
szonynéwel ám. valahová menet, járat, juttat Át alsó érdemesnek tartom, és a^tog, érdemes, méltó.
rendű vendégeket úri asztalhoz mutatni. Méltasd ide
MÉLTÓKÉPEN, (méltó-képen) ősz. ih. L. MÉLám. nyújtsd ide. Dolgokra vonatkozva ám. érdemes- TÓLAG.
nek találja, hogy valamit tegyen vele. Levelemet ölMÉLTÓL v. MÉLTÓL, (mél-t-ó-ol v. mél-t-ol)
vatásra sem méltatta. A külföldi utat arra sem mél- áth. m. méltól-t. Elavult igealak, melyből a szinte eltatta városunkat, hogy jegyzetei kVzt megemlítette volna. avult méUóltatik, s méltóUcodik eredtek. Egy értelmű a
Elemzésére nézve 1. MÉLT.
méltat igével, s ám. méltóvá tesz valamire. Benigna
29
AKAD. HAOT MÓTÍB W. KOT.
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asszony, vagyis Kinizsyné imakönyvében : „Méltóljál meg hallgatnod engömet." A Nádor-codeiben :
„Méltóina S neki megjelenteni." A Bécsi codexben :
„És méltóinál engemet zarándok némberiet esmerned."
A Bécsi codeiben és Kinizsyné imakönyvében mintha
ikes ige volna : méltólik.
'MÉLTÓLAG, (mél-t-ó-lag) ih. Valakinek érdemeihez mérve; illő módon.
MÉLTÓLKODIK, (mél-t-ó-ol-kod-ik) k. m. méltólkod-tam, —tál, —ott. Némely régieknél, pl. Kinizsyné imakönyvében ám. méltói; 1. ezt.
MÉLTÓLTAT, (mél-t-ó-ol-tat) mivelt. Elavult
ige, ám. a mai méltóztat, azaz méltat, érdemeinél fogva,
vagy kegyelemből valamire juttat L. MÉLTÓZTAT.
MÉLTÓLTATIK, (mél-tó-ol-tat-ik) elavult k.
A Góry-codexben 48. 1. Hogy méltóUatnék nekie meg
jelonteni, ugyan azt jelenti, mit a mai divatos méltóztatík. A Nádor-codezben azt is teszi : méltó legyen.
„Igaz hitbe méltóltassék temiattad (teáitálad) meg
erösűlni.u V. 6. MÉLTÓL.
MÉLTÓSÁG, (mél-t-ó-ság) fa. tt. méltótág-ot,
harm. ezr. —a. Általán, a tiszteletet követelő' érdemnek nagysága, sokasága, fensége. Ide tartoznak mindazon külső'jelek és tulajdonságok, melyek a magasabb
nemű érdemnek kitüntető bélyegei. Az erénynek, önmegtagadásnak, feláldozásnak méltósága előtt meghajolni. E nagy férfiú arctan, s minden léptén, nyomán
bizonyos méltóság ömlik el. Méltótággal teljét magatartás. Különösen jelenti az embernek az oktalan állatok fölötti lényegét. Emberi méltóság. Az emberi észnek méltósága. Polgári és társadalmi viszonyban ám.
magas rang, mely különös tiszteletet igényel. Világi, egyházi méltótág. FS méltóságra jutni, emelkedni.
Akármety dicsőséges méltóság tidSoel megvénül. (Km.)
Második, és harmadik személyben mint rangczim
használtatik oly egyének irányában, kiket a méltóságot nevezet megillet Méltóságod alázatos szolgája. Kérem Méltóságtokat. Ö méltósága, a megyei főispán. A
megyei piltpOk 8 méltósága. Nagy melléknévvel öszvekötve : nagyméltóságu a belső titkos tanácsosok
críme (ezcellentissimus) ; f& melléknévvel pedig : föméttóságu a nem uralkodó házból való herczegek czfme
(celsissimus). V. ö. MÉLTÓSÁGOS.
MÉLTÓSÁGOL, (mél-t-ó-ság-ol) áth. ín. méltóságol-t. Valakit ,méltóságos' czímmel illet vagy
tisztel.
MÉLTÓSÁGOS, (mél-t-ó-ság-os) mn. tt méltóságos-t, v. — át, tb. —ok. 1) Általán, méltósággal
bíró, ki belérdemeinél fogva, mint mások fölött levő
vagy fenséges külsejénél fogva bizonyos tiszteletre
gerjeszt Méltóságot magatartásu, erktilctU, beazédil,
arctu, tekintetű férfi. 2) Tárgyakra alkalmazva ám.
nagyszerű, fenséges, a maga nemében bámulatos, tekintélyes. Méltóságot ó kori egyház. Méltóságáé Duna.
3) Társadalmi ért. rangczim, mely bizonyos főrangú
születésUeket, és hivatalnokokat illet, milyenek a)
a grófok és bárók; b) a püspökök, s némely más fő-

papok, pl. a pannonhegyi főapát, a jászói prépost;
c) a főispánok; d) a cs. kir. kamarások, udvari tanácsosok, alsóbb királyi törvényszékek elnökei, Hétszemélyestábla közbirái stb.
MÉLTÓSÁGOSAN, (mél-t-ó-ság-os-an) ih. Oly
módon, mely bizonyos erkölcsi méltóságra mutat; fenségesen, nagyszerűen, tiszteletet gerjesztőleg; pompásan, fényesen; magas ranghoz, álláshoz illöleg. V.
ö. MÉLTÓSÁGOS.
MÉLTÓSÁGOST, (mél-t-ó-ság-os-t) ih. Eléfordul Kinizsyné imakönyvében : „Méltóságost engem
meghalgass", hol ám. kegyesen vagy kegyelmesen ;
valamint ,méltó' szónál is láttuk hogy régente azt is
jelentette: kegyes, kegyelmes. Alkotására nézve olyan
mint örömest, vegyest.
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MÉLTÓZTAT v. MÉLTÓZTAT, (mél-tó-oz-tat)
mivelt m. méUóztat-tam, —tál, —ott, pár. méUóatats.
Megegyezik vele az elavult méltóitól, s ám. valamire
méltat, érdemeinél fogva, vagy kegyelemből valamire
juttat, vagy fölemel valakit A fejedelem a jelet férfiakat különös kegyelmére méltóztatta. Hasraáltatik tájszokásilag rövidített o- val méltoetat.
MÉLTÓZTATIK, MÉLTOZTATK, (mél-tó-oztat-ik) k. m. méUóztot-tam, —tál, —ott, pár. méltóstatsál. Kegyelemből, hajlamból, jóakaratból méltónak
tartja tenni valamit. Nemesebb ért mondatik fejedelmi, vagy fő rangú személyekről. Ö Felsége méltoztatott bennünket magot látogatásával megörvendeztetni.
Méltoztatiék Nagyságod e folyamodványt elfogadni.
Udvariasságból kínáló, vagy kérő ige gyanánt használtatik alsóbb rendű személyek irányában is, tessék
helyett. Innen származhatott az ily hibás beszédmód : méltoztaisék aa úrfnak) leUlni, minthogy a tessék tulajdonító ragu viszonynevet vonz : tették önnek leülni.
MELY, (1), (me-ly) kérdő névmás, melléknévi
minőségben ; melynek közelebbi gyöke : me ; s rokona
a kérdő mi t és ennek származéka a kérdő mily f A
lényeges különbség a mely és mily között az, hogy
,mely' alanyra, ,müy' pedig az alany minSségére vonatkozik; a ,mely' azt kérdezi: ki vagy mi f a ,mily' pedig azt tudakozza -.miféle tulajdonságú t A ,mely* kérdésnek megfelel : ez v. ős, a ,mily'-nek : üy v. oly,
vagyis, az első kérdésre az alanyt határozzuk meg, a
másodikra az alanynak minőségét, tulajdonságát. A
,mely'-nek latinul quis, quae, quidt nem égésien felel meg, mert a magyar ,mely* mindig csak melléknévileg használtatik ; ,mily' latinul : gualis f A mely
nagyobb határozottság okáért ik raggal: melyik f a
mily nyomatosabban : milyen? pl. mely váróiban lakói t Melyik fürdőbe menjek a nyáron f Mily tájék tetszik neked legjobban f Milyen borok teremnek a budai
hegyeken f Tájszokásilag, kivált túl a Dunán mondjak :
mellyen, mellen. Országosan is használtatik a mely
és mily ugyanazon értelemben, midőn az illető tárgy
tulajdonsága kitétetik, pl. mily magas, v. mely magas az a fa f Mily nagy v. mely nagy a Duna állaga f
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Hasonlóan egyaránt divatosnak a latin quam értelmében, pL mily v. mely hamar elmúlik ás idő ! Mily v.
mely népen megtanultál énekelni ! Mily v. mely lattan
foly o munka! Mily v. mely nagy különbség van e
két tettvér kötött ! Mily v. mely iniégre jutottunk ! E
példákból látszik, hogy mindkettőben valami határozottat jelentő alapfogalom rejlik, vagyis a miségnek
vagy minőségnek meghatározása forog kérdésben, s
e> alapnál fogra legvalószínűbb, hogy az ly képző
nem egyéb, mint a meghatározó minőséget jelentő u
U, mely megfelel e kérdésre mily v. minS tulajdonsága, jegyű, bélyegfi ? stb., pl. fekete szemű, csonka
kézit, vörös hajú, réz födeltt, stb. E szerént elemezve:
nte-U, m»-it, me-v, mi-v, me-j, mi-j, me-l, mi-l, me-ly,
mi-ly. (A kösdivatn minS öszve van vonva ebből: minemU). Dy hasonlat szerént lett a közeire matató t
gyökből»'-«, i-v, i-j, i-l, i-ly, i-ly-en; a távolra matató
o gyökből «-«, o-v, o-j, o-l, o-ly, o-ly-an. Ilyen a palóczoknál divatozó au, av, eü, év, a köz szokása ál,
el, helyett, pl. aufold, avhadnagy, etiment vagy evment.
Így fejlődtek ki a ki, be és f e gyökökből a kiü, beil,
fai, végre kil, bel, fel; mert ezek eredeti értelemben
minőséget jelentő melléknevek, pl. kil- v. kül város
ám. ki-ü város, bel részek ám. be-ü részek, fel hadnagy ám. f tű v. öszvevonva fő hadnagy. Hogy mi a
valóságos és tiszta gyök, mutatja az, hogy főnévként
csak ez használtatik, midőn ragoztatása: minek, mire,
miket, mitől, miben, miként, mikor stb. V. ö. MILY.
MELY, (2), (me-ly, eredetére ugyanaz a kérdő
,mely' névmással); viszszaható névmás, tt. mely-et.
Határozott dologra vonatkozik, ellenben mai bevett
szabály szerént a személyt viszszahozó : ki, pl. a virág, melyet küldSttél volt, elhervadt. Éten atttalt, melyen írok, nem adhatom oda. Szolgám, kiben oly igen
bitek, megcsalt. Eltávozott már át ellentég, kitol úgy féltünk való, Öszve szokott tétetni mint minden visszahozó
névmás az a matató szócskával is : amely, amelynek,
amelyet stb. Egyébiránt eredetére nézv v. ö. MELY,
kérdő, és MI, viszszahozó névmásokat.
MELY, (3), (me-ly) határozó névmás, mely személy és dolog elébe egyaránt tétethetik, és pedig elül
a matató szócskával; pl. amely ember tokot betsél, kevetet tetx. Amely f/A stüleit nem tiszteli, mátok iránt
sem viseltetik titttelettel. Amely dologba kaptál, ott
folytaid. Amely könyvet adtál, már elolvattam. Használtatik ezen öszvetételekben is : bármely, akármely,
némely, valamely, temely. Elemzésére nézve 1. MELY ;
és v. ö. KI névmást.
MÉLY, mn. tt mély-et. 1) Ami bizonyos fölvett
lapályhoz képest a föld középpontja felé alámegy,
alanyilik; ellentéte magot, csekély, lapot, igényét.
Mély tenger, folyó, tó. Mély bánya, akna, kút, gSdör,
árok. Mély fekvésű vidék, völgy. Mély alapot vetni a
hámok. Három lábnyi mély gödröt, tie »lnyi mély kutat atni. 2) Ami bizonyos kiilponttól meszsze bemegy,
benyúlik. Mély has, mely meszsze befelé nyúlik. Mély
erdő. Mély tteb, mély itb. Mély távoltág. Edényekről
ssólva, ám. magas öblii. Mély tál, mély kád, mély válu

stb. 3) Atv. ért. ami erkölcsileg bizonyos magasságról alászáll, lebocsátkozik. Mély íitztelet, alázat. Mély
hadidat. Kesergő indulatokra vonatkozólag ám. igen
elmerült, egészen leverő. Mély bánat, mély fájdalom,
mély keserv, mély. sóhajtás, mély értét, mély gyász, mély
stomorútág. Mondatik álomról is, melyből fölébredni
nehéz. Mély álomba merülni. Mákony által mély álmot ereszteni valakire. Mély lélektetet venni, ám. a mellüregnek fenekéről nehezen színi föl a levegőt. Az elme
munkálatait illetőleg ám. alapos, a dolgok végső okai
és elvei körfii járó, aeokra viszszamenő. Mély est,
mély gondolatok, mély fontolgatás, mély értelem, mély
ismeretek. Néha ám. igen elrejtett, beláthatatlan. Mély
titok. Itteni mély bSlesetég. 4) Képes kifejezéssel mély
hang, midőn azt leeresztjük, ellentéte : magot. Mély
hangon énekelni, beszélni, játszani. Használtatik főnév
gyanánt is, mélység helyett. A tenger mélyére leboctátleozni. Megmérni a kút mélyét. E f oly ónak mélyét
meglábolni nem lehet. Mind ezen jelentésekből az tetszik ki, hogy a mély szóban alapfogalom az aláttállás, lefelé hajlát, menés. Miért legvalószínűbb, hogy
gyöke azon me, melyből megy, mén származik, és törzsöké az elavult me-el, mél, mintegy menel, azaz tórább-tovább megy, innen lett az igeneves mélS, méh,
méli, végre mély, azaz menetelü, meneteles. Ily hangés fogalomrokonság látszik a hellén fta&vi; (mély),
és fintixo (megyek) között
MÉLYED, (mély-ed) önh. m. mélyed-tem, —tél,
—élt. Valamely mélységbe merül, mélységbe hat vagy
hatol; mélyen jár, pl. a hajó; különösen használtatik átv. értelemben, pl. gondolatokba mélyedni ám.
mély gondolatokba merülni.
MÉLYEDÉK, (mély-ed-ék) fn. tt mélyedéket.
Valamely mély vágaték, vagy vájadék.
MÉLYEDÉS, (mély-ed-és) fn. tt. mélyedét-t, tb.
—ék. 1) Mélységbe merfilés, mélységbe hatás, vagy
hatolás. 2) Mélyen járás, midőn hajó neműről van
szó. 3) L. MÉLYEDÉK.
MÉLYEDÉSI, (mély-ed-és-i) mn. tt. mélyedéti-t, tb. —ék. Mélyedést illető, mélyedésre vonatkozó.
Mélyedéti ttám, mélyedén jegy, a hajósoknál a hajó mélyedését meghatározó szám vagy jegy (Taachangsnummer, Taachungsziffer).
MÉLYELMÜ, (mély-elmfl) ősz. mn. Kinek gondolatai a dolgok vizsgálatában, megfontolásban, okoskodásban igen elmerültek. MélyelmU tudót, természetbúvár, bölcsész.
MÉLYELMÜSÉ0, (mély-elműség) ősz. fn. A
gondolkozó embernek azon állapota, vagy tulajdonsága, melynél fogva gondolatai, s okoskodásai nem
maradnak a tárgyak fölszinén, hanem azokat alaposan kikutatni, s megismerni törekesznek.
MÉLYEN, (mély-en) ih. Mély módon. V. ö.
MÉLY. Használtatik mindazon viszonyokban, melyekben maga a mély, pl. mélyen fekvő völgy, vidék. Mélyen lettáUani a tenger fenekére. Mélyen behatni át
erdifbf. Mélyen bevágott seb. Mélyen ásott kút. Mélyen
tisztelni valakit. Mélyen bánkódni, keseregni, gyáttolni.
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Mélyen elalunni. Mélyen gondolkodni, fontolgatni, okos- leható ereje. Álom mélysége. Estnek, gondolatnak mélykodni. Mélyen énekelni stb.
sége, ám. a dolgok alapjáig, végső elvéig menő tulajMÉLTE3ZT, (mély-észt) ith. m. mélyestt-étt donsága. Itteni böleseség, titkok mélysége, ám. elrejtett,
htn. —m T. —ént. Mélységbe vagy mélyre bocsát, beláthatatlan állapota. Szorosb ért. jelenti a víztömerít Hajót mélyestteni ám. terhelés által mélyebb megnek oly helyét, mely különösen alantabb fekszik.
járatává tenni. Átv. ért. gondolatokba mélyültem ám (Abyssus).
mély gondolatokba meríteni vagy sfilyeszteni.
MÉLYSÉGES, (mély-ség-és) mn. tt mélységét-t,
MÉLYFÖLD, (mély-föld) ősz. fn. Az ország Y. _e<( tb. -—efc. Fokozva nem használtatik, mert
némely vidékein ám. mérföld. Jelentésére és elemzé- már magában igen mélyet jelent Mélységes tenger.
sére nézve 1. MÉRFÖLD.
Mélységet pokol feneke. „Mindenem alászáll a mélyMELYE, (mely-h) fa. tt melyh-et, harm. szr. séges pokolba." (Káldi. Jób 17. 16.). V. ő. MÉLY,
—e. A madártoll szárából kinövő pehelynemfl szálak. MÉLYSÉG.
Úgy látszik, zpelyh változata. V. ö. PELYH, MOLYH.
MÉLYTISZTELETÜ, (mély-tiszteletfl) ősz. mn.
MÉLYHANG, (mély-hang) ősz. fn. Legalsóbb Ki megérdemli, hogy mély tisztelettel viseltessünk
és legerősebb nemű férfi vagy női énekhang. Küld iránta. Mélytis*telet& férfi, Kata.fi. Használtatik udvanősen, valamely több hangú ének- vagy zeneműben a rias szólító czímül is : Mélytisttektü tír / v. uram l
legmélyebbik férfihang. (Basso). Az utóbbi névre
MÉLYÚT, (mély-út) ősz. fn. Völgyi út a kétfelül
alkalmazás azért nem felel meg a tárgynak, mert emelkedő, s egymást közelérő hegyek, halmok, vagy
mindenik férfi vagy női énekhangnak vannak magas partok között A hegyek és halmok kőit kivölgyelt
közép és mély fokozatai. Szerintünk /?a*«o-nak gordó utat Győr vidékén különösen forognak is nevezik,
volna legjobb neve.
minthogy rendesen görbe hajlású szokott lenni, pl.
MELYIK, (mely-ik) kérdő névmás, tt melyik-e/. Pannonhegye körül : bádi horog, éesi horog.
Fölveszi az egy birtoku többes személyragokat :
MÉLYZET, (mély-ez-et) fn. tt. mélysel-éí, harm.
melyikünk, melyiktek, melyikük. Élünk vele, midőn a szr. —e. Mesterségesen csinált, vájt, ásott, vésett stb\
többi közöl egyet különösen meghatároztatni kérünk. mélység, befelé nyílás. Bánya, akna, alagút mélytett.
Melyik köttetek a legidősebb t Melyiktek akar velem Válu mélytete.
jönni t Melyik szobába rakjam le holmimat t Melyik ruMÉN, (I), elvont törzse a régies mend, maidén
hámat vegyem ma felt Midőn ezen szókkal: bár, akar,
(mai divat szerént: mind, minden) szókuak és szármané, vala öszvetétetik, határozatlan jelentéssel bír, pl.
zékaiknak. L. MIND alatt
bármelyik utctába menjek, mindenütt sár van. AkárMÉN, (2), 1. MEGY, ige.
melyik lovamat stivesen átengedem. Némelyik ont véli,
MÉN, (1), 1. MEGY, ige.
hogy e» könnyű dolog. Valamelyik közületek menjen ki
a rétre. Semelyik ám. egyik sem.
MÉN, (2), fn. tt. mén-t, v. —ét, tb. —éle, harm.
MÉLYÍT, MÉLYÍT, (mély-ít) áth. m. mélytí-étt, szr. — f, v. —jé. Hím ló, vagy szamár, ép, hereieden
pár. —*, htn. —ni v. —eni. Mélylyé tesz, mélyen állapotban, alsóbb nyelven: monyas, v. csddOr. Ha küleás, bevág, bemetsz. Mélyíteni a kutat, hogy több vi- lönösen tenyésztésre használtatik: hágó mén. Költfii
tet adjon. A vümosások mindinkább mélyítik át árkokat. nyelven jelent általán paripát. Stilaj méneken stáyuíMÉLYÍTÉS, MÉLYÍTÉS, (mély-ít-és) fn. tt. dotó vitetek.
mélyítét-t, tb. —ék, harm. szr.—e. Cselekvés, midőn
.Bár miként kiáltoz, hő ne! hő ne!
valamit mélyítünk. V. ö. MÉLYÍT.
Húzza őt a csepegőbe méné."
MÉLYKÚT, falu Bács, puszta Fehér m.; helyr.
Cz. Remete Péter.
Müybít-ra, —ön, —ról.
Mi e szó elemzését illeti, valamint monyas a mony,
MÉLYMÉRŐ, (mély-mérő) ősz. fn. Egyik végén
csődör a cső, (csév, esek) gyököktől, mint ezen hímólomneheiékkel ellátott zsineg, melylyel a vizek mélyállat lényeges jegyeitől vette nevét; valószínűen a
ségét szokták mérni és meghatározni.
mén szóban is oly minőség alapfogalma rejlik, mely
MÉLY-NÁDAS, falu Temes m.; helyr. —Nádas- a hímállat tulajdona. Véleményünk szcrént gyöke ásón
ra, —ön, —ról.
me, melyből a megy, és mén származnak. A me oly
MÉLYREHATÓ, (mélyre-ható) ősz. mn. A do- tiszta gyök, mint a test, vest Üst igékben a te, ve, U,
t
log mélyét, alapját fürkésző, értő.
mint a me-het származékából kitűnik. A me gyökből
MÉLYSÉG, (mély-ség) fn. tt. mélység-ét, harm. keletkezett az igeneves meo v. mee, ösrvevonva mé,
sir. —e. l) Bizonyos tárgynak, nevezetesen helynek mint veS, vő, vé{ neö, no, né; fe,feS, /S, fét ás * pedig
tulajdonsága, melynél fogva mélynek mondatik, vala- kifejlett hang, mint nrf-ből lett nén, tó-ből lett
mint ezen tulajdonságnak mértéke és foka. Tengernek, tén,p\. ténféreg, így lett az eleve eleven, mereve meretónak folyónak mélysége. Völgynek, kútnak, ároknak, ven, halává halavan halavány, ő ön, é én (ego), ke
aknának, bányának mélysége. Négy lábnyi, Mst Obtyi 'tény, s több mások. E szerént mén ám. menő, (kanmélység. Megmérni a tfngtr mélységit. 2) Atv. ért ér- ócára menő), hágó, mely utóbbi szó ez értelemben
telem, bánat, fájdalom mélysége, ám. szivnek fenekéig szintén divatozik. Ezen alapfogalomban rokon houi
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a kúton levő min v. meny, vagyis azon rúd, mely a
kútagas hátára fektetve felnyúlik, fölmegy. Innen
lehet megfejteni a Ménfő elöhegy nevét is Győrvármegyében, mely épen ott fekszik, hol a Bakonyság
legkulsőbb foka kezdődik, tehát azon szelíden emelkedő halom, mely kezdetét teszi a bakonyi oromzatnak az úgynevezett magyarországi kisebb sík*ág feIfiL Valamint tehát a vicéknél a/8 azok eredetét,
kezdetét teszi, pl. Tapolczafb', Sárfö, hasonlóan Ménfő,
ám. a menetel keidete, eleje a Bakonyság felé. A mén
megvan az ostormén nevű cserjét jelentő szóban is,melynek veszszőji ostornyélhez hasonló sudarnak,miszerént
a rtyél v. nyel és mén v. meny rokonértelmüek, mert
amaz gyöke a meglágyított né v. ne mely növést, fölfelé sarjadzást jelent, milyen a falevél, a gyümölcs
nyele, és a kukoriczanyél, sőt a szerszámok nyele is
hasonlat szerént úgy tekintetik mintha az illető szerszám kinövése volna.

csak a második vesz föl: mendemondát, mendemondák
stb. Alaptalan, szájról szájra adott vak hir, haszontalan
mesebeszéd. Nem kell minden mendemonddnakjhitelt
J adni. Piadi, fonóháti mendemonda. & csak mendemonda. Ilyféle értelemben használtatik a temondad, és temondádtág. Alsóbb nemei : Kcsüocti; tricsitracti,
teretura, tere/ere. Ily alkotásnak : hetlakotla, ctelecsala, kelakóla, genyegttnya, retyerutya stb.

MÉNBÉR, (mén-bér) öm. fa. Bér, melyet a
méntől fizetnek, midőn valamely ktaczát meghág, valamint a hágó bikától fizetett díjat Wfcop<<*«.nek nevezik.
MÉNCS, fn. tt ménes-ét, l. MÉCS.
MÉNCSÉBÉDIK, (méncs-ér-éd-ik) k. m. ménctéréd-étt. Mondják szemekről, melyek a sok ivás vagy
sírás következtében mécs (ménes) gyanánt kiveresednek, vagy ferdén pislognak. Ha valami nem tetstik
neki, mindjárt elméncteredik, mondják az elkényesfilt
anyás gyermekről, aki ha kedvét be nem töltik, mindjárt mérgesen sír, és száját elvonva rút képet csinál.
(Kriza J).
MENCSHBLY, falu Veszprém m.; helyr. Menetkely-re, —én, —rol.
MÉNCSIKÓ, (mén-csikó) ősz. fn. Csődör csikó,
hím csikó, melyet ki nem heréitek. A nőstény neve:
kanctaeiikó.
MEND, MENDEN, régiesen a mai mind, nhtden
értelmében : „És mend paradizumben valov gyimölesöktől monda neki élnie." „Nem heon (= csupán)
magánek, gye mend fajának halálot evek." Régi halotti
beszéd. „Meghírhevék mend a földön." „Menden ország
önnön benne megoszlatott, megpusztóltatik." Münch.
cod. E szóban azon éles e rejlik, mely némely szavainkban i-vel cserélődik fel, mint : geleszla giliszta,
*uget mget stb., 1. Második Köt. 6. 1. Eredetére nézve lásd : MIND.
MENDE, fala Pest m.; helyr. Mcndé-re, —n,
—rSl.
MENDÉGEL, (men-ed-ég-el) gyakori, önh. m.
mendégel-t. Folytonosan, de kényelmes, nem siető
léptekkel megyén. A mesés elbeszélésekben nagy divata van. Mentek, mentek, mendegeUek. Ez igében kétszeres gyakorlati képző létezik, ú. m. AZ ég és el;
hogy e második is bír folytonos, vagy gyakorlatos értelemmel, tanúsítják a tépdel, szegdel, szeldel, járdái,
furdal, fával, ömöl stb. igék.Tájdivatosan: mendégü.
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MENDÖ, a Góry-codexben meddő (ám. terméketlen) helyett áll: „Más feleséget hoza és ez mendü
len." Az n csak közbeszuródott, mint ugyanezen codexben .maradjon* helyett marangyon' áll.
MÉNÉ, MENI, régies Írásmód szerént ezek
helyett: mennyi, és mihelyt.
MENEDÉK, (men-ed-ék) fn. tt. menedék-ét, barm.
szr. —f. 1) Állapot, melyben az van, ki bizonyos
bajtól, veszélytől eltávozott, továbbá azon hely, hová
valaki a bajtól, veszélytol távozva elvonult, és ahol
biztosan van. Üldözői előtt nincs sehol menedéke. Hol
keressek menedéket ily vettélyben • BvAot menedéket
találni. A vadon erdők sűrűjében keresni menedéket.
Innen átv. ért jelent oly irományt, mely valakit bizonyos kötelezettségtől felold, szabaddá tesz, milyen
pl- «. kifizetett adósságról adott nyugtatvány, melyet
a régiét ^jene^ífcfeüiS-nek is neveztek ; jelent továbbá
oly irományij-qjely bizonyos helyre utazónak hiteles
biztosítékot ad, ^y^ semmi bántalma nem leszen,
némely régieknél, miniKi^itainü giuievfl a német
Oeleitsbrief után. 2) Hágó, vag^.^,
vezető út, melyen fölmenni kényelmeset^ jjjpen
nedékes ám. meneteles. E második jelentésből v
hogy gyöke a tovább haladást tevő mén; de ugyanezen értelem és gyök rejlik az első pont alatti menedékben is, mert bizonyos baj ellen menedéket keresni,
ám. attól elmenni akarni, és menedéklevelet (nyugtát)
adni valakinek ám. a kötelezettet feloldani, s mintegy
szabad menetelt engedni neki; menedékkvéttel utamti,
ám. szabadon menve. Elemezve: men-ed-ék az elavult
méned törzsöktől, mint a marad, halad, enged, töred,
szöved stb. önható vagy elvont törzsőkőktől : maradék, haladék, engedek (eny), töredék, sztoedék stb. V. ő.
MENT, MENTSÉG.
MENEDÉKES, (men-ed-ék-és) mn. tt ménédékés-t, v. —ét, tb. —ék. Amin fölmenni nem nehéz,
meneteles; ellentéte : meredek. Különben a menedéket
és lejtSs egy viszonyban vannak, mert ami menedékes
a fölmenőnek, ugyanaz lejtős a lemenőre nézve, tíenedékes hegyoldal. Menedéket mélyut, hágó, lépcső.
MENEDÉKESEN, (men-ed-ék-és-en) ih. Kényelmesen hajolva fölfelé. Viszonyban áll vele : lejtősen. Menedékesen fölvetetS, és lejtősen alánálló hegyi ttó. V. ö. MENEDÉK, MENEDÉKES.

MENEDÉKESSÉG, (men-ed-ék-és-ség) fn. tt
menedékéstég-et, harm. szr. —e. Az emelkedett helynek tulajdonsága, vagy állapota, melynél fogva kéMENDEMONDA, (mende-monda) ikerített fn., nyelmesen lehet rajta fölmenni. Viszonyban van vele
milyenek száma nyelvünkben igen nagy. Ragokat a lefelé menésre vonatkozó lejt&sség.
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MENEDÉKGÖDÖR, (menedék-gödör) ősz. fa.
Gödör, vagy lik, hovi az üldözőbe vett vadak, nevezetesen rókák menekülni, és elbújni szoktak.
MENEDÉKHELY, (menedék-hely) ősz. fii. Széles ért. minden hely, hová az üldözött ember, vagy
vad elbuvik üldözői elől. Szorosb ért. törvény vagy
szokás által szentesített hely, hol az oda menekvő
Üldözött emberek a bántalom ellen biztosítva vannak.
Ily menedék helyeket tűzött ki Mózses bizonyos bűntettesek számára, az üldözők boszuja ellen. A régi
hellén és római korban, sőt a keresztény világban is
léteztek ily sérthetien menedékhelyek. (Asylum).
MENEDÉKIRAT, (menedék-irat) I. MENEDÉKLEVÉL.
MENEDÉKLEVÉL, (menedék-levél) ősz. fn. 1)
A régieknél és Szabó Dávidnál is nyugtatvány, mely
által valaki az adóssági, tartozási kötelességtől stb.
fölmentetik. 2) Szabad útlevél, mely a járókelőt bántalom ellen biztosítja, s engedelmet ad neki bizonyos
helyre vagy helyekre menni, és ott tartózkodni. V. ö.
MENEDÉK.
MENEKÉDÉS, (men-ek-éd-és) fh. tt. menekfdé»-t, tb. —(t, harm. szr. —e. Némi szenvedő állapottal párosult cselekvés, illetőleg törekedés, mid*1
valaki bizonyos bajtól, veszélytől, üldözéstől -egszabadulni iparkodik. V. ö. MENEKÉDIK.
MENEKÉDET, (men-ek-éd-e*> &»• «• menekédetet. A Tatrosi codexben a>»- mentség.
MENEKÉDIK, (-««n-ek-ód-ik) k. m. menekédfa.
fái
MI. Bizonyos bajtól, veszélytől, üldözfa*K> «'«>• szabadulást keresve eltávolodik, eliparkodik. Minthogy ezen ige a honnan t és mitől t kittit f
továbbá a hova f kérdésekkel áll viszonyban : innen
egyfelfil távolító és leható vagy kiható, másfélül közelítő vagy felható és beható ragu viszonyneveket
vonz, pl. Mentégéitől jó barátihoz menekedik. Budáról Bécsbe, a honból idegen ortzágba menekedni. Atv.
ért. bizonyos tehertől, kötelezettségtől, ügytől, betegségtől stb. szabaddá lesz. Adóttágtól, kelletlen hivataltól, uolgálattól megmenekedni. RögtVtt, ét eladóit
fejfdjdtomtól nem vagyok képet menekedni.
MENEKSZIK, (men-ek-esz-ik) k. Rendhagyó
ige, minthogy ily alakban csak a jelentő mód jelen
idejében ragoztatík, többire nézve a menekedik áll
helyébe. A menekvS igenév, és menekvés fn. sajátságos származásnak. Hasonló tulajdonságnak a cselekszik, törekttik, több másokkal együtt. L. MENEKÉDIK.

helyett, vagy v által helyettesítve, mint föntebb. Értelmére nézve 1. MENEKÉDÉS.
MENÉL, (men-él) gyakor. önh. m. menü-t.
Molnár A. szótárában fordul elé, ezen értelemben:
mendegél, járkál. Élt vele Pázmán, Kalauzában, só't
maiglan élnek vele a palóczok. Egyébiránt az ily
végzetfi, s gyakorlatot jelentő igék eredetileg rövidek,
mint mendegél, járdogal, futosgal, keresgél; tehát
amaz is menet, mely csak egyszerű gyakorlatot jelent, midőn a mendegél igében kétszeresen forddl elé,
t. i. az ég és el képzőkben. Hasonló alkatú a járat
ige is, mely a Tisza mellékén van szokásban.

MENEKVÉS, (men-ek-v-és) fn. tt menekvéft,
tb. —ék, harm. szr. —e. Hasonló alkotásnak : ctelekvét, tSrekvét, nyugvát, fékvet, alvát, evét, ivat, és
több mások, melyeknek törzsökéiből az tt képző elmarad, és pedig vagy minden pótlék nélkül, mint a
régieknél ólát, fékét, nyugat; alvát, félevét, nyugodt

küld, hogy menjen valahova; menni parancsol, bocsát. Mondják a felsőbbségek rendeletéről is: rendelt tét menettteni. A Bécsi codexben levő menetelek („és
meneszlek tégedet — sponsabo te — én magamnak
örökké") úgy látszik, hogy a t kihagytával ám. menettílek ; de lehet menyesldc is; V. ö. MENYEZ.
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MENÉS, (mén-és) fn. tt. ménét-1, tb. —ék, harm.
szr. —e. Azon folytonos mozgás, melyet a lábain
haladó állat helyről helyre tesz. Fölveszi mind azon
igekötőket, melyeket a törzsige mén, pl. kimenet, bemenet, fölments, lemenét, elmtnét, átmenet, ttétmenét,
öttvemenés stb. öszvetéve : férjhetmenét, hazamenét,
hasmenés, ttembemené'. Menetre sürgetni, bütatni, menetben akadályát** valakit. Jelent bizonyos czélnl kitűzött utat •*• Még egy menetem >-an, melyet el keH
négesn**. V. ö. MEGY és JÁRÁS.
MENÉS, (mén-és) fn. tt. ménét-t, tb. — ék, barm.
szr. —e. Szoros ért. szaporításra szánt, igátlan kanczákból álló, s egy vagy több hágó ménnel ellátott
lónyáj. Ciáttári, királyi, bábolnai, metöhegyeti, wrodalmi ménetek. Menetből kifogni a csikót. Azon kerített hely a szabadban, hová a ménest időnként behajtják, kardm, vagy okol. Ki a ménest őrzi, ctikót.
Szélesb ért valamely községnek együtt legelő lovaiból álló nyáj. A heverS lovakat Tdhajtam a, menetre.
A népmesékben holmi tündér ménesekről gyakran
fordul elé szó, melyekben rendesen a legkóczosabbik
a valódi tátos. A vasorni bábának rézménese van, mely
nem egyéb, mint lovakká alakult saját leányai, stb.
MÉNES, falu Arad m.; erdélyi falu Maros sz.;
helyr. Ménet-re, —én, —rSl.
MÉNESÁG, erdélyi fáin Csík sz.; belyr. Ménétág-ra, —ön, —ról.
MÉNESÁG-ÚJFALU , erdélyi falu Csík sz.;
helyr. Ujfalu-ba, —bon, —ból.
MÉNÉSMESTER. (menés-mester) ősz. fii. Az
uradalmi nagyobb méneseknél felügyelő, ki a ménessel bánó személyzetnek parancsol.

MÉNÉ88ZOLGA, (menés-szolga) ősz. fn. Széles
ért. mind azon személyek, kik a ménessel közvetleMENEKÜL, v. MENEKÜL, (men-ck-ttl) önh. nül bánnak, azt legeltetik, őrizik stb. különösen : csim. menekült. L. MENEKÉDIK.
kósbojtár.
MENEKÜLÉS, v. MENEKÜLÉS, (men-ek-ülMENESZT, (men-esz-t) áth. m. menettt-éU, htn.
és) fn. tt. menekUlért, tb. —ék. L. MENEKVÉS.
—ni v. —ént. Új szó, a mén igéből, s ám. valakit
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MENET, (men-et) fa. tt. menet-ét, harm. szr.
—«. Menés, elvont és végrehajtott állapotban véve.
A menés inkább folytatásban levő, be nem végzett
haladást jelent, a menet pedig azon tettet fejezi ki,
mely a menés eredménye. Ily viszony van az irat és
irat, mivelkedét és mivelkedet, stb. között, pl. háta
menetkor találkoztam barátommal ám. azon idő alatt,
midőn haza mének. Hazamenetkor teáiéit sem leltem a
hasban ám. midőn már honn voltam, tehát menésemet
bevégeztem. Egyébiránt a nyelvszokás ily szabatosságra nem mindig ügyel. Vétetik határozóként
is, mely esetben a midőn v. mikor kapcsolóval feloldható , pl. hazamenet megáztam ám. midőn haza mentem. Menet jövet senkit sem láttam, ám. mikor mentem
és jöttem. Ezen értelmezésből az tűnik ki, hogy itt a
menet igazán részesülő ménéit, milyen a régi nyelvben
divatozott, és pedig rágós állapotban is, pl. a Tatrosi
bibliában : „És látá satanast, mennyből lehutlotta"
„Jézus azért, hogy látá őt siratta; „ "Úr mikor láttunk tégedet ékezetted, és etettünk tégedet, tzomjatattad, és veneréket adtunk teneked stb. E szerént
divatozik ma is: mentemben, mentedben mentében ; régiesen volna, menettem menetied, menetté. És így menet jövet megástam, ám. menett jövett, v. ment jött
(midőn mentem jöttem) megáztam.
MÉNÉT, 1. MENYÉT.
MENETEL, (men-et-el) fn. tt menetel-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Körülbelül ám. menet; az el
vagy csupa kihangzó toldalék, vagy bizonyos belterjet és nyomatékot kölcsönöz az alaptörzsöknek. Ilyenek : vit vitel, hit hitel, vét vétel, tét tétel, hivat hivatal, rovat rovatai, s némely mások. Fölveszi a törzsigével járni szokott igekötöket, mint : oemenetel, kimenetel, fSlmenetel, íemenetel, elmenetel, visszamenttel. V. ö. MENET.
MENETELÉS, (men-et-el-és) mn. tt. menetelét-i, v. ét, tb. —ék. Mire nem nehéz fölmenni, nem
igen meredek, máskép menedéket. Viszonyban áll vele
a lejtős. Menetelet hegyi út, lépcső".
MENETJEGY, (menet-jegy) ősz. fn. 1. MENETLEVÉL.
MENETLEVÉL, (menet-levél) ősz. fn. Utazónak az illető rendőrség által adott kisebb levél, melynél fogva bizonyos időre és helyre szabad elmennie.
(Passirzettel). Különbözik tőle az útlevél, mely az
utas személyének körülményes leírását adja, s több
időre és helyre szól.
MÉNÉZ, (mén-éz) önh. m. ménéz-étt, v. mentett.
pár. —z. A kanczáról mondják, midőn mén után
sárlik.
MÉNFŐ, puszta Győr m.; helyr. MénfS-re, —n,
—rSl.
MENGUSZFALU , helység Szepes m. hely.
Mengutzfalu-ba, —bon, —Ml.
MENGYÉN, (men-gy-én). Némely tiszai vidékeken ám. a szokottabb megy v. megyén.

MENHÁRD, mváros Szepes m. helyr. Ménhdrd-ra, —ön, —ról.
MENHELY , (mén-hely) ősz. fn. 1. MENEDÉKHELY.
MENÍT, (men-it) áth. m. menti-élt, pár. —«,
htn. —ni, v. —ént. Valamely tagnak csuklóját rendes
helyzetéből kimozdítja, máskép: kiitzamií. Lágyítva :
menyit. Jobbára ki igekötövel használjuk. Félre lépvén bokában IcimenÜette a lábát. Gyöke a helyből
mozgást jelentő mén, s ám. menővé tesz, régiesen
mondanók : meno-t, v. mené-t, v. menejt.
MENKÖ, tájdivatosan ám. mennykő; 1. ezt.
MÉNLÓ, (mén-ló) ősz. fa. 1. MÉN, (2).
MENNÉL, (men-nél) ksz. melynek a viszonymondatban megfelel az annál, tehát kapcsoló ereje
van. Mennél títebb, annál frítebb, mennél hotztzabb,
annál rotzabb. (Km.). Mennél többször olvasom e könyvet, annál inkább tetszik. Mennél korábban, annál jobb.
Ugyanezen értelemben használtatik a minél is pl. minél előbb, annál jobb. Minél vénebb, annál gonoszabb.
E példákból kitetszik, hogy első része mely szó, éhez
a nél rag járulván lesz melynél s az ly hasonulván :
men-nél, mint mi-böl mi-nél rokon értelmű szó. V. ö.
MELY, kérdő névmás. Midőn önállólag, viszonymondatos annál nélkül használtatik, akkor valószínűleg
öszve van húzva a mendnél, azaz mindnél szóból s
méntől (mindtől) szóval fölcserélhető, pl. Mennél előbb
ott légy ám. mindnél előbb. Mennél hamarabb végezd
munkádat ám. mindnél hamarabb, (omnium citissime).
Iparkodjál mennél jobban felelni ám. mindnél jobban.
A mind t. i. régiesen ménd, honnan mentői azaz mendtSl is származik, pl. mentői jobb ám. mendtől jobb,
mindennél jobb, mentői hamarabb ám. mendtől hamarabb, mindennél hamarabb. A Müncheni codexben:
mentői gonotzb, pessimus ; mentői utolbtzer novissime,
mentői nagyobb, maximos, v. ö. MÉNTŐL. Hogy a mennél, annyi mint az öszvehnzott melynél, azért valószínű, mert az ly a nyi rag előtt is átalakul ebben:
mennyi =» mely-nyi.
MENNY, fn. tt menny-et. A többes mennyek
vagy a latin coeU szerént képeztetett, vagy talán nem
más, mint a régies menny-ég, mennyég, s a véghangot
megkeményítve : mennyek. Köz szokás szerént majdnem egy értelemben vétetik az ég főnévvel, honnan
mennydörgés, és égdörgét egyet jelentenek. Szabatosabban ,ég' alatt azon tér értetik, mely kivált derült időben magas kéklő boltozat gyanánt a föld fölött kiterülni, s kőröskörül erre lehajtani látszik, s
mely a földdel együtt véve a köz szójárás szerént a
mindenségnek öszvegét teszi, innen az ily mondatok:
Égre földre eskllsmk, azaz mindenre. Sem eget sem földet nem lát, ám semmit sem. Az ég alatt a föld
tanén, nincsen olyan árva, mint én. (Népd.). Néha ellentétül használtatnak, pl. toUönbosnek egymástól,
mint ég ét fold, mintha égből pottyant volna alá, stb.
Az ég tehát magában foglalja mind azt, mi a fold
körén kivül létezik, nevezetesen, mennyire fölöttünk
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lenni látásik. A ,menny' szűkebb jelentésű, különösen az égnek amaz elrejtettebb, magasabb része, melyet
nem latunk, s melyben csaknem minden isteni tanok
szerént a felsőbb szellemi lények, s a megholtak fidvözfilt lelkei laknak. Innen : az imádkozó magyar
nem mondja: Mi atyánk ki vagy egekben, hanem mennyekben. ÁM Itten mennyben lakik. Krittlut méné mennyekbe, » onnan letten eljövendő. Mária mennybemenetelt. ÁM idvetültek lelkei mennybe mennek. Mennyei
öröm, boldogtág. E tekintetben nyelvünk szabatosabb
más nyelveknél, melyekben az ég és menny ugyan
azon szóval neveztetnek, mint a latinban coelum, a
németben Hímmel, a szlávban nebo. Kitetszik ebből,
hogy a legújabb korbeli egély religio helyett nem
szerencsés alkotása, mert a hitvallási tanok a menynyel
vannak szoros viszonyban, s helyesebb volna talán
az idvély, v. idveny, mert minden hitvallás végczélja
az ide, és idvestiét. A Tasi Gáspárnál és Konyádnál
eléforduló menny-ég is oda mutat, hogy a menny az
égnek csak egyik része, és pedig a szellemek magasabb lakhelye.
A menny a régi halotti beszédben munhi, azaz
mönhi, a parszi vagy régibb persa nyelven : mainho.
Révai szerént Ant. Lit Hung. 286. 1. szintén hasonló
hozzá a lapp muenje, és Klaproth szótára szerént a
mordwin-finn műnen, a wotják inmyn, a megfordított
wognl nianma, és szamojéd mim. Véleményünkkel a
menny szó vagy a fenn, tájdivatosan fenny (= fenni)
szó módosulata, az / ajakhang m szintén ajakhanggá
változván , (v. ö. F betű) ; vagy pedig gyöke azon
mén, mely különösen emelkedést, magasra hágást is
jelent, mint a meneteles, menedéket, mén, meny származékai mutatják, (v. ö. MÉN, 2); s e gyökből lett a
részesülő: menü, méné, ment, lágyítva: menye, menyi,
mint menüi, menyül. Az első vélemény hihetőbb. Hogy
minden esetre a ,magas' értelme rejlik benne, megtetszik a ,mennyég' öszvetett szóból, mely ellentétben áll a ,levegőég' szóval, emez a légköri, amaz pedig a fensőbb eget jelentvén. Bibliai nyelven is magastágbeli ám. mennyei. Valaminek mennyetele ám.
legmagasabb föle, teteje. ,Menyő' vagy nyomatékosan:
,mennyő' vagy ,mennye', alakját fentartotta a menyei v.
mennyei származék, melynek törzsöké világosan menynye, pl. mennyei bor, mennyei eledel, mennyei kenyér. A régi halotti beszédben munhi, azaz mönhi alakot találjuk, mely, mint Révai jól vévé észre, melléknév, mint ég égi, föld földi, tehát mönhi ország ám.
mőnnyi (vagyis mennyei) ország; s ez alakban,
ha aggodalmasan ragaszkodnánk is az Írásmódhoz, a h betfihang könnyen kimagyarázható; t. i.
akár fenny = fenni v. fennil, g az ti v-vé változván:
fennv (mint van is fenyv törzs), akár menő = menü =
menő származtatás vétessék alapul, a v A-val könnyen
fölcseréltethetett, miként magában ezen halotti beszédben is ttVmtVkhel ám. etömtökvel, de általában is tapasztalandjuk e változást, ha nyelvünk azon tulajdonságára figyelünk, mely szerént a v és A mint rokonazervü hangok fel szoktak cseréltetni, pl. posvad pos-
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Aad, pcsoed pesAed, puma pur&a, kurva czurfcó (kurhó), suvad suAad, sóvár soAár, kőmíves (Mátyásföldén:)
kőmíAes, kova koAa stb.
MENNYBELI, (menny-béli) ősz. mn. 1) Mennyben lakó. Mennybeli tteUemek. Különösen mint főnév
jelenti magát n Istent Dictütég a magot memnybeUnek. Máskép : magattágbeli. 2) Ssélesb ért. mennyhez
tartozó, arra vonatkozó, mennyei. Mennybeli díetotég,
örök boldogság.
MENNYBEMENET v. —MENETEL, (mennybe-menet v. -menetel) ősz. fn. Bibliai ért. felszállás a
mennybe, mint az Isten által az idvezültek számára
rendelt helyre. Kritttus mennybemenetele, melynek innepét a magyarok áldozó csütörtöknek is nevezik.
Mária mennybemenetele, mint innep, máskép és azokottabban : Nagyboldogatttony napja.
MENNYDÖRGÉS, (menny-dörgés) ősz. fn. Mintegy gördülve harsogó erős moraj a légben, mely förgeteg, zivatar, vagy köznyelven égi háború alatt rendesen a villámlást követve hallatszik. Máskép : égdörgét, lágyabban: égtengés. Mattét villámlás ét meimydörgét kötött hirdette ős Itten törvényeit. Nagy mennydörgés kötött lecsapott a mennykS. Átv. ért de nem
szabatosan, igen erős moraj, pl. ágyúk mennydörgéte;
vagy igen nagy haragból fakadó hangos káromkodás,
pl. lett mennydörgét, ha megjön a gatda.
MENNYDÖRGŐ, (mennydörgő) ősz. mn. Szorosan csak a lecsapó villámról, mennykőről mondják:
mennydörgő mennykö. Szélesebb ért mennydörgő felhő,
égiháboru, förgeteg, ágyuk, lövések. Átv. igen haragosan, vagy erélyes hangon kiáltozó. MennydörgS
uavakkal megkorholni, lehurogatni valakit. Mint fSnév ám. Jupiter tonant.
MENNYDÖRGŐS, (menny-dörgős) ősz. mn. Valamivel nyomatékosabb kifejezés mint a mennydörgő,
kivált a korholásban és káromkodásban. Ottön bele
a mennydörgőt mennykS! Mennydörgőt adta tér.. .te!
Midőn emberre alkalmaztatik ám. igen szigorú, nagyon haragos, kurucz ember. Mennydörgőt ember a*
a pandurhadnagy. V. ö. MILLINGÓS.
MENNYDÖRGÉSEN, (menny-dörgősen) 5u.
ih. Átv. ért igen nagy haragra fakadva, erősen kiáltozva, szigorúan. Mennydörgőben letfidni valakit.
Mennydörgösen káromkodni.
MENNYDÖRÖG, (meimy-dörög) ősz. gyak. önh.
1) A villanynyal terhelt felhő erős, harsány, s mintegy a légben végig gördülő morajjal hangzik. Nagy
M égi háború, folyvást villámlik, és mennydörög. 2)
Átv. ért. mennydörögnek az elsütött ágyúk, pattantyúk; mennydörögnek a magasról legördülő, vagy
lőporral fölvetett sziklák. 8) Emberre alkalmazva ám.
erős, kemény, harsány hangon, haragosan, vagy igen
erélyes fenyegető szóval kiáltoz.
„Szebb, oh szebb, a nép véneinek sorában
Hatalmas szózattal mennydörgeni."
Kazinczy Ferencz.
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Ez értelemben tárgyesetes viszonynéwel is használtatik, pl. átkokat meimydSrögni a hazaárulókro. Vészt (s halált mennydtfro'gve neki rohanni a*
ellenségnek.
MENNYE, (menny-e) elavult főnév, mely a mennyei melléknévben ma is él, s ám. az egyszerű menny.
Azon szók osztályába tartozik, melyek különböző
•zojárásokban a véghangzót majd elvetik, majd hangoztatják, mint any anya, ap apa, aty atya, nén néne,
báty bátya, öcs öcsé, húg buga, csév cséve, góg (gőg)
gége, zúz zdza, méh méhe, máj mája, stb. V. ö.
MENNY.
MENNYÉG, (menny-ég) ősz. fn. Mennyország,
az idvezfiltek hazája. Találjuk e szót többek között
a Nádor-codezben, Tasinál, Komjátinál stb. Talán a
többesül használt mennyek is nem más mint a keményebb véghanggal kiejtett mennyég, v. mennyég. Ez
öszvetétből egyszersmind kitűnik, hogy a menny és
ég nem egészen rokonszók, t i. a mennyég alatt
az égnek csak egy, még pedig legfensőbb része értetik; s a legalsóbb levegSég. V. ö. MENNY.
MENNYEI, (menny-e-i) mn. tt. mennyei-t, tb.
—ék. 1) Mennyben lakó, mennyhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Mennyei karok. Mennyei dicsSség, öröm. Mennyei szék. Mennyei boldogság. Mennyei
kenyér, ám. manna, vagy oltári szentség. Mennyei
bor, a régiek isteni itala (nectar). 2) Égi.
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MENNYEZETÉS, (menny-ez-et-és) mn. tt menynyezetés-t, v. —ét, tb. —ék. Mennyezettel ellátott,
vagy ékesített. Mennyetetet ágy, fejedelmi szék. Menynyttetes teremek. V. ö. MENNYEZET.
MENNYEZETT, (menny-ez-étt) mn. tt. mennyezétt-et. Amit mennyeztek, minek mennyezete van. V.
ö. MENNYEZ, MENNYEZET.
MENNYGÖRGÉS, a régieknél, pl. a Bécsi codezben ám. mennydörgés.
MENNYGÖRGO, némely régieknél, pl. a Nádor-codezben e helyett: mennydörgő.
MENNYI, (1), (me-n-nyi T. mely-nyi) számkérdő
névmás, tt mennyi-1, tb. —ék, vagy helyette azon
én (an) képzőt veszi föl, mely a számnevekhez szokott
járulni: mennyien v. mennyin, v. tájdivatosan : mennyen,
mint : ketten, tizen, százan, ezerén, sokan, kevesen, számosan, néhányan, melyek inkább csak határozók.
Gyöke vagy azon me, melyhez legközelebb rokon a
kérdő mi, tehát szinte kérdő jelentéssel bír, a nyi pedig sokaságot jelentő képző, mi szerént eredetileg
me-nyi, vagy me-nye, mint többek közt a Müncheni
codexben : „Menye béresek bővölködnek kenyerekkel én atyám házában!;" „Mcnyeszer akartam te fiaidat egybe győjtenem!" egyébiránt ugyanott a
j mai szokás szerént kettőztetve is eléjön : ,,Kezde prédikálni, mennyeket ő neki tött volna úr." (Quanta
fecisset); vagy pedig — mivel a régiek helyesírását
sem következetesnek, sem döntőnek nem tekinthet„Szőke fodor felhők, hattyúi az égnek,
jük — az első rész már mely szóból módosult az ly,
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek."
ny előtt szintén ny-vé hasonulván : mely-nyi, menyArany.
nyi. A Debreczeni Legendáskönyvben minye, melyben
,mi' a törzs; tehát úgy látszik, hogy mind a két
Átv. ért szellemi vagy érzéki nagy gyönyörűséggel
törzs
(mi és mely) megállhat, melyek különben is közel
járó. Mennyei élvetet, állapot, mulatság. Karjaid kOrokonértelmttek.
Altalánosjelentése: mily nagy számú?
tStt lenni mennyei öröm nekem. Néhutt : menyei.
mily sok ? Megfelel neki a határozatlan annyi ennyi,
MENNYEISÉG, (menny-e-i-ség) fn. tt. mennye- vagy bizonyos szám, vagy mérték által meghatároiség-ét, harm. szr. —e. Mennyei állapot, valamely
zott valami, pl. Mennyi pénzed van f Annyi, hogy
nemesebb szellemi, lelki gyönyörnek mennyei tulaj- beérem vele egy ideig. Mennyi árut hoztál t Ennyit
donsága.
ni! Mennyi gabonád termett t Ezer mérő. Mennyi
MENNYEZ, (menny-ez) áth. m mennytz-tem, adót fizetsz f Száz forintot Valamely sokaság kifeje—tű, —étt, pár. —e. Átv. ért. valamely szobának, zésére használtatik nem kérdő mondatokban is, amiteremnek, vagy valamely nyugvó helynek tetejébe dőn a mutató a szócskával öszve is köttethetik. Menyboltozatos függönyt, mintegy mennyet csinál. Men- nyit vagy amennyit te adsz, annyit én is adok. Egényesni a* <iiri teremeket. Mennyesni át ágyat, a kirá- szen határozatlanok ezek : amennyi annyi, mennyire
lyi saéket.
annyira, mennyit annyit, stb. Midőn a hozzá tartozó
MENNYEZET, (menny-ez-et) fh. tt mennye- alany elhallgattalak, akkor ennek ragait fölvéve főtet-ét, harm. szr. —e. 1) Az ég boltozata, mely a névmásul áll, pl. Mennyivel termett az idén kevesebb
föld fölé emelkedni, s azt ívded alakban körülvenni borod, mint tavait (mennyi akóval). Mennyinek főzzön
látszik. 2) Szövetből készült födél az ágyon, széken, a szakács t (mennyi embernek). Mennyire (mennyi
stb. Ágy mennyezete, királyi Kék mennyezete. 3) Ilye- földre) megy el a gSzkocsi egy nap alatt f Mennyiért
tén födél, mely alatt bizonyos egyházi vagy polgári adnád oda lovadat f (forintért). Mennyibe került éten
braepélyeken a főszemélyt vezetik. Templomi, püs- új háef (költségbe). Midőn szorosan szám vagyon kérpöki meanyeeet. A fejedelem fényes mennyezet alatt désben, helyette állhat a hány f pl. tavai hány ember
tartotta a bemenetet. 4) A teremnek, szobának belső halt meg falutokban? Hány üc*e bort ittál meg? V.
födele, bevakolva, festve,.vagy holmi szövetekkel di- ö. HÁNY ? Öszvetéve : akármennyi, oly számmal,
vagy mértékkel, amennyivel tetszik; valamennyi, oly
Bcesftve.
MENNYEZETÉI,, (menny-ez-et-él) áth. 1. MEN- amik, vagy akik vannak, mindnyájan; semennyi. Midőn két viszonyos fogalmat vagy mondatot köt öszve,
NYEZ.
30
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akkor iá megfelel neki az annyi, pl. mennyi v. amennyi
ha*, annyi ttokat. (Km.). Mennyi v. amennyi a pénzed,
annyi a becsületed.
MENNYI, (2), (menny-i) régies mn. a ma szokott mennyei helyett: ,,mennyi harmattal" (róre coeli.
Müncheni codez). „És adnak földi jelenségeket és
mennyieket." (Bécsi codez).
MENNYIBE , (mely-nyi-be) ih. Mily sokba,
mennyi pénzbe, költségbe stb. Mennyibe került az
utazásod l
MENNYIBEN, (mely-nyi-ben) ih. Élünk vele, midőn bizonyos föltétel, mérték, vagy meghatározás
mellett helybehagyunk vagy állítunk, vagy tagadunk
valamit, pl. mennyiben vagy amennyiben e terv műtanilag helyet, annak végrehajtását magam it ajánlom.
Különbözik tőle azon mennyiben, mely fő név helyett
áll a mondatban, pl. mennyiben van ezen új ház f
(mennyi költségben, pénzben). V. ö. MENNYI.
MENNYIEN, (mely-nyi-en) ih. Hányan, mily
számmal? Mennyien vagytok f Köz szokás szeréut csak
személyekre vonatkozik.Máskép : mennyint és hányan?
MENNYIFÉLE, (mennyi-féle) ősz. mn. Élünk
vele, midőn azt akarjuk tudni, mily sok különbség
van azok között, kik vagy mik bizonyos nem, vagy
osztály alá tartoznak. Mennyiféle ttójárát van a magyar nyelvben f Mennyiféle divatot látni a kalapokban t Mennyiféle bankjegy van forgóiban f Mennyiféle katonát látni egy táborban ! Máskép : hányféle.
MENNYIN, (mely-nyi-n) ih. 1) Hányan, mily
számmal, mennyien. Amennyin vagyunk, mind elmegyünk. Mennyin voltatok ás ebédnél f 2) Mily áron,
mily drágán. Mennyin adod ott a paripát t Mennyin
vetted éten óráit V. ö. MENNYI. Nem kérdő mondatban fölvehetí a mutató a szócskát is : amennyin.
MENNYIBE, (mely-nyi-re) ih. Mily meszsrire,
mily távolra. Mennyire van még ide Pett t Nem tudom mennyire érhetünk el ma. Vonatkozik időbeli távolságra is, pl. mennyire kaptál ttabadtágot t ám.
mennyi időre. Mennyire halatztod még át adóttág
megfizetését t Midőn bizonyos cselekvéssel van viszonyban, jelenti annak folytatott állapotát, vagy sikerét,
eredményét. Mennyire vagytok már át építettel t Nem
kérdő mondatban maga elé veheti a mutató a szócskát is : amennyire. Ezen öszvetételben, annyira mennyire v. fordítva, mennyire annyira, értelme : meglehetősen, türhetőleg, imfgyamúgy, nagyjában, némiképen, pl. mennyire annyira elvégettük meséi műn'
kánkat. Mennyire annyira ctak megvolnánk.
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ét kiadat mennyitégét forint- ét krajctárttámra fölvetni. A gyapjú mennyitégét máztával, a borét okával
megmérni. Folytonos mennyilég (quantitas continua)
mely valamely testnek hoszszát, szélét, vagy mélységét jelenti. Elttórt, elváló mennyitég (quantítas discreta) mely egymástól elváló egységek sokaságát határozza meg, milyenek a gabona, gyümölcs stb. A
mértaninak tárgya a folytonos, a ttdmtané a* elvéit
mennyitég. Szélesebb, és általános ért. határozatlan
sokaság. Nagy mennyiségű árucikkeket ttáüítani a vásárra. Át áruknak inkább milyenségére mint mennyiségére tekinteni.
MENNYISÉGTAN, (mennyiség-tan) ősz. fn.
Tudományos rendszer, mely a nagyságok meghatározásáról tanít (mathesis, mathematíka) s két fő része
van : tistta és alkalmazott mennyiségtan. A tiszta menynyiségtannak ismét egyik része a számok nagyságáról, másik a tér nagyságáról értekezik; a határozott számok nagyságáról szóló rész különösebben :
számtan (Arithmetica), a határozatlanokéról : betűvetéttdn (Algebra); a tér nagyságáról szóló rész :
mértan (Geometria).
MENNYISÉGTAN!, (mennyiség-tani) ősz. mn.
A mennyiségtanra vonatkozó, azt illető.

MENNYISÉGTANILAG , (mennyiség-tanilag)
ősz. ih. Mennyiségtan! tekintetben; mennyiségtan!
pontossággal (mathematice).
MENNYISÉGTUDOMÁNY, (mennyiség-tudomány) ősz. fn. L. MENNYISÉGTAN.
MENNYISZÉR, (mennyi-szer) ősz. ih. kérdés,
mely sokszorozó jelentésű s ám. mily sokszor ? hányszor ? hány izben ? ugyanazon egységet hányszor ismételve ? mily gyakran ? Mennyiszer áll meg a góthajó Pett ét Béét között t Mennyitser voltál már Budán f Mennyitser mondjam még, hogy hallgattatok.
Mennyitter intettem Sí, de hiába. Nem kérdő mondatban maga elé veheti a mutató a szócskát is : amenynyitser.
MENNYKŐ, (menny-kő) ősz. fn. tt. mennykSvet, v. mennykot, tb. mennykVcek. E kifejezés betüszerént véve azt gyanittatja, hogy eredetileg nem
azt jelentette, mit a latin fűimen, melynek különben
is ,villám' a neve, hanem a légből ritka tünemény
gyanánt lehulló köveket (aerolithos). A köznép hiedelme maiglan itt-ott bizonyos fekete szinfi s egy-két
ökölnyi nagyságú kövekről azt tartja, hogy mennykövek. Innen köz szokás szerént, de átv. ért így
hivják a villanynyal terhelt felhőből nagy ropogáasal
leütő, és romboló tüzet, melynek valódi költői szel„Minden nap, minden nap jó borral kell élni,
lemű, s az ősi hitregén alapuló neve : Isten nyila v.
Mennyire annyira, mennyire annyira meg kell
Isten
haragja. Leginkább Üt, etap, sújt, vág igékkel
részegedül."
használtatik. Leütött a mennykS. MennykS etapja meg.
Bordal.
MennykS vágja meg. Üsté meg a mennykS. Teltet, IánMENNYISÉG, (mely-nyi-ség) fn. tt. mennyi- ötöt, ropogót, mennydörgőt, vetteti mennykS; ttárat
tég-ét. Szám, vagy mérték, mely bizonyos sokaság- mennykS, mely nem gyűjt Köz nyelven, kivált a hanak megfelel, vagyis meghatározza, hány, vagy mek- ragvók szájában mint átkozódó kifejezés gyakran
kora rokonnemtt egységekből áll valami. A bevétel eléfordűl. Néha azonban csak bámulásra, megütkö-
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zésre, vonatkozik, pl. mi a mennyül t Hová menny- E szót is, mint más nagyszerű kifejezéseket, a kökSbe mégysz arra f Néha ám. a maga nemében erős, zönséges szokás gyakran csekélyebb tárgyakra is
kemény, szilárd, különös, meglepő. Mennykő ember vesztegeti.
a* a te bátyád. MennykS gyerek. Mennykő dolog biz-at!
MENNYÜTÉS, (menny-ütés) ősz. fn. Némely
régieknél ám. mennykő-ütés. Hasonlóan, mennyiUS
„Oh, más magyar kar mennyköve villogott
kő ám. mennykő. Már, úgy látszik, egészen kiment a
Atilla véres harcsai kőit"
divatból.
Berzsenyi.
MENNYÜTŐKŐ, (menny-ütő-kő) ősz. fn. Némely
tájbeszédben
és Szabó Dávidnál is ám. mennykő.
„Mennykő vág oda, hol lesuhint szablyája Lehelnek."
MENŐKÉ,
(men-ő-ke)
kicsiny, fn. tt menőkét.
Cznozor, Augsbnrgi ütközet.
Tréfásan ám. ménesi viszketeg, midőn valakinek nincs
MENNYKŐCSAPÁS, (menny-kő-csapás) OBI. maradása, nyugta egy -helyen. Benne van a menüké.
fij. Axon csapás, melyet a villanynyal terhelt felhő- Élnek vele Győr vidékén, talán másutt is.
ből ropogva lesurranó égi tűz valamely testre teszen.
MENŐLÉPŐ, (menő-lépő) 1. SZÖKÖLÉPŐ.
Mennyköctapástól megrepedt fák. Képet kifejezéssel,
MENT, (1), (men-t) mn. tt. ment-et. Általán,
véletlen bal esemény, mely az illetett ember egész valamiféle bajtól, rosztól szabad, távollevő. Különövalóját megrázza, lelki erejét, és kedélyét mintegy sen személyre vonatkozólag ám. bizonyos bajtól, teföldre sújtja.
hertől, a kedélyre viszásan ható, vagy veszélyes doMENNYKÖFOGÓ, (menny-kő-fogó) ősz. fn. L. logtól szabad állapotban létező. Adótól, adóstágtól
VILLÁMHÁRÍTÓ.
mentnek lenni. Ment vagyok minden gyanútól. Ment
MENNYKŐÜTÉS, (menny-kő-ütős) ősz. fn. 1. vagy-e már a katonaságtól. Dolgokra vonatkozva :
kártól, romlástól, viatol, tűitől, rablástól ment vagyon.
MENNYKŐCSAPÁS.
MENNYKÖVEZ, (menny-kövez) ősz. önh. Az Azon körülmény, hogy e szó távolító ragu viszonyneveősi bitregék szerént Jupiter mennykövezett, midőn ket vonz, nyilván oda mutat, hogy alapfogalom benne
tüzes nyilait szórta az égből. Közönséges ért. menny- a távolodás, minél fogva gyöke a mén ige, melynek
kövez a villanynyal terhelt felhő. Átv. ért. vészszel részesttlője men-t, tehát bűntől ment ember ám. oly emfenyegető szavakat dörög. Demosthenes a nettekről ber, ki a bűntől eltávozott, mintegy elment; mentté
mennykövezett a macedónt tiarnok ellen. Néha ám. teszlek a büntetéstől, ám. eszközlöm, hogy büntetés
mennykő szóval átkozódik, káromkodik, s olyan mint: nélkül elmehess. Magában értetik, hogy mind ezen
esetekben a ménéi fogalma átv. értelemben használadíág, teremtette*.
tatik. V. ö. MENT, (2).
MENNYLÉG, (menny-lég) ősz. fn. Finom, véMENT, (2), (men-t) áth.m. ment-étt, pár. — s, btn.
kony, tiszta lég, a földnek gőzkörén túl, mely a ter- — ni, v. —ént. Valamely bajtól, veszélytől, gonosztól
mészettudósok véleménye Bzerént az égi testek közötti szabaddá tesz. A beteget a haláltól megmenteni. TÜMtért betölti. (Aether).
tSl víztől megmenteni a helységet. Kimenteni valakit a
MENNYORSZÁG, (menny-ország) ősz. fii. Ke- veszélyből. Isten mentsen minden gonosztól. Különösen,
resztény hittani ért. azon tdlvilági hely, hol az üdvö- bizonyos vád ellen védelmez, s azt mintegy elhárítja
zöltek az Istent színről színre látják, s örökké tartanJó magától. A vádlott menti magát. A gyükossági gyanú
boldogságot élveznek. Ellentéte pokol, az örök kár- alól kimentette magát. Mentsd magadat, ha tudod.
bozatra átkozottak tartózkodási helye. Bibliai nyel- Néha ám. bizonyos kötelezettségtől felold, s mintven paradictom-naí is mondatík. Ma velem lettem a egy szabadon mozogni, menni enged. A szoros fegyeparadictomban, Idvezítőnk szavai a megtért latorhoz. lem alól felmenteni át ifjúságot. Ezen igében alapMennyországba menni. Boldogok a titzta tnvüek, mert fogalom a távolodás, mert részént kiható, részént táÖvék a mennyország. A latin regnum coelorwn szerént volító ragu neveket vonz, s gyöke mén, melyhez a
az egyházi magyar nyelvben máskép : mennyek országa. tevést vagy miveltetést jelentő t képző járulván, lett
Ugyan bibliai ért. jelenti az igaz hívők gyülekezetét, men-t, azaz menővé, távolodóvá tesz, pl. büntetéstől
az anyaszentegyházat is. Ez értelemben veszi pl. Id- megment ám. eltávolít így képződtek a pattan, durvezítőnk, midőn Így szól : „Hasonló mennyeknek or- ran, csattan, törren önhatókból, a pattant, durrant,
szága a mustármaghoz," mely hasonlat abban áll, csattant, torrent áthatok, így az elavult ölik, omik,
hogy valamint a kisded mustármagból idővel ágas, örotfc, romik, himik, hinik (inik) törzsökökből az alt
és elég magasra növekedő cserjefa leszen; hasonlóan (alnt, olt), omt, Omt, romt, himt, hint, hintó (ingó, intáló
a kevés tanítványokból álló társulat idővel nagy gyü- kocsi) stb. Ugyan a mén gyöktől származik a ment
lekezetté szaporodik. Átv. ért e földön lévő hely, igével legrokonabb viszonyú menedék, megmenik.
vagy állapot, melyen vagy melyben igen boldogokMÉNT, (mi-ént) régies ksz. a ma divatozóbb
nak érezzük magunkat. Ét valóságot mennyország.
mint helyett; 1. ezt
MENTA, MENTA, fn. tt mentát. A kétfőbbhí„Enyém a mennyország
mesek seregéből és fedetlenmagvúk rendéből való
Nem kell más boldogság."
Népd.
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MENTÉGET, (men-t-ég-et) gyak. áth. m.
uövénynem; bokrétája négy metszésit, hímszálai szerteállók, magva négy a csésze fenekén. (Mentha). Fa- téget-tem, —tél, —étt. Bizonyos vádat, gyanút, bajt,
jai : bárting-, zöld, kereklevelti, fodor, gyapjút, viti, terhet, kelletmetlenséget mástól vagy magától elháczitrom-, borsot, tarlói, árokparti, csombor menta.
rítani holmi okoknál fogva iparkodik. Még senki tan
MENTE, (1), (men-t-ö) fn. tt. mentét. Kicsiny. vádolja, már is mentegeti magát. Akit szeretünk, menmentécske. Sajátlagos szabású, ámbár a divat szerént tegetni szoktuk. Tunyaságát betegséggel mentegeti. Hiába
különfélekép módosítható nemzeti felső öltöny, melyet mentegeted magadat, mert tudjuk, hogy eljöhettél volna.
vagy felőlivé, vagy mint díszruhát palástul, panyóMENTÉGETÉS, (men-t-ég-et-és) fn. tt. meníégekán dolmány fölött szokás viselni. A mentének ren- lét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, nyilatkozás,
des kellékeihez tartozik, hogy szövött kelméből, melynél fogva mást vagy .magunkat valami ellen
prémzett, melegebb bélléssel ellátva, és zsinórom vagy mentegetjük. V. ö. MENTÉGET.
paszomántos legyen. Különbözik a dolmánytól, mert
MENTÉGETŐDZÉS, (men-t-eg-et-öd-Sz-és) fo.
ez nem prémes, a zsinóros ködmentöl, mert ennek kel1. MENTEGETŐZÉS.
méje bőr; hasonlóan részént szabása, részént kelméje
MENTÉGETÖDZIK , (men-t-ég-et-öd-öz-ik)
más, mint a subáé, bundáé, köpenyé, szűré stb. Diszbelsz.
1. MENTEGETŐZIK.
mente. Hotzszú mente. Kurta v. kurucz mente, mely
MENTEGETŐZÉS, men-t-ég-et-ő-z-és) fo. tt.
csak csípőig ér. Papi mente, bokáig érő. Bókát mente,
rókaprémes, rókamállal bélelt. Kanczamente, már a mentégetozét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Körülmédivatból kiment, elül kétfelé nyílt szabású kurtaféle nyesebb, és hoszszasabb nyilatkozás, szabadkozás,
díszmente, melynek szárnya alól kis pilingáju kocz- mely által valaki mentegeti magát. V. ö. MENTEperd, vagy úgy nevezett gyikleső kandikált ki. Női GETŐZIK.
mente. Huszáros mente. Közelebb az ing, mint a mente.
MENTEGETŐZIK, (men-t-ég-et-ö-z-ik) bélsz(Km.). Szettel bélelt mente. Eztlst lánczot mente.
ín, mentegetőt-tem, —tél, —Ott, pár. — fél. MindenHa fölteszszűk, mi legvalószínűbb is, hogy a féle keresett okokkal, és ürügyökkel valamely vád,
mentének eredeti rendeltetése a testet melegen tar- gyanú, vagy teher ellen mentegeti magát, szabadtani, önként azon gondolatra jövünk, hogy ezen szó kozik. Ez igében kétszeres gyakorlat rejlik, s küa ment igének részesülője mentő t. i. ruha, öltöny, lönbözik tőle az egyszerű gyakorlatos menteget, mely
mely a testet különösen a hideg ellen menti, meg- azonfelfil átható is.
óvja s a mente csak módosított alakja. Figyelmet érMENTEGOMB, (mente-gomb) ősz. fn. Különdemel, hogy a ruhanemüek és öltözékek nevei nagy féle anyagú és alakú gombok, milyeneket a mentérészben részesülők, pl. ó S végzettel, lábravaló, nyak- ken viselnek. Arany, ezüst, aczél, selyem mentegomb.
ravaló, csákó, borító, bulázó, kötő, kendő, kesskenS, Tojásdad, gömbölyű, lapos mentegomb.
fejkötő,/Űző, tüezS, övedző, czipS ; a e szintén részesüMENTEKÉZÉS, (men-t-e-kéz-ós) fo. tt mentelök épzövel : suba, ctuha, bunda, guba, haczuka, gálya, kézés-t, tb. —ék, harm. sz. —e. Működés, mely által
csizma, dóka, kucsma, kapcza, párta, pongyola, ttok- valaki bizonyos vádtól, gyanútól, tehertől, bajtól stb.
nya, zeke, czipe, sőt valószínűleg utóhanggal megtol- mentté leszen. V. ö. MENTEKÉZIK.
dott részesülők ezek \s,~ kötény (kötő, köte) topán,
MENTEKÉZIK, (men-t-e-kéz-ik) k. m. mcnködmen, dolmány, dókány, köpeny, kaczagány. Ezen
tekez-tem, —tél, —itt, pár. —tél. Bizonyos vádtól,
hasonlat alá tartoznak a lovakra való : gyeplő, hatló,
gyanútól, tehertől, bajtól szabadkozik, szabaddá teái
nyakló, takaró, ajató stb. Képzésre nézve a mente szóhoz
magát. Hála Istennek, kimentekeztem a vád alól. Szahasonlók a hintó hinta, fintó finta, otztóvetö elrontva :
kasztott oly alkotásu, mint a bontakozik. Különbözik
osztováta, e helyett osztavete, kendŐ-fendő kende-fende,
tőle a mentegetődzik, mert ez csak törekvést jelent
terlő-pertő terte-perte, kóló-vető kótya-vetye stb.
a megszabadulásra, ellenben aki mentekezik, az vaA latin mantilium, manteUum-bd\ származott
lósággal megszabadul, mint ami bontakozik, a befranczia manteau, spanyol mánia, olasz manto és manbonyolult állapotból kibomlik.
tello, valamint a német Mantel hasonlók ugyan a maMENTEKÖTŐ, (mente-kötő) ősz. fo. Láncz,
gyar menté-bős, de amazok általán köpenyféle nyakvagy zsinór, mely a mentét, ha kivált panyókán vibavetőt jelentenek.
MENTE, (2), (men-t-e) birtokragos igenér, s selik, vállon vagy nyakban öszvetartja.
fölveszi a többi személyragokat is. Még ben raggal is
toldva : mentemben, mentedben, mentében, mentünkben
stb. körülírva : midőn mentem, mentél stb. A régieknél más raggal is : „A hova szokta vala mentét"
(Nador-codex) azaz : szokott vala menni. Ma is szokásban van : mentere hagyni azaz szabadon menni
hagyni, magára hagyni.
MENTEGALLER, (mente-gallér) ősz. fn. Gallér a mentén.

MENTELÍNCZ, (mente-láncz) ősz. fo. 1. MENTEKÖTŐ.
MENTEN, (men-t-en) ih. Ment, azaz bizonyos
bajtól, veszélytől, gonosztól szabad állapotban. Lakháza elégett, de csűrei menten maradtak a tüztSl. Ennek törzsöké az átható ment.
MENTÉN, (men-t-én) ih. Tűstént, folyvást, legott A gyökigével párosniva nyelvűnk egyik sajátságát képezi. Mentén menj. Mentén mentek. Hogy ebben
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a második e az d-vel rokon hang, tehát zártabb, műta^Ja a megfelelő ön és vastaghangu ön, pl. jöttön
jön, folyton foly, nem : jöttén, folytan. Gyöke mén, azaz
megy.
MENTEPREM, (mente-prém) ö«r. fn. Próui,
mely a mentenek szegélyét teszi. Fékeié báránybőrbSl, nyeltből, rókabőrből való menteprém. 1. PRÉM.
MENTÉRE HAGY, 1. MENTE (-2) alatt
MENTES, (men-t-es) mn. tt mentes-t, v. — ét,
tb. — e/t. Valamely bajtól, veszélytől, gonosztól, tehertől stb. ment állapotban létező. Kármentes. Adóménitt. Tufountet ha*. Törzsöké ment, s valamint ez, úgy
származéka is távolító ragu viszonyneveket vonz. VettélytSl, katonaságtól mentet. A cselédek sem mentesek
az adótágtól.
MENTÉS, (I), (men-t-és) fn. tt. mentés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit
v. valamit mentőnk. Öszvetéve : kimentés, megmentén, fölmentéi. V. ö. MENT.
MENTÉS, (2), (men-t-és v. mente-es) mn. tt.
mentés-t v. —ét, tb. —ék. Mentével ellátott, mentét
viselő. Mentés huszárok. Hostszwnentés papok. V. ö.
MENTE.
MENTÉSEN, (men-t-ö-es-en) ih. Mentét öltve,
vagy palástul viselve. A díszmenetre mentésen megjelent urak.
MENTESÍT v. MENTESÍT, (men-t-es-ít) áth. m.
menUsÜ-étt, pár. —*, htn. —ni v. —eni. Mentessé
tesz valamitől. Különösen bizonyos bajt, kárt, veszélyt
elhárít. Tűz víz ellen mentesíteni holmi jószágot. Bizonyos föltételek alatt a történendő kár pótlását magára vállalja. Az úgynevezett biztosító társulatok némely
károk ellen mentesítik az ületö'ket. Néha ám. bizonyos
teher, szolgálat, tartozás alól kiváltságképen felszabadít. A szülék egyetlen fiait mentesíteni a hadi szolgálattól. V. ö. MENTÉS.
MENTESÍTÉS, v. MENTESÍTÉS, (men-t-esít-és) &. tt. mentesüés-t, tb. —ék, harm. szr. —e.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit mentessé
tesznek. Egy újonnan keletkezett társulat a baromvészből eredhető kár mentesítését magára vállalta. V. ö.
MENTES, MENTESÍT.
MENTESSÉG, (men-t-es-ség) fa. tt mentességét, harm. szr. —e. Bizonyos tehertől szabad állapot,
kiváltság. Legújabb időben a nemesek adómentessége
megszűnt. Vámmentesség, vámfizetéstől szabad állapot.
V. ő. MENTÉS.
MENTEUJJ, (mente-njj) ősz. fa. A mentének
sípjai, melyekbe a karok mennek. Monda szerént
„Toldi Miklós a menteujjban buzogányt, és golyókat
hordozott"
MENTEZSEB, (mente-zseb) ősz. fn. Zseb a
mentén, leginkább belül.
MENTHETETLEN, MENTHETLEK, (meu-thet-et-len) mn. tt meníhetetíen-t, tb. —ék. Akit, v.
amit menteni nem lehet Különösen, holmi alapos
vádakkal annyira terhelt, hogy lehetetlen belölök ki-
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tisztulnia. Menthetetlen hanyagság, kihágás. Továbbá,
kitől v. mitől bizonyos kárt, veszélyt, terhet stb. elhárítani nem lehet. Menthetetlen beteg. A* ellenségtől menthetetlen vár. A hajót úgy megrongálta a tengeri vész,
hogy menthetetlen. Határozóként ám. menthetetlen módon, menthetetlenül.
MENTHETETLENÜL, (inen-t-het-etlen-ül) ib.
A nélkül, hogy megmenteni, megszabadítani lehessen, minden erőködés és védelmezés daczára. MenlhetetleniU el kell vesznünk. Menthetetlenül a hóhér pallosa alá kernltok.
MENTHETŐ, (men-t-het-ő) mn. tt. menthető-t.
1) Vád ellen védelmezhető, nem annyira terhelt,
hogy a vád alól felszabadítani ne lehessen. Bűne némely szelídítő körülmények tekintetéből menthető. Végső
szükség miatt némileg menthető eledettopás. 2) Akit v.
amit bizonyos bajtól, veszélytől megszabadítani lehetséges. Erős töltés által az árvíztől megmenthető a
város. Veszélyes sebe miatt nem menthető a haláltól. V.
ö. MENT.
MENTHETÖLEG, (men-t-het-ő-leg) ih. Menthető módon. V. ö. MENTHETŐ.
MENTŐ, (men-t-ő) mn. és fa. tt. mentíí-t. Valami ellen védelmező, valamitől szabadító. Mentő gátakat húzni az árviz ellen. Mentő beszéd, mentő írás,
mentő szerek. Haláltól mentő orvosi, sebészi műtét.
KármentS edény, melyet borlehnzáskor a csap alá
tesznek. Mint főnév jelent személyt, vagy átv. ért.
dolgot is, mint szabaditól, védelmezőt. Legyetek mentőim a veszélyben. Hajótöréskor egy szál deszka lett
mentőm. Mentőmül a vádló ellen téged kérlek meg.
MENTŐ ABRONCS, (mentő-abroncs) ősz. fa.
Széles vas abroncs, melyet szükség esetén a teli hordóra húznak, midőn t. i. a rendes abroncsok megtágultak, vagy szétpattantak.
MÉNTŐL, (mind-tői, t. i. mind, régiesen mend szótól)
ih. mely mindig másod fokú melléknév előtt állva
ennek főfokát képezi, pl. mentői hamarabb ott légy.
Mentői előbb, mentői szaporábban. Megfelel neki a
főfokot képző lég ; de a régieknél e helyett a mentői
divatozott, pl. Máté 12. „így leszen e mentői gonoszb nemzetnek." 18. „Eli pedig meggonoszbejtand
egyet e mentői kttssebbek közöl" (de minimis). Márk
12. „Mendenektöl utóiban meghala a némberi és."
(Omnium novissime. Müncheni v.Tatrosi codez). „Mentői első" és Mentül előszer" (Debreczeni legendáskönyv). Ezek, és több hasonló helyek öszveállításából kitűnik, hogy a fenn kitett szónak törzse mind,
régiesen mend, és hogy mentői ám. mendtSl, mindtől,
tehát mentői szebb ám. mindtől szebb, mindennél
szebb. A régiek nál nél helyett hasonlításokban,
mint a rokon tatár és mongol nyelvekben, a tói tői
ragot használták. Hogy a d legalább kiejtéskor, rendesen elhagyatik, mutatja a minnyájan, e helyett,
mindnyájan. Abaújban a Hernád völgyén ma is mondják : nagyobb tőlem, szebb tőlem az általánosabb divatu nálam helyett Hibás szokás által használják
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néhutt mennél vagy minél értelemben pl. mentül lObbet kérem, annál kevesebbé fogad ttot. Mondjuk ugyan
ezt iá, minél vagy mennél hamarabb ott légy, de ily
értelemben szintén ám. mindnél vagy mendnél. Ellenben ha így szólunk : minél több, annál jobb, akkor a viszonygyökök : mi (quod), és a* (iá), latinul:
quo plut, eo melius.
MENTŐSZEE, (mentő-szer) ősz. fn. Valamely
szer, mely a nyakba függesztve vagy a test más részén hordozva az azt viseld hiedelme ezerént ötét
valamely betegségtől vagy büvöléstöl megóvja. (Amuletum).
MENTS, v. MENTSEN, (men-t-s v. men-t-s-én)
indulatszó gyanánt használt kifejezés, s nem egyéb,
mint a ment igének parancsolója, mely az Isten szóval párosulva ovakodást, mentegetődzést, félelmet jelent. Menti léten l dehogy tettem azt. Itten mentten
meg!
MENTSBÉR, (mente-bér) ősz. fn. Váltságbér,
melyet ad valaki, hogy bizonyos bajtól, veszélytől,
gonosztól, megmeneküljön. Sajátnemfi öszvetétel,
mint a fogdmeg-ember. Tudniillik nyelvünk nagy hajlékonysága néha az igéket is nevekké alakítja, pl.
eszem-iszom ember; nincs itten te hajbe (menj be), te
hajki (menj ki); bántja a felit stb.
MENTSÉG, (men-t-ség) fn. tt. mentség-ét, harm.
szr. —e. 1) Azon okok öszvesége, melyeknél fogva
valaki magát, vagy mást, bizonyos vád ellen igazolni,
valamely gyanútól kitisztítani törekszik. Alapot,
alaptalan menttég. Kielégítő, meggyőző, vádat elhárító
mentlég. Mit hotasz föl mentségedül f Nem tok menttég kell át igazsághoz. (Km.). Képes kifejezéssel : fagyos menttég, mely a vádlott iránt meleg részvétet
nem gerjeszt; kopasz menttég, melynek nincsen fogódzója ; ellentéte: hajas menttég, midőn a mentegetődzőnek van mibe kapaszkodnia; él e kifejezéssel
Vajda Sámuel L K. 620. 1. 2) Állapot, melyben valaki veszélyen, bajon kivül érzi magát, menedék.
Mentséget kéretni át üldözök Mén. Nincs mentség, bizonyos a halál.
MENTSVÁR, (ments-vár) ősz. fn. Erős, az ellenség rohanása ellen biztosított, vagy a hátráló seregnek menedékfil- szolgáló vár. A Balatonnak éjszaki oldalán belül van Menet- v. Mentthely nevű helység, mely valószínűleg onnan vehette nevét, hogy elrejtett völgyi fekvése által menedékhelyül szolgált a
török világban.
MENTVÉNY, (men-t-vény) fn. tt. mentvény-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Okmány, iromány, mely valakit bizonyos kötelezettség teljesítésétől fölment.
Püspöki mentvény mellett előleget kihirdetet nélkül
öszveadni a hátattártakat. Böjtoléslöl felszabadító
mentvény. (Dispensatío)
MÉNÜL, MÉNÜL, (men-ül) önh. m. meniU-t.
Az állati test csuklóiról mondják, midőn valamely
külső erőszak által rendes helyzeteikből kimozdulnak,
kisikamlanak. Rendesen ki igekötővel jár: lumenül.

Félre Itjcén kimenUlt a lába bokában. Máskép: fietamodik, iszamik, iszamodik. Gyöke a mozgást jelentő
mén. Ugyanezen alapfogalom rejlik az élénkebb jelentésű iet és itt gyökökben, honnan icteg, ittánkol stb.
Lágyítva : menyül.
MENÜLÉS, MENÜLÉS, (men-fil-és) fn. tt mmtílés-í, tb. —ék harm. szr. —e. A csuklónak kimozdulása, kicsnszása rendes helyzetéből. LábmenOUt,
karmentilés. V. ő. MÉNÜL.
MENÜLT, (men-ül-t) mn. tt mentílt-et. Csuklójából kisikamlott, kicsúszott ífenült láb. Valiban tímenult kar. MenUlt lábat helyre tenni.
MENY, (men-i v. men-ő) fn. tt. meny-et, harm.
szr. —e. Kicsinyezve menyecske. 1) így nevezi az
apa és anya azon nőt, kit fiók feleségül vesz. Kinek
két hátat fia van, menye is kettő van. Kegyelmed menye,
(azaz fiának neje) ttép ét jó attttony. Leányának szólott, de menye is érthft belőle. (Km.). Menyem nem leányom, vöm nem fiam. (Km.). 2) Némely tájakon, nevezetesen Mátyus földén, az öregebb férfi testvér saját öcscsének feleségét szintén menyének hívja, ellenben a fiatalabbik férfi édes bátyjának nejét <fngyá-nsik. nevezi, miszerént az ángy és meny oly viszonyban állanak, mint báty és öcs, nén és húg. Ugyan
ezen viszony van a nagybátyák, és nnokaöcsék feleségei között, vagyis a nagybátya unokaöcscsének
nejét menyének czímezi A meny, férjének apját ipának, anyját napának mondja. Ipám uram, napom
aszszony. 3) Szoros ért. férjhez menőben levő, jegyben járó nő, különösen hajadon leány, s ez értelemben hozzá tétetik : aszszony, menyastszony. Szemérmet,
mint a menyattstony. (Km.). Hugóm attttony, ma
meity aszszony, holnap aststony, holnap után komámattttony. (Gúnydal). Ha azon népies szójárást vésiszűk, mely szerént a leány férjhez megy, v. mén, önként eszünkbe ötlik, hogy a meny gyöke mén, melyből lett igenév menő, méné, meni, s öszvébbhdzva meny,
mi szerént menyaszszony ám. (férjhez) menő aszszony,
a férfi pedig, ki feletéget vett, vti azaz ve-8 = vevS, a
vett igétől. A törökben is gébnek ám. kelek, megyek,
és gelim ám. meny; a finnben ménen ám. mének, és
miniű (minié) ám. meny. Hogy nyelvünkben az igeneves képző # majd e-re, majd t-re, valamint az ó hol
a-ra, hol i-re változik, akárhány példa van rá; 1.
Ó, ő igenévképző.
MENY, fn. tt. mény-t, v. —ét. Az úgynevezett
gémes kntakon azon rúd, mely egy szegnél fogva az
ágas közé szorulva nyugvó állapotában fölfelé áll;
Másképen, nyíl, csiga, gém. Ennek felső végéről lóg
le a sudár v. ostor, melyhez kankalék által a vödröt
akasztják. Elemzésére nézve 1. MÉN, fn.
—MENY, névképző, mely igékből képez főneveket, múlt : ered-meny, keret-meny, néha közbevetett
önhangzóval, szül-e-mény, sUt-e-mény. Vastaghangon:
mány, pl. aVcot-mány, tart-o-mány, ir-o-mány stb.
Elemzését illetőleg 1. Élőbeszéd, 143.1.
MENYASSZONY, (meny-asszony) ősz. fn. Szoros ért oly nő, akár hajadon leány, akár özvegy, ki
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valamely férfival jegyben jár. Öszvekelés után már
aszszony, vagy menyecske. V. ö. MENY és ARA.
MENYASSZONYAJÁNDÉK , (meny-asszonyajándék) ősz. fn. Ruha, ékszer, vagy más ingó vagyon, melyet férjhez menetelkor szülei, rokonai, férje
stb. az urának adnak.
MENYASZSZONYI, (meny-aazszonyi) ősz. mű.
Menyaszszonyt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Menyaststonyi ajándék, koszorú, ruha. V. ő. MENYASZSZONY.
MENYASZSZONYSÁG , (meny-aszszonyság)
ősz. fn. Állapot, melyben valamely nő vagyon eljegyzésétífl kezdve öszvekeléseig. Menyatztxonytágdbon hűtlenné lett nS. Menyasutonysága sokáig tartott.
Kimutatja majom a menyasfstonyságát. (Km ). Használhatni megszólítás! czímül is. Amint menyaststonyságodnak tetőik.
MENYECSKE, (meny-ecs-ke) kettöztetett kicsiny, fn. tt menyeokét. Szoros ért. férjhez nem régen ment, fiatal nő. Sugár, karcsú, kaeakias, nyalka
menyecske. Jó férfi hóna alól ugrik ki a kövér menyecske. (Km ). Batárija magát, mint a* elohasu menyecske. (Km.).

MENYEKÉZET, (meny-ek-éi-et) fn. tt menyekétetét. L. MENYEKÉZÉS.
MENYEKÉZIK, (meny-ek-éz-ik) k. m. menyeká-tem, —tél, —étt. Szoros ért. a nő férjhez menőben van, s az öszvekeléshez bizonyos szertartások,
úgymint elbucsuzás, esküvés, lakozás által készül.
Szélesb ért. mondatik mind a két nemről, midőn az
egybekelés! előinnepet megülli. Gyöke meny, melyből
gyakorlati képzővel lett menyeketik, mint barát barátkozik , ellen ellenkezik , fél felekezik, ügy figyekezik stb.
MENYEKÉZŐ, vagy a Debreczeni Legendáskönyv szeréiit: MENYEKÖZÖ, 1. MENYEKZŐ.
MENYEKZET, (meny-ek-éz-et) fn. tt. menyektétét. L. MENYEKZŐ.
MENYEKZIK, 1. MENYEKÉZIK.
MENYEKZŐ (meny-ek-éz-ő) fn. tt menyebti-t.
Eredetileg részesülő, vagy melléknév. Általán mind
azon szertartások, és vigalmak, melyek az új házasok öszvekelésének alkalmával történnek. A menyekző
lényeges része a lakodalom; járulékai: tánczvigalom,
különféle játékok, tyúkverő stb. Három négy napig
tartó menyelatS. KánabelimenyektS. MenyektSre vSfilek
sfokíák hint a vendégeket. A menyekzői lakomának
neve különösen lakti. A régieknél még gyakran menyekezS : „Lőnek menyekezők" (nuptiae factae sünt.
Tatrosi codex). ,Menye0ző' (g-vel) hibás írás.
MENYEKZŐDAL, (menyekző-dal) ősz. fn. Az
új házasok öszvekelésére vonatkozó dal. (Epithalaminm).
MENYEKZŐÉJ, (menyekző-éj) ősz. fn. 1) Éj,
melyben a menyekzői lakomát, tánczvigalmat üllik.
2) Ej, melyen az új házasok először öszvekelnek. Ez
csaknem országos népszokás szerént, a legszigorúbb
télben is vagy a házpadláson, vagy hideg kamarában
történik, hová a násznép zenével, s némi szertartásokkal kíséri a jegyeseket.
MENYEKZŐI, (meny-ek-éz-ő-i) mn. tt menyekföi-t, tb. —ék. Menyekzőhöz való, azt illető, arra vonatkozó. Menyektői lakoma, fene, mulatság, szokások.
Menyekzői versek, melyekkel a vőfélek mulattatják a
vendégeket
MENYEKZŐNAP, (menyekző-nap) ősz. fn. Nap,
melyen a menyekzőt tartják. Több vidékeken bevett
népszokás szerént ezt leginkább kedden szeretik tenni,
vagy kezdeni, s ha mód és idő van hozzá, csütörtök
estig folytatni. Csakhogy a régi menyekzői népszokások is napról napra jobban kimennek divatból.
MENYEKZŐRUHA, (menyekző-raha) őse. fn.
1) A jegyesek, különösen a menyaszszony diszöltözete a menyekző napján. 9) Szélesb ért díszesebb
öltözet, melyben a nászvendégek a menyekzőre megjelennek. „És láta ottan embert, nem ruháztál menyekezőruhával." (Münch. cod. Máté 22.) Káldinál :
menyektos ruha. Karolinái: menyegzSi ruha.
MENYEKZŐS, (meny-ek-éz-ő-es) mn. tt. menyekzös-t, v. —ét, tb. —ék. Menyekzőhöz való, tartozó,

„Mondd meg nekem szelidecske,
Leány vagy-e, vagy menyecske?"
Népdal.
Egyébiránt kedvező, hizelgési nyelven a nyájaskodó
magyar nép megadja e czimet korosabb nőnek is,
midőn menyecske-as*tzony-ntik nevezi. Tréfás osztályozással, a férjezett nő huszadik évétől negyvenig
menyecske, negyventől hatvanig asszonyság, hatvanon
tűi banya. Különös, hogy a székelyeknél rósz hírben
álló, megesett személyt jelent, midőn a többi erdélyi
magyaroknál szokott jelentését megtartja, pl. ügyet
menyecske. Egyébiránt országszerte is, midőn azt
mondják valamely férfiról, hogy menyecskét, e szót
menyecske, gyanús értelemben veszik. V. ö. MENY.
MENYECSKÉS, (meny-ecs-ke-es) mn. tt. menyectkét-t, v. —ét, tb. —ék. 1) Menyecske szokásn.
Menyecskét vitelét. Különösen, nyalka, pípes, hegyes,
kaczkias. A néninek még igen menyecskét járása van.
2) Oly legényről mondjak, ki a gyanús menyecskéket
azeretgeti, szerelemben kicsapongó. Menyecskét legény nem örömest hátasodik. (Km.). Nyersebb kifejezéssel : kurvát, és a székelyeknél csakugyan kizárólag ily értelme van. V. ö. MENYECSKE.

MENYEQZÖ, 1. MENYEKZŐ.
MENYEGZÖS, MENYEGZŐSKÖDIK stb. L.
MENYEKZŐS, MENYEKZÖSKÖDIK stb.
MENYEKE, puszta Veszprém m.; helyr. Menyeké-re, —n, —rSl.
MENYEKÉZÉS, (meny-ek-éz-és) fű. tt. menyeketés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A. házassági öszvekeléat megelőző szertartások, és lakomák tartása. A
Tatrosi codezben : menyeketet. V. ö. MENYEKÉZIK.
Alkotására olyan mint, barátkozás, ellenkezés, felekezés, figyekezés stb.
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arra vonatkozó, Menyektős ének, ruha, nép. MenyektSs has.
MENYEKZÖSKÖDEK, (meny-ek-éz-ő-es-köd-ik)
k. m. menyekzőskSd-tem, —tél, —««. Menyekzői mulatságot, vigalmat, lakomát űz. Át ügyet náamagyok,
ét vőfélek farsang hoszstant menyekzősIeSdnek. Eleget
menyekzöskSdött, mert fiait meghátasüotta s leányait
férjhez adta.
MENYÉT, (meny-ét) fh. tt. menyét-ét, harm.
szr. —e. Ismeretes, karcsú testű, mintegy lábnyi hoszszd, s majorok körül tartózkodni szerető ragadozó
négy lábú állatocska, mely egerekkel, apró madarakkal, baromfiakkal tojással táplálkozik. Termetére
hasonló a görényhez, de szőre tarkább és szebb. (Mustela vulgáris L.) Nőstényét népnyelven menyétaszMony-nak hívják. Valószínű, hogy nevét fürge mozgásától, futásától kapta, mi szerént gyöke mén volna,
melyből lett menő, méné, menye, s ( utóhangzással
menyet menyét, így képződtek a szintén állatokat
(nem elvont cselekvéseket) jelentő kuvat, evet, kerecset
szók is, melyek eredetileg, Jcuva, kuvó = ku hangon
kiáltó; eve evő, v. eoiczkelő, azaz mozgékony tulajdonságától, vagy onnan, hogy szüntelen eszik, rágicsál, mágicsál; ierec«e= iere*ő,köröső, tata körösen röpködő.
V.ö. KERECSEN. A menyét szóban a második e szabályon kívül nyúlt meg, mint ezekben: fuvát, korczolát,
porgolát, korlát a rövid o. V. ő. HÖLGY.
MENYÉTBŐR, (menyét-bőr) ősz. fn. A menyétnek tarka szőrű bőre, melyet ruhabéllésnek vagy
prémnek használhatni. .
MENYÉTSZÍNÜ, (menyét-színü) ősz. mn. Olyan
színű, mint a menyét szőre, mely fölül barnás, alul
fehéres.
MENYEZ, (meny-ez) áth. m. menyes-tem, —tél,
—itt, pár. —z. Szenvedője : menyeztetik. 1) A hajadon leányt férjnek jegyzi el. E hajdan divatozott helyes alkotásu szót méltó volna újra feléleszteni. A
Müncheni codexben olvassuk : „A férfiúnak menyezett szűzhöz." (ad virginem desponsatam viro. Luk.
I.). „A neki menyezett nehézkes feleségével" (cum
desponsata sibi mxore praegnante. Luk. II.). 2) Menyének hí, czímez. Olyan mint komát, kende*. Ha az apa
valamely leányt fiának szánt, már előre menyezi,
szüleit pedig nászozsa, azaz nászurának, nászaszszonyának czimezi.
MENYHAL, (meny-hal) ősz. fh. Sikamlós bőrű,
nagy fejű, és poczokos halfaj. (Muraena anguilla).
Valószínű, hogy nevét sikamlós testétől kapta. Innen
származtatja Adelung is a német Aal és Aalranpe
szókat Erre vonatkozik a latin anguilla is. E szerént
menyhal ám. a kezek közöl kimenő, kisikamló hal.
Ilyetén mozgékonyságról neveztettek a étik, gyík és
az átvetett hangzata kígyó. Ily értelemre nézve rokon
hozzá a menyét. Több más állatok neveiben is alapfogalom a mozgékonyság, mint: futrinka, szalonka, billegény, lepke, ürge, fürj stb.
MENYHÁRT, (mennyiben a héber mélek-tö\
származtatható, ám. királyi); férfi kn. tt. Menyhárt-ot.
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Állítólag a három keleti bölcs: (Gáspár, Menyhárt,
Boldizsár) egyikének neve. Máskép : Menykért, kicsinyezve : Menyit*.
MENYHE, falu Nyitra m.; helyr. Menyké-rt,
—n, —röl.
MENYÍT; MENYÜL, 1. MENÍT; MÉNÜL.
MENYŐ, falu Külső Szolnok m.; helyr. Meny v-re, —n, —rSl.
MENYÖD, puszta Fehér m.; helyr. Afenyöd-re,
—ön, — rSl.
MER, (1), gyök, melyből különféle osztályú, de
egy alapfogalom alá tartozó származékok erednek,
1) Mint elvont gyök, föl- vagy kifelé nyomuló, toluló, keményen neki feszülő, dagadó, hathatósan ellenálló mozgást, irányt, állapotot, vagy erőszakot jelent ezekben : mered, meredek, meredekség, mertdé», meredez, meredt, mereng, mereszt, aterestktdik, merevedik, merevedett, mereven, mereoentí, mert
vénül, merevenlég, merevül, merevít, merő, merően.
Alapértelemben megfelelnek nekik a latin riget, horrét, turget, surgit stb. 2) Mint önálló ige (audet) átv.
ért. az indulatnak, lelki erőnek ellenálló törekvését
jelenti ezekben : mérést, merészel, merészlet, merészség, meréstkedik, merény, merényel, merénylet. Alaphangra nézve megfelel neki a latin : ferug (honnan
a franczia : far), ferox, procax, továbbá a német
frei, frech (hollandul: vrek) stb. Ez önálló szót külön
czikk tárgyalja. 3) Valamely testen ki- és betörő,
által- s kiható erőnek alapfogalma rejlik ezekben :
mer (haurít), merít (mergit), merül (mergitur), mer ékít,
(merga, pertica), mereggyő. L. szintén külön czikk alatt.
Mindezekben egyik sarkhang a hangok legerősbike, az r, mely körűi az alapfogalom módosításai forognak, s általános jelentésök : feszült erőszak*
törekvés, ellenállás valamely irányban. Mind gyökhangra, .mind alapfogalomra közel rokonai : ér, melyből ered, erő, erőkSdik, továbbá bér, melyből ben,
bérien, berzenkedik stb. származnak; ide tartoznak
fermed, per, verseng, ver, nyer stb. Mennyiben fölfelé
dagadást, emelkedést, feszülést jelent, rokonai az r
leglényegesb hangot megelőző előtétekkel a fölfelé
álló, magasan lévő erkély, eresz, a vastag hangú őr,
orj, orom, M hórí, óriás hórias (óriás), gór góré, mór
morj, torlik, tornáét, torz, torzonbon, borzad, toronyi
a növést és növényeket jelentő erdő, eresttvény, berek,
cserje, haraszt, sarj, tarjadtik, sarju, serdül, serken,
serte, serény, sor stb.
MER, (-2), öuh. m. mer-t. Mint átható határozott alakban is ragoztatik, s tárgyesetes vissonyneveket vonz. Széles ért bátorsága van, bizonyos akai dálynak, vésznek ellenállani, neki menni. Ellentéte :
\fél. Különösen, erejének öntudatából el van tökéivé,
hogy tényleg legyőzze az ellenszegülő eró't Ily hárommal is, mint te, szembe merek szállni. Mernél-e átúszni a szélvészes Dunán t Át edzett régi vitet Kbbtt
mer az vjoncznál. Néha ám. daczból, indulatból, a lehető veszélyre, kárra nem gondolva vállalkozik va-
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lunire vakon elszánja magát Ó mer a golyók tápára
ellen it menni. Ki mer kotoUtek a vár fáidra mászni f
Aki mer a» nyer. (Km.). Tájdivatosan a törzsben mér
íi; innen: aki mér át nyer, méret*. A peraában Beregszászi szerént mm ám. merész. V. ö. MER, (1). Vétkes
cselekvést jelent, midőn valaki a törvény, a bevett
•sokas és Hiedelem ellen daczol. Hogy mered áthágni
a törvényeket t Ki mer üt szólni, hol mindenkinek hallgatnia keüt Néha ám. nem fél, nem szégyenli magát.
Meg meri mondani, ami tzioén fektrik. És le ide mer»*
jihtni, hol annyittor meggyaláztak f Szelídebb ért. valamit biztosan, alapos okoknál fogva állít, vagy tesz,
a dolog valósága, vagy síkere felől nein kételkedik.
Merem mondani, hogy úgy van. Nem merem állítani,
hogy a dologból Itt* valami. E becsülelet ttolgára
mindent rá mernék Mtni. Tájszokásilag főnévül is
használják merészség helyett Tenné, de ninet
meri.
MER,(3),áth. m. mtr-t, szenvedő: méretik. Higtestbe valamely edényt bele márt, s kivesz belőle. A kaiból
vödörrel, a folyóból kortóval vizei merni. Kanállal kimerni a levett. Mondják más omlékony részekből
álló testekről is. A gabonát kimerni a veremből. A
ztákból egy lapietkára való litttet kimerni. Igekötőkkel : bemerni, kimerni, fölmérni, lemerni. A csöbörből kimert vizet a fazekakba bemerni. A leves habját
lemerni. Ezekből kitetszik, hogy ezen mer igében
alapfogalom oly erőködés, mely mindenféle irányban hat, s e tekintetben rokona a latin mergit, emergit, ünmergit, tubmergit, ellenben a haurü ám. kimerít és bizonyos öbölbe zár, pl. haurire poculnm vini,
ám. az edényből torokba tölteni. V. ö. MER, (1).

Hetével mérik. A gabonát vékával, mérttvel, utakkal
mérni. „Zsákkal mérik a sort, szitával a jó bort."
(Vőféli vers). A szilvát néhutt puttonnal, mátutt akóval mérik. 3) Valamely testnek sulymennyiségét bizonyos ellensúlyozó eszközzel határozza meg, milyenek : mázsa, font, lat. A gyapjúi, szénát, dohányt maziiával mérni. A katonáknak font számra mérik ki a kenyeret. A két utósó értelemben, midőn adás-vevésről
vau szó, mérni ám árulni, adui. A jó bor ilctéjét húst
krajctáron, a marhahúst titen mérik. Tréfásan és gúnyosan : kimérni valakinek át utat ám. elutasítani, ebrúdon kivetni.
A mér igéhez rokonok aszanskrit ma, és más*,
a hellén fiám (elavult törzs), és fürgém, a latin menturo, melior, a német messen, finn mddrddn. Minthogy
a meliri és métere, valamint a német metien és Mettger igen rokon banguak, Adelung egyik véleményül
azt hozza föl, hogy ezen szókban közös alapfogalom
a metszés, hasítás (a magyarban is a mets* metél igék
gyöke ezen rokonsághoz tartozik); de figyelembe kell
venni, hogy a méla és metiri első szótaga hosszú , a
meto (aratok) igébeu pedig az e rövid, tehát különböző értelmű gyökből származnak ; a két első gyöke
hihetőleg a meo meat meat igében rejlik, s talán a
magyar mér is a megy gyökéből keletkezett, me-er, v.
me-el, azaz valaminek hoszszuságát, távolságát menve,
lépve meghatározza, föltevén t. i. hogy az első mérés
neme a távolságnak meghatározásában állott s utóbb
egyéb irányok (üregek) és sulyok megtndására is
használtatott. Az is lehető, hogy a mér ám. mél, me-el,
vagyis hogy itt az eredeti l átalakult r hanggá, mint
isme, isméi, ismer, bollánkozik, botránkotik azaz erkölcsileg botlik, Elitabelh, Erzsébet. Mér is mérföld szóban tájdivatosau : mélfoldeü). Ez értelmezéssel egyezik incg Adelungnak második állítólagos véleménye,
mely szerént a messen ige közvetlen gyöke a régi
mffhen (mozogni); 1. Adelungnál: Metien.
MÉR, (3), tájdivatos, e helyett : mért v. miért.
MÉRA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Abauj,
TÁRNA—, falu Heves m.; erdélyi falu Kolos m.;
helyr. Mérá-ra, —n, —ról.
MÉRÁG, falu Bihar m.; helyr. Mérág-ra, —<ro,
— ról.
MERCSE, falu Borsod m.; holyr. Mercté-re,
—n, —rül.
MERCSE, (1), 1. MÉRCZE.
MERCSE, (2), falu Ung ín.; helyr. Mérceé-re,
—n, —rSl.
MERCSINA, falu Krassó m.; helyr. Meretiná-ra,
—n, —ról.
MÉRCZE, (mér-cze) fn. tt. méretét, tb. méretek.
Űrmérték neme. A székelyeknél, négy kupás gabonamérő edény (hol a véka tizenhat kupás, tehát a mércze itt a vékának egy negyed része). A Balaton vidékén, fél pozsonyi mérő, melynek neve más vidékeken mécz, v. véka. Rokon h >zzá a német Mette, és
a tót mericta. V. ö. MÉR, (2).
31

481

MÉR, (1), elvont törzsök méreg szóbau és származékaiban. L. MÉREG.
MER, (2), áth. m. mér-t, szenvedő : méretik,
növelt, méret. 1) Valamely ismeretlen mckkoraságot
egy más ismert mekkoraság által meghatároz. Különösen mértani ért. bizonyos pontról kiindulva, valaminek hosszúságát (illetőleg távolságát), v. szélességét,
v. magasságát, (illetőleg mélységét), kerületét stb. meghatározza. Lépettel, öllel, rof/el, ringgel, láncsetal, kötéllel, arattttal mérni. Földeket, réteket, vizeket mérni.
Pontot, vásznat mérni. Át utat, kél helynek egymáttól
távolságát kimérni. „És az mesterek avval mérik volt
az templomnak hoszjúságát, és szélességét, és magasságát.1* (Régi magyar Passió). Kétttermérj egytter vágj,
(Km.). Innen átv. ért bizonyos tulajdonságokat mértani vagy erőtaui arány szerént meghatároz. A lég
nyomátát,meleg»égét, a stettet italoknak f okát megmérni.
Bizonyos gép által a késnek stortíó erejét megmérni.
Szinte átv. ért. a különféle dolgok közti viszonyt,
és arányt öszvehasonlitja, egyezteti. A ruhát letthez
ttokták mérni. A jutalmat érdemhet mérjük. A munkát
kinek-kinek erejéhez kell mérni. Ez értelemben ám. stáb.
2) Hig, vagy széthhnlő részekből álló testek mennyiségéthatározott nagyságú öblös edénynyel vagy edényfélével meghatározza. A ttettet italokat okával, kupával,
AKAD. KAOT SEÖTÍB IV. «ÖT.
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MEREDEKÉ8, (mer-ed-ek-és) mn. tt meredeMÉRCZEMITILL, (mércze-mitill) ön. fa. A
biborcsigák egyik faja, melynek húsát megeszik. (Mi- két-1 v. — ét, tb. — ék. L. MEREDEK, (1).
MEREDEKSÉG, (mer-ed-ek-ség) fn. tt. tn«retilos modiolua).
MÉRCZEVÁM, (mércze-vám) ősz. fb. Vám, me- dektég-ét, harm. szr. —«. Meredek, azaz lejtő nélküli,
lyet a malomba vitt gabonából az illető molnár vesz, egyenesen emelkedő magasság, vagy ilyetén tutaj mi nem mindenütt egyező', jobbára mégis tizenhatod donság. A hegynek meredeklége akadályotaa a f9ün+rész, s a rámoló edény neve : finok.
netelt. V. ö. MEREDEK.
MEREDÉ8, (mer-ed-és) fn. tt meredét-t, tb.
MERCZÉZ, (mér-czéz) áth. m. mérctét-tem, —tél,
—étt, pár. —«. Mércze nevű űrmértékkel mér. Mér- —ék, harm. szr. — «. Állapot, illetőleg beloselekvfe,
midőn valamely test mered. Szemeinek meredétíMl
etetni a felmért gabonát.
látni, hogy eröködik. V. 8. MERED.
MERCZIFALVA, falu Temes m.; helyr. — falMEREDÉTT, (mer-ed-étt), 1. MEREDT.
vá-ra, —n, —ról.
MEREDÉZ, (mer-ed-éz) gyak. önh. m. meredemMÉRDÉGEL, (mér-d-ég-el) gyak. áth. m. -mér- tem, —tél, —itt, pár. —». Gyakran vagy folytonodégel-t. Folytonosan vagy lassan-lassan, vagy külö- san mered. Meredetö nemekkel némi valamit. A* innös pontossággal mér, sulyozgat valamit. Holmi sie- gerlett, fOböttOett vadnak t*6rt, tOrtéje meredt*. Atr.
ttet italokat mérdegel t úgy élödik. SélakStben a* vt- ért meredeznek a magas hegyek, sziklák. V. 5. MEeták hontiát mérdegeli. Gyógyszereket mérdegelmi. V.
RED.
ö. MÉR, ige.
MEREDÉZÉS, (mer-ed-éz-és) ín. tt meredetéf-t,
HERE, falu Hont m.; helyr. Meré-re, —n, tb. — ék, harm. szr. —e. Folytonos, gyakori, tartós
—ró?.
meredése valamely testnek. V. ö. MERED.
MERED, (mer-ed) önh. m. mered-t. 1) ValaMEREDT, (mer-ed-t) mn. tt. meredt-et. Feszült,
mely rugalmas test feszülve, dagadva belülről kifelé kinyomult, hajlatlan állapotban levő. Meredt mák,
nyomul, tolul. Kínban, erSködétben merednek a ttemek. turnék. Meredt nyak, melyet hajtani nem lehet. GöresA* erő«en Meó barom inai merednek. Tgekötőrel : föltSl, fagytól meredt ujjak.
mered, kimered. 2) Oly feszesen áll, ágy megdagad,
MEREDTEN, (mer-ed-t-en) ih. Kifeszölten, baj*
megkeményedik, hogy hajlítani, vagy benyomni nem latlanul, meredt állapotban. Kínjában meredten né*lehet Mered a gSi-cehúxta tett. Mered a fagyvette Mtt,
nek eteméi. V. ö. MEREDT.
sár. Megmered. Pápa vidékén általán ám. torul, feszül.
MEREDTSÉG, (mer-ed-t-ség) fh. tt meredt3) Egyenest fölfelé emelkedik, s ezen irányban tar- tég-ét. Meredt állapot, másképen : merevemé'g.
tósan megmarad. A haragot vadnak fölméred a ttSre,
MÉREG, (mér-ég) fh. tt mérget, harm. sár. — e.
serénye. Ez értelemben rokon hozzá a berted, borzad. Állati, növényi, vagy ásványi anyag, mely ha valaInnen átv. ért. mondjuk begyről, szikiáról, partról, mely élő lény vérét áthatja, rendesen halált okoz.
stb. melynek haránt él ős hajlása alig van, haiiem Hirtelen, sebet méreg, melynek ereje legottan hat. Mérfüggőlegesen emelkedik. A'.ipbangra (ár ér stb.) és I get keverni, f8*ni, kétztíeni. Némely kígyók a mérget
értelemre megegyeznek vele a latin ríget, horret, tur- í fogaikból eresztik ki. Méreg kóttoldttal it megért. (Km.;.
get, a német ttarr, tchroff, stb. V. ö. MER, (I).
j Szélesb ért. 1) Minden, mi a testnek nagyon ártalma*,
MEREDEK, (1), (tner-ed-ek) mű. tt. meredeket. J és veszedelmes. A mértéktelen nettet ital méreg a tetíAmi természeténél fogva, s folytonosan mered. Mond- \ nek. Éten bVuűAdt mocsár valódi méreg. PSrsenések,
ják különösen hegyről, partról, szikiból stb., moly- daganatok alatt öszvegyttlö geny. KOnimméreg. Innen
nek lejtője, haránit&ja, menetele nincsen, mely hajlás átv. ért mi erkölcsileg káros eredményt szül. 2) Igen
nélkül emelkedik fölfelé. Meredek hegyek, partok, erős harag, boszuság. Németül megfordítra : Gri***tokiak. „Mint hegytetőre menve, úgy életünkben, | Felforrt benne a méreg. Megett a méreg. Majd megpukmentői (mennél) magasabbra érünk, annál merede- kad, v. megfakad t.térgében. L&dméreg. A líbábél ú
kebb az út." (B. Eötvös József). Nyelvhasonlat sze- kitör néha a Mdméreg. (Km.). Kiadta, kiöntStte a mérrént meredeg v. mereteg, mint hervad hervatag, hígad gét. Méreglutu ám. mérges, daczos gyermek, íléregingatag, férged fergete;-, p3ftV. pöffeteg stb., melyek- zacckó ain. igen haragos ember. Méregdrága ám.
ben az i,g ég képző, gyakorlati képességet és hajla- igen drága. Sok mérget nyel, azaz sok boszuságot mamot jelent, s minthogy a magyar hangtan szerdát a gába fojt.
d és k, másfelől a t és y jajban öszhangzanak, innen
Hangra és értelemre legközelebb áll hozza a
van, hogy nem mondjuk : hervadag, Icnkadag, hanem magyarban még mirigy, a latínban trinw, és a finben
hervatag, lankatag; s másfelől, mivel a mered meg- myrkky. Gyöke mér v. mer, vagy onnan kapta nevét,
tartja a d hangot, utána k következik, meredek, így hogy igen hathatós erejű s különösen maró tulajdonváltakoznak : foglaltai foglaifeodik, rakosc/íí/ n\kos- ságú, miszerént legközelebbi rokona mar ige, távokod-\k, kevéskéi keresierfik stb.
labbi rokona pedig erő; vagy ha alaptulajdonságul azt
MEREDEK, (2), (mer-ed-ek) fn. tt. meredekét- veszszük, hogy a méreg hig folyó valami, rokon volna
Jeremiás Sámuel szerént Eszék vidékén ám. nyilam- azon szókkal, melyekben -az ír ér folyékonyát, hígat
lás, szegezéa, tehát mintegy meredés, megmeredés.
jelent, milyenek nyirk, nyirkot, ír, *tir, nyers. Alko-
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tására nézve olyan mint féreg, kéreg, Mlyag stb., 1.
—OG, —ÉG, — ÖG, képző.
MÉRÉGÁR, (mérég-ár) ősz. fb. Túlságos magú ára valaminek.
MÉBEGBÜRÖK, (méreg-bürök) ősz. fa. Vizenyős helyeken termő, legtnérgesebb levtt bürökfaj; növénytani néven : gyilkot csomorika. (Cicuta virosa). V.
3. BÜRÖK.
MÉRÉGÉL, (mér-ég-él) áth. m. méregéit. L.
MÉREGET.
MÉREGET, (mer-ég-et) gyakor. áth. m. meréget-tem, —tű, —itt. pár. mer égett. 1) Gyakran, vagy
folytonosan merít Vitet méregetni a bitből. A levett
kanállal kimeregetni a tálból. A butát kőtárral kimeregetni a veremből. Szokottabban : merOget. 2) Midőn
gyöke a feszülést jelentő elvont mer, ám. gyakran kifeazít, kinyom. Stemeit méregeti valakire. V. ö. MER, (l).
MÉREGET, (mér-ég-et) gyak. áth. m. méregettem, —tél, —étt, pár. méregeti. Gyakran, vagy folytonosan, vagy kicsinyesen mér valamit StántéfOldeket, nyilatokat, háttelkeket méregetni. Bort, tért, hútt
méregetni. Átv. ért. valakit /nemmel méregetni ám. tetóttfl talpig nézegetni. V. ö. MÉR, ige.
MÉREGÉTETŐ, (méreg-etető) ősz. fh. L. MÉREGKEVERŐ.
MÉREGETŐ, (mer-ég-et-ő) fa. 1)1. MERETTYÜ. 2) Mustmérö faedény, káforka.
MÉRÉGFOG, (méreg-fog) ősz. fn. A mérges
kígyónak azon foga, melyből a méregféle nedvet
kiadja.
MÉRÉGHÓLYAG, (méreg-hólyag) ősz. fn. Kisded hólyag, melyben némely állatok mérge foglaltatik, pl. a kígyóknál a szájban, a méneknél a derékban, hol fulánkjok vagyon.
MÉRÉGITAL, (méreg-ital) Ősz. fn. Ital, melybe
valaki mérget kevert azon szándékkal, hogy valakit
megöljön vele. Átv. ért. az idegeket igen megható,
eleinte fölizgató, utóbb ellankasztó szeszes ital.
MÉRÉGKEVERÉS, (méreg-keverés) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valaki ételbe vagy italba mérget
vegyít, hogy valakit megrontson, vagy megöljön vele.
MÉRÉGKEVERŐ, (mérég-keverő) ősz. fn. Személy, ki haragból, buszúból, általán, ártalmas szándékból valakinek ételébe vagy italába mérget vegyít.

darabkákat, melyek a méthálók fölszinén úszkálnak.
Valamennyi értelemben a meredét, és merevenség alapfogalma alá tartozik, s törzsöké az elavult gyakorlatos méreg, mely helyett ma mereng divatozik, s innen lett méregéi szinte elavult, melynek részesülője
mereglö meregle t. i. mereven álló fa, honnan kitetszik, hogy a lágyító y nem lényeges benne. Egyébiránt midőn a meregle ám. szénát szalmát felszuró
eszköz, mellékfogalmnl tekinthető benne a kiemelést
jelentő mer is.
MÉRÉGLISZT,(mérég-lÍ8zt) ősz. fa. Azon egérkő
v. mireny, mely az erezek égetésekor szürke lisztalakban lerakodik. Továbbá, egérköföld, mely majd fehéres, majd sárgás, majd kékes, vagy feketés szinü.
MÉREG ÖLŐ, (mérég-ölő) ősz. fa. Minden, mi
a bevett méregnek ellenszere. MéregölSfö növénytani
néven : méregüli) ocinka (cynanchum vincetoxicum),
még köznapi nyelven máskép : fectkegyOkér. MéregSiti titakvirág, a sisakvirágnak egyik faja (aconitum
anthora); köcnépi nyelven : targa risakfit, ttelid tisakfií, ctuklyátfü.
MÉRÉGPOHÁR, (méreg-pohár) ősz. fa. Pohár,
melyben valakinek mérges italt nyújtanak. Átv. ért.
ideget fölötte ugató, ártalmas itallal telt pohár.
MÉRÉGPOR, (méreg-por) ősz. fa. 1) Poralakban levő, porul beadott méreg. Egérkifböl való méregpor. 2) Porul készített szer a méreg ellen.
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MÉRÉGLABDAC8, (méreg-labdacs) ősz. fa.
Mérges anyagból készített labdacsok, pl. egereket,
patkányokat, csótányokat stb. pusztítani valók.
MEREGLE, v. MEREGLYE, (mer-eg-el-e) fa.
tt mereglét. 1) Hegyes karó, melyet különféle tartalékul használnak, nevezetesen, villaforma faeszköz,
melylyel a petrenczébe rakott szénát szalmát felszurják, és viszik; továbbá melyet a baglyák vagy kazalok tetejébe ütnek, hogy a szél föl ne bontsa. Jelenti a felfutó bab vagy borsó mellé leszúrt karót is.
Máskép : merekle, v. lágyabban : mereklye, merekje. 2)
Tiszamellékén így nevezik azon nád, káka, vagy fa-
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MÉRÉGSISAKVmÁG, (mérég-sisak-virág) ősz.
fa. 1. MÉRÉGÖLÖ.
MÉRÉGTAPASZ, (méreg-tapasz) ősz. fa. Gyógytapasz, mely arra való, hogy a testből, nevezetesen
a sebből kihúzza a mérges genyt, vagy mérget.
MÉREGTUTU , (múreg-tutu v. -dndu, azaz
-duda ?) ősz. fa. A székelyeknél mondják a mérges
gyermekről, aki mérgében ordítva sír.
MÉRÉGÜZŐ, (mérég-üző) ősz. mn. Ami a testben, vérben elterjedt mérget kihajtja, vagy ártalmatlanná teszi. MéregütS gyógytzerek.
MÉREGZACSKÓ, (méreg-zacskó) ősz. fn. Igen
mérges, vagyis haragos személy.
MÉREG Y E N , (mér-egyen) ősz. fa. Mértani
arány, midőn valamely egésznek részei mind egymással mind az egészszel öszveillenek. (Symmetria).
MÉREGYENES, (mér-egyenes) ősz. mn. Aminek részei méregyenben vannak egymással. Méregyenet épület. V. ö. MÉREGYEN.
MÉREGYÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Meregyó-ra, —n, —ról.
MEREIBEN, (mer-ő-je-ben) ih. A székelyeknél
ám. merőben. Merös méretben ám. egészen. (Kriza J.).

MEREKJE, v. MEREKLE, v. MEREKLYE, 1.
MEREGLE.
MÉREM, falu Vas m.; helyr. Mérem-be, —ben,

—m.

MERÉN, ih. 1. MERŐN.
MERENG, (mer-eng) gyakor. önh. m. merengtem, —tél, —étt, htn. —ni, v. —eni. Folytonosan

MERENGÉS—MERÉNYLŐ

MÉRÉS—MEBÉSZKÉDÉS

merülő állapotban van. Leginkább átv. ért használtátik, s ám. merően gondolkozik, vagy gondolatokba
mélyed, merül. E szóban a gyakorlatos ég képző n
közbevetett hangot is vesz fel, miiit hajlog hajlong,
fetreg fetreng, kéreg kereng stb. vagy az eng azonosnak tekinthető ing (inog) igével.
MERENGÉS, (mer-eng-és) fn. tt. merengés-t,
tb. —ék, harm. «zr. —e. Mély gondolatokban uiélyedezés.
MERENGŐ, (mer-eng-ő) mn. tt. merengS-t,
Kinek kedélye mély érzelmekkel, vagy elméje mély
gondolatokkal foglalkodik. ViírlStmartynak „A merengöhöz" czimü jelet költeménye.
MERÉNKE, (mer-én-ke) fti. tt. merénkét A
•zékelyeknél Kriza J. szerént ám. merítő edényke.
MERÉNKÉDIK, (mer-én-kéd-ik) k. m. merénkéd-tem, —M, — étt. Kétkedve készül valamihez, pl.
átugrani az árkot. Székely ssó.
MERÉNY, (mer-ény) fn. tt. merényi, tb. —ék,
harm. szr. — e. Elvont értelmű szó, s jelenti az akaratnak elszántságát, melynél fogva valamit, nagy akadályok és nehézségek daczára, tonni bátorkodik, nevezetesen, midőn valamire vállalkozik. Használható
az idegen bravour helyett is, pl. hadi merény; valamely hangszeren merénynyel játszani, azaz rendkívül
nehéz fogásokat ügyesen kivinni; merénydallam. Használtatik rósz értelemben is, különösen a latin altftttalum szónak megfelelöleg.
MERENYE, faluk Somogy és Szála m.; helyr.
Merenyé-re, —n, —rSl.
MERÉNYÉL, (mer-ény-él) önh. m. merénye'l-t,
v. merénylett, htn. — ni v. merényiem. Valamely nehéz
kivitelű dologra elszántsággal vállalkozik. Erő felett
nem jó merényelni. Aki sokszor merényel, végre majd
beleveszt. V. ö. MERÉNY.
MERÉNYÉS, (mer-ény-és) mn. tt. merényés-t,
tb. —ék. Merénynyel járó, koczkázott feltételű, elszántságn. Merényet Ügyletbe, vállalatba kapni. V. ö.
MERÉNY.
MERÉNYKÉDIK, (mer-ény-kéd-ik) k. m. merényke'd-tem, —tél, —itt. Merényt igénylő, merénynyel járó vállalatokkal foglalkodik, gyakran merényel. A bátor vitézek szeretnek merényktdni. V. ö.
MERÉNY.
MERÉNYKÉDŐ, (mer-ény-kéd-ő) mn. tt merénykédö-t. Magát nehéz vállalatokra elszánni szerető.
Merénykedö vitetek. Merénykedö rablók, ntonáUók.
MERÉNYLÉS, (mcr-ény-el-és) fii. tt. merénylés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki valamit merényel.
MERÉNYLET, (mer-ény-él-ét) fn. tt. merénylet-ét, harm. szr. —e. Azon tény, melyet valaki merényből követ el, az elszánt vállalatnak eredménye.
Nagy merénylet volt tőled egyszerre három embert megtámadni. V. ö. MERÉNY.
MERÉNYLŐ, mer-ény-él-Ö) mn. és fű. tt. merénylft-t. Ki merényből , magát H veszedelemnek

szánva vállalkozik valamire. Merénylő etatárok. Merénylőket küldeni át ellenség nyugtalanüátára.
MÉRÉS, (mer-és) fn. tt.merét-t, tb. —e/t,harm.
szr. —e. 1) Midőn gyöke a bátor ellenállásra vonatkozó mer, ám. az akaratnak elszánása, eltőkéléae valamely veszélyes tett végrehajtására. 2) Midőn mer
gyökének megfelel a latin haurit, ám. oly cselekvé»,
melynél fogva valamit mártás által kiveszünk. Vítmerét. Méretben elfáradt a* itató gulyát. V. ő. MER,
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gyök.

,

MÉRÉS, (mér-és) fn. tt. mérít-t, tb. —ék, ham.
szr. —e. Cselekvés, mely által valaki mér valamit.
Azon tárgyak neveivel, melyeket mérni szokás, össvetett szókat alkot, pl. földméret, vízmérés, kegymérés :
bormérét, ttfrmérét; húsmérés, gabonamérés stb. Különösen árukra vonatkozólag ám. árulás, pl. pálinkamérés, bormérés. V. ö. MÉR.
MERÉSZ, (raer-ész) mn. tt merést-t, v. —ét,
tb. —ék. l) Erejének öntudatából, valamely nehézséggel, veszélylyel megküzdeni bátor, kiszámítva elszánt
Mérés* katona, tengeri hajós. Innen magára a végrehajtott cselekedetre átvéve : mérést ütközet, vállalat.
2) A veszélynek csupa indulatból, vakon neki rohand.
A fellázadt nép mérés* szokott lenni. 8) Ki a törvényeket vagy illedelmi szabályokat mellőzvén, s azokat tartózkodás nélkül áthágva a köz erkölcsi és illemi érzet ellen cselekedni nem átall. A féktelen ember egyttersmind merész. Ez értelemben néha ám.
szemtelen. Merész tekintetet vetni valamely nSre, vagy
férfira. Merész megtzólilát, beszéd, tréfa. Arv. ért az
elme működéseire vonatkozólag ám. a szokott, rendes
elmejáráson tűi szárnyaló, meglepő, a maganemében
újféle. Merész gondolatok, állítatok. Mérést rílptU
képtelet.
MERÉSZ, (1), tájszokásos hangoztatás a szebb
és szabatosb mérést helyett; 1. MERÉSZ.
MERÉSZ, (2), (mér-ész) fn. tt merész-1, tb.
— ék. Szokottabban l. MÉRNÖK.
MERÉSZEL, (mer-ész-él) önh. m. merés*él-t, v.
merétzlétt, htn. —ni, v. merétzleni. Mint merész
jellemmel bíró kfsérleni vagy tenni bátorkodik valamit. Mindazon értelmekben használtatik, melyekben
törzsöké a merész. Ki mérettel a vitézek kSzSl várfalat
másztii f A dtíhbs ember tokot merészel. Hogy merészelsz szemembe így szólni f V. ö. MERÉSZ.
MERÉSZEN, (mer-ész-en) ih. Merész módon,
magát a veszélyek ellen elszánva, a nehézségekkel
daczolva. Merétzen neki menni az ellenségnek. Néha
ám. félre téve az illemet, szemérmet; szemtelenfii,
kihivólag. A megrögzött gonosztevő merétten tagad
mindent.
MERESZKÉDÉS, (mer-esz-kéd-és) fn. tt merettkédét-t, tb. —ék. Állapot, midőn valaki vagy valami merészkedik. V. ö. MERÉSZKEDIK.
MERESZKÉDÉS, (mer-ész-kéd-és) fű. tt meréstLSdés-t, tb. —őt. Cselekvés midőn merészkedünk.
V. ö. MERÉSZKEDIK.

MERÉSZKEDIK-MÉRET

MÉRETLEN—MEREVEDIK

MERÉSZKEDIK, (mer-esz-kéd-ik) k. m. mtreukéd-tem, — Ül, — üt. Folytonosan feszülve kinyomúl, kitágul, kinyúlik. Különösen mondjuk az
állati inakról, izmokról, tagokról. Meretxkednek a
megfettüett úrnőt. Seemei rám meretxkednek. Képiemé olyan mint erenkedik , nyújtózkodik stb. Gyöke
azon mer, mely önállólag nem divatozik. V. ö. MER,

Ifgeltft ét réteket. A csapttékben egy itete bort, a tüntetnél két font húst méret magának. V. 5. MER, ige.

,
.
MERÉSZKEDIK, (mer-ész-kéd-ik) k. m. meréakéd-tem, — tél, — itt. Merészen cselekedik, bátorkodik. V. ö. MERÉSZ, MERÉSZEN.
MERÉSZLÉS, (mer-ész-él-és) fb. tt. mérénlét-t,
tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midőn valaki
merészel valamit. V. ö. MERÉSZEL.
MERÉSZLET, (mer-ész-él-et) fn. tt meréttlet-ét,
harm. szr. — e. Merész ember által merészséggel végrehajtott cselekedet. A portyátó huszárok hadi meréMlettU elbenélni. V. ö. MERÉSZ.
MERÉSZLETÉS, (mer-ész-él-et-és) mn. tt. merénUtés-t, v. — ét, tb. — ék. Merészlettel járó,
amihez különös bátorság, elszántság szükséges. Merénletet vállalat.
MERÉSZSÉG, (mer-ész-ség) fii. tt. merétuég-ét,
harm. szr. — e. 1) Talajdonság, melynél fogva valaki
merésznek mondatik. íferétuégének többjeiéit adta.
2) Néha ám. merészlet, merész tett. Nagy méretűig
volt tSled üy lépett leírni, 3) Hiedelmet megvető,
Bzemtelenséggel párosult cselekvési bátorság. Engedeltm nélkül ide jönnöd micsoda merétttégtl V. Ö.
MERÉSZ.
MERÉSZSÉGÉS, (mer-ész-ség-és) mn. tt. meréntégét-t, v. — ét, tb. — ék. Igen nagyon, fölötte
merész. Meréttiéget megtámadáta a tokkal ttámotabb
ellentégnek. Körülbelül egy értelmű vele a vakmerő.
MERESZT, (mer-esz-t) áth. m. meretet-étt, pár. meretztt, htn. — m* v. — eni. Mertfen kifeszít, kinyom, kitol
valamit. Mondják az állati test tagjairól, inairól, izmairól stb. A bokrot ló merettti föleit. A nemeit rám merettti.
Törzsöké az elavult, csangós kiejtésü meretz melléknév, s olyan mint kopott, dobat*, horpast, stb. 1.
—ASZ, —ESZ képző.
MERE8ZTÉS, (mer-eaz-t-és) fn. tt. meretttét-t,
tb. — ék, harm. szr. — e. Merő, mereven kifeszftése,
kitolása, kinyomása valamely rugalmas testnek vagy
tagnak. Nyakmeretttéi, itemmeretttét.
MÉRET v. MERÉTT, v. MERŐTT, (mer-ő-tt)
ih; A székelyeknél ám. merően vagy merőben. Továbbá .merőn' helyett is divatozik, tájszokásilag :
merén.
MÉRET, (1), (mér-et) fn. tt. méret-ét, harm. szr.
— e. Azon mennyiség, melyet mérés által meghatároztak, vagy kiszakasztottak. A feltgórt gabonából ős
eltö méretet malomba vinni. A nyomtatórét*t ugyanaton méretből adni ki valamennyinek. V. ö. MÉR, ige.
MÉRET, (2), (mér-et) mivelt. m. méret-tem,
— tél, — élt, pár. méreti. Meghagyja, parancsolja,
rendeli, hogy valaki mérjen. A helység méreti a kOt-

MÉRETLENÜL, (mér-et-len-ttl) ih. A nélkül,
hogy megmérték volna, méretlen állapotban. A gabonát méretlettül betölteni a verembe.. V. ö. MÉR.
MERÉTT, 1. MÉRET.
MÉRETT , a régi halotti beszédben (méret) ám.
a mai mért vagyis miért.
MERETTYÜ, (mer-etty-ü azaz mer-et-ő) fn. tt.
merettyü-t. Rüdra kötött zsákháló a halászoknál, melylyel a halakat a bárkából kimerik. Máskép: mereggyS. Eredetileg : meretS, melyből lett mtretyö, nuretyil, merettyü, mint csikoltÓ csikoltyű, tárogató tárogatyú, pattantó pattantyü, csörgető csSrgetyű, pergető pergetytt stb.
MERETTYÜ, (mér-etty-ü azaz mér-et-ő) fn. tt.
mérettyüt. Mérő eszköz, különösen sulymérő.
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MÉRETLEN, (mér-et-len) mn. tt. méretlen-t,
tb. — ék. Amit meg nem mértek, minek mennyiségét,
vagy súlyát bizonyos mérték által meg nem határozták. Ctürben feUialmonott, méretlen gabona. MéreOen
gyapjú. V. ö. MÉR. Határozóként ám. méretlenül.

MEREV, (mer-ev) mn. tt. merevet. Elvont törzsök, melyből a mereven, merevenlég, merevül stb.
származékok erednek. Nem más mint a merő igenév
módosulata : merő s közbevetett hangzóval merev.
Újabb időben önállólag is használják mereutn helyett.
MEREVEDÉS, (mer-ev-éd-és) fn. tt. merevédéi-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami elvesztvén rugalmasságát feszessé, hajlatlanná leszen.
Inak, tagok merevedéte. V. ö. MEREVEDIK.
MEREVEDETT, (mer-ev-éd-étt) mn. tt. merevédétt-et. Ami rugalmasságát vesztvén feszessé, hajlatlanná lett. Görcstől merevedett inak. Fagytól merevedett tett. V. ö. MEREVEDIK.
MEREVEDETTEN, (mer-ev-éd-étt-en) ih. Merevedett állapotban, megfeszülve, rugalmasság nélkül, hajlatlanul. Fagytál merevedetten heverS kígyók.
V. ö. MEREVEDIK.
MEREVEDÉTTSÉG, (mer-ev-éd-étt-ség) fn. tt.
merevédétttég-ét, harm. szr. —«. Merevedett, rugalmasság nélküli, hajlatlan állapot. Inak, itmok, tagok
merevedettlége.
MEREVEDIK, (mer-ev-éd-ik) k. m. merevedtem, —tél, —étt. Rugalmas erejét vesztvén változatlan, feszes, hajlatlan állapotúvá lesz. Különösen az
állati tagok, inak, izmok ilyetén átalakulására vonatkozik. Bitonyot betegtégekben megmerevednek a tagok.
A kemény fagytól megmerevedtek tíy'aí. Ezen ige gyöke
a feszülést, keményedést jelentő mer, melyből lett
merd, mérv v. merev, innen : merevedik. Képzésre nézve
ezek is rokonokul tekinthetők : folyamodik, ftUamodik, vetemedik, élemedik stb. A merevedik is ezen hasonlat szerént meremedik volna, de a széphangzat miatt az elül álló m után a második m helyett inkább
v használtatik. Hogy e két hang mint középképzők
is felváltják egymást, matatják ezek és ilyenek: ál-
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kotdiny alkotmány, áüítoány álUtmány, keresvény
keresmény stb.

MEREVENÍTÉS—MÉRFÖLD
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MEREVENÍTÉS, MEREVENÍTÉS, (mer-ev-enít-és) fn. tt merevenüét-t, tb. —ék, harm. azr. —e.
Cselekvés, valamely külső erőszak hatása, mely által
MEBEVÉDT, 1. MEREVEDETT.
valami merevenné tétetik. V. ö. MEREVEN, (1).
MEREVEDTEK, L MEREVEDETTEN.
MEREVENÍTÖ, MEREVENITÖ, (mer-ev-enMEREVÉDTSÉG, I. MEREVÉDÉTTSÉG.
ít-ő) mn. tt. mcrtcenUö'-t. Ami valamit mereveimé,
MEREVEN, (1), (mer-ev-en) mn. tt. mereven-t,
hajlatlanuá teszen. Inakat mereventíS gorctök. Tagotb. —ék, v. —ék. Rugalmasságát vesztett, hajlatlan,
kat mereventíö kemény fagy. V. ö. MEREVEN.
feszült állapotban létező. Mereven ketek, lábak. KépMEREVENSÉG, (mer-ev-en-ség) fn. tt merevemzésre nézve teljesen hasonló hozzá az eleven, melynek gyöke él, s régi alakja eleve, mint a régi halotti tég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonsága vagy állapota
beszédben eléfordúl : terömteve (teremte) eleve mi valamely testnek, midőn rugalmasságát vesztve, meitemUkOt Ádámot, hol az eleve ám. élő (vivens) t i. Is- reveuné leszen. V. ö. MEREVEN. Átv. erkölcsi ért.
ten. A mereven is eredetileg mereve, az n csak utóhang- feszes magatartás, társalgási hajlékonyság hiánya.
MEREVEMÜL, (mer-ev-en-fil) önh. L. MEzás, így képződtek : telén (föld) a kel, idegen ás ideg
(járkál, mozog), tehén v. tejen a tejik (tejet ad) igék- REVÜL.
MEREVÉNY, MEREVÉNY , lásd : MEREtől. Ezen én illetőleg ön többször megnyúlik, éa lágyul, így leszen a hal (moritur) gyökből halává, ha- VEN, (1).
MEREVÍT, MEREVÍT, (mer-ev-ít) áth. lásd :
lavány (az ,eleven* ellentéte), a ttVkik gyökből szőkévé
szökevény, jtf-ből jöveve jövevény, valamint a mere- MEREVENÍT.
ven is tájszokásitag merevény. V. ö. — VÁNY,
MEREVÍTÉS, MEREVITÉ8, (mer-ev-ít-és) fa.
tt mertvtíét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. L. MERE—VÉNY, képző.
MEREVEN, (2), (mer-ev-en szintén a merev VENÍTÉS.
MEREVSÉG, (mer-ev-ség), lásd : MEREVENtorzstól) ih. Merevedve, merevedett állapotban.
SÉG.
„A hajnal elmegyen , az estve jön,
MEREVÜL, MEREVÜL , (mer-ev-ül) önh. m.
Gilicze mereven ül ágközön."
merevill-t. Merevvé, merővé leszen, hajlékonyságát,
Vörösmarty.
rngékonyságát veszti. Aftrevülntk a hidegvette tagot.
Gyöngyösinél : mervén. L. MEREVEKEN.
MEREVÜLÉS, MEREVÜLÉS, (mer-ev-fil-4.)
MEREVÉN, (mer-ev-e-en) ib. Minthogy törzsöké fn. tt. merevUlét-t, tb. —ék, harm. est. —e. Átváltoaz elavult mereve, melyből én képzővel lett merevén; zás, átalakulás, melynél fogva valami merővé, ázás
tulajdonkép annyi volna mint merően, megfeszültén, haj lattanná lesz.
hajlatlanul. Hanem csak átv. ért. divatozik, s ám. oly
MEREVÜLTSÉG, (mer-ev-fil-t-ség) fn. tt memindenestül, oly egészen, miből egyetlen egy sem revülttég-ét. Merevült tulajdonság vagy állapot, külöhiányzik, erdélyiesen : merőben, néhutt, pl. a széke- nösen mint betegség.
lyeknél : méretben. Ezen értelemben is tehát bizoMÉRFOGYATÉK, (mér-fogyaték) ősz. &. Gaznyos erkölcsi megkötés, nem engedés, az állítás haj- dasági ért. azon hiány, mely a bemért gabona menylatlanságának alapfogalma rejlik. Merevén oda van, nyiségében idővel az öszveszáradás, vagy zsizsik, s
ám. mind oda van. Merevén elvetttek, egyet sem véve más kártékony férgek által támad. Mérfogyaték feki mind elvesztek. Merevestelen merevén (a székelyek- jében a» uradalmi titttnek néhány mér&nyi gabonát
nél : merői méretben). Véleményünk szerént amily bestámítani. Szélesb ért. akármily űr- vagy sül/mérviszony van a mereve és merevén, épen olyan létezik tékben támadt hiány.
a va ve és van vén részesülők között, pl. írva írván,
MÉRFOK, (mér-fok) ősz. fn. Valamely mérő
járva járván, menve menvén, ütve ütvén; az elsők t. eszközön, ennek jelekkel, vagy számokkal elválaszi. ragozható melléknevek; a másod rendbeliek pe- tott egyes része. Átv. ért. az erkölcsi és szellemi erő
dig változatlanok, tehát tulajdonkép határzók. V. ö. vagy tehetség bizonyos mértéke vagy emelkedettsége.
_VA, —VE; —VAN, —VÉN képzőket.
MÉRFÖLD, (mér-föld) ősz. fn. Legnagyobb
MEREVENEN, (mer-ev-en-en) ih. Meredt vagy mérték neme, melyet közéletben a távolság meghameresztett (föl-, kimeresztett) állapotban. Gyöngyö- tározására használnak, mely azonban különféle orsi &él : mervén.
szágok és népek szokása szerént más-más hotzazaságu. Négyuögü mérföld, oly négyszög közé szorított
„A zabolát marják, hányják a fejéket,
föld, melynek mindegyik oldala egy-egy mérföldet
Mervén áll a farkok , feltartják fülöket"
tesz. A földirati mérföld, melylyel a közönséges né(t. i. a lovak).
met mérföld megegyezik, teszen körülbelül tizenkétMEREVENÍT, MEREVENÍT, (mer-ev-en-ít) ezer lépést (vagy 24,000 lábat vagy 4000 ölet), s
áth. m. mereveníl-élt, htn. —ni v. —ént, pár. —«. ily tizenöt mérföld a föld egyenlítőjén egy fokot A maMerevenné tesz valamit. Fölveszi a meg igekötőt A j gyár mérföld jóval nagyobb, kivált az alföldiek köz
görctök megmerevenííették tagjait. V. ö. MEREVEN.
számítása szerént Innen az alföldi mérföldre szóló
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km. ördög mérte mérföld. Mintegy négy egész és
három ötödrész angol mérföld teszen egy németet. Latin neve milliare, melyből származott a német Meile,
török mű és tót műt. Hasonló hozzájok a magyar
mér/Old is, de méginkább a tájdivatos mélfSld. Azonban vélemónyiink szerént ennek első alkotó réséé
nem latin vagy német vagy tót szó, hanem a mén
ige gyökéből származott mér, azaz ménre meghatároz valamely távolságot, és így mérföld ám. mérés
által megbatározott távolságnyi föld. V. ö. MÉR.
Thaly K. gyűjteményéből Temesvári István 15«9-iki
énekében (,A kenyérmezei diadalról') nemcsak ,mélfóld' áll hanem méföld is.

2) Átv. ért. igen haragos, hamar felfortyanó, dühös.
Mérget ember, atttony. Mérget attzonynak haragot a
leánya. (Km.). Mérget kutya. 3) A maga nemében
igen erős. Mérget pálinka, bor. Mérget időjárás, mérget tél, hideg. 4) Sebre vonatkozva ám. igen meggydladt, tüzes, vörös, lobos. 6) Használják kutya- és
lónevttl. Mérget, ne ! Cső te, Mérget!
MÉRGES, (2), falu Győr m., puszta a Jászságban; helyr. Mérget-re, —én, —rSl.
MÉRGESCSERESZNYE, (mérges-cseresznye)
ősz. fn. Köz nyelven a matzlagot nadragulya (átrop a
belladonna) neve; másképen szintén köz nyelven :
farkatcterettnye.
MÉRGESÉDÉS, (mér-ég-es-éd-és) (h. tt. mérgetédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdonság, midőn valaki vagy valami mérgesedik. V. ö.
MÉRGESEDIK.
MÉRGESEDIK, (mér-ég-es-éd-ik) k. m. mérgetéd-tem, —tél, —étt. 1) Igen erős, dühös haragra
gyulád, mely különösen boszuállásra törekszik. Ingerlés által mindinkább nekimérgetedik.
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„Egy egész méföldet mező szélessége
Tart"
Egyébiránt Abaújban, Zemplénben stb. nem igen hallani mélföldet, hanem csak mér- vagy néha martfűidet.
MÉRFÖLDKŐ, (mér-föld-kő) ősz. &. Koszai,
kőszobor vagy bármely más alakú mtt köböl, melyet
a rendesen szabályozott útvonalon minden mérföldnek
vagy egyes részeinek végén útmutatóul vagy jelül
állítanak, illetőleg a földbe ásnak.
„Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén."
MÉRFÖLDMÉRTÉK , (mér-föld-mérték) ősz.
Arany, Buda halála.
fa. Mérföld, mint a távolságot meghatározó mérték.
A helyek távolságát egymáttól mérföldmértékkel hatá- 2) Mondják kelésekről, sebekről, midőn kitűzésednek,
megveresednek. V. ö. MÉRGES.
rának meg. A mérföldmérték különböző nagyságú.
MÉRGESEN, (mér eg-es-en) ib. Mérges állaMÉRFÖLDMUTATÓ, (mér-föld-mntató) ősz.
fa. Kőből vagy fából emelt oszlop az országos, és potban ; márges módon.
közlekedési utakon, melyre az útmellettí helyek nevei,
MÉRGESÍT, MÉRGESÍT, (mér-ég-es-ít) áth. m.
és mérföldnyi távolságaik, vagy a mérföld egyes ré- mérgettí-étt, htn. —ni v. —«ní, pár. —«. 1) Tulajd.
szei följegyezvék. Máskép az anyagi eszközök szerént ért. valamit méreggel keverve életveszélyessé tesz,
szokottabbau : mérge*. 2) Átv. ért. dühös, boszús
mérfOldonlop, mérföldkő.
MÉRFÖLDOSZLOP, (mér-fold-oszlop) ősz. fa. haragra gerjeszt. Bántalmak, ingerlétek által mérgeOszlop vagyis pózna leginkább fából, mely a mér- ttteni ae embert, vadállatot, kutyát. 3) A sebet, kelévényt tUzessé, lobossá, vörössé teszi. A ttenet italok
földet mutatja. V. ö. MÉRFÖLDMUTATÓ.
mérgettiik
a bőrön kílUött keléieket, pörtenéteket.
MÉRGED , (mér-ég-ed) önh. m. mérged-tem,
MÉRGESÍTÉS,
MÉRGESITÉS, (mér-ég-es-ít—tű, —t v. —étt. Méregre gyulád, méregre fakad.
és) fn. tt. mérgetOét t, tb. —ék, harm. szr. —0. CseHa neki mérged, mindenen keretztttl jár.
MÉRGÉDIK, Haltainál: MÉRGÖDIK, (mér- lekvés, mely által valaki vagy valami mérgessé téteeg-éd-ik) k. m. mérgéd-tem, —tél, —t v. — étt. Kel- tik. V. ö. MÉRGES.
MERGESKA, falu Sáros m.; helyr. Mergeikátáinál ám. mérgesedik, sebesedik, meggyül : „Da~a,
—n,
—rél.
gadni kezde a lába és megmérgödni."
MÉRGESKÉDÉS
, (mér-ég-es-kéd-és) fn. tt
MÉRGELŐDÉS, (mér-ég-el-ö-d-és) fn. tt. mérmérgetkédét-t,
tb.
—ék,
harm. szr. —e. Folytonos,
gelödét-1, tb. —ék, harm. szr. —e. Epeháborító haragúvá ; boszusféle, mindenre felfortyanó haragos- vagy gyakori haragoskodás, haragos ingerültség.
MÉRGESKÉDIK, (mér-ég-es-kéd-ik) k. m. mérkodás.
getkéd-tem,
—tél, —étt. Folytonosan vagy gyakran
MÉRGELŐDIK, (mér-ég-el-ő-d-ik) belsz. m.
mérgelöd-tem, —tél, —Sít. Epeháborgató harag bánt- haragudva dfihösködik. Mondják kivált igen ingerléja, nyugtalanítja őt, eszi a méreg. A vásott gyerme- keny emberről, kinek, mint olyannak, szüntelenül van
ktk&l tokát mérgelődik. Úyy megméi-gelSdött, hogy oka haragudni.
tgéuen elkékUlt, eltárgult, eltöldiüt bele. (Székely szóMÉRGESSÉG, (mér-ég-es-ség) fn. tt. mérgettéglásmód. Krfca J.). V. ö. MÉREG.
ét, harm. szr. —e. l) Tulajdonsága valaminek, melyMÉRGES, (1), (mér-eg-es) mn. tt. mérget-t v. nél fogva életveszélyeztető mérget rejt magában.
—tt, tb. —«*. 1) Tnlajd. ért méreggel kevert, miben EgérkSnek, kígyónak mérgettége. 2) Haragos ingerültméreg van. Mérget étel, ital. Mérget növények, átvá- ség, haragra való hajlandóság. 8) Sebekre, kelésekre
nyok. Mérget gyík, kígyó, pók. Mérget füvek, növények. vonatkozólag ám. tüzesség, gyuladás, lobowág. A
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MERINGLÖ, (mer-ing-el-ő) mn. és fa. tt merínglö-t. Azon kéziháló mellékneve, melyet a halász
nyelénél fogva majd lemerít, majd fölemel. Ugyanezen szó használtatik önálló főnévül is.
MERISOR, erdélyi faluk Hunyad m.; helyr.
Meritor-ra, —ön, —rrfí.
MERÍT, MERÍT, (mer-ít) ath. m. merÜ-étt, pár.
— s, htn. —ni v. —eni. 1) Hig testből valamely edény,
vagy ilyféle eszköz által kivesz, kiemel egy részt.
Vödörrel a kútból, korióval a patakból vitet meríteni.
Merített papír. Átv. ért. valamely erkölcsi forrásból
vesz, kölcsönöz valamit. Hitelei adatokat régi oklevelekből meríteni. Kimerítette minden tudományát, ami
elméjében, emlékezetében volt, mind eléadta. Megfelel neki a latin haurit. 2) Hig testbe le vagy be nyom
valamit A vödröt lemeríteni a kútba. Megfelel neki a
márt, lemárt, bemárt, és latinban a mergil, immergít.
V. ö. MER.
MERÍTÉS, MERÍTÉS , (mer-ít-és) fn. tt merftét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki merít. Vümerítéiben elttédülni. Koriónak lemerítéie. V. ö. MERÍT.
MERÍTŐ, (1), MERÍTŐ, (mer-ít-ő) mn. tt merítö-t. 1) Aki merít VümtrUS leányok. 2) Mivel valamit meritnek. LevetmerítS kanál. V. ö. MERÍT.
MERÍTŐ, (2), puszta Fehér m.; helyr. Merüőre, —n, —röl.
MERÍTŐ- v. MERITŐEDÉNY, (merítö-edény)
ősz. fn. Edény, melylyel valamely híg testet merítenek, pl. vödör, rocska, káforka, kanál, szapoly stb.
MERÍTŐ- v. MERITŐGÉP, (merítő-gép) ősz.
fa. Gép, melylyel valamely híg testet, pl. vizet a kűtMÉRHETLEN; MÉRHETLENSÉG, 1. MÉR- ból, folyóból, bányaüregből stb. kimerítenek.
HETETLEN; MÉRHETETLENSÉG.
MERÍTŐ- v. MERITŐHÁLÓ, (merftő-háló) ö*x.
MÉRHETŐ, (mér-het-ő) mn. tt mérhetü-t. Amit
fa.
Zsinegek
által nyélhez kötött, alul nehezékkel
megmérni lehetséges; nem igen nagy, nem szerfölött!
ellátott
kerekháló,
melyet a halász a vízbe lemerft,
távolságú. A hold ét többi bujdotók távoltága megmajd nyelénél fogva fölemel. Máskép : mereítyíi, me.mérhető.
MÉRHETŐSÉG, (mér-het-ő-ség) fa. tt. mérhe- reggyti, merínglS. Ide tartozik az úgynevezett ttdk is,
zsákforma kis háló, melylyel a bárkából kimerítik a
tötégét. Mérhető tulajdonság vagy állapot.
MERI, (mer-i, azaz mer-ő) mn. tt. merít. Merész, halakat
MERÍTŐHELY, (merítő-hely) ősz. fn. A pataaki mer. Meri ember. Oly alkatú lesi = leső, ciali
kok,
folyók,
tavak partjain, szélein azon hely, hol
= csaló. Megvan teljesen hasonló alakban és értelemben a persa nyelvben is: meri, mely Beregszászi szerént legalkalmasabb vizet meríteni.
MERÍTÖKANÁL v. —KALÁN, (merítő-kanal
ám. a német : kiihn, verwegen, magyarul: merő, vakv.
-kaláu)
ősz. fn. Kanálfélc eszköz, melylyel valami
merő. Ha főnévül vétetik ám. merészség. Nince merye; s
ekkor úgy látszik, hogy nem más, mint a ,mer' igé- híg testet méregetni szoktak, pl. levesszedő-kan&l,
nek a tárgyi ragozásban, a mutató mód jelen idejében szapoly, a kőmivesek kanala stb.
egyes 3-ik személye, főnévként használva; mint más
MERÍTŐKERÉK, (inerítő-kerék) ősz. fa. Kerék
személyből a mertt és más módban a merném.
az úgynevezett csigás, vagy kukorás kutakon, melyHÉRICSRE, (mer-ics-ke) kicsiny, fn. tt mertet- nek forgatása által a kötélre vagy lánczra kötött* vökit. Folyóból, tóból, kútból stb. vizet meríteni való dör le- és fölmerül.
kis kanna, vödör, káforka stb.
MERÍTÖMÜ, (merftő-mti) ősz. fa. Általán minMÉRICSKÉL, (mer-ics-ke-el; gyak. és kicsiny, denféle mfi vagy gép, mely valamely mélységből a
áth. m. meríctkél-t. Kisebbféle edénynyel, pl. inerics- vizet emberi vagy más erő által mozgatva kimeríti.
kével nagyobb tömegű híg testből kimereget valamit
MÉRK, falu Szatmár m., ALSÓ- , FELSŐ —,
Lajtba itapolylyal meríctkélni u Dunából vitet.
faluk Sáros m.; helyr. Mérle-re, —én, —röl.

lebnek mérgetlégét vakarát, dömiflét által nevelni.
V. ö. MÉRGES.
MÉRGEZ, (mér-ég-ez) áth. m. mérget-tem, —léi,
—itt, pár. —*, mivelt. —tét, szenvedő —telik. 1)
Valamibe mérget tesz, kever, ereszt. Megmérgetni valakinek italát. Megmérgetni a nyilat, tSrt. 2) Méreg
által megront, megsebesít, megetet A dühOt eb, a
kígyó megmérgeti a* embert. Innen átv. ért. erkölcsileg megront. A gonottok tár tatága, át erkölcstelen
könyvek olvatáta megmérgeti a* ifjakat.
MÉRGEZÉS, (mér-ég-ez-és) fa. tt. mérgetét-t,
tb. —ék, harm. ezt. —e. Cselekvés, midőn valamit
vagy valakit megmérgeznek. V. ö. MÉRGEZ.
MÉRGEZŐ, (mér-ég-ez-ő) mn. és fn. tt. mérgettí-t. 1) Méreggel keverő, megrontó, fertöztető. Ifjtttágot mérgetlf erkölcilelen könyvek. 2) Személy, ki valakinek ételébe, italába mérget kever stb.
MÉRHETETLEN, MÉRHETLEK, (mér-hot-[et)len) mn. tt. mérheletlen-t, tb. —ék. Amit nagysága,
vagy végtelensége miatt megmérni nem lehet. Mérhetetlenek a* Ittennek útai. A* égnek nagytága mérhetetlen. Néha nagymondhatólag ain. igen terjedelmes,
igen mély, magas stb. A mérhetetlen tengerre boctátkotott. Mérhetetlen mélytégU tó. Határozóként ám. mérhetetleniü.
MÉRHETETLENSÉG , MÉRHETLENSÉG ,
(inér-het-[et]len-ség) fii. tt mérhetetlentég-ét, harm.
szr. —e. Nagysági vagy távolsági tulajdonság, melynél fogva azt megmérni lehetetlen.
MÉRHETETLENÜL, MÉRHETLENÜL, (mérhet-[et]len-ül) ih. Mérhetetlen állapotban, oly módon,
hogy azt megmérni nem lehet.
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MERRE, pnasta Somogy m.; heryr. Aferké-re,
—n, —rSl.
MERKÉL, (mer-k-él) áth. m. merkél-t. Székely
szó. Szabó József szerént ám. fejét, illetőleg nyakát
kimeresztve mintegy öklelni, türkölni akar. További
Kriza J. szerént ám. duzzog magában. Ne tírj, ne
roTc&j, ne merkelj. (Székely szólásmód. Kriza J.). Ez
utóbbi értelemben ,morog' szóval rokon.
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MÉRLEGCSÉSZE , (mérleg-csésze) ősz. fa.
Csészeforma edényke a kisebbféle ingás, v. rudas
mérlegeken, a nagyobbakon inkább serpenyő.
MÉRLEGCSINÁLÓ, (mérleg-csináló) ősz. fa.
Erőmives, gépész, ki mérlegeket készít.
MÉRLEGEL, (mér-leg-él) áth. m. mérlegél-t.
Valaminek súlyát mérlegen meghatározza. Mérlegelni
a sténát, gyapjút, ssalonnát, isirt. Gabonát mérlegelni
MÉBKEL, (mér-k-él, mér-eg-el) áth. 1. MÉRÉ- ám. aránylagos súlyát, mérni pedig mennyiségét
GÉL v. MÉREGET.
meghatározni, pl. midőn azt akarják tudni, hány
MÉRKÉZIK, (mér-k-éz-ik) k. m. mérkez-tem, fontot nyom egy mérő búza, ezt mérleg által esz—tű, —itt, pár. —tél. Átv. ért. akár testi, akár közlik. Átv. erkölcsi ért. különböző dolgot egymásszellemi erőre, ügyességre nézve valakivel próbál- hoz mérni, köztök az arányt meghatározni; különökozik, s mintegy ellensúlyozza saját ereje által az sen a kereskedői stb. könyvvitelben a ,tartozik' és
ellenerőt. Ily emberrel, mint te, merek mérkeeni. Lo- ,követel' (,adós', ,birós') oldalt vagy oldalakat öszvevaglásban, fegyverforgatásban,
cséUövéiben kevesen hasonlítni, kiegyenlítni.
mérgezhetnek vele.
MÉRLEGÉLÉS , (mér-leg-él-és) fa. tt. mérMERKŐCZE, fa. tt. merköetét. Baranyai táj- legélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamely test sú•zólás scerént ám. sárgarépa. Ügy látszik nem egyéb, lyának mérlegen való meghatározása. V. ő. MÉRmint a székelyeknél, és másutt divatozó murok szó- LEG.
nak vékony hanga kicsinyezője, mintegy murkócta.
MÉRLEGÉZ, (mér-leg-éz) áth. m. mérlegéz-tem,
—tél, —étt. L. MÉRLEGEL. „Rendes viszonyok
V. ő. MUROK.
MERLÁNCZ, (mér-láncz) ősz. fa. Láncz, ren- között az államférfiúban minden körülmények pondesen tíz ölnyi bosszúsága , melyet földmérésnél tos mérlegezése, óvatosság s hideg ész szükségesek."
(B. Eötvös József. Gondolatok).
használnak. •
MÉRLEG, (mér-leg) fa. tt. mérleg-ét, harm.
MÉRLEGÉZÉS, (mér-leg-éz-és) 1. MÉRLEGÉszr. —e. Szoros ért. egy bizonyos megerősített pont- LÉS.
ról ide-oda mozogható, s ingékony tulajdonságú eszMÉRLEGHTVATAL, (mérleg-hivatal) ősz. fa.
köz, melynek rendeltetése, hogy rajta valamely test- Piaczokon, vásárhelyeken működő hites személyzet,
nek ismeretlen súlyát egy más ismert súly segedelme melynek rendeltetése az adott-vett áruk pontos méráltal meghatározzuk, mi úgy történik, ha a rudról legelésére felügyelni. Továbbá, ugyanazon hely, hol
lelógó egyik csészére, serpenyőre, vagy tányérra az a mérlegelés történik.
Ismeretlen súlyú testet helyezzük, a másikba pedig
MÉRLEGIGA, (mérleg-iga) ősz. fa. A közönbizonyos meghatározott súlyú nehezékeket rakunk, séges mérlegen azon rúd, vagy rudacska, melynek
míg a két cséssse snlyegyenbe nem helyezkedik. Ez két végéről zsinegen, kötelén, lánczon stb. a mérlegaz ágy nevezett rudas, vagy ingát mérleg. Ugyan- csészék, illetőleg serpenyők aláfüggnek.
egy czélra vezetnek, de más alkotásnak a kürtét
MÉRLEGJEGY, (mérleg-jegy) ősz. fa. A nyilvagy nyomatékos, túedes stb. mérlegek. Seéndt, gyap- vános mérleghivatalban kiadott jegy, melyre a mérjút, h&tt mérni való mérleg. Gyógyszerészek mérlege. legelt árunak mennyisége föl van írva.
Valamit mérlegre tenni. A kereskedők, gyárosok, iparMÉRLEGMESTER, (mérleg-mester) ősz. fa.
űzők is használják a könyvvitelben a ,Bilanz* szóMásod
rendű tiszt a mérleghivatalban, ki a mérlegenak vagyis valamely számvitel bezárásakor a kiadás
s bevétel vagy ,adós' és ,birós' (.tartozik' és .követel,) lésre közvetlenül felügyel. Ennek fölötte áll a nérlegbiró.
egybehesonlitásának, átnézetének kifejezésére; innen:
MÉRLEGNYELV, (mérleg-nyelv) ősz. fa. A
kereskedői mérleg, tárlati mérleg. Képes kifejezéssel
az igazságnak jellege, mely az ellenokokat mintegy mérlegiga közepéből nyelv gyanánt kinyúló billentyű,
mely egyenes állásba helyezkedik, midőn a mérkét külön csészébe teszi, és sulyozgatja.
A mérleg ujabb időben helyesen alkotott szó az legserpenyők sulyegyenben vannak.
Vtíeg hasonlatára, mindkettőben középképző a gyakorMÉRLEGPÉNZ, (mérleg-pénz) ősz. fa. Díj, melaton elöl, mi, mérd, melyekből lett tttlö mérlö, lyet a nyilvános mérlegelésért fizetni kell.
Utle mérle, s g utóhanggal ütleg, mérleg. V. 5. MÁMÉRLEGRÚD, (mérleg-nid) ősz. fa. RendszeZSA, FONT.
rént vasból készített rndacska az ingás és körtés
MÉRLEGBIRÓ, (mérleg-biró) ősz. fa. Az illető mérlegeken, melynek egyik végére az ismert súlyközség részéről kirendelt hites személy, ki a piaczo- mértek, másikára a megmérendő tárgy szokott akaszkon és vásárhelyeken a község mérlegén történő sú- tatni.
lyozást ellenőrzi, vagy az innen keletkező ügyekben
MÉRLEG8ERPENYÖ, (mérleg-serpenyő) ősz.
fit. Serpenyőforma edények, melyek a mérlegigáról
Ítéletet hoz.
32
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két oldalt lelógnak, s melyek egyikébe u ismeretlen csupa, honnan e közmondás : tittta magyar, merS
német, esupa tót. Merő tudna, első hajtású szálas
súlya testet, másikába a nyomatékot teszik.
MÉRLEGSZÁMLA, (mérleg-számla) ősz. fa. A széna, melynek sarja nincsen. 4) Valamely híg teakereskedőknél, gyárosoknál stb. olyan számviteli lap, tét bizonyos edénynyel szedő. VümerS leányok. V.
melyre az egyes czikkek vagy személyek lapjainak ö. MER, ige.
MÉRŐ,(l),(mér-ö)mn. ésfa.tt«x<r#-t. 1) Személy,
mérlegei teljes átnéset végett együvé iratnak. (Biki valamit mér. MérSket állítani a felttort gabona
lanz-Conto).
MÉRLEGTARTÓ, (mérleg-tartó) ősz. fa. Szeg mellé. Sténamérő, gyapjúmért. 2) Ki valamit sűlyvagy akármily tartalék, melyre a mérleg akasztva van. vagy űrmérték szerént árai. HiísmérS, borméro, «erMERMESD, fáin Zaránd m.; helyr. Mermesd-re, mérS. 8) Öblös edény, melylyel a himlő részekből
álló testeket, különösen a szemes jószágot mérik.
— én, — röl.
MERNÉM, (mer-ne-em) tnlajdonképen a bá- Potsonyi mérő, mely két vékából, v. mérczéből ÜL
torságra vonatkozó mer ige tárgymutató óhajtó mód- Pesti mérő három mércze, sarlói mérő két pozsonyijának első személye; tréfásan ám. bátorság. Meg- val ér föl, Mátyásföldén stapu, másutt küa, v. kSböl.
tenné, de nme* mernémje. Néhutt ferdítve : memám.
V. ö. MERI, és MERSZ.
MÉRNÖK, (mér-nök) fn. ti mérnOk-Vt, harm.
szr. — e. Széles ért személy, ki mértani szabályok
szerént, és kellő eszközökkel ellátva a térek, és térben létező testek minden irányú terjedelmének meghatározásával foglalkodik, ki ezen működééhez némi
képességgel bír. Meeei mérnök, ki a határokat, földeket, réteket, erdőket stb. fölméri. Megyei, városi
mérnök. Országot mérnek. Oklevelet mérnök. Különösen hadi mérnök, ki általán a hadi czélokhoz tartozó
építéseket, erődítéseket intézi, rendezi, igazgatja stb.

MÉRŐ, (2), KAPÓS—, falu Somogy m.; helyr,
Méro-re, —n, —rSl.
MERŐASZTAL, (mérő-asztal) ősz. fa. 1) Mérnökök asztala, melyre a látcsövet helyezik, midőn
valamely tért háromszögtan szerént föl akarnak venni.
2) Kocsmárosok, hentesek stb. asztala, melyen araikat kimérik.
MERŐBEN, (mer-ő-ben) ih. Egészen, mindenestül, kivétel nélkül, máskép tájdivatosan : merevén,
Valószínűleg ám. merSven (= merően) hol a v átváltozott 6-re, mint olyvá olybá, magvaváló, magbavdló.

MÉRÖBÉR, (mérő-bér) ősz. fa. Széles ért bér,
MÉRNÖKI, (mér-nök-i) mn. tt. mérnöki-t, tb. melyet a mérésért fizetnek. Különösen mérnöki díj.
— ék. Mérnököt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Holdttám sterint fitetett mérSbér.
MérnOki oklevél Mérnöki munkálatok. Mérnöki kar.
MERŐEDÉNY, (merő-edény) ősz. fa. Edény,
V. ö. MÉRNÖK.
melylyel holmi hig testeket, nevezetesen vizet merMÉRNÖKSÉG, (mér-nök-ség) fa. tt mérnök- nek, pl. vödör, csöbör, kanna, káforka, szapoly stb.
ség-ét, harm. szr. — e. 1) Mérnöki tudomány. MérMÉRŐEDÉNY, (mérő-edény) ősz. fa. Hig, vagy
nökséget tanulni, gyakorolni. 2) Mérnöki hivatal. Me- himlő részekből álló testek mennyiségét meghatágyei, városi mérnökségért folyamodni. 3) Mérnökök rozó öblös edény, pl. mérő, akó, véka, itcze stb.
testülete. Hadi mérnökség által kidolgotolt erodüéri
MERŐEN, (mei-ő-en) ih. 1) Bátran, neki feterv.
szített testtel, inakkal, szemekkel. Merően ttem&e
MERNTE, falu Somogy m.; helyr. Mernyé-re, némi valakinek. Merően megáUani a» ellenség eldU.
— n, — rSl.
2) Hajlatlanul, mozdulatlanul megfeszülve, megkeMERNYIK, falu Zemplén m.; helyr. Mernyik-re, ményfilve. A megfagyott tagok merően állanak. 3)
— én, —r9l.
Egészen minden kivétel nélkül; néhntt: merőben ás
MÉRÓN, (mér-ón) ősz. fa. 1) Zsinegre kötött merevén.
ónnehezék, melyryel a testek függőleges helyzetét,
MERŐHOLT, (merő-holt) ősz. mn. Kiben u
irányát megvizsgálják. 2) Ugyan ily eszköz, akármi- életnek semmi jele sincs, ki szörnyet halt.
féle mélységnek meghatározására. Mérónnal megMÉRŐKANTA, (mérő-kanta) ősz. fa. Kocsmámenti a tenger mélységét.
rosok kantája, melyből az italt mérik. Máskép: méMERŐ, (mer-ő) mn. tt. merö-t. 1) Midőn a fe- rSkupa.
szetet jelentő elvont mer gyökből ered, ám. feszülő,
MERŐKÖDIK, (mer-ő-köd-ik) k. m. merKfcBdhajlatlanul, mozdulatlanul, neki keményedre álló. tem, —tél, —ott. L. MERÉSZKEDIK.
Merő nyak, mtrS tagok. Siokottabban : mereven. 2)
MÉRŐLANCZ, (mérő-láncz) ősz. fa. Földek,
Midőn gyöke a bátorságra vonatkozó mer, ám. bizo- rétek stb. kimérésére használt láncz. Tű Siet ményos veszély, és nehézségek daczára magát elszánó, rőlánc*.
az akadályoktól viszsaa nem yedő. Nagyot és tokot
MERŐLAPÁT, (merő-lapát) ősz. fa. Öblös lamerő vitetek. 8) Átv. ért semmi kivételt nem szenvedő, pát, melylyel vizet mernek. Mivel a hajósok a hajó
általános, egészen olyan, aminőnek állítják. Merő ha- fenekéről kimerik a vizet, különösen tsopoíy a neve.
tugság («B csupa hazugság, Szabó D.) miben semmi
MERŐN, L MERŐEN.
igaz nincs. Merő mind ott voltak, egyet sem véve ki.
MÉRŐÓN, (mér-ő-ón) ősz. fa. Általában zsinefíerö bolondság. Rokon érteimiiek vele a tistta és gen függő ón valamely test függőleges helyzetének
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meghatározására. Különösebben bizonyos mérték
után jelekkel ellátott sinór végére kötött óndarab,
melyet (a hajósok) a vb fenekére vetnek, hogy mélységét kitudjak. (Kenessey Albert). Másképen : mérőn.
HÉRŐOB8Ó, (mérő-orsó) ősz. fn. A hajósoknál a hajó sebességének megmérésére szolgáló eszköz. (Kenessey Albert).
MERŐPÉNZ, (mérő-pénz) ősz. fn. Pénz, melyet a gabonatárnoknak szoktak fizetni, midőn az
eladott gabonát kiméri.
MERŐPÓZNA, (mérő-pózna) ősz. fa. 1) A szoros ért. mérnöki méréskor bizonyos pontokon jelfii
kitűzött póznák. 2) Víz mélységét mérő rúd, milyennel pl. a felső Dunán a vontató hajós lovak előtt
járó lovas ember méri a vizet.
MÉRŐRÚD, 1. MERŐPÓZNA.
MERŐSÉG, (mer-ő-ség) fn. tt merötég-ét, harm.
szr. —e. l) Feszes, hajthatatlan, megkeményfilt ál lapot,
vagy tulajdonság. 2) Elszánt bátorság, honnan vakmerőiig ám. a veszélynek vakon neki rohanó elszántság.
MERŐSERPENYŐ, (mérő-serpenyő) ősz. fn.
1. MÉRLEGSERPENYŐ.
MERÖSKÖDIK, (mer-ő-ös-köd-ik) k. m. merStkSd-tem, —tél, —ott. L. MERÉSZKEDIK. Különösen eléjön mint ,vakmerősködik' öszvetett ige
egyik alkatrésze.
MERŐSÜKET, (merő-süket) ősz. mn. Ki semmit sem hall, milyenek a sfiketnémák.
MERŐSZÉG, MERÖSZÖG, (merő-szeg v. -szög)
öaz. fn. Oly szeg, mely kilenczven fokot képez, milyen a mértani négyszegnek mindenik szege, máskép:
egyénét ttég.
MÉRŐSZÍJ, (mérő-szíj) öez. fn. A földmérésnél
használt sz(j.
MERŐVAK, (merő-vak) ősz. mn. Egyik szemére sem látó. Adoma szerint a ezigány a merővak
lovat vakmerőnek mondotta.
MERŐVEDER, (merő-védér) ősz. fn. Veder,
melylyel vizet mernek, különösen kútveder, kfilönböztetésül a víztartó csőbőrül, vagy mértékül használt vedertől.
MÉRŐVESSZŐ, (mérő-vessző) ősz. fű. Vessző
vagy pálcza, melylyel valamit mérnek, pl. akólópálcza, a hordók nagyságának, illetőleg tartalmának
meghatározására. A hajósoknál madzag végére kötött hüvelykekre osztott egy láb hosszú vasrudacska,
mely a hajó fenekére a szivattyú mellett e végre
szabadon hagyott csőben lebocsátva majd felvonva
nedves részével a hajóban találtató víz magasságát
mutatja. (Kenessey Albert).
MÉRŐZ, (mér-ő-z) áth. m. méröe-tem, —tél,
—Ott, pár. —z. Bizonyos testek, árak mennyiségét
úgy nevezett mérővel meghatározza. Mérösni a gabonát, menet. Másféle mérleg- és mértéknevekből rendesen l képzővel alakulnak igék, mint mattal, fontol,
latol, okol vagy okét.
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MÉRŐZÁSZLÓ, (mérő-zászló) 8sz. fh. Póznára
akasstotfkia zászló, melyet a mérnökök használnak.
MÉRŐZSINEG, (mérő-zsineg) ősz. fn. Különféle méréseket tenni való zsineg pl. az ácsok mérőzsinege, vagy melylyel a kertészek az útvonalakat, a
veteményágyakat vonalárnak; vagy ónnal ellátott
mélységmérő eszköz.
MERPÁLCZA, (mér-pálcza) ösa. fn. 1. MÉRŐVESSZŐ.
MERRE, (mely-re) ih. Mely tájra, mely iránynak tartva, mely czólpont felé. Nem tudom, merre
menjek. Ki merre látott, arra futott. Őszvetételben :
amerre, valamerre.
„Keseredett szivem valamelryre tekint :
Talál ő magának mindenütt nagyobb kint
Ének a XVII. századból. (Thaly K. gyűjt.).
MERRŐL, (mely-ről) ih. Mely felől ?
MERRÜNNEN, MERRÜNNET, (mely-honnan v.
-homiat) ősz. ih. A székelyeknél ám. honnan? merről ?
MERRÜNT, (mery-helyütt?) ih. A székelyeknél ám. mi tájt? hol ? (Kriza J.).
MERSE, falu Vas, puszta Somogy m.; helyr.
MÉRSÉK, (mér-es-ék) fn. tt mérték-ét, harm.
szr. — e. 1) Tulajd. ért ám. mérték, honnan mértékéi
Molnár A. szerént ám. menturat, metítvr, és mértéklét
Am.dimentio. 2) Átv. ért a cselekvésnek vagy akármely
erőnek hatásában bizonyos határ, nem túlzott, nem
megfeszített erőködés. Mértéket tartam át evetben
ivátban. Innen a mértékel, mértéklét, pl. mértékeld
magadat a menetben, dologban, tanulóiban. Különösen jelenti a légnek , égővnek bizonyos állapotát, s
a testek melegségének viszonyát Légnek, vimek mértéke, (temperatura). Ebben a középképző ét kicsinyezőleg- gyakorlatos jelentéssel bír, s méret olyan ige,
mint lépes, tápot, kapót, nyelőét stb.
MÉRSÉKEL, (mér-es-ék-él) áth. m. mértékel-t
v. mérsékleti, htn. —ni v. —mériékleni. 1) Tulajd.
ért a régiek szerént ám. mértékei, mérték által meghatároz valamit. 2) Átv. a cselekvésben, vagy erőnek hatásában bizonyos fokozatot, és határt tart, fölötte nem erőkődik. Mértékelni magát a munkában,
át evetben, a* indulatokban. 3) A légnek vagy más
testnek melegség! vagy hidegség! fokát szelídíti. A
tteUS mértékU a nap hötégét. A déli t*él mérsékli a
téK fagyot.

MÉRSÉKELÉS, MÉRSÉKÉLET ; 1. MÉRSÉKLÉS , MÉRSÉKLET.

MÉRSÉKÉLHETETLEN , MÉRSÉKELHETLEK, (mér-és-ék-él-het-[et)len) mn. tt mértekéUtttetlen-t, tb. —ék. Akit vagy amit mérsékelni nem lehet; túlzásra fölötte hajlandó; erkölcsi határok közé
nem szorítható, heves vágyainak tízesében gátolhatatlan. Határozóként, oly módon vagy állapotban, midőn valakit vagy valamit mérsékelni nem lehet, mérsékelhetlenttl.
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útra, mert tok dolgom van. Szoros viszonyban áll
MÉRSÉKELT, (mér-és-ék-él-t) mn. tt. mértékélt-et. Cselekvésben, hatásban, erőfejtésben bizonyos vele a kérdő miért egyik értelme, és a határozatlan
fokozatot, némi határt tartó, a maga nemében nem okadó átért. „Fordoljatok meg én leányim és mentúlzott, föl nem csigázott Mérsékelt léptekkel haladni. jetek el, mert immár vénséggel megfogyatkoztam."
Mértékelt munka. Mértékeit égíto, levegő. Mértékelt [Bécsi codex). „Te mert kegyes vagy, irgalmasjh nekünk.v" (Ugyanott). A régieknél eléjön ,hogy' értelemáron adni venni. V, ö. MÉRSÉKEL.
MÉRSÉKELTEN, (mér-és-ék-él-t-en) ib. Mér- ben is. „A mészáros hogy látá mert kárt vallott
volna.' (Pesti Gábor meséi). Szaki Á. gyűjtötte
sékelt módon vagy állapotban.
egyik levélben (1519-ből) két helyen is merten :
MÉRSÉKÉLTSÉG, (mér-és-ék-él-t-ség) fa. tt.
Merten ő rontotta és vesztette itt az hatalmas csámértékélttég-ét. Mérsékelt állapot vagy tulajdonság.
szár fóldéth, merten az frigynek szerzée (szerzője)
ÉgSvnek, levegőnek mértékelttége. Mértékelttég által
nem én voltam." — Véleményünk szerént a mert öszvetartósabb az erS. V. ö. MÉRSÉKELT.
tett szó a. mi és ért alkotó részekből, a mi t i. tárgyMÉRSÉKÉS, (mér-és-ék-és) mn. tt. mértékét-t, határozó névmás, az ért pedig határozó, melynek
v. ét, tb. —ék. A. cselekvésben bizonyos határt, kellő gyöke azon ér, mely keletkezést, támadást,* létezést
megszorítást tartó; a maga nemében nem túlzott. jelent az ered, eredmény, eredet származékokban, a t
Mértékű munkálkodás. Mérsékel áron tartani valamit. pedig en-vel is hosszabbítva határozóképző, mint txeKülönösen ám. beszédben, társalgásban módot, ille- rínt (v. szerént) képesint, alkalmatint, megint stb. hamet tartó, szerény.
tárzókban. E szerént mert, régiesen : merten, ám. vaMÉRSÉKLÉS, (mér-és-ék-él-és) fa. tt mérték- lamitől eredve v. eredten, valamely okból származva,
lés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által azon okra nézve; és mi-ért egyik értelemben szinte
mérsékelünk valamit. V. ö. MÉRSÉKEL.
ám. mi-ert t hol a mi kérdő névmás, és az egész szó
MÉRSÉKLET, (mér-és-ék-él-et) fa. tt. mérték- ám. mi eredetnél fogva? átért ám. át-ért, azon erelet-ét, harm. szr. —e. 1) A cselekvésben követett, és detnél fogva. Világos dolog t i. hogy mindezekben
megtartott bizonyos középszerűség, és határ. Mérték- alapfogalom az illető okozatnak eredete. Különbözik
lettel gyakorolni valamit. A hevet természetű embernek tőle azon ért, mely valaminek árát, becsét értékét jemértékletet ajánlani. 2) A levegőnek, égaljnak, víznek lenti, melynek törzse ér, (valet, pretium habét,) pl.
stb. azon állapota, vagy tulajdonsága, midőn sem ét a hát tokot ér; e* a rótt pén» semmit sem ér. Megfelel neki emebben a vastag hangú ár, s rokon hozzá
igen hideg, sem fölötte meleg.
MÉRSÉKLETLEN, (mér-és-ék-él-et-len) mn. tt a latin pretium, merx, a német Werth, Preis. Ha temértékleOen-t, tb. —ejt. Kellő határokat, fokozatot hát azt akarjuk kérdezni, mi oknál fogva adtad el
nem tartó, a cselekvésben középszerűséget nem kö- házadat, szabatosan így szólunk : miért (öszvehúzva :
vető ; túlzó, hirtelenkedő, kicsapongó. Mértékletten mért) adtad el ? Ha pedig azt akarnók kérdezni: mily
nagyravágyás, hivatalvadászat. Mérsékletlen atyai sze- áron v. árért adnád el házadat, így kellene kérdenünk : miért adnád el? azaz mennyiért, mily árért
retet. V. ö. MÉRSÉKEL.
MÉRSÉKLETLENSÉG,(mér-és-ék-él-etlen-ség) mily értékért? A köz szokás már mindkettőt egyafn. tt. —ét, harm. szr. —e. Mérsékletlen állapot, ránt ejti, mert így szólunk: átért nem adom lovamat,
amit igértt, ám. azon árért; és : aaért adom el lovavagy tulajdonság. V. ö. MÉRSÉKLETLEN.
mat, mert nem használhatom, ám. azon okból, mert
MÉRSÉKLETLENÜL , (mér-és-ék-él-etlen-ül)
stb. noha az okkérdő miért és okadó átért szabatosan
ih. Mérsékletien módon, határt, fokozatot, kellő kömiért, s átért volna; valamint a határozott okadó
zéputat nem tartva; hirtelenkedve, heveskedve, túlmert nem mért; ellenben a becsre vonatkozó mindig
zólag. Mérsékletlenül erökSdni, munkálkodni.
hoszszu : mi-ért, az-ért, pénz-ért, stb. Mind a rövid
MÉRSÉKLÉTT, (mér-és-ók-él-étt) mn. tt. mér- ért, mind a hoszszd ért alakjára nézve egy osztályba
téklétt-et. 1) Cselekvésben bizonyos határt, közép- való az ily régies alakokkal : járatt, haUatt, meneti,
mértéket tartó, nem túlzott Mérsékleti magatartás. jövett, ragozva járattam, járattad, járatta, menettem,
Mértéklett követelések. 2) Bizonyos testekre vonatko- menetted, menetté stb. A becset, árt, értéket jelentő
zólag ám. két szélsőségi tulajdonságok között közép- ért is máskép érett; honnan : érettem, éretted, érette
utat tartó. Mértéklett levegő. Mértéklett melegségil stb. pl. nem adnék egy fakohát érte, v. érette. Az előbftordS. V. ö. MÉRSÉKEL.
biek nyomán tehát midőn azt akarjuk mondani : miMERSZ, (mer-sz) tulajdonképen az alanyi ige- ott, v. végett, akkor szabatosan az okadó rövid ért v.
ragozás mutató módjában egyes második személy, érett állna helyén, pl. ertem v. érettem szenvedsz, ám.
azonban a köznép gyakran fn. helyett használja ,me én vagyok oka, hogy szenvedsz. Hanem a szokás
részség' helyett, pl. ős akarat megvolna, de nincs merni. már oly általános, hogy az utóbb mondottakat sem
MERT, kötszó. Élünk vele, midőn valaminek lehet másképen mint megnyujtva használnunk.
okát akarjuk adni. A mondat, melyet vezet, meg is
MÉRT, (1), (mi-ért) 1. MIÉRT, kérdőhatározó.
előzheti, követheti is a viszonymondatot, pl. mert
MÉRT, (2), (mér-t) mn. tt mért-et. Minek térjól viselted magadat, dicséretet érdemelsz. Nem mehe- beli nagyságát, sokaságát, vagy súlybeli mennyisé-
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gét mérve meghatározták. V. ö. MÉR. Átv. ért va- csökre tanító parancsolata.a Toldy Ferencz kiadása,
lamihez szabott, illesztett, alkalmazott. Munkához és szerénte a XVI. századból való). Szokottabban
mért dij, fiselét. Tetthez mért ruha. Állapotból mért 1. MÉRSÉKEL. NyelvtanUagam. a hangokat, és szóéletmód.
tagokat bizonyos időmérték szerént meghatározni,
MÉRTAN, (mér-tau) ősz. fn. Azon elméleti éa és ejteni; verteket mértékelni ám. úgy nevezett lágyakorlati ismereteket magában foglaló tan, melyek bakra szedni. Különösen sajátságos értelemben forszerént eléadatik, mikép kell a területek és testek dul elé a Müncheni codezben, Luk. 6. „Mit látod
nagyságát, nevezetesen a távolságot, hoszszuságot, kedig a kalászt te atyádfia szemében, a gerendát pemagasságot, mélységet, különösen a földnek, víznek dig te szemedben nem mértékled t „(non considoras).
fobzinét bizonyos végletek között meghatározni, leraj- Mi tulajdonkép ám. szemmertékre nem veszed, vagy
a te szemedben levő gerendát nem méred öszvo a
zolni stb. Elméleti, gyakorlati mértan.
más
szemében levő szálkával.
MÉRTANI, (mér-tani) ősz. mn. Mértanhoz való,
mértan szerént történő, azt illető, arra vonatkozó.
MÉRTÉKÉS, (mér-et-ék-és) mn. tt mértélcet-l,
Mértani tépek, ábrák, estkötök. Mértani munkálatok. v. —ét, tb. —ék. 1) Bizonyos mértéket jelentő réMÉRTANILAG, (mér-tanilag) ősz. ih. Mértani szekre osztott Mértéket lánc*. Mértéket páleta. 2)
szabályok szerént Mértanilag meghatározni valamely Átv. ért. a cselekvésben határt, középutat tartó, nem
földterület nagy tágat. Mértanilag kiosttani^a közlegelöt. túlzó, máskép : mértéket, mértékeit. 3) Mondják oly
versről, mely a helleni versalakzat szerént és nyoMÉRTÉK, (mér-et-ék) fn. tt. mérték-ét, barm.
mán úgynevezett lábakra szedve lejteget. Különböszí. —e. Széles ért. meghatározott, ismert mennyizik tőle a pusztán rímet, mely csak a végszótagok
ség, mely által egy más ismeretlen mennyiséget haöszhangoztatásában áll. Egyébiránt a mértékes von
tározónk meg. Különösen ás ilyetén meghatározásra
lehet rímes is együtt.
szüksége* eszközök, milyenek a terület, hoszszuság.
MÉRTÉKETLEN, (mér-et-ék-et-len) mn. tt
magasságra nézve a mérföld, öl, röf, arasz (hosszmértéketlen-t,
tb. —ék. 1) Mértéktelen. 2) Verselásre
mérték) ; a híg, vagy száraz himlő részekből álló tesvitetve,
amelyben
a mértékre nincs ügyelet
teket illetőleg, akó, itcze, mérő (űrmérték); a súlynak meghatározására való mérleg (snlymérték) stb.
A mértéluk különböző nagy tágvak. Beéri, párisi mérték. Hamu mérték, mely a törvényesnél kisebb. Megitta a mértéket, épen oly nagy, oly nehéz, annyi, átv.
ért. valamiben oly jeles, mint kell. Ruhára mértéket
venni. Átv. ért a cselekvésben bizonyos határ, középút, nem túlzás, máskép : mérték. Mértéket tartani
ÓM ételben italban. Mértékkel jó minden. (Km.).
„Egyet tudok', ami emberi dologban,
Hogy sflkere légyen, teheti legjobban :
Jósán, okos mérték.
Arany János.
Nyelvtanban, hang- vagy ttótagmérték, mely meghatározza a hangok, és szótagok kiejtésének időbeli
mennyiségét, tartósságát Erkölcsi ért másokra vonatkozó cselekedet Amely mértékkel mérendetek, mátok i» asual mérnek vitttta nektek, vagy : Amüy mértékkel te mértn, oly mértékkel kapod vittsa. (Km.).
Bűneinek mértéke megtelt. E szóban a középképző t
v. ét, tulajdonkép nem egyéb, mint a megkeményített, s önhatást jelentő d, v. ed képző , tehát meredek
mérdék, mint eredek, érdek, érték ; fogyadék, fogyaték,
fonadék, fonaték; eredeti alakjában megtartották a
maradék, haladék, ttOvedék stb.
MÉRTÉKÉL, (mér-et-ék-él) áth. m. mértékü-t,
v. mértéklétí, htn. —ni v. mértékleni. Átv. ért valamit bizonyos határok között, nem tulzólag tesz. Mérlékeli magát. A hideget meleggel, a meleget hideggel
mértékelni. Mértékeld magadat mindenben. (Szabó Dávid). „A boritalban magad mértékeljed." Ismét:
„Haragodat megmórtékeljed." („Az Cátónak jó erköl-

MÉRTÉKETLENSÉG, MÉRTÉKETLENÜL;
1. MÉRTÉKTELEN3ÉG, MÉRTÉKTELENÜL.

MÉRTÉKFÖL, (mértek-föl) ősz. fn. Ami a száraz testek mérésénél a rendes mértéket felüti, pl.
midőn a gabonát mérik, s csapóval a fölét le nem
ütik, vagy mint mondani szokás, midőn valamit tetézve mérnek, adnak. Jfé-íáfe/W-nek mondhatni az
úgynevezett ráadát-t is.
MÉRTÉKHALADÓ, (mérték-haladó) ősz. mn.
Tulajd. és átv. ért mi a szokott, rendes, illő mértéknél nagyobb. Mértékhaladó távoltág, magatiág. Különösen erkölcsi ért a cselekvésben határt, módot,
illemet nem tartó, túlzó. Mértékhaladó vigtág, zajongát, evét-ivát. Mértékhaladó vakmerStég, megátalkodát. Árukra, becsre, értékre vonatkozólag ám. igon
drága, felcsigázott Mértékhaladó áron tartottak mindent. Mértékhaladó követeiét, tarasolát, adó.
MÉRTÉKLÉS, (mér-et-ék-él-és) fa. tt mértéklét-t, tb. —ék, hann. szr. —e. 1) Cselekvés, midfti
valaki erkölcsi mértéket, határt tart valamiben. V.
ö. MÉRSÉKLÉS. 2) A verselésben a soroknak úgynevezett lábak szerénti kidolgozása.
MÉRTÉKLET, (mer-et-ék-él-et) fn. tt mértéklet-ét, hann. szr. —e. 1) Határ, középút, melyet valaki cselekvéseiben követ 2) Bizonyos testeknek, két
végletes tulajdonságok közötti állapota. Levegőitek,
vünek mértéklete. Mindkét értelemben szokottabbaii t
mértéklet.
MÉRTÉKLETES, (mér-et-ék-él-et-és) mn. 11.
mértékletét-t, v. —el, tb. —ék. Átv. ért. ki tetteiben,
nevezetesen vágyainak, szükségeinek kielégítésébon
határt, módot tart, ki túlságosan nem élvez, szellemi
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MÉRTÉKTÚLI, (mérték-túli) 1. MÉRTÉKHAés testi erejét csak kellőleg használja, és nem feszíti
meg. Innen mondjuk az ide vonatkozó ragyákról, LADÓ.
MERTEN, 1. MERT.
azflkségekrdl, s azokat kielégítő dolgokról. Mértéklett* evés-Mű, étel-ital. Mértékletes mozgás, tanét,
MÉRTFÖLD, (mért-föld) ősz. fa. 1. MÉRFÖLD.
munkálkodás. Néha ám. a maga nemében mérsékelt,
MÉRTUDOMÁNY, (mér-tudomány) ősz. fa.
föl nem csigázott Mértékletet ára valaminek. Mérték- Mértani ismeretek, tudományos rendszerbe foglalva;
létei követeiét, adóstatát.
1. MÉRTAN.
MÉRTÉKLETESEN, (mér-et-ék-él-et-és-en) ih.
MERÜL, MERÜL, (mer-ttl) önh. m. merül-t.
Mértékletes módon, határt, középutat tartva, épen an- Valamely test akár önerejénél, terhénél fogva, akár
nyira, mennyire a szükség kívánja, nem tolzólag. kül erő által bizonyos mélységbe, nevezetesen hig
Mértékletesen enni-inni, élni. Ki mértékletesen él estve, testnek medrébe, öblébe lenyomúi, leszáll, lesülyed.
reggel a feje nem fáj. (Km.). V. 5. MÉRTÉKLETES. A kő a vi* fenekére merül. A lenyomott vödör a leiUba
MÉRTÉKLETESSÉG , (mér-et-ék-él-et-és-ség) merül. Szekerünk tengelyig merült a sárba. A túl terfa. tt. mértékletesség-ét, hann. szr. —e. Erkölcsi tu- helt hajó lemerül a vtibe. Addig utók a tök a vfeen,
lajdonság, melynél fogva valaki tetteiben, s különö- míg d nem merül. (Km.). A korsó megmerül ám. a vízbe
sen vágyainak, szükségeinek kielégítésében módot, tolva megtelik. Hogy ez igében alapfogalom ás ellenhatárt, kellő utat követ. A mértékletesség kívánt egész- álló nyomulás általában, kitetszik abból, mert mond*ég> vagy legjobb SrSkség. (Km.). A keresztény er- juk ezt is : fölmerül, azaz merő állapotban feljön. V.
kölcstan szerént, a sarkalatos erények egyike.
ö. MER, gyök. Átv. ért erkölcsileg vagy szellemileg
MÉRTÉKLETESSÉGI,(mér-et-ék-él-et-és-ség-i) bizonyos állapotnak nem marad felszínén, hanem mémn. tt mértékletességi-t, tb. —ék. Mértékletességre lyebben s tovább bele hat Bűnbe, játékba merülni.
vonatkozó, azt illető. Mértékleteslégi egylet. Mérték- Kígyóval nem jó játékba merülni. (Km.). Mély álomba,
letességi szabályok.
gondolatokba, biíba, stomorúságba merülni. Nyakig beMÉRTÉKLETLEN, (mér-et-ék-él-etlen) mn. tt lemertím ae adótságba.
mértékkOen-t, tb. —ék. Mértéklet nélküli; erkölcsi
„Búba merőit szívem, könnyeket onta szemem."
határt, módot, mértéket nem tartó. MértélOetlen
Baróti Szabó D.
evés-ioás, élet. V. ő. MÉRTÉKLET. Határozóként
„Kisírtam a bát,
ám. mértékletlenttl, mértékietlen módon.
Édes
özönbe
merült szemekkel."
MÉRTÉKLETLENKÉDIK, (mér-et-ék-él-etlenDayka.
kéd-ik) k. m. mértékleOenkéd-tem, —tél, —élt. Mértékietlen, kicsapongó életmódot gyakorol. Italban,
nemi Seztön kielégítésében mértékletlenkedik. V. ö. MÉRTÉKLETLEN.
MÉRTÉKLETLENSÉG, (mér-et-ék-él-etlen-ség)
fa. tt mértékletlenség-ét, harm. szr. —e. Mértéklet
nélkiili állapot, vagy tulajdonság. Jótan ember utálja
a mértékletlenséget. Mértékletlentégnek határt vetnek
a barmok is. V. ö. MÉRTÉKLET.
MÉRTÉKLETLENÜL , (mér-et-ék-él-etlen-ül)
ih. Mértéklet nélkül, a cselekvésben, H vagyak és
szükségek kielégítésében határt és módot nem tartva.
MértélcletlenUl enni-inni. V. ö. MÉRTÉKLET.
MÉRTÉKSZABÁLY, (mérték-szabály) ősz. fű.
L. MÉRV.
MÉRTÉKTAN, (mérték-tan) 1. SZÓMÉRTÉKTAN.
MÉRTÉKTELEN, (mér-t-ék-telen); MÉRTÉKTELENÜL, (mér-et-ék-telen-ül); MÉRTÉKTELENSÉG, (mér-et-ék-telen-ség); 1. MÉRTÉKLETLEN;
MÉRTÉKLETLENÜL , MÉRTÉKLETLENSÉG ,
melyekkel amazok körülbelül egyértelműek, azon
szabatos különbséggel, hogy az elsők törzsöké mérték, s ennek hiányát jelentik; a második osztálybelieké pedig mértéklet, mely cselekvés által gyakorlott
mértéket jelent. 2) Verselésre vitetve : mérték nélkül való stb.

Gyökre és értelemre megfelel neki a latin mergitw.
MERÜLÉS, MERÜLÉS, (mer-űl-és) fa. tt merülés-t, tb. —ék, ham. szr. —e. Bizonyos mélységbe*
különösen híg testnek öblébe, medrébe sülyedő irány zás, melynek oka erőtetés, vagy erőkődés. V. ö. MERÜL.
MERÜLTFA, (merült-fa) ősz. fa. Fa, mely
egészen átázván a víz fenekére leszáll.
MÉRV, (mér-v) fa. tt mérvet. Méreti vagy mértékarány, valamely test arányait meghatározó szabály.
Újabb időben alkotott szó az átvitt értelmű német
,Maszstab' kifejezésére.
MERVÉN, 1. MEREVENEN.
MESDE, tájdivatos fa. 1. MESGYE; a székelyeknél métsde (Háromszékben), sőt mtatda is (Csikazékben).
MESE, fa. tt. mesét. 1) Széles ért egészen, vagy
legalább részben költött elbeszélés, melynek axonban
czélja nem csalatas, hanem valamely cselekvénynek,
igazságnak, vagy mondatnak, vagy eszmének érzékitett, éléuk eléadása. 2) Szorosb ért képes alakban
költött elbeszélés, mely által valamely erkölcsi mondatot vagy tant, vagy eszmét mintegy láthatólag- érzékítve adunk elé, pl. midőn oktalan állatokat, sőt
lelketlen lényeket is beszéltetünk. Ilyenek a* úgynevezett aesopuszi mesék, s a magyarban Fáy Andris

MESEBESZÉD—MESEPI

MESEGYŰJTEMÉNY—MESGYE

meséi. 3) Oly költött elbeszélés, melynek valószí
nütlensége első hallásra kitűnik, s melyet az elbeszélő
nem szándékozik igaz gyanánt a hallgatóra tukmálni.
4) A nép száján forgó, csodálatos, tnndéres elbeszélések, milyenek a Vasom) bábáról, Vaskovácsról,
Tündérvárról, Tátosokról, Napos-holdas lovakról stb.
szóló népmesék, milyeneket a magyarban Erdélyi János, Kriza János, és több mások gyűjtöttek. Amely
ttolga tok mesét tud, ritkán jó dolgot. (Km.). 5) Rejtélyes képekbe foglalt tikos értelmű, fogárd kérdések, melyeket a nép így szokott kezdem : Mese mese,
mi őst pl. ha fölveszik is sír, ha lefestik is sir. Fúrják, faragják mégis feneketlen. Micsoda madár át,
mely a karó hegyén is megtojik 1 Melyik a Ugerosebbik
s*ó f Ki látott kenderből templomot t Mikor állt Kristtiu egy lábont Mikor ordított a ttamár akkorát, hogy
ős egét* világ meghallotta f stb. Ezek neve különösebben : találós mese ; újabb szóval : rejtély.
Megfejteni a mesét. A fejletlen mese legtöbb becsületet vall.
(Km.). 6) A nagyobbféle elbeszélő költeménynek, pl.
regénynek, hőskölteménynek, vagy valamely színműnek alapvázlata. E színműnek meséje egysterü és
rövid.

MESEGYŰJTEMÉNY, (mese-gyűjtemény) ősz.
&. Több, különösen népies meséknek együvé szedése,
illetőleg nyomtatásban kiadása.
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Mi e szó eredeteti alakját, és jelentését illeti,
nagyon valószínű, hogy benne a bette v. bestéd alapfogalma rejlik s ám. különféle czélra és alakban
költött beszéd. A hellénben is pv#o$ jelent mesét és
beszédet, a latínban » fabula, fatwrrfatetur egy gyökről származtak, a német Ságé és tagén hasonlóan; a
tótban báten mese megegyezik a hellén /J«fw (beszélek) igével, mely a szanszkritban szintén bhátt és
bhásta (némely nyelvészek kiejtése szerént bhás
[=bhásch] és bhása) ám. a magyar beste v. bestéd.
Innen ügy vélekedőnk, hogy mese nem egyéb mint a
módosított hangú beste, melyből el képzővel lett besaél, mint a mete törzsökből mesél. Hogy a b és m
mint rokonszervű hangok fölcseréltetnek, bizonyítják a bekeg mekeg, bee ! mee ! bankó mankó, banya
monya, bambám mámmám stb. változatok. Szinte ily
viszony létezik az * és M között, pl. jóstág jóság,
wrstág wrtág (ország); a csángók jobbára stistegG foghangot ejtenek a suhogó helyett Egyébiránt az
arab, s török nyelvben is eléjön mestel v. mattal
(fabula).
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MESEIBÓ, (mese-iró) ősz. fa. Ki szorosabb értelemben vett erkölcsi meséket költ, mint Aesopnsz,
Phoedrnsz, nálunk magyaroknál Fáy András, Vitkovics stb.
MESEKÖLTÖ, (mese-költő) ősz. fn. 1. MESEIRÓ.
MESEKÖNYV, (mese-könyv) ősz. fh. Könyv,
mely meséket foglal magában.
MESÉL, (mese-el) önh. m. me»él-t. Meseféle
költeményt beszél el. Kukorictafosttáskor, pásttori
tűz körül, fonóhátban metélni. A gyermekek tteretüe,
ha a dajkák mesélnek nekik. Gúnyosan ám. hazugságokat beszél. Mit mesél át át ember 11 Alkotására
nézve olyan mint regél a rege, bestéi a beste, terélferél
a terefere törzsököktől.
MESÉLÉS, (mese-el-és) fn. tt. metélés-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Meseféle költeménynek elbeszélése,
elmondása. Meséiénél mulattatni a fonókat, a gyermekeket.
MESÉLGET, (mese-el-g-et) gyak. önh. m. metélget-tem, —tél, —itt, pár. meséigest. Gyakran, vagy
folytonosan mesél, holmi költött történetecskékkel
mulattatja a hallgatókat, vagy olvasókat. V. ö. MESÉL.
MESÉLGETÉS, (mese-el-g-et-és) fn. tt metélgetés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos mesélés; vagy a történt dolgok meseszerfi éléadása, mesékkel vegyítése.
MESÉLŐ, (mese-el-ő) mn. és fn. tt metélS-t.
Aki meséket mond, elbeszél, vagy rejtett meséket ad
föl. Minden helységnek van néhány ügyes metélöje.
MESE-MAGA, Baranyában igehatározóként ám.
egyes-egyedül. (Tájszótár).
MESÉS, (mese-es) mn. tt mesét-t, v. ét, tb. —ék.
1) Minek meseformája vagy értéke van, költött szinfi,
nem igazán, vagy legalább részben nem úgy történt,
mint eléadatik. Mesés kor. Mesés ó kori elbettélések.
Mesét harctok, kalandok. 2) Nagy vagy nagyított
mint rendszerént a mesékben eléforduló személyek.
3) Mi meséket foglal magában. Mesés könyv.

MESETITOK, (mese-titok) ősz. fn. L. REJMESEBESZÉD, (mese-beszéd) ősz. fa. Nem
TÉLY.
iga* beszéd; hiábavaló beszéd.
MESÉZ, (mese-ez) önh. m. mesés-tem, —tél,
MESEFEJTÉS, (mese-fejtés) ősz. fn. A rejté—ett, pár. —*. 1. MESÉL.
lye* mesék értelmének, jelentésének hüvelyezése, maMESÉZÉS, (mese-ez-és) fa. 1. MESÉLÉS.
gyarázása.
MESGYE, (mes-gye azaz men-és-de), fa. tt
MESEFEJTŐ, (mese-fejtő) 5sz. fn. Személy, ki mesgyét. Két szántóföld, vagy kert, vagy szőlő közt
rejtélyes mesék hnvelyezéséhez ért
parlagon vagy menő-járó helynek hagyott keskeny
MESEFI, (mese-fi) ősz. fii. Oly személy, külö- útvonal. Hol mesgyét nem hagynak, ott barázda vánösen történetíró, ki valóságos események helyett lasztja el a szomszéd telkeket. Több vidékeken, neholmi költeményeket, meséket ad elé, milyenek a vezetesen Mátynsföldén, Csalóközben : megye. Mindközépkori évkönyvirók között számosan vannak. kettőnek gyöke a távolra mozgást jelentő me, honA német Fabelmann, Fabelhans hasonlatára alko- nan mehet, mén stb. származnak, így a latinban is
tott szó.
méta a meu (inegy«k) igéből elemezhető. A székelyek-
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nél mádé 8 ez látszik az eredeti alaknak, melyben a
de helyet jelent, miszerént mesde ám. menétde, azaz
menésre, szabad járásra hagyott közös hely. A török
nyelvben eléjön meszlek, a szláv nyelvekben metsa,
mtznik, stb. V. ö. MEGYE.
MESGYÉZ, (mesgye-ez) áth. m. mesgyét-tem,
— tél, —étt, pár. — *. Meggyével ellát, elválaszt
Elmesgyét.
MESGYÉZÉS, (mesgye-ez-és) fa. tt. mesgyé*és-t,
tb. —ék, harm. szr. —«. Mesgyével ellátás, elválasztás.

MESSZE-MESSZE
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melyből az élőt jelentő eleve, eleven erednek, ez t i.
máskép él, honnan rövidítve lett eledel, életig (eledel,
éleség), azaz éltető tápszer, és eleven, (vivaz, vividus),
élénk, mozgékony. Egyébiránt mindkettő a mozgat
alapfogalma alá tartozik, amaz távolodó, emez általános mozgékonyságot jelentvén, minthogy a távolodásnak is, az életnek is lényeges kelléke a mozgás.—
Az östste máskép mind mai, mind régi nyelvszokissal Sszve, B gyöke az elvont Stz, melynek származékaiban alapfogalom, több részeknek egysége, együtt léte,
MESICZ, falu Temes m.jhelyr. Mesiez-re, —én, a eredetileg elavult ige, melynek alaphangja a tömegest, tömöröst utánzó gömbölyű », az tz pedig alkotó
-rSl.
MESSE, erdélyi falu Szeben székben; helyr. képző, mint a tó v. ta gyökből származott tost v. laa
igében. E szerint részesülője Sst-ve ám. többekkel
Messé-re, —n, —rSl.
egy tömegbe egyesülve, pl. öszve f üt ni, menni, gytíni,
MESSIÁS, héber eredetű; másíakh ám. fölkent
Ülni, ám. egy tömegbe egyesülve, miért társas jelen(ugyanaz ami a görög chrittos) ; különösen a zsidók áltésű val vei ragokat vonz, pl. a Müncheni codexben :
tal várt .szabadító. Krisztus urunk neve is.
Velők öszve" (simul cum eis. Máté 13). „Vépék
MESSZ v. MESZSZ, (mesz-sz v. mesz-v), ela- (= lépek) ő hozjá Zebedeus fiainak anyjok ő fiaivult törzsök, és fa., melyből metzsz-el, meszsz-ectke, val öszve." (Máté. 21.).
mesftt-i, mettsz-Sl, meszst-ünnen, mesztz-ent származA viststa gyöke a vastag ragozásu visz, melyből
nak. Olyan mint hostss, melyből hoszsz-al, hoszst-u v. lett viszony, viszont, vistdl, viszálkodik s alapfogalma
(hosttt-i), hoszsz-actka, hoszsz-ant erednek. Valamint oly mozgás vagy menés, mely ismét az elhagyott
pedig a hoszsz önállólag is használtatík, pl. megmérni helyre vezet, vagy az odahagyott iránynyal ellenkea kert hosttzát; hasonlóan divatba lehetne hozni a zőt, fordított viszonyút követ. Gyöke azon ist, mely
mttzst törzsököt, oly értelemben mint a német W fitt; mozgást jelent az ittam, ittamodik, ittánkol, pistíál
a mestsz és mettttetég között t. i. oly különbség van, stb. szókban, a v előhang, vagy talán a lélekzet vi«zmint a hostst, és hosztzuság között. Elemzésére nézve 1. szahuzását, s ezáltal a viszszatérést, közeledést, mag*
MGSZSZE.
felé húzást fejezi ki utánzólag, mint a vett (accipit),
MESSZE v. MESZSZE, (mész-ve). Ezen szóban vetet, vár, von, vonz igékben.— A mentté gyöke
alapfogalom, bizonyos helytől aránylagos nagyságú tá- vagyis törzsöké a fentebbi hasonlat nyomán műt,
volság. Ellentéte kötél. 1) Használtatik melléknévül, mely rokon a mén, megy igékkel, s mintegy men-t
s ám. nagy távolságra fekvő. Metztze fűidre, meszsze (mint von-ból vont), és így velők egy alapfogalom tU
országba, meszsze tartományba, utascni. Meszsze tenge- tartozik, innen meszsze v. meszve ám. menve, v.
reken bolyongani. Metáné Buda sánta embernek, vagy menzve, minthogy a távolságot, meszszeséget menés
tbnek. (Km.). 2) Helyhatárzó, ám. nagy távolságra, (húzamosb menés vagyis menzés) által meghatározni
vagy távolságban, s megfelel e kérdésre, hova f v. legeredetibb mérési mód. Ezen alapfogalom szerént
hol? Meszste menni utazni, bujdosni. Meszste küldeni alakult a hellén naioí, az ánó (el) és tlfu (megyek)
a hadakat. Mesztte látni. Mesztte lakni. Távolító ragu szók gyökeiből öszvetéve; minél fogva áatog ám elviszonyneveket vonz. Hazájától, rokonaitól meszsze menő, eltávolodó, vagy ennek következtében távollevő.
távozott. Európa metzsze étik Amerikától.
Ezen előzmények szerént a fent együvé hasonHogy e szónak eredetét, s elemeit, valószínűleg lított négy szó eredetileg igenevek, melyek egyszermeghatározhassuk, hasonlítsuk azt öszve az elve, Sttve smind határozókul használtatnak, és így állanak:
vagy Sszsze-visztza helyre vonatkozó szókkal. Elve, a el-ve, előre v. túl menve; Sst-ve, egy tömegbe menve;
régi nyelvemlékek szerént, ám. bizonyos téren, hatá- vitt-va, ismét az elhagyott helyre, az előbbi mozgásron tűi, vagyis a határon innen levőhöz képest leg- sal ellenkező irányban menve; nte«-t>e, távolra menve.
eiül, s illetőleg szembe, általellenbe, pl. erdő elve V. ö. —VA, —VE határozói képző. A két első ereám. erdőn túl, vagyis, hozzánk képest az erdő előtt, deti alakjában használtatik, a második hangváltoxatkik e • viszonyban erdő mögött állunk. Ezen szónak tal is : öst-ste, a két utósó egyedül hangváltozattal:
gyöke azon el, melyből első, elül, (primus, prae, ante) visz-sza, mesz-sze. Hogy pedig a u, mint képző, vágj
erednek, mely hogy egyszersmind elavult igegyök, rag, a sziszegő, susogó hangokhoz alkalmazkodni
gyaníttatják ez igeneves származékok, elő, elve, mint szokott, kitűnik az ily változatokból : atval aaal,
az ti gyökből van élS élve ; mi szerént erdő elve ám. ázva atzá, mezvei mezzel, mezvé mezzé stb. Erre matat
erdőt menve, átmenve, megelőzve, erdő előtt fekve. a jóllehet hibás, de minden esetre nyelvhasonlaton
Ugyan ezen el gyökből van eleve, mely a régi nyelv alapuló népies tájszokás, mely szerént dunai tájnyelszerént ám. prae, ante, trans, pl. eleve megmondottam, ven az ily mondatokat, el van szerezve, ki van futót,
azaz előre. Eleve megyén való, azaz elül. Ezen el lei volt veszve, be lett sorozva, így ejtik : el van tugyöktől mellékértelemre nézve különbözik amaz el, rextel, ki van fizetvel, ki volt vettstel, be leiz torot-
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tol. — Esek nyomán elemezhető és értelmezhető az
ellen (advenarhv, contrarius), mely szintén nem
egyéb, mint az elve törzsökből származott elven, hangsimnlásaal ellen, eredetileg igehatározó, azaz oly állapotban, mely ránk nézve elve, azaz távol, megfordított irányban létezik; s újabban névként használva
oly személy, ki nem mellettünk, hanem vagy tőlünk távozik, vagy élőnkbe, szemünkbe áll, és innen erkölcsi
átv. értelemben ellen v. ellenség ám. a társadalmi téren
tőlünk távolodó, nem velünk tartó, a vonzalom és
szeretet határán tál álló személy. Ellentéte közel, s e
szóval fejezi ki a régi magyar nyelv &proximus-t. —
Végfii, ez öszveállított szók fokozatos kifej lései
következők : el, praeit, v. transit, v. contrait; őre,
coit; vitt redit; mész abit, procul it, ezek gyökök;
innen az igenevek : elő, otző,vitzó, mesző, melyek közöl az elS divatozik, hangváltozattal: eltt, öszU, vitat,
mestü, elv, Sszv, viszv, meszo ; mint : ölő ölü ölv ; kedS,
kedv kedv ; könyV, könyU, könyv ; homo, homú, homv ;
a képzőnek áthasonnlásával lesznek ell, östsz, visztz,
metttz, mint a pót pes gyökökből posv, petv, pótvad, pesved, postád, petted; megnyajtott igeneves képzővel : eleve, Őszévé, visxava, meszévé, rövidítve : elve, Vtzve, vittva, mesévé, áthasonulva: eüe(n)
Stute, viszsza, mestsze, honnan ellenség, öttsteség,
visztzát, metztzetég. Az el, Sst, vitt egyszerű alakban
is élnek, mint az d-ö, el-Ul, el-8t, ősz-hang, ötz-törü,
Stz-töver, ötz-vér, vist-áty, oisz-ony, vitt-ont, visz-on-ot
származékokban. A mess csak kettőztetett mássalhangzóval divik, mint: meszste, mestszVmnen; meszszül, mészsxel stb. s megegyezik vele e tekintetben a hoses*
(= hoszj), honnan hossttd (v. hosztti), hoststas, koszttal stb.
MESSZEBB v. MESZSZEBB, (mesz-sz-ebb v.
mesz-v-ebb) másodfoka mn. és ih. Ellentéte : klteelebb.
Minthogy röviden élünk vele, nem hoszszan: meststébb,
innen azt gyaníthatni, hogy törzsöké meszszü v. mészsti, melyből lett meszszibb, vagy pedig véghang kihagyása vagy elváltoztatásával meststébb, mint hoszstuból, hosttzabb.
„Boldogé az édes álom,
Én e völgyben nem találom;
Meszszebb vágy hű kebelem."
Kisfaludy K.
Ha pedig törzsökfii ezt veszsztfk mettste, akkor hasonlat szerént: meststébb, mely némely vidékeken
azintén divatos, mint tova tovább, oda odább.
MESSZECSKE v. MESZSZECSEE, (mesz-szecs-ke) mn. tt messzeeskét. Kissé messze; oly értelemmel bír, mely némi mérséklést kémélést foglal magában, s ezt a kicsinyező ecske fejezi ki. Jelent tehát oly távoK, mely aránylag a kellő mértéket meghaladja valamivel. Ez nekem mestszeetke út lest, azaz,
valamicskével nagyobb, mintsem kényelmesen, fáradság nélkül megteheosem.
MESSZECSŐ, (messze-cső) ősz. fn. L. TÁVCSŐ.
MÉSSZEL (1), v. MESZSZEL, v. MESZSZELL.
(mcBZ-sz-el) áth. m. mettszel-t v. mettttell-e'tt. Vala-

miről azt tataija, hogy meszsze vau, távolságát sokalja. Att át utat meststelem. Törzsöké vagy mestseU,
vagy meszsti s ebből lett meszszü, vagy pedig a véghangzó kihagyásával meszstel, mint Ao«Msu-ból hoststal; mert ha törzsökttl a teljes ,mesz8ze' vétetik,
akkor megnyujtva mondjuk : metsszél, a mi a szokásban szintén nincs példa nélkül.

AKAD. MAO* BEÓTÍB IV. KŐT.

MÉSSZEL (2), v. ME8SZELY, fn. ttmettzely-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Az itcze nagyságú mértéknek fele. Az itasében két mésszel van. Idegen eredetűnek látszik s legközelebb áll hozzá a köznépies kiejtésü német: Mattel.
MESSZE- v. MESZSZELÁTÓ, (messze-látó)
ősz. mn. és fn. 1) Igen éles szemekkel bíró. A népmesékben, nevezetesen a „Napos holdas lovak" czimüben, a meszszelátó oly regényes személy, ki „úgy
meg néz, úgy meg néz, hogy a világ szélén is túl
néz," s társat a meszszefutó, és meszszelövő. 2) Cső,
melylyel nagy távolságra láthatni. 3) Emelkedett hely
vagy építmény, honnét nagy távolságra látunk.
MESSZELÉS, MESSZELYÉS, (messzel-és) mn.
tt messzelés-t, v. —ét, tb. —ék. Messzelnyi nagyságú,
amibe egy mésszel fér. Messtelyes bögre, pohár.
MESSZELL, (mesz-sz-el-el) áth. m. messteü-tem,
v. — ettem, —tél v. — etted, v. —itt. L. MÉSSZEL.
MESSZESÉG v. MESZSZESÉG, (mesz-sz-e-ség)
fn. tt. mettszetég-ét, harm. szr. —e. Valamely helynek egy másiktól aránylag véve nagy távolsága, valamint azon vonal is, mely egyik ponttól a másikig
távolodva elnyúlik. Az ágyúkból nagyobb mesttteségre
IShetni, mint a puskákból. Valamely hely mesetzeségét
léptekkel meghatárotm.
MESSZI, v. MESZ8ZI, (mesz-sz-i) mn. tt. messzi-t, tb. —ék. Olyan mint hosttsi a szokottabb hoszszu helyett, tehát mettstü; innen mestszirSl és messszümten egyet jelentenek. Használtatik határzóul is,
meszsze helyett, pl. meszsti ment, metzszi lakik tőlünk.
MESSZIRE v. MESZSZIBE, (mesz-sz-i-re) ih.
Meszsze fekvő helyre. Meszszire menni, utazni. Metzszire terjedő hegyláncz. Az ily kifejezések : messzire
van innen, meszstire lakik tőlünk, nem szabatosak, mert
a rá re ragu nevek ezen kérdésre felelnek meg: hova!
nem pedig erre: hol t Egyébiránt a szokás ezt is szentesítette. V. ö. MESZSZI.
MESSZIBŐL, (mesz-sz-i-ről) ih. Távol fekvő
helyről, távolról. Jobb meszsziről egymást szeretni,
mint kötélről gyűlölni. (Km.).
MESSZŐL v. MESZSZŐL, (mesz-sz-ől) ih. Megfelel ezen kérdésre: honnan t s olyan mint: alól, kaeöl, megöl. Értelme, távolról, meszsze fekvő helyről.
Fáradtak vagyunk, mert mesuzöl jövünk. „Te fiaid
messzől jőnek." (Döbrenteicodex). Máskép: metttvnnen, v. mestiOnnet, v. messsirol.
MESSZÜL v. MESZSZÜL, (mesz-sz-ül) ih. Megfelel ezen kérdésre : hol? B olyan mint : alul, fölül,
kivttl, bellii. Még meszstlü válván, (adhuc illő longe
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agente, Mfinch. cod. Luk. 14.). Megáüapának meststttl, (stetemnt a longe. U. o. 17.).
MESSZÜNNEN T. MESZSZÜNNEN, (mesz-saünnen) ib. Megfelel e kérdésre : honnan f Törzsöké:
mettst v. mestste, melyhez az finnen járulván, lett
menttUnnen, mint egyéb egyebOnnen, minden mindenünnen, mind mwidBnnen. E rag pedig nem más, mint az
átalakult onnan, mint a vastaghanga mdsonnan v. mástwman matatja. Minthogy továbbá az onnan, máskép:
ónnal, az (innen is finnel, tehát másaimat, mettttünnet,
v. mtitstönnet. Jelentése : meszsziröl, távolról.
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munkásokra felügyeld s az egészet intéző1, rendezi
személy. V. ö. ÁCSMESTER.
MESTERASSZONY, (mester-asszony) ősz. fii.
Mesterember felesége. Használtatik czimQl is : metterasstonyom, mint: metteruram.

MESTERBÉR, (mester-bér) ősz. fa. 1. ME8TERPÉNZ.
MESTERDARAB, (mester-darab) ősz. fn. Né
metes kifejezés (Meisterstück), magyarosan 1. REMEK, MESTERREMEK.
MESTERDESZKA , (mester-deszka) 5sz. fii.
Hajósok
nyelvén azon fedélzeti burkony (Piánkén),
„Meszszfinnen, mint kőszáli hó,
mely
a
börfával
v. kisbálványnyal v. szegélyftnl
Fehérlik a bús lobogó."
Kölcsey.
(Schandeckel) közegyenesen v. párhuzamosan a haji
ME8SZÜNNÉT v. MESZSZÜNNÉT, (mesz-sz- födélzetét körfilfutja; s a tölgyhajókon a tető mellett
finnét), 1. MESSZÜNNEN.
jobbra-balra a hajó hosszában járdát képes. (WwMESSZŰVE v. MESSZÜVÉ, v. MESZSZÜVÉ, sergang ód. Leibhölzer. Kenessey Albert).
(mesz-sz-fi-vé). L. MESSZIRE.
MESTEREMBER, (mester-ember) ősz. fn. SK
MESTER, fn. tt. mester-t, Üt. —ék, harm. mély, ki tüzetesen, kenyérkeresetül bizonyos kén
szr. —e. Idegen eredetű, a latin magitter, s né- mesterséget fiz. Ctéhbeli mesterember, ki az illető késmet Meister ntán képzett szó, (mely az angolban mivesek testületének tagja. RuhakéstÜS, faragó, átmaster alakot nyert); a törökben uttta. A magyar- kötöket csináló, borból, vasból, fából stb. dolgotómtsterban többféle értelemben használtatik. 1) Széles ért. ember. A jó mesterembemek aranyos a kete. (Km.). Meg
oly személy, ki bizonyos szakban, tudományban, mű- vetöleg átv. ért oly személy, ki bizonyos szellemi
vészetben, kézmfiben, foglalatosságban különös ügyes- müvet csak ügy gépileg, mesterember módjára kéwít
séggel, gyakorlati könnyüséggel bír. Okot embernek Prókátor mesterember, poéta mesterember.
mester a neve. (Km.). 2) Ki a fennemUtettek valameMESTEREMBERÉS, (mester-emberes) ősz. mn.
lyik nemében másokat oktat, tanít Viszonyban áll Mesteremberek módja szerint való. Mesteremberét ütivele a tanítvány. „Nem nagyobb a tanítvány a mes- mód, viselet, bánás. Alsóbb rendű módosságot jelent,
ternél. "(Máté 10.24.). „Ne hivattassatok mestereknek, mint az uraké, felsőbbet, mint a parasztoké.
mert a ti mesteretek egy." (Máté 28. 10.). Ügyet, morMESTEREMBERÉBEN, (mester-emberesen) öw.
góimat, okot műtér. Öszvetételekben : nyelvmester, ih. Mesteremberek módja, szokása szerint.
tenemetter, énekmetter, iskolamester, rajimester, vivóMESTEREMBÉRILEG, (mester-embérileg) ön.
metter stb. Különösen a czéhtestfiletekben oly kézmíih. 1. MESTEREMBERÉBEN.
ves, ki a czéh szabályai szerént elégséges próbajelét
MESTERÉNEK, (mester-ének) ősz. fn. Kfilóadta illető ügyességének, s mint olyan, a testület
nös,
kitűnő
ügyességgel végrehajtott énekmfi. (Bntagjává avattatott. Varga-, ttabó-, ttUctmester. Molnár-, átutalót-, kőművesmester. Ellentéte: kontár, vagy vour ária).
MESTERÉNEKÉS, (mester-énekes) ősz. fa. A
azért, hogy mesterségében ügyetlen, vagy, ha ezt érmaga
nemében igen kitűnő éneklési képességgel d
tené is, de a czéhbe nem vették be. 3) Bizonyos hivatalokban, szolgálatokban £8 személy. Bányametter, ügyességgel bíró személy.
MESTEREA, puszta "Győr m.; helyr. Mesterfő tábormester, őrmester, itélSmester, (a magyar királyi
táblánál), lovátimester, polgármester, pottametter, tár- fá-ra, —n, —ról.
nokmetter, udvarmester ; cteTunetter, atyamester; bejáróMESTERFOGÁS, (mester-fogás) Ssz. fn. Sok
metter, ki a mestereket a czéhgyülésbe hivja; gyöp- tapasztalásra, ügyességre, és gyakorlatra mutató fometter, hatmester stb., melyeket 1. saját rovataik alatt gás akármiféle működésben, midőn valaki a dolgot
4) így nevezik több helyütt a falusi kántorokat, épen csínján találja. Leginkább az észnek hirtelen
vagyis papok segédeit, kik egyszersmind iskolataní- találékonyságában mutatkozik. Egy mesterfogáual
tók szoktak lenni. KSnyökot mester, tréfásan szólva, kivágta magát a tavarból, vestélybol.
kinek nincs orgonája, s csak úgy könyökére támaszMESTERGERENDA, (mester-gerenda) ősz. fii.
kodva énekel. 6) Néha ám. furfangos, ügyes, a maga A gerendás mennyezetit lakokban, épületekben azon
nemében jeles. Nagy mester ö kigyelme. Éter mester. fő gerenda, mely a szoba vagy terem hoszszában *
Mettervagás, huszárok nyelvén oly vágás, mely egy keresztül fektetett gerendák alatt végig nyúlik, <
sebes snhantással leszeli az ellenség fejét 6) Néhntt azoknak mintegy tartalékul szolgál. Holmi kisebb tárám. hóhér.
gyakat, pl. kalendáriumot, imakönyvet, irományokat,
MESTERÁCS, (mester-ács) ősz. fn. Nagy építő snerstámokat a kisebb rendűek a mettergertndá* tarmühelyekben, nevezetesen hajógyárakban, a többi tanak.
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ME8TERGYÖKÉR, (mester-gyökér) 002. fa.
I. MESTERLAPU.
MESTERHÁZA, falu Sopron m., érd. falu Torda
m.; helyr. —hátá-ra, —«, —ról.
MESTERI, (1), (mester-i) mn. tt metteri-t, tb.
—ék. Mestert illető, ahhoz tartozó, illő, arra vonatkozó 0tb. Materi tistt, hivatal, kötelesség.
MESTERI, (2), puszta Veszprém m.; ALSÓ—,
FELSŐ—, faluk Vas m.; helyr. Mesteri-be, —ben,
—MZ.
MESTERILE6, (mester-Heg) ih. Mesteri módon, mesteri ügyességgel Muterileg késttíett m&.
MESTERINAS, (mester-inas) ősz. fa. Valamely
kézi mesterségben tanítvány.
MESTERJOG, (mester-jog) ősz. fn. A szorosabb értelemben vett, azaz kézmivet gyakorló mestereknek ásón joga, melynél fogva mesterségeket
szabadon űzhetik, s legényeket s inasokat tarthatnak.
MESTERKE, (mester-ke) kicsiny, fa. tt. mettertít. Olcsárló nyelven ám. az illető, mesterségben,
vagy tanításban njoncz, nem gyakorlott, nem ügyen.
Baranyai stb. tájszólás szerént czifrázat különösen a
varrásban, melyhez a köznép nézeténél fogva különös
mesteri ügyesség kívántatik; továbbá néhutt ám. furfangos eljárás, cselekedet. V. ő. MESTERKEL.
MESTERKÉDÉS, (inester-kéd-és) fa. tt metterkedéi-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Mesteri hivatalnak, szolgálatnak viselése. 2) Kézi mesterségnek valamely avatott mester általi üzése. 8) Furfangoskodás. V. ö. MESTERKEDIK.
MESTERKEDIK, (mester-kéd-ik) k. m. metterkéd-lem, —tű, —át. 1) Mesteri hivatalt vagy szolgalatot visel. Egy stegény faluban mesterkedni kénytelen. 2) Mint kézmivesmester űzi illető foglalatosságát Olyan mint legénykedik, inatkodik. 3) Valamiben furfangosán mUködik, mesterfogásokkal él. Azon
mesterkedik, hogy matt megcsalhasson. Akármimt metterkedel, engem rá nem ssxdss. 4) Szélesb ért minden
ügyességét, tudományát felhasználva működik valamiben, pl. ki valamely új gépen dolgozik. Te innét
valamiben muterkedel.
MESTERKEL, (mester-ke-el) áth. m. metterkűrtem, —tél, —t. 1) Baranyában stb. valamit különös
cáfrázatokkal ellát, kivarr, kifarag. Ketkenöt, ködment kimetterkélni, ám. himesen kwarrni. Pipastárt,
botot metterkOni, ám. czifrán kifaragni. 2) Általában, ülés nélkül cziMz, különösen metterkéU és
mesterkéleílen származékokban. S) önhatólag, valamely dologban furfangosán működik, ravasz fogásokat követ el. Aaon metterkél, hogy ellenfelét kijátttAOMO.
MESTERKÉLÉS, (mester-ke-el-és) fa. tt metterkélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Valaminek
czifrázása, himezése, tarka faragása. Innen átv. ért
valamely szellemi műnek ízlés nélküli, keresett ékesgetése, cziczomázása. Meslerkélés a költeményekben,
vertetetekben, ttonoklatban, fenemüvekben stb. 2) Alat-
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tomos, ravasz fogásu működés. Holmi metterkéUtekkel Ujátttani valakit. Szokottabban, mesterkedő.
MESTERKELETLEN , MESTERKÉLTLEN,
(inester-ke-el-et-len) mn. tt metterkéleüen-t, tb. —ék.
Egyszerű, nem czifrázott, nem holmi keresett ékességekkel cziczomázott MetterkéUtlen kéimwek. Metterkéletlen eléaddt. Néha ám. természetes. Mesterkéletlen társalgás, nyájatság. Határozóként ám. mesterkéletlenfil.
MESTERKELETLENÜL, (mester-ke-el-et-lenül) ih. Mesterkélet, czifrázat, ékesgetések nélkül;
egyszerűen, természetesen.
MESTERKELT, (mester-ke-el-t) mn. tt. metterkélt-et. Czifrázott, hímzett, ékesgetett, cziczomázott ; keresett, czikornyás, nem természetes. Mesterkélt müvek. MetterkéU írásbeli, vagy stábeli déadás.
MetterkéU nyájatság, arcskifejetések, mosolygás.
MESTERKÉLTEN, (mester-ke-el-t-en) ih. Czifrázott vagy czikornyás módon.
MESTERKÉZ, (mester-kéz) ősz. fa. Átv. ért.
mesteri ügyesség oly müvek képzésében, melyek kézzel készülnek. Éten szobor kitűnő mesterkésre mutat.
MESTERLAPU, (mester-lapu) ősz. fa. A der'elynemhez tartozó növényfaj; szára magas, kopasz,
karczolt; levelei hármasak, és kétszer hármasak;
levélkéi egyenetlenül fűrészesek. Máskép : mettergyokér, esástárgytfkér; növénytani néven : esicsókás derely. (Imperatoria ostruthium).
ME8TERLÉCZ, (mester-lécz) ősz. fa. A hajósok nyelvén vékony hajlékony léczeknek hívják, melyeket a hajóépítő a bókonyokon (Spann; Kippen)
bizonyos távolságokban a hajó elejétől hátuljáig von,
hogy a hajó burkonyzatának alakját kimutassák;
különösebben azon mesterléczeket, melyek a burkonyoknak (Piánkén) a hajó hosszában levő hajtásait
mutatják (fekmentes mesterlécz — Sente —) ; míg
máftk a burkonyoknak a hajóoldal magasságában
levő v. felülről alámenő hajtásait alkotják (függélyes
v. magas mesterlécz — Reh v. Ree —. Kenessey Albert).
MESTERLEGENY , (mester-legény) ősz. fa.
Iparos, ki valamely kézmives mesterségben bizonyos
fokú ügyességet szerzett, s mint ilyen az úgynevezett inasok vagy tanítványok fölött áll, és valamely
mesternek műhelyében segédkedik. Fiatal, vén, vándorló mesterlegény. V. ö. LEGÉNY.
MESTERLEVÉL, (mester-levél) ősz. fa. Oklevél, melynek erejénél fogva az illető czéhtestület valakit mint mestert kebelébe fogad.
MESTERMUNKA, (mester-munka) ősz. fa. 1.
MESTERREMEK.
MESTERNE, (mester-né) ősz. fa. Mester neje, felesége, öszvetételekben: polgármesterné, udvarmesterné, házraesterné, falusi v. iskolamesterné, vargamesterné,
szabómesterné, czéhmesterné stb. ám. polgármester,
házmester stb. neje, felesége. Midőn azt akarjuk mondani, hogy valamely nő őnállólag (nem mint feleség)
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működik, vagy ügyes valamely mesterségbeli, ennek
neve metternS, pl. a varróleányokat tanító nő, így a
zongorázásban, hegedülésben stb.
MESTERNÖ, (mester-nő) ősz. fh. Olyan asszony,
ki a maga nemében mester. V. ö. MESTERNÉ.
MESTERPÉNZ, (mester-pénz) ősz. fn. 1) Pénz,
melyet a czéhbe vett mesterember fizet az illető czéh
pénztárába. 2) Azon pénz, melyet némely mesterembereknél, pl. ácsoknál, kó'míveseknél az illető mesternek rendes napi bérökből fizetnek a legények és
inasok.
MESTERREMEK, (mester-remek) ősz. fn. 1)
Szoros ért. azon mű, melyet valamely mesterséget
gyakorlott személy készít, vagy végbez visz, és az
illető czéhtestűletnek bemutat a végre, hogy annak
tagjává lehessen. Egyszerűen: remek. 2) Szélesb ért.
mindenféle mű, mely a maga nemében kitünö'leg
jeles. Minden festmények között ez a metterremek. E
képtárban több metterremeket láthatni.
MESTERSÉG, (mester-ség) fn. tt. mettertég-ét,
barin. szr. —e. 1) Ügyesség akármiféle műnek, mint
olyannak, készítésében, valamint maga azon ügyességnek gyakorlása. Mesterséget tanulni, ütni, folytatni.
Mesterségből élni. Varga-, ttabó-, takácsmesterség.
Stábod neki, mert ét a mestersége. Innen átv. ért erkölcsi ügyesség, furfangosság, nehézségekkel járó tulajdonsága valamely vállalatnak, valaminek csínja.
Nagy mesterséggel alig vihettük ki a dolgot. Ai ám a
mesterség ! Minden mestertéget elkövet, még sem boldogul. „Nehéz tudni czélját végét, kitanulni mesterségét
az aszszonynak." (Tréfás népd.). 2) Régibb nyelvszokás
szerént jelentette a képző tehetségnek ügyességét, és
működését, a mai mtivéttség, művesnél helyett Stép matertégek. 1. MÜVÉSZSÉG.
MESTERSÉGES, (mester-ség-és) mn. tt. me»lertégét-t, v. —ét, tb. —ét. l) A maga nemében különös ügyességgel csinált, készített, minek csínját nem
lehet mindjárt felfogni, észrevenni. Mesterséges »á/Mc,
lakatok. Mesterséges faragványok, metszelek. 2) Furfangos, rejtélyes modorú. Mesterséget fogátok, utalások, kelepetek, hadi ételek. 3) Tulzólag mesterkélt,
czikomyázott Mesterséges stonoklat, versetet. 4) Nem
természetes, hanem keresett, tettetett, külsőleg mutatott ; szokottabban 1. MESTERKÉLT.
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rül fogadni valakit. Valamely faluba mesterül beállni.
Angol nyelvmesterül stületett angolt hívni meg.
MÉSZ, fn. tt messet, tb. meszek, harm. szr. —e.
Rövid ezen származékokban is : messes, nettel, me«*es, továbbá személyragozva : mernem, méned, mette
stb. E szó nálunk jelenti nemcsak a mészfőidet és
mészkövet, hanem különösen azon testet is, mely a
mészkőből, stb. égetés által képződik, midőn tudniillik azok a bennök levő szénsavtól, és esetleg víztől
is megszabadulnak. Tengeri vidékeken, ahol mészkövek nincsenek, gyakran kagylókat, különösen az
osztrigák héját használják. Az ilykép kiégetett ménkő stb. oltatían mésznek mondatik, ha pedig ezt vízzel főieresztik, oltott mész a neve, melynek különféle
hasznát veszik, pl. építésnél, borkészítésnél stb.
E szó eredetileg rövid hangzata, mint származékaiból, és némely ragozásaiból kitűnik. Ha alapfogaimul fehérségét veszszük, hajlandók vagyunk azt
tartani, hogy alapgyökhang benne a nyílt e, mely
szinte megvan a fehér tulajdonságú szépe, vett, kést,
keszeg, tej, tel (tél) , dél (dél), dér (dér) szókban ; s
közelebbről rokon a szanszkrit bhasz és bhástast
szókkal, melyek szintén világosságot,' fényt jelentenek, honnan származtatható a német weist is. Ha pedig azt veszszük jellemzőnek benne, hogy valamennyi földnem között legmelegebb, ügy rokonságban
látszik lenni a meleg (me) gyökével, mint a latinban
is a calx és calidut gyökei úgy látszik, azonegy
gyökhangból alkotvák.
MÉSZAG, (mész-ag) fn. tt. métzag-ot. Savanynyal vegyített mész. Másképen : métzéleg.
MÉSZANY, (mész-any) ősz. fn. Idegen részektől elválasztott vagyis elemi állapotban levő tiszta
mészanyag. Újabb korban : mésteny; 1. ezt
MÉSZÁR, törzsöké mentáról, méstárot szóknak;
1. MÉSZÁROS.
MÉSZÁRLÁS, (mészár-ol-ás) fn. tt mészárlás-1,
tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. öldöklés vad neme,
midőn az embert vagy embereket kegyetlenül öszszeviszsza vagdaljak, marczangolják. A dühösen berohant
ellenség nagy méstárlást követett el a lakotokban.
MÉSZÁRLAT, (mészár-ol-at) fn. tt méttáríat-ol,
harm. szr. —a. Véghez vitt kegyetlen öldöklés, vérengzés ; vad harcz.

MESTERSÉGESEN, (mester-ség-és-en) ih. MesMÉSZÁROL, (mészár-oU áth. m. més*árol-t v.
terséges módon. V. ö. MESTERSÉGES.
méstárlott, htn. —ni v. méstárlani. Üti, öldökli, vagMESTERSZÁLLÁS, puszta a Kis Kunságban;
dalja, konczolja az embereket, mint mészáros a váhelyr. —szállás-ra, —ön, —nSl.
góbarmot. A dühös eüentég felméuárolta a* öregeket,
MESTERSZÓ, (mester-szó) ősz. fn. L. MŰSZÓ.
nőket, ét kisdedekel. Átv. ért. a legborzasztóbb, legMESTERTÁRS , (mester-társ) ősz. fn. Kik ádázabb öldöklőről mondják.
ugyanazon mesterséget fizik, különösen kik ugyanMÉSZÁROS, (mészár-os) fn. tt métzárot-t, tb.
azon testülethez, czéhhez tartoznak, egymásnak mes- —ok, harm. szr. —a. Mesterember, kinek foglalatostertársai. A varga mestertársa varga, a ttabóé stabó. sága enni való barmokat levágni, megölni, felkonMESTERÜL, (mester-ül) ih. 1) Mester gyanánt, czolni, és kimérni Árainak fő czikkét a szoros értemint mesterhez illik, ügyesen, helyesen, a maga ne- lemben vett marhahús teszi; a borjú, juh, ttrü, bámében kitünőleg. Mesterül kéatüett mii. Mesterül titn- rány csak mellékesek. Különbözik tőle a kentet, ki
ItHrn valakit. 2) A végre, hogy mester legyen. Meste- disznóbússal kereskedik. Méstárot, az ertténye ara-
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nyot. (Km.). A mészáros nem könyörül a bárányon.
(Km.).
Ezen szó tótul mészár v. maszár, a meszo v. ma*to (bús) törzstől, s ám. bússalbánó, húsvágó. Némelyek szerént ebből lett méstáros, mint a basonlólag
idegen (német) Fuhrman szókból népies kiejtéssel
furmányos, a tót fcrcmdr-ból korcsmáros, a franczia
ekatMur-, grenadier-bó\ saséros, granatéros stb. Mások
szerént a héberben beszar (ÍV}) ám. hús, innen lenne
beszúrás vagy mészáros, mészáros ám. hússal bánó,
húsáruló. Mások ismét metsz-áros összetételből vonják
le a mészárat szót, honnan mészár-széle annyi volna,
mint metszárszék stb.

MÉSZÁROSEB, 1. MÉSZÁKOSKUTYA.
MÉSZÁROSINAS, (mészáros-inas) ősz. fa. Inas,
ki a mészárosságot tanulja, kit még czéhbeli legénynek föl nem szabadítottak.
MÉSZÁROSKODIK, (mészár-os-kod-ik) k. m.
méstároskod-tam, —tál, —ott. Mészáros mesterséget űz.
MÉSZÁBOSKUTYA, (mészáros-kutya) ősz. fn.
Sajátnemü, nagytestű, erői, mogorva, és marczona
kutyafaj , milyenek különösen a szelindek és mélák.
Rendeltetésük a szilaj, megszökött vágómarhát megfogni, lefülelni. Nem kell a mésfároskutyának korpa.
(Km.).
MÉSZÁROSLEGÉNY, (mészáros-legény) ősz.
fn. Hesterlegény, ki a mészárosságot gyakorolja.
Különösen, ki a húst kivágja: széleálU vagy vágólegény, ki a pénzt szedi: pénzszedb' legény a neve.
MÉSZÁROSSÁG, (mészár-os-ság) fn. tt mészárotfág-ot, harm. szr. —a. 1) Mészárosok mestersége,
foglalatossága. Mészárosságot tanulni, űzni. 2) Valamely városban, vidéken stb. a mészárosok öszvesen.
MÉSZÁRSZÉK, (mészár-szék) ősz. fn. Székpad,
vagy asztalféle készület, melyen a mészárosok a húst
kivágják, valamint azon bolt vagy szoba, vagy sátor
ín, melyben ezt teszik. Atv. ért oly hely, melyen valakire bizonyos, és véres halál várakozik, pl. midőn
a tapasztalatlan ujonczokat tudatlan hadvezérek a
harczoló ellenség kezébe juttatják. Hol a szarvasmarhát lentik, és nagyjában felkonczolják , azon helyet
vágókíd-n&k nevezik.
MÉSZBORKÖ, (mész-bor-kő) ősz. fn. A vegyészeknél ám. borkősavanyos mészföld.
MÉSZ-DORGOS, falu Temes megyében; helyr.
—Dorgos-ra, —ön, —ról.
MÉSZÉGETÉS, (mész-égetés) ősz. fn. Cselekvés, mely által úgynevezett mészkőből, ily földből,
vagy más ásványokból és testekből tűz által meszet készítenek.
MÉSZÉGETŐ, (mész-égető) ősz. fn. 1) Személy,
ki mészkőből, földből stb. meszet éget 2) Kemencze,
melyben meszet égetnek. 2) V. ö. MÉSZÉGETÉS.
MESZEL, (mesz-el) átb. m. meszel-t. Oltott, és
víuel hígított méazfolyadékkal bemázol, befehérít
valamely testet Falakat, szobákat meszeim. Kxmtwd-
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ni, bemeszelni. Mátyusföldéu így is mondják : simit.
Gúnyos ért. ám. arczát holmi fehér mázzal kendősi.
A hiú nő meszeli magát, hogy fekete borét eltakarja.
MÉSZÉLEG, (mész-éleg) ősz. fn. Élenynyel vegyült mész. V. ö. MÉSZENY.
MESZELÉS, (mesz-el-és) fn. tt meszelés-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Mészszel való fehérítés, simítás,
tisztítás. Tavaszi, őszi meszelés. Meszelés előtt a likakat, repedékeket bevakolni, betapasztani. Gúnyos ért.
az arcznak , s a test némely egyéb részeinek fehérre
mázolása. Igen látszik rajta a meszelés.
MESZELET, (mesz-el-et) fn. tt. meszeletét. A
mész, valamire mázolt állapotában.
MESZELŐ, (mesz-el-ö) mn. és fn. tt. meszelo-l.
1) Eszköz, melylyel meszelnek. MeszelS ecset, borosta,
mely rendesen disznósörtéből készült. Meszelő mész,
híg mész. 2) Személy, ki meszel.
MESZELT, (mesz-el-t) mn. tt meszeU-et. Mészszel fehérített, kisimított. Meszelt falak, szoba. A meszelt stoba világosabb a festettnél. Gúnyosan ám. fehér mázzal kendőzött Meszelt aram no.
MÉSZENY, (mész-eny) f n . l t mészeny-t, tb.
—ék. Tiszta állapotban levő elemi mészanyag, a könnyű fémek egyike, világos sárga színnel s tündöklő
fénynyel (calcium); nevezetét a mész szótól nyerte,
mely nem egyéb, mint a mészenynek élenynyel vegyülete. Ezen elemi anyag a föld felületén legnagyobb mennyiségben elterjedve levő elemekhez tartozik; azonban természeti állapotban csak mindig
más elemmel egyesülve találtatik; többnyire mint
szénsavas mészéleg sokféle mészkövet alkotván. Az
élenynyel egyesülve, mint mészéleg közönségesen égetett mész, néha mészföld, igen elterjedt használatú az
építésnél, melynek nagyban eléállitása, égetése mindennapi dolog, s történik az úgynevezett mészégető
kemenczékben. T. i. ezeket a földbe ásva vagy föld
felett építve mészkődarabokkal telerakják, mire ezeket addig égetik, míg fejér fénynyel világlanak; a
szénsav akkor ki van hajtva a mészkőből, és a mész
kiégetve és élenynyel egyesülve készen áll. A mészéleg tiszta fejér test, maró ízű és kemenczéinkben
a legmagasb hőnél is olvaszthatatlan. A kiégetett
mész vízzel megöntre ezt mohón magába szívja, mire
tetemesen felmelegszik, felduzzad és porrá maliik.
Ha a víz felszívása által porrá mállott meszet nagyobb mennyiségű vizzel meguntjuk s felkavarjuk,
fehér nemű folyadékot kapunk, melynek mésztej, mészvíz, közönségesen oltott mész a neve. Ha az oltott
meszet a levegőn hagyjuk, vizének nagyobb részét
elveszti és kiszárad, s ez alatt egy része szénsavat
vonz magához. Ha pedig az égetett meszet szárazon
hagyjuk több ideig a levegőn, ebből is vizet és szénsavat vonván magához, szétporlik.
MESZES, (1), (mesz-es) mn. tt meszes-t, v.
—ét, tb. —ék. 1) Mészszel vegyített, bemáeolt, bekent. Meszes homok. Meszes kő, föld. Meszes kalapú,
ruhájú k&mives. Meszes bőrök a tímároknál. 2) Mész-
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köböl, vagymészfóldből álló. Meszet hegyek. 3) Mészföldben termett, pl. meszes bor.
MESZES, (2), falu Bonod, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Menet-re, —én, —röl. Hegy neve
is Doboka és Közép-Szolnok megye között
ME8ZESÉDEK, (mesz-es-éd-ik) k. m. menetedtem, —tél, —étt. Meszessé lesz.
MESZESEN, (mesz-es-en) ih. Meszes állapotban.
MESZESÍT, MESZESIT, (mesz-es-ít) áth. m.
mttKtUét-tem, —tél, —itt; htn. —ni v. — ení. Meszessé tesz.
MESZET, fn. tt. menet-ét. 1) 1. MASZAT. 2)
Némely tájakon ám. mén. Menetet vegyenek l
MESZEZ, (mesz-ez) áth. m. menta-lem, —tél,
— étt, pár. —z. Mészszel kever, behint, bemocskol.
Megtenni a vakolatnak való homokot. A kSmivesek beme&esik ruháikat. A feJtérfimdrok ménesit a bőröket.
V. ö. MESZEL.
MESZEZÖHOBDÓ, (meszező-hordó) ősz. fn. A
fehér tímároknál, irhásoknál hordóféle edény, melyben mészszel készített csávával a bőröket puhítják.
MESZEZÖKÁD, (meszező-kád) ősz. fn. Irhások
kádja, melyben a bőröket meszes vízzel puhítják.
MESZEZÖPAMACS, (meszező-pamacs) ősz. fn.
Ökörfark szőrös végéből csinált pamacs az irhásoknál, mely által a bőröket meszes vízzel befecskendezik.
MÉSZFOLT, (mész-folt) ősz. fn. Oltott mész
által ejtett folt valamely testen, különösen szövetvágy mhanemtteken. A ruhából kivenni a ménfoltokat.
MÉSZFOLTOS, (mész-foltos) ősz. mn. Mészcseppekkel behintett, bemocskolt. Ménfoltot ruha. A
mén/oltos tzobapadolatct fehúrolni.
MÉSZFÖL, (mész-föl) ősz. fn. Az oltott, s gödörben vagy edényben álló mésznek sűrű föle, hártyája. Oly képzésű, mint tejföl.
MÉSZFÖLD, (mész-föld) ősz. fn. Sajátnemü
föld, melyben mészrészek foglaltatnak, s néha meszet
lehet égetni belőle. Vegytanban, tiszta földnem, mely
a szénsavanytól és illetőleg víztől hevítés, égetés által el van választva. V. ö. MÉ8ZENY.
MÉSZFÖVENY, (mész-fövény) ősz. fn. Mészszel kevert fövény, melyet falak vakolására használnak.
MÉSZGÁLICZ, (mész-gálicz) ősz. fn. Kénsavas
mészföld.
MÉ8ZGÖDÖR, (1), (mész-gödör) ősz. fn. Gödör, melyben az oltott meszet tartják.
MÉSZGÖDÖR, (2), fala Soprony m.; helyr.
—gödör-be, —beit, —böl.
MÉSZHOMOK, (mész-homok) Ősz. fn. Homokkal vegyített, s finomabb vakolatra használt mész.
MÉSZHORDÓ, (mész-hordó) ősz. fn. Oltott meszet tartani, vagy elszállítani való hordó.
MÉ8ZKEMENCZE, (mész-kemencze) ősz. fn.
Sajátszerfileg készített£kemencze, melyben meszet
égetnek. V. ő. MÉSZENY.
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MÉSZKEVERŐ, (mész-keverő) ősz. fn. Kajcsos végű pózna, melylyel a meszet oltáskor keverik, forgatják, hogy a víz minél jobban általjárja.
MÉSZKOVACS, (mész-kovács) ősz. fn. Mész
kőnemfi kovács, vagyis mészkő, melynek részei olyan
szövetnek, mint a kovács. V. ö. KOVÁCS.
MÉSZKŐ, (mész-kő) ősz. fn. Minden kő, mely
mészrészeket foglal magában, s melyből meszet lehet égetni. Különösen ide tartoznak a márványfajok,
a mészkovacs, kagylók, s némely mások. V. ö.
MÉSZENY. Szorosb ért. közönségesen mészkő, mely
füstszintt, vagy sárga-zöldes, vagy néha vörhenyegzöldes sainü.
MÉSZKŐBÁNYA, (mész-kő-bánya) ösz.fn. Bánya, melyből égetni való mészkövet fejtenek.
MÉSZLAPÁT, (mész-lapát) ősz. fn. Széles ért.
lapát, melylyel a meszet ide-oda rakják, pl. midőn a
mészgödörből kiszedik. Különösen az irhások vas
lapátja, melylyel a meszes csávát megkeverik.
MÉSZLÉ, (mész-lé) ősz. fn. Általán, a vízzel
föleresztett oltott mésznek leve, pl. melylyel meszelni
szoktak. Különösen az irhacsinálók meszes vize.
MESZLEN, falu Vas m.; helyr. Meulen-be,
—ben, —böl.
MÉSZMALOM, (mész-malom) ősz. fn. Malomféle gép, melylyel a gipszmeszet porrá őrlik.
MÉSZRÉTEG, (mész-réteg) ősz. fn. Valamely
földben, tömegben stb. oly réteg, mely mészt tartalmaz.
ME8ZSZE , MESZSZESÉG , MESZSZIRE,
MESZSZÜVE, MESZSZÜNNEN stb. L. MESSZE,
MESSZESÉG stb.
MESZTEGNYE, falu Somogy m.; helyr. Műt
tegnyé-re, —n, —röl.
MÉSZTEJ, (mész-tej) ősz. fn. Vízzel igen meghígított, tejhez hasonló oltott mész. V. ő. MÉSZENY.
ME8ZTÉLÁB, 1. MEZTÉLÁB.
MESZTELEN,hibás Írásmóddal; 1. MEZTELEN.
MÉSZVAKOLAT, (mész-vakolat) ősz. fn. Vakolat, mely több mészből és kevesebb homokból áll,
s falat vakolni való. Különbözik tőle a mészvíz, v.
mésztej, mely simításra, vagy úgynevezett meszelésre
használtatik.
MÉSZVERÉM, (mész-verem) ősz. fn. Verem,
melyben oltott meszet tartanak.
MÉSZVÍZ, (mész-víz) ősz. fn. Vízzel hígított oltott mész. V. ö. MÉSZENY.
MET, (1), elavult áth. melyből a metél, mttéÜt, metüget származékok ma is ebiek. Jelen szokás
szerént képzőtoldással metn. Régen egyszerűen is divatozott, pl. Münch. cod. Ján. 18. „Kinek Péter fölét elméletté." Máté. 6. „Ha. te jog kezed meg gonoszbejtand tégedet, medd el (metd el) ötét" A Nidor-codeiben : „Aző kezét és (is) el bánná (hagyni)
metoi." A Bécsi codexben : „Elmetvén ő fejét" De
ugyanitt eléjőn ,metez' is: megmettti, elmettri E tekúv
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tétben hasonló borsé a let elavult ige, melyből élnek
a tetSy tetSt származékok, s mai szokással tetttik.
A met és Itt egyszerű cselekvést vagy állapotot jelentenek, a mettt pedig és letttik gyakorlatosságot
rejtenek magokban, mintha volnának mete?, tetetik.
Dy viscony letetik a Jtallatik és hallattuk, ölik én alMtfc, nyugik és nyugták, a látik és Idtttik kötött. E
gyökige megvan és rokonjelentéssel bír a latin
meto (aratok, metszek), szanszkrit matt, arab mosó,
francna mattaorer, és német nettel*, Mettger, Metter
stb. siókban. V. ö. MEDDŐ.
HÉT, (2), a székelyeknél az r kiogratásával
ám. mert; \. ezt.
MÉT, elavult fa. mely él a métely, métháló, a
rövid hangzata meteng, és valószínűleg Kecskemét
szókban. Gyöke a mozgást, járást jelentő me, melyből ét képzővel lett me-eí mét, mint a ve, te le gyökökből ve-et vét, fe-et tét, le-et lét. Eredeti jelentése
menet, járat. V. ö. MÉTELY, MÉTHÁLÓ.
METÉL, (met-él) gyak. áth. m. metél-t. Éles
eszközzel valamely szilárd, kemény testet részekre
szeldel, szegdel, vagdos, faragcsal. Ágakat metélni
a f Arii. Karmokét metélni. A varga, midőn ttab, elmetéli a bőrt. A tetjat talangotan elmetek*. A kitt,
kenyeret fOknetélmi. Különösen ám. vés, valamely testbe
mély vágásokat, karczokat csinál. Atztalokat, padokat, ttékeket bemetélni. A fa derekát korulmetélni. Néha
ám. bizonyos részét, tagját valamely testnek kivágja,
kiveszi. Megmetélni a ttWtSkéi. KOrulmetélm a férfi
gyermeket. Megmetélni a méhéket ám. megherélni. Ez
igének képzője a gyakorlatot jelentő el, melyet a
nyelvszokás megnynjtva is szeret ejteni, mint keresgél, mendegél e helyett, keresgél, mendegel. Képzésre
legbasonlóbb hozzá vétel a vet gyöktől.
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kottágból a fákat, ás otkolai padokat metélgetm. Néha
ám. farícskál. IdöttSltésbSl fadarabkákat, ttegeetkéket
metélget. KSrmeit metélgett. V. ő. METÉL.
METÉLKE, (met-él-ke, vagyis met-él-t-ke) fa.
tt metélkét. L. METÉLT, 2).
METÉLKÉDIK, (met-él-kéd-ik) k. m. metélked-tem, —tél, —étt. Egyedül a férfiveszsző fitymajának lemetszésére vonatkozik, s ám. környfilmetéli,
vagy metéltetí magát. Képzésre olyan, mint keresttelkedik, magát megkereszteli vagy kereszteltetí.
METÉLŐ, (met-él-ő) mn. tt. meíOS-t. 1) Aki valamit metél. Fákat metélS gyermekek. 2) Mivel vagy
amin valamit metélnek. KorommetélS két, olló. MetéISdenka, tőke.
METÉLŐDESZKA, (metélő-deszka) ősz. fa.
Általában lapos fa, melyen valamit metélnek, pl. a
hentesek, szakácsok metélődeszkája.
METÉLŐHAJMA,(metélő-hajma) ősz. fa. Hajma
faj; Umszálai árformák, ernyője gömbölyű, levelei
hengeresek, bördősek, árformák. A szakácsok fölmetélik, és fűszerül használják. Íze és szaga a foghajmáéboz hasonló. (Allinm Schoenoprasum). A német
Schnüling után van fordítva; tűi a Dunán, nevezetesen Győr vidékén : ctűchajma.
METÉLÖKAPOSZTA, (metélő-káposzta) Olasz
káposztaféle zöldség, melyet gyönge korában fólmetélve főzelékül használnak.

METÉLT, (met-él-t) mn. és fa. tt metélt-et. 1)
Amit részekre metéltek, szeldeltek; karczolt, sértegetett. Metélt Mo&mno, hút, téttía. Bemetélt astíal,
pad, faderék. 2) Különösen mint fa. tésztaétek neme,
mely vékonyabb vastagabb, hoszszabb rövidebb metszetü tésztaszálakból áll, máskép : csík, csikót téttía,
METÉLEK, (met-él-ék) fii. tt metélék-ét, harm. laska; és mákkal : csíkmák, mácsik («= mákoscsik).
sxr. —e. Azon részek, vagy részecskék, melyek me- Túrót, mákot, diót, darát metélt.
télés által az egésztől elváltak, elhullottak. A bőrből,
METÉLTÁRUS, (metélt-árus) ősz. fa. Szatócs,
ttUvefekMl dolgotok tok metéléket csinálnak. V. ö. vagy kofa, ki szárított metélt tésztát árul.
METÉL.
METÉLTCSIK, (metélt-csik) ősz. fa. Tésztaétek
METÉLÉS, (met-él-és) fa. tt metéUt-t, tb. —ék, neme; 1. METÉLT 2).
harm. szr. —e. 1) Cselekvés, midőn valaki metél vaMÉTELY, (mét-ely 1. itt végül); fa.tt.mételyt,
lamit. 2) Azon karczok, hasadékok, melyek e cselek- tb. —ék. Féregfaj a juhok májában, továbbá nyavavés által támadnak.
lya, koszosság, mely ebből ered, s rendesen dőgleletes
METÉLETLEN , (met-él-et-Ien) mn. tt meléleilen-t, tb. —ét. Amit nem metéltek, mi megvan
ép, egész, sértetlen, csonkítatlan állapotban. MetéleOentm, kenyér. Metéletlen bor. MetéUOen fák. V.
ö. METÉL. Határozóként ám. metéletlenfil, el nem
metélten.
METÉLETLENÜL, (met-él-et-len-ül) ih. Metéletlen állapotban, föl nem konczolva, el nem darabolva, meg nem sértve stb. A tűit ludat meíéktlenul
adni föl. A tMStSkét metéUtlenttl hagyni. V. ö. METÉL.

METÉLGET, (met-él-ég-et) gyak. áth. m. metétget-tem, —tél, —élt, pár. metélgett. Gyakran és
apró részekre metsz valamit, kis karczolásokat, vágásokat teddegel. A faUyu-hajtdtokat lemelélgetni. Paj-

szokott lenni. Minthogy pedig e nyavalya járványos természetű, jelent egyszersmind ragadós nyavalyát, járványt Mételyben vettnek a juhok. Átv. ért erkölcsi
romlottság, mely másokat is megveszteget, mely tovább-tovább terjed. Nem egészen valószínűtlen ugyan
e szónak a metéld szóból származottsága; azonban
ha alapfogalomul a járványosságot veszszfik, mi hihetőbb, mert az ember előbb ismerte a nyavalyák
külsejét és eredményét, mint belső okait: úgy nem
alaptalanul állíthatjuk, hogy gyöke azon mozgást járást jelentő me, melyből mén, megy, mér stb. származnak, miszerént métely nem egyéb mint men-et, vagyis
a szók törzs jelentéseit véve, hason értelmű Járvány'
szóval. V. ö. MÉT, METENG, MÉTHÁLÓ. Egyéb-
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iránt eléjön a szláv nyelvekben : metuly, metüy, metigl, moteyl, metolicta alakokban. (Gyarmatin és
Dankovszky).
MÉTELYÉS, (mét-ely-és) mn. tt métetyés-t, v.
—ét, tb. —ék. Mételyféle nyavalyában szenvedő,
májférges, és koszos. Mételyét juhok. Átv. ért erkölcsileg romlott, s másokra is átmenő, másokat is megrontó. Mételyei társaság. V. ö. MÉTELY.

Ujját, fülét, orrát elmetszeni valakinek. Örömest elmetszi, a hol megsült. (Km.). Különösen, valamely kemény testbe éles vagy hegyes eszközzel vágást, szárast csinál. Pipasxárt, botot cnfrára metsteni. Beibe,
actélba, /46a, köbe metsteni valamely képet, rajtot.
Átv. ért mondjuk bizonyos nedvekről, vagy testi bajokról, melyek élesen hatnak az inakra, idegekre. Ai
erős eczet metszi át ínyeket. E* a bor metszi a torkoMÉTELYÉSÉDÉS , (mét-ely-és-éd-és) fn. tt. mat. Továbbá, valamit emlékezetül leikébe, elméjébe
mételyétédés-t, tb. — ék, harm. szr. - «. Állapot, mi- jegyez, felró, s mintegy bélyegfii bele süt
dőn a métely nevű nyavalya elterjed. A juhok méte„Lelkembe metszette ő szent képét,
lyesedése ellen való szerek. Átv. ért. erkölcsi, elharaHogy leiekké neveze."
pódzó romladozás.
Kis János.
MÉTELYÉSÉDIK, (mét-ely-és-éd-ik) k. m. méMETSZÉGET, (met-sa-ég-et) gyak. áth. m.
lelyeséd-tem, —tél, —élt. Mételyféle járványos, ragadós betegségbe esik. Vizenyős legelőtől megmétdye- metstéget-tem, —tél, —itt, pár. metstégess. 1. METÉL
GET.
eednek a juhok.
METSZEK, (met-sz-ék) fn. tt. metsték-ét, hűm.
MÉTELYÉSÍT, MÉTELYÉSIT, (mét-ely-és-ft)
átb. m. mételyésü-éít, htn. —ni v. —ént, pár. —*. szr. —e. 1) Valamely egészből metszett rész. 2) MérMételyessé tesz. Egy-két köntös juh megmételyezi a tani ért. valamely lapnak, térségnek része, mely a
többit is. Átv. ért. mást az erkölcsi romlottságbam ré- közép ponton kívül húzott vonal által az egésztől
elválasztalak. (Abscissa).
szesít, megveszteget.
MÉTELYÉSŰL, MÉTELYÉSÜL, (mét-ely-ésMETSZELEK , (met-sz-el-ék) fn. tt. metstelA
űl) önh. m. mételyésül-t. Mételyféle betegségbe esik. ét. Több közöl egyes metszett darab, vagy darabok.
METENG v. METÉNG, (met-eng) fn. tt. meteng-ét, harm. szr. —jé. Növénynem az öthimesek
seregéből, és egyanyások rendéből; bokrétája gyertyatartó-alaku; karimája öthasábu v. metszető ; metszetei ferdén csonkák; bibéjén egy. lapos karika, melynek közepéből egy kis gomb nő ki; magvai két felálló hegyes tUszőben, koszonitlanok. (Vinca). Különösen : b&rvén- v. bSrvénymeteng (vinca minor), melynek szárai lecsepiiltek, gyökerezők ; levelei láncsásak
vagy körkörösek; kocsányi egyvirágúk ; köz néven :
bervéng, bVrvény, meténg, szástfÜ, lonct, erdei pustpáng, földi borostyán. Lonct-meténg (vinca major), a
börvénytől abban különbözik, hogy szára felálló, félredülö. Van szász- és rózsásmeténg is. Minthogy e növénynem szárai jobbára tekeredettek, valószínű, hogy
a meténg szóban alapfogalom vagy a meneteles csavarodás, tekergődzés, midőn gyöke a mozgást jelentő
me ; vagy neve a szembetűnő metszetektől, illetőleg
met gyöktől vétetett. Képzésre hasonló hozzá katang
v. katang.
MÉTHÁLÓ, (mét-háló) ősz. fn. A gyalomnál
rövidebb, mintegy hat-hét ölnyi hosszú háló, melyet
két csónak között szoktak húzni. Nevét talán onnan
vette, hogy nem egy helyben marad, hanem továbbtovább mennek vele, tehát mintegy mmttháló, menetet
háló.
MÉTÖ, tájdivatos, métely helyett.

METSZÉS, (met-sz-és) fn. tt metstés-t, tb. —ék,
harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valamit metszünk. Itt a tavast, a szSWmeíszés ideje. A metstéthét éles kés kell. Metszést tenni aetélon, résen, kövön,
fán. Használtatik a metszés által eléállított műnek
ebievezésére is, pl. aczélmetstésben, fametstésben, tSmetszésben kiadott képek, de nem szabatosan, mert
ezen értelemben : metszet. V. ö. METSZ.

réstszel fát metszeni. Hajat, serényt metszeni. A fáról
ágakat metszeni. A szalonnából egy darabot lemetszeni.

METSZŐ, (1), (met-sz-ő) mn. tt. nuíszS-t. 1)
Aki valamit metsz. SxSlömelszö munkások. 2) Mivel

METSZET, (met-sz-et) fn. tt metszet-él, harm.
szr. —e. 1) A metszés eredménye. Különösebben 2)
Mindenféle mű, mely metszés által készfiit, alakúit.
Czifra metszetek valamely boton. KSmetszet, réanettttl,
aczélmetszet, fametszet. 3) A verselésben az egyes
verssor közepén vagy éhez közel álló nyűg, amely t
i. szavaláskor valamely egész szó után pillanatig áll
be (caesura) , pl. Vörösmartynál hatméretüekben :
„A nap alá száll már, | haloványodik arcza világa,
A zajgó nyomorult | földnek közel énre határit"
Szemere Pálnál alezanderi versekben .
„Aki nemzetének j erkölcsét szebbíti,
Az hagy maga után | háláló fiákat''

METSZETLEN, (met-sz-et-len) mn. tt melsutlen-t, tb. —ék. Amit nem metszettek meg, ép, égési,
karczolatlan, sértetlen állapotban levő. Metszeten
szőlőtőkék, fák. Metszetlen dohány, szalonna, kenyér,
sült. Határozóként ám. metszetlen állapotban, met
METSZ, (met-sz) áth. m. metss-étt, pár. mess,
azetlenűl.
htn. —ni v. —eni. Széles ért valamely testen bizoMETSZETLENÜL, (met-ez-et-len-ül) ih. Heg
nyos éles eszközzel nyilast csinál, annak részeit egymástól elválasztja. Késsel körmöt, ollóval papirt, fü- nem metszett állapotban.
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metszenek valamit Metsző két. Eomebzo ettkfaSk,
szerszámok. 3) Átv. ért. ai idegekre igen élesen ható.
Metttö hangok. Torkot, gégét mettzS, igen ctipöt
italok.
METSZŐ, (2), (mint föntebb), fa. 1) Személy,
kinek különös foglalatossága, keresete, művészete
valamit meisseni. Innen ez öszvetett szók : acnümttszS, rétmettzS, kömettzS, famettzS. 2) Eszköz, melyet
metszésre használnak. DeszkametszS, káposttametszö,
tzeotkamettzS, melyet egyszerűen metszö-neí is bivnak; ily főnévi minőségében szabatosabban metstü volna, mint/unt, vétU, seprű.
METSZŐBÉR, (metsző-bér) ősz. fn. A fogadott
metszőknek járó bér, pl. a szőlőmctazők, káposztametszők, deszkametszők bére.
METSZÖDESZKA , (metsző-deszka) ősz. fa.
Deszka, melyen valamit metszeni szoktak, pl. melyen
a hentesek a kolbásznak való húst megaprftják.
METSZŐFOG, (metsző-fog) ősz. fn. Az emberek, s más állatok elül ttló éles fogai, melyekkel az
ennivalót elharapják. (Beütés incisores).
METSZŐKALAPÁCS, (metsző-kalapács) ősz.
fa. A vaskohókban, kovácsoknál stb. éles fogakkal
ellátott kalapácsféle eszköz, melynek fogait az elmetszendő vasra fektetik, fokát pedig pőrölylyel verik.
METSZŐKÉS, (metsző-kés) ősz. fa. Különösen,
kertészek, szőlőmívesek kése, melylyel a fákat, cserjéket stb. nyesegetik; máskép : kaezor.
METSZŐSAJTÓ, (metsző-sajtó) ősz. fa. Könyvkötők sajtóféle készülete, melylyel az öszvefüzött
könyveket, nyomtatványokat leszorítják, midőn széleiket elmetszik.
METSZŐSZEKÉR, (metsző-szekér) ősz. fa. Fürészmalmokban azon szekér- vagy szánkóféle készület, melyre a fűrészelni való tőkét ráfektetik, s a fűrész ellenébe tologatják.
METSZŐSZER, (metsző-szer) ősz. fa. Metszésre
használt mindenféle szerek, eszközök, szerszámok.
METSZŐVAS, (metsző-vas) ősz. fa. Éles vas a
metszőszerekben. Különösen a könyvkötők éles vas
eszköze, melylyel a könyvek széleit elmetélik. •
METSZŐVÉSÜ, (metsző-vésü) ősz. fa. A lakatosoknak kalapácsfonna vésfije, vas nyéllel ellátva,
melyet oly helyen használnak, hová kalapácscsal nem
férhetnek.
MÉTT, a székelyeknél az r kiogratásával ám.
mért v. miért.
MEVET, önh. m. mevel-tem, —tél, —itt, pár.
mevett. Értelmére nézve 1. NEVET. A régieknél többszőr eléfordúl, nevezetesen Telegdinél, Kinizsyné
imakönyvében, a Tatrosi, Bécsi codexckben, Pesti Gábornál stb. Az n és m fölcseréltetnek a ned med, nedér meder, nedvet medoet és más szókban is.
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nek burka, takarója, leple, mely vagy magából a
testből fejlik ki, vagy külsőleg borúi raja. Innen
mező, jelenti a földből kinövő füvet, mely a földnek
takarója, s alakjára nézve igenév, miből az tűnik ki,
hogy volt mez v. mezik ige is. Különösen jelent testtakaró ruhát, öltönyt, honnan meztelen ám. csupasz,
ruhátlan.
„Majd hogy felidttl , vesz
Ssőrruhát mezül."
Vörösmarty. Az ősz bajnok.
Rokon hozzá a latin : vestio, vettit, és hellén :
éff9é<a, a szanszkrit : vám (fedez) gyökkel együtt.
MÉZ, fa. tt méz-et, harm. szr. — e. kicsiny.
mezecske. Szoros ért édes, sűrű, és sárgás vagy fehéres nedv, melyet a méhek a virágok és növényekből kiszínak, elkészítenek, és a sejtekbe raknak. Erdei mét, eretstett mét, lépes mén, színméz. Méztel kevert pálinka. Missel leöntött mákot metélt. Kotokból
kittedni a mézet. Edét, mint a méz. A méz megnyalatja
magát. (Km.). Üvegen nyalni a mézet. (Km.). Aki mézet
metsz, ujjait nyalogatja. (Km.). Aki mézet akar enni,
előbb a mehet Síje meg. (Km.). Szélesb ért. némely testekből, nevezetesen növényekből kifejlődő, kiszivargó,
vagy kifőzött édes lé, vagy mézszíuü nedv. Nádméz,
macskámét. Átv. ért igen nyájas, édeskés valami.
Minden ttava olyan , mint a mét. Merő méz a csókja.
Megegyezik vele a szanszkrit : madhu, finn és eszth :
metsi , lengyel : miod , miodz , orosz és szlavón :
med, latin : mel, hellén : fnjí.1 stb. Hogy a méz és méh
mind hangra , mind belső öszvcköttetésrc egy eredetűek, kétkedni nem lehet; a mét t. i. a méh-neí müve,
készítménye , és így a magyarból értelmezve valószínűleg ám. méh-iz , azaz méh készítette íz.
MÉZADÓ, (méz-adó) ősz. fn. Adó, melyet a
méhtartó gazdák, mint olyanok fizetnek.
MÉZALMA, (méz-alma) ősz. fa. Igen édes ízű
s megéréskor leves bélü almafaj.
MÉZBÉR, (méz-bér) ősz. fa. Bér, melyet a méhes gazdák a községnek vagy szomszédaiknak fizetnek annak fejében, hogy méheik a község vagy szomszéd rétiére, kertébe járnak. Olyan, mint fiibér.
MÉZBŐRVIRÁG, (méz-bőr-virág) ősz. fa. L
MÉZKŰTEG.
MÉZDAGANAT, (méz-daganat) ősz. fa. Daganat az emberi testen, melynek színe a mézéhez hasonló.
MÉZDÉZMA, 1. MÉZTIZED.
MÉZDÚS, (méz-dús) ősz. mn. Sok mézet termő,
mézzel bővelkedő. Mézdús völgyek, vidékek.

MÉZEDÉNY, (méz-edény) ősz. fa. 1) Edény,
melyben mézet tartanak. 2) Növénytani ért. a virágok azon része, illetőleg kelyhc, melyben a mézMEVETÉS, MEVETSÉG, 1. NEVETÉS, NE- anyag lerakodik.
VETSÉG.
MEZEI, (mez-e-i) mn. tt. mezei-t, tb. — ék. 1)
MEZ, ideiglen kiavult, de ismét életre kapott Mezőn, vadon termő, ellentéte : kerti. Mezei rózsa,
fn. tt. mez-el, harm. szr. —e. Általán, valamely test- szekfü, virágok. Mezei meder. 2) Falusi, pusztai, fóldAKAD. HAOT SZÓTÍB IV. KOT.
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miveléssel foglalkodó. Mezei élet, metei gazdaság, (
mezei munka. Menti lampos Baranyában ám. farkas.
Ellentéte, városi. Metei hadak, melyek szabadban,
fáinkon tanyáznak, táboroznak, nem városban, vagy
várban.
MEZEI BÍRÓSÁG. Bíróság, mely a mezei
ügyekben ítél.
MEZEI CSIMASZ. A mezőkön tenyésző csimasznemü rovar. V. ö. CSIMASZ.
MEZEI CSÍNY. Csíny, illetőleg kártétel, melyet valaki a mezőkön, réteken, szántóföldeken stb.
követ el.
MEZEI EGÉR. Mezőkön, szántóföldeken tenyésző, nagyobbféle, vörnyegcs szőrű egérnem; néhutt
ám. güztt.
MEZEI ÉLET. Falusi, pusztai, tanyai élet.

MÉZEI ZAB—MÉZFAZÉK
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MEZEI ZAB. A zabok neméhez tartozó növényfaj, melynek bugája felálló, füzéres szabása;
csészéji mintegy ötviráguk ; gerinczei szőrösek; levelei begöngyölödtek. (Avena pratensis).
MEZEI ZSURLÓ. A zsurlók neméhez tartozó
növényfaj, melynek termőszára ágatlan, a gyümölcstelének gyűrűsen ágasak, mindene czikkelyes. (Eqnisetnm arvense).
MÉZEL, (méz-el) önh. m. métel-t. Mézet gyűjt,
készít, takarít Nyáron metélnek a méhek.
MÉZELÉS, (méz-el-és) fn. tt mételét-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Méznek gyűjtése, takarítása.
MÉZELKE, (méz-el-ke) fn. tt mézeikét. 1) L.
MÉHFÜ. 2) Szabó Dávidnál ám. mezge, mézga.
MÉZES, (méz-es) mn. tt mézes-t, v. — ét, tb.
—ék. t) Mézet termő, magában mézrészeket foglaló.
Mézes murok, nád, virágok. 2) Mézzel készített, fűszerezett Mézes kalács, métet metélt, méze* bor, mézet pálinka, mézes kenyér, mézes pogácsa, métet máié.
3) Átv. ért édeskés módú, igen nyájas, az érzékiségnek nagyon kedvező. Mézes szavak, métet bestéd, mézes nyelvit, métes szájú, métes csók. Métet hetek, az új
házasok első hetei. Métes madzagot hútni végig valakinek száján, ám. valamely kedves dologgal kecsegtetni, lekenyerezni, áligérettel elaltatni, megcsalni.
Mézes mázos ember, igen hizelkedö, sok szépet mondó.

MEZEI GAZDA. Földmiveléssel foglalkodó
gazda, a legszélesebb értelemben.
MEZEI GAZDASÁG, ősz. fh. Gazdaság, mely
mindenféle mezei termesztést, tenyésztést, ipart magában foglal.
MEZEI GYÍK, ősz. fn. Sík mezőkön tenyésző
gyíkfaj. V. ö. GYÍK.
MEZEI HOMOK. Mezőföldeket lepő homok;
vagy termékeny homokföld.
MEZEI JÁCZINT. Növényfaj a jáczintok neMÉZESBÁB, (mézes-báb) ősz. fn. Mézes tészméből, mely a mezőségeken vadon tenyészik, növénytából készített bábforma sütemény a mézeskalácsotani neve : üstökös jáctint (hyacinthus comosos).
soknál.
MEZEI JÓSZÁG. Szántóföldek-, rétek-, legelőkMÉZESHÉT, (mézes-hét) ősz. fn. A házasuláí
ből stb. álló jószág.
után az első napokat vagy heteket megeshetnek vagy
MEZEI KÖKÖRCSÍN. Növényfaj a galléros tő- heteknek hívják.
kocsányi), csákós magvu, egy virágú kökörcsinek alMÉZESKALÁCS, (mézes- kalács) ősz. fn. Méz
neméből. (Auemone pratensis).
zel, méhserrel föleresztett lisztből való sütemény, miMEZEI LAMPOS, Baranyában ám. farkas. V. lyet az úgynevezett bábsütők csinálnak. Vásárról,
ö. LAMPOS.
búcsúról mézeskalácsot szoktak vinni a gyermekeknek.
MEZEILEG, (mez-e-i-leg) ih. Falusi, pusztai
MÉZESKALÁCSOS, (mézes-kalácsos) ősz. fn.
módon; egyszerűen, fényűzés nélkül, nem finnyásán.
Bábsűtő, ki mézeskalácsokat készít Dunán tűi, nem
Mezeüeg élni, mulatni.
magyarosan : siflis.
MEZEI MÉHFÜ. A bugás csipkepüly (nepeta
MÉZESMADZAG, (mézes-madzag) őst. fn.
pannonica) növénynek népies neve.
Átv. ért. ám. édesgető, csalogató beszéd vagy bánásMEZEI MUNKA. Oly munka, mely a gyakormód, hogy valakit más érdekében valamire rávegyelati mezei élettel jár.
nek, milyen a csalétek a vadaknál.
MEZEI RENDŐRSÉG. Rendőrség melynek
MÉZESSZŐLŐ, (mézes-szőlő) ősz. fn. Korán
tiszte a mezőkön általában eléforduló rendbontásokat akadályozni, vagy kinyomozni s a hibában talál- érő apró gömbölyded szemű s igen édes ízű és finom
takról további intézkedés végett a bíróságnak jelen- héj s húsú szőlőfaju, melynek a németeknél ,Hönigler* a neve.
tést tenni stb.
MEZEST, (mez-es-t) ih. Gömörben a barkók
MEZEI ROZSNOK. A rozsnokok neméhez tartozó növényfaj, máskép : ugarrozsnok. (Bromns ar- tájnyclvén ám. megest, megént, mintha volna : meg
ezest, valamint megént ám. meg ezént, mely utóbbi
vensis).
MEZEI SZIRONTÁK. A szirontákok neméhez szó (ezént) a székelyeknél ,e szerént' és ,ezennel' értartozó növényfaj, melynek szára felálló, ágas; gyö- telemben máig is divatozik. V. ö. —ÉNT, —KÉNT.
MÉZEZ, (méz-ez) áth. m. métettem, —tél, —étt,
kérlevelei bokrosak, szálasán sokfelé szabdaltak,
pár.
—t.
Mézzel kever, édesít, leönt Méteam a mászárlevelei hármasak, nyelesek, szabdaltak; virágai
aprók; magvai tüskések, nagyok. (Ranunculus ar- kot. Megmésetni a bort, pálinkát.

MÉZFAZÉK, (méz-fazék) ősz. fn. Fazék, melyvensis).
MEZEI TÜCSÖK. A mezőkön lakozó tncsökfaj. ben mézet tartanak, máskép : mézesfaték.
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MÉZGA, (méz-ga v. méz-eg-ő) fa. tt. mézgát.
A fa kérge alatt levő, vagy onnan kiforró, mézféle
süni nedv. A meggy és eseresnyefákban sok mézga
van. Körtefa, szüvafa, baraezkfa mézgája. Székelyescn, és hangrendileg helyesebben : mézge v. mezge.
Valószínű, hogy az elavult gyakorlatos mézeg, mézg
igének részesülője : mésgS, s hangmódosítva : métge,
mint tirög ürge, stírög sUrge, fürögfUrge, nyuzoy nyuzga,
stb. E szerént eredetileg inelléknevi jelentésű : méeegS, méz gyanánt csepegő' t. i. nedv, lé. Tájdivatosan máskép : koldusesipa, és macskaméz (Szabó
D.). Előjön a szláv nyelvekben is mesga, mjzaga, mjza,
mesga miezga alakokban. Egyébiránt szabatosabb megkfilönböztetés végett mesga ám. gummi, azaz nyirkos
részeitől kipárolgás által megfosztott süríi szívós
magé. Arab mézga (gummi arabicutn), rugós v. törlő
mézga. (g. elastícum), keményítő mézga (dextrin).
MÉZGAGYANTA, (mézga-gyanta) ősz. fa. Fák,
nevezetesen különféle fenyőfák mézgájából alakuló,
vagy kifőzött gyanta.
MÉZGÁS, (méz-ga-as) mn. tt. mézyás-t, v. —át,
tb. —ak. Mézgát termő; mézgával vegyített. Mézgás csontárfák, fenyvek. Mézgás víz.
MÉZGÁZ, (méz-ga-az) átb. m. mézgáz-tam, —tál,
— ott. Mézgával meghint, vagy bevon, vagy elegyít.
MEZGE, (méz-ég-e) a székelyeknél divatos fa.
tt. meagét. Diószeginél ám. gyantás nyálkásság (viscus).
L. MÉZGA.
MEZGÉL, (mez-eg-él) gyakor. önh. m. mezgél-t.
A gömöri barkóknál ám. motoz, keresgél. Ha vastag
hangon ejtjük, leszen mozgdl, melynek a mezgél kicsinyező módosítása. Innen az iseg mozog, mizeg mozog kifejezések.
MEZGÉLLIK, (mcz-eg-c-el-lik) k. m. mezgéllett. Mézgát ereszt. A székelyeknél némely fáról
mondjak tavaszkor. (Kriza J.).
MEZGÉBÉL, v. MEZGEBÉL, (mez-eg-ér-él v.
mez-eg-e-er-él) gyak. önh. m. mezgérél-t. A szüret
után elhagyogatott szőlőszemeket, és fürtöket keresgéli, máskép : böngész, néhutt : Ucskol. Minthogy
szoros ért szőlőre vonatkozik, azt gyaníthatnék, hogy
törzsöké mézge vagy mezge, miszerént mezgérelni eredetileg annyit tett, mint a szőlőtőkékre mezgeként
tapadt és szüreteléskor elhagyogatott apró fürtöcskéket keresgélni. Azonban az is lehet, hogy a motozást
jelentő, s a barkóknál ez értelemben divatozó mezgél igétől származott Végre figyelmet érdemel mizger szó is.
MEZGÉRLÉS, (mez-eg éi-él-és) fa. tt. mezgérlés-t, tb. —ék. Böngészés a leszedett szőlőtőkék között V. ö. MEZGÉBÉL.
MEZGÉS, (mez-eg-e-es) a székelyeknél divatos
mn. 1. MÉZGÁS.
MÉZHARMAT, (méz-harmat) ősz. fa. Átlátszó,
ragadós, néha édes, egyszersmind csípős nedv, mely
forró nyári napokban, ha ezekre egyszersmind hideg
éjszakák járnak, a fák és cserjék levelein látszik, s
mely megsürűdvén assok likacsait bedugja, minek

következtében a párolgás fennakad és a növény elsatnydl. Néha e nedvet, úgy látszik, a levélférgek
rakják le. Néhutt mézharmatnak mondják a némely
fák leveleiből kiszivárgó édes levet is, de amely inkább mézes harmat.
MEZÍTELEN, v MEZÍTLEN; MEZÍTLENSÉG ; MEZÍTLENÉDIK stb. 1. MEZTELEN; MEZTELENSÉG, MEZTELENÉDIK stb. Az elsőbbekre
nézve megjegyzendő, hogy azok vagy az átvetett mezeüen (mee-etlen) törzsnek módosulatai; ebből lett
hangváltozattal mezülen, s az t megnyújtásával meztílen; vagy pedig a törzs meetí elavult áth. ige, s
éhez a tagadó len csak egyszerűen járult, mint a népnél : büntetlen, korlátlan, az íróknál : búsíUan, hamisülan stb. hacsak azt nem vesz szűk, hogy ezekben
két 11 rejlik : büntettlen (= büntetetlen), korlátOan
(= korláttalan), búsÜOan (= búsítatlan) ; tehát meztítlen (= mezíttelen). Egyébiránt v. ö. —ATLAN,
—LAN és —TALÁN.
MEZÍTFAGY, (mezít- azaz mezítlen-fagy) ősz.
fa. Hónélküli fagy, különösen oly fagy a földön, mely
előbb bekövetkezik mint hó esett. V. ö. MEZÍTLÁB.
MEZÍTLÁB, (azaz : (mezítlen-láb); ez alakban sajátlag ősz. fa. de a köz gyakorlat szerént ih.
e helyett : mezítlen lábbal, vagyis lábakkal, minden
lábbeli nélkül. Mezítláb járni.

533

„Nincs okosabb, mint a lúd,
Télbe, nyárba gyalog út,
Hopp a jégen mezítláb,
Úgy kímélik a csizmát"
Székely népdal (Kriza J. gyűjt.).
Ezt nébutt, különösen túl a Dunán így ejtik meztélláb,
vagy csak meztéláb, melyek közöl ,meztélláb' (= meztelen láb) közelebb áll az eredetihez; egyébaránt mind
,meztélláb' mind ,mezítláb' a két 11 érintkezése miatt öszve van húzva, ebből : meztílen v. meztelen láb,
(vagyis- lábbal), mi abból is kitetszik, hogy .meztelen' más, nem 1-en kezdődő nevek előtt nem veszti
el a -len tagot, pl. meztelen nyak, meztelen metty, meztelen kar stb. ,Mezítfagy' újabban ,mezítláb' (s a német Barfuss, Barfrost) után alkotott szó, de gyártója
alkalmasint nem értette a ,mezítláb' szóban rejlő öszvehuzást
MEZÍTLÁBAS, (mezít-len-láb-as) ősz. mn. Aki
mezítláb jár. Mezítlábas falusi gyermekek. Mezítlábas
szerzetesek.
MEZÍTLEN, 1. MEZÍTELEN, illetőleg MEZTELEN.
MÉZÍZ, (méz-íz) ősz. fa. A méznek sajátságos
íze, továbbá némely növények gyümölcsök olyan íze,
melyet a mézéhez legjobban hasonlíthatni.
MÉZÍZÜ, MÉZIZÜ, (méz-ízű) ősz. mn. 1) Minek ízt a valóságos méz adott Mézizti sütemény, mákos kalács. 2) Minek ize a mézéhez hasonló. Mézúü
körte, szőlő.
MÉZJUHAR, (méz-juhar) ősz. fa. Északaméri' kai juharfaj, melynek leve minden egyéb juharfajok
34*
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MÉZKOVÁSZ—MEZŐ-BERÉNY

MEZŐ-BODON— MEZÖ-BÜCS

fölött legtöbb czukorrészeket tartalmaz. (Acer saccharinum).
MÉZKOVÁSZ, (méz-kovász) ősz. fii. Mézzel
készített kovász, milyen az úgynevezett bábsütök,
vagy mézeskalácsosok kovásza.
MÉZKÖ, (méz-ki!) ősz. fn. Szilárd, jobbára
mézsárga, átlátszó, mereven test, mely scemre a gyantaköhöz hasonló, s leginkább a kőszén között találtatik. (Bitumen mellites).
MÉZKÖRTE, (méz-körte) ősz. fn. Igen édes
húsú nyári körtefaj.
MEZKÜTEG, (méz-küteg) ősz. fn. Sötétoárga,
mézscinü kttteg az emberi bőrön. (Melos).
MÉZLÉP, (méz-lép) ősz. fh. Mézzel megtolt
lép a méhkasban. Innen : lépes mé* ám. méz a léppel együtt véve. V. ö. LÉP.
MÉZMADÁB, (méz-madár) ősz. fn. Minden madarak legkisebbik faja déli Amerikában, mely méhek
gyanánt a virágok mézével táplálkozik. (Colibri).
MÉZMOLY, (méz-moly) ősz. fn. Méheket pusztító moly- vagy pillefaj.

MEZÖ-BODON, erdélyi falu Torda m.; helyr.
— Bodon-ba, —öa», —bál.
MEZÖ-CSÁN, erdélyi falu Torda m.; helyr.
— Csán-ba, —bán, —ból.
MEZÖCSŐSZ, (mező-csősz) ősz. fn. Csősz, ki a
mezőkön őrködik, hogy időn kivül, vagy idegen barmok ne járják, kárt ne tegyenek benne. V. ö. CSŐSZ.

MÉZNEMÜ, (méz-nemű) ősz. mn. ízére, színére,
s egyéb tulajdonságaira nézve mézhez hasonló. Mégnemű nedvek, mezgék, gyanták.
MEZŐ, (mez-ő) fn. tt metö-t, tb. —k, harm.sz.
raggal: mezeje. 1) Széles ért mint a leplet, takarót jelentő mez gyöknek származéka, ám. valamely csupasz,
kopasz, kopár testnek fedője, leple, takarója. Alakjára
nézve igenév, miért kellett hajdan léteznie mez igének is, mely egyszersmind név volt, mint tár és zár,
les és les, nyom és nyom, nyit és nyit stb. 2) Szorosb
ért. a földből kinövő s annak kérgét, külsejét lepel
gyanánt eltakaró fütömeg. Zöld, száraz mező. Baranyában jelent különösen zöld vetést. 3) Nyílt térség,
melyen fák nincsenek, csak fii, gyep, pázsit, külSnösen legelő, baromélö. TérmeziS. A csordát, kihajtani
a menüre. Szabad mező, annyi mint közlegeld. Sík mező.
„Zöld erdőben, sík mezőben, gerliczék nyögdécselnek." (Népd.). Rákos meteje. Rigók mezeje.

a közlegelőnek felosztása, mely szerént egyik részében most, másikban máskor járhat a barom.
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MEZŐD, falu Baranya m.; helyr. Aletőd-re,
—Sn, —»•«.
MEZÖ-EÖRS, falu Győr. m.; helyr. —E&rs-re,
—Sn, —rol.
MEZŐFALVA, falu Bihar m.; helyr. —/oteá-ro,
—n, — ról.
MEZÖ-GYÁN, falu Bihar m.; helyr. — Gyán-ba,
—bán, —ból.
MEZŐ-GYÁRAK , puszta Bihar m.; helyr.
— Gyarak-ra, —ön, —ról.
MEZŐHATÁR, (mező-határ) ősz. fh. Hátit,
mely a legelőnek való mezőt kijeleli, melyen túl legeltetni nem szabad.
MEZŐHEGYES, puszta Csanád m.; helyr. Me
MÉZNÁD, (méz-nád) ősz. fn. 1. CZUKORNÁD. zShegyes-re, —én, —rol.
MÉZNEDV, (méz-nedv) ősz. fn. A méznek híg
MEZÖJÁRÁS, (mező-járás) ősz. fn. Azon üt,
része; vagy a mézhez hasonló, mézédeaségtt nedv.
melyen a mezőre, legelőre járnak a barmok, további

„Mezét bég véresen borítja a mezőt"
Vörösmarty.
Szélesb ért jelenti a mivelés alatt levő földeket is,
innen a mezei gazdaság, méta munka, mezei jószág
kifejezések. A szláv nyelvekben eléjőn mez, meze,
meza, misa; talán ide sorozhatjuk a persa zemin-t is
mely ám. fold. Atv. ért. működési, cselekvési alkalom,
vagy térség, hely, vagy mód. Csatametö, harezmetö.
Nincsen mezeje, tudományát kitüntetni. Szép meződ
nyüik szorgalmad, Ügyességed kitüntetésére, a dicsőségre.
MEZÖ-BÁND, erdélyi falu Maros sz. helyr.
—Bánd-ra, —ön, —ról.
MEZÖ-BERÉNY, taln Békés m.; helyr. — Berény-be, —ben, —bM.

MEZŐ-KAPUS, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Kapus-ra, —ön, —ról.
MEZŐ-KÁSZONY, mváros Bereg m.; helyr.
—Kászony-ba, —óan, —ból.
MEZŐKÉ, (mez-ő-ke) fn. tt mezőkét. Mezei,
vagy szántóföldeken lakó pacsirtafaj.
MEZÖKÉP, (mező-kép) ősz. fn. Tájkép, mely
mezőt ábrázol.
MEZŐ-KERESZTES, mváros Borsod, falu Bihar m.; helyr. —Keresztes-re, —én, —rol.
MEZÖ-KESZI, 1. KESZI alatt
MEZŐ-KOMÁROM, 1. KOMÁROM alatt
MEZŐ-KÖVESD, 1. KÖVESD.
MEZŐ-LABORCZ, falu Zemplén m.; helyt.
—Láborcz-ra, —ön, —ról.
MEZŐLAK, falu Veszprém m.; helyr. — lak-ra,
—ön, —ról.
MEZŐ-MADARAS, érd. falu Maros sz. helyr.
—3fadwas-ra, —ön, —ról.
MEZŐN? Baranyában kérdŐleg ám. merre?
MEZŐ-NYÁRÁD , falu Borsod m.; helyr.
—Nyárád-ra, —ön, —ról.
MEZŐ-ŐR, erdélyi falu Kolos m.; helyr. — Ör-rt,
—Sn, —rol.
MEZŐ-ÖRS, 1. MEZÖ-EÖRS.
MEZÖ-PETERD, falu Bihar m.; helyr. —Bsttrd-re, —én, —rol.
MEZŐ-PETRI, falu Szatmár m.; helyr. —*W
n-6e, — ben, —bSl.
MEZŐ-RUCS, erdélyi falu Torda m.; helyt.
—Buct-ra, —ön, —ról.
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MEZŐS, (mez-ő-s) mn. tt. mezös-t v. —ét, tb.
MÉZSZAG, (méz-szag) ősz. fn. A méznek sa—ék. Mezővel, térés levegővel, gyepes helyekkel bő- játságos szaga, vagy olyan szag, milyen a mezé.
velkedő. MetSs vidék. MatSs ptueta.
MÉZSZÍN, (méz-szín) ősz. fn. és mn. 1) A mézMEZÖ-SÁLLYI, erdélyi falu Torda m.; helyr. nek színe, vagy olyan szín mint a mézé. 2) MEZ-Sáttyt-ba, —bán, —Ml.
SZINÜ.
MÉZSZINÜ, (méz-szinfi) ősz. mn. Olyan sziníf,
MEZŐ-SÁS, fala Bihar m.; helyr. - -Sás-ra,
mint a méz. Méxseinü sárga.
—ön, —ról.
MÉZSZÜKET, (méz szüret) ősz. fn. Méhészeti
MEZŐSÉG, (mez-ö-ség) fn. tt. mezöség-ét, barm.
munka,
midőn őszszel a méheket megfojtják, s a mészr. -e. Rétek-, legelökből álló nyílt, szabad térség. Erdélyben így neveznek egy terjedelmes vidéket zet kiszedik a kasokból.
MÉZTÁK, (méz-ták) ősz. fn. 1. MÉZPILIS.
a Maros jobb oldalán.
MÉZTAPASZ, (méz-tapasz) ősz. fn. Mézből
MEZŐ-SZAKÁL, erdélyi falu Torda m.; helyr.
készített tapasz, melyet gyógyszerül a testre, külö—Szakál-ra, —ön, —ról.
MEZŐSZEG, paszta Veszprém m,; helyr. Me- nösen daganatra tesznek.
MÉZTARTÓ, (méz-tartó) ősz. fn. Általán akárlötteg-re, —én, —rSl.
mily
edény,
melyben mézet tartanak.
MEZÖSZÉL, (mező-szél) ősz. fn. Mezőnek, mezfeégnek határa, kerülete, melyet árkok, cserjék, faMEZTÉLÁB, MEZTÉLLÁB, tájdivatosan ősz
sorok stb. képeznek.
vchúzva meztelen láb szókból; néhutt kivált a tiszai
MEZŐ-SZENGYEL, erdélyi falu Torda m.; vidéken szintén öszvehuzottan : mesüláb.
helyr. —Stengyel-re, —én, —röl.
MEZTELEN, (mez-telén) mn. tt. meztelent, tb.
—ék.
Kinek, vagy minek testét semmi lepel, burok,
MEZŐ-SZENTGYÖRGY, 1. SZENTGYÖRGY.
takaró,
ruha nem födi; szóval, ám. mez nélküli. KüMEZÖ-TÁRKÁNY, 1. TÁRKÁNY.
lönösen emberre vonatkozólag ám. egészen ruhátlan.
MEZÖ-TELEGD , mváros Bihar, m.; helyr.
Anyaszült meztelen, oly csupasz, mint születésekor
-Telegd-re, —én, —röl.
volt. Mondatik a test egyes részeiről is, melyeket szoMEZŐ-TELKI, falu Bihar m.; helyr. — Tel- kás befödni. Meztelen nyak, metty, karok, has, lábak.
tí-be, —len, — böl.
Más állatokat illetőleg ám. szüretien, tollatlan. MezMEZŐ-TEREM, falu Szatmár m.; helyr. — Te- telen verebek, egerek. Átv. ért. mondják más testekről
rem-be, — ben, —bSl.
is, midőn rendes, szokott burok, takaró, tok, lepel stb.
MEZŐ-TÚR, mváros Heves m.; helyr. — Túr-ra, nélkül vannak. Meztelen kard, tSr. Meztelen csussa,
mely semmivel sincs meghintve. Meztelen falak, va—ön, —ról.
MEZŐVADÁSZ, (mező-vadász) ősz. fn. Ki a sza- kolat, vagy képek, diszítvények nélkül. Határozóként
bad mezőn lakó vadakat űzi, fogdossa, lődözi, külön- ám. meztelenül.
MEZTELENÉDÉS, (mez-telén-éd-és) fn. tt
böztetésfil az erdei, vízi vadásztól.
MEZŐVÁROS, (mező-város) ősz. fn. Széles ért mettelenédét-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Meztelen álnyílt,.kerítetlen város, melynek lakosai leginkább me- lapotra jutás.
MEZTELENÉDIK, (mez-telen-éd-ik) k. m.
zei munkával, földmiveléssel foglalkodnak. Szorosb
ért. oly község, mely a falvak osztályából bizonyos meztelenéd-tem, —tél, —étt. Meztelen állapotra jut,
szabadalmak, pl. vásártartási jog által kivétettek, de meze, ruhája szakadoz, lefoszlik, leesik stb.
a királyi városok osztályába nem tartoznak. EgyébMEZTELENÍT, MEZTELENTT, (mez-telen-ít)
iránt a mezővárosok között sok, és nagy különbsé- áth. m. mettelenU-étt, pár. —*, htn. —ni v. —eni.
gek vannak.
Meztelenné tesz, magáról vagy másról leveti, lehúzza
MEZŐVÁROSI, (mező-városi) ősz. mn. Mező- a mezt, takarót stb. Testének némely rétteit stemtelenül meztelentíi.
Tarost illető, ahhoz tartozó; mezővárosból való.
MEZTELENÍTÉS, MEZTELEN1TÉS, (mez-teMEZŐ-VÁSÁRHELY, HOLD—, mváros Csonlen-ít-és)
fn. tt meztelentiét-t, tb. —ék, harm. szr.
grád m.; helyr. —Vátárhdy-re, —én, —r'úl.
—e.
Cselekvés,
midőn valami meztelenné tétetik.
MÉZPILIS, (méz-pilis) ősz. fn. A virágok azon
MEZTELENSÉG, (mez-telen-ség) fn. tt m«erészei, vagy edényei, melyekben a mézanyag öszvetelenség-ét, harm. szr. —e. Valaminek állapota, vagy
gvfil. V. ö. PILIS.
MÉZSÁRGA, (méz-sárga) ősz. mn. A méz szi- tulajdonsága, midőn meztelen. SsemérembSl takargatja metíelentégét. Botrányos meztelenség. Átv. ért
néhez hasonló sárgaságn.
MÉZSEJT, (méz-sejt) ősz. fn. A mézlépben valamely dolognak oly állapota, melynél fogva a
levő kis firegecskék, likacskák, melyekbe a méhek maga tiszta valóságában, titkolatlanul áll előttünk.
Valamely bűnt égést meztelenségében lefesteni.
lerakják a mézet
MEZTELENÜL v. MEZTELENÜL,(l),(mez-teMÉZSÉR, (móz-sér) ősz. fn. 1. MEHSÉR.
MÉZSONKOLY, (méz-sonkoly) ősz. fn. Maga len-ül) önh. m. meztelenül-t. Olyanná lesz, mint a
a mézlép sejtestül, midőn a mézet kinyomták belőle. meztelen; meztelenedik-
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MEZTELENÜL v. MEZTELENÜL, (1), (mint
föntebb) ih. Meztelen állapotban. MettelenUl jöttünk e
világra. Át egérfiak mettelenül stületnek. V. ö. MEZTELEN.
MEZTIZED, (méz-tized) ősz. fn. Tized, melyet
hajdan a jobbágy ás illető földesúrnak a szüretelt
mézből adott
MÉZVÁM, (méz-vám) ősz. fh. VámUleték, mely
kormányzási szabályok szerént a méztől jár.
MI, (1), dolgot jelentő névmás, tt mit, tb. mik;
ellentéte az újabb irodalomban csupán személyre
vonatkozó tt; v. ö. KI. 1) Mint kérdő valamely dologról tudakozódik. Mi <u ott? Mit adst nekemt Miért
adnád e lovat t Miben egyedetek meg t Mitől fűt* t
Mihee fogtt ma t Miről tanácskontok t A régi halotti
beszédben : „Látjátok feleim! mik vágyniuk." Fölveszi különösebben a személyragokat: mim, mid, mié
v. mije, mink, mitek, miek v. miök, v. myök. Különös
népies szólásmód : mit nekemt mintegy : mit ér
nekem?
„Mit nekem te zordon Kárpátoknak,
Fenyvesekkel vadregényes tája!

megfelel neki a latin quam, rokon hozzá itt is a tatár-török ne, továbbá a német wie, hellén nij, s egyértelmű vele a magyar mily, és tájdivatosan : ki, pl
mi nép az élet! (Kölcsey). Mi dicső dolog ee! Mi
hamar elmúlik minden! Mi kévét örömet elvetünk!
Tatártörökfii is : ne gütel (— mi szép !) Öszvetételben : vajmi ! Valamint a személyre vonatkozó ki, ágy
ez is öszvetétetik a határozatlan jelentésű akár, bár,
né, vala, sem szókkal : akármi, bármi, némi, valami,
semmi. Léteznek ezek is : olyasmi, ilyesmi, ritkán:
mindenmi (mint : mindenki). V. ö. KI, MELY, név
másokat
|
MI, (2) , a személyes névmás többesének első
személye. Másképen és teljes alakban : mink. Székelyesen : mii, régiesen, kiváltkép mint személyrag :
műk (és műk), több szláv nyelvekben: mi v. my, svédül és dánul: wi, finnül: me, törökül oi-c, némely
tatár nyelvekben: mi-*, hellénül: i?pe!$ (aeoliai alakban : áfi(U$, Bopp szerént = áffftsi),
és *<üí; persaul: ma (öszvehúzva ebből: men-há), szanszkritul: rójam és astmé, arabal: nehnU, zendül: vaém stb. Birtokragozva : miénk (= mi-é-nk), v. mienk és mt&dt,
v. mieink. A magyar mi, székelyesen : mii, vagy úgy
tekinthető mint mint rövidülete, talán a két azonos
• személyrag eltávoetatása végett, pl mi hátunk, m
vagyunk, ezek helyett: mini hátunk, mink vagyak,
vagy Bopp Ferencznek, a szanszkritra nézve szóló
fejtegetése itt is elfogadható volna, t L szerénte v
ái-nek nincs és nem lehet többese, úgy hogy valamid
a szanszkritban a-stmé, ám. én (és) ők, úgy a magyar
mi v. mii v. műk is annyi volna : én-S v. én-Sk. \.
ö. ÉN.
MIA, fn. tt miát. Tengeri csigafaj, melynek
tekenője nem záródik öszve. (Mya).

Lenn az alföld tengersík vidékin,
Ott vagyok honn, ott az én világom."
Az alföld, Petőfitől.
Ragatlan állapotban majd név, majd ige előtt áll.
Mi baj f Mi(ctoda) dolog est Mi tevők legyünk? Mi
bánt t Mi ketertti snvedet t Melléknévileg : mi ember
át t e helyett: milyen t Tatártörökül : ne, mely szintén elfogadja nemcsak a ragozást, hanem személyragokat is, pl. nenün v. nénin (= kié ?), neden (= kitől ?), nem var (= mim van ?), neleri var (= mijök
van ?); melléknévileg : ne adem dür (mi ember ?).
Finnül : mucii. Csagataj nyelven az Abnska szerént:
ni, innen: nige, minek, mivégett; nicttik, mikép, miért
stb. A héber nyelvben mi ám. ki. 2) Mint visszahozó
névmás határozatlan tárgyra vagy egész mondatra
vonatkozik, s ebben különbözik tőle a mely, minthogy
ennek viszonytárgya határozott, pl. meg van-e a ló,
melyet vettél t nem : mit vettél. Ellenben : meg van-e,
amit vettél t nem : melyet vettél? Ilyenek : Nem tudom, mit mondottál. Tedd, ami tetttik. Néha nagyobb
hangzatosság vagy nyomaték végett maga elé veszi a
matató a szócskát is, mint föntebb amit vettél. Némelyek hibáztatják, hogy azon matató a szócskát vele
származékaiban is mint öszvetett szót öszveírjok.
Tették ezt előttünk már a régiek is, pl. Szalay Á.
400 m. levelében a XVI. század eleje és közepéről.
L. Magyar Levelestár 134, 256, 849, 376 (áment),
379. stb. lapokon. Egyébiránt v. ö. KI, (4). Állhat
a viszonymondat előtt is. Amit rég mondottam volt,
csakugyan megtörtént. Amiről tegnap benéltOnk, nem
igát. 8) Néha mint fa. áll ,holmi' és .valami' helyett
„Ezüst miét adta zálogba két száz forintba." Gr. Eszterházy M. nádor levele 1684-ből. S ekkor kicsinzője: mictke, s birtokragokkal : micském, mieskéd stb.
4) Mint indalatszó csudálkodást, nagyítást jelent, s

MIÁ, (1) , macskahang, melyből lett miákol,
miákolát.
MIÁ, (2), (mi-att azaz mi-ált) névutó és tájsxó,
s mint imént mondók, ,miatt'-ból öszvehúzva. A régieknél valamint ,miatt' is, rendszerént ám. által
„Tön tanítványod mii elárultatál." „Te választott
zsidó néped miá megfogatál, hamis tanok ntiá vádoltatái, három bíró miá hamisan Ítélteiéi." (Kinizsim!
imák.). „Kik tőrt vesznek, tőr miá vesznek." „VaUhol hirdetendik mind világot miá (= minden világon
által) ez evangyéliomot" (Régi magyar Passió). A
régi halotti beszédben is : „hogy Isten Tő "imádságuk
miá bolcsássa Tő bűnét." V. ö. MIATT.
MIÁKOL, (miá-k-ol) önh. m. midkol-t. Macskáról mondják, midőn mid hangon siránkozik. Máskép:
nyivákol.
MIÁKOLÁS, (miá-k-ol-ás fn. tt miákolárt,
tb. —ok, harm. szr. —a. Macskarivás. V. ö. MIÁ'KOL.
MIÁLT, régies; 1. MIATT.
MIATT, (mi-ált, egész alakban : mi által) névutó. Jelen nyelvszokás szerént oly név után áll, mely
valaminek eszközlő okát (causH efficiens) jelenti, még
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pedig rósz értelemben, pl. nagy fáradság miatt alig
MICSA, tájdivatosan öszve van húzva, ebből :
piheg. Gondatlanságod miatt tok kárt stenvedtem. Biíne micsoda.
miatt siégyenK magát. Fölveszi a személyragokat:
MICSÁK, falu Zemplén m.; helyr. Micsák-ra,
Miattam, miattad, miatta stb. Különbünk tőle : végett, —ön, —rrfí.
mely nemcsak végokra (causa finalis) vonatkozik,
MICSINYE, ALSÓ— FELSŐ— faluk Zólyom
hanem azon okot jó s kedvező értelemben kívánja m.; helyr. Mictinyé-re, —», —röZ.
használtatni, pl. mulatság végett tártagágba menni, t.
MICSIRI, Ferenczi J. szerént székely tájszó,
i. azon czélból, hogy mulassunk; ellenkező : mulattág miatt elhalasztani a kötelességet, a mulatság az tt micsirií. L. MECSEVÉSZ. Miesi és mecse törzsek
oka, hogy stb. Fölcserélhető a. tói W raggal, pl. oUg azonosoknak látszanak. Származhatott ,miczereg'
lát a nagy ködtől, ám. köd miatt Majd elvest az éh- ! szónak míecer törzséből is.
MICSKE, (1), (mi-cs-ke) fn. tt micskét Mi'
ifgtöl ám. éhség miatt A régieknél használtatott rendesen által helyett is, pl. a Müncheni codezben : ' szónak mint főnévnek kicsinzője s ám. valamicske,
„Mely mondatott Jeremiás próféta miatt" „Mende- i holmicske. A micském való, az ellenség mind elpustnek ő miatta (per ipsum) lőttének." Ezen codex vé- \ ttiotía.
gén : „E könyv megvégeztetett Németi Györgynek,
MICSKE, (2), mváros Bihar, falu Sopron, puszHensel Emre fiának keze miatt;" mit ma így mon- ták Bihar és Szabolcs m.; helyr. Micské-re, —n,
danánk : által. „Bátoron (= bátoríjj azaz bátoríts) —rSl.
engemet erős angyaloknak miatta" (=» általa. KiniMICSODA, (mi-csoda) ősz. névmás. Az egyik
zsiné 14. imája). „És enmiattam (per me) vettetek alkató része, t i. a csoda szó arra mutat, hogy eree szerzés." (Bécsi codez). Ma meg kell halnod enmi- detileg valamely meglepő, bámulatos dologra vonatkoattam" (= általam. Pesti G. LXI. mese). Zrínyinél zott Jelenleg a rövidebb ro» kérdő névmásnak nyois : „Zríni keze miatt volt ennek halála." Szalay Á. matos mása, pl. mi dolog v. micsoda dolog ét t A régyűjtötte levelek egyikében világosan /-vei kiírva is gieknél nem igen találjuk, pl. a Müncheni codezben
fordul elé : „Ne kiálcsa mind ez világ azt, hogy te sem fordul elé. De későbben már gyakran olvasható,
k(egyelmcd) miatt vész el az mi urunk és mi miál- pl. Mikes Kelemen törökországi leveleiben még petenk." (Levél 1543-ból). Mindezekből megtetszik, dig eredeti jelentésében : „Micsoda szép állapot az :
hogy ,miatt' e szókból van öszvehdzva : mi-ált v. tegnap ebédet Ázsiában ettem, vacsorát pedig Euróáltal. Régiesen és tájdivatosan ma is : miá, továbbá pában." (XXXII. levél), v. ö. CSODA.
szintén tájdivatosan : mián, v. miánt, v. miatt, mely
MICSODÁS, (mi-csodás) ősz. névmás és mn.
utóbbiban legtisztábban látszik az í-nek (mi-ált) az Milyenféle, minemfi, a maga nemében mily tulajdonutóbbi t előtt szintén t-vé hasonlása.
ságú, pl. hogy kel a Wza f felelet: Ki micsodáé, azaz
MIATYÁNK, (mi-atyánk) ősz. fn. tt. miatyánkot, minemfiségéhez képest különböző áron.
harm. szr. —ja, ez itteni különös értelemben többese
MICZ, fn. tt troczeí. A székelyeknél ám. perez.
nincs. Azon imádság, melyre Idvezítőnk tanított benEgy
midre
megvan, csak fogjvnksta heatá. Nem kell
nünket, s mely magyarul így kezdődik : Mi atyánk.
neki
tSbb
egy
micsnél. (Kriza J.). Úgy látszik mintha
Miatyánkot imádkomi. Elmondani egy miatyánkot, és
a
p
ajakhangnak
m szintén ajakhangra változtával
egy Vdvotlégyet. Tudja mint a miatyánkot. (Km.). Sok
miatyánk, kevés vakarcs (Km.). Ha a f árkost miatyánkra és az r elhagytával (mint ,mett'-ben is ,mert' helyett)
tanítod, báránylábat kiált (Km.), azaz a természetet ,percz' szó módosulata volna, sőt általában is divatos
hiába erőteted (Erdélyi János). A nép szereti hozzá pecséten, ,perczen' helyett, midőn ftmi^in^fc gyöke :
tenni ás Isten szót: Miatyánk, Isten l Szolgai fordí- pees.
MICZEBÉG, (miczer-ég) önh. m. miczerég-tem,
tása az idegen nyelvekbe!! úri imának (páter noster,
aáttQ WM>», Vater nnser stb.), mert a magyarban a —tél, mictergétt. htn. —m* v. mictergenL Mondják
mi csak akkor tétetik ki, ha ez hangsnlylyal jár, in- tehénről, midőn miccer-féle hangon borja után sír,
nen : mi atyánk azt tenné : (csak) nekünk atyánk, nyöszörög. Néhutt, pl. Göcsejben : mocsorog.
már pedig az Isten atyja ami keresztény hitünk szeMIDŐN, (mi-időn) ősz. ih. és kötszó. Jelenti
rént az egész emberi nemnek. Tehát helyesebben csak bizonyos időnek meghatározását, mely alatt valami
.Atyánk' volna mondandó, mint ezen ima többi ré- történik; tehát az időt, és a vele egyszerre történt
szében is a szemólyesnévmások elhagyandók : szen- dolgokat öszvekötí; miért a viszonymondatban az
teltessék meg neved, jöjjön el országod, add meg akkor vagy nyilván kitétetik, vagy titkon értetik, pl.
mindennapi kenyerünket stb. így mondja el azt min- midőn ráérek, akkor megyek mulatni. Midőn háta mendig a pesti ref. hitszónok és snperintendens Török Pál. tem, barátommal taláUmsám. Akkor stólj, mídSn kérMIAVA, mváros Nyitra m.; helyr. Miavá-ra, désnek. Legkényelmesben értem magamat, midSn egyedűl vágyóié. Magához veheti a mutató a szócskát is :
-«, -rrfí.
MIBENLÉT, (miben-lét) ősz. fn. Valaminek amidon. Néha a múlt vagy függő múlt időbeli ige
jelen állapota, viszonya. A dolog mibenlétét meg- előtt kihagyható, s ekkor a viszony igének műit részesülője személyragozva, és kor vagy bán ben ragíttdm.
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gal tétetik helyébe, pl. midőn háta mentem, haza mentemkor, T. mentemben. Midőn erre járt kelt, erre jártában, keltében, v. jártakor, keltekor. Egyébiránt ily
kihagyásokkal óvatosan, s az értelmességre különös
tekintettel kell bánni. E szót a verselő egész valóságában (mi időn) használhatja, ha a versmérték úgy
kivánja.
MIÉ, székely szó, mely mint a sónak jelzője
teszen aprót, kicsit. Mié só, ám. apróra örlött, törött,
morzsolt só.
MIÉG, palóczos kiejtése még szónak; egészen
az eredeti öszvetétel: mi névmás és -ég, mely régiesen
csaknem állandóan ám. -ig névrag.

dal élünk. Mielőtt elmégy, add tudtomra. Mielőtt láttalak, hangodról megismerélek.

MIÉNK, MIENK, (mi-é-nk) Birtokragos személyes névmás, mely több személynek egy közös
birtokát jelenti, pl. e* a ház a miénk, ám. ezen hai
birtoka többünket illet Ha a birtok is több : mieink v. mieink. Esek a hátak a mieink. Fölveszik a
névragokat : miénknek és mieinknek, mienktSl, miénkbe,
mienkbŐl stb., pl. nem csak a ti lovatoknak lett etikája, hanem a miénknek is. A ti szőlőtöket is elverte a.
jég, a mienket is. A ti hátaitokba szállásolják a katonákat, nem a mieinkbe ; sőt a birtokos é-t is : miénké,
pl. ét a kalap nem a ti embereteké, hanem a miéíiké.
MIEINK, MIEINK, (mi-é-i-nk) személyes név- Eredetökre nézve három részből állnak, d. m. mi
más, mely több birtokost, és több birtokot fejez ki, (első személy többese), é v. e, éaéiv.ei (birtokragok),
pl. a hasított talpú ludak mind a mieink. Néha ám. nk (személyrag). V. ö. ÉN és Élőbeszéd 162. lap.
hozzánk tartozók, ami nyájnnkból, házunkból, felekeMIÉRT, (mi-ért) ih. 1) Mint kérdő vagy valazetünkből valók. A tzomttéd cselédei már honn van- minek eredeti okát tudakozza, vagy bizonyos becsre,
nak, de a mieink még kémek. Néhutt ez értelemben árra vonatkozik, pl. miért nem akarsz velem jönni t
miénkek épen úgy mint enyémek nem tekinthető sza- miért haragszol f Miért szomorkodol t Itt az eredeti,
bályellenesnek. V. ö. Élőbeszéd 162. lapon. Fölve- vagy eszközlő ok van kérdés alatt, minél fogva az
szi a névragokat, pl. a ti juhaitok a mieinkkel együtt ért gyöke az eredetet jelentő ér v. ér, melynek meglegelnek. Csak a Keitekre legyen gondotok, mi majd felel a német úr, honnan Ursache, és a latin őr,
gondoskodunk a míeinkröl. E szóban a mi többes I-sö melyből origó. Ellenben midőn így szólunk : Miért
személy, az é és t együtt több birtok képviselői, az adnád oda lovadat t Miért varrták meg ruhádat f itt
nk többes első személyrag. V. ö. MIÉNK, MINK, az ért becset, árt jelent, s gyöke azon ér, melyből
érték, érdem, érdemel származnak, s ám. mi árért, mi
és ÉN.
MIEL, MIELKÉDIK stb. régies szók, ezek he- értékért. 2) Mindkét értelemben viszszahozó erővel
lyett : mivel, miveVeédik. ,Miel' eléjön .mihelyt' érte- is bír, és ekkor szereti maga elé venni a mutató a
szócskát, pl. amiért haragudtál, annak már vége. Amilemben is; 1. ezt.
ért künySrSgsz, azt meg nem tehetem. Azért én is dalMIELŐBB, (mi-előbb) ősz. ih. Minél hamarabb,
gótom,
amiért mások, azaz oly bérért. A régi halotti
késedelem nélkül. Mielőbb ott légy. Szeretném miebeszédben méret azaz mérett : „Gye (de) moudoa
lőbb elvégetni munkámat.
neki mérett nőm enneik." Egyébiránt némely régiMIELŐTT, (mi-előtt) ősz. ih. és kötszó. Oly két
eknél eléjön ,mcrt' értelemben is. „ Annakokáért, mimondatot köt öszve, melyekben az illető cselekvések,
ért értem, hogy az én jó cselckedésem, másképen
vagy szenvedések vagy állapotok bizonyos időrend
tetszik ti kegyelmednek, meg akarom tartani Veresvaszerént Boroztatnak, s a mielőtt azon mondat elé térát." (Levél 1546-ból Szalay Á. 400 m. L). „Kit örtetik, mely az utóbb történendő dologra vonatkozik, dög nagy mestörségvel irigységből, miért jámbor
pl. mielőtt utazni ment, hátát rendbe seedé, azaz, előbb
vala, testi bínben akara csudaképen ejteni." (Debrendbe szedte házát, azután ment utazni, tehát forreczeni Legendáskönyv 7. lap.). V.ö. MERT ésEBT,
dítva így állhat az egész mondat: Miután hátát
névrag.
rendbe stedte, utazni méné. Valamint pedig ezeket:
MIÉETHOGY, (miért-hogy) ősz. ksz. Régieseit,
atelőtt, etelStt; azután, ezután, így is mondjuk : annak és
tájdivatosan
azt teszi : mivelhogy.
előtte, ennekelőtte; annakutána, ennekutána; hasonMIES,
régicsen
ám. míves; 1. ezt.
lóan a mielőtt, máskép : minekelötte, pl. Müncheni
cod. János 8. „Mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok."
MIFÉLE, (mi-félc) ősz. mn. 1) Micsoda nemKáldinál: nMinekelötte Ábrahám lenne" stb. A la- ből, fajból, osztályból való, mily tulajdonságú? Mi
tínban megfelel neki a priusquam, mely föltételes féle borai vannak t Miféle gyümSlcsifk teremnek e vimódú igét vona; innen van, hogy a latin szókötés- déken f 2) Különösen emberekre vonatkozva ám.
nek e szabályát a magyar írók is elfogadták, midőn mily rendű, sorsú, jellomü. Miféle emberekkel társalpéldául így írnak : Mielőtt elmennél, add tudtomra. kodói t Néha bizonyos gúnyra, gyanúra mutat MiMielőtt láttalak volna, hangodról megismertelek, így a fék nők azok amott f Ha stábod kérdenem, miféle «mrégi bibliafordításokban is, pl. a Müncheni codez- ber Sn f 8) Midőn a személyes névmásnak első sieben : „Mielőtt téged Fülöp hiúna (= hívna), mikor mélytt többese teszi első alkatrészét ám. olyan mint
volna a figefa alatt, látálak tégedet." Ez utánzásra mi: (mi-)magunkféle, a mi osztályunkból való, hozzánk
a tiszta magyarságban nincs szükség, s mi értelme- hasonló sorsú, jellemü. Harmadik személyben is: Ily
sen és szép rövidséggel szólunk, ha bár a jelentőmód- miféle emberek hamar gyanúba esnek.
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MÍG v. MÍG, (mi-ig) kötezó, melynek a viszonymondatban nyilván vagy hallgatólag megfelel az addig. A míg azon mondatot vezérli, mely az állítmánynak, mint föltételnek bizonyos időig való tartására
vonatkozik, pl. addig verd a vasat, míg tüzet (Km.).
Iparkodjál, míg erűd van. Míg boldog leszest, barátid
i» lettnek. Nem megyek innen, míg el nem parancsolnak. Síig a világ » az oriík, a székelyeknél divatozó
nyomatékos mondat e helyett : soha sem. Kérdőleg is
,meddig' helyett:

lottakat temetőbe viszik. Máskép a közbeszédben :
Miska, Miti, Misa, Mihók.
M1HÁLY,(2), NAGY—, faluk Borsod és Zemplén
m.; helyr. Mihály-ba, —bon, —ból.
MIHÁLYD, falu Somogy m.; helyr. Mihályd-ra,
— ön, —ról.
MmÁLYDI, falu Szabolcs m.; helyr. Mihálydi-ba, —bán, —ból.
MIHÁLYDOMB , paszta Tolna m.; helyr.
—domb-ra,—ön, —ról.
MTHÁLYFA, KEMENES—, PETŐ—, ÚJ—,
faluk Vas m.; helyr. —fá-ra, —n, —ról.
MIHÁLYFALÁ, falu Gömör m.; helyr. —falá-ra, —n, —ról.
MIHÁLYFALVA, mváros Bihar, falu Zaránd,
erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr. —falaá-ra, —n,
—ról.
MIHÁLY-GEREGE, falu Nógrád m.; helyr.
—Geregé-re, —n, —rSl.
MIHÁLYHÁZA , falu Veszprém m.; helyr.
—hátá-ra, —n, —ról.
MIHÁLYI, mváros Sopron, falu Zemplén m.;
helyr. Mihályi-ba, —bán, —ból.
MIHÁLYKA, 1) kicsinyező férfi név, ám. kis
Mihály. 2) Turbulya nevű gyökérnövény.
MH1ÁLYKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Mihály kó-ra, —n, —ról.
MIHÁLYTELEK, mváros a Jászságban, helyr.
—telek-re, —én, —röl.
MIHAMAR, (mi-hamar) ősz. ih. Igen hamar.
Siess, hogy mihamar üt lehess.
MIHANT, 1. MIHELYT.
MEHASZNA, (mi-haszna) mn. Mondják oly emberről, kinek semmi hasznát venni nem lehet; ügyetlen, tehetetlen. Nagy mihatzna tiheder.
MIHELŐ, falu Bihar m.; helyr. MihelÖ-re, —n,
—rSl.
MÍHELY, (mív-hely), 1. MŰHELY.
M1HELYÉN, MIHELYÖN, (a Debreczeni Legendáskönyvben), régies és tájdivatos; 1. MlHELYEST.

„Míg akartok veszteg lennie,
És rajtam ily vészéit tetetni?
Katalin verseslegendája.
A ,míg' szó öszve van téve a dolgot jelentő mi és
határt jelentő ig alkatrészekből: mi-ig, s a két t öszvehnzásával : míg; a hosszú í pedig, mint a legtöbb
esetben, röviden is ejtethetík: míg. Az ~ig rag valamint más szónál, úgy itt is fölveszi a len toldalékot:
míglen. A régieknél néha találjuk helyette ménig és
mennyig szókat, mindkettő ám. mennyiig. Egyébiránt v. ö. MÉG, és — IG.
MIGE, a régi halotti beszédben ám. meg. „Hogy
torkhnkat mige szakasztja vala." V. ö. MEG, (2).
MIGLÉCZ, falu Abaúj m.; helyr. Miglécz-re,
— én, —r
MÍGLEN, (mi-ig-len) kötszó. Értelmére nézve
ám. mfg, pl. „Járjatok, tniglen világot vallótok."
(ambnlate, dum lucem habetis. Mfinch. cod. János.
12.). A len némi nyomatékot és tartósságot kölcsönöz a törzsöknek, s különbözik tőle a tagadást jelentő len, pl. az étien, vétlen, járatlan szókban. V. Ö.
— LAN, —LEN.és —TALÁN, —TELÉN képzőket.
MIGLÉSZ, faluk Gömör és Zemplén m.; helyr.
Miglész-re, —én, —r8l.
MIGLINCZ, puszta Torna m.; helyr. Miglincz-re,
—én, —röí.
MÍGNEM, (mig-nem) ősz. ih. és kötozó. Addig,
mig valami meg nem történik; régies, pl. a Müncheni
codexben : „Mígnem megtökéllessék" (nsquedum
perficiatur). Ma is hallható : Kitagadlak, mígnem
megjavult*, azaz szokottabban : míg meg nem javulsz.
MIHÁL, 1. MIHÁLY.
MIHÁLCZFALVA, erdélyi falu A.-Fehér m.;
helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
MIHALICSKA, puszta Szepes m.; helyr. Mihalictká-ra, —n, —ról.
MTHÁT.KA, falu Marmaros m.; helyr. Mihálká-ra, —n, —ról.
MIHALKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Mihallcó-ra, —n, —ról.
MIHÁLY, (1), (héber eredetű, jelentése: ki mint
Isten, azaz ki hasonló Istenhez Sttt'O), férfi kn. tt.
Mihály-t, tb. —ok. MichaSl. Szent'Mihály arkangyal.
Stení Mihály hava ám. őszelő, kilenczedhó, september. Stent Mihály lova, azon készület, melyen a haAKAD. SA8T 8SÓTÍB IV. KÖT.

„De mihelyen hatói Kinizsi Pált látá,
Ali bég azonnal ott megrettent vala."
Temesvári István 1569-ben (Thaly K. gyűjt.).
MfflELYEST, (1. végül), ősz. ih. és kötszó. A viszonymondatban megfelel neki a tüstént, v. osonnál,
v. legott BŰ). Idősorozó értelme van, s azt jelenti,
hogy amint egyik dolog megtörténik, nyomban követi a másik is, pl. mihelyest megláttalak, azonnal rád
ismerek. Mihelyest a rendelt helyre eljutandó**, tüstént tudósíts. Megfelel neki a latin quamprimum, még
pedig ha eredetileg mi-elest öszvetett szót veszsznk,
a mi ám. quam, az élest pedig ám. a határzó primwn.
Ennek gyöke azon el, melyből eM, első, elő, előtt
származtak. Innen lett az elavult éles (primus) s eb35
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böl a határzó élest \. előtt (primo, prirnum), mint
öröm, örömes, örömest; vegy, vegyes, vegyest; kép, képet, képeit. Csángóstul élesít, honnan a régies elesztebb (antiquius prius) mint örömest, örömestebb. Anynyi való, hogy e szó inkább időre mint helyre vonatkozik, s benne az idő' elsőségének alapfogalma rejlik,
tehát megállhat a mi-ekst származtatás és alkatára
nézve hasonló hozzá a mielőbb, és mielőtt. Ez elemzés szerént a mihelyen, mihelyt is eredetileg mi-elem,
mi-eU volna.Valósággal h nélkül fordul elé egy 1548-iki
levélben (Szalay Á. 400 m. 1.) „Miéi ez levél hozzád megyén, azonnal János dejákot mind ez levéllel
egyetembe kőid X. uramhoz11 Másutt : miath is :
„Az zabot még meg nem hozták, miath meghozzak
azonnal választ teszek. (Levél 1559-böl). Néhutt ma
is mihánt és a székelyeknél : miént. Más részről a
,helyt< ,helyen' szókra utasít a székely ,ahajt' és
,ehejt', alkalmasint ám. a a-helyt és e-helyt, melyeknek jelentése szintén nemcsak helyre (ott itt), hanem
időre is vonatkozik, .azonnal' és .ezennel' értelemben.
A Mátray-codezben : mihelten.

M1IK, MÍK, a székelyeknél tájdivatosak .melyik' helyett.

„Gyönyörű képedet
Én mihelten megláttam."
(Thaly K. gyűjt).
Tájdivatosan mihdnt, különösen a székelyeknél : mihent, mihentesen, mientet, miént, mely utóbbiakban a
h, mint föntebb érintők, szintén elhagyatik. ,Mene'
és ,menne' (= mi-elen ? mi-helyen ?) alakban jön elé
Katalin verses legendájában :
„Méné az képet bevivé
És az templomba létévé,
Ingyen ottan lehollának
Az bálványok s elromlának."
„S menne hogy éjjelre juta,
Elaludt képét mutatá."
MIHELYT, 1. MIHELYEST.
MIHENT, MIHENTESEN 1. MIHELYEST.
MIHEZTARTÁS, (mihez-tartás) ősz. &. Újabb
időben jött divatba a hivatalos nyelvben, a német
,Darnachachtung' kifejezésére; magyarosabban : maga
miheztartása vagy alkalmatosa, vagy egyetlen szóval:
alkalmazkodás. Mihetíortás végett , azaz alkalmazkodás végett.
MIHÓK, férf. kn. tt Mihók-ot. A Mihály névnek nagyító vagy gúnyoló módosulata. Jelent egyfigyü ostobát is; innen a bohó Mim, nevezet is, valamint
bolond Istók. Néhutt az együgyttt Jankó-nak. is mondják. Mind ezen nevezetek valószínűleg valamely történeten alapulnak.
MIHÓKA, 1) 1. MIHÁLYKA, és MfflÓK. 2)
Szabó Dávid szerént ám. turbnlya, baraboly, bubulicska.
MIHÓT, a székelyeknél divatos, mióta helyett;
lásd ezt.

MLTAVA, L MIAVA.

MIKALAKA, falu Arad m.; helyr. MikalcJtám,
—n, — ról.
MIKÉ, (1), férfi kn. A Miklós névnek kicsinyített
módosulata. Meghatna magát, mint a Miké malaaam. (Km.).
MIKÉ, (2), mváros Somogy m.; belyr. Miké-rt,
—n, —rSl.
M1KEBUDA, puszta Pest m.; helyr. —budd-ra,
—n, —ról.
M1KEPA, falu Szála m.; helyr. —farra, —n,
—ról.
MIKEPALVA, erdélyi falu Küköllő m.; helye.
—Jalvá-ra, —n, —róL
MIKEHAZA, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyt.
—hátá-ra, —n, —ról.
MIKÉNT, (mi-ként) öez. ih. és kötezó. 1) Kérdőleg használva ám. mely módon, mi módon, hogyan?
Mondd el kérlek, miként történt a* egén dolog t Mikbi
jöttél ide f 2) Mint kötszónak a viszonymondatbao
ötönként, úgy, a sterént felelnek meg nyilván vagy hallgatólag, pl. miként mondád, ötönként történt. Afitórf
hallottam, úgy adom elé. „Legyetek ildomosok miként
(velutí) kégyók. (Müncheni cod.). „Meg nem tisztultatonkjobban, mikéntáldozatokkal." (Debrecaeni Legéndáskönyv). — Nem egészen egyértelmű vele, noha tokák által öszvetévesztetík.mitóp vagymitópen. .Miként'
azt teszi : mely módon, ,miképen' pedig, mily módon.
V. ö. —KENT, —KÉPEN, és MIKÉPEN.
MIKÉNTI, (mi-ként-i) mn. tt mikénti-t, tb. -dt.
Miként levő, mimódon létező. (Modalis).
MIKÉNTISÉG, (mi-ként-i-ség) fn. tt mOtMr
ségét. Mimódon létezés. (Modalitat).
MIKÉP, MIKÉPEN, (mi-kép v. -képen) ön. ih.
és ksz. 1) Kérdőlegam. mily módon? Miképen fogjví
a dolgot otéhnerUen elintézni t Miképen jártál el e**
Ügyben t 2) Mint kötszónak a viszonymondatban nyilván vagy hallgatólag asonképen, v. akképen, olymkfpen, hasonlóan felelnek meg, pl. az úri imában : »E«
bocsásd meg bűneinket, miképen mi is megboesátonk
ellenünk vétkeiteknek." Ez értelemben öszvetétethetik a mutató szócskával : amiképen. 8) Ezen értelemnek megfelelőleg használtatni szokott már a regieknél hogy kötszó helyett is; (kiváltkép ajánlatos és,
ha a ,hogy* azonegy mondatban többször fordulna
elé). „Mivel azért az pogány ellenség nem alnsrik,
hanem éjjel-nappal azon mesterkedik, miképenu
keresttyénséget megejthesse." (Őr. Escterháiy Miklós nádor levelei. Történelmi Tár VHL k. 16. lapon).
00
„Miért kegyig nagy kegyösségnek dolga ahról g '
dolkodnonk, miképen az szép kis Jézus sírván metáltetik vala környül ez mai napon." (Debrecieni Le'
gendáskönyv 95. 1.).
MKE-PIBCS v. KIS-PIRCS, falu Bihar megyében; helyr. — riret-én, —re, — r67.
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MIKES, erdélyi falu Torda m.; belyr. Mke*-re, —én, —rflí.
MIKESZÁSZA, erdélyi falu KüköUö m.; helyr.
—uámá-ra, —n, —ról.
MIKHÁZA, erdélyi falu Maros u. helyr. -hátá-ra, —n, — ról.
MIKINT, tájdivatos; 1. MIKÉNT.
MIKLA, pussta Pest m.; helyr. MMá-ra, —n,
—ról.
MIKLAS1 T. MIKLÓSI, falu Somogy m.; helyr.
Miklati-ba, —bán, —Ml.
MIKLO-LÁZUR, falu Bihar m.; helyr. —Laswr-ro, — ön. —ról.
MIKLÓS, (1), (hellén eredetű, jelentése népgyotö ezen szókból alkotva: vtxém és őyíos) férfi
kn. tt MUdót-t, tb. —ok. Nicolaus. Változatai :
Miké, Miki, MOcla, Mikié, Miket, Mikola, MOcó, Mikvlát. Viselik e neveket Magyar- és Erdélyországban
számos helységek. Magot MikUt mennybe néz, népies rejtett mese, s ám. kémény, máskép : férjék faragjai, mégit feneketlen. ÉWdik, mint Toldi Miklót
lova a ttemtíen. (Km.). Stent-Miklós néven is számosan fordulnak elé helynevek, melyeket 1. SZ béta
alatt, vagy némely előnevezetekkel az illető betűnél.
MIKLÓS, (2), fala Verőcze és paszta Abadj m.;
helyr. MUM+ra, — ön, —ról.
MIKLÓSFALU, falak Mosón és Szepes m.;
helyr. —falu-ba, —bon, —ból.
MIKLÓSFALVA, fala Zólyom, puszta Gömör
m.; erdélyi fáin Udvarhely sz. helyr. —fahá-ra,
—n, -róL
MIKLÓSI, paszta Somogy m.; helyr. Mikiégi-ba, —bon,—ból.
MIKLÓSLAKA, erdélyi falu A.-Pehér m.;
helyr. —laká-ra, —n, —ról.
MIKLÓSTELKE, erdélyi falu Szeben sz. helyr.
—ttlké-re, —n, —röl.
MIKLÓS VÁGÁS, fala Sáros m.; helyr. — vágát-ra, —ön, —ról.
MIKLÓSVÁR, paszta Tolna m.; erdélyi falu
Miklósvárszékben; helyr. —vár-ra, —ön,—ott, —ról.
MIKÓ, (1), 1. MIKLÓS.
MIKÓ, (2), paszta Esztergám m.; helyr. Mikó-ra, —n, —ról.
MIKÓ, (3), székelyesen ám. mikor, melyben
az őr palóczos kiejtéssel változik 4-vá, mint m»ndenkó v. mindonkó szóban is.
MKÓFALU, puszta Nyitra m.; helyr. —/olu-ba, —bon, —ból.
MIKÓPALVA, falu Heves, puszta Bars m.;
helyr. —ftdvd-ra, —n, — ról.
MtKÓHÁZA, falu Abaúj, puszta Gömör m/,
belyr. — hátá-ra, —n, —ról.
MIKOLA, falu Szatmár m.; GAEAM—, Bán,
VÁMOS— , Hont, m. erdélyi falu Doboka m.; helyr.
MUtolá-ra, —n, — ról.
MttOLAPATAK, fáin Máramaros m.; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.
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MIKOLCSÁNT, fala Gömör m.; helyr. Mikol
etány-ba, —bán, —ból.
MIKOR, (mi-kor) ih. és ksz. 1) Bizonyos idő
folytában, mely alatt valami történik, vagy létezik.
Mikor fiatal voltam, jól méné dolgom. Mikor pattant,
nem hittem volna. (Kisf. K.). A régieknél: mUeoron,
sőt néha mikori is. A visionymondatban nyilván
vagy alattomban megfelel neki : akkor. Mikor kérdésnek, akkor felelj. Mikor én betfűek, ti hallgattatok. Öszvetétethetík a mutató a szócskával is. Amikor akkor, azaz valamely határozatlan időben, majd .
egykor, valaha. 2) Kérdőleg ám. mely időben ? Mikor letten honn t Mikor szoktál enni, lefekttnni, fölkelni f V. ö. KOR.
MIKORÁRA, (mi-korára) 1. MIKORRA.
MIKORON, (mi-koron) ősz. ih. 1. MIKOR. Eléfordúl a régieknél ,minthogy' értelemben is : „Róka
az eszteragot ecczer vacsorára hivá, az ételt az asztalra ötté, mely mikoron híg volna, az eszterag héjába (= hiába) vág vala hozzá az ő hegyes orrával."
Pesti Gábor meséi.
MIKORRA, (mi-korra) ősz. ih. és kötszó. 1)
Kérdőleg ám. mely időre ? Mikorra halatttod utadat t
Mikorra lett két* a ruhám f Mikorra idéztek bennttnket a tSrvénytték elét 2) Midőn ösakötő értelme is
van, megfelel neki az akkorra. Mikorra te gyalog egy
mérföldet haladt*, én akkorra koetin legalább kettőt megtettek. Matató a szócskával öszvetéve : amikorra.
MIKORT, (mi-kort) 1. MIKOR. Eléjön pl. Katalin
verses legendájában: „Mikort lén hét esztendeje" stb.
MXKÓTELEK, puszta Nógrád m.; helyr. — telek-re, —én, —rtil.
MIKÓ-ÚJFALU, erdélyi falu F.-Fehér m.;
helyr. — $jfalu-ba, —bon, —ból.
MIKOVA, falu Zemplén m.; helyr. Miková-ra,
—n, —ról.
MIKSA, férfi kn. tt Miksát. Maximilianus. A
latin maxtmn#-ból eredetinek látszik.
MIKSI, falu Nógrád m.; helyr. Miksi-be, —ben,
— bSl.
MIKUSÓCZ, falu Trencsín m.; helyr. Mikutóc*-ra, —ön, —ról.
MIL és MILY elvont gyökök, amaz miié, emez
miiye vagy szokottabban milíye szóban. Jelentésök :
emel azaz emelkedés, dudorodás. Rokonokul tekinthetők a szanszkrit: pul vagy puli (halmoz, halmozódik), hellén : ÍTÁIJ#O>, latin : —plto, plenut, német:
Flílle stb.
MILÁNÓ, fa. tt Műánó-t. Lombardia fővárosa.
Mediolannm, németesen : Majland.
MILÁNÓI, (milánó-i) mn. tt milánói-t, tb.
—ok. Milánóból való, ott készült, ott létező, arra vonatkozó. Milánói ttUletét. Milánói templom, ttinhá*.
V. ö. MILÁNÓ.
MILE, (mil-e) fn. tt. műét. Földdel befödött
fakupacz, melyből a kovácsok szenet égetnek. (Szabó
D.). Van ily nevű puszta Tolnában, s Műéi helység

86*
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Szálában. Finnül : milu, svédül : mila. Hegegyezik
vele a német Meiler, miről Adelong azt állítja, hogy
a régi német nyelvben kopaczot, halmot jelentett.
Ez értelemben rokon hozza közelebb a franczia
meule (szalma-, széna-)boglya, s a latin mólét, távolabb a németté, voll, latin múltúm, hellén aolló? etb.
MILEPA, (mile-fa) ősz. fa. Felhasogatott, s
kupáéiba rakott fadarabok, melyekből szenet égetnek. V. ö. MILE.
MILEHELY, (mile-hely) ősz. fa. Hely az er• dobén, vagy enlft mellett, hol a szénnek való fahasábokat kupaczba rakják, és égetik.
MTLEI-EGYHÁZSZEG, falu Szálam.; helyr.
—egyháttzeg-re, —én, —ró'í.
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mazékokban, t i . az m. v. és p mint rokongzervü
hangok előtétül s némi módoritékul használtatnak.
MILLIÓ, számnév, tt. müUó-t. Ezerszer ezer
vagy tízszer százezer. Egy millió forint. A latin nyelvből kölcsönzött szó. Némi módosulattal különösen
a népnyelvben : milliom. A latin millió pedig ered
mille (ám. ezer) szótól, mely alkalmasint rokonságban áll múltúm, hellén noUós, német viel, szláv iccely
stb. szókkal. Figyelmet érdemel, hogy a csagataj
nyelvben ming ám. ezer. (Abnska), és sinai nyelven
ping ám. mind (simul omnes). V. ö. MIND.
MILLIOM, számnév, tt. milliom-ot, harm. szr.
—ja. 1. MILLIÓ.
MILLIOMOS, (miUiom-os) 1. MILLIÓS.

MILLIÓS, (millió-os) mn. tt. milliót-t, v. —át,
MILEKÖZÉP, (mile-közép) ősz. fa. Azon vastb.
—ok.
1) Ami egy milliót ér. Milliót jóttág ám.
tag dorong, vagy czölöp, melyet a szénégetők a milének közepére állirányosan helyeznek, s mely körül egy millió forintot érő. 2) Millióval bíró. Milliót
dútgazdag.
a többi fát elrakosgatják.
MILLÓRA, fa. tt. mülórát. Kriza J. szerént a
MELESZÉN, (mile-szén) ősz. fa. Szén, melyet
székelyeknél előhasu juh, egy éves bárány; máskép:
az úgynevezett miiében égetnek. A kováotok, lakatodiszké, dütske. Homályos eredetű.
tok mileteenet hatmáinak. V. ö. MILE.
MILLY, (1), elvont gyöke MILLYE szónak.
MILET, (mi-lét) ősz. fn. 1. MISÉG és MI- L. ezt és MIL elvont gyököt.
BENLÉT.
MILLY, (2), kérdő névmás, 1. MILY.
MILETAKARÓ, (mUe-takaró) ősz. fa. Száraz,
MILLYE, (milly-e) fa. tt. millyét. Molnár A.
vagy nyers ágak, melyekkel a fakupaczot betakar- szerént jelent szelenczét, vagy tokot, különösen holmi
ják, midőn szénné égetik, továbbá azon fold is, me- fűszernek valót, pl. tómillye, bortmiüye. Eredetére
lyet rá hánynak.
nézve 1. MIL elvont gyök.
MILETALP, (mile-talp) ősz. fa. Fahasábok,
MILLYEN, MILLYENSÉG, 1. MILYEN, MImelyeket a szénégetők a földön keresztbe raknak, s LYENSÉG.
melyekre a többi hasábokat fektetik.
MDLOTA, falu Szatmár m.; helyr. Miloíá-ra,
MILJTICS, falu Báca m.; helyr. Militiet-re, —n, —ról.
—én, —rSl.
MILOVA, falu Arad m.; helyr. Milová-ra, —«,
MILLE, paszta Tolna m.; helyr. Mülé-re, —n, —ról.
—rM.
MLLPOS, puszta Sáros m.; helyr. Milpot^a,
MILLER, (mill-e-er v. mil-e-er) fa. tt miUér-t, —ön, —ról.
tb. —ék. Szénné égetés végett öszverakott facsomó,
MILY, (mi-ly) kérdő és matató névmás; tt mivagy famáglya. Lőrincz K. szerént Eapnikbányán, és lyet. Ezen névmás kérdőleg az alany minőségéről
Kriza J. szerént a székelyeknél is különösen Udvar- tudakozódik, valamint a mely azt kérdezi : ki v. mi?
helyszéken használt tájszó. Eredetére nézve 1. MILE. Toldalékraggal : milyen. Mint általános minőséget
MTTJJÁRn, számnév; tt milliárdot. Ezer mil- jelentők megfelelnek neki az ily, oly, ilyen, olyan,
pl. mily tnnü potttóból akartt ruhát t Fel. Ilyenből
lió. Ered a latin millió-tói V. ö. MILLIÓ.
MILLING, (mill-ing) fa. tt. mUling-ot, harm. Milyen ember Tárnáit Fel. Ctak olyan. Matató névszr. —ja, vagy vékonyhangulag : —ét, —jé. Vil- másul öszvetétothetik az a mutató szócskával : amüy
lámló fényességű test, különösen maga az égi villám. v. amilyen. Milyen (v. amilyen) a gatda, olyan a bor.
Mint a mitting villogott itt a Jóimé kardjának lapja, Milyen át eetet, olyan a háti atttony. Milyen a*
és éle. (Biró Márton). Innen a káromkodásnak ezen anyja, olyan a lyánya. Milyen a fa, olyan a gyumSlneme : millingót t...te ! ám. mennyid}, v. viUongót t...te. cte. Milyen a jónap, olyan a fogadf Itten (milyen a
Átv. ért. jelenti a kicsiszált aczélnak, fegyvernek fé- köszönés, olyan a fogadás). Milyen a motdó, olyan a
nyes élét. Sima, mint a milling. (Km.). Ez értelem- kendő. (Közmondatok). Értelemre megegyezik vele :
ben megegyezik vele a Danán túl divatozó pilinga, minő. V. ö. MELY, kérdő ée ILYEN mutató névmást
vagyis a késnek, kardnak fényes vasa. Simái szerént,
azon éles vasakból (gnillotinféle) alkotott gép, melylyel hajdan némely halálra Ítélteket kivégeztek. Mind
a mitting, mind a pilinga szók gyöke azon vü vagy
egyszerűbben ü, mely élénk mozgást jelent az illan,
ittó, villog, villám, villant, pillant, pillangó stb. szár-

MILYEN, (mi-ly-en) tt. mUyen-t, tb. —ék. L
MILY.
MILYENSÉG, (mi-ly-en-ség) fa. tt milyentég-ét,
harm. szr. —e. A. tárgynak kérdés alatti tulajdonsága, mely azt a maga nemében megkülönbözteti,
meghatározza, mely ezen kérdésre: milyen f felel

558

MÍM-MINA

meg, pl. a bornak milyenségéhez tartotik annak színe,
ige, ereje. Egy értelmű Tele mnötég. V. ő. MISÉG.
MÍM, MIM elvont gyöke mtmel szónak; 1. MÍMEL.
MÍMBESZED, (mim-beszéd) ősz. fa. L. MÍMJÁTÉK.
MÍMEL, MIMEL, (mlm-el) 4th. m. mimel-t.
Valakinek kttlső cselekvésmódját, tehát taglejtéseit,
mozdulatait, arczkifejezéseit stb. utánozza, miazerént
ahhoz mintegy hasonlóvá teszi magát, pl. a színpadi
eléadásokban, némajátékokban stb. Megvető ért. majom módjára utánoz valakit E szónak gyöke mim,
melyhez értelemre is leghasonlóbb a latin mimue, s
hangváltozattal a magyar majmol; minthogy pedig
a majomnak kitűnő sajátsága az utánzás, valószínű,
hogy a mim és majm egy eredetűek, mert az t nyelvünkben aj oj hangokkal szeret váltakozni, pl. kiált,
kajált, altí olajt, megfordítva : ihar, juhar, íg jog,
irgát, jorgaí stb.
MIMELÉG, (mim-el-ég v. bib-el-ég?) önh. m.
mimeleg-tem, —tél, —étt v. mimdgétt; htn. —ni v.
mimelgeni. A székelyeknél ám. az ismertebb nebeleg;
1. ezt
MÍMELÉS, MIMELÉS (mím-el-és) fn. tt mímelét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szélesb ért mások
külső cselekvésmódjának utánzása. Szorosb ért majmolás. 1. MÍMEL.
MÍMESZ, MIMESZ, (mím-éaz) fh. tt. mímész-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Színpadi némajátékos, ki
valamely cselekvényt miméivé ad elé.
MÍMESZET, MIMÉSZET, (mím-ész-et) fa. tt
mimészet-ét, harm. szr. —e. Valamit mímelő némajáték, illetőleg ügyesség, mesterség.
MÍMEZ, MDÍEZ, (mím-ez) áth. m. mimez-tem,
—tű, —étt. L. MÍMEL.
MÍMJÁTÉK, (mim-játék) ősz. fa. Néma színpadi játék, mely valamely cselekvényt csupán taglejtésekkel, arczbeszéddel ad elé.
MÍMJÁTSZÓ, (mim-játszó) L MÍMESZ.
MÍMMÜVESZET, (mim-művészet) „ősz. fa. L.
MÍMESZET.
MIMÓD, (mi-mód) öaz. ih. 1. MIMÓDON.
MIMÓDON, (mi-módon) ősz. ih. Miféle eszközök, és cselekvés által. Nem tudom, mimodon kerüljem, ki leselkedő elleneimet. Mimodon szabadultál meg
afogtágMl.V.Ö.MÓD.
MIN, (1), v. MÉN, elvont gyöke mind (régiesen merni) szónak és származékainak. Sínai nyelven
mán ám. teljes, egész; innen : man-sin egész test
E*en sinai mán szóval egyezik közelebb a latin omnw,
ornne. Egyébiránt 1. MIND.
MIN, (2), 1. MINMAGUNK.
MÍNA, (latin szó) fa. tt minát. 1) A hegyek
oldalaiban, erezek, vagy más ásványok kutatása végett beásott likak. 2) Különösen a hadtudományban,
föld alatt készített meneteles út, honnan a fönt fekvő
földet, a rajta levő teherrel együtt lőpor által föl le-
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het vettetni. Régi magyar nyelven : ellik (v. allik),
v. állyuk. Mai divat szerént némelyek akna, különösen tlizakna névvel nevezik.
MINAJ, falu Ung m.; belyr. Minaj-ba, —bán,
—bél.
MINAP, (mi-nap) ih. Nem rég múlt időben. E
szóban az időnek közelsége rejlik, miért hellénül;
woxTTt, latinul nuper, melyekben viog és novut a
gyökök, németül: neulich, jüngst; tehát minap ám.
legújabb, legközelebbi időben, vagy napon. Ez alapfogalomból kiindulva valószínű, hogy e szónak első
alkatrésze a közeit jelentő eme, mintha volna eme-nap.
Egyébiránt, minthogy a minap máskép • múltkor, azt
is vélhetni, hogy e szóban a mi ám. mű, t. i. a múl
múlik gyöke, miszerént az mu-nap volna, azaz multnap,
oly nap, mely már el-mult.
MINAPABAN, ősz. ih. A minap szónak toldalékos módosulata, olyan mint hajdan helyett hajdanában, mattan helyett mostanában. V. ö. MINAP.
MINAPI, (mi-napi) ősz. mn. Közelebb elmúlt
időbeli, ami nem régen történt. A minapi jégeső nagy
kárt tett. V. ö. MINAP.
MINAPON, régies a ma szokottabb minap
helyett.
MIND, (1), (min-d v. men-d) mn. Ez alakban
csak tájszokásílag, nevezetesen Szabolcsban, Biharban stb. ragoztatik : mindnek, mindet stb.
„Kin hogy Buda bajnok körül eltekintett,
Meddig szeme látta, be se' látta mindet :
Jobbra fejét s balra komolyan hintálván,
Mond az öreg szásznak, vele együtt áll van."
Arany J. Buda halála.
Általánosabban a megtoldott minden divatozik, és
csak némely öszvetételekben tartja meg eredeti egyszerűségét, pl. Mindszent, mindkettő, és a mutató névmások előtt : mind az v. azon, mind ez v. ezen. A régieknél egyebütt is, pl. a halotti beszédben, melléknév gyanánt áll. Különben határosóként ésmintgyűnév önállólag jelent öszveséget, együvé tartozó többséget, sokaságot, s olyan természetű, mint a számnevek határozói, és ám. egészen, öszvesen, együtt, pl.
mtnd addig, mind annyiszor, mind napestig, mind untalon. Mind Örökké. Mind elmegyünk. Mind egészségesek vagyunk. Nem mind arany, ami fénylik. Nem mind
jóakaród, oki rád mosolyog. Nem mind lencse, ami
lapos. Nem mind szakáét, aki a kalánt kezébe veszi.
Nem mind szent, aki bejár a templomba. (Kmm.). A régi
nyelvemlékekben mend, s ám. egész, öszves, pl. a
régi halotti beszédben és könyörgésben : „Meud angyelkot" (= minden angyalokat), „mend szén tököt",
„mend ő szenti és őnöttei közikön." A Müncheni codezben : „Meghirhevék mend a földön", (eziit fáma
in nniversam terram illám). Máté 9. „Megkerengi
vala mend Galileit" (Máté 4.). Eléfordul a menően
is, pl. „Menden ország önnön benne megoszlatott megpusztóltatik", (omne regnnm in seipsum divisnm de-
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eolubitor. Máté 12.)- Márodfoku melléknév vágj
MINDADDIG, (mind-addig) öss. ih. Míg bizobatárosó mellett haunálják, ,raindig' vagy ,foly- nyos idő tart, valamely határozott időnek végéig,
vást' értelemben is. Mind t*ebb ttebb lett, mind jobbra égessen addig. A viszonymondatban megfelel neki t
míg, pl. mindaddig ti*** a tűk, míg elmerül. MindadWrekedjél. Mind inkább. Mindjobban.
dig ott légy, míg el nem küldenek.
„Kit vágyódás elragadott,
A kívánság meghódított,
Mind nagyobbat emleget"
B. Orczy Lörincz.
E ásóban ás öuveaitett sokaságnak alapfogalma
rejlik, s ,minden' alakjára nésve olyan, mint vad vadon, mord mordon, törd tordon, kit kitin (kicsin), ólat
alaton (alacson). Ha a minden ssót különösen esekkel
verjük össve, a nyelvhasonlat nyomán úgy vélekedhetünk, hogy az m csak toldalék, ágy hogy pl. a régi halotti beatedben és könyörgésben állandóan ,mend' áll
.minden' helyett is; a d is a törzsnek nem alkatrésze,
hanem további képző , tehát a tiszta gyök min, és a
régieknél állandóbban mén, melyből lett mined v. méned, össvébbhdzva : mind, mend. T. L a d hasonló jelentésű képzőnek látssik a kicsid, karetud, lattud,
édetd stb. szókban is. A min, régiesen mén pedig sem
több, sem kevesebb mint mennyi, mely a régieknél
rendszerént egy n-vel áll, pl. a Müncheni codexben
csaknem állandóan méné, Pesti Gábornál ment; a
Debrecseni Legendáskönyvben : mine, mini, amely
ma is esen össvetett szóban : ,valamennyi' , szintén,öszves' értelemben vétetik. A göcseji tájnyelvben mennyen ám. mennyien. Eléjön a régi iratokban:
ménig (pl. Ssalay Á. 400. magyar levelében), s azt
teszi: mennyiig, ásás míg, v. meddig. Tehát ,mind'
v. ,mend' = menid v. minid, azaz: mennyid, vagyis:
valamennyi. Törökül kamu = minden, és btitün =
egész. Figyelmet érdemel, hogy sínai nyelven ping
ám. mind (omnes, • simái), és* az Aboska sserént esagataj nyelven ming ám. ezer. A penában : heme, latinul : orom* = minden, síb. V. ö. MIN, MENNYI,
MINDEN, és MONNÓ.
MIND, (2), (1. itt végül); kotoró. Több alanyt
foglal együvé, s ám. ét v. it, pl. mind én, mind le, tan.
én is, te is. Mind égen, mind fOldö* jelek lettnek, ám.
égen é* földön, líind a kenyér, mind a hit elfogyott,
ám. a kenyér is, a hús is És értelemből lehet megfejteni, hogy többnyire a régi nyelvben a kötscó mind
csak egyszer tétetett ki, pl. midőn így szóltak: mind
én te, asaz, én és te együtt Nógrád vármegyének a
törökök pusztításáról szóló l«27-ben kiadott bizonyságlevelében áll : Étim megfut ét át Vetér mind ős
Birákoth, Borátkokat karóba akarta wmjaUnj (Jássay
Pál), azaz mind a bírákat, mind a barátokat Azonban
vannak példák az ellenkezőre iá: „Mert majdan mind
az ár, s mind ás szolgája unos untalan bejönnének."
(Pesti G. meséji, XLIL mese). „Mind anyáddal, mind
húgaiddal vétkesei ' (Ugyanott LXI. mese). Ás előbbi
példákból megtetszik, hogy ezen kötesó eredetileg
egy a ,mind' melléknévvel. Némelyek véleménye sserént a ,mint' (» valamint) szóval volna azonos, és
tájssokásilag ejtetik is ekként

MIND A MELLETT, kivételező mondatban szokott kifejezés, ám. mindazáltal, mégis, azonban.
MINDANNYI, (mind-annyi) öss. mn. Az egén
sokaság, többség együtt véve, bizonyos tekintetben
megegyezve. Vissonymondatban megfelel neki amennyi vagy ahány, pl. ahány legény, mindannyi vitet.
Ha titen Ütitek it, mindannyitokkal atembtttíüok.
Többese, vagyis határozója : mindannyian. Akaró*,
hogy mindannyian megjelenjetek. Egyértelmű vele t
valamennyi, és mindnyája, mindnyájan.

MINDANNYISZOR, (mind-annyiszor) ősz. ih.
Ismételt, vagyis sokszorozott egységekre vonatkozik,
s azokat bizonyos tekintetben öszveköti, pl. tüuer
folyamodott, t mindannyittor vittttautatitották. Ahányttor hóna mentem, mindannyittor át iróasttabuU tólálám.
MINDAZÁLT, újabb időben némelyek IÖTÍdítve használjak .mindazáltal' v. .mindazonáltal' helyett.
MINDAZÁLTAL, (mind-az-által) ősz. kötni.
Ellentétes értelme van, s ám. valaminek (mind sónak) daczára, ellenére, vagy különben véve a dolgot, más szempontból. A viszonymondatban jöttéket,
ámbár, noha, bátor, ámbátor, ugyan tétetnek ellenébe,
pl. én ugyan ttivembdl sajnállak : mindazáltal nénitgithetek rajtad. Jóllehet eleget siettem : mindatdltal
keton érhettem meg.
MINDAZONÁLTAL, 1. MINDAZÁLTAL. „De
mindazonáltal is, mégcsak az kapaját is fel nem TOnatám az ellenség előtt" (Levél 1558-ból. Szab;
Á. 400 m. 1.).
MINDCSAK, (mind-csak) ősz. ih. Minduntalan,
szüntelen. Mindctak ki-be, ki-be, arról mondják aki
szüntelen jár az ajtón. (Lörincz K.).
MINDEDDIG, (mind-eddig) öss. ih. Égessen
ezen helyig vagy ideig.
MINDÉG közbeszédben általános kiejtés; 1.
MINDIG.
MINDEGY, (mind-egy) ősz. fn. melyből mwdegyik, mindegyre, mindegyUU származékok divatoznak.
Maga a mindegy változatlan alakban ám. a többi kosől akármi, v. akármelyik. Élünk vele, midőn att
akarjak jelenteni, hogy a sok között nem válogatunk, hogy különbséget nem akarunk, vagy nem tudunk tenni köztök, vagy irántok közönyösek vagyont
Mindegy neki, akár itt lakik, akár mdtutt. Mütdtgj
nekem, akár fehér, akár vOrtlt bor, csak finom legyen.
A* mindegy.
MINDEGYIG, (mind-egyig) ősz. ih. Valamely
sereg, sokaság utolsó egyénéig, egyet sem réve ki,
valamennyien, mindnyájan. Mmdegyig odavettük *
barátban, a hajótOrétbtn,
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MINDEGYIK, (mind-egyik) ősz. mn. Bizonyos
sokaságnak egyénei külön-külön vére. Az egyes számú
személyragok közöl csak a harmadikat veszi föl, mindegyike, pl./iám mindegyikének hagyok tű éter forintot.
Többesben: mindegyikünk, mindegyiktek, mindegyikük.
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szóra Th. K. megjegyzi, hogy ily értelemben tűi a
Danán ma is így használtatík). V. ö. MINDEGYIK,
MINDENIK, MINDNYÁJA; és elemzésen nézve 1.
MIND.
MINDENBIZONY, MINDENBIZONYNYAL,
(minden-bizony v. -bizonynyal) ősz. ih. Teljes határozottsággal.
MINDENES, (1), (min-d-én-és) mn. tt mindénée-t v. —ét, tb. —ék. Mindenre kiterjedő, mindenfélét magában foglaló. Mindenes gyűjtemény.
MINDENES, (2), (1. föntebb) fn. tt. mindénéi-l,
tb. —ék. Oly házi tiszt, vagy szolga, ki mindenre
felügyel, kit mindenféle szolgálatra használnak, és
bizonyos mfiköre nincsen.
MINDENEST, (min-d-én-és-t) ih. Egészen, minden hozzávalókkal együtt; szokottan: mindenestül.
MINDENESTÜL, (min-d-én-és-t-üt) ih. Minden
hozzá tartozó személyekkel és holmival, ingósággal
együtt Mindenestül f álltra hvretolkodtwtk. Kutyástul,
macskástul, mindenestül. Néha hozzá teszik a fogva
szót is : mindenestül fogva.

MDÍDEGYLABIG, (mind-egy-lábig) ősz. ih.
Élő allatokról szólva ám. valamennyien, öszvesen.
ifarhdi mindegylábig elhullottak.
MINDEGYBE, (uiind-egyre) ősz. ih. Folytonosan, szünetlenül, egymást követve; minden egyes
esetben. Mindegyre étit ae etb'. Mindegyre új tengek
érkttnek. Ahányam- találkotik velem, mindegyre panastkodik.
MINDEGY8ZÁLIG , (mind-egy-szálig) ősz. ih.
Szálakból álló tömeges testnek minden szálai. Hajfürtjei mindegyttálig megőtttlltek, kihullottak. Szélesb
átv. ért. akármily gyűsokaságnak minden alkatrészei.
MINDEGYÜTT, (mind-együtt) ősz. ih. Öszvesen, valamennyien, mindnyájan, egyet sem véve kJ.
MindegyüU nem értek ttmmit.
MINDEKKOBIG, (mind-ekkorig) ősz. ih. BizoMINDENFELÉ, (minden-felé) ősz. ih. Minden
nyos távol időtől számítva a mostanig, a jelenig. A
gyógyszer bevételétől fogva mindekkorig temmi javu- irányban, ú. m. alá fölé, jobbra balra, előre hátra
stb. Mindenfelé vagdalódtik. Mindenfelé meghívó lelátt nem ének. Mindekkorig temmi bajom sem volt.
veleket küldözgetni.
MINDÉLTIG, 1. MINDÉTIG.
MINDÉN, (min-d-én, régiesen : men-d-en) mn.
és fn. tt mindén-1, tb. —ék, hann. szr. —e. Bizonyos
nemű sokasághoz tartozó egyének vagy egységek öszvesen véve, egyet sem zárva ki. Minden polgár fiteeten adót. A termettet torvénye minden embert kötelet.
Minden jószágát elrabolták. Minden hátba katonákat
náütíottak. Minden ember ember, de nem minden ember
becsületes ember. (Km.). Minden lében kanál. (Km.).
Minden botnak végén a feje. (Km.). „Minden hatalom,
melyet más tárgyak felett gyakorlunk, attól függ
melylyel saját magunk felett bírunk." (H. Eötvös
József). Nagyobb nyomatékosságból néha használtatik többesben is. Mindeneknek alkotója. Mindenek
fOm. Mindenek elütt, v. mindeneknek előtte; a Carthansi
névtelennél : minden előtte, szabálytalanul : ,minden
előtt', v. .mindennek előtte* helyett Mint önálló főnév jelenti aa együvé tartozó tárgyak öszvegét Mindenét eladta. Mindenből kifogyott. Mindene rongy.
Mindenét magával hordotta. Mindenben gánetot talál.
Mindenünk oda van. Nem ülik minden mindenre. (Km).
Mindenhet látó, semmivel bíró. (Km.). Át egy madártejen kwül mindene van. (Km.). Mindenre kém. Szintén
mint fn. jelent mindenséget is.
„Te hoztad-e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből."
Berzsenyi.

„Néz föl, alá , mindenfelé,
De Erzsi csak nem jön elé."
Népdal.
MINDENFÉLE, (minden-féle) ősz. mn. Minden
nemből, vagy fajból való. Noé mindenféle állatból vitt
egy párt a bárkába. Néha ám. igen sokféle különböző nemű, osztályú, felekezetit stb. Mindenféle emberrel tártalkodni. Mindenféle könyvet olvat. A tengeri kereskedő" várótokban mindenféle népeket láthatni.
MINDENFÉLÉKÉT, (mindén-féle-kép) ősz. ih.
Mindenféle módon, kfilönbözőképen, a dolgot minden
oldalról véve. Mindenfélekép iparkodtam, hogy otélomat érjem.
MINDENFÉLÉKÉBEN , (mindén-féle-képen)
1. MINDENFÉLÉKÉ?.
MINDENFELŐL, MINDÉNFELŐLRŐL, (minden-felöl v. -felőlröl) ősz. ih. Minden oldalról, minden irányról, pl. alulról fölülről, jobbról balról, élűiről hátulról. Mindenfelöl tódul át ellenség. A várott
mindenfelől bekerítette át árvti. Megfelel e kérdésre :
honnan t mely tájról.
MINDÉNFELÜL, (minden-felni) ősz. ih. Minden oldalon, minden irányban, minden tájon. Megfelel e kérdésre : hol t vagy mily tájon t Át ég mindenfelül tittta.

Ide tartoznak ezen öszvetételek : mindenlátó, mindentudó, mindenható. Bégen eléjön határozóként is ,mindnyájan' v. ,valamennyien' értelemben :

„Fáj a szivem kívül, belül,
Bánat lepi mindenfelül."

„ Sőt azt is meghagyja vajda ő népének,
Hogy minden valami keveset önnének."

MINDÉNFI, (mindén-fi) ősz. fn. Némelyek által
a eoimopotíta magyarítására használt szó; máskép:
világpolgár.

Temesvári István 1569-ből. (Thaly K. gyűjt Mely

Népdal
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MINDÉNHA, (mrádén-ha) ősz. ih. Minden időben, folytonosan.Ellentéte: soha tata teha.V. ö.HA.(l),
MINDÉNHAI, (mindén-hai) ősz. mn. Minden
időbeli, minden korra való, szolgáló. Mindenhai kSteletét. V. 8. HA, (1).
MINDENHATÓ, (minden-ható) ősz. mn. Szoros ért. a véghetetlen hatalmú Istenről mondjuk. Mindenható Itten. Egyedül az Itten mindenható. Széles
átv. ért. ki bizonyos nemben és körben mindent tehet, ki mindenek fölött uralkodik. Át országban, a
kormánynál ő mást mindenható.
„Ez a mindenható tündér
Talán nem is halandó vér."
Kisfaludy S.
MINDÉNHATÓLAG, (mindén-hatólag) ősz. ih.
Oly módon, mint az tehet aki mindenható.
MINDENHATÓSÁG, (minden-hatóság) ősz. fa.
Szoros ért. isteni hatalom, melynek minden alája van
vetve. Szélesb ért. nagy kiterjedésű emberi hatalom,
mely bizonyos nemben, körben legtöbbet képes tenni,
eszközleni.
MINDENHOL, (mindén-hol) ősz. ih. Minden
helyen, mindenütt Az Itten mindenhol jelen van. Néha
ám. bizonyos határok közé szorított térnek, helynek
minden pontján, vagy táján. E város mindenhol poros.
Magyarországban sem terem mindenhol búsa ét bor.
MINDENHONNAN, (mindén-honnan) ősz. ih.
Minden helyről, tájról, vidékről, pontról stb. Jobbára
ám. bizonyos határok közé szorított térnek minden
részeiből, pl. a napot mindenhonnan látják. A fővárosba mindenhonnan öszvegyulnek át utasok. A petti
vásárra mindenhonnan homok árukat. Máskép: mindenfinnen. Ellentéte : sehonnan.
MINDENHOVÁ, (mindén-hová) ösa. ih. Szoros
ért. minden helyre. Az Itten hatalma mindenhová kiterjed. Alkalmazott ért. bizonyos helyek közöl egyet
sem véve ki. A fejedelmek mindenhová rendelnek titttviselb'ket. A rendőröknek tem stábod mindenhová benézni. Máskép : mindenüvé. Ellentéte : sehová.
MINDÉNIDÖN, (minden-időn) ősz. ih. 1. MINDENKOR.
MINDENIK, (min-d-én-ik) mn. tt. mindénik-et.
Az egész sokaságnak minden egyéne különkülön véve.
Egyes számban csak a harmadik személyragot veszi
föl : mindenike; a többesben : mindenikünk, (Szabó
Dávidnál: mindenink), mindeniktek, (régente: méndentek is: „lészen méndenteknek szolga", Tatrosi cod.),
mindenikük. Rokonértelmü vele: mindegyik ; régiesen :
egyminden v. egymenden.
MINDENINK, Szabó Dávidnál jön elé .mindenikünk' értelmében , valamint ,méndentek' a Tatrosi
codezben ,mindeniktek' helyett.
MINDENKÉNT, (minden-ként) ősz. ih. Minden
módon, a dolgot minden, vagy különféle oldalról véve;
szokottabban és helyesebben: mindenkép.
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M1NDÉNKÉP, MINDÉNKÉPEN, (mindén-kep
v. -képen) ősz. ih. Minden módon. Élünk vele, midőn
azt akarjak kifejezni, hogy egyetlen egy mód BÜK*
elhagyva, elmulasztva.
MINDENKI, (mindén-ki) ősz. mn. Bizonyos
száma személyek közöl egyet sem véve ki. Mindenki
tartotok a rendelt órára megjelenni. Nehéz mwdenkmtk
kedvét találni. (Km.). Mindenkinek tetszeni leheteti**,
akarni bolondtág. (Km.). Ellentéte : senki. Abban kő
lönbörnek tőle mindegyik és mindenik, hogy ezek mind
személyre, mind tárgyra vonatkozhatnak, mindenki
pedig csak személyre. Régiesen : kimind, és mindenik : egyminden v. egymenden.
MINDENKOR, (minden-kor) ősz. ih. Minden
időben, mindenha, az időfolyamnak egy részét sem
véve ki. Tágasb ért sokszor, igen gyakran. Ellentéte : sémikor, soha.
MINDENKORI, (minden-kori) ősz. mn. Ami
mindenkor, mindenidőben történik, vagy történni nokott, vagy mindenkorra vonatkozik. Valakinek mindenkori viseletéről bizonyítványt adni.
MINDENKORON, (minden-koron) ősz. ih. 1.
MINDENKOR.
MINDENKORRA, (minden-korra) ÖBZ. ih. Minden időre. Jegyezd meg ezt mindenkorra. Egyszer mmdenkorra.
MINDÉNLÁTÓ, (minden-látó) ősz. mn. Az Is
tenségnek egyik tulajdonsága; szélesebb értelemben
mondják emberről is, aki mindenre, vagyis sok dologra képes felügyelni, mint a jó mezei gazda.
MINDÉNLÉTTEKÉPEN, (mindén-létte-képeo)
ih. A székelyeknél ám. mindenképen.
MINDÉNMÓDON, (minden-módon) I. MDfDENKÉP.
MINDENNAP, (minden-nap) ősz. ih. 1) Napról napra, naponként, egy napot sem véve ki bizonyos időszakból. Szabadulását mindennap várja. lfí»dennap hideg vittel megmosni a fejrt. Mindennap valamit dolgozni. A jövő héten mindennap meglátogatlak. Mindennap, mindennap, jó borral kell élni. (Bor
dal). Máskép : mindennapon. 2) Köznapon, hétköznapon. Az vjdon új ruhát mindennap nem szokat vitetni. Használtatík szójátékul is, mint hajdan a toborzók tevék, midőn a huszárnak beállt legény libára bakancsot fűztek, mondván, jó lesz ez mindennapra. Külön írva: minden nap-bán a ,nap' szó főnév.
MINDENNAPI, (minden-napi) ősz. mn. 1) Bizonyos időszak alatt egymás után következő valamennyi napra való, vagy napon történő. Mindennapi
kenyér. Mindennapi kóláét, azaz kenyér. Mindennapi
munka. 2) Köznapra való, nem innepi. Mindennapi
ruha. 3) A maga nemében közönségéé, nem kitönS,
nem különös, nem jeles. Ezek mindennapi dolgok.
MJNDÉNNAPISÁG, (mindén-napiság) ősz. m.
Közönséges, nem kitűnő tulajdonság vagy jelenség.
A mindennapitágokon nem bír felülemelkedni.
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MINDENNAPON, (minden-napon) 1. MINMDÍDÉNÜTTJELENVALÓ, (mindénütt-jelenDENNAP.
való) ősz. mn. Az Istenről mondják. Máskép : minMINDENNAPOS, (minden-napos) OBI. mn. Bi- denütOevS.
zonyos tekintetben minden napot tartó, mindennap
MINDÉNÜTTJELENVALÓSÁG, (mindéntttteléfordnló. Ő mindennapot nálunk, azaz mindennap jelen-valóság) ősz. fa. Tulajdonsága az Istennek, ki
eljő hozzánk. Mindennapos hideglelét.
mindent úgy lát, úgy tud, mintha mindenütt szeméMINDENNEMŰ, (mindén-nemtt) ősz. mn. Min- lyesen jelen volna. Máskép : mindenüttUt.
MINDÉNÜTTLÉT, (mindén-ütt-lét) ősz. fa. Isden nemből való, mindenféle. Mindennemű növényekből, díványokból álló gyűjtemény. Mindennemű mada- teni tulajdonság, melynél fogva helyre szorítva nincs.
Máskép : mindenütt jelenvalóság.
rak, rovarok.
MINDÉNÜTTLEVÓ, (mindenfitt-levő) ősz. mn.
MINDÉNOLDALUSÁG , (mindén-oldataság)
öez. fa. Mondjak oly ember tulajdonságaként, aki és fa. Különösen semmi helyhez nem kötött, hanem
igen sokféle dologban jártas. A mindtnoldalwág fe- mindenhová kiterjedő, mi egyedül az Istennek tulajdonsága. Máskép : imndeniUtjelenvalé, tmndenOttvaló.
IMetettéggel jár.
MINDÉNÜTTSÉG, (min-d-én-ütt-ség) fa. tt.
MINDÉNSÉG, (min-d-én-ség) fa. tt. mindenrfg-ét, harm. szr. —e. l) Legterjedtebb ért. a létező mindénWtég-ét, harm. szr. — e. így neveztetik Lulények öszvege, vagyis a nagy világ. Itten, a minden- ther tana Calvin ellen , Jézus testének mindenütt
tég alkotója v. teremtoje, igatgatója, fentartója. 2) jelenlétéről az úrvacsorai kenyérben. (Ubiquitas).
Szűkebb ért. bizonyos mennyiségnek, sokaságnak öszMINDÉNÜTTVALO, (mindénütt-való) 1. MINDENÜTTLEVŐ.
vege, öszveség.
MINDENSZENTEK, (minden-szentek) őse. és
MINDENÜVÉ, MINDENÜVÉ, (mindén-üvé v.
többes fn. 1. MINDSZENT.
hová) ősz. ih. Minden helyre, tájra, irányra. EredetiMINDENSZER, (minden-szer) 1. MINDENKOR. leg : mindenhova, v. mindenhová.
MINDÉTIG, azaz MINDÉLTIG, (mind-éltig)
Amaz eléjön Szabó Dávidnál.
ősz.
ih.
(l nélkül ejtik általánosabban). Ám. ameddig
MINDÉNTÉHETŐ, (minden-tehető) ősz. mn.
élünk
vagy
él valaki. Báthori István lengyel király
Egy jelentésű az isteni legfőbb hatalomra vonatkozó
mindenható szóval. Mondjuk emberről is, ki bizonyos levelében (1579-ből) a Történelmi Tár VIEL kötetéműködési körben, hivatalban atb. sok mindent esz- ben, a hasonmás szerént (mert fájdalom I a nyomtatás tele van hibával) világosan így találjuk írva :
közölhet, véghezvihet.
mindéltig (a nyomtatásban : mindéttig). Egyébiránt
MINDÉNTEVŐ, (minden-tevő) ÖBZ. mn. Aki közönségesen mindig helyett használják; 1. MINDIG.
mindent nemcsak tehet hanem teszen is.
MINDEZIDEIQ, (mind-ez-ideig) 1. MINDEKMINDENTUDÁS, (minden-tudás) ősz. fn. Szo- KORIG.
ros ért isteni tulajdonság, melynél fogva semmi tiMINDHOLTIG, (mind-holtig) ősz. ih. ám. egész
tok nincsen előtte.
haláláig, míg meg nem hal vagy halt valaki. „Úgy
MINDENTUDÓ, (minden-tudó) ősz. mn. és fa. szerette mint a fiát mindboltig." (Mikes Kelemen TöAz egy igaz Istennek kizárólagos jelzője, mert csak rökországi levelei).
ő tud mindent. Alkalmazott ért. mondják emberről,
MINDIG, (min-d-ig) ih. Bizonyos időszaknak
ki bizonyos körben vagy szakban alapos, kimerítő semmi részét nem véve ki, folytonosan, időről időre,
ismeretekkel, vagy tudomással bír.
félben nem szakadva, végtül végig. A madár akár
MINDENTUDÓSÁG, (mindén-tudóság) ősz. fa. hova repül, mindig otthonn van. (Km.). Köz beszédSzoros ért az Istennek kizárólagos tulajdonsága, ben általános kiejtéssel: mindég; ami nincsen alap
nélkül, minthogy az ig névrag régente ég alakban
melynél fogva nincs rejtély, nincs titok előtte.
MINDENÜNNEN, (min-d-én-ünn-en) ih. Min- divatozott, pl. alég (=alig), ettég (=estig), addég
denfelől, minden helyről, minden irányról. E szóban (=addig), v. ö. — IG névrag.
MINDINKÁBB, (mind-inkább) ősz. ih. Mind
az tínnen ám. onnan, v. honnan, mintha volna, minjobban,
folyvást jobban. V. ö. MIND.
denonnan, vagy mindenhonnan, és ez szokásban
MINDISTENLÉS,
MINDISTENITES, (mindis van.
istenlés v. istenités) ősz. fa. Bölcsészeti nézet, elméMINDENÜNKET, 1. MINDENÜNNEN.
MINDENÜTT, (min-d-én-fitt) ih. Minden he- let, vagy rendszer, mely a lények mindenségét Istenlyen. Az Ott képző eredetileg a helyet jelentő ott, te- nek lenni állítja, különösen, vagy úgy tekintve az
hát az egész ám. mmden-ott. A* Itten mindenütt jelen Istent, mint az öszves világ lelkét, vagy az Istent
van, asae ügy lát, úgy tud mindent, mintha személye- az anyagi világgal azonosnak tartva. (Pantheismns).
MINDJÁRÁST, (mind-járást) ősz. ih. Értelsen jelen volna. Ember nem lehet mindenütt. Alkalmazott ért. ám. bizonyos határok közé szorított tér- mére nézve 1. MINDJÁRT. Eredetileg mindjárvátt,
nek több poncain, helyein. Amerre mentem, mindenütt mint a folyvást, tietvést, futvást hasonlatokból kitűnik.
úmerbtVkkel taldlkotám.
AKAD. HAOT 8ZÓTÍB IV. «ÖT.
36
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MINDJÁRT, (mind-járt) ősz. ih. Halasztás nélkül, legott, tüstént, azonnal, isében (népiesen : íribe),
nyomban, folyvást, fistöllést stb. Mindjárt lőtteden
a merne stürit, KáUay gyűjteménye azerént ám. tüstént átesem rajta, azonnal elvégzem. E ssó második
alkatrészének gyöke jár, azaz folyton megy, melynek állapotjegyzöje határozó gyanánt használtatik ; van mindjárton is, mint: menten megy, folyton f oly, jöttön jó. A mindgyárt, \. mingyárt, v. mmgyá, minnyárt, tájdivatos kiejtések. Leghübb az eredethez: mindjárátt. „Mindjárást se órát se napot nem várván kegyelmetek, rendeljen embert." (Gr. Eazterházy Miklós nádor levelei. Történelmi Tár. VEU. K.).
MINDKÉT, (mind-két) ősz. számnév. Kettő
együtt véve. Régi nyelvben : morrnó. Mindkét sumeré
vak. Mindkét lábára sánta. Használjak a névelő közbetéteiével is. Mind a két háta elégett.
MINDKÉTFELE, (mind-két-féle) ősz. mn. A
kétféle közöl egyik is, másik is. Mindkétféle borom
jó. Névelővel : mind a kétféle.
MINDKETTEN, (mind-ketten) ősz. számnév és
ih. Kettő, öszvekapcsolt állapotban, nem külön-külön
véve. Ha vak vetet vakot, mindketten verembe étnek.
Névelővel : mind a ketten.
MINDKETTŐ, (mind-kettő) ősz. számnév. Kettő
együtt véve. Midőn közvetlenül a viszonynév előtt
áll, röviden használtatik: mindkét, pl. mindkét ketét
ellőtték. Ellenben a viszonynévtől elválasztva: kettö,
pl. két fia van, » mindkettő katona. Két leánya lett, »
mindkettő meghalt. V. ő. MONNÓ.
M1NDNAPESTIG , (mind-nap-estig) ősz. ih.
Reggeltől fogva egész napnyugotig. (Szabó D.).
MINDNYÁJA, (mind-nyája v. mind-annyia v.
annyija) ősz. határozatlan számnévmás. Törzsöké,
vagy mindnyáj, de ez alakban nem használtatík s értelme öszves vagy egész nyáj, egész sereg; vagy,
ami hihetőbb, öszve van húzva mind annyija szókból.
Egyes számú harmadik személyraggal ám. bizonyos
sokaságnak egész serege, öszvege. Ás ifjúságnak mindnyája ott volt. A katonaságnak mindnyáját megstemMni. Többes -számban, személyraggal: mindnyájunk,
mindnyájatok, mindnyájak ; de mivel e szókban a birtoknév egyes számbeli, tehát a viszonyige is egyes
számba tétetik, pl. mindnyájunk sajnálja a szerencsétlent. Mindnyájatok fegyvert fogjon. Mindnyájak sarctól fitessen. Ha mindnyájunk jó volna, nem lenne
tarka a világ. (Km.). Határozólag : mindnyájan
(=*mind annyian); s ekkor az ige többes számba jő,
pl. mindnyájan kalandok vagyunk. Jertek kottám mindnyájan, leik fáradtak vagytok. Mindnyájan ettakarodtak.
MINDNYÁJAN, 1. MINDNYÁJA alatt.
MINDOHA, Sopron megyei tájszolásban ám.
mindenha.
MINDONKÓ, a székelyeknél ám. mindenkor.
MINDÖRÖKKÉ, (mind-örökké) ősz. ih. Örök
időkig, örökön örökké.
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MINDÖSZVE, (mind-öszve) öaz. ih. Valamennyit együtt véve, egészen. Családja mtnd9s*ve Kieste*
némelyből áll. Úti költsége mmdOstoe haromstat forint.
Xten áruk mindöstve nem érnek ti* forintot.
MINDÖSZVESÉGGEL, MTNDÖSZVESEN 1.
MINDÖSZVE.
MINDSZENT, (mind-szent) (1), ősz. fh.tb. —ék.
A katholika egyház tana szerént az fidvözfiltek lelkei,
mindegytttt vére. Különösen, kiket a kath. anyaszentegyház , mint Istennek különös választottait tisztel, s
mint közbeiárókat az Isten és élő hivek között segítségre hí. így neveztetik azon ünnep is, melyet az
egyház november első napján a fenn érintettek tiszteletére megüll. Mindszent, v. Mindstentek napja. Viselik e nevet több helységek is.
MINDSZENT,(2), faluk Borsod, Csongrád, Heves,
Szepes m., puszták Bihar, Győr, Komárom, Somogy
m., CSEHI—, Vas, CSONKA—, Baranya, ÉS—,
Közép-Szolnok, FELSŐ—, Baranya, JÁSZŐ—,
KORSÓ—, Abaúj, KÖKÉNYES—, SZÁLA—,
Szála m., PINKA—, Vas, ÚJ—, Baranya m.; erdélyi falu Csík 82.; helyr. Mindstent-re, —én, —rSL
MINDSZENTÉA , puszta Tolna m.; helyr.
—fá-ra, —n, —ról.
MINDSZENTHAVA, MINDSZENTHÓ, (mindszent-hava v. -hó) ősz. fh. A mindszent napját közvetlenül megelőző hónap, azaz október. V. ö. NAPRÁH.
MINDSZENT-KÁLLA, falu Szála m^ helyr.
—Kállá-ra, —n, —ról.
MINDUNTALAN, (mind-nntalan) ősz. ih. Szünetlenül, félbenhagyás nélkül Minduntalan háborgatnak dolgaimban. Minduntalan kérnek tőlem valamit.
Azon határzók közé tartozik, melyek egyszersmind
melléknevek ; határzó alakban minduntalanul.
MINDUNTALANUL, (mind-untalanul) öaz. Új.
1. MINDUNTALAN alatt.
MINDÜTT, (mind-fitt) azaz mind-ott) L MINDENÜTT.
„S kétszáz ezer t vitéz zúg nagy harsán: Eskfisaünk!
Amerre sorsod elhív, mindfitt veled leszünk."
Garay. (A magyarok Mózeae).
MINDVÉGIG, (mind-végig) öaz. ih. Térnek
vagy időnek véghatáraig, vagyis addig, míg a tér,
vagy idő, s a térben s időben létező valami tart. Át
utotát mindvégig tíkSoetm. ÁM éjét mútdvéyig viraastva
tölteni. A mulatságban mindvégig réstt venni. Mereoe*telen mereven mindvégig tájdivatos.
MINEK , (mi-nek) sajátiag tulajdonító eeet,
azonban itt ih. Mivégre, mi végett; mi okból, miért;
mirevaló. Minek adtad-el oly olcsón a hátat t Minek
neked a pént t Minek mégyst oda, hol nem steretnet f
E szónál hallgatólag az okáért, otéfjáért értetik. Határozóként megfelel neki, átért, v. annak. Minek neked a könyv f Fel. Annak v. átért, hogy . . . . Dy viszonyban vannak ezek is : minekokáért, annakokdéri.
MINEKELÖTTE, l. MIELŐTT.
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MINEKOKÁÉRT, (minek-okáért) ősz. ih. és A régieknél számtalanszor eléjön ,mine' v. ,mene'
kötesó. 1) Kérdőképen ám. mi okból, miért, mivégre ? =mennyi, tehát ,minet' kétségtelenül ám. mennyit,
rövidebben: miokért. 2) Mint kötszó a következmé- t. i. mennyi idétt vagyis mennyi időtől fogva.
nyes mondat előtt áll, t L miután elszámláltuk az álMINGYÁ , MINGYÁE , MINGYÁT , MINlítás mellett vagy ellen szóló okokat, utánateszszük : GYÁRT, tájdivatosak, mindjárt helyett.
minekokáért.
MINIOM, fn. tt miniom-ot, harm. szr. —ja.
Sárgavörös por, mely megtüzesített szürke ólomMINEKUTÁNA, 1. MIUTÁN.
MINÉL, (min-d-nél és mi-nél). I) Határzó. Má- mészből készül. (Mininm, cak plumbi rabra. Mennig).
MINISTER, (olvasd : miniszter); latin eredetű
sodfokú melléknév avagy határzó előtt áll, s azt fiifokúvá teszi, pl. Mind hamarabb térj vimeza, azaz fn. tt. minitter-t, tb. —ék. Tulajdonképen ám. szolga
leghamarabb, igen hamar. Ez értelemben egy jelen- (,minus' latin szótól); általán bevett polgári értetésű vele : mentül, s valamint ex a régi nyelvemlékek lemben legmagasb államhívatalnok (államszolga), ki
szerént ám. mendtSl v. mindtől, hasonlóan bír ezen az államkormány vagy ennek egy ága élén áll, korértelemmel a minél is; tehát ezen értelemben szár- ín ánynok, vagy némelyek szerént: országlár. A nemmazása : mindnél. V. ö. MÉNTŐL. 2) Kötszó, mely- zetközi jogban jelent fejedelmi követet is valamely
nek a viszonymondatban annál felel meg, pl. minél idegen udvarnál. Az 1848-iki III. tcz. szerént a
hamarabb, annál jobb. Minél többen leszünk, annál magyar ministeriumot alkotják : ministerelnük, belügyi, orttágot pénzügyi, közmunka-, (földművelési,
elébb végettük munkánkat. Itt másképen : mennél.
MINÉLELŐBB, (minél-előbb) ősz. ih. Semmit ipar-, és) keretkedéti, (vallás- és) közoktatáti, igazságnem késve, tüstént hozzá fogva, leggyorsabban. Rajta, ügyi, végre honvédelmi minitter.
MINISTERI, (minister-i) mn. tt. minitteri-t, tb.
leszek, hogy minélelöbb beuégetaem munkámat.
MINÉLFOGVA, (minél-fogva) ősz. ksz. Emlé- — ék. Ministert illető, arra vonatkozó. Minitteri tárkeztet az előre bocsátott okokra, s a következmé- csa. Minit teri f elelotség.
MINISTERSÉG, (minister-ség) fn. tt. minitternyes mondatot vezeti. A tanúi, ét táját vattomátod
sterént kárt követtél el, minélfogva bünhödnVd kell. tégét. Ministeri hivatal, méltóság.
MINISTERTANÁCS, (minister-tanáes) ősz. fh.
Nem tudom, minélfogva vádolhattok engem.
MLNEM, v. MINEMDE, a régieknél ám. a mai A ministerek gyűlése, melyben országos kormányi
egyszerűbb nemde, és néha vájjon. „És mindön pró- teendőkről együtt értekeznek.
MINK, az első személynévmás többese. Másféták minem hazugok lesznek, ha emböri nemzet te
miattad elhagyott leszen." „Minem adatik jóért go- kép : mi. L. ezt.
MINMAGUNK, (min-magunk) ősz. névmás, tt.
nosz . . . . Én adék te népednek kerályi koronát, ő
kedeg nekem adának fejemben tivisk koronát." „Mi- minmagvnk-at. Élünk vele, midőn azt akarjuk monnerade elfeledheti-e az anyaü kisgyermekét-e." (Ná- dani, hogy nem más, vagy mások, hanem egyedül mi.
dor-codex. Más helyfitt ugyan ebben : nemde pL Minmagunk vagyunk okai tzerenctétlentégtínknek sok„Nemde jól tudod-e hogy én tégödet én szívemnek szor. Máskép : minnenmagunk. V. ö. MAGAM.
MINNYA, MINNYÁT, a székelyeknél tájdivaalatta hordoztalak), így a regi magyar Passióban : j
„Mikoron kildélek titeket zsakcsónál kil (zsacskó tosak, mindjárt helyett.
MINNYOG, (minny-og) önh. m. minnyog-tam,
nélkül) tassolynál kil és sarunálkil, minem valami
szfikségtek volt?" „Minömde elfeledheti-e az anya —tál, —ott. L. MIOG. Rokon vele vinnyog is.
MINŐ, (mi-nemü) mn. tt. minS-t, tb. —k. Tuő kis gyermekét." Ugyanitt szintén eléjön ,nemde'.
„Mert ki nagyobb, ki leül-e, vagy ki szolgál ? Nemde lajdonságot, ismertetési jeleket tudakozó, vagy kimutató, s egy értelmű vele a milyen. Határozatlanul
ki lefile."
MINEMÜ, (mi-nemü) ősz. mn. Miféle nem alá megfelel neki az olyan v. ilyen, pl. minő posztót vettartozó, mily tulajdonságú, s ennél fogva mely osz- tél t Fel. Olyant, mint tavai. Minő (milyen) a gazda,
tályba való. Minemü bűnük ellen stáb a törvény ha- olyan a szolgája. Gyöke mi, a nS pedig öszve van
l&lot büntetett t Minemü gyümölcsök tényétének itt leg- húzva a nemö v. nemű szóból, s eredetileg : mi-nemö,
vagy minemü, mely rokon értelemben szintén divatos.
inkább t V. ö. NEM, fh. és NEMŰ.
MINEMÜSÉG, (mi-nemüség) ősz. fn. A lény- V. ö. MILY.
MINŐLEGÉS , (mi-nemü-leg-és, minő-leg-és)
nek azon tulajdonsága, melynél fogva bizonyos nemhez tartozik, vagy mely által más nemektől, és nem- ! mn. tt minSlegét-t, v. —ét, tb. —ék. Minőséget ilbéliektől különbözik. Az újonnan feltalált növények, ' lető, minőségre vonatkozó. (Qualitativus).
MINŐSÉG, (minö-ség) fh. tt. minHtég-ét, harm.
rovarok minemtiségét meghatározni.
MJNET, ezen alakjára különösnek látszó szó szr. —e. Mineműsége, tulajdonsága valaminek, azon
eléjön a többi közt Katalin verseslegendájában .mi- jegyek öszvesége, melyek valamit meghatároznak, s
bizonyos nem alá soroznak.
óta' értelemben.
MINŐSÉGI, (miuő-ség-i) mn. tt minotégi-t. Mi„Hogy minet én ez világra lettem,
nőségre vonatkozó, ahhoz tartozó, azt illető. MinőÉs minet ő benne éltem,
ségi jegyek.
Bölcsebb leányt még én ennél nem láttam."
36*
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MINŐSÍT, MINŐSÍT, (minő-s-ít) áth. m. minő- l veluti, a németben tóté és eben, mint alaphangra és érsített, btn. —ni T. —eni. Valaminek minőségét iga- telemre részént azonosak, részént rokonok.
zolja vagy meghatározza.
MINTA, fa. tt mintái. Kicsiny, mintáctka. ÁlMINŐSÍTÉS, MINŐSÍTÉS, (minő-s-ít-és) fa. talán bizonyos forma, vagy alak, mely szerént valami
tt minSrftés-t, tb. —ék. Cselekvés midőn minősítünk. készül, vagy mely kicsinben eléállít valamit Sicnay
(Qualificatio).
Kristófnál ,kapta' szóval hasonlítva ám. forma, proMINŐSÍTVÉNY, (minő-s-ít-vény) fa. tt. mínö- plasma. Eléjön Szabó Dávidnál is, kinél ám. „ábrázó
ttívény-t, tb. —ék. Minősítési bizonyságlevél.
formája valaminek, (pl.) szép mintába öntött" VarMINT, (mi-én-t T. mi-en-t) kérdő ib. és ksz. A rónők, ét takácsok mintája, melynek formája után
hasonlat alapfogalma rejlik benne, s ám. hogyan, varrnak, hímeznek, szőnek. Stobrástok mintája, pl. f»mikép, mi módon, máskép : miként. Megfelel neki az ból, agyagból, gipszből. Éptütt mintája. Törzse ezen
úgy, v. ötönként, v. azon tterént stb. mely néha csak szónak vagy a hasonlatot jelentő mint, a képzővel
hallgatólag értetik. Úgy meretem, mint a telkemet. megtoldva, vagy pedig műt, melyből mutat is származik,
Utálom St, mint ördögöt. Oly sebeién jS, mint ttélvéat. s melynek gyöke mw itt is n toldalékot vészen föl,
Úgy tégy, mint én. így imádkottái, mint tettvéred. Ste- mint munka, régiesen muka szóban; s e szerént
retted felebarátodat, mint fennen magadat. Mint van minta= munta ám. mutató, így ,módon' szó is (melykendtek, mint molgál kendtek egétttége t (Népies kö- nek törzse : mód egyezik műt gyökkel) némely régiszöntés). Mint kötszó öszretétethetik a mutató szócs- eknél, pl. Szalay Á. gyűjteményében 272. lapon :
kával is : amint, mely a régieknél is igen gyakran mondón. Finnül : muotti ám. minta, és muoto ám.
öszveíratott. „ Amint the kegy(elmed)nél is nyilván mód. Már Sajnovicsnál és Molnár A.-nál is eléfordúl
vagyon." (Levél 1557-ből Szalay A. 400 m. 1.). élvén vele Falndi s Vajda is.
„Ügy legyen ameentkdparancsolta." (Lev. 1560-ból.
MINTAASZTAL, (minta-asztal) ön. fa. AszUgyanott). Amint megjövendöltem volt, úgy történt. tal, melyen mintát készítenek, vagy melyre a mintát
Amint vetst, Agy aratsz. Altalán élünk vele, midőn állítják, vagy amely mintául szolgál. V. ö. MINTA.
különféle tárgyakat egybe hasonlítunk. A hasonlítás
MINTABÉLYEG , (minta-bélyeg) ősz.
fe.
alapfogalma van ezen össvetételekben is : mintegy, Könyvkötők bélyege, melylyel különféle formákat,
mely esetben ám. körülbelül, nem bizonyosan, ha- czifrázatokat, aranyozatokat stb. nyomnak a könyvek
nem közelítőleg hasonlóan; minthogy, melylyel élünk tábláira.
midőn az ok és okozat közötti hasonlóságból valaMINTADESZKA, (minta-deszka) ősz. fa. Álgyűmit következtetünk, vagy az okot és okozatot mint öntők deszkája, melynek egyik oldala vas lemezzel
hasonlókat öszvekötjük; mintha, feltételes hasonló- van behúzva.
ságra mutat Jobbára fölcserélhető a ként határzóMINTAFA, (minta-fa) ősz. fa. Fa, melyből bival is, pl. ördögként utálom. Fiamként tteretem, ezek zonyos mintát készítenek; vagy pedig már mintáhelyett : mint ördögöt, mint fiamat. A régieknél ta- nak őszveállitott fadarabok. V. ö. MINTAIDOM.
láljuk ,mintha' helyett is : „És úgy járjon mint taMINTAFARAGÓ, (minta-faragó) ősz. fa. L.
lajdon úristennek színe előtt volna." (Carthausi név- MINTAKÉSZÍTŐ alatt
telen). A régiek néha öszvetévesztették vagy legaMINTAFEJ, (minta-fej) ősz. fa. 1) A fodrá,lább öszvetéveaztve írták ,mind' szóval. „És kezdé szoknál fából metszett fej, melyre a vendéghajat raaz jámbor vén atyát nagy szeretettel szorgalmaztatni, feuzítik. 2) A szobrászoknál, festészeknél mintán]
hogy mint (=mind) hamarabb őneki megjelentené." szolgáló fej.
(Katalin prózai második Legendája. Toldy F. kiaMINTAFÉSZÉK, (minta-fészek) ősz. fa. Kődása 265.1.). így aCartbausi névtelenben is: „Hogy alap, melyre az érczhutai magas kemenczéket rakják.
mint hamarabb kifutnának az országból" (85. L).
MINTAFILLÉR, (minta-fillér) ősz. fa. SúlyEzeknél fogva gyöke a tárgyat jelentő mi, mértek a pénzverő házakban, mely szeréut a pénzek
melyből míg is származik. A mi gyökből ént v. ént mértékét meghatározzák és rendezik.
képzővel lett mi-ent v. mi-ént határzó, a minthogy a
MINTAPONT, (minta-font) ősz. fa. A helybeli
gyökök végén levő * után a ragok és képzők előhang- hatóság által rendelt fontmérleg, melyhez a többi
zója rendesen elmarad, (mint: lakéi, lakzin, lakzit, magánmérlegeket alkalmazni kell.
lakzik, lakzis), tehát lett mint; a régieknél pedig két
MINTAFÖLD, (minta-föld) ősz. fa. Föld, illeönhangzó egybeolvadásával igen gyakran : mént tőleg agyagföld, melyből mintákat készítenek.
(mint ma is ,szerént' és ,szerint'), sőt meent is. „SzolMINTAFŐVENY, (minta-fövény) ősz. fa. Az
gálathomat ajánlom k(egyelmed)nek meent jó uram- érczmiveseknél finom fövény, melyet szarokkoromnak." (Levél 1558-ból). „Mai napon is itt voltak az mal vegyítenek, hogy mintákat készíthessenek belőle.
therekek, voltak meent (mintegy) hatvan lóval." Lev.
MINTAGAZDASÁG, (minta-gazdaság) ősz. fa.
1557-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). Az ént v. ént pe- Mezei gazdaság szabályainak gyakorlati alkalmadig ám. etmt mely a székelyeknél ma is teljes egé- zása végett kicsinyben rendezett gazdaság.
szében él ,ezennel' és ,ezen szerént' jelentéssel (Kriza
MINTAGOLYÓ (minta-golyó) ősz. fa. A golyó
J. gyűjt). A latin nyelvben megfelelnek neki: sicut, öntödékben azon forma, mely után a golyókat öntik.
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MINTAGÖMB, (minta-gömb) ősz. fa. Vasból
való gömb ac érczmiveseknél, melylyel a mintafövenyet a mintapalaczkba erősen benyomkodják.
MINTAGYÚRÓ, (minta-gyúró) ősz. fa. Érczmívesek asztala, mely hosszú szekrényhez hasonlít,
s melyen a mintafövenyet addig gyúrják, míg kellőleg meg nem szilárdul.
M1NTAGYÜJTEMÉNY , (minta-gyűjtemény)
ősz. fa. Különféle mintákból álló gyűjtemény.
MINTAIDOM, (minta-idom) ősz. fa. Vékony
lécz- s deszkákból készült alak, mely valamely farész hajtását s alakját ábrázolja, olykor egész hajóét
vagy annak egyes részét. Asztalosok ,chablon'-nak
nevezik. (Kenessey Albert. Hajózási müszótár). Ha
falaka, akkor míníofo-nek is hívhatjuk.
MINTAÍV, (minta-ív) ősz. fa. Az építészetben
stb. fából vagy más anyagból készített ív, hogy az
építendő, alakítandó ívek ahhoz alkalmaztassanak.
MINTAKÉP, (minta-kép) ősz. fa. Mintául szolgáló kép. Átv. ért. valamely jelességre nézve példányul szolgáló személy. A dicsőiül át erények mintaképe volt.
MINTAKÉS , (minta-kés) ősz. fa. Késforma
eszköz, melylyel némi lágyabb testekből, pl. viaszból, mintaföldből, mintákat faragnak.
MINTAKESZ1TÉS , (minta-készités) ősz. fa.
Minták alakítása különféle anyagból, pl. viaszból,
agyagból, fából stb.
MINTAKÉSZITÖ, (minta-készítő) ősz. fa. Kézmíves, ki különféle anyagból mintákat alakít, mintást ; különösen aki kőből vagy fából készíti : mintafaragó.
MINTAKORONG, (minta-korong) ősz. fa. A
gerencséreknél, a korongnak felső tányéra, mely az
edényeknek sajátnemű alakot ad.
MINTAKOVACS, (minta-kovács) ősz. fa. Kiégetett, és hugyagsóval, borkővel, gáliczczal vegyített kovács, melyet az érczmivesek mintafőveny helyett használni szoktak.
MINTAKÖBÖL, (minta-köböl) ősz. fa. Köbölnemű mérték, melynek nagyságát az illető helybeli
hatóság határozta meg, s melyhez a magánköblöket
szabják.
MINTAMESTER, (minta-mester) ősz. fa. Az érczhutákban azon személy, ki az öntött müvekhez való
mintákat készíti.
MINTAMETSZÖ, (minta-metsző) ősz. fa. Ki
fiba, kőbe, érczbe mintákat vés, vagy kimetszi a fát,
követ, gipszet, hogy minta legyen belőle.
MINTAORSÓ, (minta-orsó) ősz. fa. Az álgynöntöknél, fenyfidarab, mely az önteudő álgyunál valamivel hosszabb, s melyből ágyumintát csinálnak.
' MINTAPAD, (minta-pad) ősz. fa. Az ágyúöntödékben forgó pad, melyen az ágyamintákat készítik.
MINTAPALACZK, (minta-palaczk) ősz. fa. Az
érczöntőknél csövek, melyekbe a felolvadt erezet
folyatják.
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MINTABŐF, (minta-rőf) ősz. fa. Pontosan kiszabott, s az illető hatóságnál őrzött rőfinérték, mely
a magánrőfóknek mintául és hitelesítésül szolgál.
MINTA8AJTÓ, (minta-sajtó) ősz. fa. Az aranyverőknél, vasból való sajtó, melylyel a lemezkönyvet lesajtólják, s egyenesre lapítják, midőn a külső
légtől megnedvesedett
MINTÁSZ, (minta-ász) fa. tt. mintátx-t, tb.
—ok, harm. sir. —a. Kinek tüzetes mestersége és
foglalatossága mintákat készíteni, mintacsináló.
MINTASZER, (minta-szer) ősz. fa. Mindenféle
szerek, eszközök, készületek, anyagok, melyekkel,
illetőleg melyekből mintákat készíteni szoktak; vagy
pedig már valttmely elkészített minta, mely több
részt foglal magában, mintázat.
MINTÁTOK, (minta-tok) ősz. fa. Az aranyverőknél tok, melybe a lemezkönyvet teszik, hogy sajtóláskor a lemezek szét ne csúszszanak.
MINTÁZ, (mi-en-t-a-az) áth. m. mintát-fam,
—tál, —ott, pár. —t. Valamit bizonyos hasonlatban eléállít, kialakít, mintát készít
MINTÁZÁS, (mi-ent-a-az-ás) fa. tt mintázá»-t,
tb. —ok, harm. sz. —a. Cselekvés, midőn valaki
mintát készít
MINTÁZAT, (mi-ent-a-az-at) fa. tt mintátat-ot,
harm. szr. —a. Mintaszerkezet; öszves minták.
MINTAZSINEGr, (minta-zsineg) ősz. fa. Kalaposok zsinege, melylyel a munkában levő kalapot a
mintához szorítják, és alkalmazzák.
MINTEGY, (mint-egy) ősz. ih. Élünk vele midőn
azt akarjuk jelenteni, hogy valami közelítőleg, körülbelül hasonló egy másik határozott mennyiséghez.
Mintegy ttátan voltunk. Mintegy kilenc* órakor történt a
dolog. Fölcserélbető a körül, vagy körülbelül határzókkal, pl. kilenc* óra körül. Koraikéiul t*á*an voltunk.
A régieknél sokszor mint el, és monnal. Jászay Pál
idézi 1641 és 1642-iki bizonyságlevelekből: „Mint el
harmincz számú török gyalog." „ Az eghri törökök mint
el tizenhat lovasok." „És abban tartották meg az várost mint éli négy esztendeig." De eléjön ,miutegy'
is : „Házrul házrajárnak mintegy koldusok." (Levél
1557-ből Szalay Á. 400 m. 1.). L. MONNAL. Különbözik tőle az elválasztott mint egy melyben az egy a
következő alanyhoz tartozik, t ám. valamely, pl. oly
titttelettel és hódolóitól fogadták, mint egy ctáttdrt.
MINTHA, (mint-ha) ősz. ih. és ksz. Minthogy
alapértelme hasonlítás, a viszonymondatban ttyy, v.
oly hasonlítók felebiek meg neki vagy nyilván, vagy
titkon. Nagyra tartja magát, mintha övé volna a diófáig. (Km.). Úgy né*, mintha apját anyját megöltem
volna. (Km.). Oly tietve megy, mintha ki akarna futni
a világból. A régiek e helyett jobbára ,olymiut' vagy
júgymint' szókat használtak, s néha az egyszerű
,mint'-ét is. L. ezeket Indolatszóul is használtatik,
bieony hozzátétellel, s ekkor némi gúnyt, megvetést,
roszalást, ócsárlást, boszuságot jelent Mintha bisony
e$dk S volna valami!
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MINTHOGY, (mint-hogy) ősz. ksz. Okot okozattol, előzményt következménynyel köt öszve, mely
esetben az öszvekötött eszmék között bizonyos hasonlat állítása vagy tagadása rejlik, miért nem csak
a mint, hanem a hogy is hasonlatot, módot jelent A
szabályos körbeszédben a megfelelő ellenmondatot
tehát, v. ősért, v. annálfogva okhatározók vezérlik,
pl. minthogy a felkötött vádak ellen igatoltad magadat, tehát a (Örvényetek ártatlannak nyilvánítva ttabadon boetát. Egyébiránt az okozatot, v. következményt kifejező mondat állhat elül is, határzó nélkül,
pl. a feltStég
kWnöten ajánlotta öt, minthogy
mindig példásan viteUe magát. Néha ellenmondó jelentéssel bír, » ám. minttem, s a viszonymondatban
inkább felel meg neki, pl. inkább meghalok, minthogy
vetkeztem; de itt, mint látjuk, inkább elválasztva
írandó : mint hogy.
MINTLET, (mint-lét) ősz. fii. Valamely személy
helyzetének, körülményeinek, különösen egészségének jelen állapota. Valakinek mintlétérSI Jcérdetotküdni. Máskép : hogyanlét. E szónak jelentése megegyezik ezen szokott kérdés értelmével : Mint vagy,
mint stolgál egétttéged t (másképen : hogyan vagy,
hogyan szolgál egészséged?).
MINTSÉG, (mint-ség) fn. tt. 'minttégét. L. MIKÉPENISÉG.
HINTSEM, (mint-sem) ősz. ksz. Két ellentétes
mondatot köt őszre, s megfelel neki inkább, vagy
akármely másodfokú határzó, pl. inkább negény maradok, minttem becttelen úton gazdagodjam. Hamarabb megjöttetek, minttem gondoltuk. „Elég az, hogy
azzal az úri asszonynyal inkább eltöltheti ked az
időt, mintsem a görög kéráczákkal" (Mikes Kelemen
Törökországi levelei. ,Kérácza' talán a görög tfQa
után, mely ám. özvegy). A székelyeknél: minttebb
az m b-vé (bb-vé) változván, néha : mintsább.

zatra vonatkozik, s a czélt tudakozza, melyért valami történt, pl. mi okért f áradatai t Fel. Hogy pésat
mérettek. Ellenben, m* okból f szabatosan ám. mily
kútfőből ered valami, pL mi okból düAOdSl cuon ember
ellen t Fel. Bottuvágyból.
MIÓLTA, 1. MIÓTA.
MION, fn. tt mion-t, tb. —ói, harm. szr. —ja,
A lopvanőszők rendéből való mohnem (mninm, görög szó), melynek több fajai vannak: f orrán, kaJade-,
füréttet, tarjat, habot mion stb.
MIÓBA, L MILLÓBA.
MIÓTA, (mi-óta) ősz. ih. és. ksz. 1) Mint határzó ám. mennyi időtől fogva, mily régtől kezdve.
Mióta laktok Petten f Mióta nem láttad hatodat f 2)
Mint kötszó ugyanazon jelentésű, s a viazonymondatban nyilván vagy titkon atóta felel meg neki, pL
mióta ettemet tudom, atóta ily dolog nem történt velem. Mióta bort nem ittom, nütet teatmi bajom. Tajdivatosan pl. Komáromban : miöte, mStt, V. Ö. ÓTA,
ÓLTA.
MIÓTAI, (mi-ótai) ősz. mn. Lőrincz Károly
szerént a kapnikbányai tájszólásban ám. mióta való.
Műt, elvont gyöke mirigy, mireny szóknak.
Lásd ezeket
MIRE, (mi-re) ih. 1) Okra, czélra, végre vonatkozik, pl. nem tudom, mire véljem a dolgot, azaz
nem tudom, mi az oka, czélja. Hát ét mire vaU f
Mire nétve én ott mondom, hogy . . . . ifire nézed a
napot t Mire várt* t 2) Vonatkozik időre, pl. mire
ott gondolom, hogy olt vagy, már akkorra itt Ügy.
Mire oda ért át orvot, a beteg már halvafektUt. 3)
Mikorra, mikorára. A mire te ott lettel (lettéit), addig
én elvégtem (Lőrincz K.). 4) A régieknél kérdöleg
igen sokszor ám. miért ? „Mire jőtök én velem" ?
„Mire nem tartod királnak parancsolat!t" ? „És megtanólná őtőllö mire tenné ezt" (Bécsi codex). „Mire
nem hittetek" ? „Mire nem adtad én pénzemet az
asztalra" ? „Kevés hitü, mire kételkedői" ? (Tatrosi
v. Müncheni codez). „Mire néköm nem szólásé."
(Nádor-codex). „Mire nem ereszted angyaloknak seregit, hogy ő urokat segéllenéjek." (Képi magyar
Passió).
MIREHOGY, (mire-hogy) ősz. ksz. Szabó Dávidnál ám. mivelhogy.
MIRENY, (mir-eny) fn. tt mireny-t, tb. —A.
Egyszerű, aczélszfirke színű vegyelem, a nemtelen,
nehéz fémek közöl. ,Mireny' nevét a .méreg1 (tájdivatosan : ,míreg') szótól vette (honnan ,mirigy' is
származik), minthogy mind elemi állapotában, mind
vegyületeiben rendkívül erős, maró, romboló hatású ás
állati szervezetre. Vegytani görög-latin neve: aneniom,
v. arsenienm, ÍQffijv v. átf&tf* görög szótól, mely ám.
férfias; erős; innen eleinte a magyarban férjaay-v»k
nevezték; a köznép pedig egérkö-oek Uvja az egereket pusztító tnlajdonságátóL
MIRENYÉS, (mir-eny-és) mn. tt mirtnyét-t v.
—ét, tb. —e*. Mirenyt tartalmazó, mirenynyel vegyített Mirenyes éretek.

MINTSEMHOGY, (mint-sem-hogy); I. MINT-

SEM.
MINTSZINTE, (mint-szinte) ksz. L. MINT.
MINTÜL, régies e helyett: mentői; 1. ezt
MIN YA, tt Minyát a székelyeknél ám. MIHÁLY.
MINYÁD, fala Arad m.; helyr. Miayád-ra,
—ott, —ról.
MINYÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Afinyóct-ra,
— ön, —ról.
MIOG, (mi-og) gyak. önh. m. miog-tam, —tál,
—ott. Macskáról mondják, midőn vékony mi-mi hangon kesereg, nyávog, vagy valamit kér. A leit etioták
miognalc, tej kell nekik.
MIOGÁS, (mi-og-áa) fn. tt miogás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Macskák panaszos, kérő hanga siránkozása. V. ö. MIOG.
MIOGAT, (mi-og-at) gyak. önh. m. miogat-tam,
—tál, —ott. L. MIOG.
MIOKÉBT, (mi-okért, külön iá írhatjuk: mi
okért) ősz. ih. Elünk vele, midőn valaminek okát
kérdezzük, s ám. miért? Szabatosan véve az oko-
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1OR0YILU80S , a székelyeknél divatos szó, e
helyett : mérges, mintegy mérgdodSt.
MIBHA, fn. tt. mirhát. Világos, vagy sötétvörös,
átlátszó mézgafaj , ize keserű és csípős , de szaga
kellemes, mely egy bizonyos fából forr ki Arábiában.
Hellénül : ftv<S$a, v. <rpvp«>«c ; latinul : myrrha ; héberül : már (TC ?• 11C), arabul : murr, amabban a törzs:
marat* , ebben : mórra, melyeknek kettős jelentése
Tan, d. m. 1) folyt, 2) keserű volt ; s mindkét jelentés reá illik. Figyelmet érdemel a magyar fn. ír, és
ha a folyékonyságot tekintjük , a magyar ér, sőt ár
főnevek is.
MIBHALIBATOPP, (mirha-liba-topp) ősz. fn.
Növényfáj a libatoppok neméből, levelei láncsásak,
fogasak, fürtjei levelesek, ágatlanok (Chenopodium
ambrosioides). Köznépieseir : mirhqfü.
MffiHAOLAJ, (mirha-olaj) ős*, fn. Mirhából
kivont olaj. V. ö. MIBHA.
MIRHASZAG, (mirha-szag) ősz. fa. Növénynem az öthímeaek seregéből és egyanyások rendéből,
ernyője gallératlan, ernyőkéje letfiremlett hártya galléra, virágai sogánók, gyümölcse hossm láncsás árforma. (Myrrhis).
MIBHÓGÁT, paszta Heves nu; helyr. —gát-ra,
j

*

MJEÍGY, MIRIGY, (mir-így, talán : mir-rügy
azaz mar-rfigy) fn. tt mirigy-ét, harm. szr. —e, v.
—jé. 1) Lágy, ingó, taplószerii részek az állati testekben, melyek bizonyos nedveket választanak el.
(Glandulae). Némi hasonlatnál fogva népnyelven :
ikrát hát. Különböző helyzetök, és rendeltetéseknél
fogva különféle neveik vannak, miut flllmirigy, nyelőmirigy, nyálmirigy ; SttoetorloU mirigyek, melyek kis
kásaszera és sejtszövetek által egymáshoz kapcsolt
részekből állanak (glandulae conglomeratae). 2)
Népies nyelven a bőr alól kibúvó mérges csomós daganat. Megtfökte a mirigy. Bujakóros mirigy. Különösen a ragadós keleti gugamirigy, honnan mirigyet
döghalál. 8) Átv. ért erkölcsöket megvesztegető bűnök, gonosz példák.
Mennyiben a mirigy veszélyes kifakadást jelent,
hasonló hozzá a méreg, s. gyökük mir vagy mér mély
hangon azonos mar gyökkel ; alakjánál fogva pedig,
mint csomószeru gömbölyű test rokon a rttgy, rigya
szókhoz. Általán részént mozgékony, részént folyó
tulajdonságára nézve a mozgót és folyót jelentő ir
gyökkel is értelmi és eredeti viszonyban áll. Alakjára olyan, mint frigy, tteligy (szelíd), v. stüigy.
MIRÍGYBÉKA, (mirigy-béka) ősz. fa. Varangyos undok béka. Átv. ért. minden kicsiségért veszekedő, irigykedő.
MIRÍGYDAG, (mirígy-dag) ősz. fa. Dag a mirigy nevű ikráshdsban, különösen a torok mirigyben.
MERÍGYDAGANAT, (mirigy-daganat) 1. MIBÍGYDAG.
MIRÍGYDUGULÁS, (mirigy-dugulás) ősz. fa.
A mirigyek megkeményedése. V. ö. MIRÍGY.
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MIRIGYES, (mir-így-és) mn. tt mirigyét-1, v.
—ét, tb. —ék. 1) Mirigy nevű ikráshússal ellátott
A tettnek mirigyei réttei. 2) Mérges kifakadásokkal,
keményedésekkel meglepett Mirigyet guganyak. 3)
Dögleletes, ragalyos. Mirigyes nyaealya.V. Ö.MIRÍGY.
MIRIGYÉSÉDIK (mir-igy-és-éd-ik) k. m. mirígyétéd-tem, —tél, —itt. Mérges kifakadások támadnak rajta; dögleletessé, ragályossá leszen.
MIRIGYESÍT, (mir-igy-és-ít) áth. m. mirigyéttt-étt, pár. —t, htn. —ni v. —ént. Mirigyessé, mérges daganatuvá, ragályossá, dögleletessé tesz.
MIRÍGYFÜ, (mirigy-fü) ősz. fn. Páriz Pápai
szerént : tuttilago petatitet, vagyis a szattyuk neme
alá tartozó növényfaj, máskép a köznép nyelvén :
kalapfU, nagy édes lapu, növénytani néven : kalapos
stattyú.
MIRIGYHALÁL, (mirigy-halál) ősz. fa. Széles
ért. dögleletes, ragályos nyavalya által okozott halál.
Szoros ért. keleti döghalál, máskép : gttgahalál.
M1RÍGYKELEVÉNY, (mirigy-kelevény) ősz.
fa. Kelevény, vagy mérges daganat a mirigy nevű
testrészekben, pl. torokmirígyben.
MIRIGYKOR, (mirigy-kór) ősz. fa. Kór a mirigy nevű ikráshnsokban, továbbá mérges kifakadásu
daganatok.
MIRÍGYTÁLYOG, (mirígy-tályog) ősz. fa. 1.
MIRÍGYKELEVÉNY.
MIRÍGYTAN, (mirigy-tan) ősz. fa. A boncztannak egyik része, mely különösen a mirigyeket
tárgyalja.
MJRISZLÓ, (1), férfi kn. A lengyelszláv eredetfi Miriszlav-bó\ módosult
MIRISZLÓ, (2), erdélyi falu A. Fehér m.;
helyr. Miriselo-ra, —n, —ról.
MIRKOYÁCZ, falu Krassó m.; helyr. Mirkováct-ra, —ön, —ról.
MIRKVÁ8ÁR, erdélyi falu Kőhalom székben;
helyr. —vátár-ra, —ön, —ról.
MIRŐLYA, falu és puszta Sáros m.; helyr. Mirolyá-ra, —«, —ról.
MIROSSÓ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Sáros
m.; helyr. Mirosto'-ra, —n, —ról.
MIRTUS, fa. tt mirtus-t, tb. —öt. Fa, vagy
cserje, a húszhímesek seregéből és egyanyások rendéből. (Görög eredetű szó). A galléros mirtut (myrtus
communis) virágai magánosak, levelei tojáskerekek,
a kocsányoknál hoszszabbak. Mint melléknév jelent
mii-tusból, vagy mirtusról valót, pl. mirtus koszorú.
MIRTUSFA, (mirtus-fa) ősz. fa. 1. MIRTUS.
MIRTÜSKOSZORÚ, ősz. fa. 1. MIRTUS alatt.
MISA, férfi kn. tt Mitát. A Mihály névnek egyik
módosulata. Kicsinyezve : Miri, Miska.
MISE, fa. tt. misét, tb. mitek. A római katholika egyházban az isteni szolgálatnak azon neme,
midőn a fölszentelt pap a szent oltárnál Krisztus
urunk halálának emlékezetére bor és kenyér színe
alatt áldozik, mi az anyaszentegyház által rendelt
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szertartások szerént, és imák között történik. Ajpap
műét mond, vagy szolgál. A hívek miiét hallgatnak.
Nagy mite, öreg mite, éneket mite. Orgonát, eenét mite,
melyet a pap orgona vagy zeneszó kíséretében Tegez.
Gyász- T. fekete mite (requiem). Aranymite, melyet a
pap fölssenteltetésének ötvened éve után innepélyes
szertartással mond. Kit mite, néhntt : susogó mite, T.
lattumite,meilyet apap magában mond el. HajnaUmite,
v. aranyat mite, adventi hetekben, nap költe előtt
Éjféli mite, karácson éjjel. Népies elnevezések : fUetöt mite, füstölővel tartott nagy mise ; farhámot mite,
midőn az áldozó pap segédei úgynevezett dalmatikákban szolgálnak; csákói mite, püspöksüveg alatt.
E szó a latin mitsa után alakúit, mely eléjön
ezen mondatban: „ite, missa est," valamint innen származott a német Mette, szláv mtta v. omtta stb. is.
MISEÁLDOZAT, (mise-áldozat) ősz. fa. Krisztus urunk által rendelt új törvény szerénti áldozat,
mely veretlen v. vérnélleüli áldotat-aaik is mondatik,
különböztetésül az ó szövetségi véres áldotatoktól.
MISEBOR, (mise-bor) ősz. fa. Bor, mint a szent
miseáldozat egyik anyagja.
MISEFA, falu Szála m.; helyr. Mitefá-ra, —n,
—ról.
MISÉG, (mi-ség) fa. tt. mitég-ét, harm. sz. —e.
Azon alkatrészek öszvege, melyek valaminek miiétét,
vagy mivoltát teszik, vagyis meghatározzák, hogy
mit pl. az ember miségét a test és lélek teszik. Különbözik tőle a milyenség v. minStég, melyek a tulajdonságokat különböztetik meg, pl midőn a gyáros
arról tudósítja a kalmárt, hogy vásznat és posztót
küld neki, akkor az árunak miségéről értesíti egyedül ; midőn pedig tulajdonságait számlálja el, a milyenségre is figyelmezteti.
MISEGRÁD, a régieknél pl. a Carthausi névtelenben ám. Visegrád.
MÍSEING, (mise-ing) ősz. fn. Hossza fehér ing,
melyet a misemondó pap magára vesz. (Álba).
MISEKÖNYV, (mise-könyv) ősz. fa. Könyv,
mely magában foglalja azon imákat, és bibliai szövegeket, melyeket a misét szolgáló pap elolvas, vagy
énekel. (Missale).
M1SÉL, (mise-el) önh. m. miiéit. Szokottabban
1. MISÉZ.
MISEMONDÁS, (mise-mondás) ősz. fa. A miseáldozathoz tartozó imák és szertartási szövegek elmondása.
MISEMONDÓ, (mise-mondó) ősz. ma. 1) Személy, ki miaét mond, v. szolgál. Misemondó pap. 2)
Alkalmaztatik ruhára is, melyben a pap misét mond.
Aíisemondó ruha, ing.
MISÉRD, falu Pozsony megyében, helyr. Mitérd-én, —re, —r8l.
MISERUHA, (mise-ruha) ősz. fa. Mind azon
ruhák, melyeket misemondáskor a pap magára vesz.
Máskép : misemondó ruha.

MISÉS, (mise-es) mn. tt mitét-t, v. —ét, tb.
—ék. Á. miséhez tartozó, misére vonatkozó, pL miséskönyv. Különösen mondják felszentelt papról, ki
misét szolgál. Miiét pap (presbyter).
MISÉSKÖNYV, (misés-kőnyv) ősz. fa. Könyv,
melyből a pap misét mond.
MISESZOLGA, (mise-szolga) ősz. fa. Férfi izemély, ki az oltárnál a misemondó papnak kellő szolgálatot tesz, ú. m. a bevezető zsoltárt felváltva elmondja, csenget, bort vizet tölt stb. (Ministrans).
MISESZOLGÁLAT, (mise szolgálat) Ősz. fn. 1.
MISEMONDÁS.
MISESZOLGÁLTATÁS , (mise-szolgáltatás)
ősz. fa. Midőn valaki a papot felszólítja, vagy megkéri, hogy bizonyos szent szándékra misét szolgáljon.
MISÉZ, (mise-ez) önh. m. mitét-tem, —tű,
—itt. pár. —*. Misét mond, vagy szolgál.
MISÉZÉS, (mise-ez-és) fa. tt mi&ét-t, tb. -A.
Misemondás, miseszolgálat; veretlen áldozás a kathotika egyház szokása szerént
MISÉZTET, (mise-ez-tet) mivelt m. miiéttettem, —tél, —étt, pár. mitétUst. Misét szolgáltat,
vagyis a papot megkéri, hogy bizonyos jámbor czélrt
misét mondjon. Mitéttetni a beteg felgyógyulásáért, a
halottakért.
MISI, tt Misit. L. MISKA.
MISKA, férfi kn. tt. Mitkát. A Mihálynak kicsi
nyített módosulata. Bolond Miska.
MISKÁROL, idegen származású áth. m. mi»károl-t. A kandisznó heréjét vagy emse petefészkét
kimetszi hogy hízodalmasabb legyen. Magyarosan :
heréi.
MISKÁROVICZA, falu Bereg m.; helyr. Mit
károviczá-ra,—n, —ról.
MISKÁ8AN, (miska-as-an) ih. Nyers modorban,
címezés, szóválogatás nélkül. Sfagyarmitkátan oda
bestéit neki.
MISKE, faluk Arad, Pest, Vas m.; PDÍKE—,
Vas, PUSZTA—, Veszprém m.; helyr. Midcé-re,
—n, —röl.
MISKOLCZ, v. MISKÓCZ, mváros Bonod m.;
helyr. Miskolct-ra, —ön, —ról. Jerneynél (,Nyelvkincsek') a XIII századbeli oklevelekben is részint
mint nemzetségi név, részint mint helynév l nélkül
jön elé : Miscoc, Miscouz, Mitcouch, Mitcouti. Talán ,Mesko' szótól származott
MISLENY, falu Baranya m.; helyr. Mitleny-bt,
—ben, —böl.
MISLINA, falu Zemplén m.; helyr. Mitliná-re,
—n, —ról.
MISLYE, ALSÓ-, FELSŐ—, faluk Abaúj
m.; helyr. Mislyé-re, —n, —rSL
MISSÉN, falu Trencsín m.; helyr. Mitsén-bt,
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MISZERÉNT, (mi-szerént) ősz. ksz. Mi vagy
mely módon, akár kérdőleg, akár állítólag. Mú*eré*t
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járt* el éten Ügyben f (Az utasítás szerént). Senki
tem tudja, miexerént fognak a dolgok fejlődni. Itt külön
is írják : mi tterént. Alkalmas helyen ,hogy' helyett
is használják. „Példás vallásosságához járult még az
5 valódi türelme is azon igazság bizonyságául, miszerént erős hitiinek kell annak lenni, ki a mások
meggyőződését tisztelni, a keresztény szeretettől átbstottnak, aki minden emberben saját testvérét látni,
s mélyen vallásosnak, ki a vakbuzgalmat kárhoztatni
s a türelmet s a lelkiismereti szabadságot ennek józan értelmében hirdetni akarja." (Lonovics József,
ének. Emlékbeszéd idősb Székhelyi Majláth György
felett).
MISZERREL, (mi-szerrel) régies ősz. ksz. Ám.
Miszerént, miképen, miniódon. „Miszerrel országát
hagyja? őtőle tanácsot kére." (Nádor-codex). „Miképpen és miszerrel élth legyön az édös Jézusnak ő
édős sziléje az szíz Mária a templomba." (Ugyanott).
MISZTT-MASZAT, (miszit-maszat) iker fn. Az
alapszó magzat, melynek kicsinyezője : mittit. Ily viszonynak : filü-falat, lim-lom, dirib-darab stb. Jelent
mindenféle mocskot, szennyet, szemetet. V. ö. MASZAT.
MI8ZKÖ, 1. MÉSZKŐ.
MISZLA, mváros Tolna m.; helyr. Mimlá-ra,
—», —ról.
MISZLA-BIKÁD , puszta Tolna m.; helyr.
—Bikdd-ra, —ön, —ról.
MISZLÓKA, falu Abaúj m.; helyr. Minlóká-ra,
—», — ról.
MISZT-MOGYORÓS, falu Szatmár m.; helyr.
—Mogyorót-ra, —ön, —ról.
MISZT-TÓTFALU, 1. TÓTFALU.
MITÉVŐ, MITÉVŐ, (mi-tevő v. -tévő) ősz. mn.
Egyedül a vagyok, v. hetek igével használtatik, pl.
mitévő legyek, nem tudom, azaz nem tudom, mit tegyek. Ily körüliratos kifejezés az, a mondó, pl. már
én ctak a mondó vagyok, vagyis azt mondom.
MITICZ , EGYHÁZAS— , NEMES— , ROZSON—, faluk Trencsín m.; helyr. Miticz-re, —én,
—ról.
MITILL, fn. tt. milül-t, tb. —ék. Violakék tekenőjü kagylónem. (Mytilus mnsculus).
MITLÓ, puszta Bihar m.; helyr. Mitló-ra, —n,
—ról.
MFTÓ, falu Zólyom m.; helyr. Mitó-ra, —n,
— ról.
M1TOSIN, (Marczalfalu), falu Trencsín m.;
helyr. Mitotin-ba, —bán, —ból.
MIUTÁN, (mi-után) ksz. Sorozó alapjelentése
van, s a két viszonymondat közöl azt vezeti, mely
az előbb történt dologra vonatkozik. Miután mindenét elpatarlotta volt, agyon lőtte magát. Ellentéte : mielőtt. Megnynjtva : minekutána, mint emez : minekelŐUe. Használtatik okadó értelemben is, minthogy
az ok az okozathoz képest sorozó viszonyban áll, pl.
AKAD. XAOT SZÓTAB. IV.
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miután nép ásóval semmire sem mehettem veled, (tehát) keményebb etsktoiikhot nyúlok.
MTV, a régieknél gyakran jön elé mi (=mink)
helyett. „Az miv adósságunkatb." „Miv az ravóval
(rovóval = adószedővel) öszve nem vesztünk." (Levél 1548-ból. Szalay Á. 400 m. L). A régi halotti
beszédben is : „Kik azok miv vagymuk." Ugyanitt
van ,tív' = ti.
MIV, (mí-v) fn. tt. miv-et; kicsinyező: mtveetke.
Munka által véghez vitt valami. Általában egy értelemben vétetik a mű szóval; azonban újabb időben
nagyobb szabatossággal kezdik azon két szót származékaikkal együtt megkülönböztetni, valamint az
általános népnyelv is különbségeket tesz némelyekben, pl. kétmivet, földmivet, aranymlvet, ettttt míves, komivet, nem igen mondják : kézmüvei, földmüvet stb.; mit mivelez t (mit csinálsz ?) nem igen mondják mit müveit*, sőt mihely is szokottabb a nép szájában mint ,mtthely*. Egy XVI. századbeli verseietben is. („Mívesek lakodalma." Thali K. gyűjt.) ez áll:
„Mfvetek ékes
És igen kedves."
Ellenben : müvétz, művéttet, nem : mívest, miuéstet.
Egyébiránt V. ö. MŰ.
MIVEL, (1), (mi-vel) ksz. Okadó értelemmel
bír, s a viszonymondatok közöl az előtt áll, mely valamely okozatnak, eredménynek okát, előzményét
foglalja magában, pl. mivel tokát fáradtál, pihenétre
ét ttórakotdtra van ttUlctéged. Gyöke: mi, mely az
okadó tárgyat jelenti, a társas értelmű vei pedig arra
mutat, hogy az ok az okozattal párosul. Megtoldva :
mivelhogy.
MIVEL, v. MIVEL, (2), (mív-el) áth. m. mtoeU. 1)
Általában valamit tesz, cselekszik, csinál. Mit miveln t
2) Anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemileg foglalkodik. Földet mivelni. Kertet, ttölőt mivelni.
MTVELÉS, (mív-el-és) fn. tt. mivelétt, tb. — ék.
Anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemileg
foglalkodás. Foldmivdéf, kertmivelét, bányamivelét.
Szellemi foglalkodással egybekötve szabatosabban
így mondjuk : kertészet, földéttet, bányánál. Lőrincz
K. szerént ,mivelés' a kapnikbányai szójárásban jelenti magát a mivelés alatt levő helyet is a bányában.
MIVELET, (mível-et) fn. tt. miveletét. Tett,
cselekvény, mivelés eredménye. Különbözik némileg :
művelet.
MTVELETLEN, (mív-el-etíen) mn. tt miveletlen-t, tb. — ék. L. MŰVELETLEN 1).
MIVELHOGY, (mivel-hogy) ősz. ksz. 1. MIVEL, kötszó.
MTVELKÉDÉS ; MIVELKÉDET ; MTVELKÉDEK; 1. MÜVELKÉDÉS ; MÜVELKÉDET ;
MÜVELKÉDIK.
MIVELMÉNY, (mív-el-mény) fn. tt. mivelmény-t,
tb. — ék. L. MIVELET.
MI VELŐ, (mív-el-ő) mn. és fn. tt. mivelőt Aki
anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemileg
37
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foglalkodik. Földnnvdök. Földmivelö nép. Szellemi
foglalkodással egybekötve inkább így mondjuk : földész, kertéit.
MIVELŐNAP, (mivelő-nap); L MÍVESNAP.
M1VELT 1. MŰVELT.
MIVELTET, (mív-el-tet) müv. ín. mioeltet-tem,
—tél, —étt. Eszközli hogy valami inivcltessék, pl.
földet, kertet, szőlőt miveltetni. Különbözik : műveltet.
MIVELTSÉG, 1. MŰVELTSÉG.
MÍVES, v. MÍVES, (1), (míves) mn. tt. mlves-t v. —el, Üt. —ék. Dolgozó, testi dologtevö, munkás, vagy dologra szánt Míves (pl. földmíves) ember, míves legény ; míves nap ám. dolgozónap.
MÍVES, v. MÍVES, (2). (miiit föntebb) fn. tt
míves-t, tb. ék. Bizonyos mívet, munkát inkább testileg mint szellemileg gyakorló személy. Kézmivet,
kömíves, iparmíves. Mívesek után látni. SzSISmíves,
földmíves. Egy XVI. századbeli versezetben (Tbaly
K. gyűjteményében e felirattal : Mívesek lakodalma)
elészámláltatnak e következők : Csertőrö vargák, és
(egyszerűen :) vargák, szűcsök, lakatosok, borbélyok,
csiszárok, (kiktől kardot kér a költő), ötvösök, szabók. Egyébiránt v. ö. MŰVÉSZ.
MÍVESNAP, (míves-nap) ősz. fn. Dolgozó nap ;
máskép : hétktitmap.
MÍVESSÉG, (mív-es-ség) fn. tt. mivesség-ét. Csak
öszvctétckbcn basználtatík. Kézmívesség ám. kézi
mesterség, homívesség ám. kömíves mesterség.
MÍVÉSZ; MÍVÉSZET 1. MŰVÉSZ, MŰVÉSZET.
MIVOLT, (mi-volt) öaz. fn. Csak szcmélyragosan használtatik, mivoUom, mivoUod, mivolta, v.
mivoUja stb. Nyelvtanilag annyi volna, mint valaminek elmúlt állapota, mert a jelen állapot, úgy amint
van, tulajdonkép : miiét. Egyébiránt szélesb és szokott
értelemben jelenti azon tulajdonságok öszvcgét, melyek valaminek miségét, és egész állapotát jelennel is
teszik. Bizonyos esemény mivoltáról körülményesen tudósítani valakit. A katonai élet mivoltát csak át tudhatja igazán, ki próbálta. „Atya úr Istennek egyetlené, és ő mivoltának ábráza." (Kinizsiné 14. Irnáj-i).
„Ne nézzed Úr Isten nekünk mivoltunkat :
Hanem Szent Fiadat kikért bocsátottad."
(Thaly K. nézete szerént a XVI. v. XVII. századból).
MIZDÓ, NAGY—, SÁRPI—, faluk Vas m.;
helyr. Mizdó-ra, —n, —ról.
MIZGER, mn. tt mizger-t, tb. —ék. Dunán
túli tájszó, s ám. görhcs, sovány, a maga nemében
hitvány. Rokon hozzá a tiszavidéki és palócz nyuzga.
Mizger gyerek, ember. Balaton vidékén, mizger tojás,
kicsi tojás, melyet legelőször a jérczc s vége felé a
vén tyúk is tojik. Ügy látszik, mintha törzse egy
volna a kicsit jelentő piezl szóval, melyből különösen
piczirka v. piczurka szó is származik, úgy hogy ez a
p ajakhangnak m-vé, cs-nek e-vé változtával, s az r
és k vagy g áttételével a miczger szóval hangtanilag
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egészben is egyezik. Talán iuncn származtatható a
,mezgerel* szó is, midőn t i. valaki a szőlőszedéskor
elmaradozott apró, hitvány fürtöket bengészi.
MIZÜRA, fn. tt misurát. Az őthímesek seregéből és sokanyások rendéből való növény. Csészéje
ötlevelü; leveleinek töve a vaczoknál alábbnyúlik,
lehulló, sarkantyús; pilise vagy inkább szirma őt,
vagy több apró láncsás, a hímszálaktól alig különböző; vaczka hosszú egérfark forma s azon sok
magva. A hímek száma nagyon változó. (Myosurns,
görög szó ám. egérfarku).
MIZSE, puszta, a J ászságban, helyr. Mizté-re,
—n, —rSl.
MIZSE-PÓTKÉR, puszta a Jászságban, helyr.
—Pótkér-re, —én, — rőZ.
MIZSÓT, fn. tt mitsót-ot, ham. azr. —ja.
Növényncm az öthimesek seregéből és egyanyások
rendéből; csészéje öt fogú, bokrétája gyertyatartóforma, öt metszési!, torka bezáródott, magva négy.
(Myosotis, görög szó ám. cgérfül).
MOCS, (1), hangutánzó elvont gyök, melyből
mocsár, mocsk, mocskol, mocsolya, és származékaik
erednek. Alapfogalom e szókban, a romlott, pangó,
tisztátalan nedvesség. Legközelebb áll &pocs szóhoz,
melyből pocsék, pocskol, pocsola v. pocsolya ered,
(hová tartozik a német patschen is, melynek egyik
értelme a német szótárakban : im Kothc watcn, a
sárban gázolni, habuczkolni, s mely Adelung stb.
szerént általában ám. den Laut Patsch von sich gebén), továbbá a pos, úgymint a posvány, posvad szók
gyökéhez. Mennyiben a mocs tisztátalan nedvet jelent, hangváltozattal rokon hozzá a mattat, mottótól
gyöke masz, melylyel ismét rokonsági viszony)>an
van a német nősz, latin madeo, modor, madidus, s
ezekkel a vékonyhangu magyar med (ncd), csakhogy
mind ezek szélesb értelmű híg testet jelentenek. Mint
tisztátalan undok nedvességre vonatkozik a latin műcus, mucor, mucidus, a német Schmutz, Schmeiste,
Mist, Moaer, finn moska stb.
MOCS, (2), falu Esztergáin m.; helyr. Moct-ra,
—ön, —ról.
MÓCS, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Móct-ra,
—ön, —ról.
MOCSA, falu Komárom m.; helyr. Mocsá-ra,
—n, —ról.
MOCSÁR, (1), (mocs-ár) fn. tt mocsár-t, tb.
—ok, harm. szr. —a, v. —ja. Sáros, söppedékes
fenekű, tisztátalan álló viz, mely ha nagyobb kiterjedésű, tónak mondatik. Egyébiránt a tó lehet tiszta
fenekű és vizű is. V. ö. TÓ. A mocsárok mélyebb fekvésű helyeken az öszvegyűit esőléből, vagy kiáradás
után le nem folyható vizekből keletkeznek. Utctcá,
hegyaljai, folyómettéki mocsárok. BUdSs, békalenesét
mocsár. Képes kifejezéssel: bűnök mocsarába merülni, ám. undok erkölcstelenségbe. E szónak gyöke
a tisztátalan nedvet jelentő mocs, az ár pedig vagy
bőséget jelent, mint a vízár szóban, vagy a mellék-
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névképző ár, mely több szavainkban az igeneves ó S
képző helyett felváltva használtalak, mint buvó búvár, nyvté nytaár, bogló boglár, folyó folyár, ctittó
csiszár, hajtó hajtár hajtsár, ftitS füzér, doho döhér
stb. E szerént mocsár ám. moctó t i. víz. Vagy végre
öszve van téve a moct és sár szikból, mintha volna :
mocssár. Mongolul : mocsagi ám. káka. Egyébiránt
eléjön ugyanazon vagy rokon alakban a szláv nyelvekben is.
MOCSÁR, (2), faluk Bors, Bihar, Ung, Zemplén, puszta Hont m.; helyr. Mocsár-ra, —ön, —ról.
MOCSÁRÁROK, (mocsár-árok) ősz. fn. Olyan
árok, melyben csak mocsárvíz van, vagy mely valamely mocsárból a tisztátalan vizet elvezeti.
MOCSÁRHÚR, (mocsár-húr) ősz. fn. Növénynem az egyhímesek seregéből és egyanyások rendéből ; csészéje nincs, bokrétája két szirmú, tokja két
rekeszti, négy magvu. (Callitriche). Vízi növény. Fajai : tavatti, közép, Ssti mocsárhúr. A tavaszi neve a
nép nyelvén : mocsári lencsefü, melynek felső levelei a vízen lebegnek, tojáshosszuk; s azok tövén külön a hím-, külön a nőstény virágok; alsó levelei szálasak, épek.
MOCSÁRI, (mocs-ár-i) mn. tt. mocsári-t, 1b.
— ok. Mocsárban növő, tenyésző. Mocsári növények.
Mocsári tölgy, mely mocsáros helyen terem. Mocsári
lencsffü = tavatti mocsárhúr. V. ö. MOCSÁR.
MOCSÁRMÁNY, falu Sáros m.; hclyr. Mocsármányba, —bán, —Ml.
MOCSÁROS, (mocs-ár-os) mn. tt mocsáros-1,
v. —át, tb. — ok. Mocsárokkal ellepett, bővelkedő.
Mocsáros rétek, legelök, völgyek, síkságok, vidékek. V.
ö. MOCSÁR.
MOCSÁRTÖLGY, (mocsár-tölgy) ősz. fn. Mocsaras helyen, nedves síkságon, vizek mentében termett tölgy.
MOCSÁRVIRÁG, (mocsár-virág) ősz. fn. Köz
nyelven ám. gólyahír. 1. GÓLYAHÍR.
MOCSÁRVÍZ, (mocsár-víz) ősz. fn. Poshadt,
büdös, tisztátalan, álló víz, milyen a mocsárokban
szokott lenni.
MÓC8ING, (mócs-in-g), fn. tt. mócsing-ot, liarm.
szr. —ja. Igen tömött, szíjas, nyulós, vagyis rugalmas rostok, melyek az izmokkal különféle öszveköttetésben vannak. (Tcndincs). Van feltér, és barnás
mócsing. Minthogy lényeges tulajdonsága a nynlósság, melynél fogva kihúzható, innen alapfogalom
benne a mozgékonyság, s gyöke mócs, nem egyéb
mini a mot-og ige gyökének rokonmása, az in pedig
maga a mozgásnak szerve, mintha volna moz-in, a
g utóhangzás, mint a rozmort'n-g, bársin-g stb. szókban. Épen ilyen néha a rokonhangu k is, pl. a tövis,
tíSvisk, viasz viasz'i szókban. A latin tendo hasonlóan
nyulósságra vonatkozik, s a német Flechse egy nagy
sereg oly szókkal rokon, melyek a mozgás alapfogalma alá tartoznak. Mócsing tehát ám. mozgó in,
miért néhutt tánczos fn-nak is nevezik, Páriz Pápainál : aljas in.

MÓCSINGOS, (mócs-in-g-os) mn. tt. mócsingos-l,
v. —át, tb. —ok. Amiben mócsing van. Mócsingos
konc*. A mócsingos húst nehé* megrágni.
MOCSIRLA, falu Bihar m.; helyr. Mocsirlá-ra,
—n, —ról.
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MOCSK; MOCSKATLAN, 1. MOCSOK; MOCSOKTALAN.
MOCSKÍT, MOCSKIT, (mocs-k-ít) áth. m.
mocsktí-ott, pár. —s, htn. —ni, v. —a«i. Mocsokkal
becsunyít, undokít, piszkít, beken. Leginkább be igekötővel használtatík. Bemocskitani a ruhát. Zsírral,
olajjal bemocsktíani a bútorokat. Különösen ám. magától ganajt, vizelletet ereszt, vagy ezekkel valamit
elcsunyít
MOCSKÍTÁS, MOCSKITÁS, (mocs-k-ít-ás) fű.
tt moctkítás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn ember vagy más állat mocskít valamit.,
MOCSKOL, (mocs-k-ol) áth. m. mocskol-1. 1)
Mocsokkal becsunyít, undokol, rutít valamit Igekötőkkel : bemocskol, megmocskol, Vstvemocskol. 2) Átv.
ért valakit erkölcsileg becsunyít, azaz holmi rágalmakkal, gyalázattal illet, leszól, becstelennek mond
stb. Úgy lemocskolták, hogy egy krajczáráru becsület
sem maradt rajta. V. ö. MOCSOK.
MOCSKOLÁS, (mocs-k-ol-ás) fn. tt mocskalás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Mocsokkal való
becsunyítás, nndokolás, rutítás. 2) Átv. ért gyalázás, rágalmazás, más becsületének bepiszkolása.
MOCSKOLÓ, (mocs-k-ol-ó) mn. tt. mocskoló-1.
Mocsokkal rutító, csunyító, piszkító, nndokoló. Ruhái
mocskoló konyhai munka. Átv. ért gyalázó, rágalmazó, erkölcsi mocsokkal illető. Mocskoló bestéd,
iromány.
MOCSKOLÓDÁS , (mocs-k-ol-ó-d-ás) fű. tt.
mocskolódás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. erkölcsi piszkolódás, gyalázkodás, rágalmazó perlekedés.
MOCSKOLÓDIK, (mocs-k-ol-ó-d-ik) belsz. m.
mocskolód-tam, —tál, —olt. 1) Mintegy maga magától mocskos, csúnya leszen, mocskot vesz magára.
A zsírral, olajjal bánók ruhái bemocskolódnak. 2) Átv.
ért. szitkokat, gyalázatot, rágalmakat mondva veszekedik, perlekedik, s mintegy magát is, mást is erkölcsileg mocskossá teszen.
MOCSKOS, (mocs-k-os) mn. tt mocskos-t, v.
—át, tb. —ok. Akit vagy amit a mocsok meglepett,
csnnyított, maszatos, piszkos, szurtos, czirmos. Mocskos szUretelök, tímárok. Mocskos pipa, pipaszár. Átv.
ért. erkölcsileg csúnya, rút, undok, becsületet gyalázó. Mocskos bestéd, pl. káromkodás. Mocskos szájú
ember, ám. trágár beszédü.
MOCSKOSÁN, (mocs-k-os-an) ih. Mocskos állapotban, mocsoktól becsunyítva. Mocskosán kimenni
át utctára. A stüretelöTc mocskosán térnek háta.
MOCSKOSÍT, MOCSKOSÍT, (mocs-k-os-ít)
áth. m. mocskosit-otl, pár. —s, htn. —ni v. —ani.
Mocskossá tesz, mocsokkal beken. V. ö. MOCSOK.
87'
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MOCSKOSODIK, (mocs-k-os-od-ik) k. m. mocskosod-tam, —tál, —ott. Mocskossá leszen, mecsok
ragad reá.
MOCSKOSSÁG, (mocs-k-os-ság) fn. tt. mocskosság-ot, harm. szr. —a. Mocskos állapot, vagy tulajdonság. Némely mesterségek, és munkák mocskostággal járnak. Valakit mocskossága miatt utálni, megdorgálni. Átv. ért. erkölcsi rútság, becstelenség, trágárság. Mindenféle mocskosságot elkövet. Ily szemtelenül beszélni mocskosság.
MOCSKOSSÁRGA, (mocskos-sárga) ősz. mn.
Sötétee, tisztátalan sárga, melybe más, különösen valamely sötétebb szín is vegyült.
MOCSKOZ, (mocs-k-oz) áth. m. mocskoz-tam,
— tál, —ott, pár. —z. Egy jelentésű a mocskol igével, azon különbséggel, hogy ez átv. erkölcsi értelemben is használtatik. V. ö. MOCSKOL.
MOCSKOZÁS, (mocs-k-oz-ás) fn. 1. MOCSKOLÁS. 1).
MOCSOK, (mocs-ok) fn. tt. mocskot, harm. szr.
— a v. mocsok-ja. Szoros ért. tisztátalan, csúnya nedv,
vagy ily nedvvel vegyített test, pl. mocsok a fülben,
az orrban , a pipában , pipaszárban. Fülből kivájni,
pipából kiereszteni a mocskot. Szélest) ért. mindenféle
szennyfolt, ami valamit elcsnnyít, undokká tesz, pl. a
ruhát megfogó zsír, olaj, sár, gyümölcslé stb. Kimosni, kivenni, letörölni a mocskot. Átv. ért. erkölcsöt
csnnyító folt, becstelenség, rágalom, gyalázat. Mocsok
nélküli tiszta élet. Elemzésére nézve v. ö. MOCS. Mi
az ok képzőt illeti, ez azok osztályába tartozik, melyek ék változatot is fölvesznek, vagy a hangzót elvetvén , egyszerű k alakban járulnak a törzsökhöz,
mint : marék, marok, mark ; pocsék, pocsok, pocsk;
derék, derék, derk stb.
MOCSOKTALAN, (mocs-ok-talan) mn. tt. mocsoktalan-t, tb. —ok. Amit semmi mocsok nem rutít;
a maga nemében tiszta. Mocsoktalan ruha, bútorok.
Átv. ért. erkölcsileg tiszta, feddhetetlen, becsületes
jellemü. Mocsoktalan életű férfiú. V. ö. MOCSOK.
Határozóként ám. mocsok nélkül, mocsoktalanul.
MOCSOKTALANSÁG, (mocs-ok-talan-ság) fn.
tt. mocsoktalanság-ot, harm. szr. —a. Mocsok nélküli
állapot, természeti vagy erkölcsi tisztaság.
MOCSOKTALANUL , (mocs-ok-talan-ul) ih.
Mocsok nélkül, anyagi és erkölcsi értelemben véve.
V. ö. MOCSOK.
MOCSOLA, (1), v. MOCSOLYA, (mocs-ol-a)
fn. tt mocsolát. Kisebbféle mocsár, pl. álló vízzel tölt
gödör. Kenderáftató mocsola. Egy értelmű vele a pocsola v. pocsolya. Azon szók osztályába tartozik, melyek igenevekből módosultak, pl. bugyogó bugyoga, czinegöczinege, fecsegő fecsege,húzóvonó huzavona stb. Törzsöké az elavult moceol ige, melyből lett mocsoló (t. i.
víz) mocsola, mint bongyol bongyoló bongyola (pongyola), motól motóló motóla, bengyel bengyele, szegei szegele
tteglet dödöl dVdOle sat Az eredeti mocsola inkább
tájdivatos kiejtés, mert mocsotya általánosabb divata.
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MOCSOLA, (2), falu Közép-Szolnok megyében, belyr. —Mocsolá-ra, —ról, —án.
MOCSOLÁD, falvak Baranya és Somogy megyékben, helyr. Mocsolád-on, —rá, —ról.
MOCSOLÁS, MOCSOLYÁS, (mocs-ol-a-as) mn.
tt. mocsolás-t, v. —át, tb. —ok. Mocsolákkal ellepett. Mocsolás völgy, rét. Egy értelmű vele a poctolás. V. ö. MOCSOLA.
MOCSOLYA, 1. MOCSOLA.
MOCSOLYÁS, puszta Bonod m.; helyr. Mocsolyás-ra, —ön, —ról.
MOCSONOK, mváros Nyitra m.; helyr. Mocsonok-ra, —ön, —ról.
MOCZ, elvont hangutánzó gyök, melyből a
moczczan, moczog, moczorog igék és származékaik erednek. Legközelebb rokonai a mokog, mokkán, mukkan
igék mok műk gyökei. Minthogy a szájnyitás által
kiuyomuló hangra vonatkozik, rokon hozzá mond is.
Hasonlóan, mint hangutánzók, ide tartoznak a latin
mutit, magit, hellén /n'£w, német mttcken, műdben,
finn mutisen stb. Mennyiben a moczczan jelent mozzanást is, rokonságban van vele a mozog gyöke mot,
melynek megfelel a latin moveo, motvs stb.
MÓCZ, (1), elvont gyök móceirkál szóban.
L. ezt.
MÓCZ (2), fn. tt. mócz-ot. így nevezik népies
köznyelven az erdélyi románokat (moczogó?).
MÓCZ, (3), kócz-mócz ikerített szónak egyik
alkotó része s az egész ám. öszveknszált, öszvefonódott valami. Abban a kócz-móczban szeret a fülmile
tartózkodni. Györvidéki szólásmód.
MOCZCZAN, (mocz-u-an, mocz-v-an, mocz-cz-ao)
önh. m. moczczan-1. 1) Száját alig feltátva egyes *o
v. mű hangot ad. Nem is mer moczczanni. HaUgatt,
mert ha csak moczczansz, jaj neked! „És nagy kiáltái
leszen egész Egyiplus földén . ... az Izraelnek minden fiainál pedig az eb sem moczczan meg." (Mos. H.
11. Káldi szerént). 2) Egyes mozdulást tesz, mozzan.
Ülj ide, t meg se moczczanj. V. ö. MOCZ, elvont
gyök.
MOCZCZANÁS, mocz-cz-an-ás) fa. tt. moctctanás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Egyes mo v. mn
hangnak kiejtése. 2) 1. MOZZANÁS.
MOCZCZANAT, (mocz-cz-an-at) fn. tt moetczanatot. Egyes mocz hang.
MOCZCZANT, (mocz-cz-an-t) áth. m. moczctantott, htn. —ani v. —ni. Tulajdonképen eszközli, hogy
valami moczczan; azonban általános szokás szerént
csak változata ,moczczan' igének.
MÓCZIRKÁL, (mócz-ir-ka-al) gyak. önh. m.
móczirkál-t. Kemenesalon ám. guggolva lejtőt járkál
Gyöke móct rokon a mozog gyökével, a hozzájárult
képzők részint gyakorlatra, részint kicsinyezésre matatnak, mint a babirkái, szunydikál, ipríkál, kandikál stb. igékben.
MÓCZIRKÁLÁS, (mócz-ir-ka-al-ás) fa. tt móctirkálás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn -valaki móczirkál.
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MOCZOG, (mocz-og) önh. m. moczog-tam, kintenünk, rokon mutat igével, vagyis ennek műt gy'ó—tál, —ott. Száj bezárva mo mo orrhangot bocsát lénl.'Muti a tiszai vidékeken ám. matasd. V. ö.
ki, pl. a nevetést elnyomni akaró ember moczog. Ro- MUTAT, MÓDOS. Egyezik vele megfordított alakban idom is. Régente a ti előtt l hangot is vett közbe,
kon hozzá a szintén hangutánzó mokog.
pl.
a Szentpéterieknek 1403-évbeli végzésében: „Az
MOCZOGAS, (mocz-og-ás) fa. tt moczogás-t, tb.
—ói, hann. ser. —a. Cselekvés , midőn valaki mi életünknek jobb mólgyáérth;" vagy n-et: „Vagy
penigh elyen (= ilyen) mondón bizonyával mi ett
moczog.
(= itt) nem lakónk." (1557-iki levél. Scalay Á.
MOCZORGÁS, (mocz-or-og-ás) fa. tt mocsor400 m. 1.). A finnben és svédlapplan: muott, finngá»-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Folytonos moczogAs.
marki lappban: muodjok. A magyar mód nem jutott
V. ö. MOCZOROG.
a latinból hozzánk, mert nem volna meg a legszélHOCZOROG, (mocz-or-og) gyak. önh. m. mo- sőbb lappok közt, akik soha nem beszéltek latinul.
aorog-tam, —tál, moctorgott, htn. —ni, moczorgani. (Hunfalvy Pál).
Folytonosan moczog. Rokon hozzá magas hangon :
MÓDATLAN, (mód-at-lan) ron. 1. MÓDTAmictereg. Képzésre olyan, mint a szintén hangutánzó LAN;ésMÓDOTLAN.
íuaorog, didereg, sustorog. V. ö. MOCZOG.
MÓDATLANSÁG, (mód-at-lan-ság) fa. 1. MÓDMÓD, fa. tt mód-ot, hann. szr. —ja. 1) Azon TALANSÁG.
szokásos forma, melyet valaki tetteiben követ. Úri
MÓDBELI, (mód-bel-i) mn. tt. módbeli-t, tb.
mód, paratstot mód, katonáé mód, finom, udvari mód. —ék. 1. MÓDOZATI.
Stép móddal v. jó móddal tokra lehet menni. Az emMÓDBELISÉG, (mód-bel-i-ség) fa. tt. módbeberekkel bánálban igen jó módja van. Mimódon t Semliségét. L. MÓDOZAT.'
mimódon. Ha minden módból kifogytunk. Seokott módon
MÓDDAL, (mód-val) ih. Bizonyos mértékkel,
vagy mód szerént. Bettidmód, tantíátmód, Írásmód,
járatmód, szerzésmód. Megadta neki a módját, mint a a czélra" alkalmas szerrel, eszközzel. Mindent módcsikóherélégnek (Km.). 2) Bizonyos mérték, mely mint- dal tenni. Okkal móddal ás is meglehet. V. ö. MÓD.
egy illő, helyes formára van véve , mely a kellő határnál sem szűkebb, sem tágasabb. Módot tartani át
ttelben, italban. Mód nélkül kiáltani, nevetni, sírni.
Mód nélkül kegyetlenkedni. Módfelett szigorú. Módjával jó minden. 3) Helyes mértékkel járó eszköz, szer,
mely által czélt akarunk érni. Módját találni valami, nék. Nincs mód benne, ám. lehetetlen. Módját ejteni.
Ha módját ejthetem, megfestem. Mi módon menekültél
meg t Mindennek megvan a maga módja. Okkal móddal
<ut is meglehet. Módban hagyni valakit, tájdivatosan
ám. meghagyni, mi móddal tegyen valaki valamit 4)
Jelent vagyont, birtokot gazdagságot, mennyiben
ezek bizonyos czélok elérésére eszközt, képességet
nyújtanak. Van módja benne. Jó módja van, megteheti.
Nagy v. jómódú ember. 5) Ormánságban (Baranyában)
teszen egészséget is. Nincs jó módja = egészsége
(Jeremiás Sámuel). 6) Nyelvtanban jelenti a létei,
avagy cselekvés mivoltát, vagyis a gondolkodás azon
formáját, mely által az alany és mondomány öszveköttetnek, s ezek rendszerént : mutató vagy jelentő
mód (módos indicativus — létezési mód), kapcsoló v.
foglaló mód (módos conjunctivus), parancsoló mód,
(m. imperativus, — e kettő együtt szükségesség! mód),
óhajtó mód (m. optativus — lehetőségi mód); közönségesen ide számíttatik a határtalan mód is, de amely
inkább igenév.
Egészen egyezik vele a latin módút, azonban
ez alapértelmében bizonyos mértéket, vagyis méneket jelent, (németül: Maats), s egyezik vele a met-ior
gyöke ; egyezik vele a görög póo'<o$ is (latinul: modius), honnan talán modero szó is ered származékaival
együtt; de a magyarban alapértelem bizonyos szoká•os forma; és így, ha eredeti magyarnak szabad te-

MÓDT, a német-franczia módé (sajátlag latin
módút) szóból kölcsönöztetett, honnan : MÓDIS,
(módi-s), MÓDISAN, (módi-s-an); 1. DIVAT, DIVATOS, DIVATOSAN.
MÓDINT, (mód-int) ih. Móddal, mód szerint,
bizonyos módon, mértékkel. Jó módint.
MÓDIZ, (módi-z) önh. m. módh-tam, —tál,
—ott. A módit vagy módis viseleteket, szokásokat
vakon utánozza.
MÓDJÁVAL, (mód-ja-val) ih. Bizonyos mérték
szerént, képesint, nem túlzólag. Módjával kell mindent tenni. Módjával többre lehet menni. Jó módjával
ás is meglehet. V. ő. MÓD.
MÓDNÉLKÜLI, (mód-nélküli) ősz. mn. Mértéket meghaladó, szerfölött!. MódnéUcUli vesztegetés.
MÓDON, (mód-on) ih. Képen, szerént, bizonyos hasonlatra. Mimódon érhetjük ctélunkat t Nem
tudom, mimódon juthatunk oda. Semmi módon nem
boldogulhatunk vele. Úri módon élnek.
MODOR, (1), (mod-or) fa. tt modor-t, tb. —ok,
hann. szr. —a. Ujabb kori alkotásu szó, a franczia
maniere értelmében. Széles ért. azon mód, melyet valaki mozgásaiban, taglejtéseiben, külső tetteiben követni szokott Éten stónoknak, ssinésenek nevetséges
modora van. KVnnyü, élénk, kedves modor. A képző
művészetekben az illető művésznek sajátságos módja,
mely szerint valamit felfog és alkalmazásban kiviaz.
Mint hibás tulajdonság jelenti a művésznek azon
módját, melynél fogva minden körülmények közt
ugyanazon alakban, formában működik s müveinek
a tárgyakhoz illő változatosságot nem képes adni,
midőn bizonyos betanult vagy ntánzott formák sze-
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rént intézi müveit Az ily modor az eredetiség, találékonyság hiányára mutat
A modor mint taglejtésre vonatkozó rokon a
motog, motot, mint módra vonatkozó pedig, a mód
szóhoz.
MODOR, (2), Szabad kir. város Pozsony m.;
helyr. Modor-ba, —bon, —ból.
MODOR-KIRÁLYPALVA, falu Pozsony megyében ; helyr. Királyfalvá-n, —rá, —ról.
MODOROS, (mod-or-os) mn. tt. modoros-t, v.
—át, tb. —ok. Bizonyos modort tartó, különösen,
hibás modorú, mindig azonegy mód szerént működő,
betanult, mást utánzó, eredetiség nélküli. Modoros
hanglejtés, taglejtés. Modoros színész.
MODOROZ, (mod-or-oz) önh. m. modoroz-tam,
—tál, — ott. Bizonyos modort tart; különösen hibás
modorban vagyis mindig azonegy módban működik.
MÓDOS, NÉMET—, RÁCZ—, mvárosok Torontál m.; helyr. Modos-ra, —ön, —ról.
MÓDOS, (mód-os) mn. tt. módos-1, v. — át, tb.
—ok. 1) Bizonyos módot, illetőleg helyes mértéket
tartó, nem túlzó, a körülményekhez illő, szerény.
Módos magaviselet. Módos társalgás, beszéd. 2) Tájszokásilag ám. gazdag, ki mutat valamit, kinek tekintélyes vagyona van. E városban t'óbli módos polgár lakik. Ö igen módos ember. V. ö. MÓD.
MÓDOSÁN, (mód-os-an) ih. Bizonyos módot,
különösen helyes mértéket tartva. Módosán viseli
magát.
MÓDOSÍT , MÓDOSÍT, (mód-os-ít) áth. m.
módosU-ott, pár. —*, htn. —wí v. —ám. Valaminek
bizonyos formát, alakot ad. Különösen, valamit előbbi
alakjához, formájához képest változtat, máskép állít
elé. A régi szabású ruhát a jelen divat szerént módosítani. Erkölcsi ért valakinek külső magaviseletét
finomítja, kiműveli. A nemesebb társalgás módosítja
ás ifjakat. V. ö. MÓDOS.
MÓDOSÍTÁS, MÓDOSÍTÁS, (mód-os-ít-ás) fn.
tt. módositás-t, tb. ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valamit, vagy valakit módosítanak. V. ö.
MÓDOSÍT. Néha vétetik állapotnak is módosulat
helyett
MÓDOSÍTVÁNY, (mód-os-ít-vány) fn. tt. módostívány-t, tb. —ok. Módosító czikk vagy szakasz
valamely mondatban, iratban stb.
MÓDOSODÁS, (mód-os-od-ás) fn. tt. módosodás-t, tb. — ok. 1) L. MÓDOSULÁS. 2) Jó módúvá
v. módossá levés.
MÓDOSODIE, (mód-os-od-ik) k. m. módosodtam, —tál, —ott. 1) L. MÓDOSUL. 2) Módossá
azaz jó módúvá leszen.
MÓDOSSÁG, (mód-os-ság) fn. tt. módosság-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél fogva valaki
mind külső udvariasságban, mind az erkölcsi életben
bizonyos mértéket tart, illendősége t, szerénységet követ.
MÓDOSUL, MÓDOSUL, (mód-os-úl) öuli. m.
módosúl-t. Valami bizonyos formát vagy alakot külö-

nösen az előbbitől eltérőt vészen föl. V. ő. MÓDOSÍT.
MÓDOSULÁS, MÓDOSULÁS, (mód-os-dl-á.)
fn. tt. módosúlás-t, tb. —ok. Bizonyos formának vagy
alaknak, mely az előbbitől különbözik, fölvétele.
MÓDOSULAT, (mód-os-úl-at) fn. tt modosüatöt. Állapot midőn valami módosul. V. ö. MÓDOSUL.
MÓDOTLAN, (mód-otlan) m. tt módotlan-t, tb.
—ok. A székelyeknél ám. tehetetlen, szegény. (Krixa
J.). Nem: módatlan ; egyik bizonyságul arra nézve,
hogy módotlan közelebb ám. módos-lan; v. 51 —TALÁN, —TELÉN.
MÓDOZAT, (mód-oz-at) fn. tt. módozatot. Mód
béli viszony vagy minőség; módok öszlete. A bölcsészetben a lét módja, valamely dolognak az ismereti tehetséghez viszonyát jelentő vagy kifejező fogalom, háromfélekép megkülönböztetve : mint lektőség, valóság és szükségesség.
MÓDOZATI, (mód-oz-at-i) mn. tt módotati-t,
tb. —át. Módozatot illető, arra vonatkozó. V. 5.
MÓDOZAT.
MÓDRA, 1), 1. MODOR helynév. 2) falu Zemplén m.; helyr. Modrá-ra, —n, —ról.
MÓDRA, (mód-ra) ih. Bizonyos mérték szerént,
valaminek hasonlatára. Egy értelmüleg használtatik
néha módon szóval, pl. azon módra, v. módon te it boldogulhatsz.
MÓDRAG, (mód-rag) ősz. fn. A nyelvtanban
azon rag, mely az igemódokat alkotja, pl. a kapcsoló
és parancsoló módé -j, az óhajtóé : -na, -ne. A matató módnak mint ilyennek nincs raga.
MODRÓ, NAGY—, és KIS — , falvak Nyitra
m.; helyr. Modró-ra, —n, —ról.
MÓDSZER, (mód-szer) ősz. fn. Bizonyos rend a
szabályok eléadásában. E szó az ismeretek terjesztésének, közlésének módjára vonatkozik, melyet valaki
követ Oktatási,tantíásimódster. Világos, homályosmódszer. (Methodus). Rokon hozzá a rendster, de ez inkább azon rendezésre vonatkozik, mely az ismereteket
és tanokat bizonyos elvekre alapítva egymással ősivefUggésbe hozza, a módszer pedig ezeknek eléadásbeli
módját, modorát illeti, mely a tanulók felfogásából
kellőleg alkalmazkodik. Innen birhat valaki rendszeres tndománynyal, a nélkül hogy jó eléadási módszere lenne.
MÓDSZERES, (mód-szer-és) ősz. mn. Bizonyos
módszert kővető, valamit bizonyos mód acerént álíalmuto. Módszeres oktatás, eléadái. V. ö. MÓDSZER.
MÓDSZERESEN, (mód-szeresen) őse. ih. Módszert követve, bizonyos formákhoz alkalmazottai).
Módszeresen eléadott tanulmányok.
MÓDSZERTAN, (mód-szer-tan) ősz. fn. A módszernek elmélete, vagyis azon tan, mely a módszerek
nemeit ismerteti, pl. az oktatásra nézve eléadja azon
különféle módokat, melyeket a legjelesebb szakértők e nemben ajánlanak, és követnek. Mint az észtannak alkalmazott része azon szabályokat és mó-
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dókat adja elé, melyek szerén t az elvont osztani szabályokat az ismeretek szerzésére alkalmazni kell.
(Hethodologia).

melyből lett bodza, azaz bodota = bogyozó, t. i. sok
bodot vagy bogyót termő növény.

MOGYORÓ, (mogy-or-ó) fn. tt mogyoró-t. A
mogyorófának gömbölyű alakú, keményhéju, nagyobb
bogyóhoz hasonló gyümölcse. Szélesb ért. köznépiesen
némely más növények gyümölcsei, vagy csucsorai,
melyek némileg a mogyoróhoz hasonlók, pl. földi
mogyoró, (növénytani néven : mogyorót bttkkön) ; distnómogyoró (máskép : disznóbojtorján, koldiutetíl, növénytani néven : szúrás csimpaj — xanthium strumarium) ; indiai mogyoró (növénytani néven : orgona lila
MÓDTALANSÁQ, (mód-talan-ság) fn. tt. mód- — syringa vulgáris) stb. Maguk a mogyoró fajok kötalanság-ot, harm. azr. —a. Állapot vagy tulajdonság, zött : vérmogyoró, melynek piros húsa van. Férges
midőn valaki vagy valami módtalan. V. ö. MÓD- mogyoró. Egy férges mogyorói sem adnék érte. (Km.).
Mogyorót törni, enni. Mogyoróval kétzüett tészta.
TALAN.
MÓDTALANÜL, (mód-talan-ul) ih. Módot nem A mogyoró v. mogyorú képzésre olyan, mint szomorú,
dudorú, csucsora, keserű v. kesero, szigorú, kanyaró,
tartva vagy nem ismerve.
homorú, domború, gyönyörű s némely mások. EzekMÓDULAG, (mód-u-iag) ih. A székelyeknél ám.
nek eredetére, s kifejtésére nézve úgy vélekedünk t
módon, pl. jómódulag építeni ; azon módulag
azon i. hogy u tzomor, dudor, csucsor, gyönyör, keser stb.
módon, úgy. (Kriza J.).
törzsökszók illetőleg újabb időben életbe is léptetett
MOGOR, mn. tt. mogor-t, tb. —ok. Lásd : MO- főnevek, melyekhez a minőséget jelentő u v. tt jáGORVA.
rulván lett belölök szomorú, dudorú, csucsora stb. miMOGORVA, mn. tt. mogorvát. Mord, komor, szeréut az ó és ó' végzet tájdivatos volna, mint a mámorgolódó, durva, sötét arczu, savanyú kedvű. Mo- tyusföldies és crdélyies keserű és a mogyoró szókban.
gorva vén ember. Leginkább oly emberről mondjuk, Lehető hogy a törzsökök igék, melyekben az r átki feketevérüségénél fogva a társaságot kerüli, mások változott l, mint a botlik igéből lett botrdnkotik, e
iránt kéméletlen, nyers. Talán áttételes szó, melyben helyett botlánkozik, azaz erkölcsileg botlik (németül :
g és r helyet cseréltek, mint kenyér ám. kerény szóban anstossen). Minthogy pedig a fennemlítctt szók és roaz ny éa r,B eredetileg ám. morgóvá a morog törzsök- konaik mindnyájan állapotot, minőséget jelentenek,
től , és igenévből lett melléknév, milyenek ponyva alapigék lehetnek állapotot jelentő Heteién vagy ikes
(bonyva), polyva, golyva stb. Elemezhető a mord igék : számol v. számlik, dudol v. dudlik, csuctol v.
törzsből is : mordova, morgóvá, mogorva. Mongolul : csucslik, tehát mogyol, v. mogylik, mint botol v. botmong (= durczás), melyből származtatják némely tör- lik, kőtől v. kollik, bomol v. bomlik. És így mogyoró
ténetírók a ,mongol' szót
annyi volna, mint mogyló v. mogyoló, azaz mogy bogy
MOGORVÁLKOD1K, (mogorva-al-kod-ik) k. gyanánt gömbölyödő t i. gyümölcs.
m. mogorválkod-tam, —Iái, —ott. Mogorva módon
MOGYORÓBARKA, (mogyoró-barka) ősz. fn.
viseli magát, ú. m. morgolódik, duryálkodik stb. V. ö. A mogyorófának polyhos, szőrös rügye, mely a leveMOGORVA.
lek kifejtését tavaszkor megelőzi. V. ö. BARKA, fn.
MOGORVÁN, (mogorva-an) ih. Sötét kedvvel, CZICZAMACZA.
arczczal, komoran. Mogorván néz.
MOGYORÓBÉL, (mogyoró-bél) ősz. fn. A moMOGORVASÁG, (mogorva-ság) fn. tt mogor- gyorófa gyümölcsének keményded, olajtartalmú, ízwudg-ot, harm. szr. —a. Mogorva kedélyi állapot letes húsa, melyet némely erdei madarak, s egyéb álvagy tulajdonság; sötétkedvüség, vad komorság, latok különösen kedvelnek.
MOGYORÓBOGÁR, (mogyoró-bogár) ősz. fa.
mordság.
MOGOS, erdélyi fala A.-Fehér m.; helyr. Mo- 1) Bogár-faj, mely a mogyorófa levelét, melyen megtelepedett, öszvegöngyölgeti. (Attelabus avellanae
gog-ra, —ön, —ról.
coryli).
2) Bogár-faj, mely a mogyorót kirágja.
MOGURA, több hegy neve Erdélyben. MagyarMOGYORÓBOKOR, (mogyoró-bokor) ősz. fa.
országon pedig, ú. m. Árva, Bihar, Máramaros, Szepes, Trencsén, Ung megyékben, inkább Magura is- Mogyorófa, cserjés, fiatal korában.
meretes, mint begynév.
MOGYORÓD, falu Pest m.; helyr. Mogyoród-ra,
MÓDTALAN, (mód-talau) inn. tt. módíalan-t,
tb. —ok. 1) Kellő forma nélküli, az illő külsőségeket nem tudó, vagy nem alkalmazó. Módtalan bánás
mód, magaviselet. 2) Kellő mértéket nem tartó, a
maga nemében túlságos. Módtalan nevetés, harag. 3)
Czélirányog eszköz nélkül szűkölködő ; nevezetesen :
vagyontalan. V. ö. MÓD. Határozóként ám. módtalanul, mód és módosság nélkül.

MOGY, elavult fn. tt mogy-ot. Közvetlen származéka mogyoró, hangváltozattal magy, honnan a
mogyoró tájdivatos szó, és nagyalfa,, azaz bogyóforma
makkot termő fa. Alapértelem benne a gömbölyüség,
különösen pedig jelent ilynemO kisebbféle gyümölcsöket, honnan közel rokona a bogy, bogyó, és bőd,

—ön, —ról.
MOGYORÓFA, (mogyoró-fa) ősz. fa. Az egylakiak seregébe és sokhitnesek rendébe tartozó fanem, melynek himvirági barkákban, anyavirági bimbókban vannak, csészéje két hasábu, rongyos szélű,
bokrétája nincs, makkja tojásdad, honnan a neve.
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Fajai és fajtái többfélék, ú. m. csöve* mogyoró, melynek kopácsa csöves hengereled, vérmogyoró, lágy héjú,
vörös bélű stb. (Corylus; közönséget m. c. avellana).
MOGYORÓFAJD, (mogyoró-fajd) ősz. fn. A
fogolynál jóval nagyobb testű, gatyás lábú, szürke,
fekete, barna, és fehér vegyítékes tollazatú fajdfaj,
mely közép Európában, továbbá Norvégiában és Lappóniában tenyészik, a mogyoróbokrok között tartózkodik, ezek és a nyírfák barkájával, továbbá mogyoróval, bogyóval, s. különféle füvekkel él. (Tetrao
bonasia). Máskép : etáttármadár.
MOGYORÓHAJMA, (mogyoró-hajma) ősz. fn.
Foghajmafaj, melynek tőkocsánya hengeres, levelei
bördősek, árformák, haj mája kicsin, s a mogyoróhoz
hasonló, gerezdetlen. (Alliutn ascalonium). Néhutt
így nevezik az apróféle vöröshajmát is.
MOGYORÓNYEST, (mogyoró-nyest) ősz. fn.
Sándor István szerént máskép : büknyest, latinul :
martét arboraría. V. ö. NYEST.
MOGYORÓOLAJ, (mogyoró-olaj) ősz. fn. Mogyoróbélből kivont olaj. Népies tréfás nyelven : megkenték a hátát mogyoróolajjal ám. mogyorópálczával megverték.
MOGYORÓPÁLCZA, (mogyoró-pálcza) ősz. fa.
Pálcza, vastagabbféle mogyoróveszszőből. Hajlós tulajdonsága miatt a még nyersebb korszakban farverő
eszközfii szokták használni. A falusi birák kezében
az őket megillető hatóság jelve.
MOGYORÓPEJ, (mogyoró-pej) ősz. fn. Mogyorónyi nagyságú foltokkal pettyegetett pej ; mint nagyobb foltokkal : almát pej, almás sMrke.
MOGYORÓPŐLE, (mogyoró-pőle) ősz. fa. Pőlefaj, mely a mogyoróbokrokon és fákon szeret éldegehii.
MOGYORÓS, (1), (mogy-or-ó-os) mn. tt. mogyorós-t, v. —át, tb. —ok. 1) Mogyorófákkal, v.
bokrokkal benőtt Mogyorós dombok, hegyoldalak. 2)
Mogyoróbéllel készített. Mogyorós rétes.
MOGYORÓS, (2), (mint föntebb) fa. tt. mogyorós-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mogyorófákból álló
erdő, vagy mogyoróbokrokkal lepett cserjés hely.
Mogyorósba hajtani ás ökröket. E nevet több helységek viselik hazánkban, mint itt alább.
MOGYORÓS, (8), faluk Esztergám, Szabolcs,
Szatmár, Ungm.;püsztaNyitram.;KIS—, NAGY—,
faluk Bereg, puszták Szatmár m., MISZT—, falu
Szatmár m.; helyr. Mogyorót-ra, —ön, —ról.
MOGYORÓSALÁTA, (mogyoró-saláta) ősz. fa.
Növényfaj a barabolyok neméből, mely az erdei barabolytól abban különbözik, hogy szára nem karczolt,
hanem vörös mocskokkal foltos, fölül igen sima, gyökere gyönge korában mogyoróforma gumós. Máskép :
bubujictka, v. turbolya, v. csemegeb&rVk. (Chaerophyllum bnlbosum).
MOGYORÓS BÜKKÖN, a bükkön nevű növénynek egyik sokvirágu, kétlevelü faja; köz nyelven :
földi mogyoró. (Lathyrus tuberosus).
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MOGYORÓSD, faluk Baranya, Borsod, Vas
m.; helyr. Mogyorósd-ra, —ön, —ról.
MOGYORÓSKA, faluk Abaúj és Zemplén m.;
helyr. Mogyoróská-ra, —n, —ról.
MOGYORÓTÖRŐ, (mogyoró-törő) ősz. fa. Kis
sajtóféle eszköz, melylyel a héjas mogyorót feltörik.
MOGYORÓVESZSZŐ, (mogyoró-veszsző) ÖM.
fn. A mogyorófanak egyenes szálú fiatal hajtása,
mely vastagabb korában különféle czélra, különösen
abroncsnak, pálczának alkalmatos.
MOGYORÓZ, (mogy-or-ó-oz) önh. m. mogyoróí-tam, —tál, —ott. 1) Mogyorót keresgél, mogyorót
szed. 2) Mogyorót eszik.
MOGYORÓZSIZSIK, (mogyoró-zsizsik) öez. fa.
Zsizsikféle féreg, mely a mogyorót kirágja.
MOGYRÁD, falu Közép Szolnok m.; helyr.
Mogyrád-ra, —ön, —ról.
MOH, fa. tt moh-ot, harm. szr. —a. A lopvsnőszők seregébe tartozó uövénynem, mely más növényekhez képest sokkal egyszerűbb alkotása, s fajai
különbözők. (Muscus). Ezek kiváltkép nedves helyeken
tenyésznek, s az évnek legnagyobb részében zöldellnek, különösen a híves, hideg vidékeken. Növésök
gyakran igen sűrű, tömött; tapintva lágyak, mint a
bársony. A helyekre nézve, hol tenyésznek, vannak
famohok, kömohok, földmohok stb. Mohval benSUfák,
háttetSk, tómeüékek. Mohval foltosni, kitömni a hajókat.
„Mint az elfáradt utazó, pihegve
Térek ernyődhöz, s fejemet lehajtom
Lágy mohaidra."
Berzsenyi
Átv. ért elavuló múlandóság.
„A derék nem fél az idők mohától."
Berzsenyi.
Tájdivatosan utóhangzással moha, mint koh koha,
méh méhe, pih pihe is. Minthogy a moh kiválólag a
nedves helyeket kedveli, legvalószínűbb, hogy elnevezésében eleink a nedvesség alapfogalmából indultak ki, miszerént rokon a mocs, mos, mostál szókkal; v.
ö. MOCS. Megegyezik vele a görög noayps, arab mosk,
latin mutcus a ennek rokona a mucus, mucidat, a német
Moos, régi felső német nos, mies, a szláv nyelvekben
máha, maah, moh, mech, mkhom (Gyarmathy), moek
(Dankovszky), és végül a magyar puha. Adelung ast
mondja : „És gehört mit Must, Gemüte, Mas* für
Matté zu dem Geschlechte dér Wörter Moor, Moratt,
Milrbe u. s. f., weil die Verwechslung des r und « (=sz)
in allén Sprachen nichts Seltenes ist, und drflckt die
luiterscheidende weiche Besehaffenheit dieses GewachBCS aus." Lehetnek-e rokonabb szók, mint moha és
puha f e ki fogja megfejteni, hogy a föntebb! különböző nyelvek közöl, melyik vette a másiktól ? vagy
talán, mint számtalan esetben , az általános nyelvszellem után mindenik vagy legalább a törzsek szerént önmagából képezte-e ? A moh gyökből keletkezett
a magyar molyh, mely rendezve moholy, azaz mohféle
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pihék némely növényeken, mintkelyh kehely, pelyh pehely, terh teker; továbbá : mohar, melynek szára különösen molyhoo, mobos. V. ö. MOLYH, MOHAR.
MOHA, (1), (moh-a) tájdivatos &. tt. mohát. L.
MOH.
MOHA, (2), falu Fehér, erdélyi falu A.-Fehér
m.; helyr. Mohá-ra, —», —ról.
MOHÁCS, mváros Baranya m. és falu Erdélyben
Aranyosszékben ; helyr. Mohács-ön, —rá, —ról.
Az első a magyar nemzet történelmében a visszavonásnak szomorú nevezetességü emléke :

MOHAECZ, v. MUHARCZ, (moh-ar-cz v. muhar-cz) fn. tt. muharct-ot. Növényfaj a páponyák neméből ; növénytani néven : piros páponya (physalis
alkekengi); szára fűnemn, tövön ágazó; levelei nyelesek, párosak, épek, hegyesek. Megérve csészéje és
bogyója karmazsin piros. Máskép szintén köz nyelven : zaidócteretnye, hólyagcseresnye, Venut köldöke,
körontó fö.
MOHI, falu Bars m.; helyr. MoM-ba, —bán
—ból.
MOHLEPTE, (moh-lépte) ősz. fn. Mohhal benőtt Mohlepte agg tölgyek, kötsiklák, régi háttetök.
Mohlepte tómellékek.
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„Hajh! s ezt visszavonás okozá mind , s durva
irigység."
Kisfaludy K.
n

Vérkönny ét önt az utazó, Mohács! virányidon."
Kölcsey F.

„Nemzeti nagy létünk nagy temetője, Mohács."
Kisf. K.
„Mohács, Mohács, régi vérontás helye,
Magyarország gyászos jnezeje. *
Régi népköltemény. (Nyomtatásban olvasható lég
teljesben Thaly K. gyűjteménye I. K. 287. lapján)
MOHÁCSI, mn. tt mohác«i-t, tb. —ok. Mohácsra
való, ott termett, ott levő', oda tartozó, arra vonatkozó
stb. Moháén lakotok. Moháén szigetek. Moháén ütkSftt. Moháén veszedelem.
„Tanácsurak , zászlós, ezres hadnagyok ,
Fővezérek, országispánok
Húsz s öt ezer válogatott vitézek,
Lovas, gyalog- mind nemes fejek!
Mely nagy nevek egy hadra
Mentek véres halálra!
Mohácsi halmok nyomják,
Csontjaikat takarják."
(Thaly K. gyűjt.).
MOHÁGY, (moh-ágy) ősz. fa. 1) Mohból ke'
szített ágy. 2) Mohos hely, mely mintegy fekvő ágyul
kínálkozik vagy szolgál.
MOHAR, (moh-ar) fii. tt. mohar-t, v. — át, tb.
— ok. A háromhímesek seregéből és kétanyások rendéből Való növénynem; csészéje egy virágú, három
polyváju; bokrétája két ondóju, virágzása sokféle.
Vannak ffizéres formájuk, bugásak, és -czérnaszálu
füzéresek. (Diószegi szerént: latínul : panicum).
Máskép : muhar. Nevét szárának szőrösségétől vette,
melynél fogva a moh és moholy v. molyh szókkal rokonságban van, s ezért Gönczy Pál újabb fttvészek
után némely fajokat elkülönített nemben seíaría néven nevez (séta ám. szőr, serte), s ide tartozik nála
Pest megye és tájéka virányában ás olatz muhar
(tetaria üalica, a köznép nyelvén : rókafarku kittet,
ólat* kölet, Diószeginél : panicum italicum); ragadó
muhar (». verticiüata, Diószeginél : p. verticillatttm) ;
told muhar (s. viridis, Diószeginél : p. viride) ; szénamuhar (t. glauca, Diószeginél : p. glaucum).
AKAD. HAOT 6IÓTÍB TV. KÖT.
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„így hamvadtak el ők alacsony mohlepte gödörben
S a feledékenység éje borítja ne vök."
Mohács. (Kisfaludy Károlytól).
MOHNEMÜ, (moh-nemű) ősz. mn. A mohok
neméhez tartozó. Afohnemü lopvanösso növények.
MOHÓ, (moh-ó) mn. tt mohó-t. Nagy vágygyal
evő, az étel után száját feltátó. Szélesb ért akármiféle vágyat különös sietséggel, indulattal betölteni
siető. Innen mohón enni, ám. sietve, különös étvágygyal; mohón kapni valami után, ám. nagy vágygyal,
állati kiváncsisággal. Ezen szó eredetileg az evésre
vonatkozván, azokkal áll származási viszonyban,
melyek szintén evésre, és az evvel járó szájtátogatásra emlékeztetnek, milyenek a mohón rágicsáló
mókus, a ruhanemű és más testeket megrágó moly,
a szájmozgatás által történő igeszó : mond; továbbá
hangváltozattal a májtól, máhol, mámmog, mamóka,
a franczia : mdcher, manger, latin : mando (mandere)
stb. melyek mind az evés, rágicsálás alapfogalma alá
tartoznak. E szerént egészen különbözik azon moh
szótól, mely nedves helyeken termő lopvanőszőket
jelent V. ö. MOH. Alakjára nézve olyan, mint bohó,
kohó,'tarhó, golyhó, gunyhó, lehö,felhS, s mint értelme
és képzője mutatja, igenév.
MOHODIK , (moh-od-ik) k. m. moh-od-tam,
—tál, —t, v. —ott. L. MOHOZIK, MOHOSODIK.
MOHODZIK, (moh-od-o2-ik) k. m. mohodz-tam
v. —otíam, —tál v. — ottál, —ott. L. MOHOZIK.
MOHOG, (moh-og) gyakorító önh. m. makogtam, —tál, —ott. Tájdivatosan Mándy Péter szerént 1) mondják a szélvészről; 2) ám. visszapattog.
' MOHOJ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Mohoj-ba, —bán, —ból.
MOHÓKODÁS, (mo-h-ó-kod-ás) fn. tt. mohókodát t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki mohókodik.
MOHÓKODIK , (mo-h-ó-kod-ik) k. m. mohókod-lám, —tál, —ott. E vési, vagy más vágynak, akaratnak kielégítésében hirtelenkedik, siet. Aki mohókodik, könnyen megtabál.
MOHÓLKODIK, (mo-h-ó-ol-kod-ik) 1. MOHÓKODIK.
MOHOLY, falu Bács m.; helyr. Moholy-ba,
— bon, —ból.
38
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MOHRÉPA, (moh-répa) ősz. fa. Népies neve a
kerti pásztináknak. (Pastinaca satíva). Máskép szintén köznyelven : okút répa, petzternák.
MOHSZALONKA, (moh-szalonka) ősz. fa. L
SÁRSZALONKA.
MOHUL, (moh-úl) önh. m. mohúlt. L. MOHOSUL.
MOIS, 1. MÓZES.
MOJÁK, falu Köz.-Szolnok m.; helyt. Mojdk-ra,
—ön, —ról.
MOJGRÁD, falu Köz.-Szolnok m.; helyr. Mojgrád-ra, — ön, —ról.
MOJTH1N, falu Trencsín m.; helyr. Mojthin-ba,
—bon, —Ml.
MOK, elvont gyöke mokány é» mokog szóknak.
Lásd ezeket.
MOKÁNY, (mok-ány) fa. tt mokány-t, tb. —ok.
Szilaj, pajzán indulata, kinek erkölcsei szelídítve, fiÁtv. ért. gyönge pelyhü. Mohot áttu ifjú, kinek sza- nomítva nincsenek; a Tájszótár szerént különösen ám.
kála most pelyhedzik. Képes kifejezéssel, régi, ela- másokon kikapó. Mokány ember. Gyöke mok, melynél
vult. Mohot idők, századok.
fogva rokon a makac*, makuj, makrancz, makranetot
MOHÓSÁG, (mo-h-ó-ság) fii. tt. mohóság-ot, szók mák gyökével. Ide sorozható a bakácsai, pl. megbarm. szr. — a. Igen erős étvágy. Szélesb ért akármely bakaetolja magát, mely ám. makacsolja. V. ö. MAvágyat, akaratot hévvel, hirtelen kielégíteni siető kí- KACS.
váncsiság, kapzsiság. Mohósággal enni-inni. MohótágMOKÁNTKODIK, (mok-ány-kod-ik) k. m. mogal neki kapni valaminek. 1. MOHÓ.
kányUod-tam, —tál, —ott. Mokányul viseli magát
MOHÓSKODIK, (mo-h-ó-os-kod-ik) k. 1. MOMOKÁNYSÁG, (mok-ány-ság) fa. tt moW«yHÓKODIK. ' '
lágot. Mokány természet vagy tulajdonság.
MOHOSODÁS, (moh-os-od-ás) fa. tt mohoaoMOKÁNYUL, (mok-ány-ul) ih. Mokány módon.
dot-t, tb. — ok. Állapot, midőn valami mohossá lesz.
MÓKÁZIK, k. m. mókáz-tam, —tál, —ott. JátV., ö. MOHOSODIK.
MOHOSODIK, (moh-os-od-ik) k. m. mohosod- szilag, kötődve tréfál valakivel; csúfolódik, gúnyolótöm, —tál, —ott. A moh belepi, mohossá lesz. Át dik. Erdélyben divatos. Talán közelebb a franczia
agg fák megmohútodnak. Amely követ toktzor henger- (te) moquer szó után jött divatba, hacsak ,mokány'
getnek, meg nem mohotodik. (Km.). Átv. ért. mondják szóval, mely másokon kikapót is jelent, s mely ax
emberi testről, különösen arczról, állról, midőn a idézett franczia szónak is az értelme, egygyökfinek
pölyhös szőr kiveri. A serdülő ifjúnak álla mohotodik. nem veszszük; a franczia pedig alkalmasint a görög
pmxáoftai vagy /lox/fco szótól vett>; által; a törzs :
MOHOSUL, (moh-os-úl) önh. m. mohotúl-t. Mo- ftoJxo; (= gúny), vagy fttűxóí (= gúnyoló, mokány).
hossá lesz. Mohosainak a rohaddtnak indult nádtetők.
Ha közvetlenül a göröggel akarnók rokonítni, akkor
V. ö. MOHOS.
p<oxí£-<o és mókáz-óm majdnem teljesen is egyeznek.
MOHOSÚLT, (moh-os-úl-t) mn. tt. mohotúlt-at.
MOKCSA, falu Ung m.; helyr. Mokcsá-ra,
Mohhal benőtt, lepett.
—n, —ról.
„A mohosúlt sírkövekre ledőlsz,
MOKOG, (mokog) önh. m. mokog-tam, —tál,
S mély lelkesedéssel emeled hárfadat"
—ott. Akadozva, értelmetlenül ejt valamely tompa,
Berzsenyi. (A melancholia).
momoféle vagy mok önhangot. Mint hangutánzó ro
MOHOTKA, (moh-ot-kav. moh-od-ka) fa. tt. kon a makog, moczezan, mukkan, a latin mutít, musrit,
a német mucken igékkel. Néhutt magas hangon: mff
mohotkát. Tájdivatosan a ,moh' szó kicsinzSje.
MOHOZAT, (moh-oz-at) fa. tt. mohotatot. Moh- kog. Hasonlít hozzá a hangra vonatkozó vakog is.
növényzet. Valamely helynek öszves mohterméke. Kinek a hang a torkán akadoz, az nyekeg.
MOKOGÁS, (mokogás) fa. tt mokogát-t, tb.
Sziklák mohozata.
MOHOZIK, (moh-oz-ik) k. m. mohot-tam, —tál, —ok, harm. szr. —a. Akadozó, értelmetlen, tompa
—olt. Meglepi a moh. Átv. ért pelyhedzik. Mohónk hangadás.
MOKRA, falu Ung m., NÉMET—, OBOSZ—,
át ifjú álla. Máskép: mohodnk, y. mohotodik.
MOHPAMLAG, (moh-pamlag) ősz. fa! 1) Moh- Maramaros m.; belyr. Mokrá-ra, —n, —ról.
val készített pamlag. 2) Ülőhelyfii kínálkozó vagy
MOKRÁGY, falu Árva m.; helyr. Mokrágy-ra,
szolgáló mohnövényzet.
—ön, —ról.

MOHÓN, (mo-h-ó-an) ih. Igen nagy vágygyal.
Mohán enni, inni. Mohón fogni v. kezdeni valamibe.
Mohón neki kezdeni valaminek. Mohón kapott rajta.
V. ö. MOHÓ.
MOHONKODIK, (mo-h-on-kod-ik) k. m. mohonkod-tam, —tál, —ott. L. MOHÓKODIK. Eléfordúl
Szabó Dávidnál.
MOHONSÁG, (mo-h-on-ság) fa. tt. mohontdgot.
L. MOHÓSÁG. Eléfordúl Szabó Dávidnál.
MOHÓRA, falu Nógrád m.; helyr. Mohorá-ra,
—n, —ról.
MOHOS, (moh-ős) mn. tt mohos-t, v. —át, tb.
— dk. Mohval benőtt, mohtól zöld, vagy sárga. Mohos tölgyek, vén tindelyes háztetők. Mohot kötzirtek,
vitmtttékek.
„Hol a mohos szirt öbléből
Ezüst forrás csörgedez."
Berzsenyi D.
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MOKRIN, mváros Torontál m.; helyr. Mokrin- fordul több régieknél is, pl. az 1660. évben kiadott
ba, —bán, —Ml.
magyar Verbőczyben 125. 1. Erdőket, réteket, tokot,
MÓKUS, fn. tt. mókus-t, tb. —ok, harm. szr. molnokat. Ez, véleményünk szerént, eredetileg molm,
—a. Kisded emlős állat, melynek első lábain négy, a asaz maim volt, mert az m és n mint rokonhangok
hátulsókon pedig öt karma van; farka hosszú, guban- fölcseréltetnek, mint nedv medv, nevet mevet, kelen
czos; szőre a hasán fehéres, többi testén rókavörös. kelem stb, V. ö. MALOM.
Erdőkben, különösen tölgyesekben lakik, s makkal,
MOLNÁR, (mol-na-ár v. mol-n-ár) fii. tt. molmogyoróval, bogyóval stb. él. (Sciorus). Nevezetes nár-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Mesterember, ki a
faja a repülő mókut, melynek első és hátalsó lábai gabnaőrlő malmokban mint szakértő működik, ki
között hártyáji vannak, s ezeknek segedelmével nagy malmot épít, s az őrléshez tartozó eszközöket kellőszökéseket tesz, de talajdonkép nem repül.
leg alkalmazni, azokat kiigazítani; szóval, a gabonát
Mi e szónak eredetét illeti, valószínű, hogy lisztté, darává, derczévé, kásává stb. örleni tudja.
gyöke azon mo, mely mohó, moly szókban nagyevésre Dunai, pataki, tói molnár. Vízi molnár, kinek malmát
vonatkozik, s rokon a máhol, májtól, mámmog, marná víz hajija. Szárat molnár, ki úgynevezett száraz maszók ma gyökével. A mókusnak t. í. egyik kitűnő tu- lomban őröl, ide tartozik a ttélmolndr is. Ha viee van,
lajdonsága a rágicsálás, s a szájmozgatás, s erről és bort űzik, ha vite nincs, vitet iszik ; mesekérdéses fela majomról mondják különösen, hogy májtól. E sze- adat, s ám. molnár. A nép a mohiárt sértő gúny nyelrént a mo gyökből lett gyakorlatos képzővel mo-og, ven littílopó-nak csúfolja. Innen a lopás ellen menöszvehuzva még, innen magos, mákos, mókus, mint tegetődző közmondás is : Nehéz mindig a malomban
pirüot. Másik neve asibabó, melynek esi vagy ctíb lenni, és meg nem listtesedni. Egyébiránt a népdalokrésze ezen állatnak vagy czinczogó hangjára, vagy ban gyakran eléfordul a molnár neve.
élénk, hiczegő tulajdonságára emlékeztet. Harmadik
„O te édes molnárom,
neve evet, mely ezen állatnak szintén • kttlönős élénkŐröld meg a búzámat"
ségét, mozgékonyságát jellemzi, s év gyökénél fogva
rokon eves, evictkel szókkal. Végre negyedik nevében
„A Tisza, a Duna beh zavaros,
csaj, vagy csákó, szintén a mozgékonyság fogalma
A szivem, a molnár beh haragos,
rejlik.
Ne haragudj, szivem molnár."
MÓKUSFIÚ, (mókus-fiú) ősz. fn. Mókus fiad- Képzőjére nézve azon szók osztályába tartozik, mezotta kölyök,'fiatal mókus.
lyekben az ár, ér a törzsökszóval bánót jelent, mint:
MÓL, elvont gyöke molna szónak. Azonos mai kádár, kulcsár, csaplár, entergár, gürüncsér. Eredetre
gyökkel malom szóban.
nézve egy a latin molitor, olasz molinaro, német
MOLÁKA, (mol-ák-a) fii. tt molákát. Vasvár- MOUner, szláv malinar, mUnár stb. szókkal. V. ö.
megyének őrségi járásában ám. zsombékos, kakas, MALOM.
csnhus mocsár, posvány. Ilyfonna jelentése van az
MOLNÁRCSUSZA, (molnár-csusza) ősz. fn.
alsó Vágmelléken divatozó molva szónak. Mindkettő Ropogósán csinált, és zsírral jól leöntött csusza, mint
gyök- és hangrokonságban van a molyh szóval. V. ö. a molnárok készíteni szokták. A nép Ízlése szerént ez
MOLYH.
a legjobbféle csusza.
MOLDOVA, ÚJ—, mváros Krassó m.; helyr.
MOLNÁRFEJSZE, (molnár-fejsze) ősz. fn. A
Moldová-ra, —n, —ról.
molnárok által használtatni szokott különösb alakú
MOLDVA, fn. tt Moldvát. Tartomány, mely fejsze.
Oroszországgal, Podóliával, Erdélylyel és OtóhorMOLNÁRI, faluk Vas és Szála m.; helyr. Molszággal határos. Austriai Moldva, máskép: Bukovina, nári-ba, —bon, —bál.
és Tifrök Moldva, melyhez hajdan Bessarabia is tarMOLNÁRDÍAS, (molnár-inas) ősz. fn. Ki a moltozott
nármesterséget mint újonca tanulja, s még a legények
MOLDVAI, (moldva-i) mn. tt moldvai-t, tb. sorába felavatva nincsen.
—ok. Moldvából való, ott lakó, ott termő, oda tartozó
MOLNÁRKALÁCS, (molnár-kalács) ősz. fn.
stb. Moldvai szarvasmarha. Moldvai magyarok.
Csákányféle eszköz, melylyel a molnárok követ vágMOLDVAI MÉHFÜ, népnyelven a .pofóka' nak. Egyébiránt a kalács általán valami görbét, meg(dracocephalum) nevű növény egyik faja, máskép : hajlottat jelent, pl. kalácsfák a kerékben: azon megtOrOk méhfti, növénytani néven : pettegetett pofóka.
hajtott fák, melyekből a kerék talpát öszveállígák.
MOLDVAORSZÁG, 1. MOLDVA.
Tulajd. ért molnárkalács azon szép fehér kalács, melyet a molnárnék sütnek. V. ö. KALÁCS.
MOLN, (mol-n) fn. tt molnot; 1. MOLNA.
MOLNÁRLEGÉNY, (molnár-legény) ősz. fn.
MOLNA, (mol-na) fn. tt málnát. Jelentésére és
elemzésére nézve 1. MALOM. Élt e szóval Pázmán s Személy, ki a molnármesterségben bizonyos Ügyesmás régi írók, pl. „kiki maga molnára gátolja a fo- séget szerzett, melynél fogva mint segéd a mester
lyamot", melyben moln a törzs. E szók egyikéből lett képét viselheti, s kit, mint olyat az illető czéh az inaközvetlenül : molnár, mint kád kádár. De moln elő- sok sorából kivett, és felszabadított

88*

599

MOLNÁRPOGÁCSA—MOLYFÜ

MOLNÁRPOGÁCSA, (molnár-pogácsa) ősz. fű.
Hamuban sült pogácsa, milyet a molnárok úgy hamarjában szoktak készíteni. Átr. tréfás ért. paczka,
lapoczka, milyennel a csintalan oskolás gyermek tenyerére ütnek.
MOLNÁRSZEKERCZE, (molnár-szekercze) ősz.
fn. A faragó molnárok,illetőleg malomácsok szekerczéje.
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növénytani néven : kék lóhere. (Melilotus eoerulea,
némelyek szerént : trifolium coeruleum).

MOLYH, (moh-oly) fn. tt. molyh-ot, harm. str.
—a. Finom, gyönge, rövid szőrféle azálacskák, melyek több növények testeit, kivált leveleiket födik.
E tulajdonságánál fogva világos, hogy gyöke moi,
minthogy a mohhoz leginkább hasonló, s eredetileg
MOLNÁRSZEMÜ, (molnár-szemű) ősz. mn. A moholy, melyből áttétellel és öszvehuzással lett molyk,
sok virrasztástól homályos, alig pislogó szemű. Átv. mint pehely pelyh, kehely kelyh, teher terh. Rokonai a
ért. mondják csillagokról, midőn a felhők.közöl alig molva és moláka. V. ö. BOLYH, POLYH.
pislákolnak ki. Afolndrazemü csillagok.
MOLYHOS, (moh-oly-os) mn. tt molyhos-t, r.
MOLNÁRSZINÜ, (molnár-szintt) ősz. mn. Mond- — át, tb. —ok. Moholylyal benőtt. A moharok ét kSják ruhakelméről, mely világos szürke kék, milyet a lesek szárai molyhosak. Molyhos levelű füvek. V. 5.
MOLYH, PELYH.
molnárok szoktak viselni.
MOLNA-SZECSŐD, 1. SZECSÖD.
MOLYHOSAN, (moh-oly-os-an) ih. Moholylyal
MOLNOS, falu Nyitra m.; helyr. Molnoi-ra, benőtt állapotban.
—ön, —ról.
MOLYHOSSÁG, (moh-oly-os-ság) fn. tt molyMOLTON, fn. tt moUon-t, tb. —öt, harm. szr. hosság-ot, harm. szr. —a. Molyhos állapot vagy tulaj—o, v. —ja. Igen lágy, és tömött gyapjúszövet, mely- donság. A moh/hosság némely növényeknek ismerteti
nek szőrét le nem nyírják, hanem gubanczosan hagyjegye.
ják. Téli ruhának való kelme. A franczia molleton.
MOLYOS, (moly-os) mn. tt. molyos-t, v. —oí,
MOLVA, (mol-va) fa. tt. molvát. 1. MOLÁKA. tb. —ok. Amiben molyok fészkelnek; molyoktól ráMOLVÁNY, falu Somogy m.; helyr. Molvány-ba, gott Afolyos szSvetek, ruhanemük.
— bán, —ból.
MOLYOSAN, (moly-os-an) ih. Molyos állapotMOLVÁNYHÍD, puszta Somogy m.; helyr.
ban, molyoktól megrágva.
—hid-ra, —ön, —ríl.
MOLYOSODIK, (moly-os-od-ik) k. m. molyoMOLY, (mol-i v. mol-ó) fa. tt. moly-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Apró pillefaj, melynek lárvái a sző- sod-tam, —tál, —ott. Molyférgek, molypUlék veszik
rös és gyapjas kelméket megrágják. Moly esett a ru- bele magukat; molyossá leszen.
hába. Moh/ok ellen jó a ruhákat szellőztetni, és kiporolni. Moly a ruhát, bánat a szivet rágja. (Km.). Szélesb ért. másnemű apró férgek, melyek a testeket
megrágják. Famoly, azaz szú. Gábnamoly. Hajmoly,
mely a hajat eszi. Méhmoly. Papírosmoly. Viaszmoly.
Minthogy a molynak legkitűnőbb tulajdonsága a rágás, mintegy mállasztás v. őrlés; gyöke mól közelebb
azon rokon gyökii szók közé sorozható, melyek szintén rágást, őrlést, evést jelentenek, milyenek mohó,
molna, mókus ; rokon továbbá a maliik, mállásét matt
törzsével is. Eredetileg igenév lehetett az elavult mól
igéből, mely megvan a latin móló szóban, s mivelhogy az igenevek 6 S helyett * módosítást is vesznek
föl, mint sunyi, ssussi, szeleverdi stb. innen tnoW-ból
lett moli moly, mint meni meny, méli mély stb. Rokon hozzá gyökhangokban a német Afoíte.

MON, 1. NAGY- és NYIR-MON.
MÓN, MÓNA, tájdivatos kiejtéssel őszve vannak húzva a moln, molna szókból. 1. MOLNA.
MONACSÉR, puszta Máramaros m.; helyr. Monacsér-ra, —ön, —ról.
MONAJ , falu Abaúj
— bán, —ból.

m.; helyr.

ífonaj-ba,

MONAJELŐ, puszta Abaúj m.; helyr. Monajdőre, —n, —rSl.
MÓNASZÉK, (móna-szék, azaz malom-szék)
ősz. fn. Szövőszék neme, melyet kerék mozgat, s melyen sima, keskeny szalagokat szőnek.

MONCS, fa. tt moncs-ot, harm. szr. —a. Gyümölcsből kinyomott, kisajtolt, kizúzott nedv, lé. Alapjelentéséből kitűnik, hogy rokon a moct szóval, melyMOLYÉT, (moly-ét) ősz. fn. A szőr-, gyapjú-, ből n közbetéttel lett monct, mint lőcs lones, poci
vagy más kelmékben azon likak, melyeket a moly poncé, így változtak a gSröcs gSrSncs, varáét varágott.
rancs stb.
MOLYÉTES, (moly-étee) ősz. mn. Amit a moMONCSOL, (moncs-ol) áth. m. moncsol-t. A gyülyok kiettek, kirágtak. Molyétes ócska ruhák, könyvek. mölcsöt úgy öszvezúzza, sajtolja, nyomdossa, hogy
MOLYÉTTE, (moly-étte) ősz. mn. 1. MOLYÉ- nedve, leve kifoly. Almát, körlvélyt, szilvát monesobti.
TES. Molyeüe bunda, mente.
Máskép : műitől T. mumkol, mit Dunán túl különösen
MOLYFÜ, (moly-ffi) ősz. fa. Köznépi neve egy a szőlőzuzásról mondanak, s mi a Hegyalján : csomónövényfajnak a lóherék neméből; szára felálló; für- stól. V. ö. MONCS.

téi hoszszukásak, kocsányosak; hüvelyei hasasak, féMONCSOLÁS, (moncs-ol-ás) fa. tt monctolds-t,
lig kiérnek a csészéből, két magvdk; virága kék. tb. —ok, harm. szr. —o. A gyümölcsök levének kiMáskép szintén köznyelven : kerti v. szagos lóhere, nyomása, sajtólása, csomoszolás.
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MONCZA, hihetőleg ám. boncza, vagyis bonét,
midőn valamely ékességet jelent Magában nem, hanem csak az ikerített ekczemoncza szóban fordul elé.
MOND, (mon-d) áth. m. mond-tam, —tál v.
mond-ottam, mond-ottál, mond-oll, htn. —ni v. —ani.
Valamit szóhangok által kifejez, kijelent, közöl. Rokon hozzá a mutat, mennyiben ez azt teszi, hogy bizonyos taglejtések által, vagy arczbeszéddel ad valamit másnak tudtára. Egyes seókat mondani. Egyet
mondok, kettő lese belőle. Jót, szépet, kedvetet, róttál,
csúnyát, kellemetlent mondani. Hosszú bestédet mondani. Imádságot, ítéletet, •jövendőt, köszönetet mondani.
Tollba vagy toU alá mondani fdeákosan : dictálni).
Rám hallgass, ha mondom. Ki mondta ott neked t Rágd
meg előbb, amit mondani akarf e. Nem mind igát, mit
tű emberek mondanak. Mondj igazat, betörik a fejed.
(Km.). Egy siketnek nem mondanak két mesét. (Km.).
Nem aki mondotta, de miképen mondotta. (Km.). Ezen
ige az értelemnek vagy gondolatnak határozott kifejezésére vonatkozik, s abban különbözik tőle a szól,
hogy ez csak általán szóhangos kifejezést jelent. Innen, ha valaki beszédének értelmét akarjuk tudni, azt
kérdezzük : mit mondott t A szólás a hallgatásnak ellentéte, a mondás a titoknak, rejtett tudomásnak, pl.
6, ha keveset szól is, de sokat mond. Akár valódi, akár
igényelt, de határozott tudomásra és értesítésre
vonatkoznak ezen igeneves öszvetótelek : Bemondani
valamit. Elmondani a hallott és látott dolgokat. Ellene
mondani az ördögnek, és minden pompáinak. Csak anynyit tud az ember, mennyit elémondhat. Felmondani a
ttáüátt, át engedelmességet, a szolgálatot, a pénzt. Kimondani a ttot. Mondd ki magyarán, ne szuszogj. Lemondani a hivatalról. Nem kell mindjárt lemondani a
világról. (Népd.). Megmondta, ami szivén fekütt. Mindent rámond. Úgymond. Visszamondani a hibás állítást. Könnyebb a mondát, mint a visszamondás. (Km.).
Ennélfogva mondani ám. valamit értelmesen, határozottan kifejezni, kiejteni, s mintegy hanglejtés által
kimutatni, amit érzünk , vagy gondolunk. Képzésére
nézve a mond ige olyan, mint: told, fend, kend, mosd(ik), s egyszerűbb eredeti alakja mon, mint amazoké:
tol, fen, ken, mos. Alapértelmére rokon a mocz, moczczan, mokog, és moz, moezan, mozog szókhoz, mennyiben a mondás szájmozgatás által történik. Mennyiben
pedig ennek tudósító, értesítő' jelentése van, megegyezik vele hangokban is : mutat, azaz bizonyos jel által
értesít Hangra és némileg értelemre, mint rokonok
ide tartoznak a német Mund, régi német: muntigan
(mondani), szanszkrit vad (sagen), mandsn mondón
(szó, hang), franczia mot, lengyel művi (mond), s általán azon szók is, melyek szájmozgatásra vonatkoznak,
mint még a magyar mohó, májtól, máhol, a latin mando
mondás, és mando mandis, a franczia manger stb.
MONDA, (mon-d-a) fn. tt mondát. Szájról szájra
menő hír, melynek nincsen tejjes történelmi hitelessége, hacsak némi történeti adatokkal nem támogattatík; mesével vegyes történetecskék, vagy oly történeti adatok, melyekhez a nép ivadékról ivadékra némi

csodás eseményeket kötött. Az 8s történetek telve vannak mondákkal. Népmondák. Különösen a közéletben,
midőn költött pletykabeszédet jelent, ikerítve : mendemonda. Holmi mendemondákra nem kell hallgatni;
máskép : temonda, temondád, temondádság. Eredetére
nézve módosított igenév, s olyan, mint teretura, cseleesala, huzavona stb.
MONDAKÖR, (monda-kör) ősz. fn. Azonegy
mondához tartozó több mellékkörülmény a fömondával együttvéve.
MONDALOM, (mon-d-al-om) fn. tt. mondáimat.
L. MONDAT.
MONDÁS, (mon-d-as) fn. tt. mondds-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Az érzésnek vagy gondolatnak
határozott értelmű, szóhanggal való kifejezése. A szónak értelmet kimondására szoktatni a gyermeket. O nem
tűri az elknmondást. Más öszvetételei: bemondás, hírmondás, igazmondás, j3vendömondát, közmondásául. 2)
Használják, kivált közbeszédben, ,mondat' helyett is,
pl. közmondás.
MONDAT, (mon-d-at) fn. tt. mondat-ot, harm.
szr. —a. Általán a kimondott szóknak bizonyos értelmet kifejező, s egymással szorosan öszvckapcsolt
öszvege. Különösen észtanilag, szókkal kifejezett gondolat, mely észtani ítéletet foglal magában. Az észtani
mondatnák alanya, áüümánya és kapesoléka (kapcsolatszava). Egyszerű, ötzvetett mondat, KGrmondat v.
tagot mondat, mely két vagy több, egymással szorosan összefüggő mondatból áll. Áttíló, tagadó mondat.
Valamely tudományos áUítmányt mondatonként megbírálni. Jeles mondatok, melyek valamely irányszerü
Ítéletet fejeznek ki, milyenek általán az erkölcsi mondatok, melyeknek egy része köz nyelven forog, honnan közmondás, helyesebben közmondat a nevök, pl.
aki másnak vermet ás, maga esik bele; lattan járj,
tovább érsz.aü>.
MONDATALAK, (mondat-alak) ősz. fn. A mondatnak a beszéd czéljához képesti elrendezési formája.
Jelentő, kérdő, óhajtó mondatalak. (Satzfonn).
MONDATALKAT, (mondat-alkat) ősz. fn. A
mondat részeinek, vagyis szóknak együvé illesztett
rendé.
MONDATALKOTÁS, (mondat-alkotás) ősz. fn.
A mondat részeinek egybeillesztene. Máskép : mondatképzés.
MONDATFÜZÉS, (mondat-fűzés) ősz. fn. Több
mondatnak egymáshoz illesztése, viszonyítása. Különbözik szabatosan véve a szófüzés, mert általában ez
amazt is magában foglalja, de nem megfordítva.
MONDATLAN,(mou-d-atlan) mn. tt mondatlan-t,
tb. —ok. Ami mondva, azaz meghagyva nincs. Határozóként ám. mondás nélkül, mondattanul.
MONDATLANUL, (mon-d-atlan-ul) ih. Oly
módon, hogy az mondva, arra valaki megbízva nincs
vagy nem volt Mondaílamd is megtehetted volna.
MONDATOS, (mon-d-at-os) mn. tt. mondatos-t
v. —át, tb. —ok. Mondattal teljes; nyomatékos
mondata.
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MONDATSZEBKEZÉS, (mondat-szerkezés), 1. e kifejezésben : a mondó (= azt mondó) vagyok. 2)
A Müncheni codezben eléfordiil ,mondani való' érteMONDATALKOTÁS.
MONDATSZERKEZET, (mondat-szerkezet), 1. lemmel. D Még sok mondóm vagyon tnnektek.1' (Adhuc
MONDATALKAT.
multa habeo vobis dicere. János 16.).
MONDATTAN, (mondat-tan) ősz. fii. Tan a
MONDOGÁL, (mon-d-og-ál) gyak. áth. m. «o»nyelvbeli eléadásról, mély az egyes szók, és monda- dogáll. 1) L. MONDOGAT. 2) Tollba vagy toll alá
tok egymásközti viszonyait, s azon szabályokat adja mond. 3) Egymásután, részenként elmond. Némelyek
elé, melyek szerént a szók mondattá, a mondatok ér- szerént : mondói.
telmes beszéddé füzetnek öszve; máskép : nófüzés.
MONDOGAT, (mon-d-og-at) gyak. áth. m. monMONDÉK, (mon-d-ék) fii. tt mondék-ot, hann. dogat-tam, —tál, —ott, pár. mondogatt. Gyakran
szr. —a T. —ja. A régieknél ám. elbeszélés. „Sokak mond valamit A fösvény ott mondogatja, hogy m«e»
akarák szerzeniek ez állatoknak mondékit" (molti pente. Néha ám. lassan, nem sietve mond el valamit.
conati sünt ordinare narrationem rerum. Münch. cod.
MONDOGATÁS, (mon-d-og-at-ás) fn. tt monLuk. L).
dogatás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Gyakorta mondás.
MONDÉKONY, (mon-d-ék-ony) mn. tt mondéMONDOK, tárgyatlan igeragozásban egyes el«ő
kony-t T. —át, tb. —ok. Beszédes, szós; különösen,
személy. Népies elbeszélésben használt szó, melyet
ki tartózkodás nélkül elmondja, amit érez és gondol;
akkor vetnek közbe-közbe, midőn elmondják, hogy
nem hallgatag, nem titkolódzó. Ellentéte : hallga- bizonyos alkalommal mit be-zéltek, s nem egyéb,
tékony.
mint a mond igének első személye, melynek megfelel
MONDÉKONYSÁG, (mon-d-ék-ony-s&g) fn. tt.
a latin inquam, pl. találkoztam vele, s kérdeztem, mit
mondékonysag-ot,íaim.8ZT. —a. Beszélni, szóval nyiakarsz itt 1 mondok, v. hát mondok: már semmi dollatkozni szerető tulajdonság.
god otthon ? hiszen, mondok, ide nem is volna szabad

MONDHATATLAN, MONDHATLAN, (mon-dhat-(atjlan) mn. tt. mondhatatlan-t, tb. —ok. Minek
kellő, értelmes kifejezésére szó nem létezik. Általán
nagyító jelentéssel bír, s élünk vele, midőn azt akarjuk tudatni, hogy valami fölülmúlja eléadási tehetségünket, hogy fölötte meglepő, vagy csodálatos, vagy
a maga nemében nagyszerű stb. Leginkább ki éameg
igekötőkkel szeret egyesülni. Kimondhatatlan üröm,
szenvedés. Megmondhatatlan dühvei nekirohantak az
ellenségnek. A* Itten hatalma és kegyessége megmondhatatlan. Határozóként ám. mondhatatlanul.

jönnöd stb. Szokottabban, különösen a Tisza mellékén : mondom. Egyébiránt ,úgy mond'-ban is tárgyatlan igeragozás van, s a régieknél, különösen a Bécsi
és Müncheni codezekben is mindenütt: monda nem:
monda, mi megtetszik különösebben a mond való,
mondnak vala formákból.
MONDÓRA, (mon-d-ó-ka) kicsiny, fii. tt. mondókát. Innepélyek, tisztelgések, névnapi köszöntések
stb. alkalmával mondott rövidebbféle beszéd, különösen, melyet a gyermekek előre betanulni szoktak.
Gúnyosan jelenti a felnőtt emberek alkalmi beszédeit
MONDHATATLANÜL, MONDHATLANUL, is. Akadozva, nagy nehezen elvégezte mondókdjdt.
(mon-d-hat-[at]lan-nl) ih. Igen igen nagyon, úgy, hogy
MONDOL, (mon-d-ol) áth. m. mondol-t. Valamit
szóval kifejezni lehetetlen. Mondhatatlanul-fáj szivem- leírás végett elémondogat valakinek. A latin dictat
nek, hogy
Igekötőkkel : kimondhatatlanul, meg- kifejezésére alkotott új szó. Némelyek szerént: monmondhatatlanul.
dogál.
MONDHATÓ, (mon-d-hat-ó) mn. tt. mondható-t.
MONDOLA, fn. A közönséges mondolafának
Amit mondani lehet, vagy szabad. Könnyen kimond- csontáros magva. Czukrot mondola, czukorral bevont
ható ttok. Visszamondható állítat. Gyermekek elb'tt né- mondolabél. Édes, keserű bélü mondola. V. ö. MONmely dolgok el nem mondhatók. Midőn személyes tu- DOLAFA.
lajdonságra vonatkozik, ám. valamit mondani képes.
MONDOLABABACZK, (mondola-baraczk) ősz.
Nagynondható, ki a dolgokat nagyítva adja elé, kü- fn. Őszi baraczk, melynek csontára a közönséges monlönösen magafelől fenhéjázva beszélő. „Isten a meg- doláéhoz hasonló. A kertekben többféle fajtái tenyészmondhatója; mennyit szenvedek." (Vörösmarty).
nek, milyenek : szőrös, meztelen stb. (Amygdalns

MONDJÁK, (mon-d-i-a-ak). A ,mond' igének többes harmadik személye a tárgyi mutató mód jelen-idejében, melylyel valaminek elbeszélésében élünk, s ám.
többek mondása, vagy köz hir szerént. Megfelel neki
a latin dicunt v. aiunt, v. dicitur, továbbá a franczia
ön dit, és német mán tagt, pl. mondják, hogy bieonyotan kiüt a háború. Amint mondják, semmi sem lest beUSle. Néhntt romlott népies nyelven e helyett: azt
mondják, így szobiak : attongyák.

persica).
MONDOLABÉL, (mondola-bél) ősz. fn. A mondola nevű csontáros gyümölcs húsa.

MONDOLACSÖREGE, (mondola-csörege) ősz.
fn. Sütemény,' apróra tört mondolából, tojásfehéréből
és czukorból, melynek alapját búzalisztből sütött vékony levélke teszi.
MONDOLAFA, (mondola-fa) ősz. fn. A húszhímesek seregéből és egyanyásak rendéből való fa v.
MONDÓ, (mon-d-ó) mn. és fn. tt mondót. 1) cserje; csészéje ötmetszetü, bokrétája ötszirmu, csonAki valamit mond. Különösen használják nyomatékul tárjának makkja csonthéja, lyukacsos. Vannak több-
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MONDOLATEJ, (mondola-tej) ősz. fo. Ital,
féle rajtáji. Idegen szó. Latinul: amygdalut, s a gyümölcse : amygdalum, hellénül : áttvj'dcdoí, s a gyü- melyet meghámozott és öszveznzott mondolabélből
mölcse : ipv-fdálri, áftvydatii, afivf dalon, mely óla- vízzel keverve készítenek, s mely színre nézve tejhez
ázni: amandola vagy mandola, vagy mandorla, nemé- hasonló. Ily italt a gyógyszertárakban nem csupán
től : Mandd stb.
mondolából, hanem más magvak beléből is csinálnak,
MONDOLAFENYÜ, (mondola-fenyü) ősz. fii. melyek t. i. olajosak. (Emuláló).
A fenyüfák neme alá tartozó fa, melynek levelei páMONDOLATESZTA, (mondola-tészta) ősz. fo.
rosak, mikor kinőnek, egyenesek, szemszőrösek ; to- 1) Mondolával készített, süteménynek való tészta. 2)
bozai kúposak, tompavégük ; magvai kemények, meg- A gyógyszertárakban tömör vegyítek, törött mondoebetök, honnan a ,mondola' neve. (Pinus pínea).
lából, vagy más magvak béléből.
MONDOLAFÜZ, (mondola fűz) ősz. fo. Füafaj
MONDOLATORTA, (mondola-torta) ősz. fo.
a ífiréazes és kopaszlevelű füzek alneméből; levelei Fínomabbféle czukrászsütemény, finom lisztből, aptojáakerekek, vállban egyenetlenek, alal fakók; bar- róra tört mondolabélből, tojás sárgájából, tejből és
kái a levelekkel együtt nőnek; kérgét elrúgja. (Salix czukorból.
amygdalina).
MONDOMÁNY, (mon-d-o-mány) fa. tt mondoMONDOLAHERŐCZE, (mondola-herőcze) ősz. mány-t, tb. —ok. 1) Az egyes mondatban azon rész,
fa. Mondolával készített herőczeféle sütemény, más- mely az alanyról állíttatik vagy tagadtatik. 2) Áltakép : mondolactVrege. V. ö. HERŐCZE.
lánosabb fogalom, melynél fogva valamely tárgyat
MONDOLAKALÁCS, (mondola-kalács) ősz. fo. észreveszünk vagy észlelünk, gondolatfogalom, oszTörött, czukrozott mondójával készített kalácesüte- tály vagy szak, mely ered a gondolat tárgyainak bizomény.
nyos osztályokba soroztatásából, Aristoteles szerént
MONDOLAKENYÉR, (mondola-kenyér) ősz. fa. tíz osztályba, Kant szerént négy fő osztályba, meTörött mondolabéllel készített barnás, rcpogós sü- lyek : mennyiség, minőség, viszony, mikéntíség.
temény.
(Kategória).
MONDOLAKORPA, (mondota-korpa) ősz. fo.
MONDORLOK, falu Arad m.; helyr. AfondorA mondolabél olajának kisajtólása után hátramaradt lok-ra, —ön, —ról.
sonkoly, melyet mosásra szoktak használni, minthogy
MONDRA, erdélyi falu Fogaras vidékében; helyr.
a bőr simaságát megőrzi.
Mondrá-ra, —n, —ról.
MONDOLAKÖ, (mondola-kő) ősz. fo. Apró
MONDVA, (mond-va) ih. Mondják kézmívekről,
kövek, melyek a természet különös játékából a monmelyeket előleges megrendelésre készítenek. Mondva
dolahoz hasonlók. (Amygdaloides).
csinált (nem vásári) ruhaneműk. Átv. ért. a maga neMONDOLAOLAJ, (mondók-olaj) ősz.fo.Monmében jeles, kitűnő.
dolák beléből sajtólt olaj.
MONGOLICZA, 1. MANGALICZA.
MONDOLAPALKA, (mondola-palka) ősz. fo.
MONGOROL; MONGORLÁS, l.MÁNGOROL;
Növényfaj a palkák neméből, melynek gazzá hároméifi, leveletlen, bugája ernyős, levélgalléros, gyökér- MÁNGORLÁS.
MONIO, falu Krassó megyében ; helyr. Monió-n,
gumói tojásdadok. (Cyperns esculentus). V. ö. PALKA.
MONDOLAPÉP, (mondola-pép) Ö8z..fa. Lisztté —rá, —ról.
MONNAIK, régiesen ám. mindkettejük, mindzúzott mondolabélből készített pép.
MONDOLAPERECZ, (mondola-perecz) ősz. fo. egyik, l. MONNÓ alatt.
MONNAL, elavult ih., mely a régi magyar nyelvBiondolás tésztából csinált pereczforma sütemény.
MONDOLÁS, (1), (mon-d-ol-ás) fo. tt. mondó- emlékekben , nevezetesen a Münoh. codexben ám.
lás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tollba mondás. Man- mintegy, csaknem, mintha, pl. Lukács I. „Lakozott
pedig ő vele Mária monnal (mintegy) három hónapokdelát után leírni valamit. V. ö. MONDOL.
MONDOLÁS, (?), (mondola-as) mn. tt. mondó- ban." Luk. 5. „S betölték monnó hajót, úgyhogy
lát-tv. ~at, tb. — ok. Mondolával készített. Mon- monnal (csaknem) elmerülnének." Luk. 6. „Bódogok
lesztek, mikor tűtöket megszidalmaznak, s kivetendik
dolát bélét, rétes, sütemény. V. ö. MONDOLA.
MONDOLASZAK, (mondola-szak), 1. MON-tű neveteket monnal (mintegy) gonoszt" Luk. 16. „ Vala
DOLAPÉP.
egy néminemő ember, kinek vala folnagya, s ez megMONDOLASZAPPAN, (mondola-szappan) ősz. ócsárol tatott ő nála, monnal (mintha) eltékozlotta volna
fo. TöröU mondolából és illatos olajakból csinált javait." E szóban alapfogalom a megközelítő haeonliszappan, melyet mosdásra használnak, hogy a bőrt tát, mint ezt a hasonlításra vonatkozó mintegy, mintha
gyönge-simává tegye.
rokonértelmü szók , és a megfelelő latin quasi v. f ere
MONDOLAT, (mon-d-ol-at) fo. tt. mondolat-ot, mutatják. Hnnfalvy Pál véleménye szerént, mintán
barm. szr. —ja. 1) Azon iromány, melyet mondolis, gyöke mon, mely a finn nyelvben ám. a magyar né ezen
azaz tollba mondás után jegyeztek föl. 2) Neve, egy öszvetételekben némely, néha : tehát elemezve mona maga korában igen elhírhedt gúnyiratnak, a nyelv- val, annyi, mint né-vel, azaz némileg. Ez értelemben
újítás ellen.
rokon hozzá a német manch, a mancher, manchmal
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származékokban. Szabad választásul ide csatoljuk
saját véleményünket. T. i. ,monnal' némely régieknél
mint-el, melynek értelme szintén mintegy, miről Jászay
Bégi m. nyelv. ÜL köt 277. 1. világos bizonyítványokat hoz föl. „Másodszor az egri törökök miniéi
hannincz szánra török gyalog kijővén Győr alá."
„Harmadszor, mintel tizenhat lovasok Győr alá kijővén." „Győr alá kijővén mintel másfél száz lovasok."
„Abban tartották meg az várost, minttü négy esztendeig." „És mintell hat esztendeig ebben summaltatták őket" Ezekből kitűnik, hogy a mintel jelentésére
épen ám. mintegy, és hogy régiesen megfelel neki a
mormol, latinul quasi, vagy /ere. A mintel öszve van
téve a mint és el (= ely v. ily), vagy talán mint és vei
alkatrészekből; az első a nép szájában gyakran így hallható : minn, pl. a minn mondtam, úgy legyen, és így
mint-el v. mint-vd módosítva: minnel; vagy mivel ,mint'
régiesen ,mént' is, tehát mént-vel vagy ménnel, mély
hangon: monnal. Egyébiránt is a mint eredetileg min,
azaz mién, mint képesen, képetent, képetint, alkalmasan, alkalmáéin, alkalmasint stb. V. ö. HINT. Hogy
a gyökben levő t is vastag o v. u-ra változik, seregesen vannak rá példáink, mint: csimbók csombók, ctima
csórna, csitt esőst, gyük gyolk, gyim gyom, tik tyúk,
lik lyuk, limba lomba, zsizsik tsuzsok, stipogat szopogat
stb. Azon vélemény sem látszik alaptalannak, hogy
mivel a régieknél olymint (= mintha) öszvetett
szó is eléfordul : tehát valamint ,mint-el' ám. mint-ily
vagy (az ily régiesen ely v. el is lévén) mintely, mint-el; ,monnal' is mint-oly-ból származott; az
előbbi éleshangu ,mint' szó az utóbbi mély hangúhoz
(mint-oly, minn-oly, minn-ol, monn-ol v. monn-al) alkalmazkodván.
MONNÓ, elavult régies számnév, mely a mai
nyelvben már nem divatozik; a régieknél ám. a latin
ambo, vagy hellén apqxo, azaz kettő együtt véve. A
ragozásokat szintúgy fölvette, mint kettő, és más
számnevek vagy számjelentő szók. Mai szokás szerint
a mindkét, mindkettő felel meg neki, pl. Mfinch. cod.
Máté 9. „De új bort új tömlőkbe eresztenek, smonnó
(mindkettő) megtartatik." Máté 13. „Hagyjátok monnót (mindkettőt) nőni aratásiglan." Lukács 1. „Valának kedig monnók (mindketten) igazak." Lukács 6.
„Nem vezethet vak vakot, nemde monnón (mindketten) a verembe esnek?" Máté 15. „Ha kedig a vak
a vakot vezetendi, monnaik (mindkettejök v. mindegyik^ a verembe esik."
Hangra és értelemre rokonnak tartják hozzá a
finn moli szót, melynek másod foka molempi. Mi ezen
szó eredetét illeti, valószínű, hogy annak első tagja
mon, rokon a mind szónak min v. régiesen mén gyökével ; utóbbi része no pedig hasonulás által a hó
szóból változott el, mely megvan a huss (= ho-tíz,
azaz kéttíz) szóban, melynek önállólag is megfelel a
sínai heu (= másod), és mongol chu-jar (= kettő,
melyben jár csak névrag). Ezek szerént monnó annyi
volna mint min-ho vagy men-ho v. mon-ho, mint se-ha
öszvetételböl lett toha régen sonha (= semha); ámen

első rész t. i. maga a régi méné vagy reen* = mennyi ;
vagy pedig mind, régiesen: mend. V. ő. MIND. Csupa
sínai szókból tévén pedig öszve : man-heu, azaz mindkettő, két egység mindegyütt, kerekszámmal vére.
(A sínai mán ám. teljes, egész).
MONNÓN, ih. ám. mindketten; lásd : MONNÓ
alatt
MONÓ, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Mortó-ra,
—n, — ról.
MONOK, falu Zemplén m.; helyr. líortok-ra,
—ön, —ról.
i
MONOR, mváros Pest, erdélyi fáin Kolos m.;
helyr. Monor-ra, —ön, —ról.
MONORA, erdélyi falu Alsó-Fehér m.; helyr.
Monorá-n, —fa, —ról.
MONOROSTIA, falu Arad m.; helyr. Monoro*tiá-ra, —n, —ról.
MONORÚ, 1. MONYORÖ.
MÓNOSBÉL, falu Bonod m.; helyr. —bél-be,
—ben, —böl.
MONOSOKOR, falu Baranya m.; helyr. Mono*okor-ra, —ön, —ról.
MONOS-PETRI, falu Bihar m.; helyr. — Petribe, —ben, —böl.
MONOSTOR, (1) (a hellén-latin mwwMÍerÚHw után
alakult; a görögben pedig a törzs poros ám. egyes,
egyedüli,'honnan poraim ám. egyedül vagyok vagy
élek, és novaa-iTid v. ttoraatTjs egyedül élő; szerzetes) ; fn. tt. monoítor-t, tb. —ok, hann. sz. —a.
Szoros ért. jelenti azon szerzetesek közlakhelyét, kik
az egyházi kánonok szerént a monachusok osztályába tartoznak, milyenek a benedekiek, a cisterciták
stb. Pannonhegyi, ctrcw monostor. Mölki, stentkerettti
monostor. Az ily monostorokhoz, kivált német és
angol honban nagyobbszertt templomok lévén épitve,
különösen ezeket .is monostoroknak (Münster) nevezték el, milyen a WettmVntter Londonban. Széleab
ért. a szorosabb fegyelmet tartó szerzetesek, péld.
kolduló barátok klastromai. A kegyesrendüek és jezsuiták szerzetesházai szokottan: collegiumok. Egyébiránt ,monostor' szabatosan véve nagyobbszerü szerzeteslakot, pl. apátságot jelent, mint a klastrom v.
kolostor.
MONOSTOR, (2) faluk neve Baranya, Krassó,
Szatmár, Temes, Torontál m., BÁTH—, Bács, KAPOLNOK— v. KÁPOLNÁK— , Kővár vid., HÉVÍZ—,
SZIGET—, Pest m., puszták Bihar, Komárom és
Szabolcs m.; helyi. Monostor-ra, —ön, —ról.
MONOSTOR-APÁTI, puszta Szála m.; helyr.
—Apáti-ba, —bán, —ból.
MONOSTORI, (monostor-i) mn. tt. monottori-t,
tb. —ok. Monostorhoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Monostori kertek, stSISk. Monostori fegyelem,
életmód. V. ö. MONOSTOR.
MONOSTOR-PÁLYI, falu Bihar m.; helyr.
—Pályi-ba, —bán, —ból.
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MONYORÓCSKA, puszta Baranya m.; helyr.
MONOSTOR-SZEGH, falu Bácsin., erdélyi fáin
Monyorócská-ra, —n, —ról.
B.-Szolnok m.; helyr. —Stegk-re, —én, —rőí.
MONYORÓD, falu Baranya m.; helyr. MonyoMONOSZA, puszta Nógrád m.; helyr. Monottdród-ra, —ön, —ról.
ra, —n, —ról.
MONOSZLÓ, (1), férfi kn. A szláv eredetű
MONYORÓKERÉK,faluVasm.; helyr. — kerékMinot*l<tv-\)ó\ módosult.
re, —én, —ról.
HONOSZLÓ, (2), falu Szála m.; helyr. MoMONYORÚ, (mony-or-ú), mn. tt monyoní-t, tb.
notslo-ra, —n, —ról.
—k v. —ák. Alakjára nézve monyhoz hasonló, toMONTAJ, puszta Borsod m.; helyr. Afontaj-ba, jásdad. Monyorú kerék, Sándor István szerint ügyet— ba», —Ml.
len kerékgyártó által csinált tojásdad kerék. Mind
MONTIKA, fn. tt. montikát. Ás együttnemzők
képzésre, mind alapértelemre leghasonlóbb hozzá a
seregéhez és nősözvegyek rendéhez tartozó növény- mogyorú v. mogyoró, minthogy mindkettő gömbölyű
nem ; vaczka polyrás ; fészke félgolyóbis; sogárszinna kerekdedségre vonatkozik. Elemzésére nézve lásd:
ötnél több, bóbitája nincs, ragy csak hártyakarima; MONY és MOGYORÓ. Ide tartozik a népnyelvben
belső virágai sárgák, ragari fejérek vagy sárgák. divatozó bOgySrS, azaz a kis férfi gyermekek szemé(Anthemis). Nevét talán monortí, félgolyóbisforma remteste, mely vastag hangon bogyóra, s nincs kétség
virágfészkétől vette.
benne, hogy gömbölyegségétől vette' nevét
MON-ÚJLAK, 1. ÚJLAK.
MOÓR, mváros Fehér m.; helyr. Moór-ra,
MONY, fn.tárgyeset: mony-at v. —t, tb. —ok, —ön, —ról.
harm. sz. —o. 1) A madarak tojása, innen a közdiMOPSZ, fn. tt mopsx-ot. Kis termetű, széles,
vata tyvkmony v. tikmony, továbbá lúdmony, fUrfekete pofaju, s mogorva tekintetű kutyafaj. Adelnng
mony stb. Vörhenytgu mint a fürmony. (Km.). 2) A
szerént angol eredetű szó, kiknél a mop görbe szájat,
madártojáshoz némileg hasonló, egymással öszvegöm- s a mope buta embert jelent
bölyödött edényekből és csövekből álló magtartó
MOR,(l),nyelvrezegtetés által eredő, a gömbölyí•xeméremrész a férfiaknál és hímállatoknál. Erről tett ajkak közöl kinyomuló tompa hang, mely egynevezik különösen a hímlovat monyo«-nak. 3) Elter- szerű hangutánzó a morog, moraj, mormol szókban és
jedt szokás szerént a hímállatnak, nevezetesen férfi- származékaikban ; továbbá innen erednek a morét,
nak nemzőveszszeje. — Nincs kétség benne, hogy mord, mordány, minthogy mellékértelemben ezek is
a mony szóban a gömbölyfiség, kerekdedség alapfo- morajos hangra vonatkoznak. Megegyezik vele a
galma rejlik, melyet fő'Ieg a gömbölyű ajakkal után- latin murmw, motror, német: tnurmeln, murren, helzott o hang képvisel, mint a bogy, mogy, szinte göm- lén, juop/n'pw, ftvQOfia, szanszkrit marj v.morj (mobölyűt jelentő, és rokonhangu szókban. — Egysze- rog) stb. Különböző eredetűek: mortsa, mortsol.
rűbb alakban, t i. m előhang nélkül megfelel neki
MÓR, (2), fn. ttroor-í, tb. —ofc.Tájdivatosan ám.
a hellén taóf s a latin ovum, melyekkel egyeredetü a szokottabb mar v. marj, azaz a lónak háta és
a német Ei, és szláv ja jó, jajcta, jajcto v. vajcxo is.
nyaka között kiülő dombocska. E szóban alapfogalom
Különféle finn szójárásokban: muna, manna, muno, a magasodás, domborodás, minél fogva az r alaphangú
monu. A tatárban Beregszászi szerént: monn vagy szók azon osztályába tartozik, mely magasat, emelmuno. Minthogy ezen szó a szeméremtest elnevezé- kedettet, domborul jelent, majd előhanggal, majd a
sére is használtatik: innen van, hogy némi társadalmi nélkül, mint őr, orr, orom, orj, hórí, gór, góré, mart,
illem miatt tulajdon értelemben már alig használjuk, stb. Ide tartozik a feldomborodó kalácsot jelentő
s helyette tóját vagy pete szóval élünk. Hasonló ok- márvány is. V. ö. MORVÁNY.
nál fogva maradt ki a tisztességes beszédből a szúMÓR, fn. tt mór-1, tb. — ok. 1) A rómaiak korást jelentő gyök, és némely mások.
rában észak-nyugoti Afrikának Mauritánia nevű
MONY ÁS, (mony-as), mn. tt monyas-t v. —át, tartományában, és a szomszéd tengerpartokon lakott
tb. —dk; és fn. tt. monyas-t, tb. —ok. L. MÉN vagy barna vagy barnássárga népek, latinul többesben:
CSŐDÖR.
mauri. Midőn a szerecsenek (arabok) a VII. századMONYÁSZA, falu Arad m.; helyr. Monydstd-ra, ban Afrika ezen részét is meghódították, e név reá—n, —ról.
jok is elterjedett; a VIII. században egész SpanyolMONYATLAN, (mony-atlan) mn. tt.monyatlan-t, országot elfoglaltak, és a spanyol történetírók áltatb. —ok. Mondják férfiról vagy más hímállatról, ha lában móroknak (löt Moros) nevezik őket, s mintegy
monyát kimetszették, heréit
8 századon keresztül uralkodván Spanyolországban,
MONYOK, (mony-ók), mn. tt monyók-ot. Igen innen végre kifizettek és ismét Afrikába költöztek.
nagy monyu. Az ók mint képző némely szókban na- 2) Férfi kn. Maurus. Stent Mór apát. Némelyek hibágyítást jelent, pl. pirók igen piros, pofik nagy pofájn, san használják Móric* helyett is, melynek Mauritius
ajólc, vastag, nagy ajakú, stemSk, nagyszemü.
felel meg, noha talán mindkét szó a maurns latin
MONYORÓ, falu Arad m.; helyr. Monyoró-ra, szóból eredett; legalább ezt tartja a Heyse K. W.
l L. szótára. 8) Pelyvával kevert és meggyurt sárból,
—1», — ról.
AKAD. SAQT SZÓTÍB IV. KÖT.
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MORDÁLY, (mor-d-ály), mn. (t. mordály-t, tb.
—ok. 1) Titkos boszuálló, ki mord haragból követ
el valami gonoszt MordáJy áruló. Mordály gyujlogaló. Máskép: mordi (Szabó D.). V. 0. MORDÁJ.
2) Fenevad módjára harapó. Mordály ebek. Mordály
tréfák. Megegyezik vele a latin mordax. 3) Gyilkoló,
öldöklő. Mordály putka. Mordály tör. Használtatik
főnévül is mordány helyett; 1. ezt.
MORDÁLYOL, (mor-d-ály-ol), áth. m. mordályol-t. Titkos bosznállásból megtámad , megsebesít,
meggyilkol valakit. Tájszó. V. ö. MORD.
MORDÁNY, (mor-d-ány), fa. tt mordány-t, tb.
—ói, harm. sz. —a, v. —ja. Eredetileg alkalmasint
titkos gyilkolásra, mások megtámadására szánt kisded puska, melyet könnyű elrejteni. Másképen: mórdály, románul: morddju, tótul: mordarka. Talán ide
sorozható a franczia meurtrítr, német MVrder, lengyel morderti, persa martán stb. is. V. 5. MORD.
MORDI, (mor-d-i), mn. tt. mordit. (L MORDÁLY. 1).
MORDIÁS, (mor-d-i-ás), mn. tt mordiát-t v.
—át, tb. —ak. Mord természetű, tekintetű, másokat
bántani, megtámadni hajlandó. Alakjára és elemzésére olyan, mint ttrids, óriát, kactkidt. Mind a négy
hasonló képzőjű törzsből eredt, ú. m. mordi, úri, ón,
kaezki, melyekből lett mordtag, tírto*, óriás, (hórias),
kactkiat, s köz szokás által megnyujtva mordiát,
vriát, óriái, kaezkiát.
MORDIÁZ, (mord-i-áz), áth. m. mordidt-taia,
—tál, —ott, pár. -^t. Valakit mérgesen, rámordulva lehord, leszid. Balaton melléki tájszó.
MORDÍT, MORDIT, (mor-d-ít) áth. m. mordÜ-ott,
pár. —t, htn. —ni v. —ont. Morddá tesz. V. ö.
MORD.
MORDON, (mor-d-on), mn. tt. mordon-t, tb.
—ok. Értelmére nézve 1. MORD. Az ön csupán nyomatékos toldalék, mint a zord, zordon, vad, vadon, s
némely más szókban.
MORDONKODIK, (mor-d-on-kod-ik), k. m.
mordonkod-lam, —tál, —ott. Mord indulatok háborgatják.
MORCZONA 1. MARCZONA, és v. ö. MORCZ.
... „a fájdalom
Mordonkodvan keblében."
MORD, (mor-d), egyértelmű a morcz szóval.
Származékai: mordiát, morddly, mordon, mordtág,
Kisfaludy S. (Dobozi Mihály és hitvese).
mordonkodik. Mellékértelemben, mint hangutánzó,
MORDONSÁG, (mor-d-on-ság), 1. MORDSÁG.
megegyezik vele a lövőszert jelentő mordány törMORDSÁG, (mor-d-ság), fn. tt mordtág-ot,
zsöké. V. ö. MÓR, MORCZ, MARCZONA.
iáim. szr. —a. Mord indulat, mord természet, mord
MORDÁJ, (mor-d-áj) mn. tt. mordáj-t, tb. — ok.
bajiam.
Erős, bátor, haragos. Mordáj ember. (Kriza J.) AzoMORDUL, (mor-d-nl), ih. Haragos indulattal,
nos ,mordály' szóval, tehát jelent általán mord tertekintettel. Mordul rárívaUeodni, rántani valakire.
mészetűt V. ö. MORDIÁS, MORDÁJSÁG.
V. ö. MORD.
MORDÁJSÁG, (mor-d-áj-ság) fn. tt. mordájMORDUL, MORDUL, (mor-d-úl), önh. D.
lág-ot; mord természet
mordúl-t. Haragos, mord hangon kitör. Jtámordulni
„Mi haszna sokat szólnunk rósz voltodnál
valakire. A jó öreb minden idegen nettre megmordiU.
Mordájságoddal való lopásodra!."
MÓRFAL, (mór-fal), ősz. fn. Mórból, azaz váA veszprémi hajdúk levele 1646-ból. (ThalyK.gyfijt). yogból rakott fal. V. ö. MÓR. mintával kiszakasztott' téglaforwa, s uapou szárított
tömeg, melyet falépitésekre használnak, máskép:
vájog v. vályog. Ha a mórt kiégetik, tégla lesz belőle.
Kemenesalján magát a szalmás sárból rakott falat,
mely néhutt: fecskefal, fectkerakát, nevezik mórnak.
Innen úgy látszik, mintha a latin murus, nemei
Mauer, régi felső-német mur, mura, moure stb. szók értelme rejlenek benne. Egyébiránt a magyarban is
mór, mart, stb. valami magasat, magasodót jelentenek. V. ö. MÓR. A vájog mindenesetre magyarosabb,
és a magyarban elemezhetőbb eredetű. V. ö. VÁJOG.
MORÁCZ, TÓT—,falu Vas m.;helyr. Morácz-ra,
—ön, —ról.
MORÁGT, falu Torna m.; helyi. Morágy-ra
—ön, — ról.
MORAJ, (mor-aj), fn tt moraj-t, tb. —ok.
Erős, tompa, mór alapú tartós hang. Tenger, förgeteg
moraja. Hadsereg moraja. Át elégületlen nép moraja.
Megfelel neki a latin murmur, német Gemurre, tót
mrmranyi. Képzésre olyan, mint a szintén hangot
jelentő: dobaj, robaj, zuhaj, zsibaj, csörej, ttirej,
dörej szóké. V. ö. MÓR hangutánzó.
MÓRA VAN, falu Nyitra m.; helyr. Moraoán-ba,
—bán, —bél.
MORAVICZA, mváros Temes, puszta Krassó
m. helyr. Moravíctá-ra, —n, —ról.
MORCZ, (mor-cz), mn. tt morcz-ot. Haragos,
ki hamar felmordúl. Minthogy pedig a haragos ember
vagy más állat egyszersmind másokat bántani hajlandó, tehát jelent kegyetlent is. Továbbá, mint a
haragos indulattal és természettel rokon, teszen mogorvát, komor tekintetűt, milyenek a vérengző fenevadak. Morei kedvű, tekintetű. Morei terméttetll. Pápa
vidéki szó. Egyértelmű vele: mord, s rokon' hozzá,
marctona, mely különösen kegyetlenségre hajlandó
haragosságot, vadságot jelent, s mely ,morczona* alakban is eléjön a régieknél, pl. Katalin verseslegendájában :
„Oh morczona genyedt ember,
Istennel mit vereködel."
(Toldy P. kiadása. 178. 1.).
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MORFONDI, hangáttétellel alkalmasint ám.
bomfordi, 1. BOMFORDI.
MORFONDIZ, MORFONDÍROZ, 6nh. m. mórfondii- v. morfondirot-tam, —tál, —ott. Balatontnelléki tájszó, ám. komoran méláz. V. ö. MORFONDI.
MORGA, (mor-g-a), fa. ti morgá-t. A patkányok neméhez tartozó emlős állat, melynek kurta,
vékony szőni farka, s felfújt pofája van, s nagyságra
• tengeri nyúlhoz hasonló. (Mas marmota).
MORGAN, paszta Zala m.; helyr. Morgán-ba,
—bon, —Ml.
MORGÁS, (mor-og-ás), fn. tt. morgát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Tompa és erős mór mór hangon szólás. A fölháborodott tengernek, förgetegnek
morgdta. Különösen a haragos embernek, vagy med
vének, kutyának ilyetén tompa hangja. Etég«letl«n
népnek morgáta. Kutya morgáta. Horgasnak mondatik általán minden panaszkodó kikelés, beszéd, melyet az alattvalók a felsőbbség eljárása ellen maguk
között tesznek.
MORGÓ, (mor-og-ó), mn. tt. morgót, tb. — k.
Mór mór tompa, erős hangon szóló. Morgó tenger,
néhéu. Különösen, haragból, boszdból, clégülctlenlégbSl erősen kikeld, panaszra fakadó, mások ellen
törő. Morgó alattvalók. A kemény fegyelem ellen
morgó katonák. Morgó feleség. Morgó kutyák. Zörgö
morgó, ám. veszekedő. Főnévül: Morgó Erdélyben,
Vásárhely melletti Maros vízágak összeszakadása.
Papra morgó, népies és tréfás nyelven: akármiféle
égettbor.
MORGÓDÁS, (mor-og-ó-d-ás) fű. tt. morgódát-l,
tb. —ok. L. MORGOLÓDÁS.
MORGÓDIK, (mor-og-ó-d-ik), k. m. morgód-tam,
-tál, —ott. L. MORGOLÓDIK.
MORGOLÓDÁS, (mor-og-ol-ó-d-ás), fh. tt.
morgoUdás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy
folytonos morgás, mely haragból, elégületlenségből
ered. A ttarolt népnek morgolódátai. V. ö. MORGOLÓDIK.
MORGOLÓDIK, (mor-og-ol-ó-d-ik) bclsz. m.
morgolód-tam, —tál, —ott. Haragból, elégületlenségből gyakran, vagy folytonosan morog, alattomban
egymásnak panaszkodik. A» elmaradt tiold miatt
morgolódnak a katonák. A ttémbes atttony morgolódik.
MORGOS, paszta Nógrád m.; helyr. Morgos-ra,
—ön, —ról.
MORGYIÁS, tájdivatos kiejtés, a szokottabb
mordiát helyett, 1. MORDIÁS.
MÓRICZ, (1), férfi kn. tt. Mórícz-ot. Mauritius (talán ám. mórfajta). Máskép : Mórocz, v. Mórocza. E nevet több helységek viselik, mint: Mórictfa, Móricégátja, Móriahida stb. Különbözik tőle: Mór, 1. ezt.
MÓRICZ, (2) erdélyi falu Doboka m.; helyr. Mórúf-ra, —ön, —ról.
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MÓRICZFÖLD, mv. Temes m.; helyr. —földre, — 6n, —röl.
MÓRICZGÁT, puszta a Kis-Kunságban, helyr.
—gát-ra, —ön, —ról.
MÓRICZHELY, paszta Somogy m.; helyr.
—hely-re, —én, —r67.
MÓRICZHIDA, NAGY—, KIS—, faluk Győr
m.; helyr. —hidá-ra, —n, —ról.
MÓRICZMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—malom-ba, —bán, —ból.
MÓRICZ-SZKNTE, puszta Győr m.; helyr.
—Szenté-re, —n, —röl.
MÓRICZ TÖRDEMÉSZ, puszta Győr m.; helyr.
— Tordemétt-re, —én, —röl.
MÓRIKÁL, visszaható névmással : magát mórikálja, fökép,nőről mondják, a ki a farát riszálja. Talán far (rokon haligváltozással mar) szótól eredett,
mintha volna: farigál. Szabó Dávidnál olvasható, de
ismeretes a Tisza vidékén is.
MÓRING, fn. tt. móring-ot, harm. szr. —ja.
A német Morgengabe után alakult szó, melynek szoros jelentése szerént ám. azon ajándék, melyet a vőlegény első elhalás utáni reggel a menyasszonynak
ad, vagy legalább igér; máskép : nászajándék. Szélesb. ért. azon ingó vagy ingatlan, vagy mindkétfélébó'l álló ajándék, melyet eljegyzéskor a vőlegény
menyaszszonyának, vagy ez amannak lekötelez ; máskép : jegyajándék, menyasszonyi ajándék. Még szélesebb értelemben értetik alatta a hozomány is.
MÓRINGLEVÉL, (móring-levél) ősz. fn .Bizonyos forma szerint kiadott okmány, mely az úgynevezett móringról szól. V. ö. MÓRING.
MÓRINGOL, (móring-ol), áth. m. móringol-t.
Móring fejében vagyonának bizonyos részét, vagy az
egészet is lekötelezi. V. ö. MÓRING.
MÓRINGOLÁS, (móring-ol-ás) fh.tt. móríngolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
kötelezés, mely által móringoluak valamit V. ö.
MÓRINGOL.
MORj; (mor-j) fn. tt. morj-at; 1. MAR, MARJ
főneveket.
MORK.OLÁB, fn. tt. morkolab-ot, harm. szr.
—ja. 1) A német Markgraf (jelen divat szerént magyarul: 5'rgróf) szóból alakult Él vele különösen
Heltai. Alakjára nézve olyan, mint a Burggraf után
eltorzított porkoláb, mely magyarosan várnagy. 2)
Szabó Dávid szerint ám. csudaállat; (kincsőrző)
lidércz, mely a napfogyatkozást is okozza. „Ha a
morkoláb a napot teljesen megennné." (Szabó D.)
MORKONY, (mur-ok-ony), 1. MÜROK.
MORMICZOL, (mor-m-icz-ol) önh. m. mormiczol-t. Magában, dunnyögve lassan mormog.
MORMICZOLÁS, (mor-m-icz-ol-ás) fa. tt. mormiczolds-t, tb. —öt. Magában dfinnyögve mormogás.
MORMOG, (mor-m-og), gyak. önh. m. mormogMÓRICZFA, paszta Somogy m.; helyr. —fá-ra, tam, —tál, —ott. Haragját, elégfiletlenségét, pana— n, —rél.
szát folytonos mór mór hangon jelenti ki. MomljAk
39*
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némely oktalan állatokról iá, mint medvéről, kutyáról.
Néha ám. értelmetlen tompa hangon olvas vagy beszél. '
Midőn keddit tanulja, mormog. Mormogva imádkomi.
MORMOGÁS, (mor-m-og-ás), fh. tt mormogá»-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos mór mór hangon
nyilatkozó haragoskodás, panaszkodáa, bosrankodás ;
dörmögés. V. ö. MORMOG.
MORMOJÁL, (mor-m-oj-ál v. mor-m-ol-ál) önh.
A székelyeknél Gyarmathi szerént ám. dong, Kriza
J. szerént ám. ,dozzog', ,morrog* azaz folyvást
mormol.

MORMOL, (mor-m-ol) önh. 1. MORMOG.
MORMOLAL, 1. MORMOJÁL.
MORMOLÁS, (mor-m-ol-ás) fh. lásd MORMOGÁS.
MÓROCZ, tt Móroczot, MÓROCZA, ti Móroczát, férfi kn. L. MÓRICZ.
MÓROCZ-KARCSA, 1. KAROSA.
MORODA, falu Arad m.; helyr. Morodá-ra,
—n, —ról.
MOROG, (mor-og), önh. m. morog-tam, —tál,
morgóit, htn. —ni. Tompa, erős mór mór bangón
szól. Morog a háborgó tenger. Morog a távol fSrgeteg. Különösen mondják némely állatokról, mint
medvéről, kutyáról, midőn valamiért haragasznak.
Ha nincs néki kedve, morog 'mint a medve. (Népd.) A
kutya, is morog, ha át orrát megütik. (Km.) Emberről
szólva ám. haragját, elégületlenségét alattomos, elnyomott pauaszhangon jelenti ki. A szónok ellen a
hallgatóság morogni kezdett. 1. MÓR hangutánzó.
MOROTVA, (1) (hihetőleg a latin mortua aqna),
fn. tt. morotvá-t. Álló víz, tóvíz, halastó. Mi eredetét
illeti, a mór gyökii magyar szókkal fogalmi rokonságban nincsen, hanem vagy rokon a tengert, tavat
jelentő s a latin maré után képzett tót: mora, more,
s német Moraszt szókkal; vagy a tótban mrtva jelentvén halottas helyet is, e szerint morotva annyi
volna mint a közismereti! holtvíz. Vagy leghihetőbbcn közvetlenül a latin mortua aqua után alakult.
MOROTVA, (2) puszta Csongrád m. helyr. Morotvá-ra, —n, —ro'í.
MOROTVÁNY, (uiorotva-any) fn. tt. morotvány-t, tb. — ok. L. MOROTVA.
MOROTVÁNYOS, (morotva-any-os) mn. tt.
morotcányos-t v. —át. tb. —dk. Morotváuynyal lepett. Morotványos vidék. V. ö. MOROTVA.
MOROTVÁS, (morotva-as) mn. tt moroívás-t v.
— át, tb. — ak. \. MOROTVÁNYOS.
MOROTVÁSODIK, (morotva-as-od-ik) k. m.
morotoásod-tam, —tál, —ott. Morotvássá lesz, azaz
holtvizek, mocsárok lepik el. V. ö. MOROTVA.
MOROVNÓ, falu Nyitra m.; helyr. Moroonó rá,
—t>, —ról.
MORROG, 1. MORMOG.
MORSA, 1. MORZSA.
MORSÓKA, 1. MORZSÓKA.
MORTÁLY, fn. tt. mortály t, tb. — ok. Fövénynyél kevert mésa a kömíveseknél. A latin mortarium,
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franczia moríier, német Mörld, Malter útin alakult
szó. Magyarosabban néhult: kófict.
MÓRTÉGLA, (mór-tégla) ősz. fn. Sárból vetett
vályog, melyet még ki nem égettek.
MÓRTY, elvont gyöke vagy törzse mortyot szónak. Hangutánzó, s kevés eltéréssel ám. ttorfy (szór
tyog) szóban.
MORTYOS, (morty-os) mn. tt moríyo*-t, vagjr
—át, tb. —ak. A tíszamelléki tájszólásban Nátíy
József szerént ám. sznrtos, czirmos, mocskos, mintegy szortyogós.
MÓRUL, (mór-nl) ih. Mórok módjára; mórok
nyelvén. Mórul beszélni, írni, olvasni.
MORVA, (1), 1. MURVA..
MORVA, (2), fn. és mn. tt. morvá-t. 1) Morvaországnak honosult lakosa; oda való, oda tartozó, ott
termett, készült stb. A morvák egy rétiét hanákolatak
nevezik. Morva ácsok, kSmioetek, pontosok. 2) Morvaország. Morvából jött potslógyárotok. 3) Ilynevi
folyóvíz.
MORVA, (3), falu Zemplén m.; helyr. Morvára, —n, —ról.
MORVÁI, (raorva-i), mn. tt morvai-t, tb. — ak.
Morvából való, oda tartozó, ott termett, készült stb.
Morvái szlávok, morvái gabona, posztó.
MORVÁNY, (mor-vány), fn. tt morvány-t, Üt.
—ok. harm. szr. —a. A barkóknál és palóczoknil
ám. fonott kalács. Pápai Páriz szerint görög-latinul:
obeliat. Ha a fonott kalácsnak azon nemét veszszök,
melynek fonadékai fcldudorodnak, úgy a morváoynak gyöke azon mór, mely dudorodást, magasodta
jelent, s rokon hozzá a morj, orj, és a rokonhangn
marj. V. ö. MORJ.
MORVAORSZÁG, (morva-ország) ősz. fn. Ás
osztrák birodalomhoz tartozó örgrófság, mely Magyarország, Ausztria, Csehország és SzilézJa között
fekszik.
MORVÁUL, MORVÁUL, (morva-ut), ih. Morva
nyelven. Morvául érteni, beszélni.
MORVIK, 1. MÓRICZ.
MORZS, elvont törzse morzsa, morzsalék, wr
zsol stb. szóknak. V. ö. MORZSA.
MORZSA, (mor-os-a) fn. tt mortsá-t, kies.
— cska. Általán, azon kis töredékek, melyek dörziölés, törés, metszés által bizonyos szilárd testektől elhullanak. A lüfoet, tót, kemény agyagot morssákra
törni. A kemény tésztái morzsákra reszelni. A stárta
kenyérből, ha metszik, morzsák htillamik el. Innen ezen
öszvetételek: kényéi-morzsa, sómorzsa, kSmorzsa, flMmorzsa, turómorzsa, Usztamoitsa. Átv. ért jelent igen
kicsit, igen keveset. Egy morzsát sem hagyott bernit.
Kérlek, csak egy morzsát adj belőle.. Morzsa gyenk,
ám. igen kicsin. Ez értelemben rokon a csép szóhoz,
mely szintén népnyelven kicsit, keveset jelent.
Minthogy a morzsák törés, erőszakos elválasztás által keletkeznek : inneu a morzsa szónak a természettel legegyezo'bb elemzése ez, hogy gyöke »
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hangutánzó mór (megfordítva : rom) , s hogy eredeti
alakjában mor-ot-a, azaz morosó, öszvchúzva: marsa
(a székelyeknél), monta (általánosabban), mint: dSröWtf, dOrtiSl, pSrSsSl, ptSrtsöl, lekésel, lebttel, hahótól,
kábítói stb. alaphangra és értelemre rokonai : mumgy, murva, páráit, sőt a mór gyökkel por is, honnan porhanyó stb. Hasonló bozzá a német Brosame,
melyet Adelnng a régi brosen szótól származtat Ide
•orozhatok a német morsch és mUrbe melléknevek is.
MORZSÁL, (mor-os-a-ál), áth. m. morttál-l.
Valamely szilárd kemény testet morzsákra tördel,
dörzsöl. Száraz kenyeret morzsolni a tyúkoknak.
MORZSALÉK, (mor-os-al-ck), fn. tt. morzsalik-ol, harm. szr. —a, T. —ja. Morzsaformában elhullott, eltöredezett részecskéi'valamely testnek. KenyérmontaUk. Só-, kS-, földmorzsalék. A montalékot
a baromfiaknak adni.
MOBZSALÉKONY, (mor-os-al-ék-ony), mn. tt
morzeaUkony-t tb. —ak. Ami könnyen morzsolható.
MORZSALÉKOZ1K, (mor-os-al-ék-oz-ik), k. m.
morzsalékoz-tam, —tál, —ott. Morzsalékokra töredezik.
MOBZSÁLÓDÁS,(mor-os-a-a ló-d-ás) fn tt moruálódá+t, tb. —ok. Morzsákra zúzódás.
MORZSÁLÓDIK, (mor-os-a-al-ó-d-ik), belsz. m.
montáUd-tam, —tál, —ott. Morzsákra törődik, zúzódik. A búsakenyér, ha megszárad, nagyon morzsolódik.
DSrgolés kötött ehnorstáUdik a fold.
MORZSÁNYI (mor-os-á-nyi), mn. tt mortsátryi-t, tb. —ói. Oly kicsi, mint morzsa. Altalán a
kicsinek, kevésnek jellemzésére használtatik a népnyelvben. Morzsányi kenyere sincs. V. ö. MORZSA.
MORZSÁS, (mor-os-a-as)), mn. tt. monsdt-t v.
—át, tb. —ak. Ami könnyen morzsákra töredezik,
vagy természeténél fogva morzsákból áll. Morzsás
árpaktnyér. Morzsát fold. V. ö. MORZSA.
MORZS1KA, (mor-os-i-ka), kicsiny fn. tt morztikát. Igen kis morzsa; igen kevés, igen kicsin. Egy
morzsika tónk sincsen. E szóban fcettős kicsinyítés
van, egyiket az a- helyett álló t, másikat a ka jelenti.
MORZSINEA, (mor-os-in-ka) fii. tt morztinká-t.
L. MORZSIKA.
MORZSÓKA, (mor-os-ó-ka), fn. tt. morzsóká-t.
Morzsákra tördelt, vagy reszelt tésztából való étek.
Balatonmelléki szó. Más tájdivat szerént áttétellel:
tiormóka, istrmóka, melytől különbözik a reszelt
tészta.
MORZSOL, (mor-oa-ol), áth. m. morzsol-t. Bizonyos szilárd testet dörzsölés által apró részekre tördel. Kukoriczát morzsolni. A csibéknek kenyérbéty mórtsolni. Ujjal között a földet összemorzsolni. Átv. ért.
kezeit morzsolni ám. összehajtogatva egymáshoz dörgölni; továbbá valamit apródonként elfogyaszt, megeszik, megiszik. BeszédkSzben egy pár ücze bort elmorttottwtk, tréfás mondat Elemezve: mór ótól, mint
dOrOsW, doruol, peretel, pertuéi stb. Hangáttétellel
tájdivatosan: tsormol.
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MORZSOLÁS, (moi-os-ol-ás\ fn. tt. mortsolát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Bizonyos testeknek apró
részekre dörzsölése. Különösen munka neme, mely által
valamit morzsolnak. Kukoríeea morzsolás. V. ö.
MORZSOL.
MORZSOLAT, (mor-os-ol-at), fn. tt morzsolat-ot, harrn. szr. —a. L. MORZSOLÁS; és MORZSA.
MQRZSOLATLAN, (mor-os-ol-at-lan), mn. tt.
rn.onsolaila.n-t, tb. —ok. Meg vagy el nem morzsolt
Morzsolatlan kukorícza. Határozóként ám. morzsolatlannl, morzsolás nélkül.
MORZSOLÓ AT, (mor-os-ol-og-at), gyak. áth.
m.moruolgat-tam, —tál, —ott, pár. morztolgast. Apródonként, folytonosan morzsol valamit Hitenként kttkoriaál morzsolgatni. Átv. ért lassan-lassan valamely ételt vagy italt elfogyaszt. Jó bor mellett elmorttolgattak egy nagy kalácsot. V. ö. MORZSOL.
MORZSOLÓ, (mor-os-ol-ó), mn. tt. morzsoló-1.
1) Aki valamit morzsol. 2) Mivel morzsolnak valamit Kukoriozamortsoló vas, gép.
MORZSOLÓDÁS, (mor-os-ol-ó-dás), 1. MORZSÁLÓDÁS.
MORZSOLÓDIK, (mor-os-ol-ó-d-ik), belsz. m.
morzsolód-íam, —tál, —olt. Morzsákra, apró részecskékre törődik, dörzsölődik. Morzsolódik a száraz kenyér, ha életlen kittel riszálják, vagy kézzel tördelik.
A homokkő könnyen morzsolódik. Hasonértelmii morzsálódik szóval.
MORZSOLÓGÉP, (morzsoló-gép), ősz. fa. 1.
MORZSOLÓ 2).
MORZSOLT, (mor-os-ol-t), mn. tt morziolt-at.
Amit morzsákra, apró részecskékre zúztak, dörzsöltek, reszeltek, stb. Morzsolt tészta, túré. A morzsolt
kvkoríctát kistelelni. Montolt kenyérhéjat adni a tyúkoknak.
MOS, (I) , elvont gyök moioly szóban és származékaiban. Rokon moz gyökkel. L. MOSOLY alatt
MOS, (2), áth. m. mos-tam, —tál, —ott, pár.
—». 1) Vízzel, vagy más folyadékkal valamely testet megnedvesít, és dörzsöl, hogy azt a rajta levő
mocsoktól megtisztítsa. Arcsot, kezeket, lábakat mosni.
Egyik két a maiikat moss'n vagy két keiét mos. (Km.)
Üngüt, gályát, asztalruháíat mosni. Konyhaedényeket
mosni. Posztóból a foltokat kimosni. Innen átv. ért
másnak erkölcsi szennyét, azaz hibáit, vétkeit korholja. Megmosták a fejét szappan nélkül. A keresztvizet is csaknem lemosták róla. Mindig a mai pendélyét
mosta. (Km.). Képes kifejezéssel, bizonyos vád ellen
tisztítja, igazolja magát Kimosni magát á yanvból.
Mosom kezeimet, ám. ártatlannak vallom mfagama
2) Szélesb ért a tisztát a tisztátlantól, a jóta roszt
tói víz vagy más folyadék által elválasztjaŐr&telött át octót gabonát megmosni. Aranyat nto*n»,azaz,
öblögetés által az aranyport a fövénytől elválaszani.
3) Folytonos mozgás által öntöz, öblöget Az drv*f a
partokat, a hátak oldalait mosta. A tápár kimosta a
gyönge növényeket.
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Hangra és jelentésre nézve leghasonlóbb hozzá
a pena madt-idan, német waschtn, szanizkrit: masq,
(mos), tót mocsüi (áztatni) stb. E izó lényegét a folyadék sasogását utánzó öt vagy mot hang teazi,
mely fogalmi rokonságban áll a hasonló hangú moet,
poct, lóét, és német witchen, miteken, maitokén stb.
szókkal; különösen elmosódik származékban és őszvetételben valósággal aa ,eltörlödik' (német verwitchen) szó értelmét találjuk.
MOSADÉK, (mos-ad-ék) fn. tt. motadék-ot,
harm. szr. —a, v. —ja. Mosás után megmaradó tisztátlan nedv. Konyhamotadék. Kiönteni a motadékot.
MOSAKODÁS, (mos-a-kod-ás) fn. tt. motakodáft, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki ínosakodik.
MOSAKODIK, (moi-a-kod-ik, v. mos-ak-od-ik),
gyak. k. m. mosakod-tam, —tál, —ott. Saját testének mosásával foglalkodik. E szóban a közép-képző
ok maga a gyakorlatot jelentő ág (og, ég, ög), vagyis az egész okod ám. ogat. Ilyenek marakodik, tolakodik, furákodik, verekedik, melyeknek (ik nélkül) áthatólag megfelelnek: mosogat, marogat, tologat, /»rogat, vereget.
MOSÁS, (mos-ás), fn. tt motát-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valamit
mosunk. Kézmosót, lábmotdt, fejmotát. Kuhamotát,
edénymosás. Mosásba adni a fehérruhát. 2) így nevezik azon gödrös helyeket, melyeket a víz öblögetése túrt, valamint az ily öblögetés által elhordott
földet is. A tok vízmosás miatt nem lehet a hegyre kőctin menni. A vízmosás ellepte a hegy lába alatt levő
réteket, földeket; helyesebben: vitmotat.
MOSÁSBÉR, (mosás-bér) ősz. fő. Bér, melyet
a mosásért, különösen a szennyes ruhaneműk megtisztításáért űzetnek. A ételednek motátbért adni.
MOSÁSOS, (mos-ás-os) mn. tt. motdtot-t vagy
—át, tb. —ak. Ahol egy vagy több mosás van.
Használják leginkább vitmosátos öszvetett szóban ;
helyesebben: víemotatot.
MOSAT, (mos-at) fn. tt. moiaío-t. A mosás eredménye, mosás által, mosásból bekövetkezett vagy bekövetkezendő állapot. Innen vízmosás helyett helyesebben élünk víxmosat szóval. Egy motat fehér ruha,
több darabból álló ruhanemű, amelyeket egy alkalommal (egy vagy folyvást több napon stb.) ki lehet mosni, és a mosással járó egyéb teendőket is, pl. lugozást, vasalást stb. elvégezni.
MOSATÉK, (mos-at-ék), 1. MOSADÉK.
MOSATLAN, (mos-atlan), mn. tt. motatlan-t,
tb. —ok. 1) Amit ki nem mostak; mocskos, szenynyes. Motatlan ruhák. Meg nem tisztított, rósz részeitől el nem választott. Motatlan gabona. Motatlan
aranypor. V. ö. MOS. Határozóként ám. mosatlannl,
szennyesen.
MOSDÁS, (mos-d-ás), fit. tt motddt-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Maga mosása. V. ö. MOSDIK.
MOSDAT, (mos-d-at) áth. m. motdat-tam, —tál,
—ott, pár. misdate. Eszközli, hogy valaki mosdják,
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megmosdjék. Reggelenként motdatni a gyermekeket.
Átv. ért nedvesít, öntözget, fólfrisít
„Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
Csillan imitt-amott repeső bogárral."
Arany, Buda halála.
MOSD ATLAN, (mos-d-atian), mn. tt motdatlan t, tb. — ok. Aki magát meg nem mosta; ki
meg nem mosdott Motdatlan kéményseprő. Atv.
ért erkölcsileg tisztátlan. Motdatlan tzdj, mely
szemtelen, trágár, csúnya, undok dolgokról beszél.
Mosdatlan bttzéd. Motdatlan kéttel nyúlni valamiket.
Határozóként ám. mosdatianul, meg nem mosdottan.
MOSDATLANSÁG, (mos-d-atlan-ság), fn. tt.
motdallantág-ot, harm. szr. —a. Tulajd. ért mosdatIán állapot Átv. ért beszédbeli tisztátalanság, szemtelcnség, tragárság. Holmi motdallantdgokon ha~
hotátni.
MOSDATLANUL, (mos-d-atlan-ul), ih. Magát
meg nem mosva; mocskosán, piszkosán, szurtosan,
szennyesen. Motdatlanul kimenni ÓM utctára. A gyermekeket mosdaüanul hagyni.
MOSDIK, (mos-d-ik), k. m. motd-ott, hte. —m
v. —ani. Maga magát, különösen arcsát, kezeit
mossa. FOlkelét után megmotdani. Borral motdik, kolbátutal törtXkonk. (Km.). Mondják a macskáról é*
nyúlról, midőn első lábával pofáját simogatja. Igekötökkel : kimotdik, megmosdik. Ez igében a visszaható cselekvés értelme rejlik, t i. a cselekvést a középképző d, a visszahatást az ik jelenti.
MOSDÓ, (mos-d-ó), mn. és fn. tt motdó-t. 1)
Aki vagy ami mosdik. Mosdó leány. Mosdó rétme,
mosdó racsa. 2) Mivel, vagy miben valaki mosdik.
Milyen a mosdó, olyan a kendd. (Km.) Midőn ásón
főnevekhez járni, melyek a mosdás eacköaefil haunáltatnak, s melyekkel rendesen öazvetett szókat alkot, szintén főnévül tekinthető, ű. m.: motdóedény,
mosdókorsó, mosdómedencte, motdótál, motdóvíz.
MOSDÓASZTAL, (mosdó-asztal), ősz. fit. Aaztal, melyen mosdani szoktak, melyen a mosdó eszközök vannak elhelyezve.
MOSDÓEDÉNY, (mosdó-edény), ősz. főnév.
Edény, melyben mosdóvizet tartanak, vagy melyből
mosdanak.
MOSDÓKÁD, (mosdó-kád), ősz. fn. "Kád, melyben mosdanak, melyet főleg zuhanyok alatt szoktak
tartani.
MOSDÓKORSÓ, (mosdó-korsó), ősz. fia. Korsó,
melyben mosdómét tartanak.
MOSDÓMEDENCZE, (mosdó-medencze), őszfn. Medencze, melyben mosdani szokás. V. ö. MEDENCZE.
MOSDÓSZER, (mosdó-szer), ősz fn. Mosdásnál
használt mindenféle szer, pl. korsó, tál, szappan stb.
MOSDÓTÁL, (mosdó-tál), ősz. f. Mosdásra
való tál, vapy tálfonna edény.
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mosónők a gorombább szöveti! ruhákat csapkodják,
mi a kálak mellett, vagy patakok, folyók szélén úgynevezett mosószékeken szokott véghez vitetni. Tréfás, népies kifejezéssel: szegény szappan. Gúnyosan :
mosófa, lábu-naí nevezik a tertyedtlábu, lúdtalpa
embert.
MOSÓFÜ, (mosó-fü), ősz. fn. Növénynem a
MOSHELY, (mos-hely), ősz. fn. Általán hely,
harasztok seregéből, melynek sásforma éles leveleipéld. a házban, vagy patakon, folyón, hol mosni
vel a konyhaedényeket zsarolják. Különösen használszoktak.
tatik e végre a kannamoaófií, máskép: zsurlófii (equiMOSKÓCZ, falu Turócz m.; helyr. Moskócz-ra,
setum hyemale.)
—ön, —ról.
MOSOGAT, (mos-og-at), gyak. áth. m. mosogatMOSKOTÁR, mn. tt. modcolár-t, tb. —öt. Tájtam, —tál, —ott, pár. mosogass. Széles ért többdivatosán ám. muskotály.
félét, vagy valamit gyakrabban mos.
MOSLÉK, (mos-ol-ék), fn. tt moslék-ot, harm.
„Fehér lábát .mosogatja,
úr. —ja. Altalán azon tisztátalan, mocskos nedv,
Hej, hideg a víz, nem állhatja."
mely a mosás után hátramarad. A moslékot kiönteni.
Különösen a fSztf és evő edényekről lemosott mara(Népd.)
dék, melyet korpával keverve a sertéseknek adnak.
Szorosb ért. a szennyes, mocskos házi, különösen
Még szorosb ért korpából, árpalisztböl, vágott tökből,
konyhaedényeket megmossa. Ebéd után mosogatni,
stb. vízzel leöntött, és meghabart eledel a sertések
elmosogatni. Ez értelemben jobbára önhatólag, tárgyvagy tehenek, gőbölyök stb. számára. Megvető ért
esetés viszonynév nélkül használtatik.
zavaros, csúnya, nndok ital, vagy levesétel, melyről
MOSOGATÁS, (mos-og-at-ás), fa. tt. mosogaa közmondás igy szól: Moslékot a disznóknak ttoktak
tás-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Többfélének, vagy
adni, tűm embernek. És nem bor, hanem moslék.
bizonyos testnek gyakori mosása. Különösen, a
MOSLÉKCSATORNA, (moslék-csatorna), ősz.
szennyes, mocskos edényeknek, vagy mint Csalóközfn. Csatorna a házakban, illetőleg udvarokban, hová
ben mondják, a rékasoknak megmosása. A szolgáló
a moslékot önteni szokták.
lásson a mosogatáshoz.
MOSLÉKOS, (mos-ol-ék-ős) mn. tt moslékos-t,
MOSOGATÓ, (mos-og-at-ó) mn. és fa. tt mosóv. —át, tb. —ok. 1) Moslékkal leöntött, becsunyított
Moslékot vágott lök a sertések számára. 2) Amiben gató-t. Aki mosogat, vagy amivel, amiben mosogatnak. Mosogató leány. Mosogató dézsa. Főnévként ám.
moslékot tartanak. Moslékot sajtár, détsa, hordó.
mosogató edény.
MOSLICZA, 1. MUSLICZA.
MO8ÓGÓCZ, (mosó-gócz), ősz. fa. Gócz, vagy
MOSNICZA, falu Temes m.; helyr. Momictákatlan, hol a mosni való ruhát lúgban kifőzik.
ra, —n, —ról.
MOSÓASSZONY, ősz. fn. Nőszemély, ki külöMOSÓGÖDÖR, (mosó-gödör) ősz. fn. A bányanösen mások szennyes ruháinak mosásával foglalko- műhelyekben kipadlózott gödör, melyben az érczeket
dik, és keresi kenyerét Maga kezére dolgozó, nap- mosás által tisztogatják, elválasztják.
számba fogadott mosóasszony.
MOSÓHÁZ, (mosó-ház), ősz. fa. Nagyobb háMOSÓBÁNYA, falu Közép-Szolnok m. helyr. zaknál, pl. intézetekben, szállodákban stb., különös
—bányá-ra, —n, —ról.
épület, vagy a háznak valamely hátraeső része, hol
MOSÓBÉR, (mosó-bér), ősz. fn. Bér, melyet a a szennyes ruhát mosni szokták. Szélesb ért minden
szennyes ruhaneműk mosásaért fizetni szokás.
mosóasszony laka.
MOSÓBORZ, (mosó-borz) ősz. fn. Borzfaj. (MeMOSÓJEGYZÉK, (mosó-jegyzék) ősz. fa. Jegylis lotor) 1. BORZ.
zék, a mosásba adott ruhanemüekről, és az érettök
MOSÓCZ, mváros Turócz m., falu Nyitra m.;
járó mosóbérről.
helyr. Mosóez-ra, —ön, —ról.
MOSÓKÁD, (mosó-kád), ősz. fa. Kádforma faMOSÓDÉZSA, (mosó-dézsa), ősz. fn. Dézsa,
melyben különösen a mocskos konyhaedényeket (ré- edény, melyben ruhákat mosnak.
MOSÓKAMRA, (mosó-kamra), ősz. fa. Kamra,
kasokat) mosogatni szokták.
mely
különösen mosásra van rendelve.
MOSÓDIK, (mos-ó-od-ik) belsz. m. motód-lam,
MOSÓKAS, (mosó-kas) ősz. fa. Kas, melyben
—tál, —ott. Mintegy saját erejéből vagy közrehatásával van a mosásnak alávetve ; leginkább el kötszó- valamit mosnak, pl. midőn gyapjút, vagy szőrt teszval ám. eltörlődik. A még nedves festett fal vagy kép, nek bele, s a vízbe merítik, hogy a rajta levő moha koma érnek, elmosódik. Átv. ért idő jártával sok csoktól megtisztuljon.
MOSDÓ VÍZ, (mosdó-víz), ősz. fa. Víz, mely
lyel mosdunk.
MOSERCZ, (mos-ércz), ősz. fn. Homokból, porondokból TÍZ által kiöblögetett érczrészek.
MOSHATÓ, (moa-hat-ó), ősz. mn. Amit mosni,
kimosni lehet Mosható kelmék, keztytik.

kép elmosódik emlékezetünkből.
MOSÓFA, (mosó-fa), ősz. fn. Nyéllel ellátott
hoszukás, négyszögből álló falapoczka, melylyel a

MOSÓKATLAN, (mosó-katlan) ősz. fa. Katlan,
melybe a mosóüatöt tesrik, hogy benne a szennyes
ruhát lúggal kifőzzék.
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MOSÓKEFE, (mosó-kefe) ősz. fn. Kefe, melylyel a mosónők a ruhákat mosáskor dörzsölik. A mosókefe hamar tívásüja a ruhákat.
MOSÓKÖTÉNY, (mosó-kötény) ősz. fa. Goromba, daróczos kelméből való kötény, melyet a rohamosok, illetőleg mosónők maguk elé kötnek.
MOSÓKURUGLYA, (mosó-kuraglya) ősz. fa.
Knruglya a bányaintézetekben, melylyel a bányagödörben mosott erezet forgatják, keverik.
. MOSÓLÚG, (mosó-lúg) ősz. fa. Lúg, melyet a
szennyes ruhák mosásánál használnak, illetőleg melyben a durvább szövetU ruhákat kifőzik.
MOSOLY, (mos-oly), fa. tt. moeoly-t, tb. —öt,
harm. szr. —a. Azon különös kedélyi tünemények
között, melyek a nevetés neme alá tartoznak, légmérsékeltebb nyilatkozat, s mint olyan bizonyos
gyöngédséget, finomságot, simaságot fejez ki, még
akkor is, midőn némi visszatetszésből, gúnyból ered.
Szelíd, nyájas, barát»ágo$ mosoly. Szánakotó, fájdalmat mosoly. Ttlttö, valamit helybenhagyó, tzerelmi
mosoly. Gangot motoly. A mosoly abban különbözik
a nevetés minden egyéb fokozataitól, hogy hangra
nem fakad, vagy legfölebb bizonyos elzárt hlím hümféle orrdOnyögéssel vegyül, s csupán az ajkak egyengetésében, öszvecsucsorításában vagy széthúzásában
áll. Miért a dolog természetével ellenkezőt nem állítunk, ha azt mondjuk, hogy gyöke moi a gömbölyödő
vagy széthúzódó ajakak mozgását utánozza, s rokon
a mocz, moczctan és moz, mozog szókhoz. Ezen
alaphang rejlik a szanszkrit ttmi győkben|, mely
némi áttétellel a magyar mos gyökkel majdnem
ugyanazon hangokból áll. De ide tartoznak az angol
rmile (olvasd tzmájt), német sfhmuntteln szók is; ebben az tch hang csak előtét lévén, mely a svéd mysa
szóban is már szintén nem létezik; |így jönnek öszve
a moct és Schmutt, az ír és Schmier, az ék és Schmuck,
az olu és Schmelct stb. Ide tartozik a szláv szmejem
v. szmjékám is. V. ö. MOSOLYOG.
A valódi hangos nevetés fokozatai nyelvűnkben
következők: ihog, vihog v. mihog, melynek jellemhangja az éles, élénk, vékony t, s megfelel neki a
hi hi t milyenen a gyermekek, s csintalankodó fiatalok jelentik ki pajzán kedvöket; nevet, (régiesen:
nevet), mely a maga nemében szerény, és mérsékleti,
alapja a nyilt e s megfelel neki az indulatszó: hehe!;
hahota, haholát, szélesebb kedvre mutató kitörése a
kedélynek, megfelel neki a tárt szájjal ejtett indulatszó ha hal; kaczag, kactagás, a hahotánál annyiban
erősebb, mennyiben a k torokbang keményebb a hnál; röhög, tisztátalan, rekedt, erős torokhang, mely
legidomtalanabb, vagy ostobaságra mutató, nyers kedélyi kitörés, és hasonló az örülő lónak hangjához,
midőn pl. az abrakot hozzák neki, vagy eltávozott,
elveszett csikaját megtalálja.
MOSOLYG, 1. MOSOLYOG.
MOSOLYGÁS, (mos-oly-og ás), fa. tt. mosolygds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A kedélynek saját-

ságos állapota, midőn valaki mosolyog. Motolygét
által mutatott nyájattág. Ghbtyot motolygát. SteUí,
fájdalmat motolygát.
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„És láng vala sóhajtása,
Felhős hajnal mosolygása."
Kisfaludy S.

'

„Zöld erdő súgása,
Vadgalamb szólása,
A szegény legénynek
Szája mosolygása."
Népdal
V. ö. MOSOLYOG.
MOSOLYG 0, (1) (mos-olyog-ó) mn.tt mosolygó-t,
tb. —k. Aki vagy ami mosolyog. Motolygó ajk, adj,
árét, nemek. Világot felhőnek, motolygó menyecskének
nem jó hinni. (Km.). Motolygó ellenségnél nincs értőtmatabb. V. ő. MOSOLYOG.
MOSOLYGÓ, (2), puszta Szabolcs m.; helyrMosolygó-ra, —n, —ról.
MOSOLYODÁS, (mos-oly-od-ás) fa. tt motolyodát-t, tb. —ok. Mosolyra fakadás. Elmotolyodát.
V. ö. MOSOLYODIK.
MOSOLYODIK, (mos-oly-od-ik) k. m. mosolyodlám, —tál, —ott. Arczáu, különösen ajakán a kedélynek azon nyilatkozata keletkezik, melyet mosolynak nevezünk; mosolyra fakad. Ezen ige az illető állapot kezdetére , vagy egyszerűségére vonatkozik, i
különbözik tőle a mosolyog, mely az állapot tartósságát, folytonosságát jelenti. Nem mind barátod, a b'
rád mosolyodik. (Km.). Leginkább használtatik el igekötővel. Valamin elmosolyodni.
MOSOLYOG, (mos oly-og) őnh. m. motolyoftam, —tálv.mosolyg-ottam,motolyg-ottál, mosolyg-otL,
htn. —m v. motolyg-ani. Ajakait folytonos mosolyra
egyengeti. Kresznerics értelmezése szerént úgy teu,
minthaajakait mosná, öblögetné. V. ö. MOSOLY. Aydjcuan, tneliden, stdnakotólag, fájdalmam*, g&tyosm
mosolyogni. Rámosolyogni valakire. Még a steau ü
mosolyog. Átv. értelemben mondják bizonyos szép
külsejű tárgyakról, melyek mintegy kínálkoznak. Eu*
nép almák csak úgy mosolyognak át emberre. Költői
nyelven : mosolyog a ttep tavast, a kies mező, a szelíd
hold stb.
n

Megszűnt minden fn valóm,
8 mosolygott a fájdalom."
Kisfaludy S.

„Keszthelyi partnak evez ladikom, mosolyognak
élőmbe
A szeretett tájék öblei s árboczai."
Berzsenyi.
MOSÓMALOM, (mosó-malom) ősz. fa. Malomféle gép vagy készület a bányákban, mely által ai
érczrészeket az idegennemüektől elválasztják s megtisztítják.
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MOSOMEDVE, (mosó-medve) ősz. fn. A medvék neméhez tartozó vadállat Amerika melegebb tartományaiban, melynek guru, bodros szőrű farka s
hoMzn hegyéé orra van. Nevét onnan kapta, hogy
minden eledelét, mielö'tt megenné, vízbe mártogatja,
s talpával megdörzsöli, mintha kimosná. (Ursus
lotor).
MOSÓN, MOSONI, 1. MOSONY, MOSONYI.
MOSÓNÉ, (mosó-né) fn. ti mosónét. Szabatosan
azt tenné: mosó ember neje, azonban a közéletben
,moBÓnő' értelemben használtatik.
MOSÓNŐ, (mosó-nő) ősz. fn. Nőszemély, ki fehérneműek mosásával foglalkodik, s keresi kenyerét.
MOSONY, (mos-ony), fn. tt. Mosony-t, helyr.
—iá, —tön, —bál. Mezőváros a Dunának azon ága
mellett, mely Pozsonytól Oyőrfelé foly. A gabonakereskedésnek ezelőtt egyik fő rakhelye. Minthogy
mind e városnak vidéke, mind a róla nevezett vármegye jobbára sík, vizenyős, illetőleg mocsáros területet foglal el: legvalószínűbb, hogy gyöke mos rokon a moc« mocsár szókkal. Németfii Wieselburg, hihetőleg ám. Wiesenburg. Adelung szerént a wieten
szóban a nedvesség alapfogalma rejlik. Van ilynevü
fáin is Erdélyben, a székelyföldi Maros székben.
MOSONYI, (mos-ony-i), mn. tt. mosonyi-t, tb.
—ok. Mosonyból való, oda tartozó, arra vonatkozó
itb. Mofonyi gabnakeresfcedök, raktárak. V. ö. MOSONY.
MOSONY VÁRMEGYE, (Mosony-vármegye),
ÖBZ. fn. A Dunántúli kerülethez tartozó vármegye,
mely Pozsony, Győr, Sopron vármegyék, és Ausztria
között fekszik. V. ö. MOSONY.
MOSÓPÉNZ, (mosó-pénz) ősz. fii. 1) 1. MOSÓBÉR. 2) Azon pénz, melyet valaki mosás fejében
szerződött bér gyanánt szolgájának fizet. Itt a cselédekre nem matatnak, hanem mosópéntt adnak nekik.
MOSÓPUTTON, (mosó-puttón) ősz. fn. Ásványok mosására használt puttón, kivált a gáliczhutákban.
MOSÓRONGY, (mosó-rongy) ősz. fn. Rongyféle
kelme-szövet, melyet különösen az edények mosásánál súrolásra, terelgetésre stb. használnak.
MOSÓSZÉK, (mosó-szék) ősz. fn. Négy magas
lábon álló, hosszúkás padféle állvány, melyre a kutak mellett, vagy a patakok-, folyók-, tavakban mosók a megáztatott gorombábbnemfi ruhát ráfektetik,
s ide-oda forgatva mosófával veregetik. Különbözik:
Szapulóuék.
MOSÓSZÍV ÁCS, (mosó-szivacs) őse. fn. Szivacs, melynek különösen mosásra, mosdásra veszik
hasznát, pl. a kis gyermekeknél, a fürdőben stb.
MOSÓTA, (mos-ó-ta), fn. tt mosótá-t. 1) A bányaintezetekben azon épület, melyben az érczeket,
nevezetesen a fémeket mossák. 2) A folyók zátonyain ásón helyek, hol az úgynevezett aranyaszok
aranymosással foglalkodnak.
AKAD. BA8T fZÓTA* IV. KÖT
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MOSÓTEKNÖ, (mosó teknö) ősz. fo. Teknő,
melyben mosni szoknak, különböztetésül másféle, pl.
sütőteknőtől. Bükfából kivájt, destkákból ragasztott
motóteknS.
MOSÓTEKNÖKE, (inosó-teknöke) ősz. fn. Kis
teknő, melynek ruhamosásra veszik hasznát Van ilyféle teknőjök az érczmosóknak is.
MOSÓÜST, (mosó-üst) ősz. fn. Üst, vagy rézvagy vasfazék, melyben a szennyes ruhát mosás előtt
lúgos vízzel kifőzik.
MOSÓVÍZ, (mosó-víz) ősz. fn. Víz, melylyel
mosnak. Mosóvimek jobb a* esSlé, ésfolyóvü, mint a
kútvíz. Mosóvizet a Dunából hotatni.
MOST, (uia-s-t), időhatárzó. Jelen, legújabb,
legutolsó időben, e pillanatban. Ellentétei az elmúltra
nézve : akkor, atelött, hajdan, múltkor stb., a jövőre
nézve: ezután, utóbb, később, jövőben stb. Nem úgy
van most, mint volt régen. (Népd.) Akkor és most,
nagy a különbség. Mott i», ezután it. Határozatlan
ellentéte: máskor. Mott nem lehet, majd máskor. Fölveszi a határvető ig ragot: mostig, pl. tegnaptól
mattig nem ettem egy falatot. Elejétől mostig. E szó
mind tájdivat mind a régi nyelvemlékek szerént mást,
mely nem egyéb, mint a jelen időt jelentő ma (hódié,
nunc) származéka. V. Ö. MA. Mi képzését illeti, a
ma gyökből egyszerű * képzővel lett az elavult más
melléknév, innen pedig t képzővel a határzó matt,
mint örömest, vegyest, képest, az elavult elestt stb.
Hogy az ősi nyelvben egyszerű mássalhangzók ódaragasztása által és pedig a gyök véghangzójának
megnyújtása nélkül is képződtek új szók, több példa
van rá, ilyenek tol, tost, a tó; tesz, vés*, lest, megy,
hitt, vist, a te, ve, le, me, hi, vi; — rom, rost, roskad,
rostán a ró gyökökből stb. E hasonlat szerént hangzik röviden a mást is.
MOSTAN, (ma-s-t-an), időhatárzó. Értelmére
nézve 1. MOST. Az an hangzatossági toldalék, nem
képző, épen úgy, mint a régeníen, hajdantan ido'határzókban. Ezen alakban hajlandób is a ragok fölvételére, ú. m. mostariig, mostanra, mostantól, mostani,
mostanság, mostanában.
MOSTANÁBAN, (ma-s-t-an-a-ban) ih. Mostani
időben.
MOSTANI, (ma-s-t-ani), mn. tt moslani-t, tb.
—ok. Jelen időbeli, jelen pillanatnyi. Mostani állapotunk nem a legkedvezőbb'. Mostani magad viseletével megelégszem. MUyen a mostani kor a régiheg
képesti
MOSTANIG, (ma-s-t-an-ig, ih. Jelen időig, a
jelen pillanatig. Mind mostanit/ nem tudunk felőle
semmit. Égést mostanig dolgottam.. Tegnaptól mostanig folyvást esik át esS.
M08TANIGLAN, (ma-s-t-an-ig-lan), nem egyéb
mint nagyobb nyomatosság, vagy hangzatosság végett megtoldott mostanig, l ezt
MOSTANKOR, (moatan-kor), ősz. fn. és ih.
Mint fii. tárgyesete: mo»tankor-t, tb. —ok; hanem e
40

G27

MOSTANKORI

MOSTOHA

helyett szokottabb a mostani vagy mát kor. Mint ih.
azt jelenti: mostani korban vagy időben.
MOSTANKORI, (raostan-kori) ősz. mn. A mostani korból való, mostani korral járó, mostani korhoz
illesztett.
MOSTANRA, (ma-s-t-an-ra) ih. Jelen időre,
ezen korra. Mostanra mondta, hogy itt legyek.
MOSTANSÁG, (ma-s-t-au ság) tájdivatos ih., a
szokottabb mostan helyett.
„Én nem tudom, e nép mire
Gyűl mostanság."
Arany J. (Buda halála).
Fölvesz némely ragokat is: mostanságig, mostanságbán, mottansággal. V. ö. MOSTAN.
MOSTANTÓL, (ma-s-t-an-tól). \fogea v. ketdve
szókkal egyesülve használtatik, s ám. a jelen időtől.
Mostantól fogva vigydzóbb leszek. Mostantól kezdve
hat Miig fürdőket használok.
MOSTIG, (ma-s-t-ig) ih. A jelen időig. Máskép :
mottanig.
MOSTOHA, (most-ha) 1. a czikk végén); mn.
tt. és fn. rn.oitoha.-t. 1) A szülők és gyermekek közti
rokonságviszonyra vonatkozva, mostoha apa azon férfi,
ki a gyermeknek édesanyját az édesapa halála után
elvette, mostoha anya azon nő, ki a gyermek édesanyjának halála után annak apjához ment férjhez.
Mostoha gyermek ám. a nőnek előbbi férjétől nemzett,
vagy a férjnek elébbi nejétől szült gyermek. 2) A
testvérek közti rokonságot illetőleg, mostoha testvérem,
a mostoha apának vagy anyának az előbbi házasságból lett gyermeke. Ez értelemben a mostohák között
semmi vérrokonság nincsen. 3) így nevezik azon
szülötteket is, kik egy apától, de más-más anyától,
vagy egy anyától, de más-más apától származtak.
Az előbbiek apui testvérek, anyui mostohák, az utóbbiak anyui testvérek, apui mostohák ; némctesen szólva:
féltestvérek. A mostoha név a rokonság mellékágaira is
alkalmaztatik, pl. mostoha nagybátya v. nagynéne, ám.
a mostoha apának vagy mostoha anyának férfi vagy
nötestvére. 4) Azon lélektani tapasztalatnál fogva,
mely szerént a mostohák nem viseltetnek gyermekeik
iránt oly szeretettel és gyöngédséggel, mily lyel .az
édes szülék: a mostoha jelent szeretetlent, gyöngédtelent, hideg, keményszivüt, különösen ilyen anyát. Innen a népszerű közmondás: Egy jó mostoha anya
volt, ott is át ördög elvitte.
„Édes Katóm, ki se jöhetsz te tán soha.
Úgy becsukott az a guta vén mostoha."
Csokonai.
5) Képes kifejezéssel ám. rósz, gonosz, ellenkező.
Mostoha időket élünk. Mostoha sorsra jutottunk. Mostoha ttwencse.
Németül a mostoha stief, mely Adelung véleménye szerént jelent oly valamit, mi a valódinak,
igazinak ellentéte, tehát ál, hamis, valótlan. Görögül
a mostoha anya (itjtQVtú és mostoha apa
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amaz némi gúnyos csipősséggcl ám. anyácska; hasonló jelentés rejlik a tót mactocha szóban, mely
nem egyéb, mint a mátka (anya) kicsinlése v. kévétlése. Latinul nővérca, mely, úgy látazik, azt akarja
jelenteni, hogy a mostoha valami új, s ellentéte a réginek, mintha volna novelea, novella t. i. mater. Valószínűleg a magyar mostoha szóban is ezen alapfogalom
rejlik, miezercnt törzsöké volna a jelen, legújabb
időt jelentő most, Mátyusfőldén moslha, tehát mottha
anya. Ha itt a ha ám. a valaAo, mindcnAa, néha, sóha, idöhatárzókban létező ha, úgy mostoha annyit
tenne, mint mostani időbeli, ellentétben a régi, a
megholt, az elmúlt apával vagy anyával. Tájdivatosan még : mostoha, mustaha, mostoha. A közép a v.
o csak könnyebb kiejtésre szolgál segédül.
MOSTOHAFIVÉR, (mostoha-fi-vér) ősz. m. L.
MOSTOHATESTVÉR alatt.
MOSTOHÁI, (most-ha-i), mn. tt. mostohai-t, tb.
—át. 1) Mostohának szokása szerént való. Mottókat
bánásmód, keménység, szigorúság, szeretetlenig. V. ő.
MOSTOHA. 2) Mostohát illető, ahhoz tartozó stb.
Mostohái javak.
MOSTOHÁLKODIK, (most-ha-al-kod-ik), k.
m. mostohálkod-tam, —tál, —ott. Mostoha apa vágj'
anya gyanánt bánik a gyermekekkel. Átv. ért mondjuk a kedvezőtlen időről, sorsról, szerencséről. V. ö
MOSTOHA.
MOSTOHÁN, (most-ha-an) ih. Mostoha szülék,
különösen mostoha anya módjára, azaz gyöngédtelenül, keményen, szeretet nélkül. V. ö. MOSTOHA.
MOSTOHANÖVÉR, (mostoha-nővér) ősz. fo.
L. MOSTOHATESTVÉR alatt.
MOSTOHASÁG, (most-ha-ság) fn. tt. mostokság-ot, harm. szr. — a. Gyöngédtelenség, szeretetlenség, mely a mostoha szülék ilyetén tulajdonságából
hasonló. Átv. ért. időnek, sorsnak, szerencsének nőttohasága, ám. kedvezőtlen állapota, minemüscge. V.
ö. MOSTOHA.
MOSTOHASÁGOS , (most-ha-ság-os) mn. tt
moslohaságos-t v. — át, tb. — át. Nyomatékosabb
kifejezése az átv. értelmű mostoha szónak, ám. igen
kedvezőtlen. Mostohaságot idők.
MOSTOHÁSKODIK, (most-ha-as-kod-ik) Üsd
MOSTOHÁLKODIK.
MOSTOHATESTVÉR, (mostoha-test-vér) ősz.
fn. 1) Oly testvér, akinek vagy apja vagy anyja nekem
(a másiknak) mostohám; különösebben ha férfi '•
mostohafivér-nz\i, ha nő: mostohanöv'ér-nek hívatik. 2)
L. MOSTOHA, 2).
MOSTOHÁUL, (most-ha-ul) ih. Mostohák
módjára, gyöngédtelenül, szeretetlenül, ellenkezőleg,
kedvezőtlenül. V. ö. MOSTOHA.
MOSZ, elvont gyöke moszt, és egyik értelemben moszat szóknak és származékaiknak. Rokon egy
részről mocs gyökkel, más részről majn törzsökkel,
(,majszol' szóban), és mutz gyökkel ^műszol* szóban)MOSZAT, (mosz-at, illetőleg: moh-oz-at), &•
tt. moszat-ot, harm. szr. —ja. 1) A lopvanöszők

629

MOSZATOS—MOT

MOTESICZ—MOTOZÁS

seregéből való növénynem, melynek némely fajai,
mint a lapony, zuzmó, esöbibircs, tmrjag, kitetsző termésű vagy gyümölcsüek, más fajai, mint a pSrs,
kocsony, zákány, vizfonál, ki nem tetsző gyümölcaüek.
Elemére nézve legrokonabb hozzá ez értelemben:
moh. 2) L. MASZAT.
MOSZATOS, (mosz-at-os) mn. tt. moszatos-t v.
—át, tb. —a*. L. MASZATOS.
MOSZKA, fn. és mn. tt. moszká-l. Azon keletéjszaki szláv nép neve Európában, melyet másképen
orosz-ősik, nevezünk. A maszka név Moszkva nevű
régi fővárosuktól vétetett.
MOSZKAGÉM, (moszka-gém) ősz. fn. 1. DOBOSGÉM.
MOSZKAORSZÁG, (moszka-ország) ősz. fn.
Széles ért. oroszbirodalom. Különösen azon tartomány, melynek fővárosa Moszkva.

MOTESICZ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Trencsin m.; helyr. Moteticare, —én, —röl.
MOTKÓ-SZENTKERESZT, falu Liptó m.;
helyr. —Szentkereszt-re, —én, —röl,

MOSZKAPRÉM, (moszka-prém) ősz. fn. Szűcsök nyelvén ám. mint moszkák módjára készített
prém, báránybőrből.
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MOTOL, (mot-ol) önh. m. motol-t. L. MOTOZ.
MOTÓLA (mot-ól-a) fn. tárgyeset : motólát, 1.
MATÓLA.
MOTÓLÁL, 1. MATÓLÁL.
MOTONOZ, (mot-on-oz) önh. m. motonoz-tam,
—tál, —ott, pár. —z. Kezeit ide-oda jártaivá, mozgatva, tapogatódzva keres valamit. A tőiéiben majd
fél óráig motonozott míg süvegére lelt. Valakinek útjában ténfereg. A helyett, hogy a dologban segítene,
mindég csak előttem motonoz. (Tájszótár). Rokonértelmü vele a hangutánzó kotonoz; valamint ,motorász' szóval: ,kotorász'. Gyöke a mozgást jelentő
mot, melyhez rokon moz.

MOTORÁSZ, (mot-or-ász) önh. m. motorász-tam,
— tál, —ott, pár —tz. Kezével tapogatódzva, különösen bizonyos üregbe, pl. zsebbe, erszénybe, zacsMOSZKAUL, MOSZKÁUL, (moszka-ul) ih. kóba nyúlva keresgél. Ugyan ezen értelmű a kotorász.
Moszkák nyelvén, oroszul. Maszkául érteni, beszélni, Gyöke mól, melyből lágyabb képzővel mololász, s keinti.
ményebbel motorász származott. A székelyeknél :
MOSZKOVA, MOSZKVA, fn. tt. Moszková-í v. matarász. V. ö. MOT.
Moszkva-t; helyr. Moszkvá-ba, —bán, —ból. Az
MOTORÁSZÁS, (mot-or-ász-ás) fn. It. motoráorosz birodalomnak régi fő- s az orosz czárnak mászás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tapogatódzva, külösodik székvárosa.
nösen valamely üregbe, pl. zsebbe, erszénybe nyúlva
MOSZT, (mosz-t) fn. tt. moszt-ot, harm. szr.
keresgélés.
—ja. 1) Mocs, mocsok, piszok, melyből lett mosztoMOTORRAL, (mot-or-ka-al) gyak. önh. m. molódik. Rokon maszat szóval s műszol igének mitsz
tvrkál-l. Kezeit jártatva, valamibe nyúlva s ott tapogyökével. 2) Kriza J. szerént a székelyeknél ám.
gatódzva keresgél. Máskép : motorász.
mosztalék v. morzsalék. 3) A gyümölcsnek belcsutMOTORKÁLÁS, (mot-or-ka-al-ás) fn. tt. motorkája, torzsája, máskép: mosztika (Szabó D.)
kálds-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Tapogatódzva keMOSZTALÉK, 1. MOSZTOLÉK.
resgélés.
MOSZTIKA, j(mosz-t-i-ka) fn. tt. mosztikát. L.
MOTORNYA, (mot-or-nya) fa. tt. motornydt.
MOSZT, 3).
Szabó Dávid szerént ám. holmi szemetes töredék,
MOSZTOL, (mosz-t-ol) áth. m. mosztol-t. A gazzal kevert szalmatőrek. Valószínűleg itt oly gizgaz
székelyeknél ám. elmorzsál, megzúz. Megmosztolja értetik, melyet vagy kézzel, gereblyével, villával komint a fogatlan vénasszony a török bitzál. (Tájszótár). tortak öszve, vagy milyet az árvíz a partokra kibány.
„A megmosztolt gerezdekről a kertész észrevette, E szerint egy eredetű motoráss, és rokon kotorász
hogy ott valakinek lenni kell." (Székely népmese. igével.
Kriza J. gyűjt) Máskép: maszkától. V. ö. MOSZ
MOTOVILCZ, falu Vas m.; helyr. MotovUcz
gyök.
rá, —ön, —ról.
MOSZTOLÉK, (mosz-t-ol-ék) fn. tt. mosztolékot.
MOTOZ, (mot-oz) áth. m. motoz-tam, —tál,
Kriza J. szerént a székelyeknél ám. morzsalék; a — ott, pár. —z. Tapogatva keres, vizsgál, kutat vagyümölcsnek elhányt héja s rohadt darabjai. Egér- lamit. Különösen holmi árukat, vagy egyéb ingó jómotztolík, egér által apróra őrölt, rágcsált gabona- szágokat sorról sorra felhányva, szemügyre vesz. A
vagy kenyérrészecskék.
harminczadokon, vámvonalokon megmotozni az áruláMOSZTOLÓDIK, (raosz-t-ol-ó-d-ik), belsz. m. dákat, ás utasokat. Kimotozni az elrejtett irományokat.
mosztolód-tam, —tál, —ott. Mocskolódik, piszkoló- V. ö. MOT, MOTOZIK.
dik, maszatosodik. Gyöke mosz rokon a mocs, maszat,
MOTOZÁS, (mot-oz-ás) fn. tt. molozás-t, tb.
mtuzol szókhoz.
—ok, barm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valaki
MOT, elavult vagy elvont gyök, melyből motol, tapogatódzva keres, vizsgál, kutat valamit. Motozás
motóla, motonos, motoz, motozik, motorász, motyog ' végett megállítani az áruszállító szekereket. V. ö. MOszármaznak. Alapfogalom mindezekben a mozgás, > TOZ. 2) Szenvedő állapot, midőn valamely állat, kümiért mot (másképen mát) gyökhöz legközelebb áll lönösen a juh megzabál, s ennek következtében vomoz; szanszkritul math ám. mozgat.
naglik, reszket, ide-oda forog, molozik.
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MOTOZIK, (mot-oz-ik) k. m. motot-tam, —M,
— ott, pár. —sál. Mondják különösen juhról, midőn
gyomorterhelés, zabálás következtében ronaglik, rángatódzik, vagy épen megdöglik. A kövér, vitet legelőtől megmotoztak a juhok. Alkalmazzák emberre is,
kivált megvetöleg, vagy átkozólag szóira, s ám. csömörlik. Motozzál meg bek ! Gyöke mot, a mozgás fogalmát fejezi ki.
MOTOZÓ, (1), (mot-oz-ó) fa. tt. motozó-t. Pénzügyőrségi tiszt vagy szolga, ki a harminczadokon,
vagy vámokon átkeld árukat s idegen földről hozott czikkeket megkutatja, megvizsgálja. V. Ö.
MOTOZ.
MOTOZÓ, (2), (mot-oz-ó) mn. Csömörbajtól
vonagló, hánykolódó. Motozó birka. V. ö. MOTOZIK.
MOTRING, fii. 1. MATRING.
MOTSZAN, MOTSZANÁS, lásd: MOCZCZAN,
MOCZCZANÁS.
MOTY, 1) Motyó gyöke; 2) hangutánzó, mely
egyszersmind mozgásra is vonatkozik a motyog származékban.
MOTYÓ, (moty-ó) fii. tt. motyó-t. Útravaló, és
pedig zsákba, tarisznyába, vagy akármely takaróba,
göngyölgetett holmi. Legközelebb áll hozzá : batyu.
Úgy látszik, hogy e szóban alapfogalom a gömbölyödés, gombolyodás, minél fogva gyöke moty rokon
bogy, mogy, bongy, bony gyökökhöz, valamint batu,
batyu, bugyor, podgyátz is közel állanak bogy-hoz;
melylyel ismét magas hangon : beyy, bengy is egyeznek. V. ö. BOGY, MOGY, BONY, BENGY.
MOTYOG, (moty-og) önh. m. molyog-tam, —tál,
—ott. Oly emberről mondják népies nyelven, ki valaminek végrehajtásában igen lassan halad, mintha
csak motonozna, motorászna. A ty hangban némi
gúny is látszik rejleni, mintegy a cselekvésbeli lágyság, puhaság, hanyagság kifejezéséül. Minthogy pedig a totyog igével szeret együtt járni: totyog-molyog,
e rokonságnál fogva némi hangutánzásra is vonatkozik.
MOTYOGÁS, (moty-og-ás) fn. tt. motyogást, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valaki motyog.
MOYS, falu Trencsín m.; helyr. Moyt-ra, —ön,
—ról.
MOZ, elavult vagy elvont gyök, melyből a gyakorlatos motog, mozgat, továbbá, mozdít, motdúl, és
ezek származékai erednek. Alapfogalom benne a
veszteglésnek ellentéte, vagyis, a nyugvó helyzetnek
megszűnése. Ami mot vagyis mozdul, mozog, az az
előbbi helyzetét odahagyja, vagy hagyogatja és így
a nyugvóponttól vagy végképen, vagy váltakodva távolodik, miszerént mellékfogalomképen a továbbra
haladás, távolodás értelme is lappang benne. Gyökelemre és jelentésre nézve megfelel neki a szanszkrit
math (mozgat), latin movto, moto.
MOZAIK, fn. tt. mozaikot. Közvetlenül a franczia motaXque után képzett szó, s jelent oly képmiivet, melyben az alakok festett kő- vagy üvegdarabkákból mesterségesen vannak öszverakva és ábrázolva. Középkori latin nyelven: opus musivwn, görög

nyelven : ftovfftTor, mely a régi görögöknél mának
templomát, továbbá akadémiát stb. jelentett, melyből vették át a ,muzenm' szót is.
MOZAIKARANY, (mozaik-arany) ősz. fn. Kénnel, higanynyal és hugyaggal vegyített czin, mely
sárga szine miatt az aranyhoz hasonló, s melynek
festésre és írásra szokták hasznát venni.
MOZAIKEZÜST, (mozaik-ezüst) ősz. fn. Czin,
keneny és higanyból készített vegyítek a festőkuél.
MOZAIKFESTÉS, (mozaik-festés) ősz. fn. A
festészetben mozaikszerü eljárás; vagy maga az ily
mű is.
MOZAIKMÜ, (mozaik-mű) ősz. fn. L. MOZAIK.
MOZDÍT, MOZDÍT, (moz-d-íj) áth. m. m«dií-ott, pár. mozdíts, htn. —ni v. 4-on». Valamely
veszteglő testet arra kényszerít, hogr nyugvó helyét
odahagyja, hogy más helyre jusson, vagy más irányt
vegyen. Aki jár, felváltva mozdítja lábait. Úgy nü,
hogy ttempüláját tem mozditja. Oly beteg, hogy kttfl
sem képet mozdítani. E terhet szekeret két ló tem motdüja meg. A követ elmozdítani az útból. A* atttalt
előbbi helyére vittzamozdtíani. A karót kimozdítani a
földből. Átv. ért. valamely erkölcsi dolgot, vagy személyes állapotot veszteglő helyzetéből kivesz. Elő
mozdítani valamely ügyet, személyt. Nem el&re, hantm
hátramozdítja szerencsénket. V. ö. MOZOG.
MOZDÍTÁS, MOZDÍTÁS, (moz-d-ít-ás) fn. tt.
mozdítds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit, r. valakit nyugvp helyének elhagyására késztenek.
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MOZDÍTATLAN, MOZDITATLAN, (moi-d-ítatlan), 1. MOZDÍTLAN.
MOZDÍTHATATLAN , MOZDÍTHATLAK,

(moz-d-ít-hat-fat]Ian) mn. tt. motdtíhatatlan-t, tb.
—ok. Amit vagy akit mozdítani nem fehet, pl. ami
bizonyos helyhez ragadt,, vagy súlya a mozgató erőnél nagyobb stb. Átv. ért bizonyos kedélyi állapotban megrögzött, pl. makacs, nyakas, hajthatatlan,
véleményétől, szokásától semmikép el nem álló stb.
Határozóként ám. mozdíthatatlanul, meg nem mozdítbatólag.
MOZDÍTHATATLANUL,(moz-d-ít-hat-atIan-nl)
ih. Oly állapotban, melyben valami meg nem mozdíttathatik.

MOZDÍTHATLAN, 1. MOZDÍTHATATLAN.
MOZDÍTLAN, (moz-d-ít-lan) mn. tt mozdfila*-t,
tb. —ok. Amit meg nem mozdítottak, ami nyugvó
helyén veszteg áll. A nagy bútorokat mozdíilatt állapotban hagyni. Határozóilag ám. mozditlanul.
MOZDÍTLANUL, (moz-d-ít-Ian-ul) ih. Mordítlsn
állapotban, a nélkül, hogy megmozdították rolni.
A terhet tsekér motdítlanul a kátyúban maradt.
MOZDÍTÓ, MOZDÍTÓ, (moz-d-ít-ó) mn. és fii.
tt. mozdító-t. Aki vagy ami mozdít. Mozdító erő. Sttrenctét előmozdító ajánlatok, pártfogótok. Mint fonér
jelent oly személyt, ki bizonyos ügynek folyását meg-
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kexdi, ki másokat rábír, hogy veszteglő állapotukat
elhagyják, a működének, hogy valamibe kezdjenek, stb.
MOZDONY, (moz-d-ony) fn. tt mozdonyt, tb.
—ok. Gép, erőmű, melynek rendeltetése valamit mozditni > mozgatni, pl. a gőzhajókon, a gőzkocsizáanál rtb.
MOZDUL, MOZDUL, (moz-d-úl) önh. m. motdúl-t. 1) Vesztegleni megszün, nyugvó helyét odahagyja, mozgó állapotba teszi magát Mozdulni lehet
a) betérőből, mint az állatok általán, b) külerőszak
következtében, mint a lelketlen testek, pl. mozdul a
szekér, midőn a lovak megrántják, mozdul a falevél,
midőn szél éri. Igekötőkkel: kimotdúl, meg-, elmozdul. 2) Átv. ért. kedélyi állapota változik, közönyös
lenni raegszün. V. ö. MOZOG.
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—ok. Ami vagy aki sem külső, sem belső erőnél
fogva mozdulni nem képes. Mozdulhatlan hegyek.
Mozdulhatlan inastakadt. Egyébiránt, ami magában
mozdulhatlan, az külerőnél fogva mozdulható lehet,
pl. a lelketlen testek. Átv. ért. igen tompult érzékii.
V. ö. MOZDUL.
MOZDULHATATLANSÁG, MOZDULHATLANSÁG, (moz-d-úl-hat-(atjlan-ság)," fn. tt. mozdulhatatlanság-ot. Mozdulhatlan állapot vagy tulajdonság.
MOZDULHATATLANUL, (moz-d-ul-hat [atjlan-nl) ih. Mozdulatlan állapotban, vagy módon.

MÓZES, 1. MÓZSES.
MÓZESFALU, .falu Szatmár m.; helyr. —faluba, —boa, —ból.
MOZGA, Göcsejben ám. mézga; Plauder Ferencz szerént pedig ugyanott csontvelőt is jelent

MOZDULÁS, MOZDULÁS, (moz-d-ul-ás) fn.
tt. mozdulát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. 1) CselekMOZGADOZ, (moz-og-ad-oz) gyak. önh. m.
vés, midőn valamely állat belengenél fogva helyét, v.
mozgadot-tam,
—tál, —ott, pár. —s. Ismételve, folyhelyzetét változtatni kezdi. Át ellenség mozdulását
éarevenni. A* Sr minden mozdulatra vigyáz, melyet a ton, gyakran, vagy kicsinyezve mozog.
MOZGADOZÁ8, (moz-og-ad-oz-ás) fn. tt moxfogoly tett. 2) Szenvedő állapot, midőn valamely veszgadozát-t,
tb. —ói, hann. szr. —o. Ismételt, gyateglő test knlerőnél fogva mozdul. Kerekek, gépek
kori, vagy folytonosan tartó mozgás.
mozdulása, falevelek mozdulása. V. ö. MOZDUL.
MOZGALMAS, (moz-og-al-om-ae) mn. tt mozMOZDULAT, MOZDULAT, (moz-d-úl-at) fn. tt.
mozdtlat-ot, hann. szr.— a. Maga az elvont értelemben galmas-t v. —át, tb. —ok. Mozgalmat magában fogvett mozdulás, mint tény. Minden mozdulatából kitet- laló ; mozgalommal teljes. Mozgalmas idők.
MOZGALMASSÁG, (moz-og-al-om as-ság) fn.
tük, hogy indulatos ember. Helyéből egy mozdttlntot
tt
mozgalmasság-ot.
Mozgalmas állapot vagy tulajnem tett. Kedélyre vonatkozva ám. egy-egy változat
donság.
a nyugvó kedélynek állapotán.
MOZGALMI, (moz-og-al-om-i) mn. tt. mozgalMOZDULATLAN, MOZDULATLAN, (mozmi-1, tb. —ok. Mozgalomra vonatkozó.
d-úl-attan) ron. tt mozdulatlan-1, tb. —ok. Veszteg
MOZGALOM, (moz-og-al-om) fn. tt mozgalmat,
maradó, nyughelyét, vagy helyzetét nem változtató.
barm. szr. —a. Átv. ért divatozik, s ám. bizonyos
Mozdulatlan hegyek, szikladarabok. Különösen mozgéélénk járáskelés, mely rendkívüli érdekből szokott
kony testekre vonatkozólag, ami a külső erőnek hieredni, különösen, a kedélyeknek szokottnál élénánya miatt veszteg marad. Mozdulatlan gépek, maikebb változatai. Lázadást, forradalmat megelőző moznak. Állatokat illetőleg, aminek mozgó inai veszteg
galmak. Vásári, ünnepélyt mozgalom. Az iparban,
állapotban vannak, különösen, magát helyhez kötő,
kereskedésben különös mozgalmat venni észre. Az alapmakacs, tanya stb. Mozdulatlan esOkSnySs ló. Mozduértelemnek nagyobb terjedelmet kölcsönöz, mint
latlan henye. Átv. ért közönyös kedélyü, kinek nyumozgás.
galmát semmi sem zavarja meg; továbbá föltételeiMOZGÁS, (1), (moz-og-ás) fn. tt mozgás-t, tb.
ben állhatatos, szilárd. Határzóként ám. mozdulatlanul.

—ok, harm. szr. —a. Szenvedő vagy cselekvő álla-

MOZDULATLANSÁG, (moz-d-nl-at-lan-ság) fn. pot, midőn valami vagy valaki mozog. Igével mozgása.
tt mozdttlatlantág-ot, barm. szr. —a. Tulajdonság, Kezek, lábak mozgása. Levegőnek, víznek mozgása.
melynél fogva valami v. valaki mozdulatlan állapotban Beteg embernek, dolgozó kézmivesnek mozgása. Mozlétezik, különösen, mely szerént önerejénél fogva moz- gásba jönni. Valamit mozgásba hozni. Moztani ért. egydulni nem képes. Átv. ért. kedélyi közönyösség vagy szerű, egyenletesen sebesedS, lassúdé, oszvtteit stb. mozgás.
bizonyos kedélyi állapotban megrőgzöttség, átalkoMOZGÁS, (2), (méz-ga-as) mn. tt. mozgás-t v.
dottság; szilárdság. V. ő. MOZDULATLAN.
át. tb. —ok. Göcsejben ám. mézgás. Tavaszkor
MOZDULATLANUL, (moz-d-ül-atlan-ul) ih.
Veszteg maradva, se kül-, se betérőnél fogva helyét
vagy helyzetét, vagy irányát nem változtatva. Kedélyre és akaratra vonatkozva, ám. mint közönyösen,
meg nem indulva; a feltétel mellett állhatatosán,
•zilárdan. V. ö. MOZDULATLAN.
MOZDULHATATLAN, MOZDULHATLAN,
(mos-d-nl-hat-[at]lan) mn. tt. motdulhatatlan-t tb.

mozgatok a fák. Mozgás cseresznye-, baraczkfák.
MOZGAT, (moz-og-at) gyak. áth. m. mozgattam, —tál, —ott, pár. mozgass. Valamit mozgóvá
tesz; eszközli, hogy valami mozogjon. A szél mozgatja a faleveleket. Nagy fát mozgatsz. (Km.). Az égi
testeket láthatatlan erő mozgatja. Némely gépeket ember( kéz, némelyeket vtz, vagy gSz stb. mozgat. V. ö.
MOZOG.
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MOZGATAG, (moz-og-ad-ag) mn. tt motgaiagot. L. MOZGÉKONY.
MOZGATÁS, (moz-og-at-ás) fa. tt. mozgatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Működés, mely valamit
mozogni késztet A mozgó tárgynak nevére! őazvetett szót alkothat, mint: famotgatdt, lábmozgatás, fülmozgatás. V. 8. MOZOG.
MOZGATHATATLAN, MOZGATHATLAK,
(moz-og-at-bat-[at]lan)mn.tfcmoz<7a<Aa<o/Zan-í,tb.—ok.
Amit mozgatni nem lehet. Mozgathat át Ián agg tölgy.
Határozóként nm. mozgathatatlanúl.
MOZGATÓ, (moz-og-at-ó) mn. tt. mozgató-t.
Aki vagy ami mozgat valamit. Mozgató er8.
MOZGÉKONY, (moz-og-ék-ony) mn. tt. mozgéleony-t, tb. — ok. Ami természeténél, alkotásánál
fogva mozogni hajlandó, ami könnyen mozog. A falevelek mozgékonyak. A gép alkotásánál és rendeltetésénél fogva mozgékony. Atv. ért. sürgő, forgó, élénk.
Mozgékony városi nép.
MOZGÉKONYÁN, (moz-og-ék-ony-an) ih. Mozgékony állapotban, folytonosan mozogva.
MOZGÉKONYSÁG, (moz-og-ék-ony-ság) fn. tt.
mozgékonyság-ot, harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél fogva valami vagy valaki mozgékony. Különösen,
élénkség, fürgeség. V. ö. MOZGÉKONY.
MOZGÓ, (moz-og-ó), mn. tt. mozgó-t. Ami
bel- vagy külerőnél fogva mozog. Az állatok mozgó
lények. Szüntelen mozgó gép. Mozgó falevelek. Széltől
mozgó faágak. Mozgó sereg, tábor, azt tenné : sereg,
mely útban, menőben van; de katonai műnyelven :
mely elindulásra, menésre, hadviselésre el- és felkészült. Mozgó hid, melyet föl lehet szedni s
odább szállítani. Mozgó ideg, mint az állati mozgás
szerve.
'
MOZGOLÓDIK, (moz-og-ol-ó-d-ik) belsz. m.
mosgolód-tam, — tál, — ott. Bizonyos szenvedés vagy
kényelmetlenség, vagy nyugtalanság miatt folytonozan ide-oda mozog. Viszketege miatt szüntelen mozgolódik. Átv. ért. kedélye nyugtalankodik. A nép valamit forral, mert nagyon mozgolódik.
MOZGONY, (moz-og-ony) fn. tt. mozgony-t, tb.
—ok. Általán fölcserélik mozdony szóval; de ,mozgony' (,mozog' szóból alkotva) inkább oly müvet
vagy gépet jelent, mely magától mozog vagy látszik
mozogni, különösen ami mást semmi esetre nem mozdít, pl. az óramű; ,mozdony' pedig mosd törzsénél
fogva alkalmazható mind arra, ami maga ,mozd'-úl,
mind arra a mi ,mozd'-ít.
MOZGONYMÍVES, (mozgony-míves) ősz. fn.
Mozgonyokat készítő míves, gyáros.
MOZGÓSÍT, (moz-og-ó-s-ít) áth. m. mozgóstíoU,
htn. —ni v. —ani. Mozgóvá tenni; különösebben
katonai műnyelven: indulásra, hadviselésre el- és
felkészíteni, képessé tenni. (Mobilisiren).
MOZGOSZEE, (mozgó-szer) ősz. fn. L. MOZGONY.
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MOZGÓVÁTÉTEL, (mozgóvá-tétel) öu. fa.
A katonai műnyelven mozog hatóvá, azaz elindulásra,
hadviselésre képessé tevéé. V. ö. MOZGÓSÍT.
MOZOG, (moz-og) gyak. önh. m. mozog-lam v.
mozgottam, —tál v. mozgottal, mozgott, htn. —m T.
motgani. Helyét vagy helyzetét folytonosan váltóitatja, pl. midőn lép, repül, száll stb. Ellentéte : ventegel, nyugszik, pl. midőn valami egy helyen áll, fék
szik, hever stb. Mozog az óramutató, midőn az ón
jár. Mozognak a 'tgép kerekei. Mozog a dobogó stk.
Mozog az erekben a vér. Az állatok önerejüknél fogta
mozognak. Nem mozog a kvél szél nélkül. (Km.). Ezen
igének gyöke moz, melyhez legrokonabb a latin mmto,
v. ö. MOZ. Népies nyelven néha elébe tétetik : izrg v.
itog, pl. izeg-mozog. Az ilyetén öszvetételekben az
első szó rendesen kicsinyítő, a második nagyító jelentéssel bir, miszerónt izeg ám. apró, mozog ám. nagyobb helyváltozásokat tegzen. V. ö. IZÉG.
MOZOGÁNY, (moz-og-ány) mn. tt. mozogáity-i,
tb. —ok, harm. szr. — a-v. —ja. Székely tájsrólás
szerént nagy testű, magas, vastag ember, mintha
mozgana alatta a fűid, mikor megyén. (Tájszótár).
Alsó Vágmelléken mozolány, máskép : matolány, kevés változtatással ellenkezőt jelent, tígymint hitvány,
satnya embert, melylyel rokon a ,mazna' szó is. L. ezt.
Különben a nyelvszokás a szók eredeti ős jelentését hol
tágasb, hol szélesb értelemben használja, pl. rogyna ázó
Mátyusföldön ám. csinos, tiszta, mintegy ragyogó;
ellenben Győr tájékán Kemeuesalon piszkos, rozoga,
hitvány; ebben mintegy a ,ragya* szóhoz hasonlítva
MOZOGHATÓ, (moz og-hat-ó) mn. tt. mow#
Itató-1. Ami önmagától mozogni képes; mert amit
egyedül kül erő hoz mozgásba, az szabatosan vére,
mozgatható. Egyébiránt e két kifejezés ugyanazon
értelemben is használtatik.
MOZOLÁNY, (inoz-ol-ány) mn. tt. mocoláay-t,
tb. —ok. Vágmclldki szó, ám. hitvány, satnya. Máskép : matolány.
MOZTAN, (moz-tan), ősz. fn. Tan, a testek
mozgásáról, illetőleg a testeket mozgató erőről.
MOZTÉR, (moz-tér) ősz. fn. Az erömuvészetben azon tér, melyben valamely test szabadon és
akadálytalanul mozog, pl. az óralógony az óratokban, a tengely a kerékagyban.
MOZZAM, (moz-u-am) fn. tt. mozzamot. Lásd
MOZZANAT.
MOZZAN, (moz-u-an v. moz-v-an) önh. m. nwt
san-t. Alig kezdett, s legott bevégzett mozgást tesz,
pl. mozzan az ember, midőn megijed ; mozzan a szék.
ha kevéssé megcsúszik. Meg sem mozzan. Különbözik
tőle: mozog, mely folytonosságra, s mozdul, mely »
mozgás kezdetére vonatkozik. V. ö. MOCZCZAX.
MOZZANÁS, (raoz-u-an-ás) fn. tt. mozsanás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Azoa állapot, midőn valami vagy valaki mozzan. A mfgijfdt ember mottanáta.
Földrengéskor három mozzanásl éreztünk.
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MOZSGÓ, mváros Somogy m.; helyr. Moxsgó-ra,
MOZZANAT, (moz-u-aii-at) fn. tt. mozzanat-ot,
harm. szr. —a. Azon idöszatocska, mely alatt bizo- — n, —ról.
MOZSON v. MOZSONY, l. MOSONY.
nyos mozzanás véghez megy. Megfelel neki a latin
momentum. A íánctlejíésben, énekben, zenében bizonyát
MÖCS, hangutánzó gyök mocskol szóban.
mozzanatokat (ártani.
MŐCSÉNY, falu Tolna m.; helyr. Möcsény-be,
MÓZSA, 1. MÓZSES.
—ben, —bSl.
MOZSÁR, fn. tt. mozsarai, harm. szr. —a. 1)
MOCSKOL, (möcs-k-öl) áth. m. mocskolt. ValaMély őblü, kannaforma edény, vasból, köböl, fából mely nedves, leves testet öezvegyür. Gyöke hangstb., melyben valamely kemény testet úgynevezett utánzó, valamint rokonai: r'ócskol, töcsköl, dömöcsköl,
tőrével vagy kótissal zúznak öszve. Réz, vas, kő, fa- zomScskSl.
mozsár. Mozsárban mákot fúrni. Gyógyszerészek moMÖCZ, hangutánzó elvont gyök möczörög
ttara. 2) Ágyuféle lőszer mely nagy mozsárhoz ha- szóban.
sonló, s melyből bombákat, gránátokat stb. szoknak
MÖCZÖRÖG, (möcz-ör-ög) gyak. önh. m. molőni. 3) Kisebbféle lőszer, melynek egyedül holmi czörög-tem, — tél, moczorgölt, htn. — ni v. möczörgeni.
mulatságos vagy inncpélyi durrogatásokra veszik Székely tájszólás szerént szerelmeskedve nyögdécsel
hasznát. Sz'ilretkor mozsarakból lödozni. Egyezik vele vagy susog. Gyöke hangutánzónak látszik, s alkatára
a latin mortaríum s az ebből lett német MSrser. Va- olyan, mint kuczorog, dödörög, zsizsereg, eustorog, melÓBziniien a mozsár is eredetileg morzsár volt. Ámbár lyek gyökei szintén hangutánzók. Ugyan a székevitatni nem akarjuk, hogy a mozsár mint eszköznek lyeknél módosítva: mözsörög.
neve eredetileg magyar volna: de azt bátran állítMÖG, MÖGÉ, MÖGŐL, MÖGÖTT, 1. MÉG,
hatjuk, hogy a morzsa, morzsol, mint hangutánzó a MÉGÉ, MEGÖL, MÉGÉTT.
magyarnak is sajátja, s hogy a mozsár v. morzsár
MÖGLET, (mög-let) fn. tt mögletet. Valaminek
(azaz morzsoló) és a morzsa, között nem csupán
mögötte
létező hely.
•
hangi, hanem valóságos tárgyi rokonság létezik,
MÖGY,
mSgy'ön,
tájdivatosan
ám. megy, meminthogy a mozsárnak első rendeltetése, hogy valagyén. L. ezeket.
mit morzsákra zúzzanak benne, hogy morzsoljon.
MÖKÖG, (mök-ög) önh. m. mökög-tem, —tél,
MOZSÁRÁGYU, (mozsár-ágyú) ősz. fn. 1. MO—ott. Mély hangon : mokog, makog ; 1. ezeket.
ZSÁR, 2) és 3).
MÖN, MÖNGYÖN, ám. mén, mengyen; lásd
MOZSÁRRA, (mozsár-ka) kicsiny, fn. tt. mozeárkát, Kis mozsár, pl. milyenben a borsót törik, ezeket.
MÖNDÖLE, (inön-d-öl-e v, mön-gy-öl-e) fn. tt.
melynek neve különösen borstöro, vagy tájdivalósan:
mondolé-t,
kies. —écske. A székelyeknél a juhnak
boutörő, bösttörö.
mesebeli neve; a — d ő l gyakorlati képző, s ,mönMOZSÁRKÓTIS, (mozsár-kótis) ősz. fn. Bund-öl' ám. möndögél, és ,möndclő' v. ,möndöle* ám.
kósfejü botféle eszköz vasból vagy rézből, melylyel
möndögélő.
mozsárban törnek valamit.
|
MÖRRE, tájdivatos kiejtés a szokottabb merre
MOZSÁRTÖRÖ, (moz8ár-törö) 1. MOZSÁR- ' helyett.
KÓTIS.
MÖVET, régies ,mevel' vagyis ,nevet' helyett.
MOZSÁRTÖRŐPALÁNKA., fmozsáf-törö-pa- A Nádorcodezben fn. is: „Leszön emböröknek mnlánka) ősz. fn. Gombafaj a palánkúk neméből, mely
vete."
buzogányhoz vagy mozsártörőhöz hasonló. (Clavaria
MÖZS, falu Tolnám.; helyr. Mozs re, — 6/-,
pistillaris).
—rSl.
MOZSÁRÜTÖ, (mozsár-ütő), lásd MOZSÁRMÖZSÖRÖG, (mözs-ör-ög) 1. MÖCZÖRÖG.
KÓTIS.
MŰ, 1. MULYA, MUMA alatt.
MOZSÁRÜTÓ'PALÁNKA,(mozsár-ütő-palánka)
MUCSFA, falu Tolna m.; helyr. —fá-ra, —n,
1. MOZSÁRTÖRŐPALÁNKA.
—ról.
MOZSÁRVIRÁG, (mozsár-virág) ősz. fn. NöMUCSI, falu Tolna m.; helyr. Mucti-ba, —bán,
vénynem, a két főbb hímesek seregéből és fedetlen
— bál.
magvuak rendéből, melynek csészéje öblös harangMUCSINY, puszta Nógrád m.; helyr. Mucsinyforma, honnan a neve is. (Melittis).
ba, —bán, —ból.
MOZSDÓS, falu Somogy m.; lielyr. Mozsdós-ra,
MUCSONY, falu Borsod m.; helyr. Mucsony-ba,
—ön, —ról.
—bon, —ból.
MÓZSES, férfi név, tt. Mózses-t. Héberül: moséh
MUCZI, kedveskedő szólitás, a kisdedeket hivó
("'Cl), a zsidó nép nagy törvényhozójának neve. szó, ám. kicsi, kedves. Jer ide kis mucsim ! Adják e
A héber gyök: másdh ám. kihdz. Némelyek azt tart- nevet lónak is. Mutat ne l Egyezik vele picti.
MUCZIDINNYE, (muczi-dinnye) ősz. fn. Almáják, hogy e név eredetileg egyiptomi nyelvbeli szó> ám. víztől szabadított. Módosítva: MÓZSA, MÓZSI. nyi kis dinnyefaj.
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MUCZKOROD1K, (mucz-k-or-od-ik) k.ro. muctkorod-tam, —tál, —ott. Magát öszvehütva valahova
lapul, vonul, helyezkedik, hol alig fér. Székely szó.
Melléje muczJeorodoll. Heztá (= hozzá) muetkorodlam. A uekér hátuljára mucnkorodni. Egyezik vele
értelemben, • némi hangáttétellel hangokban is, az általánosabb kuctorodik.
MUDRÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Mudróctt-ra,
— ön, —ról.
MUFTI, fn. tt. muftit. Eredetileg arab szó a
fala igétől, mely ám. törvényt mondani vagy szolgáltatni, törvényt tenni; innen mufti ám. törvénytevő' ; a törököknél ám. főpap; és föbiró.
MUHA, a székelyeknél divatos moha helyett;
1. MOHA, illetőleg MOH.
MUHAR, 1. MOHAR.
MUHARCZ, 1. MOHARCZ.
MUHÁT, fn. tt muhdt-ot, harm. szr. —ja. A
székely csizmadiák nyelvén ám. lapos csont, vagy
vas, melylyel a bőrt a sámfára dörgölik, feszíti.
Mintha a musla szónak némi módosulata volna az
«-nek ft-vá változtával és ta megfordításával.
MUHI, puszta Borsod m.; helyr. Muhi-ba,
— bán, —bál.
MŰK v. MUKK, hangutánzó, melyből mukkan,
mukkands, mukog s talán mukuct is erednek. Különösen mukk mint fn. tárgyesete: mukkot; e ám. orrhang vagy tompa, néma hang, melynek értelme, jelentése alig van. Egy mukkot sem mondott, ám. száját
sem tátotta föl, vagy semmiféle hangot nem hallatott
— MŰK, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
MUKA v. MÚKA; MUKÁLKODIK, 1. MUNKA, MUNKÁLKODIK.
MUKKAN, (mukk-an) önh. m. mukkan-t. Értelmetlen,- inkább orron, mint szájon kinyomuló mukk
hangra fakad. Nem is mukkant, azaz mélyen hallgatott Olyan, mint a nyekk, nyikk, pukk hangokból lett
nyekken, nyikkan, pukkan. Megfelel neki a latin: műlit, muttit, f a német muchten.
MUKKANÁS, (mukk-an-ás) fn. tt mukkandt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tompa mukk hangra fakadás.
MUKOG, (muk-og) 1. MOKOG.
MUKUCS, fn. tt mukuctot. A göcseji tájnyelven
ám. mókus.
MUKUCZ, (muk-acz) fn. tt. mukuctot. Lőríncz
Károly szcrént a kapnikbányai tájszólásban ám. végecske, pl. gyertyamukuo* => gyertyavégecske. Máskép : mukucta, mukuczka. Talán mintegy hasonló valamely mnkkanás- v. mukkanathoz.
MÚL, MÚL, önh. m. mví-t. Régente tárgyesetes viszonynéwel átható, cselekvő erővel bírt, s anynyit tett, mint valamin tűi halad, tovább megy, maga
után hagy valamit; továbbá: mulaszt, mellőz. Megfelel neki a latin praeterit. Ily értelemben fordul elé
többszőr a Müncheni codexben: „Látván ötét elmúla", (viso illő praeterivit). Lukács 10. „Elmúljátok Istennekjminden ítéletét",) praeteritis omne ju-

dicium dei). Luk. 10. „És múlván a galilaeai tenger
mellől." Mark. 15. „Kik eleve múlnak vala", (qni
praeteribant). Luk. 18. A Nádorcodexben: „Te parancsolatodnak utat el nem múltam." Mai szokás nerént is mondjuk e szerkezetben: idejét múlja valami, azaz, kimegy a kellő időből, vagy, ét a dolog
már idejét multa, azaz, ideje elmaradt; f»lülmtil*i
valakit, ám. bizonyos tekintetben magasabbra jutni.
Világos, hogy ezen igében alapfogalom a ménét,
haladat, tdvotdt, minél fogva rokon mozog igével, i
elemezve mo-ol és mo-úl honnan öszvevonva lett mól
v. múl. A persában múl Beregszászi szerént ám. haladék, késedelem (Verzug.)
MULA, fn. tt. mulat. A latin mu&M-ból eredéit
és Esztergom s Veszprém megyében divatos szó ,ö«vér* értelemben. Jeskó Gusztáv a mulat megkülönbözteti az öszvértől; szerénte ez utóbbi számáraién
hágta kanczától származott; másképen: lóötzvér, a
mula pedig ménló hágta szamár ivadéka, másképen:
szamáröszvér.
MÚLANDÓ, (mul-an-d-ó) mn. tt mulandó-t.
Ami valaha el fog múlni, ami megszűnik idővel létezni,
nem tartós, nem örök. Életünk múlandó. Át öröm,
bánat mind múlandók. KiköÜömi e múlandó világból.
„A jó hamar múlandó." Kisfaludy S. Értelemre legközelebb áll hozzá: mulékony, csakhogy ez még rövidebb tartamra vonatkozik, vagyis egyszersmind azt
is kifejezi, hogy valami már természeténél fogra
úgy van alkotva, hogy csak kevés ideig tarthat.
A mulandónak rendes ellentétei: állandó, maradandó, örök.
MÚLANDÓSÁG, (mul-an-d-ó-ság) fh. tt maiandótág-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valaminek,
melynél fogva nem állandó, nem tartós, nem maradandó. Őrömnek, gyönyörnek múlandósága. Néha ám.
hiúság. Nem kell a világ mulandótágán kapkodni.
„Boldog, ki midőn létének múlandóságára gondol,
azzal vigasztalhatja magát, hogy sokaknak világított."
(B. Eötvös József). V. ö. MÚLANDÓ.
MÚLÁS, MÚLÁS, (múl-ás) fn. tt múlá+t, tb.
—ói, harm. szr. — o. Állapot, midőn valami elmúlik
azaz lenni megszűnik, vagy eltávozik, elmegy. Idő milása. Kimúld* ám. meghalás, mintegy kimenetel ezen
életből. V. ö. MÚLIK.
MULASZT, MULASZT, (múl-asz-t) áth. m.
múlastt-utt, htn. —ni v. — ani, pár. múlatta. 1) Valamely időt elmúlni enged, a nélkül, hogy bizonyos
hasznát vette volna, pl. várakotát»al tok időt múlani.
A rótt út miatt három napot mulasztott. 2) Valamely
teendőt elhagy. Betegségében sok dolgot mulantott.
Elmulasztotta véghetvinni, mit rábütak. KI ne mulaszd
megnézni a város ritkaságait. Ma nem mulattíotta*
semmit. V. Ö. MÚLIK.
MULASZTÁS, MULASZTÁS, (múl-asz-t-ás)
fn. tt múlasttds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tétlenség vagy késedelmezés, vagy hanyagság, melynél
fogva mulasztunk valamit IdSmálasttás, munkamlr
lantás. V. S. MULASZT.
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MULASZTÁSI v. MULASZTÁSI, (múl-asz-t-is-í)
mn. tt mulatntári-t, Üt. —ok. Mulasztásra vonatkoió,
mulasztásból eredő. Mulantári bűn. Mukuttári tény.
MÚLAT, MULAT, (1), (múl-at). áth. m. mtlattam, —tál, —oU, pár. rmAlats. Ezen ige az elemzés
szabályai é» nyelvhasonlat szerént eredetileg miveltető, s ám. eűköili, hogy valami múljék, vagy is,
mólóvá tesz valamit, s képzésre olyan, mint f oly folyat, kuli, hullat, kell, kellet, nyel, nyelet stb. Ennél
fogra oly viszonyban van a mulant igével, milyenben a hullat és hullani, a nyugat és nyugattt állanak; azonban eléfordul önható értelemben is, mint
alább. Minthogy pedig a múlik leginkább időre, s idő
által mért tárgyakra vonatkozik; innen mai szokott
értelemben mulat ám. 1) önhatólag: valahol késik,
időn tál elmarad, tehát az időt elmúlni engedi Oiy
tokáig mulatott, hogy nem gySttUnk rá várni. Menj,
de ne mulat* tokáig. 2) Áthatólag s rendszerént el
igekötővel: valamit elhanyagol, vagy is el engedi
molni az időt, melyben valamit cselekednie kellett
volna, malaszt Elmulatni a misét, a tanítást, oc utóiát eUadátt. „Ha valaki ez világba mulatta volna idejét igen sok beuságba." (Nádorcodex.) „Mert őnekik
maradott az a sok kencz (kincs), a ház s az örökség
kivel bánatjokat elmolaják." (Ugyanott). „Ma csak
azért írok kednek, hogy bizonyos alkalmatosság vagyon. És eztet ha elmúlatnám, tudom hogy megpirongatnának." (Mikes Kelemen). „És méné (= mennyi)
jókat héjába el-elműlatott, elvesztőit" (Carthausi
névtelen).
„Sőt még a végbeli jó vitéz katonák
Még azok is vigadnak s az időt mulatják."
Balassa.

Nem szabatosan, és hihetőleg latinos, vagy németes
szókötés szerént magát vagy másokat mulatni ám. saját, vagy mások kedvtöltésére tenni valamit. Hogy
mulattad magadat t helyesebben: hogy mulattál t v.
mulattad (töltötted) a* időt t Elmulatja vendégeit,
tulajdonkép: elmulattatja, eltölteti vendégeivel az
időt
MULAT, (2), 1. MULATT.
MÚLATÁS, MULATÁS, (múl-at-ás) fn. tt.
mnlatás-t, tb. —ok, harm. azr. —a. 1) Késés, elmaradás. 2) Elhanyagolás, elhagyás.' Át iskolai tanórák
elmulatáta. 8) Bizonyos helyen tartózkodás. Itt mulatátom alatt mindig jól értem magamat. További ittmulatáira engedelmet kérni. 4) Kedvtöltés. V. ö.
MÚLAT.
MULATKOZIK, (mul-afrkoz-ik) k. m. mulatkot-tam, —tál, —ott, pár. —tol. Holmi kedvtöltések
között hagyja eltelni az időt
MULATÓ, (mnl-at-ó) fn. tt mulató-t. Hely, hol
valaki mulat Öszvetételekben: mulatóbtrek, mulatóhely, mulatókert stb.
MULATÓERDŐ, (mulató-erdő) ősz. fn. Kedvtöltést szerző kényelmekkel ellátott erdő, hová a közönség, mint mondani szokás, mulatni jár. V. ö.
MÚLAT.
MULATÓHAJÓ, (mulató-hajó) ősz. fn. Kéjutazásokra, társas kirándulásokra stb. szánt hajó.
MULATÓHÁZ, (mulató-ház) ősz. fn.Ház, mely
különösen holmi kedvtöltő élvezetekre, pl. szép kilátásra, lakomázásra, tánczra, játékra van építve. Nyári,
kerti, erdei mulatóhátak.
MULATÓHELY, (mulató-hely) ősz. fn. Általán
minden hely, melynek rendeltetése kedvtöltő élvezetekkel, kényelmekkel stb. magához édesgetni a közönséget
. MULATÓKA, (mul-at-ó-ka) kies. fa. tt mulatókát. Kisebbszerfi mulatóhely.
MULATÓKASTÉLY, (mulató-kastély) ősz. fn.
Kastéryszerü úri kéjlak, leginkább a nyári idény eltöltésére.
MULATÓKERT, (mulató-kert), ősz. fn. Kert,
mely kiválólag és különösen, mulatságra szolgál.
MULATÓKÖR, (mulató-kör) ősz. fn. Kedvtöltés végett együtt levő személyek társasága.
MULATÓLIGET, (mulató-liget) ősz. fn. Liget,
melybe a közönség mulatni jár.
MULATÓTANYA, (mulató-tanya) 1. MULATÓHELY.
MULATÓTÁRS, (mulató-társ) ősz. fn. Személy,
ki a végett van velünk, hogy lehető kellemesen tölthesse velünk az időt
MÚLATOZ, MULATOZ, (múl-at-oz) önh. m.
mulatoe-tam, —tál, —ott, pár. —*. 1) El-elmarad,
el-elkésik. 2) Folytonosan, vagy gyakran holmi vígBággal, kedvderítéssel tölti az időt Átért megy furdSbe, hogy mulatotton.
41

S a régiek rendesen ezt használták a mai szokottabb
^nulaszf helyett is. 3) Ismét önhatólag: kedvtöltésfii,
mnnka nélkül engedi az időt elmenni. Bor mellett,
játékasztalnál, ttinházban mulatni, azaz elmúlni hagyni az időt. Jól mulatni, jó kedvvel tölteni az időt
Nem tett egyebet, ctak mulat, t. i. időt holmi gyönyörök, kedvtöltések között elmenni hagy. Az újabb
korban, mint érintők, rendesen csak magában s önhatólag használják.
„Édes tréfák között együtt múlatának."
Csokonai.
4)( A régieknél még áthatólag .mellőz' értelemben is.
„És nőm ,iggy (= egy) ember mulchotja (=« múlhatja) ez vermöt." Régi halotti beszéd. „Mert sok
betegséget elmúlat ember kevés kézi mnkával"
(« munkával. Carthausi névtelen).
„Irgalmasságodat mutasd, igazságod távoztasd,
Sújtó vessződet változtasd, bosszúállásod mulasd,
Számtalan bfininkért, terhes vétkeinkért
Tudjuk igazán büntetsz."
Székely vitézek éneke török hadakozáskor 1788-ban.
(Thaly K. gyűjt)
AKAD. HAOT SZÓTÁR.

IV.

KOT.

«42

643

MULATOZÁS—MÚLÉKONY

MULATOZÁS, MULATOZÁS, (múl-at-oz-és)
fii. tt múlatotás-i, tb. —ok, 1) Gyakori vagy folytonos kedvtöltés, élvezetes időtöltés. 2) Többszöri elmaradás és elkésés.
MULATSÁG, (mul-at-ság) fn. tt mulatság-ot,
harm. szr. —a. Késedelmesség, mely által valaki a
kellő időt, vagy dolgot elmúlni engedi. Molnár Albert korában még ezen értelme divatozott, de ma
már csak azon időtöltést jelenti, mely holmi vígság,
öröm, kéj között és által történik. Mulatság titán
járni. Mulatságot méretni másnak ét magának. Ét nekem nem mulatság. Táncanulatság. StUreti, fartangi
mulattág. V. ö. MÚLAT.
MULATSÁGOS, (múl-at-ság-os) mn. tt. mulattágot-t v. —át, tb. —ok. Mi a kedélyt vigságra, jó
kedvre deríti, mi az észnek kellemes, kedves szórakozást szerez, mi az unalmat elűzi. Mulatságos elbeszélések, tréfák. Mulatságos tártatág. Mulatságot jajékok. Mulatságos ember, ki vidámsága, élezés, tréfás
ötletei által mások kedvét fölvillanyozza.
MULATSÁGOSÁN, (múl-at-ság-os-an) ih. Mulattató módon.
MULATT, fn. tt. mulattot. Idegen, különösen a
spanyol-portugall mulató után más nyelvekbe s a magyarba is átment szó, eredetileg jelen t ősz vért (a latin
mulus szóból alakulva), a bevett értelemben pedig fejér
és fekete színűek közösüléséből származott embert
MULATTAT, (mnl-at-tat) mivelt. m. mulattattam, —tál, —ott, pár. mulattass. Valakinek kedélyét holmi tetsző, gyönyörködtető tárgyakkal elfoglalja, s az által eszközli, hogy rá nézve az idő észrevétlenül és kellemesen elmúljon. Bevett szokás szerint ugyan személyes tárgyesetet vonz, pl. mulattatja
vendégeit; azonban valódilag ám. mulattatja vendégeivel az időt, vagyis véghezviszi, hogy vendégei
az időt kedvesen elmulassák, eltöltaék. Ez engem igen
mulattat, ám. nagy mulatságot szerez.
B

Eris kaján szemmel nézvén a vigságot,
Amely mulattatta a szép társaságot'"
Csokonai.
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fogva hamar elmdlik, sokáig nem tart. A kormydmí
ember feltételei mulékonyak. Nincs mulékonyabb át időnél. V. ö. MÚLANDÓ.
MÚLÉKONYAN, MULÉKONYAN, (mdl-ékony-an) ih. Mulékony módon.
MÚLÉKONYSÁG, MULÉKONYSÁG, (múl-ékony-ság) fn. tt múlékonyság-ot , harm. ser. — o.
Mulékony állapot, vagy tulajdonság. Át éneid ürömnek muléJconytágáról elmélkedni. IdS muUkonytága.
MÚLHATATLAN, MÚLHATLAN, (múl-hat(atjlan) mn. tt mulhatatlan-t, tb. —ói. 1) Ami el
nem múlhat, mi szüntelenül tartani fog. Múlhatatla*
itteni gondviselés. 2) Amit elhanyagolni nem lehet,
minek meg kell történnie.' Múlhatatlan kötelesség.
Határozóként ám. múlhatatlanul. Múlhatatlan dMÚLHATATLANUL, (múl-hat-[at]lan'-nl) ih.
Elhanyagolás nélkül, szfikségképen. Annak mWatallanul meg kell lenni.

MÚLHATLAN, MÚLHATLANÜL, L MÚLHATATLAN, MÚLHATATLANUL.
MÚLIK, MÚLIK, (múl-ik) k. m. múl-tam, —tál,
— t. A múl cselekvő igének szenvedő értelmű mása.
V. ő. MÚL. E kettő között az a különbség, hogy a
múl cselekvési állapotot jelent, s ám. megy, halad;
ellenben a múlik mint minden fifc-es ige szenvedő jelentésű, s ám. bizonyos idő után, azonban valamely
külső vagy belső szükségességből, létezni megszűnik,
vagy fogyatkozik. Múlik a nyár, Őst. Mindemap
egy nap múlik. Nem iga* baráttág át, mely kSiutye*
elmúlik. Idővel minden elmúlik. Bajiam ne muljA,
ám. én ne legyek oka, hogy semmi sem lett belőle.
A dolog abban múlt. IdS multával a mi életünk ti
elfogy. Kevésbe v. nem tokba múlt, hogy meg nem haltam. Kimúlik e* árnyékvilágból. A mi nyúlik, nem mtílik. (Km.). Napot múlva dicsérj (Km.), azaz mikor
már elmúlt
MÚLÓ, MÚLÓ, (múl-ó) mn. tt múlat. Megunnésnek induló, nem sokáig tartó. Múló örömek. ItíU
félben van a vásár. Különbözik : múlandó.

MÚLÓLAG, MULÓLAG, (mdl-ó-lag) ih. Oly
módon, mely sokáig nem tart, mintegy átmenőleg,
MULATTATÁS, (mul-at-tat-ás) fh. tt mulattafutólag.
tát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Cselekvés, mely álMÚLÓLAGOS, MULÓLAGOS, (múl-ó-lag-os)
tal valaki másoknak kedves időtöltést szerez. V. ö.
mn. tt múlólagost v. —át, tb. —ok. L. MÚLÓ.
MULATTAT.
MÚLT, MÚLT, (múl-t) mn. ésfn. tt mult-at. Ami
MULATTATÓ, (mul-at-tat-ó) mn. tt mulatta- lenni megszűnt, mi bizonyos időn túl van. Ellentétei :
tó-t. Ami másoknak kedves időtöltést szerez. Mulatjelen és jövendő. Múlt héten, hónapban, évben, szátadtató vertek, regények, tréfák, elbeszélések, történetek,
bat^~Mult etSnek nem kell kópenyeg. (Km.). Elmúlt domondák. Különösen jelent oly személyt, ki sajátságos lognak felejtés a vége. (Km.) Ha az időszakok pl. a
jó kedélye, elmés ötletei, tréfái, szóval kedves társal- ,mult hét', ,mult hónap', ,mult év', múlt század',
gása által másokat vidámságra gerjeszt. Jó mu- számszerént meghatározva nincsenek, úgy a legkőfClattató.
lebb elteltet kell alatta érteni, pl. múlt hóban, ha noMULATTATÓLAQ, (mul-at-tat-ó-lag) ih. Mu- vemberben mondjuk vagy Írjuk, azt teszi : októberlattató módon. Mtdattatólag tanítani.
ben; múlt évben, 1866-ban mondva vagy írva art
MÚLÉKONY, MULÉKONY, (mül-ék-ony) mn. jelenti : 1865-ben. Innen magyarázható talán a mitt. múlékony-t v. —át, tb. —ok. Mi természeténél nap = mu-nap (azaz múlt nap) szó is, mely nem
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jelenti ugyan a legközelebb eltelt napot, hanem még
is olyant, mely még messze nem távozott V. ö. MINAP. Kimúlt ám. meghalt, mintegy kiment e világból, ez életből. Műit idő, vagy csak egyszerűen főnévileg: múlt, nyelvtanilag általában az igének azon
alakja, mely megtörtént, befejezett, meglett ön-, vagy
átható cselekvést, avagy állapotot fejez ki, pl. Péter meghalt. Azonban más időkkel viszonyban többféle
múlt fordul elé mind az életben, mind rendszerént a
nyelvekben, melyeket láss bővebben itt alább.
Mint főnév jelenti továbbá azon állapotot, mely
betelt, bevégződött, pl. éten nemiéinek nép múltja
volt, de jövője milyen lett, nem tudni. Valakinek múltjából ét jelenéből következett hútni jövőjére. „Gondolatunkban érzéseink s az események mindig teljes
Mzhangzásban állnak egymással, a valóságban soha.
Innen van, hogy a múlt és jövő, melyet mindig csak
gondolatankkal foghattuk fel, a jelennél szebbnek s
boldogabbnak látszik." (B. Eötvös József.)

minthogy ez csaknem állandóan végzetlen múltat fejez ki, a viszonyos múlt pedig hol perfectummal
(„qui cnm minus esset probatus parentibus: a patre
txhaertdatut t»t), hol kapcsoló móddal jelöltetik
(„fneront qui negarent;" „tan tűm terrorom incussit,
nt nemo fit autut").
3) Az ige jelenével és vala segédigével öszvetett
múlt pl. kér vala, hall vala, küld vala, épít vala; ez
minden időbeli íróink gyakorlata és nyelvészeink
nézete szerént az úgynevezett végtetlen múlt vagy tartót múlt, leginkább megfelel a latin és görög imperfectamnak, mint szintén tartós és végzetlen múltnak.
4) Az ige viszonyos múltjával és vala segédigével öszvetett múlt pl. kére vala, holla vala, kUlde
vala, éptíe vala ; az öszvetétel szerént kétszeres függő
múlt is foglaltatnék benne s ily forma értelemben
használtatott a régieknél is mint kitérő vagy együttet
múlt, legfölebb a mi egy másik múltat csak igen kevéssel előz meg.
5) Az ige általános múltjával és vala segédigével öszvetett múlt, vittonyot előbbi múlt néven; pl.
kért vala, hallott vala, küldött vala, épített vala; megfelel a franczia relatif antérievr-iwí.
6) Az ige általános múltjával és volt segédigével öszvetett múlt pl. kért volt, hallott volt, küldött
volt, épített volt; nyelvtanaink szerénti nevezete: régmúlt, (múlt a múltban); megfelel a más nyelvekben
eléforduló phuquamperfectum-n&k.
A két utolsó közös néven : dSbbi múlt.
Találunk még a régieknél igen gyakran egy
múltat, öszvetéve az ige jelenével és volt segédigével, pl. megyén volt, vitzik volt, melyek tartós múltak;
de a mai korban ez egészen kiavúlt
Láttak, hogy a két legelső csak egyszerű alakban
fordul elé; s minthogy a nyelvtanokban legeiül rend
scerént a viszonyos múlt áll: ez eltö imfft-nak, az általános pedig 2-dik mtifó-nak is hívatik.
Mindezen múltak sajátságairól, a régiek és
maiak általi használtatásáról (valamint a többi igeidőkéiről is), igen terjedelmes értekezések és számtalan példák olvashatók a magyar akadémiai Értesítőnek 1868-dikiésa Nyelvtudományi Közleményeknek
1862-diki folyamában.
Néhány példát mindenik múltra ide is csatolunk ; még pedig
1) Az általános és fő elbeszélési múltra, (mely
leggyakoribb mind a mostani közbeszédben, még a
műveltekében is, mind a régi világi nyelvemlékekben,
úgy hogy más múltak helyett is ezt találjuk): „Zarándoklani eredett ember htíta ő szolgáit és adta azoknak ő javit és egynek adott öt girát, másnak kedig
kettőt, de a másnak egyet, egymendennek ő tehetsége szerént és legottan eleredett." (Tatrosi codez.
Máté XXV. fejezet). „Hírt kegyelmednek egyebet
nem írhatok, hanem a törökök itt igen forgódnak körülöttem, de Isten megoltalmazott tülök. Az hatvani
bekkel ömeventem, váltig rútoljuk egymást Továbbá
im küldtem W az décmára az vitézlő Dencz Jánost,

„Multadban nincs öröm'
Jövődben nincs remény."

Bajza.

MÚLT IDŐK, vagy csak: MULTAK, tb. fa.
Nyelvtani értelemben az igeszók azon alakjai, melyekkel a beszédben a múlt időbeli állapotokat vagy
cselekvéseket vagy általában vagy egymással viszonyítva kifejezzük vagy kifejezhetjük. (V. ö. IGEIDŐ).
A mostani magyar irodalomban, támogatva egy részről a régi magyar nyelvemlékek, más részről a népnyelv által is, a múlt idők, vagy csak egyszerűen: multak kifejezésére e következő alakok vannak használatban :
1) t v. « raggal, pl. kér-t, hall-ott, kUld-ÖU,
épü-éit; s ezen —t v. —« ragban csaknem általános
véleménynyel a ,to' v. ,tova' értelme rejlik; s ezen
időt nevezzük áUalánot v*gy független miító-nak, mely
át úgynevezett elbeszélésekben, történelmi vagy történelemféle eléadásokban fő elbeszélés! múlt szerepét is viszi; megfelel a görög aoristusnak, némileg a
latin perfectomnak, (minthogy a latin perfectnm
számtalanszor pl. Cornelins Neposnál viszonyos múlt
helyett is áll), az újabb nyelvek közöl mindenek fölött a franczia patté difim, és némileg indéfini nevű,
valamint az olasz perfetto és pattato determináló nevű
múltaknak.
2) a v. e raggal pl. kér-e, hall-a, küld-e, éptí-e;
• ezen ragban a leghihetőbb vélemények szerént vagy
azon ha szó rejlik, mely van a né-ha, so-ha, vala-ha,
mnden-ha oszvetételekben is, vagy még egyszerűbben a mutató a vagy e szócska; v. ö. —A, (4); jelentése bármelyik vélemény szerént is: akkor vagy
ott; szabatos használata is épen e véleményen és jelentésen alapúik, t. i. ezzel fejezzük ki a (kitfinőleg
úgynevezett) vütonyot v&gy fllggS multat (jelent a
múltban); megfelel a franczia relatif, vagy némelyek
szerént impar/ait nevű időnek; némileg a görög imperfectumnak (mert ez nem mindig fejez ki viszonyos
Mit), és csak felette ritkán a latin imperfectmnnak,
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tudja ti ketek az mint elvégettük (szabatosabban : elvégeztük volt; mint régmúlt v. régebben múlt) György
urammal és ketekkel." (Magócby Gáspár, egri kapitány 1564-ben). „Minthogy axért ez az prédáló és
orsságokat rontó svétíai ellenség im szinte Morvába is
alá hatott s szinte basánk határiban iá kóborol már,
úgy hogy Magyar-Barátot is megvevén elprédáUa s tovább is igyekszik napról napra, sb't még az morrai
hegyekben lakó parasztságot is, megízelittetvén az
prédát véle, maga mellé látfoutotta fel jobb részint''
(Gr. Eszterhásy MiUós nádor 1643-ból). „Az én hazámfiai is az egész magyar nemzet, ezekért mennyi
vért ontott, halált ttenvedett, vannak elég példák rolók: azokban, kiváltképen 1619. esztendőtől fogva
mennyi megbántódása etett nemzetünknek, árral való
panaszokkal rakással vannak levelek nálunk, s noha
minket sokszor intettet és kénytterítettek is mind
evangelica, mind romano-catbolica religión valók."
(I. Rákóczy György nagykállai nyilatkozványa 1644ben). „Minekünk úgy üolgdlt az mostani szükségünkben, hogy ugyan bízvást commendá^juk kegyelmednek. Az gyújtásban ő volt egyik fő, ki mind addig
ott forgolódott, (szabatosabban; forgolódék, mint a
következő .fölment időben' történő, tehát arra viszonyuló) míg a láng felment, mely nemcsak neki, ott
forgolódván, de még azoknak is, kik sánczból távol
reá néiíek, nehéznek tetőéit (tetszék v. tetszik vala,
1. alább) szemeiknek." (Báthori István lengyel király
levele 1579-ből). „Mű is az ő felségéhez való hívségnnk és kötelességünk szerént az ő felsége testének
méltósága szerént való eltemettetésére eljottVnk és
azt eltemettük. Egyenlő akaratból és végzésből válót*
tottvk az tekintetes és nagyságos Somlyai Báthori
Estván urunkat az erdélyi vajdaságra." (Erdély rendéi 1571. május 24).
2) Példák a viszonyos vagy függő múltra, mely
mindig egy más időre illetőleg múltra vonatkozik, ha
ezeket néha nem is ige, hanem más szók fejezik ki. A
következő példákban mind a két időt megjelöltök, t.
i. mind a viszonyos múltat, mind amely időre az vonatkozik, vagyis a mely időben amaz történik. „Hányszor akartam (volui) te fiaidat egybegyüjtenem és
nem akarod" (voluisti, a latinban szintén csak perfectum). .Ezt kedig még ő azoknak benéilette, im
egy fejedelem vépék (lépek, accessit) ő hozjá és imádd
(adorabat) ötét" (Tatrosi- codex. Az utóbbi múlt a
latinban is imperfectum — tartós vagy végzetlen
múlt—, mely a viszonyossal a legtöbb nyelvekben
azonegy alakkal bír, és a magyarban is a kettő
gyakran fólcseréltetík, mint alább). „Mikoron jegyetteteit volna Józsefnek, találtatik terbesíltnek." (Pesti
Gábor). „Bemenvéjek a házba (= midőn bementek a
házba) lelek a gyermeket" „Látván kedig a gyölekezeteket könyörüle ő rajtok. (Tatrosi cod.). „A twpokbonjöve János baptista." „Ás időben ment Jézus."
„LegoUan f elmemé." (Ugyanott). „Midőn a kisded
hajó teknőjére felléptem már penge a kisded Vulkán
s a füst feketén tekerge ki kéményéből." (Kazinczy

Ferencz). „De íme megóMa hajónk, midőn azt épen
nem vártuk." (Ugyanő). „És midőn bementek a hajóetkába, megnőnék a szél." (Káldi-Tanárki bibliafordítása ezer meg ezer hasonló példával); néha a .midőn'
vagy ,mikor', ,miután' mellé is a franczia nyelv példájára, viszonyos múlt áll, pl. mikor együtt mentnek,
tanácsul add férje. (Ugyanott). — Gyakorta áll tartós
vagy végzetlen múlt helyett is, pl. a régi bibliafordításokban, ami a Tatrosi codezben tudakonk vala (sciscitabatnr), Erdősinél: megiudako*ék; ami amott tanolja
vala s Pesti Gábornál is: tudakonk vala, Erdősinél:
megkérdene; ami Pesti Gábornál és Erdősinél: tanod
vala, a Tatrosi codezben: nokdöte; ami a Tatrosi
codezben: azt alajtják vala és Pestinél: vélek vala,
Erdősinél: azt altíák. Úgy Kazinczynál egy helyütt:
„Már csak a legmagasabb hegy órmója álla U az
áradásból", más helyütt: „Mostan már a hegynek
csak legfelsőbb béroze álla vala ki az özönbőL"
8) A tartós és végzetlen múltra: „Ez Jánw
kedig val vala "(habebat azaz hordoz vala) rabat tevéknek szőréből." (Tatrosi cod. Máté ín). „De ő
alanton vala" (Máté VIII. valóságos végzetlenek, pL *
vall vala •» hordoz vala nemcsak azon időre vonatkozik, melyet az evangélista elbeszél, hanem a megelőzőre s következőre is). „És megkerüli vala Jézu
mend a városokat és kastélyokat (Máté IX). „É*
mend a gyölekezetek állnak vala a marton" stb. ,A
szerencse s áldás együtt utasnál vala. (egyszerű tartós
múlt) egy városba s megláták (a következőre viszonyúi) hogy egy szegény ember egy csomó seprőt
árul, de senki sem veszi." (Székely népmese, mely
mind a két múltra például szolgál). Gyakran haunáltatik eléadásra vonatkozásul a viszonyos múlttal
felváltva, pl. a Tatrosi codexben ami Máténál: monda,
benéle, az Márknál és Lukácsnál többnyire: mond
vala és bénél vala (i i. maga a mondat utána következik. „Jézus monda neki: Szőnjél ma, mert így
illik nekőnk betöltenőnk menden igazságot." .A leváltak kedig mondnak vala ő neki: íme mit tesznek
te tanitványid" stb. stb.) Ugyanezen idő szokott
használtatni az olyan végzetlen múlt megjelölésére,
mely még a beszélő jelenére is benyúlik (félmúlt).
„S ctinálok vala én bizony mo»t is békeaéget" (Gr.
Eszterházy M. nádor). „Az ország közül az urak és
az mely főnépek itt vágynak, ezt akarják vala végezni." (Tamásfalvi László. 1571-ből). Helyette itt
is gyakran a viszonyos múlt használtatik. „Ez dolgot
nem tartók (a levélíráskor) illetlennek, ha kegyelmed
csak azzal közli, az kivel illik." (Báthory István lengyel király). „Tudtára akarónk (a levélíráskor) adni
kegyelmeteknek." (Gr. Eszterházy M. nádor). Megfordítva ugyanaz használtatik viszonyos múlt helyett is
igazi viszonyt mutató időkben. „Még ő e beaüvén a
gyölekezeteknek, ím ő anyja és atyjánál állnak vala
künn." (Tatrosi cod.). Végre óhajtó módbeli múlt
helyett leginkább föltételes 'mondatokban ,ha' ,vajba'
után. „Mert ha ez ideig is ő felsége ez szegény országot meg nem kötelén vala (= meg nem kötelezte
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voma), bódog életben voltunk volna." (Bebek Ferencz 1555-böl). „Ha meghalok vala. Felségedre
gyuntam volna." (Ulésházy István 1606-ban. A magyar tudós társaság Évkönyvei VI. köt '285. lapon).
„Hozott Isten fiú, monda az óriás, köszönd hogy
apádnak szóllítottál, mett (= mert) ha nem, egészen
henyéllek vala." (Székely népmese. Itt a mondat föltételezett részére esik a kérdéses idő; nevezetes itta
,mondá' is mint tartós vagy végzetlen helyett álló ;
tehát a székely nyelvben általában még mind a három mondott múlt idő' használatban van).
4) Az együttes v. kísérő múltra: „Váltig igyekeztünk halasztani, amint halantottuk is, hogy ne kelleték
vala &z nemes vármegyéket költetniök." (Gr. Eszterhácy M. nádor). „Mii is nem kevéssé megháborodánk ez
nagy csuda dolgon, haliam is vala hátam megett
mondani." (Mindszenti Gábor naplója. Magyar nyelvészet 2-ik évi folyam. 446. lapon.)
5), és 6) A viszonyos előbbi múltra és régmúltra:
„Nyilván vagyon kegteknél, hogy az minemö békeléget az elmúlt időkben az törökkel nagy sok költséggel és fáradságok után végeztünk volt (régmúlt),
azt némely magunk nemzetiből álló nyughatatlan
emberek nemcsak fölbontották (általános múlt) vélek,
de minemö mostoha kézzel és szándokkal is fogtak
vala hozzánk (viszonyos előbbi múlt, a következő
általános multakra: ,látta', ,experialta' viszonyítva)
tudjak, hogy azt kegtek nemcsak jól látta, de hatalmas ruinával is exponálta." (Gr. Eszterházy Nádor).
Eléjönnek még a nyelvben múlt jövök és jövő
multak is, melyek meg vannak érintve a JÖVŐ czikk
alatt és szintén bőven fejtegetve a fönt megemlített értekezésekben.
MÚLVA, (mul-va) ih. Időnevekhez téve ám.
bizonyos időnek elfolyása után. Egy óra múlva itt
ltodé. Kft nap múlva hallunk valamit. Három hét
múlva útra megyünk. T(t év múlva kitelik a menődét
ideje. Rövid idő múlva, ám. nem sokára. Rendesen
fölcserélhető : multával. Két nap multával, tít év multával stb. Régiesen : múlván. „Rövid idő múlván."
István lengyel király Kendi Sándorhoz 1576-ban.
MULYA, (1), (mu-ly-a v. muly-a) mn. tt műlyát. Mindenre bámuló, buta, bamba. Baranyában :
muma. Gyökeleme mű, melytől műm is származik,
bámulást, illetőleg a bámuló alakját, továbbá valamely ijesztő szózatot utánzó hang.
MULYA, (2), (a latin multu-ból) fn. tt. mulyát.
L. MULA; és ŐSZVER.
MULTAD, RÁRÓS—, falu Nógrád m.; helyr.
Mulyadrra, —ön, —ról.
MULYADKA, falu Nógrád m.; helyr. Mulyadká-ra, —n, —ról.
MŰM, elvont gyöke: muma, mumu, mamut, és
mumák szóknak, s mintegy a bámuló alakját, vagy
ijwztő hangját utánozza.
MUMA, (mum-a) mn. tt. mamát. Bárányul >;>n az
Ormánságban ám. mindenre szótlan, bámuló, buta,
bamba. V. ö. MŰM.

MUMÁK, (mum-ák) mn. tt. mumákot. A székelyeknél ám. szótlan, buta, hallgatag. (Kriza J.). Baranyában : muma, néhutt : mulya.
MUMAR, falu Szála m.; helyr. Mumar-ra,
—ön, —ról.
MÚMIA, fn. tt múmiát. Idegen eredetű, különösen a persában : múmijá, műm v. mám szótól, mely
viaszkot, balzsamos gyantát jelent; innen a régi franczia mumie, most momie, olaszul: mummia. A persák,
babilóniaiak- és egyiptomiaknál bebalzsamozott s
megszárasztott holttestet jelentett. (Aszhatott ?).
MUMU, (mu-mu v. mum-u) fn. tt. mumut. Lásd:
MUMUS.
MUMUS, (mum-us) fn. tt. mwnus-t, tb. —ok.
Általán valamely rút alak, melylyel a gyermekeket
ijesztgetik, pl. ördög képébe öltözött ember, ki mu-mu
vagy mum-mum hangot ejtve1 közeledik hozzájok,
mintha el akarná őket vinni; vagy akáriniféle váz,
vagy rémítő formájú báb. Ne rírj, mert elvitt a mumut. Máskép : bubus, bankus, néhutt: mumu. Hasonló
jelentésű és hangzata a német Műmmel.
MUNÁR, falu Temes m.; helyr. Munár-ra, — ont
—ról.
MUNGOROL, Székely tájszó. L. MÁNGOROL.
MUNKA, (mu-g-a v. mun-og-a, I. a czikk végén) ; fn. tt munkál. 1) A testi vagy lelki erőnek
megfeszítése, melynek czélja valamit véghez vinni,
vagy előállítani, vagy képezni stb. Kézi munka, ttdlemi munka. Meséi, kertétzi, gyári munka. Munkához
kezdeni, fogni, látni. A ruhát munkába venni. Már
munkában van a mente. A munkában elfáradni. Nehét,
könnyit, unalmai, mulattató munka. Hosszú munka után
édes a nyugodalom. (Km.). Munkával kéretni kenyerét.
„A természet azért adja álmainkat, hogy szelíd karjaikon megpihenve, a nehéz napi munkára képesekké
váljunk." (B. Eötvös József). Isten it munkára fitet.
(Km.). Emberé a munka, Istené át oldat. (Km.). Hamar munka ritkán jó. (Km.). Ki kerüli a munkát, nehezen tölti meg a gyomrát. (Km.). Hatmos munkának
nincsen fáradtága. (Km.). Amilyen a munka, olyan a
jutalma. (Km.). Innen átv. ért jelent fáradságot Sok
munkába került, míg eszközölhettem a dolgot. A régi .
halotti beszédben munkás világ ám. nyomorúságos
világ. 2) A testi és lelki erő megfeszítésének tárgya,
vagyis azon dolog, melyet valaki véghez visz, eléállít,
készít, képez stb. Tiszta, csinos, szép munka. Vásári
munka. Mondva csinált munka. Falun, városi mesterember munkája. A munkát darabonként fizetni. Ács-,
k&mivet-, lakatót-, asztalosmunka. Gombkötömunka.
A szellemi munka ezen értelemben inkább mii.
A munka szó származékaival együtt a régieknél
muka alakban gyakran fordul elé, pl. a Carthausi
névtelenben, Bátori Lászlónál, Szent István király
legendájában, Szalay Á. 400. m. levelében, a Górycodezben (muhka); így ma is Ormánságban (Baranya
megyében) : miíka; de eléfordúl a régieknél is .munka', pl. a Bécsi, Müncheni codexekben stb. Úgy lát-
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uzik, hogy ,muka' eredetibb alak, és az n nagyobb
nyomósig végett csak közbevetctt hang, mi nyelvünkben igen sokszor történik. Alakjánál fogva pedig nem
tartozik a kicsinyezök közé, mert' nem rejlik benne
kicsinyezési fogalom; hanem inkább azon ka ke végzetü szók osztályúba sorozandó, melyek ősz vevon t és
módosított véghangu igenevek, mint : csacsogó csacska, bugyogó bugyka, tocsogó locska, czinegS czinke, fecsegd fectke stb. Ennél fogva kétféle elemzését kísérthetjük meg. 1) Ha alapfogalomul a mozgást veszszük,
melylyel a testi és lelki erő megfeszítése, vagyis a
munka maga járni szokott, a mű gyök legközelebb
állana a mozog ige mo gyökéhez, ehhez hozzá téve az
egyszerű gyakorlatos g képzö't, lesz mug (mintegy :
mozog), és n közbevetéssel mung, innen igenév: mugó
muga, kemény k-val : muka; vagy n közbetéttel munogó, munoga, munga, keményen: munka. A muga és
munga szók képzéséhez rokon a duga és donga, hihetőleg a hangutánzó dug dong gyöktől. 2) Vagy talán
létezett műk ige ,mozog' értelemben is, mint van
csuk, gyök, rak, tök, bök, pök. A szanszkritban is a
rokon magh gyök ám. mozgat; és : tesz, csinál (bewegen; haudeln), honnan a német machen is szármáztathatik. S műk igéből lett : mukó, muka; s n közbevetéssel : munka, azaz mozgással járó erőködés. így
lett a gyök igéből gyaka, a lük v. föi-ből Zttfctt v. lökti.
A mű gyöknek vékony v. magas hangon megfelel a
mii, melyből lett müvei, s valamint volt a régieknél
mukálódik, úgy helyesen keletkezett a mi időnkben a
mű gyökből működik. Egyébiránt rokon vele, n közbevetéssel a mandsur manga (Beregszászi) , a csagataj mung ám. baj, nyomor (aerumna, labor; Vámbéry
az Abuskában), lengyel menka; különösebben a régies muka alakban a szanszkrit magh (mozgat, tesz),
hellén pöfög (munka; baj) , ftoysm (munkál; bajlódik), a német machen, Mühe . régi felső-német muoki,
finn muokkaus, cseh muka stb.
MUNKAADÓ, (munka-adó) ősz. mn. és fn. Aki
a munkára valakit felfogad, meghí.
MUNKABÉR, (munka-bér) ősz. fn. Bér, melyet
valakinek bizonyos munkáért fizetnek. A munkabért
különös rovat alatt beírni át árjegyzékbe. Munkabér
fölemelése, csökkentese, alábbszálUtása.
MUNKABÍRÓ, (munka-bíró) ősz. mn. Mondják
közönségesen emberről, ki sokat vagy sokáig munkálkodni, dolgozni képes, ki egyhamar el nem fárad a
munkában. Szűkebb értelemben aki egyik vagy másik
munkára alkalmatos; máskép : munkaképes, munkatehető.
MUNKÁCS, fn. tt. Munkács-öl. Mezőváros és
vár Bereg vármegyében; helyr. Munkács-ra, —ön,
—ról. Béla király névtelen jegyzője szerént ezt foglalták el legelőször a beköltözött magyarok, s azért
nevezték így, mert igen nagy ügygyei bajjal (munkával) jutottak e földre, tehát szerinte ám. munkás.
MUNKADÍJ, (munka-dfl), 1. MUNKABÉR.
MUNKAFELOSZTÁS, (munka-fel-osztás) ősz.
fn. A különféle munkáknak szakonként való elosztása
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az illető munkások között. Vétetik általános értelemis.
MUNKAHÁZ, (munka-ház) ősz. fn. Bizonyos
munkák tevésére rendelt ház. Különösen intézet, hol
a község szegényei mindig kész munkatárgyat kaphatnak, vagy melyben bizonyos személyek dolgozni
kényszeríttetnek. KénysterUS munkaház; szokottabban:
dologhát.
MUNKAIDŐ, (munka-idő) ősz. fn. Határozott
idő, illetőleg a napnak azon részei, melyekben dolgozni kell, vagy szokás. Továbbá, időszak, évszak,
mely bizonyos munkára sürgeti az illetőket Katid
lati, aratási, szántári munkaidő.
MUNKAKEDV, (munka-kedv) ősz. fn. Lelki
állapot, midőn valaki a munkához jó kedvvel lát, i
abban örömét találja.
MUNKAKEDVELŐ, (munka-kedvelő) ősz. mn.
és fn. Aki a munkához jó kedvvel lát s azt örömmel
teljesíti.
MUNKAKÉPES , (munka-képes), Üsd : MUNKABÍRÓ.
MUNKAKÉPESSÉG, (munka-képesség) ősz. fn.
Testi erő vagy tehetség valamely munka teljesítésére.
MUNKAKERÜLÉS, (munka-kerülés) ősz. fn.
A munkának magától, midőn csak lehet, elhárftáu,
henye élet kedvelése, keresése.
MUNKAKERÜLŐ, (munka-kerülő) ősz. mn. ét
fn. Ki nem örömest dolgozik, hanem ahol és amikor
csak teheti, kitér a munka elől, hcnyeségre hajiandi,
henyéletet kedvelő, naplesi.
MUNKAKÖR, (munka-kör) ősz. fn. Azon tárgyak öszvege, melyekkel valaki foglalkodik, vagy
foglalkodni köteles. A tisztviselők munkakört megtollározní. Ez nem tartozik munkakörömhöz. V. ö. MŰKÖR.
MUNKAKÖTELES, MUNKAKÖTEI^EZEIT,
(munka-köteles v. -kötelezett) ősz. mn. Aki szerződésnél vagy törvénynél fogva valamely munkát tenni
tartozik.
MUNKÁL, (munka-al) áth. m. munkál-t. Munka
által véghez visz, csinál, készít, képez, rendez stb.
valamit. Szőlőt, kertet, földet munkálni. MŰ munkáló
egész Mten t Ezt a földet jól megmunkálták. Régiesen
önhatólag annyit is tett, mint fárad : „Mire mnnkálottál enhozjám?" (Nádor-codex).
MUNKÁLÁS, (munka-al-ás) fn. tt munkálati,
tb. —ok, harm. szr. — a. A testi vagy lelki erőnek
folytonos feszítése a végre, hogy valami létre jőjön,
elkészüljön stb.
MUNKÁLAT, (munka-al-at) fn. tt munkalat-ói,
harm. szr. —a. Munka vagy munkálás által létrehozott, bevégzett valami Vasútépítési munkálatok. A
tudományos akadémia munkálatai.
MUNKÁLATI, (munka-al-at-i) mn. tt munkalati-t, tb. —ok. Munkálatra vonatkozó. Munkálati
terv, munkálati tárgy, alap, viszony, vonói.
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MUNKÁLATLAN, (munka-al-atlan) mn. tt.
munkálaüan-t, tb. —ók. Amit nem munkáltak, mi
természeti állapotban Tan, bizonyos czélra el nem
készített. Különösen, földre nézve ám. parlag, ugar.
Munkálation földek, kertek. Határozóként ám. munkálailanul, meg nem munkálva.
MUNKALÁTÓ, (munka-látó) ősz. fa. 1) Legények munkáit sorra vizsgáló czéhküldött Csizmadiák
szava Heves megyében. 2) L. MULATÓ.
MUNKÁLATOS, (munka-al-at-os) mn. tt műnkálaíot-t v. —át, tb. —ok. 1) Ami munka alatt van,
mi megmunkálás által valamire képes lesz. Munkálatáé parlag. A homokot, gödröt földek már munkálatotok. 2) Munkás, dolgos.
MUNKÁLKODÁS, (munka-al kod-ás) fn. tt.
munkaücodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos
munkával való foglalkodás. Ezen könyv több évi munkálkodátunk eredménye.
MUNKÁLKODIK, (munka-al-kod-ik) k. m.
munkállcod-tam, —tál, —ott. Folytonosan vagy gyakran munkál, dolgozik.
MUNKÁLKOSZIK, (munka-al-kosz-ik) k. A
többi időt .munkálkodik' igétől kölcsönzi. L. MUNKÁLKODIK.
MUNKÁLÓDÁS, (munka-al-ó-d-ás)fn.tt»»ttnfcílódát-t tb. —ok, harm. szr. —a. Tartós s némi visszahatást szenvedő munkálás, fáradozás.
„Holott munkálódásnak terhe elvégeztetik."
Kinizsiné Imakönyve.
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kat. Napszámban dolgozó munkátok. Méltó a munkát
az S bérére. (Km.). 3) Régente annyit is jelentett: fáradságos, nyomorúságos pl. a régi Halotti beszédben:
„És veteve (= veteje v. veté) őt ez munkás világ
bele. V. ö. MUNKA.
MUNKÁSOSZTÁLY, (munkás-osztály) ősz. fn.
Általán állampolgári osztály, mely testi vagy szellemi munkával foglalkodik; kölönösebben azon néposztály, mely kézi munkájából él.
MUNKÁSSÁG, .(munka-as-ság) fn. tt munkástág-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, melynél fogva valaki a munkát kedveli, különös erőfeszítéssel dolgozik,
iparkodik; szorgalmatosság. Munkássága által szép
vagyont tzerse magának. A tisztviselőben fS kellék a
munkáttág.
MUNKASZABADSÁG, (munka-szabadság) ősz.
fn. Általában mindenkinek szabad választása, hogy
czéljához képest a munka melyik ágában működjék.
MUNKASZÁM,, (munka-szám) ősz. fn. Bizonyos
munkának több részekre felosztása. Különösen a
munka tárgyára vonatkozva, ám. darabszám, pl. a
szabólegényeket munkaszámra fizetni. Időt illetőleg ám.
időre osztott munka, pl. reggeltől délig egy munkaszám, déltől estig másik munkaszám.
MUNKASZERVEZET, (munka-szervezet) ősz.
fn. Az öszves munkásoknak valamely népes gyárban
vagy államban is tehetségeik, hajlamaik szcrénti felosztása, vagy a teljesítendő munkák rendezése.
MUNKASZÜNET v. —SZÜNETELÉS, (munka-szünet v. —szünetelés) ősz. fn. Idő, melyben tt
munkát abban hagyják, pl. midőn reggeliznek, ebédebiek. Különösen estveli idő, mikor a munkások
azon napra végképen megpihennek.
MUNKATÁRS, (munka-társ) ősz. fn. Ki valamely munka végrehajtásában egy másikkal együtt
fárad. Szerkesztőségi munkatárs.

MUNKÁLÓDIK, (munka-al-ó-d-ik) belsz. m.
munkálód-tam, —tál, —ott. Folytonosan s mintegy
némi visszahatás daczára munkál, dolgozgat.
MUNKÁLOSZIK, (munka-al-osz-ik) k. a jelenen kivül a többi időt a ,munkálódik' szótól kölcsönzi, melylyel értelemben is egyezik. „Ezzel (t i.
az ország megszakgatásával stb.) terjesztette minden
birodalmát a török s ebben munkáloszik most is."
MUNKATEHETÖ, (munka-tehető) l. MUNKA(Gr. Eszternázy M. nádor levele Lónyai Zsigmond- BÍRÓ.
hoz és némely vármegyékhez 1645-ből).
MUNKATÉR, (munka-tér); 1. MUNKAKÖR.

MUNKAMEGOSZTÁS, (munka-meg-osztás), 1.
MUNKATÉTEL, (munka-tétel) ősz. fn. 1. MUNKÁLÁS, MUNKÁLAT.
MUNKAFELOSZTÁS.
MUNKAPIACZ, (munka-piacz) ősz. fn. Nyilvános hely, hol á munkások öszvegyfilnek, ahol őket
azok, kiknek napi munkásokra van szükségök, megtalálhassák és felfogadhassák. Nemzetgazdasági értelemben kisebb vagy nagyobb társadalom (város, ország), melyben mindennemű munkás feltalálja munkássága tárgyát
MUNKÁS, (munka-as) 1) mn. tt. munkás-t vagy
—át, tb. —ok. Munkával foglalkodó, dolgozó. Ellentétei : heverő, henyélő". Munkát cseUdek. Nagyoft mimkát ember. Munkát ló ám. igás. 2) fn. tt munkás-t,
tb. —ok. Személy, ki kenyerét fogadott kézi munka
által keresi, általában minden aki más részére munkálkodik. Munkátokat fogadni a szőlőbe. Munkátok
által kapáltaim a kukoriczát. Nagy pusztákon tok
munkásra van szükség. Étienként kifizetni a munkáto-

MUNKÁTLAN, (munka-atlan) mn. tt. munkátlan-t, tb. —ok. 1) Kinek tenni valója nincsen; ki
munkát nem kap. Munkátlan mesteremberek. A piaczokon sok munkátían ember ácsorog, és várja, hogy fogadják meg. 2) Ki munkálni nem szeret, henye, tűnya. Munkátlan cselédet kár tartani. Határozóként ám.
munkátlanul, munka nélkül.
MUNKÁTLANKODIK, (munka-atlan-kod-ik)
k. m. munkatlankod-tam, —tál, —ott. Munkátlanul
tölti az időt
MUNKÁTLANSÁG, (munka-atlan-ság) fn. tt.
munkátlanság-ot, harm. szr. —a. Munkátlan állapot
vagy tulajdonság. Munkátlantágban vesztegelni.
MUNKÁTLANUL, (mnnka-atlan-ul) ih. Mnnka
nélkdl; munkát nem kapva, vagy készakarva kerülvén a dolgot. Munkátlanul tölteni az időt.
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MUNKAVIDOR, (munka-vidor) - 1. MUNKA- mrkwa v. merkwa. Adelung a ,Möhre' siót onnan értelmezi, hogy a nedves vizenyős helyeken szeretvén
KEDVELŐ.
MUNKAVIDORSÁQ, (munka-vidorság) lásd teremni, egyeredetü a ,Morast' szóval; eszerint *
magyar murok és morotva gyökökben szintén rokonok
MUNKAKEDV.
MUR, elront gyöke murgya, murnya, murva és volnának.
murugy szóknak; I. ezeket
MUROKALAKU, (mnrok-alaku) ősz. mn. A
MURA, fa. tt. Murá-t. Stájerországból jövő fő- ] növénytanban olyan tífgyökérről mondják, melynek
lyóvíz neve, mely a Drávával az úgynevezett Mura- a teteje csaknem legszélesebb s onnan aláfélé lassúként hegyesedik el (dauciforme), a e szerént mintegy
közt képezi.
MURA-CSERNECZ, falu Vas m.; helyr. — Cser- hegyére állított kúp alakját mutatja. (Gönczy Pál).
neet-re, —én, —rSl.
MUROKRÉPA, (marok-répa) ősz. fn. 1. MÜMURAKÖZ, (Mura-köz) ősz. fia. Szála megyé- ROK.
nek azon déli része, illetőleg járása, mely a Mura
MURR, elvont hangutánzó gyöke murran, marés Dráva folyók közt fekszik.
ránt, murrog, murrogat szóknak ; rokon mór gyökkel
MURANY, falu Temes m.; helyr. Murany-ba, morog, mord stb. szókban, s keményebb hangoztatással durr hangutánzóval.
—bán, —bdl.
MURÁNY, vár és mváros Gömör m.; helyr.
MURRAN, (murr-an) önh. m. murrant. Székely
Murány-ba, —bán, —ból.
tájszólas szerént mikor a követ, karikát stb. hengerMURÁN Y-HUTA, falu Gömör m.; helyr. — Hu- gőleg dobják az úton, kezdetben egyet murran, i b»
tovább hengeredik: murrog vagy durrog. Más ily
tá-ra, —«, —ról, stb.
MURÁNYI, mn. tt. murányi-t, tb. — dk. Mu- hangra is vonatkozhatik. Megmurranta magát a a&rányba való, onnan eredő, oda tartozó, arra vonat- (Kriza J.), a székelyeknél ám. általánosabban: ndá
kozó stb. Murányi Venus, Gyöngyösinek ily czimfi durálta magát. Megmurran a székelyeknél azt is tekölteménye Szécsi Máriáról. Murányi porctellángyár. szi, meg v. neki búsul, mord kezd lenni. Rokon vele
a latin murmur, finn murahdan == murranok.
MURÁNY-LEHOTA, falu Gömör m.; hely>.
MURRANT, (murr-an-t) áth. m. murrant-oU, hta.
—Lehotá-n, —rá, —ról.
MURA-PETRÓCZ, falu Vas m.; helyr. —Pe- m T. —ani. Eszközli, hogy valami murranjon, pl.
követ hengergőleg dob, hajít
tfóet-ra, —ön, —ról.
MURA-SZERDAHELY, lásd SZERDAHELY.
MURROG, (murr-og) önh. m. murrog-tam, —tál,
—ott. Többszörös vagy folytonos murr hangot tó,
MURA-SZOMBAT, 1. SZOMBAT.
MURCZ, (mur-cz), elavult, vagy elvont törzsök, pl. murrog a teü, ás elhajtott karika, hS, stb. V. 6.
melyből murctos származott, s rokon vele a ,morotva' MURRAN.
szó morot törzse. Képzésére nézve olyan, mint a kör-t
MURROGÓHAL, (murrogó-halj ősz. fii. Tenjelentő korét, a hangutánzó dtw-ból eredt dtirct, az geri halfaj, mely tompa mur mur hangot hallat
égést jelentő pSr gyökből származott pVrct, s több (Mormyrus).
mások. Jelent tisztátalan mocskos valamit. Fogalmi
MURROGTAT, (murr-og-tat) miv. m. murrogrokonságban van a szúrt, sturtot, szurok, erirom, cztr- tat-tam, —tál, —ott. Eszközli, hogy valami murrogmos szókkal. Mindezekben egyik alaphang az ir, őr, úr. jon. V. ö. MURROG.
MURCZOS, (mur-cz-os) mn. tt murcscos-t v.
MURROGTATÓ, (murr-og-tat-ó) mn. és m. tt
—át, tb. —ok, Szurtos, czirmos, czirtos, piszkos. murrogtató-t. Ami vagy aki valamit murrogtat KüMurctos kováét, varga. Mwcttos ruha. V. ö. MURCZ. lönösen valamely durrogtató eszköz.
MURCZOSAN, (mur-cz-os-an) ih. Murczos állaMURUGY, (mur-ngy) fn. tt murugy-ot. Szalma-,
potban; szurtosan, czirmosan.
szénatöredék, hulladák, pl. ami a azénatartó ketrec*
MURCZOSSÁG, (mur-cz-os-ság) fa. tt. murctos- fenekén marad, vagy kazalrakáskor öszvetöredeiik.
tág-ot. Murczos állapot vagy tulajdonság.
Máskép a tájak szerént: murugya, murgya, murnya,
MURGA, falu Tolna m. helyr. Murgá-ra, —n, s némileg murha, murva ; idegenszerü néven -.pelyva,
polyva. A ,murugy' szó gyöke mur alapfogalomban
—ról.
MURGYA, (mur-gya) fn. tt murgya-1. Lásd mint töredék, egyezik a marttá, montalék ,mor' gyökével, s végelemzésében hangutánzó; innen ,muragy'
MURUGY.
MURHA, (mur-ha) fn. tt murhát. L. MURVA. nem egyéb mint széna-, szalmamonsalék.
MUKMUTER, = a német MurmeUMer; tt.
MURVA, (mur-va) fn. tt mvrvá-t. 1) 1. MORUGY. 2) A növénytanban a virág kocsányján képmurmutér-t, tb. —ok. L. MARMOTA.
MURNYA, (mur-nya) fn. tt. murnyát. Lásd ződött levélforma növés vagy pikkely, mely rendszerént a virág közelében áll, s ha kettő vagy több van
MURUGY.
MUROK, fn. tt. murk-ot. Sárga répa. (Daucns egymás mellett, a kocsányból rendszerént különböző
carotta). Egyezik vele a német Mb'hre és cseh-tót magasságban indulnak ki. (Bractea). Ilyen murva van
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pl. a tavaszi viola, a szódokfa kocsányján ; néha a
murva színes, mint a csormolyafintor (melampyram
ammse) növényé (Gönezy Pál). V. ö. MURVÁCSKA.
3) Így nevezik némely tájakon az apró kavicsot.
Murvával meghordani' ae utakat. Mindenik értelemben töredéket, vagy töredékformátjelent, s alapjelentéare rokon a mortsa szóval, minthogy a kavics,
gSbics is mintegy más kövek morzsájául tekinthető , különben is gyökük mór vagy mwr teljesen
azonos, mely megvan a latin frango, német brechen
gyökében, és a szanszkritbharf gyökben, mely Eichhoff szerént ám. leválik, lemorzsolódik. Fábián István szerint murva finnül: mura, valamint mortta finnfii: mura, és monát finnül: muría. V. ö. MORZSA.
MURVÁCSKA, (nrar-va-acB-ka) fn. tt. murváétkát. Kis morva, azaz olyan, mely egy más külső
murva alatt képződik. (Bracteola). Némely füvész a
pázsitfüvek pelyváját nevezi származása s állásánál
fogva morvának, s következetesen murvácskának a
polyva alatt fejlődő ondót. (Gönczy Pál).
MURVAKÖR, (mnrva-kör) ősz. fn. A növénytanban gallérféle levélkék a fészkesvirágok fészkei
alatt (involucrum), mint a milyen van az üszögör
(senecio) némely fajainak. (Gönczy Pál).
MURVAPIKK, (morva-pikk) ősz. fn. Növénynem a kétfőbbhímesek seregéből és födetlen magvük, a természetes rendszer után az ajakásak (labiatae) rendéből; virágit csészéjök tövénél hosszabb
morvák, murvapikkelyek borítják (honnan a neve)
négyuögü barka formában, födölékesen; csészéje
vagy ötfogo, vagy ajakas, vagy kétieveltt; bokrétájának ajaka felálló, lapos. (Origanom). E nem alá tartozik a majorána is, növénytani néven: majorána
murvapikk; és a varga majorána, máskép köznéven :
fekete gyopár v. saifH, v. tturokfu, növénytani néven :
ttvrokttagv mwrvapíkk (Origanom volgare).
MÜRZ8OL, tájdivatosan ám. morzsol vagy átvetett hangokkal: uvrmol. L. MORZSOL.
MUSELIN, fn, tt. mwrfín-í, tb. — ék. KÖnnytt,
átlátszó finom szövet. Prancziául: moutseUne, olaszul : muMotíno, v. mussolo, .Mossál' nevű török várostól a Tigris mellett, hol az legelsőben készíttetett.
MUSINA, erdélyi faló A.-Fehér m.; helyr. Mvriná-ra, —n, —ril.
MUSKA (1), fn. tt. muskát. Molnár A. szerént
Beniczkynél és más régieknél ám. borféreg, borban
termő legyecske. Gondolatank agyán önként odahajlik, hogy ezen szó egy a latin musca-vs.1: azonban minthogy a latin ,musca' általában legyet jelent, a magyarban pedig máskaknak csak az erjedésnek, poshadásnak
indáit tárgyakat szerető apró legyecskék neveztetnek
így : nem látszik alaptalannak azon vélemény, miezerént a muska rokon a must, műitől és mostt, mosttol szókkal. Másképen: muslicea, v. mutdicta; 1. ezt.
MUSKA, (2), erdélyi falu A.-Fehór m.; helyr.
Mutká-ra, —n, —ról.
MUSKÁSODIK, (moska-as-od-ik) k. m. muská»od-tam, —tál, —ott. Muskák, azaz borlegyek teAKAD. HAOTSlÓTlB KOT, IV.
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rémnek benne. A tisztátalanul tartott borok megmwihatodnak.
MUSKÁTA, fn. tt. muskátát. Szagos növény,
az isztragor egyik faja. A népnyelvben másképen:
magot mályva, növénytani néven: ttagot isttragor.
(Pelargoniom v. geránium odoratissimum.) A ,mUBkatál' szóval azonegy.
MUSKATÁL, MU8KATAL, mn. tt. mtukatál-t,
tb. —ok. Mondják gyümölcsökről, és a belölök sajtólt nedvekről, melyek bizonyos és kellemes Bamatuak és iUatuak. Muskalál stSlS, mtukatál borok.
Mufkatál alma, kürté, snlva. Népies köznyelven :
szagos. Az idegen mo««&u«-ból (mely arabul: mu»tk,
mink, persául: mutk, görögül: póergo;, latinul: műtci«) származott az olasz moteateüo v. motoadello, német mtueateüer stb. s ezekből jött által nyelvünkbe.
MUSKATÁL- v. MUSKATALALMA, (muskatal-alma) ősz. fn. Muskatal ízű alma.
MUSKATÁL- v. MUSKATALBOR, ősz. fn.
Muskatalszőlőből készült bor.
MUSKATÁL- v. MUSKATALKÖRTE, (muskatal-körte) ősz. fn. Muskatalízü körte.
MUSKATÁL- v. MU8KATALSZÖLÖ, (muskatál-82Ölő) ősz. fn. Muskatalzamatú szőlő.
MUSKATÁLY, 1. MUSKATÁL.
MUSKATÉROS, fn. tt. mutkatéros-t, tb. —ok.
Egykori franczia gyalog katonák neve, kik régies
szerkezetű puskákat (mousquet) viseltek. A moutquetair szóból módosait, mint a szintén franczia eredetű
gránátéról (grenadier), satéros (chasseur).
MU8KOLATBOR, tájdivatos; 1. MUSKATALBOR.
MUSKOTÁLY, 1. MUSKATÁL.
MUSLICZA, 1. MU8ZLICZA.
MU8NA, erdélyi mváros Meggyes sz., falu Udvarhely sz. helyr. Miuná-ra, —n, — ril.
MUST, fn. tt. mutt-ot, harm. szr. —ja. Gyümölcsökből, különösen szőlőszemekből kisajtolt, édes
lé, melyből erjedés által csípős nedv, illetőleg bor
képződik. Egészen egyezik vele a latin muttum, a német, holland, dán most, olasz, spanyol, portugál
mosto, angol, svéd must stb. Mind valamennyiben
közös gyök a hangutánzó mus, mely különösen megvan amagyar mostt, mosttol, továbbá mtw», mustot szókban is; és rokonai a moct és mo«mint hangutánzók;
innen ,must' magyarból értelmezve annyi volna mint
mwwott azaz zúzolt, sajtólt gyümölcs leve. A .rnewí'
alak épen olyan, mint ,lust'; honnan amabból: WMWtos, ebből: hűtőt; és hogy alakja magyaros, mutálják
az ütt, fűit, rest, nyest, nytut, rost, és némely más
eredeti magyar szók. Egyébiránt figyelmet érdemel
a szanszkrit madhu, madhat ám. méz, nektár.
MUSTA, fn. tt. mvttát. Vargák és czizmaziák
eszköze, kurtanyelü vasbonkó, melylyel a bőrt egyengetik, simogatják. Székelyesen : mustya. Megvan a
török nyelvben is. A persában pedig, honnan a törökben is használtatik, must ám. ököl. Úgy látszik, mintha
42
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s műszol vagy motztol igével volna rokonságban,
mennyiben ez nem csupán hangutánzó, hanem zúzást,
nyomást, sajtólást is jelent, melyet bizonyos hang
szokott követni. E szerént elemezve : mutst, mutttó,
musttá, vagy suhogó «-vel : musta, mint alamuttta és
alamutla.
MÜSTALLIK, (must-all-ik) k. m. mustall-ott,
htn. —ni v. —ani. Mustféle lé foly ki belőle. Mtutallík a tttilö, midőn csomottolják.
MUSTÁR, fa. tt mustár-t, tb. — ok, harm. szr.
—a v. —ja. Beczős növény, melynek magvai igen
csípős izüek, s öszvezdzva és musttal vagy borcczettel elkészítve ételekhez martalékul használtatnak, és
ez tárga v. kerti mutter, máskép : kerti repcte, növénytani néven: fejér repcéé. (Sinapis álba). A repczék
neme alá tartozik. Egy vele a középkori latin: műtíarda, olasz és portugál: mostarda, franczia: moutarde, angol: muttard stb. A must (mustom) szóból
látszik eredetinek, minthogy főleg musttal készítve
szokott használtatni. A persában Beregszászi szerént
,musztár' egészen véve ám. must Van még a népnyelvben : kis fejér mustár, melynek növénytani neve :
mustárkápottla, 1. ezt; olast mustár, máskép: ólam
répán, vad rezeda, növénytani néven: repetereteda
(rezeda lutea) ; vad mustár, máskép : paúctkfü, temondádfii, növénytani néven: mezei tarsólca (thlaspi
campestre).
MUSTÁRÁRUS, (mustár-árus) ősz. fh. Személy,
illetőleg szatócs, fűszeráru*, ki mustármagot árul.
MUSTÁRIBRIK, (mustár-ibrik) ősz. fn. Ibrik,
melyben a martaléknak elkészített mustármagot
tartják.
MUSTÁRKALÁN v. —KANÁL, (mustár-kalán v. —kanál) ősz. fh. Kis kalán, melylyel a mustármagból készített martalékot szedik.
MUSTÁRKÁPOSZTA, (mustár-káposzta) ősz.
fn. Növényfaj a káposzták neméből, máskép: kit fejér mustár (Brassica eruca).
MUSTÁRLISZT, (mustár-liszt) ősz. fn. A gyógyszertárakban ám. lisztté törött mustármag. Mustárlisttlel borogatni a fájót tagot.
MUSTÁRMAG, (mustár-mag) ősz. fn. 1) A
mustár nevű növénynek apró magvai. V. ö. MUSTÁR.
2) Veszszőből font korbács, melylyel Apró-szentek
napján az ismerősöket, különösen gyermekeket tréfából megsuprikálják, azon kívánattal, hogy kelésesek
ne legyenek. Mátyásföldön ezt húsvéthétfőn szokták
tenni. A névhasonlat vagy onnat van, mert valamint
a mustármagból készített tapasz égeti a bőrt, hasonlóan a vesszőkorbács is: vagy pedig muttár, éa muttra
v. muttrál szójátékul használtatnak, mintha ,mustármag* helyett tmutlráJmag'-ot akarnának értetni. T. i.
a Közmondások könyvében ezt irja Erdélyi János:
„Aprószentek napján el szokták küldeni a gyermekeket szomszédba és tovább mustármagot kérni. A
háziak már tudják, mi az, és elővevén rekettyeveszszöből font korbácsaikat, a kérő 'gyermeket jól elverik, mert közhit szerént ez használ az egészségnek ;

de fö dolog benne annak kiábrázolása, hogy vessző
nélkül alig lehet gyermeket nevelni, vagyis szükséges
<
neki a mutírálát; innen a közmondás: a ,mu8tánnag ról' (kikapta a mustármagot), szójátékkal
MUSTÁRMALOM, (mustár-malom) ősz. fa.
Kézi malomféle eszköz, melylyel a mustármagot ösivezúzzák.
MU8TÁRMILLYE, (mnstár-mUlye) ősz. fa.
Millye, melyben a mustármagból csinált martalékot*
vagy magát a mustármagot tartják. V. ö. MILLYE.
MUSTÁRTAPASZ, (mustár-tapasz) 8*z. &.
Mnstárlisztbó'l készített tapasz a test fájós részeinek
burogatására.
MUSTIZÜ, (must-iztt) ősz. mn. Olyan ufi, milyen a must szokott lenni. Mustizu új borok.
MUSTOL, (must-ol), áth. m. muttolt. Mustot sajtói bizonyos gyümölcsökből, különösen a szőlőből. &Slöt, körtét, almát mustolni. Néhutt: mustot, csomotsol.
MUSTOLÓFA, (mustoló-fa) ősz. fn. Rád, vagy
dorong, melylyel a kádban a gyümölcsöt, nevezetesen
a szőlőt nyomkodják, zúzzák, hogy leve kifolyjon.
Máskép: mustolófa, ctomottlófa.
MUSTORA, tájdivatosan ám. mustra; 1. ezt
MUSTOS, (must-os) mn. tt mustos-t r. —oí,
tb. —ok. 1) Amiben must van. Mustos kád, hordó, edények. 2) Musttal kevert, vagy készített Mattot pecstnye, musttal és más alkatrészekkel készített marha
vagy egyéb hús; tréfásan, de egyszersmind a dolog
természetével egyezőleg: lustos pectenye.
MUSTOSÁN, (must os-an) ih. Mustos állapotban ; musttal befecskendezve vagy piszkolva.
MUSTRA, fn. tt mustrát. Közvetlenül a német
Mutter vagy olasz mattra, közvetőleg a latin mo*ttro után alakult idegen eredetű ázó. A törökben is
mattra. Általán jelent oly tárgyat, melyet mint látni
érdemest, vagy látni valót mutatni szoktak. Innen 1)
a maga nemében válogatott, jeles, a többinek mintegy
példánya, vagy azon fonna, mely szerént valamit csinálni, alkalmazni kell. Ez értelemben magyarosabb
szóval megfelel neki példány v. minta. 2) Mérés végett mutatott rész vagy darab bizonyos egészből, nevezetesen áruból. Mustrát küldeni a potttóból, vászonból, gabonából. Ez értelemben magyarosan megfelel
neki: mutató, mutatvány; a régieknél: látó. „lm elküldtem az négy hordó borth, az ajándékborok, mindenikből egy egy palaczkkal thöltettem látó pohárnak." Levél 1557-ből. (Szalay Á. 400 m. 1.). 3)
Vizsgálat, mely által bizonyos tárgyakat szemügyre
vesznek, különösen a végre, hogy megtudják, ha rendeltetéseknek megfelelnek-e, ha olyanok-e, mint lenniök kell; magyarosan szólva: Mernie. Innen átv. ért
mustrának mondanak oly tárgyakat is, melyekről a
szoros szemle következtében kitűnt, hogy a maguk
nemében nem jók. Máskép: valaminek aljasa, rotuta;
mondják telejt-nA is, de ez ismét, úgy játszik, a német ,schlecht'-ből eredett így történik, hogy néha a
szó eredeti jelentésével egészen ellenkező értelmet
kap, pl. mustrájuk, oly juh, melyet mint nem szapor

S61

MUSTRABffiKA—MÜSZKA

rításra valót a többi közöl kivetettek. Te mustra = te
csúf példa! (Lörincz K. szerént Kapnik-Bányán divatos). Ezen eltérés az ellenkező értelemre kivált
idegen szókkal történik, melyeknek eredeti jelentését
a nép nem tudja, pl. katonai nyelven a remonda pótlovat jelent, melyet most tanítanak be badi szolgálatra, tehát ép és jobbára fiatal lovat; a nép nyelvén
pedig ám. romlott, béna ló. 4) Szigorú bánás, fenyíték, kivált gyermek irányában, még veréssel is. Műttra kell a gyermeknek. (Km.).
MÜSTBABIKKA, 1. MUSTRAJUH.
HU8TBAJUH, (mustra-juh) ősz. fa. Juh, birka,
melyet mint satnyát, vagy selejtest éstenyésztésre nem
valót a többi közöl kiválasztanak s tovább adnak
rajta. Ás ily kiválogatás rendesen tavaszkor történik.
MUSTRAKÖNYV, (mustra-könyv) ősz. fa. 1)
Könyv, mely varrásra, hímzésre, s több ilyféle női
munkákra való mustrákat, mintákat foglal magában.
2) Könyv a kalmároknál, melyben a boltbeli árukból, u. m. posztókból, gyolcsokból, csipkékből stb.
mutatványdarabokat tartanak.
MUSTRÁL, (mnstra-al) áth. m. muttrál-t. l)
Bizonyos sokaság egyéneit sorban, és külön-külön
szemügyre veszi, hogy minden oldalról ismerje, főleg
hogy a roszakat a jóktól megválaszsza. Tavattttal a
juhnyájat mustrálni. A menetből a vén meddő kanttákat kimustrálni. A hadtereget mustrálni. Minthogy a
mustra ezen értelemben magyarosan: nemié, innen
mustrálni helyett magyarosabb: nemié alá venni, rövidebben nemlétni, illetőleg: a rónát v. adatát kihányni. 2) Fenyftí különösen a gyermeket, még veréssel is, ha szükséges.
MUSTRALAJSTROM, (mustra-lajstrom) ősz. fa.
Lajstrom, melybe a hadi szemle alkalmával a szemletartó főnök a sereg állapotát, illetőleg észrevételeit
főljegyzi vagy jegyezteti.
MUSTRALAP (mustra-lap) ősz. fa. A rőfös
kalmároknál nagy kemény papírlap, melyre az egyes
árukból levágott mutatványdarabokat rátttzik, mntatványlap. A vásáriénak meymutatni a musfralapot.
MUSTRÁLÁS, (mustra-al-ás) fa. U.mtutrálás-t,
tb. —ok, harm. szr. —o. 1) Cselekvés, mely által
valamit mustrára, azaz szemlére vesznek. 2) Fenyítés,
különösen gyermek fenyítése. V. ö. MUSTRA, MUSTRÁL.
MUSTRÁLT, (mustra-al-t) mn. tt. muitrált-at.
Amit mustra alá Tettek, illetőleg mint selejtest kiválogattak. Ifvttrált, kimustráltjaitok.
MU8TY, fa. tt. mvsty-ot. Lörincz K. szerént a
kapnikbányai szójárásban ám. moh, muha.
MUSZ, hangutánzó elvont gyök mustkol, mustkotól, maistól szókban; 1. ezeket. Rokon most gyökkel,
ntottt, mosttol szókban.
MUSZÁJ, MUSZÁJ, a német must teyn elferdítése; ám. meg kell lenni.
MÜSZKA, 1) 1. MOSZKA. 2) falu Arad m.;
helyr. Mustká-ra, —n, —rél.
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MUSZKOL (muaz-k-ol); MUSZKOLÓFA, (muszkoló-fa) 1. MŰSZOL ; MUSZOLÓFA.
MUSZKOTOL, (musz-k-ot-ol) &Üi.m.mus*kotol-t.
A székelyeknél ám. elmorzsál, megzúz. Elmustkotolja
a gyerek a kézibe adott kenyeret. (Kriza J.). V. ö. MŰSZOL, MOSZTOL.
MUSZLICZA, MUSZLINCZA, (musz-ol-i[n]-cza)
fa. tt. musMctát. Boros edényekben és általán erjedésnek, poshadásnak indult tárgyakban termő apró
(mintegy muszoló) legyecskék. Alakja mutatja, hogy
kicsinyítő, és pedig kettőztetve; máskép: muslicta,
néhntt muska. Törzsöké : mustol, melyből lett igenév:
mustoló, kicsinyítve : muszoli, mutzli, ismét kicsinyítve : mustlicta. Alakjára olyan, mint hábamicta, katrincta. V. ö. MUSKA, MŰSZOL.
MUSZLICZÁS (musz-ol-i cza-as) mn. tt muttlictás-t, v. — át, tb. —ok. Muszliczákkal meglepett,
melyben muszliczák vannak. Mumlictás bor.
MUSZNYA, falu Vas m.; helyr. Mustnyá-ra,
—n, —ról.
MŰSZOL, (musz-ol) áth. m. mustolí. Gyümölcsnek, nevezetesen szőlőnek levét zúzás által kinyomkodja. Közel rokon ,muszkotol' szóval. Máskép: csomóstól v. csVmtfsxb'l. Gyöke a hangutánzó must, mely
egy eredetű a mostt, motttol szók mos* gyökével, s
rokon a mos, moet hangutánzó szókkal. Önbató igeként mondják holmi szeszes nedvekről, midőn pezsegnek. Mattol a fojtott bor, ürmVs stbi; ez értelemben egyezik vele a franczia mousser, honnan a
németben: moussiren v. mussiren.
MUSZOLÁS, (mnsz-ol-ás), fa. tt muszolás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Gyümölcs levének zúzás által kinyomkodása. 2) Pezsgés. V. ő. MŰSZOL.
MUSZOLÓFA, (muszoló-fa) ősz. fa. Rúd vagy
dorong, melylyel a.kádba töltött gyümölcsöt, nevezetesen szőlőt zúzzák, nyomdossák, csömöszölik, hogy
leve kifolyjon. V. ö. MŰSZOL.
MUSZTIKA, (musz-t-i-ka v. mosz-t-i-ka) fa. tt.
musttikát. A székelyeknél sajtólt lépsalak. (Kriza J.).
MUSZUJ, Kriza J. szerént Erdélyben Toroczkó
vidékén ám. fersing.
MŰT, törzse mutál, muiastt, mutat, muti szóknak, illetőleg származékaiknak; a gyökelem: mű,
mely a szájnak vagyis ajkaknak csucsoritását láttatja
(os-tendit). Ugyanezen gyökelem van meg a latin
monsíro, moneo szókban és magyar mond szóban is.
MUTÁL (mut-al), régies, MUTAT helyett. L.
MUTAT.
MUTASZT, (mut-aszt) áth. m. mutattíott, htn.
—mv. — oni. Ormánsági szó Baranyában. L.|MUTAT.
MUTAT, (mut-at) áth. m. mutat-tam, —tál,
—ott, pár. mutass. Bizonyos tárgyra, vagy helyre
valamely jellel ráirányoz, hogy azt mással észrevetesse, tudassa, láttassa. Ezt tulajdon értelemben ember teszi, pl. midőn ujját valahová irányozza, mit tehet lábbal vagy pillanattal is, vagyis taglejtések és
arczjelek által. Stép könyveket, képeket mutatni vala42*
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kinek. Utat mulatni az idegen utasnak. Kimutatni a
pályát, melyen futni kell. Megmutatni a vendégnek a
várót ritkaságait. Szélesb és átv. ért. valamit mannák
tudtára ad, az észt ráigazítja valamire. Megmutatom
neki, hogy nincs igata. Meg kell neki mutatnunk, mint
viselje magát mátok irányában. Megmutatta a világnak, hogy o jelet férfiú. Hitedet ctelekedetek által műtatd meg. Megmutatták neki át ajtót, vagy ajtót mutattak neki, gúnyosan ám. tudtára adták, hogy takarodhatok. Kimutatja foga fehérét (km.) ám. elárulja
magát. Bemutatni valakit, ám. valahová bevezetni, s
kilétét az illetőkkel tudatni. „Bizony te nagy bőséges szerelmedet nekünk mutátád." Kinizsiné Imák.
Ugyan átv. ért. mondják holmi dolgokról is, melyek
bizonyos irányjelűl, tudomásul, utasításul stb. szolgálnak. Erén felhők etöt mutatnak. Az óra tizenkettőt
mutat. Ez mind oda mutat, hogy a dologból semmi sem
lesz. A kiatzott rétek arra mutatnak, hogy már régen nem
esett. Ez utóbbi példákból kitetszik, hogy önhatólag
is divatozik, különösen felható ragu viszonynevekkel.
Midőn tulajdonító ragu névvel jő viszonyba, ám. bizonyos alakot, szint, formát vesz fel, s mint olyat
tünteti magát elé. Ö magát okosnak, szentnek mutatja.
Mindeddig becsületes embernek mutatta magát.
A mutat legközelebbi rokona: fitat (v. ö. FITAT, FIT) továbbá rokon vele mond ige, minthogy
mindkettőnek czélja valamit tudatni, észrevétetni másokkal ; de a különbség köztök az, hogy a mond ezt
hang által, a mutat pedig más jellel eszközli. Egyébiránt mű mo gyökelemeik is rokonok, és pedig nem
csupán hangra, hanem 'alapértelemre is, mert mindegyikben alapfogalom a mofdtíáe, mozgat, amabban
a tagmozgás (pl. a motat, motoz származékokban);
ebben a szájmozdítás, különösen szájcsncsorítás, mit
a latin ostendit leginkább fölvilágosít, mely szerint
mutatni ám. ős tendere, a szájt kitolva ráirányozni
valamire. A monttro igében a mo v. mon szintén rokon a magyar mond és mutat igék gyökeivel. A persa
nyelvben: neműden —= matatni.
Mi a mutat ige képzését illeti, valószínű, hogy
eredetileg csak műt volt, mint fát, slU, üt, s az át
nagyobb nyomatosság végett járult hozzá. Innen van a
gyakorlatos mut-ogat, mint sütöget, ütitget, fitogat.
Alakjára hasonló a motat, kutat, fitat igékhez. A régi
nyelvben mutat helyett eléfordul mutál is, honnan
leépmutaló ám. képmutató, és képmutalat ám. képmutatás (Hypocrisis). Él e szókkal a Müncheni codex
írója. Máté 6. és. 28. E tekintetben oly viszony van
köztök, mint a szeretet és szerelem között, melyeknek
törzsökéi steret, és az elavult sterel.
MUTATÁS, (mnt-at-ás) fa. tt. mutatág-t, tb.
ok—, harm. szr. —o. Cselekvés vagy irányzó jeladás, mely által valamit tudatunk. Útmutatás. Úrmutatát, Úrfelmutatás, midőn a pap a szent misében a
fölszentelt kenyeret és bort fölemeli. Kimutatás, mely
által valamit világosságra hozunk, pl. költségek kimutatása. Bemutatás. Képmutatás. Mindezeket lásd
saját rovataik alatt
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MUTATÉK, (mut-at-ék) fn. tt mutaték-ot. Lásd
MUTATVÁNY.
MUTATKOZÁS, (mut-at-koz-ás) fn. tt mutatkozás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Elétiinés,
láttatása. V. ö. MUTATKOZIK.
MUTATKOZIK, (mut-at-koz-ik) k. m.
koz-tam, —tál, —ott, pár. —zál. 1) Láttaíja magát,
elétünik, különösen gyakorlatos értelemben is. Némely vadak csak esténként mutatkonak. Itt a tavat*,
mert a fecskét, gólyák már mutatkoznak. 8) Bizonyos
alakban, több helyen elétünik. A tzSUSk ét vetések
szépen mutatkoznak. A gyümölcs is jól mutatkozik. 3)
Tnlajd. ragu viszonynéwel ám. bizonyos alakot ölt
magara, valamihez hasonló azinben láttatja magát
Az időjárás állandónak mutatkozik. Szolgáin eíemte
igen hűnek és szorgalmasnak mutatkozott. A képmutató
nem az, aminek mutatkozik.
MUTATLAN,MUTATLANUL,(mut-atlan-iü)ih.
A nélkül, hogy valaki mutatná. Mutatlanvl ráakadni
az útra. Mutaüanul eligazodni valamin.
MUTATMÁNY, (mut-at-mány) fn. tt. mutatmány-t, tb. -oJb.L. MUTATVÁNY.
MUTATÓ, (mut-at-ó) mn. és fn. tt mutató-t.
Aki vagy ami valamit mutat Rendesen öszvetéve
használtatik, és pedig mint jelző a viszonynév előtt
áll, pl. mutatóujj, mutatótábla, mutatóveszszS, mutatóóra. Midőn főnév gyanánt vétetik, öszvetételben a viszonynevet követi, pl. képmutató, óramutató, útmutató,
tárgymutató, névmutató. Mutatóban küldeni valamit,
ám. megtekintés végett. V. ö. MUTAT.
MUTATÓIZOM, (mutató-izom) ősz. fn. Izom,
mely a mutatóujjnak közép izén húzódik által, s annak kinyujtására szolgál. (Muscnlus indicator).
MUTATÓJEGYZÉK, (mutató-jegyzék) ősz. fa.
Jegyzék, mely bizonyos tárgy- vagy személyneveket
tartalmaz, hogy ezeket valamely nagyobb terjedelmű
iratban, könyvben könnyebben feltalálhassuk. Máskép : mutatótábla. Különösen a közforgalomban bizonyos árúknak, vagy ezek árának, -a vámoknak stb.
/eljegyzése.
MUTATÓKÖNYV, (mutató-könyv) öaz.fa. Törvényszékeknél, nagyobb hivataloknál v. üzleteknél
könyv, melyben a tárgy- vagy személynevek betűrendben fordulnak elé, a végett, hogy a bővebb tudósításokat azokról illető helyeiken, pl. igtatókönyvben, irat- vagy levéltárban, üzleti könyvekben stb.
könnyebben föl lehessen találni.
MUTATÓ NÉVMÁS, a nyelvtanban olyan névmás, mely bizonyos dologra vagy személyre, vagy
ezek milységére utal; még pedig távolabb, és közelebb ; amazok osztályába tartoznak: az, ama*, ugyanaz, azon, és milységre vonatkozva : oly, olyan, olyas,
olyatén, amolyan; emezekébe : ez, emez. ime*, ugyanét, ezen; s milységre vonatkozva : ily, ilyen, ilyet,
ilyetén, emilyen, imilyen.
MUTATÓÓRA, (mutató-óra) ősz. fa. Óramű,
mely egyedül az időjárást mutatja, és nem fit, különbőztetésül az ütőórátóh

MUTATÓ SZÓCSKA—MUTOGAT

MUTOGATÁS—MUZSIKAÉRTŐ

MUTATÓ SZÓCSKA, a magyar népnyelvben
két igen egyszerű, egyetlen önhangzóval kifejezett,
de önálló szó létezik : a, e, melyek más mutató kifejezések nyomatékául szolgainak, pl. ott van ál ül
van e l oda menj a l ide jöjj el így folyt róla a v(*
e ! amott a tubában a l; de a melyekből számos több
szó ered, részint közvetlenül, részint öszvetétel által;
amazokhoz számítandók különösen a mutató névmások és igehatározók, az a néha o-vá s az « t-vé vál,'íozván, pl. ős, amaz, ott, oda, oly; e*, emec, üt, ide,
(régiesen: ede), ily (régiesen: ely) stb.; az öszvetéteknél megemlltendők: ahol, ehol v. ihol, amint, amikor, avagy, aki, ami stb.
MUTATÓTÁBLA, (mntató-tábla) ősz. fn. Nevek és tárgyak jegyzéke bizonyos sorozatban, kivált
ha egyneműek. A mutaíótáblát ábéeterendben kétttíeni.
A könyv végére mutatótáblát írni, melyen a könyvben eléfordnló tárgyak és személyek nevei följegyezvék. A mutatótáblán küenni a lapttámot, melyen a*
illető tárgyról vagy stemélyröl ttó vagyon.
MUTATOTT, (mnt-at-ott) mn. tt mutatódat.
1) Amit matattak vagy mutatnak. 2) Tettetett, ami
belsőleg más, mint kfilsőkép mutatkozik.
MUTATÓUJJ, (mntató-ujj) ősz. fn. A hüvelyk
mellett levő, második kézujj, minthogy rendesen ezzel szoktunk mutatni.
MUTATVÁNY, (mut-at-vány) fn. tt. mutatvány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Azon tárgy, melyet
látás, megnézés végett kitűznek. Különösen, azonnemü tárgyakból egy-rész, melyről a többire ismerni
lehet Mutatványt küldeni valamely áruból. Továbbá
2) kicsinyben eléállított mű, melyből valakinek illető
képességére következtethetünk. Iskolai mutatványok
a tantdók rajtáiból, iratából. Próbamutatványok. 3)
sKJnészeti és más hasonló eléadások, látványos tárgyak és játékok szemléltetése valamely közönség
előtt, pl. mUovarok, kötéljárók vagy tánetotok mutatványai.
MUTATVANYDARAB, (mutatvány-darab) ősz.
fn. Zenei mű vagy más eléadó művészeti szerzemény,
melyben valaki képességét különösen kitüntetheti.
MUTATVÁNYÍV, (mutatvány-ív) ősz. fa. A
nyomdászoknál ám. valamely nyomtatványból' az
első ív, melyet megtekintésül, illetőleg megítélésül
eléterjesztenek. A ttertonek mutatványivet küldeni.
MUTATVÁNYKŐ, (mutatvány-kő) ősz. fn. Bányászok nyelvén ám. kő, vagy érczdarab, melyet
matatás végett késbe lehet fogni.
MUTATVÁNYLAP, (mutatvány-lap) ősz. fn. 1.
MUTATVÁNYÍV.
MUTH, paszta Torna m.; helyr. Muth-ra, —ön,
—ról.
MUTI, (mut-i) némely tájakon tréfásan mondják ,mntasd' helyett.
MUTOGAT, (mat-og-at) gyak. áth. mutogattam, —tál, —ott, pár. mutogatt. Gyakran ismételve,
többször mutat valamit, vagy többfélét egyenként,

egymás után mutat. Valamely gyűjtemény ritkaságait
a vendégeknek mutogatni. Képeket, rajtokat, könyveket
mutogatni. Mindenfelé mutogatja magát. A kalmár
mtttogatja áruit. "— Ez igének gyöke műt, mint a
sütöget, nyüogat, iUSget, veteget, igéké süt, nyit, üt,
vet. V. ö. MUTAT.
MUTOGATÁS, (mut-og-at-ás) fn. tt. mutogatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
mutogat. Különösen jelent fitogtatást, vagyis némi
kevélységgel járó jeladást, mely által valaki akár
valódi akár képzelt jelességeire másokat figyelmeztet ; öszvetétellel is : magamutogatás.
MUTOGATÓ, (mut-og-at-ó) mn. és fn. tt. mutogató-t. Aki valamit ismételve, gyakran, vagy többfélét mutat másoknak, pl. személy, ki valamely gyűjteménynek egyes tárgyait a nézőknek megnevezi, s a
tudnivalókat elmondja rolók.
MŰTŐS, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Mutot-ra, —ön, —ról.
MUTUJ, mn. tt. mutuj-t, tb. — ok. Egyűgyű,
bamba, gyámoltalan természetű. Erdélyi szó. Egynek
látszik a román mutu szóval, mely talán ismét a latin
mufo«-ból származott.
MÚZEUM, helyesebben: MÚZEUM, fn. tt.
mutéum-ot, harm. szr. —a v. —ja. Közelebbről a
hellén povffűor, távolabbról a hellén-latin muta
sióból eredett idegen nevezet, s jelent általán oly teremet vagy épületet, melyben különféle tudományos
eszközök és segédtárgyak öszve vannak gyűjtve.
Terméttettani ettkStök mutéuma. Nemteti mtaéum Pesten, mely főleg pénz- v. éremgyűjteményi, természetrajzi, kép- és könyvtári osztályokból áll.
MUZULMÁN, fn. tt. muaulman-t, tb. —ok. Az
eredeti arab nwtxlem, többesben mostlemin-ból módosított idegen szó, s ám. az izlamnak, azaz, igaz hitnek
vallója, mely alatt a Mahomed v. Mohamed hivei értetnek. Mind motelem, mind is*lam pedig ered stalama
igétől, mely ám. magát alávetni, megadni, hódolni,
különösen Istennek vetni magát alá.
MUZZOG, (mozz-og) önh. m. mvuog-tam, —tál,
—ott. Tompa mtws mwu hangon szól, snhog, zig.
Muttog a etép, mikor jó keményen csépelnek jó er&t
legények. Továbbá ám. zúgolódik, duzzog, haragjában fél önhangon mondogat valamit. Székely szó.
(Ferenczi János).
MUZSAJ, falu Sopron m.; helyr. Muuaj-ba,
—bon, —ból.
MUZSALY, NAGY— fala, KIS— puszta Bereg m.; helyr. Muttaly-ba, —bán, —ból.
MUZSDA, L MESGYE.
MUZSIKA, fn. tt. muttiká-t. A hellén-latin mutiea szóból módosított név, mely a népnyelvben
agyán még általánosan divatozik, de a műveltebb éléadásban tene és tenéttet használtatik helyette. Nemteti muftika. TerVkmuftika. Munrikával járni. Mttnüeát csinálni. Mtussikát tanulni. Értelmezését 1. ZENE és ZENÉSZÉT szók alatt.
MUZSIKAÉBTŐ, 1. ZENEÉRTŐ.
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MUZSIKAI, (muznika-5) 1. ZENEI, ZENÉSZÉT!.
MUZSIKAIGAZGATÓ, 1. ZENEIGAZGATÓ.
MUZSIKÁL, (muzsika-al) önh. musrikál-t. Zenél,
vagy is bizonyos hangszeren vagy hangszereken
játszik.
„A faluban muzsikálnak,
Elmegyek én katonának."
Népd.
1. ZENÉL.
MUZSIKAMESTER, 1. ZENEMESTER.
MUZSIKÁS, (muzsika-as) fn. tt. muzsUtát-t, tb.
—ok, harm. szr. —o. Népnyelven altalán oly személy, ki valamely zeneszeren játszik. Különösen,
a nemzeti és népies zenét művelő czigányokat érti
alatta a nép. 1. ZENÉSZ.
MUZSIKASZERZŐ, 1. ZENESZERZŐ.
MUZSIKASZÓ, (muzsika-szó) ősz. fn. Hangszerek szózata. Muzsikaszóval kitérni a násznépet.
Muzsikaszóval temetni a halottat. L. ZENESZÓ.
MUZSIKUS, fa. tt. mvffOau-t, tb. —ok 1. ZENÉSZ.
MUZSLA, falu Esztergom, puszta Heves m.;
helyr. Síuzslá-n, —rá, —ról.
MŰ, a régieknél, sőt Erdélyben ma is ám. az
első személyes névmás többese: mi, vagy teljesen,
mini. L. MI, személynévmás.
MŰ, fn. tt müvet vagy müvet. Kicsiny, művecske
v. müvecske. Széles ért munka, vagyis, akár testi,
akár szellemi, akár mindkét nemű erőnek megfeszítése bizonyos czélra. Pillanat müve. Szátadok müve.
Szorosabb értelemben maga az erű megfeszítése által
előállított, elkészült dolog. Minthogy azonban ha valami inkább csak testi erő használása által állíttatik elé,
azt ffltv-nek mondjuk, pl. kézmivek: tehát legszorosabb ért. a mű szó alatt inkább csak a szellemi erőnek vagy egyszersmind a szelleminek is alkalmazása
és megfeszítése által létre hozott valami, pl. kép,
szobor, zene, költemény stb. értetik. Ez az 8 müve.
Szép müveket kéttíteni. SteUemi müvek, elmemüvek.
Müveket kő* nézetre kiáUtíani. Mesterművek, remekmüvek. Mű dictéri a mestert. (Km.). „A legnagyobb
köttök sikerültebb müvei mindannyi tükör, melyben
az iró egész egyénisége vagy annak egyes oldalai
tűnnek fel." (Báró Eötvös József). Ellenben m(vnek, mint imént érintők, a mü-töl megkülönböztetve
inkább csak testi erő s ügyesség által készített vagy
létrehozott dolgot nevezünk. Innen kétmfvek, késtmívet, nem pedig ,kézmüvek', kézműves, így különböznek müvei és mivel, művész és míves. V. ö. MÍV.
A mii és munka v. eredetileg muka is rokon
szók; mert a mii nem egyéb, mint a mély hangú mű.
Valamint pedig ebben alapfogalom a mozgás: ugyan
ez rejlik a mű v. mí(v) gyökben is. A különbség köztok az elfogadott szokás szerént főleg abban áll,
hogy a munka általános erőfeszítést, mozgalmat jelent, a mű pedig, sőt mív is némi ügyességet és mes
térséget föltételez; honnan pl. művelni, megművelni
vagy e helyütt szabatosabban: mfvelni, megmívelni

a földet, többet jelent, mint munkáim, megmunkálni. A
mű vagy mív is tehát finomabb cselekvést, kiképzést
foglal magában, miért szabatosan csak olyan munkákra illik, melyeket bizonyos szabályok szerént, és
mesterség! vagy tudományos kiképzés nyomán készített valaki, milyenek a mesteremberek, gyárosok,
az úgynevezett művészek vagy tudományos férfiak
munkái. Azonban a mű szónál, mint föntebb mondók, ismét különbség tétetik mind a törzsben, mind
s származékokban az t* és K hangzók szerént, pL vamintmft mivelsz (mit csinálsz) ? mást jelent mint: mii
művelsz (mit képzési) ? azaz micsoda tudományt vagy
művészetet gyakorolsz ? vagy általán : szellemileg
mivel foglalkodol ? ügy mű és mío is különbözők.
Alakjára nézve azon egy tagú szók közé tartozónak tekintethetik, melyek eredetileg rövidek (mint
munka szóban is), de nagyobb nyomatosság vagy
hangzatosság végett vagy véghangzójokat nyújtják
meg, vagy v hj toldalék hangokkal ejtetnek, mint
/e f é fej, di diu div díj, hi hiú hiv v. hib híj, ilyenek
a dó doh, ró roh, s maga a mű máskép : müv, mint a
megfelelő mi, máskép miv, sőt néha míh, pl. kdmivet,
Mátyusfőldön : kömihes.
MŰALAK, (mtt-alak) ősz. fn. Valamely műnek
külső csínja.
MÜALKAT, (mű-alkat) ősz. fn. Valamely műnek szerkezeli formája, vagy egész szervecete, mint
öszvcállított egész. Gépek, gőzhajók, mozdonyok *&•
alkata.
MŰALKOTÁS, (mű-alkotás) öes. fa. Valamely
műnek előállítása, művészi készítése.
MÜÁROS v. —ÁRUS, (mű-áros v. — árus) öss,
fn. Ki úgynevezett szépmüvekkel kereskedik, milyenek, képek, aczélmetszetek, rajzok, hangművek «tb.
MŰBARÁT, (mű-barát) ősz. fn. Személy, ki a
szépmüvészetet és szépmüveket kedveli, pártolja, ámbár ő maga nem azon mértékben gyakorolja, hogy
művésznek tartathatnék ; másképen: műkedvelő'.
(Dilettáns).
MÜBECS, (mű-becs) ősz. fa. Valamely műnek
belső értéke.
MŰBIRÁLAT, (mtt-birálat) ősz. fa. Valamely
szellemi műnek vagy működésnek az elméleti ét
gyakorlati széptan szabályai szerénti megítélése. Át
elfogulatlan ét teljét kiképzetttégen alapuló műbirálat
elősegíti a műoettet tokélyesblüétét.
MÜBIRÁLATI, (mü-birálati) ősz. mn. Mübirálatot illető, arra vonatkozó. Éten festmény vagy építmény
mübirdlati nempontbólnem mindenkifogát nélkül való.
MÜBIRÁLÓ, (mfi-biráló) 1. MÜBIRÓ.
MÜBIRÓ, (mü-biró) ősz. fa. Személy, ki assépmüvek fölött ítél, azok érdemeit, jelenségeit, illetőleg
hibáikat, gáncsaikat stb. kimutatja. Máskép : müité*.
Szélesb ért ki az iparmüveket megvizsgálja s érdemeik szerént méltányolja, vagy gáncsolja.
MŰBŐLCSELET, (mii-bölcselet) ősz. fa. Elméleti szabályok ffirkészése a művészetről vagy annak egy vagy több ágáról.
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MŰCSARNOK, (mü-csarnok) ősz. fn. Csarnok
vagy terem, melyben különféle szépmüvek és iparművek példányai köz megtekintés végett ki vannak
állítva. Különösen a képzőművészek ú. m. szobrászok, festészek, aczélmetszó'k műteremé.
MÜCSIN, (mü-csin) ősz. fa. Csín, illetőleg kellemes forma, valamely képzőmttvön, pl. festményen,
szobron.
MÜDÜHÖNCZ, (mü-dühöncz) ősz. fn. Oly műbarát vagy szépmüvész, ki az általa kedvelt szép
müvek iránt túlságos, szinte dühösséggel határos
tzenvedélylyel viseltetik.
MÜEGÉSZ, (mű-egész) ősz. fn. Valamely műnek őszves alkata.
MŰEGYETEM, (mű-egyetém) ősz. fn. Tanintézet, melyben általán a müipart, és kereskedést előmozdító ismeretek a lehető legnagyobb terjedelemben és tudományos rendszerben adatnak elé. (Polytechnicum). Némely műegyetemekben, pl. a párizsiban,
képeztetnek az ifjak hadi tudományok elemeire is.
MŰEGYETEMI, ősz. mn. Műegyetemet illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó stb. Műegyetemi tanulmányok, kürtietek, eulOfzük. V. ő. MŰEGYETEM.
MŰEGYLET, (mű-egylet) ősz. fn. Művészek- s
műkedvelőkből álló egylet, melynek czélja a művészetet pártolni, előmozdítani és terjeszteni.
MÜEL, MÜELKEDIK, régiesek miivel, müvelketKk helyett.
MÜÉLV, (mű-élv) ősz. fn. Szellemi élv, melyet
a szépmüvek hatása kelt bennünk.
MŰEMLÉK, (mű-emlék) ősz. fn. Emlék, mely
művészeti becscsel bír.
MÜEESZÉNY, (mű-enzény) ősz. fn. Nők erszénye, melyben varró, kötő stb. eszközeiket tartják,
vagy magukkal hordják.
MÜERTELEM, (mű-értelem) ősz. fa. Valamely
mű vagjr művészet szabályainak ismerete. V. ő.
MŰÉRTŐ.
MŰÉRTŐ, MÜÉRTÖ, ősz. fn. Személy, ki bizonyos műnek, vagy művészetnek szabályait ismeri,
ki a müvekről alapos ítéletet képes hozni, ba szinte
ő maga azon művészettel gyakorlatilag nem is foglalkodnék vagy foglal kodott volna.
MÜÉRZÉK, MÜÉRZELEM, MÜÉRZET, (műének v. érzelem v. érzet) ősz. fn. Természetes hajlam a szépmüvek iránt, természetes fogékonyság
mindenre, ami a művészet körébe vág, különösen a
gyakorlatban a művészet kellékeinek elméleti öntudatosság nélküli feltalálása, alkalmazása. Finom miiénét.
MÜESZTERGÁLYOS, (mü-esztergályos) ősz.
fn. Különösen finom, mesterséges müveket készítő
esztergályos.
MÜFESTŐ, (mű-festő) ősz. fn. Festő, ki a kelméket, szöveteket, különféle színekkel, virágos, habos rajzokkal stb. tarkázni érti,
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MÜFOGÁS, (mtt-fogás) ősz. fa. A gyakorló művészetben a kivitel könnyebbitésének vagy ügyesség
megszerzésének módja, melyet öntudatosan csak az
avatott művészek ismernek.
MÜGE, fn. tt mügét. Növénynem a négyhímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje fogai alig vehetők ki; bokrétája harangalaku v. tölcséres, három-négy hasábu; két magva gömbölyiided ;
levelei csillagosak. (Asperula). Fajai: szagos, ugari,
kalászos, festői, veresfiat, górnyaku müge.
MŰGOND, (mű-gond) ősz. fa. Pontosság, melyet valaki azon szabályok alkalmazásában és kivitelében követ, melyek bizonyos műnek eléállítására
szükségesek. KülSnfo műgonddal késteüett festmények,
stobrok, versesetek.
MÜGYAKORLÓ, (mű-gyakorló) ősz. fa. Ki valamely müvei tüzetesen foglalkodik, s abban képezi
magát Műgyakorló ifjak, növendékek.
MÜHAJLAM, (mű-hajlam) ősz. fa. Hajlam, illetőleg természeti vonzalom, valamely szépmüvészetre.
MŰHELY, (mű-hely) ősz. fa. Hely, illetőleg
szoba, vagy akármely zárt tér, hol mesteremberek és
legényeik ipannfveket készítenek. Szabók, vargák, csizmának mühelye. KovácsmVhely, atztaloimOhely, lakatotmühely. Kádár műhely, bognármtthely. Ide tartozik
a borbélymühely is. A népnyelvben, legalább bizonyos
tájakon: míhely. Azon szobát, vagy lakot, melyben
szépmüveket készítenek, némi különböztetós végett,
műteremnek mondjuk. Szobraitok, festenek műteremé.
MŰIGÉNY, (mü-igény) ősz. fa. Igény, mely az
illető művészethez vagy művészeti tárgyhoz megkivántatik.
MŰINTÉZET, (mü-intézet) ősz. fn. Általán intézet, melynek czélja főkép a művészeteket pártolni,
elémozdítani, s az azokba vágó szakismereteket bármimódon terjeszteni.
MÜIPAR, (mű-ipar) ősz. fa. Ipar az úgynevezett kézmívekben, hová a gyármivek is tartoznak.
A müipart elömotditani.
MÜISKOLA, (mü-iskola) ősz. fa. Általán iskola, tanintézet, melyben az illető növendékek leginkább az iparágakra vonatkozó tudományokból oktatást nyernek. L. MÜTANODA.
MÜISMERET, (mű-ismeret) L MÜERTELEM.
MÜ1SMERÖ, (mü-ismerő) 1. MÜÉRTÖ.
MÜITÉSZ, (mü-itész) ősz. fa. 1. MÜBIRÓ.
MÜITÉSZET, (mü-itészet) ősz. fa. 1. MÜB£RÁLAT.
MÜIZLÉS, (mű-ízlés) ősz. fn. A széptan szabályainak helyes felfogása valamely művészetben.
MÜJELLEM, (mű-jellem) ősz. fa. Valamely
művészeti tárgynak lényeges sajátsága.
—MŰK, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
MÜKAPTA, (mű-kapta) 1. MINTAIDOM.
MÜKEDVELÉS, (mü-kedvelés) ősz. fa. A szépmüvek s művészetek iránti tettleges vonzalom, ha-
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MŰKÖDŐ, (mfi-köd-ő) mn. tt. mtlködö-t. Bizonyos
szinte valaki annyira nem gyakorolja az illető müvéművel, munkával foglalkodó; megbízatásában eljáró.
scetet, hogy a művészi neveseire igényt tarthatna.
Különösen aki valamely művészet elsajátításában gyaMŰKEDVELŐ, (mü-kedvelö), 1. MÜBARÁT.
korolja és képesíti magát. Működi) tag valamely, egyMÜKEDVELŐSÉG, (mű-kedvelőség) ősz. fa.
letben, pl. zenénetiben, aki ennek eléadásaiban vagy
Tulajdonság, melynél fogva valaki műkedvelőnek teeléadatni szokott mutatványaiban tettleg vészen résxt
kinthető. (Dilettantismne).
MŰKOR, (mű-kör) ősz. fa. 1) Tér, melyen vaMÜKERESKEDÉ8, (mfi-kereskedés) ősz. fa.
Kereskedés, melynek árucrikkeit szépmüvek, [ú. m. lakinek működnie lehet, szabad, kell, vagy melyen
működni szokott. Némely tisztviselőit műkőre csak egy
képek, rajzok, metszetek, zenemüvek stb. teszik.
városra, másoké egét* kerületre kiterjed. 2) Azon tárMŰKERESKEDŐ, 1. MÜÁRUS.
MÜKERTÉSZ, (mü-kertész) ősz. fa. Kertész, gyak mennyisége, melyek körül működik, melyekkel
ki a kertek, különösen díszkertek és díuvirágok, dísz- foglalkodik valaki. Meghatáromi a bírák műkSrtí. Jftnövények mívelését a finomabb ülés, illetőleg szép- körömben iparkodom mindent megtenni, ami láttuk
tőlem.
műtan szabályai szerént mesterségesen üsd.
MÜKÖRI, (mű-köri) ősz. mn. Mükört UleM,
MÜKERTÉSZET, (mfi-kertészet) ősz. fa. Kerműkörre
vonatkozó.
tészet, melyben a díszkerti munkálatok kiképzett műMULATÓ, (mű-látó) ősz. fa. Építéseknél a>;U~
kertésc által teljeeíttetnek, iUetőleg vezettetnek.
MÜKERTESZETI , (mfi-kertészeti) ősz. mn. lető mesteremberekre felügyelő személy. Köz, idegen
Műkertészetet illető, arra vonatkozó. líűkertéiteti sta- elnevezéssel : pallér.
bályok. MűkertésMti képtettség.
MŰLELKESÉDÉS , (mű-lelkesedés) ősz. ín.
MÜKIÁLLÍTÁS, (mű-ki-állítás) ősz. fa. Ipar- Nemes buzgalom a művészet vagy annak előmozdítása
művek és szépmttvek, köz látvány és megbirálás, ille- iránt.
tőleg jutalmazás végettí kiállítása. Újabb időben másMÜLOVAG, MÜLOVAR, (mű-lovag v. -lovar)
képen : miitárlat.
ősz. fa. Lovag, ki lóháton, mesterséges szökéseket,
MŰKINCS, (mű-kincs) ősz. fa. Kincs, melynek lejtéseket stb., látványul, a közönség mulattatására
értéke valamely szép műben vagy művekben fekszik. visz vagy vitet véghez.
MŰKIVÁNALOM, (mü-kivánalom) ősz. fa. KíMÜMALOM, (mű-malom) ősi. fa. A közönsévánalom (postulatum), mely az illető művészetre vagy gesnél mesterségesebb szerkezettel, pl. gőzgépekkel,
művészeti tárgyra vonatkozik.
hengerekkel stb. fölkészített és működő malom.
MÜKÖCS, fa. tt. mUköct-öt. Növénynem az ötMŰM ARAD VANY, (mű-maradvány) ön. fa.
hímcsek seregéből és egyanyások rendéből; virágzata Régibb időből fenn levő, akár egész mű, akár csak
crnyős, galléros, bokrétájának nyaka tojásdad, torko- műtöredék.
lata ikrás; tokja gömbölyű, egyrekeszű, ötnyílású.
MÜMODOR, (mű-modor) ősz. fa. Modor, fogás
(Androsace, a görög eredeti utánam, férfierő). Fajai;
valamely mű eléállitásában.
nagy, gór, éstaki, gyapjas, köd-, tompalevelü miiköcs
MŰNYELV, (mű-nyelv) ősz. fa. Általán nyelv,
Köznéven a gyapjast nevezik különösen mfiköcsnek,
mely a müipari, művészeti és tudományos tárgyak éléMÜKÖCSDARAVDJAG; (müköcs-dara-virág)
adására szükséges szókat és kifejezéseket foglalja maŐsz. fa. Növényfaj a daravirágok neméből; tőkocságában, különböztetésfil a közönséges társalgási nyelvnya két-három leveles ; levelei hosszúdadok, tompák,
től. A műnyelv lényegét az úgynevezett mustok tekemények, csipkések; virága 'fehér. (Draba androszik. Kovácsok, asztalosok mttnyefoe. Festetlek, stobrásacea).
tzok műnyelve. TermésteOudósok, bölcsetek, vegyest*
MÜKÖCSKŐTÖR , (műköcs-kőtör) ősz. fa. Nöműnyelve. Szélesb ért. irói nyelv, melynek már tervényfaj a kotorok neméből; levelei láncsásak, tompák,
mészeténél fogva a közönséges, népies nyelven fölül
szőrösek, szára leveletlen, két-három virágú. (Sarikell állania.
fraga androsacea).
MÜÖSZTÖN, (mű-ösztön) ősz. fa. Természetes
MŰKÖDÉS, (mfi-köd-és) fa. tt. müködés-t, tb.
hajlam
és vonzalom a művészet iránt
—ék, harm. szr. —e. Bizonyos művel való foglalkoMÜÖTVÖS, (mű-ötvös) ősz. fa. Ötvös, ki mesdás, bánás. Különösen, hivatalos elbánás, eljárás.
Át újonnan kinevetett tisztviselők legott elkezdték mű- terségében művészi tárgyakkal foglalkodik, lünek kéködéseiket. Valakit akadályozni működéseiben. A bizott- szítményei művészeti értékkel bírnak.
ság bevégette működését.
MŰPART, (mű-part) ősz. fa. Mesterségesen kéMŰKÖDIK, (mű-köd-ik) k. m. mtiköd-tem, —tél, szült ki- és berakodási hely a vízbe vagy part hosz—ott. Bizonyos művel, munkával foghükodik. Külö- szábau építve. Szélesebb értelemben az ily rakodó
nösen, rábízott, magára vállalt, hivatalos dologban partok közelébe eső egész térség is. Francziául: quai,
eljár. A bizottságok szorgalmasan miíködnek. Az ügy- e ez után a németben : Kai v. Kaje. (Kenessey Alvédek működnek védencteik Ügyeiben. Régiesen : mtíel- bert.) Némelyek szerént : kopárt, de ez lehet termékedik, mint munkál, munkálkodik.
szetes is.
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MÜPÁBTOLÁS, (mű-pártolás) ősz. fn. A művészetnek alkalmilag az arra szolgáló eszközökkel
előmozdítása, vagy előmozdításában kimutatni szokott
törekvés.
MÜRÉGISÉG, (mű-régiség) ősz. fn. Művészeti
tárgy, mely 'a régi korból még fennáll akár egészben, akár csak maradványaiban.
MŰREMEK, (mtt-remek) ősz. fn. Oly mű, melyet a maga nemében remeknek mondhatunk, máskép : remekmű. V. ö. REMEK, (2)
MÜREMEKLÖ, (mű-remeklő) ősz. fn. Művész,
kit a maga nemében remeknek mondhatunk; máskép :
remekművem. (Virtuóz).
MÜRÉV, (mű-rév) ősz. fn. Kikötő-medencze, t.
i. Kenessey Albert szerént, a hajók bizton tartására
mesterségesen készült kikötő ; minő valamely gyártó
medencze is, raktárakkal körűlépitve, hogy a hajók
kényelmesen rakodhassanak; rendesen a pyártómedenczén belül van, hogy a benne levő hajók az építés alattiaknak ne alkalmatlankodjanak, belső műrév. (Docke, Hafendocke).
MÜRITKASÁG, (mű-ritkaság) ősz. fn. Művészeti tárgy, mely csak kevés helyen vagy kevés műtárban található.
MŰROKON, (mű-rokon) ősz. fn. Személy, ki
egy másikkal hasonnemii művel, különösen művészettel foglalkodik. A zenészek egymásnak mürokonai.
MÜROKONSÁG, ősz. fn. Rokonság azok között,,
kik hasonnemű művészetet-űznek. A szobrász a festéstszel mürokontágban van.
MŰSEGÉD, (mű-segéd) ősz. fn. Személy, illetőleg műgyakornok, ki akár műiparos, akár művész
mellett segédképen munkálkodik.
MÜSOROZAT, (mű-sorozat) ősz. fn. Szinpadon,
nyilvános hangversenyeken stb. eléadandó műdarabok jegyzéke.
MÜSZABÁLY, (mű-szabály) ősz. fn. Szabály,
melyet bizonyos mű készítésében követni kell, hogy
némileg sikerüljön. Műszabályok szerént éptíeni. Miiszabályok ellen véteni. Műszabályok szerént ítélve e
müvet lehetetlen nem gáncsolni.
MÜSZABÁLYOS, (mű-szabályos) ősz. fn. Műszabályok szerint csinált, képzett, készített, szerzett stb. Műszabályos emlékszobor, tájkép. Műszabályos vertek.
MÜSZABÁLYOSAN, (mű-szabályosan) ősz. ih.
A műszabályoknak megfelelőleg.
MÜSZEKRÉNY, (mű-szekrény) ősz. fn. Kis
szekrény kemény papirból, szalmából stb., melyben
a nők varró, kötő stb. eszközeiket tartják, s magukkal hordják.
MUSZELLEM, (mű-szellem) ősz. fn. Minden,
a mi a művészetre kedvezőleg hat, mint : műér telem,
nüvonzalom, műérselem, műpártolás stb.
MŰSZER, (mű-szer) ősz. fn. Általán mindenféle
eszköz, melyeket az iparmívesek és művészek hasz-

nálnak munkálataikban. Saélesb ért. akármiféle munkára és műtétre szükséges eszközök. Sebészek, fogorvosok műszerei. Kertészek, füldmivesek műszerei. Népies
nyelven : szerszám.
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MÜSZERCSINÁLÓ, (mű-szer-csináló) ősz. fn.
Kézmíves, ki különösen műszereket, pl. sebészeknek
valókat készít.
MŰSZERÉSZ, (mű-szerész) ősz. fn. 1. MÜSZERCSINÁLÓ.
MÜSZERETET, (mű-szeretet) ősz. fn. A művészetnek lelki hévvel gyakorlása.
MÜSZERKEZET, (mű-szerkezet) ősz. fn. Valamely mű egyes alkatrészeinek az illető mesterség
v. 'művészet szabályai szerént egybeillesztett állapota.
MÜSZERZEMÉNY, (mű-szerzemény) ősz. fn.
Leginkább a zenészeiben használt szó s jelent valamely zenedarabot, amennyiben valaki annak szerzője. (Compositio).
MŰSZÓ, (mű-szó) ősz. fn. Egyes szók, melyek a
mesterségekben, művészetekben, tudományokban, vagy
különös üzletekben, foglalatosságban eléforduló tárgyakat és fogalmakat sajátnemüleg kifejezik. A mesteremberek műszavait öszoeirni. Festészeti, szobrászati,
zenészeit műszók. Az idegen tudományos műszókat
mfgmagyartíani.
MŰSZÓBA, (mű-szoba) ősz. fn. Sz^ba, melyben
valaki rendesen működni, bizonyos kézmivet, művészetet', tudományos foglalkozást stb. gyakorolni szokott ; dolgozószoba. V. ö. MŰTEREM.
MÜSZORGALOM, (mű-szorgalom) ősz. fa.
Szorgalom, munkásság, melylyel valaki bizonyos
iparágat vagy művészetet űz, gyakorol.
MÜSZÓTÁR, (mű-szótár) ősz. fn. Műszók gyűjteménye, illetőleg műszókat tartalmazó könyv. Bölcsészeti, mennyiségtani, vegytani, természettudományi,
torvénytudományi müszótár. V. ö. MŰSZÓ.
MÜTAN, (mű-tan) ősz. fn. Széles ért. akármiféle mű készítésének szabályait tárgyaló tan. Különösen, mely a inüiparra vonatkozó ismereteket adja
elé. (Technológia).
MÜTANÁR, (mű-tanár) ősz. &. Mütan szabályait rendszeresen eléadó tanár.
MŰTANI, (mű-tani) ősz. mn. Műtant tárgyazó,
azt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Mütani nyilvános eléadások, felolvasások.
MŰTANODA, (mű-tanoda) ősz. fn. Tanoda,
melyben az iparra, kereskedésre vagy művészetre is
tudományos szakismereteket szerezhetni, habár nem
azon terjedelemben, mint a műegyetemen.
MÜTAPINTAT, (mü-tapintat) ősz. fa. 1. MŰÉRZELEM.
MÜTÁR, (mű-tár) ősz. fn. Tár, illetőleg egy
vagy több teremből álló helyiség, hol bizonyos nemű
művek le vannak rakva, vagy mutatványul kiállítva.
MŰTÁRLAT, (mű-tárlat) ősz. fn. Müvek, különösen képzőművek, pl. képek, szobrok'stb. kiállítása
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valamely teremben, csarnokban mutatvány, s köz megtekintés végett Állandó mütárlat, mely folytonosan
uj.es új műveket állít ki.
MÜTÁBS, (mtt-társ) ősz. fű. Kik ugyanazon
müvei foglalkodnak, kik egy művészetet gyakorolnak, azok egymásnak mtttársai. Különösen egy műhelyben, vagy mttteremben dolgozó társak.
MÜTÁRSASÁG, (mű-társaság) ősz. fo. Társaság azok között, kik egynemű iparművet vagy művészetet űznek, vagy kik ugyanazon műhelyben, műteremben dolgoznak.
MŰTEREM, (mü-terém) ősz. fn. Terem, melyben különösen a képzőművészek, ú. m. festészek,
szobrászok, metszők munkálkodnak, kfilönböztetésűl
a mühely-töl, melyben iparosok, kézmi vesék dolgoznak.
MŰTERMÉK, MÜTERMÉNY, (mű-termék v.
—termény) ősz. fn. Főleg a művészetre vonatkozó,
művészetbe vágó elmeszűlcmény.
MÜTERV, (mű-terv) ősz. fn. Valamely mÜ kivitelét czélzó terv.
MŰTÉT, (mű-tét) ősz. fn. L. MÜTÉTEL.
MÜTÉTEL, (mű-tétel) ősz. fű. Orvosi eszközök
által végbez vitt mű valamely beteg testen vagy tagon. Sebesei, állatorvosi mUtéttl.
MÜTEVÖ, (mű-tevő) ősz. fii. Sebész vagy orvos,
vagy műértő, ki a kór testeken vagy tagokon bizonyos metszést, vágást, 'fiirészelést stb. visz véghez,
pl. midőn a vízhólyagból a követ kimetszi, a lábat
elfűrészeli stb.
MŰTŐ, L MÜTEVÖ.
MÜTÖREDÉK, (mű-töredék) ősz. fn. Valamely,
kivált régi műremeknek egyes meglevő, megmaradott része.
MÜTÖZ8, pmü-tőzs) ősz. fn. Szokottabban 1.
MÜKERESKÉDÉS.
MÜTUDALOM, (mü-tudalom) 1. MÜISMERET.
MÜTUDOMÁNY, (mű-tudomány) 1. MÜTAN.
MÜÜGYESSÉG, (mű-ügyesség) ősz. fn. Ügyesség, melylyel valaki bizonyos kéV.mivek vagy szépművek eléállításában bir.
MÜVAKOLÁS, (mű-vakolás) ősz. fii. Míivakolattal dolgozás. V. ö. MÜVAKOLAT.
MÜVAKOLAT, (mü-vakolat) ősz. fn. Gipszvakolat, vagyis zúzott fejér márványból és gipszből készített vakolat, mely czifrázatoknál domború munkálatokra használtatik. (Olaszul: stucco, innen : ttuccatur, mtivakolattal készült munka). A közéletben
minden szobai felső padlat vakolását így nevezik.
MŰVEL, v. MŰVEL (mü-v-el) áth. m. müveit.
1) Általában tesz, cselekszik, csinál valamit Jót,
rotxai művelni. MŰ művelte t Egét* nap semmit sem
művel. Ez értelemben az általános pyelvszokás szerént inkább: mivel. 2) Valamit bizonyos szabályok
vagy mód szerént munkál, bizonyos czélra alkalmassá tesz. Kertet, teoTSt, földet művelni. Ez is szó-
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kottabban és szabatosabban : mivel. 8) A testi vagy
szellemi tehetségeket képezi, idomítja, nemesíti, finomítja stb. A tana, lovaglát, vivát művelik a tettet, t
a zene, festészet, tudományok stb. a lelket. A lelki tehetségeket olvasás, tanulás által művelni. Magát ét
másokat kiművelni. Ezek szerént szabatosan, sőt a
közéletben is: mit miveltz t ám. mit csinálsz ? mivel
foglalkodol ? (általában); mit művelte t pedig azt jelenti : szellemileg mivel foglalkodol ?
A régieknél, pl. Margit életében, Benigna
imakönyvében, Debreczeni legendáskönyvben, közbevetett v nélkül is: műéi v. műéi, v. miéi, honnan a
mlíelkedik, müelkedet származékok is, mint fwd, fyalkodik, fuaUcodát. V. ö. MÜ.
MÜVÉLEMÉNY, (mű-vélemény) ősz. fa. MSértők, mübirák véleménye valamely műről.
MÜVELÉS, (mű-v-el-és)fn. tt. műveleti, tb. —ét.
harm. szr. —e. l) Általán tevés, cselekvés, csinálás.
Jónak, rasznak müveléte ; Szokottabban és a szabatosságot tekintve: mivelés. 2) Képzés, idomítás bizonyos
czélra, és szabályok szeréut Földművelét, kertművelés,
stSlömUvelét. Ez is inkább mivelés : földmivelét, kertmiveiét, seolomwelés. 3) Különös és saját értelmében a
testi vagy lelki tehetségek képzése, idomítása. V. ő.
MŰVEL.
MÜVELET, (mü-v-el-et) fn. tt művelet-ét, hann.
szr. —e. l) Általán tett, cselekedet, müvelés által
véghez vitt valami; ez inkább : mivelet. 2) Szellemi
vagy szellemivel összekötött foglalkodás eredménye.
V. ö. MŰVEL.
MŰVELETLEN, (mtt-v-el-etlen) mn. tt mtoeletlen-t, tb. —ék. 1) Általában testi dolgokra vonatkozólag, ami eredeti, nyers, idomítatlan állapotban
van, mit bizonyos czélra és szabályok szerént nem
képeztek, nem javítottak stb. Műveletlen földek, réttk,
kertek, ttSISK; szabatosabban: miveletlen. Megfelel
neki ez értelemben a parlag, ugar. 2) Személyre vonatkozólag különösen szellemi s erkölcsi értelemben
ám. kinek kiváltkép lelki tehetségei kifejlődve, képezve, idomítva nincsenek. Műveletlen ember. Nyersebb kifejezéssel és nagyítva: bárdolatlan, faragatIán, durva, otromba. Innen átv. ért mondják az ily
embernek tetteiről, és tulajdonságairól. Műveletlen
beteld, nevetét. Műveletlen bánásmód, taglejtét. Műveletlen hangok, éneklét. Határozóként ám. műveletlenül,
müvelés nélkül. Műveletlen (miveletlen) hagyni a fűidet. Műveletlen visflni magát. V. ö. MŰVEL.
MÜVELETLENSÉG, (mü-v-el-etien-ség) fo. tt
müveletlenség-ét, harm. szr. —e. Különösen személyre
vonatkozólag ám. a testi és szellemi tehetségeknek
nyers, kifejtetten, idomítatlan állapota, vagy tulajdonsága. Keményebb kifejezéssel: durvatág, nyerteség, otrombatág, faragaüantág, bárdolaüantág. MŰMletlentége minden teavából ét tettéből küáttsii. V. ő.
MŰVELETLEN.
MŰVELETLENÜL, (mü-v-el-et-len-fil) ih. 1)
Műveletlen vagyis miveletlen állapotban, természet
adta alakjában. Miveletlenül hagyott kertek, tiSISt,
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földek. Hegfelel neki a parlagul, ugaron. 2) A testi
6a lelki tehetségek kiképzése, idomítása, nemesítése
nélkül; keményebben szólva: durván, nyerten, otrombául, faragatlanul, bárdolaÜanul. Műveletlenül nőni
fel. Műveletlenül elhanyagolni a szellemi tehetségeket.
Különösen ám. műveletlen módon, durva emberek
szokásaként Műveletlenül viselni magát. Műveletlenül
megtámadni valakit. MUoeletlentti hánynivetni keséit.
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MŰVES. 1. MÍVES.
MŰVÉSZ v. MŰVÉSZ, (mtt-v-ész) fn. tt. roiívész-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szoros ért. személy, ki
valamely szépmüvészetet gyakorol, milyenek a festészek, szobrászok, képmetszők, zenészek, s néha ide Boroztatnak a költők is. Nemesebb ért oly személy, ki a
szépművészet egyik vagy másik nemében kitünőleg
jeles. Szélesb ért viselik e nevezetet a színészek és
tánczosok is, kik t L működéseiket nemesebb fokra
emelni képesek. Hibásan s némi rátartós igényből
használják e nevet néha a kézmivesek is, pl. nemzeti
lábbeli müvét*. Általán a kézmíveket inkább csak
testi Ügyességgel gyakorlók szabatosan mívesek; de
ha kézmüvök finomabbnemü s nagyobb ügyességet
igényel, mondhatjuk műveseknek is, pl. aranyműves, ezüstmüves, óraműves. V. ö. MŰ, MŰVEL.

MÜVELKÉDÉS, (mü-v-el-kéd-és) fn. tt. müveikédét-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Folytonos müvelés
tevés, cselekvés, munkálkodás, vagy egyszerűen is:
tett, cselekedet Régies. Hogy látták tű jó müveikédétteket, (üt videant opera vestra bona Münch. cod.
Máté 5.).
MÜVELKÉDET, (mfi-v-el-kéd-et) fű. tt müveikédet-ét, harm. szr. —e. Tett, cselekedet, különösen
erkölcsi tekintetben véve. „János kedig mikoron halMŰVÉSZET, MŰVÉSZET, (mü-v-ész-et) fo. tt
lotta volna Krisztusnak müvelkedetit" (Münch. cod. művétset-ét, harm. szr. —e. Általán az úgynevezett
Máté XI.). „Mert valának ő mfivelkedetök gonoszok." szépmüvek gyakorlata, s mind az,' mi a szépmüvek
(U. o. János. IU.). Margit életében stb. müelkedet.
lényegét, valóját teszi, melyeknek főczéljok a szépMÜVELKÉDIK, (mü-v-el-kéd-ik) k. m. müvel- tani szabályokhoz mért kellemes gyönyörködtetés,
kéd-tem, —tél, —étt. Régiesen ám. munkálkodik. vagy a kellemesnek a hasznossal széptanilag való
„Hat napok vadnak, kikben kell mttvelkedni" (ope- egyeztetése. Ilyenek a zenei, festészi, szobrász!, szírari. Müncheni codex. Lukács XIII.).
nészi, írói művészetek stb. Művészettel foglalkodni.
MŰVELMÉNY, MÜVELMÉNY, (mfi-vel-mény) A művéuet szabályai sterént megbírálni valamely müvet. Képzőművészetek, hangmtivészet, színművészet. Régi
fa. tt művelmény-t, tb. — ék L. MÜVELET.
MŰVELŐDÉS, MŰVELŐDÉS, (mü-v-el-ő-d-és) görVg, középkori, újkori művészet. Művészetet pártolni,
fn. tt müvelSdés-t, tb.—ék, harm. szr. —e. Állapot, elSmosditani. „Minden leírásnak hatása az olvasó
midőn valakinek tehetségei művelődnek. Művelődést képzelő tehetségétől függ, s az iró művészete csak
elömotdUÓ eszközük. Ás emberi müvelödét története. V. abban áll, hogy ezt tevékenységbe hozza." (Báró
Eötvös József.)
ö. MŰVELŐDIK.
MŰVELŐDÉSI, (mü-v-el-ö-d-és-i) mn. tt müMŰVÉSZET— v. MŰVÉSZETBARÁT, (művelödéti-t, tb. —ék. Művelődést illető, arra vonatkozó. vészet-barát) ; 1. MŰVÉSZETKEDVELŐ.
Művelődési eszközök, alkalom.
MŰVÉSZETI, MŰVÉSZETI, (mü-v-ész-et-i)
MŰVELŐDIK, MŰVELŐDIK, (mü-v-el-ő-d-ik) mn. tt. művészeti-1, tb. —ék. Művészethez tartozó,
belsz. m. müvelöd-lem, —tél, —ölt. Testi és lelki azt illető, arra vonatkozó. Művészeti szabályok. Művétehetségei fejlődnek, nemesednek, idomulnak. Fino- szeti tekintetből megbecsülni valamely festményt, szobmabb körökben művelődnek ás ifjak erkölcsei. Olvasás, rot. V. ö. MŰVÉSZET.
tanulás, utasát által müvelSdik ás est.
,
MŰVÉSZET— vagy MÜVÉSZETKEDVELÖ,
MŰVELT, MŰVELT (mü-v-el-t) mn. tt.müvelt-et. [művészet-kedvelő) ősz. fű. 1) Személy, ki valamely
í ) Testi tárgyakat illetőleg, amit valamely czélra és sza- művészetet nem tüzetesen, hanem egyedül kedvtölbályok szeréntképeztek,idomítottak. Művelt földek, ker- tésbő), saját gyönyörködtetésére gyakorol (Dilettant).
tek. Jól müveit isSISk, erdők, szabatosabban: mivelt. 2) 2) Ki mások művészetében kellemesen gyönyörködik,
Személyről szólva ám. kinek testi és lelki tehetségei ki- ki a szépmüveket szereti.
fejlődve, képezve, finomítva, nemesítve vannak. Művelt
MŰVÉSZI, MŰVÉSZI, (mü-v-ész-i) mn. tt müférfiak, nők. Művelt franczia, angol nép. Müveit katonák.
vétsi-t, tb. —ék. Művészt illető, művészre vonatkozó;
Müveit tártatág. Különösen a társas viszonyokat ille- művész ügyességével biró; művészet tekintetében kitőleg ám. fiuom erkölcsit, udvarias, az Hiedelem sza- tűnő. Művesei pontottág. Művészi szorgalom. Müvéni
bályaiban elméletileg és gyakorlatilag jártas. Müveit
eléadát.
udvari ember. Müveit bánásmód, beszéd.
MŰVÉSZILEG, MŰVÉSZILEG, (mü-v-ész-iMŰVELTSÉG, (mü-v-el-t-ség) fn. tt. müveltség-ét, harm. szr. —e. Müveit állapot vagy tulajdon- eg) ih. Művészi módon; művészi tekintetben.
MÜVÉSZISÉG, MÜVÉSZISÉG, (rnfi-v-ész-i-ség)
ság. Ellentéte: műoeletlentég. Különösen szellemi kiképzettség, erkölcsi nemesség, társadalmi finomság, TI. tt. mllvésziség-ét. Művészi tulajdonság; kitűnőség.
udvariasság. Ssásadunk műveltsége. V. ö. MŰVELT.
MŰVES, L MÍVES. A Bécsi codexben különösen
annyi is mint aram/míves (aurifex).

MÜVESZKÉDÉS, MÜVESZKÉDÉS, (mü-v-észléd-és) fn. tt. mUvészkédés-t, tb. —ék. harm. szr. —e.
Foglalkodás valamely művészet nemével.
48*
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MÜVÉSZKÉDIK, MÜVÉSZKÉDIK, (mű-v-észkéd-ik) k. m. mUoéideéd-tem, —tél, —élt. Bizonyos
művészetet rendes, szokott foglalkodásul gyakorol.
MŰVÉSZSÉG, MÜVÉSZSÉG, (mü-v-ész-ség)
fn. tt. mUvétz»ég-ét, harm. szr. —e. 1. MŰVÉSZET.
MŰVÉSZ- v. MÜVÉSZTÁRS, (művész-társ) ősz.
fa. Széles ért. kik művészettel foglalkodnak, egymásnak művésztársai, pl. a szobrász és festesz. Szoros
ért. ugyanazon művészet nemét űző személyek, pl. a
zenészek a zenészekkel.
MÜVEZET v. MÜVEZET, (mü-v-ez-et) fn. tt.
mHvezet-et, harm. szr. —e. L. MŰZET.
MŰVEZETŐ, (mű-vezető) ősz. fn. A műiparosok, gyárosok műhelyében műértö személy, ki az
alárendelt munkások, műsegédek stb. teendőit rendezi, intézi, igazgatja. Némely mesterségeknél: mulató.
MÜVONZALOM, (mű-vonzalom) 1. MÜÖ8ZTÖN.
MŰZET, (mű-z-et) fn. tt. mileet-ét, harm. szr.
—e. 1) Valamely műnek szerkezete. 2) Különösen
,lét' szóval öszvetéve : létmíízet ám. az állati és növényi testnek szervezete. (Organismus). Ez újabb időben szokottabban és egyszerűen: szervezet.

lán nagyobbodóira, terjedétre vonatkozók, rokonok a
nő, né, nem, nemz, nevel, nevendék. Ide tartoznak azon
indulatszók, melyek figyelmeztetnek és biztatnak ról-amire, mint ni.' és no / honnan mindkettőnek származékai felható ragu neveket vonzanak, mint: hegyre,
égre néz; nosza rajta! munkára, menésre nógatni, b)
Mint nyelvhang vagyis nyelvmozgatás által képzett
folyékony hang, mozgékonyság fogalmát fejezi ki a
ned, mint folyó testet jelentő szóban, melyből nedű,
nedv, nedvet, neder, nedeneze, vastaghangon nád, nadály, nadár, nátha származnak. De megjegyzendő,
hogy a ned és származékai m változattal is divatoztak részint ma is divatoznak: mid, meder, medvét,
medencte. A nevet szó a régieknél: pnevet, úgy látszik
az ajkak mozgására is vonatkozik, tehát alakutanzó szó. Mint nyelvhangból magyarázható, hogy az
n és l mint rokonszervü folyékony hangok, némely
szókban szintén fölcserélődnek, pl. a fentebbieken
kívül: négely, Ugely ; Nándor, Landor; nődül, lódul,
ne! le!; sUn, sül (disznó), c) Némely idegen eredetű
kölcsönzött szókban átalakult m, mint: metpüun
nespolya, mandragora nadragulya, mádra nádra, d)
Előtét a Náni, Nanicza, (Anicza), ninct (incs) szókban, e) Eredeti indulathang a hívó ne.' az adó ne, neme, neh, a tiltó, tagadó ne, nem, a fáradt nyögést
jelentő nehéz szókban.
Az n kezdetű gyökök száma, minden árnyalataikkal együtt, mintegy harmincz; ellenben ai *
végzetűeké nyolczvannál több, melyek közöl sok önálló, mint; bán, éten, fen, fon, jön, gyón, ken, nte*,
tzán, szün, tűn, van, von, un igék ; én, m, ón (hal), bűn,
csín, fan, hon, kan, s*én, szín nevek; továbbá egyszerű hangutánzó gyökök: bon-g, dón-g, dSn-g, ctén-g,
pén-g, kon-g, ren-g, zén-g, zson-g stb.
— N, (1), középképző,-több og, ég, og képzésű
gyakorlatos igében, mint: bús-ong, bolyong, ctap-ong,
hajl-ong, szor-ong, tol-ong, teib-ong, fétr-éng, ker-éng,
ter-éng, gyUl-öng, stb. s mint olyan az illető igéknek
némi nyomatosságot, vagy nagyobb tartósságot és
hatályt kölcsönöz.
—N, (2) részint névképző, részint némely neveknél s határozóknál toldalékul szolgál, segédhangzóval : an v. án, ön, én, Ön, pl. józ-an,fotxl-án, kaj-áa,
az-on, ez-én, újd-on, zord-on, öz-Vn, kicri-n, stb. L.
Élőbeszéd, 142 1. és — AN, (3).
—N, (3), öuhangzókkal: —ön, —én. önható
igék képzője; 1. —AN, (1).
—N, (4), igehatározók képzője; példák egyszerű n-nel: fren-n, hon-n, htt-n, késS-n stb. lásd
-AN, (4).
—N, (5), névmódosító rag; 1. —ÉN, (3).
-N, (6), igerag; 1. -ÉN/(1).
—N, (7), toldalékhang némely igéknél; lásd
-ÉN, (2).
—N, (8), számneveknél, mintegy határozói
alakban gyüszámot vagy többest alkot; 1. —AN, (5).
NA, indulatszó, mely csak tájszokásilag divatozik a szokott no helyett L. NO.
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TV
N , kisded alakban n, huszonkettedik betű a
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizenötödik, kiejtve : én. Hangszervileg legközelebb rokonai az m mint orrhang, innen nevet, régen : mevet,
nedvei, tájdivatosan : medvét; és l mint nyelvhang;
innen nám .= lám, gyanánt, régiesen : gyalánt, onnan,
régiesen : ónnal. T. i. az n is részint orr-, részint
nyelvhangnak tekinthető. A magyar nyelvben is, leginkább közvetlen a * és g torokhaugok előtt álló n
kimondásában a nyelv mint szerv vagy épen nem,
vagy csak alig vészen részt, pl. hang, peng szókban;
de más esetekben többé-kevésbé a nyelv is megmozdul illetőleg a felső Ínyhez ér. Magában az n-et mint
orrhaugot úgy tűntethetjük elé, ha amidőn m-et akarunk ejteni, ajkainkat nyitva hagyjak. V. ö. M. — A
szanszkritban a torok-, iny-, nyelv- és fogbetűk sorában, illetőleg azok előtt, az n hangnak mind külön
jegye van; s ezeken kívül van még egy anvszvara
(= utánbangzó) nevű jegy, melynek némely nyelvészek pl. Boller szerént szintén n hang felel meg.
Hint szók elején hangzó betű a) Oly szókban fordul
' efé, az m hanggal is rokonságánál fogva, melyek a
magattdg, fenség, emelttég fogalma alá vonhatók,
mint: nagy, nád, nap, negéd, nevel-, nő és származékaik, s e tekintetben egyezik velők a felszínre vonatkozó ön, én, ön rag, mely az i, u, ü végzetü tőszók után egyszerűen n, pl. tepszi-n, kapn-n, gyürll-n,
s rokonai a/eZ jelentésű hellén áru, német an, r.zláv na,
nád, továbbá a nagyságra vonatkozó régies magyar:
ne vagy nye, ma: nyi. Mellékfogalomban, mint álta-
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—NA, (1), képző némely kétes magyar szókban, mint: ak-na, daj-na, mál-na, geree-na, pdr-na.
—NA, (2), magas hangon: —NE, igerag, mely
óhajtó módot alkot, mint: váf-na, kér-ne, mely a
többi" személyekben a személyragokkal egybeolvad,
pl. várnék = vár-na-ek, várnál = vár-na-al, várnánk = vár-na-nnk, várnátok = vár-na-atok, várnának,
= vár-na-onak; továbbá a tárgyi ragozásban : várnám = vár-na-am v. vár-na-i-am, várnád = várna-ad v. vár-na-i-ad, várná = vár-na-a (régiesen:
várnája = vár-na-i-a), várnék = vár-na-uk v. várna-i-uk (régiesen: vár-na-juk v. vár-no-jok), várnátok = vár-na-atok, várnák = vár-na-ak (régiesen:
várnájok = vár-na-i-ok) ; 1. — A (4) ; így az iker igeragozásban is válnék = vál-na-ik, kéretnék = kéretne-ik stb. Néha könnyebb kiejtés végett, kivált
két mássalhangzó után még egy önhangzót (a v. e)
vészen maga elébe, pl. mond-a-na, leüld-e-ne, áütí-a-na
v. állü-na stb. Alig lehet kétség, hogy ezen rag egészen a na v. no indulatszó, mit Révay is megérint.
Egyébiránt eléjön a cseremisz nyelvben is pl. tul-ne-m
(jönnék), M-ne-m (fizetnék), a finnben pedig mint
kapcsoló mód jellembetüje : tano-ne-en (szóljak. Fábián István).
NÁBRÁD, falu Szatmár m.; helyr. Nábrád-ra
—ön, — «8. '
'
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melynek bugája tág, puha, szára hoszszu. (Arundo
phragmitis). Egyénét, mint a nád. A nád sem indul ítél
nélkül. (Km.). Nádat vágni, aratni. Náddal födni a hasat.
Illa, berek, nádak, erek (km.), azaz mindenféle rejtekhely ; hibásan : nád a kert (Erdélyi János Magyar
közmondások könyve). Nád ütötte agyon ax urát, v.
férjét (km.), azaz férj nélkül lelt anya. Gyártó át
ember, mint a* érett, nádttál. (Km.). Könnyil a nádból
sípolni. (Km.). Nádhoz támaszkodni. (Km.).
„Ég a kunyhó, ropog a nád."

Népd.

„Egyenes vagy mint a nád,
Nekem nevelt az anyád."

Népd.

2) Lenge v. homoki nád, rövidebb szára, bugájának
ágai öszveállók, levelei begöngyölödtek, tűhegyük.
(Arundo arenaria). 3) Pántlika nád, melynek bugája
füzérszabásu, levelei, különösen a kertinek, tarka csíkosak , pántlikásak (arundo colorata); köznéven:
pántlikafü. 4) Siskanád (arundo epigcjos). 5) Fiókot
nád (arundo calamagrostis). A magyar nevezet után
ide számlálhatok még: 6) A cscukornád, keleti és
nyugotí Indiában otthonos növény, melynek nedvéből
készítik az ismeretes nádmézet, vagy nádczukrot.
(Saccharum). 7) Bambtiexnád, melynek czukra igen
nagy becsű, szárából pedig botok készíttetnek.
(Arundo bambos, v. bambusa arundinacea). A honi
NACZA, női kn. tt. Naczát. .Az Anna névnek nádak bugájit néhutt nádczimer-rtek., másutt, nevezekicsinyítő' módosulata; máskép : Anicza, Nanicta, tesen alsó Csalóközben, oa#á-nak mondják. Gönczy
Náni, Nánika, Anikó.
Pálnál újabb füvészek után a calamagrostis a nemi nöNÁCZA, női kn. tt. Náctát. Ignatía.
vény, melyet ő nádtippan-'aa.'k. nevez, s ez alá tartozNÁCZI, Ignácz férfi kn. kicsinyzője; tt. Na- nak a fiókos nádtippan (cal. lanceodata), parti n.
ftát. Lásd IGNÁCZ.
(c. litorea), siska n. (c. epigejos) ,és erdei n. (c. sylvaNÁD, elavult vagy elvont gyök, melyből na- tica). Ugyanitt a pántlikanád neve : pántlika polyvadáty és nadár származékok erednek. Megfelel neki a c*iifat(phaleris arundinacea), s a polyvacsukk neme alá
vékonybangu ned, miszerént nadály ám. nedély azaz tartozik.
Mi a nád eredeti értelmét illeti, valószínű, hogy
nedben élő vagy nedszivó, honnan tájdivatosan nadályodtik is ered, mely ám. nedűt ereszt; továbbá na- a magyar e növény ebievezésében azon tulajdonságát
dár is ám. nedár, t. i. a megellett baromtól elfolyó vette tekintetbe, melynél fogva az a rokonnemü bunedvesség. Valószínűleg ide tartozik a Fehérvárme- gás füvek között legnagyobb, legmagasabb, miszerint
gyei helység -Nadap neve is: Ned-ap hely, hol a Sár- a nád rokon volna a nagy szóval, mi annál hihetőbb,
víz nedve leapadt. Az orrnak beteges nedvfolyását hogy a gy hang a szók végén többször nem egyéb,
jelentő nátha is eredetileg nadha azaz nedhe. — A mint lágyított d, pl. szelígy, szelíd; ürllgy, tájdivatonád gyökkel megegyezik a német nőst, régi német san ürüd; Somogy, Somod, Szilágy Szilád stb. Egy
nat, melyből netten ám. áztatni, nedvesíteni, továbbá 1559-iki levélben kétszer is eléjön: „Nádorispán
» latin madeo, madidus, melyeknek közvetlenül, és uram ő nadsága." (Szalay Á. 400 m. levél); és
vékonyhangon a magyar med, medvét felel meg. Finn Nádszeg helynév is máskép Nagystey (Pozsony
nyelven neideí ám. nedv, ndivtt ám. nedves, mdivd ám. | vármegyében). Ezen alapfogalom látszik rejteni az
arundo és arbor szókban. Ellenben a német Rohr
nedvréteg a fákban. — Az arabban *>U ám. aqua Adelung szerint a rühren (mozog, leng, inog), a szláv
terszt, trsst, trassit (remeg) szókkal vannak fogalmi
ttatuit, aquam ex se emisit.
A szanszkritban nitt gyök szintén nedvesítést rokonságban, s a nádnak lengeteg ingatag természejelent így jönnek öszve a különböző családu nyel- tét fejezik ki. Persánl Beregszászi szerént naj.
vekben a mád, naad, nass, nawa, maivá', és a med, ned,
NADAB, falu Arad m.; helyr. Nadab-ra, —ön,
netten, nim rokonhangu és egyértelmű szók.
—ról.
NÁD, fű. tt. nád-at, harm. azr. —ja, kicsiny:
NADABULA, falu Gömör m. helyr. Nadabvlá"ádactka. Diószegi szerént a polyváa füvek seregéből ra, —n, —ról.
való növénynem. 1) Fedő v. lötönséges viá nád,
NADÁJ, 1. NADÁLY.
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NÁDAL, (nád-al) áth. m. nádal-t. 1) Valamit
náddal kerít, vagy föd. Házai, ólat, pajtát nádalni.
KSritlnádalni a kertet, a jvhaJdot. 2) Felhasított nádszárral told valamit, pl. midőn a hordó dongái közé
csipteti, mit leginkább úgynevezett pintérkákával
tesznek a kádárok. 3) Innen vagy átv. ért vasat,
szántóvasat nádalni ám. egy darab vasat hozzá
forrasztani s megtoldani, mint t i. ezt a kádárok a
valóságos náddal teszik; vagy pedig itt valósággal
a nádnak eredeti ,nagy' értelme rejlik s ám. nagyol,
t. i. hozzátoldással nagyobbít, aminthogy ez másképen, eredetéhez is közelebb: nádol. 4) Náddal megver valakit 5) Önhatólag ám. nádat vág, nádat gyűjt.
A község nádasában minden lakosnak stábod nádalnia.
Akkor szoktak nádalni, ha befagyott a vb.

NADÁLYOZÁS, (nad-ály-OB-ás) fn.tt nadályozdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valakit nadályoznak. Bizonyos betegségek éllé* nadályozást ajánlani, rendelni. Szokottabb népnyelven :
piócsdtdt.
NADÁLYTÖ, (nadály-tő) ősz. fn. Növénynem
az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje öthasábu, bokrétájának torka felfúvódott, szája
ötfogu, torka be van zárva, magva négy. (Symphytum).
Fajai : fekete, gumót, négylevetíl nadálytö.
NADÁNTELEK, falu Bihar m.; helyr. —telekre, —én, —rül.
NADAP, falu Fehér m.; helyr. Nadap-ra, —ön,
—ról.
NADÁR, (nád- v. ned-ár) fn. tt naddr-t, tb.
—ok, harm. szr. —ja. Azon viznemü nedvesség, mely
a megellett vagy megszült nősténytől elfoly. Vékony
hangon ejtve : ned-ár, t. i. nednek árja, folyása, bősége. V. ö. NÁD.
NÁDARATÓ, (nád-arató) ősz. fn. Személy, ki
nádat arat, ki a lábon álló nádat levágja, máskép :
nádaló.
NADÁRZÁS, (ned-ár-oz-ás) fn. tt naddnat-t,
tb. —ok. Állapot, midőn a tehén nadárzik. V. ö.
NADÁRZIK.
NADÁRZIK, (ned-ár-oz-ik) k. m. nodárs-oö.
htn. —ani. Nedűt ereszt a tehén, borjazása közeledtén. Máskép: nadályodsik; Fertőmelléki szó. (Lugoosy
József).
NÁDAS, (1), (nád-as) mn. tt nádas-t v. — át,
tb. —ok. 1) Náddal benőtt, nádat termő. Nádat tavak, erek, vtHgyek. 2) Náddal födött, kerített, bevont
Nádas hátak, aklok. Nádat kertek. f
NÁDAS, (2) , fn. tt nádat-t, tb. —ói, harm.
szr. —a. Nádból álló sűrűség, náderdő. Elbújni a
nádasba. A nádasok csereidejét taoastttal elégetni. A
nádasban vadászni. E nevet több helység viseli, a
Nádasd és Nádaska származékaival együtt
NÁDAS, (3), faluk Arad, Hont, Liptó, Pozson,
puszták Fehér és Nógrád m.; MÉLY—, falu Térne*
m.; helyr. Nádas-ra, —ön, —ról.
NÁDASD, faluk Abauj, Baranya, Borsod, Pozsony, Soprony, Vas m., puszta Somogy m., HADAD—,
OLÁH—, faluk Közép-Szolnok m.; helyr. Nádatd-ra,
—ön, —ról.
NÁDASD-LADÁNY, falu Fehér m.; helyr.
—Ladány-ba, —bán, —ból.
NÁDASKA, faluk Abauj és Torna m.; helyr.
Nádaská-ra, —n, —ról.
NÁDASKÚT, puszta Nyitra m.; helyr. — faít—rá, —ön, —ról.
NÁDASLAK, puszta Pozsony m.; helyr. — lakra, — ön, —ról.
NÁDASODÁS, (nád-as-od-ás) fű. tt nádatodas-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapota valamely
térnek, midőn nádassá kezd lenni.

NÁDALÁS, (nád-al-ás) fn. tt. nádalás-t, tb—ok, harm. szr. —a. 1) Náddal való fódés, kerítés,
behúzás. 2) Nád vágás, nádgyOjtés. felszabadítani a
nádalást. 3) Valamely elkopott vas szerszámnak, ne-,
vezetésen szántóvasnak megtoldása. Nádaldsért fizetni
a kovácsnak. V. ö. NÁDAL.
NADALBESTY, fala Arad m.; helyr. Nadalbesty-re, —én, —röl.
NÁDALJA, 1. NÁDALLYA.
NÁDALÓ, (nád-al-ó) mn. és fa. tt. nádaló-t.
1) Aki valamit náddal föd, kerít, máskép: nádasa. 2)
Aki nádat vág. 3) Aki valamely kopott vas szerszámot darabvassal megtold, s megaczéloz, nádoló. V. ö.
NÁDAL.
NÁDALLYA, HORVÁT—, MAGYAR—, faluk
Vas m.; helyr. Nddallyá-ra, —n, —ról.
NADÁLY, (nád- v. ned-ály) fa. tt. nadály-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Hosszakas, gömbölyű testű vízi
pondró, mely az emberek s más állatok testéhez ragad, hogy verőket szívja. Máskép : piócza. Minthogy
e pondrónak kitűnő sajátsága a vérezopás, innen vette
neveit is, miszerint piócza ám. iócsa, ivóota, mint:
ityó pityó, ityókos pityókos, ityi pityi; hasonlóan
nadály ám. nedély, a ned gyöktől. V. 5. NÁD. Átv.
ért nadálynak mondunk oly embert, ki másnak vagyonán élődik; vagy aki más vagyonát uzsorával vagy
egyéb módon, mint a nadály a vért, kiszívja, mást
vagyonából kipnsztít.
NADÁLYFŰ, (nadály-fü), 1. NADÁLYTÖ.
NADÁLYODZÁS, (nad-ály-od-z-ás) fn. tt. nadályodtát-t, tb. — ok. L. NADÁRZÁS.
NADÁLYODZIK, (nad-ály-od-z-ik) k. m. nadályodt-tam, —tál, —ott; htn. —ni v. —ani. Lugossy J. szerént fertőmelléki szó. L. NADÁRZIK.
NADÁLYOS, (nad-ály-os) mn. tt nadályoi-t v.
—át, tb. —ok. Nadályokkal bővelkedő, megrakott,
vagy kereskedő. Nadályos tavak. Nadályoi Üvegek.
NADÁLYOZ, (nad-ály-oz) áth. m. naddlyoz-tam,
—tál, —ott, pár. ~«. Valakinek testére nadályokat
rak, hogy vérét megszívják. Fejszédülés ellen nadályomi valakit. Szokottabban : pióczáz.
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NÁDASODIK, (nád-as-od-ik) k. m. nádasodtam, —tál, —ott. Benövi a nád, el kesd nádassá
lenni. Át elhagyott völgyi rétek a vizek, erek mentiben
megnádasodnak.
NÁDAZ, (nád-ae) áth. m. nádas-tam, —tál,
—ott, pár. —e. Náddal föd, takar, vagy behúz. Nadatní a háztetőt. Nádazni a gerendáidtól. Továbbá
valamely bútort, pl. széket, pamlagot náddal befon ;
valamely falat, felső padlatot, hogy jobban megálljon
rajta a vakolat, náddal berak stb. Néha ám. töredéknáddal begazoz.) A nádverb'k benádaesák a ház kornyékét.
NÁDAZÁS, (nád-az-ás) fa. tt nádazát-t, tb.
—ok, barm. szr. —a. Valamely épületnek vagy térnek náddal való befedése. A nádasát kevesebbe kerUl,
mint a uindelyezés vagy cserepesét.
NÁD ÁZAT, (nád-az-at) fn. tt nádazatot. Öszves
nádkészülék, pl. a háztetőn, valamely bútoron, a szoba
falán, felső padolatán.
NÁDBEREK, (nád-berek) ősz. fn. Berek, mely
egészben vagy nagyrésziiit nádasból, vagy nádasok-

NÁDI, (nád-i) mn. tt. nádi-t, tb. —ok. Ami
nád között terem, vagy lakik. Nádi füvek. Nádi béka,
nádi gém v. bika azaz bőlönbika, nádi kígyó, nádityík,
nádi veréb. Okos, mint a nádi veréb, amit nappal
sz—rik, éjjel megetsi. (Km.).
NÁDIKA, (nád-i-ka) fn. tt nádikát. Nádasokban tanyázó kis madárfaj a verebek neméből.
NÁDKERÍTÉS (nád-kerítés) ősz. fn. Kerítés
nádból, nádfalból.
NÁDKÉVE, (nád-kéve) ősz. fn. Kéve, melybe
a learatott nádat kötik. A sáros utat nádkévékkel feltölteni.
NÁDKOPÓ, (nád-kopó) ősz. fn. Győr megyében ám. nádtarló, mintegy kopasztott nád.
NÁDKÖTÉS, (nád-kötés) ősz. fű. 1) Cselekvés,
midőn valaki nádat csomóba köt, 2) A nádverőknél
maroknyi csomónád, melyet födelezéskor egyenként
kötnek föl.
NÁDKUNYHÓ, (nád-kunyhó) ősz. fn. Nádból
épített kunyhó, különösen a csőszök, halászok, pásztorok stb. kunyhója.
NÁDKÚP, (nád-kúp) ősz. fn. Kúp, melybe a
learatott, és kévékbe kötözött nádat öszverakják,
mely ha kisebbféle, nápkupact a neve: Máskép:
gesztencse.
NÁDKUPACZ, 1. NÁDKÚP alatt
NÁDKÚT, falu Vas m.; helyr. — kútra, —ön,
—ról.
NADLÁNY, falu Nyitra m.; helyr. Nadlány-ba,
—bán, —Ml.
NÁDLÁS, (nád-ol-ás) fh. tt. nádlás-t, tb. —ok.
harm. szr. —a. Nádaratás, nádvágás. Stábod nádlát.
NÁDMÉZ, (nád-méz) ősz. fh. Czukor, melyet
az úgynevezett indiai czukornád nedvéből készítenek.
Régi szó, midőn még csak nádból készítettek czukrot „Megi hagytam Marthon deáknak, hogy nádmézet is vegyen." (Levél 1554-ből. Szalay A. 400 m.
1.). „Annyi már az a kegyelmetek diffidentiája, hogy
a nádméz is méregnek látszik. (Gr.. Eszterházy M.
nádor levele Lónyai Zsigmondhoz. 1644.). Erdélyben, különösen a székelyeknél, ma is így hívnak
mindenféle czukrot így nevezhetni azon mézet is,
melyet a vad méhek az épületek nádüregeibe raknak le.
NÁDMÉZEL , (nád-mézei) ősz. áth. 1. NÁDMÉZEZ.
NÁDMÉZES, (nád-mézes) ősz. mn. Nádmézsel
hintett, készített, fűszerezett, édesített. Nádmézes tűtemények. Nádmézet kávé, mondola. V. ö. NÁDMÉZ.
NÁDMÉZEZ, (nád-mézez) ősz. áth. Nádmézzel
behint, készít, édesít A mákos tétztát nádmétesni.
Kávét, theát nádmézemi. V. ö. NÁDMÉZ.
NÁDMÉZFŐZÉS, (nád-méz-főzés) ősz. fn. Főzés, mely által a czukorból vagy cznkorrépából stb.
a mézes nedvet, czukoranyagot kivonják.

ból áll.

NÁDBOT, (nád-bot) ősz. fii. Indiai czukornád
szárából készített bot.
NÁDBOTIKÓ, (nád-botikó) ősz. fn. Népies neve
s ,gyékény' (typha) nemű növénynek; máskép szintén
népiesen : kákabot, butogánytát.
NÁDBUZOGÁNY, (nád-buzogány) ősz. fn. TuIsjdonképen, egy kákafajnak bnzogányalaku bugás
•iára.
NÁDCSIKOLY, (nád-csikoly) ősz. fn. A nád
. sarja, hajtása.
NÁDERDŐ, (nád-erdő) ősz. fn. Nagyobb terjedelmű nádas. Sűrű, mint a náderdö. (Km.).
NÁDFAL, (nád-fal) ősz. fn. Nádból csinált kerítés. Nádfállal keríteni ajuhaldot. A halfogó vejészek
nádfalai. Nádfala volt, elégett.
NÁDFALVA, falu Zaránd m.; helyr. — faivárá, —n, —ról.
NÁDFÉDÉL, v. —FÖDÉL, (nád-fedél) ösz.fn.
Nádból csinált fedél, háztető. Metei lakok, aklok, ólak
nádfedele. A nádfedélbe könnyen belekap a tűz.
NÁDFÉDELES v. — FÖDELES (nád-fédeles)
ősz. mn. Náddal fedett, tetőzött Nádfedeles majorhátak.
NÁDFEJ v. NÁDFŐ, falu Sáros m.; helyr.
Nadfej-re, —én, —rffl, v. Nádfö-n, —re, —rol.
NÁDFONADÉK, (nád fonadék) l.NÁDFONAT.
NÁDFONAT, (nád-fonat) ősz. fn. Általán mű,
melyet hasított nádszárból szőnek, fonnak, pl. kosár,
szék, kas, spanyolfal, szőnyeg, stb.
NÁDFÖDÉL, 1. NÁDFÉDÉL.
NÁDHAJLÉK, (nád-hajlék) ősz. fn. Nádból
épített szegényes, vagy ideiglenes mezei lak, kunyhó,
pl. a halásztanyákon, a pusztákon. Csőszök, gulyások
nádhajlika.
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NÁDMÉZFÖZÖ, (nád-méz-főző) ősz. fn. Személy, illetőleg gyáros, ki nád méze t főz, czukorgyáros. V. ö. NÁDMÉZFŐZÉS.
NÁDMÉZSÜVEG, (nád-méz-süveg) ősz. fn.
Czukornád nedvéből való, és csúcsos süvegformára
idomított tömörczukor. Széles ért. süveggé alakított
akármiféle anyagból főzött czukor.
NÁDMÉZSZELENCZE, (nád-méz-szelencze) őszfn. Széles ért. czukortartó szelencze.
NÁDMÉZSZESZ, (nád-méz-szesz) ősz. fn. Úgynevezett rum, melyet, ba valódi akar lenni, czukornád nedvéből, vagy igazi nádméz hulladékaiból készítenek.
NÁDMÉZSZÖRP, (nád-méz-szörp) ősz. fn. 1)
Szoros ért. nádmézből készített szörp. 2) Széles értelemben akármily czukorszörp.
NÁDMIÍZTERMELÉS vagy TERMESZTÉS,
(nád-méz-termelés v. termesztés) ősz. fn. Úgynevezett
czukornádnak tenyésztése, és annak nedvéből való
czukorkészítés.
NÁDMÉZTERMELÖ vagy —TERMESZTŐ,
(uád-méz-termelő v. —termesztő) ősz. fn. Személy
ki nádmézet termeszt, különösen nyugotindiai gyarmatos, ki czukornád termesztésével foglalkodik, s
annak nedvéből czukoranyagot készít.
NÁDMÉZTISZTÍTÁS, (nád-méz-tisztítás) ősz.
fn. A nyersen kiállított czukoranyagnak finomítása,
mi égetett csontliszttel eszközöltetik.
NÁDOL, (nád-ol) átb. 1. NÁDAL 3).
NÁDOR, fn. tt. nádor-t, tb. — ok, harm. szr.
—a. Hazánkban 1848-ig a törvényhozási éa közigazgatási téren legfőbb méltóságú személy, a királynak
az országból távollétében helytartója, a nemesi fölkelésekben az ország főkapitánya, a fejedelem és nemzet közti vitás kérdésekben közbenjáró stb. Eleinte,
mint az ősi oklevelükből gyanítható, a királynak csupán fő udvaritisztje volt, de idővel, kivált a szabad
királyválasztási időszak alatt, tekintete nagyra emelkedett, s a legfőbb politikai, törvényi és katonai méltóságokat egyesítette személyében.
E szónak eredetéről különbözők a vélemények.
9 .Nagy János az arab j£ü szóval rokonítja, mely ám.
inclytus, illustris vir, Podhorszky Lajos pedig a japán
nádori szóval hozza viszonyba, mely szerénte ám.
békebiró. Kállay Ferencz a japáni császárok ,nadairi' és ,nadarsin' nevével hozza kapcsolatba. Mielőtt tovább mennénk, megjegyzendő mindenek
előtt, hogy ezen főméltóság teljes neve régebben
tulajdonkép ,nádorispán' (néha: nándorispán) volt,
a Timon, Dankovszky, és Sándor István azt a tót
„nadvor zsupán"-tói származtatják. Orosz Ferencz, Perger János és többek szerént ám. .nagyúr
ispán', azaz nem ,nagyűr ispánja' mintha t i. a fejedelem ispánja volt volna, mert nálunk a fejedelmet
nem hívták nagyúrnak, hanem ö maga nagyúr mint
ispán t. i. az ispánok (megyei ispánok) között a fő-
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úr, tehát nagyúr-ispán ám. főúrispán; t i. a régi
időben fő- és alispánok nem voltak, hanem csak topánok. Frank Vilmos, „ A nádori és országbírói hivatal eredete" czímü pályamüvében (Pest, 1863) legvalószínűbbnek találja Német J. által már 1839-ben
nyilvánított és okadatolt azon véleményét, mely sierint ,nádorÍ8pán' ,nagy udvari ispán'-ból vette őszrehúzás utján eredetét, és szószerinti fordítása a ,raagnus comes palatínus'-nak. T. i. Sz. István és utódai
udvarukban két főtisztet tartottak, kiknek egyikét
,comes palatínus', másikát ,comes curialis* néven nevezték az akkori diplomatiai latin nyelven. Minthogy
pedig a ,comes' a régieknél ám. ,ispán' pl. ,come*
parochianus' vármegye (fő)ispánja, a .palatínus' pedig
ám. palotai vagy udvari, ennél fogva a comes palatínust udvari ispánnak nevezték el őseink. De minthogy továbbá a ,comes curialis' is mint külön hatóságu udvari tiszt szószerént magyarra fordítva szintén ,udvari ispán': megkülönböztetés végett a ,eomes
palatínus'-t jelentő udvari ispánt ,nagy udvari ispán'nak, a ,cnrialis comes'-t pedig egyszerűen ,udvari ii
pán'-nak nevezték. Végre a ,nagy udvari ispán' önvehúzva lett ,nádorispán' s még rövidebben ,nádor.'
Hogy magyar értelmezéssel, melyet eldobni semmi
okunk nincs, az első részben mindenesetre ,nagy' rejlik, abból látszik bizonyosnak, mert némely régi
nyelvemlékeinkben épen e siónál d helyett g is fordul elé. „Én nagyryspan (= nagirispán) uramnak
leginagyobban amiben tudok szolgálnom, mindenkoron ketteles (= köteles) szolgája vagyok." (Levél
1558-ból. Szalay Á. 400 m. ].). íme itt (a g gy-oA
vétetvén, mint számtalanszor a régieknél) már csak
egyetlenegy betű különbség van a ,nagyúrispán' és
,nagirispán' (vagy ottani írásmóddal: ,nagyryspan')
között. Ezen levelekben sokszor olvasható ,nádrispan'
is. Egy levél czimzetén pedig (1560-ból) nádorítpi
áll. — Hasonló módon változott által ,naddélig' uóbau (a Nádor-codexben) a gy szintén d-vé, c helyett:
nagy délig. ,, Hanem valamint naddéligh imádkoiik
vala" ,Nagyság'is egy 1559-iki levélben többször:
nadsáq. „Nádorispán uram ő nadsága." (Szalay A.
400 m. L).
NÁDORI, (nádor-i) mn. tt. nádori-t, tb. —öt.
Nádort illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Kádon
méltóság. Nádori elnökség, közbenjárót, kineoveét. Kádon hivatal, törvénynek. V. ö. NÁDOR.
NÁDORISPÁN, (nádor-ispán); NÁDORISPÁN
SÁG, (nádor-ispánság) 1. NÁDOR, NÁDORSÁG.
NÁDORSÁG, (nádor-ság) fh. tt. nddortág-ot,
harm. szr. —a. Nádori méltóság. Nádortágra emeltetni. Nádorságot vitetni.
NÁDORSZÉK, v. NÁDORI SZÉK, (nádor
szék) ősz. fn. A kunok és jászok ügyeiben ítélő néhai legfőbb törvényszék, melynek főbírája, illetőleg
elnöke az ország nádora volt.
NÁDPÁHOL, (nád-páhol) ősz. áth. Valakit
nádbottal páhol, dönget, ver. Innen átv. szélesb ért
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akármiféle bottal, vagy ütőeszközzel megpufogat
Máskép : nárpágol.
NÁDPÁLCZA (nád-pálcza) ősz. fa. Indiai nádszárból való] pálcza. Nyalka leány, apácza, rongyot
nadrág, nddpálcta (km.), mondatik öszve nem illő
dolgokról.
NÁDPÁLCZÁZ, (nád-pálczáz) ősz. [áth. Nádpálczával fitöget, megver valakit, máskép : nddpáhol,
ndtpégol.
NÁDPARIPA, (nád-paripa) ősz. fii. Nádszál,
melyet a játszó gyermekek lábaik közé vesznek, s
mintha paripa volna, ugrándoznak vele. Innen átv.
ért. nádparipára, ülni, nádparipán nyargalni, ám.
magát bizonyos tekintetben nagynak képzelni, képzelt nagyságban élni; továbbá, valamely eszmébe különösen beleszeretni, s eszét, beszédét szüntelen azon
jártatni.
NÁDPATAK, erdélyi falu Sínk székben; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.
NÁDPIH, (nád-pih) ősz. fa. Pih vagy pebely
némely nádfajokon.
NÁDRA, fa. tt nádrát. A latin mater vagyis
mátrix, talán közelebbről az olasz madre után módosult szó, máskép : mádra. Magyarosan 1. MÉH (2),
és MÉHANYA.
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E szónak eredeti jelentését vagyis a benne
rejlő alapfogalmat némi valószínűséggel gyaníthatjuk
némely más nyelvekkel tett öszvehasonlítás nyomán.
A finnben ruoket nadrág, és ruoko nád; a latinban
oaKgae nadrág, és calamut nád, továbbá más test,
melynek üres csövü szára van, pl. toll, bazaszár, stb.
németül Hősen és hohl Adelung szerint szintén rokon
gyöküek. Ezek nyomán indulva a magyar nád röviden nád és nadrág gyöke között először hangazonságot lelünk, továbbá azt gyanítjuk, hogy a magyar
is a nadrág nevű ruhát azon tulajdonságáról nevezte,
mely szerént szárának csövei mint a nád üresek,
nádminőségüek. A szláv nyelvek egészen más fogalmat fejeznek ki e ruhanemű elnevezésében, mert nohavicze v. nogavicze szorul szóra ám. lábravaló. Hasonlat szerint a nád gyökből így fejlődhetett a nadrág : nad-or-ú, azaz, nádalakn, mint domb, domború,
dud, dudorú, mony, monyorú, vagy l középképzővel
gomb, gomboló, gömb, gömböln, gombolag, gömböleg. Eredetileg tehát nadoru v. nádora t. i. öltöny,
öszvevonva nádra, s á p vagy csak hangtoldalék
mint a rozmaring, puszpáng, mócsing, és hasonló
szókban, vagy azon g, mely több ruhanemük neveiben is véghangul szolgál, mint tíng, kalpag, süveg,
kSpSnyeg, pactmag.
NADRÁGBÉLLÉS, (nadrág-béllés) ősz. fa.
NÁDRADÜH, (nádra-dflh) ősz.fii.1. MÉH- Kelme, pl. vászon, flanel, melyet belülről a nadrágDÜH.
hoz varrnak, részint hogy melegebb, részint hogy
NÁDRAFÜ, (nádra-fü) ősz.fii.1. NÁDRAPÁR-tartósabb legyen.
TAMAG.
NADRÁGCSAT, (nadrág-csat) ősz. fa. Csat,
NADRÁG, fala és bányászgyarmat Krassó m.; mely a nadrágot derékon öszveszorítja, különösen a
helyr. Nadrag-ra, —ön, —ról.
szíjas nadrág csatja.
NADRÁG, fa. tt. nadrág-ot, barm. szr. —ja v.
NADRÁGELLENZÖ, (nadrág-ellenző) ősz. fa.
—a. Széles ért lábszárakra való kétszáru ruha, A nadrágnak, különösen a magyar szabásúnak, hasmely a deréktól vagy csípőtől kezdve a bast és fart takaró része, melyet ki lehet bontani, vagy gombolni.
betakarja, s vagy csak térdig nyúlik alá, mint az
NADRÁGFOLTOZÓ, (nadrág-foltozó) ősz. fa.
eredeti német nadrág, vagy bokáig lemegy, mint a
Személy, különösen szegény szabó, ki új nadrágokat
magyar szabása. Szoros magyar jelentéssel azon lábnem varr, hanem csak. az ócskákat foltozza. Olyan,
szárra való, melyet a gatya fölé húznak. Po»ztóból,
mint csizmafoltozó, üstfoltozó.
bürbSl, ttörkelmébSl való nadrág. Irhát nadrág, melyNADRÁGGOMB, (nadrág-gomb) ősz. fa. Gomnek felső része irhával volt behúzva, s már alig van
divatban. KütVlnadrág, csallóköziesen elrontott kiej- bok az úgynevezett német nadrágokon vagy hossza
téssel kttítytínadrág, kittölös durva vászonból, gúnyo- szárú bugyogókon.
NADRÁGHÁM, (nadrág-hám) ősz. fa. Lásd
san kukorictanadrág, talán azért, mert némely vidéken különösen akkor viselik, midőn kukoriczakórót NADRÁGTARTÓ.
NADRÁGHASADÉK, (nadrág-hasadék) ősz.
vágnak. Lovagló nadrág, végig gombos oldalakkal,
s a lábak között megbőrözve. Salavárdi nadrág, régi fii. Hasadék a nadrágnak hastakaró részén, vagy
spanyolos vagy olaszos nadrág, félczombig érő, bő alább is, a lábak között, melyet be lehet gombolni,
•zárakkal, ez volt eredetileg a lovaglók nadrágja. továbbá az ellenzős nadrágokon levő nyilas két olTányérát nadrág, magyar szabást, feszesen a farhoz dalról. Hajdan a zsebórát a nadrághasadékban viálló ülepü. Itten hozzád már ezután tzép tányérát selték.
NADRÁGHASÍTÉK, (nagrág-hasíték) , lásdnadrág, karmazsinból varrott csizma, többé hazánk
nem lát. (Állítólag Horvát Ádám gúnydalából). Stí- NADRÁGHASADÉK.
NADRÁGKENGYEL, (nadrág-kengyel) ősz.
jat nadrág. Szarvatbor nadrág. Bugyogó (német, torSk)
nadrág. Hotteú (franczia) nadrág. VtirVt nadrág, kék fa. Akár hosszú (franczia), akár a magyar v. csiznadrág. Fetzet, ttinórot, tujtátos nadrág. Kimérték manadrág szárainak aljához varrt szalag, mely a talp
neki a nadrágot, tréfásan ám. megverték a farát. alá jön, hogy a felhúzott nadrágot feszesen tartsa,
máskép: talpaló.
Mértek neki nadrágot kupikék potztóból.
44
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NADRÁGKORCZ, (nadrág-korcz) ősz. fii. Á
szíjas vagy zsinóros nadrágnak korcza, azaz felső
karimája, melybe a szíjat vagy zsinórt belehúzzák.
V. ö. KORCZ.
NADRÁGKÖTÖ, (nadrág-kötő) ősz. fii. Kötő,
vagyis szalag, zsinór, melylyel a kurta nadrág szárát a czombhoz szorítják, vagy szíj helyett .derékon
megkötik.
NADRÁGOL, (nadrág-ol) áth. m. nadrágoU.
Tréfás népnyelven ám. valakinek farára ver, kiporolja a farát, vagy nadrágját. Jól megnadrágolták 8
kelmét.
NADRÁGOS, (nadrág-os) mn. tt. nadrágos-t v.
— át, tb. —ok. Nadrágot viselő, kinek nadrága van.
Sziírnadrágos rabok. Kuríanadrágos németek. VSrSi
nadrágot, kék nadrágot huszárok. Némely vidéken a
parasztok is mind nadrágotok, néhult csak gályátok.
NADRÁGÖVEZŐ, (nadrág-övező) ősz. fn. Zsinór vagy szalag, melylyel némelyek derékon átkötik,
és megszorítják a nadrágot, hogy tcrmetök karcsúbb
legyen.
NADRÁGSZÁR, (nadrág-szár) ősz. fn. A nadrágnak azon csőalaku részei, melyek a lábszárakat
takarják.
NADRÁGSZÍJ, (nadrág-szíj) ősz. fn. Szíj, melyet a magyar nadrág korczába húznak, s vele a
nadrágot megkötik a csípőn. Nadrágszíjat oldani, s
megverni vele a gyereket. Réz csatos, gombokkal czifrázott nadrágszíj. A nadrágszíjat félfaron viselni.
NADRÁGSZÍJ A Z , (nadrág-szíjaz) ősz. áth.
Nadrágszíjjal ver, megver valakit
NADRÁGTALAN, (nadrág-talan) mn. tt. nadrágtalan-t, tb. —ok. Kinek nadrága nincsen, ki pőre
gatyában, hoszszu űngben jár. (Sanseulotte.)
NADRÁGTALPALÓ, (nadrág-talpaló) ősz. fn.
Általán 1. NADRÁGKENGYEL. Különösen a hoszszu, és bugyogóféle nadrágok kengyele, mely a csizma vagy más lábbeli talpa alá megy.
NADRÁGTARTÓ, (nadrág-tartó) ősz. fn. A
szíjatlan vagy zsinórtalan nadrágon keresztben a
váltakra akasztó ruganyos szíjból vagy más kelméből való készület.
NADRAGULYA, fn. tt. nadragulya-1. Széles,
népies ért. mindenféle kábító, bódító fű vagy növény.
Szoros növénytani ért. az öthímesek seregéből és
egyanyások rendéből való növénynem, melynek csészéje egy tagú, öt hasába, tövön gombos ; bokrétája
harangforma; hínuzálai fölül szétállanak; bogyója
két rekeszfi. Halálos méreg. (Atropa). Fajai: altató
nadragulya, virága kékes fehér, tavaszszal virágzik
(atropa mandragora); népnyelven: nadragulya, nadrapuja, nagydrágula, álomhozó fii, bolondfü, nagy fű ;
továbbá maszlagot nadragulya, szárlevelei tojáskerekek, bogyói feketék, virági veresek (atropa belladonna) köznépi néven : nagyfii, farkascseresznye, mérges cseresznye. A görög-latin mandragora szóból ala-
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kult. Példabeszédes nyelvben a nadragulya kábaság,
vagy bolondság jelképe. Úgy beszél, mintha nadragulyát evett volna.
NADRÁGÜLEP, (nadrág-ülep) ősz. fn. A nadrág öblének azon része, mely az alfelet takarja. Tányér ős, bugyogó, fityegő, feszesen fekvő nadrágOlep.
NADRÁGZSEB, (nadrág-zseb) ősz. fn. Zseb a
nadrágon. Órának való, erszénytartó nadrágzseb. Nadrágzsebekbe dugni a kezeket.
NADRAP, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Nadrap-ra, —ön, —ról.
NÁDRAPÁRTAMAG, (nádra-párta-mag) ősz.
fn. Növényfaj a pártamagok neméből; szára felálló,
magas ; virágai sátorozók; sugarai a fészeknél nagyobbak; magvának pártája fogas. Máskép köznépi
nyelven : kerti székfil, nádrafil, bécsi nádra. (Matricaria Parthenium. Linné).
NÁDREKESZ, (nád-rekesz) ősz. fh. A halászok fogó eszköze az erekben, s álló vizekben, melyet nádfalakból képeznek, s úgy van öszveviszsza
állogatva, hogy a közbe ment halak egy könnyen ki
ne menekülhessenek. Máskép : vejész, vész.
NÁDSÍP, (nád-síp) ősz. fa. Nád szárából csinált síp, gyermekjátékul. Könnyű nád kötött sípot
csinálni. (Km.).
NÁDSZÁL, (nád-szál) ősz. fn. A nád nevű növénynek egyenes dereka. Népies nyelvben az egyenes sudár termetet hasonlítják hozzá. Olyan legény,
mint a nádszál. Néha a lengeség, állhatatlanság, törékenység jelképe. Ide-oda hajlik, mint a nádnál.
„De a fejedelmek között lévő atyafiság és barátság
olyan, mint a nádszál; ha jól vagyon dolgod, mind
az atyafiság, műd a barátság fenn vagyon." (Mikes
Kelemen törökországi levelei).
NÁDSZEG, v. NAGYSZEG, falu Pozsony m.;
helyr. Nádszeg-re, —én, —röl.
NÁDSZÉK, (nád-szék) ősz. fn. Szék, melynek
némely része nádfonatból van.
NÁDTARLÓ, (nád-tarló) ősz. fn. A learatott
nád tarlója ; másképen néhutt: nádkopó és csereklye.
Meggyujtani, elégetni a nádtarlót.
NÁDTERMŐ, (nád-termő) ősz. mn. Ahol vagy
amiben nád terem. Nddtermö lapályok, tavak, eret,
vízmellékek.
NÁDTIPPAN, (nád-tippan) ősz. fn. 1. NÁD.
NÁDTOLÓ, (nád-toló) ősz. fn. Kaszaforma vas
eszköz, melynek két végébe nyelet ütnek, s ezeknél
fogva a befagyott jég fölött a nád tövére toljak,
hogy learassák.
NÁDUDVAR, mváros Szabolcs, falu Pest m.;
helyr. Nádudvar-ra, —-ön, —ról.
NÁDÚJFALU, falu Heves m.; helyr. — újfalu-ba, —bán, —ból.
NÁDVAGÓ, (nád-vágó) ősz. fn. 1) Személy,
ki nádat arat. 2) Hoszszukás nyeli!, kevéssé hajlott
vasú eszköz, melylyel a nádat aratni szokták; de
vágnak vele knkoriczakórót is.
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NÁDVERÉS, (nád-verés) ősz. fn. 1) L. NÁDALÁS. 2) A háztetőre rakott nádnak sulykolása.
NÁDVERŐ, (nád-verő) ősz. fa. 1) Személy, ki
nádat vág. 2) A háztetőket nádazók sulyka, mclylyel a fölkötött nádnyalábokat czúlirányosan helyeikre verik.
NÁGOC8, falu Somogy m.; hclyr. Nágocs-ra,
—ön, —ról.
NAGY, (1), mn. és fii. tt. nagy-öt, harm. szr.
—ja, határozója: nagyon, nem: nagyan, fokozva:
nagyobb, nem: nagyabb. 1) Ami aránylag akármiféle irányban, nevezetesen fölfelé terjedelmes. Nagy
hegy, nagy torony, nagy ház. Nagy ember, nagy ló,
nagy madár. 2) Különösen mi sok helyet, sok térséget foglal el. Nagy város, nagyfáin, nagy határ,
nayy rét, nagy erdő, nagy tó. Nagy lépéseket tenni.
Nagy szoba, nagy ablak. Nagy betű. Nagy könyvek,
képek. 8) Részek és egész közti arányra vonatkozólag
ám. a maga nemében aránylag a rendes mértéket
meghaladó. Nagy fej, nagy kesék, nagy lábak, nagy
fHek, nagy szemek, nagy száj, nagy pofa, nagy has.
Nagy ágak, nagy levelek. Nagy karímáju kalap. Nagy
szárú ctiuma. Átv. ért 1) Ami felnőtt Már nagy fiai
ét leányai vannak. Néha korra nézve jelent öregbet,
mint nagyapa, nagyanya, nagybátya, nagynéne. 2)
Sok számból, több egyes részekből álló. Nagy rakás
pén*. Nagy gyűlés, nagy tanács. 3) Sok belerővel,
sok hatással bíró. Nagy meleg, nagy hideg. Nagy orom,
nagy szomorúság. Nagy kárt szenvedni. Nagy fáradtaggal, nagy Ugygyel bajjal tenni valamit. Nagy érdem, nagy jutalom. Nagy szerencse. 4) Sok kitűnő
jó vagy rósz tulajdonsága. Nagy ember. Nagy hatalmú
király. Nagy tolvaj, nagy kurafi, nagy csigány, nagy
ördög, nagy bolond, nagy szamár, nagy mamiasz, nagy
mihaszna. 5) Különös nyomatékkal bíró. Nagy dolgokat festegetni. Nagyba kapni, v. nagyfába vágni a fejt*ét, vagy nagy f át mozgatni, vagy nagyot falni (a
székelyeknél) ám. ereje fölötti munkához fogni. 6)
Magas értékű. Nagy árát stabni valaminek. A pénznek mindenütt nagy becse van. Nagyra lenni valamivel.
Nagyra becsülni valakit vagy valakinek jeles tulajdontágat. Nagyra tartani valamit.

héjazni ; nagyra törni ; nagyra termett ; ország nagyjai
v. országnagyok, ám. főnemesek, főurak, ú. m. herczegek, grófok, bárók, zászlós urak, főispánok ; főpapok ; nagy uram, tiszteletczím, mely ma csak középrendű urakat, és tisztviselőket illet, pl. nagyuram,
ispán uram ! nagyuram, bíró uram ! nagy jó uram !
Tárgyesetben : nagyot lép, nagyot ugrik, nagyot fohászkodik, nagyot hall (süket), nagyot hátúd, nagyot
kiált, nagyot mond, nagyot iszik (különböző : nagyon

„A malom a vizet alá hajtja
Ez az asszony a lányát nagyra tartja,
Ne tartsa kend olyan nagyra." Népd.
7) Magas rangú, állású. Nagy méltóság, nagy fejedelemség, nagy herctegség. 8) Főnévül használva ám.
magas rangú vagy rendű állapot. Nagyra menni, jutni. Nagyra vitte dolgát. Némely ^ragozásokban ain. a
többi közöl a kitünőbbek kiválogatva, pl. a fogott
halak nagyját kistedni a hálóból, az apraját visszahányni a vízbe. Csak úgy nagyjából tenni valamit,
nem egészen. Nagyján már elmentek, ám. jobbára.
Sajátságos kifejezések: nagy szája van, azaz másokat megtámadó, megszóló ; nagyot hall, ám. siketecske, nagyban mulatni, játszani, ám. nagy mértékben;
nagyravdgyni. nagyra látni ám. magasra vágyni, fen-
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„Nagyot iszik a hazáért, s fölsivít."
Vörösmarty.
Midőn némely öszvetételekben főnévül használtatik) jelent bizonyos főnököt, a maga nemében
első rangú személyt ; ilyenek a régen divatos : hadnagy, várnagy, folnagy, násznagy, s az ujabb korban
helyesen alkotott népttagy, őrnagy, országnagy, tábornagy, karnagy. Ezek értelmezéseit 1. saját rovataik
alatt. Néha ám. nagyon, igen.
„Mert nagy drága kincset
Te nálad én hagyok."
„Kiről neked jövendőre
Nagy sokat szólok."
Házasok éneke a XVI. századból.
L. NAGY (2).
Ha a nagy szóban alapfogalomul a magasságot, vagyis fölfelé terjedést veszszük, ügy legközelebb rokonai nád, és magas, magasztal, máglya gyökei. Rokonok továbbá némely más nyelvekben a török anáds, de ide sorozható a török bőjük is, minthogy 6 és m közel rokon hangok, (honnan böjtik baba ám. nagyapa), latin magnus, majettat, hellén ftéfas,
szanszkrit mohát stb. gyökei : mag, máj, meg, moh.
Vékony hangon ide tartozik a nő ige (szanszkritul :
moh), és növel gyöke is (1. alább) ; továbbá a neh,
a ,nehéz', és neg, a ,negéd' szóban, valamint a nyi
névképző is. A szlávban na, oroszban nád tan. föl;
a görögben az ara , a németben az an egyik jelentése szintén valamely magasságra vonatkozik.
Ugyanezen alapértelem rejlik a magyar felható ön,
én, ön ragban, pl. háton, kerten, csöbrön. A mongol
bán nojan, a kalmukban nőjön ám. fejedelem ; vezér.
NAGY, (2), a régieknél igen gyakran eléjőn,
melléknevekkel és határozókkal öszvetéve ,nagyon'
v. .igen' értelemben. „Hogy az iharosi szőlőhegyen
valék, nagysok livéseket (lövéseket) baltánk." (Levél 1557-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). „És azt mondják hogy nagysokan vannak. (1560-ból, ugyanott).
„Isten tartsa meg k(egyelmedet) nagysok esztendeig
egészségben." (1542-ből, ugyanott). „Hogy nagyfel
repülene (repülne) onnét." (Pesti G. meséi). Thali
Kálmán gyűjteményében (Régi magyar vitézi énekek) eléjönnek : nagysokat, nagyjó, nagy szép, nagybizvást, nagyerSsen, nagyfelszóval, nagynevetve, nagykönnyen, nagykegyeÜenVl, nagykeservesen stb. Toldy
Fcrencznek „A Magyar nyelv és irodalom" czimti
44*
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kézikönyvében : nagygyakorta, nagy gyorsan, nagyszépen, nagyohajtván stb. A mai beszédben is divatosak :
nagybölcsen, nagyigazán, nagykésőn, nagym esszé, nagynehezen, nagysokára, nagysietve.
NAGY (3), sok város, fala és paszta elöneve,
melyeket részint 1. az illető főnevek czikkei alatt,
pl. Nagy-Abony 1. ABONY, Nagy-Barom 1. BAROM
stb. részint a következő czikkek alatt.
NAGYÁBAN 1. NAGYJÁBAN.
NAGY-ABRÁNKA, és ÁBRÁNKA, falok Bereg
m.; helyr. —Abránká-ra, —n, —ról.
NAGYÁG, érd. falu Hányad m.; helyr. —ágra, —ön, —ról,
NAGYAGYÚHAL, (nagy-agyú-hal) ősz. fa.
Halnein, mely nyilt kopoltyún vesz lélekzetet, s hátán két tüskés uszószárnya van. (Mugil cephalus).
NAGYAJAKÚ v. —AJAKÜ, v. —AJKÚ,
vagy —AJKÚ, (nagy-ajakú) ősz. mn. Kinek vastag, kidudorodott ajaka van. Nagyajaku négerek.
Máskép : ajók, mint: szem-böl: tsemSk, pofá-ból:
pofok.
NAGYAKARÓ, (nagy-akaró) ősz. mn. Nagyratörö, fenhéjazó akaratu, ki fejszéjét nagyba vágja.
NAGYÁLLÚ v. —ÁLLU, (nagy-állu) ősz. mn.
Kinek aránylag nagy az álla.
NAGY-ALMÁS, falu Bereg m., erdélyi faluk
Hányad és Kolos m.; helyr. —Almás-ra, —ön, —ról.
NAGYÁLMÚ v. — ÁLMU, (nagy-álma) ősz.
mn. Ki sokat vagy egy húzómban sokáig alszik,
álomszuszék, álomtáska.
NAGYALVÓ, (nagy-alvó), 1. NAGYÁLMÚ.
NAGYÁNT, (nagy-ánt)ih.L. NAGYRÉ8ZINT.
NAGYANYA, (nagy-anya) ősz. fa. Az édesapának vagy édesanyának anyja, máskép: öreganya v.
másikanya, székelyesen öszvehúzva : mánya v. mányi.
A nagyanyával viszonyban van az onoka, mert onoka
nélkül nincs nagyanya. Apai nagyanya, anyai nagyanya.
NAGYANYAI, (nagy-anyai) Ősz. mn. Nagyanyát illető, nagyanyától való, arra vonatkozó. Nagyanyai birtok. Nagyanyai örökség. Nagyanyai szeretet,
gondvitelét. Nagyanyai hasban nevelt árva.
NAGYANYAILAG, (nagy-anyailag) ősz. ih.
Nagyanyák módja, szokása szerint, Nagyanyailag
szerelni, elkényeztetni a gyermeket.
NAGYAPA, (nagy-apa) ősz. fh. 1. NAGYATYA.
NAGYAPÓ, (nagy-apó) ősz. fa. 1. NAGYATYA.
NAGY-APÓLD, erdélyi fala a Szászfóldön ;
helyr. —Apóld-ra, —ön, —ról.
NAGYÁRA, 1. NAGYJARA.
NAGY-ABANYOS, erdélyi falu A.-Pehér m.;
helyr. —Aranyos-ra, —ön, —ról.
NAGYÁRNYÚ v. —ÁRNYÜ v. —ÁRNYÉKÜ,
(nagy-árnyújr. —árnyéka") ősz. mn. Mi nagy árnyé-
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kot vet. Nagy ámyéku hársfa. Nagyárnyéku torony,
hegy.
í, 1
NAGYÁRU, v. —ÁRU, (nagy-áru) ősz. mn. Minek nagy az ára, drága; a maga nemében igen becses. Nagyáru ház, bútorok. Nagyáru szállást bérelni.
NAGYASSZONY, (nagy-asszony) ősz. fn. Hajdan
az előkelő úrhölgyek czime, melynek megfelel araknál:
nagyúr, nayyuram. Még ma is némi kitűnő jelentése
van azoknál, kik az úri nőket tekintetes nagyastmony
nevén czimezik. Hogy e czim különös tisztelet jele
volt, kitetszik onnan is, hogy Idvezítőnk anyját, a
boldogságos szüzet, nagyasszony-u&k, magyarok nagyasszonyá-naí, nevesi a buzgó nép. Nagyboldogattfony
napján Augustus hó 15-dikén a boldogságos szüt
menybemenetelét ünnepelik. Különösebben jelenti a
háznál a korosabb asszonyt, az ,ifjúasszony', (ifiaazszony) megkülönböztetésére.
NAGYASSZONYKÖRTE, (nagy-asszony-kötte)
ősz. fn. Körtefaj, mely Augustos havának közepe táján Nagyboldogasszony napja körül szokott érni, s
melyből lekvárt is szoktak főzni.
NAGY ÁTOK. A Debreczeni legendáskönyv
ben ám. egyházi átok (anathema). „A pápa azonnal
parancsolá a nagy átok alatt"
NAGYATYA, (nagy-atya) ősz. fa. Az édesapának vagy édesanyának atyja. Apai nagyatya, anyai
nagyatya. Máskép: öregatya v. — apa, másikatya v.
—apa, nagyatyus, nagyapó, a székelyeknél: atdpó
(«= másik apó, mint mányi v. mánya ain. másik
anya).
NAGYATYAI, (nagy-atyai) ősz. mn. Nagyatyát illető, ahhoz tartozó; nagyatyáról való, arra
vonatkozó. Nagyatyai házban lakni. Nagyatyai ttermemény. Nagyatyai Vrokség. Nagyatyai gyámtág, szereiéi.
NAGYATYAILAG, (nagy-atyailag) ősz. ih.
Nagyatyai módon, mint a nagyatyák szokása. Nagyatyailag szerelni az unokákat.
NAGY BÁLVÁNY, hajós nyelven azon bálvány, mely folyami fahajóinkon a terhelt hajó mélyedés! vonalára esik, s a hajót körülfoglalva segíti
emelő erejében és óvja oldalutéaek ártalma ellen.
(Grosse Brame. Kenessey A.).
NAGYBAN, (nagy-bán) ih. 1) Cselekvésre vonatkozólag ám. nagyon, nem kicsinyezve, bőven.
Nagyban f oly a munka. Nagyban mulattunk világot
kivirradlig. 2) Nagyobb mennyiségben, nagyobb mértékben. Nagyban vásárolni, árulni. Nagyban dadát.
NAGYBÁNYA, (nagy-bánya), ősz. fa. Szabad
kir. bányaváros Szatmár vármegyében ; helyr. —bányára, —n, —ról.
NAGY-BÁR, érd. falu Hányad m.; helyr. — Bárra, —ön, —ról.
NAGY-BARÁT, falu Győr m.; helyr. —Barátra, — ön, —ról.
NAGY-BARÁTI, puszta Hont m.; helyr. — Bqráti-ba, —bán, —ról,
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NAGYBÁTRAN, (nagy-bátrán) ősz. ih. Elszánt, eltökélett bátoraággal, mit sem félve.
NAGYBÁTYA, (nagy-bátya) ősz. fh. Szoros
ért az atyának vagy anyának fitestvére. Atyai nagybátyám (patraus), anyát nagybátyám (avunculus).
Mivel pedig nélia megesik, hogy az atyai v. anyai
testvér fiatalabb nálunknál, innen szabatosan az ily
atyafit nagyfivér- vagy csak nagyvér-nek mondhatnék. Szélesb ért nagybátyinak mondják az Stbátyát
vagy a nagyapának avagy nagyanyának fitestvérét
i». V. 8. UNOKABÁTYA, UNOKAÖCS.
NAGYBÉLÜ, v. —BÉLÜ, (nagy-bélü) ősz.
mn. Ki rendkívül sokat szokott enni, zabáié, torkos.
NAGY-BÉN Y , falu Esztergám m.; helyr.
—Bény-be, —ben, —b8l.
NAGY-BEREZNA, mváros Ung m.; helyr.
—Bereená-ra, —n, —ról.
NAGY-B1SZTBA , falu Bereg m.; helyr.
—Bis*trá-ra, —n, —ról.
NAGYBITTSE, mváros Trencsín m.; helyr.
Bíttté-re, —n, —rSl.
NAGYBIZODALMÚ ', vagy —BIZODALMU,
ősz. fh.-Kihez valaki nagy bizodalommal viseltetik.
Haaználtatik a levelezésekben megszólítás! czíinül,
közép, polgári rendű, s ranggal nem biró személyek
irányában. Nagybitodalmu uram ! Alsóbb fokon: bitodalmat uram.
NÁGYB1ZVÁST, (nagy-bizvást) ősz. ih. Nagyon bizakodva." Régies.
„Röttenetességgel a szép városokat
Dúlják és égetik mind a szép falukat,
Nagybizvást rabolják a bennevalókat."
Temesvári István 1569-ben. (Thali K. gyűjt)
NAGY-BOBBÓCZ, mváros Liptó m.; helyr.
—BobrÓQHra, —ön, —ról.
NAGY-BÓCSA, puuta Pest m.; helyr. —Bócfá-ra, —», —ríl.
NAGY-BOCSKÓ, falu Máramaros m.; helyr.
—Bocskó-ra, —n, —ról.
NAGY-BODAK, falu Pozsony m.; helyr. —Bodak-ra, —ön, —ról.
NAGY-BOKOR, falu Nógrád m.; helyr. — BoIcor-ra, —ön, —ról.
NAGYBOLDOGASSZONY, (nagy-boldog-asBsaony) ősz. ín. A szűz Máriának, a Megváltó anyjának tiszteletczíme a magyaroknál, röviden: Nagyastf*ony. Nagyboldogasstony napja, Augustus havának
tizenötödike, melyen a római katholika egyház szfiz
Háriánakjnennybemenetelét innepli (németül: MariaHimmelfahrt).
NAGY BOR80CSKA, népies neve a .vetési tarsoka' (thlaspi arvense) nevű növénynek; máskép szintén népiesen: nyílfü, temondád, vadmuttár.
NAGY-BÓSVA, falu Abaúj m.; helyr. —BósVá-ra, —n, —ról,
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NAGYBŐGŐ, (nagy-bőgő) ősz. fn. 1. GORDON,
BRÚGÓ.
NAGYBÖJT, ősz. fn. A római katholika egyház rendelete szerint azon időszak, mely az egyházi
évben hamvazó szerdától nagyszombatig bezárólag
tart, s mely alatt a hivek az egyháztól kiszabott
mód szerint bőjtölni kötelesek. A szorosan vett nagyböjti napok száma Idvezítönk példájára negyven ; a
közbe esett hat vasárnap nem szoros böjt, hanem
csak a húsétel mellőzése. Nevezik a nagyböjtöt negyvennapi böjt-neí is.
NAGYBŐJTI, (nagy-böjti) ősz. mn. Nagyböjtöt illető, arra vonatkozó. Nagybqjti elméikedétek.
Nagyböjti idoseak. V. ö. NAGY BOJT.
NAGY-BÖLGYÉN, falu Nyitra m.; helyr.
—BSlgyén-be, —ben, —667.
NAGY-BRITANNIA, (nagy-Britannia) ősz. fn.
Szoros ért Anglia, Scótia, és Hibemia szigetei
együttvéve, vagyis az egész angol szigetbirodalom.
NAGYBRITANNIAI, (nagy-britanniai) ősz. mn.
Nagybritanniához tartozó, azt illető, onnan való, arra
vonatkozó stb. Nagybritanniai szigetek. Nagybritanniai kereskedés, müipar.
NAGYBÜRÖK, (nagy-bürök) ős*, fű. Népies
nyelven a büröknemü növény faja; szára bördős, fényes, verhenyes mocskokkal foltos; levelei sokszor
szárnyaltak, fényesek; máskép szintén köznépi nyelven : bőtök, síp/Ü; növénytani néven : büdös bilrVk
(conium maculatum).
NAGY-CSALAMIA, falu Hont m.; helyr. Csalamiá-ra, —n, —ról.
NAGY-CSÁNY , falu Baranya m.; helyr.
— Csdny-ba, —bon, —bél.
NAGY-CSECS, falu Borsod m.; helyr. -Csecsen, —re, —r&l.
NAGY-CSEECSÉN, falu Turócss m.; helyr.
—Csepctén-be, —ben, —bSl.
NAGY-CSERE, puszta Bihar m. Debreczen
mellett; helyr. —Cseré-n, —re, —rSl.
NAGY-CSERGED, erdélyi falu A.-Fehér, és
Küküllö m.; helyr. —Cserged-re, —én, —rSl.
NAGY-CSIKE, puszta Nyitra m.; helyr. — Csiké-n, —re, —rSl.
NAGY-CSOLTÓ, falu Gömör m.; helyr. — Csoltó-n, —rá, —ról.
NAGY-CSONGOVA, falu Ugocsa m.; helyr.
— Csongová-n, —rá, —ról.
NAGY-CSÖMÖTE, falu Vas megyében; helyr.
— CsSmöté-n, —re, —rSl.
NAGYCSÖTÖRTÖK v. — CSÜTÖRTÖK, (nagycsötőrtök) ősz. fn. Nagyhétben, azaz húsvét előtt legközelebb eső csötörtök. Népies nyelven : zöld csütörtök, minthogy ekkor valamely zöldséges ételt szokás
enni.
NAGY-CSULA, erdélyi falnHunyad m.; helyr,
—Csuld-ra, —n, —ról,
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NAGY-CSŰR, erdélyi falu Szeben M. ; helyr.
—Cfür-re, —ön, —röl.
NAGY-CZEG, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Cség-re, —én, —röl.
NAGY-CZENK , mváros Sopron m.; helyr.
—Czenk-re, —én, —röl.
NAGY-DEBREK, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —Debrek-re, —én, —röl.
NAGY-DEMETER, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —Demeter-re, —én, —röl.
NAGY-DENK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
—Denk-re, —én, —röl.
NAGY-DERSIDA, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
—Dertidá-ra, — n, —ról.
NAGY-DEVECSER, erdélyi falu Doboka m.;
—Devecser-re, —én, —röl.
NAGY-DISZNÓD, erdélyi falu Szeben sz.;
helyr. —Diesnód-ra, —ön, —ról.
NAGY-DÓBA, falu Köz.-Szolnok m.; helyr.
— Dobá-ra, —n, —ról.
NAGY-DOBSZA, falu Somogy m.; helyr.
— Dobszd-n, —rá, —ról.
NAGYDRÁGA, (nagy-drága) ősz. mn. Nagyon
v. igen drága. Régies.
„Mert nagydrága kincset most te nálad én
hagyok."
Házasok éneke. (Erdélyi J. gyűjt).
NAGY-ÉCS, falu és hegy Győr m. helyr. — Éetén, —re, —röl.
NAGYÉHETŐ, (nagy-éhetö) ősz. mn. és fh. Ki
igen sokat eszik, vagy képes enni, nagy-bélü. A
népmesének nagy ehető Mse egész ökröt megeszik.
NAGYÉHETŐSÉG, (nagy-éhetöség) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva valaki igen sokat képes
enni.
NAGY-EKEMEZÖ, erdélyi falu Szeben sz.;
helyr. — Ekeme*ö-re, —», —röl.
NAGY-EMŐKE, faluNyitra m.; helyr. —EmöIcé-n, —re, —röl.
NAGY-ENDRÉD, falu Bars m.; helyr. —Endréd-én, —re, —röl.
NAGY-ENYED, erdélyi város A.-Pehér m.
helyr. —Enyed-re, —én, —röl.
NAGYÉRDEMŰ v. — ÉRDEMÜ, (nagy-érdemtt) ősz. mn. Nagy érdemet szerzett, ki sok jutalomra
méltó dolgot vitt véghez, nagytiszteletü. Használ,
tátik tísztelctczímfil is : Nagyérdemű férfi, hazafi!
NAGY-ERCSE, erdélyi falu Kolos m.^ helyr.
— Ercsé-re, —n, —röl.
NAGY-ERDŐ, puszta Pozsony m.; helyr. NagyErdö-n, —re, —röl.
NAGY-ERNYE, erdélyi falu Maros sz. ; helyr.
—Ernyé-re, —én, —röl.
NAGYERŐSEN, (nagy-erősen) ősz. ih. Igcu
nagyon. Régies.
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„Futnak nagyerősen törökck az hegyre."
Temesvári István 1569-ben. (Thaly K. gyűjt).
NAGY-ESKÜLLŐ, erdélyi falu Doboka m.;
helyr. — EtkWÖ-re, —n, —röl.
NAGY-ESZTERGÁR, falu Veszprém megyében; helyr. —Efftergár-on, —ró, —ról.
NAQYESZÜ, v. — ESZÜ, (nagy-esztt) ősz. mn.
Kitűnő észteheteéggcl bíró; kinek a dolgokról nagyszerű fogalmai és leleményei vannak. Nagyeti& aűlagdtt, bSlesellS, terméneUvdós.
NAGYÉTÜ v. —ÉTÜ, (nagy-étü) 1. NAGYEHETŐ.
NAGY-ÉTS, 1. NAGYÉCS.
NAGYFALU, mváros Árva, faluk Bárány*,
Hont, Kraazna, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Temes,
Vas m., erdélyi falu Besztercze vid.; helyr. —faltba, —bán, —bál.
NAGYFARŰ v. —FARU, (nagy-fárú) ős*, mn.
Mondják emberről, s némely négylábú állatokról, ha
kitünőleg nagy faruk van. Nagyfára menyecske. Tájdivatosán : ducsifarot. Nagyfára paripa.
NAGYFEJEDELÉM, (nagy-fejedelém) öu. m.
Czim, melylyel némely uralkodó fejedelmek bírtak,
vagy bírnak, kűlönböztetésül az egyszerű fejedelem
czimétől. Erdélyország nagyfejedelme.
Hajdan u
orosz czárok is nagyfejedelmi czimmel éltek; jelennen így nevezik a trónörökőst.
NAGYFEJEDELEMSÉG, (nagy-fejedelemség}
ősz. fn. 1) Tartomány, ország, melynek uralkodója
nagyfejedelmi czímet visel. 2) Nagyfejedelmi fb'méltóság.
NAGYFEJEDELMI, (nagy-fejedelmi) ősz. mn.
Magyfejedelmet illető, arra vonatkozó. Nagyfejedelmi
méltóoág, jogok.
NAGYFEJÜ, v. —FEJŰ (nagy-fejű) ös». mn.
Kinek, illetőleg minek aránylag vagy rendkívül nagy
feje van, gúnyosan (emberről szólva) hájfejn, tökiifejtt, csikófejű, buksi.
NAGY-FENTŐS, falu Kővár vidékében; helyr.
—Fento»-8n, —re, —röl.
NAGYFENNYEN, (nagy-fennyen) ősz. ih. Igen
fenhéjazva.
NAGYFIGEKAKTUS, 1. NAGYFÜGEKAKTUS.
NAGYFOGÚ v. —FOGÚ, (nagy-fogú) ősz.
mn. 1) Mondják emberről, vagy más állatról, ha fogaik kitünőleg nagyok. 2) Átv. ért nagyfogú gereblye, fésű, villa, vasborona stb. V. ő. FOG, (3).
NAGY-FOLKMÁR, falu Szepes m.; helyr.
—Folkmdr-on, —rá, —ról.
NAGY-FÖDÉMES, falu Pozsony m.; helyr.
—Födémei-cn, —re, —röl.
NAGYFÜ, (nagy-fű) ősz. fii. 1. NADRAGULYA.
NAGYFÜGEKAKTUS, (nagy-fűge-kaktus) OK.
fn. Növényfaj akaktusok azon neméből, melynek egy-

701

NAQYFÜLÜ—NAGYHERCZEGI

másból nőtt húsos levelei mindeu szár nélküliek. (Cactus
ficus indica). A kisfűgekaktustól abban különbözik,
hogy levelei merőn állanak, nagyobbak, 8 a bokros
f lilánk ok közöl kemény tövis iá nő ki.
NAGYFÜLÜ, v. — FÜLŰ, (nagy-fúlü) ősz.
mn. Akinek, illetőleg aminek nagy fülei vannak.
2?agyfiÜ& csacsi. NagyflÜU korsó, gomb, kapocs.
NAGY-GALAMBFALVA, erdélyi falu Udvarhely sz.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
NAGYGYAL, (nagy-val) ih. Éltek vele a régiek a mai sokkal helyett. Pl. Mfinch. cod. Luk.
18. „Nagygyal inkább kajáltának" (multo magis clamabant). A Nádorcodexben : Nagygyal kisebb, nagygyed inkább, erSsb stb. A Debreczeni Legendáskönyvben : Nagyval dőlte, nagyval több, nagyval inkább
stb. V. ö. NÁJ.
NAGYGYALÚ v. — GYALU, (nagy-gyalú) ősz.
fő. Erőeebbféle gyalnszerszám a kádároknál, asztalosoknál stb., melylyel vastagabb forgácsokat hasítanak.

NAGYHERCZEGSÉG-NAGYÍTÁS
Nagyherczegi méltóság. Nagyherczegi
NAGYHERCZEG.
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udvar. V. ö.

NAGYHERCZEGSÉG, (nagy-herczegség) ősz.
fa. Tartomány, melynek uralkodója nagyherczegi
czímet visel. Bádeni nagyhercegség.
NAGYHÉT, (nagy-két) ősz. fn. A keresztény
évben azon hét, mely virágvasárnaptól bezárólag
nagyszombatig tart, s melyet a hivek mint Idvezítőnk szenvedésének és halálának emlékidejét különös áhítattal szentelnek meg. Ennek egyes napjai
hétfőtől kezdve szintén fölveszik a. nagy jelzőt: nagyhétfS, nagykedd, nagyszerda stb.

NAGYHÉTFŐ, (nagy-hét-fő) ősz. fn. A nagyhétben eső hétfő, mely közvetlenül a virágvasárnapot követi.
NAGYHÉTI, (nagy-heti) ősz. mn. Nagyhetet
illető, arra vonatkozó. Nagyhéti imádságok, elmélkedések.
NAGYHÍRŰ v. — fflRÜ, (nagy-hírű) ősz. mn.
NAGY-GYŐR, sz. k. város, ilynevü megyében;. Kinek nevét, illetőleg tetteit sokfelé emlegetik, hirközönségesen csak egyszerűen GySr a neve; helyr. detik. Rendesen ,dicséretes' értelemben vétetik. Nagy— GySr-be, v. (régiesen, mi ott ma is divatos) —re hírű tudósok, művészek. Alkalmaztatik tettekre is.
(=, _Té), —ben v. — Sít, —667.
NagyhirU lltk'óxet, gySzedelem.
NAGYGYŰLÉS, (nagy-gyűlés) ősz. fn. Gyűlés,
NAGYHORGONY, (nagy-horgony) 1. VÉSZmelybe fontosabb tárgyak elintézése végett minden HORGONY.
tag meg szokott hivatni. A Magyar Tudományos AkaNAGY-IDA, mváros Abaúj, erdélyi falu Kolos
démia évi nagygyűlései.
m.; helyr. —Idá-ra, —n, —ról.
NAGYHALOM, paszta Fehér m.; helyr. —haNAGYIDŐ, (nagy-idő) ősz. fn. Kései idő.
lom-ra, —ról, halm-on.
NAGYIHATÓ, (nagy-iható) ősz. mn. és fa. Ki
NAGYHASÚ v. —HASÚ, (nagy-hasú) ősz. mn.
igen
sokat iszik, vagy képes inni; keményebben
1) Kövér, hájas, hízott, poczokos hasú. 3) Mondják
általán minden nőstényről, ha magzatot, illetőleg vem- szólva: iszákos, részeges, bort'dmltt stb. A népmesében
hét visel. Nagyhasú menyecske. Nagyhatú kabala. 3) oly meséi hős, ki egy nagy hordó bort egy hujjában
megiszik. Ilyen egyik személye a „Napos holdas loÁtv. ért nagyöblfi. Nagyhasú korsó, kancsó.
vak" czimü népmesének.
NAGYHATALMASSÁG , (nagy-hatalmasság)
NAGY-IKLÁND, erdélyi falu Maros sz.; helyr.
ősz. fn. Ki az európai államok sorába fő vagy első
helyet foglal el. Az 8t nagyhatalmasság, ű. m. angol, — Iklánd-ra, —ön, —ról.
NAGY-IKLÓD, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
franczia, osztrák, orosz és poros/,.
—Iklód-ra, —ön, —ról.
NAGYHATALMASSÁGÚ v. —HATALMASNAGY-ILONDA, erdélyi falu B.-SzoInok m.;
SÁGU, (nagy-hatalmasságú) ősz. mn. Kinek hatalma
helyr.
—Ilondá-ra, —n, —ról.
van nagy dolgokat tenni; sokak fölött uralkodó, paNAGY-ILVA,
erdélyi falu Beszterczevid.; helyr.
rancsoló. Nagyhalalmasságu fejedelem.
NAGYHATALMÚ v. —HATALMÚ, 1. NAGY- — Hvá-ra, —n, —ról.
NAGYÍT, NAGYIT, (nagy-ít) áth. m. nagyüHATALMASSÁGÚ.
ott,
pár.
—s, htn. —ni v. —ani. 1) Valaminek kiNAGYHATALOM, 1. NAGYHATALMASSÁG.
NAGYHATÚ, (nagy-hátú) ősz. mn. Mondják terjedését neveli. Házát, kertét, szülejét nagyítja. 2)
Akármiféle számot, mennyiséget szaporít. Nagyítja
emberről, ki szájjal sokat tesz, ki nagy garral van.
NAGYHEGYKÉN, (nagy-hegykén) ősz. ih. Igen cselédeinek bérét. Ez értelmekben rendesen nagyobbit
használtatik. 3) Valamit túlságos mértékűnek, sokav. nagyon hegykén. V. ö. NAGY, (2).
NAGYHERCZEG, (nagy-hcrczeg) ősz. fn. Vise- ságának állít. Nagyítani a kárt. Nagyítva adni elé valik e czímet némely európai, nevezetesen német bi- lamit. A hazug, a kérkedékeny emberek szeretik a dolrodalmi uralkodók, kik fejedelmi rangsorozatra nézve got nagyítani. 4) Mondják bizonyos látszerekről,
a királyok után állanak, milyenek a bádeni n&gy- melyek a tárgyakat tetemesb alakban tüntetik elé.
herczeg, heszszeni, mecklenbnrg-streliczi nagyher- Ez a szemüveg nagyít.
czegek stb. V. ö. HERCZEG, FOHERCZEG.
NAGYÍTÁS, NAGYÍTÁS, (nagy-ít-ás) fn. tt.
NAGYHERCZEGI, (nagy-herczegi) ősz. mn. nagyítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Tettleges
Nagyberczeget Illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. kiterjesztése valaminek, hogy téresebb helyet foglal-
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NAGY-KAPUS, erdélyi faluk Kolos m. és
jön el. 2) Képiéit, szóval való sokasítás, a dolognak
mértéken túli eléadása. Settélte, hogy egyszerre Itten- Meggyes sz.; helyr. —Kaptu-ra, —ön, —róL
NAGYKEDD, (nagy-kedd) ősz. fn. Azon kedd,
hit farkat támadta meg Öt: ét nagyítót. A nagyítás
fogalma alá tartoznak némileg a hátúdat, és fllentit. mely virágvasárnap utáni hétben, azaz, nagyhétfaen
NAGYÍTÓ, NAGYÍTÓ, (nagy-ít-ó) mn. és fa. esik. Szóbeli ellentéte: kitkedd; de mivel ilynerfi
tt. nagyító-t. 1) Aki ralamit vagy tettel, és terjedel- nap soha sincsen, innen tréfás népnyelven ám. sohamileg, vagy sióval nagyít Különösen 2) látszer, mely napja. Holnapután, títkedden, borjuvágó pénteken, ám.
a tárgyakat tetemesb alaknaknak, terjedelmfieknek sohanapján.
NAGY-KEDE, erdélyi fara Udvarhely az.; helyr.
festi Nagyító ttcmtoeg, nagyító látetS.
NAGYÍTÓ CSŐ T. NAGYÍTÓ LÁTCSŐ, lásd: —Kedé-re, —n, —r&.
NAGYKEGYELMESSÉGÜv. — KEGYELMŰ,
NAGYÍTÓ, 2).
NAGYÍTÓLENCSE, (nagyító-lencse) ősz. fn. (nagy-kegyelmességfi v. —kegyehnfi) ősz. mn. HerA látazerekben azon lencsenevü üreg, mely a tárgya- czegi házból valók ciíme. Nagykegyelmestég* hercteg,
röviden: nagykegyelmettéged;
többek irányában:
kat tetemesb alakban tünteti a szemek elé.
nagykegyebnettégíek. Máskép: foméÜótágu.
NAGYÍTÓMÉRŐ, (nagyító-mérő) ősz. fn. EszNAGYKEGYETLENÜL , (nagy-kegyetlenül)
köz, mely által a nagyítófiveggel kimért nagyságot,
ősz. ih. Nagyon v. igen kegyetlenül. Régies.
vagyis terjedelmet meghatározzák. (Anxometrnm).
„Mely nagykegyetlenül ők hnrczoltattanak."
NAGYÍTÓSZÁM, (nagyító-szám) ősz. fn. Azon
szám, mely megmutatja, hányszor látszik nagyobb- Nagy-Kunság romlásáról 1698-ban. (Thaly K. gyűjt.).
nak a látszög, a távcsőnek nagyítófivege által, mint
NAGY-KEND, erdélyi falu Kfiküllő m.; helyr.
ha csupán szabad szemmel nézzük.
—Kend-re, —én, —riS.
NAGYÍTOTT, (nagy-ít ott) mn. tt. nagytíolt-at.
NAGYKERESKEDÉS, (nagy-kereskedés) ön.
Széles ért. amit nagygyá tettek. Különösen átv. ért. fn. Kereskedés neme, melyben az árukat csak nagytúlzott, valóságnál több, terjedelmesebb, tetemesebb. ban, ú. m. hordó-, darab-, vég-, mázsaszámra stb.
NagytíoU ára valaminek. Nagyított kár, nagyított el- adják, nem pedig itezével, rőffel, fonttal stb. mérik.
besséléte valamely eseménynek. Nagyított gyStelem,
NAGYKERESKEDŐ, (nagy-kereéskdő) Sas. fa.
veszteség.
Kereskedő, ki áruit csak nagyban adja; pl. ki a boNAGYÍTÓÜVEG, (nagyító-üveg) ősz. fn. Üveg- rokat akókkal, a szöveteket végszámra stb. áralja
lencsével fölszerelt látcső, vagy csupán üvegből ké- és adja.
szített szer, mely a tárgyakat nagyítja. V. ö. GÓRNAGYKERESKEDŐI, (nagy-kereskedői) ősz.
CSŐ.
mn. Nagykereskedőt vagy kereskedőket QletS, arra
NAGYFVÓ, (nagy-ivó) ősz. fn. Ki sokat iszik; vagy azokra vonatkozó. Nagykereskedői tettUet.
keményebb kifejezéssel: iszákos, rétteget.
NAGYKÉRÉSZT, (nagy-kérészt) ősz. fo. SzéNAGYIZOM, (nagy-izom) ősz. fn. A lovaknál les ért. aránylag hosszú, magas, tetemes terjedelmű
a hátulsó lábczombokuak kidudorodó része, mely a kereszt, pl. kőből, fából, vagy festve. Különösen,
has felé nyúlik, máskép: ló egere.
mint lovagrend! diszjel, mely a maga nemében legkiNAGYJÁBAN, (nagy-j-a-ban) ih. Csak nagyobb tűnőbb rangra mutat, s melynek birtokosi legott a
vagy főbb vonásokban; anyagi tárgyakról értve: na- rend nagymestere után következnek. A nagykereszgyobb darabokban, nagyobb részekben.
ten kívül szokott lenni közép és kiskereszt.
NAGYJÁBÓL", (nagy-j-a-ból), 1. NAGY alatt.
NAGYKÉRÉSZTÉS, (nagy-keresztes) ősz. mn.
NAGYJÁN, (nagy-j-a-an) 1. NAGY alatt.
Kit valamely lovagrendnek nagykeresőé diszesít
NAGYJÁRA, (nagy-j-a-ara) ih. L. NAGYRÉ- Szent litván apostoli király rendének nagykereatei
SZINT. Máskép -.jobbára.
vitéze.
NAGY JÓ, (nagy-jó) ősz. mn. Igen vagy nagyon
NAGYKOR, (nagy-kor) ősz. fn. Azon életkor,
jó. Régies.
midőn valaki a szülei vagy gondnoki hatalom alól
törvény szerént már föl van mentve, ú. m. a magyar
„Adj hosszú életet, nagyjó egészséget."
törvények szerént a férfiszemélyek 24 évet, a n6Thaly K. gyűjt.
ezemély pedig 16 évet meghaladva; azonban át
NAGY-KADÁCS, erdélyi falu Udvarhely sz.; utóbbiak, ha még férjhez nem mentek, tovább ii
gyámság alatt szoktak hagyatni. Máskép: leletkor.
helyr. —Kadóxs-ra, —ön, —ról.
NAGYKÓRSÁG, (nagy-kórság) ősz. fa. L
NAGY-KAJÁN, erdélyi fala B. Szolnok m.;
NYAVALYATÖRÉS.
—Kaján-ba, —bán, —ból.
NAGYKORÚ, v. —KORÚ, (nagy-korú) ősz.
NAGYKALAPÁCS, (nagy-kalapács) ősz. fn.
Nagyobbszertt kalapács, melyet két kézzel fogva mn. Ki azon kort érte el, melyben az illető ország
törvényei szerént szülei vagy gondnoki hatalom alól
használnak, pőröly.
NAGY-KALOTA, erdélyi falu Kolos m.; helyr. törvény szerént fel van mentve. Máskép : teljeskori,
Ellentéte: kiskorú.
—Kalotá-ra, —w, —ról.
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NAGYKORÚSÁG, T. —KORUSÁG, (nagykorúság) ősz. fn. Állapot, vagy tulajdonság, melynél
fogra valaki a szülei vagy gondnoki hatalom alól
felnőtt koránál fogra föl Tan mentre. Ellentéte : kitbniság.
NAGYKORUSÁGI, (nagy-korusági) ősz. mn.
Nagykorúságot illető, arra vonatkozó, nagykoraságban történt Nagykorusdgi engedély. Nagykorusági
enlekvények, ttertödétek.
NAGYKÖNNYEN, (nagy-könnyen) régies ősz.
ih. Igen könnyen, minden nehézség nélkül. V. ő.
NAGY, (2).
NAGYKÖVET, (nagy-követ) ősz. fn. Szoros
ért. oly köret, kit valamely fejedelem, vagy álladalom rendkívüli fontos ügyben más fejedelemhez, vagy
álladalomhoz küld, különböztetésnl az udvari követtSl, ki fejedelmét vagy országát más udvarnál rendesen és állandóan képviseli.
NAGYKÖVET!, (nagy-követi) ősz. mn. Nagyköretet illető', nagykövetre vonatkozó. NagykOoeti
állomás, hivatal, minőség.
NAGY-KRISTOLCZ, erdélyi fáin B.-Szolnok
m.; helyr. —Krittolcx-ra, —ön, —ról.
NAGYLAK, erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr.
—lak-ra, —ön, —ról.
NAGYLELKŰ v. —LELKŰ, (nagy-lelkű) ös».
mn. Fölséges, nemes kedélyi tutajdonságokkal bíró,
pl. ki nemes, szent czélokért buzog, ki alacson boszoállásra nem vetemedik, ki az erényt ellenségében
is becsüli és méltatja. Továbbá ám. bátorszivtt, az
akadályoktól vissza nem rettenő. Ellentétei: kitldkü,
gyáva, pulyalelkü.
NAGYLELKŰEN, (nagy-Ielküen), 1. NAGYLELKÜLEG.
NAGYLELKŰSÉG v. —LELKÜLEG, (nagylelkflleg) öaz. ib. Nagylelkű emberek módjára, nemes, fölséges érzelmeket és tetteket gyakorolva; torábbá, bátor szívvel, magát feláldozva.
NAGYLELKŰSÉG v. —LELKÜSÉG, (nagylelkűség) ősz. fn. Tulajdonság, melylyel az bir, kit
nagylelkűnek mondunk. V. ö. NAGYLELKŰ. Továbbá ám. bátorszivflség. Ellentétei : fcislelküség ,
gyávatág, pulyatág.
NAGY-LÉVÁRD, mváros Pozsony m.; helyr.
—Lévára-ön, —rá, —ról.
NAGYLEVELŰ v. —LEVELŰ, (nagy-leveltt)
MZ. mn. Legszélesb ért minek a maga nemében
nagy levelei vannak. Nagylevelií kápotssta, dohány.
Nagylevelü könyv.
NAGY-LOZNA, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —Lóaná-ra, —n, —ról.
NAGY-LUDAS, erdélyi falu Szerdahely sz.;
helyr. —Litdas-ra, —ön, —ról.
NAGYMAGYAR, mváros Pozsony m.; helyr.
—magyar-ra, —ön, —ról.
NAGYMARIN, (nagy-marin) ősz. fn. Székely
tájszólás szerént ám. bizonyos mérges kelés az emberi testen. E szóban a marin talán öszvetett szó a
AKAD. SAST SIÓTAR
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csomót, dudorodást jelentő mar (mór) és ín szókból,
mintha volna: ctomát in.
NAGY-MARTON, mváros Sopron m.; helyr.
—Afarton-ba, —bán, —ból.
NAGY-MÁRTON, falu Somogy m.; belyr.
—Márton-ba, —bán, —ból.
NAGYMELLÜv. —MELLŰ, (nagy-mellű) ősz.
mn. Kinek aránylag nagy, széles, domború melle
van. Különösen nőről szólva ám. nagy emló'jü. Nagymeltíl leány, menyecske. V. ö. MELL.
NAGYMÉLTÓSÁG, (nagy-méltóság) ősz. fn.
A cs. k. valóságos belső titkos tanácsosok czíme.
Nagyméltóságod. Ö nagyméltótága. Másképen: Kegyelme»féged, 8 kegyelmessége.
NAGYMÉLTÓSÁGÚ vagy —MÉLTÓSÁGÚ,
(nagy-méltóságú) ősz. mn. Mint tiszteletczún megfelel az exczellencziás czimnek, s általán véve illeti a
cs. kir. valóságos belső titkos tanácsosokat, és azon
főrangú személyeket, kiknek hivatalával a titkos tanácsosi czim együtt szokott járni. Másképen mint
czím: kegyelmei.
NAGYMÉRVŰ v. —MÉRVŰ, (nagy-mérvű)
ősz. mn. A közönséges nagysági arányokat meghaladó. Közel áll hozzá értelemben a nagyszerű.
NAGYMESTER, (nagy-mester) ősz. fa. Általán valamely lovagrendnek főnöke. A templomrend,
a németrend nagymestere. Népies nyelven jelent furfangos embert, ki hamar feltalálja magát, kin bizonyos dologban nehéz kifogni. Nagymester S kegyelme.
NAGYMESSZE, (nagy-messze) ősz. mn. és ih.
Igen messze.
NAGYMEZŐ, erdélyi falu B.-Szolnok m.; helyr.
mesíf-re, —n, —rSl.
NAGY-MIHÁLY, faluk Borsod és Zemplén m.;
helyr. —Mihály-on, —rá, — ról.
NAGYMIHASZNA, (nagy-mihaszna) ősz. mn.
és fn. Népies nyelven nagyra felnőtt, de semmire nem
lasználható, henye, tnnya, csavargó, kamasz. Már
kél nagymihasma fia van. Nagymihasma ember.
NAGYMISE, (nagy-mise) ősz. fn. Több szertartásokkal járó, s több ideig tartó mise; különösen
küz8nséges énekes mise, melynek némely imáit énekszóval zengi el a pap; segédstemélytetU mise, mely>en több papi személy működik; palóczos népnyelven : /Üstös mise, szoros mise. Továbbá püspöksllveges mise, melyet püspöksüveges egyházi személy
égez stb. Ellentéte : kismite, népiesen: susogómise.
V. ö. MISE.
NAGYMON, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
Nagymon-ba, —bon, —ból.
NAGYMON-UJFALU, falu Köz.-Szolnok m.;
lelyr. —Ujfalu-ba, —bán, —ból.
NAGYMON-ÚJLAK, falu Köz.-Szolnok m.;
ielyr. —Újlak-on, —rá, •—ról.
NAGYNEHEZEN, (nagy-nehezen) ősz ih. Sok
ügygyei-bajjal, sok vessődaégge), több akadály kő45
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zött. Nagynehezen rzikinkat rrlttk. Nagyneheten átver- ták. „De ha még ennél nagyobban vetkőzött volna
gOdtek a vízen.
ellened." Nádor-codez. „Aki nem akarja megtanulni
és
tennie a jókat, nagyobban mutattatík pogannak
NAGYNENE v. a közéletben: —NÉNI, (nagynéne v. —néni) ősz. fo. Női vérrokon, és pedig a) lenni, honnemmint keresztyénnek." Debreczeni Leaz édesatyának vagy édesanyának nöteetvére, innen gendáskönyv. Legnagyobban = leginkább, legjob11
atyai nagynéne, anyai nagynéne. b) Közéletben fön- ban. „Légi nagyobban amiben tudok szolgálnom.
tebbi ízben is, pl. a nagy, vagy öregatyának, és (Levél 1558-ból. Szalay Á. 400 m. L).
NAGYOBBÁBA, (nagy-obb-a-ra) ih. Nagyobb
nagyanyának uötestvére is, aki szabatosabban : ó'«néne, a'ót az ősatyának és ősanyának nőtestvére is részt, keveset kivéve, kis hiával. Ismerőseim nagyob(ösnagynéne) stb. Sokszor közbeszédben némi kedély- bára eltávoztak. Nagyobbára már vége a* aratásnak.
Megegyezik vele jobbára v. jobbadán.
ből bármely idősb nő néne v. néni.
NAGYOBB CSERLEVELÜ FŰ, 1. NAGY
NAGYNEVŰ v. —NEVŰ (nagy-nevü) ősz. mn.
Átv. ért. híres, kinek nevét, mint jeles emberét, min- SARLÓSFÜ.
denfelé emlegetik, magasztalják.
NAGYOBBÍT, NAGYOBBIT, (nagy-obb-ít)
NAGYNYAKÚ v. —NYAKÚ, (nagy-nyakú) áth. m. nagyobbü-ott, pár. —*, htn. —ni v. —ont.
ősz. mn. Aránylag hosszú nyakú. Nagynyakú ló, gu- Nagyobbá tesz valamit A hasat egy emelettel, a körnár. Átv. ért. nagynyakú körte, palaczk stb. V. ö. tet néhány négyttög öllel nagyobbtíani. A ételedéi
NYAK.
bérét, a titttek díját nagyobbitani. A bajt, kárt, vestélyt
nagyobbüani. V. ö. NAGY, NAGYOBB.
NAGYNYELVÜ v. —NYELVŰ, (nagy-nyelvű)
ősz. mn. Tulajd. ért. aránylag nagy anyagi nyelvvel
NAGYOBBÍTÁS, NAGYOBBITÁS, (nagy-obbellátott, különösen vastag nyelvű. Átv. szokott jelen- ít-ás) fh. tt. nagyobbtíát-t, tb. —ok, harm. szr. — o.
téssel ám. sokat beszélő; nevezetesen : másokat rá- Cselekvés, midőn nagyobbítnak valamit. V. 6. NAgalmazó, megszóló; mindenbe kottyanó.
GYOBBÍT.
NAGYOBBODÁS, (nagy-obb-od-ás) fa. tt.uaNAGYNYOLCZAD, (nagy-nyolczad) ősz. mn.
Papirra, nevezetesen irományokra, s nyomtatványokra gyobbodát-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Állapotváltovonatkozva ám. nagy alakú ivnejc nyolczad rété. zás, midőn valaminek terjedelmi, számbeli, vagy léNayynyoletad t-étU papírra írni valamit. Nagynyol- tegi stb. mennyisége növekedik.
czad rétU kiadás.
NAGYOBBODIK, (nagy-obb-od-ik) k. m. IMNAGY-NYÚJTÓD, erdélyi falu Kezdi sz.; gyobbod-tam, —tál, —ott. Mintegy belső erejénél
fogva nagyobbra növekedik, szaporodik, sokasodik.
helyr. —Nyújtód-rá, —ön, —ról.
Áfák
évről évre nagyobbodnak. A szegények uáma
NAGY-NYÚL, faluk Győr m.; helyr. — Nyúl-on,
mindegyre nagyobbodik. Jövedelme nagyobbodik. V. ö.
— ró, —ról.
NAGYOBB.
NAGY-NYÚLÁS, erdélyi falu Kolos m.-, helyr.
NAGYOBBÚL, (nagy-obb-úl) önh. m. nagyob— Nytüat-ra, —ön, —ról.
MŰ. L. NAGYOBBODIK.
NAGYOBB, (nagyobb). Másodfok a nagy melNAGY-ÓCS, falu Zaránd m.; helyr. — óct-o*,
léknévből; tt. nagyobbal. Dunán túl némely vidéki kiej—ró, —ról.
téssel, naobb. Kicsinyezve: nagyobbacska, pl. „ Jobb a
NAGYOCSKA, (nagy-ocs-ka) kies. mn. tt nagykutya, mint a macska, mert a kutya nagyobbacska."
(Km.). Megjegyzésre méltó azon sajátsága, mely sze- ócskát. Ami kellettnél valamivel nagyobb, a maga
rént némely igék is származnak belőle, mint nagyobbtí, nemében nem oly kicsin, mint a többi És a ueg nanagyobbúl, nagyobbodik, mely tulajdonsággal a tettebb, gyoctka, el kell belőle rátpolni, faragni. A gyümölctjobb, rottabb, kevetb és öregb szókon kivül mások bSl kiválogatni a nagyocskákat. Egyébiránt hasonlításnem igen bírnak, ámbár nyelvhasonlat szerént bír- kor nagyobbacska divatozik. Nálunk a tfölSaemek vahatnának, pl. miért nem volnának jók ezek is : tzeb- lamivel nagyobbacskák, mint nálatok.
bíl (nem egészen szokatlan), mayasbtí, v'órösbtí, tökéletetbít stb. ? A nagyobb több öszvehasonlító mondatban divatozik, mint: Nagyobb a ftittje, mint a pecsenyéje. Nagyobb híre volna annak. Nagyobb át annál,
hogy stb. Nagyobb a szerencséje, mint ás ette. Nagyobb a híre, mint a valótága. Nagyobb réstint, azaz,
az egészből vagy teljes mennyiségből a többséget
véve.
NAGYOBBÁDÁN, (nagy-obb-ad-án) 1. NAGYOBBÁRA.

NAGYOD, falu Bars m.; helyr. —Nagyod-ra,
—ön, —ról.

NAGY-OKLOS, erdélyi faluk Hunyad és Törd*
m.; helyr. —Oklot-ra, —ön, —ról.

NAGYOL, (nagy-ol) áth. m. naggoü. 1) Valamit nagy darabokra oszt, vág, hasít Nagyolm a* erdőben levágott fát. Továbbá 2) valamit nagyjából kifarag, pl. midőn az ácsok a fenyőszál felső rétegeit
lehasogatják. 3) Valamit nagynak tart; ellentéte:
kictinyel. Némelyek a gyakran hallható kiejtést köNAGYOBBAN, (nagy-obb-an) ih. A régiek vetve itt két II- vei Írják, midőn nagyon-ol-\>t>\ vagy
,inkább' (régiesen: jonkább) értelemben is használ- no<7y-t>oii-ból származottnak tekinthető. Ha két tt-vel
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írjuk vagy mondjak, akkor a múlt nagyoll-ott, htn.
—óm*. Azonban ez értelemben valamint a kicsinyel,
és kévései, midőn ragoztatnak, kivethetik a segédhangzót, hasonlóan a ,nagyol' is, pl. nagylom, nagylod,
nagylottam, nagylottad, nagylani, némi különböztetésül az első értelemben vett nagyol-tól, miszerént így
szólnánk és imánk szabatosabban : nagyolom a, fát,
nagy darabokra hasítom ; nagylom éten dorongot botnak, azaz úgy tartom, hogy ezen dorong botnak nagy.
NAGY-OLÁHFALU, erdélyi falu udvarhely
sz.; helyr. —OWfalu-ba, —bon, —Ml.
NAGYOLL, 1. NAGYOL, 3).
NAGYOLTÁR, (nagy-oltár) ősz. fn. A római
katholikusok templomaiban a főoltár, vagy öregoltár,
az úgynevezett szenthelyen, mely rendesen a többieknél magasabb, ékesebb, melynek hajlékában
(tabernaculum) a szentséget őrzik, s melynél a nagymiséket tartják; a többi kitoUár v. mellékoltár.
NAGYOLVASOTTSÁG, (nagy-olvasottság) ősz.
fn. Az irodalmi müvek ismerésében nagy jártasság,
melyet valaki az illető müvek olvasásával szerzett.
NAGYOLVASOTTSÁGU, (nagy-olvasottságú)
ősz. fn. Ki igen sok irodalmi müvet olvasott.
NAGYON, (nagy-on) ib. Nagy mértékben, igen,
fölötte túlságosan. Nagyon szép. Nagyon csúnya.
Nagyon magas hát, templom, torony. Nagyon szomorú,
haragot, beteg. Nagyon lármázni, nevetni, sírni. Nagyon sietni, futni, nyargalni. Fölvesz maga mellé más
határozót is. Nagyon hamar végezni valamit. Nagyon
jól viselni magát. Nagyon okosan beszél. Nagyon korán kelni. Az ily kifejezésekben, nagyon kicsin, nagyon kevés, nagyon rövid, nagyon alacson, szóbeli ellentét látszik lenni, egyébiránt ezeknek ily értelmök
van: kelletinél kisebb, kevesebb, rövidebb stb.
NAGYORRÚ v. —ORRÚ, (nagy-orrú) ősz. mn.
Kinek, illetőleg minek, aránylag nagy orra van. Köznépies gúnynyelven: tülökorrú, uborkaorrá.
NAGYOSKODIK, (nagy-os-kod-ik) k. m. nagyoskod-tam, —tál, —ott. Magát hányja-veti, nagyobbnak akar látszani mint a milyen valósággal,
nagyoz.
NAGY-OSZTRÓ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
— Osttró-ra, —n, —ról.
NAGYOTHALLÁS, (nagyot-hallás) ősz. fn.
Állapot, midőn valaki nehezen ball, midőn nagyobb
hangon kell vele szólani; túl a Dunán némely tájakon : lámpértosság. V. o. SIKETSÉG.
NAGYOTHALLÓ, (nagyot-halló) ősz. mn. Ki
csak úgy hall, ha magas, erős hangon szólnak hozzá,
nketecske. Túl a Dunán nébutt: lámpértos.
NAGY-ÓTS, 1. NAGY-ÓCS.
NAQYOZ, (nagy-oz) áth. és önh. m. nagyoztam v. nagytottam, —tál v. nagyzottál, —ott v.
nagy20 tt, htn. —m', v. nagyzani, pár. —*. 1) Nagy
mértékben, nagy darabokban szab, oszt, taglal valamit ; szokottabban 1. NAGYOL 1). 2) L. NAGYÍT.
3) L. NAGYOSKODIK.
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NAGYOZÁS, (nagy-oz-ás) fn. tt nagyozás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn nagy óznak
valamit; vagy midőn valaki nagyoz. V. Ö. NAGYOZ.
NAGY-ÖLBÖ, falu Vas m.; helyr. —ÖlbS-n,
—re, —rSl.
NAGY-ÖLVED, falu Esztergom m.; helyr.
— Oloed-re, —én, —rSl.
NAGYŐR, (nagy-őr) ősz. fn. Katonai főőrhely.
NAGY-PACZAL, falu Köz.-Szolnok m.; helyr.
—Pactal-ba, —bán, —ból.
NAGYPATAK, faluk Bihar m.; helyr. — patak-ra, —ön, —ról.
NAGYPÉNTEK, (nagy-péntek) ősz. fn. A keresztény évben azon péntek, mely nagyhétben esik,
melyen Idvezítőnk keresztre feszítésének és halálának emlékezetét, mint általános gyásznapot, különös
szertartások által szentelik meg a hívek. Nagypénteken böjtSlni, s Krisztus koporsóját látogatni.
NAGYPÉNTEKI, (nagy-pénteki) ősz. inn.
Nagypénteken, mint Idvezítőnk halálának emlékezete
napján történő, azt illető, arra vonatkozó. Nagypénteki ájtatosság, szentbestéd, szertartások. Nagypénteki böjt.
NAGY-PESTÉNY, erdélyi falu Himyad m.;
helyr. —Pestény-be, —ben, —böl.
NAGY-PETRI, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Petri-be, —ben, —böl.
NAGY-POJÁNA, falu Zaránd m.; helyr. — Pojáná-ra, —n, —ról.
NAGYPRÉPOST, (nagy-prépost) ősz. fn. Valamely székesegyházi káptalan főnöke, ki után az olvasó, éneklő, és őrkanonokok következnek. Esztergami, kalocsai, egri érseki káptalanok nagyprépostjai.
Vácti, győri nagyprépostok. V. ö. PRÉPOST.
NAGYPRÉPOSTSÁG, (nagy-prépontság) ősz.
fn. 1) Nagypréposti rang. 2) A nagyprépostnak egyházi javadalma.
NAGYRA, (nagy-ra) ih. Erkölcsi átv. ért. bizonyos becsmértéket, némileg fenhéjazást jelent. Nagyra becsUlni valamit. Nagyra tartani magát. Nayyra
mondani a csekély dolgot. Nagyra vágyni. Nagyra törni. Nagyra van velr., hogy jutalmat kapott, azaz dicsekszik, kevélykedik benne. Nagyra lát, ám. fenhéjáz, magasra tart igényt V. ö. NAGY.
NAGYRALÁTÁS, (nagyra-látás) ősz. fn. Fennhéjázás, önmagának mások fölött többrebecsfilése
mint illik.
NAGYRALÁTÓ, (nagyra-látó) ősz. mn. és fn.
Fennhéjázó.
NAGY-RÁPOLT, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —Bápolt-ra, —ön, —ról.
NAGYRATERMETT, (nagyra-termett) ősz. mn.
Oly lelki tehetséggel megáldott, mely által a közönségesnél nagyobb polczra juthat, vagy nagy dolgokat
vihet véghez.
45*

711

NAGYRATERMETTSÉG—NAGYSAD

NAGYSÁG—NAGYSÁG

NAGYRATERMETTSÉG, (nagyra-termettség)
ősz. fn. Tulajdonság, melynél fogva valaki nagyratermettnek tekinthető.
NAGYRATÖRŐ, (nagyra-törő) ősz. mn. Kinek
vagyai nagy, jeles dolgok után sovárognak, « ki azokat elérni iparkodik.
NAGYRAVÁGY, (nagyra-vágy) ősz. fii. Lásd :
NAGYRAVÁGYÁS.

kát, helytartósági, czimzetes királyi stb. tanácsosokat s
ezek nejeit illeti, de a túlozni szerető udvariság megtiszteli vele a közép nemesi és polgári rendfieket,
különösen az ilyen nőket is. Különböző a méltóságod
czímtől, mely grófoknak és báróknak, államhivatalban
pedig az udvari tanácsosi, elnöki, legfőbb törvényszéki s hasonló rangban levőknek szokott megadatni.
Erdélyben kevesebb a méltóságot mint a nagyságot
czím. V. 5. NAGYSÁG, 3).
NAGYSÁG, (nagy-ság) fn. tt. nagyság-ot, harm.
szr. —a. 1) Helynek, vagy helyet foglaló valaminek
terjedelmi tulajdonsága, melynél fogva nagynak mondatik. Minthogy pedig ezen tulajdonság ar&nylagoi
és viszonylagos, innen általán jelenti valaminek terjedelmi viszonyát másokhoz , vagy bizonyos mértékhez képest Meghatározni valamely térnek, váróinak,
falunak nagyságát. A testek nagyságáról mértanűay
értekemi. E szobát nagysága miatt nehéz fűteni. 2)
Átv. ért. annyiféle jelentéssel bir, a hánynyal a nagy.
V. ő. NAGY. Szellemi, lelki nagyság. Stámok nagysága. Melegnek, hidegnek nagysága. Érdem, jutatom
nagysága. Királyi, fejedelmi nagyság. „Csak azon hatalom , melyet az akarat tettei s meggyőződése akarata fölött gyakorol, képezi minden férfiú nagyságának való mérlegét." (B. Eötvös J.). A Tatrosi codezben ,majestas' ,nagyság' szóval fordíttatik, ami már
Pesti Gábornál és Erdősinél : felség. 3) Mint szólitási tiszteletczím az egyes és többes számú második
személyraggal : nagyságod (egy személyhez), nagyságtok (többekhez) ; magyarországi szokás szerént a méltóságod után áll, Erdélyben ellenkezőleg. (Az állítmány vagy mondomány ,nagyságtok' mellett is csak
egyes számban állhat, mit a régiek soha el nem hibáztak, pl. ott mondja, úgy látja, úgy véli kegyelmetek,
és így: méllóztassék nagyságtok, legyen kegyet nagyságtok, látta-e nagyságtok t stb., valamint .házatok,*
.könyvetek' is csak egyes birtok). Társadalmi nyelven
magasbrangu, vagy előkelő urakat és hölgyeket illet
Szoros ért. mai szokás szerént nagyságosak a királyi
tanácsosok, a latin magnificus értelmében, mint a feltörvényszéki birák, helytartóság! tanácsosok stb. V. ő.
NAGYSAD. A régi hivatalos levelezésekben a vármegyék karai és rendéi egymást e czímmel tisztelték:
nagyságtok, kegyelmetek. Régebben csak a legfőbb
ranguakat tisztelték a ,nagyságos' czímmel, mint *
nádort (levél 1560-ból Szalay Á. 400. m. L — Győrmegye levele gr, Eszterházy Miklós nádorhoz, 1627ből, Történelmi tár V1H. k.) ; az erdélyi vajdát (levél 1552-ből, Szalay Á.); az erdélyi fejedelmet (Magyar Nyelvemlékek III. köt, levél 1572-ik évből),
az osztrák főherczeget is (ugyanott 1577. és 1578diki levelek; azonban az alárendeltek ekkor már ,felséges'-t is írtak, levél ugyanott 1577-ből); és néha a
nagybirtokosokat (levelek 1572-ből. Régi m. Nyelvemlékek, m. k. 1551-ből. Szalay Á. 400. m. 1. stb.).
Másoknak általában, még az országbirájának is, act
írták : kegyelmed. A ,méltóságos' czím & régieknél
ismeretien volt

„Van a léleknek egy erős szava ,
A nagyravágy."
Az ember tragoediája. (Madách I.).
NAGYRAVÁGYÁS , (nagyra-vágyás) ősz. fa.
A túlzott, s ennél fogva hibás becsületkeresésnek
neme, melynél fogva valaki főleg azon van, hogy
mások között és fölött holmi külső' előnyökkel bírjon,
pl. hogy rangra, méltóságra jusson stb. Minthogy
gyakran az ily czélt becstelen utakon, módokon szoktak keresni: innen különbözteted okáért a nagyravágyást bal értelemben veszszük ; ellenben , ha valaki
nemes eszközökkel, és érdem által iparkodik fölemelkedni, azt nagyratörés-nék nevezzük.
NAGYRAVÁGYÓ, (nagyra-vágyó) ősz. mn.
Mondjuk emberről, kit a dicsvágy nyugtalanít, rang,
méltóság stb. elérésére ösztönöz. „Nagyravágyó emberek a magas czélt, melyet maguknak kitűztek, sokszor csak azért nem érik el, mert apró hiúságuknak
ellent állni nem tudtak." (B. Eötvös J.).
NAGY-REBRA, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —Rebrá-ra, —w, —ról.
NAGYREMÉNYSÉGÜ v. — REMÉNYSÉGÜ,
(nagy-reménységtt) ősz. mn. 1) Aki jelennen több
jeleit adja annak, hogy egykor derék, jeles férfiú,
vagy nő válik belőle. Nagyreménységű fiai ét leányai
e hazának ! Ez értelemben tehát szenvedőleg vétetik,
s ám. kiről másoknak van nagy reménységök. 2) Cselekvőleg véve, ám. kinek magára nézve nagy reménysége van valamihez.
NAGYREMÉNYŰ v. —REMÉNYŰ, (nagy-reményű) ősz. mn. L. NAGYREMÉNYSÉGÜ.
NAGYRÉSZINT, (nagy-részint) ősz. ih. Bizonyos egészből, sokaságból keveset kivéve; csaknem
mindnyájan; majd mind. Bajtársaim nagyréseint elvetitek a háborúban. Az erdőt nagyrészint elpusztították. Máskép : nagydnt, nagyjára, jobbára.
NAGYRIADAL v. —RIADÓ, (migy-riadal v.
-riadó) ősz. fa. Valamely hadi seregnek egészben
megindulására vagy megütközésére hívó riadal.
NAGY-R.OSKÁNY, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —Hoskány-ba, —bán, —bői.
NAGY-RUNK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
— Bunk-ra, —ön, —ról.
NAGYSAD, öszvehúzott szólitási czím, nagyságod helyett. A bevett társadalmi szokás szerént tulajdonképen a nagyobb rangban, különösen magasabb
államhivatalban levőket, pl. fő- v. feltörvényszéki birá-
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NAGYSÁGOD, (nagy-ság-od) 1. NAGYSÁD, i
NAGY-SÓLYMOS, erdélyi falu Udvarhely sz.;
és v. ö. NAGYSÁG.
helyr. —Sólymot-ra, —ön, —ról.
NAGY8ÁGOL, (nagy-ság-ol) áth. m. nagyidNAGY-SOMKÚT, falu Kővár vid.; helyr.
gól-1. Valakit nagyságos czímmel tisztel. A királyi — Somkút-ra, —ön, —ról.
tcaiácsosokat, a főrangú hölgyeket nagyságolni.
NAGYSOR (nagy-sor) ősz. fn. Tájdivatosan ám.
a
végzetsorban
vagyis sorsban előjövő nevezetesebb
NAGYSÁGOS, (nagy-ság-os) mn. tt. nagyságos-t
v. —át, tb. —öt. A maga nemében fölötte nagy, | esemény, vagy eshetőség.
NAGYSZAGÚ v. -SZAGU, (nagy-szaga) ősz.
felséges, nagyszerű. Nagyságos ettme, gondolat. Tár- '
sadalmi nyelven tiszteletczím, mely szoros ért. csak mn. Minek v. kinek erős szaga van. Nagyszög* virág,
magasabb rangú urakat és nejeiket, pl. királyi taná- kenőcs. Nagyszögit pézsma. Némely nők és piperkőcsosokat, főtörvényszéki ülnököket T. bírákat, helytar- cz8k holmi illatszerektől nagyszaguak.
tóság! tanácsosokat, stb. illet. Nagyságos ülnök úr !
NAGYSZÁJÚ v. — SZÁJÚ, (nagy-szájú) ősz.
V. 5. NAGYSÁD.
mű. Tulajd. ért. kinek aránylag nagy, tertyedt szája
NAGYSÁGTAN, (nagy-ság-tan) 1. MENNYI- van ; köznépies gúny nyelven : papucsszáju, máléstáju,
SÉGTAN.
látott szájú. Átv. ért. sokat és hányaveti módon beNAGYSÁGTOK, (nagy-ság-tok) 1. NAGY- szélő, vagy nyelveskedö, különösen, ki köztanácskoSÁG, 3).
zásokban a fő szerepet maga magának követeli.
NAGYSÁGTUDOMÁNY, (nagyság-tudomány)
NAGYSZÁMÚ, v. -SZÁMÚ, (nagy-számú)
ősz. fn. Elméleti és gyakorlati tudomány, mely a ősz. mn. Számra nézve sok, nagy sereget képező.
testek nagyságának tulajdonságait és mérési módját Nagyszámú falusi nép gyűlt a városba. Nagyszámú
ismerteti; 1. MENNYISEGTUDOMÁNY.
tanuló ifjúság, katonaság.
NAGY-SAJÓ, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
—Sajó-ra, —n, —ról.
NAGYSÁRFÜTEJ, (nagy-sár-fü-tej) ősz. fn. A
fütejek neméből való növényfaj, melynek szára sugár, övig érő; ernyője négy ágú, négy levélgalléros,
azután két-két ágú ; kiggalléri két leveliik, szívesek ;
levelei szálas láncsásak, ellenesek; gyümölcse szőmörcsös, kippattanó. (Euphorbia lathyris). Népnyelven : nagy vagy kerti sárfU, hasíndtíó fU.
NAGY SARLÓSFÜ, népies neve a .sarlós szigoráll' (veronica teucrium) nevű növénynek; máskép
szintén köznépiesen : nagyobb eserlevelil fű.
NAGY-SÁRMÁS, erdélyi falu Kolos m.; belyr.
—Sármás-ra, —ön, —ról.
NAGY-SEBES, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Sebes-re, —én, —röl.
NAGY SELLYE, erdélyi mváros Meggyes sz.;
"helyr. —Seüyk-re, —én, —röl.
NAGY-SENK, 1. NAGY-SÍNK.
NAGYSIETVE, (nsgy-sietve) ősz. ih. Igen
sietve, gyors léptekkel, szaporán sűrgölődve. Nagyfietve eltávozott.
NAGY-SÍNK, erdélyi szász szék; és mváros
azon nevű székben ; helyr. —Sink-re, —én, —röl;
mint szék : — SMe-be, —ben, — böl.
NAGYSOK, (nagy-sok) ősz. mn. Igen sok.
Régies.

NAGY-SZEBEN, az erdélyi szászföld fővárosa ;
helyr. —Szebenbe, —ben, —böl.
NAGY-SZEDERJES, erdélyi falu Torda m.;
helyr. —'Szedetjes-re, —én, —röl.
NAGY-SZEGH, (1), 1. NÁDSZEG.
NAGY-SZEGH, (2), falu Közép-Szolnok m.;
helyr. —Szegh-re, —én, —röl.
NAGY-SZÉMÜv. —SZEMŰ, (nagy-szémü) ősz.
mn. 1) Kinek, illetőleg minek aránylag nagy szeme
van. NagyszemU nő. NagyszemU paripa. Egy szóval : szemük, mint pofok, pirók, ajók. Köznépies gúnynyelven: gurgulaszemii. Ilyenről azt is mondják,
hogy kiülő szemei vannak. 2) Átv. ért. mondják
holmi terménymagokról és gyümölcsökről. Nagyszerofi szilva, szőlő. NagyszemU kukoricza, búza, árpa;
néhutt: öreg szemű. V. ö. SZEM.
NAGYSZERDA, (nagy-szerda) ősz. fn. Nagyhétben eső szerdai nap. V. ö. NAGYHÉT.

NAGYSZERŰ v. —SZERŰ, (nagy-szerű) ősz.
mn. A maga nemében kiválólag nagy, nagyságában
kitűnő, jeles, lélekemelő. Nagyszerű-változások. Nagyszerű innepély, pompa, zenemű.
NAGYSZERŰEN v. —SZERŰEN, NAGYSZERÜLEG v. — SZERÜLEG, (nagy-szerűén vagy
—szerüleg) ősz. ib,. Nagyszerű módon. V. ö. NAGYSZERŰ.
NAGYSZERŰSÉG v. —SZERŰSÉG, (nagyszerűség) ősz. fű. Nagyszerű, nagyságában kitűnő,
„ Nagysok nyereséggel hogy megrakodának,
lélekemelő tulajdonsága valaminek. V. ö. NAGYLegottan nagybizvást visszafordulának."
SZERŰ.
Temesvári István 1569-ben. (Thali K. gyűjt.).
NAGYSZITA, (nagy-szita) ősz. fn. Nagyobb
„Kiről neked jövendőre nagy sokat szólok."
terjedelmű szita, melylyel pl. a sütni való lisztet
Házasok éneke.
tisztázzák. Van itt minden : nagystiia, kitszita. (Km.).

NAGYSOKÁRA, (nagy-sokára) ősz. ih. Igen
későn, másokat sokáig várakoztatva, nem pontosan a
kellő időre; végre valahára.

NAGYSZÍVÜ v. — SZIVÜ, (nagy-szívű) ősz.
mn. Átv. ért. kinek szive, vagyis kedélye nagy, nemes érzelmeket táplál.
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NAGYSZÍVÜSÉG v. — SZIVÜSÉG, (nagy-szi- f
NAGY-TEREMI, erdélyi falu Küküllö m.';
vűség) öaz. fn. Kedélyt tulajdonság, melynél fogra helyr. — Tertmi-be, —ben, —bSl.
valaki nemesebbféle érzelmeket tanúsít
NAGY-TEEEMIA, falu Torontál m.; helyr.
NAGYSZOMBAT, (1), (nagy-szombat) ősz. fn. ] —Teremiá-n, —rá, —ról.
NAGY-TERNAVA, falu Zaránd m.; helyr.
1) A nagyhétnek utolsó napja, mely húsvét napját
közvetlenül megelőzi. A római kaiholikusok templo- — Ternavá-ra, —n, —ról.
NAGY-TÉTÉNY, falu Pest m.; helyr. — Temaiban a nagycsütörtSkün elnémított -harangok nagyaombaton ismét megszólamlanak. Urunk feltámadd- tény-be, —ben, —bb'l.
NAGYTISZTÉLETÜ v. —TISZTELETŰ,
tanok emlékét nagyszombat estvéjen tartják.
(nagy-tiszteletű)
ősz. mn. Jeles erkölcsi magaviselete
NAGY-SZOMBAT, (2), szabad kir. város Pomiatt
különös
tiszteletben
álló. Mint szólítási czímet
zsony megyében ; helr. —Szombat-ba, — bán, — ból.
a középrendU egyházi személyeknek, ú. m. alespeNAGYSZOMBATI, (nagy-szombati) ősz. mn.
reseknek, plébánusoknak stb. szokás adni, máskép:
1) Nagyszombat nevű napra vonatkozó. Nagyszombati
nagyon tisztelendő. A felsőbb rendűek : fStísztelendSk
ájtatossag, szertartások. 2) Nagyszombat városába
v. fb'liszteletük, az alrendfiek: tisztelendök vagy tiuvaló, ahoz tartozó, azt illető' stb. Nagytzombati lakoteletesek.
sok, tanodák, káptalan.
NAGYTÓ, puszta Somogy m.; helyr. Nagytóba,
NAGY-SZŐLLŐ v. — SZŐLŐ, (nagy-szőlő) ősz. — n, —ról.
fn. Malozsaszőlő; vagy más nagyszemii szőlő.
NAGYTORKÚ v. —TORKÚ, (nagy-torkú)
NAGY-SZŐLLŐS, v, —SZŐLŐS, mváros Ugo- ősz. mn. 1) Nagyon lármás, kiáltozó. NagytorJnt facsa és falu Veszprém m.; erdélyi falu Segesvár sz.; lusi kántorok. 2) Sokat ivó, nagygégéjü. Nagytorhí
helyr. —Szöllb'i-re, —ön, —rítt.
gödény.
NAGYS^ZÜLE, (nagy-szüle) ősz. fia. Köznév,
NAGY-TÓSZEG, falu Torontál m.; helyr.
melyen mind a nagyatyát, mind a nagyanyát egy- — Tószeg-én, —re, —rSl.
aránt nevezik. Atyja, anyja meghalt, s nagyszülei még
NAGYTUDOMÁNYÚ, v. — TUDOMÁNYIT,
élnek.
(nagy-tudományu) ősz. mn. Kinek a tudományok egy
NAGYTAGÚ v. —TAGÚ, (nagy-tagú) ősz. vagy több nemében terjedelmes ismeretei vannak,
mn. Akinek aránylag nagy tagjai vannak, csontos, melyek ha egyszersmind alaposak, akkor ő mélyvállas, markos, tenyeres, talpas.
tudományú.
NAGYTÜRHETÉS, (nagy-türhetés) ősz. fn. A
NAGY-TALMÁCS, erdélyi falu Szeben sz.;
türelem, a béketürés azon neme, melynél fogva vahelyr. —Talmács-ra, —ön, —ról.
NAGYTALPÚ v. —TALPÚ, (nagy-talpú) ősz. laki a sokszori bántalmakért boszút nem áll.
NAGYTÜRHETŐ, (nagy-türhető) ősz. mn. Ki a
mn. Kinek, vagy minek aránylag véve, nagy talpa
van. Nagytalpú leány. Nagy talpú medve. Átv. ért. sérelmeket, bántalmakat békével, visszatorlás nélkül
nagytalpú kerék, nagytalpú szánkó stb. V. ö. TALP. elszenvedi, vagy legalább azok büntetésével nem
NAGYTAPASZTALÁSÚ v. —TAPASZTA- hirtelenkedik, hanem halogatja, várva az illetőnek
LÁSU, (nagy-tapasztalásn) ősz. mn. Ki maga sokat megjobbulását. Az Isten nagytürheto", midőn így szól:
látott, hallott, sokon átment, átesett, sokfélében részt Nem akarom a bünSsnek halálát, hanem hogy megtérvett, működött, jót és roszat próbált. Nagytapaszta- jen és éljen.
NAGYUJJ, (nagy-ujj) ősz. fn. L. HÜVELYK.
lásu bírák, orvosok. Nagytapasztalású utas, katona.
NAGYÚL, (nagy-úl) önh. m. nagyúl-t. L. NANAGYTEHETSÉGÜ, vagy —TEHETSÉGŰ, GYOBBODIK.
(nagy-tehetségű) ősz. mn. 1) Ki szellemi erejénél,
NAGYÚR, (nagy-úr) ősz. fn. 1) Népiea nyeltulajdonságainál fogva sokat képes tenni; nagyeszű ;
ven, személyragozva, tiszteletczím, melyet a nép alnagymüveltségü. Nagytehetségü fiatal ember. 2) Vasóbbrendű tisztviselőknek, uradalmi tiszteknek 8 előgyonos, gazdag, nagybirtoka.
kelőbb polgároknak stb. vagyis azon középosztály, NAGYTEKINTÉLYŰ, v. —TEKINTÉLYl"', nak szokott adni, melynek sem nevezetesb ingatlan
(nagy-tekintélyű) ősz. mn. Ki polgári állása vagy birtoka, sem oklevele nincsen; az ilyeket már ,tekinteszellemi felsőségénél fogva nagy tekintélyt vívott ki tes'-eknek czímezvén. Nagyuram, tiszttartó uram, ispán
az illető közönség előtt. V. ö. TEKINTÉLY.
uram. Nagyuram bíró uram, nótdrus uram. NagyNAGYTEKINTETÜ, (nagy-tekintetű) ősz. mn. uram, Tót Pál uram. 2) Midőn fő vagy előkelő rangn
Rangja, magas polgári állása és befolyása, vagy je- személyt jelent, valódilag nem öszvetett szó, s nem
les érdemei, és szellemi tehetségeinél fogva nagy kitün- írják öszve. Mátyás király, a népmonda szerint, a
tetésben részesülő, s bizonyos erkölcsi fensőséget nagy urakat is megdolgoztatta. Szegény legény nem
gyakorló mások fölött. A czimezésekben felsőbb ha- nagy úr (km.); azonban a származékokat: nagyúri,
tóság megszólítása az alsóbbik által. Nagytekintetü nagyuraság már rendesen öszve szokták írni. 3) A
fb'tör vényszék. A német rendszerből ragadt reánk. török szultán czíme (Groszherr, Groszsultan, grandNémetül: hoMVblich.
seigneur). 4) V. ő. NÁDOR.
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NAGYURASÁG, (nagy-uraság) ősz. fn. Előkelő urasig.
NAGYÚRI, (nagy-úri) ősz. mn. Nagyúrra vonatkozó, ahhoz tartozó, attól származó stb. Nagyúri
poranct. Nagyúri mókátok. Nagyúri cselédek. Ez értelemben mindig K vagy előkelő úr értetik. V. ő.
NAGYÚR.
NAGYÚRILAG, (nagy-úrilag) ősz. ih. Nagyúri
módon.
NAGYÚT, (nagy-út) ősz. fa. 1) Hosszú, távol
helyre tett út, vagy utazás. Nagyútra ment, nem
tudni, mikor jön visító. 2) Országút. 3) puszta Heves m.; helyr. —út-ra, —ön, —ról.
NAGY-ÜLEPÜ v. —ÜLEPÜ, (nagy-Ulepü) ősz.
mn. 1) Kinek nagy farpofái vannak. 2) Mondják
nadrágról, vagy gályáról, melynek az ülepet takaró
öble aránylag terjedelmes és bő. Nagyttlepü nadrág,
tőrük bugyogó.
NAGYÜTKÖZET, (nagy-ütközet) ősz. fa. Főütközet, melyet az ellenséges derékhadak zömei
vívnak.
NAGYVAD, (nagy-vad) ősz. fa. Vadásznyelven igy nevezik a szarvasokat, őzeket, medvéket,
vaddisznókat, farkasokat, blúzokat, zergéket, túzokokat, darukat, siket- és nyírfajdokat, fáczánokat,
császármadarakat, kócsagokat, vakvarjukat, gödényeket, fülesbaglyokat, sólymokat, barna sasokat, keselyüket, héjákat és karvalyokat, (Bérczy K.), melyek
t. i. másokhoz képest nagyobbak. Nagyvadra tölteni,
azaz egyes golyóval vagy fíczkóval.
NAGYVADÁSZAT, (nagy-vadászat) ősz. fa.
Vadászat, melynek körébe a nagyvadak tartoznak.
V. ö. NAGYVAD.
NAGY-VAJDAPALVA, erdélyi falu Fogaras
vid., helyr. — Vajdafalvá-ra, —n, —ról.
NAGYVAL, 1. NAGYGYAL.
NAGY-VÁRAD, ősz. fa. Szabadalmazott püspöki város Biharvármegyében, egy latin és egy görögBzertartára püspöki székkel, mely tulajdonkép
négy részből áll, ú. m. Nagy-Váradból, Várad-Olasziból, Várad-Velenczéből és Váraljából. Helyr. — Várad-ra, —ön, —ról.
NAGYVÁROSI, (nagy-városi) ősz. mn. Olyan
mint nagy városokban szokott lenni v. történni. Nagyvárosi élet. Nagyvárosi csín, kényelem. Nagyvárosi fonákságok.
NAGYVÁROSILAG, (nagy-városilag) ősz. ih.
Nagyvárosi módon.
NAGYVERÖ, (nagy-verő) ősz. fa. A székelyeknél ám. pöröly, mely úgy látszik, maga is ám. verő.
NAGYVEZÉR v. —VEZÍR, (nagy-vezér v.
-vezír) ősz. fa. A tőrök birodalomban első miniszter,
arab-törökül : veseiri atam v. azlm, máskép : tzadri
cutm.
NÁGYVÍGAN, (nagy-vigan) ősz. ib. Nagyon
vígan. V. ö. NAGY, (2).
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NAGYVILÁG, (nagy-világ) ősz. fa. Családi,
iskolai és más szűkebb körön kívül általános társadalmi élet. „Oly embernek, ki az úgynevezett nagy
világ sivatagjain él, a szerelem többnyire csak azon
zsákgyöngyhöz hasonló, melyet a keleti rege szerént
a pusztán eltévedt vándor talált, s megnézve boszusan eldobott." (B. Eötvös József). Ha e két szót külön írjuk, akkor azok csak tulajdon értelemben
vétetnek.
„A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely."
i
Vörösmarty.
NAGY VÍZ. 1) Nagyobb szélességű folyóvíz,
nagy folyam. 2) A dagály vagy vízár legmagasb
foka (Hochwasser). Ez utóbbi értelemben öszve is írhatjuk : nagyvít.
NAGY-ZÁM, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
—Zám-ba, —bán, —ból.
NAHACS, falu Pozsony m.; helyr. Nahács-ra,
— ön, —ról.
NAHÁCZ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Naháct-ra, —ön, —ról.
NAINNYA , székely tájszólással öszvehúzva
ebből: nagyanyja. A nainnyád halála; nainnyád térde. Akkor mondják, ha valaki roszul találva a tárgyat, szól a beszédbe.
NÁJ, éles hangon: NEJ, a göcseji és rokon
tájszólásban Torkos Sándor, Tóbi Antal s mások
szerént a felső fok kifejezésére használtatik: náj
naobb (= legnagyobb), néjszebb (= legszebb.) Nem
más mint a régiesen használt nagygyal v. nagyval, e
helyett: sokkal; pl. a Tatrosi codezben: nagygyal inkább ; 1. NAGYGYAL. A náj pedig épen a göcseji
szójárás szerént így állott elé: nagy-val, nálok: najje
t i. a vei ragot eredeti alakjában használják, az 2-et
végül elhagyják, s a gy-t és v-t j-re változtatják. (Vass
J. Magyar Nyelvészet V. köt. 108. 109. lapokon);
najje szóról pedig alig fogja valaki tagadhatni, hogy
a náj, illetőleg nej szóval ugyanaz.
NAK, falu Tolna m.; helyr. Nak-ra, —ön,
- -ról.
—NAK, (1), névmódosító, illetőleg sajátító rag,
vékony hangon nek, pl. úr-nak, ember-nek. 1. NEK,(1).
—NAK, (2), tulajdonító rag, 1. NEK. (2).
—NAK, (3), vékonyhangon nek, igerag, a többesszámu harmadik személyben, pl. állnak, ül-nek, állának, ülé-nek ; néha anak, ének, pl. álU-anak, Ullt-enek,
álland-anak v. —nők, itiend-enek T. —nek. Eredetileg:
SnSk (=* ők), s némi változással: ének, mély hangon :
anak; t. i. ezek első alkatrésze ön (= ő) egyesszámn harmadik személy, a másik pedig a többesszám
ők v. ék, hangrendi változattal ók képzője. -L. Előszó 157-58 1.
NÁKÓFALVA, SZÖLLÖS— , falu Torontál
m.; helyr. Nákófalvá-ra, —n, —ról.
—NAL, névmódosító rag, magash. nél: láb-n<f/
fej-n& Eredetileg: nal, mert személyragozva : nálam
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egy régi levélben 1510-böl (Szalay Ágoston gyűjt.)
Ferencznál, és tájszokásilag, különösen Göcsejben
ma is: püspSknál, herczegnál. Személyragozva: nálam, —ad, —a,—unk (a székelyeknél: náUnk), — átok,
—ok. Közép fok mellett a személyragok után ismétli
maga magát: nálamndl szebb, italodnál jobb stb.

Nálunk f elé (azaz hozzánk felé) jó a* ellenség. (Kriza
J.). Nem követendő példa, minthogy a származtatással sehogy sem lehet összeegyeztetni.
A finn nyelvben rokon jelentésű vele a — Ua,
—W, pl. maa föld, maa-Ua fölá-nél. Ezen finn ragról szintén azt tartjak a nyelvészek, hogy öszvetett
az _ /.bői és állapota na ragból, tehát ám. —Ina.
(Torkos Sándor, Kellgren után. Magyar Nyelvészet
I. kötet. 384. lap). Ha a magyarban is állapító ragunkat —ön, —ön, —én, vennők alapul, akkor a
nál egészben annyi volna, mint on-ul, az ül úgy járulván az ön raghoz, mint ast v. ort-hoz, —óstul ragban vagy képzőben, pl. ház-att-ul; tehát háznál is
annyi volna mint ház-on-ul.
NALÁCZ, érd. falu Hunyad m.; hélyr. Naláara, —ön, —ról.
NÁLKÜL, eredeti és régies alak, öezvetéve
nál esküi alkatrészekből^ sőt a régieknél gyakrabban
elkülönítve is találjuk; újabb korban állandóan a hangrendhez alkalmazva: nélkül. A régiek mind amaz, mind
ez utóbbi alakot használták, t. i. vastaghanga szók
után az első, vékonyhanguak után a másodikat. „Valának négyszer ezer emberek, apródoknálkül és némbereknélkul." Münch. cod. Máté 15. „Én nálamnálkül
semmit sem tehettek." U. o. János 15. „Mert Izraelnak fiai sok napokban ülnek kiráh/nálkül és fedelmnélkül és áldozatnálkUl és oltámálkül.u (Bécsi cod.
Ozeas ül.). „Mert én mind éltigh lehettem az the
barátságod nálkül és fdldednélkül" (Levél 1559-ből.
Szalay Á. 400 m. L). „Ok nálkül és törvény nélkül
hatalmasságával elvévé." (Levél 1544-ből. Ugyanott). A két réaz néha el is választatott, pl. „Mikoron
küldélek titeket zsakcsónál kil ee tassolynál kil."
(Régi magyar Passió. Toldy F. kiadása 38.1.). „íjnél
és nyilnálkül és vértnél és tőrnélkül. (Bécsi cod.).
„Ee mezejtelen bocsát ki belőle minden irgalmasaágnál kil." (Carthausi Névtelen. Toldy F. kiadása. 65.
1.). Értelmezését illetőleg 1. NÉLKÜL.
NÁM, régies és tájdivatos ,lám' helyett. „Bizony ez és (= is) ü vele vala, mert nám galieaL*
(Régi m. Passió. Toldy F. kiadása 41.1.) „Nám k(egyel)med előtt is megmondták" (Levél 1556-ból.
Szalay Á. 400. m. 1.). „Nám még még az idegenekre is gondot visel." (1557-ből. U. o.)

„Keress nálamnál méltóbbat"
Népd.
E kérdésre : hol t jelent bizonyos tárgy közelében létezést, maradást, tartózkodást, s a távolodás! tol, és
közeledési hoz között mintegy közép-semleges helyzetet, illetőleg állapotot foglaj el. Gyökre nézve
egyikkel sincs származási rokonságban, de igen a
székelyes ni (palóczosan nyi), nőtt v. nitt, és nál nlU
ragokkal, pl. hová mégysz ? papniv. papnyi (paphoz);
hol voltál ? papnőit (papnál); honnan jösz ? papnál v.
papnúl (paptól). Utórésze l ugyanaz, mely az állapodási
elül, hátul, körül, belül, alul, fölül névutókban, tulajdonképen hol szó, s egyezik vele : olt; az egész nál raggal egyezik a székely nitt, palócz nőtt, pl.papnitt, papnőit = papnál, épen úgy, mint eredeti értelemben:
alatt, fötött = alul, fölül. Tehát első része ni, és a
másik úl képző, vagy hol szó: ni-ul v. ni-hol; (palóczo1
san : nuá, nié, azaz nual, niel = nál, né ); vagy ,ott'
öszvetétellel: nitt v. nőtt (==ni-ott). V. ö. NI, NITT stb.
Ezen elemzésnél fogva tulajd. ért. oly igékhez
vonzódik, melyek bizonyos helypont, vagy tárgy közelében, mellett, körében való állapodást, maradást,
tartózkodást, folytonos létezést, cselekvést stb. fejeznek ki, pl. nálunk lakik, másnál alttik, barátjánál
eszik, mulat, játszik ; asztalnál, ebédnél ül; gyertyánál
olvas; meghúzza magát a falnál.
Különösen a szállodák, fogadók, vendéglők neve után e kérdésre hol f pl. a Szarvasnál, az Orozldnnál tzáUott meg, a Sornál ebédel, máskép: a Szarvaiban, át Orozlánban stb. A hová f kérdésre hoz vagy
ba a felelet: a Sashoz, v. o Sasba. A feliratokban
hibásan írják, pl. vendégfogadó vagy szálloda a sashot, orozldnhoz, szarvathoz, ezek helyett: sasnál, orozlánnál, szarvasnál.
A fog, tart, kap s rokon értelmű igékkel a cselekvési tárgy neve után : hajánál fogták, gallérjánál
tartják ; minélfogva, annálfogva.
A hasonlítás! tárgy neve után : hónál fehérebb,
koromnál feketébb. Ez esetben eredetileg talán nól,
ntfí-nek kellene lennie, mely a távolító tói tó'i-nek felel meg régiesen és tájdivatosan szólva, pl. szebb tőlem = szebb mint én, volna másképen: szebb nólam.
Ilyenek ezek is: mentb'l hamarabb, mentb'l jobban =
mend-töl, mind-tb'l = a ma szokottabb mendnél,
mindnél; melytől különbözik: mennél. Ezekben : nálamnál öregebb, náladnál ifjabb, nálánál szebb, a
második nál csak ismétlés, mint a régieknél: tb'lemtb'l.
Tájdivatosan némely tiszai vidéken, továbbá a palóczoknál, valamint a székelyeknél is gyakran használják ,hoz* helyett is, pl. jere nálunk, azaz hozzánk.

„Nám én csak úgy hévizálok."
Keszthelyi népdal.
NÁMÉNY, v. NAMÉNY, VÁSÁROS—, mezőváros Bereg, KIS— falu Szatmár m.; helyr. Námény
v. Námény-ba, —bán, —ból.
NÁMESZTÓ, mváros Árva m.; helyr. Námesttó-ra, —n, —ról.
NANA, falu Esztergám, ALSÓ—, falu Tolna,
FELSŐ—, TISZA—, Heves m.-, helyr. Ndná-ra,
—n, —ról.
NANÁS, fn. tt nanás-t, tb. —ok. Aki legénynek leányt, leánynak legényt szerez közbenjárása ál-

721

NÁNÁS—NAP

NAP—NAP

722

tál. Székely szó. (Kriza J.). A kapnikbányai szójá- világtesteknek fényt és meleget kölcsönöz. Ilyenek az
rásban Lörincz Karoly szerént nánás ám. násznagy, úgynevezett álló csillagok, melyek helyzeteiket egymelyet ő oláhosnak mond.
| más irányában mindig megtartják. 2) Szoros ért. a
NÁNÁS, hajdnváros a Hajdúkerületben, helyr. ' nap alatt azon világtestet értjük, mely közvetlen öszvekőttetésben áll a mi földünkkel, mely mind ennek,
Nánás-ra, —ön, —ról.
NANCSI, tt. Nemesit; az Anna női keresztnév mind a vele viszonyban levő többi bolygóknak fényt
és meleget ad, s amely, mint a mindennapi időjáráskicsinyítője.
ban szemeink előtt látszik, kétféle utat teszen, t. i.
NÁNDOR, falu Nógrád, érd. falu Hunyad m.;
egy buszonnégy órait a föld körül, és egy évit, midőn
helyr. Nándor-ra, —ön, —ról.
l szemünk a napot nyáron magasabban , télen pedig
NÁNDOR-FEHÉRVÁR, (nándor-fehérvár) ősz. j alacsonyabban járni látja; azonban mindkettőt földünk
fin. A magyar történelemben nagy szerepet játszó vá- i viszi véghez; így például ránk nézve fölkelni látszik
rosnak és várnak neve, mely hajdan a bolgárok most a nap, midőn a tengelye körül forgó föld azon oldalát,
Szerbia fejedelmének székhelye. A régi latin fóldle- melyen mi lakunk, a napnak fordítja; ellen esetben
iróknál Taurunum, vagy Álba Bulgarorum, a honi pedig Zemenni látszik. Délen van anap, a mely perczben
lakosoknál Bjelograd, azaz Fehérvár, népies nyelven: az általunk lakott helynek környéke legjobban feléje
Belegrád, Belgrád. A nándor nevet tájdivatosan non- fordult; alkonyodik, midőn a mi lakjuk földrész tőle
dór, vagy landor-nok is ejtették és ejtik. „És azt is annyira távolodik, hogy a nap a nyűgöd láthatárhoz
monda, hogy az Nandorfejirvári szancsokot is várja az érni látszik. Minden nép nyelve a látszólagos napbasa tíz ezer néppel." Levél 1550-ből. Szalay Á. 400. mozgásokat fejezi ki. A magyar nyelv szerént a nap
m. L). „Mikor Landorfejérvár magyar kézbe vala." kel, támad, feljön, midőn reggeli látkörQnkre feltű(Levél 1555-ből. Ugyanott). Viselik még e nevet nik ; hanyatlik, leszáll, lemegy, lenyugvók, leáldotik,
egy nógrádi és egy honyadvánnegyei helység. A tör- leesik, midőn az esti latkor alá tűnik; délen van vagy
ténetbuvárok feladata kipabatolni, ha vájjon ezen áll vagy süt, midőn a reggeli és esti látkörünknek
helyek a nándor nevet nem valamely nádor-tói (v. ö. mintegy közepére ért s az évszakokhoz képest legmaNÁNDORISPÁN) kölcsönözték-e? Különösen, mi gasabban lenni látszik. Továbbá fUl, világit, fénylik,
Nándorfehérvárt illeti, nem onnan vette-e nevét, hogy ragyog a nap, midőn sugarait semmi homály nem
fejedelmi, tehát nagyúri lak volt? Vagy, talán Nán- akadályozza; elborul, elbuvik, bujkál, midőn felhők
dor ain. Neander, vagy Leander, mely nevek a bi- takarják; fogyatkozik midőn a sötét hold elfogja előzanti birodalom történetében nem ritkán eléfordul- lünk ; élet fogai vannak, midőn kemény téli időben
nak. Ujabb időben valamely ügyetlen szógyártó, ragyog; éget, szár, midőn sugarai igen hevítik a tes,Nándor-t' ,Ferdinánd' helyett erőrzakolta a nyelvre; tet ; mtgtilzik, ha egyenesen neki süt valaminek, s
NÁNDORISPÁN, (nándor-ispán) ősz. fn. A ré- azt mintegy megtüzesíti; játszik, ha sugarai rezegni
gieknél eléjön ,nádorÍ8pán' helyett, pl. „E» hogy ő látszanak, pl. a víz szinén, az üvegen. Közmondanagysága nándor ispán uram oly levelet adna, hogy tok : Napnak is van foltja. Napot nyugodva dicsérj,
se Szigetben, se Magyar Bálinttól, sem egyebektől vagy nyugtával, v. lementével, v. multával dicsérd a
semmi bántásom nem volna." (Levél 1559-ből, mely- napot. Nap alatt lenni Mándy Péter szerént Szathben a czímzettel együtt ,nándorispán' négyszer fordul márban ám. jegyben járni; néhntt ám. a világ Ítéletének kitéve lenni; ami, úgy látszik, a szathmári érelé. Saalay Ágoston 400 m. 1.).
NANDRÁS, fala Gömör m.; helyr. Nandrás- telmezésben is benne foglaltatik. Nem lehet két nap
ás égen. Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát
ra, —ön, —ról,
a nap. Mennél magasb a nap, annál kisebb árnyékot
NÁNFALU, falu Máramaros m.; helyr. —faluvet. A napot akkor nézik legjobban, midőn fogyatkozik.
ba, — bán, —bál.
Nap fogyatkozását paraszt is észreveszi. FeljVn még a*
NÁNHEGYESEL, falu Bihar m.; helyr. — he- én napom. Lement a napja. Le ne menjen a nap haragyesel-be, —ben, —b8l.
godon. Átv. ért. jelent napfényt, napsugárt, napviláNÁNI, tt. NÁNTT; NÁNIKA, tt. NÁNIKÁT; got. KMni a napra. Napon sült máié, ám. nap mele1. NANCSI.
génél megszáradt marhaganaj. A nedves ruhákat kiteNANKIN, fn. tt. nankin-t, tb. — ok. Eredetileg ríteni a napra. Sérti szemeit a nap. Nap ellen árnyékeletindiai, vagyis inkább sfnai gyapjuszövetféle kel- kot keresni. 2) Huszonnégy órából álló idő, mely a
me, melynek fő előnye abban áll, hogy (rendszerént napnak egyik fölkelésétől a másikig, vagy éjféltől
borsósárga színű) festéke nem hagyja el színét. Nevét éjfélig tart. Némely hónap harmincé, némely harminctNanfcing sínai várostól vette.
egy napból áll. Egy egész rendes évben 365 nap van.
NÁNTÜ, falu Szatmár m.; helyr. Nánlü-be, Mindennap egy nap múlik. (Km.). TSbbnapmintkolbász.
(Km.) Holnap is nap lesz még. (Km ). Egy nap nem a
—ben, —ISI.
NAP, (1), fn. tt. nap-ot. Személyragozva : nap- világ. (Km.). Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga.
om, nap-od, nap-ja (nem : nap-a). 1) Égtani széles (Km.) Hazug napok ám. nyári munkaidő; ,hazag'
ért. saját magától fénylő világtest, mely más sötét nevök onnan van, hogy tartozásait nem szereti a
46
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munkás oly hosszú napi munkával leróni, s Ígérkezik ugyan, de nem megy, hanem oda tart inkább,
hol a hosszú napot jól megfizetik" (Erdélyi János.
Magyar közmondások könyve). Az úgynevezett napi
időszámítást rendesen éjfél után kezdjük, mint azon
időponttól, melyben a nap mintegy legnagyobb mélységét elérvén, ismét felénk köseledni kezd. Éjféltől délig első félnap, déltől ismét éjfélig második félnap. Ily
kiterjedése van etekben és hasonlókban: Hűtőét,
pünkösd, karácson napja. Vasárnap, innepnap. Böjti
napok. Úr napja. Halottak napja. Mindtant napja.
Névnap, születeti nap. ítélet napja. Néha napján.
Soha napján. Holnap, tegnap, harmadnap. Napról
napra. Mát nap viradóra. Egy hétben hét nap stb.
Egy régi levélben 1550-ből: nép. „Ez levél kelt
Sárkány szigetében cseterteken Bódog asszony nép
előtt" (Szalay Ágoston 400. m. 1.). A régi halotti
beszédben: nopun = napon, az o csak a mély a-t
jelenti. 3) Szfikebb ért. napkelettől napnyngotig
terjedő időköz, midőn t i. a nap világa bizonyos látkörön fönn van, szabatosabban: nappal. Ellentéte: éj v.
éjjel. Innen: nyáron a napok hoszszabbak, mint az
éjek, és viszont. Egy napot ét egy éjét tölteni valahol. A napot munkára, a* éjét nyugalomra hatzndhti.
Némely vadak nappal, mátok éjjel bújnak elé rejtekeikből. Jó napot mondani valakinek. Milyen a jó nap,
olyan a fogad/ (** fogadja) Itten. (Km.). Ez értelemben vett napnak részei: reggel, dél, alkony v. déleit ét ettve. 4) Néha határozatlan, vagy nagyobb terjedési! időt jelent Itt van a faetS nap. Ninet
mindig Jakabnap. (Km.). Nincs olyan hotttá nap,
hogy estéje nem volna. (Km.). Minap nálad voltam.
Kötnap, hétkStnap. Hónap, szoros ért. azon időköz,
melyen a hold szokott változatait megteszi, röviden
hó. Holnap ám. legközelebb következő nap. Jegyeed
meg magadnak a napot, melyen megbántottad a papot. (Km.).
„Napok jönnek, napok mennek,
De búm csak nem távozik."
Kisfaludy S.
Valamint a nap a magyar nyelvben jelenti mind
az egünkön legnagyobbnak látszó égi testet, mind a
járása által határozott időközt, hasonlóan finnül
pöiwa püitett ám. a latin sol és dies, a törökben is
gUn, stb. mindkét értelemben használtatik; így szamojédül chaif.r, ehaja, némely szójárásokban ugyanazt
jelentik. Egyébiránt a nap szóhoz, mint égi test nevéhez legjobban hasonlít egy részről a beresowi nai,
más részről a peres «/, amabban a* n, itt az ajakhang (f «• p) szerepelvén. Följegyezzük még, hogy
a japani birodalmat a bennszülöttek Nipon v. Kiphonnak nevezik, mely név alatt annak egyik fö részét is
értik. Nipon vagy Nip-hon pedig, a külföldi tudósok
véleménye szerént azt teszi: naphon (Sonnenland.
Allgemeine dentsche Real-Encyclopadie. VII. Kötet.
1835.). „Das Japanische Reicb, sogenannt nach dér
Insel Nipon, chinesiscb: Jepon (Land des Lichtes,
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das Land welches gégén Morgen liegt" Ilnutrirter
Handatlas. Heransgegeben von Traugott Bromme.
1862.). A magyar nyelvben alaphangra és alapfogalomra egyezni látszik vele: nagy, minthogy a nap
úgy tűnik elé, mint az égi testek között legnagyobb.
V. ö. NAGY. Vagy ha az egyes hangokat (n és p) értelmezzük, a növés, nevekedés alapja, vagy ha tetszik,
apja, ti., a mely lényegesen mozdítja elé a növést, növekedést a természetben. Hasonlóképen igen jeles külföldi nyelvészek is, pl. a két Heyse is, az árja nyelvcsaládban, pl. a német Sonne, latin tol, görög $Uo$
stb. szókat a szanszkrit ttu gyöktől (mely németül
ám. ertettgen, magyarul t*Uf) származtatják.
NAP, (2), némely szók mellett, sőt öszvetételekben egészen határozókent használtatik ,napon' helyett,
pl. másod nap = másod napon, harmad nap =• harmad napon, minden nap = minden napon, tegnap =
tegnapon, minap «* minapon. A régieknél, pl. a
Tatrosi codczben, mindezek teljes alakban használtatnak. „Másod napon ke(dég) látá János Jézust 6
hozjá jövetté" (János evangyélioma L). „És harmad
napon lőnek menyekezők galileabeli Canaában.'
(Ugyanott II.). „Tegnapon hatod időben (= órában) hagyá meg (=*= el) őtct a hideglelet" (U. o.
IV.). Benigna asszony imakönyvében toldással is:
minden naponnan. így jött szokásba kor ,koron' helyett, pl. mikor, akkor, mindenkor stb. ,mikoron', ,akkoron' ,mindenkoron' helyett
NAP, (3), fn. tt nap-at. Személyragozva az ország nagyobb részében, s ami megkülönböztetés végett is czélszerübb, napám (nem: napom), napod (nem:
napod), napa, tájdivatosan napája, így nevezi a feleség saját férjének anyját, és viszont a férj saját nejének anyját Máskép: anyós. Hasonló viszonyban
áll a házastársakra nézve az ip v. ipa. Minden nap
gyíUOK menyét é» nem ttereti. (Kis Viczay). Ha nádmésböl csinálják it képét (a menyasszony napának),
át is keserll a menyasstonynak. (Pázmán Préd. 251.1.)
Napod nem gondolja, hogy S is csak meny volt. (Km.).
Megoldatnak
meny S napa ellen, és nap
S menye ellen. (Münch. cod. Luk XII.). Valamint az
ap, any, öcs, báty, nén, hasonlóan a nap is tájscokás
szerént toldalék a hangot vészen föl, napa, mit azonban irói nyelvben követni nem kell, nem is szükség,
mert ragozásaiban az égi testet jelentő naptól Agy u
jobbára különbözik.
Igen valószínű, hogy e szó eredetileg anap volb
s egyeredetű és alapértelmü az ona, anya szóval, s talán
annyi mint anya-póüó, minthogy a nap a férjnek vagy
feleségnek valódi anyja lévén, egyszersmind a másik
házastársnak mintegy újonnan fogadott, vagy édes
anyját pótló anyjává leszen. Megegyezik vele a finn
anoppi. Lehet annyi is mint nS-ip. V. ö. ANYA,
EME, NÉ; és IP.
NAPABRONCS, (nap-abroncs) 1. NAPKÖR.
NAPÁLDOZAT, (nap-áldozat) ősz. fa. A napnak lemente, Napáldotaíkor ám. napnyugotkor. Kű-
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lönöeen gömöri és palóci szó. (Hollók Imre, Szeder
Fábián). E szóban: áldotaí, talán rövid volt eredetileg az d, így: oldatot, melynek gyöke ál megegyezik a szinte naplemenetre vonatkozó alkony szónak
gyökével; vagy pedig e kifejezésben: a nap leáldonk,
a nyelvszellem azt akarja kifejezni, hogy a nap áldását elvégzi, áldásos pályáját lefutja.

NAPALKONY, NAPALKONYAT, NAPALKONYODÁS, L ALKONY, ALKONYAT, ALKONYODÁS.
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NAPELLENZŐ, (3), (nap-ellenző) ősz. fa. Oly
eszköz, mely a nap erős, vagy vakító sugarait tőlünk
visszatartja. Különösebben 1) napernyő; L ezt. 2)
Sötétre festett üveg, melynek segítségével, pl. napfogyatkozáskor, a napba nézhetünk.
NAPENYESZET, (nap-enyészet) ősz. fn. 1)
Azon időpont, midőn a főidnek egyik bizonyos félköréről a nap alászáll és eltűnni látszik, máskép : napáldotat, napnyugat, napút (pl. ,napestig' szóban). 2)
A földnek azon része, mely tőlünk a napenyészeti
tájra esik, napnyugot; L NAPNYUGOT, 2).
NAPERNYŐ, (nap-ernyő) ősz. fn. Kézben hordozható kis ernyő, melynek rendeltetése a fejet és
arczot a nap sugarai ellen árnyékban tartani. Czélra
nézve különbözik tőle a hasonló alkotása, de nagyobb alakú esernyő.
NAPESET, NAPEST, (nap-eset v. —est) ősz.
fn. 1. NAPENYÉSZET.
NAPESTIG, (nap-estig) ősz. ih. Azon időpontig, melyen a nap lenyugszik, máskép: napnyugatig.
Tájdivatosau: nepettig. Benigna asszony imakönyvében : napettetiglen.
NÁPÉSZ, 1. NÁPICZ.
NAPESZTENDŐ, (nap-esztendő) ősz. fn. Azon
időszak, melyet a napnak látszólagos körútja szerént
számítunk, a melyet az középszámitással 365 nap, 5
óra, 48 első perez, és 48 másodpercz alatt teszen
meg; különböztetésül a holdettlendS-tíSi, mely rövidebb, és & polgári esztendőtől, mely kerekszámmal
365 napból áll. .Napesztendő' alatt értetik még a január elsejétől december utolsójáig lefolyó év is, különböztetésül a katonai etttendÖWl, mely november
elsejétől a jövő évi október utolsójáig számíttatik.
NAPÉV, (nap-év) ősz. fa. 1. NAPESZTENDÖ.
NAPFÉLJÖVET (nap-fél-jövet) ősz. fa. Időpont, midőn a földgömb bizonyos részén a nap feltűnik, máskép : napkelet, naptámadat.
NAPFÉNY, (nap-fény) ősz. fa. 1) A napnak
magában véve, mint égi testnek világossága, különösen mennyiben ezen világosságot szemeink elől
semmi sem akadályozza, pl. midőn az ég tiszta. Napfényt látni. Stemeit térti a napfény. Még a napfényben it homálgt keret. (Km.). Tübbttör jön hátába napfény mint kenyér. (Km.). Süt a napfény, de a kenyeret
még tem sülheti meg. 2) Átv. ért a felfogó észre vonatkozólag ám. kétség nélküli tudat, melyet semmi
homály nem föd. Napfényre hotni, deríteni valamit.
Alattomot bűnei napfényre jöttek. Világot, mint a napfény. Napfénynél világosabb.

NAPÁLLÁS, (nap-állás) ősz. fa. A látszólagos
napjárásnak azon időszakai, midőn úgy tűnik fel,
mintha a nap, mielőtt megfordul, egy helyben maradna, mi egy év alatt kétszer történik, ú. m. december 21-dike körül, midőn a nappal legrövidebb és
az éj leghoszszabb, és június 21 táján, midőn ellenkezőleg a nappal leghosszabb, és az éj legrövidebb; amaz téli, emez nyári napállásnak neveztetik, s amabban a tél, emebben a nyár kezdődik.
(Solstithun). Másképen: napfordulat v. forduló.
NAPÁLLÁSI, (nap-állási) ősz. mn. Napállásra
vonatkozó, azt illető. Napállári pontok.
NAPBOGÁR, (nap-bogár) ősz. fa. Lásd FÜSKATA.
NAPBÉR, (nap-bér) ősz. fa. Bér, melyet valakinek nap szerént számlált szolgai munkálatáért fizetnek. Kutatok, aratók, gyármunkátok napbére. Máskép : napi bér.
NAPCSILLAGFÉREG, (nap-csillag-féreg) öaz.
fa. Tengeri féreg neme az európai és indiai tengerekben. (Asterias papposa. L.).
NAPCSŐ, (nap-cső) ősz. fa. Festett üvegtt látcső, melylyel a napot nézni és vizsgálni lehet, a nélkül, hogy sugarai a szemeket sértenék. (Helioscop).
NAPDÍJ, (nap-díj) ősz. fn. Bizonyos tiszti vagy
hivatalos szolgálatért járó díj, melyet nap azerént
szabnak meg, és fizetnek. Irodai gyakornokok, orttággyOéii képviselők napdíja. Különbözik tőle a szolgai
munkákra vonatkozó napbér. Szokottabban : napi díj,
napi bér.
NAPEGYENLÍTŐ, (nap-egyenlítő) ősz. fn. L.
EGYENLÍTŐ.
t
NAPÉJEGYEN, (nap-éj-egyen) ősz. fn. A látszólagos napjárásnak azon időpontyai, midőn a napok
és éjek egyenlő nagyságúak, mi kétszer történik évenként, ú. m. mártíus 21-dike körül, midőn a kosjegybe, és sept 21-dike táján, midőn a mérlegjegybe lép
a nap; amaz évrészben a tavasz, emebben az Ősz kezdődvén. Máskép : éjnapegyen.
NAPFOGYÁS, (nap-fogyás) ősz. fn. 1. NAPNAPÉJEGYENI, (nap-éj-egyeui) ősz. mn. Nap- FOGYATKOZÁS.
éjegyenre vonatkozó, azt illető. Napijegyem pontok.
NAPFOGYATKOZÁS, (nap-fogyatkozás) ősz.
Napijegyem időjárás.
fa. Állapot, midőn a nap sugarait a sötét hold eltaNAPELLENZŐ, (1), (nap-ellenző) ősz. fa. Ál- karja szemeink elől, mi akkor történik, ha épen a
talán, ami a nap sugarait akadályozza, hogy valahová nap és a föld közé esik a hold. Teljes napfogyatkosüthessenek, pl. ablakredőny, függöny stb. V. ö. NAP- zás, ha a hold a napot egészen eltakarja; részletes,
ha ez a napnak csak egy részén történik.
ERNYŐ.
46»
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NAPFOGYATKOZAT, (nap-fogyatkozat), lásd
NAPFOGYATKOZÁS.

házi évben a naphavak nem egyenlők. A uaphótól
különbözik a holdhó, mely a hold megújulásától annak
végfogytáig terjed, s a naphónál rövidebb.
NAPFOGYTIG, (nap-fogytig) 1. NAPESTIG.
NAPHÓNAP, (nap-hónap) ősz. fa. 1. NAPHÓ.
NAPFOLT, (nap-folt) ős*, fa. 1) Némely külö-

nítettebb helyek a nap tányérján,melyek a többi fény
NAPHOSSZ, (nap-hossz) ősz. fa. Időszak, mely
közöl foltok gyanánt tűnnek ki. 2) A naptányér ka- a nap fölkelésétől annak lenyugtaig terjed. Júniusban
rimáján látszó, s egyik oldaltól a másikig általmenni a naphosst nálunk csaknem tízenhat óra.
tetsző homályos foltok, melyeknek mozgásából azt
NAPH088ZANT, (nap-hosszant) ősz. ih. Keletkövetkeztetik a csillagászok, hogy a nap is forog től nyugotig, reggeltől estig, égése napon, napon át
saját tengelye körül. 8) Szeplö az emberi test bő- Naphosstant dolgozni. Mondják így ie: naphostssat,
rén, nevezetesen az arczon és kezeken, melyet a mint alant, alatt. V. ö. NAPOTSZAKA.
nyári nap hősége okoz.
NAPHÖ, (nap-hő) 1. NAPHÉV.
NAPFOBDÍTÓ v. —FORDÍTÓ, (nap-fordító)
NAPI, (nap-i) mn. Napra vonatkozó, napra
ősz. fn. Azon képzelt égi kör az úgynevezett éggöm- való, napot illető, akár 1) mint égi testre, akár 2)
bön, melyen tál az állítólagos járása nap nem halad, mint időtartamra értve ; 1. NAPI ÚT, NAPI ÉV,
hanem, mintán azt érintette, ismét visszafordul a Napi oldal, pL valamely háznak napfelőli (délfenapegyenlítő felé, mi évenként kétszer törtéuik, jú- lőli) része. Napi bér, napi díj. Napi etemény. Napi
nius 21-ke körül, midőn a rák jegybe lépett a-nap, s munka. Napi út. Napi lap. Napi paranet. Napi rt»d
c kört máskép rdk-forkor-nek. nevezik (tropicus can- (Tagesordnung). Napi sajtó (Tagespresse). Öazvetévc:
cri) ; és december 21-dike körül, midőn a bakje- egynapi, kétnapi, minapi, mindennapi, ünnepnapi, vagyct érinti, melytől az említett kör neve: bak-fórkor, sárnapi stb.
(tropicus capricorni).
NÁPICZ, (1), mn. tt. nápict-ot. Túl a Danán
ám.
igen
piczin, pindurka (Matics Imre szerént, Pápa
NAPFORDÚLAT v. —FORDULAT, (nap-fordulat) ősz. fa. A napnak visszatérése azon ponttól, vidéki szó) ; nyúlánk, idétlen (Lévai László szerént
melyet délszak vagy éjszak felé az úgynevezett állat- Kemcncsali szó) ; kisded, sorvadt termetű (Beké gyűjkörön látszólag legmeszszebb tett, valamint azon idő- teménye szerént); fölötte kicsin, piczurka (Horváth
pont, melyben ezen visszatérés kezdődik. Nyári nap- Zsigmond szerént, Balatonmclléki szó). Napiét gyérét,
fordulói, mely június 21-dike körül áll be s mely- nápict ember. E szónak icz képzője kicsinyítésre mulyel a nyár kezdődik. Téli napfordulat, mely decem- tat ; vagy talán öszve van téve na és pici, (piczi) szókber 21-dike körül veszi kezdetét, s melytől a telet | ból; t. i. mint őszvetett és megrövidített szó , s ám.
nagyon picii; mert túl a Dunán nagyon helyett mondszámítják.
NAPFORDULÓ v. —FORDULÓ, (nap-for- ják naon, melyből rövidítéssel keletkezhetett nán, s
végre na. V. ö. NÁPISZUSZI.
duló) 1. NAPFORDÚLAT.
NÁPICZ, (2), fa. tt. nápict-ot. Növénynem a
NAPFORGÁS, (nap-forgás) ősz. fn. A napnak
háromhímepek
seregéből és kétanyások rendéből;
látszatos mozgása, keringése, melyet a föld körül és
csészéje két virágú; polyvája kettő, fénylő ; bokrétájáaz állatkörön tesz.
nak ondója mindenik virágon kettő, vagy kalásztalan,
NAPFÜVE, (nap-füve) ősz. fa. 1. KUNKOR.
vagy tövön kalászos; virágzása bugás. (Aira). Fajai:
NAPGOLYÓ, (nap-golyó) ősz. fa. A napnak
!
vízi, gyepi, vanyiga, hegyi, bérest, szürke, kUeeleti,
golyóalaku teste.
! szeafünápics.
NAPGÓRCSÖ, (nap-gór-cső) ősz. fn. Nagyító;
NAPIGVALÓ, (napig-való) ősz. mn. Egy napig
üveg a nap szemlélésére.
tartó, egynapi, egynapos. (Ephemer).
NAPHANYATLÁS, (nap-hanyatlás) ősz. fn. A l
NAPIRNOK, (nap-irnok) ősz. fa. írnok valamely
napnak azon mozgási állapota, midőn nyűgöt felé ! igazgató, törvénykezési, pénzügyi stb. hivatalban,
közeledni s alászállani látszik.
' kinek nem általános évi, hanem csak naponként kiNAPHASADAS, (nap-hasadás) ősz. fn. Azon I szabott díja van. Máskép : napdijnok, vagy csak :
időpont, midőn az éji sötétség szűnni, a hajnal pi- i díjnak. (Diurnista).
rulni és a nap feltűnni kezd. Szorosb ért. különböz- !
NÁPISZUSZI, (nápi-szuszi) ősz. mn. Szatmártetésfil a hajnalhasadástól, a nap sugarainak első megyei tájszólás szerént ám. alamuszi, szuszma. E je:
szétlövelése.
leütésből azt gyaníthatni, hogy a napi talán ám. lápi,
NAPHÉV, (nap-hév) ősz. fű. A nap sugarainak röviden lapi, azaz meglapuló, magát meghúzó, minélégető, izzasztó melegsége. Nyári naphév.
fogva a nápicz nem csupán hangra, hanem értelemre
NAPHÓ, (nap-hó) ősz. fn. Hónap, mely a nap- is rokon hozzá. Hogy az l és n hangszervi rokonsáesztendőnek egy tizenketted részét teszi, ha t. i. a nap- guk miatt néha fölcseréltetnek, tanúsítják a lom, ndm,
esztendőt tizenkét egyforma időszakra osztjuk, egyre a hivó le ! és ne ! a Lándor és Nándor stb.
egyre esik harmiucz nap, tíz óra, huszonkilencz
NAPJÁBAN, (uap-ja-ban) ih. Egy nap folytáperez, és négy raásodpercz. Egyébiránt a polgári és egy- : bán, ínig egy nap tart. Napjában háromszor enni
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Napjában ti» labdactot bevenni. Napjában tiemser is kimegy. Ellentéte, nem : éjében, hanem éjenként. V. 6.
NAPONTA.
NAPJÁRÁS, (nap-járás) ősz. fn. Lásd : NAPFORGÁS.
NAPJÖVET, (nap-jövet) ősz. fa. Azon reggeD
időszak, midőn a nap feljön; napkelet, naptámadat.
NAPKÁSA, (nap-kása) ősz. fn. L. GYÖNGYKÖMAG.
NAPKELÉS, (nap-kelés) ősz. fn. A napnak a
latkor színére feltűnése.
NAPKELET, (nap-kelet) ősz. fn. Legszokóttabb
nevezete azon időpontnak, melyben a nap tányéra a
bajnalos ég látkörére felbukik. Továbbá jelenti az
égnek azon táját, hol ez történni szokott. Nyári napkelet, az északhoz közelebb álló égtájék; téli napkelet, a délhez közelebb Ipvö égtájék. Ellentéte : napnyugat. Széles és alkalmazott ért. napkeletnek mondatik azon földtáj, mely bizonyos helyre nézve kelet
felé esik. Mi európaiak így nevezzük Ázsiának közép és déli részeit, melyek Európa felé néznek, valamint Európának Ázsiával határos tartományait, különösen Törökországot is. Röviden : kdét.
NAPKELETI, (nap-keleti) ősz. mn. Napkeletre
vonatkozó, abboz tartozó, onnan való, azt illető stb.
Napkeleti szél. Napkeleti tartományok, népek. Napkeleti
bőiének, kik kelet felől jöttek megnézni és imádni a
kisded Jézust. Napkeleti szokatok. V. ö. NAPKELET.
" NAPKELETILEG, (nap-keletileg) ősz. ih. Napkeletiek módjára, mint a keleti tartományokban lakó
népek szoktak. Napkeletüeg öltözködni, élni.
NAPKOR, falu Szabolcs m.; helyr. Napkor-ra,
—ön, —ról.
NAPKÖNYV, (nap-könyv), szokottabban lásd :
NAPLÓ.
NAPKÖR, (nap-kör) ősz. fa. 1) A napnak, mint
kerckalakn égi testnek kerülete. 2) Kör az égen, melyet a nap látszólag év alatt megfut, nevezetesen az
úgynevezett állatkSr, melynek tizenkét jegyeit bejárni
látszik. 3) Az ég nagy üregének azon kerülete, melyet a nap a hozzátartozó bolygócsillagokkal együtt
elfoglal. (Systema solarc). 4) A csillag- és földtanban
mindazon képzelt körök, melyek az egyenlítővel párhuzamosak. (Circuli diurnij.
NAPKÖZ, (nap-köz) ősz. fű. Időköz, napkelettől
napnyugotig; nappali idő. A ben ragon kívül alig
vészen föl mást Napközben nem mutatja magát, csak
napnyugat után.
NAPKÖZBEN, (nap-közben) ősz. ib. L. NAPKÖZ alatt
NAPKÖZEL, (nap-közei) ősz. fn. A cuillagtauban
a bolygócsillagnak azon helyzeti pontja, melyen akkor van, midőn a naphoz legközelebb ér. (Perihelium).
Ellentéte : naptáv.
NAPLEMENET, (nap-le-mcnet) ősz. fű. Lásd :
NAPNYUGOT,NAPÁLDOZAT.
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NAPLESI, (nap-lesi) ősz. mn. Gúnyos neve az
oly embernek, ki naphosszán! semmit'sem tesz , s a
napot csak azért lesi, hogy tudja, mikor van iit az
ebéd vagy vacsora ideje; máskép : naplopó, léhütö,
ingyenkórász.
NAPLÓ, (nap-ol-ó) fa. tt. napló-t. 1) Ki egy
vagy több napot vesztegelve, vagy bizonyos czélból
tölt el valahol. V. ö. NAPOL. 2) Jegyzőkönyv, melybe valaki az érdekes, vagy legalább azoknak látszó
eseményeket, továbbá saját észrevételeit, tetteit stb.,
napról napra fölírja. Úti, háti, gazdasági, titzti napló.
„Napló a szív, hova, anélkül, hogy tudnók, életünk
minden órája beírja megjegyzéseit" (B. Eötvös József). Helyesen használják hirlapi czímül is, minthogy
a hírlapok kitűzött feladata a kornak mintegy naponkénti eseményeit időről időre tudatni az illető olvasókkal. 3) Kereskedőknél stb. első följegyzési könyv.
NAPLÓKÖNYV, (napló-könyv) ősz. fa. Lásd :
NAPLÓ, 2), 3).
NAPLOPÁS, (nap-lopás) ősz. fn. Henyeség, a
napnak henyélve töltése. V. ö. NAPLOPÓ.
NAPLOPÓ, (nap-lopó) ősz. mn. és fa. Ki a napokat henyélve tölti. Ilyenről mondják, hogy lopja
az időt, vagy, hogy úgy bánik az idővel, mintha lopta
volna, azaz, meg nem becsüli, vesztegeti; máskép :
naplesi. Dologra vitetve : naplopással járó. Naplopó
élet.
NAPLÓS, (nap-ol-ó-os) fn. tt naplós-t, tb. — ok.
Személy , ki a naplóval (naplóköny wel) foglalkodik,
az egyes tételeket abba írja, igtatja. Kereskedelmi
műszó.
NAPLÓZ, (nap-ol-ó-oz) áth. m. naplóz-tam,
—tál, —ott. A naplókönyvvel foglalkodik, abba az
egyes tételeket beírja. V. ö. NAPLÓS. •
NAPMÉRÖ, (nap-mérő) ősz. fa. Égmértani eszköz, melylyel a napnak látszólagos átmérőjét meghatározzák.

NAPNYUGAT, NAPNYUGATI, 1. NAPNYUGOT, NAPNYUGOTI és NYŰGÖT.
NAPNYUGOT, (nap-nyugot) ősz. fa. 1) Azon
időpont, melyben a földnek bizonyos látköréről eltűnik a nap ; máskép : napenyészet, naplemenet, napáldozat, napest. 2) Az égnek azon tája, hol a nap a
látkörről letüuni látszik. Nyári napnyugat, mely az
éjszakhoz közelebb van, téli napnyugot, mely a délszakhoz áll közelebb. 3) Széles foldgömbtani ért. a
földnek azon féloldala, mely az első délkörtől nyűgöt felé fekszik. 4) Bizonyos helyhez, vagy vidékhez
alkalmazott irányban véve a földnek és égnek azon
oldala, mely felől a nap az illető helyet elhagyja,
pl. Magyarországra nézve Ausztria és Morvaország
napnyugotra feküsznek. „Mond vala ke(dég) a gyülekezeteknek: mikor látandjátok a ködnek napnyugat
felöl költét." (Tatrosi codex. Lukács XII.). Rövidebben vagy egyszerűen : nyűgöt.
NAPNYUGOTI, (nap-nyugoti) ősz. mn. Napnyugotra vonatkozó, onnan eredő, oda tartozó, ott
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levő stb. Napnyugoti égtáj, szelek. Napnyugoti oldala
valamely hegynek. Napnyugoti indiai tenger. Napnyugoti népek. Használtatik egyszerűen is: nyugati. Midőn főnévül áll a mondatban, jelent lakosokat, népeket, kik bevett értelemben bizonyos nyugoti tartományban laknak. A székelyeknél hallhatni így is:
napnyugvti.
NAPNYÜGOTIAS, (nap-nyugotías) ősz. mn.
Napnyugoti népek szokása, módja szerint való. Napnyugatias divatok, Mötékek, életmód.
NAPNYUGOTILAG, (nap-nyugotilag) ősz. ih.
Napnyugoti népek módja, szokása szerént
NAPNYUGVÁS, (nap-nyugvás) ősz. fn. Napiémenés, napáldozás.
NAPOL, (nap-ol) önh. m. napol-t. Valahol, és
bizonyos végből eltölt! a napot, pl. a régi vármegyei
intézkedés szerént a beparancsolt vontutók napoltak,
midőn három-négy napig vesztegeltek a megyei udvaron. Képzésre olyan, mint delel, telel, nyaral, pl. a
csorda a kút mellett delel; a juhok az akolban telelnek; a nagy urak a fürdőkben, mezei lakokban nyaralnak. El igekötővel áthatólag használtatik, s ám.
egy vagy több nappal későbbre halaszt valamit Elnapolni át UtkSseíet, a szavazást.
NAPOLÓ, (nap-ol-ó) fn. tt napoló-t. Személy,
kinek egy vagy több napon által valahol, s bizonyos
végből vesztegelnie, várakoznia kell. tgy neveztettek
a régi vármegyei rendszerben a megyeháznál tanyázott előfogatos jobbágyok. Kttlönböztetésfil v. ö.
NAPLÓ.
NÁPOLY, fn. tt. Nápoly-t. 1) Az olasz királyság egyik tartománya a déli részen. 2) Ugyanezen
tartomány fővárosa; helyr. Nápoly-ba, —bán, —ból.
NÁPOLYI, (nápoly-i) mn. tt ndpolyi-t, tb.
—ok. Nápolyból való, oda tartozó, ott lakó, arra
vonatkozó stb. Nápolyi díszlovak. Nápolyi szigetek,
tartományok, hegyek. V. ö. NÁPOLY.
NÁPOLYORSZÁG, 1. NÁPOLY, 1).
NAPONKÉNT, (napon-ként) ősz. ih. Naprólnapra, bizonyos számú napok mindenikén, egyik napon úgy, mint a másikon. Napnoként ötven emberre
fotni. A katonáknak naponként két font kenyér jár.
Naponként templomba járni. A régieknél igen gyakran: naponkéd. „Naponkéd nállatok ülök vala az
templomban." (Régi magyar Passió. Toldy F. kiadása 10. L). Kfilönböztetés végett v. ö. NAPONNAN,
NAPONTA.
NAPONKÉNTI, (uap-on-kéntí) mn. Naponként való, létező, kimért, kiszabott stb. A fiukat naponkénti tanúidéra sürgetni. Naponkénti figetéte tit
krajctár. Naponkénti látogatása a stinháznak.
NAPONNAN, (nap-on-n-an) ih. Megfelel e kérdésre mikor t Ellentéte: éjjel vagy éjennen v. éjenle.
Jelentése: azon időben, melyet napnak v. nappalnak
nevezünk, röviden : nappal. Különbözik tőle : naponként, mely elszámláló jelentésű és mindig több napot
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teszen föl. Hasonló képzésück: éjennen, éjjeli időben,
és estennen v. tájdivatosan eitenden, esti időben. Mind
ezeknek eredeti egyszerű alakjok: napon, éjen, ette*,
épen úgy, mint télen, nyáron, régen, hajdan, és így »
nan nen csak toldalék. „Minden naponnan" Bcnigna
asszony imakönyvében ám. minden napon.
NAPONNAT, (nap-on-n-at), 1. NAPONNAN.
NAPONSÜLT, (napon-sült) ősz. mn. Tré&»
népnyelven mondják marhaganajról, mely a napon
megszáradt. Naponsülí máié, lepény.
NAPONTA, (nap-on-ta) ih. £ szó nyelvhasonUt
szerént rokon a régente, hajdanla, ifjonta időhatárzókhoz, s megfelel e kérdésre, mikor t tehát ám. naponnan, vagy nappal, pl. naponta dolgotni kell, éjjtl
pedig, vagy ejente pihenni. Ennél fogva hibásan hvapózott el azon szokás még az irói nyelvben is, mely
szerént ezen értelemben használtatik: ' naponkint,
mert valamint a régente éa hajdanta nem ezt testi:
régenként, hajdanként, hanem régi idöbeu, hajdani
időben, hasonlóan naponta ám. nappali időben. Lisd
NAPONNAN. Szintén, midőn azt mondjuk valakiről,
hogy ifjanta szép ember volt, nem ezt akarjuk értetni, ifjúként, hanem, midőn ifjú volt, fiatal koriban. A naponta vagy ifjonta, hasonlatára alkotvák
a székelyeknél ezek is: lednyta, azaz leány korában,
mikor leány volt, legényte = legénykorában; fUenít
v. fövenfe, azaz zsenge fű korában, zöldében, pl. «
téli takarmánynak valót már fuentc megetették.
NAPÓRA, (nap-óra) ősz. fn. Eszköz, mely a
nappali órákat a sütő nap sugarai által meghatározza. Ennek készítésében lényeges kellék a helybeli délvonalt pontosan eltalálni A napórának lapja
több részre osztatík, s rajta ás időt a kellően felállított mutatónak árnyéka tűnteti ki, mely a nap baladása szerént tovább-tovább mozdul. „Minden ember
napóra, melyet árnyéka megkerül." (B. Eötvös J.).
NAPOS, (nap-os) mn. tt napos-t, v. — át, tb.
—ok. 1) Oly nappali időről mondják, melyen a nap
sugarai bizonyos helyre világolnak, vagy, mint mondani szokás, sütnek. Dectemlerben kévét napos idő
van. 2) Mint életkori vagy tartóssági mértékre vonatkozó jelent egy vagy több napig élőt, tartót 2Yt
napos gyermek, ki tíz nap előtt született. Három napos eső. Öt napos szél. Harminc* napos hónapok. 3)
Mondják akármiféle szolgálattevő személyről, ki többed magával felváltva bizonyos napon működik. Napos káplár. NStestvérei közVtt ma ö a napos a konyhában. A népmesében napos, holdat lovak alatt olyakát értenek, melyeken nap és holdalakd foltok
voltának. Különböztetésűl v. ö. NAPL
NAPOT ESTIG, régies; sajátlag ám. napolt
estig v. Napon át estig, a Tatrosi codexben: mend e
napot estig (tota die). V. ö. NAPOTSZAKA.
NAPOTHOSSZÁBAN atn. egész napon. Éjt
napothosszában (pl. Vörösmartynál) ám. egész éjen és
napon által. V. ö. NAPOTSZAKA.
NAPOTSZAKA, (napot-uzaka) ősz. ih. Egéu
napon által. Napotszaka vártam 6t, de nem jlítt. £1-
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éjlttaka; képzésre rokonai: teletsnaka, hetelazaica, nyaratuaka. Ha ezen hatánókat összehasonlítjuk a következükkel: idétt, elemezve, idén-t, honnatt v. honnal, elemezve, konnan-t, onnatt v. ónnal,
elemezve: onnan-l; innell o. ionét, el. innen-l; alatt
el. alan-l; honstatt el. honstan-t; hanyatt el. hany-ant
stb. aion okszerű véleményre jövőnk, hogy azok is
napont, éjenl, telent, hetmt, nyarant voltak eredetileg,
aminthogy naponta, éjente önmagukban is divatosak,
s ezekből lett: napolt, éjett, hetett, telelt, nyarait, s
egyszerű (-vei: napot, hetet, telet, nyarat, épen úgy
mint hóimat, onnat, innét, hosistat (pl. fekszik), az
éjét helyett pedig röviden lett éjt. E szerént az eredeti alakok ezek volnának: napontstaka, éjenttzalea, hetenttaka, telentstaka, nyarantstaka. Az sem alaptalan
vélemény, hogy az át ét ragok- vagy képzőkben az idő
szó lappang; ide mutat, elsőben, hogy az imént érintett szók után ftaka, mint látszik, birtokragos szó
következik; továbbá, hogy ezen szók mind időszakra
vonatkoznak; e szerént napotszaka volna = napidSgsoto, éjtszaka = éjidöttaka, teletszaka = tétidöaaka, stb. Hasonló: éjt napot hotsiában (Vöröamartyn&l), melyben a ,hosszában' szinte birtokragos szó,
és teljesen csak éjidö, napidS hosszában bonczolással
lehet elemezni és igazolni. Eléjön a Nádorcodexben:
napot étiig ám. napon át estig.
NAPOZ, (nap-oz) áth. m. napot-tam, —tál,
—ott, pár. —*. Valamit napról-napra halaszt, leginkább el igekötővel basználtatik. Etnapotni a» adóiság lefitetétét. Elnapotni a csatát. V. ö. NAPOL.
NAPÖLÖ, (nap-ölő) ősz. mn. Haszontalan benye ember, ki a napot hiába tölti, naplopó, naplesi,
léhütő.
NAPPAL, (nap val ih. és fa. 1) Azon időben,
mely alatt a nap látkörünkön fenvan. Ellentéte: éjjel,
Nappal dolgotni, éjjel alunni. A bagoly nappal alstik,
éjjel virrattt. Éjjel nappal ám. mindig, folyvást. Éjjel
nappal gyStrí St a lelkiismeret. 2) Rülönböztetéa végett az égi testet jelentő nap szótól használtatik fűnévül is, amidőn tárgy esete: nappal-1, többese: —ok;
főképen személyes névmással, pl. te éjjelem, te nappalom. Stamorú nappalai voltak. Azonban fölveszen
némely más ragokat és képzőket is, pl. nappalra,
nappalig, nappali.
NAPPALI, (nap-val-i) mn. tt nappali-t, tb.
—ok. Ami nappal történik, létezik, nappalra vonatkozik stb. Nappali foglalatosságok. Nappali órák.
Nappali idő. Nappali szoba, melyben nappal tartózkodunk. Nappali bagoly. Nappali fény. Nappali réttegét, éjeli rémület. (Km.).
NAPPALLIK, (uap-val-al'ik) személytelen k.
m. nappatt-ott, htn. —ani. A nap növekedőben van.
Máskép: nappalodik, mint hajnallik, hajnaiodik, pitymallik, pitymalodik.
NAPPALODIK, (nap-val-od-ik) személytelen k.
m. nappalod-oU, htn. —ni. L. NAPPALLIK.
NAPPALOZ, (nap-val-oz) öuh. m. nappalotlam, —tál, —ott, pár. —z. A napot valahol tölti,

vagy szokta tölteni. A stábod ég alatt, át uíctdkon
nappalomi. Kávéházban nappalos, kocsmában éjjelen.
NAPPÁLYA, (nap-pálya) ősz. fa. Azon képzelt
körit, melyet a nap egy év alatt megjárni látszik,
mely az éggolyón állatkor-nek. v. (arför-nek (ecliptica) neveztetik. L. BÁRKOR. '
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NAPPÉNZ, (nap-pénz) ősz. fn. 1. NAPBÉR,
NAPDÍJ.
NAPPILLE, (nap-pille) ősz fa. Altalán azon
pillék, melyek nappal szállonganak, éjjel pedig nyugosznak ; különböztetésül azon pilléktől, melyek éjjeli időben röpdösnek.
NAPRÁD, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Naprád-ra, —ön, —ról.
NAPRAFORGÓ, (napra-forgó) ősz. fa. Növényfaj a napvirágok neméből, melynek minden levelei
szivdedek, bárom inasak; kocsányai a fészek felé
vastagodók ; virágai bókolók ; szára vastag, taplósbélü ; gyökere egy nyári; (Helianthns annuus). Köznépies néven máskép : tányérvirág ; növénytani egész
neve: napraforgó napvirág. V. ö. NAPYIRÁG.
NAPRÁGY, falu Gömőr m.; helyr. Naprágy-ra,
—ön, —ról.

NAPRANÉZŐ, (napra-néző) ősz. fa. Lásd
KUNKOR.
NAPRATARTÓ, (napra-tartó) ősz. fa. Lásd
NAPERNYŐ.
NAPRÁTFA, falu Szála m.; helyr. Naprdífára, —n, —ról.
NAPRENDSZER, (nap-rend-szer) ősz. fa. Több
világtesteknek azon szoros viszonya, melynél fogva,
bizonyos törvények szerént egy más világtest, mint
középpont körül forognak, s attól fényt v. világosságot
és meleget nyernek. A mi naprendszerűnkhöz következő föbolygók tartoznak : Merkúr, Vénusz, Tellusz,
Marsz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz. Ezek közvetlenül a nap körül forognak, melyek közöl ismét némelyeknek saját darabontjaik vannak, mint földünknek
a hold stb.
NAPSÁG, (nap-ság) fa. és ih. Mint főnév távolító és határvető ragokkal van divatban; napiágtól,
ám. bizonyos naptól, pl. ét napiágtól fogva = a
mai naptól kezdve. „A napságtól fogva azért gondolták, hogy megölnék ötét." (János év. XI.). „A
napságtól fogva oly ergalmas, kezde lenni." (Debr.
Legendáskönyv). Továbbá: napiágig. „S még nem
jött vissza ez napságig.* (Székely népmese.'Kriza J.
gyűjt). Határozóként mai naptág kifejezésben ám.
mai napon; mai v. mostani időben. Molnár A. megjegyzése szerént ám. in diet, tehát határozó értelemmel is bírt napról napra helyett
NAPSÖTÉTÜLÉS, (nap-sötétülés) 1. NAPFOGYATKOZÁS.
NAPSUGÁR, (nap-sugár) ősz. fa. A napból,
mint világtestből kivillanó, s bámulatos sebességű,
melegítő és világító finom test, mely néha úgy látszik, mintha igen vékony fonalakban ragyogna szét.
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NAPSZÁLLAT, (nap-szállat) ősz. fn. 1. NAPNYUGOT. 1)
NAPSZÁLLTAKOR v. —KORON, (nap-szállta-kor T. —koron) ősz. ih. Midőn a nap leszállóit,
lenyugodott.
NAPSZÁM, (nap-szám) ősz. fa. 1) Naponként
felvállalt, vagy kiszabott munka, melynek bérét nap
szerént határozzák meg. Napszámban dolgozni, lapszámra fogadni a munkásokat. 1) Azon bér, melyet
napi munkáért fizetnek. Esténként kifizetni a napszámot. Lehúzni a napszámból, fölverni a napszámot.
NAPSZÁMOS, (nap-számos) ősz. fa. Oly munkás, kit nem nagyobb időre, és általános béren, hanem naponként meghatározott fizetésért fogadnak,
kinek szolgálati ideje mindennap kitelik. A kömívesek
mellett dolgozó napszámosok. Kapálásra napszámosokat fogadni.
NAPSZÁMPÉNZ , (nap-szám-pénz) ősz. fn.
Pénz vagy bér, melyet a napszámosnak fizetnek. V.
ö. NAPSZÁMOS.
NAPSZÍN, (nap-szin) ősz. fa. A napnak világító
fényessége. Átv. ért. a napéhoz hasonló szín, fényes
szín, mint a napé. „ Szent Sófia asszonynak ez láthás
miatt napszínbe változék ö orczája, úgyhogy Adrianős, és mind az ö vele való népek úgy alitják vala,
hogy asszony isten volna." (Nádor-codex. 634. 1.).
NAPSZÚRÁS v. — SZÚRÁS, (nap-szúrás) ősz.
fa. 1) A nap sugarainak égetése meleg nyári napokon. 2) Betegség neme, melyet az égető napsugarak
okoznak, midőn tűzök a födetlen fejet általjárja.
Napstwásban meghalni.
NAPTÁMADAT, (nap-támadat) ősz. fa. Lásd :
NAPKELET. Eléjön a Bécsi codexben, Benigna aszszony imakönyvében stb.
NAPTÁNYÉR, (nap-tányér) ősz. fn. A napnak
úgy látszó alakja, mintha tányér volna.
NAPTÁR, (nap-tár) ősz, fn. Könyv, melyben
egy vagy több évnyi időszak hónapokra, hetekre és
napokra osztva, az előforduló vasárnapokkal, ünnepekkel, holdváltozatokkal, s egyéb időre és időjárásra
vonatkozó dolgokkal főijegyeztetik , hogy a polgári
és egyházi élet ügyeiben némi utasításul és emlékcztetésfil szolgáljon. Régi s általán bevett idegen
neve : kakndáriom. Gergely-féle naptár, mely az év
napjainak sorozatát a 16-ik században behozott kiigazítás szerént adja elé. Görög vagy ó naptár, mely
a rómaihoz képest az új évet tizenkét nappal későbben kezdi. T. i. Július Caesar idejében, Krisztus születése előtt 46 évvel, a régi római naptár akként igazittatott ki, hogy három egymásután következő év
365 napból álljon és egyenlő legyen, a negyedik pedig 366 napot foglaljon magában, s így ez szökő év
lett; miáltal az égi napnak egész éve egyre-másra
365'/4 idő-napottett. Azonban az akkori számítás alkalmával az év hoszsza 365 napon túl nem egész 6
óra, hanem csak 5 óra, 48 nagy, és 504/5 kis perez,
vagyis 6 óránál 11 nagy, 9 '/s kis percssczel kisebb volt.

Ezen évi különbözet 128 év alatt egy egész napot,
és 1300 év alatt 10 napot tett, úgy hogy Kr. sz. a.
az 1300-ik évben a tavaszi éjnapegyen (tavasz kezdete), nem a római szeréntí mártíus 21-dikére esett,
mint a régi római naptár megigazitásakor, hanem mártíus 11-kére. A római vagy júliusi naptár
ezen hibáját teljes bizonyossággal csak a XVI. században vették észre, mikor is elvégre XIEt. Gergely
pápa 1582-ben, különösebben Lilius, Clavius és Dante
segítségével azon hibát kiigazította , s ennek következtében , hogy a többek közt a tavaszi éjnapegyen
ismét martina 21-dikére essék, az 1582. évből 10
nap kihagyatott, s különösen október 4-ike után mindjárt október 16-dike számíttatott; s a további kellő
számítások is eleve megállapíttattak, melyek ezerént
az év hossza 36597/400 napra tétetett, mely csak
21 kisperczczel nagyobb, mint a föntebb!, mely egy
egész napot csak 4082 év múlva fogna tenni. Ezek
szerént a régi Július-féle időszámlálás néhány nappal
későbbre érik a Gergely-félénél, ú. m. 1583-tól
1699-ig 10, 1700-tól 1799-ig 11 nappal, és 1800tól 1899-ig 12 nappal. Ezen kiigazított naptár divatos az egész római catholikus és protestáns világban,
a görög-oroszok kivételével, kik még eddig a régi
római kalendáriumot használják. Mindjárt 1582-ben
elfogadták azt Olasz-, Spanyolországban és Portugáliában, azonnal a pápai bulla megjelenésekor; Francziaországban pedig néhány hóval később. Svájczban
és Havasalföldön 1583-ban, Lengyelországban 1586ban, Magyarországon 1587-ben, a protestáns Némethonban csak 1700-ban, Angolországban még később,
ú. m. 1752-ben, és Svédországban 1753-ban.
Magyarul írott igen régi (146G. évből szóló)
naptárunk a Tatrosi vagy Müncheni codex elején
lévő, melyről azt mondja Jászay, hogy „nemcsak
azért nevezetes, mert legelső, melyet magyar nyelven a régi korból elémutatni tudunk, de mert teljes
is." Sok szent magyarított neveit'itt már feltaláljak,
mint: Adorján, Ágoston, Ágotha (asszony, szűz), Antal, Balázs, Damokos v. Domokos, Elssébet és Erssébet, Estván, Emre (Imre), Gellérd, Gergely, György,
Rótta és Hilona, Jakab, János, József, Kálmán, Kelemen, Kolos (szűz, Scholastíca), Kozma, László, L5rincz, Lukács, Margit, Máté, Matias, Miklós, Pál stb.
stb. Különösebben feltűnő ünnepek : Urunk környékezele (körfllmetéltetése) napja, Vízkereszt napja, SsSi
Mária tisztólatja (Gyertyaszentelő Boldogasszony),
Mária születeti (Kisasszony napja, sept. 8.), Mendszent napja, Úrnak selUetete (Karácson). ,Husvét( és
,pünkösd' semmi néven nem jön elé. A hónapok nevei
latinok: Jannarins, Febrnarius, Március (így) stb. Ai
1506-diki magyar főiskola imakönyvében (a Tudományos Gyűjteménynek 1835-ik évi VI. kötetében
közölte Horváth I.) már megvannak az akkori nevezetesebb keresztény ünnnepekről nevezett hónapnevek ú. m. Boldogasszony hava, BSjlelo hava stb.
Ezek közt a Boldogasszony, Kisasszony és Mindszent
ünnepek nem esnek ugyan a rolók nevezett hóna-
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pókra, „miólta (úgymond Walther László az 1840diki .Honmfivész* I. k. 228. és következő lapjain)
éveinket Kis karácsontói vagyis Krisitus körülmetéltetésének ünnepétől kezdjük, de beléjök estek igenis
akkor, midőn még a magyar keresztény a Krisztus
születésével (Nagykarácsonnal) kezdette éveit;" e
szerént volt december 25-ikétől január 25'-ikéig a
régi Karácson hava, innen február vége felé Boldogasszony hava, a midőn tehát Gyertyaszentelő boldog asszony napja (február 2-ika) azon hóba esett;
így Kisasszony és Mindszent napja is az előbbi hónapokban állottak. Azonban a fónnebbi 1466-iki
naptárbeli év már ,Úr körayekezete' napjától kezdődik s a hónapok nevei még latinok. Tehát úgy látszik, mintha a naptárak azon korban nem voltak
volna teljesen egyező szabályok szerint szerkesztve.
Tudtunkra későbben Erdősi (Sylvester) ajánlotta első
a tütlS, tárnái, télharmadhó stb., vagy pedig: el«S-,
mátod-, harmadhó stb. nevezeteket; amazokat a mai
korban némi változtatással Kimoss Endre, emezeket
pedig Fogarasi János kezdette divatba hozni. A hivatalos okiratokban leginkább az finnepekről és
szentekről vett nevezetek divatoznak, a közéletben
pedig a latinok. A naptárra vonatkozó közmondások
is még a,kalendariom' szót használják, például, minthogy a naptárban időjóslatok is foglaltatnak, innen,
ki bizonyos testbajokban szenvedvén, az időváltozást
előre érzi, azt mondják róla, hogy kalendárioma van ;
vagy, aki az innep- és névnapokat emlékezetében
tartja, US kahndáriom-tnk hívjak.

világnál. Napvilágra hotni valamit, ám. köztudomásra, közszemléletre. 2) A szélesért, vett napok,
azaz, álló csillagok öszvege. 3) Egyes nap rendszere. L. NAPRENDSZER.
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NAPVIRÁG, (nap-virág) ősz. fn. Növénynem,
az együttnemzők seregéből és nős-szüzek rendéből;
vaczka lapos, polyvás; fészke pikkelyei fődelékesek,
berzedtek; bóbitája kétpolyva, lehulló; virága sárga,
sugaras, (helianthus, görög szó; helios ám. nap és
anthos ám. virág). Különbözik tőle: napranétS (heliotropium). Nálunk ismertebb fajai: napraforgó,
napvirág (helianthus annuns), erietóka napvirág (bel.
tuberosus, francziánl: topinambour és poire-de-terre) stb.
NÁRAI v. NARAJ, falu Vas m.; helyr. Kárai-ba v. Náraj-ba, —bán, —ból.

NARANCS, fn. tt naranct-ot, harm. szr. —a.
Aranysárga almafaj, mely a czitromalmák neméhez
tartozik, s melegebb éghajlat alatt tenyészik. Az
arab nyelvben narands v. narang, (honnan a törökben
és persában eléjön: narinds), másképen persául:
parandt, páránk, narank, tőrökül meg turunds ;
alma), amazokból származtatják a nyelvészek (Heyse,
a közép latin arangia vagy auranlia, olasz aráneia, arancio, venécziai naranza, spanyol naranja,
franczia orange szókat. Az dj latinban : pomum aurantinm (= arany alma, Goldapfel), öszvébbhúzva
olaszul: pomarancia, németül ifbmerante. Kétségtelen,
hogy e szót eleink közvetlenül e nyelvek valamelyikéből vették által. Naranet it keterü, ha nagyon faNAPTALAN, (nap-talan) mn. tt naptalan-t, tb. csórják. (Km.).
—ok. Nap nélkül való, midőn a nap nem süt, nem
NARANCSÁG, (narancs-ág) ősz. fn. Narancsfávilágít Naptalan idő.
nak ága.
NAPTÁV, NAPTÁVOL, (nap-íáv v. —távol)
NARANCSALMA, (narancs-alma) ősz. fn. L.
ősz. fn. Valamely bolygónak legnagyobb távolsága
NARANCS.
a naptól. (Aphelium).
NARANCSFA, (narancs-fa) ősz. fn. Aczitromfák
NAPTÉRÍTŐ, (nap-térítő) ősz. fn. 1. FÓRKOR.
neméhez tartozó s melegebb, különösen Európa déli
NAPTEST, (nap-test) ősz. fn. A napnak tö- tartományaiban tenyésző fa. (Citrus aurantium.) „Az
mege.
ember narancsfához hasonló, mely gyümölcsöt s viNAPTON, (nap-t-on) ih. Nyomatékul öszvetéve rágokat egyszerre hord ágain. Ki ifjú korának lelkebasználtatik: napion nappal, napion napotnaka, az- sedését s melegebb érzelmeit elveszte, s kit az élet
az, egész, teljes napon; a napnak folyton folyó poesise egészen elhagyott, attól ne várjon senki hasznos vagy nagyszerű tetteket" (B. Eötvös József).
ideje alatt
NARANCSHAL, (narancs-hal) ősz. fn. Halnem,
NAPÚT, (nap-dt) ősz. fn. Azon körvonal, melyet a nap egy év alatt látszólag bejár, mely más- melynek feje elül tompa, mintha elvágták volna.
kép állat v. barkörnek neveztetik, nappálya (Eclip- (Coryphaena. L.).
tíca). V. ö. NAPKÖR.
NARANCSHÁZ, (narancs-ház) ősz. fn. ÜvegNAPÜVEG, (nap-üveg) ősz. fn. Távcső, festett ház, melyben hidegebb éghajlat alatt különös gondszemüveggel, melylyel a napot szemlélni lehet, a nél- dal narancsfákat tenyésztenek.
kiíl, hogy a szemek megerőtetest szenvednének.
NARANCSHÉJ, (narancs-héj) ősz. fn. A naNAPVESZTÉGETÖ, (nap-vesztegető) ősz. fn. rancs nevű almának aranysárga s kesernyés ízű
1. NAPÖLŐ.
héja.
NARANCSKERT, (narancs-kert) ősz. fn. Kert,
NAPVILÁG, (nap-világ) ősz. fn. 1) Tiszta, demelyben
különösen narancsfákat tenyésztenek.
rült fény, melyet a nap sugarai terjesztenek, kfilönbőztetésfil a hold-, a lámpa-, a gyertya- stb. világtól.
Napvilágnál látni, megnémi valamit. Titttább a napAKAD. H10T SZÓTJU IV. BOT.

NARANCSKERTÉSZ, (narancs-kertész) ősz.
fn. Narancsfák tenyésztésével foglalkodó kertész.
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NABANCSLÉ, (narancs-lé) ősz. fn. Narancsalmából kinyomott lé.
NARANCSNEDV, (narancs-nedv) ősz. L. NARANCSLÉ.
NARANCSOLAJ, (narancs-olaj) ősz. fit. Narancsalmából kivont olaj.
NARANCSOS, (narancs-ős) mn. tt narancsot-l
v. —át, tb. —ok. l) Narancsfákkal bővelkedő. Naranctot kert. 2) Narancscsal, narancslével készített
Koránétól tűtemények, italok. Mint főnév tárgyesete:
naranctoi-t, többese: —ok, » jelent narancsfákkal
beültetett helyet, vagy kertet
NARANCSSÁRGA, (narancs-sárga) ősz. mn.
Aranysárga színű, milyen a narancs. Xaranctsárga
kelme.
NARANCSSZÍN, (narancs-szín) ősz. fn. és mn.
A narancs színéhez hasonló szin, vagy színű. Éten
almának, tűknek naranetttfne vem. Naranettzín kendS.
NARANCSSZÍNBOGÁR , (narancs-szín-bogár)
ősz. fn. Bogárfaj, melynek paizsa narancsszínű
sárga.
NARANCSSZÍNŰ v. - SZÍNŰ, (narancs-színű)
ősz. mn. Olyan színű, mint a narancs, azaz, aranysárga.
NARANCSSZÖRP, (narancs-szörp) ősz. fn. Narancsalmából készített szörpféle sűrű édes lé.
NARANCSTÖK, (narancs-tök) ősz. fn. Kisded
tökfaj, mely mind alakjára, mind színére narancshoz
hasonló.
NARANCSVIRÁG, (narancs-virág) ősz. fn. A
narancsfának virága.
NARANCSVIZ, (narancs-víz) ősz. fn. Narancslével készített csemegeital.
NÁRCZ, (Gyarmatin Sámuelnél) fn. tt. ndrct-ot.
Ám. nárczis; 1. ezt
NÁRCZIS, fn. tt ndrctit-l, tb. —ok, hann. szr.
— a. Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyáBok rendéből; pilise csöves, löltséres a magzat fölött ; bokrétája hat szirmú; szirmai egyenlők, a pilis
oldalából nőttek; hímszálai a pilis belső falából jönnek ki. Hellén eredetű szónak tartják:
ráfixujaof,
rctQXÓco (merevítem, bódítom) igétől; egyébiránt a
persában is nargíst, és az arabban nardritz v. nardtit.
Nevezetesebb fajai: fejér, pompát, csuprot, kétssinil,
picti, péstma, ttagot stb.
„Kertem nárczisokkal
Végig ülteted."

NÁRDUSFÜ—NÁSPÁL
NÁRDUSFŰ, (nárdos-fö) ősz. fn. A gyökönkék
neméből való növényfaj köznépi neve, melynek uirlevelei szárnyasak, gyöklevelei épélűk, szára ama,
(Valeriána Pbn). Hómat nárdut. Különben nardni
göröglatin szó, melyet Páriz-Pápai tpitínárd sióval
magyarít, mely ismét Molnár A. szerént latinul t íovandvla lati/oUa, németül: Spikanard.
NÁRDUS-GYÖKÖNKE, (nárdns-gyökőnke);
I. NÁRDUSFŰ.
NÁSFA, v. NÁSVA, elavult fn. tt nátfá-t, T.
námá-t. \ régieknél ám. aranyból vagy ezüstből készült drágakővel rakott ékszer, melyet férfiak és nők
viseltek, latinul: monile. „Te farodnak egybetierkezése miként nátfák, kiket mesteri kés gyártott."
(Junctorae femomm tnornm, sicnt monilia. DŐbr.
cod. Cantícorom 7.) „Felöltöztetett engemet aranynyal szőtt atlaczba, és mérhetlen násvákkal ékwejtett engemet" (Ét immensis monilibos ornavit me.
Cornides-cod. 382 L) „Ismegh Saagby Jánosnak egy
arany lantsa és egy naasfaya vagyon mintám n.
logba." (Sági Imre 1573-diki végrendeletében.) EWfordul Paksi Kata hozománya közt is 1539-ben.
„Egy gyengyes párta, egy naasfa, tizenegy aranygyerő stb. (Nyelvtud. Közlemények IV. kötet második
füzet 1865. 193—95. 1. Mátyás Flórián).
„Másfelől pediglen .láttam siréuákat,
Letették amelyek drága násfájokat"
Gróf Koháry István a XVH. századból.
Molnár Albertnél Kresznerics szerént ám. a latin
inauris, azaz fülbevaló, fülönfüggő. Ha csak ezen jelentések mellett maradnánk, akkor a nátfa v. nana
első részében könnyen feltalálnék a ndaszót, minthogy
nász alkalmával szokták leginkább az akár nyak-,
akár fül- és más ékességeket ajándékozni és hordani,
amidőn ndtfa, ndttvagy azaz ,nászi vagyon'-félét jelentene (a Tatrosi codezben vagy ám. vagyon), azonban
Szabó Dávid szerént ám. retesz, kilincs, fazár; melyekre a föntebb! értelmezés nem illik, hanem talán ezek inkább nyárt- = tájdivatosan nydsfá-v»\
hozathatnának viszonyba; V. ö. NÁSPÁL. Simái
Kristóf mindkét jelentését feljegyzetté: Vectis. Pw
sulus ligneua. Item: inauris.

NÁSPÁGOL, NÁSPÁHOL, 1. NÁSPÁL.

NÁSPÁL, áth. mn. náspdl-t. Bottal vagy akármiféle ütleggel megver valakit, máskép: nátpáhol,
Csokonai.
nátpdgol, nádpáhol. Valószínű, hogy ezen igékben s
NÁRCZ1S-KÖKÖRCSIN, (nárczis-kőkörcsin), verő eszköznek neve rejlik, mint a botot, páletát,
ősz. fn. A kökörcsinek neméhez tartozó növényfaj, dorongot, antagol, hutángol, rvdal igékben. Különömelynek virágai ernyősek, levélgallérosak; gyökérle- sen a náspál alkotó részei nás, azaz nyárs, tájdivatovelei levagdalt fogasak ; virága fehér. (Anemone uar- san : nyáts vagy nyát (mint hárt, tájdivatosan Ma,
cissiflora).
sőt íróknál is pl. Simái Kristófnál: hátfa ám. hánfs),
NÁRCZOS, tájdivatosan ám. nárczis; 1. ezt
az utóbbi rész pedig fa, mintha volna nyátfa
NÁRDA, KIS—, NAGY—, falok Vau m.; (= nyársfa, mint föntebb hásfa = hársfa), és nyáthelyr. Nárdá-ra, —n, —ról.
fái ám. nyársfával ver. Náepáhol, nátpágol ám.
NÁRDUS, fn. tt ndrdut-t, tb. —ok. 1. NÁR- nyárssal páhol. Ily öszvetételek: nádpálctát, nadrágstijat, pinkafát.
PUSFÜ.
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NASPOLYA—NASZÁD
NASPOLYA, 1. NASZPOLYA.

NÁSZ, fii. tt. ndft-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Ha e szónak minden származékait és öszvetételeit
egybehasonlítjuk, világosan kitűnik, hogy alapfogalom benne a nősfilés, vagyis az illető szók mind oly
tárgyakra vonatkoznak, melyek a nősfiléssel legszorosb kapcsolatban állanak. Ezen feltevésből kiindulva úgy vélekedünk, hogy a nátt vékonyhangon nem
más, mint nStt; vagyis személyre vitetve oly személy, ki bizonyos tekintetben nővel foglalkodik, nevezetesen, ki nővel egybekél. E szerént a nátt épen
oly képzésű, mint az iján, vadán, haláts, az y, vad,
kai gyököktől. Oyámolítja e véleményt a finn nyelvi
hasonlóság, melyben nainen ám. férjhez mehető nő
és nőin «= nőszöm, házasodom, valamint nuoti ám.
házasságkötés. Eredetileg tehát a non részint nősző
személyt jelent, vagyis olyat, ki nStsik v. nÖtül, és
így ha a Vörösmarty használta ,vérnáss' alatt személyt értünk, ez olyan férfit jelent, ki saját vérei,
tulajdon leányát készül venni nőül. Ha pedig a nátt
szót tárgyra, dologra értjük, aminthogy mostani jelentése inkább ide vág (és származása olyan, mint
gyász = jajász, kalász stb.), akkor jelent a nőeüléssel viszonyban álló dolgot, azaz menyekzőt Különösen ,nász' szóval összekötve nevezünk több személyt,
kik a nősülni készülő férfinak baráti, segédi, közbejárói kezet nyújtanak, kik ezen eljárásában részt
vesznek, milyenek a náttnagy, nássapa, náttanya,
nattUány, nástlegény, násmép. Átv. ért nátt jelzőt
vesznek fel mindazon dolgok, melyek a nősülési szertartással öszveköttetésben vannak, úgymint: náttnap, nástUnnep, nástmite, ndtikocti, nástnJta, nátzlcotzoní stb. Dankovszky szerént megvan aromán nyelvben is: nátte. A székely káromszéki nyelvjárásban
pedig eléjön a ,nősz'-höz közelebb álló nyüusU, nyütfttledny, nyUstüpogácta.
A népies nászlakomával együtt jár némely vidékeken azon legények mulatsága, kiket Iterétteknek mondanak. V. ö. KÉRÉSZ.
NASZÁD, NASZÁD, fa. tt nattád-ot, harm.
BZT. —ja. Könnyű, karcsú, radar hajó neme (Szabó
Dávid, Molnár Albert; ez utóbbi szerént latinul:
liburna, navis liburnica). „Az therekek (törökök) reám
jövének naszádokkal és az hajókat mind elvivek."
(Levél 1551-ből. Szalay Ágoston 400. m. 1.). „Mert
immár az naszádok és mind kiszállottanak." (Ugyanott), így nevezték különösen a dunai határőrök hajóit honnan a naszádotok, máskép: sajkátok neve.
Eléjön már Heltainál is. Kenessey Albert szerént
osztálynév, mely magában foglalja a dereglyéket,
ladikokat, csónakokat (Boot, kleines Fahrzeng). E
szó a görög ravf, latin, navis szókkal látszik viszonyban állani; noha régiesen náva is eléjön a magyarban, de talán ez ismét a latin navú-ból eredett, s
megvan a lengyelben is: nova, az olaszban: nave.
Egyébiránt különös az ad végezet, melyet puszta toldaléknak alig tekinthetünk.
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NASZÁDOS, NASZÁDOS, (naszád-os) fa. tt.
nastádot-l, tb. —ok, harm. szr. —a. Szabó Dávid
szerént ám. fóliajós; többire 1. SAJKÁS. V. ö. NASZÁD.
NÁSZÁGY, (nász-ágy) ősz. fa. 1. NYOSZOLYA.
NÁSZAJÁNDÉK v. — AJÁNDOK, (nász-ajándék v. —ajándok) ősz. fa. Ajándék, melyet menyasszonyának a vőlegény ad. Idegen eredetű, de közdivatú kifejezéssel: móring.
NASZÁLY, falu Komárom m.; helyr. Naszályba, —bon, —ból.
NÁSZANYA, (nász-anya) ősz. fa. Mind a vőlegény mind a menyasszony anyja, mint házasságszerző,
és lakodalmat intéző, máskép : örömanya. Különösen
azon anya, vagy annak asszonyhelyettese, kinek házánál a násznép vendégeskedik.
NÁSZAPA, (nász-apa) ősz. fa. A vőlegény
és menyasszony apja, vagy ezt helyettesítő férfirekon,aki különösen a lakodalomban a házi gazdát játszsza, máskép : örömapa, tréfás népnyelven: öreg vigyori.
NÁSZASSZONY, (nász-asszony) ősz. fa. így
czimezik a vőlegény szülei a menyasszony anyját,
és menyaszonyéi a vőlegényét: náttasszonyom. Ellenben a hasonló viszonyban levő férfi: násturam.
NÁSZATYA, 1. NÁSZAPA.
NÁSZDAL, (nász-dal) ősz. fa. Alkalmi versezet az új házasok tiszteletére, melynek tárgyát a
nászinnep, és erre vonatkozó érzelmi kifejezések teszik.
NÁSZÉNEK, I. NÁSZDAL.
NÁSZHÁZ, (nász-ház) ősz. fa. Azon ház, melyben a menyekező násznép öszvegyfil és mulat
NÁSZISTEN, (nász-isten) ősz. fa. A hellén hitregében Hymen, Kalliopénak Apollótól vagy Vénusnak Bacchustól nemzett fia, kit a házasság istenéül
tiszteltek.
NÁSZKÉSZÜLET, (nász-készület) ősz. fa. Általán, mindenféle készület és szertartás, mely a házasulandók öszvekelését megelőzni szokta. Különösen
a menyasszony számára beszerzett ruházatok, ékes,
Bégek, bútorzat stb.
NÁSZKOCSI, (nász-kocsi) ősz. fa. Fényes díszkocsi nagyúri menyekzőkön, melyen a menyasszonyt
viszik.
NÁSZKOSZORÚ, (nász-koszorú) ősz. fa. Koszorú, melyet némely személyek menyekző alkalmával viselnek, különösen a menyasszony és nászleányok
koszorúja. Népies szokás szerént a vőfelek is felkoszorúzzák magukat, vagy botjaikat.
NÁSZKÖLTSÉO, (nász-költség) ősz. fa. Kiadá,
sok, költekezések, a férjhez menő leány ruházatára
ékszereire, bútorzatára, a menyekzői lakomára stb
NÁSZLAKOMA, (nász-lakoma) ősz. fa. Nász
azaz menyckaő alkalmával adott lakoma, vendégség.
NÁSZLEÁNY, (nász-leány) ősz. fa. így nevezik a menyasszonynak leánybarátnőjit, kik őt mo-
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nyekző alkalmával felkoszonizva kísérik, s mintegy
szolgálatára vannak. Máskép : náttoló leány, nyouolyó leány, Háromszékben: nyOtztlleány.
NÁSZLEGENY, (nász-legény) ősz. fn. A vőlegény barátja, ki a menyekző körül különös szolgálatokat visz véghez. Ezekről 1. VŐFÉL.
NÁSZLEVÉL, (nász-levél) ősz. fn. Levél,
melyben valakit menyekzöi vendégfii meghívnak.
NÁSZMISE , (nász-mise) ősz. fn. Szent mise,
melyet az esküvőre öszvegyült násznépnek szolgál
a pap.
NÁSZNAGY, (nász-nagy) ősz. fh. Személy, ki a
házassági szerződésnél és egybekelésnél mint tanú
jelen van, s azt aláírja. Kérő náttnagy, ki a vőlegény
részéről az illető nőt megkéri és tanú egyszersmind.
Kiadó násznagy, a menyasszony tanuja. A népies
szertartásn házasságszerzésekben a násznagyok úgy
állanak egymás irányában, mint barátságosan alkudozó felek ügyvivői, miért násznagyokká rendesen a
Icgtekintélyesb, legelmésb, s állapotukhoz képest
legügyesebb és tréfás embereket szokták választani.
A násznagyok tiszte, a lakodalomban tisztességes
rendet, és fegyelmet tartani, a mulatságban jó példával menni elül, a tánczot az örömanyákkal megkezdeni stb. Már maga a nagy nevezet eléggé tanúsítja,
hogy a magyar nép e hivatallal bizonyos főnöki hatalmat és tekintélyt párosít, s hogy a násznagy szó
jóval jelentékenyebb, mint a német Beittand. Eléjön
már a Tatrosi codezben is. „Hogy ke(dég) kóstolta
volna a násznagy (architriclinns) a borrá lőtt vizet"
(János év. II.). „Hhrá a násznagy a vőlegényt"
(Ugyanott).
„Bóka farkát csóválgatja,
Násznagy akar lenni."
Lakodalmi vers.
NÁSZNAGYI, (nász-nagyi) ősz. mn. Násznagyra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Násznagyi
hwatal, kVleletség. Nátznagyi inlétkedések.
NÁSZNAGYKODÁS, (nász-nagy-kod-ás) ősz.
fn. tt. násmagykodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Násznagy! kötelesség gyakorlása, násznagyi hivatal
viselése.
NÁSZNAGYKODIK, (nász-nagy-kod-ik) ősz.
fn. Házassági kötések, menyekzöi szertartások, lakodalmak alkalmával mint násznagy működik, rendelkezik.
NÁSZNAGYSÁG, (nász-nagy-ság) ősz. fn.
Násznagyi tiszt, kötelesség. Násznagysággal megtisztelni valakit. Náttnagytágot viselni.
NÁSZNAP, (náez-nap) ősz. fn. I. MENYEKZŐNAP.
NÁSZNÉP, (nász-nép) ősz. fn. Mind azon személyek, kik valamely menyekzőre hivatalosak, s az
illető szertartásokban és lakomában részt vesznek.
Hol még a régi menyekzős szokásokat megtartják,
ott a vőlegény részéről meghitt násznépet a kérő,
a menyasszony vendégeit pedig a kiadó násznagy
külön- külön csoportban vezetik.
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NASZÓD, erdélyi falu Besztercze vidékén;
lelyr. Nattód-ra, —ön, —ról.
NÁSZOLÓASSZONY, (nászoló-asszony) ő»s.
fn. 1. NÁSZANYA. Máskép: nyotzolóatttony.
NÁSZOLÓDIK, (nász-ol-ó-d-ik?) k. m.
lód-íam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. szedi
ve magát a holmiját, készülődik (Kriza J.), talán
mintha nászhoz készülne. Ikerítve: náue-nunálódii.
ilyenforma értelme van ,kászolódik' szónak is.
NÁSZOLÓLEÁNY, (nászoló-leány) ősz. fn. 1.
NÁSZLEÁNY.
NA8ZPOLYA v. NÁSZPOLYA, fn. tt naspolyát. A naszpolyafának gyümölcse. Máskép: lasponya. Legközelebb áll az olasz netpola szóhoz ; hellénül : fiíffatior,
(UffaO-tj, latinul: metpüwm, németül: Mitpel, lengyelül: mitpla, törökül Vámbéry
szerént: mutmtda, stb.
NÁSZPOLYA- v. NÁSZPOLYAFA, (naszpolya-fa) ősz. fn. A húszhímesek ^seregéből és ötanyások osztályából való fa vagy cserjenem; csészéje öt
metszéstt, bokrétája őt szirmú, bogyója két-tiz magva.
Fajai: borürit, alacsony, kSvi, tOvitei, molyhot. V. ő.
NÁSZPOLYA.
NÁSZPOMPA, (nász-pompa) ősz. fn. Menyekzői fényes szertartás, a módosabb és főúri családoknál.
NÁSZRUHA, (nász-ruha) ősz. fn. Széles ért.
díszes öltözet, melyben a násznép menyekző alkalmával megjelenni szokott Különösen menyasszonyi
díszöltözék, melyet a menyekzöi ünnepélyen visel.
NÁSZSEBEG, (nász-sereg) ősz. fn. L NÁSZNÉP.
NASZTA, női kn. Anastasia. Vékonyhangon
Nestlé v. Netté.
NASZTBAJ, falu Gömör m.; helyr. Nautraj-ba,
—bán, —ból.
NÁSZ UBAM, 1. NÁSZASSZONY szónál.
NÁSZÜNNEP, (nász-ünnep) ősz. fn. Ásón nap,
melyen menyekről tartanak, valamint azon szertartások, melyek között a menyekző történik.
NA8ZVAD, falu Komárom m.; helyr. Nastvadra, —ön, —ról.
NÁSZVENDÉG, (nász-vendég) ősz. fn. Vendég,
ki menyekzőre hivatalos. Vőlegényt, menyatuonyi has
nátzvendégei. Töbszörözött értelemben: nátxnép, lakodalmat nép.
NÁSZVENDÉGSÉG, (nász-vendégség)!. NÁSZLAKOMA.
NÁSZVEBS, (nász-vers) ősz. fn. Alkalmi vers,
melynek tárgyát a nászünnep teszi, milyenek a vöfélek által mondatni szokott komoly és tréfás versek.
NÁTAFALVA, falu Zemplén m.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
NÁTHA, fh. tt. náthát. Kóros állapot, midőn
meghűlés vagy kipárolgás megakadályozása miatt bizonyos nedvektől az orr bedugul, néha a mell ée
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torok elfogul, a hangbeszéd nehézzé és tisztátalanná
lesz, * mely néha fejfájással és huruttal párosul.
Szárat nátha, midőn a nedvek mintegy megmerevednek. Folyó nátha, midőn az orr folytonosan nedve*. Eredetére nézve vagy az n-töl mint orrhangról
származtatható, vttgy pedig minthogy e szóban alapfogalom a nedvesség, legvalószínűbb, hogy gyöke
nái vagy nád egy a nadár, nadály szók nedvét jelentő
nád, magas hangon ned gyökével, s képzésre olyan,
tamíturhaa.túr,porha tipor, lomha a lom gyököktől.
A cseh nyelvben is eléjön nátcha. Egyébiránt V. ö. NÁD.
NÁTHAFÜ, (nátha-fü) ősz. fn. L. SARKVIRÁG
alatt
NÁTHAHURUT, (nátha-hurut) ősz. fa. Hurutos nátha (Influenza, Orippe.)
NÁTHAPOR, (nátha-por) ősz. fn. Nátha elleni
orvosság por alakban.
NÁTHÁS, (nátha-as) mn. tt. náthás-l, v. —át,
tb. —ok. Náthaféle csúzos betegségben szenvedő.
V. ö. NÁTHA.
NÁTHÁSÍT, (nátha-as-it) áth. m. náthásít-ott,
pár. —g, htn. —ni v. —ant. Náthássá tesz.
NÁTHÁSODÁ8, (nátha-as-od-ás) fn. tt. náthasodás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Állapot, midőn valaki náthássá lesz.
NÁTHÁSODIK, (nátha-as-od-ik) k. m. nádhásod-tam, —tál, —ott. Náthaféle baja keletkezik.
Tavatzstal kivált, sokan megnáthdsodnak. V. ö.
NÁTHA.
NÁTHÁSSÁG, (nátha-as-ság) fn. tt náthásságot, harm. szr. —a. Náthás állapot, gyakori nátha
vagy hajlandóság a náthára.
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hívunk; ezért hogy hinak t ám. mi neved f Innen elemezhető a nek az ily mondatokban; Péternek hinak
engemet, Ferencssnek nevezik öt, mintha így állana a
mondat: Pélei-ne ! v. neh ! hinak, Ferencé ne t nevetik,
vagyis is így hívják: Péter ne ! Ferenc* ne ! Úgyhogy
régi iratokban a ,név* szóból a u el is marad ezen
alakban: neü tata nevű, pl. a Góry-codexben: Seneea nttl mester, Dadanut nett fejedelem. V. ö. NÉV.
2) Szinte nyilt ajakkal ejtve akkor él vele a magyar, midőn embert vagy oktalan állatot kinál
valamivel, midőn ad neki valamit, tehát kínáló, adó,
tulajdonító értelme van. Ne! v. neh egy darab kenyér.
Ne ! vedd el! Ne! fogd meg. Ne ! neked! szójárás, t. i.
valamely baleseményre vonatkozólag ám. megkaptad
a magadét, vagy: megkaptuk a magunkét. Fölveszi
a parancsolóban divatos ste toldalékot, ne-sze. A
székelyeknél: me, mesze (Kriza J., Szabó Dávid).
Nesze semmi, fogd meg jól. (Km.). Ilyenek a szintén
indulatszókból eredt parancsolok: hajtsa, hopsza, nosta, ide tartozik az uszu is, mely nem egyéb, mint
u-sza. Sőt van többes száma is: netek, (székelyesen:
metek) v. nesttek: (székelyesen : mesztek) ám. itt van
vegyétek. Pesti Gábor egyik meséjében (CXXXVII)
,nesze' helyett ne meg áll. „Ne meg Jupiter, mit neked Ígértem", mintha mondaná: ne! megadom stb.
Ezekből kitűnik ismét a tulajdonító nek rokonsága a ne
v. neh v. nesze szóval. 3) Minthogy a hívás által azt
akarjuk, hogy más közeledjék felénk, a kínálás, adás
alkalmával pedig mi közeledünk máshoz, akár egészen, akár kezünket feléje nydjtva: innen a ne v. neh
indulatszóban a közeledés mellékfogalma is rejlik.
Ebből magyarázható ismét a nek tulajdonító névragNATRABUJA v. NATRAGULYA; 1. NADRA-nak azon jelentése, mely szerént bizonyos tárgy felé
GULYA.
menést jelentő igékkel viszonyúi, pl. hegynek, erdőnek
NÁVA, fn. tt. nává-t. Molnár A. szerént hajó megy. Útnak indul. Bánatnak búnak ered. Nekirohan
neme (classis biremis, triremis). Alkalmasint a latin az ellenségnek. Nekivágtat a tábornak. És így vala,navis' szóval azonos, mely az olaszban: nőve: a len- mint a ne l v. neh! indulatszóban, úgy a nek tulajdogyelben : nava.
nító névragban a) hívás, b) adás vagy tulajdonítás,
NÁVOJÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Návojóct-ra, c) közeledés fogalmai rejlenek. Rokon hozzá (mindé-,
—ön, —rrfí.
nek fölött a székely me alakhoz) mind hangbanNÁZNÁNFALVA. érd. falu Maros sz.; helyr. mind értelemben: íme, a törökben: ma v. me (pre.
—falvá-ra, —n, —ról.
néz! voila! Hindoglu); a sínai nyelvben na ám.
NE, (1), nyilt e-vel ejtve, országszerte divatos manu capere, accipere. A tót nyelvben is na.' ám.
indtúatazó; nyomatékosabban : neh! 1) Hivó, idéző ne neked, vedd.
értehne van, s ám. jer ide, jer közel. E szóval hívoNE, (2), éles hangoztatással, melyben az e
gatja a magyar ember a négylábú házi állatokat, ú. m. (= g) különbözik azon zárt é hangtól, mely az 0-höz
ökröket, teheneket, lovakat, csikókat, borjukat, disznó- áll közelebb s fél 0-nek is mondható, pl. a verés, seres,
kat, juhokat, malaczokat, kutyákat (Csak a macs- peréi szókban. T. i. ezen tiltó értelmű ne tudtunkra
kának mondja különösen cél ősi!). Csákó ne l v. neh / semmi tájszokás szeréül sem ejtetik né v. nö-nek, haNe! ifacti ne! Ctikó itt! Ne! boái ne! Duncti, nem az i-hez közeledő é-vel; nyilt vagy tertyedt
Bodri ne! Ne! leutyó ne l Az ebet néhutt, nevezete- ajakkal pedig legfólebb némely tiszai vidékiek ejtik,
sen Pápa vidékén, így is hívják: le ! szintén nyilt e-vel kik ily tertyedt beszédüségök miatt a különböző
ejtett hangon. Ellentétei, mint tova nógatok, neveze- é, e, é, hangok között alig tesznek különbséget A
tesen a lóra és kutyára nézve eső l az ökörre, tehénre tagadó ne-ben tehát azon c hangzik, mely az i-hez áll
haj ! tó! a borjura tola ! tűét, trUcs ! a disznóra: közelebb, s ezzel gyakran felváltva használtatik, mint
hűét, hucs! stb. stb. E szócskával, határozott hivő ér- giliszta giliszta, villa villa, vflág világ, ét is, énol ihol,
telménél fogva rokonságban van a név, mely eredeti- ménd, mind stb. Ezéit találjuk némely régieknél: nileg rövid: név. A név t i. oly szó, melylyel valakit talám. (Levél 1554-ből. Szalay Ág. 400. m. L).
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Mint indulatszó tiltó, lebeszélő értelmet fejez ki, s
ellenkezőjét jelenti azon szónak, melylyel közvetlen
viszonyban áll, pl. adja Isten, ne adja Isten. Menj el,
ne menj el. Verjük meg, ne verjük meg. Add meg át
adótságot, ne add meg. Félj, ne félj. Így : ne haragudjál.
„Ne vígy minket kísérteibe" (Űri ima). „Kiket Isten
egybe szerketett, ember meg ne válaszja." (Tatrosi
codex); tehát egyenesen ellene tétetik a szoros értelemben vett parancsolta, vagy rábeszélés, biztatás. Némely
esetekben óvakodó jelentése van, pl. netalán ha baj
érne bennünket. Ne valaha ott mondják f elölünk, hogy
Ne valaki meglásson bennünket. Nehogy kárt
stenvedjünlr. Egyébiránt az ily mondatokat áttétellel
lebet jobbára módosítani, midőn a ne, inint hangsulylyal biró, az ige elébe jön. Pl. Hogy valaha ott ne
mondják. Hogy valaki meg ne lásson. Hogy kárt ne
szenvedjünk. Tisztán tagadó (nem, nincs) értelemmel
alig fordul elé. V. ö. NYAVALYA, NÉMA. Legközelebb rokona az állítólag tagadó nem. Mint tiltok
megegyeznek vele a persa me (a szanszkritban: ma),
a töröktatár ne — ne (= se ne — se ne), sínai ve,
hindosztan nei, latin ne, szláv ne (nye, nie), hellén : pij,
hasonló hozzá á német nicU. Mint általán tagadó, vagy
fosztó, vagy nélkülöző értelmet kifejezők megfelelnek neki a persa ne, (a szanszkritban : na), a töröktatár tagadó igeviszonyításnál vagy igeragozásnál:
ma v. me; neveknél: ne — ne (= sem — sem),
hellén yif, pl. rq-notvog, nem bünhödt, és ca>, pl.
an-a^tof, nem méltó, a latin ne pl. ne-qui«, senki
(sem-ki), ne-fat; továbbá: in , pl. in-pltunit; a
szanszkrit: an, pl. an-aikas, nem egyenlő; német un,
pl. un-bestraft; sínai mi = nem; nélkül (non; sine);
szláv ne pl. ne-dela, nem dolgozó t i. nap, azaz, vasárnap, E hasonlóság, illetőleg azonság a fenutemlített, és más nyelvekbeli szókkal a ne őseredetiségét
tanúsítja.
A tiltó ne, s tagadó nem szókban, mintha a menés
vagy távozás, távolítás fogalma rejlenek, s azok csakugyan közel rokonok, ha nem azonosak, e. megy, vagy
megyén vagy mén szó me gyökével. Ily távolitó értelem van a többi tagadó szókban és szórészekben is,
mint magában tagad szóban a tag gyökben és ta
gyökelemben, továbbá a tilt szó til gyökében; a talán,
telén képző utóbbi része is (Ián, len) egynek látszik
az ellen névutóval, sőt egyszerűbben az el igekötővel,
honnan kedvetlen ám. kedvtől (mintegy) elmenő, eltérő, vagy elmenve, eltérve, mértékleílen mértéklet
ellen v. elleni, mértéktől elmenő stb.
Ha szabad idegen nyelvekbe bocsátkozni : a
görög oi'X vagy ovjr, szintén a görög őeoj és cíxm
igékkel; py, »e-, vrj-, továbbá «»-, vnv (getrennt, entfernt) szóval, a szanszkrit: na, noha, ma, an a szanszkrit aun (wegnehmen) gyökkel, a latin ne, non, in,
meo igével, a persa ne, me á-me-den (az á előrag, den
infinitivufl raga) igével, a sínai ve (= ne) a ve (= prohibere) igével, sínai ml (= non) a mi (destruere,
fngare) igével; a török jogh vagy jók, jaghma (= ragadomány) szóval; dejü, dejme (= hagyd el) szóval

stb. látszanak viszonyban lenni. — Ezeket, amennyiben idegen nyelvekre vonatkoznak, csak némi figyelemébresztésUl jegyeztük föl.
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NE, (3), szintén éles I-vel, tájdivatosan, pL a
székelyeknél »i helyett Ne'! né ! te né l = íme; felkiáltó szócska figyelemkeltés végett. (Kriza J.).
NE, (4), v. NÉ, zárt e-vel; elvont gyök, mely
alapul szolgál némely életszerves lények szaporodását, növését, sokaságát jelentő szóknak, milyenek:
nem, (genus), nemz, nemzet, nemet, továbbá nevel, Mvekedik, nevendék, né, nS, nőslény (foemina) és oö
ereseit, nép, népes, népség stb. Ha ezen szókat külön-külön alosztályokra veszszük, a nem, nemi, maeet, és nép, népség jelentik bizonyos fajnak, nevezetesen az emberinek elszaporodott sokaságát; a nevel,
nevekedik, nevendék, és a nő, növekedik, nSv«d&
ugyanazon testnek mintegy magából kifelé terjedő
szaporodását, nagyobbodását; a né, nS, nSstéxy ölj
állatot jelent, mely által a faj terjed, tenyészik, szaporodik, tehát nő, nevelkedik. Ennél fogva ásón m
gyökben, mely a fennemlített szók alapját teszi, a
sokasodás, illetőleg nagyobbodás fogalma van kifejezve, s rokon azon na, ma és me gyökökkel, melyekből szintén amaz értelmű szók erednek, mint
nagy, nád, magas, menny, mén, meny. L. ezeket rajit
rovataik alatt. Ide tartozik a nagyságot, mértéket
jelentő nyi, régiesen nye, ne.
—NE, (1), a régieknél számtalanszor eléjön
mint névképző, a mai —nyi helyett, pl. méné =
mennyi, mákstömne = mákszömnyi, enne = ennyi
stb. L. —NYI.
—NE, (2), igerag 1. -NA.
NÉ, önállólag nem divatozó, csak némely óimtételekben használt szó, nevezetesen az időt jelentő Javai egyesülve néha ám. nem mindig, nemmindenha, DÓD
sokszor; a helymatató hol, hon, ott siókkal néhol, HŰM,
né-h-ott, ám. nem mindenhol, nem mindenhon, nem
mindenütt, nem sok helyen; a határozatlan számot
jelentő hány szóval néhány v. néhány ám. nem teljéi
vagy nem határozott szám, nem sok; a személyes
ki (régiesen), a tárgyjelentő mely, mi névmásokkal
néki, némely, némi, ám. nem mindenki, nem mindenmely, nem mindenmi, nem sok személy vagy dolog.
A régieknél gyakran ni, pl. nihdn v. nihány, mha,
niánstor (= néhányszor), pl. Szalay A. 400. m. L
1552, 1553. stb. évekből. Ez öszveállításokból ai
tűnik ki, hogy a né jelent először bizonyos sokaiigból keveset, nem sokat, másodszor, némi határozatlan értelme van, s ellentéti viszonyban áll vele a teljesen tagadó te v. sem szó, ú. m. néha seka (= soha),
néhol sehol, néhány sehány, néki senki (= semki),
némely semely, némi sémi vagy temmi, és így középértelme van a ,semmi' és .minden' vagy ,sok' között
Hasonló szerkezetűnek látszik hozzá a való, midSn
ez a fennemlített szókkal tétetik öszve: valaha, valahol, valahány, valaki, valamely, valami, miért a kevésbé szabatos közbeszédben néha föl is cseréltetnek,
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pl valahol néhol, valamely némely, Szabó Dávidnál
néha-néha ám. valaha ; de szorosan vére különböznek
egymástól, mert pl. néha csak az, mi a latin nonntmquam, interdum; valaha, olim, quondam, aliquando;
néhol ám. itt-ott, egyik-másik helyen, Molnár A. szerént : passim; valahol latinul: uspiam, ubicunque,
bizonyos helyen; néhány latinai: nonnulli; valaltány :
quotquot, egyenként mindnyájan; néki latinul quidam, nonmMus ; valaki nemcsak qvidam, nonmMus,
hanem quicumque, quisquis is, hasonlóan némely, némi
és valamely, valami. A vala szóban t. i. a vanság
vagy létezés távol fogalma rejlik, miért valaha ám.
volt időben vagy jövendő időben, de nem a jelenben;
valahol, távolabb létező helyen, de nem itten; valahány, az ott létező számú; valaki, az ott létező személy. Ezen vala egy a von val igével, vagyis ennek
való részesülőjével; ellenben a né az öszvesnek mintegy
tagadására vonatkozik. S jelentését illetőleg legvalószínűbbnek látszik, hogy né a mennyiséget jelentő
nyi, régiesen: ne v. né; 1. NÉHA. Figyelemre méltónak látszik a görög éV-i-o» (némelyek), irl-ott (néha) szók Ív törzse is.
—NÉ. Csak öszvetételben használtatik, önállóiig a nS divatozván helyette. Némelyek szerént e
kettő' egyet jelentene, épen ügy, mint hé hő, be bő,
cté ctS, gég gög, Un lön, tén tön, s több mások. Azonban valószínűbb azok véleménye, kik azt állítják,
hogy né a veje személyragozott szóból hdzatott öszaze. Szabatosság végett, kivált írói nyelvben, minden
esetre meg kell a kettőt különböztetnünk, mert más:
grófné, báróné, más grófnő, bárónő stb.; amaz ám. a
gróf, a báró neje, emez grófi, bárói nő vagy hölgy.
A -né mint éles utó-szónak alkatrésze egészen képzői
tulajdonságot vészen föl, s majd vastag- majd vékony hangú ragokat vonz, a mint a tőnév vastag vagy
vékonyhangn, pl. kertész-n&iefc, kertész-nloeZ, kertésznélSl; hajóménak, hajóméval, hajómétól. 1) Általán
közbeszédben ám. más nembeli személy, nem férfi.
L. NŐ. 2) Különösen feleség, pl. Farkamé, Stabóné,
Kováctné ám. Farkas, Szabó, Kovács felesége. Figyelmet érdemel egy 1550-iki levélben (Szalay Ág.
400 m. 1.) : uramné. „Ez levél adassák Giczi Zsuzsanna asszonynak, Zalay Kelemen áramúénak, nekem thisztelendő asszonyomnak." A mesterségektől,
foglalkodásoktól vett nevekben a népies szokás szerént többnyire kétes értelme van, pl. stakácsné jelenti mind a szakács feleségét, mind a főző nőt;
juhásmé ám. juhász felesége, és nő (juhásznő, vagy
jnhászleány), ki juhokat őriz stb.; stabóné, szabómester neje és nőszabó, mint tulajdon név (Stabóné) pedig, Szabó nevű ember felesége. Szabatos nyelvben
igyekezzünk a kettőt megkülönböztetni, minthogy,
miként fönnebb is megjegyeztük, midőn házastársat
jelent, úgy látszik öszve van húzva a ne-e vagy neje
személyragos szóból, Farkamé = Farkas neje, herczegné, herczeg neje, királyné, király neje; ellenben
AerctegnS, királynő ám. herczegi, királyi nőszemély.
V. ö. NÉMBER.
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NEBELÉG, (neb-el-ég) gyak. önh. m. nebelégtem, —tél, nebelgélt. Székely tájszólás szerént ám.
hiábavalóskodik, mit sem tesz, haszontalan jár ideoda. Alapfogalma szerént valószínű, hogy tulajdonkép ám. lebeleg, mit néhutt így mondanak: lebsel,
lebtsel, azaz lebesel. Ez is egyik tanú arra, hogy az l
és n hangok rokonszervüségök miatt néha fölcserélődnek.
NEBOJSZA, (Nefélj) falu Pozsony m.; helyr.
Nebojstá-ra, —n, —ról.
NÉCZ, 1. NEÉCS.
NECZPÁLL, falu Nyitra m.; helyr. Nectpállra, —ön, —ról.
NED, elvont vagy elavult gyök, melyből neder,
nedv, nedves, nedvesség, nedvesít, nedvesül, nedoesedik,
nedvesedés, nedvetlen származékok erednek. Mint
gyökök az ed alakra nézve rokonai: ked, red, , ad
vagy ód, melyekből kedv, redv, adv vagy odv származtak. Egészen egy jelentésű vele a med, honnan
meder, medoes, medencéé, Medes helynév stb. keletkeztek. v Vastag hangon nád megvan a nadály, és nadár származékokban. V. ö. NÁD. Jelentésére nézve
1. NEDV.
NEDECZ, falu Trencsín m.; helyr. Nedecz-re,
— eV), —rb'l.
NEDECZVÁB, falu Szepes m.; helyr. — vár-ra
— ön, —ról.
NEDELICZ, mváros Szála m.; helyr. Nedeliczí*Cj """• ény •— Tóit
NEDELISTYE, falu Nógrád m.; helyr. Ntdelistyé-re, —n, —röl.
NEDÉLY, (ned-ély) fn. tt nedély-t, tb. —át.
Tulajdon ért. az emberi testben a nedvesség oly vegyülete, mely, midőn a testet üde állapotban tartja,
a leiekre is kellemesen hat; különösen pedig szelídebb
kedvcsapongás, enyelgő, derült, azonban mégis némi
komolysággal vegyült szellemi állapot, mely az akár
körötte valóban történő, akár a költött eseményeket
inkább vidor mint komor oldalukról fogja fel vagy
terjeszti elé. Ujabbkor! szó. Idegen, különösen a latinból vett nevezettel: humor.
NEDÉLYÉS, (ned-ély-és) mn. tt. nedélyes-t v.
—ét, tb. —ék. Nedélylyel bíró, bővelkedő.
NEDÉLYÉSEN, (ned-éiy-és-en) ih. Nedélyes
módon vagy állapotban.
NEDÉLYÉSSÉG, (ned-ély-es-ség) fn. tt. nedélyésség-ét. Nedélyes állapot vagy tulajdonság.
NEDER, (ned-er) ősz. fn. tt neder-1 v. nedret,
hann. szr. nedre. így nevezik alsó Vágmelléken a fő- •
lyóvíznek árkát, teknőjét, melyben foly, mi az országegyéb vidékein : meder, honnan Vág nedre, Nyílra
nedre, Dunanedre azaz medre. Átv. ért. némely edények
hoszszukás belsője, pl. teknS, válu nedre. Hajó, csónak
nedre. E szót a dolog természetével egyezőleg elemezzük, ha azt mondjuk, hogy alkotó részei: tied és
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ér, röviden ér, azaz, a nedvnek ere, azon mélység,
melyben a nedv tovább ered, mely úgy tartja magában a vizet, mint a vérerek a vért. V. ö. MEDER;
NEDV.
NEDFESTÉK, (ned-festék) ősz. fa. Festék,
mely növényi vagy állati testek nedveiből készül,
kfilönböztetésül az ásványokból csinált festéktől.
NEDING, NEDINGÉS, tájszók, 1. NEOÉD,
NEGÉDES.
NEDMÉRÖ, NEDMUTATÓ, (ned-mérő vagy
—mutató) ősz. fn. Természettan! eszköz, mely a légben időnként létező nedvesség vagy nyirkosság fokát
jelöli. (Hygrometer, Hygroscop). Máskép: légnedmérS.
NEDŰ, (ned-ü) fa. tt nedű-1. Szokotton lásd
NEDV.

NEDVESEN, (ned-v-es-en) ih. Nedves állapotban ; átásottan.
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„Az áldomások árja enyelgő és komoly,
Mikép Maros aranyja, Tokaj nedűje foly."

NEDVESHTOEG, (nedves-hideg) ősi. mn. és fa.
Midőn a levegő rendkivfil teli van nedvvel, egyszersmind hőségfoka alászállott NedveMdeg Siti, tavam* napok. A nedveihideg kellemetlenebből bántja a tettet, mint a uárathideg.
NEDVESÍT, NEDVESÍT, (ned-v-es-it) áth. m.
nedvetit-étt, pár. —t, htn. —m v. —«H. Nedvessé
tesz, különösen áztat Stcmeit ét aresát kSnyüt ned
vetfáik. A* eiS megnedvettíi a fSldet. A vetítőt, a* abroneiot, hogy ttbiot legyen, megnedveiOeni. A fonók
megnedvetüik ujjaikat, ám. megnyálassák. V. S.
NEDVES.
NEDVESÍTÉS, NEDVESÍTÉS, (ned-v-e«-ít-és)
fa. nedvetüét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
midőn nedvessé teszünk valamit

NEDVESSÉG, (ned-v-ea-ség) fa. tt nedvcttég-á,
Mátyás király Gömörben. Garaytól. harm. szr. —e. 1) Ásón tulajdonsága vagy állapota
NEDV, (ned-v) fn. tt. nedvet, harm. azr. —e. valaminek, midőn nedves. E txobát nem leket lába
Általán híg, folyó vagy folyékony test, milyen kivált- nedvetlége miatt. 2) A nedvnek bősége, sokasága vaképen a víz. Különösen a szilárd testek Öregeiben lamely testben. Különbözik tőle ás egyszerű nede,
létező híg részek, pl. a gyümölcsök leve, a fák s mely a híg testnek csak általános fogalmát fejezi ki,
egyéb növények nyírkai, az állati testben a vér. a nedvesség pedig nedvvel bővelkedő tulajdonságot
Szőlő nedve ám. bor. Gyöke ned, hangváltozattal jelent V. ö. —SÁG, — SÉG képző.
med, melyben ha tekintetbe veszszük, hogy a folyékonyság s továbbra való mozgékonyság az alapfogalom, rokon hozzá: megy. Minthogy továbbá az n és l
hangok rokonszervüségök miatt többször főlcseréltetnek, a ned gyökhős rokon a lev, lév, mint nedvet
jelentő szó. A v képző nem más, mint az átalakult
igeneves ö, az elavult ned med (megy) Jgéből, tehát
nedö, nedű, nedv, medS, medü, medv, mint redS, redü,
redv; Old, í)lü, Olv; enyS, enyil, enyv ; homo, homá,
homv (omó, omn, omv) stb. stb. V. ö. NÁD.
NEDVDÚS, (nedv-dús) ősz. mn. Mondják oly
tárgyról vagy tájról, mely természeti nedvvel bővelkedik. Nedvdút növények, nedvdút völgyek.
NEDVES, (ned-v-es) mn. tt. nedves-t v. — ét,
tb. —ék. l) Aminek némely részeit nedvek teszik,
miben nedv van, mi nedvvel bővelkedik. Nedvet levegő. Nedvet fűid. Nedvet hideg. Ellentéte: száraz,
aszott. 2) Amit ideiglen a nedv keresztül járt, a mi
megázott. Nedvet ruha. Nedvet ablakok. Izzadáttól
nedvet tett. Nedvet nemek.
„Szeme nem sír, mégis nedves."

NEDVESÜL, NEDVESÜL, (ned-v-es-01) önbm. nedvetül-t. Nedves tulajdonságává alakul, megásik.
NEDVESÜLT, (ned-v-es-ül-t) mn. tt nedoetOlf
el. Ami nedvessé lett, megázott, amit a nedv általjárt >
nyirkos.
NEDVETLEN, (ned-v-et-len) mn. tt nedvetlen-t,
tb. —ék. Aminek nedve, leve nincsen, száraz, aszott,
Nedvetlen, fojtdt körte.
NEDVEZ, (ned-v-es) áth. m. nedvei-tea^ —tél,
—étt. L. NEDVESÍT.
NEDVEZÉS, (ned-v-ez-és) fa. L. NEDVESÍTÉS.
NEDVHARITÓ, (nedv-háritó) ősz. mn. és fa.
Eszköz, mely által a nedvet, hogy kártékony ne legyen, valamely tárgytól, pl. házfaltól stb. elvezetik.
NEDVÍTj (ned-v-ít) áth. m. nedvtí-e'tt, pár.
—«, htn. —ni v. —ént. Szabatosan ám. valamit
nedvvé tesz, azaz híggá, folyóvá változtat, pl. midőn
a viaszt, zsírt felolvasztja. Szélesb ért használják
nedvetit helyett is.

NEDVKERINGÉS, (nedv-keringés) ősz. fn. É16
növények egyes részeiben a földből vagy légből átNEDVESÉDIK, (ned-v-es-éd-ik) k. m. nedvevett nedves tápszereknek folyama vagy járása süniről
téd-tem, —tél, —étt. A nedv általjárja vagy megázfölfelé és megfordítva.
tatja, nyirkosodik. Harmattól, megnedvetednek a növéNEDVÜL, (ned-v-ttl) önh. m. nedvül-t. Nedvvé
nyek. Néha ám. a nyirkot, nedvet lassan magába
lesz.
V.
ö. NEDVÍT.
veszi. Afegnedvetedik a pinctébe rakott dohány.
NEDZÖLD, (ned-zöld) öss. fa. Bizonyos növéNEDVESÉL, (ned-v-es-él) áth. m. nedvetél-t v.
nedvetle'tt, htn. —ni v. nedvetleni. Valamit nedves- nyek nedvéből készített zöld festék.
Faludi.

nek, vagy kelletinél nedvesebbnek tart Nedvetli a
NÉÉCS, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Nééctföldet, ősért várakozik bevetésével.
re, —én, —rSl.
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NEFELEJTS, (ne-felejts) ősz. fh. Közismereti}, asstonytágok. Negédes legény, ki szépsége miatt, vagy
kivált a szerelmesek szótárában nélkülözheüen szó. mivel nemes, gazdag, rátartja magát.
Fiivészek nyelvén a mizsótok neméhez tartozó nö„De mert negédös lől benned,
vényfaj, melynek szárai elágazók, levelei láncsásak,
Hogy nem akarál engedned,
tompák, virágai szelíd-kékek, s a virágnyelvben az
Immár ím oly helyre jutottál,
állandóság és megemlékezés jelvéül vétetnek. (MyoMeglátod aval mit használtál."
sotis scorpioides).
Katalin verses legendája.
Jőszte pajtás, öltöztessük bíborba ,
„Ö is édes, és negédes ám."
Faludi.
Temessük el egy nefelejts-bokorba.
Népd.
Túl a Dunán, névszerént Kemenesalon átvetve : nedénget, nedinget. Eléjön némely régieknél is :
NEPELEJTSÁKNŐ, (ne-felejts-ámő) ősz. fh.
„ Gondolom, én valék ilyen állapotban,
Növényfáj az árnők neméből, szára lecsepült, két-két
Erős, gyors, fiatal, ifjúi voltomban,
ágn, levelei láncsásak, érdesek, magvai kőldökösek.
Csintalan, nedénges minden útaimban."
(Cynoglossum scorpioides).
NEFELEJTSMIZSÓT; 1. NEFELEJTS.
NEG, elvont gyöke negéd és negfly szóknak és
származékaiknak.
NEGÉD, (neg-éd) fh. tt. negéd-ét, harm. szr.
—jé v. —e. Oly kevélység vagy rátartás, mely némi
kitűnő tulajdonságon, elsőségen alapúi, milyenek a
szépség, gazdagság, tudomány, születési rang, s mely
bizonyos tiszteletet igényel és követül. Szelídebb jelentésű, mint a másokat lenéző gög, de kevesebb nemes érzelemmel vegyült, mint a jó értelemben vett
büszkeség.
„Az doctorok és ott lőnek,
És ők erről nagy negédet tőnek."
Katalin verses Legendája.
Alapfogalom e szóban a nagyratartás, s némi fenhéjázás, minél fogva ne v. neg gyökét azon ne gyöktt
szókkal hasonlíthatjuk öszve, melyek valami nagyot,
magasat, nagyra, magasra emelkedést jelentenék,
milyenek a nevel, nevelkedik, (nő elemezve ne-5) továbbá vastag hangon a nagy, nád, és a magasságot,
felhatást jelentő ön, én, ön ragok. Az arabban is kebir,
kibír ám. nagy és kevély. Ezek szeréut a ne gyökből
lett neg elavult ige, mint nyö gyökből nyög, no-ból
no-g-at. A g t i. mint gyakorlatos igeképző az emelkedésnek, magasodásnak folytonosságát jelenti, s ne-g
ám. magasodik, emelkedik, valamint nyög ám. folytonos nyö hangot ad , zúg folytonos tű hangon szól.
A neg elavult igéből lett neget elvont főnév, s ebből
némi módosítással negéd. Hogy a d és t végbetttk
előtt a rövidhangzókat a nyelvszokás gyakran megnyujtja, tanúsítják azt a garad garád, fuvat fuvát,
korctolat korczolát, korlat korlát, szemet szemét stb.

Nagy Péter börtönéneke Sárvárott 1606-ban.
(Thaly K. gyűjt).
NEGÉDESEN, (neg-éd-és-en) ih. Némi kitűnő
tulajdonságok és előnyök miatt magát rátartva. A szép
legény negédesen megy el a leányok elStt.
NEGÉDÉSKÉDIK, (neg-éd-és-kéd-ik) k. m.
negédéskéd-tem, —tél, —élt. Negédesen, azaz rátartósan viseli magát.
NEGÉDESSÉG, (neg-éd-és-ség) fn. tt. negédésség-e't, harm. szr. —e. Kedély! tulajdonság vagy állapot, midőn valaki negédes, rátartósság.
NEGÉDSÉG, (neg-éd-ség) fh. tt. negédség-ét,
harm. szr. —e. Szabatos elemzés azerént valamivel
szűkebb jelentésű, mint a negédesség, mert ez a Bégednek gyakoriságát, sokaságát jelenti. A negédség
ám. maga rátartása, a negédesség ám. rátartósság.
NEGÉLY, (neg-ély) fh. tt. negüy-t. A negéd
szóval egy gyökből származtatott új szó, a latinos
affectatio kifejezésére. Jelenti a negédnek azon nemét,
midőn valaki akár valódi, akár képzelt, leginkább
külsőre vonatkozó jelenségeit, rátartólag fitogtatja,
hogy a köz figyelmet magára vonja. V. ö. NEGÉD.
NÉGELY, (né-gely) fh. tt. négely-t, tb. — ék, harm.
szr. —e. Máskép hangváltozattal: légely, s úgy látszik,
ez az eredeti alak, mely a megfelelő latin lagena szót
juttatja eszünkbe, hacsak mint nedvtartó edényt a lé
gyöktől nem származtatnók. Szabó Dávidnál négoly is.

NEGÉLYÉS, (neg-ély-és) mn. tt. negélyés-t v.
— é t , tb. —ék. Negélyre mutató, negélylyel járó.
Negélyes magatartás.
NEGÉLYÉZ, (neg-ély-éz) áth. m. negélyet-tem,
—tél, negélyé*-üt v. neg&yt-itt. Negélylyel, rátartólag, s maga kitüntetése végett nagyítva fitogtat valaNEGÉDÉL, (meg-éd-él) áth. m. negédélt. L. mely valódi vagy- képzelt jelességet Finomságot,
uriatsdgot negélyesmi.
NEGÉLYÉZ.
NEGÉLYÉZÉS, (neg-ély-éz-és) fh. tt negélyéNEGÉDES, (neg-éd-és) mn. tt negédés-t v. — ét,
tb. —ék. Némely előnyeinél fogva magát rátartó, tés-l, tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki valamit ne*
fenhéjázó, elbizakodott. Szelídebb jelentésű, mint a gélyez.
NEGÉNY, (neg-ény); 1. NEGÉLY.
gögtis, ki másokat lenéz, megvet, kevesebb nemes
NÉGER, mn. és fn. tt néger-t, tb. —ék. Latin
önérzettel bíró, mint a bUmke, de nem oly képzelt
jelenségekkel hányakodó, mint a kevély. Negédes urak, eredetű szó, s ám. fekete v. feketeszinü, t i. ember"
ABAD. KAOT SZÓTÁB TV. KÖT.
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faj. Francziátd : negre, spanyolul és olaszul : negro,
tisztán latinul: niger.
NÉGY, tőszámnév, tt négy-et. Némely ragok
előtt röviden hangzik, mint negyed, nem: négyed,
negyven, nem: negyven. Jelenti azon számot, mely a
háromnál egygyel több, s az ötnél egygyel kevesebb.
A sokszorozó táblán megfelel neki kétster ketíS. Négylábú is botlik, vagy : A Unok négy lába van, mégis
megbottík. (Km.). Négy fal, négy »tem IcSzött sok történik. (Km.). Eredeti jelentése, mint egyéb számneveké, homályos. A finn nemzetségi nyelvekben némileg hasonlók hozzá a neljti, nü, nüit, nilen, nyila,
nüa, njol, njel, njet, njeda, njedla változatok. Az árja
családu nyelvekkel, sőt még a török-tatárral is hangokban semmi rokonsága. Némi figyelemébresztésül
ide írunk két véleményt. Minthogy a hármat és hetet
számok általán a régi népeknél szent számok voltak;
innen nem lehetetlen, hogy eleinte hármas és hetes
számolórendszer létezett; legalább a magyar és uralaltáji nyelvekben csak a két első számok látszanak
egyszerűeknek, a nyolc* pedig és kilence, már öszvetetteknek; mintha ezek már tízes rendszerrel állanának viszonyban. Nyelvünkben az egy, négy, (röviden
négy) és hét (röviden hét) igen hasonlóan hangzanak,
ha kivált a t és gy közötti d hangot veszszük közvetítőnek, mintha volnának : ed, ned, hed; továbbá rokonhangnak a két (röviden két) és az öt; végre a három (röviden három) és hat. Öszveállítva az első három volna : ed, két, har(om); második : ned, öt, hat,
végre bezárólag ismét az ed rokona hed v. hét. Más
vélemény szerént, ha a kéz öt ujja (vagy mindkét kéz
tíz ujja) vétetik alapul : akkor a négy ne-egy v. nemegy-ltSl eredhetett, t i. egyik kézen egy njjon kivűl,
v. egy ujjat nem számlálva (ne-egy), marad négy ujj,
épen oly -formán , mint a ,kilencz' szó ám. külön-tíz(ből), azaz egy elkülönítendő a tízből. Gr. Eszterházy
M. nádor egyik levelében (Győr megyéhez 1644-ből)
írja : „Viszább hoztuk az ő Fölsége hadait, három,
niégy (nieégh) öt napig is mulatozván egy helyben."
(M. Történelmi Tár VIII. kötet. 192. 1.). Egyébiránt
v. ö. SZÁM.
NÉGYÁGÚ v. —ÁGÚ, (négy-ágú) ősz. mn.
Aminek négy ága van , tulajdon és átv. értelemben
véve. Négyágú vests*S. Négyágú villa, korbács. V.
ö. ÁG.
NÉGYAGYABÚ v. —AGYÁRU, (négy-agyara)
ősz. mn. Átv. ért. a mohok neméhez tartozó növényfaj , melynek tokszája négy hegyes fogú. (Tetraphis
Mnium).
NÉGYANNYI, (négy-annyi) ősz. névmás. Ami
egy máshoz sokaságra nézve hasonlítva azzal négyszer fölér, pl. tizenhat ember négyannyi, mint négy
ember, negyven forint négyannyit tesz, mint tíz
forint
NEGYED, (l), (négy-ed) fn. tt. negyed-ét, harm.
szr. —e. Négy egyenlő részekre osztott egésznek egy
része. A rénesforint negyede titenöt krajctár. A mattá
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negyede huszonöt font, a magyar akóé títenhat itat.
A* évnek negyede három hó. Hónak, vagy holdnak negyede ám. azon állapota, midőn csak negyed réssé
világos; első negyed, mely az djulás után, utolsó negyed , mely a megtelés után következik. Negyedóra,
vagy egyszerűen : negyed. Várót negyede, eredetileg,
negyedrésze, utóbb, külön felfigyelők alatt álló osztálya. Mindezen jelentésekben köz nyelven a németea
fertály divatozik.
NEGYED, (2), falu Nyitra m.; helyr. Negyedént —t*€) ^~röl»
NEGYED, (3), (negy-ed) mn. tt negyed-et. Sor
vagy szám szerént a három vagy harmadik után következő. Első, máiod, harmad, negyed, öfíttstb. Hogy
mint melléknév ily alakban divatozott eredetileg,
mutálja a régi nyelvszokás, pl. a Tatrosi bibliában:
Capitulum másod, harmad, negyed stb., nem : negyedik;
továbbá ma is így szólunk : negyed évi, negyed itben,
negyed magával, negyedfu csikó, negyed napra, ezek
helyett : negyedik évi, negyedik Ízben stb. V. 6.
NEGYEDIK.
NEGYEDÉL, (negy-ed-él) áth. m. negyedél-t.
1) Valamit négy részre oszt Negyedelni a sült ludat,
réezét. Negyedelni a levágott borjút, juhot, bárányt.
2) Valaminek negyedrészét kiveszi. Olyan, mint Klenczedel, titedel.
NEGYEDÉLÉS, (negy-ed-él-és) fn. tt negyedeiéit, tb. —ék. 1) Négy részre osztás. 2) Negyedrésznek kivétele. V. ö. NEGYEDÉL.
NEGYEDÉS, (negy-ed-és) fn. tt. negyedét-l, tb.
—ék. 1) Az úgynevezett negyedekre osztott város
vagy helység egy-egy osztályában működő tiszti acolga, pl. bemondó, szálláscsináló. 2) Ki valamiben negyed magával osztozik, ki bizonyos javadalomból
negyedrészt húz. Különösen használták hajdan a
hellén letrarcha helyett V. ö. NEGYEDLÖ.
NEGYEDÉVI, (negyed-évi) ősz. mn. Ami viszszafelé számítva négy évtől fogva létezik; vagy ami
négy év előtt létezett. Negyedévi gabona, bor. Negyedévi szolgálat, fogság. Negyedévi adósság. Különbözik
tőle a megfordított : évnegyedi, vagyis az év negyedrészét illető, arra vonatkozó, pl. évnegyedi hátbér.
V. ö. ÉV,
NEGYEDFÉL, (negyed-fél) ősz. mn. Három
egész, és egy fél, vagyis a negyedik rész fél. Negyedfél rénesforint, három forint harmincz krajczár. Negyedfél akó, három akó és fél. Negyedfél órakor, három óra után két negyedkor. Ez értelemben a nemetes számlálás után divatba jött így beszélni : fél
négykor, fél négyre, fél négyig, az eredeti magyaros
negyedfélkor, negyedfélre, negyedfélig helyett. Hogy ez
következetlen utánzás, abból is látszik, hogy más
fordulatokban nem használják, pl. nem mondják :
félnégy forint, hanem, negyedfél, sem félnégy es*Undeje, hanem negyedfél esztendeje stb.
NEGYEDFONT, (negyed-font) ősz. fn. A font
nevű sulymérték negyedrésze, köznyelven, de idegenül szólva : fertályfont.
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NEGYEDFONTOS, (negyed-fontos) ősz. inn.
NEGYEDLÖ, (negy-ed-el-ő) fa. tt negyedlÖ-t.
Egy fontból negyedrészt nyomó, vagyis akkora, mint 1) Személy, ki valamiből negyedrészt vesz vagy kap,
a fontnak negyedrésze. Negyedfontot csipóctka.
pl. bizonyos haszonból, jövedelemből. 2) A régi bibNEGYEDFÖLD, paszta Pozsony m.; helyr. liafordítóknál ám. tetrarcha, pl. negyedlö Herodet,
máskép: negyedet (t L negyedéé fejedelem). 3) MérNegyedfSld-re, —ön, —röl,
nöki eszköz, mely az egész körnek egy negyedrészét
NEGYEDFÜ, (negyed-fű) ősz. mn. Mondják
képzi, s kilenczven fokra van felosztva. (Quadrans).
csikókról és fiatal szarvasmarhákról, melyek mar
NEGYEDMÁZSA, (negyed-mázsa) ősz. fa. A
negyedik évbe mennek, vagyis negyedik új fűre járnak ki. Őszre van húzva, s ám. negyedftívü. Negyed- mázsa nevű súlynak egy negyedrésze, azaz, huszonöt font
fű etikát már be ttokták fogta. Negyedfü Uttö, tinó.
NEGYEDMÉRFÖLD, (negyed-mér-fóld) ősz.
NEGYEDHANG, (negyed-hang) ősz. fa. 1) A
fa. Mérfóldnyi távolságból, vonalból egy negyedrész.
szabályos hang- vagy zeneműben az úgynevezett egész
Negyedmérföldet gyalogolni.
hangnak egy negyede, vagyis melynek kiejtésére csak
NEGYEDMÉRFÖLDNYI,(negyed-mér-fóld-nyi)
negyedrésznyi idő kívántatik azon időből, melyet egy
egész hang kihúz. 2) A hanglépcsőzeten egy másik ősz. mn. Aminek hosszúsága, negyedmérfóld. Negyed hanghoz mérve, négyfoknyi távolságban álló hang v. mérföldnyí fasor.
NEGYEDMESTER, (negyed-mester) ősz. fa.
zönge (Quarta).
NEGYEDHANGJEGY, (negyed-hang-jegy) ősz. Alsóbbrendű tisztviselő, vagy tiszti szolga a városokfia. Hangjegy, mely negyedhangot jelel. V. ö. NE- ban, ki némely, különösen bemondói, hirdetői, idézői
szolgálatokat végez a városnak bizonyos osztályában,
GYEDHANG, 1).
NEGYEDHÁZHELY, (negyed-ház-hely) ősz. melyet negyednek hívnak. Néhutt a tizedes nevű tiszti
&. A régi jobbágytelkek felosztása szerént, egy egész szolgák teszik azt.
jobbágyteleknek negyedrésze, mely az ország különNEGYEDNAPI, (negyed-napi) ősz. mn. 1) A
böző tájai szerént majd nagyobb, majd kisebb.
mai naptól visszafelé számított negyednapra vonatNEGYEDHÁZHELYES , (negyed-ház-helyes) kozó, azt illető. A negyednapi, harmadnapi, tegnapi
öez. mn. Ki negyedházhelyet bír. Negyedháthelyet é» mai ebédet kifizetni. A negyednapi mulatság jobban
ütött Iá, mint a mai. 2) Negyednaptól fogva tartó.
gatda. V. ö. NEGYEDHÁZHELY.
NEGYEDHÓ, (negyed-hó) ősz. fa. Aprilbó, Negyednapi várakozás után elmenni. V. ö. NEGYEDmint januártól számítva negyedik; máskép : tavasz- NAPOS.
NEGYEDNAPOS , (negyed-napos) ősz. mn.
hó , Sz. György hava.
NEGYEDIK, (negy-ed-ik) szátnneves melléknév, Négy napig tartó, négy nap óta létező, élő. Negyedtt. negyedik-ét. Alapértelemre, mint sorozó számnév, napot menyektől mulatság. Negyednapot otectemS.
ám. negyed, pl. már negyed éve v. negyedik éve múlt,
NEGYEDÓRA, (negyed-óra) ősz. fa. A négy
hogy
Ae it, mint nyomatékos toldalék szükség- egyenlő részre osztott órának egy-egy része, tizenöt
képen kiteendő , midőn e számnév magán áll, pl. cu nagy perez. Köznyelven : fertályóra.
első hely Péteré, a második Pálé, a harmadik Jánoté,
NEGYEDÓRAI, (negyed-órai) ősz. mn. Negyed,
a negyedik Itreten marad. Ha te a* eltSt választod, én óráig tartó, vagy annyi időt kívánó. Negyedórai muna negyediket oeszem. V. ö. NEGYED.
ka. Negyedórai fáradtágba került.
NEGYEDIK8ZÉR, (negy-ed-ik-szér) ih. NegyedNEGYEDÓRÁNYI, (negyed-órányi) ősz. mn.
ízben , háromszor és még egyszer. Rövidebben : neTérvagy
időbeli hosszúságra vonatkozva ám. amigyedtter.
nek megjárása egy negyedórába kerül, illetőleg, ami
NEGYEDJOG, (negyed-jog) ősz. fa. Lásd :
egy negyedóra alatt foly le, vagy addig tart. NegyedLEÁNYNEGYED.
órányi távoltág. Negyedórányi várakozás.
NEGYEDKÓTA, (negyed-kóta) ősz. fa. Lásd :
NEGYEDOSZTÁLYOS, (negyed-osztályos) ősz.
NEGYEDHANGJEGY.
NEGYEDKOR, (negyed-kör) ősz. fa. Mértani fa. Személy, ki bizonyos köz haszonból, jövedelemből
ért. a körnek egy negyedrésze, mely kilenczven fok- vagy negyedmagával osztozik, vagy annak negyedrészét kapja.
nyi, egyenes szöget zár be.
NEGYEDKÖTET, (negyed-kötet) ősz. fa. Oly
NEGYEDRÉSZ, (negyed-rész) ősz. fa. Négy
könyv, melyben az ivek négy-négy levélre hajtoga- hasonló nagyságú tagra osztott egészből egy tag.
Különösen jelent ilyetén tagból álló járandóságot,
tott alakban kötvék be.
NEGYEDLAP, (negyed-lap) ősz. fa. Az ív ne- jutványt, osztalékot. A zsákmányból negyedrészt az
gyedlevelének egy lapja, vagyis oldala. Egy ív papí- orgazdának adni. A szénát negyedrészben kanalai.
ron nyolcz negyedlap van.
NEGYEDRÉT, (negyed-rét) ősz. fa. Ha valaNEGYEDLEVÉL, (negyed-levél) ősz. fa. A négy mely négyszögü, vagy párhuzamos oldalú, egyszeregyforma részre osztott, vagy hajtogatott papirívből smind öszvehajtható testet négy egyenlő nagyságú
egy levél.
darabba hajtanak öszve, ilyetén alakban minden da48*
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rabja negyedrétnek mondatik. Abroszt, lepedőt, kendőt negyedrétben ötzveíenni. A papírívet nrgyedrélben
öszvehajtani. Negyedréfben kiadott könyv, azaz négyrétre törött ívekben.
NEGYEDRÉTLAP, (negyed-rét-lap) ősz. ín. A
negyedrétté törött ívből egy-egy lap, vagyis a negyedrétlevélnek egy oldala.
NEGYEDRÉTLEVÉL, (negyed-rét-levél) ősz.
fa. A negyedrétben vett ívnek egy levele, az ívnek
negyedrésze; továbbá, levél, melyet valaki negyedrétii papirosra ír.
NEGYEDRÖP, (negyed-rőf) ősz. fa. A röf nevű
bosszmértéknek negyedrésze, továbbá valamely hoszszu, vagy széles testből annyi, mely ama mértékkel
fölér. Negyedrofot méretni valamely kelméből. Ét a
végposztó amannál egy negyedrSffel seélesb.
NEGYEDSZER, (negyed-szer) 'ősz. határozó
sorszám, l) Negyedízben, háromszor és utána megint
Negyedster írtam neki, még sem felel. Ma negyedszer
förödtem ét évben. 2) Bizonyos sorban a negyedik
helyen. Élünk vele különösen elszámlálásokban, oktató, vagy vitatkozó beszédben, pl. keretedet nem teljesíthetem következő okokból : először — másodszor —
harmadszor — negyedszer.
NEGYEDSZÖG, (negyed szög) ősz. fa. Mértani
ért. egyenes szög, mely kilenczven fokot tesz.
NEGYEDSZÜNET, (negyed-szünet) ősz. fa. A
hang- és zenetanban annyi nyugidő, mely egy egész
hangidőnek negyedével fölér, vagyis, mely alatt egy
negyedhangot kiejteni lehet.
NEGYEDTELEK, (negyed-telek) ősz. fa. L.
NEGYEDHÁZHELY.
NEGYEDTELKES, (negyed-telkes) ősz. mn.
L. NEGYEDHÁZHELYES.
NÉGYEL, (négy-el) áth. m. négyel-t. Négy darabra , négy részre oszt, szeg, vág, hasít valamely
tömör testet Kenyeret, sült ludat négyelni. Idöub Hándy
Péter szerént megnégyel tájdivatosan ám. megver.
NÉGYELŐ, (négy-el-ő) fa. tt négyelö-t. 1) így
nevezik néhutt a szokottabb nevű kisefát, vagyis a
négylovas kocsi rddjára akasztott hámfákat, melyek
elé a két első lovat fogják. Négyeidnek mondják,
mert csak akkor használják, midőn négy lovat fognak
be. 2) Hosszú szíjostor, melylyel négy ökröt hajtanak.
NÉGYEMELETES, (négy-emeletes) ősz. mn.
Mondják házról vagy más építményről, melynek négy
emelete van.
NÉGYEMELETÜ v. — EMELETÜ , (négyemelctü); 1. NÉGYEMELETES.
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gyen, ám. oly csoportokban vagy sorokban , melyeknek mindegyike négyből áll. A katonák négyen-négytn
mentek. A násznépek négyen-négyen Ilitek a kocsikban.
NÉGYENKÉNT, (négy-en-ként) ih. Négybölnégyböl álló csoportokban, sorokban, társaságban
stb. Négyenként rendezni el a sorba állított katonaságot. E járdán négyenként járhatnak egy széliében a*
emberek.
NÉGYES, (1), (négy-es) mn. tt négyes-t v. —tt,
Üt. —ék. Ami egy nemből négy egységet foglal magában. Négyes arany. Négyes malom, mely négy kerékre jár. Négyes fogat, midőn egy kocsiba vagy szekérbe négy igás barom van befogva. Születésre vonatkozva : négyes gyermek, ki egy hasból negyedmagával született egyszerre, mint kettős, hármas. Használjak önállólag is főnévként, s jelent általán
egynemű négyet. Két négyes fölér egy nyolcsajtfoL
Négyessel sokszorotni valamely számot. A hármas ttídn
négyes következik. Négyesben járni, ám. négy lova*
kocsiban, négy ökrös szekéren stb. Négyesbe fogni a
lovakat, ám. négyet egy kocsiba. Négyes (Quartett) a
zenében vagy énekben (négyes mfi, négyes-zene, négyes-dal, négyes-ének), melyet egyszerre és együtt
négy művész ad elé, vagy melynek eléadására négy
(zene- vagy ének-)müvész kívántatik.
NÉGYES, (2), fáin Borsod m.; helyr. Négyes-re,
—én, —rSl.
NÉGYESÍT, NÉGYESIT, (négy-es-it) áth. m.
négyesü-étt, pár. — s , htn. —ni v. —én*. Négyessé
tesz, vagyis négygyei sokszoroz valamely öszveget.
NÉGYESZTENDŐS, (négy-esztendős); láad :
NÉGYÉVES.
NÉGYÉVES, (négy-éves) ősz. mn. 1) Aki már
négy évtől fogva él. Négy éoes gyermek. 2) Négy évtől fogva tartó, létező. Négyéves ruha, bútor. Máskép :
négyesztendös.

NÉGYEVEZŐS, (négy-evezős) ősz. mn. és fii.
Négy evezővel fölszerelt hajó.
NÉGYÉVI, (négy-évi) ősz. mn. Négy évet magában foglaló; négy éven át tartó. A négyévi tutraxság legtöbb mezeigazdát tönkre juttatott.
NÉGYEZ, (négy-ez) áth. m. négyet lem, —tél,
—étt, pár. — *. l) Bizonyos egységet négygyei sokszoroz, szaporít, nagyít Négyesni a munkások rendé*
számát. 2) Négyével soroz, rendez, csoportoz valamit.
Négyezni a kiállttolt katonaságot. 3) Négyssögüvé,
négyoldalúvá alakít. Négyezni a járdának való töveket, fákat. 4) Bizonyos szamot magamagával sokszoNÉGYEN, (négy-en) ih. Személyekre vonatko- roz. (Elevat ad quadratuin).
NÉGYEZET, (négy-ez-et) fa. tt négyéust-ct,
zólag ám. négy számmal együtt; kétszer ketten, vagy
egy hián öten. Négyen vagyunk egyteslvérek. E kocsi- barm. szr. —e. l) Valaminek négyszögüvé képzett
ban nem férünk el négyen. Ti négyen menjetek együtt, alakja. 2) Valamely mennyiségnek főiemelt állami hárman megyünk. Egyébiránt néha oktalan álla- pota , midőn önmagával sokszoroztál!k.
tokra is alkalmaztatik, legalább ezen népdalt vers
NÉGYFEJÜ v. - FEJŰ, (négy-fejfl) ősz. mn.
szerént : „Nyolczan voltak a mi Indáink," így is Akinek vagy aminek négy feje van. Négyfejü «tó;-szólhatnánk : négyen voltak. Kettó'ztetve : négyen-né- nyeteg. Leginkább átv. értelemben van helye, pl.
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négyfejű ktikoriczaszár, melyen négy fej van. Négy- korra, élettartósságra vonatkozik. Négyhónapos borjú,
fej* KSlőtS. V. ö. FEJ.
csikó.
NÉGYFELÉ, (négy-felé) ősz. ih. 1) Négy részre,
NÉGYHÓNAPOS , (négy-hónapos) ősz. mn.
négy darabra. Négyfelé vágni, hasítani, metszeni vala- Négy hónapig élő vagy élt. Négyhónapos gyermek.
mit. 2) Négy különböző helyre, vagy irányt tartva. Négyhónapos kordban megholt csecsemő. Négyhónapos
A katonák négyfelé mentek a városból.
csikó, borja. Néha ám. négy hónapig létező, tartó.
NÉGYFÉLE, (négy-féle) ősz. mn. Négy külön- Négyhónapos tél. Négy hónapos fogság.
böző nemű, fajú, osztálya, jegyű, tulajdonságú stb.
NÉGYHÚROS, (négy-húros) ösz.mn. Négy húrff egyféle posztóból öszveférczelt tarka bohóczruha. Négy- ral ellátott, fölszerelt. Négyhúros hangszer, hegedű.
féle bort lismekeverni. Négyféle nyelven adni elé valaNÉGYHÚRÚ v. —HÚRU, (négy-húrú); lásd :
mit. V. ö. FÉLE.
NÉGYHÚROS.
NÉGYFÉLEKÉP v. —KÉPEN, (négy-féle-kép
NÉGYIGÁS, NÉGYIGÁJU , (négy-igás v.
v. -képen) ősz. ih. Négy különböző módon, alakban. igáju) ősz. mn. L. NÉGYFOGATÚ.
Valamely húst négyfélekép elkészítve adni föl. NapjáNÉGYKARÚ v. —KARÚ, (négy karú) ősz. mn.
ban négyfélekép iSUStkodni.
Aminek négy karja van, pl. négykarú gyertyatartó. A
NÉGYFIÓKOS, (négy-fiókos) ősz. mn. Aminek huszárról is mondják, midőn a mentét panyókásan
négy fiókja van. Négyfiókos láda, asztal, szekrény.
viseli, s ennek két ujja külön lóg.
NÉGYFIÓKÚ v. —FIOKÜ, (négy-fiókú); 1.
NÉGYKEREKŰ v. — KEREK Ü, (négy-kerekü)
NEGYFIÓKOS.
ősz. mn. Négy keréken járó , minek négy kereke van.
NÉGYFOGATOS, (négy-fogatos) ősz. mn. Mibe Négykerekű jármű, kocsi. Négykerekű malom.
négy ló, vagy más igás barom van fogva. Négyfogalos
NÉGYKÉZGYALÚ v. —GYALU, (négy-kézhintó, kocsi. Négyfogatos szekér.
gyalú) ősz. fn. Nagy gyalú, melylyel két ember
NÉGYFOGATÚ v. —FOGATÚ, (négy-fogatú), bánik.
1. NÉGYFOGATOS.
NÉGYKÉZLÁB, (négy-kéz-láb) ősz. ih. NégyNÉGYFOGÚ v. —FOGÚ, (négy-fogú) ösz.mn. lábú állatok módjára menve, azaz, a lábakon kivül
Akinek vagy aminek négy foga van. Négyfogu ge- földre eresztett kezeken mászva, mintha négylábú
reblye.
állat volna. A kisdedek elSször négykézláb járnak.
NÉGYFONALÚ v. — FONALÜ, (négy-fonala) Négykézláb bujkál, hogy meg ne lássák.
öaz. mn. L. NÉGYNYÜSTÖS.
NÉGYKEZÜ v. KEZŰ, (négy-kezű) ősz. mn.
NÉGYFONTOS, (négy-fontos) ősz. mn. Ami
A majmokról mondják , melyeknek lábaik és kezeik
négy fontot nyom, négy fontnyi nehéz. Négyfontos
hasonló alkotásnak, s lábaikat úgy képesek ha ználni,
kenyér, OSk, dinnye. Különösen jelent oly álgyút, melymint kezeiket.
ből négy fontot nyomó golyókat lődöznck.
NÉGYKÖVÜ v. —KÖVÜ, (négy-kövü) ősz. mn.
NÉGYFÖLDES, puszta Somogy m.; helyr.
1) Mondják holmi ékszerekről, melyekben négy da—földes-re, —én, —rM.
rab drágakő van. Négykb'vu karperec*. 2) Négyleövll
NÉGYGABASOS, (négy-garasos) ősz. mn. Amimalom, melyben négy kőre őriének, máskép : négynek négy garas az ára. Négygarasos czipó. Négygakerekü.
rasos bor, sör, melynek itczéjét négy garason mérik.
NÉGYLÁBÚ v. -LÁBÚ, (négy-lábú) ősz. mn.
Mint fönév jelent négygarasnyi értékű pénzdarabot,
Aminek négy lába v;m, tulajdon és átv. értelemben.
mely nálunk nincs keletben.
Négylábú állatok. Négylábú asttal. A négylábú is megNÉGYGYÉ, (négy-vé) ih. Négyfelé, négy részre, boüik, ám. az okos ember is követ el hibát. (Km.).
négy darabra. Négygyé hasítani, meisseni valamit.
NÉGYLEVELÜ v. —LEVELŰ, (négy-levelű)
NÉGYHANG, (négy-hang) ősz. fa. Zenemű, ősz. mn. Aminek négy levele van. Négylevelü lóhere
mely csak négy hangszerre vagy énekhangra van ritkaság.
téve, tehát melyet csak négyen játszanak, vagy meNÉGYLOVAS, (négy-lovas) ősz. mn. 1) Aminek
lyet négyen énekelnek. Szokottabban : négyes.
eleibe négy lovat fognak , vagy szoktak fogni. NégyNÉGYHANGÚ v. —HANGÚ, (négy-hangú) lovas hintán járni. Négylovas szekéren terhet szállítani.
öaz. mn. Négy zenehangból álló. Négyhangu zenemű. 2) Akinek négy lova van, vagy aki négy lovat hajt
Négyhangu ének.
Négylovas gazda. Négylovas kocsis.
NÉGYHEGYÜ v. — HEGYÜ , (négy-hegy fi)
NÉGYNAPI, (négy-napi) ősz. mn. Négy napra
ösjs. mn. Aminek négy hegye, azaz csúcsosan kiálló vonatkozó, azt illető, arra való, ahhoz tartozó, stb.
végei vannak. Négyhegyü villa.
Négynapi útra készülni. Csak négynapi költségem van.
NÉGYHÓNAPI, (négy-hónapi) ősz. mn. Négy Négynapi nyugvás. V. ö. NÉGYNAPOS.
hónapra vonatkozó, azt illető, uhhoz tartozó. A'éyyhóNÉGYNAPOS, (négy-napos) ősz. mn. Negyednapi munkabér. Négyhónapi idő, várakozás. Némileg naptól fogva élő, létező, tartó. Négynapos kisded,
különbözik tőle a négyhónapos, mely tulajdonkép \ Négynapos esti,
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NÉGYNYILÁSÚ v. —NYÍLÁSÚ, (négy-nyílású) ősz. mn. Amit külön-külön négy helyen ki
lehet nyitni, minek négy fiókja, hézaga, szája van.
NÉGYNYÜ8TÖS, (négy-nyüstös) ősz. mn. Négy
nyüstben szőtt. Négynyüttöt vászon, gyapjúszövet. V. S.
NYÜST.
NÉGYOLDALÚv. —OLDALÚ, (négy-oldalú)
ősz. mn. Minek négy oldala van. A gerendák rendesen négyoldalúd. V. ö. OLDAL.
NÉGYÓRAI, (négy-órai) ősz. mn. 1) Négy óra
folyásáig tartó. Négyórai munka, sélálás. Négyórai út.
2) Négy órakor történő. Négyórai fölkelts. Négyórai
ebéd. Négyórai vecternye.
NÉGYÓRÁNYI, (négy-órányi) ősz. mn. Anny«
ideig tartó, amennyi négy órát teszen, vagy oly
messze terjedő, hova négy óra alatt lehet eljutni.
Négyórányi fáradságomba került ezen munka. Négyórányi távoltág. Azon falu négyórányira felütik innen.
NÉGYOSZLOPÚ v. — OSZLOPU, (négy-oszlopú) ősz. mn. Aminek négy oszlopa van, négy oszlopon álló, vagy négy oszloppal díszített stb. Négyoszlopú diadalív, oltár, kapu, homlokzat.
NÉGYÖKRÖS, (négy-ökrös) ösz.mn. 1) Amibe
négy ökröt fognak. Négyökrös szekéren, szánon járni.
2) Akinek négy ökre van, aki uégy ökörrel bánik.
Négyökrös gazda, béres.
NÉGYÖKRÜ, (négy-ökrü) ; lásd : NÉGYÖKRÖS, 1).
NEGYREKESZÜ v. —REKESZÜ, (négy-rekeszű) ősz. mn. Minek négy külön-külön rekesze van.
Négyrekeszii boroskosár. Négyrekenu magvak, gyümölcsök. V. Ö. REKESZ.
NÉGYRÉ8ZÜ v. — RÉSZÜ, (négy-részü) ősz.
mn. Négy részből álló vagy őszveállított. Négyrétzü
regény, könyv.
NÉGYRÉT, (négy-rét) ősz. fa. és ih. 1) 1. NEGYEDRÉT. 2) Négy egyenlő rétre öszvehajtva.
Négyrét östvehajtani a kendőt. Négyrét venni a fapirivet.
NÉGYRÉTÜ v. — RÉTÜ, (négy-rétfi) ősz. mn.
Négyrétben őszvehajtott, négyrétben vett. Négyréttl
papirív. Néha ám. négy szélben vett. NégyrétU gatyattár.
NÉGYSÉG, (négy-ség) fn. tt. négység-ét, harm.
szr. —e. Négy által képzett egység, öszveeég. Oly
képzésű, mint háromtág.
NÉGYSOROS, (négy-soros) ősz. mn. Négy sorból álló. Négysoros nyakgyöngy filter. Négytoros hadirend.
NÉGYSORÚ v. —SORÚ, (négy-sorú) ös«. mn.
L. NÉGYSOROS.
NÉGYSZÁLAS, NÉGYSZÁLU, (n<*gy-szálas v.
•szálú) ősz. mn. L. NÉGYNYÜ8TÖS.
NÉGYSZÉG, NÉGYSZÉGÜ, 1. NÉGYSZÖG,
NÉGY8ZÖGÜ.
NÉGYSZÉM, (négy-szem) ősz. fh. 1) Átv. ért. jelent két embert. Négyszem kötött történt, ám. két ember
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között. Négyszem közt megmondani az igától, ám. csak
egy másiknak jelenlétében. 2) Némely kártyanemekben azon levél, mely bizonyos színből négyazemet
mutat Makk négyszem, zöld négyszem ; továbbá a kocskának négy ponttal jegyzett oldala. A koctka négyszemet vetett.
NÉGYSZER, (négy-szer) ősz. ih. 1) Bizonyos
mennyiséget négy ízben véve. Négyszer négy t'uenhat. 2) Négy ízben téve valamit Napjában négyszer enni.
NÉGYSZERES, (négy-szeres) ősz. mn. Bizonyos
mennyiséghez vagy miséghez képest négyannyi, vagy
azonnemü négy. Négyszeres költség. Négyszeret faradtág, munka.
NÉGYSZERESEN, (négy-szérésen) Sas. ib.
Négyszeres módon, négyannyi mennyiségben. Négyszeréten kipótolni valamit.
NÉGYSZÉRÉZ, (négy-széréz) ősz. áth. m. négyl
széréz-tem, —tél, —étt. Bizonyos mennyiséget négyszer vesz , négyszer ad öszve, vagy három annyivátold meg. Ha a titet négyszereztük, lesz negyven.
NÉGYSZERI, (négy-szeri) ősz. mn. Négy ízbeli,
ami négyszer történt. Négyszeri evés. Négyszeri lapát.
Négyszeri látogatásomat egyszer viszonozta.
NÉGYSZÓTAGÚ v. —TAGÚ, (négy-szó-tagá)
ősz. mn. Négy szótagból álló. Négyszótagú igék, pl.
marakodik, verekedik. Négyszótagú nevek, pl. akaratos, nevetkezés.
NÉGYSZÖG, (négy-szög) ősz. fh. Széles ért oly
térség, vagy test, melynek négy oldala vagyis oldalvonala és ezekáltal képzett négy szöge van, például, az
ilyen alakú kert, udvar, szántóföld, szoba, ajtó, ablak,
asztal. Hosszúkás négyszög, melynek két párhuzamos
oldala a másik kettőnél hosszabb. Hárántékos v. dtit
négyszög, melynek oldalai két tompa és két hegyes szöget képeznek. Szoros mértani ért oly térségi alak,
melynek négy egyenlő hoszszusagu oldala, és négy egyenes szöge van. Melléknév gyanánt véve ám. négyszög
alakjával bíró, vagyis oly térséget, oly fölszint foglaló, melynek széle és hoszsza, tehát mindnégy oldalvonala egyenlő. Négyszög ölnyi térség, melynek
mindnégy oldala külön-külön egy ölnyi. Négyszögmérföld, melynek mindnégy oldala egy-egy mérföldnyi.
NÉGYSZÖGHÜVELYK , (négy-szög-hüvelyk)
ősz. fn. Négyszögü test, vagy tér, melynek mindnégy
oldala hüvelyknyi nagyságú.
NÉGYSZÖGÍT, (négy-szögit) ősz. áth. m. négyszögtí-étt, htn. —ni v. —eni. Általán valamely tért,
vagy testet négyszögüvé alakít A fényűt faragát által négytzögtieni. Mértani ért kört négytfögüeni ám.
keresni azon számot, inely a kör kerülete éa áltálmérője közti arányt pontosan meghatározná.
NÉGYSZÖGLÁB, (négy-szög-láb) ősz. fn. Négyszögü test vagy tér, melynek mindnégy oldala egy
lábnyi.
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NÉGYSZÖGLET, (négy-szöglet) ősz. fa. Valamely négyoldalú térnek, vagy testnek négy szöge
együttvéve.
NÉGYSZÖGLETES, (négy-szögletes) ősz. mn.
Minek négy szöglete van. Négyszögletes asttal, tzoba.
NÉGYSZÖGLETŰ v. —SZÖGLETÜ, (négyszögletű); 1. NÉGYSZÖGLETES.
NÉGYSZÖGMÉRFÖLD, (négy-szög-mér-fóld)
ősz. fn. Négyszögfi tér, melynek mindegyik oldalvonala egy mérföldnyi bosszú.
NÉGYSZÖGÖL, (négy-szög-öl) ősz. fn. Négyazögü tér, melynek mindnégy oldalvonala egy ölnyi.
NÉGYSZÖGÜ v. —SZÖGŰ, (négy-szögű) ősz.
mn. Minek négy oldalvonala és négy szöge van. Közszokás szerént ugyan egy értelemben vétetik a négyszögletű, szóval, de szabatosan emez inkább csak a térnek
vagy testnek alakjára, amaz pedig mértékre is vonatkozik, pl. midőn azt mondjuk : négyszögletű asztal,
ennek alakjára gondolunk, külőnböztetésül a kerektől ; ellenben ezeknél: négyszögU mérföld, 91, lábnyom,
a mértéket is tekintetbe veszszfik, s ezekről nem is
mondjuk, hogy négyszögletttek.
NÉGYTAGÚ v. —TAGÚ, (négy-tagú) ősz. mn.
Ami négy tagból áll, tulajdon és átv. értelemben
véve. Négytagú ttó. Négytagú körmondat. Négytagú
fSldbirtok. V. ö. TAG.
NÉGYUJJÚ v. —UJJÚ, (négy-ujjú) ősz. mn.
Mondjak csonka kézről vagy lábról, melynek egy
njja hiányzik.
NÉGYÜLÉSÉS, (négy-üléses) ősz. mn. Négy
aiönelylyel ellátott Négyuléses kocsi.
NÉGYÜLÉSÜ v. —ÜLÉSÜ, (négy-ttlésü); 1.
NÉGYÜLÉSÉS.
NEGYVEN, (l), (négy-ven) tízes számnév, tt.
negyven-et. Négyszer tíz. Valamint más számnevek és
sokaságot jelentő melléknevek, úgy ez is a viszonyszót egyes számban vonja maga után. Negyven ember,
negyven nap, negyven forint stb. nem: emberek, napok,
forintok stb. Képzésére nézve 1. —VAN, —VEN,
számképző.
NEGYVEN, (2), puszta Pest-Solt m.; helyr.
Negyven-re, —én, —röl.
NEGYVENED, (negy-ven-ed) mn. A harminczkilencz után következő és folyó. Életének negyvened
évében meghalt. Rendesen : negyvenedik. Mint főnév
jelent negyven napból vagy évből álló időszakot, s
olyan, mint század, ezred; továbbá negyvenből álló
sokaságot, pl. negyvened magával; végre negyven
részre felosztott egészből egy részt.
NEGYVENEDIK, (negy-ven-ed-ik) sorozó számnév , tt. negyvenedik-et. A hanninczkilenczedik után
következő; vagy a negyven részre elosztott egészből
egyik. Ma múlt negyvenedik napja, hogy háta jöttem.
Negyvenedik réttt kapni valamiből.
NEGYVENEDSZÉR, (negy-ven-ed-szér) ih.
Negyvenedik ízben, harminczkilenczszer után még
egyszer.

NEGYVENEN, (negy-ven-en) ih. Negyvenből
álló számmal, négyszer tizen. Negyvenen vagyunk.
NEGYVENES, (negy-ven-és) fn. tt. negyvenét-t,
tb. — ék. 1) Tárgy, mely negyvenet számlál, képvisel, vagy tartalmaz. Olyan, mint: tizet, húszas. 2)
Személy, ki életének negyvenedik évét éli.
NEGYVENESZTENDÖS , NEGYVENÉVES,
(negyven-esztendős v. -éves; 1. NEGYVENES, 2).
NEGYVENFÉLE, (negyven-féle) ősz. mn. Számra negyven, de mindegyik más-más nemű vagy fajú,
vagy tulajdonságú, vagy osztályú stb. Negyvenféle
gyümölcs, alma, körte. Negyvenféle bora van a pinezében. V. ö. FÉLE.
NEGYVENNAPI, (negyven-napi) ösz.mn. Negyven napra vonatkozó, való, azt illető, ahhoz tartozó,
stb. Negyvennapi költség, munka. Továbbá, negyven
napig tartó. Negyvennapi böjt, utazás, távollét.
NEGYVENNAPOS, (negyven-napos) ősz. mn.
Aminek életkora, létezése, tartása már negyven napot
tesz. Negyvennapos csecsemő. Negyvennapos eső.
NEGYVENSZER, (negyven-szer) ősz. ih. Negyven ízben.
NÉGYZET, (négy-ez-et) fn. tt négyzet-ét, hann.
szr. —e. Számtani ért valamely számnak hatványozott állapota, mely azáltal jön létre, ha önmagával
sokszoroztatík.
NÉGYZETSZÁM, (négyzet-szám) ősz. fn. Szám,
mely bizonyos gyökszámból támadt, miután az önmagával sokazoroztatott
NEH, (1), elvont gyöke nehéz szónak és származékainak. L. NEHÉZ.
NEH, (2), I. NE (2).
NÉHA, (né-ha) időhatárzó. Tájdivatosan és sokszor a régieknél is : nifta. Némely időben, némelykor, olykor, nem mindig, nem sokszor, nem gyakran.
Kelta a vak tyúk is talál seemet. (Km.). Kinek-kinek
pillant néha a szerencse. Néha azt sem tudja, hol az
esze. Néha-néha meglátogat. „Mert niha imett, niha
amott vagyon." (Levél 1553-ból. Szalay Ág. 400
m. 1.).
„Óh, szomorú eset, óh, gonosz szerencse t
Bőségesen néha vala nálunk kedve,
Kedves magyarok közt vala arany-híre."
Keserv Zrínyi Miklós halálán. 1664. (Thaly K.
gyűjteménye).
Néha napján, (Molnár Albertnél: néha napba) ám.
valamikor a múlt időben ; innen a néhai származék
múlt időre vonatkozik. E szóban a ha utórész időt
jelent, mint ezekben is : soha, valaha, mindenha,
olyha.
Fontos kérdés mind ezen, mind a következő
szóknál (néhány, néhol, némely, némi stb.) , hogy az
első rész né, hol vette magát, és eredetileg micsoda
jelentéssel bír. A felelet, ha a régi nyelvemlékeket
is segítségül vcszszük, nem lesz nehéz. A né t. l.,
mindezen megjelölt szókban valamely mennyiséget
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jelent; ugyanezt jelenti a ma szokottabb és rokon
nyt képző is. Ámde ezen ,nyi' képző a régi nyelvemlékekben száz- meg százszor ne v. né és ni alakban
jön elé, pl. a Müncheni codexben: an-ne (= annyi =
az-nyi), en-ne (= ennyi = ez-nyi), me-ne (= menynyi = mi-nyi T. mely-nyi) ; a Nádorcodexben szintén :
anne, s innen : annera, annettor, anneval, továbbá:
enne és méné (s ettől : menet = mennyit, ménébe «=
mennyiben, ménével = mennyivel); a Debreczeni
Legendáskönyvben : anne és annt, továbbá : enne,
(ettől : ennet = ennyit, ennevel, ENNEHÁNY), és
mine v. mint (= mennyi = minyi, ettől: mineben =
mennyiben, mineJcet = mennyiket, minere v. minire
= mennyire, minétter = mennyiszer), így Szalay
A. gyűjtötte 400 m. levélben is, ani v. annt, ént v.
enni T. enne, meni stb. Tehát néha, néhány stb., ha a
mai nyt helyett a régi ne v. nl-t veszszflk, ,mennyi'
értelemben teljesen meg volna fejtve. Azonban itt
azon nehézség áll elé, hogy nyt s a régi n» v. né csak
képző lévén, hogy képző öszvetételben előrészfil szolgált volna, nyelvünkben szokatlan. De ezen nehézségre, mellőzvén , hogy valamint ragaink , úgy képzőink nagyobb része önálló szóból alakult, szintén a
régiségből felelhetünk. Ugyanis már föntebb a Dob
reczeni Legendáskönyvben kiemeltük az ENNEHÁNY
szót, melyet Toldy Ferencz társunk, a régi nyelvemlékekben, valamint általán a magyar nyelvészetben
legjelesb tudósaink egyike, azon könyvhöz függesztett
szótárban maga az enne, azaz ennyi szó alá soroz.
Azonban vannak több példáink is. Gr. Eszterházy
Miklós nádor írja 1638-ban Győrmegyéhez küldött
levelében : „Fogyatkozás ne essék miátok, mivel már
szöktenek is ENN1HÁNYON el közölök." (Magyar
Történelmi tár. VIII. kötet 136. lapon). Szalay Ágoston 400 magyar levele közt egy 1557-diklben (248lapon) olvassuk (az eredeti Írásmóddal) : „Sokaygh
warek wramra $i n-raeuyhan cztendey," (azaz sokáig
várék uramra ő n[agyságá]ra enihán esztendei, azaz
esztendeje). Az ént itt is = ennyi, mint több száz
példában. Ezekből tehát világos, hogy ,nehány' v.
tájdivatosan : ,nihány,' régentc : ennehán v. ennihán,
azaz ennyi-hány volt. A többi idevonatkozó szó is
hasonló öszvetétellel keletkezett, ú. m. néha = ennéha, mai kiejtéssel : ennyi-ha, néhol = enné-hol,
ennyi-hol, némely = cnné-mely, ennyi-mely, némi
= enné-mi, ennyi-mi, s a régies néki = enné-ki,
ennyi-ki. Különösen idevágnak a Tatrosi codexben
azon példák, melyekben nyt helyett is ennyi áll, pl.
kevés-ennyi, e helyett: kevésnyi, ez-cnnyi, e helyett:
eznyi v. ennyi. 'Az egynéhány, egynémely szókról pedig azt véljük, hogy azok vagy a nyelvérzés elhalványulása miatt ,ennébany,' ,ennémely'-ből ferdiiltck el,
vagy pedig ezekben az e^y-nek nem határozott, hanem határozatlan (= valamely) jelentése van, mint
sok más esetben, és a ,nehány,' .némely' szók nagyobb
határozatlanságát akarja kiemelni.
NÉHAI, (né-ha-i) mn. tt. néhai-t, tb. — ok. 1)
Ami egykor létezett, múlt időbeli. Néhai jó napok,
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boldog idSk. 2) Némely kori, némely időbeli, nem sokszor, nem gyakran levő. Néhai rótt kedve mait biítkomornak tartják öt. 3) Személyre vonatkozva ám.
megholt. Néhai édes apám. A hai ám. idői, időbeli, s
ugyanezen értelem rejlik a hai fari, v. hát bái régit,
egykorit jelentő szókban. V. ö. NÉHA.
NÉHAKOR, (né-ha-kor) ih. Él e szóval Falndi
ezen értelemben : néha. Itt az idő fogalma kétszeresen benfoglal tátik , t. i. a ha és kor szókban. V. ö.
NÉHA.
NÉHA-NÉHA, (néha-néha), a ,néha' szó kettóitetése, s ennek az értelemben súlyosbítása; hasonló
hozzá alakban és jelentésben : olykor-olykor; öszretételben pedig: hébekorban.
NÉHÁNY, NÉHÁNY, (né-hány) névmás, tfc«fhány-at. Tájdivatosan és sokszor a régieknél is : mhány. Többes helyett rendszerént a gyftértelmfi határzó néhányan használtatik. Jelent határozatlan kisebb számot bizonyos egészből, sokaságból, s ám.
nem mind, nem sok, nem gyakori. Néhány embert láttam csak az utasán. Néhány szép ház van e váróiban.
A mükiállítátban néhány mű igen jelet. Néhány óráig,
nem egész nap. Régen nagyobb sokaságot is jelentett
„Isten tartsa meg kegyelmedet jól egfsigben (egészségben) nihán esztendeigh." (Levél 1552-ből. Szála/
Ág. 400 m. L). Maga elé veszi az egy szót is : egynéhány, vagy egynéhány. „Te k(egyelmed) és (is) meg
fog zálagomra (zálogomra) ednihány éter forinttal
segítenie." (Levél 1557 körül. Szalay Ág. 400 m.
1. 222. lapon). „Nemhogy engen (engem) egyniha
(így) ezer forintra hinnének meg, de még csak egy
nihán forintra sem hinnének." (Ugyanott
123.
lap.). V. ö. NÉHA.
NÉHÁNYAN, NÉHÁNYAN, (né-hány-an) ih.
Személyekre vonatkozik, s ám. bizonyos sokaságból
némelyek, nem sokan. Néhányan ismerőseim közül. A
tanulók kőtől néhányan meghaltak. ,Egy' szóval öszvctéve : egynéhányan, v. — neAdnyan. V. ö. NÉHA, és
NÉHÁNY.
NÉHÁNYSZOR, NÉHÁNYSZOR, (né-hányszor) ih. Néhány ízben, nem mindég, nem sokszor,
nem gyakran, olykor-olykor. Néhányszor S i* elmegy
a színházba. Havonként néhányszor meglátogatni valakit. ,Egy' szóval öszvetéve : egynéhányszor v. egynthánystor. „Ez pediglen nem echer (cczer, azaz egyszer) volt, hanem egyniánszor." (Levél 1553-bóL
Szalay Á. 400 m. L). V. 6. NÉHÁNY.
NÉHÁNYSZORRA, NEHÁNYSZORRA, (néhány-szor-ra) ih. Néhányszor eléforduló esetre, néhányszor vett ízben. Ét néhánystorra elég lett. B mtmkát néhánystorra elvégetheted. V. ö. NÉHÁNY.
NEHENY, (neh-eny) fn. tt neheny-t, tb. — ék.
Mindenkor az erény (platin) kíséretében eléjövS nehéz
és nemes fém, mely minden érczcaaládba tartozó fémek
között legnehezebben ömlik meg, a legerősebb savakban, magában az úgynevezett királyvízben is feloldhatatlan és minden eddig ismeretes testek között
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legsúlyosabb; ennélfogva neveltetett magyarul nehenynek. Latin neve: Irídium. (Török Jóuef tanár).
NEHÉZ, NEHÉZ, (neh-éz v. — ez; l. a czikk
végén) mn. tt. nehez-et. Bagos állapotban rendesen
rövid, mint: nehezek, nehezebb, nehezedik, neheztel,
nehtten, nehetOl, nehezei, nehetU, nehezék. Kivétetnek:
nehézkes, nehéuég stb. Általán nehéznek mondatik minden, ami nagyobb erőfeszítésbe kerül. 1) Aminek nagy
súlya van, amit mozdítani, emelni, hordozni, szállítani
csak nagyobb erőködéssel lehet. Nehé* szekér, hintó.
Nehét mettvat, titok, tant. 2) Amit véghez vinni nem
könnyű, minek eszközlése több erőt igényel a szokottnál. Nehé* munka. Nehé* feladat. Nehé* ttántát.
Nehé* kérdétre nehé* a válón. Nehét értelem. 3) Kedélyre és testi lelki épségre vonatkozva, ami nyomasztó, kellemetlen, fájdalmas szenvedéssel járó.
Nehé* kedvU, búskomor. Nehéz erkSlctü, rósz kedvű;
társaságkerülő. Nehét ItWaét. Nehé* emésztés. Nehé*
italát. Nehé* hvgyotát. Nehét hallat. Nehé* ttag. Nehé* kórtág, v. nyavalya. Nehét nevén venni valamit,
ám. rósz nevén, kedvetlenül, roszalva. „Hogy mivel
Csáni uram se vennéje ezt jövendőbe és kfegyelmed)
nehéz nevén." (Levél 1550-ből. Szalay A. 400 m.
1.). 4) Terhet jelentő főnévül vétetik személyragos
állapotban. Nehezemre, nehezedre, nehezére van vagy
étik. Ne legyen nehetedrc, ha kérlek. 5) Néha ám. késedelmes, lassú. Nehét járat, nehé* ló. Nehés fitetS.
Mind ezen jelentésekből az tűnik ki, hogy a nehét
szóban alapfogalom az erőkődés, erőfeszítés s némi
ellenszegülés. Mellékfogalom a súlyosság, s ellentét
a kőnnyfiség. Ha e szónak elemzésében az erőködés fogalmából indulunk ki, akkor az ám. neh-et, melynek gyöke neh, képzője pedig e*, olyan, mint az idv-et, nár-at,
ig-at, kop-att, dob-at*, ctup-att, hor-patz stb. szókban
eléfordnló «, ős, v. ett, ott, melyeknek megfelel a
susogó a», ét, öt, ét, 8* képzőcsoportozat; s a neh
rokon a nyeg (v. nyék) nySg igékkel, mi szerént
neh-ez (neh-es) annyi volna, mint nyögéssel (nyekegéssel) járó, nyögést okozó, nyekgető. Ily fogalom
lappang ezen szóban tokon, pl. zokon esett neki tan.
nehezen, fájdalmasan, melyhez oly rokon a zokog, mint
a nehézhez a nyeg, nySg, és csakugyan valamint a zokogás nagyobb fájdalomra mutat, mint a nyögés,
hasonlóan a zokon esett neki, több mint: nehezen esett
neki. A Tatrosi codexben: nehéz (az utóbbi e is rövid, mi az elemzésnek is jobban megfelel) : „Mely
nehéz, kik pénzt varnak (bírnak) Istennek országába
bementnek." Mandsu nyelven : nícha.
NEHEZBÉDÉS, (neh-ez-b-éd-és) fa. tt nehézbedés-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Állapot, vagy szenvedés, midőn valami, vagy valakinek sorsa nehezbedik. V. ö. NEHEZBÉDIK.
NEHEZBÉDIK v. NEHEZEBBÉDIK, (neh-ezb-éd-ik v. neb-ez-ebb-éd-ik) k. m. nehe*béd-tem, —tél,
—t'tt. 1) Szokottnál nehezebbé leszen, súlya, terhe
öregbedik, növekszik. A ruha nehetbedik, ha átázik.
2) Több munkába, erőködésbe kerül. EtSt időben
nehetbedik át utasát. „Ezennel nehezebbedni fognak

az dolgok." Gróf Eszterházy M. nádor 1644-ben).
3) Több fájdalommal, szenvedéssel jár. Nyavalyája
nehttbedik. V. ö. NEHÉZ.
NEHEZBÍT, NEHEZEIT, (neh-ez-b-ít) lásd
NEHEZÍT.
NEHEZBÜL, NEHEZBÜL, (neh-ez-b-fil) őnh.
1. NEHEZBÉDIK.
NEHEZBÜLÉS, NEHEZBÜLÉ3, (neh-ez-bfll-és), 1. NEHEZBÉDÉS.
NEHEZEBBÉDIK, (neh-ez-ebb-éd-ik) 1. NEHEZBÉDIK.
NEHEZEBBÜL, (neh-ez-ebb-CU), 1. NEHEZBÜL, NEHEZBÉDIK.
NEHEZECSKE, (neh-ez-ecs-ke) mn. tt nehetectkét. Egy kissé nehéz. Máskép: nehétke.
NEHEZEDÉS, (neh-ez-éd-és) fn. tt nehetédét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn nehezedik
valami. V. ö. NEHEZEDIK.
NEHEZEDIK, (neh-ez-éd-ik) k. m. nehezedtem, — tél, —ett. 1) Súlyos, terhes leszen, megszűnik
könnyű lenni, aláfelé kezd nyomulni, húzódni. A gytlmtílcs-lepte faágak nehezednek. A tUrU felhők a hegyormokra nehezednek. A fáradt ember rá nehezedik tártára. 2) Oly állapotba jő, mely erőfeszítést kivan.
Munkája nehezedik. A* utatát rótt időben nehezedik.
3) Fájdalmassá, szenvedővé válik. Állapota, torta nebetedik. Minthogy a nehezedés némi folytonos erőködéssel jár, innen rendesen megegyezik vele a másod-,
fokú nehetbedik. V. ö. NEHÉZ.
NEHEZÉK, (neh-ez-ék) fn. tt nehesék-ét, hann.
szr. —e. Gyógyszerészeknél a latnak egy negyede.
Egy latban négy nehezék van. (Drachma). A gyógytteréstek nehezékében hatvan ttemer (granum) van.
NEHEZÉRNYI, (neh-ez-ék-nyi) mn. tt nehezéknyi-t, tb. —ék. Minek sulymértéke egy nehezéket
nyom. V. ö. NEHEZÉK.
NEHEZEL, (neh-ez-el) áth. m. nehetel-t v. nehetléít, htn. —ni v. nehezleni. 1) Valamit súlyosnak,
terhesnek tart Ezen üti tálkát nehetlem. A kattálátt,
kapálást nehezleni. 2) Rósz nevén, nehezen vesz valamit, nem tetszik neki. Nehezít, hogy elmellötték.
Ne nehezeid, hogy leveledre keton válaszoltam. „Látván az Szíz Mária ő szent fiát, hogy immár mindönöstfil fogva megfogyatkozik vala, és semmit nem
mond vala neki, nehezelvén, hogy a tolvajnak szólna,
igen meg kezde nehezülni." (Nádorcod.). így a Tatrosi codexben: „Mit nehezeitek e nemberire?" A
Verbőczi István előtt 1523-ban kötött egyességben:
„Énnekem megbocsássad, az mit ebből én reám nehezeknél." Ismét: „Hogy ha mi fáradságod és kölséged (költséged) ez dolog miatt volt én reám érette
ne nehezei" (nehezely azaz nehezelj). „Bizonyára
nehezeit uram the kegyelmedre." (Levél 1556-ból.
Szalay Ág. 400 m. levél). „Ügy értem, hogy Zríni
uram nehezei Csáni uramra." (Levél 1559-ből.
Ugyanott). V. ö. NEHEZTEL.
NEHEZELÉS v. — NEHEZLÉS, (neh-ez-el-és)
fn. tt nehezelés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,
49
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NEHÉZKÉDIK, NEHÉZKÉDIK, (neh-«z-kedik) k. m. nehetkéd-tem, —tél, —üt. 1) Felható ragu
viszonynévvel ám. súlyával, terhével ráereszkedik,
rányomni valamire vagy valakire. SonySkkel a* autóira nehetkedni. Valakinek vállára nehezkedni A etónaknak egyik oldalára nehetkedni. 2) A világtestek
járására vonatkozólag ,felé' névatóval ám. bisonyot
test irányában húzódik. FSldUnk a nap felé nehezktdik. Ugyanezen értelemben mondják a világtestek
egye* részeiről, pL foldgSmbUnkOn minden tett afüU
NEHEZEN, (neh-ez-en) ih. 1) Bizonyos suly- középpontja f elé neheAedik (gravitat); miskép: nekézWc.
NEHÉZKEDVÜ T. —KEDVŰ, (neMs-kedvü)
lyal, teherrel erőködre. Neheten vinni, emelni, kátni
valamit. 2) Fájdalmasan, szenredőleg. Neheten lehel- ősz. mn. Bdskomor, kinek kedvét találni, valamit
ni, betfélni, ttOlni. Neheten hugyotni. Neheten járni. kedvére tenni, kedvében járni nehéz. Nehézkedvü ve*
Neheten-lehét (= lehelé*), nehezen huddát (= hngyo- ember. Szokottabban: nehéz természetű.
zás) eléjönnek Molnár Albertnél. Nehezen-valamennyiNEHÉZKEDVÜSÉG, (nehéz-kedvüség) ősz. fa.
rt, (ma : kisíé nehezen), ugyanott 3) Kedvetlenül, Magába zárkózott, mogorva kedélyi állapot, vagy turósz szírrel. Neheten venni valamit. 4) Alig, aligha. lajdonság, búskomorság.
Neheten hittem, hogy jó vége legyen. Neheten jönnek el
NEHÉZKES, (neh-ez-ke-es) mn. tt ndutkét-t,
a várt vendégek. Neheten alkuleik meg két eb egy kon- r. —tt, tb. —ék. Mi a maga nemében nehezebb vacton. (Km.). Ha eddig nem fitttett, már ezután nehezen lamicskével, mint lenni szokott, vagy lennie kellene;
fizethet.
több aprónemfi akadálylyal járó. Nehézkes fegyver,
NEHÉZERKÖLCSÜ, L NEHÉZKEDVÜ.
bot. Nehézkes járat étik a bokrok kStSU.
NEHÉZÉRTELMÜ, (nehéz-értelmű) ősz. mn.
NEHÉZKES, (neh-éz-k-es) mn. tt nehétkett v.
1) Amit akár fellengzős, akár elront, akár bonyoló- —ét, tb. —ék. 1) A régieknél szokottabban, de mi
dott, akár homályos volta stb. miatt világosan ész- ritkábban mondják némberről, midőn améhébe fogaszel felfogni nehéz. 2) Mondják emberről, ki nehéz dott gyermeket viseli. Nemesebb kifejezés, mint a
felfogású.
népies terhet. Nehézket a feletége. Hogy megadni S
NEHEZETHALLÓ, (nehezet-halló) ősz. mn. adóját Máriával, S neki menyetett nehéztet f életágévá.
Kinek nagyon kell fülébe kiáltani, ha azt akarjak, Mfinch. cod. Luk. II. 5.). Hogy bévaUaná magát Máhogy meghallja, siketecske, lámpértos, nagyothalló. riával, S neki jegyeztetett nehézket feletégével. (Káldi
NEHÉZFEJÜ, (nehéz-fejű) ősz. mn. Tompaeszü, Luk. II. 5.). Ma szokottabban: vitelfo; más nősténykinek, mint mondani szokás, nehezen lehet valamit állatokról pedig azt mondják: hasas. 2) Húsosabb
a fejébe remi, lássa felfogású.
tömege, általán aránylag nagyobb nehézsége miatt
NEHÉZHALLÁS, (nehéz hallás) ősz. fn. Álla- kissé ügyetlen, alkalmatlan, lassú. Nehétket ttttí,
pot, vagyis érzéki hiba, midőn valaki nagyot hall, Nehézket ember. Nehézkei járat.
azaz, siketecske, s mint néhutt mondják, lámpértos.
E szónak elavult törzsöké hihetőleg: nehétk, t
NEHÉZHALLÁSU, (nehéz-hallású) ősz. mn. ez az oka, hogy képzőjének hangzója rövid. Képző1. NEHEZETHALLÓ.
dés! fokozata: nehéz, nehézk, nehézkei, nehétkettfg,
NEHÉZHITELÜ, (nehéz-hitelű) ősz. mn. Aki- épen ügy, mint ezeké: tövit, tövitk, tövitket; viaa,
nek vagy amit nehéz hinni, kevés hitelességgel biró. viaitk, viatzkot; varat, varaik, varaikot, módosítva:
Nehézhitelu történetíró. Nehézhitelu, dolgok etek.
varactkog. Egyébiránt úgy is elemezhető, hogy a neNEHEZÍT, NEHEZÍT, (neh-ez-ít) áth. m. nehe- hézkes v. nehézket kicsinyezőnek az utóbbi Snhangzi
ztí-élt, htn. —ni r. —ént, pár. —t. Valamit nehézzé megrövidülésére! módosult változata.
tesz. A vatabronet nehezíti ás edényt. A tár nehexíli
NEHÉZKESÉDÉS, (neh-éz-k-es-«d-és) fn. tt
a* utatátt. Az akadályok nehezítik a munkát. Bizonyos nehézkesédéft, tb. —ék, harm. szr. —e. l) Némber
körülmények nehezítik a beteg javulátát. V. 8. NEHÉZ. állapota, midőn magzatot fogad méhébe; köznépieNEHEZÍTÉS, NEHEZÍTÉS, (neh-ez-ít-és) fn- sen : terhesedét, teherbe étét. 2) Kisség ügyetlenné leCselekvés, mely átal nehézzé tétetik valami. V. ö- vés. V. ö. NEHÉZKES.
NEHÉZKESEDDÉ, (neh-éz-k-es-éd-ik) k. m.
NEHEZÍT.
NEHÉZRE, NEHÉZRE, (neh-éz-ke) 1. NEHE- nehézkeséd-tem, —tél, —éti. 1) A nőaeemély magzatot fogad méhébe, riselőssé lesz, teherbe esik. 3)
ZECSKE,
NEHÉZKÉDÉS, NEHÉZKÉDÉS, (neh-ez-kéd- Kisség ügyetlenné, lassúvá leszen. V. ö. NEHÉZKES.
vagyis nyilatkozás, melynél fogra valamiről kijelentjük, hogy terheinek tartjuk, vagy hogy nincsen tetszésünkre. V. ő. NEHEZEL.
NEHEZELG, (neh-ez-el-ég) önh. m. nehezei-gélt, htn. —ént. L. NEHÉZKÉDIK. 2).
NEHEZELL, (neh-ez-el-el) áth. m. nehetell-étt,
htn. —eni. L. NEHEZEL, 1).
NEHÉZEMÉSZTETÜ, (nehéz-emésztetű) ős*,
mn. Mondjak étel-, eledel-nemüekről, melyeket a gyomor nehezen emészt meg. V. 5. EMÉSZT.

és) fa. tt. néhétkédét-t, tb, —ék, harm. szr. —e.
NEHÉZKESEN, (neh-éz-k-es-en) ih. 1) Terhes
Állapot, vagy tulajdonság, melynél fogva valami v. állapotban. 2) Kissé ügyetlenül, tanyán.
NEHÉZRESÍT, NEHÉZRESIT, (neh-éz-kes-ít)
valaki bizonyos irányra, vagy helyre nehezkedik.
áth. m. nehétkeiít-étt, pár. —*, htn. —m r. —em. 1)
Y. ö. NEHÉZKÉDIK.
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Nómbert nehézkessé tesz; köznyelven: teherbe ejt,
aljann sióivá: feletinái. 2) Kisség ügyetlenné vagy
tanyává tesz. V. ő. NEHÉZKES.
NEHÉZKESÍTÉS, NEHÉZKESITÉ8, (neh-ézk-es-ít-és) fia. tt nehézkestiés-t, tb. —ék. harm. szr.
—e. 1) Cselekvés, vagyis elhalás, mely által a férfi
eszközli, hogy a nő magzatot fogadjon méhébe, hogy
teherbe essék. 2) Kisség ügyetlenné v. tanyává tevés.
NEHÉZKESSÉG, (nch-éz-k-es-ség) ín. tt. nehétkettég-et, harm. szr. —e. 1) Nehézkes állapot, melyben oly nő van, ki magzatot méhébe fogadott; viselösuég, terhesség, 3) Kissé ügyetlen vegy tanya állapot vagy talajdonság.
NEHÉZKÓR, (nehéz-kór) ősz. fn. 1. NEHÉZKÓRSÁG.
NEHÉZKÓROS, (nehéz-kóros) ősz. mn. Ki nehéz kórságban szenved, máskép: nyavalyatörSt, V.
ö. NEHÉZKÓRSÁG.
NEHÉZKÓRSÁG, (nehéz-kórság) ősz. fn. Borzasztó nyavalya, melytől a szenvedő elveti magát,
erőé rángatódzásokkal és görcsökkel küzdik, szája
babzik stb. Máskép : nehéznyavalya, nyavalyatorét,
vagy egyszerűen : kórság. E kórságról azt szokták
mondani, hogy töri, kitöri az embert.

zsököt. 1) Súlyosság. E szekeret nehézsége miatt két ló
nem buja. A teher nehézsége alatt lerotkadni. 2) Sok
erőködóssel járó talajdonság. Némely munka nehézséggél jár. 8) Akadály, ellenvetés. Holmi nehézségek adták elé magukat. Némely nehézségeket gördíteni valamely áttitát ellen. 4) Átv. ért. nehézkórság. Kitörte
öt a nehéftég. Szegényt a nehézség járja. Továbbá 5)
Valamely méltatlanság, sérelem elleni panasz (Gravamen). A* országosan egybegyOlt karok ét rendek
nehézségei. 6) A régieknél neheztelés is. „Azokért
érthem, hogy te kegyelmednek én reám nehézsége
vagyon. (Egyezséglevél, mely 1523-ban Yerbb'czi
István helytartó előtt köttetett.)

NEHÉZKÓRSÁGOS, (nehéz-kónágos) ősz. mn.
L. NEHÉZKÓROS.
NEHÉZLÉS v. NEHEZLÉS, (neh-éz-el-és) fn.
tt. nehéslét-t, tb. —ék. 1) 1. NEHEZELÉS. 2) 1.
NEHÉZKEDÉS, 2).
NEHEZÜK, NEHÉZLIK, (neh-éz-1-ik) k. m.
nehál-étt, hta. —eni. L. NEHÉZKEDIK, 2).
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NEHÉZSÉGEL, (neh-éz-ség-el) áth. m. nehéttégel-t. Nehézséget azaz kifogást vagy panaszt tegzen
valami ellen. Nehézségeit Ítélet.
NEHÉZSÉGÉS, (neh-éz-ség-és), mn. tt nehézségűt, v. —ét, tb. —ék. 1) Sok erőkődésbe kerülő,
sok akadálylyal járó. Nehézségei vállalatba kapni. 2)
Nehézkórságban szenvedő. V. ö. NEHÉZSÉG.
NEHÉZ-SZAGÚ, (nehéz-szagn) ősz. mn. A
szaglást idegekre igen erősen ható, különösen kellemetlen biizü. Nehéutagú hugyag, terpentin, olajat
mázak.

NEHEZTEL, (neh-ez t-el) önh. és áth. m. neheztel-t. Valamit rósz nevén vesz, oly dolog gyanánt
tekint valamit, mely a kedélyre nyomasztólag hat, s
mintegy ránehezedik. Jelenti a haragnak alsóbb
fokát, mely fájdalmas és boszns nemtetszés által
nyilatkozik. Képzésére nézve ugyan az átható igék
neme alá tartozik; de csak a tárgyra viszonyítva
NEHÉZLOVAS, (nehéz-lovas) ősz. fn. Katona, átható, személyre viszonyulva pedig csak önhatólag
ki a nehézlovassághoz tartozik. V. ö. NEHÉZLO- divatozik, pl. neheztelni valamit. Neheztelni valamiért,
,VASSÁG.
valakire. Nehezteli (azt), hagy elmeitöltetett. Kérlek,
NEHÉZLOVASSÁG, (nehéz-lovasság) ősz. fn. ne ne heztelj rám.
Részint a lófajoknál, részint a különböző fegyverze„A más veszedelmét kedvesen szemléli,
teknél fogva a lovas katonaságnak némi eltérésekkel,
Előmentét pedig nagyon nehezteli."
bárom faját szokták megkülönböztetni, ú. m. nehé*-,
Nagy-Kúnság
romlásáról. 1698. (Thaly K. gyűjt).
közép és kSnnyülovattágot (francziául: cavaUerie de
réterve, de ligne ét légére). Az első osztályt alkotják Rokon vele jelentésben a régiesebb nehezei. A nyelva vértetek (Kűrassiere), akik vérttel, vagyis idegen- basonlat után indulva talán állíthatjuk, hogy létezett
szerű néven pinczéllal vannak ellátva; a 2-ikat a hajdan nehed, és nehezt ige, mert a neheztel alkalmadudások (Ulanen, Francziaországban a dragonyosok sint oly származék a nehezt törzsökből, mint engeszis, alkalmasint a .dragon-,' azaz sárkánytól, mint ré- tel az engettl, marasztal a maratzt, vigatztal a vigaszt
gebben ezeknél divatozott hadijeltől); a 3-ikat a hu- torzsökökből, és valamint van ezeknek megfelelő enszárok, néhol a dragonyosok, mint úgynevezett köny- ged, marad, vigad; hasonlóan lehetett, vagy lehet:
nyű lovasok (chevau-légers), Ausztriában és Orosz- nehed, mi annyit tenne, mint súlyos terhes állapotban
országban a dzsidások, s ahol alkalmaztatnak a lovas- van ; és így a nehed és nehéz között oly viszony lévadászok (chasseurs), Oroszországban a kozákok stb. teznék, mint a kőpad és kopasz, ragad és rágott, száPoroszországban a dsidások is a nehéz lovassághoz rad és száraz között V. ő. NEHEZTELÉS.
számíttatnak.
NEHEZTELÉS, (neh-ez-t-el-és) fn. tt nehezteNEHÉZNYAVALYA, (nehéz-nyavalya) ősz. fn. 'ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A nemtetszésnek azon
I. NEHÉZKÓRSÁG.
neme, mely némi helytelennek vélt tett vagy szó vagy
NEHÉZNYAVALYÁS, 1. NEHÉZKÓRSÁGOS. épen bántalom, sérelem ellenében nyilatkozik, mely
NEHÉZSÉG, (neh-éz-ség) fn. tt. nehéttég-ét, a kedélyre kellemetlenül hat, de a haragvásnál szelíharm. szr. —e. Állapot vagy tulajdonság, midőn va- debb. A neheztelés alapját sokszor méltatlanságok,
lami nehéz, minden jelentéseiben véve a nehéz tör- a nemesebb érzésen, az öntudaton, s nemes büszke*
49»
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cégen ejtett sérelmek stb. teasík. „Nem tudom, ha
vagyon-e kegyelmednek hírével, de Lengyelországban a nagy emberek között is nagy híre vagyon,
hogy nem kissebb okot adott volna másoknál kegyelmed a tatároknak Lengyelországra való menetelekre is; kiért . . . . nagy nehezteléat vettek föl."
(Őr. Eszterházy M. nádor Rákóczy György erdélyi
fejedelemhez 1644-ben).
NEHÉZTERMÉSZETÜ, ősz. fn. L NEHÉZKEDVŰ.
NEHÉZTESTÜ v. —TESTŰ, (nehéz-testö) ősz.
mn. Mondják emberről, és más állatról, ha aránylag
nagy húsos teste miatt lassabban mozog, több erőkődésébe kerül neki a járáskelés, másképen : nehétket;
1. NEHÉZKES, 2).
NEHÉZTESTÜSÉG, (nehéz-testUség) ősi. fa.
Tulajdonság, midőn valaki nehéztestü. Nehéttetttitége
miatt alig bír a lépotSn fölmenni. V. ö. NEHÉZTESTÜ.
NEHEZÜL, NEHEZÜL, (neh-ez-ül) önh. m.
nehezült. Nehézzé leszen, súlya, terhe nő, vagy sok
erőfeszítést kivan, vagy akadályok gördülnek elébe.
Egy év alatt hútz fonttal nehesOU. Az utak ötttzel rendesen megnehezülnek. Átv. ért személyre viszonyulva :
nehézszivü leszen; dolgokra: súlyossá, válságossá,
vészessé válik. „Látván az Szíz Mária ő szent
fiát. . . igen meg kezde nehezülni." (Nádor-codex).

vagy ott (né-ott), a h csak öszvekötő hang lévén ;
vagy holott (né-holott) mely az öszvetételben jobban
egybeolvadott. Tájszokásilag néhait, mint: mát, mátutt, e helyett imatoU.
NÉHOVA, NÉHOVÁ, (né-hova) helyhatáno, e
kérdésre, hova t Némely helyre, több helyek közöl
valamelyikre, egyikre-m ágikra, erre-arra.
NÉHUN L NÉHOL.
NÉHUTT 1. NÉHOTT.
NEJ l. NÁJ.

„Megnehezült az idők viharos járása fölötted,
Óh haza."
Vörösmarty.
NEHÉZV1ZELÉS, (nehéz-vizelés) ősz. fa. Kóros állapot, midőn valaki bizonyos akadályok, pl.
budbólyag-görcsök, hudcsőszükűlés, hudhólyagkő
miatt csak erőködve, vagy fájdalmasan képes vizelni.
NEHOGY, (ne-hogy) ősz. ksz. Óvakodó, vagy
ovakodtató jelentése van, mely által mintegy figyelmet gerjesztünk bizonyos rósz, kedvetlen, veszélyes
dolog ellen. Siett, nehogy rád boruljon a tötét éj. Nehogy gyávának mondjanak, elmegyek a harctba. Vigyáu, nehogy bajod legyen. Az ily mondatokat így is
lehet módosítani: Sieti, hogy rád ne boruljon át éj;
hogy gyávának ne mondjanak f hogy bajod ne legyen.
Egyébiránt első alakban a mondatok, úgy látszik,
nyomatosabban hangzanak.
NÉHOL, (né-hol) helybatárzó. Némely helyen,
nem mindenfitt, nem sok helyen, itt-ott E* évben néhol igen jó, néhol pedig nük gabonatermét volt. Néhol
igen ttép, nemei gyümölciöt termeuíenek. Másképen
mind általán, mind tájdivatosan: néhon v. néhun v.
néhott v. néhuU; amint t i. maga a ,hol' szó is tájdivatosan hon v. hun is; hott pedig alkalmasint a ,holott' módosulata; 1. NÉHOTT.
NÉHON, (né-bon) L NÉHOL.
NÉHOTT, (né-h-ott v. né-holott), helyhatárzó.
Értelmére ám. néhol, azaz, némely helyen, nem mindenütt, nem sok helyen. Alkotó részeinek utóbbika
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—NEK, (1) a névmódosító illetőleg viaconyragok
még pedig különösebben a belviszonyt jelelő ragok
egyike, mely a magyarban mindig csak egyik belviszonyt t i. a tajáti vistonyt jelöli, s ezért sajátító
ro^-nak neveztetik, mely viszonyt más nyelvekben
rendszerént az úgynevezett genitivus fejezi ki, azonban a magyar itt is jóval szabatosabb sok más nyelveknél. T. i. a nyelvbölcselők azt tanítják, hogy a
genitivusi viszony eredetileg a ,honnan' kérdésnek
felel meg. Azonban a magyar nyelvben a külső viszonyt jelentő vagyis a tulajdonképeni helyragok a
sajátítótól egészen különálló ragok, s ezek is egymástól határozottabban megkülönböztetvék mint bármely más nyelvben, s a ,honnan' kérdésre, helyre ét
időre vonatkozva, az egyszerűek közt -Ml -bSL, -tíl
•tol ée -ról-röl ragok segítségével felelünk, névutókul pedig e kérdésre felelő még számosabb helyviszonyt jelentő szókkal bírunk, pl. alól, felöl, meöőf,
mögol. A sajátító nek ragra nézve mind régibb, mind
újabb nyelvészeink két tévedésben vannak, axt állítván 1-sőben, hogy azoa nek mint sajátító rag legtöbb
esetben tetszés szerént elhagyathatnék; 2-odszor,
hogy azon ,nek' rag nem más, mint a tulajdonító
(dativusi) nek volna. Ezen tévedéseket e következők-*
ben mutatjuk ki. Lássuk mindenekelőtt a nek működéseit A ,nek' rag, mint mondók, mindig csak belviszonyt fejez ki a magyarban, melyet egy szóval aajáti viszonynak nevezünk. Ilyen viszony van pedig
főképen 1) a birtokos és birtok között, pl. a Marnak
ura, (vagy a hátnak át ura) és megfordítva is : Péternek (mint birtokosnak vagy tulajdonosnak) a háxa;
2) az egész és rész között, pl. a* atttalnat a Uba, a
hámok a teteje; 3) a törzs és származék között, pl.
át apának a gyermeke, és megfordítva is: a gyermeknek a* apja ; 4) az ok és okozat között, pl. mennynek
ét földnek teremtSje. Mielőtt a,nek' eredetét fejtegetnők, meg kell említenünk, hogy a föntebb! példákban a nek, ha az első szóhoz ragasztatik, gyakorta
kimarad ugyan ú. m. a Mt ura, Péter háta, a* atttal
lába, a hát teteje, át apa gyermeke, a gyermek atyja,
a menny ét föld teremtSje ; de ez minden egyes esetben szabályszerűig történik. T. i. itt is főképen a
hangsúly szerepel, melyre eddigi nyelvészeink kevés
vagysemmi figyelmet nem fordítanak. Ha az erős hangsúly a sajátító raggal ellátott szó gyöktagján fekszik,
ekkor és csak ekkor van helye az elhagyásnak; ha pe; dig a személyragos szón, akkor a nek (v. nak) bán-
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n&Iata épen nem mellőzheti), pl. ebben: a ház tetejét
látom, az erős hangsúly a ház szón fekszik, s a mondat
azt teszi: a ház az, (nem a templom, csfir, istálló stb.)
melynek tetejét látom; ha pedig ezt mondom: a
hátnak tetejét (vagy az utóbbi mellett szintén névmutatóra! : a hátnak a tetejét) látom, azt teszi: a házon a tető az (nem annak oldala vagy eleje stb.)
melyet látok. E példákat minden magyar fül érezni
fogja, B az eredeti (nem fordított) régi nyelvemlékekből számtalan példával szolgálhatnánk; de elég legyen a jelen népnyelvre, különösebben (a Kriza J.
gyűjtötte) székely népmesékre hivatkoznunk: „A kinek a ttájából a láng hét ölnyére szakad." (400. L).
u
„Palkót a gardájának^rfijaélíüttotí\kon.
(402.1.).
„ Az ördögök éjjeli beszégygye annak a váratnak víttdmtigérol szóllott." (404. 1.). „Nagy szorgosan hát
a forrást bedugó kőnek kiásásához fogtak." (405. L).
„Ezek az attyik orttágának hat havasát mind esszevadászták." (406. 1.). „Hármanmenjenek háromfelé
a havasnak három nyilasán." (U. o.) stb. stb. Vannak
mégis magyar nyelvészek, kik azt álliták, hogy a
népnyelv közvetlen a vonzó név (nőmén regens) előtt
sohasem használ sajátító net-et Ha kell, akár száz
példával szolgálhatunk még Kriza gyűjteményéből, ki
mindent a népies elbeszélés után írt le. Ugyan ily
esetben a sajátító esetben levő név a másiknak utána
iá jöhei „Eligazítom a baját a hüván köjtHmek."
(U. 0. 396. L). „Lakon Sajó-S*entpéternek.<í (SajóSzentpéteriek végezése 1403-ban.)
Ellenben midőn szabályszeriileg van elhagyva
a sajátító ,nek', lássuk Kriza meséiben minden keresés nélkül a legeiül található példákat „Mi az apám
uram ? Az a kiráj fellegvára, feleié az óriás." Azaz
a kiráj, nem más fellegvára; az erős hangsúly a ,kiráj* szón fekszik. „Az óriát tariamyája kilencz bibalbőrből vót csinálva." Az .óriás* (nem más) tarisznyája; az erős hangsúly az ,óriás' szón fekszik. „A
nagy fákat
a kiráj udvarán mind kaszajba
(kasaiba) rakták." A kiráj udvarán, nein másén stb.
rtb. így megy ez folytonosan. Ha egymás után két
sajátító rag fordulna elé, az elsőbbik hagyatik el:
„Egy fertáj óra múlva őt az óriás a kiráj udvarának
a kapuja előtt letette" ; azaz itt is a föntebb! szabályok szerént is a ,király< és ,kapuja' szókon fekszik az erős hangsúly. Elhagyathatik pedig a szabályhoz képest a sajátító rag annálfogva is, mert a
magyarban az így viszonyított szót mindig személyrágós, jobban birtokragos szó követi, pl. ezen viszonyításban Péter háta ,háza' azt teszi: ház-övé, tehát
itt is tisztán ki van fejezve maga a birtokviszony; így:
ha* teteje, gyermek apja stb. A törökben is agha at-i
(= úr lov-a, az »' t. i. ott is birtokrag, mint1 gyakran a magyar népnyelvben pl. pént-i, büe-i) és aghanün at-i (= az úrnak a lova); az elsőre mondja
Kollár: illnd enim affixum ex se satia indicare videtnr in genitívo esse substaativum praecedens.
Mindazáltal a törökben is szabályosan történik a tajátUó rag elhagyása.

Másik tévedésnek állítok, hogy a sajátító
,nek' nem más mint a tulajdonító ,nek' volna. Erre
nézve ezen ,nek' származását és jelentését kell mindenekelőtt szemügyre vennünk.
Legközelebb áll hangokban is a magyar nek
sajátító raghoz, minden előttünk ismeretes nyelvek
között a tatár nyelvbeli ning sajátító rag, pl. ér
(= férj) er-ning = férjnek; kaj/t (=- kapu) sajátító
esete a tatárban: kaffi-ríing magyarul kapu-nak, régiesen és a göcseji tájejtés szerint ma is: kapu-nek.
Ezen ,ning' eredetére és értelmére nézve Schott Vilmos a legjelesb altaista adja a kulcsot, mely röviden
ide megyén ki: „A török és finn-uráli törzsbeli
nyelvek a birtok tárgyát névmás! ragokkal fejezik
ki." (pl. a törökben : baba-m, baba-n baba-fzi stb. =
apá-m, apá-d, ap-ja stb.). „Az altaji család legtöbb
nyelvében van egy kérdő névmás, mely eredetileg
egytagú, keményebb vagy lágyabb torokhanggal
kezdődik, s m, n vagy ikerhangzóval vagy egyszerű
önhangzóval végződik. Kitünőbb alakjai a török kim,
csuvas kam, mongol ken és ke, szuómi-finn &en(e) és
ke, vogul kanga (kan-|-ga ?), mordvin kon(a), osztyák
choi és koj(é), lapp kit és gí, magyar ki. (A magyar
ki, mint tudjuk, nemcsak személyről, hanem kivált a
régieknél és a népnyelvben ma is igen sokszor dologról is mondatik). A kérdő jelentéshez csatlakozik
ezen nyelvek legtöbbjében az ,aliquis' (valaki) jelentése. Továbbá a török kim s magyar ki egyszersmind
visszahozó (relatív) névmások is.-Ezen névmás főképen a mongolban és törökben mint visszahozó rag is
nagyban szerepel; pl. a mongolban ger-de-ki-kümUn
haus-in-wer mensch (Schott s*avai, azaz magyarul:
ház-ban-ki-ember vagyis házban levő ember), noorda-ki-uttm see-in-wer-wasser (tóban [v. morotvában]ki-víz, azaz tóban levő víz); a törökben egészen hasonló módon. Különösen mind a törökök, mind a
mongolok találkoznak abban, hogy a ki ragasztása
által birtokos névmásokat és birtokjelentö mellékneveket képeznek; pl. a törökben kardea-in-ki, des brúdere wer (testvéré-ki, fratris qnid v. fratris snum),
ben-im-ki meus (én-é-ki, meum quid) a mongolban is
min-ü-kei meus (én-é-ki), man-u-chai noster (mink-é-ki,
nostrnm qnid), ken-ü-kei dér wessige, cnjas" (kié-ki),
stb. (Altaische Studien. Berlin 1860). Jelen czélunkhoz képest különösen figyelembe veendő a birtokviszony. A török karde»-in-ki szóban az in sajátító rag
és a W névmás ,aliqnis' jelentéssel; hasonló ben-im-ki
(== ben-in-ki), és a többi személyeknél: szenin-ki
(= tiéd-ki), antnki (= övé-ki) stb. Ha már tovább
nem megyünk is, látjuk az in ragból, hogy az birtokviszonyt fejez ki: kardes-in = testvér-é, ben-im =
éné, an-Kn = övé, mely in, Un, un, n ét más hasonló
hangokban (de néha az n elhagyásával is) megvan
mint sajátító rag a legtöbb rokon nyelvekben, pl.
csuvasban, mongolban (in, un, s már ha a név n-nel
végződik csak u) ; mandsuban (un, u, /in, ji, i, jugan,
jan, mely utóbbiakban Schott [sijan-t iajüganiészekre elemezvén] a türk nyelvekbeli függő eseti an,
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különösen finn hűn harmadik személyi névmásokat
látja.) S mi lehet ezen n, in, Un, un vagy n nélkül is
t, u stb. ? Kétségen kívül nem más mint ezen nyelvekben a harmadik személyi névmás, mely ősalakjában (Schott szerónt) mint érintők: hány. hűn). „Mán
wird alsó in dem ganzen sprachgeschlechte eine urform hon [hűn] annehmen dfirfen) a magyarban ő v.
ön (1. ezeket; különösen a régieknél, a magyarban is
sokszor találunk A előbetűt: M, az n is végül még a
személyragozásban is eléfordúl, így Szalay A. 400
magyar levelében: neWn ,neki' helyett, pl. 287, 310
lapokon, s az utóbbi valóságos sajátító eset is), a törökben o v. öl, de a mely a függő (obliquus) esetekben
ön- v. an-ná lesz, pl. ontm = övé, ono = őneki, óm
öt, ondón v. onnan őtőle, oniar ők, anVnfei övé-ki azaz
övé-mi stb.; a mongolban éne, mely ugyan 8-ad személyként magában az alanyesetbén nem használtatik,
de a függő eseteknek legalább annak e gyöke szolgál
alapul (Schott), azonban eléjön anu v. tnu alakban
alanymutatóként, sőt a kalmukban névmutatóként is
(artíeulusként, de mindkettőben utói, t i. a név után);
sőt a kalmük nyelvben a függő esetekben valósággal ön.
A sajátító in, un stb. tehát nem egyéb, mint a 3-dik személyi névmás, az altaji nyelvek természete szerint birtokviszonyban, s a török er-in, sem több, sem kevesebb,
mint férj-Své v. öné, s a tatár er-ning sajátító eset
ning ragában még a föntebb tárgyalt ki v. kim névmás is bennfoglaltatík, (épen úgy mint ben-im-kí,
szen-in-ki, kardes-in-ki stb.szókban, sőt egészben anú»Ici épen azt teszi, amit a magyar Vv-é-ki v. Sn-é-ki (sui
v. sunm quid), vagy a névmást egyszerűen vevén fel:
ön-ki. Még tovább menve: Bopp Ferencz első fényű
uyelvbuvár, .Vergleichende Grammatik* czimű munkája 194. §-ában, az árja nyelvekre nézve is az eredeti (szanszkrit) teljes gentívusi stja ragról azt tanitja, hogy ennek első része a noininativusi m rag,
mely ám. ezen névmástörzs: ma <= ér, dicsér, jener,
(hozzá tehetjük: a rokon magyar az, e»), az utóbbi
része ja pedig a visszahozó névmás törzse ja (a magyar ki), tehát magyar szókkal: az-ki, vagy ő-ki v.
ön-ki, s birtokviszony! jelentésében: övé-ki vagy
öné-ki (suum quid), amiről Heyse azt mondja, hogy
nem lehet érteni (System dér Sprachwissenschaft. §.
217); igen, mert ő aligha tanulmányozta az altaji
nyelveket Megemlítendő még, hogy a teljes ttja ragból a ja utóbbi rész épen úgy eltűnt a legtöbb árja
eredetű nyelvekben, mint a tatár ,ning< utó- vagy torokhangja a mongolban, ozmanliban stb. noha az
utóbbiban levő n-et úgynevezett süket n (= ng) betűvel, mely alakjában azonos a k betűvel, szokták
írni, tehát az irás még közelít az eredeti hangokhoz.
A föntemlített elsőrangú nyelvbnvárok fejtegetése után
úgy hiszszük, senki sem fogja tagadni a magyar ,nek'
ragnak a tatár ,ning' raggal sőt aninki szóval hangokban is kétségbevonhatatlan rokonságát. Ezek szerént,
habár ezen sajátító ,nek' egyezik is hangban a tulajdonító (dativusi) ,nek' raggal, mind azáltal épen nem
következik, hogy amaz ezzel eredetre nézve is azo-

nos volna, mint több azonos hangz&su szó is van
nyelvünkben, pl. fe, nap, kép, méh, stb. melyek kettős
alakjukban mást-mást jelentenek és más-más eredetűek, így a szuómiban is azt tartják, hogy ezen nyelvben tárgyeset nincsen, hanem ez leggyakrabban a bírtoki vagy sajátító (—n) raggal fejeztetik ki; holott
ha itt is a rokon tatár nyelveket vennők kiindulási
pontul, önként jöhetnénk azon gondolatra, hogy a
sznómiban a török, mongol, csnvas in, un, stb'. (sajátító rag) és tatár -ni (tárgyeseti rag) azonegy alakban, egyedül az n megtartása mellett olvadtak öszve,
bár külön eredetűek. Újabb időben némely nyelvészek nálunk már annyira is mentek, hogy véleményök
szerént a sajátító neifc fölösleges sőt hibás és soha sincsen helye, és hogy a népnyelv ezt soha sem használná. Ezeknek az öszves régi és új irodalomból felelhetünk ; pl. a régi Halotti beszédben áll: „Hálálnék
haláldal halsz" ; a Könyörgéaben: „Kinek ez napon
tettét tömetjök" ; a Tatrosi codexben: „És jövének a
hegynek magauágaiglan" \ a Góry-cod.: „ Úrnak nevében kezdessék minden jó dolog" ; Apostoli hitvallásban : „Hiszek egy Istenben, mennynek és földnek
tcremto'jében* ; Kinizsiné imakönyvében: „O Uram
Jézus, örök dictStégnek királya, és világnak megváltója.'' Ujabb példák helyett a classicus székely népnyelvből föntebb idézettekre utalunk, melyek ezen
sajátító rag használatát is kitüntetik, ha a szabályokat nem magunk csináljuk, hanem a nyelvből merítjük. A föntebb! fejtegetés szerént a nek eredetileg
magas önhangzóju, mert S vagy ön is ilyen. Azért
találjuk a régieknél mély önhangzóju szók mellett is
eredeti alakjában, pl. a régi halotti beszédben: halál-nek, pokol-nek; sőt a göcseji tájszólásban még ma
is így hallatszik, pl. uómá-nek (almá-nek), aniómá-nek
(szalmá-nek), nyavalá-nek, melyeket ugyan Vasa József a tulajdonító ragról mond, de kétségenkivül a
sajátítóra is érti. Személyragokkal is a régieknél, de
a köznépnél ma szintén találjuk öszvekötve pL a
régieknél gyakran eléfordúl hasonló kifejezés: S neki
minden angyali dietérík át urat, melyben az ,ő neki'
a legvilágosabban sajátító értelemben értetik; egy
1559-iki levélben olvassuk: „Ö nekin minden szerszámátth, lovátt elvettíkh az törökökh." (Szalay Ág.
400 m. 1.); így a népnyelvben is: Péternek a lovát
vitték el, nekem meg a mekeremet.
Itt még azon kérdés merül fel: van-e nyoma a
magyarban is, hogy a ki névmás mintegy rag vagy
képző szerepét veszi föl ? — Igenis. — Ezt latiak
világosan a mindenki (v. mindenik), teníá szókban ; s
az előbbi hasonlatára az egyik, másik, harmadik, titedik stb. számnevekben; és ha puszta toldaléknak
nem akarjuk tekinteni, a tájdivatos üttn-eg, v. iOexék, oUan-ag v. ottan-ék, ouUán-g, látod-é-ke f hallód-éke t stb. szókban is.
—NEK, (2), mély hangon: NAK tulajdonító
rag, körülbelül azon belviszony megjelölésére, melyet
a különböző nyelvek nyelvtanaiban dativus néven
neveznek, melyet különösebben a franczia régime úf
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direct (közvetőleges hatás v. igevonzat) névvel nevez.
T. i. midőn az Átható igék tulajdonító esetet vonzanak is, többnyire még pedig közvetlenül a tárgyesetet
iá vonzzák, pl. kenyer-et (közvetlen hatás v. vonzat)
adni a ttegény-nek (közvetőleges vonzat); hasonlók:
valalri-( biró-naJe válatztani; a bátyám-at Péter-nek
hívják; a f»tvénytég-et bűnnek tartják nti>. Főbb szabályokul a ,Hagyar nyelv rendszere' után e következőket emeljük ki:
1) Tulajdonító ragot vonzanak e következő igék:
a) Melyek adás, tulajdonilag, engedés, igérés,
odaszánás, ajánlás, fizetés fogalmát foglalják magokban, pl. adj alamistná-t a koldusnak ; es-t an-nak tűlajdonitid; engedj át okotb-nak; at-t ígértem a boratom-nak ; e kOnyv-et másnak tzántam ; a terv-ét ajánlottam a kormány-nak ; tű árá-t megfizettem a kalmárnak.
b) Melyek vélést, gondoláét, sejtést, gyanítani
jelentenek; pl. at-t romnak vélem v. tartom ; ez-t pedig jónak tejtem ; S-t tolvajnak tejdtíem ; a ttappan-t
tajt-nak netté; a tréfá-t komoly ttónak, a hatvgság-ot
oalótágnak vetni.
c) A tanácsadók, javaslók, tiltok, ellenzők: pl.
at-t tanácslom On-nek; jövődöm a* egyestég-et a perei
feleknek; at-t paroneio-lom o itolgámnok; megtiltom
kend-nek a réttegség-eí; ellenzetté fiának a hátattág-ot.
d) Melyek valamely tárgy felé irányzást, czélz&st, indulást vagy ellenkezőt is jelentenek; pl. fejének irányzottá a vágott; útnak indult; Budá-nak
tart; búnak erettfi fejét; eüentátt o nyomát-nak,
vallat vet valami-nek; mellem-nek ttegezte a puskát ;
falnak ment, ugrott, futott, rohant; hátat fordított ás
ellentégnek; ellene mondott a* elnöknek. A göcseji
nyelvjárásban még igekötők vagy határozókhoz ragasztva is pl. alá-nek (— alá felé), fognék (fölnek,
azaz föl felé), háírá-nak, erre-nek, dti-nek (által-nak),
leitek, beitek, ki-nek (ki-felé) stb. (Vass József. M.
Nyelvészet. V. K.).
e) Melyek nevezést jelentenek; pl. Péter-nek hívják; keretztelétkor Pálnak nevették.
f) Melyek valamely hivatalra választást, szolgálatra fogadást, beállást jelentenek; bírónak válatztottuk; gazdának, kertétz-nek f elfogadtam; beállott
kajdú-nak, katoná-nak.
g) Valaki előtt, valakivel szemben elbeszélést,
mondást jelentenek; pl. monda a tanítványoknak; eltetteié a* úr-nak; válauolá v. feleié ás ellenfélnek.
h) Ezek: árt, beszámít, bead, használ, hiszen,
hízelkedik, izén, köszön, látszik, megvall, örül, rémlik, tartozik, világít, ízlik, készül, pl. Pál Péter-nek
100 forinttal tartónk ; Mihály katonának kénül.
i) Ezek: kell, illik, tetszik, fáj, jól v. roszul esik;
pl. elmúlt etönek nem kell köpenyeg; a kenyér jól étik
a* éhesünek ; tettseni ajaknak ;fáj tzwí-nek(is elválás.
k) Lenni valaminek, p\.jó-nak, roiz-nak; ha én
Pál-nők volnék.
1) Van, ninct, tincs, midőn birásra vonatkoznak,
a bírt dologhoz személyrag járulván; pl. Péttr-nek
stép háta van ; Pálnak sincsen semmi baj-a.
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2) Ugyanezen ragot vonzzák némely nevek,
úgymint:
a) A következő és rokonérteimii melléknevek:
adót, alkalmat, ártalmat, hasznos, ülő, jó, rost, karót, kedvei, kellemet, kényelmet, lehető', lehetetlen, szükséget, stábod, unalmat, Üdvöt stb., pl. adót a csapiárnak, alkalmat inat-nak, ártalmai az egétetég-nek ; hasznos a beteg-nek ; ülő az apáitok, illetlen a papnak f jó
a maradéknak ; üdvös ős egyház-nak.
b) a való, termett, tsVletett igenevek, mely esetben képességet, rendeltetést fejeznek ki, pl. bírónak
való ember ; katonának termett legény ; költőnek stületett fiú.
c) A kár főnév; kár olyannak a kenyér.
3) Eléfordúl néha az indulatszóknál is, pl.
jaj an-nak a szegénynek l mit nek-em ! uszu nek-i.
Megjegyzendő, hogy ezen nők, nek rag néha némely más ragokkal is fölcseréltetik, pl. becsületes embernek v. ember gyanánt nettem ; a hegynek v. hegy felé
tartott; ivátnak v. ivóéra adta magát; királynak v.
királylyá valósították stb. stb.
Ha a föntebb! szabályokat egyszerűsíteni akarnók, körülbelül niSgy főbb elvet állíthatunk fel; t L
tulajdonító esettel ólunk oly szókkal viszonyban,
melyek 1) valamely tulajdonítást, d. m. adást, igérést,
tartozást, bírást (van, ninct személytelen igékkel viszonyban) ; 2) állítást, vélést, mondást; 3) nevezést,
hivatalra választást, szolgálatra fogadást; 4) valami
felé irányulást jelentenek.
Ezeknél fogva ezen tulajdonító nek eredetéről
úgy vélekedünk, hogy ez azon gyökszóból származtatható, melyből főbb jelentéseit leghihetőbben meg
lehet fejteni s ez a ne ! vagy nyomatékosabban neh !
v. netté, kedély, illetőleg indulatszó. V. ö. NE (1).
Ugyanis e szóval él a magyar népies nyelv, főképen
midőn valakinek valamit kínál vagy ad, pl. ne t v.
neh f v. netté l egy darab kenyér ; ne! neked it, netek
v. nesxttk l vegyétek; midőn tehát Péternek pénzt, ajándékot ad, mintha mondaná: Péter! ne! pénz, ne!
ajándék. Az adomány fogalmával összefügg a birtoklás fogalma: Péternek van elég pinté. Ez a tulajdonító
esetnek leglényegesebb jelentése, miért az a nyelvtanokban általán datívusnak neveztetik, a ,do' azaz
,ad-ok' igétől. 8 nekünk úgy látszik, hogy ezen tulajdonító ,nek'ragot mind eredeténél fogva, (neh!)
mind különböztetós végett (a sajátító ,nek'-től), ,nekh'
alakban azaz kh betűvel bízvást irhatnók, mint ezt a
régieknél valóban találjuk is, pl. nNagy(ság)os Battyáni Fferecznekh, ki volna az felségheskirálnakhtanácsánakh. . . nekem ke(gyelmes) uramnakh." Levél 1559ből. Szalay Á. 400 m. L), b) Ne t vagy neh ! szóval
szólít és hí a népies magyar nyelv némely házi állatokat : Bodri ne l Cziesa ne ! Ctákó ne! Ctidu ne !
Ebből elemezhető maga a ,neY szó is, mely ü képzővel a régieknél igen gyakran nett, e helyett nevű, tehát mintha az alanyeset csak ne volna. A név t. i.
azon szó, melynél fogva valakit hívunk, szólítunk;
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honnan mi a neved f és hogy hívnak t egy jelentésfiek.
Innen értelmezhető azon nek is, mely állítja valakiről
vagy valamiről, hogy H vagy milyen; vagy legalább
kinek és milyennek vél, tart valaki valamit vagy valakit Ez értelemben ,ne!' helyett a matató ni /szócskát
is tekinthetjük, mely tájdivatosan, különösebben a székelyeknél Kriza János szerént ,né' (azaz né) is. A hívás fogalmával szoros viszonyban áll c) a közelítésé,
valahová irányulásé, pl. hegynek megy, ám. hegy felé
közeledik, irányúi; úgy hogy ezen irányulás (Bichtung) a tulajdonító eset általános jelleméül is szokott
tekintetni.
A ,nek* rag fölveszi a személvragokat is, d. m.
nek-em, nek-ed, nek-i v. nek-ie, nek-tink, nek-tek, nek-ik,
v. nek-iek v. nek-isk, melyekben tájdivatosan a nek
e-je meg is szokott nyujtatni; ú. m. nékem, néked stb.
A fentebbiekből az is megtetszik, hogy ezen nek
ragban is eredetileg magas hangú e van, mert a személyragok mindig az eredeti alakhoz járulnak, mi a
többek közt mind a régiekből, mind a göcseji nyelvjárásból is bebizonyítható; pl. egy 1554-iki levélben
áll: wam-nek, nagyiágá-nek (Szalay Ágoston 400
m. levelében); a göcseji nyelvjárásban: uómá-nek
(= almá-nek, szuómá-nck (= szalmá-nek); így mindig vei, pl. vellá-ve, kapd-ve (= villá-vel, kapá-vel),
innen személyragozva is: vel-em, vel-ed stb.; ellenben mindig nál, pl. kertná (= kert-nál), hely-ná,
mindegyik-nd; mert a nál eredetileg mély hangú; innen személyragokkal is: nál-am, nál-ad, nem: nél-em,
nél-ed \ így hegy-ho öctém-ho (= hegy-hoz, öcsémhoz), mert a hoz eredetileg mély hangú, innen személyragokkal is, hozt-ám, hott-ád stb. (Torkos Sándor,
Magyar Nyelvészet. L Kötet.).
Ami a közelebb rokon nyelveket illeti, a sznómiban nincs tulajdonító rag (Fábián István), a tatárban az ka, ke, ga, ge, a csnvasban pedig (épen mint
a tárgyeseti rag is) na, ne (Kazem-beg), mintha
egyik csak a k, a másik az n hangot tartotta volna
meg; a törökben s mongolban pedig (az utóbbiban
mint egyik tulajdonító) s olykor a csnvasban is, már
mindkét mássalhangzó eltűnt, és csak az önhangzó a
v. e maradt fenn. A sínai nyelvben Schott szerént
hiang nóta dativi.
—NEK; (3), mély hangon: — NAK, az igeragozásban többes 3-dik személy raga, pl. kér-nek; kéré-nek, néha ének, pl. kért-ének (öszvébb húzva: kértek), kérend-nek v. kérend-enek, kérj-enek stb. Nem más
mint az SriSk (=• ők) változata.
NEKED, (nek-ed) a tulajdonító névrag párosulva
a második személyi névmással, helyesebben annak
birtokragával. Mert csaknem általános ugyan a vélemény, hogy az ad ed személyrag maga a személyes
névmás: te, s talán valóban innen is vette eredetét,
azonban a nyelv szelleme több adatot nyújt annak
föltevésére, hogy a kettő különböző jelentésű, t i. a
névi személyragokban általán a birtokrag rejlik,
vagyis ad ed inkább tied mint te jelentésű, így ám,
em, stb. Innét ,neked' valóságos értelme inkább

nek-tied (téged illet) mint te-nek, azonban elül fölveszi súlyosbításul magát a személyes névmást is:
te neked; mely épen oly alkotása mint: te neved, te
ke*ed. Jelentésére nézve 1. —NEK (2) tulajdonító
névrag; és v. ö. SZEMELYNEVMÁS.
NEKEM, (nek-em), tulajdonító névrag párosulva az első személyes névmással vagyis inkább ennek birtokragával. V. ö. NEKED.
NEKÉZSENY, falu Bonod m.; helyr. NeUsM»ty-oe, —ben, —bM.
NEKI v. NEKI, (1), (nek-i azaz nek-ő v. nekövé; v. ö. NEKED). Bővítésképen e toldalékhangot
is fólveszen: nekie. Ha a személy több: nekik vagy
nektek, nyomatosán: 8 nekik, v. S nektek, v. 8 nekük.
1) Tulajdonító névrag, az egyes harmadik személyraggal párosulva. Neki adom. Sokszor még elébe tétetik nyomatosság végett maga a személyes névmái
is, ekképen: 8 neki. O neki adom, Neld vagy nekie
adom, nem neked. Van neki, de nekem mnet. Nem keU
neki. Tetteik neki. V. ö. NE, kínáló indulatsxó. 2)
Irányzó, közelítő, bizonyos tárgy felé induló értelme
van; mely esetben, ha az irányt erős hangsolylyal
akarjuk jelölni, maga a tulajdonító rag gyakran kétszer fordul elé a mondatban, úgy mint rágósán, és
mint paszta névrag a» illető viszonynévvel, pL neki
megy a* erdőnek; erős hangsúlyt nélkülözve: oc erdSnek megy, azaz az erdő felé, vagyis az utóbbi példában az erős hangsúly már az ,erdő' szón fekszik. Hasonlók : neki méri a vadnak a pinkát, ám. nyomatosán, szenvedélylyel irányozza feléje. Így neki rohan a*
ellenségnek. Neki adja magát a» ivarnak. Gyakran pedig az irány tárgya nincsen kifejezve. Neki aduja
magát. A* idő neki bfaulja magát, ám. folytonosan
borús. Neki vette magát, a betegség vagy akii-miféle
baj daczára. Neki bátorodik. Neki étik. Neki ered.
Neki hifik. Neki hévül. Neki bolondM, ám. nagyon
bele szeret stb. Neki bonul, neki dühödik. Neki ered
a* eső. Neki készül. Neki iramodik. Néha csak egyedül magában fordul elé, s bizonyos czélra, czél felé törekvést, megindulást, hatályos ellenműködést jelent
ATo most neki l Ucctu neki l Neki legények. E mondatot : Itten neki l úgy kell értenünk, hogy kettő foglaltatik benne, ú. m. az Istennek segítségül hivása, és
a föltett czélra biztatás, mintha volna: Itten vetítők!
Itten segíti l azután, rajta l menjünk neki t; minden
esetre e mondatban az elszánás, az Isten akaratára
való támaszkodás, vagy magának arrahagyása ás alapeszme. Ha meg kell lenni, tehát Itten neki! Az Idái
neki néha szelídebb értelemben ám. hagyján, nem bánom, legyen. Ugyanezt jelenti a tájdivatos oda neki!
A ne&i-ben levő valamint a többi személyragozott tűlajdonítókban az e meg is szokott nyujtatni; néki,
nékem, néked stb.
NEKI, (2), (né-ki), határozatlan névmás, tt
nékit, tb. —k. A régieknél igen divatos volt, néhott:
niki. Ma helyette csak némely használtatik. Jelent
valamely sokaság közöl határozatlan, bizonytalan
személyt, s megfelel neki a latin quidam v. nommüut,
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T. aliquis. „Menjetek nékihez (ad quemdam) a városba." (Tatrosi cod.). „Egy néki (qnidam) vall Tála
figefat" (Ugyanott). „Mikor a császárné asszony nékrt fogadott volna rejája, hogy ötét megölnéje." (Debreczeni Legesdáskönyv.) Valamint a némi dolgokra,
és némely mai szokás szerént mind dolgokra, mind
személyekre vonatkozik, úgy a néki régenten csak a
személyekre vonatkozott; noha egyébiránt a régiek
tí és mi vagy mely között szoros különbséget nem
tettek. E három névmás, ki, mely, mi egyéb ösavetételekben következetesen divatozik, mint: valaki, valamely, valami ; senki, semely, térni (v. semmi); bárki, bármely, bármi; de a ,néki' ma már kiment a szokásból.
Egyébiránt v. ö. NÉHA. Már a föntebbi hasonlatnál
és a példáknál fogva is talán helyesen cselekednénk,
ha a régieknél divatozott néki-t mint főnevet újra
szokásba hoznók. .Némely' szó pedig melléknévül
megmaradna: némely ember, némely atttony, némely
gyUmölct, némely állat. Szabó Dávidnál eléjön ez értelemben : egyki, de ez inkább individuumot — egyént
— jelent
NEKIBÁTORÍT, (neki-bátorít) ősz. áth. Valakibe valami iránt bátorságot önt, melylyel az előbb
nem bírt.
NEKIBÁTORODIK, (neki-bátorodik) ősz. k.
Valami iránt, valamire nézve bátorságra gerjed, mely
előbb hiányzott nála.
NEKIBOCSÁT,(neki-boc8át) 1. NEKIERESZT.
NEKffiQGÁRZIK, (neki-bogárzik) ősz. k. Bogározva neki indái. .

NEKIESIK, (nekí-esik) ősz. k. 1) Heves indulattal feléje vagy reárohan. 2) L. NEKIFEKSZIK.
NEKIFEKSZIK, (neki-fekszik) ősz. k. Nagy
hévvel, buzgalommal adja magát valamire. Nekifeküdni a tanulásnak, a művészetnek, a tudományoknak.
Csak oly tárgyról mondhatjuk, melyet nyugalmas
(nem mozgó) állapotban viszünk véghez; ellenkező
esetben szabatosan nekiesik szóval élünk. Nekiesni óz
ivarnak, a tanárnak, a dStsOlésnek, a vadászatnak. De
megfordítva ,nekiesik' a ,nekifekszik' helyett is állhat : nekiesni a tanulásnak.
NEKIGYÜRKÖZm, 1. NEKTTÜRKÖZIK.
NEKIHÍZIK, (neki-hízik) ősz. k. Tetemes hízásnak indul.
NEKIHUZALKODIK, (neki-huzalkodik) ősz. k.
Kezét vagy karját kinyújtja, kifeszíti hajítás vagy
ütés végett.
NEKI ILLENGETI MAGÁT; a székelyeknél
ám. módosán nekihelyezkedik (Kriza J.).
NEKIK, (nek-i-k), a többes harmadik személy
tulajdonító esete. V. ö. NEKI.
NEKIKERŐL, v. —KERÜL, (neki-kerfil) ősz.
áth. Megkerőlve feléje fordul.
NEKIKÉSZÜL v. —KÉSZÜL., (neki-készfil)
ősz. önh. A szokottnál nagyobb hévvel vagy buzgósággal készül valamire.
NEKIMEGY v. —MEGYÉN, (neki-megy v.
—megyén) ősz. önh. Feléje vagy reá nagyobb erővel
megy. Feléje vagy ellene fordul; szembeszáll vele ;
beleütközik. Neki menni ás erdőnek. Nekimenni az
ellenségnek. Nekimenni a falnak.
NEKIÖK 1. NEKIK.
NEKIROHAN, (neki-rohan) ősz. önh. Heves
indulattal feléje vagy reárohan.
NEKISZALAD, (neki-szalad) ősz. önh. Szaladva neki megyén.
NEKISZEGEZ, (neki-szegez) ősz. áth. A lőfegyverről mondják, midőn nyomatékosabban akarják kifejezni a czélzást valaki vagy valami irányában. Nekistegemi az ágyúkat a városnak.

„Gonosz egy ló a tett: fölveszi gazdáját,
Hagyja előbb fékkel igazftni száját;
De nekibogárzik minden kicsiségre;
Viszi tfiznek-viznek, lehajítja végre."
Arany János.
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NEKIBOLONDÚL, (neki-bolonddl) ősz. önh. 1)
A bolondúlásig beleszeret valakibe vagy valamibe.
2) Helyes mértéket és irányt veszítve adja magát
valamire. 3) Mondják a lovakról, midőn a féket megvetve, vagy ettől megszabadulva rohannak valamerre.
NEKISZÉPÜL v. —SZÉPÜL, (neki-szépttl)
NEKIBÖSZÜL, (neki-bőszfil) ősz. önh. L. NE- ősz. önh. Feltünőleg szemlátomást szépül.
KIDÜHÖDIK, és NEKIBOLONDÚL.
NEKITÜRKÖZHC, ősz. k. Türközve készül
NEKIBÚSÚL, (neki-búsúl) ősz. önh. Mély búra, valamire; átv. ért általam erősen készül valamihez.
nagy elkeseredésre adja magát
V. ö. TÜRKÖZIK, GYÜRKÖZHC.
NEKIDÜHÖDIK, (neki-dühödik), ősz. k. DüNEKITÜRŐZnC, a székelyeknél ám. neki
hödve vagy dühében valamire vagy valami felé ro- türközik.
hanva tör.
NEKIVADÚL, (neki-vadúl) ősz. önh. Elvadulva
NEKIE1. NEKL
neki megy, neki bőszül.
NEKIEK 1. NEKIK.
„De nyugtalan, ádáz, mint harczi szilaj ló ;
NEKIERED, (neki-ered) ősz. önh. Feléje ered.
Az is megural, ha bátran töri féked;
Nagy mértékben megered. Az agarak nekieredtek a
De ha kezed gyönge, nekivadúl, s véged."
nyúlnak. Nekieredni a staladásnak. Nekieredt a* e»8.
Arany J.
NEKIERESZT, (neki-ereszt) ősz. áth. Feléje
ereszt Eredni enged. Nekíerestteni a nyílnak át agaNEKIVESZI MAGÁT, ősz. visszaható. Újabb
rakat. Ntkiereszteni a hadtereget át ellenségnek. Neki- erőhöz jut. A hosstu betegség után ugyancsak neki
erestieni (ám. futásnak ereszteni) a lovakat.
vette magát.
50
AKAD. »AGY SZÓTAB. IV. KÖT.
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NEKTEK, (nek-ték) a többe* második személy
tulajdonító esete. V. 5. NEKED és NEKI.
NEKÜNK, (nek-ünk) a többes első személj tulajdonító esete. V. ö. NEKEM és NEKI.
NÉKÜNT, (nél-kttnt) tájdivatosan különösen
Vas megyében ám. nélkül; 1. ezt
—NÉL, nérmódosító rag, mély hangon: —nál,
pl. ember-nél, atttonynál; azonban a régieknél a magas
nil helyett is gyakran az eredeti nál-t használták, pl.
Ferencmdl (Levél 1610-böl), mint használja ma is a
göcseji tájnyelr. L. — NÁL. Nevezetes a Tatrosi codexben, hogy az e műidig rövid: nel. „ Embereknél ez
lehetetten, Istennel ke(dég) mendenek lehetők." Máté
XIX. (L. M. Nyelvemlékek m. K. 332. lapon). Így
rövid mindenütt az e ,nelkfll'-ben is.
NÉLKÜL, (nél-kül) öszvetett névntó, mely
alanyesetes név után szokott állani, pl. férőt nélkül,
egéeuég nélkül, jó barát nélkül. Eredetileg: náí-kül,
(= nál kívül), mert a személyragot a mély hangú
nál veszi föl: nálam, nálad, nála; sohasem nélem,
ítéled stb.; úgy hogy a régieknél valamint a nál, nél,
úgy a jelen névutó iá a szokott hangrendet követve
mindkét alakban használtatott „Mertén mindéltígh
lehettem az the barátságod nálkfil és földed nélkül."
(Levél 1559-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). így a Müncheni codezben (Máté 15.) : „Apródoknálkül ét némberíek nélkül." (Valamint a neZ-ben úgy alkalmasint a
nol-ban is rövid az önhangzó, mit azért nem tudunk
bizonyosan, mert a hosszú á-nak nincs e codexben
külön jegye, mint az l-nek). Mikből látjuk, hogy hajdan névrag gyanánt is az illető névhez ragasztották,
néha pedig az utóbbi részt (kfil v. kil), az elsőtől
(nál) egészen elválasztották. V. ö. NÁLKÜL. Tájdivatosan: nélkül, nékünt és némely régieknél nakü,
nakUl, nakitil, naUaU (Szalay Á. 400 m. L), és na- v.
nekil. Fölveszi a személyragokat is, nélkülem, nélküled, nélküle, nélkülünk stb. vagy a közbeszédben általánosabban : nálam nélkül, nálad nélkül, nála nélkül,
nálunk nélkül stb. Az öszvetétel szerént ám. nál- kivül
azazott-kivül vagyis azon helyen vagy állapoton kivül;
s valamint egyes részeiben, úgy egészben jelentésére
nézve tökéletesen egyezik a talán telén (= ott-nem
v. ott-ellen) képzőkkel, pl. gond nélkül élni v. gondtalan élni. Hasonlók: ttünet nélkül vagg ttüntelen, remény nélkül v. reménytelen, én nélkül v. etttelen, ruha
nélkül v. ruhátlan stb.; megjegyezvén, hogy a talán
telén végzetü szók melléknévül is használtatnak, és
hogy a gyakorlatban hol egyik, hol másik alak divatos inkább, pl. kenyér nélkül enni a húst ám. kenyér
hiányával, a kenyeret hozzá nem véve, de ,kenyértelen' itt nincs szokásban, így könyv nélkül tudni valamit, ám. könyvbe nem nézve emlékezetben tartani;
itt nem mondjuk: könyvtelen. Azonban ,kenyértelen',
,könyvtelen' más esetben, különösen mint melléknevek szintén használhatók. A .nélkül' ellentéte: vei;
és így nélkülem, nélküled stb. ellentéte: velem, veled,
vele, pl. tárt nélkül, ellentéte: (árától; így péns nélkül, és fenttel stb.

NÉLKÜLEZ; NÉLKÜLEZÉS stb. 1. NÉLKÜLÖZ : NÉLKÜLÖZÉS stb.
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NÉLKÜLI, (nél-kül-0 mn. tt. n<3HíK-<, tb. — ék.
Valami nélkül levő, valamiben hiányt látó, szenvedő.
Öröm nélküli élet. Peng nélküli állapot. A talon, telem
ragok használása szokottabb: SrOmtelenélet, péntteUn
állapot.
NÉLKÜLÖN, (nál-kfil-ön) ősz. névutó Ön toldalékkal. Régies; eléjőn pl. a Tatrosi v. Müncheni
codexben: „Gyölekezetaélkttlön" (sine turbis). A
Oóry-codezben: .kétség nékfilőn', ,test nékülön',
.igazságnak ékössége nékülön', ,félelem nékülon',
,nálad nékfilön.'
NÉLKÜLÖZ, (nél-kfil-öz) áth. m. nélkülöztem,
—tél, —Ott, pár. —g. Valaminek hiányával van,
valamivel nem bír. Holmi ttüktégci dolgokat nehét
nélkülötni. Est könnyen nfUctiUStöm, nem gondolok
vele, hogy nincs. A német entbehren kifejezésére helyesen alkotott új »zó- Néha ám. szándékosan nem
használ valamit, nem él vele. Ha bár van it, steretem i», de jelenleg nélkülöttSm a bort, azaz, nem iszom.
NÉLKÜLÖZÉS, (nél-kttl-őz-és) fo. tt nélkOStét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn vakminek hiányával vagyunk, vagy szándékosan nem
élünk valamivel.
NÉLKÜLÖZET, (nél-kül-őz-et) fa. tt néOetíötet-ét, harm. szr. —e. Nélkülözés, elvont értelemben.
NÉLKÜLÖZHETETLEN, NÉLKÜLÖZHETLEN, (nél-kül-öz-het-[et]len), mn. tt nélkülözhetetlen-/,
tb. —ék. Amit nélkülözni, ami nélkül ellenni nem
képes valaki; elkernlheüenfil szükséges. NéWOBtketlen etfkSzSk bitonyot ateTra. NOküKthetlen UfUtégek.
Személyre alkalmazva ám. kinek jelenléte, részvéte,
működése nélkül meg nem történhetik valami. Ö a
hivatalnál nélküliSnhetlen némely. Határozóként ám.
nélkülözhetlenül.
NÉLKÜLÖZHETETLENSÉG, NÉLKÜLÖZHETLENSÉG, (nél-kül-öz-het-[et]len-ség) fn. tt neTkUlothetlentég-ét. Nélkülözhetlen állapot vagy tulajNÉLKÜLÖZHETLENÜL , NÉLKÜLÖZHETETLENÜL, (nél-kül-öz-het-[et]len-ül) ih. A nélkü,
hogy nélkülözni lehessen; szükségképen; okvetetlenűl.
NÉLKÜLÖZHETŐ, (nél-kül-öz-het-ő), mn. tt
nélkülfrhetö-t, tb. —üt. Aki vagy ami nélkül ellehetni, a mire szoros szükség nincs, aminek hiánya nem
okoz rövidséget Holmi nélkülözhető kOUtégek, Kádatok. Énen ember nélkülözhető.
NÉLKÜLÖZHETŐKÉP, NÉLKÜLÖZHETŐLEG, (nél-kül-öz-het-ő-kép v. —lég) ih. Nélkülözhető állapotban.
NÉLKÜLÖZHETŐSÉG, (nél-kül-öa-het-ö-ség),
fii. tt nélkütózhetStég-ét, harm. szr. —e. Valaminek
tulajdonsága, vagy minemüaége, melynél fogva nélkülözhető, vagyis, nincs szükség rá.
NEM, határzó beszédrész, melynek tagadó és
ellenmondó jelentene van. Közvetlenül azon szó előtt
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áll, melyet tagadni, vagy melynek ellenmondani akar,
pl. stabad-e matt bántam f Nem stábod. Nem megyek
tmnhátba, itt a menés tagadtatik. Nem tsinhátba megyek, hanem vendéglőbe, itt a helyre vonatkozik, hová
menni akarok. Nem mind arany, ami fénylik. Félek,
nem félek. JSts, vagy nem jött t Stép, nem ttép. Jó,
nem jó. Három ,nem' ad egészséget : eleget nem enni,
munkától nem félni, ét nem bujáOeodni. (Km.). Különösen a lehet, szabad, Ülik, tetszik, szükség, stb.
akaratra s kedélyre vonatkozó szókkal szeret egyesülni, pl. „Nem szabadj nem illik, nem tetszik barátnak a táncz." (Gúnydal). Használják ellentétes vagy
ellenmondó kötszó gyanánt is, s ekkor a viszonyszó
előtt vagy mondatban hanem (a székely tájdivat szerént : henem) felel meg neki. Nem ott kérdettük, ki
tette, hanem mit tett t Nem Péter, hanem Pál a bünüt.
Nem holnap, hanem ma kell meglennie. Nem oda, hanem ide. Tagadó jelentésű melléknevet tudtunkra csak
az »«sa sióval képez, ebben: bornemista. Ezen öszvetett határzóban ctaknem ám. csekély (kevés) hián
nem, pl. ctaknem eleteit, ám. csekély (kevés) hía volt,
hogy el nem esett (Közbevetőleg legyen itt említve,
hogy a csak és ctekély között nemcsak fogalmi és
hangi rokonság van, hanem Szeder Fábián szerént a
palócBoknál, Horváth József szerént pedig Vas vármegyében etek divatozik ,csak' helyett). ,Csaknem'
régiesen nemmen, 1. ezt.
,Hanem' öszvetétel értelméről több vélemény
lehet Elsőben az ágy, amint kiejtik és írják, ha-nem
szókból volna egybeállítva. Ez esetben, és midőn a
hátúm ellenmondást fejez ki, az ellentétes szókat vagy
mondatokat némi rendváltoztatással kiegészítve értbégjük meg, pL midőn így szólunk: nem Pétert hívom,
hanem Pált, ez az értelme : Pétert nem hívom, ha
Pált nem hívnám is. Nem fejér, hanem fekete, azaz
nem fejér, v. fejér épen n«m, ha nem volna is fekete.
A jeles költő ezen verse: „Nem te valál győző, hanem
a kor lelke : szabadság", kiegészítve így állana : Te
nem valál győző, ha a kor lelke : szabadság az nem
volt volna is. E szerént ezek : Ha veled nem, mással
nem megyei, és mattal nem megyek, hanem veled, egyértelműek volnának. Más vélemény szerént a ,hanem'
utóbbi része mén volna, mely mint, régiesen mént,
mént szóból változott el, s eredetileg : hamént v. hamént. Ekkor kiegészítve a föntebb! mondatok így
állanának : nem Pétert hívom, ha (ügy) mint Pált
(hívom). Nem fejér ha mint fekete, (ha ágy mint feketét látom vagy látjuk). Nem te valál győző, ha
(ágy) mint a kor lelke : szabadság (volt az, vagy
tekintendő annak). Végfii alaposnak látszik azon vélemény is, hogy a régies heon v. héon, v. hévon (= csupán, pusztán) a későbbi kor nyelvérzésében értelmét
elveszítvén, belőle hanem (székelyesen : henem) támadott ; különben azok felemének meg legtökéletesebben a mostani ,hanem' jelentésének : „Nem te valál
győző, heon a kor lelke : szabadság", (azaz csupán
a kor lelke : szabadság). V. ö. HEON, HÉVON.
Néha a hanem nem egyenes ellentétet, hanem csak

NEM—NEM

790

különbséget fejez ki, ekkor általában ám. de, pl. e
kert nem ttép, hanem (de) hastonhajtó. Ekkor bizonyló
ereje van, mint a de szónak az ilyekben: de így van,
de bizony. Azonban ,de' szót néha a fentebbiekben is
használják.
Elemre és alapfogalomra nézve a ,nem' határzónák legközelebb rokona a tiltó ne, továbbá a kitin
non, német nem, szláv ne, nie, nye. V. ö. NE, tiltó,
tagadó. Tál a Dunán általán a tagadó nem élesebben (magasabban) hangzik, mint a szaporodásra
vonatkozó nem (nem, nőm), s ez következetes kiejtés, minthogy az amazzal rokon ne általán nyíltabb
hangzata, mint a növésre, növekedésre, szaporodásra
vonatkozó né. A székely népköltési gyűjteményben
is, akár az é-, akár ás í-vel beszélő vidékekben, a ne
és nem nyílt e-vel van kifejezve; ámbár némely nyelvemlékekben, pl. a Tatrosi codezben ezen szó e-jét is
zárt e-vel (mely az ottani Írásmód szerént: e) , sőt
némely másoknál 0-vel is találjuk írva; pl. a régi
halotti beszédben num, melyet a többi Írásmóddal
egybevetve n#m-nek olvasunk: „És nőm iggy (eggy)
ember mulchotja (múlhatja) ez vermöt."
NEM, m. tt. nem-eí v. —ét. 1) Azon általános fogalom, melyben több rokonfajok egyesülve
gondoltainak, vagyis több rokonfajok öszvege. Közéletben a nem és faj szók gyakran fölcseréltetnek,
de a tudományos nyelvben, különösen a természetrajzban szabatosan megválasztatnak egymástól, hol
egyfelül a nem többféle fajt foglal magában, másfélül mint alárendelt fogalom bizonyos osztály alá
tartozik, mely pl. az ágynevezett osztály alatt foglaltatik, így a róka az emlősök osztályából s kutyák
neméből való állatfaj ; a növények között nemi fogalom a rótta, mely alá foglalvák a ctipke-, sárga-, fejér-,
nátlevelü-, hónapos- stb. rózsafajok. A nem tehát
egyszersmind viszonylagos fogalom. Át állat-, növény-,
áwányorstági testeket nemeik szerént elrendetni. 2)
Különösen a tenyésztésre szükséges részeknek hasonlósága, és ennél fogva egyesített egyes testek öszvege. Férfi, Mm nem; astsonyi, női nem, ttép nem, Férfi
vagy nőnemen levő utódok, örökötök. Némely növényeknél a nemek külön-külön tostárakon éhük. 3) Nyelvtanban nemnek neveztetik a főnevek azon tulajdonsága , melynél fogva azok a mellékneveket vagy jelzőket más-más alakban vonzzák, pl. az árja és sémi
családu nyelvekben rendszerént van hímnem, nőnem,
és az árja nyelvekben köt (jobban : kötönböt) nem is
(genus masculinum, faemininum, neutrum). Innen az
ily változatok a szók egyeztetésében : bontw vir,
bona mnlier, bonum vinum; páter est occisu*, mater
est occisa, pecns est occisum stb. Nyelvünkben és
általán az altaji nyelvekben, a szók nemek szerénti
osztályozása nem létezik. 4) Származási, születési
hasonlóság azok között, kik bizonyos törzsatyától erednek, pl. legszélesb ért emberi nem, mennyiben a Szentirás szerént minden ember Ádámtól származik; szűkebb értelemben azt nemzetségnek mondjuk, melynek
szinte bizonyos korban megállapított s némi tekintet50»
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ben kezdő ősatyja van. „Azért mert Dávidnak volna előbbi ,néma' szó átv. értelemben, minthogy ez 'i»,
amaz is szótalan várja az alamizsnát v. kegyes adohazából és neméből." (Tatrosi codex).
mányt Molnár A. csakugyan így egészíti ki : néma
„Bátyáim közt küsebb valék,
péntíarté.
Atyám házánál hogy növék,
NÉMA, (3), erdélyi falu Belső-Szolnok megyéNememben legalsóbb valék."
ben ; puszta Kolos megyében; csárda Zemplin m.;
Erdélyi szombatosok éneke. (Közli Kriza J.).
CSÁK—, ÖREG—, KIS—, puszták Győr megyében,
KOLOS—, falu Komárom m.; helyr. Némá-ra,
„Tisztes öregségben'az lesz neme atyja."
—n,
—ról.
Arany J.
NÉMABABÁT, (néma-barát) ősz. fit. így neMásképen : nemzeitég. 5) Polgári és társadalmi ért. veztettek a Camaldnlensis szerzetesek, kik örökös
bizonyos személyek és családok közti hasonlóság,, hallgatásra kötelezték le magukat
mennyiben ugyanazon polgári osztályba tartoznak.
NÉMABÜN, (néma-bűn) ősz. fa. A nemzőréFő nemből, úri nemből, nemes nemből, polgári nemből szekkel maga magában elkövetett természetelleni bűn,
szüleiéit. Királyi nem.
melyet máskép önfertikés-nék mondanak. (Onania).
Minthogy e szónak minden tnlajd. értelmű je- A Debreczeni Legendáskönyvben ám. természetelleni
lentései származási rokonságra vonatkoznak : innen bűn (sodornia), így szólván (az 52-ik levelén): S a
legokszerübb dolog azt állítani, hogy gyöke azon ne, némabffiben élők akkoron ez velágból hertelenB hamelyből a nevel, nevelkedik, nevendék, nő, továbbá a lállal kimúlván" (és az 55-iken): „Kik természet elnép, népség származnak. Ily fogalmi és gyökhangi len való bűiben élnek vala, ez étszaka (éjtssaka) a tfii
rokonság van a hellén yivog és y/^yopai, a latin genus ölé meg."
és gigno között. A szlávban rotttem ám. növök, és
NÉMÁG, (ném-ág) ősz. fn. Jobban: nemtettégi
rodina ám. nem, származás. V. ö. NE, elvont gyök.
ág, t i. a nemzetséget ábrázoló fán valamely ág.
NÉMA, (1), mn. és fii. tt. némát, tb. némák. mely a törzsökből egyenes ízen vagy másképen szárSzoros ért oly ember, ki szólni, beszélni nem tud, mazók sorát adja elé.
milyenek a siketen szülöttek, kik egyszersmind néNEHÁJ? a székely tájszólásban ám. miért?
mák, honnan a siketnéma nevezet. Néma gyereknek másképen: mit máj t mintha mit mor-ból módosait
anyja sem érti szavát. (Km.). Szélesb ért néma min- volna. Nemáj v. mit máj vt-sttegetüm reá a ttot.
den állat, mely hangot nem ad, milyenek a halak. (Kriza J.).
Néma mint a hal. (Km.). Atv. ért hallgatag, nem
NÉMAJÁTÉK, (néma-játék) ősz. fa. Játékszín!
szóló, ámbár szólni tudna. Néma barátok, kik örök mutatvány, melyben a szereplő a gondolatokat, érzéhallgatásra kötelezték magukat. Néma elöljáró, ki seket és cselekvényeket csak arczkifejezések, taglejnem szól, midőn intenie kellene másokat Néma bűn- tések vagy táncz által, de szólás nélkül, (szavak eltárs, ki hallgatagsága által helybenhagyja mások mondása nélkül) adja elé.
bűnét. Néma mester, oktató könyv. Néma mesterektől
NEMAKARÁS, (nem-akarás) ősz. fa. A kedélysokat lehet tanulni. (Km.). Képes kifejezéssel : néma
nek,
illetőleg akaratnak azon állapota, midőn valacsend, néma éj, midőn hangot nem hallani.
A néma szó a magyarban kétfélekép elemez- mit tenni vonakodik. Nemakarásnak nySgés a vége.
hető: a) Vagy öszvetett szó a tagadó ne és ma alkat- (Km.)
NÉMÁN, (néma-an) ih. Néma állapotban, nem
részekből, s ám. nem ma v. mo, nem moctctanó, azaz
szólva,
hallgatva.
nem mondó, nem szóló, minthogy a ma mo, mint gyök
NÉMASÁG,
(né-ma-ság)rh. tt. némaság-ot, hann.
némely szavainkban hangot, szót jelent V. ö. MOND.
szr.
—a.
Tulajdonság
vagy állapot, midőn valaki
E szerént oly öszvetétel volna, mint a ne-vola (nyanéma.
A
ttületett
süketség
némasággal jár. V. ö.
valya) eredeti jelentéssel ám. nem birtok, nem vagyon,
NÉMA.
azaz szegénység. V. ö. NYAVALYA, b) Vagy egyNÉMASZEMÉLY, (néma-személy) ősz. fa. A
eredetü azon szókkal, melyek bámulást jelentenek,
színpadi
eléadásoknál azon szereplő, aki oly szeminthogy kivált a siketnémaság és bámészkodó állapot között rokonság van. Különösen hasonló hozzá a J mély képét viseli, kinek semmi mondani valója nincs,
baranyai muma (a székelyeknél : mumák), azaz bá- hanem leginkább csak a főbbszereplők kíséretében,
mész, szótlan ; a szájtátás és bámulás van kifejezve a vagy a népszemélyesítők körében az előadott darabrokon ma, bá s bám gyökökben is; innen kiindulva hoz képest csak jönni-menni vagy állnia kell.
NEMBARÁT, (nem-barát) ősz, fn. Régibb iranéma csekély hangváltozattal ám. muma, ki szájat
tát, és semmit sem szól. Figyelmet érdemel, hogy a tokban ám. ellenség. „Ezféle hazugságokat senki
persa nyelvben numu-den ám. mutatni, s a részesülő- egyéb nem szerzetté, hanem az k(egyelmed) nembaráti." (Levél 1557-ből. Szalay Ág. 400 m. l).
ben numa ám. mutató.
NÉMA, (2), fn. tt. némát. Kriza J. szerént Er- „Vadnak (vágynak) oly nembarátim." (Ugyanott)
délyben, különösen Toroczkón ám. presely; Szabó
NEMBELI, (ném-beli) ősz. mn. 1) Bizonyos
Páviduál pénztartó csérépedényke; talán mk az nemből való. Egy nembeli, mát nembeli. A juh (t
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kecske egy nembeli állatok. 2) Nemet illető, nemre
vonatkozó. Nembeli különbség. A tehén ét kanom nembeli társak, mennyiben mindegyik nőstény.

válasetatik & nemde az e v. l-től: „Nemde a jeles bűnös mttvelkedetbeliek és (= is) teszik azt é?" „Nemde két verebek adatnak egy fél pénzen é?"

NÉMBELISÉG, (nem-beli-ség) fh. tt. nembeliNEM-E v. NEM-É? ősz. kérdő. '.!) Egyszerű
séget. Nemre vonatkozó állapot.
tudakozó kérdésben van helye, és pedig szabatosan
NEMBÉR, (nő-ember) ősz. fii. tt. némber-t, tb. szólva a mondatban a nem azon szó előtt áll, melyre a
— éfc, harm. szr. —e. E szó ugyan jobbára némberi kérdés egyenesen vonatkozik, az e pedig az ige után
alakban fordul elé a régieknél, de alkotó részeiből tétetik, pl. nem megy-e' Pál Budára t itt t. i. a megy
és jelentéséből világos, hogy eredetileg némber volt. és nem megy között van a kérdés. Nem Pál megy-e BuNémely régieknél, pl. a Tatrosi codexben, az első e dára? IttPál és más között van szó. Nem Budáramegy-e
is rövid. „Menden, ki látand nemberiet ötét kíván- Pál t stb. Midőn kettő között foly a beszéd, s az előbb
tára." (Tatrosi cod. Máté V.). „Oh némberi, nagy te szólónak tagadására kérdést tesz a másik szóló, akhűtőd." (U. o. Máté XV.) „Férfiat és nemberiet (la- kor a nem-e önállólag bizonyos sürgető, vagy megüttinosság e helyett: férfivá és nemberivé) töttö azo- köző, vagy bámuló jelentést fejez, ki, pl. „Nem lát1
kat Isten." (U. o. MárkX.). „János baptistától (bab- tam öcsémet." „Nem-e f „Elmentek-e falura f „Nem
tístinál) nagyobb próféta nincs nembelieknek azülöttí megyünk." „Nem-e t* „Parancsolom tedd meg f „Nem
között" (Ugyanott Lukács. VII.). A régi némberi testem." „Nem-et" Ekkor az erős nyomaték az e hanszóba az » valószínűleg toldalékként becsúszott s j-vé gon fekszik; ellenben az elébbi esetekben nyomatovált hang, mint a seederj, orj, marj, eperj szókban. sabb a nem.
NEMECSIN, puszta Pozsony m.; helyr. NemeElemezve kétségtelenül :n8-ember; s a régieknél mindig
ám. rnnlier, foemina, németül Weib, külőnböztetésfil az erinbe, —ben, —667.
NEMECSKE, falu Nyitra m.; helyr. Nemecskéaststonytól, mely a latin domina és német Frau szóknak felel meg. Későbben a némber helyett atttsony- re, —n, —rSl.
NEMEDI, falu Tolna m.; ALSÓ—, KIS—,
áttat jött szokásba; azonban itt is az ,állat' szó a régi,
t. i. ,substantia' (ma: állag) vagy ,ens' (lény) értelem- faluk Pest m.; helyr. Némedi-be —ben, —bSl.
NÉMELY, (né-mely) ősz. határozatlan személyben veendő. Eléforddl néha az astmonyember is. Révai ugyan azt állítja, hogy némberi ám. nő-emberé, es tárgynévmás, tt némely-t v. —ét, tb. —ék. Nem
mór hominis, de ez a hasonlóság ellen van, mely mind, hanem csak kevés számmal az egészből. Nészerént akkor így kellene állnia, ember-né v. nS. Ha- mely népfajok fehérek', némelyek feketék, némelyek olajsonlók : kanveréb, nSsténystamár, nem: verébkan, sza- snnílek. A múlt hóban némely napok melegek, némelyek
hűtek voltak. Ellentétei: mind,, vagy egy sem, tehát
nárn&ttény stb. Egyébiránt v. ö. NŐ.
NÉMBERI, (nő-emberi) ősz. mn. Régente főné- számra, sokaságra vonatkozik. Előtétül fölveszi az
egy szót: egynémely, különösen midőn személyt illet.
vül .némber' helyett használtatott.
A régieknél helyette, személyről értve, igen sokszor
NEMCSÉNY, falu Bars m.; helyr. Nemcsény be,
néki szót találjuk (1. NÉKI), de ugyan őnálok ily vi—ben, —667.
szonyban előjön .némely' is. „Némelyek ke(dég) ő
NEMCZE, falu Zólyom m.; helyr. Nemcté-re,
közölök." (Tatrosi codex). „Kéri vala ötét némely a
—H, —ríí.
leváltak közöl." (Ugyanott). „Monda egynémely
NEMDE? (nem-de) bizonyítást kérő, másnak
(quidam) ő neki." (Ugyanott). Egyébiránt v. ö. NÉHA.
tanúságára, helyeslésére vonatkozó kérdés. Nemde
NÉMELYHELYT, (némely-helyt) ősz. ih. Tájjó lest sétálni? Nemde te is vétónk jöst t Nemde Péter
divatosán ám. néhol, néhutt; öszvehúzva: néhelyt.
vitte d a könyvet t A latinban: nonne t Németben
NÉMELYIK, (né-mely-ik), ti. némelyiket. Jelenmegfelel neki: nichi wahr t tótban: ne prawda t A
de itt bizonyló erővel bír, mint ezekben: de át, de tésére egy a némely szóval, azon különbséggel, hogy
lígy, de igen, melyekkel a nem t kérdésre szoktunk az első alakban inkább önállólag, a másikban főnév
felelni. Tehát az egész jelentése ez : nem (vagy) de t előtt használtatik, pl. némely ember ittas állapotban
azaz nem t (vagy) igen t Lehető az is, hogy de a kö- nevet, némelyik stomorkodik. Előre tétethetik az egy
vetkező nem-e szóban csak az e v. é nyomatékos vál- szó itt is: egynémelyik. Fölveszi a többesi személyratozata. Egy értelemben használtatik vele a nemde nem f gokat is: némelyikünk, —tek, —tök, v. egynémelyikUnk stb. Többes számban az ik rendesen elmarad,
„Szíved javát ncmdenem
tehát némelyek; a tájdivatos némelyikek csak a szeMegtarthatd mégis nekem?"
mélyragos némelyikek. V. ö. NÉMELY, NÉHA.
Csokonai.
NÉMELYKOR, (né-mely-kor) ősz. ih. EgyszerA régieknél gyakran minem t, minemde t- nemde-e v.
nemde-ét L. ezeket.

másszor, nem mindig, nem sokszor, néha, olykor-olykor. ,Egy* szóval összetevő: egynémelykor.

NEMD"E-E ? (nem-de-e) ősz. kérdő, ugyanaz, a
mi rövidebb, nem-de? v.nem-e? Eléjöna többekközt
a Nádor-codexben. Gyakran, pl. a Tatroai codezben, el-

NEMEMBÉR, (nem-ember) ősz. fn. Oly emberről mondják, ki erkölcseire, kivált szívtelen, vad indulatra uézve inkább oktalan fenevadhoz, vagy ba-
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romhoz hasonló. Szokták kivált a köznépnél így is
használni: semmi ember, németül: Unmensch.
NEMERE, fa. tt. Nemerét. 1) Magas hegy Erdélyben Csík szék és Moldvaorezág között 2) Ezen
hegyről fiini szokott igen erős északi szél, mely, Ferenczi János szerént, még az embert is megöli.
NEMES, (1), (ném-és) mn. és fa. Mint mn. tárgyesete : némés-t v. —el, többese : —ék. Mint fa. tárgyesete : nemés-t, többese: —ék. Általános értelemben
a megszámlálhatlan szaporodások között bizonyos,
mintegy kiváló nemből való, melynek vagy kinek
eredete nem homályos, nem bizonytalan, hanem oly
kitűnő, hogy az megkülönböztetést, emlékezetben
tartást igényel, tehát jeles eredetű, nem közönséges származású. Innen érthetők következő jelentései:
1) Széles ért. állatokra és növényekre vonatkozva, a
maga osztályában kitűnő, jeles, becses nemű. A ló
nemet állat. Nemet juhok. Nemet gyümölcsök. Nemet
borok. Az ásványországi testekre nézve, nemes éretek,
ú. m. arany, ezüst, platina; de a jeles nemű kövek
magyaros szólással inkább drágák. 2) Emberről
mint polgári társaság tagjáról szólva, oly személy,
ki a társadalom többi tagjai fölött különös előnyökkel és szabadalmakkal bir, s több hasonlókkal együtt
az illető társadalomnak fensőbb osztályát képezi, s
nemességére, kivált a mólt időkben, sokat tartott. „A
nemes vér, a mit fogad, megtartja." (Mikes Kelemen
törökországi levelei). Magyar értelemben nemesnek
mondják, ki vagy királyi adomány, vagy nemeslevél
által emeltetett ezen osztályba, valamint ennek törvényes utódai, és örökösei, különbözvén tőle mint
alantabb állók, a szabadosok, városi polgárok, és régen úgynevezett jobbágyok. Ezek neve máskép : országot nemet, különböztetésül az úgynevezett egyházi
nemetektől, kik valamely főpapnak hfibérnökei. Jelen
értelemben vett ,nemes' szónak alapját is valamely
jeles polgári erény, úgymint, vitézség, fejedelem
iránti hűség, stb. teszi. Hogy eredetileg a nemesség
földadamánynyal járt, oda mutat a közmondás is: Nemesember volna, de a ftuekatok elhordták a földét.
Tót nyelven csakugyan témán a zem (föld) gyöktől
ám. földes. Sarkalatos jogokra nézve az országos nemesek mind egyenlők, de külső állapotra vagy rangra,
vagyonra stb. különbözők, honnan ez ily osztályozások : főnemesek, kattélyot nemesek, kurta nemetek, bocsItoros nemetek, jobbágy nemesek, kik jobbágytelken
laktak, félnemetek, kik nemtelen atyától s nemes
anyától születtek, s ennek nemes birtokát öröklöttek
(agilis). Mint melléknév oly főnevekhez csatoltatik
melyek születési nemességre vonatkoznak. Nemet eredet, származót. Nemet vérből, nemet agyitól született.
Nemet, nemtetet ét vitétlö wak. 3) Átv. ért erkölcsi
jeles tulajdonságú, mind gondolkozásra, mind cselekvésre nézve; továbbá ily tulajdonságok jeleit magán
viselő. Nemes tzivü, nemes lelkű, nemes gondolkozásu
ember. Nemes tett. Nemet büszkeség. Nemet magaviselet, nemet indulat, nemet érzés. „Gondolataink jutalma
érzésünkben fekszik. Minden valóban nagy gondolat

nemes érzésekhez vezet" (B. Eötvös József). Nemet
Írásmód, ellentéte : aljas, pórias. Nemet árét. Nemet
vonatok, nemet idomú képek, képttobrok. V. ö.
NEM, fa.
NEMES, (2), több helység jelzője, melyeket, a
mennyiben itt nem találhatók, láss az illető helynevek czíme alatt, pl. NEMES JÁCZ, I. JÁCZ, NEMES-KÉR, I. KÉR.
NEMES, (3), erdélyi falu a meggyen siáu
székben; helyr. Nemes-én, —re, —röl.
NEMES-APÁTI, falu Zala megyében; helyr
—Afáti-ba, —bon, —bál.
NÉMÉSASSZONY, (némes-assiony) ősz. ín.
Nemesember felesége, vagy özvegye. „Erdélyi lévén,
ott a nemesasszonyoknak a szavok olyan állandó,
valamint a brossai havas." (Mikes K. törökországi
levelei).
NÉMÉSBÉDK, (ném-és-b-éd-ik), k. m. ne'metbéd-tem, —tél, —itt. L. NÉMÉSBÜL.
NEMES-BIKK, falu Bonod m.; helyr. —Bük
én, —re, —röl.
NÉMÉSBÍT, NÉMÉSBIT, (ném-és-b-ít) áth.
m. nemétbü-étt, pár. —*, htn. —ni v. —én*. Nemesbbé tesz. Átv. ért némely dolgokról, vagy elvont
értelmű tárgyakról mondatik. Nemetbtíeni a gyUmSletSket, borokat, lovakat. Nemesbtíeni át erkölcsöket. V.
ö. NEMES.
NEMESBÍTÉS, NEMESBÍTÉS, (ném-es-b-ít-éí)
fa. tt. ne'métbüét-t, tb. —ék. harm. s«r. —e. Cselekvés, mely által valami nemesbbé tétetik. A juhok nebetbttétére kUlönot költséget fordítani.
NEMES-BOGYA, 1. VÁR- éa NEMES-BOGYA.
NEMES-BÜKK, falu Zala m.; helyr. Btitk-te,
—re, —rSl.
NÉMÉSBÜL, NÉMÉSBÜL, (ném-és-b-fil) önh.
m. némésbtil-t. Nemesbbé leazen. Oltás által nemetbalnek a gyümölcsfák. Képtét, mUvelés által nemesbUbuJt
át erkölcsök. V. ö. NEMES.
NÉMÉSBÜLÉS, NÉMÉSBÜLÉS, (ném-es-b-ülés) fa. tt némétbUlét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Átmeneti állapot, midőn valaki vagy valami bizonyos
tekintetben nemesbbé leszen. V. ö. NEMES.
NEMES-CSOÓ, falu Vas m.; helyr. —Ctoó-*,
—rá, —ról.
NEMES-DÉD, mezőváros Somogy m.; helyr.
—Déd-én, —re, —rSl.
NEMES-DEDENA, falu Árva m.; helyr. —Dtdiná-n, —rá, —ról.
NEMES-DÖMÖLK, fáin Vas m.; helyr. —D5mSOe-on, —re, —rSl.
NÉMÉSÉDÉS, (ném-és-éd-és) fa. tt nemesedét^
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Rangbeli emelkedés,
midőn valaki a nemesek osztályába fölvétetik. Megnémétédés. 2) Állapot, midőn bizonyos dolgok a magok nemében jelesebb, becsesebb tulajdonságúikká
válnak. V. ö. NEMES.
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NEMESEDIK, (ném-és-éd-ik), k. m. némétédNÉMÉSLAK, (némés-lak) ősz. fh. Ház, mely
tem, —tű, —itt. 1) Valamely személy a nemesek nemesi birtokhoz tartozik vagy tartozott, melyben
outályába fölvétetik. Leginkább meg igekötővel. Ki- nemes család lakik vagy lakott.
OtaS polgári érdemei által megnemetedett. 2) ÚgyneNÉMESLELKÜ v. — LEKKÜ, (némés-lelkű)
vezett nemes tulajdonságokat vesz fel, nemesbfil. Né- ősz. mn. Kinek erkölcsi érzései, vágyai, kivált mások
metednek a* erkölcsök. Németednek a gyümölcsök, lo- irányában nyilatkozólag, nem alávalók, nem közönvak, juhok. V. 5. NEMES.
ségesek, pl. ki nem alacson boszuálló, ki az erényt
NEMÉSEMBÉR, (nemes-ember) ősz. fik 1. NE- az ellenségben is tiszteli, ki gyöngédségre, részvétre
MES, fit. „Én is Trincsin varmegyén nemesember hajlandó; nemes érzésű, nemesszívQ.
vagyok." (Őr. Eszterházy Miklós nádor. Újabb NemNÉMÉSLELKÜLEO v. — LELKÜLEG, (hézeti könyvtár).
més-lelkfileg) ősz. ih. Nemeslelkfiek módjára. NemetNÉMÉSEMBÉRÉS , (nemes-emberes) ősz. mn.
leHaOeg megboctátani a némelye* sértést. NemetlelleUNemesemben tulajdonsága, szokásu. Nemetemberes
leg feláldotni javát, életét. V. ö. NÉMESLELKÜ.
büszkeség, rátartás. Nemesemberes vitelét, életmód.
NÉMESLELKÜSÉG v. — LELKŰ SÉG, (néNEMESEMÉÉRT, (némés-embéri) ősz. mn. Nemés-lelkfiség) ősz. fh. Hajlandóság oly tettekre, memesemberhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Nelyek nemes érzést, nemes lelket, szívet árulnak
metemberi jogok, láváitságok.
el. NemesleUcüségedoen bitóm. 2) Nemes érzésből, neNEMESEN, (ném-és-en) ib. Nemes módon, nemes szivből eredett cselekedet. NemetlelkUtégedért
mes érzéshez, gondolkozáshoz illően.
örök hálával tartozom. V. ö. NÉMESLELKÜ.
NEMESEST, falu Krassó m. helyr. NemesettNEMESLEVÉL, (némés-Ievél) ősz. fh. Régi
én, —re, — r f f l .
NÉMÉSHÁZ, (némés-ház) ősz. fh. Tulajd. ért. magyar tőrvény szerént czímeres oklevél, mely által
nemesi birtokhoz tartozó ház, vagy, mint hajdan ne- a fejedelem valamely érdemes férfit, javak adományvezték, szabadtelek, nemestelek, udvartelek, kfilön- zása nélkül, a nemesek sorába emel, megengedvén
böztetésül a polgár- vagy parasztháztól. Átv. nemes neki, hogy saját czímerrel, gyűrűvel stb. élhessen.
(Literae annales).
család. Nemet hátból ttármatott ember.
NEMESNÉP, falu Szála m.; helyr. Nememép-re,
NEMES-HOLLÓS, falu Vas m.; helyr. — Hol—én, —ról.
lós-on, —ró, —ról.
NEMES-SÁNY, falu Szepes m.; helyr. —SányNEMESI, (nem-és-i) mn. tt. néméti-t, tb. —ék.
Nemes embert illető, azzal viszonyban levő, arra vo- ba, —bán, —ból.
NEMESSÉG, (ném-és-ség) fh. tt németség-ét,
natkozó stb. Németi birtok, jogok, kiválítágok. Nemeri
harm. szr. —e. 1) Nemesi rang. Nemességért folyactimer. Nemeri levél. Nemeri rend. V. ö. NEMES.
NEMESICZ, falu Nyitra m.; helyr. Nemesicz-én, modni. Németségre emelni valakit. Németségtől megfosttani. Ssegény örökség a pustía nemesség. (Km.).
—re, —rSl.
NÉMÉSILEQ. (ném-és-i-Ieg) ih. Nemesi módon, 2) Mint gyűnév jelenti az egész nemesi kart, nemesi
nemes gondolkozáshoz, érzéshez stb. illően, nemesen. osztályt. Orsxág németsége. Vármegye németsége. A
nemességet közgyűlésre meghint. 3) Átv. ért valaminek
Nemesileg bánt vele.
NEMESÍT, NEMESIT (ném-és-ít) áth. m. ne- föntebb nemű, jelesebb tulajdonsága. Szív nemessége.
mettí-étt, pár. —t, htn. —ni v. —eni. 1) Nemesem- Énét németsége. Erkölcsök németsége.
NÉMÉSSÉGÉS, (ném-és-ség-es) mn. tt. némésberré tesz valakit, nemesi czímerrel, névvel, jogokkal
felruház. Igekötóvel: megnemettí. 2) Átv. valamit a ségés-í v. —ét, tb. —ék. Régies nyelvszokás szerént
maga nemében jeles, kitűnő tulajdonságúvá tesz, ké- ám. igen nemes, fölötte kitűnő a maga nemében. Ilypez. NemetUeni ás erkölcsöket. Lovakat, juhokat, gyü- féle értelem van ezekben is : dicsőséges, magasságot,
bőséges, nagyságot stb.
mölcsfákat, virágokat nemesüeni. V. ö. NEMES.
NÉMÉSSEGTELEN, (ném-és-ség-telen) mn. 1.
NEMESÍTÉS, NEMESÍTÉS, (uem-és-ít-és) fh.
tt néméstíés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, NEMNÉMÉS.
NÉMÉSSÓLYOM, (némés-sólyom) ősz. fh.
mely által valakit vagy valamit nemesítenek. V. ö.
Mintegy tyúknagyságu sólyomfaj, melynek lábai sárNEMESÍT.
NEMESJÓSZÁG, (nemes-jószág) ősz. fa. Ré- gák, derekának tollai hamuszinű- és barnapettyesek.
gibb törvények szerént tulajdonul csak nemes sze- (Palco gentílis).
NEMES-SÚR, falu Pozsony m.; helyr. —Sármély által bírt és bírhatott jószág.
NEMESÉÉ, falu Somogy m.; helyr. Nemeské-re, on, —rá, —ról.
NEMES-SZEGH, puszta Pozsony m.; helyr.
—n, —rW.
NEMES-KESZI, falu Közép-Szolnok m.; helyr. —Szegh-én, —re, —rSl.
NEMES-SZER, falu Szála m.; helyr. —Sier—Kesn-be, —ben, —böl. Máskép: Magyar-Kesn.
NÉMÉSKISASSZONY, (némés-kis-asszony) ősz. én, —re, —rSl.
NÉMÉSSZÍVÜ v. -SZIVÜ, (némés-szívű) ősz.
fh. Úri nemesházból született kisasszony. V. ő. KISmn. I. NÉMESLELKÜ.
ASSZONY.

799

NÉMÉSSZIVÜSÉG—NÉMETALFÖLD

NÉMÉSSZrVÜSÉG, (némés-szivuség) ősz. un.
1. NÉMÉSLELKÜSÉG.
NÉMÉSTELEK, (némés-telek) ősz. fa. Általán
kisebb nemesi fekvőbirtok, melyet régibb törvényeink
megkülönböztettek a jobbágy- vagy polgári telektől.
Belső, küllő nemettelek. V. ö. TELEK.
NÉMÉSUDVAB, (némés-udvar) ősi. fii. Nemesi
belsőtelek, különösen, hol maga a nemesbirtokos
lakik, nemesház, nemeslak. (Coria).
NEMESÜL, NEMESÜL, (ném-és-fil) önh. m.
némésVí-t. 1) A nemesi osztálynak tagjává lest. Megnemeiül. 2) A maga nemében jelesebb, kitünőbb tulajdonságokat vesz föl, pl. a gyümölcsfák oltás, szemzés által
NÉMÉSÜLÉS, (1), (némés-ülés) ősz. fh. Lásd:
NÉMÉSUDVAB. „Az nemös ülésen való ház udvarán
lakik." (Levél 1553-ból. Szalay Á. 400 m. L). ;
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a porosa rajnai tartományok és Belgium között fekszik. Alföld nevét onnan vette, mert a többi német
tartományokhoz képest legalacsonyabb fekvésű. Németül : Niederland v. Holland.
NÉMETALFÖLDI, (német-alföldi) ősz. mn.
Németalföldre való, ott termett, készített, gyártott,
oda vonatkozó stb. Németalföldi lakotok, kémkedik,
gyárak, kétmívek.
NÉMETÁRPA, (német-árpa) ősz. fa. Szálkatlan kalászu árpafaj, melynek tokiászai szétberzednek. (Hordenm zeocrítum).

NÉMETBmODALOM, (német-birodalom) ősz.
fh. Több német országok és tartományok öszvege.
Éttaki német birodalom. Kevéssel ezelőtt (1866-ig)
egy szövetség tartotta (úgy a hogy) öszve az egész
németséget, de az 1866-ban Ausztria és Poroszország közt kitört háború és ezt követett békekötés
NEMES-ÜLÉS, (2), paszta Nyitra m.; helyr. folytán, azon szövetség felbomlott és Poroszország
— Olét-én, —re, —röl. Máskép : Egerí.
jogot nyert egy északi német birodalmat alkothatni.
NÉMÉSÜLÉS, NÉMÉSÜLÉS, (ném-és-ül-és)
NÉMETBIRODALMI, (német-birodalmi) ősz.
fa. tt. némttfülét-í, ti>. —ék, harm. szr. —e. Átmeneti mn. Németbirodalomból való, oda tartozó, ott készült,
vagy átalakulási állapot, midőn valaki vagy valami arra vonatkozó stb. Németbirodalmi népek, királyok,
nemessé lesi. V. ö. NEMES.
fejedelmek, pUtpükök.
NEMES-VID, falu Somogy m.; helyr. — VidNÉMETDOLMÁNY, (német-dolmány) öss. fa.
én, —re, —rSl.
Sinórtalan, nemmagyar szabású dolmányféle öltöny,
NEMESVÖLGY, falu Mosony m.; helyr. Nemes- milyet a németek , s utánok mások is viselnek. Ai
vSlgy-re, —ön, —rSl.
eredeti Jacke után magyarosan : jankli.
NEMES-ZSUK, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
NÉMETEGYHÁZA, puszta Fehér m.; helyr.
—Zfuk-ra, —ön, —ról.
—egyhdtd-ra, —n, —ról.
NÉMET, (1), fh. és mn. tt. német-ét, harm. szr.
NÉMETÉS, (német-és) mű. tt németét-t v. —ét,
—jé. Neve azon közismereti! népségnek, mely magát
tb. —ék. Németek szokását, divatát, erkölcsét kővető,
Deutfch néven nevezi. Feled dunameUéki, rajnameUéU
Németet ruhától, életmód. Németet ttéejtét.
németek. Merő német, ki nem tud máskép, mint némeNÉMETESEDÉS, (német-és-éd-és) fa. tt nemetül. Mint jelzővel több oly főnevek előtt élünk, melyek német eredetre mutatnak. Különösen jelent oly tétédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Átalakulási államesterembert, ki németek módja szerént dolgozik. pot, midőn valaki németes szokásokat, különösen
Német ttabó, varga, stücs. Innen a kézmívek ilyetén német nyelvet vesz föl, saját nyelvét mellőzve, vagy
felejtve.
nevei is : német ing, német nadrág, német saru stb.
NÉMETÉSÉDIK, (német-és-éd-ik) k. m. nérneMi e szónak eredetét illeti, már Tacitusnál elététéd-tem,
—tél, —élt. Német erkölcsöket, szokásokat
fordul, (De Moribus Germanorum) a germán népnek
Ölt,
olyanná
alakúi, milyenek a németek szoktak
egy ága nemet-et név alatt (az és latin többes). Úgy
látszik, hogy a szomszéd szláv népek ezekről nevez- lenni. Különösen ám. anyai nyelve helyett a németet
ték el az egész germánságot nemect, q/emeet-eknek. veszi föl, s azzal él rendesen. Volt idő, midőn a maA törökben németé ám. Némethon, és nemcttlü, német gyar fönemettég igen németetedett. Ctehoritágnak égett
Hihetőleg a szlávból kölcsönöztetett a magyar nemet vidékei elnémetetedtek.
NÉMETÉSEN,(német-és-en) ih. Németes módon,
is. Horvát István s némely mások véleménye szerént
mint
a németek szoktak. Némeleten ejteni a magyar
a német szónak eredeti jelentése néma volna, mely a
ttokat.
Németeten SltötkOdni.
szlávban is nemavi, (nemuvi, nemluvi = nem beszél),
minthogy kevésbeszédüek voltak, s maga a deutsch
név a deuten igével rokon lévén, ez a föntebb! vélemény szerént oda mutatna, hogy inkább jelek által,
mint szóval beszéltek.
NÉMET, (2), több helység jelzője, pl. NÉMETBOLY, 1. BOLY, NÉMET-DIOSZEG, 1. DIÓSZEG,
s » többi.
NÉMETALFÖLD, (német-al-főld) ősz. fa. Európai királyság, mely az éjszak! tenger, Hannovera,

NÉMETÉSÍT, NÉMETÉSIT, (német és-ít) áth.
m. németéetí-étt, pár. —« ; htn. —ni v. —eni. Németessé tesz, alakít valakit v. valamit Iskolák által németeitíeni a honi ifjúságot. Különféle módok, ettk&Oc
által elnémeteiüeni valamely népet. V. ö. NÉMETÉS.
NÉMETESÍTÉS, NÉMETESÍTÉS, (német-es-ítés) fn. tt. németéttíét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által ítémetesítenek valakit V. ö. NÉMETÉS, NÉMETÉSÍT.
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NÉMETÉSSÉG, (német-és-ség) fn. tt. németétség-ét. Németes szokás ; fó'képeu más nemzet beszédében németes kiejtés, szókötés, szórend. (Germanismus).
NÉMETÉSÜL, (német-és-ül), l. NÉMETÉSÉDIK.
NÉMETÉSÜLÉS, (német-és-ül-és) fn. 1. NÉMETESEDÉS.
NÉMETÉZ, (német-éz) áth. m. németét-tem,
—tél, —élt. Valamely idegen szót vagy beszédet
németre tesz által, németül mond el. Olyan, mint
magyaráz. Van önható jelentése is, midőn ám. német
módon ejti ki valamely idegen nyelvnek szavait. Midőn magyarul bestéi, nagyon németes. Továbbá : német
szokásokat követ.
NÉMETFALU, faluk Szála, puszta Vas m.,
KAPI—, TAPLYI— Sáros, LESENCZE— Szála
m.; helyr. —falu-ba, —bon, —bál.
NÉMETFOEINT, (német-forint) ősz. fn. Németbirodalmi régibb pénzláb szerint megállapított forint,
mely hatvan krajczárból állott, máskép : rénesforint,
különböztetésül más, nevezetesen a régi magyar forinttól, mely ötven krajczárt tett Azon forint pedig,
mely három darab tízenhét krajczáros máriásból, azaz, ötvenegy krajczárból állott, vonásforint-nuk neveztetett
NÉMETGYÖMBÉR, (német-gyömbér) ősz. fn.
1. KONTYVERÁG.
NÉMETHAS, (német-has) ősz. fn. Lágy has,
hasmenés, midőn valakinek elcsapja valami a hasát
Némethasa van. Gúnyos népmondán alapuló kifejezés, mely szerént a hazánkba bevándorlóit németek
eleinte ilyféle bajba estek, akár a szokatlan víztől,
akár a kövérebbféle ételektől, nevezetesen szalonnától.
NÉMETHON, (német-hon) ősz. fn. Azon földrész, melyen németek laknak, honolnak; különösebben : Németország. L. ezt.
NÉMETHONI, 1. NÉMETORSZÁGI.
NÉMETI, mváros Hont, faluk Báré, Baranya,
Sopron m., ALSÓ—, FELSŐ—, Ung, HERNÁD—,
Zemplén, HIDAS—, Abaúj,"SAJO—, Borsod—,
SZATMÁR—, Szatmár, TOBNYOS—, Abaúj m.;
helyr. Németi-be,—ben, -"-&ŐZ.
NÉMETÍT, NÉMETIT (német-ít) áth. 1. NÉMETÉSÍT.
NÉMETLEN, (ném-etlen) mn. tt. németlen-t, tb.
— ék. 1) Aminek nincs neme azaz nemi szerve. 2)
A nyelvészetben azon nyelv, melyben a dolgok nevei
rendszeréirt nemi meghatározás nélkül állanak, pl. a
magyar, töröktatár, mongol nyelv, általán -az altaji
nyelvek, de a persa nyelv is. 3) Személyre alkalmasva oly emberről mondható, kiről bizonyosan nem
tudni, mi nemből származott, pl. ki törvénytelen
ágyon kívül született. Polgári ért ki nem veszi eredetét nemes vérből, s e kifejezés helyesebb és kíméletesebb a latin ,ignobilis' magyarázatára, mint a nrmAJUP. NAOT SZÓTÁR
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telén, mert ez átvitt értelemben is használtatván jelent becstelent, alávalót Pl. nemtelen tett, magaviselet. A nemetlent máskép nemneme«-nek is mondják.
NÉMETLENSÉG, (ném-etlen-ség) fn. tt. némtllenség-ét. Nemetlen azaz ncmnélküli állapot vagy
tulajdonság.
NÉMETLÓHERE, v. —LÓHEB, (német-lóhere v. ló-her) ősz. fn. A csigacsők (medicago) neme
alá tartozó növény; ugyancsak népnyelven másképen
idegen nyelvből vett szóval és szokottabban: Inczerna, növénytani néven: kék csigacsS. (M. satíva).
NÉMETMEZŐ, puszta Heves m.; helyr. -Metüre, —n, —riíl.
NÉMETMUROK, (német-murok) ősz. fn. A bolonyikok neme alá tartozó növényfaj, melynek a virág körül levő levelei hármasak, s gyökere édes.
(Sium Sisarum). V. ö. BOLONYIK.
NÉMETORSZÁG, (német-ország) ősz. fn. Széles ért az egész németbirodalom. Régi földirat szerént a hajdani Germania.
NÉMETORSZÁGI, (német-országi) őse. mn.
Németországból való, oda tartozó, azt illető, ott készült, gyártott, oda vonatkozó stb. Németországi kéxmívesek, gyáratok, kereskedők. Németországi városok,
egyetemek.
NÉMETPARAJ v. — PARÉJ, (német-paraj v.
paréj) ősz. fn. Növényfaj a maglapélek neméből;
szára felálló, levelei három szegletnek, rövidnyelüek,
kihegyzettek, halovány sárgák, máskép : labodaparéj,
tieütn fii, növénytani néven: kerti maglapéi. (Atriplex hortensis).
NÉMETREKÉTTYE, (német-rekettye) ősz. fn.
Rekettyenemfi növényfaj, melynek szára cserjés, tövises ; tövisei bibircsós fogasak; ágai tövistelenek,
levelei láncsásak, borzasak; virágfürtei az ághegyeken leveletlenek. (Genista germanica).
NÉMETSÉG, (német-ség) fn. tt. németségét.
1) Német nyelv. 2) Német sajátság. 3) Német nép.
NÉMETSZEGFÜ, (német-szeg-fü) ősz. fn. Növényfaj a szegfüvek neméből, melynek virágai csoportos szabásúk; csészepikkelyei tojásdadok; gallérja a virággombnál rövidebb, kalászhegyü; levelei
szálasak, három inuk; szirmai fölül szőrösek, pirosak : máskép : barátszegfÜ (Dianthus Carthusianorum).
NÉMETSZÖVETSÉG, (német-szövetség) ősz. fn.
Az öszves németországi tartományok uralkodó fejedelmei között 1815-dik évben június 8-dikán költ
oklevélnél fogva kötött politikai szerződés és egység,
melynek főczélja volt az illető országok és fejedelemségek külső és belső biztonságának közös fentartása. Állott a német szövetség 35 különböző nagyságú fejedelemségből, és négy szabad városból. Ezen
szövetség az 1866-diki\>sztrák-porosz háború és békekötés következtében megszűnt, s belőle az osztrákbirodalmi németség kilépvén, az északi részből porosz fensőség alatt északi némctbirodaloro van ala51
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kólóban; a déli rész, mint Bajoromig, BáJen stb.
különállónak nyilváníttatván.
NÉMETTARXICS (német-taraira) ősz. fh. Nővén/faj a tölcsére* bokrétája tárnicsok neméből,
melynek bokrétája ötmetszésa, szőrös torka, gyertyatartóforma; metszései tojaadadhegyesek; lerelei tojásdadláncsásak; ágai a czikkelyeknél hosszabbak.
(Gentiana germanica).
NÉMETÜL, (német-fii) ih. Német nyelven,
Tagy nyelvet Németül bettél, űr, olvat; németül ta*M.
NEMEZ, (nem-ez) fii. tt némtet, tb. ék, harm.
szr. —e. Kresznerics sserént hellén-latinul gnaphalíum,
mely Páriz-Pápainál gyapjas ftt, azaz gyopár nerö
növény. Molnár Albert szótáriban ptrnnui eoactilú,
lana coaeta. (Szőrből kallott; összevert valamely
pokrócz- vagy posztófáj). Szabó Dávidnál összeveretett, avatott, pl. posztó vagy gyapjú, kalapposztó.
Bégi szó. „Thovábbá minapon küldtem vala k(egyelmed)nek húsz pénzt nemez-venni, the k, kiülgye
meg az nemezt vele." (Levél 1529-ből. Szalay Ág.
400 m. L). A székelyeknél különösen jelent oly
szőrpokróczot, melyet a ló nyerge alá tesznek. Innen Margit életében nemedcapcta jelent ilyféle posztóból lábravalót, mely Molnár Albertnél lemetkapcta,
miből az tűnik ki, hogy a lemet és nemez egy eredetűek, s azon néhány szók osztályába valók, melyekben az l és M fölcseréltetnek. Van a lemet szónak
más jelentése is, t i. csoroszla, vagyis azon lapos, éles
vas, mely az ekegerendelyből lefelé állva a szántóvas
előtt hasítja a földet, továbbá szélesebb értelemben
jelent laposra nyújtott érczdarabot, plébet. A lemezvas máskép lemetvas, miből azt következtethetni,
hogy amabban az ét képző épen olyan, mint az igát,
ttdrat, üdvüz, időé* szókban az St, ét, át, melyek az
át tt ötét S» képzőknek felelnek meg. V. ő. LEMEZ,
és LEMES. E szerént a lemet vai olyan vas, melynek lemé van, és lemez potxtó is ám. lemes posztó,
melynek lemé van. Mi már a lem gyököt illeti, legvalószínűbb, hogy egy a lep szóval, melytől lepedő,
lepény is stb. származik, és vastag hangon lap sőt
lám szóval is, mely utóbbi különösen nemcsak lustot
jelent, hanem lelógó szőrt, gubanczot is, honnan
lamoi farka majom ám. sírnia, quae altimám partém
caudae villosam habét (Festus.) Mind a fenn kitett
jelentéseket öszvevéve az tonik ki, hogy a lem (illetőleg hangváltozattal nem) és lám gyökben v. hangban
alapfogalom A le ét ál (infra). mert egy részről lelógó gubanczot, szorosságét jelent, műit a lemez (nemez-) posztó szóban, innen a gyopárnak lemez neve
is, mert magbobja szőrös; más részről pedig, mi a
lemezvasat és lemezt illeti, ebben agyán leginkább
a laposság fogalma rejlik, s e tekintetben egyezik
vele mind hangban, mind jelentésben a latin lamna,
lamina is; azonban a lap, lapos, lepény, lepedő stb.
szók alapértelme szintén áld v. lefelé nyomulás is;
hozzájárulván még azon körülmény, hogy a lemezvas szintén merően lefelé áll az ekegerendelyben, és
lapos is. Mai időben szabatosan megkülönböztetve e

két szót, lemet ám. laposra kinyújtott vagy faragott
szilárdabb test, pl. tStábla, étin, vöt, vagy másnemű
ératábla ; s a növénytanban a levelek kitérőit résxe;
nemet pedig ám. szőrből, gyapjúból kallott valamely
pokróczféle kelme, mint a kalap, némely sara, -czipő
stb. anyaga.
NEMEZBÁDOG, (nemez-bádog) ősz. fh. A kalaposok vas vagy réz bádoga, vagy pléhe, melyen a
gyapjút izzó tűz fölé tartva öszvegyürik, dörzsölik,
illetőleg nemezzé alakítják. V. ő. NEMEZ.
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NEMEZBÉL, (nemez-bél) őse. fn. A kalaposoknál ám. erős, de poha papiros, melyet györéskor
a nemez rétegei közé tesznek, hogy öszve ne ragadjanak.
NEMEZBOTOS, (nemez-botos) ősz. fn. Botos
nemesféle anyagból. V. ö. BOTOS.
NEMEZCZIPŐ, (nemes-czipő) ősz. fn. Nemezposztóból gyártott meleg czipő. V. ö. NEMEZ.
NEMEZÉL, (nem-ez-él) ath. m. nemetél-1. A
gyapjút vagy szőrt megáztatva, úgy gyűri, gyömöszöli, hogy öszveálljon és nemezzé legyen, mint ezt
a kalaposok szokták tenni. V. ö. NEMEZ.
NEMEZFA, (nemez-fa) őse. fh. A fésűsöknél,
nemezzel vagy daróczposztóval behúzott fa, melyen
a fésűket simára dörzsölik.
NEMEZFÉLE, (nemez-féle) ősz. mn. Nemezből
való. Olyan mint a nemes.
NEMEZGYÁRTÓ, (nemez-gyártó) ősz. fn. Mesterember, ki a gyapjút vagy szőrt nemezzé alakítja,
mit a kalaposok, sfiveggyártók rendesen maguk
tesznek.
NEMEZKALAP, (nemez-kalap) ősz. fn. Nemezből csinált kalap, milyenek a közönséges gyapjúból, vagy nyúlszőrből valók, különböztetésfil a szalma-, nád- s más kalapoktól. V. ö. NEMEZ.
NEMEZKALLÓ, (nemez-kalló) ősz. fn. 1) Személy, ki nemezeket készít 2) Kalló, melyben nemezposztót kallanak. V. ö. KALL.
NEMEZKÖPENY v. KÖPÖNYEG, (nemes-köpeny v. —köpönyeg) ősz. fn. Nemezféle gobanczos
posztóból készített köpeny. V. ő. NEMEZ.
NEMEZMÜ, (nemez-mii) ősz. fh. Akármelyféle
mű, melynek anyaga nemez, pl. kalapok, pokrócsok,
botosok.
NEMEZPAPÍR, (nemez-papír) öaz. fn. Vastag,
tömör papir, melyet holmi takarékul, borítékul stb.
használnak.
NEMEZPARÓKA, (nemes-paróka), ősz. fn.
Roszul csinált, borzas, gubanczos paróka, melynek
szálai öszvevissza vannak kaszálva. V. ő. NEMEZ.
NEMEZPOSZTÓ, (nemez-posztó) ősz. fn. Gyürés, gyömőszölés által sajátnemüleg csinált posztó,
kfilönböztetésfil a szőtt posztótól.
NEMEZSARU, (nemez-sara) özz. fn. Vastag
nemezposztóból varrott saru, botos. Hideg ellen **•
mexsarut viselni.
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NEMEZSÁTOR (nemez-sátor) ősz. fh. Nemezposztóból készített sátor, különböztetésül másféle, pl.
ponyva-, gyékénysátortól.
NEMEZTÁBLA, (nemez-tábla) ősz. fii. A kalaposok'táblája, vagy asztala, melyen a gyapjút vagy
szőrt gyömöszölik. V. ö. NEMEZ.
NEMEZTALP, (nemez-talp) ősz. fo. Valamely
lábbelinek, pl. czipőnek, sarunak nemééből való talpa.
V. ö. NEMEZ.
NEMEZÜST, (nemez-üst) ősz. fa. A nemezkallók, nemesgyártók, illetőleg kalaposok fistféle edénye, melyben a munkába vett gyapjút és szőrt áztatják, törik.
NEMFIZETHETŐ, (nem-flzethetö) ősz. mn.
Aki oly kedvezőtlen körülmények közé jutott, hogy
tartozásainak eleget tenni nem képes. (Ineolvent)
NEMFIZETHETÖSÉG, (nem-fizetbetőség) ősz.
fa. Nemfizethető állapot. (Insolvenz). V. ö. NEMFIZETHETŐ.
NÉMHAJLÍTÁS, (ném-hajlítás) ősz. fa. 1. NEMI alatt
NEMHOGY, (nem-hogy) ősz. ksz. A viszonymondatban megfelel neki a hanem inkább, hanem még,
kanon jobban, vagy valamely másodfokú határaó. Oly
két mondatot fűz öszve, melyek közöl a második ac
elsővel fokozatos ellentétben vagy különbségben áll,
s a vezérigét a feltételes mód jelen vagy múltnak
idejében vonzza; a második mondat igéje pedig a
jelentő mód jelen idejébe vagy félmúltjába tétetik, pl.
Nemhogy elmenne, hanem inkább itt letelepedni késfttl.
Nemhogy enyhült volna nyavalyája, hanem még inkább
tulyotbodék, vagy súlyosbodott. Nemhogy megdicsérnélek, hanem még meg it tsidlak.
Midőn a viszonymondatban hanemhogy felel
meg neki, akkor okadó jelentése van, s mindkét mondatban az ige a kapcsoló mód jelen idejébe tétetik,
pl. Váróiba jVtt, nemhogy tanuljon, hanemhogy mulatton. Egyébiránt itt a nemhogy ám. nem azért, hogy;
minél fogva elválasztva is Írható: nem hogy.
NÉMI, (ném-i) mn. tt. némi-t, tb. —ék. Általán,
ami nemre vonatkozik, azt illet, ahhoz tartozik, abból
ered stb. A növények vagy állatok nemi sajátságait
leírni. Nemi ifttfSn. Nemi különbség. A görög, latin
stb. nyelvtanokban: nemi hajltíás ám. nemek szeréntí
hajlitás. V. ö. NEM.
NEMI, (né-mi) ősz. s dolgokra vonatkozó, határozatlan jelentésű névmás. Különbözik tőle a néki,
mely kizárólag személyt, és a némely, mely dolgot és
személyt is illet V. ö. NEKI, NÉMELY. Némi kétséget
támatxtani valami ellen. Jobbuláiának némi jeleit ketdi
adni. Az ,egy' szóval összetétel: egynémi kevésbé van
szokásban. V. ö. NÉHA.
NÉMIKÉP, NEMIKÉPEN, (nemi-kép v.-képen)
ősz. ih. Némi határozatlan, bizonytalan, esetleges módon ; valahogyan, valamikép.
NÉMILEG, (ném-i-leg) ih. Nemi tekintetben;
nemi ösztön szerént Nemileg ktidfsiűni.
NEMILEG, (né-mi-leg), 1. NÉMIKÉP.

NEM1LLETÖ, (nem-illető) ősz. mn. L. ILLETÉKTELEN.
NEMIN A P, (né-mi-nap) ősz. ih. Régente ám. a
szokottabb minap, s talán ez is amabból származott.
„Ez néminap is kenyergettem (kőnyörgőttem) vala
k(egyelmed)nek valami kevés jószág felől." (Levél
1560-ból. Szalay Ág. 400 m. L).
NÉMI-NÉML, 1. NÉMINEMŰ.
NÉMI-NÉMIKÉP, 1. NÉMIKÉP.
NÉMINEMŰ v. —NEMŰ, (némi-nemü) ősz. mű.
Némi nemből való. Valami határozatlan, bizonytalan,
kétes értelem lappang benne. „Ez szent könyörületösségnek jószágáról (jóságáról) jeles példát egyebek
között ezt olvassok: Hogy néminemű jámbor asszony,
ki némely nőmös vala, mind test szerént, mind lelök
szerént, ez jámbor asszony az kórokon, legjonkább
(inkább) az poklosokon igön könyörül vala." (Górycodex. 40. L). Némelyek így is mondják : némi-némi,
mi oly kettőztetés, mint a kűri, olykor-olykor, néhanéha, és ennek van saját jelentősége, mintegy kitüntetni akarván az alapfogalmat De hibás a néminemű
v. némünémü hosszú e*-vel az utóbbi szóban, mert nem
főnév nyelvünkben nem létezik. A Tatrosi codezben
is állandóan : néminemű.
NÉMINEMÜKÉP, (némi-nemfi-kép) ősz. ih.
Néminemű, határozatlan módon, valahogyan, valamikép, némileg.
NEMISÉG, (némi-ség) fo. tt nemiségét. Nembeli minőség, sajátság, természet.
NÉMÍT, NEMIT, (néma-ít) áth. m. némit-ott,
pár. —«, htn. —ni v. —ám. Némává tesz; eszközli,
hogy valaki szót se szóljon; elhallgattat Leginkább
átv. értelemben s el igekötővel használtatik. Erbtokok
által elnémítani a vitatkotó ellenfélt. Elnémítani a rágalmatókat. Elnémítani a* ellenség Algy&jit.
NÉMÍTÁS, NÉMÍTÁS, (néma-ft-ás) fo. tt némtíáe-t, tb. —ok. Némává tevés; elhallgattatás.
NEMKÉPES, (nem-képes) ősz. mn. A .képes'
ellentéte; tehát 1) képekkel nem ékesített; 3) tulajdon értelemben vett; 3) nem illő, nem helyes; 4)
valamire nem alkalmas; 5) valamire tehetőséggel nem
bíró; 6) az erdélyi szótárasban : nem lehető.
NÉMKÜLÖNBSÉG, (nem-különbség). Különbség a férfi és nő, vagy hím és nőstényállatok között
Jobb hangzással : nemi különbség.
NEMLEG, (nem-lég) ih. Nemet mondva valamire ; tagadólag ; ellenmondólag.
NEMLEGES, (nem-leg-és) mn. tt nemlegét-t v.
—ét, tb. —ék. Ami valamit tagad; ami bizonyos tételt, állítást egy más ellenkező által elront, megsemmisít Nemleget erő (vis negativa). Nemleges mennyitég (quantitas negativa). Ellentéte : igenleges (positivns).
NEMLEGESSÉG, (nem-leg-és-ség) fo. tt nemlegéttég-ét, harm. szr. —«. Nemleges minőség.
NEMLÉT, (nem-lét) ősz. fo. Létnek hiánya.
Fogalom, mely a létnek egyenesen ellentétetik. Lét
és nemlét.
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„Miért, miért e percznyi öntudat,
Matatni a nemlét borzalmait."
Az Ember tragoediája. (Madách Imre).
V. ö. LÉT.
NEMMÉG, Molnár Albertnél és tájdivatosan
ám. még nem.
NEMMEN, (nem-mént? uzaz uem-mint, mely
utóbbi a régieknél : mént). Szabó Dávidnál, ain.
csaknem (néhol: csakmen), és : szintén ügy, helyesebben : nem egészen úgy. Pázmán Péternél cléjön :
kösd nemmen, (Krcsznerics szerént: satis prope, utcunque propc), későn nemmen (satis v. utcunque tarde),
lágyan nemmen (satis molliter). ,Csakmen' is talán ám.
csaknemmcn. Eléjon Molnár Albertnél is ,utmstar',
,propemodum' értelemben.
NEMNÉMÉS, (nem-némés) ősz. fű. Polgári ért.
oly személy, ki nem nemesi rendből való. Gyöngédebb kifejezés, mint: nemiden.
NÉMRAG, (nem-rag) ősz. fn. Névrag, mely az
illető nevek nemét jelöli, pl. a latinban «*, a, um,
bon-ut, bon-a, bon-wm. Jobbhangzással : nemi rag.
Ilyen rag a magyar nyelvben nem létezik.
NEMSA, erdélyi falu Meggyes székben; helyr.
Nenuá-ra, —n, —ról. Máskép : NEMES.
NEM SEMMI, (nem-semmi) ősz. fn. Olyan dolog,
melyet nem lehet semminek vagy csekélységnek tartani, azaz fontos tárgy.
NEMSÓCZ, falu Vas m.; helyr. Nemtóc+ra,
—ön, —ról.
NÉMSZÓ v. —SZÓCSKA, (nem-szó v. -szócska)
ősi. &. Azon nyelvekben, melyek a főneveket nemek
szerént megkülönböztetik, oly szócska, mely egyrészről névmutató (articulus), másrészről az illető főnévnek nemét határozza meg, mint a hellénben ó, 17, ró,
a németben dér, die dós, a francziában le, la stb. A
magyarnak nincs sajátlagos nemszócskája, hanem
általában névmutatója (az v. a). Ugyanez áll némely
más nyelvekről is, pl. az angolról. Némely másoknak
pedig, pl. a latinnak, töröktatárnak ttb. névmutatójuk sincsen.
NEMTELEN, (nem-telén) mn. és fh. tt. nemtelen-1, tb. —ék. 1) Ismeretlen, homályos nemből származott, milyenek általán azok, kiknek nemesi öklevelök és czímerök nincsen, kik ősi származásukat
hiteles kútfőből nem képesek elémutatni, máskép :
nemnemet, vagy nemellen, (ignobilis). 2) Átv. ért. erkölcseire nézve elfajzott, alávaló, azon tökélyeket
uem bíró, melyekért valakit a nemesek sorába szoktak igtatoi. Nemtelen koros ember. Nemtelen tettek.
Nemtelen életmód. V. ö. NEMES. Határozóként ám.
nemtelenül, nemtelen módou.
NÉMTELENÉDIK , (ném-telen-éd-ik) k. m.
nimtelentd-e'tt. Átv. ért erkölcsi jeles tulajdonságait
romlás, korcsosodás által elveszti. Mondh a hí i állatokról és növényekről, midőn elfajulnak, elkoroso»ydnak,
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NÉMTELENÍT, NÉMTELENÍT, (ném-telen-ít)
átb. m. némtelentí-étt, pár. —*, htn. —«t v. —eni.
Nemtelenné tesz, átv. értelemben. A rost erkölcsök,
elnemlelentíik a fényét eredetet. V.ö. NEMTELEN.
NÉMTELENSÉG, (ném-telen-ség) fh. tt. némtelenség-ét, harm. szr. —e. 1) Születési állapot, melynél fogva valaki ncin a nemesek osztályába tartozik.
NenttelenségbSl nemességre vergődni. 2) Átv. és szokottabb értelemben ám. erkölcsi alávalóság; ellentétei:
nemesleUcUtég, nemesstivUség.
NEMTELENÜL, (néin-te-len-ül) ih. Átv. ért.
nemtelen módon, alávalóan, erkölcstelenül, az emberi
méltósággal ellenkezőleg. Németnek rút dolog nemtelenül élni. V. ö. NEMTELEN.
NEMTELENÜL, (ném-telen-ül) önh. m. némUlenül-t. L. NÉMTELENÉDIK.
NEMTI, falu Nógrád m. helyr. Nemti-be, —br>i,
—bSl.
NEMTÖ, fn. tt nemtöt, tb. — k. Eléíbrdul c szó
Molnár Albert és Calepinus szótárában, és Szabó
Dávidnál is, latin geniut név alatt. Ha itt a latin genius jó szellemet tesz, mely az emberek fölött őrködik : úgy valószínű, hogy nemtő ám. az átvetett
mentS részesülő a ment igétől, s megfelel neki a német Schultengel, Schuttgeút. Annyi tisztán áll, hogy
nemtS a magyar nem szóval, és származékaival semmi fogalmi rokonságban nincsen.
NEMTŐI, (nemtő-i) mn. tt nemföi-t, tb. — ék.
Nemtőtől származó, arra vonatkozó. Nemtöi tégy.
NemtK ótalom.
NÉMÚL, NEMÜL, (néma-úl) önh. m. némiilt,
Némává lesz, midőn vagy hangszervei nem képesek
hangot adni, vagy midőn valaki megszün szólani,
mintha néma volna. Megnémúlni. Elnémulni. Ijedtében a nagy vérét alatt ideiglen megnémúlt. Átv. ért.
mondatik akármily hangzó testről, midőn szólani sztin.
Elnémultak át ágyúk, harangok. V. ö. NÉMA.
NÉMÚLÁS, NÉMULÁS, (néma-úl-ás) fh. tt.
némulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn
valaki, vagy átv. értelemben valami némává lesz. V.
ö. NÉMA.
NEMŰ, NEMŰ, (neni-ü) mn. tt. nemií-t, tb. — k v.
—ele. Bizonyos nemhez vagy nem alá tartozó. Ösivetételekben használtatik. Egynemű állatok, növényei. Hasonnemü., Mönnemíí, másnemű dolgok. V. ö. NEM fh.
NÉMÜNKMÜ, roszul .néminemű'helyett;!, ezt
NÉMÜTT, (né-mi-ütt v. —ott) ih. Némi helyfitt. Ritka használati!.
NEMZ, (ném-z) ath. m. némz-rtt, litn. — eni.
Szoros ért. férfiról mondják, midőn nővel közösülve
nemét szaporítja, midőn magvát magzattá fogantatja.
Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák pedig nemté Jákobot
Ilóoz pedig neméé Obedet Suttól . . . . IMvid király
pedig nemté Salamont attól, a ki Uríásé volt. Fiakai
én leányokat nemsem. Szélesb értelemben és nemcsobl)
kifejezéssel mondhatni az állatokról is a népies csinál

NEMZEDÉK—NEMZET

NEMZETELLENES—NEMZETI

helyett, pl. ezen ménló tok szép csikót nemzett. V. ö.
SZÜL.
NEMZEDÉK, (ném-z-ed-ék) ín. tt. nemzedék-ét,
harm. est. —e. 1) Bizonyos törzsatyától származott
utódok együtt réve, olyan értelemben, mint ivadék.
Ti, üt magyarok nemzedékei. A mai nemzedék elfojtott.
2) Bizonyos korban nemzett emberek sokasága, viszonyban azokkal, kik közvetlenül elöttök éltek,
vagy utánok következnek. Egy századra rendesen három nemzedéket ttámtíanak. Nemzedékről nemzedékre
állalment hagyományok, szokatok. Át ti; nemzedéktől
sok jót várunk.
NEMZEDÉKI, (ném-z-ed-ék-i) inn. tt. nemzedéki-t, tb. —ék. Nemzedékre vonatkozó, azt illető', ahhoz tartozó. Nemzedéki agatat, viszonyok. Nemzedéki
tor v. rend. Nemzedéki leszármazát.
NEMZEDÉKREND, (nemzedék-rend) 1. NEMZEDÉKSOR.
NÉMZEDÉKSOB, (nemzedék-sor) ősz. fő. Sor,
melyben valamely törzsatyától kezdve fiűról-fiúra elszámláltatnak az egymásután következő utódok, nemzedéki rend.
NÉMZÉK, (ném-z-ék) fii. tt. némzék-ét. 1. NEMZEDÉK.
NÉMZÉKI, (ném-z-ék-i); NÉMZÉKBEND,
(némzék-rend) 1. NEMZEDÉKI; NEMZEDÉKREND.
NEMZEMÉNY, (ném-z-e-mény) fn. tt. némtemény-t, tb. — ék. Akit valaki vagy amit valami nemzett,
ivadék. Dicső ötök nemzeménye. Nemet ló nemzeménye.
NÉMZÉS, (ném-z-és) fn. tt. némtés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Az állati, különösen emberi nemnek
nemi közösülés által szaporítása. V. ö. NEMZ.
NEMZET, (ném-z-et) fn. tt. némtet-ét, harm. szr.
—e. 1) Szóelemzésileg ám. bizonyos nemből lett
vagy eredt származék, nemzedék. Ilyenek a faj, mag,
sarj szókból eredt fajtat, magzat, sarjatat. Ez értelemnek megfelel Molnár A. szerént a latin genus,
proaapia (nemzetség). A régiek sokszor vették ez értelemben. „Kecskekigyóknak nemzeti, ki mutatott
nektek elfutnotok Istennek jövendő haragjától."
(Tatrosi codex. Máté III.).

a nép pedig határozatlan embertömeg, s különféle
viszonyban vehető, pl. verőm, falusi, pusztai nép;
úri, polgári, pór nép; hadi népek, köznépek; de nem
mondhatjuk: városi, falusi némtet stb. A nemzetet
bizonyos testalkati, és szellemi tulajdonságok jellemzik, milyenek a nemzeti arczvonások, nemzeti nyelv,
nemzeti erkölcsök, továbbá nemzeti szokások, pl.
táncz, zene, viselet V. ö. NÉP. 3) Az ómagyar alkotmány értelmében, a nemzet a nemesek és nemesi
szabadalmakkal élők testületéből állott, tekintet nélkül az eredet és nyelvek különségére, honnan minden nemes magyar volt, habár horvát, szlavón, szerb,
tót, román, német stb. vérből származott; és habár
anyai nyelve nem volt magyar. Erdélyben székely,
magyar és szász nemzetet különböztetett meg a régibb törvény.
NEMZETELLENES, (nemzet-ellenes) ősz. mn.
Ami vagy aki a nemzet érzületét, szokásait, nyelvét,
törvényeit sérti. Nemzetellenes izgatások, kormányrendeletek.
NÉMZETÉS, (ném-z-et-és) mn. tt. nemtetés-t v.
—ét, tb. —ék. Szoros ért. nemesembert illető czim.
Nemes, nemzetéé és vitézid Farkas Péter urnák. Széles
ért. a nép tisztes rendüeket czimez vele, ha nem nemesek is, pl. jegyzőket, uradalmi ispánokat, előkelő
polgárokat. Nemzetet ispán uram. Nemzetet uram.
NÉMZETÉSÉDffi, 1. NÉMZETISÉDDX.
NÉMZETÉSÍT, jobban: NÉMZETISÍT. L. ezt.
NÉMZETÉSSÉG, (ném-z-et-és-ség) fn. tt. némtetésség-ét, harm. szr. —e. Állapot vagy tulajdonság,
melynél fogva valaki nemzetes. V. ö. NÉMZETÉS.
NEMZETGAZDASÁG, (nemzet-gazdaság) ősz.
fn. A nemzet vagyis öszves nép anyagi jólétének
előmozdítását czélzó gazdálkodási mód. Az áüamgazdaság alapja a nemzetgazdaság.
NÉMZETGAZDASÁGTAN, (nemzet-gazdaságtan) ősz. fn. Rendszeres egybeállítása a nemzetgazdaságra vonatkozó elveknek és szabályoknak.
NÉMZETGAZDÁSZAT, 1. NEMZETGAZDASÁGTAN és v. ö. GAZDÁSZAT.
NÉMZETGY1LKOLÁS, (nemzet-gyilkolás) ősz.
fn. Valamely nemzetnek anyagi vagy erkölcsi eszközök, erőszakosságok által megrontása, megvesztegetése, kiirtása.
NÉMZETGYILKOLÓ, (némzet-gyilkoló) ősz.
mn. Ami eszközli, hogy valamely nemzet romlásnak
induljon, és elveszszen. Nemzetgyilkoló idegen erkölcsök, elpuhulás, kicsapongások, árulások. Személyről
szólva 1. NÉMZETGYILKOS.
NÉMZETGYILKOS , (nemzet-gyilkos) ősz. fn.
Ki valamely nemzetet, mint állodalmi közönséget,
önállásától, jogaitól megfoszt, akár erőszak, akár
árulás, akár a nem/.cti erkölcsök megvesztegetése s
kiirtása által.
NEMZETI, (uém-z-et-i) mn. tt. némzeti-t, tb.
—ék. Minden, ami valamely nemzetet jellemez, amit
sajátjának vall, különösen, ami polgári viszonyaival
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„Imé mire hozam éltem !
Gyászban borítám én fejem;
Megrutitám szép vénségem,
Nemes nemzetem."
Búcsú-éneke egy fejvesztésre itéltnek. 1688.
(Thaly K. gyűjt.).
2) Egy égöv alatt és földrészen lakó, hasonló eredet
és nyelv által másoktól különböző emberek sokasága,
pl. magyar, német, franezia, angol, spanyol némtet.
„Hogy azoknak gonoszságok miatt is vagyon az Istennek látogatása szegény hazánkon és nemzetönken."
(Gr. Eszterházy M. nádor. 1627). Különbözik tőle a
nép, mely többféle eredetű és nyelvű embernokaságból is állhat; továbbá a nemzet valami egészet, s
polgárzati egységben elő emberek sokaságát jelenti,
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köi Zichyt, az Eszterházy nemeetség minden Gálánthai Eszterházyt Innen : nemzettégi esimer, mely mindenkit illet, ki ugyanazon nemes törzsatyától származott — Ha e két szót: némtet és nemtettég, szoros
nyelvhasonlat szerént értelmezzük, úgy a nenuet szűNÉMZETIES, (ném-z-et-i-es) mn. tt. némtetiet-t kebb, a nemzetség szélesebb értelemmel biraa, mert
v. —el, tb. —ék. Nemzeti szokásokra, erkölcsökre a tég tág az alapszónak jelentését sokasítjs, pl. nfpmatató, olyan, mint a nemzeti szokott lenni. Alakjára tég ám. nép sokasága, több népek öszvesége; hegyiig,
hasonló az úriat, pórias, népiét, városias, falusias stb. erdStég, völgység több hegyek, erdők, völgyek együtt
véve; katonatág, paptág, polgártág, több katona, pap,
szókhoz. V. ö. NÉPIES.
NÉMZETIESEN, (ném-z-et-i-es-en) ih. Nemze- polgár stb., tehát nemtettég annyi volna, mint több
ties módon, a nemzetben divatozó, a nemzetet jellemző nemzetből álló sokaság. De észre kell venni egyrészről, hogy inemzet betűszerintiértelme nemnotio, hanem
szokások szerént. V. ö. NÉMZETIES.
protapia, genut, honnan nemzetség ám. complezos
NÉMZETILEG, (ném-z-et i-leg) ih. Nemzeti nniversae prosapiae; hogy a nemzet a szélesebb natio
szokás szerént, nemzeti módon. V. ö. NEMZETI.
jelentését is fölvette, azt egyedül a kivételes nyelvNEMZETISÉG, (ném-z-et-i-ség) fii. tt nemzeti- szokásnak tulajdoníthatni; másrészről, nemzetség totég-ét, hann. szr. —e. Széles ért a nemzetnek mind lajdonképen : nemzetiség, azaz a nemzettek ősszesége,
polgári, mind társadalmi köz életében, erkölcseiben, kiket t i. egy törzsök nemzett közvetlenül vagy
szokásaiban, sajátságos jelleme, mely létével szorosan közvetve.
öszvefügg, s melynek elromlása és megszűnte után '
NÉMZETSÉGÉS, (ném-z-et-ség-és) mn. tt nemeredetiségét elveszti, s idegenné fajúi. A nemzetiség- zettégét-t v. —ét, tb. —ék. Nemzetséggel járó, apáról
nek különös kelléke, az anyai nyelv.
fiúra szálló. Nemzetséget erkölcsök, tulajdonságok,
NÉMZETISÍT, (ném-z-et i-es-ít) áth. m. német- nyavalyák. Szokottabban : nemzetségi.
titü-étt, pár. —«, htn. —m v. —eni. Valamely nemNÉMZETSÉGFA, ősz. fn. Élőfa által ábrázolt
zet tagjává tesz, beavat, átalakít. Bitonyot ideig tartó nemzetségi sorozat, t i. az ősatyát, vagy ősszülőket
lakát valamely országban nemzetittíi a* idegent. A kül- jelenti a fának törzsöké, ezeknek gyermekeit a főáföldről bevándorlóit gyarmatokat nemzetittteni.
gak, unokáikat a mellékágak, másodunokáikat a mellékágak
sarjai és úgy tovább.
NÉMZETISÍTÉS, NÉMZETIS1TÉS, (ném-z-etNEMZETSÉGI, (ném-z-et-ség-i) mn. tt. nemzeti-es-ít-és) fii. tt. nemzet isiiét-1, tb. —ék, hann. szr.
— e. Cselekvés, mely által egyes személyeket vagy ségi-1, tb. —ék. 1) Nemzetséghez tartozó, azt illetS.
Nemzettégi javak, jogok. Nemzettégi oklevél, cgimer. 2)
népeket nemzetisítenek. V. ö. NÉMZETISÍT.
Bizonyos
nemzetség tagjainál szokásos. Nemzettégi
NEMZETKÖZI, (nemzet-közi) ősz. mn. Különnyavalya,
melyben valamely nemzetség hradékai
böző nemzetek, vagyis országok közt fennálló, létező
vagy létezni kellő. Nemzetközi vitzonyok, izerzSdések. többnyire szenvednek.
NÉMZETSÉGKÖNYV, (nemzetség-könyv) ősz.
Nemzetközi jog. Nemzetközi kérdés. (International).
fn. Könyv, melyben valamely nemzetségnek minden
NÉMZETÖLÉS, (némzet-ölés); NÉMZETÖLŐ, ivadékai a törzsatyától kezdve az utolsó szülöttig fől(némzet-ölő); 1. NÉMZETGYILKOLÁS ; NÉMZET-jegyezvék. Szélesb ért. több nemzetségek ivadékaiGYILKOLO.
nak neveit magában foglaló könyv, vagy lajstrom,
NEMZETŐR, (némzet-ör) ősz. fo. Polgári ka- milyenek a szentirás több helyein olvashatók. Jémt
tona, ki rendkiviili esetekben fegyveres szolgála- Krisztus nemzetiégleönyve. Máté L).
tot tesz.
NÉMZETSÉGTÁBLA, (nemzetség-tábla) ősz.
NÉMZETÖRI, (nemzet-őri) ősz. mn. Nemzetőrre fii. Valamely nemzetség ivadékainak sorozata, leírva
v. -őrségre vonatkozó, azt illető. Nemzetim egyenruha. vagy lenyomtatva.
Nemzetöri gyakorlatok. NemtetSrí szervezet, ttabályzat,
NÉMZETSÉGTUDOMÁNY, (nemzetség-tudotörvények.
mány) ősz. fn. A történettudománynak egyik segédNEMZETŐRSÉG, (nemzet-őrség) ősz. fű. Nem- ága, mely a nemzetségek eredetét, elágazását, leszárzetőrökből álló polgári katonaság.
mazását oklevelekből, czimerekböl s egyéb történeti
NÉMZETŐRSÉGI, (nemzet-őrségi), lásd : NEM- kútfőkből kutatja.
ZETŐR!.
NEMZETT, (ném-z-étt) mn. tt némzétt-el. Akit
NEMZETSÉG, (ném-z-et-ség v. ném-z-éttség) vagy amit valamely szüle hozott létre akár közvetlefn. tt. némzettég-ét. Bizonyos törzsatyától származott nül akár közvetve. Nemzettek, különösen valamely
ivadékok öszvesége. A ,nemzetség' szélesebb értelmű, törzsökszülétől igényes ágban leszármasok (descenmint a ,család" , amannak a latin gémű, gens, gene- dentes), pl. fiú, unoka, másod- v. kisunoka stb.
ratio, emennek a família felel meg. A nemzetség maNÉMZETTESTv. — TESTÜLET, (nemzet-test
gában foglalja az egy tőről eredt rokoncsaládokat v. — testület) ősz. fn. A nemzet öszvesen véve mint
mindöszvesen, pl. a Zichy nemzetség minden Vázson- egy egész.
ét bevett erkölcseivel, szokásaival szorosan öszvefügg.
Nemzeti gyülét. Nemzeti innep. Nemzeti tzinek, záttUk,
lobogók. Kemzeti zene, táncz, öltözet, bélyeg. Nemteti
nyele, törvény, tzokátok, szertartátok. Nemteti irodalom. Németi bünketég. V. ő. NÉPI.
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XÉMZETVAGYON—NÉNE

NÉNI—NÉP

NÉMZETVAGYON, (nemzet-vágyon) ősz. fh.
Közvagyon, melyet valamely nemzet mint erkölcsi
testület bir, melynek jövedelmei a nemzeti jólét
köz czéljaira fordítandók. További azon vagyon, melyet valamely nemzet öszves tagjainak gazdasága
kereskedelme, és műipara eléteremt
NEMZŐ, (uém-z-ö), mn. és fn. tt. nemtö-t, tb.
—k. Általán aki vagy ami nemz, ami bizonyos nemet szaporít Nemtd mag az állatokban és növényekben. Nemtö tagok. Különösen mint főnév jelent atyát.
V. ö. NEMZ.
NÉMZÖERŐ, (némző-erö) ősz. fn. Különös erő
az állati testben, mely az által jelenkezik, ha saját
nemét szaporítja.
NÉMZŐESET, (nemző-eset) ősz. fn. Némelyek
által használt név a latin ,genitivus' szószerénti kifejezésére.
NEMZŐI, (ném-z-ő-i), mn. tt. ném*8i-t, tb. — ék.
Nemzőt illető, nemzőre vonatkozó. Nemtöt tulajdontág. Nemzői rét*.
NÉMZŐPOR, (nemző-por) ősz. fn. A növények
virágaiban a porhonból (portokból) megéréskor kiömlő porforma állomány, mely a nő bibéjére hallván, onnan lehat a magzatba (maghonba) s ezt megtermékenyíti , máskép: hímpor. (Pollen). Gönczy
Pálnál : virágpor.
NÉMZŐRENDSZER, (nemző-rendszer) ősz. fh.
Az állati és növényi testnek azon szerkezete, s a
hím- és nőnemek egymás iránti viszonya, mely a
nem szaporítására vonatkozik.
NÉMZŐRÉSZ, (nemző-rész) ősz. fn. Az állati
és növényi testekben azon szerves részek egyike,
melyek által a nemzés közvetlenül véghez megy;
különösen 1) az embernél az úgynevezett szeméremréssek; 2) a növényeknél a termékenyítő részek, ú.
m. a hím (stamen, Gönczy Pálnál: porodd) és nő
vagy anya (pistillum, Gönczy Pálnál: terme, azaz
termő).
NÉHZŐSZERV, (nemző-szerv) 1. NEMZŐRÉSZ.
NÉMZŐTAG, (nemző-tag) 1. NÉMZŐRÉSZ.
NÉMZŐTEHETSÉG, (nemző-tehetség) ősz. fn.
1. NÉMZÖERŐ.
NÉMZŐTEST, (nemző-test)!.NÉMZŐRÉSZ.
NENE, L NÉNE.
NÉNE, Baranyában az Ormánságban: NENE,
fn. tt nénét v. nenét; kicsinyz. néni, néniké, tájdivatosan •' nenüt, nmütke, nenne, harm. szr. nénje. 1) Szoros ért nőtestvér, ki nálunk korosabb, valamint az
idősb férfitestvér: bátya. Egy tettvérnéném és két tettvérbályám van. Nagynéne, az atyánknak vagy anyánknak vagy a közéletben nagyszüleinknek is nőtestvére. 2) Szélesb ért minden korosabb nő, akár rokonunk, akár nem. Népies nyelven tiszteletczíme
minden korosabb nőnek. Kedvet néném, hová valót
Hogy a étibe nénématuony f Át öreg nénik VttveUltek.
Mivel a ,néne* személyragozva a harmadik személy-

ben nénje, innen hasonlat nyomán azt következtethetjük, hogy eredetiebb alakja nén \. nen, mint az atya,
apa, anya, bátya, eredetileg aty, ap, any, báty, honnan atyja, atyjok, apja, apjok, anyja, anyjok, bátyja,
bátyjok. De a nén v. nen sem látszik eredeti tiszta
gyökszónak, s valószínű, hogy az első n oly előtét,
vagyis ismétlése a gyök mássalhangzónak, mint ezekben : apa papa, aba baba, ata tata táti, anya nyanya, ángy gyángy, így lett az ég főnévből kék, az
ivást jelentő iti, UHt-ből, titi, ttiiü, stb. E szerént
tiszta gyöke volna én, melyekhez rokon a vastaghangu
an any, és a vékonyhangu éne, em, eme, melyek általán szülő, vagy szülésre megérett, tehát korosabb
nőt vagy nőneműt jelentenek. Kifejlődést fokozatai:
én, éne, nene vagy néne, melyhez még leghasonlóbb a
bátya, a mennyiben ,atya* szóból b előtéttel származtatható. Különben hangra egyezik vele a mandzsu
non; továbbá a török nene v. nme ám. anya; nagyanya ; a hellén varrt] vagy rén>ct (nagynéne), sőt
itt hangban és értelemben némileg rokon a ráfrat v.
nVi-o? (nagybátya) is. Rokonul tekinthető' még a német
Nonne s olasz nonno (nagyapa), és nonna (nagyanya).
NÉNI, 1. NÉNE.
NÉNIKÉ, (néni-ke) kicsiny, fn. tt nénikét. Kedveskedő, hízelgő, nyájas beszédben használjak, a komolyabb ,néne' helyett V. ö. NÉNE.
NÉNYE, HÁZAS—, LÜKA—, faluk Hont
m.; helyr. Nényé-re, —n, —röl.
NÉP, fn. tt nép-et, hann. szr. --e. Mint gyfinév jelent kisebb vagy nagyobb számú, s különböző
viszonyokban és körülményekben valami egészet
tevő embersokaságot, pl. nyelvre nézve: magyar, német, ttláv nép ; lakhelyre : vároti, falun, pusztai nép ;
rangra, állapotra: úri, polgári, pór nép, hadi nép,
fegyverét nép, szolga nép, kSmép, háti nép; nemre:
férfinép, nSnép v. Jkhérnép, néhutt nSsténynép. Általános értelemben mindezeket valamely államban
együtt is értjük a ,nép' alatt. Innen e közmondás:
nép tsava, Itten szava. „Az uralkodók . . . a törvények tiszteletének fentartása nélkül soha el nem érj hetik se a népeik boldogságát, se az attól elválhatatlan magok dicsőségét" (Gr. Teleky József Ugocsa megye rendéihez 1790-ben). „Akár belső csend
fenntartása, akár külellenség elleni védelem forogjon szóban, akár a status szükségei jöjjenek kérdésbe : mindenik esetben csak vagyonos nép segíthet."
(Kölcsey F.). „Ha mindenkor csak alamizsnát adunk,
ha egyszersmind a népnek szorgalmát czélirányos
törvények által nem ébresztgetjük, kötelességünket
csak félig, sőt félig sem teljesítettük." (Deák Ferencz.)
„Haladni csak úgy lehet, ha, míg egyik lábunkkal
előre lépünk, a másikat helyén hagyjuk. Ez első törvénye minden haladásnak, mely szintúgy áll, ha
nagy államok s egész népek, mintha csak egyes emberek haladását tekintjük." (B. Eötvös József). Különösen a polgári társulatnak alsóbb osztályú személyei együtt véve, és viszonyban a felsőbb osztályuakkal, nevezetesen a felsőséggel. A várót tanácsa ét
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népe. A helység elöljáróit a nép válatztja. „És mikor
vádoltatnék a papok fejedelmitől és a népekiiek vénitöl." (Tatrosi cod. Máté XXVII.). Adósa nép, a régi
alkotmány szerént ám. netnncmesek, különösen.jobbágyság. Hadi seregnél magában a ,nép' szó is hadi
népet jelent. „Épécsen megh k(egyelmed) töb néppel,
merth az mennen (mennyin) vágyónk akár az házban legyönk, akár peneglen harczra mennénk, minden félre kevessek vágyónk." (Levél 1557-ből. Szalay Ágoston 400 m. 1.). Megvető értelemmel bírnak
a gyVlevész-, söpredék-, csöcseléknép kifejezések. Ide
tartoznak: nép szemete, söpreje, salakja ; ellentéteik :
nép tzine, gyöngye, virága; válogatott deli csinos nép.
Midőn többes számban használtatik, gyakran ám.
emberek, pl. ki népei vagytok f Micsoda népek ezek f
Jönnek a bucsás népek. Népekkel jön (veiiit cum gentíbns).
A nép, mint sokaságot jelentő, alapfogalomra
és gyökre rokon a nő, nem, nemz, nevekedik v. növekedik szókkal. A \a.ünplebs is rokonnak látszik a pleo,
plenus, éa a német VoVt a telit jelentő voll szóval.
NÉPAKAEAT, (nép-akarat) ősz. fn. A népuralomban az öazves nép vagy legalább ennek többsége
által nyilvánított akarat.

és regéuyi költészetének magva. V. ö. NÉPKÖLTÉSZET. 2) Jelenti azon énekszót, melylyel a nép vsgy
népies zene a népies költeményt hangoztatja.
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NÉPDALNOK, (nép-dalnok) ősz. fn. 1) Személy, ki népies dalokat költ V. ö. NÉPDAL. 2) Énekes, -ki népies dalszerzeményeket hangoztat vsgy
szokott hangoztatni.
NÉPELEM, (nép-elem) ősz. fn. A népéletnek
valamely egyes erkölcsi vagy szellemi része.
NÉPÉLET, (nép-élet) ősz. fn. A nép szokásainak, sajátságainak folytonos nyilvánnlaaa. A népéletet ismerni, tanulmányozni.
NÉPELLENÉS, (nép-ellenes) ősz. mn. Ki a
közrendit népet nem kedveli, s a hol és mikor teheti,
annak vágyai, törekvései ellen működik.
NÉPELLENÉSSÉG, (nép-ellenésség) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva, valaki népellenes. Népellenességéröl ismeretes szónok. L. NÉPELLENÉS.
NÉPÉNEK, (nép-ének) ősz. fn. Széles ért. mindennemű énekek, melyeket a nép énekelni szokott.
Egyházi, világi népénekek. Ide érthetni az úgynevezett
népdalokat is. V. ö. DAL, ÉNEK.

NEPER, fn. tt. Neper-t. Folyóvíz neve Oroszországban,
mely néhány mértfőiddel Szmolenszken feNÉPÁMITÁS, (nép-ámítás) ősz. fn. A népnek
egy vagy másképen tévútra vezetése, balhiedelembe lül ered s a Feketetengerbe foly. A régi földleiróknál Borysthenes, az oroszoknál Dnieper.
ejtése.
NÉPÁMITÓ, (nép-ámftó) ősz. mn. és fn. Aki a
NÉPÉRZÜLET, (nép-érzület) ősz. fn. A népnépet egy- vagy másképen tévútra vezeti, balhiede- ben nyilatkozó érzület.
lembe ejti.
NÉPES, (nép-es) mn. tt népes-t v. — ét, tb. —ét
NEPBABONA, (nép-babona) ősz. fn. Babona, 1) Ahol nép lakik. Népes puszta. Ellentéte, néptelen,
melyben a nép hisz, melyet bizonyos esetekben gya- pl. néptelen vidék. 2) Aránylag számos néptől lakott
korolni szokott, pl. bizonyos betegségek gyógyításá- Népet város, falu. 8) A hol ideiglen sok nép gyűlt
ban. Ide tartoznak az agynevezett megboszorkányo- öszve. Népes vásárok, gyűlések, tánczvigalmak.
zások, megigézések, ördögidézések stb. stb. V. ö.
NÉPESEDÉS, (nép-es-éd-és) fn. tt népeidért,
BABONA.
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn bizonyos
NÉPBARÁT, (nép-barát) ősz. fn. Oly személy,
helyen nép gyfilekszik öszve akár tartós ottmaradás,
ki a népnek jólétét, boldogságát mindenképen előakár ideiglenes mulatás végett Némely várótok népemozdítani iparkodik, ki a népet barátjaként szereti.
sedése igen sebesen halad. V. ö. NÉPESEDIK.
NÉPBOLDOGITÁS, (nép-boldogitás) ősz. fn.
NÉPESEDIK, (nép-es-éd-ik) k. m. népesed-lem,
A nép jólétének előmozdítása.
—tél, —étt. Valamely helyre sok nép gyülekezik
NÉPBOLDOGITÓ, (nép-boldogító) ősz. mn. és vagy azért, hogy ott megtelepedjék, vagy csak bizofn. Aki a nép jólétét előmozdítja. Egyébiránt néha nyos időre. Pest városa a jelen században nagyon née szót gúnyos értelemben veszik, midőn olyanról ér- pesedett. A tagosztályok által több puszta meynépesetik, aki csak nagy szavakkal vagy épen ferde elvek dett. A kötgyttlés mindegyre népesedik.
hirdetésével izgatja inkább mint boldogítja a néptöNÉPESÍT, NÉPESÍT, (nép-es-ít) áth. m. némeget.
pestó-étt, pár. —«, htn, —ni v. —eni. Valamely heNÉPCSOPORT, (nép-csoport) ősz. fn. Egy cso- lyen, országban a nép számát szaporítja, vagy puszport valamely népségből.
ta helyre népet telepít Gyarmatok által népesíteni a
NÉPDAL, (nép-dal) ősz. fn. 1) Oly dal vagyis puszta vidékeket. A vásár megnépesüi ideiglen a várost,
költemény, mely tárgya és egyszerű kifejezései által
KÉPESÍTÉS, NÉPESITÉS, (nép-es-ítés) fn.
a nép minden osztályai előtt értelmes és érdekes, tt népesített, tb. —ék, harm. szr. e. Cselekvés, mely
mely a szívnek legbelsőbb rejtekéből ered, egysze- által valamely hely népessé tétetik. V. ő. NÉPES.
rűen, mint a természet, szivhec szól, s jellemvonásai
NÉPESSÉG, (nép-es-ség) fn. tt
népességül,
által a nép sajátságait, szokásait, vágyait, felfogási harm. szr. —e. Népes állapota vagy tulajdonság*
módját hozza emlékezetbe. A népdalokban rejlik valamely helynek. Népszám. A városok népességét
minden nemzet felsőbb nemű, különösen lantos, hősi öszveirás által megtudni. V. ö. NÉPSÉG.
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NÉPESÜL, NÉPESÜL (nép-es-ül), önh. m. né- Népi énekek. Egyébiránt ez értelemben rendesen a
petUl-t. L NÉPESEDIK.
nép mint főnév az illető viszonyszóval össvetett szót
NÉPESÜLÉS, NÉPESÜLÉS (nép-es-ül-és), 1. alkot, népnokáiok, népmulattdgok, népdalok, népmondák, népmeték, stb. V. ö. NÉPIES.
NÉPESEDÉS.
NÉPÉSZ, (nép-éss) fii. tt népét»-t, tb. — ik,
hann. úr. —e. A. középkori latin plebanut után szószerént fordított új szó. L. LELKÉSZ, PLÉBÁNOS.
NÉPETLEN, 1. NÉPTELEN.
NÉPFAJ, (nép-faj) ősz. fn. Nép, mely egy mis
népből mint törzsből számlázottnak tekintetik. V. ö.
NÉPTÖRZS.
NÉPPÖ, (nép-fő) 1. NÉPPÖNÖK.
NÉPFÖLKELÉS, (nép-föl-kelés) ősz. fa. Midőn
rendkívüli esetben, pl. ha a hazát nagy veszély fenyegeti, a föld népe fegyvert ragad.
NÉPFÖLSÉG, v. —FÖNSÉG, (nép-fólség v.
fenség) ősz. un. A népnralmi álladahnakban a nép
által közvetlenül gyakorlott törvényhozási és megbízottjai által gyakorolt kormányzási (országlási) főhatalom.
NÉPFÖNÖK, (nép-főnök) ősz. fn. Általában
valamely népségnek vagy ennek képét viselő testületnek feje; különösen a régi római államban az
évenként választatni szokott két államfő. (Consul).
NÉPGYÜLEKEZET, 1. NÉPGYÜLÉS alatt.
NÉPGYÜLÉS, v. —GYŰLÉS, (nép-gyűlés)
öae. fn. Szoros ért alkotmányos és szabad köztársasági álladahnakban a népnek öszvejövetele, hogy
némely közügyek fölött együttesen értekezzenek, terveszenek, indítványokat tegyenek, követeket válaszszanak stb. E kifejezésnek tehát polgárzati színezete
van, s különbözik tőle a szélesb értelmű népgyUleketet,
mely jelenthet akármely végre öszvetódult népsokaságot.
NÉPHAD, (nép-had) Ősz. fn. A nép közöl háború idején hevenyében összeállított rendkívüli fegyveres had, kütönböztetésfil a rendes katonaságtól.
NÉPHANGULAT, (nép-hangulat) ősz. fn. A
népnek kedélyállapota, melynél fogva az valamely
tárgy iránt hajlammal vagy ellenszenvvel viselkedik.
NÉPHATÁROZAT, (nép-határozat) ősz. fn. Az
egész nép vagy annak választott képviselői által hozott határosat (Plebiscitum). Néphatárotat által
tsámÜMni valakit.
NÉPHIT, (nép-hit) ősz. fn. Alaptalan, vak,
vagy igen csekély valószínűségen épült hit, melyet a
nép bizonyos tárgyakra nézve táplálni szokott s mely
gyakran a népbabonával szoros kapcsolatban áll.
Különösen a vallási dolgokban oly hit, melyet az egyház nem tanít, hanem a népnek túlzó vakbuzgóságából, vagy saját erkölcsi felfogásaiból származik, pl.
néphit, hogy minden embernek van egy csillaga,
mely eltűnik, ha az ember meghal; vagy valahányszor, mint mondják, egy csillag tisztul, mindannyiszor egy lélek szabadul ki a purgatóriumból stb.
NÉPI, (nép-i) mn. tt. népi-t. tb. — ék. Népre
vonatkozó, népet illető, ahhoz tartozó. Népi stukátok.
AKAD. HAOT SZÓTÍB IV.

KÖT.

NÉPIES, (nép-i-es) mn. tt népiet-l v. —ét, tb.
—ék. A. nép szokásaival, erkölcseivel, tulajdonságaival egyező, azokhoz hasonló. Népiét mulatság, tánc*,
'•akodalmi tnertartdtok. Népiét bettédmód a stónoklatian, oktatásban. Alakjára olyan, mint tirúu, pontú,
városias, falusias, pusttaias, hádas. Különbözik némileg : népneril. V. ö. NÉPSZERŰ.
NÉPIESSÉG, (nép-i-es-ség) fn. tt népiettég-ét,
karm. szr. —e. Népies szokásokra vonatkozó tulajdonság. V. ö. NÉPIES.
NÉPISÉG, (nép-i-ség) fn. tt népüég-ét. L. NÉPIESSÉG.
NÉPISKOLA, (nép-iskola) Ősz. fn. Az alsóbb
néposztály számára rendelt vagy alapított iskola;
különbözik a felsőbb mű- és tudományos tanodáktól.
NÉPISME, (nép-isme) 1. NÉPRAJZ.
NÉPIZGALOM, (nép-izgalom) ősz. fn. Társaságot nyugtalanító, kedélyeket háborgató, csendet zavaró lázongás.
NÉPIZGÁR, (nép-izgár) öaz. fn. és mn. L.
NÉPIZGATÓ.
NÉPIZGATÓ, (nép-izgató) ősz. mn. és fn. Aki
a nép szenvedélyeit leginkább lazító beszédekkel felkölteni, felingerleni törekszik.
NÉPJOG, (nép-jog) ősz. fn. 1) Az öszves népet,
népséget megillető, arra vonatkozó jog. (Volksrecht).
2) Különös ért jogok és kötelességek öszvege, melyeket a különböző népek (vagyis országok) egymás irányában tisztelni, s iAetőleg teljesíteni viszonyosán
tartoznak. Termelteti népjog, mennyiben ezen jogok
és kötelességek tiszta természetjogon alapulnak.
Szertett népjog, mely a közösen elfogadott szokásokon, és szerződéseken épül. Az utóbbi értelemben
helyesebb: népek joga. (Völkerrecht).
NÉPJOGI, (nép-jogi) ősz. mn. Népjogot illető,
arra vonatkozó, népjogból folyó. Népjogi kérdetek.
NÉPJOGILAG, (nép-jogilag) ősz. ih. Népjogi
értelemben vagy tekintetben.
NÉPKEDVELÉS, (nép-kedvelés) ősz. fn. Polgári tulajdonság vagy erény, melynél fogva valaki a
nép javára és kedve szerént cselekedni iparkodik.
NÉPKEDVELÖ, 1. NÉPBARÁT.
NÉPKÉPVISELET, (nép-kép-viselet) ősz. fn.
Állapot v. cselekvény, midőn valaki valamely népség
nevében működik, szavaz, intézkedik, mint annak
megbízottja. V. ö. KÉPVISELET.
NÉPKORMÁNY, (nép-kormány) ősz. fn. Polgári kormány neme, a nép kebeléből szabadon választott tisztviselők által.
NÉPKÖLTEMÉNY, (nép-költemény) ősz. fn.
Egyes költemény, mely a nép szájában forog vagy
a népéletben keletkezett. V. ö. NÉPKÖLTÉSZET.
62
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NÉPKÖLTÉS, (nép-költés) 1. NÉPKÖLTÉ- lyet a nép megért; különböztetésQl a felsőbb nemű,
a műveltebb társasági, s a tudományos nyelvtől,
SZET.
NÉPKÖLTÉSZET, (nép-költészet) ősz. fo. A
nép szájában forgó vagy a nép felfogásához, ízléséhez alkalmazott költői müvek, melyeknek szerzőik
legtöbbnyire ismeretlenek; különösen kötött nyelven
dalok, regék s más versezetek; továbbá kötetlen
nyelven mesék, s ka némi történelmi alapjok van,
vagy történelmi nevekre vonatkoznak, mondák. Nálunk kitűnő gyűjtemények e tekintetben: Népdalok
és mondák, a Kisfaludy-társaság megbízásából szerkesztette és kiadta Erdélyi János; és: Vadrózsák,
székely népköltési gyűjtemény, szerkesztette Kriza
János.
NÉPKÖLTÖZÉS, (nép-költözés) ősz. &. Közös
lakváltoztatás neme, midőn valamaly nép seregestül
odahagyván előbbi lakhelyét máshová megy új hazát keresni. Valamint a nép szó jelent majd kisebb,
majd nagyobb csoportozatot: hasonlóan a népköltözés alatt érthetni majd egyes helységek, és vidékek,
majd egész tartományok és országok lakosinak vándorlását
NÉPKÖB, (nép-kör) ősz. fo. A népből való embereknek bizonyos sokasága; a népszokásoknak, sajátságoknak stb. bizonyos pontban egyesülése.
NÉPLÁZADÁS, (nép-lázadás) Ősz. fn. L. LÁZADÁS.
NÉPLÁZITÁS, (nép-lázitás) Ősz. fn. L. LAZÍTÁS.
NÉPLÁZÍTÓ, (nép-lázftó) ősz. fn. Lásd LAZÍTÓ.
NÉPMESE, 1. MESE.
NÉPMONDA, (nép-monda) ősz. fn. Némi történeti adaton épülő, de a nép képzelő tehetsége által
költőileg módosított, gyakran csodaszertt elbeszélés,
melyet a nép nemzedékről nemzedékre hagyományoz
által. Ilyenek például a Mátyás királyról és Toldi
Miklósról divatozó népmondák. Szélesb ért. a nép
ajakain forgó majd példázatos, majd csodaszertt mesék. V. ö. MESE.
NÉPMOZGALOM, (nép-mozgalom) ősz. fn.
Mozgalom a nép kebelében.
NÉPMOZGÁS, (nép-mozgás) 1. NÉPMOZGALOM.
NÉPNAGY, (nép-nagy) ősz. fn. Az ügynevezett belső- és külső tanácsosai ellátott községekben,
illetőleg városokban, a kfilsőtanács főnöke, máskép : népttóttóló. (Tribunus plebis).
NÉPNEVELÉS, (nép-nevelés) Ősz. fn. Általában a nép, különösen pedig az alsóbb néposztály
művelődésére szolgáló intézkedés.
NÉPNYELV, (nép-nyelv) ősz. fn. Azon nyelv,
melyen a nép sajátságos mód szerént érzelmeit és
gondolatait eléadni szokta mind anyagi, mind alaki
tekintetben; továbbá oly nyelvbeli eléadás, mely a
nép ismereteihez, felfogásához van alkalmazva, me-

de nemkülönben a pórüu-tó\ vagy alj<u-tí>\ is. A népnyelv fűszerét leginkább a népnél szokott szójárások, közmondások, példabeszédek, hasonlatosságok,
elmésségek, s a nép belső életének, törekvéseinek,
vágyainak ismerete és ezeknek helyes tapintatu érintései stb. adják meg.

NÉPOKTATÓ, (nép-oktató) ősz. fit. Személy,
ki hivatalánál vagy kitűzött feladatánál fogva a népet oktatja.
NÉPORSZÁGLÁS, (nép-országlás) ősz. fn.
Az országiásnak sajátságos neme, melyben a törvényhozáson kívül a végrehajtási és igazgatási hatalmat is szabadon választott képviselői által a nép gyakorolja. (Régimen democratícum).
NEPOSZ, erdélyi falu Besztercze vid. helyr.
Nepott-ra, —ön, —rál.
NÉPOSZTÁLY, (nép-osztály) ősz. fn. Általában jelenti a polgári társaság tagjainak azon részét,
mely foglalkodásánál, műveltségénél , állásánál
fogva alantabb fokon áll. Különösebben az Sszves
népségnek egyik vagy másik része, mely az egyesek
rokonabb foglalkodásainál, szokásainál, érzelmeinél
fogva egy tömböt képez. Altó népotttály. EStép népotstály.
NÉPPÉZSGÉS, (nép-pezsgés) ősz. fn. Általán,
a népnek akármi okból eredt sűrű mozgása, tolongása , pl. népi mulatságok, nemzeti innepélyek alkalmával.
NÉPPUSZTÍTÁS, NÉPPÜSZTITÁS, (nép-pusztítás) ősz. fn. Valamely föld lakóinak háború, gyilkolás, üldözés, sanyargatás és más csapások által okozott irtása, kevesbítése.
NÉPRAJZ, (nép-rajz) ősz. fn. Valamely nép
szokásainak, sajátságainak, történetének stb. rendszeres leírása, eléadása. (Ethnographia).
NÉPRAJZI, (nép-rajzi) ősz. mn. Néprajzra vonatkozó, azt illető.
NÉPREGE, (nép-rege) ősz. fii. L. NÉPMONDA ; NÉPMESE.
NÉPSAJÁTSÁG, (nép-sajátság) Ősz. fa. Valamely nép testi és lelki jó vagy rósz tulajdonainak
állandó nyilatkozata.
NÉPSÉG, (nép-ség) fn. tt néptég-ét, harm. szr.
—e. Bizonyos számú nép egész terjedelmében vére.
Itt a ség képző egyetemes fogalmat fejez ki, mint a
iatonatág, ifjiuág, paptág, polgártág, diáttág ám. s
katonák, ifjak, papok, polgárok, diákok egyetemben
vagy mindőszvesen. Különbözik tőle a népettég, mely
bizonyos hely népes voltára, azaz lakosainak számbeli miségére vonatkozik.
NÉPSOKASÁG, (nép-sokaság) ősz. fn. Sokasig,
melyet a nép alkot.
NÉPSZÁM, (nép-szám) ősz. fn. A népségnek
határozott számokban kifejezett mennyisége.

821 NÉPSZÁMLÁLÁS—NÉPSZERŰTLENSÉG

NÉPESZÉLY—NÉPTELENÍTÉS

822

NÉPSZÁMLÁLÁS, (nép-számlálás) öu. fn. Az
NÉPSZESZÉLY, (nép-szeszély) ősz. fn. Szeöszves népségnek egyes szemeljek szerénti kinyomo- szély, mely a néptömeget jellemezni szokta.
zása és számokban meghatározása.
NÉPSZÍNHÁZ, (nép-szin-ház) öss. fn. Színház,
NÉPSZAPOEODÁS, (nép-szaporodás) ősz. fa. melyben népies színmüvek és mutatványok adatÁllapot, midőn a nép száma növekedik.
nak elé.
NÉPSZOKÁS, (nép-szokás) ősz. fn. Szokás,
NÉPSZAVAZAT, (nép-szavazat) ősz. fn. Szavamely a nép életmódjában, különösen öltözetében, muzat, mely az öszres szavazható néptől ered.
latságaiban, játékaiban, tánezaiban, lakodalmi szerNÉPSZELLEM, (nép-szellem) ősz. fa. A gontartásaiban stb. divatozik. Valamely vidélcbtli népnodolkozásnak és érzelemnek módja, minemfisége, mely
kátokal leírni.
a néptömegben általán uralkodik.
NÉPSZÓNOK, (nép-szónok) ősz. fn. Szónok,
NÉPSZENVEDÉLY, (nép-szenvedély) ősz. fii.
ki a néposztály gondolkodása módjához és esze jáA nép izgatott állapota, mely őt gyakran veszélyes
rásához alkalmazva magát, a népre nagy hatást gyakitörésekre és nem menthető tettekre ragadja.
korol.
NÉPSZERETŐ, (nép-szerető), lásd : NÉPKEDNÉPSZORGALOM, (nép-szorgalom) ősz. fn.
VELŐ.
Szorgalom, melyet valamely nép fejt ki.
NÉPSZERŰ, v. —SZERŰ (nép-szerű) ősz. mn.
NÉPSZÓSZÓLÓ, (nép-szónóló) ősz. fn. Lásd :
1) Személyre vonatkozva, ki magát a nép gondolkozása NÉPNAGY.
és éraelmei módjához alkalmazva, annak kegyét, tetNÉPSZÖVETSÉG, (nép-szövetség) ősz fn. Szöszését bírja. Népszerű stónok, költő. 2) Minden, mi a nép
vetség, melyet több, főleg szabad népségek alkotnak
gondolkozásával és érzelmeivel, vágyaival megegyezik.
egymással; ilyennek tekinthető például a svájczi,
Népsterü költemények. Népsterü ttonoklatok, indítváészakamérikai szövetség.
nyok. „Középszerű észbeli tehetség egy bizonyos adag
NÉPTANÍTÓ, I. NÉPOKTATÓ.
szónoki tehetséggel s még több élelmességgel, ez az,
NÉPTANODA, (nép-tanoda) ősz. fn. Elemi tami által legtöbben népszerűekké váltak." (B. Eötvös
noda, melyben az alsóbbosztályu nép gyermekeit
József).
tanítják, leginkább falusi iskola; másképen : népNÉPSZERŰÉN, NÉPSZERŰN, (nép-szerüen) iskola.
ősz. ib. A népnek gondolkodása és érzelmei szerint, i
NÉPTÁRSASÁG, (nép-társaság) ősz. fn. TárNéptterüen írni, bestélni.
saság, melynek tagjai a szűkebb értelemben vett
NÉPSZERÜLEG, (nép-szerűleg) ősz. ib. Lásd: ' népből valók; alsóbbrendű személyek társasága.
NÉPSZERŰÉN.
'<
KÉPTELEN, (nép-telén) mn. tt. néptelen-t, tb.
NÉPSZERŰSÉG, (nép-szerűség) ősz. fn. Sze- — ék. 1) Szoros ért hol senki sem lakik. NépteUn
mélynek vagy dolognak azon közkedvességű talaj- l pusttdk, vidékek, vadonok. 2) Hol aránylag kevés nép
donsága, melynél fogva azt népszerűnek mondják, l van. Népiden vásár, gytilét, tánetvigalom. V. ö.
NÉPES.
V. ő. NÉPSZERŰ.
NÉPTELENEDÉS, (nép-telen-ed-és) fn. tt. népNÉPSZERŰSÍT v. NÉPSZERŰSÍT, (nép-szc- '
rtisít) ősz áth. Népszerűvé teszen, azaz a nép fel- telenédés-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Fogyó állapot,
fogásához, gondolkodása módjához, érzelméhez, íz- midőn valamely helynek népe kevesbedik, vagy
léséhez alkalmazza eléadásait, magaviseletét; továb- egészen elfogy. DUgvéss és háború által okotott népbá a nép előtt tetszetősséget szerez valaminek vagy telenedés.
NÉPTELENÉDIK, (nép-telen-éd-ik) k. m. népvalakinek.
telenéd-tem, —tél, —élt. Valamely helynek, országNÉPSZERŰSÍTÉS, (nép-szerűsítés) ősz. fn.
nak népe, lakossága fogyatkozóban van. Ellentéte :
Népszerűvé tevés. V. ö. NÉPSZERŰSÍT.
népesedik. V. ö. NEPTELEN.
NÉPSZERŰTLEN, (nép-szerűtlen) ősz. mn. Aki
NÉPTELENÜL, NÉPTELENÜL, (nép-telen-ül)
vagy ami nincs a népnek gondolkodása vagy érzel- önb. m. néptelenUl-t. L. NÉPTELENÉDIK.
mei szerint, s annak tetszését, helybehagyását, kegyét
NÉPTELENÍT, NÉPTELENIT, (nép-telen-ít)
nem bírja. A népsterUtlen mónok hiába erSkodik. Nép- áth. m. néptelenít-étt, pár. —t, hln. —ni v. —eni.
stertítlen dolgok vitatása által elidegeníteni a hallga- Eszközli, okozza, hogy bizonyos hely néptelenné letókat. V. ö. NÉPSZERŰ.
gyen, hogy lakossága elfogyjon, elköltözzék, kihaljon
NÉPSZERÜTLENÍT , NÉPSZERÜTLEMT,
(nép-azerűtlenít) ősz. áth. Népszerűtlenné teszen. V. ö.
NÉPSZERŰTLEN.
NÉPSZERŰTLENSÉG, (nép-szerűtlenség) ősz.
fn. Állapot vagy tulajdonság, mely szerint valaki
vagy valami népszerűtlen. NépsterUtlentége miatt megbukott indtívány.

stb. A doghalál és háborúk néptelenítik a* orstágot.
Irlandot a türU kivándorlás évről évre jobban néptelentíi.
NÉPTELENlTÉS, NÉPTELENÍTÉS, (nép-telen-ít-és) fn. tt. néptelenítét-t, tb. —élt, harm. szr. —«.
Valamely hely népének, lakosaínak irtása, fogyasztása, pusztítása,
52»
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NÉPTÖMEG, (nép-tömeg) öaz. fa. A népnek alattomos ürügy, melyet valaki csak sugdosva közöl.
nagyobb, tehát alsóbb osztálya. „Városokban lelem Ásón nett alatt ment el, hogy rokonait látogatja.
a lépcsőt, minek segédével nemességünk a millioNESZE, (ne-sze), a kínáló ne szónak igeszeru
mokból álló néptömeggel kapcsolatba jöhet" (Köl- alakja, mely a parancsoló módnak felel meg, s értelcsey Ferencz).
me : íme vedd! itt van, vedd el! Itt a we utóragról
NÉPTÖRZS, (nép-törzs) ősz. fa. Nép, melyből azt tartják, hogy aa nem egyéb, mint a második szemások mint fajok származtak, vagy általánosabb fo- mélyes névmás te, pl. jöttté igében, mi máskép: jer
galomban vett nép, melyhez mások mint fajok tar- tte ; azonban azon »te eléjön mind a régieknél, mind
toznak, pl. sémi törte, melyhez számíttatnak az arab, a mai tájnyelvben a 8-ik személyü ige mellett is (T.
héber, ssír, khdld, kopt és fthiop népfajok.
ö. SZE), sőt a n« sióval öszvetéve, mind a te, mind
NÉPURALKODÁS, (nép-uralkodás) ősz. fa. a »te együtt is fordul elé, pl. nettte (=* ne-sze-te),
Uralkodás neme, midőn a föhatalmat leginkább vá- némtek (ne-sze-tek). Itt is tehát a «te valamely ösztönzést fejez ki. Hasonló öszvetételiiek az indulatszók
lasztott képviselői által a nép gyakorolja.
NÉPURALKODÁSI, NÉPURALMI, (nép-ural- közöl : nosza, kopttá, hajtta és uszu, eredetileg MM.
kodási v. -uralmi) ősz. mn. Népuralkodásra vonatkozó, Több személyhez intézve : netek (hic habetis) v. neatek. Egyébiránt v. ö. NE, (1) kináló, hívó.
azt illető.
NESZEL, (nesz-el) áth. m. nettel-t. Valamit
NÉPURALOM, (nép-uralom), 1. NÉPURALszaglározvak azaz orrával szuszogva, a levegőt szivoKODÁS.
NÉPUHASÁG, (nép-uraság), 1. NÉPURALKO- gatva megérez, vagy keres. A vittldk nettelik a vadai.
Nettelni valamely bűit. Átv. ért valamire némi figyeDÁS, NÉPPÖLSÉG.
NÉPÚRI, (nép-úri), 1. NÉPURALKODÁSI. lemmel lenni. Nem it nettéit (= nem is hederített)
NÉPÜNNEP, (nép-ünnep) ősz. fa. Ünnep, mely- reá. Miskolczvidéki sEÓ.(Id. Mándy Péter). V.ö. NESZ.
NESZELEJ, falu Szála m.; helyr. Ntttelej-be,
ben különösen a nép vészen részt
NÉPVÁNDORLÁS , (nép-vándorlás), 1. NÉP- —ben, —bői.
NESZELÓ', (nesc-el-ő) mn. és fa. tt nettet&t.
KÖLTÖZÉS.
1)
Aki
vagy ami neszei, v. ö. NESZEL. 2) Vadászok
NÉPVÉGZET, 1. NÉPHATÁROZAT.
nyelvén a szarvas nevű állat orra. (Bérczy Károly).
NÉPVEZÉR, NÉPVEZETŐ, (nép-v«zér v. -veNESZERE, (nesz-er-e) mn. tt. netterét, tb. nezető) ősz. fa. Ki bizonyos közügyekben, nevezetesen
a nyilvános tanácskozásokban, népgyüléseken, láza- merék. Székely tájssólás szerint ám. szeles, szeledásban, csatában a nép éféiwáll, s mint főnök műkö- verdi, szeleskedő, serteperte; szelesbolond, félesső.
dik. Köznépies kifejezéssel : nfpkolompos, vagy egy- Eredeti alakja valószínűleg neszele, azaz: nettdS, nettel igétől, melyben az l átalakult rokon r-vé, mint a
szerűen : kolompoe.
nyomott Mátyásföldén : nyottont. Máskép : nettet,
NÉPZÉNDÜLÉS, (nép-zéudülés) ösa. fa. L.
netteti. V. ö. NESZEL, NESZES, 8).
ZÉNDÜLÉS, LÁZADÁS.
NESZES, (nesi-es) mn. tt. nettet-t v. —ét, tb.
NÉRCZ, 1. NYÉRCZ.
—ék. 1) Neszszel mozgó, járó. Nettet telyemtífntSt,
NESIDER, 1. NEZSIDER.
ttoknya. 2) Mondják lóról, mely minden neszre megNESPOLYA, I. NASPOLYA, LASPONYA. ijed , valamint legyet, mely nyugtalankodik, mintha
NEST, 1. NYEST.
legyek csípnék. 3) Emberre alkalmazva ám. szeleNESTE, 1. NESZTE, (2).
verdi, széleszfi, ki szélessége által folytonosan nesst
NESZ, hangutánzó önálló gyök, fa. tt. nett-t, üt; székelyesen : nettére.
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Lassan susogó, szuszogó
NESZE8ÉDIK, (nesz-es-éd-ik) k. m. mentetedhang, mely valamely testnek mozgása, motszanása tem, —tél, —élt. L. NESZESÜL.
által támad és terjed. E jelentésénél fogva a hangNESZESÜL, NESZESÜL, (nesz-es-ül) önh. Neutánzók osztályába tartozik, s alaphangja a szuszogó
szcssd lesz. V. ö. NESZES.
v. szúzcgö «z. Kincs semmi netté, ám. leggyöngébb
NESZETI, (nesz-it-ő) mn. tt netteti-t. A székehangját, szuszogását sem hallani. Mintha valami nettt
lyeknél
ám. neszere, vagyis neszelő.
hallottam volna. Hallani a fuíkárotó egerek nettét.
NESZEZ,
(nesz-ez) önh. m. ntstes-tem, —tél,
Nettt fog, a vadászok nyelvén a rőtvad, midőn figyelve fülel. (Bérczy K.). Jelenti különösen a szaglászó —étt, pár. —z. 1) Beszédnek, hírnek neszére figyel,
orrnak eznszogáeat, innen nettelni valamit, ám. szag- hallgatódzik, pl. a kis gyermek neszez, midőn figyellászni, szaglászva keresni, kutatni. 2) Átv. ért mint- mezni kezd a beszédre. 2) Némely vidékeken tál «
hogy a hírek, kivált titkosak , csak suttogva terjesz- Dunán ám. fenhangon beszél, lármáz. A mindkét érkednek, tehát a nesz jelent alattomban, susogva buj- telemben vett nett különösen emberi hangra vonatdosó hírt Némi nettét már én is kaptam, vagy hallot- _ kozik. V. ö. NESZ.
tam. Még temmi netse «em vala, mikor már ín tudtam |
NESZÍT, (nesz-ít) alakjára áth. de jelentésére
a dolgot. 3) Ugyan a fcnnemlítclt oknál fogva ain. . nézve öub. m. netttí-élt, htn. — ni v. —eni. Eredeti-
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tag ám. neszét csinál ; a székelyeknél neki netttíett
ám. vágyat kapott reá. (Kriza J.).

tova kapkod. Ne netett te nettere! te netted ! (Kriza
János).
NETEZ, (net-ez), önh. m. neiet-ttm, —tél, —itt.
NESZMÉLY, falu Komarom m. helyr. NettTétováz, kapkod, néz szerteszét Mit netettt annyit
mély-be, —ben, —bSl.
tét (Kriza J.).
NESZTE, (1) (ne-sze-te) 1. NESZE alatt.
NETHUS, erdélyi falu Segesvár székben; helyr.
NESZTE, (í) női kn. tt. Netttét. Anastasia.
Nethut-on, —rá, —ról.
NESZTEJE, (ne-sze-te-je) régiesen ám. az egyNETÓD, erdélyi falu Fogaras vidékében; helyr.
szerűbb ,neszte.'
Netód-on, —ró, —ról.
„Mentéje komámasszony, igyunk mi is egyet.'
NETOVÁBB, (ne-tovább) sajátlag iaz., de a
Töltsük meg bögrénket ngy mint az egy pintért."
mely néha főnévként némely ragokat is fólveszen,
Ének a részegségről a XVI. szazadból. ám. ez vagy itt a legvégső határ, ez a maga nemében
(Thaly K. gyűjt).
a legkitűnőbb. Netovábbot mondani. Ét valamennyiNESZTEK, (ne-sze-tek, vagy a A w hanggá vál- nek a netovábbja.
tozván, neb-tek) 1. NETEK.
NETREBULA, tajdivatosan ám. nadragulya.
NESZÜDÉ8, (nesz-fid-és) fn. tt. neuüdét-t, tb.
NÉV, (ne-fi, ne-v) fn. tt. nevet, tb. nevek. Álta—ék. Állapot, midőn valaki neszüdik.
lán röviden hangzik a személyragok és képzők előtt is :
NESZÜDIK, NESZÜDIK, (nesz-üd-ik) k. m. nevem, neved, neve, nevünk, nevetek, nevük v. nevek; nencvMd-tem, —tél, —ott. Sebes mozgásnak indul, nagy vű, nevet, nevetlen, nevet, nevetét; kivétetik: névtelen,
•Béllel mozgani kezd. Különösen Kemenesalon ám. névleg, névi. 1) Legezélesb ért oly szó, mely személyt
neki gyulád, felháborodik; a székelyeknél, Kriza J. v. dolgot, továbbá, mely ezeknek minőségét v. mennyiségét juttatja eszünkbe. Midőn személyt jelent, megszerint i ndulatosan vágyik reá.
NET, elvont gyöke a tájdivatos netet, netez és felel e kérdésre W t pl. Péter, Pál, Stabó Janót. Mineténtók szóknak. Egynek látszik ,nesz' szóval; 1. dőn dolog értetik alatta, e kérdésre felel meg, mi t
pl. kenyér az eledele, bor az itala. Mindkét esetben
NETET.
nyelvtanilag fbnév-nek mondjuk. A minőséget jelentő
NETALÁN, (ne-talán) ősz. ksz. Legszokottabb
név a minő t v. mily f a mennyiséget jelentő mennyi
értelme ám. nehogy v. hogyne. Azon mondatot ve-»
v. hány kérdésre felel meg; pl. régi, új, ttép, rút, s
zérli, mely kétkedéssel vegyes félelmet, tartózkodást
ezek melléknevek, egy kettő", tok, kévét számnevek.
jelent bizonyos történhető dologról. Jól elrejtsd, neA főnév ismét vagy tulajdonnév, mely egyedi alanyt,
talán (nehogy) meglátták. A régieknél B tajdivatosan
azaz, egyedi személyt vagy tárgyat jelent, pl. Ádám,
ma is: netalántán, melyben az utóbbi ,tán* az előbbi
Éva, Buda, Bakony, Balaton, Duna; vagy kStnév,
,talán* ismétlése. „És áldozzál a menyei isteneknek,
mely azonegy nemű vagy fajú személyek, dolgok
. . . . netalántán haragodjanak reád és veszessenek
mindenikére illik, pl. várót, falu, ember, hegy, vVlgy,
el tégedet" (8z. Krisztina élete. Toldy F. kiadása).
tó, folyó; vagy gyünév, mely több egyenlő, vagy küA közéletben sokszor csak ám. az egyszerű ,talán.'
lön részekből álló sokaságot foglal magában pl. te„Az mely szolgám fogta volt, annak adnám, nitalám
reg, etapot, nyáj, csorda, gyVlevétt, ctoport; vagy
vehetne valamit rajtok." (Levél 1554-ből. Szalay Á.
Vstteerti név, mely a személyt vagy dolgot teljes léte400 m. L). Különösebben midőn a feltételes ha tétezésében, miuden tulajdonságait együtt véve jelenti,
tik elébe, ám. az egyszerűbb ,ha talán;' s ekkor az
pl. Isten, ember, állat; vagy elvont, mely az önálló
ntána kővetkező ige akár a mutató, akár az óhajtó
egyedtől elgondolt jegyet, tulajdonságot, működést
mód jelenében állhat, pl. ha netalán kérdétre vonnak
stb. jelent, pl. stépség, jóság, boldogtág. 2) Különövagy vonnának, att mondd, hogy
sen személyre vonatkozólag mindazon szók, melyekNETALÁN!, (ne-taláni) ősz. mn. Netalán lé- kel valamely személyt másoktól megkülönböztetés
tező' v. meglevő.
végett jelzeni szoktunk, milyenek : keresztnév, melyet
NETALÁNTÁN, 1. NETALÁN.
valaki keresztségben kapott; vezetéknév, melyet mi
NETEK (ne-tek, azaz ne-tik), a kínáló és adó magyarok jelző gyanánt a keresztnév elébe teszünk,
ne szócskának többes második személye s ám. itt van, pl. ezek közöl : Farkas Mihály, az első vezeték, a
vegyétek. Netek, mindegyiknek tí* forint. L. NE (1), második keresztnév. Egyébiránt a keresztnév is lehet
hívó, kínáló.
vezeték : mint Péter István, Ferenc* Imre, mi némely
NETÉNTÓK, (net-ént-ók mintegy neténtő v. vidékeken nagyon divatos, midőn a fiú az apjának
netető, a ,neténtók' helyett, melynek 8 ragja -ők vagy keresztnevét viseli vezetékül, pl. Péternek Jancsi fiát
mély hangon -ók képzőt vett föl); fn. tt. neténtökot. így nevezik: Péter Jancsi. Az adományleveles nemeA székelyeknél ám. ügyetlen, egyűgyü. (Kriza J.). seknél régi szokásban volt és van a birtoknév, melyet
V. ö. NETET, NETEZ.
a vezeték előtt mondanak és írnak, pl. Vátonykoi
NETET, (net-et) önh. m. netet-tem, —tél, —étí. Zichy, Monyorókerékí Erdödy, Homonnai Dntget, Gáti
A székelyeknél: szeleekedve összezavar valamit, ides- Ortgdg, melyek többnyire mar csak előnevek, birtok
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nélküli, vagyis üres nevek. Azt te tudja, mi a neve.
Végtére maga nevét is elfelejti az ember. (Közmondás.) Nagy dolog ha valaki ezégyenli nevét
(Közmondás). A mondottak népnyelven szólva: bedttletet nevek; különböztetésül a gúny, vagy ctáfnév-ti>\, mely néha állandóvá és közszokásuvá leszen,
mi egyébiránt nálunk magyaroknál nem oly gyakori,
mint némely szomszéd nemzeteknél. Álnév, költött név,
melyet valaki bizonyos körülményekben azért vészen
föl, hogy személyét eltitkolja. Jó név, mely erkölcsileg jó oldalról ismertetik és becsültetik. Mindennél
jobb a jó név. (Km.). Nagy név, melyet a társadalomban
nagyszerű és nemes polgári tettek s erények vívtak
ki. A magyar történelemben nagy név a Hunyadi név.
Veszett név, rósz oldalról ismert név. Kinek veszett
neve indult, a ítél is árt annak.. (Km.). Sajátságos
szokás, hogy az ebeket, lovakat, ökröket, a teheneket
stb. szintén tulajdonnevekkel különböztetik meg, pl.
Szikra, Villám, Ctillag, Tütet stb. lónevek; Csákó,
Szarvat, Szilaj, Vilid* stb. ökörnevek. Átv. ért. 1)
Mint a valódi személynek vagy dolognak ellentéte
jelent oly valamit, minek csak a neve van, valóban
pedig nem létezik. 2) Jelenti azon jó vagy rósz hírt,
közvéleményt, melyben valamely személy áll. Nagy,
hírét nevet tzerezni. Dictb', halhatatlan név. Híre, neve
mindenfelé elterjedt. A katonának szép a neve,'rótt át
élete. (Km.). Vetztzen el a neve. 3) Hasonlatra mutat,
s ám. gyanánt ezen kifejezésekben : jó néven venni
valamit, úgy, mint jó dolgot. Sóst néven venni, úgy,
mint roszat. Panatt nevén venni, megpanaszolni, szemrehányni valamit. Itten ne vegye panatz néven. 4) Néha
az illető személy helyett áll, pl. király nevében kiadott
rendelet. Az udvarnak távollevő urának nevében fogadja a vendégeket. Áfáinak nevében tenni valamit.
Valakinek nevét gyalázni, becitelentíeni. Jámbor keresztényi nyelven: Itten nevében kérni vagy adni valamit, ám. alamizsnaképen, melyet az Isten egykor
megjutalmaz, megfizet. Néha élünk e kifejezéssel:
Itten nevében ! s azt akarjuk jelenteni, hogy valamit
nem ellenezünk, vagy jó szerencsét kívánunk hozzá.
Menj Itten nevében l. máskép : hírével.
Mi azon alapfogalomból kiindulva, hogy a
név tulajdon eredeti értelemben oly szó, mely
által valakit vagy valamely állatot hívunk, felszóHtunk : legvalószínűbbnek tartjuk, hogy a név gyöke
a hívást, idézést jelentő indulatszó ne l melyből ii
képzővel lett ne-tl, név, s megnyújtva név, t i. a nett
úgy tekintendő, mint más ó, öv. u, ü képzőjü
melléknevek, melyek főnevekké lettek, pl. nyelő'nyelü
nyelv, 818 olil ölv, homu homv stb. Só't a régieknél
csak tisztán ne v. né törzs igen gyakran található,
pl. „Egy özvegyasszony, kinek csak két fillére vala,
azt és isten nébe (= nevébe) adá." (Góri-codex).
„Seneca neü (= nevű) mester." (Ugyanott). „Dacianus neü fejedelm." (U. o.). „Cassiodoras neü doctor." (U. o.). Egyébiránt más nyelvekben számos
rokonságai vannak, baszinte más származatnak lehetnek, ú. m. a német Name, dán navn, angol mámé,

(olvasd : nem), görög óVopa, szanszkrit náman, latin
nőmén, persa-török nam, finn mmt, mongol nere stb.
NÉVALÁÍRÁS, (nóv-aláirás) ösc. fn. Általam
cselekvés, midőn akármiféle iromány, különösen okmány alá nevűnket odajegyezzük.
NÉVBÉCS, (név-becs) ősz. fn. 1) Általán mi a
valódi értéknek csak nevét, czimét, szinét viseli, minek magában véve belbecse nincsen, pl. a papiroapénznek névbecse, az ezüstnek valódi becse van.
2) Különösen azon érték, mely valamely papírpénzen, állam- vagy magánkötelezvényen stb. kiírva van,
különböztetésül azon üzleti értéktől, melyet a forgalomban adnak vagy ígérnek érette; pl. gyakran olvassuk a tőzsdei folyamjegyzékekben : ő°/0 (aátalékot) foldtehermentettíén kötvény 70 frt, azaz a kölcsönkötelezvényben 100 frt van beírva, s az állam
évenként 5 százalékot fizet tőle, de a tőzsdén adáavevési ára csak 70 frt, ennyiért lehet venni vagy eladni. NÉVBECSÜLÉS v. —BECSÜLÉS (név-becsülés) ősz. fn. A váltóüzletben, azon cselekvény, midőn
a váltón megnevezett vagy megnevezettek vagyis
megbízottak, vagy bármi módon kötelezettek a váltó
elfogadását vagy kifizetését nem teljesítvén, egy harmadik járul közbe, és valamely megbízott vagy váltóadós hitelének fentartása végett, ennek nevét mag
is nevezvén s mintegy megtisztelvén, késznek ajánlkozik a bemutatót kielégíteni. (Honoration, Ehrenannahme, Ehrenzahlung).
NÉVBECSÜLÉSI, NÉVBECSÜLÉSBELL (névbecaülési v. —becsülésbeli) ősz. mn. Névbecsül áere
vonatkozó, Névbeetüléti elfogadót. NévbeetOléti fitttét. V. ö. NÉVBECSÜLÉS.
NÉVBECSÜLÖ, (név-becsülő) ősz. mn. és fh.
Közbenjáró valamely váltón, aki valamely megbízott
vagy váltókötelezett, de a megbízást vagy kötelestetést bármely okból nem teljesítő nevére a váltóbemutató követelésének eleget tenni Ígérkezik, vagy
már eleget is tett (Honorant , Ehrenacceptant,
Ehrenzahler). V. ö. NÉVBECSÜLÉS.
NÉVBECSÜLT, (név-becsült) ősz. mn. és fn.
A váltóüzletben, kinek nevére, vagy hitelére, tehát
mintegy becsületére, a váltókötelexettséget valamely
közbenjáró teljesíti. (Honorat).
NÉVCSERE, (név-csere) ősz. fn. 1) Midőn valamely név helyett mást veszünk, vagy mondunk.
2) A nyelvbeli, nevezetesen szónoki és költői éléadásban, midőn a tárgy neve helyett annak tulajdonságáét, vagy viszont használjuk, vagy általán a fogalmakat egymással felcseréljük, mennyiben bizonyos
rokonság létezik köztök, pl. Tokajnak arany gyöngyei,
hol az arany sárgát, a gyöngyök pedig borcseppeket
jelentenek. (Metonymia).
NEVED, falu Bars m.; helyr. Néved-re, —én,
—rSl.
NEVEDÉK, (nev-ed-ék) fn. tt nevedék-ét, hann.
sár. —e. Ami növő állapotban létezik, ami még ki
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nem nőtte magát. Sxokottabban: neoendék v. növendék. Ama ásóból az tűnik ki, hogy létezett hajdan neved önható ige, melyből ék képzővel úgy lett
nevedák, mint a marod, fakad, terjed igékből: maradik, f okádék, terjedik.
NEVEDÉKENY, 1. NEVENDÉKENY.
NÉVEGYEZTETÉS, (név-egyeztetés) ősz. fn.
1) Szókötési működés, midőn a nevet, mint a mondatnak alanyát, személy, szám és rag szerint az állítmánynyal öszveillesztjük. 2) A szókötésnek azon része, mely ezen működés szabályait eléadja.
NEVEKÉDÉS, .(ne-v-e-kéd-és) f n . tt. nevekédét-t, tb. ék, harm. szr. —e. Altalán azon állapot,
midőn valami nevekedik, tulajd. és átv. értelemben.
Állatok, növények nevekedéte. Számnak, sokaságnak nevekedéte.
„Vígan látják házasságunk
Drága gyümölcsét.
Mindennemű jószágunknak
Növekedését."

tehetségeit idomítja, képezi, főleg erkölcsi és vallási
tekintetben szóval és példával oktatja. Árva gyermekeket nevelni. A fiúkat, leányokat köziníézetben nevelni.
„És keresztyén hitben ütet neveli vala." (Nádor-cod.).
Katonának, papnak, kézmívesnek nevelni valakit. Jól,
rőtéül nevelni. Némely fiait kinevelte, másokat elhanyagolt.

Házasok éneke a 16. századból.
NEVEKEDIK, (ne-v-e-ked-ik) k. m. nevekédtem, —tű, —««. Tulajd. ért valamely életszerves test
folytonosan nő, nagyobbodik. Közönségesen ngyanegy
értelemben vétetik vele a nevelkedik, de szabatosan
véve azon különbség látszik köztök lenni, hogy az
első egyedül önmagában fejlődő növést, gyarapodást
jelent, pl. növekednek a vadon tenyésző növények és
állatok; ellenben, ami külső gond, ápolás által nő,
vagyis, amit nevelnék, az nevelkedik, pl. a kerti növények, a házi állatok, az ember. Átv. ért. mondható
mindenről, minek száma, mennyisége, terjedelme
szaporodik, sokasodik. Nevekedik a várót népsége.
Nevekedik a jövedelem. Becsülete híre, nevekedik. „Az
ellenséges körülmények nevekedő hatalma nemcsak
szebb jövendőnk reményeit, de a jelent is veszélylyel
fenyegette." (Deák Ferencz). Hangmódosítással nSvekedik, mi változatosabban, szebben is hangzik, s
a nS igével világosabb öszhangzatu v. ö. NE (4), elvont gyök.
NEVEL, (ne-v-el) áth. mn. nevel-t. Széles ért.
eszközli, hogy valami nőjön, hogy nagyobb száma,
mennyisége, terjedelme, hogy több legyen, tehát ám.
nagyít, szaporít, sokasít. Ipar állal nevelni a jövedelmet. Gyarmatok által neveim a népeitéget. „Neveli
fájdalmunkat annak érzése, hogy szánákozásnál, és
kérelemnél nincs hatalmunkban egyéb, amit az elnyomottakért tehetnénk." (Deák Ferencz a lengyelek
agyében.)
„Neveled óránként gyönyörűségemet.1'
Zrínyi.
Szűkebb ért. életszerves lénynek növését, • szaporodását eszközli, előmozdítja. Fákat, virágokat nevelni.
Szarvatmarhát, háti madarakat nevelni. Legszorosb
ért emberi magzatot születésétől fogva bizonyos korig testileg ápol, táplál, egyszersmind testi és lelki

NEVELDE, 1. NÖVELDE.
NEVELÉS, (ne-v-el-és) fn. tt nevelés-i, tb.
—ék, harm. szr. —e. Szélesb ere. minden cselekvés,
mely által valami növő, szaporodó, sokasodó állapotba tétetik. A népestég nevelésére intézkedéseket
tenni. Jövedelme nevelétérSl gondoskodik egyedül. A
fák nevelésére gondot fordítani. Szoros ért. folytonos
működés, mely által valaki emberi magzatot nevel,
továbbá azon eredmény, melyet e működés létre hozott Gyermekek nevelésével foglalkodni. Jó neveléte,
rósz nevelése van. Nincs semmi nevelése, ám. műveletlen, idomítatlan, udvariatlan. A legszorosabb értelmű
nevelés különösen erkölcsi képzésre vonatkozik, 's
különbözik tőle aa oktatás és tanítás, mennyiben ennek czélja egyedül tudományt és ismereteket terjeszteni. A gyermekeknek nemcsak oktatásra, hanem nevelétre is van szükségük. „Nevelésünk el van hibázva, — mi rendszerető emberek nem vagyunk."
(Gr. Széchenyi István).
NEVELÉSBELI, (nevelés-béli) ősz. mn. Nevelést illető, arra vonatkozó. Nevelésbeli szabályok,
módszerek.
NEVELÉSI, (nev-el-és-i) mn.l. NEVELÉSBELI.
NEVELÉSMÓD, (nevelés-mód) ősz. fn. Gyakorlati mód, melyet valaki a nevelésben követ.
NEVELÉSTAN, (nevelés-tan) ősz. fű. Elméleti
ismeretek és gyakorlati szabályok rendszeres tana,
melyek az ember tökéletes neveltetésére szükségesek. V. ö. NEVELÉS.
NEVELÉSTANI, NEVELÉSTUDOMÁNYI,
(nevelés-tani v. —tudományi) ősz. mn. Neveléstant
illető, arra vonatkozó, azt tartalmazó stb. Neveléstant
értekezések, könyvek.
NEVELÉSTUDOMÁNY, (nevelés-tudomány, I.
NEVELÉSTAN.
NEVELÉSÜGY, (nevelés-ügy) ősz. íh. Ügy,
mely nevelést tárgyaz.
NEVELÉSZ, (ne-v-el-és») fn. tt nevelétz-t, tb.
— ék. L. NEVELŐ.
NEVELÉSZET, 1. NEVELÉSMÓD és NEVELÉSTAN.
NEVELETLEN, (ne-v-el-et-len) mn. tt neveletlen-t, tb. —ék. 1) Gyermekekről szólva ám. kiskorú,
föl nem nőtt Három neveletlen árvát hagyott maga
után. 2) Kinek testi és lelki tehetségei rendeltetéséhez képest kiművelve, kiképezve nincsenek; különösen erkölcsi tekintetben, durva, faragatlan, udvariatlan magaviseletü. Neveletlen ripok, betyár. Neveletlen
tuskó. Határozóként ám. neveletlenül.
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' NEVELETLENSÉG, (ne-v-el-et-len-sóg) fa. tt.
neveletíen»ég-ét, hann. tar. —e. Emberi nevelés hiányára matató tulajdonság. Különösen erkölcsi ért.
durvaság, nyereség, faragatlanság; a finomabb társalgási életmódban, az udvariasság szabályaiban való
járatlanság.
NEVELETLENÜL, (ne-v-el-et-len-ül) ih. l)Föl
nem nőtt állapotban. Neveletlenül hagyott árva gyermekek. 2) Emberi nevelés nélkül. Különösen erkölcsi
és társadalmi tekintetben, nyersen, durván, faragatlanul; a finom életmód szabályait megvetve, udvariatlanul : neveletlenül vitetni magát.
NEVELKEDÉS, (ne-v-el-kéd-és) fii. 1. NEVEKÉDÉ8.
NEVELKEDIK, (ne-v-el-kéd-ik) k. 1. NEVEKÉDIK alatt
NEVELŐ, (ne-vel-ő) mn. és fa. tt nevelö-t.
Sz41es ért. minden, ami vagy aki valamit nagyít,
szaporít, növeszt Hajnevelö kenőét. Virágokat nevelő
kertit*.
„A lány csak búnevelő,
Mert egy sem hű szerető."
Tréfás népdal. (Erdélyi J. gyűjt).

NEVELŐANYA, (nevelő-anya) ősz. fa. Nőszemély, ki másnak gyermekét anya gyanánt ápolja,
neveli, milyenek kőtelességöknél fogva a mostohaanyák , vagy, kik valamely gyermeket örökbe fogadtak.
NEVELŐATYA, (nevelő-atya) ősz. fa. Férfi, ki
mostoha, vagy örökbe fogadott gyermeket nevel.
Alkalmazott értelemben szent Józsefet, szfiz Máris
jegyesét, Jézus nevelőatyjául tisztelik a keresztények.
NEVELŐHAZ, 1. NEVELŐINTÉZET.
NEVELŐI, (ne-v-el-ő-i) mn. tt nevelSi-t, tb.
—ék. Nevelőre vonatkozó, nevelőt illető. NevelBi tulajdonok. NevelM pálya.
NEVELŐINTÉZET, (nevelő-intézet) ősz. fn.
Intézet, melyben gyermekeket nevelnek. Különösen
oly intézet, melyben a növendékeket köz élelmezéssel
ellátják, bizonyos tanulmányokra oktatják, és erkölcsi képződésükről gondoskodnak. Katonai, egyháti
nevelSintétet.
NEVELŐNÉ, jobban: NEVELŐNŐ, (nevelő-né
v. -nő) ősz. fa. Nőszemély, kinek kitűzött feladata ét
rendeltetése neveléssel foglalkodni, akár valamely
intézetben, akár magáncsaládnál.
NEVELŐSKÖDIK, (ne-v-el-ő-ös-köd-ik) k. m.
nevelStküd-tem, —tél, —Ott. Nevelői pályán működik,
nevelői hivatalt visel.
NEVELŐSZÜLE v. —SZÜLŐ, (nevelő-szüle v.
-szülő) ősz. fn. Nevelőatya v. anya. L. ezeket
NEVELT, (nev-el-t) mn. tt nwelt-et. 1) Akitv.
amit neveltek. KVtintésetben nevelt árvák. 2) Átv. ért
jó erkölcsü, udvarias. Nevelt fiatal ember.
NEVELTSÉG, (ne-v-él-t-ség) fa. tt nweütégét, harm. szr. —e. Művelt, finom, udvarias erkölcsiség.
NEVEL VÉNY, (ne-vei-vény) fn. tt nevelvé*y-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Körülbelül egyjelantésü a
nevendék szóval, csakhogy amaz inkább növényekre
és oktalan állatokra, emez személyekre vonatkozik.
A virágok a kertéamek neveivényei. E nevelőnek tok
nevendűce van.
NEVENDÉK, (ne-v-end-ék) fa. tt *eve*dék-tt,
harm. szr. —e. Általán nevelés alatt levő gyermek
vagy ifjú ; különösen valamely nevelő- vagy képzőintézetnek serdülő tagja. Katonai, papi neéendéktk.
„Hogy ifjabb s nevendéktársaink iá tudhassák."
(B. Orczy Lőrincz, Abaújmegye főispánja 1784-ben).
Melléknevi értelme is van, de ekkor rendesen a viszonyfőnéwei öszvetett szót alkot Nevendékkalona,
nevendékpap. Szélesb ért mondják serdülő növényekről s állatokról is. NevendékvettttÖ. Nevendéktyík.
E szóban a közép n becsnsztatott hang, s eredetileg
nevedék a neved azaz növed törzsöktől; és csakugyan
Szabó Dávidnál eléjön ,nevedékeny' ám. nevendékeny. Az sincs alap nélkül, ha azt teszszik fel,
hogy törzse a feltételes jövő neve*d, növend, mintha
oly gyermeket jelentene, ki felnövend.

Különösen emberi, testi és lelki tehetségeket fejtő,
képző, idomító. NeveUfintétet, melyben gyermekeket,
ifjakat képeznek. NevelSatya, ki más gyermekét magáé gyanánt neveli. Hint főnév jelent oly személyt,
kinek kitűzött feladata vagy hivatása, gyermekek és
ifjak nevelésével foglalkodni. V. ö. NEVEL, NEVELÉS.
NÉVELŐ, (név-elő) ősz. fa. Nyelvünkben azon
szócska, mely a név elébe tétetvén, a név által jelentett tárgynak vagy lénynek közelebbi vagy távolabbi
megjelölésére szolgál. A magyarban is, mint több
más nyelvben, kétféle névelő van, d. m. határozott:
át vagy a, és ritka esetekben a határozatlan : egy;
amaz által azt jelentjük ki, hogy a maga nemében
bizonyos meghatározott lényt vagy általános fogalmat
értünk, pl. tuhog a tiél, remeg áfa, a» ég dörög, hvtt
a* etö, át ember halandó, a kutya h&tégee állat. A
határozatlan által pedig azt, hogy azon nemből nem
közelebbről meghatározott, hanem csak a többi között
valamely gondolható tárgyat vagy lényt akarunk
értetni, pl. volt hajdan egy király, azaz valamely király, kit közelebbről nem akarunk megjelölni; ha
azt mondjuk a király, ezalatt már bizonyos, vagy
közelebbről meghatározott királyt értünk, pl. a költő
ezen versében : „a legelső magyar ember a király",
a magyar királyt értjük. A határozott névelő rokon
a távolra matató a v. át szócskával, sőt alkalmasint
ebből is vétetett át, csakhogy hangsúlyát elvesztette;
a határozatlan névelő pedig az ,egy' számnévből,
hangsúlyát ez is elveszítvén, úgy hogy pl. így embert
itmerek (hangsulylyal), és : egy embert itmertk (az
,egy' (súlytalan) különböző jelentésüek. A* vagy a
helyett tájdivatosan és vagy e használtatik. V. ö. AZ,
EGY, EZ, és NÉVMUTATÓ.
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NEVENDÉKENY, (ne-v-end-ék-ény) mn. tt.
nevendékeny-1, v. —ét., tb. —ék. Folytonos növésben
levő, serdülő. Nevendékeny ifjú, fiatal csemete. Innen
átv. ért nevendékeny ujj, miskép : nevendékujj, mely
a kisujjhoz képest már serdülőnek tekinthető, de
mégsem a leghosszabb, mint a középujj; még máskép : nevetlen ujj, gyűrűs ujj, (digüup annularís); 1.
NEVETLEN UJJ.
NEVENDÉEPAP, (nevendék-pap) ősz. fa.
Gyermek, vagy ifjú, vagy férfi, ki papi hivatalra
szánta magát, s a szükséges egyházi tudományokban
mint a papnevelőintézet tagja oktatást vesz, illetőleg
pappá neveltetik.
NEVENDÉKUJJ, (nevendék-ujj) ősz. fa. L.
.NEVENDÉKENY' alatt
NEVENKÉNT, (ne-v-en-ként) ih. Mindeniket
külön-külön nevénél fogva említve, megnevezve. Nevenként elmondani a tény rémeseit. A katonákat nevenként szólítani.
NEVENKÉNT!, (ne-v-en-ként-i) mn. tt. 'nevenkénti-t, tb. —ék. Különkülön nevénél fogva emiitett,
nevenként való.
NÉ VER, falu, részint Bars, részint Nyitra m.;
helyr. Néver-re, —én, —rSl.
NÉVÉRTÉK, (név-érték) ősz. fn. 1. NÉVBÉCS.
NÉVÉRTÉK!, (név-értéki) ősz. mn. Névértékre
vonatkozó, névszerént vett vagy veendő. Névértéki
ár, folyam. V. ő. NÉVBÉCS.
NEVES, (ne-v-es) mn. tt neves-t, v. — ét. tb.
— ék. Tulajd. ért kinek vagy minek neve van, melyen különösen hívják. Az igát barmok, ú. m. ökrök,
lovak nevetek szoktak lenni, ellenben a gulyabeliek nevetlenek. Atv. ért oly emberről mondják, kinek nevét
sokan emlegetik, kinek nagy híre van. Híres, nevet
ember ; összehúzottan is: hírneves ember.
NEVESSÉG, (ne:v-es-ség) fn. tt. nevesiég-ü,
harm. szr. —e. Híresség, midőn valakinek nevét, kivált dicséretes oldalról, sokan és gyakran emlegetik.
NEVET, önh. és áth.m. nevet-tem, —tél, —élt,
pár. neveti. Alakutánzó vagy alakutánzásból is eredett szó, amennyiben nyílt ajakkal ejtetik; t. i.
furcsának látszó, vagy különösen tetsző dolgon belsőleg megindulva szájának izmai széthúzódnak, s az n
által teljesen, vagy a régies ,mevet' szóban az m kiejtése után, nyilt ajkai közöl olyféle hang ömlik ki,
melynek alapja az e szintén nyilt önhangzó s ismételve és lehelettel ejtve hehe gyanánt is szól. Némi
változattal a régieknél mint érintők: mevet. Alaphangokra nézve (ne) leginkább egyezik vele a sínai
6» (subridere; hilaris); közelít hozzá a szanszkrit
stmi és szláv szmejem is. Miben különbözik a vihog,
ihog, mosolyog, kócsag, hahotát, röhög igéktől, erről
L MOSOLYOG.
Mint önható egyszerűen a kedélynek illető állapotát fejezi ki. Aki hamar nevet, hamar is sir. Nevet, mint a bolond, mint a fakutya, mintha elment
volna az esze. Majd megpukkad, úgy nevet. (Kozmon-

dások). Különösen állapító ragu neveket vonz. Holmi
fületlen tréfákon nevetni. Minden hiábavalóságon nevet. Azon nevet, hogy bakot lőttem. Majd nevet rajta,
ha megtudja. Jót nevetett rá. Áthatólag a) valakit
vagy valamit nevető hangon gúnyol, csúfol, visszatorol. A kevéty szegényt mindenki neveti. Azt esküszi,
hogy szeret, egyet fordul, kinevet. (Népd.). b) Tetszését, kedvét jelenti ki valami iránt A bohóczot nevetik
a nézők, c) Valamivel nem gondol, s a komoly dolgot könnyen veszi. Nevetem a világot, a világ bolondságát. Mások tűrik, marják magokat, S meg neveti az
egész dolgot. Atv. ért. mondják lelketlen dolgokról
is, melyek kedves, vidám, vonzó külsejük által tetszésre, s mintegy nevetésre gerjesztőnek. A sok szép
gyümölcs, piros alma szintén nevet a fákon. A szeme
is nevet. (Népd.).
NEVETÉS, (nevet-és) fa. tt. nevetés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. A. kedélynek nyilatkozata sajátszera
arcz- és hangmódosítás által, midőn t i. valaki nevet. Vidám, jó kedvU nevetés. Gúnyos, ctúfolódó nevetét. Hangot, erős nevetés. Nevetésre fakadni. Nevetéssel elárulni magát. V. ö. NEVET.
NEVETÉS!, (nevet-és-i) mn. tt nevetési-t, tb.
—ék. Nevetésre vonatkozó. Nevetéri viszketeg. Nevetéri mód.
NEVETGÉL, (nevet-g-él) önh. m. nevetgélt.
Gyakran nevet, de bizonyos mérséklettel. Végképzőjének hangzója eredetileg rövid : nevetgél. V. ő.
NEVET.
NEVETGÉLÉS, (nevet-g-él-és) fn. tt nevetgélét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori folytonos, de
mérsékelt vagy nyájaskodó, tréfás nevetés.
NEVEIKÉHEZ, (nevet-ke-er-ez) önh. m. nevetkérez-tem, —tél, —étt. L. NEVETKEZIK.
NEVÉTKEZÉS, (nevet-kez-és), fn. tt nevetketés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Többszöri vagy folytonos nevetés. V. ö. NEVETKEZIK.
NEVETKEZIK, (nevet-kéz-ik) k. m. nevetkéttem, —tél, —élt, pár. —zél. Másod, vagy többed magával viszonyos jó kedvből, tréfából stb. gyakran
vagy folytonosan nevet Ez igében a közép k átalakult gyakorlatos g, mintha volna nevetgezik.
NEVETLEN, (nev-etlen) mn. tt nevetlen-t, tb.
—ék. Kinek vagy minek neve nincsen, vagy nevét
nem tudni. A gulyából kifogott nevetlen tinónak nevet
adni. Használják e szót az írók aláírásul, midőn nevöket nem akarják kitenni. Máskép: névtelen. Határozóként ám. nevetlenül, név nélkül.
NEVETLENFALU, falu Ugocsa m.; helyr.
—falu-bő, —bán, —ból.
NEVETLEN UJJ, a kisujj és középujj között;
hasonló nevezete fordul elé némely nyelvekben mind
az árja, mind az altaji családban. Máskép a magyarban : nevendékujj, gyűrűt ujj.
NEVETŐS, (nevet-ő-ös) vm.tt.nevetös-tv. —ét,
tb. —ék. Aki hamar és örömest nevet. Nevetős gyer53
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mek, leány. Olyan nevetőt tsája van. V. ő. MOSOLYGÓS.
NEVETŐSEN, (nevet-ő-ös-en) ih. Úgy, mintha
nevetni ftfcft"ia, nevetésre késéén.
NEVETSÉG, (nevet-ség) fő. tt nevettég-ét, hrm.
•zr. —e. 1) Sok nevetés, többek nevetése együtt véve.
Volt nevetség, midőn a bohóac föllépett. Nevettégre indítani a tartóságot. 2) Valamely furcsa dolognak tulajdonsága, melynél fogva nevetésre indít, különösen
gúnyos, csúfolódó módon. Az égett dolog két* nevettég.
NEVETSÉGES, (nevet-ség-és) mn. tt. neveltégét-t, v. —ét, tb. —ék. Furcsasága által nevetésre
indító, kigúnyolni, kicsúfolni való; akin vagy amin
szfikségképen nevetni kell. Nevetséges bohózatok. Nevetséges ember. Nevettéget dolog tűt hinni, hogy . . . .
Ne tedd magadat nevetségesé. Némely ember előtt a
komoly dolog is nevetségesnek látstik.

mint a mag és magtat, faj és fajtat, hóTyag hólyugtat stb. között V. ö. NÉV. Midőn így szótank,
nevezet tterént, a többi általánosságban érintett dolgok közöl egyet vagy többeket különösen ki akarunk
tüntetni. A ,nevezet* szóban nagyobb meghatározás,
és bizonyos terjedelmesség alapfogalma rejlik, honnan a nevezetes származéknak értelme is kitűnik. V. ö.
NEVEZETES.
NEVEZETES, (ne-v-ez-et-és) mn. tt nevetetét-t,
v. —ét, tb. —ék. Kinek vagy minek nevét rendkívül
sokan tudják, emlegetik, sok nyelven forgó. Különösen jó oldalról véve, nagy hírben álló, jeles, dicső.
Nevezetes történeti férfiak. Nevetetet ember a maga nemében. Etek mind nevetetet események.
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NEVETSÉGESEN, (nevet-ség-és-en), ib. Nevetséges módon.
NEVETSÉGÉSSÉG, (nevet-ség-és-ség) fn. tt.
nevettégésség-ét, barrn. ser. —e. Tulajdonság, melynél fogva valaki vagy valami nevetséges, nevetni, kigúnyolni, kicsúfolni való; tréfás, bobózatos oldala
valaminek.
NEVETTETŐ, (nevet-tet-ő) mn. tt nevettetS-t.
Ami furcsasága által nevetésre indít Halálra nevettető bohóctkodás.
NEVEZ, (ne-v-ez) áth. m. nevet-tem, —tél,
—étt, pár. —*. 1) Valakinek vagy valaminek nevét
kimondja. Nem nevenem, ki lopta el át órát, de jól tudom. Megnevezni a bűnrészeseket. Többeket nevetett, de
elfeledem neveiket. 2) Tulajdonító ragu névvel ám.
valakit v. valamit bizonyos néven hí, vagy különböztet, nevet ad neki. Eltöfiát Péternek, mátodikat
Pálnak nevette. Hát téged kinek nevetnek t Bolondnak,
ostobának, tolvajnak nevetni valakit. Hogy is nevetik
öt t Sándornak. E másod értelemben egy értelmű
vele a hí, mely szintén a megszólító s hivó, he v. hé
indulatszóból eredett; miből legvalószínűbb azon állítás, hogy a név gyöke is a hivó ne l nyílt ajakkal
ejtve. V. ö. NE indulatszó, öszvetételei: elnevez, határozott, maradóé nevet ad. Gúnyból elnevették St
tiuitogónak. Megnevet, nevét megmondja. Kinevet,
valakit bizonyos hivatalra emel. O Felsége N. N. alispánt a Királyi tábla WnSkévé nevette.
NEVEZÉS, (ne-v-ez-és) fn. tt nevetét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Valamely névnek kimondása. 2) Néven való hívás, vagy névadás. Altalán
szólás, mely által valakit vagy valamit nevezünk.
Innen az öszvetételek: megnevezet, elnevezés, kinevetét. V. ö. NEVEZ.
NEVEZET, (ne-v-ez-et) fn. tt. nevezet-ét, harm.
szr. —e. Azon szó, mely valakinek vagy valaminek
névül szolgál, melyen valakit vagy valamit rendesen
híni szoktak. A név á nevezetnek mintegy alapját,
anyagát teszi, s olyfonna viszony létezik köztök, '
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„Ez a csárda nevezetes,
Gólya jár rá nagy kelepé*."
Vörösmarty.
Néha ám. fontos, nagyszerű. Nevezetes váltósatok kistülnek. Igen nevetetet dolgot fogok elmondani. Hannájuk csodálkozás! indulatszóul is. Nevetetet! Nevezetes tett Pesti Gábor meséiben ám. szeméremtest
NEVEZETESEN, (ne-v-ez-et-és-en) ih. {!) Név
szerint megnevezve. Sokan voltak jelen, neveteteten a
vidék föemberei és títztviteloi. 2) Különösen, kiválólag.
Ezredünk legénysége nevezetesen vitéziU harctolt.
NEVEZETESSÉG, (ne-v-ez-et-és-ség) fn. tt
nevetetésség-ét, harm. szr. —e. 1) Kitűnő tulajdonság,
mely közbeszéd tárgyát teszi. 2) Oly tárgyak, melyek
kitűnő, ritka, jeles tulajdonságnak a maguk nemében,
melyeket tudni, látni érdemes, melyeknek birok nevők
van. Megnézni a város nevezetességeit. E vidéken nincsen semmi nevezetesség. 3) Fontosság, nagyszerűség.
Nevezetessége miatt e dologról tanácskozni kell. V. ö.
NEVEZETES.
NEVEZETLEN, (ne-v-ez-etlen) mn. tt nevetetlen-t, tb. —ék. 1) Aki vagy ami nevezve nincsen,
elhallgatott nevű. Nevezetten háti szegények számára
kéregetni. 2) Nevezet nélkül levő, akinek vagy aminek
nevet nem adtak. Újonnan feltalált neveletlen ttigttek.
Nevezetten gulyabeK tulkok, ménesbeli csikók. 8) Menynyiben a nevetetet szónak ellentéte, jelenthet személyt
vagy tárgyat is, kinek, illetőleg minek semmi híre
neve nincsen.
NEVEZGET, (ne-v-ez-g-et) gyak. áth. m. Mvezget-tem, —tél, —étt, pár. nevetgest. Többeket egymás után, vagy egyet többször, gyakran nevez. V. 5.
NEVEZ.
NEVEZGETÉS, (ne-v-ez-g-et-és) fit. tt nevttgetét-t, tb. — ék. Gyakori nevezés.
NEVEZHETETLEN, NEVEZHETLEN, (ne-vez-het-etlen) mn. tt nevezhetetlen-t, tb. —ék. Akit
vagy amit nevezni nem lehet, nem illik, nem szabad,
nem tanácsos stb. Bizonyos tekintetből nevethetíen személyek. Továbbá, ami oly különös, oly sajátszern,
hogy kellő kifejezésére szót nem találunk. Nevtthetlen érzés, orom, fájdalom. Határozóként ám. nevezhetlenUl, meg nem nevezhető módon.

NEVEZHETŐ—NÉVKÉPZŐ

NÉVKÖLTEMÉNY—NÉVNAP

NEVEZHETŐ, (ne-v-ez-het-ő) mn. tt neoethetö-t.
Kit vagy mit nevexni lehet, szabad, illik, jó, tanácsos,
helyes. Különösen a) megmondható, kijelenthető;
b) bizonyos névvel illethető", különböztethető. Éten
ember eltS pillanatra gőgösnek nevethető. V. ö. NEVEZ.
NEVEZŐ, (ne-v-ez-ő) fh. tt. nevetS-t. 1) A törtszámban (részlőben) azon szám, mely kijelenti, hány
egyenlő részre osztatott valamely egység, vagyis valaraelyegész, (denominator); különböztetésfil a námlálótól (nnmerator); például ebben : */« forint, az alsó
szám, vagyis négy, azt jelenti, hogy a forintban, mint
egységben, négy részt kell nevezni, vagyis a forint
négy részre osztatott, a felső szám pedig, vagyis a
három azt teszi, hogy azon négy részből három részt
kell érteni, vagyis számlálni. Teljesen kiírva a denominator réunevetS, és a nnmerator réetstdmláló. 2)
1. ALANYESET.
NEVEZÖESET, (nevező-eset), L ALANYESET.
NÉVHATÁROZÓ, (név-határozó) ősz. fn. 1)
Általán, mindazon szók, s illetőleg ragok, melyek a
nevek különféle viszonyait kijelölik, milyenek a névM, névutók, névragok. 2) Némely nyelvészeink, különösen a (határozott) névelőt értik alatta, mennyiben a
névnek eléje tétetvén, annak határozott jelentést kölcsönöa. V. 5. NÉVELŐ.
NÉVI, (nev-i) mn. tt névi-t, tb. —ék. Nevet
illető, névre vonatkozó. Főnévi, meUéknévi.
NEVICZKE, falu Ung m.; helyr. Nemaiké-re,
—*, — rK.
NÉVJEGY, (név-jegy) ősz. fa. Valamely névaláírás helyett használtatni szokott jegy, kivált a
melyben a név egyes betűi egybe vannak mintegy
fonva.
NÉVJEGYZÉK, (név-jegyzék) ősz. fa. Bizonyos
osztályba tartozó nevek sorozata, lajstroma. Máskép:
névmutató. Valamely történeti mtíhto némelyei é» helyi
névjeyytéket csatolni. A vádlottak névjegytéke. Stemélytet névjegytéke.
NÉVJEL, (név-jel), 1. NÉVJEGY.
NÉVKÉPZÉS, (név-képzés) ősz. fa. Nyelvi és
nyelvtani működés, midőn az úgynevezett névképzők
által új szókat alkotónk. V. ö. NÉVKÉPZŐ.
NÉVKÉPZÉSI, (név-képzési) ősz. mn. Névképzést illető, arra vonatkozó. Névképtéri stabályok.
NÉVKÉPZŐ, (név-képző) ősz. fa. Nyelvünkben
oly betű vagy szótag, mely valamely önálló vagy
elvont gyökhöz, vagy már egy vagy több képzőjü
tőszóhoz járulván, ezekből újabb nevet alkot Különösen fSnévképtö, mely főneveket, melléknévképtS,
mely mellékneveket alakit, pl. ezen önálló gyökökből : ad, etap, üt, ver leszen, át és képzővel: adat,
etapot, Vét, vérét, ezekből ismét » képzővel: adási,
etapáti, Utési, vereti ; ezekből : dob, bor, lap leszen,
öl v. ős képzővel : dobol, borot, lapot; ezekből ismét
némely más képzőkkel : doboltál, borotan, laposság ;
az elvont ig, idgyökökből leszen iga, igát, idő, ideg;
ezekből ismét: igát, igcuuág, időt, ideges stb. A ma-

gyar nyelv a képzőkben leggazdagabb nyelvek egyike.
V. ö. MAGYAR NYELV.
NÉVKÖLTEMÉNY, (név-költemény) ősz. fn.
Versezet, melynek soraiból az első betűk öszvevéve
bizonyos nevet tesznek. (Acrostíchon). Költeménynevet alig érdemlő versjáték.
NÉVKÖNYV, (név-könyv) ősz. fa. Könyv, melyben bizonyos testülethez tartozó tagok s egyéb személyek nevei, rang, hivatal, állás, lakhely szerint stb.
följegyezvék. PUtpökmegyei, katonai, stinháti névItSnyv. (Schematismus.)
NÉVLEG, (név-lég) ih. 1) Név szerént, nevén
híva, megnevezve. 2) Névérték szerént.
NÉVLEGES, (név-leg-és) mn. tt. névleget-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Névszeréntí, megnevezett. 2) Névértékszeréntí.
NÉVMAGYARÁZAT, (név-magyarázat) ősz. fa.
Valamely tulajdon névnek, különösen helyneveknek,
keresztneveknek szószármaztatás után vagy az eredeti nyelvből értelmezése, pl. Kecskemét ám. kecskemenet, vagyis kecskejárás; István (Stephanns) a
görögben ám. koszorú.
NÉVMÁS, (név-más) ősz. fa. Oly szó, mely a
mondatban név helyett áll, mely név képét viseli,
vagy névre vonatkozik. 1) Snemélyes névmás, mely
személynév helyett áll, úgymint én, te, S, mi, tt, 6%,
ide tartozván a vittseatérb" névmások is: enmagam,
tenmagad, önmaga, vagy ennenmagam, temunmagad
stb. 2) Birtokol névmás, enyém, tiéd, övé stb. 3)
Mutató névmás, mint: ét, emet, át, ómat. Ide számítják a nyelvészek az a e mutató szócskákból származott
milységi mellékneveket: ily, ilyen, oly, olyan, emüy,
emilyen, amoly, amolyan. 4) Visttahotó, vagy vittonyló
névmás, úgymint a személyre nézve: W, a dolgokra:
mely, mi. 6) KérdS, mint K t Kosodat mit micsodát
mily, milyen t 6) Határotott, milyenek: egyik, mánk,
mindenik, tiki, mindenki, senki. 7) Határotatlan, mint
annyi, ennyi, akkora, ekkora, mennyiségre mutatók;
néki (régies), némi, némely, néhány, részletet jelentők;
valaki, valamely, valami, bizonytalan személyre, vagy
tárgyra vonatkozók; akárki, akarmely, bárki, bármi,
bármely stb.
NÉVMÁSA v. —MÁSSÁ, az utóbbi birtokragos
szó, s a többesben : névmásai v. mássai; a régieknél,
pl. Szabó Dávidnál ám. a ma szokottabb névmás.
NÉVMUTATÓ, (név-mutató) ősz. fa. 1) Általánosabb jelentésű, mint a ,névelő* szó; minthogy
vannak nyelvek, melyekben különösen a határozott
névmutató a név után tétetik, így a skandináv pl. dán
nyelvben utói áll: kong-en (király-az), hus-et (ház-az),
így a román nyelvben is. A latinban, szanszkritban,
tatárban s több más nyelvben épen nincs névmutató.
2) Névjegyték.
NÉVNAP, (név-nap) ősz. fa. Az egyházi naptár rendé szerint azon szentnek tiszteletére kitűzött
nap, kinek valaki nevét viseli keresztnévül. Személyragozva: nevemnapja, nevednapja, nevenapja, nevemnapján, nevemnapjára, nevemnapjától stb. Névnapot
58*
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títtni, tartani. Valakit neve napján megköszönteni. Mindttent napján minden embernek nevenapja van.
NÉVNAPI, (név-napi) ősz. mn. Névnapra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Névnapi kiSitiSntét,
ver*, ajándék, lakoma.
NEVOLYA, NEVOLYÁS, elavult szók, 1.
NYAVALYA, NYAVALYÁS.
NEVÖ, a székelyeknél ám. növő. (Gyarmatai
Sámuel).
NÉVRAG, (név-rag) ősz. fa. Oly szócska, mely
a névhez kapcsolva, annak értelmét különféle viszonyok szerént módosítja. Ilyenek 1) a ttemélyragok,
a) tulajdonképeni személyragok, melyek a személyes
névmások viszonyait fejezik ki, mint: nekem, neked
stb. velem, veled, stb. tőlem, tőled stb. hozzám, hozzád,
stb. stb., b) tzemélyi birtokragok, melyek a névnek
birtokszemélyi viszonyát mutálják, mint hátam, népem, lábad, kezed, egy birtok, egy személy; hátaim,
népeim, több birtok, egy személy; hasunk, népünk,
egy birtok, több személy; hátaink, népeink, több birtok, több személy. E kétféle ragok nemcsak értelemre, hanem önmagukban is némileg különböznek
egymástól, mert a több birtokot mutató ragok (óim,
eim, óink, eink stb.) a személyragoknál elé nem fordulnak. 2) Belvistonyt jelentük, mint a sajátító -nők
v. nek, a tulajdonító -nak v. nek, a tárgyesetí -t. 8)
Kttlvisconyt jelentől: vagyis helyragok, melyek a névnek közeledési, maradási, vagy távolodás! viszonyait
fejezik ki, mint: házba, hátban, hátból; hátra, háton,
hátról; háthot, hátnál, háttól. 4) Különféle ragok,
melyek a névnek egyéb, általános szabály alá nem
vonható viszonyait jelelik, mint: ért, kor, vá, ül. A
névragok értelmét és alkalmazását egyenként 1. saját
rovataik alatt
NÉVEAGOZÁS, (név-ragozás) ősz. fn. Nyelvtani működés, melynél fogra a nyelv szabályai szerént a névnek értelmét hozzá kapcsolgatott névragok
által különféle viszonyokhoz képest módosítjuk. V. ö.
NÉVRAG.
NÉVRAGOZÁSI, (név-ragozási) ősz. mn. Névragozást illető, arra vonatkozó. Névragotári uabályok.
NÉVROKON, (név-rokon) ősz. mn. és fn. Kik
egy nevet viselnek, egymás irányában névrokonok;
pl. Stilágyi, Német, Stabó, Hunyadi! ha különösen a
keresztnév rokonságát értjük, akkor az másképen s
az általános divat szerónt: árvita, a székelyeknél
férfiak között: ját, nőszemélyek között: eturáta (sóror v. tore-j&tl)
NÉVROKONSÁG, (név-rokonság), ősz. fii.
Ugyanazon nevet, különösebben keresztnevet viselő
két vagy több személy közti rokonság.
NÉVSOR, (nér-sor) ősz. fn. 1. NÉVJEGYZÉK.
NÉVSZERÉNT, ősz. ih. Nevénél fogva, nevezve,
nevét a többieké közöl különösen kiemelve. Név tterént elttámlálni a tártatág tagjait.
NÉVSZERÉNTI, (név-szerénti) ősz. mn. Névszerént való. Névnerénti felnólítát. V. ö. NÉV SZERÉNT,
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NÉVSZÓ, (név-szó) ősz. fn. 1. NÉV alatt
NÉVTELEN, (né-vte-len) mn. tt névtelen-^ tb.
—ék. L. NEVETLEN. Béla király névtelen jegyfajé.
NÉVTELENÜL, (név-te-Ien-ül) ih. Név nélkül,
nevét elhallgatva, alá nem írva.
NÉVTELENSÉG, (né-v-telen-ség) fn. tt. *évUlentég-ét, harm. szr. —e. Névtelen állapot, név nélküliség. V. ő. NÉVTELEN.
NÉVUTÓ, (név-utó) ősz. fn. Oly szó, mely rendesen a név után áll, melynek értelmét módosítja, s
azt leginkább hely, továbbá ufó', ésofc szerént meghatározza. A névutó a bevett helyesírási szabályok azerént nem olvad öszve a névvel, s néha reájok vonatkozó szabályok szerént annak elébe is tétethetik. A
helyhatárotó névutók gyökei: ál, föl, fél, hegy, kör,
köz, mtSg, mell, honnan: alá, fölé, felé, hegyé,
köré, köti, mögé, mellé stb. Ide tartoznak: által, ellen, iránt, után, nélkül, helyett. Időre vonatkoznak:
óUa v. óta, múlva; okra: miatt stb.Részletesen 1. saját rovataik alatt
NEVŰ, NEVŰ, (ne-v-ü) mn. tt neofl-í, tb. — t,Jv.
— ék. Bizonyos nevet viselő, vagy névvel nevezett
Péter nevű ttolga. V. ö. NÉV.
NÉVÜNNEP, (név-ünnep) ősz. fa. Ünnep gyanánt megtisztelt névnap. Atyánk tiszteletére név&taepet tarttvnk. V. ö. NÉVNAP.
NÉVVÁLTOZTATÁS, (név-változtatás) öu. fn.
Az öröklött vagy előbb viselt név helyett más újnak
fölvevése. V. ő. NÉVCSERE.
NÉWERS, (név-vers) , 1. NÉVKÖLTEMÉNY.
NÉWONZAT, (név-vonzat) ősz. fa. A nyelvtanban, illetőleg szókötésben a neveknek mint a beszéd részeinek viszonybeli öszveköttetése, pl. Péter
okosabb Pálnál, v. okotabb mint Pál, azaz a középfokú hasonlításban a hasonlított szó ,nál' ragot vészen magához, vagy pedig elébe ,mint' szó tétetik.
NÉZ, (ni-ez v. né-ez, 1. a czikk végén) őnh. és áth.
m. nét-tem, —tél, —éti , pár. —s. Szemeit bizonyos
tárgyra függeszti s rajta tartja, rendesen a végett,
hogy észrevegye, miiétét, vagy milyenségét megtudja.
Különbözik tőle a lát, mely a nézés eredményét fejezi ki, s oly viszony létezik köztök, mint ok és okozat, eszköz és czél között Nét, de nem lát. Nétttnk,
hogy láttunk valamit. Néha nétünk, még tem látjuk,
amit keresttnk. Sötétben erősebben nétünk, mint világot
nappal, mégit kevexebbet látunk.
„Ne nézz rám, ne nézz rám,
Mert megölsz engemet."
Népdal.
A nét latinul spectat, intuetur, németfii tchauet; ellenben
látni latinul videre, németül tehén. Merőn, figyelmeién
náwí.fW-, le-, ki-, benétni. Fétrenéuti, alámétni, tóHtfnétni, östvenézni, visszanétni, áttatnéati. A bagoly it
fényre nét. (Km.). Bátran át ember nemébe né*. Úgy néz,
mint a tűit hal, mint borjú át új kapura. (Km.). Mire
nétedanapotf ám. miért töltőd az időt henyélve?
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Konctól kováét nem, oda iü, a hová néz. Különösen,
valamit vizsgálat alá vesz, figyelemben tart. Háztuznézni, ám. a vőlegény házához menni, s annak gazdasági állapotát szemügyre venni. Színjátékot, lovaglást némi. 'Kéét, munkdsolcaí némi. A ritkaságok gyüjteményét, a képtárt megnézni. Átvert bizonyos irányban áll, bizonyos pont felé van fordulva. Az én ablakaim az utezára, a tieid az udvarra néznek. Városunk
legszebb hátai a Dunára néznek. Továbbá valamit
figyelembe vészen. „Úr Isten igazságot néz." (Bécsi
codex. Machabens). Felható viszonyrag mellett ám.
vár : tok néz reám, v. sok dolog néz reám. Sajátságos
jelentéssel bír ezen öszvetételekben: lenéz pl. valakit,
azaz, magát kevélyen más fölé emeli, s ezt mint magánál alacsonyabbat megveti; elnéz valamit ám. nem
akad fenn, engedékenyen viseli magát oly dolog
iránt, melyet akadályozhatna, roszalhatna; kinéz, pl.
lator, zsivány né* ki belőle; izeméből it kinéz, hogy gonosf ember; nem tok néz ki belőle; azt néztem ki minden
mozgásából, hogy katonának kellett lennie. Németes kifejezések : jól néz ki, rotzvl néz ki, ezek helyett jó,
rósz szinben van, v. jó, rósz kinézéstt; noha Kriza J.
azerént amazok a székelyeknél is divatosak. Latinos
ezen mondat: ami azt nézi, quod hoc concernit, magyarosan : ami ott.illeti, köznépi nyelven: arra való
nézve. Á székelyeknél eléjön nöz is.
„Szeress rózsám I csak nőzd meg kit,
Mett (= mert) a szeretet megvakitt"
Székely népdal. (Kriza J. gyűjt.).
Ezen ige jelentésében a folytonosság alapfogalma is benfoglaltatík, minthogy nézni ám. folytonos
figyelmű szemmel tartani valamit; innen okszerüleg
azt is állíthatjuk, hogy nem tiszta gyök, hanem oly
származék, mint a tűz, fSz, űz, ráz igék, s gyöke a
figyelmeztető ni v. ne, melyhez ez képző járulván,
keletkezett ni-ez v. ne-ez, öszvevonra néz (v. ö. NI);
mint a mutató la gyökből lett lát. Innen a régieknél
eléjön az eredeti alakban is: „Kire tekéntsek és
niézjek hacsak (= hanemha) az alázatos ezivüre és
az én beszédimet félőre" (Carthausi névtelen; mint
látjuk a többi szóban az é nem változik ti-ve). Rokonok finnül naen (nézek); arab-török nyelven: nezr
(nézés); sínai nyelven: nidng (aspicere, exspectare);
Alapfogalomra nézve legközelebb rokona tekint; de
ez abban különbözik tőle, hogy ez csak kezdő, és kisebb terjedelmű szemrevevést jelent, pl. valahová tekinteni ám. egyes pillantást vetni, ellenben valahová
nézni, tartósabban, figyelmesebben odufüggeszteni a
szemeket. Azonban átv. ért. egyik a másikkal néha
fölcseréltetik.
„Kit úgy szeret, néz, mint önnen fiát."
Erdélyi János.
V. ö. LÁT, TEKINT.
NÉZCSŐ, (néz-cső) ősz. fn. L. LÁTCSŐ.
NÉZCSÖVECSKE, (néz-csövecske) ősz. fn. Közel fekvő tárgyakat nézni való kis látcső, milyenek a
színházi látcsövek.

NEZDEL, (ni-ez-dcl) önh. és áth. L. NÉZEL.
NÉZDEGEL, (ni-ez-d-cg-el); NÉZGEL vagy
NÉZGÉL (ni-ez-g-el), 1. NEZKÉL.
NÉZEGET, (ni-ez-ég-et) gyak. önh. és áth. m.
nézéget-tem, —tél, —élt, pár. nézegess. Mint önható,
ám. gyakran néz valahová, vagy valahonnan. Az ablakokon benézegetni. Kinézegetni az erkélyről az utczára.
Áthatólag, egy dolgot többször, gyakran, vagy többeket és külön-külön szemügyre vesz. Nézegetni az alku
alatt levő csikót, paripát. A gyűjtemény ritkaságait
megnézegetni. V. ö. NÉZ.
NÉZEGETÉS, (ni-ez-ég-et és) fn. tt. nézégetés-t,
tb. —ék, harm. szr. —«. A szemeknek némely figyelembe vett tárgyakon jártatása; vizsgálgatás, kutatgatás. V. ö. NÉZEGET.
NÉZEL, (ni-ez-el) áth. m. nézel-t v. nézlétt, htn.
—ni v. nézleni. Átv. ért valamit lelki szemekkel néz,
vagyis a felfogott tárgyat elmélkedve több oldalról
tekintetbe veszi, megvizsgálja. (Intueri, contemplari).
NÉZELÉS, (ni-ez-el-és) fn. tt. nézelét-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Lelki szemekkel nézés, elmélkedve
vizsgálgatás.
NÉZELŐDIK , (ni-ez-el-ő-d-ik) belsz. m. nézeISd-tem, —tél, —m. 1) Tulajd. ért. ide-oda néz,
többfelé tekintget, vizsgálódik. 2) Átv. a felfogott
tárgy felől elmélkedik, gondolkodik.
NÉZÉS, (ni-ez-és) fn. tt nézést, tb. —ék, harm.
szr. —e. 1) Cselekvés, midőn valaki bizonyos tárgyra
vagy irányban néz. Valamint a néz, hasonlóan a nézés
többféle öszvetételekben divatozik : elnézés, kinézet,
megnézet, fölnézel, lenézés, alánézéi, visszanézel, áltálnézés. V. ö. NÉZ. 2) Azon mód, vagyis arczkifejezés, melylyel valaki nézni szokott Mogorva, haragos,
vidám nézés. Nézetéből látni, hogy nem jó ember. Micsoda nézés ez l
NÉZET, (ni-ez-et) fn. tt. nézet-ét, harm. szr—e. Átv. ért azon kép, melyet valaki nézel és, el*
mélkedés által bizonyos dolognak miléte vagy milyensége felől alkot magának. E szerint ugyanazon tárgyról a nézetek különbözők lehetnek, amint azokat
egy vagy más szempontból veszszttk föl. Nézetem szerint máskép áll a dolog.
NÉZETI, (ni-ez-et-i) mn. tt nézeti-t, tb. —ék.
Nézetre vonatkozó, azt illető.
NÉZETKÜLÖNBSÉG v. —KÜLÖNSÉG, (nézet-különbség v. -különség) ősz. fn. Különség egyik
és másik ember nézete között. V. ö. NÉZET.
NÉZGÉL, (ni-ez-ég-él) gyak. önh. és áth. L.
NEZKÉL.
NÉZHELY, (néz-hely) ősz. fn. Lásd : NÉZŐHELY.
NEZKÉL, (ni-ez-k-él) önh. és áth. m. nézkél-t.
Gyakran, vagy ide-oda néz; valamit többször, vagy
több tárgyat külön-külön szemügyre vesz. Egész nap
a» utczán áll, és nézkél. A nők egymás öltönyeit és f éjikéit nénkélik. Ez igében a k átalakult gyakorlatos g,
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s a második hangzó eredetileg rövid, mint általán a
többi hasonnemfi igékben, tehát: nétgel, nétegel.
NÉZLEL, (ni-ez-el-el) gyak. áth. Folytonosan
nézel valamit. V. ö. NÉZEL.
NÉZLET, (ni-ez-el-et) fa. tt. nétletét. Belső,
szellemi látás, mint az ismerő tehetségnek egyik fokozata. (Intuitus).
NÉZŐ, (ni-ez-ő) mn. és fa. tt. nétö-t. 1) Aki
valahová, vagy valamire néz. TukSrbe nétö leány. Káposztás kertbe nétö, sziz g&rbén, kanctahtl nétö stemek.
Alánéti) macskának nem kell hinni. Másokat lenétö
kevély. Égre nétö csillogásé. 2) Mondják tárgyakról,
melyeket vagy melyekkel, vagy honnan nézni szokás,
mely esetben a viszonynévvel öszvetett szót alkot.
NétöesÖ, nétöhely, nétÖjáték, nétöpont. 3) Főnév gyanánt használva és önállólag a) személy, ki különösen
valamely látványt szemmel tart Ilyenek a színházi
nézők, b) Személy, ki a fölvetett kártyákból, vagy
más babonajelekből holmi rejtélyes, titkos, jövendő
dolgokat fejteget, máskép : látó. c) Cselekvés vagy
eljárás, midőn valaki megnézni megy valamit. Nétöben voltunk. Menjünk leánynétöbe. V. ö. NÉZ.
NÉZŐHELY, (néző-hely) ősz. fa. Hely, melyről
valamit néznek, vagy nézni lehet. Nétöhelyek a wtnházban.
NÉZŐI, (ni-ez-ő-i) mn. tt nétöi-t, tb. —ék.
Nézőt illető, arra vonatkozó. NétSi ülőhelyek.
NÉZŐJÁTÉK, (néző-játék) ősz. fa. Széles ért
minden színmű, mennyiben az valamely cselekvényt
a nézők előtt visz véghez. Szorosan véve, a dráma
azon középneme, mely a szomorú és vígjáték között
áll, minthogy egyfelől komoly cselekvények szövevénye által aggódásra s részvétre buzdít, másfelől szerencsés kimenetellel vidámít föl. Történeti nétojáték,
mely a történelemből, jettemi, családi nétojáték, mely
a jelen müveit életből veszi tárgyát. V. ö. SZÍNMŰ ,
SZOMORÚJÁTÉK.
NÉZŐPONT, (néző-pont), 1. NÉZPONT.
NÉZŐSÉO, (ni-ez-ő-ség) fa. tt nétöség-ét. A nézők őszvesen véve. NN. színész úgy remekelt, hogy a
nézőséget többszöri tapsra ragadá.
NEZŐSZÍN, (néző-szín) Ősz. fa. Olyan nézőhely,
melynek szín neve van, vagy a szín nevű helynek
részét teszi, pL a színházban.
NÉZŐTÉR, (néző-tér) ősz. fa. Nézőhely nagyobb
terjedésben véve.
NÉZPONT, (néz-pont) ősz. fa. Azon pont, melyre
a szemek különösen irányozvák, midőn valamit néznek. Átv. ért a gondolkodás, elmélkedés tárgyának
azon oldala, melyről azt a fürkésző, vizsgálódó ész
tekintetbe veszi. A néspontok MOnfélesége sterént a
hozott üdétek is különfélék stoktak lenni. Máskép :
nempont.
NÉZT, (ni-ez-t) névhatározó, 1. NÉZVE. Képzésre olyan, mint : kivált, a kiválik igéből.
NÉZTE , (ni-ez-t-e) egyes harmadszemélyi birtokragos igenév; a többi személyekkel : néftem, net-

ted, nettünk, nettetek stb. Ám. nézet, különösen átv.
ért; alakjára olyan, mint éltem, élted, élte.
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„És más világba szállnak nézte!,
Hol nyugosznak volt jámbor ősei."
Erdélyi J.
NÉZVE, (ni-ez-ve) névhatározó. Felható ragu
neveket vonz, s ám. tekintettel bizonyos tárgyra, dologra, személyre; mennyiben valakit v. valamit illet
Péterre nétve örvendetet Mrt hótok. Erre nétoe semmi
kifogásom. Mire nétve ott határoztuk, hogy . . . Bám
nétve nagy baj. Rendesen egyértelmű vele: iüetSleg.
Hosszadalmas népszokás szerint: mire való nesvc,
arra való nétve, erre való nétoe, mi okra való nétve-eÜ>.
NÉZSA, falu Nógrád m.; helyr. Néuá-ra, — n,
—ról.
NEZ8ETTE, falu Nyitra m.; helyr. Netsetté-re,
—n, —röl.
NEZSIDER, mváros Mosony m.; helyr. Ifeasider-re, —én, —röl.
NÉZSFT, fa. tt. nétsit-ét, harm. szr. —jé. ÁM
egynttnemzők seregéből és egyenlőnősök rendéből
való növénynem; vaczka polyvás, fészke félgolyóbú,
fódelékes; bóbitája nincs; virága sárga. (Santolina.)
Alakjára olyan, mint pattit.
NEZSITHÁZA, falu Liptó m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.
NI, mutató indulatszócska, mely által másokat
figyelmeztetünk valami különös, meglepő dologra,
hogy nézzék, és lássák. Gyakran bámuló indulattal
párosul. Ni l mily sebesen nyargal t Ott van ni l Gyakran kettőztetve is. Ni ni! mit látok l Ni ni t hitten e»S.
Igen nagy bámulásban háromszoroz tátik is m ni m /
Ettől származik nét, régiesen és tájdivatosan me*.
Minthogy e szóban alapfogalom a figyelmeztetés, a végett, hogy valamit közelebbről szemlélünk:
innen okszerüleg állíthatni, hogy alaphang benne
azon », mely több szavainkban közeledést, közelséget
jelent, milyenek ide, itt, ihol, innen, ily, igy. A székelyeknél ne (ne, éles /-vei); 1. ezt; egyébiránt ezen t-hez
általában legközelebb áll az «, pl. ét, éten, erre, ehol,
emut szókban is. Az n pedig e szónál az általános
mutató m képét viseli, ügy hogy a ni csaknem azonos
im, v. ime, v. eme szóval, s rokon hozzá közelebb a
latin én, hellén íjtí, sínai min (aspicere, intneri).
V. ö. —NI, (1) névrag.
—NI, (1), névrag, mely a székely és palóez
tájnyelvben ám. a közdivatu hős, hét, hűt. Járul egyedül személy, s különösebben családi nevekbe*, mindig lakhelyre vonatkozólag, e kérdésre : hová t pL
Pál~ni, Nagy-ni, Antal-ni, pap-ni, biró-ni, me*tsr-w
megyek, azaz Pálhoz vagy Palákhoz, Nagyhoz v. Nagyékhoz, Antalokhoz, paphoz, mesterhez. Mondják
így is : Pálékni, biróikni, mesterékai. Ezen kérdésre:
hol t a felelet: nüt (a székelyeknél), v, nőtt (a paloczoknál): Nagy-nitt v. Naffyék-nüt, Antaljait, pap-
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nitt, metter-nüt, v. Nagy-nott stb. £ kérdésre : honrum t mU nül, v. nól nöl; Nagy-mü v. —nól, AntalnM v. —nól. A nógrádi éa hevesmegyei palóczoknál
néha azon különbség van , hogy a ni lágyítva hangák : nyi, pl. pap-nyi, metter-nyi. £ három helyviszonyrag: m, nitt v. nőtt, és nól ágy állanak, mint
ezen névutók: alá, alatt, alól ;f6lé, fölött, fWl; mégé,
megélt, megöl stb. Figyelemre méltó, hogy ezen —ni
helyviszonyitó ragunk, teljesen egyezik a tatár nyelvekbeli tárgyesetí —m raggal, pedig a nyelvbölcselök szerént a tárgyeset (accusativus), szintén a ,hová'
kérdésre felel.
Véleményünk szerint a fentebbi helyviszonyragok lényeges része szintén a valamire mutató ni l
melyből egyszerű használattal lett a helyreirányzó ni ;
a hol f kérdésre lett:ro'-ott,öszvehúzva: nitt v. nőtt:
pap-nitt, pap-nott; a honnan t kérdésre a távolitó el
képzővel m-ef, öszvehúzva : nól, mély hangon : nól
(mint -.toltál, rtHról, W ból ragok is) : HU+nöl,
Antalitól, vagy lüét-nül, Antal-núl. Innen lehet megfejteni , hogy & tói, tol & régieknél a hasonlító fok
mellett néha ám. nál, nél, pl. szebb tőlem, jobb tőlem
= szebb, jobb nálam, t i. ezen nál itt tulajdonkép
úgy tekinthető, mint nól.
—NI, (2), a határtalan mód ragja, pl. ir-ni,
olvcu-ni, men-ni, jár-ni, kd-ni; néha több mássalhangzó után a v. « segédhangzókat vészen közbe, pl.
udnt-a-ni, irt-a-ni, fest-e-ni, fényl-e-ni; valamint akkor is, ha a törzsben végső t-t hosszú önhangzó előzi
meg, pl. boctát-a-ni, épít-e-ni. Némely tájbeszédben : nyi.
A határtalan mód ezen ragjának eredetét nyomozván , mindenek előtt annak használatát kell
uemttgyre venni. T. i. a magyar határtalan mód főképen két esetben használtatik, 1-ször mintegy főnévként, 2-őr irányzóul. Főnévként használtatik pl.
ezen és hasonló mondatokban : írni akarok, tetttik
inti, illik hallgatni, nép a hasáért meghalni, melyek
Révay M. szerént is az értelem megerőtetése nélkül
főnévvel is fölcserélhetők: írott akarok, tetmk át irat,
ülik a hallgatót, ttép a hátáért meghalát. Irányzó
(rapinum) jelentése van ás ilyen mondatokban : írni
megyek (= írás végett v. caéljából megyek), látogatni
jSttem (= látogatás ezéljából jöttem). Midőn főnévnek tekinthető a határtalan mód, akkor a ni rag talán
ám. mi, csagataj nyelven : ni; mikor pedig irányzónak, talán ám. ni mutató szócska, vagy az ebből származott —m helyrag (1. ezt). Az első esetben gyakran
fölveszi a személyragokat is ; pl. írnom, intőd, írnia,
Írnunk, írnotok, irmok kell; ttabad mennem, menned,
mennie, mennünk, mennetek, menniük ; illik hallgatnom,
hallgatnod, hallgatnia stb.; az első és második személyben u i mind az egyes, mind a többes számban
elenyészett, pl. írnom e helyett áll: írniofn; de a
régieknél tálalónk reá példákat, hogy az t a többi
uemélyben is megmaradt, pl. „Jó vana (volna) az
mónáth elvenifink és az tóth meghalaséthaniunk."
(Levél 1557-ből. Ssalay Á. 400 m. l).

Ezen ni rag a többé-kevésbé rokonnyelvekben
vagy teljesen egyenlő, vagy legalább hasonló alakban
feltaláltatik, pl. Révay szerént a votjákoknál vaszt-ani ám. fbszt-a-ni, múi-i-ni ám. menni; az észteknél
neel-ma ám. nyel-ni, tund-ma ám. tud-ni; a töröktatárban it-mek ám. te-n-ni, gel-mek ám. kel-ni (menni),
bil-mek ám. tud-ni, ÜSl-mak ám. cseleked-ni, ol-mok
ám. lenni, azonban kivált főnévként használva a makmefe-ből a * el is marad, pl. TfU-ma = cselek-meny
v. cselek-vény, bil-me ám. tnd-o-más; a persában putid-en ám. födöz-ni, firitt-ád-en ám. ereszte-ni, sőt a
görög —«r s a német —én határtalan módbeli ragok
is ide sorozhatok stb.
—NIA, határtalan mód képzője az egyes harmadik személy ragjával. £ szóban innia a határtalan
mód i-je az n-et némely tájbeszédben meglágyítja, s
Önmaga eltűnik: innya. V. ö. —NI, (2).
NICS, 1. NINCS.
NICZK , falu Vas m.; helyr. Nictk-re, —én,
—rSl.
NICZKIFALVA, falu Temes m.; helyr. Nictkifakd-ra,'—n, —ról.
—NIE, 1. —NI, (2).
NEÉ, palóczos kiejtése nél ragnak; 1. NÁL.
NÍHA, tájdivatosan ám. néha; 1. ezt.
NIHANY, tájdivatosan ám. néhány; 1. ezt.
NIKAPOLY, helynév, tt. Nikápoly-t. Város neve
Bolgárországban, (Nicopolis). Helyr. Nikdpoly-ba,
—bán, —ból.
NIKI, régies tájnyelven ám. néki névmás; 1. ezt.
NIKLA, falu Somogy m.; helyr. Niklá-ra, —n,
—ról.
NIKLAVA, falu Sáros m.; helyr. Niklavá-ra,
—n, —ról.
NKÓ, féfi kn. 1. MÍKÓ, MIKLÓS.
NIKODÉM, (hellén eredetű, jelentése : népgyőző), férfi kn. tt. Nikodém-ot. Nicodemus.
NIKOLINCZ, falu Krassó m.; helyr. Nikolinctra, —ön, —ról.
NIMA, tájdivatosan ám. néma; 1. ezt.
NIMFA, fn. tt. nimfát. Növénynem a sokhímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje négyöt levelű, belül színes; bokrétája sokszirmu; bibéje
száratlan; tokja húsosbelü, sokrekeszü. Virágai és
levelei a víz színén lábók. Népies nyelven: visi tök.
(Nymphaea). Van vítúárga és vitifehér nimfa (n. lutea,
álba), mtlegvizi nimfa (n. lótus).
NIMI, tájdivatosan ám. némi; 1. ezt.
NIMNICZ, faluTrencsín m.; helyr. Nimnict-re,
—én, — rSl.
NINA, kn. tt Nindt. Az ^nna női keresztnévnek kicsinyített módosulata.
NINCS, sajátnemü tagadó szó, mely személytelen vagy hiányos igének mondható, ellentéte a létezést állító van igének; többesben toldalékosan :
ninctenek, a régieknél az egyszerű ,nincs' után: ninc*ek (1. NINCSEN); ellentéte : vannak. Mint tagadó
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jelenti a mondat alanyának nem létét. Ninos ette,
nincs kenyere, nincs pénze, ninct hatója. Nincs jó dolga.
Nincs kedve. Nincs mit ennie. Nincs mihet fognunk.
Nincs tudtára. Nincs többé. Nincs rottabb egy kenyérHű. (Km.)' Sok nincs őrsi a vagyont. (Km.). Hot nincs,
Itten te vett. (Km.). Hol nincs, ne keress. (Km.). Toldalékkal : nincsen. Nincsen neki sem orczája, sem pofája. Ninctenen vetri a semmin 'adottat. (Km. a tolvajról).
„Az a jó csak azért tetszik jónak , hogy nincsen
hatalmunkban."
Mikes Kelemen.

nekem történek:" (Levél 1547-ből. U. o.). „Forgách Sigmont uram keváná azt, hogy az húsz húsz
pénzbei és (pénzből is) esnék az ravók (rovok) járgalássára, de én nem akarom, mer ara tannosságom nics."(Levél 1548-bóL.U. o.). Ezen nics AZ n és
t betühangok helycseréjével egészen egyezik a szintén régies incs szóval
NINCSEN, (nincs-en) L NINCS. Amarra] nézve
megjegyzendő, hogy többes száma is van: nincsenek,
mely régiesen nincsek is, tehát csupán a ,nincs' többese. „Az therek (török) soksága felől azt mondja
egy ember, ki keztek (köztök) volt, hogy bizonynyál nincsek öt ezerén."
NINCSI, női kn. tt Ninct-it, tb. — fc. Az AMO,
névnek kicsinyített alakja, máskép: Nancsi, Nina.
NINI, (ni-ni) figyelmeztető, bámnláai indulatszó, 1. NI.
NINKA, (1), a ,Nina' szónak isméti kicsúuöje
tíNinkdt.
NINKA, (2), fn. tt ninkát. Hont megyében ám.
néniké. Mikes leveleiben is eléjön néne mély képsóvel : nénékám.
-NIOK, —NIÖK, L -NI (2) alatt
NISPESZ, falu Zemplén m.; helyr. Nispest-rt,
—én, —rSl.
NTTALÁN, régies, netalán helyett; 1. ezt
NITT, székelyes és palóczos névrag, e. h.
nál, \nél, pl. Pap-nüt v. papék-nüt, Antai-mtí stb.
voltam. L. —NI (1), névrag alatt
NIZSNA, falu Nyitra m.; helyr. Nixtnd-ra,
—n, —ról.
NIZSNYA, falu Árva m.; helyr. Niunyára,
—n, —ról.
NO, indulatezó, melynek alapértelme, a mozgásra, tovább haladásra, működésre való bíztatás,
szólítás. Kitetszik ez származékaiból: nosta, notttí,
nostogat, nőitől, nádit, nádul, nógat, nógatás. Tájdivatosan na. E szó előhangváltozattai rokon azon elvont mo gyökhöz, vagyis gyökelemhez, melyből mozgást jelentő származékok erednek, mint: momdit,
mozdul, mattan, motog stb. Amennyiben / is mozgást,
haladást jelent, rokon hozzá az elvont ló gyök is,
melyből egészen hasonló módon : UdÜ, lódul, lógat,
lóbál stb. szók alakulnak. Bejlik benne a távolság, távolodás mellékfogalma is, melynek képét különösen az o hangzó viseli, mint az ott, oly, oda, onnan, óvakodik, cto, tó, tol, nyom stb. szókban. 1)
Élünk vele, midőn valakit vagy valamit rögtöni megindulásra, menésre vagy valaminek tevésére biztatunk.
No legények, menjünk l Siettünk no l Hajh no l No
most l Néha arra szólít föl, hogy a megkezdett működést, munkálkodást folytassuk. No csak tovább l
No még! No még egyster l No már most louabban
mehetünk l Ezekben szeret egyesülni ,sza' ösztönző
vagy biztató szórészecskével is: nosta legények ! MMM
még egyszer l 2) Néha egyszerű felszólításul szolgál
No mit akart* f No mi kell f No mi e* t 3) Olykor,
kivált régiesen ám. tovább, azután foytatólag. No-
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„Nincsen nekem semmi bajom ,
Csakhogy pénzem nincsen."

Népd.

„A nagy világon e kivfil,
Nincsen szamodra hely."
Vörösmarty.
Már gr. Eszterházy M. nádor is mondotta 1634-ben:
„Nem hazánk-e tehát nekünk is ez, mint édes Elteinknek ? Az bizony, más nincsen kívülié. (Történelmi
Tár. VEQ. K. 91. 1.). Értelméből kitűnik, hogy egyik
alkotó része nem, élesen ejtve nt'ro ; második részében
pedig a van fogalma rejlik, mintha volna: nemvan.
Révai szerint, Elab. Gramm. Vol. H. p. 843. a vég
tt (cs) rokon a chaldeai Uh v. its (van) szóval. Egyébiránt közel áll ehöz a latin est is, mely a hellénben
iotl, a szanszkritban astti, a németben, góthban itt,
a portában et*t stb.; különösen a szláv nyelvekben
'nijestti, nejestti, szintén ám. nincs, és nict, nyict, nyics,
nyist ám. semmi; a persában pedig a tagadó szóból
és létigéből öszvetéve minden személyben feltaláltatik nisztem (nem vagyok), níszti (nem vagy), nistt
(nincs), nisitim (nemvagydnk) nitttid (nem vagytok),
niszíend (nincsenek). A Müncheni codexben a nincs
változtatva: incs, incsen, melyhez legközelebb áll az
ingy, ingyen, t i. a cs és gy úgy változkodnak itt,
mint a roncs és rongy, a varancs és varangy, a göröncs
és göröngy szókban. Ide tartozik a jó állapot tagadását jelentő mség (nyomorúság), és inkedik (nyomorog). Mindezeket öszvevetve kilátszik, hogy a n»'nc«
szónak alapját tagadás teszt, mely nem, ne, ni, megfordítva : m,, an, un alakokban több nyelvek tulajdona , s méltán egy köz ősi nyelv maradványának
tartható. Mi pedig vég kifejlődését illeti, hihetőbb,
hogy az a magyar nyelv észjárása nyomán alakult,
mely szerint az s, gyakran csv.gy hangokra változva
majd bizonyos tárgyat, majd állítást, majd tételt jelent, pl. e szókban roncs, loncs, varancs, göröncs, az
elemzett fogalmak: romot, lomot, varat, görös valami ; kajcs oly tárgy, melynek kaja (görbesége) van;
vakarcs oly test, mely vakarás által létesült. E szerint nemet vagy nincs ain. nem tárgy, nem letető. A régieknél eléjön nics is. „Még arra válaszunk nics."
(Levél 1541 v. —47-ből. Szalay Ágoston 400 m.
1. 12. !•). „Hiszem szerető uram és apám hogy te
ke(gyelmednek) nyilván nicsen, minemii dolgam én-

NÓDÍT—NOHA

NOHAT—NŐK

hát mit csináljunk ! No majd megláttuk. „No mikoron immár neveködnék." (Nádor-codez).
„No ezek Szigetvárhoz elindnlának
Mikor oztán kapukhoz kö«el jutának."
Gr. Zrínyi Miklós.
4) Van ráhagyó, mintegy beleegyező jelentése is.
No no, Itten neki! 5) Ellenkező, tiltó, óvó, fenyegető értelmű az ily mondatokban: No bitón, nagy
dolog. No nőt majd adok. No no! csak ne hallgass.
No no! ne oly hirtelen,l No! ctak gyere háta, gonost
gyermek í A. görög *>ö, vóv, szanszkrit ntt, mi, német
mm, góth na, nuh, holland, svéd, dán, izland tra stb.
mind hangban, mind némileg értelemben is hasonlók
hozza. A görögben is véofiai ám. megyek. A finnben
nohüan vagy nohotan ám. noszolok, noszítok. Betűáttétellel ugyan csak ,nosza' szócska van az önétől,
otutoldt vagy unttól, tuutolát származékokban, mintha nőstől, notfolát volnának.
NÓDÍT, NÓDIT, (no-od-ít) áth. m. nódít-ott,
pár. —», htn. —ni v. óm. No no t biztató szóval
menésre, mozgásra, működésre szólít, biztat valakit,
vagy valamit Nódíttd meg ott a lovat, hadd menjen
gyártóbban. Alakra s némileg értelemre is hasonló
hozzá :&W«. V. ö. NO.
NÓDÍTÁ8, NÓDITÁ8, (no-od-ít-ás) m. tt nóditás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által embert vagy más állatot no no! biztató szóval
mozgásra indítunk.
NÓDÚL, NÓDUL, (no-od-úl) önh. m. nódO-t.
Mozgásnak indul, működni kezd. Vernémet kell venni,
botorságra nódulni. (Paludi). Alakra s némileg értelemre hasonló hozzá: ládái. V. ö. NO.
NOÉ, férfi kn. tt Noé-l. ,Noach' a héberben ám.
nyűg, mely amazzal hangokban is egyezik.
NÓGAT, (no-og-at) gyak. áth. m. nógat-tam,
—tál, —ott, pár. nógatt. No no! biztató szóval valamire sürget, ösztönöz, siettet A munkásokat nógatni,
hogy nettének. A serény embert nem kell nógatni. Felnógatni a heverSket.
NÓGATÁS, (no-og-at-ás) fn. tt nógatát-t, tb.—ok,
harm. szr.—a. Cselekvés, mely által valakit nógatunk. A
gyakorunttolátét ttépnógatátindftjaagyermeket. (Km.)
NÓGATLAN, (no-og-at-Ián) mn. Akit vagy
amit nógatni nem kell vagy nem kellett Határozóként ám. nógatlanul. Nógatlan tenni valamit.
NÓGATLANUL (no-og-at-lan-ul) ih. Nógatás
nélkül.
NÓGRÁD, egyik vármegye a Dunabalparti kerületben ; továbbá mváros Nógrád m.; ez helyr. Nógrádra, —ön, —rtft/ha pedig megyét értünk alatta:
Nógrád-ba, —bon, —ból. — Mint vármegye, Pest,
Hont, Zólyom, Gömör, Heves vármegyékkel határos.
A Nógrád szlavnl Novigrad, magyarul volna : Újvár.
NOHA, (no-ha) ksz. Élünk vele, midőn két
mondat tétetik egymás ellenében, melyek közöl az
egyik bizonyos előzményt, illetőleg okot vagy eszközt vagy czélt föltételez, a másik pedig amazokkal
ellenkező, vagy nem egyező eredményt fejez ki, A

föltételes mondatot a noha vezérli, a másikat pedig
mégis, vagy mégsem, vagy mindazáltal, mindamellett
stb. Noha háromszor írtam neki: mégsem jött el. Noha
semmi kedvem sincsen, mégis megtettem kedvedért, hogy
útra megyek veled. Néha viszonykötszó nélkül is basználtatík, kivált midőn a vezérletté mondat másod helyen áll. Nem jettél el, noha bizonyosan vártunk. Rokon
értelműek, vele: bár, ámbár, hattinte, jóllehet, ugyan.
Hogy e szóban feltétel fogalma rejlik, abban
nincs kétség, mert ezt a ha világosan mutatja; a mi
pedig a no jelentését illeti, itt is a no idnlatszónak cselekvésre biztató mintegy bitonyló értelme szolgál alapul. Az sem látszik valószínűtlennek, hogy' a no átalakultwe, mint soha,seha,sohol, sehol-.teh&tneha = noha.
NOHÁT, (no-hát) ősz. indulatszó. Biztató, fölszólító, ösztönöző értelme van, kivált bizonyos előzmények után. Nohát menjünk. Nohát mit tegyünk t
E szóban a Mi, az időt jelentő Aa-ból eredt határozó, mint a ma és idS szókból van most, idétt. Ugyanezen alapértelem lappang az öszvetett tahát (tehát)
szóban, melynek első része a távolságot jelentő ta,
a hát pedig ám. időben, és így tahát ám. további
időben vagy egyszerűen tovább. A tahát tehát következtetési kötszó, a következtetésnek pedig lényegét
teszi a gondolkozás, vagy ítélés fonalán való tovább
haladás, és így, midőn bizonyos állítások után ezt
mondjuk: tahát, jelenteni akarjuk, hogy tovább ez
következik a gondolkodás fonalán, s ezt így mondja a
latin: ultro teqwtvr, vagy consequenter. V. ö. TEHÁT.
Ezen következtetési jelentése van a nohát szónak is,
pl. no hát mi is megyünk. Nehát úgy semmi baj.
NOHISZEN L NOJSZEN.
NOJSZEN, (no-iszen, vagyis no-hiszen) ősz. indulatszó. 1) Jelent némi nagyító, vagy csodálkozó
bizonyítást oly dologról, ami ezután leszen. Nojsten
majd lett dinom-dánom. Nojstan majd meglátod. Viszonyban áll vele a dejsten, mely ellenkező bizonyítást jelent Dejsten tudom én ott. Dejsten nem lett
abból semmi. Midőn valamit akár a múltra, akár a
jelenre, akár a jövőre nézve állítunk, rokon vele beteg v. bezzeg. Át volt bezteg át ember. Betteg derék
katona vált beliSle. Betteg lett jelet tanárunk. 2) Néha
félelmet, fenyegetést, váratlant jelent Nojsten jaj
lett nekünk. Nojsten megadja át nekünk. Nojtten csak
gyere háta. Megfordítva itten no v. hiszen no, hasonlólag bizonyít de az ellentét mellékfogalmával.
„Hiszen no, csendes este van, nincs semmi szél."
Csokonai.
E szó öszve van téve a távolodást, különösen itt az
időtávolságot jelentő no, és a bizonyító isten v. hitten szókból, mely ismét rokon a bit, bitony, beteg
szókkal; s mennyiben erős bizonyítást jelent, hasonló
hozzá az elavult ita.
—NŐK, —NŐK, névképző; pl. baj-nők, ál-nok,
fegyver-ónk; hangokban egyezik -ánk, -énk képzővel;
a persában: nak, pl. sad-nak, vid-or, tahir-nak, mérg-es; gajib-nak, gyalázat-os (Beregszászi). L. Élőbeszéd 145, 146. 1.
54
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—NÓL, vékonyhangon n8l névrag, pl. pap-nól,
metter-nöl, ám. papáktól, mesterektől, 1. —NI névrag.
NOLÁNA, fn. tt nolánát, tb. nőidnek. Növénynem az öthímeaek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje három hasába, hasábjai szélesek; bokrétája
harangforma; magva öt; anyaszara a magvak közöl
nő; bibéje gombos. (Nolana, a latin ,nola' szótól
mely csengetyüt jelent). Faja: tyúkOrSm nolána, mert
a tyúkok nagyon szeretik, szára lecsepült (Nolana
prostrata).
NOLC8Ó, fala Turócz m.; helyr. Noletó-ra,
—n, — ról.
NO MOST, 1. NO alatt
NÓRANY, (nór-any) fa. tt. nórany-t, tb. —ok.
Igen ritka s kevéssé ismeretes könnyű fém, mely
rendesen a jáczany (circonium) kíséretében jön elé,
» minthogy nórhoni (norvégiai) ásványokban fedeztetett fel, latinni norium, magyarul nórany nevet kapott (Török József tr.).
NÓBÁP, falu Veszprém m.; helyr. Nóráp-ra,
—ön, —ról.
NOBSINCZ, fala Vas m.; helyr. Nortinc+ra,
—ön, —ról.
NOS, (no-s) indulatszó. Öszve van téve a biztató vagy sürgető no, és a kapcsoló ét t szócskákból,
mintha volna no és. Nőt mit láttál, ám. no és (azután) mit láttál? Nőt mi tSrténtf V. ö. NO.
NOSZA, (no-sza) indalatszó, mely a buzdító,
ösztönző no szónak nyomatékosabb módosítása, t. L
a ,sza' nem egyéb, mint a parancsoló módhoz járulni
szokott ste tea, pl. jertte, adtom, hotdtea, még pedig
3-dik személynél is, mint adja tta, fogja tta, s a régieknél egyebütt is; miből megtetszik, hogy az nem
,te' módosulata, mint közönségesen tartják. V. ö.
SZA, SZE. E szerint a nosza mintegy igealakot ölt,
s ám. mozdulj, vagy mozduljon ön, vagy mozduljunk, mozduljatok. Ilyenek a haj t hop l ne t indulatszókból eredt hajtta t kopttá l netté l továbbá az uttu,
azaz u-sta. (Az ósdi v. tttdi már inkább csak ám. őste az oson igének, öt gyökéből, s az elrontott ittkwrdi
eredetileg inkódj-te, v. Mcolódj-te). Használtatik erélyesebb biztatás, és ösztönzés gyanánt Notta rajta
legények! Notta utána t Notta no t Notta f élre a búval I Notza vigadjunk t Gömörben: notti, hol általában a tta v. tte, MI alakban hannáltatik, pl. hallja
ati, mondja tti. (A világért sem a német ,Sie*).
NOSZALY 1. NOSZOLLY.
NOSZÁT, falu Kraszna m.; helyr. Nouát-on,
—rá, —ról.
NOSZI1. NOSZA.
NOSZÍT, NOSZTT, (no-sza-ít), áth. m. nostüott, pár. —t, htn. —m v. an». E biztató szóval: nona l
valakit bizonyos tettre ösztönöz, buzdít Bókon hozzá
az u u így okból származó, s kutyabuzdító-uwtt, és a
haj haj /gyökből eredőtoywoí, s az « tt gyöküits, (ü-öz).
NOSZÍTÁS, NOSZÍTÁS, (no-sza-ít-ás) fn. tt.
notftíát-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Biztatás, buzdítás, ösztönzés, sürgetés ezen indulatszó által: nona l

NOSZKOVA l. NUSZKOVA.
NOSZLOP, falu Veszprém m.; helyr. Nottlopra, —ön, —ról.
NOSZOGAT, (no-sza-og-at), gyak. áth, m. noetogat-tam, —tál, —ott, pár. nottogatt. Gyakori notta! kiáltással sürget, ösztönöz, buzdít valakit. E
szóban a közép a hang kimarad, mi a hangzóval végződő toszok előtt néha megtörténik, ha gyakorlatot
képző járul hozzájok, pl. tinta, titttogat. V. ö.
NOSZA.
NOSZOGATÁS, (no-sza-og-at-ás) fn. tt nottogatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori notta szó
által történő biztatás, buzdítás.
NOSZOL, (no-sza-ol) m. nostol-t; NOSZOLÁS,
(no-sza-ol-ás), tt nostolás-t, tb. —ok, 1. NOSZÍT,
NOSZÍTÁS.
NOSZOLLY, erdélyi falu Doboka m,; helyr.
NowMyba, —bán, —W. Máskép: Nattoly, Nottaly.
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NOSZPOLYA, 1. NASZPOLYA.
NOSZTÁNY, puszta Tolna m.; helyr. Notttányba, —bon, —161.
NOSZVAJ, falu Borsod m.; helyr. Nottvaj-ba,
—bán, —ból.
NÓTA, (latinból kölcsönzött) fa. tt nóía-L
í) Szokottabban a hangoknak zeneszerű folyama, mely
bizonyos egészet képez. Különösen az emberi hangra
vonatkozólag oly zeneszerű hangzat, melynek lejtései szerént énekelni szokás, mit máskép ujabban dalíam-nak neveztek. Víg, ttomorí, komoly nóta. Valamely népdalra nótát tteretni. Új dalt régi, ismert nótára énekelni. A nótát már tudom, de a dal ttOvegti
nem. Oly itméretet nóta, hogy már a gyermekek w fittyoWe át vtctán. Valamely -nótát hegedűn eVnSfni, töngorán verni, furulyán fájni. Stomorá a magyar nóta.
Minden éneknek van nótája. Egy nótát fáj. Ctak a
régi nótát fújja. (Km.). 2) Hangjegyek, melyek ás illető zenemüvet alkotó hangok lejtéseit, módosításait,
mérsékletét stb. mutatják; L KÓTA.
—NŐTT, (ni-ott), névrag, a palócz tájnyelven,
ám. nál, nél, pL Antal-nott, pop-nott, L NI névrag
alatt
NOVA, falu Szála m.; helyr. Nová-ra, —n,
—ról.
NOVAJ, falu Borsod m.; ALSÓ—, FELSŐ-,
faluk Abauj m.; helyr. Novaj-ba, —bán, —ból.
NOVAK, falu Nyitra, puszta Pozsony nu;
MÁTRA—, falu Nógrád m.; helyr. Novák-ra, —ön,
—ról.
NOVAKOVECZ, falu Szála m.; helyr. Novalcovect-re, —én, —rSl.
NOVÁLY, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Nocályba, —bon, —ból.
NOVELLA, (latin eredetű, novut [ám. űj] szótól) fa. tt novellát. 1) Költői kisebbszerB elbeszélés
neme, mely nem annyira a tárgynak fontossága, mint
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meglepő újdonsága, vagy kalandszerfisége átal érde- 2) Mondatik elvont dolgok szaporodásáról. Nő a jökel, s főleg nemi időtöltő mulattatás a czélja. 2) Je- vedelem, át elégaletlenek ttáma. Tapattlalátai, itmélent altalán újdonságot, és 3) különösebben újabb retei nőnek. Tavattttal a napok, öttttel át éjek nőnek.
törvényrendeleteket; így neveztettek különösen JusIgekötőkkel: benő, mely őnhatólag és áthatólag használtatik, pL benőtt a feje lágya. Át utakat
tínián újabb törvényei.
NOVEMBER, (latin eredetű, jelentése a régi benőtte a gát. Kinő, bizonyos téren kivfil, vagy túl
római naptár szerint: kilenczedhó), fn. tt. novembert, terjed, pl. át indát növények kinőnek át útfélre. A fa
tb. —,ék, harm. azr. —e. A. polgári évnek tizene- ágai kinőttek a kertiéten. Néha ám. hibásan, ferdén
gyedik hava, mely harminca napból áll. Régi nap- nő. Némely gyermekek hibás ttokátu testtartás által
tári névvel: Szent Andrát hava, újabban kezdett fel- kinőnek. — Óttvenő, midőn két vagy több életszerves
osztás szerint: őaeutó, vagy túenegyedhé vagy vég- test öszveragad, vagy egymásba tekerődzik. RánŐ,
vagyis oly nagyra nő, mint egy valaki más. Fiaim
előtti M.
már mind rám nőttek.
NOVERGA, mn. tt. novergát. Székely tájszólás
Ez igének gyöke lenne azon nO v. félzárt ajakszerint jelent együgyttt Ugyan a székelyeknél hakal ejtett né, melyben alapfogalom a magasodás,
sonló értelműek : ergója, gendeboja. Mint népies
mellékfogalom pedig a terjedés, szaporodás. Innen
gúnynevekről fóltehetni, hogy eredeti magyarok, de
vannak a növel, nevel, növendék, nevendék, nő né vál-.
épen, mint gúnynevek, valószínűleg a nép szájában
tozatok, 1. NE elvont gyökelem. Alakjára ezen egyelveszték ősi alakjokat s így homályosakká lőnek,
szerű igék osztályába tartozik: lő, sző, fő, ó, ró, vi,
talán öszvetétel no-ergója szókból, így keletkeztek a
hl, itt, nyi, nyő, jő, melyek eredeti alakban valószíhóbolygó szóból a magukban értheüen hőbölygő, hönűleg mind rövidek voltak: lő, ttS, f ő , o, ró, vi, ki,
börgö, hődön, hóbortos, hóbortot változatok.
tti, nyi, nyö, jS, valamint világosan rövidek a te, ve,
NOVOSZELLO, falu Bács m.; helyr. Novomel- le, vi, hi, a tett, vett, lett, vitt, hitt származott igékló-ra, —n, —«W.
ben ; de ezeknek félmúltjaik: te-v-ék, ve-v-ék, le-v-ék,
NOZDROVICZ, falu Trencsín m. helyr. Nos- vi-v ék,hi-v-ék, t. i. a v csak széphangzati középragasz
droviet-ra, —ön, —ról.
lévén bennök; és épen e hasonlat szerént ragoztatnak
NŐ,(1) (rokon vele a szanszkrit moh, mely szintén amazok i»: iS-v-ék, szö-v-ék, fö-v-ék, o-v-ék, ro-v-ék,
ám. nő); önh. növök, nőst, növünk, nőtök, nőnek ; első vi-v-ék, hi-v-ék, tti-v-ék, nyi-v-ék, nyO-v-ék, jS-v-ék;
múlt: növék; második múlt: nb'tt; jövő : növend; hasonlóan amazokból lesz: tevés, vevét, levét, vivét,
pár. nőj. 1) Szoros ért. valamely életszerves test be- hívét; e épen így emezekből: lövés, növés, fövét,
lülről kifelé, mintegy önmagából magasodó vagy óvás, rovat, vívás, hivat, szívás, nyivát, nySvét, jövet
szétterjedő irányban nagyobbodik. Midőn a növé- stb. stb.
NŐ, (2), fh. tt nő-t, tb. —*, személyragozva:
nyekről vagy állatokról egyszerűen mondjuk, hogy
nőnek, rendesen a fölfelé emelkedő terjedelmet ért- nőm, nőd, nője, v. nejem, nejed, neje. Kicsinyezve:
jük alatta, némi kivétellel. Nőnek áfák. Kő a fű, a nőcske, Vörösmartynál eléjön nőké is: szellemi nőké.
gabona, a virág. Nőnek a barmok. Nőnek a gyerme- 1) Széles ért személy, ki nem a férfinemhez tartozik,
ket. Nagyra, magasra nőni. Lattan nőni. 2) Szélesb korbeli, életviszony!, és rangbeli tekintet nélkül. Nőt
ért. a növényi vagy állati test terjedelme mindenféle szilit, nem fiút. Nőgyermekei nincsenek. Ugyan derék
irányban nagyobbodik. A fénynek magáira, a (Vigyek nő, nem tudom lány-e vagy már férjnél van. Úri nő,
vastagra ét terepélyetre nőnek. A kígyó hotttura nS. polgár nő, pór nő. Fiatal, koros, vén nő. Nőkkel tárUgyanazt mondhatni a növények és állatok egyes ré- talkodni. Nők iránt lovaglásán viselni magát. Ezen
szeiről. NÖnek a fák tarjait levelei, gyümölcsei. Né- új alkotása szókban : úrnő, dehtő, a nemesebb értelmely gumókból ét gyökerekből évenkiat új marok nő- mű asszonyság helyett áll. 2) Szorosb ért. oly más
nek. Át embernek nő a háta, haja, bajutta, ttakála, nembeli személy, kinek férje van vagy volt, első esetkörme. A szarvasnak ét ökörnek starvai, a ráknak ollói ben különösen : feleség.
nőnek. Alapfogalomra nézve rokon hozzá a terem,
„S ha tettdús életed
csakhogy ebben azonfelül ás eredet s a nagyító vagy
Zajában ebiémúl az égi szó, •
eléállító erS mellékfogalma is foglaltatik, miért terE gyönge nő tisztább lelkülete,
mettlem többet jelent, mint növettteni; & terem magáAz érdekek mocskától távolabb,
ban foglalja az illető testnek egész kifejlődését első
Meghallja azt, és sziverén keresztül,
eredetétől fogva, a nS pedig a megfogant életnek
Költészetté fog és dallá szűrődni."
csak fejlődését jelenti. A latin és német mindketMadách Imre. (Az ember Tragoediája).
tőre egy szót használ, cretcü, wOchit. V. ö. TEREM.
„Legszebb pedig a nő piros szerelemmel."
Átv. ért 1) akármiféle életszervetlen testnek terjeArany J. (Buda halála).
delme bizonyos hozzájáruló részek által nagyobbodik. NS a vít, midőn árad. Nő a hold, midőn sötét Ez értelem van különösen a tagadó nőtelen szóban,
tányérán a fény tovább-tovább terjed. Nőnek a ttél- mely oly férfit jelent, kinek felesége nincsen, továbhordta bucskák, a* árvit által megtorlóit zátonyok. bá : nős, nősül., szókban, melyek mind feleségre vo-
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natkoznak. Az illető férjnek nevére! szokottabbab
né (=» neje) alakban tétetik őszre: Nagyné, Kováétné, Farkamé, bíróné, ispánné, jegytüné, papné, » ám.
az illető férjnek (Nagynak stb.) neje rágj felesége.
Szabatosság végett is, de azért is, mert né = neje,
felesége,nő pedig általános értelemben (mintáz 1. alatt)
rétethetik, különbséget kell tenni pl. királyné és Wrálynö között; amaz a király felesége, emez nőszemély királyi hatalommal, pl. jelenleg az angol és
spanyol királynők, kik nem férjeik után neveztetnek
így. A régi némber (ám. nőember) hasonlóságára helyesebb volna agyán nökirály, azonban a nyelvszokás
egy-két kivétellel, mint nSfegyenct, nössemély, ezen
öszretételt eddig még nem kedvelte meg. A Tatrosi
codexben is atstonybarát ám. a mai barátnő. Hasonló
különböztetésnek van helye a grófnS és grófné, bárónő
és báróné, stakácsné és tzakáctnS s több számtalanok
között Mint ni képző vagy összetétel a ragokat nem
mint öszretett, hanem mint képzett szó részi fel
hangrend szerint, pl. Királynénak, Nagynénak, Nagynéval, Nagynéhot, nem: királynénk, Nagynéne& stb.
Mai divat szerént így ragozzuk a húsvétot is, régiesen
húsvétét. Ellenben királynőnek, grófnőne*, bárónőne*
stb. 3) A székelyeknél Cserey Elek szerént jelent
különösen menyasszonyt, újasszonyt. 4) Átr. alkalmaztatik egyéb állatokra is, mint a hím nemnek ellentéte, csakkogy ezekre nézve inkább a belőle származott nőstény divatozik. V. ö. NŐSTÉNY. 5) Növénytanban a növénynek azon lényeges része, melyből a termés vagy gyümölcs lesz (pistillum, némelyeknél : nScte, Gönczy Pálnál: terme), melynek
rendszerént ismét három része van : a magtat (Gönczynél: maghon), az anyattár (Qönczynél: bibeszár),
és a bibe; továbbá jelenti némely növényeknél azon
szart, melyen a nőrészek elkülönítve vannak a hímrészektől, pl. nökender ám. magvas, hímkender ám.
virágos kender.
Ezen értelmekből kitetszik, hogy a nS főnév
egy alapfogalom alá tartozik a no igével, mennyiben
mindkettőben alapfogalom az önmagából fejlődő szaporodás, terjeszkedés, nagyobbodáa. A nőnek, legyen
az ember vagy oktalan állat, vagy növény, életszervi
rendeltetése, hogy nemét közvetlenül szaporítsa, terjeszsze, tenyészsze, növeszsze. így a szanszkrit
' mohi (asszony, nő), világosan a moh (nő) gyökből
eredett E szerint a ,nő* főnév nem más, mint cselekvőleg értett igenév nOvS v. ne-8, épen úgy, mint a vő
ám. vevő, a híí ám. hivő. — Rokonságban van vele
a sfnai níít (femina; filia); továbbá megfordítva a
német «n,<pl. a HUndin, Gtirtnerin, Schneiderin szókban ; a finn nainen ám. férjhez mehető nő, ettől:
nain, nőszök, feleséget veszek (Fábián István).
Különbség van a nü, hölgy és atstony szók között Nő, mint föntebb eléadatott, általában is értethetik, tekintet nélkül a házassági viszonyra; hölgy
leginkább előkelő személyeknél, különösen szintén
ily általános értelemben vétetik; régre asszony, kiváltképen házas nőről mondatik, kivévén némely ösz-
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vetételeket, milyen pl. kisasszony, mely előkelő CMládbeli, de még férjhez nem ment nőszemélyt jelent,
OMtonyember, mely alatt általában nőnembe!! személyt értünk.
NŐALAK, (nő-alak) ősz. fn. Nőt ábrázoló tatáét vagy kép vagy szobor. Olyan alak, milyen a nőké.
NŐBARÁT, (nő-barát) ősz. fn. 1) Ki a nők irányában különös vonzalommal viseltetik, ki velők társalogni szeret, stb. 2) Megfordítva barátnő helyett
Van férfibanltom és nöbarátom.
NÖBARÁTSÁG, (nő-barátság) ősz. fn. Nővel
kötött baráti viszony. V. ö. BARÁTSÁG.
NŐBECSÜLET,(nő-becsfilet)l. NÖTISZTELET.
NŐC8ELED, (nő-cseléd) ősz. fn. Házi szolgálati minőségben álló nőszemély.
NŐCSELÉDSÉG, (nő-cselédség) ősz. fn. N5cselédek öszvege bizonyos háztartásban, vagy helységben, vagy városban stb.
NŐCZE, (nő-cze) fn. tt noc*i-t. L. NŐ, 5).
NŐDÖGÉL, NŐDÖGEL, (nő-d-ög-el) gyak.
áth. m. nodögél-t. Lassan-lassan, nem hirtelen, de
folytonosan nő, felnő.
NOÉK, (nő-ék) ősz. fn. Általán mindenféle drágaságok, cziczomák, csecsebecsék, melyeket a nfik
szépítő, kellető, vonzó szerekfii magákra vééinek,
öltözékeikre alkalmaznak, pl. gyöngyök, hajtfik, karpereczek, fodrok, szalagok stb. Átv. ért lelki tulajdonság, mely a nőket mindenek fölött diszesíti. A
s»&t stemérem egyik legstebb nSék. V. ö. ÉK, (2).
NŐÉKESSÉG, 1. NOÉK.
NŐERÉNY, (nő-eníny) ősz. fn. Erény, mely
különösen a női kötelességek magasabb nemű tejesítésében áll, milyenek a szemérmesség, szelídség,
gyermekszeretet, férj iránti hűség stb.
NŐFÉLTÉS, (nő-féltés) ősz. fn. Nyugtalan aggódás neme, midőn valaki akár alapos okból, akár
alap nélkül s merő gyanúból attól fél, azon búsul,
attól tart, hogy neje hütelen lehet, hogy mások elcsábíthatják.
NŐFÉRTÉZŐ, (nő-fértéző) ősz. mn. és fn. Ki
tisztességes nőket, akár hajadonokat, akár fürjeseket
vagy özvegyeket nemi ösztönének kielégítésére erőszakosan használ.
NÖGYILKOS, (nő-gyilkos) ősz. fn. 1) Ki maga
nejét megöli. 2) Ki nőszemélyt öl általában. 3) Ellentéte a férfi nemen levő gyilkosnak, vagyis oly
gyilkos, ki nemére nézve nő, azaz fehénzemély,
gyilkosnő.
NŐGYILKOSSÁG, (nő-gyilkosság) ősz. fn. A
gyilkosságnak azon neme, midőn valamely férfi saját
feleségét öli meg. Szélesb ért akármily nőn elkövetett gyilkosság.
NŐHANG, (nő-hang) ősz. fn. A rendes férfihangnál vékonyabb és magasabb hang, milyen a nőszemélyeké. Némely férfinak nShangja van; ezt kappanhang-najt is nevezik.
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NÖHARISNYA, (nő-harisnya) ősz. fn. Harisnyaféle lábravaló, milyet a nők szoktak viselni. V.
ö. HARISNYA.
NÖHELY, (nő-hely) ősz. fh. Bizonyos köztereken, vagy körökben, vagy középületekben azon elválasztott hely, mely különösen a nők számara van
rendelve. Dyen némely templomokban a baloldal,
vagy nőkarzat
NŐHOZOMÁNY, (nő-hozomány) ősz. fn. Törvényünkben azon ingó vagy ingatlan vagyon, melyet
a menyasszony akár menyekző alkalmával, akár későbben is, szüleitől vagy másoktól is kapott, vagy
öröklött és férjéhez hozott (Allatára).
NŐHÜBÉR, (nő-hfi-bér) ősz. fn. Oly hübér,
melyet a nőkre, vagyis nőörökösökre át lehet szállítani, kfilönböztetésfil a férfihfibértől, melyet nő nem
örökölhet. V. ö. HÜBÉR.
'
NÖHÜSEG, (nő-hűség) ősz. fn. A nőnek, mint
házastársnak erénye, melynél fogva testtel és lélekkel folyvást és egyedül törvényes férjéhez ragaszkodik.
NŐI, (nő-i) mn. tt. noi-t, tb. —ék. Nőre vonatkozó, nőt illető, azzal viszonyban levő. Női gyöngédség, tstretet, tteKdtég. Női Mltég, erény. NSi gyüngetég, hiutág, bottal, irigység. V. ö. NŐ, (2).
NŐIES, (nő-i-es) mn. tt nSiet-t v. —ét, tb.
—ék. Nők tulajdonsága, vagy nők szokása szerént
való.
NŐIESEN, (nő-i-es-en), ih. Nők tulajdonsága,
nők szokása szerént.
NŐIESSÉG, (nő-i-es-ség) fn. tt nőiesség-ét. Női
talajdonság.
NŐIETLEN, (nő-i-et-len) mn. tt niOetlen-t, tb.
—ék. Nők tulajdonságával vagy szokásával ellenkező.
NŐINTÉZET, (nő-intézet) ősz. fn. Általán intézet, melyben nőszemélyek neveltetnek, oktattatnak,
ápoltatnak.
NŐIBÁS, (nő-irás) ősz. fn. Sajátságos jellegű
irás, milyen rendesen a nőké szokott lenni, kivált
kik ritkábban szoktak írni.
NŐJOG, (nő-jog) ősz. fa. 1) Jog, melyet a nő
férje irányában a házas élet czéljánál fogva bír. 2)
Azon jogok öszvege, melyek a polgári törvény szerint a nőt illetik, milyenek különösen az özvegyi
jogok.
—NÓK, L —NŐK.
NŐKALAP, (nő-kalap) ősz. fn. Kalap, milyet a
nővflág viselni szokott, mely, mint a férfiaké, sőt
még inkább, különféle alakú és módosítása.

NŐKAPOCS, (nő-kapocs) ősz. fn. L. NŐSTÉNYKAPOCS.
NŐKEBEL, (nő-kebel) 1. NÖSZIV.
NŐKELLEM, (nő-kellem) ősz. fn. Kellem,
mely különösen a nőt teszi kedvessé, tetszőssé, mely
tulajdonkép a nőnem sajátja, pl. gyöngéd, szelid
arczvonaaok, szerény magatartás. Testi és Ulki nSkeUemek.
l
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NŐKÓRSÁG, (nó-kórság) ősz. fh. Zabolátlan
indulat és vágy a nők iránt, akár a finomított, akár
a durva állatiság ösztönéből ered.
NŐKÓBSÁGOS, (nő-kórságos) ősz. mn. Ki a
nőnembe zabolátlanul, szinte bolondulásig szerelmes.
NŐL, (nő-öl) önh. m. nöl-t. Tájdivatos ige nő'
helyett
„Kicsin vagyok én,
Majd megnőlök én."
Népdal. (Erdélyi J. gyűjteménye).
L. NŐ ige.
•—NOL, vastaghangon nól, névrag a székely és
palócz tájnyelvben, némely különös esetben ám. tol,
tói. L. —NI alatt
NŐLAK, (nő-lak) ősz. fn. Általán a háznak
azon osztálya, mely különösen a házbeli nők, vagy
házi asszony tartózkodási helye. Ilyenek voltak a
régi hellének gynaeceumi, vagy ma is az előkelőbb
úri házaknál az úrnők lakosztályai. Nevezetesen a
keleti népeknél, hol még a soknejüség divatozik,
azon szorosan elzárt s gondosan őrizett lak a nők
számára, hová az illető úron kivül más férfinak, kivévén béreltnek, bemenni tilos. (Hárem).
NŐM, 1. NEM fa. és NEM tagadó ih.
NÖMÖS, tájdivatouan ám. nemes.
NÖMÖSKŐ, (nömös-kő) ősz. fn. A Góry-codexben ám. drágakő.
NŐNÉM, (nő-ném) ősz. fn. Azon nem, mely
nőkből áll, mely alá a nők tartoznak, ellentétül a
férfinemnek. A nőnemből ü váltak jelet hStSk, ét nevetelet írók. Átv. ért némely nyelvekben alkalmaztatík
szókra is, midőn általán azokat nő- v. Mm- v. kStnemüekre osztályozzák: pl. a latinban ezek: terra, árbor, domut, a nőnemhez tartoznak.
NŐNEMŰ, (nő-némtt) ősz. mn. Nőnemből való,
ahhoz tartozó. Nőnemű ttemélyek. Nőnemű főnevek.
V. ö. NŐNEM.
NŐNÉV, (nŐ-név) ősz. fn. Általán név, különösen keresztnév, melyet nőknek szokás adni; pl. Érztébet, Katalin, Mária, Sarolta.
NŐNEVELÉS v. —NEVELTETÉS, (nő-nevelés v. —neveltetés) Ősz. fn. Nőgyermekek nevelése
akár családi körben, akár valamely intézetben. V. ö.
NEVELÉS.
NŐORSZÁGLÁS, (nő-országlás) ősz. fn. Országlás, midőn valamely nő fejedelmi czimmel, pl. mint
császár, király, uralkodik. Nagy-Britanniában jelennennöorsságlásvan. Továbbá, midőn valamely ország
kormányában a nők döntő befolyást gyakorolnak.
NŐORZÁS, (nő-orzás) ősz. fn. 1. NŐRABLÁS.
NÖPIPERE, (nő-pipere) ősz. f n. Pipere, cziczoma, milyenekkel a nők díszítik, éke sitik, crifrázzák
öltönyeiket, különösen válogatottabb nemű divatozik kék, nőék. V. ö. PIPERE.
NŐRABLÁS, (nő-rablás) ősz. fn. Az emberrablásnak azon neme, midőn valamely férfi, vagy nő is,
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valamely nftssemélyt erőszakosan elragad, rendesen yek nem a hímnemhez tartoznak. NSttény ét Mm
a férfi ösztön kielégítése végett, vagy, ahol lehetséges, kOtStt való Wönbtég. 2) Átv. ért a növényekre nézve L
NŐ, fa. 2) Mint melléknév általán minden emlős állatra
kereskedelmi czélból.
NŐRABLÓ, (nő-rabló) ősz. fa. Személy, illető- alkalmazható, kivált azokra, melyeknek nemet jeleg férfi, ki nőt vagy nőket rabol. V. ő. NŐRABLÁS. .entő különös nevök nincsen, pl. nőstény bárány, n6Vtény nyíl, nSttény tokló, nőttem/ macska, nSttény orotNÖRAGADÁS, (nő-ragadás) 1. NŐRABLÁS.
NÖRÁK, (nő-rák) ősz. fa. Nőnemű rák, mely- án; ellenben a nőstény ló inkább kaneta ; a nőstény
tutya: ttuka; a nőstény szarvas és némely más szárnek ikrái vannak.
vasmarha : tehén; a sörtés: eme, emte vagy magló. A
NŐRÉSZ, (nő-rész) ősz. fa. 1. ASSZONYILmadarak több nemeinél a nőstény inkább jércte; de
LETMÉNY.
a verebet talán azért, mivel igen szeret nőszni, renNŐRÍM, (nő-rím) ősz. fa. Rím, midőn két versdesen nősténynek nevezik, valamint hímét a nagyobb
sor két végszótagjai hasonló hangzatnak, melyek kö- bujaságra mutató kan névvel illetik. Az emberi nőzöl az előbbi hoszszu, az utóbbi rövid mértékű, pl. nem csak népies .és tréfás gúny-nyelven: nötténynép
jára, fára, ága, vágó, égé, vége, tépe, képe. Ellentéte:
vagy nStténytter.
férfirím, midőn csak az utósó szótagok egyeznek és
Hogy e szónak gyöke a rokon jelentésű nő, abhoszszak, pl. kiás, folyat, kacsint, tekint. A német
nyelvben ez utóbbi csak egytagú szókra alkal- ban kétség nem lehet Kiképzett alakjára nézve leginkább hasonló a jövötény és növStény szókhoz, memazható. V. ö. RÍM.
NÖRINCZ, tájdivatosan, különösebben a széke- lyek törzsökéi eredeti alakban a jöved és növed önható igék, s lett belőlük jövedény, növedény, rokon
lyeknél ám. Lőrincz; 1. ezt
hangváltozattal jSvötény, növő tény. E hasonlat szerint
NÖRUHA, (nő-ruha) ősz. fa. Sajátnemü szabású a nSttény törzsöké lehetett nőiesd vagy nösd, mint
ruha, milyet a nők szoktak viselni, mely jobbára kel- et-d, ket-d, ol-d, tol-d, s a nőstény ám. nőiesedő, nStdS,
méjére nézve iá különbözik a férfiak viseletétől.
s még ny képzővel nötödény, nosdény, vagyis oly nőies
NŐS, (nő-ös) mn. tt nSt-t v. — ét, tb. — ék. alany, mely az állati növést, szaporodást közvetlenül
Férfi, kinek törvényes felesége van; népies nyelven
előmozdítja. A hímállatok nevei közöl alakra hasonhátat, ámbár ez szélesebb értelmű, mert a nőre is lónak látszik hozzá: ártány (= ortány), mely jelent
mint feleségre illik. Nős ember, férfittemély. NSt pa- kandisznót, heréit állapotban. Némelyek szerint *8pok, katonák. V. ö. NŐ, fa.
'ösztön módosulata.
NŐSÍT, NŐSÍT, (nő-ős-ít) áth. m. nőstí-étt, pár
NŐSTÉNYÁLLAT, (nőstény-állat) ősz. fa. Ne—t, htn. —ni v. ént. Nőssé tesz, megházasít valakit mi különbség szerént valamely állatnak azon faja,
Át apák ét anyák tzerelik nősíteni fiaikat.
mely anyai minőséggel bir, mely közvetlen a szapoNŐSÍTÉS, NÖSITÉS, (nő-ös-ít-és) fa. tt liStí- rítást eszközli, amely tehát szülni, elleni, fiadzani,
tét-t. tb. —ék, harm. szr; —e. Cselekvés, mely álta vagy a madaraknál tojni szokott
valakit nőssé tesznek, házasítás.
NŐSTÉNYKAPOCS, (nőstény-kapocs) ősz. fn.
NÖSÖZVEGY, (nös-özvcgy) ősz. fa. Diószegi
Karikaforma füles kapocs, melybe az úgynevezett
Fűvészkönyve nősözvegy seregnek nevezi, melyben kankapocs görbéje belemegy.
vagy ugyanazon tövön egyik virág nős (1. NÖSVINŐSTÉNYVIRÁG, (nőstény-virág) ősz. fa. DióRÁG), a másik csupa hím vagy csupa nőstény, (meszegi
Ffivészkönyve nőstényvirágnak azt nevezi, melylyeket egy szóval ozvegy-nek mondhatunk) ; vagy kü
ben
csak
anya van hím nélkül (Flos foemineus);
lön tövön egyik tő nősvirágokat, a másik tő vagy
csupa hím vagy csupa nőstényvirágokat hoz; milyenek máskép: anyavirág.
NŐSÜL, NŐSÜL, (nő-ös-ül) önh. m. HÖtU-i.
a táítpa, juhar, korit. (Polygamia). A nevezet e kétNőssé leszen, házasságra lép valamely nővel. Társalféle virágtermésről (nős és özvegy) vétetett
NÖSPÁRAZNA, (nős-parázna) ősz. mn. és fa gási nyelvben tisztább értelmű kifejezés, mint a kétes
Feleségéé férfi, házas ember, ki idegen nővel nemi- nőstik, mely elhalást is jelent
leg közösül, s mint mondani szokás, házasságtöréat
NÖSÜLÉS, NŐSÜLÉS, (nő-ős-fil-és) fii. tt «*követ el; házasságtörő férfi.
sillés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Házasodás, feleeéNŐSPARÁZNASÁG, (nős-paráznaság) ősz. fa gesedés. V. ő. NŐSÜL.
Házasságtörés, melyet feleséges férfi követ el.
NÖSVIRÁG, (nős-virág) ősz. fh. Diószegi FaNOSSÉG, (nő-ös-ség) fa. tt nöttég-ét, harm vészkönyve e nevezetet a növénytanban azon virágról
szr. —e. Állapot vagy tulajdonság, midőn valamely használja, melyben hím is van, anya is. (Flos herférfi bizonyos nővel szoros házassági viszonyban van maphroditns).
vagy arra lekötelezte magát Ellentétei: nöüentég, le
NŐSZ, (nö-ösz), 1. NŐSZIK. Valószínű, hogy
génytég; özvegység.
létezett hajdan nőst ige és fa. mint van halott, vaNŐSTÉNY, fa. tt nőstény-t, tb. —ék, harm dast, rákász, madarait, melyek igék és nevek. E szeszr. —e. 1) Általános nevezete azon állatoknak, me rént a nőst mint ige önható erővel bir, s ám. nő után
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jár, nőt keres; a nStz főnév pedig ám. nő után járó,
nőt kereső személj, a ebből keletkezett hangváltozattal a nátz, melyről bővebben 1. NÁSZ.
NÖSZÁR, (nő-szár) ősz. fn. Növénytani ért. némely virágokban kis száracaka, mely a magzat tetejéből nő ki (stylus). Máskép : anyásnál v. anyastár,
v. bibetxár. V. ö. NŐ, (2). Ennek tetején van a bibe v.
porfogó.
NŐSZDÜH, (nősz-dOh) ősz. fn. A nemi ösztön
kielégítésére törekvő zabolátlan indulat a férfiban,
mely kóros jelenségekkel, s mintegy dfihvel szokott
párosulni. Alkalmazható kifejezés más hímnemü állatokra is.
NŐSZEMÉLY, (nő-személy) ősz. fn. Általán,
akármily kora és állapota nő, némber, fehérszemély.
NŐSZEMELYZET, (nő-személyzet) ősz. fn. Nőszemélyek őszvege bizonyos körben, pl. valamely
színháznál.
NŐSZEREP, (nő-szerep) ősz. fn. Szerep, mely
nőt ábrázol, s melyet nő szokott vinni.
NŐSZES, (nö-ösz-és) fn. tt nSszét-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) Valamely nőnek feleségül, házastársai vevése. Könnyebb a nottés, mint a kétster fűtés.
(Km.). Őszvetéve: mtgntittét, Vttvenösfés. Szokottabban: nottiUs. 2) Különösen, férfi elhalása valamely
nővel, akár házastársa, akár nem. V. ö. NŐSZIK.
NÖSZESZELY, (nő-szeszély) ősz. fn. Szeszély,
mely különösen némely női kedély változásaiból, vágyaiból ered. V. ö. SZESZÉLY.
NŐSZIK, (nő-ösz-ik) k. ín. non-tem, —tél,
—Ott. 1) Valamely nőt kerülget, atána jár, hogy házasságra megnyerje; máskép régiesen: hosöl, mely
valószínűleg a tölgy szóval van gyökrokonságban.
Ide tartozik a mély hanga nátz is. V. ö. NÁSZ. 2)
Különösen ám. valamely nővel házasaágra lép. „Sinyei
uram izene az nttról, hogy megfogassam, mert. ott fen
felesége vagyon, itt is meg akar nőszni. (Levél 1558róL Szalay Ágoston 400 m. 1.). 8) Valamely nővel
elhal, honnan a nostét Molnár A. és Calepinns szerint
jelent elhalást is. Ily jelentése van Apáti Ferencz
feddő énekében: Diákok (ti) elmentek, leányokat nézték. Stégyentéggel nStzt&c. Szabatosb külőnböztetés
végett, midőn ám. házasodik, feleséget vesz, helyesebben : nősül. Ellenben nösxik tisztességesebb kifejezése azon fogalomnak, mely elháláet jelent, más
egyéb aljas és pajkos, erre vonatkozó igék helyett.
NŐSZINGER, (nősz-inger) ősz. fn. Nemi ősztön,
mely a hímállatot, különösen férfi személyt nővel
való közösülésre indítja. V. ö. NŐSZDÜH.
NŐSZIROM, (nő-szirom) ősz. fn. Növénynem a
béromhímesek seregéből és egyanyások rendéből; bokrétája a magzat fölött hat szirma, tövön öszvenőtt,
hárma feláll, hárma lekonyult; anyaszára igen rövid;
bibéje három nagy, széles sziromformája és színű,
honnan a neve. Vannak Mhajló és kopott azinnu
fajai (író.)

NÖSZÍV, (nő-szív) ősz. fa. Átv. ért. női kedély,
női gyöngédség, mely a női nemesebb, mind' lelki,
mind érzéki vágyó tehetséget rejti magában.
NŐSZOBA, (nő-szoba) ősz. fn. Különös szoba,
valamely családhoz tartozó nő vagy nők számára.
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NŐSZŐ, (nő-ösz-ő) mn. tt. nbtzö-t. Aki nősz
vagy nőszik. Nöizo legények. Ntiízö legény nem kíméli
a költséget. (Km.). NSszton nSszS vén menyecske. (Faludi.).

NŐSZŐFÜ, (nőszö-fü) 1. KOSBOR.
NÖSZTEHETETLEN v. —TEHETLEN, (nösztehet[et]len) ősz. mn. Aki bármely testi hiba miatt a
nemi közösülésre nem képes.
NÖSZTEHETETLENSÉG v. — TEHETLENSÉG, (nősz-tehet[et]lenség) ősz. fn. Állapot, midőn
valaki nőaztehetetlen.
NÖSZTET, (nő-ösz-tet) miv. m. nStttet-tem,
—tél, —itt, pár. nStttess. L. HÁZASÍT.
NŐSZÜL, NŐSZÜL, (nő-ösz-ül) önb. m. —t.
Feleséget vesz. Helyesebben: nősül.
NÖSZÜLÉS, NŐSZÜLES, (nő-ősz-ttl-és) fn. tt.
notsUlés-t, tb. —ék, harjn. szr. —e. Cselekvés, midőn
valaki feleséget vesz. Helyesebben: nösülés.
NŐSZÜLŐASZSZONY, (nőszülő-aszszony) ősz*
fh. 1. NÁSZASZSZONY, NÁSZOLÓASZSZONY.
NYOSZOLYÓASZSZONY.
NÖSZVÁGY, (nősz-vágy) 1. NÖSZINOER.
NÖTELEN, (nő-telen) mn. tt. nStelen-t, tb.
—ék. Kinek neje nincs, nem feleséges, nem házas,
milyenek az úgynevezett legények vagy özvegy férfiak. NStelen katonák, papok, tünetetek. Innen átv.
ért nőtelen élet. Határozóként ám. nőtelenül.
NŐTELENKORI, (nőtelen-kori) ősz. mn. Nőtelen korban történt vagy történő; nőtelen korból való.
Nötelenkori barátaim mind elhagytak.
NŐTELENSÉO, (nő-telen-ség) fn. tt. nütelentég-ét, harm. szr. —e. Nőtelen állapot, midőn a férfinak felesége nincsen. Különösen a római katholika
egyházban a papok és szerzetesek nőtelen állapota,
melynek nyomaira agyán már az első keresztény századokban találunk; de általános lekötelezéskép csak
hetedik Gergely pápa alapította meg.
NŐTELENÜL, (nő-te-len-ül) ih. Feleség nélkül, nőtelen állapotban. Nöíelenül élni, maradni,
meghalni.
NŐTERÉM, (nő-terém) ősz. fn. Különös terem,
kizárólag a nők számára, kényelmére.
NŐTERMET, (nő-termet) ősz. fn. Termet, milyen a szabályos alkotása nőké szokott lenni.
NŐTESTVER, (nő-testvér) ősz. fn. Nőnemen
levő testvér, ki, ha nálunk idősebb, néne, ha fiatalabb,
Mg a neve. Midőn egyről van szó, szabatosabb anAi
és húg. HA általán szólunk, a nőtestvér áll helyén.
Notettvéreim dtUaitak, ét pedig néném Stégedre, húgom Debreczenbe. Rövidebben: nővér, mi a magyar
nyelvszokással pem ellenkezik, mert a magyar, kit
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egyébiránt a külső szervek vagy a) táplálatiak, ú. m.
a gyöktönt és levelek; vagy b) ttaportíék, ú. m. a
rOgy, hojmo, gumó (v. ctuctor), leneteké ; c) nemtSk a
virág és gytímölct. B) BeltS szervek a) tudományos
nyelven a kéreg (cortez, Rinde), b) a hánct (liber,
Bast), c) a ttiáct (albnrnum, Splint), d) a geat (Kgnum, Holz), e) a bél, (Medállá, Mark). Nem lényeges
NŐTLEN; NŐTLENSÉG; NŐTLENÜL, 1. NŐ- szervek a) a 'gyámok v. tárnáitok (falcra v. fnlcimenta), mint a káét (cyrrhus), butyka (ampulla), kaTELÉN; NÖTELENSÉG; NÖTELENÜL.
pott (alligátor); b) a fegyverek (arma) szórós részek,
NÖTOPAN, v. —TOPÁNRA, (nő-topán vagy
mint tfulank (aculeus), tfw»(spina), tolláu v.soffta
topánka) ősz. fa. Kartaszára czipőféle lábbeli, milyet
(arista); c) öUStékek, a hám nyúlványai, mint a fanok
a nők viselnek, különböztetésnl a férfitopán-tói.
v. teörVk (pili), térték (setae), bökScték (murices), miNŐVED, (nö-v-ed) önh. m. növed-tem, —tél, rigyek (glandalae), bibüvtók (verrncae), toldváxyok
—t. Azon származott {gél osztályába tartozik, me- (appendices) stb.
lyek élő igékből ed ad képző által alakulnak, mint
NÖVÉNYÁGY, (növény-ágy) ősz. fa. A kertéforr forrod, itt ittad, mer mered. Viszonyban van
szeknél, különösen elkészített főldszakasz, melyben
vele az átitató cselekvési! növettt. Értelme: folytonoa kikelt fiatal növényeket ápolgatják. A növényágysan nő, gyarapodó fejlődésben van. Egyébiránt noha
ból kiültetni a virágokot.
az ily képzőjfi igék száma igen nagy, helyette inkább
NÖVÉNYÁLLAT, (növény-állat) ősz. fn. Oly
az egyszerű nő van divatban. Származékai: nifvedék,
állatok neme, melyek szaporodásukra s növésökre
növedékeny.
és alkotásokra nézve sokban a növényekhez, táplálNÖVEDÉK, (nö-v-ed-ék) fa. tt. növedék-it. Ami
kozásokat és önkéntes mozgásokat illetőleg pedig az
növés által valamihez járul, növés általi szaporaság.
állatokhoz hasonlók, mint pl. a korallok és haÁtv. ért jelenthet másnemű szaporodást is, pl. népttbarczok.
tégi növedék.
NÖVÉNYBONCZOLÁS,(növény-bonczolás) ősz.
NŐVEDÉKENY, 1. NEVENDÉKÉNY.
fn. Növénytani működés, midőn valaki a növények
NÖVEKEDÉS, (nö-v-e-kéd-és) 1. NEVEKÉDÉS.
NÖVEKEDIK, (nö-v-e-kéd-ik) 1. NEVEKÉDIK.alkatrészeit külön-külön választja és vizsgálat alá
NÖVEKSZIK, (nö-v-ek-sz-ik) 1. NEVEKÉDIK. veszi.
NÖVÉNYCSEBÉP, (növény-cserép) ősz. fn.
NÖVEKVÉS, (nö-v-ek-v-és) 1. NEVEKÉDÉS.
Kellő földdel megtöltött cserépedény, melyben étó
NÖVEKVŐ, (nö-v-ek-v-ő) mn. tt növekvö-t. Ne- növényt tartanak, és táplálnak; továbbá akanniífle
vekedés által előhaladó, öregbedö.
cserép, mely a növények tenyésztésére hawnáltatik,
NÖVEL, (nö-v-el) 1. NEVELpl. melylylel a csirádzó spárgát letakarják.
NÖVELDE, (nö-v-el-de) fa. tt növeldé-t. NeNÖVÉNYÉLET, (növény-élet) ősz. fa. A növévelő hely, nevelő intézet
nyek sajátságos élete, mely növésben, nedvek beaziNÖVELÉS, (nö-v-el-és), 1. NEVELÉS.
NÖVELKÉDIK, (nö-v-el-kéd-ik), 1. NEVE- vásában és kipárotgásában, s tenyésző erőben áll,
szabad mozgás, és érzőképesség nélkül. Innen átv. érKÉDIK.
telemben, növényéletet élni, ám. növények módjára
NÖVENDÉK, (nö-v-end-ék)fa.1. NEVENDÉK.
létezni, enni, inni, alunni, mit sem tenni.
NÖVÉNY, NÖVÉNY, (nö-v-ény) fa. tt. növény-t,
NÖVÉNYENYV, (növény-enyv) ősz. fn. Növétb. —ék, harm. s*r. —e. Természetrajzi ért mindnyekből,
különösen gabonanemüekből készült enyvazon testek, melyek részint táplálásokra, részint szaféle
ragadós
anyag.
porításokra szükséges életszervekkel ellátvák, azonban
NÖVÉNYÉSZ, NÖVENYÉSZ, (1), (nö-v-ényönkéntes mozgások nincsen és érzéketlenek, s gyökerök által többnyire álló helyökhöz — talaphoz — ész) fn. tt. nüvényétz-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Nötapadnak, s ezekben különböznek lényegesen az ál- vények ismerésével foglalkodó természetbúvár, fiilatoktól. E nevezet alatt értetnek valamennyi fák, vész.
NÖVÉNYÉSZ, NÖVENYÉSZ, (2) (mint föncserjék, füvek, mohok, gombák stb. s öszvesen az
tebb)
önh. m. növenyétt-tem, —tű.,—itt. Növények
úgynevezett növényországot képezik. Hegyi, vitt, tearatföldi növények. Hideg, meleg égalji növények. A ismerésével foglalkodik, fflvészkedik.
NÖVÉNYFAJ, (növény-faj) ősz. fa. Olyan nönövényeket teregekre, nemekre, fajokra osttályomi. A
növény lényeges részei, vagyis szervei kétfélék: 1) vények egyike, melyek mind külső jellegeikre mind
elemiek, 2) ezekből östvtUttek. Az elemiek a) a tejtek belszerkezetökre nézve egymással megegyeznek;
v. sejtettek, b) az edények. Öszvetettek A) Kiütök; lég- ilyen faj minden egyes növény. V. ö. NÖVÉNYNEM.
NÖVÉNYGYŰJTEMÉNY , (növény-gyűjteleültö a Mm, mely a növény minden részét, a bibe kivételével, beborítja, a kéreg külső rétegén terülvén el, mény) ősz. fa. Széles ért. gyűjtemény, mindenfele
a honnan köznyelven ez is külső szervnek mondatik; növényekből. Különösen azon növények gyüjteméigen szeret, vagy kihez nagy szeretetből akar szólani, azt édet véré-nek nevezi.
NŐTINCS, fala Nógrád m.; helyr. Wtinct-re,
—én, —röl.
NŐTISZTELET, (nő-tisztelet) ősz. fa. Tisztesség, becsület, melyet a szírben, lélekben jeleskedő nők
iránt minden művelt ember nyilvánít
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nye, melyek a szoros ért. vett füvésztadomány tárgyai,
nevezetesen az orvosi füveké.
NÖVÉNYGYÜJTŐ, (növény-gyűjtő) ősz. fn.
Személy, ki akár tudományos czélból, akár szenvedélyi hajlamból, akár kereskedés végett növényeket
szed öszve.
NÖVÉNYHÁZ, (növény-ház) ősz. fa. Kertészek
melegháza, üvegháza, melyben az év hidegebb napjai alatt a növényeket tartogatják, táplálják, s illetőleg tenyésztik.
NÖVÉNYI, (nö-v-ény-i) mn. tt növényi-t, tb.
—ék. Növényre vonatkozó, azt illető, abból való.
Wvényi élet. Növényi sterekböl késettéit orvotság.
NÖVÉNYISKOLA, (növény-iskola) ősz. fa. Kfilömösen arra készített földterület, hogy benne fiatal
növényeket, nevezetesen csemetefákat termeszszenek,
s miután bizonyos nagyságra nőttek, más rendelt
helyre ültessék. A falusi tanodák mellett növényiskolákat állítani.
NÖVÉNYISME, (növény-isme) ősz. fa. Altalán
a növények ismerete; különösen a növények tudományos, rendszeres leírása.
NÖVÉNYISMERŐ, (növény-ismerő) ősz. fa. Személy, ki a növényeket bizonyos tudományi rendszer
nyomán seregek, rendek, nemek és fejők szerént meghatározni tudja.
NÖVÉNYRE, (nö-v-ény-ke) kicsiny, fa. tt nSvényké-t. Kisded növény.
NÖVÉNYKŐ, (növény-kő) ősz. fa. Kővé alakult
növény vagy növényrész.
NÖVENYKÖNYV, (növény-könyv) ősz. fa. 1)
Füvészek könyve, melynek levelei közé a szedett füveket becsiptetik, hogy megszáradván, növénygyűjtemény gyanánt szolgáljanak. 2) Oly könyv, melyben
mindenféle növények le vannak írva vagy rajzolva.
NÖVÉNYLEIBAS, (növény-le-irás) ősz. fa. A
növények ismertető jegyeinek elszámlálása, különösen, melyeknél fogva azokat bizonyos rendszer nyomán a növénytudósok seregekre, rendekre, nemekre
és fajokra osztályozva meghatározzák.
NÖVÉNYMÉREG, (növény-méreg) ősz. fa. Méreg, mely némely növényekben rejlik, különböztetésül az állati és ásványi méregtől. V. ö. MÉREG.
NÖVÉNYNEDV, (növény-nedv) ősz. fa. A növényekből kúzivárgó, kifolyó, kicsepegő, kifőzött, kisajtolt, kivont nedv, különösen, melyet gyógyszerül,
italul vagy festékül használnak.
NÖVÉNYNEM, (növény-nem) ősz. fa. Olyan
fogalom a növényeknél, mely alá virága részei s termései alkatában, s általán külső termete és belszerkezetében egymással megegyező növényfajokat foglalhatni egybe. Ilyen nemi fogalom pl. a negfü,
(dianthns); mely alá foglaltatnak a többek között
ezen fajok : criUagszegfü, (d. barbatus); barátszegfü,
(d. Carthusianorum) ; árvatstgfü, (d. diminitus) ; pompátfifgfü
(d. caryophyllus) stb. A nem, pl. szegfű,

mint fogalom magában nem létezik, hanem csak az
egyes fajokban, így az ,ember' fogalma sem létezik
önmagában, hanem csak az egyes személyekben.
NÖVÉNYNEMÜ, (növény-nemű) ősz. mn. Növények neméhez tartozó. Növénynemü testek. Továbbá ám. növényekhez hasonló, pl. habarcz.
NÖVÉNYNYÁL, (növény-nyál) ősz. fa. Némely
növényből, pl. a birsalma magvából, lenmagból stb.
víz által kihúzott nyálkás anyag (Pflanzenschleim).
NÖVÉNYOLAJ, (növény-olaj) ősz. fa. A növényekből vagy azok egyes részeiből, pl. magvaikból,
bogyóikból kivont olaj, különböztetésül az állati vagy
ásványi olajoktól.
NÖVÉNYORSZÁG, (növény-orsság) ősz. fa. A
növények mindensége, mennyiben az állati és ásványi
testektől elválasztva külön egészet tesznek, s a szaktudósok által bizonyos törvények szerint elrendeztetnek.
NÖVÉNYREND, (növény-rend) ősz. fa. L. NÖVÉNYSEREG alatt. ,
NÖVÉNYROST, (növény-rost) ősz. fa. Rostok a
növényi testben. V. ö. ROST.
NÖVÉNYSAV, (növény-sav) ősz. fa. A növényekből készült sajátnemü sav, milyen péld. a sóskáé.
V. ö. SAV.
NÖVÉNYSEJT v. — SEJTECS, (növény-sejt v.
—sejtecs) ősz. fa. Elemi szerv a növényekben, t i.
vékony, fejér, átlátszó, folytonos, egynemű hártyából
képződött hólyagosa, részint szilárd, részint és többnyire folyó' anyaggal v. nedvvel telve, mely minden
egyéb szervek alapjául szolgál. (Cella, cellula).
NÖVÉNYSEREG, (növény-sereg) ősz. fa. Linné
rendszeréhez képest olyan fogalom, mely alá az alapjegyül fölvett fő jellegben egymással megegyező növények tartoznak, pl. az Sthímetek terege, melyekben
lehetnek azután egy-, két-, három-, négy-, öt-, tokanyások, mely utóbbiak nVvényrendek-nek hivatnak.
NÖVÉNYTAN, (növény-tan) ősz. fa. A növények tudományos, rendszeres ismerete.
NÖVÉNYTÁR, (növény-tár) ősz. fa. Növénygyűjtemények tára.
NÖVENYTUDOMÁNY, 1. NÖVÉNYTAN.
NÖVÉNYVILÁG, (növény-világ) ősz. fa. A
földnek öszves növényzete; a növények öszvesége.
Növényélet
NÖVÉNYZET, (nö-v-ény-z-et) fa. tt növényzet*
ét, harm. szr. —e. Növények öszvege, kifejlett, díszlő
állapotban véve. Oasdag, <W» növényiét.
NŐVÉR, (nő-vér) ősz. fa. 1. NŐTESTVÉR.
NÖVÉS, (nö-v-és) fa. tt. nVoés-t, tb. — áfc, harm.
szr. —e. 1) Az állati vagy növényi testnek fejlődésben és nagyobbodásban levő állapota, különösen magasra emelkedő irányban. Innen jelenti azon alakot,
melyet a növő test kifejt Karcsú, egyénei, vastag,
görbe növés; szép növés ; ez utóbbiak szabatosan: növel. 2) A növények hajtása, sarja. A megnyesett, lebo65
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tolt fának áj növései. 3) Átr. ért életszervetlen testnek is nagyobbodása. Hold növése. V. ö. NŐ ige.
NÖVESZT, (nö-v-esz-t) áth. m. nSvestt-éU, pár.
növestst, htn. —ni v. —én*. Eszközli, hogy nőjön valami. KlOOnféle idegen fajú füveket növeszteni. Hajat,
uakált, bajuttt, körmSt növeszteni, ám. hagyni, vagy
eszközleni, hogy megnőjenek.
NÖVESZTÉS, (nö-vesz-t-és) fn. tt nVvetztés-t,
tb. —ék, hann. szr. —e. Cselekvés, mely által eszközöljük , hogy valami növedjen. Különösen, haj-,
ttSr-, bajutf, MakáMtoeutét. V. ö. NÖVESZT.
NÖVET, (nö-v-et) fn. tt nSvet-ét, harm. szr.
—e. Ás állati vagy növényi testnek növés által létre
hozott alakja vagy mennyisége; különösen a növényekre nézve ám. sarj, sarjadék. Harmadévi, távoli,
étidéi nOvetek, Egyénét növetil fényük.
NÖVEVÉNY, (nö-v-e-vény) fa. tt. nVvevény-t,
tb. — ék, hann. szr. —e. L. NÖVÉNY.
NÖVEVÉNYI, (nö-v-e-vény-i) fn. tt. nSvevényi-t,
tb. — ék. L. NÖVÉNYI.
NŐVIRÁG, (nő-virág) ősz. fn. A kétlaki növényeknél azon virág, melynek magzata, anyaszára és
bibéje egészen különböző ágon, sőt száron van, mint
a hímvirágé, pl. különböző ágon van a tökféléknél,
különböző száron van a kendernél.
NÖVÖTÉNY, (nö-v-öd-ény) fa. tt. nSvVtény-t,
tb. —ék, harm. sir. —e. Bégies szó az ujabb divatú
növény értelmével.
„Nő a növötény is, ha öntözik jobban."
Gyöngyösi.
„A vad növötény kérelemmel járula
Zeusz színéhez: engedné felnőni őt
Nyesetlenül."
Czuczor.
Elemezve: növödény v. nVvedény; nSvtd törzsöktől.
NUÁ, palőczos kiejtése nál ragnak.
NUKSÓRA, (Nyuksora) érd. falu Hányad m.
helyr. Nvktórá-ra, —n, —ról.
—NÚL v. —NUL, vékonyhangon —NÜL v.
—NÜL, névrag a székelyek és palóczok tájnyelvén
némely esetben ám. a közdivata tói, tol, pl. honnan
jött t Afikó-núl v. Mikóék-nul, Mét-nül stb. V. ö.
—NI, névrag.
NUNTA, fa. tt nuntát. Kriza J. szerént a Hétfala vidéki székely tájnyelven ám. menyekző. Alkalmasint a latin ,nuptiae' után módosalt szó.
NUSZKOVA, fala Vas m. helyr. Nussková-n,
—rá, —ról.
. NUSZT, 1. NYÜSZT.
—NÜL v. —NÜL, 1. —NI nóvrag alatt
NÜNNY, hangutánzó elvont gyök ,nünnyög'
szóban; L ezt
NÜNNYÖG, (nünny-ög) öiih. m. nllnnyög-tem,
— tfl^ —ytt. A székelyeknél ám. ümmög, t. i. nünny
v. ümm hangon az orrán beszél; általánosabb szokással : dtínnyög.
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NÜNÜ, fa. tt nílnU-t. Nádból vagy más üres
csövü növényszárból csinált síp. Hangutánzónak látszik, mint a hegedűt jelentő csinicrini vagy a
barabora.
NÜNÜKE, fa. tt nüntiké-t. Földi tennészetiuV
toriájában ám. cserebogár hernyója. Nevét talán onnan vette, hogy hengereled teste a sipféle nünfihöz
némileg hasonló ; vagy mivel rokon a lágy hanga nyí
szóval, s ám. nytike, nyilvecske.
AB N-bra T»n 1969 edkk.

NY, kisded alakban t>y, haszonharmadik betű a
magyar ábéczerendben, s a mássalhangzók sorában
tizenhatodik. Az egyszerű s keményebb n hangnak
lágyított módosulata, mint nyS (nő), nySstény (nőstény), nyavalya (nevola), fenyeget (feneget) szókban ;
némely tájejtések szerint más szókban is, midőn t
következik utána, mint: jdrnyi, itínyi, karácsonyi,
balatonyi ; sőt néha az t el is marad mint csaknem
az általános szoká sszerént : innya (=» innia), továbbá :
hinya, melyek Torkos Sándor szerént a göcseji nyelvjárásban kétségtelenül ám ,innia', ,hínia', és pedig az
egyszerű .inni', ,híni'helyett, mikre elégpéldánk van a
régieknél. Általán a szók végén némely tájnyelvek
lágyítva szokták ejteni az n-t, mint: kény, fény,
fony, vony, stsány, sőt néhány szókban mint fénnyé*
az általános nyelvszokás is lágyan ejti. Több szóban
j-ből alakalt, mint : nyargal régiesen jargal, bornyv
borjú, varnyu varjú, tarnyu sarju. Hasonlóan j raggal öszveolvadva, nny (*= nyny) gyanánt hangzik az
ily általános kiejtésekben : bánnya (•= bánja), stdnnya
(= szánja), fonnya (= fonja), kénnyé (= ken-je)
stb. noha helyesírásunkban a külön álló részeket tisztán írjuk ki, mint a zárjel közötti szók mutálják. A
meny (nnrus) szóban ám. — ni, néni (= menő, férjhez menő).
Mint gyökhang 1) hangutánzóknak szolgai alapul,
s az illető hangnak némi erőködésseljáró kinyomását
fejezi ki, s jobbára kelletlen vagy fájdalmas érzésekre vonatkozik, mint : nyaf, nyafog ; nyif, nyifa ; nyifog, nyi/anct; nyef, nyefeg; nyom, nyámog ,nyámdndi,
nyáv, nyávog ; nyék, nyekeg, nyekken; nyertí; nyihoy,
nyiharásx ; nyikog, nyikkan, nyikdctol, nyikorog ; nyírét, nyirettyü ; nyiv, nyivát, nyivakol ; nyKfög ; nyög,
nyOgdicsel, nyök, nyOkög, tiyokörVg; nyüstög, nyöstörVg. Ide sorozhatok a nyal, nyel igék, s a nyál főnév.
Tudnivaló, hogy mindezekben a közvetlenül következő hangzó, mint alkatrész, az illető hangutánzók
jelentését módosítja, s azokat más-más árnyéklatban
tünteti elé. 2) Mint előtétes hang némely rövid gyökszóknak némi nyomatékot, s határozottabb értelmet
kölcsönöz, mint : nyanya (anya), nyárs, melyben a
szúró eszközt jelentő ár v. árr rejlik, nyír fn. honnan
nyirok; nyirkos, nyiring, hangváltozattal nyert, melyekben a híg, nedves testet jelentő tr lappang.

869

—NY—NYAGGAT

NYÁGÓ—NYÁJAS

870

Az ny kezdetű gyökszók száma, mint: nyaf,
NYÁGÓ, fala Zemplén m.; helyr. Nydgó-ra,
nyak, nyám, nyif stb. mintegy negyven, 0 az ily vég- —n, —ról.
zetüeké, mint: any, eny, íny, gúny szintén körülbelül
NYÁGOVA, fala Marmaros m.; helyr. Nyágoannyi.
vd-ra, —n, —ról.
—NY, az any, eny, dny, íny, mány meny, vdny
NYÁGBA, falu Arad m., erdélyi falu A.-Fehér
vény képzők alkatrésze, pL az arany (?), sovány, heveny, m.; helyr. Nyágrd-ra, — n, —ról.
silány, lepény, alkotmány, teremtmény, tanítvány, szöNYÁJ, fn. tt. nydj-at, harm. szr. —a. 'Társakevény stb. szókban. L. Élőbeszéd, 143 1.
ságban élő, együtt járó, együtt legelő négylába álla— NYA, magas hangon — NYE, 1) névképző, tok serege, különösen a szelíd természetűeké", milyemely azonban ritkán fordul elé s többnyire kétes nek a juhnem alá tartozók, honnan a juhnydj, letetszarmazasn szókban, milyenek áfonya, burgonya, ga- kenyáj kifejezése; a szarvasmarhák serege Bajátlagonya, máctonya, pdponya, dinnye, Jegenye, melyek- lag csorda, mint: SkSrcsorda, tehéncsorda, vagy gulya,
ben talán .növény' értelemmel bír; tehát ,nö' igéből a lovaké ménét, a sertéseké konda vagy csorda. A
származhatott; továbbá harisnya, koponya, finnya, nydjat kihajtani a legelőre. Nydjat örúmi. Egy rühes
kocsonya, rusnya, satnya, síunya, véstnya v. véznya, \juh az egész nydjat megemészti. (Km.). „Viaszávaló
löttye, szekemye, pernye stb. melyekben talán a no, dolognak látván azt, mind az testi s mind az lelki
ne képző', vagy —no («•= n-ó), —nS (=*» n-ő) része- dologban, az mikor az nyáj akarja és kívánja legelsülői végzet n-je lágyult ny-nyé, mint ketkenyo, telt- tetni az pásztort." Gr. Eszterházy M. nádor levele
nyS, (törökül: tekne) stb. tájdivatos szókban is. 2) 1632-ből. (Magyar Történelmi Tár. VED. k.). Abd is
—Nia, —nie határtalan módi ragból változott el; vün (ajándékot) át S nyájának első fajtásiból. Mózes
1. NY betű.
I. könyv. 4. fej.). Átv. ért keresztény hívek gyülekeNYÁBÁLÓDIK, (nyáb-ál-ó-d-ik) k. m. nydbd- zete. Nem a mi nydjimkból való, azaz hitfelekezetünkből. A nyáj szóban alapfogalomnak látszik a sokalad-tam, —tál, —ott. L. NEBELEG. Székely szó.
NYAF, állati hang, különösen a vadakat üldöző ság, vagyis, több ugyanazon nemű állatok együttléte,
ebeké, vagy értelmetlenfii, kelletlenül, hibásan szóló társalgása, honnan legvalószínűbben a sokasodást,
emberé, melyből nyafog, nyafogái erednek; magas szaporodást jelentő ne, nye, nyi, nő, nagy szókkal tehangon nyef, és éles hangon nyif, ikerítve nyifnyaf. hetni egy. rokonságba, az n t. L meglágyult, mint
Rokon hozzá még nyáv, ,nyávog' szóban és talán tájszokásilag a m/8, nySl; nyáj gyöke tehát nd v. nyd
a &j véghang lehet képző, lehet, mint sokszor, csak
nyav is ,nyavalya', ,nyavalyog' stb. szókban.
szóhaj lékonyító toldalékhang, mint a régies std után
NYAFFAN, (nyaf-u-an, nyaf-van) önh. Egyes stdj, a bilbá után bObáj, a régies é után éj, a régies
nyaf hangot ad. Egyet nyaffant » megdöglött.
fe ntán fej s több mások. Bókon hozzá idegen nyelNYAFPANT, (nyaf-n-an-t) alakra átható, de ven Vámbéry szerént a csagataj jajlak, török jajla
értelemre csak önh. s ám. nyafian; m. nyaffant-ott, ám. nyáj; legelő; nyári lak.. Beregszászi szerént a
htn. —ni v. — ani. L. NYAFFAN.
seiriai one (nyáj); távolabb a csagataj möj-mek, s töNYAFLI, (nyaf-ol-i) mn. tt. nyafli-t, tb. —k v. rök Wj-mek ám. nőni, továbbá a szanszkrit moh ám.
—ok. Elkényeztetett nyafogó gyermek, nyafiga.
nő, honnan: mohot ám. nagy. Továbbá, minthogy a
NYAFOG, (nyaf-og) gyak. önh. m. nyafog-iam, nyájban élő állatok már természeteknél fogva szelí—tál, —ott. 1) A vadászeb nyaf nyaf hangon kiált, debbek, innen a ,nyáj' szó némely származékaiban
midőn a vadakat üldözi, különösen midőn a kopó átvitt fogalom a társas szelidség, egymás iránti vonhajtani kezd. 2) Mondják emberről is, különösen zalom ; s ebből magyarázandó különösen a nyájas
gyermekről, midőn hibás szokás vagy kifejletlen származék értelme. V. ö. NYÁJAS.
NYÁJAN, ih., mely csak a mind szóval öszvehangszervei miatt értelmetlen orrhangon beszél, vagy
gyermekes kényességből, daczból sí-rí. Nyafogott va- téve divatozik: mindnyájan, melynek értelme vagy
lamit, de nem értettem. Ét a gyermek mindig nyafog. ám. az egész nyáj, egész sereg együtt és öszvesen
Kérlek, ne nyafogj, hanem mondd meg, mi bajod. Ike- véve; vagy pedig azon szó a mind-annyion öszvetételritve: nyifegnyafog. Vékonyhangon : nyefeg; rokonok ből változott át nemi módosalattal.
hozzá; nyifog, nyávog.
NYÁJANKENT, (nyáj-an-ként) ih. Nyájakra
NYAFOGÁS, (nyaf-og-ás) fa. tt. nyafogá»-t, tb. osztva, seregenkint, nyájszámra. A juhokat nydjan—ok, harm. szr. —a. Nyaf nyaf hangon szólás. 2) ként elhajtotta a* ellenség.
Éretlen, értelmetlen, gyermekes, sivórivó orrhang.
NYÁJAS, (nyáj-as) mn. tt. nyájas-t v. —át,
NYAFOGÓ, (nyaf-og-ó) mn. tt nyafogó-t. Nyaf tb. —ok. l) Talajdon eredeti értelemben mondható
nyaf hangon szóló; vagy gyermekesen, kényes han- volna mindazon állatokról, melyek nyájban élnek,
gon, értelmetlenül sivórivó. Nyafogó gyermekek. V. ö. pl. a juhok, sertések, nyájas azaz nyájbeli állatok.
NYAF.
2) Szokott ért. mondjuk emberről, ki társalogni szeret,
NYAGGAT, NYAGGATÁS, 1. NYAKGAT,s mindazon talajdonságokkal bír, melyek a társas
NYAKGATÁS.
életet kedvessé, vonzóvá teszik, tehát ám. udvarias,
56*
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mások iránt megelőző, barátságos, szíves, kedveskedő. Nyájae tártalgó. Nyájas fogadat, nyájas bestéd.
Ö ma különösen nyájas volt kottám. A hol nyájas át
anya, kényét let* a leánya. (Km.).
„A te nyájas víg személyed
Nekem így kedves."
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„Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok
Örömmel telt órái."
Berzsenyi D.
V. ö. NYÁJAS.

NYÁJBELI, (nyáj-beli) ősz. mű. Nyájból vató,
nem magányosan, nem különösen járó, élő. Nyájbtli
Házasok éneke a XIV. századból. juhok. Azon nyájbeli ám. egy nyájból való*; különösen, emberekre alkalmazva, ám. egy osztálybeli, egy
A Debreczeni Legendáskönyvben ám. kedvelt vagy
életsorsu, pl. az egy hitvalláson vagy egy lelki paukedves: „Mert a zsidó nép ő felségének tulajdon és
tor alatt levő hívek egy nyájbeliek.
nyájas népe volna." V. Ö. NYÁJASKODÁS, NYÁNYÁJÉB, (nyáj-éb) ősz. fa. Eb, mely a nyijtt
JASKODK.
kisérni, őrizni, teremi szokta; pásztorok ebe.
NYÁJASAN, (nyáj-as-an), ih. Udvariasan, szíNYÁJŐB, (nyáj-őr) ősz. fa. Személy, ki felvesen , barátságosan, különös vonzalmat matatva.
ügyelőképen
a nyájjal jár, azt legelteti, s gondot riNyájasan üdvötölni, fogadni a vendéget. Nyájasan besel
rá;
szokott,
de idegen kifejezéssel: pátttor.Uoattélgetni valakivel.
datik ebről is, mely a nyájat, illetőleg a nyájfirt
„Nyájasan beszélnek K fejedelmükkel."
kiséri.
NYÁJŐBZŐ, (nyáj-örző) ősz. fn. L NYÁJŐR.
Feddő ének a XVI. századból.
NYÁJVEZEB, (nyáj-vezér) ősz. fa. A nyájban
V. ö. NYÁJAS.
élő állatok között az, mely járáskeléskor a többi
NYÁJASÍT, NYÁJASIT, (nyáj-as-ít) áth. m. előtt szokott menni, pl. a juhok nyájvezére kos vágj
nyájattí-ott, pár. —«, htn. —ni v. —ani. Nyájassá ürii, a kecskéké bak. Minthogy a nyájvezér nyakán
tesz valakit V. ö. NYÁJAS.
rendesen kolompot kötnek, innen máskép: bolompoi
NYÁJASÍTÁS, NYÁJASITÁS, (nyáj-as-ít-ás) a neve.
fia. tt. nyájasitát-t, tb. —ok. Nyájassá tevés.
NYAK, (1) fa. tt. nyak-at, harm. szr. — o. 1)
Állati
test része a derék és fej között Vastag, véNYÁJASKODÁS, (nyáj-as-kod-ás) fa. tt nyájaskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szíves, udvarias, kony, hosstu, rövid nyak. Egyénét, görbe nyak. Nyahízelgő, kedveskedő társalkodás. Bégiesen pl. Kom- kat kinyújtani, OtsveMmi, meggörbíteni, félrehajtaxL
játínál, a Nádor-codexben általánosabb értelemben s Nyakon csapni, ütni, vágni, felejteni valakit. Nyakm
eredetéhez hűbben ám. társas élet, társalkodás. Mai csípni, ragadni a tolvajt. Nyakra fojtani a kStelet.
értelemben még különösen ám. szerelmeskedés, sze- Kolompot kütni az ökör nyakára. Steretnék az egerek,
ha kolompot kötnének a macska nyakára. (Km.). Nyarelmi enyelgés.
kig bemenni a vízbe. Nyakig adósságba verni magát,
NYÁJASKODIK, (nyáj-as-kod-ik) k. m. nyáám. egészen eladósodni. Nyakát meghostzabbüm ám.
jatkod-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy folytatólag
felakasztani. „Ha városi tolvajt fognak meg, arra
vagy többek iránt nyájasan viseli magát; udvariasan,
olyan ítéletet teszen, hogy fel nem akasztják, ha
szívesen, kedvesen társalkodik. Bégiesen általánofizethet neki; de ha nem, abban bizonyos lehet, hogy
sabb értelemben, ám. társalog, pl. a Müncheni comeghosszabbítják a nyakát" (Mikes Kelemen).
dezben: „ők ke(dég) Galileában nyájaskod van"
Nyakra főre, ám. nagy sietséggel, hirtelenkedve. 2)
(conversantdbus autem eis in Galilea); a Bécsi codexMinthogy némely barmok igát viselnek nyakaikon,
ben: „Ezek után a földön láttatott és emberekkel
innen átv. ért nyomásra, teherre vonatkozik. Nyanyájaskodott" (conversatus est). Mai értelemben még
kára járnak a hitelezők, kéregetök. Nyakán marad a
különösen szerelmi vonzalomból hizelkedik, kedvestok adóttág. Kérlek, ne járj a nyakamra. Nem tudó*
kedik, enyeleg. Szép nőkkel nyájaskodni. V. ö.
bt lerázni a nyakamról. Nyakig vagyok már vele. OK
NYÁJAS.
Ült a nyakamon. Nyakamon van. Nyakán van át dNYÁJASODIK, (nyáj-as-od-ik) k. m. nyájasod- lentég. Nyakába varrta magát. „Úgy hiszem az az
Iám, —tál, —ott. Mondják emberről, ki előbb visz- mi vörös vitézünk az eget is nyakamba szakasztana,
szatartó, magának való, vad természetű volt, de már ha bírna vele." Gr. EszterházyM. nádor levele 1631simulni, társas életet kedvelni, másokhoz barátságos, ből. (Újabb Nemzeti Könyvtár). 3) Minthogy az életszíves lenni kezd.
nek szükséges kelléke, a lélekzés, a nyak belsejében
NYÁJASSÁG, (nyáj-as-ság) fa. tt nyájasság-ot, megy véghez, innen átv. ért ám. élet Nyakamat teharm. szr. —a. Tulajdonság, midőn valaki mások ttem föl rá, hogy nem igaz. Nyakába került. Nyakát
iránt szíves, barátságon, megelőző, udvarias, hízelgő, tzegte. 4) Különös szólamok: nyakába venm a várost,
kedveskedő, szelíd. Szivbeli, tettetett nyájasság. A a világot, ám. bebarangolni. Nyakamra nőtt, oly nagy
háti úr nyájattága fűszerezte a lakomát. Különös nyá- lett mint én. Nyaka közé ttedte lábát ám. elillant
jassággal fogadni a kedvet vendéget.
| Nyakon csípni ám. fülőnfogni. Nyakat vonatának
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egymással, azaz, veszekednek. Nyaka közé verni stb.
5) Bizonyos edények vagy más testek azon karcsúbb
része, mely a többi részhez képest olyan, mint az
állatok nyaka azok derekához. Korsó nyaka. Palactk
nyaka. LopótVk nyaka. Hegedű nyaka. 6) A növénytanban a vált szirmú bokréta keskenyedö s a csészébe nyúló része; ilyen nyaka van pl. a szegfű szirmainak. (Ungvis).
Hangra és értelemre megegyeznek vele a török
jak szón kívül, mely Vámbéry szerént ám. nyakgallér, a német Nacken, angol neck, svéd náciké, dán
nakke, olaaz nuca, nooeo, finnlapp nikke, franczia
nuque, a középkori latin genuculum. Ha e szóban
alapfogaimul a hajlékonyságot veszsznk, a nyak ám.
a megfordított kany, melyből kánya v. konya, kanyar,
konyU stb. származnak, s rokon hozzájok: könyök
gyöke kSny, minthogy a könyök is hajlást, kinyulást
jelent, mint a láb konyulását jelentő hellén jórv, és
német Knie, melynek ismét a fordított nicken, neigen,
felel meg. Hogy a nyak szóval a magyar a hajlás fogalmat kapcsolta öszve, onnan is kitetszik, mert a
népies nyaklik ám. hajlik, csuklik, félre szegül, nyakingat ám. biczeg, gyökinget, és nyakint ám. biczczent. Y. ö. KACS, KACSKAKINGÓ, KAJ, KAJSZ,
KAJSZA, KAJMÓ.
NYAK, (2), vékonyhangon: nyék, elvont gyök
nyakgat s talán nyakángat szóban is: 1. ezeket.
NYÁK, fn. tt nyákot; 1. NYALKA.
NYAKA, 1. NYALKA.
NYAKAGYAR, (nyak-agyar) ősz. fn. Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje nincs, bokrétája harangforma, hat szirma,
minden második szirom tövén belül két bibircsó.
(Erythronium).
NYAKÁNGAT, (nyak-án-g-at) önh. m. nyakángat-tam, —tál, —ott. Vonakodást nyilvánít, mintegy
nyakat fordít; vagy talán az elvont nyak (nyék) gyökből származott, mintegy nyekegve vagy nyekegéssel
válaszol valamire. Székely szó. Te mit nyakángats*
annyit, tán nem akarte jüni. (Kriza J.).
NYAKÁNGATÁS, (nyak-án-g-at-ás) fn. tt.
ityakángatdt-t. tb. —ok. Vonakodás nyilvánítása. V.
ö. NYAKÁNGAT.
NYAKAS, (nyak-as) mn. tt nyakas-t v. —át,
tb. —ok. Tulajd. ért. nyakas minden állat, melynek
nyaka van. Átv. 1) mondjuk némely növény terményekről, melyeknek nyelvszokás szerént nyakuk van.
Nyakas körte. Nyakas tök. Nyakas szirom a virág
bokrétájában. 2) Mondják edényekről, melyek közepe karcsúbb, mint alsó és felső részök. Nyakat
kancsó, korsó, pohár. 8) Makacs, ellenszegülő természetű, kinek akarata hajlatlan, mint a szilaj, makacs barom nyaka, midőn megköti magát, honnan
a km.: Kemény a nyaka, vagy ökör, vagy okos.
NYAKASÁN, (nyak-as-ah) ih. 1) Nyakkal nőve, nyakkal ellátva. 2) Makacsul, magát megkötve
föltételében, minden józan okok daczára, hallatlanul.
Nyakasán ellenszegülni.

NYAKASÍT, NYAKAS1T, (nyak-as-ít) áth. m.
nyakatU-ótt, pár. —«, htn. —m v. —ani. Nyakassá,
makacscsá, önfejűvé tesz valakit. Elnyakasitotta a
gyermekét.
NYAKASÍTÁS, NYAKASITÁS,(nyak-as-ít-ás)
fn. tt nyakatitds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyakassá v. makacscsá tevés.
NYAKASKODÁS, (nyak-as-k-od-ás) fn. tt. nyakaskodás-t, tb. — o k , harm. szr. —a. Akaratból!
megátalkodás, makacskodáa, fejeskedés, föltett szándékhoz való hajlatlan ragaszkodás, mely bizonyos
daczczal jár.
NYAKASKODIK, (nyak-as-k-od-ik) k. m. nyakaskod-tam, —tál, —ott. Folytonosan, vagy gyakran
makacsul viseli magát, nem enged, józan okokra
nem hallgat, megköti magát V. ö. NYAKAS, 3).
NYAKASODÁS, (nyak-as-od-ás) fn. tt nyakasoddt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyakassá v. fejessé levés.
NYAKASODIK, fnyak-as-od-ik) k. m. nyakasod-tam, —tál, —ott. Átv. ért nyakassá, azaz makacscsá, fejessé válik. A gyermek nyakasodik, ha sokat ingerkednek vele.
NYAKASSÁG, (nyak-as-ság) fn. tt nyakasságot, harm. szr. —a. Átv. ért talajdonság, midőn valaki makacsul, megátalkodva s némi daczczal ragaszkodik föltételeihez. Rokon értelműek vele: makacsság, fejesség, daczosság, megátalkodottság.
NYAKASZAKADTÁBAN, ih. Oly annyira,
hogy csaknem nyaka szakad benne. Nyaka tsakadtában futni, dolgozni.
NYAKAVÁGÓ, (nyaka-vágó) ősz. fn. Angnstua
hó 29-dik napja, melyen a keresztény anyaszentegyház* Keresztelő az. János lefejezésének emlékét filli.
Nyakavágói pesti vásár. A szerencsétlen mohácsi ütközet nyakavágó (az. János) napján történt.
NYAKAZ, (nyak-az) áth. m.nyakaz-tam,—tál,
—ott, pár. —t. Állatnak vagy más testnek nyakát
vágja, metszi. A halálra ítéltet lenyakazni. A pulykákat nyakaeni stokták. Ezen igekötővel meg ám. nyakon ver, üt, szorongat valakit Jól megnyakasták.
NYAKAZÁS, (nyak-az-ás) fn. tt nyakatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valakit v. valamit nyakaznak. V. ö. NYAKAZ.
NYAKAZTAT, (nyak-az-tat) miv. m. nyakattat-tam, —tál, —olt. Eszközli, parancsolja, hogy valakit vagy valamit nyakazzanak. V. ö. NYAKAZ.
NYAKBAÖLTŐ, (nyakba-öltő) ősz. mn. és fn.
Nyakba akasztott, pl. tarisznya, láncz; főnévül pedig leginkább tarisznyát értenek alatta. Másképen:
nyakbavetö.
NYAKBAVETŐ, (nyakba-vető) 1. NYAKBAÖLTŐ. Nyakbavetö török kard. NyakbavetS arany
láncz. (Szabó D.).
NYAKBELI, (nyak-béli) ősz. fn. Nyakat takaró ruha, mint a lábravaló: lábbeli. Szokottabban:
nyakravaló, nyakkendő.
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NYAKBETEGSÉG, (nyak-betegség) ősz. fn.
Betegség a nyakon, pl. a guga, görrély, daganat.
NYAKBODOR, (nyak-bodor) ősz. fa. Bodros
gallér, mely némely öltönyökön a nyakat keríti.
NYAKBONCZ, (nyak-boncz) ősz. fn. Nyakat
ékesítő gyöngyfiizér ragy láncz. V. ö. BONCZ.
NYAKCSAPFÜ, (nyak-csap-fü) ősz. fa. Apéra
nevű növények neme alá tartozó növényfaj; szára
arasznyi, fünemii, ágatlan ; virágai a levelek felső
lapján, egy kis levélkefodél alatt. (Ruscus hypoglossum). Máskép: bájfü, nyelvespéra. V. ö. PÉRA.
NYAKCSATLÓ, (nyak-csatló) ősz. fn. Caatos
uyakravaló; különösebben orv az ebek nyakán.
NYAKCSIGA, (nyak-csiga) ősz. fa. A hátgerincznek azon bét legfelsőbb gyűrűs csontjai, melyek
az emberi nyakat képezik, s forgékonynyá teszik.
(Vertebrae colli.) Személyragozva: nyakamcsigája,
nyakadcsigája stb.
NYAKCSIGOLYA, 1. NYAKCSIGA.
NYAKDÍSZ, (nyak-dísz) ősz. fn. Fényűzés! öltözékszer, mely különösen a nyakat ékesíti, milyenek a gyöngyfüzérek, nyaklánczok, nyakszalagok,
nyakbodrok.
NYAKÉKESSÉG, (nyak-ékesség) 1. NYAKDÍSZ.
NYAKÉREM, (nyak-érem) ősz. fn. Érem azaz
emlékpénz, melyet nyakba akasztanak.
NYAKFÁJÁS v. —FÁJDALOM, (nyak-fájás
v. —fájdalom) ősz. fn. Nyakbetegségből származó
fájdalmas érzés, különösen a nyak belső részeiben,
mint torokgyuladás, a nyeldeklőnek megdagadása stb.
NYAKFALVA, (nyak-falva) ősz. fn. Tréfás
népnyelven ám. nyak tája. „Nyakfalvára megyek,
pofonszállást kérek" köznépiesen ám. nyakon csaplak, felpofozlak.
NYAKFÁTYOL, (nyak-fátyol) ősz. fa. Nyakra
kötött, nyakat takaró, nyakon hordozni szokott fátyolféle kendő.
NYAKFEKÉLY, (nyak-fekély) ősz. fh. Fekély
a nyaknak külső vagy belső részeiben.
NYAKFODOR, (nyak-fodor) ősz. fn. 1. NYAKBODOR,
NYAKFÜGGŐ, (nyak-fúggő) ősz. fn. Nyakdísz, mely a nyakról aláfügg, pl. kereszt, szalagcsokor.

Nyakgatni a gyereket, a kutyát. Képzésre hasonlók
hozzá a fok, s*ak, lik gyökökből eredő fakgat, ttokgát, likgat.
NYAKGATAS, (uyak-og-at-ás), fa. U. nyakgatás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
embert vagy más állatot nyakgat valaki. V. ö.
NYAKGAT.
NYAKGERINCZ, (nyak-gerinez) ősz. fa. Uwd
NYAKCSIGA.
NYAKHÁLÓ, f nyak-háló) ősz. fa. Hálófonna
takaró, a kényesebb úri lovak nyakát befödni való,
s a legyek csípése ellen oltalmazó.
NYAKIDEG, (nyak-ideg) ősz. fh. Ideg a tulajdon értelmű állati nyakban. V. ö. IDEG.
NYAKINGAT, (uyak-in-g-at) önh. m. nyakütgat-tam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. gyökinget
v. gyökkeuget, szundikálva bólogat
NYAKINT, (nyak-int) önh. m. nyakint-oU, htn.
—ni v. —ont. A székelyeknél ám. biczczent (Krúa
-János), t. i. a nyakával vagyis fejével, V. 5. NYAKINGAT.
NYAKIZOM, (nyak-izom) ősz. fh. Izmok a
nyakban. Stéltt nyálasom, mely a melltől nyúlik
fölfelé; domború nyakitom, mely a nyakat hatrahajtani segíti; hotstu nyakitom, mely a nyakat előre
hajlítja.
NYAKKALODA, (nyak-kaloda) ősz. fa. 1) Karika vasból, valamely pelengéren vagy falon, melylyel a vád alatt levő vagy elitélt vétkes nyakát odaszorítják. 2) Fából vagy vasból csinált karikaféle
eszköz, melyet akkor vetnek a vétkes nyakara, midőn valahová viszik, melynek egyszersmind késuorító gyűrűi is vannak. Máskép gúnyosan: hegedi.
3) A vadászok nyelvén a fentebbiekhez hasonló alakú eszköz, mely az átbuvó borzot megfojtja. (Bárcxy
Károly).
NYAKKÁVA, 1. NYAKKALODA.
NYAKKENDŐ, (nyak-kendő) ősz. fh. Kendő,
melyet nyakra szoktak kötni. Selyem, tarka, fekete
nyakkendő. Aranycsipkés nyakkendő.
NYAKKÖTŐ, (nyak-kötő) ősz. fn. Szalagféle
nyakravaló. Különösebben az ebek nyakára való orv.
NYAKKUPA, (nyak-kapa) ősz. fa. Vas megyében ám. völgyecske, az emberi nyak hátsó oldalán, a
fejnek tövében.
NYAKLÁNCZ, (nyak-láncz) ősz. fa. Nyakdíszül szolgáló, aranyból, ezüstből való láncz.
NYAKLÉ, (nyak-lé) ősz. fa. Gúnyos népnyelven ám. nyakon csapás, valamint pofié ám. pofonütés.
NYAKLEVES, (nyak-leves) ősz. fa. Lásd
NYAKLÉ.
NYAKLIK, (nyak-1-ik) k. m. nyakl-oU, htn.
—on»..Népics nyelven, valamely hajlékony test félre,
hátra, vagy előre görbéd, csuklik. Különösen mondják késről, midőn bátra csuklik.

NYAKGAT, (nyak-og-at) gyak. áth. m. nyakgat-tam, —tál, —ott, pár. nyakgass. Vagy ám. valakit nyakánál -szorongat, fojtogat; vagy pedig mivel
különösen a nyak szorongatása alatt bizonyos nyak
nyék bangót nyom ki a szenvedő: innét e szónak
hangutánzó jelentése van, s egyezik vele a vékonyhanga nyekget, melynek Önható törzse nyekeg, s a
nyék gyökből származik nyekken is. Szélesb ért. kínoz, gyötör, keményen nyomkod, s ez által fájdalmas nyökögésre kényszerít valakit vagy valamit.
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NYAKLÓ, (nyak-ol-ó) fa. tt. nyákló-t. 1) Kő- a nyakat övedzi. Nyakprém a mentén, tubán, kOdmenen.
tél vagy szíj, vagy láncz, melylyel a befogott ló Különösen prémgallér, melyet nyak közé kötnek.
nyakát a rúdhoz kötik. Oly alkotása, mint hasié, aló
NYAKBAFÖRE, (nyakra-főre) ősz. ih. Átv. ért
hasát átkötő heveder. 2) Sopron megyében nadrág- nagy hirtelenséggel kapkodva, mindent egymásra
tartó (Hosentriiger). 3) Kenessey hajózási mfiszótárá- hányva, nagysietve.
ban azon karika, melyet kötél végén csinálnak, hogy
NYAKRA VALÓ, (nyakra-való) ősz. fn. Általán,
azt valahol beakaszthassák, vagy vele valamit szoro- mit a nyakra szoktak kötni, mint főkép: iiyakbodor,
san tarthassanak fFlechting, Stropp); továbbá azon gallér, nyakkendő. Tréfás népnyelven, akasztófa kökötél, mely az árboczon körülvetve, a vitorlafát kö- tele. Káfujtották a nyakravalót, ám. felakasztották.
zépen átöleli s tartja (Back einer Baa).
NYAKBAVALÓS, (nyakra-valós) Ősz. fn. NyakNYAKLÓLÁNCZ, ősz. fn. 1. NYAKLÓ, 1).
ravalót viselő. Selyem nyakravalót legény.
NYAKLÓSZÍJ, (nyakló-szíj) ősz. fh. 1) Lásd
NYAKBAVALÓZ, (nyakra-valóz) ősz. áth.
NYAKLÓ, 1). 2) Csép nyelét a badaróval öszvenyakravalóz-tam, —tál, —ott, pár. —*. Nyakravalókötö szíj.
val ellát Átv. gúnyos ért nyakánál fogva felakaszt
NYAKLÓZ, (nyak-ol-ó-z) áth. m. nyaklóz-tam, valakit. Megwyakravalózták.
— tál, —ott, pár. — e. Nyakíót köt a ló nyakára, s
NYAKRÉSZ, (nyak-rész) ősz. fn. Általán az
a rűdhos köti vele: általában valamit nyaklóval elállat
nyakából
való rész. Különösen koncz, az ennilát V. ö. NYAKLÓ.
való állatok nyakáról, milyen a szarvasmarhák tarja.
NYAKLÓZÁS, (nyak-ol-ó-z-ás) fn. tt nyaklóNYAKBOVAT, (nyak-rovat) ősz. fn. Növényzás-t, tb. —ok, hatra. ezt. —o. Cselekvés, midőn
nem
a
hathímesek seregéből és egyanyások rendényaklót vetnek a ló nyakára; általán midőn valamit
ből
;
csészéje
nincs, bokrétája hat szirma, s minden
nyaklóval ellátnak.
szirom tövén belül egy hoszszudad árkocska, honnan
NYAKMEBEVEDÉS, (nyak-merevedés) ősza neve. (Uvularia).
fn. A nyaknak olyan állapota, midőn hajlékonyságát
NYAKSI, (nyak-as-i) mn. tt. nyakri-t, tb. — ok.
veszítve feszessé leszen. Máskép Szabó D. szerint: Villák közé merült, rövid, görbe nyakú. Gúnyos érfarkasnyak.
telme van, mint a bukti, tökei, vaktí, silapsi szóknak.
NYAKMIBIGY, (nyak-mirigy) ősz. fh. Azon
NYAKSINÓB, (nyak-sinór) ősz. fn. L. NYAKmirigyek, melyek a fejhajlás mögött fekszenek, s
melyekben a fejnek szivó erei (vasa absorbentia) ZSINÓB.
NYAKSZALAG, (nyák-szalag) ősz. fn. Szalag,
mind öszvegyülnek. (Glandulae jugulares).
melyet ékességül vagy más okból, pl. csúz ellen viNYAKÓ, (nyak-ó) fn. tt. nyakó-t. 2) Növény- selnek a nyakon.
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből;
NYAKSZEG, (nyak-szeg) ősz. fn. Szeg fából
csészéje öthasábu, bokrétája tölcséres, görbenyaku vagy vasból, melylyel az igát a szekérrudhoz vagy
(honnan a neve) ; magva négy. (Lycopsis). 2) Görbe tézslához csatolják.
nyaka ember.
NYAKSZEGÉS, (nyak-szeges) ősz. fn. AnyákNYAKÓCZ, (nyak-ó-cz) mn. tt. nyakócz-ot. 1) nak ficzamodása, kitörése, s minthogy ez gyakran
Bodrogközben ám. meztelen nyakú. 2) L. CZÉBNA- halált hoz, jelent egyszersmind halálos veszedelmet.
KÜBT.
NYAKSZEGŐ, (nyak-szegő) ősz. mn. Tulajdon
NYAKÓCZON, (nyak-ó-cz-on) ih. Meztelen
ért. nyakfíczamító, nyaktörő. Átv. ért halálos veszedenyakkal.
NYÁKONY, (nyák-ony) fn. tt. nyákony-t, tb. lemmel, járó, halállal fenyegető. NyakstegS utakon,
— ok. Zöldes hártya a lomha folyón vagy álló vizén. meredek hegyeken járni.
NYAKSZER, (nyak-szer) ősz. fű. Amit valaki
(Id. Mándy Péter).
gyógyszerül,
vagy bizonyos veszedelmek ellen óvóNYÁKOS, (nyák-os) v. NYAKAS (nyáka-as)
szerül
visel
a
nyakán, pl. selyemsinór a hurut ellen.
1. NYÁLKÁS.
NYAKSZÍJ,
(nyak-szíj) Ősz. fn. Szij, melyet
NYÁKOSSÁG (nyák-os-ság), lásd NYÁLnémely állatok nyakára kötnek, pl. nyakló a befoKÁS8ÁG.
NYAKPEBECZ, (nyak-perecz) ősz. fn. 1) Lásd gott lovak nyakán, vagy orv az ebekén.
NYAKKALODA. 2) Azon gyűrűs csontok, melyek
NYAKSZIRT, (nyak-szirt) ősz. fn. Az emberi
a nyakgerinczet képezik. 3) Az öthímesek seregéből nyaknak hátnlsó részén való dudorodás. Nyakstiríon
és ég}-anyások rendéből való növénynem, melynek ütni valakit.
bokrétája kerékforma, nyaka rövid, torkolatán kidőNYAKSZIRTCSONT, (nyak-szirt-csont) ősz. fn.
ledt karika, honnan a neve. (Cortnsa).
Csont a nyakszirtban. V. ö, NYAKSZIRT.
NYAKPIBICS, (nyak-pirics) ősz. fn. Nyakon
NYAKSZORÍTÓ, (nyak-szorító) ősz. mn. és fh.
csapás, nyakra Ütött fricska; poflcves. V. ö. PIRICS. Általán, mivel a nyakat megszorítják, vagy ékességül
NYAKPBÉM, (nyak-prém) ősz. fn. Némely, kü- átkötik, mint nyakzsinór, nyakszalag, nyakláncz.
önöseu télrevaló meleg öltözékeken azon prém, mely ; Kyakttoritó va», orv, gyöngyök.
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NYAKTÁLYOG, (nyak-tályog) ősz. fa. Tályog
nevű daganat a nyakon. V. ö. TÁL YOG.
NYÁKTAPASZ, (nyák-tapasz) ősz. fa. Növények és magvak nyalkáiból készített gyógytapasz.
NYAKTEKERCS, (nyak-tekercs) ősz. fa. 1) Görcsös baj a nyakban, mely azt ideodatekeri, rángatja.
2) Madárfaj. (Jynx torquilla.)
NYAKTEKERŐ, (nyak-tekerő) ősz. mn. és fa.
1) Személy, ki bizonyos görcsbajok következtében
nyakát ideoda tekerni, rángatni szokta. 2) Nyaktekercs madár. (Jynx torquilla).
NYAKTILÓ, (nyak-tiló) ősz. fa. Embereket lefejezni való halálos eszköz, vagy gép, mely némileg
a kendertílóhoz hasonló. (Guillotine).
NYAKTILÓZ, (nyak-tilóz) ősz. átb. Valakinek
fejét nyaktílóval levágja. V. 5. NYAKTILÓ.
NYAKTÖ, (nyak-tő) ősz. fa. A nyaknak azon
része, mely az első és második gyflríicsont között
fekszik. Nyaktöben kitörni a nyakat.

NYAKTŐRÉS, (nyak-törés) ; NYAKTÖRÖ,
(nyak-törő) 1. NYAKSZEGÉS; NYAKSZEGŐ.
NYAKVÁGÓ, (nyak-vágó) ősz. fa. A Müncheni
codezben, Szabó Dávidnál stb. ám. hóhér.

NYAKVAS, (nyak-vas) ősz. fa. L. NYAKKALODA.
NYAKZSINÓR, (nyak-zsinór) ősz. fa. 1) Zsinór, melyet valaki nyakdíszül visel, különösen melyre gyöngyöket, drágaköveket, pénzeket stb. fűznek.
2) A törököknél azon zsinór, melylyel valakit halálra fojtanak.
NYAL,, ath. m. nyal-t. 1) Nyelvét valamely
testnek fölszinén húzogatja. A mactka a maga talpát
nyalja. Minden tehén a maga borját nyalja. (Km.)
Nem borja, nem nyalja. (Km.). 2) Köznyelven ám.
csókol. A tterelmeték nyalják egymást. NyoUák-foUák
egymást, hogy öröm volt őket némi. (Népmese). 3) A
nyelvnek huzogatása által felszí, felszörpöl valamit A
medve örömest nyalja a métet. A juhok nyalják a tót. A
vénkectke is megnyalja a tót. (Km.). A ki tok métet nyal,
keserűt it fal. (Km.). Igekötökkel: felnyalni, kinyalni, korUlnyalni, megnyalni. Minthogy a nyálas rendesen tetszésből ered, innen: benyalni magát valahová
ám. hizelkedés által kedvessé lenni; kinyalni magát
ám. simává, csinossá, széppé tenni. Megvető értelemben ám. csúful hizeleg, alávaló módon keresi mások
kedvét; továbbá, mások asztalánál élősködik, torkoskodik.
Ezen igében azon alaphang rejlik, melyet a
mozgó, különösen nedvet nyaló nyelv adni szokott,
rokon a nyál, nyel, nyelv szókkal, s alkotó részeit
csakugyan az ny és l nyelv- és rokonhangok teszik más
nyelvekben is, mint a finn nuolen (nyalok), nielen (nyelek), a latin lingo, lambo, a német leckén, labben, a
hellén ií/jra stb. igékben. V. ö. NYÁL.
NYÁL, fa. tt. nyál-al, hann. sir. —a. 1) Azon
nedv, mely a szájban az úgynevezett nyálmirigyek
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által kifejlődik, az ételekkel vegyülve a gyomorba
megy, s azokat megemészteni segíti, s mely néha
evésen kívül is kisebb vagy nagyobb mennyiségben
kiszivárog. Az ételt nyállal megnedvetUeni. Lenyelni,
kipökni a nyálat. Bestédkötben fecseg a nyála. Átv.
ért f oly a nyála valamire ám. igen kivan valamit
2) Szélesb ért némely híg testek, nedvek, melyek a
szájbeli nyálhoz némileg hasonlók, pl. nyál a csigákon, békákon. Átv. értelme van a farkatnyál, iOcSrnyál szókban, melyeket 1. saját rovataik alatt.
Nyelvünkben legrokonabb hozzá: nyal, nyd,
továbbá nyám, nyámog, s úgy látszik, valamennyi a
nedves és mozgó nyelv hangjának utánzása. Finnül
Fábián István szerént nila, nüja. Csagataj nyelven
Vámbéry szerént jala ám. nyál, jalin ám. nyelv, s a
csagataj és török jalamak ám. nyalni. V. ö. NYAL.
NYALÁB, (nyal-áb) fa. tt nyaláb-ot, hann. ssr—ja. Vékonyabb szálakból, vagy göngyölékeny tettekből akkora csomó, vagy kötés, melyet kézben
vagy hón alatt el lehet vinni. Nyalábvttttzö, nyalábsténa, nyalábstalma, nyalábkender, nyalábpapiros,
nyalábruha, nyalábvátton, nyalábpávatoll. A nyaláb
kisebb, mint a kéve, s körülbelül egy fogásra való, s
legközelebb áll a marok szóhoz, csakhogy ez száratlan, nyeletlen testek mennyiségét is jelenti, pl. marokpor, marokarany. Szélesb ért. csomóba kötött
málhaféle holmi, melyet kézben, vagy hón alatt lehet vinni.
Ha e szóban alapérteimül azt veszsziik, hogy
kézzel vagy karral átfogható csomót jelent; úgy legvalószínűbben azon magyar szónkkal állíthatják rokonságba, mely a testek kézbefogható részét jelenti,
és ez a nyel (manubrium), miszerint nyaláb magái
hangon volna nyeléb, s valamint a nyelnek a latin
manubrium, úgy a nyelébnek manipulut felel meg.
NYALÁBDAD, (nyal-áb-dad) mn. tt nyalábdadot. Nyaláb alakú.
NYALÁBRA, (nyal-áb-ka) fa. tt nyalábká-t. A
maga nemében kisded nyaláb.
NYALÁBOCSKA, (nyal-áb-ocs-ka) fa. tt. nyalábocskát. L. NYALÁBRA.
NYÁLÁBÓL, (nyaláb-ol) áth. m. nyalábol-t.
1) Nyalábba vagy nyalábokba köt valamit. 2) Ny»lábnyi mennyiségben megfog, kézbe vesz valamik
Átnyalábolni, felnyalábolni valamit.
NYALÁBOLÁS, (nyal áb-ol-ás) fa. tt nyálábalát-t, tb. —ok. Nyalábba vagy nyalábokba kötés.
Nyalábnyi mennyiségben kézbevétel.
NYÁLADÉK, (nyal-ad-ék) fa. tt nyaladét-ol,
hann. szr. —a v. —ja. Holmi édesség, csemegeféle,
melyet inkább csak nyalni, szopogatni, mint enni
vagy rágni szoktak. Máskép: nyalánkság. 2) Gyógyászati értelemben olyan szer, melyet mintegy
nyalva, szopogatva kell bevenni. Máskép: nyalat.
NYÁLADÉK, (nyál-ad-ék) fa.ésmn. ttnyáioádo<,harm.szr.—av.—ja. l)Nyálféle nedvesség. Átr.günyos ért. Kemenesalján s Győr megy ében: ki nem fejlett

881

NYÁLÁDZIK—NYÁLASÍT

NYÁLASÍTÁS—NYALDOGÁL

882

testű és eszii fiatal ember, éretlen, ügyetlen süheder ;
aljasabban szólva: taknyos, pállott szájú, kinek nyála
f oly. Ilyen nyáladékra, mint te, nem is nézek.
NYÁLÁDZIK, (nyal-ad-oz-ik) k. m. nyáladt-ott,
pár. —fái, htn. ni v. —ani. Nyál foly belőle. Nyáladscik a stája. Átv. ért. nyálféle nedvet izzad ki. A
csigák tavaszkor nyáladtanak.

NYÁLASÍTAS, NYÁLASÍTAS, (nyál-as-ít-ás)
fn. tt. nyálattíát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyálassá tevés, nyállal bekenés.
NYÁLASRA, (nyál-as-ka) fn. tt. nyálatkát.
Apró nyári körtefaj.
NYÁLASKODÁS, (nyál-as-k-od-ás) fn. tt. nyálatkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. szeméNYALAKODÁ8, (nyal-ak-od-ás) fn. tt. nyála- remsértő beszédü, mocskos, izetlen tréfálkodás.
NYÁLASKODIK, (nyál-as-kod-ik) k. m. nyákodat-1, tb. —öt, harm. szr. —a. Valamely édes
testnek szopogatása; torkoskodás. Átv. ért. csókol- latkod-tam, —tál, —ott. Átv. ért. izetlen, sttletlen,
mocskos tréfákat űz, s mintegy erkölcsileg benyálazza,
kodás. V. 5. NYALAKODIK.
bemocskítja a száját
NYALAKODIK, (nyal-ak-od-ik) k. m. nyálaNYÁLASODIK, (nyál-as-od-ik) k. m. nyálatodkod-tam, —tál, —ott. 1) Valamely édes, vagy ízletes testet nyalogat, szopogat Különösen, torkosko- tam, —tál, —ott. 1) Nyálassá leszen, nyáltól bedik, ahol ételhez italhoz fér, eszik, iszik belőle. mocskolódik, vagy nyál szivárog ki belőle. A rágott
Konyhán nyalakodni. Mátok asztalán nyalakodni. étel megnyálatodik. 2) Mondják némely növényi tesEbek módjára- nyalakodni. 2) Átv. ért. népies kifeje- tekről, nevezetesen nedveikről, midőn romlani, és sttrüdni kezdenek. Nyálatodik a tisztátalanul tartott
zéssel, csókolkodik.
bor. Máskép: nyúlótodik.
NYALAKOSZIK, 1. NYALAKODIK.
NYÁLASSÁG, (nyál-as-ság) fn. tt. nyálastág-ot,
NYALÁNK, (nyal-ánk) mn. tt. nyalánk-ot. 1)
Torkos, ki minden enni inni valót kóstolgatni szeret; harm. szr. —a. Tulajdonsága valaminek, midőn nyátányérnyaló. 2) Étvágyat csiklandó, ingerlő, az Íny- las, különösen némely nedveknek rohadása, mely álnek különösen kedves, csemegeféle. Nyalunk ételek, tal, mint a nyál, ragadósakká, s nynlósakká lesznek.
italok. Nyúlánk falat. V. ő. NYAL.
NYÁLASZNYIK, (nyál-asz-nyik v. nyál-asNYALÁNKODIK, (nyal-ánk-od-ik) , 1. NYA- nyik) fn. tt. nyálattnyik-ot. Gömörben ám. levelensült
LAKODIK 1); és NYALÁNKOSKODIK.
NYALAT, (nyal-at) fn. tt. nyálától, harm. szr.
NYALÁNKOSKODIK , (nyal-ánk-os-k-od-ik)
—öv.
—ja. L. NYALADÉK, 2).
k. m. nyalánkotkod-tam, —tál, —ott. Torkoskodik,
NYALATÓ,
(nyal-at-ó) fn. tt. nyalató-t. Vadáminden ételt italt kóstolgat, ízlelget. L. NYALÁNK.
szok nyelvén a hely, hol dámvad vagy őz számára
NYALÁNKOZIK, (nyal-ánk-oz-ik), k. 1. NYA- sót tesznek ki vagy földdel vegyítnek. Nyálától vetni
LAKODIK, 1); és NYALÁNKOSKODIK.
(Salzlecken schlagen. Bérczy K.).
NYALÁNKSÁG, (nyal-ánk-ság) fn. tt. nyalánkNYÁL AZ, (nyál-az) áth. m. nyálaz-tam, —tál,
ság-ot, harm. szr. —a. 1) Nyalánkoskodó talajdon- —ott, pár. —t. Nyállal nedvesít, beken, bemocskít
ság. 2) Csemegeféle étel vagy ital, mely inkább ét- valamit Fonálkor megnyálatni a ttOttt. A tűbe Öltött
vágygerjesztésre , vagy torkoskodásra, az ínynek ctérnát megnyálatni. A ctiga btnyálassta a fát, melyre
caiklandozására, mint éhet és szomjat kielégíteni máit. A hízelgő kutya benyálatta az urának a kezét.
való. Különösen ide értetnek holmi édességek, czuk- Ebnek add, ha megnyálattad. (Ktn.).
rászféle sütemények stb.
NYÁLAZÁS, (nyál-az-ás) fn. tt nyálatát-t, tb.
NYALÁNKSZER, (nyalánk-szer) ősz. fn. Lásd —öt, harm. szr. —a. Nyállal nedvesítés, bekenés,
NYALÁNKSÁG, 2).
bemocskolás.
NYÁLAZAT, (nyál-az-at) fn. tt. nyálatat-ot,
NYÁLAS, (nyal-ás) fn. tt nyálát-1, tb. —ok,
harm. szr. —a. A nyelvnek működése, midőn vala- harm. szr. —a. Nyálas állomány; nyálak összesége.
mit nyal. Átv. ért tányérnyalás, ám. mások asztaláNYÁLAZÓ, (nyál-az-ó) mn. és fin. tt. nyálató-t.
nál való élősködés. Nyalátfalát, ám. esókolkodás. Általán ami vagy aki nyálaz. Különösebben fonók
V. 5. NYÁL.
nyelvén azon nedv, melylyel fonáskor a kendert, lent,
NYÁLAS, (nyál-as) mn. tt. nyálat-1 v. —át, illetőleg szöszt megnedvesítik, hogy a fonal simább
tb. —ok. Nyállal bővelkedő, vagy nyállal nedvesí- és csuszósabb legyen. Ezen nedv ugyan rendesen víz,
tett, mocskolt. Nyála* s*áj. Nyálat pipaszár. Nyálat melyet a fonók kisded bögrében a guzsaly nyeléhez
fonal. Nyálat ctiga, béka. Nyálat padló. V. ö. NYÁL. kötnek; de a bérben fonók borravalót is értenek
NYÁLASÁN, (nyát-as-an) ih. Nyálas álla- alatta, midőn az alkuban a nyálazót is kikötik. Topotban.
vábbá ugyancsak valami ennivaló, melylyel a fonóNYÁLASÍT,NYÁLASIT,(nyál-a8-ít)áth.m.ny<i- ban a nők egymást kínálják, pl. pityóka, főtt töröklastí-ott, pár. —», htn. —m v. —ám'. Nyálassá tesz, búza, alma stb.
NYALDOGAL, (nyal-d-og-ál) gyak. áth. m.
nyállal beken, megnedvesít Fonáskor megnyálattíani
a stVszt. A csiga megnyálasitja a földet, a merre mán. nyaldogál-t. Folytonosan, vagy gyakran nyal valamit
V. ö. NYÁLAS.
AKAD. >A0Y 8ZÓTÍB. IV.
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NYALDOOÁLÁS, (nyal-d-og-ál-ás) fn. tt. nyaldogáldt-t, ti>. —ok, harm. szr. —a. Folytonos vagy
gyakori nyálas.
NYALDOS, (nyal-dos) gyak. áth. m. nyaldostam, —tál, —ott. Gyakorta vagy folytonosan nyal
valamit, pl. a víz a folyam partját.
NYALDOSÁS, (nyal-dos-ás) fa. tt. nyaldotá»-t,
tb. —ói. Cselekvés midőn valami valamit nyaldos.
V. 6. NYALDOS.
NYÁLYPOLYÁ8, (nyál-folyáe) ös«. fn. Szájbetegség, midőn az embernek vagy más állatnak
nyála rendkívüli mennyiségben foly.
NYALJFALI, (nyali-fali) ősz. mű. Torkoskodó,
minden ételnemttt kóstolgató, ízlelgető'. A nyalófaló
igenévnek kicsinyített gúnyos módosulata.
NYALJNT, (nyal-in-t) önh. és áth. m. nyalint-ott,
pár. —t, htn. —ni v. —an». Futtában, hamarjában
s alig érintve nyal meg valamit.
NYALINTA, (nyal-in-t-a) mn. és fn. tt. nyalintdt; 1. NYALÁNK.
NYALINTÁS, (nyal-in-t-ás) fn. tt. nyalintát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki v.
valami futtában s alig érintve nyal meg valamit
NYÁLITÓ, (nyál-it-ó) fn. Fonóknak adatni szokott étel ital, hogy nyalok legyen tőle. Máskép:
nyalató.
NYALKA, (1) (nyal-og-a) mn. tt. nyalkát. Az önáüólag nem divatozó nyalog ige részesülőjének átalakult módosulata nyalogó, nyaloga, nyalga, nyalka,
mint bugyogó bugyka, feo«egSfectke,loctogó loctka stb.
1) Molnár A. szerint ám. torkoskodó, tányérnyaló, ki
mindenütt nyalakodik. Jelenleg ezen értelemben nem
divatos. 2) Mai szokott ért. ki a nép nyelve szerint
magát kinyalta, kicsinosította, szépen kimosdott, kifésfilködött, felöltözködött, egyszersmind rátartós,
hegyke, büszke. Nyalka legény. Úgy nép a katona,
ha nyalka. Nyalka leány, apacsa; rongyot nadrág,
nddpdlcta. (Km.). Nyalka marka. Ej ha ! bek nyalka !
NYALKA, (2) falu Győr m.; helyr. Nyalkára,
—n, —ról.
NYALKA, (nyalka v. nyál-og-a) fn. tt. nyálkát.
1) Nyulós, sikamlós nedv, mely az állati test nyálhártyáiból fejlik ki, s a közönséges nyálnál szívósabb, milyenek a takony, turha. Mellet, torkot elfogó
nyalka. 2) Szélesb ért. nyálhoz hasonló, nyulós, vagy
sikamlós és ragadós nedv, mely némely, kivált rohadásnak induló állati és növényi testek fölszinét takarja, pl. nyalka a peshedni kezdő húson, ételen. £
névnek ugyan kicsinyített alakja van; de talán inkább azon nevekhez sorozható, melyekben a ka ke
átalakult igeneves gó gS; mi szerint nyalka elemezve
annyi volna, mint nyálogó, nyaloga, azaz nyálkint
nyulongó, sikamló nedv.
NYÁLKAFÉREG, (nyalka-féreg) ősz. fn. Nyálkával bevont testű féreg. Különösen, mintegy nyolcz
httvelyknyi hosszú, s majdnem íVjnyi vastagságú sikamlós bélféreg, mely a halakba csúszván, azokat
egészen elsorvasztja. (Myzine glntínosa).

NYÁLKAHAJTÓ, (nyálka-hajtó) ősi. mn. Ami
az emberben fölösleg öszvegyült nyálkát kihajtja.
NyáUcahajtó merek.
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NYÁLKAHAL, (nyalka-hal) őst. fn. Halnem,
melynek testét sürfi, sikamlós nyalka takarja. (Blennius L.). Néhntt: ingerhal.
NYÁLKAH1NÁR, (nyálka-hinár) ősz. fn. A
vízfonalak neméhez tartozó növényfaj, melynek szálai öszveviszsza egymásba szövődtek; tenyészik árkokban és vízjárta helyeken. (Conferva reticulata).
NYÁLKALÁZ, (nyalka-láz) ősz. fn. A testet
elfogó nyálkától származó lázbetegség.
NYALKÁLKODIK, (nyal-og-a-al-kod-ik) k. m.
nyalkálkod-tam, —tál, — ott. Nyalkán, azaz csinosan,
hegykén viseli magát, s minden gondját csak erre
fordítja. Nagy váróiban nyaUeálkodik t kSlii a pétut.
V. ö. NYALKA.
NYALKÁN, (nyal-og-a-an) ih. Nyalka módon.
NYÁLKAS, (nyál ka-as) mn. tt nyalkáit, v.
—át, tb. —ak. Nyálkával bővelkedő, nyalkával ellepett Nyalkát mell, orr. Nyalkát út. Nyalkát tett*
férgek. Nyálkát bor, étel, hút. V. ö. NYALKA.
NYALKASÁG, (uyal-og a-sag) fn. tt, nyalkaság-ot, harm. szr. —a. A testnek és öltözetnek ékesgetésében, csinosgatásában kitünőleg keresett tulajdonság, egyszersmind vele járni szokott rátartóaaág,
hegykeség. A nyalkaság az ízlés és műveltség fokai
szerint különféle, pl. más a divataracsok és katonatisztek, más a közkatonák, falusi snhanczok nyalkasága stb. V. ö. NYALKA.
NYALKÁBAN, (nyál-ka-as-an) ih. Nyalka* minőségben vagy állapotban.
NYÁLKÁSHAL, (nyálkás-hal) 1. NYÁLKAHAL.
NYÁLKÁSÍT, NYÁLKÁ8IT, (nyál-ka-an't)
áth. m. nyálkáttí-ott, pár. —t, htn. —wv. —ani.
Nyálkássá tesz valamit. Némely ételek elnyálkástíják
a mellet. Az e»8 mtgnyálkáttiotta a* utat. V. ö.
NYÁLKÁS.
NYÁLKÁSÍTÁS, NYÁLKÁSITÁS, (nyál-kaas-ít-ás) fn. tt nyáOcáttíát-t, tb. —ok, harm. sxr.
—a. Nyálkássá tevés.
NYÁLKÁSODÁS, (nyál-ka-as-od-ás) fn. tt
nyáUcatodát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás, midőn valamely test nyálkássá kezd lenni. V.
ö. NYÁLKÁS.
NYÁLKÁSODIK, (nyál-ka-as-od-ik) k. m. nyálkátodtam, —tál, —ott. Nyálkássá leszen, nyalka
fejlődik ki belőle, ellepi a nyálkaféle sikamlós, nyűlós, ragadós nedv. V. ö. NYÁLKÁS.
NYÁLKÁSSÁG, (nyál-ka-as-ság) fn. tt nyáOcattág-ot, harm. szr. —a. Nyalkái állapota vagy tulajdonsága valamely testnek. V. ő. NYÁLKÁS.
NYÁLLIK, (nyál-l-ik v. nyár-1-ik) k. m. nydll-ott, htn. —ám. Mondják állati vagy növényi testekről, illetőleg terményekről, midőn bizonyos érje-
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NYÁLZÓ, (nyál-z-ó) mn. és fn. tt. nyákot. L.
NYÁLAZÓ, NYÁLITÓ.
NYÁM, elvont gyök, vagy inkább elavult fn.,
melyből névragozva lett nyámmal, és képzővel nyámog, nyámándi. Eredeti jelentése, szájtátás, akár bámulásból, akár tunyaságból, ostobaságból; s rokonságban van azon nagy szósereggel, melyekben az ám
NYÁLMENET, (nyál-menet) ősz. fn. 1. NYÁL-vagy ám alaphang szájtátásra vonatkozik, mint ámé,
ámúl, bámé, bámétt, bámul, bamba, mamlatt, mámVEZETÉK.
NYÁLMIR1GY, (nyál-mirigy) ősz. fn. A száj- mám, mámor stb. Különösen jelenti oly ember szájának belsejében azon mirigyek, melyek a nyálat ké- nak tátogatását, ki lassan, ímmel-ámmal, kelletlenül
szítik, és elválasztják, s melyekből az a szájba ki- eszik, s húzogatja a száját, mivel az étel nem kell,
őmlik. Különösen ide tartoznak az áilmirigyek, fül- nem ízlik neki.
NYÁMÁNDI, (nyám-án-di) mn. tt nyámándi-t,
mirigyek és nyelvmirigyek. (Glandulae salivales).
NYÁLMIR1GYKÖR, (nyál-mirigy-kór) ősz. fn. tb. — o*. Dunán túli tájszólás szerint, tátott szájú,
Lovak betegsége, mely a nyálmirigyben szokott tá- mamiasz, báva, gyáva, együgyü; továbbá, lassú, Isten taszította. Nyámándi ember. A székelyeknél:
madni.
NYALÓ, (nyal-ó) mn. és fn. tt. nyaló-1. Job- nyámi, nyámó, nyavietka. V. ö. NYÁMOG, NYÁM.
NYÁMI, (nyám-i) mn. tt. nyámi-t, tb. —ok.
bara őszvetéve divatozik, s jelent személyt, ki torkos módon eszik-iszik; vagy pedig magát lealacso- L. NYÁMÁNDI.
NYÁMMAL, (nyám-val) ih., mely rendesen
nyítva bizeleg másoknak. Tányérnyaló. Ny alófaló.
V. ö. NYALÓCZ. Gúnyosan: tintanyaló ám. iródiák. iken'tve divatozik, nyimmel nyámmal, s ám. tunyán,
Vadászok nyelvén ,nyaló( jelenti a szarvasvad nyel- lassan, száját látogatva; különösen: kelletlenül rágódva valamin. Nyimmel nyámmal betzéL, etnk.
vét (Lecker).
NYÁMMOG, v. NYAMMOG, 1. NYÁMOG.
NYALÓCZ, (nyal-ó-cz) fn. tt. nyalóct-ot. MáNYÁMOG, (nyám-og) önh. nyámog-tam, —tál,
soknak magát lealacsonyítva hízelgő. Aljas nyelven :
— ott. Száját tunyán látogatja, midőn beszél, vagy
teggnyaló. V. ö. NYALÓ.
NYALOGAT, (nyal-og-at v. nyal-o-gat) gyak. eszik. Nyámogva mondja ki a ttot. Nyámogva ettík,
áth. m. nyalogat-tam, —tál, —olt, pár. nyalogatt. mert nem tetszik neki az étel, vagy nincsen- étvágya.
Folytonosan vagy gyakran nyal valamit. A tehén V. ö. NYÁM.
NYÁMOGÁS, (nyám-og-ás) fn. tt nyámogát-t,
nyalogatja borját. A mactka a talpát nyalogatja. Az
Ökr9k nyalogatják a tót. A ki mesét metts, tíjjait nya- tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
logatja. (Km.). Tréfásan ám. csókolgat
nyámog.
NYANYA, 1. ANYA, és v. ö. NY betű.
NYALOGATÁS, (nyal-og-at-ás) fn. tt. nyaloNYÁNYÓ, (nyány-ó *•* nyám-ó v. nyám-n),
gatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy folytonos nyálas; csókolgatás. V. ö. NYAL, NYALOGAT. mn. tt nyámót. L. NYÁMÁNDI.
NYÁR, 1) elvont gyök nyargal szóban s valóNYALÓKA, (nyal-ó-ka.) mn. 1. NYALÁNK.
NYALÓSÓ, (nyaló-só) ősz. fn. Darab só, kősó, színűleg azonos jár igével. L. NYARGAL. 2) Nyár
névnek némely ragozások és képzéseknél ékvesztett
melyet a barmok elé tesznek, hogy nyalják.
NYALÓSZER, (nyaló-szer) ősz. fn. 1. NYALAT.törzsöké, l. NYÁR fn.
NYÁR, (1) elvont törzsöké nyárs nónak, 1. ezt
NYÁLÖZÖN, (nyál-őzön) ősz. fn. 1. NYÁLNYÁR, (2), fn. tt nyarai, tb. —dk. Röviden
FOLYÁS.
NYÁLSIPOLY, (nyál-sipoly) ősz. fa. Sipoly- hangzik némely személy ragok és képzők előtt is, mint:
féle cső, vagy nyílás a nyálmirigyekben, melyen nyaram, nyarad, nyara stb. nyarai, nyaranta, nyaratttaka. 1) Mint a télnek egyenes, és szokott elnyál szivárog ki.
NYÁL8ZTVÁR, (nyál-szivar) ősz. fa. A nyál- lentéte, jelenti az évnek azon időszakát, mely alatt
nak rendkívüli mennyiségben való szivárgása a nyál- tartósabb és nagyobb fokú melegség uralkodik, a
mirigyekből , kivált midőn ez orvosi szerek által növények tenyésznek, s gyümölcsőznek. A szójárásokban és közmondásokban a tél és nyár mint égése
történik.
NYÁLVÉRÜ v. — VÉRÜ, (nyál-vérii) ősz. mn. év, vagyis az egész évnek megfelelő időrészek emlitHidegvért, lanyha, egykedvü, közÖnbös természetű. tetnek, pl. hét tél hit nyár megválatttja, (km.),
azaz eldönti, ha jó vagy rosz-e; hét tél hit nyár
(Pblegmaticus).
NYÁLVÉRÜSÉG, v. — VÉRÜSÉG, (nyál-vé- próbálja meg őket (t. i. a házastársakat Km.).
rűség) ősz. fn. Hidegvérüség, lanyha, közonbös A ki nyáron nem gyűjt, télen kevttet fűt, vagy: télen
agg ebtll bánkódik. (Km.). Nyárban ttakgatja a tűi
természet, egykedvüség.
NYÁLVEZETÉK, (nyál-vezeték) ősz. fn. Azon tubát. (Km.). Télen nyáron könnyen él. 2) Szűkebb
igen finom vékonyságú csövecskék, melyeken a nyál- ért az éjszaki félgömbön, nevezetesen a mérsékelt
égöv alatt, három hónapi időszak az úgynevezett
nedvek tovább szivárognak.
56*
(lésnek vagy rothadásnak indulnak, s nyálféle nedv
fejlődik ki beletlök. Nyállik a tokáig áUÓ étel. Nyállik a titttátalanul kezelt vagy meleg helyen tartott bor.
A dolog természete oda látszik mutatni, hogy ez igének gyöke vagy nyál, miért a némely vidékeken divatozó nyárlik csak tájszólási kiejtés; vagy pedig itt a
,nyár' törzs nedvességet jelent; v. ö. NYÁRASODIK.
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nyári uapfordulaltól az őszi éjnapegyenletig, vagyis
körülbelül június 21-től september hason tiju napjáig,
midőn a nap látszólagosan a rák, orozlán, és szűz
csillagzatait bejárja. Ennél fogra ujabb nevezet szerint, minthogy a nyár júniusban kezdődik, a június
nyárelő, a július nyárhó, az augustus nyárutó. Régente
a nyár .első részét feojw-nak nevezték, honnan kajsti
baraczk, sárga baraczk, mely júliusban érik, kiilönböztetésül az Stti baraczktól. Nyár ketdete, nyár kosepe, v. dertka, nyár vége. Meleg, forró, száraz, nedvei, e»Si nyár. Nyáron aratni.
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NYARALÁS, (nyar-al-ás) fn. tt nyaraláe-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A nyárnak bizonyos helyen
töltése.
NYARALÓ, (nyar-al-ó) mn. tt. nyaraló-t. 1) A
nyarat bizonyos helyen töltő. Pusztán nyaraló nyájak,
csordák. Fürdőben, falun nyaraló urak. 2) Ahol »
nyarat tölteni szokták. Nyaraló hely, nyaraló hős. Ez
értelemben egyszerűen főnévül is használtatik, a latiu ,villa' értelmében. Nyaralóban lakni.
NYARANKÉNT, (nyar-an-ként) ih. Nyárról
nyárra, egyik nyárról a másikra, több nyáron. Különbözik : nyaranta, mint naponként = napról nap„Azt énekli a kis madár:
ra, és naponta = napon át.
„„Az életben egyszer van nyár
S mikor eltöltőd a nyarat,
NYARANTA, (nyár-an-t-a), ih. Nyári időben,
Csak a száraz lombja marad.""
azalatt, mig a nyár tart. Nyaranta falun látni, filrdSben mulatni. Képzésre nézve hasonló a hajdanta, réSzász Károly.
gente, naponta, határzókhoz, s valamint akét első talbőMi e szónak elemzését és eredeti jelentését ségből még n hangot is vesz föl, hajdanion, régaUe*,
illeti, valószínű, hogy eleinte rövid volt: nyár, mert hasonlóan mondják ezt is: nyaranían. Másképen :
ma is az általános szabályok szerént az önhangzóval nyaratszaka. Különbözik: nyaranként.
kezdődő ragok és képzők előtt többnyire röviden
NYÁR ÁS, (nyár-as) mn. tt. nyárat-t v. —át,
hangzik. Értelemre és haiigra legközelebb áll hozzá
a török jaz (minthogy a törökben r és t könnyen tb. —ak.l) Nyárfákkal bővelkedő, benőtt Nyara*
fölcseréltetnek). Rokon még vele a tavaszt jelentő vidék, erdS, vianeüék. Mint önálló főnév tárgye*ethellén tag, és szláv jár, járó; továbbá a német Jahr, ben nyárast, tb. nyárotok, s jelent nyárfaerdőt, mint
mely ugyan mai szokás szerint egész évszakot jelent, szilát, füzei, nyírei szil-, fűz-, nyirerdőt 2) A borra
de, mint Adelnng állítja, hajdani értelme nyár volt, értve ám. nyulós; v. ö. NYÁRASODIK.
NYÁRASD,ALSÓ—,mvár., FELSŐ—,TÓS—
s Ár alakban létezett, mely a régi német nyelvjárásokban aratást jelentett, miszerint a nyarat az ara- faluk Pozsony m.; helyr. Nyaraidéra, —ön, —ról.
tástól nevezték volna el. A görögben is a &ÍQOS nyár
NYÁRASODIK, (nyár-as-od-ik) k. m. nyáraés aratás. Ily mind fogalmi, mind hangbeli rokonság tod-tam, —tál, —ott. Mondják borról, midőn elromlétezik a magyar nyár és araiái között is, melyek- lik, s nynlóssá leszen. Ezen ige vagy hangváltozattal
nek közgyökük: ár v. őr. melyből lett arat, őrt, és ám. nyálatodik, vagy gyöke nyár nem más, mint az
amely « előtéttel megvan a tarol, saruból, s t előtét- átalakult és nedvet jelentő nyir ; m áskép: nyárlik,
tel a tarol igében. Ily előtétnek tekinthető ,nyár' nyállik. V. ö. NYÁRFA.
szóban az ny vagyis ni (ám. mutató) a honnan mar,
NYÁRASPATAKA, erdélyi fala F.-Fehér m.
v. njar v. nyár v. megnyujtva nyár mintegy mutatója helyr. —pataká-ra, —n, —ról.
az aratásnak. Más elemzéssel az ny lehet ám. no'
NYARATSZAKA, (nyarat-szaka) ősz. ih. Nyár
(ige), honnan nyár annyi volna, mint nő-ár t i. a nöfolytában, azon idő alatt, mig a nyár tart Képzésre
vésnek, tenyészésnek árja, özöne, bősége. Egyébiránt hasonlók hozzá a napotttajca, teleiszaka, heietfxaka,
kUlönös figyelmet érdemel az arab : nár, mely tüzet,
éjtttaka, melyek eredetikép vagy napont-, nyarant-,
és ntír, mely meleget, továbbá a mongol naran, mely
hetent-, telent-, éjenttsaka voltak, s ezekből keletkezett
napot jelent s ezek szerént a lényeges r hangban a
napott, nyaralt, heteit, telelt, éjett, s egyszerűen napot,
,tttz' (pír) vagy ,meleg értelme rejlenek.
nyarat-, hetet-, telel-, #<szaka; ilyenek: AOMMOKÍ,
NYÁR, (3), fn. tt. nyárt, tb. rák. L. NYÁRFA.
hoszszatt, hotzszat; alant, alatt; innen, inneni, innét; onNYARAD, falu Ung m. ; helyr. Nyarád-ra,
nan, onnant, onnét, onnat stb.; vagy pedig az át, ét,
— ön, —ról.
szórag az idő szóból módosult; minthogy az utána
NYARAD, falu Győr m.; helyr. Nyárad-ra,
következő ,szaka' birtokragozott viszonyban áll. V.
— ön, —ról.
ö. NAPOTSZAKA.
NYARAD, falu Veszprém, m.; FELSŐ — , MENYÁREGYHÁZA, puszta Pest m. helyr. —egyZŐ— faluk Borsod, KIS—, NAGY— Baranya m.;
házá-ra, —n, —ról.
helyr. Nyárád-ra. —ön, —ról.
NYÁRELŐ, (nyár-élő) ősz. fn. Június hava,
NYÁRÁDTÓ, erdélyi falu Maros az.; helyr.
l melyben a nyár kezdődik. Máskép: Sttnt Iván hó,
Nyárádtó-ra, —n, —ról.
NYARAL, (nyar-al) önh. m. nyaral-t. Bizonyos ' v. hava.
helyen tölti a nyarat. Az urak falun tteretnek nyaral- [
NYÁRFA, (nyár-fa) ősz. fn. A kétlakiak sereni, városban telelni. A gulyák nálad tg alatt a me- géből és hathímesek rendéből való fanövény neme.
zőn nyaralnak. PürdOben nyaralni.
Hímvirágának barkája hengeres vagy tojásdad, pik-
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kelyei egy virágnak, rongyos szélüek, bokrétája viszazás, kúpos, kajsza szájú. Anyavirágának barkája
éa bokrétája, mint a hímé; bibéje négy ága, tokja
két rekeszü, tnagvai koszorúsak. (Populus). Nevezetesebb fajai: fehér, szőke, rezgS, f ekeié, jegenye nyárfa.
Minthogy a nyárfák leginkább a nyirkos, vizenyős helyeket kedvelik, valószínűnek látszik, hogy a
nyár szóban a nedvesség alapfogalma rejlik, melynek vékony hangon megfelel a nedvet jelentő nyír a
nyírfa, nyirok, nyirkot szókban, t. i. az i így váltakozik á hanggal az ír és ár szókban is, melyek mint
folyékony valamit jelentő szók szintén rokonok. V.
ö. NYÍR fa.
NYÁRFALEVÉL, (nyár-fa-levél) ősz. fű. lásd
NYÁBLEVEL.
NYÁRPÁS, (nyár-fás) ősz. mn. 1. NYÁRAS, 1).
NYÁRFORDULAT, (nyár-fordulat), NYÁRFORDULÓ, (nyár-forduló) 1. NAPFORDULAT.
NYARGAL, (nyar-og-al) önh. m. nyargal-1.
Mondják különösen lóról, vagy más hátas állatról,
midőn vágtatva fut, tehát különbözik tőle a lassúbb
futást jelentő üget vagy táptól (trappén), vagy koctog,
vagy porotkál. Nyargal az ember is, midőn az így
fotó hátas állaton fii. Délcteg paripán nyargalni. Sebeten nyargalni. Kinyargalni a metöre. Némely igekötökkel tárgyesetes neveket vonz. Benyargalni a
putttát. A cakót körülnyargalja a meneti.

vagy folytonosan nyargal; száguldoz. Az előőrsök a
tábor elölt nyargaldsznak.
NYARGALÓ, (nyar-og-al-ó) mn. és fn. tt. nyárgaló-t. 1) Nyargalva, vágtatva futkosó, szaladgáló.
A nyargaló paripák dobogósa távolra dhallik. Átv. ért
nyargaló ttél, förgeteg, hullámok. 2) Némely vidéken
azon díj, melyet a lovas pandúrnak fizetnek az elfogott gyanús emberért, vagy a kerülőnek a behajtott
marháért.
NYARGALÓCZ, (nyar-og-al-ócz) fii. tt nyárgalócz-ot. L. IRAMSZARVAS.
NYARGALÓCZI, (nyar-og-al-ócz-i) fn. tt nyargalócei-t, tb. —o*. Gúnyneve az oly embernek, ki
mindenfelé lót-fnt.
NYARGALÓDZÁS, (nyar-og-al-ód-oz-ás) fa.
tt. nyargalódxát-t, tb. —ói, harm. szr. —a. Nyargalva futkosás, szaladgálás, száguldozás.
NYARGALÓDZIK, (nyar-og-al-ó-d-oz-ik) k. m.
nyargalódt-tam, —tál, —ott. Gyakran, folytonosan
nyargal; száguldoz, portyázik, ideoda lótfnt,szaladgál.
NYARGONCZ, (nyar-og-oncz) fa. tt nyargoncz-ol. Lovas hírnök, különösen ki a csatamezőn az
illető vezér parancsait, rendeleteit hordja, s viszont
híreket, tudósításokat hoz.
N YÁRHÓ, x (nyár-hó) ősz. fa. Juliiig v. Sz. Jakab hó v. hava.
NYÁRI, (1), (nyár-i) mn. tt nyári-t, tb. — ok.
Általán mi a nyárra vonatkozik, azzal viszonyban
áll, stb. 1) A mi nyáron terem, tenyészik. Nyári virágok, gyümi)lctök. zöldségek. Nyári ttarvat, gyöngébb testalkata szarvas, mely jó legelőn júliusban
már felhízott (Bérczy K.). 2) Nyárra való, mit nyári
időben használnak. Ny ári ruha. Nyári lak, tzoba, palota. 3) Nyárszakot tevő. Nyári évnegyed, nyári hónapok, nyári napok. V. ö. NYÁR, (2).
NYÁRI, (2), puszták Somogy és Tolna m.
helyr. Nyári-ba, —bán, —bél.
NYÁRIAS, (nyár-i-as) mn. tt. nyáriat-t v. — át,
tb. — ok. 1) Az idő mérsékletére vonatkozva olyan,
mint nyáron szokott lenni. Nyárias langy, meleg napok.
Nyárias időjárás. 2) Nyáron divatozó. Nyárias
oltOzet.
NYÁRIASAN, (nyár-i-as-an) ih. 1. NYÁRILAG.
NYÁRILAG, (nyár-i-lag) ih. Nyári módon, úgy
mint nyáron szokás. Nyárílag öltözködni.
j
NYARJASVÖLGY, puszta Nógrád m.; helyr.
! —vtSlgy-re, —Ön, —röl.
\
NYÁRJEGY, (nyár-jegy) ősz. fa. A barkörben
i azon csillagjegyek, melyeken a nap nyári idő alatt
' általmegy, úgymint a rák, az orotlán, és a seüz.
]
NYARKAL, 1. NYARGAL.
NYÁRLEVÉL, (nyár-levél) ősz. fa. A nyárfái nak levele, különösen a rezgő nyárfáé, melyet költői
• nyelvben a félelem és remegős jelképéül használnak.
Reszket, mint a nyárlevél.
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„Roppant sereg előtt
Távol a sík mezőt
Szélylyel nyargalják, nézik."
Balassa B.
Szélesb ért. mondják más sebesen futkosó, ló módjára szaladgáló állatokról, és gyalog emberről is,
midőn szaladgál, vagy ügető léptekkel siet valahová.
Székely tájszólás szerint nyarkal v. nyargal ám. járkál. (Gyarmathi Sámuel). Molnár Albert szótárában
jargal ám. futkos, szaladgál.
„Nagy bőséggel ugyan nyilván jargal az
hamisság."
Horváth András a XVI. században.
És így legvalószínűbb, hogy a nyargal ennek csak
módosított alakja, s eredetileg Jár' gyöktől származott. Költői képes nyelvben mondják a sebesen toluló főrgetegről, szélről, felhőről, hullámokról is.
Gúnyosan, nyargal az ember ette, midőn más-más
tárgyra ugrál, midőn szeleverdiskedik.
NYARGALÁS, (nyar-og-al-ás) fn. tt. nyargalá«-l, tb. — ok, harm. szr. — o. Sebes vágtató futás,
szaladgálás, különösen a hátas állatnak futása, illetőleg a rajta ülő általi futtatása. Nyargalásban kifáradni, kifáratztani a lovat. V. ö. NYARGAL.
NYARGALÁST, helyesebben : NYARGALVÁST, (nyar-og al-va-as-t) ih. Sebes vágtató falasban
vagy futás által.
NYARGALÁSZ, (nyar-og-al-ász) önh. m. nyárgalász-lam, —tál, —ott, pár. —«z. Ide-oda, gyakran,
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NYÁRLIK—NYÁBSALÁV ALÓ
„Hiszen no, csendes este van,
Nincsen semmi szél,
Mégis hogyan, hogyan rezeg
A nyárlevél.
Csokonai.

NYÁELIK, (nyár-1-ik) k. 1. NYÁLLIK.
NYÁHLÓ, falu Bihar m.; ALSÓ—, FELSŐ—,
CSÖMÖBLŐ—, KÉKES—, érd. falok Doboka m.;
helyr. Nyárló-ra, —n, —ról.
NYÁRLOMB, (nyár-lomb) ősz. fű. A nyárfának lombja.
NYÁRLOTT, (nyár-1-ott) mn. tt. nyárlott-at.
Borról mondják, midőn a melegségtől megromlott s
megnyálasodott. V. ö. NYÁLLIK.
NYÁROL, (nyár-ol) áth. m. nyárol-t. Forgatót
vagy keverőt szánt, mi rendesen július és augustus
hóban történik.
NYÁRON, (nyár-on) ih. Nyári időben, mikor
nyár van. Nyáron hét eutendeig, gdnymondat. Tanult
S i» nyáron két ttttendeig.
„Télen, nyáron pusztán az én lakásom."
Népdal, Tompától.
NYARONTA, 1. NYARANTA.
NYÁRRA (nyár-ra), ih. Nyári időre, akkorra,
midőn nyár volt vagy lesz ; továbbá : nyáron, nyári
időben. Valamit jövő nyárra halatttani. Még a múlt
nyárra igérketett, » e* idén tem jött el. Jövti nyárra
fürdőbe megyek.
NYÁRS, (nyár-s) fn. tt nyártat, barin. szr. —a.
Hoszszu, vékony s hegyes eszköz, mely különösen
arra való, hogy valamibe szarják. Konyhai nyárt,
melyre a sütni való húst, vagy más eleséget ráhúzzák, s a tűzre tartják. Nyárton stílt étibe, lúd, récte,
malac*. Nyárton pirított nalor.na, kenyérttelet, kukoricta. Vas nyárt, fa nyárt. Nem állja meg tterdék
a nyártat. (Km.) Jelent hegyes karót is fából, melyre a vad századokban büntetésül vagy kinzásul embereket is húztak. Kiált, ordít, mint a kit nyársra
hútnak. Aljas népnyelven oly emberről, ki igen merevfiit feszes testtel jár, azt mondják, hogy nyárs
van az alfelében, vagy: mintha nyársat nyelt volna
el. Volt ilyforma hegyes fegyver is, melyet nyársgerelynek hívtak.
Ha a .nyárs' szóban alapfogaimul a hegyességet, szurósságot veszszttk, úgy rokonságban van a
hegyes ssuró eszközt jelentő ár v. drr, továbbá a dárda, és a szeges kárt szókkal, miszerint nyárt ám. árt,
azaz árat, az ny a főfogalmat szinte nevelvén, mint
nyír, nyírt (nedv), és nyír, nyirkai (metsz). V. ö.
NYÍR fn. és ige. Alaphangra megegyezik vele a latin
veru.
NYÁRSAL, (uyár-s-al) áth. ín. nyártal-t. Valamit nyársra húz. A hntt megtótni, atután nyargalni.
Továbbá hegyes karóra húz valakit. V. ö. NYÁRS.
NYÁRSALÁVALÓ, (nyárs-alá-való) ősz. fn.
Tepazi, melyet a nyársra húzott s tűzhöz tett hús
alá tesznek, hogy a lecsepegő zsírt felfogja.

NYÁRSAPÁT—NYÁSKOTOL
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NYÁRSAPÁT, puszta Pert m.; helyr. — apátra, —ön, —ról.
NYÁRS-ARDÓ, fala Sáros m.; helyr. —ArdÁra, —», —ról.
NYÁRSFORGATÓ, (nyárs-forgató) ön. fn. 1)
Személy a konyhán, ki a felszerelt nyársat a tűznél
forgatja. 2) Keréken forgó konyhai eszköz, mely a
bele alkalmazóit nyársat hajtja. Mindkettő máskép:
pectenyeforgató.
NYÁRSGERELY, (nyárs-gerely) ősz fn. Régi
fegyvernem, mely a közönséges nyárshoz hasonlított,
melyet az ellenség ellen kilökni szoktak, s a nyelén
levő szíjnál fogva ismét visszarántottak. Máskép: hajtó vagy vetödárda. Szabó Dávid szerént jelent spékelő azaz szalonna-fQző tűt is.
NYÁRSLÁB, (nyárs-láb) ősz. fn. Úgynevezett
macskák .vagy bakok a tűzhelyen, melyekre a nyársat fektetik. V. ö. MACSKA.
NYÁRSLEPÉNY, (nyárs-lepény) őaz. fn. Nyárson vagyis dorongon pirított és sütött lepényféle sütemény ; máskép: dorongfánk.
NYÁRSTARTÓ, (nyárs-tartó) ősz. fn. lásd
NYÁRSLÁB.
NYÁRSZAK, (nyár-szak) őst. fn. Az érnek
azon szaka, midőn nyár van ; jobb hangzással: nyári
ttok.
NYÁRSZEG, falu Bihar m.; helyr. Nyártfégre,
—én, —röl.
NYÁRSZÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. ffyérttó-ra, —n, —ról.
NYÁRUTÓ, (nyár-utó) ősz. fn. Angustns hava,
máskép : Kitatttony hava. V. ő. NAPTÁR.
NYÁS, 1. NYÁRS. Tájdivatos tanya kiejtés, mint
a boré helyett bős (bottörö szóban), hárs helyett hát,
tárt helyett tát.
NYÁSKÁL, (nyá-as-g-a-al) ősz. mn. nyáikál-t.
L. NYÁSKÁLÓDIK.
NYÁSKÁLÁS, (nyá-as-g-a-al-ás) fn. tt. *yátkáláa-t, tb. —ok. L. NYÁSKÁLODÁS.
NYÁSKÁLÓDÁ8, (nyá-as-g-a-al-ó-d-ás) fa. tt
nyátkálódát-t, tb. —ok. Kényeztetett gyermekek
nyafogása vagy nagyobbaknál ily gyermekes nyfigölődés.
NYÁSKÁLÓDIK, (nyá-as-g-a-al-ó-d-ik) belsz.
m. nydskálód-tam, —tál, —ott. Leginkább nyafogó,
anyás, kényeztetett kis gyermekről mondják, midőn
anyja ölébe kéredzik stb. Nagyobbakról mondják,
midőn ily gyermeki módra nyűgölödnek, feszengenék. Alaphangja nyá rokonnak látszik az idétlen
gyermeksirást jelentő nyaf, nyif, nyáv gyökökkel. A
tájszótárban: nyátkolódik.
NYÁSKOLÓDIK, (nyá-as-og-ol-ó-d-ik) k. m.
nyáskolód-tam, —tál, —ott. L. NYÁSKÁLÓDIK.
NYÁSKOTOL, (nyá-ae-og-ot-ol) önh. m. nyátkotolt. L. NYÁSKÁLÓDIK.
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NYASLAT— NYAVALYA

NYASLAT, (nyas-ol-at) önh. nyatlat-tam, —tál,
— ott. Gyarmathi Sámuel szerént ám. járkál, peslet.
A suhogó hangú nyat gyök hangutánzónak és oeon
szóval hangáttétel által rokonnak látszik.
NYÁSS, tájdivatos, nyár* helyett; 1. ezt.
NYASSÁN, ih. Él e szóval Faludi egyik pásztori versében: „ Csikorgó nádsíppal kínoztad versedet, Nyassán pörjén (pőrén) mondád nyálas énekedet. Talán ám. nydmosan vagyis nyámogva, azaz,
minden költői tűz nélkül, 8 ekkor a pőrén átv. ért
annyi volna, mint költői dísz, költői ékesség nélkül.

NYAVALYÁD—NYAVALYATÖRÉS
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vala; mert a régi nyelvben vol v. val annyit tett,
mint vanol azaz van neki (babét), és valál ám. possessio; honnan az igeuév voló v. való ám. habens,
possidena, és a vola v. vala ám. possessio, mint ctal,
ctalé, ctala ; tzttl, szülő, ttüle ; ül, üló, illa stb. tehát
nevola v. nevala ám. ntm-vola, nemvala, nem-birtok,
non-possessio (Unvermögen, Mittellosigkeit), és nevoláe, neoalát ám. non habens, non possideus, szegény, szűkölködő. Végre hangrend szerint lett naoala, nyavalya, mint teha, soha, seAol, tohol; tehonnai,
sohonnai. Ezen elemzés szerint a nyavalya első ereNYAV, elvont gyöke nyavodilc, és ha ügy tet- deti értelme : szükölködés, vagyontalanság. Mivel peszik, nyavalya,nyavalyog szóknak; rokon nya/gyökkel. dig a szükölködéWl karöltve szokott járni a nyomorúság: innen szélesb átv. ért. jelenteni ke/dcttnyoroortí
NYAV, macskahang, melyből nyávog, nyávogát
állapotot, és ez volt a történet szerint közvetlenül kierednek. Emberre, különösen gyermekre alkalmazva
folyó második jelentése. Végre minthogy a nyomora
jelent bizonyos síró, kérő hangot, melyhez legközeállapot mind a testet, mind a. lelket elgyengíti, s
lebb áll a nya/, nyafog, és a macskahang miau.
gyakran beteggé is teszi, harmadik, még ujabb közNYAVALYA, (ne-vola v. nyaf-aly-a?) fn. tt. vetett értelme : kórság, betegség. A föntebb! elemzés
nyavalyái. Azon szók közé tartozik, melyek értelme mellett figyelmet érdemel azon nézet is, hogy nyav
korszakról korszakra megváltozott. A Bécsi és Műn- i e]vont
„ „yaf
é
(nyafog szóban)
cheni codexekben nyavalya ám. a latin penuria, te- azonosuak tekinthető, mit igazolni látszik a nyavalyog
hát szegénység, vagyontalanság, eleséghiány, pél- (nyafalyog) származék, a midőn a nevolát szó Mardául Mark. XII. fejezetében; így midőn Lukács git életében, inkább csak tájszólásból eredeti volna.
evangyeliomában a Vulgata így szól: ét coepit egere,
NYAVALYÁD, falu Szála m.; helyr. Nyavalyádezt a Müncheni codex így fordítja: és ketde nyavaly- ra, —n, —ról.
gaiúa, ami Pestinél: stiticSlködni. Ezen korszakban
NYAVALYÁS, (ne-vola-ás) mn. tt. nyavalydt-t
tehát a nyavalya jelentett szükölködést. Pesti G4- v. —át, tb. —a*. 1) Legrégibb ért szegénységben,
bornál,maga a .nyavalya* szó ám. baj, nyugtalanság. szükölködésben élő. Hogy szegényeket, özvegyeket, ár„Inkább akarom bátorsággal az én kévésemet, hogy vákat ét ilyenféle necolátokat oltalmazna. (Margit lenem mint ennyi nyavalyával az te sokadat. (IX. me- gend. budai kiadása.) 2) Ujabb jelentéssel nyomora.
.eazvároai és mezei egérről). Ugyanő nála a II. l Oh te nyavalyái /3)Mai közszokás szerént ám .betege.,
mesében .nyavalyás' ám gyönge: „Ha az hatalmas kor8agog kö]önöfle„, „yavalyatörös. V. ő. NYAgonoszt akar tenni, Köni (könnyű) az nyavalyáshoz l y^LYA
hamis okot lelni." Molnár A. szótárában már ám. mi- |
' NYAVALYÁSFALVA, érd. falu Hunyad m.,
teria, aerumna, azaz nyomoruság, és nyavalyát miser, !he,yv _faivá.ra^ _B( _,.rfíi
aerumnosus, németül: elend, arm, azaz nyomorú és
NYAVALYÁSKODÁS, (ne-vola-as-kod-ás) fn.
szegény. A görög bölcsek jeles mondádban is: „Egy n 9Vawj/táAoMrít tb. —ok, harm. ssr. -a. öyakhálaadatlan minden nyavalyásoknak árt." (Toldy P. lran eléfordllló) vagy folytonosan tartó nyavalya* álkiadása 282. L). Az újabb korban pedig ám. beteg- ,apot( Iievezete8en betegeskedés. Nyavalyátkoddta
•ég. .Nyavalygok' szónál már Molnár A. is az ,aeg- , mía(( nem doigozhatijc, V. ö. NYAVALYÁS,
roto' szót szintén felhozta. Ragadót nyavalya. Rőt- (
NYAVALYÁSKODIK, (ne-vola-as-kod-ik) k.
hatníó nyavalya. Nehé* nyavalya. Kötöntéget nyava- , m nyavajyátkod.tamt -tál, -ott. Gyakorta, vagy
Jya. Könnyen felejti az ember a mát nyavalyáját. ' folytonogan „yavalyá* állapotban szenved, nyava(Km.). KM legjobban érzi a maga nyavalyáját. (Km.). lyog, különösen : betegeskedik. V. ö. NYAVALYA,
Nyavalyád ninet, bibét keretit. (Km.). Töri a nyava- NYAVALYÁS.
lya; v. ö. NYAVALYATÖRÉS.
'
NYAVALYÁSSÁG, (ne-vola-as-ság) fn. tt nyaE szónak eredetét és eredeti jelentését földeríti valyáttág-ot, harm. szr. —a. Régi ért. szegénység,
a Margit életében előforduló nevol-át és nevolatágot, nyomoruság. Mai ért. beteges, sinlődő állapot, vagy
melyek a nevola törzsből erednek, s értelmök : nya- tulajdonság. V. ö. NYAVALYA, NYAVALYÁS.
valyát, nyavalyatágot,'tau szegény, szűkölködő, mint
XYAVALYÁS8ÁGOS, (ne-vola-as-ság-os) mn.
az eredeti szövegből kitetszik. Egy 1569-iki levél- tt. nyavalyáttágot-l v. —át, tb. —ak. Molnár A.
ben is olvassuk: „Ne hagyon (hagyjon) te n(agysá- szerint nyomorúságos, ínséges.
god) ez nagy inséghes nevoljába (nevolyába) veszNYAVALYÁSUL, (ne-vola-as-ul) ih. Régies
nem, császár rabsághába vagyok. (Szalay Á. 400. értelemben ám. szegényül, szegényesen, szükölködőm 1.). Ez alapértelemből kiindulva okszerűleg állít- leg, nyomorúan.Újabb jelentéssel: betegesen, sinlődve.
hatni, hogy a nevola öszvetett szó, melynek első réNYAVALYATÖRÉS, (nyavalya-törés) ősz. fn.
sie a tagadó ne, a második a birtokot jelentő vola v. 1. NEHÉZKÓRSÁG.

NYAVALYATÖRŐS- NYE
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NYAVALYATÖRŐS (nyavalya-törős) ősz. mn.
Kit azon nyavalya tör, azaz gyötör, bánt, melyet nehézkóraágnak neveznek. V. ö. NEHÉZKÓRSÁG.
NYAVALYGÁS, (ne-val-og-ás), fa. tt. nyavaly
gát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valaki nyavalyog; ínségben szenvedés; sinlődés, betegeskedés.
NYAVALYODIK, (ne-vol-od-ik) k. m. nyavalyogtam, —tál, —ott. Szegényedik, nyomorodik, betegedik. Egemen elnyavalyodik. Valamire nyavalyodni
ám. szükségből, szegénységből rászorulni, s megfelel
neki a fordított fanyalodik.
NYAVALYOG, (nyaval-og, v. nyavalyog) önh.
és gyak. m. nyavalyog-tam, v. nyavalygottam, nyavalygottál, nyavalygott,htn. —niv.nyavalygniv.nyavalygani. ínségben, szükségben szenved, nyomorog;
továbbá: betegeskedik, sínlődik. Ez igében a törzsnévnek véghangzója a képző előtt elmarad, mint a
tinta szóé, midőn lesz belőle tintogat; vagy pedig
nyavalyog ám. nyafalyog. V. ö. NYAVALYA.
NYAVICZKA (nyav-iczka) mn. tt nyaviczkát,
L. NYÁMÁNDI; és v. ö. NYAVALYOG, NYIVÁCZKA.
NYAVODIK, (nyav-od-ik) k. m. nyavod-tam,
—tál, —ott. Szabó Dávidnál ám. nyomorodik. Egésttn elnyavodt. (Sz. D.)
NYÁVOG, (nyav-og) önh. m. nyávog-tam, —tál,
—ott. Tulajd. ért. macskáról mondják, midőn nyáv
v. miáv, miau, hangon siránkozik. Rokon hozzá a
magyarban a gyermekes nyafog, más nyelvekben,
melyek szintén ezen hangot utánozzák, a német miauén
v. maven, finn nauvun stb.
NYÁVOGÁS, (nyáv-og-ás) fa. tt. nyáoogát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. A siránkozó vagy kérő
macskának nyáv nyáv hangon szólása. Rokona a
gyermekes nyafogd*.
—NYE, v. —NYÉ, v. -NE, —NÉ, minthogy az ny jele nem mindig van kitéve ; egyébiránt
éles é- vagy pedig hosszú I-vel. Régies alakú a mai
-nyí, mint mennyiséget jelentő képző értelmében.
„Menye (v. méné = mennyi) béresek bővelködnek
kenyerekkel én atyám házában." (Müncheni codex.
Lukács XV.). „Menye ideiglen e világon vagyok."
(Ugyanott, János IX.). „Menyével (v. ménével =
mennyivel) tartozol én uramnakh." (U. o. Lukács
XVI.). „Menyészer akartam te fiaidat egybegyüjtenem." (U. o. Lukács XIIL). „Ki vala hatvan l*b
földnye" (azaz földnyire. U. o. Lukács XXIV.). „És
« eltávozék ő tőllök egy kő hagy ej leányé" (azaz hagyitásnyira. U. o. Lukács XXII.). „Négyszegő kövekből és faragottakból raká ő köfalit hetven könyökletnye magasságban, és szélességét harmincz könyökletnye, ő tornyit kedég veté száz könyökletnye magasságba." (Bécsi codex. Judith).
„Örömekben hősek az egész étszaka
Csak egy mákszömnyét is nem aludtak vala.u
Temesvári István deék. 1569-ben.
(Thaly K. gyűjt.).

A székely tájszólásban még ma is feltalálható: „Távúiról repül egy sas, a 'kinek a szájából a láng hét
ölnyérc szakad." (Kriza J. Vadrózsák. 400. L). L.
—NYI.
NYEP, elvont hangutánzó gyöke nyefég, nyeft
szóknak. Vastaghangon nyaf, éles hangon: nyif.
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NYEPE, (nyef-e) I. NYIPA.
NYEFÉG, (nyef-ég), önh. m. nyefég-tem, —tű,
—(tt. Mondják kényes, síró gyermekről, midőn nyef
ny«/-féle hangon jelenti ki nem tetszését, fájdalmát,
panaszát. Hangváltozattal: nyafog, nyifeg, nyifog.
Továbbá ám. értelmetlen önhangon nyög ki valamit,
honnan nyefe v. tiyifa ám. orron beszélő.
NYEFÉGÉS, (nyef-ég-és) fa. tt. nyefcgét-t, tb.
— ék. harm. szr. —e. A gyermek sírásának azon nej me, midőn nyef-nyef hangon panaszkodik ; további
orron való értelmetlen szóhang; máskép : nyifogát,
nyafogó*.
NYEG, elvont gyöke nyegle szónak. Azonos ntg
gyökkel negéd szóban. V. ö. NYEGLE és NEGÉD.
NYÉG, Molnár Albertnél és székelyesen ám.
nyög; 1. ezt.
—NYEG v. —NYIG, némely szójárásban pl.
a székelyeknél, öszvetett képző: nye-ég v. nyi-ig egyszerű képzőkből, pl. hajtátnyég = hajtásnyiig. (Kriza
János.)
NYÉGERFALVA, erdélyi falu Belső-Szolnok
m.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.

NYEGGET, NYEGGETÉS, 1. NYEKGET,
NYEKGETÉS.
NYEGLE, (nyeg-el-e) mn. tt. nyeglét, tb. nyeglék. Ujabb időben a franczía charlatan, német Martischreier kifejezésére divatba hozott szó. 1) Szélesb
ért. valamely jelességekkel, előnyökkel kérkedő, dicsekedő, magát hányóvető, fitogtató. 2) Különösen
mondják oly orvosokról és sebészekről, kik tudományukat, ügyességüket, gyógyszereiket úton-útfélen
hirdetik, magasztalják, ajáulgatják. Nyegle fogorvot,
ki piaczokon, vásárokon mütétez. Minthogy e szóban
alapfogalom a kérkedés, hányakodás, önmagasztalás .
innen mind értelemre, mind gyökhangra legrokonabb
a negéd szóhoz, melynek gyöke ntg, lágyítva m/tg ;
ebből keletkezett nyegel ige, s innen a nyeglS, nyegle
igenév, mint a hetei, kőtől, kajol v. kajlik, (okol, wMol, igékből lett hetié kotla, kajla, íokla, vitda. Ilyképen fejlődtek ki a tétsla, ctáklya (csákla), tsabiya
(szabla), ttegle s több mások. V. ö. NEGÉD.
NYEGLÉLKÉDÉS, (nyeg-el-e-el-kéd-éa) fa. tt
nyeglélkedét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állítólagos
jelességekkel kérkedés. V. ö. NYEGLÉLKÉDIK.
NYEGLÉLKÉDIK, (nyeg-el-e-el-kéd-ik) k. m.
nyeglélkéd-tem, —tél, —e'tt. Holmi állítólagos tulajdonokkal, jelességekkel kérkedik, dicsekedik. Különösen : orvosi tudományát, ügyességét, gyógyszereit
fitogtatja vagy ajánlgatja. V. ö. NYEGLE.
NYEGLÉN, (nyeg-el-e-cn) ih. Nyegle módon,
kérkedőleg, fitogtatólag. V. ö. NYEGLE.

897

NYEGLENCZ—NYEKKEN

NYEKKENES—NYEL

NYEGLENCZ, (nyeg-el-encz) fn. tt. nyeglenctét,
L. NYEGLE.
NYEGLESÉG, (nyeg-el-e-ség) fn. tt nyegleséget, harm. úr. —e. Kérkedékenység, bizonyos tudómánybeli vagy ügyességi jelességekkel, különösen a
gyógyításban. 7. ö. NYEGLE.
NYEGLÉSZKÉDIK, (nyeg-le-esz-kéd-ik) k. m.
nyegléttkéd-tem, —tű, —itt. L. NYEGLÉLKÉDIK.
NYÉGŐDÖZ, (nyég-öd-öi) önh. m. nyegödOttem, —tél, —Ott. Nyögve v. nyekegve ejt ki valamit
Mondd Iá már egytter no t ne nyegSdüae annyit véle.
(Kriza J.).
NYEGREPALVA, falu Szatmár m.; belyr.
—faházra, —n, —ról.
NYEGROVECZ, falu Máramaros m.; helyr. Nyegrovect-re, —én, —rSl.
NYÉK, torkon akadt hang, melyből nyekeg,
nyekereg, nyekken, nyekint, nyeleiét, nyekget származnak. Bókon hozzá a fájdalmas kecskehang mek, továbbá az emberi s fájdalmasan kinyomuló tompább
nyög, székelyesen: nyég, és az élesebb nyik (nyikkan).
NYÉK, mváros Sopron, faluk Borsod, Pozsony,
paszta Veszprém m.; ALSÓ—, FELSŐ— , faluk
Hont, KAPOLNáS —, puszta Fehér m.; helyr. Nyékre, —én, —riSl.
NYEKEG, (nyek-ég) önh. m. nyekég-tem, —(él,
—étt. Kínjában, fájdalmában, kivált ha nyakon szorongatják, nyomkodják, akadozó, töredezett nyék
hangon szól. Hangmódosítva: nyOtofg. V. 5. NYÉK.
NYEKÉGE, (nyek-ég-e) mn. tt. nyeleegét. A
.nyekegő' igenévnek módosított alakja, s ám. nyekegve szóló, akadozó szavn, milyenek a golyvás emberek szoktak lenni. Képzésre olyan, mint bugyoga,
ctinege.
NYEKÉGÉS, (nyek-ég-és) fn. tt. nyekégétt, tb.
—ék, harm. szr. —«. Fájdalom, kinzás miatt nyék
nyék töredezett hangon szólás. V. ö. NYÉK.
NYEKÉGTET, (nyek-ég-tet) 1. NYEKGET.
NYEKEREG, (nyek-ér-ég) gyak. önh. m. nyekérég-tem, —tél, v. nyekérgéttem, —ettél, nyekérgétt,
htn. —m v. nyekérgni v. nyekérgeni. Folytonosan
nyekeg, rekedt hangon nyőgdécsel; élesebb hangon :
nyíkorog.
NYEKGET, (nyek-ég-et) gyak. áth. m. nyekget-tem, —tél, —étt ,• pár. nyekgett. Kinzás, gyötrés,
különösen oldalnyomkodás, vagy nyakszorongatás
által valakit kényszerít, hogy nyekegjen. Vastag
hangon nyakgat, élesen nyikgat. Mondják dudáról is,
midőn nyomkodás által ffllsértőleg hangoztatja valaki.
Ne nyekgetd, hanem fújd, mint kell.
NYEKGETÉS, (nyek-ég-et-és) fn. tt. nyekget est,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit nyekegni kényszerítnek. V. ö.
NYEKEG.
NYEKKEN, (nyek-ü-en) önh. m. nyeleként.
Egyes nyék hangot ad. Kínjában nyekkent, midiin fo-

i gát kirántották. FVldhöt vágták, etak úgg nyekkent.
Éles hangon nyikkan, pl. a malac*.
NYEKKENES, (nyek-fi-en-és) fn. tt. nyekkenétt,
tb. —ék. Egyes nyék hang hallatása.
NYEKKENT, (nyek-fi-en-t) áth. m. nyekkent-étt,
htn. —m v. —eni. Eszközli, hogy valaki vagy valami
nyekkenjen. V. ö. NYEKKEN.
NYÉKÓ, (nyék-ó) fn. tt nyék-ót. Veres tarka
madárfaj a hangicsálók neméből. A madarászok hivókának szokták alkalmazni, mert több kis madár
hangját utánozni tudja.
NYERŐJE, fn. tt nyékijét. Székely tájuólás
szerint, mellcsont Ha itt a mellcsont alatt azon felső
csont értetik, mely elül a nyakat öv gyanánt keríti,
azt lehetne vélni, hogy eredetileg nyaköve volt
NYERTET, (nyek-tet) mivelt m. nyektet-tem,
—tél, —étt, pár. nyektett. Valakit kényszerít, hogy
nyele hangon kiáltsa el magát; kinoz, gyötör. Nagy
gyUlSltégeten nyektetik. (Pázmán Kai. 735. 1.). Máskép : nyekget.
NYEL, (1) áth. m. nyel-t. Állatról mondjuk,
midőn eledelt, italt vagy más testet nyelvének segítségével a torkon bevesz. Nem i» rágjaatételt, ctaknyeli.
A kígyó egészen lenyeli át eledelt. Port,jÜtt8t nyelni. Elnyelni a uájba vett pénzt, gombott&t. A hal elnyeli a
horgot. Átv. ért valamit nagy mértékben, vagy mohón vesz, vagy élvez. Sok mérget nyel, ám. sokat boszontják. Ctak úgy nyeli a jó levegői. Nyaljafalja,
csakhogy el nem nyeli. Néha ám. valamit magába rejt,
eltitkol, magában megemészt A ételednek a rótt ga»dától tokot el kell nyelni. Szinte átv. ért mondjuk oly
tárgyakról, melyek más testeket magukba vesznek, s
elemésztenek, vagy elrejtenek, mint torok az ételt
Elnyelték St a habok. A tenger már tok hajót elnyelt.
Képes mondatok: Át idő mindent elnyel. A háború
tok embert ét péntt elnyel. A Tatrosi bibliafordításban vagyont elnyelni ám. azt meg- vagy fölemészteni. .Kik benyelik (devorant — megemésztik —
Tarkanyi) özvegyeknek házokat" (Mark. XII.). „Ki
benyelte ő javát (devoravit snbstantiam suam. Lukács. XV.).
Mind hangra, mind alapértelemre legrokonabb
hozzá a magyarban a vastaghangn nyal, s lényegöket a nyelvhangok teszik, minthogy mindkettő nyelv
által eszközöltetik; finnül: nielen ám. nyelek. Több
más nyelvekben is a nyelést nyálast, jelentő szók főalkotó része az l, mint a csagataj és török jala-mak
(nyal-ni), honnan a csagataj jala (nyál), jalin (nyelv;
Vámbéry); továbbá a szanszkrit gal (nyel, deglutire,
Eichofi), honnan a szanszkrit gálán v. gallon (ám. a
német Halt;) latin glutio, melyre nézve még ha gluten vétetik is törzsfii, ez szintén valami nyálkást
t. i. enyvet, pépet (Leim, Pappe) jelent, mint a
görög jvlo/« v. yMa is), a német tchUngen, tchfacken,
s talán Kehié, Halt, továbbá AÍ/JW lambo, lingo, leckén stb. atb. Ez alapfogalomnál fogva a nyelést eszközlő tag magyarul: nyelv, azaz, mint gyakran a régieknél : nyelő, latinul: lingva, hellénül: yiűfftra.
07
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NYÉL—NYELECS
NYEL (2), T. NYÉL, fa. tt. nyel-et, tb. nyel-ek,
Röviden hangzik rendszerért ás őnhangzón kezdődő
személyragok és képifik előtt iá: nyelem, nyeled,
nyelt stb. nyelet, nyeletlen, nyellik, nyelU. 1) Eszközök,
szerszámok többé vagy kérésbe kinynló része, melynél fogra azokat meg lehet markomi, kézbe venni.
Kosta, kapa, villa, lapát, két nyele. Fejtté, Mrd, ttekerctf, balta nyele. SerpenyS nyele. Valamit nyelénél
fogni. Minden fejnének akad nyele. (Km.). A teprtit
nyélbe Ölni. Sterenctéjét nyélbe Ütni, ázás mcgalapítni.
Nyélbe ütni v. »Utni valamit ám. a maga helyére alkalmazni, vagy használhatóvá tenni, czébzerüen eligazítani. Majd nyélbe Ötöm én ott v. ctinálok én abba
nyelet ám. rendbe hozom én art, módját találom én
annak, ami különben hasznavehetetlen volna. 2) Növénytanban, azon száracska, melyen a levél áll, t. i.
a növény szárából vagy ágáról növő nynjtvány, melynek a vége a levél lapjába benyúlván, ott gerínczczé
alakúi, s a melyen a levél lapja áll (petíolns); ilyen
nyele van pl. a viola levelének. 3) Néhntt nyélnek
mondják bizonyos termények egyes szárait, pl. egy
nyél knkoricza, egy nyél szőlő. 4) Vadászok nyelvén
így hívják a farkas farkát. (Bérce? K.).
Minthogy a nyel oly részt jelent, mely valamely testből mintegy kinőtt, kinyúlik, mely annak
mintegy folytatását jelenti: innen legvalószínűbb,
hogy alapfogalom benne a növés, kinövés, s gyöke
nye rokon a nő, lágyítva nyö igével; sőt égésében azonosnak tekintethetik nytii igével is. Mellékértelem
benne a fogatét, honnan van nyaláb, azaz nyeléb,
amit kézbe lehet fogni. V. ö. NYALÁB.

NYELECSKE—NYÉLFEG
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tanban nyelccs vagy nyelccske ax, midőn a főzöU
levél közös nyeléből apró nyelek indulnak, melyeknél fogva vannak reá a levélkék felfűzve; ilyen nyeIccse vagy nyelecskéje van pl. a rózsa szárnyas levele levélkéinek. V. ö. NYÉL.
NYELECSKE, (nyel-ecs-ke) kicsinző fa.
nyékeikét. L. NYELECS.

tt

NYELECZ, (nyel-ecz) fa. tt nyelect-ét. Oönczy
Pál szerént (Pest megye és tájéka viránya) a hAromporodások (báromhímesek) seregébe és kétternejfiek (kétanyások) rendébe, a polyvás virága p&cntffivekhez tartozó növénynem (brachypodrám), melynek egyik faja (br. tenne) Diószeginél «U/<Ot vadóct
(lolinm perenne) néven fordul elé.
NYELEFEL, áth. m. nyelefel-t. Mohón earik,
habsol, torkoskodik. Kemenesalji szó. Úgy Látszik,
hogy a nyél-fal igének hangrend azeréntí módosulata.
NYELES, (nyel-es) mn. tt nyelet-t, v. — ét, tb.
—ék. Aminek nyele van. Ellentéte nyeletlen. ífyeUt
háló. Nyelet kefe. Nyelet kéri tükOr. Tudnivaló, hogy
ezen szó oly eszközök vagy edények jelzője, melyeknek rendesen nincs nyelők. Átv. ért koíynyelem, ki
mindenbe belekottyan, locsogó, fecsegő. V. ö. NYEL,
főnév.
NYELÉS, (nyel-és) fa. tt nyeléi-t, tb. —ét,
harm. szr. —e. Az ételnek, italnak stb. a nyeldeklőn által lenyomása a nyelcsőbe.

NYELET, (nyel-et) fa. tt. nyelei-él, harm. azr.
— e Amit valaki egy ízben nyel; mint a mit egyszerre befalunk : falat. Gyógyászati ért gyógyszer,
melyet a beteg mézbe, szörpbe, ostyába stb. takarva
NYELCSAP, (nyél-csap) ősz. fn. 1. NYELVvesz be.
CSAP.
NYELETLEN, (nyel-et-len) mn. tt nyeletlen-t,
NYELCSŐ, (nyel-cső) ősz. fn. Azon cső a torokban, melyen az étel ital a gyomorba lemegy, kü- tb. —ét. A minek nyele nincsen. Nyeleüen /eytst,
két, kotta, kapa. Nyeletlen seprű. Nyeletlen háló.
iüuböztetésül a légcsőtől.
Nyeleüen falevelek. Átv. ért nyeletlen fwkó ám. faraNYÉLCZE, (nyél-cze) Át. tt nyelőét. Lásd
gatlan, hegyke, szeleburdi. V. ö. NYEL, fa. HatároNYELECS.
zói minőségben ám. nyel nélkül Nyeletlen adtad heNYELDÉGÉL,(nyel-d-ég-él)gyak. áth. m. nyeldé- tembe a kést.
gel-tem, —tél, —t. Gyakran vagy egymás ntán töbNYELEZ, (nyel-ez) áth. m. nyelf*-te*i, —tét,
bet nyel, péld. a ki eszik, az egyszersmind nyéldegél.
—
ett,
pár. —s. Valamit nyéllel ellát, nyelet csinál,
Nem rágja, ctak nyeldegeK át ételt.
nyelet Üt valamibe. Nyeletni át átót, kapát, kottát.
NYELDÉGÉLÉS, (nyel-d-ég-él-és) fn. tt. nyelA kitek pilingái már késtek, ctak nyeleim keü Sket.
dégélét-t, tb. — ék. Gyakori vagy egymás után
V. ö. NYEL, fa.
nyelés.
NYELEZÉS, (nyel-ez-óo) fa. tt nyeletét-t, tb.
NYELDÉK, (nyel-d-ék) fa. tt. nyeldék-ét. Lásd
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamely
NYELDÉKLÖ. Képzésre olyan mint könyök, köldök.
eszközbe nyelet Ütnek, nyéllel ellátnak valamit
NYELDÉKÉL 1. NYELDÉGÉL.
NYELEZET, (nyel-ez-et) fa. tt nyeletetét, hrm.
NYELDÉKLÖ, (nyel-d-ék-él-ő) fn. tt nyeldék- szr. —e. Valamely eszköznek vagy edénynek stb.
18-t. A belső szájnak hátalsó részén az ételnyelőcső. egész nyele minden egyes részeivel. A kések, kardot
NYELDEL, (nyel-ed-el) áth. m. nyeldel-t. Több- etiltt ét csont nyeletete.
ször nyel, azaz nyeleget Tréfásan főnévül is haszNYELFEG, fa. tt. nyelfeg-ét, harm. szr. —« v.
náltatik. NyeldelUl, v. nyeldelttel lakik jól, azaz kop- —jé. Kemenesalján a süvegnek lecsSggő leffentyfije.
lal, nyeli a száraz kortyot.
Valóflzinücn eredetileg: ny elvég, a nyelő gyöktől (mint
NYELECS, (nyel-ccs) kicsinzö fa. tt. nytlecset. .nyelvcntyü' is), minthogy némileg a lelógó nyelvKicsided nyele, kicsi fogatója valaminek. A növény- hez hasonlítható.

NYELIPALI—NYELV

NYELV—NYELV

NYELIFALI, NYELEFELI, tájdivatoean ám.
nyelő-faló vagy nyaló-faló, valamit nagy mértékben
vagy mohón erő vagy élvező; továbbá: nyalánk.
NYELÍZÜ, (nyel-íztt) ősz. mn. Borról mondják,
melynek a szőlő szárától (nyelétől) bizonyos kesernyés íze van. Szójátékul: nyelitü bor ám. nyelni
való bor.
NYELKE,(nyél-ke), fn. tt. nyelheti,. NYELECS,
NYELECSKE.
NYELLIK, (nyel-el-ik) k. m.nye«-e«,htn. —eniMondák növénylevelekről és gyümölcsökről, midőn nyeleikről, azaz, száraikról lefonnyadnak, leszáradnak vagy nyelestül lehnllanak. Képzésre olyan,
mint hámlik, toldik, vedlik.

jelentjük, s ez értelemben az állatoknak is van nyélvök. Különösen emberi képesség, mely által érzelmeinket s gondolatainkat bizonyos szerkezetű hangok, illetőleg szók segédeszközével kifejezzük, s azokat mások értésére adjuk. Világos, értelmei, homályos
nyelőén ttólani. Nyelve megélőn át énét. Nyelvére adni
valakinek, mit mondjon. Nyelvet mérni valakivel ám.
visszafeleselni. Komoly, haragot nyelven benelni. Szerelmesek, szónokok nyelve. Népiét, írói, költői nyelv,
melyen t L a nép, az írók, a költők sajátlag fejezik
ki magukat Műnyelv, mesteremberek nyelve, mely a
müvek és mesterségek körül divatozó kifejezéseket
foglalja magában. Nevezetesen, mindazon szók és
kifejezések, és szószerkezetek öszvege, melyekkel az
emberek érzéseiket és gondolataikat kijelentik, egymással közlik. Minthogy pedig ez különböző népfajoknál különféle módon történik: innen a nyelvek
többféle osztályai. Régi, holt nyelvek. Újabb, élőnyelvek. Áttiai, afrikai, európai nyelvek. Sémi nyelvek,
milyenek a zsidó, arab, chaldaeai, kopt, és rokonaik.
Indoeurópai vagy árja nyelvek, mint a szanszkrittal
rokon hellén, latin, német, szláv, celta stb. Altaji
nyelvek, ú. m. finn, tatár, török, mongol, magyar stb.
Müveit, műveletlen nyelvek. Nyelvet tanulni. Több nyelvet v. nyelven bestéhn. Érteni a nyelvet. Magyar nyelven irt könyvek, oklevelek. Magyar nyelv sajátságai.
A magyar nyelv lágyabb igen tok mát nyelveknél.
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NYELŐ, (nyel-ő) mn. és fn. tt nyelő-t. Aki
vagy ami nyel. Némely régibb nyelvemlékeinkben
ám. nytlv.
NYELBEFÜTÓ, (nyélre-futó) ősz. mn. A növénytanban azon állapotról mondják, mikor a levél
válla lenő a nyélre s azt gatyássá teszi.
NYEL8ZŐLŐ, (nyél-szőlő) ősz. fit. Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál ám. szőlőgerezd, szőlőfűrt,
szfilőfej.
NYELÜ, (uyel-ü) mű. tt nydü-t v. —ét, tb.
—k vagy —ék. Bizonyos tulajdonsága nyéllel ellátott Hosttxu, rövid, egyénét, görbe, vastag, vékony
nyelü szerstámok. Etüst, vöt, ctoní, fa nyelil kések.
NYELV, (nyel-ö, nyel-ü, nyel-v) fa. tt nyelv-et,
harm. szr. —e, kicsiny, nyeloecske. 1) Lapos, elül
valamivel vékonyabb és keskenyebb búsból álló testrész, mely a szájfiregben fekszik, s az ízlő érzéknek
közvetlen szerve. Nyelvet Ölteni, mofgatni, meggörbíteni. Kínjában haragja a nyelvét. Nyálkát, íitsta, piros, tUtkét nyelv. Marhanyelvet enni. Kihúmi, elmetsteni a nyelvet. Nyelvvel körUlnyalni át ajakat. Az
emberben ezen búsrész a beszédnek kiváltképen való
eszköze, honnan sokféle tulajdon és átv. értelmű kifejezésekre haunáltatík. Nehéf, akadozó, hebegő nyelv.
Sebet, napóra nyelv. Megoldották a nyelvét, alkalmat
vagy engedelmet adtak neki tetszése szerint beszélni.
Megeredt a nyelve, megszólamlott; és: amint elkezdte
vals, folyvást, szakadatlanul beszél. Nyelvén van a
lelke, közel van a meghaláshoz. Nyelvét féken, tabolán tartja. Nyelvével vettetik. Nyelvével mindent tett,
tettel semmit. Gonosz, rágalma*!, butot nyelv. Minden
embert nyelvére vet*. Jár a nyelve, mint a kerepelő.
Csak a nyelve jár, Hallgass nyelvem, nem fáj fejem.
Félnek a nyelvétől. Nincs jobb ét nincs rostabb a nyelvnél. Nyelvemen volt már t megint elfeledtem,
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„Félre, kishitüek, félre! nem veszett el —
Élni fog nyelvében, élni művészettel —
. . . E nemzet l ...
Arany János.

2) Átv. ért valamely test vagy eszköz, mely némileg, pl. mozgékonyságára vagy beszorulására nézve
a nyelvhez hasonló, pl. típ nyelve, billegetője. Földnyelv, szűk fold, mely vizek közé szorul. Mérleg
nyelve, mely a mérleg közepén ideoda mozog, mig a
serpenyők sulyegyenbe nem jönnek. Csat nyelve, a
kancsat v. kankapocs horga, mely a nősténycsat üregébe megy. Békó nyelve, azon rugós tollú vas, melylyel bezárják a békót, midőn azt fölverik. Nyelvét
kinyújtja, huszáros kiejtéssel ám. kardot ránt stb. A
nyelv azon számos szók közé tartozik, melyekben a D
képző átalakult igeneves ó v. 6, tehát eredetileg
nyeld, melyből lett: nyeVí, végre: nyelv, mint ölő, ölü,
ölv, olá, olu, oh, homo (omó), homu, homv (hamv),
így képződtek elavult gyökökből: enyü, enyv; kSnyU
(gönytt) könyv ; nedű, nedv; kedU, kedv; fényű, f enyv;
stb. Legtökéletesebben öszvefit e származtatással a
csagataj jatín =• nyelv, jala-mak igétől mely ám.
nyal-ni (Vámbéry); hogy pedig nyal és nyel teljesen
„Mint a gyöngyöt erős eczet,
rokonok, nem hiszszük, hogy valaki kétségbe vonná.
8 elolvasztja tttz az erezet,
Több régi nyelvemlékben eredeti alakjában találjuk.
így gonosz nyelv égő tüzet,
Menden nép, némtet ét nyelő (azaz nyelv) valamely
Okád álad, s forró vizet."
káromlatot bestélend. (Bécsi codex, Dániel prófétában).
Beniczky Péter a XVII. században.
És S ttájokbwt álnok nyelő nem Ulettetik. (Sopbonias
Szélesebb és átvittebb ért képesség, melynél fogva prófétában). Sőt néhutt csak nyel. , Szólásnak vagy
belső állapotunkat hangok által kifejezzük, vagy ki- nyelnek ő bűne." (Nádor-codex). „Ez átkozott har57*
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mád nyelnek gonoszsága." (Góry-codex). Rokonok a
YOgul nehna, mim, osztyák ntOim, nOlem. Egyébiránt
T. ö. NYEL, (1). A finn kifli szót némelyek más
eredetűnek tartják, s ezért a magyar ,nyelv'-nek
,nyelo" eredetét is kétségbe vonják. De a magyar régiség minden kétséget eloszlat, s többet bizonyít bármely rokon nyelvnél, különben pedig acsagataj nyelv
is mellettünk szól. A mongolban is fc-val áll: kelen.
NYELVALAK, (nyelv-alak) ősz. fn. A szóknak
s beszédnek azon része, melynek önmagában rendszerént nincs szokásos értelme, hanem csak a szóknak
mint a tárgyak jegyeinek egymáshozi viszonyát, egybefüggését alkotja, pl. a magyarban a ragok és képzők rendszere.
NYELVALAKÚ, (nyelv-alakú) ősz. mn. Ami
alakjára nézve az állati nyelvhez hasonló. Nyelvalakú ék.
NYELVANYAG, (nyelv-anyag) ősz. fa. Értelemmel bíró egyes szók a nyelvben, melyeknek t. i.
a kfil- v. belvilágban határozott tárgyak felelnek meg.
Különbözik : nyelvalak.
NYELVBEKA, (nyelv-béka) ősz. fn. Lovak és
szarvasmarhák betegsége, midőn nyelveik alatt feketés daganatok és keményedések támadnak.
NYELVBELI, (nyelv-béli) ősz. mn. A nyelvet,
mint érzéseink és gondolataink kifejező eszközét
illető, arra vonatkozó. Nyelvbeli lajáttdgok, hibák.
V. ö. NYELV.

NYELVCSAP—NYELVESKÉDÉS
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1) Nyelvbnvárkodás elvont értelemben. 2) Ennek
eredménye.
NYELVCSAP, (nyelv-csap) ősz. fa. Hengerded
csapforma husocska, mely a szájpadlástól függőlegesen a nyelvnek leghátsó részén alácsngg, 0 a nyeldeklőt bezárja.
NYELVCSAPFÜ, (nyelv csapfü) ősz. fa. L
NYAKCSAPFÜ.
NYELVCSONT, (nyelv-csont) ősz. fa. Csontok,
melyek a nyaknak közép tájain fekszenek. Ezek közöl a kütép nydvctont hoszszukás, négyszögü. A melUkctontok a középsőből nyúlnak hátrafelé, és keskenyen öszvemennek.
NYELVCSOPORT, (nyelv-csoport) ősz. m.
Egymással rokon több nyelvek együttvéve.
NYELVDED, (nyelv-ded) mn. tt nyelodtd-á.
L. NYELVALAKU.
NYELVDÍJ, (nyelv-díj) ősz. fa. Törvényes nyelvben, pénzbeli büntetés, pénzbírság, melyre nyelv által
elkövetett kihágásért, pl. becstelenítésért Ítélnek valakit. (Emenda lingnae.)
NYELVDIVAT, (nyelv-divat) ősz. fh. NYELVSZOKÁS.
NYELVEJTÉS, (nyelv-ejtés) ősz. fa. 1. NYELVJÁRÁS.
NYELVEL, (nyel-v-el) áth. és önh. m. nyelvd-t.
Valakit rágalmaz, vagy, mint mondani szokás, nyelvére vesz, megszól. Önhatólag ám. jár a nyelve. Egén
NYELVBETÜ, (nyelv-betű) 1. NYELVHANG 5 nap nyelvel.
NYELVELLENES, (nyelv-ellenes) ősz. mn.
és v. ö. BETŰ.
Valamely
nyelv terméssetével, sajátságaival meg
NYELVBOTLÁS, (nyelv-botlás) ősz. fn. 1) A
nyelvnek, mint szólási eszköznek megakadása, höbő- nem egyező.
NYELVEMLÉK, (nyelv-emlék) ősz. fa. Régibb
gése, vagy midőn a kellő hang helyett egy mást ejt
Írott vagy nyomtatott maradványa, mely a rényelv
ki 2) Hiba az illető nyelvnek szabályai ellen. 3) Ergebben divatozott nyelvnek mintegy emUkenl szolgál.
kölcsi ért. illetlen, vagy másokat bántó szólás.
NYELVENTYÜ v. NYELVENTYÜ, (nyelv-enNYELVBÖLCSELET vagy —BÖLCSÉSZET,
tyü v. nyelv-en-t-ő) fa. tt nyeloenlyü-t. A székely táj(nyelv-bölcselet v. —bölcsészet) ősz. fn. Bölcsészet,
szólásban szántásnál a két első ökör tésoláját: (tézslámely az emberi nyelv azaz beszéd eredetét, szervezeját) feltoldó v. öszvekötő eszköz v. pestiek. (Kriza J.).
tét s minden sajátságait az emberi elme egyetemes
NYELVÉR, (nyelv-ér) ősz. fa. Ér a nyelvben.
törvényeiből megfejteni, továbbá egy vagy több nyelV. ö. ÉR fa.
vek lényeiből általános elveket elvonni, s ezekre
NYELVEREDÉS, (nyelv-eredés) ősz. fa. Lásd
ujabb tényeket, illetőleg szabályokat alapítói törekNYELVHASADÁS.
szik.
NYELVÉRTŐ, (nyelv-értő) ősz. mn. és fa. Aki
NYELVBÖR, (nyelv-bőr) ősz. fn. Azon finom
bizonyos nyelv szavainak és szólásmódjainak értelbőr, mely a nyelvet takarja. A forró levestől, erőt domét, jelentését ismeri.
hánytól, lement a nyelvböre.
NYELVÉRZÉK, (nyelv-érzék) ősz. fn. Belrf
NYELVBUVÁR, (nyelv-búvár) ősz. fa. Személy, érzék, melyeta nyelv szabályossága v. sajátsága iránt
ki egy vagy több nyelvek eredetének, egyes alkatré- egész életünkben v. hosszas gyakorlatban szerzettünkszeinek, sajátságainak kutatásával, meghatározásáNYELVÉS, (nyel-v-es) mn. tt nyelve+t v. — ti,
val, s az ide tartozó segédtanulmányokkal foglal- tb. —ék. Akinek vagy minek nyelve van. Átv. ért
kodik.
ki sokat fecseg, kinek mindig jár a szája; különösen
NYELVBUVÁRKODÁS , v. — BUVÁRLÁS, inasokat szóló, rágalmazó, másoknak ellenmondó.
(nyelv-búvárkodás v. —bnvárlás) ősz. fn. A nyelvbu- Nyelvet fii, v. péra. L. NYAKCSAPFÜ.
várnak foglalkodása valamely nyelv eredetének, saNYELVESKÉDÉS, (nyel-v-es-kéd-és) fa. tt
játságainak stb. kutatásában, meghatározásában. V. ttyelveskédét-t, tb. — ét, harm. sir. — e. Sokat fecsegő,
ö. NYELVBUVÁR.
másoknak ellenmondani, másokat rágalmazni hajlanNYELVBUVÁRLAT, (nyelv-buvárlat) ősz. fa. dó tulajdonság vagy szokás.
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NYELVESKÉDIK, (nyel-v-es-kéd-ik) k.m. nyelvtsktd-tem, —tél, —itt. Gyakran, helyen és időn kivttl, másoknak ellenmondogatva, másokat rágalmazYS, megtámadva fecseg.
NYELVESPÉRA, (nyelves-péra) ősz. fn. Lásd
NYAKCSAPFÜ.
NYELVES8ÉG, (nyel-v-es-ség) fa. tt nyelvesség-ét, harm. szr. —e. Fecsegő, ellenszóló, másokat
rágalmazó ember tulajdonsága.
NYELVÉSZ, (nyel-v-ész) fa. tt nyeloész-t, tb— ék, harm. szr. —e. Személy, ki egy vagy több
nyelvvel tudományosan foglalkodik, nevezetesen ki
rendszeres nyelvtani ismereteket gyűjt, ki a nyelvek
eredetét, elemeit vizsgálja, azokat öszvehasonlítja,
stb. (Philologus).
NYELVÉSZET, (nyel-v-ész-et) fa. tt. nyelvétsetét, harm. szr. —e. Tudomány, mely a nyelvek vizsgálatával, s alapos és rendszeres megismerésével foglalkodik. Különösen a művelt nyelvek és az ezeken
megjelent észmüvek taglalása, fejtegetése, ismertetése, az ide tartozó segédforrásokkal együtt. Hellén,
római nyelvészet. Ujabbkori nyelvénél. (Philologia).
NYELVÉSZETI, (nyel-v-ész-et-i) mn. tt. nyelvénseti-t, tb. —ék. Nyelvészetet illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Nyelvészeti kutatások, vizsgálatok.
Valamely müvet nyelvészeti tekintetből megbírálni. V.
8. NYELVÉSZET.
NYELVÉSZETILEG, (nyel-v-ész-et-i-leg) ih.
Nyelvészeti tekintetben.
NYELVÉSZSÉG, (nyel-v-ész-ség) fa. Lásd
NYELVÉSZET.
NYELVETLEN, (nyel-v-et-len) mn. tt nyelőétlen-í, tb. —ék. Nyelvnek hiával levő, pl. kinek a
nyelvét kimetszették, vagy aminek átv. értelmű
nyelve nincs, pl. nyeloetlen békó. Átv. ért néma, ki
beszélni nem tud. Határozói minőségben ám. nyelv
nélkül.
NYELVEZET, (nyel-v-ez-et) fn. tt. nyelvezet-ét,
harm. szr. —e. írásmód vagy irály, nyelvbeli éléadás. Tinta, hibátlan nyelvetet.
NYELVFEJLÉS v. —FEJLŐDÉS, (nyelv-fejlés v. —fejlődés) ősz. fa. A még egészen műveletlen
állapotban levő nyelvnek tőkéletesbiilése, főleg az
élet szükségeinek szaporodtával s az eszméknek tágasbultával és bővfiltével önmagából tisztábbá, szabályosabbá alakulása, válogatott szókban, szabatos
mondatokban stb. gazdagodása.
NYELVFÉK, (nyelv-fék) ősz. fa. A nyelvbőruek folytatása a nyelv alsó lapján, mely est az állkapocscsal öszveköti. (Frenulnm linguae).
NYELVFEKÉLY, (nyelv-fekély) ősz. fa. Lásd
NYELVBÉKA.
NYELVFÉREG, (nyelv-féreg) ősz. fa. Az ebek
nyelvféke, mely alakja miatt féreghez hasonló, s
melyről azt tartják, hogy ha kimetszik, az ilyen eb
a dtthödés ellen biztos. V. ö. NYELVFÉK.

NYELVGARAT, (nyelv-garat) ősz. fa. Nyelőcső, melyen, mint garaton, az étel-ital lemegyen. V.
6. GARAT.
NYELVGARATIDEG, (nyelv-garat-ideg) ősz.
fa. Ideg a nyelvgaratban. (Pharynx).
NYELVHANG, (nyelv-hang) ősz. fn. Nyelvtani
ért azon betű- v. szóhangok, melyeket különösebben
a nyelv idomitása és mozgatása által ejtünk ki, milyenek az l n r d t és módosulataik. Egyébiránt a g k
h torokhangok s a sziszegő foghangok kiejtésekor is
a nyelv sajátneműleg működik.
NYELVHASADÁS, (nyelv-hasadás) ősz. fa.
Szabó D. szerént ám. megszólamlás (t. i. főleg a kisdedeknél).
NYELVHASONLAT, (nyelv-hasonlat) ősz. fa.
Széles ért hasonlat, mely különböző nyelvek között
létezik. Különösen szótári nyelvhasonlat, midőn egyes
szógyökök, szótörzsökök hasonló értelműek. Nyelvtani hasonlat, midőn a szóképzés, szóragozás, és szószerkesztés között több vagy kevesebb rokonság találtatik. Továbbá a nyelveknek azon belső sajátsága , melynél fogva hasonló esetekben hasonló szabályok szerint módosulnak. E szerint .tőrténnek a ragozások, szóképzések, a hangok változásai, egymáshoz hasonulásai, stb. pl. a magyar nyelvben amely
főnevek tárgyeseti ragában a hangzó van, azok más
ragokat és képzőket szintén a hangzóval vesznek fel
a nyelvhasonlat (analógia) szerint, mint: házat, házak, házam, házas, hátai, ellenben o hangban egyeznek meg ezek: botot, botok, botom, botos, botol, botos.
A nyelvészeti fdrkészésekben, szóelemzésekben, ragozásokban, s általán a nyelv szabályainak megállapításában egyik vezérfonal a nyelvhasonlat (Analógia).
NYELVHASONLÍTÁS v. —HASONLÍTÁS ,
(nyelv-hasonlítás) ősz. fn. Különböző nyelvek egyes
szavainak vagy mondatainak, amennyiben egymással
rokonok, vagy egymáshoz hangokban és értelemben,
s egész mondatokat illetőleg, sajátságaikban, hasonlók, egybevetése.
NYELVHASONLÓSÁG, (nyelv-hasonlóság) ősz.
fa. Több, kevesebb hasonlóság különböző nyelvek
között, azoknak akár anyagára vagyis az egyes szókra, akár nyelvtani alakjára nézve. „Én részemről azt,
hogy minden emberi nyelv között hasonlóságok léteznek, ép oly természetesnek találom, mint őzt,
hogy a madarak egyes nemei, habár tengerek által
elválasztva, hasonló módon csiripelnek. "(B. Eötvös J.)
NYELVHIBA, (nyelv-hiba) ősz. fn; A nyelvnek
bevett szabályai ellen elkövetett hiba, akár az egyes
szók értelmére, vagy alkalmazására, akár azok képzésérc, ragozására, szerkesztésére, akár a hangok és
szók kiejtésére nézve. Különösen a nyelvnek, mint
szólás! eszköznek, akadozó vagy höbögő, szóval nem
tiszta kiejtés! módja. A pVszeség, selypesség, nyelvhibák.
NYELVI, (nyel-v-i) mn. tt. nyeM-t, tb. —ék.
Nyelvel illető, arra vonatkozó.
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NYELVIDEG, (nyelv-ideg) ősz. fn. Ideg az
állati nyelvben. (Nervns lingvalis). V. ö. IDEG.
NYELVIDOM, (nyelv-idom) ősz. fn. Helyesebben : nyelvalak; 1. ezt; és v. ö. IDOM, ALAK.
NYELVILEG, (nyel-v-i-leg) ih. Nyelv tekintetében. Éten mondat nyelvileg nem siabatot.
NYELVISME, (nyelv-isme) ősz. fn. Valamely
nyelvnek szabályok szerénti tudása, értése.
NYELVISZAM, (nyelv-iszam) ősz. fa. A nyelvnek a szájüregből való beteges, akarat nélküli kiesése, és künn maradása.
NYELVIZOM, (nyelv-izom) ősi. fn. Izom az
állati nyelvben. (Musculus hyoglottídes.) L. IZOM.
NYELVJÁRÁS, NYELVJÁRAT, (nyelv-járás
v. —járat) ősz. fn. A nyelvre, mint beszélő képességre vonatkozólag, sajátságos, különös mód a szók
hangoztatásában, illetőleg némely szók és szószerkezetek használata, melyek csak némely tájakon, vidékeken divatoznak, nem pedig az egész népcsaládnál, mely különben ugyanazon nyelven beszél. (Dialectus). így különböztek a helléneknél az attikai, joniai, aeoliai, doriai nyelvjárások. Mi magyarok különbséget teszünk a dunamelléki, tiszamelléki, székely, palócz stb. nyelvjárások között, melyek ismét
több árnyéklatuak, pl. túl a Dunán a somogy-baranyai, a göcseji, az őrségi; továbbá a tiszai vidéken a
gömöri barkó, ahevesi matyók nyelvjárások stb.
NYELVJÁRÁSI, NYELV JÁRATI, (nyelv-járási v. —járati) ősz. mn. Nyelvjárást illető, arra vonatkozó. Nyelvjdráti kUlSnifttég.
NYELVJAVÍTÁS v. —JAVÍTÁS, (nyelv-javítás) ősz. fn. Általán a nyelv hibáinak kiigazítása,
vagy hiányainak betöltése, illetőleg a nyelv tökéletesítése. V. ö. NYELVHIBA.
NYELVJAVTTÓ, v. —JAVÍTÓ, (nyelv-javító)
öez. fn. Személy, nevezetesen nyelvtudós, ki a nyelvben elharapózott hibákat az illető nyelv szabályai
szerint, tekintettel az általános nyelvszabályokra is,
kiigazítja. Különösen, ki bizonyos elmeműben létező
nyelvtani hibákat jókká tesz, helyesebb szókkal és
kifejezésekkel fölcserél.
NYELVKEVERÉK, (nyelv-keverék) ősz. fa.
Nagy részben két vagy több nyelvnek is vegyületéből keletkezett nyelv; minthogy különben alig van
nyelv, melyben némely egyes szók nem más nyelvből
vagy nyelvekből kölcsönzőitek volnának. Továbbá
valamely beszédben, eléadásban stb. idegen nyelvből vagy nyelvekből vett szókkal és szólásmódokkal
tarkázott nyelv. V. ö. NYELVKEVERÉS.
NYELVKEVERÉS, (nyelv-keverés) Ősz. fn.
Különféle nyelvcsaládokhoz tartozó szóknak öszvevegyítése és használása a beszédben. Ez különfélekép történhetik, pl. midőn egyik nyelv a másiktól
kölcsönzött szókat és szólásmódokat saját szabályaihoz alkalmazza, s mintegy magáévá átalakítja; vagy
midőn két vagy több nyelv vegyületéből egy egészen
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új keletkezik, milyen a latin, cella, szász nyelvekből
képződött angol nyelv; vagy midőn valaki több
nyelvet értvén, a majd egyikből, majd másikból kikapott szókat egy mondatba fűzi, mit nálunk nen
ritkán hallani stb.
NYELVKEZELÉS, (nyelv-kezelés) ŐSE. fa. Bizonyos mód a nyelvbeli eléadásban, nyelvvel való
bánás akár az élő beszédben, akár az Írásban. Nem
igen ajánlatos öszvetétel, mert a .kezelés' szó nagyon
anyagi működést előfeltételez. Hasonló jelentésű, de
helyesebb alkatú a ,nyelveset' szó.
NYELVKINCS, (nyelv-kincs) ősz. fn. A nyelvnek, különösen a réginek nyelveredeti, szóelemzési
vagy bármely tekintetből igen nagy becscsel biró
egyes része.
NYELVKÖ, (nyelv-kő) ősz. fn. Kő, mely alakjára nézve állati nyelvhez hasonló, különösen a czápahalak megkövült nyelve. (Glossopetra).
NYELVKÖNYV, (nyelv-könyv) ősz. fa. Könyv,
mely nyelvtani szabályokat és gyakorlatokat foglal
magában, az illető nyelvtanulók számára; szokottabban: nyelvtan.
NYELVKÜLÖNÖSSÉG, (nyelv-különösség) ősz.
fn. Az általános nyelvtől eltérő szó vagy szólásmód,
pl. tájszó, vagy szólás.
NYELVMÁZ, (nyelv-máz) ősz. fa. A nyelv felső bőrét behúzó nyalka.
NYELVMESTER, (nyelv-mester) ősz. fn. Személy, kinek kitűzött foglalatossága vagy hivatása
másokat bizonyos nyelvre tanítani. Angol, francma,
ólat*, német nyelvmester.
NYELVMIRIGY, (nyelv-mirigy) ősz. fn. 1) A
nyelvnek leghátsó részén levő mirigyek, melyek a
nyelv mélyedésébe nyúlnak alá (Glandulae lingvales).
2) Elül a nyelv alsó lapján létező mirigy (Glandnk
sublingvalis). V. ö. MIRIGY.
NYELVMÜ8ZER, (nyelv-mű-szer) ősz. fn. Azon
műszerek vagyis szervek, melyek segedelmével, alkalmazásával a hangokat, illetőleg a szókat kiejtjük,
milyenek a torok, nyelv, fogak, ajak.
NYELVMÜVELÉS v. —MÜVELÉS, (nyelvművelés) ősz. fn. Általán nyelvet illető működés,
mely által az minél gazdagabbá, az érzések, gondolatok és fogalmak szabatos kifejezésére alkalmasabbá, hajlékonyabbá, csinosabbá, szebbé, hibátlanná, tisztává leszen.
NYELVMŰVELŐ, v. —MŰVELŐ, (nyelv-mfivelő) ősz. mn. és fn. Aki a nyelvet műveli. Nyrlemtivelö irók, tudótok. Nyelvművelő társulatok. V. ő.
NYELVMÜVELÉS.
NYELVRAJZ, (nyelvrajz) ősz. fn. A nyelv
szabályainak egyszerű egybeállítása, azoknak mélyebb bnvárlati megvitatása nélkül.
NYELVRÁK, (nyelv-rák) ősz. fa. Rák nevű betegség a nyelvben. A szarvasmarháknál ezen betegség közönséges szájrohadásból vagy kipárlásból áU.
V. ö. RÁK.
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NYELVRÁKFENE, 1. NYELVRÁK.
körmöt, körmöm, körmötf, körmöY, stb. A nyelvszabáNYELVRÉGISÉG, (nyelv-régiség) ősz. fa. 1) lyoktól, mint hasonló esetek többségétől való eltérés
Régi szó vagy szóalak vagy szófüzési sajátság. kivétel-nck vagy rendhagyás-nuk mondatik.
2) Valamely nyelvemlék; 1. ezt.
NYELVSZABÁLYOS, (nyelv-szabályos) ősz.
NYELVRITKASÁG, (nyelv-ritkaság) ősz. fn. mn. A nyelv szabályai szerint való, azokkal megA njelv birodalmában igen ritkán eléforduló s az- egyező. Nyelvseabályos beszéd, írásmód. V. ö. NYELVért a szokottnál nagyobb becscsel biró valamely SZABÁLY.
egyes rész vagy emlék.
NYELVSZABÁLYOSSÁG, (nyelv-szabályosNYELVROKONSÁG, (nyelv-rokonság) ősz. fn. ság) ősz. fa. Szó- vagy Írásbeli elé adásnak azon tuKülönböző nyelveknek egymással egyezése mind lajdonsága, melynél fogva az a nyelv szabályaival
egyes szókban, mind némely nyelvtani alakban. V. egyezik. V. ö. NYELVSZABÁLY.
ö. NYELVHASONLÓSÁG.
NYELVSZABATOSSÁG, (nyelv-szabatosság)
NYELVROMBOLÁS, (nyelv-rombolás) lásd ősz. fa. A mondat határozott értelmének teljesen
megfelelő, minden kétértelműséget kizáró tulajdonNYELVHONTÁS.
NYELVROMBOLÓ, (nyelv-romboló) 1. NYELV- ság. V. ö. SZABATOSSÁG.
NYELVSZELLEM, (nyelv-szellem) ősz. fn. Az
BONTÓ.
NYELVRONTÁS, (nyelv-rontás) ősz. fa. Vala- emberi elmének azon csodaszerü működése, mely
mely nyelv sajátságainak el torzítása, idegen szólás- mind a nyelvek létrehozásában, alkotásában általán
és különösen nyilvánult, mind azok fentartása s tomódokkal felcserélése stb. V. ö. NYELVRONTÓ.
NYELVRONTÓ, (nyelv-rontó) ősz. mn. és fa. vább fejlődésében uralkodik.
NYELVSZOKÁS, (nyelv-szokás) ősz. fa. SzoAki valamely nyelvnek bevett szabályai, és sajátsákás,
mely
a szók és mondatok alakítása, módosítása,
gai ellen beszél, vagy ir, pl. ki a nyelvhasoulat és
annak természete ellen gyárt új azokat, vagy a ho- és értelemadása körül általán divatozik, melynél
niak helyett idegen szólásmódokat, idegen szókat fogva az egyszersmind szabálylyá leszen. A nyelvszokás ereje és hatalma gyakran önkényes, kivált a
használ, stb.
NYELVSAJÁTSÁG, (nyelv-sajátság) ősz. fa. nép nyelvében, miért sokszor a rendes szabályoktól
Széles ért. azon különös jegyek, melyek valamely egészen is eltér; az ily hibás nyelvszokást megigazínyelvet másoktól többé vagy kevésbbé megkülönböz- tani a nyelvtudomány föladata, mit néha sikerfii is
tetnek, pl. vannak sajátságai az olasz nyelvnek, me- neki teljesíteni.
NYELVSZÜZESÉG, (nyelv-szüzeség) lásd
lyek azt a rokon francziától, spanyoltól megkülönNYELVTISZTASÁG.
böztetik ; hasonlóan nyelvsajátságok által különbözNYELVTAN, (nyelv-tan) ősz. fa. Azon szabánek egymástól a rokon cseh, lengyel, orosz, horvát
nyelvek stb. Különösen oly szószerkezetek, és mon- lyok öszvege, melyek szerint valamely nyelvet jól érdatok, melyek az illető' nyelven beszélő népnek sa- teni, beszélni, és írni tanulunk; továbbá azon könyv,
játnemü észjárására mutatnak, s melyeket idegen mely e szabályokat bizonyos mód- vagy rendszerben
nyelven szóról szóra kifejezni nem lehet, pl. e latin eléadja. Magyar, német, franctia, angol nyelvtan.
NYELVTANÁR, (nyelv-tanár) ősz. fa. Nyelvmondatokat: jactwam fáéért, votum tolvere, vela
dare ventis, vagy e magyarokat: apjára Ütött; nagyra tanító, ki valamely nyelvet tudományosan fejtegetve,
lat; uámot, betűt, téglát vet stb. A nyelvsajátságok a alaposan ismertetve, különösen valamely közintézetnyelvnek belső jellegei, a ki ezek ellen vét, a jelle- ben, pl. főiskolában, ad elé. Ennél alsóbbrendű a
közönséges nyelvtanító vagy nyelvmester.
get korcsosítja el.
NYELVTANI, (nyelv-tani) ősz. mn. Nyelvtant
NYELVSZABÁLY, (nyelv-szabály) ősz. fa.
Minden nyelv bizonyos vezérfonalakat követve fejlő- illető, ahoz tartozó, arra vonatkozó. Nyelvtani szabádik és képződik, miszerint hasonló esetekben hasonló lyok. Nyelvtani eléadátok. Nyelvtani tekintetből megalakokat és módosításokat vesz föl. Ezen vezérfona- bírálni valamely észmüvet. A nyelvtani hibákat kijalak képezik az úgynevezett nyelvszabályokat, melyek vítani.
NYELVTANILAG, (nyelvtanilag) ősz. ih.
talajdonkép nem egyebek, mint a hasonló esetek
többsége elvont állapotban véve és bizonyos állit- Nyelvtani tekintetben, a nyelvtanra s ennek szabámányban kifejezve, pl. nyelvünkben egyik szabály: lyaira vonatkozva.
NYELVTANÍTÁS v. —TANÍTÁS (nyelv-taní„A vastaghanga gyökökhöz és törzsekhez vastaghangit ragok és képzők járulnak; a vékonyhangúak- tás) ősz. fa. Cselekvés, mely által valakit bizonyos
hos vékonyhangúk." Szintén nyelvszabály : „A tárgy- nyelvre tanítunk. Nyelvtanítással kérem kenyerét.
NYELVTANÍTÓ, v. —TANÍTÓ, (nyelv-tanító)
eset hangzóját veszik föl a többesszám, a személyrag
és az illető névhoz járuló képzők", pl. nyakai, nya- ősz. fn. Széles ért. ki másokat valamely nyelvre takat, nyakam, nyaka*, nyaka*; botot, botot, botom, nít ; nyelvmester. V. ö. NYELVTANÁR.
NYELVTISZTASÁG, (nyelv-tisztaság) ősz. fa.
botot, botot, botol; fejei, fejet, fejem, feje*, tejel, feji* ,• kerteV, kertet, kertem, kerté*, kerteV; könnöf, A nyelvnek, mint beszédeszköznek, állapota vagy tű-
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lajdonsága, melynél fogva idegenszerű szóktól és szólásmódoktól ment. (Purismus). Ily tulajdonságú nyelv
általános szoros értelemben nem létezik, kivéve talán oly népeknél, kik a legősibb időktől elszigetelve
élnek. De a nyelvtisztaságra törekedni lehet, s azt
őrizni az egyéniség jellemének fentartása javasolja,
ezen okszerű föelv szerint: ha saját nyelvünkben
valamely fogalomnak kifejezésére alkalmas szót bírunk, vagy ilyet a nyelv anyagából helyesen alkothatunk : akkor az idegent mellőzzük. Ezen föelv különösen az idegen nyelvsajátságok kikerülésére és a
honiak használására ajánlatos. V. ö. NYELVSAJÁTSÁG.
NYELVTISZTÍTÓ, v: —TISZTÍTÓ, (nyelvtisztító) ősz. fű. 1) Eszköz, mely az emberi nyelven
lerakodott nyálkát levakarja, lehúzza. 2) Személy,
ki arra törekszik, hogy valamely nyelvből az idegen
szókat és szólásmódokat kiküszöbölje, s helyettök
vagy anyaiakat használjon, vagy helyes szóalkotással újakat képezzen.
NYELVTÖREDÉK, (nyelv-töredék) ősz. fn.
Valamely nagyobb nyelvemlékből egyes fenmaradt
rész.
NYELVTÖRVÉNY, (nyelv-törvény) ősz. fn. L.
NYELVSZABÁLY.
NYELVTÖRTÉNET, vagy —TÖRTÉNELEM
(nyelv-történet v. —történelem) ősz. fn. A nyelvnek
egyes részeiben, t. i. mind anyagában (a azokban)
mind alakjában (hajlítási vagy ragozási szervezetében), a régi időtől fogva közbejött változások, vagy
ezeknek kimutatása.
NYELVTUDOMÁNY, (nyelv-tudomány) ősz.
fn. Széles ért. szabályszerű, alapos, rendszeres ismeretek ősz vege egyik vagy másik nyelvről. A nyelvtudomány tárgyai: a szoros ért vett nyelvtan, a szóelemzés, a nyelvek öszvehasonlítása, s a nyelvbölcsészet, mely különösen a nyelvek szellemének kifűrkészésében tünteti ki magát.
NYELVTUDOMÁNYI, (nyelv-tudományi) ősz.
mn. Nyelvtudományt illető, arra vonatkozó, azt tárgyazó stb. Nyelvtudományi vittgálatok, érteketétek.
A magyar Tudományát Akadémia nyelvtudományi
osztálya.
NYELVTUDÓS, (nyelv-tudós) ősz. fn. Személy,
ki egy vagy több nyelvnek szabályszerű, alapos,
rendszeres fejtegetésével, elemzésével, értelmezésével, s az ide tartozó segédforrásokkal foglalkodik.
NYELVÚJÍTÁS v. —ÚJÍTÁS, (nyelv-újítás)
ősz. fn. A nyelvnek némely újabb szókkal, szólásmódokkal bővítése, művelése ; de a melynek, ha czélt
téveszteni nem akar, a nyelvsajátság határán túl
menni nem szabad.
NYELVÚJÍTÁSI , (nyelv-újítási) ősz. mn.
Nyelvújítást illető, arra vonatkozó.
NYELVÚJÍTÓ v. —ÚJÍTÓ, (nyelv-újító) ősz.
mn. és fn. Nyelvújítással foglalkodó. (Neologns). V.
ö. NYELVÚJÍTÁS.

NYELVÜR, (nyelv-ür) ősz. fn. Gönczy Pál
szerént (Pest megye és tájéka viránya) a porodásterméjiiek (anyahfcnesek) seregébe tartozó növénynem.
(Coeloglossum.)
NYELVVÁLTÓ, (nyelv-váltó) ősz. fn. Molnár
Albertnél ám. tolmács.
NYELVVÁLTSÁG, (nyelv-váltság) ősz. fii. 1.
NYELVDÍJ.
NYELVVIZSGÁLÓ, (nyelv-vizsgáló) ősz. fn.
Általán nyelvtudós, ki valamely nyelvnek eredetét,
elemeit, szóalkotása módját, szerkezetét, szabályait
keresi s meghatározni törekszik, nyclvbuvár.
NYELVZAGYVALÉK, (nyelv-zagyvalék) ősz.
fn. Gúnyos értelemben vett nyelvkeverék; V. 6.
NYELVKEVERÉK.
NYELVZAVAR, (nyelv-zavar) ősz. fn. 1) A
szók valódi értelmének hibás fölcserélése vagy szabály elleni szószerkezet által támadt homályosság a
beszédben. 2) Több nyelvbeli szókból álló keverék
s gyakran értelmetlen zagyvalék. Bábeli nyelvtanár.
A népvándoriátok alatt keletieseit nyelvzavarok.
NYEMTI, puszta Nógrád m.; helyr. Nyemti-bt,
—ben, —bői.
NYÉN, NYÉNY, erdélyi f«lu F.-Fehér m.-, helyr.
Nyén-be, —ben, —6*7.
NYENYERE, fn. tt. nyenyerét. Cziteraféle boros hangszer. Népies tájszó; hangutánzónak látszik,
mint jobbára a hangszerek nevei, pl. síp, bőgő, brúgó,
zongora, harsona.
NYENYERÉS, (nyenyere-es) fn. tt nyenytrét-t,
tb. —ék. Nyenyere nevű húros eszközön játsió személy. Olyan mint hegedűt, furulyát, dudát, bSgft,
ctimbalmot.
NYENYERÉZ, (nyenyere-ez) önh. m. nyenyeré*tem, —tél, —étt, pár. —*. Nyénjére nevű húros
hangszeren játszik. V. ö. NYENYERE.
NYER, (1), 1) elvont gyöke a) nyereg főnévnek ét
származékainak; 1. NYEREG; b) nyeri, nyeríng szók
éa származékaiknak. L. NYERS. 2) Hangutánzó gyöke nyerő igének. L. NYERÍT.
NYER, (2), áth. m. nyer-t. A törzsben megnyujtva is divatos: nyer, de másutt nem. Általán bizonyos verseny, küzdelem, erőfeszítés, akadályelhárítás által elér, kap, szerez valamit Ellentéte: verni.
Ez alapfogalom alá tartoznak következő alárendelt
fogalmak : 1) Másnak legyőzésével, tehát nagyobb
erő vagy ügyesség által, bizonyos előnyt vív ki magának. Diódáimat, gyotelmet nyerni. Aki mer át nyer.
(Km.). Aki nem próbál, te nem nyer, te nem vént.
(Km.). Megnyerni a ctatát. Nem nyeri el a pályát, a
ki útjában horgot vet. (Km.). Hol vette a király a várat f fel. Nyerte. (Km.). 2) Akárminemü játékban
vagy sorsolásban más fölölt előnyt, hasznot, dicsőséget szerez. Kártyán, koctkán, tekeasttalon nyerni valamit. Megnyerni a fogadott. 3) Üzlet, kereskedés által az árakba fektetett pénzét szaporítja. A tavali gabonán ét borokon több éter forintot nyert. 4) A per
alatt levő ügyet részére kedvezőleg döntik el a bírák.
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Megnyerte a pert, 5) Szélesb ért bizonyos keresett
ezélt elér, valamit megkap. Hivatalt, szolgálatot nyerni. Megnyerte, a miért folyamodott. „És ammit kíván,
azt akarja, hogy Istentől azt megnyerje. (Góry-codez 64. L).
E jelentésből kitetszik, hogy a nyer igében
alapfogalom bizonyos törekvés, erőködés, mely által
valamire jutánk, valamit derünk; s ez alapfogalom
legvalószínűbben azon ér szórészben fekszik, mely
több más szóban is általában az erS fogalmával rokon, milyen a mer (andet), férj, mint erősebb nem,
honnan a hellén: á^Qtjv, latin: vir, török : ér stb.
megegyezések; egyezik továbbá és különösen az ér
(valamit elér) ige jelentésével. Egyébiránt a dolgot
végelemzósben véve, az ár, ér, ír, őr, vr gyökök igen
sok szóban bizonyos erőfeszítést jelentenek; s nyer
szóban különösen az ny az alapfogalomnak nagyobb
fokát, nyomatékosságát látszik jellemzeni.
NYER 1) L. NYER, (2). 2) Tájdivatosan s némely régieknél pl. Molnár Albertnél ám. nyír;
1. ezt
NYÉRCZ, fn. tt nyércz-ét. A vidrák neme alá
tartozó állatfaj Oroszországban, Szibériában, Lengyelországban stb., melynek sötétbarna, közben-közben sárgával vegyült szőre van; jobbára álló vizekben éldegél, s halakkal és egyéb vízi állatokkal táplálkozik. (Mustela luteola). Németül: Nerz, v. Nörz,
v. NUrz, (Heyse. Máskép: Sumpfotter). Rokonok hozzá a szinte oroszországi nyesi, nyvtzt, mint afféle
finom prémü állatok, s valószínűleg mindannyian
idegen eredetűek,
NYERCZBŐR, (nyércz-bőr) ősz. fn. A nyércz
nevű állatnak finom szőrű s prémül használt bőre.
NYERCZE, érd. falu Kolos m.; helyr. Nyerczére, •—n, —rol.
NYEREG, (nyer-ég) fh. tt tiyerg-et, harm.
szr. e. 1) Ülésféle készület, melyet a lónak, vagy
akármely úgy nevezett hátas baromnak hátára kötnek, hogy kényelmesebben lehessen rajta ülni, vagy
valamely terhet vinni. Magyar nyereg, franczia nyereg. Lapos, kapás nyereg. A nyerget felkötni, megszorítani. Magát nyeregbe vetni. Nyeregbe való legény.
Nyereg alá való csikó. Kivetni valakit a nyeregből. A
nyerget ütik, hogy a ló érette. (Km.). Rest SlcOr nyerget kér. (Km.). Kél nyerget ülni egy seggel nehéz.
(Km.). Minden nyeregbe odafér. (Km.). A népdalokban gyakran eléfordúl a selyem- és bársonynyereg.
Bársonynyereg szamárra, aranypereet disznóra. (Km.).
„Mert vájjon egy lóra két nyerget teszünk-e ?
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte."
Arany. (Buda halála).
Vadászok nyelvén nyeregbe szorult azon agár, mely
teljesen lefutotta tehetségét, erejét ha volt; ha nem
volt, úgy gazdája szégyenére szokták mondani. (Bérczy K.). 2) Átv. valamely testnek fölemelkedett, kiálló része, péld. hegynek orma; továbbá darab fa,
vagy fésüforma eszköz, melylyel némely hangszereAKAD. HAOT SCÓTÍB TV.
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ken a húrokat feltámasztják. Nyereg a hegedűn, bnlgón, szokottabban : láb, húrláb.
Ezen szó képzésre nézve olyan mint a sereg,
féreg, kéreg, méreg, szúnyog; továbbá a keményebb
képzőjü berek, kerek, telek stb. főnevek, melyekben
az ég, og, Vg, ék stb. szóképzők. A nyereg gyöke
nyer, de mely mint ösmeretes ige alapfogalomra
nézve semmi rokonságban nincs a nyereg szóval. Tehát azon gyöknek más értelme rejlik. A nyeregnek
megfelelő német Sattel, és tót Sedlo az., üléstől vették neveiket; de mint Adelung helyesen jegyzi meg,
a magasodás fogalma is rejlik benne, miért átv. értelemben csakugyan magasságot, emelkedést jelent.
Ennél fogva mi a nyer gyököt azon magyar szók családja közé igtatjuk, melyekben az ár, ér, őr, w előtét nélkül, vagy előtéttel magasságot, emelkedést fejez ki, milyenek a mar marj, mart, part, erdő, erkély,
mered, meredek, őr, orom, orj, hórí, torlik stb. Az ny
vagy előtét mint a nyír (ige és főnév,) nyír*, nyanya,
nyers szókban, vagy átalakult m, mintha volna méreg a fölmeredéstől. Egyébiránt hangokban is rokon
vele, különösebben a ,nyer' törzszsel a török ejer,
csagataj iger (Abnska).
NYERÉGALY, NYERÉGALJ, (nyerég-al, v.
— alj) ősz. fn. A mit nyereg alá szoktak teríteni,
midőn felkötik, péld. pokrócz, posztó, sobrák.
NYERÉGBŐR, (nyereg-bőr) ősz. fa. Bőr, melylyel a nyeregvánkost behúzzák.
NYERÉGCSINÁLÓ, 1. NYEREGGYÁRTÓ.
NYERÉGCSONT, (nyereg-csont) ősz. fa. A koponyában azon szitaforma csont, mely a közbeszorított üreggel együtt a lónyereghez hasonló.
NYERÉGFA, (nyereg-fa) ősz. fa. A nyeregben
azon két görbe fa, melyek két felül a ló gerinczét
veszik körül, s a nyeregnek vázolatát teszik.
NYERÉGFAR, (nyereg-far) ősz. fn. A nyeregnek hátulsó része.
NYERÉGFEJ, (nyereg-fej) ősz. fa. A nyereg
elejének magasabb része, rendesen szíjcsattal, melynél fogva szegre lehet akasztani. Az Ügyetlen lovagló a nyeregféjbe kapaszkodik. Máskép: nyeregkápa.
NYERÉGFŐ, 1. NYERÉGFEJ.
NYERÉGFÖDÉL, (nyereg-födél) ősz. fn. Háztető, mely, mint 16 hátán a nyereg, két felfii emelkedik fölfelé, különböztetésül az egy oldalú vagy
lapos födéltől.
NYEREGGYÁRTÓ, (nyereg-gyártó) ősz. fa.
Szoros ért. mesterember, ki egyedül nyergeket készít. Szélesb ért. a nyereggyártók nem csak nyergek
készítésével, hanem kocsik fölszerelésével is foglalkodnak, s tulajdonképen kocsigyártók.
NYERÉGGYÁRTÓSÁG, ősz. fa. 1. NYERGESSÉG.
NYERÉGHEVEDER, (nyereg-heveder) ősz. fa.
Heveder, melylyel a nyerget a hátas állatra szorítják, hogy feszesen álljon. V. ö. HEVEDER.
NYERÉGJÁRTÓ, 1. NYEREGGYÁRTÓ.
NYERÉGKAMARA, (nyereg-kamara) ősz. fa.
58
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Kamara, illetőleg raktár, melyben nyergek vannak
lerakva, péld. a hadi fegyvertárak mellett.
NYERÉGKÁPA, (nyerég-kápa) ősz. fa. lásd
NYEREGFEJ, és v. ö. KAPA.
NYERÉGKOCSI, (nyereg-kocsi) ősz. fn. Kocái,
melynek ülése közepeit és hosuában van, s úgy lehet rajta ülni, mint a nyeregben.
NYERÉGOSZTRIGA, (nyerég-osztriga) ősz.
fn. Osztrigafaj, mely más testekre nyereg gyanánt
ragad, vagy beléjök fúrja magát. (Ostrea epbippium. L.)
NYERÉGPÁRNA, (nyereg-párna) őse. fn. A
nyeregnek párnafáié rugalmas része, az ülő farpofáinak kényelmére.
NYERÉGSZÁN, NYERÉGSZÁNKA, (nyeregszán v. -szánka) ősz. fn. Szánka, melynek hosszan
nyúló ülése van, s úgy lehet rajta ülni, mint a
nyergen.
NYEREGSZERSZÁM, (nyerég-szer-szám) ősz.
fn. Nyereg, minden hozzávalóval együtt, mint, lótakaró, sabrák, heveder.
NYERÉGTAKARÓ, 1. CSÓTAR.
NYERÉGTÁSKA, (nyereg-táska) ősz. fn. Nyereghez csatolt táska, holmi ntravalókat beletenni.
NYEHÉGTERITŐ, 3sz. fn. 1. CSÓTAR.
NYERÉGTÖRÉS, ősz. fa. 1. TÚR, fa.
NYERÉGVÁNK08, 1. NYERÉGPÁRNA.
NYEREGVÁPA, (nyereg-vápa) ősz. fn. A nyeregnek felső, bebajlott része, melyen a lovagló ül.
NYEREKÉDÉS, (nyer-e-kéd-és) fa. tt. nyerekédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Üzlet, kereskedés
általi szaporítása a forgatott pénznek, vagyonnak. 2)
Tnlságoshaszonnak, kamatnak keresése, uzsoráskodás.
NYEREKÉDIK, (nyer-e-kéd-ik), k. m. nyerekéd-tem, —tél, —élt. 1) Az üzlet, kereskedés által
forgatva pénzből vagy vagyonból több-több hasznot
keres magának. Bevásárlóit borokkal, gabonával, marhával nyerekedni. 2) Törvénytelen módon, nevezetesen uzsorával neveli vagyonát A* árvák pénzével
nyerekedni.
NYEREKÉDŐ, (nyer-e-kéd-ő), mn. tt. nyerekédB-t, tb. —k. Üzlet, kereskedés által magának hasznot
szerző. Különösen, ki bizonyos árukat fölcsigázott
áron.adogat el, vagy pénzével uzsoráskodik.
NYEREMÉNY, (nyer-e-mény) fa. tt nyeremény-t, tb. —ék, harm. szr. —e.L.Nyereség, 1 }), 3), 4),
NYERÉS, (nyer-és) fa. tt nyerés-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Előnyhöz jutás, birtoklás, szerzés,
midőn valaki nyer valamit V. ö. NYER, ige.
NYERÉS, puszta Hont m. helyr. Nyéret-re,
—én, —rSl.
NYERESÉG, (nyer-e-ség) fa. tt nyeretég-ét,
harm. szr. —e. 1) Küzdés által elért jutalom,
alj, dicsőség. Vitézséggel jár a nyereség. Ellentéte : veszteség. 2) Akárminemü játék, vagy koczka, vagy sors által szerzett előny, haszon. Nyereségért játtzani. Nyereségből élni. Sorsjátéki nyereség. Egynek nyeresége, másnak vesztesége. (Km.).

3) Üzlet, kereskedés által szerzett pénz, vagy birtok,
mely t i. az üzletbe fektetett költséget fölülmúlja. A*
eladott lovon Ötven forint nyeresége van. A nyereségen
otttotó kereskedötársak. 4) Akármiféle előny, vagy
haszon, vagy kedvező eredmény. Utazásomból a* a
nyereségem, hogy embereket tanultam ismerni. Nincs
abban nyereség, amit barmainak eleségébSl elvon a
gatda. V. ö. NYER, ige.
NYERESÉGES, (nyer-e-ség-és) mn. tt nyertségét-t, v. —ét, tb. —ék. Ami nyereséget hoz. Ami
által valamit megnyerni, elérni lehet Nyereséges vállalat. „Az elyetén imádság sem érdömös, sem kedég
nyereséges, mert az oly imádságot Isten meg nem
hallgatja." (Góry-codez. 64. L).
NYERESÉGESEN, (nyer-e-ség-és-en) ih. Nyereséges módon.
NYERÉSVÁGY, (nyerés-vágy) 1. NYERVÁGY.
NYERÉSZ, (nyer-ész) fa. tt nyerést-t,O>. —ék.
1. NYERKÉM.
NYERÉSZET, (nyer-ész-et) fa. tt nyerfttet-it.
L. NYERKÉMLET.
NYERÉSZKEDÉS, (nyer-ész-kéd-és) fa. tt
nyerészkedés-1, tb. —ék. Cselekvés, foglalkodás, midőn valaki nyerészkedik.
NYERÉSZKEDIK, (nyer-ész-kéd-ik) k. m. nyeréstkéd-tem, —tél, —élt. Azon mesterkedik, hogy
adás-verésből, s általán valamely üzletből nyereséget
húzzon.
NYERETÉS, (nyer-et-és) mn. tt nyeretés-t, v.
—el, tb. —ék. Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál ám.
nyertes; 1. ezt Pesti Gábornál: nyereUes.
NYERETLEN, (nyer-etlen) mn. tt. nyerellen-t,
tb. —ék. Ló versenyzéseknél nyeretlen lónak mondják, mely még soha nem nyert
NYERGEL, (nyer-ég-el), áth. m. nyergel-t. A
hátas állatra nyerget köt, hogy ülni, vagy valami
terhet szállítani lehessen rajta. Megnyergehti a vadáuparipát. Használják önhatólag is tárgyesetes viszonynév nélkül. Trombitásaira minden legény nyergeijen. Nyergeijetek, atutdn Ura ! Átv. ért megnyergelte urát a feleség, ám. föltette a süveget (Szabó D.).
NYERGELÉS, (nyer-ég-el-és) fn. tt nyergelés-t,
tb. —ék, barm. szr. —e. Cselekvés , illetőleg fölszerelés, midőn a hátas állatra nyerget kötnek.
NYERGELETLEN, (nyer-ég-el-et-len) mn. tt
nyergeletlen-í, tb. —ék. Amit nyereggel föl nem szereltek. Nyergeletlen lovakon futtató falusi suhanetok. Határozóként ám. nyergeletlenül, nyereg nélkül.
NYERGELŐ, (nyer-ég-el-ő) fa. tt nyergeit-1,
Személy, különösen lovász, ki urának lovát, vagy lovait nyergein! szokta. V. ö. NYERGEL.
NYERGES, (1) (nyer-ég-és) mn. és fn. tt nyergét-t, v. —ét, tb. —ék. Amire nyerget tettek, kötöttek, vagy amely állatnak az a különös rendeltetése,
hogy üljenek rajta. Nyerget U, szamár. Két ttép
nyerges lovat tart. Különbözik tőle a kocsis- v. igáM,
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mely teherhuzásra. van szánva; továbbá a máikat
azaz teherhordó. Mivel pedig a kocsiba, vágj sze
kérbe fogott lovakat némely tájakon nyeregből hajtják ; innen nyergesió vagy csak nyerget a neve azon
lónak, melyet a rúdnak bal oldalára fognak, s melyen a kocsis szokott Ülni. (A rád jobbfelén befogott
lovat pedig rwc?a*-nak, négyesben az elül bal felen
levőt gyeplős-neik, a jobb oldalon menőt kitafát, v.
ottorhegyes-oeí hívják).
NYERGES, (2) (nyer-ég-és), fa. tt. nyergét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Mesterember, ki nyergeket
készít, kocsikat szerel, s holmi párnaféle zsákokat
csinál, kitöm *tb. L,. NYEREGGYÁRTÓ. 2) Nyerges
ló. L. NYERGES, (1) alatt.
NYERGÉSÁRR, (nyergée-árr) ősz. fa. A nyergesek árrféle hegyes eszköze, melylyel a munkában
levő bőrökön, párnazsákokon stb. likakat csinálnak.
NYERGESBOGÁR, (nyerges-bogár) ősz. fn. 1.
HERNYÁSZ.
NYERGESCSÖDÖR, (nyerges-csődör) ősz. fa.
Csődör, melyet nyereg alá fognak.
NYERGESKOCSI, (nyerges-kocsi) ősz. fn. 1)
Hadi szállító kocsi, melynek hátalsó tengelyére nyeregfonna emeltyűt tesznek, hogy az ágyacsövet szállítsák rajta. 3) L. NYEREGKOCSI.
NYERGESLÓ, (nyerges-ló) ősi. fn. Ló, melynek
különös rendeltetése, hogy nyerget viseljen s lovagoljanak rajta, paripa.
NYERGÉ8SÉG, (nyer-ég-és-ség), fa. nyergeitégét, harm. szr. —e. Mesterség, mely különösen nyeregcsinálassal, szélesb ért. kocsik, hintók fölszerelésével,
párnák kitömésével stb. foglalkodik, vagyis az úgynevezett nyereggyártók mestersége. Nyergeiteget tanulni.
NYERGES-ÚJFALU, falu Esztergám m. helyr.
— ujfalu-ba, —bán, —bál.
NYERING, (nyer-ing) fa. tt nyerímget. Lagossy
József szerént a székelyeknél ám. nyirok.
NYERÍT, NYERÍT, (nyer-it) önh. m. nyertíétt, pár. —t, htn. —ni, v. — eni. Tulajd. ért. lóról
mondják, midőn heves vágytól izgatva, különösen a
nemi ösztön által ingerelve, vagy eledel után sóvárogva, erős, fülhasító (ní-er-er-er) hangon elkiáltja
magát Rokon vele a német: wiehern. Nyerit a eiődtir, midőn kanetát éret. Arokttattát, Kecskemét, nyertt 9 ló, ehetnék. (Toborzó rím). Nyerit a kancza is,
midőn elveszett csikaját hívja, vagy keresi. Átv. és
lealázó kifejezéssel mondják nőszemélyről, ki baja
érzelmeit az által árulja el, hogy a férfiak ntán fenhangon hahotáz, vihog, röhög. — A lónak egyéb
hangjai: röhSg, midőn őröl, péld. ha abrakot hoznak
neki, vagy elveszett erikája eléjön; ihog, nyihog, vihog, midőn haragszik, s egymást harapja, rugdalja;
Hlttköl, ha megijed, vagy nem tetszik neki valami;
horkol, hortyog, fortyog, ha megijed.
A nyerít igének gyöke az erős r hangban rejlik, s törzsöké nyer, az tí pedig képző, mint az állati
hangra vonatkozó ordít, tipit, vittí, twtí, vontí (a
kutya), kőkorit, stb. igékben.

NYERÍTÉS, NYERÍTÉS, (nyer-ít-és) fa. tt.
nyertíét-t, tb. —ék, harm. gzr. —e. A. lónak legerősebb, fdlhas/tó kiáltása.
NYEKKEM, (nyer-kém) ősz. fa. Üzér,kiajövő
vevési s eladási, általán üzleti körülményekre hozzávetőleg figyelve, nyereségre iparkodik szert tenni.
(Speculant).
NYERKÉMKEDIK, (nyer-kémkedik) ősz. k.
Nyerkémlettel foglalkodik. V. ő. NYERKÉMLET.
NYERKÉMLET, (nyer-kémlet) ősz. fa. Nyerkémi üzérkedés (Speculatío). V. Ö. NYERKÉM.
NYERLET, (nyer-el-et) fa. tt. nyerlet-ét. L.
NYEREMÉNY.
NYERMEGY, falu Bihar m. helyr. Nyermegyre, —én, —rSl.
NYERMÉNY, 1. NYEREMÉNY.
NYERŐ, (nyer-ö) mn. és fa. tt nyerö-t, tb. —*.
1) Általán aki vagy ami valamit nyer. Nem stép, ha
a nyerő (fél) a vetítését kigúnyolja. Csatát nyerő vitetek. 2) Kártya- vagy sorsjátékban azon lap, illetőleg
szám, melynek birtokosára bizonyos nyereség néz.
3) A külkereskedelemben nyerő tözt v. keretkedét,
midőn a kivitelért befolyt érték meghaladja a behozatalért fizetett értéket.
NYERŐSZÁM, (nyerő-szám) ősz. fa. A sorsjátékban azon szám, melyet kihúznak, s melynek tevője
bizonyos nyereséget kap.
NYERPONT, (nyer-pont) ősz. fa. Lóversenyzéseknél a birói páholylyal szemközt azon oszlop,
mely a bírónak irányvonalai szolgál annak megítélésére, melyik ló ért ahhoz elsőnek és másodiknak.
NYERS, (nyer-és), mn. tt. nyers-et. 1) Mondjak
növényi testről, vagy terményről, melynek eredeti,
természetes nedvei még megvannak. Ellentéte: stdrass,
aszú. Nyert fa, nyert ágak. A stárat fa mellett a nyert
is elég. (Km.). Nehét a nyert fának tsáradtát várni.
(Km.). Nyert füge, nyers stilva, nyers alma, mely meg
nem aszott, vagy melyet nem aszaltak, vagy nedvét
főzés, sütés által ki nem vonták, meg nem fogyasztották. Nyerg kender, mely még meg nem száradt, s
melyet még meg nem áztattak. 2) Állati testekre vonatkozva, aminek életnedvei eredeti épségökben megvannak. Nyers hús, melynek nedve, zsírja főzés, sütés,
füstölés, szárítás által ki nem folyt, el nem röpült.
Nyers vér, mely híg állapotban létezik, meg nem
aludt. Nyert gyapjú, melynek zsírját ki nem mosták.
3) Minthogy a nedvek az állati és növényi testet rugalmassá, szivossá teszik, s valódi életet kölcsönöznek neki: innen átv. ért a nyers jelent a maga nemében szilárdat, erőset, a külső benyomásnak ellenállót Nyers érti, nyert karok. Nyers idő. Nyert bor,
mely vízzel nincs elegyítve, vagy csípős, metsző, meg
nem hígult. 4) Ami kikészítve nincsen, vagy is némely állati és növényi testek eredeti állapotban.
Nyert bőr. Nyert selyem. Nyert vátton; általában:
nyert anyag, nyers termény. — A .nyers* szónak fenn
említett értelmeiből kitetszik, hogy főleg a nedvesség,
nyirkosság fogalmával áll viszonyban, s nyer gyöke
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,nyirk' törzsnek nyír gyökéréi, sőt az önálló nyír
szóval mind hangokban, mind értelemben egyezik,
melyekkel ismét közel rokon a mongol nor-khu átázni, naghor, Scbottnál: noor tó; miért véleményünk szerént azon szók osztályába tartozik, melyekben az ir előtéttel, vagy a nélkül nedvet, nyirkot, híg
testet jelent, milyenek az ír (kenőcs), ttír, nyír, nyirk,
nyirkot; mik szerént a nyert nem egyéb, mint nyírt,
nyírét, azaz: nyirkos. Maga az ny is az enytt, s enyek
siókban valami vizenyőst jelent. Igaz ugyan, hogy a
nyert szóban az erőnek mellékfogalma is benn foglaltatik : de ezen erő az állati és növényi testet éltető, tápdús nedvektől ered; tehát úgy látszik, a nedvesség, nyirkosság fogalma előbbre való és ok, az
erő fogalma pedig okozat, vagy eredmény, t i. a jelen szónak értelmezésében. Finnül Fábián István
szerént: nuori ; a mongolban pedig nitri ám. fris, új
(mint a nyers szokott lenni). 5) Erkölcsi átv. ért.
műveletlen, b&rdolatlan. Nyert hang. Nyert ifjú.
Nyert ember. Nyert erkölcs.
NYERSEN, (nyer-és-en) ih. Nyers állapotban.
1) Növényi és állati nedveitől meg nem fosztva.
Nyerten égetni a fát. 2) Meg nem aszalva, ki nem
főzve vagy sütve, meg nem füstölve. Nyerten enni a
Mtt. S) Szilárdan, erősen. 4) Durván, műveletlenül,
készítetlenűl. V. ö. NYERS.
NYERSES, (nyer-ós-es) mn. tt nyertet-1, v. —ét,
tb. —ék. Itt-ott, helylyel közzel, többé-kevesbbé
nyers állapotú. Ét a kender nyertet, még ninct jól kiásva. Nyertet hóit adni fel át atztalra. V. ö. NYERS.
NYERSESÉDIK, (nyer-és-es-éd-ik) k. m. nyerseséd-tem, —tél, —itt. Nyersessé leszen, nyirkosodik.
NYERSESÉG, (nyer-és-e-ség) fn. tt. nytrseeég-ét, harm. szr. —e. Állapota, vagy tulajdonsága a
növényi vagy állati testnek, midőn nyers. Éten fát
nyertetége miatt alig lehet meggyujtani. A kender nyertetégét altatással kihútmi. Átv. ért. műveletlen, durva,
készftetlen állapot vagy tulajdonság. Hangnak, betzédnek, erkölcsnek nyertetége. V. ö. NYERS.
NYERSESÍT, NYERSESIT, (nyer-és-es-ít), áth.
m. nyertettí-étt, pár. —», htn. —ni, v. —eni. Nyersessé, azaz: átv. ért. durvává, műveletlen erkölcsűvé
tesz valakit. A magán faluéi élet, ét aljat tártalkodat
elnyertettíette öt. V. ö. NYERSES.
NYERSFESTÉS, (nyers-festés) ősz. fn. Képirás
módja, midőn valamit a fris, még nedves meszeiéire
v. vakolatra festenek, mi által a festmény igen tartós
lesz. (Fresco-Malerei). 2) L. NYERSFESTMÉNY.
NYERSFESTMÉNY, (nyers-festmény) ősz. fa.
Festmény, mely nyersfestés által létesült. (FrescoGemalde;. V. ö. NYERSFESTÉS.
NYERSÍT, NYERSIT, (nyer-és-es-ít) áth. m.
nytrtesÜ-étt, htn. —ni, v. —eni, pár. —t. Nyerssé
tesz valamit, vagy átv. ért. valakit V. ö. NYERS.
NYERSÜL, (nyer-és-ül) ih. Nyers állapotban.
Nyertül enni a hútt, gytimOlctVt. Máskép: nyersen.
NYERSÜL, NYERSÜL, (nyer-és-nl) önh. m.
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nyertül t. Nyerssé leszen: Ha a fa elmaradt, nem
nyertül a* meg. (Km.).
NYERSZÁMLA, (nyer-számla) ősz. fn. Nyereségek számlája a könyvvitelben. Veszt- ét nyertzámln.
NYERTES, (nyer-t-es) mn. tt. nyertet-t, v. — ét,
tb. —ék. Aki valamit nyert, péld. ki másokon győzedelmeskedett, kinek a játékban haszna, előnye
van, stb. Nyertet fél. Nyertei hadak. Aki nyertet a játékban, adjon áldomást. Főnévül ha«ználva jelent személyt, ki valamit nyert; vagy a sorsjátékban számot,
melynek beváltója nyereséget húz. Ezen értelemben
a tárgyeset: nyertest, többes : nyertetek. Törzsöké a
múlt időbeli igenév: nyeri, mint az éltes, mentet, jártat igéké élt, ment, járt. Némely régieknél: nyerttel;
ellentéte vesttet, őszvehúzottan ebből veszettet.
NYERTESEN, (nyer-t-es-en) ih. Nyertesként,
mint nyertes, nyereséggel. Nyertesen tért vitsza.
NYERTESSÉG, (nyer-t-es-ség) fn. tt. nyertestég-ét, harm. szr. —e. Nyertes állapot, győzedelmesség. Ellentéte volna: vetzlestég, melytől különbözik a
veszteség, a jelenidőbeli vestt törzsöktől, melylyel ellentétben a szinte jelenidőbeli nyer törzsöktől eredS
nyereség áll.
NYERVÁGY, (nyer-vágy) ősz. fn. Vágy, melynél fogva valaki arra törekszik, hogy üzletben, kereskedésben, vagy játékban, fogadásban stb. pénze,
vagyona szaporodjék.
NYERVÁGYÓ, (nyer-vágyó) ősz. fn. Aki nyerni kivan, nyereségre vágyó. Nyervágyó ü*ér, játékot.
NYERVÉNY, (nyer-vény) fn. tt. nyervény-t, tb.
-ék. L. NYERŐSZÁM.
NYES, áth. m. nyet-tem, —tél, —étt, pár. — t.
Éles eszközzel valamely testnek kinövő sarjait, kiálló részeit metéli némi idomítás végett Mondják különösen a növények, fák ágainak, sarjainak lemetéléséről. Nyesni át útmeüéki bokrokat, cserjéket. Nyetni az elágazott akáczokat. A fattyvhajtátokat lényem.
Megnyesni a beoltani való vadcsemetét. Szüntelen ott
nyesi (km.), azon bakot nyúzza, vagy azon egyet sokszor mondja. Hangutánzónak látszik, s a ,nyiszol' ige
nyit* gyökével azonosnak. Egyébiránt a metszéssel
járó bangót látszanak utánozni némely más tfittegövagy suhogó hangú szók is, honnan ezen megegyezések hangra és fogalomra nézve a következő igékben : tzeg, izei, szakad, stáb, stánt, nyittál, nyenetef,
hatod, melyekhez rokonok a német schneiden, tehátteln, tpalten, a latin tcindo, tcvlpo, tealpo, teába, teco, tcarifico, a hellén <r^<x|<o, ffxém stb. E szerént»
nyes igében alaphang az ét; az ny előtét pedig a cselekvéssel járó nyomást látszik kifejezni. Rokonnak
tekinthető a met szóval is, vagyis inkább ennek mettz
származékával. Mondják és Írják megnynjtva is:
nyes, s ez olyan tájszokás, mint kel, nyer, nyel, ad
igék helyett: kél, nyer, nyél, ad. V. ő. NYISZ, NYISZÁL.
NYESDEL, (nyes-ed-el) gyak. áth. m. nyetdd-t.
Gyakran, vagy többfélét, vagy valamit több oldalról
ayes.Akertéttek tavaszkor nyetdetík o/áteí.V.8. NYES-
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NYESDELÉS, (nyes-ed-el-és) fa. tt. nyetdelét-t,
NYESZEG, (nyesz-eg) önh. m. nyetteg-tem,
tb. —ék, barna. sor. —e. Gyakori nyesés; többfé- —tél, —üt. L. NY1SZOG.
lének nyesése; valaminek több oldalról nyesése, faNYESZÉRÉG, (nyesz-er-eg) gyak. önh. m. nyenyetdelét. Agnyesdelés.
tterég-tem, —tél,\. nyetzerg-étlem, —ettél, —élt, htn.
NYESEDÉE, (nyes-ed-ék) fh. tt nyetedék-ét, nyetieregni vagy nyessergeni. L. NYÖSZÖRÖG, NYIharm. szr. —e. Hulladékágak, sarjak, hajtások, me- SZOROG.
NYESZETÉL, NYESZETÖL, (nyesz-et-él), v.
lyeket valamely növényről lenyestek. A nyetedéket
(nyesz-et-öl)
gyak. áth. m. nyetzetél-t. Életlen rósz
ötzvekötni, ét tílsre vinni. V. ö. NYES.
eszközzel,
tompa
késsel metél, nyeseget valamit Egy
NYESEGEL, NYE8EGÉL, (nyes-eg-el) gyakeredetű
a
nyet
és
nyittdl igékkel. V. ö. NYES.
áth. m. nyetegel-t. Gyakran, vagy többfélét, vagy va'
NYESZKENYE, paszta Veszprém m. helyr.
lamit több oldalról nyes. A kertét* nyetegeli aa út'
Nyenkenyé-re, —n, —r8l.
meUéki bokrokat. Máskép: NYESDEL.
NYÉTRE, (nyet-er-e) mn. tt nyetré-t. KeNYESEGELÉS, NYESEGÉLÉS, (nyes-eg-elmenesalon
ám. ideoda csukló, hanyatló pengéjű kés,
és) fn. tt nyetegélét-l, tb. —ék, harm. szr. —e. L.
bicsak.
Ezen
szó, mint alakja, értelme, és a nyelvNYÉ8DELES.
hasonlat mutatja, módosított igenév az elavult nyetNYESELÉK, (nyes-el-ék) fn. tt. nyeselék-ét, rik v. nyetlik igéből, s olyan mint hetié, kotla, hétre,
harm. szr. —e. L. NYESEDÉK. Törzsöké a divat- tétre, tedre, az eredeti 11 i. átalakult r-ré, mint botban nem levő gyakorlatos nyesel ige. Alakra olyan lánkozik lett botránkosik. Gyöke nyet rokon, sőt azomint, fotelek, tartalék, martalék, martalék, s némely nos a nyit igével, mert a nyetre eszköz az, mely
mások.
ideoda nyílik.
NYESÉS, (nyes-és) fn. tt. nyetét-t, tb. — ék,
NYEVERE, (nyef-er-e? mintegy nyef-el-ő v.
harm. szr. —e. A növények ágainak, sarjainak, hajnyif-org-ó)
mn. tt nyeveré-t. Kriza J. szerént a szétásainak éles eszköz általi lemetszése. V. ö. NYES.
kelyeknél ám. kényes; gyáva; továbbá: minden lébe
NYESGÉL, (nyes-eg-él) 1. NYESDEL, NYE- kalán.
SEGEL.
NYEVERÉG, (nyev-er-ég v. nyef-el-ég) (vagy
NYESŐ, (nyes-ő) mn. és fn. tt nyetö-t. 1) Személy, nyif-or-og) önh. m. nyeverég-tem v. nyeverg-e'ttem,
ki valamit nyes. 2) Eszköz, melylyel nyesni szoktak, nyeverég-tél v. nyevtrg-éttél, nyeverg-étt; htn. nyevepéld. kés, kertészolló, kaczor.
régni, v. nyevergeni. Kriza J. szerént a székelyeknél
NYESŐLÉK, (nyes-o'-öl-ék) 1. NYESELÉK.
ám. nyavalyog, tehát egyezik a mély hangú
NYESS ; NYESSEN, tájdivatosan ám. nyers; ,nyiforog' szóval.
nyersen; 1. ezeket
NYEZSÉG,(nyezs-ég) önh. m. nye»»ég-tem,—tíl,
NYEST, fh. tt. nyett-ét, harm. szr. —jé. Négy —éti. L. NYÜZSÖG.
lába emlős állat a-meny étek neméből; feje kicsiny
NYI, hangutánzó gyöke 1) közelebbről nyit s
és háromszögletes, orra hegyes, és bajuszos, füle rö- nyttik igéknek és származékaiknak; jelenti t. i. azon
vid kerek, nyelve hoszszu sima, teste nyúlánk, lábai nyikkanást avagy nyívást, melyet nyitáskor vagy
igen rövidek, s farka hoszsza szőrű. (Hustela martes nyilaskor, különösen valamely ajtó szokott hallatni;
L.). Bőréből finom prém készfii. Nem vdgyakodhatik V. ö. NYÍLIK. 2) Szintén hangutánzó gyökeleme ezen
minden ember nyettre; kinek lova nincsen, gyalog men- gyököknek: nyí v. nyiv, nyih (honnan: nyihog stb.),
jen Pettre. (Km.). Ezen nemhez tartoznak a nyumt nyif (honnan: nyifog stb.), nyik (honnan: nyikog stb.).
és nyércc. E három szó egy gyökflnek látszik, s ere—NYI, (1), mennyiségi rag, illetőleg képző, pl.
deti értelmüket valószínűleg azon éjszaki népek nyelvében kell keresni, melyeknek földén ezen állatok láb-nyi, Sl-nyi.IÁad Élőbeszéd 126. lap. és — NYE.
—NYI, (2), névrag, mely a palóczoknál némely
otthonosak. Finnül: nááta ám. nyestV. ö. NYÉRCZ.
esetekben
ám. a közönségesb használata hot, hét, hőt,
NYÉSTA, fala Abauj m. helyr. Nyéstá-ra,
p. hová mégy t Felelet: pap-nyi (a paphoz v. papékhoz)
—n, —ról.
NYESTBÖR, (nyest-bőr) ősz. fn. A nyest nevű metter-nyi. Hol voltál t pap-nott. Honnan jb'tz 1 papállatnak finom szőrű bőre, melyből fövegeket, prí- nól v. papnúl. Székelyesen , lágyítás nélkül: —ni,
1. —NI, névrag.
meket, karmantyúkat stb. készítenek.
—NYI, (3), tájdivatosan lágyított ni, mint az
NYESTFOGÓ, (nyest-fogó) ősz. fh. 1) Személy,
ki nyestekre vadász. 2) Csapdaféle készület, kelep- igéknél a határtalan mód ragja, néha nya (= nia)
és nye (= nie) alakokká is változik pl. innya, csakcze, melylyel nyesteket fognak.
nem általánosan, Mnya (= hínia Göcsejben Torkos
NYESTIKE, (nyest-i-ke) fh. 1. PEREMEK.
NYESTMENYET, (nyest-menyét) ősz. fh. 1. Sándor). Egyébiránt 1. —NI, igerag.
NYÍ, v. NYÍV, (1), önh. m. nyi-tt v. nyi-vott.
NYEST.
NYESZ, hangutánzó gyök 1) nyetteg, nyettetel Mondják különösen kutya- éa macaka-kölykekről,
igékben ; azonos nyitt gyökkel; 2) nyettereg igében midőn az anyai vaczokban éles vékony hangon sírnak. Atv. ért alkalmazzák a kisded csecsemőkre is.
azonos nyOtf, vagy szintén nyit* gyökkel.
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Gyöke a hangutánzó nyi, melyből nyihog, nyifog,
nyifa, nyikog, nyikorog, nyikkan, nyiharátt, ét származékaik erednek.
NYÍ, v. NYÍV, (2), fa. tt nytv-et. L. NYU, fa.
NY1P, állati, különösen orrból jövő emberi
hang, melyből nyifa, nyifatol, nyifog stb. erednek.
Kettöztetve, vyifnyaf, v. nyifnyef, a vadszagoló ebek
hangja, így szokták a vadászok a kopók kiáltását
eléadni: Hát egytter csak halljuk: nyifnyaf, nyifnyaf!
NYIFA, (nyif-a) mn. tt. nyifd-t. Túl a Dunán
oly emberről mondják, ki a hangokat hibásan, nevezetesen az orrán ejti ki, ha kivált orrában lényeges
szervi hiba van. Gúnyos szó, valamint a tutyma,
ssussma, tulyi mutyi, stusti műm, tolya, potya, stb.
NYIFÁTA, (nyif-a-ta) mn. tájdivatosan ám.
nyi/anet. L. NYIFFANCS.
NYIFATOL, (nyif-at-ol) 8nh. m. nyifatol-t. A
székelyeknél ám. nyifog. L. NYIFOG. .
NY1FFAN, (nyif-u-an) önh. m. nyi/an-t. Nyif
hangon elkiáltja magát. Nyiffant a kopó, vadat éret.
Egyet sem nyiffant.
NYIFFANÁ8, (nyif-u-an-ás) fa. tt nyi/anát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Egyes ,nyif hang kiáltása.
NYIFFANCS, (nyif-u an-cs) mn. tt nyiffanct-ot.
Nyifogva, vékony orrhangon beszélő; nyifogva síró,
nyögdécselő. Bodrogközi szó. Törzsöké nyi/an, mint
a puffancs szóé puffan. Elemezve: nyiffan-cs; acav.am.
cseál, csinál; vagy pedig «-böl módosult, mintegy
nyifan-os, melyből a hangzót kiugratva, s az « hangot rokon e»-re változtatva lett nyiffanet,
(puffan-ot
puffancs), mint: vakarát vakarcs, bogai bogáét, kajás
kajáét, ordas tájdivatosan ordaet, beket békéét, bordát bordáct stb.
NYIFFANT, (nyif-u-an-t) alakjára áth. de jelentésére csak ám. nyi/an ; m. nyiffant-ott, btn. —m,
v. — ani. L. NYIFFAN.
NYIFFANTÁS, (nyif-u-an-t-ás) fa. tt nyi/anlát-t, tb. — ok. L. NYIFFANÁS, és v. ö. NYIFFANT.
NYIFOG, (nyif-og) gyak. önh. m. nyifog-tam,
—tál, —ott. 1) A vadászeb megszagolván a vadat
nyif-nyaf hangon kiáltoz. 2) Emberről szólva ám.
tisztátalan orrhangon beszél. Hangváltozattal : nyeftg, nyafog, nyivog. Ikerítve: nyifog-nyafog. V. ö.
NYIF.
NYIFOGÁS, (nyif-og-ás) fa. tt. rtyifogát-t, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) A vadászebek nyif hangon
való kiáltozása. 2) Orron hangzó, hibás, tisztátalan
szólás. V. ö. NYIFOG.
NYIFOROG, (nyif-or-og) önh. m. nyiforog-tam,
— tál, v. nyiforg-ottam, —ottál, nyiforgott; htn. nyiforogni v. nyiforgani.V. ö. NYIFOG. Hasonló hozzá a
székely nyevereg.
—NYIG, nyi képző és ig rag öszvetétele; lásd
—NYEÖ.
NYIGGAT, 1. NYIKGAT.

NYIGGATÁS, L NYIKGATÁS.
NYIH, hangutánzó gyöke nyihog, nyiharáa,
stb. szóknak.
NYIHARÁSZ, (nyih-ar-ász) önh. m. nyHarán
tam, —tál, —ott, pár. —«*. Mondják pajkos fiatal
legényekről, leányokról, midőn élénk , vékony, i
csintalanságra mutató hangon inognak, vihognak,
nyihognak.
NYfflARÁSZÁS, (nyih-ar-ász-ás) fn. ttnyifciráttás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midin
valaki nyiharász.
NYIHELŐDZIK, (nyih-el-ő-d-z-ik), belsa. m.
nyihelSdf-tem, —tél, —ott, htn. —»i,v. — eni. Mondják különösen oly emberről, ki nyugtalankodva húsza vonja magát, majd itt majd ott vakaródzik, mintha viszketne teste, vagy a nyivek, férgek csípnék. Alsó nyelvbe való kifejezés. Jelentéséből kitönik, hogy gyöke nyi v. nyiv, tehát eredetileg : nyivelodfik, máskép : nytihdodxik. A v és h, mint tudva
levő dolog, gyakran fölcseréltetnek, rokonbangnsignk miatt, mint komivet, komikét. A nyüulodxik alakja szerént képződtek: rühelodtik, rabét vakarja, vagy
miatta izog mozog; bogárotik a tinó, midőn a bogarak csípésére ugrál, ficzkándozik; legyetkedik a ló,
midőn a legyek csipkedésére nyugtalankodik. Mind
ezen igék átv. ért élénk, nyugtalankodó, kicaapongó
mozgékonyságot is jelentenek.
NYIHOG, (nyih-og) gyak. önh. m. nyihog-tam,
—tál, —ott, 1) Emberről szólva, csintalan, pajkot,
élénk, vagy félig elnyomott vékony nyi nyi hangon
nevet Nyihognak a csintalankodó legények ét leányok.
1) Nyihog a ló is, midőn egymást bántja, vagy haragszik, vagy nyugtalankodik. V. ö. NYERÍT.
NYIHOGÁS, (nyih-og-ás) fa. tt. nyihogá»-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Csintalan, pajkos, félig elnyomott, vékony nevetés, melyben az éles »' hang a
lényeges. 2) Hang, melyet a ló hallat, midőn nyihog.
V. ö. NYIHOG.
NYIE, vékony éles hang, melyből nyikáctol,
nyikgat, nyikkan, nyikog, nyikorog, és származékaik
erednek. Rokonai a nytk, nyekken, nyekget, nyekeg,
nyekereg, s a vastag hangú nyakgat. Mindnyájokban
alaphang a szoros torkon nyögve kinyomuló nyi.
—NYIE,főnévképző; mely szláv eredetre látszik mutatni a komornyik szóban ; de a nyálataiyik,
gömöri tájszóban kétesnek látszik; egyébiránt alkalmasint öszveüt a —nők képzővel
NY1KACSOL, (nyik-ács-ol) önh. m. nyikáctol-t.
Vékony, éretlen nyi hangon kiáltoz. Nyikáctoimak a
kisded csecsemők. Ismertem, mikor még kit nyikáosoló
gyerek volt. Nem alkotni e kitded miatt, mert «gét*
éjjel nyikáctol. V. ö. NYIVÁC8KOL, RIKÁCSOL.
NYIKÁCSOLÁS, (nyik-ács-ol-ás) fa. tt nyitóctolát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Cselekvés, midőn
valaki nyikácaol.
NYIKBT, puszta Heves m. helyi. Nyikeí-re,
—én, —r«.
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NYIKGAT, (nyik-og-at) gyak. áth. m. nyikgat, —tál, —ott, pár. nyikgast. Embert, különösen
gyermeket, vagy más fiatal állatot nyomkodás, szorongatás által kényszerít, hogy éles vékony nyik hangon kiáltozzon. Nyikgatni a kisdedet. Ne nyíkgasd ott
a malactot, ebkölyket. Rokonai: nyekget, nyakgat.
NYIKGATÁS, (nyik-og-at-ás) fa. tt. nyikgatás-t,
tb.—ok, harm. szr. —a. Nyomkodás, torok szorongatása, mely által valakit v. valamit kényszerítenek,
hogy nyikogjon. V. ö. NYIKOG.
NYIRKÁN, (nyik-u-an, nyik-v-an) önh. m.
nyikkan-t. Éles nyik hangon hirtelen elkiáltja magát
Egyszerű cselekvést jelent, s különbözik tőle az ismétlést, gyakorlatot jelentő nyikog. A diámét úgy
megölték, hogy alig nyikkant. Meg ne nyikkanj l Rokona: nyekken.
NYIKKANÁS, (nyik-u-an-ás) fa. tt. nyikkanás-l,
tb. —ok, harm. szr. —a. Éles nyik hanga egyszeri
kiáltás.
NYIKKANT, (nyik-u-an-t, nyik-v-an-t) átb. m.
nyikkant-oit, pár. —s. htn. ni v. ám. Eszközli, hogy
valaki vagy valami nyikkanjon. Megvyikkantani a
kisdedet. Képzésre olyan mint: durrant, zörrenl, csattant, rettent stb.
NYIKKANTÁS, (nyik-u-an-t-ás) fa. tt. vyikkantas-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki nyikkant
NYIKOG, (nyik-og) gyak. önh. m. nyikog-tam,
— tál, —ott. Fajdalomtól kényszerítve vékony, éles
nyik hangon kiáltoz. Legközelebb áll hozzá a vidámabb kedélyből eredő nyihog.
NYIKOGÁS, (nyik-og-ás) fa. tt nyikogát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Vékony, éles, és fájdalomból
eredő kiáltozás, midőn valamely fiatal állat nyikog.
Gyermekek nyUcogáta. V. ö. NYIKOG.
NYIKOGTAT, (nyik-og-tat) 1. NYIKGAT.
NY1KORGÁS, (nyik-or-og-ás) fa. tt. nyikorgás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A dörgölődző, sima,
kemény, száraz testnek fülsértő hangzása, midőn nyikorog. Talictka nyikorgása. Különösen, a tisztátalan
toroknak, vagy rosznl illetett hangszer húrjainak fülsértő hangzása. Ét nem éneklés, hanem nyikorgót. Nem
hallgathatom hegedűd nyikorgását. Rokon hozzá a még
élesebb és fülsértőbb csikorgát.
NYIKORGAT, (nyik-or-og-at) gyak. áth. m.
nyikorgat-tam, —tál, —ott, pár. nyikorgatt. Valamit nyikorogni késztet, kényszerít. Ne nyikorgasd ott
a talictkát, hanem kend meg. Nem hízta a hegedűt, hanem nyikorgóba.
NYIKORGATÁS, (nyik-or-og-at-ás) fa. tt. nyikorgatds-t, tb. —ok, harm. sssr. —a. Cselekvés, illetőleg nyomkodás, dörzsölés, mely által nyikorgatnak
valamit.
NYIKORGÓ, (nyik-or-og-ó) mn. tt. nyikorgó-t.
Vékony, éles, fülsértő nyik hangon szóló. Nyikorgó
malom, kútcsiga. Vékony hangon, nyekergö. V. ö.
NYIKOROG.
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NYIKOROG, (nyik-or-og) gyak. önh. m. nyikorog-íam, —tál, vagy nyikorg-ottam, —ottál, nyikorgóit, htn. —ni, v. nyikorg-ni, v. nyikorg-ani. Mondjak egymáshoz dörgölődző kemény, átáraz testekről,
midőn vékony, éles, fülsértő nyik, v. nyikor hangot
adnak. Nyikorog a kenetlen szekér tengelye, a száraz
kerelcü talicska. Nyikorog a* ajtó. Nyikorog a csiga
gugorája. Nyikorog, mint a kukoriczamalom. (Km.).
Továbbá, nyikorog az ember torka, vagy a búros
hangszer, midőn idétlen, kellemetlen, hamis, fülsértő
hangon szól. Hiszen S nem tud énekelni, csak nyikorogni. Nyikorog a disznó. Rokon hozzá a még élesebb
hangot jelentő csikorog, és az énekre vonatkozó, megfordított kornyikál.
NYÍL, (Molnár Albertnél: NYÍL) fa. tt nyil-at,
harm. szr. —a. 1) Lövő fegyvernem, mely a lőpor
feltalálása előtt általán divatozott, s némely vad népeknél még ma is szokásban van. Keményfából készült veszszőforma szál, melynek elöcsúcsa vassal
vagy csonttal hegyezett, s néba lefelé hajló kajmókkal ellátott, alján pedig metszett nyilas van, hogy
az ív húrjára lehessen illeszteni, s ennek különösen
nyüaj neve volt a régieknél (pl. Molnár Albertnél),
azon eszközé pedig, mely által a nyilat ellőtték, (v,
v. y, v. kézij. Nyilat hegyezni, ajatni, mérgezni. Nyilat tompítani. Nyilat tompít, ki serpenySt lövöldöz
(Km.). Nyilat hordozni. Nyíllal meglőni, megsebesíteni,
megölni valakit. Sebesen repül, megy, mint a nyíl. „Kivonatott a vérző sebből a sértő nyílnak benn tőrön
darabja, s könnyítve van ez által a gyógyításnak
eszközölhctése." (Deák Ferencz. Követjelentési beszéd 1840-ben).
„A sebesen repülő nyilakat megelőzi futással."
(Vörösmarty).
Részint sebes repülésétől, részint öldöklő erejétől átv.
ért. Isten nyila aun. leütő villám, köz nyelven : mennykő. Leütött az Isten nyila. Üsse meg az Isten nyila.
Néha az Isten szó el is marad. Üsse meg a nyila! Mi
a nyila! Továbbá, egyenes menetére vonatkozva,
folyónak nyila ám. a folyóvíznek fővonala, legsebesebb iránya. 2) Szintén átv. ért. jelent sorsot, minthogy
hajdan szokásban volt sorshúzásra nyilakat, v. nyílvetéseket használni. Innen: nyilat vetni, ám. sorsot vetni ; nyilat hútni ám. sorsot, sorsjegyet húzni; nyíl szerént
kapott rész ám. sorshúzás szerént. „Megosztván ő
ruháját, eresztenek nyilakat" (miserunt sortes. Tatrosi
cod.). Erdősinél is : nyilat vaudnak (Lukács XXIII;
Pestinél: sorsot veiének). „Eresztelek nyíl edénybe"
(missa est sors in urnám. Bécsi cod.). Egy nyilas rét,
ám. azon osztályrét, melyet a köz kaszálóból valaki
nyilvctés által kapott ; különösen a réteket általán
,nyilas' számra veszik, mint a szántóföldeket hold,
v. lánc* számra. V. ö. NYILAS, 2). Hajdan jelentett
rudat, dorongot is, v. ö. NYÍLÁL.
A nyil szónak értelméből kitetszik, hogy alapfogalom benne a sebes haladása mozgás, menés,

NYÍL—NYILALLÁS

NYILALLIK—NYÍLÁSOS

miért okszerüleg azon szók osztályába sorozható,
melyekben az t'í gyök részint előtétlenül, részint előtéttel könnyű, élénk, sebes mozgást jelent, milyenek:
illan, illant, illeg, pillant, pillangó, pille, világ, villám, villant. Az ny előtét ugyan, de, úgy látszik, a
nyomásnak, előre tolásnak fogalmát segíti kifejezni,
ugyan erre mutatnak a felhozott rokon szókban létező p v előtett ajakhangok. Fogalmilag és hangilag
rokonok hozzá a latin pilum, mint repítő, lökő dárda,
szanszkrit pilutt, s az ezekből lett német P/eil, és a
benne rejlő eil, továbbá a hellén /Wio;. Finnül: nuoli.
A mandsu nyelvben: niru, az {-ét r váltván fel,
melynek egyik jelentése, pl. iram, rep-til szókban és
származékaikban, szintén gyorsaság. T. i. az ü v. el
tiszta gyök több nyelvbeli szók öszvehasonlftása szerént élénk mozgásra, gyorsaságra vonatkozik, s reszketőbb hangon t'r, ér stb.. ugyan azt teszi az ireg,
iramlik, iramodik, irány, ered, erettt stb. származékokban.
NYÍL, 1. NYÍLIK.
NYILADÉK, (nyi-1-ad-ék) fh. tt nyiladék-ot,
barm. szr. —a. Azon hézag, vagy üres hely, mely
egymáshoz tartozó, de elvált testek, vagy részek
között létezik. Nyiladék a* elrontott tövényen. Nyiladék a kapu ftdrnyai kötött. V. ö. NYÍLIK.
NYILAJ, (nyil-aj) ősz. fű. Metszés, vagy hézag a nyilveszszőnek alsó végén, melynél fogva azt
az íjnak búrjára illesztik. V. ö. AJ, AJAZ.
NYILAL, (nyil-al) áth. m. nyilal-t. 1) Nyíllal
lő, meglő, megszúr, megsebesít valakit, vagy valamit 2) Átv. mondják bizonyos betegségekről, különösen vértolulásokról, melyek időnként, s némely testrészeken oly érzést gerjesztenek, mintha hegyes eszközzel szurdálnák. Valami nyilalja a* oldalamat.
Máskép szeget, honnan a nyilalát, és ttegetét egyet
jelentenek. 3) A székelyeknél, Abaujban, Balaton vidékén stb. ám. valamit rúddal, doronggal fölemel, miből
az tűnik ki, hogy a nyil hajdan átv. ért. rudat, dorongot is jelentett. Folnyüalni a terhet. A hátat fölnyilalni ám. födelét dorongok által felcsaptatni.Vagy
talán a nyel, nyél főnévnek módosulata.
NYILALAKÚ, v, —ALAKÚ, (nyil-alakú) ősz.
mn. Olyan alakú, mint a nyílé szokott lenni. Különösen így nevezik a növénytanban az olyan válln
levelet, vagy levélnemfi szervet, melynek a vállai hegyesen megnyúlván függőleg állanak; ilyenek a nyilfü, a kis- és nagyszulák. Máskép : nyildad, nyilforma,
nyílfarkú.
NYILALÁS, (nyil-al-ás) fn. nyüald»-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Nyíllal való lövés, sebzés, szúrás.
2) Átv. testben érzett szúrás, szegezés. Nyilaiéiban,
oldalnyilalátban,fognyilalátban szenvedni. Ez inkább :
nyüallát. 8) Búd vagy dorong, illetőleg nyél általi
fölemelés. V. ö. NYILAL.
NYILALLÁS, (nyil-al-1-ás) fn. tt. nyilallát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Testi kín neme, midőn oly
érzése van valakinek, mintha szúrnák; máskép :
megetet. V. ö. NYILALLIK.

NYILALLIK, (nyil-al-I-ik) k. m. nyilaU-oU,
htn. —ani. A testnek valamely része oly kínt, szenvedést érez, mintha hegyes eszközzel szurdálnák.
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„Egy szó nyilallott a hazán keresztül."
Arany. Széchenyi halálára.
Némelyek így is mondják; nyilamlik, s ekkor gyöke
volna a nyiliJc ige, és csakugyan nyilaláskor úgy tetszik, mintha a szúrás , szegezés alatt a fájós rész némileg nyiladoznék.
NYILAMAT, (nyil-am-at) fn. tt nyilamat-ot. A
székelyeknél ám. nyiladék, pl. hegyé. (Kriza J.).
NYILAMLÁS, (nyil-am-1-ás) fn. tt nyUamiá+t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás, midőn valami nyilamlik. V. ő. NYILAMLIK.
NYILAMLIK, (nyi-1-am-l-ik) k. m. nyüaml-oü,
htn. —ám. 1) Hirtelen megnyílik, széthasad, szétválik, rés, hézag támad benne. Nyüamlanak a felhSí,
midőn a nap tugarai áttörnek rajtok. 2) A székelyeknél ám. előre nyulamodik. A ló elényilamloít v. nyilamodott. (Kriza J.).
NYILAMODIK, (nyil-am-od-ik) k. m. nyilamod
tam, —tál, —ott. L. NYILAMLIK, 2).
NYILÁNY, (nyi-1-ány) mn. tt nyüány-t. Baranyában ám. ritka, foszlott. Mondják különösen ruhanemüekről. Nyilány ruha. Olyan forma, mint tilány,
hitvány. Gyöke a hézagra vonatkozó nyüik.
NYILAS, (l),(nyil-as) mn. tt nyilat-at. Nyulai
ellátott, fölszerelt. Nyilat vitetek. Nyilat pufdra.
NYILAS, (2), (nyil-as) fn. tt. nyilat-1, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Személy, különösen vadász, vágj
katona, ki lövő fegyverül nyilat használ. 2) Átv. csillagzat neve a barkörön, melybe a nap november
huszonkettedike körül lép. 3) A köz kaszáló rétekből
egy osztályrész, legalább is egy kaszás. Nevét vagy
onnan vette, mert különösen a réteket nyilhnzás által
szokták felosztani; vagy pedig a nyillövésnyi távolsággal akarták a szélességet, vagy hoszszaságot megjegyezni. V. ö. NYÍL.
NYÍLÁS, NYÍLÁS, (nyí-I-ás) fn. tt nyüát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Valamely üreget, Sblőt
csukva tartó eszköznek, készületnek feltáralása. Kapu, ajtó, ablak nyiláta. 2) Azon hézag, vagy üreg,
mely bizonyos testnek elmozdítása, feltárlása által
támad. Nyilát a lövöldötött falon. Nyilát a repedt
edényen. Nyilát át elttakadt ruhán. 3) Sűrű növények,
nevezetesen erdők, bokrok, nádasok közti tiszta hely,
melyen ellátni, vagy menni lehet Át eltévedt vadánot
kéretik a nyilait. 4) Átv. ért megürült helyzet, állapot,
pl. hivatal, tisztség, melyet elfoglalni lehet. A fBtiat
halála által ismét egy nyilát támadt. 5) Átv. szövevényes ügyből, nehézségből kiigazító, kivezeti! út
Menekillétre egyetlen egy nyilát van. V. ö. NYÍLIK.
NYÍLÁSOS, NYILÁSOS, (nyí-1-ás-os) mn. tt
nyűátot-t, v. —át, tb. —ok. Amin egy vagy több
nyílás, pl. rés, hasadék, repedek, hézag, szakadat
van. Nytíátot kerítetek, fövények. Nyüátot falak

Ö 2 9 N YÍLÁSTAL AX—N VIL ATKO/TATÁS
tteUöttetét végett. Nyilától pintt*. Sürii növényekre,
erdőkre, nádasokra stb. vonatkozva, ám. tisztás. Át
erdSben nyüásos helyeket hagyni.
NYÍLÁSTALAN, NYILÁSTALAN, (nyí-l-ástalan) mn. tt. nyOáttalan-t, tb. —ok. Amin nyílás,
hézag, rés, repedek stb. nincsen. Nyüáttalan tttrü
érdé. V. ö. NYÍLÁS.
NYILAT, (nyi-l-at) áth. m. nyilat-tam, —tál,
— ott. A Tatrosi codezben ám. nyit.
NYILATKOZÁS, (nyi-1-at-koz-ás) fn. tt. »y»latkozás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. valamely titoknak, rejtett dolognak tudomásra hozása,
kijelentése ; véleménynek, gondolatnak előterjesztése,
kimondása. Valakit nyilatkozatra felszólítani.
E
tárgyra nézve nyilatkozással tartótól. Nyilatkozatod
tterént a dolog mátkép áll, mint gondolám. Itteni nyilalkozás, melyet az Isten csodák, vagy választott férfiak megihletése által tesz, midőn az embereket észt
fölül múló dolgokkal, szent igazságokkal ismerteti
meg. (Kevelatio).
NYILATKOZAT, (nyi-1-at-koz-at) fn. tt. nyflatkotat-ot, harm. szr. —a. Végre hajtott cselekedet,
mely által valamely titok, vagy rejtett, vagy mély
igazság, vagy magányos vélemény tudomásra jött,
továbbá maga a tudomásra hozott dolog. Háborút
i*enö követi nyilatkotat. A felttóltíott elnöknek hivatalát nyilatkotata. Kétes, homályos nyUatkotat. Itteni
nyilatkozatok, azaz: tormészetfölötti igazságok, melyeket Isten rendkívüli utón közlött az emberi
nemmel.
NYILATKOZIK, (nyi-1-at-koz-ik) k. m. nyilatkoztam, —tál, —ott, pár. —tál. 1) Betű szerénti
ért. nyilas támad rajta, péld. midőn meghasad, megreped, megnyílik valami. 2) Szokott, de átv. ért. tudomásra hoz valamit, vagyis, elmondja véleményét,
gondolatát. A tövetek már mindnyájan nyilatkoztak e
tárgyról. Ö még vonakodik nyilatkozni. Nyilatkottatok már, mit akartok t 3) Bizonyos titok, rejtett dolog köztndomásra jön. Nincs oly titok, mely idővel ki
ne nyilatkozzék. (Km.). 4) A keresztény vallási ért.
nyilatkoeik a* leien, midőn emberi ész által föl
nem található, vagy megfoghatatlan erkölcsi tanokat,
és igazságokat természet fölötti módon megismertet
az emberekkel. Az Itten a próféták által nyilatkozott
a világ Megváltójának eljöveteléről.
NYILATKOZTAT, (nyi-1-at-koz-tat) áth. m.
nyilatkozlat-tam, —tál, —olt, pár. nyilatkoztait. Átv.
valamely titkos, rejtett dolgot köz tudomásra hoz, az
illetőknek kijelent, értésökre ad. Rendesen lei igekötfivel fordul elé. Innepélyeten kinyilatkoztatta tzándékát, terveit. Különösen, Istenről szólva, ám. emberek
idvességére szolgáló szent igazságokat természet fölötti módon ismertet meg. Hinnünk kell, amit át Itten
a próféták ét ttent Fia által kinyilatkoztatott.
NYILATKOZTATÁS, (nyi-1-at-koz-tat-ás) fn.
tt. nyilatkottatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekve*, mely által valaki nyilatkoztat valamit. H>'vatalot itteni nyilatkozatát. V. ö. NYILATKOZTAT.
AKAD. BAOT 8CÓTÍB IV. KOT.
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NYILATKOZVÁNY, (nyi-l-at-koz-vány) fn. tt.
nyilatkozeány-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Általán,
eddig nem ismert, nem tudott igazságnak, vagy akármiféle dolog mibenlétének köz tudomásra hozása, élő
szóbeli, vagy írásbeli hirdetés által. Különösen, a felsőségnek kiadott és hirdetett akarata, parancsa, vagy
szándéka, rendelete valamely országos, nyilvános
Ügyben. (Manifestum).
NYILAZ, (nyil-az) önh. m. nyüat-tam, —tál,
— ott, pár. —t. 1) Nyilakkal lődöz. A szemben álló
ellenség ellen nyüasni. 2) Sorsot húz, mit hajdan nyilhuzással szoktak tenni. „Ne megygyük (metjfik, azaz measttk, vágjuk) meg azt (a szoknyát) de nyilazjonk ő rólla kié legyen" (sortiamur de illa cujus sit.
Tatrosi cod. János XIX. Pestinél: vessünk sorsot rejá).
3) Átv. mondják kovácsról, midőn patkoláskor a ló
lábát megsérti, vagy is a szeget az eleven húsba üti.
Sántít a ló, mert az ügyetlen kovács megnyilazta.
NYÍL ÁZÁS, (nyil-az-ás) fn. tt. nyüazát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Nyilakkal való lődözés. Az
ütközeteket hajdan nyilasassal ketdették. 2) Sorshúzás.
Nyilasátra ttólfíani föl át osztályos feleket. 8) A ló
lábának patkólás alkalmával megsértése. V. ö. NYÍL,
NYILAZ.
NYILAZGAT, (nyil-az-og-at) gyak. áth. Többször vagy egymás után nyilaz. V. ö. NYILAZ.
NY1LESŐ, (nyil-eső) ősz. fn. A régi hadviselésben képes kifejezéssel ám. kilőtt nyilak sűrűsége,
mely eső gyanánt hull a czélba vett tárgyra. NyüetS
hullott a várfalakról át ostromló ellentégre. Máskép :
nyilzdpor.
NYILDAD, (nyil-dad) mn. tt. nyüdad-ot. Nyil
szabású, olyan, mint nyíl. Nyildad ablakvestszó'. Nyildad nBvénykvelek. L. NYILALAKÚ.
NYILDOGÁL, (nyi-1-dog-ál) önh. m. nyildogdl-t.
Gyakran nyílik.
NYÍLEGYENEST, (nyil-egyenest) ősz. ih. Oly
egyenes vonalban, mint a nyíl szokott repülni. Nagyító kifejezéseink egyike, s hasonló hozzá a szintén
irányra vonatkozó torony iránt. Nyüegyenett neki
vágtatni a* ellenségnek. Nyílegyenest repUlö madár.
NYÍLFARKÚ, NYÍLFARKÚ, (nyil-farkú) ősz.
mn. Aminek nyílforma hegyes vége van, péld. a növénytanban nyílfarkú, v. nyilforma levél, melynek
viszszanéző két hegyes válla van. L. NYILALAKÚ.
NYILFORMA, (nyil-forma) lásd NYILALAKÚ,
NYÍLFARKÚ.
NYILFÜ, (nyil-fü) ősz. fn. Az egylakiak seregéből és sokhímesek rendjéből való növénynem; hímvirágának csészéje három levelű; bokrétája három
szirmú; hímszála sok. Anyavirágának csészéje és
bokrétája, mint a hímé, magva sok és fedetlen; vízben lakik. (Sagittaria). Nevét onnan kapta, mert levelei hegyesek, nyilformák.
NYÍLHEGY, (nyil-hegy) ősz. fn. A nyílnak
síurós vége.
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NYILHUZÁS, (nyil-huzás) ősz. fii. Sorsolás
módja, midőn az illető sorsolok több öszvekötött,
vagy öszvehalmozott nyilak közöl egyet búztak.
NYILHÜVELY, (nyil-hüvely) ős/, fa. Tok,
melyben az Íjászok nyilaikat tartani szokták, volt.
Máskép: leget, pntdra, nyíltok.
NYÍLIK, v. NYÍLIK, (nyí-l-ik) k. m. nyíltam , nyü-tál, nyíí-t, \. nyílott. Általán, bizonyos
öszvekapcsolt, szorosan együvé tartozó részeknek egymástól való szétválása által rés, hézag,
üreg támad. Nyílik a kapu, ajtó, ablak, midőn
sarkon fordulva, e csukott helyzetét elhagyva hézagot hagy maga után. Nyílik a fal, midőn valahol
szétválik, elreped. Nyílik a könyv, ha kétfelé tárják.
Nyílik a stem, ha a lezárt szemhéjat fölemeljük.
Megnyílik a fold, midőn szétreped. Nyünak a ftlfiSk,
midőn szétosztanak, s a kék eget láttatják. „És legottan megnyílanak ő fülei." (Tatrosi cod.). „Meglátjátok mennyet nyílván." (U. o.) Megnyílnak át egek,
és látni fogjatok át ember fiát. Nyílnak a virágok, midőn bimbójik kifeslenek. Igekötőkkel: megnyílik, elnyílik, stétnyüik, fSlnyílik. kinyílik, benyílik. Atv. ért.
nyílik a tavon, midőn a növények beburkolt csirái,
rigyái, bimbaji kifejtenek; kinyílt át esze, szeme, ám.
észreveszi amit eddig nem tudott. Általán átv. ért.
ám. bizonyos akadályok félre vonalnak, s ez által
bizonyos üies tér keletkezik, melyben működni, mozogni lehet. Új alkalma és módja nyílt magát kitüntetnie. Éten erdSbtn csak egy dt nyílik a kimenetre.

ben azon aj vagy ai gyökkel azonosítható, mely
nyelvünkben nyilast, rést, üreget jelent, s melyből
lett aj-ak, szájnyílás, aj-t, ajtó, t. i. nyílást csináló,
és így nyílik ain. i-Uk, aj-l-ik, és nyit ám. i-t, aj-t.
NYILKÁVA, (nyil-káva) ősz. fn. A nyílnak
abroncsa, melyet a meghúzott bárral vagy íjjal megfoszítnek, hogy a nyilat elrúgja.
NYÍLKÉNT, (nyil-ként) ősz. ih. 1) Egyenesen,
és sebesen, mint nyíl. Nyílként végig nyargalta a, seregeket. Nyilként elrepülS madár. 2) Élesen, érzékenyen, mint a nyílnak szúrása. Szavaid nyílként megsebtették ttivemet.
NYILLOG, (nyil-ol-og) önh. m. nyiUog-tam.
—tál, —ott. A székelyeknél ám. nyilong; 1. NYÍLONG.
NYILLÖVÉS, (nyil-lövés) ősz. fii. A nyilveszszőnek elröpítése a megfeszített kézíjról.
NYILLÖVÉSNYIRE , (nyil-lövésnyire) ősz. ih.
Oly távolságra, mennyire a kilőtt nyíl elrepül. A k-'t
ellensereg már csak nyiltövésnyire állott egymástól.
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„Másnakszerelemre soha meg Be nyíltál"
Arany J. (Buda halála).
A nyüik némi szenvedő jelentéssel biró középige, s
megfelel neki az átható nyit, oly viszony lévén mind
értelmi, mind elemzési tekintetben közöttök, mint a
fejlik és fejt, rejlik és rtjt, hajlik és hajt, hámlik és hám t,
hindik és himt, emlik és emt, omlik és oml, bomlik és
bomt, oszlik és ősit s több mások között. E hasonlat szerbit a nyüik igének gyöke, vagy gyökeleme nyi, melyből egyszerű t képzővel lett a cselekvő nyi-t, mint a »lí
gyökből tü-t, továbbá l képzővel nyl-l-ik, mint a hím
gyökből him-l-ik, a fej, haj, óm, o«z, fotz gyökökből
fej-l-ik, haj-l-ik, om-l-ik, o»t-l-ik, fost-l-ik. Továbbá
azon véleményben vagyunk, hogy a nyi v. nyi gyök,
vagy hangutánzó, a nyivástól, nyikorgástól vevén
eredetét; vagy pedig az ny, mint némely más szókban, csak előtét, mely az alaphang jelentésének bizonyos erőt, vagy nyomatékot, vagy hangzatot kölcsönöz ; 1. NY, betű. E szerint a nyi tiszta gyöke
volna t, tudniillik azon t, mely nyelvünkben az aj
oj hangoknak felel meg, s néha megfordítva a jó ju
hangokkal azonos, pl. olajt a l f t , kajált kiált, majmol miméi, vajúdik viudik, tikojt siklt; a régies és
eredeti stabadojt, íanojt, szabadejt, tanejt stb. mai
divat szerint: szabadit, tanít, juhást, ihász, jogtat,
igtat stb. Minthogy tehát a nyílik igében alapfogalom
a rés, hézag, a benne rejlő alaphang i Icgokszerüb-
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NYÍLONG, NYILONG, (nyí-1-on-g) gyak. önh.
m. nyfíong-tam, — tál,v. —ottam, —ottál, —ott. htn.
— ni v. ani. Többször nyílik, vagy folytonos nyílt
állapotban van. tátong. Nyilongnak a járók-kelSktSl
az ajtók. Nyilong a szája. Nyilongni látszik az ég, midőn villámlik. Nyilong a ruha hattíéka.
NYÍLONGÁS, NYILONGÁS, (nyí-I-on-g-is)
fű. tt. nyttongás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Többszöri, vagy folytonos nyílás.
NYILSEBES, (nyíl-sebes) ősz. mn. Olyan sebes
menésü, repülésü, mint a nyil. Nagyító kifejezés.
Nyilsebes lovaglás, repülés.
NY1LSEBESEN, (nyíl-sebesen) ősz. ih. Oly sebesen, mint a nyil repülése. Nyiltebesm elvágtatott,
elrepült.
NYÍLT, (nyil-t) mn. tt. nyilt-at. 1) Kitárt, bizonyos üres tért, hézagot mutató, képző. Nyílt ajtó,
kapu, ablak. Nyílt fődéül pipa. Nyílt seb. Nyílt könyv.
Nyilt karokkal fogadni valakit. Nyílt tér, udvar, nyílt
hely. 2) Bimbójából kifejlett.
„Mit mutatod hatalmadat gyönge'ágakon,
Csak tegnapi hajnalban nyilt virágszálakon ?•*
Ányos.
3) Atv. nyilf ész, mely a dolgokat világosan felfogja,
mely az ismeretek előtt fel van tárva; nyilt sefc,
nyilt kebel, őszinte, nem titkolódzó, kinek szivébe bele
lehet látni; nyilt levél, nyilt parancs, melynek tartalma mindenkinek szól, ellentéte : zárt, pecsétes, titkot.
4) Nyilt hangzók vagy Onhangtók, melyeket nyilt v.
látott ajkakkal ejtünk ki, ú. m. <i, á, e, különbözte
tésül a zárt önhangzóktól, melyek a magyar a (az ohoz hajló), é, o, ó, S, o, tt, fi.
NYÍLTAN, (nyi-1-t-an) ih. 1) Be nem zárva,
be nem csukva, feltárva. A kaput, ajtót és ablakokat
nyíltan találtam. 2) Átv. őszintén, nem titkolódzva,
világosan, egyenesen, himezés nélkül. Nyíltan meg-
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váltani, kimondani valamit. Nyíltan szólni, beszélni.
NYILVÁN, (nyi-l-va-an) ih. Átv. köz tudo„Ellenségemet is becsalni tudom, ha nyíltan lép fel másra, nem titkolva, világosan , a nagy közönség
ellenem." Beöthy Ödön (Politikai Szónoklat).
előtt. Nyilván beszélni, működni, megfeddeni, megdiNYILTESZÜ, (nyilt-eszii) ősz. mn. Tiszta, vilá- csérni valakit, „íme nyilván beszél." (palám loquitur.
gos felfogású, kinek elméje, esze mintegy feltárul az Táti ősi cod). A haza ügyében nyilván föllépni. Nyilván való dolog, adóttág. Nyilván vagyon, ám. köz tuismeretek befogadására. NyiUenH ifjú, tudót.
domás van róla. írják öszvetetten ,nyilvános' v. ,nyilNYILTESZÜSÉG, (nyilt-eszüség) ősz. fh. Tuvan való' értelemben is, pl. nyilvánbestéd, nyilvánlajdonság, mely szeréut valaki nyilteszUnek mondatdolog, nyiloánkönyv. V. ö. NYILVÁNY. Néha ám.
hátik.
alighanem, jóformán, hihetőleg. Nyilván baja történt,
NYILTPEJÜ, 1. NYILTESZÜ.
azért nem jön. Nyilván csalánra vizeit, hogy oly rótt
NYILTKEBLÜ, (nyilt-keblü) ősz. mn. Ki érkedvű. (Km.). Nyilván ö is ott lest. Lőrincz Károly iá
zelmeit nem titkolja, ki ügy beszél, mint érez, nyilteléhozza a kapnikbányai szójárásban: nyilván halBZÍVŰ.
lotta s azért mondja ; nem fogad szót, nyilván vesztét
NYILTKEBLÜSÉG, (nyilt-keblüség) ősz. fa.
érti ; akaratja neki nyilván. Másod fokozatban : nyüTulajdonság, mely szerént valakit nyiltkeblttnek
vábban.
lehet mondani. L. NYILTKEBLÜ.
NYILVÁNBESZÉD, (nyilván-beszéd) ősz. fn.
NYILTLELKÜ, (nyilt-lelkü) ősz. mn. 1. NYILTRégiesen ám. egyszerű, czifrátlan beszéd. Eléjön a
KEBLÜ.
Toldy F. kiadta magyar Cátóban (Pesti G. meséi véNYILTLEVÉL, (nyilt-levól) ősz. fn. Általán,
lerélformában irt közlés, tudósítás, mely bizonyos gén) a 315. lapon.
NYILVÁNDOLOG, (nyilván-dolog) ősz. fn.
közönséghez van intézve, vagy valamely közlöny álNyilvánvaló
dolog.
tal valakinek tudtára adva. Hírlapban kiadott nyiltNYILVÁNÍT, NYILVÁNÍT, (nyi-1-va-an-ít)
leoél által értesíteni valakit; különösebben: nyiltáth. m. nyilvánit-ott, pár. —s, htn. —ni, v. —ani.
parancs.
Valamit köz tudomásra juttat, köz ismeret tárgyává
NYÍLTOK, 1), (nyil-tok) ősz. fn. L. NYILHÜtesz, kihirdet. Hírlapok által nyilvánítani valamit.
VELY.
NYÍLTOK, (2), (uyil-tok) ősz. fn. 1) A lopva
noszők, nevezetesen mohok seregéből való növénynem ; hímvirágai apró golyók a száron, vagy leveleken, vagy ágakon, tokja négy felé keresztesen szétnyílik, honnan a neve (Jungermanuia).

NYILVÁNÍTÁS, NYILVÁNÍTÁS, (nyi-l-vaan-ít-ás) fn. tt. nyilvánítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által valamit nyilvánítunk; hirdetés,
tudósítás. V. 6. NYILVÁNÍT.
NYILVÁNJOG, (nyilván-jog) ősz. fa. Az öszvesre vagyis államra vonatkozó jog.

NYILTPARANCS, (nyilt-parancs) ősz. fn. NyilNYILVÁNKÖNYV, (nyilván-könyv) ősz. fa.
vánosságra szánt és juttatott legfelsőbb rendelet,
melynek tartalma mindenkinek szól. (Patent). Ctá- Olyan könyv, melybe betekinteni mindenkinek szabadságában áll; kttlönősen így hívják a telekkönystári nyiltparancs.
NYÍLTSÁG, (nyi-1-t-ság) fű. tt. nyiltság-ot, veket.
NYILVÁNLIK, (nyi-1-va-an-l-ik) k. m. nyilharui. szr. —a. Átv. ért. őszinteség, nyiltlelküség,
vánl-ott, htn. —ani. Nyilvánvalónak mutatkozik;
nyiltszivflség.
nyilvánvalóvá lesz. KinyilvánKk.
NYILTSZIVÜ, v. - SZIVÜ, (nyilt-szivü) ősz.
NY1LVÁNODÁS, (nyi-1-va-an-od-ás) fa. tt.
mn. Őszinte, ki úgy beszél, mint érez, ki magát nem
tetteti, nem képmutató, egyenes szivti, nem hamis. uyilvánodás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valami nyilNyütszivü gyermek. Népies értelemben: szókimondó, vánodik. V. ö. NYILVÁNODIK.
ki ztákban nem árul mactkát.
NYILTSZIVÜEN, v. -SZIVÜEN, (nyilt-szivüen) ősz. ih. Őszintén, magát nem tettetve, úgy,
mint érez, nem hazugul, nem képmutatólag. Nyíltszivüen megmondotta véleményét. Nem tetszését nyíltszivUen kijelentette.
NYILTSZIVÜLEG, v. —SZIVÜLEG, (nyiltszivüleg) ősz. ih. 1. NYILTSZIVÜEN.
NYILTSZIVÜSÉG, v. —SZ1VÜSÉG, (nyiltsziviiség) ősz. fn. Őszinteség, egyenes szivüség, tettctés vagy képmutatás nélküli tulajdonság.
N Y Í L V A , (nyi-l-va) ih. A székelyeknél ám.
nyilván, bizonyosan; Pázmáunál eléjön mint részesülő, személyraggal: „Oly nyilvák voltak a csudák."
L. NYILVÁN.

NYILVÁNODIK, (nyi-1-va-an-od-ik) k. m. nyilvánod-tam, —tál, —ott. Az eddig nem tudott, nem
ismert, vagy eltitkolt, rejtett dolog köztudomásúvá
kezd lenni, kitudódik; nyilvánossá leszen. Kinyílvanodolt rá, hogy részt vett 8 is a gyilkosságban. Néha
ám. bizonyosodik, kétségtelenné válik. Rokon vele:
nyilvánul.
NYILVÁNOS, (nyi-1-va-an-os) mn. tt. nyilvános-t, v. —át, tb. —ak. 1) Köztudomású, mindenek
előtt ismeretes, kihirdetett; bizonyos, kétségtelen.
Nyilvános dicséret, gyalátal; nyilvános föllépés, bestéd ; nyilvános dolog, parancs, rendelet; nyilvános
bűntett; ez nyilvános jele a betegségnek. 2) A közre
vonatkozó, mint a ,magános' vagy ,magán' ellentéte.
Nyilvános tanintézet, tanár.
59»
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NYILVÁNOSAN, (nyi-1-va-an-os-an) ih. Köz- köztudomású, mindenek előtt ismeretes. 2) Valamitudomáara, mindenek láttára, hallatára, közhelyen; nek bizonyos, kétségtelen állapota. E dolog nyilvántovábbá, bizonyosan, kétségtelenül, világosan. Nyü- valótága felöl mind mtg vagyunk gybtSdve.
vdnotan kiadott parancs, kimondott ttó, elkövetett Win.
NYILVÁNY, (nyi-l-va-any) fa. tt nyilvány-l,
V. 6. NYILVÁNOS.
harm. szr. --a. Nyilvánosság azon értelemben, miNYILVÁN08ÍT, NYILVÁNOS1T, (nyi-1-va-an- dőn az állapotot jelent. Rejtett dolgot nyilványra
os-ít) áth. m. nyüvánottí-ott, btn. —ni, v. —ani, pár. hotni. A nyilvány egyik legjobb ellenőre a köttifttn—t. Nyilvánossá tesz, köztudomásra boz, kihirdet telSnek.
valamit V. ö. NYILVÁNOS.
NY1LVÁNYOS, (nyi-1-va-nyos) mn. tt nyitvaNYILVÁNOSÍTÁS, (nyi-1-va-an-os-ít-ás) fh. tt, nyo»-t, v. — át. A közre vonatkozó. Lásd NYILVÁnyüvánoritat-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Cselekvés, NOS, 2).
mely által valamit nyilvánossá, köztudomásúvá teNY1LVARRÁNY, (nyil-varrány) ősz. fa. Bonczszünk, kihirdetünk. Valamely jelet tettnek hírlapokban tani ért. varrány a koponyában, mely a szögletkoMU nyüvánotUdta.
varránytól a koronavarrányig kinyúlik, és az előfej
NYILVÁNOSSÁG, (nyi-1-va-an-os-ság) fa. tt. csontjait öszveköti. (Sutura sagittalis). V. ö. VABnyüvánottág-ot, barm. ser. —a. Tulajdonság, vagy RÁNY.
állapot, midőn valami köztudomású, vagy mindenek
NYILVAS, (nyil-vas) ősz. fa. Hegyes vas a
láttáira, tudtára történik. Nyilvánottága miatt minde- ! nyilveszsző végén.
nek előtt itmérttet dolog. Rejtett dolgot nyilvánostágra
l
NYILVESZSZŐ, (nyil-veszs«ő) öw. fa. Veszhotni. Tanácskozótokba nyilvánottágot hotni be.
szőalaku szál, leginkább fából, vagyi* a nyilvas nyeNYILVÁNSÁG, (nyi-1-va-an-ság) fa. tt. nyilvánlestül véve.
tág-ot, hann. szr. —a. Köztudomású, nyilvánvaló
NYILVETÉS, (nyil-vetés) ősz fa. Sowvetes,
állapot Különösen ain. bizonyos, kétségtelen, elvitázhatatlan dolog. A maga nemében olyan, mint: igát- sorshúzás, t i. a régieknél szokásban volt nyilakat
tág, hasugtág, valótág, midőn igaz, hazug, való dol- használni, midőn soroztak. V. ö. NYILAS.
NYILVONÁS, (nyil-vonás) ősz. fa. 1. NYILgot jelentenek. Ujabb időben használják az idegen
,evidentia' vagy ,Evideuz' szó kifejezésére is, mely HUZÁS.
NYILZÁPOR, (nyil-zápor) ősz. fa. Képes kijelenti azon intézkedést, hogy valamiről minden
fejezéssel
ám. a régi hadviselésben sűrűén lövöldöperczben kellő tudomásunk legyen. Innen : nyilvánoszött nyilak sokasága. Át eget tlhomdlyotUotta a nyiltágban tártát, máskép: nyilvántartat.
zápor.
NYILVÁNSÁGGAL, (nyi-1-va-an-ság-val) ih.
NYIM, (1), mint ikertárs eléjön nyim-*yái* ikeNyilvánvalóképen, uyilvánságosan.
rített törzsben. Nyimmel-nyámmal ettik. V. ö. NYÁM.
NYILVÁNSÁGOS, (nyi-1-va-an-ság-os) mn. tt.
•
NYIM, (2) falu Somogy m. helyr. Nyim-be,
nyilvántágot-t,v. —át, tb. — ok. Mindenek előtt köztu, —ben, —bM.
domású, bizonyos, kétségtelen, elvitázhatatlan. Nyil\
NYIMEG, (nyim-eg), mint ikertárs eléjön nyivántágot botrány, hatvgtdg, emberctalát.
meg-nyámog ikerített szóban. V. ö. NYÁMOG.
NYILVÁNTARTÁS, (nyilván-tartás) ősz. fn.
l
NYIR,v. NYÍR, (l) fa. tt nyir-t, tb. — ék. l) FaL. NYILVÁNSÁG alatt.
i nem az egylakiak seregéből és sokhímesek rendéből i
NYILVÁNUL, NYILVÁNUL, (nyi-1-va-an-úl) | hím- és anyavirágai külön födelekéi barkákban; hímönh. m. nyüváwU-t. Nyilvánná, nyilvánossá, azaz: virágában minden pikkely alatt három virág; csészéköctudomásuvá, bizonyossá, kétségtelenné, világossá je egy kis pikkely ; bokrétája nincs ; hímszála tiz—
l eszén. A mondottakból kinyilvánul, hogy . . .
tizenkettő; anyavirágában minden pikkely alatt két
NY1LVÁNÚLÁS, v. NYILVÁNULÁS, (nyi-1- virág; bokrétája nincs; magva egy szárnyas leppenva-an-úl-ás) fa. tt nyilvdnúlds-t, tb. —ok. Állapot, dék ; barkája tobozforma. (Betnla). Fajai: fehér,
midőn valami nyilvánossá leszen. V. ö. NYILVÁ- Btöke, tátrai, fürtöt, törpe nyír. 2) Szabolcs vármeNUL.
gye egyik vidéke ; máskép : Nyirtég, melynek nevezeNYILVÁNÚLAT, NYILVÁNULAT, (nyi-l-va- tesb helye Nyiregyhdta, s mely nevét a nyires erdőkan-úl-at) fn. tt. nyüvdnúlat-ot. Nyilvánulás elvont ér- től vette. Helyragokkal: Nyir-be, —ben, —b8L
telemben.
Legvalószínűbbnek látszik, hogy ezen fát őseink
NYILVÁNVALÓ, (nyilván-való) ősz. mn. Nyil- onnan nevezték nytr-uek, mivel igen sok nyirka, azaz:
vános, ami köztudomású, nem titkolt, nem rejtett. nedve, vize van, minthogy a vizes nedvesség némely
Nyilvánvaló bűntett, terelem, adóttág. Különösen ám. esetekben nyirk v. t/yírot-nak is hivatik. Ezen levet
bizonyos, kétségbe hozhatatlan, el nem tagadható. az illető vidékiek tavaszkor lecsapolni és inni szokNyilvánvaló igauáy, etemény, történet. Másod foka : ták ; miszerént gyöke volna a hig, olvadékony testet
nyüvábban való (a Nádor-codezben) ám. nyilvánosabb. jelentő tr honnan az iró, t i. a vajas tejfölnek hig
NYILVÁNVALÓSÁG, (nyilván-valóság) Ősz. része, továbbá előtétek által a nyirk, nyiring, nyirkot,
fa. 1) Tulajdonsága, vagy állapota valaminek, midőn czirom, csiriz, viríct, ttir mind nedves, leves, olvadó
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testekre vonatkozó szók származnak ; nyert is ám.
NYIR-ÁBRÁNY, puszta Szabolcs m. helyr.
nyerés v. nyires, azaz nedves. V. ö. NYERS. E szár- Abrány-ba, —bán, —ból.
mazékok majd vastag, majd vékony hanguak, mintNYIRÁD, falu Szála m. helyr. Nyirád-ra,
hogy köztudomás szerint az i gyökhang mindenféle —ön, —ról.
hangzóval egyesülhet. Gyökhangra (tr-re) nézve roNYIRADÉK, (nyir-ad-ék) fn. L. NYIREDÉK.
konok hozzá a német Birke, éa szláv breta, briza, beNYIR-ADONY, falu Szabolcs m. helyr. Adonyremik stb.
ba, —bán, —ból.
NYIRÁNGOS, (nyir-áng-os) mn. tt. nyirángos-t,
NYÍR, NYÍR, (2) áth. m. nyír-t. A ragokat és
képzőket különféle tájazokás szerint majd vastag, v. —át, tb. — ak. A székelyeknél ám. nyirkos, kümajd vékony hangzókkal veszi fel, pl. nyirok, nyí- lönösen az útról mondják. (Kriza J.). Máskép : nyirunk, nyíró, vagy nyírek, nyírünk, nyíró'. A származé- ringés.
NYÍRÁS, (nyir-ás) fn. L. NYIRES.
kok is így váltakoznak, pl. nyírás v. nyírét, de álNYIRATLAN, (nyir-atlan) mn. tt. nyiratlan-t,
landóan: nyírét, nyirbál, nyirkai stb. Tájdivatosan
van nyür is, honnan a Nylírö családnév. Általán, a tb. —ok. L. NYIRETLEN.
NYIR-BAKTA, mváros Szabolcs m. helyr. Baknövényi, vagy állati, vagy akármily testek kinövéseit,
széleit, különösen a szálasakat bizonyos metszőszer- tá-ra, —n, —ról.
rel elvágja, elmetszi, mit rendesen úgy nevezett ollóNYIRBÁL, (nyir-ba-al) gyak. áth. m. nyirbál-t.
val visznek véghez. Fákat, bokrokat nyírni, ám. ágai- 1) Midőn gyöke a metszést jelentő nyír, ám. valakat, sarjaikat rövidebbre metszeni; különbözik tőle a mit folytonosan , gyakran, vagy apró részekre menyet, mely késsel, baltával stb. nem ollóval, és tőből, télget, máskép: nyirkai. 2) Midőn a rívó hangot jevagy Ízből való kimetszést jelent. Hajat, gyapjút, lentő nyír gyökből ered, ám. rimánkodva, sírva ríva,
posztót, vástnat nyírni. Az aranyat, ezüstöt, leinett kér valamit. Élnek vele ez utóbbi értelemben, külökSrlÜnyimi. Á juhot nyírni, nem nyúzni kell. (Km.). nösen Mátyusfoldön ; másutt, kivált túl a Dunán, szóIgekötőkkel: elnyirni, megnyirni, lenyírni, kinyírni, kottabb : hunyorai, kunczog. Szabó D. is eléhozza:
kortilnyirni, Sszvenyirni. Atv. valakinek erejét, hatal- kinyirbálta (kikunczogta, kikunyorálta) át anyjától a
mát, vagyonát kevesbíti. Lenyirték a szárnyát (Km.). pénzt.
Éten kocsmáros nagyon nyíri vendégeit.
NYIRBÁLÁS, (nyir-ba-al-ás) fn. tt. nyirbálát-t,
Világos, hogy e szóban alapértelem a metszés, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Metélés, nyirkálás. 2)
vágás, mely valamely testnek részeit erőszakosan elvá- Sívó, rívó, rimánkodó kérés. V. ö. NYIRBÁL, tolasztja egymástól,egyszersmind azon erős hangot fejezi vábbá NYÍR, ige és hang.
ki, mely az ily metszéssel párosulni szokott. E szeNYÍR-BÁTOR, falu Szabolcs m. helyr. Bátorrint azon nagy számú szók osztályába tartozik, me- ra, — ön, —ról.
lyek a nyelvekben általán részint erőszakos metNYIR-CSAHOLY, falu Szatmár m. helyr. C»aszést, részint arra szolgáló eszközöket jelentenek. holy-ba, —bán, —ból.
Ilyenek a magyarban: ir, minthogy az eredeti irás nem
NYIRCSIMAZ, (nyir-csimaz) ősz. fn. A nyírfávolt egyéb, mint fába, kőbe, érczbe metszés, rovás; inkon tenyészni szokott csimazféle féreg.
nen származott irt, vastaghangon őrt, megfordítva ró,
NYIRDEGÉL, (nyir-deg-él) áth. m. nyirdegél-t,
rovat /továbbá arat;ée előtétekkel firkái, gyárat, farag,
Többször, vagy többeket, vagy egymás után folyvást
forgács, harap, (foggal metsz), nyír, nyirkai, nyirbál,
nyír, apróbb darabokra nyírva metélget.
tör, darab (elmetszett rész), mar, tarol, sarol, saráNYIRDOMB, puszta Vas megyében; helyr.
ból, karét, karctol; a metszés által alakuló barázda,
Nyirdom-bon,
—rá, —ról.
barkóeta ; a metsző eszközök : kard, kardács, tarló,
NYIREDÉK, (nyir-ed-ék) fn. tt. nyiredék-éí,
esoroszla, doroszló, orló (olló), a szúrva metsző ár
harm. szr. —e. Nyires által elhullott részek. Posztó-,
vagy árr, mely megvan a dárda, bárd, nyárs, kárt,
vászon-, bornyíredékek. A fa-, cserjenyiredéket csomógárda szókban. A ,nyír' igének is rokonaiul tekinthetők idegen nyelvekben a szanszkrit: csár v. csirí ba kOtni.
NYIREDÉKGYAPJÚ, (nyiredék-gyapjd) ősz.
(vág, hasít), hellén: xs/po), latin : rado, német: Scheere,
fn. A posztónyirőknél ám. a posztónyirés alatt elhulizland : stkarr (kard), tót: retám, rezsem, stb. stb. V.
lott gyapjúszálacskák.
ö. NYES.
NYIRÉGET, (nyir-óg-et) gyak. áth. m. nyiréNYÍR, NYÍR, (3) falu Bars m. helyr. Nyír-re, get-tem, —tél, —élt, pár. nyirégess. Gyakran, vagy
— én, —röl.
folytonosan, vagy többeket nyir. Haját, bajuszát,
NYÍR, NYÍR, (4) vékony, de erősen kitörő ter- stakálát havonkint nyiregeti. A kertészek nyiregetik a
mészeti hang, mely mint gyök megvan a nyírét, nyi- fa- és bokorsorok&t. A szabó nyiregeti a posztót, midőn
rettyü, nyirbál (egyik jelentésében), nyírkastkodik v. ruhát szab belőle. Különbözik tőle a gúnyos, és hibás
nyirkutikodik, nyirkvdik származékokban, s rokon a nyirésre vonatkozó nyirkai.
NYÍREGYHÁZA, mváros Szabolcs m. és puszta
szintén hangot utánzó sir, rí, rívalg, rimánykodik
szókhoz.
Pest m.; helyr. Nyiregyhátá-ra, —n, —ról.
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NYÍRERDŐ, (nyír-erdő) ősz. fn. Nyírfákból
álló erdő, nyíres.
NYÍRÉS, vagy NYIRÉS, (t), (nyir-és) mn. tt.
nyiréf-t, v. —ét, tb. —ék. Nyírfákkal bővelkedő, benőtt. Nyires vidék, hegy. Főnévül vétetve tt. nyirés-t, tb.
— ék, ám. nyircrdő, s hasonló a szilas, füzes, tölgyes,
magyalot stb. főnevekhez.
NYIRÉS, (2) puszták Somogy, Nógrád és Szála
m.; érd. falu Kolos m.; KIS-, NAGY-, faluk Kővár
vidékében; helyr. Nyiret-re, —én, —rSl.
NYÍRÉS, NYIRÉS, (nyir-és) fn. tt. nyirés-t, tb.
— ék, harm. ezr. —«. Cselekvés, midőn valamit
metsző eszközzel, nevezetesen ollóval levágnak. Haj-,
szakái-, gyapjúnyiréf. Nyires flott a juhokat megnwsni. Nyirétért fizetett bér. A juhnyirést darabszámra
fizetni. Különösen gyapjúra vonatkozva, azon gyapjú,
melyet bizonyos évszakban nyírnek. Tavaszi, őszi
nyírét. Éten gyapjú mind egy nyirésbSl való. A múlt
őszi nyirést eladtam, de a tavaszira még nem akadt
veoS.
NY1RESFALVA, faluk Bercg és Hunyad m.
helyr. falvd-ra, — n, — ról.
NYÍRÉT, NYÍRÉT, (1), (nyír-et) fn. tt. nyiret-ét. Amit lenyirtek. Egy nyírét haj. Tavaszi, Sszi
nyírét a gyapjúból. V. ö. NYIRETÜ.
NYÍKET, NYÍRÉT, (2), (nyír-et) mivelt.m. nyiret-lem, —tél, —étt, pár. nyirétt. Eszközli, parancsolja, rendeli, hogy valaki nyirjen valamit. Haját,
szakdiát fodrásttzal nyireti. Juhail évenként egyszer
nyirétt.
NYÍRÉT, NYÍRÉT, (3), (nyir-et) önh. m. nyiret-étt, pár. nyirétt. Mondják különösen tehénről,
midőn borjazás előtt vajúdván, fájdalmas rívó hangon nyögdel. Kresznerícs szerént a lóról is mondják;
de ez szokottabban : nyertí. Gyöke a rívó hang nyír.
NYÍRETLEN, NYIRETLEN, (uyír-et-len) mntt. t>yiretkn-t, tb. — ék. Aminek szálait, kiálló részeit, széleit ollóval el nem metszették ; szőrös, gyapjas, bozontos, gubanczos, ágasbogas. Nyíreden hajat,
szakáit viselni. Nyiretlen posztó. Nyiretlen juhok, bárányok. Nyiretlen fasorok, kerítések, sövények. Határozóként ám. nyiretlenül.
NYIRETLENÜL, (nyir-et-len-ül) ih. Nyiretlen
állapotban: szőrösen, gubanczosan, gyapjasán, ágasbogaean, tüskésen. A hajat nyiretlenül viselni. Nyiretlenül maradt juhok.
NYÍRETTYÜ, NYIRETTYU, (nyir-ety-ü) fa.
tt. nyíretlyií-t. Lószőrből készült vonó eszköz, melylyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegcdünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedűvonó, brúgóvonó stb.). Gyöke a hangutánzó nyír, 1.
NYÍR, (4) melyből lett nyírét, s ebből igenév nyireiÖ,
nyírein, nyiretlytí, azaz: húrokat mintegy ríkató, vagyis
hangoztató eszköz. Hasonlóan átalakult igencvek :
forgatyú, fergelyü, pattantyú, csikoltyú, brúgatyú, (tájdivatos) tán'gatyú, csengelyü stb. a forgató, fcrgctö,
pattantó, csikoltó, brúgató, tarigató, csengető igene-
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vekből. Mint hangszert hangoztatok különösen rokonai a billentyű, tárigatyú.
NYIRETTYÜHORDOZÁS, (nyirettyü-hordozás) ősz. fn. A hegedttféle hangszeren játszónak működése, melyet vonójával a húrokon keresztül általában le- s fölfelé tesz.
NYIRETTYÜHUZAS, (nyirettyü-huzás) lásd
NYIRETTYÜVONÁS.
NYIRETTYÜRÁNTÁS, (nyirettyü-rántás) ö«z.
fn. A hegedüféle hangszeren játszó személynek egyes
vonása, melyet vonójával v. nyirettyüjével az illető
hangszer húrjain keresztül lefelé erősebben tesz. V.
ö. NYIRETTYU.
NYIRETTYÜTOLÁS, (nyirettytt-tolás) ősz. fn.
A hegedüféle hangszeren játszó személy által a nyirettyttnek a húrokon keresztül fölfelé vitele (Aufstreich).
NYIRETTYÜVONÁS, (nyircttyü-von&s) öt*.
fn. S aj átlag a hegedttféle hangszeren a nyirettyfinek
lefelé vitele, vezetése; azonban általános értelemben
annak le- s fölfelé vitelét is értik alatta. (Bogenstrich).
NYIRETÜ, (nyir-et-ü) inn. tt. nyiretü-t, tb. —*
v. —ék. Ny irt gyapjúról mondják. Egy nyiretü gyapjú,
t. i. olyan juhról való, melyet évenkiut egyszer nyírnek ; két nyiretü, oly gyapjú, mely félév alatt nőtt;
tavaszi, Sszi nyiretü gyapjú.
NYÍRFA, (nyir-fa) ősz. fn. Értelmére nézve, 1.
I) NYÍR, fn. Öszvetételekbcn: nyirfahéj, nyirfiigomba, nyirfavessző, nyirfaviz. 2) Levágott nyír,
vagy ennek nagyobb-kisebb része. Nyirfakitats*ony
tréfásan ám. nyirvcszsző. „Gyermeknek legjobb feleség a nyirfakisasszony. (Rajnis).
NYIRFAGOMBA, (nyir-fa-gomba) ősz. fn. L.
NYIRGALÓCZA.
NYIRFAHÉJ, (nyir-fa-héj) ősz. fn. A nyírfának
feliérszinü kérge, melyet a cserző tímárok csávában
szoktak használni.
NYIRFAJD, (nyir-fajd) ősz. fn. A havasi nagy
fajdnál kisebb fajú fajd, melynek farka villaforma;
lábai szőrösek ; szemei fölött vörös iwonal látszik ; s
a nyircsekbcn lakván, leginkább a nyírfák tobozaival él. (Tetrao tctrix, urogallus minor). V. ö. FAJD.
NY1RFALÉ, (nyir-fa-lr) ősz. fn. Lé, vagy folyó
nedv, mely tavasz elején nagy mennyiségben fejlik
ki a nyírfából, kivált lia megfúrják; íze kellemetcs,
miért nem csak gyógyszerül, hanem nyaláuk italul
is használják az-illető nyircs vidékek szegényebb l*
kosai. Máskép : nyirics, nyirviríct, nyírvíz.
NYIRFALKA, puszta Bars m. helyr. Nyirfalkd-ra, —n, —ról.
NYIRFALVA, falu Xaránd m. helyr. — falcára, — n, —ról.
NYÍRFA S, (nyír-fás) ős* fn. Nyírfákkal benőtt,
bővelkedő. Nyirfás vidékek, hegyek, erdők.
NYIRFASÉPRÜ, (nyir-fa-séprü) ősz. fn. A
nyírfának piros színű, hajlékony, szívós vcszszo'ágai-
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ból kötött seprű, melyet különösen a gyermekek verésére is szoktak használni.
NYIRFAVÍZ, (nyir-fa-víz) ősz. fn. L. NYLRFALÉ.
NYIRGALÓCZA, (uyir-galócza) ősz. fn. A galóczák neméből való gombafaj, mely a vén pudvás
nyírfák törzsökéin terem. (Agaricus bctulinus).
NYÍRGOMBA, (nyír-gomba) lásd NY1RFAGO.MBA.
NYÍRHÉJ, (nyír-bej) 1. NYÍRFAHÉJ.
NYÍRI, NYÍRI, (1), (ny/r-i) mn. tt nyirí-t, tb.
—ék. Nyírbe tartozó. Nyírből való. Nyírről nevezett.
Nyíri makk. Ungvári bor, beregi buta, nyíri makk
nem szerez bötéget. (Km.). Nyiri kakas a székelyeknél ám. erdei vagy magyaros kakas. (Cserey Elek).
NYÍRI, NYÍRI, (2), falu Abaiíj m. helyr. Nyíri-be, —ben, —böl.
NYIRICS, (nyir-ics) fh. tt. nyíriét ét, barin. szr.
— e. A. nyírfának leve. Rokon hozzá a triric*, mely
széles ért. akármiféle növényből kisajtolt, kihúzott
levet,nedvet jelent; máskép : nyirvirirs, nyírott, nyírfáié, nyírié. V. ő. NYÍR. fn.
NYIR1GLI, (nyir-ig-el-ő) mn. tt. nyiriglit, tb.
— ék. Kemunesalon ám. igen lény irt hajú; máskép
általánosabban: estin. Mindkettő gúnyos kifejezés.
Az elsőnek törzsöké a gyakorlatosan kicsinyezö nyirigel (nyirogál), s nem egyéb mint a módosított végzettt igenév nyiriglő.
NYIRING, (nyir-ing) fn. tt. nyiríng ét, harm.
szr. —jé. A. székelyeknél ám. eső után nyirkossá lett
út; máskép: nyeríng (Lngossy József); s egyezik
vele a ,nyirángos' szó nyiráng törzse is. Gyöke a
nedvet jelentő nyír v. nyer. V. ö. NYIROK, NYERS.
NYIRINGÉS, (nyír-ing-és) mn. tt. nyiringés-t,
v. — ét, tb. —e*. L. NYIRÁNGOS.
NYÍRJ, (nyir-j) fn. tt. nyirj-et. L. NYÍR, fn.
Képzésre hasonló nerj, sarj, marj, eperj, szederj stb.
szókhoz.
NY1RJES, (nyir-j-es) mn. és fn. 1) l.NYÍRÉS.
2) Fala Sáros m. helyr. Nyirjes-re, —én, —röl.
NYIRK, (nyir-k) fn. tt. nyirk-ot. L. NYIROK.
NY1RKÁL, (nyir-og-ál) gyak. áth. m. nyirkdl-t.
Mintegy játék gyanánt, időtöltésből, vagy apró darabokra, vagy elrontva, hibásan, roszul mctélget valamit. Papírt, ruhadarabokat nyirkain!. Elnyirkálni
a kelmét. KörSskürül megnyirkálni, benyirkálni valamit.
Körmeit nyirkálja. Nem tud stabni, csak nyirkálni.
Hangra, alapértelemre, és képzésre rokon hozzá az
irkái, firkái; továbbá képzésileg hasonlók: szurkai,
turkál, fiirkál, atkái, vájkál, tzurogál, twogál, fúrógál, átogál, vájogál, mint kicsinyítve gyakorló igék.
NYIRKÁLÁS, (nyir-og-ál-ás) fn. tt. nyirkálás-t,
tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetőleg ollóval
való metélgetés.
NYIRKASZKODIK, (nyir-k-asz-kod-ik) k. m.
nyirkas*kod-tam, —tál, —ott. Kreszncricsnél ám.
valamibe kapaszkodik. Béli nyirkaszkodott. Hajába
nyirkaszkodott. Különböző : nyirlcnsskodik.

NYIRKÁTRÁNY, (nyir-kátrány) ősz. fh. Kátrány nyirfahéjból.
NYIRKEDÉNY, (nyirk-edény) ősz. fű. Az állati testben a véredt'nyekhez hasonló, de ezeknél sokkal kisebb edények, melyek különösen az életre
szükséges nedveket beveszik s elkészítik. (Vasa lymphatiea).
NYIRKÉR, (nyirk-ér) ősz. fii. Lásd NYIRKEDÉNY.
NYIRKMIRIGY, (nyirk-mirigy) ősz. fn. Az állati testben, a nyirkedényekkcl szoros viszonyban
levő mirigyek.
NYIRKOS, Cnyir-k-os; mn. tt. nyirkot-t v. — át,
tb. —ok. Mondják általán testről, melynek rostjain,
erein, vagy fölsziuéu vékony nedvesség terjed el,
melyet különösen nyiroknak neveznek. Nyirkos fa,
ellentéte száraz. A száraz testekről, midőn nedvesek
lesznek, azt mondják, hogy nyirkosodnak, v. megereszkednek, miből kitűnik, hogy az ér, és a nyír
gyöke Ír itt rokouértelmüek. Nyirkos az úfó',midőn nedves levegő van. A dohány nyirkossá lesz, ha pinftébe
teszik. Elemre, és értelemre rokon hozzá nyers.
NYIRKOSÁN", (nyir-ok-os-an) ili. Nyirkos állapotban.
NYIRKOSÍT, NYIRKOSIT, (uyir-ok-os-ít) áth.
m. nyirkostí-otf, pár. —s. htn. —ni v. —ani. Nyirkossá, azaz: nedvessé, s a nedvek által sikamlóssá,
lágygyá, szívóssá tesz valamit. A köd megnyirkosílja
a füveket. A szárat dohányt pinczében nyirkosílani.
V. ö. NYIRKOS.
NYIRKOSÍTÁS, NY1RKOSITÁS, (nyir-ok-osít-ás) fn. tt. nyirkosítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Valamely száraz, aszú testnek nyirkossá tevése.
NYIRKOSODÁS, (nyir-ok-os-od-ás) fh. tt. nyírkosodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás,
midőn valamely száraz, aszú test nyirkossá, azaz:
nedvessé, szívóssá, nyerssé válik. V. ö. NYIRKOS.
NYIRKOSODIK, (nyir-ok-os od-ik) k. m. nyirleosod-tam, —tál, —ott. A száraz, aszú test külsejét,
vagy belsejét is nyirok azaz nedvesség lepi el, és
szívóssá, nyerssé teszi. Ködös időben megnyirkotodik
a száraz fii. A pinczébe tett dohány, a vízbe mártott
abroncs megnyirkotodik. V. ö. NYIRKOS.
NYIRKOSSÁG, (nyir-ok-os-ság) fa. tt. nyirkosság-ot, harm. szr. - -a. Nyirkos, azaz : nedvtől lepett,
vagy áthatott állapota, vagy tulajdonsága valamely
testnek. Vétetik maga a ,nyirok* helyett is. V. ö.
NYIRKOS.
NYIRKOSUL, NYIRKOSUL, (nyir-ok-os úl)
öuh. m. nyirkosúl-t. Nyirkossá, azaz: nedvessé, szívóssá, illetőleg nyerssé alakúi. A nedves helyen tartott bőrök megnyirkosúlnak. V. ö. NYIRKOS.
NYIRKÖZ, (uyir-köz) ősz. fn. Szabolcs, és
szomszéd vármegyei vidékek, melyek nyirerdőkkel
bővelkednek, honnan Nyíregyháza,
Nyiradony,
Nyírbátor, Nyírmegygyfs helynevek.
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NYIRKUDIK, (nyir-kud-(v. —kod)-ik) k. m.
nyirkud-tam, —tál, —olt. L. NYIRKUSZKODIK.
NYIRKUSZKODIK, (nyir-ok-usz-k-od-ik) k. m.
nyirlnufkod-tam, —tál, —ott. Kemenesalon tűn.
eeeugve, sírva, ríva asftozik valamire, s könyörög,
riraankodik érette. Gyöke a hangutánzó nyír, melyből nyírét, nyirbál (egyik jelentésében) fájdalmas
hangra vonatkozó szók erednek. V. ö. NYÍR, természeti hang.
NYÍRLAK, (nyir-lak) ősz. fn. Puszta neve
Szála vármegyében, helyr. Nyirlak-on, —ró, —ról.
NYIRLE, (nyir-lé) öaz. fn. L. NYIRPALÉ.
NYIRMEGYGYES, ősz. fn. Pala neve Szatmármegyében; helyr. — Megygye»-rf, —én, — rol..
NYIRMEZŐ, ösü. fn. Erdélyi faluk Alsó-, Fehér- és Hunyad megyékben ; helyr. Nyirmez8-n, — re,
—röl.
NYIRMON, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Nyirmon-ba, —bán, —ból.
NYIROG, (nyir-og) önh. m. nyirog-tam, —tál,
— ott, v. nyirg-ott, htn. —ni, v. nyirgani. 'Éles, vékony síró hangon szól. V. ö. NYIRBÁL «), NYIRKUSZKODIK, óa NYÍRÉT, igéket.
NYIROGÁL, (nyir-og-ál) 1. NYIRDEGÉL.
NYIROGÁS, (nyir-og-ás) fű. tt. nyirogás-t, tb.
—ok. Éles,-vékony síró hangon szólás.
NYIROK, (nyir-ok) fn. tt nyirk-ot, harm. szr.
—a. Általán, a testek rostjaiban elterjedt, vagy fólszineiket meglepő finom, vékony nedv. Különösen az
élő állati és növényi testekben szivárgó, s azokat
szívós, nyers állapotban tartó nedvesség, melytől a/,
állatokban különbözik a vér. A nyirok nagyító, sokasító, többes jelentéssel bir, mit a k képző fejez ki,
s gyöke az egyszerű nyír , előtét nélkOl ír. V. Ö.
NYÍR, fn.
NYIROKDAGANAT, (nyirok-daganat) ősz. fn.
Az állati nyirok kóros állapotából eredő vagy eredett daganat.
NYIROKFA, (nyirok-fa) ősz. fn. L. NYÍRFA.
NYIROKSIPOLY, (nyirok-sipoly) ősz. fn. 8ipolynemü kórállapot a nyirkedényekben, vagy nyirkmirigyben.
NYÍRÓ, (nyir-ö) mn. tt nyirS-t. Aki valamit
nyir, vagy, a mivel nyírnek. Gyapjunyirö napszámosok. HajnyirS, ágnyirS, körömnyirö (ollók). Mint önálló főnév jelent valamely ollót, s olyan mint a mett*S, orló, sarló, vakaró, doroatló eszköznevek.
NYIRÖASZTAL, (nyirő-asztal) ősz. fn. Asztal,
vagy asztalféle tábla, melyen valamit nyírnek, különösen a poaztónyirők asztala.
NYIRŐOLLÓ, (nyirö-olló) ősz. fn. Olló, melylyel egyetmást nyírnak, így nevezik különösen azt,
melylyel juhokat nyírnak.
NYIRŐPÉNZ, (nyirő-pénz) ősz. fn. Nyírásért
járó díj, bér, például a posztónyirők, juhnyirők díja.
NYIRPÓZNA, (nyír-pózna) ősz. fn. A nyírfának főágából való pózna. Nyirpótnával póználja fe-

jét, azaz: őszíti. (Km.), melyet Molnár A. latinul így
értelmez : limen senectae, midőn a haj fehéredik, mint
a nyírfa kérge.
NYÍRSÉG, (nyír-Bég) fn. tt. Nyirtég-tlt. Szabolcs
vármegyének felső vidéke, melynek nevezetesebb
helye Nyíregyháza. Szélesb ért akármely nyirerdfts
vidék.
NYIRSÉPRÜ, (nyir-séprű) ősz. fn. L. NYÍRFA SEPRŰ.
NYIRSID, falu Köz.-Szolnok m.; helyr. Nyirsid-rt, —én, —r6l.
NYIRTYÚK, (nyir-tyűk) 1. NYIRFAJD.
NYIRVASVÁRI, falu Szatmár m. ; helyr. Vötvári-ba, —bán, —ból.
NYIRVIRIC8, (nyir-virics) ősz. fn. A nyírfának leve. L. NYQUCS, és v. ö. NYIR, fn., VIRICS.
NYÍRVÍZ, (nyír-víz) ősz. fn. L. NYIRICS.
NYISZ, hangutánzó gyöke nyitnál, nyitnol, nyistitél, továbbá nyittít, nyittorog stb. szóknak.
NYISZÁL, (nyisz-a-al) gyak. áth. m. nyinál-t.
Életlen rósz eszközzel mintegy nyúzva, csiszolva ragdal, metél, szegdel valamit Nyittatni a kenyeret,
húst. Másképen: nyistol. A székelyeknél: nyitsütl,
nyitskitel, nyüstöl. Erősebb hangon rokon hoizá : rínál. Képzésre rokonai: hittál, oittál.
NYISZÁLÁS, (nyisz-a-al-ás) fn. tt. nyi*áld»-t,
tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
nyiszál.
NYI3ZÍT, (nyisz-ít) önh. m. nyittüott, pár. —*,
htn. —ni, v. —ani. Éles, vékony, nyús-féle hangon
szól. Mondják különösen ebekről.
NY1SZLÉTT, (nyisz-1-étt) mn. tt. nyittlétí-et.
Dunán túl ám. hitvány testalkotásu, elsoványodott,
uyuzga, vézna. Nyistlett takács. Máskép: nyettlett.
Mint alakja mutatja, eredetileg múlt időbeli igenév
az elavult nyisMk, nyesslik törzsökből, mint fottlott,
omlott, feslett, foszlik, oszlik, feslik származékai.
Gyöke mind hangra, mind alapértelemre rokon a
nyes igéhez, melyből ha nyelvhasonlat szerint nyeMk
igét képezünk, ez annyit tenne, mint nyesés alatti
állapotban szenved, azaz: testének tömege kevesbedik, vékonyodik. Ugyanezen értelemmel bír a nyettlik, nyettlett is, mely nem egyéb, mint a sziszegőaen
kiejtett nyesktt. Ilyenek az erkölcsi fogyatkozást,
hitványságot jelentő vásott, fetlett.
NY1SZOG, (nyigz-og) önb. m. nyittog-tam,
—tál, —ott. Többszöri, vagy folytonos nyitt hangot
ad. L. NYISZOROG.
NYISZOGÁS, (nyisz-og-ás) fű. tt. nyít*ogá»-t,
tb. —ok. Cselekvés vagy állapot, midőn valami
nyiszog.
NYISZOL, (nyisz-ol) áth. m. nyistol-t. Jelentésére nézve 1. NYISZÁL. Alaphangját és értelmét tekintve rokona: erittol.
NYISZOLÁS, (nyisz-ol-áe) fn. L. NYISZÁLÁS.
NYISZORGÁS, (nyisz-or-og-ás) fn. tt nyinorgás-t, tb. —ok. Cselekvés vagy állapot, midőn valami nyiszorog.
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NYISZOROG, (nyisz-or-og) önb. m. nyiswogtam, —tál, v. nyisnorg-oltam, —ottál, —olt; htn.
—m, T. nyistorgani. A székelyeknél ám. nyikorog pl.
az ajtó; máskép ugyanott: nyekereg, nyakorog; nébatt: nyestereg ; általánosabban : nyiszog.
NYIT, (1), (nyt-t) átb. m. nyü-oft; régiesen és
tájdivatosau 1-ső és 2-dik ssemélyben: nyü-tam,
—tál; pár. ngits; tájdivatoean: nyüt, midőn a htn.
nyiUani (Snbó D.). Bizonyos sarló eszköznek, vagy
résznek, vagy kenőiéinek félre mozdítása által némi
rést, hézagot, Öreget csinál, vagy láttat Ajtót, kaput,
ablakot nyit. „És legottan mikor megnyitta volna az
ajtót" (Bécsi codez. Dániel XIV.). Sruényt nyit.
Könyvet nyit, hogy olvatson belőle. Rám nyitotta nemét. Átr. ért némi akadályok elhárítása által működésre szabad tért enged, csinál. Utat nyílni a tömeg
kitol bemenni akarótok. Hivatalra, kitllntetétrt alkatmát, módot nyitni valakinek. StSISt, fát nyitni, ám. a
földet töve körül kiásni. Igekötökkel: benyitni az ajtót, kaput; kinyitni „Nyitd ki babom a» ajtót." (Népd.);
JOlnyit, megnyit; nem minden kulcs nyit meg minden ajtót. (Km.); rá nyitották a tárt kaput, ellenére, akarata ellen bementek, betörtek ; nyitd föl a tzádat,
szólj értelmesen. Elemzésére nézve 1. NYÍLIK.
NYIT, (2), (nyi-t) fn. Csak harmadik személyraggal divatozik, nyitja, s ám. valaminek kulcsa, mely által annak elzárt titkaiba juthatni. Nem
tudom a nyitját; megtaláltam a nyitját, v. nyitjára
találtam; nyitjára jöttem ; mindennek megvan a maga
nyitja. Titok nyitja.

NYITÓDIK, (nyi-t-ó-d-ik) belazenvedö; m.
nyitód-tam, —tál, —ott. Mondják záró testekről, pl.
ajtóról, kapuról, ablakról, becsukó födélről (pl. láda
stb. födeléről), midőn önmagukban rejlő ok, pl. saját
súlyok következtében kinyílnak.
NYITÓDAT, (nyi-t-og-at) gyak. áth. m. nyitogat-tam, —tál, —ott, pár. nyüogau. Valamit gyakran, vagy több hasonló neműt nyit, kitár. A járómenő szolga nyitogatja ás ajtót. SieUSttetés végett nyitogatni át ablakokat. Swnetí xyüogutja. V. ö. NYIT.
NYITOGATÁS, (nyi-t-og-at-ás) fh. tt nyitogatát-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által
valamit uyitogatunk. Kapu, ajtó, ablak nyitogatdto.
V. ö. NYITOGAT.
NYITÓHOROG, (nyitó-horog) ősz. fa. Horogféle eszköz, melylyel valamely zárt kinyitnak.
NYITÓSZER, (nyitó-szer) ősz. fn. Általán minden szer, eszköz, mely által valamit nyitnak, pl.
kulcs, kilincs, retesz. A nyitószerek rendesen zárszerek is.
NYITÓVAS, (nyitó-vas) ősz. fh. Altalán, eszköz vasból, melyet holmi zárak, vagy lezárolt dolgok
fölnyitásara használnak, pl. a lakatosok kajmós vasa,
a zárakat fölnyitni való.
NYITRA, fn. tt. Nyitrá-t. 1) Folyóvíz neve,
éjszak-nyugati Magyarországban, mely Komáromnál
a Vág-Dunába szakad. 2) Püspöki város és vár a
fenn említett folyó partján; helyr. Nyitrá-ra, —1»,
—ról. 3) Nyitra vármegye. Midőn vármegyét jelent,
helyragokkal: Nyitrá-ba, —bán, —ból. üyiírában
fetotemek jóstágai és Nyitrán lakik.
NYITRAMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—malom-ba, —bán,—ból.
NYITRASZEG, falu Bars m.; helyr. —S*eg-r«,
—én, —rül.
NYITRA VÁRMEGYE, a Dunán túli kerülethez tartozó vármegye, melynek székvárosa Nyílra.
NYITVAÁLLÓ, (nyitva-álló) ősz. mn. Tárt állapotban levő.
NYÍV, (1\ fn. tt. nyiv-et. A lekaszált széna
vagy gabonarend alatt itt-ott elmaradt, kasza nem
fogta ftt vagy gabona, katsanyív. Valószínűleg a tépést, elszakgatást jelentő nyü igével egyeredetű. V.
ö. NYU ige.
NYÍV, (2), fn. L. NYU, NYÜV, fh.
NYÍV, (S), őnh. m. nylo-ott. L. NYÍ, önh. ige.
NYIVÁCS, (nyiv-ács) elvont vagy elavult törzsöké nyivdcskol, ityivácsol igéknek és származékaiknak. Képzésre hasonló a szintén hangutánzó rikácshoz.
NYIVÁCSKOL, (njiv-ács-k-ol) önh. 1. NYIVÁCSOL.
NYIVÁCSOL (nyiv-ács-ol) önh. m. nyiváfsol-t.
Éles, vékony nyi-félo hangon sir. Mondják különösen a macska- és kutyakölykekről, de a kisded csecsemőkről is. V. ö. NYI, hang.
NYIVÁCSOLÁS, (nyiv-ács-ol-ás) 1. NYIVÁKOLÁS.
60

„Nézte alattomban, sátora szűk nyitján."
Arany J. (Buda halála.
Azon szók osztályába való, melyek rokon értelemben igék és nevek, mint: nyom, premit, és nyom vestígium; tár claudit és tár sera; Ifs insidiatur és lei
insidiae stb.
NYITÁNY, (nyi-t-ány) fh. tt. nyitány-t, tb.
—oür, harm. szr. —a, v. —ja. Az opera nevű dalmOvek bevezető zenéje. (Ouverture). Kzen opera nyitánya igen nép. „Hnnyady László" nyitánya Erkeltől.
NYITÁS, (nyi-t-ás) fn. tt. nyitás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit nyitunk. Kapunyitátért, nyitásdijt, v. nyitátpénzt fitetni
a hátmesternek. Ajtónyitás, ablaknyitág, útnyitát, tárnyitás, lakatnyitát, ládanyitág, nekrénynyitát, nemnyitás. A szőlőmiveseknél elötavaszi munka, midőn a
tőkék tövéről a földet elmozdítják.
NYITATLAN, (nyi-t-atlan) mn. tt. nyitatlan-t,
tb. —ok. Ami be van zárva, csukva. A feltámadt Jéeus nyitatlan ajtón ment be tanitoányaihot. Határozóként : anélkül, hogy nyitva volna, nyitatianul.
NYITÓ, (nyi-t-ó) mn. tt nyitó-t. 1) Aki valamit nyit Ajtónyiíó ssolga. 2) Amivel nyitnak, s ekkor öszvetett szót alkot. Nyitóoas, nyitóhorny. nyitóner.
IKAD. »AOT SZÓTÁK IV. KOT.
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NYIVÁK, (nyiv-ák) elront tője nyivákol igének.
NYIVÁKOL, (nyir-ák-ol) 1. NYIVÁCSOL.
NYIVÁKOLAS, (nyir-ák-pl-ás) fb. tt nyivákolát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Éles, vékony, fülsértő
nyi-íé\e hangon való sirá*. Kit ctectemSk, mactkafiak,
kutyakölykek nyivákoláta. V. ö. NYI, hang.
NYÍVÁ8, NYIVÁS, /nyív-ás) fn. tt. nyivát-t,
tb. —ok, ham. szr. —a. Éles, fülsértő sírása a ki*
kutyának vagy macskának.
NYIVÁSZKA, (nyiv-ász-kaj mn. tt. nyiváttká-t.
A székelyeknél Kriza J. szerént ám. élhetetlen,
vannyogó, mintegy nyivácskoló; leginkább leánykáról mondják.
NYIVAT, (nyiv-at) miv. m. nyivat-tam, —tál,
—ott. Nyivogtat, nyifogtat. Xe nyivatd a gyermeket
^Szabó D.).
NYIVOG, (nyiv-og) gyak. Snb. m. nyivog-tam,
— tál, —ott. Fülsértő, vékony, éles nyi hangon siránkozik, pl. a rókafiú (Id. Mándy Péter). Legrokonabb hozzá a különösen emberre vonatkozó nyifog.
NTIVOGÁ8, (nyiv-og-ás) fn. tt. nyivogá»-t, tb.
— ok, harm. szr. —o. Fölsértő, vékony éles nyi bangón liránkozás; nyifogás.
NYIVOGTAT, (nyiv-og-tat) miv. m. nyivogtattam, —tál, —ott. Nyivogni v. nyifogni kényszerít.
NYIZA, (nyiz-a) a gyök azonos nyess, nyus gyökökkel) ; mn. tt nyitá-t. Lásd NYESZLETT,
NYUZGA.
NYÓJT, NYÓJTÁS, régiesen és tAjdivatosan
ám. nyújt, nyújtát. L. NYÚJT.
NYOL, NYÓLIK stb. régiesen és tájdivatosan
ám. nyúl, nyúlik. L. NYÚL, NYÚLIK igéket.
NYOLCZ, tőszám neve, mely sorban a hét után
következik, s mennyiségére nézve ám. kétszer négy;
tárgyesete: nyolctat; népiesen ejtve l nélkül nyóct.
A sémi és árja nyelvekben nincsen hangi rokona,
vagy hasonmása: de a vogul nyelvben némileg hasonló hozzá nyalalu, s az osztyákban nyigedlah ; minthogy pedig ugyanazokban a nyitó és nyeda v. nyet
ám. a magyar négy, innen azt gyanítják némelyek,
hogy mindegyikben a nyolczat jelentő szó a négynek
csak némi módosítása volna, mely által ennek keltöttetétét akarták kifejezni. Ily viszony létezik a szamojéd nyelvcsoport egyikében is, hol etedé, szidt,
nit, tide = kettő, tét, tiet, tyét, <Aíe=négy, ttidengyét, sintéde = két négy, azaz nyolcz. Különösen
nyelvünkben a vékony és vastag hangú szók között
gyakran oly viszony létezik, mely szerént a vékony
hangú'kevesebbet, kisebbet, a vastag hangú többet,
nagyobbat jelent, mint: crilct, csuct, dirib da/ráb,
fiit falat, kever kavar; ily hasonlati viszony lehet a
vékony hangú négy és vastag nolet, nyalat, nyóct,
nóct között is. Mások (Révay Miklós, Scbott Vilmos,
Hunfal vy Pál) véleménye szerént némely más ál táji
nyelvek példájára is a e* véghang tíz volna, s a nyól
vagy más nyelvekben éhez rokon hangok (Schott
•térért tibet nyin, sínai nyi) kettőt jelentenének; s
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az egész azt tenné : kettő tízből. Hnnfalvy Pál szerént a vogul nyála-lu és osztyák nyiged-lak szókban
is az utórész a vogul lau = tíz (Beguly Antal hagyományai) ; de nyol, nyála, nyiged, hol jelent keltőt
nem érintetik. Még más vélemény szerént nyolca ám.
nyúlt, régiesen : nyolt; t i. a kéznek nyúlt, axaz leghosszabb ujja, mely az egyik kézen három, azaz
orom, szintén előnynlást jelent, tehát ám. a másik
kézen is három, azaz, ha az egyik kézhez (öt ujjhoz,)
a másik kéz ujjait szintén a leghosszabbikig (a harmadikig) hozzászámítjuk, ez nyolczat tesz. Egyébiránt v. ö. SZÁM.
NYOLCZACSKA, (nyolcz-acs-ka.) kies. számnév ; t. i. a magyar kisebb mennyiségű töezámneveknek azon sajátságuk van, hogy a kicsinző képxfit is
fölveszik, midőn aránylag valamely más számhoz
igen keveset akarunk értetni alatta. Nyolctactkán voltunk a gytlléten, azaz csak nyolczan, midőn sokkal
többnek, talán százaknak is jelen kellett volna lenniök. Különösen így nevezték el némileg a nyolcz
sorú olasz versnemet (ottave ríme).
NYOLCZAD,(1), (nyolcz-ad) sorszám, tt nyolczad-ot. Azon szám, mely a porolásban a hetedik
után következik. Nyolctad napra eljövök. Nyolczad
éve, hogy nem láttam St. Ifyolctad magával van. Különben az ik sorozó képzőt veszi fel. Tett véreim kSttitt én vagyok a nyolctadik ttttlOtt. Minden nyolcsadik
nap meglátogatlak. L. —AD és —IK számnévképző.
NYOLCZAD, (2), (nyolcz-ad) tt. nyolczad-ot,
harm. szr. —a. Osztószám, mely önállólag hasznaitátik s ám. nyolcz részre osztott egésznek egy réace.
péld. az osztrák forintból egy nyolczad teszen tizenkét és fél krajczárt A nyolczad egy negyednek fele.
NYOLCZADFÉL, (nyolczad-fél) ősz. mn. Hét
és fél, t. i. a nyolczadik csak fél. Nyolctadfél osstrák
forint, ám. bét forint ötven krajczár; nyolctadfél font.
ám. hét font s (rendszerént) tizenhat lat; nyolcxadfcl
órakor, ám. hét óra után két negyedkor. V. ö.
NÉGY.
NYOLCZADHÓ, (nyolczad-hó) ősz. fn. Angustus hava, mely üj évtől számítva nyolczadik ; máskép : Kisatttony hava, v. nyárutó.
NYOLCZADIK, (nyolcz-ad-ik). Sorosztó számnév, tt. nyolctadik-at. Aki vagy ami valamely sorban a hetedik után következik. V. ö. NYOLCZAD.
sorszám.
NYOLCZADIKSZOR, (nyolcz-ad-ik-szor) lásd
NYOLCZADSZOR.
NYOLCZADKÖTET, (nyolczad-kötet) ősz. fn.
Ha a papirívcket nyolcz egyenlő levéllé hajtják őszve, és bekötik : az ily papirtömeget, illetőleg könyvet, nyolczadkötetnck mondják.
NYOLCZADLEVEL, (nyolczad-levél) ősz. fn.
A nyolcz egyenlő részre osztott papirívből egy levél.
NYOLCZADRÉSZ, (nyolczad-rész) ősz. fn.
Nyolcz egyenlő részre osztott egészből egy osztalékrész, egyszerűen: nyolczad.
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NYOLCZADRET, (nyolczad-rét) ősz. fii. A
nyolcz egyenlő levéllé tört vagy hajtott papirimek
alakja. Nyolczadrétben kiadott könyv ; kis, nagy nyolczadrét.
NYOLCZADRÉTLAP, (nyolczad-rét-lap) ősz.
fn. A nyolcz egyenlő részre hajtott papirívnek egy
lapja.
NYOLCZADSZOR, (nyolcz-ad-azor) igehatárzói sorosztó szám, ám. nyolczad ízben, a hetediknek
betölte útin még egyszer, nyolczadikszor. A vendégművész ma nyolczadtzor lép fel.
NYOLCZAX, (nyolcz-an) a leghihetőbb vélemény szerént igehatárzói szám, mely nyolczból álló
összeget jelent, s ám. nyolcz együtt véve, nyolczból álló
számmal. Az an képző oly jelentésű, mint a tokán,
kevesen, néhányan, mindnyájan mennyiségi határzókban.
NYOLCZANNYI, (nyolcz-annyi) ősz. mn. Oly
mennyiségű, melyben a vele öszvehasonlított dolog
uyolczszor találtatik. Huszonnégy forint nyolczannyi,
mint három forint.
NYOLCZAS, (nyolcz-as); 1) mn. tt nyolczat-t,
v. —át, tb. —ok. Nyolez egyenlő részből álló, pl.
nyolctas gyertya, milyen nyolcz szál van egy fontban. 2) Főnév, tt. nyolcsa»-t, tb. —ok. A nyolcz szám
képviselője, hordozója pl. kártyajátékban jelent oly
lapot, melyen bizonyos jegyből vagy szinböl njolcz
szem van. Vörös, (ők, makk, told nyolctas. Számjegyek közöl azon jegy, mely nyolczat jelent p. 8

v. vni.

NYOLCZESZTENDEI, (nyolcz-esztendei) ősz.
mn. Nyolcz esztendő folytáig tartó, vagy nyolcz esztendőt illető. Nyolcé esztendei szolgálat, bér, fogtág,
szenvedés, távollét.
NYOLCZESZTENDÖS, (nyolcz-esztendös) ősz.
mn. Életkorra vonatkozólag ám. nyolcz esztendőt
élő, vagy élt. Nyolczesztendös fiú ; nyolczesztendös korában meghalt. Mondják élettelen dolgokról is,
mennyiben létezésök tart, vagy tartott. Köpenye már
nyolczesztendSs, ét jé. NyolczetztendSs bort ütik.
NYOLCZÉVES, (nyolcz-éves); NYOLCZÉVI,
(nyolcz-évi) 1. NYOLCZESZTENDÖS, NYOLCZESZTENDEI.
NYOLCZFELÉ, (nyolcz-felé) ősz. ih. 1) Nyolcz
részre, pl. nyolczfelé vágni a kenyeret, nyolctfelé ontani a jószágot. 2) Nyolcz külön külön irányban.
Xyolctfelé küldeni kémeket.
NYOLCZFELÉ, (nyolcz-féle) ősz. inn. Számra
uyolcz, de mindegyik más-más nemű, jegyű, tulajdonságú. Nyolczféle étel, bor, gyümölcs.
NYOLCZFÉLEKEP, (nyolcz-féle-kép) ősz. ih.
Nyolcz külön-külön, más-más módon. Valamely mondat tzava.it nyolctfélekép elhelyetni.
NYOLCZFOGATÚ, v. —FOGATÚ, (nyolczfogatú) ősz. mn. Ami elé nyolcz igáé, vagyis vonó
állatot fogtak. Nyolczfogatú dinhint6. Nyolctfogatv
ökröt ttekér.
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NYOLCZGARASOS, (nyolcz-garasos) ősz. mn.
Minek' nyolcz garas az ára. Nyolczgaratot czipó,
pipa. Mint önálló fn. jelent nyolcz garast érő pénzdarabot
NYOLCZHÓNAPI, (nyolcz-hónapi) ősz. mn.
Nyolczhónapnyi időt illető, arra vonatkozó. Nyolcthónapi ttolgálat, díj, bér. Nyolez hónapi börtönre itélt
bűnös.
NYOLCZHÓNAPOS, (nyolcz-hónapos) ősz. mn.
'Kinek vagy minek élete nyolcz hónapot tesz, vagy
tett; nyolcz hónaptól fogva élő. Nyolct hónapot kisded, csikó, oltovány. Továbbá: uyolcz hónaptól fogva
tartó, létező. Nyolczhónapos betegség, terhet állapot.
NYOLCZIGÁS, (nyolcz-igás) ősz. mn. Lásd
NYOLCZFOGATÚ.
NYOLCZÍJAS, (nyolcz-íjas) ősz. fn. A lopvanőszök, nevezetesen gombák seregéből való növénynem ; bögre v. gyertyatartóforma, öble lapjáról apró
hártyacsövek nőnek fel, mindenikében nyolcz mag,
melyek csak nagyító üvegen láthatók. (Octospora).
NYOLCZLÁBÚ, v. —LÁBÚ, (nyolcz-lábú) ősz.
mn. Aminek nyolcz lába van, tolajd. és átv. ért.
Nyolctlábú bogarak. Nyolctlábú hosszú asztal.
NYOLCZLOVAS, (nyolcz-lovas) ősz. mn. Akinek nyolcz lova van. Nyolctlovas gatda. Továbbá:
amibe nyolcz lovat fogtak. Nyolczlovat hintó, társzekér.
NYOLCZNAPI, (nyolcz-napi) ősz. mn. Nyolcznapot illető, arra vonatkozó. Nyolcznapi munka, bér.
Nyolctnapi távollét, költség.
NYOLCZNAPOS, (nyolcz-napos) ősz. mn.
Nyolcz napig tartó, élő. Nyolcmtapot eső. Nyoleznapot gyermek.
NYOLCZOLDALÚ, v. —OLDALÚ, (nyolczoldalú) ősz. mn. Aminek nyolcz oldala van.
NYOLCZÓRAI, (nyolcz-órai) ősz. mn. Nyolcz
óráig tartó. Nyolcz órai munka, távoltág, mulatság.
Továbbá: ami reggeli vagy esti nyolcz órakor történik. Nyolctárai mise, harangozás, reggeli, vacsora.
NYOLCZÓRANYI, (nyolcz-órányi) ősz. mn. 1)
Nyolcz óra folyásáig tartó. Nyolczórányi lovaglát.
2) Oly meszszeségü, hová nyolcz óra alatt juthatni
el. Nyolctórányi távolság. Pesttől Gyöngyöt nyolctórányira fekszik.
NYOLCZOSZLOPÚ, v. — OSZLOPU, (nyolczoszlopú) ősz. mn. Nyolcz oszlopon álló, nyolcz oszloppal díszített, stb. Nyolczotzlopú diadalív.
NYOLCZSOROS, (nyolcz-soros) ősz mn. Nyolcz
sorra osztott, nyolcz sorból álló. Nyolctsorot ültetvényágy, kukorictafej. Nyolctsorot hirdetmény, levél.
NYOLCZSORÚ, v. —SORÚ, (nyolcz-sorű) 1.
NYOLCZSOROS.
NYOLCZSZOR, (nyolcz-szor) sokszorozó számnév és ih. Nyolcz ízben. Nyolcztzor voltam csatában.
KUlönösen bizonyos mennyiséget, számot nyolcz izben véve. Nyolcztzor tíz, nyolezvan.
00*
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NYOLCZSZORI, (nyolcz-szor-i) inn. Nyolcz izben történő vagy történt. Nyolctttori látogatót.
NYOLCZ8ZORO8, (nyolcs-szoros) ősz. mn.
Nyolcz-nyolcz részből, darabból álló, nyolczrétit.
Kyolctttorot fitSktalu könyvszekrények. Továbbá :
számra vonatkozva, unit nyolczczal szabatosan el lehet osztani, péld. 16, 24, 82, 64, nyolczszoros
számok.
NYOLCZSZÖG, (nyolcz-szög) ö»z. fn. Koczka,
vagy köbforma testnek alakja, melyen nyolcr szöglet van.
NYOLCZSZÖGÜ, NYOLCZSZÖQÜ, (nyolczszögtt) öss. mn. Aminek nyolcé szöge van. Kyolctttögtl kocsckactont.
NYOLCZVAN, (nyolcz-van) tt nyolczvan-t, v.
— át. Számnév a tízesek sorából, s dm. nyolczszor
tíz. Nyolctvan forint, etttendS, nap, mérföld, akó,
mérő.
NYOLCZVANAD, (nyolcz-van-ad) tt. nyolctvanad-ot. 1) Sorozó számnév, s jelenti azon számot,
mely közvetlenül a betvenkilenczediket követi.
Nyolczvanad éve múlt, hogy . . . . Nyolczvanad magával átttökött a* eUentég táborába. Továbbá 2) nyolc/.van felé osztott egészből egy rész, olyan mint, tized,
harminctad.
NYOLCZVANADIK , (nyolcz-van-ad-ik); tt.
ityolcxvanadikat. Sorozó számnév, tt. nyokzoanadik-at.
Ami a hetvenkilenczedik után következik.
NYOLCZVANADIKSZOR, (nyolcz-van-ad-ikszor) 1. NYOLCZVANADSZOR.
NYOLCZVANADSZOR, (nyolcz-van-ad-szor)
sorosztó szám, és ih. Nyolczvanad Ízben. Éten ttindarabot nyolctvanadttor adják.
NYOLCZVANAS, (nyolcz-van-as) ha mn. tt.
nyolcteanat-t, v. —át, tb. —ói; ha fiinév, tt. —t,
tb. — ok. 1) Amiben ugyanazon nemű egység nyolczvan ízben találtatík. Nyolctvanas szám. 2) Nyolczvan
esztendős. Nyolctvanat korában^ még jól bírta magát.
NYOLCZVANESZTENDÖS,(nyolczvan-csztendös) ősz. mn. Aki vagy ami már nyolczvan év óta él,
vagy tart. Nyolczvanettíendöt ember, tölgyfa.
NYOLCZVANÉVE8, (nyolczvan-éves) lá«d
NYOLCZVANESZTENDÖS.
NYOLCZVANSZOR, (nyolcz-van-szor) sokszorozó szátn, ám. bizonyos nemű számot, mennyiséget
nyolczvan ízben véve.
NYOM, (1) áth. m. nyom-tam, —tál, —ott. 1)
Egyik test a másikat, neki feszített erővel, vagy csupán súlyának nehézkedése által szűkebbre szorítja,
vagy akármily irányban helyéből kimozdítani törekszik. A menőnek lábai nyomják a földet. A betrg ember tokáig nyomja a* ágyat. Térddel, vállal, kéztel,
ököllel nyomni valamit. Vállait nagy teher nyomja.
Mindenféle igekötőkkel párosul. Benyomni ír kalap
tetejét, oldalát. Kinyomni a czitrom levét. A birkózó
tártat lenyomni a földre. A konkoly, gaz elnyomja a
búzát. A gép felnyomja a vizei. Taposva szétnyomni
valamit. A túrót yomolyába öszvenyomni. A csámpát
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láb félrenyomja, elnyomja a csizma tarkát. 2) Súly*
által a mérlegcsészé^ v. serpenyőt lefelé hajtja, s és
által a snly mennyiségét kimutatja. Mattat, fontot,
latot nyomó áru. Ét a buta többet nyom amannál. Innen erkölcsi, és szellemi ért. ám. a maga nemében
bizonyos hatása, értéke vau. Az S ttava tokot nyom.
Éten felkötött okok keveset nyomnak. Némely ttot megnyomni, ám. erősebb hangon ejteni. 8) Riszorítís
által bizonyos testek alakját más testeken kiképezi
Vászonra, gyolr-tra holmi képtket, ctifratdgokat nyomni. A levélre a peceétet rányomni. A kittedéit betűket,
metttett képeket papírra nyomni. Átv. ért 1) Másnak
nehézséget, gondot okoz, erkölcsileg szorongat. Jobbágyait, alattvalóit nyomja. A ttUkség nagyon nyomja
St. Át erényt lehet nyomni, de nem elnyomni. 2) Szorítás által fájdalmat okoz. Nyom a csitma, kalap, csat,
öv, ttij. A ló hátát nyomja a nyereg. Valami nyomja
a gyomrát, mellét. E nehét levegő nyomja a «W«. Valami nyomja a szivét.
A nyom igében két viszonyos fogalmat kell
megkülönböztetnünk, t i. cselekvési erőt és szenvedő
állapotot; ami nyom, az előbbre hatol, amit pedig
nyomnak az többé-kevésbé enged, hátrál; teh&t általán a távolítás (még pedig kényszerítő" távolít**)
alapfogalma alá tartoznak. V. ö. NY betű. Legközelebb fogalmi 'és hangrokonságban áll a no.' indnlatszóval, mely továbbmozgásra, indulásra buzdít,
honnan nossa, nőstől, nádtí, nógat erednek; megfordítva ön, melyből onszol származik, így keletkezett
a szintén távolt jelentő tó gyökből tol, tost, s a vékony hangú ttt-ből töm, mely a tol és nyom igékkel
értelmi rokonságban van, mint a tömöttől, hangváltozattal, csömöszöl, gyömöszöl, vastaghangon caontoaoi
származékokból kitűnik. Vámbéry szerént a csagataj nyelven jom-mak s a törökben jum-nak ám.
szemet hunyni; kezét benyomni; honnan: joatruí,
jumruk ám. bezárt kéz, ököl.
NYOM, (2) fn. tt. nyom-ot, harm. azr. —a. Azon
szavaink egyike, melyek egy alakban igék és nevek,
s értelmileg Icgbeusőbb rokonok, milyenek: tár, Itt,
nyit, zavar stb.
„Karabuk (ló), mint madár, nem nyom nyomot
földön."
Zrínyi.
A törökben is Vámbéry szerént it v. űz ám. nyom
fn. <5s üz-niek ám. nyomni. Széles ért. akármifélejel,
melyből észrevchetni, hogy bizonyos (nyomkodva) működő erő maradandólag hatott valamire. Különösen l)
testekre vonatkozva, és tulajdon ért. a nyomó, szorító
erőnek látszatos eredménye, képe, bélyege, péld. a
lábak nyomai, melyeket a járókelő ember vagy más
állat hagy maga után. Embernyom, lónyom, fartatnyom, nyultiyom, vadnyom a porban, tárban, hóban.
Lópatkó, ctitmapatkó, noczipS, mezitflen lábak nyomai. „És monda: Figyelmezjed a pagyiuientomot ki
nyomi ezek. Teliút király monda: Látóin férfiaknak
1
és iiuuibérieknek és gyermekdedeknek nyomokat."

NYOMADÉK—NYOMAKOD1K

NYOMAKOSZIK-NYOMASZT

(Bécsi cod. Dániel XIV.). Innen 2) jelenti azon helyet, tért, vonalt, melyen ember, vagy más állat hevert, állott, jártkelt Se nyoma, te helye. Nyomában
lenni, járni valakinek. Nyomába jönni. Nyomára lelni,
jutni, akadni, találni a* eltévedt baromnak. Itt a vadnak semmi nyomát nem látni. Elveszteni, eltéveszteni a
futó tolvaj nyomai. Nyomon követni, nyomon érni o*
ellentéget. Nyomról nyomra utána megy. Egy nyommá
sem megyén. (Pázmán Kai. 669.1.). Vadász szólások :
nyomra lelni (zűr Fahrte kom mén); nyomot tartani
(fortbriugen) ; nyomra vinni (anlegen); nyom szimatja,
ha csak épen azon a hülyén vagy közel ahhoz, hol a
vad lábai érték a földet, fekszik a szimat. (Bérczy
K.). 3) Mint az emberi lábnyomról vett mértéknév
jelenti a bécsi ölnek egy hatod részét. Máskép
láb. 4) Átv. ért eredmény, melyet valamely erőnek
működése maga után hagy. A betegség nyomai m<!y
látszanak rajta. A pusztítás nyomai még maiglan fen
vannak e vidéken. Nyom nélkül múlt ki e világból. Ittlétének temmi nyoma tem maradt. Bottal ütheted a
nyomát, ám. eltűnt, elveszett, oda van. 5) Szintén
átv. ért. példa, előkép, melynek hasonlatára valaki
cselekszik, melyet követni, utánozni szokás. Őseinek
dicső nyomán jár. E derek embernek nyomába sem érhettt. 6) Az ess működéseire vonatkozva, ám. azon eszmék, ismeretek, melyek vezérfonal gyanánt ujabb
eaxmékre, ismeretekre vezetnek. A régi történetírók
nyomom indulva kipuhatolni valamely nép eredetét. A
mondottak nyomán át következik, hogy . . . . 7) Ám.
nemzedék. Ké«S nyom. Egén emberi nyom sokszor tű
datlantágban marad. (Incze József). Elemzésére
nénve 1. NYOM, ige.
NYOMADÉK, (nyom ad-ék) fa. ti. nyomatékot, bann. ezr. —a. A nyomásnak eredménye, nyomás
által létrehozott valami, s képzésére olyan, mint
hulladék, ivadék. Nyomadékkép, melyet kinyomnak.
(Szabó Dávid). Különösen átv. ért. bizonyos erkölcsi csclckvényi súly, szellemi erő, mely valamit nagyobb hatással eszközöl. Nyomadékkal beszélni, parancsolni. Keményebb foghangon: nyomaték, és ez
szokottabb is.
NYOMADÉKOS, (nyom-ad-ék-os) mű. tt. nyomadékot-t, v. —át, tb. — ok. Átv. ért. erkölcsi, szellemi snlylyal biró, a szokottnál hatályosabb. Nyomadékos parancs, tilalom, fenyegetés. Keményebb foghangú kiejtéssel: nyomatékos.
NYOM ÁG, (nyom-ag) fű. tt. nyomag-ot, harra.
szr. —ja. Az úgynevezett boszorkánynyomás (Alp)
kifejezésére alkalmazott új szó, s tulajdonkép jelenti
azon szorongó állapotot, midőn valakinek nehéz álma
van, 8 úgy tetszik, mintha mellét nyomná, szorongatná valami, mit a babouabitück boszorkánynak,
vagy ilyféle gonosz szellemnek tulajdonítanak.
NYOMAKODÁS , (nyom a-kod-ás v. nyom akod-ás) fn. tt. nyomakodás-t, tb. —vk, liarm. szr. —a.
Nyomulás kűzködve ellenállással. V. ö. NYOMA
KODIK.
NYOMAKOPIK , (nyom-a-kod-ik v. nyoin-ak-

od-ik) k. m. nyomakod-tam, —tál, —olt. Gyakorlatos kihatást és egyszersmind visszahatást, vagyis a
cselekvésre visszaható szenvedés! állapotot jelent,
mert aki nyomakodik, az másokat nyom és azoktól
visszanyomatik, péld. midőn nagy tömeg között keresztül akar törni. „Sőt visszahoztuk az hadakat, a
ha kegyelmed még újobban titánok nem nyomakodott volna . . . itt fen agyán veszteg lettek volna."
Gr. Eszterházy Miklós nádor Bákóczy Györgyhöz
1644-ben. Ily jelentésüek : tolakodik, marakodik, verekedik, melyekben a k átalakult gyakorlatos g, a d
pedig cselekvést, és az ik visszahatást képeznek. Különösen ám. nyomról nyomra előre megy, odább törekedik, ellentáüás ál kűzködve nyomul. ElSre ág
ellenséggel szembe nyomakodni. Ez értelemben a viszszahatast azon nehézség képezi, mely nagyobb erőfeszítést kivan. Meg- v. lenyomakodik ám. saját nyomása vagy súlya alatt mcgülepedik. Különbözik tőle:
nyomkod, és nyomul.
NYOMAKOSZIK, (nyom-ak-osz-ik) k. Ez alakban csak a jelen időben divatos, s a többi időt ,nyomakodik' igétől kölcsönzi. L. NYOMAKODIK.
NYOMAKOZ1K, (nyom-ak-oz-ik) k. m. nyomakoz-tam, —tál, —ott. 1) A nyomán megyén. 2) L.
NYOMAKODIK.
NYOMANTYÚ, (nyom-an-ty-ú) fn. tt. nyomántyú-t, tb. —k. A pattantyú a több ily szók hasonlatára képzett új kifejezés ; jelenti a zongora s orgonaféle hangszerek billentyűjét. Valamint a pattantyú,
billentyű eredetileg, s elemezve, pattanta, billents;
hasonlóan a nyomantyú elemezve nyomantó, a nyomant (kicsinyezve nyomint) törzsöktől.
NYOMÁÉ, falu Borsod m.; helyr. Nyomár-ra,
—ön, —ról.
NYOMÁS, (nyom-ás) fn. tt. nyomás-l, tb. — o*,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valamit, v.
valakit "nyomnak, akár tulajdon, akár átv. értelemben véve. Enyednl a nyomásnak. Lábnyomás, késnyomás. Kinyomás, benyomás, lenyomás, föl>:yomás, megnyomás, elnyomás, Ssszenyomás, szélnyomás, vitszanyomás. Levegőnyomás. Jobbágyok, alattvalók nyomása.
Szcnvedőleg is. Nyomás alatt meghajolni, meggSrbedni. Éjjeli v. boszorkány nyomás (Alp) ; 1. NYOMAG.
2) Mezőgazdasági ért. midőn valamely határt úgy
osztanak fül, hogy részeit felváltva majd ugarnak s
legelőnek hagyják, majd őszi, s majd tavaszi vetés
alá használják, az ily határrészek egy-egy nyomást
tesznek. E szeróit három nyomású határ az, melynek körülbelül egy harmada ugar, egy harmada őszivel és egy harmada tavaszival van bevetve. (Calcatura). 3) A székelyeknél jelent baromjárást, marhacsapást is.
NYOM ASZ, (nyom-ász) fn. tt. nyomaszt, tl>.
— ok. Nyomó eszköz, amivel valamit lenyomnak, pl.
leveleket s más papírdarabokat.
NYOMASZT, (nyom-asz-t, mondják és írják
két M«i-vel is : iiyommatzt, amidőn talán ez ám. uyomv-aszt); útli. m. nyomaszt-utt, pár. nyomasttz, litn.
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—nt, v. —ám. Valamit bizonyos súly, teher, nehézség által szorongó, szenvedő állapotba tesz. Leginkább átv. erkölcsi, kedélyi értelemben használtatik.
A bűnnek öntudata, a bánat, a gondok terhe nyomasztja
srivét. Továbbá: az életerőnek, lélekzetnek gátlására,
nehezítésére vonatkozik. A nagy hőség, a tisztátlan
levegő nyomatttja a testet.
NYOMASZTÁS, (nyom-asz-t-ás) fii. tt. nyomasztds-t, tb. —ok. Súlyos, szorongó állapotban tartás. V. ö. NYOMASZT.
NYOMASZTÓ, (nyom-asz-tró) mii. tt. nyomasztó-1. Ami bizonyos súly,-teher, nehézség által a testet, vagy lelket szorongó állapotba hozza. Nyomasztó
melegség, levegő. Nyomasztó lelki fájdalom, aggodalom, bánat, szükség. Nyomasztó bajok. „Fájdalmasan
éreztük azon nyomasztó állapotot, melyet polgári
szabadságunk vérző sebei . . . okoztak." Deák Ferencz. V. ö. NYOMASZT.
NYOMAT, (1), (nyom-at)miv.m.nyí>m«<-<ani,—tál,
—ott. Valaminek nyomását, nyomtatását eszközli,
pl. valamely könyvből 1000 példányt nyomatni. Ez
. értelemben nyomtattatni helyett.

NYOMATÉKOZ, (nyom-at-ék-oz) áth. m. nyomalékoz-tam, —tál, —ott. Nyomatékot használ, nyomatékkal ejti ki a szót vagy szótagot, vagy mondatot. V. ö. NYOMATÉK.
NYOMATÉKOZÁS, (nyom-at-ék-oz-ás) fn. tt
nyomatékozás-t, tb. —öt. Cselekvés, midőu valaki
nyomatékoz. L. NYOMATÉKOZ.
NYOMATHELY, (nyomat-hely) ősz. fn. Nyomtatási hely, ahol t. i. könyvet, képet stb. nyomnak.
NYOMATIK, (nyom-at-ik) külszenvedöj m.
tiyumat-tam, —tál, —olt. Külerő általi szenvedő állapot a ,nyom* átható igének minden jelentései után.
V. ö. NYOM, áth.
NYOMATYÚ, v. NYOMATTYÚ, (nyom-aty-ú)
fn. tt. nyomatyú-t. Általán eszköz, mely által valamit
előbbre, vagy hátrább, alább, vagy fölebb, általán
ide-oda lehet nyomni, péld. a zárnak, kilincsnek,
puskakakasnak uyomatyúja. Különösebben a gépészetben vizet fölfelé nyomó eszköz, mely különbözik
a szivattyútól. Elemezve nyomató, mint a pergetyü,
fergetyü, csengeíyü szók; eredetileg, pergető, fergetö,
csengető.
NYOMBAN, (nyom-bán) ih. Mindjárt, tüstént,
legott, közvetlenül, el nem maradva, hanem az előre
bocsátott dolognak mintegy sarkában, nyomában
járva. Nyomban követlek, ott leszek. „Ugyanazon
nyomba mének Bánfi István uramhoz." Levél 1559böl (Szalay Ág. 400. m. 1.). Nyomban hagyott maradék, ám. tüstént, legközelebb következő utódok. Egy
nyomban, szokottabban : egy nyomon járnak.
NYOMBÉL, (nyom-bél) ősz. fn. Vékony bél,
mely a jobb felül levő gyomoruyilásnál kezdődik, s
a hasnak felső táján fekszik. (Intestinum daodenum).
NYOMDA, (nyorn-d-a) fn. tt. nyomdá-t. Müintézct, melyben könyveket, képeket, rajzokat, stb.
arra készített sajátnemü sajtó által, kiszedett betűkről, metszetekről stb. lenyomnak. Könyvnyomda, könyomda, fanyomda.
NYOMDAI, (nyom-da-i) mn. tt. nyomdai-t, tb.
— ak. Nyomdára vonatkozó. Nyomdai költségek.
NYOMDÁK, (nyom-da-ar) fn. tt. nyomdár-t, tb.
—ok. L. NYOMDÁSZ.
NYOMDASEGÉD, (nyomda-segéd) ősz. fn. A
nyomdában egy vagy más ágban működő személy.
NYOMDÁSZ, (nyom-da-asz) fn. tt. nyomdász-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomdával foglalkodó.
Könyomdász. Könyvnyomdász.
NYOMDÁSZAT, (nyom-da-asz-at) fn. tt. nyomdászatot. Nyomtatás mestersége. Könyvnyomdászat.
NYOMDATULAJDONOS, (nyomda-tulajdonos)
ősz. fn. Ki valamely nyomdát saját talajdonaképen
bír.
NYOMDAZSENGE, (nyomda-zsenge) ősz. fn.
A könyvnyomdászat feltalálása után első nyomtatványok közöl való a XVI. század elejéig.
NYOMDÉK, (nyom-d-ék) 1. NYOMDOK.
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NYOMAT, (2), (nyom-at) fn. tt. nyomat-ot,
harm. szr. —a. 1) Nyomás által okozott, alakult valaini; amit nyomtak. Egy nyomat sajt. A sajtó alól
kivett nyomatokat tsinegre akgatni. 2) Különösen azon
alak, forma, kép, mely nyomán következtében az
eredetinek mását ábrázolja. Képnyomatok. 3) Átv.
ért. azon vonások, melyek bizonyos előképre emlékeztetnek. Keleti, éjtfoki népfajok arcznyomata.
NYOMÁT, érd. falu Maros sz.; helyr. Nyomát-ra, —ön, —ról.
NYOMATÁS, (nyom-at-ás) fű. tt. nyomatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valaki
valamit nyomat. V. ö. NYOMAT, miv. 2) Állapot,
midőn valaki vagy valami kfilerőtöl nyomást szenved.
NYOMATÉK, (nyom-at-ék) fn. tt. nyomaték-ot,
barin. szr. —a. 1) Ám. meg-, fel-, lenyomás által
alakúit valami. Különösen hangnyomaték újabb korban helyesen alkalmaztatott az idegen accentus kifejezésére, minthogy a hangsúly elnevezés csak a magas accentusra illik, ellenben nyomaték a mély accentust is magában foglalja; egyébiránt v. ö. HANGNYOMATÉK. 2) Egy vagy több szónak, vagy mondatnak is a beszédben erősebb hangoztatása. Szónoki
nyomatéje. 3) Erkölcsi, szellemi súly, mely valaminek
nagyobb hatást kölcsönöz. Személyes tekintély által
nyomatékot adott szavainak. 4) Anyagi súly, mely ráadásul adatik bizonyos sulymértékhez, szokottabban:
nyomtaték. 5) Sebészi eszköz neve.
NYOMATÉKOS, (nyom-at-ék-os) mn. tt. nyomatékos-t, v. — át, tb. — ok. Nyomatékkal biró, különösen a maga nemében erkölcsi hatással biró ; hatásos, fontos.
NYOMATÉKOSAN, (nyom-at-ék-os-an) ih.
Nyomatékkal, nyomatékot használva.
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NYOMDESZKA, (nyom-deszka) ö»z. fn. A
könyvnyomtatóknál azon deszkák, melyek között a
papirt megnedvesítik, mielőtt sajtóba tennék.
NYOMDOGÁL, (nyom-d-og-ál) gyak. áth. m.
nyomdogdl-t. Gyakran, vagy aprózva, vagy lassacskán nyomdos, szorongat, puhitgat valamit. Ujjak
közi nyomdogálni a viaszt, hogy megpuhuljon.
NYOMDOGÁLÁS, (nyom-d-og-ál-ás) fn. ttnyomdogálás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit
nyomdogálnak.
NYOMDOK, (1), (nyom-d-ok) fn. tt. nyomdokot, harm. szr. —o. 1) A tulajd. értelemben vett nyomásnak, különösen lábnak hátrahagyott jele. A hóban, tárban, homokban menünek nyomdoka. 2) Átv.
ért. bizonyos cselekvésnek, vagy szenvedésnek látszatos, vagy érezhető eredménye. A veretnek nyomdokai most is látszanak rajta. Háború, betegség nyomdokai. 3) Példa, utánzóit tett. Őseinek nyomdokait követi. Régiesen és tájdivatosan : nyomdék. „Kit úgy
mondnak avagy imák, hogy lőtt légyen tizenöt lábnyomdék." Régi magyar Passió (Toldy F. kiadásit.
160. I.). Különbözik tőle a nyom törzs, mely egyszerű értelemmel bír, nyomdok pedig több, vagy hatályosabb nyomot jelent. Alakjára olyan, mint: szurdok, szdndok, hajlok stb., melyek jobbára ily formában is divatoznak : szurdék, szándék, hajlik stb..
NYOMDOK, (2), (nyom-d-ok) áth. m. nyomdoktam, —tál, —ott. Molnár Albertnél ám. nyomdos.
NYOMDOKUL, (nyom-d-ok-ol) áth. m. nyomdokol-t. Nyomdokot követ s az által rá akar jönni
valamire, megtalálni akar valamit, nyomoz. Képzésre
olyan, mint: tzándokol, undokai, tudakol.
NYOMDOS, (nyom-d-os) gyak. áth. m. nyomdos-tam, —tál, —ott, pár. —s. Gyakran, vagy folytatólag nyom valamit. Lábbal, tenyérrel nyomdotni
valamit. Másképen : nyomkod, nyomogat, nyomdogál.
. NYOMDOSÁS, (nyom-d-os-ás) fn. tt. nyomdotdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit lábbal, kézzel, valamely eszközzel stb. nyomdósunk. V. ö. NYOMDOS.
NYOMDOZ, (nyom-d-oz) áth. m. nyomdot-tam,
— tál, —ott. L. NYOMDOS.

NYOMINT, (nyom-in-t) áth. m. nyomint-ott,
htn. — ni v. —ani. Gyöngén nyomft. V. ö. NYOMÍT.
NYOMINTÁS, (nyom-in-t-ás) fn. tt. nyomintás-t,
tb. —ok, harm. ezr. —a. Gyöngébbféle, csekélyebb
erővel eszközlött nyomás. A tár egy nyomintásra
megnyílt.
NYOMÍT, NYOMIT, (nyom-ít) áth. m. nyomtíott, pár. —*, htn. —ni v. —óm. Eszközli, hogy valami nyomás által megmozduljon. Előre, hátra, fül,
le, ki, benyomtíani valamit.

„Az templomnak küszöbét
Gyakorta nyomdozzad."
Régi házassági ének. (Thaly K. gyűjt.)
NYOMDOZÁS, (nyom-d-oz-ás) 1. NYOMDO-

SÁS.

NYOMERÖ, (nyom-erő) ősz. fn. Általán erő,
mely más testet továbbra nyomni, vagy öszveszorífani képes. A természettudósok nyomerb'böl magyarázzák a vizek fölszivárgását. Különösen a kezekben
rejlő erő, melyet bizonyos eszköznek öszvcszorításából szoktak megmérni.
NYOMHELY, (nyom-hely) ősz. fn. Általán
hely, melyen a nyomásnak jele látszik. Különösen a
járókelő állat talpának alakját mutató hely.
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„Czifra bunda válla hegyét nyomítja,
A sallangja lába fejét borítja.''
Pusztai dal.
Módosítva: nyomint, mely alakban némi kicsinyítő
jelentése van. Félre nyomintani a süveget, kalapot.
Gy'óngén nyomintani a húrt, kilincset, sebétzetzkSet.
Ilyenek: tatcint, hajint, ctattint, zuhint, emelint stb.
NYOMÍTÁS, NYOMITÁS, (nyom-ít-ás) fn. tt.
nyomitát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit uyomítnnk.
NYOMJA, falu Baranya m.; helyr. Nyomjá-ra,
— n, —ról.
NYOMKOD, (nyom-kod) gyak. áth. m. nyomkod-tam, —tál, —ott. Gyakran, vagy folytonosan
nyom, szorongat, tapos, keményebben fogdos valamit.
Nyomkodni a dinnyét, a megfakadt sebet, a viaszt.
Ezen és több rokon képzetü igében a kod, kid, köd
nem egyéb, mint a módosított gyakorlati képző ogat,
éget, öget, péld. kapkod kapogat, csapkod csapogat,
köpköd kopöget, csipkéd csipeget, stb.
NYOMKODÁS, (nyom-kod-ás) fn. tt. nyomkodát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Gyakorlatos cselekvés, mely által valamit nyomkodnak, szorongatnak.
V. ö, NYOMKOD.
NYOMMASZT, 1. NYOMASZT. Az m hang
kettőztetésc fölöslegesnek látszik; hanemha vagy
némi hangsúly gyanánt akarnók használni, vagy azt
hinnők, hogy az alakban nyomvaszt szó helyett áll.
NYOMÓ, (nyom-ó) mn. tt. nyomó-t. Minden,
aki, vagy ami, akár tulajdon, akár átv. értelemben
nyom. Vállaltat nyomó teher. KSnyvnyomó készület.
Népeket nyomó zsarnok. Színnyomó bánat, fájdalom,
aggtág. Lélekzetnyomó nehéz levegő. Mint főnév jelent
személyt, ki nyom, vagy eszközt, melylyel nyomnak
valamit. Káposztanyomó , mvstnyomá, peetétnyomó.
V. ö. NYOM, ige.
NYOMÓCZ, (nyom-ócz) fn. tt. nyomóezo-t. L.
NYOMAG.
NYOMOD, (nyom-od) áth. m. nyomod-tam,
—tál, —ott. A székelyeknél valamint a régieknél is
ám. nyomkod. „Igen kegyetlenül egyszersmind reá
omolnak vala, és igen keményen nyomódván megnyomorítják vala." (Régi magyar Passió. Toldy F.
kiadása 88. 1.). „Kit az sok ló mind benyomódott."
Levél 1657-ből (Szalay Ágoston 400 m. 1.). V. ö.
MEGNYOMOD.
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NYOMODÁS, (nyom-od-ás) fű. tt. nyomodás-t,
tb. —ok. 1) Tájdivatosan és régiesen ám. nyomkodás. V. 8. NYOMOD. 2) .Nyomódik' közép igétől
ám. nyomulás.
NYOMÓDÁS, (nyom-ó-d-ás) fa. tt. nyomódá+t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot, midőn
valami belső nyomás által öszveszorúl. V. ö. NYOMÓDIK.
NYOMÓDIK, (nyom-od-ik) k. m. nyomod-tan,
— tál, —ott. L. NYOMOTIK.
NYOMÓDIK, (nyom-6-d-ik) belsz. m. nyomódtam, —tál, —ott. Mintegy saját terhe által öszveszorúl, szűkebbé leszen. Rátkódás által lenyomódik
a ládába rakott teher. Át egymásra rakott ruhadarabok lenyomódnák. A gyümölcs Ssxvenyomódik, megnyomódik, szétnyomódik a kádban, puttonyban. Különbözik tőle a külszenvedő nyomatik. Gyöngyösi Istvánnál eléjön a régies .nyomódik* (= nyomul) értelemben is (talán nyomdahiba): „Nyomódik utánna népe
a passának."
NYOMOGAT, (nyom-og-at) gyak. áth. m. nyomogat-tam, —tál, —ott, pár. nyomogass. Gyakran,
vagy folytonosan nyom, szorongat, különösen lábaival tapos, vagy kezeivel fakgat valamit. Megegyeznek vele a nyomkod, nyomdát szintén gyakorlatos
igék.
NYOMOGATÁS, (nyom-og-at-ás) fn. tt. nyomogatát-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Gyakori, vagy
folytonos nyomás , szorongatás , különösen lábbal
való taposás, vagy kézzel véghez vitt fakgatás. Nyomogatással megpuhüni a viaszt, kifolyatni a sebbb'l az
evet, megfojtani a kis madarat.
NYOMÓGÉP, (nyomó-gép) ősz. fa. Általán
mindenféle sajtó, mclylycl valamit nyomnak, autóinak, különösen a nyomdászok sajtója.
NYOMÓKÁD, (nyomó-kád) ősz. fn. A szüretelök kádja, melyben a szőlőt gyömöszölik, csomoszolják, tapossák; különböztetésül mis kádaktól,
milyenek: fordökád, timárkád.
NYOMÓMÜ, (nyomó-mü) ősz. fa. Általán, mesterséges készület, mely által valamit nyomnak, milyen mindenféle sajtó. Különösen gép, mely a vizet
valamely mederből, medencééből, kútból stb. föl,
vagy tovább hajtja.
NYOMON, (nyom-on) ih. 1) Nyomban, azaz:
legott valami után, el nem maradva, közvetlenül.
Nyomon követni, kisérni valakit. Némely kihágást nyomon ér a büntetés. 2) Akkor, midőn valaki elkövetett valamit; tetten ; hevenyében. A tolvajt, gyilkost
nyomon érték. „Genges (Gyöngyös) mellékiek . . .
hoztak volt lovakat el ... az szegény nép befutott
vala, utánok lénk (levénk), az nyomon inegfogdosajok (fogdosók) és thervényt thénk (tevénk) reájok."
Levél 1559-ből (Szalay Ág. 400. m. 1.).
NYOMOR, (nyom-or) fn. tt. nyomvr-l, tb. —ok,
harm. szr. —a. Átv. értelmű nyomásra vonatkozik,
s jelent szegény, szükséggel küzdő, testi bajokkal
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terhelt állapotot, mások által okozott szenvedést,
mely némi tartós sinlődéssel párosul, péld. a rabozolgák, a bortönben szenvedők nyomora. Szoros értelmi
viszonyban vannak vele származékai: nyomorék,
nyomorog, nyomora, nyomorkodile, nyomorátág, nyomorgót.
NYOMORÉK, (nyom-or-ék) mn. és fa. tt nyomorék-öt, harm. szr. —ja v. —a. 1) Testére nézve
igen hibás, péld. sántabéna, vagy bénult, beteges,
magával jótehetetlen, dologra nem képes. Nyomorét
ember, nyomorék koldus ; nyomorék katona. A háborúból sok nyomorék tér háta. Vénus nyomorékja. 2)
Anyagi szükségekkel küzdő, szűkölködő, ébvette szegény. Ország világ nyomorékai. Sterencse nyomorékja.
3) Poszáta nevű kis madárfaj, mely más madarak
fiait magáéi helyett fölneveli.

NYOMORG, 1. NYOMOROG.
NYOMORGÁS, (nyom-or-og-ás) fa. tt. nyomorgás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot,
midőn valaki nyomorog; nevezetesen testi bajokkal,
betegségekkel, kínzásokkal küzködés ; szükölködés,
tengődve, sínlődve való élés. V. ö. NYOMOROG.
NYOMORGAT, (nyom-or-g-at) gyak. áth. mnyomorgat-tam, —tál, —ott, pár. nyomorgats. Nyomorogni kényszerít, folytonosan gyötör, kinoz, sxenvedtet, sínlődtet valakit Erőt munkával, koplalással,
veréssel nyomorgatni a rabstolgákat, foglyokat. Az ellenség nyomorgatja a megszállott orstág népeit. Ne
nyomorgóid a stegényt. Némely orvos nem gyógyítja,
hanem csak nyomorgatja a beteget. V. ö. NYOMOROG.
NYOMORGATÁS, (nyom-or-og-at-ás) fa, tt
nyomorgatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés , mely által valaki nyomorgat, azaz: gyötör,
szenvedtct, kíulódtat, sínlődtet, szűkölködtél stb. valakit. 2) Az ily cselekvés által eszköxlötl nyomoraság, szenvedés, kínlódás, sínlődés. V. ö. NYOMORGAT.
NYOMORGÓ, (nyom-or-og-ó) mn. tt. nyomorgó t. Testi bajokkal, anyagi szükségekkel küzködő,
s mtattok erejében fogyatkozó. Éken, atomján, meztelenül, kemény fagyban nyomorgó koldusok. Sticteien
úr alatt nyomorgó rabstolgák. V. ö. NYOMOROG.
NYOMORÍT, NYOMORÍT, (nyom-or-ít) áth. m.
nyomorfá-ott, pár. —*, htn. —ni v. —ani. Nyomorává, nyomorékká tesz; nevezetesen: gyötör, kínoz,
tartósan szenvedtél, testileg, lelkileg szorongatott
állapotba helyez. Igekötőkkel: megnyomorít, eltiyomorít. V. ö. NYOMORÚ, NYOMORÉK.
NYOMORÍTÁS, NYOMORITÁS, (nyom-or-ítás) fn. tt. nyomortíás-t, tb. —öt, tana. szr. —a.
Nyomorűvá, nyomorékká tevés. V. ö. NYOMORÍT.
NYOMORKODÁS, (nyom-or-kod-ás) fa. tt
nyomorkodás-t, tb. —ok, harm. szr. — o. Nyomorgó
állapot; folytonos szenvedéssel, szükséggel való küzdés. „Ez ő bódogságus szolgájának lelkét kilembkilerab nyomorkodásnak és mukának (munkának)
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utánnu az erek nyugodalomra híva." Carthansi névtelen. V. 6. NYOMOROG.
NYOMORKODIK, (nyom-or-kod-ik) k. m. nyomorkod-tam, —tál, —ott. Folytonos nyomorgó állapotban szenved, sínlődik, szűkölködik ; nevezetesen :
betegeskedik, nyavalyog.
NYOMORODÁS, (nyom-or-od-ás) fn.'tt. nyomorodás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valami nyomorodik. L. NYOMORODIK.
NYOMORGÓIK, (nyora-or-od-ik) k. ín. nyomorod-íam, —tál, —ott. Nyomora állapotba megyén
által, nyomorúvá alakúi, változik. Különbözik tőle
nyomorog és nyomorkodik, mert ezek az állapot folytatását jelentik, amaz pedig a nyomorú állapotnak
kezdetét és fejlődését fejezi ki. Ily viszony van a
szomorog és szomorodik, fanyaloy és fanyalodik, kesereg és keseredik s több mások között.
NYOMOROG, (nyom-or-og) gyak. önh. m. uyomorog-tam, —tál, v. nyomory-ottam, —ottál, —ott,
htn. —ni, v. nyomorgni, v. nyomorgani. Folytonos
uyomorű állapotban szenved, péld. betegeskedik, sínlödik, szűkölködik, hideget, éhet, gyötrelmeket tűrve
testének, lelkének ereje fogyatkozik. Hideg szobában,
rongyosán, éhen, betegen nyomorogni. Szigorú börtönben nyomorogni.
NYOMOROSZIK, (nyom-or-osz-ik) k. A jelenen kívül a többi időket ,nyomorodik' időtől kölcsönzi, mint számos —otzik, —eszik, —Sseik, —úszik
stb. vógzetü igékben is az st, d-vel cseréltetik fel
miut betegéttik, nyomakoszik stb. Jelentése is ugyanaz ami .nyomorodik' igéé. „Mert ha hol (= valahol)
cn megfogyatkozom az én tisztességemben, ott az the
k(egyelmed) gyermeke is inegnyomoroszik.u Levél
1547-ből (Szalay Ág. 400. m. L).
NYOMORTÁRS, (nyomor-társ) ősz. fn. A nyomorban levőnek szintén nyomorú részese, ki valakivel együtt nyomorog, szenved, szűkölködik, éhezik,
fázik stb. A rabok, foglyok, koldusok egymásnak nyomortársai.
NYOMORÚ, NYOMORÚ, (nyom-or-ú) mn. tt.
>tyomorú-t, tb. —k, v. —ok. Testi bajokkal, szenvedésekkel küzdő, nagy szükséget szenvedő, magával
jó tehet len, nyavalyás, mások által elnyomott. Nyomorú koldus, sántabéna, nyavalyatiírös ember, rabsfolga. Átv. ért. a maga nemében hitvány, alávaló,
silány, megvetni való. Használtatik különösen ócsárló
értelemben. Ily nyomorú ember még hrtvenkedni mer.
Te nyomorú szolgalélek. E nyomorú munkaért ki látta
annyit kérni f Add meg neki azt a nyomorú St forintot. „De mi olyan nyomoní férgek vagyunk, hogy
semmit jól el nem végezhetünk, hogy hacsak az ógbífl segítséget nem veszünk." Mikes Kelemen.
E szép hangzatu és képzésű szóhoz hasonlók :
domború, szomorú, szigorú, motioní, a vékony haugu
keserű, s némely mások, melyek számát nyelvhasonlat szerént az orodik, orodik, képzőjü igékből szaporíthatni, péld. dudorú, csttcsorú, undora stb.
AKAD. HAOT MÓTAB IV. »ÖT.
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NYOMORÚAN, (nvom-or-ri-an) ih. Nyomorú
módon ; folytonosan és sokat szenvedve, szűkölködve ; betegen, ében, szomján. Nyomorúan élni, tengődni. V. ö. NYOMORÚ.
XYOMÓRÚD, (nyoinó-rúd) ősz. fű. Rüd, melylyel a magasra rakott, kivált széna-sxalmaféle terbet
a szekérre hosszában téve, s elül-hátul leszorítva
megerősítik, hogy vitel közben el uc hulladozzon. Magát a cselekvényt pedig rudalas-uní hívják. Népies
nyelvben, és közmondásokban a vastagság jelképe
gyanánt használják, péld. midőn a czigányról mesélik, hogy veszedelem alkalmával oly vastag viaszgyertyát ígért az Istennek, mint a nyomórúd.
NYOMORUL, (nyom-or-úl) önb. m. nyomorúl-t.
Mint ige önállóan nem divatos, hanem csak mint
törzs ,nyomoriilt' származékban.
NYOMORULT, (nyom-or-ul-t) mn. és fn. tt.
nyomorult-at, hann. szr. —ja. Nyomorává lett, s mint
olyan folytonosan szenvedő. Törzsöké a divatban
nem levő, de nyelvhasonlat szerént helyes nyomorul;
s értelme ugyanaz, mi a nyomorú melléknévé, ámbár
szabatosan véve a dolgot, ,uyomorú' egyszerűen állapotot jelent, .nyomorult' pedig magában rejti a
nyomorúvá léteit is. Átv. ért. és megvető, ócsárló
kifejezésül használva ám. alávaló, becsteleu, erkölcsileg, szellemileg szegény. Nyomorult irkász. Nyomorult át, kinek nem elég, a mije vagyon. (Km.).
„Nincs nyomorultabb teremtés a világon oly embernél, ki egy magasabb lény őrködő hatalmát elismerni
nem akarja, vagy hinni nem képes." B. Eötvös József.
NYOMORULTAN, (nyom-or-nl-t-an) ih. Nyomoralt módon; szegényül, szűkölködve, éhen, szomján, hideget szenvedve, sínlődve stb. Csekély fizetéséből csak nyomorultan élhet meg. Nagy nyomorultan kihúzták a telet. V. ö. NYOMORULT.
NYOMORULTSÁG, (nyom-or-ul-t-ság) fii. tt.
tiyomorultság-ot, barm. szr. —a. Nyomoralt állapot
vagy tulajdonság; szegénység; sokat nélkülöző
szükség.
NYOMORULTUL, (nyoin-or-ul-t-ul) ih. Nyomorult módon, nyomorúltan; szegénységgel, szükséggel küzdve. Átv. ért. és ócsárolva, gyalázva, ám. alávaló módon, csúfosan. Nyomorultul viselte magát az
ütközet idején.
NYOMORÚN, 1. NYOMORÚAN.
NYOMORÚSÁG, NYOMORUSÁG, (nyom-or-úság) fn. tt. nyomorutág-ot, harm. szr. —a. Testet,
lelket leverő, erejéből kivetkeztető állapot, melyet
különösen a szcgényság, szükölködés, betegségek, s
folytonos szenvedések, nélkülözések idéznek elé.
Nyomorusáyban élni, sinlodni, tengSdni. A koldusnak,
» betegeskedő embernek, a rabszolgának élete nyomoruság. A háború után csak nyomoruságot látni. A nyomoruság mindig más nyomorusággal pároiúl, vagy a
nyomoruságot más nyomoruság szokta követni. (Km.).
Nagy mester a nyomoruság. (Km.). Megtanít a nyomoruság imádkozni. (Km.). A katonaság czifra nyomoruság. (Km.).
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NYOMORÚSÁGOS,NYOMORUSÁGOS,(nyomor-ú-ság-os) mn. tt. nyomorúságos-1, v. —át, tb. —ok.
Ami teli van nyomorusággal, igen nyomora. Nagyító
értelme van. Már csak egyszer vége lenne e nyomorutdgot állapotnak. Átv. ócsárló jelentéssel, igen hitvány, nagyon alivaló.
NYOMORÚSÁGOSÁN, (nyom-or-ú-ság-os-an)
ib. Nyomorúságos állapotban; nyomorúságos módon.
NYOMÓS, (nyom-os) mn. tt nyomói-1, v. — át,
tb. —ok. 1) Amin nyomok, nevezetesen lábnyomok
látszanak. Nyomot hó. 2) Átv. minek erkölcsi nyoma
van, fontos, különös erejű, hatású, nevezetes. Nyomós dolgokról érteketni. Nyomot ellenvetések, éttrevételek, kifogótok. Némelyek ezen második jelentésben
nyomós-naí ejtik.
NYOMÓS, (nyom-ó-os) 1. NYOMÓS. 2).
NYOMOSÁN, (nyom-os-an) ih. Átv. fontosán,
hathatósan, különös eró'adással. Nyomatán ériekesni
valamiről. Nyomatán ejteni ki valamely ttot.
NYOMÓSÉ, (nyom-os-b) hasonlító foka ,nyomos' melléknévnek, tárgyeset: —át.
NYOMOSBÍT, (nyom-os-b-ít) 1. NYOMOSÍT.
NYOMOSÍT, NYOMOSÍT, (nyom-os-ít) áth. m.
nyomotit-ott, pár. —«, htn. —ni, v. —ani. Nyomóssá, azaz fontossá tesz, bizonyos szellemi, vagy erkölcsi súlyt kölcsönöz valaminek. Különösen valamely szóbangot vagy szótagot, vagy mondatot sulylyal ejt ki.
NYOMOSÍTÁS, NYOMOSITÁS, (nyom-os-ítás) fn. tt. nyomotitát-t, tb. —ok, bárra. szr. —a.
Cselekvés, mely által nyomóssá, fontossá tétetik valami. Különösen a szóhangok, szók hatályosabb kimondása, kiejtése, sulyoztatása.

tett személyt, vagy dolgot megtaláljon, mind azon
helyeket bejárja, melyeken azt lappangni véli, tehát
mintegy nyomában jár. A tolvajokat, elvesttett barmokat nyomatni. Kinyomozni a tsiványok barlangját.
Átv. elrejtett igazságot, ismereteket kifürkészni iparkodik. Őseink eredetét, régi lakhelyeit nyomotni. Stókat nyomatni, azaz: eredetöket, s alapértelmeiket
kutatni, elemezni. Kinyomotni a titkot.
NYOMOZÁS, (nyom-oz-ás) fn. tt nyomo»dt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Valakinek v. valaminek
nyomában járás, hogy rá akadjunk. 2) Átv. bizonyos
igazságnak, ismeretnek, titoknak, törvényszegésnek
vizsgálása, keresése, kutatása. V. ö. NYOMOZ.
NYOMOZÁSI, (nyom-oz-ás-i) mn. tt. nyomotáti-t, tb. — ok. Nyomozást illető, nyomozásra vonatkozó, nyomozáson alapuló. Nyomotási eljárót, t. i.
ecen büntető eljárásban a biró (nyomozó) valamely
törvényszegés nyomait és bizonyítékait hivatalból
kipuhatolni, valamint a gyanús személy vallomását
is kivenni, egyszersmind a terhelő és enyhítő körülményeket is kikutatni törekszik. Ezen elven alapuló
eljárás öszves szabályait aztán nyomozási rendsternek nevezik.
NYOMOZAT, (nyom-oz-at) fn. tt nyomotaí-of>
harm. szr. —a. A nyomozásnak eredménye, végrehajtott nyomozás. A bírói nyomataiból kitűnt, hogy S
bUníelen. Történeti nyomatotok a magyarok eredetéről.
NYOMOZATLAN, (nyom-oz-atlan) mn. tt. nyomotatian-t, tb. —ok. Amit nem nyomoztak, nem fürkésztek; ami még köztudomásra hozva, földerítve
nincsen. A népek történetiben még sok nyomotailan
esemény van. Határozóként ám. nyomozat nélkül,
nyomozatlauul. V. ö. NYOMOZ.
NYOMOZGAT, (nyom-oi-gat) gyak. áth. m.
nyomotgat-lam, —tál, —ott, pár. nyomotgast. Gyakran, vagy folyvást nyomoz valakit, vagy valamit. Át
erdőkben bujdosó tolvajokat nyomotgatni. A bűntett
resteseit nyomotgatni. A szók eredetét'a nyelv történetéből nyomozgatni
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NYOMOSSÁG, (nyom-os-ság) fn. tt. nyomottdg-ot, harm. szr. —a. Átv. tulajdonság, melynél
fogva valami fontos, hatályos, a maga nemében nagyobb erővel biró. E tárgynak nyomosságát tagadni
nem lehet.
NYOMÓSULY, (nyomó-súly) ősz. fn. Súly,
mely valamit lenyom, vagy odább tol, taszít.
NYOMOTIK, (nyorn-ot-ik) k. m. nyomot-tam,
— tál, —ott. Régi szó, körülbelül ám. a mai nyomul.
„Maxentius császár kinyoinoték az vidékre valami
dolgáért." Katalin prózai legendája. „Azt látván az
császárné asszon, azonnal Maxentius császár elében
nyomotok." Ugyanott. „Szent István király nyomoték erdeli vajda ellen." Carthausi névtelen. „És leányival el ura eleiben nyomoték." Ugyanott. Néha:
nyomódik. „Mert Jézus elnyomodott (Kálóinál: eltért) vala az sokasság kezzöl, kik ott valáuak."
Báthory László Bibliája. És ez a helyesebb alak, részint, mert van nyomod törzs, amidőn nyomot törzset
nem ismerünk, részint mert általában a d hang alkotja nyelvünkben az önhatást, illetőleg a belszenvedést, a t pedig az áthatást, illetőleg külszenvedést.
NYOMOZ, (nyom-oz) áth. m. nyomot-tam, —tál,
-*-ott, pár. -«. Hogy valamely eltűnt, elbújt, elrej-
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NYOMOZGATÁS, (nyom-oz-gat-ás) fn. tt nyomotgatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy
folytonos nyomozás; kntatgatás, vizsgálgatás.
NYOMOZÓ, (nyom oz-ó) fn. és mn. tt rfyomotó-t. Aki vagy ami nyomoz; öszvetételekben, amiben
vagy ami által nyomozás történik. Nyomató küldöttség. Nyomató biró. Nyomozó rendszer. Nyomató safib.
V. ö. NYOMOZÁSI.
NYOMOZÓDÁS, (nyom-oz-ó-d-ás) fn. tt nyomozódat-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Fáradozás, tnunkálódás valami hol- és mibenlétének fürkésaésébea.
NYOMOZÓDIK, (nyom-oz-ó-d-ik) belsz. m. nyomotód-tam, —tál, —olt. Valaminek nyomát, hollétét
mibenlétét keresve, fürkészve munkálódik, fáradoz.
NYOMOZÓLEVÉL, (nyomozó-levél) ősz. fn.
Helyről helyre küldött levél valamely hatóságtól,
mely bizonyos megszökött, eltűnt bujdokló személy-
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nek leírását közli, egyszersmind az illetőket felszóNYOMTATÁSBÉR, (nyomtatás-bér) ősz. fn.
lítja, hogy azon személyt letartóztassák, vagy a ki- Bér, melyet valaki a nyomtatásért fizet, péld. a sajtó
tűzött helyre szállítsák.
J alól kijött könyvekért, képekért, rajzokért; továbbá
NYOMOZÓSZÉK, (nyomozó-szék) ősz. fa. Bün- l a gabonanyomtatóknak járó bér.
tető törvényszék, melynek eljárása a nyomozási rend- |
NYOMTATÁSHIBA, (nyomtatás-hiba) ősz. fn.
szeren alapszik. V. ö. NYOMOZÁSI.
i A nyomdai szedő által elkövetett hiba, midőn az ilNYOMÓZSÁK, (nyomó zsák) ősz. fn. Zsák, '1, lető betű, vagy szó, vagy jegy helyett mást szed, és
melyben különösen a szőlőfürtöket tapossák, hogy a bocsát sajtó alá.
must kifolyjon belőle.
!
NYOMTATATLAN^, (nyom-tat-atlan) mn. tt.
NYOMSZÍV ÁCS, (nyom-szivacs) ősz. fa. A nyomtatatlan t, tb. —ok. 1) Ami nyomdai sajtó alá
könyvnyomtatók szivacsféle, festékes eszköze, mely- még nem jött; kéziratban levő. Nyomtatatlan kSlte• menyek. 2) Minek szemeit, magvait nyomtató barmok
lyel a sajtó alá menő betütáblát festékelik. NYOMTALAN, (nyom-ta-lan) ran. tt. nyomta- l által ki nem tiportatták. Nyomtatatlan bútaasztag. 3)
lan-t, tb. —ok. 1) Ami nyom nélkül eltűnt, ami nem • Határozóként ám. nyomtatatlanul, nyomtatatlan ál;lapotban.
hagyott nyomot maga után. 2) Amin semmi nyom
NYOMTATATLANUL, (nyom-tat-atlan-ul) ih.
nem látszik. Hol nyomtalan a hó fölstine, arra nem i
i
Nyomtatatlan
állapotban. Nyomtatatlanul heverő kétmegy a vadán. E tár nyomtalan, még tenki sem ment
i iratok.
rajta. 3) Átv. minek semmi jele sem látszik, hogy
NYOMTATÉK, (nyom-tat-ék) fa. tt. nyomíatéklétezett, vagy működött volna. Nyomtalan kénye életű i
í öt, harm. szr. —a, v. —ja. A súly mértékben, küember. 4) Határozóként ám. nyom nélkül, nyomtalönösen a hiisárusoknál kis darab, holmi czókmók,
lanul.
NYOMTALANUL, (nyom-talan-ul) ih. Nyom vagy csontocska, melyet a derékkonczhoz tesznek,
nélkül, létének, vagy működésének semmi jelét nem hogy a kellő mértéket megüsse. Kenessey Albertnél
a hajózásnál ám. az idegen Hallost, t. i. föld, kavics,
hagyva maga után. Némely régi népek nyomtalanul
vas és egyéb, magukban nem nagy tért foglaló s a
eltűntek.
hajót kevesebbé rontó súlyos testek, melyeket a hajó
NYOMTAT, (nyom-tat) áth. m. nyomtat-tam, fenekére azért raknak, hogy a súlypontot lejebb szál—tál, —ott, pár. nyomtass. 1) Széles ért. nyomó lítván, a hajó könnyebben megtarthassa egyensúlyát
eszköz által leszorít valamit. Búddal lenyomtatni a | s kemény és biztos állást nyerjen.
tténát, kővel a hordóbeli káposztát, sajtóval a túrót.
NYOMTATGAT, (nyom-tat-gat) gyak. áth. m.
2) Különösen: betűket, rajzokat, képeket stb. saját- |
nyomlatgat-tam, —tál, —olt. Egyetmást, vagy folynemű sajtó által bizonyos lapra lemásol. Könyvet,
tonosan nyomtat.
képeket nyomtatni. KSmetstetröl lenyomtatni valamit.
NYOMTATMÁNY, (nyom-tat-mány) 1. NYOM3) Qabonát vagy veteményt szérűre ágyazva, lóval
TATVÁNY.
vagy más barommal tiportat, hogy szeme kihulljon.
NYOMTATÓ, (nyom-tat-ó) mn. és fa. tt. nyomA butát, árpát, zabot, kelést nyomtassátok el, a xsupptat
ó-1.
1) Ki sajtó által könyveket, képeket, rajzokat
nak való rőttől pedig csépeljétek. 4) A régiebbeknél
stb.
másol,
kiad. 2) Ki a gabona- és veteménymagoeléfordul önhatólag ,nyomnl' értelemben is (talán
kat lovak vagy más barmok által kitiportatja; külömint .vágtat,' .törtet'). „Amint ím hallom most is,
nösen e végre fogadott részes munkások, kik saját
hogy Bakos uram elébb elébb nyomtat és a bányák
felé igyekezik." Gr. Eszterházy Miklós Rákóczi barmaikkal dolgoznak, s kiknek segédtársait villásoknak nevezik. SttírUjén hat bokor nyomtató dolgoGyörgyhöz 1644-ből.
tik. Nyomtató ló, melylyel nyomtatnak. Nyomtató
lónak nem kötik be a snáját. (Km.).
„Mikoron Ujhelyben lovon el- béjuta,
Ujhely piaczára szépen bényomtata."
NYOMTATÓFESTÉK, (nyomtató-festék) ősz.
fa. Festék, melyet a könyv-, réz- és kőnyomdászok
Ilosvai Péter a XVI. századból.
használnak.
NYOMTATÓINTÉZET, (nyomtató-intézet) ősz.
„Nem sok idő miUva a leány eljuta;
fn. Müiutézet, melyben könyveket, képeket, rajzokat
Ki páva módjára ajtón bényomtata."
stb. nyomtatnak, s az ide tartozó készületekkel fogArgirus históriája a XVI. századból
lalkodnak.
(Oörgei Alberttől).
NYOMTATÓMÜHELY, (nyomtató-műhely) ősz.
NYOMTATÁS, (nyom-tat-ás) fa. tt. nyomtatás-t, fa. Nyomtatóintézethez tartozó műhely, melyben kütb. —ok, hann. szr. —a.' Széles ért. valamely test- lönösen a kiszedett betűket, vagy rézbe, aczélba,
nek nyomó eszköz általi leszorítása. Különösen köny- kőbe, f&bn metszett rajzokat, képeket stb. sajtó által
vek, képek, rajzok másolása sajtó által. Továbbá : lemásolják.
NYOMTATÓPAPÍR, v. - PAPIROS, (nyommezőgazdasági munka, midőn a szemes gabona- vagy
tató-papír, v. —papiros) ősz. fn. Euyvetleu, vagy
veteményszárakat nyomtatják. V. ö. NYOMTAT.
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aránylag kevés enyvü papiros, melyet nyomtatásra
használnak, különböztetésiil az irópapirostól.
NYOMTATVÁNY, (nyom-tat-vány) fa. tt.
nyomtatvány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomtatott
példány. Könyo-, réz-, aczél-, kő-, fanynmtatvány.
Próbanyomtatvány.
NYOMUL, NYOMUL, (uyoin-iíl) önh. m. nyomúl-t. l) Nyomás következtében ide v. oda mozdul. A
csizma sarka félre nyomul. 2) Nyomról nyomra lépve
tovább halad. Klórt-, hátra-, visszafeU-, ki-, benyomulni. Különösen : nagyobb erővel, némi nehézséggel
küzdve, magamagát előre tolva, nyomva megyén. Alnyomvlni a tolongó sokaság között. Benyomulni a várba. No most, nyomuljunk neki! A régieknél másképen : nyomódik, nyomotik sőt nyomtat is.
NYOMULÁS, NYOMULÁS, (nyora-úl-ás) fn. tt.
nyomnlás-t, tb. —ok. Erőködési állapot, midőn valami, vagy valaki nyomai. Félre-, flóré.-, hátra-, ki-, le-,
felnyomulás. V. ö. NYOMUL.
NYOMVAD, (nyom-v-ad) önh. m. nyamvadtam, —tál, —t, v. —ott. Nyomás alatt meghajlik,
meggörbed, szenved, alászáll, őszveszorúl. Katalin
verses legendájában mtgnyomvad ám. meggyüzetik :
„Esmerék hogy nincs embertől,
De az hatalmas Istentől,
Hogy ők így mcgnyomvadának.
Hogy egy szót se szólhassanak."
Alakra olyan mint sorvad, posvad, hervad.
NYOMVADÁS, (nyom-v-ad-ás) fn. tt. nyomvadás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomás alatt meggörbcdés, szenvedés.
NYOMVADT, (nyom-v-ad-t) mn. tt. nyomvndtaí. Nyomás által meghajlott, meggörbedt, öszvcszorított Nyamvadt vállai roskadoznak a teher alatt.
NYOMVADTAN, (nyom-v-ad-t-an) ih. Nyomvadt állapotban.
NYOMVÁNY, (nyom-vány) fn. tt. nyomvány-t,
tb. —ói. L. NYOMASZ.
NYOMVASZT, (nyom-v-aaz-t) áth. m. nyomvaszt-ott, pár. nyomvassst, htn. —ni, v. —anl. Bizonyos teher, snly, nehézség nyomása által szorongat,
aguk állapotba helyez valakit. V. ö. NYOMASZT.
NYOMVASZTÁS, (nyom-v-asz-t-ás) fn. tt.
nyomvasztds-t, tb. -- ok, harm. szr. —a. Cnelakvé*,
midőn valaki nyoinvaszt.
NYOSZOLA, v. NYOSZOLYA, (nyos/.-ol-a) fn.
tt. nyostolyá-l. Széles ért. lábakon álló készület, melyen elnynjtózva fekünni, pihenni, nyugonni, ál unni
lehet. Ezt fejezi ki a Molniir A. é« Pápai Páriz értelmezése szerént a latin grabatw, xponda, éti hellénlatin diné. Ez értelemben ide tartozik a pamlap. lésza, katonaágy. Közönségesen az ágy szóval cgyértelmüleg használtatik, de, ligy látszik, az ágy különösen alvásra rendelt, és saját rnhancmiiekke), ú. m.
párnával, van kossal, dunnával ellátott készület; régiesen álgy, mi azt gyaníttatja, hogy gyöke ál vagy

\

ál azonos az álom vagy alstik szó gyökével. Ellenben a nyoszolya gyöke rokonnak látszik, a nyitgfiik.
nyújt, nyúlik, nyújtózkodik, igék gyökével. Ezen szó
eredeti alakban nyostoló, mint némely tájakon divatozik H képzési hasonlóságban vannak vele: morsola,
pofsola, pongyola (bongyola), motéla, gomola. esígnla,
knrrsiihi, fuvola, bvgola, fsarostla, ge.rebU, mereglt,
esákla, melyek mindannyian elavult igetörzsökökböl
származott részesülők módosított véghangzóval, mattoló, pocsoló, pongyola, motoló stb. helyett, melyek közöl
némelyekben a uyelvszokás az l hangot meglágyította;
mint mofsolya, gtreblye, rsáklya. E szerént nyoszolya
ám. nyugolya vagy nyuszolya, melyben az se képző
megfelel a g gyakorlatos képzőnek s e kettő néha
föl is cseréltetik, péld. ha öszvehasonlítjnk ezen igéket. : tömöttül fiimOget. vonszol vonogat, notzol nógat,
azt veszszük észre, hogy mind gvakorlatosak, s ezen
értelmök a g és sz hangokban rejlik ; így lett a nya
gyökből nyuszol, és nyűgöt v. nyugat ige, s ennélfogva
nyuszoló, ám. nyugotó t. i. készület vagy bútor. V. ö.
NYŰGÖT, ige. Más vélemény szerént a nyoscolya
szoros ért. annyi volna, mint noszülö, vastag hangon:
náttoló, azaz: házasok ágya; s ez értelemben szoros
viszonyban áll a nász, nyoszolyóa-sszony és nyoszolyóleány, székclyesen nyllszüasszony, ny&stüleány, s NagyBánya vidékén nyiutóleány szókkal.
NYOSZOLO-.v. NYOSZOLYÓ, (nyosz-ol-ó) tn.
tt. nyusznló-t. Balaton mellékén ám szalmából fonott
ágy, lésza; de egyebütt, önállólag nem igen. hanem
csak a következő öszvetételekben használják; s kétségtelenül azonos ,nyoszolya' szóval.
NYOSZOLÓ-, vagy NYOSZOLYÓAS8ZONY,
(nyoszoló-asszony,) ősz. fn. A menyasszony körül szolgálatot tevő nő; különösen ki népies szokás szerént
a menyasH/.onyi uyoszolyát elkészíti, a menyasszonyt
lefekteti, s elhalás után a fej kötőt fejére köti. Nélmtt:
örtimanya; :\ székelyeknél: nyflszii- (nöszü, uászu)
anszony. V. ö. NYOSZOLYA.
NYOSZOLÓ-. v. NYOSZOLYÓLEÁXY, (nyo
szóló-leány) ősz. fű. A menyasszony meghitt barátja,
s bátorítója, ki öt az oltárhoz kíséri s mindig mellette van, mint a vi'ifél a vőlegény mellett, ki a uy<v
szolyóasszonynyal a házastársak ágyát is elrendezi.
Nyltravölgyében még e század elején szokásban volt.
hogy a nyogzolyóassznny és leányok a menyasszony
ágyát elfoglalták s gnzsalyra ülve fontak és nem adták oda mindaddig, mig le nem itatták, vagy valamely ajándékkal meg nem vesztegették őket. Mátyásföldi kiejtéssel nyotsorúleány. A székelyeknél: nySaS
(nöszü, nászú) leány, dnnántnliasan a németből for.lítva: koszorúleány. V. ö. NYOSZOLYA.
NYŐ, (1), tájdivatos kiejtés NŐ, önh. ige helyett ; 1. ezt.
NYŐ, (2). áth. ige; 1. NYU, áth.
NYOF, orron kinyomuló, értelmetlen hang,
melyből nyliffen, nyöftig származnak, s rokon a nyff,
nyif, nyaf hangokkal.
NYŐFFEN, (nyöf-ü-en, nyöf-v-en) önh. m
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nyöffen-t. Nyöf hangot ad; orrhaugon mond ki valamit.
NYÖFFENÉS, (nyöf-ü-en-és, nyöf-v-en-és) fn.
tt nyöffenés-t, tb. — ék. Nyöf hangon szólás ; orrhang
ejtése.
NYÖFÖG, (nyöf-ög) gyak. önh. m. nyöfög-tem,
— tél, —ö'l. Értelmetlen orrhangou beszél valamit.
Mondják különösen a sirva, pityeregve beszélő gyermekről, vagy tutyimutyi emberről. Rokonai: nyefeg,
NYÓFÖGÉS, (nyöf-ög-és) fn. tt. nyöfögés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Értelmetlen orrliangon való
szólás, nyögés, tutyinogás. Változatai: nye/e.gét, nyifogás, nyafogás.
NYÖG, (nyö-g) önh. m. nyöj-tem, —tél, — ott.
Nehéz nyomás miatt, mely különösen a tüdőre sulyosodik, vagy fájdalomból erőtetett nyö-nyö-fcle hangot
nyom ki. Alig nyűg a nagy teher alatt. Nyög, midőn
stükségét végei. Kagy nyögve fölemelte a zsákot. Ky'óg
a beteg ember, barom. Kinyögte magát. Átv. ért. valamit elnyögni ám. bizonyos bajt eltűrni, elszenvedni,
vagyis nyögésen kivül egyebet nem tenni. Törökül:
oghun-mak ám. nyög-ni. Sajátsága ezen igének, hogy
a gyakorlatos g képző előtt a gyökbangzóját nem
nyújtja meg, mint más hasonló igék, pl. bég, búg,
bog, súg, zúg, melyek közül azonban a két utolsó
szintén megrövidül, midőn h középképzőt vesznek föl :
euhog suhan, zuhog zuhan.
NYÖGDÉCSÉL, (nyö-g-d-écs-él) gyak. önh. m.
nyögdécsél-t. Fájdalomból, de gyöngébben és folytonosan, vagy gyakran nyög. Különösen mondják a
nemi ösztön miatt epedő galambnemii madarakról, s
átv. értelemben a szerelmesekről. Nyögdéeselvek a
galambok, gilicsék. Rokon hozzá a turbékol, mely
azonban inkább a szerelmi ösztönnek heves, pajkos
nyilatkozatára, mint fájdalmas szenvedésre mutat. A
középképző écs eredetileg a kicsinyezö ics, miért máskép : nyögdicsel, mint: hangietái, karimái.
NYÖGDÉCSÉLÉS, (nyö-g d-écs-él-és) fn. tt,
nyögdéesélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Fájdalmas,
de gyöngébb nyögés.
NYÖGDEL, (nyö-g-d-el) gyak. önh. m. nyögdél-1. Fájdalmasan és folytonosan nyög. Nőm annyira lágyított kifejezés, mint a nyögdérsel.
NYÖGDELÉS, (nyö-g-d-el-és) fn. tt. nyögdelés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Fájdalmas nyögés.
NYÖGDÖGEL, NYÖGDÖGÉL, (nyög-d-ög-el)
gyak. önh. m. nyögdögel-t. A ,nyög' igének kettőztetett kicsinyítöje, a gyöngédség és ellágyulás mellékfogalmával. Alakjára olyan mint: sirdogal, nevet degel,, álldogál, Üldögél, mendegel stb.
NYÖGDÖGELÉS, (nyög-d-ög-el-és) fn. tt.
nyögdögelés-t, tb. —ék, harm. szr. —f. Ellágyult
nyögés.
NYÖGEL, (nyög-el) I. NYÖGDEL.
NYÖGÉR, fáink Vas és Veszprém m.; hclyr.
Nyügfr-re, —én, —röl.
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NYÖGÉS, (nyö-g-és) fn. tt. nyögét-t, tb. — ék,
harm. szr. —e,. Fájdalomból, vagy eröködés, illetőleg
lélekzetszorulás miatt nehezen kinyomuló nyö-féle
hangzás. Beteg ember nyögése. Szorulásban szenvedőnek nyögése. Kövér, teher alatt meggörbedő ember nyögése. Kínos nyögését a mellékszobába hallani. JVVm
akaránnak nyögés a vége. (Km.).
„Oh hát nincsen senki, aki' nyögésemet
Hallaná, s enyhítni akarná ügyemet!"
Ányos.
NYOK, erőtetve kinyomuló torokhang, melyből
nyökög, nyökörög, nyökörgés, nyökken erednek. Legközelebb rokonai mind hangra, mind alapértelemre:
a nyög ige, továbbá nyék, nyik hangzók.

NYÖKKEN, 1. NYEKKEN.
NYÖKÖG, NYÖKÖRÖG, NYÖKÖRGÉS, lásd
NYEREG, NYEKEREG, NYEKERGÉS.
NYÖKÖGTET, (nyök-ög-tet), 1. NYERGET.
NYÖL, 1) L. NÖL, 2) A palóczoknál ám. nyíl
ige, pl. elnyúlni a csizmát; kendert nySlni. (Szeder
Fábián).
NYÖRSZÖG, Gyarmathy S. szerént a székelyeknél a kis gyermekről mondják, midőn fölébred ;
talán hangáttétellel egy a nyöszörög szóval.
NYÖSS, NYÖSSEN, tájdivatosan ám. nyers,
nyersen.
NYÖSTÉNY, NYÖSTÉN, tájdivatos; 1. NŐSTÉNY.
NYÖSTÉNYSZER, (nőstény-szer) ősz. fn. Tájdivatosan ám. asszony! nép, fehér nép.
NYÖSZ, nyögve kinyomuló torokhang, mely
leginkább a disznónak hörögő, röfögő hangjához hasonlít, kivált midőn álmodik. Származékai: nyöstög,
nyöszörg, nyöszörgés.
NYÖSZÖG, (nyösz-ög) gyak. önh. m. nyöszögtem, — tél, — ott. Kyösz-nyöszfé\c torokhaugon szól.
Különösen mind erről, mind nyöszörög, nyökög, nyöfög szókról Szabó D. úgy értesít, hogy aeokat a
dunuogva (dunnyogva) siró gyermekről mondják.
,Nyöszög' alakjára nézve olyan mint a fogak közöl
kicsuszamodó nyelvhátig: stiszeg, vagy a fog és orrhangokból vegyült szuszog.
NYÖSZÖGÉS, (nyösz-ög-és) fn. tt. nyöszögés-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. f?yösz-nyösz-té\e hangokon
szólás. V. ö. NYÖSZÖG.
NYÖSZÖRGÉS, (nyösz-ör-ög-és) fn. tt. nyöstVrgés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Nyögő, nyöszögő
hangon szólás. V. ö. NYÖSZÖRÖG.
NYÖSZÖRÖG, (nyösz-ör-ög) gyak. önh. m.
nyöszörög-tem, —tél, v. nyöszlirgöt-tem, —öttel, —Ott,
v. nyöstörg-tem, —tél f pár. —j, v. nyöstörgj; htn.
nyöszörög-ni, v. —eni. v. nyöszörg-ni. ,Nyösz'-féle rekedt torokhangon nyögdel, mint a midőn valaki vagy
valami alszik, vagy álmodik és száját zárva tartván
csak úgy magában nyög valamit; kíntól gyötretve is
sokszor ily fájdalmas hangokat hallat a szenvedő
emberi vágj- oktalan állati lény. V. ö. NYÖSZÖG.
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NYUGALOM, NYUGALOM, (nyug-al-om) fa.
NYÖVÉS, (nyö-v-és) fn. tt nyövés-t, tb. —ék.
1) L. NÖVÉS. 2) .Nyövik' igétől ám. kopás. 3) tt. nyugalm-at, harm. szr. —a. 1) Oly állapot, mely,Nyő' v. ,nyti' átható igétől ám. koptatás (pl. a csiz- ben valaki működni, testi, lelki erejét fárasztani
megszűnt. Erős munka után nyugalomnak adni mamáé) ; kitépés, kiszakgatás (pl. a kenderé).
NYÖVIK, (nyöv-ik) k. m. ny'ótt. Hordás, dör- gát. 2) Különösen: bizonyos szolgálattól, hivataltól
menekült állapot. Az agg katonákat, titttvisdoTcet nyuzsölés által kopik, nyűzódik. V. ö. NYU.
NYU, elvont gyöke, nyújt, nyúl, nyúlik szóknak galomba helyetni. Nyugalomba vonulni. 3) Lelki, kedélyi állapot, midőn gonosz öntudat, vagy kedvetlen
és származékaiknak.
NYŰG, elvont törzse nyugttik szónak és szár- érzések, izgató vágyak nem háborgatnak valakit.
mazékainak. Némely származékaiban tájdiratosan az ! Lelki nyugalom. Egét* nyugalommal nézek jVoSmnek
u meg is nyujtatik, pl. nyugalom, nyugosztal stb. ! elébe. Nyugalmát nem vestti. Ki nem lehet öt nyugalÚjabb korban kezdek önálló főnévként is használni, | mából venni. Férfias nyugalommal bevárni ét eltűrni
körülbelül ,nyugalom' helyett; különösebben verse- a csapást. „Elménk s kedélyünk nyugalma a legfőbb,
lésben és zenében az idegen ,pausa' kifejezésére is ; sőt az egyetlen boldogság, melyet a földön találhatt. nyűgöt. Egyébiránt eredetére nézve 1. NYUGSZIK. tunk." B. Eötvös J.
„Setét hajadnak árnyában nyugodtam,
NYUGÁGY, (nyűg-ágy) ősz. fn. Pamlagféle
S nyugalmam nem volt enyhe s békhozó."
készület, bútor, melyen nem csak ülni, hanem hoszszant fekünni, nyugonni, heverni is lehet.
Vörösmarty.
NYUGÁLLAPOT, (nyűg-állapot) ősz. fn. Álla- 4) Állapot, midőn valakit külső bajok, alkalmatlanpot, midőn valaki bizonyos munkától, foglalatosság- ságok nem háborgatnak, midőn mások bántalmaitól
tól megszűnik, midőn szokott működését félben hagy- menten békés életet él. Nyugalomra térni. Nyugalmát
ja, s kifáradt testi, lelki erejét nyugtatja, pihenteti. senki sem háborítja. Már a régi halotti beszédben eléKülönösen valamely hivatalnak, tisztségnek szünete. jön : „És vezesse őt Paradicsom nyugolmabeli" (nyuNyugállapotba helyetni át elaggott tisztviselőket.
galmába).
NYUGALMAS, (nyug-al-om-as) mn. tt. nyugalNYUGALOMÉLVEZET , (nyugalom-élvezet)
mat-t, v. — át, tb. — ok. Se testi, se lelki erőt ősz. fn. Állapot, melyben valaki testileg s lelkileg
nem fárasztó, se kedélyt nem zavaró; munka, fá- békés életet él.
radság, gond nélküli; békés, csendes. Nyugalmat
NYUGASZT, NYÚGASZT, (nyug-asz-t) áth.
életet élni. Nyugalmas állapotba helyetni valakit. Nyu- m. nyugaszt-ott, pár. nyugasttt, htn. —ni, v. —ont.
galmat falusi magány. L. NYUGALOM.
Azt eszközli, hogy valaki testi, vagy lelki fáradozás
NYUGALMASAN, (nyug-al-om-as-an) ih. Testi utáu megnyugodjék; vagy fölindult kedélye csendelelki erőnek megfeszítése, kedélynek háborgatása sedjék ; félelme, bánata, haragja lecsillapodjék. Megnélkül; békésen, csendesen ; mást nem bántva. Ma- toldva : nyugosztal, mint: vigastt vigasttal, maratst
gányában nyugalmatan él. Nyugalmasan viseli magát. marasztal, engeszt engesztel, melyekben a végképxö
A jó testvérek ttép nyugalmasan laknak, élnek együtt. némi nagyító, illetőleg gyakorlatos értelemmel bír.
NYUGALMASSÁG, (nyug-al-om-as-ság) fn. tt. Mondják különösen jámbor kivánatképen a megholt
nyugalmasság-ot, hsam. szr. —a. Nyugalmas állapot, emberekről. Isten nyugaszsza öt. Másképen: nyugostt,
vagy tulajdonság. Hosszat szolgálat után nyugalmas- nyugosztal, vagy régiesen nyugat, nyűgöt. Rokon hoztágra vágyni. A magány nyugalmasságát nem cserél- zá a miveltető nyugtat.
NYUGASZTAL, NYÚUASZTAL, (nyng-asz-tném föl a városi ét hivatalnoki élet nyugtalanságával.
NYUGALMAZ, (nyug-al-om-az) átb. m. nyu- al) gyak. áth. m. nyugasztal-l. A munkában elfáradva
galmaf-tam, —tál, —ott, pár. —t. Szolgálatban, hi- ta* > &y fájdalmas kedélyiit folytonosan nyugtatvatalban működött személyt illető műkörétől fölment; ja, szenvedéseitől mentegeti. Nyugosztalni a, szomoroha egyszersmind eddigi szolgálata fejében bizonyos dott stsivüeket, a reményteleneket, a félékenyeket.
díjt, fizetést, tartást ad vagy rendel neki, akkor in„Szulimán Harsánboz már érkezett vala,
kább nyugdíjat szóval élünk. Polgári, katonai tiszteHarmad nap táborát ott megnyugasztalá. *
ket, hív Öreg stolgákat nyugalmazni.
Gr. Zrínyi Miklós.
NYUGALMAZÁS, (nyug-al-om-az-ás) fn. tt.
nyuyalmatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, Különösen mondják megholtakról. Isten nyugosztalja
mely által bizonyos szolgálatban, hivatalban volt öt, igen jó ember volt. — Ezen igében az ál képző
személyt az illető úr, vagy felsőség nyugállapotba folytonosságot, gyakorlatot jelent, mint a vigasztal,
marasztal, engesztel, továbbá az álldogál, járdogal,
helyez. V. ö. NYUGALMAZ.
NYUGALMAZOTT, (nyug-al-om-az-ott) mn. és iddogal, eddegel, mendegel stb. igékben.
NYUGASZTALÁS^NYÚGASZTALÁS, (nyögfn. tt. nyugalmazott-at. Kit eddigi szolgálatától, hivatalától fölmentettek ; s ha ez bizonyos díj megadása ' asz-t-al-ás) fn. tt. 'nyugasztalás-t, tb. —ok, harm. szr.
mellett történt, ekkor inkább nyugdíjazott. Nyugalma- — a. Cselekvés, mely által valakit nyugasztalunk. V.
tott katonatiszt, polgári tisttviselö.V.ö. NYUGALMAZ. ö. NYUGASZTAL.
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NYUGASZTÁS, NYÚGASZTÁS, (nyug-asz-tás) fo. tt. nyugosztás-t, tb, — ok. Cselekvés, mely által valakit nyugasztunk.
NYUGAT, NYUGAT, (1), (nyug-at) áth. m.
nyugat-tam, —tál, —olt, pár. nyugass. Nyugodni
hagy, enged, vagy felháborodott, izgatott kedélyét
csendesíti, csillapítja. Máskép: nyűgöt, pl. „Mikor
híveit elnyugotja Isten." (Pázmán Kai. 1012. 1.).
„De mikoron az kegyelmes Úristen meg akarta volna nyugotni az sok mnka (munka) után ö hív szerelmes szolgáját." Carthausi névtelen.

lett nyugat, mint a vele viszonyban levő kel, száll,
támad, enyétz igékből kelet v. napkelet, nopszállot,
naptámadat, napenyészet. A ,nyugot' alak általánosb
divatú; mint állapik igéből állapot helyett állapot.

. . . „Kitűnik fekvése Omárnak,
Amint elfordulva fejét karjára nyugatja."
Vörösmarty.
Ezen hajdan divatozott igealak helyett ma rendesen
nyugatit, v.nyugtat használtatik, valamint az elavult/ekét, alul, tt, ü, ma mdr fektet, altat, etet v. étet, itat. Valamint pedig ezek gyökei :feJe, ál, é, i; hasonlóan a nyugat törzse v. gyöke nyűg; s a nyugat és nyugszik között oly viszony létezik, mint a fekszik és féket, altzik és alut, eszik és ét, (honnan étö Szabó D. szerént
ám. etető), iszik és it (honnan Ököritó helységek neve
Szatmárban és Közép-Szolnokban ám. ököritató'), károgták és haragít, aggtuk és aggít, melegszik és melegit, hidegszik és hídeglt, vastagszik és vattagtí között,
t. i. a cselekvést jelentő' formákban közös képző a
tevésre mutató t.
NYUGAT, (2) v. NYŰGÖT,(nyug-at) fn. tt. nyuíjat-ot. 1) Nyugvó állapot, s tulajdonképen azon igenév,
mely ezen értelemben szcinélyragozva akként diva- i
tos, hogy a végtagban levő a v. o kictük : nyugtom, t
nyugtod, nyugta.
„Nincs nyugtom, nincs békeségem,
Lelket alig vehetek."
Kisf. S.
A tárgyeset is ez értelemben : nyűgöt.
„Hasztalan van olvasásom,
Nyugtot nein lelek."
Vörösmarty.
2) Átv. ért. az alkonyodó napnak, vagy más égi testeknek látszólagos lemenete a latkor alá, mintha nyugodni mennének, továbbá azon égtáj, melyen a nap
bizonyos vidéken lakókra nézve letűnik, napnyugat.
„Mikor látandjátok a ködnek napnyugat felöl köttet."
Müncheni codex. (Lukács XII.). Nyugtával kell dicsérni a napot. Szemközti ellentéte: kelet. (Kin.). 3) így
neveztetik a földgömbnek azon félrésze is, mely a
délvonal keletellenes oldalán túl fekszik, néha ,hon'
szóval öszvetettcn : nyugathon, miszcrént Európa nagyobb része, t. i. a párisi délvonaltól mérve keleten,
ellenben a nagy tenger, és Amerika nyugoton vagy
napnyngoton fekszik. Egyébiránt viszonylagos jelentése van, pl. Magyarország Erdélyhez képest nyugatra, Ausztriához képest keletre fekszik. Ezen szónak gyöke az elavult nyűg v. nyugik, melyből ügy
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NYUGATPEL, (nyugat-fél) Ősz. fn. L. NYUGAT, (2), 3).
NYUGATFÉLI, (nyugat-feli) ősz. mn. L. NYUGATI.
NYUGATHON, (nyugat-hon) ősz. fn. L. NYUGAT, 3).
NYUGATHONI, (nypgát-honi) ősz. mn. Nyugathon felé lakó, fekvő; ott termő ; onnan eredő.
Nyugathoni nemzetek, nyugathoni földrész. Nyugathoni
növények, úruczikkek.
NYUGATI, v. NYUGOTI, (nyűg at-i) mn. tt
nyugati-t, tb. —ok. Nyugatra vonatkozó, avval viszonyban létező; napnyugat felé lakó, ott tenyésző, onnan eredő. Nyugati szél. Nyugati fíSldrétz,
tartományok. Nyugati növények, termények, árucsikkek.
V. ö. NYUGAT.
NYUGATIAS, (nyug-at-i-as) mn. tt. nyugatias-t,
v. —át, tb. —ok. A nyugati földrészen, v. tartományokban lakóknál szokásban levő. Ellentéte : keleties,
déliéi, éjszalrias.
NYUGDÍJ, (nyűg-díj) ősz. fn. Kiszolgált, vagy
bivatalviselt személynek járó tartási díj, akár készpénzben, akár terményekben adva.
NYUGDÍJALAP, (nyug-díj-alap) ősz. fn. Valamely alap (pénztökében, kötelezvényekben stb.),
melynek jövedelméből (kamataiból) az ületők
nyugdíj fejében bizonyos évi járadékot húznak ; vagy
mely arra szolgál, s akként kezeltetik, hogy*a szabályok szerént beálló esetben az illetők nyugdíjaikat
kaphassák.
NYUGDÍJAS, (nyűg-díjas) ősz. mn. 'Nyugdíjjal ellátott. Nyugdíjas katonatiszt.
NYUGDÍJAZ , (nyng-díjaz) ősz. áth. 'Nyugalomba helyez és nyugdíjjal ellát valakit. Az elöregedett, kiszolgált tisztviselőket nyugdíjazni.
NYUGDÍJAZÁS, (nyng-díjazás) ősz. fn Díjjal
ellátott nyugatmazás. V. ö. NYUGDÍJ.
NYUGDÍJAZOTT, 1. NYUGDÍJAS.
NYUGDÍJÉLVEZET, (nyug-díj-élvezet)J ősz.
fn. Állapot, midőn valaki nyugdíji'járadékát valósággal húzza.
NYUGDÍJJÁRADÉK, >yug-díj-járadék) ősz.
fa. Évi vagy havi járadék, melyet vki valódi nyugdíj fejében kap.
NYUGÉV, (nyug-év) ősz. fa. A régi hébereknél minden hetedik év, melyben a földeket parlagon
vagyis nyugodni hagyták.
NYUGHATATLAN, NYUGHATLAN, (nyughat-[at]lan) mn. tt. nytighalatlan-t, tb. —ok. Kinek
testi lelki szervezete, illetőleg kedélye oly izgékony,
oly ingerlékeny, hogy a legcsekélyebb hatásra mozgásba kell jönnie, s nyugton, békén, vessteg maradni
nem képes, milyenek általán a gyönge idegzetnek, a
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betegek stb. Innen átv. ért. nyughatatlan álom, fekvés, Mii, állat. Nevezetesen akaratra, és működési
körre vonatkozólag ám. igen tevékeny, szüntelen fáradozó, serény, a henyélést, veszteglést gyűlölő.
Nyughatatlan gatda, kereskedő', katona. További : ki
vágyait, indulatait zabolázni nem képes, ki másokat
háborgatni szeret, kicsapongó. Nyughatatlan elme,
békezavaró laktárs. Hasonértelmü a .nyugtalan' szóval. Határozóként ám. nyughatatlan módon vagy állapotban, nyughatatlannl.
NYUGHATATLANÍT ,
NYUGHATLANÍT,
(nyug-hat-[at]-lan-ít) áth. m. nyughatattanit-ott; htn.
—HÍ, v. —mi. Nyughatatlanná tesz, nyugodni nem
enged. Ae ellenséget nyughatatlanUn!. L. NYUGTALANÍT.
NYUGHATATLANKODIK, NYUGHATLANKODIK, (nyug-hat-[at]lan-kod-ik) I. NYUGTALANKODIK.
NYUGHATATLANKODTAT,
NYUGHATLANKODTAT, (nyug-hat-fatjlan-kod-tat) áth. m.
nyughalatlankodtat-tam, —tál, —ott. L. NYUGHATATLANÍT.
NYUGHATATLANSÁG ,
NYUGHATLAN
SÁG, (nyug-hat-[atjlan-ság) fű. tt. nyughatatlanságot, harra. szr. —a. Nyughatatlan állapot, vagy tulajdonság. V. ö. NYUGHATATLAN. Nyughatatlantágban élni. Természete a nyughatatlanság. „Kinek nem
ő felsége, sem mi, hanem a fejedelem az oka nyughatatlanságával." Gr. Eszterházy M. nádor a vármegyékhez 1644-ben.
NYUGHATATLANUL, NYUGHATLANUL,
(nyug-hat-[at]lan-ul) ih. Nyughatatlan tnódon; minden benyomásra fölingerülve ; izegve mozogva; törekvéseiben, vágyaiban kicsapongólag; szünet, pihenés nélkül. V. ö. NYUGHATATLAN.
NYUGHELY, (nyűg-hely) ősz. ín. Oly hely,
melyen nyugodni lehet, különösen: fekvésre, heverésre való hely; vagy oly lak, melyben valaki mások háborgatásától ment; továbbá az élet fáradalmaitól halál által megszabadultak helye : a sír; általában minden hely, mely nyugalmat ad, vagy látszik
adni.

NYUGI V, (nyug-ív) ősz. fn. Az idegen „Pensionsbogen" értelmében aui. papirív, vagy köpyvecske, melybe a nyugdíjasok fölvett fizetését az illető
pénztárnál időnként bejegyzik.
NYUGJEL, (nyűg-jel) ősz. fn. Irt, vagy nyomtatott beszédben fekvöleges vonás (—) valamely
mondat után ; máskép gondolatjel, melyet használunk,
midőn vagy gondolatunkat egészen ki nem fejeztük,
s az olvasót annak kiegészítésére figyelmeztetjük;
pl. ha még egyszer rajta érlek, majd — — ; vagy
egymástól elszakgatott mondatrészek közötti zárjel
gyanánt alkalmazzuk; vagy, midőn bizonyos sióra,
vagy mondatra különös nyomatékot helyezünk.
NYUGNAP, (nyűg-nap) ősz. fn. Bizonyos nap.
mely alatt valaki rendes m.mkálatát abban hagyja.
Hetenként egy nyugnapja van. Itten a hetedik napot
nyugnapul rendelte.
NYUGODALMAS, (nyug-od-al-om-as) mn. tt.
uyugodalmas-t, v. —át, tb. —ak. Nyugodalommal
párosult; fáradság nélküli; csendet, békét nem zavaró ; kedélyt nem háborgató. Nyugodalmas élet, lakhely. Nyugodalmas állapot. Rendesen egy értelemben
vétetik vele a nyugalmas, de ezen és más rokonnemü szók között némi elemi különbség létezik. V. ö.
NYUGODALOM.
NYUGODALMASAN, (nyug-od-al-om-as-an) ih.
Nyugodalmai* módon ; fáradságtól kipihenve; csendesen vesztegelve; kedélyben meg nem zavarva, föl
nem indulva. Nyugodalmatan tölteni életét. Magát a
viszontagságok kötött nyugodalmasan viselni. V. ö.
NYUGODALMAS;NYUGODALOM.
NYUGODALOM, NYUGODALOM, (nyug-odal-otn) fn. tt. nyugodalm-at, harm. szr. —a. 1) Állapot, melyben az van, ki munka, fáradság után testi,
lelki erejét pihenteti. Dolog után édes a nyugodalom.
(Km.).
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„Felrémülék irigy lett nyughelyemből."
Vörösmarty.
NYUGHÉTFÖ, (nyug-hét-fő) ősz. fii. Némely
mesterembereknél, különösön szabóknál bevett szokás szerént vasárnap után a hétnek első napja, melyben dolgozni nem szoktak, minthogy vasárnapra, és
vasárnapon is sokszor sürgős dolgokat kell végezniök. Az ily napot heverdelnap-n*k is nevezik.
NYUGIDÖ, (nyűg-idő) ősz. fn. Általán, idő,
mely alatt valaki a rendes munkától megszűnik,
hogy kiuyugodja magát, vagy más szükségének eleget tegyen, péld. hogy egyék, alugyék. A nyugidö
kezdetét és végét harangstó által tudatni a munkátokkal. Egy órai, félnapi, heti, hónapos nymjidö.

„Tégedet a hajnal még alva hagy, a delelő nap
Alva talál; nyugodalmadból ragyogása nem ébreszt"
Vörösmarty (Mikes búja).
2) A kedélynek, s általán a lelki működésnek háborít Ián állapota. Stivbeli, lelki nyugodalom. „A szerelem dárdája, szivemet általjárja, nincs nyugodalmain." (Népd.).
„Rózsám keze fejem alja,
Szíve szívem nyugodalma."
Vörösmarty.
Ezen igének törzsöké az átható nyugat, vagy nyugat.
vagv a visszaható cselekvést jelentő nyugodik, s né\ mi lég különbözik tőle a nyugalom, minthogy ennek
közvetlen gyöke az elavult egyszerű nyűg önható.
vagy nyugik, közép ige; ellenben előbb lett ebből
nyugat v. nyűgöt, főnév, v. áth. és nyugodik k. ige; honnan azután nyugodalom származott. A nyugalom tehát egyszerű pihenési állapotot jelent; ellenben a
j nyugodalom tartósabb vagy folytonosabb nyngváá
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állapotot látízik kifejezni, így bírálom és birodalom,
uralom 4* uradalom iá különbözik. Azonban nyugalom ét nyugodalom szókat általános szokás szerént
egy értelemben használják.
NYUQODÁS, NYUGODÁS, (nyug-od-ás) fn.
tt nyugodás-t, tb. — ok. L. NYUGVÁS.
NYUGODIK, NYUGODIK, (nyng-od-ik) k. m.
nyugod-tam, —tál, —t, v. — ott. L. NYUGSZIK.
NYUGODOTT, NYUGODOTT, (nyug-od-ott)
mn. tt nyugodott-at. L. NYUGODT.
„Kis melle nem tud bánatot,
Fájdalma nincs, oly nyugodott."
Vörösmarty.
NYUGODT, NYUGODT, (nyng-od-t) mn. tt.
nyugodt-öt. 1) Ami munkálkodni, mozogni megszűnt,
8 az által új erőhöz jutott. A nyugodt munkások új
erővel látnak dolgaikhot. 2) Kedélyre vonatkozva ám.
nem ingerült, nem izgékony, nem hirtelenkedő. Nyugodt kedv, elme, trió, lélek. Ngugodt lelkű. Nyugodt
lélekkel tárni a vistontagsdgokat. 8) Észt illetőleg ám.
higgadt. Nyugodt éttttel megfontolni valamit. A d és
t hangok szoros rokonsága miatt így is írják : nyugott.
NYUGODTAN, NYUGODTAN, (nyug-od-t-an)
ih. 1) A testi fáradság után kipihenve, s új erőhöz
jntva. 2) Kedélyre nézve, ingerültség nélkül, csendesen, békén. A sérelmet nyugodtan tűrni. 3) Higgadtan, komolyan megfontolva. Nyugodtan Ítélni, véleményt adni valamirSl. V. ö. NYUGODT.
NYUGODTSÁG, (nyag-od-t-ság) fn. tt nyugodtság-ot, harm. szr. —a. Nyogodt állapot vagy talajdonság. V. ö. NYUGODT.
NYUGOLM, a Bécsi codesben e helyett áll:
nyugalom.
NYŰGÖM, (nyug-om) fn. tt. nyugom-ot. A Nádor-codexben ám. nyugodalom. „Míndön éjjel nyűgöm nekfl (nélkül) imádkozik vala." Ha mai időben
e kínálkozó rövid szót valaki fölvenni akarná, helyesebben nyűgöm alakban kellene használnia, mint
folyam, futam, hajlam, hutám, ttólam stb.
NYUGÓRA, (nyűg-óra) ősz. fa. Egy órányi
idő, a folyamatban levő munka között, mely arra
való, hogy az illető munkás kipihenje magát, s más
valamit végezhessen, péld. egyék. A munkátoknak
reggelire, ét ebédre engedett nyugóra.
NYUGOSZIK,v.NYÚG08ZIK, I. NYUGSZIK.
NYUGOSZT, NYUGOSZTAL, NYUGOSZTALÁS, 1. NYUGASZT, NYUGASZTAL, NYUGASZTALÁS.
NYŰGÖT, (1), (nyug-ot) áth. m. nyugot-tam,
—tál, —ott, pár. nyugott. Szabó Dávidnál is ám.
nyugtat Egyébiránt 1. NYUGAT, áth.
NYŰGÖT, (2) 1. NYUGAT, fii.
NYUQOTT, NYUGOTTAN, NYUGOTT8ÁG,
1. NYUGODT, NYUGODTAN, NYUGODTSÁG.
NYUGOVÁS, NYÚGOVÁ8, (nyug-o-v-ás) fn.
1. NYUGVÁS.
AKAD. HAflT SZÓTJU. JT, SŐT.
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NYUGPAD, (nyűg-pad) ősz. fn. Hosszúkás ló
czaféle állvány, melyen kinynjtózkodva hevem
lehet
NYUGPÉNZ, (nyűg-pénz) ősz. fn. Szolgálattól
vagy hivataltól fölmentett személynek pénzben kirendelt díja. Évi nyugpénze tzer forint. V. ö. NYUGDÍJ.
NYUGPÉNZÉS, (nyug-pénzés) ősz. mn. Ki
egykoron viselt szolgálata, vagy hivatala fejében az
illető úrtól, vagy felsőségtől évről évre pénzbeli díjt
kap. Nyugpéntes katonatiettek, tanárok, hivatalnokok.
NYUGPÉNZI, (nyűg-pénzt) ősz. mn. Nyugpénzt
illető; nyngpénzt kezelő. Nyugpénti int étet, hivatal.
NYUGPONT, (nyűg-pont) ősz. fn. 1) A munka
folyamában, s mintegy vonalán azon pont, hol valaki
ideiglenesen munkául megszün. Különösen Írásban
á teljesen bevégzett mondat, vagy körmondat után
álló jegypont. 2) Mostani ért azon pont, melyen az
emeltyűféle erőmű mozdulatlanul fekszik.
NYUGSZAK, (nyűg-szak) ősz. fn. Általán valaminek megszakasztott része, hol nyugodni lehet,
vagy kell. Nyugstak át épületben, azon hely, hol a
lépcsők között kisebb vagy nagyobb egyenes tér
nyílik. Nyugstak a tenében, hol a hang folyása ídeiglen megszűnik. (Pausa).
NYUGSZÉK, (nyűg-szék) ősz. fn. Kényelmesebb nemű hátas, karos szék, zsöllyeszék, melyen a
testet kényelmesebben lehet nyugtatni.
NYUGSZIK, (nyug-sz-ik v. nyug-osz-ik) k. Kagozva: nyugostom, v. nyugttom, nyűgöstől, v. nyugttol, nyugostit, v. nyugstik, nyugostunk, v. nyugstunk,
nyugatitok, nyugostnak, v. nyugitanak; vagy .nyugodik* után : nyugodtam, —tál, —ott; első múlt: nyugovám, v. nyugvám; másod múlt: nyugod-tam, —tál,
—ott, v. nyugot-tam stb.; jövendő: nyugoandom,
nyugvandol stb.; pár. nyugodjál; részesülő: nyugvó,
htn. nyugodni, v. nyugonni. 1) Fáradni, munkálkodni
szűn, de főleg azon czélból, hogy dolgát új erővel
folytassa. A metei munkások kötben-kStben nyugostnak.
Nagy fa árnyékában jobb nyugodni. (Km.). Nagy fáradság után kinyugodni magát. 2) Kedélye háborogni
megszűnik; ez értelemben különösen meg igekötővel
divatos. Valamiben megnyugodni ám. miatta többé
nem aggódni, nem búsulni, nem törődni. Afegnyugovék rajta, amit mondtam, azaz: ellenvetést nem tőn,
nem kételkedek benne. Midőn a bibliában Istenről
mondatik, hogy hetedik napon megnyugodott minden
csinálmányától (Káldi), itt a megnyugstik latinos szóvonzattal van szerkesztve. 3) Emberről s más állatokról átv. ért. szólva ám. alszik. Puha ágyban, mély
álomban nyugstik. Éjfélkor történt, midSn már mindnyájan nyugstunk vala. Különösen alkalmaztalak halálra.
Itt nyugstik át Úrban N. N. A hívek lelkei Isten irgalmasságából békeségben nyugodjanak. (Egyházi ima).
„Nyugodj tehát, áldott lélek, békeségedben."
Ányos.
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4) Mondjak képes beszédben lelketlen tárgyakról, ,
midőn mozogni megszűnnek. Nyitgstik a ttél, nyugottnak a tó hullámai, a falevelek. Lenyugttik a nap,
midőn a latkor alá száll, mintha éjjeli fekvésre
menne.
„A nyugvó nap máskor rózsaszín világa,
Mintha vért hintene a sík láthatárra."
Tompa Mihály.
Mint ezekből kitetszik, a nyugttik igében alapfogalom a mozgásnak , működő erőnek ideiglenes
vagy végképen való szünete. Gyökhangra nézve legközelebb rokonai a nyúlik, nyújt, nyújtónk. Ha tekintetbe azt veszszük, hogy mind a fáradt ember, mind
a barom, midőn munkáját végezte, illetőleg nyugonni
késziil, testét nyújtogatni szereti, sőt földre heverve
nyújtózkodni szokott: valószínűnek fog látszani, hogy
a magyar a nyugvást a nyújtózkodással azonosította,
tehát hogy a nyűg és nyuUk, nyújt, nyújtónk egy
gyökről származott szók. És ekkor a nyu gyök, keményebben ejtve nu egy volna az odábbra, távolabbra biztató no! indulatszóval. Ha pedig azt veszszük,
hogy a magát munka után kinyugvó ember vagy állat
rendesen pihcgni, fájni szokott: akkor a nyu gyököt
vagy nyuog törzsöt kapcsolatba hozhatjuk a vékony
hangú nyög, nyeg szóval, miszerént nyugonni annyit
tenne, mint nyögni, nyegni, magát kinyögni t. i. a
munka s fáradság után ; így a pihen szó is viszonyban áll a piheg szóval.
A nyűg szónak részint ősi régiségét, részint
hangutánzó sajátságát bizonyítja a vele megegyező
héber : nuakh (fit)), arab: náJch, aram: noleh. Sínai
nyelven: níng (quies, pax). Törökül pedig a rokon
ujun-mak ám. aludni, melyben szintén az erősebb lélekzés hangja rejlik.
NYUGTA, (l), (nyug-t-a) birtokragos igenév;
a többi személyragókkal: nyugtom, nyugtod, nyugtunk, nyugtotok, nyugtok. Ám. nyugvás! állapot, nyugodalom. Akit a gonosz lelkiötmeret furdal, se éjjel te
nappal ninct nyugta. L. NYUGAT, (2).
NYUGTA,(2) (nyng-t-a) fn. tt. nyugtát. Iromány,
melyben valaki saját nevének aláírásával megismeri,
hogy egy másik bizonyos tartozásának eleget tett,
különösen, hogy valamit lefizetett, vagy megadott
Helyesen alkotott szó a régies nyűgöt v. nyugat törzsökből, melynek részesülője nyugotó, nyugtó, (t. i.
iromány) módosítva nyugta. Másképen: nyuglatvdny.
NYUGTALAN, (nyng-lalan) ran. tt nyuglalan-í, tb. —ok. Kinek nyugta nincsen, ki gyakori
vagy folytonos izgásban, mozgásban van. Különösen
testre vonatkozva ám. feszelgő, hánykolódó, irgőforgó. Nyugtalan gyermek. Kedélyt, s általán lelket illetőleg ám. izgatott kedélyü ; vágyaitól, indulataitól
háborgatott; elméjét szüntelen ide-oda futtató ; mások nyugalmát zavaró, háborító. Nyugtalan indulata,
elmíjil ember. Nyugtalan élet. Nyugtalan laktárs, polgárok. V. ö. NYUGHATATLAN. Határozóként ám.
nyugtalanul.
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NYUGTALANÍT, NYUGTALANÍT, (nyűgtalan-ít) áth. m. nyugtalantí-ott, pár. —«, htn. —ni,
v. —ám*. Nyugtalanná tesz; háborít; kedélyt izgat;
mást békében nem hagy. Zajongáttal ás alvókat,
ijettlgeté»ekkel a jó reményieket nem kell nyugtalanítani. Át eltörtök portyátátai nyugtalanítják az ellentábort. V. ö. NYUGTALAN.
NYUGTALANÍTÁS ,
NYUGTALANITÁS,
(nyug-talan-ít-ás) fn. tt nyugtalanüát-t, tb. —ói,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki vagy
valami nyugtalanná tétetik; háborgatás ; kedélysavarás; vágyak, indulatok, félelem gerjesztése stb.
NYUGTALANKODÁ8,(nyug-ta-lan-kod-á8) fa.
tt nyugtalankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valaki, vagy valami nyugtalankodik;
folytonos vagy gyakori kedélyháborgás; vágyaktól,
indulatoktól eredő hánykodás. Betegek, fOSk, dUmtéget felek nyugtalankoddia. V. ö. NYUGTALANKODIK.
NYUGTALANKODIK, (nyug-ta-lan-kod-ik) k.
m. nyugtalanlcod-tam, —tál, —ott. Folytonos, vagy
gyakori nyugtalan állapotban van; feazeleg, testileg
lelkileg izegmozog, háborog; vágyaitól, indulataitól
hányódik, vetődik; mások nyugalmát, békés, csendéi
állapotát háborgatja. A ttenvedSk, betegek, a sokáig
várakozók, a félékenyek, a hátsártotok nyugtalankodni
stoletak. Ne nyugtalankodjál, hanem várd békével, m»nek jönnie kell. V. ö. NYUGTALAN.
NYUGTALANSÁG, (nyug-ta-lan-ság) fn. tt
nyugtalaniág-ot, harm. szr. —a. Nyugtalan állapot,
vagy tulajdonság. JöoSje miatt nagy nyugtalantágbon
van. Betegek, félékenyek nyugtalansága. V. ö. NYUGTALAN.
NYUGTALANUL, (nyug-ta-lan-nl) ih. Nyugtalan módon; szüntelenül mozogva; háborodott, ugatott kedélylyel; vágyaktól, indulatoktól űzve. Nyugtalanul alunni. Nyugtalanul várni a kétes jSvendSt.
V. ö. NYUGTALAN.
NYUGTAT, (nyűg-tat) áth. m. nyvgtat-tam,
—tál, —olt, pár. nyugtass. 1) Valakit, vagy valamit
a munkától, fáradalomtól megszüntet, hogy ismét új
erőre kapjon. Nyugtatni a munkátokat, a vonó barmot. Tettét kényelmes pamlagon nyugtatja. Egyik fogatú lovait nyugtatja, a marik fogaton dolgotUc. Karját máinak vállára nyugtatja, pihenés végett rá fekteti. 2) A háborodott kedélyfit, szóval vagy tettel
lecsendesíti; a kedvetlen érzés helyett ellenkezőt támaszt benne; reménynyel, jóval biztat. A gyermeke
végett aggódó anyát nyugtatni. 3) Bizonyos szerkezetű iromány által bizonyságot ad valakinek, hogy
ez tartozásának eleget tett, különösen, hogy adósságát lefizette, megadta.
NYUGTATÁS, (nyug-tat-ás) fh tt nyugtatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. A munkától, fáradalomtól
szüntetés. Lecsendcsítés. V. ö. NYUGTAT.
NYUGTATÓ, (nyug-tat-ó) mn. és fh. tt nyűgiató-í. Aki, vagy, ami nyugtat, akár testi fáradságra,
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akár kedélyi háborgásra vonatkozólag. Munkásait , nyújtani a vendégnek. Az ablakon kinyújtani, benyújnyugtató gazda. Lovait nyugtató kocsit. Félénket nyug- tani, magasra f elnyújtani, fölülről lenyujtani valamit.
tató novak. Főnévül használva jelent személyt, ki Tréfás gűnynyal, megnyujtani valakit ám. a deresre
iromány által bizonyítványt ad bizonyos tartozásnak fektetni, vagy tetőtől talpig megpuhogatni. 2) Átv.
megtörtént lefizetéséről, továbbá, magát az ide vo- valamit továbbra halaszt, vontat, tehát mintegy megnatkozó irományt, mely máskép : nyugta, v. nyug- nyujtja, meghúzza az időt. Nyújtja a port. A határtaívány.
j időt ismét néhány nappal megnyujtani. 8) Hangejtésre
NYUGTATÓ LEVÉL, 1. NYUGTA, (2).
l és beszédre vonatkozva ám. a hangokat, és szókat
NYUGTATVÁNY, (nyug-tat-vány) fn. Lásd { vontatva ejti; a beszédet hosszítja. A hosszú hangNYUGTA, (2).
zókat meg kell nyújtani. A tiszamellékiek jobban nyújNYUGTATVÁNYOZ, (nyng-tat-vány-oz) áth. tanak némely szókat, mint a dunavidékiek. Igen nyújtva
m.. nyugtatványoz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Bizo- (hosszasan) beszéletl. Ha szónokol, órákig nyújtja a
nyos tartozásnak megadását, lefizetését, úgynevezett beszédet.
nyugta, vagy nyngtatvány által bizonyítja. V. ö.
A régieknél, igen gyakran nyojt, mint a fújt
NYUGTA.
maiglan is fojt. Gyöke az elvont nyu, vagy nyo,
NYUGTATVÁNYUL, (nyug-tat-vány-ul) ih. keményen nu, vagy no, melyből egyfelűl átható
Arra szolgálókig, hogy a kifizetést, vagy másképem nyufá (=nyu-ít v. nyo-ít), másfélül önh. nyúl (=nyu-úl
kielégítést bizonyítsa. A váltóknál divatos idegen v. nyo-úl) és k. nyúlik származtak. E két ige oly viszonyban áll mind elemzésileg, mind értelmileg egy,per acquit' magyarítása.
NYUGTER, (nyűg-tér) ősz. fn. Az emeletes máshoz, mint: gyújt gyúl; fájt fül; fűt fül; hűt hűl;
épületekben tér vagy folyosó a lépcsők fordulatai tűt túl; dtSjt dűl; továbbá: tanít tanúi; lódít lódul;
tzükít sztíkül, stb.; ik középigés képzővel: fejt fejlik;
között; máskép: nyugszak.
rejt rejlik; nyit nyílik; bujt bújik. Ide tartoznak,
NYUGTON, (nyug-t-on) ih. Nyugodva; csen- melyeknek megfelelő önbatóik nincsenek, de valódesen, békével; nem háborogva ; nyugott kedélylyel. színűleg voltak, ú. m. ajt, szít, tát, olt, Olt, sejt. MindNyugton ülni, fekOnni, lenni, maradni. Párosulhat a
ezekben egyfelől a t képző jelent olyanná tevést; az
törzsigével is: nyugton nyugitik ám. folyton, végké- l pedig olyanná levest, milyen az illető gyök: tehát
pen nyugszik. Ilyenek: menten megy, jSttOn jen,foly- a nyújt is ám. nyu-vá v. nyo-vá tesz -valamit. Alapton foly stb. Ezen és hasonló határozóktól elvont ha- fogalom benne azon távolodás, midőn valamely testsonlatból kitűnik, hogy a nyugton gyöke az elavult nek tömegesített részei bizonyos erőszak következnyűg v. nyugik ige, melynek múltja volna : nyugtám, tében előbbi helyzetpontjaikat oda hagyják, s mintnyugtái.
egy tovább mennek, mozdulnak. Ennél fogva a nyu,
NYUGVÁS, (nyug-v-ás) fn. tt nyugvás-t, tb.
v. nyo gyökkel legközelebb rokon a nyom, s alapér—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn vala- telemben egy azon indulatszó : no t mely által valakit
ki, vagy valami nyugszik ; különösei) : fekvés, hevetovább menésre, haladásra izgatunk, nógatunk, mi
rét ; vetzteglét. E szóban a középképző v átalakult sz, szerént nyojt ám. no-it. így lett a haj ! indulatszóból
v. d, mintha volna nyugottás, nyugttds, ilyenek : fekhajt, pl. ökröket hajt, azaz: haj haj t szóval tovább
vés ; alvás, evét, ivat, cselekvés, törekvés, és több ro- menni sürget, melytől különbözik a görbítést jelentő
kon kőzépképzőjii igék. Hajdan létezhetett az egy- hajt, minthogy ennek gyöke a gaj és haj görbére
szerű nyűg gyöktől nyugat is, melynek megfelel a vonatkozó gyökökkel azonos, így lett a su hangból
nyugat, mint volt alás (dormitio), ,alvás' helyett.
su-it, sújt. — A nyújt és nyúlik igékkel alapfogalomNYUGVÓ, (nyug-v-ó) mn. és fa. 1) Aki, vagy ban egyezik nyúz; továbbá; az állatok haskérgét
ami nyugszik. 2) Különösebben katonáknál estei jel- jelentő nyúl, és a nyúl állat neve is, melyeket láss
adás a végett, hogy szokott éjjeli szállásukra menje- saját rovataik alatt.
nek. (Zapfenstreich). Nyugvóra, v. nyugvót dobolni.
A magyarnak e szót illető észjárásához hasonNYÚJT, v. NYÚJT, (nyu-ít) áth. m. nyujt-ott, lót inas nyelvekben is feltalálunk, pl. a latinoknál a
pár. —s, htn. —ni, v. —ám'. 1) Valamely többé tendo ám. nyújtok ; és valahová megyek, távozom.
NYÚJTÁS, (nyu-ít-ás) fa. tt. nyujtdt-t, tb. — ok,
vagy kevesbbé szilárd, de szívós, és rugalmas testet
meghúz, vagy szétnyom, vagy kifeszít, s ez által ter- harm. szr. — a. Cselekvés, mely által valamely tesjedelmét nagyobbá, nevezetesen hoszszabbá, vagy tet nyújtunk. Kéznyujtás, nyaknyujtás, lábxyujtás.
szélesebbé teszi. Húzás állal megnyujtani a húrokat, Átv. értelemben halasztás, időnek hosszabbítása. V.
a bőrt, át Stzvettugorodott vásznat. Nyomva, nyom- ö. NYÚJT.
NYUJTEKONY, (nyu-ít-ék-ony) mn. tt, nyujkodva megnyujtani a tésztát, a viaszt. Fogóval megnyujtani a drótot. PSrSlylyel nyújtani a füzes vasat. tékony-t, v. —át, tb. —ak. Amit belső természeténél
A nyakat, a karokat, a nyelvet, a lábakat az illető fogva nyújtani lehet, milyenek a szívós, inas, ideges,
inak megfeszítése által kinyújtani. Innen alkalmazott rugalmas testek; ellentéte: mereven, törékeny. Át
ért. ám. kinyújtott kézzel valamit adni, állaladni. erezek nyujtékony testek. Az arany igen nyujtékony. V.
Pénzt, alamizsnát nyújtani a szegénynek. Bort, éttlt ö. NYÚJT. Különbözik : vyulfkony.
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NYÜJTÓMIV, (nyujtó-miv) ősz. fa. Készület,
NYUJTÉKONYSÁG, (nyu-ft-ék-onyság) fn. tt.
nyujtékonyság-ot, hann. szr. —a. Bizonyos testek tu- melylyel valamit nyújtanak, pl. két ellenkező iránylajdonaága, melynél fogra hutás, nyomás, ütés, fe- ban forgó, 0 egymást dörzsölő henger, melyek között
szítés által terjedelműk növekedhetik, illetőleg töme- a tömör vasat, ezüstöt stb. kinyújtják.
gesített részeik szétterjedhetnek. Húrok, boriik, arany
NYUJTÓPAD, (nynjtó-pad) ősz. fn. Általán
nyujtékonytága.
pad, melyen valamit kinyújtanak, péld. a halottat, a
NYÚJTHATÓ, (nyu-ít-hat-6) mn. tt. nyujtha- felbonczolni való holttestet. Különösen a régiek kíntó-t. Ami a nyomó, húzó, feszítő erőnek enged, s en- padja, melyre a vádlottat fektették, hogy testét csinél fogra terjedelmeabbé tehető. Különbözik tőle ' gázzák, tagjait nyújtogassák.
nyujtékony, hogy ez általán képességre vonatkozik,
NYUJTÓPÖRÖLY, (nyujtó-pőröly) ősz. fa.
amaz pedig az illető képesség alkalmazását foglalja Pőröly a hámorokban és kovácsmühelyekben, melymagában, miért lehet valami nyujtékony, és még sem lyel a vasat kinyújtják. V. ö. PŐRÖLY.
nyújtható némely körülményben, péld. az ép ember
NYUJTÓRÚD, (nyujtó-rud) ősz. fa. L. NYÚJkara nyujtékony, de ha lekötik, nem nyújtható; a TÓ, 2).
vas is nyujtékony, de pusztán kéz által aligha kiNYUJTÓSZUROK, (nyújtó-szurok) ős*, fa.
nyújtható.
{ Szurokdarab az arany- és czüstmiveseknél, melyen
NYUJTHATÓSÁG, (nyn-ít-hat-ó-ság) ín. tt. az aranyat és ezüstöt nyújtják.
nyujthatóság-ot, hann. szr. —a. Tulajdonsága valaNYUJTÓVAS, (nyújtó-vas) ösa. fa. Eszköz vasmely testnek, melynél fogva azt nyújtani lehet. L. ból, melylyel bizonyos testeket kinyújtanak, péld. a
NYÚJTHATÓ.
szűcsök nynjtóvasa, melylyel a juhbőröket kifeszítik.
NYÚJTÓ, (nyu-ít-ó) mn. és ín. tt. nyújtót. 1)
NYUJTÓZÁS, (nyu-ít-óz-ás) fa. tt nyujtótát-t,
Aki, vagy ami nyújt. 2) Bizonyos eszközök neve, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn az ember,
melyek által némely testek terjedelmét, szélét hosz- vagy más állat nyújtózik. Sok ttlés után jel étit a
ssát nagyítani lehet, péld. konyhai fa hengerke, nyujtótái. V. ö. NYÚJTÓZIK.
sodrófa, melylyel a tésztát nyújtják, különösen latNYÚJTÓZIK, NYÚJTÓZIK, (nyu-ít-ó e-ik)
kanyujtó. Szekérben nyújtónak mondják azon rudat, belsz. m. nyujtóz-tam, —tál, —ott, pár. nyújtottál.
mely az első tengelytől a hátnlsóig nyúlik, ezeket Mondják emberről, v. más állatról, midőn inait, tagegybefoglalja s igy az egész szekeret öszvetartja. A jait kifeszíti, s általán egész testét mintegy hosszabbá
IScs ha görbe nem volna, nyújtó lehetne. (Km.).
teszi. Agyban, pamlagon, padon nyújtózni. Hossz*
NYÚJTÓD, KIS—, NAGY—, erdélyi faluk •Ufó*, fáradság után nyujtómi. CsömSrbajtól, vagy mát
betegségtől nyújtózni. Addig nyújtózzál, meddig a taKezdi sz.; helyr. Nyújtód-ra, —ön, —ról.
NYUJTÓDESZKA, (nyújtó-deszka) ősz. fn. Si- karód ér. (Km.). Nyújtózva nem kéretik a kenyeret.
mára gyalult konyhai deszka, melyen a meggyurt (Km.).
NYÚJTÓZKODÁS, (nyu-it-ó-z-kod-ás) fa. tt.
tésztát sodrófával nyomkodva kinyújtják.
nyujtótkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Embernek,
NYUJTÓFA, (nyujtó-fa) ősz. fn. Konyhai eszvagy más állatnak azon mozgása, midőn tartósan,
köz, sodrófa, melylyel a tésztát laposra nyomkodják ;
vagy gyakran, vagy folytonosan nyújtózik. A ct&mör
laekanyujtó.
nyújtózkodás által jelenhetik. V. ö. NYÚJTÓZIK,
NYÚJTOGAT, (nyu-ít-og-at) gyak. áth. m. NYÚJTÓZKODIK.
nyujtogat-tam, —tál, —ott, pár. nyújtogass. Gyakran,
NYÚJTÓZKODIK, (nyu-ít-ó-z-kod-ik) gyak.
vagy folytonosan nyújt valamit; nevezetesen : kihú- belsz. m. nyujtózkod-tam, —tál, —ott. Folytonosan,
zogat, szétnyomogat, kitcrjesztget; adogat. Nyújto- vagy tartósan nyújtózik. Ezen igében a gyakorlat,
gatni a csávából kivett bőrüket. Tésztát nyújtogatni. vagy sokaság fogalma is benfoglaltatik, melyet •
Kezet, kart, •lábakat, nyakat nyújtogatni. A kömives- középképző fe, mint átalakult gyakorlatos g fejez ki
nek téglát nyújtogatni. V. ö. NYÚJT.
NYUJTOZTAT, (nyu-ít-ó-z-tat) áth. m. nyujNYUJTOGATÁS, (nyu-ít-og-at-ás) fn. tt nyuj- tóztat-tam, —tál, —ott, pár. nyujtóetass. Azt eszközli,
togatás-t, tb. —olc, harm. szr. —a. Cselekvés, mely hogy az állati test nyújtózzék. Különösen ám. az
által nyújtogatunk valamit Bőrök, hegedühúrolt, van- állatot, vagy hulláját egész hosszában fekteti. Innen:
nak, karok, lábak nyujtogatása. Ételek, italok nyujto- kinyujtúitattak valakit, ám. halotti ágyra fektették.
gatása. V. ö. NYÚJTOGAT.
NYUJTÓZTATÁS, (nyu ít-ó-z-tat-ás) fa. tt
NYUJTÓHENGÉR, (nyújtó-henger) ősz. fn. nyujtóztatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
Általán henger, melynek forgatása által valamely mely által valakit, vagy valamit nynjtóztataak. V. ő.
szilárd testet nyújtogatnak, péld. a pénzverő házak- NYUJTOZTAT.
ban, melylyel az ezttstrudakat nyújtják.
NYUJTVÁNY, (nyu-ít-va-any) fa. tt. ttyujíNYUJTÓKALAPÁCS, (nyújtó-kalapács) öez. vány t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Azon dolog, mefn. Kalapács, illetőleg pőröly, melylyel a tüzes vasat lyet valaki másnak általnyújt, általad. Máskép: nyujhosszabbra, szélesebbre verik.
továny.
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„Mert gyalázatos két nyujtoványa,
Melyben koczka forg és bűn leánya."
Cziiczor. (Remete Péter).
2) 1. NYÚLVÁNY.
NYÚKA, a palóczoknál ám. nyúlka vagyis
nyulacska.
NYÚL, NYÚL, (1), (nyu-ul) 8nh. m. nyúl-t.
Közelítő ragu névvel ám. kezét valami után kiterjeszti, hogy megfogja. Kenyérhez, palactkhot nyúlni.
Ne nyalj hoztam. Igen Ugyan nyúl hottá. Szegény
ember nem nagy úr, amije van ahhoz nyúl. (Km.).
Bele nyúlni a ttokba, ttebbe, ám. kezét beletenni.
Lenyúlni át ablakból. Kinyúlni a* ajtón. A földre lenyúl, hogy valamit fölvegyen. Nyúlj alább, belebb, tilebb. Elemzésére és alapértelmére nézve 1. NYÚJT
alatt.
NYÚL, NYÚL, (2), fh. tt nyúl-at, harm. szr.
—a, v. —ja. Kicsinyeivé: nyulacska, palóczosan:
nyutíca, nyaka, baranyaiasan: nyutzka. 1) A kérődzők neme alá tartozó emlős állat, mely a mezőkön
és erdőkben vadon él, s különösen igen nagy
félénkségéről és gyors futásáról ismeretes; fülei és
csánkjai aránylag bosszúk, farka pedig igen rövid ;
fekő ajaka hasított, szemei, melyeket álmában is
nyitva tart, előre dőlök. Szelíd fajának neve : házi
nyúl, v. tengeri nyúl. Közmondások : Aki két nyulat
Hit, egyiket tem éri; vagy : aki két nyulat hajt, egyet
te fog. Hamar ételt vet an öreg nyúl. Hol a nyúl fölnevekedik, ott tzeret inkább lakni. Nem azé a nyúl,
aki kergeti, hanem aki megfogja. Véletlen bokorban
gyakran nyúl fekszik. Hotttú, mint a nyúl farka. Nyulat fogathat** vele, azaz: bármire ráveheted. Kvugratttani a nyulat a bokorból ám. jó helyen kutatni
valamit Félékenységére vonatkoznak ezen kifejezések, és közmondások: nyúlszivu,'nyúlember,nyúlvüét;
fél, mint a nyúl; ébren v. f Hitemre alttik, mint a
nyúl; futására emlékeztetnek: kicsiny a nyúl, de
mégit megfuttatja át agarat; kiugratták a nyulat a
bokorból; fut, mint a nyúl. 2) Az állatok haskérge,
különösen a disznóké. Kivágni a dittnó nyulát; tájdivatosán : nyúját.
A hellén ircj'w's, a latin leput, s a német
Haté siókban a futás alapfogalma rejlik; a tót tajáct körülbelül ám. nyivákoló, tehát siró hangjáról
vette nevezetét. Nyelvalkotó őseink valószínűleg ezen
állatnak nyúlánk, karcsú testalkatát, vagy a futásban testének előrenyűlását vették különös tekintetbe, s nevét a nyúl, nyúlik igével azonosították. Egyébiránt, hogy e szóban a továbbhaladás
alapfogalma is rejlik, erről I. NYÚJT. Ezen elemzéssel öszvevág a nyúl főnévnek második jelentése,
melynél fogva haskérget is jelent, melynek természete a nyulósság. Mellékfogalomban megegyezik vele
a múl ige, melynek a régi nyelvemlékek szerént eredeti jelentése elmegy, eltávozik (praeterit). V. ö.
MÚL.
NYÚL, NYÚL, (3), KIS—, NAGY— KÁPTALAN—, faluk Győnn.;helyr..Ny«H-ra,- «», ~ról.
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NYULACSKA, NYULACSKA, (nyúl-acs-ka)
kies. fa. tt nyúlacská-t. Kicsi nyúl, nyúlfi.
NYÚLADOZIK, (nyu-ul-ad-oz-ik) k. m. nytíladoz-tam, —tál, —ott. Egymás után többsxör
nyúlik.
NYÚLAJAK, (nyúl-ajak) ősz. fn. 1) A nyúl
nevű állatnak szájnyilasa. 2) Olyan hasított ajak,
milyen a nyúlé, péld. kinek felső ajkát fölmetszik,
annak nyúlajka van.
NYÚLAJKÚ, NYÚLAJKU, (nyúl-ajkú) ösz.mn.
Kinek felső ajka hasított, metszett, mint a nyúlé.
NYÚLALOM, (nyúl-alom) ősz. fh. A nyúlnak
rendes fekhelye, különösen fészke, hol elleni szokott.
NYÚLÁNK, NYÚLÁNK, (nyu-ul-ánk) mn. tt
nyulánk-ot. Mondják oly testről, termetről, mely
karcsú, mely könnyen nyúlik, s ezen tulajdonságánál fogva valóban hosszura, vagy magasra nőtt, de
egyszersmind megvékonyodott. Nyúlánk termetű legény, leány. Ellentétei: zömök, tömpe, vastag. Leginkább megegyezik vele a nyulékony, mert mindkettőben alapfogalom a nyúlásra hajlandó képesség,
vagyis azon talajdonság, melynél fogva valami folytonosan ki van nyújtva, vagy kinyújtható. Ezen alapfogalmat a gyakorlatos jelentésű k képző fejezi ki,
s nyúlánk eredetileg, elemezve ám. nyúlok vagy nyúlék, melyből hangrend szerént lett nyulak, s n közbevetéssel nyúlánk. A nynlék t irzsöke t i. nyul-é ám.
nyúló, mert nyelvünkben a részesülőnek ó S hangzója
többször é-re alakul által, s innen elemzendők az
ámé, bámé, karé, taré, csaté, máié, s több mások.
Képzésre rokonai: nyalánk (nyalék), vagy nyalok,
azaz : nyalékony ; falánk (felék, v. falók), falékony;
fulánk, azaz: furánk, mert alapértelme fúrás; szulák,
az.az: tturák (acnleus), mert szurékony. A k végképző hasonlólag a tulajdonságnak sokaságát jelenti
ezekben: pofok, stemSk, ctombók, pirók stb. V. ö.
-ÁNK.
NYÚLÁNKOL, NYULÁNKOL, (nyu-ul-ánk-ol)
önh. m. nyulánkol-t, A székelyeknél ám. lassan (mintegy hosszúra nyúlva) dolgozik.
NYÚLÁNKOLÁS, NYULÁNKOLÁS, (nyu-ulánk-ol-ás) fn. tt nyulánkolat-t, tb. — ok. Lassú dolgozás. V. ö. NYULÁNKOL.
NYÚLÁNKSÁG, NYULÁNKSÁG, (nyu-ul-ánkság) fn. tt. nyulánkság-ot, harm. szr. —a. Testalkatnak, termetnek tulajdonsága, midőn nyúlánk. V. ö.
NYÚLÁNK.
NYÚLÁNKUL, NYULÁNKUL, (nyu-ul-ánk-ul)
ih. Nyúlánk módon.
NYÚLAPRÓLÉK, (nyúl aprólék) ősz. fn. Az
ételül készített nyúlnak végtagjai, és ennivaló belső
részei, zsigerei. Savanyú lével, galuskával készített
nyúlaprólék.
NYÚLÁR, v. NYULÁÉ, (nyu-ul-ár) fn. tt. nyulár-t, tb. — ok. L. NYÚLÁRNYÉK.
NYÚLÁRNYÉK, NYÚLÁRNYÉK, (nyúl-árnyék) ősz. fn. 1) A nyúl nevű vadnak árnyéka. 2)
Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyások
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rendéből; csészéje nincs; bokrétája hat hasába; bogyója három rekeszti. (Asparagiw). Legnevezetesb
faja: spárga nyulárnyék (asparagus officináiig); máskép újabb szóval: cgirág, a népnyelvben: lófark, v.
lófarkfil és klárisfü. Nevét vagy onnan vette, hogy
árnyékában a nyulak heverni szeretnek ; vagy pedig
felnyúló tulajdonságától, eredetileg: nyúlár volt, (innen népnyelven fó/irt-nak is hivják), mely a közbeszédben nyúlárnyék-n ferdíttetett.
NYÚLÁS, NYÚLÁS, (1), (nyúl-as) mn. tt.
nyúlas-t, v. —át, tb. —ok. Nyulakkal bővelkedő, hol
nyulak laknak. Nyulat pagony, metoiég. Vannak ily
nevű helységek is. Átv. ért Balaton mellékén ám.
nyúlszivfi.
NYÚLÁS, NYÚLÁS, (2), falu Mosony m.;
KIS— , NAGY— , erdélyi faluk Kolos m.; helyr.
Nyúlas-ra, —ön, —ról.
NYÚLÁS, NYÚLÁS, (nyu-nl-ás) fn. tt. nyúlás-1,
tb. —ok, hann. szr. —a. 1) A kéznek valami után
kiterjesztése. 2) Valamely testnek nyomás, húzás,
feszítés általi meghoaszabbalása, kiterjedése.
NYÚLÁSZ, NYULÁSZ, (1), (nynl-ász) önh. m.
nyvlász-tam, —tál, —ott, pár. nyulátut. Tőrrel, puskával , vagy agarakkal nyulakra vadász. Lóháton
agarakkal nyulaami.
NYULÁSZ, NYULÁSZ, (2), (nyúl-ász) fn. tt
nyulász-l, tb. —ok, hann. ssr. —a. Személy, ki nyulakat vadász.
NYÚLÁSZAT, NYULÁSZAT, (nyúl-áez-at) fa.
tt nyvlátzat-ot, hann. szr. —a. A. vadászatnak azon
különös neme, midőn valaki nyulak lövésével, vagy
fogatáéival foglalkodik. Az évnek bizonyos ttakában
tilos a nyulamat.
NYÚLBÉLLÉS, (nyúl-béllés) ősz. fn. Ruhabéllés kikészített nyúlbőrből.
NYÚLBŐR, (nyúl-bőr) ÖBZ. fa. Anyui nevű
vadnak akár nyers, akár kikészített bőre.
NYÚLCSAPA, (nyúl-csapa) ősz. fn. Nyomok
azon helyeken, hol a nyulak járni szoktak. A szántott földön, hóban hamar észrevenni a nyulcsapát. A
jó vadászeb legott megszagolja a nyulcsapát.
NYÚLCSAPÁS, (nyúl-csapás) ősz. fn. Lásd
NYÚLCSAP A és v. ö. CSAPÁS.
NYÚLCSÜD, (nyúl-csttd; ősz. fa. A nyúlnak
caánkja, csülke, vagyis hátulsó lábszárcsontja. V. ö.
CSÜD.
NYÚLCZIMER, (nyúl-czimer) ősz. fa. 1) A
nyúlnak czombja. 2) Czimerül festett, vagy faragott
nyúlkép.
NYÚLDERÉK, (nyúl-derék) ősz. fn. A nyúl
nevű állat dereka, különösen ételül elkészített állapotban.
NYÚLÉKONY, NYULÉKONY, (nyu-nl-é-kony) mn. tt. nyulékony-t, v. —át, tb. —ok. Ami természeti miuemüségénél fogva könnyen nyúlik. A
tészta minél finomatib lisztből van, annál nyitlfkonyabb.
Az állati belek, béünírok nyulékony testek. E szóban,
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valamint a rokon képzőjükben az ékony, (ékény) hajlamot, képességet jelent a gyökszó alapértelmének
gyakorlatára, pl. hajlékony, ami könnyen hajlik; kártékony, aki kárt szokott, szeret tenni; mulélcony, ami
természeténél fogva múlandó stb.
NYÚLÉKONYAN, NYÚLÉKONYAN, (nyu-ulék-ony-an) ih. Nyulékony állapotban.
NYÚLÉKONYSÁG, NYULÉKONYSÁG, (nyuul-ék-ony-oág) fn. tt. nyulékonyság-ot, hann. szr. —a.
Tulajdonsága valamely testnek, melynél fogva könynyen nyúlik. V. ö. NYÚLÉKONY.
NYÚLFALU, falu Vas m.; helyr. —fabt-ba,
—bán, —ból.
NYÚLFABK, (nyúl-fark) ősz fa. 1) A nyúlnak farka. Közmondásokban igen rövidet jelent a
maga nemében. 2) A háromhímesek seregéből és
kétanyáaok rendéből való növénynem; csészéje egy
virága, két polyváju; bokrétája két ondója; vir&gsása
fűzéres szabása. (Lagurns).
NYÚLFEK, (nyúl-fék) ősz. fn. Hely, melyen a
nyúl fekszik, vagy fekünni szokott, valamint a fekvő
nyúlnak hátrahagyott nyoma.
NYÚLFEKVÉS, (nyúl-fekvés) ősz. fa. Lásd
NYÚLFEK.
•
NYÚLFI, (nyúl-fi) ősz. fa. A nyúl nevű állatnak magzata. Átv. gúnyos ért. félékeny, oly vitéz,
kinek bátorsága a lábába száll. Ti *y*lfiak, hová
futtok t
NYÚLFÜ, (nyúl-fü) ősz. fa. Tájdivatos nyelven
a caakkör (prenanthes) egyik faja.
NYÚLFÜL, (nyúl-fül) ősz. fa. 1) A nyúl nevi
állat füle. 2) Növényfaj a holgyomálok neméből.
(Hieracium auricula).

NYÚLFÜLFÜ, (nyúl-fül-ffi) ősz.fa.L. NYÚLFÜL, 2).
NYÚLFÜLHOLGYOMÁL, (nyúl-ffil-holgyomái) ősz. fa. L. NYÚLFÜL.. 2).
NYULGA, (nyu-ul-og-a) fa. tt. nyiilgá-t. Gönczy Pál szerént (Pest megye és tájéka viránya) *
négy főbb porodások (négy főbb hí mesék) seregébe
és beczősök rendébe tartozó növénynem; beczóje
csaknem hengeres; magvai tojásdadok, vagy hosszúkásak. (Eracastrum). Faja: haraszt nyulga; ágas
szára felálló; levelei nyelesek; az alsók bibircsós
szőrrel bolyhasak, öblösen szárnyaltak ; karélyai kerekdedek, alig fogasak; szárlevelei lassanként elkeskenyedő karélyuak, a legfelsők szálas lAnceásak, kopaszok, épélfiek ; pongyola fürtje megnyalt; virága
sárga; beczői kardhegyfiek. (Erucastram elongatum.
Diószeghinél: haraszt- káposzta, brassica elongata).
NYÚLGOMBA, (nyúl-gomba) ősz. fa. Ennivaló
gombafaj.
NYÚLGÖBECS, (nyúl-göbecs) ősz. fa. Lásd
NYÚLSERÉT.
NYÚLHÁJ, (nyúl-haj) ősz. fn. A nyúlnak hájféle zsírja, kövérsége.
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NYÚLHAJTÓ, (nyúl-hajtő) ősz. fa. Az úgynevezett hajtóvadászaton azon személyek, kik a nyulakat fektéikből fölverik, s a vadaszok felé terelik.
Kikerülne belőle egy vadán, ét egy nyúlhajtó. (Km.).
NYÚLHALÓ, (nyúl-háló) ősz. fn. Vastagabbféle fonalokból kötött vadászható, melylyel nyulakat
fognak.
NYÚLHAMABJA, (nyúl-hamarja) ősz. fn. A
nyúl lábának csuklójában egy kis csont, vagy ináé
hús, melyről azt tartják, hogy aki megeszi, jó futó
válik belőle, minthogy a nyúl futékonyságát külpnösen ennek tulajdonítják.
NYÚLHÁT, (nyúl-hát) ősz. fn. A nyúlnak háta,
gcrincze. Nagy urak kedve nyúlhálon jár. (Km.) ám.
hamar elmúlik. (Gratia magnorum leporino tergore
fertur).
NYÚLHEBEFÜ, (nyúl-here-fü) ősz. fn. Lásd
NYÚLSZAPÜKA.
NYÚLHÚS, (nyúl-hús) ősz. fn. A nyúl nevű
állat húsa, mint eledel.
NYÚLIK, NYÚLIK,(nyu-ul-ik) k. m.nyúl-lam,
— tál, —t. Valamely teát nyomás, húzás, feszítés által hosszabbra, vagy szélesebbre terjed, vagyis törnegesített részei egymástól, vagy bizonyos ponttól távolodó helyzetbe jönnek. Nyúlik a húr, ha csigátiák,
a bSr ha húzzák. Megnyúlt a kötél. Nyúlik a pörölylyel vert ttlaet vas. Kinyúlik a fettüett nyak. Nyúlik a
bor, vagy mát hig tett, midőn megsfirfisödik, s nyálkássá leszen. A ttomorAfüs ágai lenyúlnak a földre,
ám. lefnggenek. Átv. ért. mondják időről, és idővel
viszony ló dologról, midőn tovább halasztódik, nagyobbodik. Nyúlik a por. Élete kinyúlt, messze nyúlt.
Szintén átv. ért valamely ingatlan testnek, nevezetesen térnek, földnek, épületnek stb. része a többinél
távolabbra terjed. Elten határnak egyik csúcsa benyúlik a stomttéd falu határába. Nyúlik az út. Ami hátunk átnyúlik a maiik uíctába. A nyúlik és nyújt között oly viszony van, mint a rejlik és rejt, fejlik és
fejt, hajlik és hajt, oszlik és ostt, f ósdik és foszt s némely rokonnemüek között. V. ö. NYÚJT.
NYÚLKA, (nyúl-ka) kicsiny, fn. tt. nyúlká-l'
Kis fiatal nyúl, süldő nyúl. Baranyaiasan: nyuttka>
palóczosan: nyaka.
NYÚLKÉK, (nyúl-kék) ősz. fn. L. DUDVACSORBÓKA.
NYÚLLÁB, (nyúl-láb) ősz. fn. 1) A nyúlnak
futáéra termett lábszárai. 2) Nyúllábfü; 1. HEREHUBA.
NYÚLLÁBFÜ, (nyúl-léb-fü) ősz. fn. L. HEREHURA.
NYÚLNYOM, (nyúl-nyom) ősz. fa. A menő,
szökdécselő, vagy futó nyúl lábainak nyomai a földön, porban, havon stb. A nyúl-nyomok öszvesége:
nyúlcsapás.
NYÚLÓS, NYULÓS, (nyu-ul-ó-s) mn. tt. nyúlót-t, v. —a', tb. —a*. Mondják kevesbbé szilárd,
vagy épen lágyabbféle testekről, melyek igen köny-

nyen, és hosszúra nyúlnak. Különösen, nyúlós a bor,
midőn romlás által úgy megsürüsödik, hogy folyékonyságát elveszti, s mint a húrt húzni, nyújtani
lehet
NYÚLÓSAN, NYULÓSAN, (nyu-ul-ó-s-an) ih.
Nyúlós állapotban, vagy minőségben.
NYÚLÓSÍT, NYULÓSIT, nyu-ul-ó-s-ít) áth. m.
nyulóstí-ott, pár. —*. htn. —ni, v. —ani. Nyúlóssá
tesz valamit A nagy melegség, és tisztátalan kezelét
megnyúlóstíja a bort. V. ö. NYÚLÓS.
NYÚLÓSODÁS, NYULÓSODÁS, (nyu-ul-ó-sod-ás) fa. tt. nyúlótodát-t, tb. — ok, harm.-szr. —o.
Állapota valamely testnek, midőn nyúlóssá leszen.
V. ö. NYÚLÓS.
NYÚLÓSODIK, NYULÓSODIK, (nyu-ul-ó-sod-ik) k. m. nyúlósod-tam, —lói, —ott. Mondjak hig
természetű testekről, folyadékokról, midőn megsürüsödnek, és nyúlósakká lesznek. V. ö. NYÚLÓS.
NYÚLÓSSÁG, NYULÓSSÁG, (nyu-ul-ó-s-ság)
fa. tt. nyúlésság-ot, harm. szr. —a. Nyúlós állapota,
vagy tulajdonsága valamely testnek. Méz nyúlóstága.
NYÚLPECSENYE, (nyúl-pecsenye) ősz. fn. L.
NYÚLSÜLT.
NYÚLPÉRJE, (nyúl-pérje) ősz. fa. L. REZGE,
NYÚLREKÉTTYE, (nyúl-rekettye) ősz. fn.
Növényfaj a cserjés rekettyék neméből; szára felálló,
vagy tövön megdttlt; ágai hengeresek, karczoltak,
szívósak; levelei láncsásak ; hüvelye kopasz ; máskép : sárga fettSfü. (Genista tinctoria).
NYÚLSALÁTA, (nyúl-saláta) ősz. fa. Lásd
CSORBÓKA.
NYÚLSÁS, (nyúl-sás) ősz. fa. A sások neme
alá tartozó növényfaj, máskép: körkörös tát (carez
ovális, v. leporina).
NYÚLSÉRÍT, (nyúl-serét) ősz. fa. Nagyobbféle serét, melylyel a nyulakat szokták lőni.
NYÚLSÜLT, (nyúl-sült) ősz. fn. A nyúlnak
saját módon elkészített, és sütött húsa.
NYÚLSZÁJ; NYÚLSZÁJÚ, J. NYÚLAJAK;
NYÚLAJAKÚ.
NYÚLSZAPÜKA, (nyúl-szapuka) ősz. fa. Növényfaj a szapukák neméből; levelei szárnyasak,
egyenetlenek, szőrösek; virággombja legtöbbször
kettős; virága sárga, vagy fehér; máskép : nyúlherefü.
(Anthyllis vnlneraria). V. ö. SZÁPUKA.
NYÚLSZÉM, (nyúl-szem) Ősz. fa. 1) A nyúlnak kidüledő szeme. Átv. ért a nyúlszemhez hasonló
emberi szem. 2) 1. NYÚLSZÉMFÜ.
NYÚLSZÉMFÜ, (nyúl-szém-fü) ősz. fn. Árnyas
helyeken termő növényfaj a cziklászok neméből,
melynek egyik faja gyógyerővel bír. (Caryophyllata
vulgáris, Geum urbannm L.).
NYÚLSZÉMÜ, v. — SZEMŰ, (nyúl-szémü) ösa.
mű. Kinek szeme olyan, mint a nyúlé, azaz, felső
szemhéja igen kicsiny, vagy hátrafelé áll, s a szemet
nem takarja be egészen} kidöledt szemű.
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NYÚLSZÍV, (nyúl-szív) ősz. fn. 1) Tulajd. ért.
a nyúl nevű állatnak szive. 2) Átv. igen félénk ember, ki nyúl gyanánt a veszély legkisebb neszére
megijed, és fut.
NYÚLSZÍVÜ, v. — SZIVÜ, (nyúl-szívű) ősz.
mn. Félékeny, s a veszély neszétől is futó, gyáva.
NyúletivU katona, ki sarkával fenyegeti az ellenséget.
NYÚLSZÍVÜLEG, v. — SZIVÜLEG, (uyúlszivüleg) ősz. ih. Félékenyen, mint a nyúl; a veszély legkisebb neszétől megijedve; gyáván; vén
banya módjára. A harc* idején nyúlmoükg viselni
magát.
NYÚLSZÍVÜSÉG, v. — SZ1VŰSÉG, (nyúluzivüség) ősz. fn. Átv. ért félénkség, gyávaság; legkisebb veszélytől is1 megijedő ember tulajdonsága.
NYÚLSZÖKÉS, (nyúl-szökés) ősz. fa. A nyúlnak sajátnemü ugrása, mely testének alkotásánál
fogva különös könnyüséggel történik.
NYÚLSZŐR, (nyúl-szőr) ősz. fn. A nyúl nevű
állatnak szőre, melyet nemezzé gyúrni, s belőle kalapokat csinálni szoktak. Sima, mint a nyúlttör.
(Dugonics).
NYÚLTAGY, (nyúlt-agy) ősz. fa. Boncr tanban,
az agynak hosszabbra kinyúló része. (Medulla oblongata).
NYÚLTETEM, (nyúl-tetem) ősz. fa. Tulajdon
ért. a nyúlnak teteme, különösen csontjai. Átv. ért.
csomós kinövés a szarvasmarhák lábszárain.
NYÚLVADÁSZAT, (nyúl-vadászat) ősz. fa. L.
NYÚLÁSZAT.
NYÚLVÁNY, (nyu-nl-va-any) fa. tt. nyúlványt,
Üt. —ok, harm. szr. —a. 1) Minden ami valamiből
ki vagy előnyúlik, milyen általában valaminek a
nyele is. 2) Boncztani ért. valamely csontnak túlnövő, és kiálló része (Processus, apophysis).
NYÚLZSÍR, (nyúl-zsír) ősz. fa. A nyúlnak hájféle kövérsége.
NYURGA, (nyu-r-g-a) mn. tt. nyurgá-t. Nyúlánk
karcsú, vékony, illetőleg sovány. Nyurga nyak. Alapértelménél fogva valószínűen nyulga a nyúlik, nyúlog
igétől, melyből lett részesülő nyiüoga, nyulga ; az l
t i. átalakult r-ré, mint bollánkotik botrdnkotik, botoltál botorkál, isméi itmér stb.
NYUSTYA, falu Gömör m.; helyr. Nyttstyá-ra,
—n, —ról.
NYUSZKA, (nyu-nsz-ka) fa. tt. nyuszká-t. Baranyai tájbeszédben ám. nyulacska.
NYUSZT, fn. tt. nyustt-ot, harm. uzr. —ja. A
nyeet nevű állatok egyik faja, mely a maga nemében
nemesebb, és finomabb szőrű. (Mustela zybelina, zoboles). Van közönséges, kanadai, és nyestnyuttt. V.
ö. NYEST. Mind a nyuszt, mind a nyest elemzésére
nézve cuak véleményeket állíthatunk föl. Hasonlók a
latin mustela szó gyökéhez, mi szerént az m átalakult
n v. ny hangokká, mint a mandragora nadragula, mátrix nádra, metpilum naspolya szókban.

Talán eredetileg nyu», nyes, rokonok testalkatásukra nézve a karcsú, nyúlánk termetű nyúlhoz,
mely Baranyában kicsinyeive: nyuttka.. Ide tartozik
a nyírei is ; elemezve: nyék*, vastag hangon: nyolc*,
nytilcz, azaz : nyúló* testű.
NYUSZTMENYÉT, (nyuszt-menyét) ösx. fa.
így nevezik a közönséges nyusztot.
NYÚT, köznépiesen kiejtve ám. nyújt.
NYUVAD, (nyu-v-ad) önh. m. nyuvad-tam,
— tál, —t. v. — ott. Székelyeknél divatozó ige, s
ám. a torkon akadt csonttól megfulad. Mondják tűzről is, hogy nyuvadozva ég, midőn a ráhányt holmi
nyers forgács elnyomja a lángját, s mintegy megfojtja. A vizbe haló emberről nem mondják, hogy
megnyuvad, bánom: megfúl, vizbefdl. Mind a ityttvad, mind a fül gyöke az erőködéa hangját utánozza, nevezetesen amaz a lélekzet kinyomására, emez
favásra vonatkozik, és így rokonok a nyom és/ü
igékhez.
NYUVADÁS, (nyn-v-ad-ás) fa. tt. nyuoadás-t,
tb. —ok. Állapot, midőn valaki, v. valami nyuvad.
NYUVADOZ, (nyu-v-ad-oz) önh. m. nytwadottam, —tál, —ott. Egymás után többször, vagy folytonosan nynvad.
NYUVADOZÁS, (nyu-v-ad-oz-ás) fa. tt. nyiivadozás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valaki, v. valami
nyuvadoz.
NYUVASZT, (nyu-v-asz-t) áth. m. nyuvassi-ott,
pár. nyuvaszsz, htn. —m, v. — aní. Eszközli, hogy
valaki, vagy valami nyuvadjon. A torkon akadt etont
megnyuvasttja át embert. A Öltét rárakott nyirkot fával elnyuvasttani. V. ö. NYUVAD.
NYUVASZTÁS, (nyu-v-asz-t-ás) fa. tt nyuoaittái-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valakit, v. valamit
nyuvasztanak.
NYÚZ, (nyú-z v. nyu-oz) áth. m. nyút-tam, —tál,
— ott, pár.—c. Az állatnak bőrét lehúzza. DSglSU lovat,
Vkröt, macskát, nyulat, kutyát, Ürgét nyitni. Kiált,
ordít, mintha nyírnák. (Km.). Meg sem fogta a rókát,
már is nyútta. (Km.). Átv. valamit, nevezetesen húst
életlen késsel nyiszál, szétazakgat Ne nyúzd ott a
ttíUet, hanem metéld szépen. Szinte átv. fosztogat, kegyetlenül sarczol valakit. A zsaroló titttek régente
nyútták a szegény embert. Továbbá valamely dolgot
húzvon, minden oldalról forgat, fakgat. A rótt leliSL
Ügyvéd nyúzta a pert. Mindig ott át egy nótát nyílttá.
Ezen igében, mint jelentései mutatják, alapfogalom a folytonos húzásvonás, mely által a testnek
részei, vagy takarói egymástól eltávolíttatnak, miért
gyöke nyu v. nyo, rokon a nyúlik, nyújt igék gyökével; s a z képző folytonosságra, vagy gyakorlatra
mutat, mint a ráz, fűt, üt, cserét, botot, hámot, héjai stb. igékben. V. ö. NYÚJT.
NYÚZÁR, NYÚZÁR, (nyú-z-ár) fa. tt. nyútár-t,
tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. l) Gyepmester, ki
& dögöket nyúzza; s gúnyosan, ügyetlen hentes, mészáros, ki a húst inkább nyiszálja, marczangolja,
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mint vágja. 2) Átv. személy, ki másokat fosztogat,
zsarol, sarccol; huzavona ember. Ti szegények nyuzárai. Némely vendéglőtök valódi nyuzárok. 3) Szabó D.
szerént annyi is, mint nyuzga.
NYIJZÁS, NYUZÁS, (nyú-z-ás) fn. tt. nyútás-t,
tb. —ok, barm. szr. —a. 1) Az állat bőrének lehnzása. 2) Átv. fosztogatás, zsarolás, sarczolás, hozásvonás. V. ö. NYÚZ.
NYUZGA, (nyu-z-og-a) mn. tt. nytagá-t. 1) Sovány, hitvány, nápicz termetű. Nyuzga gyermek. 2)
Minthogy az ily nápiczság gyakran testi gyengeséggel, idegek ingerlékenységével párosai, innen jelent
kényeskedőt, kinek minden érintés, bántalom fájni
szokott, mázna. Szabó D. szerént különösen arról
mondják, aki magánál erősebbe kap, kötelődzik.
Ezen ,nyuzga' szónak törzsöké az elavult nyuzog,
melyből lett részesülő nyutogó, ttyuzoga, nyuzga, mint
fürtig, fUrügS, fürge ; bugyog, bugyogó, bugyoga; esőrVg, csörögő, csSröge, esörge; czineg cúnege; ballag
balga, stb. Alapértelemre rokon a nyúlik nyújt igékhez, minthogy a nyuzga is nyúlánk termetű, de egyszersmind gyönge ; továbbá: mivel a nyuzgaféle sovány olyan, mintha lehúzták volna róla a bőrt, vagy
húst, tehát közvetlenül rokon a ,nyúz' igéhez.
NYUZGASÁG, (nyu-z-og-a-ság) fn. tt. nyiagaság-ot. Nyuzga tulajdonság, vagy állapot.
NYÚZHÁRTYA, (nyúz-hártya) ősz. fn. Sejtszövetes hártya a lenyúzott bőrön ; különösen a tökzacskó ilyetén hártyája.

NYU, (2) fn. tt. nyllv-et, harm. szr. —e. Féreg,
mely leginkább a rohadásnak, erjedésnek indult állati testben, nevezetesen állott húsban, toyábbá növények terményeiben, a gyümölcsökben stb. fejlik
ki, mit máskép némely tájakonfadfeocc-nak,pondrónak neveznek. Nagy melegségben hamar nyüoek esnek
a húsba. Néha a disznókat igen meglepik a nyUvek. A
sajtban idővel megterem a nyií. Más kiejtéssel nyí, v.
nylv. Szélesb ért mindenféle féreg, mely az állatokban és növényekben terem, különösen a tetüféle férgek. Legvalószínűbb, hogy a magyar ezen állatnemet
élénk mozgékonyságáról nevezte el, miért származéka nyühelödik s talán nyüzsög is, ám. nyűvek módjára mozog, nyugtalankodik; mi szerént legegyszerűbb alaphangja azon fi, vagy i volna (uyű, nyí,
nyív), mely nagy szónemzetségben mozgásra vonatkozik, milyenek : i-cd i-eszt, azaz: valamely veszély
érzetétől mozgásba jő, megrázkódik, vagy mást megrázkódtat; iá, v. y, hajlítható, mozgatható eszköz;
iezfg, izeg, izog, ideg, idiS, idegen, i-Sn (jön), i-ut, jut,
igtat, illan, inog, izseg, pizteg, iszamodik stb.; az it-re
vonatkozva pedig üget, űz, ügy, ügyekezik stb. Ez
elemzés szerént az ny nyomatékos előtét, mint
több egyebekben. — Hasonló, t i. mozgásra vonatkozó fogalmi rokonság látszik a magyar féreg és
fireg, féreg, fürüg, továbbá a latin vermit és vergo,
verto gyökeik között V. ö. I, gyökelem.
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NYÜFÉSZÉK, (nyű-fészék) ősz. fn. Test, vagy
testrész, melyben nyűvek teremnek, és hemzsegnek,
NYÚZÓ, NYÚZÓ, (nyú-z-ó) fn. tt. nyúzó-t. L.péld. a párlott, rohadó alfél a disznóban, lóban,
NYÚZÁR, 1).
vagy a fejen lévő varak. Átv. gúnyos ért. nyűvés,
NYÚZÓ- v. NYUZÓGÉBICS, (nyúzó-gébics) tetves ember, mint: tetüfeszek. baUtafészek.
ősz. fn. Ragadozó madárfaj a gébicsek neméből, mely
NYÜFÜ, (nyű-fű) ősz. fn. Növényfaj a tarsóa zsákmányul fogott apró madarakat széttépi. (Lakák neméből; táskái kerekek, alsóbb levelei hosszúnins excubitor).
NYÚZÓ- v. NYUZÓHELY, (nyiízó-hely) ősz. dadok , fogasak, kopaszak, a felsők dárdaformák,
szárölelők ; máskép : nagy borsocska, temondád, vadfn. Hely, hol a dögöket nyozzák.
NYÚZÓ- v. NYUZOTALIGA, (nyűzó-taliga) mustár. (Thlaspi arvense. L.). V. ö. TARSÓKA.
NYŰG, fn. tt. nyűg-öt, v. nyüg-öt, harm. szr. — e,
ősz. fn. Gyepmester taligája.
NYÚZOTT, NYÚZOTT, (nyú-z-ott) mn. tt. v. —jé. Szőrből, vagy kenderből csinált kőtélféle
nyúzott-at. Aminek lenyúzták a bőrét. Nyúzott lódifg. eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként,
Nyúzott ludat sütni. Nyúzott hús a barkóknál vágott vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik, mi
fapeczek által történik. Hasonló hozzá, de anyagra
hits, marhahús.
NYU, (1) áth. ragozva: nyUvSk, nyílta, nyUvtlnk, különbözik tőle: béka, v. békló, mely lánczból, és
nyüttfk, nyünek; elsőm.: nytivék; másod m.: —tt, vaspereczből áll, és bezárható. Nyűgöt lenni a lovak
htn. —ni; részesülő: nytíoö. 1) Tövestül kitép, ki- lábára. A nyűg nem menti meg a Most. (Km.). Innen
uakaszt valamit. Mondják a mai általános nyelvben átv. ért. nyűgnek mondják a baromfiak lábaira tekekülönösen kenderről, lenről, s néha más növényekről rödzö pozdorját, továbbá: mindenféle aprólékos akais. A virágot kendert egy hónappal előbb szokták nyü- dályt, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja;
ni, mint a magvasat. A vélemény kSzSl kinyitni a gazt. valamint azon o.nbert is, ki másnak alkalmatlan, kit
Régibb iratokban eléjön egyébről is. „Nyüni kezdé magáról le nőm lehet rázni, péld. nyűgnek mondja
az ő vön fején való baját" (Nádor-codex). 2) Vise- az anya az oly gyermeket, ki mindig rajta csűgg, kitől
lés által valamely ruhaneműt elszakgat. Kinyílni a sehová sem távozhatik. Némely vendég, látogató vacsizmát, nadrágot. Módosítva: ny8, tájdivatosan: lódi nyűg. A hajózásban oly kötél, mely egy másinySL Alapértelménél fogva ezen ige rokon a nyúz, kat, vagy bármit egyebet valamihez közelebb tart,
nyúl, nyújt igékhez, minthogy a nyűvés, húzás-vonás, ilyen például az őrfán&l az, mely a lovaskötelet ehéa fosztás által megy végbe, mi szerént nyit ám. a hez foglalja. (Bremse. Kenessey A.).
Hangra *-s i-rtelemre nézve legrokonabb nyílét
vastag hangú nyú. V. 8. NYU, fn.
>. »AOT MÓTÍR TV
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NYÜSGÖLÖDIK, 1. NYÜZSGÖLÖDIK.
NYÜSKÖTÖL, (nyüs-őg-öt-öl, v. nyü*-ög-öd-öl)
önh. m. nyUtkOtOl-t. L. NYÜSZKÖTÖL.
NYÜSÖG, l. NYÜZSÖG.
NYÜST, fn. tt. nyUft-öt, harm. szr. —jé. 1)
Dunán túl, nevezetesen Balaton vidékén, kódból,
csepüből font gorombábbféle fonal, holmit zsineg
gyanánt öszvekötni való; nyüstfonal, kiilönböztetáeül
a nötz- vagy nálafonaltól. 2) A csizmadiák erősebbneinü fonala, némely tájakon totósán: dratyva. 3) A
takácsoknál a szövőszékben azou vastag fonalak,
melyekbe a mellékfonalakat eresztik, s melyek a
borda járásához képest ide-oda mozognak, izegnek.
4) Némely tájakon uyüstnek mondják a felhúzott
fonalaknak azon részét, mely a vászon végén rojt
gyanánt megmarad.
Eredeti jelentésére részint rokon a nyű igéhez,
minthogy a nytitt (nyűs, nyüttes) némely jelentéseiben tulajdonkép ám. kártolás, gerebenezés által elnyűtt kóczból készttett fonal; részint származtathatik nyüe, v. nyütt gyöktől is, minthogy kivált a szőNYÜGÖSKÖDÉS, NYÜGÖSKÖDIK, 1. NYÜ- vőszéki nyüst mindig nyüzsög, vagyis ide-oda izegmozog; egyébiránt rendszerént óz is vastagabb foGÖLÖDÉS, NYÜGÖLÖDIK.
NYŰGÖZ, NYŰGÖZ, áth. m. nyUglíz-tem, —tél, nalból van készitve.
—Ott, pár. — t. Nyűggel öszveköt. A legelőre vitt
NYÜSTÖL, (nyüst-öl) önh. m. nyllttOl-t. Szélovakat megnyügötni.
kely tájszólás szerént ám. ki s be lót-fát, sátrat.
NYÜGÖZÉS, NYÜGÖZÉS, (nyüg-öz-és) fn. tt. Átv. értelmű ige, a takácsok nyiistétó'l, valamint t. i.
nyUgöxét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A ló lábainak a bordában a nyüst ide-oda jár, hasonlóan tesz a
nyűgbe tevése, nyűggel öszvekötése.
nyüstölő személy.
NYUGVÁS, (nyűg-vas) ősz. fn. Vasból való
NYÜSTÖLÉS, (nyüst-öl-és) fn. tt nyitit&é+t,
perecz, karika a nyűgnek két végén, melyet a lá- tb. —ék, barm. szr. —e. Lótás-futás, satratás.
bakra csatolnak ; továbbá a rabok lábait öszvekötő
NYÜSZKÖTÖL, (nyűs-ög-öt-öl) önh. m. nyltttláncznak pereczei. V. ö. NYŰG.
kölSl-t. Nyugtalanul hánykolódik. Y. ö. NYÜZSÖG.
NYÜHELŐDIK, 1. NYIHELÖDIK.
NYÜSZÖG, NYÜSZÖRÖG, lásd NYÖSZÖG,
NYÜNY, v. NYÜNNY, természeti hang nyttNYÖSZÖRÖG.
nyög, v. nyUnnyög szóban.
NYÜSZÜASSZONY, (nyűszü- tant: nőszű- T.
NYŰNNYÖG, (nyünny-ög) önh. m. nyilnnyOgnőszi-asszony)
ősz. fn. A székelyeknél ám. nyoizotem, —tél, —ölt. Orron kinyomott tompa nyttny hanlyóasszony;
1.
ezt.
gon s értelmetlenül szól. Rokon hozzá : dttnnySg.
NYÜN NYÖGÉS, (nyünny-ög-és) fn. tt. nyUnnyöNYÜSZÜLEÁNY, (nyűszű- azaz : nőszű- vagy
nőszi-leáuy) ősz. fn. A székelyeknél ám. nyoszolyógéi-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Orrhangon szólás.
NYÜNYÖG , (nyünyög), NYÜNYÖGÉS, leány; 1. ezt.
(nyiiny-ög-és), 1. NYŰNNYÖG, NYÜNNYÖGÉS.
NYÜSZÜPOGÁCSA, (nőszű- vagy nfezi-pogáNYÜRR, a seregély nevű madár hangja és nytir- csa) ősz. fn. Lakodalmi pogácsa.
rOg szó gyöke. Hasonló a crir szinte madár hanghoz.
NYÜTT, (nytt-tt) mn. tt nytitt-et. 1) Kitépett,
NYÜRRÖG, (nyürr-ög) önh. m. nyürrög-tem, gyökerestül kiszakított. Xyütt kender, Un. 2) Kopott,
— tél, —Ott. Mondják különösen a seregélymadár- viselt, szakgatott, elmállott Nytitl ctiima, tíng, nadrág,
nak fiáról, midőn t.j/Urr-fólc hangon szól, cseveg.
L. NYU, ige.
NYÜRRÖGÉS, (nyürr-ög-és) fn. tt. nyürrOgét-t,
NYÜV, 1. NYU, fn.
tb. —ék. A seregélynek nyiirr-féle hangon szólása,
NYÜVED, (1), falu Bihar m.; helyr. Xyttotdcsevegése.
re, —én, —r8l.
NYl S, 1. NYÜZS.
NYÜVED, (2), (nyü-v-ed) önh. m. *yVved-t«m,
NYÜSGÉS, 1. NYÜZSGÉS.
— tél, -t, v. —étt. Viselés, dörzsölés által elszakad,
NYÜSGETEG, (nyü-s-g-et-eg) mn. tt. nyUege- elkopik. Mondják különösen ruhanemüekről. A nJta
íeg-ét. Nyughatatlan, szüntelen mozgó, nyüsgölődő. térden ét konyakon leghamarabb elnyüved.
Törzsöké nyttsöp, vagy nytlzsOg, melyből lett nyütNYŰVEDÉS, (nyü-v-ed-és) fn. tt nyüvedét-t,
ged, nytlsgedeg, nyiltgeteg, mint forog forgatag, her- tb. —ék, harm. szr. —«. Ruha elszakadása, elkopáaa
vad hervut-ig, csörög csörgeteg, és sok mások.
a viselésben.
szóhoz; a mennyiben ez gorombább, vagy erősebb
fonalat is jelent. V. ö. NYÜST.
NYÜGCSAT, (nyűg-csat) ősz. fn. L. NYUGVÁS.
NYÜGÉR, (nyűg-ér) ősz. fn. Nyűgtől megvastagodott ér a ló lábszárán.
NYÜGÖLŐDÉS, NYÜGÖLÖDÉS, NYÜGLÖDÉS, (nyüg-öl-ő-d-és) fn. tt. nyügöMdés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Átv. ért. alkalmatlankodás, mely mást
valamiben akadályoz, s mintegy lenyűgözve tart.
NYÜGÖLŐDIK, NYÜGÖLÖDIK, NYŰGLŐDIK, (nyűg-öl-ő-d-ik) belsz. m. nytigSlöd- v. nyűglődtem, — tél, —m. Oly emberről moudják, ki másnak
alkalmatlankodik, folytonosan hátráltatja, akadályozza valamiben; ki embertársának terhére van, péld.
a szüntelenül anyján csüggö gyermek, a kelletlen
vendég stb.
NYŰGÖS, NYŰGÖS, (nyüg-ös) mn. tt. nyügös-t,
v. —ét, tb. — ék. 1) Minek lábai nyűggel vaunak
megkötve. A nyügOt ló it bemegy a tilosba. A ttyligO*
ló hamar megbotlik. 2) Átv. alkalmatlan, másnak nyakán ülő.
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NYÜVE8, NYŰVES, (nyü-v-es) mn. tt. nyOvet-t, u kösött, mintegy középhelyet foglal, honnan ezekv. — ét, tb. — ék. Amiben nyüvek vannak, teremnek. kel különféle tájejtés szerént némely szavakban válNytivet dittno. Nyüvet hút, tájt. V. ö. NYU, fn.
takozik, mint: adu, odú, udu ; avat, ovat; bagár,
NYŰVÉS, NYÜVÉS, (nyü-v-és) fh.tt. nytoét-t, bogár,bvgár; baglya, boglya, buglya ; tattfá, totttí,tűt*tb. — ék, hann. úr. — e. Bizonyos növénynek, neve- Icol; taliga, taliga ; alt, oltv. altit; nőt, nu»; orcta, áros ;
zetesen kendernek, lennek gyökerestől való kilépése. ' stb. sőt az a-u egybeolvadásából igen gyakran hosszú
Átv. őrt. szakgatás, koptatás, viselés általi elmállis. ' 6 válik pl. monda-uk lesz mondák, mondana-uk lesz
CtitmanyVvée. V. ö. NYU, ige.
i mondanák. Mint vastaghangunak hangrendi párhuNYÜVESÉDÉS, NYÜVESÉDÉS, (nyü-v es-éd- ; ram bán a vékonybangu ö felel meg, és pedig a) tnaés) fii. tt nyüvesédét-t, tb. — ék, harm. s«r. — e. Ál- ; gukban a törzsszókban, mint: ont, önt; omol, ttmtil;
lapotváltozás, midőn valamely testből nyüvek fejlőd- 1 gomb, gömb ; gombolyag, gSmbtilyeg ; göndör, göndör ;
nek ki.
csomóitól, csöm'ófzöl; b) a képzőkben részint 6 pl.
NYÜVESÉD1K, NYÜVESÉD1K, (nytt-v-es-éd- ' nyaf-oj, nyöf-fy ; f (\a-okol, tünd-öfcöi; kap-£od, köpik) k. m. nyüveted-tem, —tél, —étt. Nyüvek teremnek j kSd ; részint (e, é, é, s vékony t után) zárt é, p. esdbenne, nyüvek lepik el. A* avas etalonná, a régi tájt ! ékéi, cnp-kéd, stb. c) a ragozásban szinte: ház-on,
megnyitvetedik.
j kert-on, öbl-ífn ; fal-Aoc, kert-Aez, öböl-Aö«; KolosvárNYÜVESÍT, NYŰVESIT, (nyü-v-es-ít) áth. m. j ott, Pécs-étt, Győr-ö«; száz-wior, egy-szer, öt-stOr;
nyüvettí-étt, pár. — «, htn. — ni, v. — eni. Ny ü vesse l áll-o^, kel-a-, ül-ö/t; ÍU-tok, kel-íék, ü\-tök stb. Lásd
tesz, eszközli, hogy nyüvek teremjenek, lakjanak | Élőbeszéd 51—53 11. A szók végén nem fordul elé,
benne. A nagy melegség megnyttveitíi a húst.
l kivévén a sürgetést, hajtást, nógatást jelentő cto!
NYÜVESTÉN, a székelyeknél ám. nyöstény, l no l tó ! indulatszókban.
vagyis nőstény.
;
Mint gömbölyű ajakkal ejtett hang nagy számú
NYÜVÉSZ, NYÜVÉSZ, (nyü-v-ész) fn. tt. nytt- ! gyökök alaphangzója , melyek valami gömbölyűt,
vétt-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Általán állat, mely > kerekdedet jelentenek, mint: 606, boboresó, boctkó,
nyttveket fog, és eszik ; különösen nyfivekkel élő i bőd, bodor, bogy, bogyó, mogyoró, boka, gomb, gomba
nyugotindiai madárfaj. (Crotophagon).
i stb. stb. L. Élőbeszéd 58, 59. 11.
NYÜZS, természeti hangutánzó gyöknek látO, (2), távolra mutató gyökhang,mely (pl. o-da,
szik nyüzsög szóban és származékaiban ; s alapfoga- j o-ly, o-tt, o-n-n-at stb.) mint a közeire mutató i hanglom benne az izgés, mozgás. Némelyek véleménye nak (i-de, i-ly, i-tt, i-n-n-et stb. szókban) ellentéte, a
szerént már a ,nyfi' főnévtől származott törzs volna, ' maga nemében sajátságos és más nyelveket tekintve
t. i. nyüt, azaz : nyüvet.
j hasonlíthatlan példáit mutatja a legegyszerűbb szóNYÜZZÖG, (nyüzz-ög) gyak. önh. m. nyüttSg- | származtatásnak. Viszonyban áll vele az előleges
ttm, — tél, — ott. Érthetetlen orrhangon, vagy dttn- l kérdő hó, mint gyök, melynek származékai: a helyre
nyögve szól.
l vonatkozó ho-v-at ho-lt v. ho-n f és ho-nn-an t toNYÜZZÖGÉS, (nyüzz-ög-és) fn. tt. ny<U*Sgé>-t, vábbá a móddal viszony ló ho-gy f v. ho-gy-an t és a
tb. —ék. DUnnyögve beszélés.
minőségi ho-ly t v. ho-ly-an f mely a palóczoknál, a
NYÜZSGÉS, 1. NYÜZSÖGÉS.
Hegyalján és a barkóknál divatozik, az országos
NYÜZ8GETEG, (nyüzs-ög-et-eg) ran. tt. nyüt- mily v. milyen értelmében. A távolra mutató o-val
geteg-ét. Aki, vagy ami nyüzsgölődni szokott.
rokon jelentésű a mutató a, valamint a közeit mutató
NYÜZ8GÖLÖDÉS , (nyözs-ög-öl-ő-d-és) , lásd | t-nek rokona a mutató e, melyek nagyobb nyomatosNYÜZSÖGÉS.
; ság végett m toldalékkal előtétet, n toldalékkal peNYÜZ8GÖLÖDIK, (nyüzs-ög-öl-ő-dik) k. múlt : ', dig, vagy néha a nélkül ntótétet képeznek, mi a könyVttgSl8d-tem, —tél, —ott. L. NYÜZSÖG.
• vetkező öszveállításból kitetszik:
NYÜZSÖG, (nyüzs-ög) gyak. önh. m. vyUttSgHova t Felelet: oda, v. oda a, v. amoda, v.
ttm, —tél, —Vtt, v. nyüugSU, hta. —ni, v. nyVtsgeni.
, amoda a, t i. távolhelyre; ide, v. ide e, v. emide, v.
Nyüvek módjára ireg-mozog. Mondják sűrűén tolongó,
: emide e, t. i. közel helyre.
szüntelen mozgásban levő ember, vagy állatseregröl.
Hol, v. hon t Felelet: ott, v. ott a, v. amott a,
NyÜMtög a tok nép. Rokonai : hcmtteg, itteg, piueg.
NYÜZSÖGÉS, (nyüzs-ög-és) fn. tt nyiUtögét-t, < v. amotlan, t. i. távol helyen; itt, v. itt e, v. emut e,
i v. emiiten, t. i. közel helyen; így ahol, ahon; és ihol,
tb. — ék, harm. szr. —e. liegés, mozgás.
\ ihon.
AJ NT-ben v»n 1142
Honnan f Felelet: onnan, v. onnan a, v. amon| tton, v. amonnan a ; módosítva, honnét t Felelet: ön• néí, onnét a, amonnét, amonnét a; tájdivatosan van :
i onnand, onnant, onnajd, távol helyről; innen, innen e,
0, (1), kisded alakban o, huszonnegyedik betű a eminnen, eminnen e ; módosítva : innét, innét e, eminmagyar ábéciében, g az önhangzók sorában nyolcza- [ nét. eminnét e, tájdivatosan: innend, inneni, innejd,
dik. Rövid vastag vagy mély bang, mely a zárt a és közel helyről.
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Hogy, v. hogyan t Felelet: ógy, mely a nyelv- Drachma cotistat süiquit X ét VIII (— 18), ét terűszokás szerént úgy, melyből úgy a, ugyan, amúgy a, ' pulus est ex sUiquit VI, ét oboliu ex III.
ÓBORNAK, puszta Szála m.; helyr. Obornakantúgyan, vagyis ama tárol levőnek módjára; így,
en
fyy «> tyy > emigy e, emigyen, v. imígy e, imigyen, ' on, —ró, —ról.
OBROVÁCZ, falu Bács m.; helyr. Obrováct-on
eme közel levőnek módja szerént.
i
—
rá,
—ról.
Holy v. holyan f Felelet: oly, v. oly a, v. olyan,
u
OBSIT, (a német „Ab8chied -ból módosítva)
v. amoly, v. amo/y a, v. amolyan, azaz: bizonyos tű- •
lajdonságra ama távollevőhöz hasonló; ily, v. ily e, fn. tt. obiU-ot, barna. szr. —ja. A kiszolgált katonAv. %«n, v. emily, imily, v. mt/y e, imtly e, v. emilyen, nak adatni szokott elbocsátó levél, elbocsátvány.
OBSITOS, (obsit-os) mn. és fn. tt obtifoi-t, tb.
imilyen, azaz: eme közel levőhöz hasonló. Ezen ösz—
o*,midőn
fii. —ok. Obsittal elbocsátott katona.V. ö.
veállítisból kitűnik, hogy az o és a a fennemlített
OBSIT.
határzókban a helynek távolságára, az t pedig és e
ÖCS, (1), elavult vagy elvont gyöke a) oetmány
annak közelségérc vonatkoznak, azon különbséggel,
szónak
és származékainak; b) oe»ó, oetú, oetódik
hogy az o és t képzőket vesznek fel, s kijelölik az
szóknak.
alapfogalmat, az a és « pedig inkább csak egyszerű
ÖCS, (2), falu Zaránd m.; helyr. Oct-ra, —ön,
rámutatást jelentenek, egyébiránt megtoldva ezek is
használtatnak : ás, ét; az a, ét e ; ama, eme ; amaz, —ról.
— ÖCS, kicsinyítő képző, pl. bod-oct, lap-ocr
emez ; ómat a, emez e ; azon, ezen ; amazon, emezen
ka, bot-ocs-ka stb. szókban, hangrendbe* alkalmazszókban.
kodva : ács, ecs, ées, Öcs, pl. ur-act, kSv-fcs, stb. 1.
O, (3), iudulatszó, 1. Ó, úidulatszó.
—ÁCS, képző.
0., a rövidítésekben ám. olvasd; apénzszámíOCSARD, falu Baranya m.; helyr. Oesárd-ra,
tásokhál: osztrák, pl. o. é. osztrák értékű, vagy osz—
ön,
—ról.
trák értékben.
OCSISOR, falu Zaránd m.; helyr. Octisor-ra,
—0, középképző, vagy közbeszúrt segédhaugzó,
—ön, —ról.
a) oly szcmélyragos főnevek többesszámu második
OCSKÓ, falu Nyitra m.; helyr. Octkó rá, — n,
személyében, melyek többesszámban ok ragot vesznek
—ról.
fel, pl. folt, folt-ok, f olt-o-tok (folt-tok helyett) ; gond,
OCSMÁNY, (ocs-mány) mn. tt. octmány-t, tb.
gond-ok, gond-o-tok (gond-tok helyett); hátit, hant-ok, —ok. 1) Külsejére nézve undorító, utálatos, gyohant-o-tok (=bant-tok) ; ok, ok-ok, ok-o-tok (ok-tok);
morkcverő, különösen : a látó, vagy szagló érzékeket
Átír, húr-ok, húr-o-tok (húr-tok). Ezen szabályt kövevisszataszító. Ocsmány varaibéka, okádék. Octmány
tik az ok, ék, ék, Ok többcsragu nevek, az illető hangbűz. Ganajtól, takonytól ocsmány ruha. 2) Erkölcsi
zóikra nézve, pl. hát, ház-ok, ház a-tok; kép, kép-ek,
érzelmet sértő. Ocsmány beuédtk, káromkodások.
kép-e-ték; szem, szem-ék, szém-é-ték ; kert, kert-ék,
Ocsmány fajtalankodát. Ocsmány Snfertőzés.
kert-é-tek; ököl, öltl-ök, ökl-ö-tök; csűr, csűrök, cs&r-ÍSKépzése olyan, mint a hitvány, stakmány, toktök. b) Oly jclenidőbcli igék többesszáunu második
mány, kormány névgyökből oredt szóké, B alapértelszemélyében, melynek törzse két mássalhangzóval
mére nézve azon szók osztályába sorozható, melyekvégződik, mint: áld, áld-o-tok, (áld-tok); olt, olt-oben az o távolítást, távolságot, távolodást, s a rokon
lok, (ölt-tok); irt, irt-o-tok, (irt-tok); szalaszt, szau undort, utálatot jelent. Esek szerént épen nem
laszt-o-lok, (szalaszt-tok) ; fogyaszt, fogyaszt-o-tok,
támogatjuk azok nézetét, kik azt az mmán szótól erc(fogyaszt tok). Ezen o-nak a vékonyhangu igékben
dettnck vélik.
é vagy ö felel meg, pl. rejt, rejt-é-tek; kezd, kecd-éOCSMÁNYAN, (ocs-inány-an) ih. J) Undorítóték; dönt, dönt-ö-tök; küzd, kUzd-ö-tök; ereszt, eresztlag, utálatosau, igen csúnyán, puruttyán. Ocsmányan
é ték; füroszt, fürömt-S-tök. c) Néha márvány nővképb&zölö gerény. 2) A finom, gyöngéd erkölcsi érzelmezök előtt, pl. tart-o-mány, hagy-o-mány, tud-o-mány,
ket sértve, botránkoztatva. Ocsmányan betfélm. A
ing-o-vátiy, irt-o-vány ; de a vékony hanguakbtin minnemi ösztönről octmányan nyilatkozni. V. ö. OCSdenkor n y i l t c : slll-e-ntény, IcUld-e-méiiy, lel-c-méiiy,
MÁNY.
vél-e-mény, lel-e-vétty, jöv-e-aíny stb.
OCSMÁNYÍT, OCSMÁNY1T, (öcs mány-it) áth.
OBÁD, falu Tcines ui.; helyr. Obád-on, — rá, m. ocsmánytí-ott, pár. —*, htn. —ni, v. —oní. Ocs— ről,
mánynyá, azaz: utálatossá, undorítóvá tesx, undokit,
OBER8IA, falu Arad ín.; hclyr. Obersián, rútít, becsúnvít, V. ö. OCSMÁNY.
— rá, — rál.
OCSMÁNYÍTÁS, OCSMÁNYITÁS, (ocs-mányOBON, fn. tt. obon-t, tb. —öle, barin. szr. —ja. ít-aa) fii. tt. ocímányüás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
A gyógyszerészek sulymérlegéu ám. a fontnak tizen- Cselekvés, mely által valami ocsmánynyá, utálatossá,
ketted része, vagyis két lat. (Uncia). Alkalmasint a undorítóvá, undokká, rúttá, punittyává, csúnyává
hellcu-latin obulus módosulata, mely a latin szótár- lesz. V. ö. OCSMÁNY.
irók szoréut kisebbféle súlyt is jelentett. „Basilius
OCSMÁNYÍTÓ, OC8MÁNYITÓ, (öcs mányFttbcr Thesaurus"-ában siliqita szó alatl találjuk: i't-ó) uin. tt. ocsmdnytíó-t. Undokitó, undorító; vala-
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mit rúttá, utálatossá tevő. Ruhái ocsmdnytíónyál, tttrha.
Utesattegleteket ocsmánytíó ganaj, vitelét.
OCSMÁNYKODÁS, (ocs-mány-kod-ás) fii. tt.
ocsmánykodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Utálatos,
undorító tettek gyakorlása, csunyálkodás. Különösen :
gyomrot keverő, vagy erkölcsi érzetet, szemérmet
sértő beszélgetés, mivelkedet V. ö. OCSMÁNYKODIK.
OCSMÁNYKODIK, (ocs-mány-kod-ik) k. m.
ocsmánykod-tam, —tál, —ott. 1) Undorító, Utálatos,
gyomorkeverő tetteket gyakorol, péld. illetlenül pökdös, tarház, ganajával, vizeletével mocskolódik. 2)
Erkölcsi gyöngéd érzelmeket bántó, különüaen szeméremsértő beszédeket űz, vagy tetteket gyakorol.
OCSMÁNYÓDÁS, (ocs-mány-od-ás) fh. tt. oomdnyodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valaki, vagy valami ocsmánynyá leszen. V. ö.
OCSMÁNY.
;
OCSMÁNYODIK, (oce-mány-od-ik) k. m. octmányod-tam, —tál, —ott. Ocsmánynyá, utálatossá,
undorítóvá, rátságossá alakúi, péld. genyedségtöl a
test, holmi csúnyaságtól a ruha. V. ö. OCSMÁNY.
OCSMÁNYSÁG, (ocs-mány-ság) fn. tt. octmányság-ot, harm. szr. —a. 1) Undokság, utálatosság,
rútság, puruttyaság, undorító tulajdonság, vagy
állapot. 2) Szemérmet nagyon sértő beszéd, vagy
cselekedet. Ocsmánysdgokat mondani, hallgatni.
OCSMÁNYSÁGOS, (ocs-mány-ság-os) mn. tt.
octmányságos-t, v. —át, tb. —ok. Igen ocsmány,
ocamánysággal teljes. Ocsmányaágos fajtalan beszédek.
OCSMÁNYUL, (ocs-mány-ul) ih. L. OCSMÁNYAN.
OCSMÁNYUL, OCSMÁNYUL, (ocs-mány-úl)
önh. m. octmánytd-t. L. OCSMÁNYOD1K.
OCSÓ, (1), (ocs-ó) fő- és mn. tt. ocsó-t. 1) A
gabonának lazája, lobija, melyet a szél elvisz, melynek szeme kicsi, fonnyadt, s jobbára tokiászból áll,
miért szórás és rostálás alkalmával a felszínen marad. Ez értelemben főnévi önállósága van. 2) Éber,
ébredő, fektéből, altából felkelő.
Véleményünk szerént az ocsó eredetileg alsó,
t. i. az l-80 értelemben a gabonának aljasa, aljas
része ; valamint ócsó, v. olcsó is hasonló eredetű ; a
2-dik értelemben pedig al-os-ú, azaz : alvásból osonó,
azon ős gyöktől, melyből ön utótéttel ötön származott, mint: tesa leszen, visz viszen, hisz hiszen, megy
megyén. Az oson igében alapértelem az elsuhanás,
eltávozás, melyet különösen alattomoH, ulsuttyanó
menésre alkalmazott a nyelvszokás. Innen ocsódni,
ám. álomból, nyugvó helyről föleazim-lni, mintegy felosonni. Ily fogalmi rokonság látszik a latin pergere,
menni, fa expergisci oceódni, a német bcwegen,
teeeken, és wachen, erwachrn között (L. Adelung).
Hogy az * és cs mint Icgrokonabb hangok a szók
elején, közepén, ds végén fölcseréltctnek, eli-g példa
van rá.
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OCSÓ, (2), (ocs-ó) mn. tt. ocsó-t. Fiatal kis nyúl.
„Királyi mulatság erdőkben sétálni,
Az ocsó nyulakat bokorból felverni,
Fiatal madárkák fészkét felkeverni."
Faludi.
E szónak gyöke azonosnak látszik az öcs kicsinyítő
képzővel.
OCSÓDÁS, (ocs-ó-d-ás) fn. tt. octódás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn az alvó állat,
nevezetesen az ember felébred. V. ö. OCSÓDIK.
OCSÓDIK, (ocs-ó-d-ik) k. m. ocsód-tam, —tál
— ott. Álmából felébred, vagyis, inind a testnek,
mind a léleknek nyugvó, s mintegy lekötött tehetségei szokott mozgékony állapotukat visszakapják.
Minthogy ezen ige különösen és egyedül csak a fel
igekötővel egyesül (feloesódik): innen is kitetszik,
hogy az ocsódó állapot mozgással jár. V. ő. OCSÓ.
Átv. ért. az elfogult, vagy öntudatlan állapotban létezett elme valamit észrevenni, s a dolog mibenlétéről eszmélni kezd.
OCSOVA, DUBRAN-OCSOVA, falu Zólyom
m.; helyr. Ocsová-ra, —n, —ról.
OCSÚ, OCSU, (ocs-ú) fn. tt. ocaú-t, tb. —k. A
gabonának lazája, léhája, hitvAnya, toklászos hulladóka. Az octút fölöttivel leseperni a felezőit gabonáról. Octút adni a baromfiaknak. L. OCSŐ, (1).
OCSÚDIK, 1. OCSÓDIK.
OCSÚL, (ocs-úl) önh. m. ocsúl-t. Lásd OCSÓDIK.
OCTÓBER, 1. OKTÓBER.
ÓD, elvont gyöke odor, odú v. odv szóknak és
származékaiknak. Jelentése, mint a származékok mutatják, öblös (o, vagy ö) hely (d).
-ÓD, (l), I. -AD, (l).
-ÓD, (2), 1. -AD, (2).
— ÓD, (3), vékony hangon — ed, —öd, igeképző, mely csak kevés átható igéket alkot, pl. nyomod, bököd.
-ÓD, (4), 1. -AD, (4).
— ÓD, (5), 1. -AD, (5) alatl.
— ÓD, (6), közép igeképzö, dós, dés, dós, és
doz, déz, dtiz képzőknél, pl. nyomdos = nyom-od-os,
verdét = ver-éd-es, b'ókdos = bök-öd-ös stb.
ODA, (o-da v. o-d-a) helyh. fokozva : odább, tájdivatosán : odébb. 1) E kérdésre, hova f ám. ama távol v. távolabb helyre; ellentéte, ide, eme közel v.
közelebb helyre. Oda ülj, ne ide. Menj oda, a hova
küldenek. Nem oda vág, a hova néz. Ide is, oda is. Ke
ide, se oda. Ide tekints, ne oda. Oda nyújt, oda ad,
oda vet valamit. Véletlenül odavetödni valahova. Viszonyul a hova f kérdésre megfelelő helyhatárzókkal. Oda be, oda Id, oda föl, oda le v. alá. Oda be
a várba, oda'ki v. ku őrmezőre, oda fel a hegyre, oda
le v. alá a völgybe. Különös jelentése van tájdivatosan a
tulajdonító ragu személyes névmással, oda neki, azaz:
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Isten neki, legyen úgy, nem bánom, hagyján. Oda
elé, oda hátra , oda vissza, oda távol. Oda való. Én
M oda való vagyok, ahol az a csillag ragyog. (Népd.).
2) Ezen kérdésre hol f használtatik néha ott helyett.
Oda alá (ott alatt) a pusztán, szilva terem a fűzfán.
(Népd.). Oda által (ott tűi) lakit. Oda benn van. Kictoda a* oda elül t Oda hagyta a váróit. Oda háta
ám. ott honn. Oda kun, ott kun. Oda fenn a hegyen,
ott fenn. Oda lenn, v. alatt a hajó fenekén, ott lenn.
Nem oda Buda. (Km.). „Mind elyen (ilyen) hithván
nesthek vannak oda" (= ottan). Levél 1557-ből
(Szalay Ágoston 400 m. 1.). 3) Végképen megszűnő
állapotra vonatkozik ezen mondatokban : oda vagyunk
falustul, végünk van, elvesztünk ; minden jószága oda
lett, elvestett; két fia oda vészelt a háborúban , végképen oda maradt. L. ODA VAN. £ kérdésre, meddig f
fölveszi a határvető tg ragot, odáig, nyújtva odáig,
ellentéte volna : ideig, v. ideig, azonban a bevelt szokás szerént: idáig. Innen odáig, onnan ideig, v. idáig.
Azon t képzővel is egyesül, mely a való szónok felel
meg, pl. ódái emberektől tudom, azaz: oda valóktól.
Törökül: onda, v. anda, v. ande, melyekben az
ön, vagy an az o, vagy öl (= ó', az) módosulata;
da, v. de pedig helyrag, mely mind helyben maradást,
mind helyből más helybe mozdulást, vagy mozgást
jelent A magynr oda szóban három külön fogalom
rejlik, ú. m. a távolság, melyet az o, a helyiséget,
melyet a d fejez ki, és a távol helyre mu'atást,
melynek a mutató a felel meg. Ellentéte, mint közeire mutató szó : ide, melyben í az o-nak, s e az onak ellentéteként szerepel. Hogy a d nyelvUnkben
általán helyképzö is, azt helyneveink igen nagy csoportozata bizonyítja, miről 1. —D, képző. V. ö. O,
távolra mutató. ,Idc' pedig a törökben : bunde, vagy
tünde. (Bú, vagy su vagy sol, néha isbu, a törökben
ám. ez, emez).
ODAAD, (oda-ad) ősz. áth. Valamit által ad
valakinek, hogy azt fogja, tartsa, vagy bírja.
ODÁBB, (o-d-a-abb). Oda helyhatározónak fokozata. Bizonyos ponttól, helytől távolabbra. Menj
odább egy két lépéssel. Még két háttal odább. Odább
állott ám. eltávozott; elszökött. „Meg és (== is)
egyeztek benne, hogy őt valami szcrént odább állítsák." (Kriza J. Székely népmesék). Tájdivatosan:
odébb. Ellentéte: idébb. Utótéttel, tájdivatosan : odábbad, T. odábbat. V. ö. ODA.
ODÁBBI, (o.d-a-abb-i) mn. tt odábbi-t, tb. — ok.
Ami odább van, távolabbi, messzebb!.
ODÁBBOL, (o-d-a-abb öl) áth. m. odábbol-t.
Valamit odább vagyis távolabbra tesz, helyez, vagy
későbbre halaszt
ODÁBBOLÁS, (o d-a-abb-ol-ás) fű. tt odábbolás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki valamit
odábbol.
ODACSOSSZ1NT, (oda-csosszint) ősz. áth. A
székelyeknél ám. hebehurgya módon odaad (KrizaJ.).
ODACSOSSZINTÁS, (oda-csosszintáa) ősz. fh.
Cselekvés, midőn valaki valamit odább csosszint.

OD'AD, a közéletben egyik a kingratásával ám.
odaad.
„Bujdosója lennék a nagy világnak,
Vagy ód' adnám magamat a halálnak."
Petőfi.
ODAÉKEL, (oda-ékel) ősz. átb. Valamit ék
gyanánt odaszorít, odacsiptet valamely test kosé.
ODAÉKELÉS, (oda-ékelés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamit odaékel.
ODAENGED, (oda-enged) ősz. áth. Annak,
aki valamit kér, vagy igényt tart valamire, az illetd"
vagyont, jószágot jóakaratból odaadja.
ODAENGEDÉS, (óda-engedés) ősz. fo. Cselekvés, midőn valamit odaengedünk.
ODAHAGY, (oda-hagy) ősz. fn. Távozva elhagy, magára hagy valakit, v. valamit Odahagy van
nejét, gyermekeit, elbujdosott. Odahagyni hazáját, s kivándorolni.
ODAHAZA, (óda-haza) ősz. ih. Megfelel e kérdésre, hol f s ám. otthonn, vagyis: rendes, szokott
lakhelyén. Mint jelentéséből kitetszik, irt az oda ám.
ott. Délig odahaza maradok. Legjobb odahaza. V. ö.
ODA és HAZA, ih.
ODÁIG, (o-d-a-ig) helyhatárzó. Bizonyos kitűzött távolsági pontig, helyig, irányig. Nem mehetitnk
odáig, meddig akartunk. Néha ám. bizonyos állapotnak végéig, a dolog vesztéig. Odáig van a ttegény.
Máskor ám. addig, s bizonyos lelki elhatározásra,
vagy lemondásra vonatkozik. Mit búsulsz f Mit remegsz ? ha elvágják lábszáradat, mankón járt*, t odáig
van. Más kiejtéssel röviden: odáig; utótéttel:
odaiglan.
ODAILLESZT, (oda-illeszt) ősz. áth. Hlesatv*
valamely helyhez, vagy helyzethez alkalmaz.
ODAILLÖ, (oda-Ulö) ősz. mn. Valamely helyhez, vagy helyzethez illő.
ODAÍTÉL, (oda-ítél) ősz. átb. Mint bíró valamely kereset alatti jószágról, pénzről stb. kimondott
ítélet által elhatározza, hogy azé legyen, kit jogilag
illet.
OD'ALÁ, a népnyelvben összébb van húzva
,oda alá' szókból.
ODALOPÓDZIK, (oda-lopódzik) ősz. k. Lopva,
alattomban, suttyomban valahová bújik, behúzza
magát.
ODAMARAD, (oda-marad) ősz. önh. Valahol
soká, vagy végképen is elmarad. Nem tudom elgondolni, öcsém hol marad oda. Fiam a* utolsó háborúban odamaradt.
ÓDÁRÓL, önh. m. odarol-t. Ferenczi János
szerént a székelyeknél ám. az oldalon befelé a szekér
hátuljával csúsztatva elmegy; tehát alkalmasint ám.
ódalol, v. oldalol, (mint: fáról).
ODASAJNÁL, (oda-sajnál) öve. áth. Baranyai
tájnyelven ám. odaszán. L. ODASZÁN.
ODASZÁN, (óda-szán) Ősz. áth. Saját jó akaratából, szívességből elhatározza, hogy valamit adományul, ajándékképen ad valakinek, vagy valahova.
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ODATART, (óda-tart) ősz. önh. 1) Bizonyos
hely felé igyekezik. 2) Valamely párthoz vagy felekesethez síit.
ODATARTOZIK, (oda-tartozik) ősz. k. Bizo- i
nyos helyre, vagy körülményre úgy vonatkozik, hogy ,
annak rendes tartozékául tekiuthetö. V. ö. ODAVALÓ.
ODAÜL, 1) valamely helyre ülepedik. 2) Lásd
ODA VAN, 3).
ODAVALÓ, (óda-való) ősz. mn. E kérdésre
hova t bizonyos helyhez tartozó, mely egy másikhoz
képest távolabb esik ; ellentéte : idevaló, ezen helybeli. Falun nem nehéi megismerni ás odavaló emberekét, t megkülönböztetni az idegenektől.

ODORPA, puszta Vas m. ; helyr. Odorfá-ra,
—n, -ról.
ODORIN, falu Szepes m.; helyr. Odorín-ba,
—bán, —ból.
ODORJÁN, puszta Tolna m.; helyr. Odorjánba, —öan, —ból.
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Én is odavaló vagyok;
Ahol az a csillag ragyog."
(Népd.).

(
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ODROS, (od-or-os) mn. tt. odros-t, v. —át, tb.
— ok. A székelyeknél ám. nagy bélü, nagy ehető,
kinek nagy odra, azaz: gyomra, bendője van. Széles
ért öblös, pl. odros csűr. V. ö. ODOR.
ODROZ, (od-or-oz) áth. m. odroz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Odrot csinál, ás, épít. Odrozni a
csűrt, a gabonavermet. A víz beodrotta magát.
ODÚ, v. ODÚ, (üd-u) f n. tt. odti-t, v. odvat.
Tátongó üreg, öböl, nyilas valamely testben, különösen: fában, sziklában, földben, fogban. Vén fütfák
odúiban fészkelő verebek. Sziklaoduba rejtezkedö vad.
Meghiízzamagát,mintördöy az odúban. (Km.). Nyíltabb
hangon : adu, v. adv ; származékaik : odvas, advat.
Alapfogalom benne az öblösség, némi nyiladékkal,
miért rokonságban látszik állani, kivált a nyíltabb
adu alakban az aj, ajt, akona, akna s a megnyujtott
áj, váj, ás szókkal, mindazáltal ezekben fó'fogalom a
nyilas, amabban az öblösség.
ODV, (od-v) fh. tt. odo-at, barin. szr. —a. L.
ODÚ.

Néha ám. bizonyos helyzetbe, állapotba illő, alkalmas. Ét a tzeg nem odavaló. 0 épen odavaló ember,
ahooá tették.
ODA VAN, 1) Vége van. Oda vagyunk ám.
végünk van. 2) Ki- vagy elfogyott. Minden :
pénzem oda van, azaz: elvesztettem, vagy elvitték,
ellopták minden pénzemet. 3) Sokáig el- vagy kima- ,
rád. Még mindig oda van, pedig már régen elment. '.
Hason jelentésű ez értelemben : odaül.
"
„Szavára megrémül az erdő,
ODÁZ, (od-a-az) áth. m. odáz-tam, —tál, —ott.
S futnak ezer vadak odraikba."
Valamit elhalaszt, későbbre halaszt. Újabbkor! szó, s l
Berzsenyi.
leginkább el igekötővel használtatik: elodáz, elodázhatatlan (= elhalaszthatatlan).
ÓD VAR, tájdivatos, udvar helyett. „TizönODÁZÁS, (o-d-a-az-ás) fn. tt. odátás-t, tb. — ok. eggyed használatja az szent imádságnak és, mert ás
Későbbre halasztás. Elodázás.
mennyei odvart gyenyerkötteti. •* (Gory-codex).
ODÉBB, tájdivatos kiejtés, oddbb helyett.
ODVAS, (od-v-as) mn. tt odvas-t, v. — át, tb.
„Odébb állottak a veszedelem elől." (Kriza J. Szé- j —ok. Mondjuk némely szilárd testekről, nevezetekely népmesék). L. ODÁBB.
sen : faderékról, kőszikláról, csontról, partról, midőn
—ODIK, vékony hangon: —ÉDIK, —ÖDIK, üreg, hézag, nyilas támadt bennök. Odvas vén fák.
termékeny igeképzö, mely közép értelmű igéket ál- Odvas kő, egy határkő neve Bakonybélben. Odvas
kot, pl. vastagodik, nagyobbodik, rakódik, futamodik, fogak. Nyiltabb ajakkal ejtve: advas. Minthogy esen
álmodik, józanodik, zavarodik; öregbédik, melegedik, értelemben vett nyílás jobbára vénség által okozott
esteledik, elegyedik, telepedik, tekerédik, mérgesedik; romlásnak eredménye, innen átv. ért. jelent korhadtat, vénet is.
Orttködik, gVndoTödik, erb'südik, rökönytjdik stb.
ODNAD, régies, ónnal helyett; 1. ezt.
ODVASODÁS, (od-v-as-od-ás) fn. tt. odoatoODÓ, 1. ODÚ.
dás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Bizonyos testeknek
ODOLJ, mn. tt. odoli-t, tb. — afc. Győr tájékán azon szenvedő állapota, midőn odú támad bennök.
ám. idomtalan, esetlen. Odoli egy ember. Talán az Vén fák, fogak, sziklák odvasodáta. V. ö. ODVASO,idomUlan' szó elferdftéséből keletkezett.
DIK.
ODVASODIK, (od-v-as-od-ik) k. m. odvatodODOR, (1), (od-or) fn. tt. odor-t, v. odr-ot, tb.
— ok, v. odr-ok. Általán öblös üreg, s gyökre (ód) meg- tam, —tál, —ott. Ód vassá változik, odú, v. odtík táegyeznek vele odú, odo, (v. udu, adu, odv), a előtét- madnak benne. A vén fűzfák meg szoktak odvasodni.
tel : podva, pudva. Különösen a gabonacsUrnek oldalt Odoatodik át eső mosta kő, a víz kotorta part oldala.
kidudorodó öble, kebele, melybe cséplés- vagy nyom- Odvasodnak a fogak.
tatáskor a szalmafélét rakják. Folyóvíz odra, vagyis
ODVOS, falu Arad m.; helyr. Odvos-ra, — ön,
a folyó fenekének gödrös helye. Alakjára nézve ha- —ról.
sonló a bodor, fodor, gödör, vOdör szókhoz.
OPRÁL, önh. m. ofrál-t. Tájszó, különösen
ODOR, (2), tt. odr-ot; ODORJÁN, férfi kn. tt. Tata vidékén, ám. csavarog, tekereg. Eredetileg alkalmasint a forog ige fór gyökéből ám. forál.
Odorján-t, tb. — ok; 1. ADORJÁN.

OH-OHAJTÓMÓD

OHAJTOZ—OK

OH ! v. ÓH ! indulatszó. L. Ó ! indulatszó.
OHÁBA, erdélyi falak A.-Fehér, Hányad m., ét
Foganta vid. ; helyr. Ohábá-ra, — n, — ról.
ÓHAJ, v. ÓHAJ, (1), (oh-aj, T. óh-aj) Elvont
tömök, mely a nyelvhasonlat szerént olyan, mint a
divatozó tohaj, tör ej, dörej, ztibaj, robaj. Ujabb korban főnévként is használni kezdik, amidőn tárgyesete : óhaj- 1, többese : — ok. Jelent vágyakodó énelemből kifakadt hangot, s mint főnév egyszersmind
általa kifejezett vagyat. További származékai: óhajt,
ohajtdi, óhajtó* stb.
ÓHAJ, v. ÓHAJ, (2), falu és puszta Nyitra m. ;
helyr. Ohaj-ba, —bán, — ból.
ÓHAJT, v. ÓHAJT, (oh aj -t) öuh. m. óhajt- ott,
pár. — f, htn. — m, v. — ám. Vágyát szívből fakadó
oh hanggal fejezi ki, vagy ezélesb ért. oh hangon
felkiált ; susogó előtéttel : sóhajt, honnan különösen
a régiek ezen értelemben használták. „És ö szelletével óhajtván (ingemiscens) monda." (Müncheni co-

OHAJTOZ, (oh-aj-t-oz) gyak. önh. m. óhajtottam, —tált —ott, pár. —s. Gyakran, vagy folytonosan óhajt. Erősebb vágyakodáara mutat a susogó
előtétü sohajtot, azonban a régieknél és értelemben
találjuk : „És Zsuzsanna ohajtozék" (ingemait Müncheni cod.). Mindkettő felveszi általános divat szerént a közép ik ragot is : óhajtónk, tohajtotik, mint
a föntebb! példa is matatja: ohajtozék.
OHAJTOZÁS, (oh-aj-t-oz-ás) fe. tt ohajtotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy folytonos
óhajtás.
OHÍT, (oh-ít)l. ÓHAJT és AHÍT. „Itth mindenek nagy(on) ohítják és örömesth várják." Levél
1552-ből. (Szalay Ág. 400 m. 1.).
OJT; OJTÁ8, 1. OLYT; OLYTÁS.
—OJT, vékony hangon: —ÖJT, a régieknél
igen gyakori igeképztf a mai - it helyett L. —ÍT.
OK, fn. tt. ok-ot, har. szr. —a. Széles ért.
amiből valami ered, támad, aminek gondolatban,
vagy valóságban előbb kell léteznie, hogy más valami létezhessék. A latin nyelvvel öszvehasonlítva,
bölcsészeti értelemben mai szokással két fő jelentése
van. l)'Ratio, vagyis a gondolkozásban mindaz, mitől valaminek ismerete függ, s gondolati ot-nak nevezhető, pl. a föltételes ítéletben az előzmény, a bizonyításban a tanuigazság, mely máskép: okndy.
„A kifejtett eszméket az okoknak győző ereje s az
igazságnak hatalma vívja ki." (Deák Ferencz). A
gondolati ok az ész működéseire vonatkozik, honnan : okos én, okot gondolat, okot állítat, okot ítélet,
okos kSvetkettetét; helyet ok, elvitathatatlan ok; okkal
móddal, jól megfontolva, és bizonyos móddal végrehajtva ; okoskodni valamiről, bizonyos okok fonalait
ismereteket származtatni belőle; oktalan ember, ki
gondolkozásában az ész szabályai ellen vét; oktalan állat, mely természeténél fogva emberileg gondolkodni
képtelen; oktatni valakit, észszerüleg bizonyos ismeretekbe vezetni; okulni valamin, a tapasztalat nyomán
észre jönni, tévedéstől menekedni, s józanabban gondolkodni ; példának okáért, hogy bizonyos állítás
igazságát példában lássa, s megfogja a gondolkozó
ész.
2) Causa, mitől valamely .valónak, vagy lénynek léte eredett, vagy függ; és ami belőle származik : causatum, v. effectut, magyarul: okozat. Az öt
és okotat közötti viszony okiság. Az ,ok' ezen értelemben a) ható ok, „causa effieiens," mely saját
ereje által létesíti a müvet; ez alá tartoznak: elegtndb', v. elégtelen ok, amint más oknak segedelme
nélkül képes, vagy nem képes valamit létesíteni;
fsabad ok, mely tetszése szerént működhetik, pl. az
ember akarata; kénytelen ok, mely a kellékek jelenlétében szükségkép működik, pl. a tűz éget, ha nincs
akadálya; kötvetlen ok, ha a tettet önereje által viszi
végbe ; közvetett ok, ha működése által vesz részt a
tettnek létrehozásában ; ft> ok, a tettnek első indítója ; mellék ok, mely a fő czélon kiviil egy mást tűz
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„Megemésztő bűnöm siratom, óhajtom."
Ének a XVI. századból.
(Thaly K. gyűjt).
V. ö. ÓHAJTÁS, OHAJTOZ. Különösen tárgyesetes
viszonyúé wel : valamit vágyakodva kíván. Békét,
egétttéget, szerencsét óhajtani. Amit óhajtott, mind
meglett. Ne óhajtsd St látni. Gyök hangra és értelemre
rokon a latin optat. V. ö. Ó l indnlatszó.
ÓHAJTÁS, (oh-aj-t-ás) fn. tt. óhajtás- 1, tb.
— ok, harm. szr. — a. 1) A vágynak, vagy valamely
fájdalmas érzelemnek oh felkiáltó hangon történő
kifejezése. Hallottam forró, fájdalmas óhajtásodat.
Innen a régieknél ^óhajtás' értelme : „Mert ami
bíneinkből meg nem tisztullmtoiik jobban, miként
áldozatokkal, azaz jóh mivelködetökkel , s jelesben
alamizsnálkodásokkal, bíneinkről való óhajtással."
Debreczeni Legendáskönyv. 2) Vágyó oh hangon
kijelentett kívánás.
OHAJTAT, (oh-aj-ta-t) fn. tt. ohajtat-ot, harm.
szr. — a. Elvont értelemben, az óhajtás által kijelentett vágy, és annak tárgya. Ohajtatom teljesült.
OHAJTÓMÓD, (óhajtó-mód) ősz. fn. Az igemódosításban azon sajátságos alak, melyet akkor ölt
az ige, midőn oly ragot vesz fel, melynek alapértelme vágyat fejez ki, vagy óhajtást jelentő indulatszóval viszonyúi. (Modus optativus). A hellén nyelv
e tekintetben igen szabatos és gazdag, melyben az
ohajtómódot az ói ai alkotja, pl. tvntoiftt, rvuW/tif*,
mely a magyar kapcsoló mód j ragával egyezik.
Magyar nyelvünkben pedig az óhajtó rag na ne,
melyről valószínűnek látszik, hogy egy a nógató,
ösztönző no indnlatszóval. Egyébiránt mi is, mint
jobbára más ismertebb nyelvek, óhajtó bár, bárha,
vajha, óh fya Heged indulatszókat használunk, kivévén a természeti szükségekre vonatkozó óhajtásokat,
pl. ehetnem, ihatnám, áthatnám, melyekben a tehetség
fogalma az óhajtás fogalmával egyesül.
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k i ; b) anyagi ok, v. túrok, melyből valami a ható ok
ereje által létesül; c) végok, v. indok, v. czél, mely a
ható okot működésre indítja. A Müncheni codeiben
eléjön .színlelt ok', azaz ,ürugy' értelemben iá:
„Hosszú imádságnak okával" (sub obtentu prolixae
orationis). Továbbá ugyanott ám. literae cautíonales,
cautio. Vegyed te okodat, ülj, ét irjh hamar ötvent.
Lak. 16. Erdősinél: menedéklevél; Káldi szerént:
stámtartó könyv; Pesti Gábornál: registrom.
Az oknak 2) pont alatti értelmezéséből fejthetők meg e mondatok : okot adni valamire, ám. közvetett oknak lenni; okát adni bizonyos tettnek, elmondani az indító okot; igaz okot hozni fél, a tettnek valódi indokát, czélját; ét csak stinlett ok, ám. ürügy,
midőn valaki más czélt tűzött ki, mint amit mutat.
ö oka minden bajnak. Nem vagyok oka semminek,
anyám ás oka mindennek. (Népd.). Kárt okozni valakinek. Magadat okotd, ne engemet. Att veti okul, hogy
beteg volt; elég oka van búsulni, haragudni. Azt más
okból tettem. Éten oknál fogva elhatároltam magamat.
Minthogy szoros értelemben ok nélkül semmi
sem létezhetik: tehát, ha még is mondjuk, hogy, valami ok nélkül történt, ez azt teszi, hogy nem volt rá
helyes, alapos indító ok.
Az ok legrövidebb szavaink egyike, milyenek k
végzettel: Ok, fok, ttok, nyak, vak, bak, tok, tok, tík,
gyík, étik, tttOc, gyök, rak, csuk, stb. Eredeti jelentését valószínűleg következőkép határozhatjuk meg.
Föltevén, hogy az ok szó eredetileg inkább öszvetes,
(concret), mint elvont fogalmat fejezett ki, így okoskodhatunk : az ok előbb létezik, mint a vele viszonyban levő következmény, eredmény, okozat; innen
németül értelmezett neve Urtache, ám. ős v. eredeti dolog, tótól: pricsina, ám. előtét, tehát időben, vagy a
gondolkozás fonalán távolabb eső valami. Ugyde a
magyar ok szóban is az o mint alaphangzóról tudjuk,
hogy az távolságra mutat, o-da, o-tt, o-ly stb. szókban, a k pedig ám. ki, azaz mi, a kettő tehát együtt
ám. o-tí, vagyis távolabb, (az időben vagy térben)
előbb létező valami. Továbbá: származéka okos jelent óvatosát, ovakodót iá, ki bizonyos vésztől, bajtól távol tartja magái, és okulni ám. óvatossá lenni,
pl. ki a maga kárán okul, az óvakodik, hogy ezután
kárt ne szenvedjen. Az ok és óvatosság fogalmait a
latin azon gyokti szókkal fejen ki: catisa és caoeo.
(Benfey. Wurzellericon); hasonló gyökhangn: eaula,
melyet odft magyarázhatni, hogy óvó helyet jelent a
barmok .számára, pl. az idő viszontagsága, a tolvajok, és a ragadozó vadak ellen, s megfelel neki a
magyar- ól, és rokon származéku oltalmat. Ezek szerént a causa és ok jelentené valaminek távolabb eső
eredetét, távolabbi eszközét; a latin caveo, magyar
óvok, ám. távolitok ; cautus tűm, óvakodom ám. távolodom valamitől; oaula, ól, tavolító, óvó hely. Ezen
közjnondatoa kifejezés : mindennek van oka foka, nem
csupa szójáték, hanem a dolog valóságán alapul,
UCAD. NAOY 8SOTÍB IV. KÖT
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mert fok általán a többitől kiállót, távozót, tovább
nyomuló valamit jelent, pl. hegyfok, mely kinyomúl
a hegylánczból; vitfok, mely kifoly; fejtté foka,
hátra álló szélesebb része stb. Legközelebb áll hozzá
ük, távolabbi mintegy eredeti szülője valamely nemzedéknek. Szélesb ért. megegyeznek vele, miként
föntebb érintők, azon szók, melyekben a távolra vonatkozó o az egyik alaphang, mint oda, ott, onnan,
oly, onstol, oson; továbbá szinte azon o gyökhangu
szók, melyekben alapfogalom az együtt volt részeknek egymástól elválása, eltávolodása, milyenek: old,
olu, olvad, olvastt, omlik, ont, ostlik, ottt. Rokon
gyökhangzója a latin okadó ob, a tavolító hellén
ín ó, latin a v. ab, s a szláv ód. Finnül: aiket szintén ám. ok, mely azonban egészben véve a latin
,cansa' szóhoz áll közelebb. A törökben uds ám. véglet ; czél; ok (eztrémité; bout; cause). Sínai nyelven:
ktt, ám. öt; ürügy; mert (causa; praetextns; quia).
OKA, fn. tt oka-1. A török birodalomban divatos sulymérték, honnan hazánknak kivált a törők
uralom- alatt huzamosb ideig álló részeibe, pl. Baranyába s Erdélybe is elterjedett, mely két itcze vagy
font körüli mértéket jelent. Egy oka dohány,' kávé.
Heyse szótára szerént 2'/» font, s maga a szó az •
arab wakíjah v. úkíjah, ez pedig talán a görög unggia, v. ungkíja, latin uncia szóból származott.
OK AD, önh. és áth. m. okád-tam, —tál, —ott.
1) Mondják állatról, midőn a bevett ételt, italt, vagy
más testet azon az utón adja ki, melyen bevette. Innen a köznépies vastag trófamonaás: arra jöjön Iá,
amerre bement. Gyöngédebb, és kíméletes kifejezéssel : hány. A retteg ember bort, pátínkát okád. A kisded kiokádta a tejet. Okodnak a macskák, kutyák,
dismók. Okádni kiváltkép a torkos állatok stoktak.
Attól ugyan nem okádst, azaz : nem eszel, nem iszol
belőle. Leokádták egymást. A dStsWk beakadták a
szobát. Megundorodván elokádta magát. 2) Bizonyos
kórállapot miatt vért, vagy epét hány valaki. Úgy
megütötték a mellét, hogy vért okádott bele. Sok epét
okádott. 3) Átv. bizonyos torkolat úgy ad ki vakunit,
miként az okádó állat az ételt vagy italt. Ét a hegy
ttieet okád. A csatorna torkolata okádja a vitet. Erkölcsi ért. kígyót, békát okádni valaki ellen, ám. legnitabb rágalmakkal illetni.
Ezen ige hangutánzó, s mint olyanok rokonai:
bokákol, okrtnd, Skrödik, valamint a török : tUkürmek,
és öküümek (ökrendni), finn : oksennan (okádok), sínai:
ngéu stb.
OKADÁS, (ok-adás) ősz. fn. 1) Elmondása,
eléterjesztése azon oknak, melyre bizonyos állítást,
véleményt, tételt alapítunk. 2) Nyilatkozás, mely által bizonyos tettnek indokait eléadjnk; indokolás.
V. ö. OK.
OKADÁS, (okád-ás) fn. tt. okádát-t, tb. —ok,
ham. szr. —a. Erőködésscl járó állapot, midőn valamely állat, vagy átv. értelemben más lény okád.
Okádátig megterhelni a gyomrot. V. ö. OKÁD.
OKADAT, (ok-adat) ősz. fn. Adatképen és tár64
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OKELLENE8, (ok-ellenes) lásd OKSZERŰTgyilag vett ok, melyre bizonyos tételt alapítunk, ,
LEN.
vagy mely tettünknek indítója Tolt.
'
OKFEJTÉS, (ok-fejtés) ősx. fa. Valamely törOKÁDAT, (okád-at) fa. tt. okádat-ot, harm.
ténelmi
esemény eléadásában a szülő oknak fölszr. —a, v. —ja. Étel, ital stb. amit ember, vagy
derítése.
máa állat kiokádott, okádék.
OKFEJTŐ, (ok-fejtő) ősz. mn. Valamely törOKADATOL, (ok-adatol). ősz. átb. 1) Valamit
ténelmi esemény eléadásában a szülő okot felderítő.
eléadott okok, alapelvek által bebizonyít, vagy táOkfejtS IVrténetraji.
mogat, erősít. Állítását okadatolja. 2) Eléadja azon
OKFŐ, (ok-fő) ősz. fa. L. ELV.
okokat, melyek akaratát bizonyos tettre elhatározOKI, (ok-i) mn. tt. oki-t, tb. —ak. L. OKIták, indokol.
LAGOS.
OKADATOLÁS, (ok-adatolás) ősz. fa. Eléadott
OKIK, (ok-ik) k. m. ok-tam, —tál, —ott. Gonokokkal erősítés, bizonyítás.
dolkozó tehetsége oly irányt vesz, mely által bizoOKÁDÉK, (okád-ék) fa! tt. okádék-ot, harm. nyos tárgyban helyes ismeretekre jut, vagy cselekvő
szr, —a. Okádva kihányt étel, ital. Undok, biídöt ügyességet szerez valamiben. Elmélkedés, tapautaUt
okádék.
által okik a* ember. Hivatalába már bele okolt. V. ő.
OKADÓ, (ok-adó) ősz. mn. Ami okát adja va- OKUL.
laminek, indokoló.
OKILAG, (ok-i-lag) ih. Okokra támaszkodva,
OKÁDÓ, (okid-ó) mn. Aki okád. Okádó résteg okokkal bizonyítva.
ember. Titiokádó hegy.
OKILAGOS, (ok-i-lag-os) mn. tt okilagos-t, v.
OKÁDOZ, (okád-óz) gyak. önh. és áth. m. —át, tb. —ak. Okokra támaszkodó, okokkal bizookádot-tam, —tál, —ott, pár. — *. Gyakran, vagy nyító.
többször okád. V. ö. OKÁD.
OKIBÁN fOS, (ok-irányős) ősz. mn. IsmereOKÁDOZÁS, (okád-oz-ás) fa. tt. okádotás-t, tb. tekre vonatkozva, ami a gondolati oknak, okosko— ok, harm. szr. —a. Gyakori okádás.
dásnak fonalán következik; észtanilag helyes, szabaOKÁNY, falu Bihar m.; helyr. Okány-ba, tos, alapos; szokottabban : okttertt. Ellentéte: okta— bán, —ból.
lan; hitre vonatkozólag: vak. Tsgyen a ti hitetek okOKATLAN, (ok-atlan) mn. tt. okaüan-t, tb. irányos é$ nem vak.
OKIRAT, (ok-irat) ősz. fa. L. OKLEVÉL,
— ok. Az atlan ellen és talán telén képzők ugyan
szabály szerént egyértelműek; de némely képzések- OKMÁNY.
OKISÁG, (ok-i-aág) fa. tt. okiság-ot, harm. szr.
ben jelentések különböző árnyéklatn, pl. gondtalan,
kinek gondja nincsen, gondatlan, ki nem gondol sem- —a. Bölcsészetiem ért. u ok és okozat közötti vimivel, ámbár volna gondja; németien, ám. kinek, v. szony.
OKKÁ, fáin Sopron m.; helyr. Okká-ra, —n,
minek szeme nincsen, pl. vak állat, vagy szemetlen
tokiász; szemtelen ember, kinek szeme ugyan van, de —ról.
OKLÁNC ZOLÁT, (ok-lánczolat) ősz. fa. Egybizonyos esetben ügy tesz mintha szeme nem volna,
pl. midőn szégyenében szemeit le kellene sütni, s mással Bzoros viszonyban álló, egymás után folyó
azt nem -teszi. Hasonló viszonyban vannak az okot' okok, melyek nyomán következtetünk valamit
OKLÁND, erdélyi falu Udvarhely sz.; helyr.
Ion, és oktalan ; amaz ám. ok nélküli, azaz helyes v.
alapos ok nélkül szűkölködő, pl. olcatlan félelem, Oklánd-ra, —ön, —ról.
OKLEVÉL, (ok-levél) ősz. fa. Széles ért. okmelynek alapos oka nincsen, okatlan tett, melyet valaki elegendő, helyes indok nélkül hajtott végre; mány, vagyis mindenféle iromány, melyet valaminek,
emez (oktalan) a gondolkozó észre vonatkozik, s ám. pl. jognak, tartozásnak, szerződésnek stb. bebizoaz ész szabályai ellen való, esztelen, meggondolatlan, nyítására használhatni. Szorosb ért ám. a görög
következetlen; pl. oktalan állítás, bestéd, kSvetkeste- eredetű diploma, mely öszvehajtottat jelent, mivel a
tít; oktalan állat. Határosóként ám. ok nélkül. V. ö. régieknél szokásban volt az okleveleket kettős tábla
formában készíteni, és öszvehajtani. Lényegére nézve
OKTALAN.
OKATLANSÁG, (ok-atlan-ság) ősz. fa. Ok az oklevél oly nyilvános irat, mely szokásos modorú
nélküli állapota, vagy minemttsége valaminek. V. ö. szólással és kifejezésekkel s határozott jegyekkel ellátva bizonyos jogokról, kötelességekről, vagy tett
OKATLAN és OKTALAN.
OKATLANUL, (ok-atlan-nl) Ih. Okatlan mó- dolgokról tudósít. Stabadalmi oklevél (privilégium).
don, helyes, elegendő ok nélkül. OkaOanvl félni, Adományi oklevél (literae donationalw). Ügyvédi,
haragudni. Okatlanul bántani valakit. Okatlanul szen- tudort, németi, polgári oklevél, mely által valaki ügyvéddé, tudorrá stb. neveztetik ki. Ératpecsétes, viattved, oly dolog miatt, melynek ő nem oka.
OKBELI, (ok-beli) Ősz. mn. Okból eredő; okra peetéles, fUggopecsétes oklevél. Király, nádor, értek,
pUspVk, káptalan által kiadott oklevelek. Könyv, levonatkozó.
OKBELISÉG, (ok-beliség) Ősz. fa. Okból ere- vélalaká, göngyölt, metstttt formájú oklevelek. Eredeti, másolt, hitelet, hamittíott oklevelek, stb.
dés ; okra vonatkozás. (Causalitas).
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szabályai szerént gondolkozik; honnan a gondolkozó
ész működéseire alkalmazva: okos gondolat, okot bestéd, okot tanáét. A bolondtól ritkán várhatsz okot
ttot. (Km.). 3) Ildomos, eszélyes, a körülményekhez
helyesen alkalmazkodó ; óvakodó; furfangos, ravasz.
Nehéz át okost megcsalni. Okot a veréb, nem megy a
tőrbe. Okot, mint a vén kot, mint a nádi veréb. (Km.).
4) Néples nyelven, tudós, tanult. Okot ember. Mint
főnév többesben: okotok.

OKLEVELÉSZ, (oHevelész) ősz. fa. Tudói,
ki oklevéltannal foglalkodik.
OKLEVELÉSZET, (ok-levelészet) ősz. fa. L.
OKLEVÉLTAN.
OKLEVÉLGYŰJTEMÉNY, (ok-levél-gyüjtemény) ősz. fa. Különféle korban, és tárgyban kiadott
oklevelek öszvegyűjtve, pl. a Fehér György által kiadott oklevélgyűjtemény.
„Ez az élet úgy sem sok,
OKLEVÉLTAN, (ok-levél-tan) ősz. fa. Tan,
Használják az okosok."
mely oktat bennünket, mint kelljen az okleveleket
olvasni, érteni, a valódiakat a hamisaktól megkülön(Népd.).
böztetni, és mind történeti, mind jogi tekintetben
A török nyelvben hasonlít ugyan hozzá okumut,
hasznunkra fordítani.
OKLEVÉLTÁB, .(ok-levél-tár) ősz. fa. Tár, mely tudóst jelent, azonban ez okumoJc igétől szármelyben bizonyos hatósághoz tartozó, hivatalos iro- mazik, mely ám. olvasni, tehát amaz szószerént inkább azt teszi: olvasott.
mányok őriztetnek; ssokottan: levéltár.
OKLEVÉLTUDOMÁNY, 1. OKLEVÉLTAN.
OKOSAN, (ok-os-an) ih. 1) Az észtan szabályai
OKLIK, (ok-l-ik) k. m. okl-ott, htn. — ám. szerént. Okosan tsólani, bestelni, írni, értekezni. 2) IlKállay sierent (a Tájacótárban) a székelyeknél meg- domosán, a körülményekhez alkalmazkodva, óvatooldani ám. megszenvedni. Kriza J. és Ferenczi J. san, czélirányosan, helyesen, bakot nem lőve ; furszerént megoldok Udvarhelyszékben ám. jótállók, fangosán, ravaszul. Okosan viselni magát. Csak okoamidőn a törzs .megokol.'
san, hogy valami kár ne történjék. Okosan kivágni
OKMÁNY, (ok-mány) fa. tt. okmány-t, tb. —ok, magát a veszélyből.
harm. szr. —a. Mindenféle iromány, mely valaminek
OKOSDI, (ok-os-di) mn. tt. okotdi-t, tb. —*, v.
bizonyítására használtatík, péld. a szoros értelmű ok- —ok. Gúnyneve az oly embernek, ki túlzólag, vagy
levelek, kötelezvények, nyagtatványok, stb.
szükséges előismeretek nélkül, vagy csekély dolgokOKMÁNYBELI, (okmány-béli) öss. mű. Ok- ról fontoskodva szeret okoskodni.
mányban foglalt; okmányi.
OKOSKODÁS, (ok-os-kod-ás) fa. tt okotkoOKMÁNYI, (ok-mány-i) mn. tt. okmányi-t, tb.
dát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ész működése, mi—ok. Okmányt illető, arra vonatkozó.
dőn bizonyos elvekre alapított ismeretek fonalán
OKMÁNYILAG, (ok-mány-i-lag) ih. Okmányi
némi igazságokra eljutni iparkodik. Különösen észtekintetben ; okmány által.
tani ért. midőn az ész valamely ismert Ítéletből köOKNÉLKÜLI8ÉG, (ok-nélküliség) ősz. fa. 1)
vetkeztetés által ismeretlent hoz ki. (Ratáoeinatío).
L. OKATLANSÁG. 2) Alaptalan állapota, vagy tuKötvetlen okoskodás, midőn az előzmény egy ítéletből
lajdonsága valamely tettnek.
áll, és a következmény minden más tételnek segeOKOL, (ok-ol) áth. m. okol-1. Valaki, vagy vadelme nélkül foly, pl. egy ember sem mindentudó: telami felől azt vallja, azt állítja, hogy bizonyos hibáhát Péter sem át. Közvetett okoskodás, (syllogismus),
nak, bűnnek, rosznak oka, vagyis azon okot, mely vamely három ítéletből áll, pl. ami ae idegeket gyönlamely roszat létre hozott, ráhárítja. A gyermekek negíti, rontja ox egészséget; de a részegség át idegeket
velettenségeérf a stuléket okolni. Engem ne okolj, mert
gyöngíti: tehát a réttegtég rontja ae egétttéget. Föltémittem tudok benne. Magadat okold, ha patarlátod
telét okoskodás, melynek alapja feltételes Ítélet, pl.
miatt tünkre jutottál. Elkésett midit a rom időt, ég
ha át Itten igazságos, ügy a gonosz ember nem majdrhatlan utat okolja. Kfilönböztetésfil v. ö. OKOZ.
rad büntetlenül; de át Itten stb. Stétválatttó okoskoMegokol öszvetételt 1. OKLIK alatt
dás, mely szétválasztó Ítéletből foly. Szarvas okoskoOKOLÁS, (ok-ol-ás) fa. tt. okolá»-t, tb. —ok,
dás, mely két szétválasztó ítéletből áll, s akármelyiham. ssr. —a. Nyilatkozás, mely által valakit vagy
ket engedi meg az ellenfél, mindenkor kelepczébe
valamit bizonyos hiba, bűn, rósz tett okának állítunk.
esik
(dilemma) stb.
V. ö. OKOL.
OKOSKODÁSMÓD, (okoskodás-mód) ősz. fa.
OKOLIC8NA, falu Liptó m.; helyr. OkolictnáÉsztani ért. azon sajátságos mód, mely szerént az
ra, —N,' —ról.
OKOLHÁZ, hangáttéttel ám. kulimáz; 1. ezt. okoskodó ész bizonyos előzményekből következtetéOKORÁG, fáin Somogy m.; helyr. Okorág-ra, seket húz, pl. kiftvetlen, közvetett, föltételei okoskodásmód. V. ö. OKOSKODÁS.
—ön, —ról.
OKOSKODAT, (ok-os-kod-at) fa. tt. okoskoOKOS, (ok-os) mn. tt. ókort,v. —át, tb. — ok.
1) Gondolkozó tehetséggel ellátott. Az ember okos dat-ot. Azon tételek tárgyilag véve. melyekből az
lény, az VkVr oktalan állat. 2) Ki helyesen, az észtan alanyi okoskodás áll. (Ratiocinium).
04*
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OKOSKODIK, (ok-os-kod-ik) k. m. okoskodtam, — tál, —ott. Széles ért bizonyos tárgy felett
elméjét futtatja, s azt különféle oldalról meghányja
veti, hogy megtudja, mit kelljen róla tartania; vagy,
ha a tárgy cselekvésre vonatkozik-, hogy mitévő' legyen. Észtani ért. ismert ítéletekből ismeretleneket
hoz ki. V. ö. OKOSKODÁS.
OKOSKODÓ, (ok-08-kod-ó) mn. tt okotkodó-t,
Aki okoskodik. Ország dolgairól okoskodó hazai
polgárok. Hamisan okoskodó álbülcsek. Korán okoskodó gyermek ritkán szokott megélni. (Km.). V. ö.
OKOSKODIK.
OKOSODÁS, (ok-os-od-ás) &. tt. okosodás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Átmeneti állapot, midőn
valaki mind elméletben, mind gyakorlatban okosodik.
V. 5. OKOSODIK.
OKOSODIK, (ok-oa-od-ik) k. m. okotod-tam,
—tál, —ott. Ismeretei és tapasztalatai szaporodván
ildomossá, ügyessé lesz, az élet körülményeihez helyesen, czélirányosan alkalmazni kezdi magát, nem
vakon, hanem megfontolva cselekszik ; józanodik,
gondolkozást és cselekvési módja higgad.
OKOSRAVASZ, (okos-ravasz) ősz. mn. Személyről mondják, ki úgy tudja tettetni ravaszságit,
hogy okosságot hisznek róla.
OKOSSÁG, (ok-os-ság) fa. tt. okosság-öt, harm.
szr. —a. 1) Az ész működésének tulajdonsága, melynél fogva a dolgokról helyesen, az észtan szabályai
szerént ítél. Bestédnek, állításnak, tanácsnak okossága. 2) Ildomosság, a cselekvésnek, életmódnak
helyessége, czélirányossága. Okosság volt tőled, hogy
így cselekedtél. Azt a* okosság Kotta magával. Idővel
gyarapodik át okosság. 8) Gondolkodó tehetség, ész.
„Semmibe nem követi az okosságnak Ítéletit" Nádor-codex. 4) Élünk vele helybehagyó, dicsérő indulatszó gyanánt is. Okosság l jól mm !

OKOZAT, (ok-oz-at) fa. tt okotatrot, harm.
szr. —a. Eredmény, mely a létokból ezármasik.
Hasonló okok, hasonló okosatokat stoktak eléhozni. Ha
valakinek a bortól feje fáj, a bor ok, a fejfájás okosat. V. ö. OK.
OKRÁD, puszta Tolna m. f helyr. Okrád-ra,
—ön, —ról.
OKBÁND, v. OKRÁNDIK, önh. s az utóbbi
alakban k. m. okránd-ott, htn. —m, v. —atd. Székely tájszólás szerént ain. félelem, vagy utálat miatt
visssahökken, hátrább vonja magát Megokrdndott.
Másképen: urdud, v. ikrándik. Úgy latsaik öszve
van téve a hátrálást jelentő hiSk és ránt szókból,
mintha ezt akarná kifejezni: valamitől meg- vagy
visszahökkenve elrándnl. Vagy talán a birteleaül
megijedt embernek tompa nangn elkiáltáeát utánozza-?
OKSÁG, (ok-ság) fa. L. OKISÁG.
OKSULY, (ok-suly) L. OKSZER.
OKSZER, (ok-szer) ősz. fa. Gondolati ok, ügy
tekintetve, mintáz okoskodásnak szere, mely által bizonyos ismeretet létesítünk, s mely á létesített ismeretnek bizonyítéka, (argumentum, ratio).
OKSZERES, (ok-szeres) 1. OKSZERŰ.
OKSZERESEN, (ok-szeresen) laki OKSZERŰEN.
OKSZERŰ, OKSZERŰ, (ok-szerű) öez.mn. l) Ismeretre vonatkozva ám. gondolati okon épülő, bizonyos
előre tett ismeretből következő, a tudás elveivel egyező.
Oktteríl állítás, következtetés. Okszerű történeti kit,
mely a taruík tudomásán, ét igazmondásán alapíl.
Okszerű vallási hit, melyért a kinyilatkoztató latén
csalhatatlansága kezeskedik. 2) Cselekvért illetőleg
ám. czélirányos, tapasztalat szerént helyesnek ismert,
megfontolás szerént intézett Okszerű gazdálkodás.
Okszerű, elintézése valaminek.
OKSZERŰEN, OKSZERŰN, (ok-szerflen) ősz.
ih. Okszerű módon.
OKSZERÜLEG, OKSZERÜLEG, (ok-szerüleg)
1. OKSZERŰEN.
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OKOSSÁGOS, (ok-os-ság-os) mn. tt. okosságos-t,\. —át, tb. — ok. Okossággal teljes, a maga
nemében igen okos. „Embör mindön terömtött állatoknál okosságoaabb." (Nádor-codex). V. ő. OKOSSÁG.

OKOSSÁGTALAN, (ok-os-ság-talan) mű. tt.
OKSZERŰSÉG, OKSZERŰSÉG, <ok-szeríisóg)
okosságtalan-t, tb. —ok. Kiben vagy miben okosság
ősz. fa. Helyes okokon alapuló tulajdonsága vagy
nincsen. Okosságtalan, hebehurgya ember. Okosságtaállapota valaminek.
lon magaviselet, bánásmód. V. ö. OKOSSÁG.
OKSZERŰTLEN, (ok-szertttlen) ősz. mn. Ami
OKOSUL, OKOSUL, (ok-os-ul) önh. m okotúl-t.
nem okszerű. Okszerűtlen következtetés, történeti Üt.
Okossá lesz, okosodik.
Határozóként ám. nem okszerű módon. V. ö. OKOKOZ, (ok-oz) áth. m. okot-tam, —tál, ott, SZERŰ.
pár. —z. 1) Mint ható, cselekvő ok létre hoz valaOKSZERÜTLENÜL, (ok-szerütlennl) ősz. ih.
mit. Kora halálát a mértéktelen élet oltotta. A háború Nem okszerű módon, az okszerűséggel ellenkezőleg.
sok kárt okoz. Ét a bor fejfájást okoz. 2) Használják
OKTALAN, (ok-talán) mn. tt oktalant, tb.
okol helyett, s ám. valaminek okául állít. Saját hi- — ok. 1) Gondolkozást, és gondolkozó ész működébádért engem ne okozz. Okozd magadat.
seit illetőleg ám. az ész szabályaival ellenkező, alapOKOZÁS, (ok-oz-ás) fii. tt. okotás-t, tb. — ok, talan, elvtelen. Oktalan beszédek, állítások, következharm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valami tetések. Oktalan vélemény, tanács, javaslat. 2) Cseleklétre jön. 2) Állítás, melynél fogva valakiről vagy vést, vagy szenvedést illetőleg, mire elegendő, és
valamiről azt mondjuk, hogy bizonyos dolognak ható, helyes ok nincsen. Oktalan tSrSdés, félelem, harag;
vág)' indító, vayy részvevő oki: máskép: okolás.
v. ö. OKATLAN. 3) Esztelen, pl. oktalan állat, vágj-
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anya. Oktató könyvek, költemények, beszédek. Életmódra
oktató tapasztalatok. 2) Személy, kinek kitűzött föladata, vagy hivatása, hogy valakit, vagy többeket
oktasson. Minthogy az oktatás szoros ért az életbölcseségre vonatkozik, szabatosan szólva csak az
erkölcsi és élettani szabályok eléadóját kellene oktatónak nevezni,milyenek a hitvallási oktatók; de szélesb ért. jelent akánnily tanítót, ki bizonyos tudományt rendszeresen, okszerüleg ad elé. Egyébiránt
az oktató szűkebb jelentésű, mint a tanító, mert oktatni csak okos lényt, vagy személyt lehet, tanítani
pedig oktalan állatot is; továbbá nem lehet mondani:
nyelvoktató, zeneoktató, jogoktató, hanem nyelvtantíó,
OKTALANKODIK, (ok-ta-Ian-kod-ik) k. m. tenetanfáó, jogtanüó stb. V. ö. OKTAT.
OKTATÓREND, (oktató-rend) ősz. fa. 1) Azon
oktalankod-tam, —tál, —ott. Oktalanul beszél, vagy
cselekszik, pl. ki sületlenfil tréfálkodik, vagy minden személyek erkölcsi testülete, kiknek hivatása, és kötelessége másokat, különösen az ifjúságot oktatni.
lépten nyomon bakot lő, fonákságot követ el.
OKTALANODÁS, (ok-ta-lan-od-ás) fa. tt. ok- 2) Szerzetes rend, mely oktatással foglalkodik, pl.
talanodds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Oktalanná, hazánkban a kegyes rendbeliek, a benedekiek stb.
oly bolondul cselekvő, mintha esze nem volna, pl.
oktalan szeleverdi. Határozóként ám. oktalanul, nem
okosan.
OKTALANÍT, OKTALANÍT, (ok-ta-lan-ít) áth.
m. oktalanü-ott, pár. —«, htn. —m, T. —ont. Oktalanná, azaz: butává, ostobává tesz, eszét elveszi valakinek.
OKTALANÍTÁS,OKTALANITÁS, (ok-ta-lanít-ás) fa. tt. oldalantíás-t, tb. —ok. Oktalanná tevés.
V. ö. OKTALANÍT.
OKTALANKODÁS, (ok-ta-lan-kod-ás) fa. tt.
oktalankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Oktalanul
beszélés vagy cselekvés.

ostobává levés.

OKTATÓSÁG, (ok-tat-ó-Ság) fa. tt. oktatóOKTALANODIK, (ok-ta-lan-od-ik) k. m. okta- ság-ot, harm. szr. —a. Oktatói hivatal. Az egyetemlanod-lam, —tál, —ott. Helyes gondolkozása, és nél oktatóságot viselni. Az oktatóság szép, de terhes
cselekvésmódja fogyatkozik, butává, ostobává, esz- állapot.
OKTÓ, a székelyeknél megrövidítve ám. ok-'
telenné válik. V. ö. OKTALAN.
tondi.
Nagy októ vagy te l L. OKTONDI.
OKTALANSÁG, (ok-ta-lan-ság) fa. tt oktalan-

OKTÓBER, fa. tt. október-t, tb. —ék, harm.
szr. —e. A polgári évben tizedik hónap, mely harminczegy napból áll; régies, egyházi, és népnyelven :
Ifindszenthava, újabb szokással: Ssnhó, v. tizedhó.
Eredete latin, s szó szerént nyolczadhavat jelent,
minthogy tavaszkezdettől (martiustól) számítva az a
OKTALANUL, (ok-ta-lan-ul) ih. Oktalan mónyolczadik hó.
don ; a józan ész szabályai ellen; esztelenfii, bolonOKTONDI, (ok-ton-di) mn. és fa. tt. oktondi-t,
dul, ostobául. V. ö. OKTALAN.
OKTALANUL, OKTALANUL, (ok-ta-lan-nl) tb. — k, v. —ok. Oktalan, ostoba, együgyű. A székelyeknél megrövidítve: októ. E szó, mint alakja maönb. m. oktalawO-t. L. OKTALANODIK.
OKTAT, (ok-tat) áth. m. oktat-tam, —tál, tatja, a gúnynevek osztályába tartozik, s képzésre
— ott, pár. oktass. Szoros ért. valakit rendszeres is- nézve rokonai: orrondí, pökhendi, ebhendi, kortyandi
meretekre tanít, midőn előtte az okok és okozatok közti s más ilyenek. Eredetileg talán okthondi volt; mintviszonyokat fejtegeti, s őt helyes gondolkozásra szok- hogy nyelvűnkben a h mint számos képzők előhangja
tatja. Szélesb. ért. tanítás és példa által eszközli, általán testi vagy lelki hiányt fejez ki. V. ö. H
hogy valaki okjék, különösen az élét k&lönös viszo- (betfi).
OKTONDISÁG, (ok-ton-di-ság) fa. tt. oktondinyaiban cselekvési Ügyességet szerezzen. Csak szeság-ot.
Oktalan, ostoba, egy ügy U tulajdonság, vagy
mélyt lehet oktatni; s nem mondjuk, hogy valamely
tudományt, mesterséget oktat, hanem tudományra, állapot.
OKUKA, ALSÓ—, falu, FELSŐ—, puszta
mesterségre oktat valakit, (vagy tudományt, mesterSomogy
m.; helyr. Okuká-ra, —n, —ról.
séget tanít). Továbbá: roszra oktatni nem lehet, hagdg-ot, harm. szr. —a. Gondolkozásnak, vagy cselekvésmódnak azon tulajdonsága, midőn a józan ész
szabályaival ellenkezik, esztelenség, bolondság. Oktalantág volt úgy beszélned. Minden tette oktalanságra
mutat. V. ö. OKTALAN.

nem tanítani. Oktatni a gyermeket, hogy mit stábod,
mit tilos, mit hasznos, mit káros tennie. Valakit emberekkel való bánásmódra oktatni. Át anya oktatja leányát, mikép viselje magát férje iránt.
OKTATÁS, (ok-tat-ás) fa. tt. nktatás-t, ib.
—ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valakit oktatunk. 2) Azon ismeretek öszvegc, melyek
ama cselekvésnek tárgyát teszik. Át oktatásokat
figyelmesen hallgatni, s megjegyezni. V. ö. OKTAT.
OKTATÓ, (ok-tat-ó) mn. és fa. tt. oktató-1. 1)
Aki, vagy ami által okik az ember. Ijeányát oktató

OKUL, OKUL, (ok-ul) ih. Okként, mint ok,
vagy oknak. Okul szolgál. Okid azt hozta föl, hogy.. .
Harmadik személyraggal: okául. Betegségének okául a
torkoskodatt mondják.
OKUL, (ok-úl) önh. m. olaU-t. Bizonyos ismeretek, és tapasztalatok nyomán eszélyesebb, ildomosabb lesz, valamiben nagyobb ügyességet szerez.
Áfátok példájából okulni. Hivatalába már bele okait.
OKULÁS, OKULÁS, (ok-ul-ás) fa. tt. okulás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Eszélyesbbé, ildomosbbá
levés. V. ö. OKUL, önh.
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ORVETÉS, (ok-vetés) ősz. fb. Valamely ok találhatók 1. az egyszerű pl. Apáti, Lúgot stb. czikkek alatt.
ellenvetése.
OLÁH, (2) falu Szála m.; helyr. OUh-ra, —n,
OKVETETLEN, OKVETLEN, (ok-vet-(etjlen)
—ról.
ősz. mn. 1) Emberről szólva ám. ellenvetés, menteOLÁH-BAKSA, falu Kraszna m.; helyr. — Bakgetödzés, halogatás nélküli; így használják a szésé-n,
—rá, —ról.
kelyek, midőn a szófogadó, engedelmes embert, munOLÁH-BENCSEK, falu Temes m.; helyr.
kást okvetetlennek mondják. 2) Cselekedetre vonatkozva, amit halasztani nem lehet, ami semmi esetre — Btnctek-én, —re, —rSl.
OLÁH-BOGBAN, felu Krassó m.; helyr
el nem maradhat, szttkségkép következő. Okvetetlen
segítségre van stUkségünk. Okvetetlen eredmény. Hatá- — Bogtán-ba, —bon, —Ml.
OLÁH-CSAHOL, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
rozóként ám. okvetetlenül, mentegetés vagy halogatás nélkül.
— Csahol-ba, —bon, —ból.
OKVETETLENÜL, OKVETLENÜL, (okOLÁH-CSERTÉSZ, falu Bereg m.; helyr.
vet-[et]len-ül) ősz. ih. Mentegetődzés, vonakodás, ha- — Caertétz-én, —re, —ról.
logatás n élkttl, szükségképen, anélkül, hogy végreOLÁH-CSIKLOVA, falu Kraesó m.; helyr.
hajtása, vagy megtörténbetése ellen alapos okot le- —Csiklová-n, —rá, —ról.
hetne felhozni. OkvttetleniÜ ott keli lenned. MunkádOLÁHCZIOÁNY, (oláh-czigány) ősz. fa. így
dal a rendelt időre olcvetetlenltí kést légy.
nevezik az országszerte kóborló, és sátorok alatt taÖL, elavult vagy elvont gyök, melynek hogy nyázó czigányokat, kik leginkább Erdélyből szárhajdan önállólag léteznie kellett, a származtatás! ha- maznak.
sonlatokból kitűnik. Valamint e gyakorlaton igéknek :
OLÁH-CZIKLIN, falu Vas m.; helyr. CtUMnöldOt, toldoz, földöt, nyaldos, nyeldes, kérdés gyökeik: be, —ben, —böl.
öl, tol, fai, nyal, nyel, kér: hasonlóan old, oldot, gyöOLÁH-DUBOVA, falu Árva m.; helyr. Duboke öl. Származékai: old, oldot, oldás, oldotds; olu, vá-n, —rá, —ról.
olvad, olvadás, olvadékony, olvattt, olvatttái, olvasttó,
OLÁHDUDA, (oláh-duda) ősz. fo. Kecskeheimelyekben alapfogalom az együtt levő részeknek ből csinált duda, mely az oláh népnek kedves hangegymástól távolodása, el- vagy szétválása, el- vagy szere. Felfújják, mint át oláhdudát. (Km.).
szétbomlása. Minden esetre rokon mind hangban,
OLÁH-ÉCSKA, falu Torontál m.; helyr. Éctmind értelemben el és vál szókkal. Idegen nyelvek- ká-n, —rá, —ról.
ben • rokonságok a csagataj öl ain. vizes, nedves
OLÁHECZET, (oláh-eczet) ősz. fa. Vácikor,
(Vámbéry), olga-mak ám. szétfolyni, szétoszolni vagy vadalma levéből készített eczet, honnan e gú(ugyanaz); a csagataj-török olug ám. csatorna; nyos közmondás: Erőt, mint át oUh*e*et.
a görög ivat, iva, latin solvo (= se-olvo. Curtios).
OLÁH-GYEPES, falu Bihar m.; helyr. GytEgészen más alapértelmttek, és származatuak: olt, pet-én, —rre, —rtil.
oltás, melyeket 1. uját rovataik alatt.
OLÁH-GYÜEÜ8, falu Seatmár m.; helyr.
—ÖL, hangrendileg ál, ti, él, ifi, ige- és név- Gyurut-on, —re, —rW.
képző, mint: gond-ol, gúny-ol, fáty-ol, kdty-ol, 1.
OLÁH-HÓDOS, falu Szatmárm.; helyr. Ho—L mint képző, és Élőbeszéd 142. 1.
dos-on, —rá, —ról.
OLÁH-HÓDOS, falu Bihar m.; helyr. Bódot-on,
ÓLAD, falu Vas m.; helyr. Olad-ra, —ön,
—ró, —ról.
-rál.
OLÁH-HOMOROG, falu Bihar m.; helyr. HoOLÁH, (1), ín. tt. oláh-t, v. — öt, tb. — ok.
morog-on,
—rá, —ról.
Kómái gyarmatoktól, illetőleg ezekkel vegyült néOLÁH-HORVÁTffl, falu Közép-Szolnok m. ;
pektől származott román nyelvű nép neve, Magyarország keleti oldalán, Erdélyben, és ezzel határos helyr. Horodthi-ba, —bán, —ból.
OLÁH-KAKUCS, falu Bihar ín.; helyr. JíaOláhországban, Moldvában és Bukovinában, saját
nyelvükön : rumunyi, rumén. A Wallach (ez ismét kucs-on, —rá, —ról.
Wahle) szó ntán alakult (Adelung szerént); valamint
OLÁH-KÉKES, falu Szatmár m.; helyr. Kia rokon nyelvű talíán népnek olasz neve tetiltch szó- keg-én, —re, — rSl.
ból lett. Az oláh név a magyar nyelvben oly divatezerü,
OLÁH-KESZI, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
mint a deuttch helyett a német, stlovdk h. a tót, po- Kesti-be, —ben, —böl.
lyák h. a lengyel, talia.no h. az olasz. Nagyszáma
OLÁHORSZÁG, 1. HAVASELFÖLD.
helynevek jelzője, e mint olyat zavar nélkül nem leOLÁHOS, (oláh-oe) mn. tt oldko$-t, v. — át,
het „román" névvel felcserélni épenúgy, mint a „nétb.
—
o*. Olyan, mint az oláhoknál szokás. Oláhot
met", ,,tót", „olasz" helynevek helyett Deutsch,
vitelét,
életmód.
Szláv, Taliano neveket használni.
OLÁHOSÍT, (oláh-os-ít) áth. m. oláhottí-otí,
Az „Oláh" jelzős helyneveket, pl. Oláh-Apáti,
Oldh-l,ugos, stb. amennyiben ezen betű alatt nem pár. — », htn. —m, v. —ám'. Az oláh nyelvnek és
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szokásoknak behozása által előbbi nemzetiségéből
kivetkőztél, s oláhvá tesz valakit. Moldvában (» Havasal/Oldon már sok magyart eloláhostíottak.

OLAJBOGYÓ, (olaj-bogyó) ősz. fn. Az olajfának hosszúkás gömbölyű, sötét zöld bogyóféle gyümölcse, melyből olajt sajtólnak. V. ö. OLAJFA.
OLAJBOGYÓDAT, (olaj-bogyódad) ősz. mn.
Hosszúkás, gömbölyű, milyen az olajfa bogyója.
Olajbogyóddá hengercsiga. (Voluta olíva, L.).
OLAJBOGYÓSZIN, (olaj-bogyó-szín) ősz. fn.
és mn. 1) Az olajbogyó szinéhez hasonló sárgás zöld
szín. 2) Olajbogyó szinéhez hasonló.
OLAJBOGYÓSZINÜ, (olaj-bogyó-szinü) ősz.
mn. sárgás zöld színű, milyen az olajbogyó.
OLAJBOGYÓZÖLD, (olaj-bogyó-zöld) lásd
OLAJBOGYÓSZINÜ.
OLAJBOLT, (olaj-bolt) ősz. fn. Kalmárbolt,
melyben különösen olajt árulnak.
OLAJCZUKOR, (olaj-cziikor) ősz. fn. Cznkorral dörzsölt repülő olaj, mely azután, ha vizzel leöntik, a czukorral együtt felolvad a vizben. (Eleosaccharum).
OLAJDIÓ, 1. OLAJBOGYÓ.
OLAJEZÜSTFA, (olaj-ezüst-fa) ősz. fn. Hamvas fehér, és kcskenylevelü vad olajfa, melynek
sárga virágai kellemes illatnak. (Elaeagnus angnstifolia, L.).
OLAJFA, (olaj-fa) ősz. fn. 1) Déli Európában
tenyésző fa, melynek bogyóiból úgynevezett faolajt
sajtólnak, melynek ága a legrégibb időtől fogva a
béke, és csendes házi élet jelképéül használtatik.
(Olea L.). 2) Vad olajfa, mely különösen Csehországban, Spanyolhonban , és Syriában tenyészik, s bogyókat terem; máskép: ettistfa. (Elaeagnus). 3) Japánban termő, mintegy hat lábnyi magas fa, melynek dióféle gyümölcséből olajat ütnek. (Dryandra
oleifera).
OLAJFAHEGY, (olaj-fa-hegy) ősz. fn. Olajfákkal benőtt hegy; különösen a Jerasálem közelében fekvő, s a Bibliában nevezetes olajfák hegye.
OLAJFALEVÉL, (olaj-fa-levél) ősz. fn. Az
olajfának sajátságos levele.
OLAJFESTÉK, (olaj-festék) ősz. fn. Len-, dió-,
vagy mákolajjal vegyített festékanyag, különböztetésfil a vizfestéktől. V. ö. FESTÉK.
OLAJFESTÉS, (olaj-festés) ősz. fn. A festésnek azon neme, mely úgynevezett olajfestékkel történik ; továbbá az ily festés által készített kép, olajfestmény ; különbözik tőle a vúfestés, tejfestéi.
OLAJFESTÉSZ, (olaj-festész) ősz. fn. Képző
művész, ki olajfestékkel ábrázol valamit.
OLAJFESTMÉNY, (olaj-festmény) ős*, fn.
Kép, festett mfi, mely olajfestékkel készült
OLAJFIÓK, (olaj-fiók) ősz. fn. Az olajütőkben
azon fiók, melybe a sajtolni való magvakat teszik, s mely alul likas, hogy az olaj lefolyhasson
rajta.
OLAJFOLT, (olaj-folt) ősz. fn. Folt, pecsét,
melyet az olaj képe/., midőn valamely testbe veszi
magát Olajfoltok a ruhán, bútoron, padlótaton. AH
olajfoltokat kivenni a stOvttbül.

OLÁHOSODÁS. (oláh-os-od-ás) fn tt oldhotodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. L. OLÁHOSODIK.
OLÁHOSODIK, (oláh-os-od-ik) k. m. oláhosodtam, —tál, —ott. Oláh nyelv és szokások felvétele
által az oláh népnek tagjává leszen.
OLÁHPATAK, falu GÖmÖr m.; helyr. —patak-ra, —ön, —ról.
OLÁHSÁG, falu Krassó m.; helyr. Oláhtág-ra,
—ön, —ról.
OLÁHSÉR, (oláh-ser) ősz. fii. Kiköpült tejfölnek levéből, Írójából készített ital.
OLÁHUL, (oláh-ul) ih. Oláh nyelven. Oláhul
bestéim, írni.
OLÁHVIRÁG, (oláh-virág) ősz. fn. L. PEREMEK.
OLAJ, (ol-aj) fn. tt olaj-t, v. —aí,.tb. — ok,
v. —ok. Folyékony, zsíros test, melyet víz által nem,
vagy alig lehet feloldani, s meggyniva füstöléssel
ellángol. Áttati olaj, melyet állati testekből vonnak
ki, mint: hangyaolaj, tojásolaj, zsirolaj ; növényi olaj,
különféle növényekből, és magvaikból, pl. dióolaj,
mondolaolaj, lenmagolaj, tökmagolaj, faolaj, repczeolaj stb.; ásványi olaj, ú. m. kőolaj, elevenolaj.
Használatra nézve: égetni való olaj, asztali olaj,
gyógyolaj; stentelt olaj, a keresztség, egyházi rend,
utolsó kenet feladására. Tréfásan: ttírVmolaj, ám.
béketürés, szenvedés, pl. ezen bajt csak lürömolajjal
lehet gyógyítani. (Km.). Olajt Ütni. Olajban, azaz olajat
f étiekkel irt kép. Tűmre olajt önteni. Nem mindenkor
lett olaj a mécsben. Ez a bor olyan, mint az olaj,
azaz : könnyen csúszik; vagy olajszinii.
Hangra és jelentésre megegyeznek vele a latin:
olevm, hellén: $l%iov, német: Oehl, tét: olej, lengyel : oley, stb. Úgy látszik, mind ezen szók az eredeti ős nyelvből maradtak fenn; s mi a magyar olajt
illeti, azt azon öl gyb'kfi magyar szókkal családosíthatjnk, melyekben alapfogalom az olvadás, és szét-,
oszlás, milyenek: olu, olvad, olvaszt, old, s képzésre
hasonlítható, a karé karaj, taré taraj, páré paraj,
gané gaoaj, szókhoz, melyek legvalószínűbben elavult igékből származott részesülők módosításai.
OLAJÁG, (olaj-ág) ősz. fn. Az olajfának ága;
különösen átv. ért. a békének, és csendes életnek
jelképe. Béke, kiengetttelSdés olajága. Ezen jelentése
bibliai adaton alapul: „Az (a galamb) pedig megjőve hozzá estvére, zöld levelű olajfaágat hozván
szájában. Megérté azért Noé, hogy megszűntek volna
a vizek a földön." (Mózes I. k. 8. fej.).
OLAJÁROS, I. OLAJÁRUS.
OLAJÁRULÁS, (olaj-árulás) ősz. fn. Olajjal
kereskedés.
OLAJÁRUS, (olaj-árus) ősz. fn. Személy, ki
olajjal, különösen asztalra valóval kereskedik, péld.
nálunk a lenmag-, kendermagolajjal házalók.
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OLAJOSÁN, (olaj-OB-an) ih. Olajjal készítve,
OLAJFOLTOS, (olaj-foltos) ősz. mn. Olajfolleöntve. Olajosán enni a salátát.
tokkal bemocskolt. Olajfoltot papír, olWny.
OLAJHEGY, 1. OLAJFAHEGY.
OLAJOZ, (olaj-oz) áth. m. olajoz-tam, —tál,
OLAJÍZ, (olaj-íz) ősz. fa. 1) Az olajnak saját- —ott, pár. —*. 1) Valamit olajjal megken, vagy
nemű íze. 2) A kisajtolt olajbogyókból, vagy mag- bemocskít, befoltoz. Megolajozni az ajtóragatxtót,
vakból hátramaradt pépféle sonkoly.
hogy ne csikorogjon. A fenkOvet megolajozni. A lámpaOLAJKÉP,(olaj-kép) ösz.fa.Olajfestékkel írt kép. titttító beolajozza ruháját. 2) Olajjal elkészít, fttszeOLAJKERESKÉDES, (olaj-kereskedés) ősz. rez valamely ételt A találat eczetetni és olajomi kell.
fn. Kereskedés neme, melynek áruezikkei olajból
OLAJOZÁS, (olaj-oz-ás) fa. tt olajotát-t, tb.
illának.
—ofc, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által olajozOLAJKEEESKÉDÖ, (olaj-kereskedő) ősz. fn. nak valamit. V. ö. OLAJOZ.
Személy, ki olajjal kereskedik.
OLAJPÉCSÉT, (olaj-pecsét) ősz. fa. L. OLAJOLAJÉÉRT, (olaj-kert) ősz. fn. Kert, melyben
FOLT.
olajfákat tenyésztenek.
OLAJPRÉS, (olaj-prés) ősz. fa. Lásd OLAJOLAJKOROM, (olaj-korom) ősz. fn. Az égő
80TÚ.
olajból elszálló s az érintett testekhez tapadó zsíros
OLAJRETEK, (olaj-retek) ősz. fa. Sínában
anyag.
ottbonos retekfaj, melynek gyökerei kicsinyek, de
OLAJKÖ, (olaj-kö) ősz. fa. 1) Tirolban honos
szára és hüvelye sok, s bőven termő magvaiból olajt
büdöskőfaj, mely földolajt foglal magában. 2) Olajütnek. (Raphanns chinensis annuos oleiferos. L.).
jal megkent sima köszörükö, milyenen a beretvákat
OLAJSAJTÓ, (olaj-sajtó) 1. OLAJSOTÚ.
fenik, olajos kő.
OLAJSÉPRÜ, (olaj-seprű) ősz. fa. Az olajnak
OLAJKÖLYÜ, (olaj-kölyü) ősz. fn. Kölytt,
sfirfi üledéke, mely az edény fenekén öszvegyfil.
vagy sajtóféle gép, melyben olajt ütnek, olajtttő.
OLAJSONKOLY, (olaj-sonkoly) ősz. fa. A kiOLAJLEVEL, (olaj-levél) ősz. fn. Olajfának
sajtólt, vagy ütött olajbogyók, olajmagvak hátramasajátságos levele.
OLAJMAG, (olaj-mag) ősz. fii. 1) Olajfabo- radt pépje.
OLAJSOTÚ, (olaj-sotú) ősz. fa. Sota, vagyis
gyó magva. 2) Mindenféle mag, melyből olajt ütnek,
présféle készület, gép, melylyel ás olajbogyókból,
sajtólnak, pl. len-, kender-, tökmag.
OLAJMAGSZAK, (olaj-mag-szak) ősz. fn. A olajmagvakból, stb. olajt sajtolnak.
OLAJSZAG, (olaj-azag) ősz. fa. Az olajnak sa
kisajtolt olajmagnak hátramaradt pépféle sonkolya;
játeemfi szaga. Szén salátán nagyon értik a* olajszag.
máskép: olajit.
OLAJMALOM, (olaj-malom) 1. OLAJKÖLYÜ,Ki olajjal bánik, ruhájának olajstaga van.
OLAJÜTÖ.
OLAJSZAGÚ, v. — 8ZAGU, (olaj-szagd) ősz.
OLAJMÁZ, (olaj-máz) ősz. fn. Olajból, vagy mn. Olyan szaga, mint az olaj; büdös ás olajtól. Át
olajjal készített máz.
olajat magvakon Mtott baromfiak háta olajszagú ét
OLAJMILLYE, (olaj-millye) ősz. fn. Millye, olajizU.
vagyis szelenczeféle edény, melyben olajt tartanak.
OLAJSZAK, (olaj-szak) ősz. fa. 1) Olajjal kéTemplomi olajmillye.
szített lepényféle sütemény, vagy pép. 2) OlajOLAJNÁDMÉZ, (olaj-nád-méz) ősz. fn. Lásd sonkoly.
OLAJCZUKOR.
OLAJSZÍN, (olaj-szín) ősz. fa. Olyanféle sárOLAJNEMEZ, (olaj-nemez) ősz. fa. Olajjal gás zőldszin, milyen az olajé.
beitatott nemezposztó, mely lyel a réznyomók a rézOLAJSZÍNÜ, v. —SZÍNŰ, (olaj-szfaü) ősz.
lapokat simítják.
mn. Az olaj színéhez hasonló, sárgás zöld. OlajteinU
OLAJNEMÜ, T. —NEMŰ, (olaj-nemű) ősz. mn. told szövet. Olajstinüre mázolt falak. OlajszinU
Az olajok neme alá tartozó, olajminőségü. OlajnemU arctbSr.
kövérség. Olajnemü Mg tettek.
OLAJSZÜRET, (olaj-szüret) ősz. fa. Az olajfa
OLAJNÖVÉNY, (olaj-növény) ősz. fa. Növény, j érett bogyóinak leszedése, és kisajtólása. Az olajstamely olajat tartalmaz, s melyből olajat ütnek, pl. rét bőven fizetett.
repcze, napraforgó stb.
OLAJTERMÖ, (olaj-termő) ősz. mn. Ahol olaj. OLAJOS, (ol-aj-os) mn. tt. olajos-t, v. — át, tb.
fák tenyésznek. OlajtermB hegyek, dili tartományok.
— ok. 1) Olajjal bővelkedő, miből olajt lehet ütni,
OLAJTÖRKÖLY, (olaj-törköly) ősz. fa. A tísajtolni. Olajos magvak. 2) Olajjal bekent, bemocs- l
I
sajtólt
olajbogyók törkölye. V. ő TÖRKÖLY.
kolt Olajat kOszörUkS, ruha, bútor. 3) Miben olajt
OLAJTÜLÖK, (olaj-tülök) ősz. fa. Tülök, axaa
tartanak, vagy árainak. Olajon Üveg, kortó. Rátartja j
magát, mint az olajos korsó. (Km.). 4) Olajjal készí- szaruból készített, vagy szarnformáju edény, melytett, fűszerezett Olajos gáncta, saláta, káposzta. 5) ben olajt tartanak.
Mint főnév jelent személyt, ki olajt árul, midőn a 1
OLAJÜTÖ, (olaj -Ütő) ősz. fa. 1) Személy, ki
tárgyeset: olajost, és többes: olajotok.
különféle magvakból úgynevezett kttlüben olajt *aj-
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tói. 2) Maga azon készület, vagy gép, mely által e KIS—, NAGY—, faluk Liptó m.; SVÁB—, Bihar
mánkat véghez viszik. A lenmagot, kendermagot, tük- m.; SZEPES—, Szepesin.; helyr. Olam-ba, —bán,
magot olajlltöbe vinni.
—ból.^
OLAJÜTÖMALOM, (olaj-ütő-malom) ősz. fn.
ÓLASZI-LISZKA, mv. Zemplén m.; helyr.
L. OLAJÜTÖ, 2).
lAsská-n, —rá, —ról.
OLAJVERO, (olaj-verő) ősz. fn. L. OLAJÜTÖ.
OLASZKAKUKFÜ, (olasz-kakuk-fü) ősz. fn.
OLANY, (ol-any) fű. tt. olany-t, tb. —ok, harm. Czitromszagu melissza; máskép szintén köz nyelszr. —a, v. —ja. Egyszerű vegyelem a nehézfémek ven : mfhfií, mfzelke., mezgáncs, czüromfü,. (Melissa ofneméből; jegye Aío. (Molybdenom). L. ÓLANY.
fíciualis).
OLASZKAPOR, (olasz-kapor) ősz. fn. Édes köOLASZ, (1), fn. tt. olasz-1, tb. —ük. Itáliának
földére való, vagy anyai nyelvére nézve annak la- mény. (Anethum v. Meum focniculum).
OLASZKÁFOSZTA, (olasz-káposzta) ősz. fa.
kóihoz rokon. Milánói, velenctei, gfnuai, római, nápolyi, piemonti, floreneti, trieszti, fiumei ólomok. A fözelékkáposztának egyik ismeretes faja, kelkáMint melléknév jelent olasz földre valót, oda poszta. (Brassica sabauda).
OLASZKÍGYÓSZISZ, (olasz-kígyó-szisz) ősz.
tartozót, ott termőt; különösen viselik e nevet több
növényországi termények, melyek az ólam jelzővel fű. A kigyószisz nemű növényekhez tartozó növényöszvetett szókat alkotnak, mint: olamdió, olastbab, faj ; szára felálló, borostás; levelei szálas-láncsásak,
olamkapor, olamkáka, olastkáposzta, olastkSmény, stb. borostás-borzasak ; bokrétái csaknem egyenlők ; viHangra és eredetre rokon hozzá a német wlilsch, rága fehér. (Echiutn italicum).
OLASZLAPU, 1. ARTICSÓKA.
wdlisch, s az illyriai bálisch. V. ü. OLÁH.
OLASZMUHAR, (olasz-muhar) ősz. fn. MuharOLASZ, (2), falu Baranya m.; hclyr. OlaK-ra,
faj, melynek fúzérbugája ijasfijas, alul megszakga— ön, —ról.
OLASZATRACZÉL, (olasz-atraczél) ősz. fa. tott, lekonyuló, füzérkéi torlottak, vagy csomósak,
Növényfaj az atraczélok neméből, melynek levelei virággalléri serteszáluk ; máskép köz nyelven : rókaláncsásak, fodrosak, fényesek, durva szőrösek ; vi- far hí kfílts, olastköles. (Panicum italicom).
OLASZORSZÁG, (olasz-ország) ősz. fn. Széles
rágfttrtei két ágúk, két levelük; s torokboltozatai
ért.
déli
Európának félszigete a közép és adriai tenrojtosak. (Anchusa italica).
ger között, mely Svájcztól és Tiroltól kezdve SziOLASZBAB, (olasz-bab) ősz. fn. A felfutó babcziliáig lenyúlik, a hozzá tartozó szigetekkel együtt.
uak neve, máskép : törökburtó, futópastnly.
felső, közép, déli Olaszország. (Itália).
OLASZDIÓ, (olasz-dió) ősz. fn. A közönségesOLASZORSZÁGI, (olasz-országi) ősz. mn.
nél jóval nagyobb, s vékonyabb héjú díófaj. V. ö. Olaszországból való, oda tartozó, azt illető, arra voDIÓ.
natkozó, stb. Olaszországi művészek, mesteremberek,
OLASZFAL, (olasz-fal) ősz. fn. Ide-oda moz- kereskedők ; olaszországi termények, áructikkek.
dítható színfal, melyet a lakokban, termekben ellenOLASZOS, (olasz-os) mn. tt olamos-t, v. — át,
ző, vagy elválasztó, eltakaró állványul használnak. tb. — át. Olasz divatu, olaszok szokása szerént való.
Ágy hot, kályha elé állított olamfal; máskép: spa- Olaszos •épitftmód, viselet. Olattos kiejtés, szóhangoznyolfal.
tatás.
OLASZFALU, falu Veszprém m.; helyr. —faOLASZOSAN, (olasz-os-an) ih. Olasz módon,
lu-ba, — bán, —bél.
olasz divat, vagy szokások szerént.
OLASZFÉDÉL, (olasz-fedél) öaz. fn. Az épüOLASZPINTY, (olasz-pinty) ősz. fn. A pintyek
let lapos fedele, tetőzete, mint az olaszoknál di- neméhez tartozó kis madárfaj déli Európában, mely
vatos.
a kanárinál valamivel kisebb, és szépen énekel.
OLASZFENYÜ, (olasz-fenyü) ősz. fn. Fenytí- (Fringilla citriuclla).
faj, melynek levelei párosak, kevéssé érdes élttek;
OLASZBÁNTOTTA, (olasz-rántottá) ősz. fn.
tobozai hosszudad kúposak; pikkelyei tüskések. (Pi- Olaszok módjára készített tojásétek.
uus pinaster. W.).
OLASZRÉPA, (olasz-répa) ősz. fn. A kerti
OLASZGESZTENYE, (olasz-gesztenye) ősz. fn. pasztinák (pastinaca sativa) egyik köznépies neve.
Olasz tartományokban tenyésző gesztenyefának naOLASZSZŐLŐ, (olasz-szőlő) ősz. fn. Szőlőfaj,
gyobbféle, ízletes lisztü gyümölcse. (Maronc).
melynek levelei vékony szálnak; máskép: pctrrttr.
'
OLASZHOLGYOMÁL, (olasz-holgyomál) ősz. lyemszSlö.
fn. A holgyont&lok neméből való növényfaj ; szára
OLASZTÉSZTA, (olasz-tészta) ősz. fn. Irósfelálló, alig ágas; levelei tojáskerekek, nyeletlenek, vajjal, olaszok módjára készített tészta.
OLASZUL, (olasz-ul) ib. Olasz nyelven. Ólaszárölelő szabásuk, váltban fogasak; virágai sátoromul tanulni, érteni, írni, bemélni.
zók. (Hicracium sabaudum).
OLASZ ÚTIFŰ, a kappanőr nemű növény
OLASZHON; OLASZHONI, lásd: OLASZORegyik ínja ; növénytani néven : hegyi kappanőr. (ArSZÁG ; OLASZORSZÁGI.
OLASZI, BODROG—, falu Zemplén m.; nica montana).
66
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OLCSA, falu Bihar m.; helyr. Olcsd-ra, — n, | olcsó, alsó, t. i. az s és c«, mint legrokonabb bangók
fölcserélésével. Ezen értelemre vonatkoznak az adásOLCSÁL, OLC8ÁLÁS, OLCSÁLÓ, 1. OLC8Á- ve vési nyelvben divatozó mondások, és kifejezések :
valamit nagyra tartani, feltartani, a* árt felverni,
ROL, OLCSÁRLÁS, OLCSÁRLÓ.
OLCSAR, (ol-cs-ár) fh. tt. olctár-t, tb. —ok. ellenkezőleg: árt lejteni, leszállítani, alább hagyni,
Elavult állapotból helyesen felélesztett szó, s jelent alább adni valamit ; sőt maga az alkustik is alkalmaoly személyt, ki valaminek anyagi vagy erkölcsi sint ám. alagnszik, a feltartott árnak leszállítása
becsét, értékét fitymálja, megvetöleg említi, lealázza. mialt egyezkedik. Tájdivatosan óctó, melyben az öl
Származékai: olcsárol, olcsárlás, tájdivatos kiejtés- úgy húzódott öszve, mint az aasó, f$ösS, beeső, kUUsd
sel : ócsdr, ócsárol, ócsdrlás, v. ócsálás. Képzett alak- a szabályos alsó, fölső, belső, IcUlsö szókban. Törökül:
jára nézve hasonló a hajcsár, tölcsér, búvár, nyuzdr, udsiiz, csagataj nyelven : octuz. (Vámbéry).
csiszár, tUndér, füzér, igékből származott nevekhez.
OLCSÓAN, 1. OLCSÓN.
OLCSÓDÁS, (ol-cs-ó-d-ás) fn. tt. olcsódás-t, tb.
E hasonlatok nyomán úgy vélekedünk, bogy létezhetett hajdan ál gyökből származott alt ige, melynek —ok. Értékének alább szállása.
OLCSÓDIK, (ol-cs-ó-d-ik) k. m. olcsód-tam,
értelme: old- v. letest valamit, gömbölyűén ejtve
olt, mint az álomra vonatkocó ál gyökből lett alt — tál, —ott. Becse, értéke, különösen adásvevési
alut, közdivattal: olt, azaz : alvóvá tesz. Amaz előbbi ára alább száll. Midőn jó termésre van kilátás, oldóolt törzsből lett oltár, vagy hangváltozattal oltsár dik a gabona. V. ö. OLCSÓ.
(olcsár), mint a hajt és tölt törzsökből: hajtár, Ofltér
OLCSÓL, OLCSÓLL, (ol-cs-ó-1, v. ol-cs-ó-11) áth.
helyett: hajisár (hajcsár), töltsfr (tölcsér). Vagy lásd m. olctól-t. Valamit olcsónak tart, vagy nyilatkoztat,
OLCSÓ.
vagyis, azt mondja róla, nem drága; ellentéte: drágái.
OLCSÁRLÁS, (ol-cs-ár-ol-ás) fh. tt. ölet áriát-f,
OLCSÓLÁS, v. OLCSÓLLÁS, (ol-cs-ó-l-ás, v.
tb. —ok, harm. szr. — a. Erkölcsi becsnek, értéknek ol-cs ó-ll-ás) fn. tt. olcAÓlás-t, tb. — ok. Olcsónak tarfitymálása, kisebbítése, megvető alacsonyítása. Táj- tás vagy nyilatkoztatás.
divatos ejtéssel: ócsárlás, ócsálás, Jogállás, mint váOLCSÓN, (ol-cs-ó-an) ih. Olcsó áron, nem drásárlás helyett vasalás, vátállát.
gán. Olcsón adni, venni valamit. Olcsón jutottam
OLCSÁRLÓ, (ol-cs-ár-ol-ó) mn. tt. olcsárló-í. hozta.
OLCSÓSÁG, (ol-cs-ó-ság) fn. tt olctóság-ot,
Valaminek erkölcsi becsét rttymáló, megvetöleg kicsinyítő. Áfások szellemi müveit, érdemeit olctárló iri- harm. szr. —a. Az adásvevési szerződésekre nézve
gyek. Olcsárló mubirálat, bf-ttéd. Tájdivatosan : ócsár- azon állapot, midőn az illető áruk aránylag csekély
16, v. óctáló, v. ócsáUó, mint vásárló helyett: vasaló, áron kelnek, midőn belső anyagi értékekbe* mért
vásálló.
beesők nincsen ; ellentéte: drágaság.
OLCSÁROL, (ol-cs-ár-ol) áth. m. olcsárol-t, v.
OLCSU, 1. OLCSÓ.
olcsárl-ott. Különösen erkölcsi átv. értelemben ám.
OLCSÚL, OLCSUL, (ol-cs-ó-úl) önh. m. olvalakinek vagy minek erkölcsi becsét, érdemét fity- csúl-t. Olcsóvá leszen, ára, értéke alább száll, ellenmálja, kicsinyíti, alacsonyítja. Az irigyek olcsárolni téte : drágul. Néha az élelmi szerek olcsulnak, az iparszokták mások tetteit. „Ez megolcaárlatott 'ő nála." mívek pedig drágulnak, és vistont. V. ő. OLCSÓ.
Hic diffamatus est apud illum. (Mfinch. cod. Luk.
OLCSVA, falu Szatmár m.; helyr. Olcsvá-n,
l G.). „Tenen magadat se dicsérjed, se olcsárjad." — rá, —ról.
(Katalin prózai legendája). Különbözik tőle az olOLCSVÁR, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Abanj
csói, mely véleményt jelent valamely anyagi árnak, m.; helyr. Olcsvár-ra, —ön, —ról.
becsnek kicsisége felől. Tájdivatosan ócsárol, v. ócsál,
OLCZNÓ, falu Szepes m.; helyr. Olcmó-n,
ócsátt, mint a vasáról, vasal, vásáU. V. ö. OLCSÓ. — rá. —ról.
OLCSÍT, OLCSIT, (ol-cs-ó-ít) áth. m. olcstí-oU,
OLD, (ol-d) áth. m. old-ott, htn. —n» v. —ÓIM.
htn. —ni, v. —ani. Valaminek árát alább szállítja, A „köt" igének ellentéte, s ám. a mesterségesen,
vagy eszközli, hogy olcsó legyen valami. A jó ter- vagy természetíleg öszvekötött dolgokat, illetőleg
més olcstíja a gabona árát. V. ö. OLCSÓ.
valamely egésznek alkotó részeit egymástól elváOLCSÓ, (ol-cs-ój mn. tt olcsó-t. Szoros ért. lasztja, a) a kötelékek, kapcsok szétbontása által,
adásvevésre vonatkozik, s ám. aránylag kicsiny áru, pl. erszényt, zsákot oldani, kioldani; az b'vet, csatot,
épen nem drága. Jó termés után olcsóbb a gabona. nyakravalót megoldani ; csomót oldani ; kereket oldani ;
Olcsó les* a bor. Olcsó lakást keresni. Olcsó ruha, b) valamely közvetítő azer által, pl. midőn a vegyéétel. Olcsó húsnak hig a leve. (Km.). Átv. minek kevés szek az ásványországi vagy másféle testeket alkotó
becse van, mit könnyen adnak, vesztegetnek. Olcsó részeikre oszlatják; savakat oldani, a vasat teteiben
jósság a puszta ctim.
feloldani; c) gyógyerejti szerek által, midőn az álE szónak gyöke, mint a benne foglalt alapfo- lati testben megsüriidött, megkeményttlt, öszveragadt
galom mutatja, azon öl, melynek szintén vastag han- anyagi részek higakká tétetnek, feloldani a nyálkát,
gon megfelel a lefelé irányzó ál, pl. a régiesen írt hajtó szerek által megoldani a kemény eméstíeteí. Átv.
Öl pár szóban, mely ma Alpár, mi szerént olcsó, ám. ért. bonyolult dolgot, az ész előtt elrejtett ismereti
r(f£
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tárgyakat rejtélyes állapotukból kifejt, földerít Megoldani a rejtélyes mesét. E kérdett nehéz lesz megöl
dani. A ttinmü bonyolult cselekvényét megoldani. Továbbá, valakit bizonyos tehertől, kötelességtől felment, mely esetben fel igekötővel jár, pl. feloldani
valakit a rámért büntetéstől, ae adósságtól.
„Béke már részem: lekötöm hajómat,.
Semmi tündérkép soha fel nem oldja."
Berzsenyi.
Nyelvre, mint beszédszervre vonatkozva ám. beszédessé tesz valakit, vagy engedelmet, módot nyújt
neki a szólásra. A bor feloldja a hallgatag ember
nyelvéi.
Ezen ige képzésre olyan, mint a részint önálló,
részint elvont gyökökből származott told, kérd, kend,
küld, ktttd, hord stb. igék, s gyöke azon öl, melyből
olu, olvad, alvásit származnak; t. i. az old és olvaszt
között azon fogalmi rokonság van, hogy mindegyik
öszvekötött részeket választ el egymástól, azon mellék különbséggel, hogy az old mind mereven, mind
folyékony részekre oszlat, az olvaszt pedig különösen
folyékony testekre vonatkozik. Utolsó alapértelmök
távolság, v. távolodat, mely azt fejezi ki, hogy bizonyos tömeghez tartozó részek egymástól elválnak, s
e tekintetben rokonok hozzájok az óm, és ősz gyökökből eredő szók, d. m. omlik, omlaszt, omt, előtéttel : bomlik, bomlani, boml; oszlik, ottlat, előtéttel:
fostlik, f oszlat, foszlékony.
A régi Halotti beszédben palóczosan óvd. „Kinek adott hátaim ovdania, és kötnie, hogy ovdja
mend ő bűnét." Tudniillik az T és ti hangok a szók
elején, közepén, és végén tájdivat szerént fölcseréltetnek, mint: tépik vépik, iápa vápa, kifiil kiviil, beföl bevül, fel palóczosan feií, fér, aí, au, av, st. Ilyenek túl a Danán a szirom és szilom, a növök és nőtök. Vagy pedig a t; az ovdja szóban csak megnyújtása az o-nak, mint az többször eléjön a Halotti beszédben, azaz: ódja.
OLDA, (ol-d-a) fn. tt. oldá-t. Vegytani ért. valamely közvetítő erő által higgá, folyékonynyá tett
szilárd test, péld. tűzben felolvadt érez (fluor). Gyógytani ért. az állati test bizonyos belrészeinek meghigulása, felolvadása, pl. náthafolyás, sebfolyáa. Rokon
hozzá űz ondó, mennyiben omlékony természetű, s
feloldás következtében omlik ki.
OLDAKŐ, (olda-kö) ősz. fn. 1) Kőnem, mely
az olvasztókemenczékben az erezek feloldását elősegíti, milyen az üvegnemü kovács. 2) A tüzokádó hegyek által kihányt híg anyag, mely megkeményült
állapotban lávának mondatik.
OLDAL, (ol-d-al) fe. tt. oldal-i, v. — át, tb.
— aie, barm. szr. —a. Általán a testek azon helyzetére vonatkozik, melyet azok egy felül saját tömegök,
másfélül a kültérnek irányában elfoglalnak, s tér- és
tömörtanilag véve jelenti azon vonalat, vagy fölszint,
melyet a test középpontjától távolodó sugarak vég-

OLDAL

1030

letei egyesülten képeznek, péld. mit a gömbölyű testen látunk, az minden irányban oldal, s a fölszámol
egy jelentésű. Ami ez oldalak között van, a testnek
belsejét, vagy öblét teszi, az oldalak pedig külsejét.
A szemlélőnek nézpontjából kiindulva oldalnak neveztetnek azon különféle irányú vonalak, és területek, melyek a testnek mintegy véghatárát, szélét, s ily
hoszszát, magasságát képezik, honnan minden tömör
testnek van jobb és bal oldala, v. széle, alsó és felső oldala, innenső és túlsó oldala. Különösen a testnek lapos
területe, melylyel az él, vagy szöglet, v. szél ellentétben
áll, pl. a rézpénznek képes, vagy írásos oldala, a posztónak színoldala, és fonákoldala ; a papírnak, falevélnek oldala ; a szekrényajlónak kül- és bcloldala. Szorosb ért. a magassági viszonyban vett testnek területei, lapjai a fenék és tető között, pl. torony feneke,
oldalai, és teteje ; hordó feneke, és oldala; fazék oldala, feneke, és szája. Továbbá azon lapok, melyek
valamely testnek elülső, és hátalsó szélei, vagy lapjai mellett húzódnak el, s azokat kétfelül közbe veszik, pl. az állati test oldalai a mell és hát mellékén.
Ház oldala, eleje, és hátulja. Hajó oldala, mely az
orrtól a farig terjed. Kazal, osztag oldala. Szekér oldala. Valakit oldalba Ib'km, ütni, taszítani. Fáj az oldala. Kardot kStíítt oldalára. Szioe jobb oldalán van,
ám. bátor, vagy becsületes. Jobb oldalon feküdni.
Átfordulni a bal oldalra. Valakinek oldala mellett
menni.
„Kidőlt bedőlt az oldala,
Belejár az Isten nyila."
(Vörösmarty népd).
Kidőlt bedőlt kemenezének egy csepp oldala sem volt.
(Népmeséi kifejezés). Átv. ért a) azon tájék, hely,
rány, melyről valamely testet szemlélünk, pl. éjszaki, keleti, déli, nyugati oldal; minden oldalról felhők tornyosulnak; a* ellenséget több oldalról megkeríteni, b) Szempont, melyből valamit észlelünk, pl.
te más oldalról vetted fel a dolgot, mint én; minden
oldalról-meghányni vetni valamit, c) Az ismereteknek,
vagy cselekvő erőnek bizonyos neme, foka, pl. müvednek némely gyönge oldalai vannak; ez az 6 legerősebb oldala; valakit gyOnge oldalánál megtámadni.
d) Felekezet, párt, melyet valaki követ, pl. mi a*
ellenzéki oldalhoz tartozunk ; a jobb oldalon levők erSs
vitára keltek a bal oldalon levőkkel; s*élsS bal, vagy
óbb oldal.
Minthogy a tulajdon értelmű oldal az illető
testnek külsejét, vagyis a középponttól legtávolabb
eső végleteit jelenti: ennél fogva alapfogalom benne
a távolság, s rokon azon o gyökhangu szókhoz, inoyek általán távolra vonatkoznak, 1. O, távolmutató,
Ó, OLD, ige, és ÖL, elavult ige. Képzésre hasonló
, fonal, vonal, kötél, födél igékből származott szókioz, melyeknek képződés! fokozataik: fon, fonó,
'ona, fonal; von, vonó, oona, vonal stb. ezek szerént
Id, oldó, olda, oldal, vagyis a testnek azon véglete,
öl a középponttól kiható részei legodább állanak,
65*'
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szétosztanak, nyílt térre kidőlnek, s mintegy kioldódnak. Tájdivatosan: ódái.
OLDALABLAK, (oldal-ablak) ősz. fa. Ablak
az épület oldalán, vagy, mely egyik szobából a másikba nyílik.
OLDALÁG, (oldal-ág) ősz. fn. Ág, mely a főágból, vagy a növénynek oldaláról nő ki. Az oldalágakat lenyesni. Átv. a nemzedéki fán, azon nemzedéksor, mely ugyanazon törzsatyának más-más fiától , unokájától stb. származik le. Oldalágon levő
atyafiak.
OLDALÁGI, (oldal-ági) ősz. mn. L. OLDALAGOS, 2).
OLDALAGOS, (ol-d-al-ag-os) mn. tt. oldalagos-t, v. —át, tb. — ok. 1) Oldalt levő, menő, jövő.
2) Oldalágon levő. Oldalagos rokon, vagy atyafi.
OLDALAJTÓ, (oldal-ajtó) ősz. fn. 1) Oldalszobákba, vagy helyiségekbe nyíló ajtó. 2) A hajók
oldalain, hadiaknál az álgyukkal irányozhatás, kereskedelmieken pedig a rakma be-, s kivihetése és
szellőztetés végett alkalmazott nyilasok és azok
fedői.
OLDALAS, (ol-d-al-as) mn. és fn. tt. oldalai-1,
v. —át, tb. —ok. l) Minek oldalai vannak. Oldalas
autói, i*ekér, ellentéte : oldalaüan. 2) Mellékes, va
laminek oldalán fekvő. A notiméd hátak, telkek egymástól oldalasak. Oldalas fekvésű kert. Oldalas stomszéd, kinek háza oldala a másik házának oldalával
érintkezik, mint Mtstomstéd, kinek háza a másikénak
hátat fordít Mint főnév tárgyesete: oldalas-t, töb
bese: —ok, s jelenti a négylábú vágómarhának oldalbordás részét, különösen a disznóét FHslölt oldalas. Hatotta oldalánál.
OLDALASLAG, (öl d-al-as-lag) ih. Oldalról,
mellékesen, nem homlokegyenest, vagy hátulról. Ai
ellenfélt oldalaslag megtámadni. Átv. a dolognak
tárgynak mellékoldalát érintve, nem a főpontra irányozva, mellesleg. Valamiről oldalaslag stólani.
OLDALAST, (ol-d-al as-t) ih. Oldalaslag, mellékesen, oldalról. Mozgásra vonatkozva ám. oldaliul
valaminek irányában. Oldalast menni, hatódni, nyomulni. Képzésre olyan, mint öröméét, vegyest, képest,
mielest.
OLDALAZ, (ol-d-al-as) áth. m. oldalat-tam
—tál, —ott, pár..—2. Bizonyos készítménynek oldalát, vagy oldalakat csinál. Oldalazni a hajót, a szekeret. Különbözik: oldatos.
OLDALAZÁS, (ol-d-a-1-az-ás) fn. tt. oldala
tát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valamit oldallal ellátnak. Seekér oldalatása.
OLDALBORDA, (oldal-borda) ősz. fn. Azon
görb; csontok, melyek a hátgerinczből a testnek öl
dalaira kinyúlnak, s a mellcsonttal egyesülve <
mellet cs mell ürege t képezik. Alsó, felső, hosszú, rO
vid oldalbordák. A hosszú oldalbordák száma az cm
béri testben hét, a rövideké öt. Betörni valakinek át
oldalbordáját. Képes kifejezéssel, mely bibliai ada
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tön épül, ám. nőszemély, vagy feleség. Ét át én kedoldalbordám. Átv. bizonyos testek, nevezetesen
készítmények oldalán levő részek, melyek az állati
M>rdához hasonlók, péld. az úgynevezett görbe bókanyok a hajókban, melyekhez az oldalgerendákat,
vagy deszkákat szegezik.
OLDALBURKONY, (oldal-burkony) ősz. fn.
Ugyanaz a nagy hajóknál, mi oldaldeszka a naszádoknál ; amaz vastagabb és erősebb, emez vékonyabb
és gyöngébb fajta deszka. (Kenessey Albert).
OLDALCSAP, (oldal-csap) ősz. fn. Széles ért.
az üreges testnek oldalán levő csap, különösen
boncztani ért. a légcsőnek legfelső, s mozgékony
porczogója, mely azt kinyitja, és bezárja.
OLDALCSAPÁS, (oldal-csapás) ősz. fn. Csapás, midőn embert, vagy más állatot oldalba ötnek.
OLDALCSONT, (oldal-csont) ősz. fn. Az állati
oldalborda csontjai. V. ö. OLDALBORDA.
OLDALDARAB, (oldal-darab) ös«. fn. 1) Az
állati testnek oldaláról levágott darab, koncz. 2)
Szobor, kép, rajzolat, mely bizonyos tekintetben egy
másikhoz hasonló, s melléje állítható.
OLDALDESZKA, (oldal-deszka) ősz. fn. Deszka, mely bizonyos térnek, öbölnek, testnek, műnek,
stb. oldalát képezi. OUaldestka át ágyban, stekérben, csónakban. Hajózási nyelven általában a naszádok oldalai, fenék- és mindennemű bnrkonya. V. ö.
OLDALBURKONY.
OLDALDÖFÉS, (oldal-döfés) ősz. fn. Oldalba
döfés, midőn valakinek, vagy valaminek oldalába
döfnek.
OLDALÉK, (ol-d-al-ék) fn. tt. oldaUk-ot. 1) A
felállított hadseregnek oldalrésze. 2) A vár- vagy
erődépítésben oldalvonal.
OLDALÉPÜLET, (oldal-épület) ősz. fn. Épület, mely egy másiknak oldalán fekszik, különösen
a főépülethez tartozó alárendelt melléképület
OLDALÉR, (oldal-ér) ősz. fa. A lovaknál vérér
a hasnak azon táján, melyet a lovag sarkantyúja
érinteni szokott. (Véna thoracica externa).
OLDALFÁJÁS, (oldal-fájás) ősz. fn. Fájás,
melyet valaki az oldal tájékán érez; oldalszurás.
OLDALFÁJÓS, (oldal-fájós) ősz. mn. Kinek
oldala fáj, vagy fájni szokott.
OLDALFAL, (oldal-fal) ősz. fn. Az épületnek
szoros ért. vett oldalait képező falak, melyektől különböznek a homlokfal, hátfal, és kSeéyfalak.
OLDALFALA, falu "Göraör m.; helyr. —falára, —n, —ról.
OLDALFEGYVER, (oldal-fegyver) ö*z. fh.
Fegyver, melyet oldalra kötve, vagy tűzve viselnek,
milyenek a kard, szablya, handzsár, szurony ; különböztetcsül a kézben vagy vállon viselt fegyverektől,
pl. puskától, dsidától.
OLDALFÉLT, (oldal-félt) ősz. ib. Oldalast, oldalaslag, keszegoldalt, nem homlokegyenest. Oldalfélt esökdelő kényes paripa.
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OLDALFELÜLET, foldal felület) ősz. fn. A
testnek oldalát matató lap.- Itt a felület nem ám.
fülűiét, hanem azon fel gyökből származtatandó,
mely irányt jelent a felém, feléd, feléje, felölem, félő1*4, felőle származékokban.
OLDALG, 1. OLDALOG.
OLDALGÁS, (ol-d-al-og-án) fn. tt. oldalgát-t,
tb. —ok, barin. szr. --a. Oldalvást menés. V. ö.
OLDALOG.
OLDALGÁT, (oldal-gát) ősz. fn. A fogatnak
oldalán, mentében húzott mellékgát, mely a víznek
első' nyomását feltartja, vagy meggyöngíti.
OLDALGÓS, (ol-d-al-og-ós) mn. tt oldalgós-l,
v. —át, tb. —át. Oldalvást menő, távozó, mozgó.
Oldalgól járatit retteg ember. Oldalgót szánkó.
OLDALHAJ, (oldal-haj) ősz. fn. A fejnek oldalait fedő haj. Az oldalhajat csimbókba kötni.
OLDALHEVEDER, (oldal-heveder) ősz. fn.
Általán heveder nevű kötelék, vagy szorító eszköz,
mely valamely készítménynek oldalait tartja öszve,
V. ö. HEVEDER.
OLDALIRÁS, (oldal-írás) ősz. fn. írás valamely testnek, műnek szélső oldalán, pl. a pénzeken,
vagy beirt, nyomtatott lap oldalán tett jegyzetek.
OLDALJEGYZÉK, v. —JEGYZET, (oldaljegyzék, v. —jegyzet) ősz. fn. Jegyzékek, észrevételek, melyeket valaki az olvasott könyv lapjainak
tisztás oldalaira fólir.
OLDALKÉP, (oldal-kép) ősz. fn. Kép, mely
valamely arczot oldalról véve ábrázol. (Profil).
OLDALKÖZ, (oldal-köz) ősz. fn. Az oldalak
között levő részek, vagy öböl, pl. a szekérnek, hajónak oldalköze. Különösen az állati testben ám. beirészek, gyomor. Jól megrakta a* oldalkötl, jól lakott.
OLDALKÜSZÖB, (oldal-küszöb) ősz. fn. Ajtóragasztó. V. ö. KÜSZÖB.
OLDÁLL, (ol-d-al-ol) önh. m. oldali-1, v. — ott,
htn. —ni, v. —ani. Nem homlokegyenest, hanem
oldalast, megy, távozik, mozog. Különösen suttomban, féltében szökik félre, vagy odább áll. Éretvén,
hogy nem jól van a dolog, eloldallt. Ez igét két í-vcl
kell irni, mert egyik a törzsökhöz tartozik, másik
képző, s olyan, mint fáról, hátrál, hőköl.
OLDALLAP, (oldal-lap) ősz. fn. Lap, melyet
valamely testnek szoros ért. vett oldala képez, különböztetésUl a fenék és tetölap-t6\. A faragott kőnek
oldallapjai.
OLDALLEJT, (oldal-lejt) ősz. fn. Valaminek
oldalán azon rész, melyre leereszkedni, rátámaszkodni lehet, pl. a zsöllyeszék karjai.
OLDALLÉPÉS, (oldal-lépés) ősz. fn. Lépés,
melyet valaki egyik vagy másik oldalra tesz, pl. a
tánczban, toborzóban.
OLDALLÖKÉS, (oldal-lökés) ősz. fn. Lökés,
midőn valakit ököllel, könyökkel, vagy valamely
eszközzel oldalba ütnek, különösen tolakodásközbcn.
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OLDALLÖVÉS, (oldal-lövés) ősz. fn. Oldalba
lövés; különösen vadászok nyelvén, midőn a vad
egyik oldala egészen látszik, s a vadász oldalfélt lő.
OLDALMEDERDESZKA, (oldal-meder-dcszka) ősz. fn. Hajózási nyelven azon deszka, mely -lapos hajóknál az oldaldeszkák között legalsó és így
a medernek felső falát képezi. (Kenessey Albert).
OLDALNÉZET, (oldal-nézet) ősz. fn. 1) Valamely test oldalt álló, vagy fekvő részének látomása.
2) L. OLDALRAJZ.
OLDALNYILALLÁS, (oldal-nyilallás) ősz. fn.
Éles fájdalom neme az oldalakban, midőn a szenvedő
olyasmit érez, mintha koronként valamely éles eszköz
szúrásokat ejtene benne. V. ö. NYILALLÁS.
OLDALOG, (ol-d-al-og) gyak. önh. m. oldalágiam, —tál, v. oldalg-ottam, —ottál, —ott. Folytonosan féloldalt, oldalvást megyén, távozik. Oldalág a
lejtőt ét sikamlós utón haladó szán. Különösen : valamitől félve, óvakodva félre húzódik. Oldalág az eb,
ha bottal fenyegetik. Kit egyik oldalról morfinak, át
másfelé oldalág.
OLDALOROM, (oldal-orom) ősz. fn. Valamely
testnek oldalán emelkedő orom, pl. a ház oldalán a
tűzfalak.
OLDALOZ, (ol-d-al-oz) önh. m. oldalot-tam,
—tál, —olt, pár. —». Oldal vast jár, vagy megy,
vagy jön.
OLDALÖRÖKÖS, (oldal-örökös) ősz. fn. Örökös, ki mint oldalági rokon örököl valamit.
OLDALÖRÖKSÉG, (oldal-örökség) Ősz. fn.
Örökség, mely valakit, mint oldalági atyafit illet.
OLDALPÁRNA, (oldal párna) ősz. fn. Párna
az ágyon, vagy pamlagon, melyet a fekvő, vagy ülő
oldalra helyez.
OLDALPECSENYE, (oldal pecsenye) 1. OLDALSÜLT.
OLDALRAJZ, (oldal-rajz) ősz. fn. Rajz, mely
valamely testet, különösebben arczot oldalról nézve
ábrázol.
OLDALRÉSZ, (oldal-rész) ősz. fn. Általán
rész, mely valamely testnek oldalát teszi, pl. szekrénynek, ruhának oldalrészc. Különösen az állati test
oldalából egy rész, péld. egy koncz a disznó oldalasából.
OLDALROKON, (oldal-rokon) ősz. fn. Személyek, kik ugyanazon törzsatyától, de más-más ágon
származnak le, egymásnak oldalrokonai.
OLDALROKONSÁG, (oldal-rokonság) ősz. fn.
Rokonság, az oldalágakon leszármazott személyek
között. V. ö. OLDALÁG.
OLDALRÓL, (ol-d-al-ról) ih. Azon pontról,
mely valamely testnek oldalával van szemirányban.
Oldalról nézni, lerajtolni, lefetteni valamit. Oldalról
támadni meg az ellentéget. Oldalról fú a ítél.
OLDALSEB, (oldal-seb) ősz. fn. Seb, az állati
testnek oldalán.
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OLDALSÜLT, (oldal-sült) ősz. fn. A vágómarhának, négy lábú vadnak stb. oldalából való sült,
pl. disznóoldalas sülve.
OLDALSZALONNA, (oldal-szalonna) ősz. fn.
Szalonnadarab a disznó oldalából, különböztetésül a
háta- vagy hátszalonnától.
OLDALSZÁRNY, (oldal-szárny) ősz. fn. Embertömegnek, nevezetesen kiállított hadseregnek azon
vége, mely oldalt áll, s mozduláskor legnagyobbat
kanyarodik.
OLDALSZÉL, (oldal-szél) ősz. fn. Szél, mely
a testnek bizonyos helyzetéhez képest oldalról fúj,
pl. ki éjszak felé megy, arra nézve a keletről, vagy
nyugatról fúvó szél, oldalszél. Az oldalszél partra
verte a hajót, árokba döntötte a tttktret.
OLDALSZELET, (oldal-szelet) ősz. fn. A vágómarhának oldalából vágott szelet, mint asztali
koncz, vagy ételadag. (Cótelette).
OLDALSZOBA, (oldal-szoba) ősz. fn. Szoba,
mely valamely szobából vagy teremből jobb vagy
baloldalra nyilik.
OLDALSZÖKÉS, (oldal-szökés) ősz. fn. Félreszökés, vagy ugrás; különösen vadászok nyelvén a
vad félreugrása, hogy az ebek elöl meneküljön, vagy
ezeket tévútra vigye.
OLDALSZURÁS, (oldal-szúrás) ősz. fn. 1) Oldalba szúrás. 2) Éles fájdalom az oldalban, midőn
oly érzés támad benne, mintha valami szúrná, oldalnyilallás.
OLDALT, (ol-d-al-t) ih. 1) Valamely testnek
oldala felől. Át ökör a szekér előtt, a béres pedig oldalt megy. Oldali kísérni a vonuló katonaságot. Jobb,
bal oldalt. Oldalt jön az esS. 2) A menő, mozgó irányára vonatkozva ám. nem homlokegyenest, vagy
hátrafelé, hanem oldallal odább, előre. Oldalt lépegetni, nyomulni. Mas Írásmóddal: oldalit.
OLDALTÁBLA, (oldal-tábla) lásd OLDALAJTÓ, 2).
OLDALTÁMADÁS, (oldal-támadás) ősz. fn.
Az ellenséges hadseregnek oldalról irányzott megtámadása.
OLDALTÁMASZ, (oldal-támasz) ősz. fn. Általán, támasz valamely bútor oldalán, pl. pamlagon,
széken, különböztetésul a háttámasztól.
OLDALTARISZNYA, (oldal-tarisznya) ősz. fn.
Tarisznya, melyet oldalon szokás viselni, különböztetésul a hátastarísznyá-tólOLDALTI, (ol-d-al-t-i) mű. tt. oldalti-t, tb.
— alt. Oldalt, vagy oldal vast levő.
OLDALTÜZ, (oldal-tttz) ősz. fn. A csatározásban oly lövöldözés, mely az ellenfélt oldalról veszi j
czélba.
OLDALÚT, (oldal;út) ősz. fn. A főút mentében elvouuló mellékút. Átv. kibúvó, alattomos mód,
mely által valnki a fő akadályt elkerüli, hopy czélját
könnyebben érje.
l
v

OLDALÜTÜ—OLDHATÓLAG

1036

OLDALÜTÜ, (oldal-ütü) ősz. fn. Rézmívesek
ütüje, melylyel az edény oldalát verik, idomítják.
OLD ÁL VÁGÁS, (oldal-vágás) ősz. fn. Oldalba
vagy oldalra irányzott vágás.
OLDALVÁST, (ol-d-al-va-as-t) ih. Oldalról, oldalt, jobbról vagy balról, nem homlokegyenest, vagy
hátulról. Valamint ezek: folyvást, bízvást, fvtvásí,
nyargalvdtl, igéktől származnak, s törzseik, folyva,
bízva, futva, nyargalva : hasonlóan az oldalvált is az
oldali igétől ered, miért helyesebben két i-vel Írandó,
oldallvdfí. Képzésre hasonló az örömest, vegyest, képest, egyenest határzókhoz, azon különbséggel, hogy
ezekben a képző hangzója rövid, mert mássalhangzókhoz járul, amabban pedig hoszszú, mert a törzsök véghangzójával egygyé olvad, oldalivá as-t, oldallvást.
OLDALVÉG, (oldal-vég) 6sz. fn. A marha oldalának végén levő porczogó hús. CZwergried).
OLDALVONAL, (oldal-vonal) ősz. fn. Vonal,
mely valamely test oldalán elhúzódik, vagy annak
oldalát képezi; továbbá irott vonal, a test oldalán
fölülről lefelé, különböztetésül a kerestívonal-tól, a
jobb és bal oldal között.
OLDÁS, (ol-d-ás) fn. tt. olddt-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn oldunk valamit, ez
igének minden értelmében véve. Megoldás, feloldás.
OLDÁSA V, (olda-sav) ősz. fn. Sav, melyben bizonyos testek feloldódnak.
OLDAT, (ol-d-at) fn. tt. oldaí-ot. Feloldott szer.
OLDATLAK, (ol-d-atlan) mn. tt. oldatlan-t, tb.
—ok. Általán, amit meg nem oldottak, minek részei
ősz ve vannak kötve, bonyolítva. OldaÜan csomó, erszény, zsák, öv, ruha, nyakravaló. Oldatlan testek, ásványok, melyeket vegytanilag részekre nem választottak. Oldatlan rejtély, mese, kérdés ám. fejtetlen. V.
ő. OLD. Határozóként ám. oldalatlannl.
OLDATLANUL, (ol-d-atlan-ül) ih. Meg nem
oldott állapotban ; megkötve, bonyolítva; ismeretlen
voltából ki nem derítve, meg nem fejtve. Oldatlaxnl
hagyott csomó. Oldatlanvl maradt díványok. Oldallá'
nul elmellözolt kérdés. V. ő. OLD.
OI.DHATATLAN, OLDHATLAN, (ol-d-hat-[atj
Ián', mn. tt. oldhatatlan-t, tb. —ok. Ami úgy őszre van
kötve, bonyolítva, hogy megoldani, kibontani, megfejteni nem lehet. Macedónt Sándor át oldhatatlan gordiuszi csomói karddal vágta ketté. Oldhataílan kérdésen haszontalanság fejedet törnöd. Határozóként ám.
oldhatatlanul, meg nem oldhatólag. V. ö. OLD.
OLDHATATLANUL, OLDHATLANUL, (ol-dhat-fatjlan-ul) ih. Meg nem oldható módon, vágj állapotban.
OLDHATÓ, (ol-d-hat-ó) mn. tt. oldható-t. Amit
oldani, meg- vagy feloldani lehet.
OLDHATÓKEPEN, (oldható-képen) ösz.ih-Feloldható módon vagy állapotban.
OLDHATÓLAÖ, <ol-d-hat-ó lap) 1. OLDHATÓKÉPEN.
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OLDÓDZÁS, (ol-d-ó-d-oz-ás) fn. tt. oldódzás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kötelékeiből, caomós állapotából kibomlása valaminek.
OLDÓDZIK, (ol-d-ó-d-oz-ik) belaz. ín. oldództam, —tál, —ott, htn. —m, v. —ont, pár. —zál.
Némi bel erőszak következtében kötelékei megtágulnak, s kibomlanak, pl. rázás által megoldódzik a
szekérre kötött holmi..
OLDÓLEVÉL, (oldó-levél) ősz. fn. L. OLDOZVÁNY.
OLDÓSZER, (oldó-Bzer) ősz. fn. A vegytanban
folyadék, melyben valamely öszvetett test elemére,
vagy elemeire bontakozik.
OLDOZ, (ol-d-oz) áth. m. oldoz-tam, —tál,
—ott, pár. —*. Az Öszvekötött, bebonyolított dolognak kötelékeit egymás után szétbontja. Ztákokat oldozni. Lefekvés elStt ruháit áldozza. Át elébe gürditett kérdéseket élet észszel és tudománynyal oldotta.
Rejtélyeket, meséket oldot. Jogi ért. valakit bizonyos
vádtól, tehertől, tartozástól mentnek nyilvánít. A kereseti vád alatt lévő félt feloldozni. A számadó tisztet
feloldozni. Egyházi ért. a pap feloldotta a bűnöst,
midőn ez bűneit töredelmeeen megbánja, meggyónja,
javulási é* elégtétel! erőa fogadást tesz, a pap pedig
az Atyának, Fiúnak, éa Szent Léleknek nevében
megbocsát neki, s azon büntetéstől fölmenti, melyet
isteni törvény, ée egyházi fegyelem szerént megérdemlett volna.
OLDOZÁS, (ol-d-oz-ás) fn. tt. oldotás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki
oldoz valamit Zsákok oldotása, ruhaoldozás. Rejtélyek áldozásával tölteni tű időt. Nehéz kérdések áldozásában törni a fejet. Papi áldozás. V. ö. OLDOZ.
OLDOZAT, (ol-d-oz-at) fn. tt. oldozat-ot, harm.
szr. —a, v. —ja. Egyházi ért. azon innepélyes szárak, melyek által a pap a kellően meggyónt bűnösnek megbocsát, s azt az Isten széke előtt, és egyház
törvénye szerént érdemlett büntetéstől fölmenti.
OLDOZVÁNY, (ol-d-oz-vány) fn. tt. oldozvány-t, tb. —ok, harm. szr. —a, v. —Jó. Levél, v.
iromány, mely által valaki bizonyos vádtól, vagy kötelezettségtől mentnek nyilváníttatik, pl. mely a
számtartóról bizonyítja, hogy számadása pontos, hibátlan.
OLDVÁNY, (ol-d-vány) fn. tt. oldvány-t, tb.
—ok. L. OLDOZVÁNY.
OLEANDERTOROKROJT, (oleander-torokrojt) ősz. fn. Növényfaj a torokrojtok neméből; fáján
levelei szálas láncsásak, inasak, mindég zöldek, bőrformák ; virágai az ághegyeken piroslók, néha teljesek. (Nerium oleander).
OLGYA, falu Pozsony m.; helyr. Olgyá-ra,
—n, —ról.

OLLANT- OLLÓ
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OLLANT, (or-1-ó-ant) áth. m. ollant-ott, htn.
—ni, v. ani. Ollóval könnyedén elvág.
OLLÁR, falu Szála m.; helyr. Ollár-ra, —ön,
—ról.
OLLD, falu Baranya m.; helyr. Ottd-ra, —ön,
—ról.
OLLÓ, (l), (or-l-ó) fn. tt ollé-t, kicsiny, olloeska. Érsekújvár tájékán : álló. Metsző, hasító, nyirő
eszköz, két darab éles vasból vagy aczélból, melyeket középtájon szeg foglal öszve, s füles fogatójukuál fogva öszve lehet zárni, és szétnyitni. Papirnyirö,
gyapjunyirö, fanyirö v. kertészolló, stabóottó, kisottó,
fodrászoüó, stb. Ollóval nyírni, metszeni, metélni,
szabni valamit. Átv. ért. némely eszközök, melyeknek ágai olló gyanánt keresztül vágódnak, vagy állanak egymáson, pl. az épület födelén az oldalfalakról emelkedő, s fölül egymáson keresztül eresztett
rudak, vagy gerendák, melyekre hosszában a szelement fektetik. OUólia venni valamit, pl. midőn két
keresztbe vetett rúddal egy fenyüszálat fölemelnek.
Ollóba venni valakit, vagy valamit, két felől megtámadni, megszorítani, pl. két ember egyet, két agár
egy nyulat. Továbbá jelenti némely állatok tagjait;
melyek olló gyanánt öszvecsukódhatnak, pl. rák ollója, szarvasbogár ollója.
E szó, mint alakjából kitetszik, igenév, az elavult óról törzsöktől, melynek gyöke őr ám. ár és
ír, honnan őrt egészen ám. irt, s rokon értelmű vele
arat is; ortókapa Gömörben ám. irtókapa, orotni a
székelyeknél ám. irtani a orotvány ám. irtovány. E
szerént olló elemezve őrlő, oroló, azaz : metsző, nyirő
t. i. eszköz, melyben az r áthasonult /-ve, mint a sarló, tarló köz kiejtéssel salló, tálló. Alapfogalomban
rokonai mindazon szók, melyek gyökeit az erősen
hangzó ár, ér, ir, őr, úr teszi, s vágásra, metszésre
vonatkoznak, mint: arai, a tájdivatos álló (arló),
gyárat, csoroszla, doroszol, sarol, sarából, sarló, tarol
tarló, kard, karcz, barczol, sért, gereben, ír, írt, nyír,
nyirbál, stb. Ily értelmű és hangú szók más nyelvekben is számosak.
OLLÓ, (2), fn. tt olló-t. A régi nyelvben és a
székelyeknél ma is ám. fiatal bárány, kecske, vagy
őz. Juholló, kecskeolló, Szollá. Kecskéje, két ollót ellett.
„Jonha nem adtál énnekem kecskeollót." (Münch.
cod. Luk. 15.). Erdősinél szintén: „Csak egy kecskeollót sem." E szónak az ollóféle eszközzel semmi
fogalmi rokonsága nincsao, és csakugyan más eredetű, s nem egyéb, mint az ellik igéből származott részesülő eüö, melyet a szokás vastaghanguvá alakított, mi nyelvünkben nem ritka, pl. egy jelentésnek
a perzselő porzsoló, fergS forgó, fergetyu, forgatyu,
igen rokonok az Smlb' omló, öntK ontó, E szerént olló
ám. eüö szenvedő értelemben véve, mint tarló, nemcsak azt jelenti aki tarol valamit, hanem azt is,
ÓLLÁ, (or-l-a) fn. tt. ollá-t. Fényes bogárfaj, amit letaroltak ; hágó nemcsak személyt jelent, aki
mely a növéuylevelek hátlapján és fák kérgei alatt hág, hanem azon helyet is, melyen áthágni szoktak,
tenyészik, s farka ollóforina. (Forficulu atiricularia). pl. Királyhágó; élő ám. vivens, és victuale, pl. e né-
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pies mondatban : „mi is élővel élünk." Ez elemzést
kétségtelenül bizonyítja a Döbrentei cod. Énekek
Éneke, IV. fejezet. „Te fogaid miként nyírett csordák, kik mosódóból hágának, és mindenik két ellővel, és közöttök nincsen meddő." Ismét a VI. fejezetben : „Te fogaid, miként jahcsordák, kik mosóból
hágnak, mindenik kettős ellSvel." Káldi szerént: fajtattal. Károli Gáspárnál.: melyek mind kettősöket
ellenek. A csagataj nyelvben bála ám. madárfi, és
balalab ám. fiat Síülvén, ellvén (Vámbéry. Abnska);
a törökben pedig oghlak ám. kecskeh, kecskeolló
(chevreau, biquet. Hiudoglu).
OLLÓBOGÁR, (olló-bogár) ősz. fn. 1) Szarvasbogár, melynek csápjai olló gyanánt öszvecsukódnak. 2) Rinyanemu bogárfaj, melynek farka ollóforma. V. ö. ÓLLÁ.
OLLÓDAD, (or-ol-ó-dad) mn. tt. ollódad-ot.
Aminek ollóhoz hasonló formája van. OUÓdad csápok.
OUódad rákláb.
OLLÓFA, (olló-fa) ősz. fa. Az épület két oldaláról felnyúló, s végok felé keresztben egymásba
eresztett vastag rudak, melyeknek tetejébe a szelement fektetik, oldalaikra pedig a léczeket szegezik.
OLLÓKÖSZÖRÜS, (olló-köszörűs) ősz. fn. Kő;
szöriis, ki ollókat élesít.
OLLÓL, (or-1-ó-ol) áth. m. ollól-t. Ollóval nyír,
szab, metsz valamit. Képzésre olyan, mint kanál,
bárdol, kapál, azaz: kaszával, bárddal, kapával
metsz, hasit. „Abban nem egyesülhetnek, ha a szénát kaszával kaszálták-e, vagy ollóval ollóitok."
(Pázmán Kai. V86.1.). „Minden esztendőben ollolja."
(Ugyanaz Préd. 364. 1.).
OLLÓLTAT, (or-1-ó-ol-tit) mivelt. m. oUóltattam, —tál, —ott, pár. oüóltatt. Ollóval nyírét, metéltet. Él e szóval Pázmán. V. ö. OLLÓL.
OLLÓLTSÁG, (or-l-ól-ol-t-ság) fn. tt. ollóittág öt, harm. szr. —a. A szőrös, gyapjas, hajas testnek azon állapota, midőn ollóval meg van nyirve,
taroltság. Különösen, midőn az állatok szőre, pl. a
rókáké, betegség következtében kihull, mintha ollóval bőrig megkoppasztották volna.
OLLÓS, (or-1-ó-os) mn. tt. ollót-t, v. — át, tb.
—ok. 1) Tulajdon ért. ollóval ellátott, vagy dolgozó.
Ottót kézmivet, stabó. Ottót bolt, melyben ollókat
árulnak. .2) Átv. ollóformájn, ollóforma tagú. Ottót
farku bogár. Ollói rák. 3) Mint főnév tárgyesete:
—t, többese: —ok, s jelent személyt, ki ollókat készít, vagy árul, vagy köszörül.
OLLÓSBOGÁR, (ollós-bogár) ősz. fn. L. OLLÓBOGÁR.
OLLÓTALP, (olló-talp) ősz. fn. Az épület két
oldalfalán fekvő gerendák, melyekbe az ollófákat
eresztik.
OLLÓTLAN, (oi-1-ó-talan) mn. tt. ollétlan-t,
tb. —ok. Aminek ollója nincs. Ollótlan rák.
OLLÓTTSÁG, 1. OLLÓLTSÁG.

OLLÓZ, (or-1-ó-oz) áth. m. ottót-tam, —tál,
— ott, pár. —*. Ollóval metél, nyirkai nyeseget.
Máskép 1. OLLÓL.
OLLÓZÁS, (1), (or-1-ó-oz-ás) fn. tt. ollótat-1,
tb. —o&,harm. szr. —a. Ollóféle eszközzel való nyirés,
metszés.
OLLÓZÁS, (2), (olló-oz-ás az ollónk k. igétől)
fn. tt. ollótát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Az anyajuhok, kecskék, őzek állapota, midőn ellenek; eredetileg : ellotét. V. ö. OLLÓ, (2).
OLLÓZIK, (olló-oz-ik) k. m. ottót-tam, —tál,
— ott. Ollót, vagy ollókat szül. OUótnak a juhok,
kf.ctkék, Szék. Eredetileg: 'tUötüc. V. ö. OLLÓ, (2).
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OLLY, OLLYAN, OLLYA8 stb. lásd OLY,
OLYAN, OLYAS stb.
OLOCSÁN, fn. tt. oloctán-t, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Növénynem a háromhímesek seregéből és
háromanyások rendéből; csészéje öt levelű ; bokrétája öt szirmú, tokja egy rekeszü, hengeres, sok
magva ; néha négy, öt hímü. (Holosteum). Nevét a
görögből vette.
OLOCSÁNCSILLAGHÚR,(oloc8án-csillag-húr)
ősz. fn. A csillaghúrok neme alá tartozó növényfaj ;
szára két-két ágú ; ágai közt nyílnak virágai; levelei
láncsásak, árrhegyttk, apró fűrészfogűk. (Stellaria
holostea).
OLOSZKA, falu Vas m.; helyr. Olottká-ra,
— n, —TÓI.

OLOSZTELEK, erdélyi falu Udvarhely székben ; helyr. —telek-re, —én, —rM.
OLT, (1), (ol-t) áth. m. oU-ott, pár. —t, htn.
—m. v. —ani. Ezen ige átv. értelemben divatozik,
s ám. a nyíltabb ajakkal ejtett régies alot, v. alut,
latinul: sopit, eztínguit. Gyöke az elavult ölik, v.
ölik, melyből alds, dormitio, alu, dormiens, pl. hét
alu atyafiak, septem fratres dormientes. (Mnnch. cod.
kalendáriuma sept. 13.) és alstik. Tudniillik az alstik és olt, v. alot között oly viszony létezik, mint a
fektfik és fekt, fektet; a nyugttik és nyugt, nyűgöt,
nyugtat, a nyílik és nyit, a rejlik és rejt, a ftjlik és
fejt között, amazok szenvedő állapotot, emezek átható cselekvést jelentvén. Ezek szerént az olt tulajd.
ért. ám. alt, azaz.: alvóvá tesz. Átv. 1) A tűznek égését megszünteti, s mintegy hasonlóvá teszi a mozdulatlan állapotban levő alvó állathoz. Ha a tüteí oltják, elalttík. A stél eloltotta a* égő gyertyát. A* eleven paráttí vittel eloltani. Ha nem oltják is, kiaUtik
a tűt a kemenctébSl, etak ne tegyenek rá. Ott olttd,
ahol ég. (Km.). Képes kifejezéssel: ttomjat oltani, az
italért égő vágyat lecsillapítani. 2) Holmi folyékony,
hig testeket, repttlékeny részeik elszállítása, vagy
megkötése által mereven, sürfi állapotnakká tesz.
Tejet oltani, ám. bizonyos szer által megsflrusítcni,
ordát,zsendiczét csinálni belőle. (Afegalttik a tej, midőn nemesebb része, a tejföl magasra száll, túrósa
pedig alant marad, és öszvefut. MegalttUt a kocsonya
leve, midiin a hideg Itvrgii m egól t ja). 3) Midőn mész-
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röl mondatik, ám. a mészben rejlő meleget vízzel
egyesülés által kibontja, forrongó természetét elveszi,
s olyanná teszi, milyen a kialudt tüzii test. Eleven
mész. Oltott mess.
Mind ezen jelentésekben alapfogalomul szolgál azon nyugvó, mozdulatlan állapot, melyben az
alvó állat van, ellentétben az ébernek mozgékonyságával, s ugyan ezen viszony létezik az élő és haló,
v. holt között, miért alszik olt, hal holt, nemcsak
hangra, hanem alapfogalomra is rokonok.
Mi ezen igének a mészre vonatkozó értelmét
illeti, arról úgy is lehetne vélekedni, hogy menet oltani = oldani, minthogy oltás által a mész csakugyan feloldódik; de miután más köztünk ismert
nyelvekben is a benne foglalt hévrészecskék lecsillapítását vették különös tekintetbe, mint a restinguere
calcem, Kalch tótchen mutatják: okszerűen az első
értelmezéshez ragaszkodhatunk.
OLT, (2), (ol-t) áth. m. olt-ott, pár. —«, htn.
—ni, v. —ám. 1) Tenyésztés, különösen nemesítés
végett valamely növénybe egy hasonnemü más növényből úgynevezett termőágat, sarjat vagy bimbót
bele igtat. A csipkefába rónát, a vadkörte-csemetébe
szelíd körtesarjat oltani. Két, három fajit gyOmSlctágat
oltani egg törttökbe. 2) Állati testbe bizonyos kóranyagot, pl. himlőt igtat, hogy megfogamodván a valódi kártékony himlőbetegségnek elejét vegye. Kis
gyermekekbe tehénhimlSt oltani. Átv. ért. erkölcsi jó
vagy gonosz érzelmeket csepegtet valakibe; vagy
nemzés által a magzattal bizonyos nyavalyát közöl.
A beteget apa beoltja gyermekeibe apjától öröklött nyavalyáját. Erkölcsiséget, hazaszeretetet oltani az ifjúság
ttivébe.

testbe ortani, metszeni. Az r és 2, mint rokouszervű
hangok, általán a nyelvekben, tehát a mienkben is
gyakran fölcseréltetnek, mint: csűrök cslllök; tűrök
tülök ; kerep kelep ; szarufa szalufa ; írómba ttomba ;
orló olló; sarló sállá; tarló talló ; szurok furánk,
szülék fulánk (aculeus) a szúr és fúr gyököktől stb.
Más vélemény szerént itt a törzs ál v. aly, minthogy
minden oltás valamely alyba, vagy uljba (alajba)
történik; e szerént ,olt' ám. alyba tesz valamit, s különböztetésül is helyesen irhatnók oh/t-nak; amint
hogy különösebben ezen olt tájdivatosan ojt, t. i. az
ly és j népszokás szerént egymással gyakran fölcseréltetnek. Végül így is elemezhetni: olt ám ölt, azaz :
valamit bizonyos likba, résbe szúr, pl. czérnát ölteni
a tűbe, a e szerént: bimbót, ágat oltani valamely csemetébe, ám. bdtölteni. V. ö. ÖLT, és ONDÓK.

1041

„Mert belénk outatott,
Szivünkbe oltatott*
Eleink vérével
Szereteted."
(Egyházi ének Szűz Máriáról).
Hogy ez imént eléadott értelmi! olt igében egészen más alapfogalom rejlik, mint az előbbi rovat
alatt állóban, mutatja .már a dolog természete ; továbbá a nyugvó állapotra vonatkozó olt hangváltozattal
alt alut, s gyöke a régi ölik; ellenben a bemetszést
•jelentő olt semmi tájszokás szerént sem hangzik nyíltan : alt; a végül, midőn az első értelmű oltás sikerül, azt mondjuk az illető testről, hogy elaludt, péld.
a tűz, gyertya, vagy megaludt, pl. a tej, kocsonya;
ellenben ezen másik oltásnak sikerült következtében
a beoltott tárgy megfoganstik, pl. az ágacska, bimbó,
himlő. Tudniillik ebben alapfogalom, vagy a metszés,
vágás, berovás, behatUás, mi szerént okszerű véleményünk oda megy ki, hogy gyöke azon őr, mely metszésre vonatkozik, s egy az ir elvont gyökkel, mint e
származékok rokonságából kitűnik : őrt v. orot ám.
irt; ortókapa ám. irtókapa, oroívány irtovány. E szerént fába oltani ám. ortaai, suta,: bulcinctszcni, bchasítani, bocsiptetni valamit; himlőt oltani ám. a
AKAD.

SAOV
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OLT, (3), (ol-t) elavult törzsige, melybőt oltalom, oltalmat, és származékaik erednek, melyek mind
bizonyos veszélynek eltávolítására vonatkoznak, s rokonaik az ó igétől: óvás, óvakodik, óvatos. Tiszta gyökhangja a távolra vonatkozó o, melyből mcgnyújtva
lett o avitus, távol időbeli, és ó cavet, azaz: magát
valamitől, vagy valamit magától, mint roszat távolít,
meguyujtva öl, v. ól, v. öv, v. óv, amazokból leszen
old, v. óid, valaminek kötelékeit szétválasztja, és
olt, v. ólt, valakit a fenyegető rosztól elválaszt, eltávolít, és oltalom, oltalom, mi által a rósz eltávolíttatik ;
emezekből a palóczos óvd, v. óvd, továbbá a közdivatú
óvakodik, v. óvakodik, óvatos, v. óvatos, és társaik.
Alapfogalomra mind ezektől különbözik azon olt,
mely alvásra, továbbá azon másik olt, mely növények nemesítésére vonatkozik.
OLT, (4), fű. tt. olt-ot. Erdélyben eredő folyóvíz neve, mely Oláhországon keresztül futván a Dunába szakad. (Aluta.)
OLTA, (ol-t-a) időhatárzó, s ám. bizonyos idő
múlta, lefolyta után, vagy időtől fogva, vagy, mig bizonyos idő folyamatban volt. Miolta nem láttuk egymást, atolta sok nevezetes dolog történt. Két nap,
három hét, négy hónap, egy év olta Bégolta várlak, s
te nem jösz. „ Kik miolta küuvoltál minden nap részegek voltak." Levél 1560-ból (SzalayÁg. 400. m. L).
Fölveszi a lói ragot is, fogva szóval kísértetve, pl. az oltától fogva nem láttalak; mioltától fogva elment vala,
csak egy levelet irt. Az iménti levélben tél nélkül is:
„Hogy az olta fogva (=az oltától fogva) mind reám
tör és mind kígyót, békát reám kiáltana ha lehetne."
Ezen szó alap értelmén él fogva időtávolságra
vonatkozik, s rokongyökü azon ó igével, mely régit,
azaz : elmultat, időbeli távolt jelent. Ejtetik megnyujtvu is : olta, vagy l kihagyva : óta. Véleményünk
szerént gyöke az elavult öl v. ól (= avul) ám. időben
távolodik, múlik, melyből t képzővel lett olt v. ólt, mint
a jár, vál igékből járt, vált az öszvetett mindjárt, kivált
határzókbau. A l képzőjü időhatárzók többször önhangzót vesznek fel utóhaugul, m i n t : ifjant
ifjanta,
régfnt régente, hajdant hajdanta, fjenl /jeitlr, napont
06
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naponta, s ezen hasonlat szerént az olt lett olta,
mint a arffó, Molnár A. szerént vélte ám. a latin ,raro.'
Ugyanezen gyökhang, és régi időre vonatkozó rokonértelem rejlik a latin olim szóban. A Müncheni codexben mioltól ám. ez quo, melyben a tói világosan rag,
s eredetileg így kellene írva lennie, miolt-tól, mint a
míolta törzsből van mioltától. Rokon húzza az idő,
és térbeli távolodást jelentő múl, malik, minél fogva
az olt és olta olyanféle jelentésfiek, -mint a batározólag vett múlt és multa, pl. ezen kifejezéseknek, régolta, két nap olta, sok idő olta, az olta, mi olta, megfelelnek ezek: régmúlta, két nap multa, sok idő
multa, a multa, mi multa; és ennek : régoltátál, megfelel : régmultától. A törökben: ott, pl. ne Ste ám.
mióta.
OLTALMATLAN, (ol-t-al-om-arlan) mn. tt.
oltalmatlan-t, tb. —ok. Oltalom nélkül való. Határozóként ám. oltalom nélkül, oltalmatlanul.
OLTALMAZ, (ol-t-al-om-az) átb. m. oltalmaztam, —tál, —ott, pár. —t. Véderö vagy mentő eszköz által gonosztól, veszélytől, kártól óv, őriz.
OLTALMAZÁS, (ol-t-al-om-az-ás) fn. tt oltalmazát-t, tb. —ok. Véderö vagy mentő eszköz által
gonosztól, veszélytől, kártól óvás, őrizés.
OLTALOM, (ol-t-al-om) fn. tt. oltalm-at, harm.
szr. —a. Erélyes hatalom, véderő, mentő eszköz,
szer, vagy intézvény, mely valakit, vagy valamit bizonyos gonosztól, veszélytől, kártól stb. megőriz,
távol tart; vagy viszont, mely a gonoszt eltávolítja
valakitől vagy valamitől. Isteni, emberi általam. Fegyverét oltalom. Valakinek oltalma alá folyamodni. Oltalmat kérni. „Ami Istenfiuk oltalom és erő." 45.
Zsoltár. „Az Úr én erősségem, oltalmam, és szabadítom." 17. Zs. „Mert az én erősségem és oltalmam
te vagy." 70. Zs. „Uram, oltalmunk lettél nekünk
nemzetségről nemzetségre." 89. Zs. (Káldi.). „Előtted tűz, hátad megett víz. Oltalmad is neked veszedelemnek látszik, s oltalom nélkül örökkén való veszedelemben eredt." Gr. Wesselényi Ferencz Ifidben. (Politikai szónoklat). „Kér azon is, hogy oltalmunkba vennők : azért mi törvénytelen háborgatok
ellen az ő oltalmát kegyelmetekre bíztuk." Báthori
István lengyel király, 1582-ben. (Történelmi Tár
VIII. k. 32G. 1.). Továbbá: cselekvés, melyet a véderő kifejt. A vár oltalmát válogatott vüétekre bízni.
A háta oltalmában elveszett seregek. SifssKnk társaink
oltalmára.
Képzésre és ragtani minőségére nézve olyan,
mint a részint élő, részint elavult cselekvő igékből
származott hatalom, rágalom, mutálom, tudalom, szidalom, fSrtelem, rejtelem, sejtelem, védelem, gyötrelem,
értflem. Gyöke: olt, miről 1. OLT, (8).
OLTALOMLEVÉL, (oltalom-levél) ősz. fű. L.
MENEDÉKLEVÉL, 2).
OLTÁB, fn. tt. oltár-l, tb. — ok, harm. szr.
—a. 1) Általán, emelvény a föld szine fölött, melyen a zsidók az igaz Isten, 3 a pogányok a hamis
istenek tiszteletére égő, vagy más áldozatokat aján-
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lottak föl. „Akkor tesznek a te oltárodra borjúkat."
50. Zsolt. Athénében át ismeretlen Isten tiszteletire it
emeltek oltárt. ,01táron néző' a Bécsi codexben ám.
arioliis vagy hariolus, azaz : jós, jósló. 2) A keresztényeknél asztalféle emelvény a templomokban, kápolnákban stb., melyen a pap az úgynevezett veretlen áldozatot, a szent misét végzi, mint a latin és
görög szertar tisuaknál, vagy az Úr vacsoráját megáldja, és kiosztja, mint a protestánsoknál. Főoltár,
v. nagy oltár, hordozható oltár, kis oltár. Szűz Mária
oltára. Oltár előtt térdflni, imádkozni. Oltárhoz járulni. Oltárt kerülni. Esik hamis eskü az oltár elölt it.
(Km.). Czifra, mint az aranyos oltár. (Km.). Átv. képzeletben létező hely, melyre gondolunk, midőn bizonyos tiszteletből, vagy vonzalomból feláldozunk, felajánlunk valamit. Haza oltárára tette le vagyonának
nagy részét. A szabadság oltára elüti meghajolni. Szerelem oltárán fáklyát gyújtani, áldozni. Tiszttletoltárt
emelni. — E szó a latin oltáré után képződött
OLTÁRCZ, falu Szála m.; belyr. OUárcz-ra,
—ön, —ról.
OLTÁRFI, (oltár-fi) ősz. fn. L. OLTÁRNOK.
OLTÁRGYERTYATARTÓ, (oltár-gyertya-tartó) ősz. fn. Gyertyatartó a keresztények, nevezetesen
a latin és keleti szertartásnak oltárán.
OLTÁRI, (oltár-i) mn. tt. oltárt-/, tb. —ok.
Oltárt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Ki oltárt
szolga, oltárral vészen részt. (Km.).
OLTÁR1SZENTSÉG, (oltóri-szentség) ősz. fű.
A római és keleti egyház hite, s értelme szerént,
legméltóságosabb szentség, melyben a kenyér és bor
átváltozott állagának (substantia) szine alatt Jézus
Krisztus valóságos teste és vére jelen van.
OLTÁRRA, (oltár-ka) kicsiny, fn. tt. oUárká-t.
Kis oltár, különösen, mely a valódi oltárnak csak
ábrázoló mása, pl. melyet a misést játszó gyermekek
állítanak.
OLTÁRKÉP, (oltár-kép) ősz. fn. 1) Kép, mely
azon szentet, vagy szent történeti jelenést ábrázolja,
kiről, illetőleg melyről az oltár neveztetik, pl. Szfiz
Mária oltárán a Mária képe.
„Vajba még könyezui tudnék
Megsiratván tégedet,
S mint zarándok oltárképnél,
Nyugodbatnám emlékednél."
Gyulai.
A főoltárt annak képe szokta díszíteni, akinek, illetőleg aminek nevét a templom viseli, pl. Szent Márton templomában a Szent Márton képe; szent Kereszt
templomában a szent kereszt, vagy Krisztus felfeszítésének képe. 2) Minden, az oltárt ékesítő mellékes
kép, pl. és különösen a görög szertartásnak oltárain.
OLTÁRKŐ, (oltár-kő) ősz. fn. Általán, kő,
melyből valamely oltár épült, különösen az oltárnak
felszentelt alapköve.
OLTÁRMENNYEZET, (oltár-mennyezet) ősz.
fn. Az oltárnak magasra emelkedő hátrésze. Továbbá :
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a hordozható, éa szabadban felállított oltárt födözö
sátor.
OLTÁRNOK, (oltár-nők) fn. tt. oliárnok-ot,
harm. szr. —a, v. —ja. Felszentelt pap, ki valamely
kegyes alapítványnyal ellátott oltárnak szolgálatára
van rendelve, s egyházi javadalmát az illető' alapítványból kapja. (Altarísta).
OLTÁRSZEREK, (oltár-szerek) ősz. tb. fh.
Készületek, pl. gyertyatartók, vánkosok, térítők stb.
melyekkel az oltárt felszerelik.
OLTÁRTERÍTŐ, (oltár-térítő) ősz. fn. Terítő,
melylyel az oltárt befödik, letakarják. Továbbá:
azon kis terítő, melyet a pap a kehelytakaró erszényben magával az oltárhoz visz, s a kehely alá terít.
OLTÁS, (ol-t-ás) fn. tt. oltát-t, tb. —ok, harm.
szr. —a. Általán, cselekvés, mely által valamitoltunk. 1) Az égésnek, tQzességnek megszüntetése.
TUeoltás, gyertyaoUát, méstoUás, tzomjoltás. 2) A
folyékony test részeinek megsttrítése. TejoÜát. 3)
Tenyésztő, illetőleg nemesítő ágnak, sarjnak, bimbónak valamely növénybe illesztése. GyUmtilcsfaoUás,
melynek nevezetesebb nemei: hasadékba oUás, héjba
oltás, stemoUás, koronaoltdt, sipoltát. Továbbá:
műtét, mely által bizonyos kóranyagot az állati testbe igtatnak. HimVSolíás. V. ö. OLT, (1), és (2).
OLTÁSOS, (ol-t-ás-os) fn. tt. oltdsot-t, tb.
—ok. Oltott tejjel, illetőleg zsendiczével készített
tésztásétek neme.
OLTATLAN, (ol-t-atlan) inn. tt. oltatlan-t, tb.
—ok. 1) Aminek égését, vagy tüzességét meg nem
szüntették. OUatlan tű*, parázs. OUatlan mést, stomjuság. 2) Amit folyékony, híg állapotban hagytak,
meg nem sűrítettek. OUatlan tej. 3) Amibe bizonyos
mtttét által tenyésztő ágat, sarjat, bimbót be nem
illesztettek; vagy a kibe valamely kóranyagot nem
tettek. OUatlan etetnetek, vadfák. OUatlan kitdeddc.
V. ö. OLT.
OLTPALVA, erdélyi fáin Csik s*.; helyr.
—faloá-ra, —«, —-ról.
OLTMÁNY, (ol-t-mány) fn. tt. oltmány-t, tb.
—ok. L. OLTOVÁNY.
OLTÓ, (1), (ol-t-ó) mn. tt. oltó-t. Amivel oltani
szoktak; oltáshoz való. A vele viszonyban levő főnévvel rendesen őszvetett szót alkot, pl. oUószerek,
oltóettköt, oltóág, oltófUrétz stb.
OLTÓ, (2), (ol-t-ó) fn. tt. oltó-t. 1) Személy,
ki valamely testnek égését, vagy tüzességét bizonyos
szer által megszünteti. A tiUoltók gyakran veszélynek
vannak kitéve. A méstoUó a gödörbe esett. 2) Ki különösen növények vagy himlő bcoltásával foglalkodik. Át ügyes oltó kéne után megfogannának ás oltóvdnyok. A ki kertese, oltónak is kell lennie. 3) Azon
szer, melylyel bizonyos folyékony testeket sűrűvé,
kocsonyaszeriivé tesznek, pl. ttjoltó, a szopó állatok,
ú. m. kis borjúk, bárányok, gidák bélében mcgsavanyodott, s megturósodott tej, melyet bonczoláskor
Kivesznek belőtök, s vele a tejet megöltjak; ugyan

e czélra szokták fordítani ezen állatok öszvevagdalt
beleit is. Ilyen oltó a vizahólyag, melyet a czukrászok holmi aluttlevek (szultzok) készítésére használnak.
OLTÓ-, v. OLYTÓÁG, (oltó ág) ősz. fn. Szemes,
és bimbós rendesen egy évi hajtású ág, melyet tövéről
levágva egy más növénybe illesztenek, hogy vele öszveforrjon, s azt nemesebb fajúvá tegye.
OLTÓCSONT, (oltó-csont) ősz. fn. Lapos, kerekvégü, s éles eszköz csontból, melylyel a beoltandó
növényt, illetőleg csemetét vagy fát meghasítják,
hogy az oltóágat, vagy szemet beleilleszszék.
OLTÓDÉZSA, (oltó-dézsa) ősz. fn. Vaskohókban, kovácsmühelyekben, vízzel töltött dézsa, melyben a tüzes szerszámokat meghütik, a tüzes vasat
eloltják, stb.
OLTÓPÉCSKENDŐ, (oltó-fecskendő) ősz. fn.
Fecskendő, vizipuska, melylyel tüzet oltanak.
OLTÓFÜ, (oltó-fű) ősz. fn. Növényfaj a galajok
neméből; szára felálló, keményke; levelei szálasak,
barázdának ; virágai nagy bugát képeznek. Minthogy
a tejet megoltja, innen köznépiesen máskép: tejoltó,
vagy tejtsugoritó fii; növénytani néven: tejoltó galaj.
(Galium verum).
OLTÓFÜRÉSZ, (oltó-fűrész) ősz. fn. A kertészek fűrésze, melylyel a fának azon törzsét, hová
oltani akarnak, elfürészelik.
OLTOQAT, (ol-t-og-at) gyak. áth. m. oltogat-tam,
— tál, —ott, pár. oUogau. Gyakran, vagy folytonosan, vagy többeket olt, mindenféle értelemben véve.
Tiltet, mestet, tejet oUogatni. Stomját borral oltogatja.
A kertest tavaststal fákat oltogat. A sebest a helység
kisdedeibe himlőt oltogat. V. ö. OLT.
OLTOGATÁS, (ol-t-og-at-ás) fn. tt oUogatás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn oltogatnnk.
OLTÓGTOMOR, (oltó-gyomor) ősz. fn. Lásd
OLTÓ, fn. 3).
OLTÓKÁD, (oltó-kád) ősz. fn. Kád, melyben
tűz esetére vizet tartanak, hogy legott oltani lehessen vele. A fecskendők mellett oltókádakat tartani.
Padlásra helytett oltókádak.
OLTÓ-, v. OLYTÓKÉS, (oltó-kés) ősz. fn. Kérteszek kése, melynek különösen oltásnál veszik hasznát.
OLTÓKÚP, (oltó-kúp) ősz. fn. Szaruforma,
üreges kúp, pálczaféle nyélre alkalmazva, melylyel
a magasra helyezett égő gyertyákat oltogatni szokták, pl. a templomokban.
OLTOMÁNY, fn. L. OLTOVÁNY.
OLTONCZ, (ol-t-oncz) fn. tt. oltonct-ot, harm.
szr. —a. Személy, kibe himlőt oltanak, viszonyban
az oltószemélylyel. OUonctai kőtől többen meghimlöztek. Át oUonctokat a kStség hátához berendelni.
OLTÓ-, v. OLYTÓTAPA8Z, (oltó-tapasz) ősz.
fn. Tapasz, melylyel a faoltáskor tett metszést, vagy
hasítást behúzzák, hogy a kültö nedvet, vagy szárító
levegőt, és nap sugarait eltávolítsa.
66'
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tátik a lesen, melyhez Adelung szerént is igen rokon
a lösen, melynek gyöke löt, megvan a fordított latin
solvo-, és a magyar oM-ban. Különben az olvas a mi
magyar igéink között talán egyetlen azon tekintetben,
hogy v titóbangu törzsből nyílt ás ét képzöjfi átható
igénk aligha van több, hanem léteznek ad ed képzővel alakult önbatók, mint: hamv hamvad, olv olvad,
sorv torvad, potv posvad, senyv senyved, tzenv szenved,
herv hervad, további: melyekben az eredeti v átalakult rokon b, v. p hangokká, mint a görbéd, terped,
horpad, lappad igékben az eredeti görved, terved,
horvad, lapvad helyett Egyébiránt, ha tekintetbe
vesszük, hogy az olvas ige alapértelménél fogva tartós, folytonos, gyakorlatos cselekvést jelent; c szeré nt rokon képzésnek vele ez ily átható gyakorlatos
igék: tápot, kapót, keret, földöt, f áldoz, pökdös, pökdös stb.
OLVASÁS, (ol-v-as-ás) fn. tt. olvatát-t, tb.
—óik, harm. szr. —a. 1) Számlálás. Peru olvasásával
foglaUcodni. 2) Cselekvés, mely által írásjegyeket olvasunk. Olvasattal tölteni ás időt. Könyvek, levelek
olvasása. Olvasásban elfáradni. Értelmet, tiszta kiejtést, hébegS olvasás. Öszvetéve : elolvasol, felolvasás,
megolvatát, kiolvasás, östveolvasás. V. ö. OLVAS.
OLVASÁSMÓD, (olvasás-mód) ősi. fn. Mód a
hanglejtésben, melyet valaki olvasáskor követ Érteimet, nyomatikot, halk, tistta, nép kiejtésu olvasásmód.
Továbbá : az olvasásra vonatkozó cselekvések. Megfontoló, bíráló, észrevételt jegyieteket tevő olvasásmód.
Hebehurgya, majd ide, majd oda forgató olvasásmód.
Bizonyos ttokat, kifejetéteket fürkéstö olvasásmód.
OLVASATLAK, (ol-v-as-atlan) mn. tt. olvatatlan-t, tb. —ok. 1) Amit meg »em számláltak, minek
száma tudva nincs. Egy rakat olvasation pénz hever
az asztalon. 2) írásjegyekre vonatkozva, aminek tartalmát még valaki el nem olvasta. Olvasation levélre
nem lehet válaszolni. Sok óhatatlan könyv hever a
szekrényben. Személyt illetőleg, ki keveset, vagy semmit sem olvasott, tudatlan. Beszédéből látni, hogy olvasation ember. „Megvallom, igen idióta és olvasatlan ember vagyok." Gr. Wesselényi Ferencz 1661ben. (Politikai szónoklat). Határozóként ám. olvasás
nélkül; 1. OLVASATLANUL.
OLVASATLANSÁG, (ol-v-as-atlan-ság) fn. tt.
olvasatlanság-ot, harm. szr. —a. Járatlanság oly ismeretekben, melyeket olvasás által szokás, és lehet
szerezni.

pl. pénzét olvasgatja. 2) Irományokat, nyomtatványokat gyakran, folytonosan olvas. Esténként olvasgatni
szokott. Mulatságból, időtöltésből, kíváncsiságból, tudományos étéiből olvasgatni. Néha kicsinyítő jelentése
van. Néha-néha S is olvasgat. Mert valamit olvasgatott, már ott véli, hogy mindent tud. V. ö. OLVAS.
OLVASGATÁS, (ol-v-as-gat-ás) fn. tt. olvatgatát-t, tb. —öt, harm. szr. —a. Gyakori, vagy többszöri olvasás.
OLVASHATATLAN, OLVA8HATLAN, (ol-vas-hat-[at]lan) mn. tt olvashatatlan-t, tb. —ok. 1)
Amit számba venni, megszámlálni nem lehet Olvashatlan tokaság. A tenger homokja olvashatatlan. Szokottabban : számláihatatlan. 2) Mondják irományról,
nyomtatványról, melynek jegyeit kiismerni lehetetlen. Olvashatatlan karetolások. Át elázott, bemoctkolt
könyvek olvashatatlanokká lettek. V. 5. OLVAS. Határozóként : nem olvasható módon vagy állapotban,
olvashatlanul.
OLVASHATATLANSÁG, OLVASHATLANSÁG,(ol-v-as-hat-[at]lan-ság) {n.tt.olvashatatlanság-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely sokaságnak,
vagy Írásjegyeknek, melynél fogva olvashatatlanok.
V. ö. OLVASHATATLAN.
OLVASHATATLANUL, OLVASHATLANUL,
(ol-v-as-hat-[at]lan-ul) ih. Oly módon vagy állapotban, midőn valamit olvasni nem lehet
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OLVASATLANUL, (ol-v-as-atlan-ul) ih. 1)
Meg nem számlálva. A hozott pénzt olvasatlanul eltenni a szekrénybe. Egy egész juhnyájat csak úgy általában, olvasatlanul (vagy: olvasation) megvenni. A tolvaj olvasatlanul is elveszi a pénzt. (Km.). 2) Valamely
iromány, nyomtatvány tartalmát által nem nézve.
Olvatatlanttl (vagy: nlvasatlan) hagyott levelek,
ktinyvek.
OLVASGAT, (ol-v-as-g-at) gyak. áth. m. olvasgat-tam, —tál, —ott, pár. olvasgass. 1) Számlálgat,
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' OLVASHATLAN, I. OLVASHATATLAN.
OLVASHATÓ, (ol-v-as-hat-ó) mn. tt obasható-t. 1) Amit meg lehet számlálni. Ami pénzem van,
könnyen megolvasható. A stUntelen kevergS csorda meg
nem olvasható. 2) Aminek írásjegyei határozottak, el
nem mázolvák, nem igen aprók. Olvasható betűkkel
irt levél. 3) Belbecs! tekintetből, amit olvasni érdemes, nem unalmas. Ajánlom e könyvet, valóban olvasható. Ezen rost vertek nem olvashatók.
OLVASHATÓLAG, (ol-v-as-hat-ó-lag) ih. írás.
jegyekre vonatkozva, ám. határozott alakú betűkkel,
tisztán, el nem mázolva, nem igen aprón. Olvashatólag irni.
OLVASHATÓSÁG, (ol-v-as-hat-ó-ság) fa. tt
olvathatótág-ot, harm. szr. —a. írásnak, nyomtatványnak azon tulajdonsága, melynél fogva azt elolvasni lehet
OLVASMÁNY, (ol-v-as-mány) fn. tt. olvasmány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Általán, iromány,
nyomtatvány, könyv, hírlap stb. mint olvasás tárgyai.
OLVASÓ, (ol-v-as-ó) mn. és fn. tt olvasó-1. 1)
Számláló, pl. pénzét olvasó fösvény ; juhaU olvasó bojtár. 2) Ki írásjegyeket olvas, pl. regényeket olvasó
fiatalság; hírlapokat olvasó kávéházi vendégek. Szcnvédő' ért. ami olvasásra van különösen kitűzve, mely
' esetben öszvctéve használtatik: olvasókönyv, melyből
* a nyelvtanuló olvasni tanul, vagy mely az iskolai
eléadásokat némi vázlatkép foglalja magában. 3)
' Mint főnév jelent személyt, ki mások oktatására,
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vagy szellemi élvezetére olvas fel valamit. 4) A római katholikusoknál imaszer, mely zsinórra fűzött,
szilárd anyagú golyócskákból á l l , tizével egy-egy
osztályban, melyeket ujjak közé fogva Üdvözlégy
Máriát, az elválasztó nagyobbacska golyókra pedig
Miatyánkat mondanak. Ezen imádsági rundét az olvasó végén levő keresztre mondott Hiszekegygyei
szokás kezdeni, Olvasót mondani, imádkozni. Szliz
Mária tiszteletére szentelt olvasó. Tréfás népnyelven :
rabláncz. Olvasót züi-yrtni. Olvasót viselni.
OLVASÓISKOLA, (olvasó-iskola) ősz. fn. Elemi
iskola, tanoda, melyben a növendékek egy vagy több
nyelven olvasni tanulnak.

OLVASZTHAT. —OLVASZTOMESTERSEG
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OLVASZTHATATLANSAG, OLVASZTHATLANSÁG, (ol-v-asz-t-hat-fat]lau-ság) fn. tt. olvaszthatatlansáy-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely
testnek, melynél fogva azt felolvasztani nem lehet.
OLVASZTHATATLANÜL, OLVASZTHATLANUL, (ul-v-asz t-hat-[at]lnn-ul) ih. Oly módon vagy
állapotban, midőu valamit olvasztani nem lehet.
OLVASZTHATLAN, lásd OLVASZTHATATLAN.
OLVASZTHATÓ, (ol-v-asz-t-hat-ó) inn. tt. oloasztható-l. Amit bizonyos inódou, és szerrel olvadó
állapotba lehet hozni. A vas kemény, de bizonyos fokú
meleg állal olvasztható. A gyémánt rrpUlékeny, és nem
olvasztható.
OLVASZTHATÓLAG, (ol-v-asz-t-hat-ó-lag) ih.
Olvasztható módon vagy állapotban.

OLVASÓKÖNYV, (olvasó-könyv) ősz. fű. 1)
Könyv, melyből a növendékek olvasni tanulnak. 2)
A nyilvános tanodákban azon könyv , melyből az
illető tanár felolvasásokat tart. Bölcsészeti, mértani,
OLVASZTÓ, (ol-v-asz-t-ó) mű. és fn. tt olvaszgyógyíani, jogtudományi olvasókönyvek.
tó-t. 1) Ami olvaszt valamit. Olvasztó tűz, melegség.
OLVASÓLÁMPA, (olvasó-lámpa) ősz. fű. 2) Amiben olvasztanak. Olvasztó kemencze, olvasztó
Lámpa, mely különösen arra van rendelve, hogy ol- tégely, olvasztó kanál. Ez értelemben az illető szernek
nevével rendesen öszvetett szóul vétetik. 3) Főnévül
vassanak nála.
használva jelent hntabeli személyt, ki különösen erOLVASÓMIVES, (olvasó-míves) ősz. fn. Kézezek olvasztásával foglalkodik.
míves, ki imádkozásra való olvasókat készít.
OLVASZTÓCSŐ, (olvasztó-cső) ősz. fű. Cső,
OLVASÓDRA, (olvasó-óra) ősz. fn. A nyilvános
melylyel a tűz lángját az olvasztandó anyagra fujtanodákban határozott óra, melyben az illető tanár
tatják.
felolvasást, eléadást tart.
OLVASZTÓEDÉNY, (olvasztó-edény) ősz. fű.
OLVASÓTÁM, (olvasó-tám) ősz. fn. Támféle Általán: miuden edény, melyben valamit olvasztanak;
állvány, • melyre a könyvet fektetni szokás, midőn különösen : serpenyő, tégely, tepszi stb.
olvasnak belőle.
OLVASZTÓHÁZ, (olvasztó-ház) ősz. fa. ÉpüOLVASOTT, (ol-v-as-ott) mn. tt. olaasott-at. let a bányatelepeken vagy hutákban, hol az érczeket,
1) Amit megszámláltak. Olvasott pénz, olvasott barilletőleg az üvegnek való anyagokat olvasztják.
mok. Át olvasott juhot is megesti a farkas. (Km.). 2)
OLVASZTÓHELY, (olvasztó-hely) ősz. fn. L.
Aminek írásbeli tartalmát kiolvasták. A gyakran olOLVASZTÓHÁZ.
vasott könyv elpistkolódik. Ellentéte: olvasatlan. SzeOLVASZTÓHÜTA, (olvasztó-huta) ősz. fn.
mélyre vonatkozva, aki sok irományt, nyomtatványt
Huta, melyben az érczeket vagy üvegnek való anyaáltalnézett, s bizonyos nemben ismereteket gyűjtött.
gokat kellő elkészítés végett felolvasztják. V. ö.
Olvasott férfi.
HUTA.
OLVASOTTSÁG, (ol-v-as-ott-ság) fa. tt. oluaOLVASZTÓINTÉZET, (olvasztó-intézet) ősz.
sottság-ot, hann. ser. —a. Olvasás által szerzett is- fn. Bányai intézet, illetőleg bányaműi készület, az
meretek bősége, sokasága. Társalgási bestédéi, s tu- erezek olvasztásához szükséges épületekkel, kémendományos értekezései olvasottságra mutatnak.
ezekkel, stb.
OLVASZT, (ol-v-asz-t) áth. m. olvastt-ott, pár.
OLVASZTÓKALÁN, v. —KANÁL, (olvasztóolvastsz, htn. —ni, v. —ont. Eszközli, hogy valami kalán, v. —kanál) ősz. fn. Vas kanál, melyben kiolvadóvá legyen, ólmot, vajat, tsírt, szalonnát olvasz- sebb mennyiségű érczeket, pl. ónt, ólmot szokás oltani. A nap sugarai elolvasztják a havat, jeget. Né- vasztani.
mely testekből kiolvasztani a tsirt. Átv. gyöngéd, lágy
OLVASZTÓKEMENCZE, (olvasztó-kemencze)
érzésekre gerjeszt. Beszéde sziveket olvaszt. V. ö. ősz. fn. Kemencze az olvasztóiutézetekben, hutákban,
OLVAD.
hol az érczeket, s más olvadékony ásványokat olOLVASZTÁS, (ol-v-asz-t-ás) fn. tt. olvantás-t, vasztják.
ti). —öt, barm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaOLVASZTÓMESTER, (olvasztó-mester) ősz.
mit olvasztunk. Szalonna olvasztásával foglalkodni. fa. Hutabeii tiszt, ki az erezek olvasztását intézi, s
Via**-, ólom-, enyvoluasttát. V. ö. OLVASZT.
az illető munkásokra felügyel.
OLVASZTÓMESTERSÉG.Íolvasztó-inesterség)
OLVASZTHATATLAN, OLVASZTHATLAN,
(ol-v-asz-t-hat-[at]lan) mn. tt. olvastthatatlan-t, tb. ősz. fa. A/ bányamivelésnek egyik gyakorlati ága,
—ok. Amit elolvasztani, oluvá tenni nem lehet. Ha- mely avval foglalkodik, hogy az érczekből o!v.t-,.;t.V->
tározóként : nem olvasztható módon vagy állapotban. által a fémeket kiválaszsza.
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OLVASZTÓSÓ, (olvasztó-só) ősz. fn. L. PÓB1S.

OLVASZTÓSZOBA, (olvasztó-szoba) ősz. fn.
Általán : szoba, vagy kamra, melyben olvasztani
szoktak, pl. a vegyészek dolgozó szobája. Különösen : a pénzverő intézetekben azon kamara, hol az érmeknek való erezet olvasztás által kellőleg elkészítik.
OLVASZTÓTÉGELY, (olvasztó-tégely) ősz.
fa. 1) Tiszta agyagból való tégely, melyben fémeket
olvasztanak. 2) A rézhámorokban öblöa edény, kovácsolt vasból, melyet előbb sáragyaggal bekennek,
8 azután öntik bele az olvasztott rezet. 3) Az olvasztóhutákban a kemenczének azon része, melybe
a felolvadt érczfolyadék belegyttl.
OLVASZTOTT, (ol-v-asz-t-ott) mn. tt. olvafztott-at. Ami bizonyos szer, vagy mód által olvadóvá
tétetett. Olvasztott vaj, zsír, viasz. Olvasztott szurokkal bevonni valamit. Szalonnából kiolvasztott zsír. V.
ö. OLVASZT.
OLVASZTÓÜST, (olvasztó-üst) ősz. fn. Fémekből dolgozó mívesek üstedénye, melyben a fémeket kellő használat végett felolvasztják, pl. az ónöntők olvasztóüstje.

OLYAN— OLYANFÉLE
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ravasz, mini a róka, ez az értelme: oú, (o, vagy az
minőségű) ravasz, mint a róka; ily ember, mint te,
ám. tű, t v. e minőségű ember, mint te. Bővebben 1.
MELY, kérdő névmás. Némi nyomatékkal kiejtve az
ly mégis kettőztetik: olly; hanem újabb időben állandóul egy íy-et használunk, kivévén ha talán a verselési mérték kivánna kettőt Egyébiránt ás oly ily e
rövid eredeti alakban csak akkor használtatnak, midőn a hasonlítás tárgya nyilván kitétetik, azaz melléknévileg, pl. oly hátai építek, mini a szomszédom;
ily szolga keli nekem, milyen te vagy ; oly jó, mini az
angyal; oly piros, mint a rázta; oly kemény, mint a
vas; üy sziníi posztót végy, mint ez; ily rost ételt
nem ékelem. Ha pedig a hasonlat tárgya csak alattomban értetik, v. főnevileg, an én utóhangokat vesznek fel: olyan, ilyen. Ö is olyan, mint apja. Ilyen kell
nekem, nem olyan. Azonban melléknévileg ezek is
használtatnak : olyan házat éptíek; ilyen szolga kell
nekem stb. Néha az oly általános, nagyító értelmet
fejez ki, s mintegy határozói minőségben, pl. oly gazdag, mégis oly fösvény. Oly okos ember hogy követhetett el oly balgaságot f Oly szép az idő, t nekem honn
kell ülnöm.
„És annyi bal szerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán."
Vörösmarty. (Szózat).

OLVATAG, (ol-v-ad-ag) mn. tt. olvatag-ot.
Ami természeti tulajdonságánál fogva könnyen olvad, olvadékony. Az ,olvad' törzsökből képzett szó,
mint: hervad, lankad törzsökökböl hervalag, lankatag stb.
Ez épen olyau határozói miuőség, mint a ,nagy' szóé
OLVATAGSÁG, (ol-v-ad-ag-ság) fű. tt olva- sok melléknév és igehatározó előtt, kivált a régiektagság-ot, harm. szr. —a. L. OLVADÉKONYSÁG; nél, pl. nagy sok (== nagyon sok), nagy jó (= naés v. ö. OLVATAG.
gyon jó), nagy szép, nagy bölcsen stb. V. ö. NAGY, (2).
OLZNÓ, 1. OLCZNÓ.
Újabb korban vitatkozás tárgya, ha vájjon egy
OLY, (o-ly) mn. tt. oly-at. Megfelel e kérdésre : ly- vagy két íyiy-vel kell-e írni. A két lyly (vagyis
mily f milyen t minő f v. palóczosan, s bodrogközie- Uy) pártolói körülbelül úgy vélekednek, hogy ,ollyan*
sen: holy, holyan f Minőségre vonatkozik, me- ,az-lau'-ból származott, melyben a * l-re hasonulván,
lyet hasonlítás által szoktunk meghatározni, miért lett: allan, ollón, ollyan (mint ez a finn nyelvben is
fő fogalom benne a hasonlóság, s ez az oka, hogy ilyenformán van); honnan az is következik, hogy ez
szoros viszonyban áll a hasonlatra vonatkozó mint az eredeti, oly pedig csak kopott alak. Ennek érvéül
kötszóval és mily, milyen melléknévvel. A hasonlaton még felhozzák a közönséges kiejtést és a régi írókat
kívül helyiség fogalma is rejlik benne, és pedig a tá- s nyelvemlékeket. Erre mi azt feleljük, hogy oly
vol helyiségé, s ellentétetik neki a közel helyű tárgy épen úgy származott ly képzővel a tovamutató o-ból,
tulajdonságára mutató ily. A távolság fogalmát a tá- mint o-da, o-tt (v. ö. ILY). A régieknél iá ezer meg
volra mutató o, a közelségét a közeire mutató t fe- ezer példában egy íy-vel szintén találjuk. A székejezi ki, miről bővebben 1. O, távolra mutató. A mi- lyeknél pedig az ,oly' állandóan oj Kriza J.
nőséget az ly képviseli, mely itt, véleményünk szerént, közleményeiben, t. i. a székelyek ly helyett minnem más, mint a minőségre mutató ti ü képző, átala- denütt j-t használnak, mint a Tisza vidékiek is. Az
kult állapotban, pl. e szókban savanyú, keserű, dom- an vagy oly toldalék, mint ön ,acon* szóban,
ború, szomorú, nagy szemű, barna hajú, a ezek ha- ámbár néha kissé eltérő értelmet ad neki; vagy pesonlatára az o t gyökökből lett, oú (palóczosan most dig a mutató a szócska, mintha volna oly-a.
OLYAN, (o-ly-an) távolra matató mn. és fii. tt
is mondják), tő, azután ÓD iv, vagy oj ij, innen : öl, ü,
lágyítva oly ily, mint a át gyökből van diu dij, hi olyan-t, tb. —ok. Jelentésére és használatára nézve
gyökből hiú, híj. Sőt oly ily némely szójárásokban lásd: OLY. Kérdő és hasonlító viszonyban van vele
ma is oj ij, még pedig csak egy ./-vei, pl. Kriza J. milyen, pl. amilyen, olyan. Ellentéte: üye», pl. egyik
szeréut a székelyeknél általánosan. A kalmük nyelv- ilytii, másik olyan. Ki ilyen, ki olyan.
OLYANFÉLE, (olyan-féle) ősz. mn. Hasonló
ben ali ám. mely (welcher, iuterrogativ und relatív.
Siddhi-Kür mesdi), mi uzerént e mondatnak : S oly j minőségű nemből, felekezetből való, mint az vagy
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amaz. A viszonymondatban megfelel neki mint, v.
milyen, v. minő. Ö is olyanféle ember, mint akit minap
láttam. Olyanféle kelme, milyen ás enyém. Ellentéte a
"közel tárgy minőségére vonatkozó ilyenféle, kérdője:
milyenféle f V. ö. OLY.
OLYANKÉP, v. —KÉPEN, (olyan-kép, vagy
— képen) ősz. ih. Valamely távol, vagy távolabb levőhöz hasonló módon; úgy, mint amaz, nem úgy,
mint ez ; az szerént. Olyanképen viseld magadat, mint
ama jeles ifjú. Ellentéte : ilyenkép ; kérdője : milyenkép?
OLYANKOR, v. —KORON, (o-ly-an-kor, vagy
—koron) időhatározó. Bizonyos távol időhöz hasonló
időben. Olyankor megy utatmi, mikor legtöbb dolga
volna otthon. Olyankor magam it szeretnék ott lenni.
Ellentéte, a jelen időre vonatkozó ilyenkor, pl. ilyenkor ne joj kostám, mert tok a dolgom, jSj inkább olyankor, midőn ráérek. Megfelel e kérdésre: milyenkor t
Némileg különbözik: olykor.
OLYANNYIRA, (oly-annyira) ősz. ih. Oly vagy
olyan nagyon ; máskép : elannyira.
OLYANSÁG, (oly-an-ság) fn. tt. olyanság-otOlyan dolog; olyan tulajdonság.
OLYAS, (o-lyas) mn. tt. ofyat-t, v. — át, tb.
— ok. Minőségére nézve bizonyos távolabb levőhöz
hasonló. Olyat mit, v. olyat valamit mondott, miért
haragudnom kellett. Némi kicsinyítő, vagy a hasonlítás tárgyát megközelítő értelem is rejlik benne, pl.ez:
olyat valami, azt teszi, egy másikhoz hasonló valami,
de mégis nem egészen az. Olyat ítU, mint a pogácsa,
de még tem át. Ellentéte: ilyet; kérdője : milyu f
OLYATÁN, OLYATÉN. Vagy tán, lén képzők
segítségével alakult szók, melyek dón, dón, tOn képzőknek felelnének meg, melyek ezekben: újdon, üsttön (= fiz-tön) találtatnak; tehát volna oly-a-don
ám. oly-a-tén; vagy pedig nyelvszokási kinövések
által alakult szók, melyekről elég tudnunk, hogy az
olyan értelmében használtattak némely régi Íróktól,
s tájszokásilag ma is divatosak, de az írói nyelvből
bízvást kihagyhatjuk. T. i. ez, és az üyetén épen oly
buja hatású szóknak látszanak, mint: megintlen, megintségefen, talántán, atutánosttán, s több mások.
Megfelel e kérdésre: müyetén f s viszonyul ,mint'
szóra.

OLYFÉLE, OLYFÉLEKÉP, I. OLYANFÉLE,
OLYANFÉLEKÉP.
OLYHA, (oly-ha) ősz. időhatározó. Az öszvetétel szerént nem minden időben, csak néha; szokottabban: olykor. T. i. itt a ha időt jelent, mint soha,
mindenha, valaha, néha öszvetett szókban, így fordul
elé, pl. a Margitlegendában: „ És felöltözék cilicinmban,
olyha siratván mindeneknek az ő álnokságokat"
Azonban szintén a régieknél igen sokszor eléjön
.mintha' értelemben. „Olyha az időben, mikoron az
Krisztus kénzattaték te érötted, ha jelen voltál volna."
Régi magyar Passió (Toldy F. kiadása 76. ).).
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„És ott ő láta egy lejánt,
Ábrázzál igaz olyatánt,
Mint vala az ő tábláján."
Katalin verses legendája.
(Toldy F. kiadása 55. 1.)
OLYBÁ, (oly-vá) ih. Olyankép, olyannak, anynyiban, mint azon valamit. Olybá venni, olybá tartani. „Olybá tartom rósz embernek reám szólását,
mint szeméten gubás ebnek az ugatását" Szirmay.
(Hungária ín parabolis). Itt az eredeti v átváltó
zott o-re, mint ebben : magbaváló (baraczk) magvaváló helyett.
AKAD. NAGY SZOTÍR. IV.

KflT.
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„Mert olyha kivéd (kivevéd) én lelkemet,
Ha Porphyriust elveszted."
Katalin verses Legendája. ••
(Toldy F. kiadása 191. L).
OLYIK, (o-ly-ik) mn. tt olyik-at. Élnek e szóval túl a Dunán ezen értelemben : némelyik. Juhai
tStíitt olyik igen sovány. Olyik ember ott véli, hogy
csalhatatlan. Határozatlan felelet e kérdésre? melyik -.
v. tájdivatosan : holyik f
OLYKA-HOMONNA, falu Zemplén m.; belyr.
—Homonná-ra, —n, — ról.
OLYKA-KRIVA, falu Zemplén m.; belyr.
— Krivá-ra, —n, —ról.
OLYKA-SZTROPKÓ, falu Zemplén m.; helyr.
—Sttropkó-ra, —n, —ról.
OLYKÉP, v. —KÉPEN, (oly-kép, v. —képen)
1. OLYANKÉP.
OLYKOR, v. —KORON, (olykor, v. —koron)
ÖBZ. időhatárzó. 1) Bizonyos távol időben, olyankor.
Olykor én is tteretnék ott lenni, midSn te is ott vagy.
Ez értelemben szokottabban: olyankor. 2) Néha, nem
mindenkor. Olykor kováét, olykor kapát. Olykor haragos, máskor pedig majd megesni a* embert, ügy szereti. Néha kettőztetve is használják. Olykor-olykor S
it elmegy a stinhátba. Hanyagul ejtve: ókor. Megfelel e kérdésre : mikor f
OLYMELY, (oly-mely) ősz. ih. A régieknél
eléfordul ,mintegy' értelemben. „Pilátusnak széki
előtt oly mely immár ereitfll eltávozott vala." (Régi
magyar Passió. Toldy F. kiadása 116. 1.). így a
Nádor-codezben is. Néhntt: oly min t.
OLYMELYHA, (oly-mely-ha) ősz. ih. A régieknél ám. mintha. „Olymelyha az keresztfa alatt volnál.* (Régi magyar Passió. Toldy Ferenci kiadása
122. L).
OLYMINT, (oly-mint) ősz. ih. A régieknél ám.
mintegy. „Úr Jézus Krisztus sziletetinek utánna olymint száz héján ezer esztendő felé írván." (Carthansi
névtelen. Toldy F. kiadása 9. 1.). A Nádor-codezben is.
OLYMÓDON, (olymódon) ősz. ih. Ama távol
térben, vagy időben levőhöz hasonló módon. Olymódon, mint S, nem akarok hivatalra jutni. Megfelel e
kérdésre : mimódon f Közeire vagy jelenre mutatólag :
ilymódon.
67
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OLYSAVA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Zemplén m.; helyr. Olyiavá-ra, —n, —ról.
OLYS1NKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Olytinkó-ra, —n, —ról.
OLYSÓ, falu Sáros m.; helyr. Olytó-ra, —n,
—ról.
OLYSZEBÜ, (oly-szerü) ÖBZ. mn. Ama valamihez hasonlószerü.
ÓM, elvont gyök, melyből omol v. omlik, omlad,
omlado*, omlattt, omltí és származékaik erednek.
Ugyanezen gyök rejlik hangváltozattal az ont (omt)
ontogat (omtogat), igékben. Mind ezek fölveszik előlehcletQl a 6 ajakhangot, az értelmi módosításnak
uémi csekély árnyéklatával, ú. m. bomol, bomlik, bőmIád, bomladot, bomlani, bomltí, bont, bontogat. Vékony
hangon megfelelnek nekik: omol, Omlik, ömled, Omledet, ömlettt, önt, öntöget, de ezek előlehet nem vesznek fel, hanem taszításra vonatkozó d hangot a dönt,
dOnctOl, döntOget. A felhozott szók azon alapfogalomban egyesnek, hogy valamennyien bizonyos egész
részeinek egymástól elválására, eltávolodására vonatkoznak, s ezen alapfogalmat az óm, Óm gyök fejezi
ki. Bókon értelműek az ondó ondók, ónnal szók ön,
és az old, olvad igék öl gyökei, mint távolodásra vonatkozók.
Hogy az óm v. amik gyök hajdan ige is lehetett, gyaníttatrják velünk a homu és homok szók, előleh nélkül omu, omok, t. i. a homu, vagy hamu nem
egyéb, mint az elégett testnek hátramaradt, elomlóit
részecskéi, porai; és a homok oly földet jelent, mely
természeténél fogva omlékony; és így a homu ám.
omu, vagyis részesülő omó az óm vagy omik igétől, a
homok pedig ám. homék, ómét, mint: marok, marék ;
tturdok, tturdék ; hajlok, hajlék, a több mások.
—ÓM, (1), névképző, hangrendileg változva
ám, em, ém, óm, pl. ál-om, foly-am, ver-ém, ttr-öm.
L. ÁM, (1), névképző.
—ÓM, (2), első személyi birtokrag az egyes
számban, hangrend! változattal: ám, em, ém, Óm, pl.
bő t-óm, ház-am, hely-em, szém-ém, tőr-öm. L. ÁM,
(2), első személyi rag.
— ÓM, (3), a tárgymutató igealak egyes számú
első személyének raga a jelentőmód jelen idejében,
és az egyszerű jövőben, pl. Idt-om, Utand-om, hangrendi változattal: ém, Óm, pl, ver-ém, verendém, Ütöm, Htend-ém.
OMÁNY, falu Borsod m.; helyr. Omány-ba,
—bán, —ból.
—OMÁS, (om-ás) magas hangon: ÖMÉS,
ÉMÉS, ősz. képző óm, óm, ém, és ás, ét névképzőkből ; 1. ezeket.
OMBÓCZ, l OMBÓZ.
OMBÓD, falu Szatmár m.; helyr. Ombód-ra,
— ott, —ról.
OMBOLY, fn. tt. ombolyt, tb. — ok. Határozatlan jelentésű binárféle vi/.i növény. A zsebszótár szerint németül Meergrat, Seegras, mely ismét Cnmpe
'nél fogva tengeri növény, melyet » hul-

lámok töveikről elszakgatva a partokra kihánynak.
E szerént talán hömbölygő tulajdonságától vette nevét, s ám. homboly, hombolygó, valamint a víz sünén
ide-oda lebegő hinár ám. inár, mivel ingadoz. Alakjára nézve hasonló a gomboly gOmböly, aomboly etOmböly tönsszókhoz. A ,Meergras' növénytani neve
Kachler növényszótárában : ttatice armeria , mely
Diószeginél magyarul: gombot Itüeg.
OMBÓZ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ombóx-ra, —ön, —ról.
OMLA, (om-ol-a) fn. tt omld-l. Új alkotása
szó, a „lavina" azaz: havasokról omladozó hó- és
jégrétegek kifejezésére.
OMLAD, (om-ol-ad) önh. m. omlad-lam, —tál,
— l, v. —ott. Altalán mondjuk oly testről, melynek
kiegészítő részei között az öszvetortó erő megtágul,
enged, s az illető részek elvárnak egymástól. Omlad
a hátfal, ha a mészhomok elporlik kövei között. Omlad a porhanyó kő, ha sok eső mossa. Omlad a fogak
kötött a kenyér. Omlad a vitbe tett só, etukor. Minthogy pedig az omló test a természet törvénye szerént lefelé vonzódik, innen ,omladni' annyit is tesz,
mint aláesni, lerohanni. V. ö. OMOL.
OMLAD ÉK, (om-ol-ad-ék) fii. tt omladék-ot,
harm. ser. —a. Az öszvetartó kötelékek megtágnlása
miatt elvált, s leesett, lehullott része valamely szilárd testnek. Mondjuk különösen kő- és foldnemü
testekről. Vdromladék, hátomladék, falomladék, kS~
tfiklaomladék.
„A puszta vár bús omladékain
Nyogdelő lágy szellő neked harmónia."
Berzsenyi.
Szélesb ért. mondhatni másokról iá, pl. elromlott bútorok omladékai ; szekér omladéka ; fa-, rtkteomladék ;
kenyéromladék.
OMLADÉKFAL, (omladék-fal) ősz. fn. Oly fal,
mely nagy részben már csak omladékból áll.
OMLADÉKONY, (om-ol-ad-ék-ony) mn. tt omladékony-t, tb. —ói. Ami természeténél fogva könynyen omlik, elválik, leszakad, romlékony. Omlad tkony sár/alak. Omladékony homokkS, göröngy.
OMLADÉKONYSÁG, (om-ol-ad-ék-ony-ság) fn.
tt. omladékonyeág-ot, harm. szr. —a. Tnlajdonaága
bizonyos testnek , melynél fogva kiegészítő részei
könnyen szétbomlanak, egymástól elválnak, leszakadnak.
OMLADÉKKAKÁS, (omladék-rakás) ősz. fn.
Rakás vagy halmaz csupa omladékokból.
OMLADOZ, (om-ol-ad-oz) gyak. önh. m. omladot-tam, —tál, —ott; htn. —m. Részei folytonosan,
vagy egymás után elválva lehallanak, leszakadnak,
szétosztanak. Omladot át elhagyott régi vár, a* eiS,
árvi* rongálta fal, töltet. V. ö. OMLAD. Mint .omlik4
gyakorítója, inkább omladotik.
OMLADOZÁS, (om-ol-ad-oz-ás) fn. tt. omladoeát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valamely testnek részei omladoznak. A fal omladosdtdt
ii, vakolat által megnüntetni. V. ö. OMLADOZ.
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OMLADOZIK, (om-ol-ad-oz-ik) k. L. OMLA- lit, ám. 1) szőlővesszőt, vagy más faágat tövén
hagyva le hajtani; 2) a lebujtott szőlővessző, v. faág
OMLADVÁNY, (om-ol-ad-vány) fn. tt. omlad- körül az elébb felhányt földet lehúzza, ledönti, honnan
homlítani, máskép: dönteni, és homlítás, döntés.
vány-t, tb. —ok. L. OMLADÉK.
OMLÍTÁS, (om-ol-ít-ás) fn. tt omlüás-t, tb.
OMLÁS, (1), (om-ol-ás) fű. tt omlás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Állapot, midőn valami omol, vagy —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valami
omlik. Falomlás, köomldt, leomldt. Néha jelent erő- omlóvá tétetik. Előlehvei homlüás, ám. döntés (szőlőszakos kitörést, kirohanást. Vitnek kiomláta át elsta- beli munka). V. ö. OMLÍT.
katttoU gát rétén. Véromlát a megvágott éren. Ezen
OMLÓFÉLBEN, (omló-félben) ősz. ih. Omlásértelemben máskép: Smlés. V. ö. OMOL.
nak eredve, omlással fenyegetve, omlani készülő állaOMLÁS, (2), erdélyi falu Szeben se.; helyr. Om- potban. Háta már omlófélben van.
lá»-ra, —ön, —ro7.
OMLÓS, (om-ol-ós) mn. tt. omlós-t, v. —át, tb.
OMLÁSALJA, erdélyi falu Belső-Szolnok m.; —ok. Ami könnyen omlik, porhanyó. Omlót téstta.
Omlós torta.
helyr. Omlásaljá-n, —ró, —ról.
OMOL, (om-ol) önh. Ezen alakban nem hangOMLASZT, (om-ol-asz-t) áth. m. omlattt-oU,
ngrató,
mint az omUk, miért ragozása így történik:
pár. omlottá, htn. —ni, v. —aní. Eszközli, hogy
omladjon valami. Át erős zápor leomlasttotta a falat. omolok, omolt*, omol, omolunk, omoltok, omolnak;
omolék, omolál, stb. omoltam, omoltál, omolt, stb.
Át árvü hátakat omlani. V. ö. OMLAD.
omolandok ; omolnék ; omolni, omoló. Jelentésére nézve
OMLASZTÁS, (om-ol-asz-t-ás) ín. tt omlottköz szokás szerént ám. omlik; de szabatosan véve a
tát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
dolgot, az ,oraol' némi cselekvő, emez pedig szenerőszak, mely által valami omladóvá tétetik.
vedő állapotra vonatkozik, pl. aki barátját idvezli,
OMLATAG, (om-ol-at[ad]ag) mn. tt omlatag-ot.
nagy örömmel annak karjaiba, vagy nyakába omol,
Ami természeti tulajdonságánál fogva omladásra hajellenben az ájuló ember székre, pamlagra, földre
landó, könnyen omladó. Elhagyott ó vár omlatag
omlik.
falai.
OMLEKONY, (om-ol-ék-ony) mn. L. OMLA„Hon, besetétedik a te eged, porfelleg omol rá."
TAG.
Vörösmarty.
OMLIK, (om-l-ik) k. m. omlott, htn. omlani.
Azon igéink egyike, melyeket a nyelvszokás majd V. ö. OMLIK; és ÖMÖL, ÖMLIK.
OMOLTORTA, (omol-torta) ősz. fn. Tortaféle
í/fc-vel, majd a nélkül használ; az elsőbbet mindig
némi szenvedés, vagy kényszerülés kifejezésére; porhanyó sütemény, mely a fogak között szétomlik;
ilyenek: VmVl ömlik, bomol bomlik, romol romlik, jobban: omlót torta.
OMOR, falu Temes m.; helyr. Omor-ra, —ön,
f oly folyik, esúst emfarifc, ufó* utatik stb. Általán ám.
az öszvetartó kötelékek megtágulása következtében — ról.
OMOROVICZA, falu Bács m.; helyr. Omoroszétválik, helyzetét odahagyja, leesik, lerohan stb.
1) Szilárd testekre vonatkozva. Omlanak a ItdW victá-ra, —n, —ról.
OMP1TÁL, (Ottentha!) mváros Pozsony m.;
épület falai. Porrá omlik a kalapácsétól sütött kS. Át
etoáU kStrikla leomlik a magasról. Mondják különö- helyr. Ompitál-ba, —bán, —ból.
OMPOLNA, a latin ampulla-bó\ módosult régi
sen holmi porhanyó, vagy lágy részekből álló eledelekről. Némely sütemények csak úgy ttétomlanak a szó, ám. korsó, palaczk.
OMPOLY, v. OMPOJ, erdélyi folyó Alsó-Fejér
stájban. 2) Hig testekre vonatkozólag, ám. tartalékjából, öbléből kifoly, némi erőszakkal kinyomúl. A megyében.
OMPOLYICZA, erdélyi falu Alsó-Fehér m.;
fecskendőből kiomlik a vb. Érvágáskor kiomlik a vér.
A gátrésen omlik át árvit. Megfelel neki az átható helyr. Ompolyietá-ra, —n, —ról.
OMPOLY-POLYÁNA, erdélyi falu Alsó-Fehér
ont (omt), melyet kiválólag vérfolyásra alkalmazónk.
Vérét ontotta hónáért. Más hígakra inkább az ont m.; helyr. Potyáná-n, —rá, —ról.
ÖN, 1) távol helyre mutató gyökszó, kettŐztehasználtatik. Ez értelemben vett omlik és olvad \
között némi rokonság van, hogy mindegyik folyóvá tett mássalhangzóval onn, melyből származott onnan,
változást jelent, de a különbség köztök az, hogy az azon helyről, mely bizonyos helyhez képest távoelső nemfi folyó állapot úgy támad, ha valamely híg labbra esik; megfelel e kérdésre: honnan f ellentéteik.
test előbbi medréből, öbléből kiválik; a másik pedig, in, inn, innen. Fogalmi rokonságban van vele azon
ha a mereven vagy szilárd test híggá alakul által. ön rag, mely hangváltozattal én, ön, s jelenti bizonyos
Omlólag van, a székelyeknél az asszonyról mondják, tárgynak, testnek fölszinét, pl. háton, tornyon, síikén,
térén, gSrSngyOn, ökrön. Ez azon helymutató rag,
midőn terhes.
OMLÍT, (om-ol-ít) áth. m. omlÜ-oU, htn. —ni, mely a helynevekhez szokott járulni e kérdésre;
v. —ami, pár. —«. Omlóvá tesz valamit, vagyis esz- Aon v. holt pl. Aradon, Pesten, Komlódon. Mind ezen
közli, hogy be-, le-, ösaveomoljon. Előlehelettel kom- esetekben a nyelvszokás a végbetttt kettőztetve is
67»
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szereti ejteni, sőt, ezelőtt Írták is így : házonn, kérONDÓFOLYÁS, (ondó-folyás) ősz. fa. Szélea
teim, öblönn, Aradonn, Pettenn, Kömlödönn; igy csú- ért. a nemzőondónak omlásé. Különösen kórállapot,
szott be, s máig fenmaradt az onnan, onnét helymu- midőn a betegnek ondója folytonosan ömlik, csepeg ;
tatóban a második n. Egyébiránt, eléjön a régieknél népies nyelven: kankó; orvosi műnyelven: tokár,
odnad, mintha volna oda-nad, v. ott-natl; s6't ad elé- mintegy tulajdonkép takonyféle nyálkafolyás. Mintfordul Szalay Ágoston 400 m. levele között többször hogy ezen szó Molnár Albertnél az ondók szó útin
is ,az' helyett; tehát az-nan, v. oc-nan (mint oz-tán jön elé, innen némelyek úgy vélekednek, hogy ez
= az után). 2) Távolodó vagy távolító mozgásra ,ondok folyás' helyett állaua; azonban Molnár Albertvonatkozik az ondók, onttol származékokban, s ugyan- nél nem kell a betűrendet igen szigorún venni; igy
ezen jelentésű a megfordított no.' indulatszó, melyből kevéssel előbb ,olvadtt' is .olvasok', .olvasztok' s
nostol, nódúl, nódtí, nógat erednek.
több ezekből származott szók után áll.
Valamennyitől különböző származatu, és értelmű
ONDÓFONAT, (ondó-fonat) ősz. fa. Idegfoaz ondók, ontok és ontora v. ontra szók ön gyöke, natok, melyek az ondóüterekkel aláhaj Iának. (Flemelyeket láss saját rovataik alatt.
zus spermatíci).
—ÖN, magashangon —én, —ön, névmódositó
ONDÓHÓLYAGCSA, (ondó-hólyagcsa) ősz. fn.
rag, pl. hát-on, tér-én, kürt-ön. Részletesen elemezve 1. Vastagabbféle hártyából álló hólyagos részek a hud—ÉN, névmódosító rag.
hólyag hátsó lapjának alsó felén, melyekben az állaÓNAK, erdélyi falu Doboka m.; helyt. Ónok- ti ondó foglaltatik.
ra, —ön, —ról,
ONDÓIDEG, (ondó-ideg) ősz. fn. Idegek,
OND, falu Zemplén m.; helyr. Ond-ra, —ön,
melyek
az ondóedényekkel szoros viszonyban vannak.
—ról.
ONDOK
(on-d-ok) mn. tt. ondok-ot. Utálatos,
ONDÓ, (on-d-ó = om-d-ó) fii. tt. ondó-t. 1)
mitől
undorodunk;
szokottabban: undok. Gyöke ön
Calepinns magyarázója szerént ám. a latin ,bilis'
(epe). 2) Molnár Albertnél, gonorrhoea, vagyis férfi-, v. un távolodásra vonatkozik, mivel a mit ununk azt
vagy nőmagfolyás. V. ö. ONDÓFOLYÁS. 3) Szintén magunktól távol tartani, vagy eltaszítni vágyunk.
ONDÓK, fa. tt. ondók-ot, harm. szr. —ja. A
Molnár Albertnél a kölesnek héja, mely őrléskor lefoszlik róla, mely Érsekújvár körül: lata. Szélesb székelyeknél jelenti a gyapotfonó keréknek azon köért. más gabonaszemek héja, korpája; különösen így zépfáját, melybe a húrt belehúzzák. Hogy e szót nénevezik a székelyeknél Gyarmathy Sámuel szerént a mi valószínűséggel elemezhessük, ide mellékeljük az
kásából a megtörés után kiszitált lisztet, vagy Bucay ontok és ontora szók értelmezését is. Ontok-naí neveszerént a köleskásaderczét; s ugyanez utóbbi szerént zik a takácsok azon fonalat, melyet az úgynevezett
a pálinkaseprőt is. A növénytanban Gönczy Pál sze- vetélő által a mellékbe öltenek (melyet Gyarmathy
rént a polyvás füvek virágaiban a polyvák alatt ki Sámuel a cseh ontek, illír vutek, cárniol votk, orosx
fejleni szokott 1—2 zöldes-fehér murvanemfi takaró, utók szókkal rokonit); ez másképen: bélfonal. Ontora
mely a magra néha rá is nő, mint a köles magvára v. ontra jelenti azon behajtott varrást a pendelyen
(Palea). Mindezen felhozott értelmekből az tűnik ki, vagy gatyán, melybe a madzagot húzzák (mely máihogy az ondó alapfogalomban oly valamit jelent, mi képen : köret) ; továbbá a kádároknál a hordó csínomlik, tehát omló vagy omdó; t. i. az epe, vagy nem- ján vagyis a hordó oldaldongáinak végén azon bezőmag kiomlik, kifolyik, tartalékjából kiválik, a kö- hornyolt rovatékot, melybe a fenékdongákat csiptetik,
les héja pedig a kásától válik el, mi szerént az ondó (melyet egyébiránt Dankovszki a szláv nyelvekben
igenév, az ond v. omd elavult törzsöktől, s ám. omló, eléforduló vontor, útori, utor szókkal rokonit). Ezen
kiomló, vagy leomló, lehulló. Az ond v. omd alakjára értelmeket öszvehasonlítva az tűnik ki, hogy e szók
nézve hasonló a tol, nyom, ken, fen, kér, igékből szár- olyasmit jelentenek, amit valamibe vagy amibe vamazott told, nyomd, kend, fend, kérd igékhez. Mint lamit öltenek, azaz: beleszúrnak, beleszorítanak és
folyást jelentőhöz hasonló a latin unáo.
csakugyan a székelyeknél Kriza J. szerént ontok
ONDÓÁLLATKA, (ondó-állatka) ősz. fn. Ki- máskép: ötö, azaz: öltő; minél fogva, ha magyar
csinyded, s csak felfegyverzett szemmel látható ál- származtatásukat megkísérteni szabad, véleményünk
latkák, az emberek és más állatok nemzőmagvaiban. AZ) hogy e három szó eredetileg vékonyhanga volt,
ONDÓBARCSA, (ondó-barcsa) 1. ONDÓÁL- s gyökük öli, v. old, melyből fokozatosan így képLATKA.
ződhettek, és alakulhattak által: olt, öUS, élték,
ONDÓD, falu Fejér, puszta Bihar m.; helyr. ölték, onték, ontok, t. i. beoltott fonal; öld, oldö, oldok,
Ondód-ra, —ön, —ról.
oldok, ondók, mibe a fonókerék húrját beleöltik; ölt,
ONDÓEDÉNYEK, (ondó-edények) ősz. tb. fn. SUSl, oltölö öltele, oltola ontola, ontora ontra, mibe
Boncztani ért. az állati testben azon edények, me- a madzagot öltik, vagy a hordó fenékdongáit beszorítják. Hogy a vékony és vastag hangok nyelvűnklyekben a nemzömag képződik és foglaltatik.
ONDÓÉR, (oudó-ér) ősz. fn. Boncztani ért. ben játszi lag változnak, sok a példa rá, ú. m. Snt
azon erek, melyek az ondóedényekkel közvetlen ont, ontó öntő, omló ömlő, ós ős, gomb gömb, gombolyag gömbölyeg, gyónóitól gyömöttöl, csomóstól ctSöszvcköttetésbeu vannak.
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ellenirányú helyről; különösen ám. körülbelül, hozzávetőleg, pl. innen-onnan öt éve lett, hogy nem láttuk
egymást. Tájszokásilag: ónnal, onnét, onnand, onnend,
onnaton, onnajd, onnajt, onnejd, onnejt. A régieknél
igen gyakran ,onnal' alakban találjuk ; eléjön odnad
is. „De masthan keth felől vagyon az táncz az vár
kapuja előtth, és az malom előtth; ónnal levik" (™
lövik.) Levél 1556-ból. (Szalay Ág. 400 m. 1.). E
határozónak gyöke a távol helyre mutató ön, nyomatosán ejtve: onn. V. ö. ÖN, távol helyre mutató.
ONNAJD, ONNAJT, ONNAND, lásd ONNAN.
ONDOKÍT, (on-d-ok-ít) áth. L. UNDOKÍT.
ONNANI, (on-n-an-i) mn. tt. onnant-í, tb. —ok.
ONDOKOL, (on-d-ok-ol) áth. L. UNDOKOL.Ama helyről való, mely bizonyos ponttól távolabb
ONDOKSÁG, (on-d-ok-ság) fn. L. UNDOKSÁG.
esik, ellentéte: inneni, azaz: egy másikhoz képest
ONDOKUL, (on-d-ok-ul) ih. L. UNDOKUL. közelebbről, vagy bizonyos határon innen való, pl.
ONDÓÖMLÉS, (ondó-ömlés) ősz. fh. A nemző- a Pesten lakóra nézve a budaiak onnaniak, a pestiek
ondónak, nemxőmagnak kifolyása, mely akaratlanul, inneniek.
pl. álomban történik.
ONNANVALÓ, (onnan-való) ősz. mn. L. ONONDÓSÉRV, (ondó-sérv) ősz. fn. Győgytani NANI.
ért. sérv, mely a nemző ondónak szerfölötti őszvetóONNAT, ONNEJT, ONNEND, ONNÉT, a
dulásából támad.
különböző tájakon többé-kevésbé divatos szók,
ONDÓS1NÓR, 1. ONDÓZSINÓR.
,onnan' helyett. L. ONNAN.
ONDÓSZIVÁR, v. —SZIVÁKGÁS, (ondó-sziONOKA; ONOKAHÚG; ONOKAÖCS stb. L.
var, v. —szivárgás) ősz. fn. L. ONDOFOLYÁS. UNOKA; UNOKAHÚG stb.
ONDÓVISZÉR, (ondó-viszér) ősz. fn. OndóONOR,falu Nyitra na.;helyr. Onor-ra,—o», —ról.
erek, melyek a férfiaknál, s más hímeknél a tökből
ONSZOL, (on-sz-ol, v. no-sz-ol) áth. m. onttol-t.
jönnek ki, a nőknél pedig a petefészekből és méh- 1) Indulásra, mozgásra, menésre sürget valakit, külökürtből, s a hasgyfiriin felhnzódnak (Venae sperma- nösen arra, hogy valamit tegyen. Útra, dologra, ttorgaticae).
lomra onttolni. Hagyj békét, ne onszolj. Arra onttolONDÓZSINÓR, (ondó-zsinór) ősz. fn. Különféle ják, hogy katonává legyen. Miért ontzolod öt, ha látod,
edényekből képzett zsinór, melyből a férfi-, illetőleg hogy ninct kedve hozzá t 2) Kérve, könyörögve sürget
hímherék függenek.
valakit, „unszollak tégedet Istenre, hogy engemet
ONDÖZÖN, (ondó-őzön) ősz. fn. 1. ONDÓFO- ne gyötörj." (Münch. cod. Márk. 5.). „És bizony
LYÁS.
egyebeket sokakat onszolván evangyelizál vala a
ONDROHÓ, puszta Nyitra m.; helyr. Ondrohó- népnek." (U. o. Luk. 3.). Ezen igének gyöke a tára, —n, —ról.
volságra, távolításra, mozgásra vonatkozó ön, megONGA, falu Abauj m.; helyr. Ongá-ra, —n, fordítva no, mely indulatszó, s értelme biztatás, sür—ról.
getés, továbbra indítás, honnan notzol, nódü, nódúl,
ONKA, fű. tt. onká-t. Ragadozó vad, éjszaki nógat származnak. Hangokban s némileg alapfogaAfrikában, Perzsiában, Sinában stb.; mintegy három lomban rokon hozzá: vonttol, azon különbséggel,
és fél lábnyi hoszszu, melynek ször^ nagyobb a pár- hogy a kit unszolunk, azt nógatni, továbbra indítani
dnczénál, különben csikjai és pettyei a párducáéihoz akarjuk, akit pedig vonszolunk, azt magunk felé inhasonlók. Nem oly vérengző természetű mint a tig- dítjuk, s ezt a fúvó, vagyis itt szívó erejű, v hang
ris, párdncz. (Felis uncia.)
látszik kifejezni. ,0nszol' u gyökhangzóval másképen:
ONKAMACSKA, (onka-macska) ősz. fn. Lásd unttól.
ONKA.
ONSZOLÁS, (on-sz-ol-ás, v. no-sz-ol-ás) fn. tt.
ÓNNAL, (on-n-al, v. on-val ?) L. ONNAN. on«toláí-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Szólás, vagy
ONNAN, (on-n-an) ih. Megfelel e kérdésre: tényleges cselekvés, mely által valakit sürgetünk,
honnan ? ellentéte : innen, t. i. amannak értelme: nógatunk, vagy sürgetve nógatva kérünk. Annyi onazon helyről, mely távol, vagy viszonylag távolabb ttolátának lehetetlen volt ellentállani. Hiába minden
fekszik, emezé: azon helyről, mely közel, vagy kö- onttolátod. V. ö. ONSZOL.
zelebb évik. Onnan kívülről, ne innen belülről. Onnan
ONT, (óm-t) áth. m. ont-ott, pár. —«, htn. — n»,
alól, ét innen felöl. Onnan a hegytetőről, ét innen a v. —ám. Széles ért. mint az omlik szenvedő állapotú
völgyből. Én it onnan való vagyok, honnan te. Át on- igének megfelelő cselekvő ám. az együtt, vagy bizonan jön, e* pedig innen megy. Néha ám. abból, pl. nyos tartalékban levő részeket egymástól elválasztja,
Onnan tudod meg, hogy hamu ember, ha nem mer ne- szét-, elbontja, honnan e jellcmzetes közmondás: rak,
medbe némi. Ormon láthatod, hogy . . . Öszvetéve : B ont, (gtruit, ét destruit). Szorosb ért. oly hig teotot,
innen-onnan ám. közelről és távolról, egyik és másik l mely bizonyos mederbe, öbölbe zárva, s öszvetartva
műmül, kondor kondor, hóbolygó hobölygö, dóromból
dVrOmböl, tömök tömök, kolonc* kölönes, pofok pofok,
stb. tehát hasonlat szerént &nd8k ondók, öntök ontok,
öntőre ontora. Továbbá, az l átalakul n-re, pl. balga
banga, talál tanai, lám nám, dalol danol, stb. tehát
e hasonlatra: oldok, Ondok, ondók ; ölték, önték, onték,
ontok; öltőié öntőié, ontola; végre az l igen sokszor
átalakul r-vé, mint: hetié hétre, nyetle nyetre, botoücdl
botorkál, boüánkonk botránkonk (a botlik törzstől),
gúuolodik guttorodik, ctuttkolál csutzkorál, stb. stb.
és így ontola ontora.
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létezett, az illető medernek megnyitása által, kifolyaszt, kiömleszt. Innen elemezhető az alsó Csalóközben fekvő Ontopa paszta neve, mely a Duna kiöntésének különösen ki van téve. Főleg használjak ez
igét, a vérnek erőszakos k {folyatásáról. Vért ontom.
Vérét ontotta hónáért.
„Nincs itt kegyetlen harcz, s veszedelmes érez,
Melyért halandók verőket ontanák."
Berzsenyi.
Úgy látszik, némi hatásosb jelentése van, mint a vékony hangú önt igének, innen az egyházi énekben:
„Mert belénk ontatott
Szivünkbe oltatott
Eleink vérével, tiszteleted."
Gyöke azon óm, mely alapértelemben távolodásra
vonatkozik ; 1. ÓM, elvont gyök. Mint átható ige oly
viszonyban áll az omUk középigével, mint a következők, melyekben a gyökbeli m a következő t előtt nvé alakul által, d. m. bomlik bont, ömlik önt, romlik
ront, hámlik hant, himlik hint, háramlik haránt; megtartja gyökhangját cmlet (,eml' után).
ONTÁS, (om-t-ás) fa. tt. ontá»-t, tb. —ok, harm.
szr. —a. Széles ért. ám. öntés, vagyis, cselekvés,
erő, mely által bizonyos folyadék kiömlik medréből.
Szűkebb ért. kiválólag vérről mondatik, melyet erőszakkal fegyver által eresztenek ki; innen a vérontái
őszvetett szó. Mohács, Moháét, régi vérontái. (Ponyvavers).
ONTOGAT, (om-t-og-at) gyak. áth. m. ontógat-tam, —tál, —ott, pár. ontogatt. Gyakran, vagy
folytonosan ont, nevezetesen vért. A harctoló ellenségek egymás vérét ontogatják. V. ö. ONT.

OPÁKA, falu Abanj m.; belyr. Opákd-ra,
—n, —ról.
OPÁL, fn. tt, opál-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.
A kovák neme alá tartozó drágakő, jobbára tejuinfi,
de átmegyen zöld, sárga, vörös, kék színekbe is, félig
átlátszó, nem fölötte kemény, s a drága-kővek között
egyetlen, melyet, mint állírják, utánozni nem lehet.
(Latinul opalus, görögül ónáiítof, alkalmasint a
szanszkrit upola után, mely követ, drágakövet jelent).
OPÁLKŐ, (opál-k«) ősz. fn. L. OPÁL.
OPATICZA, faluTemes m.; helyr. Opatictá-m,
— n, —ról.
OPERA, olasz szó, mely eredetileg a latin optaból származva müvet jelent; 1. DALMŰ, DALJÁTÉK.
OPERAHÁZ, (opera-ház) ősz. fn. Színház, melyben különösen daljátékokat, s mellesleg balleteket
adnak elé. V. ö. DALJÁTÉK.
OPERENCZIÁS, a kösnép nyelvében, különösen meséléseiben eléfordnló szó: operenetiát tenger;
midőn t i. valamely országot vagy tájékot igen nagy
távolságban akar elétüntetni, így szól: még át operettc*iát tengeren it túl volt. Hihetőleg az Ober-Ens-l&l
lett elcsavarítva, midőn ez még nagy távolságnak
tartatott
OPPOROVECZ, fala Szála m.; helyr. Opporoveai-re, —én, —rSl.
OPRA, férfi és népnév, Pápai Parié szerént ám.
Afer.
OPTIKA; OPTIKAI, lásd LÁTTÁN; LÁTTANI.
ŐR, (1), igen termékeny gyök, melynek alaphangját a rezgézt, rázkódást, erőkitörést, erőszakot,
s ezekhez rokonuló fogalmakat jelentő r hang teazi.
Itt azonban csak azon szókat osztályoztak, melyekben az őr gyök akár előtét nélkül, akár előtéttel másmás árnyéklatu, de alapfogalomban rokon erő*,
terjedő értelmeket fejez ki.
1) Erős rázkódtató hangot utánoz e szókban :
ordít, ortályot, előtéttel: doromb, dóromból, dóriétól,
dorgál, fortyog, hortyog, horkan, fordítva: robaj, robog, ropog, rohan stb.
2) A testekre rontva, metszve, törve, erőszakosan ható cselekvésnek, működésnek alapfogalma rejlik ezekben : őrt, őr öt, orotvány, ortókapa, előtéttel:
borot, borotva, borona, dorottol, csóróitól, ctorottia,
csorba, hornyol, hontól, mór (mar), mortta, fordítva:
rom, ront, rongy, roncs stb. átv. ért. a metszett, vágott, írott testhez hasonló ordas, borda. E jelentésű
szók egyszersmind rezgő, erős hangot fejeznek ki.
8) Görbeségre, kerekségre vonatkoznak: ortrf,
orgovány ; előtéttel: borsó (latinul: orbum, németfii:
Krbse, tótul: Krach), borit, borogat, burkol, forr, forog, horog, korong, korsó , korlat, kort*; fordítva:
rokka, róta. Minthogy a görbedée, kerekedés, kerekforgás, illetőleg görbe kerek mozgás nagyobb erőt
igényel, és gyakran rázkódássHl jár: innen ezen szók
őr gyöke is a hangutánzók közé sorolható.

ONTOK, 1. ONDÓK, és BÉLFONAL.
ONTOPA puszta Komárom m.; belyr. Onlopára, —n, —ról.
ONTORA, v. ONTRA, fn. tt. ontorá-t, v. öntrá-t. L. ONDÓK alatt
ONTORÁCZ, fn. tt. ön toráét-öt A székelyeknél
Kriza J. szerént az oly kakascsirkét nevezik így,
melyben a nemi ösztön későre fejlődik; átv. ért. legényről is mondják. Homályos eredetű szó.
ÖNTÖZIK, (om-t-oz-ik) k. m. ontos-tam, —tál,
— ott, pár. ontottál. Vas vármegyében mondják oly
állatról, mely sok kölyket ellik, ú. m. a kutya, macska, disznó. Ugyanott az Örségben ám. magát kiüríti,
szUkségét végzi Mindkét értelemben az illető lény
kiontja, ami benne volt V. ö. ONT.
ONTRA, 1. ONTORA.
ONTRÁS, (ontra-as) mn. tt. ontrát-t, v. — át,
tb. —ok. Ontrával ellátott, felkészített Ontrás gatya,
pendely. Ontrát hordó.
ONTRÁZ, (ontra-az) áth. m. ontrág-tam, —tál,
— ott. Valaminek ontráját csinálja.
ONTRÁZÓ, (ontra-az-ó) mn. és fn. Aki ontráz,
vagy amivel ontráznak; különösen főnévileg ilyen
eszköz.
ONZOL; ONZOI.AS, 1. OXSZOL; ONSZOLÁS.
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4) Erőszakos elmozdításra vonatkoznak: őr
(fúr), őrön, orotlán, fordítva, és nyíltabb hangon:
rab, rabol, ragad, rabló, ránt, ráz, melyekben szintén
némi árnyéklata van a hangutánzásnak.
5) Magasra emelkedés, felfelé törekvés alapfogalmábanegyeznek meg ezek: orr, arcs,orj, óriás, orom,
orma, ormot, előtéttel: mar;, bort, borzad, gór, góré,
hóri, hóriat, torz, torstomborz, torlik, törlőt*, torony,
toromba. Ide tartozik az otromba, mely eredetileg
Molnár Albert szerént ám. grandis, immanis, tehát
visszafordítva : ortomba. Átv. ért ide sorozandó a régies őr, mai szokás szerént úr, azaz: magas polgári
állású, mások fölé emelkedett személy; innen a rokonság az óriás, és úrias között. Ez osztálybeli szók
gyöke a hangutánzó or-val annyiban fogalmi rokon,
hogy a felreppenő madár helyzet irányához hasonlítható, némely esetben pedig csakugyan rázkódó
hanggal jár, pl. a borzad, torlik szókban.
6) Terjedő és fölfelé törekvő minőségű tüzet,
illetőleg ennek vörös tulajdonságát jelenti ezekben :
orbánct, porttól, párást, fordítva: ró», rőt, rossda,
ragya, róka. Megfelel ennek a latinban: uro. A képző
hangjába olvadt e szókban: rát, (azaz : pirít, süt),
rátotta, (azaz: pirított, sütött), és rák.
Ezen őr, illetőleg r gyök hasonló jelentésű szóosztályokat képez más nyelvekben is, mit az egyes
szók elemzésénél részletesen megjegyzünk.
ŐR, (2). fa. tt. or-í, tb. — ok. Oly ember, ki
.másnak ingó vagyonát alattomban elveszi, s magának
tulajdonítja, ellopja, máskép : orv, tolvaj. Különbözik
tőle a rabló, ki a tulajdonos szeme láttára, nyilván,
és erőszakosan sajátít el valamit A régieknél az őr
ám. a latin fúr, fúrás, a tolvaj pedig praedo, latro,
mint Molnár A. értelmezi, s a Müncheni codex használja. „Jöttének örök és tolvajok." (Venerunt fures
ét latrones) „Ki nem megyén be az ajtón . . . az őr
és tolvaj." (Qui non intrat per ostium, ille fúr est
ét latro. János. 10.). Egyébiránt az őr szóban eredetileg nem csak az alattomos, hanem a nyilvános
erőszaku eltulajdonítás fogalma is foglaltatik, honnan
a ragadozó állat oráttat-nab. neveztetik; orozni tehát
ezt is teszi, elvinni valamit erőszakkal. Az elvitel fogalmával áll viszonyban a hellén qpwo (<f>íoo>), a latin
fúr (férő), és a magyar hord. Őrt jelentenek a finn
toor, toora, és a török oghri, v. őri (Vámbéry). Nyíltabb
gyökhangon a magyar régies armdt Pápai Páriz szerént ám. latro. A Münch. codexben változva őr és úr.
V. ö. ORV.
—ŐR, (1), igeképző, hangzóváltozattal: ár, ér,
ér, őr, mint: fco<-or, tak-ar, kev-er, péd-ér, gyOt-Or.
Értelmezését illetőleg 1. R, gyökhang.
—ŐR, (2), fő- és melléknévképző, hangrendileg változva: ár, ér, ér, őr, mint: bát-or, bok-or,
fany-ar, ctud-ar, tik-er, emb-ér, göd-Vr stb. Értelmezését 1. R, gyökhang alatt.
URALKODIK, (or-ál-k-od-ik) k. m. orálkodtam, —fái, —ott. Sándor István szerént ám. lesel-

kedik, utonállóskodik ; hangváltozattal olálkodik, v.
ólálkodik. Véleményünk szerént ennek gyöke az alatj tomosságra vonatkozó ál, régiesen írva öl, valamint
az egyértelmű leselkedik gyöke az alá mutató le, miszerént ólálkodik (= alálkodik) oly képzésű, mint
a hálálkodik. Egyébiránt mint .orálkodik' az őr (tolvaj)
szóból is elemezhető L. ÓLÁLKODIK.
ORANGÜTÁNG, fn. tt. orangutáng-ot, harm.
szr. —ja. Keletindiai nagy majomfaj, mely a többi
majmok között az emberhez leginkább hasonló, s
malayi nyelven vad embert jelent
'
ORAVICZA, NÉMET—, OLÁH—, mvárosok
Krassó m.; helyr. Oravictá-ra, —n, —ról.
ORBÁN, latin eredetű férfi kn. jelentése: városi ; módos, nyájas; tt. Orbán-t, tb. — ok. Urbánus.
Szent Orbán a tzölöhegyek védttente. Orbán ereszti bogarait. (Km.). Jár kel, mint az Orbán lelke. (Km).
Föltette át Orbán süvegét. (Km.).
ORBÁNCZ, fa. tt. orbánct-ot, harm. szr. —a.
Tüzes kórállapot, vagyis gyuladás az emberi test
bőrén, mely sárgavörös színben mutatkozik, pörsenések, vagy bibircsók nélkül, máskép : Szent Antii tüze.
Kiütötte át orbánet. (Erysipelas). Gyöke legvalószínűbben azon őr, vagy 6 toldattal (már mint törzs)
orb, mely mind ami nyelvünkben, mind másokban
oly szóknak is teszi alapját, melyek tüzet, égést, vöröset jelentenek ; s megfordítva és az ( ó rá vastagodva
ám. pír; és hihetőleg olyképen fejlődött ki, mint a
suhancz, ifjonez, különcz, ribanet, gubanca, bogánet,
varancs, gVrSnce stb.; innen or-b-áncz. Gyarmathi Sámuel nézete szerént lehetett régente Orbán tüze is,
mint Antal tüze, tehát ám. Orbántüz. Hogy az orbánct
szóban őseink minden esetre a vörösséget vették tekintetbe, onnan is gyaníthatni, mert a Unka nemű növények azon faját, melynek piros bibéje van, orbánet/B-nek nevezték. Megvan a román nyelvben is, orbánct, v. orbalct alakban.
ORBÁNCZFÜ, (orbáncz-ffi) 1. CSENGÖLINKA.
ORBÁNCZOS, (orbáncz-os) mn. tt. orbánctot-t,
v. —át, tb. —ak. Amin orbánczféle gyuladás ütött
ki. Orbánctos homlok, lábszárak. V. ö. ORBÁNCZ.
ORBÁNCZOSODÁS, (orbáncz-os-od-ás) fa. tt.
orbánczosodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot,
midőn az emberi test bőre orbánczossá leszen.
ORBÁNCZOSODIK, (orbáncz-os-od-ik) k. m.
orbánctosod-tam, —tál, —ott. Orbáncz nevű gyuladás üt ki a bőrén. V. ö. ORBÁNCZ.
ORBÁNFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvára, —«, —ról.
ORBÁNOSFA, falu Szála m. ; helyr. Orbánoifá-ra, —n, —ról.
ORBARLANG, (or-barlang) ősz. fn. Barlang,
földalatti rejtekhely, odú, melyben az orvok meghúzzák, elrejtik magukat. V. ö. BARLANG.
ORBÓ, faluk Közép-Szolnok és Torda m.; helyr.
Orbóra, —n, —ro7.

1069

1071

ORCZA—ORCZAPIRULÁS

ORCZÁTLAN—ORCZIMBORA

ORCZA, (or-cz-a) fn. tt. orctd-t. Széles ért. a
fejnek elülső oldala, melyen az orr, ég szemek vannak, honnan álorcza, ami a fejnek ezen részét utánozza, hazndja, betakarja. Szorosb ért. a szájszélek,
fülek, és szemek közötti részek; aljasabb, de jelentékeny kifejezéssel: pofa, mivel puffadékony, a régieknél : tügy, mely dudorékony, dagadékony minőségre
mutat, s ez utóbbi rokon a iUdb', tütttSs, dVdtöe szók
gyökeivel, melyek szintén dudoru, düdörii, dagadó
testeket jelentenek. Piroi, halavány, teli, beetett őrcták. Jobb orcta, bal orcta.

ORCZÁTLAN, (or-cz-a-at-lan) mn. tt. oretátlan-t, tb. — ok. Átv. ért. oly emberről mondjuk, kinek erkölcsi érzékei eltompultak, kinek szemérme
nincsen, ki nem szégyenli magát, ki a szemére lobbantott bűnért szemeit le nem süti, arcza el nem pirul, szóval ki ügy viseli magát, mintha se szeme, se
orezája nem volna. Orctátlan ringyó, kurafi. Orctátlan tányérnyaló, tolakodó. Orctátlan eb. Dorgáló és
gyalázó kifejezéseink egyik legkeményebbike. Határozóként ám. orczátlanul; 1. ezt.

„Piros orczám hová levél ?
Hervadsz, mint az őszi levél."
„Két piros orczádon játszik a szerelem."
0

„Orczáid rózsái ha közel volnának,
Égő szivem mellé tűzném bokrétának."
Népdalok.
Képes kifejezéssel ám. szégyen, minthogy a szégyen
az orczán változást, pirulást szokott okozni, honnan :
se orezája, te pofája ám. a szemtelen emberhez és
kutyához hasonló ; orctátlan, ki nem szégyent! magát,
el nem pirul, mintha orezája sem volna; nincg orczája,
f tok pofája.
Ezen szó nyíltabb gyökhanggal arcta, röviden
arca, t. i. az a csak utóhang, mint több, pl. apa,
anya, bátya, ipa, és tájdivatos cttat, mája szókban.
Valószínű, hogy eredetét vagy azon őr gyöktől vette,
mely általán terjedést jelent, vagy azon különös őr
gyöktől, mely rokonságban áll az emelkedést, magasodást jelentő őr gyöktt szókkal, milyenek: orom,
orj, ormó, óriás stb. A ez vagy eta ezé nemcsak kicsinyítő érteimii képző, hanem a helynevekben helyképző, pl. Szénen, ám. locus speculae, németül Wartberg, Tarét ám. tar hely; mi szerént öreg, arc*, lehet
ám. orrét, arrct, orr helye, tájéka, azon része a testnek,
mely annak mintegy ormát, vagy ormóját alkotja.
V. Ö..ARCZ.
ORCZAFESTÉK, (orcza-festék) ősz. fn. Festék,
melylyel az orczát, vagy orczákat hiúságból, vagy
más czélból, pl. a színpadi eléadás alkalmával festeni
szokták. Piros, fehér orctafették. Másképen : arcefették, orczakendö, oretamát.
ORCZAKENDŐ, (orcza-kendő) ősz. fn. 1)
Kendő, melyet az izzadó orczának törölgetésére használnak. 2) Szépítő szerek, melyekkel az orczát kendőzni szokták.
ORCZAMÁZ, (orcza-máz) 1. ORCZAFESTÉK.
ORCZAPIRULÁS, (orcza-pirulás) ősz. fn. 1)
Pirosság, mely az arczbőrön rendkívüli módon elétünik, pl. külső, vagy belső hőség miatt. 2) Átv. ért
szégyenkedés, erkölcsi zavarodás, mely a gyöngédebb
értelműek arczát pirosra festi. Orczapirulátfal el kellett mennie. Ey mocskot bestédet nem lehet orczapirulát nélkül hallani.
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ORCZÁTLANKODÁS, (or-cz-a-at-lan-kod-ás)
fn. tt. orctátlankodát-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Szemtelen, szemérmetlen, szégyenből kivetkezett magaviselet. Gyalázatot, elvetemedett, hallatlan orctátlankodás.
ORCZÁTLANKODIK, (or-cz-a-at-lan-kod-ik) k.
ín. őrctát lankad-tam, — (ál, —ott. Szemtelen, szemérmetlen, szégyent levetkező módon viseli magát; úgy
cselekszik, mintha emberi orezája, vagyis erkölcsi
érzéke nem volna. V. ö. ORCZÁTLAN.
ORCZÁTLANODIK, (or-cz-a-at-lan-od-ik) k.
m. orczátlanod-tam, —tál, —ott. Szégyene, szemérme, erkölcsi érzete fokonként alább száll, fogyatkozik. Különbözik tőle az orczáüankodik, mely a szemtelenségnek gyakorlását, üzését jelenti.
ORCZÁTLANSÁG, (or-cz-a-at-lan-ság) fii. tt
orczátlantág-ot, harm. szr. —o. Szégyen nélküli,
szemtelen, szemérmetlen állapot, magaviselet Vonatkozik különösen szemérmetlenséget eláruló tárgyakra,
és tettekre, továbbá oly cselekedetekre, melyek a
becsületérzés, nemes büszkeség teljes hiányát áraljak el. V. ö. ORCZÁTLAN.
ORCZÁTLANUL, (or-cz-a-at-lan-nl) ih. Szemtelenül, szemérem és szégyen nélkül; a becsületérzésből kivetkezve ; tolakodólag. Öltözetben, bestédben,
tettmozgásban orczátlanul vitehii magát. Orctátlanul
vitstamenni oda, honnan ctuftágosan elutattiották. V.
ö ORCZÁTLAN.
ORCZÁZ, (or-cz-a-az) áth. m. orctát-tam, —tál,
—ott, pár. —s. Szemrehányások, szégyentettek elsorolása által megszégyenit, pirongat valakit Az ál
szóval öszvetéve ám. álorczával takar, beföd. Álorczázta magát.
ORCZÁZÁS, (or-cz-a-az-ás) fű. tt orctátát-l,
tb. —o*, harm. szr. —a. Pirongatás, szemrehányás,
megszégyenítő dorgálás. V. ö. ORCZÁZ.
ORCZÁZO, (or-cz-a-az-ó) mn. tt. orctátó-t. Szemrehányó, pirongató, szégyenítő. Orczátó teidátok, iratok. „Antiochus pedig állítván magát megutáltatni,
és az ötét orczázónak szavát is megvetvén . . . (H.
Makab. 7. 24. Káldi).
ORCZI, falu Somogy m.; helyr. Orcei-ba, —bon,
—Ül.
ORCZIFALVA, falu Temes m.; helyr. —falvá-ra, --n, —ról.
ORCZIMBORA, (or-czimbora) ősz. fn. Tolvajtárs.
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ORCZUL, 1. ARCZUL; régente ,orczel' is, pl.
a régi magyar Passióban, Döbrentei codexben stb.
ORCZULAT, 1. ARCZULAT.
ORDA, (1), (ol-d-a), fn. tt. ordá-t. Oltóval,
vagy toros savóból csinált tejétek. Minthogy az orda
az alatt, vagy oltott tejnek egyik neme, legvalószínűbb, hogy gyöke azon öl, melyből az olt, régi
obit származik, és így eredetileg oldó, olta, ami be
van oltva, vagy megalutt. Y. ö. OLT.
ORDA, (2), falu Somogy m.; helyr. Ordd-ra,
—n, —rél.
ORDACS, (or-d-acs) mn. és fn. Egy értelmű
vele a szokottabb ordat, t. i. ás «, és c« mint legrokonabb hangok gyakran fólcseréltetnek. L. ORDAS.
ORDAS, (1), (or-d-as, azaz: ir-at-os) mn. tt.
ordas-t, v. —át, tb. —ok, v. —ok. Amin barna
tarkás vonások, vagy pettyek látszanak. Jobbára
csak következő nevek jelzőjéül használtatik: ordas
farkat, mivel szőre tarkás barna; ordat kutya, mely
szőrére a farkashoz hasonló ; ordas gém, pettyes tollú ; ordat alma, melynek héja pettyegetett, mint a
polykatojás. E szóban alapfogalom a> tarkaság, cifraság, s gyöke azon hangutánzó őr, mely az »> igével egy értelmű, az őrt irt, orotvány irtovány, ortókapa irtokapa szókban. Az ir, mint tudjuk, nem csak
ám. metsz, ró, hanem rajzol, fest, tarkáz pl. képet
irni, ttobdt imi, gutsalyt inti a székely népdal szerént ám. csírán kimetélni. Ezen jelentésű őr gyökből az ordas kétfélekép eredhetett, t. i. az or-ból
ti képzővel lehetett ord főnév, mint a halványt jelentő hol-bó\ hold, az ér gyökből érd, s valamint ezekből lett holdat, hószinU foltos, hóka, és érdé*;
hasonlóan amabból, ordat. Vagy az elavult őr (ir)
igének műit időbeli harmadik személyből őrt, képződött ortas, hangváltozattal ordat, mint az itt, nyert
múlt időkből, ittas, nyertet. E szerént ordas annyi
volna, mint irtat, v. iratot, azaz: beirt. Ugyanezen
alapfogalom és alaphang rejlik az írómba szóban,
mely a székelyeknél és Abanjban sötétes barna, kendermagos pettyfit jelent a tyúkok között, pl. midőn
egyik székelynő mondja a másiknak: Ej be nép
írómba tyúkja van kegyelmednek. V. ö. ŐR, gyök, 2).
ORDAS, (2), (mint föntebb) fn. tt. ordas-t, tb.
—ok. Midőn őnállólag, mint főnév fordul elé a beszédben, különösen farkast jelent.
ORDAS, (3), falu Pest-Solt, puszta Nógrád m.:
helyr. Ordat-ra, —ön, —ról.
ORDAS (ol-d-a-as), mn. tt. ordas-t, v. — át, tb.
— ok. Oltott tejjel, vagy alntt tejnek savójával
készített. Ordas levet. V. ö. ORDA, (1).
ORDASHÁZA, puszta Pest m.; helyr. —házára, —n, —ról.
ORDÍT, ORDÍT, (or-d-ít) önh. m. vrdit-ott, pár.
—«, htn. —m, v. ont. Légrázkódtató igen erős hangon kiált E kiáltásra az illető állat nagy fájdalomtól, dühtől, vagy vágytól ingerelve fakad. Mondják
különösen az orozlánról, farkasról, kutyáról. Ordít

a szamár is, de a ló nyerít. Ordítanak ae éhet disznók.
A szarvasmarhák bőgnek. Átv. gúnyos ért. ordít az
ember is, midőn rút hangon sír, vagy ijedtében, fájdalmában, haragjában nyers állati hangon kiáltoz.
Mondják erős szélről, fergetegről is.
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KÖT.

„Ordítson orkán, jőjön ezer veszély,
Nem félek."
Berzsenyi.
Gyökhangja a rengő r, mely a hellén
l?ovya'ojU»c, latin rugio, német brttllen, tót rícsám stb.
szókban is alaphang. Képzésre nézve hasonló a bödít,
nyerít, tivit, vitti, sápit, tiptí, vonytí, kőkorit, rikolt,
rikolt, üvKU, süotöt, kiált, óhajt, sóhajt, mind természeti állathangot utánzó gyökü igékhez.
ORDÍTÁS, ORDÍTÁS, (or-d-lt-ás) fn. tt. orditdt-t, tb. — ok, hann. szr. — a. Azon állatok erős,
nyers, rút kiáltása, melyekről különösen mondjuk,
hogy ordítanak. Orotlán, szamár, farkat ordüdta.
Emberről szólva ám. rút sírás, kiáltozás. Kínlódó
ember, vesszfaMt gyermek ordítáta. V. ö. ORDÍT.
ORDÍTÓ, ORDÍTÓ, (or-d-ít-ó) mn. tt. mdító-t.
Ordítva kiáltó, vagy rút nyers hangon síró. Öszvetéve : farkatordító farkasok odúja, barlangja. Hideg
a stobája, mint a farkaiordító. (Km.).
ORDÍTOZ, ORDÍTOZ, (or-d-ft-oz) gyak. önh.
m. ordtíot-tam, — tál, — ott, pár. — *. Gyakran,
sokszor, vagy folytonosan ordít. Ordító* a kölykevesztett orotlán. Ordilotnak át éhet farkatok. Ordító* ae
éles fájdalomban kínlódó beteg. V. ö. ORDÍT.
ORDÍTOZÁS, (or-d-ít-oz-ás) fn. tt ordítotás-t,
tb. — ok, barm. szr. — a. Gyakori, folytonos ordítás;
vagy rút, nyers hangú emberi sírás, kiáltozás. V. ö.
ORDÍTÁS.
ORDÓD, falu Sopron m.; helyr. Ordód-ra,
— ön, — ról.

OREMOS, férfi kn. Molnár A. szerént ám. Jeromos. (Hieronymus)
ORPALU, falu Vas m.; helyr. —falu-ba,
— bán, —Ml.
ORFÉSZEK, (or-fészek) ősz. fn. Tanya, vagy
barlang, vagy akármely rejtekhely, hol az orvok
együtt lakni, s hova a lopott jószágot takarítani
szokták. Továbbá oly helység, vagy vidék, vagy ^erdőség, melyben sok orv tartózkodik.
ORPU, falu Baranya m. ; helyr. Orfü-be, —ben,
— Wl.
ORGAZDA, (or-gazda) ősz. fn. Személy, ki az
orvoknak szállást ad, a lopott jószágot eltakarja, s
a lopást elősegíti. Ha orgazda nem volna, tolvaj sem
lenne. (Km.).
ORGAZDÁI, (or-gazdai) ősz. mn. Orgazdára
vonatkozó.
ORGAZDASÁG, (or-gazdaság) ősz. fn. Orgazdái minőség.
. ORGONA, (1), fn. tt. orgoná-t. Nagyobb és kisebb fa és czin sipokból öszveállított bangmfikészület, melynek sípjai úgy szólnak, ha a velők öszveköttetésben levő, és nyomkodott, tömlőnek levegője belé68
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jök megy, hangjainak zengedeztetése pedig billentyűk tor orgonái, midiin a nép énekel. Képzésre olyan mint :
által eszközöltetik. Mint fölséges, és ünnepélyes hang- dudál, sípol, trombitái, hegedül, furulyái.
szernek rendesen a templomokban van helye, s főrenORGONÁLÁS, (orgona-al-ás) fa. orgonálás-t,
deltetése, hogy a buzgó közönség énekét vezérelje tb. —ók, ham. szr. —a. Orgonaverés, orgonán
és kísérje. Orgonán játszani. Orgonát billegetni, játszás.
nyomni. Orgona mellett énekelni. Nagy orgona, kézi, i
ORGONALILA, (orgona-lila) ősz. fn. L. OBkit, hordozható orgona. A görög-latin orgánum után j GONAFA.
módosított idegen eredetű szó, francziául: orgiie, or- j
ORGONAMÜ, (orgona-mű) ősz. fn. Az orgonágues, németül: Orgel, olaszul: orgo.no , törökfii: nak belszerkezete, mely mint hangszernek lényegét
erghanun (Hindoglu) stb.
teszi.
ORGONA, (2), fa. tt orgoná-t. L. ORGOORGONANYOMÓ, (orgona-nyomó) ősz. fii. Ki
NAPA.
az orgona fúvójával öszveköttetésben levő rudat vagy
ORGONABOKOR, (orgona-bokor) ősz. fii. L. rudakat nyomja, tapossa. ORGONAPA.
ORGONÁS, (1), (orgona-as) mn. tt. orgonát-t,
ORGONACSINÁLÓ, (orgona-csináló) ősz. fa. v. —át, tb. —ok. 1) Orgonával ellátott Orgonát
Míves, ki orgonaféle hangszereket készít.
templom. Orgonái mester, ki orgona mellett énekel,
ORGONACSÖKORALL, 1. ORGONAKORALL. kfllönböztetésül a könySklís mester-töl, ki orgonátUn
ORGONAPA, (orgona-fa) ősz. fn. A lilák neme templomban könyökére dőlve végzi énekét. 2) Orgoalá tartozó fa, vagyis bokoralaku növény; levelei nafás, orgonafát termő, vagy orgonafával beültetett.
tojáskerekek, vagy szivdedek ; virágai az ághegyeken Orgonát kert.
ORGONÁS, (2), fn. tt orgonát-t, tb. —ok,
hossza fartökben; máskép köz nyelven: indiai mogyoró, borostyán, boroszlán, tzeleneze, tengeri bodza; harm. szr. —a. • 1) Aki orgonákat csinál. 2) Zenész,
növénytani néven: orgona lila. (Syringa vulgáris, né- ki orgonán játszik. Híres, ügyes orgonát. Képzésre
metül : spaniecher Hottunder). Némely vélemény sze- olyan mint: dudás, trombitát, furulyát, flótás, hegerént, valamint a görög-latinban a syringa (syrinx) dűt, brágós, czimbalmot. 3) Orgonafát termő vagy
csőt, sípot jelent: hasonlóan valószínű, hogy a ma- ilyennel beültetett hely, kert vagy vidék.
gyar orgonafa is onnan vette nevét, mivel bodzaneORGONASÍP, (orgona-síp) ősz. fn. Síp az ormü ágai székbelesek, és síppá alakíthatók; v. ö. gona nevű hangszerben. A fa orgonasíp négyszögfi,
LILA, (1) ; virágának egyes részei is csövesek; mik- a czinből készült gömbölyű, hengeres, és különbféle
ből korrendileg az következnék, hogy ezen név ké- nagysága. Minthogy ezen sípok nagysága fokozatosan
sőbbi eredetű, mint az illető sípos hangszeré. Azon- emelkedik, innen átv. tréfás nyelven az egymás után
ban más és hihetőbb vélemény szerént ezen fa az cseperedő testvérekről, vagy sorba állított meneteles
arab-persa-törökben: erghaván, erghuván (Zenker, nagyságú gyermekekről szokás mondani: úgy jönnek,
Hindoglu), mely némely írók szerént ma is használ- vagy állnak egymás után, mint az orgonasípok.
tatik a magyar nyelvben ezen értelemben (v. ö. ORORGONASZÉK, (orgona-szék) ősz. fn. Szék
GOVÁNYFA); tehát eredetileg nyelvünkben is ez vagy pad, melyen az orgonajátszó személy fii.
alak divatozott, melyet a népnyelv később az ismereORGONASZEKRÉNY, (orgona-szekrény) ősz.
tesb ,orgona' szóval cserélt fel; így lett a syringafn. Szekrényforma alkotmány, melybe az orgonamüból is stelencte. A ,lila' szó is a persa ,lilac'-tól jön,
vet helyezik.
francziául: Ittas, angolul eredeti alakjában: lilac
ORGONASZÍJ, (orgona-siij) ősz. fa. Az orgo(Encyclopadisches Pflanzen-Wörterbuch von Johann
naszekrény oldalából kiálló szíjak, melyek húzogaKachler).
ORGONAPUVÓ, (orgona-fúvó) ősz. fn. Fúvó, tása által az orgonafuvó levegővel megtelik.
ORGONASZÍN, (orgona-szín) Ősz. fa. L. ORmely a levegőt az orgonasípokba nyomdossa. V. ö.
GONA VIRÁGSZÍN.
FÚVÓ.
ORGONAHANG, (orgona-hang) ősz. fn. Az orORGONASZÓ, v. —SZÓZAT, (orgona-szó, v.
gona nevű hangszernek sajáts/.erü szózata.
szózat) ősz. fa. Az orgonának hangja; valamint ásón
ORGONAHÚZÓ, (orgona-húzó) ősz. fn. Személy, hangmü, melyet az orgonán eljátszanak. Orgonaszóval
kísérni a hívek, vagy pap énekét.
ki az orgona-szíjakat húzza. V. ö. ORGONASZÍJ.
ORGONAVffiÁG, (orgona-virág) ősz. fn. Az őrORGONAKAR, (orgona-kar) ősz. fa. A templomnak emeltebb helye, vagyis kara, melyen az or- gonafáuak szelíd illatú, és egyes részeiben csöves
alakú virága, mely többnyire kékes vagy bíboros vigona 411.
ORGONAKORALL, (orgona-korai 1) ősz. &. A ola színű, honnan ezt lilaszinnek is mondják, de vankorallok egyik faja, melynek csövei az orgonasíphoz nak rózsapiros és fehér orgonavirágok is.
V. ö ORGONAFA.
hasonlók. (Tubipora musicn L.).
ORGONA VIRÁGSZÍN, (orgona-virág-szin) ősz.
ORGONÁL, (orgona-al) önh. m. orgonál-t. Orgonán játszik. Miit, aecsemye alatt orgonálni. A kán- fa. Olyan szín, milyen rendszerént az orgonavirágé,
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mely töbnyire kékéé vagy bíboros violaszín, máskép :
lüaszin. V. ő. ORGONA VIRÁG.
ORGONAVIRÁGSZINŰ, (orgona-virág-színű)
ősz. mn. Hasonló színű az orgonafa virágaihoz; máskép : lüaszinü.
ORGONÁZ, (orgona-az) ön- és áth. m. orgonáttam, —tál, —ott. L. ORGONÁL.
ORGONISTA, latinos fa. tt. orgonistá-l. Személy, ki orgonán játszik, különösen, kántor, vagy
iskolamester, kinek kötelessége szokott lenni a templomban orgonálás.
ORGOVÁNY, (1), (or-g-o-vány) fa. tt. orgovány-t, tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. Sándor L
és Szabó Dávid szerént ám. síkság, nyílt térség, lapály. Van ily nevű paszta is a Kis-Kunságban. Képzésre nézve hasonló az ingovdny, halovány, kelevény,
oltovány, irtovány, járvány, s több más szókhoz, melyek igékből származnak. E -hasonlat szerént az orgovány gyöke org v. orog elavult gyakorlatos ige volna,
s gyökét azon őr gyökü szókkal tehetjük rokonságba,
melyekben alapfogalom a kerekség, milyenek: orsó,
borsó, forog, korong, korsó, korlát stb. t. i. az orgoványnak, mint nyílt térnek, síkságnak, azon láttani
tulajdonsága van, hogy messzeterjedten kerekalaknnak
tetszik, hogy terjedt kerekséget képez, akár hol állunk
meg rajta; mi szerént orgovány annyi volna, mint
kerekföld, kerektér. Ugyanezen hangi és értelmi rokonság van a róna szóban is. Egyébiránt, mint síklapályos tért jelentő így is elemezhető: al-g-o-vdny,
az ál gyöktől, s az l úgy változhatott r hanggá mint
.Erzsébet'-ben .Elisabeth'-szótoL
ORGOVÁNY, (2), puszta a Kis-Knneágban;
helyr. Orgovány-ba, —bán, —bál.
ORGOVÁNYPA, (orgovány-fa) ősz. fa. Sándor
István, Gyarmathi Sámuel szerént ám. orgonafa. Szokottabban 1. ORGONAFA. Hogy e szónak a síkságot
jelentő orgoványnyal fogalmi rokonsága nincsen, a
dolog természete mutatja, minek csak úgy volna jelentése, ha az orgonafa különösen vad állapotban az
orgoványokon tenyésznék. Minthogy pedig a törökben ezen fa az arab-persa nyelv után, mint ORGONAFA alatt olvasható, erghavan v. erghuvan, innen leghihetőbb, hogy ezen szót a török vagy persa nyelvből
vettük által; valamint ennek másik (nemi) neve lila
is persa eredetű.
ORGYILKOL, (or-gyilkol) ősz. áth. Lesből,
alattomosan vetett csel által, hátulról kerülve, orozva,
véletlenül meglepve gyilkol. Ki így öl meg valakit,
orgyilkos a neve.
ORGYILKOLÁS, (or-gyilkolás) ősz. fa. Alattomosan, lesből, orozva elkövetett gyilkolás.
ORGYILKOS, (or-gyilkos) ősz. fa. Személy, ki
lesből, alattomosan, orozva, védetlenül gyilkol meg
valakit, és pedig szoros ért. gyilokkal, tőrrel, vagy
más ilynemü fegyverrel.
ORGYILKOS8ÁG, (or-gyilkosság) ősz. fa. Szoros ért. embergyilkolás, melyet valaki orozva, csel-
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vetve, alattomosan gyilokkal, tőrrel, s ilynemü eszközzel hajt végre.
ORGYILKOSUL, (or-gyilkosnl) ősz. ih. Orgyilkos módjára, azaz: lesből, alattomosan, cselvetve,
orozva. Orgyilkosul megtámadni, megszűrni, megölni
valakit.
ORGYÜLEVÉSZ, (or-gyülevész) ősz. fa. Orvokból, tolvajokból, zsebmetszőkből álló csőcseléknép.
ORHAL, (or-hal) ősz. fa. Általán azon ragadozó
halak neme, melyek más halakkal vagy nagyobb állatokkal táplálkoznak, milyenek pl. a harcsa, csuka,
czápa.
ŐRHELY, 1. ORFÉSZEK.
ORHIDEG, (or-hideg) ősz. fa. Láz, mely nem
erősebb rohamok által, hanem lassan-lassan emészti
az egészséget, és életet; máskép: orláz, lolvajláz,
tolvajhideg.
ORJ, (or-j) fa. tt. orj-at, harm. szr. —a. A disznónak hátgerincze, melyet a nyaktól farig kivágni,
és fölffistöini szoktak. PörkSU káposzta, fanos répa,
disenóorjával. „Paréj orjjal" (parey orial. Levél a
XVI. századból. Szalay Ág. 400 m. 1.). E szónak
gyöke a magasságot jelentő őr, minthogy az orj a
disznónak hátrészét képezi, a j pedig vagy ntóhang,
mint a szeder j, eperj szókban, vagy eredetileg oro,
orv volt, s a v átalakult j-re, mint a diu div, hitt hiv
szókból lett díj, hij. Gyökre és alapfogalomra megegyeznek vele az előtétes mór morj, v. mar marj, t
i. a ló két első lába fölött emelkedő legmagasabb
része, és a tárj, a szarvasmarhának ugyanazon tája.
Ugyan így egyeznek meg a magasság fogalmában a
mart, part és tara (meredek, kapaszkodó hely).
ORJÁS, (or-j-as) mn. tt. orjat-t, v. —át, tb.
—ok. Ami disznóorjával van készítve. Orjas káposzta,
édes répa.
ORJEGY, (or-jegy) ősz. fa. Eléfordul többször
a Bécsi codezben Judit könyvében, s a görög-latin ,conopeum' fordítására használtatik, mely Páriz Pápai
szerént ám. szúnyogháló, sátor és ágy eleibe függesztett superlát. Káldi-Tárkányi Szentírásában : szőnyeg. Faber Thesaurusában: „Velum sen papilio lineus vei bombycinus quo Aegyptü utuntur ad arcendos culices, quos Graeci xmvmnag vocant. . . . Ein
Umhang." Kárpit, függöny. Az őr szó itt mintegy
födözést, illetőleg födözöt, a Jegy' pedig szövetfélét
jelent.
ORKADELPIN, (orka-delfin) ősz. fa. Tompa,
zömökfejü delfinfaj az éjszaki tengerben. (Oelphinus
orca. L.). .
ORKÁN, fa. tt. orkán-t, tb. — ok, harm. szr.
—ja. A forgószélnek, s viharnak, kivált a tengerinek
legdnhösebb, legerősebb neme. Olaszul: oretmo. Adelung szerént e nevet a hajósok hozták Amerikából.
Egyébiránt mint hangutánzó, egyszersmind kerek forgásra vonatkozó őr gyöke, valamint több más nyelvekben, úgy a mienkben is megvan,/«rje<«0,/&r</ef«j,
forgatag szókban.
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ORMÁNYSUDÁRVITORLA, (ormány-sudár-vitorla) ősz. fn. Az ormánysudárra feszített vitorla.
(Klüver. Kenessey A.).
ORMÓ, (or-m-ó) fn. t. ormó-t. Valaminek kiálló,
kidudorodó teteje. Hegynek, hátnak ormója. Kápotstafejnek ormója, közép kiálló része. Bodrogközben
Mindszenti szerént a hidas vagy zselyép (zsilip ?) oldala, mely azoknak is fölfelé álló részét teszi. Gyöke
a magasat jelentő őr, törzsöké orm v. orom; s képzésére nézve mint a kostmó, Icajmó, gajmó, sutmó szók.
Kettős alakja van, ú. m. ormó és orom. L. OROM.
ORMÓCSERÉP, (ormó-cserép) ősz. fn. Lásd
OROMCSERÉP.
ORMÓCSÚCS, (ormó-csúes) ősz. fn. L. OROMCSÚCS.
ORMÓGOMB, (ormó-gomb) ősz. fn. L. OROMGOMB.
ORMÓLAF, (ormó-lap) ősz. fn. Az ormóoak
felső lapos része.
ORMÓPÁRTÁZAT, (ormó-pártázat) ősz. fn.
Pártázat valamely építménynek az ormóján.
ORMOS, (1), (or-om-os) mn. ti. ormot-t, v. —át,
tb. —ok. Aminek kiálló, földomborodó, fölhegyesedő
csúcsa, tetó'je van, ellentéte : lapos,alacton. Ormot koporsó, ormot fóddií láda. V. ö. OROM- A növénytanban, midőn a növény szervén kiálló él van, pl. a
polyvaesukk pelyváján.
ORMOS, (2), (mint fólebb) fn. tt. ormoe-t, tb.
—ok. A malom kőpadjának eleje, melyen a lisitelölyuk van átvésve.
ORMOS, (3), puszta Borsod m.; helyr. Ormorra
—ön, —ról,
ORMÓS, (or-m-ó-os) 1. ORMOS (1).
ORMOSÁN, (or-om-os-an) ih. Ormos alakban,
— ön, —ról.
magasabbra emelkedve, tetősen, csúcsosan. Ormoson
ORMÁNGALLÉR, (ormán- v. ormány-gallér) szántott föld, melynek barázdái közepeit felmagaősz. fn. L. ORMÁNY alatt.
sodnak.
ORMÁNY, (1), (or-mány) fn. tt. ormdny-t, tb.
ORMÓSÁN, (or-m-ó-s-an) 1. ORMOSÁN.
— ok, hann. szr. —a Az elefántnak csőalakulag kiORMOS- v. ORMÓSCSIGA, (ormos- v. ormósnyúló, s ide-oda hajtható orra, melylyel mintegy kéz csiga) 1. BIBORCSIGA.
gyanánt él. Használják általában a német ,Rüssel'
ORMOZ, (or-om-oz) áth. m. ormoz-tam, —tál,
kifejezésére, a mennyiben némely állatoknak meg- —ott, pár. —z. Orommal ellát, tetőz valamit. Kasait,
hosszabbított s orr módjára hegyeeedő szája arra szol- baglyát, osztagot, sirgSdrSt ormozni. Hátat, tornyot
gál, hogy az ételnemfit magukhoz vegyék, pl. ditsnó ormozni. Országutat, szántóföldet ormozni, domboruan
ármánya. Hajósok nyelvén hajóormdny ám. orradzó ár- feltölteni, illetőleg felszántani. Káposztát ormozst.
bocz; 1. ezeket. Calepinns magyarázója szerént ormány- ám. felső leveleit leszedni.
gallér hajdan nyakkötó't jelentett, melyet különösen
ORMOZ, (or-m ó-oz) áth. m. ormót-tam, —tál,
hideg ellen használtak. Szabó Dávidnál ormánygal- —ott. 1} L. ORMOZ. 2) A székelyeknél Ferencsi
lér a mente vagy dolmány galléra.
János szerént a káposztalevélről (talán: káposztáról)
ORMÁNY, (2), puszta Hont m ; helyr. Ormány- a vastag ormot lehántani.
ba, —bán, —ból.
ORMOZÁS, (or-om-oz-ás) fn. tt. ormoiát-t, tb.
ORMÁNY, (3), erdélyi falu B. Szolnok m.; —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
helyr. Ormány-ba, —bán, —ból.
orommal ellátnak, csűcsosra, hegyesre csinálnak. V.
ORMÁNYSUDÁR, (ormány-sudár) ősz. fn. A ö. ORMOZ.
bajóormányt (oldó fenyöszál, mely ép azon szolgála
ORMOZÁS, (or-m-ó-oz-ás) fű. tt ormózás-t, tb.
töt teszi, mint az árboczágak valamelyike. (Klüver- — ok. 1) L. ORMOZÁS. 2) A káposztáról a vastag
baum. Keuesaey A.).
ormok lehántása.

ORKERESKÉDÉS, (or-kereskédés) ősz. fn.
Kereskedés neme holmi tiltott árakkal, melyeket bizonyos helyekbe, országokba bevinni nem szabad,
árukkal való csempészkedés; vagy, szabadalom nélkül, slattomban űzött kereskedés.
ORKERESKÉDÖ, (or-kereskédö) ősz. fn. Ki
tiltott árakkal kereskedést űz; vagy ki kereskedik,
a nélkül, hogy az illető hatóságtól szababalma
volna rá.
ORKÖRÖM, (or-köröm) ősz. fa. Ormadár körme. (Griffe).
ORKULCS, (or-kulcs) ősz. fn. Álkulcs, utánzott kulcs, melylyel az orvok az ajtókat felnyitják,
tolvajkulcs.
ORKUTA, falu Sáros m.; helyr. Orkutá-ra,
—n, —ról,
ORLAK, (or-lak) ősz. fn. Tanya, barlang, rejtek, általán hely, hol orvok laknak, tartózkodnak.
ORLÁT, erdélyi falu Szeben sz.; helyr. Orlátra, —ön, —ról.
ORLÁZ, (or-láz) ősz. fn. L. ORHIDEG.
ORLÁZAS, (or-láz-as) ősz. mn. Orlázban szenvedő. Orlázzal járó. Óriását beteg. Orlázas betegtég.
ORLÓ, falu Sáros m.; helyr. Orló-ra, —n,
—ról.
ORLÓCZ, puszta Uug m.; helyr. Orlócz-ra,
—ön, —ról.
ORMADÁR, (or-madár) ősz. fn. Általán minden ragadozó madár, mely más madarakat, és állatokat fojtogat, s azok vérével, busával él, milyenek a
sasok, ölvek, karvalyok, stb.
ORMÁND-BÜK, falu Szála m.; helyr. — BOcre, —ön, — ról.
ORMÁNDLAK, falu Szála m.; helyr. —laJc-ra,
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ORMOZAT, (or-om-oz-at) fa. tt. ormozoí-oí, harm.
szr. —a. Magaslat, tetőzet, csúcsozat, mely az ormot képezi, különösen azon mükészület, melyből valaminek orma áll. Toronynak köböl, fából, bádogból
csinált ormotata.
ORMOZAT, (or-m-ó-oz-at) 1. ORMOZAT.
ORMOZATOS, (or-m-oz-at-os) mn. tt ormosatot-t, v. — át, tb. — ok. Ormozattal ellátott, vagy minek
több orma van. Ormoeatos királyi palota. Ormozatos
határszél.
ORMOZATOS, (or-m-6-oz-at-oe) 1. ORMOZATOS.
ORMOZÓGYALÚ, (ormozó-gyalú) ősz. fa.
Gyald, melylyel a fát ormosra gyalulják, máskép:
gerinczgyalú, mivel mintegy gerinczet képéének vele.
ORMOZOTT, (or-om-oz-ott) mn. tt ormozott-at.
Amit orommal vagy ormokkal elláttak, föltetőztek.
Ormosott «tr.
ORMOZOTT, (or-m-ó-oz-ott) 1. ORMOZOTT.
ORNY, (or-ny) fa. tt. orny-ot. A Tájszótárban
eléfordnl Matics Imre után a latin .rostrom' kifejezésére, midőn t. i. ez különösen a madár orrát (csőrét)
jelenti. Hegyet, vékony, széles, egyenes, görbe ornyv,
madarak.
ORÓCZ, falu Zólyom m.; helyr. Oróez-ra,
—ön, —ról.
OROKLÁN, falu Szála m.; helyr. Orolclán-ba,
—bán, —bál.
OROM, (or-om) fa. tt orm-ot, személyragozva:
orm-om, orm-od, orm-a, v. oromja. Általán valamely
magasió testnek legfelső, különösen feldudorodó,
csúcsosodó része, teteje. Hegynek, toronynak, hátnak,
templomnak orma. Kazal, baglya, osztag orma. Garmada, sírdomb orma. Fák ormai. Falak, sánozok,
bástyák orma. Szántóföld orma, magasra barázdolt
középvonala. Töltött út orma.
„Megtelepíti hadát, éa sátort üttet az ormon."
Vörösmarty.
„És könnyű .süveg álla fején, s toll reszkete ormán."
Ugyan az.
Máskép, nevezetesen az erdélyieknél: orma. E szónak gyöke őr, mely nem csak a magyar, hanem más,
különösen az árja nyelvekben magasat jelent, pl. a
görög ÓQOf, szláv hói; hőre szókban; sőt az altaji
között különösen a mongolban is, hol orvi szintén
ám. orom, tető, és a törökben ur ám. kiálló, kinyúló
valami (Vámbéry) ; továbbá borún ám. orr, és hegyfok. Képzésre olyan, mint: korom, körűm, üröm, verem, járom, alom, halom, tárom a több mások.
OROMCSERÉP, (orom-cserép) ősz. fa. Téglaféle, homoruan alakított födélcserép, mely a tetők
ormaira szokott tétetni.
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OROMCSÚCS, (orom-csúcs) ősz. fa. Az oromnak csúcsba menő vége.
OROMGOMB, (oronf-gomb) ősz. fa. Általán,
gomb valamely épület ormán. Oromgomb a tornyon,
a háztetőn.
OROMLAP, (orom-lap) 1. ORMÓLAP.
OROMSZEG, (orom-szeg) ősz. fa. Szegek, melyekkel az épület ormát leszorítják.
OROMVÉG, (orom-vég) 1. OROMCSÚCS.
OROMVITORLA, (orom-vitorla) ősz. fa. Vitorla a hajóárbocz ormán; továbbá vitorlaféle lemez
az épület tetőjén, mely forgékony lévén a szemek
járását -mutatja.
OROND , puszta Fehér m.; helyr. Orond-rai
—ön, —ról.
ORONDI, (or-ond i) fa. tt orondi-t, tb. —*»
\.-ak. 1) Brasiliai madárfaj a keselyük nemébőb
melynek fejét és nyakát igen kevés toll födi. (Vnltor
Brasiliensis. Klein). 2) L. ORRONDI.
ORONT, (or-on-t, v. orr-on-t) átb. m. oront-ott>
pár. —t, htn. — ni, v. —ani. Valamit szaglászva
megérez. A vüsla vadat oront, mert nyugtalankodik.
Gyöke a szaglás érzékét jelentő őr, v. orr, s képzésre
hasonló a tapint, tekint, pillant, ieetínt igékhez, melyek szintén érzéki tapasztalatokra vonatkoznak.
ŐRÖS, falu Szabolcs m.; helyr. Oromra, —ön,
—ról.
OROSHÁZA, falu Békés m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.
OROSI, puszta Bihar m.; helyr. Orosi-ba,
—bán, —ból.
OROSZ, (1), fa. és mn. tt. orow-í, tb. —ok. 1)
Széles államtani ért az Oroszbirodalom polgára, lakosa. 2) Szorosb ért. szláv eredetű és nyelvű népfaj, mely Európának leginkább keletéjszaki részén
lakik; népiesen: muszka, az Oroszbirodalom Moszkan
nevű hajdani fővárosától. Ide tartoznak azon oroszok
Lengyelhonban, Magyarországban stb. kik népies
nyelven : ruthenok, nuaemok, rusznyákok. Már őseinkkel sok orosz költözött hazánkba, kik véghelyekre
örökül, vagy némely szolgálatokra alkalmaztattak,
honnan Molnár A. szerént az orosz jelentett porossiót
(oroszló?), kapunállót is (sateües, janitor), s több helység mindkét magyar hazában neveztetett rolók, különösen a nyugoti határőrök főhelye Oroszvár. —
Mint melléknév jelent orosz eredetűt, oroszhoz tartozót, arra vonatkozót stb. Orost katona, pap. Orost
termények, áruk. Orosz korbáet, kancsuka. Orost hitil.
Hazánkban vannak tiszta magyar ajknak is, kiket
oroszoknak hívnak, mert az orosz hitvallást követik.
„Tiszán túl, orosz pap is
1
Prédikál csak magyarul.'
(Népd.).

OROMCSERÉPMINTA , (orom-cserép-minta) Törökül: orusz v. rust, németül: Eutte, Retttte; rutősz. fa. Téglavetők mintája, melylyel az agyagból sisch ; francziául: ruste stb. Az ,orosz' (rusz) név,
oromcserépnek való vályogot alakítanak.
mint mondják, a finnektől vette volna eredetét, a fin-
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nek Svédország lakóéit rtwcnfc-nak, és a svéd tengerpartot, honnan a waragiek, (kik a mostani Oroszbirodalom alapját megvetették) állításuk szerént jöttek,
Roslagen-neí nevezvén. (Galletti J. G. A. Egyetemi
világrajza. Átdolgozta Dr. Fáik Miksa).
OROSZ, (2), puszta Pest m.; helyr. Oroszon,
—rá, —ról.
OROSZ, (3), több helység jelzője.
OROSZBIRODALOM, (orosz-birodalom) ősz.
fh. A Péterváratt székelő orosz czár birodalma, mely
Európának éjszakkeleti oldalán és Ázsiának éjszaki
részén terjed el.

OROSZTONY, falu Szála m.; helyr. Orosstonyoo, —fan, —6*7.
OROSZUL, (orosz-ul) ih. Oroszok nyelvén.
Oromul tanulni, érteni, bemélni, írni.
OROSZVÁR, (orosz-vár) ősz. fn. Mezőváros
Mosony m.; nevét azon oroszoktól vette, kik a IXdik század végén őseinkkel ide költöztek, s az ország
nyugoti határain végőrökül telepedtek le; helyr.
Orottvár-ra, —ön, v. —ott, —rél.
OROSZVÉG, faluBeregm.; helyr. Oroszvég-re,
—én, —röl.
OROSZVIRÁG, (orosz-virág) ősz. fn. A büdöskék neméhez tartozó növényfaj ; szára terepély ; levelei szárnyasak; levélkéi láncsásak, szemszőrös fürészesek; kocsányai egyvirágnk, felül kevéssé botulók; csészéi simák; virága sárga, néha pirosló; máskép szintén köznépies nyelven: kis oláhmrág; növénytani néven Diószegi szerént: kis bOdStke. (Tagetes patula).
OROT, (or-ot) áth. m. orot-tam, —tál, —ott,
pár. oross. Valamely fanemii növényt gyökeréről,
vagy gyökerestül kivág, kimetsz, kiás. A székelyeknél divatozó tájszó, mely egy az őrt, irt hasonló értelmű igékkel, s legközelebbi rokona a nyíltabb ajakkal ejtett arat, előtéttel: gyárat, tarol, tarol. V. ő.
ŐR, elvont gyök.
OROTÁS, (or-ot-as) fn. tt orotat-t, tb. —ok.
A székelyeknél ám. az általánosabb irtás. V. ö.
OROTVÁNY.
OROTVA, erdélyi puszta Gyergyó sz.; helyr.
Orotvá-ra, —n, —ro7.
OROTVÁNY, (or-ot-vány) fn. tt. orotvány-t, tb.
—ok, hann. szr.—a. Székely tájszólás szerént ám.
irtovány, irtás, vagyis oly hely, melyen az erdőt, a
fákat gyökerestül kivágták s kiásták, habár fel sem
szántották, pl. ily kaszáló, legelő. Az általános nyelven : irtovány. V. ö. OROT, IRT.
OROVNICZA, falu Bars m.; helyr. Orovnictára, —n, —ról.
OROZ, (or-oz) áth. m. orot-tam, —tál, —ott,
pár. —t. Másnak vagyonát alattomban elviszi, s magáénak tulajdonítja, máskép: lop. Az Istennek hetedik parancsolata így szól: ne oross. Minthogy a lopás alattomban, leselkedve történik : innen, valakit
orozva megtámadni, megölni ám. lesből ; valahová beoroszkodni, ám. belopódzni, alattomban becsuszszanni;
kiorotkodni a házból, alattomban kiszökni. A Mnnch.
codexben változva: oroz és woz. A Góry-codex 7. 1.
olvassuk : „Gonoszbak az rágalmazók az orvoknál,
és tolvajoknál, kik emböröknek jószágokat efarotzáJc."
V. ö. ŐR, fn.
OROZÁS, (or-oz-ás) fn. tt. orotás-t, tb. —öt,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki más jószágát alattomosan eltulajdonítja magának, lopás.
OROZAT, (or-oz-at) fn. tt. orozal-ot, harm. szr.
— a. Végrehajtott orozás, továbbá: maga az elonsott
vagyon.
OROZBAN, (or-oz-ban) 1. OROZVA.
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OROSZFÁJA, erdélyi falu Kolos m.; belyr.
Oroszfájá-ra, —n, —ról,
OROSZFALU, faluk Szatmár m. és Erdélyben
Kezdi sz.; helyr. —falu-ba, —bán, —ból.
OROSZFÜRDÖ, (orosz-fürdő) ősz. fn. L. GŐZFÜRDŐ, 2).
OROSZHEGY, erdélyi falu
helyr. Oroszhegy-re, —én, —röl.

Udvarhely sz.;

OROSZHON, (orosz-hon); OROSZHONI, (oroszhoni) 1. OROSZORSZÁG; OROSZORSZÁGI.
OROSZI, puszta Somogy m.; DIVÉNY—, falu
Nógrád, GYÖNGYÖS—, Heves, KIS—, Nógrád,
Bars, Torontál, NAGY—, Nógrád, NEMES—, Bars,
VÁMOS—, Szatmár m.; erdélyi falu Alsó-Fehér m.;
helyr. Orom-fa, —bon, —Ml.
OROSZ-IDECS, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Idecs-re, —én, —rSl.
OROSZIKRA, (orosz-ikra) ősz. fn. Idősb Mándy
Péter szerént ám. kaviár, melyet Heyse szótára tatár
szónak mond. Némely halak ikrája a Volgában és
Káspi tengerben.
OROSZLÁN, v. OROSZLÁNY, (l), származékaival és öszvetételeivel együtt 1. OROZLÁN és ezt
követő czikkekben.
OROSZLÁN, OROSZLÁNY, (2), falu Komárom
m.; helyr. Oroazldn-ba, —tan, —ból.
OROSZLÁNOS, OROSZLÁNYOS, falu Torontál m.; helyr. Oroszlánot-ra, —ön, —ról.
OROSZLÓ, fala Baranyám.; helyr. Oroetló-ra,
—n, —ról.
OROSZMEZŐ, erdélyi falu B. Szolnok m.;
helyr. —metö-re, —n, —rö7.
OROSZ-MOCSÁR, falu Ung m.; —Moesár-ra,
—ön, —ról.
OROSZORSZÁG, (orosz-ország) öfe. fn. Széles
ért l. OROSZBIRODALOM. Szűkebb ért. az oroszok
régibb hazája, melynek fővárosa: Moszkau.
OROSZORSZÁGI, (orosz-országi) ősz. mn.
Oroszországból való, ott termett, készült, azt illető,
arra vonatkozó. Oroszorsiági termények, áruk.
OROSZOS, (orosz-os) mn. tt. orostot-t, v. —át,
tb. —ok. Az oroszhoz hasonló. Oroszos vitelét. Oroszos bánásmód.
OROSZTELEK, puszta Bihar m.; helyr. —telek-re, —én, —röl.
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OROZKODÁS, (or-oz-kod-ás) fű. tt. orotkodát-t,
tb. —ok. Valahová lopva, alattomban menés. V. 5.
OROZKODIK.
OROZKODIK, (or-oz-kod-ik) k. m. oroztcodtam, —tál, —ott. Alattomban, megsunyva, titkon,
lopva megy valahová. El-, be-, kiorotkodni.
OROZLÁN, OROZLANY, (or-oz-la-an) fn. tt
orotlán-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A macskák neméhez tartozó, meleg égöv alatt otthonos, de köz isméretü ragadozó vadállat, melynek színe sötétes sárga, feje zömök, lábai vastagok, izmosak, és rövidek,
karmai nagyok, farka hosszú, s vége bojtos szőrrel
benőtt; hímje serényes. (Leó. L.). Kitűnő ereje, bátorsága, ordító hangja, villogó nagy szemei, komoly
tekintete, s általán rettegést gerjesztő külseje miatt
már a régiek állatkirálynak nevezték. E tulajdonságoktól többféle hasonlatokat kölcsönzött a költői beszéd. Erőé, bátor, rettenthetetlen, méltóságot orozlán.
Ordti, dálfúl, mint a k&ykevetttett orotlán. Ne bántad
tű alvó orotlánt. Döglött orotlánt a nyulak is kinevetik. (Km.). Orotlánt ijentgett* árnyékkal. (Km.).
Közönségesen orowtán-nak ejtik és írják.
„Mint fene kölykes oroszlánok barlangja dühödten
Zúg az egész tábor."
Vörösmarty.
Az égtanban azon csillagzat neve, mely a barkörön,
a rák és szűz jegyei között látszik.
Mi e szónak eredeti jelentését illeti, legvalószínűbb, hogy nevét ezen állatnak ragadozó (orzó)
tulajdonságától vette, ámbár azt is lehetne gyanítani,
hogy az ordít igével áll fogalmi viszonyban. A hellén
/U'oiv, mely más árja nyelvekbe is átment, és a >Uía
zsákmány, préda, továbbá: a tojffTi}?, rabló között
elég világos műid a gyökhangi, mind a fogalmi rokonság ; a szaszkritban Itmat, Urnákat* szintén ragadozó állatot jelent, s ugyan ilyesmit sejtünk a magyar orotlán és őrön között, mi szerént orozlán annyi
volna, mint orotló, részesülő az elavult orosol (ragadoz) tössöktől. Az ó 9 képzőü részesülők t i. különböző fokozatokon a e, an én, án én, ány ény aiakuakká fejlődnek ki nyelvünkben, pl. vitló vitla, bogló
bogla, tokié tokla, kajló kajla, bongyoló bongyola,
pongyola, ctorottló ctorostla, ssogetö tzögk, dödölo
dodole, elS eleve, elS eleve; n utóhangzattal: eleve
eleven, mereve mereven, merevén, tejS teje tején (tehén)
foetlo fottlán ; lágyított ny hanggal: merevén merevény, halává halva halavány halvány, bojtorló bojtorlány, melyből lett bojtorvány, bojtorjány, mert bojtorkodik, azaz: kötelődzik, akgatódzik; fonlo fottla,
fomlán fottlány stb. Ezen hasonlatok szerént, melyek
számát szaporítani lehet, az orozol (ragadoz) törzsből lett: orosló, orotla, orozlán, s könnyebb hangoztatás végett a t rokon M-re változva : oroszlán. Epén
így fejlődött ki a pereidén, (verticillum), melynek
gyöke azon per, honnan pereg, perget, perdül, pérdít származnak, ugyan ebből folyt ki a pe'r-ét-él, pérétUS, peredé, prrézlen, pf'reszltn, peremién. V. ö. PE-
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RESZLEN. A persa, mongol és török nyelvben:
arstlán, a mandsuban: arttalam. Héberül 'H& (ári).
Egy 1558-diki levélben (Szalay Ág. 400 m.
1.) többször eléjön Orotlán bégh, s egyszer Araelán
bégh is. Továbbá : egy 1548-diki levélben (ugyanott)
Orozlán basa; egy 1555-ikiben pedig Orodyán bég.
Egyébiránt a régiek mind az íz-et, mind a e-t többnyire csak c-vel írták. A köznép, midőn szebben akar
szólani, így ejti, oroszleány, mintha oly véleményben
volna, hogy öszvetett szó az orosz és leány részekből.
Megvan t. i. népünkben azon okszerű tulajdonság,
hogy értelmesen akar beszélni, honnan nem egyszer
az történik rajta, hogy midőn a szónak eredeti jelentését nem tudja, helyette olyat használ, melynek
valamely értelme van, pl. midőn a hagymát betegséget
hagymát-nak nevezi, mert a "hagymát jól ismeri, s e
helyett budi boszorkány, így szól: böjti boszorkány, stb.
OROZLÁNBARLANG, (orozlán-barlang) ősz.
fn. Földben vagy kősziklában létező üreg, melyben
az orozlán szokott tartózkodni.
OROZLÁNBÖR, (orozlán-bőr) ősz fn. Az orozlán nevű állat bőre. Átv. ért. Aesóp meséjére czélozva,
mely szerént a szamár orozlánbőrbe öltözött, jelent
vitézségre, bátorságra mutató külső jeleket, melyekkel a gyávaság felékesíti magát. Szélesb ért álarcz.
Orozlánbor alól küálstanak a nagy fülek.
OROZLÁNBŐRÖS, (orozlán-bőrös) ősz. mn.
Orozlánbőrbe öltözött. Kaczagányul orozlánbőrt
viselő. Orozlánböros vitetek.
OROZLÁNCSA, (or-oz-lán-csa) fn. tt. orozláncsá-t. Kis orozlán, orozlán kölyök. Eléjön a Bécsi
codexben Naum prófétában: És te orozláncsaidat tűz
eszi meg." Tarkanyinál: „És a te oroszlánkölykeidet a szablya emészsze meg."
OROZLÁNEB, (orozlán-eb) ősz. fn. Ölebecske,
melynek -nyakát, lábait és farka hegyét bozontos
szőr födi, mi szerént némileg az orozlánhoz hasonló.
OROZLÁNFEJ, (orozlán-fej) ősz. fn. Az orozlánnak gömbölyű macskafeje. A természetrajzban
bársonycsigafaj, melynek hosszú meggörbedt farka
van. (Murez pyrum. L.).
OROZLÁNFOG, (orozlan-fog) ősz. fn. 1) Az
orozlánnak éles, szakgató foga. 2) A pitypangok
neme alá tartozó növényfaj ; külső csészéje lefittyent;
levelei kaczúrosak, kopaszak; hasábjai láncsásak,
fogasak ; máskép köznéven : gyermeJclánctfU, bimbófü,
pompümpára; növénytani néven Diószeginél: pongyola pitypang. (Leóntódon taraxacnm). Gönczy Pál
magát a nemet (Leontodon) nevezi arszldnfog-nak ;
,pitypang* név alatt pedig nála a ,taraxacum', mint
szintén nemi név fordul elé, s pongyola pitypang ám.
taraxacum officináié.
OROZLÁNFÓKA, (orozlán-fóka) ősz. fn. A fókák neméből való állatfaj, mely alakjára az orozlánhoz némileg hasonló. Sörényes orozlánfóka, melynek
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hímje görényéé (Phoca jnbata). Sima, melynek teste
igen kövér. (Phoca leonina).
OROZLÁN1, (or-oz-lán-i) mn. tt. orozláni-t, tb.
—ok. Orozlané; orozlán t illető; orozlánnak való ;
orozlán tulajdonságú. Orotláni kalitka. Orotláni erő.
Orotláni bátorság.
OROZLÁNKŐ, falu Trencsin m.; helyr. OrozUaM-re, —n, —rSl.
OROZLÁNKÖLYÖK, (orozlán-kölyök) ősz. fa.
Az orozlánnak szülötte. Altalán a macska és kutya
nemhez tartozó állatok fiait kölyköknek nevezi a
magyar. A Bécsi codezben: orotláncsa.
OROZLÁNKÖRÖM, (oroilán-köröm) ősz. fa.
Az orozlánnak nagy, erős körmei, melyekkel a zsákmányt megragadja, és széttépi.
OROZLÁNLÁB, (orozlán-láb) ősz. fa. 1) Az
orozlánnak izmos, rövid lábai. 2) A természetrajzban
1. OROZLÁNTALPPÜ.
OROZLÁNMAJOM, (orozlán-majom) ősz. fii.
Hossznfarku, különben kis termetű majomfaj Amerikában, melynek feje, nyaka, és farka, mint az orozjáné, bozontos szőrű.
OROZLÁNREND, (orozlán-rend) ősz. fia. Lovagrend némely németországi fejedelemségekben, ú.
m. Bajorországban, Bádenben, Hessenben; továbbá:
Németalföldön.
OROZLÁNSZÁJ, (orozlán-száj) ősz. fa. Az
orozlánnak tertyedt, vigyorgó szája. Természetrajzi
értelemben növényfaj a pintyők neméből, másképen
szintén köznépi néven: orroifejü fű, ebfejüfÜ, borjúorrú fö, piros gerezdet; növénytani néven: aranyevö
pintyS. (Antírrhinom május).
OROZLÁNSZÍV, (orozlán-szív) ősz. fa. 1) Átv.
ért bátor, rettenthetlen sziv, illetőleg ember. 2) A
csillagászok nyelvén a barkörön levő orozlan nevű
csillagzatban a legnagyobbik csillag. (Cor leonis).
OROZLÁNTALLÉR, (orozlán-tallér) ősz. fn.
Hollandi ezüst pénz, melyre orozlan van verve, s
mely egy rénes tallért és három garast ér. Van tizenhét garast érő kis orozlántallér is. (Campe).
OROZLÁNTALP, (orozlán-talp) ősz. fn. 1) Tulajdon értelemben az orozlán lábának alsó, földet
érő, vagy földön nyugvó része. 2) L. OROZLÁNTALPPÜ.
OROZLÁNTALPPÜ, (orozlán-talp-ftt) ősz. fa.
Növényfaj a bokátok neméből; levelei veseformák,
karajosak, fürészfogúk; virágai sátorosok ; máskép
szinten köz nyelven: palástfii; növénytani néven
Diószegi szerént: karélyos bokái. (Alchemilla vulgáris. L.).
OROZLÁNVERÉM, (orozlán-verém) ősz. fa.
Verem, melyben orozlánokat fognak, vagy zárva tartanak, mint a farkasfogó neve ,farkasverem'. Danid
próféta ás orozlánveremben.
OROZVA, (or-oz-va) ih. Őr módjára, alattomban, titkon, lesből. Orozva megtámadni, megütni,
meggyilkolni valakit. Máskép : őr óiban.
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ORR, fn. tt. orr-t, v. — öt, tb. — ok, hartn. szr.
— a. l) Az ember és több állatok szája fölött kinyomuló része az arcznak, melyben a szaglás idegei
végződnek, miért az orr mint szagló érzék az ixlő
érzékkel szoros őszvefüggésben áll. Nagy, kicsi, vastag, vékony, lapot, hegyet, nyerget, pisze, tutyma, fitos
orr; gúnyosan: tulokorr, tokmányorr, uborkaorr;
eborr, mely mindenfelé szaglász, pl. nem érti eborrod
a jó szagát f az emberi orrt az állatokéhoz hasonlítva:
sasorr, véreseorr, majomorr, kosorr. Szólásmódok:
orrát fintorgatni. Feltartani át orrát, kevélyen tartani magát; orrát felütni valamiért, megharagudni,
dnrczáskodni. Nem kell mindent mát orrára kötni, v.
bigyeszteni. Tormát reszeltek, vagy borsot forték tat
orra alá. Orránál fogva vetetni valakit. Orránál tovább kell látni a* embernek. Eb is bánja az orrát. Orrára ütöttek neki. Orrából stól, orrán bestéi. Kifájja,
megWrti a* orrát. Mindenbe bele üti az orrát. Alig
ütötte ide az orrát, már is parancsolni akar. Törvénynek viasz szokott lenni a* orra. Orrán, száján bugyog
a vér. Jó orra van, a jószaglásu kutyáról mondják.
Orrán viszi, vagy orrozza a nyulat azon agár, mely
nem éri a nyulat, vagy nem fordít ugyan a nyúlon,
de mégis jó darabig csak egy lépés üres tért hagy
maga s a nyúl között, más agarat pedig addig elébe
nem ereszt, míg aztán végre nem vág a nyúlon; az
ilyen agarat máskép: fittkáló, tatrigáló agárnak nevezik. (Bérczy Károly). Általán az orr, valamint más
érzékek, és tagok, több képes kifejezésekre használtatik, melyeknek azonban jobbára csak népies, alsó
beszédnemben van helyök; ilyenek: OTTÓ* kapni.
Fogd orrodnál magadat, vagy fogd meg ám orrod.
Hosszú orral ment el. Orránál fogva hvrczolai valakit.
Jó orra van, azaz megérez valamely rejtettebb dolgot, mint a jó szaglásu eb. Nem a te orrodra való.
Orra előtt fekszik, és nem látja. Ö is orra után megy,
mint át Ökör. Mát orra elöl elkapartiani valamit. Orra előtt becsapták át ajtót. Nem lát tovább át orráttál
Orrod tőle foghajmát. Valamit valaki orrára bigyestteni. 2) Átv. ért. a madaraknak kinyúló szaraféle ajka, csőre, melyet omy-nak is mondanak. 3)
Hasonlatnál fogva mondják oly tárgyakról, illetőleg
testekről, melyek orr gyanánt előnyomulnak. Hegy
orra, azaz: felső vége, és hegy farka, alsó vége.
Hajó orra, valamivel magasabb eleje, és hajó fara,
hátulja. Szán orra és fara. Sriget orra és farka.
Csisma, czipö, papucs orra, melynek ellentétetik a
«arfca.
Az orr elemi tekintetben azon szók osztályába
tartozik, melyekben az őr ár ér ir úr gyök magasságot, kiállást, kidudorodást jelent, milyenek: orom,
orj, óriás, mór, morj stb. Kettőztetett r-vel nagyobb
szabatosság és különböztetés végett irjnk, épen úgy,
mint a forr igét, mely egy a fór gyökkel, melyből
forog, forgat, fordul, stb. származnak. A hellén (>iV,
vagy (S/s, és latin naris szókban is alaphang az r.
V. Ö. ŐR, gyök.
ORRABLÓ, (or-rabló) ősz. mn. és fa. Aki
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orozva, alattomban lopdzkodik valahová, hogy azután
ott rabolhasson.
ORRADZÓ, (orr-ad-z-ó) fn. tt. orradzó-t. 1) A
kantárnak vagy féknek azon szalaga, mely az orron
fékezik, máskép: orrfék. 2) A bocskor orrába húzott
•zij. 8) A szán orrát képző fa. 4) Hajósok nyelvén
folyami fahajókon az ezek elején és hátalján a bakok
(kötélbakok, oszlopok) között levő cmclkcdettcbb
hely; tengeri hajókon a hajó elején a fedélzet tetején levő épület, melyre hadi hajókon nehéz lövegeket is alkalmaznak. (Kenessey Albert). Másképen:
orrodzó, orrozó.
ORRADZÓÁRBOCZ, (orradzó-árbocz) ősz. fn.
A hajó orrán kiálló erős fa, melynek a hajó kezelését illetőleg ép azon szerep jut, mely az árbocztörzsé. (Bugspriet. Eenesscy A.).
ORRADZÓEVEZÖ, (orradzó-eveaö) ősz. fn. L.
ORRADZÓLAPÁT.
ORRADZÓFA, (orradzó-fa) ősz. fn. Az evezőnek meglehetős hosszú, mennyire lehet ruganyos fából
készült része, melynek egyik végén az evező lapát
van, s másik vége fogantéknl, és az egész, evezésközben mintegy emelcsőül szolgál, evezőrúdnak,
ezek nagyobb fajtája pedig, mely tölgyhajókon vízzel
aláereszkedéskor a hajó orrán és farán a korrnányevcző
szárát vagy rúdját képezi, orradzófának neveztetik.
(Kenessey A.).
ORRADZÓLÁB, (orradzó-láb) ősz. fn. Azon
állvány a hajó elején, melyet a felső dunai hajókon,
keresztbe állított rndakból és ezekre építve látunk.
(Vorderer Krockerechlag. Kenessey A.).

ORRCSIPTETÖ, (orr-csipteta) öez. fn. Kovácsok eszköze, melylyel a ló orrát öszvcszoritják, ha
patkólás alatt veszteg maradni nem akar.
ORRCSONT, (orr-csont) ősz. fn. Az orr tövét
alkotó csont, a homlokcsont alatt.
ORRCZIMPA, (orr-czimpa) ősz. fn. Azon porczogós test, mely az orrliknt bekeríti, illetőleg az
orrt képezi. Orrczimpújánál fogva hiízni valakit,
ORRDAGANAT, (orr-daganat) ősz. fn. Lobos
bántalom, midőn az orrczimpu mogdagad.
ORRDUGÚLÁS, v. —DUGULÁS, (orr-dugulás) ősz. fn. Állapot, midőn az orrnak szclclő likai
behegednek, mit az öszvcgyült, s mcgszivosodott
takonyenyek szokott okozni.
ORRFÉK, (orr-fék) ősz. fn. A kötőféknek
vagy kantárnak azon része, mely a fölszerelt állatnak, nevezetesen lónak, öszvérnek stb. orrán fekszik.
ORRFEKÉLY, (orr-fjkély) ősz. fn. Fckély az
orrban, mely, ha igen clmúrgcscdik, a czimpát clcszi.
ORRFINTORGATÁS, (orr-fintorgatás) ősz. fn.
A nemtetszésnek, fitymálásnak neme, melyet valaki
az által nyilvánít, hogy orra czimp&ját ide-oda
rángatja.
ORRFINTORITÁS, v. —FINTORÍTÁS, (orrfintorítás) ősz. fn. Nemtetszés nyilvánítására az orrczimpájának félreránditása.
ORRGOMBA, (orr-gomba) ősz. fn. Boborcsóféle kinövés, csomó az orron, melyről gúnyosan azt
szokták mondani, hogy megfiadzott.
ORRGYÜRÜ, (orr-gyürü) ősz. fn. Gyűrű, vagy
karika, melyet valamely állatnak, pl. medvének orrába húznak ; továbbá némely félvad népeknél a kilikasztott orrczimpában ékszerül viselt karika.
ORRHAL, (orr-hal) ősz. fn. Hegyes orra halfaj.
(Chaetodon rostratus. L.).
ORRHANG, (orr-hang) ősz. fn. Hang, melyeta
beszélő féligmcddig az orrán bocsát ki, pl. a dünuyögő Ám hm, hűm hűm indulatszóban. A mássalhangzók
közöl az m és n-ct, az önhangzók közöl pedig az (i-t
szokták leginkább orron által hangoztatni; ki általán
orron szokott beszélni, tutymúnak mondják. V. ö. M
és N betűket.
ORRHANGOZÁS, (orr-hangozás) ősz. fn. Orron
át ejtés.
ORRHÁT, (orr-hát) ősz. fű. Az orrnak többékevésbé emelkedett felső része. Az olyan orrot, melynek báta középtójon kitUuölcg fölemelkedik, nyerget
orr-nnk hívják.
ORRHÉGY, (orr-hegy) ősz. fn. Az orrezimpának legvége, csúcsa. Szomélyragozva: orrom hegye,
orrod hegye, orra hegye, stb. Légy ült át orra hegyére.
TiSrüld meg a* orrod hegyét.
ORRHEGYBÓKONY, (orrhegy-bókony) ö«z.
fn. Hajósok nyelvén azon orrbókonyok közöl való,
melyek két oldalt az öntökéhez csatlakoznak. (Kenessey A.).
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ORRADZÓLAPÁT, (orradzó-lapát) ősz. fn. A
fahajók elején használt nagy evező, melylyel a hajó
eleje tetszés szerént kormányoztathattk. Csak ereszkedéskor vagy vízzel aláhajózván használják. (Richtgeschirr. Kenessey A.).
ORRATLAN, (orr-atlan) mn. tt orratlan-t, tb.
—ok. Orr nélküli ember vagy más állat. Fene ette,
orratían arczu ember.
ORRATLANÍT, ORRATLAN1T, (orr-atlan-ít)
áth. m. orratlantí-ott, htn. —ni, v. ani, pár. —«.
Orrától megfoszt.
ORRBETÜ, (orr-betű) ősz. fn. Az orrhang bctfijegye. Ha maga az ,orrhang' helyett vétetik, 1. ORRHANG.
ORRBOGÁR, (orr-bogár) ősz. fn. L. ZSIZSIK.
ORRBÓKONY, (orr-bókony) ősz. fn. A hajó
orránál épen a horgonylánczlyukak alá cső bókonyok közöl való. (Bugstück, Bugholz. Kenessey A.).
ORRBÜZ, (orr-bűz) ősz. fn. A tisztátalan, vagy
rohadásnak induló orr bűze, nehéz szaga.
ORRCSEPEGÉS, (orr-csepegés) ősz. fn. Állapot, midőn valakinek az orrából cseppek hullnak.
ORRCSIGA, (orr-csiga) ősz. fn. Hegye<s orrú
csigafaj.
t KÁD. NAOV SEÓTJlB tV. KÖT.
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ORROTT, (orr-ott) ih. Orrával a földre boORRJÁRAT, (orr-járat) ősz. fn. Azon jiratok,
vagyis csatornák az orrban, melyek a nagy orrüreg- rulva. Orrott ételt. Képzője helyrag, mint a hanyatt
és oldalit v. oldalt szókban.
ből kifelé mennek. Féltő, ktí*ép, aha orrjárat.
ORROZ, (orr-oz) áth. m. orrot-tam, —tál, —ott,
ORRKENDÖ, (orr-kendő) ősz. fn. Kendő,
melybe az orrot fúni s vele az orrot lörleni szokták; j pár. —z. Átv. ért. valamit úgy készit el, úgy hegyeaít
meg, hogy orr gyanánt kiálljon. Orrotni a háttetőt
máskép: ttebbtli v. tsebktndö, ttebbe való.
hajót, ttánt, csizmát, bocikor t. Továbbá: orrával
ORRKÖZFAL, (orr-köz-fal) ősz. fn. Azon porcsaknem érint Orrozni a nyulat, 1. ORR alatt
czogólap, mely az orrüreget kétfelé választja.
ORROZÁS, (orr-oz-ás) fű. tt orrotá*-t,ti>. —ok.
ORRLEHELET, (orr-lehelet) öaz. fn. Lehelet, Cselekvés, midőn valamit orroznak.
mely különösen az orron jön ki, melynek, midőn
ORROZAT, (orr-oz-at) fn. tt. orrotal-ot, harm.
hanggal párosul, különféle nevei vannak: ttutt, tuty, szr. —a. Valamely miinek, épületnek orr gyanánt
muty, Korty, forty, ttorty. Némely népek bizonyos kinyomuló része. Hátnak, hajónak orrotata. Stánnak
hangokat orrlehelettel ejtenek, pl. a francziák sok- orrotata.
szor az n hangot, in, én, an szótagokban.
ORROZÓ, (orr-oz-ó) fn. tt. orrotó-t. l) L. ORORRLYUK, (orr-lyuk) ősz. fh. Az orrüregnek RADZÓ. 2) Agárról szólva 1. ORR alatt.
nyilasai; különösen az elültö orrlyukak, melyek kíORRÖBÖL, (orr-öböl) ősz. fn. L. ORRÜREG.
vülről láthatók, s a testek szagos párolgásait, bűzeit,
ORRPÉCZÉK, (orr-péczék) ősz. fn. Ütés, mevagy illatait a szagló idegekhez vezetik, ős a hátsó lyet valakinek orrára a hüvelykről elpattant mutató
orrlyukak, belülről az inycsontok szélén.
vagy középújjal adnak, máskép : frictka.
ORRMÁNY, 1. ORMÁNY.
ORRPORCZ, (orr-porcz) ősz. fn. Lásd ORBORRMENET, (orr-menet) ősz. fn. L. ORRJÁ- CZIMPA.
RAT.
ORRPUSZTULÁS, (orr-pusztulás) ősz. fn. L.
ORRNY, (orr-ony) fn. L. ORNY.
ORRVÉSZ.
ORROCS, (orr-öcs) fn. tt orroc»-ot. L. ORNY.
ORRREKEDÉS, (orr-rekedés) ősz. fh. L. ORRORRODZÓ ; ORRODZÓFA ; ORRODZÓEVE- DUGULÁS.
ZÖ ; ORRODZÓLÁB, stb. Lásd ORRADZÓ ; ORORRSZÁRNY, (orr-szárny) ősz. fn. Az orrcxiinRADZÓFA stb.
pának egyik-egyik oldala. Jobb orrttárny, bal orrORROK, (orr-ók) mn. tt. orrók-ot. Kinek ttárny.
aránylag nagy orra van ; gúnyosabban : tiÜDkorru, tokORRSZARVÚ, (orr-szarvú) ősz. fh. A legnamányorru, uborkaomt. Alakjára olyan, mint pofok, gyobb szárazföldi állatok egyike Ázsiában, és Afristemök, pirók, ajók, monyok, mind nagyító értelműek. kában, melynek orrából szaru nő ki; testalkotitt
ORRÓL, (orr-ol) áth. tn. orrol-t. 1) Valamit idomtalan; lábai aránylag rövidek ; bőre vastag, zsuszagol, orrával megérez. A vittla megorrolja a vadat. gorodott, s kedves lakhelye raocsáros vidék. Az ázsiai
2) Átv. valamiért, minthogy nein tetszik neki, orrát orrszarvunak egy szarva van, mintegy másfél, vagy
fintorgatja, vagy népiesen szólva: felüti az orrát. két lábnyi hosszú, az afrikainak kettő. (Rhinoceros).
Szabó Dávidnál ám. boszankodik: „Nagyon orrolta
ORRSZARVUCSEREBÜLY, (orr-szarvu-cserebátrahagy atását." Kriza J. szerént a székelyeknél büly) ősz. fn. Azon cserebülyök neme, melyeknek
fején szaruforma hegyes kinövés van. Európai, mely
azt is teszi: boszdt forral.
ORROLÁS, (orr-ol-ás) fn. tt orrolá»-t, tb. — ok. barna, mintegy másfél hüvelyknyi termetű, a szarva
Cselekvés, midőn valaki vagy valami valamit orról. egészen elül van. (Scarabaeus nasicornis. L.). KeletORRONDI, (orr-on-di) mn. tt. orrondi-t, tb. indiai, mely még egyszer akkora, mint amaz, éa fe— ói. Igen nagy orra. Ily forma alakulást! az eb- kete. (Scarabaeus rhinoceros. L.). V. ö. SZARVAShendi, és az igékből származott kortyandi, pökhendi, BOGÁR.
ORRSZARVUMADÁR, (orr-szarvn-madár) MZ.
ctalavandi, mindannyian nagyító gúnynevek.
ORRONGAT, (orr-on-og-at) önh. m. orrongat- fn. Indiai madárfaj, melynek homlokán levő ssarn
tam, —tál-, —ott. Kriza J. szerént a székelyeknél forma kinövése fölfelé görbéd; patkányokkal, egerekkel stb. él, s a vadászok által elejtett vadak béléit
ám. haragot matat.
ORRONT, (orr-on:t) 1. ORONT.
mohón megeszi, miért a vadászokat szokta kísérni, s
ORRONY, (orr-ony) fn. tt. nrrony-t, tb. —öt. vadászmadárnak is nevezik a természetrajzolók. (BuL. ORNY.
ceros rhinoceros. L.).
ORROS, (orr-os) mn. tt orro»-t, v. — át, tb.
ORRSZÍJ, (orr-szij) ősz. fn. A kantárnak azon
—ok. 1) Tulajdon értelmű orral ellátott, különösen szija, mely a fölszerelt állat orrát fékezi meg, másnagy orrú. 2) Átv. minek orrforinára kinyomuló, ki- kép : orrodtó.
begyesedő része van. Orros kanta,.
ORRSZŐR, (orr-szőr) ősz. fh. Az orrlyuknak
ORROSAN, (orr-os-an) ih. Orral ellátva, orrfor- előnyH&sán nőni szokott szőr.
mára kihegyesedve.
ORRTÖ, (orr-tő) ősz. fn. Az orrnak legfelső
része, hol az a szemgödrök közöl kinyomúl.
ORROSFEJU FŰ, 1. OKOZLÁNSZÁJ.
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ORRTŐKE, (orr-tőke) ősz. fn. Hajósok nyelvén
a hajó orrában levő erős vázfa (Gerippe); tőshajóknál a tőgerenda elővégét folytató erős fadarab.
(Kreuzelstock, Steven, Vorsteven, Kropf. Kenessey
Albert).
ORRÜREG, (orr-Üreg) ősz. fn. Az orrnak belső
öble, melyet az úgynevezett orrfal, vagy orrsövény
kétfelé választ.
ORRVÉRP OLYAS, (orr-vér-folyás) ősz. fn. A
vérnek az orrból, vagy orron kiőmlése.
ORRVÉSZ, (orr-vész) ősz. fn. Nyavalya, rákfene, mely az orr czimpáját eleszi. (Ozoena).

ORSÓCSONT, (orsó-csont) ősz. fn. L. KARKÜLLŐ, 2).
ORSÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Orsócz-ra, —ön,
—ról.
ORSÓD AD, (or-os- ó-dad) mn. tt. orsódad-ot.
Aminek orsóhoz hasonló alakja van. Orsódad csiga.
ORSÓFÉRÉG, (orsó-féreg) ősz. fn. Azon onódad fark 11 férgek neme, melyek rendesen az emberek,
s más állatok beleiben laknak. (Ascaris. L.).
ORSÓHAL, (orsó-hal) ősz. fn. Ángolnafonna
folyóvízi bal, melynek szálkái, halpénzei, és szárnyai
nincsenek ; nyakán egy vonalban hét nyílás látszik,
melyeken lélekzik. (Petromyron. L.).
ORSÓIZOM, (orsó-izom) ősz. fn. Azon izmok,
melyek az orsócsont, vagyis karküllő mentében feküsznek és a kar hagyintását elősegítik.
ORSÓKARIKA, (orsó-karika) ősz. fn. Karika
az orsók végein, pl. a gyalog rokkan a fonók orsójának pereszlene; a malomorsóban azon fogas karika,
mely forgása által az orsót bájtja, stb.
ORSOLYA, női kn. Unnia. Eredetét vette a
latin jUrsus'-tól, mely medvét jelent. OrtolyatfOtek, a
XVI. században szent Orsolyáról nevezett apáczák,
kik ifjú leányok nevelésével és betegek ápolásával
foglalkodtak.
ORSÓNYA, (or-os-ó-nya) fn. tt ortónyá-t. L.
ORSÓPÉREG.
ORSÓPÉRGETYÜ, (orsó-pérgetyü) ősz. fa. L.
PERESZLEN.
ORSÓS, (or-os-ó-s) 1) mn. tt ortót-t, v. — át,
tb. —ok. Orsóval ellátott, felszerelt. 2)fn. tt. orsós-t,
tb. —ok. Mesterember, ki orsókat készít, vagy személy, ki orsókat árul.
ORSÓVÁ, erdélyi falu Torda m.; Ó—, mv. a
Bánsági végvidékben ; helyr. Ortová-ra, —n, —ról.
ORSZÁG, (or-szág, vagy ur-szág, úr-ság) fn. tt.
ortzág-ot, harm. szr. —a. 1) Széles ért. bizonyos határok közé szorított földkerekség, nagyobb vidék,
mely különös helyzete vagy lakóinak különbsége
által némileg egy a maga nemében. Ez értelemben
kell venni az ily kifejezéseket: gOrbe ország, hegyes
völgyéé tartomány, vidék; vitet ország, melyet tavak, mocsárok lepnek, gyakori árvizek borítanak;
hét ország, mi alatt hihetőleg a bét főmagyar által
elfoglalt tartományokat, öszvesen egész Magyarországot kell érteni; innen e közmondások : hét országra
szól, mint a lőcsei kalendárium; heted hét országban
nincsen mattá ; hol volt, hol nem volt, heted hét országon is túl volt. A nép olyanról, ki több vármegyét,
vidéket beutazott, azt szokta mondani: sok országot,
világot látott. 2) Szorosb ért bizonyos fejedelem,
vagy igazgató felsőség alatt élő polgárok hazája,
mely esetben rendesen a benlakó népnek nevével
öszvetett szót alkot, pl. Magyarország, Németortzág,
Ángolország, Spanyolország, Oroszország, Oláhorttág;
néha más tulajdonságtól veszi jelző nevét, pl. Szigetortzág (= Anglia), Erdélyortzág, apostoli ország =
Magyuro szag, így neveztetve Szent Istvánról, ki a
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ORRVEZETÉK, (orr-vezeték) ősz. fn. Lásd
ORRJÁRAT.
ÖRS, (or-s) mű. tt. ora-at. Szeged táján ám.
reves, taplós. Őrt fa, őrs fittek. Gyöké azon megfordított ró, melyből rom, ront, romol, roh, rohad, rongy
stb. származnak, melyekkel az őrs fogalmilag rokon;
tehát mintegy rohos. Képzésre hasonló a gyors, bort,
nyárt, nyert szókhoz, melyekben az ős ét képző őszve
van rántva, mi szerént őrs ám. or-os.
ORSÁG, (or-ság) fn. tt. ortág-ot, harm. szr.
— a. Lopás, tolvajság, mely által valaki másnak jószágát alattomban eltulajdonítja magának. Orságot
•nt tégy. (Münch. cod. Luk. 18.).
ORSIK, tt. Ortik-ot; 1. ORSOLYA.
ORSÓ, (or-os-ó) fn. tt orsó-t. Több eszköz
neve, melyek forgás, és forgatás által működnek. 1)
A rokkan, mire a fonal rátekeredik. Ha át orsó teli
van, kiveszik, is mást tettnek helyébe. A guzsalyon fonóknál azon nyéllel ellátott kis pereszlen, melyet a
fonó újjai között forgat, s ügy tekergeti rá a fonalat
Át Ügyet fonó el-eleretzti az orsót, ismét megkapja. 2)
A Bájtokban azon tekervényes, csigaféle rúd, melynek forgatása által a sajtón szorítanak, vagy tágítanak. 3) A malmokban vas rúd, mely az alsó malomkő közepén általmegy, s a felső malomkövet forgatja.
4) Hajósoknál közös neve mind annak, aminek rendeltetése, hogy vele v. általa valami megakasztassék;
máskép: förgetyü, fog, kapocs, kampó (Belegholz).
Különítsen azon faszeg, melybe egy kötélkarika vagy
gúzs alkalmaztatván, az az evezőnek tartalékul szolgál. (Studel. Kenessey).
Világos, hogy az orsónak rendeltetése forgás,
és forgatás, miért gyöke őr azon szókkal rokon, melyekben az őr őr eV a forgás, kerekség, kerekdedség
alapfogalmát fejezi ki, s az orsó nem egyéb, mint az
elavult őrös igének részesülője orosó, orsó, azaz: forosó, forgó. A forgás alapjelentése rejlik a borsó,
9rv, örül, örvend, SríU, MII, perettlén, pergetyü, forgatyu, fergelyü, stb. szókban is. V. ö. ŐR, gyök.
ORSÓALAKÚ, v. —ALAKÚ, (orsó-alakú) ősz.
mn. L. ORSÓDAD.
ORSÓCSIGA, (orsó-csiga) ősz. fn. Azon csigák
neme, melyeknek farkai hosszura és hegyesre kinyúlnak. (Mnrez).
ORSÓCSINÁLÓ, (or*ó-csináló) ősz. fű. Lásd
ORSÓS, fn.
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magyaroknak apostola volt „Boldogabb valóban sok
más európai tartományoknál ezen apostoli ország, a
mi kedves hazánk." Gr. Battyány József hcrczegprimás 1790-ben. Ahány ország, annyi szokat. Se ortzága, »e hatója.. Innen jelenti a bcnno lakó polgárok
Ö8ZVC8 testületét Országot kormányozni. A* országra
rendkívüli adót vetni. Át ország (örvényeit, szokásait,
szabadalmait, jogait megtartani. r Minden alkotmányos országban szabad jogának kell lenni a polgárnak, hogy összejöhessen és értekezhessek." Klauzál
Gábor (országgyűlési beszéd, 1844. marcz. 15-én).
„Meg tudunk mi alkudni a körülményekkel, és azt
hiszem, meg is fogunk alkudni mindenkor, midőn az
ország köz java azt kívánja." Deák Ferencz. (országgyűlési beszed 18GG. fcbr. 22-dikén). 3) Átv. Itten
országa, a keresztény vallás tanait követő hívek mindenségc; mennyország, a boldogult hivek lakhelye,
hol az Istent színről színre látják ; pokol országa, az
clkárliozoltak helye; természet országa, t. i. a földön
létező mindenféle testek öszvcségc, honnan: állatok
országa, növények országa, ásványok országa.
Hogy ezen szó az őr gyökből és szag képzőből
alakult, nem kételkedhetni benne; a szag csangós hangoztatással ara-, a közönséges ság, mely megvan a
jószág szóban is jóság helyett. Mi az őr gyök értelmét illeti, arra nézve kétféle vélcménynycl lehetünk.
Ha alapfogalomul azt vcszszük, hogy az ország bizonyos földkerületet jelent, úgy az őr azon gyökökkel,
és származékokkal rokonítható, melyek kört, kerületet jelentenek, mi szerént ország annyi volna, mint
kSrség, fűid, kerület, valamint az orgovány a láthatár
által alakított kerek, sík földet jelent; ily viszony
létezik a tót kraj (kör), és krajna (ország) között. A
mongol nyelvben is az egyező gyökü őrön környék,
é» ország. Ha pedig alapfogalomul azt vcszszük, hogy
a polgári értelmű ország bizonyos földön uralkodást
jelent, úgy annyi volna, mint ur-szág, régiesen : vruszág, azaz: ur-ság, pl. magyarok ursága, azon fold,
melyen a magyarok uralkodnak.
ORSZÁGALKOTMÁNY, (ország-alkotmány)
ősz. fű. Általán azon u cgállapított polgári intézmények öszvcge, melyek a törvényhozó, végrehajtó, és
igazgató államszervezetet teszik. Ez értelemben minden országnak van saját alkotmánya, mennyiben bizonyos törvények, és kormányszabályok szcrént igazgattatik. Szorosb ért. az illető fejedelem ed nemzet
közt kötött szerződések öszvege, melyeknél fogva a
törvényhozási, végrehajtási, és igazgatási hatalmat
többé-kevcsbbé közösen gyakorolják. Ez értelemben
az önurasági, vagy kéuyuri kormány alatt nincs országalkotmány. (Coustitutio).
ORSZÁGÁRULÁS, (ország-árulás) ősz. fn. Ki
az országot ennek ellensége hatalmába ejteni törekszik. V. ö. ORSZÁGÁRULÓ.
ORSZÁGÁHULÓ, (ország-áruló) ősz. fn. Oly
polgára az országnak, ki gyalázatos módon, rejtélyes
utakon oda működik, hogy saját hazájának jogait,
szabadságait egy harmadik által elnyomassa, pl. ki
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az ország ellenségeivel czimborál, ki háború alatt az
ellenfélnek kém gyanánt szolgál, stb.
ORSZÁGÁSZ, (or-szág-ász) fn.tt orttágán-t, Ü>.
—öt. Aki, akár elméletileg, akár gyakorlatilag, országot érdeklő ügyekkel foglalkodik.
ORSZÁGÁSZAT, (or-szág-ász-at) fn. tt orttdgászat-ot. Ismeretek rendszere, mely azt tanítja, miképen lehet egy vagy több országot vagy álladalmat
úgy alakítói s kormányozni, hogy társadalmi rendeltetéseknek lehető legjobban megfeleljenek.
ORSZÁGBÁRÓ, 1. ZÁSZLÓSUK.
ORSZÁGBELI, (ország-béli) öss. mn. Bizonyos
országban levő, vagy onnan való, azt illető, arra vonatkozó Btb. Sok országleli népek. Magyarortságleli lakotok.
ORSZÁGBÍRÓ, (ország-bíró) ősz. fii. Hazánkban a világi főméltóságok között az ország nádora
után levő személy, az ország egyik zászlós ura, a
kir. főtörvényszéknek (a nádor után) másod elnöke,
s régebben az országgyűlésen a nádor vagy helytartó
távollétében a főrendi táblán és a vegyes ülésben
szintén elnökölt. Mai törvény szerént a főrendi tábla
elnökének kinevezése a fejedelmet illeti.
ORSZÁGBÍRÓI, (ország-bírói) ősz. mn. Országbirót illető, arra vonatkozó, arról nevezett, ahhoz tartozó. Országbírói méltóság, hivatal. Országbírói itélSmetter. Orttágbirói iroda.
ORSZÁGDÚLÓ, v. —DÚLÓ, (ország-dúló)
ősz. mn. és fn. Az országot pusztító, az ország jólétét felforgató.
ORSZÁGFEJEDELMI, (ország-fejedelmi) öez.
mn. L. FEJEDELMI. Az .ország' szóval öszvetétel
fölösleges, melyet olyan fordító csúsztatott nyelvűnkbe a német nyelv után, ki a magyar ,fejedelem* mai
értelmét nem ismerte, mely mindig annyit tesz, mint
a német ,Landesfürst'; tehát ,fejedelmi' már magában ám. jlandesíürstlicli.'
ORSZÁGFÖ, ORSZÁGFÖNÖK, (országf5-v.
— főnök) ősz. fn. Szószerénti fordítása a ,Landeschcf v. ,Landesoberhaupt' idegen szóknak, ám. fejedelem, vagy_ köztársaságokban az elnök is.
ORSZÁGFUTÓ, (ország-futó) ősz. ín. Csavargó,
kinek bizonyos lakhelye nincsen, kinek, mint mondani szokás, se országa, se hazája, országkerülő, tótosan: pribék. Szelídebb ért hazájából bizonyos polgári bűnért menekült, bujdosó.
ORSZÁGGAZDASÁG, (ország-gazdaság) ön.
fn. Elméleti tanok rendszere, mely azt adja elé, miképen kell az országot vagy országokat úgy kormányozni, hogy ezek általában a lehető legmagasabb
jólétet élvezhessék.
ORSZÁGGYŰLÉS, v. —GYŰLÉS, (országgyűlés) ősz. fn. Az ország képviselőinek, és előkelőinek öszvejövetcle a végett, hogy az illető ország alkotmányának értelmében a köz ügyek fölött tanácskozzanak, új törvényeket alkossanak stb.
ORSZÁGGYŰLÉSI, v. - GYŰLÉSI, (országgyűlési) ősz. mn. Az országgyűlést illető, arra vonat-
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kősó, oda tartozó. Országgyűlési terem. Országgyűlési
irományok. Országgyűlési követek vagy képviselők,
JVrendek.
ORSZÁGHÁBORGATÓ, (ország-háborgató) ösa.
fa. Személy, ki törvénytelen utakon módokon az őreiig lakosait a fennálló tőrvények, illetőleg felsőség
ellen izgatja, a rendet, békét, csendet, vagyon- és
személybiztonságot zavarja, stb.
ORSZÁGHÁZ, (ország-ház) ősz. fn. Nyilvános
épület, melyben az ország képviselői tanácskozás végett öszvegyülnek, vagy melyben az országigazgatási,
vagy igazságszolgáltatási hivatalok székelnek, és
üléseket tartanak.
ORSZÁGI, (or-szág-i) mn. tt. országi-t, tb.
—ok. Csak az illető népnek, vagy helynek nevével
öszvetéve haeználtatik, s ám. azon országból való,
otűakó, onnan eredő, azt illető, arra vonatkozó. Magyarországi borok, erdélyországi lovak, franeziaországi
gyárak, stb.
ORSZÁG1GAZGATÁS (ország-igazgatás) ősz.
fn. Az ország köz ügyeinek vezetése, az e végre
megbízott hatóságok által.
ORSZÁGISME, (ország-isme) ősz. fn. Általán
ismeretek ő.szvege valamely országról, mind főldirati,
mind népirati, népszokás!, mind államtani tekintetben.
ORSZÁGISMERET, (ország-ismeret) lásd ORSZÁGISME.
ORSZÁGJOG, (ország-jog) ősz. fn. Az országnak, mint állami testületnek bizonyos szerződés által
megállapított joga az illető fejedelem, vagy országfőnök irányában.
ORSZÁGKERÜLÖ, (ország-kerülő) ősz. fn.
Hazátlannl ide-oda csavargó ember; különösen : alattomban majd itt, majd ott lappangó, bujdosó.
ORSZÁGKORMÁNY, (ország-kormány) ősz.
fn. Felsőségi hatalom, melynél fogva egy vagy többen az országnak, mint állami társadalomnak köz
ügyeit igazgatják. Továbbá azon testület, mely magában az öszves kormányzókat, kormányférfiakat
egyesíti, kormányszék.
ORSZÁGL, régies Írásmóddal ám. országol;
1. ezt
ORSZÁGLAKÓ, (ország-lakó) ősz. fn. Bizonyos
országnak polgára, különböztetésUl az idegentől, jövevénytől, külfölditől, ki ma itt van, holnap megy.
ORSZÁGLÁR, (or-szág-ol-ár) fn. tt. országlár-t,
tb. — ok, harm. szr. —a. L. KORMÁNYNOK, MINISZTER. Az utóbbiak kifejezésére nem egészen alkalmas, mert az országidé a fejedelmet illeti, a miniszterek csak kormányoznak.
ORSZÁGLÁS, (or-szág-ol-ás) fn. tt. országlás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Valamely országnak legfelsőbb, pl. császári, királyi, fejedelmi hatalommal
való igazgatása. V. ö. ORSZÁGOL.
ORSZÁGLÁSZ, (or-szág-ol-ász) fn. tt. orszáyt, tb. —ok. L. ORSZÁGÁSZ.
ORSZÁGLAT, (or-s/ág-ol-at) fn. tt. orsság-
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lat-ot, harm. szr. —a, v. —ja. Országlás elvont értelemben. „Nem akarjuk ennek országlatját." (Müncheni codex). Különösen ám. országászat; 1. ezt
ORSZÁGLATI, (or-ízág-ol-at-i) mn. tt. országlati-t, tb. —ak. Országlatra vonatkozó.
ORSZÁGLÓ, (or-szág-ol-ó) mn. tt. orttagU-t.
Ki valamely országot felség! hatalommal és czimmel
felruházva igazgat. Országié fejedelmek, herczegek.EAlönösen mint főnév jelent felséget.
ORSZÁGLÓSZÉK, (országló-szék) ősz. fn. L.
KORMÁNYSZÉK.
ORSZÁGNAGY, (ország-nagy) ősz. fn. A magyar alkotmányban ám. mágnás, vagyis főszármazatu, vagy rangú személy, ki az országgyűléseken a
felső táblának tagja. Az országnagyok testületileg
véve főrendek. Születésüknél fogva ornzágnagyok a
herczegek , grófok, bárók. Egyházi főrangjaiknál
fogva az érsekek, püspökök, stb. Világi fő hivataluknál fogva: nádor, országbíró s többi zászlósurak,
főispánok, stb.
ORSZÁGNOK, (or-szág-nok) fű. tt. országnok-ot. Némelyek által használt szó az idegen .diplomát' kifejezésére.
ORSZÁGOL, (or-szág-ol) önh. m. országost, v.
orstágl-ott, htn. —ni v. országlani. Felségi, fejedelmi
hatalommal és czimmel uralkodik bizonyos ország,
illetőleg polgári állam fölött (Regnare). „És úr isten
országi ő rajtok." Bécsi cod. (Micheas IV.). „Nabuhodonozor Assiriosoknak királa, ki országi vala
Ninivének nagy városában." U. o. (Judith L).
„Most Buda országol, (mert ő vala közbül)
Atyja örökségén három fia közzül."
Arany. (Buda halála).
„Onnan Buda nyáját őrzi vala békén,
Szelíden országol hunok erős népén."
Ugyanaz.
ORSZÁGOS, (or-szág-08) mn. tt. országos-t, v.
— át, tb. —ak. l) Egész országra, vagy annak nagyobb részére kiterjedő. Országot hatalom, Örvény,
rendelet, parancs. Országos háború, (hség, dögvén.
Országos esS, országos kárcsapás. Országos gond. Országos vásár, melyben az egész ország kereskedői,
kézmívesei szabadon üzérkedhetnek, árulhatnak. Országos kocsis, ki országszerte fuvaroz. 2) Az egész
ország előtt ismeretes, különösen becstelen, erkölcstelen oldalról tekintve. Országos csaló, gazember, zsivány, tolvaj, ezimbora, czinkos. Országos szégyen,
gyalázat.
ORSZÁGOSAN, (őr szág-os-an) ih. Országszerte ; az országot képviselve.
OR8ZÁGOSDIVATÚ , (országos-divata) ősz.
mn. Ami országszerte divatban, szokásban van, különösen viseletet illetőleg. Országosdivatú nemzeti Öltözet.
ORSZÁGOSÍT, (or-szág-os-ít)r éth. m. oraágostí-ott, htn —ni, v. ani. L. POLGÁROSÍT.
ORSZÁGOSUL, (or-szág-os-úl) önh. m. Országosul-t. L. POLQÁROSÚL.
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ORSZÁGRAJZ, (ország-rajz) 1. ORSZÁGISME.
ORSZÁGRENDÉK, (orazág-rendék) ősz. többes
fn. Azon személyek, kik az illető ország alkotmánya
szerént az országgyűlés felsőházának tagjai, öszvesen véve.
ORSZÁGRONTÓ, (ország-rontó) ősz. mn. ÁllaIán, az ország javát, boldogságát, a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető; a nemzetnek, népnek erkölcseit megvesztegető, elkorcsosító. Ornágrontó látadátok, forradalmak.
ORSZÁGSERELÉM, (ország-sérelem) ősz. fa.
Általán, minden sérelem, melyet valamely országon
rendkívüli, és törvénytelen terhek ejtenek. Különösen alkotmányos országban, a szerződésileg megállapított jogok és szabadságok megsértése, a végrehajtó főhatóság által.
ORSZÁGSZÉL, (ország-szél) ősz. fn. Azon határvonalak, melyek egyik országot a másiktól elválasztják.
ORSZÁG SZERINT, 1. ORSZÁGOSAN.
ORSZÁGSZERTE, (ország-szerte) ősz. ih. Az
illető országnak egész területén, mindenfelé; valamennyi lakosai között az országnak. Orttdgtterte dühöngő dögvétz, uralkodó tttöuég. Orttágtterte elterjedt
Mr. Orttdgtterte kihirdetni az új törvényeket.
ORSZÁGTAN, (ország-tan) ősz. fn. Elméleti és
gyakorlati tan az országok alkotmányáról stb.
ORSZÁGTANÁCS, (ország-tanács) ősz. fn.
Széles ért. az ország ügyeit intéző tanács. Különösen
a fejedelem vagy országfő személye körül működő,
s a fontosabb államfigyekben tanácsadás végett
megkérdeztetni szokott államtanácsosok testülete.
Ha valamely állam több országból áll, különböző
lehet tőle a birodalmi tanács.
ORSZÁGTANÁCSNOK, v. —TANÁCSOS,
(ország-tanácsnok, v. —tanácsos) ősz. fn. Országvagy államtanács tagja. Különböző lehet tőle a birodalmi tanácsos. V. ö. ORSZÁGTANÁCS.
ORSZÁGTÖRVÉNY, (ország-törvény) ősz. fn.
Általán, törvény, mely az ország minden polgárait
kötelezi. Különösen : alkotmányos országban a fejedelem és nemzet képviselői által köz egyezéssel alkotott, s az egész országot illető törvény. Ha valamely állam több országból áll, különböző lehet tőle
a birodalmi törvény.
ORSZÁGTUDOMÁNY, (ország-tudomány) ősz.
fn. Rendszerbe foglalt ismeretek, az országnak, mint
polgári államnak a lehető legczélszerübb alkatáról
és bölcs igazgatási módjairól.
ORSZÁGUL, (or-szág-ul) ih. Országgyűlésben,
mint az országnak képviselői. 0 feltégének orttágul
gyűlésünkben meg it kVttöntUk. (Korponai országgyűlés).
f
ORSZÁGÚT, (ország-út) ősz. fn. Szélesbre szabott, némi gonddal készített, pl. töltött, kirakott, s
az ország nevezetesebb helyeit, városait, postaállomásait stb. öszvekötö üt, különbőztetésfil a közlekedési utaktól, melyek a szomszéd helyeket kötik öszve.

Régentcn : hódút. Régibb át orttágúlnál. (Km.). Néhutt így nevezik a tiszta csillagos égea látszó, milliárdnyi csillagokból álló fehérséget, mely szokottabban tejút, a székelyeknél: hadak útja.
ORSZÁGÜGY, (ország-ttgy) ősz. fn. Az országnak köz javát, boldogságát illető ügy, különböztetósül a magán ügytől; másképen : orttdgot ügy.
ORSZÁGVESZTŐ, (ország-vésztő) ősz. fn. L.
ORSZÁGRONTÓ.
ORSZAK, v. ORRSZAK, (or-szak, v. orr-szak)
ősz. fn. A szán orrához tartozó részek, annak élőrésze. Vonó ornak, mely az eplényből előnyalik, s
az ökörrudat akasztják bele; kerent orstak, mely a
szán szárnyait egybefoglalja, s a lovak kisefáját kötik rá. Más kiejtéssel: ontok.
ORSZÉR, (orsz-ér) ősz. fn. A véna. banlion
után nevezik a boncztudósok a karnak legnevezetesebb vérér-törzsét, mely a kézháton levő vérére*
hálóból ered, az alkaron negyed körrésznyi fordulat
után emelkedik a felkar belső oldalához, s azon tovább haladva a hónaly üregébe ér. Helyesebb volna:
királyér. V. ö. ORSZK1GYÓ.
ORSZKIGYÓ, (orsz-kigyó, mintha volna: országló kígyó) ősz. fn. Afrikai mérgei kígyó, melynek
fejét koronához hasonló búb ékesíti, honnan a görög
gbasiliskos' neve, mely szerént helyesebben királykíjryrf-nak nevezhetnők.
ORSZOK, 1. ORSZAK.
ŐRT, (1), (or-t) áth. m. ort-olt, pár. —«, htn.
—ni, v. —ani. Tájdivatosan ám. a szokottabb irt,
honnan ortókapa Gömörben, Tornában ám. irtókapa.
L. OROT, IRT.
ŐRT, (2), fn. tt. ort-ol. Kriza J. szerént a székelyeknél egy őrt rák ám. 25 rák. Molnár A. éa
Szabó D. szerént forintnak vagy tallérnak negyed
része. Talán a székelyek a szászoktól vették át, mivel Adelung írja, hogy ,Ort' számos német nyelvjárásban valamely mérték negyed részét jelenti; tehát
25 is 100-nak egy negyed részét tenné.
ORTAHÁZ, falu Szála m.; helyr. Ortahdt-ra,
—ön, —ról.
ORTÁLY, fn. tt. ortály-t, tb. —öt, harm. asr.
—a. Holtai szerént ám. tanácsi határozat, ítélet.
„ Nem sok tanács után kihozák az ortdlyt az uraknak
tanácsából, hogy Hunyadi Mátyást választották volna
magyar királyly4." (Krónika 2. dar. 7. L). Ez értelemben, úgy látszik, nem egyéb, mint a magyarított
német Urtheil. Azonban ortdlyot és ortdlyotát származékai túl a Dunán jelentenek perlekedést, zsörtölődést, goromba visszafelelgetést, tehát zörgöbörgő
beszédet, mely értelemben őr gyöke az erős hangutánzók közé, milyenek: ordít,őrdtíot,húrogat,perel,
ztörttfl, sorozható.
ORTÁLYOZ, (ortályoz) önh. m. ortdlyoe-tam,
l — tál, — ott, pár. —s. Pörlekedik, zsörtölődik, go1
rombán visszafclelgct. V. ö, ORTÁLY.
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ORTALYOZÁS, (ortály-oz-ás) fn. tt. oríályogás-t, tb. —öt, harm. szr. —a. Perlekedés, zsörtölődés, szóbeli veszekedés , erősebb lármával történő
feleselgetés.
ORTANYA, (or-tanya) ősz. fn. Orvok, tolvajok
rejtekhelye, orbarlang, orféezek.
ORTÁS, (or-t-ás) 1. IRTAs.
ORTÓ, puszta Ung m.; helyr. Orló-ra, —n,
—ról.
ORTÓKAPA, (ortó-kapa) ősz. fő. Kapaféle
erős, élea eszköz, melylyel a vastagabb növények,
nevezetesen fák gyökereit kiirtják; máskép \ irtókapa.
ORTOVANY, (or-t-o-vány) 1. OROTVANY.
ORV, (or-v) fn. tt. orv-ot. Jelentését illetőleg
1. ŐR, fn. Minthogy ezen név cselekvésre vonatkozik,
s ám. lopó, ragadó : innen hasonlat szerént valószínű,
hogy eredetileg igenév, azaz: részesülő az elavult őr
igétől, mint a nyelő, Vív a nyel és öl gyököktől, tehát
elemezve : or-ó, or-u, orv.
ORVADÁSZ, (or-vadász) ősz. fn. Személy, ki
tilos helyeken vadász.
ORV ÁLLAT, (orv-állat) ősz. fn. Altalán minden állat, mely más állatokra les, és azokat, ha szerét
ejtheti, megöli, hogy velők táplálkozzék, különösen
a négylábú fenevadak, pl. orozlán, tigris, farkas.
Másokat osztályneveikről szokás híni, pl. ormadár,
orhal.
ORV ÁS, a székely tájszólásban ám. orvos;
1. ezt
ORV1RAT, (orv-irat) ősz. fn. írói orzásból eredett mű. (Plágium). V. ö. ORVIRÓ.
ORVIRÓ, (orv-iró) ősz. fn. író, ki más Írónak
észmüveit kiírja, és saját szüleménye gyanánt nyilvánítja, midőn a forrást, melyből merítette volt, elhallgatja. (Plagiarius).
ORVKÖRÖM, (orv-köröm) 1. ORKÖRÖM.
ORVMADÁR, (orv-madár) 1. ORMADÁR.
ORVOS, (or-v-os = ir-v-os) fn. tt. orvo»-t, tb.
— öt, harm. szr. —a. Széles ért. személy, ki az állatok, különösen emberek betegségeit gyógyítja. Kunuuoló orvot; paraszt, orvos, atttony orvot, azaz:
gyógyító paraszt, vagy nőszemély. Szorosb ért. személy, ki az állati, különösen • emberi test ép és betegen állapotainak ismeretében tudományosan képezte
magát, valamint abban is, mikép kelljen bizonyos
betegségeket kellő szerek által elhárítani, s a szenvedőket egészséges állapotba visszaállítani. Oklevelet
orvot. Szemorvos, fogorvot, seborvos. Állatorvos, lóorvos. Udvari orvos, megyei, városi, kórháti orvos.
Beteg vigasztalja a* orvost (km.), kétértelmű beszéd.
A kegyes orvosnak pokol a helye. (Km.). E jó haugzatu szó helyett újabb időben a nydlós gyógyász-t
ajánlották némelyek, de ez, mint látszik, nem életre
való. Atv. ért. akármiféle bajnak, különösen erkölcsi,
szellemi romlásnak, vésznek elhárítója. Lelki orvos,
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gyónta tó atya, ki a bűnösnek romlott erkölcsi állapotát szoros vizsgálat alá veszi, s azt megjavítani
törekszik.
Mi az orvot szónak eredetét illeti, nem alaptalan azon vélemény, mely szerént gyöke a kenőcsöt
jelentő t'r, melyből az ir-d, ir-u, ir-v származékok fokozatán fejlődött ki az irv-ot, s hang változattal orvos,
mint: irt őrt, irtókapa ortókapa, irotoány orotoány.
Tudniillik a legrégibb gyógyításmód a gyógyszerek
külső alkalmazásában, nevezetesen keuegetésekben
állott, mi maiglan népünknél kitfinőleg szokásban
van, nemcsak külső, hanem belső bajok, pl. gyomorbajok, csömörlések ellen is.
ORVOSBOR, (orvos-bor) ősz. fn. Bor, melyet
az orvos gyógyszerül ajánl a betegnek, vagy, melyet
bizonyos gyógyszerek készítéséhez használnak.
ORVOSDOCTOR, 1. ORVOSTUDOR.
ORVOSFÜ, (orvos-fü) ősz. fn. L. GYÓGYFÜ.
ORVOSI, (or-v-os-i) mn. tt. orvosi-t, tb. —ok.
Orvost illető; orvostól származó; ahhoz tartozó;
arra vonatkozó. Orvon kötelesség. Orvosi bizonyítvány,
tanács, tilalom, rendelet. Orvosi szer.
ORVOSITAL, (orvos-ital) ősz. fn. Hig gyógyszer, melyet orvosi rendelet szerént kisebb-nagyobb
adagokban, s időnként innia kell a betegnek, gyógyital.
ORVOSKOVÁCS, (orvos-kovács) ősz. fii. Állat-,
különösen lógyógyításboz értő s azt gyakorló kovács.
ORVOSLÁS, (or-v-os-ol-ás) fn. tt. orvoslás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Altalán működés, melynél
fogva a beteget bizonyos szerek, vagy mód által
gyógyítják. Orvoslat alatt lenni. Szegények, kórházi
betegek orvoslásával foglalkodni.
ORVOSLAT, (or-v-os-ol-at) fn. tt. orvoslaí-ot,
harm. szr. —a. Végrehajtott orvoslás, az orvosi eljárásnak sikeres, vagy sikeretlen eredménye. Perorvoslat az alsóbb birói határozat ellen, mintegy ennek
megorvoslása végett felsőbb biróra történt hivatkozás.
ORVOSNÖVENDÉK, (orvos-növendék) ősz. fn.
Orvosi tudományokat hallgató, vagy tanuló.
ORVOSOL, (or-v-os-ol) áth. m. orvosol-t, vagy
orvoslóit, htn. —ni, v. orvoslani. A beteget, vagy
betegséget bizonyos szer, eszköz, vagy mód által
gyógyítja. Orvositalok, labdacsok, porok, kenőcsük,
fürdők, delejezés, vülanyozát által orvosolni. Átv. ért.
erkölcsi, szellemi, lelki bajokat, romlásokat szüntet,
panaszra valamely jogsérelmet elhárít. „Ahhoz, hogy
a szólás szabadsagán ejtett sérelmek csupán kegyelemből orvosoltassanak, nem járulhatok." Palóczy
László. (Országgyűlési beszéd 1839. július 3).
ORVOSOLHATATLAN, ORVOSOLHATLAN,
(or-v-os-ol-hat-(atjlan) mn. tt. orvotolhatatlan-t, tb.
— ok. Amit, illetőleg akit meggyógyítani nem lehet,
elkerülhetetlenül vésznek, romlásnak indult. Atv.
ért. erkölcsileg lelkileg, szellemileg javíthatatlan.
Határozóként ám. orvosolhatlanul, oly módon, vagy
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állapotban . midőn valakit, vagy valamit orvosolni
nem lehet.
ORVOSOLHATATLANSÁG, ORVOSOLHATLANSÁQ, (or-v-o8-ol-hat-[at]lan-sag) fn. tt. orvosolkatatlanság-ot. Orvosolhatatlan állapot.
ORVOSOLHATÓ, (or-v-os-ol-hat-ó) mn. tt. őrvosolhatá-t. Amit, illetőleg akit meg lehet gyógyítani.
Orvosolható sebek, ISrések. Átv. ért. erkölcsileg, szellemileg javítható, helyrehozható. Orvosolható visszaélések, kihágások.
ORVOSOLHATÓLAG, (or-v-os-ol-hat-ó-lag) ih.
Orvosolható módon.
ORVOSPOR, (orvos-por) ősz. fn. Porrá zúzott
alakban rendelt és használt gyógyszer, gyógypor.
ORVOSSÁG, (or-v-os-ság) fn. tt. orvos»ág-ot,
barm. szr. —a. Általán : minden szer az állati, növényi, vagy ásványi országból, mely akár a rendszeres orvostudomány, akár az avatlanok véleménye
szerént betegségek gyógyítására alkalmasnak tártatik. Fűben, fában adta Isten át orvosságot. (Km.).
Halál ellen nincs orvosság. (Km.). Átv. ért. czélszcrü
intézkedés, eszköz bizonyos erkölcsi bajok elhárításéra.
ORVOSSÁGOS, (or-v-os-ság-os) mn. tt. orvosságos-t, v. —át, tb. —ak. Orvosságokkal bővelkedő,
vagy, miben orvosságot tartanak. Orvosságot kamara.
Orvosságot üveg, tzelencte.
ORVOSSÁGSZAG, (orvosság-szag) ősz. fn. Az
orvosszerek sajátnemü szaga, patikaszag.
ORVOSSEGÉD, (orvos-segéd) ősz. fh. Orvosi
tudományokat vég/ett ifjú, ki valamely nyilvános
gyógyintézetben vagy orvosi tanodában a főorvos
vagy tanító mellett segédkép működik. (Assistensj.
ORVOSSZER, (orvos-szer) ősz. fh. L. GYÓGYSZER.
ORVOSTANÁR, (orvos-tanár) ősz. fn. Tanár,
ki egy vagy több orvosi tanból nyilvános eléadásokat tart.
ORVOSTANULÓ, (orvos-tanuló) ősz. fn. Ki az
orvosi rendszeres tudományokban, mint egyetemi
vagy főtanodat hallgató képezi magát.
ORVOSTUDOMÁNY, (orvos-tudomány) ősz. fn.
Széles ért. azon tudományok, én tanok öszvege, melyek közvetlenül vagy közvetőleg az állati, nevezetesen emberi betegségek alapos ismeretére, s gyógyítására vonatkoznak, milyenek különösen: boncttan,
növénytan, gyógyszertan, kártan, a szoros ért. vett
gyógytan stb.
ORVOSTUDOMÁNYI, (orvos tudományi) Ősz.
mn. Orvostudományt illető, arra vonatkozó. Orvottudományi könyvek, értekezések.
ORVOSTUDOR, (orvos-tudor) ősz. fn. Személy,
ki jártasságát az orvosi tudományokban szigorú vizsgálatok által az illető orvosi kar előtt kimutatta, s
annak bizonyítványául hiteles oklevéllel ellátva az
orvosok testületébe igtattatott.
ORZ, 1. OROZ.

ORZÁS, (or-oz-ás) fn. tt ortát-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Lopás, tolvajlá*. V. ö. OROZ.
ORZÓ, (or-oz-ó) mn. és fn. tt onó-t. Lopó, tolvaj, ragadozó.
ŐRZÖTT, (or-oz-ott) mn. tt. ortoU-at. Amit elloptak ; alattomban eltulajdonított. Onott játtágból
élő tolvajok. V. ö. OROZ.
— OS, (l), melléknév-képző, hangrendileg: ás,
és, és, ős, pl. bot-os, ház-as, lép-es, stém-és, bSr-St, L
—ÁS, melléknévképző.
— OS, (2), gyakorlatos igeképző, vékonyhangon : és, és, ős, pl. fut-os, tap-os, ktr-es, rep-és,
csip-d-és, öl-d-ös; 1. —ÉS, (2), igeképző.
OS, hangutánzó gyöke ötön, osont és o»tor szók'
nak és származékaiknak. Rokon hús gyökkel (husáng
szóban), és a megfordított su \. suh gyökkel (suhan,
suhog, suhtí stb. szókban); v. ö. OSON, OSONT.
ÓSDI, 1. OSON alatt.
OSDOLA, erdélyi falu Kezdi sz.; helyr. Osdolá-ra, —n, —rál.
OSGYÁN, falu Göinör m.; helyr. Osgyán-ba,
— bán, —ból.
OSIKÓ, falu Sáros m.; helyr. Osikó-ra, —n,
— rál.
OSKERDA, falu Trencsin m.; helyr. Oskrrdára, —n, —ról.
OSKOLA; OSKOLAHÁZ; OSKOLAI; OSKOLAMESTER; OSKOLAPÉNZ; OSKOLÁS stb. L.
ISKOLA, ISKOLAHÁZ stb.
OSON, (os-ou) önh. m. oson-t. Suttonban, é*
sietve távozik vagy megy valahová. Élünk ez igével,
midőn valakiről azt akarjuk jelenteni, hogy féltében,
titkolódzva be-, vagy ki-, vagy ellopódzik, elillan, elsurran. A tolvaj étzrevevén, hogy nyomában vannak,
elosont. Anélkül, hogy észrevették volna, kiosont a hátból. Kemenesalján ám. bivatlanul valahová megy.
Utána oson v. osont, Pápa vidékén ám. leskel&dve
utána megy.
Azon igék osztályába tartozik, melyekben alapfogalom a távozás, és gyökhang a sebes menést
utánzó suhogüs, vagyis su si hang, milyenek: suhan,
surran, siet, suttyón, sonfordál, melyek mind sebes,
és suttogással járó mozgásra vonatkoznak. Tiszta
gyöke ős, melyből még divatban van a tréfás parancsoló mód második személye ósdi v. usdi, acaz : ÓM
te, üss te ! mint hajdi ám. haj te t iszkurdi ám. iszkódj
te! Csagataj nyelven is ucs-mak ám. mozogni, sietni,
s törökül ám. elrepülni, melyben, mint tudjuk, a mól:
csak a határtalan mód ragja = ni. Az ön tehát, úgy
látszik, a magyar igében csak hangzatosság végett
járult hozzája. A török uosum származék már főnév
s ám. repülés.
OSONÁS, (os-on-ás) fn. tt osonás-t, tb. —öt
Suttonban és sietve távozás. Be-, el-, kiotonás. V. 6.
OSON.
OSONT, (os-on-t) önh. m. öt ont-ott, pár. —s,
htn. —ni, v. —a*>t. Jelentésére ám. oson ; a < ctak
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toldalék, mint: illan Mant, kukkon kukkant, horkan
OSTOBÁSKODIK (osoba-as-kod-ik) l. OSTOhorkant azokban. „A fejedelem második fia eloson t- BÁLKODIK,
1
ván Bécsből . . . . tegnap előtt ide érkezett. ' (Mikes
OSTOBÁUL, v. OSTOBÁUL, (ostoba-ul) ih.
Kelemen törökországi levelei). Simái Kristófnál és Ostoba módon; tudatlanul, ügyetlenül, sületienül; a
Szabó Dávidnál ussant, ussint is.
józan ész szabályai ellen, a kitett czélra épen ellenkező eszközöket használva stb. Ostobául beszélni, tréOSONTÁS, (os-on-t-áe) 1. OSONÁS.
— ŐST, (os-t) ősz. határzói képző; vékony fálni. Valamit ostobául intetni, rendezni.
OSTOBÍT, (ostoba-ít) áth. m. ostobtí-ott, pár.
hangon: est, est, Sst; a régieknél gyakran eléjön, pl.
batorsagost a Nádor-codexben ám. bátonágosan; —s, htn. —ni, vagy —ont. Ostobává tesz, butít, a
kögyelmr^t Benigna asszony imakönyvében ám. ke- felfogó tehetséget tompítja.
OSTOBÍTÁS, (ostoba-ít-ás) fn. tt. ostobtíás-t, tb.
gyelmesen stb. hasonlók a mai ,örömest' szóhoz. L.
—ok, harm. szr. —a. Ostobává tevés.
— AST.
OSTOBÚL, v. OSTOBUL, (ostoba-úl) önh. m.
OSTÁBLA, (ősz-tábla?) ősz. fn. tt. o»táblá-t.
Hatvannégy koczkára osztott tábla, s talán innen a ostobúl-t. Ostobává lészen, észtebetsége, felfogó ereje
neve: oszt-tábla = ősz-tábla = os-tábla, melyen tompul, bntúl.
OSTOBÚLÁS, v. OSTOBULÁS, (ostoba-úl-ás)
két személy, mindegyik tizenkét vagy tizenöt csont-,
vagy fakarikával játszik. Gyarmathi Sámuel ,ossea fn. tt. ottobúlás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ostobává
tabula' latin szókból alakultnak véli, melyek csont- létei.
OSTOR, fn. tt. ostor-t, tb. — ok, harm. szr.
táblát jelentenek. Törökül: tavla.
—a.
Bizonyos fonadékból álló eszköz, melynek fő
OSTÁBLAJÁTÉK, (ostábla-játék) ősz. fn. Játék neme két személy között, melyet ostáblán játsza- rendeltetése a barmokat hajtani, menésre nógatni,
biztatni, illetőleg ütni. Stijostor, mely Öszvefont színak. V. ö. OSTÁBLA.
jakból
áll; kenderostor, melyet kenderből fontak;
OSTÁBLAKARIKA, (ostábla-karika) ősz. fn.
Karikák, fából vagy csontból, melyekkel az oatáblán IcSrmön font ostor, különböztetésül a kemény ostortól, melyet kampón fonnak ; KkSrostor, ökröket hajtajátszani szoktak. V. ö. OSTÁBLA.
OSTÁBLÁZ, (ostábla-az) önh. m. ostáblát-tam, ni való; loostor, melynek,ha az hoszszn gyeplőre fogott
(bakos) négy lóra való, különösen ruhogó a neve; ka—tál, —ott, pár. —t. Ostáblán játszik.
OSTÁBLÁZÁS, (ostábla-az-ás) fn. tt. ostábUt' rikás ostor, a csikósoknál, gulyásoknál, melyet karitás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ostáblán való játszás. kákra szedve a nyeregfejre akasztva, vagy nyakba
OSTFI-ASSZONYFA, falu Vas m.; helyr. vetve viselnek. Ostorral suhogatni, pattogatni, csattantam , rittyenteni, durrantani, durrogatni. Ostorral
—Asttonyfá-ra, —», —ról.
megvágni, megugratni, megtánetoltatni a lovat. A jó
OSTOBA, mn. tt. ostobd-t. Természeténél fogva
lónak tábla kell, nem ostor. (Km.). Megszokta át ostompa eszü, ki nehezen tanul, kinek felfogó tehetsége nincsen. Az ostoba embert hiába tanítod. Oly os- tort, mint a etigány lova. (Km.). Tréfásan képes kitoba, hogy a Miatyánkot tem bírja megtanulni. Ottóba, fejezéssel : stíj gyártó abrakja. Átv. ért. mint ütő verő
mint a Iád. 2) Szélesb ért tudatlan, műveletlen. Ot- eszköz, jelent csapást, szenvedést, különösen oly
személyt, ki az embereket csapások, kemény bánástóba falvsi kukkó, ostoba paraszt. Eszmüre, beszédre,
mód, zsarolások által rettegteti, kínozza. Népek, nemcselekedetre vonatkozólag ám. sfiletlen , esztelen,
ügyetlen. Ostoba gondolat, dütíds, bestéd, tréfa. Osto- tetek ostora. Hitvallási, és hiterkölcsi ért. a bűnöket
ba cselekedet, eljárás. Valószínűleg a latin stupidtts sújtó igazságos Istennek büntetése. Isten ostora van
rajtunk. Etele hun királyt a korabeli történetírók Itten
után magyarított szó.
ostorának nevették.
OSTOBÁLKODÁS, (ostoba-al-kod-ás) fn. tt.
„Nem látod a bosszús egeknek <
ostobdlkodás-t, tb. —ok. Ostoba módon szólás, vagy
Ostorait nyomorult hazádon ? "
cselekvés. V. ö. OSTOBÁLKODIK.
Berzsenyi.
OSTOBÁLKODIK, (ostoba-al-kod-ik) k. m.
ostobálkod-tam, —tál, —ott. Ostoba módon, tudatHa e szóban alapfogalomul a hajtást, menésre
lanul, ügyetlenül, esztelenül beszél, vagy cselekszik. nógatást, űzést veszszük; úgy gyöke ős megegyezik
V. ö. OSTOBA.
azon igével, melyből az oson származik; mi szerént
OSTOBÁN, (ostoba-an) ih. 1. OSTOBÁUL.
az öt gyökből miveltető t képzővel keletkezett őst,
OSTOBASÁG, (ostoba-ság) fn. tt. ostobaság-ot, azaz: siettet, siető menésre készt, sürget, mint az
barm. szr. —a. 1) Az észtehetségnek tompasága, őst, fost, és (ik) gyökökből lett ostt,fostt ejt, (= es-t).
felfogási erőnek hiánya. Ostobasága miatt semmire Továbbá a nyelvhasonlat szabályai szerént valószínű,
sem hasanálhatni öt. 2) Tudatlanság, müveletlenség, hogy utóbbi része, vagyis az őr képző nem egyéb,
ügyetlenség, melyet valaki bestédében vagy tetteiben mint első részének, vagyis ott ige részesülőjének
kellő ismeretek, és ügyesség hiányában mutat.
megnyújtása, ú. m. az ostó (hajtó, űző) részesülőből
OSTOBÁSKODÁS, (ostoba-as-kod-ás) 1. OSTO- kifejlett az ostor, mint fosztó, fosttor (szenvedő érteBÁLKODÁS.
lemben), bojtó bojtor, kötelődző, akadékoskodó, fondó
. MAOT SIÓTÍB IV. KÖT.
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fondor, cselfonó , cselszövő, gomdó gomdor göndör,
gOmdS göndör göndör, alb. Tudnivaló, hogy mennyiben a sietést jelentő öt gyök a menőnek suttogását
utánozza, az ostor is végelemzésben, a hangutánzók
közé sorozható, mi az ostor egyik nemében, melyet
suhogó-n»k neveznek, elvitázhatlnnul világos. Az ostor
tájdivatosan, nevezetesen túl a Dunán ustor, valamint oson, osont, ósdi, tájdivatosan: nson, nsotit v.
usint, usdi. Gyfirmathi és Dankovszky a szláv őstroha, ostruha szókkal rokonítják, illetőleg ezekből
kölcsönzöttnek vélik, melyeknek sarkantyú (calcar)
és ösztön (stimulus) jelentősök van; de egy az, hogy
bajos megfogni, a magyarban az ostor szónak miért
támadott volna egészen eltérő értelme ; más az, hogy
öcskor v. ucshír a törökben ám. madzag. (Vámbéry).
OSTORADÓ, (ostor-adó) ősz. fn. Egyes személyre, vagy egész községre, országra vetett pénzbeli büntetés, melyet különösen háború alkalmával
szoktak a fold népérc vetni. Szélesb ért. a népet
rendkívül terhelő adóztatás.
OSTORÁNO, fn. tt. o»tordng-ot, hann. szr.
—•ja. Székelyes kiejtéssel ám. a szokottabb istráng,
estráng, mindegyik a német Strang, vagyis latin
strangultim szóra emlékeztet.
OSTORÁSZ, (ostor-ász) fn. tt. őst ár ász-1, tb.
— ok. Vadászok nyelvén, ki a kopókat vadászat alatt
a falkár rendeletei szerént féken tartja. (Bérczy K.).
OSTORCSAPÁS, (ostor-csapás) ősz. fn. Csapás,
melyet az állaton akár nógatásul, akár más okból
ejtenek.
OSTORCSAPÓ, (ostor-csapó) ősz. fh. Vékonyabbféle fonadék, leginkább lószőrböl, az ostor
végén, máskép : sugár. Ezt kell érteni, midőn péld.
mondják : ottorhegyre veséik a lovat, azax: a sugárral
megpecBCzeutík.
OSTORCSATTANÁS, (ostor-csattanás) ősz. fn.
Csattanó hang, melyet bizonyos módn csavarintásra
az ostor ad.
OSTORDURRANÁS, (ostor-durranás) ősz. fn.
Erősebb nemű „dnrr" hang, melyet a két kézzel
megcsavar/tolt nagy ökörostor ad.
OSTORFA, (ostor-fa) ősz. fh. 1) A gémes kutak rudja, melyen a vüdör függ, egyszerűen : ostor
(kútostor), vagy mén, v. meny (ostormény). 2) A bá-,
nyákban azon fagépczet, mely által a kiásott érczeket az aknából felhajtják. 3) Hajósok nyelvén gerenda, mely a hajóban a bókonytalpakat a fenék
égése hosszában lefoglalja. (Kohlschwinn v. Kohlschwein. Kenessey A.).
OSTORHEGY, (ostor-hegy) Ősz. fn. Az ostornak vége, mely rendesen úgynevezett sugárból áll.
Ostorhegyre venni a lovat. Ostorhegygyei megpeczczenteni a csíkot. Ostorhegyre hord a ptiska, vadászok
nyelvén azon puskáról mondják, mely a serétet honzszant és nem terítve vágja. (Bérczy Károly).
OSTORHÉGYES, (ostor-hegyes) ősz. mn. és
fn. A négyesbe 6s hnsgzii gyeplőre fogott első lovak

közöl a jobb felől menő, máskép : kisefás ; a balról,
vagyis a nyerges előtt járónak neve : gyeplSs.
OSTORINDA, (ostor-inda) ősz. fn. Némely növény tövéből nőni szokott, s a földön elterülő hengeres (ostor forma) hajtás, mely a végén legyökereák,
rendszerént még keletkezése évében szárat vagy virágot hajt; ilyen ostorindája van a tavaszi violának.
(Gönezy Pál).
OSTORINDÁS, (ostor-indás) ősz. mn. Ostorindával ellátott, ostorindát növesztő. Ostorindás növény.
V. ö. OSTORINDA.
OSTORKODÁS, (ostor-kod-ás) fn. tt. osiorkodás-t, tb. —ok, hartn. szr. —a. Orcsátlankodás. V.
ö. OSTORKODIK.
OSTORKODIK, (ostor-kod-ik) k. m. ottorkodtam, —tál, —ott. Székely tájszólás szerént ám. orczátlankodik, szemtelenül viseli magát. Talán a székelyek az .ostorkodás' alatt eredetileg oly orczátlankodást értettek, melynél fogva valaki, mintegy oitorlás, vagyis szemtelen sttrgetés, erőszakolt kérés, zsarolás által gyötör másokat?
OSTORL, (ostor öl) áth. m. ottorl-ott, hta.
— ani, v. ostorol-ni. Régies igealak a köz szokásu
ostoroz értelmében, melyből lett a szintén régies
szenvedő ostorlalik, vagy ostorlattatík. „Mert adatik
pogányoknak, és megkáromlattatik, és megoetorlattatík, és miután megostoroeandják, megölik ötét."
(Münch. cod. Luk. 18.).

OSTORLÁS, (ostor-ol-ás) 1. OSTOROZÁS; é*
v. ö. OSTORL.
OSTORMÉN, v. OSTORMÉNY, (ostor-mén, v.
— meny) ősz. fn. A bangiták neméhez tartozó cserjefaj ; veszs/eje puha kérgü, bőr tapintatu ; gályái szőrösek ; levelei szivded kerekek, ellenesek, furéaiesek.
eresek, alul molyhosak; bogyói előbb veresek,
azután feketék; máskép szintén közuépi néven: o*torménfa, iszalag, (mely különbözik azon iszalagtól,
mely a bérese [clematisj egyik faját teszi) ; növénytani néven : oslorménbangita. (Vibnrnum lantana. L.).
Sándor István szerént ostornyelü fa. Minthogy a méxy
v. mén nyelet jelent, pl. a kútminy szóban (v. ö.
MÉN, fn. és NYEL, fn.), innen lett az ostormény elnevezése, t. i. az ostornyélhez való hasonlattól.
OSTORMÉNBANGITA, (ostor-mén-bangita) L
OSTORMÉN.
OSTORMÉNBOGYÓ, (ostor-mén-bogyó) ösx.
fn. A/ ostorményfának bogyója, mely eleinte vörös,
és midőn megérett, fekete színű.

OSTORMÉNFA, (ostor-mén-fa) lásd OSTORMÉN.
OSTORNYEL, v. OSTORNYÉL, (ostor-nyél, T.
— nyél) ősz. fn. Majd szivos és hajlós ágból, majd
mereven fából álló fogattyú, melyre az ostort kötik,
és melynél fogva tartják, suhogatják. Somfaágból
csinált ostornyel.
OSTOROL, (ostor-ol) áth. m. oslorol-f, v. ottorlott: htn. oitoroM, v. osíorlani. L. OSTORL, és OSTOROZ.
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OSTOROS, (1), (os-t-or-os) inn. és fa. tt. otloros-t, v. —aí, tb. —ok, mint fn. —ok. Ostort viselő,
vagy ostorokkal bővelkedő. Ostoron gyerek, ki ostorral
játszik. Ottoros bolt. Különösen miiit főnév jelent kis
bérest, ki a hat vagy nyolcz ökrös öreg béres mellett segédkedik, pl. vele szekeret rak, szánt, az ökröket legelteti atb. A. Mátyásföldén még ki nem veszett
népmonda szerént Mátyás király, mielőtt az angyalok maguk tették volna fejére a koronát, ostoros fiú
volt, mely mondára Mátyásnak nagy népszerűsége
adhatott alkalmat.
OSTOROS, (2), faluk Bonod és Sopron ín.;
helyr. Ottoros-ra, —ön, —ról.
OSTOROZ, (os-t-or-oz) áth. m. osloroz-tam,
—tál, —ott, pár. —*. Ostorral ver, üt, kiuoz, gyötör. 0»torotni a htumi nem akaró barmot. Atv. ért.
mondják Istenről, midó'u az emberekre csapásokat,
szenvedéseket bocsát, nevezetesen ám. büntet. Itten
ottorotta a bünSit, hogy loholjon, ét megtérjen. Éhséggel, dSghaláüal, háborúval ostorozza Isten a népeket.

Odromra meg/tini a trombitákat, eetiú a dobokat.
Ottromol futni, németet) szólás. Ostrommal bevenni a
sánctot, a várat. Kiállni, visszaverni az ostromot.

OSTOROZÁS, (os-t-or-oz-ás) fű. tt ottorotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által embert, vagy más állatot ostoroznak. V. ö. OSTOROZ.
OSTORPATTANÁS, (ostor-pattanás) ősz. fa.
Pattanó hang, melyet az ügyes kézzel megcsavarított vastagabbféle ostor ad.
OSTORPATTANTÁS, (ostor-pattautás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által eszközli valaki, hogy az ostor
pattanó hangot adjon. Tudniillik a pattantás, mint
cselekvőnév különbözik a pattanástól, mint állapotnévtől.
OSTORPÉNZ, (ostor-pénz) ősz. fa. Pénz, melyet borravaló fejében a kocsisnak adnak; különösen a postakocsisoknak, vagy elöfogatosoknak a rendes vitelbéreu kívül járó, s meghatározatlan díj,
borravaló.
OSTORSUGÁR, (ostor-sugár) ősz. fa. Rendesen
lófarksaőrből készített vékonyabbféle fonadék, melyet az ostor végére kötnek, hogy suhogóbb, egyszersmind csapása csipősebb legyen.
OSTORSZÍJ, (ostor-szíj) ősz. fn. Szalagokra
ezeldelt szyak, melyekből a szíjostort fonják.
OSTORTELEK, (ostor-telek) ősz. fn. Azon vékony kötél, vagy zsineg, melylyel az ostort az ostornyelre kötik; mint: bocskortelek, melylyel a bocskort
felkötik. Ebből valószínűen gyaníthatni, hogy ezekben némi hangáttétellel a telek ám. kKtel.
08TORÚ, v. OSTORU, (ostor-ú) rnu. tt. osto>ií-t, tb. —k, v. —a/t Ostorforma, ostoralakú.
OSTORVÁGÁS, (ostor-vágás) ősz. fn. Vágás,
csapás, ütés, melyet ostorral ejtenek.
OSTROM, fa. tt ostromo-t, harm. szr. — a.
Hadi műtét, midőn egyik ellenfél tömegesen megrohanja a másik félt, mely bizonyos védgát mögött,
gáncsok között, erődben, várban erős állatit vön.
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„Undok viperafajzatok
Dúlják fel e várt, mely sok ádáz
Ostromokat mosolyogva nézett."
Berzsenyi.
Néha a magyarban csak annyi, mint: megszáll, újabb
hadtani nyelven: táborai, inuen : ostromállapot,
ostromzár. Átv. ért. erkölcsi erőszakoskodás, mely
által valakit sürgetnek, hogy valamire rábírják, hogy
valamit megnyerjenek tőle. Kérelmezők, koldusok ostroma. Továbbá: akármcly erőszakos tolakodás, mely
által bizonyos tömeg valahová bejutni törekszik.
Ostrommal kellett betörni a színházba, oly nagy valu a
tolongás.
E szó nem más, mint a német Sturm, melyből
önhangzó előbocsátásával: ostrom magyar kiejtéshez alkalmazkodva módosult; tiszta magyarsággal:
roham, néha: vívás.
OSTROMÁGYÚ, v. —ÁLGYÚ, v. — ÁLGYU,
(ostrom-ágyú, v. —álgyn) ősz. fa. Álgyú, melyet
erődök, várak ostromlására használnak.
OSTROMÁLLAPOT, (ostrom-állapot) ősz. fa.
Állapot, midőn az ellenség valamely várat, várost,
tartományt, vagy országot megszállva tart; különösebben , midőn valamely városban, tartományban,
vagy országban a lázadás, vagy forradalom legyőzése végett, vagy legyőzése után még darab ideig
többé-kevésbbé szigorú katonai törvények szerént
kormányosnak.
OSTROMÁROK, (ostrom-árok) ősz. fa. A várvivásoknál azon mellvédcs árkok egyike, melyeket a
várostromlók czélszerü irányokban és kanyarulatokban
húznak, hogy áltatok elfödve lévén az ostromlót!
helyhez biztosabban közeledhessenek.
OSTROMBORONA, (ostrom-borona) öaz. fa.
Vas hegyezetn vastag karókból álló, boronaforma készület, melyet az ostrom alatt levő ellenfél állít, hogy
a lovasságnak és gyalogságnak rohanását megakadályozza.
OSTROMDESZKA, (ostrom-deszka) ősz. fa.
Vas szegekkel ellátott gerendák, vagy fahasábok,
vagy padlódeszkák, melyekkel az ostrom alatt levők
a vár körüli nyilasokat, hézagokat elzárják, hogy a
rohanók ne közeledhessenek hozzájok.
OSTROMFÉDÉL, v. —FÖDÉL (ostrom-fedél,
v. —födél) ősz. fn. A régieknél fából csinált fedélforma készület, melyet ide-oda mozgatni lehetett, s
melynek alája húzták magukat az ostromlók, hogy
az ellcnök szórt nyilak, kövek stb. ellen védve legyenek.
OSTROMHÍD, (ostroui-llíd) ősz. fa. A régieknél hidféle .készülőt, melyet az ostrom alatt levő várfalnak közelébe toll mozgó toronyról a falra eresztettek, hogy rajta benyomulhassanak.
70*
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OSTROMKARÓ, (ostrom-karó) ősz. fa. Karók
egyike, melyekkel az ostrom ellen bizonyos helyet,
tért, nevezetesen sánczokat, várakat elzárnak.
OSTROMKOSZORÚ, (ostrom-koszorú) öss. fa.
Hadi tttzmü, koszordalakban, melyet gránátokkal
megrakva ostrom alkalmával a rohanó ellenségre
röpítenek.
OSTROMLAJTORJA, (ostrom-lajtorja) ősz. fn.
Lajtorja, melyet a bástyák, várak ostrománál használnak, hogy rajta a falakra, illetőleg sánczokra, bástyákra felhágjanak.
OSTROMLÁS, (ostroni-ol-ás) fa. tt ottromldt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Hadi mfiködés, mely által
bizonyos erődített helyet, pl. sáuczokat, bástyákat,
várakat ostromolnak. Átv. ért. erőszakos kérés, kicsikarás, zsarolás, vagy tolongás, tolakodás. V. Ö.
OSTROMOL.
OSTROMLAT, (ostrom-ol-at) fa. tt ostromlat-ot, harm. szr. —ja. Ostromlás elvont értelemben.
OSTROMLÉTRA , (ostrom-létra) 1. OSTROMLAJTORJA.
OSTROMLÓ, (ostroin-ol-ó) mn. és fn. tt oitromU-t. Aki vagy ami ostromol.
OSTROMOL, (ostrom-ol) áth. m. ostromol-t, v.
ottrom-lott, htn. —m, v. —ám. Hadviselés! ért. valamely erődített helyet, pl. sánczot, bástyát, várat tömegesen megrohan, hogy azt bevehesse.
„Ki tudja méltán írni az öklelő
Hajdú vívását, amikor a lovast
Dárdája szúrja, s mennykövek közt
A meredek falat ostromolja ?
Berzsenyi.
Szélesb ért valamely helyet hadsereggel bekerít,
körülvesz. Átv. ért erkölcsi erőszakkal valakit rábírni törekszik valamire. Naphotttant ostromolják öt
a, kérelmetök. Továbbá erőszakkal tolakodik, nyomul,
hogy valahová bejuthasson. A kíváncsi néptömeg idSnek előtte ottromolja a színkört, színházat.
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OSTYA, fa. tt. ostyá-t. Kovásztalan búsaliaztböl tüzes vaslemezek között sütött hártyavékonyságu lepényke, milyet a latin szertartásu római k*tholikusok a szentmiseáldozatnál, és Úr vacsor&jaal
használnak. Az így fölszentelt ostya a római catholicns egyház tanítása szerént ám. Krisztusnak
valóságos teste, honnan az egyházi ének: Imádunk
Ment ostya, drágalátot manna, teregetnek ura, királyok királya. Szélesb ért. akármi czélra fordított hasonnemfi sütemény. A keserű labdacsokat ottyába takarva bevenni. A levelet otlyával bepecsételni. Olyan
vékony, mint a* ostya. A latin eredetű hostia után
magyarított szó.
OSTYABÉLÉS, (ostya-bélés) ősz. fa. Ostyavékonyságu rétegekből álló bélesféle tésztaétek. V. ö.
OSTYA.
OSTYAFÖLD, puszta Győr m.; helyr. OttyafSld-re, —ön, — rSl.
OSTYASÜTÖ, (ostya-sütő) ősz. fa. 1) Személy,
ki templomi vagy más használatra való ostyákat süt
2) Vas lemezekből álló eszköz, melylyel az ostyát
sütik.
OSVÁT, férfi kn. tt Otvát-ot. Osvaldos. Régi
német eredetűnek tartják, melynek mai jelentése:
„Hausverwalter" házgondviselő.
ŐSZ, hangutánzó gyöke őstől, ostUk stb. szóknak, a sebes haladástól, a lég hasításától, vagy síelésétől, suhanásától átvéve. Rokon öt gyökkel. V. ö.
OS, OSON és OSZLIK. ,Oszít' szóban pedig ,usz'
helyett áll.
OSZHELY, puszta Győr m.; helyr.
éflj

—hefy-re,

—~9*ÖV,

OSZÍT, tájdivatosan ám. uszít; 1. est.
OSZKÁR, férfi keresztnév; tt Ostkdrt, tb.
— ok. Régi német szónak tartják, melyben ős, v. át
ám. Isten, és gár ám. dárda.
OSZKÓ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Vae m.;
OSTROMOLÁS ; OSTROMOLÓ, 1. OSTROM- helyr. Ostkó-ra, —n, —ról.
OSZLÁNY, mváros Bars ín.; helyr. Ostldny-ba,
LÁS ; OSTROMLÓ.
OSTROMOZ, (ostrom-oz) áth. m. otlromot-tam, — bán, —bál.
—tál, —ott, v. ostromt-ottam, — ottál, —ott. Lásd
OSZLÁR, puszták Pest és Somogy, TISZA—,
OSTROMOL.
falu Borsod m.; helyr. Otüár-ra, —ön, —ról.
OSTROMOZÁS, (ostrom-oz-ás) 1. OSTROMOSZLÁS, (osz-ol-ás) fa. tt. ostldt-t, tb. —öt,
LÁS.
harm. szr. —a. A tömegben egyesülve létezett réOSTROMZÁR, (ostrom-zár) ősz. fn. Valamely szeknek egymástól különféle irányban történő elváhelynek, illetőleg ellenséges földnek hadi erővel lása, elszéledése, pl. midőn az emberek a templombekerítése, és bekerítve tartása. Ujabb hadtani nyel- ból, színházból, gyűlésből haza mennek, vagy a felven : táborlat. V. ö. OSTROMÁLLAPOT.
hők szétszakadoznak, stb. Apostolok osxlása, midőn
OSTROMZÁS, (ostrom-oz ás) 1. OSTROMLÁS. a világ külön tájaira elmentek az evangyeliatnot
OSTROMZSÁK, (ostrom-zsák) ősz. fn. 1) Föld- hirdetni. Oszvetéve : eloszlás, megoszlás, fclotflai,
del vagy más anyaggal megtöltött zsákok egyike, stétostldt. A Bécsi codezben ain. viszongás (dlssenmelyeket az ostrom alatt lévők, vagy ostromlók iié- sio). „Menden nemzeteknek egyességét ő oszlásokmely helyeken védgátul felhalmoznak. 2) Bőrből vagy kal megtörné." (Eszter XIII.). Tarkanyinál: vtMMkittölös vászonból való zsákok, golyókkal és lőporral voitás. A Debreczeni Legendáskőnyvben: pártütés
töltve, gyutacscsal ellátva, szurokkal behúzva, me- (seditio). n S a bátvánimádó papok oszlást szerözvén
lyeket az ostromló ellenségre hánynak.
ah népek között, felkajáltva mondják vala: Old meg
— ÓSTUL, L A8TUL.
ez ördöngös asszonyállatot"
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OSZLAT, (1), (oíz-ol-at) áth. és mirelt m. onlat-tam, —tál, —ott, pár. omlott. Eszközli, hogy a
tömegben együtt Tolt részek egymástól elváljanak,
különböző irányban elszéledjenek. Fegyverét Icáméi
eloulatni a* östvectoportosult látottakat. Szétoszlatni
a gyltlét tagjait, a hadtereget. A nap sugarai onlatjak a kOdüt, a folttél átadatja a felhőket. Bizonyát
snerek áüal a daganatot, csömört eloulatni. Átv. ért
a kedélynek borús állapotát, vagy az éaz homályát
elűzi. Gondot, bttt, bánatot, nomorAeágot borral ottlattti. Kéttéget onlatni. Valamely történeti kérdét nehéztégeit, homályait elottlatni.

bad akaratból megy szét, akkor pontosabban szólva,
öttől. E szerént oszlik minden, mi bizonyos erőszak,
kényszerítés által, nem önként elszakadoz, mi különféle irányban elválik, elszéled, minek részei között
az öszvetartó kapcsok megtágulnak, továbbá: ami
elmúlik, elébbi állapotában létezni megszűnik, pl. a
köd, felhő, daganat, búbánat, szomorúság, kétely.

OSZLAT, (2), (osz-ol-at) fn. tt. ottlat-ot, hann.
szr. —a, v. —ja. Oszlás elvont értelemben. A régieknél, különösen a Müncheni codezben ám. megoszlás, viszongás, meghasonlás (dissensio). „És ágy
ő érte oszlat lőtt a gyülekezet között." (János evangy.
VII. fejezet). Károlyinál: hatonlát, Tarkanyinál:
ttakadát. Továbbá a Bécsi codezben ám. elválás.
„Hogy ne adatnának '6 gyermekdedek ragadatba és
S feleségek oszlatba" Tarkanyinál: „Hogy ne adassanak gyermekeik ragadományra, féleségeik elválásra." (Judith 4. 10.).
OSZLATÁS, (oaz-ol-at-ás) fn. tt onlatát-t, tb—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által eszközöljük, hogy valami oszoljon.
OSZLATLAK, (osz-ol-atlan) IDD. tt onlatlan-t,
tb. —ok. Aminek alkotó részei tömegesen együtt
vannak, egymástól el nem váltak, el nem széledtek.
Ottlatlan népgyttlét, tártatag. Ottlatlan türU köd,
terhet felhők, tStéttég. Ottlatlan barátok, tettvérek.
Átv. ért a kedélyre vagy elmére vonatkozólag: ottlation gond, W, etomorútág, mely a kedélyt folytonosan nyomja; oszlatlan kéltig, elmehomály, mely a
valót, igazat, bizonyosságot eltakarja. Határozóként
ám. el nem oszolva, el nem válva, el nem széledve,
osztatlanul.
OSZLATÓ, (oBZ-ol-at-ó) mn. tt. otslató-t. Aki
vagy ami eszközli, hogy bizonyos tömegnek, egységnek részei egymástól elváljanak, különböző irányban
elfeledjenek, illetőleg elmúljanak. Gyűlést onlató
elnöki t*ó. Népldzadátt oetlató rendőrség. Daganatot,
csömört onlató tterek. KSdonlató napfény, felhöonlató
ételek. Onlató tier, a vegyészetben jelent oldó, vagy
választó szert is. (Mediám). Átv. mi a kedélyre kelletlenül ható benyomásokat, vagy az ész működése
elöl az akadályozó homályt eltávolítja, elűzi. Gondottlató nórakozát, búonlató mulattág, Itánatoszlató
baráti vígasztalát ; kéttégotzlató tanúságok, bizonyítványok. V. ö. OSZLAT.
i
OSZLIK, (osz-ol-ik) k. m. vnzl-olt, pár. oszol- \
jál, htn. osslani. Azon igék osztályába tartozik, me- ;
lyek majd ifc-eseu, majd a nélkül divatoznak; ámbár !
szabatosan véve az oszlik inkább szenvedő, az ónul!
inkább cselekvő állapotra vonatkozik, pl. inidó'n va- :
lamely néptömeget szétkergetnek, helyesebben mond- '
jak róla, hogy omlik, midőn pedig önszántából, sza-1

„Nem csökken az által hunok birodalma,
Hogy kétfelé oszlik tetején hatalma."
Arany.
Ezen igének gyöke ott, melyből egyfelől az önható omol, és közép ottlik, másfelől az átható ont
származnak, oly viszonyban lévén egymáshoz, mint
az óm, fon, fej, rej, bőm, rom gyökökből származó
omlik és omt, ont, főttük és font, fejlik és fejt, rejlik
és rejt, bomlik és bomt, bont, romlik és rotnt, ront.
Legközelebbi rokonai: fonlik, mely szűkebb értelemben csak a rostos testek részeinek elválására,
szétszakadására vonatkozik, és a kostlik, mely koptatás általi elválását jelenti az illető egész részeinek.
Egyébiránt alapértelemben megegyeznek vele azon
o hangon kuzdődö szók, melyek más-más segédmássalhangzó felvételével valamennyien a részeknek
egymástól elválását, illetőleg távolodását fejezik ki,
milyenek: old, olvad, omlik, omt, ondó, a megnynjtott
ólom, továbbá: octó, és az egyszerű távolodást jelentő
ötön, honnan: oszolj innen ám. menj innen, osonj
innen, ezekben az t és M a sebes menést utánzó természeti hangok lévén. V. ö. OSON. Az oldódik, olvad, omlik és ottlik azon alapértelemben mind megegyeznek, mely szerént bizonyos tömeget egységet
képező részeknek egymástól elválását, eltávolodását jelentik ; de oszlik különösen csak oly tömeg, melynek
részei mintegy ideiglenesen gyülekeztek ősz ve, pl.
valamely sereg, népség, köd, felhő, gondok; oldódik,
ami kötés által alakúit egy tömeggé, s utóbb kötelékei szétbomlanak; omlik, ami az egyes részek laza
öazvetartása, vagy bizonyos belső megromlás következtében válik szét; olvad, aminek szilárd, mereven
állapotú tömege híg, folyó részekké válik. Bővebben
lásd mind ezeket saját rovataik alatt.
OSZLOP, (1), fn. tt otzlop-ot, bárra. szr. —a. 1)
Építészi ért. függőleges irányban emelkedő, s leginkább hengerded állvány fából vagy kőből, téglából,
melynek fő rendeltetése a ráépített terhet tartani,
mellékes pedig az épületnek díszét emelni. Fa oszlopokon álló pajta, szénatartó. Márvány oszlopokkal
éketitett palota. Doriai, korintutti alakban épített oszlopok. 2) Hasonló nemű állvány, melyet valamely
jeles férfi, vagy nevezetes esemény emlékéül állítanak.
Emlékotzlop, tiroszlop, titzteletotzlop. Ha valamely
személyt egész termetében ábrázol, pontosabban: nobor. 3) Átv. ért. alkalmaztatik oly tárgyakra, melyek
egyenesen fölemelkedvén némileg hasonlíthatók az
oszlophoz. Fütíonlop, fclhb'oszlop, (faoszlop, t'ingotilop. 4) Költői nyelven oly férfi, vagy dolog, ki vagy
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mi másoknak gyáma, erkölcsi támasza, biztosítója.
A jelet férfiak a némtet otzlopai. Ledőlt hazánknak
otglopa. (Virág.).
Eredetére nézve közvetölcg vagy a hellén atvlo^ és
a szlávtttíp, ttloup, tzlup szóból,vagy a homéri ffxóloty
szóból származottnak látszik; közelebb a nlup-bó\
lehetett vékony hangon cnölVp, vastag hangon pedig
és előtéttel oszlop. A magyar ÓM gyöktt szókkal csakugyan alig van más fogalmi rokonságban annál, hogy
oszlopok mind a természetben, mind a művészetben,
rendesen több számmal lévén, mintegy a részekre
oszlás fejeztetnék ki általa. Minden esetre viszonyban áll ttobor főnévvel is, mely némi áttétellel: őszrob közel rokon hangokban egyezik ottlop szóval.
OSZLOP, (2), falu Sopron és Veszprém ín.;
helyr. Otzlop-ra, —ön, —ról.
OSZLOPALAKÚ, (oszlop-alakii) ősz. inu. Alakjára oszlophoz hasonló. Ottlopalakú iámon, emlékkő.
OSZLOPÁLLÁS, (oszlop-állás) ősz. fn. Azon
rend és mód, mely szerént az épület oszlopai elhelyezvek.
OSZLOPBOLT, (oszlop-bolt), ősz. fn. Födött
folyosó, mely boltosatok által öszvekötött oszlopokon nyugszik. (Árkádé).
OSZLOPOSA, (oszlop-csa) fn. tt. ostlopctá-t.
A maga nemében, vagy aránylag kisded oszlop.
OSZLOPCSARNOK, (oszlop-csarnok) ősz. 'fn.
csarnok, melynek oszlopokon, oszlopsorokon nyugvó
boltozata vagy felső padolata vau, oldalfalak nélkül.
(Porticus).
OSZLOPCZIM, (oszlop-czim) ősz. fn. A nyomtatványok lapjai vagy oszlopai fölött azon nyomtatott
betűk, vagy szók, melyek az illető lapon vagy oszlopon tárgyalt dolgok czimeit fejezik ki, pl. a szótárakban az illető szók gyök be tűi.
OSZLOPDAD, (oszlop-dad) mn. tt. ottlopdad-ot.
Minek oszlophoz hasonló formája van, oszlopalaku.
Owlopdad emlékkő, határkő.
OSZLOPDERÉK, (oszlop-derék) ősz. fn. Az
oszlopnak fő része, közepe, mely az oszlopfej, és
talap között van.
OSZLOPFEJ, v. —FEJEZET, (oszlop-fej, v.
- fejezet) ősz. fn. Az oszlopnak felső része.
OSZLOPFOLYOSÓ, (oszlop-folyosó) ősz. fn.
Folyosó, melyet oszlopsorok alkotnak.
OSZLOPFÖ, 1. OSZLOPFEJ.
OSZLOPGYÁM, (oszlop-gyám) ősz. fn. Oszlopalakú támasza valamely épületnek, fordítva: gyámHstlop.
OSZLOPKA, (oszlop-ka) kies. fű. tt. onlopká-t,
Kicsi, oszlop, oszlopocska.
OSZLOPKÉP, (oszlop-kép) ősz. fn. L. SZOBOR.
OSZLOPKORLÁT, (oszlop-korlát) ősz. fn.
Egymással öszvekötött kis oszlopokból álló korlát,
pl. a lópcsőzct mellékén.
OSZLOPKÖZ, (oszlop-köz) ősz. fű. Köz vagy
tér, egyik oszloptól a másikig.

OSZLOPLÁB, (uszlop-láb) ősz. fn. Az oszlopnak alsó része, melyen az oszlopderék áll.
OSZLOPMÜ, (oszlop-mű) ősz. fn. Oszlopokból
álló építészi mii, pl. folyosó, homlokzat; további valamely épület oszlopai öszvesen véve.
OSZLOPOROM, (oszlop-orom) ősz. fn. A* őszlopfejnek teteje, melyet különféle czifrázatokkal
ékesítnek.
OSZLOPOZ, (oszlop-oz) áth. m. oalopot-lam,
— tál, —ott, pár. — c. Oszlopokkal ellát, disaesit
valamely épületet. Ottlopotni a palota homlokzatét,
kapualját, a folyótól.
OSZLOPOZÁS, (oszlop-oz-ás) fn. tt ostlopo
tát-1, tb. —ok, bartn. szr. —a. Építés neme, midőn
valamely épületet oszlopoznak. V. ö. OSZLOPOZ.
OSZLOPOZAT, l. OSZLOPZAT.
OSZLOPPÁRKÁNY, v. — PÁRKÁNYZAT,
(oszlop-párkány , v. — párkányzat) lásd OSZLOPPÁRTA.
OSZLOPPÁRTA , v. —PÁRTÁZAT, (osxloppárta, v. —pártázat) ősz. fn. Az oszlopfejet övedzö
párta, vagy koszoruforma czifrázat, dombormü.
OSZLOPPOLCZ, (oszlop-polcz) ősz. fn. A szabadon álló, pl. emlékoszlop tetejét takaró fodélmü.
OZSLOPREND, (oszlop-rend) ősz. fn. Az oszlopok egyes részeinek bizonyos viszonya és aránya
egymás között, továbbá: több oszlopnak bizonyos
építészi mód szerént felállítása, és díszítése. Totkanai, jóniai, római stb. ottloprend.
OSZLOPSIKÁTOR, (oszlop-sikátor) ősz. fa.
Oszlopok, oszlopsorok által képezett sikátor, vagyis
folyosóféle keskeny szorulat.
OSZLOPSOR, (oszlop-sor) ősz. fn. Építészetben
több oszlopból álló, rendszerént páros sor. Hadi ért
hosszú, keskeny sorban felállított sereg.
OSZLOPSZÁR, (oszlop-szár) ősz. fn. Az oszlopnak dereka egész hosszában véve, vagyis az oszlopfej és oszlopláb közötti része.
OSZLOPSZÉK, (oszlop-ezek) 1. OSZLOPTALAP.
OSZLOPTALAP, (oszlop-talap) ősz. fn. Rendesen négyszögü alkotmány kőből, melyre az oszlopot
rakják, vagy állítják, hogy annak magasságát némileg emelje, kitüntesse, egyszersmind szilárdabb állapodást kölcsönözzön neki; máskép: onloptS, oaloptzék.
OSZLOPTOHNÁCZ, (oszlop-tornácz) ősz. fű.
Oszlopokon álló, oszlopokkal, oszlopsorokkal kerített, díszített tornácz.
OSZLOPTÖ, (oszlop-tő) 1. OSZLOPTALP.
OSZLOPZAT, (oszlop-oz-at) fű. tt. ottloptat-ot, harm. szr. —a. Több oszlopokból álló mű;
továbbá: valamely épület oszlopai együtt, öszvesen
véve.
l >SZOL, (oaz-olj önh. m. oszol-t. Ragozása álUIán szabályszerű : őstulok, ottolsz, ostolék, omoltam,
otzolwtdok, ottolj, oszolni, vtzoló; inire nézve külön-
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bözik tőle a.?, oszlik, mint hangngrató : oszlóm, oszlám,
oszlottam, ostlandom, oszlani, oszló. Értelmire s elemeire nézve 1. OSZLIK alatt.
OSZOLHATATLAN, OSZOLHATLAN, (oszol-hat-[at]lan) mn. tt. oszolhatallan-t, tb. —ok. Ami
oly szilárd tömeget, vagy egységet képez, melyet
részekre választani, egymástól eltávolítani nem lehet;
elválliatatlan. Keresztény hittan szerént a Szentháromság oszolhatatlan egység (Indivisa nnitas). Nagyító kifejezéssel ám. igen szorosan együvé állott, egymástól
nehezen elszakasztható. Oszolhatatlan barátság, szönettig. Átv. ért. kedélyre vonatkozva: oszolhattam bánat, szomorúság, fájdalom, melyet elűzni nem lehet
vagy igen nehéz ; elmét illetőleg: oszolhatatlan kétség,
homály, mely miatt a valót, az igazat megtudni lehetetlen. Határozóként ara. oszolhatatlan módon vagy
állapotban, oszolhatatlanul.
OSZOLHATATLANSÁG, OSZOLHATLANSÁG, (osz-ol-hat-[at]lan-ság) fn. tt. oszolhatatlantág-ot, harrn. szr. —a. Állapot, vagy tulajdonság,
melynél fogva bizonyos tömeg vagy egység részekre
nem válbatik, el nem oszolhat.
OSZOLHATLAN, OSZOLHATLANSÁG, lásd
OSZOLHATATLAN; OSZOLHATATLANSÁG.
OSZOLHATÓ, (osz-ol-hat-ó) mn. tt, oszolható-1.
Minek részei nem alakultak oly szilárd állású tömeggé, egészszé, hogy egymástól el nem válhatnának ;
továbbá : amit elűzni, eltávolítani lehet, nevezetesen
a kedélyt, és elmét illetőleg, pl. oszolható bánat, szomorúság ; oszolható Mely, homály. V. ö. OSZLIK.
OSZOLHATÓLAG, (osz-ol-hat-ó-lag) ih. Oszolható módon vagy állapotban.
OSZOLHATÓSÁG, (osz-ol-hat-ó-ság) fn. tt
oszolhaíóság-ot, harm. szr. —a. Állapota, vagy tulajdonsága valaminek, mely szerént azt részekre választani lehet, vagy önerejével elválható, egymástól eltávolodható. V. ö. OSZOLHATÓ.
OSZPORA, fn. tt. oszporá-t. Török ezüst pénz,
körülbelül egy polturát érő. Erdélyben is kelendő
volt a XVI-dik század közepe táján. Az új görögben
aspros fehéret jelent; magában a törökben inkább
akdse v. ahdse (a Müncheni codexben akció), melynek gyöke ak szintén ám. fejér. A székelyeknél maiglan ám. papi bér, melyet a hivek fizetnek. Ez értelemben talán ám. a hellén rtooffCfOQtt. mely ajándékfélét jelent.
OSZRÓ, falu Baranya m.; helyr. Oszró-ra, —«,
—ról.
OSZT, (osz-t) áth. m. oszt-ott, pár. osz-sz, htn.
—ni, v. —mai. Széles ért. bizonyos tömeget, egészet, egységet részekre választ, mi által a részek közti előbbi szoros viszony megszűnik, s térben, időben,
vagy gondolatban egymástól eltávolíttatnak, különösen : 1) Valamely mennyiséget külön-külön önálló részekre választ el, s ugyanannyi egységet alkot. Az SrSkttsSk három részre osztották az apai jószágot. A határt három nyomásra ontani. A kaszálót nyilatokra

osztani. A házat tSbb zstttérlakokra osztani. Időmenynyiségre vonatkozva ám. az időben történt eseményeket bizony ős szakaszokra választja. A magyarok újabb
történelmei Árpád véréből, vegyes házakból, és austríai
házból szarmata királyok korszakára osztják. A napot
órákra, az órákat perr.zekre osztjuk. Az id8t fzélirányosan munkai, evést, nyugovúsi szakokra osztani. 2)
Valamely egésznek, mennyiségnek részeit adag gyanánt elválasztja, s oda nyiijtja. A betegnek levest, a
koldusnak kenyeret, pénzt osztani. Havonként néhány
forintot kiosztani. A nyereséget egymás kürtit elosztani.
A ragadmányt felosztani. Kártyát osztani. 8) Testületek alakítására vonatkozva : az ujonczokat különféle
ezredekbe osztani, beosztani, ám. beigtatni; a gyanús
fzimborákat szétosztani, egymástól elválasztva másmán testületbe vegyíteni. 4) Számtani ért. bizonyos
mennyiségből annyiszor vészen ki egy másikat, a
hányszor ez amabban találtatik, pl. aki tizet kettővel oszt, az ötször vészen ki belőle kettőt. 5) Átv.
valakinek véleményét, ' Ítéletét osztani ám. benne
részt venni, s mintegy kijelenteni, hogy azon vélemény, Ítélet nem egyedül az iivó, hanem kettőé, illetőleg többé.
Ezen igének gyöke ősz, melyből a tevést jelentő t képzővel lett osz-t, mint a fost, rom, óm, bőm,
öm, dlím, gyökökből fosz-t, rom-t, (ron-t), om-t, bőm-1,
Sm-t, d!)m-t stb. V. ö. OSZLIK.
OSZTADÉK, (osz-t-ad-ék) fn. tt. oszladék-ot.
L. OSZTÁLYRÉSZ; és OSZTALÉK.
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OSZTAG, (osz-t-ag) fű. tt. osztag-ot. Osztály,
különösen valamely hadseregben.
OSZTAG, tájdivatos, ,aztán' (= az után) helyett; 1. OSZTÁN.
OSZTALÉK, (osz-t-al-ék) fn. tt oiatalék-ot,
barin. szr. —a, v. —ja. Akármiféle társas üzérkedésből bejött tiszta nyereségnek azon része, mely az
illető részvényeseknek, vagy más vállalati tagoknak
egy vagy több részvények, vagy betett tőkéjük után
jut. (Dividcnde). GSzhajózási, vasúti, rziikorgyári
osztalék.
OSZTÁLY, (osz-t-ály) fn. tt. osztály-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) A részekre elválasztott egészből,
tömegből, térségből, seregből stb. egy-egy szakasz,
mely némileg önálló egységet képez. Az erdőséget
osztályokra kiszabni, s évemként egy osztályt kivágni.
E puszta három osztályból, ú. m. szántóföldből, kaszálóból, és legelSbKl áll. E nagy háznak sok lakosztálya
van. A hadsereg három osztályban nyomul előre. Az
ezerednek egyik osztályát tartalékul hátrahagyni. 2)
Adagul kiszakasztott bizonyos rész, járandóság. Át
orGkSstíknek egy-egy osztályban ezer holdnyi telek jutott. Kiki vegye, által a maga osztályát. Egyenlő" osztály nem támaszt háborút. Innen jelenti azon cselekvést is, mely által bizonyos vagyont az illetők között kiosztanak. Osztály végeit BszvegyUlt SrökVsök. Az
osztály megtörtént. Osztály után foglalja el kiki
a magáét.
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„Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal."
„Éjfélig örömmel ittauak ét ettek,
Hogy Buda éa öcscse ilyen osztályt tettek."
Arany. (Buda halála).
3) Ai egy sereghez taitozú személyek, vagy dolgok
kBlön-kiilön szakasza, nemek, fajok, minemüségek
szerént elválasztva, elkü'Iönözve. Nemesi, polgári
osztályból való. A népnek ktttíSnféle osztályai. Oskolai,
hivatali otttályok. A tantdóknak szorgalom szerinti
osztályai. A nemzeti múzeum természettudományi, régitégi tíb. osttályai. A magyar t. akadémia nyelvtudományi, bölcsészeti stb. osztályai. Első, másod, harmad
osztály alá tartozó határ. A* adót bizonyos osztályok
szeréní kivetni.
Ezen igének törzse oszt, képzője ály, melynek
alakulásáról 1. —ÁLY, — ÉLY, képző.
OSZTÁLYÁBOK, (osztály-árok) ősi. fa. Árok,
mely az elosztott földterület részeit elválasztja egymástól.
OSZTÁLYFŐ, (osztály-fö) ősz. fa. Általán bizonyos hivatalhoz tartozó, vagy nyilvános, országos
szolgálatban levő személyek osztályának előjárója,
igazgatója. Igazságügyi, hadügyi osztályfő. Hadi osztályfő. Tanodái osztályfS.
OSZTÁLYFŐNÖK, 1. OSZTÁLYFŐ.
OSZTÁLYIGAZGATÓ, (osztály-igazgató) ősz.
fa. Valamely nyilvános, országos hivatali osztálynak
főnöke igazgató czimmel.
OSZTÁLYIGAZÍTÁS, vagy —IGAZÍTÁS,
(osztály-igazítás) ősz. fa. Törvényes eljárás, melynél
fogva bizonyos jószág, örökség elosztásakor vagy
utána is történt némely hibákat helyrehoznak, (rectificatio divisiouis); úgy hogy az eredeti osztály lényeges
pontjai vagy részeiben nem változik; és ebben különbözik az (íj osztálytól, vagy osztály újítástól.
OSZTÁLYLEVÉL, (osztály-levél) ősz. fa. Oklevél, mely valamely jószágnak az illető örökösök
között történt felosztását tartalmazza, illetőleg
bizonyítja.
OSZTÁLYNOK, (osz-t-ály-nok) fa. tt. osztáíynok-ot, harm. szr. —a. Általán, valamely köz hivatali osztálynak főnöke, különösen a hadvezényletben
tábornok, ki a hadtest egyik szárnyát vezényli.
(Divisionar.)
OSZTÁLYONKÉNT, (osztályon-ként) ősz. ihOsztályokra választva , külön-külön osztályokban í
részenként. Az erdőt osztályonként vágni, eladogatni'
A hadsereget osztályonként a helységekbe szállásolniV. ö. OSZTÁLY.
OSZTÁLYOS, (osz-t-ály-os) mn. tt. osztályos-t,
v. —át, tb. —ok. Különösen oly személyről mond'
jak, kinek bizonyos jószághoz, nevezetesen örökség*
hez másod vagy többed magával birtoklási joga van.
Osztályos atyafiak. Használtatik főnévül is, s ekkor
tárgyesete: osztályost, és többese: osztályosok.

OSZTÁLYOZ- OSZTÁN
|
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OSZTÁLYOZ, (osz-t-ály-oz) áth. m. osztályoztam, —tál, —ott, pár. — z. Valamely gyüegésznek
alkotó részeit nemek, fajok, minemfiségek, sajátságok
stb. szeréül szakaszokra választja, sorozza. Osztályozni az egynemű, de különféle terményeket. A könyveket
a könyvtárban tartalom, f őr ma, nyelvek stb. szerént ősz
tályozni. A földeket termékenység szeréní osztályozni.
A tanodái ifjúságot szorgalom szerént osztályozni.
V. ö. OSZTÁLY.
OSZTÁLYOZÁS, (osz-t-ály-oz-ás) fa. tt. osztályozás-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által bizonyos gyiisokaságot nemek, fajok, minemfiaég
stb. szerént szakaszokra választunk, sorozunk. Erdők,
földek, gyapjú, kelmék osztályozása. V. ö. OSZTÁLYOZ.
OSZTÁLYOZAT, (osz-t-ály-oz-at) fa. tt. osttályozaí-ot, harm. szr. —a. Valamely gyűsokaság részeinek felosztása által alakult egyes szakaszok, sorozatok. Könyvek osztályozatai a könyvtárban. Az oskolai ifjúságnak szorgalom szerinti osztályozaía.
OSZTÁLYPARANCSNOK, (osztályparancsnok) ősz. fa. L. OSZTÁLYNOK.
OSZTÁLYPÉR, (osztály-per) ősz. fa. Általán
valamely közös jószág, illeték, járandóság felosztása,
nevezetesen örökség fölött megha*onlott felek pere
egymással.
OSZTÁLYREND, (osztály-rend) ősz. fa. 1) Az
osztályok közötti rend, vagyis sorozat, fokozat, pl.
valamely polgári társaság, vagy hivatali személyzet
osztályrende. Az adót osztályrend szerint kivetni. AjVvt
delem szerént becsült földek osztályrende. 2) Szorosb
ért az ugyanazon osztály alá tartozó nemek, fajok,
egyének sorozata. 3) A járandóság)' osztályban azon
rend, vagy sorozat, mely szerént az illetők egymás
után kikapják részeiket.
OSZTÁLYRÉSZ, (osztály-rész) ősz. fa. Azon
rész, vagy adag, vagy illeték, mely bizonyos jóacág,
pl. örökség, részvényosztalék elosztásakor egynekegynek jut. Orozlán osztályrést, mely az egészet magában foglalja. Férfiági, leányági osztályrés*.
OSZTÁLYSOR, (ossrtály-sor) 1. OSZTÁLYREND.
OSZTÁLYSORSOS, (osztály-sorsos) ősz. fa.
Azonegy polgári osztályból való.
OSZTÁLYSZELLEM, (osztály-szellem) ön.
fa. Szellem, mely bizonyos társulatnak, egyesületnek,
testületnek sajátja, mely az illető egyének gondolkozás!, és cselekvési módján elömlik. Papok, katonák,
hivatalnokok ottl ály szelleme. Máskép : tesHÜeti szellem,
OSZTÁLYÜJÍTÁS, (osztály-újítás) ősz. fa.
Cselekvés, különösen törvényes eljárás, mely által
bizonyos jószágnak, nevezetesen örökségnek valamely közbejött tetemes változások miatt egéexbeni
felosztása ismételtetik (nova divisio); különbözik:
omtályigazüás.
OSZTÁLYZAT, 1. OSZTÁLYOZAT.
OSZTÁN, OSZTÁNG, OSZTAG, OSZTANAK,
OSZTANNAN, OSZTÉG, OSZTÉN, OSZTÉNG rtb.
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tájdivatos, és hibás kiejtések a szabályszerű ottan,
vagyis wc után helyett Népies elbeszélésben gyakran
hallani: azután otttán, vagy atutén őszién, vagy asuténg ostténg.
OSZTANDÓ, (osz-t-and-ó) fn. tt. outandó-t.
Számtani ért. azon mennyiség, melyet annyi részre
választanak, a hány egység egy másik számban az
úgynevezett osztóban találtatik, pl. ebben: 20 : 4 v.
V = 5,20 az osztandó, a 4 pedig osztó, az 5 osztmány vagy hányad.
OSZTANIVALÓ, (osztani-való) 1. OSZTANDÓ.
OSZTÁS, (osz-t-ás) fn. tt. otsté+t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Általán cselekvés, mely által bizonyos gyfisokaságot, sereget, külön-külön részekre,
pl. szakaszokra, adagokra, nemekre, fajokra stb.
ssakasztanak. Öszvetéve : elosztás, beosztás, kiosztás,
felosztás, szétosztás. Osttátra megjelent örtít»»9k.
Ételosttás, pénzosztás, kártyaosttás stb. Számtani ért
a szám, illetőleg mennyiség kicsinyítésének neme,
mely szerént bizonyos mennyiségből annyiszor Tesznek ki egy másikat, a hányszor ez amabban találtatik. V. 8. OSZT.
OSZTAT, (osz-t-at) fn. tt. otztat-ot, harm. szr.
—ja. L. OSZTMANY, illetőleg HÁNYAD.
OSZTATLAN, (osz-t-atlan) mn. tt ostíallan-t,
tb. —öt. 1) Tárgyra vonatkozva ám. amit részekre,
adagokra, illetékekre el nem szakasztottak, mi egész
valóságában, egységében megvan. Osztatlan jóstág,
Vröktég, nyeremény, zsákmány. 2) Személyeket illetőleg, akik bizonyos jószágot, örökséget közösen bírnak, jóllehet joguk volna azt magnk között felosztani. Otttatlan testvérek, atyafiak, SrSkOtSk. Határozóként ám. osztatlanul.
OSZTATLANUL, (osz-t-atlan-al) ih. A nélkül,
hogy részekre volna osztva, tagolva, egy tömegben!
egy tagban. Három tettvér osztatlanul bír egy taradóimat.

OSZTMANY, (osz-t-mány) fn. tt. otttmány-t,
tb. — ok. L. HÁNYAD, és OSZTANDÓ.
OSZTÓ, (osz-t-ó) mn. és fn. tt. os*íó-t. 1) Általán, aki oszt, vagy, amivel osztanak tnlajd. és átv.
ért véve. Jobbára a viszonytárgy nevével őszvetett
szót képez, pl. alamizsnaosztó, jutalomoszíó némely,
ételosztó szolga, levesosztó kanál. 2) Főnévül használva
a szám- és mértanban azon szám vagy mennyiség, melyet egy másikból annyiszor veszünk ki,
ahányszor abban találtatik, pl. ebben: '3°, a 2 osztó,
ebben; f, a b osztó. Kártyajátékban azon játszótárs,
ki a kártyalapokat szétadogatja.
OSZTOGAT, (osz-t-og-at) gyak. áth. m. osttogat-tam, —tál, —ott, pár. osztogass. Széles ért.
gyakran, folytonosan oszt; különösen : járandóság,
illetőség gyanánt adogat, ajándékoz. Pénzt, kenyeret
osztogatni a szegényeknek. Etelt osztogatni. Mindenét
elosztogatja. Ctimeket, hivatalokat osztogatni. V. 6.
OSZT.
OSZTOGATÁS (osz-t-og-at-ás) fn. tt. osztogatás-1, tb. —ok, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által
valamit osztogatnak, nevezetesen adag, adomány,
ajándék gyanánt nyújtogatva. V. ö. OSZTOGAT.
OSZTÓJEL, (osztó-jel) ősz. fn. 1) A helyesírásban azon jel, mely által egyes azokat, mondatokat, vagy czikkeket, fejezeteket egymástól akár
könnyebb érthetőség, akár más tekintetekből elválasztunk, pl. fa-ló, képmű-kiálUtás, ide-odaszaladgálás,
ottan-ottan. 2) Szám- és mennyiségtanban az osztót
az osztaléktól elválasztó jel pl. ab: c, vagy '35.
OSZTOPÁNY, fala Somogy m.; helyi-. Osttopány-ba, —bon, —ból.
OSZTOTT, (osz-t-ott) mn. tt osztott-at. Amit
részekre, szakaszokra választottak, amit adagokban
többfelé odanynjtottak. Elosztott rétek; hatfelé ontott
sereg ; négy darabra osztott kenyér; szegődött bér, osztott konc*. (Km.). V. 8. OSZT.
OSZTOTTIDEG, (osztott-ideg) ősz. fn. Az
ágybéli idegeknek ötödik párja. Oszlottnak neveztetik, mert három, ú. m. szem—, felső, és alsó állagból
áll. Máskép : kotép egyUttértS ideg. (Mosculns sympathicus médiás).
OSZTÓVÁT, fn. tt. osztovát-ot, harm. szr. —ja.
L. 08ZTOVÁTA.
OSZTOVÁTA, fn. tt osztovátá-t. A takácsok
szövőszéke. Szabó Dávid elemzése szerént ám. osztóváltó, minthogy a fonalakat mintegy osztva váltva
szövi egybe. De ugyan Szabó D. szerént szonáta is
ám. szövőszék, s vékony hangon szVvétr,, azaz: szövő
eszköz. Dankovszky szerént vend nyelven : szlátva, v.
sztátve.
OSZTOZAS, (osz-t-oz-ás) fn. tt. osztozás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn valamely jószágból, pl. örökségből, nyereményből, zsákmányból a hozzá köz jogot tartók kiveszik illető
részeiket A végrehajtott lopás után osztozátho* fognak a tolvajok. Minthogy e cselekvés gyakran perre,
71
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O3ZTÉG, OSZTÉNG, 1. OSZTÁN.
OSZTHATATLAN, OSZTHATLAN, (osz-that-[at]lan) mn. tt. oszthatatlan-t, tb. —öt. Amit erkölcsileg, vagy törvényesen, vagy észtanilag részekre
osztani nem lehet Oszthatatlan nó» híltég. Feloszthataílan hitbizomány. A* egyszerű elemek oszthatatlanok.
Határozóként: el nem osztható módon vagy állapotban,
oszthatatlanul.
OSZTHATÓ, (osz-t-hat-ó) mn. tt. osttható-t.
Amit .részekre, szakaszokra, nemekre, fajokra, adagokra stb. választani lehet Ontható számok, mennyilégek. V. 8. OSZT.
O8ZTHATÓLAG, (ősz t-hat-ó-lag) ih. Osztható
módon vagy állapotban.
OSZTHATÓSÁG, (osz-t-hat-ó-ság) fn. tt ostthatotág-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága vagy állapota bizonyos mennyiségnek, tömegnek, sokaságnak,
melynél fogva azt részekre választani, elosztani
lehet V. ö. OSZT.
4SU>. SA0.T 8IÓTÍ1 IV. KOT.
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veszekedésre ad alkalmat az illetők között: innen átv.
ért. jelent pert, veszekedést, ortályozáat is.
OSZTOZATLAN, (osz-t-oz-atlan) mn. tt. osttozatlan-t, tb. —ok. Oly személyekről mondjuk, kik
bizonyos jószágon, örökségen, nyereményen stb.,
melyhez köz jogot tartanak, meg nem osztoztak.
Oeztotailan atyafiak, kereskedők, rablók. Határozóként
ám. osztozatian állapotban, osztozatlanul. V. ö. OSZTOZIK.
OSZTOZIK, (osz-t-oz-ik) k. m. o/atot-tam, —tál,
—ott, pár. osztozzál. Bizonyos jószágból másod vagy
többed magával a neki járó illetéket, adagrészt kiveszi. Or&kségen osztozó testvérek, atyafiak. A rejtvényetek osztoznak a nyereményen. A rablók osztoznak
át elragadt pénzen, drágatágokon. Az orozlán úgy
osztozott vadásztársaival, hogy minden neki jutott. A*
orgazda a tolvajokkal osztatni szokott. Átv. ért. felesel, perel, veszekedik valakivel, mint gyakran azok
szoktak tenni, kik osztoznak. Benható ragu viszonynévvel ám. másnak kedves v. kedvetlen érzelmeiben, továbbá gondolkozást módjában részt vesz. Örömeidben
é» fájdalmaidban osztozom. E véleményben, szándékban nem osztathatom.
OSZTOZKODÁS, (osz-t-oz-kod-ás) fn. tt. ősttozkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mindenféle sürgői ödés, szedés-vevés, hányás-vetés, rakosgatás, kimérés, kivetés, kiszabás stb., mely által az illető jószágot a hozzá jogot tartók egymás között elosztják.
OSZTOZKODIK, (osz-t-oz-kod-ik) k. m. osttotkod-tam, —tál, —ott. Az osztozást másod vagy
többed magával részletesen gyakorolja. V. ö. OSZTOZKODÁS.
OSZTOZÓDIK, (osz-t-oz-ó-d-ik) belsz. m. osztozód-tam, —tál, —ott. Átv. ért. másod vagy többed
magával perlekedik, veszekedik.
OSZTRÁK, fa. és mű. tt. osztrák-ot. 1) Mint
népnevezet ám. a szoros ért vett Osztrákország lakosa,
kttlönböztetésfil más németföldi tartományok lakosaitól, milyenek a bajorok, szászok, tiroliak stb. 2)
Osztrákországot és lakosait illető, azokhoz tartozó,
azokra vonatkozó stb. Osztrák törvények ; osztrák borok. Máskép : ausztriai. A német ,Österreich' szóból
módosult. Rövidítve o., pl. 10 forint o. é. (= osztrák
értékben).
OSZTRÁKORSZÁG, (osztrák-ország) ősz. fn.
L. ÖSZTRIA.
OSZTRÁKOS, (osztrák-os) mn. tt. osztrákos-t,
v. —át, tb. —ak. Osztrákok szokása, módja szerént
való. Osztrákot német kiejtés.
OSZTRÁKUL, (osztrák-ul) ib. Nyelvre, beszédmódra vonatkozólag ám. osztrákok szokása szerént.
Osztrákul ejteni a német szókat.
ÖSZTRIA, fn. tt osttriá-t. Szoros ért Magyar-,
Stájer-, Salzburg-, Bajor-, Cseh-, és Morvaországok
között fekvő főherczegség. Alsó és FelsS Osttría.
Széles értelemben ausztriai birodalom. Szokottabban:
Ausztria.

OSZTRIAI—OTROMBA
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OSZTRIAI, (osztria-i) mn. tt. otztriai-t, tb.
— ak. Osstriát illető, ahhoz tartozó, onnan származó,
ott termett stb. Osztriai törvények. Osztriai árucsikkek, borok.
OSZTRIGA, fn. tt. osztrígá-t. Kettős teknöjü, s
eledelül használható tengeri csigafaj. (Ostrea edulis. L.).
OSZTRIGAÁRUS, (osztriga-árus) Ősz. fn. Ki
osztrigákat árul, azokkal üzérkedik, különösen: eledelül készített osztrigákat áruló csemegész.
OSZTRIGAHÁLÓ, (osztriga-háló) ősz. fn. Sajátnemü háló, melylyel az osztrigákat fogják.
OSZTRIGAHÉJ, (osztriga-héj) ősz. fn. TekenSféle burok, melyben az osztriga lakik.
OSZTRIGAIVADÉK, (osztriga-ivadék) ősz. fn.
Fiatal osztrigák.
OSZTRIGAKÖ, (osztriga-kő) ősz. fn. Osztriga
héja, tekenője megkövült állapotban.
OSZTRIGAPONK, (osztriga-ponk) ősz. fn.
Azon magasabb hely a tenger fenekén, hol az osztrigák a sziklákra, vagy levert czölöpökre felmásznak, és hálóba keríttetnek.
OSZTRIGÁSZ, (1), (osztriga-ász) fn. tt. otzírigászt, tb. —ok. Ki osztrigákat fogdos.
OSZTRIGÁSZ, (2), önh. m. ostírígási-tam,
—tál, —ott, pár. —s*. Osztrigák kézrekerítésével
foglalkodik.
OSZTRÓ, faluk Nyitra és Ung m.; helyr. Ontró-ra, —«, —ról.
OSZVALY, erdélyi falu Belső-Siolnok m.;
helyr. Oszvaly ba, —bon, —ból.
OTLAKA, falu Arad m.; helyr. Otlaká-ra,
— n, —ról.
OTROKOCS, falu Gömör m.; helyr. Otrokocsra, —ön, —ról.
OTROMBA, mn. tt otrombá-t. Molnár A. szerént latinul: immanit, grandis ; Szabó Dávid értelmezése szerént is: szörnyű, iszonyú, fölötte nagy;
tehát régibb értelme: a maga nemében tulságosan
nagy, tömérdek. Ma szokottabb értelemben: idomtalan, darabos erkölcsi!, faragatlan; ostoba. Otromba,
nagy mihaszna ember. Továbbá: ami ily embertől
származik, pl. otromba bestéd, magaviselet, járás.
Ezen szóban, mint eredeti jelentése mutatja,
alapfogalom a nagyság, magasság, melyet mind a
magyar, mind más nyelvek több szavainak az őr
gyökében is feltalálunk. V. ö. ŐR, elvont gyök. Mi
szerént valószínű, hogy eredetileg őrt ómba, vagy toromba volt, t. i. a ,toromba' jelent magas kúpba öszverakott nádat, hasonlóan a goromba más nyelvekben
is anyagi, tehát első értelemben vastagot, nagyot
jelent a maga nemében, mint a tót hrubi, a német
grob, pl. goromba pásttá, gorombára tört só; grober
Sand, grobes Mehl. Mind ezek erkölcsileg véve átv.
értelemben használtatnak. Mi képzését illeti, azon
szók osztályába tartozik, melyekben a ba be, pa pe,
fa f e, va ve, ma me végzetek igeneves tulajdonai-
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guak, egyébiránt alakra toromba, goromba szokó
felül legközelebb rokonai: iramba, gomba, csorba
görbe stb.
OTROMBÁLKODÁS, (otromba-al-kod-ás) fn.tt
otrombálkodás-t, tb. — ok. Otromba magaviselet. V. ö
OTROMBA és OTROMBÁLKODIK.

színű, hogy ezek is : Fehérvárait, Győrött, Pécsett,
elemezve : Fehérvár-on-t, Győr-ön-l, Pécs-en-t. V. ö.
ODA.
—OTT, v. —TT, v. csak —T, helynévrag; mai
korban leginkább csak az r-be végződő helyneveknél divatos, pl. Fehérvárolt v. Fehérvárt, Győrött,
OTROMBÁLKODIK, (otromba al-kod-ik) k. m Temesvárott v. Temesvárt, Kolosvárt stb.; néha más
otrombáUcod-tam, — t á l , —ott. Otromba módon végzeteknél is, pl. Pécsett. Régente több más helyneazaz : idotntalanul, faragatlannl, darabosan, ostobán vek fölvették e ragot, pl. Mohácsok (Szalay Ág. 400
m. levelében), Sopront (Ugyanott). Származására
viseli magát V. ö. OTROMBA.
OTROMBÁN, (otromba-an) 1. OTROMBÁUL nézve 1. OTT, helyhatárzó.
OTTAN, (o-tt-an) ih. L. OTT. Kettőztetve: otOTROMBASÁG, (otromba-ság) fn. tt. otromba
ság-ot, harm. szr. —a. Durva, nyers, ostoba idom tan-oltan ám. helylyel-közzel, itt-ott, néha-néha.
Ottan-öt tan jót is cselekszik. Ottan-ottan elmegy a
talanság.
templomba. Ottan-ottan aláhengeredik. (Pázmán Préd.
OTROMBÁUL, (otromba-ul) ih. Otrombán
azaz: idomtaJan, faragatlan, durva, ostoba, esetlen 1079. L). Néha, kivált a régieknél ám. legottan, tüstént, mindjárt. „Csak választ várok, ottan kész vamódon.
gyok
az kegyelmed parancsolatja szerént számot
OTROMBÍT, OTROMBIT, (otromb-ít) áth. m
vetni vele." Levél 1547-ből (Szalay Ág. 400 m. L).
olrombtt-ott, pár. —t, htn. —ni, v. —ani. Otrom
„Egybemenének az két vitézek nagy éressen, és Béla
bává tesz, alakít. V. ö. OTROMBA.
ágy ökleié (döfé), hogy ottan leesék az feldre, ő keOTROMBÚL, OTROM BUL, (otromba-űl) önh
dég csak meg sem mozdúla." Carthausi névtelen.
m. otrombúl-t. Otrombává lesz. V. ö. OTROMBA.
„Örek állat, rothadatlan,
OTT, (o-tt) helybatárzó. Megfelel e kérdésre :
Mindenható, haláltalan
hol v. Aon t Értelme: azon helyen, mely egy vagy
Ennek enged mind nap, mind hód
több helyhez képest távolabb fekszik; ellentéte a
S ottan teszik ők ha mit mond."
közel helyre mutató: itt. Viszonyba lép általán minKatalin verses legendája.
den helynévvel és helyhatározóval, pl. ott a városban,
„ A te szódat, Uram, raihelyen meghallhatja,
nem itt a falun ; ott benn van, ott künn jár ; ott fenn
Ottan szent mevedet mint atyját úgy kiáltja."
ül a dombon; ott lenn, ott alatt legel a völgyben ; ott
B. Balassa Bálint a XVI. században.
elül, ott hátul, ott jobbfelül, ott baloldalt. Vonatkozik
,0ttogyan' alakjában : „És ottogyan Istennek anidőre is ,akkor' vagy ,az időben' helyett
gyala jelenek menyországból." Régi magyar Passió.
„Ott régi kaland jnt eszibe a vénnek."
,0ttanag' alakban:
„Mintegy lassú szellő olyan zúgást hallá,
„Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez."
Szép hat fejér hattyú, ottanag leszálla."
Arany János. (Buda halála).
Árgirus. (Qörgei Albert a XVI. században).
OTTANAG, (ott-an-ag) ih. L. OTTAN.
Nyomatosság végett fölveszi a távolra mutató a hanOTTANI, (o-tt-an-i) mn. tt. ottani-t, tb. — ok.
got, ott a ! öszvetéve és megnyujtva ottan, előtéttel:
amott, amott a, amottan, tájdivatos kinövésekkel: Ama távol helyre való, azt illető, arra vonatkozó. Otamottannag, amottannég ; ottannag, ottannég ; oltan- tani lakosok. Parisban lévén, a* ottani jeles férfiakkal
nak, ottannék, ottogyon; a Bécsi codexben ottogol is. megismerkedem. Az ottani, és az itteni élet kötött nagy
E szóban két fogalom van, ú. m. a távolságé, a különbség. V. ö. OTT.
OTTANNAG, OTTANNÉG, hibás kinövésü tájmelyet az o képvisel. (V. ö. 0, távolra mutató,) és a
zólások.
L. OTT.
helyiségé, melyet a U fejez ki, valamint általán a
OTTAN-OTTAN,
1. OTTAN alatt
helynevekben e kérdésre hol? pl. Gyűrött, FehérOTTHON, v. —HONN, (ott-hon, v. honn) ősz.
váróit, Temesvárit, v. Temesvárod. Ugyan ezen képzővel alakultak e helyre mutatók: lent, fent, alant, helyhatárzó. Azon helyen, házban, hol valaki rendé,
kitnt, bent, mögött, hegyeit, előtt, hosstant. Vas várme- én lakni, tartózkodni szokott; máskép: oda háta.
gyében a nép szájából még hallani: ód volt, e he- Mindenütt jó, de legjobb otthonn.
„Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
lyett ott volt, miből azt lehetne gyanítani, hogy ehDe a szivem csak azt mondja: jobb otthon."
hez járult a t, és lett odt, ott. De valószínűbbnek
Petőfi.
látásik, hogy a hely fölületére vonatkozó ön a törzsök, s ebből lett on-t, ott, mint alán, alant, alatt; Otthonn parancsolj. Tréfásan szólva: nincsenek nála
hegyen, hegyent, hegyeit; futón, fölönt, fölött; mögön, tthonn, ám. elment az esze, jár az esze.
OTTHONI, (ott-honi) ősz. mn. Otthon levő, ottmögönt, mögött Ezek : kun, ben, fen, len csak egy
alakban léteznek: kütU, bent, fent, lent, és nem: kütt, on szokásos, divatozó. Otthoni társaink. Otthoni visebeit, fett, lelt. Ama hasonlat szerént síintén való- let, pongyola,
71'
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ÓVÁS, 1. AVAS, és Ó, mn.
OTTHONIAS, (ott-honias) ősz. mn. otthon szoÓVÁS; OVÁSLEVÉL, 1. ÓVÁS; ÓVÁSLEVEL.
kásos ; fesztelen.
OVAT; ÓVATOS; ÓVATOSAN; ÓVATOSOTTHONIASSÁG, (ott-honiasság) ÖBZ. fii. SzokáSÁG, 1. ÓVAT; ÓVATOS; ÓVATOSAN; ÓVA•01 cselekvésmód, vagy magaviselet; fesztelenség.
OTTHONRA, (ott-hon-ka) fii. tt. otthonkárt, TOSSÁG.
OVIK, tájdivatosan ám. AVIK; L ezt
könnyű, pongyola szabása felöltő, milyet honn a has
OVÓESZKÖZ, (óvó-eszköz) ősz. fn. L. ÓVÓkörül szokás viselni.
OTTHONOS, (ott-hon-os) mn. tt. otthonos-t, v. ESZKÖZ.
OVÓSZER, (óvó-szer) ősz. fn. L. ÓVÓSZER.
— át, tb. —ok. 1) Otthon tartózkodó, magán életet
OVÚL, Gyarmathi Sámuel szerént a székelyekviselő, ide-oda nem járó. Otthonai leány, háti nő. 2)
Mint a nyilvánosnak ellentéte ám. házias, a háznál szo- nél ám. avul.
kásos. Otthonos eledel, vitelét, illendőség. 3) Bizonyos
— ÓZ, 1. —AZ: 2).
helyen gyakran megforduló, valahová jártas. Ö tok hátÓZD, falu Baranya, és Borsod, erdélyi fáin Alsónál otthonát. Innen 4) átv. ért bizonyos dolgokban, Fehér m.; helyr. Otd-ra, —ön, —ról.
OZDIN, falu Nógrád m.; helyr. Otdinba, —bon,
ismeretekben jártas. A legújabb kori irodalomban, valamint a régiben it otthonát férfi.
— bol.
OZMÁN, fn. és mn tt otman-t, tb. —öt. A töOTTHONOSKODÁS, (o-tt-hon-os-kod-ás) fa.
itotthonotíodát-t, tb. —öt, hann. szr. —a. Magános, rökök neve Ozmán v. Ottoman v. Athman első alapitojókról. A török nyelvben inkább: ottnumlí.
házi életnek gyakorlása, folytatása.
OZOB, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Trencsin m.;
OTTHONOSKODIK, (o-tt-hon-os-kod-ik) k. m.
otthonotkod-tam, —tál, —ott. Magános házi életet vi- helyr. Otor-ra, —ön, —ról.
OZORA, mváros Tolna m.; helyr. Otorá-ra,
sel, rendesen otthon tartózkodik.
—n,
—róL
OTTHONOSSÁG, (ott-hon-os-ság) fn. tt. otthoOZTÁN, OZTANNAN, 1. OSZTÁN.
nostág-ot, hann. szr. — a. 1) Házi, magán életű állaOZSONA v. OZSONNA, fn. tt ouonná-t. Azon
pot vagy tulajdonság. 2) Jártasság bizonyos dologeledel, melyet valaki ebéd és vacsora közti időben
ban, különösen tudományban.
OTTHONRÓL, (ott-honról) ősz. ih. Legközelebb vesz magához. Mátyusföldén: harmadebéd.Pttp* vidéazon helyről, hol otthon van valaki; másképen: oda- kén : Uránt. Eredetére nézve, ha a magyarból származtatni szabad, talán osonó, azaz futó, rövid; mint
hatulról.
OTTI, női kn. tt. Otti-t. .Ottilia' kicsinyzője. szokták mondani: futó ebéd; egyébiránt az itteni
köznépi német Jausen megfelelne neki, de a melyet
OTT1LIA, női kn. tt. Ottüiá-í. V. Ö. OTTÓ.
OTTLÉT, (ott-lét) ősz. fn. Bizonyos távol he- sem Adelung, sem Heyse, sem Mozin szótárai nem
lyen való lét. Ottlétéről mit sem tudnak. Ottlétemkor einlítnek. Gyarmathy Sámuel szerént oroszul: ottina,
wuin, lengyelül: jutina, dalmatái: uxina; tehát a
mind egészségesek voltak.
szláv nyelvek tulajdonának látszik.
OTTLEVŐ, (ott-leyö) ősz. mn. Aki, vagy aOZSONNÁL, (ozsonna-al) önh. m. ottonnál-t.
mi bizonyos távol helyen van, ellentéte : ittlevő. Lon- L. OZSONNÁZ.
donba menvén legott fölkeresem az otÜevS foldieinket.
OZSONNÁLÁS, (ozsonna-al-ás) fn. L. OZSONOTTÓ, férfi kn. tt Ottót. A nyelvészek ezt és az NÁZÁS.
Ottília szót a régi német odo v. uodo v. udo szótól szárOZSONNÁZ, (ozsonna-az) önh. m. ottonnd*maztatják, mely dú»t, gazdagot és boldogot jelent.
tam, —tál, —ott, pár. —s. Ozsonnát eszik. V. ö.
OTTOGYAN tájdivatos; 1. OTT.
OZSONNA.
OTTAGOL, 1. OTT.
OZSONNÁZÁS, (ozsonna-az-ás)fn.tt ottonnátdt-t,
OTTÓK, fáin Szála m.; helyr. Ottok-ra, — ön, tb. —öt, hann. szr. —a. Ebéd és vacsora közti evés.
—ról.
OZSVÁT, 1. OSVALD, OSVÁT.
OTTOMÁNY, fáin Bihar m.; helyr. OttomdnyÁx O-bin van 1490 cilkk.
ba, —bon, —bol.
OTTÓVÁ, falu Sopron m.; helyr. Ottová-ra,
—n, —ról.
ÓVADÉK, (ov-ad-ék) fn. tt. ovadék-ot, hann.
Ó, kisded alakban ó, huszonötödik bettt a maszr. —a. Előrelátó, gondoskodó, vigyázó cselekvény, gyar ábéczében, s az önhangzók sorában kilenoedikmely által bizonyos rosznak elejét venni, azt magunk- Megnynjtott, zárt vastaghang, melyet a rövid o-tól
tól vagy magánkat attól távol tartani törekszünk. szabatosan meg kell különböztetnünk, nem csak azért>
Különösen hiteles iromány, melyet adunk, vagy ma- hogy némely siók értelmét változtatja, pl. kor kor,
gunknak adatunk, bizonyos jogok biztosítása, vagy korot kórot, boka baka, bob bob, hanem hangmérkárnak elhárítása végett (Cautela; cantio).
tani okból is, mennyiben a hosszú ó két rövid o-nak
OVAKODÁS; ÓVAKODIK stb. L. ÓVAKO- felel meg, pl. „ónosodik" szóban. S nem hibázunk,
DÁS, ÓVAKODIK stb.
azt állítván, hogy, mint minden hosszú önhangcó, e* is
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két vagy több rövid s egybeolvadott hangból, melyek
egyike minden esetre zárt, állott elé; mit igazolni
most nem feladatunk; egyébiránt némely kétségtelen
esetet láw ás Élőbeszéd 44. lapján. Hint mély, vastag hangzónak hangrendileg megfelelő magas vékonyhanga társa 8, pl. gnm-rf gfim-ő, jár-o* kel-£, járandó
kelend-ő, hányadik vet-ő-dik. Sok vidéken többékevésbé terjedt tájejtéssel öl ál szótagból húzódott
öszve, mint: 0*0*0* oldoz, óetó olcsó, ódái és ódó oldal,
bódog boldog, fót folt, tód told, ót olt, dógonk dolgozik; ttóga szolga; ótár oltár; óma alma; ttóma
szalma stb.
Ó, (1). Mindenek előtt e rövid szócskát, mely
nyelvünkben ige is, melléknév is, eredetére nézve
kell ismernünk; palóczosan ejtve, oo v. aó. T. i. ó
(cárét, defendit), és az ó (vetustus, antiqnus) alapfogalomban megegyeznek, mert mindegyik távoltágra
vonatkozik, t i. magát valamitől óni, vagy óvakodni,
ám. azt magától, vagy magát attól eltávolítani, távol
tartani; ugyanezen értelem rejlik az óvás, óvatot,
óvatostág szókban; más részről az ó vetus, továbbá:
ócska, ódon, ovti, ovik, ovúl oly időre vonatkoznak,
mely régen elmúlt, tehát alapértelmök az időbeli távoltág, valamint az előbbiekben a térbeli, helybeli távoltág. Ezen fogalomnak nem csak a magyarban, hanem több más nyelvekben is azon o felel meg, mely
kissé nyiltabb ajakkal ejtve a. Nevezetesen térbeli
távolságra vonatkoznak a távolra mutató magyar a,
át, ama*, oly, ott, oda, onnan, amoly, amott, amoda,
amonnan, a hellén tinó, és ano, a latin ab, ötté (iüe),
a szláv ód, a német ab, aber, oder ; időbeli távolságra,
illetőleg régibb korra: ab, aba, apa, any, anya, oly,
atya, ág, agg, attik, ovik, avar, avul, avat, avatag, a
megnyujtott áp (= av, ó), ám. régiségtől megromlott,
előtéttel táp, pl. tojás, áporodik; továbbá: ángy,
báty, a hellén aicór, az elötdtes *r<&«c, nní.cuóg, latin aevum, olim, avus, aoitut, német alt, ahn, Ohm,
Oheim, angol old, holland oud stb. Ezen nyelvhasonlatra alapított fogalomból kiindulva úgy vélekedünk,
hogy ás ó hosszú önhangzóju szóban alaphang a távolságra mutató tompa vagy zárt a, vagy ennek legközelebbi rokona, az o. Midőn az 6 távol időt, vagy
régi időtől fogva létezőt jelent, elemezve: o-ó, t. i.
azon ó (ő) képzővel egyesülve, mely az eredeti, és
még tájszokásilag divatos sovány-ó, ttomor-ó, dombor-ó, keter-5 stb. szókban a törzs tulajdonságára
mutat, mi szerént o-ó ám. távol minőségű, távol időbeli, régi kortól fogva létező, olyan, mint azon o,
mely által távolra szoktunk mutatni. Minthogy továbbá a fennemlített képző gyakran u, ez ismét vagy
amaz közvetlen is v hanggá alakúi, mint: keterS keterU keterv, odó odú odv, fény S fényit fenyv; így
konyo könyv, homo hamv, enyS enyv, Vdö Üdv, elS elv,
nyelő nyelv, ölő Oh stb. innen az <f»ból leszen feloldva : öv, ovik, ovii, ovat, vagy av, ovik, avul, avat;
továbbá: avar, avatag, avítt. Valamint az elszámlált
szók változatából lettek: keteroet, odvat, ftnyvet,
könyvet, hamvat stb. hasonlóan az öv av törzsökből:
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ovat avat; miből az is kitűnik, hogy miként a keterv,
odv, fenyv, hamv stb. hasonlóan az öv és 00 főnévi
rangban, vagy ily rangban is állanak. — Midőn az
ó ám. cavet, defendit, alakra hasonló a ró, fii, IS, fő,
no, no, nyit, hí, ví, stí, sí, nyí igékhez, melyek elemezve : ro-v, /»"», iS-v, fö-v, ttö-v, nS-v, hi-v, ví-v,
tti-v,»i-v, nyi-v; mindezekben a gyök önhangzója rendszerént csak akkor veszi fel a v-t, midőn ragozáskor
ismét önhangzó következnék, tehát az úgynevezett
flr (hiatus) elkerülése végett, pl. ro-v-ok, ro-v-unk,
ro-v-ék; ellenkezőleg: ró-tt, ró-tok (vagy a kimondásban kettőztetve is : ró-ttok) ró-U-am, ró-U-ál stb.
Tévedés volna ezekben a harmadik személyi névmás
ö-jét vélni, mivel, mint látjuk, mindenik személyben
előfordulnak.
Más tekintet alá jönnek: letz-en, tett-én, vetz-en,
me-en (mén), megy-en, hist-en, visz-en, a régies alotnon, és ezen fttggőmnltak : Un tön, vén vön, lén lön, vin
vün, hin hűn, a régies ion (ivek), ön (evek); mert
ezekben kétségtelen, hogy az ön ön nem egyéb, mint
a toldalékos harmadik személy Bn = ő, minthogy
ezen ön, ön, csak épen a harmadik személyben jön
elé. Az ó névhez képzésileg rokonok a tó, ttó, tó, hó,
ló, nyü, nií, etS, kő nevek is, melyeknek gyökei alkalmasint az egyszerű: «a, tta, ta, ha v. hó, ló, nyU,
szü, ctö, kV, s leszen belölök taó = sa-v; hasonlók:
tta-v, la-v, ha-v, lo-v, nyü-v, ttU-v, eto-v, kS-v, honnan
e ragozások és képzések: savam, tavat, savó, tavany,
ttavam, ttavat, szavat, szavaz; tavam, tavat, tavat;
havam, havat, hava* ; nyVtoem, nyllvet, nyüvet stb. Így
lett az <M>ól avas v. óvás, avul v. owtt, avik v. ovik,
avar, avatag stb.
Az ó igének, mint távolítást jelentőnek o gyökéből származik az old, régiesen óvd, mint a régi
Halotti beszéd használja (ha ugyan emitt nem megnyújtás helyett áll); továbbá azon olt, melyből az
oltalom, oltalmat, t i. valami gonosz eltávolítására
vonatkozó szók erednek, máskép: óialom ólaimat,
midőn t. i. gyökül maga az ó ige vétetik. Az időbeli
távolságra vonatkozó ó gyökből lett magában ót-a,
vagy a gyököt i-vel toldva: olt-a, pl. rég óta, át óta,
öt év olta ; v. ö. OLTA.
Ó, (2), (a ó, v. o-ó) mn. tt. 6-t. Általán régi
korra, távol időre vonatkozó, minek ellentéte: új,
mai, mottóm. V. ö. ó, (1). Különösen 1) Aminek
ideje már régen lejárt, elmúlt, s más ujabb következett utána. 0 világ, ó kor, ó történetek, ó/Oldleirat, ó
tettamentom, ó kalendáriom, ó etttendS. Ó vitelét, ttokátók, divat, módi. 2) Ami régi időtől fogva tart,
vagy más ujabbhoz képest régebben létezik, és ezen
tartósság által jelességében inkább nyert, mint vesztett, ó háj, ó tfolonna, ó ttir, ó bor, ó pálinka, ó dohány, ó bor ét ó leány nem egy áron kel. (Km.). 8)
Általán régi. ó kocsi, ó ttekér, ó tterttám. ó kootit
vasáért, vén asszonyt péntéért el ne vedd. (Km.). A
régi holmikra nézve máskép: Ad* bái, pl. háibái szerszámok, bútorok. Gyakran fölveszik jelzőül a még
fennálló régibb helynevek, midőn hasonló nevű újab-
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bakkal jőnek viszonyba, pl. Ó-Arad, Új-Arad, Ó-falu,
— Ó, (2), vékony hangon: ó', igéken kívül is áltaÚj-falu, Óvár, Újvár, Ó-telek, Új-telek, Óhegy, Újhegy, lános névképző pl. kór-ó, csom-ó, dom-ó, sav-ó, loty-ó;
Óvám, Újvám, Óváros, Újváros, Ópiacz, Újpiaa stb. el-ö, er-ö, vel-ö', mező, stb. néha nagyító értelemmel,
pl. ap-ó, any-ó, báty-ó, Jank-óstb.
0, (3), (o-ó v. a-f) áth. Ragozása: óvok,v. óvok, és
ÓÁRUS, ('ó-árus) ősz. fn. Ei holmi avult, kopott,
óvlakfV. ovlakfV. ólak; óvtt,\. óvsz v. ón ; óvunk v.óvunk;
ócska
szerekkel, árukkal üzérkedik, tarattyiis.
óvtok, v. óvtok v. átok ; óvnak v. óvnak v. inak ; cleS
Ó-ATYÁS, falu Bihar m.; helyr. — Aíyás-ra,
m. óvék v. övék ; óval v. óval; óva v. óva stb. másod,
m. óvt,v. (ívott, v. óvott v. ott, jövő : óvand v. ovand ; —ön, —ról.
ÓBÁNYA, falu Baranya, paszta Veszprém m.;
pár. óvj v. ójj, v. óvj, v. ojj; htn. óvni v. ouni, v. <fní,
l
helyr.
Óbányá-ra, —n, — ról.
részesülő : óvó, v. <wd. Valakit vagy valamit bizonyos 1
ÓBÉGAT, (ó-bé-g-at) önh. m. óbégat-tam, —tál,
rosztól, pl. kártól, veszélytől, romlástól, betegségtől
stb. távol tartani, eltávolítani törekszik; honnét tá- —ott, pár. óbégasi. Odnyos-tréfásan ám. valamely kár,
volító ragu viszonyneveket vonz. Óvd magadat a go- veszteség fölött, vagy akármely fájdalomból panaszos
nosztól, bűntől, hidegtől. Óvd magadat a szakállas hangon jajgat Valószínű, hogy a németek o wek v.
asszonytól. (Km.). Az okot veréb óvja magát a törtSl. au weh ! felkiáltásából alakult. Öszve nem kell zavarA beteget a meghűléstől óvni.'A távolítás tárgya néha ni ,abajgat' igével, mely állandóan áth. és egészen küellen névhatározóval jár. pl. A juhokat a farkatok el- lönböző eredetű s jelentésű.
ÓBÉOATÁS, (ó-bé-g-at-ás) fn. tt. obégatás-t, tb.
len, a halárt az árvíz ellen óni. Elemzésére nézve 1.
—ok,
harm. szr. —a. Rimánkodó jajgatás, kiáltozás,
felébb Ó.
jajveszéklés.
Ó, (4), v. 0 v. ÓH, indulathang, mely kiejtve az
Ó-BUDA, ősz. fn. A mai Budának nyílt síkon
érzések kölönféleségéhez képest más-más módosítással fekvő éjszaki része, hol Etele hun király lakott, s
hangzik: csodálkozó, bámuló, megütköző, pl. ó mily mely nevét némely történetírók szerént Etelének haszép! ó te bohó!; fájlaló, sajnálkozó, pl. ó jaj nekem! sonló nevű öcscsétől vette; a rómaiaknál Aquincum,
ó te szegény ! ó be kár érette ! haragos : ó ti semmire- a német íróknál Ettilburg. Helyr. Ó-Budá-ra, —n,
kellők l vágyakodó : ó ha még egyszer láthatnám St! —ról. V. ö. BUDA, (1).
ó vajha szerencsével járnék ! hálálkodó : ó Istenem be
Ó-BUDAI, ősz. mn. Ó Budára való, ott lévő,
kegyelmet és irgalmat vagy ! kérő, könyörgő : ó szent azt illető, arra vonatkozó. Ó-Budai hajógyár, kikStS.
teremtb'm, ne hagyj el! ó uram, könyörülj rajtam l Mint
ÓBUVÁR, (ó-buvár) ősz. fn. Általán személy,
általán mélységes indulatból fakadó hangszellettel ki régiségek keresésével, ismertetésével foglalkodik,
is hangzik, oh, v. óh. Óh mily bámulandó a te neved különösen olyakkal, melyek a régi kor történetére
az egész földön! Óh Istenem, miért sújtasz engem ! Óh be világot derítenek.
oda vagyok ! Oh be fáj ! Óh ti Istentől elrugaszkodott
ÓCS, (6-ocs) mn. mely rendesen ka kicainyegonosztevők ! Óh óh, óh, mit cselekedtél megint ! Óh csak zővel toldva használtatik : ócska.
szerencsét adna a jó Isten ! Óh Istenem, áldom szent
ÓCSÁB;ÓCSÁRLÁS;ÓCSÁRLÓstb. helyenevedé t J Óh édes szülém, bocsásson meg ! óh édes Jézu- sebben 1. OLCSÁR: OLCSÁRLÁS; OLCSÁRLÓ.
som ! Oh én nyomorult szegény bűnös ! Óh átkozott óra !
ÓCSKA, (ó-ocs-ka v. av-acs-ka) kicsiny, mn.
Oh uram Istenem ! Oh emberek emberek ! Midőn külö- tt. ócská-t. Ami egy kevéssé régi; leginkább oly tárnösen vágyat fejez ki, származékai, óhaj, óhajt, óhaj- gyakra alkalmaztatik, melyeket a viselés, használás
tás, óhajtót, ohajtozik. Mélyebb fájdalomra, vagy elkoptatott. Ócska ruha, csiima, szerszámok, estközök,
vágyra mutat, midőn susogó előlehet vesz föl: soh, bútorok.
sóhaj, sóhajt, sohajtoz, v. sohajtozik ; s rokonai: sov,
ÓCSÓ, (néhutt: ÓCSU); ÓCSÓDIK; ÓCSÓN;
továr, sovárog, sop, sopány, sopánykodik, és az/ajak- ÓCSÓSÁG stb. L. OLCSÓ; OLCSÓDIK stb.
hanggal képzett, foh, fohász, fohászkodik. Mennyiben
ÓCZ, Szabó D. szerént régies szó, vagyis régies
haragos, vagy utáló, vagy eltaszító érzést fejez ki, kiejtése ,utcza' szónak.
értelmi viszonyban vannak vele azon o-val vagy
—ÓCZ, — ÓCZA, ritka használatú névképzők,
it-val kezdődő szók, melyek utálatra, s eltaszításra vo- pl. vadócz, daróci, gom-bóce, martal-óct, stam-ócsa,
natkoznak, ú. m. octmány,ún, undok, undokai (régiesen : kab-ócea.
ondók, ondokol), undor, undorodik, utál, utálat. Mint
ÓDA, fn. tt. ódá-t. Az eredeti hellén <^dij értelindulathangok rokonai az, a.' ah; á. áh, és indu- mében ám. ének, éneklés. Különösen mélyebb énelatra vonatkozó származékaik: ahtí, áhít, áld, átok, lemből fakadó, s magasabb szárnyalása lantos költeátkoz, hála, hálálkodik, szán, bán, fáj, sajnál, sápoló- mény (zengzet, zengemény ?), melynek sajátnemfi
dik stb. Rokonságok idegen nyelvekben a török, alakot adtak a hellén, és római költők. Pindar és
persa ah, a latin o, ah, aha, eheu, hellén «, áá, aí, Horátz ódái. Sappho, Alkaeusz módjára irt ódák,
héber r\71$, német ach, oh stb.
ÓDAL; ÓDALAS; ÓDALBORDA; ÓDAL— Ó, (1), vékonyhangon: S, részesülő-, vagyis FEGYVER stb. L. OLDAL; OLDALAS stb.
igenévképző, pl. jár-ó, kel-ö, járand-ó, kelend-ö, 1. i
Ó-DALMÁND, puszta Tolna m.; helyr. DalÉlőbeszéd 121 —123. 1.
l mánd-ra, —ön, —ról.
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ODIK, (= ol-d-ik) tájdivatos k. az ,old' áth.
ÓHITÜ, v. —HITÜ, (ó-hittt) ősz. mn. és fn.
igéhez egyszerűen ,ik' járulván, lesz belőle közé] A nemegyesült keleti egyház hívei közöl való. Hajszenvedő, épen úgy, mint ,hall/ ,hallik.' Néhutt dan szélesb ért a keleti egyház tagja. £ nevezet
ődcik = ol-d-oz-ik, hasonló alakulással. Lásd OL- több történetírók szerént onnan származott, hogy
DÓDZIK.
őseink közöl még a fejedelmek korszakában a X-dik
— ÓDIK, (ó-od-ik) magas hangon: ÖDIK, (ö- században többen a görög egyház kebelébe tértek,
öd-ik) ősz. igeképző, mely belszenvedti és némely kiknek hitvallása a később római latin szertartása
közép igéket alkot, pl. csal-ódik, morzsol-ódik, fon- magyarokéhoz képest 6 Aíí-nek neveztetett ÓhitUek
ódik, tár-ódik, hány-ódík; iüet-ödüc, dörg&l-ödik, ver- kalendárioma.
— ÓK, (1), (ó-k) magas hangon : —ŐK, (ő-k) ősz.
ődik, üt-ödik, tör-ödík stb. stb.; s közép igék: aggódik, tudakoz-ódik, gunyol-ódik ; él-Sdik, tzerz-ödik, névképző, pl. fiók; a többnyire nagyító jelentéssel,
mint pof-ók, pir-ók ; Erzt-ók ; szem-Sk.
tün-ödik stb.
— ÓK, (2), (a-uk) magas hangon: —ŐK,
Ó DIVATOS, (ó-divatos) ősz. mn. Ami régente
divatozott, s ma már alig^van, vagy épen nincs szo- (e-ük) ősz. igerag a függő mait többes első személyében,
kásban, ómódi, ódon. 0 divatos vitelét, ruhaszabás, pl. ad-ók (= ad-u-uk), mond-ók (= mond-a-uk),
lel-ők (= lel-e-fik) stb. T. i. az n a tárgyi ragozásban
bútorok. V. ö. DIVAT.
minden időnél elmarad, ú. m. adj-ük, adt-uk, adomájÓ DIVATÚ, 1. Ó DIVATOS.
uk, adn-ók (= adna-uk).
ÓDON, (ó-don) mn. tt. ódon-t, tb. — ok. Ó diOKA, 1. OKA.
vatos, öreges, a szokásból kimúlt, kikopott; továbbá:
ÓKÉR, falu Bácsm.; helyr. Ókér-be, —ben,
ami a régiség miatt elkopott, ellentéte : újdon. Ódon —bol.
ó fejk'ótö helyett újdon új kalapot tenni föl.
ÓL, (ó-l, azaz óv-hely) fn. tt ól-t, v.—át, tb. — ak,
ÓDONSÁG, (ó-don-ság) fn. tt ódonság-ot, harm. harm. szr. —a, v. —ja. Általán kerített hely, épület;
szr. — a. Ódivatos állapot, vagy tulajdonság; néha hová a nagy, vagy apró marhát elzárják, akár azért,
használják magára a tárgyra is, mint ellentétét, az hogy el ne széledjenek, akár, hogy a lég viszontagságai, vagy orvok ellen biztosaágban legyenek. Innen
újdonságot.
több vidéken, nevezetesen a gömöri barkóknál, és
ÓDZIK, 1. ÓDIK, és OLDÓDZIK.
ÓFALU, mváros Szepes, faluk Baranya, Sáros Baranyában ám. a németből lett ittáló, pl. ököról,
m. KALOCSA—, HORBOK—, LÁZ— Márama- lóól, juhól. Országos divatnak: disznóól, mely, ha
lábakon áll, lábától, vagy hidaséi, vagy egyszerűen :
ros m.; helyr. Ófalu-ba, —bán, —bál.
hidas;
tyúkól, lúdól. A juhok, szarvasmarhák, lovak
ÓFRÁL, önh. m. ófrál-t. Sopron és vasvármegyei tájszó, s ám. ide-oda csavarog, tekereg, csabuk- számára való tágasabb zárt, vagy kerített helynek
kol. Rövid o-val is divatos : ofrál. Elemezhető ,forog,' neve: akol. Jobb a teli ól, mint a* üres ctíír. (Km.).
.fordul' stb. szók fór gyökéből, mintha volna : forál, Ha e szóban alapfogalomul azt veszszfik, hogy az ól
a barmok biztosítására szolgál, nevezetesen: hogy az
azaz ide-oda forgolódik.
elszéledéstől,
a lég viszontagságaitól, vagy az orvok,
ÓPRÁLÁS, (ófrál-ás) fn. tt. ófrálás-t, tb. — ok,
és ragadozó állatoktól megovassanak: úgy legvalóharm. szr. —a. Ide-oda csavargás, tekergés.
színűbb, hogy gyöke a rosznak eltávolítására vonatÓ-QUTTA, 1. GUTA, (2) alatt.
cozó ó ige, melyből lett ó-ó, o'-tí, ó-v, ó-l, azaz: óvó
ÓH, indulatszó, 1. Ó, (4).
hely. így fejlődtek ki a be, kft, fe, o, i, me, mi gyöÓHAJ, KIS—, NAGY— faluk Bars m.; helyr. kökből a bel, kltl, fel, oly, ily, mely, mily származéok. Hasonló fogalmi és hangrokonság látszik lenni
óhaj-ba, —bán, —ból.
a latin cavto, cavtus, és a caula, cavea között, toÓHAJ; ÓHAJT stb. L. ÓHAJ; ÓHAJT.
ÓHATATLAN, ÓHATLAN, (ó-hat-[at]lan) mn. vábbá talán a hellén ávijf, ávltov (ól) és alxéw
tt. óhatatlan-t, tb. —öt. Akit vagy mit bizonyos óvok, oltalmazok, segítek), nixrijo (óvó, oltalmazó,
rosztól, bajtól, veszélytől, kártól stb. megóni nem segítő), vagy «;Utia>, «Um (távolitok) között is. Csalehet, vagy viszont, amely roszat eltávolítani lehetet- gataj nyelven: öv, és törökül: év ám. ház.
ÓLÁLKODÁS, (ol-ál-kod-as, vagy or-ál-kod-ás)
len ; máskép : óvhatatlan. Árvíztől óhatatlan tiktdg.
Óhatatlan vettély, kár. V. ö. Ó, áth. ige. Határozóként: Fn. tt. óldlkodds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Alattomos , magát megsunyó Icselkedés, melynek czélja
meg nem óvható módon, óhatatlanul.
ÓHATATLANUL, ÓHATLANUL, (ó-hat-[atj- mást megkeríteni, hatalomba ejteni, megkárosítani,
lan-nl) ih. Oly módon vagy állapotban, hogy meg- megölni, elragadni stb. V. ö. ÓLÁLKODIK.
ÓLÁLKODIK, (ol-ál-kod-ik, vagy or-ál-kod-ik)
óni nem lehet. V. ö. ÓHATATLAN.
ÓHEGY, falu Zólyom m.; helyr. Óhegy-re, k. m. óláUtod-tam, —tál, —ott. Magát alattomban
megsunyva leselkedik, különösen a végett, hogy mást
—én, —rSl.
ÓHED, falu Szála m.; helyr. Óhid-ra, —ön, tatalmába keríthessen, kifoszthasson, megölhessen.
A zswdnyok az utak mellett ólálkodnak. A ragadozó
—ról.
vadak a sűrűben ólálkodnak. Szelídebb ért. mondják
ÓHÍT, 1. OHÍT, AHÍT.
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emberről, ki azonegy helyen ácsorog, mit sem téve. E*
igében alapfogalom a leselkedés, megannyiul, mely
rendesen a testnek meghúzása, lelapulása által történik ; honnan egyik vélemény sserént gyöke ásón
öl, mely hangváltozattal öl (infra, inferior); ebből
lett alól v. alál v. olál (mint dob-ál, jár-ál, bál-ál,
noha ezekben ás ál képző igékhez járul; de lehettek eleinte emesek is: jár-al, bál-al); oíoí-ból ismét:
olaUcodOc v. olálkodik (— alálkodik). .Leselkedik' ige
gyöke is az alacsony helysetre vonatkozó le, miről 1.
LES. Hogy az ál átváltozik oí-ra is, mutatja a régies
altit, ma olt, halt általános divat sserént holt is, altóból lett olctó stb. Más rélemény sxerént ,ólálkodik'
némely régi Írók és kiejtés sserént: órálkodik, pl.
Erdőmnél: „uralkodnak vala ő utánna." (Lukács
XIV.); melyet or-tól ssármastatrán, (oralkodik, vagy
orálkodik) azt tenné: őr módjára, vagy orozban leselkedik. Ás őr tag könnyen váltoshatott hossravá,
mint jórgyükos' szóban is.
ÓLÁLKODÓ, (ol-al-kod-ó, Tagy or-al-kod-ó)
mn. tt ólálkodó-t. Ki magát alattomban megsunyva
leselkedik. ErdSkbe* ólálkodó vtonállók. V. ö. ÓLÁLKODIK.
ÓLANY, (ól-any) fa. tt. ólany-t, tb. —ok,
harm. ssr. —a, T. —ja. A tagadólagos benfl nehéz
fémek egyike, melynek esfistfehér színe, tündöklő
fémfénye van. ,ólany' magyar nevezetét ásón sajátságánál fogva nyerte, mely szerént a természetben
leggyakrabban előjövő vegyülete, ás ólanyfényle
(Molybdanglanz) némileg ás ólomhos hasonlít. Latin
neve: molybdanvm. (Török József).
ÓLKA, (ól-ka), kicsiny, fn. tt. óOeá-t. kisded ól,
pl. milyet a falusi gyermekek a lemorzsolt kukoricsatnskókból játékszerül állítanak, vagy a hasi eb számára csinált kis kunyhó, stb.
ÓLMAG, (ól-m-ag, ólom szótól) fn. tt. ólmag-ot,
harm. ser. —a, v. —ja. 1) Mészfele anyaggá átalakult ólom, mi olvasztáskor a légnek hozzájárulása által hamar megtörténik, midőn az olvadó ólom fölszinét szürkés por lepi el. 2) Némely savany okból leszállított ólomrészek.
ÓLMÁÉ, (ól-m-ár, ólom szótól) fn. tt. ólmár-t,
tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. Növénynem, öt hímszállal, és egy anyaszállal, melynek némely faja
Keletindiában, egy másik déli Európában tenyészik.
Nevét ólomszinétől vette, ahonnan németül is Bleiwnrz, Bleikelch. Némelyek szerént: ólmonet. (Plumbago L.)
ÓLMÍT, (ól-om-ít) áth. m. ólmtí-ott, htn. —ni,
v. —ont. L. ÓLMOZ.
ÓLMONCZ, (ól-om-oncz) fn. tt óbnonat-ot,
harm. szr. —a. L. ÓLMÁÉ.
ÓLMOS, (ól-om-os) mn. tt óbnot-t, v. —át, tb.
—tik. l) Ólomrészeket tartalmazó. Ólmot ásványok.
2) Ólommal fölszerelt, készített Ólmot végű korbáct,
ólmot botok, ólmot ablakkarikák.
ÓLMOSAN, (ól-om-os-an) ih. Ólmot tartalmazva. Ólommal ellátva.

ÓLMOZ, (ól-om-oz, v. ól-m-oz) áth. m. ólmottam, —tál, —ott, pár. —t. Ólommal beönt, behúi,
fölszerel valamit Hétagot beólmom*. A bot fqétmtjólmoati. Áblakkaríkákat ólmon*.
ÓLMOZAS, (ól-om-oz-ás) fii. tt. ólmotdt-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Ólommal behúzása, fölszerelése,
elkészítése valaminek.
ÓLMOZAT, (ól-om-oz-at) fa. tt óTmotat-ot,
harm. szr. —a, v. —ja, Ólommfi, melylyel valamit
behúztak, fölszereltek. Ólomrészek össvege.
ÓLOM, (1), (ól-om) fa. tt ólm-ot, harm. szr.
—o. Az ügy nevezett hangugratók osztályába tartozik,
tehát eredetileg (W-m, mint az ilyen lom, lém végzetü
főnevek a régieknél általában, pl. hátaim, ótalm, f<ye<Wm stb. Nemtelen és nehéz fém, melynek színekékés fehér, késsel könnyen vágható, s a sziláid fémek
között leglágyabb, és az arany után legnehezebb;
igen könnyen elolvad, s olvadáskor a lég hozzá járattavai hamar ólmaggá azaz: mészféle anyaggá válik.
Ólmot Sntero, különösebben ám. babonából az olvasztott
ólmot vízbe csöpögtetnL Ólomból SntSU gyUrü. ólommal inti. ólomból vágott ttatymák. Mint melléknév
jelent ólomból valót, vagy némi tulajdonságra nézve
ólomhoz hasonlót, mely esetben a viszonyszóval öszvetétetík pl.ólompapir, ólomfold, ólomgolyó, ólomgSmb,
ólommadár, ólomnemQ. Nehét,mint ás ólom,/rítt mint át
ólommadár. (Km.). Nevét olvadékony tulajdonságától
vette, s gyöke azon öl megnynjtva, melyből obt, olvad,
olvattt, olvadék származnak. Az öl, vagy nyújtva: rfí,
gyökből lett oló óló, ólv, óhn, t i. az m képző általaknlt v; miről 1. Élőbeszéd. 140 1.
ÓLOM, (2). (al-om) fn. tt ólm-ot. Székely tájszólás szerént ám. az országos divata alom, azaz:
barmok alá vetett szalma, vagy holmi gizgaz. Gyöke
azon öl, mely szokottan ál (infra) megnynjtva ól,
mint az olctó, tájdivatosan olcsó ; sőt a fémet jelentő
ólom is olvadékony természeténél fogva, elemezve:
ólom, olm, azaz: olu.
ÓLOMBÁNTA, (ólom-bánya) ősz. fn. Ólomásványokat tartalmazó bánya.
ÓLOMCSAP, (ólom-csap) ősz. fa. Az arany- és
ezüstolvasztó kemenczékben olvasztás után hátramaradt ólom, mely csapalakban lógva marad.
ÓLOMCSŐ, (ólom-cső) ősz. fn. Ólomanyagból
készített cső, pl. a rávezető csatornákban.
ÓLOMCZUKOB, (ólom-czukor) ősz. fa. Sóalakuvá lett Ólom, mely Agy képződik, ha az eczetsavanyban felolvasztott ólmot kipárologtalják. (Sál
Satnrni). Édeses ize miatt a rósz lelkű borkezelők,
kocsmárosok ezzel édesítík savanyú boraikat
ÓLOMECZET (ólom-ecset) ősz. fa. Boreczet,
melyben ólmot, vagy ólmagot olvasztottak fél, (Acetum Saturni).
ÓLOMÉB, (ólom-ér) ősz. fa. A bányákban oly
ér, melyben ólomrészek találtatnak.
ÓLOMERCZ, (ólom-ércz) ősz. fn. Érez a bányákban, mely ólomrészekkel van vegyítve. Szoroab
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ért. főleg ólomanyagból álló érez. Kék, barna, tSld,
fehér, vtirVt ólomércz.
ÓLOMPEHÉR, v. —FEJÉR, (ólom-fehér) ősz.
mn. és fű. 1) Ólom színéhez hasonló halvány fehér
színű. Olomféhér arasbSr. 2) Mint főnév jelent eczettel készített ólmagot, kűlönböztetésül az ólomfeketétől.
ÓLOMFÉLE, (ólom-féle) ősz. fn. Ólmok neméhez tartozó, ólomhoz hasonló. Ólomféle ásványok,
éretek.
ÓLOMFÉNYMÁZ, (ólom-fény-máz) ősz. fn. Általán, ólomból készített máz, melylyel valamely testet
befuttatnak.
ÓLOMFÉRJANY, (ólom-férj-any) ősz. fn. 1.
ÓLOMMIRENY.
ÓLOMPONCSOR, (ólom-foncsor) ősz. fn. Keverék ólomból és higanyból. V. ő. FONCSOR.
ÓLOMFORRASZTÁS, (ólom-forrasztás) ősz.
fn. Cselekvés, midőn valamit öntött ólommal öazveragasztanak.
ÓLOMFÖLD, (ólom-föld) ősz. fn. Szétporlott
ólomrészek, melyek vagy sárga, sárgás szürke, füstszürke, barna vörös szinüek, és morzsolékonyak, vagy
ugyanazon szinüek, de mereven kemények.
ÓLOMFÖVENY, (ólom-fövény) ősz. mn. Ólomrésxek fövenypor-alakban, melyeket a fövenyórákban
használtak, mert a lég nedvességét nem veszi úgy be,
mint a valódi fövény.
ÓLOMFÜST, (ólom-füst) ősz. fn. 1) Az ólom
olvasztásakor kifejlődő füst. 2) L. ÓLOMLEMEZ. .
ÓLOMOALACS, (óloin-galaca) ösz.fn. Ólomból
öntött golyócskák, kivált puskába valók.
ÓLOMGAMÓ, (ólom-gamó) ősz. fn. ólomból
készített gamó, pl. a bot fején.
ÓLOMGELÉT, (ólom-gélét) ősz. fn. Forró meleg
által megüvegesített szürke ólmag, mely különféle,
nevezetesen fazekas-edénymáaak készítésére fordíttatik. V. ö. GÉLÉT.
ÓLOMGOMB, (ólom-gomb) ősz. fn. Ólomból
készült gomb.
ÓLOMGÖMB, (ólom-gömb) ősz. fn. Ólomból
öntött gömb.
ÓLOMJEGECZ, (ólom-jegecz) ősz. fn. Elolvasztott a jegeczczé képződött ólom.
ÓLOMJEGY, (ólom-jegy) ősz. fn. 1) Ólomból
csinált barczaféle jegy, melyet a gyárból kijött szövetekre, ú. m. végposztókra, vásznakra stb. függesztenek. 2) Vadászok nyelvén azon vonal, melyet a
fotó szarvas patái a sziklákon képeznek, mert úgy
latszik, mintha ólomhnzással jegyezték volna meg.
ÓLOMKÉK, ÓLOMKÉKES, (ólom-kék, v. —
kékes) ősz. fn. ólomszinhez hasonló mocskos kék.
ÓLOMKOHHÁNYAT, (ólom-koh-hányat) öaz.
fn. L. ÓLOMGELÉT.
ÓLOMKŐ, (ólom-kő) ősz. fn. 1) Olvasztóhutákban kénnel terhelt ólomnemü kő, mely az ezüstércz
AKAD. BiOr 8ZÚTÍB. IV. KÜT.
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olvasztásakor fölül úszkál. Likacsot ólomkö. 2) Finom
angol ólany (molybdaenum), mely a közönséges ólomkőnél könnyebb, és erősebb.
ÓLOMLAP, (ólom-lap) ősz. fn. Papírforma vékonyra kinyújtott ólomanyag. Ólomlapba takargatott
por dohány.
ÓLOMLEMEZ, (ólom-lem ez) ősz. fn'. Lemezféle
ólomlap.
ÓLOMMÁZ, (ólom-máz) 1. ÓLOMFÉNYMÁZ.
ÓLOMMÉRLEG, (ólom-mérleg) ősz. fn. 1) Zsineg végére kötött ólomból álló eszköz, melylyel valamely térnek, testnek fekmentes vagy függőleges
helyzetét meghatározzák, milyen pl. az ácsok, kőművesek ólommérlege. 2) A bányászok mérlege, melylyel
az ólom súlyát mérlegelik.
ÓLOMMÉSZ, (ólom mész) ősz. fn. 1) 1. Ólmag.
2) Az ólom tisztításakor azon salak, mely tajtékalakban fönn úszkál, s hamuhoz hasonló porrá alakítható.
ÓLOMMINTA, (ólom-minta) ősz. fn. A fémből
dolgozó míveseknél azon ólomlap, v. lemez, melyet
a fémlemezre fektetnek, midőn azt domború alakúvá
képezni akarják.
ÓLOMMIRENY, (ólom-mireny) ősz. fn. Ólomés mirenyvegyület vagy vegyítek.
ÓLOMMÍVES, (ólom-míves) ősz. fn. Kézmives,
ki ólomanyagból készít holmi míveket
ÓLOMMUNKA, (ólom-munka) 1. ÓLOMMÜ.
ÓLOMMÜ, (ólom-mü) ősz. fn. 1) Bányászi
munka, midőn az ezfistérczet ólomtartalma érczczel
vegyítve felolvasztják. 2) Ólomból készített mű, pl.
gyűrű.
ÓLOMMÜHELY, (ólom-mfi-hely) ősz. fn. Huta,
a bányák mellett, melyben az ólomérczeket olvasztják.
ÓLOMMÜVES, 1. ÓLOMMÍVES ; V. ö. MÍVES.
ÓLOMNEMÜ, (ólom-nemű) ősz. mn. Bizonyos
tulajdonságaira nézve ólomhoz hasonló. Ólomnemü
ásványok, éretek.
ÓLOMOKRA, (ólom-okra) ősz. fn. Okra, mely
az clporlott ólomból támadt V. ö. OKRA.
ÓLOMOLAJ, (ólom-olaj) ősz. fn. 1) Ólomsóból,
vagy ólomczukorból öntött, vagy főzött salitromszem.
2) ólomból és eczetből álló kövér anyag. 3) Folyó
gyántaolaj, vagy terpetinolaj, melyben ólomczukrot
és eczetaavas ólmot oldottak fel. (Olenm Satnrni).
ÓLOMÖNTÉS, (ólom-öntés) ősz. fn. 1) Kézmívesi működés, mely által ólomból holmit öntenek.
2) Babonás játék, kivált karácson éjjelén, midőn a
leányok olvasztott ólmot öntenek valamely vízzel
tölt edénybe, pl. tálba, sajtárba, hol a hirtelen megfagyott folyadék a képzelődök szerént különféle alakot ölt, pl. sisakot, kardot, irótollat, holmi szerszámokat stb. ábrázol, miből azt jövendölik, hogy jövendő férjük oly rendbeli ember leszen, ki ilyfélékkel bánik, pl. katona, tudós, kézmives, stb. Tudnivaló,
hogy jobbára azt szokták képzelni, amit leginkább
kivannak.
72
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ÓLOMÖNTÖ, (ólom-öntő) ősz. fn. l)Kézuiives
ÓLOMTAPASZ, (ólom-tapasz) ősz. fű. Általán
ki ólomból különféle dolgokat, pl. golyókat, gömbö- minden tapasz, mely égetett ólommal, vagy ólmaggal
ket, galacsokat, gombokat, gyűrűket stb. önt. 2) Sze- van vegyítve; különösen olajból, ólomfehérböl, és
mély, ki babonából önt ólmot. V. ö. ÓLOMÖNTÉS. ólompirból készített tapasz.
ÓLOMTEJ, (ólom-tej) ősz fn. Tejded, folyéÓLOMÖNTÖMÜHELY, (ólom-öntő-mü-hely)
ősz. fn. Műhely, melyben ólomból különféle dolgokat, kony test, mely úgy készül, ha ólomolvadékba boreczettel és vízzel feloldott borkősavat csőpögtetnek.
eszközöket öntenek. V. ö. ÓLOMÖNTŐ.
(Lac Satunii, lac virginis).
ÓLOMPALA, (ólom-pala) ősz. fn. Palakő, mely
ÓLOMTEKE, (ólom-teke) ősz. fn. Ólomból
ólomrészeket tartalmaz.
öntött tekeféle gömb.
ÓLOMPILL, (ólom-pill) ősz. fű. Az ólomércznek
ÓLOMTEKERCS, (ólom-tekeres) ősz. fn. Öszvepillogó, csillámpozó fényes szemecskéi.
tekergetett, göngyölített ólomlap v. ólomlemez.
ÓLOMPÍR, (ólom-pir) ősz. fn. Sárgaveres por,
ÓLOMVAJ, (ólom-vaj) ősz. fn. Vajhoz hasonló
mely úgy készfii, ha a szürke ólmagot izzóvá teszik, kövér anyag, melyet vegytani műtét által föllengített
g ezen állapotban vízzel befecskendezik, azután finom
(sublimatus) ólomból készítenek. (Butyrum Saturni).
porrá törve ismét kiégetik. A hiú nők festékül' haszÓLOMVÁLADÉK, (ólom-váladék) öee. fn. Venálják. (Minium).
gyész! műtétben azon ólom részek, melyek a többi
ÓLOMPOR, (ólom-por) ősz. fn. Ólomrészek vegyrészektől elválva leszállanak.
poralakban, síénporral vegyítve. Ezt a földedénycsiÓLOM VIRÁG, (ólom- virág) ősz. fn. Vegyész
nálók máiul használják.
főllengítéskor (sublimatio) az ólomból kivont legfi-i
ÓLOMPÖRÖLY, (ólom-pöröly) ősz. fn. Bádo- nomabb részecskék, melyek a gorombább részektől
gosok, kolompárok, ólommivesek pőrölye, melylyel fehér pihe alakokban elvárnak. (Flores Saturni).
a munkába vett ólomanyagot, ba göcsörtös, görbés
ÓLOZ, (ól-ó*) áth. m. ólot-tam, —tál, —olt.
alakú, egyenesre és laposra verik.
Szabó D. szerént ám. ólban tart; másképen az idegen
ÓLOMPRÓBA, (ólom-próba) ősz. fn. Olvasztó .istálló' után: istállót.
butákban ám. az érce minemfiségének ólomvegyíték
ÓLPÉNZ, (ól-pénz) ősz. fn. Helypénz, melyet
általi megtudása.
az idegen ólba kötött vagy zárt baromtól az illető
ÓLOMSALAK, (ólom-salak) ősz. fn. Az ólom- ól birtokosának fizetnek. Szállodai, csárdái ólpém.
nak olvasztás alkalmára! elhulló salakja, alja,
ÓLT, 1. OLT, (1), és (2).
söpreje.
OLTALMAZ,; OLTALOM stb. 1. OLTALÓLOMSANK, (ólom-sank) ősz. fn. L. ÓLOM- MAZ; OLTALOM stb.
SALAK.
OLTÁR jÓLTARI; OLTÁRKÉP stb. L OLÓLOMSIMÍTÓ, v. —SIMÍTÓ, (ólom-simító) TÁR stb.
ősz. fn. Ólommivesek eszköze, melylyel az ólmot siÓLZEKE, (61-zeke) ősz. fn. Csinvat vászonból,
mára lapítják.
vagy más kelméből való, foszlányöltöny, melyet a
ÓLOM8Ó, (ólom-só) ősz. fn. Ólomrészek sóalak- kocsisok, lovászok viselnek, midőn dolgaikat ac ólban, mi Agy keletkezik, ha az eczetsavanyban felolban és ház körül teszik.
dott ólmot kipárologtatják. (Sál Saturni). Minthogy
ÓMA, tájdivatos kiejtés, pl. túl a Dunán, Csalóezen sónak édeskés íze van, innen ólomcznkornak is közben, Mátyusfóldén, a tiszta és helyes ejtésfi alma
nevezik. (Saccharum Saturni).
helyett; palóczosan: auma; 1. ALMA.
ÓLOM8ULY, (ólom-súly) ősz. fn. MérlegnyoÓN, fn. tt ón-í, v. — öl, v. — át, tb. — dk,
matékul használt ólom. Átv. ért rendkívül nyomasztó harm. szr. —a, v. —ja. 1) Fehér, kevéssé kékbe veteher, ólomadylyal nehetedik Teám.
gyülő színbe menő, nehéz, fényes, és finom lemezekre
ÓLOMSZÁRNY, (ólom-szárny) ősz. fn. Átv. nyújtható fém, melyek, midőn hajtogatják, sajátnemü
mondják az igen késedelmesen haladó, vagy működő csiszorgó hangot adnak. (Stannum). Angol ón, mely
cselekvéséről, mintha nehéz ólomból kéazttlt szár- legfinomabb. 2) A régieknél, s itt-ott ma iá, különönyai volnának.
sebben ,fekete( jelzővel ám. ólom, midőn a Stannum
ÓLOMSZÉM, (ólom-szem) ősz. fn. Ólomból ön- neve fejér ón. E névazonosságnak hihetőleg az ás
tött apró galacs, labdacs.
oka, hogy az ón (stannum) és ólom (phunbum) knlssinre
ÓLOMSZIN, (ólom-szin) ősz. fn. 1. Halvány- hasonlók. 3) Melléknévül használva jelent ónból vaszürke szin, milyen az ólomé; 2) mn. Lásd ÓLOM- lót, ónból csináltat, pl. óntányér, ónkanál. Az első
SZÍNŰ.
értelemben vett ón, népies, de a németből kölcsönzött
ÓLOMSZINÜ, (ólom-sainű) ősz. mn. Halvány- néven: ctin, pl. czinlányér, czinkanál, ctingombok.
szürke színű, mint az ólom. Ólomsxinti arcsbör.
Az ón szónak ólom jelentése valószínűen régiÓLOMTAJT, ÓLOMTAJTÉK, (ólom-tájt v. óbb, mint az, mely mai megállapodás szerént sfon—tajték) ősz. fn. Az ólomból olvasztás alatt kibubo- num-ol tesz, miért a régieknél amaz fekete ón, emez
rodó tajték, melyből a hamuféle ólompor képződik.
fehér ón. Az ón t. i. mint ,plambum' köz iaméretü, és
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honi; mint .stannum' pedig különböztetésül csak újabb
korban használtatik. Ennél fogva az ón eredetileg
olvadékony fémet jelentett, 8 gyöke azon o v. ó, mely
az öl, olv, olvad, old, ondó, ólom, ont stb. származékokban az illető egész részeinek egymástól elválását,
vagy különösen szétfolyását jelenti. Legközelebb áll
hozzá az ondó gyöke ön. Egyébiránt az n és l, valamint a szók elején és közepén, hasonlóan azok végén
változkodni szoktak, pl. hol hon, dal dán, val van,
étel csen, lapály lapány, túl a Dunán ttelel szenei,
stb. Ámbár e szót úgy is elemezhetni, hogy eredetikép o-ó -= 6, azaz: folyó, melyhez hangzatosság végett járult az n, mint ezekből: kiílö, gordó, kicsi, picéi,
mereve, eleve, fostla, lett: külön, gordon, kicsin, picsin,
mereven, eleven, foszlán stb. Képzésre hasonlók hozzá
több másokon kívül ezen egytaguak : kén, vén, mén,
ttén, ifin, kín, bűn, ín, Sn stb.
ÓNAS, (ón-as) mn. L. Ó NOS.
ÓNAZ, (ón-az) áth. L. ÓNOZ.
ÓNBÁNYA, (ón-bánya) ősz. fn. Bánya, melyből fehérónos ereseket ásnak.
ÓNBOQAR, (ón-bogár) ősz. 'fn. Képes kifejezéssel ám. puskagolyó, melyet ónból készítettek.
ÓNÉMET, (ó-német) ősz. mn. Ónémet kor történetéhez tartozó, vagy akkori szokása. Ónémet hlibér-renduer. Ónémet vitelét, építettet.
ÓNÉRCZ, (ón-érez) ősz. fii. Érez, mely főleg
önrészeket foglal magában.
ÓNFEHEB , (ón-fehér) ősz. fn. Kékes fehdr
szinfi, milyen az ón.
ÓNFORRASZ, (ón-forrasz) ősz. fn. Olvasztott
ónból készített ragasz, melyet bizonyos testek öszveforrasztására használnak.
ÓNFÖVENY, (ón-fóveny) ősz. fn. Sokszögű ónércz, mely fehér ónból, azaz csínból, vasból, és fémtelén földből áll.
ÓNÖYALÜ, (ón-gyalu) ősz. fn. Orgonacsinálók
gyaluja, melylyel az öntomfihelyből kikerült ónsípokat simára gyalulják.
ÓNIKSZKÖ, (óniksz-kő) ősz. fn. Drágakő, melynek színe olyan, mint az emberi körmöké, t i. ón>f
hellénül ám. köröm.
ÓNKOPOESÓ, (ón-koporsó) ősz. fn. Ónból készített koporsó.
ÓNKŐ, (ón-kő) ősz. fn. 1) Kőnem, mely ónérczczel van vegyítve. 2) Az érczkohókban az elválasztott és megtisztított ónércz.
ÓNLAP, (ón-lap) ősz. fn. Ónból csinált lap.
Ónlappal behúzni valamit.
ONLEMEZ, (ón-lemez) ősz. fn. Finom ónlap.
V. ö. ÓN.
ÓNLEVEL, (ón-levél) ősz. fn. Ónból készített
levélvékonyságu lemez, vagy lap.
ÓNMÁZ, (ón-máz) ősz. fn. Feketeónból, azaz
ólomból készített máz.
ÓNHÉSZ, (ón-mész) Ősz. fn. 1) Fehér ónból,
azaz : czinböl kifejlődő szürke por, midőn olvasztás-
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kor a levegő hozzá fér. 2) Hasonló módon alakuló
por, vagy hamuféle részecskék, melyek az olvasztott
ólomból fejlődnek ki.
ÓNMIVES, (ón-mives) ősz. fn. Kézmives, ki ónból, azaz czinböl különféle edényeket, eszközöket
stb. készít; máskép : ónöntő.
ÓNMÜVES, (ón-müves) ősz. fn. L. ÓNMÍVES.
ÓNOD, raváros Borsod m.; helyr. Ónod-ra,
—ön, —ról.
ÓNOS, (ón-os) mn. tt. ónot-t, v. — át, tb. —át.
1) Ónnal bevont, megfuttatott, díszített. Ónot rétedények. Ónos fejű bot. 2) Átv. ónos eső, ám. jege* eső ;
továbbá: ónossá lenni ám. igen megijedni, a nagy
ijedség miatt elkábulni. Ez értelemben a félelemnek
súlyos, nehéz állapota teszi a hasonlat alapját.
ÓNOSAN, (ón-os-an) ih. Ónnal bevonva, megfuttatva ; ónos állapotban.
ÓNOZ, (ón-oz) áth. m. ónot-tatn, —tál, —ott,
pár. —s. Ónnal behúz, megfuttat, ékesít, megerősít
valamit, czinez. Rétedényeket ónozni. Két-, villanyéitléét ónozni.
ÓNOZÁS, (ón-oz-ás) fn. tt ónoeát-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn ónoznak valamit,
czinezés. V. ö. ÓNOZ.
ÓNOZAT, (ón-oz-at) fn. tt. ónotat-ot, harm. szr.
—a. Azon ónmfi, melylyel valamit behúztak, megfuttattak, ékesítettek stb. máskép idegen nyelv után ;
czinezet. Sok fűzés által a rétedény ónozata lekopik.
ÓNÖNTŐ, (ón-öntő) ősz. fn. Ónmives, ki különféle edényeket, eszközöket stb. ónból öntve készít.
ÓNRESZELŐ, (ón-reszelő) ősz. fn. Ónmivesek
reszelője, melylyel a munkában levő ónt ráspolják,
egyengetik, metélik.
ÓNVEBŐ, (ón-verő) ősz. fn. Ónmives, mennyiben a munkába vett ónt néha verés által idomítja.
ÓNT, puszta Pozsony m.; helyr. óny-ba,
— bán, —ból.
ÓRA, fn. tt. órd-t. 1) Azon időköznek, mely
alatt a földgömb saját tengelye körül egyszer megfordul, egy huszonnégyed része, mely ismét hatvan
perczre, és mindegyik peres hatvan másodperczre
vagy kisperczre osztatik. Ez értelemben az órákat éjféltől délig, ismét déltől éjfélig tizenkét egyenlő részben
számítjuk. Éjfél után egy, két, három órakor; délután
négy, öl órakor. Huszonnégy óráig ám. egy egész éjjel és nappaL Negyvennyolcé óra, ám. két nap. Seggel öt órakor kelni, hét órakor reggelűm, tizenkét órakor ebédelni, ettve nyoíct órákor vaeiordlni, tís órakor
lefekünni. Mindent bizonyos órában tenni. Rendelt
órára megjelenni. 2) Szélesb ért. az időből egy kisebb s határozatlan nagysága rész. Elten órától fogva,'
ám. jelen pillanattól, mostantól kezdve. Rövid óráig
tartó út. Egy hosszú óráig várakoeni. Nincs egy órája,
melyben nem háborgatnák. Eljön még az a* óra, melyt megemlegettz. Ha a halál órája elközeledik. Szerencsétlen óra. Alkotott volt az át óra, melyben megálltam egy szóra. (Népd.).
72*
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„A képzelődések álmába merülök,
8 a lelkesedésnek szent óráit élem."
Berzsenyi.

3) Átv. ért. bizonyos foglalkodás, nevezetesen: tani"
tág, vagy tanulás, mely határozott idő alatt történik,
Egyetemi órákra dél elölt ét dél után megjelenni. Zene-,
nyelv-, rajttantiáiból órákat adni. Jogtudományi, természettant órákra megjelenni. 4) Eszköz, mely sajátnemű készület által időről időre mutatja, hány az
óra, vagy bizonyos óraszámot meghatároz, milyen
volt a régiek fövenyórája, s milyen a napóra; különösen kerekekkel, s más részekkel ellátott mesterséges szerkezetű mű, melynek egyik mutatója a tizenkét részre osztott lapkörön a szoros értelmű órányi
időt, a másik a perczek számát mutatja. Fa óra,
vai óra, tompok óra, ezütt éra, arany óra. Ztebóra,
álló óra, falóra, toronyóra, M óra, üW óra, henger
óra. Hold változatait, napokat, hónapokat mutató óra.
Bomlott óra. Annyit hátúd, mint a bomlott óra. (Km.).
Át óra jár, ketyeg, üt. Bálija minden hátnak ura,
títet ütött már át Óra. Éjjeli őr kiáltása. Átv. ért
nem tudja, hányat ütött az óra ám. a dolgok, körülmények jelentését föl nem fogja, nem érti, különösen azon tekintetben, hogy magát bozzájok alkalmazza ; ütött át óra, itt van az elhatározó idő.
Az óra eredetre nézve ugyanaz, mi a hellénlatin hóra, melyet több európai népekkel együtt,
mint a németben : Uhr, angolban : hour, francziában :
heure, olaszban : óra stb. mi magyarok iá elfogadtunk. Ha szabad azon magyar őr gyököt venni alapul, mely az or-s-ó szóban is megvan, úgy eredeti
jelentése korú, vagy for-g-ó.
ÓRABILLÉGÖ, (óra-billegő) ÖBZ. fn. 1) Az
óra nevű eszköznek ingája. 2) Különösen a zsebórákban azon kis aczéltoll, mely szüntelen billegése által eszközli, hogy az óra járjon..
ÓRAERSZÉNY, (óra-erszény) ősz. fn. Kis erszény, rendesen bőrből, melybe a zsebórát tenni
szokták.
ÓRAFÉDEL, (óra-fedél) öss. fn. Az óra czimlapját takaró fedél, mely rendesen üvegből van.
ÓRAI, (óra-i) mn. tt. órai-t, tb. —ok. Órát illető, arra vonatkozó; annyi időt tartalmazó, mennyi
egy óra.
ÓRAKALAPÁCS, (óra-kalapács) ősz. fn. Kalapácsféle eszköz, mely az ütöórában a harangot, vagy
csengetyüt üti.
ÓRAKERÉK, (óra-kerék) ősz. fn. Kerék az
óraműben, melynek többféle nemei vannak.
ÓRAKIÁLTÓ, (óra-kiáltó) ősz. fa. Községi őr,
kinek kötelessége időnként fenhangon tudtára adni
a községnek, hány az óra. Ilyenek azon éji őrök,
kik bizonyos mondatok, vagy versek eléneklésérel
tudatják, továbbá a toronyőrök, kik nappal ie kikiáltják az órát.
ÓRAKOR, (óra-kor) időhatárzó, mely az órának wsároa után áll, pl. egy órakor, két órakor, tizen-
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két órakor. Rövidség okáért az óra ki is hagyható
s ekkor e. kor a. számnévhez ragad: egykor, kettőkor,
ötkor, litkor. Midőn fél óráról van szó, tiszta magyaros kifejezéssel így szólunk: egyedfélkor, ketted, v.
másfélkor, harmadfélkor stb. hasonlóan más ragok
előtt is: egyedféltőlkeUedféUg,negycdféltől
hatodfélig,
ötöd/élre, kilenezedfélre ott lettek. Hibásak ezen njabb
időben a németek beszédmódja után felkapott szólásmódok : fél egykor, fél kettőkor, fél tükör, fél egyre,
fél háromra, vagy e kérdésre, hány órát fél kettő,
fél három, fél hat, ezek helyett: kettedfél, harmadfél,
hatodfél. Hogy ezen szólásmódok idegenek, s nincsenek a magyar nyelvszokással öszhangzatban, kitetszik abból, hogy a többi idő-, továbbá: szám-és
mennyiség-mértékeknél nem használják, pl. nem
mondják: fél négy nap, fél négy évig, fél két másadtól fogva, hanem helyesen és következetesen: negyedfél nap, negyedfél évig, másfél sfdtadtól fogva; hasonlóan nem szólnak így : fél két forint, fél St mázta,
fél tű mérföld, hanem : másfél forint, ötödfél mázsa,
tízedfél mérföld.
ÓRAKÖR, (óra-kör) ősz. fii. 1) Az eget ábrázoló golyón azon legnagyobbfele körök, melyek mind
a két égsarkon állaimén ve az egyenlítőt kétszer metszik keresztül; különösen tizenkét ilynemü körök,
melyek az egyenlítőt huszonnégy részre, mint órákra,
osztják. (Circuli horarii). 2) A föld- és égtekén rendesen sárgarézből álló kis kör, mely az éjszak! sark fölött áll, tizenkét részre, vagyis órára osztva, és mutatóval ellátva van. Ennek és a tekének forgatása
által határozhatni meg, hogy hány az óra a különféle délvonalak alatt fekvő tájakon.
ÓRAKÖZ, (óra-kos) ősz. fn. Időszak az egymás után következő órák között. Egy ét két órakütben.
ÓRAKULCS, (óra-kulcs) 6sz. fa. Kulcs, melylyel az órát felhúzzák, továbbá azon kulcs is, melylyel a nagyobbfiéle órák tokját, vagy szekrényét zárják, nyitják.
ÓRALÁNCZ, (óra-láncz) ősz. fn. Aczélból,
vagy más nemesebb fémből való diszláncz a zsebórákon.
ÓRALAPKÖR, (óra-lap-kör) ősz. fn. Azon kör
az óra lapján, melyre ac órák számjegyei, és perczek pontjai följegyezvék.
ÓRÁLKOD1K, 1. ÓLÁLKODIK.
ÓRAMÍVES, v. —MŰVES, 1. ÓRÁS. fn.
ÓRAMUTATÓ, (óra-mutató) ősz. fa. Nyilalaku vessző aczélból, vagy más fémből az óra lapján,
mely folytonos lassú mozgása által az időjárását kimutatja. Szoros ért. vett óramutató, mely tizenkét
óra alatt, negyedmutató, mely egy óra alatt járja be
az óralapkört.
ÓRAMŰ, (óra-mtt) Ősz. fn. Az órának, mint időmutató eszköznek egész szerkezete.
ÓRANEGYED, (óra-negyed) ősz. fn. Egy órának negyed része, 15 perez. A götkocsi egy óranegyed
alatt egy mérföldet haladott.
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ÓRÁNKÉNT, (óra-an-ként) ih. Óraszámra, az
órákat külön-külön számítva. Óránként bieonyos számú szegeket készíteni. A nyelvmestert aránként f telni.
Néha ám. több óra hosszáig. Óránként várakozni
valakire.
ÓRÁNKÉNTI, (óra-an-kónt-i) mn. tt. óránkénti-t, tb. —ék. Óraszám szerént való; külön-külön
órában vett. Bizonyát munkátok óránkénti fizetése.
ÓRÁNYI, (óra-nyi) mn. tt. órányi-t, tb. — ok.
1) Időre vonatkozva, ám. bizonyos száma órafolyásig tartó. Egy órányi várakozás. Három órányi éles
fejfáját. Öt órányi munka. 2) Térrel viszonyulva oly
távolságról mondatik, melyet megjárni bizonyos számú óra alatt lehet. Két órányi út. Három órányira
fekvő várót. A szomszéd f alti alig van innen félórányira.
ÓRÁS, (1), (óra-as) mn. tt órát-t, tb. —ok.
Órával ellátott, díszített, felszerelt, órás torony. Órát
ditzbot.
ÓRÁS, (2), (óra-as) fn. tt. órát-1, tb. -ok,
harm. szr. —a. Míves, ki órákat csinál, vagy az
elromlottakat kiigazítja.
ÓRÁSSÁG, (óra-as-eág) fn. tt. óráttág-ot,
harm. szr. —a. Mesterség, mely órák készítésével,
és kijavításával foglalkodik. Óráttágot tanulni.
ÓRÁSULY, (óra-súly) ősz. fn. Snly a nagyobbféle, pl. torony- vagy falórákon, mely az illető óramüvet hajtja.
ÓRASZALAG, (óra-szalag) ősz. fn. Szalag a
zsebórán, melynél fogva azt nyakba vetik, vagy megkötik, és az órának a zsebből kihúzására használják.
ÓRATÁBLA, (óra-tábla) ősz. fn. 1) A csillagászok és tengeri hajósok számító táblája, melyen az
észrevett napmagasságból a napnak minden óráját
meghatározzák. 2) Tábla, melyen az oktatási órák
sors, és száma fó\jegyezvék.
ÓRATARTÓ, (óra-tartó) ősz. fn. Eszköz, melyre
az órát helyezni, függeszteni szokták, különösen zsebóráknak való.
ÓRATOK, (óra-tok)ösz. fn. 1) Azon tok, mely az
óramüvet közvetlenül takarja. Ezüst, arany óratok. 2)
Külső tok, mely az órát egészben véve betakarja,
milyen pl. az úti óra tokja.
ÓRATOLL, (óra-toll) ősz. fn. Aczélból készített toll az órában, mely az óramüvet hajtja.
ÓRAÜTÉS, (óra-ütés) ősz. fn. Ütés, melyet az
ütőóra kalapácsa a harangon, illetőleg a csengetyün
tesz. Óraütétre felébredni.
ÓRAÜVEG, (óra-üveg) ősz. fn. Domború üveg
a zsebóra, vagy más álló órák lapján, hogy az óramutatót átlátni lehessen rajta.
ÓRAVONAL, (óra-vonal) ősz. fn. A napórán
azon vonalak, melyeken a mutató árnyéka elhniódik,
midőn bizonyos óra elérkezik.
ÓRAZSEB, (óra-zseb) Ősz. fn. Különös zseb az
öltönyön, n zsebóra viselésérc.
ORGYILKOS, tájdivatos kiejtése .orgyilkos*
szónak; 1. ezt.
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ÓRIÁS, (ór-i-as) fn. tt. óriás-t, tb.—• ok, harm.
szr. —a. Szoros ért. a régi mesék, és népmondák
szerént különös emberfaj, kik nagy termelőkre és
erejökrc nézve a többi embereket sokkal fölülmúlták, milyenek a hellén mythosok óriásai, kik magát
az eget ostromolták. A magyar népmesékben az óriásleány egy magunkféle nagyságú szántó embert
ökröstül ekéstül mint valamely különös bogarat kötényébe szedve, mutatóban haza vitte apjának. Szélesb
ért a rendes emberi mértéket jóval tulhaladó nagyságú ember, pl. hét lábnyi magasságú. Ezen szóban, mint jelentése mutatja, alapfogalom a magasság, s gyöke ór v. röviden őr azon szókkal áll rokonságban, melyek ugyanazon gyökből eredvén magasságra vonatkoznak, milyenek a hegyet jelentő
hellén ÖQOÍ, szláv hóra, gora, werch worch; különösen : a magyar orom, orj, morj, torlik, toromba, gór.
Legrokonabb hozzá a hóri, hóriat, honnan e kifejezés, hóri horgas,= nagy magot; továbbá: a magas állványféle góré. Képzésre hasonlók hozzá az uriás,
kaczkiái, mordiát, melyek helyesebben rövidek: tírias, kaaskiat, mordiat, és így hasonlat szerént az
óriás is óriás. Ugyanezen alapértelciu és gyök rejlik a német Riete szóban, mely Adelung szerént tájszokásilag halmot, ormot iá jelent Cseh nyelven:
obr, t/ruta.
Melléknévül használva ám. igen nagy a maga
nemében, s rendcsen öszvetett szót alkot az illető
viszonynéwel, mint: óriát csiga, óriás kígyó.
ÓRIÁSCSENKESZ, (óriás-csenkesz) ősz. fn.
Növényfaj a csenkeszek neméből; bugája bókoló,
pongyola; füzérei kalászosak; levelei szélesek, kardformák ; nagysága embernyi. (Festuca gigantea. Bromus giganteus. L.).
ÓRIÁSCSIGA, ősz. fn. L. ÓRIÁSKÁMA.
ÓRIÁSFÜRÉSZBOGÁR, (óriás-fürész-bogár)
ősz. fn. Bogárfaj, melynek állkapcsai fogasak, csápjai fonaldadak, szárnyai keskenyek, hosszúk, és. simán a testhez fekvők. (Sires. L.).
ÓRIÁSI, (ór-i-as-i) mn. tt óríáti-t, tb. — ok.
Óriás tulajdonságaival biró, különösen nagyságra és
erőre nézve. Óriási termet. Oriáti hatalom, érd.
ÓRIÁSILAG, (ór-i-as-i-lag) ih. Óriási módon,
óriás módjára.
ÓRIÁSKÁMA, (óriás-káma) ö*z. fn. A kárnak
neméhez tartozó csigák legnagyobb faja, mely néha
ötszáz fontnyira megnő. (Chama gigas. L.).
ÓRIÁSKÍGYÓ, (óriás-kigyó) ősz. fn. Rendkívüli nagyságú kígyó, Keletindiában és Afrikában,
mely vastagságra az ember derekához hasonló, hoszszuságra húsz, harmincz lábnyi, és oly erős, hogy
egy bivalt is képes rátckcrődzvc megfojtani, melynek csontjait öszvezúzva, az egész testét körülnyálazva elnyeli. (Boa constrictor. L.).
ÓRIÁSMANÓ, (óriás-manó) ősz. fn. Óriás nagyságú kísértetféle szellem a babonakedvelők képzeletében, és népmesékben.
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ÓTELEK, falu Torontál, puszták Somogy m.;
helyr. Ó-telek-re, —éh, —röl,
Ó-TOHÁN, erdélyi falu Brassó vid.; helyr.
Tohán-ba, —bán, —ból.
ÓTVAR, (ót-var) ősz. fa. Széles ért a gyógyuló
sebet, fakadást behúzó hártyaféle anyag. Külőnöeen
a gyermekek fején kifakadni szokott mérges, tarói
var, mely, ha nem mérgedrik, szárat ótvor a neve;
Mátyusföldén : hompora. Minthogy az ótvar olyan
var, melynek nedvei vagy egészen, vagy legalább
egy részt kiszáradtak, legvalószínűbb, hogy elemesve
ölt-var, azaz alutt var. V. ö. OLT, (1).
ÓTVARAS, (ót-varas) ősz. mn. Kinek testén,
ÓSÁGBARÁT, ÓSÁGKEDVELÖ, (óság-barát, különösen fején ótvar van. Ótvaras csecsemő, gyermek.
v. —kedvelő) ősz. fa. Aki rdgi müvekben leli kedvét. V. ö. ÓTVAR.
ÓTVARASODIK, (ór-varasodik) őse. k. ÓtvaÓSDI, (ós-di) fn. tt. ótdi-t, tb. —ok. Gúnyos
neve az ó, elavult dolgok túlságos kedvelőinek; kü- rak fakadoznak a bőrén.
lönösen a politikában, kik a régitől, ha roszabb is
ÓV, 1. Ó, ige.
az újabb intézményeknél, megválni nem akarnak.
ÓVADÉK, 1. ÓVADÉK.
ÓVAKODÁS, (óv-a-kod-ás) fa. tt. óoakodás-t,
ÓSINKA, erdélyi falu Fogára* vid.; bclyr.
tb. —ok, harm. szr. —a. Az önmagáról gondoskodó
Sinká-ra, —n, —ról.
ÓSVA, (Olcsva) falu Abauj m.; helyr. Ósvá-ra, figyelemnek azon neme, mely által bizonyos gonosztól Önmagát távol tartani törekszik. Óvakodassol
—n, —ról.
utasni a gyanút pusztai vidéken. Óvakodásra inteni a
ÓSZABÁSU, (ó-szabásu) ősz. mn. Különösen tapasttalaUan ifjút.
viseletre vonatkozólag ám. régi, kiavult divat szcrént
ÓVAKODIK, (óv-a-kod-ik) k. m. óoakod-tom,
készült Óstabásu magyar mente, dolmány. Átv. ért. — tál, —ott. Attól, akit, vagy amit magara nemre
mondhatni személyről, ki a jelenkor szokásaihoz, gon- veszélyesnek, károsnak, szóval rosznak gyanít, távol
dolkozásmódjához nem illeszkedik, hanem a réginél tartja magát, vagy úgy cselekszik, hogy az ne lehesmarad, továbbá az ily személy tetteiről. Óstabásu sen ártalmára. Távolító ragu viszonyneveket vonz.
tisztviselő, gazda, mesterember. Öszabásu eljárás, gaz- Óvakodni a gyanús embertől, a veszélytől. Óvakodni a
dálkodás.
bűnre vetető, ingerlő alkalmaktól. „Óvakodjunk, hogy
ÓSZER, (ó-szer) ősz. fn. Régi, elavult holmi, oly ballépéseket ne tegyünk, mik a népnek, mely
pl. bútorok, edények, szerszámok. L. TARATTYÚ. tőlünk a renddel párosult szabadság áldásait várja,
ÓSZERÜ, (ó-szerfi) ősz. mn. A maga nemében a végtelen zavarok és anarchia átkát hoznák nyaó, elavult, régies, ószabásu.
kára." Deák Ferencz. Hogy ezen igében alapfogalom
ÓT, (ó-t) áth. m. ót-ott, pár. —«, htn. — ni, v. a távozás, távolra menés, onnan is kitetszik, mert a
— ani. Ugyanazt jelenti, mit a tisztán kiejtett olt, vele rokonértelmn tartózkodik, gyöke tart szintén ám.
azaz: alut, t. i. bizonyos híg testet merevvé tesz, pl. megy, pl. Budának tart, és : tarlók tőle. Ezen igében
tejet olt; vagy ami égő, azt eloltja, pl. tüzet olt. L. és származékaiban a gyökhangzót azért ejtjük ki inkább megnyujtva, mint röviden, mert az utána köOLT, (1).
— ÓT, (ó-t) ritka használatú ősz. névképző, pl. vetkező hangzók rövidek. Egyébiránt elemazernebben: óvakodik, ovakodás, óvakodó. L. Ó, ige.
boz-ót, tan-ót.
ÓVAKODÓ, (óv-a-kod-ó) mn. tt óvakodó-t.
ÓTA, 1. OLTA.
Aki bizonyos vésztől, kártól, gonosztól stb. óvako—ÓTA, (ó-ta), vékony hangon : —öté (6-te), dik. Utonállótól óvakodó vándor. V. ö. ÓVAKODIK.
mégeddig ritka használatú ősz. főnévképző, p. mos-óta,
ÓVAKODVA, (óv-a-kod-va) ih. Magát bizonyos
szöv-öte; melyekből megtetszik, hogy eszközt (tevőt) rosztól, veszélytől, kártól stb. őrizve, visszatartva.
jelent.
ÓVÁR, (1), (ó-vár) ősz. helynév. Széles ért
ÓTALMATLAN; ÓTALMAZ; ÓTALMAZÁS, régi korban épült, nevezetesen: elhagyott, romnak
ÓTALOM stb. L. OLTALMATLAN; OLTALMAZ; indult vár. Szorosb ért. város vagy falu neve, melyOLTALMAZÁS; OLTALOM stb.
nek hajdan vára, vagy várféle erődje volt
ÓTÁS, (ó-t-as, azaz : ol-t-ás v. al-ut-as) fa. tt.
ÓVÁR, (2), MAGYAR—, mváros Mosony m.;
ótás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn faluk Bars, Nógrád, Vas, puszta Trencsén m ; helyrvalamit ótanak vagyis oltanak. 2) Kecskemét tájékán Óvár-ra, —ön, —ról.
ám. fölözctlen édes tejből készített túró. Ezen szó
ÓVÁRI, (1), (ó-vári) ősz. mn. Óvárról való, azt
elemezve oltás, mert a 2-ik érU-lcmbeli ,ótás' is illető, oda tartozó, arra vonatkozó. Óvári polgéntUrendszerént oltott tejből készül. V ö. OLT. (1).
letés. Magyar-Óvári uradalom, gazdasági intését.
ÓRISÁP, puszta Esztergom m.; hclyr. Óiisápra, —ön, —ról.
ÓSÁG, (ó-ság) fo. tt. ótág-ot, harm. szr. —a.
1) Valaminek azon állapota, vagy tulajdonsága, mely
szerént már régtől fogra létezik, vagy idejét multa,
a divatból kiment; ellentéte : újság. A bor becsét emeli
az óság. Ezen árut ósága miatt nem veséik meg. 2)
Holmi régi ingó jószágok, háibái szerek, eszközök.
Vas óságokkal kereskedő zsibárus.
ÓSÁGÁRUS, (óság-árus) ősz. fn. Régi, elavult
dolgokkal, művekkel, különösen ilyen könyvekkel
kereskedő. (Antiquarius).

ÓVÁRI- ÓVATOSAN
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ÓVÁRI, (2), falu Szatmár m.; hclyr. Óvárí-ba,
— bon, —Ml.
ÓVÁROS, (ó-város) Ősz. £n. Valamely varosnak
legrégiebb része, külöuböztetésül attól, mely későbben épült hozzá, pl. Pestnek óvárosa a belső város.
ÓVÁS, (ó-v-ás) fa. tt. óvái-t, tb. — ok, barrn.
sár. —a. Széles ért. cselekvés, mely által valamely
Kérelemtől, gonosztól, vésztől, kártól, vagy ba ilyeaek szándékoltainak, oltalmaoólag viseljük, oltalmi
állásba helyezzük magunkat. „Óvás emelhető azon
ló és lovarja ellen, ki a versenyszabályokat megsérté,
rövidre vágott, kiszorított, a versenyt követő méretes
után könnyebbnek bizonyult stb. Az ilyen ló a versenyből kimaradtalak tekintetik, "s ha első volt is ^a
nyerpoutnál, nem nyerhet." Bérccy Károly. V. ö. Ó,
ige. Törvényi ért. ellenmondó nyilatkozás, melyet valaki az illető közönség, vagy hatóság előtt más valaki ellen tesz, nehogy jogaiba avatkozzék, vagy
azok ellen tettleg elkövessen valamit; vagy ha ilyes
elkövetés cséloztatnók, jogai fentartaasanak. Különösebben váltójogi értelemben: hiteles személy által
tanúbizonyság megszerzése a váltóviszkeresetnek fentartására alapul szolgálandó tényekről, hogy pl. a váltó
el nem fogadtatott, vagy ki nem fizettetett, vagy nem
kellőleg fogadtatott, fizettetett stb. (Protestatíon).
Óvást téma vagy fölvenni. Néha maga az óvási okirat (Protest) is így neveztetik.
ÓVÁSI, (óv-ás-i) mn. tt. óvári-t, tb. —ok. Óvást illető, arra vonatkozó; óvást tartalmazó. Óvási
díj, óvári oklevél, óvári jegytSkonyv, óvási költségek.
ÓVÁSLEVEL, (óvás-levél) ősz. fa. Okirat,
melybe az óvásróli tanúbizonyság fóljegyezve van.
ÓVÁSTÉTEL, (óvás-tétel) ősz. fa. Cselekvény,
melylyel az óvási tény végrehajtatik vagy eszközöltetik. V. ö. ÓVÁS.
ÓV AT, (ov-at, vagyis ó-v-at) fn. tt. óvat-ot.
Nyilatkozat, mely által valaki előlegesen óvást tesz,
nehogy jogai egy valaki által megsértessenek, vagy
hogy sértés! szándok ellenében fenntartassanak. V. ö.
ÓVÁS.
ÓVATEK, (óv-at-ék) fn. tt. óvaték-ot, barm. szr.
—a, v. —ja.
ÓVATLEVÉL, (óvat-levél) 1. ÓVÁSLEVÉL.
ÓVATOL, (óv-at-ol) áth. m. óvatol-1. Óvást
teszen, az óvást fölveszi valamely váltó iránt Megóvatolni a váltót.
ÓVATOLÁS, (óv-at-ol-áa) fa. tt. óvatolás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valaki óvatol vagyis óvást vészen fel. V. ö. ÓVATOL.
ÓVATOLÁSI, (óv at-ol-ás-i) mn. tt. óvatólári-t,
tb. —o*. L. ÓVÁSI.
ÓVATOS, (óv-at-os) mn. tt. óvatos-t, v. — át,
tb. —ok. Körülnéző, vigyázó, hogy bizonyos gonoszt,
veszélyt magától eltávolíteon. V. ö. Ó, ige.
ÓVATOSAN, (óv-at-os-an) ih. Körülnézve, figyelve, gondoskodva, hogy valami baj, kár, veszély
ne keletkezzék ; a gyanított gonosztól magát őrizve,
távol tartva.

ÓVATOSSÁG, (óv-at-os-sag) fa. tt. óvatosságot, barin. szr. — o. Tulajdonság, melynél fogva valaki,
vagy valami óvatosan viseli magát. „A törvénykezés
átalakulása a legnagyobb óvatossagot igényli."
Deák Ferencz.
ÓVDA, (óv-da) 1. ÓVODA.
ÓVHATATLAN, 1. ÓHATATLAN.
ÓVHELY, (óv-hely) ősz. fa. Bármely hely valaminek megóvására.
Ó VÍZ, falu Szepes m.; helyr. Óviz-én, —re,
—rbl.
ÓVODA, (óv-o-da) fa. tt. óvodá-í. Nyilvános
intézet, melybe nappali órákra a kisded gyermekeket
beadják, hogy ott kellő vigyázat alatt legyenek, s
felfogási tehetségükhöz képest némi elemi ismereteket szerezzenek, kisdedóvoda, óvóiskola.
ÓVODAI, (óv-od-a-i) mn. tt. óvodai-t, tb. —ak.
óvodára vonatkozó, azt illető. Óvodai épület. Óvodai
felügyelő. Óvodai nabályok.
ÓVÓESZKÖZ, (óvó-eszköz) ősz. fa. Minden
eszköz, mód, mely által bizonyos kárt, veszélyt, gonoszt eltávolítani akarunk, vagy szoktunk.
ÓVÓRENDSZABÁLY, (óvó-rend-szabály) ősz.
fa. Azon szabályok öszvege, melyeknek alkalmazása
által némely roszat, vészt elhárítani szándékozunk.
ÓVÓSZABÁLY, (óvó-szabály) ősz. fa. Egyes
szabály valamely rosznak, vésznek elhárítása végett.
ÓVÓSZER, (óvó-szer) ősz. fa. Bizonyos gonoszt,
pl. kárt, veszélyt, szégyent eltávolító szer. Különösen oly szer, melynek előlcges alkalmazása, használása által némi-nemfi nyavalyát, betegséget, fájdalmat elmellőzni akarunk. (Praservativum). Ragályai
hír ellen hatmáit óvószerek.
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ÓVRENDSZABÁLY, (óv-rend-szabály) 1. ÓVÓRENDSZABÁLY.
ÓVSZABÁLY, (óv-szabály) 1. ÓVÓSZABÁLY.
ÓVSZER, (óv-szer) 1. ÓVÓSZER.
— ÓZ, (ó-z) igen ritka használatú ősz. névképző, pl. kal-ót; kétségen kivül rokon óét névképzővel,
pl. martai-óé* szóban.
Az Ó-ban van 374 czIU.

O
Ö, kisded alakban ö, huszonhatodik betű a magyar ábéczében s az önhangzók sorában tizedik.
Gömbölyűre zárt ajakkal ejtett rövid hang, a vékonyak osztályából, melynek a magyar hangrend szerént párhuzamos társa a vastaghangu o, pl. egyes
szókban : gOmb, gomb; göndör, göndör ; (lobog, dobog ;
döbben, dobban; ömlik, omlik; önt, ont. Képzőkben és
ragokban pedig általánosan. Legközelebbi rokona a
félig zárt ajakkal ejtett é, melylyol mind gyöksxókban, mind képző és módosító ragokban, részint szűkebb, részint terjedclmcsb szokás szerént s a régieknél is váltakozni szokott. Például a régiségből egy
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1557-iki levél „Tisztölendő uramnak szolgálatomath
izenöm . . . . Az Józsa uram jobbágyit az Bégtül ki
szorzottéin ... Mindönöstül megleszön az váltság, kérőm ő kegy(elm)ét.... Az pasával mindön jót végeztem, mindönben igön ígéri magát " stb. (Szalay Ág.
400 m. 1.). Miről részletesen l. É betű, és Élőbeszéd 51 — 52.1. B. alatt.
Mint gyökhangzó, előtéttel, vagy annélkűl, értelemre nézve következő osztályú szókban fordul elé:
1) Valami kerekdedet, gömbölyűt jelentenek: Sb,
öböl, etöb, csöbör, dSb, dobon, döbSr, döbörke, gSb, göbör, göbre, göböt, m, köböl, bőd, bődön, göd, gödör,
dUőle, pof, pSfék, pöfeleg, bőg, bögre, csög fordítva
göct, dögönyöz (dökőnyöz) ököllel iitöget; öl, midőn
ám. sinus, ulna, ölel, köldök, gölödör, csömör, ctSmbölyék, dömbicz, göm, gömb, gömbBly, gömböce, gömör,
göndör, gyöngy, hömpöly, hömbör, tömlő, ttom, zömök,
göny, köny, könyv, könyök, gSngyOl, köptl, köpüete,
köiöntyti, bötk, bötköt, bötyk, bütyköt, öv, Voedt, tSveg.
Ide tartoznak azon szók, melyekben az r gyökhang
görbe hajtásra, forgásra vonatkozik, mint: őr, orv,
örvény, ctSrcte, ctVrK, forog, fSrgeteg, gOr, gSrct,
gSrbe, gSrdül, görnyed, göroély, göröngy, kör, stb.
Ezek közöl többen különböző szóejtés szerént majd
e-vel hangzanak, mint: cseber, débérke, gébre, dédéle,
ctémér, hémpély, gémér, gébre, stb. majd o-val, mint: bődön, bog, bogos, gomb, gomolyú, gyomoszol, tömök, göndör,kondor, stb. 2) Valami hegyeset, csúcsosat, szúrást
jelentenek : köcsöge, pöcz, pöczök, pöczkös, hogy, (cuspis), öl ige, honnan ölő, ölil ölv, bölön, köle,pöle, döf,
bök, lök stb. 3) Egybehalmozott, öszveszorult, vagy
gyűjtött sokaságnak értelme rejlik ezekben: töm,
tömör, tömérdek, íömoszöl, tömtsi, csöpörödik, töpörödik, töportd, ctöröge, ott, Savé, öattöoér stb. Egyszersmind. 4) Távolodásra, szétoszlásra, meszszeségre
vonatkoznak: ön, óm, ömt, ömlik, öt, ösvény, ötön,
özönlik, stb. 5) Hangutánzók: ökör, okrodik, Skrend,
ökrendet, és az öröm (röhög).
ÖB, gyök, melyből öböl, és ennek származékai,
öblöt, öblít, öblöz, öblöget, öblint erednek. Alapértelme
bizonyos kerített üreg, vagyis üreget képező kerekdedség, honnan oly szók alkotó részét teszi, melyek kerekded alakú edényeket jelentenek, mint: csöbör,
dobon, döbörke, göbre, köb, köböl. Alapfogalomban
legrokonabb hozzá az öv, mint testet kerítő szer,
mely a fejet kerítő töveg szóban is rejleni látszik,
továbbá a köpU és köpUcze alkatrésze öp. Tudniillik
az 86 öp, és ÖP, között oly hangi és fogalmi viszony
létezik, mint az a&, ap és av régi korra vonatkozók
között, s valamint ezekben tiszta gyök o, mely különféle ajakhangok fölvétele által alapban ugyan
egy, de módosításban más-más árnyéklatu értelmet
vett fel: hasonlóan az öb, öp, öv tiszta gyöke ö, mely
mind a háromnemü származékban kerekségre vonatkozik. V. ö. Ö.
— ÖB, ritka használatú névképző, pl. görSb s
talán ktlftöb szóban is. V. ö. — B, szóképző.
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ÖBLINT, (öb-öl-int) áth. m. Sblint-éU, hm.
—ni, v. —eni. Az ,öblít' igének kicsinzője.
ÖBLÍT, ÖBLÍT, (öb-öl-ít) áth. m. oUU-éít, pár.
—», htn. —ni, v. —eni. Valamely öblös edényt,
vagy üreget aa által mos, vagy tisztít ki, hogy a benne levő folyadékot ide-oda csapkodja, forgatja, rázza
stb. Kiöblíteni a borttagu kortól, palactkot. Frit vittel kiöblíteni a ttájt. A leürített borot hordókat kiöblíteni. Szélesb ért. mosásban levő holmit, nevezetesen ruhaneműt tiszta vízben megforgat, megtnartogat, kifacsar, hogy a rátapadt ssappanrészek, vagy
más szenny lemenjen rolók. A megmotoü ruhákat kiöblíteni, kifacsarni, ét kiteregetni.
ÖBLÍTÉS, ÖBLÍTÉS, (öb-öl-ít-éa) fn. tt 06litée-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
öblítenek valamit. V. ö. ÖBLÍT.
ÖBLÍTŐÉT, (öb-öl-ít-ég-et)«yak.áth. m. öblíiget-tem, —tél, —étt, pár. öblítgett. Valamit többször,
folytonosan, vagy többeket öblít. Evét, felteiét tttán
száját öblügetni. MegtOUét elölt a palácdcokat öWígetni.
ÖBLÍTGETÉS, (öb-öl-ít-ég-et-és) fn. tt öblUgetét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valaminek többször,
folytonosan öblítése; többek öblítése.
ÖBLÍTŐ, (öb-öl-ít-ő) mn. tt. öbtítS-t. 1) Amivel
valamit öblítenek. Hordókat öblítő meleg vit. 2) Aki
öblít. Öblítő uolgáló. V. ö. ÖBLÍT.
ÖBLÍTŐTEKNŐ, (öblítő-teknő) ősz. fn. Teknő,
melyben a kimosott ruhaneműt tiszta vízbe mártogat|ák, hogy a szennytől egészen megtisztuljon.
ÖBLÍTŐÜST, (öblítő-fist) ősz. fn. Üst, melyet
óblögetés végett használnak.
ÖBLÍTŐVÍZ, (öblítő-víz) ősz. fn. Hideg, vagy
>angyos, vagy forró víz, melylyel valamit, pl. edényeket, öblítenek, azaz: kimosnak, kitisztítanak.
ÖBLÖGET, (öb-öl-ög-et) gyak. áth. m. öblögettem, —tél, —étt, pár. eblOgett. Bizonyos testnek öblét némi folyadék által gyakran, vagy folytonosan
mossa, tisztítja. Kortókat, palaetíokat öbtiigetm.
Sfáját nyelőével (nyállal) öblögetni. A hullámok SblSgetik a pari oldalát. Szélesb. ért. akárminemfi testeket, nevezetesen ruhaneműeket vízbe mártogatva tisztogat V. ö. ÖBLÍT. Átv. ért szaporán beszél, böbög
habog, kiről azt mondják: Mbü hubli. Ez értelemben
hangutánzó.
ÖBLÖGETÉS, (öb-öl-ög-et-és) fn. tt öbtógetét-t,
tb. — ék, harm. nzr. —t. Cselekvés, mely által valamit, öblögetnek. ÖblSgrtét végeit kútra, vagy patakra
vinni a kimosott ruhákat. V. ö. ÖBLÖGET.
ÖBLÖN Y, (öb-öl-öny) fn. tt. öblöny-t, tb. —Sk.
Dblös edény, ibrik, vagy bármely más szer.
ÖBLÖS, (öb-ől-ös) mn. tt öblöt-t, v. —eí, tb.
— ék. Általán, aminek öble van, minek oldalai kerekdeden kidudorodva bizonyos üreget képeznek. Ellentétei : domború, lapos, szögletes, szűk, keskeny. ÖblSt
palánk, korsó. Öblöt vüpart. Öblöt cterép. Öblös fSdél
a lámpán. V. ö. ÖBÖL.
ÖBLÖSEN, (öb öl-ös eu) ih. Öblös állapotban.

ÖBLÖSÍT—ÖBÖL
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ÖBLÖSÍT, ÖBLÖSÍT, (öb-öl-ös-ít) áth. m.
öblöttí-étt, htn. —m, T. ám. L. ÖBLÖZ, 1).
ÖBLÖ88ÉO, (öb-öl-öi-ség) fa. tt. öblöttég-ét,
harm. asr. —e. öblöt képeid tulajdonsága, vagy állapota bizonyos testnek, vagy térnek..Ctömbölyü kályha,
hatat kortó öblöttége. V. ö. ÖBÖL.
ÖBLÖZ, (öb-öl-öz) áth. m. öblöt-tem, —tél,
—Ott, pár. — •. 1) Valamit úgy képes, úgy alakít,
hogy öble legyen. Öblötni a butavermet, cserepeket öbtomi. V. ö. ÖBÖL. 2) Baranyában mondják általán
a meleg testekről, midőn a hőséget nagy mértékben
terjesztik, pl. öblöt a nap, ám. erősen süt, öblöt a
bemenete, midőn éget Ennek törzsöké aion öböl, v.
öböly, mely más vidékeken, nevezetesen a Hegyalja
korái nagy hőségből származó ragya-félét jelent, máskép: tájdivatosan Sbö, h8bö, a meleget jelentő hő
gyöktől.
ÖBLÖZÉ8, (5b-61-öi-és) fa. tt. öblötét-t, tb.
—ék, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által valamely
test, vagy tér öblössé alakúi. V. ö. ÖBLÖZ, ÖBLÖS.
ÖBLÖZET, (öb-öl-öz-et) fa. tt öbltoet-ét, harm.
ssr. —e. Nagyobb, öszves Öble valaminek. Duna,
tenger öblötete. Utak öbRttete.
ÖBÖL, (1), (öb-öl) fa. tt öböl-t, v. öblöt, tb.
öblök, harm. szr. öble. Az önhangzóval kezdődő képzők előtt is jobbára hangugrató: öblöt, öblöt, öblít,
öblöget, öblil. A mássalhangzóval és é, » vei kezdődő
névragok előtt mint általán a hangugrató nevek,
épen marad: öbölnek, öbölre, Öböltől, öbölért, öbölig,
•tb. Széles, ért. bizonyos foglalvány közé zárt üres
tér, pl. txoba, pinete, ttekrény, edény, palactic, tintatartó, pohár öble; ttáj, gyomor öble. Tó,folyúvit, völgy
öble. Ssorosb. ért kerekded, gömbölyű hajlós foglalványba szorított illetőleg dudoru környezetű üreg, pl.
korsó öble, mely kidudorodik, palaczk öble, gömbölyű
kályha öble, hajó öble, tenger, folyóvít (vagyis tengerpart, folyampart) öble, melyet a víznek a szárazba
nagyobbszertt bekanyarodása okoz, másképen: a
vízpartnak kányára behajlása képez; kútbodon öble,
gabnaverem Öble, mely dobasz has gyanánt terjed
szét a szájon alól; széltől duzzadt vitorla öble stb.
E szónak alapértelme kerítés, kerekdedség, illetőleg
belső gömbölyttség, befelé dudorodás, s elavult gyöke
0o, melyből öl képző által kifejlett az öböl, mint az
ők, köb, bőg, táv, káty, gyökökből: ököl, köböl, bögöly,
távol, kátyol, stb. Egyezik vele a kalmukban: övör,
a mongolban: ebör. (Scboosz; Búsén).
ÖBÖL, (2), ÖBÖLY, fa. tt Öböl-t, v. öböly-t,
tb. —ők, harm. ezr. —e. A Hegyalja vidékén a ragyának azon neme, mely a növényeket leginkább meglepi, midőn forró nyári napon eső száll rajok, és legott
ismét a napsugarak égetik. De sokszor előáll eső
nélkül is, mi másutt is feltűnik a dinnyéknél, midőn
égető nyári napon, kivált igen porhanyított földben,
egyszerre lelankadnak és elvesznek. Máskép: tájdivatoraa öbö, v. höbS. Jelentésénél fogva legvalószínűbb,
hogy gyöke a nagy melegséget jelentő M, melyből
•AAT szőri* rv. KOT.

kifejlődött hövö, s a v hangnak rokon b-re általakulásával höbS, hőből, s előleh nélkül öböl. Hogy e szóban alapfogalom a nagy melegség, kitűnik a Baranyában divatos öblöt igéből. V. ö. ÖBLÖZ. A tűzesség értelme rejlik a rokon jelentésű ragya (uredo,
títio) szóban is, miről L RAGYA.
ÖBÖLRE, (öb-öl-ke) fa. tt öbölké-t. Aránylag
kisded öböl. V. ő. ÖBÖL.
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ÖBÖLY, 1. ÖBÖL, (2).
ÖBÖS, (őb-ös) 1. ÖBLÖS.
ÖBÖZ, (öb-öz) L ÖBLÖZ, 1).
ÖBRED, a székelyeknél Kriza J. szerént keresztúrfiszékbeli tájejtéssel ám. ébred; Homoród vidékében : ébred, Háromszékben: ébred, -ébred, ébred.
ÖCS, fa. mely ragozva rendesen e utóhanggal
toldva divatozik, az első és második személyraggal:
öctém (nem: öcsöm), öcséd, öcténk, Setétek, őctéim,
Setéink, Heteid, öetéitek, mintha a törzs öcte volna;
egyébiránt a harmadik személyragot egyszerű alakjában veszi föl, épen úgy, mint a vérrokonságra vonatkozó apa, anya, bátya, néne, elhagyják a véghangzót : ap-ja, any-ja, báty-ja, nén-je, tehát: öcsete (=• öes-je). (A húg szó csak tájdivatosan húga,
hugám, hugája, közönségesebb szokással: húgom, húgod, húga). Egy 1610-iki levélben az egyszerű Sót
az l-ső személyi raggal rendesen ragoztatik: öcsöm.
„Thovábbá kírlek szerelmes öcsöm, hogy kttld(j)
énnekem egy jó visslát fírészni (fűrjészni) valót"
(Szalay Ág. 400 m. L). Az öc* jelent férfiaknál fiatalabb
korú férfi testvért, vagy rokont, pl. tettvéröcsém, unokaöctém. Szélesb ért. akármely ifjabb kora férfi, pl. az
ötven éves ember a hatvan évesnek öcscse. Ez értelemben általán némi birodalommal járó czim, melylyel az idősb férfi, vagy nő a nálánál fiatalabb férfit
szólítja. Edét öctém, kedvet öctém, öctém uram, (németesen: uram Setém), étereimet kit Setém. Népszokás
szerént az idősebb nőszemély a nálánál ifjabb nőt
szintén őcscsének nevezi: öctématttony. Itten Kosta
kigyelmedet, édet őetématttony. Hogy van kedvet
öctématttony t Így a régieknél is. „Állónak vala kedeg Jézus kereszténél tt anyja és ü anyjának öcscsei,
Kleofásné Mária, ésMagdalnai Mária." Bégi magyar
Passió. (Toldy F. kiadása 57. lapon). Minthogy az
öct szóban a kisebb kornság teszi az alapfogalmat:
innen okszerüleg állíthatni, hogy rokon, vagy épen
azonos a kicsinyítő öcs, ecs, ács, öcs képzővel. A keleti török nyelvben Zenker szerént: öke ; sínai nyelven : ctung, ti; mandsn nyelven: teou; mongolul: degö.
Tájszokásilag, mely egyszersmind némi nyalkaságra
vagy negédességre mutat, ,öcsém( helyett: ecsém,
vagy ectem, mit totóénak annál kevésbé lehet tartani,
mert a legtisztább magyarságn vidékeken is pl. a székelyeknél és Debreczen vidékén szokásban van.
ÖCS, (2) falu Veszprém m.-, helyr. Öet-re,
—Sn, —ríH.
—ÖCS, kicsinyítő közép képző, pl. tör-öcs-ke,
bSr-öet-ke; egyébiránt 1. —ÁCS, (1), kies. képző.
ÖCSÉ, (öcs-e) L ÖCS, (1).
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ÖCSÉNY, falu Tolna m.; helyr. Öetény-bt,
—ben, —667.
ÖC.SET, fa. L. ECSET, illetőleg ECSET.
ÖC8ETEL, áth. L. ECSETEL, illetőleg ECSETEL.

(dököny), dOgOnyOt, dOgOayeg, melyek és az «*# között oly hangi és fogalmi rokonság létezik, mint a
latin pungo, pugntti, pugna, pugia között, melyekben
az sjakhang kihagyásával a tiszta gyök ug rokon a
magyar Sk és Vg gyökökhöz, midőn szúrást jelentő
szók alakulnak belőtök. Ide tartozik a tót pidutem
(szúrom, bököm) is. Különbözik tőle aeon ifi, mely
az ökrödik, Okrendezik igében hangutánzó, és talán
az ökör szóban is, ha csak ezt ezen állatnak öklelö
tulajdonságától nem akamók inkább származtatni
V. ö. ÖKÖR.
—ŐK, (1), névképző, változattal: —ÉK,
—EK, —ÉK; mély hangon: —OK, —AK. Lásd
Élőbeszéd 145. 1. és —ÉK, (1), névképző.
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—ÖCZ, ritka használatú névképző, pl. gtimbVcs,
melyben a ex alkalmasint 02 «-ből változott Á t ; T. ö.
—ÁCS, (2); tehát gömböcz eredetileg ám. gömbös.
ÖD, gyöke Sd-Sng szónak s azonos Sgy gyökkel, jőgyeleg' szóban.
—ÖD, 1) második személyi birtoktag az
egyesssámban oly nevek után, melyek gyök-, illetőleg vég törzsbangzója S, v. «, pl. b&r^Od, kOntOt^fd,
kOrm-Od, a tbbbi vékonyhangzók után ed, v. ed, pl.
nem-éd, kinct-ed, kOtel-ed. 2) másod személyi igerag
a tárgymutató egyesszámban, pl. Vt-Sd, kOttOn-Od;
hangrendi változattal: ed, ód, pl. net-éd, lát-od.
—ÖDIK, 1. — ODIK.
ÖDÖN, férfi kn. tt Ödön-t, tb. — Ok. Eugenius.
Máskép: Jenő; az első t i. az Evgen, a második a
geniut átalakítása által képeztetett Némelyek szerént Ödön fiMfemtWnak, vagy Ed-romá-nak felel
meg.
ÖDÖNG, (öd-ön-ög) gyakor. önb. m. OdSngtem, — tél, —Ott, htn. — ni, v. — ení. Tunyán, térdeit öszvehajtva, vagy kétoldalra dülöngőzve lépdegel. Ez igében az n oly közbevetett hang, mely'a
képző értelmét némileg neveli, öregbíti, mint: 60lyong, tátong, dUlöng stb. igékben is, tehát egyszerűbb gyakorlatos .alakja OdOg, s gyöke Ód, mely lágyítva megvan a rokon értelmű ögyeleg, megnyojtva
SgytUg igében.
ÖDÖNGÉS, (öd-ön-ög-és) fa. tt OdOnget-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki ödöng.
ÖDÖNMAJOR, puszta Fehér m.; helyr. — majer-ba, —bon, —ból.
ÖDZ, Szabó Dávidnál ám. edz.
—ÖG, (1), változattal: —ÉG; mély vagy
vastag hangon: — OG; 1. —G, (1), mint igeképző.
—ÖG, (2), változattal: —ÉG, —ÉG; mély
vagy vastag hangon: —OG, —ÁG; L —ÁG.
ÖGYELÉG; ÖGYELGÉS, lásd OGYELEG;
ŐGYELGÉ8.
ÖGYÍT; ÖGYÜL tájdivatosak; lásd EGYÍT;
EGYÜL.
ÖGYVELÍT, tájdivatosan ám. egyvelít; 1. ezt
—ÖJT, mély hangon: — OJT, változattal:
—EJT, régies igeképzők a mai — ÍT helyett. Például ás — Sjí-re a Carthansi névtelenből: „Kikben
kiftlbelől ha mi fogyatkozást láttának, addég onnan
el nem mentenek, míg szerével meg nem éppöjtették."
(Toldy F. kiadása 16. 1.). L. — ÍT, igeképső, és
Élőbeszéd 138—185. 11.
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—ŐK, (2), névrag, mely többwsxámot alkot
némely főneveknél, melyek végtagjában ff, v. 6,
avagy ti, v. il öahangzók vannak, pl. kOr korák, gyfnyör gyönyOrök, ökör ökrök, tükör tSkrffi, Sr SrSk, 6Sr
bürök; hegedtől hegedűtök stb. Egyébiránt v. 5. —K,
többesszám képzője.
—ÜK, (3), a többes 3-ik személynek,illetőleg birtokosnak egy birtokot jelentő birtokrága magas bangó
neveknél, pl. kérétök, helyOk, leveliik, beaédOk, értelmOk,
tínctök, kebelük, vitök stb. Ezen rag csak újabb korban
fogadtatott el általánosan ezen ők alakban, a régieknél,
valamint a köznépnél ma is inkább csak ék : kéretek,
helyek, viték stb. Ha valamely szónál már a többesszám is öi-öt vészen föl, akkor a birtokrag ftt lesz,
pl. kOr körök körük, bSr bőrök börUk, ökör ökrök
ökrük. Így több azonos önhangzó kikerülése végett
is, pl. Öröm örömek örömük (soha sem: örömei). Ha
a birtokos név ezen birtokraggal járó nevet közvetlen megelőzi, némely régi példák ellenére a k elmarad s az ö e-vé változik, pl. barátim kerete, trUléüek
levele, a ttok értelme, minthogy a birtokost jelentő k-t,
már a birtokos névben (barátim, szüléitek, szók)
levő többest jelentő rag, mint a birtokos többaégét
már eléggé kifejezi; tehát nem: barátim kéretek stb.
ÖKLE, (ök-öl-e) fa. tt. OkU-t. 1) Molnár A. IMrónt hal neme, mely latinul eperlanut. Sándor Istvánnál ám. ,álburnus', fehér keszeg. Földi azerént
,eyprinus aphya,', téjhal, pelehal. Ha és ntósó értelmét veszszük, valószinü, hogy szurós háttövisétíB
vette nevét, (valamint a pele v. pöU egér begyet «rrától), mi szerént ökle annyi volna, mint OklS, asac:
Ökleit), ám. sznrkáló, döfködő. V. 5. ŐK, elvont gyök.
2) ,Ököl' szó ragozása a harmadik személyi birtokraggal. V. ö. ÖKÖL.
ÖKLED, (ök-öl-«d) önh. m. ökltd-t. Mondják
hegyes, tuskés testről, midőn valamibe akad. TM»
SUedt a lábába. Tű Skledt a* tiyWta. Stég OUtdt a
ruhámba. Ezen jelentésből kitűnik, hogy gyöke OUl
eredetileg olyasmit jelent, ami szúr, bök, vagy mivel
szúrni, bökni, lökni szoktak. V. ö. ŐK.

ŐK, elvont gyök, melyből Okol, Ökle, Öklei, Okled, Otíík, Öklöt, OklOt, Oklödík származnak, melyekÖKLEDÉS, (ök-öl-ed-és) fa. tt Okledet-t, tb.
ben alapfogalom a bökés, lökés, szúrás, taszítás. Ér- —ék, harm. szr. —«. Szúrás, bökés, valamely betelemre rokonok hozzá az előtétes bök, lök, dOgüny, gyei eszköz, vagy test által V. 0. ÖKLED.
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ÖKLEL, (ők-81-el) áth. m. Sklel-t. Általán,
valamely hegyei eszközzel szúr, lök, bök, tusit.
Dárdával, dftidával ökklni a» Mentégét. Tőrrel által
Okhlni a rtyakat. „ Zsidó vitéz szttvedet szulkájával
általöklelé." (Kinizsinéiinakönyve). Különösen mondják szarvas állatokról, midőn szarvaikkal böknek,
szarnak. Oldd a ttOaj ökör. A gulyáit megökleUt a
bika. Ezen igének tömőké nem a főnév SM, melyből az öWöf ige származik, ámbár ennek alapértelme
is lökésre vonatkozik, hanem az elavult ököl, v. ökl
ige, melyből kettőztetett képzővel lett öklei, mint
béri bérlel, éri érlel, kéri kérlel, kési kétlel, fogl foglal, kérni kémlel stb. Átv. ért. mondják bizonyos éles
nyavalyákról, melyek kínos szórás által jelentkeznek, különösen az oldalrészekben, és szívben; máskép ez értelemben: nyilai, itegee.
ÖELELDÉZ, (ök-öl-el-d-éz) gyak. átb. m. Skleldét-ten, —tél, —étt, pár. —z. Folytonosan, vagy
gyakran öklei. A bajvívók dárdával Skleldeeik egymatt. Egyik bika Okleldetí a másikat. V. ö. ÖKLEL.
ÖKLELDÉZES, (ök-ől-el-d-éz-és) fn. tt. Vklddé*ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, vagy
gyakori öklelés, szarvakkal szorkálás.
ÖKLELÉS, (ök-öl-el-és) fn. tt SkleUt-t, tb—ék, harm. szr. —e. Valamely hegyes eszközzel
való szúrás, bökós, lökdösés ; különösen, midőn a
szarvas állat szarvával bök, szúr. Átv. ért. éles fájdalom, kivált az oldalakban, vagy szív körül, melyet leginkább szúráshoz lehet hasonlítani, honnan
másképen: ttegetét, nyilaiéi. V> ö. ÖKLEL.
ÖKLELET, (ök-öl-el-et) fa. tt öklclet-ét, harm.
szr. —e. Éles betegség neme, mely ügy jelenkezik,
mintha a test belső részét valamely hegyes eszköz
szarná, bökdősné.
ÖKLELKÉDÉS, (ök-öl-el-k-éd-és) fn. tt. ökldkédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedéssel vegyes
cselekvés, midőn ketten vagy többen öklelik egymást,
pL a dárdával vívó vitézek, vagy verekedő bikák.
ÖKLELKÉDIK, (ök-öl-el-k-éd-ik) k. m. ötórfkéd-Um, —tél, —étt. Egymást viszonyosán ökleivé
verekedik, viaskodik. Öklelkednek a dtidát bajvívók,
* müaj ökrök, bikák.
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ÖKLEND, t&jdivatosan ám. ÖKBEND.
ÖKLENDÉZ, (ök-öl-en-d-éz; és ökr-en-d-éz)
önh. m. öklendéftem, —tél, —étt. L. ÖKLELŐDIK;
és ÖKRENDÉZ.
ÖKLÉSZ, (ök-öl-ész) fn. tt Wétt-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Bajvívó, ki különösen szorított ököllel bökdösve, löködve verekedik, milyenek Ángolországban vannak. (Boxer).
ÖKLÉ8ZKÉDÉS, (ök-öl-ész-kéd-és) fn. tt őkléttkédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Viaskodás neme,
mely szorított ököllel megy végbe. Az angoloknál
különösen divatos.
ÖKLÉSZKÉDIK, (ök-öl-ész-k-éd-ik) k. m. öklétzkéd-fem, —tél, —étt. Egymást szorított ököllel
lökdösve, fitögetve viaskodik; továbbá, az ilyetén
viaskodást gyakorló életmódot űz.
ÖKLIK, (Ök-öl-ik) k. m. ökl-ött, htn. —eni.
Mondják különösen vízről, vagy más folyadékról,
midőn bizonyos résen kinyomni, kifakad, kilökődik,
pl. a víz a forrásokban, vagy a bor a bordó száján.
Közvetlenül ugyanezen ige gyöke az ,ököl' szóval
áll fogalmi viszonyban, de közvetőleg a lökésre vonatkozik; B hangáttétellel alkalmasint ám. lökik,
vagyis lifködik.
ÖKLŐDIK, (ök-öl-ő-d-Sk) belsz. m. öWd-tem,
—tél, —ÖU. 1) Bizonyos folyadék valamely résen
kitolul, kilökődik, kinyomódik. Kútátátkor SkUSdík a
forrdtvú. Hihetőleg hangáttétoüel ám. lökSdik. 2)
Tájdivatosan ám. a szokottabb ökrödik, s ez értelemben hangutánzó. V. ö. ÖKBŐDIK.
ÖKLÖND, ÖKLÖNDÖZ, tájdivatosak, eaek
helyett: ökrend, ökrendét, v. ökröndto; 1. ÖKRENDÉZ.
ÖKLÖS, (ök-öl-ös) mn. tt öktót-t, T. —ét, tb.
—ék. Kit&nőleg nagy és erős ököllel ellátott. A
tárgynagyító szók közé tartozik, milyenek a tagokra
vonatkozó: tenyeret-talpai, vállai, ciontoi, hatat,
faroi.
ÖKLÖZ, (ök-öl-öz) áth. m. öklöt-ten, —tél,
—ÖU, pár. —2. Valakit, vagy valamit ököllel döföd, lökdős, taszigál, ütöget Az akiének SklOnk egymátt. A mérget kocsit öklötialovát. Továbbá: ökölbe
ÖKLELKÉZÉS, (ök-ől-el-kéz-és): ÖKLELKÉ- szorít Öklötött kén.
ZIK, (ök-öl-el-kéz-ik) 1. ÖKLELKÉDÉS ; ÖKLELÖKLÖZÉS, (ök-Öl-öz-és) fn. tt ökllfté»-t, tb.
KÉDIK.
—ék, harm. szr. —e. Ököllel való lökdösés, ütögeÖKLELŐDIK, (ök-öl-el-ő-d-ik) beliz. m. ökle- tés, dőfódés, taszigáJás.
IM-tem, —tél, —«*. Valamely hegyes szerrel, neveÖKLÖZKÖDÉS, (ök-öl-öz-köd-és) fa. tt öklötzetesen fegyverrel, szarvval egymást szurkálja, dÖ- ködét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedéssel vefSdi, öklelkedik.
gyes cselekvés, midőn kerten vagy többen viszonyoÖKLELŐ8, (ök-öl-el-ő-ös) mn. tt. SUelöt-t, v. sán öklözik egymást.
—ét, tb. —ék. Mondják oly szarvas állatról, mely
ÖKLÖZKÖDK, (ök-öl-őz-k-öd-ik) k. m. Októtrád, szilaj természeténél fogva öklelésre hajlandó. köd-tem, —tél, —Ott. Egymást öklözve, ököUel dőAi öklMi bikának ftarva hegyét elfUréttelik. A» Skle- fódve, löködve, ütögetve, tassigálva viaskodik. Szoros
ISi ökör uarvát kötéllel megkötik. Átv. tréfás ért hó- értelemben egymás öklét öszveüti, veri, mint pofotbortos, hirtelen, garázda, ki másokba hamar beleköt kodik ám. egymást pofon veri.
ÖKLELŐZIK, (ök-öl-el-ő-z-ik) lásd ÖKLELŐÖKLÖZŐ, (ök-öl-öz-ő) mn. és fn. Aki öklös,
DIK.
vagy öklözködik.
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ÖKÖL, (ök-öl) fn. tt Sltífl-t, v. 6W5t, tb. öklOk,
báron, szr. —e. Személyragozva: öiZ-öm, »M-3á, »W-«
stb. Mássalhangzón kezdődő ragok előtt épen marad:
ököl-nek, ököl-ben, SkSlrt. így az önhangión kezdődő
képzők előtt is altalán bangngrató, mint: Sktöt, Ökle*, öklü; de a mássalhangzón kezdődők előtt nem,
pl. ökölnyi. Értelme: szorosan ösrvehajtott kéz, mely
alakban legalkalmasabb arra, hogy vele lökjünk,
döfjünk, taszítsunk, üssünk. Ököllel megdöfni, megtanítani, hatba, pofon ütni valakit. Ökölbe uoritott l
kéttel fe*yegetSeni. Különbözik tőle: marok, mely
fogásra vonatkozik, s csak annnyira szorul őszre,
mennyire a megfogandó test bekerítésére szükséges.
Az ököl szóban alapfogalom a lökés, bökés, szórás,
mellékesen; ütés: honnan gyöke ők egy az Sklik, Öklei, ökled igék gyökével. Másod jelentése gömbölyűség, dndorodás, kinyomnlás, minthogy az ökölbe szorított kéz ilyetén alakot ölt; továbbá: mennyiben a
tenyérhez képest kisebb térbe szorul, hasonlatkép
jelent kicsit is, pl. oly kit gyermek, mint o» öklöm;
v. ö. ÖKÖLNYI. Sfnai nyelven: kiu (pngillns).
ÖKÖLCSAPÁS, (Ököl-csapás) ősz. fn. Csapás,
melyet valaki ököllel tesz. ÖkOlesapánal kiütni a vivótdrt fogát.
ÖKÖLHARCZ, (ököl-harcz) 1. ÖKÖLVIADAL.
ÖKÖLIGAZ8ÁG, ÖKÖLJOG, (ököl-igazság, v.
—jog) ősz. fn. A német „Faustrecht" után fordított
szó. Értelmére nézve 1. ERŐJOG.
ÖKÖLHÁJ, (ököl-máj) ősz. fn. Képes kifejezéssel ám. májszinfi folt, mely a testen támad, midőn
erős ökölcsapás éri; továbbá, ökölcsapás, mint ama
foltnak szerző oka. Ily képes kifejezés a poflevet,
nyakleve*, .pofoncsapás' .nyakoncsapás' helyett
ÖKÖLNTI, (ök-öl-nyi) mn. tt. SktSÍnyi-t, tb.
—ék. Akkora, mint az ököl. Midőn a hasonlat oly
tárgyra vonatkozik, mely az Ökölnél természeténél
fogva kisebb szokott lenni, akkor nagyító értelemmel bír, pl. ökölnyi Mernek, ökölnyi etUtt gombok, OkOlnyi dobié tolva ; ellenkező esetben kicsinyítő jelentése
van, pl. ökölnyi gyerek. Székelyes tájszólásai, és régiesen : ökölnye.
ÖKÖLSUJTÁS,(ököl-sajtás) 1. ÖKÖLCSAPÁS.
ÖKÖLVIADAL, (ököl-viadal) ősz. fn. Viadal
neme, melyben ököllel ütik, lökdörik, verik egymást
az ellenfelek.
ÖKÖLVÍVÁS, (ököl-vívás) ősz. fh. 1. ÖKÖLVIADAL.
ÖKÖLVÍVÓ, (ököl-vívó) ősz. fn. 1. ÖKLÉSZ.
ÖKÖR, fn. tt. Okr-Ot, tb. ökr-ök; személyragozva:
ötr-Sm, Okr-Od, ökr-e, stb. A hangugratók osztályába
tartozik. Köz ismeretü négylába állat a kérődzők neméből, s a szarvasmarhák fajából, melynek az éghajlatok kfilönfélesége szerént sokféle fajtái vannak, pl.
a fehér szőrű, sudár szarni magyar ökör, a kis szarva
csira, vagy bige OkOr, stb. A ssótárirók nyelvén ám. a
latin bot, német Ocht; de szorosan véve az ökör nálunk magyaroknál szűkebb értelmű, s jelent heréit
bikát; ha t. i. a bikaborjűt kibérelik fiatalabb kori-
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bán, tinó a neve, honnan a bikaborjú, tinóborjú, és
tittoborjú közti különbség. Ha a tinó már igába fogható, különösenfofofc-nakmondatik, mi szerént a tulok jelent fölserdűlt tinóborjút, s ha teljes korra jut,
ökör a neve, innen a közmondás : Tanulj tinó, OkOr lett
belőled. A kibérelt vén bikából szintén ökör válik.
ÖkrSket járomba fogni, kifogni, hajtani, öritni, legeltetni, etetni, itatni. Ökrökön ttántam.
„Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani,
Ha a rózsám jönne, az ekét tartani."
(Népd.).
Igyál OkOr, tövis. (Km.). Még a* OkOr alatt it borja
keret. (Km.). Ökör nántja, a* abrakot, t aló etrimeg.
(Km.). OvlyabeU ökör, jármot ökör, aimeret wonw
ökör. Ciáli v. ctálét OkOr, mely bal felfii van befogva,
melyet midőn így szólítanak: eta l v. etáli l v. ctáli t
a jobb felül levőt ás egyenes irányból félre tereli,
mint a lovaknál ttOedre, máskép: kültS ökör. Bajzáinak mondják, mely jobb felül van befogva, s ez a
hajst v. hó ide, hojde szóra jobbról balra nyomni;
mint a ló hottád-n, mi szerént a ctálé ám. ttíled, a
hajt* pedig ám. hoztad). Az ökrök elnevezésében igen
gazdag a népnyelv: Barna, Bige, Bimbó, Bodor, Bogár, Bogár, Betyár, Böjti, Buta. Ctákó, Csonka, Daru, Fiaskó, Gombot, Gyöngyöt, Hajat, Hegyet, Hajdór, Jeget, Kajla, Sete, Kökény, Kormot, Körmöt, Lamot, Lombár, Nyalka, Pirók, Rendet, Sudár, StemSk,
Searvat, Stöke, S*üaj, Tarcta, Villát, Villái*, Virág
stb. Némely öszvetett szókban oly állatokra, vagy
növényekre vonatkozik, melyek az ökörhöz, vagy valamely részéhez némileg hasonlók, pl. ökörhal, SkOrgiítt, Ökörfarkkóró. Megvető aljas kifejezéssel ám. ostoba, esetlen, idomtalan, bamba; midőn a székelyeknél a hasonlító ragot is elfogadja. „Ők még ökörnél
is ökrebbek." (Kriza J.). Hangra legjobban egyesnek
vele a mongol üker (Rind, Rindvioh), a török ökv*
(Ochse; Stier), csagataj okot, német Ocht, stb. Vulóuánű, hogy nevét tompa hangjától vette, melyet a magyar,
mongol és török nyelvekben az 8, s tt, v. t-val együtt
ők, ük, a hellén /Jot>?, latin bot, német Ocht, ssláv
wól múl szókban az o, v és öt, och stb. rokonhangok,
v. gyökelemek fejeznek ki; innen az öszvehangzás is
a magyar bőg, a hellén ()oá£a>, a latin mugio, a tót
biíctat között; s a magyar gyermeknyelvben mii ám.
ökör, tehén.
ÖKÖRBÉKA, (ökör-béka) ősz. fn. Nagyfája
levelibéka Amerikában, mely igen vastag hangon
szól.
ÖKÖRBIKA, (ökör-bika) ősz. fn. Molnár A.
szerént „onocrotalus", melynek a mai terméasetrajzolók nyelvén a magyar gödény, német Kropfgatu
felel meg. Az,ökörbika' inkább Ulenék ás ardeattellarit elnevezésére, mely erős bőgő hangja miatt kői
nyelven: bölönbika.
ÖKÖRBORJU, (ökör-borja) ősz. fn. Hereit bikaborja, melyből, ha megnő, ökör lesz, némely tájakon : tmóborju.
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ÖKÖRBŐR, (ökör-bőr) ősz. fa. Az ökör nevű
szarvasmarha bőre. Nyert OkOrbSr, ktkéteített StSrbSr.
Ökörbörbe bevarrni valakit. Átv. ért. okörbör a pofája ám. minden becsfiletérzésből kivetkőzött, ki elpirulni, magát szégyenleni nem képes.
ÖKÖRCSATA, (ökör-csata) ősz. fa. A székelyeknél Homoród vidékében ám. ökörcsorda.
ÖKÖRCSORDA, (ökör-csorda) ősz. fn. A mezőn együtt járó, legelő ökrök serege. Aljas megvető
kifejezéssel szanaszét járó, rendetlenül menő, ideoda csámolygó emberek sokasága, kiknek t. i. rendben kellene menniök, pl. ünnepélyes menetek alkalmával.
ÖKÖRCSORDÁS, (ökör-csordás) ősz. fa. Nyájőr, ki ökörcsordát őriz; őkörpásztor, ökréss.
ÖKÖRDI, paszta Pest m. ; helyr. Ökördi-be,
—ben, —bW.
ÖKÖRÉH, (ökör-éh) ősz. fa. Igen nagy éhesség; máskép : farkatéh.
ÖKÖRÉHES, (ökör-éhes) ősz. mn. Igen nagyon
éhes, farkaséhes.
ÖKÖREPE, (ökör-epe) ősz. fa. Az ökör nevű
szarvasmarhának talajdon értelemben vett epéje. Y.
ő. EPE.
ÖKÖRFARK, (ökör-fark) ősz. fa. 1) Az ökör
nevű állatnak farából kinövő mozgékony rész. 2). L.
ÖKÖHPARKPÜ.
ÖKÖRFARKFŰ, vagy ÖKÖRFARKKÓRÓ,
(ökör-fark-fü, v. — kóró) ősz. fa. A farkkórók neméből való növényfaj ; szára felálló, sugár, néha az alján ágazó; kőröskörfil ffizéresen rakva sárga kőcflftntMi"' virágokkal; két alsó hímszálai hosszabbak,
kopaszak; máskép köz néven: királygyertya, gyapjvfü. (Verbascum Thapsos).
ÖKÖRFEJ, (ökör-fej) ősz. fa. 1) Tnlajd. ért
a* ökörnek feje, vagy az ökörfejhez hasonló fej, pl.
némely lovaknál. 2) Természetrajzban, a kürtcsigák
egyik faja, melynek vénebb korában olyan formája
•van, mint az ökörfej. (Baceinnm cornatam). 8) AJjas
nyelvben ám. ostoba, buta fej.
ÖKÖRFÜLFÜ, (ökör-M-ftt) ősz. fa. Molnár
A. Bzerént ,intabos macolosos.' Diószegi szerént
,ciehorinm intybos* ám. metei katáng, köz néven:
katángkóró.
ÖKÖRGÚZS, (ökör-gúzs) őss. fa. Növényfaj az
igliczek neméből; kóróján idősebb ágai tövisesek,
•sörösek; alsó levelei hármasak, a felsők egyenesek;
virága veres, máskép szintén köz nyelven : igKote, v.
gerüetefftoit, ekeakadály, namárUSvis; növénytani
néven: tifowe* igKen. (Ononis spinosa).
ÖKÖRHAJCSÁR, (ökör-hajcsár) ősz. fa. Szoros
ért. személy, ki vásárra szállított őkörfalkát hajt V.
ö. HAJCSAk
ÖKÖRHAJTÓ, L ÖKÖRHAJCSAR.
ÖKÖRHAL, (ökör-hal) ősz. fa. Sándor I. szerént, tengeri hal, mely rávet eszik, s kérőt rág.
(Scaxus).
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ÖKÖRHÓLYAG, (ökör-hólyag) ősz. fa. Az
ökör aevtt állatnak húgyhólyaga. Ökörhólyaggal bekStni a befStíSUet palánkokat. Ökörhólyagban tartani
a dohányt.
ÖKÖRHÚS, (ökör-hús) ősz. fa. A szoros értelemben vett ökörnek húsa, kttlőnböztetésfil a bika-,
tehén-, borjahústól.
ÖKÖRI, (ökör-i) mn. tt ökörí-t, tb. — ék. Ökröt illető, ökörre vonatkozó, ökörhöz némileg hasonló.
A itántás bkVri munka.
ÖKÖRIGA, (ökör-iga) ősz. fa. 1. ÖKÖRJÁROM.
ÖKÖRISTÁLÓ, (ökör istáló) ősz. fa. Istáló,
melybe ökröket kötnek, különböztetésQl a lóistálótól.
V. ö. ISTÁLÓ.
ÖKÖRITÓ, faluk Közép-Szolnok és Szatmár
m.; helyr. Öktiritó-ra, —n, —ról.
ÖKÖRJÁROM, (ökör-járom) ősz. fa. Járomféle
vonónemfi, melybe ökröket fognak. Vöt tteget, crifra bélfát ökörjárom. Iharfából való ökörjárom.
ÖKÖRJÁSZOL, (ökör-jászol) ősz. fa. Jászol,
milyen az ököristálóban szokott lenni, melynek medre
a földet éri, és oly saraglyája nincsen, mint a lójászolnak. Kerek okKrjánol, az akiokban, v. szabad ég alatt,
melyet az ökrök körttlállnak, s úgy esznek belőle.
ÖKÖRKERESKÉDÉS, (ökör-kereskedés) ősz.
fa. Kereskedés neme, melyet valaki ökrök bevásárlása és eladása által fiz.
ÖKÖRKERESKÉDŐ, (ökör-kereskedő) ősz. fa.
Személy, ki ökrök bevásárlásával és eladásával üzérkedik, nyerészkedik.
ÖKÖRKÖDÉS, (ök-ör-köd-és) fa. tt okörködé*-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Durva barom-magaviselet
Székely szó.
ÖKÖRKÖDIK, Cök-ör-köd-ik) k. m. ökSrköd-Um,
—tű, —ott. Durva barom módra viseli magát Székely szó.
ÖKÖRKÚT, paszta Tolna m.; helyr. kút-ra,
—ön, —ról.
ÖKÖRLÉGY, (ökör-légy) ősz. fa. Széles ért
legyek, melyek leginkább az ökrök körül szeretnek
szállongni, s rajtok élődni. Szorosb ért 1. BÖGÖLY.
ÖKÖRMEZŐ, fala Máramaros m.; helyr. metö-re,
—n, —r«.
ÖKÖRNYÁL, (ökör-nyál) ősz. fa. Tulajd. ért
az ökör nevű állatnak nynlós nyála. Átv. ért azon
finom vékonyságú fehér fonalak, melyek meleg őszi
napokon a levegőben szállinkóznak, s növényekre
akaszkodnak; talán nem egyebek, mint bizonyos pókok hálószálai, máskép: bikanyál. Ökör nyállal takaródtik. (Dugonics).
ÖKÖRNYELV, (ökör-nyelv) ősz. fa. 1) Mind az
élő, mind a levágott ökörnek nyelve. FOttSU SíSrnyeb
tormával. Édeten apróuölöoel eüeéetüeít okSrnyelo. 2)
L. ÖfeÖRNYELVFÜ.
ÖKÖRNYELVFŰ, (ökör-nyelv-fü) ősz. fa. Növényfaj az atraczélok neméből; levelei láncsásak, fttzérei egysorosak, begöngyölödött régük, torokbolto-
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ÖKÖRVÖLGY, fáin Baranya m.; helyr. —
—Un, —rSl.
ÖKÖ8, (ök-ös) mn. tt. Sköi-t, v. —ét, tb. —ét.
Dombom, feldndorodott (Convezns). Ellentéte: 9M».
ÖKREND, (ökr-en-d) önh.m. ökrend-étt, htn. -M,
v.—eni. Ezen igének gyöke azon ntániott természeti
erős tompa hang, mely bizonyos erőködés következtében, pl. okádáskor, fúladozáskor, rekedten, ét szaÓKÖRPÁSZTOK, (ökör-pásztor) ősz. fh. 1. kadozva kinyomúl. Rokon vele a törők tUicUr-meí,
ÖKÖBCSORDÁS.
francria cracher. Alaphangok benne a rezgő r, és
ÖKÖRPIACZ, (ökör-piacz) ősz. fn. Piacz, vá- torokhangu k, mint a latin rueto, ruetnt, német bresárhely, melyen ökröket adnak vesznek.
chen szókban is. Mondják haragos emberről is, midőn
ÖKÖRPOSTA, (ökör-posta) ősz. fa. Posta, mely vad, rekedt hangon ordítoz, továbbá a pulykáról, miökrök által húzott szekerén jár, inkább csak átv. gú- dőn mérgében kiált Vastaghangou: okránd v. ikráud
nyos értelemben mondják postáról, máskép: csiga- ám. félelemből, vagy utálatból visszahökken.
posta.
ÖKBENDÉS, (ökr-en-d-és) fa. tt 8kn*dé»-t,
ÖKÖRSÜTÉS, (ökör-sütés) ősz. fh. 1) Cselek- tb. —ék. Állapot, midőn valaki, v. valami ökrend.
vés, midőn bizonyos innepély alkalmával egész ökÖKBENDÉZ, (ökr-en-d-éz) gyak. őnh. m. Ströt sütnek. 2) Sándor István szerént hajdan a széke- rcndét-tem, —tél, —itt,pár. —*. Gyakrabban, v. folylyeknél jelentett ökrökből álló adót.
tonosan ökrend, pl. kit az okádás erőtet, kiből az étel
ÖKÖRSZARV, (ökör-szarv) ősz. fa. Az ökör ital felböfög, vagy a mérgesen kiáltozó pulyka. Átv.
nevű állat szarva. Sudaras, ctákó, kajla, villát, cei- ért haragosan lármáz. Szidalmakat Vlcrenda. (Kisfameret, bige öfcörworo. A mennykH megtoldja az embert, ludy S.). Néhntt: Skröndöt, tOclündSs, s néha ikesen:
ha ökörstarvba bújik is. (Km.).
SkrendétOc. Valamivel lágyabb jelentésű a bokákol,
ÖKÖRSZEKÉR, (ökör-szekér) ősz. fh. Szekér, mint Mátyásföldén mondják, s még lágyabb a cnMmelybe ökröt szoktak fogni; máskép: Skröt nekér. kol, midőn a kis gyermek, vagy macska okádik.
ÖKÖRSZEM, (ökör-szem) ősz. fh. 1) Az ökörÖKRENDÉZÉS, (őkr-en-d-éz-és) fn. tt íftrandenek aránylag nagy, és kidudorodó szeme. Atv. ért tét-t. tb. —ék, harm. szr. —«. A torokból durván,
nagy emberi szem, mely úgy kidagad, hogy golyóját nyersen, ntálatosan kinyomuló hang, különösen okáa szemhéj be nem takarhatja. 2) Az építészeknél, dás alkalmával.
gömbölyű, vagy tojásdad ablak. 8) A billegények
ÖKBÉSZ, (ökör-ész) fn. tt Skrén-l, tb. —de,
osztályából való, s Európában legkisebb madárfaj, harm. szr. —«. Széles, ért aki ökrökkel bánik, valamelynek háta olajzöld, basa fehéres, s fejét vörösszinr mint a lovakkal bánó: lovász, a juhokkal: juhász stb.
nel vegyes aranysárga ég fekete pártázatu búbocska Szorosb ért szolga, ostoros, vagy béres, ki ökrökön
födi. A csalitokban és sövények körül szeret bujkál- dolgozik, továbbá, ki az ökröket legelőre hajtja ét
ni. (Motacilla regulás). A népmonda szerónt a mada- őrizi. Ás ökrén a kolomp hangjáról megtudja, merre
rak közti királyságra nézve a sasnak vetélytársa. 4) járnak ökrei.
L. ÖKÖBSZEMFÜ.
ÖKRÉSZC8ILLAG, (ökréss-csfflag) ősz. fn.
ÖKÖRSZEM-ARANYVTRÁG, (ökörszem-arany- Csillagzat az égnek éjszaki félboltján, a göncsől szevirág) ősz. fa. Növényfaj az aranyvirágok nemé- kere mögött. (Bootes). Szó szerént a görög nevezetből; szára felálló, elágazó, levelei szárölelők, láncsá- nek felel meg; egyébiránt a pásztorok, tehát u 5ksak, ffirészesek, vállban bevagdalt fogasak ; magvai részek is, különösen a gönczöl szekerének mozgására
feketék, fehér csíkosak ; máskép: köz nyelven ökör- és helyzetére vigyáznak, hogy az idő jelen állását
szemvirág, papvirág. (Chrysanthemum Leueathemum). megtudják.
ÖKÖBSZÉMFÜ, (ökör-szém-ftt) ősz. fa. NövényÖKBÉSZTANYA, (ökrész-tanya) ős*, fa. Tanem az együttnemzők seregéből és nősözvegyekren- nya a közlegelőn, hol az ökrészek, kivált éjjel, u őrdéből ; vaczka polyvás; magvai, kivált a szélsők, éles tűznél együtt szoktak lenni. V. ö. TANYA.
ormu-párkányosak ; bóbitája is hasonló párkány ; viÖKBŐDÉS, (ökr-ő-d-és) fn. tt ökrödéit, tb.
rága sárga, sugaras. (Buphthalmum). Fajai: fű*-, —ék, harm. szr. —e. Erőködő, tompa torokhang.
nagy, ttivet, napvirágit Vkörtzemfü,
ÖKRŐDIK, (ökr-ő-d-ik) belsz. m. ökröd-tem,
ÖKÖRSZÉMSZILVA, (ökör-szém-szilva) ősz.! —tél, —m. Mondják emberről, midőn okádás, vagy
fa. Igen szép nagy szemű szilvafaj.
föladás erőteti, s ennek következtében durva, nyers,
ÖKÖBSZÉMVIBÁG, (ökör-szem-virág); lásd tompa hang nyomul ki torkán; továbbá mondják
ÖKÖB8ZÉM-ABANYVIRÁG.
disznóról, és pulykáról. V. ö. ÖKREND.
ÖKÖRVÁSAR, (ökör-vásár) ősz. fa. Vásár,
ÖKBÖNDI, (ök-ör-ön-di) fa. tt HbVmdU. A
melyben kizárólag, vagy leginkább ökröket adnak székelyeknél ám. buta, bárdolatlan, durva ember.
vesznek, milyen a szemezi országos ökörvásár Mátyus- Gúnyos kifejezés. Alakjára olyan, minteotatdt, korföldén.
tyamdi v. koríyándi, oktondi.
zata szőrös, virága kék; máskép: növénytani néven iá:
metei atractél. (Anchuea officináiig.). Van kos nyelven:
piros ökörnyelv, vagy vad ökörnyelv is, mely más*
képen : pirotítófö, növénytani néven: feM atractél
(Anchosa tinctoria); továbbá: kerti ökVrnyelv, máikép köz néven : bdránynyelvfü, ugorkaszaguftl, kerti
atractél, borrágó, növénytani néven: kerti borágá
(borago officinalis).
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ÖKRÖNDÖZ, L ÖKRENDEZ.
ÖKRÖS, (1), (ökör-ös) mn, tt OkrS+t, v. —ét, tb.
—ék. 1) Ökröket bíró, ökrökkel bővelkedő, ökrökön
járó. Ökröt garda, ökröt béres, ökrSt vidék, orttág. 2)
Amibe ökröt fognak. Ökröt nekér, SkrSi asán.
ÖKRÖS, (2), fáin Bihar m. ; helyr. Ökröt-re,
—fct, —rSl.
ÖKBÖSPATAK, erdélyi paszta Orbai síkben;
heljr. —patak-ra, —ön, —ról.
ÖL, <1), fn. tt Sl-et, harm. szr. —e. 1) Azon
félobötfonaa hajlat, melyet az utó embernek karjai,
osombjai és hasa képesnek. A gyermeket Síbe vénái,
Hitetni, Síben Untázni, tartam. Amint üleafa alatt,
alma etett Síébe.
„Csak akkor jutok eszébe,
Ha más leány ül ölébe."
(Népd.;.

sége readsBerént csak fél öl; erdei Sí, mely a rendes
hat lábnyi magasságnál egy vagy két lábbal több.
C) Jelenti azon póznát, fából, vagy vasból, mely
ezen nemű mértéknek megfelelő eszköze, s rendesen
lábakra, és hüvelykekre van osztva. Öllel mérni át
ember magaitágát, a tütdSfát.

Az eléhozott jelentésekből világos, hogy az öl
alapfogalomban (l, és 2 az. alatti jelentésében) valami kerítettél, vagy meghajlottat jelent, s mind gyökhangra, mind fogalomra rokon az Sb, öböl, és öv
szókhoz, s képzésre olyan, mint'az ál, fel, MŰ, bel,
a valamint ezek részint palóczos, részint közmagyaros szokással a v hangot is fölveszik l helyett, pl.
a küoül, bevül származékokban, hasonlóan az öl palóczosan ejtve öv, v. ott, mi szerént tiszta gyöke S,
mint a fel, kai, bel szóké f e, kü, be, s azon szógyökök osztályába tartozik, melyekben az S hanggal a
2) Azon öböl, melyet az öszrehajtott karok a mel- gömbölyüség, vagy kerekség fogalma egyesül. Y.
lel képeznek. Át anya Síébe vetti gyermekét, midőn ö. Ö.
tfoptatja.
Műid hangilag, mind alapjelentésében rokona
a
török
el ám. kéz; kar; fogantyú; persa jál; hellén
„Ölébe felkapott, s csókolgatott arnyam."
mlyr, (ölért] (Ellenbogen) ; honnan a latin ulna ; ide
(Népd.).
sorozható a német Ette stb.; a német Ellenbogen, v.
Ölbe uorítani.
Elbogen is első részében régente szinte kart jelentett
„Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak."
(Adelung). így a törökben kol ám. kar, és kolads ám. öl.
Arany. (Buda halála).
ÖL, (2), átb, m. öl-t. 1) Valamely élő állatnak
Innen: Ölelni valakit, ám. átkarolni; Sleűcezni Tála- akármely módon, vagy szerrel életét veszi. Embert ölni,
kivel, ám. egymást karokkal átkulcsolni. Aki tokot barmokat, baromfiakat Sírni. Fegyverrel, méreggel megfog Síbe, »em ttortí. (Km.). 8) Atv. ért. bizonyos ke- ölni valakit. Megöli a bú, a fájdalom. Férgeket, bolrített térnek belseje. Völgy Ölében. Ez értelemmel hát, tetőt Slni. A kártékony állatokat kiölni. Magát
rendesen kebel haöználtatik helyette, pl. vármegye, vitbe ölni. A foglyokat kegyetlenül megölni, leölni.
várót kebelébea. 4) Átv. valimely küLönaárt társulat- Agyon tujtva, fejbe Híve, fojtogatva, éhséggel megölni.
nak belseje. Ctaládom Síében boldognak énem maga- Harcéban, párviadalban, át eŰenfélt megölni. 2) Átv.
mat. Ás anyaszentegyház Síében nyugation élni ét ért. mondatik növényekről is. A nagy stáratság, a
tok vit kiöli áfákat, füveket. Ez értelemben ám. irt,
halni.
pusztít 8) Képes kifejezéssel leginkább erkölcsi ér„Az ártatlanság ölében
telemben valaminek létezését megszünteti. A gyerÉletem úgy folydogált"
mekből kiölni a szemérmet, a becsületértéet. A nemzeti
Kisfaludy S.
nettemet
elölni. Ezen igekötővel bele ám. veszteget,
EB értelemben is acokottabb a kebel. 5) Valamint a
tértnek több részei, és alakításai, úgymint: kSnySk, elkölt Minden pénzét beleülte a hátéptíéebe. Vagyonát
láb, marok, arán, hüvelyk egyszersmind terjedelmi holmi sikerületlen tervekbe ölte bele.
Ezen ige a maga nemében oly egyszerű, mint
mértéket jelentenek; hasonlóan az Sí eredetileg oly
hoBzmértéket jelentett, melyet a kinyújtott karok az ül, foly, ir, ér, Úr, rír stb. Valószínű, hogy ereegén hoauasága, vagy öszvehajtott körvonala képez, detileg szűkebb értelme volt, s annyit jelentett, mint
mely ás emberi testről vett mértékek között legna- ttúr, bök, miért ,ölni* szoros ért ám. valamely hegyes,
gyobb, de alkalmazásilag különféle országokban di- éles eszközzel kivégezni, s megfelel a német ttechen,
vatozó meghatározás szeréut nem egyforma, pl. a abitechen igének, honnan a disznót s baromfiakat
bécsi ölben hat láb, ée a lábban tízenkét hüvelyk ölik, az ökröt vágják. E jelentéssel megegyezik az
van. NégynSgü Sí, oly négyszögü tér, melynek min- ölt igének alapértelme, pl. tűbe etérnát ölteni ám.
4ea oldala egy ölnyi; köb- v. küb-el, oly tömeg, mely- beleszúrni; ruhát felSlteni, ám. a karokat annak njjaiba szúrni, dugni; kiöltem a nyelőét ám. kifelé
nek széle, hossza és magassága egy ölnyi.
A halmaztestek hoszmérésénél különfélekép szúrni, tolni; a csiga atarvat Sít, ám. azt hüvelyéből
alkalmaztetík, pL egy Sí uéna, stalma, a széna vagy kiszúrja. Ily fogalmi és hangi viszony van a német
••alma kasaiból hosszában kivágott egy ölnyi rész, ttechen és stecken között V. ö. ÖLT. Egyébiránt
tekintet nélkül a kazal magasságára, vagy szélessé- sínai nyelven: lu (occidere; conviciis proscindere) ;
gére, miért ez határozatlan mennyiségű mérték; egy törökül pedig öl-mék ám. hal-ni, meghatni, és VldUr91 fa, melynek hossza és magassága egy, de mély- mek ám. öl-ni (hakt-ni).
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—ÖL, a) névképző, pl. az Vb-Vl, *»&-«, Sk-M fejei ki, mint az öldököl, mert ebben hármas, amabsiókban; b) igeképző, pl. kürt-Sí, Br-Ol, büv-Ol. Lásd ban csak kettős képző van. Alakra hasonló a fogdot,
Élőbeszéd. 129—30. L
kapdot, ny«Me*,ű«pde*,tófaiff«, W/fcáö« igékhez stb.Hogy
ÖLBELI, (öl-beli) OBI. mn. Amit Síben szoktak mindezekben a d szintén gyakorlatra vonatkozik,
mutatják a bOkOd, lököd, etiped igealakok, melyek
tartani, hordozni. Ölbeli ébectke.
ÖLBŐ, puszta Komarom m.; KIS—, NAGY—, szerént az öldöt, bökdöt, lökdöt, etedet stb. annyi
mint: OlödOt, böködöe, lOködOt, cuipedet stb. Ás *
falak Vae m.; helyr. Ölb8-re, —H, —rőZ.
képiővel egy, t i. gyakorlatos értelmű, az ö*, úgyOLDOK, (öl-d-ök) fh. tt. Oldök-Ot, harm. szr.
mint: OldOt, bökdö*, lökdöt, ctipdé* stb.
—e. Egyedül öszvetételűl divatozik a ttem-OldOk sióÖLDÖSÉS, (öl-d-ös-és) fii. tt öldötés-t, üt.
ban, melynek tulajdonságánál fogra valószínű, hogy
—ék, harm. sir. —e. Gyakori, vagy folytonos csegyöke azon öl, melyben alapfogalom az öblös hajlás,
lekvés, mely többeket öl. Emberek, állatok öldötét&e
kerítés, minthogy a szemöldök a szemet félkörben
belefáradni. V. ö. ÖLDÖS.
keríti, s ezen gyökből lett az Síd elavult ige, mint a
ÖLDÖZ; ÖLDÖZÉS, L ÖLDÖS; ÖLDÖSÉS.
tol, ken, fen gyökökből told, kend, fend, továbbá:
Egyébiránt amazokkal szoros rokonságban vannak
valamint a ttán, ttúr gyökökből keletkeztek ttándik,
iUdöt, és tíldötét szók is, miért Molnár Albert értelttándok, tturdék mordok, hasonlóan az öl v. Old alapmezése, és székely kiejtés szerént nemcsak oeádü,
szókból öldik Oldok. Ily képzésnek a köldök, homlok,
hanem perteqttUur jelentése is van; ez értelemben L
könyök, marok marék, undok és több mások. KülönÜLDÖZ.
bözik tőle az öldököl igének törzse oldok, miről lásd
ÖLÉB, (öl-éb) ősz. fe. Legkisebb fajtájú eb,
ÖLDÖKÖL.
melyet a kutyakedvelő nők ölben hordósnak.
ÖLDÖKLÉS, (öl-d-ök-öl-és) fii. tt öldöklést,
ÖLEBÉCSKE, (öl-ebécske) ősz. fii. Kieáded,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által több köntösnjjba való eb.
embert, vagy más állatokat fosztanak meg etetőktől;
ÖLEDÉK, (öl-ed-ék) fii. tt öledék-ét, bar. czr.
különösen: kíméletlen, kegyetlenkedő gyilkolás, pl. —e, v. —jé. Szabó D. szerént ám. ölni való állat
báréiban, verekedésben, véritéletben stb. V. ö. ÖLÖLÉG, tájdivatos, nevezetesen csalókon kiejDÖKÖL.
téssel ám. a közönségesebb szokása elég.
ÖLDÖKLŐANGYAL, (öldöklő-angyal) ősz. fa.
ÖLEL, (öl-el) áth. m. ölel-t. Meghajlott karral,
Bibliai képes kifejezéssel, Istentől emberekre és álla- vagy karokkal, különösen, vonzalmi indalatból meltokra bocsátott mindenféle csapás, mely életöket léhez, kebeléhez szőrit Üdvötletül ttivéht* Síeli barátveszi.
ját. Megölelni a kedvet gyermeket. 0 ctókoüak, é» ölelÖLDÖKÖL, (öl-d-ök-öl) gyak. ath. m. öldöM-t, lek. (Csokonai). A íd tokot Ölel, kenetet ttorít. (Km.).
v, öldökl-ött, htn. —ni, v. öldökl-eni. Akármiféle mó- Átölelni a fa derekát, a uákot. Kiölelm valakit a kodon vagy szerrel többeket megöl. Ás ellentégek ágyú- etibél. Magáiról leölelni valakit.
val, putkával, karddal, dárdával öldöklik egymátt. A
„Ha fölindít a szerelem,
fenevadak OldökKk a többi állatokat. A mactka a* egeA szép leányt megölelem."
reket, a gerény a baromfiakat öldökli. Átv. ért. kínoz,
Vörösmarty.
(1), gyötör.
Győngédebb kifejezéssel: nőt öíeímam. vele nemileg
közösölni. Gyöke a főnév öl, valamint a karol, markol igéké a fair és marok. Átv. ért mondják olyan
tárgyról, mely bizonyos testet, vagy tért körülvesz,
Kisfaludy S.
bekerít Sllveg öleli fejét. E kiét völgyet hegykor öleli
Ezen igének gyöke öl, s törzsöké öld, mint: tol told
ÖLELÉS, (öl-el-és) fh. tt olelit-t, tb. —ék,
fen fend, ken kend. Az ők középképző nem egyéb, harm; szr. —e. Cselekvés, mely által valakit v. valamint a gyakorlatos ög, ég, og, p. e helyett öldögöl, mint: mit ölelünk. Baráti, tettvéri, nSi Öleiét.
etdegel etdekel, nyeldegtl nyeldekel, érdegei érdekel,
„De mióta lettél kedves feleségem,
fuldogol fuldokol, ttándogol ttándokol, bujdogol bvjMinden ölelésre gyönyörűbb vagy nékem."
dokol stb. Általán a gyakorlatos értelmű igékben a
„így imádni, így szeretni,
És kegyelmet nem lelhetni,
Mint öldökli lelkemct."

Arany J. (Buda halála).
középképző k maga a megkeményedett g, mely több
esetben megtartja eredeti hangját, pL ezekben: ül- Győngédebb kifejezéssel: nemi közösülés. Törvénydögél, járdogal, mendegel, fujdogal stb. Lásd —G, telen, vad ölelétböl stármatott gyermek.
gyakor. képző.
ÖLELGET, (öl-el-g-et) gyak. áth. m. ölelgetÖLDÖNYVÖLGY, puszta Somogy m.; helyr. tem,—tél, —Üt, pár. ölelgett. Gyakran, vagy többe—vOlgy-re, —ön, —rül.
ket ölel. Szeretett gyermekét Ölelgeti át anya. VittontÖLDÖS, (öl-d-ös) gyak. áth. m. öldös-tem, látátkor barátait Ölelgeti. Különös nemi ösztönből
—tél, —ott, pár. —t. Gyakran, egymás után töb- szorít magához valakit Ctapodár leányokat, ifjakat
beket öl. Valamivel szűkebb terjedelmű cselekvést Ölelgetni. Képzésre olyan, mint: karolgat, maríeolgat.
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ÖLELGETÉS, (öl-el-g-et-és) fn. tt. ölelgetét-t,
Ü>. —ét, hann. sár. —e. Gyakori ölelés; többek
megőlelése.
ÖLELKÉZÉS, (öl-el-k-éz-és) fn. tt öleikéi ét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Viszonyos cselekvés, midőn ketten vagy többen ölelik, ölelgetik egymást,
pL üdvözléskor, nagy örömből, barátságból, szerelemből, stb. V. ö. ÖLELKEZ1K.
ŐLELKÉZIK, (öl-el-k-éz-ik) k. m. öleUeet-Um,
—tű, —itt, pár. —tél. Ketten, vagy többen egymást viszonyosán ölelik, ölelgetik. A jó barátok, a
tterelmetek öleOcetnek. A vetxélyböl menekült bajtárták
Örömökben öleikéinek. A kibékW ellenfelek ötsveölelke*nek. Atv. ért két, vagy több tárgy némileg egyesül, különösen erkölcsileg, vagy szellemileg. A
béke ét baráttág Hleücemek. A meretet ét gyűlölet öetve
nem öleUcethetnek.
ÖLES, (öl-es) mn. tt ölet-t, v. — ét, .tb. — ék.
Ölnyi magas, vagy hosszú, vagy azéles. Ölet ember.
Ét a katal hat ölet. TÚ ölet mérölánct.V. ö. ÖL, (1), fn.
ÖLES, (öl-és) fn. tt ölés-t, tb. —ék, ham.
szr. —e. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit
megölnek. Emberölét, áUatöUt, önölét. Kötazóval
öszvetéve: kiölés, megölet, élőiét. V. ö. ÖL, ige.
ÖLEZ, (ől-ez) áth. m. ölet-tem, —tél, —élt,
pár. —*. 1) Bizonyos halmaztesteket úgy rak öszve,
hogy mennyiségöket öllel lehessen mérni. Öletni a
tuti fát, a téglát, a köveket, a tzénát, ttalmát. 2) Öl
nevfi mértékkel mér. Öletni a katonaujonctokat. Ölezni a pottautakat. V. ö. ÖL, fn.
ÖLEZÉS, (öl-ez-és) fn. tt ölezét-t, tb. —ék,
hann. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit ölbe raknak ; vagy öllel mérnek.
ÖLFA, (öl-fa) ősz. fti. Bizonyos hosszúságra,
pl. három s több lábnyira vagdalt fahasábok, vagy
dorongok, melyeket ölbe raknak, vagyis öszverakottan öllel mérni lehet, mint a tűzifát szokták. Ölfával
MtoeM. A kévékbe kötött ágak neve röuefa. V. ö.
ÖLSZÉNA.
ÖLFAMÉBÉS, (öl-fa-mérés) ősz. fn. Mérés,
mely által az ölbe rakott fának mennyiségét meghatározzák, valamint azt is, ha a kiszabott mértéket
megüti-*.
ÖLFAMÉBÖ, (öl-fa-mérő) ősz. fn. 1) Személy,
ki az ölbe rakott fahalmazt megméri. 2) Mérték, nevezetesen öl, melyryel ezen mérést tenni szokták.
ÖLGY, (öl-gy) elavult törzsök, melyből a szintén kiavnlt ölgytí, ölgySdik, tögyiU, és származékaik
eredtek. Mai szokás szerént, elegy, elegytí, elegyedik.
Minthogy ezen szókban alapfogalom több külön tárgyaknak egy tömegbe öszvesftése, őszvekeverése:
az elemzés szabályai és nyelvhasonlat szerént, ama
régibb alak, ha azt nem csupán tájdivatos kiejtésnek veszszük, eredetibbnek látszik, mert gyöke öl oly
viszonyban áll az itt* gyökkel, mint az ellenfogalmat
kifejező old és ottlik igékben az öl és öt* gyökök, t
L ami ölgyill, az öttvevegyiíl; és ami oldódik, annak
rend ttétottlanak. V. ö. ÖLGYÍT.

ÖLGYÍT, (öl-gy-ít) áth. m. ölgytí-étt, htn. —«»,
v. —ení, pár. —«. A régieknél, nevezetesen Telegdinél, és Monoszlainál ám. vegyít, elegyít, öszvekever; mai szokással: elegytí.
ÖLGYÖDIK, (öl-gy-ő-d-ik) k. m. ölgySd-tem,
—tél, —Stt. Régies igealak, jelennen: elegyedik. V.
ö. ÖLGY.
ÖLGYÜL, v. ÖLGYÜL, (öl-gy-ül) régies önh.
ma: elegyül. V. ö. ÖLGY.
ÖLKÍGYÓ, (öl-kígyó) ősz. fn. Kisded, fehér
bőrű, s fekete gyűrűkkel tarkázott, ártalmatlan, szelid kígyófaj Keletindiában. Nevét szelid (ölelhető)
természetétől kapta. Oly öszvetétel, mint: öleb. (Coluber domicella. L.).
ÖLLÉ, puszta Pest-Solt m.; helyr. ÖUé-re,
—n, —rSl.
ÖLLEVÖLGY, puszta Somogy m.; helyr.
—völgy-re, —ön, —rOl.
ÖLMÉRTÉK, (öl-mérték) ősz. fn. Mérték neve,
melyet öllel szokás meghatározni, valamint maga
ezen mértéket meghatározó póznaféle, vagy kötél,
láncz stb. eszköz, kfilönböztetésül a rSf, könyök,
sing, marok stb. mértéktől.
ÖLNYI, (öl-nyi) mn. tt ölnyi-t, tb. —ék. 1)
Ami folytonos hosszúsági, vagy szélességi, vagy magassági irányban egy ölre terjed. Ölnyi magot ember,
fal. Ölnyi magot (mély) ví*. Ölnyi stélet ajtó, ablak.
Három Ölnyi ttélettégU köt, ttoba. Éter Ölnyi vtat
tenni. 2) Több irányban együttvéve: négytsög-ölnyi
tér, koczkaölnyi föld, víz, kS.
ÖLNYIRE, (öl-nyi-re) ih. Oly hosszúságban,
vagy szélességben, vagy magasságban, illetőleg mélységben, mely egy öllel terjed bizonyos ponton túl.
Némely fák több ölnyire felnőnek. Az út ttélettégét hat
öhtyire tnabni. Két ölnyire átott verem. Ti* ölnyire
mélyedS kát. Stát ölnyire lövtl fegyver.
ÖLŐ, (öl-ő) mn. tt ölS-t. Minden, aki, vagy
ami legszélesb értelemben öl, azaz életet vesz, vagy
létezést szüntet. GyermekölS anya, férjölS nS. 018
fegyverek, oW méreg. NenuetStö elkorctoiodát. PatkányOIS merek. Mint több más melléknevek, használtatík
főnévül is, pl. diamoiSlí), személy, ki disznók ölesével
foglalkodik.
ÖLÖGET, (öl-ög-et) gyak. áth. m. ölöget-tem,
—tél, --étt, pár. ölögett. Gyakran, vagy folytonosan
többeket öl. Ezen igében némi kicsinyezés, aprózás
mellékfogalma rejlik, miért valamivel gyöngédebb,
szeb'debb értelmű, mint az öldöt, és a kegyetlenségre
vonatkozó öldököl; körfil-belul egy fokon áll az Wget, vereget, etipeget, nyomogat stb. igékkel.
ÖLSZALMA, (öl-szalma) ősz. fn. Halmazba,
vagyis kazalba rakott szabna, melyet öllel fölmérni
lehet T. ö. ÖLSZÉNA.
ÖLSZÉNA, (öl-széna) ősz. fii. Hosszúkás halmazba, azaz kazalba rakott széna, melyet öllel
fölmérni, vagy ölszámra adni-venni lehet Különbözik
tőle azon kifejezés, midőn az ,01' mértéket jelent és ez
szám szerént i* meg van jelölve, pl. egy, két, három
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öl széna stb. mikor nincs helye az öszveirájnak. Ha- *uk, nem pedig, felöljük; valamint a fejrevalókat,
pl. a "üveget, kalapot, sipkát, csákót fötíeutwOc.
sonlók : öí/a, ölttalma.
ÖLTÖZÉK, (öl-t-öz-ék) ősz. fa. tt tOtö*ék-éí,
ÖLT, (öl-t) áth. m. ölt-ött, pár. —t, htn. —ni,
v. —ént. 1) Ujjas ruhát keiéinek, vagy karjainak hann. szr. — e, v. —jé. L. ÖLTÖZET.
ÖLTÖZÉS, (öl-t-öz-ét) fa. tt öltöfét-t, tb. —ék,
beletolásával magára vesz. Mentét, dolmányt öltem.
A köpenyt /elOlteni. Kettyüket ölteni. Stiík tájba hann. szr. —e. Foglalkodás, midőn a szokott visenehéf a kart beleölteni. 2) Bizonyos hegyes esz- letű ruhanemüeket magunkra veszszük. V. ö. ÖLTÖközt , különösen tűt, árt varrás végett bele szár ZIK.
ÖLTÖZET, (öl-t-öz-et) fa. tt. öliötet-ét, hann.
valamely testbe. Sokat kell a ttabónak ölteni, míg
egy köpenyt megvmr. Ctérnát, fonalat tűbe ültem. S) szr. —e, v. —jé. Széles ért azon ruhaneműk őszSzélesb. ért tájszokásilag, pl. Balaton mellékén, vege, melyeket magunkra veszünk. Szorosb ért a
Szatmár vidékén, bizonyos nyilason betol, bevet, be- külső, felső ruhadarabok. Papi, katonai, polgári, matesz valamit A kiteakattíott kenyérténtát kemenetébe gyar, német, keletiét tzabátu öltözet. Divatot, külföldi,
Ölteni. 4) Valamely hegyes, vagy hegyesíthetö testet óctka ötöket. CÍMŰM, piperkücMÖt öltötet. Férfi, *&
tokjából, hüvelyéből, öbléből kitol, kinyom. Nyelvet ölOStet. Egy öltötet ruha. Drága, olctó, tzegényet öltSölteni, kioltani valakire. Starvaiat ölteni. Ctigabiga, seí. V. ö. ÖLTÖZÉK.
ÖLTÖZETLEN, (öl-t-öz-etlen) mn. tt ötíStetölted ki utarvad. — Mind ezen jelentésekből világos,
hogy az Sít igében alapfogalom a tturát, bőkét, lökét, len-t, tb. —ék. 1) Aki fel nem öltözött, pőre, pontolat, mert ruhát ölteni ám. a kart beleszórni ujjába; gyola ; alsó ruhában levő. 2) Kinek öltözete, ruhája
tűt ruhába ölteni ám. beleszórni; tűbe cférnát ölteni nincsen. Határozóként ám. öltözetlenül.
ÖLTÖZETLENÜL, (öl-t-öz-etlen-ül) ih. Pőrén,
ám. bele húzni, vagy szúrni; kemenozébe ölteni a kenyeret ám. betolni; stb. Tehát gyöke az öl ige, mely pongyolán, alsó ruhában; a szokás és divat ezerént
eredetileg ám. az életet valamely tturó, lökS, bökő kellő ruhadarabokat magára nem véve. A reggeli
eszközzel kioltja. A < képző' a gyöknek nagyobb ha- órákat öltÖMÜenUl töltetű. ÖUötetlenttl Jfcúncnm ős
tást, belterjet ad, mint több ily egyszerű igékben a utczára. V. ö. ÖLTÖZET.
ÖLTÖZIK, (öl-t-öz-ik) k. m. öliö+tem, —tű,
t és d képzők, pl. tr ám. metsz, vág, hasít, irt ám.
-tövestül kimetsz, kivág; valamit elér, fölér ám. oda —ott, pár. —léi. Széles ért ruhákat, több róhat
jut; valamit ért ám. eszével elér, fölér; hasonló vi- vesz magára, honnan: felöltömk ám. a szokott viseszony létezik A ken és kend, fen és fend, mos és motd letű ruhadarabokat magára veszi, pL fehérruhát, mel(ik),íoí és told, von és von*, a több más között Ezen lényt, nadrágot, lábbelit, öltönyt stb. Dwatoean, rét képző alapértelemben rokon, de módosításban kü- giesen Kitömi. Midőn az öltözet bizonyos állapotnak
lönbözik azon t képzőtől, mely több igékben olyanná jelét viseli, az állapotjelentó' szó tulajdonító ragot
tevést jelent, milyen a gyök, pl. romi rommá tesz, vesz föl, pl. álaretot bálban- töröknek, cmgánymak, kihimt, hímmé tesz, ömt, ömmé tesz, kelt, kelővé tesz, rálynak, parasztnak ölíömi. Papnak, apacsának beSltöttni. Átv. ért. szokott alakját másra változtatja, új
stb. L. —T, igeképző.
ÖLTÉNY, (öl-t-ő-eny) fa. tt öltény-t, tb. —ék, alakot vesz föl. A termettet a* év változatai tzeréat
mát-máe tnnbe öltőnk. Áfák tavatfttal *öld jtw&e
hann. szr. —e.
ÖLTÉS, (öl-t-és) fa. tt öltét-t, tb. — ék, hann. Sltömek.
ÖLTÖZKÖDÉS, (öl-t-öz-k-öd-és) fa. tt. SÜSfszr. —e. Cselekvés, midőn valamit beöltenek, illetőködét-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Önmagának felölleg beszarnak, betolnak valamibe. V. ö. ÖLT.
ÖLTŐ, (öl-t-ő) mn. és fa. tt Sltö-t. Aki, vagy töztetéeével foglalkodás. V. ö. ÖLTÖZKÖDIK.
ÖLTÖZKÖDIK, (öl-t-öz-k-öd-ik) k. m. ötóframi ölt, vagy amit öltenek, pl. bWruha. Átv. ért
köd-tem, —tél, —ott. Öltözessél foglalkodik, vagyis
ivadék.
mindent megtesz, hogy bizonyos viseletű ruhái rajta
„Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak;
legyenek. Az öltötik igétől annyiban különbözik,
Harmadik öltő már, hogy a hunok látnak."
hogy amabban a középképző k nagyobb gyakorlatra
Arany J. (Buda halála).
ÖLTÖNY, (öl-t-öny) fa. tt öltöny-t, tb. —öt, mutat, s a másik középkópző öd belsőbb, önmagán
hann. szr. —e. Széles ért oly ruha, melynek ujjai hatóbb cselekvést fejez ki, mi szerént öltötködOc ám.
vannak, s melyet karra szoktunk ölteni, midőn föl- öltözgeti magát, de ez utóbbi kifejezés nincs szokásban.
ÖLTÖZŐ, (öl-t-öz-ő) mn. tt ölíöfB-t. 1) Aki
veszszük. Alakjára nézve oly képzésű, mint a subony,
köpeny, burkony. Szorosb ért külső ujjas ruha, pl. öltözik, vagyis bizonyos nemű, viseletű ruhákat vesz
dolmány, kaput, melyet a belsők fölébe szokás ölteni. magára. Öltöző leányok. Királynak, ttolgának, katonáÖLTÖNYRE, (öl-t-öny-ke) fn. tt öltönyki-t. nak öltöző ttinének. Papnak öltö*S ifjak. Bohóemak,
lovagnak öltöző álarctotok. 2) Ahol öltözni szoktak.
Kicsi szabású öltöny; kurta dolmány.
ÖLTŐRUHA, (öltő-ruha) ősz. fh. Ujjas ruha, Öltöfö szoba, terem a mnhágaknál. 8) Szeles ért
melyet felőlivé veszünk magunkra. A lábszárakon, | azon ruhanemüek öszvege, melyeket valaki magára
és lábakon való ruha nem öltő, mert azokat ú, m. a vesz. Egy öltöző ruhát venni. Napjában kétféle VltötS
. ruhában jelenni meg. V. ö. ÖLTÖZIK.
gatyát, nadrágot, harisnyát, csizmát, czipöt
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ÖLTÖZŐASZTAL, (öltöző-asztal) ősz. fa. Tükörrel, s holmi piperébe* tartozó eszközökkel fölszerelt asztal, melynél különösen a piperkőcsök, és
nők öltözni, a magokat kicsinositani, cziczomázni
szoktak.
ÖLTÖZŐSZOBA, (öltöző-szoba) ö»z. fa. Kellő
butornemüekkel, eszközökkel, pipereszerekkel stb.
ellátott különös szoba, öltözés, illetőleg cziczomázás,
piperézés végett Stinkáti, bálháti öltötötiobák. Úrhölgyek VUtofaobája.
ÖLTÖZTET, (öl-t-ÖB-tet) áth. és mivelt m. ölVSfUt-Um, —tű, —itt, pár. öltöttett. 1) Valakinek
megparancsolja, meghagyja, hogy öltözzék, pl. midőn
M úr parancsolja, hogy cselédei egyenruhát vegyenek magokra. 2) Ruhákat ad, ven valakinek, hogy
azokba öltőnek. A motelen koldutt felöltOftetni. 8)
Öltözéskor valakire a ruhákat ráadja, mást öltözni
segít A kit gyermeket anyja, a halgyet tsobaleánya,
a* vrat inata ölttoteti. Ellentéte: vetkottet. Midőn fel
igekötővel egyesül, a cselekvésnek bevégzését jelenti. TetStSl talpig feWttotették, 4) Bizonyos állapotra matató ruhákat ad valakire. Papnak, katonának
Mtöefelni valakit.
ÖLTÖZTETÉS, (öl-t-öz-tet-és) fa. tt öttösfeUt-t, tb. — éle, harm. sir. —«. Cselekvés, mely által
valakit öltöztetnek. Y. ő. ÖLTÖZTET.
ÖLTÖZTETŐ, (öl-t-öz-tet-ő) mn. és fa. tt 01tOttetó-t. Aki mást öltöztet, vagyis öltözni segít. ÖlGUtttt inat, uobaleány. 8nahá» SÜSttetSk.
ÖLÜ, (öl-fi) fa. tt. m-t. L. OLY, (1).
ÖLÜBEPO, (öltt-repö) ősz. fa. Növényfaj a
repők neméből, melynek lombjai háromszor szárnyaltak; levélkéi láncsásak, épólük. Tenyészik irtott
erdőkben. (Pteris aquilina. L.).
OLY, (1), (öl-v) fa. tt Oh-et, harm. szr. —e.
Bagadozd, vagyis ormadár neve, melynek alkalmazásában, mint több más irn^nmk4han. a szokás nem
egyezik meg. Némelyek szerént a sólymok neme alá
tartozik, s ám. falca pahmbaríut; Mitterpacher szerént Itmüu exoubitor; nemétől: Wtirger, mely magyaral máskép: gfbiet. Molnár Albertnél: aedpüer
laiwtt, németül: .Neunttdter. Legközönségesebben a
német ,Habicht' szóval vétetik egy értelemben.
Akármily értelemben veszszfik is, nem kételkedhetni,
hogy gyöke M ige, minthogy más állatokat öldös,
fojtogat, ragadoz, s innen lett 018, módosítva ölu,
ífcr; mint nyel, nyelő, nyelő; el, el8, elv; fenyS, f«*yH,feayv; hamu, hamv stb. Ez elemzésből az is kitinik, hogy helyesebbenJ iratik lágyítás nélkül: öte,
mint lágyítva: %t>.
OLY, (2), tájdivatosan, különösen székelyes
kiejtéssel ám. a köz magyaros orv, és Vlvet ám. orvét;
a székelyek t i. némely más szókban is szeretik az
r hangot i-re változtatni, pl. Hornba, e helyett:
ftromta.
ÖLVED, faluk Esztergám és Trencsin m.;
KIS—, Hont m.; helyr. Ölved-re, —én, —rU.

ÖLYES, (1), (öl-v-es) mn. tt íftee»-í, v. —et,tí>.
—ék. 1) Ölvekkel bővelkedő, ahol ölvek tartózkodnak.
Ölve* érdi), vidék. Innen magyarázandók az Őfoed,
Őket helységek nevezetei is. 2) L. ÖBVES.
ÖLYES, (2), NAGY—, erdélyi falu Kolos m.;
helyr. Ölvet-re, —én, —rSl.
ÖLVÖS, (öl-v-ös) mn. L. ÖLYES.
ÖLYÜ, ÖLYV, L ÖLÜ, OLY.
ÖLYYÖS, falu Ugocsa m.; |helyr. Ölyvöt-re,
-Ön, —rBl.
ÖM, gyök, melyből ömöl, ömlik, ömt (önt) és származékaik erednek. Rokona a vastaghangu óm, és származékai : omol, omlik, ont (omt), előhanggal: bomol,
bomlik, bomt (bont). Mind ezek alapfogalomban is megegyeznek, mennyiben az egyesítve volt részeknek, különösen hígaknak, egymástól eltávolodását, elszéledését jelentik; mi szerént az öm gyöknek elvont értelme
terjedét, ttítmenis, büonyot kSrbdl, térből, öbölből
kinyomnia*. Hogy az öm vagy omik hajdan ige is lehetett, gyanitUtja az ömt (önt) származék, melynek
alapjelentése miveltetö, mintaterem, teremt, a régies
emu (szop), és emt (szoptat) igékben. Y. ő. OH, gyök.
—ÖM, (1), névképző, hangrendileg változva
em, óm, pl. kör-öm, ttr-öm, ver-ém, or-om stb.
—ÖM, (2), 1) tárgymutató igerag, a jelentőmód
jelen idejének egyesszámn ekő személyében, hangrendi változattal: e'm, óm, pl. öl-öm, tit-öm, lel-ém,
nét-ém, dob-om, Idt-om; 2) ekő személyi birtokrag az
egyesszámban, változattal: em, em, ám, óm, pl. böröm. ttém-ém, fej-em, nyak-am, etont-om. Y. ő. SZEMÉLYRAG.
ÖMLED, (öm-öl-ed) önh. m. ömled-t. Mondják
kivált hig testről, midőn egy tömegben volt részei
szétválnak, egymástól elszakadoznak, szétterjednek.
Vastag hangon: omlód. A megvágott érbül ömled a
vér. Minthogy ez igének törzsöké ömöl, az ed pedig
belcselekvést, működést jelentő képző: innen ömled
elemzésUeg ám. ömlővé lesz, vagy teszi maga magát;
valamint ömlettt ám. eszközli, hogy valami ömöljön.
ÖMLEDÉK, (öm-öl-ed-ék) fa. tt ömledik-ét,
harm. zer. —e, v. —jé. Ami el-, ki- stb. ömlik.
ÖMLEDEZ, (öm-öl-ed-éz) gyak. önh. m. ömledéftem, —tél, —itt, pár. —s. Gyakran, folytonosan,
huzamosan ömled. Vastag hangon omladot. Leginkább hig, vagy higgatag testekről mondatik. Ömledee
a vágott írből kifolyó vér. Ömlede* a aájban elolvadó
vajat téttta, A szilárd testek inkább omladomak, pl.
a romlásnak indult épület, a vizmosta gát Átv. ért
mondják emberről, midőn érzelmeinek, vagy gondolatainak előadásában igen terjedékeny, midőn az
érzelmek és gondolatok mintegy kitörnek és scétáradnak belőle. Ez igében az és képző ugyanaz a gyakorlatai eV-vel, mintha volna omledi*. Általán e gyakorlati képzőt veszik föl az ad ed végzetu önhatók,
náat: fejled fejUdet, terjed terjedet, dagad dagadó*,
fakad fakadót stb.
ÖMLEDÉZÉS, (öm-öl-ed-éz-és) fa. tt ömUde*ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Belcselekvési állapot,
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ÖMÖL; ÖMÖLES, 1. ÖMLIK; ÖMLÉS.
midőn valami őmledez. A vér ömledetétét meggátolni.
Átr. ért. bőbeszédüség ás éraelmek és gondolatok
ÖMT; ÖMTÉ8, L ÖNT; ÖNTÉS.
kifejezésében. Sterelmi Smledetéf. S*Snolá ömledetéiÖN, személyes névmás, mely nem egyéb, mint
tel betfélni a tudományát dolgokról. V. ö. ÖMLE- a megtoldott harmadik személy S, pl. mint igérag a
DEZ.
parancsoló és kapcsoló mód egyes harmadik szeméÖMLEDÉZIK, (öm-öl-ed-éa-ik) k. m. ömledéf- lyében : ölj-ön, köst-ön, orlúj-ön, s hangrendi váltotem, —tél, —étt.At Kmledet igétől csak abban kü- zattal : adj-on, boadtt-on, mondj-on; térj-e*, éTj-én,
lönbözik, hogy emez inkább önkéntes cselekvésre, kereu-én, ttenvedj-én. Hogy az A számos szavainkban
amaz szenvedő állapotra vonatkozik, hogy emennek csak toldalékhang, pl. ezekben: kietin, piáin, eletörzsöké: ömöl, amazé pedig ömlik. V. ö. ÖMLE- ven, mereven stb. erről 1. —N, (2). Önállólag magáDEZ.
nosán nem használják, hanem vagy tisztelet comfil
ÖMLENG, v. ÖMLÉNG, (öm-öl-éng) gyak. a megszólításokban; vagy más szókkal öszvetetelbea,
önh. m. ömleng-tem, ~tél, —étt, htn. —n*,v. —em. vagyis társításban. T. L 1) Újabb korban szokásba
Egy értelmfi az ömlede* igével. A gyakorlatos ég jött ezen névmást a német /Síé, a franezia VMM, szláv
képző nagyobb határol n hangot veu közbe, mint a w, vagy ont értelemben használni, pl. Ön ért engem.
mereng, terjeng, tátong, ttdllong, hajlong, az egysze- Önnek tintelöje vagyok. Önt már rég nem láttam. Odrűbb Smleg, méreg, ttrjeg, tátog, tsúllog, hajlog helyett. vötek legyenek önök. Önnel beuédem van stb. Régente
Mivel pedig a gyakorlatos g szabályszerüleg o, e, ö kegyelmed divatozott általánosan; mai napáig kegyed
hangzók valamelyikével jár: innen a fennemlített ige alakban használják, melynek szószerént a német
is helyesebb ejtéssel: ömléng, v. ömlöng, nem pedig euer Ónodén felelne meg; köz népiesen kigyelned,
nyíltan: ömléng ; ámbár ez utóbbi általánosabb divata. kelméd, kend; müveit körökben igen elterjedtek a
ÖMLENGÉS, v. ÖMLENGÉS, (öm-öl-éng-és) különböző czimezések, mint nagyságod, méüátdgod,
L ÖMLEDÉZES. Használtatík különösen átv. érte- nagyméltótágodstb. 2) Némely öszvetételben az Sn viazlemben, mint az érzelmek és gondolatok túlbőségé- I szaható jelentéssel bir a harmadik személyre, és
ből fakadó nyilatkozás. Költői, Kérelmi ömlengétek. J gyakran megfelel neki a hellén íí»of, vagy avtóf, a
ÖMLÉS, (öm-l-és) fn. tt Omlét-t, tb. —ék. Bel- l német telbst, vagy eigen, a szláv «somo, és a magyar
cselekvés, avagy szenvedő állapot, midőn valami l táját, tulajdon, maga, pl. autokraíor, önuraücodó,
ömöl, vagy ömlik. Vérömlét, vüttmUt. V. ö. ÖMÖL; '• Selbttherrtcher, «*amowlatt; önfejű, magafejti; ágat
ÖMLIK.
mnnig; ön- (tulajdon) akarat, Eigenmile stb. V. 5.
ÖMLESZT, (öm-öl-esz-t) áth. m. ömhttt-étt, Ö, személynévmás.
htn. —ni, v. —etii. Eszközli, hogy valami ömöljön,
— ÖN, (1), állapító névrag, hangrendüeg válvagy, ömlővé legyen. A megeredt felhők ömletttik a
tozva : én, ön, pL tUt-ön, kert-én, fal-on. Megfelel e
táport. Karddal vért ömlenteni. Vastag hangon ómkérdésre, holt pl. a helynevek után: Tömörd-tn,
lant, mely inkább szilárd testekre vonatkozik, pl. az
eső szétomlasztja a porhanyó testeket, a fogak szét- Keuthely-én, Arad-on. Bővebben 1. —ÖN, névmódosító rag.
omlasztják a rágott eledelt. V. ö. ÖMÖL.
—ÖN, (2), igerag a parancsoló és kapcsoló
ÖMLESZTÉ8, (öm-öl-esz-t-és) fn. tt ömlet*tét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által mód egyes harmadik személyében. L. ÖN, személyvalami ömled, vagy ömlővé tétetik. V. ö. ÖMLED. névmáa.
ÖMLIK, (öm-öl-ik) k. m. öml-ött, htn. —cm.
ÖNADÓ8, (ön-adós) ősz. fn. Személy, ki ÖnmaÁltalán ezen alakban hangngrató: ömlőm, ömlém, gáért adós, kttlönböztetésül a kezestől, ki más adósömlendem, ömleni, ömleném, Ömlő. Mint ilyen szaba- ságáért áll jót
tosan véve szenvedő állapotra vonatkozik, s ám. biÖNAKARAT, (ön-akarat) ősz. fii. Tulajdon
zonyos erőszak és kénytelenség által egy tömegben saját, magaakarat. Önakaratból mondott le a hivatal'
volt híg, vagy higgadó részei szétválnak, elfolynak. ról. Kit valamire kényszerítenek, annak önakaraía
A repedt edényekből belnyomat következtében ömlik a nincten. V. ö. ÖN.
vb, bor. A vágott érből ömlik a vér. A folyó medréÖNAKARATÚ, v. —AKARATU, (5n-*karatí)
ből kitSmlik az árvit. Nyelvszokás szerént van ömöl is,
ősz.
mn.
1) Ki saját meggyőződése, vagy belső 5ra»
mely ragozásban nem hangugrató, úgymint: ömölök,
töne
által,
nem másoktól erőtetve, határozza el maOmOlék, ömöltem, OmOlendék, ömölni, Omolnék, ömölő. Ez
alakban szabatos megkülönböztetéssel némi belcse- gát valamire; tetteiben független, szabad. 2) Hibás
lekvésre vonatkozik, mintha az illető hig testnek értelemben, nyakas, makacs, fejes, ki akkor is saját
részei önerejökből nyomulnának ki, és terjednének esze és ösztöne szerént cselekszik, midőn indokai
szét Ily viszony van a bomol és bomlik, úts és tíwti, hibásak, alaptalanok; ez utóbbi értelemben egyszerűen : akaratot.
o«tÍM és ctútsik, B némely mások között
ÖMLINT, (öm-öl-int) áth. m. Omlint-étt. Némi
ÖNAKARATÚLAG, (őn-akaratdlag) 5es. ÜL
kicsinyített módosítással ám. ömleszt. Képzésre ha- Saját meggyőződéséből, vagy belső ösztöne áhaL V.
sonló a legyint, tapint, emelint, SbKnt stb. igékhez.
ő. ÖNAKARATÚ.
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ÖNÁLLÁS, (Ön-állás) ősz. fő. Függ*Üen álla- saját kárára határoz, vagy cselekszik valamit, vagy
pot, különösen az életmódban, ás elmének és akarat- midőn készantag hibásan vélekedik.
nak működéseiben. Polgári, egyháti Onállái.
ÖNCSALÓDÁS, (ön-csalódás) ősz. fn. GondolÖNÁLLÓ, (ön-álló) ősz. ma. Létezésére nézve kozás!, véleményi hiba, melyet valaki önmaga irámartól nem függő, saját erejéből létező. A* Itten ifn- nyában akaratlanul követ el. V. ő. ÖNCSALÁS; és
áUó, mert lehetségének, és valódi létezésének alapja CSALÁS; CSALÓDÁS.
ÖNCSODÁLÁS, (ön-csodálás) ősz. fn. A megönmagában Tan. A* ember önálló, midőn sorsa, állapota mástól nem függ, midőn gondolkozásában, és ütköző, vagy bámuló embernek azon szemlélődése,
tetteiben saját elveit követi. Önálló a némtet, midőn melynél fogva önmagát csodálja. Y. ö. CSODÁL.
ÖNCSONKÍTÁS, v. —CSONKÍTÁS, (ön-csonpolgári léte, kormánya nem függ egy másiktól, egy
kitás) ősz. fn. Önmagán elkövetett sértés, mely alatt
külső hatalomtól
ÖNÁLLÓLAG, (ön-állólag) ősi. ih. Nem más- valaki bizonyos tagját elvágja, elmetszi, csonkává
teszi.
tól ffiggökg, saját erejéből. ÖnáÚólag mWdni.
ÖNDICS, (ön-dics) ősz. fn. Önmagára vonatÖNÁLLÓSÁG, (ön-állóság) ősz. fn. Másoktól kozó dics. Ondiét végett tenni valamit.
nem függő, magától v. magában léteső állapot; külöÖNDICSEKVES, (ön-dicsekvés) ősz. fn..Az önnösen bizonyos elveken alapuló sajátság a gondolko- dicséretnek elbizakodóbb neme, mely által valaki
zásban és cselekvésben. V. ö. ÖNÁLLÓ.
holmi, önmagára vonatkozó előnyökkel kérkedik, és
ÖNÁMÍTÁS, v. —ÁMÍTÁS, (ön-ámítás) ősz. kelleti magát. V. ö. DICSEKSZIK.
fn. Cselekvés, midőn valaki önmagát ámítja. V. ö.
ÖNDICSÉRET, (ön-dicséret) ősz. fn. Dicséret,
ÁMÍT.
melylyel valaki önmagát illeti, magasztalja, mi renÖNÁRULÁS, (ön-árulás) lásd helyesebben: desen mások érdemének elmellőzésével, vagy épen
EGYEDÁRUSSÁG.
fitymálásával szokott párosulni.
ÖNBECSÉRZET, (ön-becs-énet) ősz. fn. Saját
ÖNELÉGÉDÉTT, (ön-elégédétt) ősz. mű. Ki
becsének, illetőleg érdemének tudata.
jelen állapotával megelégszik, ki nyúgott kedélyü,
ÖNBECSLÉS, ÖNBECSÜLÉS, (ön-becslés, { ki többet nem kivan, mint amivel bír; ki mind
—becsülés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki saját anyagi jóllétét, mind szellemi boldogságát önmaga
becsének, illetőleg érdemének tudatával bir, s azt körében fölleli, vagy föllelhetni véli.
adott alkalommal kellőkép kitünteti.
ÖNELÉGÉDÉTTSÉG, (ön-elégédéttség) ősz.
ÖNBÉNÍTÁS, — BÉNITÁS, (ön-bénítás) ősz.
fn. Kedélyi, és lelki állapot, melyben az van, kinek
fn. Cselekvés, midőn valaki magamagát késsakarva
i vágyai kifelé nem terjednek, ki önmagában megnyugteszi bénává.
j szik. V. ö. ÖNELÉGÉDÉTT.
ÖNBESZÉD, (ön-beszéd) ősz. fn. Állapot, miÖNELÉGÜLT, (ön-elégfilt); ÖNELÉGÜLTdőn valaki magamagával beszél, midőn fennszóval
gondolkodik. Ilyen különösen a színdarabokban élé- SÉG, (ön-elégültség) 1. ÖNELÉGÉDÉTT; ÖNELÉGÉDÉTTSÉG.
forduló magánbtftéd (monologus).
ÖNBESZÉLGETÉS, (ön-beszélgetés) ősz. fn.
ÖNÉLETÍRÁS, (ön-élet-irás) ősz. fn. Történeti
jegyzetek sorozata, vagy könyv, melyben valaki saját
L. ÖNBESZÉD.
ÖNBÍRÁSKODÁS, (ön-bíráskodás) ősz. fn. életének körülményeit, tetteit, viszontagságait stb.
Cselekvés, midőn valaki a közte és más, vagy mások i leírja.
ÖNÉLETIRÓ, (ön-élet-iró) ősz. fn. Személy,
között fenforgó vitás ügyben magamagát teszi bíróvá,
pl. való vagy képzelt birtokháborítáaban maga szerez ki saját életének körülményeit, viszontagságait stb.
magának elégtétélt az által, hogy az igényelt bir- leírja.
ÖNÉLETRAJZ, (ön-élet-rajz) 1. ÖNÉLETÍRÁS.
tokba helyezi magát.
ÖNELHATÁROZÁ8, (ön-el-határozás) ősz. fn.
ÖNBIZALOM, (ön-bizalom) ősz. fn. Bizalom,
melyet valaki saját erejébe, tehetségeibe helyez, Cselekvési föltétel, melyre az emberi akarat előre
vagyis azon öntudat, melynél fogva valaki okszerfi- bocsátott megfontolás után elszánja magát, e mintegy
leg érzi, és tudja, hogy valamire képes; különbözik neki készül a végrehajtásnak.
tőle a tehetség túlbecsüléséből származó elbúakodát.
ÖNELMÜ, v. —ELMÜ, (ön-elmü) ősz. mn. GonÖNBIZODALOM, (ön-bizodalom) ősz. fn. L. dolkozásban önálló, kinek saját, és határozott elvei
vannak; mások eaze után vakon nem induló. Onelmií
ÖNBIZALOM.
ÖNBOSZÚ, v. BOSZU, (ön-boszú) ősz. fn. bíró, müitétf.
ÖNELMÜLEG, (ön-elmfileg) ősz. ih. Saját esze
Borai, melyet valaki saját-erejével és hatalmával áll
valakin, a rendes bíróságot elmellőzve. V. ő. BOSZÚ. és elvei után indulva, nem mások gondolkodását és
ÖNBOSZÚLÁ8, v. —BOSZULÁ8, (ön-boszú- véleményét azolgailag vagy vakon követve.
ÖNELMÜSÉG, (ön-elmfiség) ősz. fn. Állapot,
Ifa) L ÖNBOSZÚ.
ÖNCSALÁS, (ön-csalás) ösz.fn. Csalás, melyet vagy tulajdonság, midőn valaki önelmű. V. ö. ÖNvalaki önmagán mintegy késtakarva követ el, midőn ELMÜ.
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ÖNEREJÜ, (ön-erejű) ősz. mn. Saját, egyedali
erejéből fennálló, magát fentartó, védelmező.
ÖNÉREJÜLEG, (ön-erejüleg) ősz. ih. Saját
erejére támaszkodva, abban bízva, azzal működve.
Önerejüleg legyűrni a vittályokat, akadályokat, nehéttégeket.
ÖNEREJÜSÉG, (ön-erejfiség) ősz. fa. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki önerejével tesz,
vagy képes tenni valamit.
ÖNERŐ, (ön-erő) ősz. fa. Saját, talajdon, nem
idegen, nem segélyerő. Segéd, bajtárt nélkül, 9nerövd meggydmi át ellenfélt. Önerejében bitó vitet.
ÖNERZÉS, (ön-érzés) ősz. fit. Belérzés, melynél fogva valaki az Önmagát illető dolgokról öntudattal bír. Különösen, annak tudása, hogy némi érdemmel, erkölcsi előnyökkel bírunk.
ÖNÉRZET, (ön-ércet) ősz. fii. Azon lelki állapot, melyet az önérzés szül. V. 5. ÖNERZÉS.
ÖNE8ZMÉLET, (ön-eszmélet) öss. fii. Lásd
ESZMÉLET.
ÖNESZÜ, v. — ESZÜ, (ön-eszfi) ősz. mn. Ki
saját esze, belátása, elvei szerént gondolkozik, ítél.
Hibás talajdonsági értelemben, aki a józanabb okok
daczára is önvéleményébez ragaszkodik, önfejű.
ÖNESZÜLEG, v. — E8ZÜLEG, (őn-eszfileg)
ősz. ih. Saját eszét, belátását, elveit, gondolkodásmódját követve, nem más ntán indulva. Túlzott, hibás tulajdonsági ért. véleményéhes makacsán ragaszkodva, önfejfileg.
ÖNESZÜSÉG, v. —ESZÜSÉG, (ön-essfiség)
ősz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki öneszti; vagy, önfejttség, véleménybeli makacsság. V.
ö. ÖNESZÜ.
ÖNFEJLŐDÉS, (ön-fejlődés) ősz. fn. L. FEJLŐDÉS.
ÖNFEJŰ, v. —FEJŰ, (ön-fejü) ősz. mn. Saját
véleményéhez, józanabb okok daczára, makacsul ragaszkodó, mások véleményét, tanácsát megvető,
akaratps, nyakas, fejes.
ÖNPEJÜLEG, v. —FEJÜLEG, (ön-fejfileg)
ősz. ih. Makacsul, saját véleményéhez, és határozatához ragaszkodva, nyakasán, akaratosan, mások
véleményét, tanácsát elvetve, elmellőzve.
ÖNFEJÜSÉG, v. —FEJÜSÉG, (ön-fejűség)
ősz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki önfejű. V. ö. ÖNFEJŰ.
ÖNFELEDÉ8, (ön-feledés) ősz. fn. Cselekvés,
»agy állapot, midőn valaki saját érdekével, belső
becsével nem gondol.
ÖNFELEDÖ, (ön-feledő) ősz. mn. Ki saját érdekével, belső becsével nem gondol.
ÖNFENTARTÁS, (ön-fén-tartás)'ősz. fn. Élő
lénynek, különösen embernek működése, mely által
eszközli, vagy azon van, hogy élete fenmaradjon,
tartson. Önfentartátra vonatkotó emberi kOtele»»égek.
ÖNFENTARTÁSI, (ön-fen-tartási) ősz. mn.
önfentartásra vonatkozó, azt illető, abból eredő. A*
ünfentartáti Vttttfn megvan minden US állatban.

ÖNFÉRTÉZÉS, (ön-fértézés) Sóz. fh. Természet
elleni baja cselektrés, midőn valaki nemi ösztfnét
önmagában fSlingerlí, s nemző magvát kiömleszti.
(Onania).
ÖNFÉRTÉZŐ, (őn-fértéző) ősz. mn. és fa. Ki
önfertezést követ el, vagy gyakorol. ÖnfertetS ifiak.
V. ö. ÖNFÉRTÉZÉS.
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ÖNFÉRTŐZÉS; ÖNFÉRTŐZŐ; vagy ÖNFÉBTŐZTETÉS; ÖNFÉRTŐZTETŐ, L ÖNFERTÉZÉS;
ÖNFÉRTÉZŐ.
ÖNGED; ÖNGEDETLEN stb. tájnyelvi kiejtések, enged, engedetlen helyett; L ezeket
ÖNGONDOLKODO, (ön-gondolkodó) 5a*. mn.
Ki saját esze, belátása szerént gondolkodik, okoskodik, itél, nem csupán másokat utánozva, önelméjfi.
ÖngondoUcodó bölcsést, tudós.
ÖNGYILKOLÁ8, (ön-gyilkolás) ősz. fii. Cselekvés , midőn valaki akár közvetlenül egyszerre,
akár közvetőleg, fokonként saját életét elveszi, illetőleg megrövidíti, pl. ki fejbe lövi, vízbe öli magát,
vagy kicsapongó életmódot követ, stb.
ÖNGYILKOS, (ön-gyilkos) ősz. fa. Szoros béta
azerénti értelemben oly személy, ki gyilok, vagy hasonló szuróeszköz által őnéletét veszL Széleab ért.
ki akármely módon, pl. méreggel, vizbe ugrással, kicsapongásokkal megfosztja magát életétől. V. ö. ÖNGYILKOLÁS.
ÖNGYILKOSSÁG, (ön-gyilkosság) ősz. fa. Öngyilkolás, mint végrehajtott tett. V. ő. ÖNGYTLKOLÁ8.
ŐNGYÜLÖLÉ8, v. — GYÜLÖLÉS, (5n-gyffl5lés) ősz. fn. Kedély! állapot, midőn valaki önhibái,
bűnei miatt magamagától mintegy elidegenfil, neheztel, haragszik önmagára, az önszeretet ösztöne kihal
belőle.
ÖNHANGZÓ, (ön-hangzó) ősz. mn. és fa. Ami
magamagában hangzatossággal bír; különösen szóhang, melynek kimondására, hangoztatására más
szóhang nem kívántatik, d. m. a magyarban a, e, e,
i, o, u, 8, ü rövid önhangzók, és á, é, í, ó, it, 8, i
hosszú önhangzók. Mondják csak egyszerűen nanyeónak is.
ÖNHASZNÚ, (ön-haund) ősz. mn. Saját hasznát illető, arra vonatkozó, azt előmozdító. Önhaimí
vállalat, terekvét.
ÖNHA8ZON, (ön-haszon) ősz. fa. Saját maga
javát illető haszon.

ÖNHATALMILAG, (Ön-hatalmüag) 1. ÖNHATALMÚLAG.
ÖNHATALMÚ, v. —HATALMÚ, (ftn-faatalmi)
ősz. mn. Kinek hatása, cselekvései, tettei, saját magától függenek, ki elegendő és független erővel bír
arra, hogy valamit végrehajtson. Önhatalmú fej«tUlem, némtet, orttág. Onhatalmí urak.
ÖNHATALMÚLAG, (ön-hateknúlag) ősz. ih.
Saját hatalmánál, erejénél fogva, mástol nem faggM,
nem segítve, nem erötetve. ÖnhataímHag leyyStm át
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ÖNKÉJ, (ön-kéj) ősz. fa. L. ÖNKÉNY, 1).
ÖNHATÁSÚ, v. —HATÁSÚ, (ön-hatású) ősz.
ÖNKELLŐ, (ön-kellő) ősz. mn. ön magának
mn. Ami önmagában, másnak segítsége, hozzájárulása nélkül hat, pl. önhatásu gyógyszer, mely bizo- tetsző, ki magában mindent jónak, szépnek hisz,
nyos nyavalya ellen királólag sikerül, (specificum). talál. ÖnkeOÖ hiú, bolond. Máskép: ontettto.
ÖNKELLŐSÉG, (ön-kellőség) ősz. fa. Tetszés,
ÖNHATÓ, (ön-ható) ősz. mn. Ami csak önnön
magára mint alanyra teljesíti ki munkásságát. Eléfor- melylyel valaki önmaga iránt, tulajdonságait tulzódnl leginkább az igeszók osztályozásánál, pl. áll, lag becsülve, viseltetik.
gyógy*1, megy, jár, örtll, repül. Némelyek uerént másÖNKÉNT, (ön-ként, v. ön-kéjént) ősz. ih. Önkép : btnható, benmaradó. Ellentéte: által- v. átható, magában, magamagától (Szabó D.); más körülmények
kiható, tárgyható.
vagy viszonyok hozzájárulása nélkül. Önként értetik,
ÖNHTTÉGETÉS, (ön-hitégetés) ősz. fa. Ön követkexk. Önként elenyéttOe. Ás élSfa, ha át éghajlat
tehetségeiben, énében, belátásában túlzó bizakodás. é» idő kedvet, faként nevekedik. (Suapte, von sich
selbst). Továbbá: önakaratát, saját indulatait (kéjét)
V. ős ÖNHITT.
ŐNHITÉGETŐ, (ön-hitégető) ősz. mn. Lásd követve. (Spontanee, voluntarie. Freiwillig).
ÖNfflTT.
ÖNHITT, (ön-hitt) ősz. mn. Ki öneseében,
belátásában, tehetségeiben tulzólag bizakodik, ki
többet, nagyobbat képzel maga felöl a valóságnál.
ÖNHITTEN, (ön-hitten) ősz. ih. Saját eszébe
és tehetségébe túlságosan bízva, elbizakodva.
ÖNHITTSÉG, (ön-hittség) ősz. fa. Tulzottság,
melynél fogva valaki önmaga előnyei, tehetségei
felől a valóságnál többet, nagyobbat képzel. Az önhittséggel önfejüság, elbizakodás, makacsság, kérkedékenység, mások megvetése stb. szokott járni.
ÖNIGAZGATÁS, (ön-igazgatás) ősz. fa. Cselekvés, midőn valaki, vagy valamely testület, különösen úgynevezett törvényhatóság, egyház stb. saját
dolgaikat, ügyeiket saját javukra önbelátásuk szerént intézik, mindazáltal az államtörvények korlátai
között s az államhatalom felügyelése mellett. Máskép: önkormányzat.
ÖNIGAZSÁG, (ön-igazság) ősz. fa. Igazság,
melynek okokkal bizonyítása nem kívántatik, pl.
legrövidebb az egyenes út; a háromszögnek három oldala van; amik egy harmadikkal egyezők, egymással is egyezők. (Axióma).
ÖNISMERET, v. —ISMÉKET, (ön-isméret)
ősz. fa. Ismeret, melynél fogva valaki saját, kivált
szellemi, erkölcsi tulajdonságairól helyesen itél,
azokat úgy fogja fel, mint valódilag léteznek. Ás
Snitméret ttOktéget kelléke a* erkSlctitégnek.
•ÖNISTENÍTÉS, v. —ISTENITÉS, (ön-iste
nítés) ősz. fa. Az önhittségnek, vagy önteltségnek
legtnlzóbb foka.
ŐNJOGÚ, v. —JOGÚ, (ön-jogú) ősz. mn. Kinek saját jogai vannak, különösen ki a polgári törvények szerént személyes és vagyoni jogai felől szabadon rendelkezhetik, pl. ki ép testtel és elmével
teljes nagykorúságot ért.
ÖNJOGÚLAG, v. —JOGULAG, (ön-jogúlag)
ÖM. ih. önjogú módon, saját személyét illető jogánál fogva.
ÖNJOGÚSÁG, v. —JOGUSÁG, (ön-jognság)
ősz. fa. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki önjogú.

„Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
Engeszteli önként becses marháival."
„Megfogyatád önkint hatalmod egészét,
Hogy a fele árán megváltsd fele-részét."
Arany J. (Buda halála).
ÖNKÉNTES, (ön-ként-és) mn. és fa. 1) Ki bizonyos vállalatban saját szabad akaratából, nem
erőszakolva vesz részt; különösen: hadi szolgálatot
ilyképen vállaló. Önkéntea vitetek, hadteregek. 2) Szélesb ért szabad (tetszésből eredő. Önkéntes rétwét,
adakotát, lemondat.
ÖNKÉNTESEN, (ön-ként-és-en) ih. Lásd ÖNKÉNT.
ÖNKÉNTT, (ön-ként-i) mn. tt. Gnkénti-t, tb.
—ék. Önmagában, más körülmények és viszonyok
hozzájárulta nélkül történő, természetes. V. ö. ÖNKÉNT.
ÖNKÉNTI8ÉG, (ön-ként-i-ség) fa. tt. önkénti»ég-ét, ham. szr. —e. Oly állapot, midőn valami önmagában, más körülmények és viszonyok hozzájárulta nélkül történik, természetes mód, állapot.
(Spontaneitás).
ÖNKÉNTVALÓ, (Önként-való) ősz. n. Lásd
ŐNKÉNTI.
ÖNKÉNY, (ön-kény) ősz. fa. 1) Általán az
akaratnak azon neme , melynek cselekvési rugóit,
ösztöneit egyedül saját vágyai, saját czéljai teszik,
mely által valaki saját kényét, vagyis kéjét követi; itt
helyesebben volna: önkéj; innen a régieknél: önnön
kéjén; 1. ezt 2) Különösen: cselekvésmód, mely által valaki oly ügyben is saját véleménye, és akarata
szerént rendelkezik, melyhez másoknak is szólási,
beavatkozási joguk volna, vagy melyről a fennálló
törvények, kötések stb. másképen rendelkeznek.
Ztarnotá, bírói önkény. A köletVnös ttertSdétek ellen
elkövetett önkény. (Willkfihr).
ÖNKÉNYES, (őn-kényés) ősz. mn. 1) Önkényből származó, önmeggyőződésből, indalatból, akaratból, nem külső ösztönből, nem erőtetésböl keletkező. Önkényét lemondás. Önkényét adakotát. Ez heI lyesebben: önkéjet, vagy önkéntet. V. ő. ÖNKÉNT;
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ÖNKÉPEZDE. (ön-képezde) ÓM. fa. önkepz*
ÖNKÉNY; ÖNKÉNYT. 2) Mások beleavatkozási
jogait elmellőző. Önkényét uralkodót. Önkényét ren- intését. V. ö. ÖNKÉPZŐ.
delketét a töt ügyekben. (Willkührlich).
ÖNKÉPZÖ, (őn-képz«) ősz. mn. Aki vagy ami
ÖNKÉNYESEN, (ön-kényésen) ősz. ih. l) L. maga magát mások befolyása nélkül képezi, műveli.
helyesebben: ÖNKÉNT. 2) L. ÖNKÉNYÜLEG.
ÖnképtS ifjú. Önképződést előmozdító. ÖnképtS tanuÖNKÉNYKÉDÉS, (Ön-kénykédés) ÖM. fa. Cse- lót, intétet.
ÖNKÉPZÖDÉ8, (ön-képződés) ősz. fa. Állapot,
lekvés, midőn valaki önkénykedik, további: ás önkény által eszközlött mű, vagy cselekedet. V. ö. midőn valaki v. valami maga magát mások befolyáÖNKÉNYKEDIK.
sa nélkül képezi, műveli.
ÖNKI, (ön-ki) 5sz. fa. Némelyek által használt
ÖNKÉNYKEDIK, (ön-kénykédik) öes. k. m.
Onkénykéd-tem, —tél, —étt. Valamely köz ügyben scó a bölcseleti értelemben Tett .subjectum' kifejemások beavatkozási jogait elmellőzve hatalmaskodik, zésére. L. ALANY.
rendelkezik, intézkedik, nem a köz jogot, vagy akaÖNKINT, L ÖNKÉNT.
ratot, hanem saját kényét követi, teljesíti. V. ö. ÖNÖNKDÍZÁS, (ön-kinsás) ősz. fa. Kínzás, meKÉNY.
lyet valaki önmagán követ el. V. ő. KÍNZÁS.
ÖNKÍSÉRLÉS, v. — KISÉKLÉS, (Sn-kisérlés)
ÖNKÁNYLEG, (ön-kényleg) lásd ÖNKÉNYÜLEG.
ősz. fa. Cselekvés, mely által valaki saját erejét,
ÖNKÉNYT, (ön-kényt) ősz. ih. önakaratát, sa- tehetségét, természetét bővebb megismerés végett
ját indulatait, ösztöneit követve, nem mások által bizonyos módok, szerek által vizsgálat alá veszi,
buzdítva, indítva, erötetre. Önkényt beállani katoná- próbára teszi. V. ö. KÍSÉRLÉS.
ÖNKÍSÉRTÉS, v. —KISÉBTÉS, (ön-kísértés)
nak. Hivatalról Önkényt lemondani. Ez helyesebben:
önként; s ,önkényt' szabatosan azt tenné: önkénye- 1. ÖNKISÉRLÉ8; és v. 5. KÍSÉRTÉS.
ÖNKÍVÜLET, (ön-kiTÜlet) ősz. fa. Magán kísen ; azonban az irók nagyobb része öszvezavarja a
kettőt.
vüli állapot, midőn valaki öntudattal nem bú.
ÖNKIVÜLETÉS, (ön-kivületés) ősz. fa. Magán
ÖNKÉNYTELEN, (ön-kénytelen) ősz. mn. l
Amit valaki saját kénye (kéje), akarata, ösztöne, i kívül levő, öntudatlan.
ÖNKORMÁNYZÁS, (ön-kormányzás) lásd ÖNvágya ellen tesz; amit tennie kell, mert külsőleg j
erőtetik, kényszerítik rá. Önkénytelen katondtkoddt, IGAZGATÁS. „A magyar nemzet alkotmányos ínlemondás. Szélesb ért. ami szabad akaratunktól nem ! tézményeinek egyike, az ország köz törvényhatósáfügg, milyenek az állati szükségre vonatkozó állapo- gainak törvényben gyökerezett önkormányzási joga."
tok, pl. isítás, böfögés, szunydikálás stb. Helyeseb- Deák Ferencz. 1861-ben.
ÖNLEG, (ön-leg); ÖNLEGÉ8, (őn-leg-és) L
ben : önkéjtelen volna. Határozóként ám. önkénytelenfil, vagyis önkéjtelenül, önnön kéje, vagy kedve, ÖNNÖNLEG; ÖNNÖNLEGÉS.
akarata ellen.
ÖNLEMONDÁS, (ön-lemondás) ősz. fn. Széles
ÖNKÉNYTELENÜL, (ön-kénytelenül) ősz. ih. ért. lemondás, mely által kinyilatkoztatja valaki,
Saját kénye, vagyis kéje, kedve, akarata ellen; hogy bizonyos előnyt, jogot, birtokot, stb. önként
állati, vagy külső szükség által erőszakolva, nem nélkülözni akar. Szorpsb erkölcsi ért lelki erőből
szabadon. Onkénytelenül valamely bajba keveredni. származó elhatározás, melynél fogva valaki állati váOnkénytelenül elkövetni, tenni valamit. V. ö. ÖN- gyait, ösztöneit mintegy megtagadja, megzabolázza,
s némely élvezetektől önként megtartoztatja magát
KÉNYTELEN.
ÖNMAGA, (ön-maga) ősz. névmásos mn. EgyeÖNKÉNYTES, helyesebben 1. ÖNKÉNTES.'
ÖNKÉNYTI; ÖNKÉNYTISÉG, helyesebben 1. dül ő, nem más; vagy, nem mással egyesülve. MiÖNKÉNT!; ÖNKÉNTISÉG.
utón mind elmentek volt, Önmaga maradt. Önmaga
ÖNKÉNYÜ, v. —KÉNYÜ, (ön-kényfi) ősz. mn. többekkel nembe mert ttáüani. Önmagára haramiát a
1) Szabad akaratból cselekvő, vagy eredő. Önkényü négyen. Néha csak egyszerűen jelenti a harmadik
munkátok, vállalkozók. Önkényü adakozás, tegedelem, személyt, másokra vonatkozás nélkül Önmagától tuHelyesebben: Snkéjü, v. iínkéntet. 2) Ki mások beavat- dom, ám. ő tőle. Önmagának mondom meg, ám. neki
kozási jogát elmellőzve bizonyos közérdekű ügyben Viszonyban vannak vele az első személyre vonatkosaját véleményét, hajlamát, akaratát követi, vagy zó enmagam, minmagunk, a második személyü te- v.
ami Uy forrásból eredt Önkényü uralkodó. Önkényü, lenmagod, ti- v. tinmagatok, és többes harmadik sze
intétkedétek- (Willkührlich).
mély, ön- v. önnönmaguk.
ÖNMEGTAGADÁS, (ön-meg-tagadás) ősz. fa.
ÖNKÉNYÜLEG, v. -KÉNYÜLEG, (ön-kényüleg) ősz. ih. 1) Helyesebben 1. ÖNKÉNT. 2) Erkölcsi ért az akarat működése, midőn valaki saMások beavatkozási jogát mellőzve. Y. ö. ÖNKÉ- ját hajlamait, ingereit, vágyait elnyomja, saját javát,
NYES.
előnyeit elmellőzi vagy csupán maga jó szántából,
ÖNKÉNYŰSÉG, v. KÉNYÜSÉG, (ön-kényü- vagy mivel az erkölcsi, vallási kötelességek paranség) ősz. fa. Tulajdonság, vagy cselekvési állapot, csolják. Ki utánam akar jönni, tagadja meg Önmagét,
midőn valaki Önkényt gyakorol.
fogja keretijét, éikOvetie* engem. (Idveritőnk szavai).

ÖNMEGTAOADÓ - ÖNNÖN

ÖNNÖN-ÖNT

ÖNMEGTAGADÓ, (ön-meg-tagadó) ősz. mn.
Aki saját hajlamait, ingereit, vagyait elnyomja. V.
8. ÖNMEGTAGADÁS,
ÖNMEGTARTÓZTATÁS, (ön-meg-tartóztatás)
ősz. fű. Az önmegtagadásnak egyik neme, mely szerént
valaki bizonyos vagyak, ingerek kielégítésétől magát visszatartja. V. ö. ÖNMEGTAGADAS.
ÖNMÉRSÉKLÉS, v. —MÉRSÉKLET, (ön-mérséklés, r. ménéklet) ös«. fii. Cselekvés, mindőn valaki saját vágyait, indulatját kellő korlátok közé szorítja, önuralkodás.
ÖNMI, (ön-mi) ősz. fh. Valami önmagában;
némelyek által használt szó a bölcseleti értelemben
vett ,objectum' (tárgy) kifejezésére ; ellentétben ac
,önki' (= snbjectom, alany) szóval.
ÖNMILEG, (ön-mileg) ősz. ih. 1) Önmagában.
2) L. TÁBGYILAG.
ÖNMOZGONY, (Ön-mozgony) ősz. fn. Általán
gépmfi, melynek szerkezete olyan, hogy megindítva
nem külső hatásnál, hanem saját bel erejénél fogva
mozog, pl. az óramű. Némelyek szerént ám. autómat,
élettelen test, mely látszatos ok nélkül mozog, milyen
pl. a Kempelen-féle beszélő autómat.
ŐNMÜVELÖ, (ön-müvelő); ÖNMŰVELŐDÉS,
(ön-mfivelődés) I. ÖNKÉPZŐ; ÖNKÉPZÖDÉ8.
ÖNN, nyomatékosabb kiejtése az ön szónak.
V. ö. ÖNNÖN.
ÖNNEN, tájdivatosan ám. önnön; 1. ezt
ÖNNEVELÉS, (ön-nevelés) ősz. fn. Magamagának saját erejéből művelése.
ÖNNÖN, (1), személynévmás, mely az egyszerű
harmadik személyre vonatkozó, illetőleg visszaható
dn-nek nagyobb hatású kettőztetése; mint az első
személyé : ennen, a másodiké: tennen, mind a háromban a közép n hangzatosságból csúszott be, s tisztán : énen, fenén, önön. „Egy pillanatban önön élőttö
(coram se) megmarattatának. * (Bécsi cod. Dániel.
XIV.). „Egy szántó embernek sok fiai valának, mind
iffiak; melyek önnen közettek (önnön magok, vagy
őmaguk között, egymás között) visszavonok valának. " Pesti Gábor LJ. meséje. (Toldy Ferencz
kiadása). „Önnen benne" Katalin verses legendájában ám. önmagában. Hozzájárulhat a ,maga'
szó is (mint az én, ttn, min stb. szókhoz is: énmagam, lenmagad, minmagunk stb.). „Megtaníttatván az elfolyt időnek viszontagságai és a már
hamvaiban nyugvó U-dik József császár csaknem tíz esztendőbeli önnönmaga tetszése szerént volt
hatalmas országlásának példája által, mely félelmes
légyen eleinknek bölcs ősi rendeléseitől elállani."
Gr. Battyáni József esztergomi érsek 1790-ben.
„Ilyen választóin (azaz: választ) irth minekünk,
hogy sem ír, sem izén, hanem önnönmaga választoth
ir királynak.'' Levél 1553-ból. (Szalay Ág. 400
m. l.). V. ö. ö, névmás. A több birtokot jelentő személyraggal : Simonéi, v. önnöni ám. övéi, magáéi.
„Az föld is, akiket ő maga teremt és szül, azoknak
anyja; az, kiket kegyig te palántálsz, mustohája,

azért az önnenit inkább neveli.* Pesti Gábor meséiben „Aesopnsnak élete."
ÖNNÖN, (2), fn. tt. önnSn-t, tb. —Ok. Némelyek által használt szó a bölcseleti értelemben vett
.subjectum' kifejezésére. L. ALANY, 2).
ÖNNÖNKEJÉN, a régieknél ám. a mai .önként'
helyett.
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„És azután önnön kéhjén meghala,
És harmad nap feltámada."
Katalin verses legendája.
(Toldy F. kiadása 113. 1.).
ÖNNÖNLEG, (ön-n-ön-leg) ih. Önmagára viszonyítva, alanyilag.
ÖNNÖNLEGÉS, (ön-n-ön-leg-és) mn. tt. OnnOnlegét-t, v. — ét, tb. — ék, L. ALANYI.
ÖNÖS, (ön-ös) mn. tt SnSt-t, v. —ét, tb. —ék.
Ám. önző. „Valóban nagy szerepet csak egészen
erényes, vagy egészen önös ember gyakorolhat a
világon — az egyik oly ritka, mint a másik." B.
Eötvös J. (Gondolatok. 239. L).
ÖNÖSSÉG, (ön-ös-ség) fn. tt önöttég-éi, harm.
szr. —e. L. ÖNSÉG.
ÖNÖZ: ÖNÖZÉS, l. ÖNZ; ÖNZÉS.
ÖNPRÓBÁLÁS, (ön-próbálás) 1. ÖNKISÉBLÉS.
ÖNSÉG, (ön-ség) fn. tt On»ég-ét, harm. szr.
—e. Tulajdonsága oly embernek, ki önző. V. ö.
ÖNZŐ.
ÖNSZÁNTÁBÓL, (ön-szántából) ősz. ih. Saját
akaratából, elhatározásából.
ÖNSZERETET, (ön-szeretet) ősz. fn. Szeretet,
melylyel valaki önmaga iránt viseltetik, midőn saját
előmenetelében, tökélyeiben kedvét leli, azokat előmozdítani iparkodik. Ily értelemben az önszeretetet
gyakorolni szabad, sőt kötelesség, t i. bizonyos határok között, s mások jogainak sérelme nélkül. Ellenkező esetben untét a neve. L. ÖNZÉS.
ÖNT, (öm-t) áth. m. Ont-SU, pár. —t, fatn. —ni,
v. —em. 1) Szoros ért híg testet bizonyos tartalékból, öbölből, mederből stb. ki, vagy valahová folyat.
A bort pohár mellé Önteni. A motlékot utczára, csatornába Önteni. A jó forral folyton Önti a vitet. A hítból
Alizott vitet váluba önteni.
„Serleg telijéből most oltárra 8nte,
Lendítve kicsinyég, társára köszönte."
Arany. (Buda halála).
Vérre vonatkozólag, inkább a vastag hangú ont divatozik. V. ö. ONT. Igekötőkkel: beSnteni a megmaradt asztali bort a kancsóba; elönleni a levest; felönteni a félig üres pohárba; /dönteni egy ital bort;
kiönteni a mosdóvizet; körUlönteni a fa tövét; leönteni
a ruhát zsírral; megönteni húsvéthétfőn a leányokat;
önveönteni a különféle borokat; vitstaonteni a kútból húzott vizet. 2) A híg testnek folyatása által
valamit eszközöl. Ürgét Önteni, tikjából víz által
75
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kiszorítani. Különösen : holmi elolvasztott testekből
bizonyos minták által alakít valamit. Folyó érezbSl
álgyukat, harangokat önteni. Ólomból gyürilt Vnteni.
Bettiket, gyertyát önteni. 3) Szélesb, és nem oly szabatos ért. himlő részekből álló testet kitölt, kidöat
Felüntejti a búzát a.garatra; honnan átv.-ért. és népies tréfanyelven: fcliJnteni a garatra ám. sokat inni.
A személet a kőtárból kiönteni. 4) Átv. mérgét, haragját, fájdalmát, bottuját kiönteni, ám. szóval vagy tettet kimutatni, amit valaki szivében forral.
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ÖNTETSZELGŐ, (ön-tetszelgő) 1. ÖNTETSZŐ.

ÖNTETSZELGÖSÉG, (ön-tetaelg&ég) L ÖNTET8ZŐ8ÉG.
ÖNTETSZÉ8, (ön-teteséi) CM. fia. Tétatéa, nw
lyet valaki saját akár vatódi, akár képeeK jeleoégn
iránt érez.
ÖNTETSZŐ, /dn-tetsző) ösa. ma. Ki önmagának tetszik, kivált tál becsülve magit. ÖnteUtó kevély, htít ember.
ÖNTETSZŐLEG, (ön-tetszőleg) ÖM. ih. Ön„Beleöntöm keservemet
magának
tetszve, saját valódi, vagy képzelt előnyeiHegedűmnek bárjába."
vel megelégedve. ÖntetnöUg fitogatni magát.
Kisfaludy S.
ÖNTETSZÖSÉG, (ön-tetszőség) ősz. fa. Tulajdonság, melynél fogva valaki önmagának tetszik.
A regieknél: ott, honnan ötvös (azaz : öttvös) is.
Ezeu igének elvont gyöke Sm, melyből egyfelől
ÖNTŐ, (öm-t-ő) mn. tt. öntö-t. Általán, aki vaa cselekvéöt jelentő t képzővel az átható ömt, más- lamit önt. Rendesen a viszonynéVvel östvetett sBÓt
felől l képzővel az önható öml ömöl, s ebből a közép alkot, s főnévül hasanáltatik, pl. Aoronjöntó, álgyuömlik származik. Ily képzési és értelmi viszony van öntS, rétf«tö. Mondják dolgokról is, melyek által,
a bomt bomlik, romt romlik, hámt hámlik, ttámt Mám- vagy melyekben valamit önteni szokás, pl. öntBmetlik, himt himlik között; a legrokonabb hangú dSmt tvrttg, SutímiUiely.
igének basonlatilag megfelelő dSmKk nincs szokásÖNTÖDE, (Sm-t-ő-de) &. tt. VntMé-t. Mibely,
ban, hanem az önható dől, melynek ismét a dojt gyár, hol érczből, vagy eresekből valamely euközt,
(dö-it) felel meg, miből önként következik, hogy köz pl. harangot, gápet stb. öntenek.
gyökük az elvont dS, mint a fttt M, fltt fM, hűt hűl,
ÖNTÖGET, (őm-t-ög-et) gyak. átfa, m. öntöyetnyújt nyúl stb. igéké : tű, flt, hU, nyv.
tem, —tél, —itt, pár. OnWget*. Gyakran, vagy folyÖNTAGADÁ8, (ön-tagadás*) 1. ÖNMEGTA- tonosan önt. A poharakba bort öntögetni. Öuvetéve
beöntöget, felöntögtt, küMögtt. tltíntögel, megOntOget
GADÁS.
,
ÖNTELÉK, (öm-t-el-ék) fn. tt öntelék-et, harm. vitmOMOget. V. ö. ÖNT.
ÖNTÖGETÉS,
(öra-t-ög-et-é«)
fh.
tt.
tintögetírt,
szr. —e. Amit bizonyos czélból valahová, valamibe
öntenek, pl. bor, melylyel a hordót teleöntik; a ga- tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit gyakran, vagy folytonosan öntenek. Gyertyái**ratra öntött búza, stb.
ÖNTELT, (ön-telt) ősz. mn. Aki magáról töb- Wgttét. V. ö. ÖNT.
ÖNTŐHUTA, (öntő-huta) ősz. fn. Huta, melybet tart, mint illik; aki nagyobbat vagy többet képben
érczekből
különféle szereket, edényeket stb. öntezel maga tehetségeiről a valóságnál.
nek. Máskép: öntükoh.
ÖNTELTSÉG, (ön-teltség) ősz. fn. TulajdonŐNTŐKOH, 1. ÖNTŐHUTA.
ság, midőn valaki öntelt.
ÖNTÖLYUK, (öntő-lyuk) ösc. fa. Egy vagy
ÖNTÉS, (öm-t-és) fia. tt. öntét-í, tb. — ék, több lyuk az öntőmintán, mely az elolvasztott ereset
harm. szr. —e. 1) Cselekvés, mely által valamely a minták* vezeti.
hig testet folyatnak. Öszvetéve : beöntét, f eluntét, kiÖNTŐMESTERSÉG, (öntő-mesterség) öw. fit.
öntés, meguntét, vitttaöntét. 2) Mesterséges cselekvés, Mesterség, melynek föglalkodása eresekből különféle
mely bizonyos hig testből mintában képez valamit. szereket, eszközöket, edényeket stb. önteni. V. ö.
Ágyúöntés, harangöntés, gyertyaöntét. Ért honid, mint ÖNT.
hajdú a harangöntéthez. (Km.). 3) Rendes medréből
ÖNTÖMINTA, (öntő-minta) ősz. fa. TSbb «razki ömlött árvíz. Át öntetekben tapogatókkal haldttni. miveeeknél finom agyagból kéantett minta, mely álAz öntetek elborították át utakat.
tal az olvasztott ércsMl külónfae szereket Icépezaek.
ÖNTÉS, (2), puszta Sopron m.; helyr. Öntet- Szélesb éri akáraily, hasonló ezélra szolgáló minta,
re, —én, —röl.
pl. a gyertyaöntőknél.
ÖNTET, (1), (öm-t-et) fii. tt. öntet-it, hamu
ÖNTŐMÜHELY, (ontő-műbely) ősz. fn. Műszr. —e. Amit öntöttek, ami öntés által keletkezett. ' hely, melyben erőiekből különféle szereket, pl. 41Egy öntet érez. Egy kanábtyi ólomöntet. Egy öntetU ' gyukat, harangokat, edényeket öntenek, öntdde.
mU. V. ö. ÖNT.
!
ÖNTÖRÚD, (öntő-tűd) ősz. fa. Apén«ver* müÖNTET, (2), (öui-t-et) miv. m. ünttt-tem, —tél, , helyekben kifúrt vas rűd, melyben az olvasztott
— élt, pár. Öntett. Eszközli, rendeli stb hogy valaki ezüstöt rndakká képezik. (Stabeingnse).
valamit öntsön.
ÖNTÖTT, (öm-t-ött) mn. tt. oittött-et. Amit
ÖNTETSZELGÉS, (öa-tetszelgés) 1. ÖNTET- - elolvasztott szilárd anyagból készítettek. Öntött var,
SZÉ8.
öntött ólomból eriutít nerek. Öntittt gyertya.

ÖNTÖZ-ÖNTUDAT

ÖNTUDATLAN—ÖNVISELET

ÖNTÖZ, (öm-t-öz) gyak. átb. m. Sníöt-tem,
—tél, —m, pár. — t. Hig testtel azért őntöget valamit, hogy nedvessé legyen, hogy megázsék. Utctákat
öntüzni. Virágokat, kerti véleményeket Sntötni. Húsvéthétfőn ét kedden a fiataltág egymást Sntiftm stokta.
TOMet Sntötni, hogy elalugyék. A* e»S, a* árvíz megSníOriame*Sket. Arctát kSnyOk VntVtik. Agyát kVnyUk-

potáról bir. Nemes öntudat, vétkes Öntudat. A méltatlan rágalom ellen legerSsb paizs a tistta öntudat.
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ÖNTUDATLAN, (ön-tudatlan) ősz. mn. Öntudat nélkül levő. Öntudatlan kisded, lázbetey. Határozóként ám. öntudatlanul, öntudat nélkül. V. ő. ÖNTUDAT.
ÖNTUDATLANSÁG, (ön-tudatlanság) ősz. fn.
Lelki állapot, midőn valakinek öntudata nincsen. V.
ÖNTÖZÉS, (öm-t-Öz-és) ft>. tt. Sntötés-t, tb. ö. ÖNTUDAT.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynél fogva vaÖNTUDATLANUL, (ön-tudatlanul) ősz. ihlamit többszöri öntés által megnedvesítenek, megáz- Öntudatlan állapotban; magán kivfil; ösztönileg. Vtatnak. V. ö. ÖNTÖZ.
ö. ÖNTUDATLAN.
ÖNTÖZGET, (öm-t-Ö2-g-et) gyak. áth. m. öníötÖNTUDATOS, (ön-tudatos) ősz. mn. Kinek
get-tem, — tél, — itt, pár. UntSzgess. Gyakran, folyto- öntudata van; öntudattal járó, öntudatból eredő. V.
nosan, vagy kicsinyezve öntöz. A virágokat esténként ö. ÖNTUDAT.
SnitSfgetni. V. ö. ÖNTÖZ.
ÖNTUDATOSAN, (ön-tudatosan) ősz. ih. ÖntuÖNTÖZGETÉS, (öm-t-öz-g-et-és) fn. tt. Vntte- dattal, öntudatból, oly állapotban, midőn érzi, tudja,
getét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn hogy létezik, hogy működik, s miként, mi okból műöntözgetnnk valamit.
ködik.
ÖNTÖZKÖDÉS, (öra-t-öz-k-öd-és) fn. tt. önttoÖNTUDATOSSÁG, (ön-tudatosság) ősz. fa.
kSdés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvéstel vegyes Állapot vagy tulajdonság, midőn valaki öntudatszenvedő állapot, midőn ketten, vagy többen öntőnk tal bir.
egymást Huwétünnepi Ontötködétek.
ÖNTÚLBECSÜLÉS, (ön-túl-becsü lés) ősz. fn.
ÖNTÖZKÖDIK, (öm-t-öz-k-öd-ik) k. m. Sntto- L. ÖNHTTÉGETÉS.
ÖNTVÉNY, (öm-t-vény) fa. tt öntoény-t, tb.
kSd-tem, — tél, —Stt. Ketten, vagy többen viszonyosán öntözik egymást. Húsvéthétfőn és kedden a legé- — ék, harm. szr. —e. Mű, mely öntés által keletkezett, pl. álgyu, harang.
nyek és leányok Önt8*ködni uoktak.
ÖNÚfi, (ön-úr) ősz. fa. Korlátlan hatalmú,
ÖNTÖZŐ, (öm-t-öz-ő) mn. U. SntSsS-t, tb. — k1) Aki öntöz. Önfótö napszámosok a kérteiteknél. Vi- egyedül uralkodó fejedelem. (Autocrator).
rágait OntStS leány. 2) Amivel Öntöznek, mely érteÖNÜRALKODÁ8, (ön-uralkodás) őss. fn. l)
lemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot ÖntSzö- Mások beavatkozási joga nélkül korlátlan hatalomedény, SntStölapát, öntözőkanna. Használtatik egysze- mal ttiött uralkodás. 2) Uralkodás önmagán, saját
rűen is főnév gyanánt. Bádogbál készített SntStó'. 3) indulatain éa szenvedélyein.
Minthogy hazánkban, kivévén túl a Danán, húsvétÖNURALKODÓ, (ön-uralkodó) ősz. fa. Lásd
hétfőn és kedden a fiatalság öntözködni szokott, ÖNÚR.
innnen öntöfö hétfb' ám. húsvéthétfő, midőn a legéÖNURALOM, (ön-uralom) lásd ÖNURALnyek a leányokat, Vntötd kedd, ám. husvétkedd, mi- KODÁS.
dőn a leányok öntözik a legényeket.
ÖNURASÁG, (ön-uraság) ősz. fn. Korlátlan
ÖNTÖZŐKANNA, (öntöző-kanna) ősz. fh. hatalom, melyet valamely fejedelem bizonyos ország,
Kanna, rendesen bádogból, melylyel a kertészek ön- illetőleg nép fölött mások beavatkozási joga nélkül
tözni szoktak.
gyakorol.
ÖNTÖZŐLAPÁT, (Öntöző-lapát) ősz. fn. KertéÖNVÁD, (ön-vád) ősz. fa. Vád, midőn valaki
szek lapátja, melylyel a barázdákba eresztett vizet '. saját lelkiismerete előtt bevallja, hogy roszat, vagy
a kerti véleményekre locsolják.
! bűnt követett el.
ÖNTÖZŐPAMACS , (öutöző-pamacs) ősz. fa.
ÖNVAKÍTÁS, —VAKITÁS, (ön-vakítás) 1.
Vízbe mártott pamacs, melylyel különféle czélból ÖNCSALÁS.
bizonyos testeket befecskendeznek , pl. a molnárok
ÖNVÉDELEM, (ön-védelem) ősz. fa. Védelem,
karapolója, melylyel a gabonát megnedvesítik, a ko- mely által valaki saját személye és jogai ellen tett
vácsok pamacsa stb.
megtámadásokat elhárítani törekszik.
ÖNTUDAT, (ön-tudat) Ősz. fn. Az elmének kiÖNVÉDELMI, (ön-védelmi) ősz. mn. Önvédelfejlett, ép, rendes, éber állapota, midőn érzi, tudja, met illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Önvédelmi
hogy létezik, vagy működik, midőn magát más tár- jog, kötelesség.
gyaktól megkülönböztetni, vagy működésének okát ;
ÖNVÉDELMILEG, ÖNVÉDÖLEG, (ön-védeladni képes. A csecsemőnek, a forró lázban levőnek, i mileg, v. — védőleg) ősz. ih. Önmagát védelmező
a bolondnak, az ájultnak, az alvónak nincs öntudata, j állapotban.
A kiképzett művész öntudattal szerkeszti müveit. Szó- '
ÖNVISELET, (ön-viselet) ősz. fn. Erkölcsi ért.
rosb ért. önérzet, melyet valaki saját erkölcsi álla- ! szabad cselekvények öszvege, melyek valakinek
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—ŐR, 1) névképző, pl. göd-ör, vöd-ör, ctöm-9r,
gönd-ör szókban, hangrendi változattal: ár, őr, ér,
őr, mint: av-ar, tav-ar, sik-er, emb-ér, bok-or, stb.
2>igekópzö, plgyöt-ör,pöd-ör, változattal ár, ér, ér,
őr : tak-ar, etav-ar, kev-er, péd-ér, Icot-or. L. —R,
mint képző.
ŐR, gyök, mely különböző értelmű szócsaládok
alapját teszi. 1) Oly szók gyöke, melyekben alapértelem világosan a kerekség, forgás, vagy melyeknek tulajdonságai közé a forgás, kerekség, keringés,
is tartozik, pl. orv, örvény, orvot, őrt, örök ; menyojtva ÓV, Sröl, Sringel, örjül, Srjöng, előtéttol dSre; valószínűleg ide tartozik ás Ördög, v. ördöng, is. Vastag hangon őr forgást jelent az őr tó, kerek gömbölyűt, a bortó, korsó stb. szókban. 2) Az öreg származékban különösen távolságra vonatkozva, tulajdonkép ám. magas, nagy, kivált a régi emlékekben,
s viszonyban áll azon szókkal, melyekben ás őr,
vagy ár nagyot, magasat jelent, mint orj, orom, óriás,
hóri, gór, górt, stb. V. ö. ŐR, gyök. 3) Ás örtó,
örvend, öröm valószínűleg hangutánzók. V. ö. ÖRÜL.
ÖRDÖG, fh. tt ördög-öt, harm. szr. —e. Keresztény hittani értelemben, gonosz szellem, ellentéte
a jó lelkeknek, vagy angyaloknak, mely ás embereket roszra csábítani s erkölcsileg megrontani, megvesztegetni, kárhozatra vezetni törekszik; bibliai nyelven : sátán, s különféle kTépes kifejezéssel: csábtíó,
régi kígyó, bukott angyal, kísértő lélek stb. a neve, és
mely nagy számú, s melynek tulajdonképi lakhelye pokolban van. Mint hitregei lényről a nyelvekben általán, és így a magyarban is igen sok jellemző elnevezések és mondatok divatoznak, melyek részint ntálatos
alakjára, részint gonosz természetére, erkölcstelenséget okozó akaratára, cselekvéseire, részint tartózkodási helyeire stb. vonatkoznak. Fekete, lólábu, keetkeldbu, kalánfulü, tánta ördög. Az ördögöt l v. a* Ördögbe ! csodálkozás valami rósz sikerültén. Megttállotta a* ördög, v. ördög bujt bele, v. ördög van v«U.
Ördöge van. Ördöggel határát, béliéit. Ördögnek való.
Ördög a lelke. Éten ember valódi ördög. Vidd ördög,
tárttá pokol. Közmondások: Fél tőle, mint ördög a
ssentelt vittöl, vagy tömjéntől; vagy: kerüli, mint Ördög a tömjént, v. nentelt vitet. Olyan át ördög, tokot
igér,keveset ad. Ördög i» ügy ölte meg fiát, enni adott,
inni nem. Ördög ebéd, farkat vactora (ahol megenni
való nincs). Sok ördög sem ér egy angyalt. Ha ÖrdögÖNZETLEN, (ön-z-et-len) 1. ÖNZÉSTELEN.gel lakói, Ördöggé kell lenned. Ördögben it Ugrostabb
ÖNZETLENSÉG, (ön-z-et-len-ség) 1. ÖNZÉS- a sánta. Kifog a tánta ördögön it. Ctapd pofon a*
ördögöt, mondj igatat. Ördöggel álmodik (ki éhen fekTELENSÉG.
ÖNZETLENÜL, (ön-z-et-len-ül) 1. ÖNZÉS- szik le). Nem olyan át ördög, amint festik (nem oly
rettenetes ás ördög, amint írják). Ördögnek maradt
TELENÜL.
ÖNZŐ, (ön-z-ő) mn. tt. 9n*S-t. Saját hasznát, át út, mikor mind a két saemköztjövő kitér az útból
kényét, örömét stb. tulzólag, és mások hátratevésé- s ez üresen marad. (Erdélyi János). E* úttal a* Ördögnek tartottunk, ha valaki eltéved, és vissza kellvel kereső.
' vén térnie, hiába járt. (Erdélyi J.). Ördög bujt bele.
„Szívtelen a világ, önző minden ember,
! Angyal a ttava, ördög a trive. Best, mint Ördög ajóra.
Ki ás ember becsét forintonkint méri."
Irigy, mint át ördög. Kerüli, mint ördög a kápolnát.
Pompéry.
, A* ördögnek it kell néha gyertyát gyújtani stb. Elvitte

erkölcsi becsét meghatározzák. Erényét, tterény, férfiat, erkölcstelen, pajkot önvitelet. Különösen ásón
mód, melyet valaki a társadalmi, társalgási viszonyokban követ, gyakorol. Uriat, finom, gyöngéd,
páriát, durva, nyert önviselet. Kedvet, udvariat, ttere •
tetreméltó tfnvitelet. Máskép: magaviselet.
ÖNZ, (ön-i, vagy ön-öz) önh. m. önt-ött, pár.
On«w, htn. —étit. Tetteinek indokául ás czéljául saját javát, kényét, gyönyörét használja, midőn másokért is kellene valamit tennie; vagy, mások javának
ürügye alatt a magáét keresi, eszközli; inkább magához húz, mint, jog, vagy illem szerént, másokhoz.
ÖNZÉS, (ön-z-és) fn.tt ön*ét-t,Ü>. —ék, harm.
szr. —e. Önhasznát kereső cselekvés; kivált rósz
értelemben, mely mások jogainak csorbításával,
vagy mások iránt tartozó illem elmellőzésével történik ; az önszeretetnek azon túlságos működése, mely
egyedül csak saját javát, kényét, gyönyörét, kényelmét stb. tűzi ki tetteinek czéljául. Van nemesebb
önszeretet is, melyről mondja b. Eötvös J. „Azon
nagy s állandó befolyásnak, melyet a keresztyénség
ás emberek erkölcsi kifejlődésére gyakorolt, egyik
fő okát abban találhatni, mert természetünk egyik
főbb s legáltalánosabb tulajdonát: az önzést, tekintetbe részi. Önszeretetfink az, mit parancsában, hogy
felebarátunkat, mint minmagunkat szeressük — saját s más emberek közötti viszonyaink mérlegéül felállít. Önszeretetfink az, mire még akkor is hivatkozik, midőn az önmegtagadást éltünk főfeladataként
tünteti fel, de saját tökéletesbülésünk s boldogságunk
érdekében, hogy ekként azon önzés ellenében, mely
az embereket ás anyaghoz köti, s köstök csak súrlódásokat idéz elé, egy más, nemesebb önzés támadjon
szivünkben, mely magasabb hajlamaink, vágyaink
kielégítése után fárad, s mely által senkivel ellentétbe nem jövünk." (Gondolatok. 25. 1.).
ÖNZÉSTELEN, (ön-z-és-te-len) mn. tt. öntéttelen-t, Üt. —ék. Akiben önzés nincsen, ami önzés
nélkül történik. Öntéitelen jótevő, barát. Öntéstelen
tett. Határozóként ám. Önzéstelenül, önzés nélkül.
ÖNZÉSTELENSÉG, (ön-z-és-te-len-ség) fh. tt.
öntéttelentég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonság, midőn
valaki önzéstelen.
ÖNZÉSTELENÜL, (ön-z-és-te-len-ül) ih. Önzésnélkül, saját hasznát vagy előnyét félretéve, mellőzve.
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ÖRDÖGIDÉZŐ, (ördög-idéző) ősz. mn. és fn.
a* ördög. Meghvtta magát, mint Ördög <u odúban.
Ördög kápolnája, ám. kocsma stb. ördög edénye, Ki bizonyos babonaszerü szertartások által ai ördögöt felhívja, kényszeríti, hogy jelenjen meg.
így szidják a hamis, csintalan gyermeket
A régi halotti beszédben: n közbetéttel: «wÖRDÖGILEG, (ördög-i-leg) ih. ördögi módon,
dwtg =— ördöng, melyből a ma is divatos ördöngöt ördögi mesterséggel.
származott Hangokban rokon az örjöng szóval, s
ÖRDÖG-KERESZTÚR, erdélyi falu Doboka
talán ebből alakalt át Csagataj nyelven Vámbóry m.; helyr. —Keretttúr-ra, —ön, —ról.
szerént örttíng ám. elrejtett, vagy rejtekezett.
ÖRDÖGKERINGŐ, (ördög-keringő) ősz. fn. L.
ÖRDÖGBAJ, (ördög-baj) ősz. fn. Népies nyel- ÖRDÖGBORDA.
ven ám. képzelt baj, semmi baj, kntyabaj. Tetteti
ÖRDÖGKÚT, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
magát, hogy beteg, pedig OrdOgbaja, vagy ördögbaja —kút-ra, —ön, —ról.
tinct.
ÖRDÖGLAKÁS, puszta Somogy m.; helyr.
ÖRDÖGBOCSKOR, (ördög-bocskor) lásd ÖR- —lakát-ra, —ön, —ról.
DÖGBORDA.
ÖRDÖGLÓ, (ördög-ló) ősz. fn. 1) L. ÖRDÖGÖRDÖGBORDA, (ördög-borda) ősz. fa. Az SZEKÉR. 2) Hossza lába, karcsú dereka, vékony,
iringók neme alá tartozó növényfaj; szara ágasbo- átlátszó röpfi rovarfaj, mely sebes csapongással röpgas; gyökérlevelei nyelesek, a többiek nyeletlenek, köd ide s tova. Máskép: aeta, szitakötő, kígyólepke.
mind szárnyasán szabdaltak; sallangjai szétberzedtek, 3) Átv. ért. lótifuti, szeleverdi ember.
kemények, tövishegytik. Megszáradva, és tövéről felÖRDÖGLOMBA, (ördög-lomba) ősz. fn. Lásd
szakadva a széltfii ide-oda kergetve hengereg, bon- ÖRDÖGSZEKÉR, 2).
nan máskép szintén köznéven: ördögtzekér, v. ördögÖRDÖGLÜK, puszta Somogy m.; helyr. -lukboakor, v. ördögoldal, v. ördögrokolya, v. ördögke- ba, —bán, —bál.
ringd, v. mactka-, v. ttátfejü, v. fejér, v. meséi, v. bőÖRDÖGMALOM, paszta Tolna m.; helyr.
tnorkánytövit, v. alkotott szamár ; növénytani néven: —malom-ba, —bán, —ból.
netei iringó. (Eryngium campestre).
ÖRDÖGOLDAL, (ördög-oldal) lásd ÖRDÖGÖRDÖGPAJ, v. — PAJZAT, (ördög-faj, vagy
BORDA.
—fajzat) ősz. fn. ördög fia, származéka, ivadéka.
ÖBDÖGÖS; ÖRDÖGÖSSÉG, 1. ÖRDÖNGÖ8
Átv. ért. ördöghöz hasonló, ördögileg gonosz ember,
ÖRDÖNGÖSSÉG.
ördög edénye.
ÖRDÖGÖSKÖDIK, (ördög-ős-köd-ik) k. m. ÖrÖRDÖGFALVA, puszta Heves m.; helyr.
dögötkod-tem, --tél, —ott. ördögi gonoszságot gya—falvaira, —*, —ról.
korol; kivált a gyermekekről ám. csintalankodik,
ÖRDÖGFI, (ördög-fi) ősz. fn. A népmesebeli örpajkoskod ik.
dögnek szülöttje, magzatja, milyenek az Árgiras históÖRDÖGROKOLYA, (ördög-rokolya) lásd ÖRriájában az apjok bocskorán és ostorán veszekedő örDÖGBORDA.
dögfiak. Átv. ért ördögi gonosz tulajdonsága ember.
ÖRDÖGSÉG, (ördög-ség) fn. tt ördogtég-ét,
ÖRDÖGHALÓ, (ördög-háló) ö.z. fn. Különös
harm.
szr. —e. ördögi dolog, mesterség, gonoszság.
hálófaj. Átv. ért cselvetés, cselszövény, leshányás,
Szelídebb kos értelemben: nehézséggel járó, kedvetmely által a gonosz szellem bűnbe keveri, roszra
len dolog. A* át ordögtég, hogy . . . Nem ördögiig,
csábítja az embert.
ÖRDÖGHARAPTAFÜ, (őrdög-harapta-ffi) ősz. hogy meg ne Ithetsen tenni.
ÖRDÖGSZAR, (ördög-szar) ősz. fn. 1. BŰZfn. Növényfaj a sikkantydk neméből; virágai egyenÁSZÁT.
lők; szára felálló, fölül ágas; ágai egy viráguk;
ÖRDÖGSZEKÉR, (ördög-szekér) ősz. fa. 1)
gyökérlevelei tojáskerekek, épek; szárlevelei láncsásak, többnyire fogasak; virága gömbölyű, kék, 1. ÖRDÖGBORDA. 2) Néhutt úgy neveztetik a balvagy fehér; másképen szintén köz nyelven : elhara- lagó sóvár (salsola tragua) is, másképen szintén közpott gyökerű fö; növénytani néven : ctonkagyökerU népi nyelven: borongó kóró, v. csak ballagó, ballá. 3)
Veszedelmes játék neme, melyet már csak néhutt
rikkantyd. (Scabiosa succisa).
gyakorolnak a falusi snhanczok, mely egy levert
ÖRDÖG-HENYE, fal.. Szála m.; helyr. —Heczölőp fölött keringő rúdból áü, s ha sebesen hajtnyé-re, —n, —röl.
ják, a rajta ülőt elszédíti, és legény legyen, hogy
ÖRDÖGI, (ördög-i) mn. tt SrdSgi-t, tb. — ék. le ne röpítse; máskép: ördögló, ördög lova, ördög
Ördög tulajdonságával felruházott, ördög gonoszsá- lomba.
gához hasonló; ördögtől származó. Ördögi kevélység,
ÖRDÖGTEJ, (ördög-tej) ősz. fn. A fQtejek
matertég, gonoszt ág. Ördögi fajtat.
neméhez tartozó növényfaj, máskép szintén köz nyelÖRDÖGIDÉZÉS, (ördög-idézés) ősz. fn. Babo- ven: kit tárfü; növénytani néven: kistár-fütej.
naszerü cselekvés, mely által ait akarja, vagy véli (Euphorbia esula, Pápai Páriz szerént: esula major).
eszközölni valaki, hogy az ördög bizonyos helyen és
ŐRDŐGÜZÉS, (ördög-fizés) ősz. fa. Bizonyos
időben megjelenjen.
szertartással járó cselekvés, mely által a rósz szelte-
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met valahonnan eltávolítni törekesznek. Egyházi ér- 3) Másokhoz képest nagyobb kora, vénebb, idősebb,
telemben megfelel neki az exorcitmus.
i t. i. a természet rendé* menete nerént az illető léoyÖRDÖGŰZŐ, (ördög-űző) ősz. mn. é» fn. Ki | nek teljes nagysága, bizonyos korosaággal jár. Órtg
ördögöt valahonnan el-, vagy valakiből kittz. Köz- l fa, mely kellő nagyságát elérte, öreg ember, 9reg 4r,
'mondásilag ismeretes az ördögtítö Fábián. Egyházi Öreg atttony, öreg apa, máskép: nagy apa ; öreg anya,
ért exorcista.
öreg néne ; öreg embernek bor bogara, káta peetemyéje,
ÖRDÖQZSÍR, (ördög-zsír) ősz. fn. Kantiban ' (Km.). Nincs oly öreg, ki tovább ne IcMrrma (ÜL
égetett, fekete, büdös repczeolaj, szekérkenésre. He- (Km.). Öreg ember előtt kelj föl. (Km.).
ves vármegyei tájszó.
„De az öreg ember csak tövis az ágon,
ÖRDÖNG, I. ÖRDÖG.
Látja, hogy ő nem kell eien a világon."
ÖRDÖNGÖS, (1), (ördöng-ös) mn. tt. ördönArany. (Buda halála).
gSt-t, v. —el, tb. —ék. Kit az ördög megszállott,
népies kifejezéssel, kibe ördög bujt Átv. ért. ördögi V. ö. AGG, VÉN.
tetteket, mesterséget, cselszövényt, gonoszságot üzö;
Ez értelmezésekből kitűnik, hogy az öreg szószelídebb ért. furfangos. ÖrdVngVt fiaskó. Bibliai ért. ban eredeti alapfogalom a nagyság, és pedig tnlajd.
fbnév, tt. ördöngöt-t, tb. —ük. Ördögtől megszállott, ért. a térbeli, átv. ért. az időbeli nagyság. Emel
zaklatott, üldözött személy. Káldinál: ördögöt. „Est- fogva gyöke őr azon azok osztályába sorozható, meve pedig hozának neki sok ördögöteket.'' Máté. 8. lyekben a rokon vastaghangn őr v. ár nagyot, maga16. „És mikor a tengeren általment volna a gerasé- sat jelent, mint az orj, orom, mór, morj, áriát, Úri,
nusok tartományába, két ördögöt jőve elébe." Máté. 8. gór, góré szókban. Mi alkatát illeti, arra nézve két28. A Müncheni codeiben: ördögvalló, daemoniom felé vélemény lehetséges, vagy az őr tiszta gyökWH
habens, mely Károlyi Gáspárnál: ördöngös.
lett ég képzővel ör-eg, mint réteg, felleg, kéreg, féreg,
ÖRDÖNGÖS, (2), puszta Csongrád m.; holyr. és több mások; vagy pedig eredetileg göre volt,
Ördöngöt-re, —ön, —rSl.
melynek vastag hangon megfelel: góré, s átvetve
ÖRDÖNGÖSKÖDIK, (ördöng-ös-köd-ik) k. m. lett belőle öreg. így változkodik a gór és rög, a gtr
ördöngösköd-tem, —M, —ott. Babonás mesterséget és reg, honnan gerjed ám. ég, és reggel, midőn a nap
Űz, furfangoskodik.
lángja fölemelkedik. Az öreg szóhoz legközelebbi
ÖRDÖNGÖSSÉG, (ördöng-ös-ség) fn. tt Srdön- rokon a csagataj ireg, mely ugyancsak ezen nyelvgöttég-et, harm. szr. —«. Ördöngös mesterség, babo- ben reggelt is jelent (Vámbéry); de alaphangokban
nás mesterség, mely által valaki oly rendkívüli dol- és hangáttétellel szintén rokonok ahhoz a latin grangokat Óz, mintha az ördöggel czimborálna. Szelídebb dit, német grott stb. Kétségen kívül rokon vele gyökért. cselszövtf furfangosaiig.
ben különösebben a 3-ik értelemben a német úr,
ÖREG, (ör-eg) mn. és fn. tt. öreg-e't, harm. szr. mely régi felső németben, mint ár, t'r, ér is elájön, a
—e, v. —jé. 1) Tnlajd. ért. mint Molnár A. értel- hollandban: őr, oor, az irland nyelvben: oer stb.
mezi, és köz divatu népszokás szerént ma is ám. a Figyelmet érdemebek itt a görög «£*-, tpt is, mint
maga nemében a többinél nagyobb, (grandis, magnus). öszvetételekben nagyító értelemmel birok.
Ellentéte: kit, apró. Ily jelentése van ezekben : öreg
ÖREGÁLGYU, (öreg-álgyu) ősz. fn. A maga
Mentit ssüva, öreg alma, öreg getttenye, Öreg dió, monemében nagy álgyu, milyenek az ostromálgyuk.
gyoró ; üreg fejtté, öreg két, öreg kövecs; Sregre tSrt
j „Öreg álgyukot nem vittönk vala magunkkal." Gr.
tó. Sregre vágóit dohány; öreg ujj (hüvelyk), öreg
Eszterházy M. nádor levele 1648-ból. (Tört Tar.
háló, öreg kötél; öreg bftH, irat; öreg etitma, öreg
192. 1.). V. ö. ÖREG.
ttUr (hosszú szűr) ; öreg cseber, dézta, ütt; öreg vatÖREGANYA, (öreg-anya) ősz. fh. Apánknak,
macska, v. horgony; öreg templom, öreg oltár, öreg
vagy anyánknak anyja, máskép: nagyanya, mánkmise stb. „Kik öregbek (qui majores sünt Tatrosi
anya. Apai öreganya, anyai öreganya. A* öreganyái
codex. Máté XX.)." Továbbá: „De valamely tű köszeretik unokáikat,
zöttetek akaraud öregb lenni (major fieri. Ugyanott)."
ÖREG APA, (öreg-apa) ősz. fn. Édesapánknak,
„Ment inkább tő öregbek vagytok azoktól (quanto
vagy
anyánknak apja; máskép: nagyapa, másikapa,
magi* vos pl'.ires estis illis. Ugyanott. Lukács XII.)."
A kisebb falukra egy-egy vágó Ökröt, az öregb fa- öregatya.
ÖREGATYA 1. ÖREGAPA.
íukra peá'« ~ kettöt> Báromat." Gr. Eszterházy M.
nádor levele 1645-Wl, (Tört. Tár VIII. k.). 2) Mondják emberről, ki társadalmi, tiszti, állapod tekintetben nagyobb fokon AH. (freg bíró, ellentéte: kit bíró;
öreg esküdt; öreg pap (plebamu), ki a káplánnál
fólebb áll; öreg bérét, örrg dajka, Öreg bojtár. Atv.
ért. öreg Itten, Atyaisten, fő Isten.
„ A z öreg Istennek adassék tisztelet,"
Arany. (Buda halála).

ÖREGB, (ör-eg-b, v. ör-eg-ebb) fh. tt öregb-et,
harm. szr. —jé. Maga az öreg melléknévnek második foka, s jelent személyt, ki bizonyos testület tag'. jai között, mint olyan idősebb (senior). Mi N. várota
1
sebestéinek öregbjei. A* egyetemi karok Sregbjei. F51veszi nagyobb határozottság s könnyebb kiejtés vé' gett is az ik ragot: tirtgbik, honnan népnyerrwn öreybik uram, ám. férjemnek bátyja, ifjobbik, v. üwfcftít
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uram ám. féljem öcscse. Általán a föntebb! alakban
(öregb) jóhangzás okáért rendszerént csak akkor szokott használtatni, ha előhangzóa rag vagy képző
járul hozzá, pl. pregb-tí, tfregb-edik, üregb-ul, Sreg&ik,
örtgb-et, Oregb-ek; ellenben Sregebb-nek, Sregebbtöl gtb.
ÖREGBÉDÉS, (őr-eg-b-éd-és) fa.tt. öregbedét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Térben, tárgyilagos menynyiségben Taló nagyobbodás. A tetteknek növés általi
öregbedéte. 2) Korbeit, időbeli nagyobbodás, vénhedés.
V. 8. ÖREGBÉDIK.
ÖREGBÉDIK, (ör-eg-b-éd-ik) k. m. Sregbedtem, —tél. —élt. 1) Terjedelmileg nagyobbodik, sokasodik, szaporodik. A gondok idővel Vregbednek. 2)
Korosabbá, vénebbé, idősebbé leszen. Mennél inkább
SregbedUtik, annál óvatosabbak lettünk.

ÖREGEDIK, (ör-eg-éd-ik) k. m. Sregéd-tem,
—tél, —étt. A korban előre halad, idősb, vénebb
letten; vagy, aránylag időnek előtte vénhedik. Amint
valaki Öregedik, tapatttalata it növekedik. MtgtSregtfdüÉ, elöregedik, teljes vén korra jut, vagy a vén kor'
nak jelei 'egészen kifejlődnek rajta.

ÖREGBÉL, (öreg-bél) ősz. fn. Végbél, vastagbél.
(Intestinnm crassum).
ÖREGBÉRES, (öreg-béres) ősz. fű. 1) Széles
ért hat, vagy nyolca ökrös szekéren járó, és dolgozó
béres, kinek segéde kitbéret, v. ostorot. 2) Szorosb
ért. bizonyos majorság béresei között az első, ki a
többit igazgatja, s ki rendesen a szerszámcsináláshoz
is ért, honnan faragó bérűitek is hívják.
ÖREGEIK, (ör-eg-b-ik) mn. tt. Vregbik-et,
harm. sz. —e, v. —jé. L. ÖREGB.
ÖREGBIRÓ, (öreg-biró) ősz. fn. A falának,
helységnek főnöke, első bírája, ki után a torvénybiró
következik. A kisbiró az öreg bírónak segéde, futára ;
átr. ért leikiesméret, mint az emberi tettek bírája,
melyhez képest a mindentudó igaz Isten öregbiró.
ÖREGBÍT, (ör-eg-b-ít) áth. m. öregbÜ-étt, pav
—t, htn. —ni, v. —eni. Valamit a maga nemében
nagyobbá tesz, nagyobbít, szaporít, sokasít. A tok
gyermek üregbiti a ttttíék gondját. „Akivel (= amivel) maga és édes hazája jovát is öregbe ti." Gr.
Eazterházy M. nádor 1627-ben. (Tört. Tár. VIII. k.
20. 1.). „Fizetését öregbítse meg kegyelmetek." Báthori István király 1583-ban. (Ugyanott. 228.1.).
Mondhatjuk : öregbíteni a bectttletet, mert mondjuk :
ma* nevét, hírét, beetttletét ne kitebbOtd. V. ő. ÖREG,
ÖREGB.
ÖREGBÍTÉS, ÖREGBÍTÉS, (ör-eg-b-ít-és) fn.
tt. ortgbtiét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által valami öregbbé, azaz: nagyobbá, többé
tétetik; nagyobbítás, sokasítás.
ÖREGÉÜL, ÖREGÉÜL, (ör-eg-b-ül) önh. m.
öregbul-t. A maga nemében nagyobbal, szaporúl, többé
lesz. Öregbulnek növés áttol a fák.

ÖREGEN, (ör-eg-en) ih. 1) Nagy mértékben,
nagy alakban, a maga nemében nagyon. Öregen vágott dohány. Öregen irt bettík. Öregen bettél ám. nagy
hangon. 2) Öreg állapotban.
ÖREGES, (ör-eg-és) ran. tt. ttregé+t, v. — ét,
tb. —ék. Korra vonatkozólag ám. a véneknél szokásos, régi korra mutató. Öreg korba menő. Öreget vitelét, járat, bestédmód. Öreget úr.
ÖREGESEN, (ör-eg-és-en) ih. Öregek módjára
Örtytten jár, bettél.
ÖREGPALU, falu Torontói m.; belyr. —falu
ba, —bán, —bél.
ÖREGFEJSZE, (öreg-fejsze) ősz. fn. Hosszú
nyelfl nagyobbféle fejsze, melytől különbözik a széles bárdforma stektrczt, és a kisebb nemű balta.
Öregfejttévei vágni a fát.
ÖREGFÜRÉSZ, (öreg-fűrész) ősz. fn. Nagy
fürész, melyet legalább is ketten húznak, pl. a gerendákat, fenyűszálakat hasogató fűrész.
ÖREG-GYÁNT, puszta Tolna m.; helyr.
—Gryánt-ra, —ön, — ról.
. ÖREGGYÖNGY, 1. SZÉMGYÖNGY.
ÖREGHEGEDÜ.v. —HEGEDŰ, (öreg hegedű)
ősz. fn. Nagyobbféle hegedű, melynél a közönséges
hegedű kisebb, olaszul: viola, viola alta, viola di
braccio, németül: Brattche, Armgeiffe.
Máskép magyarul is: karhegedt. (A kishegedfí violino ; violine,
a magyarban egyszerűen hegedű).
ÖREGHEGY, puszta Fehér m.; helyr. —hegyre, —én, —rül.
ÖREGHORGONY, (öreg-horgony) ősz. fn. Tengeri hajókon levő nagy horgony, melyet vihar, szélvész idején vetnek le.

ÖREGHURKA, (öreg-hurka) ősz. fn. Vastagbél
az állatokban, pL a disznó öregburkaja, melyből töltelékkel leszen a vastaghurka. Máskép : hurkabél.
ÖREGÍT, ÖREGÍT, (ör-eg-ít) áth. m. iSrtyit-éU,
pár. —s, htn. —ni, v. —eni. Vén korúvá, vagy vén
korúhoz hasonlóvá tesz valakit. Az idő mindnyájunkat oregü. Néha ám. kimutatja, hogy valaki vénül,
korosodik. A tetteket a felnőtt gyermekek öregtíik.
Néha ám. a valóságnál idősebbnek állít A fiatalok
olykor oregUni, a vének fiataUtni méretik magukat.
ÖREGBÜLÉS, ÖREGBÜLÉS, (ör-eg-b-fil és)
ÖREGÍTÉS, ÖREGITÉS, (ör-eg-ít-és) fn. tt.
1. ÖREGBÉDÉS.
oregüét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
ÖREG-CSERTŐ, puszta Pest-Solt m.; helyr. valakit öregítenek. V. ö. ÖREGÍT.
— Cterto-re, —n, — rM.
ÖREGKARSZÉK, (öreg-kar-szék) ősz. fn. KéÖREGEDÉS, (ör-eg-éd-és) fn. tt. öregcdés-t, tb. nyelmes, félig fekvő ülésre alkalmas zsellyeszék.
ÖREGLAK, falu Somogy m.; helyr. —Idk-ra,
— ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki korra
nézve öregedik, korosodás, vénhedés.
—ön, —ról.
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jában, öregében csapkodják a falra, és le nem simítják.
ÖRGÖDÖR, falu Vas m.; helyr. Örgödtr-re,
—Ön, —rSl.
ÖRJÖNG; ÖRJÜLstb. Lásd ÖRJÖNG; ŐRI JÜL stb.
{
ÖRMÉNY, mn. és fn. tt örmény-t, tb. — ék. Ör; ményországi lakos, vagy ezen országnak ős népétől
l származott, s annak nyelvén beszélő, annak szoká{ sait, vallását követő, milyenek az Erdélyben nagyobb
| számmal lakó örmények. Örmény nyelv ; Örmény werí tartásit keresttények ; Örmény püspökök. V. S. ÖR! MÉNYORSZÁG.
ÖRMÉNYES, faluk Közép-Szolnok m.; erdélyi
falu Aranyos sz.; helyr. Orményet-re, —én, —rSl.
ÖRMÉNYORSZÁG, (örmény-ország) ősz. fn.
Ázsiai tartomány: Arménia. Mai .ösmertebb neve:
Erterum.
ÖRMÉNYORSZÁGI, (örmény-országi) őse. mn.
Örményországból való, azt illető, arra vonatkozó,
annak határai közt levő, stb. Orményorttági gyarmatok, termények, hegyek, folyók.
ÖRMÉNY-SZÉKES, erdélyi falu Alsó-Fehér
m.; helyr. —Stéket-re, —én, —rVl.
ÖRMÉNYÜL, (őrmény-fil) ősz. ib. örmény
nyelven. Örményül tanulni, bettüni, intL
ÖRÖ, tájdivatos, és régies UrU helyett.
ÖRÖG, tájdivatosaa ám. öreg.
ÖRÖK, (ör-ök) mn. és fn. tt örök-öt, harm. sir.
— e, v. —jé. Szoros ért ami mindenkor volt, és leszen minek idő szerént sem kezdete sem vége. A*
Itten Örök valótág. Örök mindenhaló Itten. Szélesb
Örífk üd| ért halhatatlan, végetlen. Örök életet élni.
,, Tiszte* öregségben az lesz neme atyja."
| vöttég, boldogtág, kárhotat. Átv. ért végső időkor ig
Arany J. (Buda halála).
| tartós, maradós. Örök hírt, dicsőséget ttenetni. Örök emléketetben maradni. Örök időre alkotott mű. Továbbá
V. ö. ÖREG.
ÖREGSZÉMÜ, v. —SZEMŰ, (öreg-szemű) ősz. i ami bizonyos időnek végéig folytonosan tart Örök
mn. Aminek átv. értelemben nagy szeme van. Öreg* \ fogtágra ítélt ember, t i. mig élete tart Örök ttégyettemil bab, bortó, lencse, buta. Öregtsemü stilva, ete- í nedre válik, mig élni fogsz.
rettnye. ÖregizemVt térit, lőpor. V. ö. SZEM.
l
„Csakhogy nálunk még Örök
ÖREGSZIK, (ör-eg-sz-ik) k. Ez alakot csak j
Nem lett akkor a török."
a jelen időben tartja meg; m. öregéd-tem, —tél, |
Kisfaludy S.
—itt, függő m. Oregvém, r. Öregedem, pár. Öregedjél,
j Köz életben némi nagyítással használják rövidebb
htn. Öregedni. Igekötőkkel: elOregttik, megöregstik. j időről is, midőn azt hosszú gyanánt veszik. Örök
Értelmére nézve 1. ÖREGEDIK.
' veszekedésben élni. Örök JXMOM, sírás. Örök mindig
ÖREGTEMPLOM, (öreg-templom) ősz. fn. Né- } mátokon alkalmatlankodik. 2) Vagyonra birtokra vopies nyelven, főtemplom valamely városban, vagy I natkozólag, ami valakinek kiholta után természeti
helységben, pl. érseki, püspöki, plébániai templom. vagy törvényesen kgelelt utódára száll által, apáÖREGTÉNY, puszta Pest-Solt m.; helyr. Öreg.
. ról fiúra, unokára stb. átmenő jószág. Ét nekem Sti
tény-be, —ben, — bol.
; örököm. Áfásnak örökét erSnakkal elfoglalni. SzokotÖREGUJJ, (öreg-ujj) ősz. fa. L. HÜVELYK- I tabban ugyan az örökség használtatik, de hogy ás
UJJ.
i örök valóságos főnév, kitűnik az örökös származék . ÖREGÜL, ÖREGÜL,.(ör-eg-ül) önh. m. öregül-t,l ból, mely oly személyt jelent, kinek öröké van, és
L. ÖREGEDIK.
! örökül bírni valamit ám. örök gyanánt. Örökbe foÖREGÜLÉS, ÖREGÜLÉS, (ör-eg-ül-és) fh. L. gadni, venni, tartani valamely gyermeket.
ÖREGLEGÉNY, (grog-legény) ősz. fh. 1) A
czéhbeli iparosoknál, mesterembereknél korosabb,
vagy mesterségében legügyesebb legény, ki a többi
között, s az illető műhelyben némi kiváltságokkal
bír, s a mesternek első segéde, olykor helyettese is.
2) Szélesb ért agg legény, nó'telen koros férfi.
ÖREGLIK, (öreg-lik) ősz. fn. Széles ért. a
maga nemében nagyobb lik. Boncztani ért. lik a
nyakszirton. (Foramen magnum occipitís).
ÖREGMESTER, (öreg-mester) ősz. fn. A czéhtestűletnek azon tagja, ki többi társai között, mint
felavatott mester 'legidősb.
ÖREGMISE, (öreg-mise) ősz. fn. Népies nyelven ám. nagy mise, énekes mise, mely több szertartással jár, és több ideig tart, mint a kit miié. Vasárnapon ét Ünnepen Oregmitét hallgatni. V. ö. MISE.
ÖREG-NÉMA, puszta Győr m.; helyr. — Némá-ra, —a, —ról.
ÖREGOLTÁR, (öreg-oltár) ősz. fn. Főoltár, a
templom szentélyében levő nagy oltár.
ÖREGRÁSPOLY, (öreg-ráspoly) ősz. fn. A
maga nemében nagy ráspoly, melylyel valamit öregében, nagyjában ráspolnak.
ÖREGRESZELŐ, (öreg-reszelő) ősz. fn. LAsd
ÖREGRÁSPOLY.
ÖREGSÉG, (ör-eg-ség) fh. tt. öregtég-ét, harm.
szr. —e. Régente Molnár A. szerént, nagyság, nagysági állapot, vagy tulajdonság; de már ma ám. vén
kora állapot, vénség. Titttet Öregség. Öregtég, betegtég. Legjobb futót it eléri át öregség. (Km.). Sok kOhOgö tárnál jár a* Öregtég. (Km.).

ÖREGEDÉS.

ÖREGVAKOLAT, (öreg-vakolat) ősz. fn. Kőmivesi munka, midőn a mészhomokot csak úgy nagy- j

„Másnak örökébe száll a hitvány fattyú."
Falndi
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Az örök szónak mindkét nemű értelmében alapfogalom bizonyos állapotnak folytonos tartása, bizonyos körben való forgása, keringése, melyet soha el
nem hagy az illető tárgy; miért valószínűleg állíthatják, hogy ásón őr gyökű szókkal áll fogalmi rokonságban, melyek valami köröset, forgót, keringőt jelentenek, milyenek: orv, örvény, orvot; előtéttel: kör
KOrSt, gSr görbe stb. Tudniillik a régiek az örökkévalóéig fogalmát gyűrű, vagy karika jelvével fejezték
ki. Mennyiben az örök firól fira, ágról ágra szálló
birtokot jelent, gyökre rokon hozzá a latin haeret,
és német Érbe.
ÖRÖKBEFOGADÁS, (örökbe-fogadás) ősz. fin.
Cselekvés, midőn valakinek természetes örököse nem
lévén, idegent veséén föl saját gyermekéfii és örököséftL
ÖRÖKBEFOGADOTT, (örökbe-fogadott) ősz.
mn. Kit valaki saját gyermeke gyanánt fogad, nevel,
és javainak örökösévé tesz. örökbefogadott árva.
ÖRÖKBEN, (ör-ök-ben) ih. 1) Örökös gyanánt
Örökben tartott, nevelt gyermek. 2) Örökségül. Örökben kapott jÓBiág. E* örökben maradt ránk.
ÖRÖKBÉR, (örök-bér) ősz. fh. Ha a birtokos
állandón, vagy öröklőleg egyedül a föld tulajdona
elismeréséül tesz valamely csekély adózást, ezt örökbének nevezik; azon földet pedig örökbéri, v. örökbérjómág-iak, az ez iránt tett szerződést örökben
tsers&to-nek, s az örökbér iránti jogot örökbérlet-wí;
különbözik az örökhatfonbér.
ÖRÖKBÉRJÓSZÁG, (őrök-bér-jószág) ősz. fa.
Örökbér mellett birt, s örökösökre, Uletőleg fiúról
fiára is átszálló föld, vagy jószág. V. ő. ÓRÖKBÉR.
ÖRÖKBÉRLET, (örök-bérlet) ősz. fa. Jog valenely örökbér iránt V. ö. ÖRÖKBÉR.
ÖRÖKBEVALLÁS, (örök-be-vallás) ősz. fo.
Régi magyar törvény szerént, nemesi jószágnak, vagy
jószágoknak örökös eladásáról valamely hiteles helyen történt bejelentés; továbbá maga az ezen eladásról szóló hiteles okmány. (Passió perennalis; litterae fassionales).
ÖRÖKÉTIG, (örök-éltig) ősz. ih. Tájdivatos
szó, kivált túl a Dunán, a szokottabb őrükké helyett,
olyan mint: mindéiig = mind-éltig. „Örökéltigh való
Bzolgálotom útban." Levél 1557-ből. (Szalay Ág.
400 m. L).
ÖRÖKETLEN, (ör-ök-et-len) mn. tt örökeüen-t,
tb. —ék. Kinek öröksége nincsen, kire örökség nem
marad. A törvénytelen agyból ttUletett gyermek öröketlen. Öröketteimé tenni a* elkoretotult fiat.
ÖRÖKHAGYÁS, (örök-hagyás) ősz. fa. Cselekvény, vagy állapot, midőn valaki örökséget hagy,
vagy valakinek halála után örökség marad az illetőknek.
ÖRÖKHAGYÓ, (örök-hagyó) ősz. fa. Személy,
ki bizonyos vagyont örökségül hagy, vagy kinek
halálával örökség marad az illetőknek.
ÖRÖKHASZONBÉR, (örök-haszon-bér) ősz. fa.
Ha valakinek valamely jószág haszonvétele, vagyis

haszontulajdona öröklőleg oly feltétel alatt engedtetik át, hogy az évenkénti haszonvételeket a jövedelemhez mérsékelt évenkénti pénz, vagy termés, vagy
arányos szolgalatból! adózással viszonozza, ezen
adósást örökhaszonbérnek nevezik, s az erről kelt
szerződést örökhatfonbérí tterdSdég-néí.
ÖRÖKIFJÚ, v. —IFJÚ, (örök-ifjú) 1. ÖRÖKZÖLD, 2).
ÖRÖKÍT, ÖRÖKÍT, (ör-ök-ít) áth. m. Vröktíétt, pár. —», htn. —ni, v. —ént. E szóban az örök
tartós időt jelent, s ám. örök időre megállapít valamit Nevét dictö tettek által örökíteni.
ÖRÖKÍTÉS, ÖRÖKÍTÉS, (ör-ök-ít-és) fa. tt.
öröktiéi-t, tb. —ék, harm. SUT. —e. Cselekvés, mely
által örökítünk valamit V. ő. ÖRÖKÍT.
ÖRÖKJOG, (örök-jog) ősz. fa. Törvények által
megalapított polgári jog, melynél fogva valaki bizonyos vagyonra, mint egykor rászállandóra, vagy
szállhatóra számot tart; vagy pedig különösebben,
melynél fogva már valamely hátrahagyott vagyont,
hagyatékot birtokba vehet ön birtokra vonatható örökjog. A* örökjog csime, vagy ős örökhagyónak nyilvánított akaratán, vagy örökttenSdéten, vagy a törvényen alapnik.
ÖRÖKJÓSZÁG, (örök-jószág) ősz. fa. 1) Minden örökölt jószág. 2) Tulajdon jószág, mely mindkét nembeli örökösökre általszáll, különböztetésül a
hübérjószágtóL
ÖRÖKKÉ, (ör-ők-é, v. ör-ök-vé) ib. 1) Szoros
ért kezdet és vég nélkül. A* Itten örökké való lény.
2) Végtelenül, mindig, mindenkor. Örökké tartandó
mennyei boldogtág, pokoli kinok. Dictértették a Jésut
neve mind örökké.
„Atyafivér vízzé, sőt epeméreggé
Hogy változik által, azt látom örökké."
Arany. (Buda halála).

AKAD. 3U«T SSÓTÍB IV. KÖT.
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„Tarts, mondom, örökké a fülbesugóktól."
ü. ott
8) Köz értelemben ám. aránylag sokáig, tartósan.
Örökké aeon töri fejét, hogy . . . . Örökké nyakunkon
van, ét alkalmatlankodik. Valószínű, hogy e szóban
a k csak nyomatosság végett van megkettőztetve,
mint ,örökkön' szóban, s eredetileg örök-é, valamint:
tok tolc-á; ha csak azt nem véjjük, hogy a ke átalakult ve képző, mintha volna SrSk-vé.
ÖRÖKKÉPES, (örök-képes) ősz. mn. Aki valamely örökség átvételére, törvény szerént, jogosítva
van. A moldvai alattvalók, a* autfiriai álladalmakban,
mindaddig örökképeteknek iimerendSk, míg a moldvai
kormány ezen álladalmak alattvalói iránt hatonló eljáróit követ. (Ausztriai ált polg. tkönyv. Függelék. 50.).
ÖRÖKKÉVALÓ, (örökké-való) ősz. mn. 1)
Szoros ért kezdet és vég nélküli, milyen az Isten.
Örökkévaló Itten. 2) Végtelenül tartandó, halhatatlan.
Örökkévaló élet, mennyei boldogtág. 3) Köz ért sok
időig tartó, folytonos. Örökkévaló gondok.
76
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ÖRÖKKÉVALÓSÁG, (örökké-valóság) ősz. fn.
Állapot, vagy tulajdonság, mely uerént valami örökkévaló; különösen lelkűnknek és élet utáni állapota,
halhatatlanáig, másvilág. Örökkévalótágba töÜiWfö.
Máskép: Öröklét. V. ö. ÖRÖKKÉVALÓ.
ÖRÖKKÖN, 1. ÖRÖKÖN.
ÖRÖKLÉS, (ör-ök-öl-és) fn. tt örökUt-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. A birtoksMnésnek aion neme,
midőn valaki bizonyos jószágot örökjog szerént általvesz, és azt magáévá teszi.
ÖRÖKLÉSI, (ör-ök-öl-és-i) mn. tt. VrSUéri-t,
tb. —ék. Öröklést illető, ahhoz tartóid, arra vonatkősó. ÖriSkléiijog. ÖrtSkléti képestég. ÖrVkUti rend.
ÖRÖKLÉT, (örök-lét) ősz. fa. Végtelen, minden
időt tálhaladó lét Tágabb ért sokáig, bizonyos időszak fogytáig tartó lét „Valamint az öröklét, úgy a
teljes megsemmisülés, túl fekszik azon határokon,
melyek között elménk tiszta fogalmakat talál." B.
Eötvös J. (Gondolatok). Máskép: örokktoaUtÁg.
ÖRÖKLÉTÜ, v. —LÉTÜ, (örök-létü) ősz. mn.
Szoros ért kezdet és vég nélkül létező. Öröklét*
Itten. Máskép : örökkévaló, örök éW.
ÖRÖKLEVÉL, (őrök-levél) öss. fn. Örök-bevallásról szóló hiteles okmány. V. ö. ÖRÖKBEVALLÁS.
ÖRÖKLIK, (ör-ök-ől-ik) személytelen ige. m.
örökl-ött, htn. —ént. Tartósan késő időre megállapodik, rendesen meg igekötővel jár. A rőt* ttokátok,
némely betegtégek megöröklenek. Máskép : öröködik.
ÖRÖKLŐ, (ör-ök-öl-ő) mn. tt orokK-t. 1) L.
ÖRÖKKÉVALÓ. 2) Aki valamit örököl. V. ö. ÖRÖKÖL.
ÖRÖKLŐLEG, (örök-öl-ő-leg) ih. Örökös-, vagy
örökségként
ÖRÖKOSZTÁLY, (örök-osztály) öss. fn. Birtoklás neme, midőn ás örökösök a rajok maradt vagy
hagyott örökjószágot magok között felosztják, s maga
részét kiki általveszi.
ÖRÖKÖDÉS, (ör-ők-öd-és) fh.tt. örSkOdét-t, tb.
—ék. l) Örökké, azaz tartóssá, maradandóvá levés. 2)
örökösödés. V. ö. ÖRÖKÖDIK.
ÖRÖKÖDIK, (ör-ök-öd-ik) k. m. örVköd-tem,
—tű, —ott. 1) Tulajdonképen: örök lesz, acaz időre
vonatkozólag ám. tartóssá, állandóvá, maradandóvá,
örökkévalóvá leszen. 2) Hasenáltatik, ámbár nem
szabatosan, örökötödik helyett is, azaz: bizonyos örökjószágban maga vagy többekkel együtt részt kap.
„Nem szabatos értelemének mondók, mert ,öröködik' a szófejtés szerént nem tehet mást, mint ,örök
lesz'; ez pedig sehogy sem jelenti azt, hogy: örökös
lesz; valamit ,örökft' is csak azt jelenti: örökkévalóvá tesz, örök időre megállapít valamit
ÖRÖKÖL, (ör-ök-öl) önh. és áth. m. öröM-t,
vagy öröklött; htn. örökölni, vagy örökleni. Bizonyos
jószágot, mint örököt kap, általvesz. Apjok végrendelete tterént mindnyájan egyaránt örököltek. Mint áth.
az általános szabály szerént, a viszonynevet tárgyeseti raggal vonzza. ÁM apai átat a legkitebbik fiú

SroVOte. Sok péntt ét fekoS birtokot örökölni. Átvitetik más örökölhető tárgyakra is. ÖrökSU nemettég,
méltótág. Örökölt betegtég.
ÖRÖKŐLÉ8,1. ÖRÖKLÉS.
ÖRÖKÖLHETÉ8, (ör-ök-öl-het-és) fh. tt 6V5köütetéft, tb. —ék. L. ÖRÖKÖLHETŐSÉG.
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ÖRÖKÖLHETŐ, (őr-ök-öl-het-ő) mn. tt öröfóíhetS-t. 1) Ki a bevett törvények szerént bizonyos jószágot örök gyanánt kaphat 2) Amit őrök gyanánt
általvenni, megkapni lehet A hivatallal járó javadalom nem örökölhet*.
ÖRÖKÖLHETŐSÉG, (ör-ök-öl-het-ő-ség) fn. tt
örölcölhetötég-ét. Képesség arra, hogy valaki valamit
örököljön. Ki vagyonkénéire jogontva van, rendűérént örökölhetőséggel it bír.
ŐRÖKÖN, (őr-ök-őn) ih. Mindig, végtelenül,
vagy bizonyos időszaknak legvégéig. Az örökké szóval egyesülve akifejesés nyomatosságát emeli, ifínd
örökön örökké. Ámen. Terjedelmes tájszokás szerént
kettőzött i hanggal: örökkön.
ÖRÖKÖS, (1), (őr-ők-ös) mn. tt örökot-t, v.
—«t, tb. —ék. 1) A tágabb ért vett örök siármazfts,
ám. sokáig, folytonosan, szüntelenül tartó, maradó.
Örököt békettég, korog, gytiifltég. Örököt kenyér, hivatal, jobbágytág, katonáikodát. Örököt kötet a nádasoknál, örököt léét a nádfödélen. 2) Örökként valakire szálló, vagy szállott Örököt jóttág. Örököt tartomány.
ÖRÖKÖS, (2), (mint föntebb) fn. tt örököt-t,
tb. —ők, harm. szr. —e. Kire bizonyos dolog, jósság
örök gyanánt néz, vagy általszálL A gyermekek a *•*léknek terméttetet orökotei. Örökötök otutálga. Örököttártak kütti ctivódát. Hamu keretménynek kmete nem
ttáll kormod OrOkOire. (Km.). Különösen személy,
kire bizonyos jog, rang, méltóság, hatalom örök gyanánt vár, vagy már szállott Koronaörököt. Örökötföitpán. ÖrOkOthereteg. Örökötfejedelem.
ÖRÖKÖSEN, (ör-ök-ös-en) ih. 1) Minden utóbbi
időre. Örököte* eltávomi valahonnan. Örököten lemondani valamiről. 2) Birtokra vonatkozólag, örök gyanánt Örökösen bírt jóuág. Örököten eladni, adományotni valamit.
ÖRÖKÖSI, (ör-ök-ős-i) mn. tt örököt-it, tb.
—ék. Birtokló örököst illető, arra vonatkozó. Örököli
jog. Örököti nyilatkotat.
ÖRÖKÖ8ÍT, ÖRÖKÖSIT, (ör-ök-o>ít) 4th. m.
örököttí-étt, pár. —«, htn. —ni, v. —em. l)örököa,
azaz sokáig, mindig tartó időre megállapít. Hírét
nevét jelet tettek által örököiüeni; máskép: örökít.
2) Birtokra vonatkozólag bizonyos jószágban, dologban örök gyanánt részesít valakit „Vigságot és örvendezést gyűjt reája, és örökkévaló névvel örököM
őt." (Haereditabit illum). Káldi, Sirák fia 15. 6.
ÖRÖKÖSÍTÉS, ÖRÖKÖSITÉ8, (ör-ök-ös-ít-és)
fa. tt SrVkOttíét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valami, vagy valaki örökössé tétetik.
V. ö. ÖRÖKÖS.
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ÖRÖKÖSNÉLKÜLI, (örökös-nélküli) ősz. mn
ÖRÖKPÉNZ, (örök-pénz) ősz. fn. Pénz, mely
Mondják hagyatékról, melyre nézve törvényes, külö- .örökségben szállott valakire.
nösen vénzerénti, legfólebb hitveatársi örökös nem
ÖRÖKRE, (ör-ök-re) ih. 1) Végtelen időre,
Wtexik. ÖrökötnélkOli jóstág.
mely nem múlik el soha. Örökre ttdvStOlni, elkárhotm.
ÖRÖKÖSÖDÉS, (Sr-ök-ös-őd-A»)&. tt yrtOOf
dét-t, tb. —ék, harm. sir. —«. Állapot, midőn va„Född, vad fa! örökre az ifjú nevét*
lami, vagy valaki örökösödik. Örökösödés rendé, ideVörösmarty.
je. V. ö. ÖRÖKÖSÖDffi.
ÖRÖKÖSÖDÉSI, (ör-ök-ös-öd-és-i) nm.tt.SrS- 2) Végképen, mindenkorra. ÖrSJere elvettett. Örökre
kStSdéti-t, tb. —ék. örökösödést illető, arra vonat- oda van.
kozó. ÖrSkötedési jog. ÖrSkStSdén törvényeit.

„Jó gyermekem t a haza szebb idejét,
Elmúlt az örökre, ne zengjed."
ÖRÖKÖSÖDIK, (ör-ök-ös-öd-ik) k. m. örökötöd-tem, —tél, —ott. 1) Folytonosan tartó, késő
Vörösmarty.
időre terjedő tulajdonságává leszen. Rendesen meg,
ÖRÖKRÉSZ, (örök-rész) ősz. fn. Jószágrész,
vagy el igekötővel jár. A gonost ttokat megörökötömelyet valaki örökségül kap.
dött benne. Nyavalyája elörökötödött, elidfilt. 2) BirÖRÖKSÉG, (ör-ök-ség) fn. tt örSktég-ét, harm.
tokra vonatkozólag, bfconyos jószág örök gyanánt
szr. —e. 1) Kezdet és vég nélküli állapot. Isten
száll rá. A gyermekek srtléik halála után örökötSdnek.
Sröktége.
ÖRÖKÖSSÉG, (ör-ök-ös-ség) &. tt örököttég„Az idők az örökségbe,
ét, harm. ser. —e. Tulajdonság, vagy képesség, mely
Mint a vizek a mélységbe,
valakit mint birtokló örököst illet A menetének leLefolytának."
mondanak át örököuégrSl. A nemetek örököttégéröl
Kisfaludy S.
tvtU térvények.
ÖRÖKÖ8TÁRS, (örökös-társ) ősz. fa. Aki valamely hagyatékban közösen örökösödik, pl. anya és
gyermekek, fivér és a másik fivér gyermekei, végrendeleti és törvényes örökös.
ÖRÖKÖSTELEN, (ör-ök-ös-te-len) mn. tt. öröküttelen-t, tb. —ék. Kinek törvényes örököse nincsen;
különösen: magtalan, gyermektelen, közvetlen természetes örökös nélkül való, kinek jószága a polgári
törvény szerént idegenre száll; máskép: örVköméücUli.
L. ezt Határozóként ám. örökös nélkül.
ÖRÖKÖ8TELENÜL, (ör-ök-ös-te-len-nl) ih.
Törvényes örökös, vagy örökösök nélkül; különösebben magtalanul, gyermektelenül.
ÖRÖKÖSTÉTEL, (örökös-tétel) ősz. fa. Az
örökhagyónak, vagy végrendelkezőnek nyilvánítása,
melynél fogva halála esetére vagyonát egészben,
vagy részben egy vagy több személynek mint örökösnek, vagy örökösöknek átengedi (Erbe-Einsetzung); s az ily nyilvánítás az osztrák általános polgári jog elvei szerént egyedül hivatik végrendelet-nek.;
ha pedig valamely végakarat nyilvánításában nincs
örökös nevezve, hanem az másnemű intézkedéseket
foglal magában, annak azon törvény szerént ,codicillus' neve van.
ÖRÖKÖSÜL, ÖRÖKÖSÜL, (fc-ök-ös-ül) önh.
m. SrSkVtU-t. 1) Bizonyos jószágban örökös gyanánt
részesfii. 2) Időre vonatkozólag, tartóssá, állandóvá,
maradandóvá lesz.
ÖRÖKÖSÜLÉS, ÖRÖKÖSÜLÉS, (ör-ök-ös-ttlés) fn. tt örökötüUt-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1)
Bizonyos jószágban, mint örökségben részesülés.
2) Állandó, legvégső ideig terjedés.
ÖRÖKÖSVALLÁS, (örökös-vallás) I. ÖRÖKÖSTÉTEL.

„Ezt nem idő, három rövid év ezt nem teszi; perez az
A boldogságnak; de maró bánatnak örökség."
Vörösmarty.
„Üli vala az Isten abban az székiben,
Thrónusa helyheztetve nagy örökségben."
Gr. Zrínyi M.
2) Tágabb ért igen sokáig tartó állapot 3) Birtokra
vonatkozva, azon vagyonnak, jószágnak öszvege,
mely örök gyanánt száll valakire. ÖrSktígen osztozó
tettverek, rokonok. „A mi örökségünk idegenekre szállott" Jeremiás imáds. 2. vers. KáldináL
„Most Buda országol, (mert ő vala közbül)
Atyja örökségén, három fia közziil."
Arany. (Buda halála).
ÖRÖKSÉGI, (ör-ök-ség-i) mn. tt oroktégi-t, tb.
•ék. Örökséget illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Örttktégi jog, törvények. Öröktégi rétz. ÖrOktégi keretet. Öröktégi nyOatkotal. V. ö. ÖRÖKSÉG.
ÖRÖKSEGLESŐ, (örökség-leső) ösz.mn. és fn.
Ki az illetőnek halálát esennen lesi, várva várja,
hogy a rá néző örökséget megkaphassa. ÖröktégletS
atyafiakfVtódok.
ÖRÖKSÉGÜL, (ör-ök-ség-ül) ih. Birtokra vonatkozva ám. örökségként, vagy gyanánt bizonyos személyt illetőleg. Örökségül kapott jótzág. Öroktéatil tok
pénz ét fekvő jóstág maradt rá. V. ö. ÖRÖKSÉG, 3).
ÖRÖKSZERZŐDÉS, (örök-szerződés) ősz. fn.
Szerződés valamely leendő hagyaték iránt A* örökttertSdét a» otttrák polgári jog tterént ctak hátastártak kost engedtetik meg.
76*

ÖRÖKTELEK-ŐRÖM

ÖRÖMÁLDOZAT- ÖRÖMAPÁ

ÖRÖKTELEK, (örök-telek) ősz. fő. Telek, mely
örökfii firól fira, ágról ágra száll.

„Szerencsés te, örömeket
Énekelsz, én keserveket."
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ÖRÖKTŐL, (ör-ök-töl) ih. Kezdet nélkül vére
Kisfaludy S.
bizonyos létezést. Ás Itten öröktől van. Ugyan ezt
jelenti a való és fogva utóitokkal. ÁM Itten öröktől 4) Jelent különös kéasséget valamire. Kedvedért
örömmel megfenek mindent. A vitetek örömmel memtek
való lény, öröktől fogva létetik.
a otatába. 5) össvetett ásókban oly személyekre ve*
ÖRÖKÜL, (ör-ök-fil) ih. Mint birtokra vonatnatkozik, kiket a köz örömből legnagyobb rés* illet,
kozó örök ragy örökség. Ét örökül jutott rám.
pl. örömapa, örömanya, továbbá: oly tárgyakra,
ÖRÖKÜL, T. ÖRÖKÜL, (ör-ök-lil) Önh. m. örö- melyek bizonyos örömre mutatnak, emlékestetnek,
kul-t. L. ÖRÖKÖDIK, 1).
vagy örömet hoznak, pl. örömév, örömlövét, örömuap,
ÖRÖKÜLÉS, ÖRÖKÜLÉS, (ör-ök-ttl-és) fn. tt. örömóra, örömtu*, örömhír, örömmondát, örömtzótat,
örök&lét-t, tb. — ék. L. ÖRÖKÖDÉS, 1).
örömének stb.
ÖRŐKVALLÁS, T. —VALLOMÁS, (örök-valAzt lehetne vélni, hogy eaen szó őr gyöke a
lás, v. — vallomás) 1. ÖRÖKBEVALLÁS.
kereket, forgást, forgót jelentő orv, örvény saók gyöÖRÖKVÉTEL, (örök-vétel) ősz. fa. Vétel, mely kével rokon, minthogy az öröm gyakran keringő foráltal bizonyos jószágnak birtoklási joga végképen a gással nyilatkozik: de valószínűbb, hogy itt a hangutánzó őr rejlik, mely mint gyök röh hangátvetéssel
vevőre, és ennek örököseire általmegy.
ÖRÖKZÖLD, (örök-zöld) ősz. fn. 1) Köz neve megvan a röhög igében, mely mind emberről, mind
némely növényeknek, melyek folyvást zöldellenek, oktalan állatról használtatik, pl. a ló megröhögi az
milyenek a közönségesen ismert fényűk, pnszpángok. abrakot, midőn örül neki, vagy a csíkiját, midőn
2) Átv. és költői értelembén mondják eszményi élet megtalálja; ez értelemben és hangokbán rokonok
hozzá a szanszkrit ram (gaudere, oblectari); csagataj
vagy világról, melyben örökké csak tavasz virul.
tírUn (lovagjáték; mulatság), török írla-mak (dalolni,
ÖRÖM, (ör-öm) fa. tt. öröm-et, harm. szr. —e. Nemvigad-ni); a finn riemu (őröm ; Fábián), rehoían, v. reicsak szép hangzat végett helyesebb nyilt «-vel ragozni:
kotan (röhögök; Fábián); latin rideo; szláv roda
örömek,örömem; hanem örömett is matatja, hogy az ál(öröm), radott (őrvendezés); mandsu urgun; f előlandóbbszokás az e ragozást kedveli. Nem hangugrató,
téttel a német froh, freuen, Freudé; torokhangi előmint több társai, pl. üröm, verem, köröm, korom stb. 1) A
téttel a mongol-kalmük khurim (Fest, Gastaahl);
kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelenpersa kharám (Freudé), khuram, v. khurram (laetas,
lévő élvezet, vagy jövendő jónak élénk képzelete
hilaris). Mind az öröm, mind a harag, és riadát, regerjeszt bennünk. Örömet éretni; örömre fakadni;
megét, rettegét, legélénkebb, leghirtelenebb, az ideörömmel fogadni valamit; Örömében ugrálni, nevetni,
geket egyszerre átvillanyozó indulatok, s ebből fejttirni ; mátnak örömet ttere*ni ; nyallak falták egymátt,
hetni meg, hogy több nyelvekben ezen érzelmeket
hogy öröm volt okét némi (népmeséi kifejezés); örökifejező szók alaphangja az r, mint: 4>£«Aw, Freudé,
mében nem tudja, hová Ügyen; öröme telik benne;
rideo, öröm, rada; őpjuif, Zöm, ira, harag, horttm;
atyai, anyai öröm; mátok örömét zavarni, háborttni;
<JiQÍtrm, tekreeken, horreo, terreor, tremo; remegek,
örömet hirdetni; nagy öröm miatt ott tem tudja, mit
rettegek, ntraeh stb. Talán azért oly hasonló az öröm
tegyen, mit ttóljon ; örömében nem tud hová lenni. Ás
szóhoz az üröm is, mert ennek keserű íze erős idegöröm nyomán jár a ttomorutág. (Km.). Örömnek gyakrázkódást okoz.
ran ttomorwtág a vége. (Km.).
ÖRÖMÁLDOZAT, (öröm-áldozat) ősz. fn. Ál„A földhöz minket baj, s öröm kötöz."
dozat neme a régieknél, melyet bizonyos örömünneVörösmarty.
peken tettek. Ilyenféle volt őseink áldomáta is. Átv.
éri ajándék, jótétemény, melyet valaki bizonyos
„Életemnek örömei
élvezett nagy őröm emiékeni nyújt, illetőleg alapít,
Be rövidek valátok."
.vagy veszélytől menekülve örömében hoz.
Kisfaludy S.
ÖRÖMANYA, (őröm-anya) ősz. fa. Anya, vagy
anyai viszonyban levő nőuemély, pl. mostoha, neve„Járatlan utakon ki jársz,
lőanya, kinek fia házasodik, vagy leánya férjhez
Keblet viharra, vészre társz,
megy, mennyiben a lakodalmi násznép között főleg
Örömtől idegen."
őt illeti az öröm.
Vörösmarty. (A Hontalan).
ÖRÖMAPA, (őröm-apa) ősz. fn. A házasodó
Öröm, űröm ctak egy betűben kUlönbötnek. (Km.). 2) Ma- legénynek, vagy férjhez menő leánynak apja, vagy
ga az örömérzetnek nyilatkozata, kitörése. Beueg volt oly férfi, ki az illetőkkel apai viszonyban van, s az
öröm. Ctak láttad volna astae örömet. 8) Azon tárgy, örvendező lakodalmi népnek mintegy főnöke. Tréfás
mely örömet gerjeszt. Te vagy a* én örömem, ét gyö- népnyelven néhutt, nevezetesen tál a Dumán, ör«g
nyöriltégem. Minden öröme gyermekeiben van.
victorí, v. vigyori, mintha örömében neki kellene

ÖBÖMATYA—ÖRÖMEST

ÖRÖMESTÉBE—ÖRÖMITTAS

leginkább vigyorognia; így a vöfél tréfái neve izgékony, finczárosó ••okiiától: fi*eto». .
ÖRÖMATYA, (orom-atya) ősz. fa. L. ÖRÖMAPA.
ÖRÖMDAL, (öröm-dal) ősz. fő. Lantos költemény neme, melynek tárgyit örömérset, örvendetes
esemény teszi. Stertimi, mutyektöi, diadalmi öromdalok. Át ,örömdal' és .örömének' között szabatosan az
a különbség van, mely a dal és ének között V. ö.
DAL, ÉNEK.
ÖRÖMELET, (öröm-élet) ősz. fa. Az életnek
ásón kedvező folyamata, melyben valaki örömekre
örömeket élvez, melyet bű, szomorúság stb. nem
háborítanak, mely különösen csak élvezeti érzelmekben telik el. Gyermekek, ifjak örVméletet élnek.

képző egyesül, mint a képetiní (képesent), alkalmaiint, (alkalmasan!) szókban.
ÖRÖMESTEBB, (ör-öm-es-t-ebb) másodfokú ih.
az Örömett törzsökből, s ám. szivesebben, kedvesebben, nagyobb készséggel, több önkéntes érzelemmel.
És a fiú örömettebb tanul, mint ómat. Örömettebb megy
templomba, mint unnhaeba. Máskép: örömetben.
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ÖRÖMÉLV, v. —ELVEZET, (öröm-élv, vagy
—élvezet) ősz. fa. Az örömnek kedves benyomása
az érzékekre.
ÖRÖMÉNEK, (öröm-ének) ősz. fa. Ének, melynek tárgyát örömérzet, örömesemények teszik. Az
örömének szabatosan véve magasabb nemii lantos
költemény az örömdalnál. Mótetnek örömeiteké, a vörös tengeren átkelés után. Dávid ifrüménekei. V. ö.
DAL, ÉNEK.
ÖRÖMES, (ör-öm-es) mn. tt. SrSmet-t, v. —ét, tb.
—ék. Örömmel járó, örömindalatból fakadó, seives. EB
agyán elavult szó, de él a belőle származott örtfmett,
azaz: örömesen, örömmel. Mondhatnék: örömet látót, fogadat. Örömet ttolgálat, mtmka stb. Eléjön
örifmetb, vagyis igehatározóilag: örömetben, pl. Gr.
Easterházy M. nádornál: „Noha bizony pogány okra.
mennék örömesben, mint magam nemzetére." (Rákóezy Gy. erdélyi fejedelemhez 1644-ben).
ÖRÖMESBEN, (öröm-es-ben) lásd ÖRÖME8TEBB; és v. ». ÖRÖMES.
ÖRÖMEST, (ör-önves-t) ih. fokozva: SrSmettebb,
mint alább. Különös örömmel, szívesen, belső vonzalomból. Leginkább tettekre vonatkozik, melyeket
bizonyos készséggel, hajlammal hajtank véghez.
Kedvedért SrUmett tették mindent. Örömett tanulni,
dolgomi, máinak ttolgálni.
„Sok, kegyes szív érzetének
Hódol örömest."
Vörösmarty.
A régieknél eléjön orometüt, v. örömetVtt is, pl. a
régi magyar Passióban: „Igen örömetöst hálálatot
mondanék, avagy adnék teneked." (Toldy F. kiadása,
168.1.). Ellentétei: erötetve, kényszerítve, kedvetlenül, akaratlanul. E szóban a t képző egy értékű
éa jelentésű az én an határzó képzővel: örSmeten,
mint: vegyett vegyeten, alkalmait alkalmatan, képeit
képeim. A régieknél ezen határzó-alak szokottabb
volt, mint ma, pl. Kinizsi Pálné imakönyvében: kivonatott ám. kívánatosán; méUótágoil (dignanter) éngSm meghallván, kegyeimest ám. kegyelmesen; a régi
magyar Passióban: elégedel'ótt stb. Néha mindkét

1210

ÖRÖMESZTENDŐ, I. ÖRÖMÉV.
ÖRÖMETÉS, (öröm-et-és) 1. ÖRVENDETES.
ÖRÖMÉV, (öröm-év) ősz. fa. Általán év, melyben valamely nevezetes örömeseményt megünnepelnek. Különösen: tzdtadot, félttátadoi örömév, valamely alapítvány, intézet emlékére; hatattánale Wnéve, melyet öszvekeltök huszonötödik, vagy ötvenedik évében ünnepelnek meg. A régi zsidóknál minden ötvened év örömév (annua jnbilaris) volt, mely
alatt országszerte a szántásvetéstől megnyugodtak,
a rabszolgákat szabadon bocsátották, s az eladósodott telkeket régi birtokosaiknak viaszaadták. A római egyházban VIII. Bonifacz pápa rendeletéből a
XFV-dik századtól kezdve minden század első éve
örömév (annus jnbilaens), melyben teljes búcsút engedett azoknak, kik a világváros templomait meglátogatják, s bűneiket megbánják. Utódai ezen intézkedést rövidebb időre szabták, nevezetesen VI. Kelemen 1350-ben rendelé, hogy ezután minden ötvened év örömév legyen. VI. Orbán 88-rá, VI. Siztus
pedig 26-re szállította le. Későbbi rendeletek szerént az örömév jótéteményeiben azon hivek is részesülnek, kik akárhol a búcsúnyerés kiszabott kellékeinek eleget tesznek.
ÖRÖMHÁBORÍTÓ, (öröm-háborító) ősz. mn.
Aki, vagy ami oly érzéseket gerjeszt másokban, melyek az örömélvesetet zavarják. Örömhábortíé gyáitUrnák. ÖrömMboriló tterenetJOentég.
ŐRÖMHAJHASZAT, (öröm-hajhászat) ősz. fa.
Cselekvés, midőn valaki minden áron, még egészsége
rovására is, örömélvezeteket keres.
ÖRÖMHANG, (öröm-hang) ősz. fa. Ás örömnek
nyilvánulása hallható szóban.
„Oh az égést természetben nincs semmi Örömhang,
Nincsen erő többé, mely engem tenne vidámmá."
Vörösmarty. (Omár és Ida).
ÖRÖMHÍR, (öröm-hír) ősz. fa. Hír, mely valamely örvendetes eseményről szól, mely kedves reménynyel kecsegtet, szóval, mely az illetőben öröm"
érzést gerjeszt
ÖRÖMIDŐ, (öröm-idő) ősz. fa. Idő, melyben
örülni kell, vagy lehet, mely leginkább alkalmas
arra, hogy örüljünk. ÁM egymátt tteretS új hátatok
örömidöt élnek. Az ifjú kor örömidS. LegySttVk a*
ellentéget, vége a vestHynde, üt át örömidS, most Örvendjünk.
ÖRÖMITTAS, (öröm-ittas) ősz. mn. Képes,
költői kifejezéssel, ám. fölötte örülő, ki örömében
némileg a részeghez hasonló, s mintegy édes, kedves
mámorban van. Leginkább nemesebb érzelmekre és
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ÖRÖMITTASAN—ÖRÖMNAP

ÖRÖMPOHÁB—ÖRÖMVADÁSZAT
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elvesetekre vonatkozik, milyekre a szeretet, uerelem,
műélvezet gerjeszti a szivet V. ö. ÖRÖMMÁMOR.
ÖRÖMITTASAN, (öröm-ittasán) ősz. ih. örömittas állapotban.
ÖRÖMJEL, (öröm-jel) ősz. fa. Általán az arczon, beszédben, taglejtések által mutatkozó jelek,
melyekben az öröm mintegy visszatükröződik. Stemében. arctan, t*avában, minden motdvlatán látnának
ÓM örömjelék.
ÖRÖMKERESÉS, (öröm-keresés) lásd ÖRÖMHAJHÁSZAT.
ÖRÖMKIÁLTÁS, (öröm-kiáltás) ősz. fn. Kiáltás, mely valakiből az örömtárgynak benyomása következtében kitör, mely az egyéniség, műveltség, az
öröm foka stb. szerént különböző szokott lenni. Ilyenek : ijjuh l ujjuh l ujjuju ! ijjvju ! ihuhií l üiala t
ÖRÖMKÖNY, (öröm-kőny) ősz. fa. Köny, melyet szelídebb, nemesebb, finomabb, gyöngédebb, különösen erkölcsi érzelem fakaszt. Atyai, anyai, baráti,
vitfonlátáii örömkOnyek. Hálából fakadó Mtmkönyek.
ÖrömkönyektSl átott arc*. ÖrOmkOnyekkel Snittem a
jótevő kenet, a megtérő fiú arctát.
ÖRÖMLAK, (Öröm-lak) őse. fa. Átv. költői ért
mennyország, melyben a boldogultak örök lelki őrömet élveznek.
ÖRÖMLAKOMA, (öröm-lakoma) ősz. fa. Valamely örvendetes esemény alkalmával tartott lakoma.
A várva várt kedvet vendégek megérketétére adott
örömlakoma.
ÖRÖMLEÁNY, (öröm-leány) ősz. fa. Szépített,
gyöngédebb, s a nemesebb társalgási beszédben, és
Írásban használható neve a kéjhölgynek, ki alsóbb,
köznépi nyelven : kurva, rima, ttajha, ringyó, nabad ttemély stb. V. ö. KÉJHÖLGY, KÉJLEÁNY.
ÖRÖMLÖVÉS, (öröm-lövés) ősz. fa. Lövés, valamely örömünnep alkalmával, vagy általán, melylyel bizonyos esetekben örömünket akarjak kijelenteni, pl. kedves, föranga vendég érkeztekor, valamely
szerencsés tett végrehajtása után stb. Ágyukból, motiarakból, putkákból örömlövéieket tenni. ÖrOmlüvétekkel üdvötleni a diódáimat fejedelmet.
ÖRÖMMÁMOR, (öröm-mámor) ősz. fa. Képes
kifejezéssel, túlságos örömérzetből támadt, szinte
elfogultságig nőtt kedély! állapot, melyben az illető
személy eszméletét mintegy mámor homályosba el.
Alapfogalmánál fogva inkább csak érzéki, nem szellemi, nem erkölcsi örömekre alkalmazandó.
ÖRÖMMÁMOROS, (öröm-mámoros) ősz. mn.
Kit örömmámor fogott el, érzéki örömekben, élvezetekben elszédült. Örömmámorát tterelmesek. V. ö.
ÖRÖMMÁMOR.
ÖRÖMMÁMOROSAN, (öröm-mámorosán) ősz.
ih. Örömmámoros állapotban.
ÖRÖMNAP, (öröm-nap) ősz. fa. Általán nap,
melyen valakit, vagy többeket különös örömérzet
lep meg; mely kiváltképen arra van rendelve, hogy
örömünket nyilván kijelentsük valami fölött, melyen
valamely szerencsés esemény emlékét ünnepeljük,

vigalommal, lakomával stb. megfiljjük.
pot élni. Örömtiapra virradni. Viuonlátá gyMem
Oromnapja.
ÖRÖMPOHÁR, (őröm-pohár) OBI. fa. Atv. ért.
maga azon elveset, melynek örömét érezzük ; tovibbá : áldomás, ital, melyet bizonyos örömélveset esbne
alatt meguznnk. Örömpokarat köttöntoti a tatot
vendégekre.
ÖRÖMRÉSZEG, (öröm-részeg) 1. ÖRÖMTTTAS.
ÖRÖMRIVALGÁS , (öröm-rivalgás) őst. fa.
Sséles kedvből fakadó, rikoltozó őrömkiáltáwk. T.
ö. RTVALGÁS.
ÖRÖMSUGÁRZÓ, (öröm-sugárzó) ön. mn.
Mondják az arcsról, midőn fölötte nagy öromft
annyira kitünteti, hogy ez mintegy sogárokban ömledezik belőle. Örömtugártó arcúnál jött élénkbe.
ÖRÖMTÁNCZ, (öröm-táncs) ősz. fa. Tana,
melyet valaki örömében jár, mely különösen ssökdösés és keringés által szokott, kivált a' gyermeteg kedélyüeknél, jelentkezni ; örömtombolas.
ÖRÖMTELEN, (ör-öm-te-len) mn.tt SrSmttl»t,
tb.—ék. 1) Kinek öröme nincsen, kinek kedélyét vig érzelmek föl nem villanyozzák. Örömíelen remete, «jj
legény, vén leány. ÖrOmtelen atya, kinek tsOSi OrOmei
nincsenek, 2) Ami örömmel nem jár. örömíelen vét»ég, élet. Örífmtelen fogadat, vittonlátát.
„Még sokat és búsan szolának őrömtelen éjjel.'
Vörösmarty. (Omár és Ida).
Határozóként ám. öröm nélkül, örömtelenfll.
ÖRÖMTELENŰL, (ör-öm-te-len-ftl) ih. örömérzet, örőmélvezet nélkül. ÖrífmtelenUl leüt topok.
„Vagy zengj, de magadnak, őrömtelenül,
Hol vad sas az éjjeli béreseken ÖL"
Vörösmarty. (A magyar költfi).
V. 3. ÖRÖMTELEN.
ÖRÖMTELI, ÖRÖMTELJES, (öröm-teli, ngj
—teljes) ősz. mn. Örömek bőségében levő; sok
nagy örömet élveső, vagy hozó, okozó. Örömig
táv, kebel. Örömteljet tMék, kátattártak. ÖrOmteljet
iidSk.
ÖRÖMTELVE, (öröm-telve) ősz. ih. örömek

ín.
ÖRÖMTOMBOLAS, (örőm-tombolás) ős*, fn.
Cselekvés, midőn valaki nagy örömét tombolátbu
nyilvánítja.
ÖRÖMTÜZ, (öröm-tttz) ősz. fa. Öröm jeléül
rakott tűz, pl. hegytetőkön; továbbá: örömünnepélykor csinált tttzjáték.
ÖRÖMUJJONGÁS, (öröm-ujjongás) OK. faCselekvés, midőn valaki őrömében ujjong. L. ÖRÖMRIVALGÁS ; és v. ö. ÖRÖMKIÁLTÁS.
ÖRÖMÜNNEP, (Öröm-ünnep) ösx. fa. Ntp,
melyen valamely örvendetes esemény emlékét megm\í,p\.diadalmi,»tabadtági örömtUmep; viaonlátíé
örömünnep; fejedelmi vendég tíateletére tartott M*
ünnep ; egyházi, polgári örömünnep.
ÖRÖMVADÁSZAT, (öröm-vadászat) l. ÖBÖMHAJHÁSZAT.
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ÖRÖMVERS, (öröm-vér*) öu. fii. Lantos költemény, melynek tárgyat bizonyos öröménél teszi, különösen : örömétől, örömének.
ÖRÖMVESZTÉTT, (öröm-vesztett) ősz. mn.
Akit örömétől egy vagy más szerencsétlenség megfosztott.
ÖRÖMVESZTETTEN, (öröm-vesztetten) ősz.
ih. Örömvesztett állapotban.
ÖRÖMZAJ, (öröm-zaj) ősz. fa. Zaj, melyet
több örvendező személy fit Lakodalmat nép, diódáimat vitetek örömtaja.
ÖRÖ8S, falu Zemplén m.; helyr. Öröu-re,
—Un, —rSl.
ÖRS, (1), (őr-ös) fa. tt. ört-öt. Hadtudományi
nyelven 1) bizonyos állomásra, pontra őröJ kiállított
vitás. EWSrtSk, kik a vonulásban levő sereg előtt
mennek (Vorpoeten). 2) őrködés, őrhely. Örtre menni.
Orion dllani. Őrire legények ! Örtetata. V. ö. ŐR.
ÖRS, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, KŐVÁGÓ—,
KIS—, faluk Szála, MEZŐ—, Győr, TÁRNA—,
TISZA—, Heves m.; helyr. Ört-re, —*i, — rM.
ŐRSI, (1), (őr-ös-i) mn. tt örti-t, tb. —ék.
Örsre vonatkozó, őrsöt illető; őrstől származó. Őrsi
etata.
ŐRSI, (2), puszta Heves m.; helyr. Örti-be,
—ben, —m.
ÖRÜ, L ŰRÜ.
ÖRŰI, L ŰRÜL
ÖRÜL, ÖRÜL, (ör-ül) önh. m. örUl-t. Kedélyét
azon kedves érzet izgatja, melyet örömnek nevezünk.
V. S. ÖRÖM. 1) Tulajdonító ragu viszonyneveket
vonz. Örül életének, a* ajándéknak. A gyermek örül
a játéknak. Örül, mint vak kígyó a fiának. (Km.).
Örül, mint koldut a fényét garatnak. (Km.). örül
neki, mint Üt a pogácsának, mint Oláh Geeti a fektémének. (Km.).

tező 0 miatt különben is jobb hangzású) e-vel ragozandó. Gyűrű-, vagy karikaféle nyakkerítő, különösen, milyet az ebek nyakára szokás kötni. Stijból,
vatból, rétből való orv. Stéget orv a komondor nyakán. Szélesb ért gyűrüalaku körvonal némely állatok
nyakán, melyet bőreik, szőreik, tollaik színe képez,
honnan: orvét kígyó, orvét galamb, orvét rigó. A növényeken is orv, v. gyűrű a levelek, vagy virágok
nyelei-, vagy kocsánykainak a szár vagy kocsán körül
egyenlő magasságban való kiindulása, vagyis Diószegi
szerént, mikor a virágok a szárat karikában körülveszik. (Vertícillus). Átv. ért bizonyos külszin, mely
vagy a valóságot eltakarja, s mintegy körülveszi,
hogy ne láttassék, vagy az a czélja, hogy a mutatott
külsőség való gyanánt vétessék. Betegtég orvé alatt
kivonni magát a munka alól. Stegénytég örvével kimenteni magát át adótáttól. Bittottíát orvé alatt üti tártul ttegödni valakiket, atután kirabolni, megölni üt. Ez
máskép: ttin, vagy ürügy.
Ezen szónak gyöke, mint alapfogalmából kitetszik, azon őr, mely hangzóváltozattal, több ár, ér,
őr, w gyökü szókban kerekdedet, kört, köröset jelent, különösen ily értelme van az örvény származékban, mely nem egyéb, mint körösen tekergő víz, és
az általa képzelt mélység, gödör, mint ezt a latin
gwrget, vortex, vorago (forgó), és német Strudel,
Wirbel bizonyítják. Midőn az orv átv. értelemben
vétetik, a hasonlítás pontját azon tekervényes cselekvés teszi, mely által a dolog valósága mintegy
körülhálóztatik, hogy eltakartassék.
Képzésre nézve hasonló az orv, terv, tterv, kedv,
terv, nedv, üdv, redv, tzarv stb. nevekhez, melyekben
a v átalakult ó ú, S ü, ezen hasonlatok szerént: ülő
ölü ölő, nyelő nyelü nyelő, homo hamu hamv, és így
orv ám. örS ám. valamit körítő, s örü-böl lett valószínűleg az örügy, ürügy, s mint néhntt ejtik, ürüt,
ürüd. A kört jelentő tfr-hőz alapfogalomban rokon
azon öl főnév, melyből ölel, ölelkesik erednek. V. ő.
ÖL, fa.
ÖRVEND, (ör-v-end) önh. m. örvend-étt, htn.
—m, v. —ént. Az örül igének némileg nyomatékosabb mása, mely az örömérzetnek nagyobb béliemére (intensio) látszik mutatni, innen az örülök örvendek, szólásmód, mely különösen azon részvétet
fejezi ki, mely mások öröméből ered bennünk. Ily
nagyító értelműek: ti rí, tíuát rivát, W bánat,
l fái. Mint az örül, tulajdonító és állapító ragu
viszonyneveket vonz. pl. Örvendeni felebarátunk tterenctéjének. Nem kell aton örvendeni, midőn mát háta
ég. (Km.). Örvendek, midőn hSrpentek. (Km.). Megérketéteden Örvendek. Túl a Dunán, nevezetesen Győr
vidékén, tárgyesetes viszonynevet is vonz, pl. Orvéndi a tanulást ám. örömest tanúi.

„De bármily nagy vesztesége,
örülj csonka mátkádnak."
Kisfaludy 8.
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Ezen igéről igen számos népies közmondás létezik.
Öszvetéve: megörül. 2) Állapító ragu viszonyúéwe l
sün. folytonos örömet érez valami fölött Mát tterenctéjén, boldogtágán örülni. Felebarátod kárán ne
SrfÜj. Atom Örttl leginkább, hogy . . . Örülök rajta,
hogy ... 8) Különösen a társadalmi nyájasáig, sziyesség, vonzalom, szeretet érzelmeinek kifejezésére
haazniltatik. Örülök, hogy nerenetém van, hogy Otttelhetem. Örülök, örvendeJc. A lelkem it »ml bele, miaut
8*vemWl örülök.
ÖRÜLES, ÖRÜLÉS, (ör-fil-és) fa. tt. örWt-t,
tb. —&, harm. szr. —e. Kédélyi állapot, melyben
az van, ki valaminek, vagy valamin örül. Különösen
Ezen ige alakra nézve hasonló a fectkend, Okazon külső jelek, taglejtések, melyek által az öröm,
mint kedélyi működés mutatkozik. V. ö. ÖRÜL. . rend, etileland igékhez, melyekben, úgy látszik, az n
ORV, (őr-v) fa. tt örv-et, tb. —ék. Az általá- becsnsztatott hang, vagy pedig az értelmet öregbítő,
nos divata orvét mutatja, hogy (a tőrzsben már lé- mint a kereng, tolong, bolyong s több másokban.
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Gyöke: Őr, melyből kifejlett: Or-U, ör-ü-ed, Orved,
mint, öl, olu, ofaad, olvad; ham, hamu, hamvad, komvad; pos, posuad, posvad; kotg, kotyuad, koíyoad;
s n közbevetéssel lett: örvend. Valószínűleg ezen hasonlat szerént a fentebb említett igék is eredetileg:
ciildad (csikolad) feetked, Okred. Hogy ás ad képzőjü igéknek nem mindig felel meg out képiőjü, mutatják a ragad (rapit), és fogad, melyekből nincs
rokon értelmű ragastt, fogant, t amazok mar maguk
is átható értelműek.

ÖRVENDEZŐ, (ör-v-end-éz-ő) mn. tt Orvendetö-t. Aki valakinek, vagy valami fölött örvendez.
Atyjok neve napján OrvendetS gyermekek. A diadalmas
hősnek Örvendező nép. V. ö. ÖRVENDEZ.

zs. Káldi. „Jertek (jöjjetek el) örvendezzünk azúrnak." 94.(95) zs. Káldi, Károli. Általán bibliai <!s egyházi ért ám. jubilat. Különösen: nyájas társadalmi
tekintetben, ám. mások örömében részt vesz, s ezen
szíves indulatát bizonyos módon, és szertartással kifejezi. Valakinek születeti napján örvendesni.
ÖRVENDÉZÉS, (ör-v-end-éz-és) fa. tt. Orvendétis-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Szóbeli, vagy bizonyos szertartással járó nyilatkozás, mely által kimutatjuk, hogy magunk, vagy mások szerencséjén, javán, előmenetelén stb. örvendezünk. V. ö. ÖRVENDEZ.

ÖRVÉNYES, (1), (ör-v-ény-és) mn. tt Orvényés-í,
v. —ét, tb. —ék. Örvényt, vagy örvényeket képező,
hol örvények vannak. Örvényét helyek a folyóban.
Örvényes tenger. Továbbá: örvény által kikotort mélységű.
ÖRVÉNYES, (2), faluk Bihar és Szála m.;
helyr. Örvényes-re. —én, —röl.
ÖRVÉNYFÜ, (örvény-ffi) 1. ÖRVÉNYGYÖKÉR, 1).
ÖRVÉNYGYÖKÉR, (örvény-gyökér) öaz. fu.
1) Növényfaj a sertecsékek neméből; szára magái, fölül ágas; csészepikkelyei tojáskerekek, benedtek ; le-
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ÖRVENDEZTET, (ör-v-end-éz-tet) mivelt m.
örvendéttet-tem, —tél, —itt, pár. Orvendettess. Valakit örvendezem gerjeszt, vagyis eszközli, hogy örvendezzen, midőn olyat mond, vagy tessen neki, mi
a kedélyre meglepőleg kedves hatással van. Át
aggodat, vésttSl, remegStjó hírrel, a rabot ttabadtágÖRVEND, falu Bihar m.; helyr. Örvénd-re, gal megOrvendeitetni. V. ö. ÖRVENDEZ.
—én, —rSl.
ŐRVENDÉZTETÉ8, (ör-v-end-éz-tefres) fin. tt
ÖRVENDÉS, (ör-v-end-és) fa. tt Orvendés-t, Orvendéttetés-t, tb. —ék. Eszközlés, midőn valakit
tb. —ék, hann. szr. —e. Igen kedres hatású értés valaki, vagy valami megörvendeztet V. ö. ÖRVENnyilatkozása, melyből kitetszik, hogy örvendünk va- DEZTET.
laminek, vagy valamin. V. ö. ÖRVEND.
ÖRVENDÍT, (ör-v-end-ít) áth. m. OrvendU-étt,
ÖRVENDET, (ör-v-end-et) fa. tt. Srvendet-ct, pár. —«, htn. —ni, v. —én*. Örvendővé tesz valakit
hann. szr. —e. Nagyobbféle örömérzet, különösen, Az Orvendtí egyszerű, az örvendettet gyakorlatot érmely bizonyos ünnepély alkalmával, és szertartással telmű, s ebben különböznek egymástól.
nyilatkozik. OdvOtlS, névnapi Orvendet. Továbbá:
ÖRVÉNY, (1), (ör-v-ény) fa. tt örvényt, tb.
maga ezen nagy örömérzet tárgya, honnan Orvende- —ék, harm. ssr. —e. Sebes mozgású, csiga- vágj
te», pl. hír, melynek tárgya valamely nagy öröm.
köralaku forgás, melyet különösen a víz, vagy levegő,
ÖRVENDETES, (ör-v-end-et-és) mn. tt Srven- illetőleg szél, bizonyos pont körül képez. Továbbá:
dttét-t, v. —tt, tb. —e*. Ami különösen nagy őrö- azon kerek mélység, melyben a víz ilyképen forog.
met gerjeszt, midőn a vágyakat kitűnő mértékben A* Örvény besodorja a viten vstó testeket, csónakot.
kielégíti, vagy váratlan jó által meglepi a kedélyt. Az örvényes levegőt köz nyelven forgóstél-ítek mondÖrvendetet hir, üenet, tudósítás. Örvendetes esemény. ják, valamint a vízörvényt máskép: forgó-iok. Átv.
Komjáthinál rokon értelmű az örömetet, mint: kelle- erkölcsi ért bonyolódott kedélyi, lelki, erkölcsi állametes, sterelmetts, a maguk nemében sajátságos kép- pot, mely bizonyos erőszak által mintegy elsodortatik. Steavedélyeí, bűnök Örvényébe merülni.
zésű melléknevek.
Gyöke a köralakot jelentő'őr, törzsöké orv, •
ÖRVENDETESEN, (ör-v-end-et-és-en) ih. Öralapfogalom
benne a forgás, keringés, tekergés, és
vendetes állapotban, nagy örömet élvezőleg. Örvenmint ilyenhez rokonok a csagataj írvom (forgás; ötdetesen KU el a* égést nap.
vény) ; latin vortex, vorago, vortit; továbbá: gyru*,
ÖRVENDETÉS8ÉG, (ör-v-end-et-ós-ség) fa. tt
gwget; német Wirbel; tót io«r, és wráttii (forOrvendetéseég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonsága valadítni) stb.
minek, melynél fogva örvendetes, azaz : nagy örömet
ÖRVÉNY, (2), TISZA—, puszta Heves m.;
hoz, gerjeszt A kivitt stabadság éonapjdnak Orvenhelyr. Örvény-be, — ften, — Mtt.
detessége.
ÖRVÉNY ALAKÚ, (örvény-alakú) őw. mn.
ÖRVENDEZ, (ör-v-end-éz) gyak. önh. m. OrAlakra
nézve az örvényhez hasonló, azaz tekervévendés-tem, —tél, —M, pár. —t. Folytonosan, tarnyes,
keringős.
A hátgerinet gySrittete Örvény alakú.
tósan, többféle jelekkel, szertartásokkal jelenti, nyilatkoztatja, hogy örvend. A diadal után örvendez- A hajót Orvényalaku stélvést elsodorta. V. ö. ÖRnek a vitetek. Örömünnep alkalmával örvendez a nép. VÉNY.
ÖRVÉNYDED, (ör-v-ény-ded) mn. tt örvény
Ujjongva, ugrálva, víg dalok, játékok kötött örvendezni. „Örvendezzetek a mi segítő Istenünknek." 80. ded-ét. L. ÖRVÉNYALAKÚ.
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veiéi szárölelők, tojáskerekek, ránczosak, máskép
növénytani néven: örvénytertecték. (Inula helenium.).
9) Ezen növényfajnak gyökere.
ÖRVÉNYRE, (ör-T-ény-ke) fn. tt örvényké-t.
Állatnövényfaj, meljnek mozgékony, s öszvehuzódó
•setéi Tannak, • midőn kinyúlik, örvényesen mozog.
(Bracbyonua. L.)
ÖRVÉNYLIK, (ör-v-ény-1-ik) személytelen, m.
Srvényl-étt, htn. —em. örrényt képez, örvény gyanánt forog, tekerídzik. MéTytégek fStött örvénylik a
vit. Örvénylik a forgottéitól felkapott por. V. ö. ÖRVÉNY.
ÖRVÉNYSÉRTECSÉK, (örvény-sérte-esék) ősz.
fa. L. ÖRVÉNYGYÖKÉR, 1).
ÖRVÉNYZIK, (3r-v-ény-éz-ik) személytelen, m.
Krvény**tt, htn. —eni. Örvény alakban forog, tekergőzik ; máskép : örvénylik.
ÖRVES, (ör-T-es) mn. tt. ö+vet-t, T. — ét, tb.
—ék. Általán, ömrel, Tagy örvalaku jegygyei ellátott. Orvét eb, komondor. Orvét nyak. Orvét galamb,
lúd, rigó, melyek nyakain a tollak orvét képeznek;
Orvé* kígyó stb.
ÖRVEZ, (ör-T-ez) áth. m. Sroet-tem, —tél,
— itt, pár. —«. Örrrel ellát, orvét köt valamely
állat nyakára. Ebeket, komondorokat örveeni. Átv. ért
valóság helyett, vagy ennek eltakarására bizonyos
kfllszint állít elé, a dolgot mintegy körfilhálózza.
Alattomot tiámdékát, terveit, ctéljait holmi kifogásokkal, álttinnel Srvesi. V. ö. ORV.

ÖRVÖS; ÖRVÖZ, 1. ÖRVES; ÖRVEZ.
ÖRZSE, női kn. tt Örtsé-t. Erzsébet, vagy
Orssébet szónak kicsinyített módosulata, máskép:
Önti, Értté, Emi, Bűzne, BSzti, BStke, Pere. L. ERZSÉBET.
ÖRZSÉBET, 1) L. ÖRZSE. 2) Puszta Fehér
m.; hr. Óruébet-re, —eh, —röí.
ŐS, gyöke ÖSVÉNY szónak, azonos az alhangu
öt gyökkel OSON szóban. V. ö. ÖSVÉNY.
ŐS, ŐSI stb. L. ŐS, ŐSI stb.
— ŐS, (1), melléknéTképző; 1. —ÁS.
—ŐS, (2), igeképző; L -OS, (2), -ÉS, (2).
ŐSI, (1); ÖSISÉG, 1. ŐSI; ŐSISÉG.
ŐSI, ('2), paszta Veszprém m.; helyr. Ön-be,
—ben, —bM.
ÖSKÜ, falu Veszprém m.; helyr. Ötkü-be,
—ben, —607.
ÖSME; ÖSMÉR; ÖSHÉRET; ÖSMÉRKEDIK
•tb. L. ISME; ISMER; ISMERET stb.
ŐSÖD, falu Hont m.; helyr. ÖtVd-rt, —Ön,
—rSL
ÖSSZE; ÖSSZES ; ÖSSZESÉG stb. stb. Lásd
ÖSZVE; ÖSZVES; ŐSZVESÉG stb.ÖSSZHANG; ÖSSZPONTOSÍT stb. L. ŐSZHANG ; ÖSZPONTOSÍT stb. V. ő. ŐSZ.
—ŐST, 1. —ŐST, és T. ö. ÖRÖMEST.
MUP. IU»T MOTÍB. IV. BOT.
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OSTOR, l. ESTER.
ÖSTÖRPARÉ, T. —PARAJ, v. — PARÉJ,
(östör-paré, v. — paraj, v. —paréj) ősz. fn. Máskép :
etttrparé. Népies neve a fejér libatoppnak. (Chenopodium album. Diószegi, Gönczy).
—Ö8TÜL, 1. —ASTÜL.
Ö8TVE, tájdÍTatosan ám. ettve; 1. ezt
ÖSVÉNY, (ös-vény) fn. tt Stoény-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. A székelyeknél: Omeny. Szoros ért.
mint Molnár A. értelmezi, kis út, félút, gyalogút;
továbbá : ásón irányvonal, melyet a járókelő szekerek kerekei vágnak. Mi szerént a mai vaspályákra
alkalmazva, azon sinvasak, melyeken a mozdonyok
kerekei futnak. A fS út, ttekérát mellett elvonuló «tvények. A ttántó/SMeket keretitől vágó, vagy elválantó
Stvények. StSlök kusti ötvények. Átv. ért élet Stvénye,
erkSlot Dévénye, blinotök ötvénye, azon irányt fejezi
ki, melyet valaki tetteibea követ
E szónak gyöke a szóképzési hasonlat szerént,
elvonva a vény képzőt, öt, mely valószínűleg egy
azon vastag hangú öt gyökkel, melyből a siető menésre vonatkozó ötön származik, t L a> öt és St oly
•viszonyban állanának egymással, mint az omlik omt,
Omlik Smt igékben az óm és 9m, és így Stvény vastag
hangon annyi, mint otvdny; így tájdivatosan és Verseghynél is öttVrmény ám. ostonnény. E föltevést
onnan is támogathatni, hogy ,ösvény' szóban alapértelem a menés, és Molnár A. szerént jelent megyét
is, melynek gyöke megy. Képzésre leghasonlóbbak
hozzá: Icösxvény, fötvény, potvány. Törökfii: i* ám.
ösvény ; lábnyom. (Fuszsteig; Fusztapfe).
ŐSZ, gyök, melyből Sttve, ötzvee, ifttoetég, és
származékaik erednek, melyek alapértelméből azt
lehet kivonni, hogy az ü«* valami együvé gyűlt, egy
tömegben, seregben levő sokaságot, többséget jelentett Némely újonnan alkotott szókban ösavetétel
alakjában is eléfordul; amidőn nevek előtt ám. Savét, és igék előtt ám. ötzve; ilyen szók: tfwátíam,
8»fogalom, östhang, SsttterU, Stfpontottí, önpotitotul
stb. melyeket két ««-vel irni nem szükséges; de
nincs is oka, mert az utóbbi M már az Sttoe szóban
levő v-nek áthasonlásából létesült; ötaeeállam, Sttvehang pedig helytelen volna. Megfordítva «s&y honnan
ttb', ttíiueí, ttövelkesik, ttSvettég, melyek szintén több
egyneműek együvé köttetésére vonatkoznak. Mennyiben az Ots, ösxvetég szorosb egyesülést jelentenek,
rokonaik a t*ög, két vonalnak együvé szorulása, és
a tsitk, melynek szélei egymáshoz közelednek. Ha e
szót hangszervileg elemezzük, és azt teszszük fel,
hogy a magyar a többségnek együvé kapcsolását részint öszvegömbölyödő ajak közöl kinyomuló tf hanggal akarta utánozni és kifejezni; úgy alaphangban
rokonok hozzá: tSm, temérdek, tömör, topik, töpörödik, két és kot," részint az tz hangban is a ,sok' értelmét találjuk, mit matat a magyar ,asám' és német
tammt, tutammen stb. szók is. V. ö. ÖSZVE. A*
öttve származékban a ve képző ug/anax, ami az
l egyU-ve szóban; alhangon —va, pl. ho-va, eredetileg
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az o, e matató szócskák. Kinizgy Pálné iraakőnyvéÖSZHANGZÓSÁG, (ősz-hangzóság) ősz. fn.
ben eléjön n toldalékkal: Smen.
össhangzó minőség, vagy állapot
Ö8ZÁLLAM, (Ssz-állam) ősz fa. Valamely
ÖSZLET, (ősz-let) fn. tt Otdet-ét. L. ÖSZVEG.
illám, minden részeivel, vagyis tartományaira!
ÖSZLETÉZ, (öss-let-éz) áth. m. Vtalrttt-tom,
együttvéve. A magyar öszállam magában foglalja -léi, —ett. L. ÖSZVEGEZ; Ö8ZVEAD.
a szoros értelemben vett Magyarontagon kivfil,
ÖSZNEV, (ősz-név) L GYÜNÉV.
Erdély-, Horváth-, Szlavonországot, a magyar tenŐSZÖD, falu Somogy m.; helyr. ÖaSd-re,
-««, — rfií.
gerpartot, a katonai végvidékeket.
ÖSZB1RODALOM, (ön-birodalom) 1. ŐSZÖSZÖDFALVA, fala Ugocsa m.; belyr. —falvd-ra, —n, —r<5L
ÁLLAM.
ÖSZFOGALOM, (Bú-fogalom) ősz. fn. Több,
ÖSZPONT08ÍT, v. —PONTOSÍT, (öw-ponvagy minden fogalom együttvéve.
tosft) ősz. áth. Egy pontba öszvehúz vagy von, közÖ8ZHANG, öez. fn. 1) A zenészét s énekmü- pontosít (Concentriren).
vészetben több hangnak bizonyos arányú viszonya
ÖSZPONTOSÍTÁS, v. —PONTOSÍTÁS, (őszegymáshoz, melynél fogva az érzékekre többé-ke- pontosítás) ősz. fn. Egy pontba öszvehúzás vagy
vésbé kellemesen hatnak, s az illető művészet sza- vonás, központosítás. (Concentrirnng).
bályaival megegyeznek. Különbözik az VfthangwU,
Ö8ZPONTOSÓL, v. —PONTOSUL, (ösz-ponmely több öszhangot foglal magában, s mely idegen tosúl) ősz. önh. Egy pontban egyesül.
nyelven: harmónia, az önhang pedig csak Accord ;
ÖSZSZE; ÖSZ8ZEAD ; ÖSZSZEAKGAT, stb.
de a ,hangzat' magában szintén megfelel az ,Accord' stb. L. ÖSZVE; ŐSZ VE AD; ÖSZVEAKGAT stb. stb.
szónak. V. ö. HANGZAT. 2) Átv. ért eszmék, ismeÖSZSZEG, 1. ÖSZVEG.
retek, elmemfivek, szépmfivek tulajdonsága, melyÖSZSZES; ÖSZSZESEN; ÖSZSZESÉG, L
nél fogva a maguk nemében kellő egészet képeznek, ÖSZVES;ÖSZVESEN, stb.
öszveillenek. Ezen értelemben megfelel a* idegen
ÖSZSZÓ, (ősz-szó) ősz. fn. Általán két, vagy
,harmonia' szónak.
több egyszerű szóból öszvetett szó, pl. hámét = AwÖSZHANGOS, (ősz-hangos) ősz. mn. Minek vét, éjfélkor = éj-fél-kor, Ubujjkegy = Ub-ujj-kegy.
hangjai a bangmüvészet, illetőleg zenészét szabályai
ÖSZSZERU, v. —SZERŰ, (ősz-szerű) öez. mn.
szerént öszveillő viszonyban vannak egymással. Ott- Az idegen ,concret* magyarítására némelyek által
hangot Imrének, fene. V. ö. ÖSZHANG.
használt szó, amely t i. olyan fogalomról értetik,
ÖSZHANGÚ, v. —HANGÚ, (ösz-hangil) lásd mely a tapasztalásban valósággal, minden jegyáréi
ÖSZHANGOS.
öszvefoglalva elé fordul; ellentétben az elvont fogaÖ8ZHANGÚLAG, v. —HANGULAG, (ősz- lommal. Máskép: Sstvelet.
hangiilag) ősz. ih. Hangokra vonatkozva, a hangmüvéÖSZSZERÜSÉG, v. —SZERŰSÉG, (ÖM-ezerüszet, illetőleg zenészét szabályaival egyezőleg. Ön- ség) ősz. fn. Öszszerü állapot, vagy tulajdonság. V.
hangvlag nóló tenetterek. Önhangvlag éneklS nép. ö. ÖSZSZERÜ.
Átv. ért egyetértőleg, köz szavazattal, egyhangúlag.
ÖSZTÖKE, (üz-dög e, azaz üzdőgő, tájejtéarcl:
Ötthangvlag mtgegyetiti valamiben.
iisztoke) fn. tt. StttSké-t. Széles ért hegyes bot, vagy
ÖSZHANGZÁS, (ősz-hangzás) ősz. fn. Állapot, karóféle eszköz, szúrásra, szurkálásra való, honnan
midőn zenei vagy énekhangok, s átv. ért. a gondola- ötztSke'lni ám. szarkáivá menésre, mozgásra, cselektok, cselekvények stb. egymáshoz kellő arányban vésre nógatni, ingerelni. Szorosb ért. szántók eszállanak, egymással teljesen megegyeznek.
köze, kajla nyelii bot, végén hegyes vassal, melylyel
Ö8ZHANGZAT, (ősz-hangzat) ősz. fn. t) Több a szántó a csoroszla és szántóvas elől a gazt elpiszőszhangból álló zenemű, vagy ének. V. ö. ÖSZHANG. kálja, és a kormánydeszkához tapadt főidet letisztítja,
2) Átv. ért. a szép s általán szellemi müveknek az s néha-néha a lassú ökröt is bőködi. Átv. ért. etffillető szabályokkal valóságos megegyezése; különö- sebbnemü inger, erőszak, mely cselekvésre fiz, hajt,
sen, midőn alkotó részeik kellő arányban viszonyul- honnan a közmondás: Vtneddmet az VtttSke elit*
nak egymással; ezen átv. ért. egyezik .öszhang* rugoldotni.
E szóban két alapfogalmat találunk, egyik ás
szóval.
ÖSZHANGZÓ, (ősz-hangzó) ősz. mn. Több iizés, nógatás, sürgetés, másik az illető eszköznek
bangszervek, vagy hangszerek, illetőleg hangok, szaró bökő alakja, tulajdonsága. Az elsőre nésve
melyek egymással kellő arányban szólanak. Át énék- megegyeznek vele az ött/ön, SatönSt, s bangvéltosISk ttótatjai-, a hegedű húrjai-, a tenekar hangtereinek tatva a> ütskölöl, és közős gyökük az erősen nógató,
mindig Otthangzóknak kell lenni. Átv. ért. egymással üt, melyből lett U*dSg, tttdSgd; UtdSgS, VtdVye, e*r
teljesen megegyező. A ttabályokkal ötthangtó tevé- (Skt, SttlSke, azaz: üzésre való hegyes eszköz Tagyia
kenyttg. „Hiányzik az öszhangzó értelem." Madách bot; az ilttkötöl átvetett szó az UntSköl, UtdSgöl eredetiből. Tájdivatosan: enteke is (Szabó Dávid). A beImre.
Ö8ZHANGZÓLAG, (osz-hangzólag) ősz. ih. gyesség fogalmára nézve rokon hozzá: öttttrlt, ás
Őrségben: VtttVlU, néhntt: ttdrró, tntoní, mely hegye*
Egymással őszhangsásban. V. ö. ÖSZHANGZÓ.
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karókkal, illetőleg fa vagy más szegekkel ellátott
különféle készületeket jelent Idegen nyelvekben
rokonok hozzá a szanszkrit ttok (steckeu, stoszen), a
német ttechen, íitaehel, ttecken stb.
ÖSZTÖKÉL, (ÖMtöke-el) áth. m. ötttökél-t.
Tnlajd. ért. ösztökeféle eszközzel szurkai, sürget,
hajt. Átv. erkölcsi erővel nógat, ingerel, buzdít Tájdivatosán : Sutokéi, etttekél, vatíkil. V. ö. ÖSZTÖKE.
ÖSZTÖKÉLÉS, (ösztöke-el-és) fn. tt övíticélét-t, tb. —ék, barna. szr. —«. Cselekvés, mely által
valamit, vagy valakit ösztökélünk; szarkáló nógatás, üzés, toszkolás.
ÖSZTÖN, (tiz-tön, vagyis Uz-d-ő, üz-d-ön) fn.
tt ötttön-t, tb. — ők, hara. szr. —e. Általában ingerlő valami, mely az embert, vagy állatot a természetnél fogva akaratán kívül indítja, vonja. Különösen
1) Külsőleg ingerlő eszköz, mely az embert, vagy
oktalan állatot mozgásra nógatja, buzdítja. Östtiin
ellen rugoldotni.
„Mit ér ragoldozui mondám, ösztön ellen?"
Zrínyi.

Ilyen eszköz különösen az ösztöke, miért Molnár A.
értelmezése szerént: stimulus, és buceutrum. 2) Beiérzéki inger. Termettet Stttöne ,• tetti ösztön; nemi
ötttön; állati ötttön. 3) Szélesb átv. ért mindennemű erkölcsi inger, buzdítás. Tanulási öntőn. Németebb ötttVntöl indíttatva tenni valamit.
Alapértelménél fogva gyöke az erős nógatást
jelentő Se. Egyezik vele a szláv oszten, és a szigonyt
jelentő szerb otstoa. V. ö. ÖSZTÖKE.
ÖSZTÖNDÍJ, (ösztön-díj) ősz. fn. Általán díj,
melyet azért adnak valakinek, hogy szorgalomra,
iparra ébreszszék, illetőleg jutalmazzák; különösen
ily díj az intézetek növendékeinek számára, vagy
azokéra, kik valamely hatóságnál, vagy testületnél
mint annak jövendő tagjai képezik magukat
ÖSZTÖNDÍJAS, (ösztön-díjas) ősz. mű. Ki
ösztönd(jat kap. Ösztöndíjas tanulók, gyakornokok. V.
ö. ÖSZTÖNDÍJ.
ÖSZTÖNÖS, (ösztön-ös) mn. tt. ötfOfnöt-t, v.
—ét, tb. —ék. l) Szuróféle eszközzel ellátott ÖtttSnlft bot. 2) Akit, vagy amit ösztönözni kell, hogy
valamit tegyen, tunya, lassú. Az igás baromra vonatkozva máskép: hajtót.
ÖSZTÖNÖZ, (ösztön-őz) áth. m. Vtstönöa-tcm,
—tél, —ott, pár. —t. Erkölcsi ért valamire nógat,
buzdít; különféle erkölcsi eszközök által tevésre, iparkodátra ingerel. Dicsérettel, jutalommal ötttüuSmi a
tanulókat. A becttOetoágy ösztönön őt. V. ö. ÖSZTÖN.
ÖSZTÖNÖZÉS, (ösztön-őz-és) fn. tt ötttönösé+t, tb. —ék, ham. szr. —e. Cselekvés, mely által
valakit ösztönöznek, tevékenységre nógatnak, buzdítanak. V. ö. ÖSZTÖNÖZ.
ÖSZTÖN8ZEBÜ, v. —8ZEBÜ, (ösztön-szerű)
ö«z. mn. A természeti ösztönnek hódoló, az ösztönt
követő. ÖtttöntxtrU ctelekvét, működi*.

ÖSZTÖNSZERÜLEG, v. SZERÜLEQ, (ösztönszerüleg) ősz. ih. A természeti ösztönnek hódolva, az
ösztönt követve.
ÖSZTÖNZ 1. ÖSZTÖNÖZ.
ÖSZTÖNZÉS, L ÖSZTÖNÖZÉS.
ÖSZTÖR, fn. tt. östlör-t, tb. —ők. Lásd ŐSZTÖRÜ.
ÖSZTÖRHAJ, ÖSZTÖRHÉJ, l.ESZTERHA, v.
ESZTERHAJ.
ÖSZTÖRJE, fn. tt. ötztöiyé-í. L. ÖSZTÖRÜ.
OSZTÖRÜ, fű. tt. ötztörü-t. Máskép: öntör,
StttSiye, eateró, etzterú. Örségben: ötttöltí. Elemzésére nézve 1. ÖSZTÖKE és ESZTERO. Értelmére
nézve jelent általán hegyes karókkal, fa vagy más
fogakkal, szegekkel ellátón különféle akasztó készületeket Innen Arany Jánosnál:
„Nőm tudom, Odinnak asztalához ül-e,
Kit felakasztottak magas öaztöriire."
Arany. (Buda halála).
Ilyenek különösen a) a mészárosok ösztörüje, azaz:
fogas állványa, melyre a feltagolt húst akgatják; b)
a majorosnők ösztörüje, melyre az üres köcsögöket
szúrják; c) a madarászok ösztörüje, ágas póznája,
melyre a lépveszszö'ket rakják, vagy Szabó D. szerént ágas-bogas fa, mely lábtó helyett szolgál; d)
a tímárok ösztörüje, melyen a bőröket kifeszítik, és
szárítják; e) a folyóvizeket gátló ösztörü, hegyes
czölöpökből csinált gát; ámbár ez utósóra nézve
azt is gyaníthatni, hogy öszvetett szó, s ám. ibsíerő, öttterelö, mivel az áradozó vizet Sttvetereli, s
ez alapfogalomnál fogva rokon volna hozzá: etztrenga, juhokat öszvezáró korlátfák, a magyarból elemezve om-terengö, t i. több tájszokás szerént az öt*,
Vttve így is ejtetík: est, éttve, étttte. f) A régieknél,
pl. a Debreczeni Legendáskönyvben több helyütt is
ám. kínpad, g) Göcsejben östt&lü ám. tám- v, gyámfit.
ÖSZTÖVÉR, (ösz-tövér, azaz: ösz-töpér) ősz.
mű. tt ötttövér-t, tb. —ék. Szoros ért mondják búsról, mely sovány, melynek zsirosa nincsen; továbbá
állatról, mennyiben sovány, vékony húsa van: ellentéte: köoér, hisott, stiros. Stegény hántol ötttövér t*aIonná. Östtöoér, lúd, ökör, konc*. Átv. ért ötttövér
alku, mely kevés hasznot bajt Jobb ás öttíöoér alku,
mint a bírónak kövér végtéte. (Km.).
Minthogy az ösztövér ellentétben a kövérrel,
hízottal oly húst jelent, melynek rostjai öszveasztak,
Öszvetöpörödtek: innen legvalószínűbb, hogy öszvetett
szó az ön és töpér alkatrészekből, s ám. ött-töpS,
öszveUSpö; t L töpér, mint igéből képzett szó hasonló
f oh/ár, fotdár, sugár, hajttár, tölttér stb. azokhoz,
ttogy a p és v, mint rokon ajakhangok egymással
fölcseréltetnek, a nyelvekben általán elég példa van rá.
ÖSZTÖVÉRÉDIK, (ösz-tövér-édik) ősz. k. m.
ömtövéred-tem, —tél, —éti. Ösztövórré leszen, sóványodík; rostjai öszvezsogorodnak, zsírja, kövérsége
elfogy. V. ö. ÖSZTÖVÉR.
Ö8ZTÖVÉREN, (ösz-tövéren) ősz. ih. Ötztöver
állapotban, sovány hassal.
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ÖSZVEADÁS, (ösrve-adá.) ősz. fn. Cselekvés,
ÖSZTÖVÉBÍT.ÖSZTÖVÉRIT, (ös«-tövérít) öu.
áth. m. 6»tí»vértí-étt, pár. —t, htn. —ni. v. — en». mely által külön tárgyakat öszveadnak. 1) Számtaai
Ösztövérré tesz, azaz: soványít, zsírjától, kövérsé- mennyiségi öszveadás. 2) Bizonyos értékű jószágnak,
gétől megfoszt V. ő. Ő8ZTÖVÉR.
lénznek egy tömegbe való öszvetevése. 3) Házaspárok
esketése. V. ö. ŐSZVEAD.
ÖSZTÖVERÍTÉS, ÖSZTÖVÉRITÉS (ösz-tövérités) fő. tt ötttOvértíét-t, tb. — ét. Ösztővérségétöl
ÖSZVEADOGÁL, (Sszve-adogál) ösü. gyak. áth.
megfosztás.
Folytonosan, többször adva bizonyos mennyiséget
ÖSZTÖVÉRSÉG, (ösz-tövérség) ősz. fn. tt. egy tömegbe gyűjt Ás elégettek uámára a vagyonoiftttövértég-e't, harm. szr. —e. Ösztövér állapot, vagy sabbak péntt, gabonát, ruhákat adogáUak Sttve.
ÖSZVEAGGAT 1. Ö9ZVEAKOAT.
tulajdonság, soványság. Át ötttöoirtég egétztcgetebb
ŐSZ VE AKAD, (öszve-akad) ősz. önh. 1) Mt>zmint a nagy kövértég. V. ő. ÖSZTÖVÉR.
gás,
menésközben
egy más testtel ütközésbe jön, pl.
ÖSZVE, (ösz-ve) igehatároló, illetőleg igekötő.
íét ellenkező irányban haladó szekér tengelye. 2)
11) Együvé, egy seregbe, egy tömegbe, egy helyre.
ÖitoetaláHcotni valakivel. Östvegytíltti a teremheti. Valakivel véletlenül találkozik. Öuveakadni valakivel át úton. Jó, hogy Ostveakadtam veled, mondani
Peruét ottvegyüjteni. 2) Bizonyos sokaságnak, mennyivalóm van. Óvakodjál, hogy tSbbé Snve ne akadj velem.
ségnek részeit mind együtt véve. Ötmieadni a ttámoÖSZVEAKASZT, (öszve-akaszt) ősz. áth. 1)
kat. Ötzveii-ni át ország lakottöt. Ugyan ily értelme
Külön
levő, egymástól elvált, elszakadt stb. testeket,
van ezen öszvetételben: mindottve. Különösen ám.
egészen. Otzvtjdmi a várott, egészen bejárni, .egy vagy részeket bizonyos eszköz által egymáshoz fűz,
részét sem hagyván el. Ösive/öl a h«t. (Jnzvehidegstik tűz, köt, csatol, kapcsol, stb. A meglőtt madarakat
a tette. Öttveimi az ívet, egészen beírni. Öttoekarctolni trineggel ottveakantani. A* elrepedt ruhát Ottveakattae aizlaU, falat. 3) Közel, szoros viszonyba, szövet- tani. 2) Két külön irányban mozgó testet öszvefitközségbe. Öttveállani bitonyot terv kivitelére. Öttvero/en- tet A kocsitengelyt mát kocti tengelyével Sttveakattni, Stevebettélni, Sttvebujiii. Öttvetterkettteni, oteve- tani.
ÖSZVEAKASZTAL, (öszve-akasztal) ősz. áth.
ragatttani, otsveálUtani holmit. V. ö. ŐSZ. EllentéAz illető cselekvésnek valamivel több gyakorlatát
tei : tíét, tterte, tétova, kUlün, részint, nem egétten.
fejezi ki. mint az fctveakastl, e tulajdonkép ám. öszA régieknél legtöbbször .együtt' jelentése van,
pl. a Müncheni codeiben: velük ötévé, S fiaival öttve, veakgat. Tudniillik az okosít és akatztal között oly
át erodiánutokkal Ottóé, ám. együtt, egyesülve. Ide különbségű értelemárnyéklat van, mint a magatft és
magasztal, vigattt és vigatttal, nyugottt és nyugosztal,
tartozik a mai: mindötsve. Továbbá Kinizsy Pálné
imakönyvében előfordul n toldalékkal Oteven is: engettt és engesttel között.
ÖSZVEAKGAT, (öscve-akgat) ősz. gyak. áth.
„Barátimmal, ét> ellenségimmel ősz ven." E szót így
Több
külön egymástól független testeket bizonyos
is Írják : Ottze, de elemzés szerént Ottóé lévén s a v
áthasonulván, némelyek szerént helyesebb volna, ösz- esközzel csak úgy nagyjában együvé fűz, köt, varr,
sze, mint; nettttel netttté, e helyett: nettvei nettvé ; kapcsol, stb. Gombostűvel öttoeakgatni a* elrepedt
azonban nem tagadhatni, hogy a va- ve végzet csak ruhát. Varrat előtt Sttveakgatni a kútabott vásznat,
képző lévén, ez a tönszsel Korosabban is öszveforr- potztót. A meglőtt madarakat trineggel Ottveakgatni.
ÖSZVEAKLAL, (össve-aklál) ősz. áth. Bizohat A latinban, midőn az öttve bizonyos egyesült
többségre vonatkozik, megfelel neki a rimul és tűm- nyos gúnyt, és kicainylést rejtő értelemben ám. vama, melyekkel gyökben rokonok a szanszkrit sta- lamit imígy-amúgy, nagyjában, nagyokat öltve Sezve"*&» (együtt), a német tammt, mtamme*, tammeln, akgat, Őszvevarr, mint az ügyetlen, vagy sietve dolé« a déli szláv ttaw, ttwe.
gozó varrók, szabók, foltozok tesznek. TájszokáaiUg:
ŐSZVEAD, (öszve-ad) ősz. áth. Általán két, ötrveabdál, öttvebakgat, férctel. V. ö. AKLÁL.
ÖSZVEALKALMAZ, (őszve-alkalmaz) 5as. álk.
vagy több külön tárgyat bizonyos egységgé képez,
együvé hoz, tesz, kőt, stb. Különösen: 1) Szám és Különféle idomú holmikét úgy alakít, módosít, hogy
mennyiségtan! ért. külön-külön számokat, mennyisé- egymással öszveilljenek, hogy bizonyos czélra alkalgeket bizonyos szabályok sxerént egy egészszé alkot, masakká legyenek. Ötaxalkalmami át ó divat* *•**•melyhez képest amazok részek, pl. midőn ötöt és darabokat át új divatuakkal. EnkOtöket, trtrttémekat,
tizet őszveadnnk, az egész lenen tizenöt, melynek gépeket VtwvealJcalmafm.
ÖSZVEÁLL, (öszve-áll) ősz. önh. 1) Többed
öszveadott részei öt és tíz. 2) Akármiféle okból vagy
czélra valamit többed magával egy köz tömegbe tesz, magával egy csoportba áll, gyülekezik. Eigy körbe
fizet, nyújt, ajándékoz stb. A ftegények ttdmdra péntt otfoeáUtak, ét tanáotkottak. 2) Bizonyos ozélból egjr
adm Vttve. A* ifjak bőt mulattágra éter forintot adtak testületet képezve többen egyesülnek. Ama wtjy
0M»«. 8) Jegyeseket szokott szertartással, ünnepélye- terv kivitelére uUktéget, hogy Otten ota>eájfrat*k.
sen öszveköt, megesket Vén embert ifjú ledöynyal Álfrmlc öttve, hogy át irodalmat tUmetdtímle. ft) Atr.
Ofsveadni. A pap nem adta őket Vtitve, etak Ayy élnek ért valamely híg, folyó testnek részei mereven; •*lárd tömeggé alakulnak. ÖttveáU a tej, nitfa beouV
egyUtt.
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j4k, midőn megalszik. Öttoeátt a kocsonyáié, a megfagyott tár, stb.
ÖSZVEÁLLÍT, v. —ÁLLÍT, (öszve-állít) ősz.
áth. 1) Többeket egy tömegbe, seregbe, csoportba,
rendbe állít Háromsorosán, csapatonként, onlopokba,
ottveáUtíama katonákat. A tanulókat osztályonként
OttotáUÜam. 9) Törvényes ért a feleket, vagy büntánakat szembesíti. 3) Atv. ért különféle dolgokat
úgy szerkeszt öszve, hogy bizonyos egészet, egységet
képezzenek. ÖtxoeáttUani a háttetíSt. Bitonyos itméreteket, történeti álatokat rendszeresen östveátttíani.
ÖSZVEÁLLÍTÁ8, v. —ÁLLÍTÁS, (őszve-állítás) ön. fn. Cselekvés, mely által őszveállítunk valakiket, vagy valamiket. Seregek öttveáUtíása. Btmtársak, felek OttveáUítáta. Óépek, födélfák Ottveáütíáta.
V. ö. Ö8ZVEALLÍT.
Ö8ZVEÁLMODIK, (öszve-álmodik) alakjára
ősi. k. hanem ezen öszvetételben áthatólag divatos.
Sokat, sokfélét, mindent önveálmodm, ain. általában
sok mindenféle zavart képet látni, sok mindenféle
képpel tépelödni.
Ő8ZVEAPRÍT, v. —APRÍT, (öseve-aprít) ősz.
átb. Bizonyos testet apró részekre metél, vagdal.
Barmok stámára ottveaprOani a Malmát, burgonyát,
répát. Különösen, többféle testeket apró részekre
vágva kever öszve. A kenyeret ét kúsl Sttoeaprítam a
levetbe. TVkOt dinnyehéjjal üstveaprtíva adni a dittnóknak.
ÖSZVEÁRKOL, (öszve-árkol) ősz. fn. Árokkal
öscveköt A tavakat lecsapolás végett a legközelebbi
folyóval SttveárkoM.
ÖSZVEASZALÓDIK, (öszve-aszalódik) ősz.
belsz. Aszalás által öszvetöpörödik, zsugorodik. Ssélesb ért akármily melegség, pl. napsugár által megtöpik, nedvei kiröpttlnek, s szűkebb teríméjQ leszen.
Mondatik növényi és állati testekről. V. ö. ASZAL.
ŐSZVEASZ1K, (öszve-aszik) ősz. k. Növényi,
vagy állati nedvei, nyirkai elfogyván öszvetöpik,
öwvesisirad. Különösen állati, s emberi testre vonatkozva, elsoványodik, bőre össveránczosodik.
ÖSZVEATYAFI80DIK,(őszve-atyafisodik) ösa.
k. Idegen családdal, nemzetséggel atyafiságba lép,
öczvesógorosodik. Szélesb ért. öezrebarátkozik, bizodalmas viszonyt köt valakivel, mennyiben t i. az
atyafi népnyelven némi rokon érzetet kifejező csitn,
mi szerént, kik egymást atyafinak czimeiik, erkölcsileg öszveatyafisodtak.
Ö8ZVEÁZIK, (őszve-ázik) ősz. k. Mondják oly
testről, melyet a nedvesség egészen áltálján, különösen melyet az eső loncsossá tett
„öszveazott minden teste lelke,
Hogy facsarni hétszer meg lehetne."
Bemete Péter, Czuczortól.
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mar öttoebarátkotnak. Szélesb ért. nyájas társalgásra
szövetkezik, birodalma* ismeretséget köt Az utattártak egymáttal Ottoebarátkotnak. Mogorva emberrel
nehét Ottuebarátkosni.
ÖSZVÉBB (ösz-ve-ebb) az .öszve' igehatározó
másod foka, mint Savébbhútni, Stzvébbforrni.
ÖSZVEBÉKÉL, (ÖBEve-békél) ősz. önh. 1. ŐSZVEBÉKÜL.
ÖSZVEBÉKÉLTET, (öszve-bckéltet) ősz. mivelt. 1. Ö8ZVEBÉKÜLTET.
ŐSZVEBÉKÜL, v. — BÉKÜL, (öszve-békttl)
ősz. önh. Kik egymással haragban, gyttlölségben,
ellenségeskedésben stb. voltak, kölcsönös kiengesxtelődéa után ismét békére lépnek. A perlekedő felek,
otaládok, meghatonlott fejedelmek, nemzetek, oruágok
öttvebeTcltl*ek.
ÖSZVEBÉKÜLÉ8, v. — BÉKÜLÉS, (öszvebékttlés) ősz. fn. Viszonyos kiengesztelődési cselekvés, vagy állapot, midőn az ellenséges felek egymással békére lépnek, békét kötnek.
ÖSZVEBÉKÜLHETETLEiN , v. —BÉKÜLHETLEN, (öszve-békulhet[et]len) ö»z. mn. Felekről
mondjuk, kik az egymás elleni haragot, gyUlölséget
le nem vetkőzhetik.
ÖSZVEBÉKÜLTET, (öszve-békültet) ősz. mivelt Eszközli, hogy az ellenséges, haragos, perlekedő felek egymással békére lépjenek. ÖttoebékUltetni
a* egymással harctoló fejedelmeket. A* egymást Uldötö,
gyűlölő tettvéreket, hátattártakat öttvebékUltetni.
Ö8ZVEBÉN6ÉSZ (öszve-béngész) öcz. áth. A
szedés, szüretelés, aratás után elmaradozott gyümölcsöket, bázafejeket stb. őszvekeresgéli, szedegeti. A
tsUretelSk után egy kőtár szőlőt ét stSISttemet Sstvebengéttett. Átv. ért mások szellemi müveiből holmi
ismereteket gyűjtöget öszve. Jeles írókból válogatott
mondatokat Sttvebengétmi.
ÖSZVEBÉRZENKÉDIK, (öszve-bérzenkédik)
ősz. k. Valakivel viszonyosán berzenkedve szembeszáll, öszvevesz; perbe keveredik. Mondják különösen
ebekről, macskákról stb.
ÖSZVEBERZESKÉDIK, (öszve-berzeskédik) 1.
ÖSZVEBÉRZENKÉDIK.
ÖSZVEBESZÉL, (öszve-besztíl) ősz. önh. 1)
Bizonyos távolságról, vagy a nagy tömegből kiválva
beszél valakivel. A nemlcött lakók át ablakból öttvebettünek. 2) Valami iránt viszonyos tanácskozás,
beszélgetés által egyetértésre határozza el magát
másod, vagy többed magával. A napttámotok öttvebettéltek, hogy a lestáUUoU díjért nem dolgoznak. 3)
Beszélve különféle dolgokat öszvehord, öszvezavar.
Sót bolondot, ottobatágot OtmebettéU.

Ö8ZVEBAGGAT, v. helyesebben: —BAKÖSZVEBE8ZÉLÉS, (őszve-beszélés) ősz. fa.
OAT (dszve-bakgat) 1. Ö8ZVEAKLÁL.
Értekezés, tanácskozás által véghez vitt egyetértés
Ö8ZVEBARÁTKOZIK, (östve-barátkozik) őse. bizonyos tettnek eszközlése végett; különösen, midőn
k. Valakivel baráti viszonyba lép. A rokon lelkek ha. és némi titkolódzással történik.
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ÖSZVEBOCSÁT, (öszve-bocsát) ősz. fn. Megengedi, meghagyja, hogy a külön válautott emberek, vagy állatok együvé mehessenek, egymással lehesBcuek. Otsveboctátani a foglyokat. Párotodá* végett a
Mm állatokat a nőstényekkel Stsoeboctátani. Viadaljátékban a bikákat oftoeboctátani. V. ö. BOCSÁT.
ÖSZVEBOGOZ, (öszvc-bogoz) ősz. áth. Valamely szálas testet rendetleii kötözgetéa által bogossá, csomóssá tesz. A székelyeknél Ferenczi János
Bzerént két czérna végét öszvekőtí.
ÖSZVEBOJTOZ, (öszve-bojtoz) ősz. áth. Valamely testnek, szövetnek szőrét, szálait őuvekoazálja,
gubanczossá teszL A bogáctok, tütkék otzvebojtották a
komondor nörét. Az eső öttvebojtozsa a kalpagot.
ÖSZVEBOLYHOZ, (öszve-bolyhoz) ősz. áth.
Különösen, rövid szála, barkáju szövetnek fölszinét
öszveviszálja. Ösxvebolyhotni a posztót, kalapot. Ellentéte : \enmit. Mondják a megfésült hajról is, midőn
a szél, vagy akármi inas öazvckuszálja. V. ö. BOLYH,
BOLYHOS.
ÖSZVEBONT, (öszve-bout) ősz. áth. Valamely
testnek szálas, rostos részeit rendes helyzetekben
megzavarja, és öszvevisszakevori, öszvekuszálja, pl.
midőn valamely köteléket megoldani akarván azt még
bouyolodottabbá teszi.
ÓSZVEBQJrTÓDlK,(öszve-bontódik) ősz. belsz.
Mondják csomóról, kötelékről, midőn oldás alatt öszvekeveredik.
ÖSZVEBONYOLÍT, v. —BONYOLÍT (öszvebonyolít) ősz, áth. 1) Szálas, rostos testet, pl. fonalat, madzagot, kendert, köteléket rendetlenül öszvekever, keresztül kasul egymásba fűz, minél fogva
azokat egymástól elválasztani nehéz. GombolyÜátkor
öftcibonyolitani a ceérnát. 2) Átv. valamely ügynek
menetelét, baladását bökni nehézségek által akadályozza, új meg új szövevényekkel behálózza. Különösen az elmemüvek tárgyait, pl. pereket, tudományos kérdéseket, feladatokat, regények meséit rendetlenül, öszvezavarva adja elé.
ÖSZVEBONYOLÓD1K, v. -BONYOLÓDIK,
(öszve-bonyolódik, v. bonyolódik) ősz. belsz. 1)
Holmi szálas, rostos testek részei egymással szövevényesen öszvekevereduck. 2) Átv. ért. valamely ügy, v.
elmemü a vele bánónak készakarata, vagy tudatlansága által rendetlenül öszvezavarodik, s kivitele megnehezedik.
ÖSZVEBORÚL, v. —BÓKUL, (öszve-borúl)
ősz. önh. Egymásra befelé hajlik, egyik tárgy vagy
egyik rész a másikat beburkolja.
ÖSZVEBORZAD, (öezve-borzad) ősz. önh. A
rendkívüli nagy ijedség egész valóját által járja. A
szörnyű csapás hallatára iisivelorzadt. V. ö. BORZAD.
ÓSZVEBORZAZ, (ö«zve-borzaz) ősz. áth. Szőrös,
hajas, tollas testet öszveknszál, gubanczos, egymásba
kever, zavar. Ottveborsami a hajfUrlöket. A meggerebenetett ctöpüt Vnveborsasni. A veszekedő kajtatok
tstvebortazták egymát toílaü.

ÖSZVEBÚ, v. —BÚJ, v. —BÚVföszve-bd
v. —búj, v. —búv) ősz. öiih. L. ÖSZVEBÚIK.
Ö8ZVEBÚIK, v. —BÚJIK, v. —BŰIK, T.
—BÚVIK, (öszve-búik, v. — bújik stb.)ös*. k. Marád,
vagy többed magával valamely rejtekhelyen öuvejön, egyesül. Ö«*vebúnak, t egymái latit vígnak búgnak, Östvebúnak, mint a tzegeny ember malactai. (Km.).
Különösen, titkos szerelmeskedéa, nemi ősztön kielégítése végett egyesül
ÖSZVEBURKOL, öuve-borkol) ősz. áth. Burkolva beföd, betakar.
ÖSZVEBÜDÖSÍT, v. BÜDÖS1T, (öszve-büdösít) ősz. áth. Minden oldalról, egészen büdössé teái
valamit. Egy ttemernyi péztma a* égett tzobát, ruhatárt
öttvebudotíti. A ditxnóaklok öttvebüdöttíik a vidéket.
ÖSZVEBÜDÖSÖD1K, (öszve-büdösödik) öaz. k.
Minden részében, egészen büdössé vauk. Forró nyárban ötsvebadotSdik az állott W*.
ÖSZVECSAL, (öszve-csal) ősz. áth. 1) Különféle édesgető, kecsegtető, ravasz eszközökkel, és móddal többeket öszvegyüjt. Étekkel, tippal, ctalókánal
Sttvectahti a madarakat, hogy törbt, hálóba jojenek.
ígérettel, pénstel bUntártakat csalni fon*. 2) Hamis,
csaló üzlet, kereskedés által vagyont, pénzt gyűjt.
ÖSZVECSAP, (őszve-csap) ősz. áth. 1) Ceatt*uólag öszvefit. Bámtdíábao öttveetapta keteit. 2)
Többeket egy seregbe, nyájba, csordába őszvehiytA falu rideg barmait egy gulyába öttcecsapni. S) Önhatólag, egymással sebes rohanva ütközésbe jön, egybekeveredik. A két ellenfél ötzveetapott. Feje fölött
Vtsvectaptak a hullámok.
ÖSZVECSAPÓDIK, (öszve-csapódik) ősz. bel*z.
Csattanólag egy másikkal öszvefitődik. A hullámok
a zátony, a tttkla, a hajó fölött osxvectapódnak,
ÓSZVECSAPOL, (öszve-csapol) öss. áth. Csappal öszveköt, öszvefoglal. Ösxvecsapolni a padolaígerendákat.
ÖSZVEC8ATOL, (öuve-csatol) ősz. áth. Szoros
ért csatféle eszközzel öszveköt, egybefüz. (fesvecsatolni a mente, szárnyait, a lónerstámokat. Szélesb 4tv.
ért. külön dolgokat, személyeket saoroí viszonyba
hoz egymással. V. ö. CSATOL.
ÖSZVECSATTAN, (össve-csattan) ősz. öah.
1) Két, vagy több tárgy csattanó hangot adva ösareütódik. 2) Szavakkal ösiveperel.
ÖSZVECSAVAB, (öszve-csavar) ősz. fii. Csavarva öszvecsugorít, szűkebb térben egyesít, csomóba
teker. Öttveetavarni a papiríveket.
ÖSZVECSAVABOL, (öszve-csavarol) öss. áth.
Csavarféle eszközzel öszveszorít, öszveköt. Két dettkát, gerendát Vavectavairplm.
ÖSZVECSÉMPÉLÖDIK, (öszve-csémpélfidik)
ősz. belsz. 1) Egy tömegbe gömbölyödik, öasveosomósodik, pl. a nedves, megázott szőr, az öszveknasmlt
szösz, kender. 2) Átv. ért titkos, nevezetesen forradalmi czélra többed magával szövetkeaik, egyesál,
öszveszÜri a levet Molnár A. szerént: V«s*ees9**pSlyifdik.
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Ö9ZVECSÉNGET, (Öszve-csénget) ősz. étb.
Csengette Által többeket öszvehí, bizonyos helyre
iáét. Öttveetengeíni a munkátokat. Miiére líttveottngetni a falu Mveít.
Ö8ZVECSERÉL, (öszve-cserél) ősz. Ath. 1)
Csere Utal öszvckever, pl. két szekérből az ökröket,
rágj lovakat. 2) Csere Által bizonyos mennyiségű
vagyont, Arat öszveszerez.
Ö8ZVECSERÉLGET, (öszve-cserélget) ősz.
gyakorító Ath. Több holmit öszvecserél.
ÖSZVEC8IGÁZ , (öszve-csigAz) ősz. Ath. Átv.
ért. kiniAs Által igen meggyötör, megkinoz. BrKt
munka, verés, koplaltatát által öxeveaigásni a barmot.
ÖSZVECSIKLANDOZ, (öszve-csiklandoz) ősz.
Ath. Minden oldalról, igen nagy mértékben megcsiklandos. Úgy ttnveciiklandozták őt, hogy majd belő
halt. V. ö. CSIKLANDOZ.
ÖSZVECSIKORGAT, (öszve-csikorgat) ősz.
gyak. Ath. EgymAs ntAn többszőr öszvecsikorít. Ö«tveetikorgatott fogak. V. ö. ÖSZVECSIKORÍT.
ÖSZVECSIKORÍT, v. — CSIKORIT, (öszvecsikorít) ősz. Ath. Csikorítva öszveszorít. Fogait fosveeitkortínt.
ÖSZVECSINÁL, (őszve-csinAl) ősz. Ath. 1) Különálló, de egymAshoz való tárgyakat, dolgokat együvé illeszt, egymáshoz idomít Öitvectinálni a gép reneit. Öltözetét tzépen Vttvectinálta. 2) Bizonyos menynyiségfi pénzt valamely czélra öszvegyüjt, öszveszerez. A* égettek némára Otsvectináltunk szán forintot.
ÖSZVEC81RÍZÉL, (öszve-csirízél) ősz. fn. Csirizzel őszveragaszt Öuvecsírízelni a papírdarabokat,
a bSrtgeleteket.
ÖSZVECSÓKOLGAT, (öszve-csókolgat) ősz.
gyak. Ath. Gyakran, és ahol éri, mindenfitt elborítja
csókjaival. Át anya Stzveciókolgatja kedvei gyermekének ttáját, oretáját, nemeit, kactóit.
ÖSZVECSÓKOLKOZIK, (öszve-csókolkozik)
5sz. k. Valakivel viszonyos csókot, vagy csókokat vAlt
A tserelmetek, a* egymáit UdvötlSk, a hű barátok Sítvectókolkotatak.
OSZVECSÓKOLÓDZIK, (öszve-csókolódzik) 1.
ÖSZVECSÓKOLKOZIK.
ÖSZVECSOMÓSODIK, (öszve-caomósodik) ősz.
k. Csomók nőnek, fejlődnek rajta, öszvegöngyölödik.
V. K. CSOMÓSODIK.
ÖSZVECSOPORTOZlK,(ö«zve-csoportozik)Ö8z.
k. Többen egy csoportba gyülekeznek, öszvejövén
egy csoportot képeznek. Az égő ház körül Stzvecioportomk a nép. V. ö. CSOPORT.
ÖSZVECSÖDÍT, v. — C8ÖDIT, (öszve-csődít)
ősz. Ath. Eszközli, hogy többen vagy sokan csődülve
öszvegyüljenek. V. ö. CSÖDÍT, CSŐDÜL.
Ö8ZVECSŐDÜL, v. — CSŐDŰL, (öszve-csődül)
ősz. önh. Valamely új, meglepő eseményre tolongva,
•ietve, futva őstvegyül. Látódat, forradalom alatt,
ritka látványra Vttvect&Ull a nép. V. ö. CSŐDÜL.
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ÖSZVECSÖMPÖLYÖDIK, (öszve-csömpölyödik) ősz. k. L. ÖSZVECSEMPELÖDIK.
ÖSZVEC8UK, (öszve-esnk) ősz. Ath. Többeket
bizonyos kerített helyen, pl. akolban, házban, udvarban, szobában, börtönben együvé berekeszt, bezár.
KUlOnféle rangú foglyokat Vm-ecsukni. V. ö. CSUK.
ÖSZVECSÚNYÍT, v. — CSÜNY1T, (öszve-csnnyít) ősz. Ath. Valamit minden oldalról, vagy több
felől csúnyává tesz, nevezetesen, bemocskol, beszenynyez, besároz, stb. Zzirral, olajjal Otsvectúnytíani a
ruhát. Sáros lábakkal SKvecsúnyítani a nobát. Ganajjal, hugygyal Sfsvectúnyitani a hát elejét.
ÖSZVECSÚNYŰL, v. -CSÚNYÜL, (öszvecsúnyűl) ősz. önh. Szenny, mocsok, piszok, sár, stb.
által több, vagy minden oldalról csúnyává lesz. A
szénnel, iziirokkal, ztirral, olajjal bánók ketei, nihái
S«srec»iínyúlnak. V. ö. C8ÚNYÚL.
ÖSZVECSÚSZ, (öszve-csúsz) ősz. önb. Szoros
ért. földön, vagy más alapon csúszva egymAshoz közeledik, egymással szoros hely viszonyba jő. A kígyók
a vrrofényre ötsveoútznak. Átv. ért titkos szerelmi
viszonyból, a nemi ösztön kielégítése végett egyesül, öszvebúvik.
ÖSZVECZIPÉL, (öszve-czipél) ősz. áth. l) Egy
személy többfélét részenként, egymás után czipelve
együvé hord, gyűjt. Elfáradt, míg annyi búsát ttákot
'ószveczípdt. 2) Többen bizonyos tcrhü tárgyakat
czipelve hordanak öszve. Égéikor a lakók tiíímentet
helyre fazveczipelik ingó vagyonaikat. V. ö. CZIPEL.
ÖSZVEDAGAD, (őszve-dagad) ősz. önh. Több,
vagy minden oldalról, igen nagyon megdagad. Mondják különösen állati testről. A vízkórot ember tette
Stzvedagad.
ÖSZVEDAGASZT, (öszre-dagaszt) ősz. áth
Tésztanemft testet gyúrás által minden oldalról daga
dóvA tesz. A kenyérnek valót teknSben SttvedagatttaniÖSZVEDARABOL, (öszve-darabol) ősz. Ath,
Az egészet darabokra vagdalja, metéli, hasogatja, s
egy halmazzá teszi. Ötzvedarabolni a fatSrxtököt, az
Slfa hasábjait. V. ö. DARAB.
ÖSZVEDOBOL, (öszve-dobol) ősz. áth. Dob
szóval, dobolás által többeket öszvehí, bizonyos hely
re öszvegyttjt Öltvedobolni a* elttéledt, a hátakban
itállátoló katonákat. Arverétre, hirdetésre fozvedobolni
a népet.
Ö8ZVEDOHOLLIK, (őszve-dohollik) ősz. k.
Dohos szagot kap, vagy mint a dohos gabona, liszt
stb. megromlik.
ŐSZVEDOLGOZIK, (öszve-dolgozik) ősz. k.
Másokkal együtt közös czélra működik.
ÖSZVEDOLLIK, (őszve-dollik) ősz. k. A székelyeknél ám. oravetorhid, torba, vagy torhadt less;
talán ,öszvedohollik' szóból rövidült
Ö8ZVEDÖJT, (öszve-döjt) 1. Ö8ZVEDÖNT.
ÖSZVEDŐL, (öszve-dől) ősz. önh. 1) Valamely
rakott, épített mű, alkotmány részei között az őszvetartó erő megtágúl, elromlik, s annak következtében
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lerogy, s egy halommá lessen. FOldrengét, áréit
alatt, régitég miatt OtevedKtuk át épületek. Álgyutífvé- \
fektSl HttvedSlnek a vár falai. 2) Mondják emberről,
vagy ma* állatról, midőn nagy fáradság, vagy gyöngülés, ijedség 8tb. miatt leroskad, lerogy. Ijedtében J
össvedMt. SOK Mban nagy teher alatt favédőinek át
igát bántok.
ÖSZVEDÖNT, (őszve-dőnt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely rakott, épített alkotmány, halmaz
minden részei között az öszvetartó kapcsolat megtáguljon, s az egész leroskadjon s rendetlen halmazt
képezzen. Öttvedönteni a falakat, házakat. A szélvétt
SstvedSntStte a kazalokat, antagokat.
ÖSZVEDÖRGÖL, (öszve-dörgöl) ősz. áth. 1)
Két, vagy több testet egymáshoz dörgől. A kajcsos
lábú ember önvedörgVli térdeit. 2) Dőrgölve apró részekre sodor, tűz, morzsol, tördel. Ujjak kötött SttvedSrgSlni a fóldrSgöt. 3) Több, vagy minden oldalról
dörgölve koptat, becsúnyít A marhák Sstvedth-gülik
a hát oldalát. V. ő. DÖRGŐL.
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köz véleményben, akaratban össvejőn. A perét felek
ttiweegyettek. 4) Átv. ért bizonyos szabályok szerént
együvé illik, pl. ösxveegyeznek a versek, midőn rímeik hasonlók; a mondatban öszveegyeznek a szók,
midőn az illető nyelvtan, és szókötés szabályai szerént szerkesztvék.
ÖSZVEEGYEZTET, (öszve-egyeztet) ősz, tnivelt Eszközli, hogy valakik, vagy valamik öszveegyezzcnek. 1. ÖSZVEEGYEZIK. A IcWnbötö véleményeket, a meghasonloU feleket, a ttokat, verteket lítivetgyettetni.
Ö8ZVEELEGYÉDIK, (Őszve-elegyédik) ősz. k.
Többekkel, vagy kfilőnnemttekkel öszvevegyűl, egy tömegbe, seregbe keveredik. KépetödOetben mindenféle
emberek Sttveeleyyedntk. A vü öttveeltgyedik a borral,
a tej a kávéval. Tájdivatosan t OttoeUdik.
ÖSZVEELEGYÍT, (öszve-elegyft) ősz. áth. Többeket, vagy különféléket egy tömegbe, csoportba,
vegyít, kever. Szénát italmával, b&aliittet roulitttttl,
ectetet vittel öitveelegytíni. V. ö. ELEGYÍT.

ÖSZVEENYVEZ, (őszve-enyvez) őas. áth. Két,
ÖSZVEDÖRZSÖL, 1. ÖSZVEDÖRGÖL.
ÖSZVEDUG, (öszvedng) ősz. áth. Bizonyos vagy több darab testet enyvvel öszveragaszt A* atzíaközpont körül, vagy szűk helyen egymáshoz közel lot ötfveenyveti a deukalemeteket.
tol, s mintegy titkolódsva, elrejtve oda helyez. FeÖSZVEEPÉZ, (őszve-epéz) ősz. áth. Epével
jeiket ötzvedugták, ét susogtak. Öszvedvgott két ám. öszvekever, vegyít, beken, bemocskol.
öszvetctt kéz, vagyis átv. ért. részvétlenség. ÖstreduÖSZVEÉR, (őszve-ér) ősz. őnh. Két, vagy több
gott kéztel nézni a mát baját. V. ő. DUG.
test egymáshoz közeledő irányban bizonyos ponton
ÖSZVEDÚL, (dszve-dúl) ősz. áth. Bizonyos találkozik, érintkezik, megilleti egymást A ÜtiOn
helyet, tért, vidéket rablás, pusztítás által mindené- helységekből jövő kocsik a városi vámnál Suveértek.
ből kifoszt, épületeiben rombolást tesz, azt rendetle- A bfgombolt ruha ítélet öttveérnek. A etomag kSttlékénül egy be savait halmazzzá teszi. A dtthSt Mentég nfk végei nem érnek Snve, mert rSvidek.
Vssvedulta a várott. V. ö. DÚL.
ÖSZVEERESZT, (öszre-ereszt) ősz. álh. 1}
ÖSZVEDÜL, v. —DŰL, (öszve-dül) 1. ÖSZVEDÖL.
ÖSZVEÉG, (öszve-ég) ősz. őnh. Egészen, minden részeiben a tíiz martalékává lesz, elég, hamuvá
válik. Egén háta Sttveégett, ttok falai maradtak.
ÖSZVEÉGET, (öszve-éget) ősz. áth. 1) Egészen
eléget, hamuvá tesz. Petién évenként több éter Slfát
Vtzveégetnek. 2) Több oldalról valamely testnek fölszinét megpörköli. A tűzoltó keteit, arctát üttveégttlék
a csapkodó lángok.
ÖSZVEEGYEZÉS, (őszve-egyezés) öss. fn. 1)
Véleményi, vagy akarati egység kettő, vagy többek
között. 2) Azon viszonyos megnyugvás bizonyos ügy
fölött, melyet a meghasonlott felek egymás között
kieszköslöttek. 3) Átv. ért többeknek bizonyos mesterségi vagy művészeti szabályok szerént való őszre*
illése. A ttok öttveegyezéte a mondatokban. A verteknek rímek iterénti Otfveegyetéte.
ÖSZVEEGYEZIK, (öscve-egyezik) ősz. k. 1)
Bizonyos dologra nézve mással, vagy másokkal egy
véleményben van. Holmi tudományát térdetekben ottveegyetni. 2) Társas viszonyban, különösen vágyra,
akaratra nézve mással megfér. Stép, midőn a hátattártak öaveegyttnek. 3) Meghasonlás, feleselés után
viszonyos engedés, értekezés, elégtétel nyomán egy

Külön levő embereket, állatokat őszvemenni enged,
egymással társalogni, illetőleg közlekedni hagy. Át
eltárt foglyokat egykét órára ttuvreremteni. 2) Némely müvek, kivált fából készültek részeit egymávssal
szorosan öszvefűggessti. A gerendákat egymástól, át
ollófákat a gerendákkal, üttvetreMteni.
ÖSZVEESIK, (öszre-esik) ősz. k. 1) Öszvenyomódik, részei kiaebb térimét foglalnak eL A tténakatlak rákodat után ötzveetnek. 2) Emberről és állatról
szólva ám. tömegéből veszít, megsoványodik, megrinczosodik, megöregszik stb. 8) Öszveroskad. 4; Vagyonában megfogyatkozik. 6) Időrészre vonatkozva
ám. azonegy időben történik, egy időre esik. A tfénakattálát és gabnaaratái néha Oitveeiik,
ÖSZVEESKET, (öszve-esket) ősz. áth. A jegyeseket kellő szertartással, melynek lényege esketésből áll, őszveadja.
ÖSZVEESKETÉS, (öezve-esketés) ősz. fia. Egyházi, vagy polgári szertartás, midőn a hámsjágta
lépő jegyesek ünnepélyes eskütétel által onveadatnak.
ÖSZVEESKÜDIK, 1. ÖSZVEE8KÜ8Z1K.
ÖSZVEESKÜDT, (öszve-eskfidt) őst. mn. és
fn. Aki valamely jó vagy rósz czélnak,
kivitelére többed magával eskü által lekötötte
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Különösen oly személy, ki a haza, vagy fejedelem
ÖSZVEFÉR, (öszve-fér) ősz. fn. l) Többnek
resztére, romlására többed magával titokban erő- együtt bizonyos téren elegendő helye van. 2) Társas
vetkezett
viszonyban egygyel, vagy többel megegyezik, zsurÖSZVEESKÜSZIK, (öszve-eskfiszik) ősz. k. lódás nélkül együtt él. Két háztártot nehezen fér öltve.
Bizonyos vállalatnak kivitelére többed magával eskü Máskép: megfér.
által, és titkon kötelezi magát. Különösen, a haza,
ÖSZVEFÉBCZÉL, (öszve-férczél) ősz. áth. Úgy
fejedelem, vagy más személy romlására, vesztére nagyjában, ritka öltéseket téve öszveakgat, öszvetüz
szövetkezik.
holmi szöveteket, vagy hasonféle kelméket ÖttveférÖSZVEESKÜVES, (öszve-esküvés) ősz. fa. 1) cselni át eUuuadt ruhát. V. ö. FÉECZÉL.
Széles ért. közös eskü által tett Ígéret, lekötelezőé,
ÖSZVEFÉRHETETLEN, v. — FÉRHETLEN,
bizonyos vállalatnak végrehajtására. 2) Szorosb ért. (öszve-férhet[et]len) ősz. mn. Aki, vagy ami mással
polgári főbenjáró bűn, melyet azok követnek el, kik
vagy másokkal öszveférni nem tud, nem képes. Két
titkon a törvényes fejedelem, vagy haza romlására, dudát egy etárdában Vttveférhetetten. A etalát a jó
vesztére, elárnlására szövetkeznek, s e szövetséget erkSlotetel öttveférhetetlen. Aljat tett a beetulettel Onveünnepélyes eskü által erősítik.
férhetetlen.
Ö8ZVEESKÜVŐ, (öszve-esküvő) ősz. mn. Aki
ÖSZVEFÉRHETETLENSÉG, v. —FÉRHETtöbbed magával bizonyos vállalatra, különösen a LENSÉG, (öszve-férhet[et]lenség) ősz. fn. Állapot,
haza, vagy törvényes {elsőség vesztére, romlására vagy tulajdonság, midőn valami egy másikkal öszvetitkos eskü által szövetkezik. A vezér ellen öttveeskü- férni nem tud, nem képes.
vö katonák.
ÖSZVEFÉRHETŐ, (öszve-férhető) ősz. mn.
ÖSZVEÉSZIK, (öszve-észik) ősz. k. Itt áthatólag Aki vagy ami mással, vagy másokkal öszve-, vagy
ám. l) Bizonyos mennyiségű eledelt egészen elkölt megférni tud, megférni képes.
Öttveeveít három font húst, egy font kenyeret. 2) MinÖSZVEFÉRHETŐSÉG, (öszve-férhetőség) ősz.
denfélét együvé keverve, nem válogatva eszik. Ttíctfn.
Állapot,
vagy tulajdonság, midőn valaki vagy vaköt, bogarat Stsveettik.
ÖSZVEFAGGAT, 1. helyesebben: ÖSZVE- lami mással vagy másokkal öszve tud, vagy képes
férni.
FAKGAT.
ÖSZVEFESZÍT, (öszve-feszít) ősz. áth. Két,
ÖSZVEFAGY, (öszve-fagy) ősz. őnh. Fagyasztó
hideg által szilárddá alakúi, öszvegöbörödik, jéggé vagy több merev állású testet úgy feszit, hogy egyválik stb. továbbá: fagy által öszveragad. A nedvet máshoz érjenek. ÖMtvefetfUeni a márványlapokat.
tettek öttvefagynak, ha kemény hideg van. A túzokok
ÖSZVEFIRKÁL, (öszve-firkál) ősz. áth. 1)
tollai, aárnyai Ifotvefagytak. V. ö. FAGY.
Bizonyos lapot, holmi vakarásokkal, irkafirkával beÖSZVEFAKGAT, (öszve-fakgat) Ősz. gyak. tölt, bemázol. A gyermekek öttvefirkdlják a papirt,
áth. Nyomkodva, szorongatva, gyötörve, több, vagy a* otkolai padokat, a falakat. Szokottabban : be firkái.
minden oldalról megkinoz, megpuhít. Különösen, 2) A maga nemében haszontalan, oktalan elmemttvet
holmi gyümölcsféléket öszvenyomkod, ujjaival meg- készít, melyben öszvefüggés nélkül mindent öszveviszsza hord. V. ö. FERKÁL.
puhít V. ö. FAKGAT.
ÖSZVEFAEAG, (őszve-farag) ősz. áth. FaraÖSZVEFOG, (öszve-fog) ősz. áth. 1) Két, vagy
gással öszveilleszt; vagy: öszvevagdal.
több külön tárgyat, testet kézzel, ölbe hajtott karokÖSZVEFARAGÓD1K, (öszve-faragódik) ősz. kal stb. együvé szorít. Az ügyet pinczér egytterre több
belsz. Átv. öszvefér, öszvesimúl. Nem tudnak öttvefa- tányért, palactkot öttvefog. 2) Több űzőbe vett embert, vagy állatot fogoly, rab, martalék gyanánt
ragódm. (Szabó D.).
ÖSZVEFÁZ1K, (öszre-fázik) ö»z. k. A hideg együvé hoz. Öttvefogni a ztiványokat. Vadakat, maegész testét által járja. E vékony ruhában é» hideg szo- darakat Öttvefogni. 3) Több igás barmot egy jármű
elé fog. Ctikót lovakkal, tinókat ökrökkel öltvefogni.
bában öltvefázunk.
ÖSZVEFEKSZIK, (öszve-fekszik) ősz. k. Ket- 4) Átv. ért különféle eszméket, fogalmakat, esméreteten, vagy többen egymás mellé feküsznek. A dinnek, ket öszvefüz. Használtatik önhatólag is, tárgj-esctca
malactok át ólban VttvefekUunek. Különösen mondják viszonynév nélkül: 1) Bizonyos czélra mással egyesül. Ha többen Vesvefognak, hamarább ctéU érnek. 2)
féfiról és nőről, midőn nemileg közösülnek.
ÖSZVEFEKTET, (öszve-fektet) ősz. mivelt Egy jármű elejbe ketten, vagy többen befogják voEszközli, vagy meghagyja, megparancsolja, hogy ket- nó barmaikat. Két tssomttédgatda egy szekérbe titfceten vagy többen egymáshoz feküdjenek. Két gyer- fogott.
meket egy ágyba Vttvefektetni. Lakodalom éjén a* új
ÖSZVEFOGAD, (öszve-fogad) ősz. áth. Szerzőhátatokat öttvef ektetni. Átv. ért lelketlen tárgyakat dés utján többeket bizonyos czélra, munkára öszveegymás mellé, egymás fölé fekvőlegesen helyez. Dett- gytíjt A tobortók öltvefogadnak a nép minden ottkákat, Mákokat, könyveket öltvefektetni. V. ö. FEK- tályából ujuncxokat. A megszorult gatda minden jöttTET.
ment napttámott ötsvefogad.
AKAD. MAttT 8ZOTÍB IV. BŐT.
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Ö8ZVEFOGAT, (öszve-fogat) ősz. mivelt Meghagyja, parancsolja, rendeli, hogy többeket öszvefogjanak. A váron rendSrtég öttvefogatja a ctavargó
gyanúé némelyeket.
ÖSZVEPOGDOS, (öszve-fogdos) őst. gyak. áth.
1) Futókat, szökevényeket, űzőbe veiteket egyremaera öazvefog. A rablókat, tolvajokat östvefogdotni.
2) Kézzel öszvetapogat, nyomkod, szorongat valakit,
vagy valamit.
ÖSZVEFOGLAL, (öszve-foglal) ősz. áth. Külön, elvált állapotban levő, egymástól független dolgokat, tárgyakat bizonyos módon, vagy eszköz által
öszveköt, együvé fűz, csatol, szerkeszt A hordó dugáit abronctokkal, a deetkdkat enywel, a gerendákat
peterkékkel öttvefoglalm. A bestéd, érteketét tartalmát
rovta kivonatban Vavefoglalm.
ÖSZVEFOGLALAS, (öszve-foglalás) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valamit öazvefoglalunk, továbbá, ezen cselekvés által eszközlött mű. V. ö. ÖSZVEFOGLAL.
ÖSZVEFOGÓDZIK, v. —FOGÓZffi, (öszvefogódzik, v. —fogózik) ősz. k. Másod vagy többed
magával kezet fogva, vagy karöltve lánczolatot képez. Körjátékban, körtáncéban öttvefogódtani. Hárman
Vetvefogódava tétálnak.
ÖSZVEFOGÓZKODlK, (öszve-fogózkodik) 1.
ÖSZVEFOGÓDZIK.
ÖSZVEFOLTOZ, (öazve-foltoz) ősz. áth. Holmi repedékeket, hasadásokat, likakat bizonyos nemű foltokkal öazveigazít, s az egymástól elvált részeket együvé illeszti. A repedt edényeket dróttal, pléhvel, a rongyot ruhát potttó-, váuondarabbal Vttvefoltomi. V. ö. FOLTOZ.
ÖSZVEFOLTOZGAT, (öszve-foltozgat) ősz.
gyak. áth. Valamit több oldalról öszvefoltoz. A térdeken, ülepen kittakadt nadrágot ötrvefoltotgatni. Továbbá: többfélét foltoz. Üngtit, gályáit öttvefoltozgatja.
V. ö. ÖSZVEFOLTOZ.
ÖSZVEFOLY, (öszve-foly) ősz. önh. 1) Bizonyos nedv, vagy olu egy másikkal egy tömegbe gyülekezik őszre, több vizek, folyók egy köz mederbe
szakadnak, ömlenek. A Dunába tok vít öttvefoly. 2)
Átv. ért mondják színekről, melyek hasonlóságuk
miatt mintegy öszveolvadnak.
ÖSZVEFON, (öszve-fon) ősz. áth. 1) Szálas,
rostos testeket sodrás, viszálás, tekerés által bizonyos
alakú egészszé képez. Ötwefonni a hajat, nyakat, vettttöket korbáetetá, kendert ottorrá ötzvefonni. 2) Különösen rokkan, gnzsalyon, gépen kendert, lent, gyapottat stb. fonallá alakít. V. ö. FON.
ÖSZVEFONNYAD, (öszve-fonnyad) ősz. önh.
Növényi, vagy állati nedvei kiaszván öszvezsngorodik, héja, bőre megránczosodik. V. ö. FONNYAD.
ÖSZVEFONNYASZT, (öezve-fonnyaszt) ősz.
áth. Nedveitől megfosztva héját, bőrét öszvezsugorítja, ránczossá teszi. A forró nap ötsvefonnyatttja a
gyönge növényeket. A betegség, véntég öttvefonnyaittja
át arczot, keteket.
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ÖSZVEFONTYORODIK, (Őszve-fontyorodik)
ősz. k. öszveránczosodik, töpörödik. V. ő. FONTYORODIK.
ÖSZVEFORDÍT, v. —FORDÍT, (öszve-íbrdít)
ősz. áth. Két, vagy több ellenkező irányban helyzeti
testet egymásfelé fordít, szemközt állít, fektet, helyez, hogy együtt legyenek, vagy érintkezzenek. A
utídSU könyveket öttvefordOani. V. ö. FORDÍT.
ÖSZVEFORDÚL, v. —FORDUL, (öszve-fordúl) ősz. önh. Két, vagy több egymással ellenkező
irányban, vagy távolodó, szétváló helyzetben levő
test viszás mozdulat által egymáshoz közeledik, egymással érintkezik, pl. a kinyílt ablak, vagy ajtó
szárnyai, midőn becsnkódnak, vagy a háttal állók
szemközt fordulnak.
ÖSZVEFORGAT, (öszve-forgat) ősz. gyak. áth.
Nyugállapotban, vagy rendben levő holminek egyez
részeit erre arra mozgatja, helyezi, hányja veti. Öttveforgatni a nobában a bútorokat, a ttekrényben a
ruhákat, könyveket. Különösen, irományi, nyomtatványi lapokat általnéz, átvizsgál, majd itt majd ott olvas belőtök.
ÖSZVEFORR, (öszve-fonr) ősz. önh. 1) A növényi vagy állati testnek bizonyos sérülés által elvált részei az illető életnedvek működő erejével
együvé hegednek. A bemetélt, beoltott fának kérge Otr
veforr. A tebek, törött etontok öttveforrnak. 2) Mondják érczekről, midőn tűz által együvé állanak.
ÖSZVEFORRAD, (öszve-forrad) ősz. önh. L
ÖSZVEFORR.
ÖSZVEFORRASZOL, (öszve-forraszol) öw.átíi.
1. ÖSZVEFORRASZT.
ÖSZVEFORRASZT, (öszve-forraszt) ősz. Áth.
Különböző érczeket, vagy érczrészeket forró tűz által
szorosan öszveköt Öttveforratttani a vaiat. A kováét
midSn nádol, a tKántóvattal tStsvcforrattt egy darabvatat.
ÖSZVEFŐZ,(öszve-főz)ösz. áth. 1) Egy edényben különfélét öszvevegyítve főz. Át így nevetett
haldulében többféle halat Snvefotntk. 2) Igen nagyon
Ö8ZVEFÚ, v. —FUJ, (öszve-fd, v. —fáj) ősz.
áth. Holmi szállékony könnyű testeket egy halomra,
egy rakásba fű. A ítél mindenféle gatt, port, németet, rongyot a ttögletbe öttvefúvott.
ÖSZVEFÚR, (öszve-fúr) ősz. áth. Valamely
testet több vagy minden oldalról megfúr, általftir.
ÖSZVEFUT, (öszve-fnt) ősz. önh. 1) Másod
vagy többed magával futva siet bizonyos helyre.
Rtndkiviüi látványra öttvefvt a nép. 2) Átv. bizonyos
híg testek részei megmerevednek, őszveállanak, megalnsznak. Öttvefvt a tej, tejfel, koctonyaU. 8) Tárgyesetés viszonynéwel, bizonyos térnek több vagy
minden helyeit futva bejárja. Ötzvefvtotta ÓM égett
váróit, még tem találd meg, akit kerete.
ÖSZVEFÜGG, (öszve-függ) ősz. önh. Mondjuk
két, vagy több tárgyról, melyek bizonyos anyagi,
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vagy szellemi, erkölcsi köteléknél fogra egymással
némi viszonyban állanak, t egységet képeznek. Öttvefüggenek a lémet ttemei, gytirtii, karikái. A rendtteret elmerni réssé*, át okotkodáti mondatok öttvefUggtMk.
ÖSZVEFÜGGÉS, (össve-figgés) ősz. fa. Viuonyállapot, midőn bizonyos tárgyak öszveftiggenek.
V. ö. Ö8ZVEFÜGG. Különösen: szellemi ért ai
elme, és akarat müveinek szoros viszonya egymás
között, mely rendszeresség, illetőleg következetesség
Utal nyilatkozik.
Ö8ZVEFÜGGESZT, (öszve-ffiggeszt) ősz. áth.
Különféle, de bizonyos pontban egyező, vagy rokon
tárgyakat egymással őszvekőt, együvé szerkeszt Nevezetesen, az elme müveit némi rendszerrel, következetesen egy egészszé alkotja.
ÖSZVEFÜSTÖL, (öszve-fostöl) ősz. áth. Valamely testet, vagy tért minden oldalról füstössé tesz.
ŐuoeftaWni a ttobát, a ruhákat.
Ö8ZYEFÜSTÖLŐDIK, (öszve-füstölődik) őszbelaz. Minden oldalról, általában füstössé leszen, átjárja a füst. A ttalmánál, nyirkot fánál fSit étel Str
vefttttoMik.
ÖSZVEFÜZ, (öszvefüz) ősz. áth. Beoltó kötelékkel, pl. fonallal, madzaggal, zsineggel, szíjjal stb.
többeket együvé köt, öszvefoglal. Ottvefüzni a dohányleveleket, gyOngyttemeket. Lánczceal, szíjjal Vtzoe/Bsm a foglyokat, a vadászebeket. V. ö. FŰZ.
ÖSZVEG, (ösz-v-eg) fa. tt. Sorveg-ét, harm. szr.
—e. Több öszveadott, együvé tett részekből álló
mennyiség. (Sommá). Ha az öszvegből egy részt kivonunk, megmarad a többi rész. Ha tíz ét kán forintot ötwetettVnk, át öttveg harminct forint let*.
ÖSZVEGALYABÍT,v. —GALYABIT, (őszvegalyabít) ősz. áth. Valamit galyabitva öszverak.
ÖSZVEGAZOL, (öszve-gazol) ősz. áth. 1) Bizonyos tért, helyet gazzal beszemetez, vagy valamit
gazzal öszvekever. Öszvegasolni ae utctát, udvart.
Öttvegaiotni a takarmányt. 2) Atv. csúf czimül használt ,gaz' névvel meggyaláz, becstelenít, gazembernek mond valakit A perlekedők Ottvegatoltákegymátt,
ÖSZVEGAZOL, (öszve-gázol) ősz. áth. 1) Lábakkal tiporva öszvezúz, lejár, eltapos valamit A
ludat, barmok Stzvegátolják a vetéteket. 2) Szekérrel,
kocsival, lóháton embert, vagy más állatot, vagy növényeket eltipor. A lóról leeteti katonát Sttvegatolták
lovat tártai. V. ö. GÁZOL.
ÖSZVEGÉL, (ösz-v-eg-él) ősz. áth. m. Vttvegél-t. L. ÖSZVEGÉ8ÍT.
ÖSZVEGEREBLYEL, (öszve-gereblyél) ősz.
4th. Holmi elszórva beverő szálas, vagy más testeket
gereblyével öszvehárít Östvegereblyélni a tzénát,
nalmát, tarlót, gant. Öttvegereblyélm a földön tltnórí
kavictokat. Tréfás népnyelven, férfit és nőt némi eröazakkal, rábeszéléssel saját hajlamuk ellen öszvebázasít
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ÖSZVEGÉS, (ösz-v-eg-és) mn. tt ösfoegét-t, v.
—ét, tb. —ék. Ami bizonyos őszveget foglal magában. Öttveget uám, UOttég, jövedelem.
ÖSZVEGÉSÍT, ŐSZVEGÉSIT, (ösz-v-eg-és-ít)
áth. m. öttvegetti-étt, pár. —S. htn. —RÍ, v. —én*.
Egy öszveggé tesz több egynemű részeket, öszverak;
öszvead.
ÖSZVEGÉSÍTÉS, ÖSZVEGÉSITÉS, (ösz-v-egés-ít-és) fa. tt. öttoegittíéft, tb. —ék. öszverakás,
öszveadás.
ÖSZVEGÉSÜL, ÖSZVEGÉSÜL, (ösz-v-eg-és-fil)
önh. m. 9ta>egétVl-t. Egy öszveggé lesz, vagy válik.
ÖSZVEGÉZ, (ösz-v-eg-éz) áth. m. öttvegéf-tem,
—tű, —Üt. L. ÖSZVEGÉSÍT.
ÖSZVEGOMBOL, (öszve-gombol) ősz. áth. Ruhaféle darabokat egy vagy több gombbal öszvekőt
Ötsvegombolni át Vng gallérét, a mentit, dolmányt,
mellényt.
ÖSZVEGOMBOLYÍT, vagy —GÖMBÖLYÍT,
(öszve-gombolyít) ősz. áth. Szoros ért fonalnemfiből
álló tömeget, köteget gombolyagba hajtogat öszve.
A kittaptUt, megmotott fonalat Sttvegombolyüani. Szélesb ért holmi gyfirékeny testet csomósán öszvenyomkod.
ÖSZVEGOMBOLYODIK, (ösave-gombolyodik)
ősz. k. Mintegy magától gombolyagba tekeredik,
csomóba göngyölödik.
ÖSZVEGONDOL, (öszve-gondol) ősz. áth.
Többféle tárgyak képeit, s azok körülményeit, részleteit gondolatban öszvegyfijtí. Mindent öltvegondoltam, még sem találhatám ki.
ÖSZVEGOBNYAD, (öszve-gornyad) 1. ÖSZVEGÖRZSED.
ÖSZVEGÖNCZÖL, (öszve-gönczöl) ősz. áth.
Holmi szövetnemfi testeket öszvegydr, gyömöszöl,
öszvegöngyölít ÖttvegSnctOlm a» ágyneműt. Máskép :
öszvcdönczöl.
ÖSZVEGÖNGYÖL, ÖSZVEGÖNGYÖLGET,
ÖSZVEGÖNGYÖLÍT, (öszve-göngyöl, vagy —göngyölget, vagy —göngyölít) ősz. gyak. áth. Lebenyeg,
hajlékony testet, vagy testeket gömbölyűén, vagy
hengeresen öszvehajtogat, sodorgat. Östvegöngyölgetni
a papírt, vátmat, potttót.
ÖSZVEGÖRBÍT, v. —GÖRBÍT, (öszve-görbít)
ősz. áth. Görbén őszvehajt A hideg Sitvegürbtíette
ujjait. A falba tltött tteget öttvegörbtíeni.
ÖSZVEGÖRBÖNGET, (öszve-gőrbönget) ősz.
áth. Többször, vagy többszőrösen öszvegörbít.
ÖSZVEGÖKBÜL, v. —GÖRBÜL, (öszve-görbfil) ősz. őnh. Görbén öszvehajlik. V. ö. ÖSZVEGÖRBÍT.
ÖSZVEGÖRCSÖSÍT, v. —GÖRCSÖSIT, (öszve-görcsősít) ősz. áth. Egészen görcsössé tesz.
Görcsbe, vagy görcsökbe öszveszorít
ÖSZVEGÖRNYED, (öszve-görnyed) 1. ÖSZVEGÖRZSED.
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ÖSZVEGÖRÖNCZÖL, (öszve-görönczöl) ősz. czélra, pl. intézetre, szegények számára többek adaáth. Dörgölés, zsnrlás által több helyen göröncsössé kozásából öszveszed holmi adományokat. V. ő.
tesz, feltör. A patkóttegek öttvegörönctöUk a tzobapad- GYŰJT.
ÖSZVEGYÜL, v. —GYŰL, (öszvo-gyűl) ős*.
lót. Sikárlátban Sttvegifrönetülni a kétbört.
ÖSZVEGÖRZSED, (öszve-görzsed) ősz. önh. önh. 1) Több ember egy helyre egy seregbe gyfiL
Nagy teher alatt, vagy betegség, vénség miatt teste Köz helyeken, templomban, ainhátban ifttvegyül a nép.
meggornyad, vagy görnyed, s mintegy öszveguzso„Úgy lön, mint akará. És öazvegyűlének,
rodik.
Az egész mennyei gyönyörű seregek."
ÖSZVEGURÍT.v. —GURIT, (öszve-gurit) ősz.
Zrínyi.
átb. Kerek, vagy bengeralakú, vagy gömbölyű testeket egy helyre gnrít Karikákat, hordókat Ottvegitrí- 2) Akármily mozgékony test neméből bizonyos sokaság tódul, nyomul egy tömegbe. A Dunában tok vf*
taiti. Játékgolyókat egy likba öttvegvrfáani.
Qtsvegytí. 3) Átv. ért. ottvegyU a pén*, melyet részenÖSZVEGURÚL, v. —GURUL, (öszve-gurul)
ként egymáshoz tesznek; 'ónutgyVl a tok baj, midőn
ősz. önh. Több hengerded, vagy gömbölyű test bizoegyszerre
érik az embert V. ö. GYŰL.
nyos lejtőről megindulva egy köz állapodági helyen
ÖSZVEGYÜLEKÉZIK, (őszve-gyűlekézik) ősz.
öszvegyűL
k. Nagyobb mennyiségben, számmal minden irányról,
Ö8ZVEGÚZSLlK,(öszve-gúzslik) ősz. k. Guuzsá, vagy gúzshoz basonlólag öszvetekeredik, pl. a oldalról, folytonosan egy seregbe, egy tömegbe
egyesfii.
tekergetett nyers agak.
ÖSZVEGYÜR, v. —GYŰR, (öszve-gyfir) ősz.
ÖSZVEGUZSORODIK, (öwve-gnzsorodik) ősz. áth. Szövetféle, vagy hasonló testet rendetlenfil, ránk. Mondjak szívós, nyirkos testről, különösen növé- czosan, öszvenyomkod, csomósán ösiveszorongat
nyek igáiról, szárairól, leveleiről, midőn gúzs gya- Ülésben öttvcgyürni a ruhát. Öttvegyürni a ífisre való
nánt őszvetekerednek; továbbá emberről, vagy más papirt.
állatról, midőn hideg, betegség, nagy kin miatt öszveÖSZVEGYÜRŐDIK.v. — GYÜRŐDIK, (öszvehúua magát, midőn bőre öszveránczosodik, stb. Y. gyürődik) 1. ÖSZVEGYÜRŐDZIK.
ö. GUZSORODIK.
ÖSZVEGYÜRŐDZIK, v. — GYÜRŐDZIK (öazÖSZVEGYILKOL, (öszve-gyilkol) ősz. áth. 1)
ve-gyfirődzik) ősz. belsz. Mondjuk foszlány testekről,
Valakit gyilokkal, vagy hasonló eszközzel több he- ruhanemüekről, midőn gyürés, nyomkodás, szoronlyen megszurkálva életétől megfoszt. 2) Többeket gatás által öszveguzsorodnak, megránczosodnak atb.
erőszakos halállal végez ki. A dühöt elleniég öttoeÖSZVEHABAR, (öszve-habar) ősz. áth. Híg
gyilkolta az Öregeket, kitdedeket, nőket.
testtel egy másfélét öszvekever, pl. vizzel meszet é*
ÖSZVEGYÓGYÚL, v. —GYÓGYUL, (öszve- 1 homokot Különösen: gúnyosan szólva, imígy-aműgy
gyógyúl) ősz. önh. A testnek sérülés, vágás, törés l öszvekotyvaszt valamely ételt Átv. babogó nyelvrel,
stb. által elvált részei öszveforradnak, öszvehegednek. i értetlen dolgokat öszvehord. Mindent öltvehabart, t
ÖSZVEGYÖMÖR, v. —GYÖMÖRÖL, (öszve- l érteni nem lehetett. Ötzvehabarja a bestédet.
gyömör, v, —gyömöröl) ősz. áth. Valamit erőszakoÖSZVEHÁBORÍT, v. —HÁBORÍT, (öszvesan öszvegyúr, nyomkod, vacskotol.
háborít) ősz. átb. Kettő, vagy többek között a csenÖSZVEGYÖMÖZ, (Öszve-gyömöz) ősz. áth. det, békét megzavarja, egymás ellen felhajtja őket
Öszvenyomkod, öszvegyür, öszvetöm. Öttveyyömömi Oxsvehábortíani a házattártakat.
a t»ákba hányt holmi ruhadarabokat. V. ö. GYÖÖSZVEHÁBORODIK, (öszve-háborodik) Su.
MÖZ.
k. Ketten, vagy többen egymással meghasonlanak, s
ÖSZVEGYÖTÖR, (ösxTe-gyötör) Ősz. áth. Va- mint ellenfelek öszvekapnak.
lamely állatot minden tagjában,J izében, részében
ÖSZVEHAJIGÁL, (öszve-hajigál) ősz. gyak.
megkinoz.
áth. 1) Bizonyos nemű testeket egy helyre, egy raÖSZVEGYÚR, (öszve-gyúr) ősz. áth. 1) Tészta- kásra hajigál. 2) Valakit, vagy valamit minden oldalnemű, vagy más ragadós testet kézzel, vagy lábbal ról hajigalva megütöget, megsérteget. Kövekkel ötscenyomkodva, taposva együvé kever, ragaszt. Östvf hajigálni át üldözött embert, a hát ablakait. V. ö.
gyúrni a kenyérnek való lisztet. Tapasxnaic való agyagot HAJIGÁL.
pelyvával, ganajjal Oitvegyúrni. 2) Szélesb ért. letaÖSZVEHAJLIK, (öszve-hajlik) ősz. k. Egypos, lehever, öszvegyömöszöl valamit
másra, vagy egymásba hajlik. Át ágak btsvehajlotÖSZVEGYÜJT, (öszve-gyüjt) ősz. áth. Általán, tak. V. ö. HAJLIK.
holmi szerte létező tárgyakat egyenként, egymás
ÖSZVEHAJOL, (öszve-hajol) ősz. önh. Egyik
után együvé hoz, állít, stb. Különösen: 1) Több em- a másikra, vagy másik felé hajol. V. ő. HAJOL.
bert egy helyre, egy seregbe, csoportba öszvehí, öszÖSZVEHAJT, (öszve-hajt) ősz. áth. 1) T5bb
veparancsol, stb. 2) Vagyont, pénzt, üzlet, gazdál- embert, vagy más állatokat egy helyre, egy seregbe
kodás, takarékosság által őszveszerez. 3) Bizonyos bajt, szorít. A hadi foglyokat egy zárt helyre Ómét-
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hajtani. Át eltzéledt barmokat akolba ötevehajtani. 2)
Foszlány lapos tettet rétegesen öszvetesz. Ötzvehajtom* a levelet, pásttól, vátmat, ruhát. V. ö. HAJT.
Ö8ZVEHAJTOGAT, (öszve-hajtogat) ősz. gyak.
áth. Holmi foszlány testeket rétegesen öszverakosgat
Ottvehajtogatni a hivatalt Vngeket. Negyed, nyolczad
rétbe Ottvehajtogatni a papirfveket.
ÖSZVEHALMOZ, (öszve-halmoz) ősi. áth.
Több egyes tárgyat egy halomra gyűjt, egymás fölé
tetéz. Ötfvehalmotni a köveket, a kiátott földet, a leOtrdelt törSkbúta etSveü. Átv. ért beszédét, írását bőséges mondatokkal szaporítja, A tzónokok példákat,
hasonlatokat veretnek ötevehalmotni.
ÖSZVEHANGOL, (öszre-hangol) ÖM. átb. A
hangszerek hangjait Agy rendezi, úgy intézi el, hogy
mélységre és magasságra névre kellő viszonyban
legyenek egymással. Önvehangobti a hegedű, tangóra
húrjait. A ctimbalmot a hegedűvel öttvehangolm.
ÖSZVEHANGZÁS, (öszve-hangzás) ősz. fa.
Kellő viszony az ének, vagy hangszerek különböző
hangjai között, az illető művészet szabályai szerént.
Átv. ért. állapot, vagy talajdonság, midőn valamely
elmeműnek, szépműnek részei kellő arányban vannak egymással; vagy midőn a gyakorlati tünemények
az elméleti szabályokkal megegyeznek. Máskép:
iftzhangtás.
Ö8ZVEHANGZIK, (öszve-hangzik) ősz. k. Az
ének és zene szervei, illetőleg hangjai kellő viszonyban, és arányban vannak egymással. A kísérti térnének a* énekkel ö$tve kell hangtania.
ÖSZVEHANGZÓ, (öszve-hangzó) ősz. mn. A
zenészét szabályai szerént egyező, kellő viszonyban
éa arányban levő. Osevehangtó ének, zene. Otzvehangtó
húrok a hegedűn.
ÖSZVEHÁNY, (öszve-hány) ősz. áth. 1) Több
tárgyakat, ingóságokat rendetlenül egymásra, egy
halomra hány, öszveforgat. Ruhadarabokat, etzkötöket, könyveket egy zugolyba öttvehányni. 2) L. ÖSZVEOKAD.
ÖSZVEHARANGOZ, (öszve-harangoz) ősz. áth.
Harangszóval többeket öszvebí, egy helyre gyűjt. A
népet műére, vecternyére, temetétre ötzveharangozni.
Különbözik tőle a beharangoz, azaz: valamennyi haranggal, vagy ha több nincs egygyel, utolsó jelet
ad a templomba menésre. EltSt, metodikát harangom, beharangotni.
Ö8ZVEHARAP, (öszve-harap) ősz. áth. Fogaival több, vagy minden oldalról öszvemarczangol
valamit. Kínjában ötzveharapía ajkait, nyelvét, keséit.
ÖSZVEHARAPDÁL , (öszve-harapdál) ősz.
gyak. áth. Gyakran harapva öszvemarczangol valamit.
ÖSZVEHÁRIT, v. — HÁHOGAT, (öszve-hárít,
v. —hárogat) ősz. áth. Hárítva holmit egy rakásra,
egy halomra, egy helyre őszvegyfijt. Öitvehártíani
gereblyével a ttérttn stétttórt italmát.
ÖSZVEHASAD, (öszve-hasad) ősz. önh. Több,
vagy minden oldalról meghasad. Az ökör bőre a tok

ostorosából ötevehatadt. Tövitek között öttvehatad a
fottlányruha.
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ÖSZVEHASGAT, 1. ÖSZVEHASOGAT.
ÖSZVEHASÍT, v. —HASIT, (öszve-hasít) ősz.
áth. Több apró részekre, darabokra hasít valamit.
Verekedéfben öttvehatitották rajta a mellényt, VngSt.
V. ö. HASÍT.
ÖSZVEHASOGAT, (öszve-hasogat) ősz. gyak.
áth. Többet egymás után részekre, darabokra hasít.
Öttvehasogaini a levágott faderekakat. Kapótoknak
öswehasogatni az ócska fehérruhákat.
ÖSZVEHA8ONLÍT, v. —HASONLÍT, (öszvehasonlít) ősz. áth. 1) Két, vagy több külön tárgyat
a végre állít öszve, hogy kimutassa, kitüntesse azon
köz jegyeket, melyekben egyeznek, vagy azon különbséget, melyben egymástól elütnek. Két müvétztöl
fedett képet VtnvehatonlÜani. 2) Hasonló neműnek,
becsfinek, érzékünek állít Ezen árut nem lehet amattól öttvehatonltíani. Oly jelet emberrel hogy lehetne
engem öttvehatonltíani t
ÖSZVEHASONLÍTÁS, v. —HASONLÍTÁS,
(öszve-hasonlítás) ősz. fa. Cselekvés, az ismerő tehetség működése, mely által külön tárgyakat öszvehasonlítunk. V. ö. ÖSZVEHASONLÍT.
ÖSZVEHASONLÍTHATATLAN, v. — HASONLÍTHATLAN, (öszve-haeonlíthat[at]lan) ősz. mn. L.
HASONLÍTHATATLAN.
ÖSZVEHAT, (öszve-hat) ősz. önh. Bizonyos
czélra közös erővel működik, Betegtégének kifejletére
több ok ötzvehatott.
ÖSZVEHATÁS, (öszve-hatás) ősz. fa. Közös
erővel, vagy öszhangzólag működés.
ÖSZVEHÁZASÍT, (öszve-házasít) ősz. áth. Házasság által eszközli, hogy férfi és nő öszvekelnek.
ÖSZVEHÁZASODIK, (öszve-házasodik) ősz. k.
Házasság által öszvekel. Különösen mondják, midőn
különböző családban több személy házasságra lép
egymással.
ÖSZVEHAZUDTOL, (öszve-hazudtol) ősz. áth.
Hazugnak szid, nevez.
ÖSZVEHÉMBÉRÉG, v. — HÉMPÉRÉG, (őszve-hémbérég, v. —hémpérég) ősz. áth. Hemberegve,
vagy henteregve öszvenyom, őszvegyür valamit
ÖSZVEHÉNGÉRÉG , (öszve-héngérég) ősz.
gyak. önh. Hengeregve egy helyre, egy rakásba gyűl
öszve. A hegyrSl leeresztett kődarabok öxevehengeregnek a völgyben.'
ÖSZVEHÉNGÉRGET, (öszve-héngérget) ősz.
gyak. áth. 1) Egymás után gurítva, forgatva, taszigálva stb. többeket egy helyre, egy tömegbe hengerget Öttvehengergetni a hordókat. 2) Bizonyos hajlékony lapu testet hengeralakban öszvehajt. Öttvehengergetni a bSrí, papirt. V. ö. HENGERGET.
ÖSZVEHÉNTÉRÉG, (öszve-béntérég) I. (")SZVEHÉMBÉRÉG.
ÖSZVEHEVER, (öszve-hever) ősz. áth. Tárgyesetés viszonynéwel ám. bizonyos testet rajta bever-
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ve öszvegyür, öszvenyomkod, lezúz, legyömöszöl.
Ötsveheverni a vetett, fiivet. V. ö. HEVER.
ÖSZVEHEVERÉDIK, (őszve-heverédik) ősz. k.
nek. Át utasok Vtzveheverednek a fa árnyékában.
Másod T. többed magival egy helyre fokúik, hogy
beverjen. A kifogott, ét jól lakott ökrök ötzveheveredÖSZVEHÍ, T. —HÍV, (öszve-hí, T. —hív) ősz.
áth. Többeket hí, hogy együvé, egy seregbe, egy
helyre gyűljenek. Östvehíni át ország nagyjait, képviselSit. Ebédre ösxvthíni a mezon elszéledt munkátokat.
V. ö. HÍ, áth.
ÖSZVEHIDEGSZIK, (öszve-hidegszik) ősz. k.
Minden melegsége elszállvan, egészen, általában
hideggé leazen. Mondják különösen ételről, midőn
egészen kihűl.
ÖSZVEHÓDÍT, T. —BÓDULTAT, (öszve-hódit, v. —bódultat) ősz. áth. Több népet, országot stb.
hatalma alá hajt
ÖSZVEHORD, (öszve-hord) ősz. áth. 1) Több,
vagy különféle anyagot egy helyre, egy halomra, egy
tömegbe hord. Atztagba Vszvehordani a learatott gabonát. Hajóra iítzvehordani a náttüandó árukat. Keiben, vallókon, talictkán, szekéren öttvehordani holmit.
8) Szó- vagy írásbeli eíéadásban különféle tárgyakat eléhoz, szoros öszvefüggés, vagy rendszer nélkül
együvé állít 3) Ötzvehord a putka, a göbecseket úgy
löveli, hogy együtt maradnak. 4) Atv. valakit nagyon meg- vagy kiszid, mindenféle szidalmakkal
tetéz; máskép: lehord. V. ö. HORD.
ÖSZVEHORDOGAT, (öszve-hordogat) ősz.
gyak. áth. Több holmit folytonosan, vagy gyakran
hordva egy helyre, egy tömegbe gyűjt. A kiszántott
köveket a fold lábára östvehordogatni. A hörcsök nyaranta téli eleségill gabonaszemeket hordogat ötzve.
ÖSZVEHORDOZ, (öszve-hordoz) Ősz. gyak.
áth. Sok-, vagy mindenfelé meghordoz valakit, vagy
valamit Az idegent a várót minden részeiben öntvehordóim.
ÖSZVEHORDOZKODIK, (öszve-hordozkodik)
ősz. k. Másod vagy többed magával, lakás végett
egy helyre egy házba, lakba hordozkodik.
ÖSZVEHOZ, (oszve-hoz) ősz. áth. Kettőt, vagy
többet együvé, egy helyre hoz; eszközli, hogy öszvejó'jenek, találkozzanak, együtt legyenek. A véletlen
tort ismét öszvehozott bennünket.
ÖSZVEHUGYOZ, (öszve-hugyoz) ősz. áth.
Hugyozva, hugygyal bemocskít, megnedvesít. Östvehugyozni az ágyat. A gyermek ötzvehugyozza magát.
Átv. tréfás ért többed magával egy czélra törekszik,
vagy, mint mondani szokás, egy fazékba hugyozik,
östvesztiri a levet. Ekkor középige: otzvehugyozik.
ÖSZVEHUGYOZIK, (öszve-hngyozik) ősz. k. L.
ÖSZVEHUGYOZ alatt.
ÖSZVEHURCZOL, (öszve-harczol) ősz. áth. 1)
Holmit magával hnrczolva egy halmazba, egy helyre
hord. 2) Többfelé, sokat hurczolva igen elfáraszt,
megvisel, elszakgat A nyeregből leesett, és kengyelbe
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akadt katonát Sttvehvrczo^a a ló. A fűdön *tzott
ruhát önvehurcfolni. V. ő. HURCZOL.
Ö8ZVEHURCZOLKODIE,(öszve-harc2olkodik)
ősz. k. Másod, vagy többed magával egy közös lakhelyre horczolkodik. V. ő. HORDOZKODIK, HUBCZOLKODHL
ÖSZVEHUSZÍT, (öeive-huszít) ősz. áth. Tulajdonkép két, vagy több kutyát egymás ellen ingerel.
Átv. embereket biztatás, nógatás által felbújt, hogy
egymással veszekedjenek.
ÖSZVEHÚZ, (ÖMve-báz) 5sz. áth. 1) Az egymástól külön, távol, vagy tágan állókat, levőket egy
középpont felé hússá. Őtsoefeisn* a kiterjetttett halót,
vitorlát. Szíjjal, madzaggal StzveMtm a ruhát. Geréblyével Vteoehútni az elttórt szalmát, sténát. 2) Tértét,
vagy testének valamely részét szűkebb térre szoríga.
Öuvehütta magát, homlokát, azaz: ennek bőrét ráncsba
szedi. Kezét, lábát östveMtta a görcs. 8) Átv. Stzvelxími
magát, ám. cselekvéseinek, életmódjának szűkebb
kört szabni, kevesebb kényelemmel, szegényebből
nélkülözve élni. Jövedelme csökkenvén, kénytelen Sssvehútni magát. Továbbá ám. nem hetvenkedik, megsunyja, megalázza magát
ŐSZVEHÚZÓDIK, v. —HÚZÓDIK, (öeivehúzódik) ősz. belsz. Az egymástól külön, távol, vagy
tág viszonyban levők mintegy belvonsalomnál fogra
egymáshoz közelednek, és szorosabban egyesülnek.
A több irányról jövő katonaság egy helyen ötzvehÚMÓdik. Féltében, fáztában öszvehfoódik. Gondolkozásban
homloka Stzvehitzódik.
ÖSZVEIGAZÍT, v. —IGAZIT, (öszve-igazít)
ősz. áth. Rendetlenül, helytelenül, idomtalannl álló
holmit rendbe szed, őszveilleszt, annak módja szerént
elcsinál. Östveigattíam a tzétbomlott hajfUrtöket, SÜ8tetet. Önveigaztíani a gép részeit.
ŐSZVEILLESZT, (öszve-Uleszt) ősz. áth. Különböző dolgokat úgy állít öszve, úgy rendez, idomít, hogy egymáshoz üljenek. V. ö. ILLESZT,
TT.T.TK
ÖSZVEILL1K, (öszve-illik) ősz. k. Két, vagy
több dolog tetszetes, kellő arányban van egymással,
bizonyos viszonyban, és tekintetben öszvevaló. A hatonlá termetű vitézek ötzveiüenek egy torba. Némely
színek az öltözetben nem illenek Stzve. V. ö. n.T.TK
ÖSZVEÍR, (öszve-ír) ősz. áth. 1) Bizonyos sokaságnak egyéneit, mennyiségnek részleteit czimeik,
neveik szerént mind fóljegyzL Östveirni a várót lakosait. A zár alá vett ingó ét ingatlan jószágokat Stmveirni. 2) Sok-, mindenfélét Írásba tesz, sok könyvet
ir. Naplójában öttveirja a napi eseményeket. Sok
könyvet Sttveirt. 3) önhatólag ám. sűrűén rakott betűkkel, és sorokban ir. A régi oklevéUrók igen teveirtak.
ÖSZVEIRÁS, (öszve-irás) öss. fit. Cselekvés,
különösen hivatalos működés, midőn bizonyos sokaságot öszveirnak. A lakotok öszveirásával foglalkodó
titztvitelök, biztosok. A meghalt vagyonának ösxveirá-
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tára kiküldött hitet aemély. Továbbá: ezen cselekvés
eredménye, jegyzékirata. Át öttveirátt betenni a levéltárba.
ÖSZVEIEKÁL, (öszve-irkál) ősz. gyak. áth.
Különféle aprólékos, érdektelen, oktalan dolgokat ír
öazre; vagy: Írószerrel holmi vakarintásokat téve
bizonyos testnek főlszinét bemocskítja, elratitja. V.
ö. FERKÁL.
Ö8ZVEISZIK, (öazve-iszik) ősz. k. RendeÜenül,
mód és mérték nélkül mindenféle itallal él. Egy ültében tért, bort, pálinkát öttveimk.
Ö8ZVEIZZAD, (öszve-izzad) ősz. önh. A veríték egész testét kiveri, nagyon izzad. A nagy meleg,
ét erős dolog miatt öttveútadni. Áthatólag, tárgyesetes visaonynéwel, izzadás által egészen nedvessé tesz
valamit Östveittadni a ruhát, ágyat.
ÖSZYEJÁR, (öszve-jár) ősz. önh. 1) Másod,
vagy többed magával bizonyos helyen és időben találkozni, öszvejönni szokott. Ebédre, vacsorára, bettügetét, tártalgát végett östvejárni. 2) Tárgyesetes viszonynéwel bizonyos térnek egyes helyeit mind bejárja. Önvejdrni a váróit, kertet. Ötevejárta az égett
határt.
ÖSZVEJEGYEZ, (öszve-jegyez) ősz. áth. Többfélét jegyzékbe vészen.
ÖSZVEJŐ, v. —JÖN, (öszve-jö, v. —jön) ősz.
önh. 1) Bizonyos helyen találkozik valakivel. Át
utctán két barátommal jöttem Sttve. Nem tudom, mikor
jövünk megint öttve. 2) Többen valamely kitűzött
helyen egybe gyűlnek. A játtzótáriak étienként ötsoejSnaek. 3) Átv. ért többféle dolgok egy időben történnek, egy időre esnek. Ma tok dolgom, bajom, vettSdtégem jött öttve.
ÖSZVEJÖVET, v. —JÖVETEL, (öszve-jövet,
.
—jövetel)
ősz. fn. 1) A különféle irányban jövők
T
találkozása egymással. Véletlen öttoejövetel. 2) Többeknek kitűzött helyen és időben való együvé
gyűlése.
OSZVEKALAPAL, (öszve-kalapál) ősz. áth.
Kalapácscsal verve együvé illeszt, öszveállít Két
darab utó vasat öttvekalapáltti.
ÖSZVEKALL, (öszve-kall) ősz. áth. Kallóféle
malomban bizonyos szőranyagot valami egészszé csinál, gyárt
ÖSZVEKALLÓDIK, (öszve-kaUódik) ősz. belsz.
Kallóban egy tömeggé, kelmévé képződik.
ÖSZVEKAP, (őszve-kap) ősz. áth. 1) Két, vagy
több külön testet, bozzájok kapva öszvefog, együvé
szorít. A feldobott játékkovecteket egy marokkal öttvekapni. A tű* elöl holmiját öttoekapni. 2) Nyeremény,
szerzemény, adomány gyanánt többfélét kap. Kéregetéttel naponként néhány garatt, forintot öszvekapni.
A Baláti vitétei tok szalonnát öttvekapnak. 8) Önhatólag, valakivel perbe, verekedésbe, viszálkodásba
keveredik, öszvevesz, birkózik. Öszvekaptak, t jól
meghuretoUák egymást.
ÖSZVEKAPAB, (öszve-kapar) ősz. áth. 1) Lábaival, körmeivel kaparva öszvekever, zavar valamit
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A tyúkok öttoekaparták a kiterített gabonát. 2) Egy
rakásra, egy halomra kapar. A gyermekek öttvekaparják a port, midim csibést játszanak. 3) Átv. ért jószágot, pénzt, fösvény, zsugori módon, uzsorával gyűjt
öszve. Sok pénzt öttvekapart.
ÖSZVEKAPARÍT, v. —KAPARTT, (öszve-kaparít) Ősz. áth. L. ÖSZVEKAPAR, 3).
ÖSZVEKAPCSOL, (öszve-kapcsol) ősz. áth.
Szoros ért kapocscsal öszveköt, egybefűz. Östvekapcsolni a könyvei, a kapcsos mentét, köpenyt. Szélesb
átv. ért különböző tárgyakat egymással öszveÖSZVEKAPKOD, (öszve-kapkod) ősz. gyak.
áth. Holmit sietve öszvekap. Át elttórl gyUmölctöt
ötwekapkodják a mohó gyermekek. V. ö. KAPKOD.
ÖSZVEKARCZOL, (öszve-karczol) ősz. áth.
Körmökkel, v. valamely éles eszközzel bizonyos testet több helyen megsérteget. A vettekedSk ötzvekarctolják egymás árosát. Stéggel, kéttel ötfoekarctolni a
bútorokat. V. ö. KARCZOL.
ÖSZVEKARMOL, (öszve-karmol) ősz. áth. Körmökkel, karmokkal megkarczol, megsérteget, megszakgat valamit A macska ötzvekarmolja ae eb árosát.
V. ö. KARMOL.
ÖSZVEKAVAR, (öszve-kavar) ősz. áth. Híg,
folyékony testet valamely forgatott eszközzel öszvevegyít, megzavar. Östvekavami a híg tárt. V. ö.
KAVAR.
ÖSZVEKAZUPOL, (öszve-kaznpol) ősz. áth.
Öszvetapos valamit Erdélyi szó.
ÖSZVEKEL, (öszve-kel)ÖBz.öoh. Együtt lakás
végett öszvemegy valakivel. Az elvált szobatársak
ismét ötzoekeltek. Különösen: házassági viszonyba lép
valakivel. A jegyesek kénfogó után két héttel öszvekeltek.
ÖSZVÉREN, (ÖBzve-kenJ ősz. áth. ír-, zsír-,
tapaszféle testtel beken, becsunyít, bemocskol valamit Keaeit, ruháját öttvekenni.
ÖSZVEKER, (öszve-kér) ősz. áth. Holmi jószágot, pénzt, eszközt stb. többektől kérve őszveszerez,
öszvegyüjt Lakomáhot való edényeket, evötzereket át
ismerősöktől GszveJcérni.
ÖSZVEKERÉGET, (öszve-kéréget) ősz. gyak.
áth. Házról házra járva, többeket megszólítva, különösen koldulóképen kérve, ajándékot, adományt, alamizsnát szerez öszve.
ÖSZVEKERES, (öszve-keres) ősz. áth. 1) Bizonyos téren minden helyet, szöget kikutat, fürkész,
hogy valamit találjon. Öszvekeresték át égést hátat, t
nem találták meg a gyanút személyt. 2) Többfélét
azért fürkész ki, hogy együvé gyűjtse. 3) Többet
öszveszerez, üzlet, ipar, szorgalom által öszvegyüjt.
Egy évi munkával néhány szét forintot öttoekeretett.
ÖSZVEKERESGÉL, (öszve-keresgél) ősz. gyak.
áth. Folytonosan, különös figyelemmel, és fáradsággal kutatva keres öszve holmikét V. ö. ÖSZVEKERES.
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ÖSZVEKERGET, (öszve-kerget) ősz. gyak.
áth. Több külön levő, elszórt embert, vagy más állatot
kergetve egy seregbe, egy helyre futni kényszerít. A
gulyát Sttvekergeti a* eltzéUdt barmokat. V. ö. KERGET.
ÖSZVEKERÍT, v. —KERÍT, (öszve-kerít) ősz.
áth. 1) Többfélét öszvekeres, hogy együvé hozza,
illeszsze. 2) Nőt férfival házasság, vagy tiltott szerelmi viszony végett holmi mellékes, alattomos utón
módon öszveboz, öszveköt
ÖSZVEKERÜL, v. —KERÜL, (öszve-kerül)
ősz. önh. 1) Több helyről együvé gyűl. Ét év a gazdatágra nem kedvező, hanem innen M onnan it majd
ctak ottvekerül valamicske. 2) Egymással házasságra
lép. Midőn Sttvekerültunk, semmink tern vala.

öszve. A falubeliektől néhány nát forintot öttvekölctonötott.
ÖSZVEKÖLTÖZK, (őszve-költözik) du. k.
Ketten, vagy többen, elhagyva előbbi lakhelyeiket,
együvé mennek lakni.

ÖSZVEKÖT, (öszve-köt) öaz. áth. 1) Szoros ért
kőtéllel, madzaggal, zsineggel, lánczczal, s ilyféle
kötelékkel együvé szorít Övvel otzvekStni a ruhát.
GHmtztol SíuvekSM a learatott markokat. 2) Szélesb
ért. akármelyféle módon, és eszközzel többfélét kapcsolatba hoz egymással. A gerendákat ottvdatni. Átv.
ért társadalmi erkölcsi, vagy eszmei viszonyba hoz.
Kétféle hivatalt OttvekStni. A jegyeteket oteoekztmi.
Bitonyoi ettméket, itméreteket rokontdguknál fogva
fozvekötni. V. ö. KÖT. S) Átv. ért egyik s másikba
ÖSZVEKEVER, (öszve-kever) ősz. átb. 1) Ka- beleköt
lönféle tárgyakat rendetlenfil egy tömegbe, halomba
ÖSZVEKÖTÉS, (öszve-kötés) ősz. fn. 1) Csekever, vegyít. Babot, bortól, lencsét Sttvekeverni. Szí- lekvés, mely által valamit öszvekötünk. A learatott
ndt malmával ötzvekeverni. 2) Higgadt, ülepedett, gabona StzvekStétével át úgynevezett kötötSk foglaltadnyugodt állapotban levő folyadékot felzavar. 3) Átv. nak. 2) A különféle tárgyak azon viszonya, mely
az eléadás tárgyait rendetlenül öszvevissza forgatja, ama cselekvés által létre jön. Át elörményi mondatok
tárgyhoz nem tartozó dolgokat hord öszve. V. ö. ötsvekOtítébdl bizonyát következtetett hútni.
KEVER.
ÖSZVEKÖTÖZ, (őszve-kőtőz) ősz. gyak. áth.
ÖSZVEKÍNOZ, (öezve-kínoz) ősz. áth. Nagyon,
4) Valamit több oldalról öszveköt, megköt Át
többfélekép megkínoz. Éhséggel, verettel, erőt munelfogott tolvajt ötmekötözni. 2) Több holmit egy tökával Stzvekfaoeni a barmot.
megbe, csomóba stb. köt A maihadarabokat öttvekffÖSZVEKOBOZ, (öszve-koboz) ősz. áth. Öszve- tözni. 3) Sokfélét, vagy ugyanazon nemüeket különtép, szakgat Dnlással öszvekaparít Néhutt ám. ösz- külön csomagokba köt öszve. Kévékbe OtzvekBtöaii a*
'vekuUt, keresgél. V. ö. KOBOZ, áth.
aratott gabonát, nádat.
ÖSZVEKOCZCZAN, (őszve-koczczan) ősz. Önh.
ÖSZVEKÖTTETÉS, (öszve-köttetés) ősz, fn.
1) Öszveütődés által ftocs-féle hangot ad. ÖtzvekoczViszonyállapot, mely társadalmi, erkölcsi, szellemi,
ctaimak a palaczkok, poharak, 2) Átv. szóval öizveeszmei öszvefüggésre vonatkozik. A jó barátok levelekap, valakivel perlekedő szóváltásba ered, másképen :
zem OtzvekSttetéeben vannak egymáttaL Ütleti, keresüttoekoetódik.
kedelmi, tudományát SttvekSttetét. Eatmék, gondolatok,
ÖSZVEKOCZCZANT, (öszve-koczczant) ősz. itméretek, okoikodári ítéletek etsveküOetéte. Megttaáth. Két vagy több koczczanó testet öszveüt. Poha- katttani az Stzvelcöttetétt.
rakat Stzvekoezctantani.
ÖSZVEKUCZORODIK, (öszve-kuczorodik) ÖM.
ÖSZVEKOCZÓDIK,(őszve-koczódik) ősz. belsz.
k. •Öszvehűzza, megsunyja magát, meghunnyászkoValakivel perlekedő szóváltásba ereszkedik. A gyVndik, gnbbaszkodik, öezvegngorodik, zsugorodik. Kügédteltn hátastártak néha etekélytég miatt Sttvekoetódlönösen mondják ülő emberről, ki tértét igen szűk
nak. V. ö. KOCZÓDIK.
térbe szorítja, kivált midőn fél, vagy beteges, vagy
ÖSZVEKOLDÚL, v. —KOLDUL, (öszve-kolleselkedik stb.
dúl) ősz. áth. 1) Koldulva többet, vagy többfélét
ÖSZVEKUKORODIK, (öszve-kukorodik) ősz.
öszvegynjt, öszveszerez. A hatoló koldut kenyeret,
k.
L.
ÖSZVEKUCZORODIK; ÖSZVEZSUGOBOttalonnát, listtet, péntt koldul ötsve. 2) Koldulva bizoDIK.
nyos térnek, vidéknek minden helyeit bejárja. ÖtzveÖSZVEKULCSOL, (öszve-knlesol) ősz. áíh.
koldulja az egét* falut; máskép: bekoldul.
ÖSZVEKORBÁCSOL, (öszve-korbácsol) ősz. Bizonyos hajlékony sudár testeket egymásba kuláth. 1) Többeket korbácscsal verve, vagy fenyegetve csolva, keresztbe téve öszvefon, együvé kőt Öltveegyüvé kerget 2) Korbácscsal tetőtől talpig, igen kulcsolni át úgynevezett kulctoskaláctnak, vagy kálimkonok való sodrott tétttát. Ötzvekuletolni a kezeket. V.
megver.
ÖSZVEKOVÁCSOL, (öszve-kovácsol) ősz. 'áth. ö. KULCSOL.
Kovácsféle munkával öszveragaszt, öszvekalapál,
ŐSZ VEKUNKOROD1K, (öszve-kunkorodik) Ss>.
együvé illeszt Öszvekováctolni a repedt ezántóvatat. k. Mondják különösen növények leveleiről, kacsaiKét ttálvaiat Öszvekováctolni.
ról ; továbbá: szőr-, hajnemfiekről, midőn öszvezsnÖSZVEKÖLCSÖNÖZ, (öszve-kölcsönöz) ősz. gorodnak, vagy kacskaríngósan meghajlanak, öszveáth. Kölcsönként bizonyos mennyiséget többektől szed bodorodnak. V. ö. KUNKORODIK.
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ÖSZVEKUSZÁL, (öszve-kuszál) ősz. áth. Hajas, szűrös, sudár testekből álló tömegnek szálait
öszvezararja, bojtossá, borzassá teszi. Ötzvekuttáhti
a hajat, kendert, ttSttt, fonalat. V. ö. KUSZÁL.
ÖSZVEKUSZÁLÓDIK, (öszve-kuszálódik) ősz.
belsz. Szálai öszvekeverednek, bojtosokká, borzasakká, gubanczosokká lesznek. Hajftirtei a nagy ttélben öuvekufzálódtak. V. ö. KUSZÁL.
ÖSZVÉRÜKTŐL, (öszre-kUrtöl) ősz. áth. Kürtfuvással öszvehí.
ÖSZVEL, (ösz-v-el) áth. m. Sitvel-t. Különféle
dolgokat hasonlítás végett öszvérét (Combinat).
ÖSZVELÁNCZOL, (öszve-lánczol) ősz. áth. 1)
Egy valamit lánczczal több oldalról erősen megköt,
öszveesorít. Öttvelánczolni át elfogott gyilkost. 2)
Több holmit lánczczal fűz öszve. Öszvelánczolni a
fzdtérrt rakott ládákat, a szekér oldalait. Öszvelánozohti a foglyokat, rabokat.
ÖSZVELAPÁTOL, (öszve-lapátol) ősz. áth.
Holmit lapáttal egy halomra, egy rakásba hány,
gyűjt. Öizvelapátolni a homokot, ganajt, tarát, gabonát,
ÖSZVELAPÍT, v. —LAPÍT, (öszve-lapít) ősz.
áth. Laposra öszvenyom, vagy ver.
ÖSZVELAPÚL, v. —LAPUL, (öszve-lapúl)
ősz. önh. Egészen lapossá lesz. Hasára fekve öszvehúzza magát.
ÖSZVELEG, 1) (ösz-ve-leg) fa. tt. öizvelég-ét.
L. ÖSZVEG.
ÖSZVELEG, (2), (ösz-ve-leg) ih. Többeket
együtt, egy tömegben, seregben véve, öszvesen. Évi
jövedelme Stzveleg ezer forintra megy.
ÖSZVELEGÉZ, (ösz-ve-leg-éz) áth. m. öitvelegéz-lem, —tél, — ««. L. Ö8ZVEGÉ8ÍT.
ÖSZVELIKGAT, (öszve-likgat) lásd ÖSZVELYUKGAT.
ÖSZVELOP, (öszve-lop) ősz. áth. Lopás által
holmit öszvegyüjt. A tolvajtártak tok pénzt, ruhanemUt, drágaságokat öszveloptak.
ÖSZVELŐ, v. —LÓDÖZ, v. —LÖVÖLDÖZ,
(öszve-lő, v. — lődöz, v. —lövöldöz) ősz. áth. 1) Sok
lövést téve minden oldalról megrongál valamit. ÖtzvelSni, v. lödötni, v. lövöldözni a láncsokat, várfalakat. 2) Lövés által sok zsákmányt, illetőleg vadat
szerez öszve. A hajtóvadátsok öttvelödöztek ttás nyulat. 3) Önhatólag, többen egy czélra lőnek, egy tárgyat, pontot találnak. OttoelSdötnek át ágyútok, midSn kétfelöl ktretzttüabe vettik át Mentégét.
ÖSZVELUCSKOL, (öszve-lncskol) ősz. áth.
Valamit bizonyos nedv, folyadék által egészen lucskossá, loncsossá tesz. A motók, mosogatók Sttveluetkolják ruháikat. Sárvitet utón az utasok, lovak öszveluctkolják magukat. V. ö. LUCSKOL.
ÖSZVELYUKASZT, 1. ÖSZVELYUKGAT.
ÖSZVELYUKGAT, (öszve-lynkgat) ősz. gyak.
Atb. Valamely testen sok lyukat csinál, fúr, lő, szakaszt stb. Stégekkel Stzvelyukgatni a szoba falait. A
táretát ützvelyukgatják a golyók.
AKAD. lUOY SZ0TÍB IV. SOr.
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ÖSZVEMAR, (öszve-mar) ősz. áth. L. ÖSZVEHARAP.
ÖSZVEMARAKODIK, (öszve-marakodik) ősz.
k. Marakodva, vagy egymást marva ősz ve vesz.
ÖSZVEMABCZANGOL , (öszve-marczangol)
ősz. áth. Szoros ért. mardosva, fogaival harapdálva
öszvekínoz, öszvetép. A farkat ötzvemarczangolja a
csikót. Szélééi ért. kezekkel, körmökkel öszvefakgat,
tép, gyötör valamit. V. ö. MARCZANGOL.
ÖSZVEMARÉK, (öszve-marék) ősz. fa. Száraz
testek mértékneme, t. i. a mennyi két öszvefogott
marékba fér. A koldusnak lisztet egy ötzvemarékkal
adni.
ÖSZVEMAROK, (öszve-marok) 1. ÖSZVEMARÉK.
ÖSZVEMASZ, (öszve-mász) ősz. önb. Tulajd.
ért mászó állatokról mondatik, midőn egymáshoz
közelednek. Öszvemátznak a békák. A kisdedek is öszvemásznak, midőn még járni nem tudnak, továbbá a
felnőtt emberek, midőn négykézláb mennek öszve.
Atv. ért. és aljas nyelven, a férfi és nő tiltott szerelmi viszony végett titkon öszvebújik.
ÖSZVEMÁZOL, (öszve-mázol) ősz. áth. Holmi
ragadós mocsokkal mindenfelől beken, becsnnyít.
Gúnyos ért valamit kontárok módjára rajzol, fest
Néhány képet Stzvemátolt, t műveltnek hirdeti magát.
ÖSZVEMEGY, v. —MEGYÉN, v. —MÉN,
(öszve-megy, v. —megyén, v. —mén) ősz. önh. 1)
Távolodás! irányban haladva bizonyos helyen többed
magával megjelen. 2) Atv. ért. valamely testnek
tágan álló részei szűkebben öszveszorulnak. A megáttatott posztó, bőr Stfvemegy. A toványodó, át öregedő ember teste Sttvemegy. Különösen a folyadék részei öszvehegednek, megalusznak. Ottvemegy a tej,
tejföl. Atv. ért. (Id. Mándy Péter szerént) tájdivatosan ám. megbukik.
ÖSZVEMÉR, (öszve-mér) ősz. áth. 1) Bizonyos
mennyiséget, sokaságot illető mérték által egészen
véve meghatároz, mind megmér. Ostvemémi a falu
határát. 2) Kettőt, vagy többet illető mérték szerént
öszvehasonlít, öszveállít. Két vég posztót, vásznat Sisvemérni egymással. 3) Több külön mennyiséget, melyet űrmértékkel határoznak meg, egy halomba mér.
A ttürüben a nyomtatók réttét Sttvemérni. A több kupaczban álló gabonát Sttvemérni.
ÖSZVEMETEL, (öszve-metél) ősz. gyak. áth.
Valamit apró részekre metél, vagy több oldalról bemetsz. Öttvemetélni a húst, kenyeret. A fák kérgeit, a
bútorokat öszvemelélni. V. ö. METÉL.
ÖSZVEMOCSKOL, (öszve-mocskol) ősz. áth.
Valamit egészen bemocskol, mocsokkal elcsunyít
Atv. erkölcsi ért valakinek becsületét rútul gyalácza,
rágalmazza.
ÖSZVEN, 1. ÖSZVE.
ÖSZVENEMFÉRŐ, (öszve-nem-férő) ősz. mn.
Aki, vagy ami ősz ve férni nem akar, vagy nem képes.
79
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ÖSZVENEMILLÖ, (öszve-nem-illő) ősz. mn.
Akinek, vagy aminek részei egymással ösrve nem
egyeznek. Akinek, vagy minek tulsjdonsága egy másikétól különbözik.
ÖSZVENŐ, (öszve-nö) ősz. önh. A növényi vagy
állati testek, vagy testrészek, melyek külön vált állapotban voltak, az illető életerő által együvé forrnak.
Néha két gy&mSlcs össvenS. StUletnek oly ikrek is, kik
össvenöttek.
ÖSZVENYOM, (öszve-nyom) ősz. áth. 1) Egyes
testnek részeit nyomás által öszveszorítja, öszvezúzza, őszvetömi, gyömöszöli stb. Marokkal, lábtól,
sajtóban Stttoenyomni valamit. 2) Többeket különböző
irányról egy középpont felé nyomva egy tömegbe
szorít. A kStbeveít ellenséget öttvenyomni. V. ö.
NYOM, átb.
ÖSZVEOKÁD, (öszve-okád) ősz. önh. Okádva
kiőmlött étellel, itallal, epével stb. egészen, vagy nagyon bemocskol valamit A retteg emberek Vstveokddták egymást. Össveokádni át atttalt, ágyat.
ÖSZVEOLVAD, (öszve-olvad) ősz. önh. 1) A
melegség által híggá len testek részei együvé folynak, összevegyülnek. Forró kemenczében östveolvadnak
a* éretdarabok. A felaprtíott stalonna ttírja öttveolvad a ttitön. 2) Bizonyos nedvben hig részecskékre
feloszlik, s az oszlató nedvvel öszvekeveredik. A ctukor, eó östveolvad a vittel. V. ö. OLVAD.
ÖSZVEOLVAS, (öszve-olvas) ősz. áth. 1) Bizonyos mennyiségű irományokat, nyomtatványokat
mind elolvas. Egén levéltárt, könyvtárt östveolvasott.
2) Valamit öszvesen számba vesz, megszámlál. Östveolvasni a pénzt, a nyájat. 3) Valamely leírt munkát, másolatot az eredetivel szóról szóra öszvevet,
különösen a hivatalos irodákban akképen, hogy
egyik irodatiszt a másolatot olvassa, a másik pedig
az eredetit tartja szem előtt, ha amaz ezzel egyezik-e,
vagy viszont egyik az eredetit olvassa.
ÖSZVEOLVASZT, (öszve-olvaszt) ősz. áth. 1)
Melegség, illetőleg tűz által bizonyos testeket hígakká, folyékonyakká tesz, s egymással egyesít. Az
ötvös holmi régi ezüst edényeket, estkötSket öttveolvastt.
Betét és etOsW iüzveolvasztani. 2) Valamit big
testek által apró részecskékre oszlat, s velők egyesít,
öszvevegyít. A ctnikrot vittel ötzveolvasttani.
ÖSZVEOMLIK, (öszve-omlik) ősz. k. Részei
közt az öszvetartó erő megtágulván, szétbomolván,
egészen leroskad, ledől, s egy halmazzá leszen. Östveomlanak a vitmosta falak, hátak. V. ö. OMLIK.
ÖSZVEÖLEL, (öszve-ölel) ősz. átb. 1) Különös
vonzalomból többször megölel valakit Át anya östveöleli, östvecsókoljja kedves gyermekét. 2) Többet egyszerre ölbe szorít Az erős ember két teli Mákot SttveSlel, és elvisn. V. ö. ÖLEL.
ÖSZVEÖLELGET, (öszve-ölelget) ősz. gyak.
áth. Sokszor, különös vonzalommal, szeretettel megölel valakit, vagy többeket.
ÖSZVEÖLELKÉZIK, (öszve-ölelkézik) ősz. k.
Kik egymást viszonyosán megölelik, azokról mond-
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juk, hogy öszveölelkeznek. Búcsutátkor, ét vistanlátáskor VstveöleUumi jó barátunkkal.
ÖSZVEÖNT, (öszve-önt) ősz. áth. Különféle
edényekben, tartalékokban levő folyadékokat egy
edénybe, tartalékba stb. önt. Östveönteni a poharakban maradt bort. A maradéklevest, és becsínáUaí Sw
veönteni.
ÖSZVEPARANCSOL, (öszve-parancbol) ősz.
áth. Többeknek megparancsolja, hogy bizonyos helyen és időben jelenjenek meg, gyűljenek öszve. Köt
munkára östveparancsolni a helység lakosait.
ÖSZVEPAROSÍT, v. —PAROSIT, (öszve-párosít) ÖBZ. áth. Hím és nő állatot, illetőleg férfit és
nőszemélyt nemzési (házassági) viszony végett
egyesít
ÖSZVEPAROSODIK, (öszve-párosodik) ősz. k.
Hím és nőstény állat, különösen férfi és nőszemély
nemzésre, illetőleg házasságra vonatkozó viszonyba
lépnek egymással.
ÖSZVEPAROSÚL, v. -PÁROSUL, (öszvepárosúl) ősz. önh. L. ÖSZVEPABOSODIK.
ÖSZVEPATTAN, (ös-ive-pattan) ősz. önh. Pattanva öszveomlik, részei egy halomba dőlnek.
ŐSZVEPATTANT, (őszve-pattant) ősi. áth.
Valamit úgy nyom, úgy zúz öszve, hogy pattanjon.
Ostvepattantani a hupolagot, tojást.
ÖSZVEPUPOL, (öszve pufol) ősz. áth. Többször, több oldalról pufolva jól megver.
ÖSZVÉR, (ősz-vér) ősz. fn. tt. östvér-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Korcs állatfaj, melyet ménszamár
kanczalóval, vagy ritkábban viszont közösülve nemz,
s mely a maga faját tovább nem szaporítja. Mint
afféle korcs némely tulajdonságaira nézve apjáhoc,
némelyekre anyjához hasonló; fülei hosszúk, s mint
a lovat, kocsiba, nyereg alá, különösen teherhordásra
használják. A meredek hegyeket különös ügyességgel hágja meg. Az ,öszvér' általánosabb nyelvszokás szerént, vagyis láöstvér különösen szamaimén
hágta kanczától eredeti. Sokkal ritkább tünemény
az oly öszvér, mely ménlótúl, és kanctaszamártól
származott, mely ama másiknál kisebb, melynek neve:
stamárfimvér.
Származása módjából legokszerübben állíthatni, hogy nevét a két külön nemű állatok vérének
öszvekeverésétől vette, s betű szerént ám. Sst-vér,
mint az egy testből és vérből származott emberekről
mondjuk, hogy egy testvérek. Valamint a szamár,
hasonlóan az öszvér is aljas gúnynyelven jelent
butát, ostobát. Ötevérnél öttvérebb. Némely tájakon:
mula, a latin mulat, T. mula után. V. ö. MULA.
ÖSZVERABOL, (öszve rabol) ősz. áth. Rabolva , ragadozva több zsákmányt öszvegyűjt Pétat,
barmokat, drágaságokat östverabobii.
ÖSZVERAG, (öszve-rág) ősz. áth. Apró részekre, morzsákra, porrá stb. rág valamit A ss& Sttverágja áfát, a moh/ a ruhát. Különösen eledelt fogaival öszvetép, s egy tömeggé alakít ^ Östverágni a
kenyeret, húst, azután lenyelni. V. ö. RAG.
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ÖSZVERAGAD - ÖSZVERÁNT
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ÖSZVERAGAD, (öszve-ragad) ősz. önh.és áth. Két,
vagy több kfilön test némi enyves, szivos, nedves
wer Utal szoros öszveköttetésbe jön egymással. Át
irtapatt öttveragad a bőrrel. A megcsirízelt bürök, papírlapok ötzveragadnak. Szélesb ért valami akadék,
vagy szorító eszköz által együvé áll. Bojtorjántól
Vszveragad a ló serénye, a komondor szőre, az ember
haja. Ötsveragadnak az ebek, midőn nemileg kVtös
nek. Áthatólag tárgyesetes viszonynéwel, holmit erőszakkal elragadva öszvegyüjt. Az utonáttók tok zták
monyt öszoeragadtak. Továbbá: sebes rántással többet együvé fog, öszvekap. Holmiját ötei-erogadta, ét
elfutott.
ŐSZ VERAGADOZ,(öszve-ragadoz) ösz.gyak.önh.
és áth. Több külön test valamely enyves, SZÍVOB, nedves szer által folytonosan, gyakran egymás után szorosan egyesül. A ganajban heverő kuvasz szűre öszveragadoz. Áthatólag, gyakori rablás által több zsák
mányt öszveszerez. V. ö. ÖSZVERAGAD.

ÖSZVERÁZ, (öszve-raz) ősz. áth. 1) Holmit
ide-oda rázva, mozgatva öszvevegyít Ötmerámá a
különféle szerekből álló gyógyitalt. Önverásni a. tzénát és szalmát. 2) Rázás által szűkebb körbe szorít.
A zsákba töUött gabonát össoerázni. 3) Hordás, szállítás által igen megráz, megzötyögtet A rögöt úton
öszverázott a kocsi. V. ö. RÁZ.
ÖSZVEREKESZT, (öszve-rekeszt) ősz. áth.
Többeket egy kerítés közé zár. Ludakat, ré&éket Sszverekeszteni egy ketrecsbe. V. ö. REKESZT.
ÖSZVERENDÉL, (öszve-rendél) ősz. áth. Bizonyos hatalomnál fogva rendeli, meghagyja, hogy
többen egy kitűzött helyen és időben jelenjenek meg.
Öszverendelni a perét feleket, a tanukat.V. ö. RENDEL.
ÖSZVERENDÉZ, (öszve-rendéz) ősz. áth. Többeket ügy állít, helyez, rak öszve, hogy bizonyos
rendet képezzenek, hogy kellő irányban és arányban
legyenek egymással. Öszverendezni a könyveket, a természetiek gyűjteményét, a szoba butorait.V. ö. RENDEZ.
ÖSZVERENDÉZÉS, (öszve-rendézés) ősz. fn.
Cselekvés, mely által holmit rendbe szedünk, öszverendezfink. A régiségek gyűjteményének öszverendezétével foglalkodni. V. ö. ÖSZVERENDÉZ.
ÖSZVERENDÜL, v. —RENDÜL, (öszve-rendfil) ősz. önh. Igen nagyon, egész testében megrendül.

ÖSZVERÁGASZOL, (öscve-ragaszol) ősz. áth.
Sajátnemfi tapadó szerrel, pl. enywel, azúrokkal,
csirizzel két, vagy több külön testet öszveköt, egymáshoz szorít.
ÖSZVERAGASZT, (öszve-ragaszt) ősz. áth. 1)
L. ÖSZVERÁGASZOL. Enywel összeragasztani a
deszkákat, csirittel a papírlapokat, börzeieteket. 2)
Szélesb ért akármely közvetítő' szerrel szorosan öszveilleszt, öszveköt Ösxveragatztani egymással a hídhajókat. A födélfákat, gerendákat ötzveragasztani. V. ö.
RAGASZT.
Ő8ZVERAK, (öszve-rak) ősz. áth. Több elszórt
holmit egymásra halmozva, öszveállít, öszvetesz,
rendbe szed. Öszverakni a fahatábokat. Öszverakni a
fehérruhát, könyveket. A fösvény tok pénzt oszverak. Az
elbontott gépet ötwerakni. A szókat mondatokba Stzverakni. V. ö. RAK.
ÖSZVERAKÁS, (öazve-rakás) ősz. fn. Általán
cselekvés, midőn holmit öszverakunk. V. ö. ÖSZVERAK.
ÖSZVERÁNCZOL, (öszve-ránczol) ősz. áth.
Valamely lebenyeg, foszlány, rostszövetfi testet ránczokba húz, vagy szed öszve. Öttveránotolmi a tzoknyát,
pendelyt, Inggallért. Homloka borét ötzveránezolja a
mOy gondolkodót, harag. V. ö. RÁNCZ.
ÖSZVERÁNCZOLÓDIK, (öszve-ránczolódik)
ősz. bein. Inkább belszervezeténél, mint külső hatásnál fogva ránczokba ssedödik. Idővel a növényi ét
állati tettek bőrei ötzveránctoUdnak.
ÖSZVERÁNCZOSODIK, (öszve-ránczosodik)
ősz. k. Általán, akár belszervezeténél, akár külső
cselekvésnél fogva ránczossá leszen, ránczokba megy
8s«ve. V. ö. ÖSZVERÁNCZOLÓDIK.
ÖSZVERÁNT, (öszve-ránt) ősz. áth. 1) Holmit
sebesen elragadva helyeikről együvé fog, szorít, csuk,
zár, stb. Öttverántani a kiterjesztett madárháló szárnyait. Öttverántani a kötél végeit. 2) írásban több
betűt egy jegybe öszvevon. V. ö. RÁNT.

1254

„Koros ember gyengül, remeg az mindentül,
Egy kicsi szellőre talpig öszverendfil."
Arany. (Bnda halála).
ÖSZVERÉPÜL, v. —REPÜL, (öszve-répül)
ősz. önh. Több szárnyas állat különféle irányról repülve egy helyre gyülekezik öszve. Az útra készülő
fecskék a házak födelein Ssrverepülnek. A dögre tok
holló öszverepia.
ÖSZVERE8ZEL, (öszve-reszel) öss. áth. Apró
részekre, porrá, morzsákra, egy halomra reszel valamit Öszvereszelni a levesbe való tésztát, a kútra való
tormát, a vasat. V. ö. RESZEL.
ÖS\VEREZEL, (öszve-rezel) ősz. áth. Átv.
kakáivá becsdnyít
ÖSZVERIASZT, (öszve-riaszt) ősz. áth. Riasztva
öszvecsoportosít
ÖSZVEROGY, (öszve-rogy) ősz. önh. Állatokról mondjnk, midőn akárminemü gyöngülés miatt
inaik elvesztvén ragósságokat, élettelen test gyanánt
leroskadnak. Vég elgyengülés, nagy fáradság miatt,
teher alatt, ijedve öszverogyni.
ÖSZVEROGYGYAN, (őszve-rogygyan) ősz.
önh. Hirtelenfii öszverogy. V. ö. ÖSZVEROGY.
ÖSZVEROGYIK, (öszve-rogyik) ősz. k. Lásd
ÖSZVEROGY.
ÖSZVEROHAD, (öszve-rohad) ősz. önh. Valamely növényi, vagy állati test egészen elrohad. V.
ö. ROHAD.
ÖSZVEROHASZT, (öszve-rohaszt) Ö»z. áth.
Eszközli, okozza, hogy valami egészen rohadásba
menjen.
79*
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ÖSZVEROKONÍT—ŐSZ VÉS

ÖSZVESAJTÓL—ÖSZVESOLLIK

ÖSZVEROKONÍT, v. —ROKONIT, (öszverokouít) ösr. áth. 1) Vénégi tekintetben, különösen
házasítás által rokonokká tesz. Két külön családot
önverokonitani. Továbbá: kimutatja, hogy bizonyos
személyek, illetőleg családok, nemzetségek, népek
egy fistól származnak. 2) Szélesb ért. különböző dolgokat némely hasonlati jegyeiknél fogra egy nem,
egy faj, egy fogalom alá egyesít Bitonyot nyelveket
öswerokonüani. V. ö. ROKON.
ÖSZVEROKONÚL, v. —ROKONUL, (öszverokonúl) ősz. önh. Vérségi tekintetben valakinek rokonává leszen ; különösen házasság által más család tagjával sógorsági, atyafisági viszonyba lép.
ÖSZVEROMBOL, (öszve-rombol) ősz. áth.
Szántszándékkal, kártevőleg egészen elront, halomra
dönt, rommá tesz valamit. V. ö. ROMBOL.
ÖSZVEROMLIK, (őszve-romlik) ősz. k. Minden
részében rommá válik, épségét elveszti. Mondjuk különösen emberi müvekről, midőn eredeti rendeltetésökre alkalmatlanokká lesznek. Öszvér omlanak a hátak, bútorok, gfpek, essJcöiök stb.
ÖSZVERONT, (öszve-ront) ősz. áth. Valamit
egészen elront, különösen akármi müvet épségétől
megfoszt, öszvezúz, szakgat, tör stb. Onverontani a
falakat, hidakat, hajókat, gépeket, bútorokat, sterstámokat. Önhatólag és atv. ért öszvefitközik.

áll. Önvet kiadat, jövedelem. E szónak elemzéséből,
illetőleg és képzőjének elvonása által az tonik ki,
hogy törzsöké öttv, mely alakjára nézve olyan, mint:
sérv, nedv, kedv, redv, ölv, nyelv stb. s így elemzésére nézve különbözik az Vtsve szótól, melyben a ve
határozói képző.
ÖSZVESAJTÓL, (öszve sajtói) ősz. áth. Sajtóval öszvenyom, öszveszorít Öavetajtólni át astíalruhákat, a könyvet. V. ö. SAJTOL.
ÖSZVESÉO, (ösz-ve-ség) fn. tt. Sstveség-ét,
harm. szr. — e. Több Öszvetett részekből álló sokaság.
ÖSZVESÉGÉS, (ösz-ve-ség-es) mn. tt öttvetégét-t, v. —ét, tb. —ék. Öszveséget, több részekből
öszveállított egész számot, mennyiséget képező.
ÖSZVE8ÉGGEL, (ösz-ve-ség-vel) ih. Bizonyos
mennyiséghez tartozó részeket együtt véve. Minden
kiadása östvetéggel itat forint, hitt krajetár. Máskép : ötévesen. Páriz-Pápai szerént annyit is tetz,
mint egész tömegben, nagyban. Östvetéggel árulni a
kalmárárukat, nem réstleiekben.
ÖSZVESEN, (ösz-v-es-en) ih. Bizonyos mennyiségnek minden részeit együvé foglalva. Évi jövedelmei östvesen éter forintot teamek.
ÖSZVE8ÉPÉR, (öszve-sépér) ősz. áth. Seprővel, vagy seprű gyanánt használt más eszközzel öszvegyüjt, öszvehalmoz. Öetveieperni a stemetet, át eltzórt gabonát. Hetekkel Snoeteperni a kiolvasott pénzt.
V. 6. SEPER.
ÖSZVESEREGÉL, (öszve-seregél) ősz. önh. L.
ÖSZVESEREGLIK.
ÖSZVESEREGLIK, (öszve-sereglik) üu. k.
Több ember, vagy állat egy seregbe össvegyülekezik. A kiváncti népek öttvesereglenek a látvány körül.
Télen Sstvesereglenek a varjak a majorban. V. ö.
SEREG.
ÖSZVESIET, (öszve-siet) ősz. önh. Többen
sietve egy helyre, egy seregbe gyülekeznek. Dobttóra
át elttéledt katonák öttoerittnek. V. ő. SIET.
ÖSZVESODOR, (öszve-sodor) ősz. áth. Tenyérrel, tenyerek között, vagy bizonyos eszközzel holmi
szálas, vagy lágyabbféle, tapadó testeket tekergetve,
forgatva egy sudaras testté alakít Öttvetodonü a
kendert, fonalakat, telyemttdlakat. Öttoetodomi a tintát, agyagot, papirt. V. ö. SODOR.
ÖSZVESÓGORODIK, (öszve-sógorodik) öez. k.
Házassági kötés által idegen családdal, illetőleg családi taggal sógorságba lép. AJd hátofodik, vagy férjhét megy, hátattártának testvéreivel, atyjafiaival Sttcesógorodik. V. ö. SÓGOR.
ÖSZVESÓOOROSÍT, (öszve-sógoroeít) ösxátíi.
Házasságkötés által eszközli, hogy bizonyos személyek egymásnak sógorai legyenek.
ÖSZVESÓGOROSODIK, (oszre-sógoroeodik)
ősz. k. L. ÖSZVESÓGORODIK.
ÖSZVESOLLIK, (öszve-sollik, talán : -sáriik,
v. surlódik, székelyesen: sullódik) ősz. k. Kriza J.

„Délczeg hadfiak
Egymást mérő lángszemekkel
Szívre szögzött fegyverekkel
Öszverontanak."
Vörösmarty.
V. ö. RONT.
ÖSZVEROSDÁSODIK, (öszve-rosdásodik) ősz.
k. Rozsda lepi meg minden felül. Nedvei helyen önverosdásodik a va». V. ö. ROSDA.
ÖSZVEROSKAD, (öszve-roskad) ősz. önh. Szoros ért. valamely rakott, fölhalmozott alkotvány, pl.
híd, épület, boltozat stb. romokra szakadva öszvedől,
öezveomlik. Égéskor öszveroskad a ha* födele. Nagy
teher alatt Vstverotkad a hid, szekér. Ás álgyulövésekt6l Vstverotkadnak a várfalak. Szélesb ért. nagyító
kifejezéssel mondjuk emberről, és más állatokról,
midőn öszverogynak. A különbség köztök az, ami a
rogy és roskad köcött, t i. emez nagyobbszerü romlásra vonatkozik, mint amaz. V. ö. ROOY, R08KAD.
Ö8ZVEROSKASZT, (őszve-roskaszt) ősz. áth.
Eszközli, némi erőszakkal véghez viszi, hogy valami
öszveroskadjon. V. ö. ÖSZVEROSKAD.
ÖSZVEROTHAD; ÖSZVEROTHÁSZT, lásd
ŐSZVEROHAD; ÖSZVEROHASZT.
ÖSZVEROZSDÁSODIK, 1. ÖSZVEROSDÁSODIK.
ÖSZVES, (ösz-v-es) mn. tt. öttves-t, v. —ét, tb.
—ék. Bizonyos mennyiségnek minden részeit magában foglaló. Ostves ttám, mely több részszámokból
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ÖSZVESOTÚL- ÖSZVESZÁMLÁL

ÖSZVESZÁMOL-Ö8ZVESZÉRÉZ

szerént a székelyeknél ám. öszvetorhad, öszvesenyved; östvetoUik-foUik (folyik ?) ám. öszveforr,öszvetekerőzik, öszveáll. V. ö. 80LLJK.
ÖSZVESOTÚL, (öszve-sotál) ősz. áth. L. ÖSZVESAJTÓL.
ÖSZVESÚG, (öszve-súg) ősz. önb. Egymás fűlébe titkot mondanak. (Ferenczy J.). Atv. ért. ám.
alattomban egyet értenek, öszveszfirik a levet.
ÖSZVESÚNY, (öszve-súny) ősz. átb. Öszvebúzza, kuczorítja magát, vagy egyebet. (Kriza J.).
ÖSZVESÜL, v. —SÜL, (öszve-sfil) ősi. önb.
Erős és tartós tűméi nedve, zsírja kifolyván igen
öszveég, öszreszárad. A tokáig kemencéében hagyott
kenyér, kóláét öttvesül. Átv. ért. mondják növényekről, midőn a forró naptól öszvefonnyadnak; máskép :
éltül.
ÖSZVESÜT, (öszve-süt) ősz. áth. Igen megsüt,
minden oldalról megéget. ÖttvetVfíltte a Mist, hogy
égettem kittáradt. A lángok öttvetUtötték a bőrét. V.
ö. SÜT.
ÖSZVESZAKAD, (öszve-szakad) ősz. önh. Viselés, nyfivés, koptatás, tépés stb. által elrongyollik,
elmállik, egészen elszakad. V. ö. SZAKAD.
ÖSZVESZAKGAT, (öszve-szakgat) ősz. gyak.
áth. Folytonosan viselve, koptatva, nyttve, több helyen megszakasztva stb. egészen rongyossá tesz.
Mondjuk leginkább ruhaneműéből.
ÖSZVESZALAD, (öszve-szalad) ősz. önb. Többen szaladva egy helyre gyülekeznek. Rendkívüli
látványra, eseményre Vttvetzalad a nép. V. ö. SZALAD.
ÖSZVESZALADGÁL, (öszve-szaladgál) ősz.
gyak. önh. Többen különféle irányról szaladozva
öszvegyülekeznek. Tárgyesetes viszonynéwel, bizonyos térnek helyeit szaladgálva bejárja. Ötzvestaladffálni a várót utczáit.
ÖSZVESZALADOZ, (öszve-szaladoz) 1. ÖSZVESZALADGÁL.
ÖSZVESZÁLL, (Ö8zve-8záll)ösz. önh. 1) Több
szárnyas állat egy seregbe repül. A varjak Vtzveszállnak a fán, kazalon. 2) Egymásra halmozott, rakott
holminek részei alább sülyedve szorosabban egyesülnek egymással, máskép : Stzveetik. A kazalba rakott széna, szalma, a halomra hányt föld ötzvetzátt.
ÖSZVESZÁMÍT, v. —SZÁMIT, (öszve-számít)
ősz. áth. Valamely mennyiségnek számát a számvetési szabályok szerént meghatározza. A kiadátt ét
jövedelmei Sttvetzámtíva kitűnt, hogy a tiszta honon
éter forint, háté krajezár. Különbözik: Stevettámtí.
V. ö. SZÁMÍT: SZÁMOL.
ÖSZVESZÁMÍTÁS, v. —SZÁMÍTÁS, (öszveszámítás) ősz. fh. Különféle mennyiségeknek számbavevése a végett, hogy bizonyos végeredménytt menynyíség tűnjék ki, pl. a számadó, számvevő hivataloktan. V. ö. SZÁMÍTÁS.
ÖSZVESZÁMLÁL, (öszre-számlál) ősz. áth.
Bizonyos mennyiségnek részeit különösen számba

• veszi, és egységbe foglalja. Öttoettámlálni a pénzt
'forintonként, terajczdronként. Át embereket fejenként
öszveízámlálni. V. ö. SZÁMLÁL.
ÖSZVESZÁMOL, (öszve-számol) ősz. önh. és
áth. Egymással kölcsönösen számot vetnek. Midőn
ifstoettámoltunk való, kitűnt, hogy egyik tem tartónk
a másiknak. Különbözik : östvetzámü.
ÖSZVESZÁNT, (őszve-szánt) ősz. áth. 1) Két
külön osztályú földdarabot, pl. holdat, szántás által
öszveragaszt A stomnédtól vett földet a magáéval
öttvetzántotta. 2) Szántáskor a trágyát, tarlót, gazt,
stb. a földdel öszvekeveri. 3) A szántást a tábla
közepén kezdi, s a barázdákat befelé veti.
ÖSZVESZÁRAD, (öszve-szárad) ősz. önh. Nedvei elszállván rostjai öszvezsngorodnak, s illető teste
előbbi szívósságát, és terjedelmét elveszti. V. ö.
SZÁSÁD.
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ÖSZVESZED, (öszve-szed) ősz. áth. 1) Holmikét egyenként, vagy egy-egy fogással helyeikről elvesz, leszakaszt, letép stb. azután egy helyre, egy
halomba gyűjti. Ötsvettedni át elhagyogatott buzafejeket, az ehtórt pénzt, a fáról lehullott gyümölcsöt. 2)
Szélesb ért öszvegyfijt A szegények számára tűzvészedéit ttáz forintot, tíz zták burgonyát. Napszámba
tok gyülevétz etavargót Stzvettedelt. 8) Átv. magát
öszveszedni, ám. bizonyos rendetlen, vagy hiányos
állapotát megszűntetni, magát rendbe hozni, tehetségeit kellőleg elévenni, bizonyos épségre, erőre vergődni. Estét, erejét ötzveazedni. Betegség után Stsvesxedni magát. Több kárvallát után nehéz a gazdának
Stzvettedni magát. V. ö. SZED.
ÖSZVESZEDÉGET, (öszve-szedéget) ősz. gyak.
áth. Gyakran, folytonosan szedve gyűjt, halmoz öszve
holmit. Ötzvetzedegetni a fák alól a lehullt gyümölcsöt.
V. ö. SZEDEGET.
ÖSZVESZEGECSÉL, (öszve-szegecsél) ősz. áth.
Kisebb fajta szeggel, vagy szegekkel együvekapcsol.
ÖSZVESZEGEZ, (öszve-szegez) ősz. áth. Két,
vagy több külön testet szeggel, vagy szegekkel öszvekapcsol, együvé szorít Zsindelyeket léezekkel, ét
egymástól Stzvetzegetni. V. ö. SZEGEZ.
ÖSZVESZÉMÉLGET, (őszve-szémélget) ősz.
gyak. áth. Szemenként őszveszed; különösen: a
többi szemek közöl a szebbeket kiválogatja, és őszvegyüjti. Öttveuemelgetni a gabonának, szilvának szépét. V. ö. SZEM.
ÖSZVESZENTÉL, (öszve-szentél) ősz. áth. Két
külön nemű személyt a házassági szentség áldásával
Öszveköt
ÖSZVESZÉRÉZ, (öszve-széréz) ősz. áth. 1) Bizonyos mennyiségű vagyont akármely kereseti úton
módon, és részenként öszvegyüjt. Üzérkedve, uzsorával, csalással tok pénzt Vttvetzertett. A patarió, gondatlan gazda mitsem tűre* ötzve. 2) Közbenjárás,
ajánlás, megismertetés által férfit és nőt házasodási
viszonyba hoz egymással.
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ÖSZVESZERKESZT, (öszve-szerkeszt) ősz. áth.
Szerkesztve együvé állít.
ÖSZVESZILÁL, v. —ZILÁL, (öszve-szilál, v.
—zilál) ősz. áth. Öszvebont, öszvezavar. Bodrogközi
szó. (Mindszenti).
ÖSZVESZORÍT, v. —SZORÍT, (öszve-szorít)
ősz. áth. 1) Valamely testtömeg részeit szűkebb térimébe nyomja öszve. Sajtóban öszveszortíani a könyv
leveleit, a ruha rétegeit. Kötéllel östvetzortíani a maihát zsákot. Valakinek kezét öszveszorUani. 2) Szűkebb,
vagy tágabb köz által egymástól elválva levő testeket öszvenyomva, tolva, hajtva stb. szoros érintkezésbe hoz. A özekéire rakott holmit lánctokkal, kötelekkel öszveszortíani. A bekerített ellenséget öszvetzorítani. V. ö. SZORÍT.
ÖSZVESZORÚL, v. —SZORUL, (öszve-szorúl)
ősz. önb. 1) Egyes testtömeg részei szűkebb térimébe hozódnak öszve. A tajtó alá tett könyv öszveszorul. Félelemben, hidegben öszveszorúl az ember tette,
2) Több külön testek közel, közvetlen érintkezésbe
jönnek egymással, s kellő terjedelmek megkevesbül,
helyzetük kényelmetlenné leszen. V. ö. SZORUL.
ÖSZVESZÖ, (öszve-sző) ősz. áth. Szoros ért
bizonyos eszközzel, géppel, szövőszékben a fonalakat,
s hasonnonfi szálas testeket egy egészszé viszálja
öszve. V. ö. SZŐ.
ÖSZVESZÖGELL1K, (öszve-szögellik) ősz. k.
Több test, vagy térés hely szögleteikkel, csúcsaikkal
egymást érinti.
ÖSZVESZÖVETKÉZ1K , (öszve-szövetkézik)
ősz. k. Bizonyos ügyben, és czélra másod vagy többed magával szoros viszonyba lép, s közös segítségre
és védelemre kötelezi magát. A közrend és béke fentartálára öszveszVvetkeznek a fejedelmek. V. ő. SZÖVETKEZIK.
ÖSZVESZÚR, v. — SZURKÁL, (öszve-szúr, v.
—szarkái) ősz. gyak. áth. Valamely hegyes eszközzel több oldalról megszúr, meglikgat, megsért valamely testet. Árral öszveszurkálni a bűrt, tűvel a papirt. Arezát, kezeit, lábait öszveszurkálták a tövisek.
V. ö. SZURKÁL.
ÖSZVESZÜR, (öszve-szfir) ősz. áth. Valamely
likacsos testen, eszközön többféle nedvet, folyadékot
átereszt, és együvé folyat. A tejet több köcsögből egy
fazékba ötzvefzürni. Átv. ért. ösn-eszSírni a levet, ám.
titkos, tiltott czélra szövetkezni valakivel; alattomban öszvebeszélni, egyetérteni. V. ö. SZŰR.
ÖSZVETAGOL, (öszve-tagol) ősz. áth. Általán
nagyobb terjedelmű testet, vagy tért darabokra oszt,
hasít, vág, tagokra választ. Különösen: a mészárosok, hentesek nyelvén, a levágott barmot felitonczolja.
Átv. valakit tagról tagra megver.
ÖSZVETAKARIT, (öszve-takarít) ősz. áth. 1)
Bizonyos téren, helyen a rendetlenül elszórt holmit
öszverakja, elrendezi, az illető helyet kitisztítja, kisöpri stb. ÖszvetoJcartíani a szobát, konyhát. 2) Bizonyos mennyiségű vagyont, különösen eleségnemiieket
öszvegyüjt. V. ö. TAKARÍT.
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ÖSZVETALÁL, (öszve-taiál) öta. önh. Önveegyezik, egymásra, vagy egymásba teljesen illik. Át
egyenlő szögletek oldalai öttvetalálnak.
ÖSZVETALÁLKOZÁS, (öszve-találkozás) ősz.
fn. Különböző irányról jövőknek egymással való véletlen öszvejövetele. Átv. ért. bizonyos eseményeknek egy időbeli, egy helybeli feltűnése. V. ö. ŐSZVETALÁLKOZIK.
ÖSZVETALÁLKOZ1K, (öszve-találkozik) ön.
k. Valakivel bizonyos helyen véletlenül öszvejön.
Úton, utczán 9stvetalálkotiti valakivel.
ÖSZVETÁHASZT, (öszve-támasst) ősz. áth.
Két, vagy több szilárd anyaga testet úgy állít ösxve,
hogy egymásnak viszonyos tamásául szolgáljanak. A
nádkévéket, dorongokat östvetámasttják, midőn kupáétba álltíják. Östvetámatttani a puskákat. V. 5. TÁMASZT.
ÖSZVETANÁGSKOZIK, (öszve-tanácskonk)
6sz. k. Ketten, vagy többen valamely ügy fölött tanácsot tartanak és határoznak.
ÖSZVETAPAD, (őszve-tapad) ősz. önh. Két,
vagy több test valamely közvetítő tapasznemü szer
által együvé szorul. V. ő. TAPAD.
ÖSZVETAPASZT,(öszve-tapaszt)ösz.áth. Két
vagy több testet tapaszszal öszveragaszt V. ö. TAPASZT.
ÖSZVETAPOD, (öszve-tapod) ősz. áth. Lábbal,
vagy lábakkal nyomkodva öszveeúz, tör, szorít stb.
Öszveíapodni a földet, ffyUmöUaöt. A nytregbSl leesett
katonát öszvetapodíák a lovak. Öszveiapodm a gy&up
növényeket. V. ö. TÁPOD.
ÖSZVETAPOS, v. —TAPOZ, (öszve-tapos, v
—tapoz) ősz. áth. Többszörösen őszvetapod. V. ö
ÖSZVETAPOD.
ÖSZVETÁRSASÍT, v. —TÁRSASIT, (öwvetársasít) ősz. áth. Két vagy több személyt egymással társi viszonyba hoz.
ÖSZVETÁRSÍT, v. —TÁRSÍT, (öszve-tinft)
1. ÖSZVETÁRSASÍT.
ÖSZVETÁBSÚL, v. —TÁRSUL, (öszve-tAwdl)
ősz. önh. Ketten vagy többen társaságba egyesülnek.
ÖSZVETART, (1), (öszve-tart) ősz. áth. 1) Két
vagy több testet úgy tart, fog, hogy együtt legyenek,
egy tömeget képezzenek, östveszoroljanak. Eextktt,
lábakat öszvetartani. 2) Szélesb Átv. ért különböző
dolgokat szoros viszony! állapotban megőriz. A polgári tártatagot a törvények, t ittetS hatóságok tartják
öszt-e. V. ö. TART, áth.
ÖSZVETART, (2), (öszve-tart) ősz. önh. Ketten vagy többen mint szövetségesek, barátok, czimborák, egy véleménynek, egy czéli a törekvők, axoroe
viszonyban vannak vagy maradnak egymással. V. ő.
TART, önh.
ÖSZVETARTAS, (öszve-tartás) ősz. fn. 1)
Cselekvés, mely által két vagy több testet úgy tartunk, hogy együtt, egymáshoz közel, kapcsolatban
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legyenek. 2) Szövetségi, társasági, czimborai viszony,
egyetértés bizonyos ügyben, működésben; ellentétei:
különválás, meghasonlás. V. ö. ÖSZVETART, áth.
és önh.
ÖSZVETARTÓ, (öszve-tartó) mn. 1) Egymást
öszvekapcsoló. 2) Társas viszonyban álló V. ö. ÖSZVETART, áth. és önh.
ÖSZVETARTOZIK, (öszve-tartozik) ősz. k.
Egygyel vagy többekkel bizonyos egységet, egészet
képez; öszvevaló, öszveillő. Mondják különösen oly
dolgokról, melyeket rendbe szokás szedni, vagy
együvé állítani, illeszteni. Ez a két ablakszárny SszoetetríotOe. A páros tettek öszvetartoznak.
ÖSZVETASZÍT, (öszve-tasrit) ősz. áth. Rét,
vagy több ingó testet, vagy elszéledt holmit egy
helyre, halomba, csoportba, rakásra, stb. taszít A
szekereket öszvetaszitani a félszer alá. A kinyomtatott
pelyva* gabonát Sszvetaszitani egy garmadába. V. ö.
TASZÍT.
ÖSZVEXATAROZ, (öszve-tataroz) ősz. áth. Kitatarozva, kijavítva rendbe hoz, használhatóvá tesz.
A rósz csizmát, köntöst öszvetatarozni. (Tájszótár). V.
ö. TATAROZ.
ÖSZVETEKER, (öszve-teker) ősz. áth. Egy
vagy több hajlékony, sudaras testet gúzs gyanánt
forgatva szűkebb térimébe szorít Öszvetekerni a kendSt, papírt, szalmát. V. ö. TEKER.
ÖSZVETEKERGET, (össsve-tekerget) ősz. gyak.
áth. Némi gonddal, vigyázattal, ügyességgel tekerve
öazvegöngyölget, hengerget valamit.
ÖSZVETEKERGÖDZIK,v. —TEKERGŐZIK,
(öszve-tekergődsik, v. —tekergőzik) ősz. belsz. Mintegy belhajlamnál fogva csavarosán, kacskaringósan,
öszvefonódik, öszvekeveredik, öszvekulcsolódik, stb.
Némely növények szárai, indái öszvetekergSznek. V. ő.
TEKERGŐZIK.
ÖSZVETEKERŐDZIK, v. —TEKERÖDIK,
(önve-tekerődnk, v. — tekerődik) 1. ŐSZ VETEKERGŐDZIK.
ÖSZVETÉP, (öscve-tép) ősz. áth. Valamely testet egészen eltép s rendetlen halmazzá tesz. Öszvetépni a» ócska ruhákat. V. ö. TÉP.
ÖSZVETÉS, (ösz-ve-t-és) mn. tt. öszvetés-t, v.
—el, tb. —ék. L. ÖSZ8ZERÜ.
ÖSZVETESTVÉRÍT, v. —TESTVÉRIT, (öszve-testvérít) ősz. áth. Átv. ért két vagy több külön
származású személyt testvérek gyanánt egymással
rokonit, pL örökbefogadás által.
Ö8ZVETE8TVERÜL, vagy —TESTVÉRÜL,
(öszve-testvéröl) ősz. önh. Valamely más családbeli
ssemélylyel testvér gyanánt rokonul.
ÖSZVETÉSZ, v. —TÉSZÉN, (öszve-tész, v.
—tészén) ősz. áth. 1) Két, vagy több külön helyzetű
testet úgy helyez, hogy együtt legyenek, egymással
érintkezzenek. Kezeket, lábakat öszvetenni. Kést villával és kanállal Sszveíenni. 2) Egy lakba rendel.
Két, károm vendéget egy szobába Sszvetenni. 3) Töb-
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ben bizonyos mennyiséget adomány gyanánt, vagy
más czélra adnak öszve. Az égettek számára tegyünk
öszve valamit.
ÖSZVETÉT, (öszve-tét) ősz. fn. Amit öszvetesznek, vagy valaki őszvetesz.
ÖSZVETÉTEL, (őszve-tétel) ősz. fn. 1) Két
vagy több valaminek egy egészszé öszveállítása, szerkesztése. 2) L. ÖSZVETÉT.
ÖSZVETÉTÉS, öszve-tétós) 1. ÖSZVETÉTT.
ÖSZVETÉTT, (öszve-tétt) ősz. mn. Amit több
részből egy egészszé képeztek, nem egyszerű. Oszvetett szók.
ÖSZVETÉVESZT, (öszve-téveszt) ősz. áth. Különböző tárgyak között egyiket a másikkal fölcs éréi
akár valóságban, akár csak a gondolatban.
ÖSZVETIPOR, (öszve-tipor) ősz. áth. Lábaival
nyomkodva, taposva öszvezúz, apró részekre tördel,
illetőleg taposva megfojt, megöl valamit Öszvetiporni
a füvet, vetéseket, férgeket. A lovak Sszvetiporták a
csatában elesetteket. V. ö. TIPOR.
ÖSZVETÓDÍT, v. —TOLDIT, (öszve-tódít) Mindenfelől lódítva egy helyűvé gyűjt, csődít.
ÖSZVETÓDÚL, v. —TÓDUL, v. TOLDUL,
(öszve-tódúl, v. —tóidul) ősz. önh. Mindenfelől sietve,
és tolakodva bizonyos sokaság egy helyre gyűl, és
szorul öszve. Rendkívüli látványokra öszvetódál a
nép. V. ö. TOLDUL.
ÖSZVETOL, (öszve-tol) ősz. áth. Több holmit
egy helyre, egy halomba, egy rakásra tol. A szekereket szín alá, a kinyomtatott gabonát csűrbe östvetolni. V. ö. TOL.
ÖSZVETOLD, (öszve-told) ősz. áth. Két vagy
több külön testet bizonyos öszvetartó szer vagy eszköz által együvé fűz, varr, kapcsol stb. egyszersmind
bizonyos hiányt, üreget pótol, vagy valamit nagyobbít. Két rétváiznat öisvetoldani. Két deszkát, gerendát
öszvetoldani. V. ö. TOLD.

ÖSZVETOLDÚL, 1. ÖSZVETÓDUL.
ÖSZVETORLIK, (öszve-torlik) ősz. k. Mondjuk mozgásban levő, különösen víz, vagy szél által
hajtott testekről, midőn bizonyos gáton fennakadva
egymásra halmozódnak, feltornyosodnak. A zátonyokon, hidlábaknál Sszvetorlik a jég. A partok mentében
Vfzvetorlik a fövény. Zivataros télben át árokpartokon
b'szvetorlik a hó. V. ö. TORLIK.
ÖSZVETÖLT, (öszve-tölt) ősz. áth. Többször
merített, vagy több edényben, tartalékban levő folyadékot egy öbölbe, egy mederbe stb. tölt. A palaczkokban maradt bort egy kannába öszvetölteni. Különféle borokat öszvetölteni. V. ö. TÖLT.
ÖSZVETÖM, (öszve-töm) ősz. áth. Gyéren álló
testrészeket tömve, nyomkodva sűrű tömeggé alakít.
Zsákban öszvetömnia lisztet, gyapjút, rongyokat V. ö.
TÖM.
ÖSZVETÖPÖRÖDIK, (Öszve-tőpörödik) ősz. k.
Bőre, héja öszvezsugorodik, ránczosodik, mi különösen az illető test nedveinek elrepülése, elfolyása, ki-

1268

ÖSZVETÖE—ÖSZVETÜZ

ÖSZVEUGBIK—ÖSZVEVAGDAL

1864

ÖSZVEUGBIK, (öszve-ugrik) ősz. k. ,Tőbben
egy helyre, egymáshoz közel ugranak. Átv. ért valamely rugalmas és kinyújtott test hirtelenöl őszvehuzódik, pl. a húr.
ÖSZVEUSZÍT, (öszve-uszft) ősz. áth. V. ő.
ÖSZVEHUSZÍT.
ÖSZVEÜL, (öszve-fil) ősz. önh. Ketten vagy
többen egy sorba, egymás mellé, együvé ülnek.
„Öszvetörőm magamat,
Pamlagon, atttal mellett, atttal korul östotMni. A bíKitöröm a nyakamat,
Még sem hagyom magamat."
rák tanáctlcozdt végett öttoeUltek. V. ö. ÜL.
(Tánczvers).
ÖSZVEÜT, (öszve-üt) ősz. áth. és önh. Valamit
egy másikkal ütés által érintkezésbe hoz. ÖttvetU*i
V. ö. TÖR.
ÖSZVETÖRDEL, (öszve-tördel) ősz. gyak. áth. az áldomátpoharakat. ÜttUk öttve kelyheinket. (Bajza).
Ötzoeuti a bokáját. Fejeiket öttveUtik, ám. títkolódzva
Több holmit öszvetör, vagy valami egészet apró rébeszélnek. Két réttányért öttveUtni. Önbatólag, Sttveszekre tör.
ÖSZVETÖREDÉZIK, (öszve-töredézik) ősz. ütni valakivel, ám. vitába, verekedésbe keveredni.
gyak. k. Folytonosan, vagy gyakran tőrre apró ré„Öszvefiteek nyúlt dudákkal,
szekre válik, vagy több holmi törik öszve. A kerekek
Szivdöbbentő roppanással."
alatt öttvttöredtzik át útra hordott kS. A rátét utón
Vörösmarty.
öttvetöredettek át edények. V. ö. TÖREDEZIK.
ÖSZVETÖRIK, (Őszve-törik) ősz. k. Bizonyos E két dolog öttveüt, ám. bizonyos tekintetben megerőszak, pl. ütődés, nyomás stb. által valamely szi- egyezik, pl. egy időre esik, öszvefnggéeben van. A
lárd szerkezetű, kemény testnek részei eltörnek. V. tanuk callomátai öusveUlnek. V. ö. ÜT.
ÖSZVEÜTKÖZÉS, (öszve ütközés) ős*, fe.
ö. TÖRIK.
ÖSZVETÖRÖDIK, (öszve-törődik) ősz. belsz. Szenvedéssel vegyes cselekvési állapot, midőn két
Széles ért. két vagy több szilárd test viszonyos súr- vagy több test öszveütközik. Átv. ért. ellenkező irálódás, rázkódás, tttődés, vergődés, nyomás stb. által nyú dolgoknak állapota, vagy viszonya, midőn egymegvaoi-búl, öszvenyomúl, megzuzodik, részekre válik. mást akadályozzák. V. ö. ÖSZVEUTKÖZIK.
ÖSZVEÜTKÖZIK, (öszve-ütközik) ősz. k. Két
Malomkövek között öttvetörödik a gabona. A nyomtató
lovak lábai alatt öusvet&rödik a buta stára. A rázós különböző irányú, és mozgású test egymásba akad,
utón ötsvetörSdik a gyUmölc«, tojás. Átv. mondják egymás mozgását fentartóztatja, pl. a szemközt tatársas viszonyban élő személyekről, midőn erkölcsi lálkozó szekerek, hajók. Különösen, mint ellenfél
súrlódás által egymásnak szögletességeit mintegy csatára száll, verekedésbe ereszkedik ellenfelével. V.
elkoptatják, s végre öszvesimulnak, megegyeznek. A ö. ÜTKÖZIK.
ÖS4VEÜTŐDIK, (öskve-fitődik) ősz. belaz.
viitdUcodágban élt hárítanak végre ötzvetSrSdtek. V.
Egyik a másikba ütődik. Esen ige egyes, fotóUgocs
ö. TÖRŐDIK.
ÖSZVETÖRZSÖL, (öszve- törzsöl) 1. Ö8ZVE- ütésre vonatkozik, ellenben az .ütközik' igében a
visszanyomás, illetőleg megállítás, vagy hátráltatás
DÖRGÖL, v. —DÖRZSÖL.
ÖSZVETRÉFÁL, (öszve-tréfál) ősz. önh. Egyik alapfogalma rejlik. V. ö. ÜTŐDIK, ÜTKÖZIK.
ÖSZVEVADÁSZ, (össve-vadász) ősz. áth. Jobb
a másikkal tréfát űz. (Id. Mándy P.).
ÖSZVETÚR, (öszve-tűr) ősz. áth. Tnlajd. ért. hangzással a két v-t kikerülve: otttevadán. 1)
földet, vagy más porhanyóé testet orrával túrva ösz- Vadászva bizonyos tért, vidéket egészen bejár. Öcszevehalmoz, vagy bizonyos téren úgy nevezett túráso- vadáttni a* erdőt, putttát. 2) Sok vadat ösxvefbg,
kat csinál. A vakandokok ötsvetúrják a rétekei, kerte- lő. Sfá* nyulat, ötven foglyot otttevadátttak.
ÖSZVEVÁG, (öszve-vág) ősz. áth. és önh. Jobb
ket. A dittaók ötxvelúrták át udvart, a ganajdombot.
Átv. rendben levő holmit túró állatok módjára öszve- hangzással a két v-t kikerülve: öutevág. Vágó enforgat, öszveviszsza hány. Öszvetiírni a ruhát ttek- közzel, pl. fejszével, baltával, bárddal atb. darabokra,
konczokra, falatokra vág. Ötttevágni a fahatábokat,
rényt. V. ö. TÚR.
ÖSZVETURKÁL, (őszve-turkál) ősz. gyak. a kolbátzba való hútt. V. ö. Vág. Önhatólag és átv.
áth. Folytonosan, vagy gyakran túrva öszvelikgat, ért mondjuk dolgokról, melyek bizonyos tekintetben
öszvekever, öszvehalmoz, mint a disznók és vakan- megegyeznek, öszveillenek; másképen: öttve&t. A
dokok tesznek. V. ö. ÖSZVETÚR, TÚR, TURKÁL. hírmondók tudóttíátai ötttevágnak. E tamtíételek nem
ÖSZVETÜZ, (őszve-tűz) ősz. áth. Szoros tulajd. vágnak öttve. V. ö. VÁG.
ért tűvel ÖBZveakaszt valamit Gomboitüvel öszvetüzni
ÖSZVEVAGDAL, (öszve-vagdal) öaz. gyak.
az elfetlelt ruhát. Szélesb ért. öszvekapcsol, öszveffiz. átb. Jobb hangzással öt$teoagdal. Gyakran, folytonoÁtv. ért. fozvetüzni valakivel, ám. veszekedés, vere- san vágva apró részekre, darabokra, konczokra, stb.
kedés végett egymásba kötni, öszvekapni.
oszt, valamely testet. Ötttecagdalni a motlékba való
száradása miatt történik. Öttvetőpörödik ás áttolt
gyUmöles, o» olvasztott ttalonna bőre, roelja, a vén
ember boré. V. 6. TÖPÖRÖDIK.
ÖSZVETÖR, (öszre-tör) ősz. áth. Valamely szilird szövetü, kemény testet részekre tör. Ötzvetömi
a» állat csontjait, a fatdényeket, bútorokat, palactkokat. Szélesb 4tv. ért. meggyötör, megkinoz, megerőtet.
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Wtóí, burgonyát. Tov4bb4, vágó eszközzel valamely 2) Ütögetve több személyt,,vagy állatot egy seregbe,
testen sok sérvet, sebet ejt. A ctatában ötíoevagdal- egy helyre öszvehajt. A otatangoló barmokat Sutéver* a ctordát. 8) Igen megver. TetStSl talpig Sttteták a fejét, arciát. V. ő.* VAGDAL.
ÖSZVEVÁJ, (öszve-váj) ősz. áth. Jobb hang- verték. 4) Többszőr üt őszve holmit. Öttveveri a bozással : ifttteoáj. Kezével, ujjaival tarkáivá, áskálva káit. A porot ctipSket Otnevérni. V. ö. VER, ige.
ötzvekevér valamit
ÖSZVEVAKAR, (öszve-vakar) ősz. áth. 1) Jobb
hangzással ötttevakar. Körmökkel, vagy valamely
éles eszközzel karczolva öszvegyüjt -valamit. Öttteoakarni a teknS oldaláhot ragadt kováttt. 2) Valamely
testnek minden oldalain karczolásokat csinál. Ötttevakarm a, beirott papírt, a vittketS bőrt. V. ö. VAKAR.
ÖSZVEV ALÓ, (őszve-való) ősz. mn. Jobb hangzással ötttevaU. Egymással, vagy többekkel bizonyos
tekintetben együvé illő; valaminek mása, párja, hasonlója. Éten ablakttámyak Stttevaldk. Öettevaló öfcrífket fogni a* igába. Etek nem SeuevaU kettyük.
ÖSZVEVÁLOGAT, (Sszve-válogat) ősz. gyak.
áth. Jobb hangzással: otttevdlogat. Valamely sokaság közfii többet kiválaszt, s mint bizonyos tekintetben együvé valókat oszveállit, öszveilleszt. A etordából Snteválogatm a tuUcokat. A gyUmtXctnek népét
Vttteválogatni. V. 5. VÁLOGAT.
ÖSZVEVÁR, (öszve-vár) ősz. áth. Jobb hangzással: ötttevár. Addig vár, mig' bizonyos sokaság
különféle helyekről öszvegyülekezik. Várjuk Steoe a.
Ígérhetett vendégeket, atuíán együnk. V. ö. VÁR, ige.
ÖSZVEVARR, (öszve-varr) ÖBÍ. áth. Jobb hangzással : otttewur. Likakba öltött, tűzött, főzött, szarkáit fonállal, vagy hasonnemü szálakkal két, vagy
több külön tettet szorosan öszvekőt. Ötttevarrni át
el/etktt rvMt. A bekötni való papMveket Otttevarrni.
V. ö. VARR.
Ö8ZVEVARROGAT, (öszve-varrogat) ősz. gyak.
áth. Jobb hangzással: ötnevarrogat. Gyakran, folytonosan, vagy némi kényelemmel, és könnyeden
varrva öszvefüz holmit. V. ö. ÖSZVEVARR.
ÖSZVEVÁSÁRLÁS, (ÖBzve-vásárlás) ősz. fa.
Jobb hangzással: Kttsevátárlát. Cselekvés, üzérkedés, midőn valaki több árunemüt öszvevesz.
ÖSZVEVÁSÁROL, (öazve-vásárol) ősz. áth.
Jobb hongnftsMl: Vtnevátárol. Többféle árat, eladó
holmit alku atyán, meghatározott áron öszvevesz,
öszveszerez. Butát, rottot, árpát öutevátárolni. A
katonatág márnára lovakat öttzevásárolni. V. ő. VÁSÁROL.
OBZVEVEGYÍT, v. —VEGYIT, (öszve-vegyít)
8sz. áth. Jobb hangzással: Vtttevegytí. Külön nemű,
£»jo, minőségű testeket együvé kever. Sténát árpaftalmával, Mtalitttet rottUttttel, különféle botokat
ötttevegytieni. Különösen vegytanilag, bizonyos oszlató, oldó szerrel különböző testekből egy másnemüt
boa létre. V. ö. VEGYÍT.
ÖSZVEVER, (őssve-ver) ősz. áth. Jobb hangsással : tft$tever. 1} Többszöri ütéssel holmit öszve•zorít A nádatok fakalapáctctal Sttzeverik a nádat.
tIAJ>. «AOT SZOTÁ* IV. BOT.

ÖSZVEVEREKÉDIK, (öszve-verekédik) ősz. k.
Jobb hangzással OtíteverekédOe. 1) Ketten, vagy többen öszvekapnak, hogy egymást verjék. 2) Nagy nehezen, sok ügygyei bajjal többen egy helyre, egy
seregbe gyűlnek öszve; máskép : öttveoergÖdüc. V. ö.
VEREKEDIK.
ÖSZVEVÉRÉZ, (öszve-véréz) ősz. áth. Jobb
hangzással: Ststevérét. Valamit több oldalról vérrel
beken, bemocskol. A mémárot ossz*vereti magát. Különösen, az élőállat testét ügy" sérti meg, hogy vér
foly belőle. A karmoló maetka ötttevérette kénemet.
V. ö. VÉRÉZ.
ÖSZVEVERGŐDK, (öszve-vergődik) ősz. belsz.
Jobb hangzással: ötttevergödik. Vergődve, azaz különféle akadékokba ütközve, nagy nehezen többed
magával őszvejőn valahol. Át elitéledt erdei vadáttok
végre SttievergSdtek a tanyán. V. ö. VERGŐDIK.
ÖSZVEVERŐDK, (őszve-verődik) ősz. belszenvedő. Jobb hangzással: tStiteverödik. 1) Egymás
után többször őszveütődik. 2) L. Ö8ZVEVERGŐDIK.
ÖSZVEVESZ, (öszve-vesz) ősz. önh. Jobb hangzással : östzevett. Nyílt e hangzóval, mely tájszokásilag é (vész), ám. egymás ellen haragra gyulád, perbe,
verekedésbe keveredik, egymásba kap. Öittevetttek a
koncton. A háttártot ember hamar öutevett. Itt a
vett igében az M a gyökhöz tartozó hang, miért tehetőben, vetthet; ellenben, midőn a vitt átható cselekvésre vonatkozik, az M hang képző, s gyöke ve, melyből : vehet, vétet, vét, véend származnak. V. ö. VESZ,
őnh. és VÉSZ, áth.
ÖSZVEVESZ, (öszve-vész) ősz. áth. Jobb hangzással: Vtstevét*. 1) Kézzel, marokkal, hón alatt, vagy
valamely eszközzel több holmit öszvefog. Egy kétbe
három palaetkot Stttevenni. Egy vülatturáttal két darab húst Setvevenni. Hón alatt két könyvet öfttevenni.
2) Többféle árakat bizonyos áron és alku szerént
sajátjává tesz, öszvevásárol. V. ö. VÉSZ, és VESZ;
ÖSZVEVESZEJT, (őszve-veszejt) ősz. áth. Jobb
hangzással: Öíwteyewe/Mngerelve, vagy akármely más
módon eszközli, okot ad rá, hogy mások öszveveszszenek. Uttogatva ütttevettejteni ás ebeket. V. ö.
ÖSZVEVESZ, önh.
ÖSZVEVESZESZT, (öszve-veszeszt) 1. ÖSZVEVESZEJT.
ÖSZVEVESZÍT, (öszve-veszít) 1. ÖSZVEVESZEJT.
ÖSZVEVET, (öszve-vet) ősz. áth. Jobb hangzással : Stttevet. 1) Több holmit egy rakásra, egy
tömegbe, egy helyre vet. 2) Számtanilag, vagy általán számítva, bizonyos mennyiségeket öszvead. Össtevetni át évi kiadott, ét jövedelmet. 3) Holmit egymás-
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sál öszvehasonlft. 4) Két, vagy több különböző testet
egymásnak támasztva öszvehelyez. Ötzvevetni a vallókat. Hátaikat Sstvevelették. V. ö. VET.
ÖSZVEVET, (öszve-vét) ősz. áth. Jobb hangzással : Sutevét. L. Ö8ZVETE VESZT.
ÖSZVEVISZSZA, (öszve-viszsza) ősz. ib. Jobb
hangzással: összevissza. Rendetlenfil, öszvekeverve,
fonákul egymásba fűzve, szőve; majd ezen, majd
azon irányban. Östzeviszsza hányni a szekrényben a
könyveket, ruhákat. Ötszeviszsza beszélni, írni. Őszsteviszsza jártam utat, útfelet.
ÖSZVEVISSZASÁG, (öszve-visszaság) ősz. fn.
Jobb hangsással t összevisszaság. Állapot, vagy talajdonság, mely szerént holmi összevissza van. V. ö.
ÖSZVEVISSZA.
ÖSZVEVON, (öszve-von) ősz. áth. Jobb hangzással : összevon. Egymástól távol levő holmit ágy
von, hogy egymáshoz közeledjenek, egy egészet képezzenek, szűkebb helyet foglaljanak. Csákiával a
ctónakokat, gereblével a szénát összevonni. A vitorla
szárnyait Összevonni. Átv. magát összevonni, ám. magát meghúzni, öszvehűzni, öszvegogorodni; erkölcsi
ért. működésének szűkebb kört szabni, magát megalázni.
ÖSZVEVONÓDIK, (öszve-vonódik) ősz. belsz.
Jobb hangzással: Sssteoonódik. Mintegy belső kényszerűlés által szűkebbre szorul, öszvehuzódik, öszvezsugorodik, pl. midőn a kinyújtott rugalmas test részei ösivemennek.
ÖSZVEVONSZ, (öszve-vonsz) ősz. áth. Jobb
hangzással: összevonsz. Folytonosan, vagy gyakran
vonva szűkebb térre, vagy együvé von, hoz, szorít
valamit.
ÖSZVEVONÚL, v. —VONUL, (öszve-vonúl)
ősz. önh. Jobb hangzással: össievonúl. Általán, kül,
vagy bel erő által vonva több holmi, vagy személy
egymáshoz közeledik, egy sereget, tömeget képez.
A bekötött zsák szája összevonul. A tartományi hadak
egy helyre vonulnak öszze. Farkat láttára a ménes lovai
össtevonulnak.
ŐSZVEVONZ, 1. ÖSZVEVONSZ.
ÖSZVEZAGYVÁL, (öszve-zagyvál) ősz. áth.
Különféle híg testeket öszvekever, zavar, kivált,
melyek egymáshoz nem illenek. Sört borral öszvezagyválmi. Mondják nevezetesen ételekről, melyeket Ízléstelenül kotyvasztanak öszve. V. ö. ZAGYVÁL.
ÖSZVEZAJDÍT, v. — ZAJDIT, (öszve-zajdít)
I. ÖSZVEZÚDÍT.
ÖSZVEZAJDÚL, v. -ZAJDUL, (öszve-zajddl)
1. ÖSZVEZÚDÚL.
ÖSZVEZÁR, (öszve-zár) ősz. áth. Többféle
holmit, különösen embereket, és más állatokat egy
helyre, egy rekeszbe szorít, és elzár. Pénzt, drágatagot, ruhanemüektt egy szekrénybe Vszvezárni. A foglyokat, rabokat egy börtönbe öszKtzárni. V. ö. ZÁR.
ÖSZVEZAVAR, (öszve-zavar) ősz. áth. 1) Holmit rendetJeutil összevegyít, kever, öszvebouyolít
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Oszvesavarni a vizet és sarat, iszapot. Különösen az
eszmei, ismereti, erkölcsi viszonyokat öszvebonyolítja. Beszédében mindent öszvezavar. A történeti eseményeket kortévesztSleg öszuetavarni. A társadalmi
rendet, viszonyokai, Vszvezavarni. 2) Kergetve, hajtva
egy seregbe űz, egy helyre szorít Öszvezavarni a
széledezö csordát. V. ö. ZAVAR.
ÖSZVEZAVARODIK, (öszve-zavarodik) ősz. k.
1) Hig testekre vonatkozólag, idegen anyagokkal
őszvekeveredik, s homályossá, tisztátalanná leszen,
pl. a víz, midőn fenekéről a fövényét felkavarják. 2)
Átv. öszvebonyolodik, rendetlen állapotba jön, összekötelődzik. V. ö. ZAVARODIK.
ÖSZVEZÉNDÜL, v. —ZENDÜLt (öszve-zéndűl) ősz. önh. Átv. ért. hangosan perlekedve öszvevesz valakivel.
ÖSZVEZÖRDÍT, v. ZÖRDIT, (Össve-zördít) A
szók öszvetétele szerént átbatólag ám. ösaceveaxejt;
azonban szokottabban .öszvezördfil* önh. ige átv. értelmében használják. Öszvezördtíettek.
ÖSZVEZÖRDÜL, v. —ZORDUL, (öszve-zördűl) ősz. önh. Zördűléssel öszveűtődik. Átv. ért. erős
zörgő hangon egyik a másikkal perbe száll. Házasuló* után nem sokára östvezördültek egymással A
hasonlat pontját azon zörgő hang teszi, melyet némely szilárd, kemény testek öszveütközése okoz.
ÖSZVEZÚDÍT, v. —ZÚDÍT, (öszve-zddít) ön.
áth. Ingerelve, buzdítva ess közli, hogy valamely népsokaság zúgjon, zúgolódjék.
ÖSZVEZÚDÚL, v. —ZÚDUL, (ösave-.údál)
ősz. önh. Igen erős zajra fakadva ösztevear, vagy
haragját, bossnságát valamely népsokaság közős zúgás által jelenti ki. A gyűlölt szónok ellen ös*,e**Ulf
a lázongó népcsoport.
Ö8ZVEZÚZ, (öszve-zúz; Ősz. áth. Taposva,
nyomva, szorítva, ütve, stb. egészen meglapít, vagy
apró részekre tör, szóval, előbbi épségétol végképen
megfoszt Lábakkal östvetuzni a gyümölcsöt, marokkal
a tojást. A malomkő Vstvetutza a gabonát, fejét östvetústa a kS, a kerék. V. ö. ZÚZ.
ÖSZVEZSAROL, (öszve-zsarol) ősz. áth. Erkölcsi erőszak, pl. hatalom, fenyegetés, rimánkodás által holmi vagyont öszveszerez. Az ellenség a föld népétől bort, kenyeret, barmokat, pénzt, ruhákat Vstveztarolt. A szemtelen iparlovag sokat ttstvezsarolt. Különösen zsugorilag, uzsoráskodva gyűjt vagyont.
ÖSZVE ZSÍROZ, (öszve-zsíroz) ősz. áth. Zsírral
bemocskol, beken valamit. A hentesek Sszoe*»iro*ták
ruháikat.

ÖSZVEZSONGORODIK, ősz. k. 1. ÖSZVEZSUGORODIK.
ÖSZVEZSÚFOL, (Öszve-zsúfol) ősz. áth. Zsúfolva öszvenyom, öszveszorít. V. ö. ZSÚFOL.
ÖSZVEZSUGORÍT, v. —ZSUGORÍT, (ös«vezsugorit) ősz. áth. Eszközli, hogy valamely hajló*,
szivos test gúzsulakulag öszvetekeredjék, öszveránczo-
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A nyers'_bört, bürkét a melegség ötzveztugorüja. ért ötletik. Márk. H. Bele ötven olajt és bort. Luk.
görcsös vonagldsok ötzvettugorítják. Átv. ért. 10. Egy eteppenet vér sem marada tébenned, kit mi
tódon bizonyos mennyiségű vagyont őszve- idvÖMégVnkért ki nem ötöttél volna. (Kinizsy Pálné
•ekupor. V. ö. ZSUGORÍT, ZSUGORI. 15. imádsága). Innen kiötletik ám. kiöntetik, v. kiömZSUGORODIK, (öszve-zBUgorodik) ősz. lik. „Hogy másszor ki ne ötljék én fiamnak vére."
'itt öszvetekeredik, öszveránczosodik. (Nádor codez). Ugyanitt eléjön Vitetik is. Sínai nyel•)dik. Különösen mondják bőrökről, ven tuán ám. metalla liquare. A szanszkritban is eléjön
uda és und. Bopp Ferencz szerént a gyök und, és ám.
•UGORODIK.
HOL, (öszve-zsurmol) ősz. áth. nedves lenni (madidum esse); ettől származik uda
'amely porlékony testet. Öttve- ám. víz, (v. ö. a latin udut, unda szókat) honnan
az angol-szász yd (unda), szláv voda, góth vató stb.
'\
'•
a szárat kenyérbélt.
A magyar nyelvből indulva, elemzésileg is helyes az
^ *•
,./iiz-ve-ít) áth. m. ötzvtí-étt, pár. —«,
ott önt helyett, mint éjetle éjenit, alatt alant, hon>. —eni. Több mennyiséget, mint egy
tfott hotttfont stb. A régieknél igen gyakran talál„K. alkotó- részeit, öszvead, öszvefog, ösevetesz.
juk ezen alakban is. Ét ötté ott az ülőnek fejére. Máté.
ÖSZVÍTÉS, ÖSZV1TÉS, (ösz-ve-ít-és) fa. tt.
26. „És olajt a tízben (tűzben) ötteni." Krisztina
öttvtíét-t, tb. — ék. Cselekvés, midőn valamit öszvíélete. (Toldy F. kiadása). „A hallgatóknak srivöktünk.
ben az édös igéknek mézességét mélyen ötték." DebÖT, (1), sarkszámnév, tt. ötöt. Mint gyűnév jelent
reczeni Legendáskönyv.
oly számot, melyből ha egyet elveszünk, marad négy,
ha pedig egyet hozzá teszünk, leszen hat, és így so„Egy nagy bölcs mestert kerestess,
rozatban közép helyet foglal a négy és hat között.
És egy arany képet öttel."
Öt ember, öt ló, öt forint, öt év, öt hónap, öt nap, öt
Katalin verseslegendája.
óra. Öt ujj. Úgy tudom, mint az öt ujjamat. (Km.).
A
prózai
legendában
már
eléfordnl ,entetné' is ,önÖtön venni szójátékban ám. öt ujjával, vagyis csupán
tetné'
helyett
(Toldy
F.
kiadása 260, 261. 11.).
kezével, pénz nélkül elkaparítani, lopni.
Kriza gyűjteményében a szombatos énekekben olvasEzen számnév némely másokkal együtt külön- suk : „Rám ötteté szent olaját." Gyarmathy szerént
féle családit nyelvekben némi hangmódosítással meg- a székelyeknél ujabb korban is eléjön: üthető ám.
van, melyek közöl, a sínain kivül, egyik sem rövidebb önthető, és Szabó D. szerént öttö ám. öntő, öttömeaa.
a magyarnál, ilyenek a finn családhoz tartozó azuómi öntőm, olvasztom, Hitetett ám. öntetett, ötté* ám. önvitte, lapp és szirjan vit, vogul a't, osztják vét; továbbá tés. Innen elemzendő a töltött útnak régies neve :
a sinai u (megjegyzendő, hogy a sínai nyelv a mással- öttevény, s az ily nevű helység Győrvármegyében,
hangaót a szónak sőt még a szótagnak végén sem tűri); németül: Hochstrasse.
talán ide sorozható a török-tatár bet, v. bit is, melyben
ÖTEN, (öt-en) számnévhatárzó, s ám. együtt
a t hang rokon «-re változott; az árja családu nyelvek
véve öt. Rendesen csak személyekre vonatkozik.
közöl pedig a szláv pet, pjet, pjat piát, a hellén
nírtt, melyekben a p ajakhang előtétül tűnik fel, Öten voltunk. ElStsSr heten valdnk, atutdn ótok öleit
mint az aíy atya és páter stb. szók öszvebasonlításá- maradtunk. Kettőztetve: öten-őten, azaz: öt személyban. — Ha elemzési alapul azt veszszük, hogy az ből álló külön csoportokban, vagy sorokban. Öteneredeti számolás ujjak által történt, úgy azt gyanít- öten ültek egy-egy kerekautalho*.
ÖTENKENT, L ÖTÖNKÉNT.
hatjuk, hogy az öt rokon azon ők gyökhöz, melyből
ÖTESZTENDEI, (öt-esztendei) ősz. mn. Öt évaz ököl származik, melyet az öt ujjnak mintegy ökletől
létező,
öt évig tartó, öt évre vonatkozó. Külön is
iéire öszveuorit&sa képez, sőt azonosnak látszik (U igéírhatjuk:
Öt
esttendei itolgálat. Öt, eutendei jövedelem.
vel. Hogy a * és t, kivált a fejletlen hangszervek álÖTESZTENDÖS,
(öt-esztendős) ősz. mn. Léttal fölcseréltetnek, több példa van rá kivált a gyermeknyelvekben. A szanszkrit panaa(n) görög aírrs korának, vagy bizonyos állapotának öt esztendejét
s több árja eredetű szókat is jeles nyelvészek a kéztől származtatják, mely a szanszkritben páni, per- katona, pap, stinést, títttvitelS.
sában pedig épen pandsa ám,'ököl (pugnus) és pands
ÖTÉVEL, {öt-e-Tel) ih. ötöt-ötöt véve egy csoám. öt.
portba, egy seregbe. Mondják különösen apróbb neÖT, (2), az ország nagy részében már elavult áth. mű árukról, adományokról. Ötével adni a* almát,
ige, melyből két különböző jelentésű származékok tojást, pL egy tízesért.
erednek, ú. m. a.) az ötlik, ötlet, ötlet, öttl származéÖTEVÉNY, (1), (öt-evény) fn. tt. ötevény-t, tb.
kokban ám. üt, mi azerént ötlik ám. fitlik, ütődik, pl. —ék. A régi nyelvben jelentett töltött utat, máskép :
bele ötleni valamibe; s Mii ám. ütő, kalapács ; b) a öttevény (fintevény), honnan a györvárroegyei Öterégieknél, nevezetesen a Müncheni codexben, öt, ötlik, •ény helység neve, mely hogy csakugyan töltött utat,
iftMOe, ám önt, ömlik, öntetik, v. öntődik. Ét a bor vagy helyet jelent, bizonyítja német neve: HochMáté. 9. E* át én vérem üj törvénye, ki tokok- stragie. V. ö. ÖT, elav. ige.
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ÖTEVÉNY, (2), 1. ÖTTEVÉNY.
értelemre rokon hozzá a botlik, mely szintén ütődéit,
ÖTÉVES, (öt-éves) ön. mn. 1. ÖTESZTEN- és törzsöké bot ütőeszköztjelent; ily fogalmi és hanDÖS.
gi viszonyban állanak a Útin batuo, és baeulut (batu3PÖTÉVI, (öt-évi) öu. mn. Öt évre vonatkomó, Ins), továbbá a franczia battre és boton stb.
öt évet illető, öt évre való, stb. Ötévi munka, fáradÖTLŐDIK, (öt-1-ő-d-ik) belsz. m. oOSd-tem,
tág, ttolgálat, jövedelem, bér.
—tél, —ott. Mintegy nagyobb hatással, és ellenhatást érezve ötlik valamibe. V. ö. ÖTLIK.
ŐTÉVŰ, (öt-évfi) l. ÖTESZTENDŐS.
ÖTFÉLE, (öt-felé) öu. ih. 1) Öt különböző
irányban. Kémeket ötféle ktideni. 2) Öt részre, darabra, A kenyeret ötféle vágni. Ötféle ontani a* öröktéget.
ÖTFÉLE, (öt-féle) öu. különző ssám-és mn.
Öt különböző nemű, faja, tulajdonságú, módú, uokásu, 8tb. Ötféle nyelv, nép. Ötféle étel, bor. ötféle öltöfék.
ÖTFÉLEKÉP, (öt-féle-kép) öu. ih. Öt, egymástól különböző módon.
ÖTHÉTI, ÖTHETI, (öt-hétí, v. —heti) öu.
mn. Öt hétre vonatkozó, ait illető, addig tartó, ötheti várakozót, vtatát, teolgálat.
ÖTHETES, (öt-hetes) öu. mn. Ki vagy mi
már öt héttől fogva él, öt hét előtt született Öthetet
eteetemS.
ÖTHÓNAPI, (öt-hónapi) öu. mn. öt hónapra
vonatkozó, art illető, addig tartó. Öthónapi bér. Öthónapi távollét.
ÖTHÓNAPOS, (öt-hónapos) öu. mn. öt hónaptól fogva élő, vagy öt hónapig élt. Öthonapot eteetemS,
étiké. Öthonapot korában meghalt. Továbbá öt hónapig tartó állapot. Öt hónapot betegtég, táborotát.
ÖTLEKEZK, (öt-1-e-kéz-ik) k. m. öOekét-tem,
—tél, —étt, pár. — z«. Többször beleötlik valamibe.
Képzésre hasonló hozzá etattakonk. V. ö. ÖTLIK.
ÖTLEMÉNY, (öt-1-e-mény) fa. tt. ötlemény-t,
tb. —ék. 1) L. ÖTLET. 2) Némelyek használják
,tárgy' értelemben is.
ÖTLET, (öt-l-el) fn. tt. oüet-et, harm. szr. —e.
Eszme, gondolat, mely mintegy hirtelen keletkezik
s beleütődik az elmébe. Megfelel neki a német:
.Einfall'. Elmét jó ötlet. V. ö. ÖTLIK.
ÖTLIK, (öt-l-ik) k. m. 9O-ÖU, htn. —«ní. 1)
Valamibe beleakad, beleütődik, belenyomd!. Ttltkc
ötlött a lábába. Mtalötlöít szivén a hegyet tor. (Szabó
D). 2) Lövellik, ömlik. A f orraiból ötUka vit. Ez értelemben öítiik s az ott azaz, önt szóból származott.
V. ö. ÖT, ige. 3) Átv. ért. mondjuk eszméről, gondolatról, midőn elménkben mintegy fölvillan, v. beleakad,
vagy pedig általán érzéki tárgyakról, midőn észrevehetőleg hatnak ránk. Furcta gondolat ötlött etzébe,
fejébe. Sok gondolatok ötlenek elmémbe. (Szabó D.).
Ügy annyira mvébe ötlött, hogy el nem felejtheti.
(Ugyanaz). Jíegötleni áthatólag. Ezen hfr egén lelkemet megötlötte. (ü. a). Egyezerre tűmébe ötlött a tenger.

ÖTMÉBETÜ, T. —MÉRETŰ, (öt-méretű) ősz.
fa. Használtatik a görög latin ,pentameter' magyarítására, t. i. melynek mértéke öt lábból áll, pl.
á tö|vű koezörű."
Berzsenyi.
A középső éa végső egy-egy tag együtt tesi egy lábat
ÖTNAPI, (Öt-napi) öu. mn. Öt napra való, öt
napot illető, öt napig tartó, öt napra vonatkozó. Ötnapi bérét egy nap elköltötte. Ötnapi munka, távollét,
Matat.
ÖTNAPOS, (öt-napos) ősz. mn. öt naptól fogva
élő, vagy öt napig élt Ötnapot kieded. Ötnapot korában meghalt.
ÖTÖD, (őt-öd) osztószám, tt öíöd-ítt, harm. úr.
—e. 1) Sorozatra osztó, pl. első, másod, harmad,
negyed, ötöd fejezet valamely könyvben, mint régiesen irták. Ez értelemben mai divat szerént rendesen
fölveszi az ik toldalékot: ötödik, kivált pedig, midőn
ás illető névtől eluakautva, vagy utána áll, pL
Éten pohárbor volt a* ötödik, melyet kütíál. A jeletek
kötött S a* ötödik. 2) Részekre osztó. Ötöd rás. ütöd
fél, mely négy egészet és egy felet jelent 8) A magam, magad, maga visszaható névmással oly egészet
mutat, mely négyre és egyre van ontva, pL ÓtOd
magával van, ám. négyen vannak, kikhez 5, mint
ötödik járul. — Mint osztott rése főnév gyanánt is
használtatik, s jelent valamely öt részre osztott égésiből egy részt, pl. a rénet forintnak ötöde tizenkét régi,
az osztrák forinté húsz nj kr. ; húszból egy ötöd négyet testen.
ÖTÖDIK, (öWSd-ik) 1. ÖTÖD, 1).
ÖTÖDIKSZER, (Ötödik-szer) ősz. sorozó számbeli határozó, s ám. ötödik izben, ötödször. Ma már
ötödikner találtatom veled. Máskép : ötödttör.
ÖTÖDÖL, (Öt-öd-öl) áth. m. ötödöl-t. Valamely
egésznek ötöd részét elveszi, kivonja, pl. kinek bizonyos egészből, mennyiségből ötödrész jár. Olyan,
mint kUenetedel, tísedel.
ÖTÖDÖLES, (öt-öd-öl-és) fa. tt. ötödeiéit, tb.
—ék. Valamely egész ötöd részének elvétele, kivonása.
ÖTÖDRÉSZ, (ötöd-réu) öu. fa. Valamely öt
részre osztott egészből egy rész. Át otztrak forintnak
ötödrésze huta krajetár. Száz forintnak ötödréue Utt
forint. Egyszerűen : ötöd, mint fa. Különbözik a sorozati rendre vonatkozó ötödik rét*.

Ezen igének 1-ső.és 3-ik jelentésében alapfogaÖTÖDSZÖR, (ötöd-uör) öu. sorozó számbeli
lom az ütődéi, s gyöke egy az W igével, mintha vol- határozó, ám. ötöd v. ötödik sorban ; ötöd v. ötödik
na : Utlik. Ez értelemben mind képzésre, mind alap- ízben ; s ebben különbözik tőle az ötttor, hogy és
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szorozó, assz sokautó. A különbeégi viszony ^köttök
olyan, mint elöttör és egytfer között.
ÖTÖDSZÖRI, (ötöd-szőri) ősz. számbeli mn.
sorozó értelemmel, ám. ötödik ízbeli.
ÖTÖLÉSHATOLÁS, (ötölés-hatolás) ősz. fn. tt.
otölétt-hatolátt, tb. Wlés-ék-hatolá»-ok. Zavarodás
miatt akadozva beszélés. V. ő. ÖTÖL-HATOL.
ÖTÖL-HATOL, ősz. önh. Akadozva beszél,
kivált midőn- eszméit nem képes világosan eléadni,
vagy hasadni akarván feléül, majd így majd úgy beszél. Ezen képes kifejezést! igében a gyök nem a
számnév öt hat, hanem az akadozó nyelvnek ide-oda
tttfidő hangja, habozása; erre vonatkoznak a rokon
értelmű hetei-hatói, vagy heteOeatol, hetelkotol, hetiékotla, hebehurgya, hebeghabog, himethámot, hiblihubli
öszvetett szók is.
ÖTÖN, (öt-ön) smámnévhatározó. Vevésre vonatkozik, különösen kétértelmű tréfás kifejezéssel
ötön venni valamit, ám. lopni, azaz: öt ujjaval elkaparítani. Szabó Dávidnál eléjön ,öten' helyett is.
ÖTÖNKÉNT, (öt-ön-ként) osztó számnévi határozó. Egy-egy kfilön csoportban öt számmal.
ÖTÖS, (öt-ös) mn. és fn. tt iftíft-t, v. —eí, tb.
—ék; mint fn. tárgyesete: Stüt-t, többese: »*. Öt
részből álló. Ötöt mám, mely öt egységet foglal magában. Ötös vert, mely öt lábra van szedve. Ötöt fogat,
midőn öt lovat fognak egy kocsiba vagy szekérbe.
Használtatik, mint érintők, főnévül is. A kártyában
a* ötöt elüti a négyest. Ötötökkel fitetni. Zenében, illetőleg énekben, öt hangszerrel játszott, vagy öt személy által éneklett hangmfi. (Quintett).
ÖTÖZ, (öt-öz) áth. m. ötöt-lem, —téli —ö«>
pár. —s. Valamit ötös számmal tesz, helyez, rak.
Öíötni a kévéket, ötöt-ötöt rakni öszve.
ÖTRÉTÜ, v. —RÉTÜ, (őt-rétfi) ősz. mn. Mi
öt rétben van öszvehajtva, rakva, kötve, vártra. V.
ö. RÉT.
ÖTSZÁZ, (öt-száz) ősz. számnév. A száz ötször
véve, öttel sokszorozva. Innen ötstátadik, ötttáittor
stb. a ,száz' szónak többi származékai és öszvetételeivel.
ÖTSZEO, v. —SZÖG, (öt-ezeg, v. —szög)
ősz. fn. Tömör test, vagy tér, melynek öt szöge van.
Egy darab fát ötnöggé alakítani. Éten kert ötttSget
képe*. V. ö. SZÖG, fn.
ÖTSZÖGLET, (öt-szöglet) 1. ÖTSZEG. •
ÖTSZÖGÜ, v. —SZÖGŰ, (öt-szögű) ősz. mn.
Minek öt szöge van. Ötttögü torony.
ÖTSZÖR, (öt-szőr) ősz. szorozó számnévbeli
határzó. Öt külön-külön ízben; bizonyos mennyiséget öt annyiszor véve. Ölttör leírni valamely levelet.
Öttför hátasodni. Ötstör tíz ötven.
ÖTSZÖRI, (öt-szöri) ősz. mn. Ami öt különkülön ízben történt. ÖtsOíri intés, felszólítás. Továbbá,
öt annyi, helyesebben: ötszörös. Ez ötnöri költségbe,
munkába kerUl.
ÖTSZÖRÖS, (őt-szörös) ősz. számbeli mn. Ami
bizonyos egységet, illetőleg mennyiséget ötször fog-
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lal magában, mi öttel fölér a maga nemében, ötannyi.
Ötszörös ttom, mely ötből áll, vagy melyet öttel sokszoroztak.
ÖTSZÖRÖSEN, (őt-szörösen) ősz. számbeli h.
Ötször véve, öttel sokszorozva.
OTT, régies áth. ám. önt; honnan: öttés, öttö
stb. L. ÖT, áth. ige.
ÖTTEVÉNY, falu Győr m.; helyr. Ötteoény-be,
—ben, —Ül. Máskép tájejtéssel: ötevény, régiesen
Eöttevény.
ÖTTÖZ, régies; lásd ÖNTÖZ, és V. ö. ÖT,
áth. ige.
ÖTUJJASHAL, (öt-njjas-hal) ősz. fn. 1) Chinai halnem. (Coryphena pentadactyla). 2) Egy más
halnem, melynek szárnyai ujjakhoz hasonlók. (Polynemus quinquarius).
ÖTÜ, tájdivatos; 1. ÜTŐ, ÜTÜ.
ÖTVEN, (öt-ven) tízes számnév, tt. ötven-t, v.
—ét, tb. —ék. Ötször tíz; félszáz. Ötven ember, forint, év, nap. Már túlhaladta a* Ötven évet, vagy ötvenet. V. ö. ÖT, számnév.
ÖTVENED, (öt-ven-ed) osztószám, tt. ötvenedét. 1) Sorosztó, vagy rendező, pl. valamely fejezetnek ötvened szaka. Fölveszi az ik toldalékot: ötvenedik. Az iskolai osttdlyotatban ötvenedik fid. 2) Részekre osztó. Ötvened rés*, tíz értelemben főnévül is
használtatik, mint negyed, kilenczed, tízed. 3) A
magam, magad, maga visszaható névmással oly egészet jelent, mely negyvenkilenczes gyüszámból, és
hozzájáruló egyesből áll. Ötvened magával megtámadta az ellenőr soké t.
ÖTVENEDIK, (öt-ven-ed-ik) 1. ÖTVENED, 1).
ÖTVENEDIKSZÉR, (ötvenedik-szer) ősz. sorozó számbeli határozó. Ötvenedik sorban, ötvenedik
ízben. Különbözik tőle a csupán csak szorozó ötventzér.
ÖTVENEDSZÉR, (ötvened-szer) I. ÖTVENEDIKSZÉR.
ÖTVENEN, (öt-ven-en) számnév, mely megfelel e kérdésre: hányan 1 s jelent ötvenet együtt véve.
Ötvenen voltunk. Ötvenen harctoltak nyolcnvan ellen.
ÖTVENES,(l),(öt-ven-es) mn. tt.ötvenes-t,v.—ét,
tb. —ék. 1) Ötvenből álló, ötvenet jelentő. Ötvenet
stám. Ötvenes római ttámjegy, t i. L. 2) ötven éves.
Át ötvenes katonákat háta bocsátani.
ÖTVENES, (2), puszta Arad m.; helyr. Ötvenesre, —én, —rSl.
ÖTVENESZTENDEI, (ötven-esztendei) ős*,
mn. Ötven esztendőre vonatkozó, azt illető, addig
tartó. KUlön is írhatjuk : Ötven estlendei stertemény.
Ötven ettlendei békeség.
ÖTVENESZTENDÖS, (ötven-esztendős) ősz.
mn. Kinek vagy minek létele, élete, kora ötven esztendőre terjedt ülvenesntendos ember, elefánt, tölgyfa.
ÖTVENÉVES, (ötven-éves); ÖTVENÉVI, (ötven-évi) lásd ÖTVENESZTENDŐS; ÖTVENESZTENDEI.
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ÖTVENFELÉ, (ötven-felé) ősz. ih. 1) Ötven számu, külön-külön irányban, vonalban. 2) Ötven részre.
ÖTVENFÉLE, (ötven-féle) ősz. mn. Ötven különnemü, fajú, tulajdonságú, minőségű. Ötvenféle virágot tenyéftteni. Ötvenféle módon változtatni bitonyot
mondat Jti/ejetétét.
ÖTVENFÉLEKÉP, (ötven-féle-kép) ősz. ih.
Ötven különböző módon.
ÖTVÉNY, (öt-vény) fa. tt. ötvény-t, tb. —ék.
L. ÖTVÖZET.
ÖTVES, tájdivatosan, pl. Szabó Dávidnál ám.
ötvöt; 1. ezt.
ÖTVÖS, (1), (öt-ü-ös, vagy ött-ü-ös, ön-t-ü ős,
ön-t-ö-ös) fn. tt. ötvöt-t, tb. —ok, harm. szr. —e.
Molnár Albert és Páxmán sierént ugyan aranymíves, de valamint az élő szokás szerént ezüstmivest is jelent, úgy találjuk ezt a régieknél is. „Kovácsoktól és művesektől lőttének és semmié egyébbé
nem lesznek, hanem csak ásza mié akarják lenni a
papok és ötvösök . . . . Fa és kő és ezüst és arany
istenek nem azabadejthatják meg magukat túroktól
(orvoktól) és tolvajoktól.1' (Bécsi cod. Baruth könyve).
Zrínyinél iá aranymíves.
„Mindenképen próbál az Isten bennünket,
Valamint az ötvös tűzben arany müvet."
Zrínyi.
E szónak törzsöké, amint kiejtése után állandóan
irjnk, ölti, gyöke pedig öt, mely kétféle jelentésű
származékoknak szolgál alapul. Ha az ötvös! mivességnek elnevezéséül azt vették őseink alapfogaimul,
hogy az ötvös üt, kalapál, akkor gyöke azon 'ót, azaz ül, melyből a kalapácsot jelentő öttt, títlí, továbbá az tttődésre vonatkozó Műk (egyik értelmében)
származik. Ha pedig főleg azt vették tekintetbe,
hogy az ötvösök öntenek, olvasztanak, úgy e szónak
gyöke azon öt, vagyis ölt, mely a régieknél csaknem
általánosan, s ujabb korban a székelyeknél is ám.
önt, melynél fogva volna : ötívöt, azaz : öntvöt, öntüöt,
vagy öntSöt. V. ö. ÖT, ige.
ÖTVÖS, (2), falu Somogy m.; helyr. Ötvot-re,
—ön, —rol.
ÖTVÖSBOLT, (ötvös-bolt) ősz. fn. Arany,
vagy ezüstmives boltja, melyben míveit árulja.
ÖTVÖSFALVA, falu Máramaros m.; helyr.
—falvárra, —n, —ról.
ÖTVÖ8I, (öt-fi-ös-i, v. ött-ü-ös-i) mn. tt. ötvöri-t,
tb. —ék. Ötvöst illető, ötvösre vonatkozó, ötvöstől
származó. Ötvösi munka, mesterség. Ötvöti ügyesség.
Ötven kéantmény.
ÖTVÖSJEGY, (ötvös-jegy) ősz. fn. Széles ért.
minden jegy, pl. az ötvös nevének első betűi, vagy
évszámok, az illető ötvösműven. Különösen az aranynak, vagy ezüstnek próbáját mutató jegy.
ÖTVÖSMESTERSÉG, (ötvös-mesterség) ősz.
fn. Mesterség, melylyel valaki mint ötvös foglalkozik. Át ötvösmesterség hutánkban már igen régi.
ÖTVÖSMUNKA, (ötvös-munka) ősz. fn. Lásd
ÖTVÖSMÜ:

ÖTVÖSMÜ, (ötvös-mü) ősz. fn. Mű, vagyis ékszer, melyet ötvös aranyból, vagy ezüstből készít, pl.
karpereczek, óra-, nyaklánczok, gyűrűk, szelenczék slb.
ÖTVÖSMÜHELY, (ötvös-mü-hely) ősz. fa. Műhely, melyben az ötvösök arany, vagy ezüst müveiket, illetőleg ékszereiket készítik.
ÖTVŐSÖL, (öt-fi-ös-öl, v. ött-ü-ös-öl) áth. Öt
vösi módon készít, gyárt. Olyan alkatú, mint ,kovácsol.'
ÖTVÖSÖLÉS, (öt-ü-ös-öl-és , v. ött-ü-ös-öl-és)
fa. tt. ötvö»ötéi-t, tb. —e/t. Ötvösi módon készítés,
gyártás.
ÖTVÖZ, (öt-ü-öx, v. őtt-ü-öz) áth. m. öiviiz-tem,
—tél, —ott. Aranyat, ezüstöt és más nemesb fémeket csekélyebbekkel vegyít, olvasat, vagy kovácsol
öszve. (Németül: legiren, olaszul: légáré, a latin
,ligare' szótól).
ÖTVÖZÉS, (öt-ü-öz-és, v. ött-ü-öz-és) fn. tt.
ötvötét-t, tb. — ék. Műtétei, cselekvés, midőn aranyat,
ezüstöt és más nemesb fémeket csekélyebbekkel öezveolvasztanak, vegyítenek, kovácsolnak. (Legirung).
ÖTVÖZET, (öt-ü-öz-et, v. ött-ü-öz-et) fa. tt otvötet-ét. Vegyiteké a nemes fémnek más csekélyebbel.
ÖV, fa. tt. öv-et, harm. szr. —e. Általán kötőféle szer, mely valamely testet körülfog, bekerít,
milyen különösen az, melylyel a derekat átkötik, pl.
a tüszü gyanánt viselt bőröv, a magyar jelmezhez
tartozó szíj- vagy sinóröv, a papok derekát kerítő
ttalag stb. Övvel átkötni, megszorítani a derekat. ÁM
övet leoldani. SelyemSv. Madzagöv. StSrSv. Stíjöv.
Habot öv. Pártám. Átv. ért. a földgömbnek bizonyos
szélességi körök között foglalt része, az éghajlati
mérséklet különbségére vonatkozólag, földöv, égöv.
Két hideg öv, a földsarkak és sarkkörök között. Két
mértékeit öv, a sarkkötök és forkőrök között Meleg
öv, vagy forró öv, a két forkörtől kezdve az egyenlítőig.
Az öv legrövidebb szóink egyike, s mind
hangzásra, mind értelemre hasonló az ív szóhoz.
Alapfogalom benne a kerekség, kerítés. Rokon hozzá
az öböl gyöke b'b, és a hb'veder, vagy szokottabban
heveder szóban rejlő öv, év. Egyezik vele továbbá a
megfordított sínai vei, finn wö, a latin vieo, vincttlum,
és szíav vejem, vényéét (koszorú) gyökei vi, ve. V.
ö. ÖB.
ÖVCS1NÁLÓ, (öv-csináló) 1. ÖVGYÁRTÓ.
ÖVDÁKOS, (öv-dákos) 1. ÖVKÉS.
ÖVÉ, (ö-v-é) harmadik személynévmás birtokot
jelentő ragoztatása. Ét át enyém, e* a tiéd, ét a* övé.
Többesben, ha a személy több: övék, ha a birtok
több : övéi; ha mindkettő több : öveik. Mind az övé,
mind az övéi egészen más nevek hasonlatára fölveszik a névragokat: övének, övét, övéről, övétől, övéket;
övéinek, övéit,- övéiről, övéitől, öveiket stb. Régiesen,
és tajdivatosan ma is, az ,övé' másképen övéje, öveje
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divatozik : „Azt is jól thudja k(egyelmed), hogy sokai (sokkal) súlyosban vágjon az én dolgom, hogy
sem mint az öveje (akkori írás szerént: wweye. Levél
1540-ből. Szalay Ág. 400 m. L). „Toábbá egh
(= egy) hordó méz vagyon itt, kit övejének (eveiének) mond." (Levél 1557-ből. U. o.). A göcseji
nyelvjárásban is Vass József szerént: öveje, Torkos
Sándor szerént pedig: öveje (talán : öveje), és ez a
teljes alak; mert mindenik személynél magát a birtokot jelentő é után feltaléltatik saját raga is, így :
eny-é-m (= én-é-m), ti-é-d, v. li-e-d (= te-é-d), roié-nk, ti-é-tek, tehát U-v-é után szintén helye van az e,
v. jé ragnak is : S-v-é-e, v. ö-v-é-je ; az általánosb és
különösen irói nyelvben csak az ,övé' dívik. Az
ö-v-é-k szóban már megvan a le, de itt megint az o
mellől maradt el, mivel ez ök-é-k, vagy ök-é-jök volna
teljes épségében; ez a dunántúli nyelvjárásban Vass
J. szerént: tteji; a ha a személy is több: üejik. V. ö.
Ó, névmás. '

ÖVÉI, (ö-v-é-i) 1. ÖVÉ alatt.
ÖVEIK, (ö-v-é-i-k) 1. ÖVÉ alatt.
ÖVEJE, v. ÖVEJE, 1. ÖVÉ.
ÖVÉLY, (öv-ély) fn. tt. övély-t, több. — ék.
Délaméríkai szelid és ártalmatlan emlős állat, melynek fejét, derekát, és farkát szaruféle héj öv gyanánt
födi. (Tatu Dasypus).
ÖVERSZÉNY, (öv-erszény) ősz. fn. Ai övben
alkalmazott erszény. L. TÜSZŰ.
ÖVES, (öv-es) mn. tt. üves-t, v. — ét, tb. —ék.
Övvel ellátott, körülkerített, díszített: Övet huszár.
Öves derék. Övet állat, máskép : övély.
ÖVESEN, (öv-es én) ih. Övvel ellátva, körülkerítve, díszítve.
ÖVETLEN, (öv-et-len) ion. tt. öveUen-t, tb.
—ék. Akinek, vagy aminek öve nincs, evvel körül
nem kötött. Övetlen huttár. Öveden papi köntös. Határozóként ám. öv nélkül, övvel körül nem kötve.
.
ÖVETLENÜL, (öv-et-len-ül) ih. Öv nélkül,
övvel körül nem kötve.
ÖVEZ, (öv-ez) áth. m. övet-tem, —tél, —éü,
pár. —«. Övvel körülkerít, megköt. Derekát tüttllvel,
kendővel övezi. Szélesb átv. ért. kerít, körülvesz.
ÖVEZÉS, (öv-ez-és) fn. tt. Svesé»-t, tb. — ék.
Övvel körülkerítés, Övvel megkötés. Szélesb. ért. körülkerítés.
ÖVEZET, (öv-ez-et) fa. tt. öveset-ét, harm. szr.
— e. Az öv, mint testet tettleg körülfogó kötelék,
minden egyes, akár lényeges, akár mellékes részeivel. Képzésre; v. alkatra olyan, mint: öltözet. 2) Földgömbre vonatkozólag bizonyos körök közötti térség,
terület, rövidebben : öv. L. ÖV.
ÖVEZETI, (ö»ez-et-i) mn. tt. övezeti-t, tb. — ék.
Övezethez tartozó, arra vonatkozó. Övezeti bojtok, sallangok.
ÖVGYÁRTÓ, (öv-gyártó) ősz. fn. Mesterember,
ki öveket készít; olyan öszvetétel, mint szíjgyártó, nyereggyártó, kerekgyártó.
ÖVI, (öv-i) mn. tt. Svi-t, tb. —ék. L. ÖVEZETI.
ÖVKES, (öv-kés) öaz. fa. Kés, melyet némely
népek övbe szúrva viselnek. Szerbek, törökök övkései,
máskép : övdákos, a török nyelv után: handsár.
ÖVÖNCZ, (öv-őncz) fa. tt. övVnct-öt, A „Saturnus" bujdosócsillagnak magyar neve, melynek kettős
öve, vagy gyűrűje van. Ás övönc* még egyszer oly távol körben forog a naptól, mint át égúr. (Jupiter).
ÖVPÁNTLIKA, (öv-pántlika) 1. ÖVS?ALAG.
ÖVSINÓRZAT, (öv-sinórzat) ősz. fn. Az övhöz
tartozó selyem, vagy más kelméből készült sinórok
öszvege.
ÖVSZALAG, (öv-szalag) ősz. fa. Derekat öv
gyanánt átkötő szalag. NSi öltözékhez való övstalag.
ÖVSZÍJ, (öv-szíj) ősz. fn. Szíj, melyet valaki
öv gyanánt visel derekán. Ilyen a lovak hövedere is.
— ŐZ, igeképző, hangrendi változattal az, ez, ét,
óz, pl. kör-öz, fal-att, fel-fz, izér-ét, sor-ot. L. —AZ,
igeképző.

ÖVEDÉZ, (Öv-ed-éz) 1. ÖVEDZ.
ÖVEDÉZIK, (öv-ed-éz-ik) 1. ÖVEDZIK.
ÖVEDZ, (öv-edz, v. öv-ed-ez) áth. m. Svedz-étt,
htn. —ni, v, —ént. Értelmére nézve 1. ÖVEZ.
„Imígy szólott, súlyos kardját
Oldalára övedzvén."
Kisfaludy S.
Igekötőkkel Molnár Albertnél: beövedt, felöved*, hoztdövedz, megövedt, körül- v. környUlöveds. Mi elemezését illeti, azon igék osztályába tartozik, melyek a
í, illetőleg az, ez, óz, őz képzők előtt d hangot vesznek föl, mint kéredzik, fedzik (tegittir. Simáinál) stb.;
azonban megjegyezzük, hogy mind áthatólag ,övez'
értelemben, mind pedig ikesen Svédeik mint közép
ige szenvedőleg használtatik; de ,övezik' nincs használatban. V. ö. ÖVEDZIK.
ÖVEDZÉS, (öv-edz-és) fű. tt. öutdsés-t, tb.
— ék. 1) Áthatólag ám. övezés. 2) Az ,Övedzik' közép igétől származva ám. magának övvel körülkötése.
ÖVEDZET, (öv-edz-et) fa. tt. Svedzet-ét. Lásd
ÖVEDZÖ, ÖVEZET, 1).
ÖVEDZETLEN, (öv-edz-etlen) mn. tt. övedzetlen-t, tb. — ék. L. ÖVETLEN.
ÖVEDZÉTT, (öv-edz-étt) mn. tt. Ovedsétt-et.
Ami, vagy aki övedzve van.
ÖVEDZIK, (öv-edz-ik, v. öv-ed-éz-ik) k. m.
övedt-étt, htn. —ént. Övvel körülköti magát. Övedzi
magát. Alkatra hasonlók hozzá leveledtik, fogadtik
stb. A Nádor-codexben az ed és öt (= ez) képzők
nyilván elválasztva állanak: „Aranyás övvel övedöznck vala."
ÖVEDZÖ, (öv-edz-ő) fa. tt. Vvednö-t. Ami a
testét övedzi, vagyis, öv, továbbá a deréknak a csípők fölötti kerülete, melyre az övet kötik, honnan :
öv edzőig v. övedteíig ér a v(t ám. csípőn fölül.
ÖVEG, tájdivatosan ám. üveg \. ezt.
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ŐZDÖGHE, falu Nyitra m.; helyr. Ötdöghé-re,
—n, —röl.
ÖZE, puszta Szabolcs m.; helyr. Özé-re, —n,
—rW.
ÖZÖN, (öz-ön) fő. tt. özön-t, tb. —Ok, harm.
ÍZT. —e. Széles ért. mint Sándor István értelmes!,
bőség, sokaság. Szűkebb ért híg, folyékony, ömlékeny testnek terjedelmes bősége, honnan: vízözön,
vagy özönví* rendkívül Uterjesskedő vízáradat (T. ö.
ÖZÖNVÍZ); borözön, Csúzinál (Sípszó 789.1.) a bornak nagy bősége; vérösön, nagy vérontás ; sárötön ;
Pázmánnál eléforddl: harag Szőne. (Préd. 515. L).
Újabb íróinknál: ctóközön, fényözön stb. „De hiszen
a szolgaaágig alázott nyomorultnak édes enyhülést
nyújt a keservek özönében az is, midőn a részt verő
szánakozásnak forró könnyeit hallani látja." Deák
Ferencé. (A lengyelek ügyében 1833.). Minthogy
e szóban alapfogalom nem csak a folyadéknak, hanem egyéb tárgyaknak iá szétterjengő, vagyis egy
nagyobb egészbe ösivegyfilt sokasága, innen valószínű,
hogy gyöke öt rokon, sőt azonos ős* gyökkel. Egyébiránt idegen nyelvekből legközelebb áll hozzá mongol és kakánk nyelvben a vizet jelentő uítun, megfordított gyökben pedig a szintén vizet jelentő török stu.
Áronban úgy védjük, hogy ezek magával a ,víz< szóval állnak igazi rokonságban, s ,özön'-nek valóságos
gyöke: öw, miként föntebb is érintők ; mit különösen
a minden korbeli magyar nyelvérzés is támogat; különben nem mondott volna a magyar minden korban
,vízözön'-t, ha az ,özön' szintén csak ,víz'jelentéssel bírna. Figyelmet érdemlő tünemény, hogy a magyar ,özön'
szóval hangokban is egyesik a görög-latin ocean-us
(görögösen: okeanoa), melyet a Nyelvészek a szanszkrit oglia (ám. sokaság; rohanó folyam), vagy okh
(ám. erős, tetemes, vagy hatalmas, németül: krüftig,
machtíg) szóktól származtatnak.

nél fogva a népről inkább így szólhatnánk : özönöl a
nép; ellenben a ví*, bor, vér özönlik.
ÖZÖNÖZ, (öz-ön-öz) áth. m. özönöz-tem, —tél,
—m, v. özönz-öttél, —Ott; htn. özönöeni, v. özünzeni.
Özönnel elborít.
ÖZÖNVÉSZ, (özőn-vész) ősz. fn. Vízözön által
okozott vész, valamint a szétharapódzó tűz okozta
veszély neve: títtvém.
ÖZÖNVÍZ, (özön-víz) ősz. fn. Rendkívüli magasságban, és kiterjedésben áradó, és szétömlő víz,
milyen volt különösen az, melyet Mózes a teremtés
könyvében, 7. fejezetben leír. — Ezen szó egyike
azon öszvetett szóknak, melyek helyet cserélve is
végelemzésben egyet jelentenek, pl. árvít, és vítár,
dolmánynür, és nürdolmány, tüzvétz, és vétztíU. Az
özönvíz is máskép: vízözön. Molnár A. mindkettőt
feljegyzetté szótárában; a Müncheni codexben : vízözön. (Luk. 17.). „És jövő (=— jőve) a víz özön, és
elveszte mendeneket;" mely Pestinél: árvíz, és Erdősinél: az özön vize. Újabb korban szokottabb, pL
Mikes Kelemennél is, az özönvíz. „Itt mindenütt
olyan nagy árvíz vagyon, hogy az egész város vízben
vagyon. Csak a(z) jó, hogy tiszta idők járnak, másként azt gondolnók, hogy esmét özönvíz leszen."
Tudniillik, e szóban: vítötön lényeges az özön, jelző
pedig a víz, tehát jelent vízből való osont, azaz bőséget, különböztetésül a borözöntSl, vérözöntSl; ellenben, midőn est mondjuk: özönvíz, lényeges a víz, jelző
pedig az özön,, s ám. nagy bőségü víz. Hasonlóan a
gtürdolmény jelent oly dolmányt, mely szűrből, nem
vászonból, posztóból, selyemszövetből stb. készfiit; a
dolmánytzür pedig oly szőr, mely dolmányformára
van szabva, tehát nem öregtzür, nem köpönyegtzQr,
nem halátztzűr stb. Azonban a két alakban csak a
hangnyomatéknak van némi szereplése, de tárgyilag
véve mindkettő egyet jelent.

ÖZÖNFA, (özön-fa) ősz. fn. A székelyeknél,
Kriza János szerónt, vízben keménynyé avult fekete fa.
ÖZÖNLÉS, (öz-ön-1-ée) fn. tt. özönlés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Általában több részből álló valamely
sokaságnak, különösebben folyadéknak azon állapota,
midőn nagy bőségben szétterjed, vagy öszvegyül.
Népötítolét. Vizötönlét. V. ö. ÖZÖNLIK.

ÖZÖNVIZELÖTTI, (özön-víz-elo'ttí) ősz. mn. A
történetíróknál, és természettudósoknál ám. a Mózes
által leírt vízözön előtt létezett. ÖzönvízelSUi emberek, állatok. Átv. ért. igen-igen régi, miről kereset
tudunk; ó szabású.

ÖZÖNLET, (öz-ön-1-et) fn. tt. özönlet-et. Az
,özönlés' tárgyilagos, vagy elvont értelemben.
ÖZÖNLIK, (öz-ön-1-ik) k. m. özönl-ött, htn.
—ént. Áradozva kiömlik és szétterjed. Özönlik a
megáradt Duna, midőn kiönt. Özönlik a bor, midőn
tnlbőségben adják, töltik. Vad etatákban özönlik a
vér. Nagy tokadalmakba, látványos mulatságokba özönlik a nép.
ÖZÖNNEL, (öz-ön-vel) ih. Igen nagy bőségben.
ÖZÖNÖL, (öz-ön-öl) önh. m. ötönül-t. Jelentése
csak annyiban különbözik az ,özönlik' k. igéétől,
hogy ,özönöl' szóban némi önmunkásság rejlik ; mi-

ÖZÖNVÍZUTÁNI, (özön-víz-utáni) ősz. mn.
Azon korszakra vonatkozó, mely a Mózes által leírt
nagy vízözön után következik. Át emberi nemnek
ötönvíxutáni története.
ÖZÖNY, (öz-öny) fn. tt. taVny-t, tb. —öt. 1)
Vízözön. 2) Némelyektől megkísértett alak az ,ocean'
(máskép: világtenger) kifejezésére.
ÖZVEGY, mn. és fn.tt. özvegy-ét. 1) Szélesebb
értelemben akár férfi, akár nő, ki már házasságban élt, s házastársát elvesztvén még új házasságra nem lépett. Özvegy ember, özvegy <uuony.
Gyöngyösi István is énekli a hímmadárról:

1279

1280

ÖZÖNVÍZI, (Özön-vízi) öss. mn. Az özönvízkor
létező, vagy létezett; az özönvízre vonatkozó. Az
ötönvízi bárka. A* özönvízi időtartam.
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ÖZVEGY

„Örült Wesselényi e kedves válasznak,
Inkább mint az özvegy madár a tavasznak,
Melyet nőstényétől telek elazakasztnak,
S a puszta erdőkön bánattal agaeitnak."
2) Szűkebb értelemben, miként Molnár A. értelmezi,
férjevesztett állapotban levő no', (vidua). Csakugyan,
midőn az özvegy szóval önállólag élünk, rendesen
nőt értünk alatta, pl. özvegyeket is árvákat gyámoItíani kell. Örvegy tartása, özvegy jogai. „És lön mikor ez igéket meghallotta volna özvegy Judith, ki
vala Merainak leánya." (Bécsi codex). „Özvegynek
nem irgalmaznak, sem tesznek jól árváknak."
(Ugyanott Baruth könyve). „Mégh jó eghéséghben
(egészségben) vagyunk myo is (mű iá ?) Isten akaratjából mint illyen gyámoltalan ezvegy asszony." (Levél 1560-ból. Szalay Ág. 400 m. L).
„Mélyen alszik a gazdasszony
Özvegy nyoszolyájában."
Kisfaludy S.
Czímfil is csak nőnek szoktuk adni, pl. „Özvegy N.
N. asszonynak," és nem „Özvegy N. N. urnák." 3)
Átv. ért. a németes Strohwitwe (szalmaözvegy) szerént jelent oly férfit, vagy nőt, ki ideiglen, pl. utazásban, távol katonáskodásban el van szakasztva házastársától. — Idegen nyelvekben közel áll hozzá hangokban is a persa atab ( > - - Beregszászi).
Hellénül az özvegy neve fflQa, melylyel egy
g/ökü a jflQoe, puszta, elhagyott, megfosztott, mi
azerént a hellének felfogásaként ám. házastársától
megfosztott személy. A latin viduus, és vidua szintén
ám. megfosztott, elválasztott, s eredetre egy a divido
öszvetett igének vido, vagy viduo törzsével. Megegyeznek a latinnal a német Wittwer, Wíttwe, szláv
wdova, stb. Mi a magyar özvegy szót illeti, ennek
gyöke közelebbi hangra (8*), és jelentésre nézve inkább oly szókkal van rokonságban, melyek az elválásnak, megfosztásnak ellenkezőjét jelentik, pl. ősön
szűkebb értelemben ám. nagy ár, terjedelmes víz,
így őre együttlevő sokaságra, egészre vonatkozik.
Ha tehát e szóban is, mint a hellének és latinok, az
elválást, megfosztást, a házastársak oszlását veszazük
alapul, vagy azt lehetne gyanítani, hogy az öszvetett szó öszv-egy ám. az öszvesből, együttlevőből,
vagy együtt lenni kellőből egy vagy egyik ; vagy
pedig azt, hogy annak gyöke eredetileg a vastaghangú o>s volt, melyből t. i. ostKk, fostlik származnak, s ebből fejlett volna ki ontva, otwad, ostvadt,
(mintegy ostladt) s vékonyhangon : östvedt, Vwvegy,
Vtvegy. Lehet némi hangáttétellel annyi is, mint vesztes, vagy vesztett, vagy mély hangon : fontolt. Ide
látszik mutatni a Nádor-codexbeli példa: „Özvegygye leszek én jegyesemtől", azaz megfosztott leszek.
Némelyek a török ,üzbek' szóból magyarázzák, mely
szószerént ám. saját ura, maga ura. Figyelmet érdemel a török dksstí* is, mely árvát (ük- azaz szüle-nélkülit) jelent ; és valóban nem igen régente is a maAKU>. RiAT SZOTÍB. IT. BŐT.

ÖZVEGYÁLLAPOT—ÖZYEGYFÉRFI 1282
gyár özvegyeknek szokásuk vala aláírásaikhoz ,árva'
szót csatolni, pl. árva TSrSk Erzsébet. Az .ökszüz'
szintén változhatott némi hangáttétellel és hangrokonítással ,özvegy'-gyé. Mások szerént e szónak eredeti
jelentését a süviségben (leviratus) lehet keresni,
melynél fogva, pl. a hébereknél is szokásban vala,
hogy a férjnek holta után annak valamelyik testvére
vette el a hátrahagyott nőt. E süviségi viszonynak
némi nyomára mutat a még ma is országszerte divatos szokás, melynél fogva a nő saját férjének bátyját öregbik, v. nagyobbik wrf-nak, öcscsét pedig ifjabbik, v. kisebbik urá-nak czimezi, mit egy népdal
szavai is bizonyítanak: „Nem steretem át wamat,
csak a kisebbik uramat." E szerént a magyar özvegy
eredetileg és legszorosb értelemben oly nőt jelentett
volna, ki férje halála után annak valamelyik testvérével házasságra lépett, vagy lépendő vala, tehát
mintegy ösz-vegyWt, östve-vegytilt. Szélesb ért jelenthetett oly nőt isr ki ött-vegyülendö vala, vagyis ki
süvek hiányában, vagy talán vénsége miatt féijtelen
állapotban maradt ugyan, de ösz-vegyülési jogosultsága
a népszokás szerént megvala benne; később pedig a
nyelvdivat kiterjesztette ezen elnevezést a feleségétől megfosztott férjre is: özvegy férj, Otoegy ember.
ÖZVEGYÁLLAPOT, (özvegy-állapot) ősz. fa.
Állapot, melyben oly férfi van, ki feleségét, vagy
oly nő, ki férjét elvesztette, özvegység. Ötvegy állapotra jutni. Szomorú Szvegyáttapot. Rideg az élet 9zvegyáüapotban. Már másodszor van ötvegydllapotban.
V. ö. ÖZVEGY.
ÖZVEGYASSZONY, (özvegy-asszony) ősz. fh.
Nő, kinek férje meghalt és újólag még férjhez nem
ment Özvegyasszony panastai. Ötvegyasszonyt venni
feleségül. Másképen: Stvegynö.
ÖZVEGYEL, (özvegy-el) önh. m. özvegyel-t.
özvegyállapotban van, vagy él. £1 e szóval Telegdi
Horn. I. R. 210. 1. V. ö. ÖZVEGYÁLLAPOT.
ÖZVEGYÉLET, (özvegy-élet) ősz. &. Élet,
melyet a férj, vagy nő él, midőn hitvese holta után
nem házasodik, vagy még nem házasodott Sanyarú
Özvegyeiét.
ÖZVEGYEMBÉR, (özvegy-ember) ősz. fn. Férfi, ki feleségének holta után nőtelen életet él; másképen: özvegyférfi.
ÖZVEGYEN, (özvegy-en) ih. Özvegyállapotban,
megholt feleség után nőtelenül, vagy megholt férj
után férjtelenül maradva. Özvegyen maradni, élni,
meghalni. V. ö. ÖZVEGY.
ÖZVEGYESZTENDÖ, (özvegy-esztendő) 1. ÖZVEGYÉV.
ÖZVEGYÉV, (özvegy-év) ősz. fn. Év, melyet
valaki özvegyállapotban tölt, vagy töltött Különösen
gyászév, melyet valaki nejének, vagy férjének holta
után él.
ÖZVEQYFÉRFI, v, ÖZVEGYFÉRJ, (özvegyférfl, v. —férj) 1. ÖZVEGYEMBER,
81
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ÖZVEGYI- ÖZVEGYSÉG

ÖZVEGYSÉGI—Ö

ÖZVEGYI, (özvegy-i) mn. tt ötvegyi-t, tb. — de.
özvegyet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó Ötvegyi jog. Öfvegyi tortát. Ötvegyi állapot. Ötvegyi
SrOkötödés a magyar törvény tterént át ötvegyjogon
kívül illeti át olyan öavegynöt, kinek megholt f érje után
gyermekei is maradtak, és abban áll, hogy némely hátrahagyott javakban a gyermekekkel fejenként osttotik.

ÖZVEGYSEGI, (özvegy-Bég-i) fn. tt toeegytégi-l, tb. —ék. Özvegységet illető, azzal járó; özvegységre vonatkozó. Át özvegyiégi jogok a magyar törvények tterént kedvetöbbek a ndkre, mint a férjekre nétve. Otvegységi gondok.
ÖZVEGYTAHTÁS, (özvegy-tartás) ősz. fn.
Tartás, vagyis élelmezés, mely, mint az özvegyjognak egyik része, férje halála után az özvegynőt
illeti.
ÖZVEGYÜL, (1), (özvegy-fii) ib. Özvegy állapotban ; férj, illetőleg feleség nélkül maradva. Hat
évig özvegyül élt, atután meghátasodott.
ÖZVEGYÜL, ÖZVEGYÜL, (2), (özvegy-fii)
önb. m. ötvegytil-t. Özvegygyé leszen, özvegyi állapotra jut, midőn t. i. a férjnek felesége, vagy a nőnek férje meghal. Dögvitt, háború alkalmával sokan
Oevegytilnek. Meaötvegyül.
ÖZVEGYULÉS, ÖZVEGYÜLÉS, (özvegy-ülés) fn. tt ötvegyülés-t, tb. —ék. Özvegygyé levés,
özvegyi állapotra jutás.

ÖZVEGYILEG, (özvegy-i-leg) ib. Özvegyi jogon ; özvegyi módon, özvegyi állapotban. Meghalt
férje jótnágát ötvegyileg bírni. Özvegyileg élni.
ÖZVEGYÍT, ÖZVEGYIT, (özvegy-ít) áth. m.
ötvegyít-éít, pár. —s, htn. —ni, v. —eni. Özvegygyé
tesz, nejétől, illetőleg férjétől megfoszt valakit, mit
szoros tulajd. értelemben a halál és halálos események szoktak tenni. A háború sok nőt özvegyit
ÖZVEGYÍTÉS, ÖZVEGYITÉS, (özvegy-ít-és)
fn. tt Stvegytíés-t, tb. —ék. Özvegygyé tevés.
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ÖZVEGYJOG, (6zvegy-jog) ősz. fn. Tulajdonképen az özvegyül hátrahagyott nőnek jogai, nevezetesen a birtoklási viszonyokra nézve. Valamely jóAi ü-bti Tan 1525 csikk.
stágot ötvegyjoggal bírni. A magyar törvény tterént
át ötvegyi jog áll át ötvegynonek illendő lakásában,
tartásában, és (minthogy az özvegynőt úgy kell tekinteni mint a családhoz tartozó leányt), ha férjhet
0, kisded alakban S, huszonhetedik betű a maakarna menni, kihátasitásában, végre a hitbér kiadá- gyar ábéczerendben, s az önhangzók sorában tizensában, meghalt férjenek aton javaiból, melyekben, vagy egyedik. Hangmértanilag hosszú, s két röviddel ér
mint ötvegy (ha gyermekek is vannak), vagy mint föl, pl.
hitvet (ha gyermekek nincsenek) nem őr tikötödik.
B A reszketve jövő nyílnak gonosz éle ledöntStt"
ÖZVEGYRE, (özvegy-ke) fn. tt öteegyté-t. A
Vörösmarty.
Tájszótár szerént (Kállay gyűjt.) madár neve.
ÖZVEGYKENYÉR', (özvegy-kenyér) ősz. fn. Vastaghangon párhuzamos társa a hosszú ó; pL az
Képes kifejezéssel ám. özvegyélet, özvegyállapot, igenévképzőben : ver-8, varr-ó; mer-ö, mar-ó; ehet-6,
különösen a hátrahagyott feleségnek sanyarú élet- ihat-ó; anttég-ö, susog-ó; továbbá az cVttfc, ódit igemódja, melynél fogva kenyerét maga kénytelen ke- képzőkben: teng-Sdik, agg-ódik; vet-Sdik, hány-ódik
resni. Ötvegykenyérre jutni. Sokszor keserű át Stvtgy- stb. Tájejtéssel némely szókban főlcseréltetík fi-vel,
mint: (ó', bű; nyS, nyü; IS, itt; tő, kü. Tunya kiejkenyér.
ÖZVEGYLAE, (özvegy-lak) ősz. fn. Özvegy- téssel a szabályos Sí, oly helyett hangzik, pl. ölt, St;
jognál fogva az özvegyen hagyott és maradott nőt költ, köt; törköly, törkö; bögöly, bogS; kell, v. küü,
kS;dörgöl, dörgö; eletúfit, Scsúfit stb. A palócaos
illető lak.
ÖZVEGYLYUK, (özvegy-lyuk) ősz. fn. Tréfás tájbeszédben ikerhangzóként: e», ett, eS, 06, ott, W,
népnyelven, a hajókázható folyók partjain üresen ite. Ő-vel kezdődő gyökszók: ügy, Bn, őr, Ss, üst, &;
hagyott lyukak, melyekbe a hajókötelet tartó karó- gyakorabbi a mássalhangzóval kezdődő szókban,
mint: bor, esti, dSre, fS, IS, nő, stSr, tő, tor, bSg,
kat verik.
ÖZVEGYNŐ, (özvegy-nő) 1. ÖZVEGYASZ- esSd stb.
Ö, harmadik személynévmás; tt St, v. ötét, tb.
SZONY.
öt.
Az
,őtet* alakban kettőztetve van a tárgyeseti t
ÖZVEGYPÉNZ, (özvegy-pénz) ősz. fn. Özvegyjog szerént az özvegyen maradt nőnek tartás fejében rag: ő-t-et (mint az, ez névmásoknál a tájdivatos
at-t-at, et-t-et alakú tárgyesetekben, sőt at-t-at-ai,
járó pénz.
ÖZVEGYSÉG, (özvegy-ség) fn. tt ötoegység-ét, et-t-et-et alakokban háromszorozva is); azonban
barm. szr. —e. özvegyélet, özvegyállapot, midőn ,őtet'alakot az irodalom is szélűben használja.
Nyomaték végett használtatik, valamint a többi
nejének holta után a férj , s férjének holta után a
nő többé új házasságra nem lép, vagy azon időszak, személynévmás az illető ragok társaságában, a 3-ad
személyi birtokraggal ellátott szó előtt, pl. S háta, ő
melyet új házassági viszony nélkül töltenek el.
könyve, S hátai, S könyvei; még pedig ha a személy
„Szerelmed megemészt végre,
több is: ö hatok, ő könyvük, S hátaik, S könyveik (ezek
És te maradsz özvegységre."
helyett: ők háta, Sk könyve, ok hátai, Sk könyvei, ami küCsokonai. (A csikóbőrös kulacshoz).
lönben Erdélyben divatos is), így Ö Felsége. Ö Nagysága,

<5

1286

ő

Ő

Ö kegyeimé. Ö ttenttége. Végül: S maga, S neki, S
tíOe, Ö benne stb.

o, vagy zárt magyar a, úgy változhatott ö-vé, mint
S-s is ám. 6-t, v. av-at. Tudjak továbbá, hogy a magyarban a közeire mutató szócska: e, v. t, melytől a
szintén közeire matató e-t, i-ly (régiesen: ely) névmások, és i-de (régiesen: ede), i-hol v. e-hol stb. más
mutató szók is származtak. Az árja nyelvekben szintén egyik matató névmástörzs: t. (VergleichendeGrammatik v.Franz Bopp. II. B.S. 360. stb.), melyet közönségesen a latin «-», t-d-ben is ösmerfink, s mely némely
alakban e-re változik, pl. e-a, e-um, e-o (pl. ab eo) stb.
Schott Vilmos szerént is az éne mongol matató névmásban a törzs, vagy gyök e, mely a magyar népnyelvben, mint mindnyájan tudjuk, önállóan b divatozik. V. ö. A. (1). Így tehát az S névmást akár az
a, akár az « matató szócskától származtassuk, mi
ellen nem igen lehet kifogás, rokonságokra mind az
altaji, mind az árja nyelvekben találunk. Azonban
csodálatos találkozás, hogy némely néger nyelvekben is mind a személynévmások, mind a közeire és
távolra mutatók szintén az érintett magyar hangrend
szerént alakultak. Ide írjak Steinthal munkájából
(Die Mande-Neger-Sprachen) az ide tartozó helyeket
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Az S igen gyakran eléjön mind némely régieknél, mind tájdivatosan fi alakban is, pl. a régieknél
a Nádor-codexben : „Hogy fitet halálra adnak."
„Ütet neköd nem attok (adtak; volna." A Góry-codezben: „És méné (mennyi) nagy szörnyüségös kín
leszön az fi illetése." A régi magyar Passióban:
„Felele kedeg Judás, ki űtet elárulta." „Ü vacsorájok lévén kedeg Jézus felvön kenyeret és megáldá,
és megtöré, és ada ü tanejtványinak." n£s tahit ük
szenének neki harmincz ezüst pénzt." A Döbrenteicodeiben: „Köd és setét felleg ttkörnyőle ; igazság
és itílet fi székinek segedelme. Üneki tűz előtte megyén és környől ü ellenségit gerjeszti. Ü villámási
széles földnek fényiének" stb. Néha a régieknél lehet
(szelletet) vesz maga elébe, pl. Bátori László bibliájában : „Annak okáért háborgatják valahfitet ("tttet)
. . . Jézus kedeg felele hűnekik." Szalay Ágoston
400 m. levele közöl, pl. 1547-ből: „Hogy hők (hwk)
be nem adják kfilenben." „Hogy imár (immár) azt
hő be nem tudja szolgáltatnia." „De még az viczeespán sem adott az hő jószágából az mostani rovásba
csak egy pénzt és be." „Mert grófi" aram azt az hő
számára vette." (Lehet mindenfitt ,hü'-nekis olvasni).
A régi Halotti beszédben pedig v szellettel: „Tilőt&a Tőt igy (egy) fa gyimilcsétől." „Mend Tő fajánek
halálőt evek." (Toldy F. olvasása szerént). Néha a
régieknél utói is találjak a szelletet. „Az miről szóltam Pozsonban szömélyöm azörént oh (ewh) k(egyelmé)vel." „Erese meg uramtól, mi oh k(egyelmé)nek
akaratja ez ith való dolgokból" Levél 1557-ből.
(Szalay Ág. 400 m. 1.). Némely ragokban ön; amely
ön vagy önnön egyébiránt ,maga' szóval társulva
visszaható, vagy visszatérő névmás: önmaga, v. önnOnmaga; (v. ö. ÖN), de ez lehet 8 magái is.
Közelebbi rokonságai a sinai egyik 3-ik személyi névmás: t (Schott szerént) vagy l (hi? Endlicher szerént); a mandsu t; a kurd au, vagy o (Beregszászi), honnan ávi ám. övé; a zend one (Beregszászi) ; a török o, vagy öl, mely egyszersmind távolra matató névmás is, (a többi esetekben az l n-né
s az o néha a-vá változván : onun, v. onttn, v. antfn,
övé, ona, v. ana, neki, oni, v. ám, őt, on-dan, v. andan (ö)tőle, on-lar, v. an-lar, ők stb.), az északi tatároknál : ül, a krimmi tatároknál: o, vagy u; a
ssuómi nyelvben: h«n; a mongolban az egyes alanyesetben nincs személynévmás, de a többi esetekben
az éne matató névmás esetei használtatnak. A persában 6, ói és vei; az arabban htiwe (hímnemfi), az új
arabban: hua, v. hve; és híjé (nőnemű); a héberben:
At», v. húa (himnemü), és M, v. hit, (nőnemű) stb.
Eredetére nézve, figyelemmel egyedül a'magyar
nyelvre, alig kételkedhetünk, hogy az nem más, mint
a mutató a szócska, mely némely származékokban o,
pl. o-da, o-tt, o-ly szókban, s melytől át, régente
gyakran öt is származik. A török-tatár nyelvekben
ÍB, mint föntebb láttak, a puszta gyök : o, vagy o. Az

Személyes névmások:
Soso nyelv
Egyes l-ső szem. §n
(az g annyi mint a
magyar zárt e)
2-ik szem. i
3-ik szem. a

Mande

Többes 1. sz. muku
(tökéletesen a régi magyar mű*,
ma: minit).
2-ik szem. WO
3-ik szem. i .
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Mutató névmások, még pedig közel matatok a
Soso nyelvben i v. yi (olvasd ji ám. ét), a Hande
nyelvben: nyÍD, a Bambarában: ni; távolra matatok a Soso nyelvben: na (ám. az és ott), a Mindé
nyelvben: WO (ám. ős) stb. Kiválólag érdekesek magyar nyelvészre 1) a személyes névmások egyes
számai: §n, mely csaknem tökéletesen egyezik a
magyar én, régiesen: én szóval, mely rövid «-vel ma
is megvan az en-g-em, eny-é-m (= en-é-m) szók törzsében ; a 2-dik személyi i v. e, mely a magyarban
a közeire mutató t, v. e törzsnek felel meg i-ly, i-de,
i-tt, i-hol, v. e-hol, e-z stb. szókban, sőt az önálló népies e közelmutató szócskában is; a magyar te, vagy
ít-ben (pl. a ti-ed szóban), a toló vagy taszító t mellett szintén jellemző hang a közelséget mutató e, v. t;
a 3-ik személyi a pedig épen a távolra mutató magyar a. 2) A matató névmások közt is a ni egészen
a közeire mutató magyar m, (mely a sinai nyelvben
a 2-dik személyi egyik névmás); s a na, (mely a sinai
• l*

1987

-Ö-ÖK

nyelvben is távolra matató névmás) a magyar no
szóval egyezik, mely, mint tudjuk, tova mozdítást,
vagy mozgatást jelent. Ki tagadhatná csak ezekben
is az emberi szellem közös működését, bár az egymáshoz legtávolabb álló nyelvekben ? főleg pedig a
magyar nyelv hasonlíthatlan rendszerességét a távolra és közeire mutatásban, amott a vastag vagy
mély, emitt a vékony vagy magas önhangzók által;
példák amarra: a (a népnyelvben), továbbá: ae,
oson, ama*, ahol, oda, ott, oly, v. olyan, onnan, amoda, amott, amomum; emerre: e (a népnyelvben),
továbbá: e*, étén, emet, ehol, v. ihol, ide, itt, ily, v.
ilyen, innen, emide, emitt, emwmen.
—Ö, (1), vastaghangon —Ó, jelen és and,
end ragokkal egyesülve, jövő időbeli részesülőket
vagyis igeneveket képez, pl. kel-ö, jár-ó} kelend-ö,
járand-á. Részletes tárgyalását 1. Élőbeszéd, 121 —
123. 1. Egyébiránt itt különösen kiemeljük azon jelenséget, mely szerént a részesülői -S a régieknél
számtalanszor átváltozik -e, v. -é-vé, (mint ma is
a ,sztile' szóban ,szülő' helyett). „Idvezejténknek
mondása szerént" Szent István király legendája.
(Carthausi névtelen). „De valamibe kelletem mind
az tivé (= tevő) leszek." Drágfy János levele Károly litvánhoz 1512-ből (Magyar Nyelvemlékek. II.
K.). Holtainál is: jóltevé ám. jóltevő. A Nador-codezben: idvöttie ám. idvezítő, teremte ám. teremtő,
irástörlejte ám. irástörlejtő (azaz: csináló, szerző; a
Góry-codexben van ,verstörlejtő mester') stb.
-Ö, (2), L -Ó, (2).
ÖCSÖD, falu Békés megyében; helyr. Octödön, —re, —rSl.
ŐG, tájszó Kemenesalon; néhutt: üveg; általánosabban : üveg; 1. ezt A mondott vidéken több ilynemü öszvehuzások is divatoznak, pl. hová ha, kovács kdöt, savanyó tónyó.
ŐÖYELÉG, (őgy-el-ég) gyak. önh. m. ó'gyelégtem, —tél, —élt. Czéltalanal, munka nélkül, mintegy unalomból ide-oda jár-kel, csavarog. Naponnan
ae ut&ákon dgyeleg, » mit »em tett. A székelyeknél
ám. idétlenül nyájaskodik, forgolódik valaki körül.
Első értelemben valószínűen ám. ingyeleg = öngyeleg, (i ö-vel cseréltetvén fel, mint itmer, öimer), végre
b'gyeleg (mint dnctorog ™ detorog); rokon az öd-öng
igének is ód, vastag hangon pedig és 6 előtéttel
bód-orog igének bőd gyökével; az utóbbiban, úgy
látszik, mintha eredetileg édeleg vagy enyeleg volt
volna.
ÖGYELGÉS, (ögy-el-ég-és) fa. tt. ogydgé*-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Henye, czéltalan ideoda járás-kelés, csavargás, koválygás. 2) Idétlenül
édeskés nyájaskodás. V. ö. ŐGYELÉG.
ŐGYELGŐ, (őgy-el-eg-ő) mn. tt. SgyelgS-t.
1) Aki czéltalanul, henyeségből ide-oda csavarog. 2)
Idétlen nyájaskodó.
ŐK, az 6 személynévmás többese.
—ŐK, (1), névképző; 1. —ÓK, (1).
' .
-ŐK, (2), igerag;!.-ÓK, (2).
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ÖKELME, ŐKEME, v. székelyesen ÖKJEMB,
(,0-kegyelme* szókból öszvehúzva) ősz. fn. A köznép
ha valamely távollevőről megbecsülve akar szólni, pl
a gyermek az apjáról, vagy anyjáról, akkor a föntebbi szókat használja, ökdmt ninct itthon. Ökelue
meghagyta, hogy vigyduunk holmira. Gúnyos értelemben is szokták mondani, kiváltakét utóbbi alakban,
különösen a Tisza vidékén és a székelyeknél, „mikor (Kriza J. szerént) valaki értelmén, erején, vagy
tehetségén félül feszül, feszeng; mikor nagyot akar,
mire nem képes; mikor olyat kivan, mire nem tartják érdemesnek; mikor ágy viseli magát, hogy megrovást érdemel." Steretné Skeme, ha képeitelonek vdlautandk, pedig nem arra való. Ökeme rótt fát tett
a Hitre.
ŐK MAGUK, 1. Ö MAGA alatt
—ÖL, mély hangon: —ÓL, határozói képző,
mely helyből mozgást jelent, noha az —ül, —(U
képzőkkel sokszor öezvezavartatík, pl. alól ám. alulról, pl. alól-am, —ad, —a, és alul ám. alatt levő
helyen; így felül és felül; elül — elölről és eM.
Innen némely régi iratokban eléjön helyneveknél is,
pl. PéetSl: „Jöttének emberek mind Pécsől s mind
Koppánból." Levél 1560-ból. (Szalay Ágoston 400
m. 1.).
ÖLT; ÖLTÉS; ÖLTÖZIK; ÖLTÖZET stb.
L. ÖLT; ÖLTÉS; ÖLTÖZIK; ÖLTÖZET stb.
ö MAGA, (öszve is irathatik: őmaga) több személyre vonatkozva: ő, v. ŐK MAGUK, visszaható,
vagy visszatérő névmások; máskép: önmaga, v. önnönmaga; önmaguk, v. önnönmaguk; mely a többi
névragokat is fölvehet!: 6'-, vagy önmagát, ömagdnak, ömagától, omagaból; ömagdé, ömagdét, Smagdét,
Smagdéit; S-, v. önmagukat, omaguknak, Smagtiktól,
(magukból, ömaguké, Smagukéi, ömagukét, Smaguktít;
Smagukénak stb. stb.
ÖN, (1), a régieknél igen gyakran eléjön eve,
v. ikesen evek helyett. Olyan, mint tön, v. lön = leve,
tön, v. tön ám. teve; vön, v. vön ám. véve, hSn ám.
híve. Többesben: 8nek.
ÖN, (2), fh. tt őn-f, v. — ét, tb. — ék. A pontyok neméhez tartozó halfaj, mely nagyobb tavakban szeret lakni, s ívás idején a folyókba megy.
(Cyprinns idus). Színére nézve ónhoz hasonló, s talán eredetileg ón volt, miből vékony hangon lett ón.
ŐR, (1), fn. tt ör-t, tb. —ok, harm. ssr. —e.
Vonatkozik mind személyre mind tárgyra, illetőleg
helyre. 1) Mint személy jelenti azt, kinek feladata
bizonyos helyen, ponton, vidéken körülnézni, vigyázni, valamit szemmel tartani, hogy valahonnan kár,
veszély ne történjék. Így neveztettek hajdan az ország véghatárain elrendezett fegyveres hadak, pl. a
székelyek, a Mosonyvármegyében megtelepített oroszok. Innen ma is Vasvármegye egyik járása örttgnek neveztetik. Öszvetéve, mint az öszvetett szókban
utóbbi rész: vdrdr, koronaőr, toronySr, baromSr, kátőr. Ki a helységet éjjel járja, és vigyáz, éjjeli 9r.

ŐR—ŐRBÉR

ŐRBUTKA—ŐRGÉBICS

Őrüket állítani a királyi lak elé. Őrt váltani. Át örök
figyelmét kikerülni. Néha oly hivatalos személyt is
jelent, aki valamely tudományos intézetben, pl. a
muzeumokban a gyűjteményekre, vagy ezeknek egyik
vagy a másik ágára felügyel. Könyvtárt*. Régi$égtárör. Midőn az öszvetételben elül 4H, jelzői jelentése
van, s ám. vigyázó. Őrangyal, örember, őrhad, örsereg, őrvitétek, őréb, örmadár ám. haris, minthogy éjjel gyakran kiált £ szóban őrnagy az őrök főnökét
jelenti. V. ő. ŐRNAGY. Továbbá azon helyre vonatkozik, hol vigyázni szokás, vagy hol a vigyázok tartózkodnak : őrtorony, őrház, őrhegy, őrhely, őrhalom,
őr/o, árboczfa, a tengeri hajókon, melyen az őrkosár szokott lenni, innen a kisebb, folyóvízi hajók
orrán árboczféle magas rúd, melyhez a vontató
kötelet, alattságot kötik. 2) Mint tárgy ám. őrség,
Sri szolgálat, illetőleg azon hely, melyet valaki vigyázva elfoglal. Őrt áUani, őrt járni, őrre menni, ordító, öráüái. Innen több helységek is neveztetnek.
Ezen szó rövid hangzás is lehetett, mint az 9r«
származékból gyanítjuk, mely egyszersmind helynév
több vármegyékben, elemezve: Sr-ifs ám. ör-ös t i.
hely. Alapértelemre nézve azon szók osztályába sorozhatjuk, melyekben az őr őr úr űr körös mozgást,
kerekséget, forgást jelent, s rokonok hozzá a kerülő
(circitor), eterkelö, cnrkáló, azaz: körüljáró, körülgető, t. i. az őrnek is ez a fő rendeltetése. V. ö.
ŐR, és ŐRJUL. Csagataj nyelven aur v. ohr ám. vigyázat, s a törökben aur ám. -védelen.
ŐR, (2), faluk Somogy és Szabolcs megyében)
ALSÓ—, FELSŐ—, felük Vas m,; ÁL—, FEL—,
erdélyi felvak Belső-Szolnok m.; MEZŐ—, erdélyi
falu Kolos m,; helyr. ör-re, —ön, —rői.
ŐR, (3), a köznépnél őri, v. örül szóból némely ragozásoknál öszvehúzva, pl. Őrtem (=örltem)
őrni (=» őrlni).
ÖRADÓ, (őr-adó) ősz. fa. Adóféle fizetés, melyet bizonyos őröknek illető díjul adnak, pl. az éjjeli
őröknek, határőröknek (csőszöknek) járó adó.
ŐRÁLLÁS, (őr-állás) ősz. fa. Bizonyos helyen
őri kötelesség teljesítése.
ŐRÁLLÓ, (őr-álló) ősz. mn. és fa. Ki bizonyos
helyen, mint oda rendelt őr, vigyáz. Örállö katona.
Az SráUókat Aránként felváltani.
ŐRÁLLÓHELY, (őr-álló-hely) ősz. fn. L. ŐRHELY.
ŐRÁLLÓTORONY, (őr-álló-torony) ősz. fn. L.
ŐRTORONY.
ŐRANGYAL, (őr-angyal) ősz. fa. Angyal, ki
szellemi erejénél fogva valamely személyre, vagy
helyre, városra, országra, népre vigyáz, hogy mind
testi, mind különösen íelki bajoktól, veszélyektől
megóvassanak. Kisdedek őrangyalai. A magyar némtet őrangyala. Atv. ért. személy, ki valakit veszélyek ellen oltalmaz. V. ö. ANGYAL. Máskép : őr lény,
Őntellem, nemtő.
ÖRBÉR, (őr-bér) 1. ÖRADÓ.

ŐRBUTKA, vagy —BUTYKA, (őr-butka, v.
butyka) ősz. fa. Az őröknek eső ellen vedül szolgáló
kis bódé. (Scbilderhaus).
ÖRCSAPAT, (őr-csapat) ősz. fa. 1) Örökből
álló csapat. 2) Különösebben egy csapat katona (pl.
50 fegyveresből álló) az ellenségnek megfigyelése,
és véletlen támadásának elhárítása végett (Piquet).
ÖRDÍSZELGÉS, (őr-díszelgés) ősz. fa. Katonai
őrhelyeken az öszves őrök tisztelkedése; némileg,
máskép: öntetnie.
ŐREB, (őr-eb) ősz. fa. Házi eb, v. kutya, mely
a háznál őrként vigyáz és minden idegent megtámad.
Széles értelemben így nevezik a nyájak, gulyák, ménesek mellett őrködő kutyákat is.
ÖREMBER, (őr-ember) ősz. fa. Őr, midőn ez
személyt jelent.
ŐRETLEN, (őr-et-len) mn. tt. őreüen-t, tb.
—•ék. Kinek, vagy minek őre, felvigyázója nincsen.
Öretlen fogoly. Öretlen helység. Határozóként ám. őr
nélkül, öretlenül.
ŐRETLENÜL, (őr-etlen-ül) ih. Őr nélkül.
Öretlenül hagyni a helytéget.
ŐRFÁ, (őr-fa) ősz. fa. Szoros, ért árboczfa a
tengeri hajókon, melyre az őrkosarat, vagy hasonló
tartalékot helyezik, honnan a hajóőr biztosság végett
körül szokott nézni. Szélesb ért. a folyóvízi kisebb
és nagyobb hajók orrán levő árboczféle rúd, melyhez a vontató kötelet kötik, így nevezik különösebben az úgynevezett repülő hídon is azt a magas
állásfát, melyen a hajót tartó kötelet csúsztatják.
(Kresznerics).
ÖRFACSIGA, (ör-fa-csiga) ősz. fa. Az őrfán
alkalmazott csiga, mely a kampókötéllel együtt a
lovaskötél fólebb-alábbszállítását közvetíti. (Kenessey
Albert).
ÜRFAKUKA, (őr-fa-kuka) ősz. fa. Az őrfa
oldalában levő fahorog, mely arra való, hogy a leeresztett lovaskötelet, vagy kukázáskor a knkázókötelet beszedvén, csúsztassa ; másképen: őrfamaetka.
(Kenessey Albert).
ÖRFAL, (őr-fal) ősz. fa. Valamely térnek, területnek, helynek határát jelelő fel.
ÖRFAMACSKA, (őr-fa-macska) ősz. fa. L.
ÖRFAKUKA.
ÖRFÁS, (őr-fás) ősz. mn. Őrfával fölszerelt,
ellátott. Örfát tengeri, dunai hajók.
ÖRFÁTLAN, (őr-fátlan) ősz. mn. Minek őrfája
nincsen. Örfátlan dereglye, ctónak, komp. V. ö. ÖRFA.
ŐRFATOK, (őr-fa-tok) ősz. fn. Talapzat bemélyítve a fölébe illesztendő őrfa számára; másképen : futró. (Spur, v. Spuhr des Segelbaumes. Kenessey Albert).
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ŐRFŐ, (őr-fó) 1. ÖRCSAPAT, 2).
ŐRGÉBICS, (őr-gébics) ősz. fa. Kisebbféle ragadozó madár a gébicsek neméből, mely magát a
lombok között meghúzva leselkedik az apróbb madarakra. (Lanius ezcubitor). V. ö. GÉBICS.
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ÖRGÖDÖR, falu Vas megyében : helyr. ÖrgöŐRISPÁN, (őr-ispán) ősz. fn. Bégiebb századör-iln, —re, — röZ.
dokban valamely határvidéknek, vagy megyének főÖRGRÓF, (őr-gróf) ősz. fn. Hajdan bizonyos ispánja, máskép: orgróf.
ŐRINGÉL, (őr-ing-él) önh. m. öríngd-t. A tájhatárvidék örseregének főnöke. Utóbb e czimet a német birodalomban oly fejedelmek kezdték viselni, szótár szerént Balaton melléki szó, s ám. megtaazítá*
kik ilyes határvidéki tartományt birtak, vagy bírnak, után sebes hedergéssel (forgással) odább halad. Úgy
pl. Brandenburg, Morvaország őrgrófja. Németül ment, ugyan öringelt. (Horváth Zsigmond). Eredetileg
líarkgraf, melyből alakult a Holtainál, és kortársai- alkalmasint ,ör* szótól származva ám. őr módjára
nál eléforduló morkoláb, valamint a Bwggraf-ból lett megy, vagy jár, s alkatára olyan mint kermgü (koringéi), vagy kerengél.
porkoláb.
ÖRINGÉLES, (őr-ing-él-és) fn. tt Örímgelét-t,
ÖBGBÓFI, (őr-grófi) ősz. mn. Örgrófot illető,
tb. —ék. Megtaszítás után sebes hedergéssel odább
arra vonatkozó. Örgrófi név, méltóság.
ÖRGÚNYA, (őr-gúnya) ősz. fn. Az őrök által haladás.
ŐRIZ, (őr-iz) áth. m. Srit-íem, —tél, —itt,
hideg és más légviszonyságok ellen használtatni szovagy: Sn-öttem, —öttel, —ott; htn. onsn*, v. Srteni,
kott felső öltöny.
pár. Srite. Talán egyetlen ige is képzővel azok oszORGUNYHÓ, 1. ÖBKUNYHÓ.
ÖRHAD, (őr-had) ősz. fn. Hadsereg, hadcsapat, tályából, melyek át, ét, ét, öt, öt képzővel alakulmelyre bizonyos helynek, illetőleg erődnek, várnak nak ; rendes képzés szerént t i. oroz, melynek múltja: SrSftem, —tél, v. Sn-Sttem, — Sttél, —SU, v.
örizete van bízva. V. ö. ÖRSEREG.
ÖRHAJÓ, (őr-hajó) ősz. fn. Azon hajó, vagy örot-Stt. Mindkét alakban egyaránt basznál tátik,
naszád, mely valamely kikötőben, vagy part előtt azonban örift csak tájdivatosan és elUnörift öszvetett
áll, hogy minden eseményre figyeljen, különösen a szóban, őrit pedig általánosabban. Általán, valakire,
csempészeket őrszemmel tartsa. Másképen : kémlelő vagy valamire különösen vigyáz. 1) Elmenés, szőkéé,
hajó. A tengeri hajóhadaknál így nevezik azon ha- eltévelyedés ellen szemmel tart. Örítni a foglyokat,
jót, mely a többitől bizonyos távolságra mintegy rabokat. 2) Bizonyos állatokra vigyáz, azokat egyszersmind legelteti, a szabadban kísérgeti. Juhokat,
előőrsül jár.
ÖBHALOM, (őr-halom) ősz. fn. Általán, őrök lovakat, ökröket, ludakat, nyájat öriun. Nem örittem
számára kitűzött halom, melyről bizonyos vidékre veled dumákat. (Km.). Dávid juhokat örtütt.
„Onnan Buda nyáját őrzi vala békén."
ellátni lehel. A régi háborús századokban több ily
Arany. (Buda halála).
örhalmok valának, kivált a várak környékein.
3) Némi kár, veszély ellen oltalmaz. Hátat, határt,
ÖRHARANG, (őr-harang) ősz. fn. Ferenczi Jákertet Srítni. Kinctét őrzi. Krítttus koporsóját tem őrnos szerént a székelyeknél hegyes (éles) víg szavu
zik ingyen. (Km.). Átv. értelemben távol/tó ragu vicsengetyű, a melyről az őrző szolgák megkapják erszonynevet vonz. Itten öriiz a gonotttól. Örítd magad
dős helyen is a marhát.
a róttak tártatágától.
ŐRHÁZ, (őr-ház) ősz. fn. Épület, melyben az
„Őrizd magadat te a fűlbesugóktól."
őrségre kirendelt személyzet tartózkodik, s honnan
Arany. (Buda halála).
bizonyos őráliomásokra egymást váltogatva mennek 4) Vigyázva megtart valamit. Egészségét Srteni. Itten
az illetők; máskép: Monya. Továbbá: egyes őrnek paranctolatit megSritni. Szavaidat híven megunom.
laka, milyenek pl. a vasút melletti őrházak.
Amit tokon tteretnek, nehés megSritni. (Km.). Arabul:
ŐRHEGY, puszta Hont m.; helyr. Őrhegy-én, harata.
—re, —ről.
ŐRIZEL, (ör-iz-él) pl. Molnár Albertnél; ÖRIZÉŐRHELY, (őr-hely) ősz. fn. Kitűzött hely az LÉS, (őr-iz-él-és) 1. ŐRIZGET; ÖRIZGETÉS.
ŐBIZéS, (őr-iz-és) fű. tt. öritét-t, tb. —ék,
örök számára, hol vigyázniuk kell. Őrhelyen maradni.
harm.
szr. —e. Gondos vigyázás, figyelés, mely által
Át őrhelyet elhagyni keményen tUalmattatik.
valakit,
vagy valamit őrizünk.
ÖRHÖLGY, (őr-hölgy) ősz. fn. Némelyek által
ŐRIZET, (ör-iz-et) fn. tt. Sritet-ét, harm. szr.
használt szó a franczia ,gardedarae' magyarítására;
—e. 1) Tettleg gyakorlott őrizés; vigyázat Itten öriazonban ez inkább ,hb'lgyőr' volna.
zete alatt bittosak lehetünk. Öritet alatt küldeni el a
ŐRI, (1), (ör-i) mn. Őrt illető, ahhoz tartozó,
péntt. 2) Őri szolgálatot tevő hadi testület, sereg,
arra vonatkozó. Őrt szolgálat. Őri szabályok.
különösen a várakban, erődökben, várőrség. Át Srit«t
ŐRI, (2), puszta Somogy m.; —SZENT-MÁR- számát szaporítani. Váröritethet tartató hadotttdly.
TON, —SZENT-PÉTER—, faluk Vas m.; SZIGET
ŐRIZETI, (őr-iz-et-i) mn. tt Sriteti-t, tb. — ék.
—, falu Vas m.; helyr. Öri-be, —ben, —böl.
Örizetet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Önteti
ŐRIDŐ, (őr-idő) ősz. fn. Időszak, mely alatt rendelkezések. Örüeti hadosttály.
bizonyos személy mint őr vigyáz. Huszonnégy órai
ŐRIZETLEN, (őr-iz-et-len) mn. tt örieetíen-t,
SridS. Egy húzómban két órai SridSt tölteni valamely tb. —ék. Kinek, v. minek őrizete nincsen. Öritetien
áUomáton. Szokott SridS elmultával felváltani át Srt. ! foglyok, rabok. Különösen ám. őrsereg nélküli. Ön-
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zeííen vár. V. ö. ŐRIZET. Határozóként ám. őrizet
nélkül, őrizetlenül.
ŐRIZETLENÜL, (ör-iz-et-len-ül) ib. Őrizet nélkül, nem őrizve, szabadon magara hagyva. ÖriteÜenttl hagyni a* erődöt. Őrizetlenül bolyongóm/áj, csorda.
ŐRIZGET, (ör-iz-ég-et) gyak. áth. m. őrizgettem, —tél, —élt, pár. őrizgess. Gyakran, vagy folytonosan őriz; tartósan vigyázó szemekkel kísér. Lovakat öriigetni. V. 5. ŐRIZ.
ÖRIZGETÉS, (őr-iz-get-és) fa. tt őrisgetés-t, tb.
—ék. Gyakran, vagy folytonosan őrzés.
ŐRIZKÉDÉS, (őr-iVkéd-és) fa. tt. ürüktdés-t,
tb. —ék, hann. szr. —e. Óvakodás neme, midőn valaki vigyáz, nehogy valahonnan baj, veszély, kár,
érje. V. ö. ŐRIZKEDIK.
ŐRIZKEDIK, (őr-iz-kéd-ik) k. m. Srítkéd-tem,
—tél, —étt. Távolító ragu viszonynévvel ám. valamitől óvakodik, tartózkodik, hogy káros, veszélyes,
hátrányos ne legyen rá nézve. Őrizkedni a gonoszok
tartóságától, a ctalárd embertől, a csábítótól. Őrizkedni a meghűléstől. Háti tolvajtél nettét őrizkedni.

ÖRJÖNGÉS, (őr-j-öng-és) fa. tt. SrjSngés-í, tb.
—ék, barna. szr. —e. A bolondulásnak nagyobb és
tartósabb foka, mely bőszüléssel, dühöngéssel szokott párosulni. V. ö. ÖRJÜL.
ÖRJÖNGÖ, (ör-j-öng-ő) mn. tt. őrjöngő-t. Bőszülési, dühöngés! fokon bolondozó, vagy eszeveszett,
keringő bolond.
ÖRJÜL, v. ÖRJÜL, (ör-j-ül) önh. m. őrjW-t. A
bolondulásnak, esztelenségnek nagyobb foka lepi
meg. Megörj ülni több, mint megbolondulni, mert az
örjülés nemcsak észzavarodással jár, hanem egyszersmind az akaratot féktelen, dühös kitörésekre, tettekre ingerii. A bolond lehet szelíd, csendes; ellenben az őrjült kicsapongó, nyugtalan, dühöngő, bősz
indulatu szokott lenni. Mély búban, nagy fájdalomban, haragban megőrjttíni.
Ezen szó, őr gyökénél fogva, azok osztályába
sorozható, melyekben az őr, vastaghangon őr, mint
alaphang forgásra, keringésre vonatkozik, milyen az
őröl (molit) ige is. Tudniillik köz népies felfogás szerént a nagy bolond kering, valamint a szédülésben
szenvedő juh megkerdül. Egyébiránt mivel a forgást
jelentő r alaphangú szók egyszersmind hangutánzók,
ezt is ide sorozhatjuk. A rázkódtató r teszi a latin
rabief, f úr őr, a német rasend szók alapját is. Tájdivatosan: örül, melyet némelyek az irodalomban is
így használnak. De minthogy a tájdivatos ürül az
írásban, sőt nyomtatásban is az ék, vagy ü megtévesztésével igen könnyen változhatik örül, vagy őröl
szókká, nemcsak ajánlatosbnak tartjuk a tiszaias óVjtil alakot, honnan őrjülés, őrjült; hanem e mellett
szól az ,őrjőng* szó, mely általánosabb divatu, s kétségen kívül ugyanazon törzsii.
ŐRJÜLÉS, ŐRJÜLÉS, (őr-j-ül-és) fa. tt örjülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Az észnek és kedélynek túlzott megzavarodása, mely némi dühösséggel,
és bőszüléssel szokott párosulni. V. ö. ÖRJÜL.
ŐRJÜLT, ŐRJÜLT, (őr-j-ül-t) mn. tt orjÜU-et.
Nagy mértékben bolond, kinek esze és kedélye a józanság korlátain túl esapong; kit gyakran a dühöngés száll meg. Őrjült szerelmei. Kinok között megörjült szenvedő. V. ö. ÖRJÜL.
ÖRJÜLTEN, ÖRJÜLTEN, (ör-jül-ten) ih.
Őrjült állapotban; eszében és kedélyében fölötte
megzavarodva. Örjülten kiáltozni, ide-oda futkosni.
V. ö. ÖRJÜL.
ÖRJÜLTSÉG, ÖRJÜLTSÉG, (ör-jÜl-t-ség) fa.
tt. ŐTJtíUség-ét, hann. szr. —e. Tulajdonság, vagy
állapot, midőn valaki őrjült. ÖrjWség előjelei látszanak rajta.1 Őrjiiltségében neki rohan mindennek. V. ö.
ŐRJÜLT.
ŐRKANONOK, (őr-kanonok) ősz. fa. A káptalannak egyik törzstagja, ki különösen az illető síékes, vagy társas egyház, és káptalan kincseire felügyel. (Custos).
ŐRKANONOKSÁG, (őr-kanonokság) ősz. fa.
Őrkanonoki hivatal.
ŐRKAS, (őr-kas) ősz. fa. L. ÁRBOCZKAS.

„No tehát őrizkedj' afféle beszédtől."
Arany. (Buda halála).
ŐRIZŐ, (őr-iz-ő) mn. és fa. tt. őriző-t. Ki valakit, vagy valamit őriz. Libákat, pulykákat őrüő Zeányka.^Éjjd a várost fegyverét drizök járják.
ŐRIZŐI, (őr-iz-ő-i) mn. tt. őrizői-t, tb. — ék.
Önzőt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örítöi
rendeltetések.
ŐRJ, elvont törzs őrj'öng, s örjül szókban, és
származékaikban. V. ő. ŐRJŐNG, ÖRJÜL.
ÖRJÁRÁS, (őr-járás) ősz. fn. A szoros ért.
vett őröknek bizonyos téren föl alá járása, czirkálása, pl. midőn a katonaőrök éjjel a várost bejárják.
ŐRJÁRAT, (őr-járat) ősz. fa. 1) L. ÖRJÁRÁS.
2) Magok a járó őrök, akik t. i. bizonyos téren, vidéken a végett járnak kehiek kivált éjjenként, hogy
valamire, s általában a köz biztonságra felügyeljenek ; máskép: őrszem. (Patrouille). V. ö. ŐRJÁRÓ.
ÖRJÁRATI, (őr-járati) ősz. mn. Őrjáratot illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örjárati kötelesség.
Örjárati szabályok.
ŐRJÁRATVEZETŐ, (őr-járat-vezető) ősz. fa.
Aki a járó őrök közt első.
ŐRJÁRÓ, (őr-járó) ősz. mn. és fa. Egyes személy, ki bizonyos téren, vidéken a végett jár kel,
hogy valami fölött őrködjék, különösen: hogy a közbiztonságra felfigyeljen. Otjáró katonák a városokban. Ae örjárók befogják a* éji csavargókat.
ŐRJŐNG, (őr-j-öng) gyak. önh. Folytonosan,
vagy gyakran örjiilő állapotban szenved; megbolondultában dühöng. Gyöke azon őr, melyből örül,
őrültség, előtéttel dőríü, dóré, származnak. Ehhez a;
kihaogzáskép járult, mint a térj, gerj, marj, orj stb.
szókhoz. Az n közbevetett hang, mint a kereng, bolyong, esapong, zajong stb. igékben. V. ö. ŐRJUL.
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ŐRKATONA, (őr-katona) ősz. fa. ŐrszolgálaŐRLET, (őr-öl-et, v. őr-l-et) mivelt. m. őrlettot teljeaító, őrálló katona.
tem, —tél, -—éW, pár. őrlett. Mohiárnak, vagy maÖRKÉNY, falu Pest megyében; helyr. Örkény- lomféle eszközzel dolgozó személynek meghagyja,
megparancsolja, hogy őröljön valamit. Bfadt, rottot,
be, —ben, —bői.
árpát őrletei. Mákot, kávét, töt őrletni. Télre valót
ÖRKERŰLÉS, T. —KERÜLÉS, (őr-kerülés)
ősz. fa. A biztonságra rendelt, nevezetesen katona- beőrletni Szitára, paratttra őrletni. V. ö. ŐRÖL.
ŐRLET, (őr-öl-et) fa. tt'örfeí-eí, harm. szr.
örök körüljárása bizonyos téren.
—e.
Őrlésből eredett Egy őrlet ám. egyszeri őrlésÖRKERÜLÖK, v. —KERÜLŐK, (ör-kerülők)
ŐSE. tb. fn. Valamely őrhelyet örképen körüljáró ből eredett
ŐRLETŐ, (őr-öl-et-ö, v. őr-1-et-ő) fa. tt. őrlecsapat, őrjárók. Éjjeli őrkertüők.
ÖRKINCS, (őr-kincs) ősz. fa. Bűbájos, babo- tő-t. Személy, ki gabonát visz, vagy küld a malomba
nás szer. Némelyek által használt szó az idegen ,ta- a végett, hogy megörö^ék.
ŐRLŐ, (őr-öl-ő) mn. és fa. Aki, vagy ami őröl.
lisman' kifejezésére.
Őrlő
legény. Őrlő kerék. Sokat őrlőnek tok korpája
ÖRKÍSÉRET, v. KÍSÉRET, (őr-kíséret) ősz.
vagyon,
(km.), azaz másképen: sok beszéd nehezen
fn. Utazók, vagy némely szállítmány mellé adatott
kíséret, hogy áss illető személyek vagy holmik biztos- készül meg hazudság nélkül (Erdélyi János).
ŐRLŐDIK, (őr-öl-ö-d-ik) belsz. m. őrlőd-tem,
ságban legyenek. A vadon erdőségben őrkitéret mellett
vtami. Péntttállüó ttekerekhet adott őrkúéret. Más- —tél, —Sít. Dörzsölés, dörzsölődés által apró részekre bomlik, mintha malomban őrölnék, porlik,
kép , a német Bedecknng után: fodontt.
maliik. Átv. ért. kiőrlődik ám. nyUvánosságra jő. Gr.
ŐRKÖDÉS, (ör-köd-és) fn. tt. őrködét-t,ti>. —ék,
Eszterházy
Miklósnál ám. szorong, szorongásban,
harm. szr.—e. Folytonos cselekvés, vagy állapot, midőn
valaki, v. valami körül őrködünk. V. ö. ŐRKÖDIK. szorgos gondban van: „Csaknem meghalok az sok
búba, dologban, mivel csak egyetlen egy emberem
ŐRKÖDIK, (őr-köd-ik) gyak. k. m. örköd-tem, nincs, az ki ebben segétene; . . . Aszalai jámbor
—tél, —ott. Őr gyanánt folytonosan vigyáz, fel- szolgával magam őrlődöm ezekben." (Nemzeti könyvfigyel ; őri szolgálatot gyakorol. Itten szeme Őrködik
tár. 196. L).
fSlitUUnk. Át őrangyalok örködnek a kisdedek köríU. A
ŐRLŐFOG, (őrlő-fog) ősz. fa. Így nevezik a
várkatonák arra valók, hogy őrködjenek.
zápfogakat, melyek az eledelt mintegy megőrlik, kfiŐRKUNYHÓ, (őr-kunyhó) ősz. fn. Kunyhó, lönböztetésül a metttőfogak-tíl. (Dens moláris).
mely az őr tartózkodási helyéfii szolgál.
ŐRLŐS, (ör-öl-ö-ös) fa. tt. Srlős-t, tb. —ö*. L.
ÖRL, 1. ŐRÖL.
ŐRLETŐ.
ÖR-LADÁNY, falu Szabolcs m.; helyr. —LaÖRLÖTT, (őr-öl-ott, v. őr-l-ött) mn. tt őrWt-et.
dány-ba, —bán, —bél.
Amit malomban, vagy malomféle eszközzel apróra
ÖRLÁMPA, (őr-lámpa) ősz. fa. A hajón éjjel zúztak, törtek. Őrlett gabona, só, kávé.
folyton égő mécs, mely szükség esetére mindig kéŐRLÖTTEN, (őr-öl-ött-en)ih. Örlött állapotban.
szen tartatík.
ŐRMADÁR, (őr-madár) ősz. fa. Szokottabban :
ŐRLEMÉNY, (ör-öl-e-mény) fa. tt. Srlemény-t, haris. Valamint ezen nevét erős, harsány kiáltásától
tb. —ék. örlött valami, minden, ami őrölve van, ami vette, hasonlóan őrmadárnak is nevezik, mert éjőr gyaőrlés által létesült. Szabó D. szerént annyi is, mint nánt kiváltképen éjjel szeret kiáltozni.
őrleni való.
ÖRMENT, (őr-ment) 1. ÖRMENTES.
ŐRMENTES, (őr-mentes) ősz. mn. Ki őrt járni,
ŐRLEMEZ, (őr-lemez) ősz. fa. A zárokon a
kulcs szakálához alkalmazott vas lemez, mely ügy őrjárásokra menni nem köteles. Katona tűntek örmenvan alakítva, hogy az illető zárt más kulcscsal föl tet stokái.
ne lehessen nyitni.
ŐRMENTESEN, (őr-mentesen) ősz. ih. ŐnnenŐRLÉNY, (őr-lény) ősz. fa. L. ŐRANGYAL. tes állapotban.
ŐRMENTE8SÉG, (őr-mentesség) ősz. fa. SzaŐRLÉS, (őr-öl-és, v. őr-l-és) fa. tt. örles-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Széles ért cselekvés, mely ál- badalmi állapot, midőn valaki őrt állani, 6'rjárásra
tal valamely szilárd, de porhatag testet apró részecs- menni nem köteles.
kékre törnek, zúznak. Gabonaőriét, tóőrlés. Könnyű
ÖRMÉNY; ÖRMÉNYORSZÁG; ÖRMÉNYÜL;
át őriét, csak vit Ügyen hotsá. (Km.). V. ö. ŐRÖL. 1. ÖRMÉNY; ÖRMÉNYORSZÁG; ÖRMÉNYÜL.
ŐRMESTER, (őr-mester) ősz. fa. A hadi testüŐRLÉSI, (őr-öl-és-i) mn. tt. örlési-t, tb. —e*,
őrlést illető, őrlésre vonatkozó. Őrlési rend. Őrlési letek tiszti osztályozatában az altisztek között első
díj, járadék.
rangú személy, ki a káplár előtt van. A mai osztrák
ŐRLÉSJEGY, (őrlés-jegy) ősz. fa. Czédula, hadseregeknél az őrmester három csillagot visel kamelyet némely malmokban a molnár az illető 6'rletö- bátja hajtókáján. Gyalog őrmester, lovat, huttár őrnek ad, az általvett gabona mennyisége felől, a ne- mester. Régiesen, és egészen idegen szólásmóddal
strátsamester. Nevét onnan vette, mert eredeti kStetaláni csalás, vagy elcserélés kikerülésére.
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lessége volt az örségre fölügyeim; most pedig inkább a századot illető számadásokkal foglalkodik,
mint a százados kapitány segéde. Alkalmazott ért.
viselik e czimet a vármegyék éa a városi hatóságok
egyenruhás úgynevezett katonái és hajdúi között az
első. rangnak.
ŐRMESTERI, (őr-mesteri) ősz. mn. Őrmestert
illető, arra vonatkozó. Őrmesteri rang, állomás.
ŐRMEZŐ, faluk Zabolcs és Zemplén m.; erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ormető-re, —n, —rSl.
ŐRNAGY, (ör-nagy) ősz. fn. A főtiszti karhoz
tartozó törzstiszt, ki rangra az alezredes után következik, s rendesen egy zászlóaljat vezényel. Gyalog
őrnagy, lovat őrnagy. Első őrnagy, másod őrnagy.
Régiesen : főstrátsamester.
ŐRNAGYI, (űr-nagyi) ősz. mn. Őrnagyot illető,
arra vonatkozó. Őrnagyi rang, kötelesség, fizetés.
ŐRNAGYSÁG, (őr-nagys4g) ősz. fn. Őrnagyi
rang, tisztség. Közlegényből őrnagyságra jutni.
ŐRÖL, (őr-öl, v. őr-1) átb. m. őröl-t, v, őrl-Stt,
htn. —ni, v. örl-eni. Szoros ért. malomban, t. i. malomkövek, vagy hengerek között, továbbá: malomféle eszközzel valamely szilárd keménységű, de porhatag testet apró részecskékre dörzsöl, lisztté, porrá
alakit. Néha az illető testnek csak héját kopasztja
le, pl. a köleskása, árpakása örölésénél. fíúzát, rozsot, árpát, zabot őrölni. A búzát darára őrölni. Szitára (pitiikre), parasztra orleni. Aki előbb jSn, előbb
őröl. (Km.).
„0 te édes molnárom,
Őröld meg a búzámat."
(Népd.).
Ki mint őrOl úgy süt. -(Kin.). Úgy szólsz, mint a jól
örlött. (Km.). Kávét, sót, mákot őrölni. Szélesb ért.
dörzsölés, rágás által öszvezüz valamit. A rögöt ujjak között öszvéőrleni. A kutya fogai a csontot is megőrlik. Átv. ért. sokat beszél, jár a szája, nyelve, mint
a malomkő; honnan : mát malomban orleni, ám. másról beszélni. V. ö. MALOM.
Minthogy az őrlés rendesen a dörzsölő testek
forgása , forgatása által történik; legvalószínűbb,
hogy gyöke őr azon őr alaphangú szók osztályába
tartozik, melyekben alapértelem a forgás, keringés.
V. ö. Ö»R, gyök. Egyébiránt, hogy hangutánzó is,
gyaníttatja a rörödik ige, mely 'ám. őrlődik, horzsolódik. Cs-agataj nyelven : orüt-mek.
ÖRÖLES, (őr-öl-és) fn. L. ŐRLÉS.
ŐRÖLTÉT, (ör-Öl-tet) mivolt. L. ŐRLET, (2).
ÖRŐLTETÖ, (őr-öl-tet-ő) mn. és fa. L. ŐRLETŐ.
ÖRÖNDE, (őr-ön-de, v. őr-ön-d-ej fn. tt. öröndé-t. L. VÁRÖRSÉG. Nem igen van szokásban, de
nem is szabályos alkatú.
ŐRÖS, (1), (őr-ös) mn. tt. őrSs-t, v. — ét. tb.
—ék. Őrrel ellátott. Őrös hely. „Kassán a németek
által őrös rabságban tartatott." (Babocsai. Fata
Tarczal).
SSÓTÍB IV.

KOT.
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ŐRÖS, (2), falu Zemplén m.; SAJÓ—, fala
Borsod m.; helyr. Oröe-ön, —re, —rol.
OROZ, (őr-öz) áth. m. öröz-lem, —tél, —ott,
vagy : örz-'óttem, —Sttél, —9U ; htn. —ni, v. őrzeni.
Tájdivatosan ám. őriz. L. ŐRIZ. Öszvetételből eredett származékokban általában is megtartja ez alakot, pl. ellenőr, ettenőrSs.
ŐRPÉNZ, (őr-pénz) ősz. fn. Pénzben adott díj,
bér, melyet bizonyos őröknek fizetnek, pl. kik éjjel
a kalmárok boltjait őrzik.
ÖRPOMPA, (őr-pompa) ősz. fn. Lásd ÖRDÍSZELGÉS.
ÖRREND, (őr-rend) ősz. fn. Rend, melyet bizonyos örsereg, őrcsapat tagjai az illető állomások
betöltésében, s egymásnak felváltásában követnek.
ŐRROVANCS, (őr-rovancs) ősz. fn. A hivatalos irodákban külön vezetett jegyzék, melybe a bizonyos időhatár alatt elintézendő tárgyak, vagy
ügyek, hogy feledésbe ne menjenek, beíratnak, hogy
midőn a beírás szerénti időhatár eltelt, és a tárgy még
el nem intéztetett, arra^az illető hivatalnokot figyelmeztetni lehessen. (Scontro).
ŐRROVAT, (őr-rovat) ősz. fh. Valamely hivatalos könyvben, pl. az igtató könyvben, egy különös
rovat, melynek épen az a rendeltetése, mint a külön
vezettetni szokott őrrovancsnak.
ÖRS v fn. és helynév; 1. ÖRS.
ŐRSÉG, (ör-ség) fn. tt. őrség-ét, harm. szr. — t.
1) Őri állapot, kötelesség, működés. A* őrség felelőt'
seggel jár. Kjjeli őrség terhei. 2) Őrökből álló, őrizetre rendelt csapat, sereg. Nemzetőrség. Különösen
bizonyos várnak, erődnek oltalmára szolgáló hadnép.
Háború idején a várbeli Őrséget szaporítani. 3) Vasmegye tótsági járásának délkeleti részén fekvő
vidék, melyet sok tekintetben sajátságos beszédü
magyarok laknak, kik hajdan az őrispánsághoz tartoztak.
ŐRSEGED, (őr-segéd) ősz. fn. Valamely hivatalos, pl. múzeumi őrnek segéde, alőr.
ŐRSEGÉDI, (őr-segédi) ősz. mn. Őrsegedre
vonatkozó, azt illető. Örsegédi állomás.
ŐRSÉGI, (őr-sóg-i) mn. tt örségi-t, tb. —ék.
Örséghez tartozó, azt illető, arra vonatkozó, abból
való. Őriégi szállások, házak. Örségi intézkedések. Örségi tisztek. Örségi élelmezés. Nemzetörségi szolgálat,
kötelesség. Különösen: Őrség nevű vidékről való, az
ottani lakosokra vonatkozó. Őrségi magyarok. Örségi
tájszólás. V. ö. ŐRSÉG.
ÖRSEREG, (őr-sereg) ősz. fn. Hadi sereg, melynek különös rendeltetése valakit vagy valamit őrizni.
Orsereg a fejedelmi udvarban. Kísérő örsereg. Várbeli
őrsereg. Nemzeti őrsereg.
ŐRSEREGI, (őr-seregi) ősz. mn. Őrseregot
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örseregi itabálytat. Örseregi tisztek.
ŐRSOR, (őr-sor) ősz. fh. L. ÖRREND.
ÖRSZELLEM, (őr-szellem) ősz. fn. Emberi felfogás szerént felsőbb szellemi lény, mely titkos ere-
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jenéi fogra az emberek sorsa fölött őrködik, midőn
némi beUngalat által a vészelj ellen óvatosokká
teszi őket, a veszélyt elhárítja tolok, stb. Ilyenek a
bibliai értelmű őrangyalok. Átv. ért, emberi lény is,
mely bennünket oltalmaz, vagy valamely nagy veszélyben megvéd, vagy megvédett.

ŐRTELENÜL—ŐRZÉS
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ŐRTELENÜL, (őr-te-len-ül) ih. őr, vagy örök
nélkül, nem őrizve. Őrtelenül hagyott várót. OrtelenUl
' tétáM foglyok.
|
ŐRTORONY, (őr-torony) ősz. fa. Torony, mely' ben őr, vagy őrök laknak, hogy bizonyos veszély
[ idején figyelmeztessék az illető helynek , vidéknek
• lakosait stb. TSiharang át őrtoronyban.
ŐRTŰZ, (őr-tftz) ősz. fix Tűz, melyet a szabadban tanyázó őrök szoktak gerjeszteni, kivált hidegebb éjszakákon. Átv. ért lángként lobogó erősebb
szenvedély.

ŐRSZEM, (ör-szém) ősz. fa. Köz bátorság végett czirkáló őrök, pL katonaörök, kik nappal, vagy
leginkább éjjel bizonyos területet körüljárnak. Máskép : őrjárat. (Patrolle, vagy Patrouille). Ha egyes
személyről van szó, ez örjáró. Vadászoknál úgy hívják a zergenyájban azt, mely elül mintegy kémszem„Szemének harczi őrtüzén
lére jár. Átv. ért örttemmel kitérni valamit, ám. folyMint gyúlnak cserek."
tonos figyelemmel lenni valamire.
Vörösmarty.
ÖRSZEMKÉDÉS, (őr-szemkédés) ősz. fn. L.
ŐRTÜZI, ŐRTÜZI, (ői-ttizi) ősz. mn. Őrtűzre
ŐRJÁRÁS.
vonatkozó, abból eredő, azt illető. Örffiri vüágtíát.
ÖRSZÉMKÉDIK, (őr-szémkédik) ősz. k. Mint
Örtlísí jeladás.
a köz bátorságra különösen felügyelő őr, bizonyos
ŐRUTASÍTÁS, (őr-utasitás) ősz. fii. Az örök
területen czirkál, és szemfdleskedik. V. ö. ŐRSZEM.
szolgálatára vonatkozó, kötelességeiket részletesen
ŐRSZÉMLE, (ör-szémle) ősz. fn. Katonai meghatározó felsőbb utasítás, rendelet
szemle, midőn az őrködésre kirendelt csapatok öszŐRÜL ; ŐRÜLT: ŐRÜLTSÉG stb. L. ŐRJÜL;
vesereglenek, s bizonyos hadi tisztelgések, fordula- ŐRJÜLT; ŐRJÜLTSÉG stb.
tok, és illető útmutatások után őrállomásaikra szétŐRVÁLTÁS, (őr-váltás) ősz. fn. Őrrendhez taroszlanak.
tozó cselekvés, midőn az őrállomáson levő személyi
ŐRSZENT, (őr-szent) ősz. fn. A római catho- bizonyos idő múlva egy másik követi, s azt ideiglen
lica egyházban szentek közé avatott túlvilág! lény, nyugonni hagyja. Őrváltáskor a kiszolgált őr az utána
amennyiben erre azon egyház tanjai szerént bizonyos jövőnek el szokta mondani, mire kell különösen viszemély vagy hely fölötti őrködés van ruházva.
gyáznia.
ŐR-SZENT-MÁRTON, falu Vas m.; helyr.
ÖRVEND, falu Bihar m.; helyr. Örvénd-én,
—Stent:Márton-ba, —bán, —ból.
— ,— .
ŐR-SZENT-PÉTER, mváros Vas m.; helyr.
ÖRVÉNY; ÖRVÉNYES; ŐRVÉNYFÜ; ŐR—Szentpéter-én, —re, —rSl.
VÉNYLIK stb. L. ÖRVÉNY; ÖRVÉNYES; ÖEŐRSZER, (őr-szer) ősz. fn. Általán akármiféle VÉNYFÜ stb.
ŐRVEZETŐ, (őr-vezető) ősz. fa. Személj, ki
szer, mely bizonyos baj, veszély ellen annak elhárítása végett használtatik; ilyenek a betegség elleni ac őri személyzetre felügyel, és szolgálat alkalmával
óvszerek. Különösebben a nyakon, vagy testen hor- annak elüljárója.
doztatni szokott állítólagos bfivszer, a megigézés,
ŐRVIDÉK, (őr-vidék) ősz. fit. L. HATÁRVIDÉK.
vagy betegségek ellen (Amulet).
ŐRVISTYE, KIS—, NAGY—, falok Njitra
ŐRSZŐ, (ör-szó) ősz. fn. 1) A nyomtatott, vagy
irt lapnak alsó végére különösen feljegyzett szó, mely m. ; helyr. Óroittyé-n, — re, — rSl.
ŐRVITÉZ, (őr-vitéz) ősz. fa. Egyes vitéz, kaa következő lapon, vagy íven kezdődik. (Custos). 2)
Háborús időben az együvé tartozók közt megállapí- tona az őrhadból vagy őrseregből.
tott, s az ellenség előtt ismeretlen szó, vagy mondat,
ÖRVONAL, (őr-vonal) ősz. fa. Bizonyos terübogy amazok, kivált éjjeli találkozáskor egymást letnek határán kitűzött, s őröktől lepett irányvonal,
megismerjék. (Losung. Losungswort).
melyen túl lépnie a jövő-menőnek nem szabad. ŐrŐRSZOBA, (őr-szoba) ősz. fn. Az őröknek sza- vonal az ostrom alatt levő vár körlU. A dögvét* lepte
bad órákban tartózkodásul, nyugvásul, éa étkezésül helységnél drvonalat hútm.
ŐRZEMÉNY, (őr-iz-e-mény) fii. tt Srumény-t,
szolgáló szoba.
tb. —ék. Ami őriztetik; különösebben: letét
ŐRTÁLLÓ, (őrt-álló) 1. ŐRÁLLÓ.
ŐRZEMÉNYI, (ör-iz-e-mény-i) mn. tt öneméŐRTANYA, (őr-tanya) ősz. fa. Fő őrhely, hol
bizonyos kerületnek örállomásait ellátó csapat együtt nyi-t, tb. — ék. Őrzeményt illető, ahhoz tartozó, arra
tanyázik, s honnan az őrök kiszabott órákban egy- vonatkozó.
mást felváltani kiindulnak.
ŐRZÉS, (őr-öz-és, v. őr-iz-és) fn,. tt örtét-t, tb.
ŐRTELEN, (ör-telen) mn. tt. örteleirt, tb. —ék. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melytt oly személy
Kinek, vagy minek őre nincsen, kit, vagy mit nem gyakorol, ki őrül van rendelve,, tjgy őr gyanánt viőriznek. Ortelen várót, helység. Örtelen foglyok, rabok. seli magát A hát Unitét hil ételedre, a vár Snétét
Határozóként ám. őr nélkül, őrtelenül.
bátor vitézekre Mroi. V. 5. ŐRIZ.
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ízzel fölebb megyünk : ötnagyanya; másképen: Ük;
ŐRZET, 1. ŐRIZET.
ŐRZŐ, (őr-öz-ő, T. őr-iz-ő) inn. és fn. tt. 8rtö-t. még tovább : mátodősanya. V. ö. ŐSNAGYANYA.
őr gyanánt vigyázó, felügyelő. Juhokat SrtS bojtár.
ŐSANYAG, (ős-anyag) ősz. fn. Ősvilági anyag.
Libákat SnS leányka. Ortö eb, komondor. HátörzÖ. Valamely testnek, dolognak első alkatrésze.
TettBnö. Ellenőrző.
ŐSANYÁI, (ős-anyai) ősz. mn. ős anyát illető,
arra
vonatkozó.
„Őrző apródja a bölcseségnek a mérsékleti hallgatás."
ŐSAPA, (ős-apa) 1. ŐSATYA.
Faludi.
ŐSATYA, (ős-atya) ősz. fn. Széles ért. a csaŐRZŐANGYAL, (őrző-angyal) ősz. fn. Lásd ládnak, vagy nemzetségnek minden törzsatyja, kitől
a család* illetőleg nemzetség eredetét számítja. SzoŐRANGYAL.
rosb ért. a nagyatyától fölfelé minden atya, kiknek
„Hány harczokon forgott bán, és hány veszélyen ?
származékfonalán bizonyos család, vagy nemzetség
De őrzőangyala megtartá ezekben."
leszármazott Legszorosabb értelemben a nagyatyáZrínyi.
nak atyja (proavus); ennek ismét az atyja : öonagyŐRZŐI, (ör-6z-ő-i, v. őr-iz-ő-i) 1. ŐRIZÖL
atya, v. ötnagyapa v. másképen: déd. V. ö. ŐSŐS, mn. tt. Sft, tb. —ők, (nem: Stek, mert NAGYAPA.
ŐSATYÁI, (ős-atyai) ősz. mn. ősatyát illető,
nincs ötét tárgyeset, hanem csak ott, ennek pedig a
többesben általános szabály szerént csak ,ősök' alak arra vonatkozó. Ősatyái javak.
ÖSBÁTYA, (ős-bátya) ősz. fn. Ős szülőimnek
felel meg); személyragozva is: Öt-Vm, —Sd, —e,
—Unk, —StOk, v. —tök, —tik. 1) Hajdani korból fia, aki egyszersmind nagyapámnak, vagy nagyvaló, hajdan élt, létezett Öt monda, öt világ. 2) Ré- anyámnak -fivére.
ÖSBIRTOK, (ős-birtok) ősz. fn. Birtok, mely
gi korra vonatkozó. Ős történetek. 8) Örökség gyanánt az eldődöktől maradt, hagyott Ős birtok, otjó- igen régi, melyet ősei után öröklött valaki, ősi birtok.
ŐSBÜN, (ős-bűn) ősz. fn. Bűn vagyis bűnre
s*ág, Sí kimet, melyeket őszre is írhatunk. 4) Mint
főnév, a) széles ért az apának és anyának eldődei való hajlam, melyet valaki mintegy szüleitől, illetőleg
visszafelé a törzsatyáig, miért Molnár A. értelmezése őseitől, vagy épen az első emberpártól öröklött,
szerént a iiagyatya már St (avas), honnan: ősömnek ősi bűn.
öté ám. harmadik nagyatyám (tritavos), azaz:
ŐSELEM, (ős-elem) ősz, fn. 1) Elem az őskornagyatyámnak nagyatyja. Ekatát Sitink nenették, ét ból. 2) Valaminek legeslegelső eleme.
ŐSEMBER, (ős-ember) ősz. fn. Az ősvilágban
tartották meg. Öteink példáját, erényeit követni. Ősökről maradt jósxág, kincs. „Azért ha jó bizonyságok élt ember.
ŐSERDŐ, (ős-erdő) ősz. fn. Természeti vad álalatt megbizonyíthatja, hogy az előtt is őseitől maradt nemes öröksége, adasson róla új levelet kegyel- lapotban tenyésző s emberek és nagyobb állatoktól
med." Báthori István levele 1565-ből. b) Szűkebb ér- áthatlan erdő, melyet emberi kéz soha nem irtott,
telemben a nagyszülék atyja, vagy anyja. Honnan: nem szabályozott, nem ültetett, melynek elavult faŐsanya, (kapa, ösbátya (nagy apám, vagy anyám törzsökéi magokban elrohadván részint töveikről,
részint magvaikról ujak sarjadzanak helyettök.
fivére) stb.
Az Öt, én ott kétségen kivfil egy eredetűek. Öt
ŐSEREDETL, (ős-eredeti) ősz. mn. Eredetére
pedig vastaghangon ám. ót, (ezokottabban: avat), nézve a legrégiebbek vagy korra legelsőbbek egyike.
melyhez értelemre csakugyan rokon, mert az Se nem
ŐSEREDETILEG, (ős-eredetileg) ősz. ih. ősegyéb, mint ó, régi, pl. apa, eldőd. Közel áll hozzá eredeti állapotban.
az apát jelentő finn út, itta; szintén rokonok hozŐSERŐ, (ős-erő) ősz. fn. A legelső, vagy legzá a lithván: isi, tű, régi porosz: M-, orosz: woe-,
hatalmasb erő. A világ St ereje, melylyel a világ
öt-, iz-, gal: ai; a régi Halotti beszédben w alakban
mindjárt kezdetben birt.
fordul elé: it-emvkut (= is-emfikfit, is-finket, ős-finŐSFAJ, (ős-faj) ősz. fn. 1) Az őskorban létező
ket). ,Isten' szóban is valószínűen ,6V az első tag.
faj. 2) Valaminek legelső faja.
V. ö. ŐSZ, (1).
ÖSÁLLAPOT, (ős-állapot) ősz. fn. A gondolatban azon állapot, melyben az őslények előállottak
és éltek.
ŐSÁLLAT, (ős-állat) ősz. fn. Állat az ős világból különösen a teremtés utáni korból
ŐSANYA, (ős-anya) ősz. fn. Széles ért. valamely családnak, vagy nemzetiségnek törzsanyja, kitől a családnak, illetőleg nemzetségnek minden tagjai leszármaztak. Szorosb ért a nagyanyától fölfelé
minden anya. Legszorosabb értelemben a nagyanyának anyja (proavia); ennek pedig anyja, ha t. i. egy

ŐSFI, (ős-fi) ősz. fn. Az ősök nevének és vagyonának természetes örököse (haeres); különbözik
tőle az örökbe fogadott fi. Régi szó, pl. a Carthausi
Névtelennél. „Kit megtartnak mind ez mai napiglan az ő szerzetében való jámbor ősfiak." (Remete
szíz Sz. Pál ősönknek kihozásáról). Molnár Albertnél is eléjön.
ŐSFORRÁS, (ős-forrás) ősz. fn. Átv. ért. a legmélyebb alap, melyen más egyebek nyugszanak, pl.
át Itten minden jónak, minden nagynak, minden erőnek ötforráta.
82»
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ŐSLÉNY—ŐSÖD

ŐSGŐG, (ös-gőg) ősz. fn. Gőg, mely alapját az
ősök érdemében keresi.
ŐSHELYSÉG, (ős-helység) ősz. fn. 1) Az ősidőben telepített helység. 2) Ősöktől öröklött helység, ősi helység.
ŐSI, (1), (ös-i) mn. tt. Sri-t, tb. —ék. Ősökről
maradt, hagyott, öröklött, származott. Őri birtok, hát.
Ott jogok, űri szokások. Túl a Dunán, nevezetesen
Győr vidékén, süt egyebütt is röviden ejtik: Sri,
melyet az irodalom is átvett. Egyébiránt v. ö. ŐS.
ŐSI, (2), faluk Bihar és Veszprém m.; puszta Bihar megyében ; helyr. Öri-be, —ben, —böl.
ŐSI-PRÉPOST, puszta Bihar megyében; helyr.
—Prépott-ra, —ön, —ról.
ŐSISÉG, (öa-i-ség) fa. tt. nriség-ét, harm. szr.
—e. Általán az ősökről maradt, hagyott, öröklött
birtoknak öszvege. Továbbá ezen birtoklást illető
jogviszonyok. Oriségre vonatkozó rígi magyar törvények. Öritég eltSrUte . Tájdivatosan: otittg, mely az
irodalomba is átment.

azon lakosai, kik ott legelsőben megtelepedtek, vagy
azt, mennyire a történetekből tudhatni, legrégibb
időtől fogva lakják, különböztetésül azon lakosoktól,
kik későbben vándorlottak oda. A vándor népek,
mint a történetekből kitűnik, többször kiszorították,
elűzték az őslakosokat.
ŐSLÉNY, (ős-lény) ősz. fn. Szoros ért eredeti
lény, melytől minden más lények eredtek, milyen
maga az Isten. Szélesb ért minden lény, mennyiben
az utána következő lények tőle származtak; ösvilági lény.
ŐSLÉNYTAN, (ös-lény-tan) ősz. fa. Rendszeres tan az ösvilági lényekről.
ŐSNAGYANYA, (ős-nagy-anya) ősz. fa. A
nagyszülének nagyanyja, vagy az összülének anyja
(abavia); másképen : ük; föntebb! ízben: tíkanya, v.
másodösanya (atavia); v. ö. ŐSNAGYAPA.
ÖSNAGYAPA, v. —ATYA, (ös-nagy-apa, T.
—atya) ősz. fa. A nagyszülének nagyapja, vagy az
ősszfilének apja (abavus); másképen: déd; fölebb
menve: dédapa, másodösapa (atavns); még fölebb :
karmadösapa, v. déaosapa (tritavns). A magyar ,öanagy' szót nem kell öszvezavarni a német ,urgroaa,
szóval, mely csak a magyar ,ősapa* szónak felel meg,
s a magyar ,üsnagy' már egy fokkal föntebb áll, s
ezt a német ,urur' fejezi ki. „Dér Ururgroszvater,
die Ururgroszmutter, zusammen: die Urorgroszaltern,
die Áltern dér Urgroszáltern." (Heyse: Handwörterbuch dér dentschen Sprache).
ÖSNAGYBÁTYA, (ős-nagy-bátya) ősz. fa. Ó'snagyszüléim fia, ki egyszersmind ősapámnak, vagy
ősanyámnak nővére.
ŐSNAGYNÉNE, (ős-nagy-néne) ősz. fa. Ösnagyszüléim leányszülöttje, aki egyszersmind ősapámnak, vagy ősanyámnak nővére.
ŐSNAGYSZÜLE, (ös-nagy-szüle) ősz. fa. Összülém szüléje, vagyis nagyapámnak, vagy nagyanyámnak nagyapja, vagy nagyanyja.
ŐSNÉNE, (ős-néne) ősz. fa. Összüléim leányszülöttfe, aki egyszersmind nagyapámnak, vagy nagyanyámnak nővére.
ŐSNÖVÉNY, (Ss-növény) ősz. fn. Növény az
ősvilágból.
ŐSNYELV, (ős-nyelv) ősz. fa. 1) Az emberi
nemnek legrégibb, vagy legalább igen régi nyelve,
milyen a biblia tanúsága szerént a bábéi tornyának
építése előtti nyelv volt. 2) Oly eredeti alkotása
nyelv, mely mind szóanyagára, mind szerkezetére,
alakjára nézve önálló, sajáteemtt, melyről eddig be
nincs bizonyítva, hogy egy más nyelvtől származott,
vagy annak romjaiból keletkezett volna. Ilyennek
tartjuk magyar nyelvünket is.
ŐSNYOMAT, (ős-nyomat) ősz. fa. L. ÖSJELLEG. 2) A könyvnyomtatás első korszakából való
nyomat.
ŐSÖD, falu Hont m.; helyr. ÖtSd-ön, — rt,

ŐSISÉGI, ŐSISÉGI, (ős-i-ség-i) mn. tt. ő«*!gi-t, tb. —ék. Ősiséget illető, arra vonatkozó. Öriségi
törvények, szokások. Ás ősiségi nyü/parancsot a magyar
torvényhotás is elfogadta.
OSJELLEG, (ős-jelleg) ősz. fn. Jelleg az őskorból, vagy amely az őskorbelihez hasonló.
ŐSJOG, (ős-jog) ősz. fn. Ősi birtokra, örökségre vonatkozó jog.
ŐSJOGI, (ős-jogi) ősz. mn. Ősjogra vonatkozó,
ősjogot illető. Ősjogí igények.
ŐSJÓSZÁG, (ős-jószág) ősz. fn. Jószág, mely
az ősidőből származott, melyet valaki az ősöktől öröklött ; ősi jószág.
ŐSKÉP, (ős-kép) 8»z. fn. L. ESZMÉNY.
Ö8KÉPLET, (ős-képlet) ősz. fn. L. helyesebben : ŐSKÉPZÖDMENY.
ÖSKÉPZÖDÉS, (ős-képződés) ősz. fn. Alakulás, melynél fogva az ősanyagok létesültek.
ŐSKÉPZÖDMENY, (ös-képzödmény) ősz. fn.
Dolgok és testekről mondjak, melyek az ősképződésnek köszönik lételöket.
ŐSKINCS, (üs-kincs) ősz. fn. Kincs, mely már
régóta létezik; vagy mely őseitől szállott valakire.
ŐSKOR, (ős-kor) ősz. fn. Kor, melyben az ősi
világot gondoljuk.
ŐSKORI, (ős-kori) ősz. mn. Őskorból való. Őskorra vonatkozó. Őskori lények, maradványok. Őskori
tapogat ódfások, kutatások.
ŐSKÖLTÉSZET, (ős-költészet) ősz. fn. Őskori,
vagy őskorból való költészet.
ŐSKÜ, falu Veszprém m.; helyr. Öskil-be,
—ben, —böl.
ÖSLAK, (ős-lak) ősz. fn. Lak, mely az ősökről
szállott valakire. A pazarló ödaka idegen kéére kerül.
ÖSLAKÓ, ŐSLAKOS, (ős-lakó, v. —lakos) ősz.
fn. így neveztetnek valamely vidéknek, országnak
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ÖSPÁR, (ős-pár) ősz. fh. Az újon teremtett világban az első párember.
ÖSPRÓBA, (fa-próba) ősz. 61. Bizonyítás, mely
állal valakiről megmutatják, hogy bizonyos ősöktől l
vette származatát, egyszersmind, hogy bizonyos nevet, czimet, jogokat törvényesen használ.
ŐSRÉGI, (ős-régi) ősz. mn. Igen régi; őskori,
őskorból való.
ÖSRENGETEG, (ős-rengeteg) ősz. fa. Az őserdőre értik, midőn igen nagyszerűt akarnak vele
kifejezni.
ÖSSZOKÁS, (ős-szokás) ősz. fa. Igen régi, már
az ősök által követett szokás, ősi szokás.
ÖSSZÜLE, (ős-szüle) ősz. fa. Nagyszüléim valamelyikének apja, vagy anyja.
ŐSTERMELÉS, v. ŐSTERMESZTÉS, (ős-termelés, v. —termesztés) ősz. fn. Nagyon elhatalmazott kifejezés az idegen ,Urproductíon' magyarítására; holott termelés, vagy termesztés már magamagában nem jelent mást, mint amit az Urproductioval akarnak kifejezni. .Productio' pedig általános
jelentésében soha sem .termelés*; mert a gyártó,
mesterember stb. mint ilyen, semmit sem termel, vagy
termeszt, hanem készít. Szükségünk van igenis általános kifejezésre, de ezt i.cm az idegen nyelvek ntán
fogjak gyártani, hanem saját nyelvünkből teremteni.
V. ö. JÖVESZT, JÖVESZTÉS.
ÖSÜNOKA, (ős-unoka) ősz. fa. Unokám unokája, kivel én ősi, tulajdonképen ősnagyi viszonyban
állok, kinek ősnagyapja vagyok. Olyan alkatú, mint
a régies ,ősfi.' Az unokám fia: kitunoka.
ÖSVILÁG, (ős-világ) ősz. fa. Széles ért. a teremtésnek, vagy a lények első alakulásának időkora.
Szorosb ért. a teremtés utáni első korszak, nevezetesen a vízözönig. Még szorosb ért. a népeknek legrégibb mesés korszaka.
ŐSVILÁGI, (ős-világi) ősz. mn. Ősvilágból
való, ősvilágra vonatkozó. Ósvüági alakváltozások.
Ötvildgi kutatatok. Ötvilágí lények.
ŐSZ, (1), mn. tt. b'tt-t, tb. — «*, Szoros ért.
az emberi testen növő hajról, szőrről mondják, midőn
eredeti sötétes színét elvesztvén fehérré leszen. Ősz
haj, ott fürtök, ott bajiut, ott nakál, ősz üstök. Innen:
ösx fej, melyet ősz hajak lepnek; üst ember, kinek
haja megőszült; ötébe vegyülni, máskép: öttbe ctavarodni, minthogy az őszülő hajszálak meg szoktak
tekeredni, vagyis elvesztik ifjúi hajlékonywágukat s
rendszerént összevissza állanak. Östszel vegyes.
Az ősz haj rendesen az agg kornak, vagy a
köz vélemény szerént az aggodalomnak, az idő előtti
elrénülésnek eredménye és jele; honnan valószínű,
hogy alapértelménél fogva rokon az ős, mint régiségre vonatkozó szóhoz, mely csangós kiejtéssel »
helyett s* hangot vett fel, mint: dobott, kopasz, c*ttpasz, horpatt, cseplete, és némely mások, melyek a
köz magyar nyelvben is divatoznak; de rokonnak
tekintethetik ott főnévvel is; v. ö. ŐSZ, (2). A tőrökben esxtí ám. öreg, régi.

ŐSZ, (2), fa. tt öst-t, tb. —ük. Az évnek azon
szaka, mely a nyár és tél között esik, tehát szorosan
véve az éghajlat különféle szélessége szerént majd
hosszabb, majd rövidebb ideig tartó, pl. oly éghajlat
alatt, hol a tél már novemberben beüt, az ősa rövidebb. Különösen az éjszaki félgömb mérséklettebb
Öve alatt az évnek azon szaka, mely a septemberi
éjnapegyenlettől december huszonegyedike körfiiig
tart, midőn a tél kezdődik. Ősikor. Öttttel. Ötére
kehe. Öts eleje. Ott dereka. Ott farka, v. utolja, v.
hanyatlása. Innen újabb elnevezés szerént a september SstelS, az october öszhó, a november ötiiUő; lásd
ezeket. E kérdésre: mikor f rendesen Sttttel felelünk ; de van üstkor is.
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(Népd.).
Üstkor ttUretelnek, szántanak, vetnek. Az őszi meleg
napokat vénasszonyok nyard-nak nevezik. Eredetére
nézve rokonnak látszik az alhangu ott, mint természeti hangot utánzó szóval; vagy pedig, mivel az ősz
az emberi élethez hasonlítva az évnek érett, hanyatló
szakát jelenti: innen az is valószínű, hogy nevét elavult tulajdonságától vette, s ám. b'», vastaghangon
ós, v. avas. Törökül: gtix.
ŐSZ, (3); KIS—, NAGY—, faluk Torontál
m.; helyr. Ost-re, — ön, —riil.
ÖSZELLIK, (ősz-ell-ik) személytelen m. öszfMétt, htn. —ént. Az idő őszre bajlik, midőn t i. a nap
az éjnapegyenlet után távolabb húzódik tőlünk.
ŐSZELŐ, (ősz-élő) ősz. fa. Némelyek által használt szó .september' magyarítására, mint a melyben
(21-dike körül) az ősz kezdődik. Mások szerént: kilenczedhó. Régiesen : Szent-Mihály hé, v. hava.
ÖSZES, (ősz-es) mn. tt. Sttes-t, v. —ét, tb.
—ék. Emberi hajról, és szőrről 'mondják, különösen,
midőn őszülni kezd, midőn egyes szálai fehérednek,
s mint mondani szokás, őszbe vegyült
ÖSZHAJÚ, v. —HAJÚ, (ősz-hajú) ősz. mn.
Kinek haja eredeti színét elvesztvén, megfehéredett.
Öszhajú vén ember. Vannak öszhajú, kfaépkorbeU, vagy
fiatal férfiak ü.
ÖSZHÓ, (ősz-hó) ősz. fn. Némelyek által használt szó az idegen , october' magyarítására, mely t i.
az ősz derekára esik ; tehát tulajdonképen: őszderékhó. Mások szerént: titedhá, régiesem Ifí^tenlhó v. hava.
ŐSZI, (ősz-i) mn. tt östi-t, tb. —ék. Őszre,
mint évszakra vonatkozó, azt illető, azon korból való,
azon korban élő. Öni idő, Siti napok. Ösri munka,
títti szántás. Szomorú mini a* fari légy (km.), mint a
mely már vesztéhez közéig. Majd elvitti át ötzi szél.
(Km.). Különösen : növényeket és gyümölcsöket illetőleg, ami öszszel diszlik, virágzik, vagy érik meg.
Óm rózsa, Siti kükörct, őszi baraczk, östi széna, Stri
dinnye. Gabonára vonatkozva, amit öszszel szoktak
elvetni, különböztetésül a tavaszitól. Östi vetet, östi
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buta, rost, repete. Ötéi virág. Tartót mint ás Stti virág
ÖSZÖDFALVA, puszta Ugocsa m.; helyr.
(gúnyos km.), mint a melyre már a fagy vár. Főnévül ÖttOdfalvá-n, —rá, —ról.
iá vétetik. Af Stti igen buja, de a tavatti tilány. Van
OSZOL, (ősz-öl) önh. m. SuSl-t. Ax őszi időszaitt mind Stti, mind tavatti. (Km.)' Át őszi nagyon kot bizonyos helyen, vagy állapotban tölti. Olyan,
stépen mutatkotik, de a tavatti hitvány. Öttit pofba, mint: nyarai, telel.
tavasat tárba kell vetni. (Km.), ötti alá ttántani.
ÖSZPETE, puszta Somogy m.; helyr. ÖttpetéGnnyos kifejezéssel: Stti étibe, igen fehér baja gye- re, —n, —rői.
reket jelent
ÖSZSÉG, (ősz-ség) fa. tt Sntég-ét, harm. szr.
ÖSZIES, (ősz-i-es) mn. tt Sttiet-t, v. —ét, tb. —e. A. hajnak, vagy szőrnek ősz, megfehéredett ál—ék. Őszihez hasonló, olyan mint az őszi, őszi ter- lapota, vagy tulajdonsága. A hajak Stttégét holmi kemészetével bíró. Ez idén nyárban it Katiét idők járnak. noctSkkel eltakarni.
ŐSZSZAKALÚ, v. — SZAKALÜ, (ősz-s«akáld)
ÖSZIESEN, (ösz-i-es-en) öszies módon, ötsieősz. mn. Kinek szakáiszőrei megfebéredtek. öttttakáU
ten VUStködni.
ÖSZIKE, (ősz-í-ke) fn. tt. SteOcé-t. L. KIKE- aggattyán.
ŐSZSZEL, (ősz-szél) ih. Őszi időszakban, midőn
RICS alatt A székelyeknél Háromszékben: gwtsajüfóyií, gtutajvirág; Marosszékben: kakatmandikó. ősz van. A vándormadarak öttttel eltávotnak, tavait„Elé lehet venni a guzsajat, mert kijött a gnzsajüllő- ttal vittttatémek. Oly ttomorá, mint ütmei a légy.
(Km.).
fü." (Kriza J.).
„Öszszel szokott a daru elmenni,
ŐSZINTE, (ő-szinte) ősz. mn. tt. Sninté-t.
Vissza szokott az tavaszszal jönni.*
Mondjuk emberről, ki magát nem tetteti, ki azon
Népdal.
szin alatt mutatkozik, mely valódi igazi természete,
Képzésileg
rokona:
tavattttal;
ellenben
a
másik két
tulajdonsága, egyenes, nyílt szivtt. Innen az emberi
évszak:
télen,
nyáron.
tettekre alkalmazva: Sttinte barátság, bettéd, nyilatÖSZTAVASZKUKOJCZA, (ősz-tavasz-knkojkotat, akarat, indulat. Ezen szónak egyik alkatrésze
cza)
ősz.
fa. Növényfaj a kukojczák neméből, mely
a hasonlatra vonatkozó tűnte, mely egyszersmind
a
cserjék
közé
tartozik; faján levelei mindig zöldek,
bizonyos tárgygyal való megegyezést, azonságot jelent, és mely, valamint önmagában ma is csak hatá- kopaszak, tompán fűrészesek ; virágfürtjei az ágfaerozó : úgy régebben az egész öszvetétel is csak hatá- gyeken. (Arbutus unedo. L).
ŐSZUTÓ, (ősz-utó) ősz. fa. Némelyek által
rozó volt; másik része a harmadik személynévmás
S, miszerént Steintt ám. maga ttinte, vagyis maga használt szó az idegen ,november* magyarítására. Máttine tterént, ttinrííl ttinre; s melléknévileg: ttinrSl sok szerént: Htenegyedhó, v. végelöhó. Régiesen :
Stent-Ándráthó, v. hava.
ttinre 8, olyan, mint S maga valótággal, t i. saját
ŐSZÜL, ŐSZÜL, (ősz-fii) önh. m. SttU-t. Öszeredeti színében, nem valamely fölvett, hazudott alakszé lesz, őszszé változik. MegöttU, donül. Mondják
ban mutatkozó. Régibb szó; s eléfordul már a magyar Verbőcziben is: b'ttintén (1660. 76. L), továbbá az évszakról is: át idén korán SttOL
ÖSZÜLÉS, ÖSZÜLÉS, (ősz-01-és) fa. tt. «*tfiMolnár Albertnél: öttintén, Sttinte való, Vttintetég,
Szabó Dávidnál pedig ,öszinte' épen úgy határozói- lét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Öszszé levés. Őszbe
vegyülés. Megöttülét át öregtégben, a bánat matt. 2)
lag áll, mint .őszintén.'
Az ősznek beállása, őszre kelés, őszre fordulás.
ŐSZINTÉN, (ő-szintén) ősz. ih. Tettetés, képÖT, (1), tájdivatos kiejtése a teUes üvölt igé>
mutatás nélkül, nyílt, egyenes szívvel. Ötsintén megnek; különösebben öt-kiált, ikerített szóban, mely
vallani valamit, öttintén mondott ttavak, adott taa Tájszótár szerént ám. fivölt-kiált azaz: nagyon kináét. V. ö. ŐSZINTÉN.
áltoz.
ŐSZINTESÉG, (ő-szinteség) ősz. fn. Nyílt,
ÖT, (2); ÖTÖ; ÖTŐZK, stb. tájdivatosak; 1.
egyenes szivüség j nem tettetett, nem képmutató ke- ÖLT; ÖLTŐ; ÖLTÖZIK, stb.
4élyi és cselekvési tulajdonság. V. ö. ŐSZINTE.
ÖTÖMÖS, paszta Csongrád megyében; helyr.
ŐSZÍT, 0SZIT, (őse-ít) áth. m. SttÜ-étt, pár. CÍ«Jmö»-»n, —re, —r67.
—t, htn. —ni, v. —«m. A hajat, vagy szőrt fehérré
ŐZ, fa. tt. St-et, v, — í, tb. —ék, v. —5*. kiteszi. Némely betegtégek, gondok idS előtt megötttíik a csinyezője: tinlce, v. öiectke. A hasadt körmfi állatok
hajat. Minthogy az ősz haj rendesen az agg kornak rendé alá tartozó állatfaj, mely a szarvasnál kisebb,
jele, innen ám. aggá, vénné teiz.
és szürke verhenyes színű, egyébként alakjára, eleŐSZÍTÉS, ÖSZITÉS, (ősz-ft-és) fa. tt btttíét-t, delére, és lakására nézve majd szintén hasonló ahhoz.
tb. —ék, ham. szr. —e. Cselekvés, midőn valami Makkal, füvei él, kettőt borjazík évenkint, s mintegy
húsz esztendeig él. A bakőznek szarvai vannak, mefehérré változtattatik.
ÖSZKOK, (ősz-kor) ősz. ih. Őszi időszakban, lyeket öszszel el szokott vetni. Stelid, félénk öt. Nevét hihetőleg szürkés szőrétől vette, s mennyiben
midőn ősz van; öszszel.
ŐSZÖD, falu Somogy megyében; helyr. OttSd- a szürke az őszhöz rokon, innen az &, és fin szók
rokonoknak tekinthetők.
őn, —re, — rSl,
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ÖZBAK, (őz-bak) ősz. &. Az özfaju emlős illatnak hímé. V. ö. ŐZ.
ÖZBORJÚ, (őz-borjú) ősz. fn. Az őz nevű állatnak fiatal ivadéka. Borjúnak nevezik azon viszonynál fogva, mely szerént a nőstény őz neve tehén.
ÖZBÖR, (őz-bőr) ősz. fn. Az őz nevű állatnak
nyers, vagy kikészített bőre. Kikéssitett ötbörböl való lepedő, keziyü.
ÖZC80NT, (őz-csont) ősz. fn. Az őz nevű állatnak csontja. Átv. ért kinövés a lónak hátulsó lábszarán.
ÖZCZIMER, (öz-czimer) ősz. fn. Az őznek
czombja, mint sflltnek való koncz.
OZCZOMB, (őz-czomb) ősz. fn. 1. ÖZCZIMER.
ÖZE, puszta Szabolcs megyében; helyr. Öté-n,
—re, —röZ.
ÖZFI, (őz-fi) ősz. fn. 1. ÖZBOEJÚ.
ÖZQERINCZ, (öz-gerincz) ősz. fii. Az őznek
hátgerincze, mint a maga nemében legizletesebb
koncz.
ŐZGIDA, ÖZGÖDÖLYE, (őz-gida, v. —gödölye) ősz. fn. 1. ÖZBORJÚ.
ÖZHÁT, (ó'z-hát) ősz. fn. 1) Az őz nevű állatnak háta. 2) Az innen levágott hús, vagy húsétek.

ÖZHÚS, (öz-hús) ősz. fn. Általán, az őz nevű
állatnak húsa, mint eledéi. Özhús pdttétommal.
ŐZLÁB, (őz-láb) ősz. fn. 1) Az őz nevű állatnak lába. 2) Átv. ért az őzlábhoz hasonló valami,
pl. asztalláb, székláb.
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ÖZOLLÓ, (őz-olló) ősz. fn. 1. ÖZBORJÚ, és
v. ö. OLLÓ, (2).
ÖZPECSENYE, (őz-pecsenye) ősz. fn. 1. ÖZSÜLT.
ÖZSÜLT, (őz-sült) ősz. fn. Az őznek húsa sülve.
ÖZSZÍN, (őz-szín) ősz. fh. és mn. Szürke ver:
henyes szín, milyen az őz szőrének színe; továbbá,
olyan színű, mint az őznek szőre.
ÖZSZÍNÜ, v. —SZÍNŰ, (őz-szintt) ősz. mn. L.
ÖZSZÍN.
ÖZSZÖR, (őz-ször) ősz. fa. Az őznek szürke
vörhenyes színű szőre.
ÖZTEHÉN, (őz-tehén) ősz. fh. Nősténye az őz
nevű állatfajnak.
ÖZVADÁSZ, (őz-vadász) ősz. fii. Vadász, ki
leginkább őzök lövése s ölesével foglalkodik.
ŐZVADÁSZAT, (őz-vadászat) ősz. fh. Vadászat, mely különösen az őzekre van intézve.
AJ Ö ben vu 311 eiilk.

A IV-ik kötetbeli czikkek öszvege:
Az M betűben van 7502 czikk
1969
N
1442
Ny
1490
0
Ó
1515 „
Ö
311 „
Ö
ötzvesen . 14,513 czikk.
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Nyomdai nagyobb hibák a IV. kötetben.
Lap
9
18
48
51
62
85
100
153
188
435
482
534
541
554
615
641
648
ó
658

Czi kk

Sor
4
13
3

MACZEDÓNIA

MAG
MAGYAR

»
n

MALASZT

MAR

MEDVE
MEGCSAL
MELLÉK

MER

MEZÍTLÁB
MIATT
MINAP
MOROTVA
MÚLAT
MÚLT IDŐK

6, 7
alulról 21
n
5,6

2

„ 12, 13

végül
alulról

724
733
791
973
1008

NAP

1021
1041
1093
1149
1171

OLAJ

14
9

12

végén
végül
J)

J)

MUST

Hiba

alulról 3
8
1
2

9
1

OJT
OLT

ORSÓ
ÓVATÉK
ÖLTÉNY

18
alulról

8

2
végül

a

irányok
egyébaránt
hasonlása

—
—

22
14
18

NAPOTSZAKA
NÉMA
NYUGAT

Maczedoniá-ba
inanet)
elfoglal
beleféaekelik
OíyyQO
ösemüket
manó
melyed
Vágy

elmuluják
vélek vala
álla vala
nyett, nyusl, rost
mozdítja elé
éjtszaka.
presely
nyűgöt
1. OLYT ; OLYTÁS
i^ior
vagy
ürül, örvend

—
—

Igazi tandó

Maczedoniá-ra
manet Tatr. cod.).
elfogad
belefészkelik
Ovyy^ot
Uemfiköt
maró
medvjed stb.

Vagy

4) L. MEJEK
arányok
egyébiránt
haaonulása
L. NEMINAP
Kalmük nyelven : nór ám. tó
elmulatják
vélik vala
áll vala
némelyek szercnt : nyett, nytist,
továbbá : rost
mozdítja elő
(El)lentóte : éjttzaka
persely
nyugtot
vagy: OLYT; OLYTÁS; 1.
OLT, (2) ; OLTÁS
íJUccov
vagyis lényeges
örö*, örvény
L. ÓVADÉK.
L. ÖLTÖNY.
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A MAGYAR NYELV

S Z Ó T Á R A.
ÖTÖDIK KÖTET.

RÖVIDÍTÉSEK.
= olvasd : annyi mint
am. = annyi mint
áth. = átható ige
átv. = átvitten
átv. ért. = átvitt értelemben
belsz. = belszenvedö ige
elv. = elvontan, elvont értelemben
ért. — értelemben
fér. kn. = férfi keresztnév

fn. == főnév

fö és mn. = fő és melléknév
gyak. = gyakorlatos
harm. ser. == h a r m a d i k személyraggal
li. = helyett
helyn. = helynév
helyr. = helyragok v. helyraggal
Mii. = h a t á r t a l a n mód
ih. = igehatárzó
igék. = igeképző
itz. = indulatszó
k. = középige
kies. = kicsinyező
km. = közmondat

ks;. = kötszó
külsz. = külszenvedő
/. = lásd
in. = múlt idő
magash. = magashangon
mélyh. = mélyhangon
tnioelt. = miveltető
mn. = melléknév
mváros = mezőváros
?!«;&. = névképző
ftői te. = női keresztnév
nm. = névmás
wéw. = névrag
ön/i. = önható ige
ősz. = öszvetett
p. v. pl. = példávtl
jjar. = parancsoló mód
tb. = többes szám
t. i. = tudniillik
tt. = tárgyeset
tulajdon ért. = tulajdon értelemben
v. = vagy
r. S. = vesd öszve.
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P, kisded alakban p, huszonnyolczadik bctü a
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizen
hetedik ; kiejtve: pé. Mint ajakhang a lágyabb b
nek keményített szervtársa; de mint az alábbiakból
is láthatni, rokon és néha föleseréltetik a többi ajak
hangokkal is. Ezen pv'óX nevezetesebb észrevéte
leink, hogy ez 1) a következő természeti hangzók
alapja: pacz, paczka ; pacs, pacsicol, pacsangol, pa
csirta, pacsmag ; páhol; pali (ver); paskol, paskolás,
paskoló, passogat; pattog, pattan, pattant, pattantyú,
pattogat, pattogzik, patvar, patvarkodik, (esete) pali;
páva; pecz, peczeget, peczegtet, peezczent; pelyh v.
pehely, pihe (a lehelő ftval, mint könnyen elfúhatók) ;
pelyp, jpelypeg, pelypes ; peng, penget, pendít, pendül;
perczen, perczeg ; petike (a malomban, máskép : per
pencze) ; pesz, peszeg, peszszen, peszszent; pezs, pezseg,
pezsdül, pezsdít; pif paf, pifeg pufog, puffan, puffant,
puffancs (sütemény) ; pih, piheg, pihen, pihés, piheske
dik, pihöl; pili; pincz, pinty, pintyeg, pintyőke ; pip, pi
peg, pipe, pipel, pipis, pipiske; pis, pisa, pisál; pizs, pi
zse,pizselle, pizsitnek , máskép süsétek, (hegyes taréju,
vagy búbu pacsirta) ; pisz, pisze, piszeget, piszszen;
pity, pitye, pityer, pityereg, pilyergís; pitly, pittypa
latly ; pitlyed, pittyeget, piltyeszt, az alálógás, pitye
gés mellékfogalmával; pöcs, pocsalék, pocsék, pocséta,
pocskol, pocsol, pocsolya, pocsos; pof, pofa, pofáz,
pofoz , pofok , egyszersmind felfuvásra vonatkozik ;
porcz, porezog; pos, posvad, posvány; posz, poszog,
poszszan ; poty, potyog, pottyan, pottyant, potyol, po
tyolódik; páka; pólicz, póling; pöf, pöfeteg, pöfög,
pöfékel; pök, pökdös, pökedék, pökedelem ;pölyh, pöly
hös; pöng, pöngö, pönget, pöndít, pöndül; pör, pöröl,
pörlekedik; pör, pörög, pördít, pördül, pörget, pörgő;
pös, pösöl; pösz, pösze, pöszög ; pöty pötyög ; prüsz,
prüszszen, prüszög; puf, pufog, pufogat, puff, puf
fan, puffant, piuffaszkodik, a felfúvódás és dudorodás
mellékfogalmával; pujka v. pulyka, pukk, pukkan,
pukkant, pukkanta, pukkaszt, pú, puska, putyóka, pu
tyókáz; pücsök v. prücsök stb. 2) Elöhangja némely
puffadtat, dudorodottat, felfuvódottat jelentő szók
nak : pocz, poezok, poh, pohos, podgyázz, pofa, ponk,
pók, pota, púp, potroh, potrohos, pad. V. ö. PAD.
3) Elötéti hang ezekben: palaj (alaj), papa (apa),
pap (ap ?), penyv, Panna (Anna), Pere, Perzsi (Erzsi),
pikó, pikós, Pila, pillog, pillangó, pillant, pille, p\n
dely (ingaly), piócza, pióka, Pista, pislog, piszkál, piti,
pitizál, pityó, pityókos, pityós, piczi, piezurka, pizseg,
pozsog, pozdorja. 4) Azon r gyökhangu szókban, me
lyek forgásra, kerekségre vonatkoznak, rokon fhoz,
midőn ez az rvel hasonló értelmű szókat képez,
mint: paracskó, szaglászva ideoda forgó vadászeb,
paripa, parittya, pereg, perdül, perge, pereszlen, pe
recz. 5) Tűzre, égésre, sütésre, illetőleg vörös szinre
AKAD. KAOY SZÓTAB V. KÖT.
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vonatkozó némely r alaphangú szók elöhangja, ú. m.
parázs, parázsol, párol, párna, pergyó, pérj, pérjeszt,
pérked, pernye, pernyeszt, pérzs, perzsel, pir, pirít,
piritos, pirul, pirhanyag, pirkad, pirong, pirongat,
pironkodik, pironság, piros, pirók, porzs, porzsol, por
zsoló, porit, pörzs, porzsol, pörcz, pörnye, pörnyeszt,
pörgői, pörken, pörs, pörsen, mindezek több b, f és v
ajak mint élőhangú szókkal állnak fogalmi rokon
ságban ; 1. B, F, V. így 6) néha föleseréltetik szerv
társaival, mint m ajakhanggal, mint: part mart, pöcs
mocs, pocsolya rnocsolya, paczi, maczi; paszat, ma
szat; továbbá /szintén ajakhanggal: pereg, féreg ; pa
tying, fatying; patyolat, fátyol; hasonlókép 6vel,
mint: pótor, bodor, terepély , terebély, pezderkedik,
bézderkedik, stb. 1. B betű.
A p betűvel kezdődő idegen szók száma nem
csekély, milyenek : palánk, pallér, pálma, palota,
pamut, pánczél, pánt (?), pántlika, papir, parola, pász
tor, pázsit, pelengér, pénz (f), pogány, stb. stb. mint a
maguk helyén megjegyezvék.
P betűvel kezdődő részint önálló, részint elvont
gyökök száma mintegy 100ra, pvel végződőké pe
dig, mint: ap, ep, ép, ip, áp, csáp, csip, csup stb. kö
rülbelül 80ra megy.
P. v. pl. rövidítése például, és p. o. rövidítése
példának okáért szóknak.
— P , ritka képző ú. m. talp, komp, pelyp;
mint közép képző eléjön horpasz, terpeszkedik, s
némely más szókban. Jelentése részint alap, fenék,
részint valamely más ajakhangból, főleg uböl válto
zott el.
—PA, magas hangon —PE, névképzö néhány
szóban, mint: tompa, tömpe, törpe.
PACS , hangutánzó gyök, melynek fordítva
megfelel : csap; tompább hangon : pat, tap; szi
szegve : pacz. 1) Főnév gyanánt alkalmazva, te
nyérnek tenyérbe csapása. A gyerekek tisztelet vagy
barátság jelül pacsot szoktak adni. Adj fiam pacsot.
2) Tisztátalan , mocskos, álló víz ; máskép : pöcs,
honnan : pacsangol am. pocsároz; pacsmag, seprüféle
eszköz, melylyel valamit befecskendeznek, megned
vesítenek, pl. a kovácsok pacsmaga, máskép : pemet
v. karapoló. Pacs, mint hangutánzó gyök rejlik a
pacskol, pacsi, pacsirta, pattan stb. szókban is. Mint
ilyenhez rokonok a hellén TiazctGGco, latin batuo,
franczia battre stb.
PACSA, faluk Szála és Grömör megyékben ;
helyr. Pacsára, —n, —ról.
PACSANGOL, (pacsangol) gyak. önh. m.
pacsangolt. Sárban, vízben járva, taposva pocsároz,
bemocskítja magát. Gyöke pacs, a középképzöbeli n
közbevetett hang. V. ö. PACS.
PACSANGOLÁS , (pacsangolás) fn. tt. pa
csangolást, tb. —ok. Sárban, vízben járva, maga
bemocskolása.
PÁCSER, falu Bács, puszta Somogy m.; helyr.
Pacsérra, —on, —ról.
1
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P A C S K O L Á S , (pacsogolás) fn. tt. pacsko
P A C S I , (pacsi) kicsiny, fa. tt. pacsil, tb. —k.
A kis gyermekről mondjuk, hogy pacsit ad , midőn lásl, tb. —ok. Csapkodva ütögetés.
lenyerkéjét másnak tenyerére csapja, mintegy tisz
P A C S K O N D Á L , (pacsogondál) gyak. áth.
teikedve , vagy barátkozva. Adj fiam pacsit a bácsi Gúnyoló, gyalázó szókkal piszkol, pirongat valakit,
nak. V. ö. P A C S .
mintegy pocsékol, pocsékká tesz valakit. Erdélyi szó.
P A C S I H A Z A , puszta Veszprém m . ; hclyr.
P A C S K O N D Á L Á S , (pacsogondálás) fn. tt.
Pacsihdzán, — r a , —ról.
pacskondálást, tb. —ok. Gúnyolódva piszkolás.
PACSING, (pacsing) fn. tt. pacsingol, harm.
P A C S M A G , (pacsmag) fn. tt. pacsmagol,
szr. —ja. Szórás vagy rostálás alkalmával lefölözött harm. szr. —ja. 1) Elkoszpitolt rósz czipö vagy
gabonafej. Balatonmelléki szó.
papucs. Pacsmagod nem leszek. A törökben basmak
P A C S I K T A , (pacsirtevö'?) fn. tt. pacsirtát.
Ismeretes, csicsergő kis madárnem, egyenes, honger
ded, hegyesen végződő csőrrel. (Alauda).
„Szól a pacsirta fönn lebegvén ,
S az égiekhez közeledvén."
Vörösmarty.
„A kisded pacsirta
Az eget hasítja
Szárnyaival.
Ékesen hangicsál,
Napsugárin sétál
Lábaival."

Népvers.

Törzse : pacsir, rokon a magashangu pityer törzs
zsel, s tájdivatosan a pacsirtát pityernek is hívják.
Különösen a mezei pacsirta, szép tavaszi napokon,
egyenes vonalban fölfelé emelkedve , majd leeresz
kedve é n e k e l g e t , honnan máskép : szántóka a neve.
„Kis pacsirta is s z á n t ,
Mint a szegény költő fényes levegőben :
D a l t zengve repült fel, dalt zeng a magasban . . .
Hallgat leesöben."
Arany János.
Továbbá a búbos pacsirta, máskép a hangjáról :
csücsörke, csicserke (== csicsergő),pipiske ( = p i p i s g ö ) .
Vannak déli, északi, erdei pacsirták is.
PACSIRTACSÉSZESZÁRNY , (pacsirtacsésze
szárny) ösz. fn. A csészeszárnyak (polygala) nemé
hez tartozó növényfaj ; szára tövön megdőlt; levelei
szálas láncsásak, hegyeskék ; virágai fürtösek, rojtos
ajakuk ; csészeszárnyai három inuk. Virága kékes,
veres vagy fejér. (Polygala vulgáris). Köznépi nyel
ven : pacsirtafü, pacsirtavirág, tejhozó fű.
P A C S I R T A F O G Á S , (pacsirtafogás) ösz. fn. A
madarászat sajátságos neme , melylyel a pacsirtákat
fogják.
P A C S I R T A F Ü , (pacsirtafü) ösz. fn. L. P A 
CSIRTACSÉSZESZÁRNY.
P A C S I R T A H Á L Ó , (pacsirtaháló) ösz. fn. Pa
csírták fogására különösen készített és kipányvázott
madarászháló.
P A C S I R T A VIRÁG, (pacsirtavirág) ösz. fn. L.
PACSIRTACSÉSZESZÁRNY.
P A C S K O L . (pacsogol) gyak. áth. m. pacskolt.
Csapkodva ver, ütöget valakit v. v a l a m i t ; máskép :
parkol. Finnül : pieksen am. paskolok. V. ö. P A C S .

am. papucs (ritka használatú. Hindoglu). 2) Seprü
fcle eszköz, vagyis pemet a kovácsoknál, melylyel a
tüzet fecskendezik. 3) A festők , mázolok ecsetje;
szokottabban : pamacs. Első értelemben közvetlenül
hangutánzó, második és harmadik jelentésénél fogva
gyöke a pöcs, mocs szókhoz áll legközelebb, mennyi
ben nedvességet jelentenek ; egyébiránt ez utóbbiak
is hangutánzók. V. ö. PASMAG. A persában pacsm
am gyapjú ; fan.
PACSMAGOL, (pacsmagol) áth. in. pacsma
golt. Pacsmaggal fecskend, pl. t ü z e t ; vagy mázol, pl.
a festő. Vadásznyelven a macskafajú dúvadról mond
ják, midőn fajzik. (Bérczy Károly).
P A C S M A G O L Á S , (pacsmagolás) fn. tt.pacs
magolást, tb. —ok. Pacsmaggal fecskendés; vagy
mázolás. Vadásznyelven a macskafajú dúvadak
fajzása.
PÁCSON, falu V a s m.; helyr. Pácsonba, — b a n ,
— bál.
P A C Z , hangutánzó fn. tt. paczot, harm. szr.
— cza. Lapoczkaféle eszközzel a nyilt tenyérre ütött
' c s a p á s , egyszersmind ennek hangja. Kicsinyítve :
! paczka. V. ö. P A C S .
PACZ, (1), fn. tt. páczot, harm. szr. —cza.
A székelyeknél Kriza J. szerént a meghéhelt ken
dernek a csepünél és szösznél valamennyivel fino
mabb részecskéje. Gyarmathi Sámuel szerent pedig
kenderfö ; a midőn talán a törők bas (= fő) szóval
rokoníthatnók ; vagy talán pák fn. módosulata ?
PÁCZ, (2), fn. tt. páczot, harm. szr. —cza.
Éles csipösségü, eczetes vagy sós folyadék, mely az
érintett s általjárt testet mintegy megrágja, megeszi,
megpuhítja, s néha szinét is megváltoztatja. Különö
sen ilynemű folyadék, melylyel a vadak húsait, vagy
más szívósabb húsokat megpuhítják. Közvetlenül a
német Beize után alakult, egyébiránt rokon hozzá a
a vékonyhangu magyar edz, pedz.
PÁCZ, (3), puszta Bihar m . ; hclyr. Páczra,
' — o n , —ról.
PÁCZA, tájdivatosan am. p á l e z a ; 1. ezt.
P Á C Z A F A L U , falu Szatmár m.; helyr. —falu
i ba, — b a n , —ból.
P A C Z A L , (1), (paczal) fn. tt.paczalt, t b . —ok,
harm. szr. —ja. A nagyobbféle vágómarhák, nevezete
| sen ökrök, tehenek bele, melyet elkészítve eledelül is
szoktak használni. Sándor I. szerént tréfásan : nagy
szombati tisztesség, t a l á n , mivel a vendéget valaha
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ily étellel tisztelték meg. Aki paczalt eszik, ne gondol
jon rá, mi volt benne. (Km.). Olyan, mint a paczal,
puha, lettyedt. Paczalra szokott s pástétomra vágyik.
(Km.). Minthogy a paczalt szalagokra vagdalva árul
ják, innen átv. ért. tésztapaczal, mely szalagosán ha
sogatott tésztából á l l ; czifra paczal, mely csipkésen
van metélve. — E szónak gyöke pacz egy azon pocz
szóval, melyből poczok, poczokos származnak, miért
a poczokos, vagyis hasas embert paczalosnak is
mondják. E szerint azon szók osztályába tartozik,
melyek po pö, bo bö gyöküknél fogva valami fel
fuvottat, dudorút, gömbölyűt jelentenek, mint : poh,
pohos, potroh, potrohos, pók, pöfeteg, pofa, bog, boglya,
bödön, bög stb.

P A C Z K O L , (paczogol) áth. m. pacukolt. Bi
zonyos testet némi szerrel megver , hogy puhább le
gyen ; nevezetesen folyadékkal is megpuhít. Vad
húst paczkolni. Megpaczkolni a kendert, hogy köny
nyebben lehessen fonni. V. ö. P A C Z .
P A C Z K O L Á S , (paczogolás) fn. tt. paczkolást,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit paezkolnak.
P A C Z K O N A , székely t á j s z ó , lásd : PASZ
KONCZA.
P Á C Z L É , (páczlé) ösz. fn. Éles csipősségü,
• sós, eezetes lé, melyben bizonyos húsnemüeket puhí
tanak, hogy izletesb eledelül szolgáljanak. A vadak
húsát páczlében
áztatni.
PACZÓ, fn. tt. paczót. Baranyában Tóbi Antal
szerént am. gyomor. Nem egyéb mint a ,paczal' szó
nak palóezos kiejtése, mely szerént al = 6, pl. szal
ma = szórna.
PÁCZOD , puszta Somogy m.; helyr. Páczodra,
— on, —ról.
P Á C Z O D  S Z E N T M Á R T O N , falu Szála m . ;
t helyr. —Szcntmártonba, — b a n , —ból.
PACZOK, (paczok) fn. tt. paczokot, harin. szr.
—ja. Bodrogközi tájszólás szerént, rövid darabfák,
czövekek, melyeket a szarufákra végül helyeznek, hogy
a födél ez által horpadtabb legyen. Megegyezik a vé
konyhangu péczék v. pöczök szóval.
PÁCZOL, (páczol) áth. m. páczolt. Úgyneve
zett páczban, páczlében áztat valamit, hogy szívós
ságát elvesztve, puhább, porhanyóbb legyen. Nyulat,
özezombot páczolni. Átv. ért. valakit szorongatás által
megizzaszt, meggyötör.
P A C Z O L A J , falu Nyitra m ; helyr. Paczolajba,
— ban, —ból.
P Á C Z O L Á S , (páczolás) fn. tt. páczolást, tb.
— ok. Cselekvés, midőn valamit páczolnak.
P A C Z U H A , (pacznha) mn. tt. paczuhát. Lu
gossy József szerént Debreezen vidékén am. lipistes,
p o n g y o l a ; s gyöke pacz magas hangon rokon petyhe,
petyhüdt szók pely gyökével. Alkatára olyan, mint a
szintén tájdivatos lacsuha, honnan lacsuhodik.
PACZVIRÁG, (paczvirág) ösz. fn. Kis paez
kához hasonló tányéra virág. Balatonmelléki szó. L.
PIPITÉR.
P A D , (1), fn. tt. padot, harm. szr. —ja. Álta
lán, bizonyos alap, fenék, mely fölé valamit helyez
nek, vagy helyezni lehet, vagy helyezve van valami.
Innen t o p á d n a k nevezik Szálában azon kőréteget,
melyen a kertiföld fekszik ; köpados szántóföld, mely
nek feneke köves, sziklás. Különösen jelent oly fek
mentes, telepszerű csinálmányt, épületet, mely alapot,
feneket képez ; mely is 1) lábakon álló hosszú szék,
vagy köböl, földből csinált ü l ő h e l y , vagy fekvésül
szolgáló állvány. Deszkapad. Kőpad. Gyeppad. Padok
az ivóasztal mellett. Pad alá inni valakit. Padra fe
künni. A pad lábát eltörni. Gyászpad , melyre a ha
lottat fektetik. Iskolai, templomi, színházi padok. Az
evező legények padokon ülnek. 2) Deszkázat, melylyel
bizonyos helynek fiilszinét kirakják, hogy a járóké

P A C Z A L , (2), K I S — , N A G Y — , faluk, amaz
Kraszna, emez Közép Szolnok m. Ú J  K I S —, 1. P A 
CZALUS ; helyr. Paczalba, — b a n , —bői.
P A C Z A L Á R U S , (paczalárus) ösz. fn. Hentes
vagy kofa, kik megtisztított s ennivaló marhapaczalt
árulnak.
P A C Z A L F Ö Z Ő , (paczalfőzö) ösz. mn. Amiben
paczalt főznek, vagy személyről, aki paczalt főz.
P A C Z A L K A , erdélyi falu Alsó Fehér m.; helyr.
Paczalkára, — n , —ról.
PACZALUS v. P A C Z A L U S A , K I S — , falu
Közép Szolnok m . ; helyr. Paczaluson, — r a , — r ó l ;
vagy Paczalusára, —n, —ról. Máskép : U J  K I S 
P A C Z A L . (Lénk).
PACZI, fn. tt. paczit. A maczi szó módosulata.
L. MACZI. Rokon vele piczi.
PÁCZIKA, P Á C Z I K Ó , fn. tt. páczikát,
kót; tójdivatosan am. pálezácska, kis páleza.

páczi

PÁCZ1N v. PÁCZINY, falu Zemplén m.; helyr.
Páczinba, — b a n , —ból.
P A C Z K A , (paczka) fn. tt. paczkát. Kicsi pacz.
V. ö. P A C Z .
P A C Z K Á L , (paczkaal) áth. és önh. in. pacz
kált. L. PACZKÁZ.
P A C Z K Á L Ó D Á S , (paezkaalóodás) fn. tt.
paczkálódást, tb. —ok. Némi sérelmekkel illetés.
P A C Z K Á L Ó D I K , (paczkaalóodik) k. m.
paczkálódtam, —tál, —ott. Némi sérelmekkel illet
valakit. V. ö. P A C Z K Á Z .
P A C Z K A M E S T E R , (paczkamester) ösz. fn.
Gúnyneve az oly mesternek vagy tanítónak, ki pacz
kával szereti fenyíteni tanitványait.
P A C Z K Á Z , (paczkaaz) áth. és önh. m. pacz
káztam, •—tál, —ott, par. —z. 1) Paczkaféle csa
pószerrel ütöget, vereget. Paczkázni a gyermekeket.
2) Ú g y bánik valakivel, mint paczkamester a növen
dékekkel, azaz, apró sérelmekkel, gúnyokkal i l l e t i ;
gyöngédtelenséget, gúnyos megvetést gyakorol más
irányában. Velem , v. rajtam ne paczkázz. Valakinek
orra alatt paezkázni.
PACZKÁZÁS, (paczkaazás) fn.tt. paczkázást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Paczkával verés ; apró sé
relmekkel illetés. V. ö. PACZKÁZ.

6

PAD—PADKA

PADKAPOCS—PADLÓ

8

PADKAPOCS, (padkapocs) ösz. fn. Padot
tartó, vagy padhoz szorító kapocs.
PADLÁB, (padláb) ösz. fn. Azon lábak, me
lyeken a pad áll. Gúnyosan szólva, jelent kistermetű
sovány emberkét. Akkora, mint a padláb. Padláb
ember.
PADLADA, (padláda) ösz. fn. Hosszú keskeny
láda, mi egyszersmind ülőhelyül, ruhanemüek tartá
sául is szolgál.
PADLAN, fn. tt. padlant, tb. —ok, harm. szr.
—ja. L. PANDAL.
PADLÁS, (padolás) fn. tt. padlást, tb. — ok,
harm. szr. —a. A háztetőnek alapja, vagyis a ház
falait öszvefoglaló gerendázat, deszkázat által alakult
térség. így nevezik általán azon üreget, vagy hiút
is, melyet a padolat a tető oldalaival együtt képez.
Az istáló padlását szénával megrakni. Szájpadlás, a
száj üregének felső része. Hanyag kiejtéssel :
pallás.
PADLÁSABLAK, (padlásablak) ösz. fn. Ab
lakféle nyilas, szelelőlik a háztető oldalán, vagy
homlokzatán.
PADLÁSAJTÓ, (padlásajtó) ösz. fn. Ajtó a
padláson.
PADLÁSBÉR, (padlásbér) ösz. fn. Az idegen
ház padlásának haszonvételeért fizetett pénz.
PADLÁSHÁGCSÓ, (padláshágcsó) ösz. fn.
Hágcsó, melyen a padlásra járnak.
PADLÁSKAMRA, (padláskamara) ösz. fn.
A padláson , vagyis annak üregében alkalmazott ka
mara, illetőleg szoba.
PADLÁSKULCS, (padláskulcs) ösz. fn. Kulcs,
melylyel a padlás ajtaját zárják, nyitják. A házmes
tertől elkérni a padláskulcsot.
PADLÁSLYUK, (padláslyuk) ösz. fn. Padlás
üregből ki vagy oda benéző ablakforma lyuk az
épület födelén.
PADLÁSOL, (padolásol) áth. m. padlásolt.
Az épületnek padlást csinál. V. ö. PADLÁS.
PADLÁSOLÁS, (padolásol ás) fn. tt. padlá
solást, tb. —ok. Padláscsinálás.
PADLÁSSOR, (padlássor) ösz. fn. Az épület
nek azon emelete, ahol a padlás szokott lenni.
PADLÁSSZOBA, (padlásszoba) ösz. fn. A pad
lás üregéből, hiújából alakított lakszoba. A padlás
szoba nyáron meleg, télen szellős.
PADLAT, (padolat) fn. tt. padlatot, harm.
szr. — a. Gerendák vagy deszkák szerkezete, melyek
bizonyos tért befödnek , s alapot, feneket képeznek.
Padlat a hidon, a hajó fenekén. Szélesb ért. téglák
kal, kövekkel berakott, vagy agyaggal betapasztott
fenéktér. L. PADOLAT.
PADLÁZAT, 1. PADLÓZAT.
„Édes anyám szoktatott padkára ,
PADLÓ, (padoló) fn. tt. padlót. 1) Vastagabb
Nem is vágyok soha vetett ágyra."
féle deszka, vagy laposra faragott gerenda , melyet
Népdal.
padlatnak alkalmaznak. Fölszedni a híd padlóit. Az
3) így nevezik néhutt a kisebbféle alacson tűzhelyet, elkopott padlók helyett ujakat rakni. A hajókon ha
sonló deszka a hajó és part vagy két hajó közti köz
mely Baranyában : padika.

löknek alapul szolgáljon, szokottabban : padló, pa
dolat. 3) A háztetőnek feneke , máskép : padlás, sőt
jelenti azon üreget is , vagy hiút, melyet a háztető
belseje képez. A padot megrakták szénával, szalmával.
Padon szárítani a kulcoriczát.
Alaphangra és értelemre megegyezik vele a
német Boden, cseh puda, lengyel spod, latin fundus,
hellén nvfrfirjv (Boden), szanszkrit budhnasz (Boden.
Curtius). Eredeti jelentésénél fogva am. alap, fenék,
úgy hogy a háztetőben is tulajdonképen ennek fene
két jelenti. Ezen alapfogalomból kiindulva, valószí
nűnek tartjuk, hogy gyökhangja a p , mely , miként
általán az ajakhangok (amennyiben nem hangután
zókban találtatnak) valamely puffadtat, dudorút je
lent , milyenek különösen a fenekek, az alapok,
talapzatok is szoktak lenni. Ügy hogy apad szóban
is feneket jelent, és az egész am. a fenékre, alapra
száll, mélyed. A persában pá v. páj am. láb, nyom ;
talap ; melylyel egyezik Vullers szerént a zendben
pádha, s az okiratokban pata. Továbbá a persában
pácsa am. lábszár. így ütnek öszve a cseh pod (alá),
és puda (pad).
P A D , (2), erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.
Padra, —on, —ról.
PAD, puszta Somogy m. ; helyr. Pádra, —on,
— ról.
PADAGY, (padágy) ösz. fn. Padra vetett ágy ;
heverésül, fekvésül használt pad.
PADÁNY, NAGY— , falu, KIS— , puszta
Pozsony m.; helyr. Padányba, —ban, —ból.
PADÁR, faluk Gömör és Szála m.; helyr.
Padárra, —on, —ról.
PADÉ, v. PÁDÉ, falu Torontál m.; helyr. Pa
déra, — n , —ról.
PADGYÁSZ , tájdivatosan am. podgyász;
lásd ezt.
PADHÁT, (padhát) ösz. fn. A padnak hosz
szában elnyúló emelvényféle karzat, melynek a hátat
neki lehet vetni.
PADIKA, (padika) fn. tt. padikát. Baranyá
ban am. alacson tűzhely.
PADIMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—malomba, —ban, —ból.
PÁDIMENTOM v. PÁDIMENTUM, v. PA
GYIMENTOM, a latin pavimentumból alakított ide
gen szó; tt. pádimentomot; harm. szr. —a v. —ja.
A szoba alsó padolata. V. ö. PADOLAT; és TALAJ.
PADKA, (padka) fn. tt. padkát. 1) Kis pad,
kis lócza, mely ülőhelyül szolgál. Egy padkán ülnek.
(Km.). 2) Téglából vagy sárból rakott padféle áll
vány a kemencze vagy fal mellett.

PADLÓDESZKA—PADOL
lekedés végett; máskép : járódeszka. A hegedű vagy
koboz padlója, mely a húrok alatt nyúlik el. 2) Az
ily deszkák vagy gerendák öszves szerkezete. A ló
istálóban padlót csinálni. 3) Szélesb ért. az épület
valamely fenékterére rakott lapos kövek, vagy téglák
szerkezete. Köznépies kiejtéssel : palló. Pázmánnál
átv. ért. a törvények pallója am. azok ösvénye.
PADLÓDESZKA, (padlódeszka) ősz. fn. Vas
tagabbféle deszka, melyet padolatul használnak, pl.
a hidakon, hajókon, istálóban stb.
PADLÓFÜKÉSZ, (padlófürész) ősz. fn. Desz
kametszök fűrésze, melylyel a faderekakból, tönkök
ből padlónak való deszkákat fürészelnek.
PADLÓGERENDA, (padlógerenda) ösz. fn.
Alyfa, talpfa a padlózatoknál.
PADLÓGYÉKÉNY , (padlógyékény) , 1. PA
DOLATGYÉKÉNY.
PADLÓKOCZKA, (padlókokzka) ösz. fn. Desz
kából koczkaformára öszveillesztett egyes darab,
melyhez többeket toldva, ezekkel a szoba alsó pa
dolatát rakják ki.
PADLÓSZÉG, (padlószég) ösz. fn. Nagyobb
féle vastag szegek, melyekkel a padlódeszkákat a
fenékgerendákhoz szegezik.
PADLÓTÁBLA, (padlótábla) ösz. fn. Egy
tábla a padlózatból.
PADLÓTÉGLA, (padlótégla) ösz. fn. Téglák,
melyekkel bizonyos tért kipadlóznak.
PADLÓZ, (padolóz) áth. m. padlóztam,
— tál, —ott, par. —z. Széles ért. bizonyos téren
padlót rak, akármiféle anyagból. Különösen geren
dákkal vagy deszkákkal behúz, berak. Hidat, hajót
padlózni. Szobákat padlózni.
PADLÓZÁS, (padolózás) fa. tt. padlózást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Építési munka, mely által
valamit padlóval ellátnak. A hidlábak levervék, a ge
rendák fölrakvák, csak a padlózás van hátra.
PADLÓZAT, (padolózat) fn. tt. padlózatot,
harm. szr. —a. A padlónak, mint kész műnek, egész
szerkezete. Viaszszál beeresztett, koczkás padlózat.
PADMALY , fn. tt. padmalyt , tb. —ok,
harm. szr. —a. Üreg a part oldalában. A víz nagy
padmalyt mosott. A padmalyt turbokolják, giibülik,
zurbolják a halászok. (Szabó D.). így nevezik néhntt
a sírverem oldalán beásott üreget is, melybe a ko
porsót szokták tenni. E szó vagy öszvetett pad és mái
vagyis mally szókból, oly mally, mely valaminek pad
ján, alapján, alján létezik ; vagy pedig e szót alap
hangjára és értelmére nézve leginkább a szintén
üreget jelentő adu, odu, odv szóhoz hasonlíthatni, s
ebből lehetett advaly, adrnaly, s előhanggal padmaly,
advas vagy odvas hely a vízpart oldalán. A széke
lyeknél : padmaj , padrnoj ; Tornában , Abaűjban :
padlan. Néhutt : pandái. V. ö. PANDAL.
PADOL, (padol) áth. m. padolt. Fenékül,
alapul szolgáló paddal ellát bizonyos építményt.
Padolni a szobát, hidat, istálót.
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PADOLÁS, (padolás) fn. tt. padolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, építési munka, mely
által valamit padolnak. Az asztalosok a szobák pado
lásával foglalkodnak. V. ö. PADOL.
PADOLAT, (padolat) fn. tt. padolatot, harm.
szr. —a v. —ja. Építési mű; az úgynevezett padló
nak egész szerkezete. Gyalult deszkákból, koczkás táb
lákból álló, viaszszal beeresztett padolat. Besározni,
felsúrolni a szoba padolatát. Alsó, felső padolat. Csa
pos vagy höldökpadolat, a felső padolat, mely ketté
fűrészelt gerendákból, illetőleg szálfákból van néha
csapokkal is öszverakva. Koczkás v. kirakott padolat,
rendszerént négyszögű koczkatáblákból. Nádozott
padolat, ha a felső padolatra nádak vannak szegez
ve, hogy a vakolatot jobban tartsák.
PADOLATGYÉKÉNY, (padolatgyékény) ösz.
fn. Gyékényféle szőnyeg, melyet a padolatra teríte
nek, pl. besározás, bemocskolás ellen.
PADOLATKOCZKA, (padolatkoczka) ösz. fn.
L. PADLÓKOCZKA.
PADOLATSZÖNYEG, (padolatszőnyeg) • ösz.
fn. Padolatot befödő szőnyeg, részint tisztaság, ré
szint dísz vagy fényűzés végett.
PADOZ, (padoz) áth. m. padoztam, —tál,
—ott, par. — z. Paddal, vagyis lábakon álló pado
lattal ellát, fölszerel. Padozni a színházat.
PADOZAT, (padozat) fn. tt. padozatot, harm.
szr. —ci v. —ja. Deszkákból készített, s lábakon
álló emelvény, mely bizonyos üreget födöz, milyen
pl. a színpadot képező állvány.
PADRAG, falu Veszprém m.; helyr. Padragra,
— on, —ról.
PADSZÉK, (padszék) ösz. fn. Ülőhelyül szol
gáló p a d , milyen a köznépies bútorzathoz tartozó
karszék, vagy a templomi, iskolai székek.
PADUCZ, fn. tt. paduezot, harm. szr. — cza.
Halfaj a potykák neméből, melynek állkapcsa orr
gyanánt fölfelé hajlik. (Cyprinus nasus). E halfaj
talán a partüregekben szeret tartózkodni, minél fogva
neve a padmaly szóval volna rokonságban; vagy
mintegy aduez, aduban lakó.
PADUCZHAL v. PADUCZPONTY, (paduez
hal v. ponty) ösz. fn. L. PADUCZ.
PADURÁNY, falu Krassó m.; helyr. Padu
rányba, —ban, —ból.

PADVA, PADVÁS ; 1. PUDVA , PUDVÁS.
PÁFRÁN, PÁFRÁNY, fn. tt. páfránt, tb.
— ok, harm. szr. —ja. A lopvanőszők közé tartozó
növénynem ; termése foltonként, csoportonként van
a levél alsó lapjára rakva, kerekded vagy veseforma
pikkelyek alatt. (Polypodium L. Mások szerént: aspi
!
dium). Több fajai vannak : édesgyökerü páfrán (poly
podium vulgare), mely köznépiesen : páprág, köméz ;
továbbá: forrási (p. fontanum); szakálas (p. phlegopte
ris); taréjos (p. eristatum); erdei (p. filix mas); páprágy
(p.filix foemina) stb. Talán a német Baumfarnbó\,
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vagyis Fam vagy ,FarrenKraut'ból kölcsönzött,
illetőleg módosított szó. V. ö. PÁPRÁD.
PAGOCSA, erdélyi falu Torda m.; helyr. Pa
gocsára, — n , —ról.
PAGONÁL, áth. m. payonált. Balaton vidékén,
Szálában és Pápa körül am. dorongol, doronggal
ver, megver, lever. Megpagonálni valakit. Pagonálni
a diót. Ez értelemből okszerüleg gyaníthatni, hogy
törzsöke pagona , dorongot jelent, s rokon hozzá a
szintén (bottal) verést jelentő páhol. Ha továbbá te
kintetbe veszszük , hogy a p és / közel rokon ajak
hangok (miért a finn nyelv e helyett is amazzal szo
kott élni) : nem valószínűtlen , hogy a pagona gyöke
fa, s az egész am. fagonya , és jelentene különösen
faágat, vagy fiatal fát, mely ághoz hasonló , s ezzel
öszveköttetésben pagony am. fiatal erdő, mely vágás
után újra kihajt; s minthogy a pagony a nagy er
dőhöz képest alacson, kicsin : innen átv. értelemben
Pápa vidékén pagonya ember, am. kistermetű, törpe
ember. Vagy pedig, mivel vannak Pogony helynevek,
s a pagonya néhutt : pogonya; valamennyi rokon
hangzásu szó (pagony, pagonya, pagonál) származ
tatható a bog szótól is , amidőn pagony annyi volna
mint bogony; tehát ágabogos helyet, vagyis ágabo
gos erdőt jelentene.
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• vagy talán alapul azt is vehetjük, hogy fából levén
: építve, e szerint páhollsd együtt pagony szóval volna
gyökrokonságban. Akik minden lehetőt idegen szó
ból származtatnak, azok e szót is az ácsoknak fara
góhelyét, deszkabódéját jelentő német Bauhofhól
i magyarázzák.
PÁHÓBÉR, (páhóbér) ösz. fn. A páhóért kial
! kudott vagy kifizeitelni szokott bér.
PÁHOG, (páhog) gyakorító önh. m. páhogtam,
I —tál, —ott. Erősen liheg, lelkendez. Bodrogközi
: szó. (Mindszenti). Magashangon rokon vele : piheg.
PAHOGAS , (páhogás) fn. tt. páhogást, tb.
— ok. Erős lihegés, lelkendezés.
PÁHOK, ALSÓ — , FELSŐ—, faluk Szála m.;
helyr. Páhokra, —on, —ról.
PAHOL, (páhol) áth. m. páholt. Bottal, do
ronggal, darab fával ver valakit. V. ö. PAGONÁL.
PÁHOLÁS , (páholás) fn. tt. páholást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Bottal, doronggal verés , pu
folás.
PÁHOLY, fn. tt. páholyt, tb. —ok, harm. szr.
— a. Színházakban, vagy bizonyos látványokra épí
tett körben szobaforma külön rekesz , kivált az elő
kelőbb nézők számára. Udvari páholy, társulati pá
holy.
Földszinti, első, másod emeleti páholy. Ujabb
PAGONY, fn. tt. pagonyt, tb. —ok, harm. szr.
— a. Túl a Dunán, fiatal erdő, mely vágás után hajt. korban alkotott, de általán elfogadott szó, mely ha
Bérczy K. vadászmüszótára szerént általában : na sonlat után a köznépies páhótól kölcsönöztetett. V.
gyobb kiterjedésű fiatal erdő. A pagonyban tilos a ö. PÁHÓ.
PÁHOLYBÉR, (páholybér) ösz. fn. Színházi
legeltetés. Epret szedni a pagonyban. Sándor I. szerint
az erdőnek azon része , mely a vadászok és hajtók vagy más páholynak bizonj os időre előleg fizeten
között fekszik. Egyébiránt minthogy a nyulak külö dő ára.
PÁHOLYBÉRLÉS, (páholybérlés) ösz. fn.
nösen a fiatal erdőben szeretnek tartózkodni, s a
vadászok leginkább ezt kerülgetik ; innen ez értel Színházi vagy más páholynak bizonyos időre előleg
mezés alapját is a fiatal erdő teszi. — Elemzésére fizetendő bérbe vétele.
nézve 1. PAGONÁL.
PÁHOLYBÉRLET , (páholybérlet) ösz. fn.
PAGONYA, (pagonya) ran. tt. pagonyát. Pápa Szerződés valamely páholy kibérlése iránt. (Logen
vidékén a kistermetű, törpe emberről mondják, hogy Abonnement).
PÁHOLYBÉRLŐ, (páholybérlő) ösz. fn. Aki
pagonya ember; nni3kép : pogonya.
színházi
páholyért előleges bért fizet, vagy fizetett.
PAGONYVADÁSZ, (pagonyvadász) ősz. fn.
(LogenAbonnent).
Vadász , ki különösen a pagonyokban lappangó va
PÁHOLYI, (páholyi) mn. tt. páholyit, tb.
dakat űzi. Továbbá hajtóvadász. V. ö. PAGONY.
— alc. Páholyt illető, arra vonatkozó. Páholyi szám.
PAGYERÓCZ, falu Pozsony in.; helyr. Pa l'áholyi ülés.
gyeróczra, —on, —ról.
PÁHOLYSZÉK, (páholyszék) ösz. fn. Szék a
PÁH, gyök páhó, páhog és páhol szókban. Részint páholyban.
hangutánzónak látszik az ütéstől, ideoda hányástól,
PAIS v. PAIZS, v. PAJZS, fn. tt. paist, tb.
pufolástól; az első szó is raktárfélét jelentvén, mely
\ —ok, harm. szr. —a. 1) Régies fegyverzethez tar
ben a tárgyak ki s berakosgattafnak ; ,páhog' szó
tozó, szilárd anyagból készült, s a testet az ellenség
ban pedig az erős lihegés v. pihegéstől , illetőleg
lövései, szúrásai vagy vágásai ellen födöző védesz
szájtátástól, midőn rokon hozzá : bá, bám.
köz, melyet fogatújánál kézbe szorítva, vagy karra
PÁHA, 1. PÁLIIA.
öltve tartottak. Alakra nézve különféle : kerek dom
PÁHI, puszta Pest m.; helyr. Páhiba, —ban, ború pais, köldökformára kidudorodó középpel; ho
morú hosszú pais; négyszögű pais; kis spanyol pais,
— hói.
1'ÁIIÓ, (pálió) fn. tt. páliót. Deszkákból ösz félpaizs, tatárpaizs. Anyagra ; érezpais, bbrpais.
veállított pajtaféle épület, melyet rakhelyül használ Paissal feltartani, visszanyomni az ellenség lökését,
nak ; néhutt am. magtár, csűr. Finnül: piha. (Fábián nyilait. Innen képes kifejezéssel am. akármily veszély
István). Magyar eredetére nézve 1. PATT gyököt; ellen hathatós erős védszer. Uram, te vagy az én
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paisom és oltalmam. 2) Szélesb ért. paisforma festett
vagy faragott kép, melyre a nemes nemzetségek czí
mereit ábrázolni szokták, honnan a paistan a czímcr
tannal legszorosabb öszveköttetésben van. 3) Még
szélesb ért. így neveztetnek különféle dolgok, melyek
bizonyos testeknek takaróul, védszerül szolgálnak;
nevezetesen az állatországban némely kétlakiak
csont vagy szarunemü takarója, pl. a tekenó'sbékák
n á l , továbbá több rovarok szárnyait födöző kemény
hártya.

P A I S  v. P A I Z S P Á R , (paizspár) ösz. fn. A
négyföbbhímesek osztálya alá tartozó növénynem ;
táskája lapos, kerekded, alulföliü bekerekített csor
ba, karéjai kerekdedek. (Biscutella).
PAIS v. P A I Z S S A J T , (paizssajt) ösz. fn. Az
egyfalkások seregéből és sokhímesek rendéből való
növénynem ; csészéje kettős, a külső h á r o m — ö t met
szésű, tokjai egymagvuak, gyűrűs karikában az anya
szár körül. Némely fajokban ezeket tányéros boríték
födözi. (Lavatera L.).
PAIS v. PA1ZSSZEG , falu Szála m . ; helyr.
Paizsszegén, — r e , —röl.
P A I S  v. P A I Z S T O K , (paizstok) ösz. fn. Nö
vénynem a négyföbbhímesek k ö z ö l ; táskája ép, ke
rekded , öszvenyovnult, l a p o s , ki nem nyiló , egy
három magvu. (Peltaria L.).
P Á J A , fn. tt. páját. Sándor I. szerént bizonyos
nemű szövet, és Szabó D. szerént portéka neme, de
hogy különösen miféle ezövet vagy portéka , egyik
sem mondja. Eredetre talán ,pólya' szóval rokon.
Dankovszky szerént tótul azt tenné : panúus albus,
F l a n e l l ; de ezzel nem egyezik a ,fekete pája.'
P A J Á N D , puszta Bihar m . ; helyr. Pajándra,
— on, —ról.
P A J K , törzsök pajkos szóban és származékai
ban , s öszvetételül szolgál a régies pajktársh&n.
Gyöke alkalmasint baj; V. ö. P A J K O S ; P A J Z Á N .
P A J K O S , (pajkos) mn. tt. pajkost v. —at, tb.
— ak. Oly magaviseletű, ki tulcsapongó jó kedvében,
vagy bizonyos negédböl, szeszélyből a köz illedelem
korlátait áthágja, midőn pl. szeméremsértőleg beszél,
vagy holmi csínyokat követ el, melyek másokat bán
tanak. Ez különösen a neveletlen ifjúságnak és pórias
elbizakodásnak tulajdonsága, szóval, oly embereké,
kik, mintegy bőrükben nem férve, szóval és tettel
mások gyöngéd érzelmeit sértik. Pajkos sihederek.
Pajkos beszédek. Pajkos hányivetiséy.
Pajkos aggatód
zás, kötelödzés. Pajkos táncz. Mondják a magát szila
jul, kényesen hányóvető lóról is.
E szónak törzsöke pajk, melyből régiesen az
öszvetett pajktárs jelentett egy felekezethez tartozó,
együtt működő t á r s a t , különösen hadi czimborát,
, azaz b a j t á r s a t ; miért valószínű, hogy a keményebb
i kiejtésű pajk gyöke : baj, s k képzővel : bajk; hon
! nan pajktárs, mintegy bajügyben társ, és pajkos a m .
i másoknak bajokat okozó. V. ö. P A I S .

IS

Minthogy a pais bajvívási védeszköz , legvaló
színűbb, hogy a baj szóval rokon , s eredetileg bajis
(bajos, t. i. bajhoz, bajvíváshoz tartozó fegyver) volt,
s az ajakhang megkeményítése, és némi rövidítés
által alakult belőle a pais v. paizs. Hangi és fogalmi
rokonságban állanak vele : pajkf pajkos, és a régies
pajktárs, ma pajtás v. bajtárs, továbbá a pajzán, t. i.
mind a pajkos, mind a pajzán alapérteleinbcn jelen
tenek nyugtalankodót, bajokozót, szilajt, másokat
békén nem hagyót, kicsapongót, s ugyan ezt jelenti
a tájdivatos bajza, bajzát. Dankovszky szerént paizs
olaszul: pevesc, spanyolul : paves, románul : pavez, tó
t u l : paveza.
P A I S  v. P A I Z S A L A K Ú , (paizsalakúj ösz. mn.
Olyan alakú, milyen egyik vagy másikféle paizs szokott
lenni, pl. kerekdomború, vagy hosszudad homorú.
Paizsalakú
békateknő.
PAIS v. PAIZSBOGÁR, (paizsbogár) ösz. fn.
Bogárfaj, mely növényeken és növényekből éldegél,
s melynek egész testét paizsalakú kemény burok
hártya takarja. (Cassida).
P A I S D A v. PA1ZSDA, (püizsda) fn. tt. paizs
dát. Altalános nevezete azon bogaraknak , melyek
testét paizsforma szilárd hártya födi.
P A I S D A D v. P A I Z S D A D , (paizsdad) mn. tt.
paizsdadot. L. P A I Z S A L A K Ú .
P A I S  v. PA1ZSGYÁRTÓ , (paizsgyártó) ösz.
fn. Mesterember, ki leginkább a régi korban paizsok
készítésével foglalkodott.
P A I S v. PAIZSHORDOZÓ, (paizshordozó) ösz.
fn. K é g i , különösen lovagi korban hadi szolga, ki a
paizst ura után hordozta.
P A I S K A v. P A I Z S K A , (paizska)
paizskát. Kiesi paizs.

kies. fn. tt.
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P A I S  v. P A I Z S M 1 R I G Y , (paizsmirigy) ösz.
P A J K O S A N , (pajkosau) ih. Pajkos módon.
fn. Mirigy, mely a légcső felső részén fekszik. (Glau
1 Pajkosan viselni magát.
dula thyreoidcs).
P A J K O S Í T v. P A J K O S I T , (pajkosít) áth. in.
PAISOS v. PAIZSOS, (paizsos) mn. tt. paizsost
v. — a t , tb. —ak. Paizszsal ellátott, fölfegyverzett, i pajkosított, htn. — n i v. — a n i . Pajkossá tesz.
vagy paizsalakú takaróval födözött. Paizsos régi vité
zek, lovagok. Paizsos bogarák. V. ö. P A I Z S .

1

P A J K O S Í T Á S , P A J K O S I T Á S , (pajkosítás)'
fn. tt. pajkosűást, tb. —ok. Pajkossá tevés.

PAISOSAN v. PAIZSO S AN, (paizsosau) ih.
P A J K O S K O D Á S , (pajkoskodás) fn. tt. paj
Paizszsal fölszerelve, ellátva.
; koskodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Pajkos beszédek
!
PAISOZ v.PAIZSOZ, (paizsoz) áth. m. paizsoz vagy tettek gyakorlása. V. ö. P A J K O S .
tam, — t á l , —ott, par. —z. Valakit paizszsal ellát,
fegyverez, fölszerel.

P A J K O S K O D I K , (pajkoskodik) k. m. paj
koskodtam, —tál, —olt. Pajkos beszédeket vagy
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tetteket gyakorol; túlságos jó kedvében , és negéde
sen illetlen, betyáros, pórias csinyokat követ el.
PAJKOSOD1K, (pajkosodik) k. m. pajkosod
tam, —tál, —ott. Pajkossá kezd lenni, pajkossá
válik.
PAJKOSSÁG, (pajkosság) fn. tt. pajkosság
ot, harm. szr. —a. 1) Tulajdonság, vagyis azon je
lenségek, melyeknél fogva valakit, illetőleg valamit
pajkosnak nevezünk. Minden szava, mozdulata, tette
pajkosságra mutat. 2) Szóbeli nyilatkozat vagy tett,
melyet a pajkos ember véghez visz. így szólani paj
kosság vala tőled. Pajkosságaért megfenyíteni a gyer
meket.

PAJTAMESTER, (pajtamester) ösz. fn. Lásd :
PAJTABIRÓ.
FAJTÁRS, (bajtárs) ösz. fn. Eredetileg kato
nai műszó lehetett, s am. hadi társ, ki egy másikkal
a hadi bajokban részt vesz. Vitéz pajtárs. Innen szé
lesb ért. ki valakinek bizonyos életviszonyban bizo
dalmas társa; ki mással rendesen társalkodik, barát
kozik, együtt járkel, mulat. Közönséges kiejtéssel :
pajtás ; a régieknél, nevezetcsen Csúzinál, Bíró Már
tonnál : pajktárs. Eredeti jelentésénél fogva 1. BAJ
TÁRS. V. ö. PAJKOS ; és PAJTÁS.
PAJTÁS, fn. tt. pajtást, tb. —ok, harm. szr.
— a. Értelmére s elemzésére nézve 1. BAJTÁRS.
Egyébiránt az is lehető , hogy bajtárs éá pajtás ere
detre nézve különböznek, t. i. amaz öszvetett szó a
baj és társ elemekből, emennek gyöke pedig pajta,
mely a héber bajith szerént házat is jelent, misaeriut
pajtás annyi volna, mint egy pajtában (házban) lakó.
így értelmezik ezt Bíró Márton és Baróti Szabó D.
Egyezik vele c fejtegetés szerént az egyszerű társ,
mely elemezve táros a házat jelentő ,tár' gyöktől,
tehát táros v. társ am. velünk egy tárban (házban)
lakó. V. ö. TÁRS. Vámbéry szerént a törökben és
csagatajban eléjön bajtas am. lelki barát.
PAJTÁSKODÁS, (bajtárskodás) ösz. fn. Ha
sonlók közti bizalmas társalkodás , vagyis pajtások
által űzött szövetségi viszony. V. ö. PAJTÁS.
PAJTÁSKODIK, (bajtárskodik) ösz. k. m.
pajtáskodtam, —tál, —ott. Valakivel, mint annak
pajtása, belső viszonyban él, társalkodik, barátkozik.
V. ö. PAJTÁS.
PAJTÁSSÁG, (bajtársaság) ösz. fn. Szövet
ségi, társalkodási, barátsági viszony és állapot, mely
a pajtások között létezik. Pajtásságba lépni, pajtás
ságot kölni valakivel. V. ö. PAJTÁS.
PAJTASZÉR, (pajtaszér) ösz. fn. Altalán a
pajta vagy pajták tájéka, környéke ; különösen, né
mely falukban a kertek alja, hol a pajták bizonyos •
szerben (sorban) állanak.
PAJZ, törzs pajzán szóban és származékaiban ;
v. ö. PAJZÁN.
PAJZÁN, (pajzán) mn. tt. pajzánt, tb. —ok
v. —ak. 1) Beszédben és cselekedetben pajkos, ki
csapó, kevéssé szilaj. Pajzán fiú, legény. 2) Mondják
lóról, melyet a kocsi mellett szabadon bocsátanak
vagy csak kötőfékkel fűznek a befogottak mellé.
Pajzánon ereszteni a lovat, a csikót. E szóval meg
egyezik a szintén sziláját, kicsapongót jelentő bajza,
s valószinüleg ez az eredeti, melynek gyöke baj,
honnan az elavult ige bajoz, bajz, s ebből az igene
vcs melléknév bajza, megnyújtva bajzán, pajzán. A
persában pájzen am. a latin leno, azaz bordélyos, és
pajazan Beregszászi szerént am. a német ausschwei
fend.
PÁJZÁNKODÁS, (pajzánkodás) fn. tt. paj
zánkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Pajkoskodás,
szilajkodás, dévaj csintalankodás. V. ö. PAJZÁN.

PAJKTÁRS, (pajktárs) régies szó; 1. PAJ
TÁS, BAJTÁRS; és v. ö. PAJKOS.
PA JKTÁRSASÁG, (pajktársaság) 1. PAJ
TÁSSÁG.
PAJMOG, (pajmog) önh. m. pajmoglam,
— tál, —olt. Kriza J. szerént a székelyeknél am.
magában évődik, magában valamit mondogat; olyan
alkaíu mint mormog ; másképen : pusmog, pustog.
PAJMOGÁS , (pajmogás) fn. tt. pajmogást,
tb. —ok. Magában évődés ; magában mondogatás.

PAJOD, PAJÓD, I. PAJÓT.
PAJOT, fn. tt. pajótot, harm. szr. — ja. Né
hutt, pl. Gömörben : pajod, pajód. Kukaczfaj, mely
a földben a növények gyökereit rágdossa, s melyből
átalakulva cserebogár leszen. Néhutt : csimass. Sze
ged tájékán, legnagyobb kukaczfaj, mely kiveszett
vén fák alatt terem. Eredetérc nézve talán buját.
Dankovszky szerént tótul : pajed.
P A J T A , fn. tt. pajtát. 1) Gazdasági épület,
melybe a szalmás gabonát vagy takarmányt rakják,
vagy a kinyomtatott, elcsépelt polyvás jószágot ideig
len begyűjtik ; máskép, csűr. Nagyobbfélc pajtában
nyomtatni, csépelni is szoktak. 2) A székelyeknél
jelent ólat, istálót, pl. disznópajta. íi) Szélesb ért.
lerakó helyül szolgáló épület, pl. sópajta, gyapjú
pajta. 4) Sándor I. szerént am. zsákmány. Ez érte
lemben úgy látszik , nem egyéb , mint a módosított
német Beaté, s hihetőleg a katonák által behozott
kifejezés. A pajta, mint épület, alkalmasint rokonság
ban áll pálló szóval, honnan pajta = páhóta vagy
csak páhta és valóban magyarul szintén csak vala
mely raktárt jelent, mint pálló.
Egyezik vele a házat jelentő héber bajith, beth,
arab bejt. Ide sorozható a persa pájga (ól), német
Bude, lengyel buda, orosz bodka is, stb.
PAJTAB1RO, (pajtabiró) ösz. fn. Alsóbbrendű
gazdasági tiszt, kinek kötelessége a szérűre, csűrökre
felügyelni, s a gabona mennyiségéről számolni, más
kép : pajtamester.
PAJTAFIA, (pajtafia) ösz. fn. A nagyobbfélc
pajták oldalához ragasztott fióképület, melybe legin
kább a kinyomtatott vagy kicsépelt polyvás gabonát
takarítják.
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PAJZÁNKODIK, (pajzánkodik) k. m. paj
zánkodtam, —tál, —ott. Pajzánul, pajkosan viseli
magát. V. ö. PAJZÁN.
PAJZÁNSÁG, (pajzánság) fn. tt. pajzánság
ot, harm. szr. —a. Pajkosság, szilaj csintalanság.
PAJZÁNUL, (pajzánul) ih. Pajzán módon,
pajkosan, szilajul csintalankodva. Pajzánul hányni
vetni magát, másokat megtámadni. V. ö. PAJZÁN.
PAJZS, PAJZSOS, 1. PAIZS, PAIZSOS.
PÁK, (1), fn. tt. pákot, harm. szr. —ja. A ká
kának bogos virága vagy feje. Van egy kákafaj,
melynek bogát különösen buzogánynak nevezik. A
pák, máskép : páka v. páklya. Véleményünk szerént
rokon hozzá a bog, s a kendernek fejét jelentő buga,
mindenek fölött pedig gyökre nézve legközelebb áll
hozzá : bákány.
PÁK, (2), törzs, melyből pákász v. pákosz, és
pákosztos származnak. Mint gyök eléfordúl a Páka,
Pákácz, Pákod, Pákozd helynevekben is. Eredetére
nézve azonosnak látszik pajk törzszsel, az aj hosszú
ávk változván, mint szám, szád = szájam, szájad,
sőt a régies szá is = száj.
PÁKA, CSUKÁÉ— v. CZUKOE—, KIS—,
NAGY—, faluk Pozsony m., 0 —, Szcpcs m.; helyr.
Pakára, — n , —ról.
PÁKA, (1), (páka), fn. tt. pákát, lásd: PÁK,
(1), fn. r
PÁKA, (2), falu Szála m., puszta a KisKun
ságban ; helyr. Pákára, — n , —ról.
PÁKÁSZ, (1), (pákász = pajkász) mn. tt.
pákászt, tb. —ok v. —ak. Pajzán, csintalan, vásott.
Id. Mándy Péter szerént kobozó, kóborló. Mondják
különösen ebről, macskáról, mely torkoskodni szo
kott ; nyalánk, kutató, a fazekakat megkereső. Pá
kász agár , kutya. Alakjából kitűnik , hogy törzsöke
pák, mely ismét pajkból látszik módosuknak , úgy
hogy pákász vagy pákosz jelentése is hasonló a p a j 
kos' szóéhoz, s az ász képző. Máskép : pákosz. Egy
értelmű vele, s gyökhangra némileg hasonló a paló
ezos paskorta is.
PÁKÁSZ, (2), (mint föntebb) fn. tt. pákászt,
tb. —ok. A Tiszamelléki Sárréten pákászoknak ne
vezik azon embereket, kik folytonosan a réten, és a
rétből élnek. A pákász se nem vet, se nem szánt, se
napszámba nem jár, hanem a kész után nyúl, vagyis
,pákászkodik.' Az elnevezés hihetőleg a már elavult
,pák' gyökszóból ered. A pákász valóban, mint vala
mely pákosz eb, szünet nélkül konezot keres a réten,
s minden zsákmányon, mit magának itt kilesett, mo
hón kap. 0 az egész Sárrétnek korlátlan ura s birla
lója, de egyszersmind nemtője, ki nélkül e roppant
vadfészket ránk nézve elveszettnek kellene tartanunk.
Vétereit, vészeit és varsáit kirakja minden irányban,
azokban halat, csíkot, puszta kézzel nadályt, s nagy
boszuságára rákot fog, mely utóbbiról úgy van meg
győződve, hogy az Isten nem teremtette ételnek, miért
is ,féreg'nek nevezi, s nagy méreggel hányja ki a

fogóból. Mindennemű vízivad után leselkedik , s ha
nincsen lőfegyvere, csapófát és tőrt vet neki; a vad
ludak, vadruezák, szárcsák és libuezok fészkeiből a
fris tojást ezrével szedi, apró vadlibát fogdos ; kócsag,
vakvarju s vadgémtollakat szedeget; a vízi vadásza
tokon a vadász kalauza és kis sajkájával a közleke
dést tartja fenn stb. (Bérczy Károly Hazai s Külföldi
Vadászrajzok. 88 — 89. 1. és Vadászmüszótár).
PÁKÁSZKODIK, (pákászkodik) k. m. pá
kászkodtam, —tál, —ott. Fazekakat kikeresve tor
koskodik, nyalánkoskodik. V. ö. PÁKÁSZ.
PAKASZTÓ, falu Zemplén m.; helyr. Pakasztó
ra, — n , —ról.
PAKÉ, erdélyi falu Orbai Sz.; helyr. Pakéra,
— n , —ról.
PAKELENCS v. PAKILINCS, fn. tt. paki
lincsét, harm. szr. —e. 1) Büdösfércg, poloska, pa
laczka, különösen, mely az ágyakban és ágyak körül
szeret tenyészni. E szó úgy látszik , hogy a poloska
és palaczka szók módosított alakja, t. i. utóbbi ré
szében helycserék történvén, mint püspökbon is
cpiscopus után. 2) Némely tájakon jelent kulláncs
féle férget, mely a juhokba és más állatokba szokott
csipcszkedni.
PAKILINCSFÜ, (pakilincsfü) ösz. fn. Mérges
növényfaj a koriándromok neméből; szára szegletes,
gyümölcse két bogyóju, ernyője legtöbbször egysze
res. Növénytani néven : pakilincskóriándrom. (Cori
andrum testiculatum).
PAKLINCS, 1. PAKILINCS.
PÁKLYA, (páklya) fn. tt. páklyát. Lásd :
PÁK, (1).
PAKOCSA, törzsök, melyből pakocsál, pakocsás
származékok eredtek. Jelent gúnynevetést. Nem igen
ismert szó.
PAKOCSÁL , (pakocsaal) áth. m. pakocsált.
Kinevet, kigúnyol valakit vagy valamit. „Ironice tré
fál, pakocsál, csúfolkodva beszél." (Pázmán P.).

AKAD. NAGY SZÓTAR

V. KÖT.

18

„Vaj még evvel pakocsáltál,
És vele ként nem vallottál."
Katalin verses legendája.
PAKOCSÁS, (pakocsaas) mn. tt. pakocsás1 v.
— at, tb. —ok. Szabó D. szerént am. gúnyoló, paj
kos, csúfoló.
PAKOCSÁSAN, (pakocsaasan) ih. Gúnyolód
va , csúfolódva. Pakocsásan kinevetni a bűnöst.
(Szabó D.).
PAKÓCZA, (pakóeza) fn. tt. pakóczát. Nö
vénynem az együttnemzök seregéből és egyenlőnősök
rendéből; vaczka kopasz ; fészke födelékes, hosszú
dad, kevés virágú ; anyaszála hosszú, kétágú ; bóbi
tája szőrös. (Eupatorium). Fajai : gyürlls, kender,
magas pakócza. A kenderpakócza köz nyelven : ke
resztes bodza, vízi kender, paszkoncza, pakócza. Gyöke
pak valószínűleg egy a bogot, bugát jelentő pák
szóval. L. PÁK, fn.
2
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P A K Ó D , falu Szála m.; helyr. Pakódra, — on,

Közmondásilag : Szél Pál, szeles, hebehurgya férfi,
valamint iSzél Pila v. hétre Pila, v. vaksi Pila, am.
P A K O L , áth. m. pakolt. H o l m i t , különösen szeles fehérszemély. Tudja Pál, mit v. hol kaszál,
elszállítás végett, ládába, zsákba, tarisznyába stb. (Km.). Ez sem volt a Pál érsek udvarában. (Km.).
belerak, csomagol. Bepakolni az útravaló ruhákat. Ha Pál fordul köddel (télhó 25.), ember hull döggel.
Kipakolni a holmit, ami t. i. be, e's öszve volt rakva. (Időjóslat). E nevet, kivált szent előtéttel, sok m a g y a r
Tréfás, népies kifejezéssel : bepakolni az ételből am. helység viseli, ide tartoznak a Páld, Pálos helyne
sokat enni. Önhatólag elpakolni valahonnan, am. el vek is.
takarodni. Pakolj. Elpakolj (Packe dich). Eredetileg
PÁL,(2),NAGY—,falu Baranyám., SZENT—,
német szó : packen.
faluk Somogy, Szála, puszta Győr m., DUNA
P Á K O N Y , puszta Pest m . ; helyr. Pákonyba, S Z E N T — , Győr , T Ó T  S Z E N T — , Z S E L I T Z 
S Z E N T — , Somogy m.; helyr. —Pálra, — o n , —ról.
— 6a?!, —bői.
— TÓI.

P Á K O S Z , (pákosz) mn. tt. pákoszl v.
th. — a k ; 1. P Á K Á S Z , P Á K O S Z T O S .

— at,

P Á K O S Z D , 1. P Á K O Z D .
P Á K O S Z T Á S , 1. P Á K O S Z T O S .
P Á K O S Z T O S , (pákosztos) mn. tt. pákosztost
v. —at, t b . —ak. Torkos, nyalánk. Mondják külö
nösen ebekről és macskákról. Idősb Mándy P. sze
rént máson élődő, tányérnyaló. Pákosztos agarak.
Eléjön pákosztás alakban is. „Rákóczi fejedelemre
indulván az pogányság, szegént vévé t á r g y u l ; h á t
néki nem Rákóczi fejedelem veszedelme, hanem
J e n ő s L i p p a , KaránSebes , és hazánknak szép és
nagyoszlopos b á s t y á j a , Várad . nyalánkoztatta pá
kosztás telhetetlenségét az pogánynak." Gr. Wesse
lényi Ferencz 1 6 6 1  b e n . (Politikai Szónoklat). E
szónak gyöke pák, melyből a pákász is származott.
P á k gyökből lett pálcos , csangósan pákosz , s t utó
téttel pákoszt, mint válasz táj divatosan : választ, ha
rasz haraszt. V. ö. P Á K A S Z .
P Á K O S Z T O S K O D I K , (pákosztoskodik) k.
m. pákosztoskodtam, —tál, —ott. Torkoskodik, nya
lánkoskodik. Egyértelmű vele a palócz paskortásko
dik. V. ö. P Á K O S Z T O S .
P Á K O Z D , falu F e h é r m . ; helyr. Pákozdra,
— o n , —ról.
PAKRÓCZ, 1. POKRÓCZ.
P A K S , N A G Y — ,mváros, K I S — , puszta Tolna
m.; helyr. Páksra, — o n , —ról.
P A K T A K Ö Z , puszta Sáros m.; helyr. Pahtaköz
re, — ö n , —röl.
P A K U L Á R , fn. tt. pakulárt, tb. — ok. Erdélyi
tájszólás szerént juhászt jelent. „A fiú egész nap
hosszat sem heveredett le, mind (— mint) más lomha
pakulárok , hanem a johokat téringette, furujált, s
ment utánik." Székely népmesék. (Kriza J. gyűjt.).
Közvetlenül román eredetűnek látszik : pecurár (pe
cuarius).
P A L , gyök, 1) paláczol vagy palázol, palangol,
palangozik, palinkózik,
2) pal vagy palol,
3) pala
szókban. Az 1sőre nézve rokon bal gyökkel, hon
nan : ballag; a 2ikra nézve páhol szóval (1. P Á L L ) ;
a 3ikra vál vagy válik szóval.
P Á L , (1), (a görög nyelvből e r e d e t t , melyben
tiavQog csekélyét, kicsit j e l e n t ) ; férfi kn. tt. Pált,
t b . —ok. Paulus. Változatai : Pali, Palkó, Palcsó.

P A L A , fn. tt. palát. Kőnem , melynek részei
rétegesen feküsznek egymáson, s könnyű módon úgy
elválaszthatók , hogy lapokat képezzenek. Agyagos,
meszes pala. Fekete, kékes, szürke, vörös pala. Különö
sebben a közönséges feketekék agyagos pala, melyet
a többek közt ház, és más épület födelezésére hasz
nálnak. E kőnek neve görögül ).íl}og a%iGTog , mely
utóbbinak gyöke cffiC, w, (hasítok, elválasztok) ; s ezen
alapfogalomból kiindulva azt g y a n í t h a t n i , hogy a
magyar pala , gyökre nézve rokon a válik , választ
szókhoz, továbbá ez látszik rejleni a balta, és német
spalten szókban ; ha pedig alapul e kőnemnek lapos
ságát veszs^ük, azt vélhetnők , hogy a pala szó p és
l hang helyc»erélésével eredetileg lapa.
P A L A A G Y A G , (palaagyag) ösz. fn. Igen SZÍ
VÓS, leginkább kékszinü agyagfaj.
P A L A A S Z T A L , (palaasztal) ösz. fn. Asztal,
melynek lapja palakőböl van.
P A L A B Á N Y A , (palabánya) ösz. fn. Bánya,
melyben a palaköveket fejtik.
P A L A C S I N T A , fn. tt. palacsintát. Lapos, le
pényszerü tésztaétek. Úgy látszik, az idegen, különö
sen a latin placentaból van kölcsönözve és módosítva,
németül : Plinse.
P A L A C S I N T A S Ü T Ő , (palacsintasütő) ösz. fn.
Konyhaedény, melybe a palacsintának való folyadé
kos tésztát sütés végett öntik.
P A L A C Z , 1. P A L A C Z K .
P A L A C Z K , fn. tt. palaczkot, harm. szr. — j a .
Némely vidékeken , nevezetesen a székelyeknél, am.
k u l a c s , honnan a fa palaezk név. Baranyában és
Sziget vidékén csobolyóforma faedény, mely kerek
sajt formájú lapos szokott lenni. Szélesb ért. üveg
edény, milyenben az italt asztalra adják , fiaskó.
E szóban a k lehet toldalékhang, mint a tövisk,
viaszk és némely másokban , tehát eredetileg palacz.
Egyébiránt egyezik a német Flasche, régi felsőnémet
vlascum, olasz fiasco, fiasco, franezia ftasque, fiacon
stb. szókkal. Ha a magyar nyelvből nyomozni sza
bad, és ha ezen edényben, úgymint kulacsban, alap
érteimül a lapos formát veszszük, úgy valószinü, hogy
némi hangátvetéssel am. lapacz. E tekintetben meg
egyeznék vele a büdösférget jelentő palacz, palaczka,
mely szintén a maga nemében lapos féreg. B a r a n y a
némely vidékén a palacz v. palaezk jelent hüvelk
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ujjat is, de ez értelemben egy a szláv palcez v. palacz
szóval.
PALACZKA, fn. tt. palaczkát; PALACZKA
FÉREG, (palaczkaféreg) ősz. fn. L. POLOSKA.
PALACZKAFÜ, (palaczkafü) ösz. fn. A tar
sókák neméhez tartozó növényfaj ; táskái kerekdedek,
kevéssé csorbák ; levelei fiyilformák , fogasak, ham
vasak ; máskép, szintén köz nyelven : vad mustár,
temondádfü ; növénytani néven : mezei tarsóka.
(Thlaspi campestre). Néhutt nagy palaczkafünck
hívják a lótormát, vagyis növénytani néven a lótor
mabércsét. (Clematis erecta).
PALACZKAKOSBOR, (palaczkakosbor) ösz.
fn. Növényfaj a kosborok neméből; pilise három
hasábu ; hasábjai egyenetlenek, csipkések, lepittyed
tek ; szirmai öszveállanak ; virága sötét vörös, zöldes,
büdös. (Orchis coriophora).
PALACZKAMAG, 1. P ALASZKAMAG.
PALACZKFÉREG, (palaczkféreg) ösz. fn. L.
POLOSKA.
PALACZKFÜ, (palaczkfü) ösz. fn. L. PA
LACZKAFÜ.
PALACZKKEFE, (palaczkkefe) ösz. fn. Kefe,
melylyel a palaczkok belsejét megtisztítják.
PALACZKKOSÁR, (palaczkkosár) ösz. fn.
Fiókokra osztott kosár, melybe a szállítani való pa
laczkokat rakják.
PALACZOL, (paláczol) önh. m. paláczolt.
Túl a Dunán, házról házra j á r , különösen Lucza
napját járja, vagy ügynevezett tikverőt jár. Máskép :
palázol. Minthogy mind Lucza estéjén a tikokat
szokták póznával piszkálni az ülőn, mind a tikverőn
tikot vagy kakast nyakaznak : innen legvalószínűbb,
hogy gyöke pal egy azon pali igével, mely ütést,
rázást, mozgatást jelent. Ha pedig, ami hihetőbb is,
minthogy a székely palangol, pallivkózik szintén pal
gyökből erednek, alapfogalomul az ideoda járást,
csavargást veszszük, rokon hozzá a latin palatur, és
a magyar pálya, pályázás, lágyabb ajakbetüvel :
ball, ballag.
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PALAFÖDÉL, (palafödél) ösz. fn. Épület fö
dele, palakőtáblákból.
PALAFÖDÉS, (palafödés) ösz. fn. Palával
födés.
PALAFÖDŐ, (palafödő) ösz. fn. Mesterember,
cserepező, kinek különös foglalatossága, az épülete
ket palakőtáblákkal befödni.
PALÁGY, falu Ung m. ; helyr. Palágyra,
— on, —ról.
PALÁGYKOMORÓCZ, falu Ung m.; helyr.
' —Komor óczon, —ra, —ról.
PALAHEGY, (palahegy) ösz. fn. Hegy, mely
nek tömege palakövekböl áll.
PALAHEGYSÉG, (palahegység) ösz. fn. Pala
hegyek öszvege, lánczolata.
PALAJ, (1), fn. tt. palajt, tb. —ok. Szatmár
vidékén jelent iszapos helyet. Minthogy az ilyen hely
alacson fekvésű szokott lenni, valószínű , hogy a p
csak előtét, s eredetileg: alaj; vagy, ha az iszapnak
és iszapos víznek állás által megromlott, megbüdö
södött természetét veszszük alapfogaimul, rokon a
romlott tojást jelentő palás, polos , polozsna, és a
büdös poloska, palaczka szókhoz. Hasonló hozzá a
latin palus, paludis.
PALAJ, (2), puszta Baranya m.; helyr. Palaj
ba, —ban, —ból.
PALAKALAPÁCS, (palakalapács) ösz. fn.
Kalapács, melyet a palafödők használnak.
PALAKÉK, (palakék) ösz. mn. Oly szinü,
milyen a kék pala. Főnévileg bizonyos bányakék
szín, mely a palán csügg.
PALAKŐ, (palakő) ösz. fn. L. PALA.
PALALÉCZ, (palalécz) ösz. fn. Egyike azon
léczeknek, melyekre a palafödök a palatáblákat
fektetik.
PALAMÁR, fn. tt. pálamárt, tb. —ok, harm.
szr. —ja. A dunai hajósoknál am. horgonykötél.
Kenessey Albert szerént román szó pale és maré
ból = nagy kötél.
PALAMETSZŐ, (palametsző) ösz. fn. Kőfa
PALÁCZOLÁS, (pal áczolás) fn. tt. paláczo
ragó, ki különösen palaköveket táblákká alakít, hogy
lást, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki paláczol.
bizonyos czélra alkalmasakká legyenek.
PALÁD, B O D — , K I S — , NAGY—, faluk
PALANGOL , (palangol) önh. m. palangolt.
Szatmár m.; helyr. Paládra, —on, —ról.
A székelyeknél Kriza J. szerént am. lebeg a szélen
PALADICS, puszta Pest in.; helyr. Paladicsra, (szélben ?). Olyan mint barangol. Máskép : palangó
— on, —ról.
zik, palankál, palinkózik. V. ö. PÁLINKÁRA.
PALAFÉDÉL; —FEDÉS; —FEDŐ; 1. PALA
PALANGOZIK, (palangozik) k. ni. palangoz
FÖDÉL, —FÖDÉS, —FÖDŐ.
tam, —tál, —ott; par. —zál. L. PALANGOL.
PALAFEJTÉS, (palafejtés) ösz. fn. Kőbányai
PALÁNK, (1), falu Hont rn.; helyr. Palánkra,
munka, mely által a palakőtömeget rétegenként, táb — on, —ról.
lánként felszakgatják.
PALÁNK, (2), fn. tt. palánkot, harm. szr.
PALAFEJTŐ , (pala fejtő) ösz. fn. Ki a pala —ja. Egymás mellé vert, s öszvekötött vagy szege
köveket a bányákban felszakgatja; vagy eszköz a zett fahasábokból álló kerítés. (Baranyában, Pápa
vidékén, a Balaton mellékén stb.). így nevezik né
palakövek felszakgatása végett.
PALAFEKETE, (palafekete) ösz. mn. Oly , hutt a deszkakerítést is. Palánkkal bekeríteni a kertet,
fekete , sajátlag feketéskék szinü, milyen a fekete a szérűt. Különösen, hadi ostrom ellen állított ilyetén
faczölöpök , melyek a rohanó ellenséget akadályoz
pala. Tudnivaló, hogy van más szinü palakö is.
2*
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zák. Eredetileg talán a karót jelentő latin palustól uriasabb ruhát jelentett, melyet nyakba akasztva
származik, melyből lett a németes Planke, francziás lógósan viseltek, milyenek voltak a régies hosszú
planche, palanque, palissade stb. is. Magyarul karózat menték, pl. a papok mentéje, vagy dolmánya; innen :
nak nevezhetnök. Eléjön a törökben is : palánka, palástul venni föl a mentét, am. panyókán , fel nem
öltve, csak nyakba vagy vállra vetve. Közelebb az
hasonló jelentéssel.
PALANKA, bányatelep Bcszterczebánya hatá üng a palástnál. (Km.). Meginná a Krisztus palástját
is. (Km.). „Más szélnek vetvén ravaszkodásának pa
rában ; helyr. Palarikára, — n , —ról.
PALÁNKA, (1), fn. tt. palánkát. Gombanem, lástját." Faludi Fercncz. Egy népmesében nevezetes
melynek teste sima tönköt képez, s jobbára kalapta az Argirus palástja. Jelenleg a papok hosszú felső
lan. Nevét a palánk szótól vette , minthogy némileg öltönye, melyet fontosabb hivataloskodásuk közben
panyókásan nyakukba akasztanak.
karóhoz hasonló. (Clavaria).
A palást mind gyökre, mind értelemre egyezik
PALÁNKA, (2), puszta Tolna m., NÉMET—,
ugyan
a latin pallium és palla, valamint pellis, vela
0 —, ÚJ—, mvárosok Bács m.; helyr. Palánkára,
szókkal; de mint takaró, több magyar szóval is áll
— n, —ról.
PALÁNKKEKÍTÉS, (palánkkerítés) ösz. fn. rokonságban, ú. m. : palmant, takar, föd ; továbbá :
1) Egymás mellé vert fahasábokból álló kerítés, milyen páló v. pólya, bulál, buláz, bulázó. A t, úgy látszik,
erdős vidékeken, pl. a bakonyi helységekben nagy csak hangtoldalék, mint némely, kivált s és sz végzetü
szókban (1. PÁKOSZTOS), miszerint eredetileg palás
divatban van. 2) Deszkakerítés.
PALÁNKOL, (palánkol) áth. m. palánkolt. (takaró, födő) volna; innen : palástolni, elpalástolni
Valamely tért palánk nevű fahasábokkal, karókkal, volamit, am. eltakarni, elfödni. Egyébiránt Dankovsz
ky szerént a cseh nyelvben : plást.
deszkákkal bekerít vagy elzár.
PALÁST, (2), falu Hont m.; helyr. Palástra,
PALÁNKOLAT, (palánkolat) fn. tt. palánko
latot, harm. szr. —a. Valamely palánk egészben — on, —ról.
PALÁSTDÍJ, (palástdíj) ösz. fn. Valamely
véve. Különösen ilyetén mű , mely hadi tekintetben
védgátul szolgál, pl. a sánezok, várak környékén. lelkész hivatalos működéséért, pl. házasulok esketé
seért, kercsztelésért, temetésért stb. járó illeték.
Magyarosan : karózat.
PALÁNKOZ, (palánkoz) áth. m. pálánkoz (Stóla).
PALÁSTFÜ, (palástfü) ösz. fn. Népnyelven
tam, —tál, —ott. L. PALÁNKOL.
PALÁNKSÖVÉNY, (palánksövény) ösz. fn. növényfaj a bokálok neméből; levelei veseformák,
Vesszővel öszvekötött fahasábokból álló kerítés, karéjosak, fürészfogúk; virágai sátorozok; máskép
szintén népnyelven : orozlántálpfü; növénytani né
milyet a Bakonyságban sokat láthatni.
PALÁNT, fn. tt. pálántot. 1) Az eredeti latin ven : karélyos bokái. (Alchemilla vulgáris). Nevét,
plánta értelmében am. növény. 2) Szokottabban : hasonlatnál fogva széles és kanyar leveleitől kapta.
PALÁSTOL , (palástol) áth. m. pálástolt.
csemetenövény, magból kikelt fiatal sarjadék, kivált
a kerti növényekben, melyet el szoktak ültetni. Átv. ért. valamit elföd, eltakar, hogy mások észre ne
Virág, káposzta, paradicsomalma palánta. A székely vegyék, vagy bizonyos álszinben tüntet elé. Terveit,
asszonyok ,palánt' alatt csupán káposztapalántot ér czéljait palástolja. V. ö. PALÁST.
tenek ; másnemű palántnál kimondják : hagyma
PALÁSTOLÁS, (palástolás) fn. tt. palásto
(hajma)palánt, répapalánt. Innen a közmondat : A lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. cselekvés,
nagy palánt kész káposzta, a nagy leány kész gazdasz mely által valamit mások szeme vagy tudomása elöl
szony. (Kriza J.).
eltakarunk, elrejtünk. V. ö. PALÁSTOL.
PALÁNTA, fn. tt. palántát; 1. PALÁNT.
PALÁSTOS, (palástos) mn. tt. palástost v.
PALÁNTÁL, (palántaal) áth. m. palántált. — at, tb. —ak. Palásttal ellátott, palástot viselő.
Fiatal csemetenövényt ültet, elültet, hogy tenyész
PALASZÉG, (palaszég) ösz. fn. Mintegy más
szék, növekedjék. Káposztái palántálni. Öszvchűzva,
fél hüvelyknyi hosszú és négyszögű szegek, melyek
vagyis, az eredeti latinhoz hívebben : plántál.
kel a palafödők a palatáblákat megerősítik.
PALÁNTÁLÁS, (palántaalás) fn. tt. palántá
PALASZELÖ, (palaszelő) ösz. fn. 1) Kőfaragó,
lást, tb. —ok. Fiatal növénynek, csemetének ül
ki a palarétegeket elszeldeli, hogy bizonyos czélra
tetése.
alkalmasak legyenek. 2) Azon eszköz, mclylyel a
PÁLANYA, (Pálanya) ösz. fn. Hentesek nyel
palatáblákat idomítják.
vén , gyomorhurka, melyet ha holmi öszvcvagdalt
PALASZIN, (palaszín) ösz. fn. és mn. 1)
bürkével, szalonnával megtöltenék, leszen belőle az
Olyan szín , milyen a palaköveké. Van fekete, kék s
úgynevezett sajtólt hurka, tréfásan : kálvinista sajt.
másféle palaszín. 2) L. PALASZÍNÜ.
PALÁST, (1), fn. tt. palástot, harm. szr. —ja.
PALASZÍNÜ v. — SZINÜ, (palaszinű) ösz.
Molnár A. értelmezése szerént : pallium, palla, azaz
köpenyféle lebenyeg, felső ruha. Ügy látszik azon mn. Olyan szinü, mint a palakő.
ban, hogy a palást eredetileg díszköpenynemü, s
PALASZK, 1. PALACZK.

PALASZKA—PÁLCZA

PÁLCZA—PÁLPA

PALASZKA; PALASZKAFEREG, (palaszka
féreg); 1. POLOSKA.
PALASZKAMAG, (palaszkamag) ösz. fn. Nö
vénynem az egyhímesek seregéből és egyanyásak
rendéből; csészéje nines; bokrétája kétszirmu;
magva egy, csupasz. (Corispermum).

(batulus), francziául battre, báton; továbbá a magyar
páll v. palol am. ütöget; páh, páhol; pacz, paczka,
paezkáz ; patok, patél; patélófa, vékony hangon :pecz,
peczeget, peczér (kutyaverő), petike, a malomban azon
pálezika , mely a szitát ütögeti és rázza; ilyenek a
hellén Ttaráuaaí, a német patsehe 3tb., melyek vég
elemzésben azon hangot utánozzák, melyet az ütöge
tett test adni szokott. Mint járópáleza rokonítható
paláczol, v. pálázol igével. Egyébiránt alakra nézve
a pálezához legközelebb áll a szláv palicza.V. ö. BOT.
PÁLCZA, (21, TORNYOS—, falu Szabolcs m.;
helyr. Pálczára, — n , —ról.
PÁLCZAFEJ, (pálezafej) ösz. fn. A pálezának
felső vége, gombja.
PÁLCZAGOMB,(pálczagomb),l. PÁLCZAFEJ.
PÁLCZAKAJMACSÓR , (pálezakajmacsór)
ösz. fn. Növényfaj a kajmacsórok neméből; szára
ágatlan, levelei szárnyasak, szárnyai csavargós élűk,
csipkések ; csészéji ötfogúk ; fogai rojtosak ; virága
befogott szájú. (Pedicularis sceptrum Carolinum).
PÁLCZÁL, (pálczaal) áth. m. pálczált. Lásd :
PÁLCZÁZ.
PÁLCZALÓ, (pálczaló) ösz. fn. Páleza, melyet
valaki, például a játszó gyermek, lába közé vesz, és
futkos, ugrál rajta; máskép : nádparipa, veszszö
paripa.
PÁLCZAPARIPA, (páleza paripa) ösz. fn. L.
PÁLCZALÓ.
PÁLCZÁS, (pálezaas) mn. tt. pálezást v. —at,
tb. —ak. Pálczával ellátott, pálezát hordozó. Pálezás
úr. Mint fn. tárgycsete : pálezást, tb. —ok. Lásd :
PÁLCZAVIVÖ.
PÁLCZA ÜTÉS, (pálezaütés) ösz. fn. Ütés,
melyet valakin pálczával tesznek.
PÁLCZAVIVÖ, (pálezavivö) ösz. fn. Személy,
ki bizonyos innepély vagy szertartás alkalmával azon
pálezát viszi, mely az illető hatalomnak vagy méltó
ságnak jellege. Királyi, püspöki pálezavivö.
PÁLCZÁZ, (pálezaaz) áth m. pálezáztam,
— tál, —ott, par. —z. Pálczával üt, ver, büntet va
lakit. Büntetésül megpálezázni a tolvajt, a veszekedöt.
PÁLCZÁZÁS, (pálezaazás) fn. tt. pálezázást,
tb. —ok, karín. szr. —a. Pálczával ütés, verés, bün
tetés.
PÁLCZIKA , (pálezika) kies. fn. tt. pálezikát.
Aránylag kicsin, vékony páleza.
PALD, faluk Hont és Pozsony m.; helyr. Fáid
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PALASZÜEKE, (palaszürke) ösz. mn. Oly
szürkeszinü, milyen a szürke pala.
PALATÁBLA, (palatábla) ösz. fn. Palakőből
alakított tábla, milyenre pl. irni szoktak, vagymely
lyel az épületeket födik.
PALATIMSÓ, (palatimsó) ösz. fn. A palaféle
ásványból kivont timsó.
PALATINCZA, puszta Tolna m. ; helyr. Pala
tinczára, — n , —ról.
PALATKA, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Pa
latkára, — n , —ról.
PALATTY, a fürjmadárnak hangja, melyet
rendesen pity hanggal egyesítve mondanak ki : pity
palatty.
PALATTYOL, (palattyol) önh. m. palattyolt.
Fürjmadárról mondjuk, midőn palatty v. pittypalatty
hangon szól vagy kiált.
PALATTYOLÁS, (palattyolás) fn. tt.palattyo
lásl, tb. —ok. ,Palatty' hangon szólás vagy kiáltás.
PALAVESZSZŐ, (palaveszsző) ösz. fn. Pala
kőből alakított szegforma eszköz, melylyel palatáblán
írni szokás.

PALÁZOL, önh. L. PALÁCZOL.
PALÁZOLÁS, fn. L. PALÁCZOLÁS.
PALAZÖLD, (palazöld) ösz. mn. A zöld pala
kőhöz hasonló szinü.
PALCSI, PALCSÓ , tt. Palcsit v. Palcsót. Pál
keresztnévnek kicsinyített módosulatai.
PÁLCZA, (1), fn. tt. pálczát. 1) Valamely szi
lárd rostozatu igenyes növényszálból, vagy ágból
csinált botféle eszköz, mely különösen a járásban
támaszul vagy ékességül is szolgál, azonban rendesen
a bottal egy értelemben is vétetik, de némely jelzői
nél fogva különbözik tőle, és szűkebb jelentésű. A
páleza vékonyabb , és inkább csak sima, azonban
van bunkós (gombos), görcsös is. Nádpálcza, mogyo
rópálcza, káplárpálcza, birópáleza. Mint hatalomnak
jelvénye : királyi páleza, püspöki páleza. Vas páleza.
„Megérzette volna nyilván kegyelmetek itt létét az
vas pálezának, ha az kegyelmességet és atyai intést
megvetette." Gr. Eszterházy M. nádor. (Az várme
gyéknek. 1644). 2) A járó pálezához hasonló eszköz
fából vagy más anyagból, pl. függönypáleza, ákóló
pálcza, melylyel a hordók bellegét mérik. — Vala
mint a bot, hasonlóan a páleza is nem csak a járónak
támaszul, hanem ütőszerül is szolgál. Huszonöt pál
czára Ítélni valakit. Sőt, úgy látszik, hogy mindkettő
eredetileg inkább ütésre vonatkozik, innen ezen hangi
és fogalmi rokonságok : bot, botlik, botol, melyhez
hasonló az ötlik, ütlik, ütközik, latinul: batuo, baculus
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ra, — on, •—ról.

PÁLÉ, falu és puszta Baranya m.; helyr. Pálé
ra, — on, —ról.
PALÉTA, fn. tt. palétát. Utasító nyilt levél
vagy czédula. Különösen a katonáknál divatozó szó,
s jelenti a beszállásolásra vonatkozó utasítványt.
Idegen eredetű, s egy a bolletta, Bollet, vagy talán
Biliét, Blatt szókkal.
PALFA, faluk Tolna és Vas, puszta Tolna m.;
helyr. Pálfára, —n, —ról.
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PÁLFALA—PÁLINKA

PÁLINKAFŐZÉS—PÁLL

P Á L F A L A , falu Borsod m . ; helyr. —falára,
— re, —ról.
P Á L F A L U , faluk Liptó és Somogy m. ; helyr.
—faluba, — b a n , —hói.

tet' j e l e n t , palim = égetek ; honnan égettborna.k is
nevezzük. A Tájszótárban hibásan áll : pálinkára
(e helyett : palinkára) vélni a mentét, t. i. panyókán
palástul viselni.
P Á L I N K A F Ő Z É S , (pálinkafőzés) ösz. fn. Ipar
üzlet neme, mely holmi szeszes italok készítésével
foglalkodik.
P Á L I N K A F Ő Z Ő , (pálinkafőző) ösz. fn. 1)
Személy, ki gyümölcsökből, növényekből, gabonából
stb. pálinkanemü szeszeket, italokat égetés által ké
szít. 2) Azon hely és készület, mely ezen iparüzletre
használtatik.
P Á L I N K A H Á Z , (pálinkaház) ösz. fn. Kocsma,
melyben pálinkát árulnak, mérnek.
P Á L I N K Á S , (pálinkaas) mn. tt. pálinkást v.
— a t , tb. —ak. 1) Miben pálinkát tartanak. Pálinkás
hordó, üveg, bitt.yka. 2) Hol pálinkát árulnak. Pálin
kás bolt, kocsma. 3) Pálinkával vegyített, bekent, el
látott, stb. Pálinkás bor; pálinkás ruhával bekötött
daganat; pálinkás jó reggelt! parasztos köszöntés.
P Á L I N K Á Z , (pálinkaaz) önh. m. pálinkáztam,
— t á l , —ott, par. — z . Pálinkát iszik vagy iddogál.
Korán reggel pálinkázni. Visszaható tárgyesetes név
mással : felpálinkázni magát, am. jól felönteni a pá
linkából. Képzésre olyan, mint : boroz, serez, kávéz.
P A L I N K Ó Z I K , (palinkózik) k. m. palinkóz
tam, — tál, — o t t ; par. —zál. L. P A L A N G O L .
P A L I S Z K A , tájdivatosan am. puliszka; 1. ezt.
P A L I Z S N A , 1. P O L O Z S N A .
P A L K A , fn. tt. palkát. Növénynem a háromhí
mesek seregéből és egyanyásak r e n d é b ő l ; csészéjé
nek polyvái csónakosak , egymásnak háttal kétsoros
öszvenyomult, pikkelyezett füzérkét formálnak ; vi
rágzata csomós vagy füzéres; magva egy, kopasz, a
polyva alatt. (Cyperus).
P Á L K Á S , ' puszta Abaúj m . ; helyr. Pálkásra,
— ore, —ról.
P A L K A S Á S , (palkasás) ösz. fn. Növényfaj a
a sások neméből; barkáji gömbölyüded csoportban,
alul hímek , levélgallérosak ; gyümölcsei láncsásak.
(Carex cyperoides).
P A L K Ó , férfi kn. tt. Palkót. „ P á l " névnek
némileg nagyító v á l t o z a t a ; t. i. , P a l k ó ' korosabb
mint , P a l i ' ; máskép : Palcsó. mint : Ferkó, Fercsó ;
Jankó, Jancsó;
ellentétül
Feri,
Fercsi, és Jani,
Jancsi szóknak. Győr megyében ,palkó' jelent fingot
is. (Tájszótár).
P A L K O N Y A , faluk Baranya és Szála megyé
b e n ; D R Á V A — , B a r a n y a , T I S Z A — , Borsod m. ;
helyr. Palkonyára, —re, —ról.
P Á L L , (palol) áth. m. pallott, htn. — a n i .
Kevéssé ismert szó. Molnár A. értelmezése szerént
valamit ütöget, vereget, például pálczával a ruhát,
hogy a por kimenjen belőle.
„Likas a nadrágom , kapitány uram !
I t t a snájder befógygyja,
Két káplár jól kipajja" (palija).
Székely népvers. (Kriza J. gyűjt.).

P Á L F A L V A , faluk Bereg, Gömör, Szatmár m.,
ALSÓ — , F E L S Ő — , Nógrád m . ; erdélyi faluk Ud
varhely és Csík s z . ; helyr. —falvára, —re, —ról.
P Á L F I S Z É G , falu Szála m . ; helyr. — szégre,
— én, —r'ól.
P Á L F I  S Z I G E T , vadászház Pozsony m.; helyr.
— Szigetre, —ere, —r'ól.
P Á L F Ö L D E , falu Zemplén m.; helyr. —Földé
re, — n, —r'ól.
P Á L H A , fn. tt. pálhát. 1) Köz értelemben tol
dat az üngben, mely a hón alatt az ujjat és derekat
öszveköti; Göcsejben : pálla. 2) A növénytanban né
mely levél nyelének tövén vagy azzal átellenben nőni
szokott apró levélnemü rész, mint pl. a borsó levelé
nek nyele tövén levő növés. (Stipula). Minthogy a
föntebb érintett toldat a hón alá esik, valószinii, hogy
alapéitólme aZ, s ebből képződött p előtéttel palha,
pálha, mint az iszapos alacson helyet jelentő alaj,
palaj; s helyesen alkalmaztatott a növénytanban is.
— A p szintén előtét ezekben is : Panna, Pannus,
Pere, Pila, Pista stb. Hangra hasonló hozzá, de érte
lemre némileg különbözik tőle azon pályha , mely a
gyalomhoz kötött gyékénykötelet jelenti, s mely in
kább a bekötésre vonatkozó páló vagy pólya szókhoz
rokon.
P Á L H A Z , (pálhaaz) áth. m. pálháztam, —tál,
— ott, par. — 2 . Az üngöt úgynevezett pálhával meg
toldja. V. ö. P Á L H A .
P Á L H Á Z A , falu Abaúj, puszta Veszprém m.;
helyr. Pálházára, —re, —ról.
P Á L H Á Z A S , (pálhaazás) fn. tt. pálházást,
tb. —ok. Pálhával toldás.
P Á L H I D A , 1. P E L B Á R T H I D A .
P A L I , férfi kn. tt. Palit. , P á l ' keresztnévnek
kicsinyített alakja.
P Á L I , falu Sopron m . ; K I S — , N A G Y — , fa
luk Szála m . ; helyr. Páliba, — b a n , —ból.
P A L I C Z K A , falu Kraszna m.; helyr. Paliczká
ra, —re, —ról.
P Á L I H Á L Á S , puszta Veszprém m. ; helyr.
Pálihálásra, —ore, —ról.
P Á L I N K A v. P A L I N K Ó , (palinka v. palin
k ó ) , Kriza J. gyűjteményében felható raggal jön
elé : palinkára v. palinkóra, olyanformát jelent, mint
az általános panyókára v. panyókásan; vagyis : szél
nek eresztve, fillengősen (venni vállára pl. a z e k é t ) ;
Ferenczi János szerént félválra (akasztani). V. ö.
P A L A N G O L önh. és P A L gyök.
P Á L I N K A , fn. tt. pálinkát. Általán növények
ből, gyümölcsökből, m a g o k b ó l , gabonából stb. főzés
által kivont és csepegtetett szesz, különösen, mely
tálul használtatik. Törköly, burgonya, szilva, rozs,
^enyömag, borpálinka. Eredetileg szláv szó, s ,éget
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PALLAG—PALLÉRFÖLD

Különösen mondják a rostáról, midőn gabonát tisz
títnak vele , honnan pállani annyit is jelent, mint
rostálni; máskép : pallói. Hangra és értelemre ro
kona : pállol, azaz a kiszakasztott kenyértésztát csap
kodja, ütögeti, hogy gömbölyűvé alakítsa; továbbá :
páhol; és talán az ütöszert jelentő pálcza is. A per
sában pálúdan am. csömöszölni; átszűrni. A latin
ban a rokonhangu vannus rostát jelent. A pali ele
mezve palol, mely túl a Dunán jelenti azon kisebb
nemü szórást, midőn a szemetes vagy polyvás mago
kat kosárból, vagy más, edényből szélnek eregetik,
mely esetben az illető edény oldalát lassacskán ütö
getni szokták. Általán ez igében, valamint rokon
társaiban, az ütés alapértelme rejlik , miért a hang
utánzók osztályába tartozik.
PALLAG, (1), mn. és fn. L. PARLAG.
PALLAG, ( 2 ) , NAGY—, puszta Hont m.;
helyr. Pallagra, —on, —ról.
PALLANY, fn. tt. pallanyt, tb. —ok. Azon
nehéz és nemes fémek egyike, mely az erénynek
(platina) rendes kísérője gyanánt jön elé a természet
ben, s ahhoz csakugyan mind színére, mind kalapál
hatóságára , mind pedig igen magas hőfoknál ömlé
kenységére nézve nagyon hasonlít. A latin palládium
név előrésze : pali vétetett a magyarban is törzsül, s
az elemek any képzőjéből alkottatott a ,pallany' ne
vezet. (Török József tanár).
PALLAS, tájdivatosan am. polos; 1. ezt.
PALLÁS, (1), 1. PADLÁS.
PÁLLÁS, (2), (palolás) fn. tt. pallást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Ütögetés , különösen , midőn
rostáláskor a rosta oldalait, vagy szeleléskor az
edényt ütögetik, hogy a benne levő magok lassan
ként kifolyjanak. V. ö. PÁLL. Különbözik tőle a
padlás helyett henyén kiejtett pallás. V. ö. PÁLL.
PÁLLÁS, helyesebben lásd : PÁRLÁS v. PÁ
ROLÁS.
PÁLLASZT, 1. PÁRLASZT.
PALLÉR, fn. tt. pallért, tb. —ok, harm. szr.
— o v. —ja. Az idegen eredetű politor, polier után
képzett szó , tulajdonkép oly személyt jelent, ki bi
zonyos müvet vagy műtárgyat finomabbá, czéürá
nyosabbá idomít, csinosít; ezen értelem rejlik a pal
léroz, pallérozott, pallérozallan származékokban. Kü
lönösen oly személy, ki bizonyos munkásokra föl
ügyel, s müveiket, munkáikat igazgatja. Útcsinálókra
fölügyelő pallér. A kőmívesek és ácsok között, az
építészetben némi ügyességet szerzett személy, ki a
legények előtt áll, s az építőmesternek mintegy se
géde, s tervének végrehajtója. Kömivespallér, ács
pallér.
PALLÉRAGYAG, (palléragyag) ösz. fn. Fi
nom, szilárd állományú földnem, melyet érezek, üve
gek, kövek csiszolására, simitására használnak.

PALLÉRKODÁS—PÁLLOL
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PALLÉRKODÁS, (pallérkodás) fn. tt. pallér
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Foglalkodás, me
lyet valaki mint pallér gyakorol; felügyelői működés
bizonyos munkások mellett. V. ö. PALLÉR.
PALLÉRKOD1K, (pallérkodik) k. m. pallér
kodtam, —tál, —ott. Bizonyos munkások mellett
felügyelői hatalmat gyakorol, s müveiket igazgatja.
V. ö. PALLÉR.
PALLÉROS, (palléros) mn. tt. pallérost v.
— at, tb. —ak. Kicsiszolt, sikárlott, fényesített. Pal
léros fegyverek.
PALLÉROZ, (palléroz) áth. m. palléroztam,
—tál, —ott, par. —z. Valamit csiszároz, simít, ido
mít, hogy csinossá, fényessé alakuljon. Bútorokat,
fegyveréket pallérozni. Átv. darabos, nyers erkölcsö
ket finomít.
PALLÉROZÁS, (pallérozás) fn. tt. palléro
zást, tb. — ok. Cselekvés, mely által valamely dara
bos, rögös, idomtalan testet kicsiszolnak, kisimíta
nak stb. Átv. ért. az eredeti nyers állapotban levő
erkölcsöknek vagy lelki tulajdonságoknak finomítása,
illetőleg mivelése.
PALLÉROZATLAN, (pallérozatlan) mn. tt.
pallérozatlant, tb. —ok. Simává nem csiszárlott, nem
idomított; rögös, fénytelen. Pallérozallan üvegek, kö
vek, fegyverek. Átv. ért. eredeti nyersesógü, darabos
erkölcsű, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen. Pallé
rozatlan rüpök. Határozóként am. pallérozatlanul,
csiszárlás nélkül.
PALLÉROZOTT, (pallérozott) mn. tt. pallé
rozottat. Kicsiszárlott, kisimított, fényesített, idomí
tott. Pallérozott kövek. Átv. ért. finom, müveit erköl
csű, magaviseletű. V. ö. PALLÉR.
PALLÉROZOTTAN, (pallérozottan) ih. Pal
lérozott állapotban.
PÁLLIK, helyesebben 1. PÁRLIK.
PALLIN , falu Szála m.; helyr. Pallinha,
— ban, —bál.
PÁLLÍT, helyesebben 1. PÁRLÍT.
PALLÓ, (1), 1. PADLÓ.
PALLÓ, (2), paloló) mn. tt. pallót. Aki pali,
azaz ütöget, vereget, pl. a ruhát pálczával; vagy a
rostát, midőn gabonát tisztít vele. Továbbá amivel
pállanak, pl. pallórosta.
PALLÓ, (3), falu Ung m.; helyr. Pallóra,
— v, —ról.
PALLOCZ, puszta Pozsony m.; helyr. Pallócz'
ra, —on, —ról.

PALLÓDESZKA; PALLÓFÜRÉSZ stb. L.
PADLÓDESZKA; PADLÓFÜRÉSZ stb.
PALLÓL , (paloló1) áth. m. pallólt. Lásd :
PÁLL.

PALLOL, (pállol) áth. m. pállolt. A kiszakasz
tott kenyértésztát ideoda forgatva csapkodja, egyen
geti, hogy kellő alakban a szakajtókosárba helyez
hesse. Elemzésére nézve 1. PÁLL. A fenn írt kiejtés
PALLÉRFÖLD, (pallérföld), lásd : PALLÉR tájszokásos , és helyesebben palol, vagy öszvevonva
pali volna; legalább ezekkel egy eredetű.
AGYAG.
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PALLOS, fn. tt. pattost, tb. —ok, harm. szr.
—a. Széles pengéjű, egyenes kard. Két éles pallos
nem fér egy hüvelybe. (Km.). „A kopját kopjával, a
pallost pallossal szokták viszszaverni." (KisViczai
398. 1.). Forgó pallos, kétélű pallos, meztelen pallos.
„Míg győző eleid pallosa czombodon
Csattog : győzni fog a magyar."
Berzsenyi.
Különösen a hóhérok nyakazó fegyvere. Egyezik
vele a szláv pales, pálos, palás, régi franczia palache,
palanche, olasz palascio, német Pallasch. A svéd
balyxa v. bolyxa Adelung szerént am. bárd (grosse Axt,
Streitaxt). Vámbéry szerént a törökben palla kétélű
kurta kard. Heyse ,Idegen szótárá'ban (Fremdwör
terbuch, 12ik kiadás) a magyar vétetik eredetinek.
A magyar szóelemzés nyomán azon szókkal rokonít
ható, melyekben a pal gyök ütést, csapást jelent, s
mely szintén rokon bal gyökkel ,balta' szóban. V. ö.
PAL, PÁLL.
PALLOS, (párolos) mn. tt. pállost v. —at,
tb. —ak. Állásban, mintegy párolás vagy gőzölésben
rothadásba ment. V. ö. PÁRLOTT.
PALLOSJOG, (pallosjog) ösz. fn. Jog, mely
nél fogva bizonyos felsőség vagy hatóság valakit ha
lálra Ítélhet.

PALLÓSZEG; PALLÓTÁBLA; PALLÓTÉG
LA stb., 1. PADLÓSZEG ; PADLÓTÁBLA ; PAD
LÓTÉGLA stb.
PÁLLOTT, 1. PÁRLOTT.
PALLÓZ, 1. PADLÓZ.
PALLÓZAT, 1. PADLÓZAT.
PÁLLYA, 1. PÁLYA.
PÁLMA , fn. tt. pálmát. Szép és hasznos fák
neme az ázsiai, afrikai, amerikai s némileg európai
meleg tartományokban, melyek az illető lakosoknak
nem csak eledelt és italt, hanem törzseik különböző
bútorzatokra is stb. anyagot nyújtanak. Derekok
egyenes, ágatlan , de csúcsaikat koronaféle bokrozat
ékesíti. Van datolyapálma (phoenix daetylifera),
kókuszpálma (cocos nucifera), olajpálma (elaeis guinen
sis), borpálma (raphia vinifera) stb. Nálunk köznépi
nyelven néhutt így nevezik a magas olasz nyárfát.
PÁLMAÁG, (pálmaág) ösz. fn. A pálmafának
ága, sajátlag levele , minthogy a pálmafáknak úgy
nevezett valóságos ágaik nincsenek. A régiek ezek
alatt főképen a datolyapálma leveleit értették. Átv.
ért. győzelem jele, és a béke jelvénye. „Toább le
hetetlen szenvednyi ezeket az nagy képtelen inso
lentiákat,
kiket eddig pálmaágnak kezünkben
való hordozásával néztünk." Gr. Eszterházy M. ná
dor. „És békességnek pálmaágát is nyújtottuk ke
gyelmeteknek. " Ugyanaz.
„ Ösz atyáink közt, fiatal korodban
Pálmaágakkal koszorús fejedre ,
A kitündöklő magas elme s lélek
Égi sugárt vont."
Berzsenyi

PÁLMABAB—PALMÉD
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PÁLMABAB, (pálmabab) ösz. fn. Fekete pety
tyes babfaj , mely némileg az aszú pálmafigéhez ha
sonló.
PÁLMABÉL, pálmabél) ösz. fn. A pálmafá
nak bélé, széke.
PÁLMABOR, (pálmabor) ösz. fn. Szeszes ital,
melyet a pálmafák gyümölcséből készítenek, mely
sokáig nem tartható.
PÁLMACZUKOR,(pálmaczukor) ösz. fn. Campe
szerént, finom, fehér porezukor, a kanáriai szigetek
ről, mely nevét különösen a Pálma nevezetű sziget
től vette.
PÁLMAERDŐ, (pálmaerdő) ösz. fn. Pálma
fákból álló erdő.
PÁLMAEVET, (pálmaevet) ösz. fn. Kisded,
szürkeszőrü evetfaj, mely meleg tartományokban, pl.
Keletindiában a pálmafákon lakik. Alakra némileg
a patkányhoz hasonló. (Sciurus palmarum).

PÁLMAFA, (pálmafa) ösz. fn. L. PÁLMA.
PÁLMAGYÜMÖLCS, (pálmagyümölcs) ösz.
fn. A pálmafákon termő datolya vagy fügeféle, vagy
szilvaalaku gyümölcs.
PÁLMAJOR, puszta Sopron m.; helyr. Pálma
jorra, —on, —ról.
PÁLMAKOSZORÚ, (pálmakoszorú) ösz. fn.
Pálmaágakból vagyis levelekből készített díszkoszorú,
diadalkoszorú.
PÁLMALEVÉL, (pálmalevél) ösz. fn. A pál
mafának nagytcrjedelmü levele, melyre hegyes árr
forma eszközzel írni is szoktak.
PALMANT, (palmant) áth. m. pálmantott,
htn. —ni v. —ani, par. palmants. Sándor István és
Szabó D. szerént am. valamit betakar, beföd. A maga
nemében sajátságos alakú ige, melynek nyelvünkben
alig van mása. Egyébiránt gyökre nézve azon szók
hoz rokon, melyeknek alapjclentése födés, takarás,
milyenek : palást, páló , módosítva : pólya; továbbá
a halmocskát jelentő boly (fn.), és a gyalom felső
részén levő kákakötelcket jelentő pályha; tehát mint
ha volna : palomant.
PALMANTAS, (palmantás) fn. tt. palman
tást, tb. —ok. Valaminek betakarása, fedése.
PÁLMAOLAJ, (pálmaolaj) ösz. fn. Olaj, me
lyet különösen az olajpálma (elaeis guinensis) gyü
mölcséből nyomnak vagy sajtolnak ki.
PÁLMAZÖLD, (pálmazöld) ösz. mn. Olyan
szinü zöld, milyenek a pálmafa levelei.
PÁLMAZSIZSIK, (pálmazsizsik) ösz. fn. Zsi
zsik vagy szúféle féreg Délamérikában, mely a pál
mafák derekába furakodik , s azok beléből éldegél.
(Curculio palmarum).
PALMÉD, fn. tt. palmédot v. — ét. Madárfaj
Braziliában, mely nagyságra a pávához hasonló, fül
sértő hangú; csőre fölött szarva, és szárnyai közöl
szaruféle kinövései vannak. (Palamedea cornuta).
Ugyan Braziliában létezik egy másik faja is, mely
szarvatlan , és szaru helyett búbja van. (Palamedea
eristata).
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PALÓCZ—PALOTA

PÁLÓ, fn. tt. pálót. Molnár A. és Szabó D.
szerént am. pólya. L. PÓLA, PÓLYA.
PALOCSA, mváros Sáros m.; SZULIN—, falu
O. o.; helyr. Palocsára, —•«,, —ról.
PALÓCZ, fn. tt. palóczot, harm. szr. —cza.
1) Horvát István nyomozásai szerént, a régi szláv,
különösen orosz és lengyel krónikaírók polowcze né
ven hittak a magyar nemzetnek azon felekezetét, kik
szabad csapatokban a hadsereg előtt portyáztak, az
ellenséget hadizenet nélkül, véletlenül megtámadták
és dúlták, s ugyanezek a német krónikákban ivaliven,
a honi íróknál latrunculi, primipili, praecalcatores,
harami. Kik e szót a szláv nyelvből elemzik, úgy
vélekednek , hogy mezőn lövöldözőt, nyilazol jelent;
de minthogy e név nálunk is országszerte honos, a
dolog természeténél fogva azt inkább a magyar pa
lázol v. paláczol, s ballag igékkel rokoníthatjuk, me
lyek futkosásra, illetőleg csatangolásra, barangolásra
vonatkoznak, s közel áll hozzájok a latin palatur.
Minthogy különösen az orosz írókpalóczoknak nevezik a
kunokat, ugyancsak Horvát István szerént ezen pa
lóczok nem voltak egyebek, mint az Árpáddal beköl
tözött kunok, kik Borsod felső vidékén, Hevesben,
Nógrádban, Hontban, Barsban, Nyitravölgyében, né
melyek Baranyában, és elszórva több más vidékeken
telepedtek meg, kik táj szerént különböző neveket
viselnek, milyenek a gömöri barkók, a mátraaljai
matyókok, a moldvai csángók, Eszék vidékén a beren
czók, a Szeged alsó városában lakó tahók, kik mind
nyájan a többi, kivált síkföldi magyarságtól sokban
elütő, és sajátságos beszédejtéssel élnek. Kerékgyártó
Árpád szerént is a Tiszán inneni (felső) részek job
bára palócz szójárásuak által nópesíttettek meg. Fi
gyelemgerjesztésül ide írunk Erdélyi J. gyűjteményé
ből egy palóczos kiejtésű dalt.

kedés tárgyai, s rólok sok nevetséges adoma forog a
népnek dévajkodó nyelvén, például különösen a lé
decziekről Gímes mellett. 2) A gabona között, kivált
lapályos földeken termő vékonyszáru gazfü.
Figyelmet érdemel, hogy ezen név többféle je
lentésekben eléfordul a persa szótárakban is. így
Vullersnél: bolucs, boluds, l)nomen gentis barbáráé,
deserta inhabitantis, stolidae (?) et fortis et latrociniis
deditae, Boluzii, de quibus vide Z(eitschrift) für die
K(unde) des Morgenlandes, t. IV. pag. 475. 199.;
2) nomen regionis in Irán, qua terra Boluziorum
designari videtur; 3) signum quod fastigio palatii
vei porticus imponitur; 4) crista galli; 5) caruncula
in loco circumcisionis feminarum, quae ex lege rese
canda est." Az utóbbiak jelentése is mind valami
billegő, paldczoló. A ,stolida' és ,fortis' nem igen fér
össze, hanem az elsőbb onnan magyarázandó, hogy
a nép minden idegen (barbarus) nemzetet, melynek
nyelvét nem érti, ostobának tart. Az őskun vagy
hunn nép nevezete különbözik ezen szoros értelemben
vett palócztól (v. ö. HUN); noha mint a MAGYAR
ezikk alatt olvasható, ezen hunnok voltak első ősei
a tatároknak, mongoloknak, és magyaroknak is.

„Nincs faloonkban ollyan legény mint Meska,
Mert a szógabeerót is megszólétja,
Van is neki vagy háromszáz foréntja,
Piros bőrből van a pigyulárusa.
Nincs szebb állat a gyesznóná , mikor túr,
Nem vagyok een Balatonban fődes ú r ,
Szeep a czigányasszony szeme, fekete,
Mert azt az Isten is úgy teremtette.
Öö köö (El kell) mennyi, nincs mit tennyi, messzire,
Teeged rózsám öö köö hagyni, nincs kire ;
Te rád hagyom eedes kedves pajtásom !
Eeljed vele velágodat, nem bánom."
Hogy e nyelvkülönbség legrégibb időkben már léte
zett, arról Konstantin császár is teszen említést.
Egyébiránt mai szorosb ért. a Kárpátok aljain , ne
vezetesen a Borsodtól Nyitravölgyig húzott térvona
lon lakó magyarokat nevezik palóczoknak, kik a
többi magyar vidékiek előtt mint jámbor , együgyű,
gyermeteg tulajdonságúak gyakran gúny és élezes
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KfiT.
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PALÓCZ, falu Ung m. ; helyr. Pálóczra, —on,
—ról.
PALÓCZOS, (palóczos) mn. tt. palóczost v.
— at, tb. —ak. 1) Olyan, mint a palóczoknál szokás.
Palóczos kiejtés, szójárás. Palóczos magyarság; viselet.
2) Palócz nevű gazzal benőtt. Palóczos gabona, szán
tóföld. V. ö. PALÓCZ.
PALOGÁR , némely régieknél am. polgár.
„Mennyei palogárok" Benigna asszony imakönyve.
PALOJTA, ALSÓ—, FELSŐ—, K Ö Z É P — ,
faluk Hont m.; helyr. Palojtára, — n , —ról.
PALOL, (palol) áth. m. palolt. Göcsejben am.
felhányva rostálja a búzát vagy gabonát. Balaton
mellékén am. a gabonát vagy kendermagot magasan
tartott edényből lassanként eregeti le, hogy a szél a
gazt s port elvigye. Néhutt : pelei. V. ö. PÁLL.

PÁLÓL, 1. PÓLYÁL, PÓLYÁZ.
PALOLÁS, (palolás) fa. tt. palolást, tb. —ok.
Cselekvés, midőn valaki palol.
PÁLOS, 1. POLOS.
PÁLOS, puszták a Jászságban, erdélyi falu F.
Fehér m. ; helyr. Pálosra, —on, —ról.
PALOTA, (1), fn. tt. palotát. 1) Nagyszerű,
fényes épület, pl. valamely főrangú úrnak vagy fe
jedelemnek lakhelye. Királyi, herczegi, grófi palota.
Mátyás király hajdani palotája Buda várában. 2)
Nagyobb terjedelmű fényes szoba, lakóházi terem
(Sálon). 3) Viselik e nevet több helységek Magyaror
szágban, melyek között a veszprémvármegyei Palota
maiglan grófi palotákkal díszeskedik. Úgy látszik,
hogy közelebbről a latin palatiurn után módosított
szó ; így a német Pallast, régi felső német : palás,
palice, palinza, falanzo, orosz : palata stb. is. Azon
ban kérdés, ha nincsene az eredetileg összeköttetés
ben a magyar falu szóval, mely régente ,oppidum'ot
3
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jelentett, s melynek a szanszkritban patti, s gö
rögben TióXig felel meg ? Szintén figyelmet érdemel
Beregszászi szerént az arab balath , és chaldáai fal
latin (Pallast, Sehloss).
PALOTA, (2), mváros Veszprém m., faluk Csa
nád, Zemplén m., EÁKOS—, Pest, Ó   és ÚJ—,
puszták Bihar m.; erdélyi falu Torda m.; helyr. Pa
lotára, — n , —TÓI.
PALOTÁS, ( l ) , (palotaas) mn. ft. palutást v.
— at, tb. —ah. 1) Kinek palotája vagyis palotás
háza van, pl. palotás gróf, nemesiír. 2) Palotához
tartozó, palotában szolgáló, palotához illő, palotában
divatos (saloni), pl. palota,' cselédek, palotás magyar
(nagyobb magyar zenei mü vagy iáncz , ellentétéül
a csárdásmik). Mint főnév tárgyesete : palutást,
tb. —ok, jelent különösen palotára felügyelő sze
mélyt, tisztei, vagy palotai ajtónállót. Hajdan így
nevezték a királyi tábla eléadóinak hites jegyzőit,
midőn főnökük mellett a rendes (palotai) szolgála
tot tevék.
PALOTÁS, (2), falu Nógrád m.; helyr. Palo
tásra, —on, —ról.
PALOTÁSHÁZ , (palotásház) ösz. fn. Palotá
val (teremmel) épült ház.
PALOTÁSKODIK, (palotaaskodik) k. ra.
palotáskodtam, —tál, —ott. Palotás hivatalt visel ;
palotás szolgálaiot teljesít.
PALOTÁSTÁNCZ , (palotástáncz) ösz. fn.
Úrias, mulatságokban divatozott lassú lejtésű régies
táncz, melyet a korosabb személyek is eljártak.
Ilyenféle tánczczal nyitották meg a lakodalmi mu
latságot a násznagyok, örömapák és örömanyák. V.
ö. CSÁRDÁS.
PÁLOVECZ, falu Szála m.; helyr. Páloveczre,
— én, —röl.
PÁLOZ, (pálóz) áth. m. pálóztam, —tál, —ott;
par. — z. L. PÓLYÁZ ; és v. ö. PÁLÓ.
PALOZNAK, falu Szála m. ; helyr. Paloznak
ra, —on, —ról.
PALOZSNA, 1. POLOZSNA.
PÁLPÜSPÖKI , puszta Heves m.; helyr.
—püspökibe, •—ben, —bbl.
PÁLTELEK , puszta Veszprém m.; helyr.
telekre, —én, —röl.
PALUGYA, KIS—, NAGY—, faluk Liptó m.;
helyr. Palugyára, — n , —ról.
PÁL VÁGÁS , KAPI— , KECZER— , faluk
Sáros m.; helyr. Pálvágásra, —on, —ról.
PÁLYA , tájdivatosan ; különösen Gömörben,
Tornában am. Pali.
PÁLYA, fn. tt. pályát. 1) Szabó D. szerént 150
lépésnyi föld. 2) Általában útvonal. Különösebben
3) vonal, vagy út vagy tér, melyen ketten vagy
többen egymással versenyezve bizonyos iránypont
felé futnak. Kimérni a lófuttatási pályát. Megfutni a
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pályát. Elmaradni a pályán.
Vivó pálya am. harcztér.

36

Vaspálya am. vasút.

„Puszta már a vívó pálya,
Csak magában szálldogálja
Azt olasz vitéz."
Vörösmarty.
4) Azon görbe vagy körded vonal, melyet az égi tes
tek bizonyos idő alatt bejárnak, vagy bejárni látsza
nak. 5) Átv. ért. az élet folyama, melyet a pálya
vonalhoz hasonlítunk, s melyen holtunkig haladunk.
Az élet pályáján sok viszontagsággal küzdeni, hlete
pályáját bevégezte. „Nehéz a haladásnak pályája,
mert ezer ellenkező magán érdekekkel kell küz
deni." (Deák Ferencz.). „RögSs minden pálya, mely
fölfelé vezet." (13. Eötvös József.). Különösen az élet
módnak kitűzött iránya vagy neme, melyet valaki
követ, gyakorol. Ügyvédi, irodalmi, katonai, egyházi
pálya.
„Oh ezer örvény és hinár
Fogja pályád majd körül."
Berzsenyi.
„^ándor csillogó pályája,
Nyúlvadászat, őzfutás."

Kölcsey.

„Néz tengerre , néz partokra
Messze pályáján."
Ugyanaz.
„Int a pálya, ifjú hős !
Karddal, észszel légy erős."

Bajza.

Ha e szóban magyar nyomozással alapfogalomul
a folytonos menést, sietést, futást veszszük ; úgy a
rokon jelentésű pálázol, paláczol, palangol szókhoz,
illetőleg ballag szóhoz köthetjük. Egyébiránt általá
nosan szokták a német Bahnnal hozni kapcsolatba,
melynek törzse Adelung szerént a régi északi bana
után ütést jelent.
PÁLYAÁG, (pályaág) ösz. fn. 1) Valamely
pályának, különösen vasútnak egyes vagy mellékvo
nala. 2) Átv. ért. az életbéli működésnek egyes faja.
Némely pályaágban kevés a versenyző.
PÁLYABÉR, (pályabér) ösz. fn. Jutalom, me
lyet a versenyzők közöl az m e r el, ki a pályát leg
előbb megfutotta, vagyis a kitűzött irányponthoz
leghamarabb eljutott.
„Néked vájjon ezért lészene pályabér?"
Orczy árnyékához. (Berzsenyi).
Átv. ért. tudományos vagy művészeti pályakérdés
vagy feladat megfejtéséért kapott díj.
PÁLYADAKAB, (pályadarab) ösz. fn. Színházi
pályaköltemény. V. ö. PÁLYAKÖLTEMÉNY.
PÁLYADÍJ, (pályadíj), 1. PÁLYABÉR.
PÁLYAFOK, (pályafok) ösz. fn. Megkülön
böztethető időrész vagy időszak valamely előhaladó
esemény vagy állapot folyamában. (Stádium). Más
kép : pályaszak.
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PÁLYAFŐ, (pályafő) ösz. fn. 1) A verseny
futási pályavonal eleje, honnan a kiindulás kezdődik.
2) Vasutaknál, hol az indóházból a vaspálya kezde
tét veszi; innen maga az indóház is.
PÁLYAFUTÁS, (pályafutás) ösz. fn. Verse
nyezés, midőn ketten vagy többen bizonyos vonalon
vagy téren futva, egymást megelőzni, s a kitűzött
iránypontra mielőbb eljutni törekszenek. Átv. ért.
bizonyos életmódban való haladás.

PÁLYAŐR—PÁLYÁZÓ
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PÁLYAŐR, (pályaőr) ösz. fn. A vaspályavo
nalon felállított őrök.
PÁLYÁS, (pályaas) mn. tt. pályást v. —at,
tb. —ak. Pályán levő; pályafutó.
PÁLYASOROMPÓ, (pálya sorompó) ösz. fn.
L. PÁLYAKÖR, 1), 3).
PÁLYASZAK , (pályaszak) ösz. fn. A pályá
nak egy bizonyos lefutott része, különösen bizonyos
időköz valamely előhaladó esemény avagy állapot
„Megjön pályafutásából,
ban. (Stádium).
Itt letelepedik."
PÁLYATÁRS, (pályatárs) ösz. fn. Aki egy
Katonadal. (Amadétól).
másikkal ugyanazon pályán halad. Különösebben,
PÁLYAFUTÓ, (pályafutó) ösz. mn. és fn. aki valamely jutalomért, dicsőségért többed magával
Ki versenyezve, különöstn valamely kitett díjért, pályáz.
vagy fogadásból bizonyon jiályán futva, határozott
PÁLYATÁRSULAT, (pályatársulat) ösz. fn.
czélpontra jutni törekszik. Gyalogos, lovas, kocsizó Részvényes személyek társulata valamely pálya, fő
kép vaspálya építése, igazgatása és jövedelmeztetése
pályafutók.
PÁLYAHAGYÁS, (pályahagyás) ösz. fn. A végett.
bujdosócsillagok eltérése a rendes kúpszeletü rónaitól.
PÁLYATÉR, (pályatér) ösz. fn. L. PÁLYA
PÁLYAHELY, (pályahely) ösz. fn. Tér, me HELY.
lyen a versenyezök pályát futnak.
PÁLYATERV, (pályaterv) ösz. fn. Valamely
PÁLYÁIKAT, (pályairat) ösz. fn. Tudományos pályának , különösen vaspályának elörajza s kiviteli
mű, melyben valaki bizonyos jutalomkérdésre meg költségeinek előleges felszámítása.
felelni, s a kitett jutalmat elnyerni törekszik. Szorosb
PÁLYATÖRŐ, (pályatörő) ösz. mn. és fn.
ért. oly versenyző észmű, mely jelességeért a kitűzött Átv. ért. aki először kísért meg valamely ismeretlen
jutalmat csakugyan megérdemlette, és elnyerte.
tárgyról akár értekezni, akár azt gyakorlatba venni;
PÁLYAJÁTÉK, (pályajáték) ösz. fn. Általán, máskép : úttörő.
mindenféle játék, melyben a játszótársak egymást
PÁLYAUDVAR, (pályaudvar) ösz. fn. A vas
megnyerni versenyezve törekszenek, különösen föltett utak mentében, különösen helységekben, városokban
díj mellett.
vagy azok mellett épületekkel s túgasb terekkel el
PÁLYAKÉP, (pályakép) ösz. fn. Valamely látott állomási hely.
pályának, különösen vaspályának rajza egészben vagy
I'ÁLYÁZ, (pályaaz) önh. m. pályáztam, —tál,
részben.
— olt, par. —z. 1) Tulajdon értelmű pályavonnlon
PÁLYAKÉRDÉS, (pályakérdés) ösz. fn. 1. vagy téren versenyezve fut, egymást megelőzni
JUTALOMKÉRDÉS.
iparkodik. Gyalog, lóháton, kocsizva pályázni 2) Átv.
PÁLYAKOSZORÚ, (pályakoszorú) ösz. fn. ért. valamely közzétett jutalomkérdésre, vagv fela
Szoros ért. valódi koszorú, melylyel a pályanyertest datra felelő iratot vagy müvet készít. 3) Nyilvánosan
ékesítik, mint ezt hajdan a görögök és rómaiak tették. kihirdetett hivatalra másokkal versenyez.
Átv. ért. a jutalomnak vagy dicsőségnek bizonyos ne
PÁLYÁZÁS, (pályaazás) fn. tt. pályázást, tb.
me, melyben az életnek, cselekvésnek bizonyos pályá
— ok, liarm. szr. —a. 1) Versenyfutás bizonyos pálya
ján kitűnő személy részesül. A jutalomkérdés megfej
vonalon. 2) Atv. ért. tudományos vagy szépművészeti
téseért pályakoszorút nyerni.
versenyzés, mely által valaki bizonyoa jutalomkér
PÁLYÁK ÖLTEMÉNY, (pályaköltemény) ösz. désre megfelelni, vagy feladatot teljesíteni iparkodik.
fn. Költői mű, melyet valaki valamely köz felszólítás 3) Nyilvánosan kihirdetett hivatalra, állam vagy egyéb
ra, többek versenyzése mellett készít vagy készített. szolgálatra versenyzés.
Különösebben, mely jelességeért a többiek sorában
PÁLYÁZAT, (pályaazat) fn. tt. pályámtot,
kitüntetésben vagy díjban részesült.
harm. szr. —a. Pályázás elvont értelemben (Concurs,
PÁLYAKÖR, (pályakör) ösz. fn. 1) Körded Concurrenz).
vonal, melyet a versenyző futók mielőbb megfutni
PÁLYÁZÓ, (pályaazó) mn. és fn. tt. pályázát.
törekszenek. 2) Azon körkörös vagy petekörös vagy
1) Aki tulajdon értelmű pályán versenyez. Pályázó
kúpszeletü vonal, melyet az égi testek bizonyos idő
gyalogok, lovagok, kocsisok. Pályázókat illető és köte
alatt bejárnak, vagy bejárni látszanak. A bujdosó
lező szabályok.
csillanok pályaköre. 3) Átv. ért. az életbéli működés
„Komoly, csendes üdvözlettel
folyama.
Száll a pályázók között el."
PÁLYAMUNKA, PÁLYAMŰ, (pályamunka
Kölcsey.
v. —mű) ösz. fn. L. PÁLYAIRAT.

39

PÁLYHA—PAMLAGOS

2) Átv. ért. ki valamely jutalomkérdésnek vagy
feladatnak megfelelni iparkodik. 3) Aki valamely
nyilvánosan kihirdetett állam vagy egyéb szolgálat
elnyeréseért versenyez.
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PAMLAGOZ, (pamlagoz) áth. m. pamlagoz
tam, —tál, —ott. Pamlaggal ellát, feldíszít.
PAMLÉNY, falu Abaúj m. ; helyr. Pamlény ba,
— ban, —ból.
PÁLYHA, 1. PÁLHA.
PÁMPILLÁS, (ámpillás?) mn. tt. pámpillást
PÁLYI, HEGYKÖZ—, HOSSZÚ—, MONOS v. —at, tb. —ak. Balatonmelléki tájszó, mondják
TOR—, faluk Bihar, 0 —, Szatmár m.; helyr. Pályi leginkább nőszemélyröl, ki hiúságra vágyó.
ba, —ban, —ból.
PÁMPOLÓDIK, 1. PÁNTOLÓDIK.
PÁLYIN, falu Ung m.; helyr. Pályinba, — ban,
PAMPUS, 1. PAMPUSKA.
— ból.
PAMPUSKA, (pampuska) fn. tt. pampuskát.
PÁLYINKA 1. PÁLINKA.
Némely vidékeken azon nyalánk tésztasütemény,
PAM, gj'ök pamacs, pamat, pampuska, pamlag
melynek másutt : fánk, pánkó, Mátyusfóldén siska a
szókban. Jelent valamely tömöttet, búbosat. V. ö.
neve. L. FÁNK. AlsóNyitra és Vágvidéken, a
PAMPUSKA.
pomposka kenyértésztából sodrott, s kétáguan öszve
PAMACS, fn. tt. pamacsot, harm. szr. —csa. hajtott sütemény, melyet fölszelve, leforrázva, meg
Gorombábbféle ecset szőrből vagy sertéből, melyet zsírozva , és turózva esznek.
mázolásra használnak. A képirók ilyetén nemű eszkö
A pampuska mint gömbölyű alakú sütemény,
ze szabatosabban: ecset. Vadászok nyelvén a hímek
rokon a szintén gömbölyűt, dudorút jelentő púp, pú
és bakok nemző részéről lelógó szőresomó. Elemzé
pos, búb, buborék szókhoz ; a ka kicsinyítő képző, s
sére nézve 1. PACSMAG.
törzsöke pampus v. pompos = púpos, búbos.
PAMACSOL, (pamacsol) áth. m. pamacsolt.
PAMUK, (1), fn. tt. pamuk ot, harm. szr. —ja.
Pamacs nevű eszközzel beken, bemázol valamit. V. ö.
L. PAMUT.
PAMACS.
PAMUK, (2), falu Somogy m.; helyr. Pamukra,
PAMACSOLÁS, (pamacsolás) fn. tt. pamacso
— on, —ról.
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Pamacscsal kenés,
PAMUT, fn. tt. pamulot, harm. szr. —ja.
mázolás.
Másképen : pamuk. Általán a német Baumwolle után
PAMÁR, fn. tt. pamárt, tb. —ok, harm. szr. alakított idegen eredetű szónak tartják ; pedig eléjön
—ja. Gönczy Pálnál a forrt portokuak (syngenesia) nem csak a törökben is pamuk v. pambuk (panbuk),
seregébe tartozó növénynem ; vaczka bclsöszélén és a persában pamba v. pembe, hanem a csagataj
köröskörül termésvirágai között polyvás, közepén nyelvben is mamug. (Abuska, Vámbéry Á.). Lásd :
kopasz ; fészke apró ötszögü, vagy kúpalakú ; külső GYAPOTT.
levélkéi gyapjasak, a belsők kártyásak (Filago).
PAMUTFA, (pamutfa); 1. GYAPOTTFÁ.
PAMAT, fn. tt. pamatot, harm. szr. —ja.
PAMUTFARKKÓRÓ, (pamutfarkkóró) ősz. fn.
Holmi vékonyabbféle szálas testekből álló csomó,
A farkkórók neméhez tartozó növényfaj ; szára fejér
kötés. Pamat haj, szőr, sörtegyapjú. Pamat virág, fü.
molyhos (a molyhok alatt vörös) ; levelei tojásdadok,
Szélesb ért. egy csomóba, egy marokba szorított
csaknem épélűk ; virága a szároldalon apró csomók
holmi. Pamat papiros, rongyok, ruhanemüek. Alapér
ban ; tokjai gömbölyűk; hímszálai fejérszörük; vi
teleuiben a pamacs szóhoz rokon, s úgy látszik, ennek
rága sárga. (Verbascum floceosum).
csak módosulata. Egyezik vele némileg a vékony
PAMUTFONAL, (pamutfonal); PAMUTSZÖ
hangú pemet. V. ö. PAMACS; PACSMAG.
VET, (pamutszövet) ; 1. GYAPOTTFONAL ; GYA
PAMLAG, fn. tt. pamlagot, hsirm. szr. —ja. POTTSZÖVET.
Kresznerics szótárában e szó nem fordul elé, de
PAN, gyök 1) panasz szóban és származékai
Simái Kristóf említi, s görögösen anaclinterium szóval
ban. Azon n alaphangú számos gyökeink egyike,
értelmezi. Szabó Dávidnál am. vánkosszék, ágyszék,
melyek valamely folytonos hangzást jelentenek. Ilyen
párnaszék. Kényelmes ülésül vagy nyugágyul, fekvé
maga a hang szó, melyből hall (== hanl) is szárma
sül szolgáló, különféle alakú szobabútor, melynek az is
zik. Ilyenek : cseng , bong, dong, zeng, zsong stb.
meretesb idegen szófa,vagy kanapévngy díván felel meg.
Pan csaknem azonos ü>oranal bong szóban, a honnan
„Nem kér chínai pamlagot,
panasz mintegy bonasz , vagyis bonás, bongás , más
Sem márvány palotát a megelégedés."
szóval zúgás, zúgolódás ; a német bange is a szanszkrit
Berzsenyi.
ang (= aggódom) s latin ango szókkal szokott ösz
Különbözik tőle némileg kerevet. Egyébiránt a pamlag veköttetésbe hozatni. 2) Pang szóban és származé
gyöke pam lévén, mely szintén megvan pamacs, kaiban ; 1. PANG.
pamat, pampuska szókban, az egész valami tömöttet
PANÁCZ v. PANÁKSZ, fn. tt. panászot v. pa
jelent.
nákszot. A pásztiuák nemű növények egyik faja;
PAMLAGOS, (pamlagos) mn. tt. pamlagost levelei egyszer szárnyaltak; levélkéi a levél vége
v. —at, tb. —ak. Pamlaggal ellátott, felkészített. felől félfarúk • növénytani néven : panáczpásztinák
(pastinaca opoponax).
Pamlagos szoba.
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P A N Á C Z F Ü , (panáczfü) ösz. fn. L. PANÁCZ.
P A N Á D , erdélyi falu Küküllö m. ; helyr. Pa
nádra, — o n , —ról.
PANANOCZ, falu Vas m . ; helyr. Pananóczra,
— on, —ról.
PANASZ, (l),fn. tt. panaszt, tb. — ok, harm. szr.
— a. 1) Szóbeli nyilatkozat, midőn valamely kelle
metlen, fájdalmas , szomorú őrzéseinket mások előtt
k i t á r j u k , pl. hogy gyöngélkedünk , hogy fejünk fáj,
hogy sok a házi bajunk. Teli van panaszszal. Vala
kinek keserves panaszára megindulni.
Isten panaszké
pen vagy panaszul (vagy panasznéven) ne vegye ! 2)
Szorosb ért. bizonyos személyek vagy dolgok által
okozott kellemetlen , fájdalmas érzések közlése má
sokkal. Az úrnak panasza van cselédjei ellen. Cselédek
panasza az élei ellen. Ellened semmi panaszom sincsen.
3) Törvényszék vagy bíró előtt elmondott, vagy iro
mányban benyújtott nyilatkozat bizonyos személy
vagy dolog ellen, a k i , illetőleg ami sérelmet, meg
bántást, kárt okozott. Szóbeli, Írásbeli panasz. Panaszt
tenni. (,Panaszt emelni' ú j a b b k o r i ; azonban s z o k o t t :
,panaszszót emelni'). Becsületünk sértését illető panasz.
Benyújtani,
meghallgatni a panaszt.
Fölvenni, eluta
sítani a panaszt. Semmiségi panasz, melyben valamely
alsóbb bírói határozatnak megsemmisítése kéretik.
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mely fogyatkozást vagy hanyagságot tapasztal, azt az
illető igazgatók stb. tudomására juttatás végett beje
gyezhesse.
P A N A S Z L Á S , (panaszol ás) fn. tt. panaszlást.
tb. —ok, harm. szr. — a . Nyilatkozás, mely által
valamiért, vagy valaki, valami ellen panaszolunk.
V. ö. P A N A S Z O L .
P A N A S Z L E V É L , (panaszlevél) ösz. fn. Irat,
mely valamely panaszt t a r t a l m a z ; a törvénykezésben
máskép : keresetlevél, melyben valaki a bíró előtt
valaki ellen, szenvedett vagy állítólagos bántalmát
vagy követelését eléadja, és a bírótól igazságszolgál
tatását kéri.
P A N A S Z L Ó , (panaszoló) mn. és fn. Aki va
lami vagy valaki ellen panaszszal lép föl.
P A N A S Z N É V , (panasznév) ösz. fn. Kószáló
nyilatkozat. Panasznéven venni valamit. Hogy az
Isten panasznéven ne vegye E kifejezést némi mente
kezésül szokás használni, midőn valaki bizonyos jóté
teményét említi, pl. az Isten panasznéven ne vegye, én
is adtam a szegénynek valamit.
P A N A S Z O L , (panaszol) áth. m. panaszolt
vagy panaszlott, htn. — n i v. panaszlani. 1) Panasz
képen elmond valamit.
Elpanaszolni a szenvedett
sérelmet, kárt. 2) Roszalásképen szcmrehány valamit.
Megpanaszolni valakinek az ételt, pl. hogy sokat eszik,
vagy sorsához képest duskásan él. 3) Vádol. Bepa
naszolni valakit a törvényszék előtt.

E szónak eredetére nézve 1. P A N gyök. A ma
gyarországi szlávoknál ugyan létezik ponosz, de ez
máskép eredeti szlávul zsáloba v. nárek, s amaz hihe
tőleg a törvénykezési magyar nyelvből kölcsönözte
P A N A S Z O L K O D I K , (panaszolkod ik) k. m.
tett. Hasonló hozzá a szomort, keservet jelentő hellén panaszolkodtam, —tál, —ott.
L. P A N A S Z K O D I K .
atia i s , honnan aná^m am. búsítom, szomorítom
PANASZOS, (panaszos) 1) mn. tt. panaszost v.
( á t h a t ó l a g ) ; és : búslakodom , szomorkodom (önha
•—at, tb. —ak. Ami ellen panaszt tenni, amit roszal
tólag).
lani szoktak ; különösen némi irigységre mutatólag
PANASZ, (2), puszta Bihar m . ; helyr. Panasz
íoszallott. Panaszos étel, kenyér, melyért az evőt meg
ra, — on, —ról.
szólják, megirígylik. Panaszos ajándék. Legjobb ízü a
PANASZHANG, (panaszhang) ösz. fn. Fájdal panaszos étel. (Km.). Udvari lé, panaszos kenyér. (Km.).
masan kitörő hang, mely által szenvedő, bajos állapo A népmonda szerént a panaszos ételtől meghízik az
tunkat nyilvánítjuk; a panasz eléadását jellemző ember. 2) F n . tt. panaszost, tb. —ok. Személy, ki a
szomorú hang. A szenvedett sérelmet panaszhangon törvényszék vagy illető bíró előtt vádlókép áll elé
elmondani.
valaki ellen. A panaszosokat meghallgatni, elutasítani.
P A N A S Z K O D Á S , (panaszkodás), fn. tt. pa
PANASZSZÓ, (panaszszó) ösz. fn. Szó vagy
naszkodást, tb. —ok, harm. szr. — a . K e l l e m e t l e n , nyilatkozat, mely által panaszunkat kijelentjük. Pa
fájdalmas érzéseknek, bajoknak stb. elbeszélése, naszszót emelni valaki vagy valami ellen. Oly türel
mások elé terjesztése ; többszörös panasz. V. ö. mes, hogy egy panaszszót nem hallani tőle. V. ö. P A 
PANASZ.
NASZ.
PANASZKODIK, (panaszkodik) k. m. panasz
kodtam, —tál, —ott. Kellemetlen, fájdalmas érzéseit,
bajait, sérelmeit elmondja valakinek.
Fejfájásról,
szegénységéről panaszkodik. A szomszédok egymás ellen
panaszkodnak.
Fűnek fának
panaszkodik.
„Miért panaszkodjam, szerencse, ellened ,
Ha bővíted minden n a p én örömemet ? "
Zrínyi.
PANASZKÖNYV, (panaszkönyv) ösz. fn. Né
mely társulatoknál, intézeteknél minden tag előtt
nyitva álló könyv, hogy abba, ha a szolgálatban vala

P A N A S Z T Á M A S Z T Á S , idegenszerű; 1. P A 
NASZTÉTEL.
P A N A S Z T É T E L , (panasztétel) ösz. fn. A pa
nasznak valamely felsöség, különösen bíróság előtt
elmondása; a sértő és sérelem ellen eléadott vád.
V. ö. PANASZ.
P A N A S Z T E V Ő , (panasztevő) ösz. fn. L. Pa
naszos, fn.
P A N Á T , ÚJ — , falu Arad m . ; helyr. Panát
ra, — o n , —ról.
P A N A K S Z F Ü , (panakszfií) ösz. fn. Növényfaj
a pasztinákok neméből; levelei egyszer szárnyaltak,

43

PANCSÜSKA—PÁNCZÉLKEZTYÜ

PÁNCZÉLLÁNCZ—PANDÚR

levélkéi a levél vége felöl félfarúk ; szokottabban :
panácz ; növénytani néven : panáczpásztinák (Pasti
naca opopanax. L.).

P Á N C Z É L L Á N C Z , (pánczélláncz) ösz. fn.
Láncz , melyet hajdan a pánczélokon viseltek ; to
v á b b á , díszláncz, mely alakra nézve a régi pánczél
lánezhoz hasonló.

P A N C S Ü S K A , fn. tt. pancsushát. Szőrből kal
lóit vagy posztószélekből öszirefont, szőtt tágas téli
czipő, máskép : pacsmag. Felső Dunamellékén, ne
vezetesen Tatában, Érsekújvárt, Váczon stb. divatos
tájszó.
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P Á N C Z É L O S , (pánczélos) mn. tt. pánczélost
v. — a t , tb. —alt. Pánczélba öltözött, pánczéllal
födött. Pánczélos lovagok,
vitézek. Pánczélos mell.
Pánczélos hajó (1. P Á N C Z É L H A J Ó ) . Átv. ért. mond
j á k némely állatokról, melyeknek testét pánczélforma
keméy pikkelyek födik. Képes kifejezéssel, erős ellen
szegülés ellen fölkészült, kemény vitatkozásu. Pán
czélos, paizsos vita, értekezés.

P A N C S O L , (pamaes ol ?) áth. m. pancsolt. Va
lamely híg anyagot mintegy pamacsolva kavar.
Hangutánzónak és pocsol szóval rokonnak látszik.
A német nyelvben is eléjön panlschen, melyről Ade
lung azt mondja, hogy csak a köznépi életben fordul
P Á N C Z É L O S A N , (pánczélosan) ih. Pánczéllal
elé, és azon hangot utánozza, melyet a vízben vagy fölkészülve, vagy készítve, pánczéllal ellátva.
vízzel ügyetlen kezelés o k o z ; (szerénte) bort pan
P Á N C Z É L O S O D I K , (pánczélosodik) k. m.
csolni am. azt ügyetlen vagy tiltott módon keverni pánczélosodtam, —tál, —ott. Vadászok nyelvén a
és meghamisítni. Lugossy József felhozza magas han J fogoly madárról mondják, midőn tollazata színesedik.
gon is : pencsöl, melyet ,pepecscl' szóval értelmez.
(Bérczy K.). V. ö. P Á N C Z É L .
P Á N C Z É L , fn. tt. pánczélt, tb. —ok, harm.
P Á N C Z É L O Z , (pánczéloz) áth. m. pánczéloz
szr. —a v. —ja. Hadi fegyverzethez tartozó öltözék, tam , — t á l , •—ott, par. —z. Pánczélba öltöztet,
rendesen vas vagy rézlemezből, melynek rendelte pánczéllal föd. „És láta Eleazar egyet a vadak kö
tése az illető vitéz testét az ellenség szúrásai, vágá zöl felpánczélozva a király pánczéljával." (Káldi Mak.
sai, lövései ellen biztosítani. Vas pánczél a mellen. | I. G, 43.).
Drótokból szövött panczél. Felkötni, magára venni a
P Á N C Z É L R Ü H A , (pánczélruha) ösz. fn. P á n 
pánczélt.
ezélból álló öltözék, pl. mellvas, drótüng, vas keztyü.
„ V é r t , s i s a k , pánczél ragyognak."
PÁNCZÉR; PÁNCZÉROS, lásd : PÁNCZÉL ;
Kölesei.

PÁNCZÉLOS.

„ P á n c ^ é r á t , fegyerét magára fölveszi."
Gr. Zrínyi M.
B a r a n y á b a n jelent rövid vászonkabáti t. Vadászok
nyelvén a vaddisznó lapoczkáin néha ujjnyi vastag
ságú bőr. (Bérczy K.). Továbbá nagy barna folt, mely
a fogoly k a k a s t a jérezétöl megkülönbözteti. (Ugyan
az). Idegen*eredetű s z ó ; középkori latin nyelven :
pance.ria, németül : Panzer, olaszul : panziera, cse
hül : pancyr stb. Magyarul megfelel neki a vért,
mely paist is jelent. V. ö. V É R T .
P Á N C Z É L H A J Ó , (pánczó!hajó) ösz. fn. Kü
lönös szerkezetű hadihajó, mely a feltalálás kezdetén
(III. Napóleon találmánya) fából volt építve s az
ellenséges ágyúk rombolásának ellenállhatás végett
3 — 4 hüvelyknyi vaslapokkal, mintegy p á u c í é l l a l
bevonva ; legközelebbi időben a porosz kormány 8
hüvelyknyi vastag pánczélos hajót is építtetett. A
lissai osztrákolasz tengeri ütközetben (186fiban)
e hajók nem feleltek meg a várakozásnak.
P Á N C Z É L I N G , (pánczéling) ösz. fn. Sodrony
ból fonott ingféle öltözék, milyet a régi hadviselés
ben használtak.
„Olykor hogy pánczéring fedi be t a g o k a t . "
Gr. Gvadányi József.
V. ö. P Á N C Z É L .

P Á N D , falu Pest m.; helyr. Pándra, — o n ,
— ról.
P A N D A L , fn. tt. pandalt, tb. —ok, h a r m .
szr. — a . A vízpart oldalában ásott, vagyis kimosott
l i k ; és a sírnak oldalában befelé ásott, koporsónak
való külön hely. Ez értelménél fogva egy a „padmaly"
szóval, d és m (vagy n) áttétel által helyet cserélvén.
Néhutt : padlan, melyben ismét az l és n (in) cserél
tek helyet. Mások szerint, vízben levő, s a fenék
szinén fölemeikedő halmocska, melyet egy oldalról
a víz mosogat. Szeged tájékán am. a töltésnek víz
felől levő harántéko3 alja. Vadászok nyelvén így
hívják a vidra és hód lakhelyét is a vízben. Mind
ezek alapfogalomban megegyeznek. L. P A D M A L Y .
P A N D A L L Ó , (pandí ló) fn. tt. pandallót. Tol
dalékos alakja ,pandal'' "íónak ; 1. P A N D A L .
P A N D Á S (pandalos?) fn. tt. pandást,
— ok. Tájdivatosan am. p a n d á i ; 1. P A N D A L .

tb.

P A N D Ú R , (1), fn. tt. pandúrt, tb. —ok, harm.
szr. —ja, 1) í g y neveztettek ama híres neves, rabló
szabad csapatok, melyeket Mária Terézia uralkodása
alatt T r e n k Horvát és Szlavonországban összetobor
zott. 2) Utóbb a vármegyéknek, nevezetesen túl a
Dunán, azon szolgáji, kik a köz bátorságra felügyel
nek , s a pusztai vagy erdei kóborlókat üldözőbe ve
szik, kiknek nevei m á s u t t : megyekatonák, hadnagyok,
csetnekek (Bácskában), látók, latinosan : persecutorok.

P Á N C Z É L K E Z T Y Ü , (pánezélkeztyü) ösz. fn.
Sodronyból vagy pléhből csinált keztyü a régies — Elemére nézve a banda,
1 van rokonságban.
hadi fegyverzetben.

bandita, Banner szókkal
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PANDÚR, (2), puszta PestSolt m.; helyr.
Pandúrra, —on, —ról.
PANG, (pang) önh. m. pangott vagy pangtam,
pangtál, htn. —ni v. —ani. Folytonos veszteg állapot
ban van, hatásának, működésének alig adja jelét, csak
imígy, amúgy teng, a kellő mozgalom hiánya miatt
romlik, fogy, vész. Kereskedés, közlekedés nélkül pang
az ipar. Tétlenségben pang a szellemi erő.
„Ámde hunok földjén meleg öröm pezsdül ,
Felzajlik az élet, mely pang vala restül."
Arany J. (Buda halála).
Ez igében a g gyakorlati képző, mint a dong,
leng, teng igékben, s az illető állapot folytonosságát
jelenti. Gyökének eredeti értelmét tekintve, a meny
nyiben állás által okozott romlást, s ebből eredni
szokott büdösödést jelent, re '.on hozzá a büdös rom
lott tojásnak neve paias, J ilos, a palaczka v. poloska
nevű féreg, és az iszapom vizet jelentő palaj gyöke
pal; miszerént eredetileg palg palog volna, az l
átalakulván wre; mint, balga banga, talál tanál, da
lol danol. Vékony hangon rokonai a penyhed, peny
ved, pemhed, penész, tájdivatosan : pih'.jz v. pilisznye.
Végelemzésben a büdösség utálatát kifejező pi! phi,
piha, pfuj természeti hangra is viszszavihetö.
PANGÁS, (pangás) ín. tt. pangást, tb. —ok,
harm. szr. —a. V<?; zteglő állapot, melyben a szük
séges mozgalmat nélkülöző tárgy romlik, fogy, vész,
illetőleg épségét veszti, büdösödik. Pangás a kereske
désben, iparban, szellemi életben. Pangásban elromlott
tojás. V. ö. PANG.
PANGYOLA, 1. PONGYOLA.
PÁNIT , falu Köz.Szolnok m. ; erdélyi falu
Maros sz. ; helyr. Panitra, —on, •—ról.
PANITDARÓCZ , falu Nógrád m. ; helyr.
— Daróczra, —on, —ról.
PANK, (1), 1. PÓK.
PANK, (2), erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.
Pankra, —on, —ról.
PÁNK, tájdivatos , 1) ponk vagy általánosab
ban pók helyett; 2) pánt helyett. L. PÓK ; és PÁNT.
PANKÁSZ, falu Vas m. ; helyr. Pankászra,
—on, —ról.
PANKHÁLÓ, 1. PÓKHÁLÓ.
PÁNKÓ, tájdivatos, fánk helyett; 1. FÁNK.
PANKOTA , (1), mezőváros Arad, és puszta
Bihar m. ; erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Pankotá
ra, —n, —ról.
PANKOTA, (2), fn. tt. pankotát. Szeged vidé
kén szölőfaj, melynek neve máskép : rózsaszölö; al
kalmasint a ,Pankota' helynév után.
PANN, falu Nyitra m.; helyr. Pannra, —on,
— ról.
PANNA, női kn. tt. Pannát. P előtéttel am.
Anna.
PANNI, női kn. tt. Pannit, tb. — k. Az Anna
vagy Panna névnek kicsinyített alakja. A p előtét,
mint több keresztnevekben.

PANNIKA—PÁN
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PANNIKA. Pa ;iika), kicsinzőleg am. PANNI.
PANNUS , .
„Annus" női keresztnévből p
előtéttel módosult.
PÁNT, fu. tt. pántot, harm. szr. —ja. Általán
kötőeszköz; különösen holmi műveket öszvetartó
vasdarab. A gerendákat pánttal öszvekötni. Keréksínt
öszvetartó pánt. Idegen eredetű, s megegyezik vele
nemcsak . német Bánd (,binden' igétől), hanem kü
lönösebben a szanszkrit : bandh, vant, és zend bean
dao, valamint pehlvi bánd is, melyek általán egybe
kötést jelentenek, és bongy gyökkel rokonoknak lát
szanak.
PANTALLÉK, fn. tt. pantallért, tb. — oh,
harm. szr. —ja. Kreszneriesnél (Sándor I. után) am.
puskuheveder (balt^us sc'.opeti); alkalmasint a latin
,balteus' módosulata, s jelenthetett más hevedert,
vagy kötöszert is, pl.
„Bogláros pantallér csörög a nyakokon."
Gr. Gvadányi József.
PÁNTÁLÓDIK, 1. PÁNTOLÓDIK.
PÁNTLIKA, fn. tt. pántlikát. A német Bandi.
Bttndl után módosított, s köz divatú szó ; néhutt :
pántyika ; magyarosabban 1. SZALAG.
PÁNTLIKAFU, (pántlikafü) ösz. fn. Közneve
a nád (arundo) nemű növény egyik fajának, melynek
növénytani neve Diószegi szerént : pántlikanád.
(Aiundo coiorata. W. vagy : phalaris arundinacea. L.).
PÁNTLIKANÁD, (pár.tlikanád), lásd : PÁNT
LIKAFÜ.
PÁNTLIKÁS, (pántlikaas), 1. SZALAGOS.
PÁNTLIKÁZ, (páutlikaaz), 1. SZALAGOZ.
PÁNTOL, (pántol) áth. m. pántolt. Pánt nevű
kötővel megerősít, megköt. Megpántoini a kereket, a
vas abroncsot. Átv. tréfás ért. valakit keményen meg
ver. Derekasan megpántolták. V. ö. PÁNT.
PÁNTOLÓDÁS, (pántolódás) fn. tt. pánto
lódást, tb. •—ok, harm. szr. —a. Kötekedő ingerke
dés, kötelődzés, kapezáskodás.
PÁNTOLÓDIK, (pántolód ik) belsz. m. pán
tolódtam, —tál, —ott. Mással megbántólag inger
kedik, kötekedik, valakibe kapezáskodik. Gyöke vagy
a pánt, mint kötő eszköz, honnan pántolódni am. kö
telődzni: vagy talán rokonhang változattal: bántoló
dik, bánt, (másnak békét nem hagy) törzsöktől, és
bán gyöktől. Néhutt : pántálódik, pámpolódik.
PÁNTOZ, (pántoz) áth. m. pántoztam, —tál,
— ott. L. PÁNTOL.
PÁNTSZEG, (pántszeg) ösz. fn. Pántfoima
kötő, v. öcizvetartó szeg.
PÁNTVAS, (pántvas) ösz.fn. Vasdarab, mely
lyel bizonyos testeket öszvekötnek , együvé szoríta
nak, megerősítenek. V. ö. PÁNT.
PÁNY, (1), falu Abatíj m.; helyr. Pányba,
— bnn, —ból.
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P Á N Y (2), v. P A N Y , gyök pányva s hihetőleg
panyóka szóban is. Azonos fon szóval vagy pedig
bony gyökkel bonyodalom, bonyol stb. szókban.

Schmutz. Egyébiránt hogy a pany hajdan ige lehetett,
gyaníttatja a panyóka származék, mert panyókán
viselni a ruhát am. fel nem öltve, hanem zsinóron,
P A N Y A , fn. tt. panyát. A székelyeknél Gyar szalagon, madzagon stb., n y a k b a akasztva hordozni.
Továbbá rokon hozzá : fányol v. ványol, azaz : vé
matby Sámuel szerént am. pányváskötél.
kony vesszővel bekerít valamit. Hogy az / vagy v és
P A N Y I K , erdélyi falu Kolos m. ; helyr. Panyik
p szervrokonságuknál fogva fölcseréltetnek, tudva
ra, — o n , •—ról.
levő dolog, pl. féreg pereg, fáczán páczán, fánk pánkó,
P A N Y I T , GÖMÖR —, falu Gömör m. ; helyr.
föcstej pöcztej, fátyoloz patyókál stb.
Panyitra, — o n , —ról.
P Á N Y V A D O R O N G , (pányvadorong) ösz. fn.
P A N Y O K , falu Abaúj m . ; helyr. Pányokra,
Hajósok nyelvén vastag szál fából, melylyel a farvi
— on, — ról.
torla alsó szélét feszítik ki. (Giekbaum. Kenessey A.).
P A N Y Ó K A , (panyóka) fn. t t . panyókát. Egé
P Á N Y V A P A , (pányvafa) ösz. fn. Hajósok
szen föl nem öltött, hanem csak vállra vetett, zsinó
nyelvén szögirányos vitoi'lafa, rúd, mely némely
ron függő felső ruha. V. ö. P A N Y Ó K Á N .
saját metszésű négyszögvitorlának (minő csak na
P A N Y Ó K Á N , (panyókaan) igehatározó. Föl
nem öltve, hanem n y a k b a akasztva,vállra vetve, panyó
kára, panyókásan. Panyókán viselni a dolmányt, men
tét. Máskép : palástul. Törzsöke panyóka, mely va
lószínűleg egy gyökből eredt a panya, pányva szóval,
s jelent kőtelkét, madzagocskát, zsinórkát, melynél
fogva a felső öltönyt nyakba vetni szokás. V. ö.
PÁNYVA.
P A N Y Ó K Á R A , (panyóka ra), 1. P A N Y Ó K Á N .
P A N Y Ó K Á S , (panyókaas) mn. tt. panyókást
v. —at, tb. —ak. P a n y ó k á n hordozott vagy hordoz
tatni szokott. Panyókás mente.
P A N Y Ó K Á S A N , , (panyókaasan) ih. 1. PA
NYÓKÁN.
P A N Y O L A , falu Szatmár m. ; helyr. Panyólá
ra, — n, —ról.
P Á N Y O V A , falu Temes m . ; helyr. Pányová
ra, —ra, —ról.
P Á N Y V A , (pányva) fn. tt. pányvát. Kötél,
madzag, melynél fogva a barmot, illetőleg apró mar
h á t is, ezövekhez, karóhoz kötik, hogy bizonyos hely
ről el ne távozhassák. Pányván legeltetni a lovat,
ökröt. Pányvára kötni a kakast, tyúkot, hogy a szom
széd kertébe ne menjen. Nóhutt így nevezik azon kö
telet is, melynek végére hurkot alkalmazva a z t , a
szabad, szilaj lovak vagy tinók n y a k á b a vetik, hogy
vele megfoghassák.
„Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő,
K a n t á r soha nem tört, nem nyügöze gyeplő —
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek,
O n n a n , hol az oltár szent állati ettek."
Arany J. (Buda halála).
A székelyeknél divatozik rövidebben is : panya. •—
Minthogy a pányva kötelet, fonadékot jelent, való
szinü, hogy gyöke pány v. pany a fon, vagy, ha tet
szik, von i g é n e k , vagy végre bony gyöknek módo
sulata ; mintha volna fonó, fona, fonya, vagy fonva,
fonyva stb. A németben is rokonok a spinnen és
spannen, ausupannen (kipányvázni), miszerént a ma
gyar pany és német span gyökök oly viszonyban
állanak egymáshoz, mint a fon és spin, a mocs és

szádokon alkalmazható) egyik alsó és egyik felső
csúcsát szögirányban (diagonal) feszíti ki. (Spriet,
Sprett. Kenessey A . ) .
P Á N Y V A P Á S , (pányvafás) ösz. mn. Pányva
fával ellátott. Pányvafás vitorla. (Sprietsegel). V. ö.
PÁNYVAFA.
P Á N Y V A K Ö T É L v. P Á N Y V Á S K Ö T É L , (pány
va v. pányváskötél) ösz. fn. L. P Á N Y V A .
P Á N Y V Á S , (pányvaas) mn. tt. pányvást v.
— at, tb. —ak. Pányvával ellátott; pányvával meg
kötött.
„ T á r t n a k helyben lábán ennek pányvás lánczot."
Gyöngyösi István.
V. ö. P Á N Y V A .
PÁNYVÁSAN, (pányvaason) ih. Pányvával
ellátva; pányvával megkötve.
P Á N Y V Á Z , (pányvaaz) áth. m. pányváztam,
— tál, — o t t , par. —z. Barmot vagy baromfiat
pányvakötéllel ezövekhez, karóhoz köt. Kipányvázni
a lovakat. Innen átv. ért. Göcsejben am. kiczövekel;
pl. kipányvázza a rétet, hogy a szomszéd bele ne
vágja kaszáját. Ismét átv. ért. valamely lebenyeg
testet kiterjeszt. Kipányvázni a lepedőt. V.
ö.
PÁNYVA.
P Á N Y V Á Z Á S , (pányvaazás) tt. pányvázást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Czövekhez, karóhoz kötés.
V. ö. P Á N Y V Á Z .
P Á N Y V Á Z G A T , (pányvaazgat)gyakorító áth.
m. pányvázgattam, —tál, •—ott. Gyakran vagy töb
bet egymás után pányváz.
P A P , fn. tt. papot, harm. szr. —ja. 1) Alta
lán, akármely hitvallást követő felekezetben oly sze
mély, ki különösen arra van felavatva, hogy nyilvános
isteni szolgálatot tegyen. Pogány, zsidó , keresztény
papok.
Római, görög szertartású, protestáns papok.
2) Különösen a római és görög anyaszentegyházban :
misés v. áldozó pap, ki püspöki fölszentelés által
képességet és hatalmat nyert, hogy misét szolgálhas
son, a szentségeket feladhassa stb. Világi pap, szer
zetes pap, főpap, félpap Komjátinál ain. diaeonus,
néhutt máskép : szerpap, kispap), papi hivatalra ke
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szülő növendék. Továbbá, 3) a hívok bizonyos gyüle
PAPA , (2), mezőváros Veszprém , és puszta
kezetének lelkésze. Városi, falusi pap; tábori pap, Somogy m.; holyr. Pápára, — n , —ról.
udvari pap.
PÁPAPÜ, (pápafii) ösz. fn. Köz nyelven a
csüküllök neme alá tartozó növényfaj ; fészkei két
„Még a pap is vétkezik ,
szeresen tövisesek, szöszösek , levélgallérosak ; leve
Ha jó kedve érkezik."
Népdal.
lei lefutó szabásuak, tövisfogasak; sugár szirmai
A plébánost, kinek káplánja van, néhutt öreg papnak háromfogúk , aprók ; virága sárga ; máskép szintén
nevezik, éa a káplánt segédpapnak. 4) Átv. ért. m.ií köz nyelven : áldottfü; növénytani néven : áldott
zsák, szépmüvészetek papja, ki azok titkaiba be van csüküllö. (Centauria benedicta).
avatva, ki a szépmüveket gyakorolja. 5) Népnyelven
PAPAGÁLY, fn. tt. papagályt, tb. —ok, harm.
papnak hívják a gabonakercszt tetejére tett kévét, szr. —a. Ázsia, Afrika, és Amerika meleg tartomá
vagy az asztagba rakott gabona fölé fektetett kévé nyaiban honoló madárnem; felső csőre vastag, és
ket, továbbá a szőlő vagy gyümölcssajtóban a nyom meggörbült, alsó csőre pedig rövidebb; nyelve húsos,
tató deszkát, mint a többiek fölött levő tárgyakat; vastag, miért a szókat utánozni könnyen megtanulja ;
vagy különösen a gabonakeresztben talán, míg fenn farka jó hoszszú, s karmai igen görbére hajlók.
állott, a papidézmába adandó részt; minthogy kivált Színre nézve vannak vörösek, zöldek, sárgák, szürkék,
az úgynevezett fél keresztben rendesen 10 kéve van. stb. Kiáltozó tulajdonságánál fogva újabb elnevezés
A papról, mint jelentékeny személyről, sok közmon sel : kajdács. Természetrajzi latin neve : psittacus.
dás divatozik a népnyelvben, pl. a jó pap holtig tanul.
PÁPAI, (pápai) mn. tt. pápait, tb. —ak. 1)
Urak a papok. Pap sem mondja kétszer. Elég egy pap Pápát, mint anyaszentegyház fejét, illető, ahhoz tar*
egy templomban. Üsd a lovat, hadd húzzon, mért nem tozó, attól eredő, arra vonatkozó stb. Pápai hatalom,
lett pappá. Papnak élünk, papnak halunk. Jól van méltóság. Pápai birtok. Pápai áldás, feloldozás. 2)
dolga mint apap szolgájának, akkor izzad mikor eszik. Pápa nevű mezővárosból való, ahhoz tartozó, azt
Kinek a pap, kinek a papné, az ízlés különféle. Jobb illető stb. Pápai búcsúsok; pápai várkastély; pápai
az Isten száz papnál. Papra lelkedet ne bízd, ne várj malom stb.
mindent csak az imádságtól. — E szóval megegyezik
PÁPAKESELYÜ, (pápakeselyti) ösz. fn. Déli
az apát jelentő újabb latin papa, hellén papas, pap Amerikában élő, pulyka nagyságú keselyüfaj, melyet
pas stb., melyektől származtatja Adelung a német tollainak szépsége miatt keselyükirálynak is hívnak.
Pfaff szót is, mely a régi felsőnémetben : paff, a hol (Vultur papa).
landban : paap, a szlávban : popé stb. T. i. azon fiúi
PÁPAKÖVET, (pápakövet) ösz. fn. A római
tiszteletnél fogva, melylyel az illető hívek papjaik
pápának, mint a katholika anyaszentegyház fejének ,
hoz viseltetnek, legvalószínűbb , hogy az említett
követe valamely fejedelmi udvarnál, vagy állodalmi
nevek az aba, apa stb. szókkal állanak legbensőbb kormánynál. 1. KÖVET.
viszonyban, innen a magyar nép ajkain divatozó és
PAPAL, (papaal) önh. ós áth. m. papált.
tisztesebbnek tartott atya szóval felváltott atyám
Gyermeknyelven am. eszik.
uram, szent vagy szentséges atyám czímek is.
PÁPALEVÉL, (pápalevél) ösz. fn. A római
PAPA, (1), fn. tt. papát. Az ,apa' szónak gyön
pápa
irodájából, kevésbé fontos tárgyakban kelt,
gédebb módosítása, melylyel leginkább a gyermekek
hivatalos
levél, innepélyes bevezetés nélkül, (Breve).
élnek. Törökül : baba. L. APA.
Különbözik
tőle a fontosabb tárgyakban , s innepé
PAPA, (2), fn. tt. papát. Gyermeknyelveu am.
étel, talán az ajakmozgástól. Kelle, fiam , papa f lyesb alakban kiadott Bulla.
PÁPÁLKODIK , (pápaalkodik) k. m. pápál
Lugossy Józsefnél s Kresznericsnél eléjön magas
hangon is : pépe, mely pép szóval rokonítható. A kodtam , —tál, —ott. Pápai hatalmat, mint anya
persában páh am. étel, különösebben : leves (cibus , szentegyház feje, s Krisztusnak helytartója gyakorol.
Éltek e szóval Heltai és Pázmán; egyébiránt oly
sed usitatius : iusculum. Vullers).
PÁPA, (1), fn. tt. pápát. A római katholika alkatú, mint uralkodik.
PÁPAEENDÉLET, (páparendélet) ösz. fn. A
anyaszentegyháznak látható feje, s Krisztusnak e
földön helytartója , kinek széke , és székesegyháza római pápától, mint egyház fejétől kiadott rendelet
kezdettől fogva Kómában vala. Minthogy az első az egyházi kormányhoz, szertartásokhoz stb. tartozó
római püspök Szent Péter apostol volt, innen Péter különféle ügyekben. Szerzetek szabályozását, böjtöket,
utódjának is neveztetik. Rónában volt, és pápát nem innepszentelést illető páparendelet.
látott. (Km.). Pápa katonája, közmondásilag am. sze
PÁPASÁG, (pápaság) fn. tt. pápaságot, harm.
líd, bátortalan katona.
szr. —a. Pápai méltóság, hatalom, egyházi fejede
Középkori latin szó , mely értelmi viszonyban lemség. Pápaságot elnyerni, pápaságról lemondani :
áll az apa, törökül baba, papa, s több rokonhangu V. ö. PÁPA.
szókkal, melyek atyát jelentenek, honnan a pap szó
PÁPASÜVEG, (pápasüveg) ösz. fn. Hegyes
is; és ezekkel öszveüt a szentséges atya czímezet is. süveghez hasonló hármas korona, a római pápának
V. ö. PAP.
innepélyes díszsüvege. (Tiara).
4
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PÁPASZÉ.VÍ, (pápaszém) ösz. fa. 1) Lásd :
SZEMÜVEG. Nem mind tudós az, kinek pápaszem
függ orrán. (Km.). E szó alkalmasint nem annyira a
,pápa' mint ,papa' szóból van öszvetéve, s a gyerme
kek, fiatalok onnan csinálták, mivel az apák mint
idó'sbek szokták hordani. 2) Kígyófaj, máskép : pá
paszemeskígyó. (Brillenschlange).
P Á P A S Z E M E S , (pápaszéinés) ösz. mn. Aki
p á p a s z e m e t , vagyis szemüveget visel. Pápaszemes
öregember, öregasszony.
PÁPASZEMESKIGYÓ ,
(pápaszemeskigyó)
ösz. fn. L. P Á P A S Z E M , 2 ) .
P Á P A S Z E M Ü V E G , (pápaszemüveg) ösz. fn.
1) A pápaszemhez tartozó üveg. 2) Maga a pápaszem.
P A P  B I K O , falu S z a t m á r m . ; helyr. —Bikóra,
— n, —ról.
P A P D , puszta Tolna m.; helyr. Papdra, —on,
—ról.
P A P E R S Z É N Y v. P A P E E S Z É N Y F Ü , (pap
erszényfü) ösz. fn. Növényfaj a tarsókák n e m é b ő l ;
táskáji visszás szívesek; gyökérlevelei szárnyasán
h a s g a t t a k ; szárlevelci sokféle formájúak, leginkább
nyilformán láncsásak ; máskép, szintén köznyelven :
pásztortáska, békatarsoly,
vadmustár, szűkes, vérállató
fii, porezogó fii; növénytani néven : pásztortarsóka.
(Thlaspi bursa pastoris. L.).
P A P F A L V A , faluk Bereg, Bihar, Pozsony m.;
erdélyi falu Kolos m.; helyr. —falvára, — n , —ról.
P A P F O L D , (papföld) ösz. fn. A papi jövede
lem végett, vagy annak pótlására adott föld.
P A P G A L L É R , (papgallér) ösz. fa. Pap i öltözék
hez tartozó, a nyakat, illetőleg vállakat kerítő gallér.
P A P G Y Ö R G Y F A L V A , falu Bereg m. ; helyr.
—falvára, — n , —ról.
P A P G Y Ü L É S v . — G Y Ű L É S , (papgyűlés)
ösz. fn. Bizonyos kerülethez vagy megyéhez tartozó,
vagy több megyékből öszvejött papok gyűlése, mely
ben az egyházat illető tárgyakról tanácskoznak.
P A P H Á Z , (papház) ösz. fn. Ház, melyben pap,
különösen valamely gyülekezetnek lelkésze lakik,
paplak ; idegen , de szokott kiejtéssel : plébániához,
túl a Dunán több vidéken : fáraház, vagy egyszerűen :
fára(Pfarre), n é h u t t c s a k r ^ e & á m a a,plebanus'szótól.
P A P I , (1), (papi) mn. tt. papit, tb. —ak. 1)
P a p o t illető, p a p r a vonatkozó , ahhoz tartozó. Papi
jószágok, javadalmák. Papi lak. Papi hivatal, köteles
ség. Papi hit, feloldozás. Papi törvényszék. Papi kön
tös, mente, öltözet. Továbbá, papok szokására mutató.
Papi alázatosság, szelídség. 2) Mint fn. t á r g y e s e t e :
papit, többese : —k. Gyermeknyelven : am. étel.
P A P I , (2), falu Abaúj m.; H E J Ö —, falu Borsod
m., M A R O K — , C S O N K A — , faluk Bereg m.; helyr.
Papiba, — b a n , —hói.
P A P I C S , 1. P I P A C S .
P A P I L L E T É K , (papilleték) ösz. fn. P a p n a k
járó díj, papi tartás.
P A P I N A , falu Zemplén m. ; helyr. Papinára,
— n, —ról.
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P A P Í R ; fn. tt.papirt, tb. — oh; P A P Í R AB
L A K ; P A P I R C S I N Á L Ó ; P A P Í R G Y Á R stb. Lásd :
P A P I R O S ; P A P I R O S A B L A K ; PAPIROSCSINÁ
L Ó ; P A P I R O S G Y Á R stb.
P Á P I R , fn. tt. pápirt, tb. —ok. Bodrogközben
így nevezik a parázsnak piheforma hamvát, vagy el
h a m v a d á s á t ; mely úgy látszik, mintha vékony papír
darabka formát jelentene.
P A P I R E N D , (papirend) ösz. fn. 1) Társadalmi
osztály, melyhez általán a papok, mint vallás szolgái
tartoznak ; egyházirend. 2) A római és görög egy
házban a kellő szertartással papokká szentelt és ava
tott személyek osztálya, valamint azon szentség,
melynek feladása által olyanokká lesznek. V. ö. P A P .
P A P I R F A , (papirfa) Ö3z. fn. J a p á n b a n tenyé
sző szederfának faja, melynek sík héjából papirost,
köteleket s más szereket szoktak készíteni. (Morus
papyrifera. L.).
P A P I K K Á , göcsei tájszó paprika h e l y e t t ; 1.
PAPRIKA.
P A P I R K Á L , (papirkaal) áth. m. papirkált.
Göcsejben am. böngész, keresgél. Egyértelmű vele a
babirkál, átvetve babrikál, mely a babrál igének ki
csinyező alakja.
P A P Í R O S , P A P I R O S , fn. tt. papirost, tb. — ok,
harm. szr. — a . Eredetileg némely növényanyagok
rostjaiból készített lebenyegszerü vékonyabb, vasta
gabbféle lap, különösen, hogy írni lőhessen rája. Az
egyiptomiak voltak az elsők, kik az úgynevezett pa
pirosfa síkhéjából készítettek ilynemű szert. Ma kü
lönösen, kender, len, gyapot stb. rongyokból ké
szült vékony lemez vagy lap , hogy í r n i , nyomtatni
lehessen rája ; néha vagy némely része (itató papíros)
takaróul is stb. használtatik. Rövidebben : papír.
Megenyvezni a papírt v. p a p i r o s t , hogy ne itasson.
Itató, irópapír v. papiros, nyomtató papír v. papiros.
Posta, levélpapír v. papiros ; fehér, vörös, zöld stb.
papír v. papiros. Egy koncz, ív, negyedív, tizenketted
rét papír v. papiros. Kemény, vastag, lágy, vékony
papiros. Eltűri a papiros, akármit irsz rá. (Kin.).
P A P Í R O S  v. P A P Í R A B L A K , (papíros v. pa
pírablak) ösz. fn. Ablak, melynek táblái üveg helyett
papirosból v a n n a k , melyet rendesen bizonyos olaj
vagy zsíranyaggal á t á z t a t n a k , hogy a világosságot
jobban átereszsze.
P A P Í R O S  v. P A P Í R A N Y A G , (papíros v.
papíranyag) ösz. fn. Kender, lenrongyból stb. ké
szült pép, melyből papírost készítenek.
P A P Í R O S  v. P A P Í R B É L Ü , (papíros v. papír
bélü) ösz. mn. Kinek b é l é , illetőleg gyomra igen
gyönge, s kevés emésztő erővel bir ; máskép : kákabélű.
P A P Í R O S  v. P A P Í R C S I N Á L Ó , (papíros v.
papírcsináló) ösz. fa. Gyári mives , ki rongyokból s
egyéb anyagokból papirost készít.
P A P Í R O S  v. P A P Í R D A R A B , (papíros v.
papírdarab) ösz. fn. A papírívből elszakasztott vagy
elvágott rész.
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PAPÍROS v. PAPÍRDIÓ , (papíros v. papír
PAPIROS v. PAPÍRRONGY, (papíros v. pa
dió) ösz. fn. A papíroshoz hasonló, vékonyhéju dió, pírrongy) ösz. fn. Rongy, különösen kender és len
melyet ujjaink közt is könnyen fel lehot törni.
szövetből, melyből papírost készítenek, vagy készí
PAPÍROS v. PAPÍRELLENZŐ , (papíros v. teni lehet
PAPÍROS v. PAPÍRRONTÓ, (papíros v. pa
papírellenző) ösz. fn. Papiroslap, melyet közvetlenül
a szemek elé, vagy a világító test ellenébe helyez pírrontó) ösz. fn. Gúnynév, s am. irkász, irkafirkáló ,
nek, hogy az erösebb fény hutása ellen a szemeket ki haszontalan munkákra vesztegeti a papírost.
kímélje. Papirosellenzö a gyertyatartón, a homlokon.
PAPÍROS v. PAPÍRSZELET, (papíros v. pa
PAPÍROS v. PAPÍRELLENZÉK, (papíros v. pírszelet) ösz. fn. Ollóval vagy késsel metszett pa
pírdarab.
papírellenzék), 1. PAPÍROSELLENZŐ.
PAPIROS v. PAPÍRTEKERCS, (papíros v. pa
PAPIROS v. PAPÍRGYÁR, (papiros v. papír
gyár) ösz. fn. Gyár, melyben rongyokból, vagy más pírtekercs) ösz. fn. Öszvetekergetett papíros. V. ö.
TEKERCS.
anyagokból papirost készítenek.
PAPÍROS v. PAPÍRTÉSZTA, (papíros v. pa
PAPIROS v. PAPÍRGYÁRTÓ, (papiros v.
pírtészta) ösz. fn. Kender, len stb. rongyokból
papírgyártó), 1. PAPIROSCSINÁLÓ.
PAPIROS v. PAPIRHÉJÚFA, (papiros v. összezúzott tésztanemü állomány, melyből a papírost
papirhéjúfa) ösz. fn. Fa, vagyis csemete, melynek készítik.
PAPÍROS v. PAPÍRTOK, (papiros v. papír
héjából készítették legelsőben az írólemezt.
PAPÍROS v. PAPÍRHULLADÉK, (papíros tok) ösz. fn. Keményebbféle papirosból készített tok,
v. papírhulladék) ösz. fn. Azon részecskék, szeletek, különösen ilyféle díszmü.
PAPÍROS v. PAPÍRTÖLCSÉR, (papíros v.
melyeket a papirosból elmetélnek, elnyirkálnak, s
papír tölcsér) ösz. fn. Tölcsérformán öszvehajtogatott
mint haszontalanokat eldobnak.
PAPIROS v. PAPÍRÍV, (papiros v. papírív) papiros, melybe holmit bele lehet rakni, pl. a fűszer
árusok papirostölcsérei, vagy melyen valamely folya
ösz. fn. Négyes szögletü papiroslap.
PAPIROS v. PAPÍRKERESKEDÉS, (papíros dékot átszűrnek.
v. papírkereskedés) ösz. fn. Kereskedés neme, mely
PAPISKOLA, (papiskola) ösz. fn. L. PAP
nek áruezikkeit különféle papirosok teszik.
NÖVELDE.
PÁPISTA, fn. tt. pápistát. Eredetileg a római
PAPÍROS v. PAPÍRKERESKEDŐ, (papiros
v. papírkereskédö) ösz. fn. Kereskedő, kinek áru | katholikusok gúnyneve, melylyel őket a protestán
! sok czimezték; de utóbb, legalább nálunk magya
czikkei papirosokból állanak.
PAPIROS v. PAPÍRMALOM, (papiros v. I roknál, gúnycsipossége megszűnt, minthogy a katho
papírmalom) ösz. fn. Malomféle müépület, melyben ' likus nép nem átallja maga magát pápistának ne
I vezni, valamint a református népnél a kálvinista
a papirosnak való anyagot idomítják, elkészítik.
j czím nem foglal gúnyt vagy sérelmet magában. A
PAPIROS vagy PAPÍRMANDOLA , (papiros 1
jó pápista megtartja a böjtöt. Pápisták temploma,
v. papírmandola) ösz. fn. Papiroshoz hasonló vékony 1
papja, hite. Egyébiránt mind írói, mind műveltebb
héjú mandola, melyet ujjaink közt is könnyen fól társalgási nyelvben inkább a katholikus, v. római
lehet törni.
' catholicus nevezettel élünk.
PAPIROS v. PAPÍRNYIREDÉK, (papiros v.
PÁPISTÁS, (pápistaas) mn. tt. pápistást v.
papírnyiredék) ösz. fn. Szeletkék, melyeket a hasz
nálatba vett, s bizonyos czélra idomított papirosból — at, tb. —ak. Olyan, mint a pápistáknál szokás,
i gúnyos vagy olcsárló értelemben. Pápistás papolás.
lenyírnék.
PAPIROS v. PAPÍROLAJ, (papiros v. papír [ Pápistás szín, tréfásan am. halvány arezszín. V. ö.
olaj) ösz. fn. Olajnemü barna nedvesség, mely az PÁPISTA SZÍN.
PÁPISTASÁG, (pápistaság) fn. tt. pápistaság
elégetett papirosból kifejlik.
ot,
harm.
szr. —a. Köz nyelven am. a római katho
PAPIROS v. PAPÍROLLÓ, (papíros v. papír
olló) ösz. fn. Hosszú águ olló, milyennel a papirost lika anyaszentegyházhoz tartozó hívek közönsége ;
I továbbá ugyanazon egyháznak tanai. V. ö. PÁPISTA.
nyirbálni szokták.
PÁPISTÁSAN, (pápistaasan) ih. Pápistás
PAPIROS v. PAPÍRPALKA, (papiros v. pa
pírpalka) ösz. fn. A palkák neméhez tartozó növény ! módon.
PÁPISTASZÍN, (pápistaszín) ösz. fn. Sáppadt,
faj, mely különösen Egyiptomban a Nilus mentében
!
halavány
arezszín, mint oly pápistáé, ki szigorú
tenyészik, s melyből hajdan az egyiptomiak papiros
j böjtök által sanyargatja magát. Nagyon pápistaszín
félét készítettek. (Cyperus papirus).
PAPIROS v. PAPÍRPÉNZ, (papiros v. papír ben vagy.
PÁPISTASZÍNÜ, (pápistaszínű) ösz. mn. Sáp
pénz) ösz. fn. Bizonyos papírjegyek, ezédulák, me
lyek a köz forgalomban az érez pénzt helyettezik, s padt, halavány szinü.
PÁPISTA VARJÚ, (pápistavarjú) ösz. fn. Tré
melyek értékét az illető állodalom, vagy ez által
fás, népies neve a gabonaevö varjúnak, mely hússal
meghatalmazott bank biztosítja.
4*
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nem é l ; valamint másfelől szintén tréfásan : kálvi
nistavarjú, mely hússal él.
PAPJELÖLT, (papjelölt) ösz. mn. és fn. Aki
papságra készült s már az illető vizsgálatot le is
tette, hogy választás vagy kinevezés utján papihiva
talba léphessen.

Jobb a papné, mint a pap, mert a pap csak pirongat,
de a papné pogácsával kínálgat. (Km.). Kinek a pap,
kinek a papné. (Km.). Különbözik : papnő; v. ö.
NÖ, —NÉ.
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PAPNEVELDE, 1. PAPNÖVELDE.
PAPNEVENDÉK, 1. PAPNÖVENDÉK.

PAPKÉPEZDE, (papképezde), lásd : PAPNÖ
PAPNŐ, (papnő) ösz. fn. Nő , ki papi szolgá
VELDE.
latot tesz, milyenek voltak a régi helléneknél és

PAPKESZI, falu Veszprém in.; helyr. Papke
szibe, —ben, —667.
PAPKÉVE, (papkéve) ösz. fn. 1) A keresztbe
rakott gabonának azon kévéje, mely legfölül van
helyezve, egyszerűen : pap, 1. PAP, 5). 2) Készkéve,
melyet különösen a községi pap járandóságai kap
vagy kapott, pl. hajdan a dézmának úgynevezett
tizenhatod része.
PAPKORMÁNY, (papkormány) ösz fn. Lásd:
PAPUKALKODÁS.
PAPKÖRMÖSD, falu Pozsony m.; helyr.
— Körmösdre, —ön, —ről.
PAPLAK, (paplak) ösz. fn. Ház, melyben az
illető hívek gyülekezetének helybeli papja, lelkésze
lakik; köznyelven a katholikusoknál : plébániaház,
fáráház, vagy egyszerűen : plébánia, fára, lásd :
PAPHÁZ.
PAPLAKA, erd. falu Szeben sz. helyr. —laká
ra, —n, —rál.
PAPLAN, fn. tt. paplant, tb. —ok, harm. szr.
— a. v. —ja. Rendesen pamukkal, vagyis gyapottal
béliéit ágytakaró, különféle kelmeszövetböl , pl.
cziczből, selyemből, stb. E szó leginkább hasonló
a palóczoknál divatos bablonhoz, mely pamukot
jelent, mi szerint a paplan sem egyéb, mint pamuk
ból való takaró. Végelemzésben mindegyik a német
,BaumvolIe' után látszik alakultnak.
PAPLANARUS, (paplanárus) ösz. fn. Ki pap
lanokat árul.
PAPLANOS, (paplan os) 1) mn. tt. paplanost,
v. —at, tb. —ak. Paplannal ellátott, vagy bővelkedő.
fl A

bojtárom vizén sáron,
Magam a paplanos ágyon."

Népd.

Paplanos bolt, sátor. 2) fn. tt. paplanost, tb. —ok.
Mesterember, ki paplanokat készít. Pápán : zubbony
csi, hihetőleg azért, mert eredetileg zubbonyféle
ruhanemüeket készített.
PAPMACSKA, (papmacska) ösz. fn. Nagyobb
fajú igen szőrös hernyó.
PAPMALOM, puszta Somogy m.; helyr. —ma
lomba, —ban, —bői.
PAPMEZÖ, falu Bihar m.; helyr. —mezöre,
— n , —ről.
• PAPMUNKA, (papmunka) ösz. fn. Papi szol
gálathoz tartozó munka, pl. keresztelés, temetés,
gyóntatás stb.
PAPNÉ, (papné) ösz. fn. Pap felesége, hites
társa. Görög, oláh, orosz papné. Református papné.

romaiaknál bizonyos istenek szolgálatára rendelt nők,
pl. a vesztaszüzek. Atv. ért. némely művészetekbe
avatott nők. Múzák papnője, Thalia papnője stb.
PAPNÖVELDE, (papnövelde) ösz. fn. Inté
zet, melyben papságra készülő ifjakat nevelnek,
tanítanak.
PAPNÖVENDÉK, (papnövendék) ösz. fn. Sze
mély, kit bizonyos intézetben papi hivatalra képez
nek ; fordítva : növendékpap.

PAPNÖVENDÉKHÁZ, ösz. fn. L. PAPNÖ
VELDE.
PAPNYÁRASD, máskép: PELSÖNYÁRASD,
falu Pozsony m.; helyr. —Nyárasdon, —ra, —ról.
P A P Ó , (papó) fn. tt. papót. Apó ; nagyapó ,
örcgapó.
. PAPOCS, falu Gömör m.; helyr. Papocsra,
— on, —ról.
PAPOCSKA , (papocska) kies. fn. tt. papocs
kát. Kicsi pap; növendék, fiatal pap.
PAPOCZ, mváros Vas m.; helyr. Pápóczra,
— on, ról.
PAPOL, (papol) önh. és áth. m. papolt, 1)
Mint pap egyházi beszédet tart; ez értelemben hasz
nálják rendesen a protestánsok , s #m. a katholiku
soknál a prédikál. 2) Olcsárló, gúnyos jelentéssel,
sokat beszél, locsog, fecseg. Ne papolj. Mit papolsz f
Kipapolta a titkot.
PAPOLÁS, (papolás) fn. tt. papolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Pap által elmondott egy
házi beszéd; prédikálás. 2) Gúnyosan szólva, locso
gás, fecsegés. V. ö. PAPOL.
PAPOLCZ, erd. falu Orbai sz.; helyr. Papolcz
ra, •—on, —ról.
PÁPONYA v. PAPONYA, fn. tt. páponyát. Az
öthímesek seregéből, és egyanyások rendjéből való
növénynem ; csészéje egy tagú, öt hasábu ; bokrétája
kerékforma, ránezbaszedett lemezű; hímszálai s por
honjai öszveállanak ; bogyója két rekeszü, s ezt fel
fúvódott veresszinü csészéje zárja be. (Physalis). Fa
jai : altató páponya (ph. somnifera), piros p. (ph.
alkekengi); ez köznéven : muharcz, zsidócseresznye,
hólyagcseresznye, Vénus köldöke, kőrontófü; stb. Köz
népi nyelven a páponya, máskép : papkalap v. hunyor
am. a latin hclleborus viridis (zöld hunyor), és büdös
páponya am. helleborus footidus; Molnár Albertnél
azonban rövid aval : páponya am. helleborus.
PAPOS, (1), (papos) mn. tt. papost v. —at,
tb. —ak. 1) Papok szokására mutató, emlékeztető,

PAPOS—PAPRIKÁSAN

PAPRIKÁZPAPSZOLGA

papoknál divatozó. Papos viselet, öltözék. 2) Ki a
papokhoz fölötte ragaszkodik , velők örömest társa
l o g ; a papokkal szoros viszonyban levő. Papos csa
lád, papos ház.
P A P O S , (2), falu Szatinár m.; helyr. Paposra,
— on, —ról.
PAPOSÁN, (papoean) ih. P a p o s módon. V. ö.
P A P O S , (1).
P A P P , falu Szabolcs m.; helyr. Pappra, — o n ,
— ról.
P A P R Á D , (1), fn. tt. paprádot, harni. szr.
—ja. A lopvanöszök, nevezetesen mohok közé tartozó
növénynem; tokszája harminczkét fogas, hegyei egy
lapos kerek hártyához ragadtak köröskörül; hímvi
rági csillagformák a szárhegyen ; máskép : páprád,
páprágy. (Polytrichum). A ,páfrán' és ,páprág' szók
kal együtt alkalmasint a német Farrenkrauthól mó
dosult r t. i. a polypodium, mások szerént aspidium is
a Farrenkrautfélékhez tartozik ; s Diószeginél mind
a páfrán (mint haraszt), mind a páprád (mint moh), a
lopvanöszök seregében jön elé. (V. ö. P Á F R Á N ,
PAPRÁG).
P A P R Á D , (2), faluBai anya m.; helyr. Paprád
ra, — o n , —ról.
P A P R A D N Ó , falu Trencsín m.; helyr. Paprad
nóra, •—n, —ról.
P Á P R Á G , fn. tt. páprágot. Köznépies neve az
édes gyökerű páfránnak. (Polypodium vulgare). Más
kép szintén köznéven : köméz.
P Á P R Á G Y , 1. P Á P R Á D .
P Á P R Á G Y P Á P R Á N , (páprágypáfrán) ösz. fn.
A páfrán nemű növényekhez tartozó faj ; lombjai
kétszer szárnyaltak ; levélkéi szárnyasán bevagdal
tak, hegyesek ; lombja, szára kopasz, néha gyapjas.
(Polypodium filix foemina. L.).
PAPRAMORGÓ, (papramorgó) ösz. fn. Tréfás
népnyelven, mindenféle égett szeszesital, pl. gabona,
szilvapálinka.
P A P R I K A , fn. tt. paprikát. Növénynem az öt
hímesek seregéből és egyanyások rendéből; bokrétája
kerékforma, öt szögű; porhonjai csúcsosan öszveál
lanak, nem lyukas végük; bogyója száraz, belül üre
ges. (Capsicum). Nálunk köz ismeretü faja, mint
kedves fűszer, a török paprika, vagyis török bors.
(Capsicum annuum). A déli szlávoknál is eléjön a
paprika s z ó ; rokon hozzá a görög nintgi v. TténsQi,
latin piper, s az ezekből keletkezett német Pfeffer;
és hihetőleg ugyanazokból módosult a magyar s déli
szláv paprika is (piperke v. piperka).
P A P R I K Á S , (paprikaas) mn. tt paprikást v.
— at, tb. —ak. 1) Paprikával fűszerezett, készített.
Paprikás csirke, borjúhús , hal, szalonna. 2) Miben
paprikát tartanak. Paprikás zacskó, szelcneze. 3) P a p 
rikát termő; vagy áruló. Paprikás kerti ágy; papri
kás kofa. Átv. túlságos áru, máskép : borsos; továbbá,
a maga nemében éles, csípős hatású. Paprikás versek.
P A P R I K Á S A N , (paprikaasan) ih. Paprikával
elkészítve, fűszerezve.

P A P R I K Á Z , (paprikaaz) áth. m. paprikáztam,
— tál, —ott, par. —z. Paprikával meghint, megke
ver , fűszerez , elkészít valamely eledelt. Szalonnát,
kenyeret paprikázva enni. A bográcsos húst megpap
rikázni.
P A P R O C S Á N , falu Szála m. ; helyr. Paprocsán
ba, — b a n , —bál.
P A P R U H A , (papruha) ösz. fn. Sajátságos
szabású és színű ruha, hosszú köntös, milyet a papok
mint olyanok jelmezül viselnek.
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P A P S Á G , (papság) fn. tt. papságot, harm
szr. — a . 1) Papi személyek k ö z ö n s é g e , egyházi
rend. 2) Pap i állapot, papi hivatal. Papságra szentelni
életét. Bolondság a papság, ha deákul nem tud. (Km.).
P A P S A J T , (papsajt) ösz. fn. Némely málva
növénynek sajtforma terménye ; így nevezik magát
a növényt is ; mely kétféle : 1) kis papsajt, máskép :
apró v. kerek mályva, haslágyító ftt, úti mályva ; nö
vénytani néven : kerekmályva (malva rotundifolia,
németül : Kiisepappel); 2) nagy papsajt; növény
tani néven : erdei mályva (malva sylvestris). Nem
mindenkor papsajt.
(Km.).
P A P S A L Á T A , (papsaláta) ösz. fn. Göcsejben
mezei vad saláta, mely tavaszszal bújik ki.
P A P S E G É D , (papsegéd) ösz. fn. Nagyobb
gyülekezetekben valamely lelkész oldalánál működő
egyházi és már papi hivatalokra felavatott személy ;
közönségesebb és idegenből származott néven : káplán.
P A P S I P K A , (papsipka) ösz. fn. 1) Négyszeg
letű föveg, melyet a római katholikus papok bizonyos
isteni szolgálatok alatt, pl. t e r m e t e s k o r , körmenete
ken , prédikálószékben, az oltárhoz menve stb. föl
tesznek. 2) A ,kecskerágó' nevű cserje egyik fajának
(csíkos kecskerágó, evonymus europaeus) a papsip
kához hasonló alakú vörös gyümölcse.
P A P  S Ü V E G , ösz. fn. Süvegféle fejtakaró,
milyet a közpapok néhutt viselnek. Hazánkban nincs
divatban.
P A P S Z É G , falu Vas m . ; helyr. Papszégre,
— én, —röl.
P A P S Z É K , (papszék) ösz. fn. Egyháziak,
lelkészek szószéke a templomokban.
P A P S Z E N T É L É S , (papszentélés) ösz. fn. Inne
pélyes eljárás, midőn valamely személy papi hivatal
ra , és szolgálatra felavattatik. Különösen a római és
görög egyházban , midőn ezt valamely püspök, ille
tőleg , főpüspök, érsek stb. bizonyos szertartások
által eszközli, s az úgynevezett egyházi rend szent
ségét feladja.
P A P S Z E R , (papszér) ösz. fn. í g y nevezik túl
a Dunán a katholikus hívek azon szolgálati sort,
í mely szerint az illető lelkészt fuvarral ellátni köte
' lesek. Papszerbe menni. V. ö. SZER.
P A P S Z O L G A , (papszolga) ösz. fn. P a p n á l
szolgáló férfi személy. Gúnyos mellókértelemmel,
tunya, könnyén élő szolga. Csak akkor izzad, ha eszik,
mint a pap szolgája. (Km.).
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PAPTAMÁSI, falu Bihar m.; helyr. Tamásiba,
— ban, —ból.
PAPTELEK, falu Köz.Szolnok m.; helyr. Te
lekre, — én, —röl.
PAPTELKE, falu Kraszna m.; erd. f. Doboka
m ; helyr. Telkére, — n , —röl.
PAPTIZED, (paptized) ösz. fn. Tized a ter
ményekből, melyet hajdan a papság kapott; különö
sen az illető helybeli lelkészek ilyetén járandósága.
PAPUCS, fn. tt. papucsot, harm. sz. a — csa.
Száratlan, pongyola lábbeli, melynek csak talpa, s
fél feje van. Ház körül, a szobában papucsban járni.
Kattogó papucs. Olyan a szája, mint a papucs, azaz,
nagyra tertyedt. Azt sem mondta, hogy papucs (km.)
egyszerre megnémult, meghalt. Papucs alatt lenni,
asszonyi kormánytól függeni. Néhutt használják
,alabor' helyett is (idősb Mándy P.). Egyedül ma
gyar elemzéssel gyöke pap hangutánzónak, s tap
gyökkel (tapod, tapos, stb. szókban) rokonnak lát
szik ; tehát mintegy taposó. így czipö, czipellö, ,ti
peg' és topány ,topog' szóval, illetőleg ezek gyökei
vel (tip, top) állnak rokonságban. Egyébiránt törö
kül : pabucs, v. pabuds, és perzsául papus, (Vullcrs
Bzerént : tegmen pedum, calceus, Zenker szerént :
Pantoffel); melyre nézve megjegyzendő, hogy a per
sa pá v. páj lábat, és pus födöt, takarót jelent, tehát
,pápus' szó szerént am. lábtakaró. S ha a magyar
,papucs' idegen eredetű, úgy alkalmasint a perzsából
származott hozzánk, valamint a törökökhöz is; még
pedig, ha úgy tetszik, mi közvetlenül a törökből ve
hettük által, ámbár az östörténelembeu mi is valánk
a perzsával szomszédosak.
PAPUCSKOEMÁNY , (papucskormány) ösz.
fn. Házi kormányról mondják, midőn a nő parancsol
és rendelkezik a háznál.
PAPUCSOS , (papucsos) mn. tt. papucsost v.
— at, tb. —ak. Ki papucsot visel. Papucsos törökök,
falusi nők.
PAPUCSVARRGA , (papucs varrga) ösz. fn.
Varrga, ki különösen papucsok készítésével foglal
kodik.
PAPUCSVIRÁG, (papucsvirág) ösz. fn. Déli
Amerikában tenyésző növénynem, melynek virág
szirmai némileg papucshoz hasonlók ; nálunk csak
meleg házakban nevelhető. (Calceolaria).
PAPUNYÁZ. (papunyaaz) áth. m. papunyáz
tam, —tál, —ott, par. —s. Szénát, szalmát, fahasá
bokat magasan felhalmoz, de gyéren, csak hogy lát
szatja legyen. Székely szó. V. ö. PAP, (5).
PAPURALKODÁS, v. PAPURALOM, (pap
uralkodás v. uralom), ösz. fn. Uralkodás, melyet a
papok általán az emberek fölött a vallást illető ügyek
ben, s néhutt vagy néha némely világi dolgokban is
gyakoroltak, és gyakorolnak (Hierarchia).
PAPURALKODÁSI, PAPURALMI, (p apural
kodási v. uralmi) ösz. mn. Papuralkodásra vonatko
zó, papuralkodást illető, ahhoz tartozó.

PAPURA

SÁG—PAR
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PAPURASÁG, PAPURSÁG, (papuraság v.
urság) 1. PAPURALKODÁS.
PAPUSA, 1. PAPUZSA.
PAPUSÁL, 1. PAPUZSÁL.
PAPUZSA v. PAPUSA, fn. tt. papuzsát.
A székelyeknél am. egy csomó , vagy kötés dohány.
Talán : pamuzsa am. pamat, —csa képzővel : pa
matcsa vagyis pamatocska.
PAPUZSÁL v. PAPUSÁL , (papuzsaal) áth.
m. papuzsált. A székelyeknél am. rakosgat. „Napes
tig csak a lábát kalongyálgassa, s egymásra papu
sálja." (Kriza J. gyűjt.)
PAPVIRÁG , (papvirág) ösz. fn. Köznéven az
aranyvirág(chrysanthemum)nemű növény egyik faja;
máskép szintén köznéven : ökörszemvirág; növény
tani néven : ökörszemaranyvirág. (Chr. Leucathemum).
PAR, (1), mely égést, tüzet és ezzel összefüg
gésben melegséget s vöröset jelentő származékoknak
szolgál alapul, milyenek, parázs, tájdivatosan : po
rázs, továbbá megnyújtott önhangzóval ipára, párol,
párlik. Hangban és értelemben rokonai : perzsel, v.
porzsol, v. porzsol, pergel, v. pörgői, pernye, pérked,
pergyó; valamennyiben a par, per, por, pör gyök
hangutánzónak látszik, s az égéssel járó ropogást
fejezi ki. Kitetszik ez a rokon gyökü török parla
?naŁból, mely Zenker szerént a többi közt am. a né
met prasseln (von der Flamme, tehát ropogni, re
csegni), továbbá glanzen, jlackern stb. A görög rokon
gyökü IZQTJ&ÍIV is oly ropogást v. recsegést jelent,
mely mind a szélről mind a tűzről értetik (vom Wind,
der sich in die Segél legt, so das die Segelstangen
knarrcn, und vom Feuer, welches das Holz ergreift
und knistern liisst. Griechischdeutsches Wörterbuch
von Rost). Rokon még a föntebbiekkel pír, pirit, pi
ros ; úgy hogy a régieknél pl. az átvitt értelmű ,pi
rít' azaz ,pirongat' helyett gyakran ,porít' olvasható,
(Müncheni, Bécsi cod.), maga ,pirongat' helyett ,po
rongat' (Debreczeni Legendáskönyv), ,píronkodik'
helyett ,poronkodik' (Sz. Krisztina élete) stb. Roko
nok még szintén ajakhangu / előtéttel forr, v előtét
tel : vér, verés v. vörös, verőfény stb. Gyökeiknél
fogva idegen nyelvekben rokonok még a föntebbie
ken kivül a szanszkrit bhá (fénylik, ég), bhár (ég),
prus (ég, lángol), görög nvo, latin ferveo, uro, com
buro, prwaa, finn palán, (=pál!om, uror, Fábián I.),
puraan, purajan, (forrok, u. a.), héber ~ij>3 (.exarsit),
n~y3 (ardor, incendiuw), franczia brúler, olasz bruc
ciare, brugiare, stb.
PAR, (2), elvont gyök, mely forgásra, keringő
mozgásra, körded alakra vonatkozik ezen származé
kokban : paracskó, paripa, parittya, parázna, meg
nyújtva : párta, párkány; hangzóváltozattal porgol,
! porgolat. Rokonai: pérég, perdül, pérdtt, pereszlén, to
vábbá azon far, fer, for, fór, für, fir gyökü szók, me
| lyekben alapértelem a forgás, keringés, kerekdedség;
! 6 rokonhangu előtéttel : barangol, barkácsol, bereg,
stb. Ezen gyökkel egyezik a görög TZSQÍ, hindu pari.
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PAR, (3), elvont gyök, különböző jelentésekkel;
ú. m. 1) paraj v. páré szókban, azonos ar er gyökök
kel, midőn ezek terjedést, illetőleg buja tenyészést
jelentenek, mint a vadon termő növények; 2) paraszt
és parlag szóban ; 1. PARASZT ; 3) parancs (széke
lyesen poroncs) és part szókban , azonos az emelke
dést jelentő or gyökkel; 1. PARANCS ; á) parány
szóban, midőn por szóval egyezik ; 1. PARÁNY.
PÁR (1), törzs, párta és párkány szókban ; ro
kon a forgást vagy fordulást, kört jelentő par gyökkel.
PÁR, (2) fn. tt. párt, tb. —ok, harm. szr. —ja.
1) Valamely nyirkos testből erjedés által kifejlő me
legség, pl. midőn a nedvesen öszverakott széna, szal
ma, vagy nyirkos helyen tartott gabona általmeleg
szik, vagy a kovászszal vegyített s melegen tartott
liszt kelésnek indul. 2) Külső melegség által kifej
tett, elzárt, és az illető testet átjáró gőz, pl. midőn
lúgot csinálnak, vagy gyümölcsöt főznek be, innen :
párolni valamit, am. ilyetén gőzzel átjáratni. Rokon
ezekben azon par gyökkel, mely égést, tüzet jelent.
PAR, (3), fn. tt. párt, tb. —ok. A latin par,
s talán ettől a német Paar, franczia paire, stb. értel
mében am. hasonló nemüekből kettő. Pár keztyü,
három pár csizma ; pár ökör, gerlicze. Párjával am.
kettesével. Pár forint, pár nap, am. egykét forint,
egykét nap, azaz néhány forint, néhány nap. A persa
nyelvben barábar, v. beráber, am. hasonló, egyenlő.
A házas életre vonatkozólag társat jelent. Derék
pár ember. Elete párja meghalt. E szóban alapértelem
a hasonlóság, honnan, nincs párja, am. nincs hozzá
hasonló, nincs mása ; levélnek párja, mely az eredeti
levélhez hasonló, annak hasonmása. A pár mint ha
sonló neműből kettőt jelentő szó helyett a régiek
gyakran bokor szót használtak. L. BOKOR, fn.
PÁRA, fn. tt. parát. 1) Igen vastag taplós héjú
tölgyfa, mely a németben ,Pantoffelbaum' máskép
„Gorkbaum" név alatt .ismeretes, parafa, paratölgy.
L. PARAFA. 2) A Tájszótár és Szabó D. szerént a
hálón lebegő könnyű fa, mely annak egyik oldalát
a víz színén föntartja, a mely t. i. a parafa héjából
készült. 3) Néhutt halszárny, uszószárny.
PÁRA, (pára) fn. tt. párát. Általán, a tes
tekből melegség által kifejlődött, finom, rugalmas
erejű nedvesség ; gőz, mely az által válik Játkatóvá,
hogy a hűsebb levegőben igen apró cseppekké ala
kúi. Különösen, az állati tüdőből lélekzés által kinyo
muló levegő, lehelet. „Bestyie áruló, míg az párát
benned érzem, adik (addig) mind gyeterlek." Levél
1558ból (Szalay Ág. 400 m. 1.). Az oktalan álla
tokról és ördögről azt tartja a nép , hogy nincs lei
kök, csak parajok, honnan népnyelven jelenti magát
az oktalan állatot is. Szegény pára ! Ne kínozd a nyo
morult párát. Kiadta párúját, azaz megdöglött. Gú
nyosan vagy feddőleg mondják emberről is. Hamis
pára, gonosz pára. Eredetre nézve nem egyéb, mint
a pár (2) szónak megtoldott módosítása, s azon szók
osztályába tartozik, melyekben a par, por, per, pör
gyök melegre, tűzre vonatkozik. V. ö. PÁR, (2).
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PARABAGOLY , (parabagoly) ösz. fn. A ba
golynemü madarak legkisebb faja, piri v. parányi
kis bagoly.
PARABUTY , falu Bács m.; helyr. Parabuty
ra, —on, —ról.
PARACSKO , fn. tt. paracskát. Szaglározva
lótófutó vadászeb. Alapértelménél fogva azon szók
osztályába sorozhatjuk, melyek egyik par gyöktől
erednek, és közös mozgást jelentenek. Szóképzési
hasonlat szerint igenévnek látszik , az elavult parasg
(mintegy forosg) gyakorlatos igétől, melyből parasgó,
paracskó, azaz, körülfutkosó fejlett ki, mint csacsogó,
csacska csacska, csuszogó csuszka, szotyogó szotyka,
szajogó (zajogó) szajkó, stb. Rokon hozzá a tájdivatos
baracskai, azaz görbe utakon csavarog, és barkácsol,
szüntelen ideoda mozogva foglalatoskodik, sürög
forog.
PARÁCZ, falu Temes m. ; helyr. Paráczra,
— on, —ról.
PÁRÁD, falu Heves m.; helyr. Parádra, —on,
—ról.
PARÁDÉ, fn. tt. parádét. Közszemlére, muto
gatásra, fitogtatásra számított díszállapot, különösen
öltözékben, bútorzatban kitüntetett fényűzés. Pará
dét űzni. Parádéra, parádéból czifrán öltözködni. Pa
rádéra való fogatok, paripák. Katonai nyelven, mi
dőn a hadsereg legdíszesebb öltözetben , és fegyver
kezetben bizonyos innepélyre, tisztelgésre, szemlére
stb. öszvegyűl. Bakáink nyelvén az örszemle a fele
német fele franczia Wachtparade után : vakparádé.
Közelebbről franczia eredetű szó ; a franczia parade,
név, valamint a parer ige pedig a latin parare , ille
tőleg a latin paratus szóval hozatik összeköttetésbe.
(A. Régnier).
PARADÉROZ, (a német ,paradiren' után) 1.
PARÁDÉZ.
PARÁDÉS, (parádés) mn. tt. paradést, v.
— at, tb. —ak. Parádéra készített, parádéban hasz
náltatni szokott. Parádés öltözet. Parádés ló. Parádés
hintó.
PARÁDÉZ, (parádéz) önh. m. parádéztam,
— tál, —ott. Parádét űz, különös díszkészületben,
fényűzéssel mutogatja, fitogtatja magát. V. ö. PA
RÁDÉ.
PARADICS, fn. tt. paradicsot; PARADICS
ALMA, PARADICSMAG stb. L. PARADICSOM ;
PARADICSOMALMA, PARADICSOMMAG.
PARADICSOM, (1), fn. tt. paradicsomot, harm.
szr. —a, v. —ja. Tulajdonkép az első emberpár
lakhelye, melyet Mózes a Teremtés első könyvében
mint fölötte kieset ,éden' név alatt ír le. A régi ha
lottas beszédben többször eléjön, írva : paradisam,
melyben az s csnek, és az u onak olvasandó, mint
számos más szónál. „Es mend paradicsomben valou
gyimilcsiktől monda neki élnie." Átv. értelemben
igen szép vidék, mulatókért, lakhely ; továbbá menny
j ország, mint az üdvözülteknek boldogságos laka.
! „Bizony mondom neked, ma velem leszesz a pára
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diósomban." Káldi, Lukács 23. 43. Általán népünk
nyelvén a gyönyörűséges tájnak, és lakhelynek,
életmódnak netovábbját jelenti. Közvetlen eredetije
a hellén TtaQádeiGco, latinosan : paradisus, mely
azonban szintén a régi perzsa vagy más régi néptől
kölcsönöztetett, minthogy a perzsában paradaészasz,
a szanszkritban paradésza jelent idegen és legjobb,
legszebb tartományt (fremdes Land und bestes,
schönstes Land); a héberben pedig pardész, az arab
ban firdausz (többese : farádísz) am. kéj kert (Lust
garten). A latin paradisus ,us' végzetéből a magyar
nyelvérzés ,om'ot csinált, valamint ,Aegyptus'ból is
,Egyiptom'ot. (Paradicshon? Egyipthon?).
PARADICSOM , (2), puszta Tolna m. ; helyr.
Paradicsomba, —ban, —ból.
PARADICSOMALMA, (paradicsomalma) ösz.
fn. 1) Piros, és ízletes almafaj, mely törpe fákon
terem, és korán érik. (Mint fának latin neve : Pyrus
malus pumila.) 2) 1. PARADICSOMCSUCSOR.
PARADICSOMCSUCSOR, (paradicsomeucsor)
ösz. fn. Növényfaj a csucsorok neméből; szára lecsö
pült, tövistelen, levelei szárnyasak, levélkéi bevag
daltak, virágfürtöcskéje kétágú, gyökere nem csicsó
kás, bogyója piros, néha sárga; máskép : paradi
csomalma , szerelemalmája. (Solanum lycopersicum.
L. Némely mások szerént: lycopersicum esculentum).
PARADICSOMI, (paradicsomi) mn. paradicso
mit, tb. —ak. Paradicsomot illető, arra vonatkozó,
ahhoz tartozó; igen gyönyörű, kellemes, kies. Para
dicsomi boldogság. V. ö. Paradicsom.
PARADICSOMILAG , (paradicsomilag) ih.
Igen boldogul, gyönyörűségesen.
PARADICSOMMADÁR , (paradicsommadár)
ösz. fn. Keletindiai igen szép madár, melynek derék
teste alig nagyobb , mint a seregélyé, tollazata gyö
nyörűséges színezetű, s farka aránylag igen hosszú.
Kitömve a természetiek gyűjteményének egyik ki
tűnő ékessége. (Paradisea. L.)
PARADICSOMMAG:, (paradicsommag) ösz. fn.
Borsszemhez hasonló alakú füszermag, mely Mada
gaskárban és Guineában tenyésző bizonyos növényen
terem. (Cardamomum minus, grana paradisi).
PARADUGASZ v. —DUGÓ, (paradugasz, v.
dugó) ösz. fn. Könnyű, rugalmas parafahéjból való
dugasz, milyennel a palaczkokat szokás bedugni.
V. ö. PARAFA.
PÁRÁDZIK, (páraadozik) k. m. párádztam
v. —ottam, —tál, —ottál, —ott; htn. — n i , v.
—ani ; par. párádzzál. L. PÁRÁZIK.
PARAFA, (parafa) ösz. fn. Déli Európában
tenyésző tölgyfaj, mely örökzöld, a közönséges tölgy
fához hasonló vastagságú, s megehető makkokat te
rem. Kérge taplószerüleg puha, könnyű, és rugal
mas, melyet minden nyolezadik vagy tizedik évben
le szoktak hántani, s különféle czélra, különösen du
gaszoknak használni. (Quercus suber. L.).
PARAG, 1. PARLAG.

PAR AGA , falu Bács m.; helyr. Paragára,
— n, —ról.
PARAGÖMB, (paragömbj ösz. fn. A hajósok
nál sürü madzagfonat, melyben belül parafa van, s
a pára ruganyosságánál fogva ütődések mérséklésére
igen alkalmas, ezért két hajó közé, különösen midőn
egyik a másikhoz köt k i , igen előnyösen alkalmaz
tató k.
PARÁHOL, áth. m. paráholt. Id. Mándy Péter
szerént am. langyosan (valami langyossal ?) locsol;
talán ,pára' szótól.
PARAJ, (paraj) fn. tt. parajt, tb. —ok. harm.
szr. —a. 1) Széles ért. holmi dudva, gyom, burján
féle növény, kivált mely a kertekben v. ugarokon te
nyészik. Disznóparaj, Ustörparaj. stb. 2) Szorosb ért.
a kétlakiak seregébe és négyhímesek rendébe tartozó
növény nem; hímvirágának csészéje öt hasábu; bokré
tája nincs; hímszálai a csészénél hosszabbak; anya
virágának csészéje négyfogú ; bokrétája nincs, anya
szála négy; magva egy a megkeményült csészében.
(Spinacia). Máskép : páré, paréj. Legismeretesebb
faja az eledelül használt kerti paraj (sp. oleracea),
köznyelven : spinát v. spenát. A régiek általán paraj,
vagy ^ar^;"nak hivták. „Húsvét napján szentelt bor
júhús zúzával (susaval), paréj orjjal, lúdfi, vadhús,
tejes étek. Vacsorára szentelt sült, paréj , vadhús,
tikfi (csibe) éles lével, tejesetek." Egy 1547ben
kelt levél borítékán. (Szalay Ág. 400 m. 1.). Ugyan
itt meg van különböztetve a spináttól. „Ebédre szen
tolt paréjt szalonnával, vadhúst, tejes étek, tchénhús,
kappan spináttal. Sokszor főzheted a parajt, még sem
lesz jó ízü. (Km.). Köznyelven még az eper paraj v.
páré, am. a fejes mangolt (blitum capitatum), disznó
paraj v. disznóparé am. gyom amaránt (amaranthus
hybridus), östör v. esterparaj am. a fejér libatopp
(chenopodium album); píriparé Kalocsa tájékán am.
szegfű; és német páré v. laboda páré v. ízetlen fü am.
a kerti maglapél (atriplex hortensis). Hangelemre és
értelemre legközelebb rokonai a perje, bervény, porcz
fü, burján, mint buján tenyésző növények. Gyöke :
par, melyből é v. éj, aj képzővel lett páré, paréj,
paraj, mint taré, taréj, taraj, gané, ganéj, ganaj, karé,
karéj, karaj s némely mások.
PARAJCSIMASZ , v. CSIMAZ, (parajceimasz,
v. csimaz) ösz. fn. A kerti parajon éldegélő csimasz
félc féreg.
PARAJD , erd. falu Udvarhely sz. helyr. Pa
rajdra, —on, —ról.
PARAJLIBATOPP , (paraj libatopp) ösz. fn.
Növényfaj a libatoppok neméből; levelei háromszö
gük, nyilformák, épélük , alul lisztesek ; szár és ág
hegyein füzérbugái leveletlenek; máskép köznyelven:
kenöfü , vad spenát. (Chenopodium bonus Henricus).
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PARAJLÓROM, (parajlórom) ösz. fn. A lóro
uaok neme alá tartozó növényfaj; szirmai épélük,
csak egyik púpos; levelei tojásdad láncsásak. (Ruméi
patientia).

65

PARANCSLEVÉL PARANCSOLAT 6 fi

PARAJOS  P A R A N C S Á R

P A R A J O S , (parajos) mn. tt.parajost, v. — at,
tb. —ak. Parajt t e r m ő ; parajjal ellepett (pl, föld,
k e r t ) ; parajjal készített (pl. étel).
P A R A J P I L L E , (parajpille) ősz. fn. Az éji pil
léknek egy faja, mely tojásait a zöldségek, nevezetc
sen parajok leveleire rakja. (Phalaera oleracea).
P A R A J T I P O L Y , (parajtipoly) ösz. fn. Tipoly
féle féreg, mely a kerti vetemények, zöldségek, pa
rajok gyökerein rágódik. (Tipula oleracea).

íézkedik, parancsnok. 2) Szorosb ért. személy, ki
rendkivüli esetekben az illető ország vagy nép fölötti
kormányt magához ragadja, vagy megbízásból átveszi,
s azt függetlenül, teljes hatalommal, tekintet nélkül
a rendes közjogra, saját belátása szerint igazgatja.
Ilyenek voltak különösen a régi dictátorok Rómában.
PAR,VNCSLEVÉL, (parancslevél) ösz. fn. Va
lamely felsőség, hatalmasság által kibocsátott, és bi
zonyos személyhez, vagy közönséghez intézett levél,
melyben valami páran; soltatik. Idéző, végrehajtó pa
rancslevél.
PARANCSNOK , (parancsnok) fn. tt. parancs
nokot, harm. szr. — a . Katonai főnök, ki bizonyos
sereget, csapatot kellő hatalommal vezényel; vagy
valamely helyőrségnek főnöke. Elővéd, utóvéd pa
rancsnoka,
szárnyparancsnok.
Vár,
térparancsnok.
(Commandant).
P A R A N C S N O K I , (parancsnoki) mn. tt. pa
rancsnokit, tb. — a k . Parancsnokot illető, arra vo
natkozó, attól credo. Parancsnoki hatalom, rendelet.
P A R A N C S N O K S Á G , (parancsnokság) fn. tt.
parancsnokságot. Parancsnoki hivatal, méltóság. Pa
rancsnokok együttvéve.

P Á R Á L , (páraal) áth. in. párált. Valamely
testet párancmü finom nedvvel, gőzzel általjárat, pu
hít megfőz. Párálai a káposztát, riskását, az eltenni
való befőzött gyümölcsül. Kőzettel páráim a burogatni
való ruhát. V. ö. P Á R A .
P Á R A L A S , (páraalás) fn. tt. párálást, tb.
— ok, liarm. szr. — a . Cselekvés, midőn p á r á l n a k
valamit. V. ö. P Á R Á L .
P Á R Á L L I K , (páraalalik) k. m. párállolt,
htn. — a n i . 1) Bizonyos hőség, tüz miatt folytonosan
fejlik belőle a pára'. Párállanak a hévnzek. Párállik
a főtt eledel. 2) A p á r a általjárja, a párában megpu
hul, megfől, megpörkölődik. V. ö. P Á R A .
P A R A N C S , fn. tt. parancsot, harm. szr. — a .
Valamely felsőbbnek, vagy hatalmasabbnak akarat
nyilvánítása, szóval, vagy írásban, mely által kije
lenti, hogy az illető alárendelt személy valamit tenni
köteles. Isteni, anyaszentegyházi, fejedelmi, atyai, úri
parancs. Parancsot adni, osztani, bocsátani. Paran
csot kapni, teljesíteni, megtartani, megvetni. Mennyi
ben a parancs bizonyos ténynek végrehajtására vo
natkozik, ellentéte : tilalom, egyébiránt széles ért. ez
is a parancs alatt foglaltatik, p. ezen természettör
vényi s isteni tilalmak : ne ölj, ne orozz. A régibb
törvénykezési nyelvben a parancsnak sok nemei valá
nak : átküldő, birórendelö, elhalasztó, siettető, lezárló,
semmisítő, végrehajtó stb. parancs. Tájdivatos kiej
téssel, különösen a székelyeknél : poroncs. E szó
gyöke par, melynek megfelel nyelvünkben az or
gyök orom szóban, V. ö. P A R gyök (3). A héberben
is J H B , és az arabban fara'a, am. in summo fűit;
impérium capessivit, imperavit. Legközelebbről rokon
vele a persa parmuden, v. fermuden (parancsolni)
honnan parman, ferman am. parancs, továbbá : pa
ráne szintén am. parancs. A szlávban eléjön : poruka,
parancs s porucsivati am. parancsolni; ez elemezve
kézmutatásra vonatkozik, mintha a parancsoló felsö
ség kézzel intene, hogy valamit tenni kell. Egyéb
iránt a par gyök szintén meg van a latin öszvetett
imperat igében, melyet „ F a b r i Thesaurus "a a paro
igétől származtat. A szanszkritban parvan am. emel
kedés, hegy (orom).. A par gyökből parancs úgy fej
lődött ki, mint a var, gór, rip, rap, gub gyökökből a
varancs, göröncs, ripancs, rapancs, gubancs.
PARANCSÁR, (parancsár) fn. tt. parancsárt
tb. —ok, harm. szr. — a . I) Szélesb ért. felsöségi
személy, különösen a hadseregeknél, kinek az illetők
engedelmeskedni kötelesek, ki teljes h á t a i m m a l IR
AKAD. HAGY SZÚTÁR. V, KÖT.

P A R A N C S O L , (parancsol) önh. és áth. m. pa
; rancsolt. Mint fölebbvaló, vagy hatalmasabb, a ná
I Iánál alantabb valónak, vagy gyöngébbnek erélyesen
I meghagyja, kötelezőleg kijelenti, hogy valamit csele
| kedjék. Az úr parancsol, a szolga szót fogad. Annak
S parancsolj, kinek enni adsz. (Km.). Otthonn parancsolj.
j (Km.). Nem parancsol nekem senki, azaz : független,
I szabad vagyok. Mit parancsol nagyságod f Azt pa
j rancsolom, hogy . . .
„ E n vagyok a kunsági fi,
Nem parancsol nekem senki."
Népdal.
:

Igekötökkel : beparancsolni az utczán futkosó gyer
mekeket. A szemtelen tolakodót kiparancsolni a házból.
| Megparancsolni az ebédet.
Ráparancsolni
valakire.
Osszeparancsolni a falu
lakosait. Visszaparancsolni a
munkásokat.
P A R A N C S O L Á S , (parancsolás) fn. tt. paran
csolást, tb. —ok, harm. szr. — a . Pelsőségnek vagy
! nagyobb hatalomnak gyakorlása, melynél fogva pa
rancsokat osztogat valaki. Igen megszokta a paran
csolást.
P A R A N C S O L A T , (paranc3olat) fn. tt. paran
I csolatot, harm. szr. — a , v. —ja. Élőszóval kijelen
! tett vagy írásba foglalt nyilatkozat, melynek tartal
mát bizonyos parancs teszi. Tudniillik szabatosan
: véve & parancs inkább általános, elvont értelmű aka
i rat, a parancsolat pedig inkább különösen meghatá
' rozott jelentésű kifejezése az akaratnak, vagyis az,
í amit megparancsoltak. Isteni tíz parancsolat. Anya
, szentegyház öt parancsolatja.
Meghallgatni, elolvasni
' a parancsolatot. „Kegyelmedet kérem megbocsásson,
1
de mi szolgák lévén a dologban parancsolat hordoz
bennünket." Gr. Eszterházy M. nád^r 1 6 4 4  b e n Rá
5
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kóczi György, crd. fejedelemhez. Úgy megy a dolog, igazító, pl. Indulj ! Állj ! Jobbra nézz ! Balra nézz !
mint a parancsolat, azaz : kellő rendben, pontosan, stb. máskép : vezényszó.
PARANCSUR, (parancsúr) ösz. fn. L. PA
halasztás nélkül.
RANCSÁR.
„Estve jött a parancsolat,
PARANCSVIVÖ, (parancsvivő) ösz. fn. Kato
Violaszín pecsét alatt."
nai parancsnok szolgálatában levő altiszt vagy köz
Csokonai.
legény, ki főnökének parancsát az illetőkhöz eljut
V. ö. PARANCS.
tatja ; máskép : parancsör.
PARANCSOLDOGAL, (parancsoldogál) áth.
PARÁNY, (porány) fn. tt. parányt, tb. —ok,
m. parancsoldogált. L. PARANCSOLGAT.
harm. szr. —av. —ja. Általán a maga nemében igen
PARANCSOLGAT, (parancsologat) áth. m. piczi test, honnan parányi, am. igen piczi. Bölcsészeti
parancsolgattam, —tál, —ott; par. parancsolgass. ért. a hellenlatin atomus (= oszthatlan) szónak felel
Többször vagy folyvást parancsol.
meg, s oly kicsi testet jelent, melyet kisebb részekre
PARANCSOLGATÁS, (parancsologatás) fn. felosztani nem lehet. Tájdivatosan ejtve : porány,
tt. parancsolyatást, tb. —oh. Cselekvés, midőn valaki honnan : porányi; s valószínű , hogy gyöke egy az
parancsolgat.
apró testecskét jelentő por szóval, honnan izzé porrá
PARANCSOLÓ, (parancsoló) mn. tt. paran zúzni valamit, am. legapróbb részecskékre, s porczika,
csolót. Aki parancsol vagy ami által parancsolnak. am. legkisebb ízecske, tagocska; kicsinyítve pirinyó,
Parancsoló tiszt. Parancsoló hangon, parancsoló szóval piri, melyből:pirinkel a hó, am. igen aprón esik; ide
jelenteni ki akaratát. Sok a parancsoló, kevés a szó tartozik a permet, apró csöppü eső vagy harmat, per
fogadó. (Km.).
metezik, apró csöppekben esik. Hangi és fogalmi ro
PARANCSOLÓLAG, (parancsolólag) ih. Úgy, konságban van vele legközelebb a mongol parama
mint aki parancsolni szokott, erélyes, kötelező han nosz (Atomé) szanszkritul : paramanu (Schmidt. Mon
gon s akarattal.
golischDeutschRussisches Wörterbuch); továbbá a
PARANCSOLÓMÓD, (parancsolómód) ösz. fn. persatörök pare v. pára, melynek jelentése : darab,
Nyelvtani ért. az igeragozás azon módja, mely az rész ; továbbá : kis pénz neme ; az arab farasza, el
illető cselekvés, szenvedés vagy állapot szükségessé darabolt, héber 2Ł"]B széttört; a latin parvus, pars,
gét fejezi ki, mely határozottan meghagyja, rendeli, parum, sőt a magyar aproban is, apr, úgy látszik,
akarja, hogy valami történjék, legyen. Nyelvünkben némileg át van vetve, és ,apró' eredetileg = poró =
a parancsolómód rendes képzőjej, pl. dobj, adj, döfj, paró, innen parányi és aprányi rokon értelműek; s a
rúgj, hagyj, lökj, ülj, tömj, unj, tépj, túrj, hivj; kivé székelyeknél porongy, am. inaska, szolgácska, azaz :
tetnek az s, sz, z végzetü igék, melyekben a véghang apród. V. ö. PORONTY, PEREPUTTY.
hoz hasonul, pl. keress, veszsz, irgalmazz, nézz, üzz;
PARÁNYI, (poranyi) mn. tt. parányit, tbj
régente ezekben is épen maradt a j, pl. irgalmazj, — ak. A maga nemében igen kicsiny, akkora, mint
nézj sőt a j után h is találtatik : irgalmazjh, nézjh. egy parány, mint a porszem. A kicsinyítés vagy ki
Sajátlag képeztetnek a tégy, végy, légy, higy, vigy, s csinylés felső fokát fejezi ki, melynek némi módosu
némely mások 5 továbbá a t végzetüek : mint, ronts, lata tájszólásokban a tulzólag kicsinyítő pirinyó, pi
bonts, taníts, melyeknek néha gyökhangjaik is sre rindike, pirinkó v. piránkó, pirányi, s hangáttétellel
alakulnak által, pl. fuss, lóss, üss, nevess stb., sőt a pindirkó, pindurka, piezurka. Parányi gyönyörűség, se
régieknél aí c s j v . s is elhagyatott, és csak h képző reges jaj. (Km.). E szónak, ha azt a köz kiejtés után
használtatott, pl. szabadóh = szabadóts, azaz : szaba elemezzük, közvetlen törzsöke pára (= paro, poró),
díts (Jordánszkycodex), fényeséh meg = fényeséts v. melyhez a mértéket jelentő nyi járulván megnyújtva
fényesíts meg, feszéhed meg == feszétsed v. feszítsed lett, parányi, mint anya anyányi, morzsa morzsányi,
(Tatrosi codex). feszéhed = feszétsed v. feszítsed, sza serke serkényi stb. — Egyébiránt tudnivaló, hogy, va
badóhad = szabadótsad v. szabadítsad (Régi magyar lamint más nagyító és kicsinyítő szók, a parányi is
passió stb.); mi abból fejthető meg, hogy eredetileg a gyakran csak képes kifejezésül és tulzólag használ
parancsoló képzője nem csupán j hanem jh volt, mit tatik, pl. parányi kis gyerek. Ilyenek : morzsányi,
számtalan példák bizonyítuak, pl. akarjh, járjh, ir csipetnyi, körömnyi, mákszemnyi stb.
galmazjh stb. L. — J. (2), a parancsolómód képzője.
PARÁNYISÁG, (poranyiság) fn. tt. parányi
PARANCSOR, (parancsőr) ösz. fn. A katonai ságot, harm. szr. —a. Kicsiség, a legcsekélyeb mér
parancsnoknál szolgálatot tevő altiszt vagy közle tékben véve. Átv. ért. szerényen szólva : parányisá
gény, kinek mindig készen kell lennie, hogy főnöké gom, am. csekély személyem.
nek parancsait, rendeleteit teljesítse. (Ordonnanz).
PARÁNYTAN, (paránytan) ösz. fn. 1) Némely
PARANCSSZÓ, (parancsszó) ösz. fn. 1) Széles kivált régibb világbölcsészek azon tana, mely szerint
ért. minden szó vagy mondat, mely által a felsőbb a világ mindensége eloszthatatlan picziségü testré
állású vagy hatalmasabb személy parancsot ad, osz szecskékből állott össze. 2) A vegytanban a testek
togat. 2) Hadi műszó vagy mondat, különféle fordu nek gondolatban képzelt legkisebb részecskéje. V. ö.
latok, mozdulatok, működések gyakorlatára buzdító, PARÁNY.
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PARÁNY VEDO— PARASZT
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PARANYVKDO, (parányvédö) ősz. fh. Oly vi
lágbölcsész, kinek véleménye szerint a világ minden
sége parányokból keletkezett. V. ö. PARÁNY.
PARAPÁCS , (parapáes) mn. tt. parapácsot.
A székelyeknél divatos szó, am. sokat és szaporán
beszélő, daráló, tereferélő , tereturáló ; máskép : pa
rapáty. Hangutánzónak látszik, s első része per szó
val rokonnak ; mintha perepács\, v. perepacs volna,
olyan formán mint szeleburái azaz szeleverdi.
PARAPÁTY, 1. PARAPÁCS.
PÁRÁS, (1), (paraas) mn. tt. parást, v. —at,
tb. —alc. Paraféle fadarabkákkal ellátott, fölszerelt.
Párás gyalom. V. ö. PÁRA, 2).
PÁRÁS, (2), 1. PARÁZS.
PÁRÁS, (páraas) mn. tt. párást, v. —at, tb.
— ak. Miből páraféle gőz fejlődik ki, mit a pára ál
taljárt. Párás hévíz, fris ganaj. Párás étel, szoba. Né
pies felfogás szerint : párás állat, am. oktalan állat,
melynek a nép hiedelme szerént nincs lelke, csak
párája.
PÁRÁSÁN, (páraasan) ih. Párás minőségben
vagy állapotban.
PARASINA , fn. tt. parasinát. Gyermeket fe
nyítő vessző. Székely szó. Homályos eredetű ; talán
am. porosina, v. porozina, amivel kiporoznak vala
mit, mert mondják : kiporolták a hátát, azaz meg
verték.
PARASINÁL, (parasinaal) áth. m. parasinált.
Vesszővel megver.
PARASZKAPÖLD , puszta Turócz m.; helyr.
földre, —ön, —röl.
PARASZNYA, faluk Borsod és Szatmár m.;
helyr. Parasznyára, — n , —ról.
PARASZT, fn. tt. — o t , harm. szr. — ja. 1)
Szoros ért. a legújabb korszakig, jobbágytelket biró,
s földmíveléssel foglalkodó, nem nemes származású
mezei lakos. (A nemesek, habár jobbágyok voltak is,
a paraszt nevezet alá nem foglaltattak, sőt a nemest
parasztnak nevezni becstelenítés lett volna). Innen a
nemes jobbágy, és paraszt jobbágy nevezetek is. Gyön
gédebb kifejezéssel másképen : földmives, földmivelö,
szántóvető, vagy parasztember; némi panaszképen :
húzóvonó szegény ember. Ila paraszt nem volna, ke
nyerünk se volna.(Km.). Régi időben a nemes ember
katona volt, s a szolgák mivelték a földet. Túl a
Dunán némely megyékben pógár (== polgár) v. pó
gárember. A királyi városok, és szabadalmas mező
városok azon polgárai, és lakosai, kik földmivelésből
élnek, néhutt, pl. Győrött, szekeresgazdáknak, a sző
lömivcsek pedig, pl. Esztergomban , Fehérvárott ka
pásokuak nevezik magukat, s a paraszt név rajok
nézve megvető, és iértő. Egészhelyes, félhelyesparaszt.
Hat ökrös paraszt. Neki düleszkedik, mint az egész
helyes paraszt. (Km.) Búslakodik mint a kereke tört
paraszt. (Km.) Esik eső a haraszton, nem kapok én a
paraszton. (NépdJ 2) Szélesb ért. közrendű személy,
akár nemes, akár nem nemes , ki földmivelési mun

kával keresi kenyerét; s ez, mint alább kitűnik, ere
deti értelme is. 3) Minthogy a parasztok osztályához
tartozók rendesen kevesebbé müveitek, mint kivált az
elöbbkelő nemesség, és polgárság : innen a paraszt,
mint melléknév, jelent műveletlent, durvát, nyerset,
gorombát, butát. Otromba paraszt; parasztnál parasz
tabb. Ne légy oly paraszt. Oh te paraszt! így a Ná
dorcodexben is am. tudatlan, járatlan. A molnárok
nál : parasztra örleni, am. szita nélkül, gorombán,
korpástul. Néhutt, nevezetesen Gyöngyös körül He
vesben, jelent együgyüen szelídet, bárgyút, butács
kát. Ez értelemben rokon hozzá a tót szproszti, szpro
szták. A varrásban parasztnak nevezik az illető ru
hának hímezetlenül hagyott részét. A ruhának, ken
dőnek Mmese, parasztja. Mig a nemesség előjogokkal
maga bírt, akkori szójárás szerént mindenki paraszt
volt, aki nem nemes. A katonák dévajkodó nyelvén
paraszt ruha, mely nem díszruha, vagyis közönséges
polgári öltözet. 4) Némely régieknél, pl. a Debreczeni
Legendáskönyvben, az egyházi személynek ellentéte,
laicus : „Akár parasztok, akár egyháziak legyenek."
„ E ' szent Szilvester pápa szerzé hogy parasztem
börnek egyházi népön hatalma ne legyön." A Cart
hausi névtelen Legendáiban : „Es belhivatá az egy
házi fejedelmeket, cs kik akkoron jelen valának, pa
raszt urakat." „Azt hallván kedég az sok népek mind
egyházi népek, mind parasztok , oda futamának cso
dára, mi dolog volna?" stb. 5) Végül jelent olyas
mit, mi a parasztoknál divatozó szokásokra, munkák
ra, stb. vonatkozik, pl. paraszt példa, paraszt mulat
ság, lakodalom, paraszt mesterségek, munkák, eszkö
zök, paraszt szekér, stb. Ez értelemben rendesen ösz
vetéve írjuk : parasztdal, paraszttáncz, parasztgaz
daság, parasztház.
A ,paraszt' máskép : pór, mely utóbbi egy a
német Bauer szóval; így hívják különösen túl a Du
nán a hansági, németül Heidbauer nevű, horvát és
német parasztokat. Mennyiben a paraszt földmivelőt
jelent, gyökre egyezik vele parlag. Par gyökkel pe
dig, a héber \2 (campus), arab berr (ugyanaz); arab
török baur v. búr (Brachackcr); persa barz földmive
lés; továbbá : a tatár nyelvekben föld értelemben
eléforduló er, jer,jir, szirr stb. (Adelung. Mithridates);
ide tartozónak tekintethetik a latin : arvum s görög
clnu, anovoa is. Eredetileg tehát am. paraszt földdel
bánó, földmivelö, s e nevezetben elemeinél fogva
semmi becstclenítő nem foglaltatik. Beregszászi után
figyelmet érdemlőnek látszik még a persa paraszt
idan v. peresztiden, mely 1) am. imádni; 2) szol
gálni ; innen parasztár v. peresztár, 1) imádó ; 2)
szolga. Azonban úgy véljük , hogy ezen szónak, ha
bár hangokban egyezik is, semmi összefüggése nincs
a magyar ,paraszt' szóval, úgy hogy Vullersben épen
maga a ,paraszt' szó is eléjön ,imádó' értelemben ;
pl. átes paraszt tüzimádó; talán ,pársza' névtől,
mely am. jámbor ; szerzetes ; koldulás.
PARASZTASSZONY, (parasztasszony) ösz. fn.
1) Parasztember felesége. 2) Paraszt nő.
5*
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71 PARASZTBÉRÉS — PARASZTHÁBORÚ
P A R A S Z T B É R É S , (parasztbérés) ösz. ín. Pa
rasztnál szolgáló, vagy paraszt munkát tevő béres.
Különböztctésiil az urasági bérestől.
P A R A S Z T B I R Ó , (parasztbíró) ösz. fn. Parasz
tokból álló lieljségnek bírája, ki maga is paraszt.
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rasztoké, vagy Németországban azoké, kiket Münzer
vezényleti.
PARASZTHÁZ, (parasztház) ösz. fn. Egysze
rűen épített, alacson, kisszerű ház, milyekben ren
desen a parasztok laknak.
Náddal, zsúppal födött,
P A R A S Z T B I R T O K , (parasztbirtok) ösz. fn. kis ablakú parasztház.
P A R A S Z T I , (paraszti) mn. tt. parasztit, tb.
Kisebbszerii birtok, mely paraszt ember kezében van.
—alt. Parasztot illető ; paraszthoz illő ; parasztnál
Szoros értelemben am. paraszttelek.
P A R A S Z T D A L , (parasztdal) ösz. fn. A nép szokásos.
P A R A S Z T I T , (parasztít) áth. m. parasztított,
dalnak alsóbb neme, melynek t á r g y a szorosan a me
zei vagy paraszt életre, gondolkozási, és érzési mód | par. — s , htn. — n i , v. — a n i . Olyan erkölcsüvé tesz
valakit, milyenek a parasztok szoktak lenni, azaz,
ra vonatkozik, pl.
nyerssé, műveletlenné. Tájszokásilag, jámborrá, sze
„Szeretnék szántani,
líddé tesz. V. ö. P A R A S Z T .
H a t ökröt hajtani,
P A R A S Z T J O B B Á G Y , (parasztjobbágy) Ösz. fn.
Ha a rózsám j ö n n e
A régi hűbéri rendszerben földmivelő, ki bizonyos
Az ekét tartani. "
uraságnak j o b b á g y a volt. V. ö. J O B B Á G Y .
P A R A S Z T K E N Y É R , (parasztkenyér) ösz. fn.
„Arass szivem, arass,
Szoros ért. oly kenyér, milyennel a parasztok szok
Megadom a garast.
tak élni, pl. rozs, árpakenyér. Szélesb. ért. erősebb,
Nem kell nekem garas,
durvább táplálék, vagy, paraszt életmód. Parasztlce
Csak te velem arass."
nyéren lenni, élni.
„ H a kel az ég szép hajnala,
P A R A S Z T K O C S I , (parasztkocsi) ösz. fn. Lét
Kezemben az eke szarva,
rás oldalú k o c s i , milyet a parasztok használnak,
Ekém előtt négy tulok j á r ,
i mely vidékek szerint különféle alakú , nagyságú, pl.
Csákó, Szilaj, Gyöngyös, Bogár,
i görbe oldalú, egyenes oldalú, deszkaoldalu, kasos,
; saraglyás stb. kocsi.
Jézus segélj ! hajh !"
P A R A S Z T K O D I K , (parasztkodik) k. m. pa
P A R A S Z T É L E L É M , (parasztélelem) ösz. fn.
I rasztlcodtam, —tál, —ott. Paraszt, földmivelő mun
Durvábbféle vastag eledelek, milyekkel a parasztok :
kákkal foglalkodik, mint földmivelő keresi kenyerét.
élni szoktak.
P A R A S Z T K U N Y H Ó , (parasztkunyhó) ösz. fn.
P A R A S Z T É L E T , (parasztélet) ösz. fn. É l e t
i Alacson, szűk, inkább kunyhóhoz, mint házhoz ha
neme, milyet a párasatok viselnek, saját kifejezések
' sonló paraszt lak, különösen a helységek azon ré
s z e r i n t : húzóvonó élet, sanyarú, nehéz munkával járó
, szeiben, melyeket gúnyosan gyurgyalagna.il, burgun
élet.
I diáknak hívnak, hol a zsellérek szoktak lakni.
P A R A S Z T E M B E R , (parasztembér) ösz. fn.
j
P A R A S Z T L E Á N Y , (para«ztleány) ösz. fn.
Valamivel gyöngédebb, kíméletesb kifejezés, mint
Paraszt izüléktől származott, s paraszt életmódra
az egyszerű paraszt, mely a műveletlenség, durvaság
nevelt leány.
eszméjét is felkölti elménkben. Dunán túl több vár
P A R A S Z T L E G É N Y , (parasztlegény) ösz. ín.
megyében pógár v. pógárernber. Régi nyomott álla
Nőtelen fiatal paraszt suhancz.
potukra vonatkozva szegény embereknek is nevezik
P A R A S Z T L Ó , (parasztló) ösz. fn. Paraszt
magukat. „Nincs boldogtalanabb a paraszt ember
munkákra, földmivelés körül használt, nem nemesí
nél, ki nyomorúsága nagyobb a tengernél." (Régi tett, kisebb fajtájú lovak, milyeket a parasztok te
panaszdal.)
'. nyésztének, különböztetcsül a nemesebb fajú úri lo
P A R A S Z T G A Z D A , (parasztgazda) ösz. fn. , vaktól.
Telekkel biró, földmivelést űző parasztember.
P A R A S Z T M A J O R , (parasztmajor) ösz. fn. Ma
P A R A S Z T G A Z D A S Á G , (parasztgazdaság) ösz. jor, mely parasztember birtoka, s melyben paraszt
fn. Mezei gazdaság, melyet a földmivelő parasztok gazdaságot visznek.
űznek ; különösen, régies, egyszerű, gépek nélküli,
P A R A S Z T M U N K A , (parasztmunka) ösz. fn.
nem rendszeres gazdaság, különbőz!etésül, az ok Mindenféle munka, melyet a parasztok, mint olyanok,
szerű, művelt, tudományos, kellő szerekkel működő i visznek véghez, pl. szántás, vetés, aratás, nyomtatás,
gazdaságtól.
csépelés, ganajozás, stb.
P A R A S Z T G Ö G , (parasztgőg) ösz. fn. Durva
P A R A S Z T N É , (parasztné) ösz. fn. Parasztem
háoyivetiségtí, műveletlen lélekre mutató gőg.
, ber felesége. Különbözik : parasztnö.
P A R A S Z T N É P , (parasztnép) ösz. fn. Parasz
P A R A S Z T H Á B O R Ú , (parasztháború) ösz. fn.
Az illető urak, és felsőség ellen fellázadt parasztok tokból álló nép. Falukon lakó, földmiveléssel foglal
háborúja, milyen volt nálunk a 16ik század elején a hodó parasztnép. Különböznek tőle : nemesnép, úri
Dózsa György állal vezérlett, és kegyellenkedett pa nép, városi nép.
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PARASZTNÖ, (parasztnő) ösz. fn. Nó'szeaióly, ki szénát, gabonát hordanak. Négy ökrös, hat ökrös pa
parasztházból való s paraszt életmóddal foglalkodik. ' rasztszekér.
Vendégoldalakkal, nyomórúddal fölszerelt
P A R A S Z T N Y E L V , (parasztnyelv) ősz. fn. parasztszekér.
Beszédmód, melyet a parasztnép szokott használni.
P A R A S Z T S Z O K Á S , (parasztszokás) ösz. fn.
Nálunk magyaroknál tulajdonképeni parasztnyelv j Mindenféle szokás, mely a parasztok között divato
nincsen, mert a közönséges műveletlen ember nyelve, ! zik, pl. az életmódban, beszédben, tisztelgésekben,
általában véve, csak az, ami a műveltebbé, úgy hogy , lakodalmakban. Továbbá, udvariatlan, nyers, műve
a műveltebbek legfölebb a nyelvtani szabályokra letlen szokás.
ügyelnek jobban, de a kiejtés a népnyelvben inkább
P A R A S Z T S Z O L G A , (parasztszolga) Ösz. fn.
Parasztgazdának férfi cselédje, bérese, ki paraszt
csak táj divatosan különbözik.
P A R A S Z T O S , (parasztos) mn. tt. parasztost, munkákat végez.
v. — at, tb. — alc. Parasztok szokására, cselekvés
P A R A S Z l ' S Z O L G Á L Ó , (parasztszolgáló) ösz.
módjára mutató, v o n a t k o z ó ; nyers, durva, művelet fn. Parasztházhoz szegődött nőcseléd, vagy, paraszt
len, faragatlan. Ellentétei : úrias, udvarias, művelt ; leányból való szolgáló, ha nincs is parasztháznál.
!
A városi polgároknál sok parasztszolgáló van.
finom. Parasztos beszéd, magaviselet, életmód.
PARASZTOSAN, (parasztosan) ih. Parasztok
P A R A S Z T T Á N C Z , (paraszttáncz) ösz. fn.
módjára; nyersen, durván. Parasztosan viselni magM. ! Tánez, amint azt a parasztok szokták j á r n i , melynek
P A R A S Z T O S O D I K , (parasztosodik) k. m. i lejtései nem oly finomak ugyan , mint az úri tánczé,
parasztosodtam, —tál, —olt. Olyan szokásuvá, ma | de kedélyesebbek, szabadabbak. Ilyenek tájszoká
gaviseletüvé leszen, milyenek a parasztok ; durvul, ! sok szerint a mártogató, reszelő, kopogtató, oldaltáncz,
nyersesedik, parlagosodik, finomságból, műveltség palóczosan : ódótáncz, stb.
ből kivetkőzik. Falun egészen elparaszlosodolt.
P A R A S Z T T E L E K , (paraszttelek) ösz. fn.
PxVRASZTOSSÁG , (parasztosság) fn. tt. pa i Szoros ért. a régi hűbéri rendszerben jobbágytelek.
rasztosságot. Parasztos viselet, szokás ; durvaság.
; Különböztetésül a nemestelektől.
P A R A S Z T P É L D A , (parasztpélda) ösz. fn.
P A R A S Z T T U S K Ó , (paraszttuskó) ösz. fn.
Rövidebben am. paraszt példabeszéd, paraszt mon
i Megvető értelemben, faragatlan, durva, otromba ma
dás. Amint a parasztpélda tartja, pl. „Szűr vágja 1
gavisele'ü ember, finomabb műveltség, udvariasság,
a fát, ködmön hozza haza, palást rakja a tüzet,
, uriasság nélkül.
bunda nyugszik mellette" azaz ki fát vág és hoz,
P A R A S Z T U L , (parasztul) ih. Nyers, durva,
szűrben, ködmönben j á r ; tüzet már véknyabb ru
i műveletlen paraszt módja szerint. Parasztul viselni
hában (palástban) is r a k h a t n i , aki pedig mellette
• magcd. Parasztul bánni valakivel. Parasztul, és szín
nyugszik, oly jó melege van, mintha bundában volna
• nélkül hazud. P á z m á n Kai. 2 1 0 . 1.
(Erdélyi János.)
P A R A S Z T U L , (parasztúl) önh. ni. parasztúlt.
P A R A S Z T R E N D , (parasztrend) ösz. fn. P a 
| Paraszt szokásokat ölt, parasztosodik, durvul. Atv.
rasztokból álló néposztály, különböztctésül a papi,
tájnyelven, buta, együgyű, szelid természetet ölt.
úri, polgári, katonai rendtől.
P A R A S Z T V I S E L E T , (parasztviselet) osz. fn.
PARASZTR1PŐ v. — R I P Ő K , (parasztripö v.
ripők) ösz. fn. Ki a parasztviseletben pipcréskedik Saját nemű kelmékből álló, és szabású öltözék, mi
! lyen különböző tájak szerént a parasztoknál diva
vagy nyalkálkodik.
PARASZTRUITA, (parasztruha) ösz. fn. Öltö i tozik.
P A P . A S Z T Z É N D Ü L É S , (parasztzéndülés) ösz.
zet, milyet a parasztok különféle tájdivat szerint vi
selnek, pl. szűr, juhászbuuda, ködmön, guba stb. fn. Elégületlen parasztok fölkelése az illető uraság
Katonák nyelvén, minden, úgynevezett polgári ruha, vagy felsöség ellen.
P A R A T É L Y , erd. falu Meggyes sz.; helyr. Pa
mely nem katonai, nem papi, nem magyar nemzeti
I ratélyha, — b a n , —bál.
öltözet.
P A R A S Z T S Á G , (parasztság) fn. tt. paraszt
P Á R A T L A N , (páratlan) mn. tt. — 1, tb. — ok.
ságot, harm. szr. — a. 1) A parasztnépek öszvesen I 1) A maga nemében egy, minek vagy kinek hasonló
véve, a parasztok közönsége. Képzésre olyan n r n t , ; mása nincsen. Különösen oly dolgokról mondják, me
nemesség, papság, katonaság, diákság, stb. 2) P a  lyek kettesével tesznek bizonyos egészet, pl. párat
raszt szokás, tulajdonság, nyerseség, durvaság, műve ', lan czipő, keztyü, r s i z m a ; továbbá oly sokaságról,
letlenség. Micsoda parasztság így beszélni ? Paraszt melynek egyéni számát kettővel elosztani nem lehet,
ságából a városban sem tud kivetkőzni.
I pl. páratlan számok : 1, 3, 5, 7; páratlan napok a
P A R A S Z T S I I I E D E R , (parasztsiheder) ösz. fn. ' h ó n a p b a n pl. 3dik, 9dik, 15dik. 2) Atv. a maga
Felserdült parasztifju, suhancz, suttyó.
I nemében hasonlíth.itlanul jeles, kitűnő. A magyar
PARASZTSZABÁSU , (parasztszabású) ösz. : ruha páratlan, részint mint kitűnő, részint mennyi
mn. Inkább csak ruházatra vonatkozva am. parasztos. ben páratlan számú gombokkal és zsinórzatokkid van
P A R A S Z T S Z E K É R , (parasztszekér) ösz. fn. diszítve. Páratlan mű, szorgalom. Vadászok nyelvén:
Hosszú oldalú szekér, melyen nagyobb terheket, pl. páratlan hatos, nyolczas, tízes, stb, ha a szarvas egyik
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tülkén (az agancs egyik törzsén) több ág nőtt ki mint
a másikon, akkor a nagyobb számot kettőzik, s az
ilyen szarvasról mondják, hogy páratlan hatos stb.
Határzónként am. pár nélkül, páratlanul.
PÁRATLANSÁG, (páratlan ság) fn. tt. párat
lanságot, harm. szr. —a. Állapot avagy tulajdon :
ság, midőn valaminek vagy valakinek párja nincs, j
V. ö. PÁRATLAN.
PÁRATLANUL, (páratlanul) ih. Pár nélkül,
társ nélkül ; jelesül, kitünöleg. V. ö. PÁRATLAN.
PÁRÁZÁS, (pára=azás) fn. tt. párázdst, tb.
— ok. Páraféle gőznek kifejlődése.
PÁRÁZAT, (páraazat) fn. tt. párázatot,
harm. szr. —a, v. —ja. 1) Párázás elvont értelem
ben. 2) A kifejlett párának öszvege.
PÁRÁZIK, (páraazik) k. m. páráztam, — tál,
—ott, par. —zál. Páraféle finom gőz fejlődik ki belőle.
PARÁZNA, (parázna) mn. és fn. tt. paráznát.
A Müncheni codexben am. kurva. Es a paráznáit
(meretrices) elöl múlnak titeket. Máté 2 1 . Innen a
Bécsi codexben : paráznáikodat am. kurvával való
közösködés (fornicatio); ellenben az adulterium tör
vénytörés, törvénytöret. Szélesb. ért. Molnár A. sze
rint bujálkodó személy, legyen az férfi vagy nő, akár
házasságban, akár azon kivül élő. Parázna legény,
leány, férj, asszony. Továbbá, ami buja érzelmekre
vonatkozik, vagy gerjeszt. Parázna beszédek, énekek,
képek, gondolatok, vágyak. Táj divatosan : porázna,
sőt Dunán tvíl perázna is. Törökül, illetőleg persául:
zempare, köznépiesen ejtve : zampara, az első szó
nak zem, v. zam, utóbbra tételével csaknem teljesen
egyezik a magyar ,parázna' szóval; egyébiránt a zem
úgy látszik a persa zen (a könyvekben így is van
írva), mely am. asszony, nő, és bara Beregszászinál
am. buja, vagy pára, Vullersnél a többi közt am.
puella quac non est virgo, vagy párgi v. bárgi szin
tén Vullersnél am. kurva, kurválkodás; tehát az
egész mintegy ,nővel bujálkodó' volna; eléjön to
vábbá a törökben oruszpu am. kurva ; kurafi (Hűre ;
Hurensohn) ; chaldiiai nyelven Beregszászi szerént:
paruez v. parucsa (geil; Iliire). Gyökre és értelemre
rokonok még hozzá a hellén TionvTq, noQvtltt, 710QV05,
és latin fornicatio. A magyar bizonyos állatok nemi
közösülését a forgó mozgásról nevezte el, pl. forog
a kutya, bereg (féreg) a juh, görög a disznó, ilzel
kedik a tehén. E hasonlatnál fogva valószínű, hogy
a parázna szóban is a nő kerülgetésének alapér
telme rejlik , s gyöke par v. por rokonságban van
áron szókkal, melyekben a par por forgásra, ke
ringésre, körre vonatkozik; V. ö. PAR. (2). A hellén
nyelvben is némely non gyökü szók gyűrűt, karikát
jelentenek, mint : nÓQXTjg, és nÓQTfq, továbbá maga
a nsQÍ elüljáró (praepositio), melynek alapjelentése
körül (németül : um. Rost Görögnémet szótára). Mi
e szónak alakját illeti, magyar elemzés alapján több
oly szóval áll képzői rokonságban, melyek a maguk
nemében valami alávalót jelentenek, mint : vézna,
elemezne, rusnya, susnya, satnya, csúniia, tunya, toho

nya, yérnye (görhes) stb. A szláv prázni v. prázdni
csak hangban egyezik vele, mert értelemre am. üres
(Jancsovics Szlávmagyar szótára), a magyar „pa
rázna" pedig szlávul : szmilní, (Ugyanott).
PARÁZNÁLKODÁS , (paráznaalkodás) fn.
tt. paráználkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Szo
ros ért. kurválkodás. 2) Szélesb ért. a nemi ösztön
kielégítésének tiltott gyakorlása, bujálkodás. V. ö.
PARÁZNA.
PARÁZNÁLKODAT, (paráznaalkodat) fn.
tt. paráználkodatot. A régieknél am. paráználkodás
(fornicatio) pl. a Bécsi codexben. V. ö. PARÁZNA.
PARÁZNÁLKODIK, (paráznaalkodik) k. m.
paráználkodtam, —tál, —ott. A nemi ösztön kielé
gítését tiltott, törvénytelen módon gyakorolja, bujál
kodik. Szoros ért. kurva életmódot űz, vagy kurvák
kal közösködik. V. ö. PARÁZNA.
PARÁZNASÁG, (paráznaság) fn. tt. parázna
ságol, harm. szr. —a. Bujálkodó cselekedet; női
részről : kurvaság; férfi részről : kurvásság, kurafi
ság. Erőszakos paráznaság, midőn a férfi erőszakot
követ el valamely nőszemélyen. V. ö. PARÁZNA.
PARÁZNÁUL, (paráznául) ih. Parázna módon,
buján.
PARÁZNÍT, PAEÁZNIT, (paráznaít) áth. m.
paráznított, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Paráz
nává, bujálkodóvá tesz. Szeplősít.
PARÁZNÍTÁS, PARÁZNITÁS. (paráznaítás)
fn. tt. paráznílást, tb. —ok. Paráznává tevés. Szep
ló'sítés.
PARÁZS, (parázs) fn. tt. parázst, tb. —ok,
harm. szr. —a. tájdivatosan : parázs, tt. parazsat,
tb. parazsak. Székelyesen : parazsa v. parézsa is.
1) Izzó tűztől általégett test, mely egészen tűzzé
lett, s már bomladozóban van ; máskép : pártüz, pár
szén, eleven szén. Parázst tenni a lábas alá. Parázs
ban sült burgonya, vakarcs, pogácsa. Innen átv. ért.
porhanyó, pl. parázsföld, parázskö; de ez értelemben
lehet eredetileg porázs is, a ,por' névtől. 2) A szé
kelyeknél és némely tiszai vidékeken a félig főtt
borsót, paszulyt, húst, azérte hogy a parázs féltüzes
hamu, vagy mivel a mellett nem föl meg jól semmi,
parázsborsónak, paszulynak, húsnak nevezik. A pa
rázsborsó Szabó D. szerént parázson főtt borsó. Pa
rázsborsó az is, mikor ezt megfőzik ugyan, de se
meg nem hajalják, se meg nem törik. (Tájszótár).
E szó első értelmében alapfogalom az égés,
tüzesség, melegség, s gyöke par rokon a pára, párol
szók gyökéhez. Ugyanezen alapfogalom rejlik a
porzsol, perzsel, porzsol, pergel, pörgői, pörköl, per
nye, pörnye szókban, s általán azon szók osztályába
tartozik, melyekben az ar, er, or, ör, ur, alaphang
tűzre, égésre vonatkozik, milyek az árja és más csa
ládu nyelvekben nagy számmal találtatnak. Közelebb
rokonok hozzá a szanszkrit prus (brennen, flammen),
hellén TioyOsiv (verbrennen), persa parváz (fény,
világ), purszúz (égő), német braten , szláv prázsen
stb. V. ö. PAR (1). A szlávban Dankovszky megkü
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lönbözteti a prázsen szót a prásni szótól, amazt a
tostus, frixus, geröstet, (pirított), emezt a pulverulen
tus, staubig, loeker (porhanyó) szókkal értelmezvén;
egyébiránt e szerző itt is mint számtalan más helyen
eröteti a rokonítást, mert par, pár, pír, gyökök, mint
PAR (1) alatt érintők, rokon és természeti hangot
utánzók levén, már ennélfogva más nyelvekben is
cléfordúlhatnak, és elé is fordulnak.
PARÁZSBORSÓ, (parázsborsó); PARÁZS
HÚS, (parázshús), 1. PARÁZS alatt.
PARÁZSHAMU, (parázshamu) ösz. fa. Tüzes
hamu, izzó hamu.
PARAZSINA, 1. PARASINA.
PARÁZSKENYÉR , (parázskenyér) ösz. fa.
Sándor István szerént am. parázsban sült kenyér.
PARAZSODIK, (parázsodik) k. m. parázsod
tarríj —tál, —ott. Parázszsá válik.
PARÁZSUL, (parázsol) áth. m. parázsolt.
Parázsféle tűzön vagy tüz mellett éget, perzsel, per
gel, pörköl, porzsol, porgol valamit. Kávét parázsol
ni. (Szabó D).
PARÁZSTÓRONGY, (parázstórongy) ösz fa.
Az egylakiak seregéből, s egyhímesek rendéből való
növényfaj ; gyökerei czérnaszálúk , ágatlanok , le
függök ; szára szétterülő, kétkét águ; levelei hár
masak és ellenesek, keskeny szálasak, fulánkos fo
gasak , legörbültek, töredékenyek. (Caulinia fra
gilis. W.)
PARÁZSTÜZ, (parázstüz) ösz. fn. Parázszsá
égett test, különböztetésül a lángoló, lobogó tűztől.
A serpenyő alá parázstüzet hidorni. V. ö. PARÁZS.
PÁRBAJ, (párbaj) ösz. fn. Máskép : párviadal,
t. i. két felnek a megsértett, akár valóságos, akár
képzelt becsület és jog megtorlása végetti viadala
egymás ellen. Párbajra hívni valaldt. Párbajt vívni.
Párbajba keveredni.
PÁRBAJSEGÉD, párbajsegéd) ösz. fn. A pár
bajvívó felek egyike és másikának mintegy szemta
núja, illetőleg mérséklője s ha lehetséges, békítője.
PÁRBAJVÍVÓ, (párbajvívó) 1. PÁRVÍVÓ.
PÁRBESZÉD, (párbeszéd) ösz, fn. Két sze
mély között folyó beszéd. Színpadi párbeszéd.
PARCSFÜ, (parcsfü) ösz. fn. A székelyeknél
am. másutt baresfű, v. bárcsakánt (acanthus spinosus).
PÁRDAL, (párdal) ösz. fn. Dal, melyet két
személy együtt, egyszerre vagy egymást váltogatva
énekel.
PÁRDÁNY, MAGYAR—, R Á C Z  , mvárosok
Torontál m.; helyr. Párdányba, —ban, —bői.
PÁRDARAB, (párdarab) ösz. fn. Darab, mely
egy másiknak párja, hasonmása, pl. ketté szelt ke
nyérdarab. Használjuk ,egykét' értelemben is, s
ekkor elválasztva iratik. E kőgyüjteményböl pár da
rabot elviszek magammal.
PARDUCZ, v. PÁRDUCZ , fn. tt. párdacz ot,
harm. szr. —a. Afrikai ragadozó vad állat, mely a
leopardnál sokkal nagyobb, de nem oly szép, mert

tarka foltjai hol kerekek, hol szögletesek, és más kü
lönféle alakúak. Ordítása iszonyú, mint az orozláné.
A Bécsi codexben : párdicz. Költői nyelven használ
tatik ,párduczbőr' helyett.
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„Vala ékes párdueza vállán."
Zalán futása (Vörösmartytól).
A latin nyelvben : pardus, és panlhera, németül :
Panther, ParJer; görögül : rzáv&ijQ ; alkalmasint a
keleti altáji nyelvekből; pl. a keleti törökben Zen
kor szerént parszv.pars, am. Tiger, Panther, Luchs;
a mongolban is barsz Sehmidt szerént am. Tiger, Pan
ther, Leopárd. A kalmük nyelvben szintén barsz ; a
a persában parsz. Hindoglu szerént am. leopárd,
mely máskép : juz (hiúz Ą)
PÁRDUCZBÖR, (párduezbőr) ösz. fn. A pár
duez nevű ragadozó vadnak tarka foltos bőre, akár
magán az állaton, akár lenyúzva és kikészítve ruhá
zat ékesítése stb. végett. Párduczbört viselő vitézek.
Párduczbörböl ágyterítő.
PÁRDUCZFÜ, (párduezfü) ösz. fn. Népies ne
ve a ,kis szeplén' (cerinthe minor) nevű növénynek ;
máskép szintén köznyelven : szeplőlapu, viaszfü.
PÁRDUCZKACZAGÁNY,(párduczkaczagány)
ösz. fn. Kaczagány nevű viselet párduczbörböl. V.ö.
KACZAGÁNY.
PÁRDUCZOS, (parduezos) mn. tt. párduczosl,
v. —at, tb. —ak. 1) Párduezokkal bővelkedő, pl.
párduezos vadon, sivatag. 2) Párduczbört viselő.
Párduczos őseink, párduezos Árpád.
„Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak
eresztvén
— — — — — méltán látassa vitézlő
Párduezos Árpádot Ą "
Vörösmarty.
„Ügy tetszik, elhunyt párduezos őseink
Támadtanak fel hamvaikból."
Berzsenyi.
„Párduezos őseink, s őseitek tüze
Lobbantgassa lelketeket."
Csatadal, 1809.bői.
PÁRÉ, (1), fn. tt. parét. A székelyeknél am.
játszó tér. Ki a páréra = ki a parlagtérre. (Kriza J.)

PÁRÉ, (2) fn. tt. parét. 1. PARAJ.
PARÉJ, fn. tt. paréjt, tb. —ok. L. PARAJ.

PÁRGAT , puszta Somogy m. ; helyr. Párgát
ra, — on, —ról.
PÁRGOL, (párogol) áth. m. párgolt. Vala
I tnoly testet párféle gőzzel általjárat, megpuhít, be
csinál. Bizonyos ételeket, gyümölcsöket párgolni. V. ö.
! PÉRGÉL, PÖRGÖL.
PARGOLAS , (pár ogolás) fn. tt. párgolást,
| tb. —ok. Cselekvés, midőn párgolunk.

PARGYÓKA, 1. PÉRGYÓKA, PERTYÓKA.
PÁRHAJMA, (párhajma) ösz. fn. A leveles
• szárú és lapos levelű hajmák egyik faja, mely a szé

PÁRHANGOS — P A R I P A

P A R I PA F I N G — P Á R I S Z T O L

les levelűtől abban különbözik, hogy hajmája réte
ges, máskép : póréhajma, vagy csak póré. (Allium
porrum.) Nevét a latin porrumtól kapta.
P Á R H A N G O S , (párhangos) ösz. mn. Zenészi
ért. ami két szózatra van téve. Párhangos ének. Ha
főnévül vétetik am. párdal (duett.).
P Á R H O R D Ó P I L L E , (párhordópille) ösz. fn.
Éjjeli pillefaj, boszorkánypille, mely a hátán alakot
képző foltot visel.
P Á R H U Z A M , (párhuzam) ösz. fn. Egyenlő
távolsági irányban egymás mellett menő vonalak ál
tal képzett térviszony i'paralellismus). Máskép : pár
vonal. I t t a pár szabatosan véve nem kettőset, hanem
hasonlót jelent, minthogy kettőnél több vonalak is
képeznek párhuzamot. Átv. hasonlati viszony két
vagy több tárgy között, bizonyos tekintetben.

Alapértelménél
fogva
azon par, por, per,
gyökü szók osztályába sorozható, melyek forgó,
keringő mozgásra, vagy általán körre vonatkoz
nak, mint : paracskó, parittya, párta, perdül, peresz
len, porgolat, pörget, pörgetyü. V. ö. P O R O S Z K A .
A l a k r a , és képzésre rokon a ragyiva, kacsiia,
galiba, karima,
tömpe, törpe, görbe, csalfa, stb.
szókhoz, melyek nyelvhasonlat szerint átalakult ré
szesülők, részint önálló szókból, részint gyökökből,
pl. csalfa am. csalava , csalva; törpe am. töreve,
törve; tömpe am. tömeve, tömve; ragyiva az el
avult ragy gyöktől ragyává, s kicsinyítve ragyiva.
I E szerint paripa am. parava, parivá, mint a kar
\ gyöktől karava, karama, karima. Tudnivaló, hogy
a b, p, v, f, m, mint ajakhangok rokonok. A gö
rög naoiirnoa szót, mely Rost szótára szerént am.
daiicben r e i t e n d ; neben eiuem Pferde herlaufend,
einom Pferde gleich laufend, lehetetlen ide von
szolni. A szláv nyelvekben előforduló parip, pa
ripa, parippa, alkalmasint a magyarból ment által,
úgy hogy Jancsovics István a szlávmagyar részben
fel sem hozza.
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PÁRHUZAMOS, (párhuzamos) ösz. u n. Egyen
lő távolsági irányban egymással viszonyló. Párhuza
mos vonalak, melyek pontról pontra egyenlő távol
ságra esnek egymástól. Átv. ért. bizonyos tekintet
ben vagy több tekintetből hasonlati viszonyban gon
dolt, v. értett, v. tárgyalt.
PÁRHUZAMOSAN, (párhuzamosan) in. Egyen
lő távolsági irányban menve egymás mellett. Atv.
ért. bizonyos tekintetben vagy több tekintetből ha
sonlati viszonyban értve, gondolva, tárgyalva, stb.
P A R I , falu Tolna m. ; helyr. Páriba, — b a n ,

—hói.
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P A R I P A F I N G , (paripafing) ösz. fn. Néhutt a
köznép tréfásan így nevezi a száraz köleskását, mely
ben sem hús, sem zsír nincsen.
PARTPAÓL, (paripaól) ösz. fn. Ól, melyben
paripákat tartanak.

P A R I Í ' A Z , (paripaaz) önh. m. paripáztam,
PARIHUZÓCZ, falu Zemplén m . ; helyr. Pari
— tál, —olt, par. —z. Paripán jár, nyargal. V. ö.
huzóczra, — o n , —ról.
P A R I P A , fn. tt. paripát. Szoros ért. különösen P A R I P A .
nyereg alá idomított, kényes j á r á s ú , többnyire he
P A R I P A z A S , (paripaazás) fn. tt. paripázást,
rélt, úriféle ló, úgyhogy a pusztai dalokban e neve tb. •—ok, harm. szr. —a. Paripaféle nyerges lovon
zet ,ló' helyett ritkán jön elé. Délczeg, tánczoló, ágas j á r á s , nyargalás.
kodó, ficzkándozó, kényes paripa. Szélesb. ért. minden
P A R I S , ( I ) , fn. tt. Párisl. Francziaországnak
hátas vagy nyerges ló ; de a kocsiba vagy szekérbe világhírű, s köz ismeretü fővárosa; helyr. Párisba,
fogott nyergest ide nem értve. Százforintos paripa — ban, —ból.
is botlik ; vagy : a jó paripa is megbotlik néha. (Km.).
P A R I S , (2), mn. tt. párist, v. —at, t b . — a k .
Sárga csikó a paripám, azon mennék hozzád babám.
Tájdivatosan am. páros ; mint hámos, hamis. „Köz
(Népd.). Fegyvert, paripát, feleséget ne bízz másra.
ből fekszik paris gyermek." 0 székely regesek dala.
(Km.). Nyergeljétek föl a paripákat.
Némelyek szerónt am. ,piros.' (Kriza J.).
„Röpüli, röpülj, hü paripám."
,
P Á R I S F Ü , (párisfű) ösz. fn. A csillár (növény
"
Kölcsey.
tani néven : paris) nevű növény faja; másképen :
„S egy karcsú vitéz aranyos paripán
farkasszölö, négylevelü fú ; növénytani néven : négy
Lejt kéjre derülten a nászok után."
levelii csillár. (Paris quadrifolia).
Kisfaludy K.
P Á R I S H A Z A , falu Liptó m e g y é b e n ; helyr.
„Szelíd paripájok a vadat elgyőzi
Párisházán, — r a , —ról.
Körül, örvény módra, száguldja, előzi."
P Á R I S I , mn. tt. párisit, tb. —ak. Parisból
Arany. J .
való, azt illető, arra vonatkozó. Párisi utasok, divat,
„A katona jó paripán megugratja m a g á t . "
párisi kiállítás v. tárlat, stb.
Vers a X V I I I . századból (Thaly K.).
PÁRISMADÁR, (párismadár) ösz. fn. L. CZI
„Erős paripákon ülnek, nem gyengéken,
NEGE.
Ki pejen, ki barnán, némelyek szürkéken,
P A R I S Z T O L , átb. in. parisztolt. Tájdivatosan
A pécsi Olaj bék van szép almáskéken."
am. egymástól szét ver. Ügy látszik, mintha erede
Gr. Kohári István a XVII. században.
tileg porosztól volna, és poroszló, régiesen porosztó
! szóval viszom bnn állana. V. ö. POROSZLÓ.
Héberül : paras, am. ló.
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PARISZTOZ—PÁRJÁL

PARISZTOZ, önh. m. parisztoztam , —tál,
—ott. Szétszórt cseppekben fecskendik vagy lövel
lik. Székely szó. Törzse : pariszt hangutánzónak
látszik, s a fercseg, j'eresen igéknek fercs, továbbá a
német spritzen igének spritz törzsével rokonnak. Fin
nül is parskun, v. pirskun, v. purshun, v. priskun,
am. fercsenek. (Fábián L).
PARIT, (párít) áth. m. párított, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Két külön, de némileg rokon fajú
egyedet oly viszonyba tesz, hogy társas egységet
képezzenek; szokottabban párosít. Párítani a befogni
való tinókat, csikókat. Különösen, hímet és nőt nem
zési viszonyba hoz, egyesít.
PARITÁS, PARITÁS, (páiítás) fn. tt. párl
tást, tb. —ok. Cselekvés midó'n párít valaki.
PARITTYA, fn. tt. parittyát. Régiek lövőszere
a lőpor feltalálása előtt, melyből szabad kézzel ki
sebb köveket, kavicsokat röpítettek az ellenségre.
Két oldalt szíjról vagy zsinegről lógó börmedencze,
melyet elébb megpörgetnek, s azután suhintanak el.
Ilyennel sújtotta homlokon a kis Dávid az óriás
Góliátot.
Ezen eszköznek magyar neve kétségtelenül a
pergetés, forgatástól vétetett, s gyöke azon par, mely
per, por rokonaival forgásra vagy körre vonatkozik,
melyből lett az elavult ige parit v. parint, azaz : pe
rit, perint, abból paritó, parintó, parittó, végre pa
rittya, így képződtek : gyertya, totya, kutya, retyemu
tya, lötye, rekettye v. rakottya, melyek hogy átalakult
igenevek, világos hasonlatok reá : pattantyu pattantó,
forgatyú forgató, tárogatyú tárogató, szivattyú szí
vató, csikoltyú csikoltó, csengetyü csengető, förgetyü
förgetö, s több mások. A persában partáb v. partáv
Vullers szerént : genus sagittae, quod longe coniici
potest. A szláv nyelvekben eléjön : prachya, sprach,
precha, prjasts (Gyarmathinál), prak (Jancsovicsnál).
PARITTYAKŐ, (parittyakő) ösz. fn. Akkora
kő vagy kavics, melyet a parittyával kiröpíteni szok
tak. Vagy azon kő, melyet már a parittyába tettek
vagy ki is röpítettek.
PARITTYÁS, (parittyaas) mn. tt. parittyást
v. —at, tb. —ak. Parittyával ellátott, fegyverzett.
Parittyás vitézek a régieknél. Használtatik önállólag
főnévül is, s ekkor tt. —t, több. —ok.
PARITTYÁZ , (parittyaaz) önh. m. parittyáz
tam, —tál, —ott, par. —z. Parittyával lődöz. Pa
rittyázzon egymásra a két fél, az egész pásztorság sze
me láttára, vérző sebig. (Faludi).
PARITTYÁZÁS, (parittyaazás) fn. tt. parity
tyázást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Parittyával lő
dözés.
PÁRIZS, PÁRIZSI, PÁRIZSFÜ, PÁRIZSMA
DÁR, 1. PARIS, PÁRISI stb.
PÁRIZSHÁZA, faluLiptó m. helyr. —házára,
— n , —ról.
PÁRJÁL, áth. m. párjait. Am. másol. A latin
pária (=> másolat) többesi főnévből al képzővel ala
kult ige.
AKAD. NAGY SZÓTÁll V. KÖT.

PÁRKÁNY—PARKETTAKÁCS
,
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PÁRKÁNY, (1) fn. tt. párkányt, tb. —ok, harm.
szr. —a v. —ja. Általán, bizonyos testet vagy tért
bekerítő mü. Párkány a házfalakon, mely azokat ko
szorú gyanánt dombormű vagy szemöldök alakjában
körülveszi. Ajtó párkánya, melyhez az ajtót ragaszt
ják, s mely azt mindünnen keríti. Kemencze párká
nya, a körülötte álló padka a sárból készítetteknél,
vagy fönt kiálló része az úriasabbaknál. Kút párká
nya, azaz : kávája, gárgyája. Továbbá, bizonyos tért
kerítő palánk, karózat. Alapértelménél fogva a körre
vonatkozó s par per por gyökü szókhoz rokonítható.
Eléjön a szláv nyelvekben is : párkán. Közel áll
hozzá s gyökben egyezik vele a szüzek fejét kerítő
párta, s a ránezos ruhanemüeket körbe fogó pártázat.
PÁRKÁNY, (2) mváros Esztergám m. helyr.
Párkányba, •—ban, •—ból.
PÁRKÁNYGYALU, (párkánygyalu) ösz. fn.
Asztalosok gyaluja, melylyel bizonyos bútorok pár
kányait alakítják. V. ö. PÁRKÁNY, (1).
PÁRKÁNYKÖ, (párkánykő) ösz. fn. Az épí
tőknél azon kövek , melyeket az épületek párká
nyaiba raknak.
PÁRKÁNYOS, (párkányos) mn. tt. párkányost
v. —at, tb. —ak. Párkány nyal ellátott, díszített, ke
rített. Párkányos falak, kemenczék, kutak. A növény
tanban a szervről (orgánum) mondják, midőn az tőle,
legalább színre nézve, különböző anyaggal van sze
gélyezve, mint az erdei mályva és tapsir magva,
az időérző csüküllő fészke levelei szegélye ; (margi
natum. Gönczy Pál). V. ö. PÁRKÁNY, (1).
PÁRKÁNYOSAN, (párkányosan) ih. Párkány
nyal ellátva, díszítve, kerítve.
PÁRKÁNYOZ, (párkányoz) áth. m. párkányoz
tam, —tál, —ott, par.—z. Bizonyos építményt vagy
tért párkánynyal kerít, ellát. Az épület falait emele
tenként párkányozni. Kutat, kertet párkányozni. Pár
kányozó gyalu. V. ö. PÁRKÁNY, (1).
PÁRKÁNYOZÁS, (párkányozás) fn. tt. pár
kányozást, tb. —ok. Párkánynyal kerítés, ellátás.
PÁRKÁNYZAT, (párkányozat) fn. tt. pár
kányzatot, harm. szr. —a. Valamely építménynek
vagy térnek párkánya egészen, kész mü gyanánt
véve. Domború lapos, szemöldökforma párkányzat
az épületen. A kútnak négyszögű párkányzata. V. ö.
PÁRKÁNY, (1).
PARKÉT, fn. tt. parketot v. — et. Len és gya
potfonalakból vegyes szövet, melynek pl. szálfonala
len, keresztfonala pedig gyapot. Közvetlenül az ide
gen Barehent v. Parchent után képeztetett, melyet
arab eredetűnek tartanak; t. i. barrakán arab nyel
ven hosszú fekete ruhát jelent. (Heyse). Mint mel
léknév jelent ilyen kelméből valót, pl. parkét zúbony,
nadrág, szoknya.
PARKETSZÖVŐ, (parketszövő) ösz. fn. Ta
kács, ki különösen parketféle szöveteket, kelméket
gyárt. V. ö. PARKÉT.
PARKETTAKÁCS, 1. PARKETSZÖVŐ.
6
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PARLAG—PARLAGODIK

PARLAG, (1), fn. és mn. tt. parlagot, harm.
szr. —a, v. —ja. Általán, mi véletlen mezőföld, me
lyet eke, ásó, kapa érintetlenül hagyott; különöseb
ben pedig, melyet mivelni elhanyagoltak, megszűn
tek. Különbözik tőle magyarban az ugar, mely csak
bizonyos ideig , péld. egy évig mivcletlonül s vetet
lenül maradt szántóföldet jelent. Feltörni, felszántani
a parlagot. Az újonnan feltörött parlagba kölest, lent,
zabot vetni. A régi magyar Passióban ,ager' értelem
ben fordul elé : „De tanálcstartván, vőnek azzal egy
téglagyártónak pariagát" (agrum figuli, a Müncheni
codexben : „fazokasnak földét"). Mint melléknév je
lent miveletlent, elhagyottat. Parlag földek, szőlők.
Parlag nagy részént Hunnia földe s ugar. (Virág B.).
Megfelel neki hangokban a német brach, de
amely a magyarban ugart jelent, s melyről Adelung
úgy nyilatkozik, hogy valódi eredetét kielemezni ne
héz ; továbbá rokon hozzá a latin vervactum is. Táj
divatosan egy rvel is használatban van : parag, pl.
Vas megyében. Mint oly szó, melyben alapértelem a
föld , (nyers , miveletlen föld) : nyelvünkben a pa
raszt és a paragokon v. parlagokon tenyészni szerető
paréj, perje szókkal egy gyökre vezethető. Alkatra
hasonló a csillag, hólyag, szőnyeg, hideg, meleg, felleg,
stb. szókhoz. Még más tájdivatos kiejtéssel parrag v.
pallag, mint : sarló sarró salló, tarló tarró talló.
V. ö. PARASZT.
PARLAG, (2), puszták Szabolcs és Nógrád m.
helyr. Parlagra, —on, —ról.
PARLAGFÖLD, (parlagföld) ösz. fn. Szántó
föld, mely elhagyatottan, miveletlenül áll.
PARLAGI, (parlagi) mn. tt. parlagit, tb. —ak.
1) Parlagon tenyésző, termő, vad, mivelés által nem
nemesített. Parlagi virágok, rózsák, gyümölcsök. 2)
Átv. ért. miveletlen erkölcsű, nyers. Parlagi ember.
Parlagi suhancz. Szelídebb értelemben am. falusi,
mezei életet üző; falusi gondolkodásmódhoz illő.
Parlagi versek. Parlagi politika.
PARLAGI GYOPÁR. A gyopár nemű növény
egyik fajának népies nevezete; máskép : kis egér
fül; növénytani néven : kétlaki gyopár (gnaphalium
dioicum).
PARLAGILAG, (parlagilag), ih. Mezei, falusi
lakosok módjára, egyszerűen, nem finomul. Kemé
nyebb jelentéssel am. durván, nyersen, miveletlenül.
V. ö. PARLAG, (1).
PARLAGODÁS, (parlagodás) fn. tt. parlago
dást, tb. —ok, harm. szr. — a. Állapoti változás,
midőn valami parlaggá vagy valaki parlagivá alakúi
által, pl. midőn a szántóföldeket mivelni megszűn
nek ; vagy, midőn a falura költözött városi ember
a miveltséget elhanyagolja, s egyszerű, vagy épen
nyers mezei szokásokat ölt.
PARLAGODIK, (parlagodik) k. m. parlagod
tam, —tál, —ott. 1) Valamely mivelt föld elhanya
golás által eredeti miveletlen állapotba megy által.
2) Átv. finomabb erkölcsökből kivetkőzvén egyszerű
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vagy épen miveletlen, nyers falusi szokásokat ölt.
V. ö. PARLAG, (1).
PARLAGON, (parlagon) ih. Eredeti miyelet
len állapotban vagy mivelését elhanyagolva. Parla
gon heverő mezők, puszták, kertek, szőlők. Parlagon
hagyott lelki tehetségek.
PARLAGOSODIK, (parlagosodik), 1. PAR
LAGODIK.
PARLAGSÁG, (parlagság) fn. tt. parlagságol,
harm. szr. —a. Parlagi vagy miveletlen állapot.
PARLAGSZÖLŐ, (parlagszőlő) ösz. fn. Szőlő
hegy vagy kert, mely elhagyatottan, miveletlenül áll.
PARLAGUL, (parlagul) ih. 1. PARLAGON.
PARLAGUL , (parlagúl) önh. m. parlagúlt;
1. PARLAGODIK.
PÁRLÁS, (párolás) fn. tt. párlást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Midőn a párol igéből származik,
cselekvés, melynél fogva valamit párféle gőzzel ál
taljáratnak, lágyítanak, tisztítanak stb. szokottab
ban, párolás. V. ö. PÁROL. 2) Midőn törzsöke pár
lik, szenvedő állapot, melyben akkor van valamely
test, ha belső hőség által kifejlett párnedv miatt fü
ledni, rohadni, büdösödni kezd. Párlás a lábujjak
között, hónok alatt, száj csúcsain. A nedvesen öszvera
kott szénának, kölesszalmának párlása. V. ö. PÁRLIK.
PÁRLASZT, (párolaszt) áth. m. párlasztott,
par. párlaszsz, htn. —ni v. — ani. Eszközli, hogy bi
zonyos testet párféle gőz járjon által, azt meglágyít
sa, tisztítsa stb. Szapulóban mocskos ruhákat, fonalat,
nyers taplót porlasztani. Az r hasonulásával .pállaszt.
PÁRLASZTÁS, (párolasztás) fn. tt. párlasz
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn va
laki párlaszt.
PÁRLASZTÓ, (párolasztó) mn. és fn. Aki
vagy ami párlaszt. Különösen tímároknál azon hely,
hová a bőröket párlasztás végett rakják.
PÁRLAT, (párolat) fn. tt. párlatot; harm.
szr. —ja. Párolás által megtisztított valami, pl. víz.
V. ö. PÁROL.
PÁRLIK, (párolik) k. m. párlott, htn. —ani.
1) Melegség által párféle finom gőz fejlődik ki be
lőle, pl. párlik az edénybe zárt és tűzre tartott gyü
mölcs. 2) Mondják növényi vagy állati testről, midőn
nedvei belső hévség által erjedésbe jönnek, s az il
lető test rohadni, büzhödui kezd. A nedvek túl bősége
miatt kipárlik a fű. Kipárlanak a lábujjak közei a
nagy izzadságtól. Kipárlik a tisztátalanul tartott száj.
Közönséges kiejtéssel : pállik. Mindkét jelentésben
alapértelem a párnak meleg tulajdonsága, az elsőben
mint ok, a másodikban mint okozat.
PÁRLÓ, (pároló), mn. tt. párlót. 1) Mint a
párol származéka, am. pároló, miben vagy mivel va
lamely testet párféle gőz által lágyítanak, tisztítanak.
Párló sajtár, üst, szapuló. Daganatot párló szerek.
2) Midőn törzsöke párlik, am. a megromlott nedvek
miatt rohadó, erjedő, büzhödő. Párló füvek, lábujjak,
szájcsúcsok, 3) Növénytani ért. fn. a tizenkéthímesek
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seregéből és kétanyások rendéből való növénynem;
csészéje öt fogú ; bokrétája öt szirmú, szirmai a csé
széből nőttek, magva kettő, a megnőtt csésze agyá
ban; lvímje Diószegi szerént lütöl 20ig. Latinul:
agrimonia, melylyel a magyar műszót öszvehasonlít
ván azt kell vélnünk, hogy ez eredetileg parló, s
gyöke a parlag és paraszt szók gyökével azonegy,
vagy talán a gyógyfüvek közé tartozván, beteg ta
gok párolására használtatik, mire mutat köznépies
neve is, párlófü. 4) A székelyeknél Ferenczi János
szerént fél singes mérték, melylyel a tímárok a bőrt
fölmérik, s a talpakat párosítják. Ez értelemben gyö
ke, úgy látszik, a hasonlót jelentő pár.
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pamlag, karszék, kocsiülés, nyereg. Párnás tánczdal a
székelyeknél (Kriza János gyüjtem. 267. dal). V. ö.
PÁRNA.
PÁRNÁSAN, (párnaasan) ih. Párnával ellátva,
fölszerelve.
PÁRNASZÉK, (párnaszék) ösz. fn. Kényelmes
karszék, zsellyeszék, mely párnával vagy párnákkal
van fölszerelve.
PÁRNA TOK, (párnatok) 1. PÁRNAHÉJ.
PARNAZ, (párnaaz) áth. m. párnáztam, —tál,
— ott, par. —z. Párnával ellát, fölszerel. Karszéket,
pamlagot, kocsiülést, nyerget, ágyat párnázni. V. ö.
PÁRNA.
PÁRNÁZÁS , (párnaazás) fn. tt. párnázást,
PÁRLÓFÜ, (párlófü) ösz. fn. 1. PÁRLÓ, 3). I
tb.
—ok;
harm. szr. —a. Párnával ellátás.
PÁRLÚG, (párlúg) ösz. fn. Vízben fölmelegí
PÁRNAZSÁK
, (párnazsák) ösz. fn. Zsák,
tett hamuból való lúg, melyet különösen szennyes
melybe
az
útravaló
párnákat, ágynemüeket teszik.
és gorombábbféle ruhák tisztítására használnak.
PARNICZA, falu Árva m. helyr. Parniczára,
PÁRNA, fn. tt. párnát. 1) Az ország némely — n, —ról.
vidékein azon tollakkal tömött agyi ruha, melyet, az
PARNÓ, falu Zemplén m. helyr. Parnára, — n ,
egész ágy hosszában a derék alá terítenek, s lepedő
— ról.
vel betakarnak, másutt derekaly. Fosztott, /osztatlan
PAROCZA, falu Nógrád m. helyr. Paráczára,
tollakkal tömött párna. 2) Általánosabban am. fej alá
— n , —ról.
való agyi ruha, máskép : vánkos, fejaly, Nyitravöl
PARÓKA, fn. tt. parókát. Magyarosan : ven
gyén : fejel. Addig leeressz lágy párnát, hogy aszú pa
déghaj, álhaj, melyet tulajdonkép a kopaszok szük
don is elhálnál, (km.), az igen válogatósról mondják.
ségből viselnek ; néha pedig , kivált régibb időben,
3) Vánkosféle fölszerelés a zsellyeszékeken, pamla
divatból is viseltek. Eredetije közelebbről a franczia
gokon, kereveteken, nyugágyakon, hintókban, nyer
perruque vagy olasz parruca; spanyolul : peluca a
geken. 4) Átv. bizonyos müveken, gépekben talap
pelo szótól, mely am. a latin pilus (szőr, hajszál).
féle szer, melyre valamit fektetnek, pl. párna a kocsi
PARÓKABÉL , (parókabél) ösz. fn. Azon re
tengelyén, melyen az oldalak és nyújtó feküsznek.
czés szövet, mely a parókaféle vendéghaj szálait ösz
Eredeti jelentése homályos , mert a par pár vefüzve tartja.
gyökü magyar szókkal értelmi rokonsága nincsen,
PARÓKADOBOSZ, (parókadobosz) ösz. fn.
ha csak mint a testet átmelegítő ruhaneműt a pára, Dobosz, azaz skatulya, melyben parókát tartanak.
párol szókkal nem hasonlítjuk öszve, noha a na
PARÓKALÁB, (parókaláb) ösz. fn. Állvány,
végzet több kölcsönözött szavainkat bélyegzi, és van
melyre a fodrászok az elkészített parókát feszítik, s
nak ily végzetü eredeti neveink is, pl. marezona, daj
látványul kirakatba teszik.
na, márna, vézna, s lágyítva: susnya, rusnya, csúnya.
PARÓKÁS, (1) (parókaas) fn. tt. parókást,
Persa nyelven a szinte rokon hangú bálin am. párna;
tb. —ok. Fodrász, ki parókákat készít.
továbbá : támaszul, talapul szolgáló valami; végül:
PARÓKÁS, (2) (parókaas) mn. tt. parókást v.
ágy (cervical, pulvinus capitis; id, quo innitimur,
— at, tb. —ak. Mint fn. tárgyesete : —t, tb. —ok.
fulcrum ; lectus, cubile. Vullers) ; máskép, n : bális,
Ki parókát visel.
ezen eredeti értelmével együtt : bővülés, nevekedés;
PARÓKÁSAN, (parókaasan) ih. Parókát hasz
mindkettő bálidén igétől , mely am. bővülni, neve
kedni (crescere, augescere). Zend nyelven : vered. nálva. Parókásan járni.
PÁROL, (parol) áth. m. parolt. Új alkotású
Némelyek azt tartják, hogy az a szláv perina szóból
műszó
az ötvösöknél, s am. az olvasztótüzet legye
alakult volna, melynek gyöke ptro tollat jelent, s
zővel szítogatja, vagyis mintegy parázszsá teszi.
perina am. tollas, tollal kitömött, dunna.
PÁROL, (párol) áth. in. párolt. Általán, pár
PÁRNAHAJ, PÁRNAHÉJ, (párnahaj v. héj) féle gőz által lágyít, készít, átalakít, gyógyít stb.
ösz. fn. Héjféle ruha, melybe a párnatollak vagy valamit. Bizonyos ételeket párolni. Rist, káposztát pá
pölyhök bevarrvák. Külső párnahéj, melyet mosás rolni. A daganatot holmi főzetekkel párolni. A ruhákat,
végeit időnként le szoktak húzni; belső párnahéj, moly ellen eczettel párolni. Különösen, hamuból csi
mely a tollakat, pölyhöket közvetlenül takarja. Nem nált lúggal holmi ruhanemüeket a szennytől meg
párnahaj, hogy megforgasd, mint akarod. (Km.).
tisztít vagy megpuhít. Fehérruhát, fonalat párolni.
PÁRNANYEREG, (párnanyereg)ösz. fn. Párna Továbbá am. pára alakban tisztít meg valamit, pl. a
vizet (destilliren).
forma kitömött nyereg.
PAROLA, fn. tt. parolát. A franczia vagy olasz
PÁRNÁS, (párnaas) mn. tt. párnást v. —at,
tb. —ak. Párnával ellátott, fölszerelt. Párnás ágy, nyelv után fparole, parola) am. szó, különösen : be
6*
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csületszó. Paroláját adta, magyarosan szavát adta
v. becsületszavát adta. Minthogy pedig, mikor sza
vát vagyis becsületszavát adja valaki, tenyerével a
másiknak tenyerébe csap : ezért kivált a gyermekek
nél azt is jelenti : pacsi, azaz tenyérbe csapás. Adj
fiam ! parolát bácsinak. Máskép : parula.
PÁROLÁS, (parolás) fn.tt. parolást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Az olvasztó tűznek legyezővel szíto
gatása. V. ö. PÁROL.
PÁROLÁS, (párolás) fn. tt. párolást, tt. —ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit párol
nak. V. ö. PÁROL. Sütés, főzés, párolás, mosás, szü
lés, szoptatás, asszonyoknak nagy kínzás. (Km.).

PAROLÁZ 1. PARULÁZ.
PÁROLG, 1. PÁROLOG.

PÁROLGÁS , (párologás) fn. tt. párolgást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az átmelegült testnek azon
állapota, midőn folytonosan fejlődik belőle a páraféle
gőz. Meleg ételek, hévvizek, friss ganaj párolgása. A
föld párolgása tavaszkor.
PÁROLMÁNY , (párolmány) fn. tt. párol
mányt, tb. —ok, harm. szr. —a. L. PÁRLAT.
PÁROLÓ, (paroló) fn. tt. parolót. Ötvösök
legyezője, melylyel az olvasztótüzet szítogatják.
PÁROLOG , (párolog) gyak. önh. m. párolog
tam, — tál, v. párolgottam, párolgottál, párolgott.
htn. —ni v. párolgani, v. párolgni. Párféle finom
gőz fejlődik ki folytonosan belőle. Párolognak a me
leg ételek, a hévvizek. Párolog az átmelegült viz, az
állati test, a föld. Különösen, bizonyos nedvek szesze
elrepül, elszálldogál. Párolognák az illatszerek, szagos
kenőcsök. Nyitott edényből elpárolog a szeszes ital
ereje. Képes kifejezéssel, párolog a fej, midőn a gon
dok, aggodalmak miatt a vér túlságosan beletolűl;
s hévséget okoz.
PÁRONKÉNT, (páronként) ih. Kettenketten
együtt vagy egyszerre, párosan. Páronként sétáló
növendékek.
PÁROS, (1), (páros) mn. tt. párost v. —at,
tb. —ak. Kettő, mint bizonyos tekintetben hasonlók,
együtt véve, nem egyes, nem magányos, hanem egy
másikkal együtt levő. Páros keztyü, csizma, czipö.
Páros gyürü. Párosával osztogatni az almákat. Külö
nösen, magához hasonló társsal egyesült. Páros uta
ltok. Egy igába fogott páros ökrök. Továbbá, kettő
között levő viszonyra vonatkozó. Páros élet, am. há
zasság ; páros táncz, melyet kettenketten járnak;
páros dal, ének, zene, melyeket ketten zengedeztet
nek. Számra vonatkozva : páros számok, melyeket
kettővel fel lehet osztani, pl. 4. 6. 8. 10. V. ö. PÁR.
PÁROS, (2), erd. falu Hunyad m.; helyr.
Pátosra, —on, —ról.
PÁROSAN, (párosan) ih. Kettenketten ; ket
tesével. Párosan sétáló növendékek. Párosan adja ba
bám a csókot. Népdal. Továbbá : Olyan számban,
melyet kettővel el lehet osztani.
PÁROSDI, (párosdi) fn. tt. párosdit, tb.
i— k. Játék neme, melyben az illetők házaspárokat
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játszanak ; máskép : feleségesdi. Továbbá, más játék
nem, melyben a játszók kettenketten egyesülnek.
PÁROSÉNY, erd. falu Hunyad m.; helyr.
Párosényba, —ban, —ból.
PÁROSÍT, PÁROSÍT, (párosít) áth. m. pá
rosított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Két egyént,
vagy egyedet bizonyos viszonyban társít, egyesít;
különösen férfit és nőt, hím és nőstény állatot ösz
vead. A kertmivelésben olytás faja, midőn egyik,
ú. m. a vad vagy kevésbé nemes faághoz egy neme
sebb gyümölcsű faágat, mindkettőnek egy részét
rézsútosan laposra faragva, hozzá illesztünk, illetőleg
kötözünk.
PÁROSÍTÁS, PÁROSÍTÁS, (pár osítás) fn.
tt. párosítást, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által bizonyos egyéneket, vagy a kertészségben
faágakat párosítanak. V. ö. PÁROSÍT.
PÁROSODÁS, (pár osodás) fn. tt. párosodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotba lépés, midőn két
egyén vagy egyed társas viszonyba jön ; különösen,
a hímnek és nőnek társulása, vagy nemi közlekedése.
PÁROSODIK, (párosodik) k. m. párosod
tam, •—tál, —ott. Egy valakivel, vagy más valami
vel társas viszonyba lép ; különösen, am. házasodik,
vagy, az oktalan állatokat illetőleg, a hím és nős
tény fajszaporítás végett egyesül.
PÁROSSZÁM, (párosszám) ösz. fn. Olyan
szám, melyet kettővel egészen el lehet osztani, pl.
4, 6, 8, 10, 12 stb.
PÁROZIK, 1. PÁRZIK.
PÁRRA, fn. tt. parrát. Külföldi vízi madárfaj,
melynek szárnya első hajlásából hegyes tüskeféle
kinövések állanak ki. A barna párra Brasiliában él,
s húsa ízletes. (Párra).
PARRAG, 1. PARLAG.
PÁRRAJ, (párraj) ösz. fn. Méhrajból, még
azon évben kijött raj, a szüzrajnak ivadéka, illetőleg
párja.
PARRO , erd. falu Fogaras vidékében ; helyr.
Parróra, •—n, —ról.
PÁRSOR, (pársor) ösz. fn. 1) Kettőssor.
2) Egykét sor, pl. irat.
PÁRSZÉN, (párszén) ösz. fn. Eleven, égő, izzó
szén. Néhol : pártűz, parázsszén, vagy csak parázs.
V. ö. SZÉN.
PART, fn. tt. partot, harm. szr. —ja. Általán,
bizonyos mélység vagy lapály, különösebben folyó,
tó, tenger mellett emelkedő magasság, mely némi
színvonalban húzódik e l ; különbözik tőle a dudorú
domb, buezka ; (noha Szabó D. a ,part'ot is ,domb'
szóval értelmezi); a nagyobb magasságú emelkedése
ket pedig halomnak, hegynek mondjuk. Árokpartja,
csatorna partja, mely az árok, csatorna medre fölé
emelkedik. Part bármely kiásott földnek felhányt ré
szén. Tavak, folyók, tengerek partjai; Tisza, Duna
partja; Balaton partja, melyek az illető vizek szé
i lein emelkednek. Lassú víz partot mos. (Km.). Part
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alja, part ürege, oldala. Part málya v. málja v.
mallyja, am. ürege, odúja, padmalya.

viel als Flüchtling, Emigrant, Landesverwiesener be
deuten. Hasonló továbbá hozzá a persatÖrök parcsa
am. részecske, darabka, mint kicsinzője a persatö
rök pára v. páré szónak, melynek egyik jelentése
szintén : rész, darab, innen a török paralamak, dara
bolni, törni. Hasonló még hozzá a latin pars, mely
társadalmi szakadást, felekezést is jelent, s melylyel
rokonítják a nyelvbuvárok a franczia partié, német
Partei, különösen szanszkrit mard (am. tör) szót is.
Alaphangjánál és értelménél fogva több oly magyar
szóval is viszonyban áll, melyek elválasztást, met
szést, szakadást, szóval részekre oszlatást fejeznek
ki, milyenek, ha barázda, borotva szókat ide nem
számítjuk is, mindenek előtt a szintén ajakhangos
farag, forgács, mar, marczangol szók, és több mások,
melyek mind magyar nyelvünkben, mind másokban,
vágásra, metszésre, hasításra vonatkoznak, vagy
ilyetén műtéthez való eszközöket jelentenek.
PÁRTA, (párta) fn. tt. pártát. Fejet kerítő
szalag, vagy koszorú, milyet még maiglan több vi
dékeken a hajadonok jelvényül viselnek. Elejtette a
pártát, megesett leányról mondják. Néha a jól fel
kötött párta is elesik. (Km.). Fejébe sült a párta (a vén
leánynak). Jaj pártám, jaj pártám, gyönyörű gyöngy
pártám, szűzi koronám. (Régi népd.). Pártában ma
radt. Megunta mint vén szűz a pártát. (Km.). Szűz
fejemen a párta, kontyát hiába várta. (Népvers a vén
leányról). Búra termett párta (A vén leányé).
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„S ím kéklik a part zöld pázsitja,
Homályba tün a messzeség,
Az egy pár könnyet elborítja."
Kölcsey.
„ÁH
a hajós a parton
S a tengeren tekint szét,
Mely koldussá tévé, mely
Elvette minden kincsét."
Petőfi.
„Bezzeg nem csekély vízben tapogat ám ez a jámbor,
hanem ugyan a part mállyját turbokolja." (Pázmán
Tud. préd. első levél). A hajósoknál divatos szóla
mok : Partra szállani, kikötni a partra. Partot érni.
Partnak menni , partnak tűzni. Parton lemenni.
Partra v. partnak felhajtani. Átv. seggpart, am.
seggpofa. Legközelebb áll hozzá hangban és jelen
tésben : mart. A latin portus szűkebb, a német Bord
pedig tágabb értelmű, pl. a magyar ,part' csak a
,révpart' öszvetételben egyezik a ,portus' szóval.
Finnül : parras. (Fábián István).
Elemzésére nézve : 1. MART.
PÁRT, fn. tt. pártot, harm. szr. —ja. 1) Je
lent általában részt, ügybeli részvétet. Az én párto
mon van, am. az én részemen van. Valaki pártjára
állani. 2) Valamely társadalmi egésznek része, fele
kezete, mely leginkább politikai dolgokban vélemény,
vagy akaratkülönbség miatt a többitől külön vált,
elszakadt. A szabad választásoknál, a tanácskozásban
pártokra oszlani, válni, szakadni. Pártnak feje, és
tagjai. Pártot alakítani, képezni. Egyik párttól a
másikhoz átmenni, szegődni. A nagyobb, erösebb párt
tal tartani. Pártjához szorosan ragaszkodni. A tudo
mányban nem szabad pártnak lenni. 3) Minthogy a
párt eredete vélemények és akaratok különbségén
alapúi, s a magáét kiki védni törekszik ; innen : je
lent védelmet is. Pártját fogni valakinek, am. védel
mére kelni, pártjára kelni. Pártul venni, am. védelem
alá venni; pártolni, védelmezni. Valakinek pártjához
állani, am. annak véleményében, törekvéseiben tett
leges részt venni. 4) Mint a véleményi és akarati
meghasonlás eredménye, jelenti egy résznek, feleke
zetnek tényleges ellenszegülését, és feltámadását a
többiek ellen, s am. zendülés, lázadás, különösen a
társadalom főnöke, vagy főnökei ellen. Pártot ütni.
Ezen szóban, mint értelmezése mutatja, alapfo
galom a részre szakadás, elválás, s külső alakra,
valamint jelentésre is hasonló mindenek fölött
hozzá a ,parthus' régi scitha szónak, mint nemzeti
névnek parth törzse, minthogy azon név egészen am.
a magyar pártos. T. i. Justinus históriájában (XLI. 1)
ez áll e szóról : Partin Seytharum exules fuerunt.
Hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur; nam
Scythico sermone Parthi exules dieuntur. Innen
mondja Funke (,Parthia' szó alatt) : Nach Justin
XLI. 1. soll das Wort Parther bei den Scythen so

„Pártám csak a hű szerelemnek adom."
Kisfaludy K.
„Honn felejtöttem
Záros ládámat,
Benn felejtöttem
Gyöngyös pártámat."
Székely népd.
Szélesb ért. övféle kötő vagy kerület némely ruhá
kon, pl. szoknyán, pendelyen, gatyán, szokottabban :
pártázat. Szélesb értelmű a pártaöv is. A növénytan
ban némelyek így nevezik a bokrétát, vagyis a vi
rágnak a csészén közvetlenül belüleső szines leve
lekből (szirmokból) álló részét. (Corolla). Költői nyel
ven, fák, növények, melyek valamely tért kerítenek.
„Rengeteges vadon
Zöld pártája körülfonta az ormokat."
Berzsenyi.
Pcrsa nyelven : parda lepelfélét jelent, vagyis am.
a latin velum, aulaeum. (Vullers). A német Borde v.
Borte is ide sorozható. Eléjön a szláv nyelvben is.
Eredeti értelménél fogva mint borító vagy körülke
rítő eszköz azon szók osztályába tartozik, metyekben
a par, pár, per, pör, por gyökök körös alakra vagy
ilyen mozgásra vonatkoznak, milyenek : paracskó,
párkány, parittya, pereg, perdül, pereszlén, pörge, por
golat, továbbá a szintén ajakhangu far, forog, féreg,
verem stb. V. ö. PAR, (2). Képzésénél fogva átala
kult igeképzőnek látszik, mintha borító volna ; vagy
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pedig az elavult parit (= kerít) igétől, paritó v. partó,
párta, párta, azaz kerítő így lett, mint : hintóbol
hinta, fintóbó\ finta, pacsirtóból pacsirta stb.
PÁRTALAKÚLÁS v. —ALAKULÁS , (párt
alakúlás) ősz. fn. Valamely pártnak életbe lépési
vagy létesülési mozgalma.
PARTALJA, puszta Somogy m. helyr. Part
aljára, —n, —ról.
PÁRTÁLLÁS, (pártállás) ősz. fn. A pái'tban
megállapított vagy állapodott nézetek bizonyos fej
lettsége. Továbbá egyik párt működése a másik irá
nyában.
PÁRTAMAG, (pártamag) ősz. fn. Növénynem
az együttnemzők seregéből és nó'sözvegyek rendéből;
az aranyvirágtól abban különbözik, hogy magvai
pártásak, kerek párkány bóbitájuak, csészepikkelyei
hegyeskék. (Pyretrum, Willdenow szerént, Chrysan
themum, Linné szerént). T. i. ez utóbbinál a pártamag
is a chrysanthemum — aranyvirág — neme alá tar
tozik. Innen a sátoros pártamag (pyretrum corym
bosum) Gönczy Pálnál : sátoros aranyvirág. (Chrysan
themum corymbosum).
PÁRTAÖV, (pártaöv) ősz. fn. Molnár A. sze
rént am. heveder, hevederöv (subcingulum, balteus).
Szabó D. szerént : boglár vagy bogláros öv.
PÁRTÁRNYALAT, (pártárnyalat) ; 1. PÁRT
SZÍNEZET.
PÁRTATLAN, (partatlan) mn. tt. partatlant,
tb. —ok. Aminek partja nincs, part nélküli. Pártat
lan árok.
PÁRTATLAN, (pártatlan), mn. tt. pártatlant,
tb. —ok. 1) Ki a meghasonlott felekezetek közöl
egyikhez sem szít, egyikhez sem tartozik, semleges,
ki bizonyos ügyben saját véleményét, akaratát kö
veti. 2) Szokottabb ért. részrehajlatlan, vagyis ki
Ítéletében és határozataiban egyedül a józan ész és
igazság szabályait követi, s azokat egyik vagy másik
párt kedveért meg nem szegi, ki barátja és ellenfele
irányában egyaránt kedvez vagy nem kedvez, amint
t. i. érdemlik. Pártatlan bíró, műítész. Határozóként
am. pártatlanul, párt nélkül.
PÁRTATLAN, (pártaatlan) mn. tt. pártát
lant, tb. —ok. Kinek vagy minek pártája, vagy
pártaféle öve nincsen. Pártatlan fejjel járó leányok.
Határozóként am. pártatlanul, pária nélkül. V. ö.
PÁRTA.
PÁRTATLANSÁG, (pártatlanság) fn. tt. pár
tatlanságot, harm. szr. —a. Részrehajlatlan állapot
vagy tulajdonság, midőn valaki mások birálatában
felekezetességre nem néz, hanem egyedül meggyőző
dését és a jogosságot követi.
PÁRTATLANUL, (pártatlanul) ih. Részre
hajlás nélkül, párt nélkül, sem felekezeti társának
nem kedvezve, sem ellenfelétől az igazat vagy jogos
ságot el nem tagadva.
fc. PÁRTATLANUL , (pártaatlanul) ih. Párta
nélkül.
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PÁRTÁZ, (pártaaz) áth. m. pártáztam,
— tál, —ott, par. —z. l) Pártaféle szalaggal vagy
koszorúval kerít, ékesít. A menyasszony virágkoszo
rúval pártázza fejét. 2) Holmi ruhanemüeket korcz
czal, ontrával ellát, vagyis szalagforma övet, kerítőt
varr rajok. Pártázni a szoknyát, pendelyt, gatyát. 3)
Bizonyos müvekre kiálló kerületet csinál, párkányoz.
Falakat, bútorokat pártázni. V. ö. PÁRKÁNYOZ.
PÁRTÁZÁS , (pártaazás) fn. tt. pártázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn pártával
díszítenek vagy ellátnak valamit.
PÁRTÁZAT, (pártaazat) fn. tt. pártázalot,
harm. szr. —a. A pártaféle kerítő eszköznek öszve
ge, mint elkészített mű. Szoknya, pendely, gatya pár
tázata. Sövény, fal) ház, bútor pártázata. A hajókon
kardeszka, azon, akár folyó akár szakgatott keske
nyebb vagy szélesebb deszkasor, mely a födélzet
karfáit részint erősbitésül, részint csinosbitásul kö
rülfogja (Raaholz, Raaleiste, Bordleiste.)
PÁRTBELI, (pártbeli) mn. és fn. tt. párt
belit, tb. —ek. Párthoz tartozó; pártra vonatkozó;
pártfél.
PARTBIRTOKOS, (partbirtokos) ösz. fn. Ki
bizonyos folyónak, tónak, tengernek partját tulaj
donosi, földesúri joggal bírja, s kinek az illető tör
vények szerint joga van a kikötött hajóktól révbért
követelni.
PÁRTCZÉL, (pártczél) 1. PÁRTIRÁNY.
PÁRTDÚLONGÁS, (pártdúlongás); 1. PÁRT
VISZÁLY.
PÁRTDÜH, (pártdüh) ösz. fn. A meghason
lott, pártokra szakadozott feleknek túlságos indulatú
gyűlölete, törekvése egymás ellen.
PARTEL, (partél) ösz. fn. A parttól vízbe
nyuló akár mesterséges töltés, akár természetes
földgerincz, melyen a hullámok megtörnek. (Hoofd.
Kenessey Albert).

PARTÉK A, 1. PORTÉKA.
PÁRTEMBER, (pártember) ösz. fn. L. PÁRT
FÉL.
PÁRTFEGYELEM, (pártfegyelem) ösz. fn.
Szigorú megtartása és tartatása a párt megállapított
nézeteinek, elveinek, úgy hogy az egyesek azoknak
gyakran saját egyéni nézeteiket is alárendelni kö
telesek.
PÁRTFÉL, (pártfél) ösz. fn. Személy, ki bi
zonyos párthoz szít, és vele tart; az illető pártnak,
felekezetnek részvevő társa. Néha a pártfelek is meg
hasonlanak magok között.
PÁRTFELEKEZÉS, (pártfelekezés) ösz. fn.
Ugyanazon elveket vallóknak vagy ugyanazon élet
és gondolkodásmódot követőknek valamely külső
társulatban, egyesületben szövetkezése.
PÁRTFOGÁS, (pártfogás) ösz. fn. A tényle
ges részvevésnek azon neme, midőn valaki a meg
hasonlott felek közöl egyiket a másik, vagy többi
ellen védi, oltalmazza, segíti. Szélesb ért. minden
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Begítség, mely által valakinek ügyét némi kegyből,
kedvezésböl, részvétből előmozdítjuk. Hatalmasok
pártfogását keresni, abba ajánlani magát. Az elha
gyott ügyefogyottat pártfogás alá venni. Hivatalt,
rangot pártfogás által nyerni.
PÁRTFOGÓ, (pártfogó) ősz. fn. Személy, ki
különös kegyből, kedvezésböl, részvétből, vagy más
indokból valakit vagy valamely intézetet oltalmába
vesz, védelmez, ügyét előmozdítja stb. A pártfogó és
védencz v. kegyelt, v. pártfogolt viszonyos fogalmak.
A pártfogó erkölcsileg vagy anyagilag hatalmasabb,
erösebb, előkelőbb a védencznél.

nagyobb hosszúságban benyúlik, hogy rajta a hajók
ról ki, vagy beszállani lehessen.
PÁRTHÍV , (párthív) ösz. fn. Ki bizonyos
párthoz ragaszkodik, s annak czéljait előmozdítani
tettleg törekszik ; az illető pártnak bevallott, beava
tott tagja, társa.
PARTI, (parti) mn. tt. parlit, tb. —ak. Par
tot illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó ; különösen,
parton tenyésző, tartózkodó, parton lakó. Parti nö
vények. Parti fecske, mely a part oldalában lakik,
különböztetésül a házi fecskétől.
PARTI FECSKE. Fehér örvü fecskefaj, mely
meredek partok oldalaiban fészkel és lakik. (Hirundo
riparia).
PARTI KAPITÁNY. Azon tisztviselő, ki a ki
kötőben a rendet, fegyelmet, tisztaságot fentartja;
máskép : ré v. kikötőkapitány, ré v. kikötőparancsnok.
PARTI KÉP. Amiként s aminőnek a száraz,
vízről nézve, látszik. (Landsicht. Kenessey Alb.).
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PÁRTFOGÓI, (pártfogói) ösz. mn. Pártfogót
illető, arra vonatkozó. Pártfogói jog, minőség.
PÁRTFOGOL, (pártfogol) ösz. áth. Valakit
védelme, oltalma alá vesz, hogy annak ügyét mások
irányában vagy ellenére segítse, előmozdítsa. Szaba
tosan véve szélesb jelentésű, mint pártol (valakit);
amaz általános, emez különös, egyes esetbeli véde
PARTI KERESKEDÉS, 1. PARTTÖZS.
lemre vonatkozván. Kissé merész szerkezetű szó,
PARTI LILE. A lilék neméhez tartozó madár
mert ,fogol' igénk nincsen.
PÁRTFOGOLÁS, (pártfogolás) ösz. fn. Rész faj ; homloka hódas, bögye fekete, lábai sárgák ; a
véti cselekvés, mely által valakit, illetőleg annak folyók, tavak, tengerek köves és homokos partjain
lakik, félénk, és gyors futásu. (Charadrius hiaticula).
ügyét védelem alá veszszük. V. ö. PÁRTFOGOL.
PARTI MAGLAPÉL. A maglapél nemű nö
PÁRTFOGOLT, (pártfogolt) ösz. mn. és fn.
Akinek vagy minek valamely pártfogója van, aki őt vény egyik faja, mely tenger partján tenyészik.
(Atriplex littoralis).
vagy azt pártfogása, védelme alatt tartja.
PÁRTINGERÜLTSÉG, (pártingerültség); I.
PÁRTFOGÓSÁG, (pártfogóság) ösz. fn. Véde
lem, oltalom, mint személyes tulajdonság, vagy fel PÁRTSZENVEDÉLY.
PÁRTIRÁNY, PÁRTIRÁNYZAT, (pártirány
sőbb erkölcsi hatalmasság. Nagyobb hatalmú fejedelem
v. irányzat) ösz. fn. Azon fő czél vagy czélok, melyet
pártfogósága alatt levő ország, nép.
PARTFOK, (partfok) ösz. fn. Valamely part v. melyeket valamely párt elérés végett magának
nak a vízbe, tengerbe nyúló sarka vagy csúcsa. kitűzött.
PÁRTIT, (pártít) áth. m. pártított, htn. —ni
(Huhk v. Huk v. Huke. Kenessey Albert).
PÁRTFONDORLAT, (pártfondorlat) ösz. fn. v. —ani. Szabó Dávidnál jön elé. Pártokra szakaszt.
Ármány, ármánykodás, melyet valamely párt a má Szétpártít. Más pártra vonz. Elpártít.
PARTI TÖZS, 1. PARTTÖZS,
sik ellen sző vagy űz.
PARTJÉG, (partjég) ösz. fn. 1) A vízparton
PÁRTFÖNÖK , (pártfőnök) 1. PÁRTVEZÉR.
korábban képződő jég. 2) Téli vagy koratavaszi víz
PÁRTGYÜLÖLET v. —GYŰLÖLET, (párt
áradás és jégtorlódáskor a partra tolult jég.
gyűlölet) ösz. fn. Gyűlölet, melylyel a pártokra sza
PÍRTJELLEG, (pártjelleg) ösz. fn. Valamely
kadt felek egymás ellen viselkednek.
PÁRTGYÜLÖLSÉG, v. —GYŰLÖLSÉG, pártnak lényeges jele, alapjele.
PÁRTJELLEM, (pártjellem) ösz. fn. Valamely
(pártgyülölség); 1. PÁRTGYÜLÖLET.
PARTHAJÓ, (parthajó) ösz. fn. Kisebbféle I pártnak erkölcsi és szellemi sajátsága.
PARTJOG, (partjog) ösz. fn. A vizek partjait
tengeri hajó, mely nem ereszkedik a magas tengerre,
i
és
azokkal
határos földbirtokot illető szabályok, é&
hanem csak a partok közelében szállong, leginkább
törvények, a partokat használó jövevények, és a
a partkereskedési forgalomban. V. ö. PA11TTOZS.
PARTHAJÓS, (parthajós) ösz. fn. Hajós, ki j partbirtokos közti viszonyokról.
PART/KAPITÁNY, (partkapitány) ösz. fn. L.
csak a tengeri partok közelében, a kikötök körül jár.
PARTHAJÓZÁS, (parthajózás) ösz. fn. Hajón PARTI KAPITÁNY.
PARTKÉP, (partkép) ösz. fn. L. PARTI KÉP.
vagy hajókon csak a tengeri partok közelében járás.
PÁRTKÉRDÉS, (pártkérdés) ösz. fn. Kitűzött
V. ö. PARTHAJÓ.
PÁRTHARCZ, (pártharcz); 1. PÁRTTUSA. elv, melyen a pártok egymással megmérkőznek.
PÁRTHELYEZET , (párthelyezet); 1. PÁRT
PÁRTKÖZLÖNY, (pártközlöny); L. PÁRT
LAP.
ÁLLÁS.
PÁRTKÜZDELEM v. —KÜZDÉS, (párt
PARTHÍD, (parthíd) ösz. fn. Híd, mely vala
mely folyó, vagy hajókázható tónak partjáról kisebb küzdelem v. küzdés); 1. PÁRTTUSA.
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Partos ló, melynek szélén part emelkedik. Partos út'
mellék, partos határ. A rétnek, szántóföldnek partosa.
V. ö. PART.
PARTOS, (2), falu Torontál m. helyr. Partos
ra, —on, —ról.
PARTOS, (pártos)mn. és fn. tt. pártost, v.—at,
tb. —ak, midőn fn. —ok. Ki a társadalmilag meg
alapított törvényes egységben meghasonlást, szaka
dást tesz, vagy tett, vagy tenni törekszik ; a többség
ellen fölzendülő , lázadó. Pártos polgárok, katonák.
„Mint hitiszegett pártosok, fejőkkel s jószágokkal
játszanak." III. Ferdinánd manifestuma a Rákóczy
Györgyféle mozgalomkor. Ha Justinus történetíró
értelmezését olvassuk a régi parthus népnevezetről,
mely szerénte am. exuf, alig kételkedhetünk, hogy ez
a magyar ,pártos' szóval összeüt. V. ö. PÁRT. Sze
lídebb ért* ki némi részrehajlásból, ellenséges, igaz
talan véleményt táplál vagy törekvést mutat mások
irányában ; ellentéte : pártatlan.
PARTOSÁN, (partosan) ih. Parttal ellátva,
partokkal bővelkedve; menetelesen.
PÁRTOSAN, (pártosan) ih. Pártot alakítva
vagy segítve; részrehajlással.
PÁRTOSKODÁS , (pártoskodás) fn. tt. pár
toskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kisebb, nagyobb
társadalmi viszonyokra vonatkozó működés, törekvés,
melynél fogva valaki pártoskodik. V. ö. PÁRTOS
KODIK.
PÁRTOSKODIK, (pártoskodik) k. m. pártos
kodtam, —tál, —ott. 1) A társadalmi törvényes egy
ség ellen működik, törekszik, a köz vélemény és aka
rat ellenében szakadást, meghasonlást, felekezetes
séget tervez, s ez által néha lázadást, zendülést
gerjeszt. Másképen s régiesen : pártolkodik, honnan :
pártolkodás. „A mi kemény haragunkon kivül fegy
verünknek is erejét és pártolkodásokkal érdemlett
méltó büntetéseket is rövid nap fejökre várják." III.
Ferdinánd manifestuma a Rákóczy Györgyféle moz
galomkor. 2) Szelídebb ért. némi részrehajlásból igaz
talanul saját felekezetének, kegyenczének előnyére
vagy az ellenpártnak kárára, rövidségére törekszik.
PÁRTOSSÁG, (pártosság) fn. tt. pártosságot,
harm. szr. —a. Részrehajló tulajdonság, saját fele
kezetének előnyére vagy az ellenpártnak rövidségére.
• PARTOZ , (partoz) áth. m. partoztam , —tál,
— ott, par. —z. Valamely helyet parttal kerít, erősít,
ellát. Partozni a sik réten futó patakot.
PARTOR , (partőr) ösz. fn. Ór, vagy őrhajó,
ki, vagy mely tengerpart hosszában az ellenséges
kobzó és csempésző hajókat szemmel tartja; továbbá
oly egyes őr is, ki arra vigyáz, hogy a kikötő hajók
kárt ne tegyenek a partokban.
PARTŐRHAJÓ, (partőrhajó) ösz. fn. Gyors
PÁRTOLKODÁS (pártolkodás) ; PÁRTOL járású hadi hajó vagy naszád, mely a partok köze
KODIK (pártolkoJik); 1. PÁRTOSKODÁS, PÁR lében czirkál, s az ellenség stb. mozgalmaira vigyáz.
TOSKODIK.
V. ö. PARTÖR.
PARTOS, (t), (partos) mn. tt. partost v. —at,
PARTŐRMESTER, (partőrmester) ösz. fn. A
tb. — ak. Minek pai tja van, vagy partokkal bővelkedő. kikötök partjaira ügyelő őrök főnöke.

PARTLAKÓ, PARTLAKOS, (partlakó v. la
kos) ösz. fn. Ki valamely folyó, tó, vagy tenger part
ján mint lakhelyén tartózkodik.
PÁRTLAP, (pártlap) ösz. fn. Valamely párt
nézeteit, elveit nyilvánító, és támogató vagy védő
időszaki irat.
PARTLEJTŐ, (partlejtő) ösz. fn. Partnak
meneteles része.
PARTMÁL, PARTMÁLY, (partmái v. mály)
ösz. fn. A part oldalában a víz által kimosott üreg,
odu; máskép : padmaly, pandái. V. ö. MÁL.
PARTMELLÉK, (partmellék) ösz. fn. Földte
rület, mely a part mentében elnyúlik. Partmelléken
fekvő falu, elhúzódó út.
FARTMELLÉKI, (partmelléki) ösz. mn. Part
melléken épült, lakó, tenyésző, elvonuló, fekvő; ah
hoz tartozó, arra vonatkozó. Partmelléki helységek,
lakosok, növények, rt!tek, földek, utak.
PARTMELLETTI, (partmelletti) ösz. mn. Ami
közvetlenül valamely part mellett fekszik.
PÁRTNÉZET, (pártnézet) ösz. fn. Valamely
tárgyról a pártnak általános gondolkodásmódja, el
visége.
PÁRTOL, (partol) önh. A hajósok nyelvén a
hajóról mondják, niidőn az a parthoz jár, a parthoz
tart; a parthoz vágódik.
PÁRTOT/, (pártol) áth. és önh. m. pártolt.
1) Valakit védencz gyanánt segít, oltalmaz, kegyel.
Ügyefogyottakat, szegényeket, gyöngébbeket pártolni.
2) Bizonyos pártnak, felekezetnek véleményét, szán
dékát szavazattal, tettleges részvéttel magáénak is
vallja, igaznak, jónak, czélirányosnak stb. vitatja.
Az indítványt pártolni. Valamely intézet czélját, leg
inkább pénzbeli segedelemmel előmozdítni törekszik.
Pártoló tag. S) Önliatólag, közelítő ragu viszonynév
vel, bizonyos felekezethez áll, távolító raggal pedig,
és amazzal cgyszei smin.l, valamely felekezettől eláll.
Ellenséghez pártolni. Saját feleitől elpártolni. 4) Má
sok ellen pártot ahlkít, pártot üt, fölzendül. Ez érte
lemben, melyet Molnár Albertnél olvasunk (seditio
nem movere, conspirare), ma alig divatozik. S Mol
nár Albertnél az átható jelentés nincs is följegyezve.
PÁRTOLÁS, (pártolás) fn. tt. pártolást, tb.
—ok, harm. szr.   a . 1) Cselekvés, mely által vala
kit vagy valamit pártolunk, azaz védünk, oltalma
zunk, segítünk ellenfele irányában. 2) Véleménynek,
nézetnek helyeslése, elfogadása. 3) Az önható pártol
igétől : társadalmi, nevezetesen polgári vagy katonai
meghasonlásból származó szakadás, elválás, máshová
szegödés.
P A R T O I A D A L , (partoldal) ösz. fn. A partnak
lejtős, meneteles része.
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PARTŐRSÉG, (partőrség) ösz. fn. Őrsereg,
mely háborús időben a partokat védi, az ellenség
megszállása vagy átkelése ellen.
PARTPÉNZ, (partpénz) 1. PARTVÁM.
PÁRTRAJONGÁS , (pártrajongás) ösz. fn.
Túlzó buzgalom a párt képzelt érdekének felfogásá
ban vagy eló'vitelében. '
PARTRASZÁLLÁS, (partraszállás) ösz. fn.
1) A hajónak valamely kikötőbe, révbe érkezése.
2) A hajón jött, ment utasok kitakarodása a szárazra.
PARTRÉV, (part rév) ösz. fn. PárizPápainál
és Molnár Albertnél am. ugyanő nálok is a megfor
dított révpart.
PARTSÖVÉNY, (partsövény) ösz. fn. A vízpart
oldalán húzott sövény, mint a csapkodó hullámok
elleni védgát.
PÁRTSZAKADÁS, (pártszakadás) ösz. fn. Va
lamely pártnak több felé válása.
PARTSZEGÉLY, (partszegély) ösz. fn. L.
PARTSZÉL.
PARTSZÉL , (partszél) ösz. fn. Vízi partnak
a vízhez legközelebb álló szélesebb vagy keskenyebb
része.
PÁRTSZELLEM, (pártszellem) ösz. fn. Szel
lem, vagyis, uralkodó hajlam, melynél fogva bizo
nyos táisadalom tagjai pártokat alkotni, s egyikhez
vagy másikhoz csatlakozni szeretnek. A pártszellem
szétoszlatja a véleményeket és szavazatokat.V. ö. PÁRT.
PÁRTSZENVEDÉLY, (pártszenvedély) ösz.fn.
Valamely pártnak vagy pártbelinek felhevült indu
lata, mely már többé a helyest a helytelentől meg
különböztetni nem engedi.
PÁRTSZERVEZET, (pártszervezet) ösz. fn.
A pártban az elvek és nézetek megállapítása; to
vábbá a viendő szerepek felosztása.
PÁRTSZINEZET, (pártszinezet) ösz. fn. A párt
vagy pártok nézeteiben némi eltérések.
PÁRTSZÖVETKEZÉS, (pártszövetkezés) ösz.
fn. Kisebb pártoknak egy nagyobbá olvadása, tömö
rülése.
PARTTETŐ, (parttető) ösz. fn. A partnak leg
magasabban álló része.
PÁRTTÖREDÉK, (párttöredék) ösz. fn. Egy
nagyobb pártnak attól némely nézetekben eltérő ki
sebb része. Párttöredékek a szélső bal és jobb oldalon.
PARTTÖZS, (parttözs) ösz. fn. Az ugyanazon
ország vagy állam különböző tengeri kikötői között
létező kereskedést, mely rendszerént kisebbszerü
hajókon történik, hogy t. i. ezek a folyók torkola
taira is bejárhassanak, parti kereskedésnek, parti
tözsnek, parttözsnek nevezik.
PÁRTTUSA, (párttusa) ösz. fn. 1. PÁRTVITA.
PÁRTUL, (pártul) ih. Pártolás, pártfogás, vé
delem alá. Pártul fogni valakit.
PÁRTUL, (pártúl) önh. m. pártéit. L. PÁR
TOL, 3).
PÁRTURALOM, PÁRTURALKODÁS , (párt
uralom v. uralkodás) ösz. fn. Államélet, midőn nem
AKAD. NAGY SZÓTAR. V. KÖT.
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a többség akarata, hanem csak egy töredéke, abból
egyes párt birja a hatalmat.
PÁRTÜGY, (pártügy) ösz. fn. Valamely párt
czéljára vonatkozó ügy.
PARTÜTEG, (partüteg) ösz. fn. Folyam vagy
tenger partján felállított üteg. V. ö. ÜTEG.
PÁRTÜTÉS, (pártütés) ösz. fn. A társadalom
egyik részének tényleges föllépése, a többiek vagy
a törvényes felsőség ellen, hogy saját szándékát, ter
veit erőszakkal végrehajtsa; öszvebeszélés, öszvees
küvés következtében kitörő zendülés, lázadás.
PÁRTÜTŐ, (pártütő) ösz. fn. Személy, ki a
társadalom többsége vagy törvényes felsőség ellen
tényleg fölkel, fölzendül, föllázad, hogy felekezeté
nek terveit, czéljait eszközölje.
PÁRTÜZ, (pártüz) ösz. fn. Izzó tüz, eleven
szén, parázs, különböztetésül a füstölő vagy lángoló
tűztől.
PÁRTÜZELEM, (pártüzelem) ösz. fn. Mind az,
amit valamely párt czéljainak elérésére eszközlésbe
vészen.
PARTVÁM, (partvám) ösz. fn. Vám, melyet a
kikötő hajók az illető partbirtokosnak fizetni tartoz
nak , melynek egyik faja nálunk az úgynevezett
karópénz, mintegy azon helytől, hová a karót leverik.
PARTVÉDHAJÓ, (partvédhajó) ösz. fn. lásd
Partb'rhajó.
PÁRTVEZÉR , PÁRTVEZETÖ, (pártvezér v.
—vezető) ösz. fn. Valamely pártnak a feje, ki akár
szellemi felsöbbségénél, akár másféle nagyobb befo
lyásánál fogva a pártban legtöbb tekintélylyel bír.
PARTVIDÉK, (partvidék) ösz.fn. Vidék, vagyis
földterület bizonyos folyó, tó vagy tengerpart köze
lében, partmellék.
PÁRTVISZÁLY, PÁRTVISZONGÁS, (párt
viszály v. —viszongás) ösz. fn. Erőszakosabb és tartós
versengés a pártokra szakadt felek között. A párt
viszályok gyöngítik az országot.
PÁRTVITA, (pártvita) ösz. fn. Vita, versen
gés, a pártokra oszlott felek között.
PARTVONAL, (partvonal) ösz. fn. Valamely
part hosszában távolabbra nyúló szegély.
PÁRTZENDÜLÉS, (pártzendülés) ösz. fn. Zen
dülés, melyet valamely fennálló rend ellen egyes párt
támaszt.
PÁRUL, (párúl) önh. m. párúlt. Pár gyanánt
egy másikhoz járul; különösen a hím és nő szövet
keznek egymással; szokottabban : párosodik.
PARULA, fn. tt. parulát. Eredetije a franczia
parole, vagy olasz parola, honnan parolána.k is mond
juk. Am. adott szó, vagy szó által kötelezett Ígéret;
minthogy pedig ezt rendesen kézbe vagyis tenyérbe
csapás által szokás tenni, innen szokottabban jelenti
az Ígéretnek, adott szónak azon jelét, vagyis tenyér
rel tenyérbe csapást. Megtartani a parulát. Parulát
adni. A tenyérbe csapástól a kis gyermekek nyelvén
am. pass. Adj fiam ! parulát bácsinak.
7
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PARULÁZ, (parulaaz) önh. in. partdázlam,
— tál, —ott, par. —z. Szerződés, alkudozás közben
az illető féllel tenyeret csapdos öszve, mint az adó
vevő köznépnél szokásban van.
PARVA, erd. falu Besztercze vid. helyr. Parvá
ra, —n, —ról.
PÁRVIADAL, (párviadal) ösz. fn. Két személy
nek a megsértett, akár valóságos, akár képzelt be
csület és jog megtorolása végetti külön viadala egy
más ellen. A becsületsértésért párviadalra hihíni va
lakit. Párviadalra megjelent tanúk, segédek. Harczi
párviadalban elesett bajnok. Máskép : párbaj.
PÁRVIADALOS, (párviadalos) ösz. fn. Sze
mély, ki egy másikkal viadalra kel; továbbá, házsár
tos, ki másokba szeret kapezáskodni, hogy megví
hasson velők.
PÁRVIVO, (párvivő) ösz. fn. Sajátlag párbaj
vivó, ki egy másikkal párviadalra kel vagy kelt.
P Á R V O N A L , (párvonal); PÁRVONALAS,
(párvonalas), 1. P Á R H U Z A M ; PÁRHUZAMOS.
PÁRVONALAZ, (párvonalaz) ösz. áth. Párvo
nalat húz. Átv. ért. két vagy több tárgy között egy
vagy több tekintetben hasonlati viszonyt vagy viszo
nyokat jelöl meg.
PÁRZAS, (pározás) fn. tt. párzást, tb. —ok,
harm. szr. —a. A hímnek és nősténynek nemi közö
sülése, vagy e végett szövetkezése, öszvetársulása.
Leginkább az oktalan állatokról, nevezetesen a ma
darakról mondják, melyek párosan élnek együtt.
PÁRZIK, (pározik) k. m. párzott, htn. —ani.
Hím és nőstény állatokról, különösen madarakról
mondják, midőn egymással szövetkeznek, vagyis ne
mileg közösülnek.
PAS v. PASS, fn. tt. past, tb. —ok, harm. szr.
passa. Jelenti a tenyérbe csapott tenyérnek vagy
más lapos eszköznek hangját, továbbá magát a te
nyérbe csapást. A gyermeknyelvben divatos szó. Pást
adni, pást vetni. A férfi gyermekek barátkozó és tisz
telkedő jele, valamint a leánykáknál a csókvetés.
Szélesb ért. a testnek akármely részére ejtett tenyér
csapás, ütés, honnan, paskol, megpaskol, am. tenye
rével üt, megver. Hangváltozattal : pacs, paccs; ro
kon hozzá : pacz, paczka, paczkáz stb.

PASKÓ v. PÁSKÓ , fn. tt. paskót v. páskót.
Baranyában am. buzogányféle csomó a kákák te
tején, másutt pák, páka, páklya. Hangáttétellel e
helyett páksó mint hágcsó Balaton vidékén háskó,
szökcsö néhutt szöcskö, zsákcsó általában zsacskó stb.
Elemére nézve 1. PÁKA; rokonok hozzá BAKA,
BÁKÁNY is.
PASKOCZ , falu Gömör m. helyr. Páskóczra,
— on, —ról.
PASKOL, (pasogol) áth. m. paskolt. Tenye
rével vagy hasonló lapos eszközzel gyakran megüt,
megver. A csintalan gyermeket jól megpaskolták. Hogy
ez igében a k nem egyéb, mint az átalakult gyakorlat
képző g, a nyelvhasonlat, és az alapfogalom tanú
sítja, ilyenek : toszogol, tuszogol, toszkol, tuszkol, tusz
kol ; pergel, perkel; turogál, turkál stb.
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PÁS ADÓZIK, (pásadozik), k. m. pásadoztam,
— tál, —ott, par. —zál. Máskép : pássadozik. Székely
tájszólás szerint am. henyeségből sokszor ásítozik.
Csak ne legyen olyan nagy kedved a pássadozásra !
indulj immár egyszer dolgodra. (Kriza J.). Alapértelme
és hangja mutatja, hogy egy gyökü a tátott szájra
vonatkozó ásít igével, s a, p csak előtét, mint több
másokban.
PASINGOL , (pasingol) önh. m. pasingolt.
Idősb Mándy P. szerént tájdivatosan am. fosik; mind
kettő gyöke is : pas, fos szókkal egyező és pöcs szó
val rokon levén.
PÁSKAHÁZA, falu Gömör m. helyr. — házá
ra, —n, —ról.
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PASKOLÁS, (pasogolás) fn. tt. paskolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki paskol.
PASKORTA, mn. tt. paskortát. A honti paló
czoknál és gömöri barkóknál am. torkos, nyalakodó.
Különösen mondják a kutyáról, macskáról. Egy ér
telmű vele a pákász, pákosztos, miszerint valószínű,
hogy a paskorta s gyök hangja a fcval, mint többször
szokott lenni, helyet cserélt, s eredetileg paksorta
(mint gyakorta), elemezve pakosorta v. pakosolta, az
elavultnak tekinthető pakosol igéből, melyből t kép
zővel lett pakosolító, pakosolló, pakosortó, paksortó,
paksorta.
PASKORTÁSKODIK, k. m. paskortáskodtam,
— tál, —ott. Torkoskodik, nyalakodik, különösen
mondják a kutyáról, macskáról, de emberről, kivált
gyermekekről is. Palóczosan : paskortuáskodik. Egyéb
iránt v. ö. PASKORTA.
PASLICZA , fn. tt. pasliczát. Baranyában am.
egérfogó. Homályos eredetű. Talán a pas ütési, csa
pási hangtól (minthogy az egeret agyon üti, csapja),
mint csapta, csaptató is; vagy pedig a latin mus,
persa mus, német Maus, orosz mis stb. után alakúit.
PASMAG, (pasmag) fn. tt. pasmagot, harm.
szr. —a v. —ja. A kártyázó ifjúságnál hasogatott
végű fenyölapiczka, melylyel egymás tenyerébe (t. i.
a vesztő fél tenyerébe) ütnek játék közben. (Kriza J.).
Gyöke a hangutánzó pas. L. PACSMAG szót is.
PASMAGOL, (pasmagol) áth. m. pasmagolt.
Fenyő vagy más falapiczkával tenyerébe üt. V. ö.
PASMAG.
PASS, hangutánzó fn. tt. passt. L. PAS.
PÁSSADOZIK, 1. PÁSADOZIK.
PASSOGAT, (passogat) gyak. önh. m. passo
gattam, —tál, —ott, par. passogass. 1) Tenyereit
öszveütögetve ,pas' hangot, vagyis mint gyakorító,
hangokat hallat. 2) Balaton vidékén am. szemhéjait
tunyán emelgeti. Ez értelemben rokon a székelyek
nél szájtátogatást jelentő pássadozik igével, t. i. min
denikben tátogatás az alapfogalom, ebben a szájé,
amabban a szemeké ; vagy talán am. pislogat.
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P A S S O G A T Á S , (passogatás) fn. tt. passoya másutt beavatás után szokás tartani. A székelyeknél
tást, tb. —ok. Cselekvés midőn valaki passogat. radina, mely alatt nem csak az illető vendégséget
V. ö. P A S S O G A T .
értik, hanem azon ételeket i s , melyeket a gyerek
ágyas nőnek a komák s más rokonok küldeni szok
P Á S T , 1. P Á Z S I T .
P Á S T É T O M , fn. tt. pástétomot, harra. szr. —a tak. Néhutt : puzdarék, puzdrék, pusztrik.
v. —ja. Sült tésztával karimázott becsináltféle hús
Mindenik szó idegen eredetűnek látszik ; külö
étek. Vadaprólékkal készített csibe, bárány, borjú nösebben radina rokon az örömet jelentő szláv rada
pástétom. A köznép szerint a legfinomabb, leguriasb szóhoz, miszerint örömlakomát jelentene ; a paszitá
ételek egyike, melyről csak homályos képzelete van. hoz pedig hasonló volna a szerb poszati, mely am.
Ha páslétommal tartana se mennék hozzá. Az idegen szoptatni, s e hasonlatnál fogva talán a szoptató
eredetű s különösen olasz : pasta, franczia : paste, anya tiszteletére és táplálására adott lakomára vo
pite után átalakult szó, melyek tésztát jelentenek, s natkoznék. Azonban, úgy látszik, hogy a paszita, táj
melyek ismét a görög naatrivaX látszanak viszony divatosan ejtve poszita gyöke is a megfordított szop,
ban állani.
mintha volna szopita, szapita, mint a ,szoptat' igének
P Á S T É T O M M I N T A , (pástétomminta) ösz. fn. némileg módosított részesülője.
Szakácsok mintája, melybe a pástétomtésztát tölte
P A S Z K Ó C Z A , 1. PASZKONCZA.
lékével együtt behelyezik.
P A S Z K O N C Z A , mn. tt. paszkonczát. Általán
P Á S T É T O M M Ü , (pástétommü) ösz. fn. P á s t é  oly állatokról vagy növényekről mondják, melyek
tom, mint a szakácsmesterség egyik jelesebb müve. elsatnyulás vagy más lényeges hibájok miatt nem
zésre, szaporításra elégtelenek, pl. paszkoncza férfi,
Kész pástétom.
P A S T É T O M S Ü T Ö , (pástétomsütő) ösz. fn. néhutt asszonyról is mondják: paszkoncza asszony =
Szakács, ki különösen a pástétomok készítéséhez ért, magtalan asszony; paszkoncza kakas, melyet roszul
vagy sütő eszköz, melyben az elkészített pástétomo heréltek ki, és se nem egész kappan, se nem kakas,
néhutt tréfásan féltökü (gyurkó). T ö b b vidékeken
kat megsütik.
P A S Z v. P Á S Z , gyöke, ha t e t s z i k , az idege így nevezik a virágos kendert, melynek rostjai ugyan
neknek tartott paszkoncza, pászma, paszdorja (= poz finomabbak, és szebb fonalat adnak, mint a magvas
dorja) , paszuly stb. szóknak. Azonos fősz gyökkel k e n d e r é i ; de valószínűleg azért nevezték paszkon
czának, mert magtalan, és a szára jóval vékonyabb a
foszlik igében. V. ö. PÁSZMA.
P A S Z A B , falu Szabolcs m. helyr. Paszabra, magvasénál, kivált az, melynek növése megcsökkent,
igen is czérnaszálféle. Néhutt : paszkócza. Székelyes
— o n , —ról.
PASZAMÁN, PASZAMÁNOS s t b . ; 1. PASZO kiejtéssel : poszkoncza, s alapértelemre és gyökre ha
sonló a maguk nemében hitványát jelentő poszka,
MÁN, PASZOMÁNOS stb.
P A S Z A T , (paszat) fn. tt. paszatol, harm. szr. poszáta szókhoz. V. ö. P A S Z . Dankovszky szerént'
—ja. T ú l a Diinán am. a szokottabb maszat, vagyis poszkonnicza, poszkonnicze a szláv nyelvekben virágos
szemét, különösen ruhához, testhez tapadó mocsok, kendert jelent, mely Janesovics szlávmagyar szótá
piszok. Az m és p fölcseréltetnek, mint a mocs pöcs, rában : poszkonná konopa (ez utóbbi am. a latin can
mocsolya pocsolya rokonhaugú és értelmű szókban. nábis, német Hanf stb.).
Rokona az iben kicsinyített alakú piszok, e h e l y e t t :
paszok, paszék. V. ö. MASZAT, MOCS.
P A S Z A T O L , (paszatol) áth. m. paszatolt. Ma
szatol, mocskol, beken, beszennyez. V. ö. P A S Z A T .
P A S Z A T O L Á S , (paszatolás) fn. tt. paszato
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . Maszatolás, moesko
lás, bekenés, bezsírozás ; továbbá oly dolgokkal bá
nás, melyek a kezeket és ruhát bemocskolják. V. ö.
PASZAT.
PASZATOS , (paszatos) mn. tt. paszatost, v.
— al, tb. •—ak. Mocskos, piszkos, maszatos, holmi
zsíros ragadós nedvekkel bekent.
P A S Z E K A , falu U n g m. helyr. I'aszekára,
—n, •—ról.
PASZICSA, puszta Máramaros m. helyr. Paszi
csára, — n , —ról.
P A S Z I K A , falu Bereg m. helyr. Paszikára,
•—n,

—ról.

P A S Z I T A , fn. tt. paszitát. Balaton mellékén,
Kemenesalon s Göcsejben örömvendégség a gyerek
ágyas h á z n á l , melyet néhutt mindjárt keresztelés,

PASZKONCZAGALAMB,(paszkonczagalamb)
ösz. fn. Tájdivatosan így nevezik a szürkéskék ga
lambot ; talán am. kenderszínü, vagyis kendermag
színű.
PASZKONCZAKAKAS ,
(paszkonczakakas)
ösz. fn. Roszul herélt k a k a s , s mint ilyen nem való
szaporításra. Tréfás néven : gyurkó.
P A S Z K O N C Z A K E N D É R , (paszkonczakendér)
ösz. fn. Virágos kender, melynek szára vékonyabb,
mint a magvas kenderé.
PASZKONCZANÉV, (paszkonczanév) ösz. fn.
Gúnynév, 1. ezt.
PÁSZMA, fn. tt.pászmát. Midőn a felfont ken
dert, vagy lent az orsóról motólára szedik, egy ke
rület a motólán egy fonalat, vagyis szálat tesz, tíz
szálból egy ige lesz, végre három ige, azaz, harmincz
szál egy pászmát képez, melyet mint külön osztályt
öszvekötnek. Idősb Mándy P. szerént Szathmárban
1 5 0 szál vagy 50 igefonal teszen egy pászmát.
E szóban alapértelem az osztályi'ész, minthogy
a pászma egy egész fonalkötésnek egyegy része,
7*
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„Vitéz vagyok, fölmegyek én,
osztálya. E tekintetben rokon hozzá a tájdivatos
Paszománt lesz csákóm szélén."
pásznát = paszta, nébutt : pásztágy, azaz, a földnek
Huszárdal, Döbrenteitől.
azon osztálya, melyet a munkások, pl. az aratók, vagy
szőlőben a kapások egyszerre munkába vesznek. In A föntebbi franezia vagy olasz szót pedig a latin :
nen a pásztás eső, midőn nem az egész határon vagy passusbó\ származtatják.
vidéken, hanem csak ittott szakaszonként esik. Ez
PASZOMÁNCSINÁLÓ, (paszománcsináló) ösz.
alapértelemből kiindulva magyar elemzéssel legvaló
fn.
Mütakács,
ki különösen paszomántféle kelméket,
színűbbnek tartjuk, hogy gyöke azon átalakult osz,
szalagokat
sző.
melyből oszlik és oszt igék erednek, vagy / előtéttel
PASZOMÁNMUNKA, (paszománmunka) ösz.
fősz, foszlik, foszt, melyekből fokozatosan oszma
v. foszma, poszma, pászma, végre pászma fejlett ki. fn. Szövet, milyent a paszománcsinálók készítenek ;
Hogy a p több szóban előtét, elég példa van rá, mi nem közönséges takács vagy gombkötömunka.
PASZOMÁNOS , (paszomános) mn. tt. paszo
lyenek : Ila Pila, Anna Panna, Erzsi Perzsi, ásadozik
pásadozik (ásítozik), udva pudva, ityi pityi, iócza mánost v. —at, tb. —ak. Paszománnal ékesített,
piócza stb., a honnan nem valószínűtlen, hogy pász beszegett. Paszomános nadrág, dolmány, csákó, gallér.
ma közvetlenül : foszma, fászma. Hogy az o majd a, Mint főnév tt. paszománost, tb. —ok, s jelent pa
majd á hangra megy által, mutatják or és armás, szománcsinálót.
PASZOMÁNOZ , (paszománoz) áth. m. paszo
olló és álló, a latin orbus orphanus, és a magyar áma
mánoztam,
—tál, —ott, par. —z. Paszománnal éke
(szüleitől fosztott), orom és a magasságra vonatkozó
sít,
czifráz,
beszeg valamit. Nadrágot paszománozni
ár, árad, árok, előtéttel vár stb. Ez elemzés szerint
pászma = poszma = foszma = oszma és paszta = és sujtásozni. Tréfás és némileg kíméletes kifejezés
poszta = foszta = oszta. Mennyiben az oszlás, fosz sel am. köz ismeretü csúnya szóval káromol valakit.
lás az illető egésznek részét, tehát hiányosságát, tö Apját anyját öszuepaszománozta.
PASZOMÁNT, tt. paszomántot; PASZOMÁN
kéletlenségét is teszi, rokonok hozzá a paszkoncza,
poszáta, poszka, poszta, poszmék v. vaszka; mit a szé TOS, 1. PASZOMÁN; PASZOMÁNOS.
kelyeknél divatozó poszátlik is világosan bizonyít,
PASZOMÁNY, PASZOMÁNYOS, 1. PASZO
mely am. sokfelé oszlik.
MÁN, POSZOMÁNOS.
PASZPA, tájdivatosan am. poszpász ; 1. ezt.
Végre, mi a pászma alakját illeti, az oly kép
PASZTA, fn. tt. pásztát. A mezei és szőlőmun
zésű, mint : sznszma, duzma, tutyma, eszme, s némely
mások. Figyelmet érdemel, hogy a görögben ana.a\t,a. kásoknál divatos szó, s jelenti a munkába vett föld
a többi közt am. a német abgerissenes Stück (Dr. területnek azon osztályát, szakaszát, melyet a mun
Rost) ff7iaco igétől, mely am. a német ziehen, zerren, kások serege egyszerre s együtt elfoglal. Egy pasztát
zausen stb. Dankovszky azt mondja, hogy pászmo lekaszálni, learatni, megkapálni, megszedni. Az arató
minden szláv nyelvjárásokban megvan ; Jancsovies kat több külön pasztára szétrendelni.
nál paszmo am. fonalkötés; földöv.
„Kalákába is elmegyünk,
PÁSZMOS, erd. falu Kolos m. helyr. Pászmos
Pasztát is majd együtt viszünk."
ra, —on, —ról.
Népdal.
PÁSZNÁT, fn. tt. pásznátot, harm. szr. —ja. Vadászoknál azon erdőrész, melyet bajtóvadászaton
L. PASZTA.
egy hajtásra fölvesznek. (Der Trieb). Hajósoknál a
PÁSZOGTAT, (pászogtat) áth. m. pászogtat szélre vonatkozva jelenti azon tért és irányt, melyen
tam, —tál, —ott, par. pászogtass. Id. Mándy Péter a szél fú (Windstrich). Tájdivatosan : pásztágy, pász
nát, póznát. Jancsovicsnál szlávul : pásztva. Magyar
szerént Szathmárban am. lassan hajtogat.
PASZOMÁN v. PASZOMÁNY, fn. tt. paszo elemzésére nézve 1. PÁSZMA.
mánt, tb. —ok, harm. szr. —ja. Arany, ezüst, se
PÁSZTAPEJ v. —FŐ, (pásztafej) ösz. fn. Az
lyem stb. fonalakból való lapos, szalagforma szövet, aratók főnöke, ki arra vigyáz , hogy a munkába vett
melyet némely ruhaneműek vagy bútorok diszesíté pasztán igenyes huzamban dolgozzanak az illető
sére, beszegésére használnak. Paszomán a nadrá munkások.
gon, dolmányon, mentén, csákón. Paszománnal szegett
PÁSZTÁGY, (pásztaágy), ösz. fn. tt. pásztágy
pamlag.
at, harm. szr. —a. A munkások által egyszerre át
fogott földterület, p. aratáskor, szölőkapáláskor, egy
„Vörös nadrág arany paszománra,
szerűen : paszta.
Illik a magyar huszár farára."
PASZTÁNKÉNT, (pasztaanként) ih. Szaka
Népd.
szonként, osztályonként, részenként, egy egy pasztát
A franezia : passement, vagy olasz : passamanohó\ külön véve. V. ö. PASZTA.
PÁSZTÁS , (pásztaas) mn. tt. pásztást v. at,
kölcsönöztetett; máskép : paszománt, t. i. az n vég
zetü idegen szókhoz t szeret járulni, mint, tulipánt, tb. —ak. Darabos, szakadékos, bizonyos területnek
egyegy részére terjedő. Mondják különösen esőről,
forint, rubint stb.
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mely ittott ered meg, nem az egész határon vagy
tájon. Pásztás kert, szölÖ, mely bizonyos szakaszokra
van osztályozva.
PÁSZTÁSAN, (pásztaasan) ih. Szakaszonként,
részenként, osztályonként, nem egyszerre mindenütt.
Pásztásan esik az esö. V. ö. PASZTA.
PÁSZTÁZ, (pásztaaz) önh. m. pásztáztam,
— tál, —ott. Pasztánként arat, szüretel stb. Vadá
szok nyelvén a vadat pasztánként fel s alá keresi.
(Bérczy Károly).
PÁSZTÁZÁS, (pásztaazás) fn. tt. pásztázást,
tb. —ok. Pasztánként aratás, szüretelés stb. Vadá
szok nyelvén a vadnak pasztánként fel s alá keresése.
PÁSZTÉLY, BEGENYA—, KIS—, KOSZ
TYOVA —, faluk Ung m. helyr. Pásztélyba, —ban,
— 161.
PASZTERNÁK, v. PASZTINÁK v. PÁSZTI
NÁK , fn. tt. paszternákot, harm. szr. —ja. Az öt
hímesek seregébe és két anyások rendébe tartozó
növénynem; ernyője tányéros; gallérai nincsenek; vi
rágai egyenlők, mind termők; szirmai épek; gyümöl
cse körkörös, öszvenyomott lapos. (Pastinaca). Leg
ismeretesb faja a kerti pasztinák, máskép köznépi nyel
ven : mohrépa, merkácz, olaszrépa. (Pastinaca sativa).
PÁSZTÓ, mváros Heves, falu Nyitra m. IPOLY
—, Hont m. helyr. Pásztóra, •—n, —ról.
PÁSZTOR, fn. tt. pásztort, tb. —ok, harm. szr.
— a. Eredeti latin értelménél fogva, barmokat legel
tető személy, s minthogy ennek feladata egyszersmind
az illető nyájra, csordára vigyázni, am. őr, őrködő.
Ókor, tehén, borjú, disznó, juh, kecske, lúd, liba
pásztor, csordapásztor. Egyébiránt a baromőröknek
jobbára saját neveik is vannak; ökrész, tehenes v.
tehenész, gulyás, csikós, csordás, kanász v. kondás,
juhász, kecskés. Lágy pásztor alatt gyapjat rúg a
farkas. Csak a pásztor vétke, ha tudta nélkül eszi meg a
farkas a bárányt. Vigyáz mint górén a pásztor. (Kmm.).
Innen átv. ért. bizonyos, szabadban levő jószágra,
ingatlanra felügyelő személy, hogy kár ne történjék
benne, s am. csősz. Dinnye, kukoricza, szölö, erdő,
szérüpásztor. Képes kifejezéssel, papi személy, ki a
rá bizott hivek fölött őrködik, azokat kellő lelki, er
kölcsi táplálékkal ellátja stb. Lelki pásztor, f'ó pász
tor. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor lelkét adja
juhaiért. E hasonlat különösen a juhász és juhok
közti gyöngéd viszonyra vonatkozik.
PÁSZTORBÉR, (pásztorbér) ösz. fn. Bér, me
lyet az illető barmok birtokosai a pásztornak fizetnek.
PÁSZTORBOT, (pásztorbot) ösz. fn. Tulajdon
ért. a baromőrök botja; átv. képes kifejezéssel a fő
papok, mint lelki pásztorok jelvényszerü botja, me
lyet szent innepélyek alkalmával viselnek, vagy ma
guk körül viseltetnek. (Pedum).
PÁSZTORBUNDA, (pásztorbunda) ösz. fn. Úgy
nevezett juhászbunda, melyet a pásztorok csak né
mely tájakon, s leginkább a gulyások és csikósok
viselnek. Túl a Dunán czifránál czifrább szűrökben
járnak a juhászok és kanászok.
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PÁSZTORDAL, (pásztordal) ösz. fn. A pász
tori élet viszonyaira, állapotára, vágyaira, örömére
stb. vonatkozó népies dal, pl. milyenek : En vagyok
a petri gulyás stb. Elszegődtem Tarnóczára bojtárnak
stb. Ha művészibb alkatú, akkor inkább pásztorének
a neme.
PÁSZTORÉB , (pásztoréb) ösz. fn. A barom
őrök és csőszféle pásztorok ebe, illetőleg örtársa, se
géde, milyenek különösen a komondorok és kuvaszok.
PÁSZTORÉNEK, (pásztorének) ösz. fn. A kö
zönséges népdalnál müvésziebb lantos költemény,
melynek tárgya a pásztori életből vétetett, milyenek
a'régi hellén és római némely költök müvei. (Ecloga,
Idyll, carmen bucolicum, pastoritium). Ily nemüeket
írt Paludi Ferenez is.
PÁSZTORHÁZ, (pásztorház) ösz. fn. Rendesen
községi ház, mely az illető község pásztorának vagy
pásztorainak lakul szolgál. Itt szokás tartani a hely
ség bikáit, csödöreit is.
PÁSZTORI, (1), (pásztori) mn. tt. pásztorit, tb.
— ak. Pásztort illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Pásztori kötelesség, fölvigyázat stb. Pásztori levél, me
lyet a lelki főpásztor híveihez kibocsát.
PÁSZTORI, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, faluk
Sopron m. helyr. Pásztoriba, —ban, —ból.
PÁSZTORILAG, (pásztorilag) ih. Pásztor
módjára, mint bizonyos nyájnak pásztora, őre. Pász
torilag őrködni, gondoskodni. Pásztorilag inteni a hí
veket. V. ö. PÁSZTOR.
PÁSZTORISTEN, (pásztoristen) ösz. fn. A ró
mai mythologiában Pan, mint a pásztorok és nyájaik
különös védistene.
PÁSZTORJÁTÉK, (pásztorjáték) ösz. fn. Já
ték, melyet különösen a pásztorok szoktak játszani;
továbbá, színjáték, melynek személyei pásztorok.
PÁSZTORKODÁS, (pásztorkodás) fn. tt. pász
torkodás1, tb. —ok, harm. szr. —a. Pásztori élet
módnak üzése, gyakorlása. Pásztorkodással keresni
kenyerét, tölteni életét. Lelki pásztorkodás.
PÁSZTORKODIK, (pásztorkodik) k. m. pász
torkodjam, — tál, —ott. Pásztori életet üz, gyakorol,
folytat, mint pásztor keresi kenyerét. Átv. ért. mint
bizonyos hivek közönségének papja, lelki atyja mű
ködik.
PÁSZTORKÖLTEMÉNY, (pásztorköltemény)
1. PÁSZTORDAL, PÁSZTORÉNEK.
PÁSZTORKUNYHÓ, (pásztorkunyhó) ösz. fn.
A szabadban tanyázó pásztornak kunyhója, nádból,
venyigéből, vesszőből stb.
PÁSZTORKÜRT, (pásztorkürt) ösz. fn. Kürt,
melyet a pásztorok helységszerte megfújnak, hogy
az illetők a legelőre járó barmokat kihajtsák. V. ö.
KÜRT.
PÁSZTORLAK, (pásztorlak) ösz. fn. 1. PÁSZ
TORHÁZ.
PÁSZTORLEÁNY, (pásztorleány) ösz. fn.
Leány, ki barmokat, pl. juhokat, kecskéket, pulyká
kat, ludakat őriz.
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PÁSZTORNÉ, (pásztorné) ösz. fn. Pásztorem
ber felesége, p. juhászné, kanászné stb.
PÁSZTORNÉP, (pásztornép) ösz. fn. 1) Oly
nép, melynek minden tagjai főleg baromtenyésztés
sel foglalkodnak. 2) Pásztorok közönsége, mennyi
ben saját életmódjok és szokásaik vannak, milyenek
a juhászok, kanászok, gulyások stb.

foszlik. Egyébiránt megegyezik vele a persa baszila
(species fabae), göröglatin phaselus, phaseolus, pha»
siolus, honnan a szláv fazula, fizola, fizolnya, német
Fisole stb. is. (A görögből aligha lehet kifejteni). A bab
szóval is, mely köz életben gyakran fölcseréltetik a
,paszuly' szóval, rokon a latin fába és német Bohne
stb. Növénytanilag a bab a babónak (vicia) egyik faja,
babbabó (vicia fába), melyet néhutt : disznóbabn&k
Innak; ellenben a paszuly (phaseolus) nemi név, s
tulajdonképen ennek vannak mind növényzeti alak
jára, mind gyümölcsére, különösebben ennek szinére
vonatkozólag igen számos fajai, pl. gyalog paszuly
(phaseolus nanus), ellentétben a futó v•. felfutó paszuly
lyal (phas. vulgáris), köz nyelven : olasz bab és török
borsó is, melynek szára valamely tárgy, pl. fa vagy
karó körül, fölfelé menő csavar módjára, még pedig
balra tartva tekergőzik. Van nagy virágú paszuly
(phaseolus multiflorus), melynek fürtjei akkorák mint
a levelek, vörös vagy fejér virágokkal. Gyümölcsére
v. magjára nézve van fejér, bildösköszin, hússzín, sár
ija, vörös, fekete, tarka paszuly; magja különösebb
alakjára nézve gömbölyű, lapos, hosszúkás paszuly;
rizspaszuly (igen apró) stb. stb. Magjuknak lisztje
különbféle módon elkészítve igen tápláló eledelül
szolgál az embernek, sőt néhutt, pl. Magyarországon,
nagy része zölden (hüvelyével együtt) is annak módja
szerént megfőzve vagy forrázva, különösen eczetes
lével berántva, nagyon kedves étkök a hazai lakosok
nak. Köz néven van még egyiptomi paszuly, növény
tani néven : köldökös bábuga (dolichos lablab), mely
nek szára felfutó, magva tojásdad fekete ; és singes
v. rőfös paszuly, növénytani néven : singes babuga
(dolichos sesquiodalis).

PÁSZTORNŐ, (pásztornő) ösz. fn. Nö, illetőleg
leány vagy asszony, ki barmokat őriz. Különbözik :
Pásztorna.
PÁSZTORÓRA, (pásztoróra) ösz. fn. Azon idő
pont, mely a szerelmesek enyelgésének kedvez. Ily
értelemben használják a németek; magának a szó
nak népnyelvünkben aligha van nyoma. Ellenben
eléfordul a boldog óra.
PÁSZTOROS, (pásztoros) mn. tt. pásztorost
v. —at, tb. —ak. Pásztorok szokására, életmódjára
mutató; olyan, mint a pásztorok közt divatozik.
pásztoros viselet, nyerseség.
PÁSZTORSÁG, (pásztorság) fn. tt. pásztorság
ot, harm. szr. —a. Pásztori állapot, életmód, szolgá
lat. Pásztorságban tölteni életét. Lelki pásztorság, fö
pásztorság. V. ö. PÁSZTOR.
PÁSZTORSÍP, (pásztorsíp) ösz. fn. Sip, milyet
különösen a pásztorok használnak; ami pásztoraink
nál, kivált túl a Dunán, a hosszú furulya divatos.
A régieknél több egymás mellé szerkezeit csövekből
álló hangszer, Pán sipja.
PÁSZTORTÁNCZ , (pásztortáncz) ösz. fn. A
pásztorok sajátságos táncza, milyen nálunk a maga
nemében különös lejtésű kanásztáncz ; 1. KANÁSZ
TÁNCZ.
PÁSZTORTANYA, (pásztortanya) ösz. fn. Bi
zonyos hely vagy kunyhó a legelő területén, hol a
pásztornak fő szállása van. hová itatás vagy hálás
végett a nyájat terelni szokta, milyenek az alföldi
csikósok karámjai, vagy túl a Dunán az úgy neve
zett sellenczek, azaz : ellető helyek a juhászoknál.
PÁSZTORTAR1SZNYA, (pásztortarisznya) ösz.
fn. A pásztornak éléstartója, szeredása, melyet nyak
ba vetve visel magával. Gombokkal czifrázott pásztor
tarisznya.
PÁSZTORTARSÓKA, (pásztortarsóka) ösz. fn.
Növényfaj, a tarsókák neméből; táskái viszszás szíve
sek, gyökérlevelei szárnyasán hasítottak, szárlevelei
sokféle formájúk ; máskép köznyelven : paperszény,
békatarsoly, szükés, vérállató fű, porezogó fű, vad
mustár. (Thlaspi bursa pastoris).
PÁSZTORTÁSKA, 1. PÁSZTORTARISZNYA;
és PÁSZTORTARSÓKA.
PÁSZTORVERS , (pásztorvers) ösz. fn. Ver
sekbe szedett pásztorköltemény.
PASZULY, fn. tt. paszulyt, tb. — ok. Erdély
ben és túl a Tiszán am. bab. Némely tájakon fuszuly,
fuszulyka, melyből azt is lehetne következtetni, hogy
eredetére nézve am. foszol vagy foszló, t. i. mint hü
velyes vetemény, éréskor hüvelyéből önmagától ki
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PAT, (1), tompa, erős, vastag hang, melyből e
hangutánzók származtak : patt, pattan, pattant, pal
tantyú, pattog, csatapata, patvar; továbbá melyek
ütés által okozott hangra vonatkoznak, mint : patél,
pátélófa, patok, rokonaik : pacz, paczka, paczkáz, pá
cza, pas, pass, paskol, pacs, pacskol, vékony hangon
pecz, peezczent, peczeget. Megegyezik velők a latin
baluo, baculus (batulus), franczia battre, báton, a ma
gyar bot stb. Ide tartoznak a tapadó v. taposó ütésre
vonatkozók : pata (1. ezt), patkó. Megfordítva tap,
honnan tapos, tapsol, tapint stb. módosítva, csap, csa
pa, csapás, pl. baromcsapás, azon nyom, melyet a
menő barmok patái a földet taposva hagynak maguk
után, tehát mintegy baromtapás. Legegyszerűbb gyök
a sínai po (== láb), melyhez közel áll a persa pá.
PAT, (2), puszta Somogy m. helyr. Patra,
— on, —ról.
PATA, (1), (pata) fn. tt. patát. 1) Mint a
hangutánzó pat gyöknek származéka, jelenti, némely
állatok talpkörmét, melylyel léptökben a földet ta
podják, tapossák, hangáttétellel : tapa, ,tap' gyök
től; különösen mondják lovakról, disznókról, s más
hasított körmű állatokról : ló patája, disznó patája.
1
A csagataj nyelvben Vámbéry szerént pata am. láb,
a persában pácsa (lábacska) Vullers szerént am. kis

PATA—PATA J

PATAK—PATAKVÍZ

láb, lábszár; pacsa a törökben is am. juhláb. Egyéb
iránt a szanszkritban pad am. láb, path = tapod,
honnan származtatják a latin pes (a függő esetekben :
ped) a görög novg (a függő esetekben : nőd), a né
met Pfote , cseh pata (spanyolul is : pata), lengyel
pieta stb. szókat. V. ö. PAT gyök. 2) Csontból, vagy
fából való hengerke, csűrök, csürk vagy csigaféle
eszköz , melyet a játszó gyermekek bottal szoktak
elütni, mint a tekét. Ez értelemben is, mint ütésre
való eszköz, hangutánzó. 3) Ugyanazon jelentésű a
zajos verekedést, veszekedést képleg kifejező csata
pata vagy csetepaté öszvetett vagyis ikerített szóban.
4) A növények gyökerén rágódó féregfaj, különösen,
a cserebogár kukacza, másképen : pajód. Ez értelem
ben vagy az utóbbiból összehúzás által eredett, vagy
talán a vékony hangú pete (tojás) szóval állíthatjuk
párhuzamba, mely szerint még csak fejlődésben, s
mintegy tojásban (kukaczban) levő bogarat jelentene.

PATAK, (1), fn. tt. patakol, harm. szr. —jav.
—a. Forrásból fakadó kisebbféle és bizonyos meder
ben tovább haladó víz, mely több másokkal öszvefoly
ván szorosb értelemben vett folyót képez. Csendes, se
bes folyású patak. Tiszta, zavaros vizű patak. Patakból
inni, patakban halászni. Malmos patak. Ha nagy vizbe
nem akarsz halni, a patakot is kerüld. (Km.). Atv. és
képes ért. jelenti bizonyos folyadékok bőségét, foly
tonos eredését. Vérpatak, borpatak, patakban folyt a
vér, a bor. E szó a rokon gyokhangu magyar szár
mazékokkal szintén hangutánzó rokonságban látszik
lenni, s egyezik vele legközelebb az ujgur atakh ;
szintén rokon vele a persa patádak, melyről azt írja
Vullers szótára : vox ficta aut formata ex sono motus
aut celeritate quasi cum strepitu et impetu v. g. ca
dere. Továbbá a csagatajban patak, és a törökben :
batak ain. mocsár. Egyezik vele a szláv pótok is,
melyről azt tartják, hogy potekám odább folyók,
folydogálok, öszvetett igéből képződött. A patakhoz
hasonjelentésüek a szintén hangutánzó csermely, cser
geteg, továbbá a Balaton vidékén divatozó séd, mely
nem csak folyton folyó hegyi patakot, hanem eső
után támadt ideiglenes folyást is jelent.
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PATA, (2), puszták Somogy, Veszprém, Bihar
m. erd. falu Kolos m. GYÖNGYÖS — , falu Heves m.
PATACS, (1), (patacs) fn. tt. patacsot, harm.
szr. —a v. —csa. Kitkább divatú szó, a köz isme
reti! pipacs értelmében. Talán gyermekszó, s nevét
onnan vehette, hogy a gyermekek játék gyanánt le
veleit szájaikon pattogtatni szeretik; a pipacs is erre
látszik vonatkozni.
PATACS, (2), falu Baranya m. helyr. Patacs
ra, —on, —ról.
PATACSKÓ, falu Sáros m. helyr. Patacskóra,
— n , —ról.
PATACSOEBA, (patacsorba) ősz. fn. Repedés,
csorbulás, a baromnak, különösen a lónak patáján,
azaz : körmén. V. ö. PATA.
PATACZ , fn. tt. patáczot. A kökörcsin nemű
növény egyik faja; növénytani néven : berki kökörcsin
(anemone nemorosa); máskép szintén köznépi nyel
ven : fejér berekvirág, fejérpipacs, szélvirág, ,Patácz'
neve talán a hepatica szóból módosult; minthogy
Linné s nálunk Gönczy Pál szerént ez szinte anemone
faj (anemone hepatiea), májfű, kökörcsin, mely né
mely mások, pl. Diószegi szerént hepatica nobilis (ne
mes májfű). Vagy talán patacs szóval egy eredetű ?
PATAFALVA, falu Vas m. helyr. —falvára,
— n, —ról.
PATAPEKÉLY, (patafekély) ösz. fn. Fekély
féle nyavalya a lónak vagy más állatnak patáján.
PATAHÁNTÓ, (patahántó) ösz. fn. Késféle
éles eszköz a kovácsoknál, melylyel patkóláskor a
ló, szamár, öszvér patájának porhanyósabb részét le
faragják.
PATAHASADÉK, (patahasadék) ösz. fn. Re
pedés, csorbaság az állati patán.
PATAHÁZ, 1. LÓKÖRÖMHÁZ.
PATAHÁZA, falu Győr m. helyr. Pataházá ra,
— n, —ról.
PATAJ, DUNA—, mváros Pest m. helyr. Pa
tajba, —ban, •—bői.
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PATAK , (2), faluk Liptó és Nógrád m. ARA
NYOS—, Zemplén m. BÜDÖS—, Kővár vid. FE
KETE—, Szatmár, HOLLÓ — , Szepes, K I S  , Nóg
rád, KIS— v. SÁROSKIS—, Zemplén, SÁROS— v.
SÁROSNAGY—, mváros Zemplén, OROSZ—, falu
Zemplén, RÁKÓCZ—, puszta^ Sáros , RÁKOS—,
Ugocsa, RÓNA, Gömör, SZÁRAZ—, Ugocsa m.
helyr. Patakra, —on, —ról. Erdélyben számos elő
névvel eléjön.
PATAKA, DIÓS — , I L L O N D A T , SZAPPAN
—, faluk Kővár vidékében, SOMKUT—, puszta
Gömörben m. helyr. Patakára, —n, —ról. Erdély
ben több előnévvel.
PATAKENŐCS , (patakenőcs) ösz. fn. Gyógy
kenöcs, gyógyír, a fekélyes vagy sérves ló, szamár
stb. patájának orvoslására.
PATAKFALVA, falu Zaránd m. erd. falu Ud
varhely ez. helyr. falvára, —n, —ról.
PATAKI, (pataki) mii. tt. patakit, tb. —ak.
1) Patakból való, patakban élő, tenyésző, növő. Pataki
viz; pataki halak; pataki növények. 2) Patak nevű hely
ségből való. Több családnak vezetékneve hazánkban.
PATAKMALOM, (patakmalom) ösz. fn. Pa
takra épített kisebb szerű malom; néhutt általában
vízi malom.
PATAKOS, (patakos) mn. ít. patakost v. —at,
tb. —ak. Vidékről mondják, melyet egy vagy több
patak öntöz. Patakos hegyi tájék, mezőség.
PATAKOSZ, (patakosz) ösz. fn. Hibás, nya
. valyás állapot a lónak patáján, midőn koronája fö
j lőtt kelevény vagy fekély támad, s szőre fölbozonto
sodik és koszossá leáz. V. ö. KOSZ.
PATAKVIZ , (patakvíz) ösz. fn. Víz, mely pa
takban folydogál, melyet patakból mei'ítettek. Patak
vizet inni. Patolcvizzel öntözni a növényeket, réteket.
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PATAKZÁS , (patakozás) fn. tt. patakzást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Patak módjára fakadozás
vagy folydogálás. V. ö. PATAKZIK.
PATAKZIK, (patakozik) k. m. patakzott, htn.
— ani. Átv. képes ért. oly bőségben fakadoz, foly
dogál, mint a patak. Csatákban patakzik a vér. A bor
csak úgy patakzott. Patakzanak könyűi.
PATALOB, (patalob) ősz. fn. Lobos vagy gyu
ladásos sérv a patában.
PATALOM, falu Somogy m. helyr. Patalomba,
— ban, —ból.
PATAMÉREG, (pataméreg) ösz. fn. Lobos
bántalom vagy sérv az állati patán.
PATAEESZELÖ, (patareszelö) ösz. fn. Ková
csok reszeló'je, melylyel patkolás előtt a korhadt pa
tát megreszelik.
PATARÓ, fn. tt. patarót. A székelyeknél oly
hím állat, pl. kakas stb. vagy férfi, melynek vagy ki
nek születés szerint nemző ereje nincs ; máskép : fa
taró. (Kriza J.). Nálunk ösmertebb szóval : paszkon
cza. ,Pataró' eredete homályos. Talán pata mint a
cserebogár kukaczát jelentő szótól, mely mint kukacz
(valamint a pillangó hernyója) nem párzik , hanem
csak cserebogár korában, tehát pataró annyi volna,
mint patához hasonló, pata természetű.
PATÁS, falu Győr m. helyr. Patasra, —on,

PATÉCSLÁZ, (patécsláz) ösz. fn. Láz, mely a
patécscsal együtt jár.
PATÉL, (patéel) áth. m. patélt. Általában am.
ver. Különösen sulyokkal vagy lapoczkaféle eszköz
zel pufogat, puhítgat, vereget valamit. A mosónők
patélják a ruhát, a párolt kendert, fonalat. E szónak
törzsöke a hangutánzó pata, s volna tulajdonkép :
patái, mint pufál, a törzs átalakulva lett paté, mint
ztihé, s így származott belőle patél.
PATÉLÁS , (patéolás) fn. tt. patélást, tb.
— ok. Cselekvés, midőn vki patél vmit v. vkit.
PATÉLÓ , (paté1ó) fn. tt. patélót. Sulyok,
lapoezka, mosófa, melylyel valamit pufogatnak.
PATERHOMOK, puszta Zemplén m. helyr.
—homokra, —on, —ról.
PÁTFALU v. FALVA, falu Mosony m. helyr.
—faluba, —ban, —ból; v. falván, —ra, —ról.
PATH, falu Somogy, puszta Komárom m. helyr.
Pathra, —on, —ról.
PÁTHI, PUSZTA—, falu Pozsony m. helyr.
Páthiba, —ban, —ból.
PATICS, fn. tt. paticsot, harm. szr. —a. Szabó
D. szerint paraszt ház oldalának vessző fonatékja,
vagyis vesszőből font, s házfalul szolgáló sövény,
melyet aztán sárral betapasztanak. Divatos az erdős
vidékeken. — Valószínű, hogy egy eredetű a kötést,
(kötözést) jelentő pating szóval. Dankovszky szerént
páticsek szlávul száraz vesszőt jelentene, de ez nincs
Jancsovicsban; különben is patics inkább fonatékot
jelent.
PATICSFAL, (paticsfal) ösz. fn. Paticsból ké
szült fal. V. ö. PATICS.
PATIKA, görög eredetű BZÓ, (a görögben uno
őrjxrj jelent általán raktárt, tárt); tt. patikát. Lásd:
GYÓGYSZERTÁR.
PATIKÁROS, (a göröglatin apothecarius) fn.
tt. patikárost, tb. — ok. L. GYÓGYSZERÉSZ.
PATIKÁS, (patikaas) fn. tt. patikást, tb. — ok.
L. GYÓGYSZERÉSZ.
PATIKÁSSÁG, (patikaasság) fn. tt. patikás
ságot. L. GYÓGYSZÉRÉSZSÉG.
PATIKASZER, (patikaszer) 1. GYÓGYSZER.
PATING, fn. tt.patingot, harm. szr. —ja. Gúzs
vagy kötél, vagy szíj, melylyel az ekegöröndölyt a
taligához kötik ; lágyítva : patying, néhutt: patting,
Győr tájékán némi módosulattal : fatyék. Ha alap
értelmeül a kötést veszszük, rokon hozzá a szalagot
jelentő szatying, és a beburkolásra, körülkötésre vo
natkozó patyol, patyókál, illetőleg .fátyol. Gyöke tehát
pat vagypaty, s teljesen egyezik a szanszkrit badh v.
bandh szóval; honnan a görög nsdao), német binden,
Bánd stb. szók is. V. ö. PATY. Minthogy az in nyel
vünkben növényszárat is jelent, melyet gúzszsá ala
kíthatni, p. szeder ina, tök ina; innen valószinü, hogy
öszvetett szó, patin , melyhez a g utóhangul járult,
mint a mócsing, matring, rozmaring, bársing szókban.
PATINGGÚZS , (patinggúzs) ösz. fn. Pating
| nak alkalmazott gúzs.

—TÓI.

PATÁS , (pata as) mn. tt. patást v. —at, tb.
— ák. A minek lábain paták, azaz : szaruféle kemény,
tömör körömtalpak vannak, milyenek különösen a
lovak, szamarak, öszvérek, disznók és szarvasmar
hák. Patás állatok.
PATASZOR, (pataszor) ösz. fn. Hiba a ló pa
táján, midőn az hátul igen szűken nőtt öszve.
PATATISZTÍTÓ, (patatisztító) ösz. fn. 1. PA
TAVÁJÓ.
PATAVÁJÓ, (patavájó) ösz. fn. Kovácsok vas
eszköze, melylyel a patkolandó ló patájának üregét
kitisztítják.
PATÁZ, (pataaz) önh. m. patáztam , —tál,
— ott, par. —z. Pata nevű csapó csigával, csűrökkel,
pigével játszik ; csürköz, pigéz. V. ö. PATA.
PÁTÁZÁS, (pataazás) fn. tt. patázást, tb.
— ok, harm. szr. —o. Gyerkőczök, suhanczok játéka
patával; csürközés, pigézés.
PATCZA, falu Somogy m. helyr. Patczára,
— n, —ról.
PATE, ikertárs, csetepaté és törzs, patél szóban.
L. PATA, 3).
PATÉCS, fn. tt. patécsot, harm. szr. —a. Hagy
mázos, ragadós, rothasztó lázakban támadni szokott
kütegek, foltok a kóros testen, mintegy pattanás,
pattogzás, a honnan úgy látszik, hogy ezen szókból
húzatott össze. Vörös patécs, mely a bolhacsipéshez
hasonló ; kék patécs, mely szederjes szinü lencsényi
foltokban jelenkezik. (Morbus v. febrjs petechialis).
Felhangon : petecs.
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P Á T I N T , (patint) áth. m. patinlotl, par. — s ,
htn. — n i v. — a n i . Valamit gyöngéden üt vagy bök.
P A T I N T Á S , (patintás) fii. tt. palintást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Gyönge ütés vagy bökés.
P A T I N T Ó , (patintó) fn. tt. patintót. Sebé
szek gerelye, melylyel eret vágnak.
P A T K A , 1. P A D K A .
P Á T K A , falu Fehér, puszták Győr és Bereg m.
helyr. Pátkára, — n , —ról.
P A T K A N Ó C Z , falu Bereg m. hely. Patkanócz
ra, — o n , —ról.
P A T K Á N Y , fn. tt. patkányt, tb. — ok, harm.
szr. —a v. —ja. A güzmölö állatok neme alá tar
tozó köz ismeretü, utálatos állatfaj ; farka hosszú,
szine barna, fekete, de vannak szürkék, pejek s néha
fehérek is ; házakban, pajtákban, kamarákban, mal
mokban, hajókban stb. szeret lakni. (Mus rattus). Az
Ormányságban am. vakandok ; s a föntebbi értelem
ben poczok a neve, mi más tájakon közönséges egeret
jelent. Minthogy ezen állatfaj undok és büdös , ne
vének gyökét (pat v. pocz) azon rokonhangu és gyökü
szókkal tehetni rokonságba, melyek rondát, undokot,
büdösét jelentenek, ilyenek a Balaton vidékén diva
tozó pótincza, ronda, melyhez rokon a latin putidics,
putor, putorius, továbbá posz, poszog; poszákol am.
valamit berondit; a vékony hangú bűd, büdös és pöcz
az öszvetett takonypöcz szóban. A k középképzö át
alakult gyakorlatos g, mintha volna patogány, poto
gdny, poszogány. í g y alakult a cziczog törzsöktől :
cziczkány. Az eredeti képzőt megtartották : bozogány,
mozogány, csalogány stb. Egyébirán t szlávul : potkan
(Jancsovics).
P A T K Á N Y F É S Z É K , (patkányfészek) ösz. fn.
Vaczokféle hely, melyben a patkányok szaporítanak.
Átv. oly hely, nevezetesen földalatti üreg, csatorna,
pincze, malom, ház, stb. hol igen sok p a t k á n y tar
tózkodik.
P A T K Á N Y F O G Ó , (patkányfogó) ösz. fn.
Kelepczeféle eszköz, csalétekkel ellátva, mely a bele
menő patkányra csapódik, vagy azt öszveszorítja.
Mint melléknév mondják állatról, mely a patkányo
kat elfogja. Patkányfogó macska, házi sas.
P A T K Á N Y F Ö L D , puszta Pozsony m . ; helyr.
•—földre, — ö n , —r'ól.

a csizmák, saruk sarkaira ütnek. iMpos patkó, magas
patkó, milyet alsó Nyitrában a tót legények viselnek.
3) Atv. patkóhoz hasonló sütemény, pl. mákos patkó.
í g y nevezik a szemek alján látszó kék körfoltot is,
mely bizonyos nyavalyának vagy kihágásnak ered
ménye szokott lenni, továbbá népies nyelven az ezüst
tallért, valamint az a r a n y a t sárga csikónak.
Hangra és értelemre egyezik vele a szláv pot
kova, mely a podkujem (alá koholom) igétől szár
maztatható ; azonban e találkozás több más véletle
nek közé sorozandó, mert hogy a magyar pat, pata,
s megfordítva tap, tapa, és a, patkó között tárgyilagos
viszony létezik, az világos; mi szerint jpaíio am. pata
féle valami, kis pata, vagy, ha igenévnek veszszük,
am. patogó vagy pattogó, a patog v. pattog törzsök
től, mint csuszka, szánkó (iszánkó), szajkó, stb. Egyéb
iránt a pat és tap hangutánzó lévén, a pata, mint
lábtalapot jelentő szó, a szlávban is ugyanezen ér
telmű, t. i. szlávul : ptita am. lábsark (Jancsovics).
P A T K Ó C Z I M , (patkóczimj ösz. fn. A kétfal
kások seregéből és tízhímesek rendéből való növény
nem ; csészéje öt fogú; czikkhüvelye lapított, czikkc
lyei egymagvúk, minden czikkely különkülön meg
görbült. (Hippocrepis). Különös faja az ernyős pat
kóczím (h. comosa), köznépi nyelven : lópatkófü,
melynek czikkelyei és magvai veseformák.
P A T K O L , (patkóol) áth. m. patkólt. Valamely
állatnak patájára, vagy lábbelinek sarkára patkót üt.
Lovat,
öszvért patkolni.
Csizmát,
sarut patkolni.
Dunaiasan röviden ejtik, és írják .patkol. Atv. tréfás
kifejezéssel önhatólag használtatik a távolító el ige
kötővel, s am. végképen elmegy, eltávozik, meghal.
„Igen finom ember volt, jó hogy tőlünk elpatkolt."
(Faludi F.). Elpatkolt a más világra. Hasonlóan tré
fás köz nyelvben használtatnak : ellábal, eloldall,
elkotródik, és sok mások.
P A T K O L Á S , (patkóolás) fn. tt. patkólást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által az állat
patájára, vagy valamely lábbelire patkót ütnek. Ló
patkólás, csizmapatkólás. Nem illeti vargát a lópatkó
lás. (Km.).
P A T K Ó L A T L A N , (patkóolatlan) mn. tt. pat
kólatlant, tb. —ok. A mi nincs megpatkólva, mire
nem ütöttek patkót. Patkólatlan ló, öszvér. Patkólat
lan csizma, saru. Határozóként am. patkólatlanul,
patkolás nélkül.
P A T K O N C Z A , 1. P A S Z K O N C Z A .
P A T K Ó S , (patkóos) mn. tt. patkóst, v. — a i ,
tb. —ak. Amire patkót ütöttek. Patkós ló, szamár,
ökör. Patkós csizma. Patkós macska, melynek talpaira
dévajságból dióhéjat ragasztottak. Átv. ért. patkós
szemek, melyeket alul kékes folt kerít.
P A T K Ó S Á N , (patkóosan) ih. Patkóval el
látva, megpatkólva.
P A T K Ó S  T E S Z É R , helység Hont vármegyében,
helyr. — Teszérre, — én, — röl.
P A T K Ó S Z E G , (patkószég) ösz. fn. Szeg, mely
lyel a patkót felütik, vagyis, mely a patkót az illető
8

PATKÁNYKELEPCZE, 1. PATKÁNYFOGÓ.
P A T K Á N Y M É R É G , (patkánymérég) ösz. fn.
Méreg, mely a patkányokat megöli, kiirtja, különö
sen, egérkö, melylyel a csalétket keverni szokták.
P A T K Á N Y O S , (1), (patkányos) mn. tt. palká
nyost, v. •—at, tb. —ak. Mondják helyről, vidékről,
hol a patkányok elszaporodtak. Patkányos pincze.
Patkányos utcza, csatorna.
PATKÁNYOS , (2), puszta Győr m . ; helyr.
Patkányosra, — o n , —ról.
P A T K Ó , fn. tt. patkót. 1) A loval ;, öszvérek,
stb. patájára felütni való félkörös és tömör lemez
vasból. Ne búsulj fakó, lesz rajtad patkó. (Km.).
Aló elrúgta a patkót. 2) Hasonló alakú lemez, melyet
AKAD. NAGY SZÓTÁK. V. KÖT.
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tapához, vagy talphoz köti. Ha a patkószeg a ló lá
bának elevenét éri, úgynevezett nyilolást okoz. Még
a patkószeget is megrágná, azaz, igen erős fogú, vagy
nagyon éhes.
P A T K Ó V A S , (patkó vas) ősz. fn. Vas, melyből
patkót csinálnak, vagy melyből a patkó készült.

i n k á b b a nyomás alól kiszabaduló test, vagy a részek
elszakadása által okozott hangra vonatkozik, emez
pedig a levegőnek hirtelen öszvecsapódását okozó
ütés által származik; pl. csattan az öszvecsapott
tenyér. Igekötőkkel : elpattan, felpattan, kipattan,
megpattan, lepattan, szétpattan. A törökben is elé
P A T K Ó V E R Ő , (patkóverő) ősz. fn. Kis kala fordúl ugyanazon gyökkel s hasonló j e l e n t é s s e l : pat
pács, melylyel a patkót a patára, vagy talpra, illető lamak. Átv. ért. és igekötövel mondjuk oly testekről,
leg lábbelire fölverik. Kovácsok, lakatosok patkó melyek megrepednek. Felpattan a bőr, a házvakolat,
a túlérett dinnye, szilva, a dió, mogyoró kopácsa, a
verője.
P A T L A N Y , puszta Tolna m . ; helyr. Patlany bab hüvelye. Képes kifejezéssel : lóra pattanni, hirte
len ráugrani.
ba, — b a n , —ból.
P A T Ó H Á Z A , falu Szatmár m . ; helyr. — házá
ra, — n , —ról.
P A T O K , (patok) fn. tt. patokot, harm. szr.
—ja. Ujjakkal, különösen, a hüvelykkel és közép
ujjal csinált pattantás ; továbbá, fricska, melyet leg
ügyesebben a középujjnak a hüvelykről való elrug
tatása által lehet eszközölni. V. ö. P A T , g y ö k .

„ H a sötét felhők megül
A holdvilág földerül
P a r i p á m r a pattanok."
Pusztai dal.

Haragra pattanni,
felpattanni valamire v. valamiért.
P A T T A N Á S , (pattanás) fn. tt. pattanást, tb.
P A T O N A , L O V Á S Z — , mváros Veszprém, — ok, harm. szr. — a . 1) Hangzás, melyről azt mond
R Á B A — , falu G y ő r m . ; helyr. Patonára, — n , —ról. juk, hogy „pattan." Ostor pattanása, szétrúgott ab
roncs pattanása. 2) Átv. a t e s t e n , bőrön támadó
P A T O N Y , B E N K E — , B Ö G Ö L Y — , CSE
(egyes) küteg, fakadás, repedés. V. ö. P A T T A N .
CSÉN—, D I Ó S — , E L Ö — , L Ő G É R — , FÖRGE,
P A T T A N T , (pattant) mivelt. m. pattantott,
faluk Pozsony m.; helyr. Patonyba, — b a n , —ból.
par. — s , htn. — n i , v. — a n i . Eszközli, hogy valami
P A T O S F A , falu Somogy m . ; helyr. —fára,
pattanjon, vagy patt hangot adva sebes mozdulatot
•—n, — r ó l .
tegyen, vagy megszakadjon. Rendesen igekötővel
P Á T R I Á R K A , (göröglatin eredetű, s jelentése :
használtatik.
Elpattantani a puskát.
Felpattantani a
törzsapa) fn. tt. patriárkát. Szoros ért. az ó testa
hólyagot, tojást. A megdagadt hordódongák szétpattant
mentomi három ősatya : Ábrahám, Izsák, és J á k o b ,
ják az abroncsot. Tárgyesetes viszonynév nélkül ön
k i k az egy igaz Isten imádásának alapkövét letették.
hatólag vétetik, s am. ostorral, korbácscsal patt han
A keresztény anyaszentegyházban, különösen keleten,
got ad. Pattant a kocsis, béres.
már az első századok alatt így neveztettek azon püs
P A T T A N T Á S , (pattantás) fn. tt. pattantást,
pökök, kik az illető birodalomnak vagy tartomány
nak lelki főnökei voltak, pl. a konstantinápolyi, an tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által esz
tiochiai, alexandriai, jeruzsálemi pátriárkák. A nyu közöltetik, hogy valami pattanjon. V. ö. P A T T A N .
goti egyházban a lizabónai pátriárka p r i m á s i , a
velenczei érseki ranggal díszeskedik; ez értelemben
magyarosan : atyaérsek.

P A T T A N T Y Ú , (pattan tó) fn. tt. pattantyút.
A szoros értelemben vett ágyúnak, mint erős hangon
pattanó lőszernek neve; 1. Á G Y Ú . Igenévböl meg
lágyított képzőjü szó, milyenek nyelvünkben nagy
szimnuil léteznek, pl. csörgetyü, csöngetyü, förgetyti,
brúgatyú, csikoltyú, tárigatyú, sarkantyú, stb.

P A T R I Á R K A S Á G , (patriárkaság) fn. tt.
patriárkaságot, harm. szr. — a . 1) A pátriárkának
egyházi rangja, méltósága. Patriárkasággal megtisz
telt püspök. 2) A pátriárka egyházi kormánya alatt
P A T T A N T Y Ú D E R É K , (pattantyúderék) 1.
levő o r s z á g , tartomány vagy megye. V. ö. P Á T  Á G Y Ú D E R É K .
RIÁRKA.
P A T T A N T Y Ú D Ö R G É S , (pattantyúdörgés) 1.
P Á T R Ó , falu Somogy m.; helyr. Pátróra, — n , Á G Y Ú D Ö R G É S .
— ról.
P A T T A N T Y Ú F U R Ó , (pattantyúfurój 1. ÁGYU
P A T R O H A , falu Szabolcs m.; helyr. Patrohára, F U R Ó .
— n, —ról.
P A T T A N T Y Ú G O L Y Ó , (pattantyűgolyó) 1.
P A T T , hangutánzó gyök pattan, pattog stb. ÁGYÚGOLYÓ .
szókban. A pat gyöknek nyomatékosb módosulata.
P A T T A N T Y Ú Ö N T É S , (pattantyúöntés) 1.
P A T T Á , falu Nyitra m.; helyr. Pattára, — n , Á G Y U Ö N T É S .
P A T T A N T Y Ú R O P O G Á S , (pattantyúropogás)
— ról.
P A T T A N , (pattan) önh. m. pattant. , P a t t ' 1. Á G Y U R O P O G Á S .
hango t ad ; ily hangon szól. Pattan az elsült puska,
ágyú, mozsár. Mikor pattant, nem hittem volna. (Kis
faludy K.). Pattan a hordóról hirtelen levált abroncs.
Rokon hozzá : csattan, azon különbséggel, hogy amaz

P A T T A N T Y Ú S , (pattantóos) fn. tt. pattan
tyúst, tb. —ok, harm. szr. — a . Katona, kinek kü
lönös feladata pattantyúkkal bánni. 1. Á G Y Ú S , és

TÜZÉR.
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P A T T A N T Y Ú S S Á G , (pattantóosság) fa. tt.
pattantyússágot, harm. szr. — a . 1) PattaLtyúk kö
rül szolgáló, azokkal bánó katonaság, katonai kar
vagy osztály. A pattantyússág födözésére rendelt lova
sok. 2) A hadi tudománynak ága, mely a pattantyúk
kal való ügyes bánásmódot tárgyalja. Pattantyússá
got tanulni.
PATTANTYÚTANYA, PATTANTYÚTELEP,
(pattantyütanya v. telep) 1. Á G Y U T E L E P 1).

h a t ó tulajdonságú. A falun végig menő kocsisok patto
gatnak, a béresek pedig durrogatnák.

P A T T A N T Y Ú T Ö L T É S , (pattantyútöltés) 1.
ÁGYÚTÖLTÉS.
P A T T A N T Y Ú T Ö K L Ő , (pattantyútörlő) 1.
ÁGYÚTÖRLŐ.
P A T T A N T Y Ú Ü T E G , (pattantyúüteg) l á s d :
Á G Y Ú T E L E P 2) ; és Ü T E G .
P A T T A N T Y Ú Z , (pattantóoz) önh. m. pat
tanlyúztam, —tál, —ott, par. —z. Pattantyúból lő
döz. Fölvehet tárgyesetes viszonynevet is, s am. va
lamit pattantyúból kilőtt golyókkal, bombákkal ron
gál, ostromol. Pattantyúzni a várfalakat. 1. A G Y U Z .
P A T T A N T Y Ú Z Á S , (pattantyúozás) fa. tt
pattantyúzást, t b . —ok, harm. szr. — a . P a t t a n t y ú 
ból lődözés.
P A T T I B Ú Z A , (pattibúza azaz pattant v. patto
gatott [török] búza) ösz. fa. Rostán tüz fölött patto
gatott kukorieza. Bodrogközi szó.
P A T T I N G , 1. P A T I N G .
P A T T O G , (pattog) gyak. önh. m. pattogtam,
— tál, —ott. 1) Gyakori vagy folytonos patt hangot
ad. Pattognak az ágyúk, puskák, mozsarak. Pattog a
fenyőfa a tűzön. Pattog a tűzre tett száraz kukorieza.
Pattog az ostor.
„Kongtak a még üres hordók,
Az ostorok pattogtak."
Kisfaludy S.
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P A T T O G A T Á S , (pattogatás) fa. tt. pattoga
tást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn vki
pattogat. V. ö. P A T T O G A T .
P A T T O G Ó S , (pattogóos) mn. tt. pattogóst,
v. —at, tb. —ak. Ami pattogásra hajlandó, ami
pattogni szokott. A görcsös, csomós fa pattogósább,
mint a csomótlan. Mondják különösen keményített
vászouszövetekről. Pattogós szoknya, kötény. Atv. lár
más, perelő, ellenmondó. Pattogós gazda, gazdasszony.
P A T T O G T A T , (pattogtat) mivelt. 1. P A T T O 
GAT.
P A T T O G Z Á S , (pattogozás) fa. tt. pattogzást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Az állati bőrön, vagy nö
vények héján támadó (több) repedés, f a k a d á s ; to
vábbá bizonyos testek kérgeinek felszakadozása, pl.
a meszelt falnak, a száraz agyagföldnek pattogzása.
V. ö. P A T T O G Z I K .
P A T T O G Z I K , (pattogozik) k. m. pattogzott,
htn. — a n i . Valamely testnek bőre, héja, kérge re
pedez, felhasadoz. Le, felpattogzik. Pattogzik az érő
diónak, mogyorónak kopácsa, a babnak hüvelye. Pat
togzik a roszul meszelt fal, a máz stb.
P A T V A R , fa. tt. patvart, tb. —ok, harm. szr.
— a, v. —ja. 1) Molnár A. szerint, hamis vád, rá
galom, (calumnia), 1. P A T V A R S Á G ; továbbá, más
n a k boszontására czélzó szóbeli ingerkedés, bökdö
sés (cavillum). Minthogy ez ily patvar rendesen per
rel, és lármás pattogó hanggal jár, innen a h a n g r a
vonatkozó pat gyökü szókhoz rokonítható, s ezen
fogalmi rokonságra mutat a perpatvar, valamint a
csitipati is.
„Asszony, a patvarnak vége legyen, h a l l o d ! "
Buda halála. (Arany J.).

Közvetitöleg pattog a kocsis, pl. Zörög a kocsi, pat
togott Jancsi, talán értem jönnek. (Népd.). Ez érte Képzésre olyan mint udvar, pitvar, fegyver. 2) í g y
lemben am. pattogtat. 2) Repedez, hasadoz, fakadoz. neveztetik némely mesteremberek azon rejtekhelye,
Felpattog, kipattog a bőre. 3) Atv. haragosan kiáltoz, zug, szurdék, hová holmi hulladékokat bedobni szok
perel, lármát üt. Pattogva felelget. Pattog minden tak, pl. a szabók a posztónyiredékeket. A kovácsok
nyomán a kemény mostoha. (Népd.). iVepattogj annyit. nál azon edény, melybe az apró vasdarabokat hány
j á k . Ezen értelménél fogva azon rokonhangu szók
Bezzeg pattogott a gazda. Kár azért úgy pattogni.
közé sorozandó, melyek üreget, szugolyt jelentenek,
P A T T O G Á N Y , (pattogány) fa. tt. pattogányt,
mint : putri, padmaly, pudva, puezok, mely jelent
tb. —ok, harm. szr. — a , v. —ja. Kemény röpü bo
néhutt szurdékot, másutt pedig, pl. a székelyeknél
gárfaj, mely öszvenyomva ,patt' hangot ad.
lyukat a tűzhelyen, mely fölé a tüzet rakják, s mely
P A T T O G Á S , (pattogás) fa. tt. pattogást, tb.
be a hamut hidorják. 3) Valamely rémes, ijesztő
— ok, harm. szr. — a . 1) Hangzás neve, midőn va
lény, gonosz szellemféle. E r r e mutatnak az ily mon
lami gyakran vagy folytonosan pattog. Ostorpattogás,
datok : Vigyen a patvar ! Menj patvarba ! Mi a pat
puskapatlogás, fának pattogása a tűzön. 2) Atv. hara
var ! Patvar tudja, hol van.
gos kiáltozás, perelés. V. ö. P A T T O G .
„Ámor ez az édes mirigy,
P A T T O G A T , (pattogat) gyak. mivelt. m.
Ö ily lator, patvarszer."
pattogattam, —tál, —ott, par. pattogass. Eszközli,
Kisfaludy S.
hogy valami pattogjon.
Ujjait pattogatni. Hólyagot,
huppolagot pattogatni.
Tűzön
kukoriczát pattogatni, Ebben rokon értelműek vele az ördög, manó, frá
am. s ü t n i , mi szétpattanással történik. Máskép : nya, p. vigyen a manó ! mi az ördög ! fránya tudja !
pattogtat. Midőn ostorhangoztatásra vonatkozik, ön I Ez értelemben egyezik vele a tót potvora is, mely
8*
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PATY, (1), gyök, melyből palyol, patyolat, pa
tyóka, palyókál, burkolásra, bekötésre vonatkozó szár
mazékok eredtek. Vannak Paty és Palyod nevű hely
ségek. Alapértelemre rokon hozzá azon pat, melyből
pating, lágyítva patying, módosítva fatyék szárma
zott, továbbá a szintén burkolásra vagy bekötésre
mutató fátyol, bugyol, bugyolál, bugyor, batyu, motyó,
motring szók gyökei (fáty, bugy, báty, moty; v. ö.
PATING); melyekben az alaphangok ajakiak. Ta
lán ide tartozik a fityeg gyöke is.
PATY, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, KIS — ,
NAGY —, faluk Vas m. helyr. Patyra, —on, —ról.
PÁTY, (1), fn. tt. pátyot, harm. szr. —ja.
Tájdivatosan am. szösz.
PÁTY, (2) falu Pest m. helyr. Pátyon, —ra,
— ról.
PATYING, 1. PATING.
PÁTYÓD, falu Szatmár m. helyr. Pátyódra,
— on, —ról.
PÁTYOGTAT, (pátyogtat) áth. m. pátyogtat
tam, —tál, —ott; par. pátyogtass. Idősb Mándy
Péter szerént tájdivatosan am. csókol.
PATYÓKA, (patyóka) fn. tt. patyókát. Min
denféle ruhadarab, melylyel a testet, különösen fe
jet, nyakat, a hideg ellen, beburkolják, bekötözik.
Elemezve 1. PATY alatt.
PATYÓKÁL, (patyókaal) áth. m. patyókált.
Holmi ruhadarabokkal, kendőkkel beburkolgatja, be
kötözgeti a hideg ellen a testnek valamely részét,
különösen fejét, nyakát. Kemenesalján am. ver; le
patyókál = lever ; megpatyókál = megver ; amidőn
gyökül pat tekinthető; néhutt : potyókál. V. ö. PA
TYÓKA.
PATYÓKÁLÁS, (patyókaalás) fn. tt. patyó
kálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Ruhadarabokkal,
kendőkkel burkolgatás, kötözgotés. V. ö. PATYÓ
KÁL.
PATYOL, (patyol) áth. rn. patyolt. Burkol,
betakar, bekötöz valamit, különösen a fejet, akár
hideg ellen, akár csupán divatból, viseleti szokásból.
V. ö. PATY.
PATYOLÁS, (patyolás) fn. tt. patyolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Betakarása, burkolása,
bekötözése valaminek; különösen a fejnek. V. ö. PA
TYOL.
PATYOLAT, (patyolat) fn. tt. patyolatot,
harm. szr. —a. Molnár A. szerint, fejet burkolni
való finomabb szövet, pl. milyennel a keleti népek,
a borotvált fejű törökök bekötik fejeiket, (cidaris.).
Szokottabb értelemben jelent általán finom gyolcsot.
Patyolat ing vagy ingujjak. „Patyolat ing lobogása,
czifra suba suhogása." (Népd.). Ilyféle kelméből van
a mátyusföldi asszonyoknak már divatból kimenni
kezdő fejtakarója, úgynevezett bulázója. A fekete
selyemből valót fátyolnak nevezik. V. ö. PATY.
PATYOLATBOGÁCS, (patyolatbogács) ösz.
PATVARSÁGI, (patvarsági) mn. tt. patvar
scigit, tb. —ak. Patvarságra vonatkozó. Patvarsági fn. A bogácsok neméből való, s fehérlő növényfaj ;
kocsányai két — három pikkelyesek, molyhosak; fesz
ítélet. Patvarsági büntetés.

Jancsovics szerént szörnyet, éktelen állatot jelent,
elemezve talán potvor, mely mintegy utóteremt
vényt, korcsot, fattyú kinövést látszik kifejezni.
PATVARCZ, falu Nógrád m. ; lielyr. Patuarcz
ra, —on, —ról.
PATVARISTA, fn. tt. patvaristát. Latin kép
zójü, felemás magyar szó, mely a legújabb időkorig
jelentett oly személyt, ki a jogi tanulmányokat el
végezvén, valamely ügyvéd vagy bíró oldala mellett
a törvényes eljárásokban gyakorlottá, s a királyi
táblai jegyzőségre képesítette magát. E szónak ere
detét némelyek tréfásan a páti varia szóktól szár
maztatták ; mások pedig onnan akarták magyarázni,
hogy hajdan a törvények tanulása végett többen a
páduai egyetembe szoktak kimenni; azonban sokkal
okszerüebb azon vélemény, mely szerint a perleke
dést jelentő patvar szótól deákos végzettel (ista)
származik. Magyarosabban : patvarnok.
PATVARKODÁS, (patvarkodás) fn. tt. pat
varkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Hamis vá
daskodás, rágalmazás. 2) Gonosz szándékú vagy
boszantó perlekedés, veszekedés, patvarság. 3) Ra
vaszkodás, csalfálkodás. V. ö. PATVAR.
PATVARKODIK, (patvarkodik) k. m. pat
varkodtam, —tál, —ott. 1) Hamisan vádaskodik,
rágalmakat szór. 2) Boszantásból perlekedik, vesze
kedik. 3) Ál utakon, ravaszul áskálódik valaki ellen.
V. ö. PATVAR.
PATVARKODÓ, (patvarkodó) mn. tt. pat
varkodót. 1) Hamisan vádaskodó, árulkodó. 2) Per
lekedő, veszekedő. 3) Ravaszul áskálódó.
PATVARNOK, (patvarnok) fn. tt. patvarnok
ot, harm. szr. — a. L. PATVARISTA.
PATVARÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Patva
róczra, —on, —ról.
PATVAROS, (patvaros) mn. tt. patvarost
v. —at, tb. —ak. Kinek mással pere, patvara van,
ki perelni szeret. Patvaros szomszédok. V. ö. PAT
VAR.
PATVAROSAN , (patvarosan) ih. Patvaros
módon.
PATVAROZ, (patvaroz) áfh. m. patvaroztam,
— tál, —ott, par. —2. Régies szó. Gyaláz, rágalmaz.
„Megpatvaroztanak férfiát" (ealumniabantur virum.
Bécsi cod. Micheas. II.). „Imádjatok tűtöket patva
rozókért" (orate pro calumniantibus vos. Münch.
cod. Luk. VI.).
PATVARSÁG, (patvarság) fn. tt. patvarság
ot, harm. szr. —a. 1) Patvarra hajlandó tulajdon
ság. Patvarságból belekapczáskodni valakibe. 2) Fo
lyamatban levő patvaros állapot. 3) Patvarkodás,
gonosz szándékú, boszantó perlekedés, mely a volt
magyar törvény szerént az ügynek örökös elvesztésé
vel és még 200 ft bűn letessél járt.
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PÁ VAFÁCZÁN, (pávafáczán) ösz. fn. Fáczán
kei tojásdadok ; pikkelyei áriformák, egyenesek ; le
velei láncsásak, tövises élük, alul molyhosak. (Car faj, melynek szárnyait szemforma kék, farktollait
duus candicans W. Gönczy Pálnál : card. collinus). pedig zöld pettyek ékesítik. (Phasianus pavoneus. KI.).
PÁVAFARK, (pávafark) ösz. fn. A hím páva
PATYOLATOS, (patyolatos) mn. tt. patyo
latost v. —at, tb. •—ak. Patyolatba burkolt, öltö madárnak gyönyörűen tarkázott tollakkal ékeskedő
zött, patyolatféle ruhát viselő. Patyolatos fej. Patyo farka.
PÁVAGALAMB, (pávagalamb) ösz. fn. Ga
latos csapka.
lainbfaj, melynek széles, terjedékeny farka a páváé
„Hosszú türött zubou ruhájok ezeknek,
hoz némileg hasonló. (Columba pavonia, laticauda.
Bársony patyolatos csapkája fejeknek."
KI. Columba tremula. L.).
Gyöngyösi István.
PÁVAGEM, (pávagém) ösz. fn. A gémnemü
Patyolatos asszonyok. Patyolatos nép, Gyöngyösinél: madarak egyik ékesebb tollazatú faja. (Ardea pavo
török nép.
nica. L.).
PÁVAHANG, (pávahang) ösz. fn. A páva nevű
„Patyolatos népe tömérdek számával."
szárnyas állat nyávogó hangja. Átv. ért. kellemetlen
Néhutt a köznép nyelvén am. fejér nép. Faludinál
tátogó vagy rekedt hang.
pedig am. úri nép. Patyolatos tök, am. úri v. sütő
PÁVASZÉM, (pávaszem) ösz. fn. A pávama
tök, sütni való tök ; néhutt : selyemtök. Patyolatosba
dár szeme, mint érzéki szerv. Átv. ért. azon szemhez
rát, domokosrendi barát. V. ö. PATYOLAT.
PATYOLATOSAN, (patyolatosan) ih. Pa hasonló pettyek, melyek a páva tollait ékesítik. To
vábbá így neveztetnek némely pillangók, és halak,
tyolatba öltözve, burkolva, patyolatféle ruhában.
melyek szárnyai, illetőleg pikkelyei tarka színekkel
PATYOLATSZATTYÚ, (patyolatszattyú) Ösz.
ékeskednek. Ilyenek a pillangók közöl : papilio io,
fn. Növényfaj a szattyúk neméből; virágai a töko
phalaena pavonia, a halak között : labrus ocellaris,
csán hegyén hosszudad fejes bugában, sugártalanok; chaetodon ocellatus.
levelei hosszudad szívesek , egyenetlenül fogasak;
PÁVASZÉMPILLANGÓ, (pávaszémpillangó)
karéjai szétállók, alul tömött hószín molyhosak. Ne
vét a inolyhok finomságától és színétől vette. (Tussi 1. PÁVASZEMPILLE.
PÁVASZÉMPILLE, (pávaszémpille) ösz. fn.
lago nivea. W.).
PATYOLATSZIRON TÁK, (patyolatszironták) Éjpille faj, melynek röptyűit pávaszemforma pettyek
ösz. fn. A szabdalt levelű, fehér virágú szirontákok tarkázzák.
neméből való növényfaj. (Ranunculus platanifolius.)
PÁVATOLL, (pávatoll) ösz. fu. Toll a pává
PATYOLATTÖK, (patyolattök) ösz. fn. Finom nak szárnyából, vagy farkából. Pávatollat viselni a
vékony, sima héjú, sütnivaló úritök; néhutt : se kalapon. Legyező pávatollakból.
lyemtök.
PÁVATOLLAS, (pávatollas) ösz. mn. Páva
PAULINA, női kn. tt. Paulinát. Ugyanaz, mi tollal vagy tollakkal ékesített, díszített. Nyalka le
gény pávatollas süvege.
a latin ,Paulina.' Értelmét 1. PÁL alatt.
PAULIS, falu Temes, 0 — , mváros, ÚJ—, falu
PÁVIÁN, fn. tt. páviánt, tb. —ok, harm. szr.
Arad m. helyr. Paulisra, —on, —ról.
—ja. A majmok rendé alá tartozó állatnem, Ázsiá
PÁVA, (1), fn. tt. pávát. A tyúkok neme alá nak és Afrikának legmelegebb vidékein. A •mormon
tartozó madárfaj ; nagyságra a pulykához hasonló ; pávián Indiában lakik, hosszukás'kutya fejjel; or
kicsin feje kék, szemei körül fehér vonással. A hím czája sima, orra piros, mint a vér. A majmonpávián
nek farka rendkívül hosszú, s pettyekkel gyönyörűen pofája sötét kék, szőre barna, és zöldes sárga, s mint
tarkázott, melyet némi kevélykedő indulatból szét a vér, oly piros ülete; farka kisded; Guineában
terjengetni (tájdivatosan : fölereszteni) szeret. Föl lakik.
eresztette tollát a páva. Lábai csúnyák, melyekről azt
PAZ, gyöke pazar, s talán pazdorja v. pozdor
tartja a népmonda, hogy, midőn rajok tekint, elszé ja szóknak, és származékaiknak; 1. ezeket.
gyenli magát. Szép a páva, csúf a lába. (Km.).
PAZAL v. PAZALL, 1. PAZAROL.
Hangja rút, csaknem a macska nyávogásához hasonló.
PAZAR, mn. tt. pazart, tb. —ok v. —ak.
Úgy látszik, hogy nevét nyávogásától vette. Latinul : 1) Tékozló, fecsérlő, ki mértéken túl költve vagyo
pavo, pavus, németül : Pfau, lengyelül, csehül : paw, nát elharácsolja, elprédálja. Pazar gazda, gazdasz
stb. Az igen fölpiperézett, begyeskedő nőt pávához szony. Pazar kézzel kiszárni a pénzt. Pazar életet élni.
hasonlítják. Úgy lép, jár, sétál, mint a páva. Jlüszke 2) Atv. szelídebb ért. bőséges, dús, sok költségbe
mint a kan páva. Kevély, mint a páva.
kerülő. Pazar vendégség, pazar fényűzés, pazar bőke
PÁVA, (2), erd. falu Orbai sz. helyr. Pávára, zűség.
— n, —ról.
„Te bölcs pazar."
PÁVAAJAKHAL, (pávaajakhal) ösz. fn. Kö
Kazinczy F.
zéptengerben tenyésző halfaj, szépen vegyített zöld,
kék, vörös, és fehérszürke színekkel. (Labrus pavo. L.) levél a régiséggyűjtő Jankovicshoz.
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ARFENY—PÁZDÁNY

Egyezik vele legközelebb a héber pazar, (szét
szórt, fecsérelt) ; közel j á r hozzá hangáttétellel a né
met prassen, Prasser is. Magyar elemzéssel gyökre
és alapértelemre nézve rokonnak tekinthető hozzá a
székelyeknél divatos poszátlik, mely am. több részre
oszlik : ennél fogva azt gyaníthatni, hogy gyöke azon
osz, melyből oszt és oszol származnak, melyből ajak
hangos előtéttel legközelebb foszlik, s ebből és az
onak és sznek rokon a és zvé átváltoztával fejlőd
hetett ki a pazar, tájdivatosan : pozar, pazor, pazér.
Magas hangokban egyezik vele fecsér mint ,fecsérel'
törzse, melyben alapértelem a fecsegtetés vagyis
fecskendve ki vagy elszórás, vesztegetés; ezzel is
mét rokon : pocsékol, mind a három pedig gyökhan
gokban közel j á r egymáshoz : paz, pöcs, fecs, elül
ajak, és utói sziszegő hangokkal vagy ezek vegyülé
kével.
P A Z A R F É N Y , (pazarfény) ösz. fn. Mondják
rendkivül ragyogó kivilágításokról, pl. bálházakban,
gazdagok termeiben stb. Átv. ért. fényűzés, melyet
feltünöleg nagy mértékben ííz v a l a k i ; rendkivüli
költségbe, vesztegetésbe kerülő pompa.

P Á Z D I C S , falu Zemplén m. helyr.
— on, —ról.
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Pázdicsra,

PAZDORJA, 1. POZDORJA.
PAZÉR, PAZÉROL, PAZÉRLÁS, 1. PAZAR,
PAZAROL, PAZARLÁS.
PAZMÁND, faluk Győr és F e h é r m.; puszta
F e h é r és Heves m. helyr. Pázmándra, — o n , —ról.
P Á Z N Á T , fn. tt. páznátot, harm. szr. —ja.
Tájdivatos szó, a szokottabb paszta vagy pásztágy
helyett. 1. P A S Z T A .
PAZONY, falu Szabolcs m. helyr. Pazonyba,
— ban, —ból.
PAZOR, 1. P A Z A R .
P A Z S A G , puszta Borsod m.; helyr. Pazsagra,
— on, — ról.
P Á Z S I N T , 1. P Á Z S I T .
P Á Z S I T , (1), fn. tt. pázsitot, harm. szr. —ja.
Mezőföldeken, szántatlan p a r l a g telkeken termő,
sűrű fü vagy gyep, mely, minthogy a barom járni
szokta, magba alig megy, s magasra nem sarjadzik;
legelőkön tenyésző fű, különösen, az úgynevezett
libamező. A ludakat kihajtani a pázsitra. Tájdivato
san : pást; latinul : pascuurn, magyaros kiejtéssel :
páskuum. Néhutt, pl. a székelyeknél : pázsint, szlá
vnl : pázsit, mely általános vélemény szerént a ma
gyarral együtt a latin pascuurn után képeztetett; a
szlávban eléjön paszjem is, am. legeltetem. Azonban
figyelmet érdemel a mongol éböszUn is, mely am. fű.

P A Z A R L Á S , (pazarolás) fn. tt. pazarlást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Tékozlás, fecsérlés, mérte
ken túl költekezés, a vagyonnak, illetőleg pénznek
könnyelmű vesztegetése. „Az ingatag és változékony
erő csak elpazarlott erő, mely czélt nem érhet soha."
D e á k Fcrencz követjelentési beszéde 1 8 4 0  b e n . Né
ha csak bőséggel adás, bő mértékben áldozás, ajándé
P Á Z S I T , (2), falu B a r s . m. helyr. Pázsitra,
kozás. „Karral s karddal keresték eleink Magyaror — on, —ról.
szágot; kincsek (== kincsek azaz kincsök), javok,
P Á Z S I T Á G Y , (pázsitágy) 1. P Á Z S I T S Z É K
minden értékek ( = értékök) pazarlásával oltalmaz alatt.
ták dicséretes eleink nekünk Magyarországot.'' Gr.
P Á Z S I T Á R P A , (pázsitárpa) ösz. fn. Árpafaj,
Wesselényi Ferencz 1 6 6 1  b e n .
melynek minden murvái serteformák, s kalászai igen
P A Z A R L Ó , (pazaroló) mn. és fn. tt. pazarlót. rövidek; a sovány földben gyökere gumós.
Tékozló, fecsérlő, vagyonát vesztegető. Pazarló gaz
P Á Z S I T C S I L L A G H Ú R , (pázsitcsillaghúr) ösz.
da, gazdasszony. Nagy pazarló.
fn. Növényfaj a csillaghúrok n e m é b ő l ; virágai kétkét
P A Z A R O L , (pazarol) áth. m. pazarolt v. pa águ bugában n y í l n a k ; levelei szálasak, épélűk, fű
zarlóit, htn. — n i v. pazarlani. Vagyonát tékozolja, zöldek ; szirmai akkorák mint a csészéje ; tokja hosz
fecsérli, könnyelmüleg, hiú fényre, pompára veszte szukás. (Stellaria graminea.).
geti, gondatlanul elkelni engedi, stb. Nem gyűjthet
P Á Z S I T F Ű , (pázsitfű) ösz. fn. Izékes szárú,
annyit a fösvény anya, a mennyit a tékozló fiú el nem polyvás virágú növény, milyen a búza, köles, ku
pazarolhat. (Km.). Átv. ért. testi erejét, szellemi te koricza.
hetségeit vagy más becses j a v á t túlságosan, haszon
P Á Z S I T O S , (pázsitos) mn. tt. pázsitost v.
talanul vesztegeti. Egészségét holmi kihágások által — a t , tb. —ak. 1) Pázsittal benőtt. Pázsitos út, ud
pazarolni. A drága időt elpazarolni. Kár ily emberre var. Pázsitos udvaron lakik a szegénység. (Km.). T á j 
a jó szót pazarolni. Néha am. bő mértékben ad, áldoz divatosan : pázsintos. 2) Felhasogatott pázsit han
stb. V. ö. PAZAR, P A Z A R L Á S .
csikjaival borított. Pázsitos földpamlag a kertben.
P A Z A R U L , (pazarul) ih. Pazarok m ó d j á r a ;
tékozolva, fecsérelve, túlságosan költekezve, adakoz
va. V. ö. P A Z A R .
P A Z A R V Á G Y , (pazarvágy) ösz. fn. Kóros
ösztön vagy szenvedély, melynél fogva valaki mint
egy kedvét, gyönyörét leli benne, ha vagyonát téko
zolhatja, ha túlságos fényt űzhet, stb. V. ö. P A Z A R .
PAZDÁNY, falu B a r a n y a m. helyr.
ba, —ban, —ból.

Pázdány

P Á Z S I T O Z I K , (pázsitozik) k. m. pázsitoztam,
— tál, —olt, par. —zál. Pázsitféle gyöp kezd terem
ni, nőni rajta. Az elhagyott utak, a járatlan udvarok
kipázsitoznak.
P Á Z S I T P I L L A N G Ó , (pázsitpillangó) ösz. fn.
Pillangófaj, mely a pázsitokon szeret röpködni, szál
longani.
P Á Z S I T P I L L E , (pázsitpille) ösz. fn. A pázsi
tokon szállongó pillefaj.

125

PAZSITSZÉK—PECSENYÉD

PÉCSENYEFORGATOPECSÉT

126

P E C S E N Y E F O R G A T Ó , (pecsenyeforgató) ösz.
mn. és fn. 1) Konyhai eszköz vagy gép, mely a
nyársra húzott húst folytonos mozgása által a tűz
fölött forgatja, hogy egyarányosan minden oldalról
megsüljön. 2) Azon személy, ki a nyársat forgatja.
P E C S E N Y E L É , (pecsenyelé) ösz. fn. L é , mely
lyel vagy melyben bizonyos pecsenyéket készítenek,
és feladni szoktak. Zsíros, tejfölös pecsenyéié.
P E C S E N Y É S , (pecsenyees) mn. tt. pecsenyést,
v. —et, tb. —ek. Pecsenyével ellátott, vagy, miben
a pecsenyét sütik, feladják. Pecsenyés ebéd, bolt. Pe
csenyés tepszi, tál. Pecsenyés agár az, mely különö
sen öszszel csak a gyönge nyulakat fogdossa, a j a v á t
pedig elereszti.
P E C S E N Y E S Ü T Ő , (pecsenyesütő) ösz. mn. és
fn. 1) Ki különösen pecsenyéket süt, s azokkal ke
reskedik, kofálkodik, milyenek a közpiaezokon azon
kofák, k i k disznóhúsból úgynevezett czigánypecse
nyét sütnek. 2) Konyhai eszköz, melylyel vagy mely
ben pecsenyét sütnek.
P E C S E N Y E T Á L , (pecsenyetál) ösz. fn. Külö
nös alakú, rendesen hosszúkás tál, melyen a pecse
nyét az asztalra adják.
P E C S E N Y E Z S Í R , (pecsenyezsír) ösz. fn. Zsír,
melyben a pecsenyének való húst sütik, vagy, mely
a sült húsból kiszivárog.
P E C S E N Y I C Z , falu Hont m. helyr. Pecsenyicz
re, — é n , —röl.
P E C S É T v. P É C S É T , v. P Ö C S É T , fn. tt. pe
csétét, harm. szr. —je. 1) Bizonyos alakú kép, jegy,
bélyeg, melyet biztosító ismérvül, vagy zárul, vagy
megkülönböztetésül, valamire nyomunk.
Viaszba,
ólomba nyomott pecsét. Függő pecsét. Kettős pecsét,
elkülönzött v. titkos (secretum) pecsét. Levelet lezárló,
okmányt hitelesítő, lefoglalt árukat elzárlá pecsét. Pe
csétet feltörni, felszakasztani. 2) Azon eszköz, mely
által az illető j e g y e k e t rányomjuk valamire, pecsét
nyomó. Kis, nagy pecsét. Gyürüpecsét. Vas, aczél, réz
pecsét. Fejedelmi, birói, hivatalos, magán pecsét. Pe
csétet metszeni. 3) Mocsokféle folt, mely valamely
testbe látszatólag beveszi magát. Olaj, zsirpecséiek
a ruhán, padolaton. A kelméből kivenni, kimosni a
pecséteket.
E szóval egyezik a szláv pecsét v. pecsat, s a
német Petschaft, melyről Adelung azt t a r t j a , hogy
szláv eredetű. Lehet, hogy a csehszláv pecsét az
égetést, sütést jelentő pecsem (Jancsovicsnál : pecs
jem) igével áll fogalmi viszonyban, minthogy a pecsét
egy nemét sütés, égetés által eszközlik ; azonban a
magyar nyelvben oly szókhoz rokon, melyek foltos
jegyet, pontozást, szúrást jelentenek, ú. m. petty,
pettyeget, pött, pöttöget, pegymet, pécze, ide tartozik a
bök, mely ismét szlávul : pichnem, latinul : pungo.
Ha továbbá azt veszszük tekintetbe, hogy a pecsétet
PECSENYEBOR, (pecsenyebor) ösz. fn. J o b b  rá szokás ütni valamire, e szónak gyöke hangi és fo
féle bor, melyet a pecsenye mellé szoktak feladni. galmi rokonságban áll több magyar, latin, német,
P E C S E N Y É D , faluk Sopron és Trencsin m. szláv hangutánzó szókkal, melyek ütésre vonatkoz
helyr. Pecsenyédre, — é n , —röl.
nak. L. P A C S , P E C Z , P E C Z C Z E N T ,

P Á Z S I T S Z É K , (pázsitszék) ösz. fn. Földből
rakott ülőhely, melyet pázsitszeletekkel bevonnak,
benövesztenek , gyepszék , gyepágy , gyeppamlag.
Kerti pázsitszékek. Máskép : pázsitülés, pázsitülöke ;
ha hosszabb : pázsitágy, gyepágy.
P Á Z S I T S Z E L E T , (pázsitszelet) ösz. fn. A pá
zsittal benőtt földkéregből egy kihasított darab. Pá
zsitszeletekkel beültetni a kerti utak széleit, kihompolni
a rétet, bevonni az árok tetejét.
P Á Z S I T S Z E L Ö , (pázsitszelő) ösz. fn. Éles vas
eszköz, melylyel a pázsitos földet fölszelik, föl
nyesik.
P Á Z S I T S Z Í N , (pázsitszín) ösz. fn. és írni.
Olyan szín vagy szinü, mint a pázsité.
P Á Z S I T S Z Í N Ü v. — S Z I N Ü , (pázsitszínü) ösz.
mn. Olyan színű mint a pázsité szokott lenni. Más
képen : fűzöld,
PÁZSITSZŐNYEGr, (pázsitszőnyeg) ösz. fn.
Atv. ért. szép zöld térség vagy gyep, mintha vala
mely szőnyeg volna a földre terítve.
P Á Z S I T Ü L É S , P Á Z S I T Ü L Ö K E , (pázsitülés
v. ülőke) 1. P Á Z S I T S Z É K .
P Á Z S I T Z Ö L D , (pázsitzöld) 1. P Á Z S I T S Z Í N .
— P E , 1. — P A .
P É C S , fn. tt. pécsét, harm. szr. — e . Tájdiva
tosan férfigyermek szeméremvesszője, talán pécslc v.
péczék szó rövidülete. Néhutt : pnczu.
P É C S , fn. tt. Pécsét. Szabad kir. város Bara
nya vármegyében, régi püspöki székkel. Magyarnak
Pécs, németnek Bécs. (Km.). ŰJ —, mváros Torontál
megyében. Helyr. Pécsén, — r e , — r ö l ; régiesen a
két első : Pécsétt, —csé.
PECSAKOCZ, falu Vas m. helyr. Pecsaróczra,
— on, —ról.
P E C S E L , Kresznericsnél erdélyi puszta Három
székben ; helyi  . Pecselen; — r e , —röl. Lénk föld
irati könyvében nincsen m e g ; nevezetes azért, mert
Peeseli nevű tartomány van Sína északi részében, a
régi hunok szomszédságában. Van : P E C S E L Y is.
P É C S E L , K I S — , N A G Y — , N E M E S — , faluk
Szála m. helyr. Pécselre, — é n , —röl.
P E C S E L L Y v. P E C S E L Y , falu Kraszna m.;
helyr. Pecselyre, — é n , —röl.
P E C S E N É D , falu Nyitra m. helyr. Pecsenédre,
— én, —röl.
P E C S E N Y E , fn. tt. pecsenyét. Sült hús, mint
étel. Borjú, bárány, pulyka, lúd, récze, csirkepe
csenye. Fehér, vesepecsenye. Nyárson, kernenczében,
lábasban sült pecsenye. Czigánypecsenye, melyet a
piaczi kofák disznóhúsból sütnek. Megérezte a pecse
nye szagát. (Km.) Ha pecsenyét lehet, ne egyél foghaj
mát. (Km.). Pecsenyét forgatni, metélni, enni. Szláv
nyelvből vett, s általán divatozó szó, mely szó sze
rint sültet jelent, és ez szintén divatos.
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PÉCSÉTAGYAG, (pécsétagyag) ösz. fn. Gyön
ge, finom, kövér tapintatu agyagföld, mely szájba
véve vaj gyanánt elolvad, tűzben kökeménynyé válik.
Campe szerint, ezen földet gombolyagokba öszve
göngyölgetik, s azon helynek nevével, hol találta
tott, megbélyegezve árulják, honnan a neve. (Terra
sigillata).
PÉCSÉTÉL, (pécsétél) áth. m. pécsétélt, htn.
—ni v. pecsétleni. Valamit, pecsétnek ráütése által,
megjelel vagy bezár, vagy megerősít, hitelesít. Ok
mányokat pecsételni. Levelet pecsételni. A szállítani
való árukat, ládákat megpecsételni. Átv. ért. vérével
pecsételni valamit, am. bizonyos igazságért vértanú
nak lenni, meghalni.
PÉCSÉTÉLÉS, (pécsétélés) fn. tt. pécsétélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki
pecsétel, pecsétet nyom, üt valamire.
PÉCSÉTÉLETLEN, (pécsétéletleu) mn. tt.
pécsétéletlent, tb. —ék. Mire pecsétet nem nyomtak;
mi pecséttel nincs bezárva. Pecsételetlen okmányok.
Pecsételetlen levél. Határozóként am. pecsételés nél
kül, pecsételetlenül.
PECSÉTES, (pécsétés) mn. tt. pécsétést v.
—el, tb. —ek. 1) Tulajdon értelmű pecséttel jelölt,
erősített, hitelesített. Pecsétes levél, okmány. Erb\ s
pribék ellen nincsen pecsétes levél. (Km.). Pecsétes
gyilrií, melylyel pecsételni lehet. 2) Zsírféle foltok
kal bemocskolt. Pecsétes ruha, pamlag.
PECSÉTESEN, (pecsétésen) ih. Pecséttel el
látva. Pecsétes folttal vagy foltokkal bemocskolva.
PECSÉTESGYÖKÉR, (pecsétesgyökér) ösz. fn.
Népies néven növényfaj a gyöngyvirágok neméből;
szára félrehajló, kétélű; levelei szárölelők, kétsoro
sak, váltogatok, egy oldalra nézők ; kocsánja a levél
töveken egy vagy kettő ; egy, néha két virágú ; bo
gyója kék ; másképen szinte népiesen : Salamon pe
csétje, soktérdü fű, erdei sülyfíí ; növénytani néven :
sokbötykü gyöngyvirág. fConvallaria polygonatum).
PÉCSÉTÉZ, (pécsétéz) áth. m. pécsétéztem,
— tél, —étt, par. •—z. Zsírféle, általán mocskos fol
tokkal befen. Olajjal, zsírral, faggyúval bepecsétezni
a ruhát, padolatot.
PÉCSÉTÉZÉS, (pécsétézés) fn. tt. pécsétézést,
tb. —ék. Mocskos foltokkal befenés.
PÉCSÉTFÖLD, (pécsétföld) lásd : PÉCSÉT
AGYAG.
PECSÉTGYŰRŰ, (pécsétgyürü) ösz. fn. Gom
bos gyűrű, melynek lapjára pecsétjegyek vannak
vésve.
PECSÉTISME, (pecsétisme) 1. PECSÉTTAN.
PÉCSÉTLÉS, 1. PÉCSÉTÉLÉS.
PÉCSÉTLŐ, (pécsételö) fn. tt. pécsétlöt. A
nyilvános hivatalokban azon tiszti személy, ki az
illető okmányokra a pecsétet ráüti.
PECSÉTMETSZŐ, (pecsétmetsző) ösz. fn. Mí
ves, ki vasból, rézből s más szilárd anyagú testekből
pecsétnyomókat készít.
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PÉCSÉTNYOMÓ, (pécsétnyomó) ösz. fn. Fém
ből, vagy más kemény anyagból, pl. köböl való esz
köz, melylyel pecsételni szokás. Kézi, nyeles pecsét
nyomó. Arany, ezüst pecsétnyomó. Gépalakú, csavaros
pecsétnyomó.
PÉCSÉTOSTYA, (pecsétostya) ösz. fn. Ostya,
melyet viasz helyett használnak a pecsétclésnél.
PÉCSÉTÖR, (pécsétör) ösz. fn. Állami, vagy
nagyobbszerü egyesületi irodának (kanczellariának)
főnöke, ki annak pecsétére fölvigyáz, s azt az illető
okmányokra üti.
PÉCSÉTSAJTÓ, (pécsótsajtó) ösz. fn. Hiva
talokban sajtóféle gép, melylyel a pecsétnyomót le
szorítják.
PECSÉTSZEG, erd. falu B. Szolnok m. helyr.
Pecsétszegre, —én, —röl.
PÉCSÉTTAN, (pétséttan) ösz. fn. Tan, mely
különféle pecsétek, nevezetesen a régiek ismertetését
tárgyazza. (Sphragistica).
PÉCSÉTTOK, (péeséttok) ösz. fn. Fából vagy
fémből való tok, melyben valamely oklevélnek függő
pecsétje foglaltatik.
PÉCSÉTVIASZ, (pecsétviasz) ösz. fn. 1) Tu
lajd. ért. festett viasz, melyet néha a hivatalokban
pccsétlö anyagul használnak. 2) Sajátnemü, gyantás,
olvadékony, festett anyag, rudakba alakítva, milyen
nel rendesen pecsételni szoktunk. Vörös, zöld} fekete
pecsétviasz.
PÉCSI, a székeseknél eme találós mesében :
útfélen pécsit les (mi am. tövis), a ,pecsenye' rövi
dülete.
PÉCSI, mn. tt. pécsit, tb. —ek. Pécs városá
ból való, oda tartozó vagy vonatkozó.
PÉCSIK, fn. tt. pécsikét, harm. szr. —je. Erős
fulánku csípő légy, mely a barmokat nyugtalanítja,
máskép : pöcsik. Úgy látszik, hogy az átvetett csíp
gyökből alakult, mintha csípők, csípek volna.
PÉCSKA, MAGYAR—, OLÁH—, mvárosok
Arad m. helyr. Pécskára, — n , —ról.
PECSNARÓCZ, falu Vas in. helyr. Pecsnarócz
ra, —on, —ról.
PÉCSVÁRAD, mváros Baranya m. helyr. —vá
radra, —on, —ról.
PÉCZ, gyöngébbféle hang, melyet valamely
test ad, midőn azt ujjal, vagy bizonyos kis eszközzel
és gyöngéden érintik vagy ütik meg. Származékai :
péczezen, péczezent, péczég, péczégtet, péczér. Egy ér
telmű vele a pércz, melyből pérczent származott, s
jelenti az órabillegőnek egyegy hangját, továbbá
azon rövid időt, mely alatt ez történik ; innen nyo
matékosan ejtve van pecez is, melyben az r az utána
álló czvel hasonult (hasonlóvá lett), mint a székely
micz v. micez sem egyéb mint perez. Megfelel neki a
vastag hangú, s erősebb ütésre vonatkozó pacz,
paczka.
PÉCZ, FEL—, KIS — , faluk Győr m. helyr.
Péczre, —én, —röl.
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PÉCZÉKSZÉG—PÉCZÉZ

P É C Z C Z É G , (póczczég v. pérczég) önb. in.
péczczégtem, —tél, •—itt. Többszörös peccz v. perez
hangot ad.
P É C Z C Z E N , (péozven, v. péczüen, v. percz
en) önh. m. péczezent. Gyönge ütés következtében
pécz' hangot ad. Péczczen az órábilhgö.

féle, bökő eszköz hasonlítható, bök, bökcsi, pócsik
szókhoz is. Képzésre hasonló a vétek, mocsok, sarok,
marok, stb. szókhoz. Szlávul : peezok (Jancsovics).
P É C Z É K S Z É G , (péczékszég) ösz. fn. A csat
nak, kapocsnak szege, mely az illető hézagba, lyuk
ba megy, vagyis, oly szeg, melyet általán peczek
ként használnak. V. ö. P É C Z É K .
P É C Z E L , falu Pest m. helyr. Péczelre, — é n ,
—röl.
PÉCZÉK, (1), (péczér) fn. tt. péczért, tb. — ék,
harm. szr. •—e. Régebben 1) személy, ki ebekkel
bánt, különösen ki vadászebeket idomított, azokat
vadászatra vitte, vadakra eresztette, uszította, stb.
2) Néhutt a lóidomítót is lópeczérnek nevezték. N é 
mely vidéken .peszér. Molnár Albertnél (az 1 8 0 1  i k i
kiadásban) külön áll peczér (petzér, németül : Hund
Besorger, Hundsjunge) , és peszér (ein Koszjung).
Bérczy Károly a krónikák után említi, hogy „Rá
kóczy Zsigmond felső vadászi udvarához egy főpeczér,
két kutyapeczér, hat kutyafiú (kutyainas), és egy ku
tyaszakács is t a r t o z o t t ; gróf Csáky István szendrői
udvarában pedig lovaspeczérek is t a r t a t t a k . " E peezó
rek későbben, főkép a vadászatoknak a törvényben
korlátolása, de az újabb kor és világ más életmódja
miatt is, szokásból kimentek, s e név mai időben csak
gúnyként, legfölebb nagyobb udvarokban a háziku
tyákra ügyelő szolgák elnevezésére használtatik ; így
hívják néhutt a gyepmester legényét is, ki a kóbor
ebeket öszvefogdosa. Néhutt, pl. Balaton mellékén,
a kutyakedvelőt is (gúnyosan ?) peczérnek hívják.
(Tájszótár). Mivelhogy az ebeket és lovakat idomítás
közben ostorral, korbácscsal gyöngén ütögetni v.
érintgetni, mintegy peczegetni szokták, alkalmasint
a pécz szóval áll származási viszonyban Azonban
figyelmet érdemel, hogy a németben eléfordúl Petze
v. Betze, az angolszászban : bicce, bice, az angolban :
bitch, a francziában bichon, a svédben byekja, melyek
szukakutyát jelentenek, a cseh nyelvben pedig pesz
kan kutya, és psyce szuka. W a e h t e r e szót a sziavon
bizu (= laufen) szótól származtatja, mit Adelung
szintén pártol, minthogy a német ,Hund' és ,Hündin'
szóknak több nevezetei is a,laufen' ,jagen' ( a n g o l u l :
hunt) szóktól származtathatók; azonban tudtunkra
egészben a peczér szó nem j ö n elé a germán nyel
vekben. Jancsovicsnál : pszár.

P É C Z C Z E N E S , (péczvenés, v. péczüenés
v. perczenés) fn. tt. péczezenést, tb. — ék. ,Pecz'
hang adása.
P É C Z C Z E N T , (péezvent, v. peczüent, v.
perezent) áth. m. péczczentétt, par. — s , htn. — n i v.
— eni. Valamit gyöngéden úgy üt meg , hogy pecz
czenjen. Ujjal megpeezczenteni az eb orrát, veszszövel
a csintalan fiút.
P E C Z C Z E N T É S , (peczventés) fn. tt. pécz
czentést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyönge ütés, mely
peezféle hangot ad. Orrpeczczentés. K ü l ö n ö s e n , az
órának hangja, melyet a billegő mozgása okoz.
PECZCZÖ, 1. P E D Z Ö .
P É C Z E , (pécze, = péczö, pöttö), fn. tt. pé
czét. Bizonyos jegy, mely által valamit különösen
kitüntetnek, kijelölnek, péld. határpontokat jelelő
karók, póznák ; a könyvnek bizonyos lapjaira, vagy
mondataira tett j e l e k ; a hajózásban mindennemű
szárazi és vízi jelek, melyek a hajósokat érdekelhe
tik (Merkzeichen der Schiffart), pl. a víz színén úszó
jelszálfa (czölömp), vízállásmutató stb.
Minthogy a péczék némi pontozást tüntetnek
elé az illető testen vagy téren, innen rokonok hozzá
j o k a petty, pettyeget, pölt, pöttöget, pegymet, és a
pontozásra vonatkozó bök.
P E C Z E G , tájdivatosan am. peczek; 1. ezt.
P É C Z É G E T , (péczéget) gyak. áth. m. péczé
gettem, —tél, —élt, par. péczégess. Gyöngéden, csak
úgy játszva ütöget, illetget. Ne peczegesd azt a lusta
lovat, hanem üsd. Gyöke péczt vastag hangon pacz,
melyből paczka, paczkáz származnak. V. ö. P A C Z .
P É C Z É G E T É S , (péezégetés) fn. tt. péczége
tést, tb. — ék. Gyöngéd ütögetés. V. ö. P É C Z É G E T .
P É C Z É K v. P É C Z K , (péczék) fn. tt. péczkét,
személyragozva : péczkém, péczkéd, peczke, stb. szár
mazékai : péczkél, péczkés, stb. Néhutt hangváltozat
tal : pöczök, sőt némely értelmében poezok is. 1)
Szegforma eszköz, melynek rendeltetése öszvetartani
valamit, pl. fapeczek az ökörkötélen, peczek a csat
ban, kapocsban ; peczek a töltött hurka végén, hogy
a tölteléket benn tartsa. 2) Balaton mellékén jelent
dugaszt, pl. palaczk, kalamáris peczke. 3) Peczek a
gatyában, azaz, toldás elülhátul az ülepben. 4) K i 
feszítésre, megerősítésre szolgáló szeg, leginkább fá
ból. Peczekkel feltámasztani a csacsogó gyermek száját.
A kiterített ponyva csúcsait peczkekhez kötni. 5) Átv.
kis gyermek, ki oly arányban áll a peczekhez, mint
a nagyra nőtt ember a karóhoz, bothoz, pálezához.
Alapértelménél fogva a pacz, paczka, pácza,
paczkáz, peczeget szókhoz rokon, t. i. a peczek nem
egyéb, mint kicsinyített páczaféle eszköz. Mint szeg
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.

P E C Z É R , ( 2 ) , puszta P e s t m. helyr.
— én, —röl.
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Peczérre,

PECZÉRKE, 1. PESZERKE v. PESZERCZE.
P E C Z É R K É D I K , (peczérkédik) k. m. peczér
kédtem, —tél, —étt. Peczéri szolgálatot tesz.
P E C Z É R S E G , (peczérség) fn. tt. peczérségét,
harm. szr. — e . Peczéri szolgálat.
P É C Z É Z , (péczeez) áth. m. péczéztem, —tél,
— étt, par. —z. Valamit bizonyos jegyek által ki
mutat, megjelöl, hogy annál szembetűnőbb legyen.
Kipéczézni a könyvlen a legjelesb mondatokat, a tév
állit.ásokat. Az útvonal menetét karókkal, hancsikokkal
kipéczézni.
9

PÉCZÉZÉS—PÉCZTÉJ

PEDÉG—PÉDÉRINT

PÉCZÉZÉS, (péezeezés), fa. tt. péczézést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Valaminek bizonyos, fel
tűnő jegyek által kimutatása. V. ö. PÉCZÉZ.
PÉCZK, 1. PÉCZÉK.
PECZKAZ, önh. m. peczkáztam, —tál, —olt.
Baranyában valamely gyermeki játék neme, a Táj
szótár szerént am. gomboz ; alkalmasint pinczkéz mó
dosulata. ,Pinczke' csakugyan a kapnikbányai szó
járásban, Lörincz Károly szerént : piczka.
PÉCZKÉL, (péczékél) áth. m. péczkélt. 1)
Peczekfélo szeggel öszveköt. Csatot, kapcsot peczkel
ni, bepeczkelni. 2) Peczekkel kifeszít, megerősít. Fel
peczkelni a gyerek száját. Eipeczkelni a fehéríteni való
vásznat. 3) Ujjával megpeczczent. Megpeczkelni az eb
orrát.
PÉCZKÉLÉS, (péczékélés) fn. tt. péczkélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Peczekkel összekötés vagy
ütés, vagy kifeszítés. V. ö. PÉCZKÉL.
PÉCZKÉLGET, (péezékéléget) gyak. áth.
m. péczkélgettem, —tél, —étt, y&r.péczkélgess. Gyak
ran vagy egymás után peczkel.
PÉCZKÉLGETÉS, (péczékélégetés) fn. tt.
péczkélgetést, tb. —ék. Gyakori vagy folytonos pecz
kelés.
PÉCZKÉLŐDÉS , (péczékélődés) fn. tt.
péczkélödést, tb. —ék. Hegykélkedés; feszengés;
erőködés. V. ö. PÉCZKÉLODIK.
PÉCZKÉLŐDIK, (péczékélödik) belsz. m.
peczkelödtem, —tél, —ott. Hegyesen, hegykén, ké
nyesen, rátartósan izegmozog; továbbá : feszeng,
csimbeszkedni törekszik, pl. peczkelődik a kakas,
midőn heréczelni készül. Atv. erőködik valamire
ereje s ideje fölött. (Kriza J.).
PÉCZKÉS, (péczékés) mn. tt. péczkést v. —et,
tb. —ek. 1) Tulajd. ért. peczekkel ellátott. Peczkes
csat, ökörkötél. 2) Atv. begyes v. bögyös, feszes maga
tartású, rátartós, ki úgy áll, és jár, kel, mintha tagjait
peczkekkel feszítették volna ki. Mondják különösen
nöszemélyekről. Peczkes kis leány, menyecske. A férfit
vagyis legényt inkább nyalkának mondják.
PECZKESEN, (péczékésen) ih. 1)Peczekkel
ellátva. 2) Rátartósan, feszesen, begyesen, hegykén.
Peczkesen jár, peczkesen viseli magát. V. ö. PÉCZKÉS.
PÉCZKÉSSÉG, (péczékésség) fn. tt. péczkés
séget, harm. szr. —e. Hegykebögyke, feszes, rátar
tós magaviselet.
PÉCZKÉSKÉDIK, (péczékéskédik) k. m.
péczkéskédtem , •—tél, —étt. Begyesen, feszesen,
hegykén, rátartósan viseli magát; hegykélkedik, be
gy eskedik.
PECZOLAJ, (peczolaj) ösz. fn. Sándor István
szerént am. lenmagolaj. (Peczczentett olaj).
PECZOL, falu Vas m. helyr. Peczölre, —ön,
— röl.
PÉCZTÉJ, PÉCZTEJ, (pécztéj v. tej) ösz. fn.
A nősténynek teje, mely első szülés vagy elles után
ömlik ki, máskép : fécs v. föcstej. Gyöke a nedvnek
kilövelésére vonatkozó hang.

PEDÉG, PEDÉGLEN, régiesen és tájdivatosan
am. pedig; 1. PEDIG.
PÉDÉK, áth. m. pédért v. pédrétt, htn. —ni
v. pédreni. Hajlékony, szálas, rostos vékony testet
ujjai között úgy forgat, hogy bodorrá, kondorrá,
gyűrűssé alakuljon, vagy az illető szálak öszvetö
mődjenek. Mondjuk különösen bajuszról. Bajuszt pe
derni, kipederni, megpederni, fölpederni. A fonók ped
rik a csepűt, hogy fonal legyen belőle. A gyújtani való
papírdarabot öszvepederni. Zártabb hangon : pödör.
Ezen igék, peder, sodor, teker, csavar, alapfo
galomban megegyeznek, mert mindnyájan az egye
nes vagy igenyes testet rendes alakjából, vagy irány
vonalából kierőszakolják, s más alakot, vagy irányt
adnak neki; de különböznek abban, hogy a pedrés
ujjakkal, a sodrás tenyerek vagy más lapos testek
gyürüsitése által, a tekerés, csavarás, marokkal, szo
rított kézzel, v. géppel történik; továbbá a pedrés az
illető testet fodrossá, bodrossá, kondorrá vagy fonal
szerüvé, a sodrás hengerdeddé, a csavarás görbévé, fél
szakossá, oldalszakossá, a tekerés körössé, kerekdeddé,
vagy gomolyúvá alakítja. Közelebbi rokonai : beder,
fodor. Egyébiránt minthogy pedrés által az illető test
rendesen oly alakot ölt, melyet pergéuek nevezünk :
nem valószínűtlen hogy gyöke lehet azon pér is,
melyből pérég, perdül, perget, pérészlén, pérge szár
maznak, s melyhez rokon a fér, féreg, férget, fér
getyü, stb. E szerint átvetett hangokkal eredetileg
perd, pered volna, s alakjára rokon a hord, kérd
igékhez. Székelyesen : bédér, bédérédik, oly módosí
tással, mint féreg, bérég. Nyomatékosan : n közbe
szúrattal péndér, honnan : péndérédik, penderít, az
értelem némi árnyalatával is; 1. ezeket.
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PÉDÉR, (2), fn. tt. pédrét v. pédért. Mohanem,
melynek tokszája szemszörös, szőrei öszve vannak
pederve, honnan a neve. Egylaki peder (tortula),
melynek virágai egylakiak, s akkor a hímvirág bim
bóforma. Kétlaki peder (barbula), kétlaki virágok
kal, s akkor a hímvirág gombforma.
PEDER, falu Abauj m. helyr. Péderre, —én,
—röl.
PÉDÉRÉDÉS, (pédérédés) fn. tt. pédérédést,
tb. —ék. Állapot, midőn valami pederedik.
PÉDÉRÉDIK, (pédérédik) k. m. pédérédtem,
— tél, étt. Pedrés által perge, kacskaringós, bodros
vagy fonal alakúvá válik ; zsugorodik. Pederedik a
bajusz, fonal. V. ö. PÉDÉR.
PÉDÉRÉS, (pédérés) fn. tt. pédérést, tb. —ék.
Cselekvés, midőn pedernek valamit. Szokottabban :
pedrés.
PÉDÉRINT, (pédérint), cs. m. pédérintélt,
htn. —ni v. —eni. A ,pederít' szótól abban külön
bözik, hogy amaz kicsinző értelemmel bír, és ezen
kicsinző értelménél fogva főleg akkor jön inkább
használatba, ha cselekvésre vonatkozik. Egyet pede
rintett bajuszán; de használtatik többszörös értelem
ben is. Bajuszát ki, fölpederintette. V. ö. PÉDÉRÍT.
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Hasonló alkatúak és értelműek több más int végzetü dod, pedig te követted el a csínyt. Nem tudja, mit ját
igéink ie, mint csavarint, lódint, suhint, emelint, nyo szottak, pedig ott volt a színházban.
mint stb.
„Ki van az én szemem sírva,
PÉDÉRINTÉS, (pédérintés) fn. tt. pédérin
Mert a rózsámat más bírja;
tést, tb. —ék. Könnyed v. kicsinzö pederítés.
Pedig fogadta az egyet,
PÉDÉRÍT, PEDERIT, (pédérít) áth. m. pé
Rajtam kivül mást nem szeret."
dérítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Ujjai között
Népdal.
forgatva, pergévé, kacskaringóssá, vagy fonalnemüvé
alakít. Bajuszát pederíti, kipederiti, meg, fölpederiti. 3) Erős bizonyításul vagy tagadásul szolgál, mi né
Egyes pedrést csak akkor jelent, ha mellette áll az mileg csak a második értelem módosulata, ezért néha
,egy' szó : az inni készülő egyet pederít bajuszán ; ha de is előzi meg. Pedig úgy van! Pedig, v. de pedig nem
csak így szólunk : pederít bajuszán, ez többszörös úgy van ! Pedig hogy 1. külön czikkben. Vettem pari
pát, még pedig milyet! (némelyek és pediget monda
pedrést is tehet.
nak, mi, úgy véljük, a latin ,et quidem' vagy német
PÉDÉRÍTÉS, PEDERÍTÉS, (pédérítés) fn. tt.
,und zwar' után harapódzott el). Bizon pedig, v. pedig
péderitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
bizon megtehetnéd l E két utóbbi jelentésben, tudtunkra
által pederítünk, azaz, pergévé, kacskaringóssá,
a régiek sem cserélték fel kedig és penig szókkal.
fonalnemüvé alakítunk valamit. V. ö. PEDERIT.
Alig van szó nyelvünkben, mely annyi alakban
PÉDÉRÖDIK , PÉDRÖDIK , (pédérödik) fordulna elé, kivált a régieknél, mint ez, sőt a ha
belsz. m. pédérödtem v. pédrödtem, —tél, —ött. sonló fő szók hihetőleg különböző törzsből eredtek
Mintegy ön erejéből pergévé, kacskaringóssá lesz.
úgy, hogy a többiek a ,pedig' szónak csak egyik je
PEDIG, bötszó. 1) Elválasztó, de néha ellen lentésében osztoznak. T. i. különösen a régibb nyelv
tétes jelentése is látszik, pl. én beszélek, Péter pedig ben három hasonló szó fordul elé, többnyire szintén
hallgat. Te megkaptad részedet, ami pedig engem illet, hasonló értelemben, ú. m. pedig, penig, kedig. Az első
arról lemondok. Pál kimegy a mezőre, te pedig itthon most általános divatú, ittott a második is eléjön, de
maradsz. Aki jól viseli magát, jutalmat kap, aki pedig ,kedig' tudtunkra jelenleg nem igen van szokásban.
rósz leszen, büntetés éri. n Ez iffiu legény haza úgy Szalay Ágoslou gyűjteményében (400 m. levél) csak
kéredzik, hogy az mi szolgálatunkra rövid nap múl nem egy időben mind a három eléfordúl, még pedig
ván megjünne; lakása pedig Enyeden vagyon." több mint 30 módosult alakban is, miből megtetszik,
(Báthori István levelei). „Tartozom Istennek hála hogy egyik vagy másik régibbségéröl nehéz volna
adással, hazámnak pedig oltalommal." (U. o.). Ez Ítéletet mondani. Ezen alakok következők : a) penig
értelemben megfelel neki a latin autem vagy verő után : pennyg, pennygh, penieg, peneg (= penég), pe
(1. Fabri Thesaurus); de a német áber nem egészen negh, penek, penyg, penygh, peniglen, penjglen, penyg
(L. Adelung). Ezen értelemben cseréltetik fel a ma len, peneglen ; b) pedig után : pegig (pegyig), peg'eg,
gyarban kedig és penig szókkal is. „Ennek utána is pegyg, pedyglen ; c) kedig után : kedigh, kedjgh, kedyg,
mind itt mind kedig ott kin az országnak szolgálhat kedygh, kedeg (== kedégh), kedegh, kedyk, kediglan,
nak." (Búthori István 1.). „Mi lehetne penig Isten előtt kediglen, kegig (= kegyig), kegyg, kegyk, kegek; d) na
üdvösségesb." (Ugyanott). Hogy inkább öszvekötö gyobb hangváltozást szenvedtek : tenig, kénig v. ke
értelme van, abból tetszik meg, mert és szóval föl nygh, kegieih (= kegyét). Egyedül magának Báthori
cseréltethetik : én beszélek és Péter hallgat; sőt még a István lengyel királynak leveleiben is szintén a XVI.
szórendben a magyar meg (== és) csaknem mindenütt században alig egynehány évnyi időközben hasonló
alkalmazható. En beszélek, Péter meg hallgat. Ami meg kép mind a három fő szó eléfordúl, ú. m. kedig 1576, és
engem illet. Te meg itthon maradsz stb. A következő 1582ben, penig 1578ban, pedig ugyanott és 1579
fejtegetések fogják mutatni azon nevezetes körül ben stb. (Történelmi Tár VIII. kötet. 2 1 1 , 2 1 3 , 216,
ményt is, hogy ,pedig' az azonban v. a közben, azon 225. lapokon. Föntebb idéztük). Legrégibb évszámok
időben szókkal is fölcserélhető : Péter azonban hall szerént a Bécsi codexben : kedeg és kedég; még előbbi
gat; ami azonban engem illet stb. Mindazáltal gyak korból a Szentpéteriek végzésében : penig; későb
ran valósággal ellentétes jelentésben is használja a ben ugyanazon egy emlékben is, mint fönebb látók,
nyelvszokás t. i. ,de' v. ,ellenben' helyett; pl. a pává gyakran vegyesen találtatnak. — Mellőzve Dankov
nak tollai szépek, lábai pedig rútak, e helyett : de szkyt, ki a ,pedig'et a görög énnőiqyh'ól származ
lábai v. ellenben lábai rútak. Ügy véljük, hogy a né tatja, Jászay Pál véleménye szerint az eredeti alak
met nyelvből harapódzott el, melyben az áber szó kedig volna, s ennek gyöke a ket (két, kettő), azon
nak Adelung szerént is inkább csak de jelentése van. alapnál fogva, mert a kedig a másodrendű fogalom
2) Rokon értelmű a pedig szó a holott, noha, ámbár, nak (szónak), avagy eszmének (mondatnak) az elsővel
jóllehet kötszókkal, pl. nem jött el, pedig megígérte való öszvekötésére használtatik. (1. Régi magyar nyelv
volt. Haragszik rám, pedig nem bántottam. Nem ad a emlékek, 3. köt. 306.1.). Azonban ez, habár értelmére
koldusnak, pedig gazdag. Mindig panaszkodik, pedig nézve is némi erőtetéssel, csak a kedig szót elemezné.
nincs rá oka. Enni kér, pedig nem régen evett. Taga Más vélemény azon elvből indul k i , hogy ,pedig'
9*
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tulajdonképen elválasztást vagy ellentétet jelent, mit ismét n és d hangokat is azonosítni; holott ha csak
gyakran a latin aut és autem is kifejeznek, s ez alap ugyan idegenektől kölcsönöztük volna akár egyiket
fogalomnál fogva valószínű, hogy a magyar pedig akár másikat, a módosulatok mégis csak a magyar
(v. kedig) is, két mondatot egymástól elválasztó ellen hangrokonságokon alapulnának. Vagy talán mind a
tétbe hoz. De lappang különösebben a ,pedig' szóban k é t szót külön kölcsönöztük, egyiket a persából,
más fogalom is, mely némi ráhagyást, megengedést másikat a mongolból ? aztán itthon zavartuk össze ?
fejez ki, midőn t. i. a jóllehet, holott, noha stb. köt Mily kielégítő volna, ha mind a három fő szót (mert
szókkal cseréltetik föl. T e h á t ezen fogalomból kiin a többi csak módositás) a magyarból és rokon ele
d u l v a azt vélhetni, hogy, midőn ráhagyást, megen mek alapján tudnók kifejteni ? Mit ezennel röviden
g e d é s t jelent, gyöke kegy vagy ked, mely engedé megkísértünk. A megfejtés nyitját a régies, de ma
kenységet, megengedést teszen, honnan a régi halotti is tájdivatos elekedig szó adja k e z ü n k b e , melynek
beszédben kegyedjen am. megbocsásson, bűnöket el jelentése : eddig, ez ideig, s melyről alig fog valaki
engedjen. E l l e n b e n , midőn világosan ellentétre s kételkedni, hogy közelebbről, ezkédig, alkatrészek
elválasztásra vonatkozik, gyöke eredetileg pegy, ből áll, s az utóbbika tökéletesen összeüt a kedig v.
ez ismét az átalakult vagy kötszó volna, melynek kedeg szóval, sőt ezen kedeg a Bécsi codexben sok
megfelel a latin autemnek aut törzse, pl. aut ego, szor egészen kiírva, és elül hosszú e jegygyei is for
aut tu, vagy én, vagy te; t. i. a vagy, ig képzővel : dul elé, a Müncheniben pedig csak rövidítve az első
vágyig, magas hangon és nyilt evel ejtve vegyig, és tag ke ; azonban többnyire hosszú e j e g y g y e i , tehát
a v hangot rokonszervü pve változtatva pegyig. így szintén kédeg v. kédignek is olvasandó. De hát mi
változnak a szintén elválasztásra vonatkozó vás és csoda elemekből áll maga ezen kédigf Szabad legyen
vés igék. Ezen és a föntebbi elemzések szerint más előbb némely más szókhoz folyamodnunk. Szalay
u g y a n a kedig, s más a pedig v. pegyig ; melyek kö Ágoston levélgyüjteményében egy 1557iki levélben
zött azon különbség is van, hogy a mondat elején ez áll : „Mind velők egyetemben meghalunk éhei,
az elválasztást jelentő pedig nem szokott állani, va ménig nekünk lén, addig reájok osztójok, immár sem
lamint a latinban sem autem; ellenben a ráhngyó nekünk sem nekik." íme látjuk, hogy itt ménig am.
vagy engedő pedig a második mondatot már vezérel míg vagy másképen meddig, miideig, s elemei a régies
heti, mint a latin quamvis, pl. ezen öszvefüggő mon meni ma : mennyi (= minyi v. melynyi) és ig ha
datban : „ E r a t enim inter eos dignitate regia, quam tárvetö rag, tehát az egész = mennyiig, azaz mennyi
vis carebat nomine." (Cornelius N. Miltiad. 2); azon ideig. A székelyeknél ma is divatos, tökéletesen ha
ban a későbbi divat az első értelemben (a czikk ele sonló alakítással : annyég = annyiig , azaz addig,
jén) a két alakot összeolvasztotta volna.
odáig, pl. annyég nem mönyök el (Kriza J.). Úgyde
Nyelvhasonlitólag figyelemre méltók a mongol ama ,ménig' azaz ,míg' vagy ,miideig' a legtöbb eset
kiged, a persa pen, és sínai piert. A mongol kiged j e  ben megfelel a ,pedig' értelmének, pl. én beszélek,
lentése a magyar és, is, meg, (latin et, etiam, német P é t e r pedig hallgat (= Péter míg hallgat v. míg v.
und, auch); a persa pen, Vullers szótárában : ijJj miideig P é t e r hallgat) ; a ,holott' helyett is megvan
melyet panw&k is olvashatni, ugyanezen szótár sze saját értelme, pl. enni kér, míg v. azonban nem régen
rént am. 1) a latin quidem, autem, quod attinet, (ara evett; sőt a még pedig kifejezésben mintegy erősbité
bul : amma, Zenker szerént = an ma s jelentése : a sül mindkettő együtt használtatik. Mindenesetre kö
franczia mais, cependant, quant á, németül : aber, zelebb áll az eredeti értelem a ,pedig' v. ,penig' szó
doch, was das betrifft) ; 2) sed, attamen ; mely értel hoz, mint a mongolféle kiged = ,gemacht.' A ménig
mek tökéletesen megfelelnek a magyar ,pedig' mind szóból az m ajakhangnak p szintén ajakhanggá vál
két jelenlésének. A sínai pien am. a latin tune, ita toztával(mint^>arí = marí), a legegyszerűbben ,penig'
que. A mongol kiged szót Schmidt szerént a nép nem l e t t ; s a régieknél, mint láttuk, pennig két nranel is
használja, hanem csak az irók (nem képzeljük, hon eléjon, t. i. mennyiig alkatrészek után. Ha ezen fej
nan vették volna az irók, ha nem a nép nyelvéből, tegetés elfogadható, akkor a meddig (= mieddig)
b á r talán az nem általános divatú is), eléjon Adelung vagy ha j o b b a n tetszik : miideig szóból épen oly
Mithridatesében a kalmük ,Miatyrink'ban is. Eredeti egyszerű módon, mint föntebb, t. i. m = p, és csak
értelmére nézve J ü l g „ D i e M á r c h e n des SiddhiKür" egyes dvel, ,miideig' után ,pedig' szülemlett. Végül
czímü munkájában azt mondja : „Gerundium prae a ,kedig' sem több, sem kevesebb m i n t : kiideig; a ,mi,
teritum von kikü machen, (tehát am.) gemaelű, ge t. i. a ,ki' szóval a régiségben, pl. Pesti Gábornál a
than ; mely azonban, úgy látszik, messze elüt, kivált X X I I I . mesében : „ki (== mi) legnagyóbban ijeszti
a magyar ,pedig' vagy ha tetszik, a közelebb álló vala őket", sőt a közéletben ma is számtalanszor föl
,kedig' értelmétől is. A pen szót, mely mint föntebb cseréltetik, pl. dolgokról ú. m. állatokról vagy élette
látható, jelentésében tökéletesen egyezik a magyar len tárgyakról ma szintén mondjuk : ki jó, ki rósz; de
pedig szóval, a penighen ugyan alapul vehetnök, i elójön, mint érintők föntebb, mind a régieknél, mind
noha itt is nehezen tudnók &z ig ragot kimagyarázni, : a mai népnyelven : ekkédig, mely am. ezkieddig v.
azonban főleg a magyar hangrokonításban nehéz j ezkiideig; még a nyújtott é is igazolva van az eddig
volna a d és wet, és a kedig szót is ideértve p és k és szó után, t. i. a két dd mint torlat azt meghosszította.
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A többi módosulatok ezekből önke'nt folynak, t. i.
1) a d gyvé s az n nynyé lágyulván, lesz : pegyig,
kegyig, penyig; 2) az ig régiesen : ég (mint ma is a
közdivatú ,mindég', és székely ,annyég' szóban), lesz
t e h á t : kedég, penég, pedig; és kegyig, pegyig, penyig;
3) minden ig ragos szó fölveszi a len (lan) toldalékot,
innen pediglen, pediglen, pegyiglen, peyyiglen, penig
len, penyiglen, penyiglen, penéglen,
kediglen, kediglen,
kegyiglen, kegyiglen; 4) a ,kénig' lehet : kinyiig,
(mint ménig = meniig = minyiig), ,kegyét' = ke
gyég (mint : ismét = ismég) ; hasonlóan alakúit a
székelyeknél penít, lágyitott nynyel : penyít. Végre
,tenig' a selypesen kiejtett ,penig' v. ,kénig'; kénig
lehet ismét keniglen, (pl. Magyar Nyelvemlékek I I .
K ö t e t 2 6 1 , 2 7 3 . lapokon, levelek 1552ik, 1587ik
évekből); továbbá az n meglágyultával kényig, kenyig
len; 5) az ig h e l y e t t , mint föntebb látók, eléjön
többször igh és ik sőt ek i s ; pl. a Régi magyar P a s 
sióban (Toldy Ferencz kiadása. 1 7 2 1.); s itt mindjárt
egymás mellett: peneg és kedig is. Ezek szerént mint
egy 100 változatot számithatunk. A palócz szójárás
ban, megrövidítve : pegy, pl.eere oda mek (== megyek),
kee (= kend) pegy amoda. (Barsi tájszólás, Pólya J ó 
zsef tudor után).

Mangó, ityizál, iócza; vagy pedig az egész lehet pecz
nyomatékosan : peccz (= érint) szónak módosulata is,
p l . a bodrogközi pecczö, szegedi picze, am. más szó
járásban : pedzö.

P E D I G HOGY, különös szólásmód ; pl. pedig
hogy láthatlak, azaz : mégis hogy láthatlak, Kriza J.
szerént : jó hogy láthatlak (nem reménylett esetben).
P E D I G L E N , 1. P E D I G .
P É D E É S , (pédérés) fn. tt. pédrist, tb. — ék,
harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valaki peder vala
mit.
Bajuszpedrís, fonalpedris.
P É D R É T T , (pédérétt), mn. tt. pédréttet. Amit
pedertek, k i p e d e r t e k ; pergévé, kacskaringóssá, fo
nalnemüvé alakított. Pedrett bajuszt viselni.
P É D E O , (pédérő) fn. tt. pédröt. Mivel, mint
közvetö szerrel pederni szoktak valamit, különösen
kenőcs, bajuszpedrő.
P É D E Ö D I K I. P É D É E O D I K .
P É D Z , (pédéz) áth. m. pédzétt, par. —z, htn.
— eni. Mondják 1) a h a l a k r ó l , midőn a horgot,
vagyis a horgon levő csalétket, bele harapva, meg
érintik. Midőn a víz színin levő pára mozog, jele, hogy
a hal pedzi a horgot. 2) Az orvmadarakról, midőn
martalékjokra a légben lelecsapnak s azokat érin
tik, a nélkül, hogy egészen zsákmányokká tehetnék.
3) Általában am. érint, illet.
„Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,
Feltűzve a szent kard legtetején volt már,
Onnan imás szókkal ősz Torda levette,
Előbb Buda karján ereit pedzette."
A r a n y J. (Buda halála).
Minthogy a pedzés am. a csalétekbe, vagy marta
lékba harapás és ennek megérintése : &pedz vagy úgy
tekinthető, hogy gyöke azon ed, mely az iszik igével
rokon, s a p előtét; miszerint pédz am. edz, édez, ed
degil, mint pille, pillangó, pityizál, piócza am. ille,

P É D Z É S , (pédézés) fn. tt. pédzist, tb. — ek,
harm. szr. — e. Mohóság, midőn a hal a horgon levő
csalétket, vagy az orvmadár martalékját érinti. V. ö.
PÉDZ.
P É D Z Ö , (pédéző) fn. tt. pédzöt. A leső szák
hoz tartozó örvesszö ; amely t. i. a pedzést mutatja ;
máskép : pecczö v. peczczö (pecző v. vessző ?) bod
rogközi szó. Egyezik velők a szegedi picze.
P É É E , 1. P É E .
P E G Y , palócz tájszó, pedig h e l y e t t ; 1. ezt.
P E G Y M E T , ín. tt. pegymetét. 1) Kresznerics
szerént Molnár Albertnél am. variolus, mely Páriz
P á p a i szerént am. himlő, szeplő; tehát kétségtelenül
pety v. petty szótól. 2) L. P E T Y M E G .
P E G Y M E T É S , (pegymetés) mn. tt. pegymetést
v. — et, tb. —ek. 1) Pegymettel tarkázott, borított.
2) Pegymet vagyis pegymegbörrel prémezett. Pegy
metes mente. (Szabó D.).
P É H , fuvást és lehelést jelentő gyöke pehely
szónak és s z á r m a z é k a i n a k ; azonos pih gyökkel. L.
PÉHÉLY.
P É H É L Y , (péhély) fn. tt. péhélyt v. hangátté
tellel szokottabban:jpe7y7ie<; tb.pélyhék; mássalhang
zón kezdődő ragok előtt épen m a r a d ; péhélynek,
— tol, — b ö l ; személyragozva: pélyhém , pélyhéd,
pelyhe stb. k é p z ő k k e l ; pehelyes, szokottabban : pély
hés, pélyhéz. L. P E L Y H . 1) Apró, finom, igen gyönge
szárú toll, mely a fosztottnál is puhább és szállé
konyabb, a kényesebb ágynemüek tölteléke; kicsi
nyítve : pihe, pili. 2) A madarak pelyhéhez hasonló
finomságú szőr az állatok testén v a g y a növényeken;
s különbözik a molyhoktól, szösztől, gyapjútól stb.
V. ö. SZOB. Az ifjoncz állát már kezdi kiverni a pe
hely. Még pelyhet sem látni az állán. A virágzó nyár
fák pelyhe.
„Ki vagy t e ? aszott fü pelyhe az út mellett.
B u d a halála (Arany J.).
Nevét szállékony, könnyen elfúható tulajdon
ságától kapta, s gyöke a fuvásra vonatkozó p ajak
és h lehelöhangok, a mozdulást jelentő l hanggal
párosulva. Egyeznek vele : pihe, pihi, pile, moly;
idegen nyelvekben a csagataj májuk = gyümölcsön
vagy virágon levő pehely (Abuska. Vámbéry közle
ménye); továbbá latin pluma; német Flaum, Flocke
stb. szók gyökei. V. ö. MOLYH és P I H .
P É H É L Y E S , 1. P É L Y H É S .
P E H E T E G , fn. tt. pehetegét, harm. szr. — e .
A székelyeknél am. kemenezeseprö ; máskép, t. i. a
magyaroknál .pemet, pemeteg; ,peheteg' is ez utóbbi
ból módosultnak látszik.
P É J , mn. és fn. tt. pejt, tb. — ek. Oly lóról
mondják, melynek szőre többékevesbbé gesztenye
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szinü vörhenyeges, vagy s á r g á s , sörénye pedig és mutatni, adni, követni. „Példa neked az gonosz Jú
farka fekete. Világos pej, sötét pej, németül : braun. dásról, ki az bínben elvakúla." (Górycodex). Rósz
A mely lónak nem csak szőre, hanem serénye és példával ne menj elő. A jóktól v. jókról végy példát.
farka is vörhenyeges vagy sárgás, annak neve sárga, Példát adtam néktek, hogy miként én cselekedtem, ti is
németül : Fuchs. A sötét pej szin a barnával határos. •ágy cselekedjetek. (Idvezítőnk szavai). 3) Különöseb
ben oly cselekvés, mely másokat valamely bűnösnek
Pej lovakat tartani, pej paripán nyargalni.
megbüntetése által a gonosztól, a hasonló bűntől el
„Setétpej a lova, azt vigan ugratja,
ijeszteni való. A gonosz gyermeket megbüntetik, hogy
S rajta szép szerszámát a nap ragyogtatja.
példát adjanak a többinek. A büntetések mindannyi
Gr. Kohári István.
példák, hogy a törvényt megszegni tilos. 4) A göcseji
Kicsinyítve néhutt : pejkó. A csagataj nyelvben pek tájszólásban Vass József szerént am. csúf (csúfság),
am. sötét (Vámbéry). Egyezik a magyar pej szóval Te példa ! = Te csúf, Te csudálatos ; olyan forma,
közelebbről a latin bajus, franczia bai, olasz bajo. mint a köznépi német nyelvben Figur. Némely szó
Rokonnak látszik pír szóval is, r az ílel s ez ismét járásban, pl. a székelyeknél, az e röviden is hangzik :
ly és jvel gyakran fölcseréltetvén. A német braun példa.
és brennen is egy e r e d e t ű e k ; a persában pedig bór
E szónak eredete homályos. Annyi igaz, hogy
jelentése mind pír, piros szín, mind pej ló.
alapfogalom benne az illető dolognak kitüntetése, s
mintegy kijelölése , miszerint azt vélhetnök, hogy
P E J L Ó , (pejló) ősz. fn. 1. P E J .
P E J P ; P E J P E S ; P E J P E S K É D I K , székelyes gyökre rokon a j e g y e t jelentő pécze szóval. T. i.
ejtésü szók. L . S E L Y P ; S E L Y P E S ; S E L Y P E S  a példa, valamint a pécze, valamire különösen rámu
tat és figyelmeztet; tehát mintha pöttö volna. V. ö.
KEDIK.
P
É C Z E . Egyezik vele gyökben is (pél) a csagataj
P É K , fn. tt. pékét, harm. szr. —je. Altalán
elterjedt divatú idegen szó, németül Back, Bücker, fülanka v. fülanga (Abuska. Vámbéry közleménye).
magyarul : sütő. Egyébiránt péknek a magyarban Némelyek a hangot tekintve a német Bűd szóval ro
szorosan véve csak a zsemlyesütőt nevezik, kitől kü konítják. Azonban a rokon mongol és kalmük nyelv
ben is megvan : bilder am. alak (Gestalt, A u s s e h e n ;
lönbözik a kenyérsütő.
P É K C Z É H , (pékczéh) ösz. fn. Pékféle mester SiddhiKür), melyet, hogy a mongolok is a németből
vettek volna által, nem hihetjük. Származékai a mon
emberek testülete.
P É K I N A S , (pékinas) ösz. fn. Inas, ki a pék golban Schmidt szerént : bilderlekil (sein Aussehen
wechseln; nicht aufrichtig oder bestandig seyn), bil
mesterséget tanulja.
P É K K É N Y É R , (pékkenyér) ösz. fn. Kenyér, dertei (verschiedenartig von Aussehen; nicht aufrich
milyet a zsemlyepókek szoktak sütni, mely ízére kü tig oder bestandig). Innen ,figura' értelemben már
legrégibb nyelvemlékeinkben, pl. a Bécsicodexben is,
lönbözik a házi magyar kenyértől.
eléjön. „És en példám meg en belém fordóla." (Bécsi
P É K L E G É N Y , (péklegény) ösz. fn. Személy,
cod. Dániel IV. A vulgataban : „ E t figura mea re
ki czéhbeli legényként űzi a pékmesterséget.
versa est ad me." Tarkanyinál : „Es visszanyertem
P É K M E S T E R , (pékmester) ösz. fn. Pékczéhbe tekintetemet." Karolinái : „Az én ékességem és mél
avatott mester.
tóságom megtére hozzám." Tulajdonképen a latin
P É K M E S T E R S É G , (pékmesterség) ösz. fn. A ,figura' alatt itt is ,alak' t. i. emberi alak értendő,
szoros ért. vett pékek, azaz, zsemlyesütök mestersége.
mint a megelőző sorok m u t a t j á k , melyek szerént
Pékmesterséget tanulni, űzni.
Nabukodonozor mintegy elvesztette emberi alakját,
P É K S É G , (pékség), fn. tt. pékségét. L. P É K 
„szénát evek mint az ökör, és égi harmat öntözé
MESTERSÉG.
testét, míg nem szőre megnőve, mint a sastollak, és
P É L , puszta Somogy m., K I S — , puszta, NAGY
körmei mint a m a d a r a k é i . " Katalin verses legendá
—, falu Arad m. A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk Bars
jában i s :
m. helyr. Pélre, — é n , —röl.
„Ki az példát felállatá,
P É L A , mint helynév am. Pila ; 1. ezt.
És mint bálványt faragtatá."
P E L B Á R T H I D A , (Pálhida) falu Bihar m. helyr
(Toldy P. kiadása 2 1 . 1.).
—hidára, — n , —ról.
P É L D A , fn. tt. példát. 1) Egyes eset, mely A német ,Bild' pedig Grimm szerént eredetileg am.
valamely általános szabálynak, igazságnak, tannak a régi felső német biladi v. piladi (imago), módo
fölvilágosítására szolgál; miért, midőn használjuk, sítva : pilidi, angolszász bilede, biled (exemplum,
előre szoktuk bocsátani : például v. példának okáért. példa), régi német bilaeti (effigies), közép felső né
A szabály eléadása után példákat hozni fel. Az állítást met bilde; végre szerintök a bil v.pű am. a szanszkrit
sok példával bebizonyítani. Egy példa száz leczkénél píl (fühlen, drücken, formen).
többet ér. (Km.). 2) Cselekvés, magaviselet, melyet
utánozni szoktak, vagy utánozni hajlandók az embe
rek. A gyermekek a szülék példáját követik. Jó példát

P É L D A A D Á S , (példaadás) ösz. fn. Cselekvés,
mennyiben a r r a való, vagy azt eszközli, hogy mások
a szerint cselekedjenek, hogy utánozzák, kövessók.
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Jó, rósz példaadás. Továbbá a büntetésekben példa
mutatás, hogy mások a bűnös tettektől óvassanak,
elrettentessenek. V. ö. PÉLDA.
PÉLDAADÓ, példaadó) ősz. fn. Aki tetteivel
másoknak jó példát akar mutatni.
PÉLDABESZE, (példabesze) ösz. fn. A Mün
cheni codexben am. parabola a mai példabeszéd
vagyis példázat. „Egyéb példabeszét vete nekik
mondván : Mennyeknek országa hasonlatik mustár
maghoz" (MátéXIH. Ugyanitt eléjön ^példabeszéd' is).
PÉLDABESZÉD, (példabeszéd) ösz. fn. 1) Oly
közmondat, mely valamely erkölcsi igazságot hason
latban ad elé. pl. Addig jár a korsó a kútra, mig el
nem törik. Másról beszél Bodóné, mikor a bor árát
kérik. Könnyű Katót tánczba vinni, ha maga is akarja.
„Eszembe vagyon az Kaczor Gyergy (György) pél
dabeszéde : süly vagyon orromon, az elmetszése fáj
dalmas, az megmaradása rútalmas." (Levél 1557böl.
Szalay Ágoston 400 m. 1.). 2) Különösen elbeszélés
neme, melynek czélja bizonyos erkölcsi igazságot,
vagy tant valamely költött eseménynek alakjában
hasonlatképen eléterjeszteni. Ez értelemben máskép :
példázat (parabola); a Müncheni codexben eléjön pél
dabesze is. Ilyenek az Idvezíto'nk által elmondott pél
dabeszédek, a jó pásztorról, a magvető emberről, a
tékozló fiúról stb. stb. „Mend ezeket beszéllé Jézus
a gyölekezeteknek példabeszédekben, és példabeszéd
nélkül nem beszél vala." (Münch. cod. Máté. XIII.).
PÉLDABESZÉDI, (példabeszédi) ösz. mn. Pél
dabeszédet illető, ahhoz tartozó, ahhoz hasonló. Az
új testamentom példabeszédi fejezetei, oktatásai,
PÉLDABESZÉDKÉNT, (példabeszédként) ösz.
határzó. Mint a példabeszéd tartja, mondja, annak
szavai szerint. Példabeszédként : Addig kell a vasat
verni, mig tüzes. Néha am. példabeszéd gyanánt, ha
sonlatára. Példabeszédként elmondani valamit, hogy,
akit illet, értsen belőle. V. ö. KÉNT.
PÉLDAKÉNT, (példaként) ih. 1. PÉLDÁUL.
PÉLDAKÉP, (1), (példakép) ösz. fn. 1) Kép,
melyet mint a maga nemében kitűnő jeles müvet
utánzásul vagy nézésül kitűznek. 2) Átv. valamely
erkölcsi tettnek követésre méltó kitüntetése; továbbá
azon erkölcsi tettnek szerzője. A jeles emberek életét
példaképül terjeszteni elé az ifjúságnak. 0 az erény
példaképe. Máskép : PÉLDÁNYKÉP.
PÉLDAKÉP (2), v. PÉLDAKÉPEN, (példa
kép v. —képen) ösz. ih. Mint példát adva elé, pél
dául. L PÉLDÁUL. f
PÉLDÁLÓDZÁS, (példaalódozás) fn. tt. pü
dálódzást, tb. —ok. Valaminek példában vagy pél
dákban tudatása. V. ö. PÉLDÁLODZIK.
PÉLDÁLÓDZIK, (példaalódozik) k. m. pél
dálództam, —tál, —ott. Valamely dolgot nem egye
nesen, hanem példákban, csak úgy rá czélzólag akar
tudtára adni valakinek. V. ö. PÉLDÁZ.
PÉLDAMESE, (példamese) ösz. fn. Példabe
széd, midőn hasonlaton alapuló költött eseményt je
lent. V. ö. PÉLDABESZÉD.

PÉLDAMUTATÁS, (példamutatás) 1. PÉL
DAADÁS.
PÉLDAMUTATÓ, (példamutató) ösz. mn. és
fn. Aki akár magát, akár másokat példaként tün
teti fel.

PÉLDÁNAK OKÁÉRT, 1. PÉLDÁUL.
PÉLDÁNY, (példaany) fn. tt. példányt, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Bizonyos mükészletböl mu
tatványul szolgáló egyes mü. A mükirakatban levő
könyv, képpéldányok. 2) Mutatvány akármily áru
ból, bizonyos becscsel bíró tárgyból, gyűjteményből.
3) Minden egyes mü vagy tárgy, több hasonló ne
műek közöl, önállólag véve. Valamely munkát ezer
példányban nyomtatni. A kijött könyvből két példányt
hozatni. A pénzgyiljtemények ritkább, becsesebb példá
nyai. 4) Átv. ért. erkölcsi példakép, mely a maga
nemében különösen kitűnő. V. ö. PÉLDAKÉP, (1).
PÉLDÁNYIKAT, (példányirat) ösz. fn. Kéz
irat, melyet az írni tanulók elébe adnak, hogy annak
alakzatát, vonásait utánozva gyakorolják magukat a
szépírásban.
PÉLDÁNYKÉP, (példánykép) ösz. fn. Átv.
ért. Követésre méltó példa különösen erkölcsi tekin
tetben.
PÉLDÁNYLAP, (példánylap) ösz. fn. Lap,
mely magában valamely mutatványt foglal.
PÉLDÁNYSZERÜ v. —SZERŰ, (példány
szerű) ösz. mn. L. PÉLDÁS, 2).
PÉLDÁNYSZERŰEN v. — SZERÜLEG, (pél
dányszerűén v. szerüleg) ösz. ih. L. PÉLDÁSAN, 1).
PÉLDÁNYTÁR, helyesebben : példatár; 1. ezt.
PELDAS, (példaas) mn. tt. példást v. —at,
tb. —ak. 1) Példákkal, mint felvilágosító egyes ese
tekkel vagy hasonlatokkal bővelkedő. Példás jegyze
tek a szabályok alatt. Példás oktatások, egyházi beszé
dek. 2) Erényes, jó magaviseletű, utánzásra, köve
tésre méltó. Példás életet élni. Példás halállal kimúlni.
Néha mondják a gonosz erkölcsüröl is, s am. czégé
res. Példás lator. A példás lator is szereti a jámbor
nevet. (Km.).
PÉLDÁSAN, (példaasan) ih. 1) Erényesen,
jó magaviselettel, követésre méltólag. Példásan élni,
viselni magát. 2) Büntetésre vonatkozva am. szigo
rúan, mások rettentésére. Példásan megbüntetni a go
nosztevőket.
PÉLDÁSKODÁS, (póldaaskodás) fn. tt. pél
dáskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Jó példaadás.
PÉLDÁSKODIK, (póldaaskodik) k. m. pél
dáskodtam, —tál, —ott. Másoknak jó példát adva,
utánzásra méltólag él.
PÉLDASZÓ, (példaszó) ösz. fn. 1. PÉLDA
BESZÉD, 1).
PÉLDATÁR, (példatár) ösz. fn. Válogatott ré
szek gyűjteménye jelesebb irodalmi müvekből vagy
nyelvemlékekből. (Chrestomathia).

PÉLDÁTLAN—PÉLDÁZÁS

PÉLDÁZAT—PELEDÖNCZE

P É L D Á T L A N , (példaatlan) mn. tt. példátlant,
tb. —ok. 1) A maga nemében egyetlen, melyhez
hasonló nincsen. J ó , és rósz erkölcsi értelemben di
vatozik. Példátlan hűség, nagylelkűség, szorgalom, ki
türés. Példátlan elvetemedés, istentelenség. G y a k r a n
csak túlságosan nagyító kifejezése a dicséretnek
vagy gyalázatnak. 2) Mihez fölvilágosításra szolgáló
egyes eset, mint példa, nincs kapcsolva. Példátlan
nyelvtani szabályok, értekezések. Határozóként am.
példátlanul.

P É L D Á Z A T , (példaazat) fn. tt. példázatot,
harm. szr. —a. 1) Mondat, beszéd, mely hasonlatké
pen bizonyos erkölcsi igazságot, t a n t terjeszt elé,
mely nem egyenesen, hanem más szin alatt czéloz
vagy mutat valamire, pl. a közmondat szerint, midőn
az anya leányának szól, hogy a menye is értsen be
lőle. „És valami maNinivcn ellen mondatik, példázat
szerént (figuraliter) e világról mutattatik." (Bécsi cod
Naum.). 2) Szoros ért. vett példabeszéd, mint költött
esemény, mely hasonlatkép erkölcsi t a n t rejt magá
ban. L. P É L D A B E S Z É D .
P É L D Á Z A T O S , (példaazatos) mn. tt. példá
zatost v. —at, tb. —ak. Példázatokból álló; példák
által, más szin alatt valamire czélzó. Példázatos ok
tatás, intés. V. ö. P É L D Á Z A T .
P É L D Á Z G . 4 T , (példaazogat) gyak. önh. m.
példázgattam, —tál, —ott, par. példázgass. Példák
ban, hasonlatokban beszélget, oktatgat, integet, czé
lozgat; finomabb módon, némi kímélettel ad tudtára
másnak valamit. V. ö. P É L D Á Z .
P É L D Á Z G A T Á S , (példaazgatás) fn. tt. pél
dázgatást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mi
dőn valaki példázgat.
P É L D Á Z K O D I K , (példaazkpdik) k. m. pél
dázkodtam, —tál, —ott. L. P É L D Á Z G A T .
P É L D Á Z Ó , (példaazó) mn. tt. példázct. Ami
bizonyos képben, hasonlatban jelvény gyanánt mutat
valamit; más szin alatt valamire czélzó. Erényeket,
bűnöket példázó feslvények.
Példázó beszéd. Idvezítönk
étetét, szenvedését, halálát példázó helyek az ó testa
mentomi könyvekben.
P É L D Á Z Ó D Á S , (példaazódás), fn. tt. példá
zódást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn
valaki példázódik.
P É L D Á Z Ó D I K , (példaazódik) belsz. m. pél
dázódtam, —tál, —ott. Finoman elrejtett czélzások
kal iparkodik valamit másnak értésére a d n i ; más
kép : példálódzik.
P É L D Á Z O L Ó D I K , (példaazolódik) belsz.
m. példázolódtam, — tál, — o t t . L. P É L D Á Z Ó D I K .
P E L E , ^1), fn. tt. pelét. A güzmölők rendébe
tartozó emlős állatnem, melynek fajai : a közönséges
pele, a mókushoz nagyságra, s életmódjára hasonló,
húsa megehető , (glis esculentus) ; makkpele, nagy
sága, mint a patkányé, háta fekete, hasa pedig fe
hér, farka hosszú, szőrös, (glis quercinus); mogyoró
pele, akkora, mint a házi egér, eleven furcsa állatka,
(glis avellanarius).
Ezen állat neve máskép pöle, pöle, pölye, pölyil.
Van ily nevű hal is, mely más néven ökle, s hihető
leg szúrós hátszálkáitól vette nevét. Minthogy pedig
a pele vagy pöle hegyes orrú, sőt a közönséges pöle
az apró madarakat meg is öli, valószínű, hogy gyöke
a szúrást jelentő öl, melyből lett öle, pöle, ölü, pölll.
P E L E , (2), falu Köz. Szolnok m. helyr. Pelé
re, — n , —röl.
P E L E D Ö N C Z E , tt. peledönczét. A Debreczeni
Legendáskönyvben ,penitentia'ból módosított szó.
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P É L D Á T L A N S Á G , (példaatlanság) fn. tt.
példátlanságot, harm. szr. — a . Oly állapot vagy
eset, melyre példa nincsen.
P É L D Á T L A N U L , (példaatlanul) ih. 1) Oly
dicséretesen vagy gyalázatosan, oly jól, vagy gono
szul, minek mása nincsen. 2) Fölvilágosító esetet
jelentő példa nélkül. Példátlanul elmondott szabályok.
P É L D Á U L , P É L D Á U L , (példaul) ih. Mint
példát adva elé, vagy mutatva fel ; különösen bizo
nyos igazságnak bővebb felvilágosítására ; továbbá
előképül, követésül. Az elmondott szabályok után pél
dául némely egyes eseteket felhozni. Valamely müvet,
cselekvést, jeles embert például állítani. V. ö. P É L D A .
Midőn bizonyos tan szabályainak, állításainak fel
világositására vonatkozik, az oktató könyvekben rö
viditve írjuk, pl. vagy p. Máskép : példának okáért,
rövidítve : p. o.; a Górycodexben : példa mellé, azaz
példa hozzá.
P É L D A U T Á N Z Á S , (példautánzás) ösz. fn.
Cselekvésében valamit vagy valakit példaként venni,
tekinteni.
P É L D Á Z , (póldaaz) önh. és áth. ni. példdztam,
— tál, —ott, par. •—z. 1) Bizonyos igazságot, erköl
csi tant hasonlatokban terjeszt elé; a dolgot nem sa
j á t alakjában, hanem más szinbe burkolva adja más
nak értésére, csak úgy czélozva beszél, máskép : pél
dálódzik. Eleget példáztam neki, de úgy tette magát,
mintha nem értené. Ne példázz, hanem szólj egyenesen,
és világosan. 2) Mint átható, valamit hasonlatképen
jelent, mutat, jelvény gyanánt ad elé. A törvényházra
festett mérleg az igazság részrehajlatlan kiszolgáltatá
sát példázza. A bagolykép Minerva (a tudományok)
mellett ébrenlétet példáz. „Mark ke(dég) példáztatott
orozlán szabásban, mert egyebektől (egyebeknél) j e 
lesben írt Krisztusnak felkeletéről." (Münch. cod.).
„ J ó n á s szépségő (szépségű azaz szépséges v. igenszép)
galambnak magyaráztatik, ő hajó veszedelmével ur
nák gyetrelmét példázja." (Passionem domini prae
íigurans. Bécsi cod.). „Az három szőlővessző, kit lát
tál, példáz három napot, kiknek utána ez tömlöczböl
kivétetöl, és hogy az kerálnak az ékös pohárból in
nya attál, ebből az példáztatik, és azt higgyed, hogy
az elesztebbi ( = e l ő b b i ) tisztösséged megadattatik."
(Górycodex).
P É L D Á Z Á S , (példaazás) fn. tt. példázást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn példázunk.
V. ö. P É L D Á Z .
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PELEH—PELERD

PELESKE—PÉLYHÉDZÉS
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PELEH, 1. PELE, (1).
PELESKE, KIS—, NAGY—, faluk Szatmár m.
PELÉH, 1. PLÉH.
helyr. Peleskére, — n , —röl. Van Pelyeske nevű hegy
PELEHAL, (pelehal) ösz. fn. 1. ÖKLE, v. ö. is Erdélyben a bardóczi és alsó csíki szék között.
PELE, (1).
PELESZARVAD, falu Közép Szolnok m. helyr.
PELEJTE, falu Zemplén m. helyr. Pelejtére,
— n, —r'ál.
PELEKESZI, máskép : NEMESKESZI, falu
Közép Szolnok m. helyr. —Keszibe, —ben, —böl.
PELEL, m. pelelt; 1. PALOL.
PELENCZE, puszta Somogy m. helyr. Pelen
czére, — n , —röl.
PELENGÉR, fn. tt. pelengért, tb. —ék, harm.
szr. —e v. —je. Közhelyen felállított karó, czobor,
vagy oszlop, melyhez a gonosztevőket nyilvános
szemléletül, és meggyaláztatásul kikötni, vagy ki
állítani szokták. Egyébiránt e becstelenítés neme
már jóformán kiment szokásból. Pelengérhez kötni a
vásári tolvajt. Néha csak egyszerű állvány, pl. fa
vagy kö pad volt, honnan: pelengérre kitenni, állítani
valakit. Innen némi módosulatokkal másképen : ka
loda, nyakkaloda, nyakvas, csincsér, szégyenoszlop,
szégyenkö. (Szabó D.). A ,pelengér' szó a német Pran
gerhöl keletkezett.
PELENGÉRÉZ, (pelengéréz) áth. m. pelengé
réztem, —tél, — étt, par. —z. Pelengérhez köt vagy
pelengérre állít valakit. Átv. nyilvános gyalázatnak
kitesz. V. ö. PELENGÉR.
PELENGÉRÉZÉS , (pelengérézés) fn. tt. pe
lengérézést, tb. —ék, harm. szr. •—e. Pelengérhez
kötés, pelengérre állítás.
PELENKA, fn. tt. pélenkát. Holmi rongyok,
ruhadarabok, melyekbe a bölcsöbeli kisdedet takar
gatják, különösen melyeket altestök alá tesznek. Atv.
ócsárló ért. igen elviselt, hitvány vászon vagy pamut
szövetből való ruha, p. kendő. Ez csak olyan pelenka.
E szó ugyan idegenül hangzik, t. i. szlávul is :
plenka; de alapértelménél és hangjánál fogva szoros
rokonságban van a test takargatására vonatkozó eme
szókkal .pólya, fordítva páló v. pályó; palmant, bulál,
buláz, bulázó stb. Alaphangokban egyezik vele a la
tin volvo, involucrum. Mi alakját illeti, hasonló a ve
leszta, geleszta, esztrenga, gerenda, s több más szók
hoz, mennyiben t. i. nem a közép e, hanem inkább
az éles e vastag hanggal találkozik bennök. Valamint
továbbá a gyertya, pelyva, gelyva máskép : gyortya,
golyva, polyva : hasonlóan valószínű lesz, hogy pe
lenka am. polonka, az elavult polong v. bulong igének
módosított részesülője.
PÉLÉNKE, fn. tt. pélénkét. A székelyeknél am.
pehely, pihe ; máskép : pölönke, pilinke; honnan pi
linkél v. piléngel; 1. ezt. Pólónké v. pilinke a ,pilike'
módosulata, n közbevetéssel. V. ö. PILI.
PELÉNY, fn. tt. pelényt, tb. — ék. Pelyvatartó
kisebb csűr, pelyvás. Nyitravölgyi tájszó. V. ö.
POLYVÁS.
PELÉRD, falu Baranya m. helyr. Pelérdre,
—én, —röl.
AKAD. HAGY SZÓTÁB. V. KÖT.

Szarvadra, —on, —ról.
PELI, ALSÓ—, FELSŐ—, puszták Tolna m.
hely. Pelibe, —ben, —böl.
PELIFÖLD, puszta Esztergom m. helyr. Péli
földre, —ön, —röl.
PELIKÁN, fn. tt. pelikánt, tb. —ok, harm. szr.
—ja. 1) A gázlók seregébe tartozó vizi madár, mely
ről a régiek sok csudadolgot meséltek, pl. hogy saját
vérével táplálja fiait. E mese nyomán Linné a régiek
pelikánját egynek tartja a gődénynyel, minthogy ez
a nyaka alatt függő zacskóból eteti fiait. (Pelicanus
onocrotalus). V. ö. GÖDÉNY. 2) Ferenczi János sze
rént a székelyeknél am. foghuzó, talán alakjától vagy
átvitt értelemben.
PELIVÖLGY, puszta Somogy m. helyr. Peli
völgyre, —ön, —röl.
PÉLL tájdivatosan, pl. a székelyeknél, am.pérl,
pérél.
PÉLL, 1. PÉL.
PELLIKÁN, 1. PELIKÁN.
PELSOCZ, mezővárosok Gomör és Zólyom m.
helyr. Pelsöczre, —ön, —röl.
PÉLY, falu Heves és puszta Borsod m. helyr.
Pélyre, —én, —röl.
PELYE, 1. PELE, (1.).
PELYESKE, 1. PELESKE.
PÉLYH, fn. tt. pélyhét v. péhelyt, tb. pelyhék
v. pehelyék, harm. szr. —e. Értelmére s eredetére
nézve 1. PÉHÉLY. A törzsben könnyebb kiejtés vé
gett is emez a helyesebb, de különben is ama szóban
a h át van vetve, s a gyök peh =pih; így molyh ere
detileg moholy, moh gyöktől. A mássalhangzón kez
dődő ragokat a pehely veszi fel, mint : péhelynek, pe
helyre, pehélyhez, pehelytol, pehelybe. A tárgyesetben :
pehelyt és pelyhet. Ellenben az önhangon kezdődő ra
gok és képzők a pelyh törzshöz szoktak járulni, pl.
pelyhem, pelyhed, pelyhe; pelyhes, pelyhez, pelyhedzik.
Ilyféle viszony létezik a h miatt teher és tereh vagy
terh között; teherbe, tehernek, tehertől, teherböl, teher
hez stb. terhem, terhed, terhe; terhes, terhel. Ugyanezt
találjuk kehely és vehem szóknál is. Valamennyinél a
h lehelet szerepel, t. i. jobb hangzás végett, minthogy
pehlyek, tehrek, kehlyek, vehmek nehéz kiejtésüek vol
nának (hanemha a törzs eje megmarad : pehelyek,
tekerek [szokatlan], kehelyek, vehetnek); ezért a köz
vetlenül következő mássalhangzóval helyet cserélnek :
pelyhék, terhek, kelyhek, vemhek; azonban mássalhang
zón kezdődő rag előtt, midőn a két mássalhangzó közt
az önhangzó állandóan megmarad, az átvetésnek sincs
helye, pl.péhelynek, tehernek, kehelynek, vehemnek(nem:
pelyhnek, terhnek stb.).
PÉLYHÉDZÉS, (péhelyédézés) fn. tt. pély
hédzést, tb. —ék, harm. szr, —e. Állapot, midőn a
10
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csupaszon kikelt madárfiaknak pelyhök kezd nőni;
vagy átv. ért. szakálnak, bajusznak, fannak sarjadzása.
PÉLYHÉDZIK , (péhólyédézik) k. m. pély
hédztem, —tél, —étt, htn. eni v. ni. 1) A meztele
nül , csupaszon költ madárfiúnak pehelyféle finom
gyönge tollai kezdenek nőni. Pelyhedzettek a verébfiák.
2) Átv. mondják ifjúról, kinek szakála, bajusza és
fana sarjadzik. Oly fiatal, hogy még alig pelyhedzik
az álla. V. ö. PEHELY.
PÉLYHÉS, (péhélyés) mn. tt. pélyhést v. —et,
tb. —ek. 1) Pehelynemü gyönge, finom tollakkal be
nőtt. Pelyhes madárfiak, verebek. 2) Kitépett pehely
lyel töltött. Pelyhes dunyha, zsák, vánkos. 3) Mit a
pehely belepett. Pelyhes ruha, hajak.
PÉLYHÉSCZIKOK, (pélyhésczirok) ösz. fn.
A czirok (holcus) nemű növény egyik faja; kinyíló
bugáján csészepolyvái pelyhesek, kétvirágúk ; nős
virága kalásztalan; a hím rövid kalászu; a buga alsó
virági meddők, aszottak. (Holcus lanatus).
PÉLYHÉSÉDÉS, (péhélyésédés) fn. tt. pély
hésédést, tb. — ek. Állapot midőn valami pelyhesedik.
PÉLYHÉSÉDIK, (péhélyésédik) k. m. pély
hésédtem, —tél, —étt. 1) 1. PÉLYHÉDZIK. 2) A
szállongó pelyhek belepik. Aki pehelylyel bánik, ru
hája, haja bepelyhesedik.
PÉLYHÉSEN, (péhélyésen) ih. Pehelylyel
1) benőve ; 2) töltve ; 3) belepve.
PELYHESÍT, (péhélyésít)áth. m.pelyhesítétt,
htn. — ni v. —eni. L. PÉLYHÉZ.
PÉLYHÉSKÉDIK, (péhélyéskédik) k. m.
pelyheskédtem, —tél, •—étt. Pehelylyel szemetez.
PÉLYHÉZ, (péh élyéz) áth. m. pélyhéztem,
— tél, étt, par. —z. Pehelylyel tarkáz, szennyez, bo
rít, belep. Bepelyhezni a ruhát, hajat.
PÉLYHÉZÉS, (péhélyézés) fn. tt. pélyhézést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Pehelylyel borítás, szeny
nyezés.
PÉLYHÉZIK, (péhélyézik) 1. PÉLYHÉDZIK.
PELYHEZÖDIK, (pebélyézödik) belsz. m.
pelyhezödtem, —tél, —ölt. L. PÉLYHÉSÉDIK.
PÉLYHÍM, (pehélyhím) ösz. fn. A kétfőbbhí
mesek seregébe és magrejtősök rendjébe tartozó nö
vénynem ; csészéje öt hasábu, bokrétája kerekforma,
egyenetlen; hímszálai egyenetlenek, szöszösek; tokja
két rekeszü; termete és alakja mint a farkkóróé.
(Celsia). Nevét a pelyhességhez hasonló szöszös tu
lajdonságától kapta; elemeire osztva : pehelyMm v.
pélyhhim; az egyik h jobb hangzás végett mindenütt
elmarad.
PELYMET, 1. PETYMEG.
P E L Y P ; PELYPEG; PELYPESKÉDIK, 1.
SELYP;SELYPEG;SELYPESKÉDIK.
PELYVA; PELYVÁS, stb. lásd : POLYVA;
POLYVÁS stb.
PEM, gyök 1)pemhed és pemp'ó szókban, rokon
peny, pen gyökökkel és pép szóval; 2) pemet szóban,
s ekkor rokon pam gyökkel.
PEMECS, (pemecs) 1. PAMACS.

PEMECSÉL, (pemecsél) 1. PAMACSOL.
PEMET, fn. tt. pemetét, harm. szr. —e v. —je.
1) Növénynem a kétföbbhímesek seregéből és fedet
lenmagvúk rendéből; csészéje gyertyatartóforma, öt,
vagy tíz fogú, tíz sinóru; bokrétájának felső ajaka
szálas, egyenes, két águ. (Marrubium). Legismerete
sebb faja nálunk a fehér pemet, néhutt : fehér peszer
cze. (Marrubium peregrinum). Van köznyelven : fekete
pemet is, máskép : fekete peszercze, növénytani néven :
fekete pesztercze (ballota nigra). 2) Ölnyi hosszú pisz
kafaforma nyélre kötött kemenczesöprő, szalmából,
kukoriczafoszlányból, néha pemetfüből, s talán nevét
is vagy ezen fűtől vagy legalább ennek szétágazó,
seprőded alakjától vette; ez utóbbi értelemben más
kép : azsag, csalóköziesen : arzsag (harsogó ?). Ezen
eszközzel kenyérbevetés előtt szokták a fűtött ke
menczéböl a tüzes hamut, pernyét kisöpörni. Ártat
lan mint a pemet a kemenczétöl. (Km.). így nevezik
néhutt a kovácsok és lakatosok is azon pamacsot,
nielylyel a tüzet befecskendezik. Székelyesen : pehe
teg, néhutt : pemeteg v. penetö, v. pemete v. penete.
Az utóbbiak : ,pemetfü' jelentésében is divatosak. Ha
sonló hozzá a második értelemben a szláv pometlo,
mely po és metla alkatrészekből öszvetett szó, s am.
kisöprö, elsöprő. A törökben pedig demet am. csomó,
kéve; bokréta. V. ö. PAM, PAMAT.
PEMETE, fn. tt.pemetét; tájdivatosan am. pemet.
PEMETEG, (pemeteg) fn. tt. pemetegét. L.
PEMET, 2).
PEMETÉL, (pemetél) áth. m. pemetélt. Pemet
nevű söprövel a befűtött kemenczét a hamutól, ille
tőleg pernyétől kitisztítja; máskép : azsagol, arzsagol.
2) Kipemetel am. pemettel kiveri. Paraszt asszonyok
fegyvere. (Kresznerics). V. ö. PEMET.
PEMETÉLÉS , (pemetélés) fn. tt pemetelést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Pemettel seprés, tisztítás.
PEMETFÜ, (pemetfü) ösz. fn. 1. PEMET, 1).
PEMETKAJTÁR, (pemetkajtár), ösz. fn. Nö
vényfaj a kajtárok neméből; levelei nyelesek, az
alsók tojáskerekek, a felsők láncsásak, fürészesek ;
csészéji szúrósak; midőn megérik, színe vörhenye
ges. (Chaiturus leonuroides, vagy Leonurus marru
biastrum. L.). Némely vidékeken, pl. Érsekújvár tá
ján, a házak körül termesztik és söprünek használják,
sőt így nevezik is.
PEMETRONGY, (pemetrongy) ösz. fn. A .pe
met' nevű eszköznek szakadozott szálai.
PEMHED, (pemhed) önh. m. pemhedt. A szé
kelyeknél am. peshed, romlás által ragadóssá, pé
pessé válik. Gyökre és alapértelemre nézve egyezik
vele penyhed; rokon hozzá pempö is, midőn czopákát,
azaz, roszul kelt és sületlen, ragadós kenyértésztát
jelent; így nevezik a gyermekek számára készített
sürü pépet is. Rokonítható vele a mélyhangu pang
gyöke is. (Lugossy József). Mennyiben a penész a.
nedvek megromlásából ered, ez is rokonságban van
vele ; egyébiránt ez pili szóval is rokonítható ; v. ö.
PENÉSZ.
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P E M H E D É S , (pemhedés) fn. tt. pemhedést,
tb. —ék, havin. ezr. — e . Peshedés, ragadóssá, pé
pessé válás.
P E M H E D É Z , (pemhedéz) önh. m. pemhedéz
tem, —tél, —étt, par. pemhedézz. A székelyeknél átv.
ért. am. ingyen él, lopja a drága időt a díványon.
(Kriza J.). Mintegy : penyhedez, penészedik (a restség
miatt).
P E M P O , (petnpő) fn. tt. pempÖt. 1) Czopá
kás, azaz, nedves, ragadós, roszul kelt kenyértészta.
2) A gyermekek sűrű pépje, mely rokonságban van
a papi ételt jelentő gyermekszóval.
P E N , gyöke pendít, pendül, peng szóknak és
származékaiknak. Valamely természeti folytonos hang
zást jelent, mint számos rokon társai csen g, zeng,
reng, bong stb. szókban. Penczel, pendely, penész és
pender szókban részint más hangból alakúit át, ré
szint, mint az utóisóban, csak befurakodott.
P E N C Z , F E L S Ő — , falu N ó g r á d , A L S Ó  ,
puszta Pest m. helyr. Penczre, — é n , —röl.
P E N C Z É L , (penczél) önh. m. penczélt. Gyer
meknyelvben Balaton mellékén am. lefekszik és alu
szik. Gyere babám, penczelj le, máskép : pencziz; a
tiszai vidéken : tentél. Hasonló hozzá a dunai vidéken
a szintén gyermekszó : belel v. belbel, és az altató
béli. A dajkák ezt szokták m o n d a n i : csicsi béli! azaz,
hallgass (ne sírj) és alugyál. Innen ,penczel', úgylát
szik, át ví<n alakítva s eredetileg belizel (belizel),
melyből lett belzel, belezel, s rokonhangok változatai
val (mint nám = lám, danol = d a l o l ) : penczel. Bel v.
béli pedig alkalmasint az alvó kisdednek gyönge le
helési hangja, s rokon pih gyökkel ,piheg' szóban.
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„ K u r t a szoknya, pendel,
Azért a kis b a r n a lányért
Majd meghal az ember."
Másutt a tájdivatos kiejtés után :
„ K u r t a szoknya, pentö,
Ezért a kis b a r n a lányért
Majd megüt a m e n n y k ő . "
(Népdal).
„Magamnak sincs köntöském,
Elszakadt péntölöcském,
Kilátszik a micském."
T h a l y K. gyűjt. 1 7 4 0  b ő l .
„ A kunsági leányoknak,
Nincsen szoknyájok azoknak.
U g y a n hogyan a menykőbe,
J á r n a k azok egy pendöbe."
Népvers. (Erdélyi J. gyűjt.).
KicsinzÖleg pendelyke, tájdivatosan :pendi, éspendike,
pentöke stb. Mind ezek arra mutatnak, hogy eredeti
alakját elvesztette, mely valószínűleg a tájdivatos
ingaly volt, t. i. ezen alakban a székelyeknél maig
lan divatozik és csakugyan a pendely nem egyéb,
mint az ingnek alyja, vagyis alsó ing, s .fersing' ain.
felsing, felsőing. Véleményünk, és a szóátalakulási
hasonlat szerint az ingaly szóból következő fokoza
tokon keletkezhetett a pendely : ingaly, a magas
hangú előszó (ing) miatt vókonyhangosítva , ingely,
(mint fejaly = vánkos Nyitra völgyé ben : fejel; sőt
Pantaleon egész szó is a magyarban Pentele alakra
módosult), p előtéttel, pingely, innen : pindely, mint
ingerkedik, Abaujban s Kemenesalon a gt dre cse
rélve inderkedik, s általán a gyakorlatos g képzőü
igékből alakult önhatókban : mozog, mozgúl mozdul,
csörög, csörgűl csordul stb. végre az előhangzót a
rokon utóhangzóhoz alkalmazva : pendely. Hasonlóan,
de más meneteken fejlődött ki a bikla v. biklya, mely
szintén alakjára és kelméjére nézve olyan mint a
pendely, t. i. ingái, bingal, bingla, bigla, bikla. í g y
alakultak át a következő szók : csereklye, mely j e 
lenti a learatott nádnak alyját, töredékét, vagy a fák
alá hullott leveleket, tehát : cserekaly; továbbá, de
reglyehajó am. derekalyhajó, s minthogy a derekaly
annyi is, mint a német Polster, innen Csalóközben
az ily nevű (t. i. Polsterzipfen), tészta neve dereglye,
másutt : derelye v. dödöle. Egyébiránt helyet foglal
hat azon vélemény is, miszerént pendel am. pengyel
vagy pengyele, vastaghangon : pongyola, miket láss
saját rovataik alatt.

P E N C Z I Z , önh. m. pencziztem , — t é l , —étt.
L. P E N C Z É L .
P E N D E L , P E N D E L Y , fn. tt. pendelt v. pen
delyt, tb. —ék, harm. szr. — e . Ontrás, azaz, pártá
zatos női alsó fehérruha, mely a testet közvetlenül
takarja, s csipötöl kezdve lefelé mintegy félikráig,
vngy, hol hosszú szoknyát viselnek, bokáig is elte
rül. Ma már csak a köz rendű falusi nők viselik,
kiknek derekát kurta ing födi, s ezt félingnek neve
zik. Némely vidékeken az ing fölött vászonból való
ránezos fehér szoknyát hordanak, s ennek neve néhutt
fersing {== felsőing); másutt, nevezetesen B a r a n y á b a n :
bikla. A fersing, mint érintők, némi módositással am.
,felső ing.' Ránezos, ontrás pendely. Egy pendelyben
járni. Másnak pendelyét mosni, szapulni, am. mást
megszólni, g y a l á z n i , mocskolni. Midőn a pendely
kiáll a szoknya alól, azt mondják : hosszabb a péntek,
mint a szombat, miből kitetszik hogy a péntek alatt
szójátékból pendelyt, a szombat alatt szoknyát érte
P E N D E L É S , P E N D E L Y E S , (pendelyés) mn.
nek. A mesélök, kik nagy bevezetési feneket szoktak
tt. pendelést v. —et, tb. —ék. Pendelyt viselő, pen
keríteni, azt mondják, hogy egy vénbanya pendelyé
delyben járó. Pendelyes parasztnak. Mikor még pen
nek 9999diki ránczából vették meséjöket. Hasonlat
delyes fiú voltam. V. ö. P E N D E L .
nál fogva pendelynek nevezik a kis gyermekek ingét is.
P E N D E L H Á L Ó , P E N D E L Y H Á L Ó , (pendel v.
Ezen szó, különféle tájak kiejtése szerint több pendelyháló) ösz. fn. Kézbeli nyeletlen kis háló,
félekép módosul : pendel, pendö, pindely, pintely, melynek alakja terebélyes, s melynek az alján ólom
péntöl, pévtöly, pintöly, pintö, pentö, pl.
golyók vannak. E z t a vízparton vagy hídon, vagy
10*
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hajón álló halász megpenderíti, s kötélen fogva a
vízbe dobja. Néhutt : kecze. Amaz palóczosan csak
a ,pendely' szó után : pentö, v. péntö, v. pintÖ; de
van pintoháló is. A mint veted a pendelhálót, úgy fo
god a keszeget. (Km.).
PÉNDÉR (1), áth. 1. PÉDÉR, (1).
PÉNDÉR, (2), pendér) mn. tt. péndért, tb.
— ék. A székelyeknél am. kondor, pödrött; pender
jeges : összefonódott kondor szálainál fogva felfolyó
t. i. növény (Kriza J.).
PÉNDÉRÉDÉS, (péndérédés) fn. tt. péndéré
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Forogva, keringve
vagy hirtelen, gyorsan elékerekedés.
PÉNDÉRÉDIK, (péndérédik) k. m. péndéréd
tem, —tél, — élt. Népies nyelvben am. forgó, keringő,
vagy fürge sebes mozgással eléáll, elékerekedik;
kondor szálainál fogva összefonódik. A leány táncéba
penderedik. Elépenderedni, kipenderedni. V. ö. PÉN
DÉR, (2); PÉDÉR, (1).
PÉNDÉRGÖ, (péndérégő) fn. tt. péndérgöt.
L. PÉNDÉRKE.
PENDERÍT, PENDERÍT (péndérít) áth. m.
péndéritétt, par. — s , htn. —ni v. eni. 1) 1. PÉDE
RÍT. 2) Elmozdítás végett kanyarít. Megpenderlteni
tánczban a leányt. Kipenderileni valakit a szobából,
am. rajta egyet kanyarítva kidobni. Néha am. ke
rítve eléállít valamit. Czikornyás beszédet penderíteni.
Népies kifejezés.
PÉNDÉRÍTÉS, PÉNDÉRITÉS, (péndérítés)
fn. tt. péndéritést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselek
vés, midőn penderítünk valamit vagy valakit. V. ö.
PENDERÍT.
PÉNDÉRJEGÉS, (péndérjegés) mn. tt. pén
dérjegést v. — et, tb. — ek. L. PÉNDÉR, (2).
PÉNDÉRKE, (péndérke) fn. tt. péndérUt.
Kondor szál. (Kriza J.).
PENDI, fn. tt. pendit. ,Pendely' szó kicsinzője.
PENDIKE, (pendike) fn. tt. pendikét. ,Pendi'
újabb kicsinzője.
PENDIKÉS, (pendikees) mn. és fn. tt. pendi
kést v. —et; mint fn. állandóan : •—t; tb. —ek;
mint fn. —ék. Kicsi pendeles; különösen pendelyben
járó gyermek.
PENDÍT, (péndít) áth. m. péndítétt, par. —s,
htn. —ni v. —eni. 1) Húrt vagy húros eszközt úgy
illet, hogy egyes (pen) hangot adjon, pendüljön ;
ha több ily hangot állít elé, akkor : penget. Czim
balmot, czitarát, lantot pendíteni. 2) Érczes lemezt
ütés által tesz pendülövé. Sarkantyúi pendíteni. Ka
szát, kapát pendíteni. 3) Atv. valamit szóba hoz, in
dítványkép röviden eléad, hogy mások vagy máskor
folytassák. A tanácskozásban, hírlapokban bizonyos
ügyet, tervet megpendíteni. V. ö. PENG.
PÉNDÍTÉS, PENDITÉS, (péndítés) fn. tt.
péndítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, ille
tés, ütés, mely által valamit pendülövé teszünk. Atv.
megpendítés, am. szóba hozás. V. ö. PENDÍT.

PÉNDITGET, (pendítget) gyak. áth. Több
ször vagy folytonosan pendít.
PENDÍTŐ, PENDÍTŐ, (péndítő) mn. és fn.
tt. péndítöt. Aki vagy ami pendít valamit. Különösen
a zongora nemű hangszereken s zenélő órákon azon
kis kalapács, mely a húrt megérinti és pengésbe hozza.
(Tangent). A czimbal ómnál : pengető.
PENDÜL, PENDÜL, (péndűl) önh. m. pen
dült. 1) Húr, vagy húros eszköz, illetés által egyes
(,pen') hangot ad, penegni kezd. Pendül a czimbalom,
lant. Az újjal rándított hegedűhúr megpendül. Egy
húron pendülnek (km.), azaz egyik olyan mint a
másik (rósz értelemben). 2) Ércznemü vékony lemez
ütés következtében kezd penegni. Az öszveütött sar
kantyúk megpendülnek. 3) A tiszai vidéken, pl. Heves
megyében, am. betegség után neki veszi magát, hízni
kezd. Neki •pendült. Eme szójárásban : pendül, mint
a Badír macskája, gúnyos értelme van s am. minden
erőből kifogy. V. ö. PENG.
PÉNDÜLÉS, PENDÜLÉS, (péndülés) fn. tt.
péndülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn
bizonyos testek penegni kezdenek. V. ö. PENDÜL,
PENG.
PENDSI, kn. a székelyeknél am. Bábi, vagyis
teljesen : Borbála. Az egész, úgy látszik, a szokot
tabb Betti (=Babette) módosulata.

PENÉG, PENÉGLEN, PENEK, 1. PEDIG.
PENÉSZ , fn. tt. penészt, tb. — ék, harm. szr.
— e. Linné rendszerében, a lopvanöszők seregébe, és
gombák rendébe tartozó növényféle termény, mely
igen vékony szörszálacskákból, vagy hólyagosakból,
vagy mindkétféléből egyesülve áll. Kenyérpenész, hó
lyagja gömbölyű, száras, enyésző; gyümölcspenész,
hólyagjai szárasak, gömbölyüdedek, csoportos gom
bácskákat képeznek ; ételpenész, hólyagjai szárasak,
újas füzérekben; levélpenész, fehérszínű, hólyagjai
barnák, száratlanok. Mint a nedvek romlásával együtt
járó kórtermény, gyökre nézve megegyezik a pesve
dést jelentő pemhed (penhed) igével, valamint a peny
szóval is (1. PÉNY); tájdivatosan mondják is penyész
nek; továbbá, igen vékony szőrszálaira, testére nézve
rokonai a pehely, pihe, pili, pilis, a tejet takaró igen
vékony hártyaféle pille, melyhez ismét hasonló a
penészt jelentő tájdivatos pilisz, pilisznye. Mind ezek
alapját az elfúhatásra vonatkozó p ajakhang teszi,
melyhez a lehelő h,' vagy libegő l járulva az alap
eszmét festöileg jellemzi. Az i v. e hangzó, mint több
más szókban, az illető testek kicsiségét, csekélyebb
ségét fejezi ki.
PENÉSZBÜZ, (penészbűz) ösz. fn. A penész
nek, illetőleg penészes testnek sajátnemü, kellemet
len, dohos szaga, p. a nedves helyen tartott, szellő
zetlen ruháké.
PENÉSZEDÉS, (penészédés) fn. tt. penészé
dést, tb. —ék, harm. szr. •—e. Bizonyos testeknek
azon állapota, midőn penész kezd teremni rajtok.
V. ö. PENÉSZ.
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PENÉSZEDIK, (penészédik) k. m. penészed
tem, — tél, •—étt. Penész kezd teremni rajta ; penész
lepi el. Penészedik a nedves helyen tartott kenyér, ki
vált ha czopákás. Nagy melegben hamar megpenészedik
az étel. A híg testekre vonatkozólag máskép : poshad,
peshed, pemhed.
PENÉSZES, (penészés) mn. tt. penészést v.
—et, tb. —ek. Penészszel lepett, benőtt. Penészes
kenyér, falevelek, ételek. Penészes falak, ruhák, köny
vek. V. ö. PENÉSZ.
PENÉSZÉSÉDIK, (peneVzésédik), 1. PENÉ
SZEDIK.
PENÉSZESEN , (penészésen) ili. Penészes
állapotban.
PENÉSZÉSÍT , PENÉSZÉSIT , (penészésít)
áth. m. penészesítétt, par. — s , htn. —ni v. —eni.
Penészessé tesz, penészszel borít, belep. A nedves
levegő megpenészesíti a könyvéket.
PENÉSZÉSÍTÉS, PENÉSZÉSITÉS, (penész
ésítés) fn. tt. penészésüést, tb. —ék, harm. szr. —e.
Penészessé tevés, penészszel borítás.
PENÉSZÉSSÉG, (penészéjség) fn. tt. pené
szésségét, harm. szr. —e. Tulajdonsága, minősége
valamely testnek, midőn a penész belepi. Penészes
sége miatt ehetetlen kenyér. A ruhák penészességét meg
érezni.
PENESZFŰ, (penészfü) ősz. fn. Népies elne
vezéssel a farkkóró (verbascum) nevű növények ne
méhez tartozó faj; levelei szárölelök, hosszúdadok,
kopaszok ; kocsányi magánosak a levéltöveken, ritka
vigály fürtformát mutatnak; t irága halovány sárga
vagy fejér; máskép szintén cöznyelven : molyfü,
növénytani néven : molyüzö farkkóró. (Verbascum
blattaria).
PENÉSZHAL, (penés: !ial) ösz. fn. Halfaj,
mely poshadt, iszapos vízbei:, lakik.
PENÉSZÍT, (penészít) áth. 1. PENÉSZÉSÍT.
PENÉSZLÉDIK, (pen szelédik) 1. PENÉ
SZEDIK.
PENÉSZLEK, falu S: itmár m. helyr. Penész
lekre, —én, —röl.
PENÉSZLÉS, (penész 1 és) 1. PENÉSZES.
PENÉSZLIK, (penés: ;ik) 1. PENÉSZEDIK.
PENÉSZÜL, PENÉS ÜL, (penészül) önh. m.
penészült. 1. PENÉSZEDI] ,
PENÉSZÜLHETET1 BN , PENÉSZÜLHET
LEN, (penészíühet[et]ler mn. tt. penészülhetetlent,
tb. —ék. Mit a penész me nem lephet. Penészülhe
tetlen kincs. Él e szóval Osődi Pál, gr. Széchenyi
Zsigmond fölött. 14. 1. Határozóként am. penészül
hetés nélkül.
PENÉT, székely ájszó; am. penég, penig;
tmint ismét = esmég). I. PEDIG.
PENETE, PENEIO, fn. tt. penetét, penetöt;
(ájdivatosan am. pemetc ; 1. PEMET.
PENG, (pénég) pyak. önh. m. péngtem, —tél,
v. —ettem, —ettél, —étt, v. pénégtem, pénégtél, pé

négétt, par. —j, v. pénégj, htn. —ni v. —eni, v.
pénégni, tájdivatosan : pöng, pönög. Szoros ért. ércz
anyagból való húr, vagy lemezféle test, illetés, meg
ütődés következtében rezgésnek indulván finomabb
nemü hangon folytonosan vagy egymás után szól.
Pengenék a czimbalom, a czitara húrjai. Peng a sar
kantyú karikája.
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„Szólt a duda, tapsolt a táncz,
A sarkantyúk pengének."
(Kisfaludy S.).
Pengenék a szekér tengelyén levő vékony lemezkarikák.
A szamár arany húron is csak szamárnótát peng.
(Km.). Peng a kemény testhez ütődött kasza, kapa,
kard. Általán mondjuk azon vas vagy aczél eszkö
zökről, melyeknek úgynevezett pengéjek v. pilingá
jok, v. millingjek van ; különösen finomabb éremla
pokról, érempénzekröl. Peng a köasztalon olvasott
arany, ezüst, ellenben a rézpénz kong v. csörög. Szé
lesb ért. peng akármily húr, midőn ujjakkal rángat
ják. Peng a hegedű húrja. Peng az ív zsinege, húrja.
Rokon hozzá, de valamivel élénkebb, és élesebb a
cseng, továbbá az igen vékony húrú vagy gégéjii
czineg. Mindegyik a ,peng' igének mintegy árnyéklata,
honnan a czinegpeneg, csenegpeneg, csengpeng, csöng
pöng öszvetételek.
Hogy e szónak gyöke a hangutánzó pén, s kép
zője a gyakorlatos g, azt nyelvünkben számtalan pél
dák hasonlata bizonyítja, milyenek : zeng, reng, bong,
dong, kong; egyéb mással v. önhangzók mellett :
morg, dörg, csörg, zörg, rezg, súg, búg, zúg, stb. stb.
PENGE, (pénége) fn. tt. péngét. Altalán érez
anyagbol, különösen vasból készült eszköznek lomez
nemü vékony lapja, mely ütés, illetödés által pen
geni szokott. Késnek, kardnak, kaszának pengéje.
Máskép : pelenge, pilinga, pílingya, milling.
PÉNGÉS, (1), (pénégés) fn. tt. péngést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Hizonyos testek hangzása, mi
dőn penegnek. V. ö. PENG. Húrok, öszueűtödött kar
dok pengése. Ezüst pengése. Nincsen szebb szó az arany
pengésnél. (Kin.).
PÉNGES, (2), (pénégees) mn. tt. péngést v.
— et, tb. —ek. Pengével ellátott. Pcngés kasza, kard.
PENGET, (pénéget) gyak. áth. m. péngcttem,
— tél, —étt, par. pengess. Eszközli, hogy valami pe
negjen. A czimbalmot kis szegecskékkel, a hegedű húr
jait ujjakkal pengetni. Sarkantyút pengetni. A kaszát
kalapácscsal, az ezüstpénzt márványasztalon pengetni.
Aki madarat akar lőni, nem pengeti íját. (Km.). Átv.
ért. valamit szóval gyakran eléhoz, emleget. Mindig
azt pengeti, hogy ... Már régen pengetik e dolgot,
végre is igaz lesz. V. ö. PENG.
PENGETÉS, (pénégetés) fn. tt. péngetést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által eszkö
zöljük, hogy valami penegjen. Czimbalom, czitera,
sarkantyú, ezüstpénz pengetése. V. ö. PENGET és
PENG.
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PENGETŐ, (pénégetö) mn. és fn. Aki vagy
ami valamit pengésbe hoz. A czimbalomhoz tartozó
finom ütőszer, mely annak felhúzott húrjait érintve
ezekből zenehangokat csal ki. Művészileg tud bánni
a pengetövei.
PÉNGÓ, (pénégö) mn. és fn. tt. péngöt. 1)
Ami bizonyos illetés vagy ütődés következtében
peng, vagy pengésre hajlandó. Pengő czimbalom,
pengő sarkantyú, pengő kasza. 2) Mint főnév jelent
különösen oly eszközt, melynek rendeltetése, hogy
penegjen, milyen pl. a sarkantyú karikája, vagy a
szekerek tengelyén levő vaskarika, máskép : pen
gőkarika. 3) így nevezzük röviden az ezüstpénzt is ;
különösebben a régibb conventiós ezüst pénzt. Nem
papirossal, sem kongóval, hanem pengővel fizetni. Száz
forint pengőben, osztrák (új) értékben százöt forint;
máskép : pengőpénz.
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szombat, am. pendely; azaz : hosszabb a pendely mint
a szoknya (emitt pedig a szo hangokban van a szó
játék); vagyis a pendely kilátszik a szoknya alól.
Közvetlenül a szláv peték, pátek, pjátekból kép
zett szó; de gyöke közvetőleg nyelvünkben is meg
van, mennyiben öt és az előtétespet, görög névis stb.
rokonok. Némelyek büntag összetételnek vélik, minél
fogva annyi volna mint bűnbánó tagja vagy napja a
hétnek, mint csötörtök annyi volna mint csötörtag
azaz negyed nap.
PÉNTEK, (2), erd. faluk Kolos és B. Szolnok
m. és Besztercze vid.; helyr. Péntekre, —én, —röl.
PÉNTEKÉL, (péntekél) önh. m. péntekélt. A
pénteki napot megbó'jtöli ; vagy átv. más napon úgy
böjtöl, mintha péntek volna.
PÉNTEKÉS, (péntekés) fn. tt. péntekést, tb.
— ék. 1) Ki a pénteket törökök, vagyis mahumedá
PENGŐKARIKA, (pengőkarika) ösz. fn. L. nok módjára megulli; olyan, mint szombatos. 2) Ki
pénteki napon szoros böjtöt szokott tartani.
PENGŐ. 2).
PÉNTEKFA, 1. PÉNTEKFALU.
PÉNGŐPÉNZ, (péngőpénz) ösz. fin. Ezüst
PÉNTEKFALÜ , faluk Vas és Szála m. helyr.
pénz, egyszerűen : pengő. V. ö. PENGŐ. Szélesb
—faluba, —ban, —ból. A szálai Kresznericsnél :
értelemben ide vehető az aranypénz is.
PENGÖTÉGLA, (pengőtégla) ösz. fn. Vékony, Péntekfa ; helyr. Péntekfán, —ra, —ról.
PÉNTEKHELY, puszta Somogy m. helyr.
kisebb fajta, keményen kiégetett tégla, mely kopin
—
helyre,
—én, —röl.
tásra pengő hangot ad.
PÉNTEKI, (pénteki) mn. tt. péntekit, tb. — ek.
PÉNGYÉLE , fn. tt. péngyélét. Horváth Zsig
mond szerént Balaton mellett, Pápa vidékén am. a Pénteket illető, akkor történő, arra vonatkozó. Pén
szokottabb vastaghangu pongyola; honnan pengyelén teki böjt. Pénteki víg napot vasárnapi bú éri. (Be
niczky).
lenni, járni, am. pongyolán. V. ö. PONGYOLA.
PÉNTEKSÚR, falu Pozsony m. helyr. Súrra,
PENGYELÉN, (pengyeleén) 1. PONGYOLÁN.
— on, —ról.
V. ö. PENGYELE.
PENTELE, (1), kn. tt. Pentélét. Pantaleon. A
PENIG, PENIGLEN, PENIK, stb. 1. PEDIG.velenczeiek védszentje, kinek nevére gyakran keresz
PENISZ, tájdivatosan am. penész ; 1. ezt.
telkedtek is. (Görög eredetű szó , jelentése : mind
PENNA, fn. tt. pennát. Latin nyelvből köl orozlán).
csönözött szó, magyarul : irótoll, toll.
PENTELE, (2), DUNA—, mváros, SÁR—,
PÉNTEK, (1), fn. tt. péntekét, harm. szr. —e falu Fehér m. helyr. Pentelére, —n, —röl.
v. —je. Hétfőtől számítva a dologtevő napok ötödike,
PENTELYv.PÉNTELY^t.^etófyí, tb. — ék.
mely a csütörtök és szombat közé esik. A baboiiás PENTŐ v. PÉNTÖ,tt. péntöt; 1. PENDEL.
hitüek előtt veszedelmes nap, melyen nem jó valami
PENTŐHAJTÓ, csárda Somogy m. helyr.
újat kezdeni. Csonka péntek, mely a nagyböjt első, — hajtóba, —ban, —ból.
azaz, csonka hetében esik. Siket péntek, a fekete
PENTŐ, v. PÉNTŐHÁLÓ, (péntőháló) l.PEN
hétben. Nagy péntek. Idvezitőnk halálának emlék DELHÁLÓ.rr
napja, mely a húsvétét előzi meg. A muhamedánok
PENTŐKE, (pentöke) kicsiny, fn. tt, pentökét.
nál a péntek (dsümaa) a nyugalom szent napja, mint Gyermeknyelven am. mentécske, mintha volna men
hébereknél a szombat, keresztényeknél a vasárnap. tőké, t. i. az m és p mint rokonszervü hangok fölcse
(Az arab dsümaa eredetileg gyülekezetet jelent). Eb rólésével; így változkodnak a mart és part, a mocs
ijesztő péntek, első a húsvét után, mintha ez napon és pöcs, mocsolya ós pocsolya, maszat és paszat, ha
azt sejtené az eb, hogy a megunt nagyböjt újra el sonlóan a b és m, a bankó, mankó, bekeg, mekeg, stb.
kezdődik, s nem jut neki koncz. Kántorpéntek, éven szókban.
ként négyszer, az úgynevezett kántorhetekben. Sok
PÉNZ, fn. tt. pénzt, tb. —ék, harm. szr. —e.
péntek, képes kifejezéssel am. öregség, vén kor. In kicsiny, pénzecske. Általán a kereskedési, üzérkedési,
nen a közmondat : Elérte a sok péntek. Tréfás nyel adásvevési forgalomban azon kényelmi csereeszköz,
ven : borjunyirö (nem : borjúnyúzó) péntek, am. soha mely a forgalmi áruval bizonyos értéki viszonyban,
napja. Holnap után kiskedden, borjunyirö pénteken. és arányban áll. A pénz fogalmához általában nem
(Km.). Ezt Érsekújvárt így is mondják : Szent Patra szükséges kellék, hogy valódi belbecse legyen, mert
gyinkor. Szójátékból, csak az első hangokra (pen) elég, ha föltételes, vagyis, egyezésileg elfogadott ér
figyelve, e közmondatban, hosszabb a péntek, mint a téke van, pl. a vad népeknél holmi kagylók, s ritkább
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kövek pénz gyanánt érvényesok. Szorosb, és szokott I bánatpénz, melyet az árverés előtt tesznek le az illető
ért. bizonyos alakúvá képzett, és j e g y e k k e l ellátott árverezők ; füstpénz, a családi tűzhelytől j á r ó földes
kisebbnagyobb fémdarab, melyet újabb időben Érdy úri adó ; harangozópénz ; helypénz, piaczi adó ; heve
János különösebben ^remnek nevezett, s az irói kö derpénz , a lovaglásért; hídpénz, h í d v á m ; hópénz,
zönség e nevet általában elfogadta. Az ily pénzek havi bér ; italpénz, borravaló ; jegypénz; kamatpénz;
legrégiebb neme karikaforma volt, melyet felfűzve komppénz ; lélekpénz, melyet a hivek a p a p n a k fizet
viseltek magukkal, s talán innen értelmezendő a nek ; pap paptól nem kér lélekpénzt, (km.); magpénz,
magyar füzet v. fizet kifejezés is. A magyar ember kamatra adott pénz ; ostorpénz, a kocsisoknak j á r ó
négy betűben helyezi a világi boldogságot :
borravaló ; postapénz, szitapénz, a m o l n á r o k n á l ; töke
pénz, vámpénz, stb. Pénzt verni, kibocsátani, hamisí
„ P é n z , posztó, p a r i p a ,
tani. Pénzt gyűjteni, szerezni. Pénzt előlegezni, kiadni,
Széna, szalma, szalonna,
költeni, pazarolni, fecsérelni, szórni, eljátszani, elenni,
B o r , búza, békeség,
elinni. Kész pénzzel fizetni az árukat. Azt nem lehet
F i n o m , fürge feleség."
pénzzel megfizetni, am. megbecsülhetetlen. Pénzét meg
kapni.
Valakit pénzétől megfosztani. Pénzzel megke
T a l á n innen azon közmondás : Se pénz, se posztó.
rülni, azaz megvesztegetni. Annyi a pénze, mint a
„Pénz a kor istene,
köles, v. annyi a pénze, majd fölveti, igen gazdag.
Ki törhet e l l e n e ? "
Egy pénznek ura nem vagyok. Pénzt váltani, bevál
Kisf. K.
tani. Ingatlan vagyont pénzzé tenni. Saját pénzéből
Anyagára nézve : arany, ezüst, réz, ólom pénz v. élni. Pénzen mindent lehet kapni. Sárba dobott pénz,
érem. A fémpénzt helyettezö , s érvényesített : pa melyet hiába fecséreltek el. Kinek mennyi pénze, csak
pirospénz, papírpénz, pénzjegy (melytől különbözik a annyi hitele. (Km.). Pénz emberség (= hitel), ruha
bankjegy, de köznéven általában mindkettő bankó v. tisztesség. (Km.). Ez az én pénzem ára. Sok pénzbe
bankóczédula.) Fa pénz, mint érvénytelen valami. Fa kerül. Pénzre büntetni. A ládában heverő pénzt tartani.
Kanállal eszi a pénzt, azaz,
pénzt sem ér. Bolondnak fa pénz is jó. (Km.). A pénz Kamatra kiadott pénz.
olvasva, a dió verve jó. (Km.). Különféle tulajdon igen költ. „ H a minden k é t pénz keresetünkért szá
ságaira nézve : régi pénzek, emlékpénzek; görög, ró zat költünk : előbb elfogyunk, hogy sem némely cse
mai, magyar pénzek. Kelendő, jó pénz. Rósz, hamis kély keresetünkhöz j u t u n k . " (Gr. Eszterházy M. ná
pénz. Ismerem, mint a rósz pénzt. Rósz pénz nem vész dor Rákóczy Gy. erdélyi fejedelemhez, 1 6 4 4  b e n ) .
el. (Km.). Apró pénz, (Seheidemünze, melyet újabb Még némely közmondatok : Idővel, pénzzel, takaréko
korban váltópénznek is mondanak), átv. ért. rövid san kell bánni. Pénzzel járják a vásárt v. búcsút. Rósz
út, mód, pl. kifizették apró pénzzel. (Km.). Kispénz, pénz el nem vész. Egy hamisan jött pénz száz igazat
v. régente csak pénz, mint aprópénz alatt az úgyne elhajt. Kinek pénze van, mindent véghez vihet. Minden
vezett dénár értetett, melyből régente h a t számítta nek Mával van, kinek pénze nincsen. Fekete kézzel ke
tott egy garasra ( 1 S 5 1  d i k évi 4ik törvényczikk resik a fehér pénzt. Pénz költve vész, tartva tenyész.
és a Szentpéterieknek 1 4 0 3 . évben keletkezett vége Pénz nélkül vesz a vásárban (azaz lop). Ismerik mint
zése, hol ez áll : „Három garassal tartozzék azaz a rósz pénzt. Pénzt kérnék a korcsmán stb. A korcs
mostani h a t pénzwel" == pénzüel vagyis pénzűvel, márosok tréfás felirata : Ma pénzért, holnap ingyen,
mert a kettős w itt rendszerént ü vagy wnak olva aki másnap is oda megyén, megint csak mai nap van.
sandó); későbben pedig (pl. 1 7 2 3 . évi 6 8 . tczikk Legáltalánosabb vélemény szerént közvetlenül egye
ben) egy garasra öt dénár azaz kispénz számittatik; zik vele a szláv penyáz, penyíz ; de eredete alkalma
amint t. i. egy forintban 1 2 0 kispénz (60 kr.) vagy sint a latin pendo és penso szókban létezik, (honnan
1 0 0 (= 50 kr. = magyar forint) számíttatott. Mái a közép latin pensa is), minthogy a régiek az érem
Mátyás király alatt ( 1 4 7 8 ) megállapíttatott, hogy pénzeket mérlegelni szokták ; ezzel látszik kapcso
egy ft. 1 0 0 donár legyen és nem több. Gr. Eszter latban az angol penny (többese : pence) is. Némelyek
házy M. nádor is 1 6 3 2 . évben öt pénzre igazítja a peng magyar szóval rokonítják ; így a tatár nyelvben
garast, s másfél forintra 30 garast számít. (Törté dang v. tang am. peng és pénz. (Vámbéry). Átv. ért.
nelmi T á r VIII. K. 6 5 . 1 . ) ; 1 8 0 7  b e n pedig ismét halpénznak a hal pikkelyeit nevezik. Innen vékony
(60 kros) rénes forint hozatott be. A nép, a régi pénzű am. sovány, száraz (ember stb.).
iratokból úgy látszik, a krt. és pénzt (kispéuzt), egy
P É N Z A D Ó , (pénzadó) ösz. fn. Adó neme, me
értékünek vette, pl. Szalay Ágoston 4 0 0 in. levelében lyet szoros értelmű pénzben fizetnek, különböztetésül
2 5 9 . l a p o n ; — ellenkezőleg a 2 2 4 . lapon. — Sokféle másnemű adóktól. V. Ö. A D Ó .
használatára, czéljaira, és adózásokra nézve : aján
P É N Z A D O M Á N Y , (pénzadomány) ösz. fn.
dékpénz ; adópénz; alamizsnapénz; költőpénz ,
azaz Pénzben nyújtott adomány.
költeni v. kiadni való pénz ; bikapénz, melyet a hágó
P É N Z A L A P , (pénzalap) ösz. fn. Általán, ka
bikáért fizetnek, átv. gúnyos ért. bírságpénz, melyet I matra tett pénz, mely jövedelmi tőkéül szolgál. Kü
a férfi a törvénytelenül teherbe ejtett nőnek adni tar ! lönösen valamely jótékony intézetnek kamatozó pénz
tozik ; büntetéspénz; előpénz v. fölpénz, azaz, foglaló; tőkéből álló vagyona.
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PÉNZÁLDOZAT, (pénzáldozat) ősz. fn. Jó .

tékonyság, melyet valaki tetemesebb pénzöszveg
adásával gyakorol; továbbá maga ez így adott öszveg. !
PÉNZÁLLAPOT, (pénzállapot) ösz. fn. A ki
sebbnagyobb pénzmennyiség valamely pénztárban,
államban, vagy egyes személynél.
PÉNZARANY, (pénzarany) ösz. fn. Bizonyos
arányban ezüstrészekkel vegyített arany, melyből
pénzt vernek, különböztetésül a más czélokra fordí
tott, s másmás vegyitékü, vagyis probáju aranytól.
PÉNZÁRFOLYAM, (pénzárfolyam) ösz. fn.
L. PÉNZFOLYAM.
PÉNZASZTAL, (pénzasztal) ösz. fn. Asztal,
melyen pénzt szoktak olvasni; különösen a bankárok,
ezüst és aranyváltók asztala.
PÉNZBÁL VÁNYOZÁS, (pénzbálványozás) ösz.
fn. Lelki állapot, midőn valaki a pénznek mérték
fölötti becset tulajdonít, s azt az erkölcsi és szellemi
világ fölibe helyezi.
PÉNZBÉCS, (pénzbécs) ösz. fn. 1) Általán
értéke valamely forgalmi pénznek. 2) Különösen
azon értékarány, mely pénzjegyek vagy néha a ban
kok által is kibocsátott bankjegyek és az utóbbiak
nál az alapul letett érempénz között létezik, máskép:
árfolyam, pl. midőn száz forint ezüstért száztízet
kell bankjegyben fizetni, a pénzbees emelkedik. A
pénzbecs egyértékü (alpári) midőn az érempénzért
semmi százalék nem jár. 3) L. PÉNZÉRTÉK, 2).
PÉNZBEHAJTÁS , (pénzbehajtás) ösz. fn.
Valamely kölcsön, vagy másféle künnlevö (mások
nál tartozásban levő) követelésnek utánjárás általi
bevétele.
PÉNZBELI, (pénzbeli) ösz. mn. Ami pénzfize
tésből áll. Pénzbeli adózás. Pénzbeli büntetés.
PÉNZBÉLYEG, (pénzbélyeg) ösz. fn. Sajtóféle
gép, melynek lapjai között a fémanyagot pénzzé,
éremmé alakítják.
PÉNZBESZEDÉS, (pénzbeszedés) 1. PÉNZ
BEHAJTÁS.
PÉNZBESZEDŐ, (pénzbeszedő) ösz. fn. Aki
kölcsönpénzt vagy más tartozást utánjárás által be
veszen.
PÉNZBETÉT, (pénzbetét) ösz. fn. Pénzben
betett öszveg, pl. a takarékpénztárba.
PÉNZBETÉTEL, (pénzbetétel), PÉNZBETE
VÉS, (pénzbetevés) ösz. fn. Cselekvés, midőn vala
mely pénzöszveg betétetik.
PÉNZBEVÉTEL, (pénzbevétel) ösz. fn. A jö
vedelemnek azon neme, midőn valaki azt kész pénz
ben kapja. Különösen kereskedőknél, üzéreknél stb.
minden készpénz, mely árukért vagy bármely más
módon a pénztárba foly.
PÉNZBÍRSÁG, (pénzbirság) ösz. fn. Biróilag
meghatározott büntetés, melynél fogva valaki fizetni
köteles. A kártevőt pénzbirságra Ítélni.
PÉNZ BOLONDJA, aki a pénzt túlságos szen
vedélylyel keresi, és őrzi; aki a pénzért másnemű
javait és jólétét is, pl. egészségét, feláldozza.
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PÉNZBÜNTETÉS, (pénzbüntetés) 1. PÉNZ
BÍRSÁG.
PÉNZCSALÓ, (pénzcsaló) ösz. fn. Személy, ki
ravaszul, furfangosan, különféle csábok által máso
kat rábír, hogy pénzöket rá költsék. így nevezi a nép
különösen a vándor, nyegle, útezai bohóezokat, kö
téltánczosokat, s hasonló fajú embereket.
PÉNZCSARNOK, (pénzcsarnok) ösz. fn. Tőzs
de, melyen főleg pénzek különösen arany, ezüst
pénzek adásvevésével fogl kodnak, s ahol ez által a
pénz árfolyama létesül.
PÉNZDÚS, (pénzd s) ösz. mn. Sok pénzzel
ellátott, bővelkedő ; pénz' :n gazdag. Pénzdús banká
rok, nagykereskedők. Pénz is állani, tartomány, város.
PÉNZEGYEZMÉN v. —EGYEZSÉG, (pénz
egyezmény v. egyezség) sz. fn. Államok között kö
tött szerződés a pénzlál ak egyenlő mértékre sza
bása iránt.
PÉNZEGYSÉG, ( inzegység) ösz. fn. A pénz
láb egyenlősége különb ző államok között.
PÉNZÉHES, (pé zéhes) 1. PÉNZSZOMJAS.
PÉNZEL, (pénze i önh. m. pénzelt. Pénzt vesz
be, pénzbeli hasznot, j< redelmet, nyereséget húz.
PÉNZELÉS, (pé zelés) fn. tt. pénzelést, tb.
— ék, harm. szr. —e. ] énzben jövő haszonnak, nye
reménynek bevevése.
PÉNZELLENÖR , (pénzellenőr) ösz. fn. A
pénzverőhivatalban ti .ti személy, ki az érempénzek
tartalmát, és valódi b< sét vizsgálja, és meghatározza.
( PÉNZEMBER, ( énzember) ösz. fn. L. PÉNZ
ÜZÉR. Különbözik : pénzes ember.
PÉNZERSZÉN^, (pénzerszény) ösz. fn. Er
szény, melyben pénzt szoktak tartani.
PÉNZÉRTÉK, (pénzérték) Ösz. fn. 1) Vala
mely forgalomban levő pénznek akár belső, akár el
fogadott becse, értéke. L. PÉNZBECS. 2) Valamely
dolognak forgalmi pénzben meghatározott vagy ha
tározható értéke.
PÉNZES, (pénzés) mn. tt. pénzést v. —et, tb.
— ek. 1) Miben pénzt tartanak vagy hordanak. Pén
zes láda, szekrény; pénzes zacskó, erszény, tárcza.
Pénzes ládát, kincset, jó csukva tartani. (Km.) 2)
Pénzzel bővelkedő, gazdag. Aki pénzes, kényes. (Km.)
Pénzes ember. Nincs vétke a pénzes embernek. (Km.).
3) Átv. pénzforma pikkelyekkel borított. Pénzes ha
lak. V. ö. PÉNZ.
PÉNZÉSÉDIK, (péuzésédik) k. m. pénzéséd
tem, —tél, —étt. Tetemes pénzre, különösen tőke
pénzre teszen szert. Szabó D. szerént : pénzre veri
magát. Megpénzesedni. Magyarországon sok külföldi
megpénzesedett.
PÉNZESKÚT, puszta Veszprém m. helyr.
—kútra, —on, —ról.
PÉNZÉSSÉG, (pénzésség) fn. tt. pénzésségét,
harm. sz. r. —e. Pénzes állapot, tulajdonság.
PÉNZETLEN, (pénzetlen) mn. tt. pénzetlenl,
tb. —ék. 1) Miben pénz nincsen, vagy, ki pénz nél
kül szűkölködik. Pénzetkn láda, erszény. Pénzetlen
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család, gazda. 2) Átv. a maga nemében pénzforma
PÉNZHULLÁMZÁS, (pénzhullámzás) ösz. fn.
pikkelyek nélkül való. A csikók, angolnák pénzetle A pénzviszonyoknak egy vagy több államban inga
nek; a pontyok, csukák pénzesek. Határozóként am. dozása. V. ö. PÉNZVISZONY.
pénz nélkül.
PÉNZÍT, (pénzít) áth. m. pénzítétt, par. —s,
PÉNZETLENSÉG, (pénzetlenség) fn. tt. htn. —ni v. —eni. Aranyat, ezüstöt, vagy más fém
pénzetlenségét, harin. szr. —e. Pénz nélküli állapot, anyagot pénzzé csinál.
pénzhiányban szenvedés, pénzszegénység.
PÉNZJEGY, (pénzjegy) ösz. fn. 1) Az érem
PÉNZETLENÜL, (pénzetlenül) ih. Pénz nél pénzek egyik oldalának alján bizonyos betű, mely a
kül; pénzben hiányt, szükséget szenvedve. Sok költség helyet jelenti, hol az illető pénzdarabot verték, p. az
után pénzetlenül maradni. Pénzetlenill útnak indulni. A jelenti Bécset, B Körmöczöt, stb. 2) A bankjegye
PÉNZFAJ, (pénzfaj) ősz. fn. Altalán a pén ken bizonyos betűk, és számok, melyek egyrészről a
zeknek különféle fajai, mind anyagra, mind belér sajtó alól kijött czédulák sorozatát (series), másrész
tékre, mind nagyságra nézve. Ezüst, arany, réz pénz ről pedig a sorozatban egymás után következő szám
faj. Érczböl, papírból való pénzfaj. Jó, rósz pénzfaj. mennyiséget (numerus) jelentik. 3) Papírpénz, me
A lefizetendő pénzfajt aranyban, tallérokban, húszasok lyet a hatóság anélkül bocsát ki, hogy bankszerüleg
ban kikötni. Itt a faj a nemmel egynek vétetik, azért kezeltetnék, vagyis hogy érczből álló alapja volna.
pénznemnék is hívják.
PÉNZJEL, (pénzjel) ösz. fn. Némely játékok
PÉNZFOLYAM, (pénzfolyam) ősz. fn. Arány ban érczanyagból vagy csontból, fából való barcza,
a nemes érempénz, és illető pénz, vagy bankjegyek mely a pénzt helyettezi.
értéke között, valamint az illető érempénz becsének
PENZJOG, (pénzjog) ösz. fn. Jog, melynél
is, különösen többféle anyagú pl. arany, ezüst érmek fogva valakinek köz forgalomba való pénzeket verni
között, emelkedő vagy alább szálló állapota. (Cursus.) és kibocsátani szabad.
PÉNZFORGALMI, (pénzforgalmi) ösz. mn.
PÉNZJOGOS, (pénzjogos) ösz. mn. és fn. Ki
Pénzforgalmat illető, arra vonatkozó. Pénzforgalmi nek joga van pénzeket verni vagy veretni, és kibo
viszonyok.
csátani.
PÉNZFORGALOM, (pénzforgalom) ösz. fn. A
PÉNZKALAPÁCS, (pénzkalapács) ösz. fn. A
pénznek kézről kézre adása, kelendősége az adóvevő régi pénzverők nagy kalapácsa, melylyel a pénzeket
közönségnél.
alakították 5 ma e helyett a kényelmesebb pénzsajtó
PÉNZFORRÁS, (pénzforrás) ösz. fn. Alkalom I működik.
vagy eszköz pénzszerzésre.
PÉNZKAMAT, (pénzkamat) ösz. fn. Általán,
PÉNZGAZDAG, (pénzgazdag) 1. PÉNZDÚS. ' kamat, vagyis pénzbeli jövedelem, melyet a tőkésített
( PÉNZGYÜJTEMÉNY, (pénzgyüjtemény) ösz. pénz bizonyos idő lefolyása alatt behoz; pénzben
fn. Altalán pénzek, különösen éremnemüek gyűjte fizetett kamat.
ménye, mint a történelmi ismeretek egyik segédesz
PÉNZKÉP, (pénzkép) ösz. fn. Kép a pénznek
köze. Régi, görög, római pénzgyüjtemény. Magyar, kö lapján, mely valamely személyt, p. fejedelmet, véd
zépkori pénzgyüjtemény. Arany, ezüst, réz pénzgyüj szentet, vagy nem személyt, p. sast, czimert, stb.
temény.
ábrázol.
PÉNZGYÜJTÉS , (pénzgyüjtés) ösz. fn. 1)
PÉNZKEZELÉS, (pénzkezelés) ösz. fn. A be
Széles ért. folytonos cselekvés, melynél fogva valaki folyandó pénznek bevétele és a befolytnak kiadása.
pénzt szerezni, szaporítani, és halomra takarítani
PÉNZKEZELŐ, (pénzkezelő) ösz. fn. A bejött
törekszik. 2) Különféle pénznemek beszerzése, tör pénzre felügyelő hivatalnok, biztos, ki az illető pén
ténelmi, tudományos tekintetből.
zeket beszedi és kiadja. Ha a pénzkezelés nagyobb
PÉNZGYŰJTŐ, (pénzgyüjtö) ösz. fn. Személy, mérvben történik, pénztárnok a neve.
ki különösen régi pénzeket szerez öszve.
PÉNZKIADÁS, (pénzkiadás) ösz. fn. A kész
PÉNZHALMAZ, (pénzhalmaz) ösz. fn. Ra pénznek akármiféle czélra elköltése, másokkal köz
kásra gyűjtött péDZ; sok pénz.
lése, általán a pénztárból kivétele.
PÉNZHAMISÍTÁS, (pénzhamisítás) ösz. fn.
PÉNZKÓRSÁG, (pénzkórság) ösz. fn. A pénz
Csalás neme, midőn valaki ál pénzeket csinál , s azo nek szertelen kivánása, vagy keresése, vagy minde
kat valódiak helyett forgalomba hozza.
nek fölött túlságos becsülése.
PÉNZHAMISÍTÓ, (pénzhamisító) ösz. fn. Sze
PÉNZKÖLCSÖN, (pénz kölcsön) esz. fn. Ka
mély, ki akárminemű ál pénzeket készít, p. ki bank matfizetés végett kiadott pénz, melyet pénztökének
jegyeket utánoz, s azokat keletbe hozza; különösen, vagy tőkepénzwik is hívnak, s bizonyos idő mulvat
ki a rendes értéket meg nem ütő keverékből érem ugyanazon mennyiségben, vagy ha úgy volt kikötve,
pénzeket alakít, vagy a jónemü pénzt megreszeli, ugyanazon nemben is (pl. ezüstben, aranyban, papír
vagy akármikép megcsonkítja.
pénzben) is visszaadandó.
PÉNZHULLADÉK, (pénzhulladék) ösz. fn.
PÉNZKÜLDEMÉNY, (pénzküldemény) ösz.
Amit a pénzverő házakban a pénzzé verendő fémda fn. Küldemény postán vagy más módon, mely bizo
rabokról lenyirbálnak, vagy lereszelnek.
nyos mennyiségű pénzöszveget tartalmaz.
AKAD. NAGY SZÓTAB. V. KÖT.
11
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PÉNZLÁB, (pénzláb) ösz. fn. A pénz értéké
nek viszonya, aránya bizonyos határozott értékhez
mérve, péld. a kölni markhoz.
PÉNZLEIEÁS, (pénzleirás) ösz. fn. Elszám
lálása, följegyzése mind azon jegyeknek, melyek bi
zonyos nemű pénzt más nemüektöl megkülönböztet
nek, pl. anyagára, alakjára, idó'korára stb. nézve.
PÉNZLEVELÜFÜ, (pénzlevelüfü) ösz. fn. A
Lizinkák neméhez tartozó növényfaj közneve, nö
vénytanilag : pénzlevélü lizinka, (Lysimachia nummu
laria); szára lecsepült, gyökerező ; levelei szíveske
rekdedek ; köz néven még : inynyujtófű.
PÉNZMAG, (pénzmag) ösz. fn. Átv. ért. diva
tos szó e kifejezésben : pénzmagra szert tenni, am.
valamely kisebb gazdaságban, vállalatban stb. az
eladott termék, vagy készítmény árát bevenni, s ál
talában némi szorgalom után pénzecskéhez jutni.
PÉNZMENNYISÉG, (pénzmennyiség) ösz. fn.
A pénznek száma általában, akár van akár nincs
meghatározva. A forgalmi pénzmennyiségnek arányban
kell állani az országbeli munkásság szükségletével.
PÉNZMÉRLEG, (pénzmérleg) ösz. fn. Mérleg,
melyen az érempénzek, különösen a nemesebbek sú
lyát meghatározzák, vagy vizsgálat alá veszik.
PÉNZMÉRŐ, (pénzmérő) ösz. fn. 1. PÉNZ
ELLENŐR.
PÉNZMESTER, (pénzmester) ösz. fn. Tiszt a
pénzverőhivatalban, ki a pénzzé alakítandó fémré
szek arányát meghatározza.
PÉNZMÜHELY, (pénzműhely) ösz. fn. Mű
hely, melyben pénzt vernek, sajtólnak, készítenek.
PÉNZNAGY, (pénznagy) ösz. fn. 1. PÉNZ
MESTER.
PÉNZNEM, (pénznem) ösz. fn. 1. PÉNZFAJ.
PÉNZNYEREMÉNY, (pénznyeremény) ösz.
fn. Nyeremény, mely pénzben áll.
PÉNZNYIRKÁLÓ v. NYIRBÁLÓ, (pénznyir
káló v. nyirbáló) ösz. fn. 1) Személy a pénzverő
műhelyben, ki a sajtó alá készített, és alakított érem
darabok széleit körülnyirbálja. 2) Ki a sajtó alól
kijött papirospénz íveit darabokra szabdalja.
PÉNZNYOMAT, (pénznyomat) ösz. fn. Képek,
betűk, s általán jegyek, melyeket a pénzekre nyom
nak, vagy vernek.
PÉNZOLLÓ, (pénzolló) ösz. fn. A pénznyir
kálók ojlója. V. ö. PÉNZNYIRKÁLÓ.
PÉNZONTÓ, (pénzontó) ösz. fn. Paludinál am.
pénzvesztegető. „Amely város tékozló, és pénzontó,
veszni akar."
PÉNZÖSZLET, PÉNZÖSZVEG, (pénzöszlet
v. öszveg) ösz. fn. Valamely mennyiségű pénzek
egészben véve, öszveadva.
PÉNZPÉRSÉLY, (pénzpérsély) Ősz. fn. Per
sely, melyben pénzt tartanak ; különösen , melybe
alamizsnapénzt gyűjtenek.
PÉNZPORCZELLÁNCSIGA, (pénzporczellán
csiga) ösz. fn. Kicsin, igen fényes, fehér és szalma
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sárga , belül kék szinü csigafaj, melyet Ázsia és
Afrika némely vad népei pénz gyanánt becsülnek.
(Cypraea moneta.)
PÉNZPÓT, (pénzpót) ösz. fn. Kisebb nagyobb
mennyiségű pénz, melyet valaki rendes fizetésén,
zsoldján stb. kivül pótolékul kap. A szülék katona
fióknak havonként ötven stb. forint pénzpótot küldenek.
A tisztviselők pénzpótért folyamodnak.
PÉNZPRÓBA, (pénzpróba) ösz. fn. Vizsgálat
neme, mely által megkísérlik, vájjon valódi alkatré
szekből és anyagból álle az illető pénznem.

PÉNZ RABJA, 1. PÉNZ BOLONDJA.
PÉNZRÁSPOLY, (pénzráspoly) ösz. fn. Besze
löféle eszköz, melylyel az érempénzeket alakítják,
széleiket rovátkolják stb.
PÉNZRENDÉLET, (pénzrendélet) ösz. fn. Ál
talán, fejedelmi vagy államkormányi rendelet, a fo
lyamatban lévő pénznemekre nézve.
PÉNZSAJTÓ, (pénzsajtó) ösz. fn. Sajtónemü
gép, melyben nyomás által az idomított éremdara
bokat pénzzé alakítják; illetőleg, papirívekre úgyne
vezett pénz, vagy bankjegyeket nyomnak.
PÉNZSEGÉLY v. —SEGEDELEM, (pénzse
gély v. segedelem) ösz. fn. Kész pénzben (nem holmi
terményekben, árukban stb.) nyújtott segedelem.
PÉNZSOVÁR, (pénzsovár) ösz. mn. Pénzre
szerfölött ásítozó.
PÉNZSUMMA, (pénzsumma) ösz. fn. Bizonyos
mennyiségű pénz, máskép : pénzöszveg.
PÉNZSZEDÉS, (pénzszedés) ösz. fn. Eljárás,
midőn valaki bizonyos czélra önkéntes adakozás
utján pénzt gyűjt öszve. Pénzszedés a kárvallottak,
községi szegények, a kórház javára. Pénzszedésre meg
kérni, megbízni valakit.
PÉNZSZEDŐ, (pénzszedő) ösz. fn. Általán, sze
mély, aki pénzt gyűjt öszve. Különösen : pénztárnok.
PÉNZSZEGÉNY, (pénzszegény) ösz. mn. Aki
vagy ami pénzben szükséget lát, szenved. Pénzszegény
ország. V. ö. PÉNZSZÜKSÉG.
PÉNZSZEGÉNYSÉG , (pénzszegénység) 1.
PÉNZSZÜKSÉG.
PÉNZSZEKRÉNY, (pénzszekrény) ösz. fn.
Szekrény, melyben pénzt tartanak.
PÉNZSZENV, (pénzszenv) 1. PÉNZVÁGY.
PÉNZSZERZÉS, (pénzszerzés) 1. PÉNZGYÜJ
TÉS, Íj.
PÉNZSZOMJ, (pénzszomj) ösz. fn. Képes ki
fejezéssel am. túlságos vágy, mely valakit, törvény
telen módon is, pénzszerzésre ösztönöz.
PÉNZSZOMJAS, PÉNZSZOMJAZÓ, (pénz
szomjas v. szomjazó) ösz. mn. Pénz után túlságosan
vágyó. Pénzszomjazó fukarok, uzsorások.
PÉNZSZÜK, (pénzszűk) 1. PÉNZSZEGÉNY.
PÉNZ SZŰKE, az utóbbi szó mint fn. A pénz
nek szűk volta, nagy hiánya. Pénz szűkében szenvedni.
PÉNZSZÜKSÉG, (pénzszükség) ösz. fn. Pénz
nélküli állapot; különösen midőn valamely ország
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ban a forgalomra, iparra, kereskedésre, általában a
munkásságra megkívántató pénz nincs elegendő
mennyiségben. Pénzszükséget látni, pénzszilkségben
szenvedni.
PÉNZTAN, (pénztan) ősz. fn. 1) A nemzet
gazdasági tudománynak azon része, mely a társada
lomban a forgalmi pénz természetét, annak mint esz
köznek (soha sem czélnak) a köz jólétre befolyását
stb. nyomozza, fejtegeti. 2) Különféle, kivált régi
pénzek nemeit leiró, ismertető, s az illető kor törté
nelmével öszvefüggésbe hozó tan; mely értelemben
inkább éremtannuls. nevezendő.
PÉNZTÁR, (pénztár) ösz. fn. Általán, szek
rény, láda, stb. melyben pénzt tartani, elzárni szo
kás. Különösen zárt hely, a magán, vagy köz jöve
delmi és kiadási pénzek őrzésére ; valamint az itt
öszvegyüjtött pénznek mennyisége. Magán pénztár.
Kereskedelmi, társulati pénztár. Országos, megyei, vá
rosi, hadi pénztár. A pénztárt megvizsgálni, feltörni,
kiüríteni.
PÉNZTÁRARÁNY, (pénztárarány) ösz. fn.
Általában arány a pénztárba bizonyos idő alatt be
folyt jövedelem, és a belőle kiadott költség között.
Különösen és szokottabban : pénztármérleg; 1. ezt.
PÉNZTÁRCZA, (pénztárcza) ösz. fn. Zsebben
hordozható erszényféle tárcza, pénzt tartani való.
PÉNZTÁREGYENLEG , (pénztáregyenleg)
ösz. fn. Azon öszveg, mely a kiadás és bevétel közti
különbözetet mutatja, vagyis a pénztárkönyv két
oldalát kiegyenlíti. (Cassasaldo).
PÉNZTÁRHIÁNY, (pénztárhiány) ösz. fn. A
pénztár azon mibenléte, midőn nincs benne meg az
öszveg, melynek a számolás szerént lennie kellene.
PÉNZTÁRI, (pénztári) ösz. mn. Pénztárt illető,
arra vonatkozó. Pénztári berekesztés, hiány, kezelés,
napló. Pénztári tétel, utalvány.
PÉNZTÁRJEGY, (pénztárjegy) ösz. fn. Pénz
helyett kiadott s pénz képét viselő papírdarabka,
melynek birtokosa annak vagy bizonyos meghatáro
zott időben, vagy pedig , főkép kisebb öszvegeknél,
bármikor történendő elémutatása mellett a kiadó
pénztárnál magát a pénzt is fölveheti. Ha nagyobb
öszvegekről szól, s több kellékkel és formasággal
van ellátva, pénztárutalvány a neve.
PÉNZTÁRJEGYZÉK, (pénztárjegyzék) ösz.
fn. Első följegyzése a pénztár egyes bevételeinek és
kiadásainak. (CassaBrouillon).
PÉNZTÁRKÖNYV, (pénztárkönyv) ösz. fn.
Számadási könyv, melyben egyik oldalon a pénz
tárba bejött, a másikon a belőle kiadott pénzek
mennyisége tételenként följegyeztetik azon czélból,
hogy a kettőnek egybevetésével a pénztár állapota
kitűnjék.
PÉNZTÁRLEVELKE, (pénztárlevelke) 1.
PÉNZTÁRJEGY.
PÉNZTÁRLOPÁS, (pénztárlopás) ösz. fn. A
pénztárba tett pénznek, akár az illető pénztárnok,
akár más által történő elidegenítése.

PÉNZTÁRMÉRLEG, (pénztármérleg) ösz. fn.
A pénztárkönyv két oldalának (bevételei és kiadá
sainak) időnként pl. havonként vagy évenként egy
bevetése vagyis öszveszámitása, hogy a pénztárnak
állása, mibenléte, vagyis a benne létezni kellő pénz
maradvány kitűnjék. (Cassabilanz). Azon különbözeti
mennyiséget, mely a bevételekből a kiadásokon felül
megmaradt öszveget (pénztári maradványt) kitünteti,
pénztáregyenlegnek hívják.
PÉNZTÁRNAPLÓ, (pénztárnapló) ösz. fn.
Napról napra vezetett jegyzékek a pénztárba befo
lyó, avagy belőle kiadott pénzekről.
PÉNZTÁRNOK, (pénztárnok) ösz. fn. Tiszt
vagy biztos személy, ki valamely pénztárra felügyel,
a befolyó pénzeket általveszi, a költségeket fizeti,
s a pénztár állapotát számban tartja. Országos, hadi,
városi pénztárnok.
PÉNZTÁRNOKI, (pénztárnoki) ösz. mn. Pénz
tárnokot illető, arra vonatkozó, azt illető.
PÉNZTÁRNOKSÁG, (pénztárnokság) ösz. fn.
Pénztárnoki állomás, hivatal.
PÉNZTÁRSZÁMLA, (pénztárszámla) ösz. fn.
Számviteli lap a főkönyvben, melybe a naplóból a
pénztári tételek rövid áttekintés és öszvezés végett
iratnak.
PÉNZTARTÓ , (pénztartó) 1. PÉNZTÁRNOK.
P É N Z T Á R U T A L V Á N Y , (pénztárutalvány)'
ösz. fn. L. PÉNZTÁRJEGY alatt.
PÉNZTÁRVIZSGÁLAT , (pénztárvizsgálat)
ösz. fn. Hivatalos vizsgálat, valamely pénztár álla
potának mibenlétéről.
PÉNZTELEN, (pénztelen) mn. tt. pénzlelent,
tb. —ék. Pénznek szűkében levő; pénzhiányban
szenvedő; miben pénz nincsen. Pénztelen koldus.
Pénztelen gazda. Pénztelen erszény, tárcza. A halról
szólva, amelynek pikkelye nincsen. Határozóként
am. pénz nélkül, pénz szűkében, pénztelenül. Más
kép : pénzetlen.
PÉNZTÖZSDE , (pénztőzsde) 1. PÉNZCSAR
NOK.
PÉNZTŐZSÉR, (pénztőzsér) ösz. fn. Ki pénz
zel, különösen ezüsttel, aranynyal üzérkedik.
PÉNZTÜDOMÁNY, ösz. fn. 1. PÉNZTAN.
PÉNZTUDÓS, (pénztudós) ösz. fn. Tudós, ki
a pénzek, kivált régiek ismeretében jártas, s ezen
ismeretét az illető korszak ós népek történelmével,
és viszont, egyezteti.
PÉNZŰK, (pénzúr) ösz. fn. Kinek úgynevezett
uraságát, vagyis előkelő voltát a társadalomban a
pénzgazdagság teszi. (Geldaristokrat).
PÉNZÜGY, (pénzügy; ösz. fn. 1) Általán,
minden ügy, mely pénzre vonatkozik, azzal foglal
kodik. Pénzügyben fáradni, megszólítani valakit.
2) Az állami köz jövedelmek öszves állapota, mint a
kormányrendszernek egyik lényeges ága, s az állam
jólétének egyik szükséges tényezője. (Pinanzen, Fi
nanzwesen). Pénzügyre vonatkozó legfelsőbb rendeletek
11*
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PÉNZÜGYÉR, (pénzügyérj ösz. fn. Állami
minister, ki az illető állam pénzügyére nézve intéz
kedik. V. ö. PÉNZÜGY.
PÉNZÜGYÉRSÉG, (pénzügyérség) ösz. fn.
Pénzügyéri hivatal, minőség. A pénzügyéri hivatalok
öszvesége. (Finanzministerium).
PÉNZÜGYI, (pénzügyi) ösz. mn. Pénzügyet
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Pénzügyi iárcza;
pénzügyi rendeletek; pénzügyi hivatalok. Pénzügyi
ügyész; pénzügyi ügyészség. (Finanzprocurator; Fi
nanzpro curatur).
PÉNZÜGYLET, (pénzügylet) ösz. fn. Pénzzel
való tözsérkedés, nyerészkedés.
PÉNZÜGYTAN, (pénzügytan) ösz. fn. Tudo
mányos rendszer, mely a pénzügy lényegével foglal
kodik.
PÉNZÜL, (pénzül) ih. Pénzben, pénzzel fizetve.
A hivatali dijt részint pénzül, részint termesztmények
ben kapni. A kölcsön vett gabonát pénzül fizetni vissza.
PÉNZÜZLET, (pénzüzlet) 1. PÉNZÜGYLET.
PÉNZVÁGY, (pénzvágy) ösz. fn. Mértéktelen
vágy, mely arra ösztönöz valakit, hogy pénzt gyűjt
sön, illetőleg meggazdagodjék.
PÉNZVAGYON, (pénzvagyon) ösz. fn. Pénz
ből álló vagyon.
PÉNZVÁLTÓ, (pénzváltó) ösz. mn. és fn. Aki
némi díjért nagyobb pénzeket kisebbel, és viszont
bevált. „És lele a templomban árulókat juhokat és
teheneket és galambakat, és a pénzváltókat ülettek."
(et numularios sedentes. Münch. cod.). Különösen
papírpénzért aranyat, ezüstöt becserél. Szélesebb ér
telemben aki nemcsak pénzek váltásával, hanem köz
forgalomban levő különböző értékpapírok ú. m. állam
s más közhitelű kötelezvények vásárlása s eladásával
is üzérkedik.
PÉNZVÁSÁR, (pénzvásár) ösz. fn. Pénzek
adásvevése; így nevezik azon helyet is, hol ilyen
adásvevés történik vagyis a pénztőzsdét.
PÉNZVERDE v. VERŐDÉ, (pénzverde v. ve
rődé) ösz. fn. 1. PÉNZVERŐHÁZ.
PÉNZVERŐ, (pénzverő) ösz. fn. Ki fémekből,
különösen aranyból, ezüstből, rézből, vagy más ve
gyitekből pénzeket ver, vagyis inkább, az újabb ke
zelés szerint, sajtói.
PÉNZVERÖHÁZ, (pénzverőház) ösz. fn. Állami
épület, melyben érempénzeket vernek, vagy sajtól
nak ; újabb korban alakult szóval : pénzverde.
PÉNZVERÖHELY, (pénzverőhely) ösz. fn.
Hely, illetőleg város, hol állami érempénzeket ver
nek, pl. Körmöcz, Bécs.
PÉNZVERÖHIVATAL, (pénzverőhivatal) ösz.
fn. Tisztek, és munkások közönsége, kik érempénz
verés körül foglalkodnak; továbbá , azon teremek
vagy műhelyek, melyekben az érempénzeket készítik.
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PÉNZVERŐVAS, (pénzverővas) 1. PÉNZBÉ
LYEG.

PÉNZVESZTÉGETŐ , (pénzvesztégető) ösz.
mn. és fn. Aki a pénzt hasztalan vagy legalább fö
lösleges dolgokra adja ; másképen : pénzpazarló, fe
csérlö.
PÉNZVESZTESÉG, (pénzveszteség) ösz. fn.
Veszteség, vagyis kár, melyet valaki pénzben szen
ved ; különösen, midőn a kiadott, kölcsönzött, vala
mibe ruházott pénz, sem mint olyan, sem hasonló
értékű jószágban többé viszsza nem tér. A drágán
vett, s olcsón adott árukban pénzveszteség van.
PÉNZVILÁG, (pénzvilág) ösz. fn. A pénzzel
üzérkedések és üzérkedőknek öszvesen véve, általá
ban a pénzforgalomnak mindennemű működése.
PÉNZVISZONY, (pénzviszony) ösz. fn. Pénz
állapot a szükséghez mérve. Jó, rósz pénzviszony.
Kellő, károsan túlbÖ, szűk pénzviszony.
PÉNZVIZSGÁLÁS, (pénzvizsgálás) ösz. fn.
Kisérlés, hogy kitűnjék, vájjon a kérdésben levő
érempénz kellő, és valódi alkatrészekből álle.
PÉNZVIZSGÁLÓ, (pénzvizsgáló) ösz. fn. 1.
PÉNZMÉRŐ.
PÉNZZAVAR, (pénzzavar) ösz. fn. Valakinek
kétes állapota pénz dolgában.
PÉNZZÉ TEVÉS, valamely értékes tárgynak
pénzért adása; máskép : értékesítés.
PENY, fn. tt. penyt v. —et, tb. —ek, harm.
szr. —e. A penésznek, vagy nedvek romlása miatt
peshedt testnek anyaga; melyből képződtek : penyü,
penyv, penyh, penyhed, olyformán mint : fény, fenyü,
fenyv; eny, enyü, enyv; seny, senyü, senyv; ned, nedű,
nedv, stb. Minthogy a peny és penész v. penyész ter
mészetűknél fogva sikamlósak, és ragadósak, rokon
hozzájok az előtét nélküli eny, enyü, enyv, enyek,
enyekes, és a g elötétcs geny, genyedés, genyedség, sőt
a ragadós mocskot jelentő szeny v. szenny is, és a
rühnek tájdivatos neve : senynyedék.
PENYE, (penye) mn. tt. penyét. Tespedező,
mintegy penyhedt, henye, renyhe. Penye ember. He
ves megyei tájszó.
PENYÉG, 1. PEDIG.
PENYÉSZ, tájdivatosan am. penész ; 1. ezt.
PENYÉT, a székelyeknél am. penig v. pedig ;
1. PEDIG.
PENYHED, (penyhed); PENYHEDÉS, (peny
hedés) 1. PEMHED ; PEMHEDÉS.
PENYHES, (penyhes) mn. tt. penyhest v.
— et, tb. —ek. Penyhhel, azaz, sikamlós, ragadós,
peshedt lágy anyaggal benőtt, bevont. V. ö. PENY.
PENYHESÉDIK, (penyhesédik) k. m. peny
hesédtem, —tél, —itt. Penynemü sikamlós, raga
dós, lágy anyag fejlődik ki rajta, vagy lepi b e ; pe
nészesedik, peshedésnek indul. V. ö. PENY.
PÉNZVERŐMESTER, (pénzverőmester) 1.
PENYIG, PENYIGLEN, 1. PEDIG.
PÉNZMESTER.
PENYIGE, falu Szatmár m. helyr. Penyigére,
PÉNZVERŐTISZT, (pénzverőtiszt) ösz. fn. Sze —n, —röl.
mély, ki a pénzverőhivatalban tiszti ranggal működik.
PENYÜ, (penyü) fn. tt. penyüt. L. PENY.
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PENYV, (penyv) fn. tt. penyvet. L. PENY.
PENYVED , (penyved); PENYVESÉDIK ,
(penyvesédik) 1. PEMHED; PEMHESÉDIK.
PEP, gyöke pepecsel igének ; lásd ezt.
P É P , fn. tt. pépet, harm. szr. —e v. —je.
Sűrű kásaféle étel lisztből vagy gyümölcsből, milyet
a kisdedek számára készítenek. Pépei főzni, habarni,
adni a gyermeknek. Ruhába takargatott pépet szopog
tatni a kisdeddel. Pép való még a te szádba. (Km.).
Szélesb ért. a túlérett gyümölcsök kásás vagy ron
csolt húsa, honnan : pépes alma, körte; továbbá ra
gaszul , vagy burogatásul használt kásaféle anyag.
A papírlapokat péppel öszveragasztani. A daganatra
meleg pépet lenni.
Egyezik vele : pempö, s rokon a vastaghangu
pampus, pompos, mennyiben ikrás kásás belü tész
tája van ; rokonnak tekinthetők a gyermeknyelvben
divatos papi, papa, papái, pépe is. Idegen nyelvek
ben rokonok a görög néfijia, (iu/Áfia, jiúmra, nmwr,
nénzco, latin, olasz pappá, német Pappe stb. Alap
hangok a magyar pép szóban : ev vagy év (honnan
évik v. ívik) s p elöhanggal pév vagy pép.
PÉPE, fn. tt. pepét. Annyi mint a mélyhangu
papa. Ne, fiam! pépe v. papa. (Szabó D.). L. PAPA,
(2). Különösebben a székelyeknél am. kenyérkalács.
A kenyérből az idén pépe lesz, akkor mondják, mikor
gyenge termés mutatkozik, tehát drága lesz. (Kriza J.).
PEPECSEL, (pepécsél) önh. m. pepécsélt.
Molnár A. szerint am. a latin ineptit, gesticulat, vagy
is, hiábavaló taglejtéseket, mozgásokat tesz; köz al
kalmazással am. aprólékos dolgokkal vesződik, mo
torász, bibelödik. Egyezik p előtét nélkül epecsel
szóval. V. ö. EPECSEL; és EP gyök. Az ees közép
képző is kicsinyítő értelemre mutat; s a pep szóhoz
szintén rokon a bibelödik igének bib gyöke. Hasonló
hozzá a német püsseln, Heyse szerént püscheln, pti
tteln, b&scheln, büsten is.
PEPECSELÉS, (pepécsélés) fn. tt. pepécsé
lést, tb. —ék, harm. szr. •—e. Hiábavaló, haszonta
lan, aprólékos motorászás, bíbelődés, bajlódás.
PEPÉCSÉLÖDIK, (pepéesélődik) belsz. m.
pepecselödtem, —tél, —ott. Holmi aprólékos mun
kákkal bajlódik, vesződik, bibelödik. Rongyos köny
vek kifoltozásával pepecselödni.
PÉPEGYVELEG, (pép egyveleg) ösz. fn.Több
nemű anyagokból vegyes pép.
PEPER, áth. m. pepert. Ormánsági szó, Bara
nyában am. teper, váj.
PÉPES, (pépes) mn. tt. pépest v. —et, tb.
— ek. 1) Miben pépet tartanak vagy készítenek, p.
pépes tányér, pépes fazék, lábas. 2) Kásás, p. pépes
körte, alma, dinnye. 3) Eagaszféle péppel bekent,
vagy töltött. Pépes papiros. Pépesruhával burogatott
láb. V. ö. PÉP.
PÉPESÉDIK, (pépesédik) k. m. pépesédtem,
—tél, —étt. Mondják gyümölcsökről, midőn túl
érettségök miatt húsuk ikrássá, kásássá leszen. A
mézes körte hamar megpépesedik.

PÉPEZ, (pépez) áth. m. pépeztem, —tél,—étt.
Péppel ragaszt.
PÉPKANÁL, (pépkanál) ösz. fn. Kanál, mely
lyel a pépféle étket a gyermek szájába adogatják,
vagy melylyel a pépet habarják.
PÉPKÓTIS, (pépkótis) ösz. fn. A papirgyá
rosok kótisa, mely által a papirenyvezést, és szilár
dítást eszközlik. V. ö. KÓTIS.
PÉPLÁBAS, (péplábas) ösz. fn. Lábasféle
konyhaedény, melyben a pépet főzik, habarják, ké
szítik.
PÉPNEMÜ v. —NEMŰ, (pépnemü) ösz. mn.
Ikrás, kásás, ragadós tulajdonságánál fogva péphez
hasonló. Pépnemü tésztás étek, befőzött gyümölcs.
PÉPPUTTON, (pépputton) ösz. fn. A papír
gyárakban azon puttón, melynek pépes vizéből rá
mákkal meregetik az ívekké alakuló papíranyagot.
P É R , (1), gyök, melyből különböző osztályú,
de alapértelemben eredetileg mind hangra vonatkozó
származékok erednek. 1) Erős, rezgő hangot fejez
ki a haragos szóváltást jelentő per, perel, pérés, per
lekedik. V. ö. PÉR, (2). Ide tartozik a malomszitán
beregö perpencze is. 2) Körben forgó test által oko
zott hang rejlik ezekben : pérég, perget, perdül, pér
dít, pérészlén; ide tartoznak azon szók, melyek a
forgó testeknek csak alakját jelentik, ú. m. perecz,
pérge. 3) Égő testek recsegő hangjára vonatkoznak:
pergel, perkel, perzsel, pernye, pércz (égetett sza
lonna), pérgyó; ide tartoznak : pérs, v. peres, (mely
lyel rokon a csagataj ürt = láng, tűz [Abuska], né
met braten stb.), pérsen, pérsed, pérsedék. Mind ezek
ben a közép e tájdivat szerint öre megy által : pör,
pöröl, pörög, pördül, pörgői, porzsol, pöniye, pörcz,
stb.; kivétetnek, perecz, pereszlén, pergyú. Ezen per
gyökü szókhoz rokonok azon bér, fér, vér, für ajak
hangos gyökü szók, melyek hasonló erős hangra,
vagyis mozgásra, forgásra, égésre, tüzességre vonat
koznak, mint : bereg, féreg, fiirög, vergődik, berzen,
berzenkedik, förgeteg, fermed, berzsen v. bürzsön, stb.
mély hangon :par, parázs, továbbá .forog, fordul stb.
PÉR, (2), gömbölyűbb ajakkal ejtve : PÖR,
fn. tt. pirt, tb. —ék, illetőleg —ök, harm. szr. —e.
1) Köz ért. két vagy több személy között haragos
indulattal, és kifakadásokkal folyó lármás szóváltás,
vitatkozás, honnan csérpér, v. csörpör, am. egymás
sal veszckedök zajos kitörése. Piaczi kofák közölt tá
madt per. Perbe kelő rósz szomszédok. Szítani, csilla
pítani a pert. 2) Törvényes ért. akármily jogsértés,
illetőleg követelés iránt meghasonlott személyek,
vagy általán felek vitatkozása az illető biróság előtt,
a végre, hogy ez törvényszerű Ítélet által kellő igaz
ságot szolgáltasson. Szóbeli per, maga a biróság előtt.
írásbeli per, midőn a felek írásban vitatkoznak. Egy
szerű per, mely perbeli kifogások nélkül egyedül a
dolog velejére nézve intéztetik el. Jeles vagy szertartó
per, melyben minden perbeli kifogások, formaságok,
vagy törvényes orvoslások használtatnak. Cselekvő
(activ) per, melyben valaki fölperesként áll v. szere
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pel; szenvedő vagy terhelő (passiv) per az alperesre
értve. Szentszéki per, világi törvényszéki per, amaz a
szentszék, emez a világi törvényszék birái előtt. Pol
gári per, magánjogi ügyekben eléforduló kereseteket
illetőleg. Büntető per, mely büntetéseket maguk után
vonó tárgyakkal foglalkodik. Személyes, dologbeli,
vagy mindkettőt egyesítő per. Adóssági, zálogos, örö
kösödési perek, stb. stb. Pert indítani valaki ellen.
Perbe idézni, perbe fogni valakit. Pert újítani. Pert
vinni) húzni, nyúzni. Perrel keresni, megnyerni valamit.
Perre kelt vagy került a dolog. Hosszú peren ügyvéd
a nyertes. (Km.). A pert pénzen el nem adhatják, sem
meg nem vehetik (km.), t. i. a terhelő pert. Élni a
gyanúperrel, ain. a pert, bajt előre sejdíteni, s azt
megelőzni, elmellőzni, akadályozni.
Minthogy a per eredetileg szóbeli vitatkozásra
vonatkozik, mint gyökszót okszcrüleg hangutánzónak
tarthatjuk. Egyezik vele Jancsoviesnál a szláv pra,
pravota, Gyarmathinál az orosz, illir prja, szpor,
prenje, párba, a cseh pre. Rokon vele elemi han
gokban (pr) a szanszkrit pracsh, az ami a görög
qppa'f oo, melyektől alkalmasint a latin precor, német
fragen, sprechen, Sprache, szláv pravím, stb. is szár
maznak. Sőt már régi nyelvészek is a göröglatin
barbarust hangutánzónak tartják : „fiag(}ccQog pro
prie dicitur de iis, qui pronunciatione vitiosa et in
suavi utuntur, litterasque male exprimunt, blaesorum,
balborumque more. Hanc enim primam vocabuli hu
jus significationem fuisse Strabo lib. 14. seribit, et
per onomatopoeiam factam fuisse. Quum Graeci (in
quit) hoc vitium in peregrinis lingvis animadverte
runt, eos per convitium ^aQ^aQOvg apellare coepe
runt, quasi crassilingves, seu durilingves; tandem
verő omnes qui diverso ab illis sermone uterentur,
hoc nomine appellarunt." (Minshaeus).
P E R , faluk Győr és Köz. Szolnok m.; puszta
Hont m.; helyi". Pérre, —én, —röl.
PÉRA, fn. tt. pérát. 1) Köznépies nyelven, a
nősténybarmok , különösen kanczalovak, tehenek
nemi részének hüvelye, táskája. 2) Növénytanban,
a kétlakiak seregébe és egyfalkások rendjébe tar
tozó növénynem ; hímvirágának csészéje hat levelű ;
virágja közepén egy tojásdad vagy kúpos bögreforma
pilis, honnan a neve. (Ruscus). Fajai : szúrós péra
(r. aculeatus), köz néven : egértövis; és nyelves péra
(r. hypoglossum), köz néven : bájfü, nyakcsapfü,
péra. Értelemre, mint táskát, hüvelyt jelentő, meg
egyezik vele a latinhellen pera.
PERALKU, (péralku) ösz. fn. Alku a peres
felek között, melynél fogva maguk között kiegyez
kednek.
PERBÁL, falu PestPilis m. helyr. Perbálra,
— on, —röl.
PÉRBEFOGÁS, (perbefogás) ösz. fn. Cselek
vés midőn valaki valakit beperel.
PÉRBEFOGATÁS, (perbefogatás) ösz. fn.
Állapot midőn valaki ellen pert indítanak, valakit
beperlenek.

PERBEFOGOTT, (perbefogott) ösz/ mn. Azon
fél, aki ellen pert indítottak.
PERBELI, (pérbeli) ösz. mn. Pert illető, arra
vonatkozó, azzal járó. Perbeli eljárás, költség.
PERBENYIK, falu Zemplén m. helyr. Perbe
nyikre, —én, —röl.
PÉRBESZÉD, (perbeszéd) ösz. fn. A peresfe
lek szóváltása. Általános értelemben a periratot is
magában foglalja.
PERBETE, falu Komárom m. helyr. Perbeté
re, — n , —röl.
PÉRCS, KIS— v. MIKÉ —, falu Bihar m.
VÁMOS —, mváros a Hajdú ker.; helyr. Pércsre,
— én, —röl.
PERCSÓRA, puszta Csongrád m. helyr. Per
csórára, — n , —ról.
PÉRCZ, (pércz) fu. tt. pérczét. 1) A megége
tett, kisütött szalonnának rostja, töpörtője, gömbö
lyűbben ejtve : pörcz. Ez értelemben gyökre rokon
a pergel, perzsel, pernye szókkal. 2) Egyegy íz az
ujjakban, vastaghangon porcz, melyből porczika am.
ízecske. Rokon a kicsit jelentő parány, pere, piri,
pirinyó szókhoz. 3) Az időfolyamnak egy kis ízecs
kéje, részecskéje. Egy perezre meglesz. Egy perezben
vagy perczen múlt. A székelyeknél : micz. Különö
sebben az órányi időnek egy hatvanad része, (nagy
perez), melyből ismét egy hatvanad rész másodper cz
nek v. kisperczuek mondatik. Mennyiben az óra in
gájának perczegö mozzanataira vonatkozik, hang
utánzónak tartandó ; egyébiránt azon par, per, pir
gyökü szókhoz is rokonítható, melyek a maguk ne
mében valami kicsit jelentenek, mint a latin minutum.
V. ö. PARÁNY.
PÉRCZÉG, (pérczég) gyak. önh. Folytonos,
apró perczféle reszketeg hangon szól. Mondjuk kü
lönösen óráról vagy ilynemű finomabb mozdonyok
ról, tovább égő, gyertyanemü testekről. Perczeg a
mécs, gyertya. Perczeg a villanyozó gép, midőn szik
rákat hány.
PÉRCZÉGÉS, (pérczégés) fn. tt. pérczégést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot vagy tulajdonság,
midőn bizonyos test perczeg. Ora perczegése. Gyer
tya, mécs perczegése. V. ö. PÉRCZÉG.
PÉRCZÉGTET, (pérczégtet) miv. m. pérczég
tettem, —tél, —étt. Eszközli hogy valami perczeg.
PÉRCZEN, (pérczen) önh. m. —t. Egyes
perez hangot ad. Ütés előtt az óra nagyot perczen.
V. ö. PÉRCZ.
PÉRCZENÉS, (pérczenés) fn. tt. pérczenést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Egyes perez hang adása.
PÉRCZENET, (pérczenet) fn. tt. pérczenetél,
harm. szr. —e v. —je. 1) Szempillantatnyi rövid
idő. Egy perczenetig sincs nyugta. Minden perczenet
ben meghalhatunk. Idöperczenet.
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„Minden idöperczenetben
Üldözöm vagy szünetlen."
Kisfaludy S.
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2) Az órányi időfolyamnak egy hatvanad része, mely
ből ismét egy hatvanad rész : másod v. kis perczenet.
PERCZENT, (perczent) alakjára ugyan áth.
de, mint ez más hangutánzóknál is sokszor történik,
jelentésére rendesen csak am. perczen ; m. pérczént
étt, htn. —ni v. —eni. Tulajdonképen am. eszközli
hogy valami perczen; szokottan am. perczen. 1. ezt.
PERCZENTÉS, (perczentés) fn. tt. perczen
tést, tb. —ék. L. PERCZENÉS.
PÉRCZÉS, (pérczés) mn. tt. pérczést v. —eí,
tb. —ek. Kemenesalon am. hegyke, kevély, rátartós.
Rokon a berz, berzenkedik, berzen szók gyökével,
mennyiben a hegykeség némi berzenkedéssel szokott
járni.
PÉRCZÍM, (pérczím) 1. PÉRINTÉZET.
PÉRCZKEREK, (perczkerék) ösz. fn. Az óra
műben azon kerék, mely a perczmutatót, illetőleg a
negyedmutatót hajtja.
PÉRCZMUTATÓ, (pérczmutató) ösz. fn. Mu
tató az óramű lapján, mely különösen a kis perczeket
jelöli, különböztetésül az óra és óranegyedmuta
tótól.
PERCZORA, (pérczóra) ösz. fn. Óramű, mely a
perczeket is, nem csak az órát mutatja. Jelent oly
órát is, mely a perczmutatóval levén ellátva, a má
sod v. kis perczeket is mutatja.
PÉRDIJ, ösz. fn. 1. PERKÖLTSÉG:.
PÉRDÍT, PERDIT, (pérdít) áth. m. pérdít
étt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Valamely testet
körösen forgó mozgásba hoz, vagyis eszközli, hogy
perdüljön, pergővé legyen. Csigát, brúgatyút perdí
teni. Orsót, rokkakereket perdíteni. Elperdíteni a kocz
kát. Tánczban a leányt megperdíteni. Valakit a szo
bából kiperdíteni, ebrudon kivetni. Tüzet perdíteni,
am. tüzet csinálni, valamit pergő vagy lobogó lángra
gyújtani. Rokon hozzá : pedertí, mennyiben ez körös,
kacskaringós alakúvá tesz valamit. V. ö. PEDER ige
és PÉR (1), gyök.
PÉRDÍTÉS , PERDITÉS , (pérdítés) fn. tt.
pérdítést, tb. —ek, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valamely testet pergő mozgásba hozunk, meg
perdítünk. V. ö. PÉRDÍT.
PÉRDÍTŐ v. PÉRDITŐ, (pérdítő) fn. tt.
perdítöt. L. PERESZLEN.
PERDOCZ, fn. tt. perdoezot. Baranyában am.
büdös dohány.
PERDOCZ, puszta Somogy m. helyr. Perdócz
ra, —on, —ról.
PERDOL , önh. m. perdolt. Tájdivatosan am.
illetlenül, lármásan csereiperel. Ne perdolj annyit.
Talán a szláv pravota ( = p e r ) szóból módosulva szár
mazott, mintegy pravotál.
PERDÜL , PERDÜL , (pérdül) önh. m. pér
dűlt. Pergő, körösen forgó mozgásba jő. Ujjak között
perdül az orsó. Lábnyomásra perdűl a rokkakerék.
Sarkon perdűlni. Tánczba perdülni. Ki, beperdülni.
Elperdül a koczka. Elperdült a szerencse (Szabó D.).
V. ö. PÉRÉG, ige.

PÉRDÜLÉS, PÉRDÜLÉS, (pérdülés) fn. tt.
pérdülést, tb. —ékf harm. szr. —e. Pergő mozgásba
indulás.
PERE, (1), női kn. tt. Perét. Az Erzsébet névnek
kicsinyített alakja; ap előtét, mint a Pila, Panna,
Pista szókban ; máskép : Erzsi, Perzsi, Bözse, Böske.
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„Olyan vagy te, Pere,
Mint az engedelem,
Piros két orczádon
Játszik a szerelem."
Palócz dal, Szeder Fábiántól.
PERE, (2), falu Abauj m. helyr. Perére, — n ,
—röl.
PERECSE, falu Abauj m. helyr. Perecsére,
— n, —röl.
PERECSEN , falu Kraszna m. helyr. Perecsen
be, —ben, —böl.
PERECSENY, falu Ung. m. helyr. Perecsenybe,
— ben, —böl.
PERECZ , (perecz), fn. tt. pereczét, harm. szr.
—e, v. —cze. Altalán, körös, tekervényes fonadék
vagy olyan alakú test, melyet pergetni, forgatni, ke
rék gyanánt hajtani, hengergetni lehet. Pereczbe font
haj. Puhából csinált perecz, azaz tekercs, milyet pl.
a fejre tesznek, midőn terhet hordanak rajta. Kar
perecz, ékszer a karon. Vállperecz, forgócsont a váll
ban. Nem illik disznó orrára az aranyperecu. (Km.).
Különösen, tekervényes sütemény. Vajas, sós perecz.
Debreczeni, füredi, rábaközi perecz. Pereczet sütni,
árulni.
Alakjánál fogva azon per gyökü szók osztá
lyába tartozik, melyek körös mozgást vagy formát
jelentenek, mint : pereg, perdül, perget, pereszlén,
továbbá a szintén ajakhanggal kezdődő bereg, féreg,
fergetyű, ferde stb. Egyezik vele a persa burz (gyürü)
német : Bretzen, Brezen, Bretzel, máskép : Kringl,
svédül : Kringla, melyekben, mint Adeluug jól vette
észre, a körnek (Ring, Kreis) alapértelme rejlik, sőt
a latin spira előtétlen s nélküli gyöke is ide tartozik.
PERECZÉS, (1), pereczés) mn. tt. pereczést,
v. —eí, tb. —ek. Pereczczel ellátott, kerített, töltött.
Pereczes, aranypereczes karok. Pereczes kosár.
PERECZÉS , (2), (pereczés) fn. tt. pereczést,
tb. —ék. Ki pereczeket süt, vagy ki pereczeket árul.
Sípoló pereczes.
PERECZSÜTÖ, (pereczsütő) ösz. fn. Ki pe
reczféle kalácsokat süt.
PERECZVAS, (pereczvas) ösz. fn. A karok és
lábak szárait övedzö pereczekkel ellátott rabláncz,
vasból; különösen, melynek egyik perecze az alkart,
másik az egyik lábnak szárát keríti. Keresztben viselt
pereczvas. Szélesb ért. akármily vas perecz.
PERED, falu Pozsony m. helyr. Peredre, —én,
—röl.
PÉRÉG, (1), (pérég) gyak. önh. m. pérégtem,
— tél v. pergettem, pergettél, pérgétt v. pérégétt, htn.
—ni, v. pérgeni v.pérgni. 1) Bizonyos gyöngébb nemii
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rezegés között forog, körösen mozog. Pereg az orsó,
a rokkakerék. 2) Mondjuk különösen holmi gömbölyű
alakú kiselib testek, pl. magok, gyöngyök stb. gör
dülő elhullásáról. Hüvelyéből kipereg a bab, tokiászá
ból a köles, búza. Szétperegnek a borsószemek, a füzér
ről leszakadt gyöngyök. Gömbölyű alakj oknál fogva
peregnek a vízcseppek, a szemekből hulló könyük.
Hangjára, és gyors mozgására nézve, pereg a nyelv,
pereg az ujjak között sebesen forgatott bot, pereg az óra.
E szónak gyöke a hanggal járó kerekmozgást
jelentő per, s legközelebb rokonai : bereg, féreg, vas
taghangon : forog; v. ö. P E R , (1), gyök; továbbá
parittya, párkány.
PEREG, (2), (pérég) fn. tt. pérégét, harm. szr.
—je. Az égett vasból elhullott salak, máskép köz
népies kifejezéssel: kováesszar, vasszar. (Szabó D.).
Eredetére nézve vagy gyöke azon per, melyből per
gel, perzsel, pernye származnak, s a pereg épen oly
kiégett része a vasnak, mint a pernye a szalmának,
nádnak stb.; vagy azonos ,pereg' önható igével; 1.
PÉRÉG, (I).
PEREG v. PEREGH, falu Pest, puszta Csanád
m. KIS—, NÉMET—, faluk Arad megyében, helyr.
Peregre, —én, —röl.
PEREJE , fn. tt. perejét. Székely tájszó, s am.
az ól felső padlása, melyen a takarmányt tartják.
PEREKÁCZ, puszta Tolna m.; helyr. Perekácz
ra, —on, —ról.
PEREKED, falu Baranya m.; helyr. Perekedre,
— én, —röl.
PEREKRESZNA, falu Bereg m. helyr. Perek
resznára, •—n, —ról.
PEREL , (pérél) önh. mn. périlt, htn. —ni v.
pérlcni. 1) Másod vagy többed magával haragos indu
latból fakadó szót vált, vitatkozik, lármát üt. Perelnek
a piaezon öszveveszett kofák, a roszul élő házastársak,
az oszlakozó öiökösök. A ki urával perel, annak csak
Isten orvosa. (Km.). Öszvetéve : csereiperei v. csöröl
pöröl. Igekötövel : kiperelni magát, am. perrel kiadni,
kitölteni haragját. 2) Törvénykezési ért. bizonyos
ügyben ellenfelével a biró előtt vitatkozik. Becsület
sértést, örökösödési, elválási ügyben perelni. Valakit
beperelni, megperelni, am. pert indítani ellene. Elpe
relni valamit, am. per utján elnyerni. V. ö. PER, fn.
TERELÉS, 1. PERLÉS.
PEREL VÁLLALÁS, (pérelvállalás) ösz. fn.
A régibb törvénykezésben az alperes fél azon cselek
vénye, midőn az elhárító kifogások mellöztével, vagy
elintézte után a per érdemébe bocsátkozott.
PEREM v. PEREM, (perém) fn. tt. perémét,
harm. szr. —e v. —je; öszverántva .prém. Széles ért.
akármily ruhának vagy ruhaneműnek szegélye, pár
tázata, mely azt körülveszi, s némileg ékesíti, vagy
czélszeriibbé teszi. Kalapperém, gatyaperém. Arany,
ezüst perem. Rojtos, fodros perem. „0 pereméket fel
magasztalják." (Münch. cod. Máté 23. Dilatant phy
lacteria sua; mit Káldi így fejez ki : „Megöregbítik
az ö peremeket," Karolinái : „Köntösöknek prémjeit
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meghosszabbítják." Tarkanyinál : „Megnagyobbítják
ruhaszegélyeiket.") Szorosb ért. gyapjas, szőrös, pely
hes bőrből való szegély, leginkább a téli öltözéke
ken. Bárány, nyuszt, nyest, róka, asztrakánperém ;
muszka perem; fehér, fekete perem. Peremet felvarrni,
lefejteni, a molyok ellen oltalmazni. Átv. értelemben,
általán am. szegély, szél.
„Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről."
Petőfi.
Egyezik vele a német Bram vagy Brame, mely
Adelung szerént am. berahm, mintegy : rámázat, t. i.
a körítés alapfogalmával; egy más német nyelvész
szerént : das rund herumlaufende; ebből kiindulva a
magyar perem gyökéül azon pér vehető, mely több
szavainkban körös mozgást, illetőleg kört, kerületet
jelent. V. ö. PÉR, gyök (1).
PEREMARTON, falu Veszprém m.; helyr. Pe
remartonba, —ban, —ból.

PEREMES, PERÉMÉZ, 1. PRÉMES, PRÉMÉZ.

PÉRÉMER , fn. tt. pérémért, tb. —ék, harm.
szr. —e v. —je. Növénynem az együttnemzök seregé
ből; vaczka kopasz; fészke pikkelyei egyenlők, bóbi
tája nincs, virága sárga. (Calendula). Köznépies neve
néhutt : oláhvirág.
PEREMFA, (peremfa) ösz. fn. A hajózási mű
szótárban azon vastag szegélyfa, mely a hajó fedél
zetét körülfogja. (Dullbord; Bodichsen. Kenessey A.).
PERENNA, puszta Nógrád m.; helyr. Perenná
ra, —n, —ról.
PERENKIVÜLI, (perenkivüli) ösz. mn. Mond
ják oly birói cselekvényről, mely nem peres tárgyra
vonatkozik, pl. hagyatéki tárgyalás, gyámnevezés,
czégbejegyzés stb.
PERÉNT, 1. PERINT.
PERÉNY, falu Abauj m. helyr. Perénybe,
— ben, —bői. Isznak, mint a perényi törökök. Km.
PERENYE, falu Vas, puszta Somogy m.; helyr.
Perenyére, —n, —röl.
PEREPÁCS vagy PEREPÁTY, (pere pács v.
páty) ösz. fn. tt. perepácsot. Sokat és szaporán be
szélő , tereferélő. Máskép : parapács v. parapáty.
Mindkét rész hangutánzó. V. ö. PER, (1) és PACS.
PEREPÜTTY vagy —PÚTY, (pereputty v.
—púty) ösz. fn. tt. perepultyot, harm. szr. —a v.
perepútyja. Gyünév, mely jelenti bizonyos családnak
öszves sarjadékait, minden ivadékait, öregét, apraját,
szóval az egész családot, legszélesb értelemben; ide
tartozván a sógor, ángy, koma is. (Tájszótár). Alsóbb
beszéd és Írásmódba való kifejezés. Minden pereput
tyostul oda veszett. Ismerem minden pereputtyát v. pe
repútyját. Nem maradt semmi pereputtya. Czigány pe
reputty. „Tegnap érkezett oda Bercsényi úr minden
pereputtyostól." (Mikes Kelemen levelei). Ugyanitt
van pereputya is. „Ezután csak azt nézem, mikor fog
ked ide érkezni, de minden pereputyástól kell ide
I jönni." (XXXII. levél).
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Azon igen nagy számú öszvetett szók osztá
P E R E S Z L E N , P E R E S Z L E N , (1), fn. tt. pérész
lyába t a r t o z i k , melyek ugyanazon fogalmat némi lent, v. pereszlént tb. —ék, harm. szr. — e . Karika
változattal kétszeresen fejeznek k i , p. gyimgyom, forma pergő eszköz, különösen a fonók orsójának
ringyrongy, hebehurgya, serteperte, retyemutya, dínom alján, orsó aljára függesztett karika, nehéz gomb,
dánom, hátahupás, csűrcsavar, gézengúz stb. stb. A orsópergető (Szabó D.). Fürge, mint apereszlen. (Km.).
,pereputty' családot jelent, melyet a sarjadzó ivadé
E szónak gyöke a forgást, kerek mozgást jelentő
kok, gyermekek, kisdedek alkotnak, honnan a család per, melyből pereg, perdül, perget stb. származnak.
nem egyéb, mint a családapa és anya szülöttei együtt Törzse az elavult peresz, am. körös, melyből pereszel
véve, miért a pereputtyot megkülönböztetjük ama am. körösöl, forog , s innen pereszlö, pereszle, azaz :
zoktól, midőn így szólunk : nincs pereputtya, pere körösen forgó , így képződtek a hetei kotol, vizsol,
puttyosiul elment stb. Ez értelemben e szónak első pisel, csoroszol, doroszol igékből : hetle kotla, vizsla,
részével megegyezik a szuomi finn perhet v. perét. pisle , csoroszla , doroszló stb.; végre n utóhanggal,
Az egész szónak eredeti jelentése a magyar nyelv pereszlen, mint eleve eleven, mereve mereven, kerecse
ből érthető, mert mindkét alkatrésze kicsit, aprót kerecsen stb. Mind ezek, valamint több hasonlók, nem
teszen, t. i. a pere hangváltozattal am. piri, pirinyó, egyebek, mint módosított igenevek. V. ö. OROZLAN.
pirinkó; a putty pedig am. a pöttön (piczi) gyöke Gyarmatin Sámuel szerént a szláv nyelvekben is elé
p'ótt, vastaghangon pott, putt, lágyítva : pötty, putty; jön : prszlen, perszten, parszten.
rokon hozzá a mozgékony kis embert vagy gyerme
P E R E S Z L E N , (2), fn. tt. pereszlént, tb. — ék,
ket jelentő firity az öszvetett fityfirity szóban, to harm. szr. —e. Növénynem a kétfőbbhímesek sere
vábbá a poronty, és a czigány gyermekekre alkal géből és fedetlen magvúk rendjéből; csészéje ajakas,
mazott purdé; a puttyYioz gyökre hasonló az apró felső ajaka három fogú, felhajlott, alsó ajaka két
gyermekek neve puzsér. Ez elemzés szerént pere fogú , behajlott; bokrétája tölcséres nyakú, ásító ;
putty am. piripött, azaz : apró piczi, csiribiri, iczi gyürüi tömöttek, sok serleszálu gallérral. (Clinopo
piczi, ós a pereputtyos am. ijasfijas, kinek sok ijafija, dium). Szöszös pereszlen (cl. vulgare); köznéven : szö
saijadéka van. Hasonló hozzá az olcsárló pittypotty, szös fü v. csak : pereszlen. Mind görög , mind német
mely alatt a maga nemében valami hitványát, cse (Wirbelkraut) nevénél fogva a karikásat jelentő pe
kélyét, kicsinyest értünk, pl. pittypotty ember. Gyar
i részien szóval áll hangi és fogalmi rokonságban. V. ö.
matin a német Brut szóval rokonítja.
! PERESZLEN.
P E R E S Z L E N Y, faluk Hont és Nyitia m.; helyr.
P E R E S , (pérés) mn. tt. pérést, v. —et, tb. — ek.
1) Kinek pere van, perbe keveredett. Peres felek. í Pereszlénybe, —ben, —böl.
P E R E S Z N Y E , falu Sopron m. helyr. Peresznyé
Öszvetéve : fölperes, ki mint követelő lép fel; alperes,
ki ellen pert indít valaki. 2) P e r t illető, perre vonat re, — « , —röl.
P E R E S Z T E G , falu Sopron, H O S S Z Ú — , Vas
kozó, perbeli. Peres kérdés, peres dolog, peres ügy.
Peres eljárás. 3) P e r alatt levő tárgy, mire nézve az ! m.; helyr. Peresztegre, — é n , röl.
P É R F O L Y A M v P E R F O L Y A M A T , (perfolyam
ellenkező felek egymással a bíróság előtt vitatkoz
i v. —folyamat) ösz. fn. A biróság elébe vitt pernek
nak. Peres föld, erdő, ház, jószág.
'< a szokott törvénykezési úton való haladása. A per
P E R E S , köznépies kiejtése az idegen prés
\ folyamatot akadályozni, húzni vonni.
(Presse) szónak.
P É R F O L Y T A T Á S , (pérfolytatás) ösz. fn. 1)
P É R É S F É L , (pérésfél) ösz. fn. A bíróság előtt
; Cselekvés, midőn az ügyesbajos felek az illető biró
folyó pernek részese. A peresfeleket egyezkedésre fel
ság előtt megkezdett, de megszakasztott perben an
szólítani.
; n a k módja szerint továbbtovább működnek. 2) Alta
P E R E S K E D É S , (péréskédés) fn. tt. péréské
| Iában valamely pernek vitele, az abban teendőknek
dést, tb. — e & j h a r m . szr. — e. Biró előtti vitatko
I egyik vagy másik részről eszközlésével.
zás, valamely peres ügyben. V. ö. Pereskedik.
P É R F Ö L V É T E L , (pérfölvétel) ösz. fn. A régi
P E R E S K E D I K , (péréskédik) k. m. peresked i törvénykezési rendben azon eljárás, midőn a biró
tem, — tél, —éti. Mint pcresfél a biróság előtt bizo által megjelenésre kitűzött határnapon a fölperes
nyos kereset miatt perben áll, törvénykezik.
vagy képviselője Írásba foglalá : mikor, kinek a pere
P E R E S T O L D Ó , (perestoldó) ösz. fn. Némelyek s ki ellen indíttatott, és a keresetlevél eredetiben, t o 
a régi törvényekben eléforduló pristaldust a k a r t á k vábbá az alperes idézéséről szóló bizonyitvány is
ama szóval magyarítani. Különösen eléjöu ez Kál azon irathoz mellékeltetett, és így elkészítve a biró
mán király 1sö végzeményében, és az arany bullá nak bemutattatott. (Levata).
ban, s jelent birói végrehajtó s idéző szolgát (Bartal
György) vagyis poroszlót, mely régente porosztó
alakban dívott, pl. a Müncheni codexben. Már pedig
alig kételkedhetünk, hogy pristaldus és porosztó
(későbben : poroszló) mind hangokban mind jelen
tésökben tökéletesen egyeznek.
AKAT). XAOV SZÓTÁn V. KfiT.

P E R G A M E N , fn. tt. pergament, tb. — ék, harm,
szr. —je. Különös módon elkészített, sima, kemény
hártyaszerű bőr, melyet főleg papir helyett oklevelek
Írására szoktak használni. Hagyományos adat szerént
nevét onnan vette, mert a régi Pergamos egyik ki
rálya hozta volt az ily hártyapapirt használatba.
12
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Néha a köznép alanyesetben is txel toldja meg :
pergament, amidőn tárgyesete : pergamentét.
PERGAMENBŐR , (pergamenbör) ösz. fn.
Pergamenné idomított bőr.
PERGAMENCSINÁLÓ, (pergamencsináló) ösz.
fn. Müiparos, ki holmi állati bőrökből pergamenféle
hártyákat készit.
PERGAMENGYÁRTÁS , (pergamengyártás)
ösz. fn. Pergamenféle börhártya készítése.
PERGAMENHÁRTYA, (pergamenhártya) ösz.
fn. 1) A szoros ért. vett pergamen, mint bizonyos
bőrből készített sima, kemény hártya, különbözteté
sül másnemű hártyáktól. 2) Boncztani ért. az állati
testekben levő némely hártyák, melyek pergamen
hez hasonlók.
PERGAMENKÖRTE , (pergamenkörte) ösz.
fn. Sima, fényes, kemény bőrű körtefaj.
PERGAMENKÖTÉS , (pergamenkötés) ösz.
fn. A könyvnek pergamenbőrrel behúzott táblája,
borítéka.
PERGAMENT, 1. PERGAMEN. A t toldalék
betü, mint : tulipánt, paszománt, rubint szókban.
PÉRGE, (1), (pérége azaz pérégö) fn. tt.
pérgét. Apró kukacz, féreg, nyű, holmi romlásnak
indult állati testekben, mely nevét pergő, nyüzsgő
élénkségétől vette. Perge a szalonnában, sajtban,
disznólábban. Hangokban is egyezik féreg szóval.
PÉRGE, (2), (pérége) mn. tt. pérgét. Körös
körül kanyarékosan felhajtott alakú. Perge bajusz,
perge kalap, perge toll. Viszonyban áll a,peder igével.
Gyöke azon köröset, kanyarút jelentő pér,
melyből perdül, perget, származnak. V. ö. PÉR,
gyök (1).
PÉRGEALAKU v. ALAKÚ , (pérgealakú)
Ösz. mn. 1. PÉRGE, (2).
PÉRGECZ, (pérégecz) fn. tt. pérgeczét. Ká
sával töltött, parázson pergelt hurka. — Gyöke a
sütésre vonatkozó pér, melyből pergel, perzsel, per
nye, vastaghangon porgol, porzsol erednek. V. ö.
PÉR, gyökhang (1).
PÉRGEDÉZ, (pérégedéz) gyak. önh. m. pér
gedéztem, —tél, —élt, par. —z. Apró szemenként,
gyöngyönként folytonosan pereg, lepereg, peregve
hulladoz. Az érett leölés magvai pergedeznek. Könyűk
pergedeznek szemeiből. Elemzésére nézve V. ö. PE
REG, ige.
PÉRGEDÉZÉS, (pérégedézés) fn. tt. pérge
dézést, tb. —ék. Peregve hulladozás.
PÉRGEFURÓ, (pérgefuró) ösz. fn. Ötvösök
kis fúrója, kerekded vas forgatyúval ellátva.
PÉRGEKÉPÜv. KÉPŰ, (pérgeképü) ösz. mn.
1. PÉRGE, (2).
PÉRGÉL, (pérégél) áth. m. pérgélt. Vala
mely testet lágyabb tűznél pirítgat, sütöget. Húst,
káposztát pergelni. Keményített hangon pérkél. Ro
kon hozzá : perzsel, mely am. valamely testnek sző
rét, haját, héját leégeti.
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Gyöke az égésre, sütésre vonatkozó pér • s kö
zelebb törzse : perg, melynek rokonai a latin frigó,
görög cpnvyaj, szanszkrit bhards stb. V. ö. PÉR,
(1), gyök.
PÉRGELEMEZ, (pérgelemez) ösz. fn. Csavardad
lemez a fül bel szervezetében.
PÉRGÉLÉS, (pérégélés) fn. tt. pérgélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által bizo
nyos testeket pergelnek ; máskép : pörgölés, pörkö
lés, pérkélés, porzsolás. V. ö. PÉRGÉL.
PÉRGELEVENDULA, (pérgelevendula) ösz.
fn. Növényfaj a levendulák neméből, melynek fü
zérje perge, vagy tekeredett. (Lavandula multifida).
PÉRGÉLŐDIK, (pérégélődik) belsz. m.
pérgélödtem, —tél, —ölt. 1) Lágy tűzön lassan
lassan pirosodva megsül. Pergelddik a bográcsos hús,
a káposzta, a lábasban pirított csusza. 2) Valamely
testnek szőre, haja, héja, bőre a tűzhöz közel érvén
megég, megvörösödik. A forró kemenczéhez ért ruha
megpergelödik. Hangváltozattal : pérkélödik, pörgölö
dik, pörkölödik, porzsolódik. Legrokonabb hozzá, s
csak némi árnyéklatban különbözik tőle perzselődik.
PERGELT, (pérégélt) mn. tt. pérgéltet.
1) Amit lágy tűzön bizonyos móddal megpirítottak,
sütöttek, éldelhetövé tettek. Pergelt szalonna, pergélt
hús. Fehér czipó, szalonna, pergelt hús és káposzta, a
magyarnak étele. (Népd.). 2) Minek szőre, haja, héja,
bőre égés által megkopott. A tűzoltók pergelt hajjal
térték viszsza. Pirosra, barnára pergelt bot. Hangvál
tozattal : perkelt, pörgőit, pörkölt.
PERGET, (póréget) gyak. áth. m. pérgettem,
— tél, —étt, par. pergess. Eszközli, hogy valami pe
regjen. Ujjak között az orsót, lábbal a rokkakereket
pergetni. A kanászok ügyesen tudják a botot, baltát
pergetni. Megpergetni a tánezoló leányt. A szél kiper
geti az érett gabonaszemeket toklászaikból. Elpergetni
a magot. Pergeti a nyelvét, am. szaporán beszél. V. ö.
PÉRÉG, ige.
PÉRGETÉS, (pérégetés) fn.. tt. pérgetést,
tb. —ék, harm. szr.—e. Cselekvés, midőn pergetnek
valamit. Orsó, csiga, rokka pergetése.
PERGETYÜ, (pérégetö) fn. tt. pérgetyüt.
Általán, eszköz, melynek rendeltetése, hogy pereg
jen, milyen az orsó pereszléne, a tengelyen levő
pengő karika, holmi játékféle csigák, melyeket el
szoktak perdíteni, különösen az úgynevezett brú
gatyú. A tengelyen levőnek neve máskép : férgetyü.
Gyöke a forgásra vonatkozó pér; alakjára
nézve pedig azon szók osztályába tartozik, melyek
eredetileg részesülők, p. csengető, csergető, zörgető,
süvöltő, töpörtő : csengetyű, csergetyű, zörgotyű, sü
völtyü, töpörtyű stb. és így pergetyű am. pergelő
szenvedő értelemben.
PÉRGONDNOK , (pérgondnok) lásd : PÉR
ÜGYELÖ.
PERGŐ, (pérégő) mn. és fn. tt. pérgöt. 1) Ami
peregve mozog, forog. Pergő orsó, rokka, pereszlén.
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Pergő gyöngyök, leönyűk, vízcseppek. 2) A magyar
táncznak azon része, midőn a tánczosok egymásba
fogódzva köröskörűi forognak. 3) B a r a n y á b a n mint
önálló fó'név jelent rokkát i s , honnan pergös am.
esztergályos. 4) Némely tájakon szintén főnévül hasz
náltatik, s am. kicsi kolomp a barmok n y a k á n . V. ö.
P É R É G , (1).
P E R G Ő F U R Ó , (pergőfuró) ösz. fn. A kőfara
gók, és érczmivesek fúrója, melyet forgó pereszlén
féle eszköz által sebes mozgásba hoznak, s vele a
kövekbe, fémekbe likakat fúrnak.
P E R G Ő K A L I T , (pergőkalit) ösz. fn. Forgé
kony lábon álló kalit, vagy a kalitnak egy része,
melyet valamely csapon vagy csapokon ideoda per
getni, forgatni lehet, pl. a mókusok kalitkája. V. ö.
KALIT.
P É R G Ő R O K K A , (pérgörokka) ösz. fn. Szoros
értelemben vett r o k k a vagyis fonóeszköz, melynek
kereke van ; különböztetésül a gyalogrokkától, vagyis
guzsalytól. V. ^ö. R O K K A , G U Z S A L Y .
P É R G Y Ó , (pérgyó v. pirgyó) fn. tt. pérgyót.
Göcseji, és őrségi tájszó, jelent oly helyet, szabad
tért, hová a nap erősen oda süt. Kiállani a pergyóra,
am. a n a p r a ; módosítva : pertyó, pértyú. Jelentéséből
kitűnik, hogy gyöke az égésre, t ű z r e vonatkozó pér,
vagy pir, tehát az egész am. pergelő vagy pirító
hely. Innen : pergyón öltözködni, Göcsejben am. vé
konyan, pőrén, mit rendesen m e l e g forró időszakban
szokás tenni.
P É R G Y Ó K A , (pórgyóka) fn. tt. pergyókát.
Vasmegyei Őrségben am. lepke, minthogy a pergyót
azaz veröfényt szereti, máskép : pértyuha.
P E R G Y Ó N , (pergyón) ih. L. P E R G Y Ó alatt.
P E R I , 1. P E R Z S I .
P E R I N T , Ó — , falu Vas m.; helyr. Perintre,
— én, —röl.
P É R I N T É Z E T , (perintézet) Ösz. fn. A perek
nek, a régibb törvénykezésben különös czímeiknek
kellett lenniök, hogy illetősége, azaz valamely bíró
ság elé tartozása és eljárási formája megállapittat
hassék, az ilyen czímet hívták, perczimnek v. per
intézelnek, perösvénynck, v. perútna.k, pl. új v. régi
öröködés, nagyobb v. kisebb hatalmaskodás, eladásbóli
jogsérelem, elöintés elmulasztása stb.
P E R I R A T , (pórirat) ösz. fn. Valamely perben
a feleknek Írásbeli szóváltása. Első, másod perirat.
PÉRIROMÁNY, (periromány) ösz. fn. A per
ben eléforduló bármely iromány, okirat, tanuvallo
mási jegyzőkönyv stb.
P E R J Á M O S , mváros Torontál m.; helyr. Per
jámosra, — o n , —ról.
P É R J E , (1), (pérje) fn. tt. pérjét. Diószeginél,
a három hímesek seregéből és kétanyások rendjéből
való növénynem; csészéje két polyváju, sok virágú,
füzérkéje tojásdad ; ondói aszottas vagy szines szé
lük , hegyesek, kalásztalanok; virágzása bugás.
(Poa). Sok fajai vannak. Népies nyelven jelent hol
mi burjánféle növényt, mely kivált a parlagon ha

gyott, vagy hanyagul mivelt földeket borítja el, hon
nan e tréfás közmondás : Szántatlan földet Perje Péter
bírja. Perjének nevezi a nép különösen a taraczkor,
mely nála máskép : lábas perje, búzaleuelüfü, ebgyó
gyitófu;
növénytani néven : taraczkbílza (triti^um
repens). Gyöke a körös mozgást vagy terjedést, nö
vekedést jelentő per. Gyarmathy a szlávpero (= toll)
szóval rokonítja. Egyébirán t a Diószegi nevezte
perje (poa) nemű növény ismeretesb fajai közöl
megemlítendők a borsókás p. (p. bulbosa), bérezi p.
(p. alpina), nyári p. (p. annua), kövér p. (p. fertilis),
sovány p. (p. triviális), fejes p. (p. compressa), me
zei p. (p. pratensis), ligeti p. (p. nemoralis), fodor
sás p. (p. a q u a t i c a , köznyelven csak : fodorsás,
Gönczy P á l n á l : fodorsás édpázsit, glyceria specta
bilis), kesely p. (p. eragrostis, Gönczy P á l n á l : ke
sely bajuszpázsit, eragrostis poaeoides) stb. Némely
régiebbeknél eléjön a földön mászó vörös indás per
j e , P a n k l szerént festuca rubra, mely (Diószeginél
vörös csenkesz. A köznépnél eléjön még : juhperje,
Diószeginél : juhesenkesz (festuca ovina) ; lóperje,
máskép : macskafarku perje, Diószeginél : mezei ko
mócsin, phleum pratense). — Némely tájakon annyi
mint pernye, 1. ezt.
P E R J E , (2), falu Kraszna m.; helyr. Perjére,
— n , —rol.
P É R J E F Ü , (perjefü) ösz. fn. L. P É R J E .
P É R J E G Y Ö K É R , (pérjegyökér) ösz. fn. A
pérje nevű növény szétágazó gyökere.
P E R J E L , fn. tt. perjelt, tb. —ék, harm. szr.
— e. Bizonyos szerzetestestületek conventjeinek fő
nökei. A premontreiek , benedekiek , czisztercziták
conventjeinek perjeleik vannak ; a ferencziek kolos
tori főnöke, gárgyán. Csornai, pannonhegyi, zirczi
perjel. Vannak vagy voltak apát alatt levő, és ön
álló perjelek, ilyen az auranai perjel. A latin prior
szóból alakíttatott.
P E R J E L S É G , (perjelsóg) fn. tt. perjelségét,
harm. szr. — e . 1) Perjeli hivatal, rang. 2) Szerzetes
convent, melynek első főnöke nem apát, vagy pré
post, hanem önálló hatalmú perjel, milyen volt az
auránai perjelség.
P É R J E R O Z S N O K , (pérjerozsnok) ösz. fn. Nö
vényfaj a rozsnokok n e m é b ő l ; bugája kiuyilt, füzér
kéi háromnégy virágúk, kalászai hol az ondó hegyén,
hol a hátán, hol a tövén nőnek. (Bromus triflorus.)
V. ö. ROZSNOK.
P E R J É S , (pérjees) mn. tt. pérjést v. — t t ,
t b . —ék. Perjével benőtt, e l l e p e t t ; burjános. Perjés
hely. V. ö. P E R J E .
P É R J É S Z , (1), (perjeész) fn. tt. pérjészt, tb.
— ék, harm. szr. — e . Kerti vagy mezei munkás, ki
a földben tenyésző perjét kiszedi, kitépi, kiirtja.
P É R J É S Z , (2), (mint föntebb) önh. m. pérjész
tem, —tél, —étt, par. —sz. Perjét szed, tép, irtogat.
P É R J E S Z I T T Y Ó , (pérjeszittyó) ösz. fn. A
szittyók neme alá tartozó növényfaj ; leveles szára
arasznyi, levelei szőrösek, laposak, virágzása boger
12*
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PEKJESZT— PERLEKEDIK

PERLEPPERMET

nyős, vagy sátorozó. (Juncus pilosus.) Molnár Al
bertnél am. juncus effusus ; mely Diószeginél béka
szittya.
PEEJESZT, (perjeszt) áth. m. perjesztétt,
htn. —ni v. —eni, par. perjeszsz. A Csereháton Gö
mörben, s Abaújban am. alája gyújtani, gerjeszteni.
A székelyeknél : permeszt; 1. ezt. Eokon a Balaton
melléki pernyeszt.
PERJESZTÉS, (perjesztés) fn. tt. perjesz
tést, tb. — ék. Alágyujtás. V. ö. PERJESZT.
PERK, puszta, NEMES—, falu Nyitra m.
helyr. Perkre, —én, —röl.
PERKÁL, fn. tt. perkált, tb. —ok, harm. szr.
— a, v. —ja. Vékonyabbféle gyolcsszövet gyapot
ból. Németül : Berkan, olaszul : barracano, francziá
ul : bouracan.
PERKÁLSZÖVÖ, (perkálszövő) ösz. fn. Ta
kács, vagy gyáros, ki perkálféle szöveteket készít.
PERKASZ, erd. falu Szászváros sz. helyr.
Perkászra, —on, —ról.
PERKÁTA, (1), fn. tt. perkátát. Növénynem
az öthímesek seregéből és egyanyások rendjéből;
bokrétája töltséres, ránezbaszedett, kinyílás előtt
öszvesodrott, csúcsos, kúpos hegyű; bibéje gombos,
gömbölyű, minden faja felfutó szárú. (Ipomoea. L.).
Nevét valószinüleg bokrétájának pergére sodrott
alakjától kapta, mintha eredetileg pergéte volt volna.
PERKÁTA, (2), falu Fehér m ; helyr. Perkátá
ra, — n, — ról.
PERKE, női kies. kn. tt. Perkét. Kis Pere, Er
zsike, Böske. L. PERZSI.
PÉRKED, (1), (pérked) önh. m. pérkealtem,
— tél, —élt. A rekkenő hévség miatt fű, gabona el
aszik, elperzselődik. Balaton melléki szó. V. ö. PÉR
gyök (1). Rokon vele mély hangon : pirkad.
PERKED, (2), puszta Szabolcs m.; helyr. Per
kedre, —én, —röl.

val folytonos, gyakori szóbeli veszekedésbe kevere
dik. 2) Törvényes ért. mint peresfél, a bíróság előtt
bizonyos kereset miatt pert folytat, törvénykezik,
pereskedik.
PERLEP, falu Bars m. helyr. Perlepre, —én,
j röl.
\
PERLÉS, (pérélés) fn. tt. pérlést, tb. — ék.
Cselekvés midőn valaki perel. V. ö. PÉRÉL.
PERLŐDIK, (pérélödik) belsz. m. pérlöd
; tem, —tél, —ott. Szabó Dávidnál am. perlekedik;
1. ezt. Molnár Albertnél is eléjön : perlödés = per
! lekedés.
PERMÉ, (perme), fn. tt. permét. Székelyesen
j am. permet, permeteg, apró , parányi cseppekben
j hulló eső. Gyöke azon per, mely »,pereputty, s hang
változattal a piri, pirinyó, pirinkó szókban kicsit je
lent, s rokon a parvus, pars latin szók gyökéhez.
Alakjára hasonló az elme , eszme , szuszma , duzma,
tutyma, szuszma szókhoz. Rokon hozzá a vastaghangu
s apró, a földet alig vagy vékonyan lepő havat je
lentő székely porka, továbbá a persa bárán (eső),
mongol boroghan (eső), s ez utóbbi csaknem egészen
egyezik a porka szóval.
PERMED, PERMED, (permed), önh. m. per
medt. 1) Apró szemecskékben csepegővé lesz. Ebből
származott permedeg , keményítve permeteg , mint :
förged förgeteg, csörged csörgeteg, lankad lankatag,
s több mások. 2) A székelyeknél am. gerjed, gyula
dásnak ered. Értelmi viszonyban áll vele a permesz,
pl. permesztüz, gerjedező, elevenedő tűz, és az áth.
permeszt, gerjeszt, gyúlaszt. E jelentésénél fogva a
tüzet, égést jelentő pér gyökből származik. V. ö.
PÉR, gyök.
PERMEDEG, székelyesen am. permeteg.
PERMEDÉZ, 1. PERMETEZ.
PERMEG, (permég) önh. m. permégtem,
— tél, —étt. L. PERMETEZ; és v. ö. PERMÉ.
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PERKEL ; PÉRKÉLÉS ; PERKELT, 1. PER
GEL, PÉRGÉLÉS ; PERGELT.

PERKÖLTSÉG, (pérköltség) ösz. fn. Általán
mindazon kiadások, költségek, melyekbe bizonyos
pernek lejárása kerül, p. az ügyvédi dij, a szükséges
okmányok megszerzésére költött pénz stb. A vesztett
félt a perköltség megtérítésére Ítélni.
PERKUPA, falu Torna m.; helyr. Perkupára,
— n , — ról.
PERLAK, mváros Szála m.; helyr. Perlakra,
— on, —ról.
PERLÁSZ, falu Gömör m.; helyr. Perlászra,
— on, —ról.
PERLEKEDÉS, (pérélekédés) fn. tt. per
ieké dést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1") Két vagy több
személy között folyó szóbeli veszekedés. Bősz háza
sok, testvérek, szomszédok perlekedése. 2) Viszonyos
állapot, midőn a peres felek a bíróság előtt bizonyos
kereset miatt vitatkoznak, törvénykezés, pereskedés.
PERLEKEDIK, (pérélekédik) k. m. perle
kédtem, —tél, —itt. 1) Másod vagy többed magá

PERMESZT, (pérmeszt) áth. m. pérmesztétt,
par. —sz, htn. —ni v. —eni. Valamely testet gerje
dövé tesz, gerjeszt, lassanlassan gyúladásba, forra
dásba hoz. Tüzet permeszteni. Tejet permeszteni = for
rolintani (Kriza J.). A székelyeknél divatos. Alkat
ra rokonai : förmeszt, termeszt, s mennyiben az m és
v rokon ajakhangok : pesveszt, olvaszt stb.

PERMESZTÉS, (permesztés) fn. tt. permesz
tést, tb. —ék. Gerjesztés ; felforralás. V. ö. PER
MESZT.
PERMESZTÜZ, (permesztüz) ösz. fn. A szé
kelyeknél am. gerjedező, elevenedő tüz.
PERMET, (permet v. permet) fn. tt. permet
ét. Igen apró szemekben hulló eső. Néhutt : permete
és permeteg. Törzsöke vagy a székely perme, mely
hez a t hang vagy te szótag toldalékul járult; így
lett a szuszma, duzma szókból szuszmati, duzmati;
vagy talán csak perm, mint a régieknél szereim,
(honnan : szerelmetés) , hátaira , oltalm , stb. L.
PERMÉ.
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P E R M E T E , (permete) fn. tt. permetét. L.
P É R N Y E S E D I K , (pérnyeésédik) k. m. pér
PERMET.
nyésédtem, —tél, —étt. Pernyéssé leszen, pernyé
P E R M E T E G , (permeteg v. permedeg) mn. vel behintetik, beszemeteztetik.
és fn. tt. pérmetegét, harm. szr. — e . Apró cseppek
P É R N Y É S Í T v. P É R N Y É S I T , (pérnyeésít)
ben hulló. Permeteg tsö. A permeteg fölfrisiti a mezőt. áth. m. pérnyésítétt, htn. — n i v. —erei. L. P E R 
V. ö. P E R M E D , és P O R K A .
NYÉZ.
P E R M E T E G É S , (permetegés) mn. tt. perme
P E R N Y E S T , falu Arad m.; helyr. Pernyestre,
tegést v. — et; tb. — ek. L. P E R M E T É S .
— én, —röl.
P É R N Y E S Z T , (pérnyeszt) áth. m. pérnyeszt
P E R M E T É S , (permetés) mn. tt. permetést
v. —et, tb. —ek. 1) Permettöl n e d v e s í t e t t , meg étt, par. pérnyeszsz, htn. — n i v. —eni. 1) Pernyévé
ázott. Permetes mezők , falevelek. 2) Miből permet éget valamit. Elpernyeszteni a szalmát. 2) Holmi
gizgazzal befűt, melyekből csak pernye, nem pedig
esik. Permetes felhő.
V. ö.
P E R M E T É S E N , (permetésen) ih. Permettői parázs válik. Bepernyeszteni a kemenczét.
P
E
R
N
Y
E
.
nedvesített állapotban.
P É R N Y E S Z T É S , (pérnyesztés) fn. tt. pér
P E R M E T E S Ő , (permetesö) ősz. fn. L. P E R 
nyesztést, tb. •—ék. 1) Pernyévé égetés. 2) Holmi
MET.
P E R M E T E Z , (permetéz) önh. m. permetez gizgazzal befűtés.
P E R N Y É Z , (pérnyeez) áth. m. pérnyéztem,
tem, — tél, —étt, par. —z. Felhőről mondjuk, midőn
permet hull vagy csepereg alá belőle. Viszonynév —tél, —étt, par. —z. Pernyével behint, szemetez,
nélkül mint egyszerű állapotot jelentő : permetezik. mocskol. Bepernyézni a konyhát, ruhát.
V. ö. P E R M E T .
P E R M E T E Z É S , (permetézés) fn. tt. perme
lézést, tb. —ék, harm. szr. — e . A felhőnek azon
megeredése, midőn nedveit permetekben hullatja.
P E R M E T E Z I K , (permetézik) k. 1. P E R 
METEZ.
PERMÉZ ,
(permeez) önh. m. perméztem,
•—tél, —étt, par. — z . Székely tájszólással am. per
metez. Törzse a székelyeknél divatos permé.

P É R N Y É Z É S , (pérnyeezés) fn. tt. pérnyé
zést, tb. —ék. Pernyével behintés, szemetezés.
P E R N Y Ó K A , 1. P E R T Y Ó K A .
P E R  O R V O S L A T , (pérorvoslat) ösz. fn. A
perlekedésben olyan eljárás, mely által vagy a per
ben elkövetett hibák javíttatnak ki, vagy az itélet
foganatja függesztetik fel. Máskép : jogorvoslat. A
régibb perrendtartásban többféle ily perorvoslat for
dult elé, mint a per letétele, ügyvédszó visszahuzása,
bentiltás,
ellentállás,
visszaüzés,
visszafoglalás;
az
újabb rendszerben általános elnevezéssel csak e kettő
engedtetik meg : perújítás és fölebbhivatkozás; ez
utóbbi az ítéletek ellen neveztetik fölebbvitelnek
vagy fölebbezésnek, végzések ellen : felfolyamodás
nak ; e két rendbelivel egybekapcsoltathatik, de
egyedül is használtathatik a semmiségi panasz. A
perújítással rokonnak tekinthető az igazolási kérelem
(birói határozat hozatala előtti valamely mulasztás
miatt.)

P E R M I S E , falu Vas m. helyr. Permisére, — n ,
— röl.
P E R N E H Á J D E R , fn. tt. pernehájdert, t b .
—ek. Nem egyéb mint a német Biirenhiiuter, azaz :
henye, semmirekellő. A nép nyelvében g y a k r a n elé
forduló szó.
P E R N E K , falu Pozsony m.; helyr. Pernekre,
— én, — r ö l .
PERNOCZ, puszla Somogy m.; helyr. Pernócz
ra, —ore, —ról.
P E R Ö C S É N Y , falu Hont m. helyr. Peröcsény
P E R N Y E , (pérnye) fn. tt. pérnyét. Némely
be, —ben, —böl.
megégett testeknek pihefonna, könnyen szállinkozó
P É R Ö S V É N Y , (perösvény) 1. P É R I N T É Z E T .
porai. A fű, szalma, gizgazféle növények pernyévé
P E R P A T V A R , (pérpatvar) ösz. fn. Egymással
égnek, ellenben a tömörebb testekből, és némely
másokból, pl. dohányból, parázs, illetőleg szén és veszekedő két vagy több személyek haragos, lármás
hamu leszen. A szalmával fűtött kemenczéből kiazsa szóváltása, mely viszonyos szemrehányásokkal, gya
golni a pernyét. Tüzes pernye. „ T a h á t egybetörette lázkodással, rágalmakkal párosul, azaz per és patvar
tének a vas, az erez, a föld, az ezüst es az arany, egyesülve; 1. P E R , P A T V A R . Perrel kezdi, patvarral
es fordejtatának monnal nyári szérőnek pernyéjébe, végzi. (Km.). Ikerített nyomós szó, mint : zajbaj,
mellek a széltől elragadtatnak." (Bécsi c. D á n i e l II.). csitipati, zenebona stb.
Gömbölyűbben ejtve : pörnye. Gyöke alkalmasint az
P E R P E N C Z E , fn. tt. perpenczét. 1) Magvaváló,
égésre vonatkozó pér v. pör, mint parázsn&k par.
pl. szilva, baraczk, néhutt a nép nyelvén : berczenczeij
P E R N Y É D , (pérnyed) önh. m. pérnyedt. Per berzenczei, még másutt : beszterczei. 2) A malomban
azon kis páleza, mely a forgó kő lyukában zörög, s
nyévé ég. Az égő szalma pernyéd, elpernyed.
P É R N Y É S , (pórnyees) mn. tt. pérnyést v. a szitát rázza. Első jelentése alkalmasint a berzenczei
— et, tb. —ek. Pernyével töltött, szemetezett, be v. némely vidéki divat szerént : beszterczei szó módo
mocskolt. Pernyés kosár. Pernyés konyha, kenyér, sulata : a másik a verésnek hangját utánozza, vala
i mint a felső dunai molnároknál divatozó petike.
ruha. V. ö. P E R N Y E .
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P E R S Z E , a latin per se (t. i. intelligitur = ma
gától értődik); magyarul am. természet szerént, rö
videbben talán használhatnék az igen, igen is, igen
ám, úgy ám szókat.
P É R S Z Ü N E T , (pérszünet) ösz. fn. 1) A ré
P E R S , (pérs) fn. tt. pérset, harm. szr. — e . gibb törvénykezésben az évnek bizonyos szaka,
Tüzes fakadás, bibh'csó az állati bőrön. Származé melyben a perek nem folytathattak, ú. m. aratási,
kai : pérsen, pérsed, pérsedék, pérsedés.
Gyöke az szüreti időszakok, a három nagy sátoros ünnep előtt
égésre, tüzességre vonatkozó per; rokona a kedély és utáni szünnapok stb. 2) Jelenleg más szünnapok
nek heves kitörését jelentő férmed, förmed, és a bi a törvénykezésben nincsenek, mint a vasárnapok és
bircsó szóban lappangó pir, továbbá : mirigy, s né a keresztény latin szertartás ünnepei, némely kivé
telekkel.
mely mások.
P É R T A N Á C S , (pértanács) ösz. fn. A székelyek
P E R S A , 1. P E R Z S A .
nél
így
nevezik gúnyból az oly embert, ki utón útfé
P E R S Á N Y , erd. falu F o g a r a s vid. helyr. Per
len mindenkivel megáll, és deredarál. V. ö. T A N Á C S .
sányba, — b a n , —ból.
P É R T Á R G Y , (pértárgy) ösz. fn. A bíróság
P E R S B Ü Z , 1. P E R Z S B Ű Z .
P E R S E , falu Nógrád m. helyr. Persére, — n , előtt folyó keresetnek vagy pernek végezélja.
P É R T Á R G Y A L Á S , (pórtárgyalás) ösz. fn.
— röl.
P É R S E D , (pérsed) önh. m. pérsedt v. —étt. Törvénykezési vitatkozás a peresfelek részéről. Szé
Persnemü tüzes, lobos fakadás keletkezik. Forró les ért. bírói működés is valamely peres ügynek el
intézése végett.
nyárban hipersed a bör.
P E R T Á R S , (pértárs) ösz. fn. A biróság előtt
P É R S E D É K , (pérsedék) fn. tt. pérsedékét,
perlekedőnek
ügytársa, pl. kik többen együtt valaki
harm. szr. — e . Tüzes, vörös fakadék a bőrön. Fe
kélyes pérsedék. A pers egyes, a pérsedék több ily ellen pert indítanak vagyis ugyanazon ügyben föl
peresek, azok egymásnak p e r t á r s a i ; és viszont, ha
nemű kifakadást jelent.
többen ugyanazon kereset alá vétetnek (ugyanazon
P É R S E D É S , (pérsedés) fn. tt. pérsedést, tb.
ügyben alperesek) mint olyanok maguk között szin
— ék, harm. szr. — e . Tüzes, vörös kifakadás a bő
tén pertársak.
rön. Különbözik tőle szabatosan véve ,persedék',
P E R T Ó C S A , falu Vas m.; helyr. Pertócsára,
mennyiben ez már kifejlett, kész, amaz keletkezés
— n , —ról.
ben levő perseket jelent.
P E R T Y Ó , 1. P E R G Y Ó .
PÉRSÉL, 1. PERZSEL és PERSELY.
P É R T Y Ó K A , PÉRTYUKA., PÉRTYUSKA,
P E R S E L Y , fn. tt. pérsélyt, t b . — ék, harm. (pértyóka, pértyuoska) kicsiny, fn. tt. pértyukát,
szr. — e . Gömbölyűbb ajakkal : pörsöly, tájdivato és pértyuskát. Vas vármegyei Őrségben am. lepke,
san : péssély, pössöly. Bádog, bör vagy más lemezből minthogy ez a pertyút, pergyót, azaz, verőfényt sze
való edény, melybe holmi adakozási pénzeket gyűj reti. V. ö. P É R G Y Ó .
teni szoktak. Templomi persely (néhutt : néma pénz
PERÚJÍTÁS v. —ÚJÍTÁS, (pérúj ítás) ösz. fn.
tartó v. csak : néma), szegények, kolduló barátok per Perorvoslat, melynél fogva valamely poresfél elvesz
selye. Kórházi persely. Házról házra hordozni a per tett perét újra föléleszti és az alappernek ügyérdem
selyt. A hajósoknál cső, majd vájt majd egyéb be beli hiányait kipótolni vagy megigazítni törekszik.
vésés, melybe valamely köldök, csap, vagy peczek Az osztrák törvénykezési nyelven az előbbi állapotba
jár. (Büchse. Kenessey A.). Különösen a kerékagy visszahelyezés szélesebb értelmű volt, minthogy né
belső oldalára alkalmazott vaslemez ; továbbá a mol mely esetekben a per vég eldöntése előtt is helye vala.
nároknál így neveztetik a malomkő vasa. (Szabó D.
P É R U J I T Á S I , (perújitási) ösz. mn. Perújítást
Molnár Albertnél : subscus ferrea). Valószínűleg az illető, arra vonatkozó. Perújitási jogorvoslat. Perújí
idegen bursa, börse szókból a l a k u l t ; ezek eredete tást eljárás.
pedig a görög ^vQO~a (== bőr) szóban keresendő,
P É R Ú J Í T Ó v. — Ú J Í T Ó , (pérújító) ösz. fn. Aki
melynek első része egészen öszveüt a magyar bör elvesztett perét újra föléleszti. V. ö. P E R Ú J Í T Á S .
szóval.
P É R Ú T , (pérút) 1. P É R I N T É Z E T .
PÉRSEN, (persen); PÉRSENÉS, (persenés),
P É R Ü G Y , (pérügy) ösz. fn. Olyan ügy, mely*
1. PÉRSED ; PÉRSEDÉS.
iránt per van folyamatban, peres ügy.
PÉRSZAKASZ, (porszakasz) ösz. fn. 1) A ré
P É R Ü G Y E L Ő , (pérügyelő) ösz. fn. Csődügyek
gibb törvénykezésben az évnek azon része, melyben ben a követelések s igények megvitatására, a töme
a perek folytak, ú. m. vizkereszti, mely tartott a get érdeklő perek indítása s folytatására, a bukás
húsvéti szünnapokig, húsvétutáni} SzentIstváni, Szent okainak megrostálására s kifürkészésére, szóval min
Mártoni. V. ö. P E R S Z Ü N E T . 2) A per folyamában des peres kérdésekben a csődtömeg képének viselé
a nevezetesebb ügyrészletek, pl. tárgyalás, itéletho sére a helybeli ügyvédek sorából bíróságilag kineve
zás, fölebbhivatkozás, végrehajtás stb.
zett törvénytudó személy.
P E R P E S , puszta Gömör m. helyr. Perpesre,
— én, •—röl.
P É R R E N D v. P E R R E N D T A R T Á S , (pérrend
v. rendtartás) ösz. fn. A biró előtti peres eljárás
vagyis törvénykezés szabályai rendszerbe foglalva.
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PÉRÜGYELÖI, (pérügyelöi) ösz. mn. Per
ügyelöt illető, arra vonatkozó. Perügyelöi munka, kö
telesség, dij, fölebbezés.
PÉRÜGYELŐSÉG, (pérügyelöség) ösz. fn.
Perügyelöi minőség. Több perügyelő együtt véve.
PERVÁNY, falu Sopron m. helyr. Perványba,
— ban, —bői.
PERVAT, puszta Veszprém m. helyr. Pervat
ra, —on, —ról.
PERVÁTA v. PERVÉTA, fn. tt. pervátát. Kü
lönös hajlék vagy a háznak valamely zuga, a végre
készítve, hogy a szükséget elrejtve lehessen végezni
benne, szokottabban : árnyékszék, putraszék, népies
körülírással, oly hely, hová a király is gj'alog jár,
gúnyosan : Pilátus konyhája. Egyezik vele a franczia
privé, angol privy, és a középkori latinban : privata
(t. i. sedes); s hihetőleg ebből alakúit a magyar per
váta is ; valamint a némely tájakon divatozó budár
is úgy látszik am. a franczia boudoir.

PERZSI, női kn. tt. Perzsit, tb. — k. Erzsi,
Orzse. A p előtét, mint a Pila, Pere, Panna, Pista
nevekben.
PERZSIA, fn. tt. Perzsiát. Ország és állam
neve déli Ázsiában, melynek területi nagysága a leg
régibb kortól máig különféle változatokat szenvedett.
A mai Perzsia (melyet a lakosok /rarenak neveznek,
ámbár ez régente sokkal terjedelmesebb birodalmat
foglalt magában), tulajdonképen Nyugoti Perzsia ha
tárai északról : ázsiai Oroszország különösen Trans
Kaukasia, a káspi tenger, és Turkesztán (Khiva és
Bochara); keletről Afghanistan (vagy Keleti Perzsia)
és Beludsistan; délről a perzsiai tengeröböl, és Omán
tenger; s nyugotról ázsiai Törökország. Régibb ira
tainkban : Kazulország.
PERZSIAI, (perzsiai) mn. tt. perzsiait, tb.
—ak. Perzsiából való, azt illető, ahhoz tartozó, arra
vonatkozó. Perzsiai kereskedők, keresztények, muzul
mánok, stb.
PERZSIKE, női kn. tt. Perzsikét. L. PERZSI,
ERZSIKE.
PERZSSZAG, (perzsszag) ösz. fn. L. PÉRZS
BÜZ.
PES , (1), fn. tt. peset, tb. —ék, harm. szr.
— e. A nemi részeken kifolyó húgynak hangja, egy
szersmind a húgy maga; honnan : peselni am. hu
gyozni. Néhutt ö hangzóval : pös; élesebben : pis,
melyből pisál származott. Műveltebb osztályok nyel
vén : vizelet. Mint hangszók egyeznek vele a török
isemek (= peselni), persa jpísáb vagy pisár (pes),
német Pisse, pissen, franczia pisser, olasz pissare,
szláv pis, mocs, finn pissan peselek stb.
PES, (2), elvont gyöke 1) peshed v. pesved, v.
p>essed és pesheszt, 2) peslel szóknak és származékaik
nak ; 1. az említett szókat.
PES, (3), 1. PEZS.
PÉSDÍT, PÉSDÜL, 1. PÉZSDÍT, PEZSDÜL.
PESEL, (pesel) önh. m. peselt. Hugyozik, ki
sebb szükségét végzi. Kérni kicsinzö jelentése van,
miért jobbára gyermekekről mondják ; máskép : pi
sál ; műveltebb osztályok nyelvén : vizel.
PESELÉS, (peselés) fn. tt. peselést, tb. •— ék,
harm. szr. —e. Hugyozás, pisálás ; műveltebb osztá
lyok nyelvén : vizelés.
PÉSÉLY, tájdivatosan am. persely.
PESES, (peses) mn. tt. pesést v. —et, tb.
— ék. Pessel nedvezett, büzhített, hugyos.

PERVESZTES, (pérvesztes) ösz. mn. Azon
peresfélről mondják, kit a bíró (mint alperest) elma
rasztalt, vagy (mint fölperest) elutasított.
PERVESZTÉS, (pérvesztés) ösz. fn. Állapot,
midőn valamely peresfél az ügy érdemében a bíró
tól nem kedvező Ítéletet vagy végzést kapott.

PÉRVITEL, (pérvitel) ösz. fn. L. PERFOLY
TATÁS, 2).
PÉRZS, 1. PÉRS.
PERZSA, fn. és mn. tt. perzsát. Perzsiában
honoló, vagy onnan származott személy, továbbá,
ezen országból való, azt illető, arra vonatkozó. Ré
gibb iratainkban : kazul.
PERZSAKÖBALZAM, (perzsaköbalzam) ösz.
fn. Köbalzam neme, melynek hazája Perzsia.
PERZSAMÉZGA, (perzsamézga) ösz. fn. Per
zsiában tenyésző bizonyos növénynek sárgás vagy
barnás mézgája, melyet gyógytapaszul használnak.
(Sarcocolla).
PERZSAORSZÁG, (perzsa •ország) ösz. fn. L.
PERZSIA.
PERZSÁUL v. PERZSÁUL, (perzsaul) ih.
Perzsa nyelven. Perzsául beszélni, olvasni, irni.
PÉRZSBÜZ, (pérzsbűz) ösz. fn. Perzselt vagyis
égett szőrnek, hajnak, zsírnak stb. bűze, szaga.
PERZSBÜZÜ v. —BÜZÜ, (perzsbüzü), ösz.
mn. Aminek perzselt bűze vagy szaga van.
PERZSEL, (pérzsél) áth. m. pérzsélt. Bizo
nyos testekről a szőrt, hajat, tollat leégeti. A hajat
megperzseli a hozzá csapott láng. A rókát kiperzselni
lyukából. Különösen a megölt disznónak szőrét le
égeti, hogy bőre ropogósabb, s húsa szalonnája tar
tósabb legyen. Akármint perzseljék , nem lesz ebből
szalonna. (Km.). V. ö. PÉRGÉL.
PÉRZSÉLÉS, (pérzsélés) fn. tt. pérzsélést,
tb. ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midőn perzselnek
valamit. Disznóperzselés. V. ö. PERZSEL,
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PÉSG; PÉSGÉS; PÉSGÖ, 1. PEZSEG;
PEZSGÉS ; PÉZSGÖ.
PESHED , (peshed) önh. m. peshedt. Mond
juk holmi állati s növényi testekről, és ólukról, mi
dőn nedvök rohadó erjedésnek indulván romlani,
penészedni, nyálkásodni kezdenek, mi leginkább a
szabad lég hiánya, vagy vcszteglés, vagy nagy me
legség miatt szokott történni. Peshed nyárban az álló
viz. Megpeshed a hús, étel. Innen átv. ért. peshed az
oly ember, kinek ereje a veszteglés. tunyaság miatt
elgyöngül, elromlik.
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PESHEDÉS—PEST

PÉSTÁLGAT—PESZEK

E szónak gyöke pes rokon különösebben a
mély hangú posvad, poshad szókkal. Tájdivatosan :
peeved és pessed.
P E S H E D É S , (peshedés) fn. tt. peshedést, t b .
— ék, harm. szr. — e . Bizonyos testek romladozó
állapota, midőn rohadni, büdösödni, penészedni stb.
kezdenek. Átv. ért. a testi erőnek veszteglés, tunya '
ság miatti megromlása. V. ö. P E S H E D .

dával egyesülve : Budapest. Szójátékból szokás mon
dani : Pest Budához hatvan hat mértföld, azaz, Bu
dapesttől ,Hatvan' városa hat mérföldre fekszik.
Kinek lova nincsen, gyalog menjen Pestre. (Km.).
Régi időben a budai várhegy Pesthez tartozott, éa
Pesti újhegy (Novus mons pestiensis) neve volt. V. ö.
P E S T , (1).

— ék. Czéltalanul ideoda járáskelés.

P E S T É S , (1), (pestés) mn. tt. pestést v. — et,
tb. —ék. Pesttel vagy pestekkel, azaz, kemenczékkel
ellátott. Valószinüleg innen k a p t á k neveiket a ma
gyar és erdélyországi Pestes nevű helységek.
P E S T É S , (2), falu Bihar, erd. falu B. Szolnok
m. helyr. Pestesre, — é n , —röl.
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P É S T Á L G A T , önh. m. péstálgattam,
—tál,
P E S H E D T , (peshedt) mn. tt. peshedtet. Pan \ —ott. L. P É S T Á L Ó D I K .
gástól elrohadt, poshadt. Peshedt víz.
PÉSTÁLÓDIK,
k. m. péstálódtam,
—tál,
P E S H E S Z T , (pesheszt) áth. m. peshesztétt, — ott. Kriza J. szerént a székelyeknél, mikor valakit
| valami sért, és nem mondja ki egyenesen, csak pél
htn. — n i v. — e n i . Eszközli hogy valami peshed.
P E S L E T , (peslet) önh. m. peslettem, —tél, ; dálózva, hogy mi az, úgy mindazáltal, hogy lehessen
1
érteni. Homályos eredetű, hacsak nem példálózik
— étt, par. —peshss. Ki s be, ideoda czéltalanul jár
kel, mint a nyugtalan gyermekek, s munka nélkül módosulata.
P E S T E L Ö D Z I K v. P E S T E L Ö D Z I K , k. m.
csavargók tenni szoktak.
Gyöke azon elötétes es, hangváltozattal is, izs, i pestelödztem, —tél, —ött. L. P É S T Á L Ó D I K .
P E S T E K A , falu Zaránd m. helyr. Pesterára,
melyek több szavainkban fürge, susogó mozgásra
vonatkoznak, pl. izseg, pizseg, pesdül, pezseg, vizsla, — n , —ról.
P E S T E R E , falu Bihar, erd. falu H u n y a d m.
vizsol, pisle stb.
helyr.
Pesterére, — n , —röl.
P E S L E T É S , (pes1etés) fn. tt. pesletést, tb.
PÉSMA, 1. P É Z S M A .
P E S S E D É Z , (pessedéz) önh. m. pessedéztem,
—tél, —étt, A székelyeknél a vízről szólva atn. fa
kadoz. A pess törzs nyomatékosan ejtve ugyanaz a
pes v. pezs gyökkel.
P E S T , (1), fn. tt. pestét, harm. szr. —je. A
régi nyelvben, sőt ma is némely tájakon, pl. Nyitra
völgyében am. kemencze. Ferenczi J. szerént a szé
kelyeknél régi neve a kemenezének. Ineze József
szerént a ,pest' szót magára Háromszéken nem hasz
nálják, hanem csak más szókkal öszveköttetésben, pl.
pest alatt am. kemencze a l a t t ; pest alja am. kemen
cze alja ; a pest alá = a kemencze alá ; pest mögé = a
kemencze mögé ; pest mögött = kemencze mögött.
Olyan vagy mint egy pest, azaz elhízott nagy testű.
(Mind székely szólamok).

P E S T F E N É K , (pestfenék) ösz. fn. A széke
lyeknél olyan hely, hol az ivók, kártyázók, szerel
mesek szoktak találkozni. Minden hitvány ember ná
lad találja a pestfeneket, azaz : nálad találja magát.
(Kriza J . ) .
P E S T I , (pesti) mn. tt. pestit, tb. — ek. Pesten
született, vagy lakó, Pestről való, azt illető, ott levő,
arra vonatkozó. Pesti polgárok, kereskedők. Pesti
egyetem, vásárok, intézetek, templomok, stb.
P E S T I S , 1. D Ö G V É S Z , D Ö G H A L Á L .
P E S T I S É S , 1. D Ö G V É S Z E S .
P E S T V Á R M E G Y E , (Pestvármegye) ösz. fn.
Hasonló hozzá a szláv pecz, mely talán a pecs
jem, sütök, égetek igével r o k o n í t h a t ó ; azonban a Pestről nevezett vármegye, mely három vármegyéből
pest gyöke a perzsel, pergel, pernye stb. rokon értel egyesült, honnan teljes neve : PestPilisSolt törvé
mű magyar szókban is m e g v a n ; elemezve : perst, nyesen egyesült vármegyék. Együttesen a legnagyobb
t. i. az r hang az s előtt gyakran át szokott ala vármegyék egyike.
P E S S Z É G , 1. P E S Z É G .
kulni (hasonulni), mint : persely pessely, borsó bossó,
P E S Z , hangutánzó gyöke peszeg szónak s hihe
korsó kossó, borstörö bostörö böstörö, pessbüz v.
pezzsbüz a székelyeknél am. persbűz , nyárs Molnár tőleg peszérntik is (egyik jelentésében).
P É S Z A K , falu Torontál m.; helyr. Pészakra,
A. ezerint és tájdivatosan : nyáss stb. t e h á t egész
épségében perst, pesst volna; a t különben is a <2hez — on, —ról.
P E S Z D É R K É D I K , 1. P E Z D É R K É D I K .
legközelebb rokon levén helyet j e l e n t , mint vannak
P E S Z É G v. P E S Z S Z É G , (peszég), önh. m. pe
Bábot és Babod helynevek. E szerint pest = perst,
v. pesst, t. i. tüzelő hely.
szégtem, —tél, — é t t . Pesz hangot ejt, pl. a másokat
Hihetőleg innen vette nevét h a z á n k legnagyobb csitító ember, vagy a haragos lúd, kigyó ; máskép :
városa Pest (talán téglaégető kemenczéktöl), melynek piszeg ; legközelebbi rokona : szeszeg v. sziszeg.
föntebbi értelemre egyébiránt megfelel az általellen
P E S Z É G É S , (peszégés), fn. tt. peszégést, tb.
ben fekvő Budának német neve : Ofen.
— ék, harm. szr. — e . ,Pesz' h a n g ejtése.
P E S T , (2), fn. tt. Pestét. helyr. Pestre, —röl,
P E S Z E K , K I S — , N A G Y — , faluk Hont m .
•—in. Hazánk legnagyobb, s középponti városa; Bu helyr. Peszékre, — é n , —röl.

PESZÉRPESZMEG

PESZMÉT—PESZTERKÉDIK

P E S Z É R , (1), (peszér) fn. tt. peszért, tb. — ék.
1) Némely tájakon, nevezetesen Balaton vidékén am.
peczér, pl. kutyapeszér. 2) Molnár A. szerint am.
a latin calo, cacula, vagyis, a hadi tisztek szolgája,
ki a pogyászszal j á r . Szabó Dávidnál is am. czenk,
inas, szolga. Calepinusnál : halpöszér am. halkeres
kedő, méhpöszér, méhtartó, tálpöszér, tányérnyaló, he
nye. Első pont alatti jelentésére nézve 1. P E C Z É R .
Mi másodikféle értelmét illeti, ennek eredete vagy a
hangutánzó pesz gyök, az erős peszegés vagy pisze
gés azaz szuszogástól, vagy : petsz, pedz, pex.

tészta, ez értelemben mintha a franczia biscuit után
alakult volna. Első pont alatti jelentésénél fogva a
nedvek romlására vonatkozó peshed szóval látszik
gyökhangi és értelmi rokonságban állani. 3) Nátly
József szerént Tisza mellékén am. keszeg.
P E S Z M E T , fn. tt. pesamétét, harm. szr. —je.
Kétszcrsültféle kenyér, milyennel Páriz P á p a i szerint
a tengeri hajózók élnek. Kresznerics írja Kovachich
nak „Script. rerum Hung. minores" czímü munkája
( 2 8 1 . 1.) után „Vox est persica, patet e relatione
legationis D. Georgii Hoszszutóthi, qua ad Principem
Gábrielem Bethlen functus est, ubi inter caetera re
fert : Itaque Kazul (Persarum) confestim bis coctis
panibus (peszmet vocant) veneno infectis aliquot cen
tenos camelos onerari j u b e t . " Egyezni látszik a pesz
meg szóval, és hasonló hozzá a dolog értelmét kife
jező biscuit (bis coctus). .Mái részről a perzsa nyelv
ben Vullers szótára szerént pasmak v. pesmek am.
dulciarium; ez pedig (többesben : dulciaria) Fabri
thesaurusa szerént am. Zuckerwerk, másképen : dul
cia (szintén tb.), mely am. Marcipán. Továbbá eléjön
a perzsában piszt, mely am. farina tosta, speciatim
tritici, hordei vei eicerum.
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P E S Z É R , (2), falu Bars m. helyr. Peszérre,
— én, —rol.
P E S Z É R C Z , fn. tt. peszérczét. A kétfőbbhí
mesek seregéhez és fedetlen magvúk rendjéhez tar
tozó növénynem ; bokrétája csöves, négy metszésű ;
hímszála kettő, szétálló ; magva négy, tompa végű.
(Lycopus.) Vízi peszércz, köznéven : vízi peszercze,
levelei mélyen fürészesek, pillenpátyosak, alul ik
ráspontosak. (L. europaeus).
P E S Z E R C Z E v. P E S Z T E R C Z E , fn. tt. pesz
terczét. Növénynem a kétfőbbhímesek seregéből és
fedetlenmaguak rendjéből; csészéje gyertyatartó
forma, öt egyenlő f o g ú , tiz sinóru, bokrétájának
felső ajaka t ' k n ö s , csipkés. (Ballota.) A növényta
nokban általán csak pesztercze a neve. Azonban köz
nyelven néhutt : peszercze, sőt pemet, pemetfü, mely
nek Diószeginél, s Gönczy P á l n á l a marrubium felel
meg. E g y i k faja a fekete peszercze vagyis pesztercze
(ballota nigra), köznéven : büdös fekete peszercze, fe
kete pemet, bujdosó csalán. A közuépi fejér peszercze
Diószeginél : fejér pemet (marrubium peregrinum).
P E S Z E R C Z E G O M B A , (peszerczegomba) i'.sz.
fn. A t i n ó m tönkös gombák neméből való gombafaj;
kalapja fehéres, lyukacsai egyenetlenek, tekergösek,
hószinüek. (Boletus subsquammosus). Máskép : pesz
tericz v. pisztriczyomba.
P E S Z E R É N Y , puszta Nógrád m. hely. Pesze
rénybe, —ben, —böl.
P E S Z É R K É D I K , (peszérkédik) k. in. peszér
kédtem, —tél, — i t t . Peszérféle szolgálatot üz. V. ö.
PESZÉR.
 P E S Z E T , fn. tt. peszelét, magashangon am.
paszat v. maszat.
P E S Z E T É L , (peszetéli áth. in. pes*etélt. Má
zol, mocskol, bezsíroz, beesunyít valamit; vastaghan
gon megfelel neki : paszatol, s egy értelmű v e l e :
maszatol, moszatot. V. ö. MASZAT.
P E S Z I , fn. tt. peszit, harm. sz. r. —je. Bara
nyában s Eszék vidékén némi módosulattal am. tepsin
v. tepsi.
P E S Z K Ó C Z , falu Vas m. helyr. Peszkóctra,
— on, —ról.
P E S Z L E K , 1. P Ö S Z L E K .
PESZMEG, fn. tt. peszmegét, harm. szr. —e T.
—je. 1) T ú l a Dunán és némely más tájakon am.
roszul s ü l t , keletien, ezopákás, ragadós bélü kenyér,
vagy más tészta. 2) Kresznerics szerént, kétszersült
AKAD. SAST M Ó I ' A B . T. KÖT.
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P É S Z M É T E , 1. P Ö S Z M É T E .
P E S Z M E T É L , önh. m. peszmetélt. Idősb Mándy
Péter szerént am. szöszmötöl. V. ö. Pézme v. Pözme.
P E S Z S Z É G , (peszszég) gyak. önh. m. pest
szegtem, —tél, —étt. Oszveszorított fogak közöl, a
nyelvhegygyel kitolt peszsz hangon s z ó l , mint a kí
gyók, ludak, vagy emberek is, midőn ezen állatokat
utánozzák. Legközelebb r o k o n a i : piszsxeg, sziszeg.
P E S Z S Z É G É S , (peszszégés) fn. tt. peszszegést,
tb. — é k , harm. szr. — e . „Peszsz'' hangon szólás,
Kígyók, ludak peszszegése.
P E S Z T E N Á K , 1. P Á S Z T I N Á K .
P E S Z T E N É Z , önh. m. pesztenéztem, —tél, —étt.
Idősb Mándy Péter szerént am. szöszmötöz. T a l á n
; pestet szótól.
P E S Z T E R , fn. tt. pesttert, tb. — ék. Késforma
| rövid kard, másképen : koszperd, gúnyosan : gyiklesö,
milyet hajdan a diszöltözékhez kötöttek a németeket
utánzó uraink. Sándor István szerént, sebészek kése.
! Idegen eredetűnek látszik. Az alsószász Mest am. a
német Messer. A görögben pedig fiiarvXkw am. da
rabokra vagdalom. Egyébiránt a görög nKftvXXto
egyezik hangban is a magyar metsn szóval, valamint
a német Messer is, úgyhogy Kaltschmidt szótára a
német Messer szót a magyar metszökés szóval is ro
konítja (hibásan irja metszökernek).
P E S Z T E R C Z E , 1. P E S Z E R C Z E .
P E S Z T E R E , puszta Bihar m.; helyr. Peszteré
j re, —n, —röl.
P E S Z T E R I C Z G O M B A , lásd : P E S Z T E R C Z B 
| GOMBA.
P E S Z T E R K É D I K , (peszterkédik) k. m. pett' terkidtem, —tél, —étt. Saabó D. szerint am. késsel,
I vagy olyasmivel hadaz, ellenszegül; tehát olyanforma
i mint, kardoskodik. Egyébiránt máskép : pezdmrkedik,
1B
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PESZTETE—PETEGD

PETEK—PETERFA

és hangváltozattal böstörködik, s rokonságban van vele
berzenkedik. L. PÉZDÉRKÉDIK.
PESZTÉTE , puszta Gömör m ; helyr. Pesztété
re, — n , —röl.
PESZTONKA , fn. tt. pesztonkát. A magyar
honi szlávokkal határos, vagy vegyes magyar vidé
keken am. kis dajka, száraz dajka, ki a csecsemőt
ölében hordozza, ringatja stb., de nem szoptatja.
Ugyanezen jelentésben eléjön a szlávoknál is :
pesztúnka (Jancsovics szerént, akinél pesztún am.
gyám), Dankovszky szerént lengyelül : piasztunka.
PESZTONKAI, (pesztonkai) mn. tt. pesztonkait,
tb. —ák. Pesztonkát illető, arra vonatkozó. Peszton
kai bér, szolgálat.
PESZTONKASÁG, (pesztonkaság) fn. tt. pesz
tonkaságot. Pesztonkai szolgálat.
PESZTRA, fn. tt. pesztrát. Tájdivatosan am.
pesztonka.
PET v. PÉT, gyöke pete v. pele szónak ; lásd :
PETE, (1).
PET, puszta Veszprém m.; helyr. Pétve, —én,
—röl.
PETÁK, fn. tt. petákot, harm. szr. —ja. Régi
divatból egészen kiavult pénznem, mely hét krajezárt
ért. Szláv hangzatu nevénél fogva ötöset jelentene,
de a peták neve szlávul: szedmák, azaz, hetes. Talán
eredete inkább a görög «7rr«ban keresendő.
PETÁRDA, (1), fn. tt. petárdát. Kúpforma
lőszer falak és kapuk bezuzására.
PETÁRDA, (2), falu Baranya m.; helyr. Petár
dára, — n , —ról.
PETE, (1), (pete) fn. tt. petét. Ritkább divatú
szó a közhasználatú „tojás" értelmében. Mély han
gon pota jelent csögöt, bögöt, melyhez a tojás némi
leg hasonló.
P E T E , (2), falu Szatmár, erd. faluk, Kolos és
Torda m.; helyr. Petére, — n , —röl.
PETE ALAKÚ v. —ALAKÚ, (petealakú) ösz.
mn. 1. PETÉDED.
PETECS v. PETÉCS, fn. tt. petecset v. petécs
él. L. PATÉCS.
Egyébiránt ezen alakban egyeznek vele a fran
czia petéchie, olasz petechia, német Peteschen, a latin
petigo szótól.
PETECSÉS, (petecsés) mn. tt. petecséstv. —et,
tb. —ék. Petecscsel ellepett, petecsben szenvedő.
PETÉDED, (peteded) mn. tt. petédedet. Olyan
alakú, mint a pete, azaz, gömbölyded hosszúkás,
tojásdad.
PETEFÉSZEK , (petefészék) ösz. fn. A nősze
mélyek és nőstényállatok altestében azon rész, hol
a magzatozó peték vannak. A nőszemélyeknél két ily
hosszudad, s kevéssé lapos petefészek van. (Ovaria).
A madaraknál kisebbnagyobb petékből álló csomó
zat. A halaknál, kétlakiaknál a petefészket az ikrák
képezik.
P E T E G D , falu Bihar m.; helyr. Petegdre,
—én, —röl.

PETEK, erd. falu F.Fehér m.; helyr. Petckre,
— én, —röl.
PETEKÉPÜ v. —KÉPŰ, (peteképű) ösz. mn.
L. PETÉDED.
PETEKÖR, (petekör) ösz. fn. Tojásdad kör.
L. KÖRKÖR.
PETEKÖRÖS, (petekörös) ösz. mn. L. KÖR
KÖRÖS.
PETÉL, (peteel) áth. m. petéit. L. PETÉZ.
PETELE, erd. falu Torda m.; helyr. Petelére,
— n , —röl.
PETÉLY, (peteely) fn. tt. petélyt, tb. —ék.
L. PETEFÉSZEK.
P E T E N D , faluk Somogy, Szála m.; puszták
Fejér, Somogy, Veszprém m.; helyr. Pelendre, —én,
—röl.
PÉTÉNY, (1), (peteeny) fn. tt. petényt, tb.
—ék. L. PETEFÉSZEK.
PÉTÉNY, (2), puszta Pozsony m.; helyr. Pe
ténybe, —ben, —böl.
PETENYE, falu Kraszna m.; helyr. Petenyére,
— n , —röl.
P É T E R , férfi kn. tt. Pétert, tb. — ék. Görög
eredetű szó : nétooí v. nétQa, melyek sziklát jelen
tenek, így jellemezte Idvezítőnk legöregebb aposto
lát, honnan lett a latinos petra és petrus. „Tu es pe
traetsuper hanc petram aedificabo ecclesiam meam."
(Vulgata). Szent Pétert is megvesztegetné, (km.), t. i.
Sz. Pétert mint őrállót a mennyország kapujánál.
Népies nyelven különféle változatokban fordul elé :
Petri, Peti, Petiké, Petró, Petők, Pető, Petrás, Petykő.
A magyar vitézek, különösen bakák többféle ado
mákat mesélgetnek Péter apostolról. Ezek nyelvén,
a Szentírás után Péter kése am. szurony a puskán,
vagy kis rövid kard, minő a tüzérek oldalán van.
(„Simon Péternek azért kési válván, kivevé azt és
csapván a püspüknek szolgáját és elmetvé ö jog
fülét." Münch. cod. János ev. XVIII.) Nekem is volt
egy Péter bátyám. (Km.). Mindegy neki, Péter vagy
Pál. (Km.). Nincs a hadban Péter bátya. (Km.). Se
Pálra se Péterre nem hajt (km.) azaz, maga eszén jár.
Czini czini Péter bácsi, kendnek hegedülnek, így szok
ták csúfolni a sívón'vó nyafiga gyermeket. Péter sza
kála, így hívják azt a hosszú gyaluforgácsot, mely
mint borczégér függ a korcsmák előtt. Meglátogatta
Szent Péter szakálát, azaz korcsmában ivott. Szent
Péterről Magyar és Erdélyországban több mint har
mincz helység vette nevét; 1. SZENTPÉTER. Ma
gánosan Péterből is több helynév származott.
PETERD, FELSŐ—,KÖZÉP—, MAGYAR—,
erd. faluk Torda m.; MEZÓ—, falu Bihar m.; helyr.
Peterdre, —én, —röl.
PÉTERD, falu Veszprém, KIS — , MAGYAR—,
NAGY—, faluk Baranya m.; helyr. Péterdre, —én,
—röl.
PÉTERFA, puszta Baranya m.; helyr. —fára,
— n , —ról.
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PETERFALU, falu Nyitra m.; helyr. —faluba,
— ban, —ból.
PÉTERFALVA , faluk Gömör és Ugocsa m.;
ALSÓ — , FELSŐ — , Sopron, erd. faluk A. Fehér és
Küküllö m. és SzászSebes sz.; helyr. —falvára,
—n, —ról.
PÉTERFEJÜ, (péterfejü) ösz. mn. Vélekedé
sében nyakas, megátalkodott. E nevezet valószínűleg
azon bibliai adaton alapszik, midőn Péter, mesteré
nek ellenmondva, erősen állítá, hogy semmi esetre
meg nem tagadja öt. Szintén bibliai adat nyomán
nevezzük a kételkedőt Tamásmik.
PÉTERHÁZA, pus..ták Bihar és Tolna m.; erd.
falu B. Szolnok m.; helyr. —házára, — n , —ról.
PÉTERHIDA, falu Somogy m.; helyr. —hidá
ra, — n , —ról.
PÉTERI, faluk Pest és Vas m.; helyr. Péteribe,
— ben, —böl.
PÉTERKE v. PÉTERKE, (peterke) kicsinző.
fn. tt. peterkét. A Tájszótár szerént a székelyek nyel
vén az épitö embereknél teszi a borna megcsapott
végét, melyet a felállított és kivésett sasba bele üt
nek v. eresztenek (Gödry); vagyis az épület borna
fája végének bevéset által készült makkját, mely a
kivésett faoszlopba eresztetik (Szabó Elek). Ismét:
mikor a kivésett ajtó vagy ablaksasba v. lábba a
bornát beleeresztik, a rakó borna vége, ahol kétfelöl
szembe leróják vagy fürészelik, és azt annyira levág
ják, hogy a vésetbe beférjen , neveztetik peterkének
(Incze József). Továbbá Ferenczi János után a talp
fákba kivágott kerek végű (ék formájú) fa, amibe
a sasok vésései beletétetnek, hogy megfogja. (Ez
utolsó értelmezés szerént, úgy látszik, mintha a pe
terke mindeniktől elkülönített fácska volna). Kriza J.
szerént pétérke v. pötörke a szarufának az a bero
vottan kivéknyított része, melyet a koszorúfának,
számára vésett lyukába állítanak. (Ez még legvilá
gosabb). Talán mint képes kifejezés Péter apostol
nevétől kölcsönöztetett, kit Idvezitönk az anyaszent
egyház alapkövének nevezett. V. ö. PÉTERSZEG, (1).

PETERSZEG, (1), (péterszeg) ösz. fn. A fe
nyődeszkákban levő kemény csomó, mely a belőle
kinőtt ágnak tövét képezte. A száraz deszkából kiütni
a péterszeget. Képes kifejezés a kemény sziklára vo
natkozva, melyet Péter apostol neve jelent. V. ö.
PÉTER.
PÉTERSZEG, (2), falu Bihar m.; helyr. — szeg
re, — én, —röl.
PÉTERVÁGÁS, falu és puszta Sáros m.; helyr.
—vágásra, —on, —ról.
PÉTERVÁR, ösz. fn. Az Oroszbirodalom első
rangú fővárosa a Néva torkolatánál, melyet Nagy
Péter czár alapított. A czárok székvárosa. (Peters
burg, Petropolis).
PÉTERVÁRAD, erős fellegvár a Szerémség
ben, a Duna mellett, Újvidékkel szemközt; helyr.
—váradra, —on, —ról.
PÉTERVÁRADJA, az ami PÉTERVARAD;
helyr. —váradján, —ra, —ról.
PÉTERVÁSÁR, mezőváros Heves m.; helyr.
—vásárra, •—on, —ról.
PETÉS , (petees) mn. tt. petést v. — et, tb.
— ek. Petét tartalmazó, petét rejtő; petének való.
PETESHÁZ , falu Szála ni.; helyr. —házra,
— on, —ról.
PETESZÉK, (peteszék) ösz. fn. A pete v. to
jás sárgája, tojásszék.
PETÉZ, (peteez) áth. m. petéztem, —tél, —étt,
par. —z. A himmadárról mondják , midőn a jércze
petéit úgynevezett párosítás vagy heréczelés által
gyümölcsözőkké teszi. A kakas petézi a tyúkot. Más
kép : petéli, tojózza.
PETÉZÉS, (peteezés) fn. tt. petézést, tb.
—ék. Tojózás. V. ö. PETÉZ.
PETI, kicsinző férfi kn. tt. Petit, tb. —k, paló
czosan : Petyi. Altalugrottad, Peti bátya, a szélt (km.),
azaz, túlmentél a kellő mértéken. Kétszeres kicsin
zéssel : Petiké. A „Napos holdas lovak" czimü csu
dás népmesében fó'vitéz Petiké legény, ki a táltost
megnyergeli, a vasorrú bábát legyőzi, s a napos hol
das lovakat a selyemmezöről elhajtja. Testvére a
szelid Jánoska sok bajt okoz neki.
PETIKÉ, (1), (Petike) a ,Peti' szót újra ki
csinző férfi kn. tt. Petikét. L. PETI.
PETIKÉ , (2), (petike, mintegy petegő v. pe
tyegö) fn. tt. petikét. A malomban az a kis fa, mely
a forgó kő lyukában zörög s a tejkébe rázza a ga
bonát ; máskép : perpencze.
PETIVÖLGY, puszta Somogy m.; helyr. Peti
völgyre, —ön, —röl.
PETŐ, 1) 1. Péter. 2) puszta Nógrád m.; helyr.
Petöre, — n , —röl.
PETŐCS, fn. tt. petöcsöt; 1. PETECS és PA
TÉCS.
PETŐCZ, (Viganvár) puszta Baranya m.; helyir.
PetÖczre, —ön, —röl.
PETŐFALU, falu Nyitra m.; helyr. —faluba
— ban, —ból.
13*

PÉTERKE , (péterke), férfi kn. tt. Péterkét.
A Péter névnek kicsinyített módosítása, máskép :
Petiké. Átv. tréfás ért. nyakasság, makacsság. Péter
kéjéi letenni, megátalkodott véleményével felhagyni.
(V. ö. PÉTERFEJÜ); némelyek szerént am. idétlent
szülni.
PETERKÉZ, (peterkeez) áth. m. peterkéztem,
— tél, —étt, par. —z. Az épületi fákat peterke nevű
faékkel vagy ék által megerősíti, öszveköti. V. ö.
PETERKE.
PÉTERLAKA, erd. falu A. Fehér m.; helyr.
— lakára, —n, —ról.
PÉTERMÁNY, falu Gömör m.; helyr. Péter
mányba, —ban, •—ból.
PÉTERMEZŐ, falu Sáros m.; helyr. —mezöre,
—n, —ról.
PÉTERSZÁLLÁS, puszta Fehér m.; helyr.
—szállásra, —on, —ról.
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g némileg a petrezseleméihez hasonlók. (Vitis laci
. niosa). Némelyek olasz szó'fó'nek hívják.
PETREZSELYEM, 1. PETREZSELEM.
PETRI, (1), férfi kn. tt. petrit, L. PÉTER.
PETRI, (2), faluk Torna és Szála m., MO
! NOS — , GÁLOS — , Bihar, HERNÁD — , Abauj,
'PÓCS —, LÖVŐ — , Szabolcs, MEZŐ —, Szatmár,
• SAJÓ —, Borsod m.; helyr. Petribe, —ben, —bői.
PETRILLA, erd. falu Hunyad m.; helyr. Pet
! rillára, — n , —ról.
PETRIS, mváros Arad m.; helyr. Petrisre,
— én, — röl.
PETRÓ, férfi kn. tt. PetrÓt; 1. PÉTER. Hozz
bort Petrái fzess nem jó. (Népd.).
PETRÓCZ, faluk Bihar, Ung, Zemplén m.
GRANCS —, Szepes, FELSŐ—, MURA — , Vas,
OROSZ —, Zemplén m.; helyr. Petróczra, —on,
— ról.
PETRONELLA, női kn. tt. Petronellát. Petro
PÉTRÉNCZEFA , (pétrénczefa) ösz. fn. Azon nella. A ,Péter' szótól származott.
dorongo^ vagy rudak, melyeken a petrenczébe rakott
PETSZ, hangutánzó gyöke pelszen és petszent
szénát, szalmát stb. fölemelik s tovább viszik, illető szóknak. Más Írásmóddal : pecez.
leg együvé hordják.
PETSZEN, (petszen) önh. m. petszent, htn.
PETRÉNY, erd. falu Hunyad m.; helyr. Pet
—ni. Petsz hangot ad, mint a villanygép. Más írás
rénybe, —ben, —667.
móddal : pecezen.
PETRES , puszta Baranya m., erd. falu Besz
PETSZENT, (petszent), áth. m. petszentétt,
tercze vid.; helyr. Petresre, —én, —röl.
PETRESD, erd. falu Hunyad m.; helyr. Pet htn. —ni vagy —eni. Gyöngén érint, hogy ,petsz'
hangot ad.
resdre, —én, —röl.
PÉTT v. PETTY, fn. tt. péttét v. péttyét,
PETREZSELÉM, PETREZSELYEM, (a latin
harm. szr. péttje v. pétlye. Jegyecske, foltocska,
görög petroselinumhó\ eredett; ez pedig összetétel
nétQa és aélivov szókból; szószerént a német Stein j pontocska, likacska, valamely testnek fölszinén,
Eppich); fn. tt. petrezselmet. Linné rendszerében a , mely azt tarkává, hímessé, illetőleg mocskossá ala
zellerek neme alá tartozó növényfaj ; gyökérlevelkói kítja. A petty támadhat bökés, szúrás, cseppentés
három karéjuk, ékformák, szárlevelei szálasak, kis által, vagy bizonyos testnek természeti alakjához
galléri igen aprók. Vannak oly fajtái is, melyeknek tartozik. Pettyek a tűvel megszurkált bőrön. Pettyek a
gyökérlevelei bodrosak. (Apium petroselinum). Molnár festett falon. Pettyek a madarak tollain, némely álla
Albertnél lópetrezselem am. Diószeginél a barna gya tok szőrein. Az írásban használt pontok is pettyek.
por (smyrnium olusatrum); vizi petrezselem am. mo Gömbölyítettebb ajakkal a p elöhangnak vétetvén,
gyorós haramag (oenanche pimpinelloides); köznyel egészen egyezik üt szóval. Egyébiránt közelebbről
ven : hegyi petrezselem am. növénytani néven : szarvas mind hangban, mind alapértelménél fogva rokon a
derezle (selinum cervaria; Molnár Albertnél : atha pecz, peczeget, peezczent, pécze, péczéz, pecsét szók
manta cervaria) ; katonapelrezselem, máskép : földi hoz. Mennyiben a ,petty' szúrás által keletkezik,
borostyán, kerek nádrafü, repkény; növénytani néven: rokonai értelemben a bök, a latin pungo, punctum,
! franczia piquer, s tót pichnem is ; ez értelemben jön
kétiks repkény (glecoma hederacea).
| nek öszve a bökdöget és pöttöget, latinul : punctitat.
PETREZSELÉMGYÖKÉR, (petrezselémgyö • A német tupf, tupfen, Tüpfel, Tippel, fordított hang
kér) ösz, fn. A petrezselemféle növénynek hengerded ! viszonyban áll a petty szóval.
hosszúkás gyökere.
PÉTTÉGET, 1. PETTYEGET.
PETREZSELÉMKÖKÖRCSIN , (petrezselém
PETTEND, falu Somogy, puszta Fehér m. ;
kokörcsin) ösz. fn. Növényfaj a kökörcsinek nemé helyr. Pettendre, —én, —rol.
ből; levelei szárnyasán fogasak, hegyesek, virága
PETTY, !. PÉTT.
sárga. (Anemone apifolia.)
PETTYEGET, (petty éget) gyak. áth. m.
PETREZSELÉMLEVES , (petrezselémleves) péttyégettem., — tél, — élt, par. pettyegess. Pettyek
Ösz. fn. Levesétel, petrezselemgyökérrel és levelek kel pontoz, jegyez, tarkáz, hímez valamit. Ecsettel,
i tollal pettyegetni a papirt. A falat tarkára pettyeget
kel bőven fűszerezve.
PETREZSELÉMSZÖLŐ , (petrezselémszőlő) ni. A festők különfélekép pettyegetik a vásznakat. V. ö.
ösz. fn. Szőlőí'aj, melynek levelei czifrán szabdaltak, PETTY.

PETÖFALVA, faluk Sopron, Zemplén, Zólyom
m., erd. falu Orbai sz.; helyr. —falvára, — n , —ról.
PETOHÁZ, falu Sopron, puszta Pozsony m.;
helyr. —házra, —on, —ról.
PETRAHO, falu Zemplén m.; helyr. Petrahóra,
— n , —ról.
PETRÁSZ, (Sólymos) falu Bihar m.; helyr.
Petrászra, —on, —ról.
P É T R E , RÁCZ —. falu Baranya m.; helyr.
Petrére, —ön, —röl.
PÉTRÉNCZE . fn. tt. pétrénczét. A lekaszált
fübó'l vagy gabonából egy kis rakás, melyet két em
ber két dorongon, úgynevezett petrenezefákon elbír
vinni. Több petrenczéből egy baglya kerül ki.
Minthogy a petrencze a levágott fttrehdek ösz
vehárítása, pergetése, s mintegy pederítése által ke
letkezik : legvalószínűbb, hogy gyöke a kanyarítást
jelentő peder, ebből lett : pederencze, pedrencze, pet
rencze, azaz öszvepederített v. perdített kupaczka.
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P É T T Y É G E T É S , (péttyégetés) fn. tt. péttyé
P E T Y H E D , (petyhed) önh. m. petyhedt. Bel
getést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely j romlás következtében m e g l á g y u l , rugalmasságát,
által valamit p e t t y e g e t n e k ; továbbá több jegyféle szívósságát veszti, pl. az állati bőr, hús. A beteg em
ber teste petyhed. A fa petyhed, midőn pudvássá vá
pettyek együttvéve. V. ö. P É T T .
P E T T Y E G E T E T T , (pettyégetétt) mn. tt. lik. Máskép : petyved, petyhüdik. Föntebbi jelentésé
pettyegetettet. Több pettyel tarkított, hímzett, czif nél fogva rokon penyved, peshed v. pesved, penész
rázott, jegyzett.
Tintával pettyegetett papir. Pettye szókhoz. Mennyiben a testnek lelohadó, fityegő álla
getett ruha, madártollak. A növénytanban pettyegetett potára vonatkozik, egyezik vele a pitlyed, biggyed.
v. pettegetett (punctatum), mikor valamely szerv
mintegy be van szurkálva mint a csillagcsin (gala
tella) levele ; vagy átszurkáltnak látszik mint a csen
g'ó Unka (hyperioum perforatum) levele ; vagy mikor
színesen van pontozva, mint a pettegetett gálna fpul
monaria officinalis)
levele (Gönczy P.). V. <">.
PETTYEGET.
P É T T Y É G T E T , 1. P E T T Y E G E T .
P E T T Y É N , falu Szatmár m.; helyr. Petty énbe,
— ben, —böl.
P E T T Y E S , (péttyés) mn. tt. pettyést v. — et,
t b . —ek. Amin pettyek látszanak. Pettyesre feslett
falak, ruhák. Különösen a madarakra vonatkozva
ain. iromba. Pettyes tyúk. V. ö. P E T T Y .
P E T T Y E S E N , (péttyésen) ili. Pettyes álla
potban v. minőségben.
P É T T Y É Z , (péttyéz) átb. m. péttyéztem, —tél,
— étt, par. —z. T ö b b pettytyel tarkáz, pontoz, hí
mez valamit.
P É T T Y É Z É S , (péttyézés) fn. tt. péttyézést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Pettyekkel való tarkázás,
pontozás, hímezés.
P É T T Y É Z Ö P A M A C S , (péttyézöpamacs) ősz.
fn. Szobafestők pamacsa, melylyel pettyezni szoktak.
PÉTTYH1NÁK, (péttyhinár) ősz. fn. Pettyes
levelű hinárfaj.
P É T Y , P E T Y , gyöke 1. pétyég, 2. petyhed,
petyhüdik sth. szóknak és származékaiknak. L. ezeket.
P É T Y É G , (pétyég) gyak, önh. m. pétyégtem,
— tél, —étt. Tulajdonkép gyermekről mondják, mi
dőn beszélni tanúi. Hangutánzó szó, mint a rokon
értelmű gagyog, galagyol, gyagyog. Atv. ért. gyermek
módjára értelmetlenül beszél, vagy kiesacsog vala
mit. Nem ériem, mit pelyegsz. Ne petyegj, hanem
szólj. Kipetyegni a titkot. Gyöngédebb kifejezés,
mint a csacsog, locsog, fecseg.
P É T Y É G É S , (pétyég és) fn. tt. pétyégést, tb.
— ék, harm. szr. — e . A beszélni kezdő gyermeknek
szólása; máskép : dadogás, gagyogás, gyagyogás.
Szélesb. ért. fecsegés, locsogás, csacsogás, kivált
mely titkokat árul el. V. ö. P É T Y É G .
PÉTYÉGŐ, (péfyégö) mn. tt. pétyégöt. Be
szélni kezdő, tanuló. Petyegö kis fiú. Francziáid pe
tyeg'ó gyermekek.
P E T Y É R É G ; P E T Y É R G É S , 1. P I T Y E R E G ,
PITYÉRGÉS.
P E T Y H E , (petyhe) mn. tt. petyhét. Lugossy
Józsefnél am. petyhüdt.

P E T Y H E D T , (petyhedt) 1. P E T Y H Ü D T .
P E T Y H E S Z T , (petyheszt) áth. m petyheszt
étt; htn. — n i v. —eni, par. petyhexzsz. ],. P E T Y 
VESZT.
P E T Y H Ü D É S , (petyhüdés) fn. tt. petyhü
dést, tb. —ék, harin. szr. — e . Az ál'ati testnek,
húsnak, bőrnek kóros állapota, midőn petyhüdik.
V. ö. P E T Y H Ü D I K .
P E T Y H Ü D I K , (petyhüdik) k. m. petyhüd
tem, — tél, —ott. Mondjuk állati testről, illetőleg
húsról; bőrről, midőn bizonyos kórállapotban szívós,
rugalmas tulajdonságát elveszti, meglágyul, lelohad,
lefityeg. Petyhüdik a beteg, vagy agg nö melle. V. ö.
PETYHED.
P E T Y H Ü D T , (petyh üdt) mn. tt. petyhüdtet.
Ami szívós, rugalmas lenni megszűnt, meglágyult,
lefityegő. Petyhüdt csecs, toka, far. Máskép : pety
hedt v. petyvedt. V. ö. P E T Y H E D .
P E T Y H Ü D T S É G , (petyhüdtség) fn. tt.
petyhüdtségét, harm. szr. —e
P e t y h ü d t állapota
vagy tulajdonsága az állati testnek. V. ö. P E T Y 
H Ü D T . Máskép : petyhedtség, petyvedtség.
P E T Y H Ü S Z I K , (petyhüizikj k. Ez alakban
csak a jelen időben használtatik; a többi időket
petyhüdik' igétől kölcsönzi, pl. petyhüvék, petyhüdt,
petyhüdni, stb.
P E T Y K E , 1. P I T Y K E .
P É T Y M E G , (pétymeg) fn. tt. pétymegét,
harm. szr. — e . A güzmölö'k rendé alá tartozó állat
nem, melynek fajai pettyes, tarka, vagy csíkos szö
riiek. Pézsmapetymeg, mely szerfelett erős szagú,
(viverra zibetha). Janótpetymeg, farka alatt jó illata
nedvvel töltött zacskót v i s e l , (viverra genetha).
Szagos petymeg, Amerikában lakik, fekete és fehér
csíkos, és nagyon utálatos, ( v h e r r a putorius). Für
készpetymeg, (viverra ichneumon).
E szónak gyöke a pontozást jelentő péty v.
petty a középképző m átalakult v = petyveg ; más
kép : pegymet, petymet, (a f ghSl alakult á t , mint
ismét == esmég, sőt = sőg).
PÉTIEMET, 1. P É T Y M E G .
P É T Y M E T É S , (pétymetés) mn. tt. pélyme
tést v. —et, tb. —ek. P e t y m e t nevű állat bőrével
jbéllelt, vagy prémzett. Petymetes mente.
P E T Y V E D , (petyved) önh. m. petyvedt. E g y
i értelmű a petyhed igével; t. i. a h és v mint rokon
; hangok fölcserélésével, pl. posvad, poshad, petved,
peshed, köniives, kömihes, stb. L. P E T Y H E D .

PETYVEDT, PETYVEDTSÉG , 1. PETY
, HÜDT, PETYHÜDTSÉG.
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PETYVES, (petyves) mn. tt. petyvest v. —el,
tb. —ek. 1) Állati testet illetőleg, ami szivos, ru
galmas tulajdonságát elvesztette, lágy, lohadt, lefi
tyegő. Peiyves mell, bőr. 2) Pudvás, rohadt, puha
bélü. Petyves vén fűz. Ez értelemben használják a
Balaton vidékén.
PETYVESZT, (petyveszt) áth. m. petyveszt
élt, htn. —ni v. —eni, par. petyveszsz. Petyvesse
teszi, szívósságát elveszi, romlott lágygyá teszi a
testet; máskép : petyheszl. V. ö. PETYVED.
PÉVÓ, 1. FÉVÓ.
PEZ v. PÉZ, pezder törzs gyöke; rokon biz
gyökkel (,bizgaf szóban).
PEZDER, elvont törzse pezderjédzik és pezder
kedik szóknak ; v. ö. PEZDERKÉDIK.
PEZDERJÉDZIK v. PEZDERJÉDZIK, (pez
derjeedzik) k. m. pezderjédztem, —tél, —étt.
A székelyeknél Kriza J. szerént az esőről mondják.
Szemibe pezderjédzett az eso. Talán a pezderje törzs
a ,pozdorja' szónak magas hangú módosulata.
PEZDERKÉDÉS v. PÉZDÉRKÉDÉS, (pez
derkédés) fn. tt. pezderkédést, tb. —ék. Cselekvés,
midőn vki v. vmi pezderkedik.
PEZDERKÉDIK v. PÉZDÉRKÉDIK, (pez
derkédik) k. m. pezderkédtem, —tél, —étt. Szelí
debb értelemben am. berzenkedik. Keményebb ért.
haragos hörcsök módjára neki megy valakinek,
hogy bele kapczáskodjék, kakaskodik.
Alapértelemben egyeznek vele az élénk moz
gásra vonatkozó izeg, izgálkodik, bizgat, ó« böstörkö
dik, s tiszta gyöke, úgy látszik, a mozgást jelentő
ez, iz, a p pedig előhang, mintha volna : ezderkedik,
izderkedik; ily viszony van az izgál, piszkál, izgat,
bizgat, islog, pislog, izseg pizseg mind mozgásra vo
natkozó igék között. Lehet itt a pezder törzs ,pesz
ter' szóval azonos is, honnan a ,peszterkedik' rokon
jelentésű ige.

PÉZMA, 1. PÉZSMA.
PÉZME, 1. PÖZME.
PEZZSBÜZ, tájdivatosan am. persbűz v. perzs
b'úz (az r a következő suhogó hanghoz hasonult).
PÉZS hangutánzó gyöke pézsdit, pezsdül, pe
zseg stb. szóknak. Alapértelme : apró, élénk mozgás,
izgás; rokon vele bizs, buz, boz, pozs, stb. V. ö. PE
ZSEG.
PÉZSDÍT, PEZSDIT, (pézsdít) áth. m. pézs
ditétt, par. —s, htn. —ni, v. —eni. Pezsgővé tesz;
eszközli, hogy valami pezsegjen. V. ö. PEZSEG.
PEZSDÍTÉS, PEZSDÍTÉS, (pézsdítés) fn.
tt. pezsditést, tb. —ék. Pezsgővé tevés. V. ö. PÉZS
DÍT.
PEZSDÜL, PEZSDÜL, (pézs dül) önh. m.
pézsdült. Pezsgővé lesz, pezsegni kezd. Pezsdül a
forrásnak eredő must, a haragos ember vére. Pezsdül
nek a fészekből kipiszkált hangyák. V. ö. PÉZSÉG.
PEZSDÜLÉS , PEZSDÜLÉS , (pezsdülés)
fn. tt. pezsdűlést, tb. —ék. Pezsgővé levés. V. ö.
PEZSDÜL.
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PÉZSÉG, (pézség) gyak. önh. m. pézségtem,
— tél, —étt, vagy pezsgett, htn. —ni, v. pézsgni,
pézsgeni. 1) Bizonyos folyadék a benne rejlő, vagyki
! vülről ható tüzeeskék, illetőleg vegyrészek által élénk
mozgásban létezik folytonosan. Pezseg az erjedésben,
forrásban levő must. Pezseg a fiatal egészséges, vagy
haragra gyúlt emberben a vér. Különösen, gyöngyök
ké alakulva ideoda fölalá izegmozog, mint a szoros
ért. vett pezsgőbor. 2) Holmi apró állatok, neveze
tesen férgek nagy sokaságban élénken mozognak.
Pezsegnek a hangyák. A sok féreg csak úgy pezseg.
Mondják nagyobb állatokról, különösen emberekről
is, midőn sűrű tömegekben keresztül kasul tolong
nak, mozognak, jönnek mennek. Fényes innepélyek
alkalmával pezseg a nép ez utczákon. Tájdivatos ej
téssel : pözsög, pizség. Néha áthatólag is használják :
„Mély álmából fölérez a virág,
Ereit vágy, ifjúság pezsgi át,
Megmozdul és kikél."
Dalmady Győző.
E szónak pézs gyöke a suhogó mozgást utánzó
hang; rokonai : izs izseg, bizs bizseg, pozs pozsog,
buz buzog, boz boza stb. s az egyedül mozgásra vo
natkozó pezderkedik, izeg, izgat, bizgat. Török és csa
gataj nyelven pisirmek, am. főzni, fusurmak csaga
taj nyelven am. pezsegni, sziszegni; a török fisek a
pozsgás vagy sziszegéstől az úgynevezett röppentyű
(Vámbéry).
PÉZSÉRÉG, (pézsérég) önh. m. pézsérégtem,
— tél, — étt, v. pézsérgétt. Folytonosan vagy na
gyobb tömegben mozogva pezseg, forr. Változatai :
pizsérég, izsérég, bizsereg.
PÉZSG, L PÉZSÉG.
PEZSGÉS, (pézségés) fn. tt. pézsgést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Állapota vagy tulajdonsága
bizonyos testnek, vagy sokaságnak, midőn pezseg.
Bornak, vérnek pezsgése. Férgek, tolongó népek pezs
gése. V. ö. PÉZSÉG.
PÉZSGÉSMÉRü, (pézsgésmérö) ösz. fn. Esz
köz, melylyel az erjedésben levő folyadékok, szeszes
italok pezsgési fokát mérik s meghatározzák.
PÉZSGÖ, (pézségö) mn. és fn. tt. pézsgőt,
tb. —k. Általán, ami pezseg, vagy pezsegni szokott.
Pezsgő must, pezsgő vér, pezsgő hangyák, férgek. Pezs
gő por, melyet ha valamely híg testbe pl. vízbe vagy
borba tesznek, ezt pezsgésbe hozza. Különösen, mint
önálló fn. jelent sajátságos módon készített bort,
melynek tulajdonsága a rendkívüli pezsgés, és saját
nemii, ínyeket csiklandozó izletesség. Franezia pezs
gő, magyar pezsgő.
PÉZSMA, fn. tt. pézsmát. Ragadós, sötétbarna,
igen erős szagú, szétdörzsölhető, keserű izü, tűz ál
tal gyúlékony test, mely az úgynevezett pézsmáig v.
pézsmaállat köldöke körül levő zacskóban találtatik.
Szélesb ért. némely állatokból kifejlődő, kigözölgő,
pózsmaféle erős szag. Ilyen a bivalokon, és bival
tejben érezhető szag. Némi hasonlatnál fogva több
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növények, illetőleg gyümölcsök is neveztetnek róla.
L. a következő ezikkeket.
A sémi nyelvekben bászám, hiszem, basám, bő
sem, erős illatot, zamatot jelent, honnan némelyek
a latinhellen balsamumot hozzák vele párhuzamba.
De kétségtelenül ide tartozik a göröglatin musnus,
németül Mosclius gyöke is. Közelebbről a pézsma
németül : Bisam, csehül és lengyelül : pizmo. Habár
hajlandók vagyunk is hinni, hogy a szóban levő szagos
szernek nevét közvetlenül a héberből, vagy ha tet
szik németszlávból kölcsönözték őseink; mindazáltal
azt ia kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy törzsö
kéhez nyelvünkben igen rokon a bűz szó (persául :
báz) mely nemcsak rósz, hanem általán más szagot
is jelent, pl. e mondatban : se íze, se bűze. A pézsma
v. pézma magyarosan büzme lehetne, melylyel egye
zik a hellén ba\i^ is.
PÉZSMAÁLLAT, 1. PÉZSMÁLY.
PÉZSMAÁRORR, (pézsmaárorr) ösz. fn. Nö
vényfaj az árorrrok neméből; ernyői sok virágúk,
levelei szárnyaltak, szárnyai rövid nyelük, bevagdalt
fogasak, szirmai akkorák, mint a csésze. (Erodium
v. geránium moschatum.) V. ö. ÁRORR.
PÉZSMABIMBÓ, 1. PÉZSMAJÁCZINT.
PÉZSMABOGLÁR, (pézsmaboglár) ösz. fn. 1.
PÉZSMAKOCZKAGYÖNGY.
PÉZSMACSÜKÜLLŐ, (pézsmacsüküllő) ösz.
fn. A csüküllők neme alá tartozó növényfaj ; fészke
szöröske; pikkelyei kerekdedek, tompácskák; levelei
kevéssé szárnyasán hasgattak ; alsó salangjai csak
nem épélük ; virága fejér vagy vörös, innen a köz
népnél : fejér pézsma, vörös pézsma. Molnár Albert
nél általában : pézsmavirág. (Centauria moschata).
Van népnyelven sárga pézsma is ; növénytani néven :
jószagu csüküllö. (C. svaveolens).
PÉZSMADISZNÓ, (pézsmadisznó) ösz. fn.
Amerikai disznófaj, melynek erős pézsmaszaga van.
PÉZSMAFÜ, 1. PÉZSMAKOCZKAGYÖNGY.
PÉZSMAHAJMA , (pézsmahajma) ösz. fn.
Hajmafaj, Franczia és Spanyolországban, melynek
kerek levelű szára, és pézsmaszaga van. (Allium
moschatum L.).
PÉZSMAHIBIK, (pézsmahibik) ösz. fn. Keleti
és nyugoti Indiában tenyésző növény, mely apió,
barnás, és jószagu magokat terem. (Hibiscus abel
moschus). V. ö. HIBIK.
PÉZSMAHÓD, (pézsmahód) ösz. fn. Lapp
landban, Szibériában és Oroszországban honos, pézs
maszagú hód. (Castor moschatus). V. ö. HÓD.
PÉZSMAJÁCZINT, (pézsmajáczint) ösz. fn.
Növényfaj a jáczintok neméből; minden virágai egy
formák, tojásdadok, vajszínűk, pézsmaszagúk. (Hya
cinthus Muscari). Máskép köznépi nyelven : pézsma
bimbó.
PÉZSMAKOCZKAGYÖNGY, (pézsmakoczka
gyöngy) ösz. fn. Vadon tenyésző, európai növény,
melynek virágai pézsmaszaguak. (Adoxa moscha
tellina). Köznépiesen : pézsmaboglár.
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PEZSMAKORO, (pézsmakóró), ösz. fn. Molnír
Albertnél am. szúrós péra (ruscus aculeatus) kc'z
uépiesen : egértövis.
PÉZSMÁLY, (pézsmaaly) fn. tt. pézsmályl,
tb. —ok, harm. szr. —a. Különösen Tatárországban
és Chinában lakó emlős állat, mely a szarvashoz, és
kecskéhez némileg, de főkép az őzhöz hasonló. Szá
ja hegyes, farka rövid, s alig látható, szőre a farán
hosszú, és mereven, többi testrészén rövid, és puha.
Köldöke táján zacskója van, melyben az úgynevezett
pézsma gyűl öszve, különösen a himnél párzásnak
idejekor. (Moschus moschiferus, L.).
PÉZSMAMACSKA, (pézsmamacska) ösz. fn.
A petymegek neme alá tartozó állatfaj, akkora mint
a macska, szürke, és fekete csíkos szőrű, lakik
Keletindiában és Afrikában. (Viverra zibetha). L.
PÉTYMEG.
PÉZSMAMAG, (pézsmamag) ösz. fn. A pézs
mahibik nevű növény magva. V. ö. PÉZSMAHIBIK.
PEZSMAMAJOM, (pézsmamajom) ösz. fn.
A czerkóf majmok közt legkisebb faj, akkora n int a
mókus, feje kicsin és gömbölyű.
PÉZSMAMÁLVA v. —MÁLYVA, (pézsma
málva) ösz. fn. Növényfaj a málvák neméből; szára
felálló, gyökérlevelei veseformák, bevagdaltak, szár
levelei öt hasábúk, szárnyas salangosak, külső csé
szelevelei szálasak. (Malva moschata).
PÉZSMAMILLYE, (pézsmamillye) 1. PÉZS
MASZELENCZE.
PÉZSMANÁRCZISZ, (pézsmanárczisz) ösz. fn.
A nárcziszok neméből való növényfaj ; burka egy
virágú, piliskoronája hengeres, csavargós szélű, nem
fodros, virága fehér. (Narcissus moschatus.)
PÉZSMÁNY, (pézsmaany) 1. PÉZSMÁLY.
PÉZSMAÖKÖR, (pézsmaökör) ösz. fn. Éjszaki
Amerikában élő vad ökörfaj, a maga neméhen leg
nagyobb, és legvadabb, nyakán és szügyén serény
forma szőre van, hátán pedig egy púp szőrből.
PÉZSMARÉCZE, (pézsmarécze) ösz. fn. Kül
földi réczefaj, a közönséges házi réczénél nagyobb
és pézsmaszagú. (Anas moschata).
PÉZSMARÓZSA, (pézsmarózsa) ösz. fn. Pézs
maszagú rózsafaj.
PÉZSMARUCZA, (pézsmarueza) 1. PÉZSMA
RÉCZE.
PÉZSMÁS, (pézsmaas) mn. tt. pézsmást v. — al,
tb. —ak. Pézsmaszaggal tölt, pézsmával vegyített,
készített. Pézsmás ruha, pézsmás gyógyszerek. V. ö.
PÉZSMA.
PÉZSMASZAG, (pézsmaszag) ösz. fn. Szoros
ért. a pézsmály állat pézsmájának erős, átható szaga.
Szélesb. ért. a pézsmához hasonló szag, p. bizonyos
állatok, és növények szaga. A bivaltejnek pézsma
szaga van.
PÉZSMASZAGÚ v. —SZAGÚ, (pézsmaszagú)
Ösz. mn. Minek pézsmaszaga van. Pézsmaszagú álla
tok, növények.
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P É Z S M A S Z E L E N C Z E , (pézsmaszelencze) ösz.
fn. Szelencze v. millye, melyben pézsmát tartanak.
Gyógyszerészek
pézsmaszelenczéjt.
P É Z S M A S Z É M , (pézsmaszem) ösz. fn. Lásd :
PÉZSMAMAG.
PÉZSMASZÍN,
barnás szín, milyen a
PÉZSMASZÍNÜ
ösz. mn. Sötétbarnás,

(pézsmaszín) ösz. fn. Sötét
pézsmáé.
v. SZIN1J , (pézsmaszínű)
mint a pézsma.

P É Z S M A T E K E , (pézsmateke) ösz. fn. Teke
vagy golyóalakba öszveállított pézsmaanyag.
P É Z S M A V I D R A , (pézsmavidra) ösz. fn. Ka
nadai hód v. vidrafaj, mely társaságban él, s fűből,
kákából, fából, földből, stb. mesterséges lakot ké
szít. (Castor zibethicus.)
PÉZSMA VIRÁG, (pézsmavirág) 1. PÉZSMA
CSÜKÜLLŐ.
P l , kettőztetve : pipi v. pipe csibék hangja ;
eléjön pipis, pipiske szókban is.
P l ! P l ! baromfiakat hívó hang.
P I A C Z , fn. tt.piaczot, harm. szr. —a v. —cao.
Általán, kitűzött helyiség, nyilt térség, melyen ren
des időben vásárt ütni, holmi áruczikkeket adni
venni szoktak. Megtanít a piacz minden vásárlásra.
(Km.). Ez értelemben az országos vásárhely, vásár
tér is piacz. Különösen, hol naponként, folytonosan
napi szükségekre v a l ó , nevezetesen élelmi á r u k a t
adnak vesznek.
Kenyérpiacz, zöldségpiacz, halpiacz,
baromfi borjupiacz. Piaczon ülő kofák. Piaczra menni,
járni. Piaczról élni. Piacz hazugja Molnár Albertnél
am. nyilvános téren hazudságokat b e s z é l ő ; henye
naplopó. Továbbá maga a vásár. Bajának nagy ga
bonapiacza van. Drága, olcsó piacz. Atv. nyilt tér,
hol nyilván tesznek valamit. Csatapiacz, csatatér.
Szégyenpiacz,
rágalompiacz.
Közvetlenül egyezik az olasz piazza szóval,
melylyel rokon a német Platt, sőt a latin piatea és
görög Tilműa. is, mely utóbbiak utczát, utat jelen
tenek ; valamennyinek törzse a görög nXaxvi (= té
res), melylyel ismét egyeznek a germán platt, plad,
fiad, fiat, franczia plat, olasz piatto stb. Tájdivato
san : piarcz, újabb elnevezéssel : tér.
P I A C Z I , (piaczi) mn. tt. piaczit, tb. —ák.
Piaczról való, ott tartózkodó; mit a piaczon szoktak
á r u l n i ; piaczra vonatkozó. Piaczi ár. Piaczi kenyér
rel élni. Piaczi légy. Piaczi kofa. Piaczi ára valami
nek, amint bizonyos időben a piaczon szokott kelni.
Piaczi kofaság, zaj, veszekedés. V. ö. P I A C Z .
P I A C Z O L , (piaczol) önh. m.piaczolt. Piaczon
jár, csavarog. Ritka használatú.
PIACZOS, (piaczos) mn. tt. piaczost v. — a t ,
tb. —ak. A székelyeknél am. több gonddal, fino
mabban készített, eladni való. Piaczos mű. Nálunk
Magyarországban ellenkezőt jelent a vásári mii v.
munka, midőn így szólunk : ez csak olyan vásári
munka, melynek ellentétetik a mondva csinált, vagy
váltott munka.
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P I A C Z S Z É R , (piaczszér) ösz. fn. Piaczmellék,
piacz mentében épült házsor. Piaczszeren lakni.
P I C S , elvont gyöke picsog, picsorog szóknak ;
rokon pity gyökkel (pityereg szóban).
PICSA, fn. tt. picsát. Aljas nyelven am. női
szeméremtest; mondják oktalan állatokról is, külö
nösen kutyáról, tehénről, egyébiránt a nőstényálla
tok ezen nemi része péra. Hasonló hozzá a férfi
vesszőt jelentő : pécs v. pöcs, mely PárizPápainál
is am. veretrum.
Hangi viszonyban és rokonságban állanak vele
a különféle szájnyílásra illetőleg a lik nyilasára
vonatkozó picsog, pityereg, vicsog, vicsorog, vinnyog.
Nyilast jelentő több szóval rokon a szintén aljas
valag. Egyébiránt származtatható pisa (azaz pisáló)
szóból is. Megvan a szláv nyelvben is. (Jancsovics).
A törökben pics am. fattyú gyermek.
P I C S E K v. P I C S Ö K Pesti Gábornál am. prü
csök r. tücsök; 1. ezt.
PICSOG, (picsog) önh. m. picsogtam, —tál,
— ott. Száját félre húzogatva sír, mint a gyermek,
midőn valami baját elpanaszolja. Rokon hozzá a
csúnya nevetésre vonatkozó, és szájat széthúzó vi
csog, vicsorog, vigyog, vigyorog, valamint a siró pi
tyer, pityereg.
P I C S O G Á S , (picsogás) fn. tt. picsogást, tb.
— ok. Félrehúzogatott szájjal sirás, pityergés.
PICSOROG, (picsorog) öh. m. picsorogtam,
—tál, v. picsorgottam\, —ottál, —ott, htn. picso
rogni v. picsorgani. L. P I T Y E R E G .
PICZ, elvont gyök, piczi, piczurka szókban.
P I C Z E v. P Í C Z E , (picze) fn. tt. piczét. Szeged
tájékán am. halfogó h o r o g ; tutajos picze, mely a
vizben l e b e g ; ólmos picze, mely a víz fenekére ül,
ezzel harcsákat, amazzal más h a l a k a t fognak.
Eredetére nézve vagy am. pedz'ó, pecczö; Tagy
pedig hegyes, szúrós alkata miatt rokon hozzá a
k é t végén hegyezett pige, mely máskép : bincz,
binczk, pilinczk, sőt ezen értelemben is használtatik ;
rokon továbbá az éles pikkely, a bökő tulajdonságú
bököcze, a hegyesre vonatkozó pecz, pecsek, pecxkéz.
Valamennyivel hangi és fogalmi viszonyban Tan a
magyar bök, és pécze, a szláv pich, pichnyem, a la
tin pungo, görög utixta, niXTtva, szanszkrit pids,
picscs stb.
PICZI, (piczi) mn. tt. piczit, tb. —k. A maga
nemében igen kicsi ; változattal : piczin , picziny,
piczike, piczinke, piczurka, pinczurka, ikerítve : iczi
piczi, némi módosulattal : inczifinczi. Némely dunán
túli nyelvjárásban a középfokban picsibb van szo
kásban az általánosb divatú ,kisebb' helyett, mely,
mint tudjuk, egyszersmind a ,kicsi' szónak is közép
foka helyett áll. Valamint több más szavainkban,
itt is a kicsiség fogalmát a vékony élénk i hang
fejezi ki. Hasonló hozzá az olasz picciolo, piccolo,
finn pikku, pisku. V. ö. P I R I .
P I C Z I K E , (piczike) mn. tt. piczikét. A maga
nemében igen piczi.
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PICZIN, (piczin) tt.piczint, tb. — ek. L . P I C Z I .
P I C Z I N K E , tt. piczinkét. L. P I C Z I K E .
PICZINY, (picziny) mn. tt. piczinyt, t b . —ele.
L. PICZI.
PICZINYÓ, (pieziuyó v. piczinyú, v. piczi
nyi) mn. tt. piczinyót. Id. Mándy P. szerént szathmár
vidéki szó, s am. az egyszerűbb piczi ; l. ezt.
P I C Z U R K A , (piczorka v. piczoigó ?) tt.
piezurkát; P I C Z U R K Ó , tt. piezuvkót. L. P I C Z I .
P I C Z U S , fn. tt. piezust, t b . —ok. Kis macska,
czieza, eziezus, eziezuska. Tudnivaló, hogy nyel
vünkben az us kicsinyítöt képez a szólító, nevező
szókból, pl. Ilus, Annus, Katus, Erzsus, Jiidus, Ge
dus, Ferus, Mikus, Matus, Mátyus, Tadus stb.
P I P , hangutánzó g y ö k ; mély hangon paféspuf.
P I F A , fn. tt. pifát. Szegeden és vidékén így
nevezik az aszalt almát (ha megfőzték ?). Alkalma
sint ugyanaz a ,piffa' szóval.
P I F E G É S  P U F O G Á S , ikerített fn. tt. pifegést
pufogást, tb. pifegésekpufogások.
,Pifpaf hangok
adása.
P I F E G  P U F O G , ikerített önh. ige, m. pife
géttpufogott. Am. ,pifpaf hangokat ad vagyis hallat.
P I F F A , fn. tt. piffái. A Tájszótár szerént am.
köleskásaétek. Pép szónak tájdivatos módosulata.
L. P É P .
P I F P A F , (pifpaf) ikerhang, mely által az el
sülő puskák egymás után folytonosan szólását utá
nozzuk. Jelenti az erős ütés verés által okozott
hangot is ; máskép : pifpuf.
P 1 F P A F O Z , (pifpafoz) ikerige, m. pifpafoz
tam, —tál, —ott. Az egymás után elsülő puskák
„pifpaf" hangot a d n a k ; továbbá am. lövöldöz. Az
ellenhadak pifpafoznak
egymásra.
P I G , piga v. pige szó gyöke ; rokon bök szó
val. A pincz, máskép : bincz szóban n h a n g közbe
tételével, pinczk v. binczk szókban pedig k utótéttel
vagy kicsinzővel is.
P I G A , (piga) fn. tt. pigát. L. P I G E .
P I G Á Z , (pigaaz) önh. m. pigáztam, —tál,
— ott; par. —z. L. P I G É Z .
P I G E , (pige) fn. tt. pigét. Két végén csűrök
formán hegyesre faragott fácska, melylyel a gyer
mekek egy botforma eszközzel bizonyos mód szerint
elsőben a földről fel, s azután, midőn már az a levegő
ben van, elütöst j á t s z a n a k ; máskép : piga (Szabó D.),
néhutt : bincz, binczk, pinczk, pilinczk. L. P I L I N C Z K
szót is. V. ö. P I G . Elemzésére nézve 1. P I C Z E .
P I G É Z , (pigeez) önh. m. pigéztem, —tél,
— étt, par. —z. Pige nevű hegyes fácskával játszik;
máskép : pigáz (Szabó D.), továbbá : binczkez, pi
linczkez.
PIGÉZÉS, (pigeézés) fn. tt. pigézést, t b .
— ék. Pigével játszás.
P I H , (1), v. P H I , (a p és li nem /nek, hanem
különkülön ejtendő), viszszalr.szító, mintegy fuvás
ban kitörő indulatszó, melyre a k k o r fakadunk, mi
dőn valamely utálatos bűz üli meg ormukat, Pih,

(V. phi) deli büdös ! Nagyobb n y o m a t é k k a l : piha.
Egyeznek vele a török puf, görög cpC, cpíí>, l a t i n ,
phy, franczia fi(donc), német pfui! stb. Rokon hozzá
a csúnyát, mocskosat, utálatosat jelentő piszok gyö
ke : pisz, továbbá a büdösé : büd tájdivatosan : bid,
bides. Ide tartozik bűz (= büöz) is. V. ö. P I H , (3).
P I H , (2), a fáradt embernek vagy más állat
n a k fuvó, és lehö lágy hangja, melyből piheg, pihel,
pihen, pihés, pihés rokon értelmű származékok ered
nek. Finom árnyéklatban különbözik tőle a leh, mely
egyszerű lóghuzást és kibocsátást j e l e n t ; a fú, dúl,
fúl sokkal erősebb h a n g r a vonatkoznak. Egyszer
smind elavult ige, mint leh, s még Molnár Albert
nél is eléjön mint ige : pihök azaz pihek (haló, ich
hauche, athme, dünste), és pihöklehök = piheklehek
(anhelo, halito, ich keiche, athme schnell). Innen
származott
(ugyanő nála) : pihéslehés (respiratio,
halatio), továbbá : pihelehö (ugyanott) = pihölehő
(der einen k u r z e n Athem hat). V. ö. L E H , F Ú , és
P I H , (3).

AKAD. NAGY SZÓTÁR. V. KÜT.
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P I H , (3), fn. tt. pihet, harm. szr. — e . Legpu
hább, legkicsibb, legfinomabb nemű tollacska vagy
ahhoz hasonló, vékony szálú l e b e g é n y ; pl. Molnár
Albert szerént pih a fabimbón (julus). Ebből szárma
zott : pihe pihely, pehely, pöhöly. Eredetileg hang
utánzó , melynek alapját a fuvó / és lehő h teszi,
minthogy a pihet legkisebb fúvás vagy leh tovább
viszi. Egyébiránt mind a három pih gyök eredeti j e 
lentése : íüvás, s rokon hangokban egyeznek fú szó
val. V. ö. P É H É L Y .
P I H A , (piha v. pihha) indulatszó, melyre igen
undoritó, csúnya, utálatos szagú és külsejű valami
fakaszt bennünket. A pih (1) gyök oval t o l d v a ;
azonban lehet öszvetett szó is a pih és nyomatékos
ha alkatrészekből, mint az ej ha ! e he ! ü hű! a ha !
Különösen főnévül használva tt. pihát s am. ganaj,
emberszar. Pihába lépni.
Pihában maradni.
P I H Á S , (pihaas) mn. tt. pihást v. — at, tb.
— ak. Ganajjal, szarral bemocskolt, esunyított. Pihás
ruha, kis gyermek. Ne bántsd fiam, pihás. Gyermek
nyelven szokottabban : kakás.
P I H Á T A S , (pihátaas) mn. tt. pihátást v. —at,
tb. —ak. Göcsejben am. kohicselő vagy nehezen pi
hegő beteges. A piheg igével egy eredetű. L. P I H É S .
P I H E , ( p i h e ) fn. tt. pihét. Az e hang toldalék,
mint tájdivatosan a méhe, moha, mája szókban. L.
P I H (3), P É H É L Y .
P I H E C S K E , (pihecske) kicsinzö fn. tt. pihecs
leét. Kicsi pih v. pihe. V. ö. P I H , (3).
P I H E G , (pihég) g y a k . önh. m. pihégtem,
— tél, —ett. Mondjuk tüdős állatról, különösen em
berről, midőn nagy fáradság vagy akármiféle elgyön
gülés miatt vékonyan, gyöngén s mintegy elfojtva
lehel, l i h e g , s pih pih hangot ereget ajkain. Nagy
fáradság miatt, sok beszéd után alig piheg. Hadd pi
hegjem ki magamat. RévKomáromban van pihegő ut
cza, mely dombra nyúlik fel, tehát mintegy fárasztó,
megpihegte tő.
14
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PIHENŐ—PIHÉSÉDIK

PIHEGÉS, (pihégés) fn. tt. pihegést, tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) Állapot, midőn valaki piheg; to
vábbá , a tüdőnek s lélekző szerveknek működése
ezen állapotban. Pihegés miatt alig képes szólni. Lassú,
sűrű, szalcgatolt pihegés. 2) A pihegőnek lágy ajak
és torokhangja. A fáradt ember pihegését hallani.
V. ö. PIHEG.
PIHEGŐ, (pihégő) mn. tt. pihégöt. Aki vagy
ami piheg. Pihegő beteg ember. Pihegő fáradt barom.
PIHEKÖNNYŰ v. KÖNNYŰ, (pihekönnyü)
ősz. mn. Atv. túlzó kifejezéssel am, igen igen könnyíí,
minek alig van némi súlya. Pihekönnyű szövet.
PIHEKÖNNYÜSÉG, (pihekönnyüség) ősz. fn.
A piheéhez hasonló könnyüség.
PIHÉL, (pihél) önh. m. pihélt. Gyönge, lágy,
fáradt, ,pih' hangon lélekzik. L. PIHEG. Eléjön
Molnár Albertnél. Képzésre olyan mint : lehel, ke
hécsél, szelel.
PIHELEHŐ, (pihölehő) ösz. mn. L. PIH (2)
alatt.
PIHELÉS, (pihelés) fn. tt. pihelést, tb. — ék.
L. PIHEGÉS.
PIHEN, (pihen) önh. m. pihent. Eredetileg
am. fáradság, elgyöngülés után lélekzetet vesz, s
Molnár Albert latinozata szerint megfelel neki a la
tin respirat. Pesti Gábornál is am. piheg. „A vad
hozzá mene, kezdé száját és filét (fülét) bízelni (bü
zelni azaz szagolni), de mikoron amaz (a földre le
omlott ember) semmit nem pihenne, azt alítá (véle)
hogy megholt, és nem bánta. (XC1V. mese). Mai
szokott ért. kinyugoszsza magát, a fárasztó munká
tól ideiglen megszűnik, mintegy kifújja, kilélekzi
magát. Megpihenni, kipihenni magát. „Nem pihenhet
meg senki önáinyékában." B. Eötvös J. (Gondola
tok). V. ö. NYUGSZIK.

PIHENŐ, (2) puszta Győr m.; helyr. Pihenöre,
— n, —röl.
PIHENŐNAP, (pihenőnap) ösz. fn. Nap, mely
különösen arra van kitűzve, hogy a munkától, fárad
ságtól kíméljük magunkat, s erőnket megújítsuk,
milyen a muzulmánok péntekje, zsidók szombatja,
keresztények vasárnapja.
PIHENŐÓKA, (pihenőóra) ösz. fn. Órai idő,
mely alatt a munkások dolgozni megszűnnek, hogy
kipihejnék magukat; máskép : nyugóra.
PIHENT, (1), (pihent) mn. tt. pihentet. Ki
nyugodott, a fárasztó munkától ideiglen megszűnt.
Pihent utazó. Pihent vitéz.
PIHENT, (2), (pihent) önh. m. pihentétt,
par. — s , htn. —ni v. —eni. Egyegy lélekző pih
hangot hallat. Minden lépésre egyet pihent. Eléjön
Molnár Albertnél. Olyan alkatú, mint, köhent, köhint,
piszszent, suhant, zuhant, suhint, zuhint.
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PIHENTELENÜL, (pihentelenül) ih. A nél
kül, hogy megpihenne; a munkát, fáradságot foly
tonosan, szünetlenül űzve. Egy mérföldet gyalog,
pihentelenül megtenni.
PIHENTÉS, (pihentés) fn. tt. pihentést, tb.
— ék, harm. sz. r. —e. Egyes pih hang hallatása.
PIHENTET, (pihentet) mivelt. m. pihentet
tem, •—tél, —étt, par.pihentess. Eszközli, meghagyja,
megengedi , hogy valaki vagy valami pihenjen.
Pihentetni a munkásokat, a fáradt lovakat. V. ö.
PIHEN.
PIHENTETÉS, (pihentetés) fn. tt. pihente
tést, tb. —ék, harm. szr. r. —e. Cselekvés midőn
vkit v. vmit pihentetünk.
PIHÉS, (pihes) mn. tt. pihest v. —et, tb.
—ek. Emberről vagy állatról mondják, midőn tüdeje
hibás, gyönge, rövid lélekzetü, s úgy működik,
mintha fáradt, vagy szenvedő állapotban volna,
Göcsejben : pihátás. Gyöke a fáradságra vonatkozó
pih hang. Hasonló hozzá a keh gyökből származott
kehes, honnan az ikerített kehespihes, ki köhög;
egyszersmind nehezen liheg.
PIHÉS, (pihés) mn. tt. pihést v. —et, tb.
— ek. Am. pélyhés. Molnár Albertnél : pihés, és pi
hés; pihés lábú (ugyanott) am. plumipes, Federn an
Füszen habend. Pihés szakáin, kinek a szakála még
csak pihekböl áll.
PIHÉS, (1), (pihés) fn. tt. pihést, tb. —ék,
harm. szr. —e. A pih igének származéka, s am. a
lélekző szervek működése, midőn egyes pih hangot
képeznek. Különbözik tőle szabatosan véve a pihe
gés, mely több pihésből áll; ily viszony van a lehés,
és lehegés, lehelés között. V. ö. PIH, (2).

PIHENÉS, (pihenés) fn. tt. pihenést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Munkától, fáradságtól való megszű
nés, mely pihegéssel szók járni, midőn tüdőnk mű
ködése rendes állapotba, mintegy súlyegyenbe he
lyezkedik vissza. Egy órai pihenés után ismét munká
hoz látni.
PIHENÉSI, (pihenési) mn. tt, pihenésit, tb.
— ek. Pihenést illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó.
Pihenési szünidő.
PIHENG, (pihenég) m. pihengtem, v. —ettem,
— tél v. ettél, —étt; htr. —ni v. —eni. L. PIHEG,
és v. ö. PIHEN.
PIHÉNGÉS, (pihenégés) 1. PIHEGÉS.
PIHÉNGET, (pihenéget) önh. m. pihenget
tem, —tél, —étt. L. PIHEG.
PIHENŐ, (1), (pihenő) mn. tt. pihenőt. 1) Aki
vagy ami pihen. Pihenő munkások, barmok. 2) Ami
PIHÉS, (2), (pihees) mn. tt. pihést v. — et,
pihenésre van szánva, rendelve, vagy arra alkalmas.
tb. —ek. A pihe főnévből származott melléknév, s
Pihenő idő, óra. Nyáron jó pihenő helyet nyújt a fa
am. pihével töltött, kevert, bevont, szennyezett.
árnyéka. Főnévül használva am. pihenés.
Pihés vánkos ; pihés haj, ruha. V. ö. PÉLYHÉS.
„Két nap pihenő volt a Mátra vadának."
PIHÉSÉDIK, PIHÉSÉDIK, (pihésédik) k.
Buda halála, (Arany J.).
m. pihésédtem, tél, —étt. 1) Midőn a pelyhet jelentő

PIHÉSÉDIK—PIKENY

PIKFALVA—PIKKELYÉZ

pih gyöktől ered, am. pelyhesedik, pelyhessé leszen,
pl. pihesedik a madárfi, a suhancz ifjú; pihesednek
tavaszszal a nyárfák; ,pihe' törzstől : pihésédik.
2) Midőn gyöke a lélekzetre vonatkozó pih, am.
rövid, akadozó lélekzetüvé leszen.

pikkelyekből áll, melyek fémfényüek, de melyekben
más ritka fémek is vannak. L a t i n neve : Yttrium.
P I K F A L V A , 1. P I K Ó C Z ; helyr. Pikfalván,
— ra, —ról.
P I K F Ö L D , (pikföld) ösz. fn. Pikenynyel ve
gyes földnem.
P I K H E R C S , fn. tt. pikhercsél. F e k e t e , sületlen
kenyér. Úgy látszik mintha a vakarcs fenhangu
módosulata v o l n a ; így a székelyeknél is pikken am.
pukkan.
P I K K A D , P I R K A D Á S , székely tájszók; lásd :
PUKKAD, PUKK ADÁS.
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P I H É S É D I K , (piheesédik) k. m. pihéséd
tem, —tél, —étt. L. P I H É S É D I K 1).
P I H E S K É D É S , (piheskédés) fn. tt. piheske
dést, tb. —ék, harm. szr. — e . Szenvedő állapot,
vagy tulajdonság, midőn valaki g y a k r a n vagy foly
tonosan rövid, akadozó lélekzetü. V. ö. P I H E S K E 
DIK.
P I H E S K É D I K , (piheskédik) k. m. piheskéd
tem, —tél, —étt. G y a k r a n vagy folytonosan rövid,
akadozó, gyöngélkedő lélekzésben szenved. Eléjön
Molnár Albertnél is.
P I H E S Z A K Á L , (piheszakál) ösz. fn. Mohodzó,
finom, piheforma, és gyönge szakái, milyen az ifjak
állán sarjadzik.
P I H E S Z Ó R , (piheször) ösz. fn. Vékony, púba,
finom szőr az állati t e s t e n , p. az ember n y a k á n
vagy más tagjain.
P I H E T L E N , (pihetlen) mn. tt. pihetlent, tb.
— ék. Eléjön Molnár Albertnél am. a szokottabb
pelyhetlen, t. i. amit pehelyféle pih be nem nőtt,
meg nem lepett. Pihetlen tokosverebek. Pihetlen ruha,
haj. Továbbá, mit pehelylyel meg nem töltöttek,
miben pehely nincsen. Pihetlen dunyha, vánkos. Mi
ről a piheket letépték. Pihetlen ludak, kacsák. Hatá
rozóként am. pih v. pehely nélkül, pihetlenül, pely
hetleDÜl.
P I H E T O L L , (pihetoll) ösz. fn. P u h a , finom toll.
P I H É Z , (pihéz) áth. m. pihéztem, —tél, —étt,
par. —z. Pihvel, azaz, pehelylyel belep. Bepihezni
a hajat, ruhát.
P I H É Z I K , (pihézik) k. m. pihéztem, —tél,
— étt, par. —zél. 1) Pihek, azaz, pelyhek jönnek ki
belőle. Pihezik a hánytvetett, ritka szövetű vánkos.
2) Pelyhesedik, pehely nő rajta. Pihezik az ifjú álla.
P f f l H E N , 1. P I H E N .
P I H K É R Ö , (pihkérő) ösz. fn. Molnár Albert
nél am. tépett vászon valamely sebben ; ma szokot
tabban : tépés v. tépet. (Charpie).
P Í J E , P I J E , fn. tt. pijét. B a r a n y á b a n am. lúd,
liba. Hangutánzó, mint a tyúkokat, s más házi ma
darakat hívó pipi.
P I K Á K O S , mn. tt. pikákost v. —at, tb. — a k .
Székely szó am. kényes, válogatós. Úgy látszik, a
piha szóval áll v i s z o n y b a n ; t. i. a kényes (finnyás)
embernél úgy hallatszik, vagy róla az tétetik föl,
mintha nem tetszését minduntalan piha vagy pih
szóval nyilvánitná.
PIKENY, (pikeny) fn. tt. pikenyt, t b . — ék.
A könnyű fémek egyike, mely csak igen ritka, leg
inkább Svédhonban és Norvégiában eléjövö ásvá
nyokban találtatik. Pikenynek azon sajátságánál
fogva neveztetett, miszerént színállapotban eléállitva
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P I K K E L Y , fn. tt. pikkelyt, tb. — ék, harm.
szr. — e . 1) Szaru vagy csontnemü vékony, pénz
forma h á r t y a , mely némely állatok , nevezetesen
halak, krokodilok stb. testeit rétegesen födi. A ha
lak pikkelyeit különösen halpénznek is mondják.
2) A halak pikkelyéhez hasonló szerkezetű burok,
rézből, vasból stb. pl. a régi fegyverzetű sisakokon,
öltönyökön; vagy a növénytanban szintén a halak
pikkelyéhez hasonló szervezet; v. ö. P I K K E L Y E S .
3) Lapos vagy félgomb érczből, máskép : petyke,
pityke, pitykes gomb.
Minthogy a pikkely minden értelemben valami
éleset, illetőleg szuróst, bökőst jelent, legvalószínűbb,
hogy gyöke pik rokon a magyar bök, latin pungo,
pugio, szláv pichnem szókhoz, s am. pikkelő, bökölö.
Innen elemezhető pityke is, átvetve : piktye, mint
szöcske, szökése ; továbbá a dárdát jelentő kép, for
dítva pék, pik,
lengyelül : pika; valamennyivel
alapértelemben és hangban egyeznek a szuróst j e 
lentő latin spica, spiculum, a német Spiess stb. Gyar
matin Sámuel mint gombot a franczia bouele szóval
rokonítja. V. ö. P É C Z E , P I C Z E .
P I K K E L Y A L A K Ú v. — A L A K Ú ,
alakú) ösz. mn. L. P I K K E L Y D E D .

(pikkely

P I K K E L Y D E D , (pikkelyded) mn. tt. pikkely
dedet. Minek alakja a pikkelyéhez hasonló. Pikkely
ded czifraság valamely miivön.
P I K K E L Y É D Z I K , (pikkelyédézik) k.
pikkelyédztem, —tél, —étt. P i k k e l y e k nőnek a
rén. Pikkelyedzenek a halak, kígyók.

m.
bő

P I K K E L Y E S , (pikkelyés) mn. tt. pikkelyést
v. —et, tb. —ek. Pikkelyekkel födött, borított, be
nőtt, czifrázott. Pikkelyes kígyók, halak, krokodilok.
Pikkelyes sisak, fegyverzet, öltöny. A növénytanban
értik ez alatt különféle növényszerveknek egymást
hátaié, s a hal pikkelyeihez hasonló állását, (squa
mosum); pl. pikkelyesek a fák bimbói, a barkák, né
mely fészkes virág fészke, a fényük
termése, némely
gyökerek, mint a vicsoré. (Gönczy Pál). V. ö. P I K 
KELY.
P I K K E L Y E S E N , (pikkelyésen) ih. Pikkelyes
minőségben, pikkelyes állapotban.
P I K K E L Y É Z , (pikkelyéz) áth. m. pikkelyéz
tem, —tél, —étt, v. pikkelyzéttem, —ettél, — é t t ;
par. —z. Pikkelyforma hártyákkal, lemezekkel be
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föd, ékesít, czifráz ; továbbá, pitykcs gombokat varr
valamire. Pikkely esni a sisakot, dolmányt, a, régies
hadi öltönyöket. V. ö. P I K K E L Y .
P I K K E L Y É Z É S , P I K K E L Y Z É S , (pikkelyéz
és) fn. tt. pikkelyézést, tb. —ék. Pikkely forma le
mezekkel, h á r t y á k k a l befödés, ékesités. V. ö. P I K 
KELYÉZ.
P I K K E L Y R E , (pikkelyke) kicsiny, fn. tt.
pikkelykét. 1) Kisded alakú pikkely, p. az apró ha
lakon. 2) Kis féregfaj , melynek testét ezüstszínű
pikkelyek födik. (Lepisma. L.).
P I K K E L Y V A R R Á N Y , (pikkelyvarrány) ősz.
fn. Boncztani ért. varrány a fejnek falcsontjában,
mely ennek felső szélét az alsóval öszveköti.
P I K K E N , m. pikkent; P I K K E S Z T , m. pikkeszt
étl. Székely tájszók, 1. P U K K A N ; P U K K A S Z T .

PIL

A

PILING
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P I L A , (1), női kn. tt. Pilái. Az Hona névnek
kicsinyző módosulata; p előtét nélkül, Ila, Ilus,
Iluska. Népnyelven a szeleburdi, féleszű nők gúny
neve, honnan a hétre Pila, szél Pila, vak Pila, vaksi
Pila, (rontva : vak Sibilla) nevezetek. A szeleverdi
( n é h u t t : szeleburdi) férfi gúnyneve : szél Pál. Néhutt,
pl. Szeged vidékén, a katuska, asszonyos férfit is
pilának csúfolják. Egyébiránt, mivel a szelesek
mindennek vakon neki mennek, s a pila gúnynév
különösen am. vaksi ; ezt a keresztnévtől elgondol
tan valószínűleg a pillant, pilloyat igével is rokonít
hatjuk ; igy jönnek öszve a német blinken, blinzen,
blinzeln, és Mind, (Adelung).
P I L A , (2), Sándor István szeréut am. riskása,
főtt ris.
P I L A , (3), faluk Bars és Pozsony m.; helyr.
Pilára, — n , —ról.
P I L Á C S O L , (pilácsol) önh. m. pilácsolt. Ha
laváuyan, vékonyan, imigyamúgy fénylik, p. a mécs,
a mármár kialunni készülő gyertya. Mondják redves
fáról is, midőn redves szine cléclétünik. Gyöke a
fényt jelentő világéhoz rokon, mintha vilácsol volna,
a' kicsinyített vilács v. vilacs törzsökből. Megfelel
neki a szokottabb pislog, honnan pilácsolni annyit is
tesz, mint pislogatni. Ugyanezen gyökhangu és ér
telmű a német blinzeln, s valamint ezzel rokonok a
blicken és blitzen ; hasonlóan amazzal a villám, vil
lant, pillant, pillogat.

P I K Ó , (pikó) mn. tt. pikót. Többecskét ivó,
a részegség, ittasság kezdő fokán levő, kinek már
széles kedve kezd kerekedni. Tréfás kifejezés, vala
mint az egy értelmű pityó, pityók, piti, •pitihangos.
Atv. ért. bohó, eszelős, mennyiben a kclletinél töb
bet ivó eszét veszti. Pikó Demeter tréfás szójárás a
nép nyelvében am. az egyszerű ,pikó'.
Véleményünk szerint egy gyökü az iszik igé
vel , és a p ajakhang csak e l ő t é t , s eredetileg :
ikó, (= iogó, ivogó azaz ivogáló v. iddogáló), vala
mint rokontársai : ikós , ityó , ityós , iti ityi , itizál,
ityizál; ide tartozik a vérszopó, vérivó, piócza, azaz
P I L Á C S O L Á S , (piláesolás) fn, tt. pilácso
iócza, ivócza is. A mongolban ughkku am. inni.
| lást, tb. —ok. Állapot midőn valami pilácsok
P I K Ó C Z , falu Szepes m.; helyr. Pikóczra,
P I L Á L , (pilaal) áth. m. pilált. B a r a n y á b a n
— on, •—ról.
I am. valamivel bánik, gondját viseli valaminek, péld.
P I K Ó S , (pikóos) mn. tt. pikóst v. — a t , tb. a barmoknak. Hihetőleg am. pillái, azaz utána lát
— ak. Ki a szeszes, részegítő italból többet becsí valaminek, vagyis újabb kifejezéssel e'lát valamit.
pett. A részeg szónak tréfás népies változata. V. ö.
P I L I , (pili) fn. tt. pilit, tb. —k. Altalán, pe
PIKÓ.
helyféle, szállinkozó hártyácska, kis lebegény, pl.
P I K Ó S A N , (pikóosan) ih. Pikós állapotban. gyapotnemü szálacskák némely virágzó fákon. Kü
P I K Ó S O D I K , (pikóosodik) k. m. pikósod lönösen, az eleven szénről leváló, lefúható vagy el
tam, —tál, —ott. A szeszes ital fejébe száll, s pi égett szalmáról, ruháról, stb. clszállinkozó pihe,
pöhölyféle részecskék. V. ö. P I L , gyök.
kóssá, ittassá leszen.
P I L I N C Z K , (pilinczk) fn. tt. pilinczkét. T á j 
PIKSZ1S, idegen fn. tt. pikszist, tb. —ék. A
latin pixisböl kölcsönzött szó. 1. S Z E L E N C Z E , és divatos neve a pige nemű gyermekjátéknak, illetőleg
az ezen j á t é k b a n használtatni szokott, gömbölyű,
MILLYE.
P I L , gyök, mely könnyű, élénk mozgást, lebe mintegy 4 — 5 hüvelyk hosszú, átmérőjében körül
gést, rezegést j e l e n t e származékokban : pili (pe belül egy hüvelyk vastag, s két végén meghegye
hely), pilláncs, pillangó, pilla, pillant, pille, püinczk. zett fácskának. E nevét kétségtelenül a játék közben
Rokonai ezen előtétlen, és előtétes szók : illeg bil elütéskor eléfordulni szokott élénk^ mozgásától s lebe
leg, illen billen, illan; továbbá az élénk, sebes és gésétől vette, s gyöke pil gyök. LflPlGE és v. ö. P I L .
P I L I N C Z K É Z , (pilinczkóz) önh. m. pilincz
rezegő mozgás által szemeket izgató, s fényességre
vonatkozó világ, villám, pilácsot, pilinga,
milling, kézlcm, —tél, —étt, par. —a. L. P I G É Z .
csillog, csilléim. Mind ezekben alaphangok az i és l,
P I L I N C Z K É Z É S , (pilinczkézós) fn. tt. pi
amaz a magán, emez a mássalhangzók legélénkeb linczkézést, t b . —ék, harm. sz. r. — e . Pilinczkkel
bike. Az ajak, illetőleg nyelvhangok mindenütt csak játszás. V. ö. P I L I N C Z K .
előtétek. Gyökmássalhangzókban (p\, b\, fi, stb.)
P1LING, fn. tt. pilingét, harm. szr. —je.
egyeznek vele a latin fulgeo, görög (p).eyco, qiXoyoco, Baranyában így nevezik a lakatot. Valószínűleg e
szanszkrit bhlac, (fénylik), német blicken, blinken, szóban az illegés billegés alapfogalma rejlik, mintha
blank, bleich, stb. s előtét nélkül a görög ).cta>, Itvoco), I volna : biliing v. billeg ; melyektől ered pillenpáty
Xvxrj, latin luceo, lux, német leuchten, s t b .
| első része is.
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P I L I N G A , (pilinga) fn. tt. pilinyát. Túl a
Dunán jelenti a k é s n e k , különösen csukló bicsak
nak vasát, pengéjét. Szabó D. szerént am. nyeletlen
kés vagy bicsak. Úgy látszik, eredetileg szélesb ér
telemben villogó valamit jelentett, s alkalmazható
nem csak a késre, hanem más metsző, s kifényesített
eszközökre is, p. kardra, kaszára. E kardnak finom
pilivgája van. Ez értelemben legközelebb áll hozzá
a milUng, a régiek éles kaszaféle vesztögépc. V. ö.
MILL1NG.

kilátszik. Hasonlóan a pilis valami olyan, minek pile
kitűnik. Apil, gyök pedig itten véleményünk szerént
vagy ain. fii, azaz, fel, föl, mely él a Fii (= fel)
Isiál, filkó, felső a kártyajátékban, filegória, felgóré ;
tehát az egész ,pilis' szó eredetileg am. fölös vagyis
felső v a l a m i ; ezen értelem rejlik a 2ik értelembeli
pilis, nyitravölgyiesen : piliske szóban is, mely t. i.
a megszelt, levágott kenyérnek felsőrészét vagyis
tetejét j e l e n t i ; vagy pedig a pil rokonítható vil
gyökkel is, midőn valami világost jelent, milyen va
laminek a kopasz, sőt az első vélemény szerént is
általában felső része. í g y a hé v. héj is jelent 1ör
felső takarót v. burkot, 2or általában magasat, pl.
a héja, fennhéjáz szókban. Ezek szerént a kopasz,
csupasz, pilis, értelemben rokonok, t. i. mindenik
valami kilátszót mintegy világító tetejűt, általán föl
szinűt jelent. Közel rokon a német blosz, Blösze. A
szláv nyelvben is eléjön ples és hihetőleg ezen törzs
ből plesivi am. kopasz, plesivosly kopaszság, plesina
hézag. 4) Növénytani nyelven, azon kinövések, me
lyek sok virágban a rendes szirmokon kívül, vagy
azokhoz nőve találtatnak, máskép Diószeginél : Iák
v. pót, v. toldalék. (Nectarium). Gönczy P. szerént
részletesebben : sziromnemü levél vagy pikkely,
mely a lepel vagy bokréta valamely részén vagy
mellett, kivül vagy belül fejlik k i , s rendszerént
mézedényül szolgál, amilyen van a sisakvirágban,
hunyorban. Ez értelemben is a pilis valami felsőt
vagy fölösét jelent.

P 1 L I N G E Z , (pilingézj önh. m. pilingéztem,
—léi, —élt. A székelyek a hóról mondják, midőn
apró pelyhekben szállingoz. E szerént gyöke a pely
het jelentő pili, s oly alkatú, mint : szállingoz, t. i.
gyakorlatosan kicsinyzö.
P I L I N G Y A , 1. P I L I N G A .
P I L I N K E , tt. pilinkét, P I L I N K Ó , tt. pilinkót,
székely tájszók; 1. P É L É N K E és P I L I , P É H É L Y .
P I L I N Y , falu Nógrád ni.; helyr. Pilinybe,
— ben, —böl.
P I L I S , (1), (pilis) fn. tt. pilist, t b . — ék,
harm. szr. —e. A szállinkozó pelyhet jelentő pili
szónak még kicsinyebb módosítása. Ily viszonyúak :
bibi, bibis ; pipi pipis ; Dani, Danis ; Mari, Maris ;
bubu, bubus; rnumu, mumus; kutyu, kutyus.
P I L I S , (2), (pilis) mn. tt. pilist v. — e t , tb.
— ek. Pelyhes ; az elszálló hamuval, pernyével be
lepett. Székely szó.
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P I L I S , (4), v. P I L Í S , mváros Pest, faluk Nóg
P I L I S , (3), v. P I L Í S , (pilis) fn. tt. pilist, tb.
— ék, harm. szr. — e . 1) Molnár Albertnél am. le rád és Tolna m.; helyr. Pilisre, — é n , — r ö l . Hegy
vakart, lereszelt valami (rasnra, das Abgeschabte, neve is Pest és Esztergom megyében.
Feilstaub). E jelentésben a pili szó a törzs, mely
P I L I S É S , (pilisés) mn. tt. püisest v. —et, tb.
pihe vagy pehelyféle szálacskát jelent, milyenek a — ek. Kinek vagy minek pilise van. Pilises paj),
valamely testről levakart részecskék is. 2) Tájdiva barát; pilises fej; pilises virágok, növények. V. ö.
tosan a kenyérnek felhasadt széle; néhutt az először P I L I S , (3).
megszelt kenyérnek, czipónak levágott hasonló felső
P I L I S F É D Ü , (pilisfédő) ösz. fn. Kis kerek
része. 3) A római egyházban a felszentelt papok, és
sipka, milyet a papok viselnek, hogy a pilist befed
szerzetesrendüek feje tetején kopaszszá beretvált ke
jék vele. (Caputium).
rekded hely; pappilis, papkoszorú, barátpilis. (Corona,
P I L I S Z , (pilisz) fn. tt. piliszt,th. —ék, harm.
v. tonsura sacerdotalis); Kresznerics magyarázata sze
szr.
—
c . így nevezik némely tájakon, nevezetesen
rént „quasi ex pilis (hajból) csinált korona." Azonban
ismeretes a Pilis nevű hegység Esztergom és a régi Pi Mátyusföldön , a penészt, m e g t o l d v a : pilisznye; a
lis vármegyében, melynek csúcsai, ormai tarok, kopár székelyeknél is divatos. Egyezik vele a sernek, bor
sziklákból állók, s ha e tulajdonságát a pappilissel nak virágát, penészét jelentő szláv plesen, és a pilist
öszveállítjuk, okszerülcg állíthatni, hogy a pilis am. jelentő plesina. Tudniillik a pilis és pilisz azon köz
kopasz, csupasz, s valamint ezek gyöke a tetőt jelentő értelemben találkoznak, hogy mindegyik fölül látszó,
kop (kup), és csup, hasonlóan a pilisé pil, melyből felül elétünö valamit jelent. V. ö. P I L I S ; P E N É S Z .
is képzővel lett pilis, mint, hamis, lapis, kőris. A
P I L I S Z N Y Á K , (pilisznok? t. i. a persában
kup és csup jelentenek tetőt, magasságot, s rokon is nák egyezik a nálunk ismeretesb nok képzővel)
értelmű velők a magasra ugró hop, hoppá, huppa, fn. tt. pilisznyákot. Kriza J. szerént a székelyeknél
valamint a feldudorodó hupa, pl. a ,hátahupás' szó am. élhetetlen gyönge gyermek ; nálunk szokottab
ban ; továbbá jelentik azon külrészét valamely test ban : penészes gyermek ; tehát amaz is kétségtelenül
nek, mely azt födi, takarja, s mintegy tetejét, fölét a pilisz (== penész) szótól ered.
képezi, honnan kopács, am. héj, kopácsolni am. héját
P I L I S Z N Y E , (pilisznyo) fn. tt. pilisznyét. I.
levenni, kopik, fölszine mállik. Midőn tehát valamit
PILISZ.
kopasznak,
csupasznak mondunk, a kop és csup
P I L I S Z N Y E D I K , (pilisznyedik) 1. P E N É 
tető értelmében vétetik, s am. minek teteje, fölszine
SZEDI K v. P E N É S Z É S É D I K .
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PILISZNYÉS, (pilisznyees); PILTSZNYÉ
SÉDIK, (pili?znyeesédik), 1. PENÉSZES; PE
NÉSZÉSÉDIK.
PILÍZS, 1. PILIS, (3), és (4).
PILL, (1), gyök pilla, pillant, pille stb. szók
ban ; azonos pil gyökkel.
PILL, (2), a székelyek elvontan is használják
mint főnevet; tt. pillt (?), tb. —ok. Am, pillanat.
Egy pillha == egy pillanatban; egy pillra (szokottan :
egy pirra) = pillanatra. (Kriza J.).
PILLA, (pilla) fn. tt. pülát. Mozgékony bőr
hártya, mely a szemet takarja, illetőleg becsukja,
vagy fölnyitja. Fölnyitni, leereszteni a pillát.

PILLÁN—PILLANGÓ
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PILLÁN, (pillan) önh. m. pillanl. A szemről,
illetőleg szemhártyáról mondjuk, midőn mozzan.
Hasonló képzésű a villan, csillan, illan, rezzen, moz
zan stb. igékhez. Köz szokás szerint : pillant, de ez
szabatosan véve átható volna, mint villant, rezzent,
mozzant, zuhint, stb. Hogy mind pillán, mind pillant
igelétezik, mutatják a pillanat és pillantat szárma
zéknevek.
PILLANAT , (pillanat) fn. tt. pillanatot,
harm. szr. —a v. —ja. A szempillának egyegy
mozzanata; továbbá azon kis idő, mely alatt ez
véghez megy. Gyakori sűrű pillanatok. Egy pillanat
alatt megvan. Pillanatig nincs nyugta. „Magyaror
szágnak pillanatai drágák! a legjobbnak legkeve
sebb sikere sem lesz ha későn jő." Gr. Széchenyi I.
„Ösz pillái alól könnye kicsordula."
(Beszéd a Főrendeknél 1844. marcz. 11.). Átv. intés,
Berzsenyi.
jeladás, melyet t. i. szemmel teszünk. Urának pilla
Ki pillájit gyakran mozgatja, azt mondjuk róla, natát leső szolga. Pillanatából értem, mit akar.
h°gy pWogat v. pislog, v. hunyorgat.
PILLANATI, (pillanati) mn. tt. pillanatil,
Gyöke az élénk mozgásra vonatkozó il, kettőz
tb.
—ak.
1) Pillanatot illető, arra vonatkozó. 2) L.
tetve ül, honnan, illó, illa, p előtéttel pilla. Ugyan
ezen gyökből származott a püa, pillant, pillantás, PILLANATNYI.
PILLANATILAG, (pillanatilag) ih. Egy
pillog, pülogat, pillangó, t. i. mind ezekben az élénk
mozgás alapértelme rejlik. Az ajakhangnak rokon pillanatban.
PILLANATNYI, (pillanatnyi) mn. tt. pilla
módosításával ide tartoznak : világ, villám, villog, a
fényes fegyverlapot jelentő pilinga, és miiing, v. natnyit, tb. —ak. Oly rövid időcskére terjedő, oly
milling. így találkoznak a német nyelvben ezek : hamar történő, mint a pillanat. Pillanatnyi várako
Blich pillanat, blitzen villogni, blinzeln pillogatni, zás, ijedés, öröm. Tudnivaló, hogy rendesen túlzott
blind pila, (vaksi pila), Flitter pille, pillangó. V. ö. kicsinyítést fejez ki.
PIL, gyök.
PILLANCS, (pillaancs) fn. tt. pillancsot. L.
PILLADAG, (pilladag) ösz. fn. Daganat a PILLANGÓ, 3.)
szempillán.
PILLANG, (pillanog) gyak. önh. m. pillang
PILLAPESZÍTÖ, (pillafeszítő) ösz. fn. Szem tam, —tál, —ott, htn. —ni v. —ani. Mondják
orvosok eszköze, melylyel a szempillát felhúzzák, fénylő testekről, midőn rezegve, mozogva a szeme
midőn a szemen bizonyos műtétet végeznek.
ket kápráztatják, p. a csillogó fémek, érezek, kövek
PILLAG, PILLAGÓ, 1. PILLANG, PIL stb. E szó két fogalmat fejez ki : 1) a mozgást, reze
gést, és 2) fényt, tüzet. Ámbár azt is lehetne gyaní
LANGÓ.
PILLAISZAM, (pillaiszam) ösz. fn. Iszamfélc tani, hogy gyöke pir, melyből lett pirlang, pillang,
mint sarló salló, tarló talló, stb. de valószínűbbnek
bántalom a szempillában. V. ö. ISZAM.
PILLAKÉRÉG, (pillakérég) ösz. fn. A szem tartjuk, hogy a mozgásra vonatkozó il teszi alapját,
minthogy maga a fény és tüz rezegő, illetőleg sebes
pilla hártyájának megkeményedése.
mozgásban nyilatkozik. Rokonai a magyar villong,
PILLAKÖLES, (pillaköles) ösz. fn. Körül
pillog, a német flimmern flittern, a latin fulgeo, ful
belül kölesnagyságu kóros keménység a szempillán.
gur stb. V. ö. PIL. Ide tartozik a lebegést jelentő
PILLÁMLÁS, (pillámolás) fn. tt.pillámlást, székelyes palangol, és a széledező mozgásra vonat
tb. —ok. Gyöngébb villámlás vagy csillámlás. V. ö. kozó paláczol v. palázol.
PILLÁMLIK.
PILLANGÁS, (pillanogás) fn. tt. pillangást,
PILLÁMLIK, (pillámolik) k. m. pillámlott,
tb. —ok, harm. szr. —a. Pillangó állapot, csillogás
htn. —ani. A székelyeknél am. gyöngén villámlik,
által a szemek kápráztatása.
fölföl pillán, pilákol, csillámlik, pl. a távolban levő
PILLANGÓ, (pillanogó) mn. és fn. tt. pil
felhő, vagy tüz.
langót. 1) Fénynyel ragyogó, szemeket kápráztató.
PILLAMODÁS, (pillamodás) fn. tt. pilla Pillangó kövek, érezek, érmek. 2) Fényes lemezke,
modást, tb. —ok. Hajnal hasadása, pitymallás. V. ö. karikácska, melyet díszül, ezifraságul ruhákra, öltö
PILLAMODIK.
nyökre, stb. akgatnak. Szabó D. szerént máskép :
PILLAMODIK, (pillamodik) k. m. pillamod pillantyú. 3) Fényes szárnyú, tarka, csillogó lepke,
tam, —tál, —ott. A székelyeknél am. hajnalodik, vagy széles ért. mindenféle lepke; a székelyeknél
hajnal híisad, pitymallik. Rokon a villám, világ máskép : pillány (Kriza J . ) ; néhutt : pillák. Elem
zésére nézve 1. PILLANG.
szókhoz, s am. villamodik, villanodik.
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PILLANGÓEZÜST, (pillangóezüst) ösz. fn. ] továbbá azon rövid időcske, mely alatt ez véghez
Vékony lemezzé nyújtott ezüst, melyet holmi ékül, megy. Egy értelmű vele : pillanat.
czifraságu] szolgáló pillangókká alakítanak. V. ö.
„Egy pillantat, és az égen
PILLANGÓ.
Még csapongva száll,
PILLANGÓLEMEZ, (pillangólemez) ösz. fn.
Más pillantat, s egy térségen
Csillogó fémanyagból, különösen sárgarézből nyúj
Már honában áll."
tott vékonyka lemez, holmi pillangóféle ékszereknek
Kölcsey.
való.
L. PILLANAT.
PILLANGÓS, (pillanogóos) mn. tt. pillan
PILLANTATLAN , (pillantatlan) mn. tt.
góst v. — at, tb. —ak. 1) Pillangókkal hímzett, tar pillantatlant, tb. —ok. Mereven nem mozduló, ál
kázott, díszített. Pillangós ruha. 2) A növénytanban lású, nézésű. Pillantatlan szemekkel néz valamit, a
pillangóhoz hasonló szirmú; t. i. az olyan 4 szirmú nélkül, hogy pillantana, vagy pillogatna. Határozó
bokréta, melynek egyik, rendesen a legnagyobb ként am. pillantás nélkül, mereven nézéssel.
szirma (vitorlája) fel s hátraálló; két szirma, (a szár
PILLANTATNYI, 1. PILLANATNYI.
nyai) oldalt s elöreálló; tenyészszerveit befoglaló
PILLANTYÚ,
(pillantó) fn. tt. pillantyút.
egy szirma (csolnakja) pedig két szárnya között áll;
ilyen virága van pl. az akászfának. (Papilionaceum. Vékonyra vert, nyújtott fémanyagból való lemez
vagy hártyaféle ékesség, fényes karikácska, máskép:
Gönczy P.).
pillangó. Részesülőből meglágyított szó, mint pattan
PILLANGÓSÁN, (pillanogóosan) ih. Pil
tyú, cságatyú, csikoltyú stb. Elemzésére 1. PIL, gyök.
langókkal diszítve, tarkázva.
PILLAPORCZ, (pillaporcz) ösz. fn. Belső,
„Menyasszony nagy büszkén megáll
porczogónemü, harmadik pilla némely állatok, p. ök
Minden háznak kapujánál.
rök, lovak szemeiben.
PILLÁS, (pillaas) mn. tt. pillást v. —at,
A vőlegény pillangóson
tb. —ak. Pillával biró, különösen : szokottnál sző
Megyén elölte kardoson."
rösebb pillájú.
Mikes K. Törökországi levelei. XLII. 1.
PILLASÖMÖR, (pillasömör) ösz. fn. Sömör
PILLANGÓÜLŐ, (pillangóülő) ösz. fn. A le nemü bőrbántalom a szempillán.
mezcsinálók ülője, melyen a fémanyagot hártyavé
PILLASZÓR, (pillaszőr) ösz. fn. A pilla, azaz
konyra verik.
szemhéj széleit környező szőrszálak. Szőke, vörös,
PILLANGÓVERŐ , (pillangóverő) ösz. fn. fekete pillaször. Máskép, szemször, honnan : kiszedték
Kézmives, ki fémekből, különösen sárgarézből, pil a szeme szőrét. (Km.).
langóféle vékony lemezkéket ver.
PILLAÜSZÖG, (pillaüszög) ösz. fn. Üszögféle
PILLANT, (pillant) önh. ni. pillantolt, par. bőrbaj a szempillán.
— s, htn. —ni v. —ani. Szabatosan, a szóképzési ha
PILLE, (pille) fn. tt. pillét. 1) A bogarak
sonlat szerént véve átható ige volna; ilyenek : illant, vagy rovarok seregébe tartozó azon rendű állatok,
horkant, perczent, prUszszent stb. s annyit tenne, mint, melyeknek testeik szőrösek, négy kiterjesztett szár
mozgóvá tesz, mozdít; azonban a köz szokás az ön nyaik lisztesek, orraik karéjra hajlottak, vagy kun
ható pillán értelmében használja, s am. pilláját föl korodottak, két hosszú tapogató szarvok, és két
emeli, egyszersmind oda tekint valahova. A nézés nagy szemök van, de melyek sok apróbb szemekből
nek legkisebb időmozzanatát jelenti. Felpillantani, állanak; tojnak, azután eldöglenek. Fehér, sárga,
lepillantani, kipillantani, bepillantani, megpillantani tarka pille. Nappali, esti, éjjeli pille, boszorkánypille.
valamit, röviden, futtában, könnyeden megnézni Könnyű, mint a pille. (Km.). Pille pille, szállj le, te
vagy észrevenni. Jól bele pillantott a kancsóba, sokat jet vajat adok, holnapra is hagyok, e szókkal csalo
ivott. Uram pillants ! tréfásan am. segíts, légy velem. gatják a gyermekek a pilléket. (Papilio). 2) Átv.
Kinekkinek pillant néha a szerencse, (km.), azaz, mintegy a pille vékony szárnyaihoz hasonló hártya,
mintegy intést ad, hogy használja a jó alkalmat. mely a tej szinén vagy az álló vízen felül képződik,
Fél oldalt oda pillantani. Átv. int, intést, parancsot, midőn melegítik. Ez utóbbi értelemben rokonítható
jelt ad. Pillantottam neki, hogy kövessen. V. ö. PILLA. közelebbről a pili szóval is; 1. ezt. 3) Lelógó, lefi
PILLANTÁS, (pillantás) fn. tt. pillantást, tyegő valami.
tb. —ok, harm. szr. —a. Szabatosan véve cselek
E szó 1ső és 2ik értelmében fogalmi és hangi
vés, midőn pillánkat fölnyitjuk, egyszersmind vala rokonságban vau azon il gyökü szókkal, melyek ál
hová irányozzuk tekintetünket. Sürü, gyakori pillan talán élénk könnyű mozgásra vonatkoznak, mint :
tás. Félre pillantás, felpillantás. Átv. intés, jeladás. illeg, billeg, illan, villan, pillant, villám, stb. Egye
V. ö. PILLANTAT.
zik vele pillangó, pilláncs, és a lebegésről nevezett
PILLANTAT, (pillautat) fn. tt. pillanlatot, lepke, lependék, azaz, lebke, lebendék. V. ö. PIL,
harm. szr. —a. A szempillának egyegy mozzanata, gyök. A 3ik értelemre nézve 1. PILLENPÁTY,
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P I L L E D , ( p i l l e d ) önh. m. pilledt. Fáradság,
vagy akármily gyengülés miatt tikkad, lankad. El
pillednek a csirkék, midőn nagy melegben szárnyai
k a t elterjesztve a porban hevernek. P á p a vidékén
így is ejtik : billed, gyakorlatosan : büledez. Alap
értelemre egyezik az illeg, billeg, illen billen igékkel,
részint a mennyiben a lankadás a testnek, tagoknak
mintegy lebillenésével j á r , részint a pilledez szár
mazékban az élénk mozgás értelme rejlik. A széke
lyeknél Kriza J. szerént am. pelyhed, le, szétpely
lied, amidőn pili v. pehely szótól származtatható.

P I L L E S Z A R N Y , (pilleszárny) ösz. fn. A pille
nemű bogárnak vékony, lisztes, majd fehér, majd
hamvas, majd különféle pettyü s z á r n y a , illetőleg
röptyűje.
P I L L E S Z I V Ü , (pilleszivü) ösz. m n . I g e n lágy,
gyönge szivű, kit legkisebb csapás lesújt, mint a pillét.
P I L L E Z , (pilleez) áth. m. pilléztem, —tél,
— étt. Pillével (hártyával) bevon. Bepüléz am. bc
hártyáz. (Szabó D.).
P I L L E Z Á K Á N Y , (pillezákány) ösz. fn. A
lopvanőszök seregéből való, s a zákányok neme alá
tartozó növényfaj, melyet keményen öszveszött hár
t y a lep, s az élőfák odvában terem. Nevét hártyás
tulajdonságától kapta. (Byssus coriacea).
P I L L É Z É S , (pilleezés) fn. tt. pillézést, tb.
—ék. Az átható ,pilléz' igétől am. pillével bevonás,
behártyázás. A közép ,pillézik' igétől am. pillésedés.
P I L L É Z I K , (pilleózik), 1. P I L L É S É D I K . 2).
P I L L É Z Ó D I K , (pilleézödik) belsz. m. pil
lézödlem, —tél, —Ott. L. P I L L É S É D I K , 2).
P I L L I S , falu Szabolcs m.; helyr. Pillisre,
— én, —r'ál.
P I L L O G , (pillog) gyak. önh. m. pilloytam,
— tál, —ott. 1) Szemhéjai gyakran vagy folytonosan
mozognak; máskép : hunyorog. Az álmos ember szemei
pillognak. E g y értelmű vele némi árnyéklati különb
séggel a pislog. 2) Mondjuk fénylő testekről, midőn
mozgó világukkal a szemeket mintegy kápráztatják.
Ez értelemben rokon hozzá az erősebb fénymozgást
jelentő villog. V. ö. P I L , g y ö k .
P I L L O G Á S , (pillogás) fn. tt. pillogást, tb.
— ok, harm. szr. — a . 1) A szemhéjnak majd folnyi
lása, majd becsukódása. 2) Bizonyos test fényének
élénk rezegése, mely ha nagyobbszerü, villogáswik
mondjuk. V. ö. P I L , gyök.
P I L L O G A T , (pillogat) gyak. önh. és áth. ni.
pillogattam, — t á l , — o t t , par. pillogass. 1) Mint.
önh. am. folytonosan, vagy gyakran pillog, p. midőn
szemeit valamely fényesség sérti, vagy valakinek
szemével integet. 2) Mint áth. am. szemhéjait moz
gatja, pillogtatja. V. ö. P I L L O G .
P 1 L L O G A T Á S , (pillogatás) fn. tt. pilloga
tást, tb. —ok. Cselekvés midőn vmi v. vki pillogat.
P I L L Ó K , (pillók) fn. tt. pillókot. L. P I L 
LANGÓ.
P I L L O N G , (pillong) önh. m. pillongtam w.
— oltam, htn. — n i v. — a n i ; 1. P I L L O G .
P I L L O N G A v. P 1 L O N G A , (pill v. pilonga)
fn. 1. P I L I N G A .
P I L U L A , (latin kicsinzö fn. pila szótól, mely
labdát jelent); tt. pilulát; 1. L A B D A C S .
PIMASZ, mn. tt. pimaszt, tb. —ok, v. —ah:
A becsmérlő kifejezések egyike, melyekben a népies
nyelv igen, csaknem túlságosan gazdag. Használata
annyira változó, hogy eredeti jelentését szabatosan
meghatározni nehéz. 1) Idomtalanul, otrombául fel
nőtt, otromba, faragatlan kamasz, nagy mihaszna,
némi durva hegykeséggel is párosulva. Ezen értelme

P I L L E D E D , (pilleded) mu. tt. pillédedet.
Pillealakú, pillenemü.
P I L L E D É S , (pilledés) fn. tt. pilledést, tb.
— ék. Lankadás, tikkadás. Pelyhedés. V. ö. P I L L E D .
P I L L E D E Z , (piiledéz) önh. m. pilledéztem,
— tél, —étt. P á p a vidékén am. könnyen szökdel.
(Matics Imre). Máskép ugyanott : büledez.
P I L L E D É Z É S , (pilledézés) fn. tt. pilledé
zést, tb. —ék. Könnyű szökdelés. V. ö. P I L L E D E Z .
P I L L E D T , (pilledt) mn. tt. pilledtet. Fárad
ság vagy betegség miatt elgyengült, bágyadt. To
vábbá : pelyhedt, szétpelyhedt.
P I L L E N P Á T Y , (pillenpáty) ösz. fn. Tréfás
kifejezéssel, billegő v. libegőféle a ruhán, pl. milyet
az oldalzsebekre varrnak. Első alkatrésze a billen,
másik a takarásra vonatkozó patyol, patyókál szók
kal rokon, s az egésznek értelme : oly része a ruhá
nak, mely billen v. billeg, és patyol. Igen nagy szám
mal levő ikerszavaink egyike. Átv. ért. a növény
tanban a csésze alsó részére vagy a bokrétához nőtt
levél vagy sziromnemü pótlék, mint amilyen vau a
tavaszi ibolya csészéjén. (Appendix. Gönczy P.).
P I L L E N P Á T Y O S , (pillenpátyos) ösz. mn.
Mire pillenpátyot varrtak.
Pillenpátyos oldalzseb.
V. ö. P I L L E N P Á T Y .
P I L L É É , fn. tt. pillér/, t b . —ék. Oszlopféle
tárgy, különösen hídláb. Idegen eredetű szó. Egyez
nek vele a franczia piliev, angol pillar, alsó német
Piler, közönséges német Pfeiler, svéd és középlatin
pilare, stb. valamennyi a régi latin pila szótól, mely
PárizPápai szerént am. mozsártörő ; hídláb ; rakott
oszlop stb.
P I L L E S , (pillees) mn. tt. pillést v. —et, tb.
— ek. 1) Pille nemű bogarakkal bővelkedő, ellepett.
Pilléé mezők, rétek, virágok. 2) Mondják fölmelegített
tejről, midőn fölszine hártyás. Pillés tejet adni a ká
véhoz. V. ö. P I L L E .
P I L L É S É D É S , (pilleesédés) fn. tt.. pülésé
dést, tb. —ék. Állapot midőn valami pillésedik. V. ö.
PILLÉSÉDIK.
P I L L É S E D I K , (pilleesédik) k. m. pilléséd
tem, —tél, — é t t . 1) Pille nemű bogarak belepik.
2) Pille szárnyához hasonló vékonyságú hártyával
behúzódik. Pillésedik a felforralt tej. V. ö. P I L L E .
P I L L É S E N , (pillees en) ih. Pilléé állapotban,
pillés minőségben.
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van kivált a tiszai vidéken. Pimasz parasztlegény,
falusi fajankó. Nagy pimasz; máskép .pimók. 2) Tet
teiben ügyetlen, ostoba, esztelen; árnyéklatai: bibasz,
balfasz, buzma, szuszma, süsü, balga, bangó, balgatag
stb. Úgy látszik, mintha eredeti alakja piszma
volna, mert piszmogni, piszmálkodni am. ügyetlenül
bajlódni, bíbelődni, pepecselni valamivel, s piszmota
am. immelámmal pepecselő. A hitvány pimasz em
bert néhutt piszoknak is mondják. Rokon vele érte
lemben is a Vas és Szálában divatos böszme. Egyéb
iránt a hason értelmű ,pimók' oda látszik mutatni,
hogy pim is tekinthető gyöknek, melyet bib vagy
bam v. báni gyökökkel rokoníthatnánk, amazt bibasz,
emezeket bamba v. bámé szókban ; 1. ezeket.
PIMASZEV, (pimaszév) ösz. fn. Suhanczok,
ifjonczok kora, melyben még alig vagy épen nem
képesek illemességet tanusítni.
PIMASZKODÁS, (pimaszkodás) fn. tt. pimasz
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Otromba hegy
keségü magaviselet. 2) Durva esztelenkedés.
PIMASZKODIK, (pimaszkodik) k. m. pimasz
kodlam, —tál, —ott. Pimaszul viseli magát. Fara
gatlanul, otrombául hegykélkedik. Esztelenkedik.
V. ö. PIMASZ.
PIMASZSÁG, (pimaszság) fn. tt. pimaszságot.
Pimasz, otromba tulajdonság. V. ö. PIMASZ.
PIMASZUL , (pimaszul) ih. pimasz , otromba,
faragatlanul, hegyke módon. Esztelenül.V. ö.PIMASZ.
PIMÓK, fn. tt. pimókot. Olyan alkatú mint ri
pok. L. PIMASZ.
PIMPEREDÉS , (pinpérédés) fn. tt. pimpéré
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bimbónak, rügynek
slb. kicsücsörödése.
PIMPÉRÉDIK, (pimpérédik) k. m. pimpéréd
tem, •—tél, —étt. Bimbója vagy rügye, szeme, magva
kicsücsörödik, fakadni iudúl. Pimperedik a búza szeme.
Gyöke rokon a pimpó, bimbó szókéhoz.
PIMPINELLA, fn. tt. pimpinellát. Linné s
utána Diószegi szerént növénynein az öthímesek
seregéből, ós kétanyások rendéből; gallérai nincse
nek ; virágai egyenlők, mind termők; gyümölcse
tojásdadhosszúkás karczolt; bibéi gömbölyűk. Ide
gen szó, melyet a népnyelv annak egyik fajában
(pimpinella saxifraga, magyarosan : tömjénes pim
pinella) bipenellávk módosított; ugyanezt földi tem
jén, és rákfarkfünek is nevezvén.
PIMPÓ, fn. tt. pimpót. 1) Némely lágy fák
pl. füzek, nyarak ágain tavaszszal kihajtó szőrös
bimbó, barka. Ily pimpós ágakat szentelnek virág
vasárnap a római katholikusoknál. 2) A megromlott
bor szinén kifejlődő fehér foltok, honnan : pimpós a
bor am. virágos, penészes. 3) A hosszasabb tartásban
megromlott kenyéren szöszalaku penész. (Kriza J.).
4) Növénynem a húszhímesek seregéből és sokanyá
sok rendjéből; csészéje tíz metszésű, minden máso
dik foga kisebb ; bokrétája öt szirmú; vaczka kicsin,
aszú; magva sok, csupasz ; virága többnyire sárga,
csak kevés fajaiban fehér. (Potcntilla.)

Értelmére és hangra rokon a bimbó, bingyó
szókhoz, s a bogyó szónak invel kicsinyített módo
sulata.
PIMPÓS, (pimpóos) mn. tt. pimpóst v. —at,
tb. —ak. Amiből pimpók nőnek, fakadnak; vagy
amin, amiben pimpó keletkezik. Pimpós ágak;pimpós
bor, kenyér. V. ö. PIMPÓ.
PIMPÓZIK, (pimpóozik) k. m. pimpóztam,
— tál, —ott. Pimpó keletkezik rajta vagy belőle.
PINA, fn. tt. pinát. Aljas nyelven női sze
méremtest. Arabul : henűn; rokonítható a latin
VenusszaX is, melyet némely nyelvészek keleti szár
mazásúnak hisznek.
PINCZ, (1), 1. PINTY.
PINCZ, (2), falu Nógrád m.; helyr. Pinczre,
— én, —ről.
PINCZE, (l), fn. tt. pinczét. Mesterségesen ké
szített, kivájt, vagy kifalazott és boltozott üreg a
földben, különösen a házak alatt, melyben leginkább
italokat, s eleségnemü holmit tartogatnak, hogy ré
szint a meleg, részint a hideg ellen romlatlan álla
potban maradjon. Néhutt szorultságból, kivált na
gyobb városokban, embereknek lakhelyül, és álla
toknak istállóul is szolgál. Boros, seres pincze ; tejes
pincze; zöldséges pinoze. Ha fát tartanak benne, fás
pincze. A kinek pinczéje tele borral, bolond, ha szom
jazik. (Km.). Eladta szőlejét, pinezét vett az árán. (Km
a ferde gazdálkodásról). Rózsám iszik a pinczében,
vörös bor van a kezében. (Népd.). Kocsmárosné kápol
nája apincze, imádságos könyvecskéje az itcze. (Gúnyd.).
Ha fénylik (vagy : megcsordúl) Vincze (január 22én),
megtelik a pincze, népies idöjóslat. „Hogyha pcnig
történnék, hogy valaki ez mi végezésünknek ellene
vakmeröképen idegen bort hozandana be, kit az ö
pinczéjében vetne váras híre nélkül, és megtalálhat
juk, mindjárást kivonatjuk, és az váras közepett az
fenekét kivágatjuk." (Szentpéteriek végezése. 1403
ban). A hajósok nyelvén : a hajó elején, az orradzó
ban kötéltartó, s a mindenes aprólékos készségeinek
zárt helye. (Hell, Hölle, Vorpick. Kenessey A.).
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E szó szlávul pivnicza, pivnicze, pivniczka,
vagy a pijem (iszom), vagy pedig a pivo (ser) gyök
től, egyébiránt a pivo is a pijem igével azonos gyökü.
Ámbár nem lehet kétség benne, hogy a ,pincze' szó
közvetlenül a szlávból vétetett : de gyöke, mint ős
eredetű szó a magyarral is közös, t. i. ugyanaz,
mely az iszik, ital, iti, piti, pitizál, pityó, pityókos
szóké; hellénül : nirco, latinul : bibo am. iszom.
PINCZE, (2), falu Szála m.; helyr. Pinczére,
— n, —r'ól.
PINCZEABLAK, (pinezeablak) ösz. fn. Szellő
járás végett hagyott ablakféle nyilas a pinczén. V. ö.
PINCZELYUK.
PINCZEAJTÓ, (pinczeajtó) ösz. fn. Ajtó,
melyen a pinczébe járnak. Lakatot vetni a pincze
ajtóra.
PINCZEALJ v. PINCZEALY, (pinczealj v.
— aly) 1. PINCZEFENÉK.
15
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P I N C Z E B E R , (pinczebér) ösz. fn. Bér, melyet
valaki a pincze haszonvételéért az illető tulajdonos
nak fizet.
P I N C Z E B O G A R , (pincze bogár) ösz. fn. Tizen
négy lábú, és szárnyatlan b o g á r , teknó'ded alakú
testtel, mely nedves kövek alatt, s kivált régi pin
czékben lakik. (Oniscus asellus.)
P I N C Z E B O L T , (pinczebolt) ösz. fn. Pincze,
mely boltként használtatik, s melyben leginkább
italt mérnek s néhutt bőröket árulnak.
P I N C Z E B O L T O Z A T , (pinczeboltozat) ösz. fn.
A pinczének felső része, mely rendszerént ívezetesen
van építve vagy kivájva.
P 1 N C Z E C S E L É D S É G , (pinczecselédség) ösz.
.fn. Cselédek, kik nagyobb boros, sörös stb. pinczék
ben a kellő munkákat végzik, a pinczeuiester fel
ügyelése alatt. Ide tartoznak az úgynevezett pincze
uapszámosok is.
P I N C Z E F A L , (pinczefal) ösz. fn. A pinczének
két oldala.
P I N C Z E F E N É K , (pincze fenék) ösz. fn. A pin
czének alsó része, melyen j á r n a k , és melyre hordó
kat, s egyetmást raknak.
P I N C Z E F É R É G , (pinczeférég) ösz. fn. lásd :
PINCZEBOGAR.
P I N C Z E G Á D O R , (pinczegádor) ösz. fn. lásd :
PINCZETOROK.
P 1 N C Z E H E L Y , mváros Tolna ni.; helyr.
— helybe, —ben, —böl.
PINCZEIRNOK, ípinczeirnok) ösz. fn. Nagyobb
tartalmú bor és sörpinczékben Írnoki hivatalt viselő
személy.
P I N C Z E I S T Á L L Ó , (pinczeistálló) 1. P I N 
CZEÓL.
P I N C Z E K U L C S , (pinczekulcs) ösz. fn. Kulcs,
melylyel a pinczeajtót zárják és nyitják.
P I N C Z E K U N Y H Ó , (pinczekunyhó) ösz. fn.
Szőlőhegyek és kertekben, vagy helységek külön
álló részeiben a pinezók, vagyis ezek bejárása fölé
emelt kunyhóféle hajlók. V. ö. PINCZESOR.
P I N C Z E L A K , (pinczelak) ösz. fn. Pincze,
mely embereknek szolgál lakásul.
P I N C Z E L E V E G Ő , (pinczelevegö) ösz. fn. Sa
j á t inérsékletü, a külső levegőnek hévségi fokától
különböző levegő, mely nyáron hűvös, télen mérsé
kelt meleg.
P I N C Z E L I K v . — L Y U K , (pinczelik v. — l y u k )
ösz. fn. Részint világításra, részint szellőztetésre
szolgáló ablakféle nyilas a pinczén ; néhutt : lélck
lyuk.
P I N C Z E M E S T E R , (pinczemester) ösz. fn. A
pinczecsclédség főnöke, ki a pinezében levő italok
kellő kezelésére felügyel. Urasági, kolostori pincze
mester.
P I N C Z E Ó L , (pinczeól) ösz. fn Pincze, mely
ben á l l a t o k , különösen városokban lovak szoktak
tar lat ni.
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P I N C Z É R , (pincze ér) fn. tt. pinczért, tb. — ék,
harm. szr. —e v. —je. Szoros ért. kocsmáros vagy
vendégfogadós segéde, szolgája, ki az italokra fel
ügyel, s azokkal a vendégeknek szolgál, pinezés.
Szélesb ért. vendéglői étclitalhordogató. Föpinczér,
ki az elköltött ételek italok á r á t beszedi, s róla a
vendéglősnek számol.

P l N C Z É S , (pinezces) mn. tt. pinczést v. —el,
t b . —ek. Pinczével ellátott. Pinezés ház. Pinezés
bolt. Mint főnév tárgy esete : pinczésl, s többese :
pinczésék, am. pinczér.
P I N C Z E S O R , (pinczesor) ösz. fn. 1) Az épü
letnek azon földalatti része, hol a pincze vagy pin
czék vannak. 2) Némely helységekben, ezeknek
különálló része, máskép : pinczeszer, melyben csak
pinczék foglaltatnak, rendesen felülvaló építmények
kel is, mint kunyhókkal, borházakkal , kolnákkal,
melyekben a bor készítés és kezeléshez szükséges
némely eszközök ú. m. sajtók, kádak, hordók stb.
j tartatni szoktak.
P I N C Z E S Z E R , (pinczeszér) ösz. fn. Szőlők
vagy szőlőhegyek lábán épített pinczék sora. Olyan
mint pajtaszer. Egyébirán t 1. P I N C Z E S O R 2).
P I N C Z E T O K , (pincze tok) ösz. fn. Fiókokra
! osztályozott belsejü láda, melyben rendesen négy
; szögű lapos borpalaczkokat útra vinni, vagy szállí
tani szokás. Nyolcz, tizenhat pintes pinczetok. Pinvze
tokkal utazni.
P I N C Z E T O R O K , (pinczetorok) ösz. fn. A
pinczének előrésze, pitvara, mintegy nyaka, melyen
a derékpinezébe j á r n a k , s hol a borkezeléshez tar
tozó edényeket, holmit tartják, a borokat kóstolgat
ják, stb.
P I N C Z E Ü R E G , (piuczeüreg) ösz. fn. A pin
czének belterjedelme a falaktól és boltozat vagy
bárminő felső résztől elgondolva.
PINCZÉZ ,
(pinezeez) áth. m. pinczéztem,
— tél, —élt. Pinezében tart, pinezében, vagyis úgy
kezel, mint pinezében szokásos, és czélszerü. A bori
pinezézni.
PINCZK, fn. tt. pinczket, harm. sz. r. —je,
L. PIGE.
P I N C Z K E Z , (pinczkéz) önh. m. pinczkéz lem,
— tél, — i t t , par. —z. L. P I G É Z .
P I N C Z K É Z E S , (pinczkézés) fn. tt. pinczké
j zést, Ib. —ék, harm. sz. r. — e . L. P I G É Z É S .
P I N D I R K Ó , P I N D U R K Ó , P I N D U R K A . Talán
n közbetéttel ,piczurka' és ,piczurkó' szók módosu
latai. L. P I C Z U R K A . Tájdivatos kifejezések túl a
Dunán. Még máskép : pirinyó, parányi. Gyermekes
! nyelvbe valók.
P1NDSI, fn. tt. pindsit. Kisebb fajta bodros
kutya. Heysc szótárában olvasható : Pincher (olv.
, pincser) ein Kneiper, Zwickhund, eine Art englischer
I llund mit scharfem Gebisz. Az angol (to) pinch szó
tól, mely am, a német kneifen, kneipen, zwieken stb.
PINKA, fn tt. pinkát. T ú l a Dunán, nevezete
sen a Vas vármegyei Őrségben am. dugasz a hordó
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aknájában. Kiütni a pinkát. Rokon a faszegfélét j e 
lentő piczka, binczk v. pinczk és peczek szókhoz. V. ö.
P É C Z É K . Van ily nevii folyó is Vas vármegyében.
P I N K A F E J v. P I N K A F Ő , mváros Vas m.;
helyr. Pinkafejre v. —főre, —fejen v. —főn, —föröl.
P I N K A K A R C S A , falu Pozsony m e g y é b e n ;
helyr. —Karcsán, — r a , —ról.
P I N K A M I N D S Z E N T , falu Vas m e g y é b e n ; helyr.
— Mindszentén, — r e , —r'ól.
P I N K A M I S K E , falu Vas m.; helyr. —Miskén,
— r e , r'ól.
PINKOCZ, faluk U n g és Vas, p u s z t a Veszprém
m. T O R N A — , falu Veszprém m.; helyr. Pinkóczra,
— on, —ról.
P I N N Y E , falu Sopron m . ; helyr. Pinnyére,
— n , —rol.
P I N N Y É D , falu Győr m.; helyr. Pinnyédre,
— é n , —rol.
P I N T , fn. tt. pintét, harui. szr. —je. Óluk,
folyadékok mértékneme, mely két itczét, vagyis négy
meszszelyt foglal magában A magyar akó harmincz
két pintből áll. Egy pint bor, sör, pálinka. Pintszámra
mérni, venni a bort. Szalay A. levélgyüj töményében
16 pint egy köböl : „Itt pegyig az bort kilemben
nem adják öt köblénél, az köblét tudja k(egyelmed)
hogy tizenhat pintet teszen." ( 1 1 9 . 1.).
Megvan kevés változattal a török, német, olasz,
szláv, franczia, angol stb. nyelvekben, ú. m. törökül :
pinté, melyet Zenkor a magyar ,pint' szóval rokonit,
németül : Pinté, olaszul : pinta, csehül : pint, fran
cziául : pinté, angol pint. Heyse szótára a spanyol
és portugál pinta szóból származtatja, mely am. a
német Maal, Zeichen, ein Flüssigkeitsmasz, a pintar
szótól mely am. a latin pingere. Németül máskép :
Masz, mintha egy ivásra való mértéket j e l e n t e n e ;
miért véleményünk szerént talán inkább az ivás, ital
alapfogalma látszik rejleni benne, mi szeréut rokon
volna a magyar iti, piti, pitizál, pityók, a hellén
fiivá, a latin bibo, potus, a franczia bőire, a szláv
pijem, török iesmek, stb. szókhoz. E szerént itcze
(azonegy gyökből) mint kicsinyített szó kisebb, a
pint nagyobb adagu italmértéket jelentene.
P I N T É R , fn. tt. pintért, tb. —ék, harm. szr.
— e v. —je. F á b ó l dolgozó kézmives, ki hordókat,
kádakat, bödönyöket, s hasonló fa edényeket készít;
s néha, kivált az uraságok, kolostorok, borkereske
dők szolgálatában levén, borokat is kezel. Pintér
mester, pintérlegény, pintérinas. Eredetileg német szó :
Binder; magyarul kádár, vagy bodnár, mely ugyan
szűkebb értelmű mint Binder, mivel nem csupán
kádakat, illetőleg bodonokat készít, de a mesterem
berek nevei egy részt ily n e m ű e k , pl. az asztalos,
lakatos, kerékgyártó, nem csak asztalt, lakatot, ke
reket, hanem egyebet is csinálnak.
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P I N T É R K Á K A , (pintérkáka) ösz. fn. Kákafaj,
melynek szára egymáshoz r a g a d t húsos levelekből
áll. Ezt szokták a pintérek a dongák közé csiptetni.
P I N T É R K É S , (pintérkés) ösz. fn. A pintérek
saját alakú nagy kése, melylyel f a r a g n a k , metél
nek, stb.
P I N T É R M U N K A , (pintérmunka) ösz. fn. Mü,
melyet a pintérek szoktak készíteni, pl. hordó, kád,
dézsa, bödön, roeska, stb.
P I N T É S , (pintés) mn. tt. pintést v. —et, tb.
— ek. Mibe egy pint fér, pint nagyságú. Pintes korsó,
palaczk, fazék. V. ö. P I N T .
P I N T Ó K , fn. tt. pintókot. Gyarmatin Sámuel
nél am. félpoltura, s szerénte románul is pintók.
P I N T O K A , fn. pintókát. Kriza J. szerént a
székelyeknél am. félfertály fele, tehát '/io rész. V. ö.
PINTÓK.
P I N T O L , áth. m. pintolt. A gömöri barkóknál
am. mocskol, becsunyíf. Rokonnak látszik a penészt
jelentő pimpóhoz, mintha volna : pimtol. Egyébiránt
. figyelmet érdemel a török pinti, mely am. mocskos.
P I N T O L Á S , (pintolás) fn. tt. pintolást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Bemocskolás. V. ö. P I N T O L .
P I N T Ő , P I N T Ö L Y ; P I N T Ö L Y Ö S , 1. PÉN
DÉLY ; PENDELYES.
P I N T Y , fn. tt. pintyét, harm. szr. — e . Az
éneklök seregéből való kis madárnem, melynek fajai
különféle szinü tollakkal ékeskednek. Fajai : árva
pinty, búbos pinty, erdei pinty, hó v. havasi pinty,
zöld pinty, vörös pinty stb. máskép : pincz, pintyő,
pintyőke. Nevét hangjától kapta, mint csücsörke, pi
pis, csín, gyagya stb. szók is. Egyezik vele a szintén
hangutánzó német Fink, némely szójárásokban :pink,
olasz pincione, franczia pingon, szláv pinkává, pen
keva, angol finch, svéd finke, közép latin pincio, régi
latin fringilla stb. Olyan mint a pinty, azaz : fris,
élénk, ép, egészséges.
P I N T Y É G , (pintyég) gyak. önh. m. pintyég
tem, — tél, —étt. Pinty módjára vagy pinty hangon
szól folytonosan. Olyan mint csicsereg, cseveg, fecseg,
hápog, sápog, gágog stb.
P I N T Y É G É S , (pintyég és) fn. tt. pintyégést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Pinty hangon szólás. V. ö.
PINTYÉG.
P 1 N T Y É L , (pintyél) önh. m. pintyélt. 1) P i n t y
módjára, pinty hangon szól. Olyan mint, csiripel, ká
rál stb. 2) Szerfölött vékotiy fonalat fon ; gúnyosan
am. ügyetlenül, roszul fon; gyakorlatosan : pintyelget
v. pintyergel, pintyerél. Rokon hozzá a vastagliangu
fontyorgat, fontyorodik, azaz, zsugorgat, zsugorodik,
a fon gyöktől, mintha volna fintyel, fintyerget, to
vábbá a székelyeknél finyelni am. bebonyolítani, s
finyelödni = bonyolódni.

P I N T Y E L É S , (pintyelés) fn. tt. pintyelést, tb.
PINTÉRÉZ, (piutéréz) áth. m. pintérézte.m, •• —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valaki vagy
— tél, —étt, par. —z. Abriucsol , vagy valamely , valami pintyei.
pintérmunkákat készít. Olyan mint esztergároz, ácsol,
P I N T Y E R É L , (pintyerél) önh. m. pintyerélt,
kovácsol.
L . P I N T Y É L , 2).
15*
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P I N T Y É E G E T , (pintyérget) gyak. önh. és
áth. m. pintyérgéttem, —tél, —ett, par. pintyérgess.
A székelyeknél gúnyosan am. roszul, a szöszt imígy
ainúgy öszvebongyolgatva,fontyorítva fondogál. Elem
zésére nézve v. ö. P I N T Y É L .
P I N T Y H Á L Ó . (pintyháló) Ösz. fn. Madarászok
csaptató hálója, melylyel pintyeket s más apró ma
darakat fogdosnak.
P I N T Y Ő , (pintyő) fn. tt. pintyöt. 1) A pinty
madárnak mintegy részesülővel módosított neve, mint
ha volna : pintyez'ó; kiesinyezve :pintyőke. 2) Növény
nem a kétfőbbhímesek seregéből és magrejtösök rend
jéből. Nevét valószínűleg onnan kapta, mert bokré
tájának ínye kicsucsurodik (mint a pinty orra) az
ajakak között. (Antirrhinum). Egyik nevezetes faját
köznéven hívják pintyönek v. lenlevelüfünek v.gyuj
továífnak ; melynek növénytani neve : gyújtovánpin
tyo. (Ant. linaria). E g y másik faja köznéven : orozlán
száj v. ebfejűfü, borjuorrufű v. pirosgerezdes v. orros
fejttfű; növénytani néven : aranyevöpintyö. (A.május).
P I N T Y Ő K E , (pintyöke v. pintyegő) fn. tt.
pintyökét. L. P I N T Y Ő 1), és P I N T Y .
P I N Y E , 1. P I N N Y E .
P I N Y É D , 1. P Í N N Y É D .
PIÓCZA, (piócza = iócza = ivócza?) fn. tt.
pióczát. Tavakban, állóvizekben élő, hengerded, nyú
lánk, mindkét végről tompa testű féreg, mely a víz
ben járó vagy megálló emberek, s más állatok tes
tébe r a g a d és verőket szívja. Az orvosok több ese
tekben érvágás helyett véreresztő, vérhígító eszközül,
illetőleg gyógyszerül alkalmazzák. Pióczákat rakni;
pióczákkal kiszivatni a vért. Atv. mondják emberről,
ki piócza gyanánt másokhoz ragad, s el nem válik,
míg valamit ki nem nyert, ki nem húzott tőlök. Más
kép : pióka (orinánságban) , és más származással:
nadály. A szláv nyelvekben is oléfordúlnak : pijavka,
piávka,
pijavicza.
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melylyel a függőleges egyirányt meghatározzák. Al
kalmasint a latin plumbum módosulata, melyben az
let az olasz is i re változtatta : piombo ; vagy talán
közvetlenül az olaszból vettük át. í g y változott az
l ivé ,piacz' szóban is.
PIOMOZ, (piomoz) önh. és áth. m. piomoztam,
— tál, —ott. Piommal a függőleges irányt megha
tározza.
P I P , hangszó, melyből a madarakat, kivált
tyúkokat, csirkéket, galambokat hivó pipi ! továbbá
a pipis, pipiske, a libát, csibét jelentő pipe, s a pipeg
ige származnak. Rokon vele pöf gyök pöfékel szóban.
Ide
tartozik a vastaghangu pipa, pipál, pipázik,
minthogy e működés alatt az ajkak pimpognak, pam
pognak ; továbbá pipacs, fordítva : papics. V. ö. P I 
P A C S . Más alapértelme van a pipere, pipitér, pipo
gya szókban, melyeket 1. saját rovataik alatt.
P I P , fn. tt. pipet, harm. szr. —je, tájdivatosan :
—ja. 1) A szárnyas állatok nyelve hegyén támadó
keménység, csomó, melyről a gazdasszonyok azt tart
j á k , hogy szomjuságból vagyis akkor támad, ha azon
szárnyas állatok nyári melegben sok ideig inni nem
kapnak. Ezt a hozzáértő nők tűvel le tudják venni.
Rokonságait 1. P I P I T E alatt. 2) Átv. feszesség, me
revenség a j á r á s b a n , magatartásban , honnan pipes
leány, menyecske, am. hegyes, kevélyke, rátartós. V. ö.
PIPERE. '
Mi e szó elemzését illeti, értelmi és hangi ro
konságban van vele a vastaghangu, s ennél fogva
nagyobb csomót, kinövést jelentő púp, búb ; oly vi
szony levén köztök, mint a csip csup. lik luk, zig zug,
gyim gyom, líg lóg, stb. stb. között. Ez elemzéssel
egyezöleg Molnár Albertnél : púposkodik, am. pipes
kedik. Hasonlók hozzá a szintén kinövést jelentő bibi,
bibis, bibircsó, bimbó, pimpó.
P I P A vagy P Í P A , fn. tt. pipát. Különféle
anyagú, és alakú börböncze, edényke, melyből do
hányozni
szokás.
Cseréppipa,
tajtékpipa, fapipa,
ezüstpipa, (== ezüstös pipa), porczellánpipa, gyökér
pipa. Makrapipa, lencsés pipa. Selmeczi, podrecsányi,
debreczeni pipa, török pipa. Pipára gyújtani.
Pipát
tölteni, kiverni. Nem ér egy pipa dohányt. (Km.).
Pipát cserélni valakivel, átv. ért. am. pajtáskodni.
Azt se mondta, cseréljünk pipát. (Km.). Jól égjen a
pipa (köszöntő mondat, azaz : adjon Isten jó módot,
kényelmes életet). Nagy pipáju, kevés dohányu. (Km.
arról ki nagyobbá f o g , mint ereje, vagy erszénye
birná). Feltartja pipáját, azaz nagyra lát, n a g y r a
tartja magát, hegyke.

Legokszerübb azon vélemény, mely szerint ne
vét a szívástól, a vérszivás v. ivástól kapta, s ha a
magyar nyelvből is származtatható, előtét nélkül lesz:
iócza, ióka, rokon levén az iti, piti, ityók, pityók szók
hoz. Hogy az i és ó közti v ragasz kihagyható, mutatja
ezen p é l d a : „ É n boromat én tejemvei ióm.u= ivám.
(Döbrentei cod. Énekek éneke 5. f.) Ugyanott olvas
ható : ööm, azaz, evem.
PIÓCZÁZ, (pióczaaz) önh. és áth. m. pióczáz
lam, —tál, —ott. 1) Vízben, tóban pióczát fogdos.
2) Orvosi czélból pióczát tesz v. rak, v. alkalmaz
valakinek valamely tagjára. Megpióczázni a fájós
tagot.
„Fegyver leszen pipámból,
P I Ó C Z Á Z Á S , (pióczaazás) fn. tt. pióczázást,
S kifüstölöm szobámból."
t b . —ok, harm. sz. r. — a . Pióczafogdosás. Piócza
(Kisfaludy K . ) .
v. pióczák alkalmazása.
P I Ó K A , fn. tt. piókát. Tájdivatosan nxn. piócza; Kis pipám, dohányos börbönczém. (Faludi). Pipa, kos
1. ezt. Mint a pióka mindenütt rajta csügg. (Km. tök, agár, ló, nemes embernek való. (Gúnyos km.).
A szegedi hajósok nyelvén a bókonytalpnak idegen
Kresznerics.)
PIOM, fn. tt. piomot, harm. szr. —ja. Az darabbal pótolt, felhajló vége; néhutt : habláb; a du
ácsok és kőmívesek ólmos, vagyis ónos zsinóra, nai német ajkú hajósoknál : Bockstall. (Kenessey A.).
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E szóhoz leginkább hasonlók a svéd, izland
pipa, olasz pipa, piva, angolszász pip, pipe, dán^n'&e,
héber 3»3N, német P/eife, szláv fajka, stb. Azonban
e hasonlóság eredeti alapját mindenütt a hangután
zás teszi, pl. a német a pipát síphoz hasonlította,
mely nevét szintén az ajakhangtól vette ; a magyar
is pipának nevezte ezen dohányos börbönczét, mert
midőn szívjuk, ajkaink igy hangzanak : pi ! pa ! in
nen vannak a pöfékel, pampog, pampogtat igék is.
Szintén hangot, ámbár más neműt fejez ki a déli
szláv lula.
PIPAAGYAG, (pipaagyag) 1. PIPAFÖLD.
PIPABÉKA , (pipabéka) ősz. fn. Mintegy
arasznyi hosszú varasbéka, fölül barna, alul szürkés
sárga, mely fiait mindaddig hátán hordozza, mig
nagyra nem nőttek, Surinámban él. (Pipa.) Idegen
eredetű lévén nevének a dohányzó pipával, úgy lát
szik, semmi köze.
PIPACS, (pipacs) fn. tt. pipacsot, harm. szr.
— a v. —csa. A mákok neméhez, különösen a sima
tokuakhoz tartozó növényfaj köznépies neve ; szára
földszint álló szőrökkel borzas, sok virágú ; levelei
szárnyasán hasgattak, bevagdaltak ; tokja gömbölyű ;
virága szép veres. Növénytani neve : pipacsmák.
(Papaver rhoeas). Köznépiesen fejér pipacs a berki
kökörcsin (anemone nemorosa).
Nevét valószínűleg sziromleveleinek pattanás,
csattanás, pacscsogá tulajdonságától kapta, átvetve :
papics. Tudnivaló, hogy játékból kivált a gyermekek
e növény szirmait tenyerek között, vagy ajkakon
pattogtatni szokták. Innen van a Klapperrose német
nevezete is. Hangjaikról neveztettek a huppolyag,
a susogó csuhu és sás, s a szétpöffedő pöfeteg növé
nyek is.
PIPACSINALO, (pipacsináló) ösz. fn. Kézmi
ves, ki különféle, vagy bizonyos nemű anyagból, pl.
tajtékföldböl, agyagból, fából, pipákat készít.
PIPACSUTOKA, (pipacsutora) ösz. fn. Csu
tora vagyis szopóka a pipaszáron.
PIPAFARAG 0, (pipafaragó) ösz. fn. Kézmi
ves, ki fából, gyökérből, különösen pedig tajtékföld
böl, vagy gipszből, s hasonló nemű anyagból kellő
eszközök által pipákat készít. Szoros ért. ki habpi
pákat csinál.
PIPAFÉDÉL, (pipafedél) ösz. fn. Fémlemez
ből, vagy sodronyból való kupak, szelelő likakkal
ellátva, mely a pipa tetejére alkalmaztatik. Ezüst,
réz pipafedél. Lapos, tornyos pipafedél.
PIPAFEJ v. PIPAFÖ, (pipafej v. —fő) ösz.
fn. A pipának fölfelé nyúló része, melynek öblébe a
dohányt tömik. Hová a pipaszárt dugják, pipanyak.
PIPAFÖLD, (pipaföld) ösz. fn. 1) Finomabb
féle agyagföld, melyből pipákat alakítani, és égetni
szoktak. 2) Széles ért. ide tartozik azon fehér, hab
szinü kemény földnem is, melyből úgy nevezett hab
v. tajtékpipákat faragnak.
PIPAFURÓ, (pipa fúró) ösz. fn. Pipafaragók
fúrója, melylyel a fa, gipsz, tajtékpipákat fúrják.

PIPAFÜST, (pipafüst) ösz. fn. Füst, mely a
pipában égő dohányból kifejlődik. Kék, fekete, bodros
pipafüst. A szoba eltelt pipafüsttel. Nem szenvedheti a
pipafüstöt.
PIPAFÜSTÖS, (pipafüstös) ösz. mn. Pipa
füsttel átjárt, amin pipafüst érzik. Pipafüsttől meg
barnult. Pipafüstös ruha. Pipafttslös szoba.
PIPAGYUJTÓ, (1), (pipagyujtó) ösz. fn. Pa
pirszelet, vagy vékonyra hasgatott fácska, melylyel
pipára szokás gyújtani. Tréfásan, némely csárdák
gúnyneve, pl. Pozsony, Somogy m. melyekben mit
sem kapni, legfölebb pipára lehet gyújtani.
PIPAGYUJTÓ, (2), csárda Somogy megyében.
PIPAKOL, (pipaakol) önh. m. pipákolt. Pi
pát szívogat, valamint az, ki pordohányt tömöget
orrába : szipákol.
PIPAKUPAK, (pipakupak) ösz. fn. L. PIPA
FÉDÉL és V. ö. KUPAK.
PIPÁL, (pipaal) önh. m. pipált. 1) A pipából
dohányfüstöt szí. L. PIPÁZ. Átv. ért. füstöl, vagyis
úgy látszik, mintha füstölne.
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„Füstbokor itt és ott tapad az erdőre,
Mint mikor a hegyek pipálnak esőre."
Buda halála. (Arany J.).
2) A székelyeknél am. hintálja orrát, pl. a ló. (Kriza J.).
PIPAMARADÉK, 1. PIPAMOCSOK.
PIPAMINTA, (pipaminta) ösz. fn. Pipacsinálók
mintája, melynek formájára a pipákat készíteni,
metszeni, faragni szokták.
PIPAMOCSOK, (pipamocsok) ösz. fn. Dohány
záskor a pipa alján égetlenül maradt nedves salak,
valamint a pipa nyakába leszivárgó leves dohánypor
is. Mennyiben ezt némelyek kiverni, és szájban
rágni szokták, bagó a neve. Pipamocskot, bagót rágni.
PIPÁS, (pipaas) mn. tt. pipást v. •—at, tb.
— ak. 1) Pipákkal bővelkedő, miben pipák vannak.
Pipás bolt, szekrény. 2) Ki pipából dohányzik. Pipás
török. Pipás nemesember, am. henyélő. Vétetik ön
állólag főnévül is, amidőn a tt. pipást, tb. —ok.
Nagy pipás, jó pipás.
PIPASZÁR, (pipaszár) ösz. fn. Csőalaku, vé
gig likas nyel, melyet a pipa nyakába tesznek, és
vele a meggyújtott dohányt szítják, s füstét húzzák,
fújják. Kurta, hoszszu, csutorás pipaszár. Sürje, ta
mariska, meggyfa, szagos pipaszár. Mocskos, szor
tyogó pipaszár.
PIPASZÁRBOT, (pipaszárbot) ösz. fn. Csöves
bot, melyet egyszersmind pipaszárnak lehet hasz
nálni.
PIPASZÁRHAL, (pipaszárhal) ösz. fn. Hal
nem, melynek ormánya csőalaku, s némileg pipa
szárhoz hasonló. (Fistula tabacaria. L.).
PIPASZÁRLÁB, (pipaszárláb) ösz. fn. Tréfás
gúnynyal am. igen vékony lábszár; honnan, pipa
szárlábú, am. igen vékony, s aránylag hossza lábú.
Pipaszárlábú vápicz legény.
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PIPASZÓ, (pipaszó) ösz. fn. Azon hang, me
PIPEHÚR, 1. TYÚKHÚR.
lyet a pipaszáron húzogatott, fúvogatott levegő ad;
PIPÉG, (pipég) gyak. önh. m.pipégtem, —tél,
továbbá , maga a dohányzás , honnan : pipaszóval — étt. Apró nemű fiatal madárkákról mondják, mi
járni kelni, am. dohányozva.
dőn vékony pip hangon szólnak. Pipegnek a csibék,
PIPASZURKÁLÓ , (pipaszurkáló) ösz. fn. libák. Rokonai : csipeg, csipog, sipog.
Drótalaku eszköz vasból, rézből, a berekedt pipa
PIPÉGÉS, (pipegés), fn. tt.pipégést, tb. — ék,
nyakát, illetőleg szelelőlikát kitisztítani való.
harm. szr. —e. Pip hangon szólás.
PIPEL, (pipel) önh. m. pipelt. L. PIPÉG.
PIPATARTÓ, (pipatartó) ösz. fn. Polczféle
PIPERE, ( p i p e r e ) fn. tt. piperét. Tulajd. ért.
állvány, fiókokra osztályozva, melyekbe a pipákat
mindenféle czifraság, mely az öltözéket, kivált női
behelyezik, beállítják.
PIPATISZTÍTÓ, (pipatisztító) ösz. fn. Do viseletet hímessé, ékessé, tarkává, bodrosfodrossá
hányzók késnemü eszköze, melylyel a mocskos, kor alakítja, cziczoma, csicsoma, ficscre. Divatszerü,
finom izlésü, női pipere. Falusi nők, leányok piperéje.
mos pipát megtisztítják, kivakarják.
PIPATOK, (pipatok) ösz. fn. Bőrből csinált Átv. ért. irás beszédbeli czifraság, czikornya. Kima
tok, takaró, melybe a finomabb habpipát megkémé radt minden pipere Íráséiból. (Szabó D.).
E szónak gyöke pip v. pip, honnan pípes am.
lés végett bele teszik.
PIPATÖLTŐ, (pipatöltő) ösz. fn. Nyelecské csicsomás, és begyes, rátartós, pipeskedik, czifrálko
vel ellátott kerek lemez vasból, melylyel az égés dik, és rátartja magát. Ha alapul azt veszszük, hogy
a népies pipere kivált a fejkötökön divatozik, melye
alatt felduvadó dohányt lenyomdossák.
ket hajdan búbosán feltornyozni szerettek ; valószí
PIPAVÁJÓ, (pipavájó) 1. PIPATISZTÍTÓ.
nűnek tarthatni, hogy a pip nem egyéb mint a fino
PIPÁZ v. PIPÁZIK, (pipaaz v. pipaazik) önh.
mítva kicsinyített púp, búb, bób, honnan bóbita, magas
éa k. m. pipáz tam, —tál, —ott, par. —z v. —zál.
fejköíö, bóbitás menyecske, am. czifra, magas fejkötő
A pipába töltött, s égő dohánynak füstét szíjjá, fújja;
ben járó, s csakugyan Molnár Albertnél púposkodik
máskép : dohányzik, füstöl, ámbár ezek szélesb értel
am. kevélykedik, azaz, pipeskedik, mint a búbját
műek , mert a szivarozást is magukban foglalják.
merengető madár.
Atv. köznépi nyelven : gőzölög, füstölög. Pipáznak a
Mi alkatát illeti, hasonló a czondora, csutora,
hegyek. L. PIPÁL.
szapora,
gugora, bengyele, dödöle, stb. szókhoz.
PIPÁZÁS, (pipaazás) fn. tt. pipázást, tb. j
ITPEREÁRU,
(pipereáru) ösz. fn. Női öltözé
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki pipá
ból szijja fújja a dohányfüstöt. Tilalmas a pipázás. kekhez tartozó különféle cziczomák, p. fodrok , bod
PIPÁZGAT, (pipaazogat) gyak. önh. m. pi rok, csipkék, szalagok, himzett müvek, stb.
PIPEREÁRUSNŐ, (pipereárusnő) ösz. fn.
pázgattam, —tál, —ott, par. pipázgass. Folytono
san, vagy némi kényelemmel pipázik, s tölti az időt. Divatárusnő, ki különféle piperéket készít, és árul,
vagy öltözékeket piperéz, cziczomáz, s azokkal ke
Egész nap nem tesz egyebet, mint pipázgat.
reskedik.
PIPÁZGATÁS, (pipaazogatás) fn. tt. pipáz
PIPEREASZTAL, (pipereasztal) ösz. fn. Nők
galást, tb. —ok. Cselekvés midőn vki pipázgat.
öltözködő asztala, melyen a piperézéshez való szerek
PIPÁZIK, (pipaazik) 1. PIPÁZ.
PIPÁZÓ, (pipa azó) imi. tt. pipázót. 1) Aki , és eszközök tartatnak. (Toilette, ToiletteTisch).
PIPEREMU, (piperemü) ösz. fn. A női divat
pipából dohányzik. Pipázó férfiak, czigánynÖk, gyér \
viselethez
tartozó cziczoma, mint kész mű, pl. kalap,
mekek. 2) Hol pipázni szoktak, vagy különösen pipa I
fejkötö,
gallér
stb.
zásra rendelt. Pipázó szoba a gőzhajón.
PIPERÉS, (piperees) mn. tt.piperést v. —et,
PIPE, (1), fn. tt. pipét. Fiatal, kis baromfi, I
különösen liba, kis kacsa, csirke. Az én Lillám, mint tb. —ek. Czifrázott, cziczomázott, piperével ékesí
a tói réczepipe, olyan vad. (Szász József). Eredetére , tett. Piperés fejkötő, kalap, ruha. Piperés hölgyek.
PIPERÉSEN, (piperees en) ih. Piperével
nézve hangutánzó, s egy a csalogatva, édesgetve !
hivó pipi szóval. Átv. pipe ember, am. igen gyönge, ' ékesítve, cziczomázva.
kinek hamar megárt minden, mint a pipénck.
PIPERÉSKÉDIK, (pipereeskédik) k. m.
PIPE, (2), erd. falu Küküllö m.; helyi. Pipére, ' piperéskédtem, —tél, —élt. Öltözetében czifrálkodik,
cziezomásan, piperésen ruházkodik; illetőleg rátar
— n , —ről.
PIPEEMBER , (pipeember) ösz. fn. 1. Pl tósau, begyesen viseli magát.
POGYA.
PIPERÉTLEN, (pipereet len) mn. tt. pipe
PIPEFU, (pipefű) ösz. fn. Köznépi neve a pim ' rétlent, tb. —ek. Pipere nélkül való. Határozóként
pók neméből való egyik növényfajnak; szárai heve mn. pipere nélkül.
rők , gyökerezök; levelei csonkatollasszárnyasak, !
PIPEREVÁGY, (piperevágy) ösz. fn. Vágy,
alul ezüstszinü selymesek; máskép szintén köznéven: ; illetőleg hiúságos ösztön, mely valakit arra készt,
lúdpázsit, fehér v. ezüstös hátú fii, vad varádics; nö hogy czifrálkodjék, cziczomáskodjék, piperésen
vénytani néven : libapimpó. (Potcntilla anscrina).
járjon.
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P I P E R É Z , (piper eez) áth. m. piperéztem, inkább a pipis madárra emlékeztet, s am. ennek
— léi, —élt, par. —z. Szoros ért. vett piperével módjára aprózza lépéseit, honnan az így járó leányt
ékesít, cziczomáz, czifráz, ficseréz, diszít. Piperézni a pipiskének nevezik.
fejk'ótöl, kalapot, ruhát, csipkékkel, szalagukkal, bod
P Í P I T E v. P I P I T E , (pípite) fn. tt. pípitét.
rokkal, stb. Fölpiperézte magát. Átv. szavakkal, vi A madarak nyelvén támadó keményedés, röviden :
rágos kifejezésekkel czikornyáz. Piperézni a beszédet. píp; néhutt : pipitye, Bodrogközben : pipik, Gömör
V. ö. P I P E R E .
ben pipla. Megnőtt a pipityéje , átv. ért. a leányról
P I P E R É Z E S , (piper eezés) fn. tt. piperézést, mondják, ki szeretne már férjhez menni. Alakjára
tb. —ék, harin. szr. — e . Pipereuemü czifiasággal épen olyan, mint a báb gyökből eredt bóbita. Egyéb
ékesítése, eziczomázása valamely viseletnek. A kala iránt idegen nyelvekben rokonok a német Pipp,
Pipps, Pfipps, svéd pipp, angol pip, franczia pépie,
pok, fejkölök piperézését ügyes divatárusnökre bízni.
P I P E R É Z G E T , (pipereezéget) gyakorító spanyol peppila, olasz pipita. V. ö. P Í P .
áth. Folytonosan vagy többször piperéz.
P I P I T É R , (pipiteér) fn. tt.pipitért, tb. —ék,
P 1 P E R É Z K É D I K , (pipereezkéd ik) 1. P I  harm. szr. —e v. —je. A Tájszótár szerént Keme
nesalon aprókapor ; és Vas vármegyében a székifü
PERÉSKÉDIK;
P I P E R K O C Z , (piperkeó'cz v. piperköző) vek, vagyis szikfüvek neme alá tartozó gyógynövény
fn. tt. piperköczöt, harm. szr. — e . Oly férfi, ki fö faj (chamomilla). Nevét talán pipes, púpos virágjától
löttébb, s kitünöleg szereti a piperét, eziczomát, czif kapta, amidőn gyökénél fogva rokon volna a pipere,
rálkodást, a divat majma, bábja, bolondja; népiesen: pippan szókhoz. Galagonya, pipitér; kérettelek, nem
jöttél. (Népd.).
ficsór, ficsúr, fityúr, ficzké, ficzos, finyoros.
P I P I Z Á L , önh. m. pipizáll. A székelyeknél
P I P E R K Ó Z I K , (piperközik) k. m. piperköz
am.
pepecsel;
1. ezt.
tem, —tél, —ött. L. P I P E R É S K É D I K .
P I P O , (pipó) fn. tt. pipól. Tájdivatosan am.
P I P E R V Á G Y , 1. P I P E R E V Á G Y .
P Í P É S , P I P E S , (pípés) rnn. tt. pipést v. — et, czipó, kenyérkalács ; néhutt : pnpó, a székelyeknél :
tb. —ek. 1) Cziczomás, ficserés, pipcrés. Pípes hölgy, pépe.
P I P O G Y A , mn. tt. pipogyát. Hitvány, egy
pipcs öltözék, fejkötö, kalap. Pipes búbos. 2) Hegyke,
nyalka, rátartós, mennyiben a piperések, piperköczök ügyű, bibasz. Pipogya ember; néhutt : pipeember.
rendesen hiúk szoktak lenni. Pípes leány, menyecske. Egyezik vele a k i c s i t , hitványát jelentő pitypotly,
V. ö. P Í P , P I P E R E . 3) Minek nyelvén píp nevű melyben alaphang a piczi, és pölt, pötlön, mintha
volna piczi pöttön, v. ö. P E R E P U T T Y . A székelyek
keménység nőtt. Pípes tyúk, récze.
nél j e l e n t betegeset, nyomorékot.
P Í P É S É D I K , (pípésédik) k. m. pípésédlem,
P I P O G Y Á N , (pipogyaan) ih. Pipogya módon.
— léi, —élt. P í p nevű nyavalyát kap.
P I P O G Y Á S , (pipogyaas) mn. tt. pipogyást, v.
P Í P É S K É D É S , (pípéskédés) fn. tt. pípéské
dést, tb. —ék, harm. szr. — e . 1) Cziczomáskodás, — at, tb. —ak. Pipogya tulajdonságú.
czifrálkodás. 2) Hegyeskedés, nyalkálkodás, rátar
tiság.
P Í P É S K É D I K , (píp éskédik) k. m. pipéskéd
tem, —tél, — i t t . 1) Cziczomásan viseli magát, czif
rálkodik. „Láttam pipeskedni újmódi búbjával."
Barcsai A. 2) Hegykén, nyalkán, rátartósan j á r .

P I P O G Y A S Á G , (pipogyaság) fn. tt. pipogya
ságot, harm. sz. r. — a . Pipogya tulajdonság.

P I P O N Y A , (piponya) fn. tt. piponyát. Szé
kely tájszólás s z e r i n t , am. harmat. Minthogy ez
gyöngyökké alakúi, honnan a ,gyöngyharmat' népies
kifejezés is : gyöke azon pip, mely a pippan, pipitér,
PÍPÉSSÉG,
(pípésség) fn. tt. pípésségét, pipere, pípes szókban púpocskát, bubocskát jelent.
harm. szr. — e . 1) Tulajdonság, m e l y n é l fogva va V. ö. P I P , P Í P . Az a csak utóhangnak látszik, mint
lami v. valaki pípes, azaz, cziczomás, czifra, továbbá, a szintén tájdivatos szigonya (== szigony) szóban.
hegyke, rátartós. 2) , P í p ' nevű betegség. V. ö. P Í 
P I P Ö K , (pipök) fn. tt. pipököt. 1) Kis liba,
PÉS.
rucza, csibe, máskép : pipe. 2) 1. H A M U P I P Ő K E .
P Í P É Z , (pípéz) 1. P I P E R É Z .
P I P O K E , (pipőke v. pipőke), tt. pipökét; 1.
P Í P I K v. P I P I K , ( p i p i k ) fn. tt. pípikét. Lásd= P I P Ö K .
P I P P A N , tt. pippant, tb. —ok; v. P I P P A N Y ,
P Í P 1), P I P I T E .
P1PÍS v. P I P I S , (pipís) fn. tt. pipíst, tb. — ék, L. P U N Y Ü G . Nevét alkalmasint aprónemü csomós
harm. szr. — e . Búbos pacsirtafaj, mely vékony pipi (pípes) virágaitól kapta.
P I P P Á R N A , (pippárna = búb v. búbospár
hangon kiáltoz, máskép : csicserkc, csücsörke, kicsi
nyítve : pipiske. Átv. ért. mondják lépéseit aprózó, na ?) ösz. fn. A Nádor codexben beteg ember párná
j á t jelenti : „Soha semmi kórságába pippárnára nem
kényes kis leányról.
fekszik vala."
P I P I S K E , (pipíske); tt. pipískét; 1. P I P I S .
P I P I S K E D I K , (pipís kédik) k. m. pipisked
P I P T A , 1. P Í P I T E .
tem, — tél, —élt. Begyesen, rátartósan viseli magát.
P I P U C Z , (pipucz) mn. tt. pipuczot. Lugossy
Egy értelmű ugyan a ,pípcskcdik' igével ; de amaz József szerént am. pipogya; 1. ezt.
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PÍR, PIR, fh. tt. pirt, tb. —ok, harm. szr.
—ja. Mármár elavult, de ismét önállólag is életre
kapott szó, a piros melléknévnek közvetlen gyöke.
Rokon hozzá a verés v. vörös, melynek vér v. vör
gyöke. A ,pir' jelent egyszerű, élénk, feltűnő színt,
melyet inkább szemekkel érezni, mint szóval lefes
teni lehet. Fokozatait, és árnyéklatait I. a Piros szó
alatt.
Mint a vörös neme alá tartozó, hangi és fogal
mi rokonságban van ezekkel: birge, vörös rüh; birtoka,
éretlenül pirosra, vörösre aszott szilva; berkenye,
piros héjú gyümölcs; virrad; továbbá az égésre, s
mint okozat tüzességre, vörösségre vonatkozó pers,
persen, pergel, perzsel, pernye, vér, véres, törzsön v.
béresen. Egyezik vele a tüzet jelentő hellén TIVQ,
melyről Socrates, Platónál azt mondja, hogy barbár
eredetű. Rokon hozzá a megfordított latin ruber,
rubor. Altalán azt vcszszük észre, hogy majd minden
nyelvben a tüzet, égést, vöröset jelentő több szók
gyökeinek alaphangja r, melyet okszerüleg vagy a
tűz ropogásának, vagy a legelőször ismert tűznek,
t. i. a dorgéssel járó égi villámnak, vagy tűzokádó
hegyek mormogásának , s ezek utánzásának tulaj
doníthatni. Az ide vágó példák az illető szók alatt
fordulnak elé, pl. 1. OR, PAR, PÉR, RO gyököket.

ikerszóban is. 2) Kis csirke. Piri piri ! v. pirike pi
rike ! így hívják elé a csirkéket, tyúkokat Három
széken. (Kriza J.). 3) Némely összetételekben jelent
eziezomát, czifrát, mint pirimókos, piripáré talán
vagy a piros vagy a pipere szókból módosulva.
PIRI, (2), puszta Hont m.; helyr. Piribe,
— ben, —bői.
PIRICS, fn. tt. piricsét, harm. szr. —e. 1) Mint
hangutánzó jelent ütést, melyet elpeczkelt újjal,
vagy valamely kisebbféle eszközzel teszünk. Egye
zik vele : fricska. Innen : nyakpiricset adni am. nya
kon ütni, peezczenteni. 2) Lapoczka, paczka, mely
lyel ütnek. Piricscsel a gyermek tenyerére csapni.
3) Katonai nyelven am. a német Pritsche t. i. lésza
féle nyoszolya, katonaágy az örtanyákon.

PIRICSE, falu Szabolcs m.; helyr. Piricsérc,
—n, —röl.
PIRICSKE, (piricskc) fn. tt. piricskét. Piries
kicsinzöje.
PIRICSKEL, (piricségel) áth. m. piricskélt.
Vereget, ütöget, és pedig vagy piricscsel, vagy máa
eszközzel is. Megpiricskelni a gyermeket. Nikápolynál
Zsigmond királyt a magyarokkal együtt igen megpi
ricskelé Bajazet. (Pázmán Kai. 539. 1.). Alkatra
olyan mint, dömöcsköl, tapicskol, a közép k átalakult
PIRACS, (piracs) fn. tt. piracsot. Tájdivato gyakorlatos g; 1. PIRICS.
san am. költés. L. KÖLTÉS.
PIRICSKELÉS, (piricségelés) fn. tt. pirics
PIRÁNKÓ, a székelyeknél am. az általánosabb kelést, tb. —ék, harm. sz. r. —e. Veregetés, ütöge
pirinkó, pirinyó ; 1. ezeket.
tés különösen piricscsel. V. ö. PIRICSKEL.
PIRANY, (pirany) fn. tt. piranyl, tb. —ok.
PIRIMÓKOS, (pirimókos ?) mn. tt. pirimókos t
A könnyű fémek egyike, szép aranysárga színnel,
v. —at, tb. —ak. A székelyeknél am. magát túlsá
és tökéletes fémfénynycl. ,Pirany' nevezetét azoii
gosan eziezomázó, magáról szépet képzelő. Első ré
sajátságánál fogva nyerte, mely szerént némely
széről 1. P I R I ; utóbbi része, úgy látszik, nem egyéb
vegyületei a láng szinét bíborpirosra festik. Latin
mint a ezókmókb&n levő mókhól os képzővel szár
neve : Strontium. (Török .József tanár).
mazott melléknév. Czókmók pedig, mint tudjuk, holmi
PIRE, mii. tt. pirét, tb. pirék. A maga nemé
dibdáb félét, ringyrongyot jelent; tehát az egész
ben igen kicsin, parányi; melynél még kisebbet je
annyi volna mint ezifra ringyrongyos, vagyis ringy
lent pirike, pirinkó, pirinyó, pindurkó, piezurka. L.
rongygyal piperézett, eziezomázott.
PARÁNY, PARÁNYI. A székelyeknél jelent külö
PIR1MÓKOSAN, (pirimókosan) ih. A széke
nösen kis csirkét.
lyeknél
am. túlságosan cziezomázva. Ne te be piri
PIRHANYAGOS , (pirhanyagos) m n . t t.
pirhanyagost v. —at, tb. —ak. Gyöngén, finoman, mókosan ül ott ! (Kriza J.).
PIRINCZES, (pirinczés) mn. tt. pirinczésl,
vékonyan pirosló, pl. a fakadni kezdő rózsa szirmai,
vagy a hajnalodó ég. Közvetlen törzsöke pirhanyag, v. —ét, tb. —ek. Piczi, pirinyó, parányi. Székely szó.
mint a vörhenyegesé vörhenyeg, mindkettő eredetileg
PIRINDIKE, (piriudike) mn. tt. pirindikél.
olyféle melléknév, mint, lengeteg, lankatag, hervatag, Baranyában am. pirinyó, parányi, igen apró.
stb. de főnevekké is lettek, mint förgeteg, rengeteg,
PIRINKÉ, (pirinke) fn. tt. pirinkét. I) Am.
honnan förgeteges, rengeteges, mint pirhanyagos, vör pirinyó, parányi. 2) A székelyeknél különösebben
henyeges. Gyöke pir. Máskép : pirholagos.
pirinke hó am. apró szemecskékben hulló hó ; honnan,
PIRHOLAGOS , (pirholagos), 1. PIRHA pirinkel a hó, am. apró szemecskékben esik. Roko
naik különösen az utóbbi értelemben az apró csep
NYAGOS.
pekre vonatkozó permet, permetez. L. PIRE, PIRI.
„Pirholagos lánggal gerjed
PIRINKEL, (pirinkeel) önh. m. pirinkélt. L.
Az esthajnal sugara."
PIRINKÉ alatt.
Berzsenyi.
PIRINKÓ, (pirinkó) tt. pirinkót. 1. PIRE,
PIRI, (1), mn. tt. pirit. 1) Am. kiesi, pirinyó, PARÁNYI.
PIRINYÓ, (pirinyó) tt. pirinyót. Abaújban,
pirinkó, parányi; még inkább kicsinezve : pirike.
Megvan különösebben, a p meglágyultával, csiribiri Zemplénben am. parányi. L. PARÁNYI.
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PIRIPIÓ, fn. tt. piripiót. A pacsirtához ha
sonló nagyságú madár; háta rozsdaszín, hasa és far
ka kékellözöld, begye fehér, s többnyire méhekkel
él. (Merops apiaster.) E madárnak másik neve gyur
gyalag, mindkettő hangutánzást gyaníttat, amaz vé
konyabb, emez vastagabb mély hangú szólását fe
jezvén ki : piripió, gyurgyalag, mint : pitypalatty,
pipis, kukuk, kakuk madárnevek is, t. i. a magyar
hallása szerént mintha azon szókat kiáltoznák. így a
kalitkás szajkó neve : mátyás. Hasonló ezekhez a
fogolynak hangutánzó herjó = herió neve.
PIRISZNYÉDIK, tájdivatosan am. pilisznye
dik, azaz penészedik.
PIRÍT, (pirít) áth. m. pirított, par. — $, htn.
—ni v. —ani. 1) Tulajdon ért. pirít a tüz, és tüz
erejű napsugár, midó'n valamely testet érintés által
oly szinüre fest, melyet pirnak nevezünk. A tüz
lángja, parazsa megpirítja a kenyérszeletet, a rántást,
a szalonnát, a nyársra húzott húst. A nap sugarai
megpirítják a bőrt. Innen közvetó'leg am. tüz által
pirosra éget, sütöget, pergel valamit. A szákács pa
rázson pirítja a zsemlyét, hajmát. Hasát a napon pi
rítja. Kukoriczát pirít. Kávét, árpát pirít. A nyársra
húzott csirkét, malaczot megpirítani. 2) Feddés, dor
gálás, szemrehányás által eszközli, hogy az illetőnek
arczába toluljon a vér, mi akkor történik rendesen,
ha ez elszégyenli magát. Szélesb ért. szégyenít. Meg
pirítani valakit. Rápirítani valakire. A régieknél ez
értelemben : porit, gyakran ,porejt' alakban. V. ö.
PÍR, PIROS, és PORÍT.

Pirkad az őszi baraczk, alma. Emitt a pirkadó ba
raczk kandikál a rejtő lomb alól. (Kelemen Borbála,
Hasonl. 92.1.). Ez igében a középképző k eredetileg
gyakorlatos g v. og, tehát pirogad. Ugyanezen
átalakulás rejlik a roskad, szurkál, turkál, firkál,
stb. igékben.
PIRKADÁS, (pirkadás) fn. tt. pirkadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Módosuló állapot, midőn
valamely test, nevezetesen növény, vagy gyümölcs
pirkad. V. ö. PIRKAD.
PIRKÁL, (pirkaal v. pirogal) áth. m. pir
kált. 1) Tűznél melengeti, mintegy pirítgatja magát.
2) A szőlőföldet először kapálja, azaz porhálja.
Emennek pir gyöke am. por.
PÍRKENDE, (pírkende) ösz. fn. Arczot piro
sító kenőcs.
PHIKÓ, (pirkó) szilágysági tájszó, 1. PI
TYÓKA.
PIRNYAD, (pirnyad, azaz pirjad) önh. m.
pirnyadtam, —tál, •—t. Heves megyében am. pirul
v. pirkad.
PIRNYADÁS, (pirnyadás) fn. tt. pirnyadásl,
tb. —ok, harm. sz. r. •—a. Pirulás, pirkadás.
PIRÓK, (pirók) mn. és fn. tt. pirókot. 1) Vör
henyeges szőrű, hajú, vagy tollú. Pirók ember, kinek
haja hirtelen szőke, vörhenyes, továbbá, kinek egész
arcza olyan szinü. Pirók tehén, ökör. 2) Mint főnév
különösen am. süvőtyő nevű madár, máskép vörös
begy , (loxia pyrrhula). Nevét begyének szinétől
kapta. Az ók képző nagyításra mutat, mint a pofok,
szemök szókban.
P I R Ó K F E J Ü , (pirókfejű) ösz. mn. Akinek
vagy minek vörös hajú vagy tollú feje van. Pirók
fejü sirály.
PIRÓKRÉCZE, (pirókrécze) ösz. fn. Vörös
fejű réczefaj.
PÍRONG, PIRONG, (pironog) gyak. önh. m.
pirongtam, —tál, v. —ottam, —ottál, —ott, hti,
—ni v. —ani. Folytonos szégyenpír borítja arczát,
szégyenli magát. Pirong a nyilván megfeddett, s be
csUletérzésü ifjú. A gyakorlatos képzőben levő n némi
nyomatékot ad az alapfogalomnak. Ilyenek : tátong,
bolyong, fetreng, kereng stb.
PIRONGÁS, (pironogás) fn. tt. pirongást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Megsértett szeméremérzet
miatti pirulás, szégyenkedés.
PÍRONGAT, (píronogat) gyak. áth. m. piron
gattam, —tál, —ott, par. pirongass. Szabatosan
véve am. eszközli, hogy valaki pirongjon, azaz, szé
gyenkedjék, elszégyenelje magát. Közvetőleg am.
fedd, dorgál, szemrehányásokkal illet. Finomabb,
gyöngédebbféle, erkölcsi szidást jelent, mely a be
csületérzésre, s annak fölelevenítésére hivatkozik,
mint ez ilyen szólásmódok mutatják : Nem szégyen
led magadat ? Mily szégyen ez! Mit mondanak az
emberek, ha megtudják ? Szégyen ! gyalázat! Csúnya
dolog! Igekötökkel : elpirongat, megpirongat, lepi
rongat, kipirongat.
16
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PIRÍTÁS, PIRÍTÁS, (pirítás) fn. tt. pirítást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala
mit pirítunk, vagy eszközöljük, hogy szégyenében
elpiruljon valaki. V. ö. PIRÍT.
PIRITH, KIS—, falu, NAGY—, mezőváros
Veszprém m.; helyr. Pirithre, —én, —röl.
PIRÍTÓFÜ, (pirítófü) ösz. fn. Köznépi neve
egyik növényfajnak az atraczélok neméből; máskép
szintén köznyelven : piros ökörnyelv, vad ökörnyelv,
pirosítófö; növénytani néven : festő atraczél. (An
chusa tinctoria.)
PIRÍTÓS, (pirítos) fn. tt. pirítost, tb. — ok.
Eredetileg igéből lett melléknév, mint takaros, ma
gasztos. Tűzön pirított, és zsirnemüvel bekent ke
nyérszelet, sajátnemü nyalánkság a nép szája íze
szerént. Lúdzsiros, vajas, hájas, foghajmás pirítós.
Tájdivatosan ejtve :.piritus, a Tisza mellett : pirítós.
PIRÍTOTT, PIRÍTOTT, (pirított) mn. tt.
pirítottat. Amit a tüz, illetőleg a nap sugarai piros
szinüre égettek. Pirított kávé, árpa, liszt, kenyérsze
let. Napon pirított arcz. V. ö. PIRIT.
PÍRJÁIG, (pirjaig) ih. Balaton mellékén am.
tetézve, csordultig.
PHtKA, női kn. 1. PIROSKA, (2).
PIRKAD, (pirkad) önh. m. pirkadt. Lassan
lassan, folytonos gyönge tűznél, napsugárnál piros
színt ölt. Különösen mondják az érő gyümölcsökről.
AKAD. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.
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PIRONGATAS , (píronogatás) fn. tt. piron
gatást, tb. — ok, harm. szr. —a. Feddés, dorgálás,
különösen mely a beesületérzésre hivatkozva arra
czéloz, hogy az illető elszégyenelje magát. V. ö.
PIRONGAT.
PÍRONGATÓZÁS, (píronogatóozás) fn. tt.
pirongatezást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Cselekvés
midőn vki pírongatózik.
PÍRONGATÓZIK, (píronogatóozik) k. m.
pirongatóztam, —tál, —ott, par. —zál. Gyakran,
vagy többeket, vagy minden adott alkalommal pi
rongat, pl. a csintalan ne vendékek tanítója, felügye
lője, vagy a mindenen fennakadó zsémbes öreg.
PIRONGÓ, (pironogó) mn. tt. pirongót. Aki
v. ami szeméremből vagy szégyenérzetből pirul.

szembeszökő, s gyöngédebb, bájolóbb hatású. Egyéb
iránt, mint más szilieknek, sok fokozata van. Vér
szinü piros, milyen a híg egészséges vér. Rózsaszín
piros. Piros ajak. Piros arcz, melynek fenékszine és
háttéré fehér. Piros csizma, szalag. Piros alma. Pi
rosra festett tojás. Piros hajnal. Szép, mint a piros
rózsa.
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„Jóllehet pirongó orezával,
De lám igaz akarathval,
Hozzád jöttem, hogy lássalak,
Szent kénodban sirassalak."
'Benigna assz. imakönyve.
PÍRONKODÁS, (píronogodás) fn. tt. píron
kodá8t, tb. —ok. Szégyenkedés, pirongás. V. ö. PI
RONKODIK.
PIRONKODIK, (píronogodik) k. m. piron
kodtam, — tál, —ott. Gyakran, és némi nagyobb visz
szahatással pirong, szégyenkedik, pl. kit nyilván,
többek előtt, egymás után többször valamely szé
gyen ér. A pelengérhez kötött, vagy utcza hoszszant
hajtott tolvaj pironkodik, ha t. i. becsületérzete még
ki nem aludt. Elpironkodni valahonnan, szégyen
arczczal elmenni. Elépironkodni, pirulva eléjönni.
Viszszapironkodni előbbi helyére, szégyenkedve visz
szamenni. „Eredj el immár agg eb, úgy tetszik,
hogy megfüzetted a lúd árát. És a szegény farkas
elpironkodék onnég." Heltai.
„Pironkodhatom már, hogy ily gyalázatban,
Egy nihány nap éltem az vörös toronyban."
Nagy Péter börtönéneke 1606. (Thaly K. gyűjt.).
Ez igének törzsöke pirong, melyben a g átala
kult rokon &ra.
PIRONLIK, (pironolik) k. m. pironlott, htn.
— ani. L. PIRONKODIK.
PÍRONSÁG, PIRONSÁG, (pironság) fn. tt.
pironságot, harm. szr. —a. Arczpirulással járó
szégyenérzet. Pironságot szenvedni.
PÍRONSÁGOS, (pironságos) mn. tt. pironsá
gost v. —at, tb. —ak. Szégyennel, gyalázattal járó,
vagy, ami magában gyalázatos, becstelen. Pironsá
gos büntetés. Pironságos gonosztett.
PIRONSZO, (pironszó) ösz. fn. Szó vagy be
széd, melylyel valakit pirongatnak, melyre el kell
pirulni. Széles ért. illetlen, pajkos kifejezés, mely a
szemérmi érzetet sérti, mely pironságot okoz.
PIROS, (1), (piros) mn. tt. pirost v. —at, tb.
—ak. A vereshez legközelebb álló, s annak nemé
hez tartozó szín, de higabb, világosabb, nem oly
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„Piros orczám hová levél ?
Hervadsz, mint az őszi levél."
Népd.
„Pirus oldal neköm nyiljál,
En szivemtől el ne távozzál."
Benigna assz. imakönyve."
„Tokaj felől piros az ég,
Kincsein, rózsám, gzeretsze még?"
Népd.
„Úgy ül úton, útfélen az estve,
Pirosra és haloványra festve."
Vörösm.
Reggeli órának, szép piros hajnalnak, arany van szá
jában. (Km.). A lovak közt pirosnak nevezik a vilá
gos pejt, melynek piros szőre, s fekete farka és se
rénye van. Túli piros am. égő vagy láng szinü piros;
t. i. a mongol nyelvben tölekhü am. égni, s túli am.
tükör. A finn nyelvben is túli am. tüz. Van túli pi
ros nevű szőlöfaj is.
PIROS, ( 2 ) , falu Bács m.; helyr. Pirosra,
—on, —ról.
PIROSA, falu Kővár vid. helyr. Pirosára,
—w, —ról.
PIROSACSKA, (pirosacska) kicsinzö mn. tt.
pirosacskát. Gyönge piros.
PIROSAN, (pirosan) ih. Piros minőségben,
vagy állapotban.
PIROSÍT, PIROSÍT, (pirosít) áth. m. piro
sltott, par. — s , htn. —ni v. —ani. Piros színűvé
tesz, pirosra fest valamit. A nap sugarai megpirostí
ják az almát. A hiú leányok bécsi rongygyal, s más
ilyennel pirosítják arczaikat. V. ö. PIROS.
PIROSÍTÁS, PIROSITÁS, (pirosítás) fn. tt,
pirosltást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Pirossá tevés
pirosra festés.
PIROSÍTÓ, PIROSÍTÓ, (pirosító) mn. és fn
tt. pirosltót. Altalán aki vagy ami pirosít. Főnévi
leg, mindenféle szer, melylyel valamit pirossá tenni
különösen kendőzni szoktak. Pirosítóval bekent ajkak
orczák.
PIROSKA, (1), (piroska) kicsinzö mn. tt
piroskát. Kevéssé, nem igen piros, pirosacska. Pi
roska rózsa.
PHtOSKA, (2), tt. Piroskát. Női kn. Latinul
Prisca. Latin neve régit jelent.
PIROSLAS, (pirosolás) fn. tt. piroslást, tb
—ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valami foly
tonosan piros szinben tűnik elé. Különbözik : piro
sodás.

245

PIROSLIK—PIROSTIKSZÉM

PIROSLIK, (pirosolik) k. m. piroslott, htn.
—ani. Folytonosan piros szinben tűnik elé. Piros
lik a nyila rózsa, a hajnal. Piroslik a szőke leány
arcza. Ily értelműek : vöröslik, fehérlik, sárgálik,
feketélik, zöldellik, kéklik, v. kékellik, sötétlik, világlik.
PIROSODÁS, (pirosodás) fn. tt. pirosodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Színváltozás, midőn vala
mely test piros szint ölt, midőn pirossá lesz.
PIROSODIK, (pirosodik) k. m. pirosodtam,
— tál, —ott. Piros szinbe öltözik, ily szint vesz ma
gára. Az érő alma lassan lassan pirosodik. Arcza a
Jiévségtöl kipirosodik. Heves beszédben egészen neki
pirosodott. Nem minden gyümölcs jó, mely szépen pi
rosodik. (Km.).

PIROSVÉRÜ—PISÁL
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PIROSVÉRÜ, (pirosvérü) ösz. mn. Minek vi
lágos szinü piros vére van. Különösen természettani
ért. oly állatok, melyeknek szoros értelemben vett
vérök van, különböztetésül azoktól, melyekben vér
helyett fehéres életuedv foly.
PIRTÓ, puszta a Kis Kunságban, helyr. Pirtó
ra, — n , —ról.
PIRUL, (pirúl) önh. m. pirúlt. 1) Azon szin
keletkezik, vagy fut el rajta, melyet pirnak neve
zünk ; mintegy pírrá alakúi, vagy pirt képez, vagy
olyanná lesz, mint a pir. Szabatosan véve különbö
zik tőle a pirosul, azaz, pirossá alakúi, olyanná lesz,
mint amit pirosnak mondunk. Pirul a lángra tartott
kenyér, szalonna. Hajnalkor pirul az ég. Pirulnak a
hegyek hajnal sugarától. (Népd.). Pirul az arcz, midőn
„Ha a hajnal bíbor szinnel
pir
futja meg. 2) Átv. szégyenli magát, szégyent
Az égen pirosodik,
vall, mi rendesen az által nyilatkozik, hogy a vér
Árvád lankadozó szívvel
az arczba tolul. Irulpirúl. Nem pirulsz, midőn ilye
Te rólad gondolkodik."
ket
mondasz ? Nem pirulsz hozzám jönni f Különösen
Berzsenyi.
szeméremből, gyöngéd erkölcsi érzetből pir fut el
A pirosodik, és piroslik különböznek egymástól, arczán. Pirul a szemérmes ifjú, leány, midiin illetlen
amaz t. i. a piros színnek fejlődésére, emez már ké dolgot lát, vagy hall. Midőn dicsérték, elpirúla.
szen levő látszatára vonatkozik. V. ö. PIRUL.
PIRULÁS, PIRULÁS, (pirulás) fn. tt. piru
PIROSPÁPONYA, (pirospáponya) ösz. fn.
Növényfaj a páponyák neméből; szára fünemü, tö lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot,
vön ágazó ; megérve csészéje és bogyója karmazsin midőn valami pirul; továbbá, átv. midőn valaki
piros ; máskép köznépi nyelven : muharcz, zsidó cse szégyent vall, vagy szeméremből elfutja arczát a
resnye, hólyagcseresnye, Venus köldöke, körontófű. pir. Égnek, tűzön sütött húsnak pirulása. Legszebb
szin az elpirulás. (Km.). Szegénység nagy arczpirulás.
(Physalis Alkekengi.)
(Km.). Pirulással kellett elmennie. V. ö. PIRUL.
PIROSPEJ, (pirospej) ösz. mn. Lóról mond
PIRULÁT, PIRULÁT, (pirúlat) fn. tt. pirú
ják, melynek világos piros szőre, s fekete farka, és
latot, harm. szr. —a v. —ja. Azon szin, mely a
serénye van. V. ö. PEJ.
PIROSPOZSGÁS, (pirospozsgás) öez. mn. Az testen látszik, midőn pir lepi meg; továbbá átv. ért.
egészséges piros szinü emberről mondják, kinek szégyen, szemérem, mennyiben jelei a piruló arczon
látszanak.
mintegy pozsog vagy pezseg a vére.
PIRÚLATLAN, PIRULATLAN, (pirúlatlan)
PIROSSÁG, (pirosság) fn. tt. pirosságot,
harm. szr. —a. Piros szinben levő állapota, vagy mn. tt. pirúlatlant, tb. —ok. Ami meg nem pirult.
olyan tulajdonsága valaminek. Betegségében elvesz Pirulatlan alma, mely árnyékban termett. Átv. szé
tette arcza pirosságát. Eleven, finom, gyönge pirosság. gyentelen, orczátlan, szemtelen , szemérmetlen , ki
erkölcsi indokból nem képes elpirulni. Pirulatlan
V. ö. PIROS.
rima.
V. ö. PIRUL. Határozóként am. pirulatlanul,
PIROSSÁRGA, (pirossárga) ösz. mn. Pirosba
menő világos sárga; ellenben a barnába menő sárga meg vagy el nem pirulva.
PIS, (I), elvont gyök pisla, pislákol, pislant,
szín, t. i. a lovaknál : sötétsárga.
PIROSSZÜRKE, (pirosszürke) ösz. mn. Piros pislog stb. szókban. Jelentésére nézve 1. PISLOG.
PIS, (2), elvont gyöke pise, pisién szóknak. L.
sal vegyes szürke szinü. V. ö. SZÜRKE.
PISLEN.
PIROSUL, PIROSUL, (pirosál) önh. m. piro
PIS, (3), hangszó, egyszersmind a húgyhólyag
súlt. Pirossá leszen. Megfelel neki a pirosít, pirossá
ból
jövő,
s a vizelőcsőn kifolyó nedvnek neve, mely
teszen, amabban t. i. olyanná levés, emebben
ből
pisa,
pisál,
pisás származnak. Kicsinyítő jelentése
olyanná tevés értetik, milyen a tulajdonságot jelentő
van, miért leginkább a gyermekek vizelésére alkal
törzsök. Legközelebb állanak hozzájok a pirul, és
maztatik. Pis pis! a gyermeknek mondják, hogy
pirít, azon különbséggel, hogy emezek inkább mi
pisáljon. Pis nem húgy. (Km.). Ragozásban inkább a
ségre, amazok minőségre vonatkoznak. V. ö. PIRUL,
pisa divatozik. V. ö. PES.
PIRÍT.
PISA, (pisa) fn. tt. pisát. Tájdivatosan am.
PIROSTIKSZÉM, (pirostikszém) ösz. fn. Nö
vényfaj a tikszemek neméből; szára megdűlő; levelei húgy ; 1. PIS. Egyezik vele a szintén hangutánzó
tojásdad láncsásak; virága piros. Máskép köznépi német Pisse stb. L. PES.
nyelven : tyúkszem, tyúkbegy, tyúk v. tiktara, kakuk
PISÁL, (pisaal) önh. m. pisált. Pisa megy el
terjék. (Anagallis arvensis). Van kék virágú fajtája is. I tőle, hugyozik. Mondják kivált gyermekekről, és
16*
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nőkről. Agyba, Mlcsöbe pisálni. Ruháját lepisálta. El
pisálta magát.
PISÁLÁS , (pisaalás) fn. tt. pisálást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Hugyozás, különösen gyerme
kekről szólva.
PISÁS, (pisaas) mn. tt. —t v. —at, tb. —ak.
Pisával bemocskolt, nedvesített, húgyos. Pisás ílng,
pelenka. Ez sem pisás, adomái közmondat a hugyos
vadkörtékről.
PISE, (pise, pizse) 1. PIZSE, v. ö. PISLEN.
PISEGET, Szabó Dávidnál am. piazeget; 1. ezt.
PISIL, (pisíl) áth. m. pisílt. Tisza vidékén
am. pesel.
PISKÁRKOS, falu Szatmár m.; helyr. Piskár
kosra, —on, —ról.
PISKI, falu Baranya, erd. falu Hunyad m.;
helyr. Piskibe, —ben, —bői.
PISKINCZ, erd. falu Hunyad m.; helyr. Pis
kinczre, — én, — röl.
PISKO, falu Baranya m.; helyr. Piskóra, — n ,
—ról.
PISKOLCZ v. PISKOLT, (1), fn. tt. piskolcz,
v. piskoltot, harm. szr. —a. Kénes ásvány, rendesen
feketeszürke szinü, és sugarasan vagy szúrósan alko
tott szövetű, mely igen mereven, és közép kemény
ségű erezet foglal magában. (Antimonium, Stibium.)
Neve a német Spiessglas után alakúit; újabb vegy
tani nyelven : dárdany. Önálló tiszta állapotában az
egyszerű testek, vagyis vegyelemek közé tartozik.

j pislán, pillán, illan, fillen, fittyen, midőn t. i. egy
szerű állapotra, nem átható cselekvésre vonatkoznak.
V. ö. PISLOG.
PISLANTÁS, (pisolantás) fn. tt. pislantást,
tb. —ok, harm. sz. r. —a. Cselekvés midőn vki
pislant. V. ö. PISLANT.
PISLEN, PISLENY, (pizselen) fn. tt. pislent,
tb. —ék, harm. szr. —e. A székelyeknél am. a tojás
ból nem rég kikölt kis csibe v. csirke. „Egyiptomban
egynehány ezer tojást tesznek egy meleg kemen
czébe, és húsz nap múlva annyi ezer pislent húznak
ki belőle." Mikes K. Törökországi levelei. Túl a
Dunán :pizse, pizselle. Annyi mint a pisién, azt teszi:
fölötte sok. Már a régieknél is elófordúl. „Miként a
tik győjti egybe ő pislenit." (Münch. cod. Máté. 23.).
Ebből is, valamint sok más egyébből, méltán követ
keztethetjük, hogy e codex székely ember müve. A
,pislen' szónak gyöke az élénk vékony hangot jelentő
pis v. pizs, melyből lett az elavult pizsel, innen pislö
v. pizslö, pisle, pizsle, valósággal létezik is pizsele v.
pizselye, végre n utótéttel pisién pizslen, mint eleve
eleven, mereve mereven, tejő teje tejen = tehén, tehén,
stb. Egyébiránt mint fürge futkosó madárkának
neve rokonhangu a mozgásra vonatkozó izseg pizseg,
visla pisla szókkal is.

PISLOG, (pisolog) gyak. önh. m. pislogtam,
— tál, —ott. 1) Álmosan, vagy lopva, hamisan, vagy
a szemszervek némi hibája miatt, pilláit rángatva,
nézkél, kacsingat. Az álmos ember pislog. Mit pis
PISKOLT, (2), falu Bihar m.; helyr. Piskolt logsz rám. A fájós szemek pislognak, midőn a gyertya
ra, —on, —ról.
világba néznek. Pislog, mint az udvari nyúl a nyár
PISKÓTA, fn. tt. piskótát. Közvetlenül a fran son. (Km.). 2) Mondjuk tűzről, világítóról, midőn
czia biscuit, s ez a latin bis coctum után módosított lángja lelehúnyik. A kemenczében már alig pislog a
szó, am. finomabbféle, ezukros tejes kétszersült.
tüz. Ez a gyertya, mécs csak úgy pislog.
PISLA, (pisola) mn. tt. pislát. Hunyorgató,
E szónak tiszta gyöke azon is v. izs, mely né
pilláit gyakran, vagy álmosan, hamisan emelgető.
mely szavainkban élénk, könnyű, apró mozgást je
Pisla szemek. E szóból kitűnik, hogy létezett pisol
lent, ilyenek : iseg piseg, visol visla, v. vizsol vizsla,
ige, melynek származéka : pislog, s igeneve pisoló,
melyekben a p v ajakhangok, mint igen sok mások
pisló, honnan módosítva lett pisla ; sőt a székelyek
ban, előtétek, mi szerint pislog = islog, isolog, azaz,
nél ma is létezik pisolyog. Épen ily eredetűek :
kicsinyesen mozog (a szemekre vonatkozva). Ide
vizsla, hetle kotla, s némely mások.
tartozik a gyermeknyelven tüzet jelentő zsizsi, (izsi)
PISLÁKOL, (pisolákol) önh. m. pislákolt. lángjainak lobogó mozgásától; és a zsizsik, szállongó,
1. PISLOG.
repülékeny, futékony tulajdonságától, latinul : cur
PISLÁKOLÁS, (pisolákolás) 1. PISLOGÁS. culio.
PISLÁNG, (pisláng) ösz. fn. Lörincz K. sze
PISLOGÁS, (pisologás) fn. tt. pislogást, tb.
rént a kapnikbányai szójárásban ain. lobbanó tűz. — ok, harm. szr. —a. Álmos, vagy hamis, alattomos,
PISLÁNG OL, (pislángol) ösz. önh. Pislákol, vagy szemkóros hunyorgás. Továbbá, a tűznek, vi
vilácsol. V. ö. PISLÁNG.
lágítónak állapota, midőn lángjai lelehúnynak, s
PISLANK, (pisolánk) mn. tt. pislánkot. Pis mintegy alunni készülnek. Gyertyának, mécsnek ho
logó, pislogva égő. A mécs, a távol tüz pislánk fénye. mályos pislogása.
PISLANT, (pisol ant) önh. m. pislantott, par.
PISLOGAT, (pisologat) gyak. önh. m. pis
— s. Szemhéján egyet mozdítva hunyorít; különösen, logattam, —tál, —ott, par. pislogass. Tulajdoiikép
mintegy lopva, vagy álmosan, hamisan, féligmeddig átható ige volna, s annyit tenne, mint pislogóvá tesz,
emeli föl pilláját. Vevém észre, midőn rám pillantott. pislogtat; olyan a villogat; azonban rendesen am.
Még egyet pislantott, és elaludt. Ez igében a t a képző pislog. Látszik, hogy álmos, mert szemei pislogatnak.
lényegéhez nem tartozó utótét, mint a pillant, illant, Hasonló viszony van a hunyorog hunyorgat, pillog
fillent, fittyent, és némely másokban; szabatosan
pillogat, kacsing kacsingat, vinnyog vinnyogat között.

PlSLOGATÁS—PISSZÉGTET

PISSZEN—PISZÉG

PISLOGATÁS, (pisologatás) fn. tt. pisloga
tást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. L. PISLOGÁS ; és
v. ö. PISLOGAT.
PISOGAT, áth. m. pisogaltam, —tál, —ott.
L. PISZÉGET.
PISOLYGAS, (pisolyogás) fn. tt. pisolygást,
tb. —ok, harm. sz. r. —a. A székelyeknél am. mo
solygás. Milyen szép pisolygása van. Udvarszék ha
vasalján pedig am. villámlás. (Kriza J.). Mindkét
értelemben rokon ,pislogás' szóval. V. ö. PISOLYOG.
PISOLYOG, (pisolyog) önh. m. pisolyogtam,
— tál, v. pisolygottam, —ottál, —ott; htn. pisolyog
ni v. pisolygani. A székelyeknél am. mosolyog. Pi
solyog mint a vadalma. Udvarszék havasalján am.
villámlik. (Kriza J.). Kétségen kivül azonegy gyökü
,pislog' szóval, mint Szabó Dávidnál is találjuk, de
rokon ,mosolyog' szóval is.
PISPEK , tt. pispeket. Tájdivatosan am.
püspök.
PISSZ, éles, vékony nyelvhegyi hang, melyből
pisszeg, pisszegetj pisszen, pisszent származnak. Jelen
téseit 1. ezek rovatai alatt.
PISSZEG, (pisszég) gyak. önh. m. pisszégtem,
— tél, —itt. 1) Csitítás, elhallgattatás végett pissz
hangot bocsát ki folytonosan. Pisszegni a színházi
fecsegőknek. 2),Pissz' hangon gúnyolódik, roszall va
lamit. Pisszegnek a hallgatók, midőn a szónok ínyök
ellen beszél. Lepisszegni, kipisszegni az ügyetlen szí
nészt, énekest. Pisszeg a libáit féltő lúd. 3) Némileg
elnyomott, szuszogó hangot ad, p. a gyermek, midőn
fenhangon pityeregni, vagy sirni megszűnt; szokot
tabban : piszeg. Alkatra hasonló a tüsszög, szuszog,
sziszeg, stb. hangutánzókhoz. Midőn csitításra vonat
kozik, egy értelmű vele az indulatszó, pszt!
PISSZEGÉS, (pisszégés) fn. tt. 2>isszégést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Folytonos, vagy gyakori pissz
hangzás, vagy hangoztatás. Pisszegésre elhallgatni. A
pisszegést abba hagyni. V. ö. PISSZEG.
PISSZEGET, (pisszéget) gyak. önh. m.pisszé
gettem, —tél, —élt, par. pisszégess. Köz szokás
szerént am. pisszeg; de szabatosan véve ,pisszeg,
egyszerű állapotot jelent, ,pisszeget' pedig kifejezi
azon cselekvést is, mely amaz állapotot eléhozza;
különösebben kipisszeget, lepisszeget, összetett szók
ban midőn áth. jelentése van. így különböznek :
csattog csattogat, pattog pattogat, s több mások.
Csattog az ostor, midőn a kocsis csattogatja. Pattog a
kukoricza, midőn a tűz pattogatja. Pisszeg a hang
szerv, midőn az ember pisszegeti. Azonban ezeket, és
az ilyeneket a szokás nagyobb határozottság végett
miveltetőkkel fejezi ki : csattogtat, pattogtat; sőt
pisszegtet már más általi piszegetést jelent.

PISSZEN, (pisszen) önh. m. pisszent. Tulaj
donkép, az emberi hangszerv pissz hangon megszó
lal, ily hangot ad; továbbá, és rendesen mondjuk
emberről, ki ily hangot hallat. Meg ne pisszenj. Oly
csendesen viseli magát, nem is pisszen. Mint más ily
alkatú igék, fölveszi az utótétes t hangot : piszszent.
Hasonló viszonyban állanak : tüsszen tüsszent, kottyan
kottyant, s némely mások.
PISSZÉNG, (pisszéng) önh. m. pisszéngtem,
— tél v. —ettem, —ettél, —étt, htn. —ni v. —eni.
L. PISSZEG.
PISSZÉNGÉS, (pisszéngés) 1. PISSZEGÉS.
PISSZÉNGET, (pisszénget) 1. PISSZÉGET.
PISSZENT, (pisszent) önh. m. pisszentétt,
par. •—s, htu. —ni v. —eni. Köz szokás szerint 1.
PISSZEN. Szabatosan véve : eszközli, hogy hang
szervei pissz hangot adjanak, pisszenést tesz.
PISSZENTÉS, (pisszentés) fn. tt. pisszentést,
tb. —ék, harm. sz. r. —e. Cselekvés, midőn vki
pisszent.
PISTA, férfi kn. tt. Pistát. Az alapszó, mely
ből alakúit : Stephanus, magyarosan István, körül
belül ily fokozatokkal, és változatokkal : Stefán,
Istefán, Isteván , István , Ista, Pista , módosítva :
Pisti, Pistuka, továbbá : Icsa, Csicsa, Pesta, Pistya ;
nagyítással : Istók.
PISTYOG, (pistyog) önh. m. pistyogtam,
—tál, —ott. Szabó D. szerént am. hemzseg. Pis
tyognak a nyüvek a sajtban.
PISZ, (1), hangutánzó gyök, magashangu
származékokkal, melyből t. i. 1) pisze, piszi, 2) pi
szeg és ennek további származékai erednek. Utóbbi
jelentésében valamivel gyöngébb, mint a kettőztetett
sziszegésü pissz v. piszsz. Ha ez alakban főnévül
használjuk, tárgyesete : piszt, többese : —ék, s je
lent pisszenést.
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PISSZÉGETÉS, (pisszégetés) fn. tt. pisszé
getést, tb. —ék, harm. szr. — e. V. ö. PISSZEGÉS,
PISSZÉGET.
PISSZEGTET, (pisszégtei) miv. m. pisszeg
tettem, —tél, •—étt, par. pisszégtess. Eszközli hogy
valaki pisszegjen, vagy pisszegessen.
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„Az alatt nincs egy pisz, paripa sem horkol."
Buda halála, (Arany J.).
PISZ, (2), szintén hangutánzó gyök, de mély
hangu származékokkal, melyből piszok, piszmog,
piszmota, piszatol, piszonyodik, stb. erednek.
PISZA, (pisza) mn. tt. piszát. Tájdivatosan
am. az általánosb pisze. L. PISZE, 2).
PISZAT, 1. PASZAT, MASZAT.
PISZATOL, 1. PASZATOL, MASZATOL.
PISZE, (pisze) mn. tt. piszét. 1) Némely tá
jakon am. pösze, kinek vastag nehéz nyelve levén
némely hangokat hibásan ejt ki. Gyöke hangutánzó.
2) Különösen mondják aránylag kicsi, tömpe orról.
Pisze orrú; néhutt : pisza. Ez értelemre legközelebb
áll hozzá a kicsikét jelentő piczi, piezurka. Azonban
minthogy a kis ebet piszinek hívják, s a pisze orr
némileg hasonló az ebéhez; talán ettől vette a máso
dik jelentést és nevezetet, mint a #os orr mely a
koséhoz, sas orr, mely a saséhoz hasonló.
PISZEG, (piszég) gyak. önh. ,Pisz' hangon
szól gyakran, vagy folytonosan. Mondják különösen
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sÍYÓrívó gyermekről, midőn leginkább az orrán vé
kony szuszogó, sziszegő hangot bocsát ki. Ne pi
szegj !
PISZÉGÉS, (piszégés) fn. tt. piszégést, tb.
— ék, harm. sz. r. —e. Cselekvés midőn különösen
a siró gyermek piszeg.
PISZÉGET, (piszéget) áth. m. piszégettem,
—tél, —étt. Szabó D. szerént : lovat vagy egyéb
állatot csalogat magához; máskép : püszöget, pise
get, pisogat, siseget, sziszeget.
PISZÉGTET, (piszégtet) miv. m. piszégtet
tem, —tél, —étt, par. piszegtess. Eszközli hogy pi
szegjen. Midőn ,pisszegtet' helyett van, 1. PISSZÉG
TET.
PISZÉN, (piszeen) ih. Pisze módon, pisze
alakkal, vagy alakban. Piszén áll az orra.
PISZÉNG, (piszéng) önh. m. piszéngtem,
— tél v. —ettem, —ettél, —étt; htn. —ni v. —eni.
L. PISZÉG.
PISZEORR, (piszeorr) ösz. fn. Benyomott, la
pos, kis orr, mopszli orr.
PISZEORRU, (piszeorru) ösz. mn. Piczi, be
nyomott orrú. Piszeorru néger.
PISZÉS, (piszees) mn. tt. piszést v. —et, tb.
— ek. Egy kissé pisze, piszéhez hasonló.
PISZI, fn. tt. piszit, tb. —k. Kisebb fajú,
vagy fiatal kutya; valamint a nagyobb : kuszi. Hiszi
a piszi, am. eb hiszi; piszi le am, kutyó ne ! Leg
közelebb áll hozzá a szláv pesz, kicsinyítve : pszík,
psiesek. Valamint t. i. a kutya, hellénül xíxov, lati
nul eanis, németül Kund, ez állatnak tompa u u uga
tó hangjára vonatkozik : hasonlóan a piszi és pesz
szókban természeti hangutánzás rejlik ; van t. i. az
ebnek, kivált a kicsinnek bizonyos sziszegő, nyö
szörgő, szüküllő hangja, mely által örömét, félelmét,
vágyát, fájdalmát szokta jelenteni. Szokás továbbá
a magyarnál, hogy az állatokat természeti hangjokon
hívja, és nevezi, p. czicza ne ! és czicza = macska;
becze = borjú, mert be be hangon szól; czoczi poczi
malacz; liba kis lúd; pipe, kis récze, liba, csibe; pizse
csibe : hasonlóan piszi am. eb, mert így hívogatják
piszi piszi ! v. öszvehúzva : psz l psz ! Innen a peszér
vagy peczér, am. ebész. V. ö. PESZÉR, PECZÉR.
PISZKA, fn. tt. piszkát. Általán eszköz, mely
nek mozgatása által valamit szurkálnak, turkálnak;
különösen, fa rúd, hegyes dorong, melylyel a fűtök,
vagy általán tüzelők az égő anyagot turkálják, hogy
jobban égjen, piszkafa. Házasodik a lapát, elvette a
piszkafát. (Népd.).
Véleményünk szerént e szónak gyöke azon iz,
mely az izeg, izog, izgat, bizgat származékokban élénk
mozgásra vonatkozik, előtét nélkül iszka (izoga) az
izog igétől, mint a fecseg, locsog, csacsogból fecske,
locska, csacska. A lágyabb z a hangszervek törvényei
szerént keffiány k előtt kemény szvc változott, mint:
rezeg, reszked ; izeg, vizeg, viszked; űz, Uszkötöl. Ez
ilyeket is, ámbár zvel irjuk, de nyelvünk a közvet
len következő kemény k miatt szintén kemény szvel
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hangoztatja : hordozkodik, változkodik, kérdezkedik,
helyhezkedik, stb.
PISZKAFA, (piszkafa) ösz. fn. 1. PISZKA.
PISZKÁL, (piszkaal) áth. m. piszkált. Hegyes
eszközzel valamit úgy turkál, szurkál, hogy annak
részei között némi rést, hézagot csináljon. A tüzet
piszkafával, a fogakat szalmával, tűvel piszkálni. A
szemetet bottal piszkálni. Ne piszkáld a ganajt ha nem
bildös. (Km.). Orrát ujjával, füleit lapos csonttal pisz
kálni. Szélesb. ért. holmit helyéből kimozgat, szét
hány, felforgat. Lepiszkálni a madárfészket. Kipisz
kálni valamit a földből. Ne piszkálj az irományokban.
3) Átv. valakit nyugtalanít, szóval, vagy tettel inge
rel, üz, szuttyongat. Könnyebb a lelkének, ha valakit
piszkálhat. Elpiszkálták öt a társaságból. Elemzésére
nézve v. ö. PISZKA.
PISZKÁLÁS, (piszkaalás) fn. tt. piszkálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
laki piszkál valamit. Átv. ért. másnak szóval, vagy
tettel nyugtalanítása, ingerlése, szuttyongatása.
PISZKÁLÓ, (piszkaaló) mn. Aki v. ami pisz
kál. Fogpiszkáló, máskép : fogvájó.
PISZKÁLÓDÁS, (piszkaalódás) fn. tt. oisz
kálódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos vagy
gyakori piszkálás ; különösen , ügyetlen , kelletlen
turkálódás, holminek ideoda hányása. Átv. kedélyi
működés, mely által valaki bizonyos hajlamból,
szokásból másokat ingerelni, szuttyongatni, nyug
talanítani szeret.
PISZKÁLÓDIK, (piszkaalódik) belsz. m.
piszkálódtam, —tál, —ott. Ügyetlen módon, kellet
lenül, akarva is, nem is, piszkálgat valamit; turká
lódik, piszmálódik. Átv. másokba aggatódzik, kap
czáskodik ; mások ügyeibe avatkozik; ingerkedik.
V. ö. PISZKÁL.
PISZKATŰ, (piszkatü) ösz. fn. Tű, vagy tű
féle hegyes eszköz, valami likat piszkálni való; kü
lönösen, melylyel az ágyúk, vagy puskák lyukait
szurkálják.
PISZKA VAS, (piszkavas) ösz. fn. Konyhai
eszköz , pálezaforma szálvasból, melylyel a tüzet
piszkálják.
PISZKA VILLA, (piszkavilla) ösz. fn. Kemen
czefütők villája, tüzet piszkálni való.
PISZKE, (1), fn. tt. piszkét. Növényfaj a ri
biszkék neméből; fúlánkos, bogyói simák; levelei
kerekkarejúk; murvái egy levelűk. (Ribes uva
erispa.) Úgy látszik, a ribiszke szónak rövidített mó
dosulata. Különbözik a tengeri szölö, némelyek sze
rént : szőlőké.
PISZKE, (2), (piszke) fn. tt. piszkét. A Bala
tonban tenyésző apró halnem, máskép : rütyöke. Ne
vét hihetőleg a kicsint jelentő picz, piczi szótól vette,
valamint a legapróbb halnem küsz kisz a kistől.
PISZKE, (3), fn. tt. piszkét. A hajósok nyel
vén kampós dorong, vagyis akár kampóval nőtt,
akár mesterségesen azzal készített s alsó végén meg
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vasalt hegyes végű dorong, mely alsó végével a
földbe tűzve, kampójába akasztott kötélen a hajó
vagy talp kifogásánál jó szolgálatot tesz. Azon ho
rogtól, mely egyik vége felé van, némely vidéken
horgasnak neveztetik. (Kenessey A.). Talán bölccsé
módosulata, mint szöcske = szökése.
PISZKE, (4), falu Komárom m.; helyr. Piszké
re, — n , —r'ól.
PISZKEHOROG, (piszkehorog) ősz. fn. A
,piszke' nevű eszköznek (1. PISZKE (3) egyik végén
levő horog.
PISZKÍT, (piszokít) áth. m". piszkílott, par.
—s, htn. —ni v. —cmi. Piszokkal bemocskít, csú
nyít, piszkossá tesz. A zsírral, szurokkal, csirizzel
bánó bepiszkítja ruháját. V. ö. PISZOK.

PISZKOSODIK, (piszokosodik) k. m. pisz
kosodtam, —tál, —ott. Piszkossá leszen, lassan
lassan belepi a piszok ; mocskosodik, szennyesedik,
szutykosodik. Konyhában, kovács műhelyben hamar
piszkosodik a ruha. Leghamarabb piszkosodik be a fe
hér. (Km.).
PISZKOSUL , PISZKOSUL , (piszokosúl)
önh. m. piszkosúlt. 1. PISZKOSODIK.
PISZKOSÚLÁS, PISZKOSULÁS, (piszokos
úlás) fn. 1. PISZKOSODÁS.
PISZLE, (piszle) fn. tt. piszlét. Tájdivatosan
am. pitytyedt ajak, máskép : pilye, gamba.
PISZMA, (piszma) mn. tt. piszmát. 1) Ügyet
lenül bajlódó, bíbelődő, immelámmal pepecselő, ki
ről azt szoktuk mondani, hogy szuszog, szuszmá. E
jelentésénél fogva azon pisz hanggal áll gyöki vi
szonyban, mely az orron kijövő szuszhoz rokon,
minthogy a piszma ember szuszogva dolgozik. Innen
piszma, szuszma, susnya (Mátyusföldön), buszma kö
rülbelül egy értelműek. Mennyiben ezen tulajdonság
részint testi ügyetlenségből, részint lelki erő hiányá
ból származik; rokon értelműek vele : hUle, léhütö,
málészáju, bibasz, pimasz, süsü, szájábákó, és igen
sok más gúnyos tréfás elnevezések, melyek a nép
ajakán forognak. 2) Ki dolog közben magát, ruháját
bepiszkolni, bemocskolni szokta. Piszma konyhaszol
gáló, piszma varga, lakatos. Ez értelemben fogalmi és
hangi szoros viszonyban van vele a piszok, piszonyo
dik, piszmota, és paszat, paszatol. Alakra hasonlók
hozzá : szuszma, duzma, tutyma, hajma, fityma, busz
ma, stb.

PISZKÍTÁS, PISZKITÁS, (piszokítás) fn.
tt. piszktíást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn piszkítanak valamit. V. Ö. PISZKÍT.
PISZKÓCZ, (piszokócz) fn. tt. piszkóczot.
Erdei pinty; németül Bergfink v. Mistfink. E nevet
valószínűleg onnan kapta, mert üldözői elöl néha
ganajba, piszokba rejti magát.
PISZKOL, (piszokol) áth. m. piszkolt. 1) Pi
szokkal bemocskol, csűnyít. A ruhát, bútorokat, pa
dolatot bepiszkolni. Törökül : piszlemek. 2) Atv. va
lakit gyaláz, becstelcnít, erkölcsileg bemocskít. Lus
tos nyelvével minden embert piszkol. V. ö. PISZOK.
PISZKOLÁS, (piszokolás) fn. tt. piszkolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Mocskolás, csunyítás,
rutítás piszok által. 2) Atv. becstelenítés, gyalázás,
szidás. V. ö. PISZKOL.
PISZKOLÓDÁS, (piszokolódás) fn. tt. pisz
kolódást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Piszokkal
okozott mocskosodás, elcsunyúlás. 2) Atv. másokat
becstelenítő, gyalázó nyilatkozás, kitörés. V. ö.
PISZKOLÓDIK.
PISZKOLÓDIK, (piszokolódik) belsz. m.
piszkolódtam, —tál, —ott. 1) Piszoktól bemocsko
sodik, becsunyúl, lustosodik, stb. Sárban, zsírtól,
szuroktól, ganajtól bepiszkolódik a ruha. 2) Atv. becs
telenítő, rágalmazó, gyalázó szavakkal szitkozódik,
s az által mintegy magát is bepiszkolja. V. ö. PISZ
KOL.
PISZKOS, (piszokos) mn. tt. piszkost v. —at,
tb. —ak. Holmi mocsokkal bekent, szutykos, be
szennyezett ; különösen, mosdatlan, taknyos. Piszkos
ruha, ágy, bútorok. Piszkos test, kezek, arcz, orr. Köz
népi tréfás nyelven : orr. Majd megülik a piszkost.
Atv. erkölcsileg undok, csúnya, szemtelen. Piszkos
fösvénység, csalás. Piszkos beszédek.
PISZKOSAN, (piszokosan) ih. Piszkos álla
potban, piszokkal beszennyezve.
PISZKOSÍT, (piszokosít) 1. PISZKÍT.
PISZKOSODÁS, (piszokosodás) fn. tt. pisz
kosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn
valami piszkossá leszen. Piszkosodás ellen kez/yüt
húzni a kézre.
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PISZMÁL, (piszmaal) önh. m. piszmált.
Ügyetlenül, szuszogva, immelámmal bíbelődik, pepe
csel ; magát bepiszkítva dolgozik. V. ö. PISZMA.
PISZMÁLKODIK, (piszmaalkodik) k. m.
piszmálkodtam, —tál, —ott. Piszmogva foglalkodik,
bíbelődik valamivel, szuszmog.
PISZMATOL, (piszmatol) áth. m. piszmatolt.
Szuszogva, ügyetlenül dolgozva bepiszkol valamit.
Törzsöke : piszmat, mint szimat, honnan : piszmatol,
mint szimatol.
PISZMATOLÁS, (piszmatolás) fn. tt. pisz
matolást, tb. —ok. Cselekvés, midőn vki piszmatol.
PISZMOG, (piszmog) gyak. önh. m. piszmog
tam, —tál, —ott. 1) Dolog közben ügyetlenül szu
szog, motyog, bíbelődik, pepecsel. 2) Tisztátalanul
dolgozik, bepiszkolja, bemocskolja magát. V. ö.
PISZMA.
PISZMOGÁS, (piszmogás) fn. tt. piszmogást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Ügyetlen bíbelődés, pe
pecselés, immelámmal folyó munkálkodás. 2) Magát,
s holmi mást bepiszkító dolgozás. V. ö. PISZMOG.
PISZMOTA, (piszmota) mn. tt. piszmotát.
1) Piszkáló munka. (Kriza J.). 2) Immelámmal pe
pecselő, bíbelődő, tisztátalanul, piszkosan dolgozó.
E kifejezésben gúny rejlik, mint a szuszmati, duts
mati, bonfordi, szeleverdi, pökhendi s más hason
lókban.
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PISZOK, (piszok) fn. tt. piszkot, harm. szív —a,
v. piszokja. A hangugratók közé tartozik, honnan :
piszkom, piszkos, piszkol, piszkít. A mássalhangzóval
kezdődő névragok előtt épen marad .piszoknak, piszok
kal, piszokra, stb. Jelent csúnya, utálatos, undorító
mocskot, szennyet, mely valamit különösen csúnyá
vá tesz. Szélesb ért. mindenféle mocsok, folt, szenny.
Piszok az orrban, fülekben. Piszok a zsírral, olajjal
bekent ruhán. Ganaj, takonypiszok. Lemosni a piszkot.
Piszokból kitisztitni, kifésülni a gyereket. 2) Atv. er
kölcsi szenny, mely a becsületet mocskolja; rága
lom, gyalázat. Nincs az a piszok, melylyel nem illet
ték öt. Nem képes lemosni a piszkot, mely gyalázatos
tettei miatt rá ragadt. Rajta maradt a piszok. Megve
töleg mondják alávaló jellemű, vagy undoritó csúnya
külsejű embernek. Te piszok !
Alapértelemre, és gyökre nézve egyezik az
utálatot jelentő pih, pJii, piha indulatszóval s bűz
főnévvel. Alkatra hasonlók hozzá : titok, szitok, átok,
poczok, peczek, stb.
PISZONYODÁS, (piszonyod ás) fn. tt. piszo
nyodást, tb. •—ok, harm. sz. r. —a. Piszkosodás,
penészedés, rozsdásodás. V. ö. PISZONYODIK.
PISZONYODIK, (piszonyodik) k. m. piszo
nyodtam, —tál, —ott. A székelyeknél am. piszko
sodik, penészedik, rozsdásodik. Ez a szilva megpiszo
nyodott. (Kriza J.). Meg sem piszonyodott a köntösöm.
(Ferenczi J.).
PISZTÁCZ, fn. tt. pisztáczot, harm. szr. •—a.
Növény, illetőleg fanem, a kétlakiakseregéből és
öthímesek rendjéből; hímvirágának csészéje öt met
szésű, bokrétája nincs; anyavirágának csészéje há
rom fogú, bokrétája nincs ; anyaszála három ; cson
tára egy magvu. Göröglatinul : pistacia. Fő faja a
terpentin pisztácz (pistacia terebinthus). A görögben
nívaa v. nitra. szurkot, kátrányt jelent.
PISZTIEICZ v. PISZTRICZ, fn. tt. pisztiriczét
v. pisztriczét, harm. sz. r. — e. Kriza J. szerént a
székelyeknél kedves izü gombafaj. Diószeginél :
pisztricztinórú (boletus subsquamosus). Hangokban a
pesztercze szóval egyezik. Egyébiránt 1. PISZTRICZ.
PISZTOLY, fn. tt. pisztolyt. tb. — ok, harm.
szr. —a. A puskánál rövidebb, s a mordálynál
hosszabb lőfegyver, melyet egy kézben tartva süt
nek el. A lovasságnál van divatban. Pisztolyt tölteni,
elsütni. Pisztolyra kihívni valakit. Pisztolylyal lelőni a
fecskét. Az európai nyelvekben általán divatozó, ide
gen eredetű szó , olaszul : pistola, angolul : pistol,
németül : Pistole, francziául : pistole, pistolet, stb.;
törökül is pisztul. Némelyek szerént a latin pistillum
vagy fistula névtől; mások szerént a hellén : na.ta.a
crw igétől; ismét mások szerént Pistoja nevű olasz
várostól.
PISZTOLYKÁPA, (pisztolykápa) ösz. fn. A
pisztoly agyát takaró posztó v. börburok.
PISZTOLYLÖVÉS, (pisztolylövés) ösz. fn.
Lövés, melyet pisztolyból tesznek. A pisztolylövést
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megkülönböztetni a puskalövéstől. Pisztolylövéssel leej
teni a vadat.
PISZTOLYLÖVÉSZ, (pisztolylövész) ösz. fn.
Személy, ki pisztolyból szokott vagy ügyesen tud
lődözni.
PISZTOLYNADRÁG, (pisztoly nadrág) ösz.
fn. Gúnyos népnyelven, kurta, térdig alig érő vászon
nadrág, milyet néhutt pl. Tolnában a svábok visel
nek, mely népies fogalommal oly arányban áll a
hosszú nadrághoz, mint pisztoly a puskához.
PISZTOLYTOK, (pisztolytok) ösz. fn. A nye
reg két oldalán levő tokok, melyekbe a pisztolyo
kat dugják.
PISZTOLYTOKFÉDÉL , (pisztolytokfédél)
ösz. fn. A pisztolytok fedele.
PISZTRAHÁZA, falu Bereg m.; helyr. — házá
ra, — n , —ról.
PISZTRÁNG, fn. tt. pisztrángot, harm. szr.
—ja. A lazaezok neme alá sorolt halfaj, melynek
teste tele van fekete és vörös pettyekkel, tiszta és
köves vizeket szeret; húsa igen Ízletes.
Minthogy ezen hal teste pettyegetett, és sima
bőrű ; magyar nevét a petty, pitty, és simát kopaszt
jelentő tar alkatrészekből elemezhetjük : pettyta
rang, pittytarang, azaz, pettyes és tar. Ez értelme
zésnek egy részben megfelel a Molnár Albertnél
följegyzett latin neve : variolus. V. ö. PISZTRICZ.
Alkatra hasonlók hozzá : salang, bitang, katáng, v.
katáng; továbbá, varangy v. varancs, göröngy v.
göröncs, ripancs, rapancs, stb.
PISZTRICZ, fn. tt. pisztriczét, harm. szr. —e.
Gombafaj a tönkös tinórúk neméből; kalapja fehé
res ; lyukacsai egyenetlenek, tekergősek, kőszinük ;
növénytani teljes neve : pisztricztinórú. (Boletus
subsquammosus). Minthogy e gombafajt fehér lyu
kacsai pettyessé teszik, s csaknem egészen simának
látszik, honnan füvésztani latin neve is : ennél fogva
úgy véljük, hogy a pisztricz alkatrészei a pettyet
jelentő pisz, és a kopaszt, simát kicsinyítve kifejező
tiricz v. tericz, azaz, taricz = pittytericz, pisztericz.
Tudniillik ter a íai'nak a megelőző szóhoz alkal
mazkodólag magas hangú módosulata; vagy pedig
tar és tir oly változatok, mint : darab dirib ; gaz giz;
falat fiit; tap tip ; paff piff; nyafnyif; csári csíri ;
s igen sok mások.
PIT, elvont gyöke a Szabó Dávidnál olvasható
pittmallik, pitmánlik, pittog szóknak. Azonos pity
gyökkel ,pitymallik' és ,pitymánlik' szókban.
PITA, fn. tt. pitát. Tejjel, tojással készült
könnyű sütemény. Nem mind málé, ami pita. (Km.).
Máskép : pite. Rokonságban van az ételek neveit
jelentő gyermekszókkal : pupa, papa, pép ; s erede
tileg am. étel, éte, pete, pite. Közmondat szerént :
pita lesz ez idén a kenyérnek neve, azaz, oly becses
és drága lesz, mintha tejjel, tojással sütnék, mit
másutt így mondanak : pupa, a székelyeknél : pépe
lesz a kenyér.

PITAR— PITTOG

PITTY—PITTYESZT

PITAR, fn. I. PITVAR.
PITE, fn. tt. pitét. 1. PITA.
PITI, fn. tt. pitit, tb. —k. Gyermeknyelvcn,
vagy tréfásan szólva am. italka, olyan mint, titi, tütü,
a az ételre, kenyérre nézve, papi, pupa. Gyöke egy
az iszik igéjével, előtét nélkül : iti, mintha volna
iszi. Ily elötétesek a hellén nivca, latin bibo, szláv
piti = inni; tudnivaló, hogy az evést és ivást mint
első szükséget jelentő szók legősiebbek lévén ; több
nyelvekben megegyeznek. Egy gyöküek, és értel
műek vele : pityi, pityó, pityók, pityókos, pityos.
PITIHANGOS, (pitihangos) ösz. mn. Tréfás
nyelven mondják emberről, ki egy kicsit az italból
becsípett, s beszédes lett tőle, kiből a bor beszél;
rokon értelmű hozzá : kotyogós. V. ö. PITI.
PITIS, (pitis) mn. tt. pitist v. —et, tb. —ék.
A becsípett bortól, vagy más szeszes italtól jó kedvű,
kotyogós, gagyos. V. ö. PITI.
PITISZKÁL, önh. m. pitiszkált. A székelyek
nél 1) am. más dolgában gáncsoskodik, piszkál;
máskép : pipiszlcál. 2) Némi apró kézi munkával
foglalkodik; ez értelemben máskép : pipizál, vagyis
pepecsel.
PITIZÁL, (pitizál) önh. m. pitizált. 1) Iddo
gál, lassanlassan iszik, szopogatja az italt. V. ö.
PITI. A székelyeknél, valamivel lassacskán motoz,
máskép : pipizál. Ez értelménél fogva a ,pepecsel'
szóval áll rokonságban.
PITLE, fn. tt. pitlét. Gömörben, a molnárok
sürü szitája. Pitiére örleni, am. a finom lisztet szitá
val a korpától, és alja liszttől megtisztítani. Más
vidékeken : pitlik, ismét másutt : szita. Idegen ere
detű, legközelebb áll hozzá a lengyel : pytel; a né
metben is Beutel szintén használtatik ,malomszita'
értelemben.
PITLI , tt. pitlit. TájdivatosanJ nem egyéb
mint a német Bülte, köznépiesen : Büttel, azaz put
tón ; néhutt : sajtár, bödön.
PITLIK, fn. tt. pitlikét. L. PITLE.
PITMALLIK, 1. PITYMALLIK.
PITMÁNLIK, 1. PITYMÁNLIK.
PITRINGÉS, mn. tt. pitringést v. — et, tb.
•—ek. Göthös, beteges. E szónak törzsöke pitring,
mely valószínűleg öszve van téve a köhögést vagy
nehéz lehelést jelentő pih, és tiring v. tirink szókból.
Tudniillik a székelyeknél tirink jelenti a bornak
seprejét, salakját, tehát a maga nemében valami
hitványát, romlottat, továbbá tirinákó v. tirinkó, am.
idétlen, ügyetlen, és így pitringes = pihtiringes,
pihés, kehes, és romlott egészségű. A ,tirink' szóhoz
rokon a Szegeden és székelyeknél divatos vastag
haugu tarhudik, rohadásnak indul.
PITRINGÉSÉDIK, (pitringésédik) k. m.
pitringésédtem, —tél, —étt. L. GOTHOSODIK és
v. ö. PITRINGÉS.
PITTOG, (pittog) önh. m. pittogtarn, —tál,
— ott. Szabó D. szerént am. pislog, pl. a roszul égő
gyertya.

PITTY, fn. tt. pittyét. 1) Ajakkal pattantott
hang. Szabó D. szerént : szájjal pattantás ; hasonló
hozzá a fúvással járó fitty, fötty, s mély hangon :
patt. 2) Az alsó ajak lelógó állapota, midőn rokon a
fityeg, fittyen, higgyen lógásra, lecsüngésre vonatkozó
szókhoz. A mélyhangu pötty nagyobb testek esését,
és ütődési hangját fejezi ki. 3) A pittypotty ikerszó
ban valami hitványát, a maga nemében kicsit jelent,
s rokon a piczi és pöttön szókhoz. 4) A székelyeknél
am. pige v. piga, v. pilinczkféle játékszer; 1. PIGE.
PITTYASZ, (pittyasz) mn. tt. pittyaszt, tb.
— dk. A székelyeknél gúnyszó, s am. fityegő, pity
tyedt ajakú ; máskép : pittyesz. V. ö. P1TYE.
PITTYED, (pittyed) önh. m. — t. Mondják az
alsó ajakról, midőn alá lóg, biggyed, lefitytyen. A
málészáju gyermek ajaka pittyed, lepittyed. Innen,
pittyedt ajakú v. szájú, kinek alsó ajaka leesett, le
fityeg, lelóg, vagy a felsőtől elválva előre tolul.
PITTYEDÉS, (pittyedés) fn. tt. pittyedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn az ajak
alálóg vagy biggyed.
PITTYEDT, (pittyedt) mn. tt. pittyedtet.
Alálógó, aláeresztett, lefittyenö (az ajakra értve).
PITTYEDTEN, 5 (pittyedten) ih. Alálógva,
lefittyenve.
PITTYEG, (pittyég) gyak. önh. m. pittyégtem,
— tél, —étt. Ajakról mondják, midőn lefityeg, lelóg,
egyszersmind mozgatáskor némi pityféle hangot ad.
PITTYÉGÉS, (pittyegés) fn. tt. pittyégést,
tb. — ék, harm. szr. —e. Ajaknak lefityegése.
PITTYÉGET, (pittyéget) gyak. önh. m. piiy
tyegettem, —tél, —élt, par. pittyégess. Az alsó ajak
pittyegését gyakorolja, különösen, gúnyból, vagy
nemtetszésből. V. ö. PITTYÉG.
PITTYÉGETÉS, (pittyégetés) fn. tt. pittyé
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
valaki pittyeget.
PITTYEN, (pittyen) önh. m. pittyent. Az alsó
ajak lebiggyen, leíittyen, egyszersmind pittyféle
hangot ad.
PITTYENÉS, (pittyenés) fn. tt. pittyenést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Lefittyenése, vagy pittyféle
hang adása az alsó ajaknak.
PITTYENT, (pittyent) áth. m. pittyentétt,
par. —s, htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy ajaka,
vagy szája pittyenjen, különösen, hogy pitty hangot
adjon. Gúnyból, nemtetszésből ajakát pittyenti. Alkatra
hasonlók hozzá fittyent, pottyant, lottyant stb.
PITTYENTÉS, (pittyentés) fn. tt. pittyen
tést, tb. —ék. Cselekvés midőn vki v. vmi ajakát
vagy száját pittyenti.
PITTYESZ, (pittyesz) fn. tt. pittyeszt, tb.
— ék. Pittyedt ajakú.
PITTYESZT, (pittyeszt) áth. m. pittyesztétt,
par. pittyeszsz, htn. —ni v. —eni. Ajakát pittyessé
teszi, lógasztja, vagy kitolja. A szomorkodó ember
lepittyeszti ajakát. A csúfolódó gyermekek egymásra
pittyesztik ajkaikat.
17
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PITTYESZTES, (pittyesztés) fn. tt. pittyesz eregetve mozgatni. Egyébiránt e mozgás is rendesen
tést, tb. —ék, harm. sz. r. —e. Cselekvés midőn némi pityíéle hanggal szokott járni. Rokon hozzá
még a kis gyermek kezdő beszédére vonatkozó
vki ajakát pittyeszti.
pityeg.
PITTYPALATTY; PITTYPALATTYOL, 1.
PITYÉGÉS, (pityégés) fn. tt. pityégést, tb.
PITYPALATY; PITYPALATYOL.
— ék, harm. szr. —e. Pity hangon szólás.
PITVAR, fn. tt. pitvart, tb. —ok, harm. szr.
PITYÉGTET, PITYÖGTET, (pityégtet) áth.
—a. Nóhutt a háznak kiálló előrésze, hol bejárni
szoktak, vagyis tornáez, ereszféle toldaléképület a m. pityégtettem, —tél, —étt; par. pityégtess. A szé
konyhaajtó előtt, mint némely vidékeken szokásban kelyeknél am. gyermeket kényeztet (Kriza J.). V. ö.
van; de az ország nagyobb részében pitvar vagy PITYE.
PITYÉGTETÉS, (pityégtetés) fn. tt. pityég
pitar jelent előszobát, különösen jelenti magát a
konyhahelyiséget, melyből a szobákba is bejárnak; tetést, tb. —ék, harm. sz. r. —e. Gyermek kényez
Szabó D. szerént : füstház. Ily értelemben jön elé a tetése.
PITYENÉG, (pityenég) fn. tt. pityenegét,
Müncheni codexben (János XVIII) kétszer is : „Es
beméne Jézussal a püspöknek pitvarába (átrium), harm. szr. —e v. —je. Erdélyben am. vállereszték
Péter ke(dig) küvöl áll vala az ajtó előtt." Ismét : az üngben, peczegféle toldás. Rokon a gatya elejé
„Beméne azért esmegPilátosapitvarba" (praetorium). nek vagy ülepének toldását jelentő peczeg szóhoz.
A szláv nyelvben eléjöhet : preddwor, am. elöud V. ö. PECZEK.
var, noha Jancsovicsnál ezt nem találjuk, hanem
nála olvasható : preddom — elöház. Némelyek sze
rént amaz összetételből alakult volna a ,pitvar' szó,
s Jancsovics szótárában is eléjön pitvor, a magyar
,pitvar' szó alatt s ennek értelmében. Azonban ezek,
mennyiben az utóbbi is egy értelemben vétetik a
magyarral, nem jelentenek elöudvart, hanem inkább
már benn az udvarban előházat, és ha alapfogaimul
azt veszszük, hogy a pitvar az épületnek nyilt ele
jét, s mintegy száját, vagy épen a bejáró helyiséget
ábrázolja, ugy vélekedhetünk, hogy gyöke pit rokon
ságban van a nyilast jelentő pit v. pity, vigy, vics
gyökü szókkal. Innen pityuar, pituar. V. ö. PiTY
MÁLLIK.
PITVARAJTÓ, (pitvarajtó) ösz. fn. A pitvar
helyiségébe kivülröl nyiló ajtó.
PITVAROS, KIS — , puszták Csanád m.; helyr.
Pitvarosra, —on, —ról.
PITY, 1) vékony lágy hang, melyből pitye,
pityeg , pityer, pityereg és származékaik erednek.
Legközelebbi rokona : pinty. Ugyanezen hang egyik
alkatrésze a pitypalaty szónak. 2) Azonos pitty
gyökkel (pittyed, pittyen szókban). 3) ,Pitymallik' s
,pitymánlik' szók és származékaik gyöke. Többire 1.
az illető gyökü szók rovatai alatt.
PITYE, (pitye) fn. tt. pilyét. 1) Görnörben
am. pittyedt ajak ; máskép : piszle, gamba. 2) A
székelyeknél am. csibe, csirke, pisién, mintegy pitye
göféle kis madár. Átv. értelemben hízelegve a kis
gyermeknek is mondják. Egyél egy kicsit, édes pi
tyém ! rnett (= mert) ha nem, halálra hitvánkozol.
Özékely szólásmód Kriza Jánosnál.
PITYEG, (pityég) gyak. önh. m. pityégtem,
— tél, —étt. ,Pity' hangon szól, máskép Szabó D.
szerént : pipeg. Pityeg a madárfiú , pityeg a nőstény
fogoly és fürj, midőn szétzavart fiókjait összehívja;
pityeg különösebben a pityer nevű madár. Midőn az
ajak mozgására vonatkozik, am. fityeg, honnan pi
tyegtetni az ajakat, szájat, am. félre húzogatva, le le

PITYER, (1), elvont törzse pityereg szónak,
mintegy ,pity' hangon kesereg.
PITYER, (2), (pityer) fn. tt. pityert v. pityrét,
tb. pityrék v. pityerék. 1) Madárfaj a sármányok
neméből. (Emberiza milliaria.) Némelyek szerént
pacsirta, csüesörke. Nevének elseje szintén a pity
vékony, lágy hangból áll, az er pedig reszketeg,
mintegy kesergő érzést fejez ki. 2) Baranyai tájszó
lás szerint am. huzamosan, mintegy tunyán szőtt
vászon. Ez értelemben rokon hozzá a székelyes pin
tyei, pintyelget v. pintyerget, azaz, hibásan, roszul
fon, mint a vén asszonyok. Gúnyos értelménél fogva,
úgy látszik, a fon igének kicsinyített alakja, mintha
volna fontyol, fintyel, és csakugyan a székelyeknél
finyelödni am. fonyolodni, bebonyolodni.
PITYER, csárda Sopron m.; helyr. Pityérbe,
— ben, —böl.
PITYERÉ, fn. tt. pityerét. Emberganajt jelentő
tájszó. Gyöke talán a büdösre, utálatosra vonatkozó
pih, phi, pfi, piha indulatszókhoz rokonítható, mintha
volna pityelS, pityele, azaz büdöslö, bideslő, büzölő,
bízelő. Idősb Mándy P. szerént Zarándban am. bur
gonya, a midőn gyöke ,pityóka' gyökével azonos.
PITYEREG, (pityerég) gyak. önh. m. pitye
régtem, —tél v. pityergéttem, pityergéttél, pityergett.
Sivórívó, nyafiga, kényes gyermekről mondják, mi
dőn panaszos hangon kér valamit, vagy fájdalmát
eléadja. Nesze kis kalács, csak ne pityeregj. Mi bajod
van ismét, hogy pityeregsz f V. ö. PITYER, (1).
PITYERFEJ, (pityerfej) ösz. fn. A pityer nevű
madár feje. Eléjön egy lakadalmi versben :
„Forgács, mogyorófánk, laska levesestül,
Ötvenöt pityerfej, vakand mindenestül."
PITYERGÉS, (pityerégés) fn. It. pityergést,
tb. •—ék, harm. szr. —e. Kényeskedő , kelletlen,
nyafiga sirás, a gyermekeknél ; továbbá, gúnyosan
szólva, érzelgö regényolvasók, vagy szinjátéknézök
sirása megindulása.
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PITYMANLIK—PITYPALATY

P I T Y E R G Ő , (pityerégö) mn. tt. pityergöt.
Kényességből siró, nyafiga. Pityergő gyerek. Pityer
göre áll a szája. Gúnyosan, költemény, regény, szín
mű , mely szomorú érzeteket idétlen módon fest,
melynek fő czélja akármi áron az olvasót vagy nézőt
sírásra fakasztani. Pityergő Múza.
P I T Y E R G O S , (pityerégöös) mn. tt. pityergőst
v. —et, tb. — e h . Pityergő természetű, aki minden
csekélységért pityeregni szokott.
P I T Y E R I , (pityeri) mn. tt. pilyerit. L. P I 
TYERGOS.
P I T Y I G A N G O S , (pityigangos) ösz. mn. Eléjön
Kriza J. tizedik székelymeséjében, a szótárban nincs
fölvéve, de ha egyes részeit tekintjük, ú g y látszik,
kényest, rátartóst, negédest jelent, mint maga az
utóbbi szó : gangos. ,Pityi' pedig szintén megvan a
,pigyegtet' székelyszóban, mely kényeztetést j e l e n t ;
s a kettő együtt némi nyomatékot ad az egész kifeje
zésnek, mint a korihorgas, és több hasonló szókban.

rint úgy vélekedhetünk, hogy a pitymallik gyöke
pity, fogalmi és hangi rokonságban van azon vics
v.vigy gyökü szókkal, melyek nyilasra vonatkoznak;
ugyanis vicsor tájilag picsor, am. szájnak nyílása,
mely a fogak fehérét k i m u t a t j a ; vigyor nevetési
mosolygási szájnyitás; továbbá Göcsejben mindenféle
hasadék, rés, pl. a deszkák között támadt nyílást ott
vigyornak nevezik. Balaton vidékén vicsogó idő, mi
dőn hol a nap süt, hol az eső esik, azaz a napfény
kikinyílik. Mondjuk ezt is : kivigygyan a nap. Ezek
szerint pitymallik am. vigymallik vagy vicsmallik azaz
nyilni, hasadni kezd t. i. az é g ; sőt a székelyeknél
különösebben ,pitymánlik' alakban, ezt is teszi vil
lámlik , mi úgy tűnik a s z e m e k b e , mintha az ég
nyiladoznék, vagy hasadozna.

fölkelte előtt, világosodni kezd, hajnallás, hajnalo
dás. V. ö. P I T Y M A L L I K .
P I T Y M A L L A T , (pitymaanolat) fn. tt. pity
mallatot, harm. szr. — a . Azon idő a nap fölkelte
előtt, midőn pitymallik. Pitymallathor fölkelni, mun
kához fogni.

P I T Y O G Á S , (pityogás) fn. tt. pityogást, tb.
—ok, harm. sz. r. — a . Pityergés. V. ö. P I T Y O G .
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Mi elemzését és alakulási kifejlését illeti, a
pity gyökből lett pityma, mint szuszma, duzma, tuty
ma, fityma ; innen : pitymaanolih, pitymánlih, pity
mallik, ez utóbbiban az n általalakult (hasonult) l,
P I T Y K E , (pityke) fn. tt. pilyUt. Lapos kis mint szégyenlem, szégyellem ; koránlom korállom ; nyi
gomb érczből, p. aczélból, rézből, tombakból. Gyöke lamlik nyilallik; reménylem, reméllem, miért a szé
egyezik a pettyet jelentő rokon gyökü szókkal. V. ö. kelyeknél Szabó D. szerént így is ejtik : pitymánlik,
pitmánlik.
PÉTT, PETTY, PITYKÖ.
P I T Y K É S , (pitykees) mn. tt. pitykéstv. —et,
P I T Y M Á N L I K , 1. P I T Y M A L L I K .
tb. — e h . Pettyekhez hasonló, kis, kerek lapos. Pity
P I T Y M O R O D I K , (pitymorodik) k. m. pity
hés gomb. Továbbá, pitykeféle gombokkal díszített. morodtam, —tál, —ott. Eléjön Gyarmathinál. L.
Pitykés dolmány. V. ö. P I T Y K E .
PITYMALLIK.
P I T Y O , (pityó) mn. tt. pityót. Ittas, félittas,
P I T Y K O , (pitykö) ösz. fn. Lapos kicsiny,
gombhoz némileg hasonló kő a folyókban ; melyet gagyos ; vagy ki szeret pitizálni. Hasonló jelentésű
az ügyes dobó messze elrepít. Pitykövekkel játszó k toldattal : pityók. Tréfásan gúnyos kifejezés. Elem
gyermekek. Rokon értelmű pett, petty, pityke szókkal. zésére nézve v. ö. P I T I .
P I T Y O G , (pityog) önh. m. pityogtam, —tál,
P I T Y M A L L Á S , (pitymanolás) fn. tt. pity
mallást, tb. — o h , harm. szr. — a . Midőn az ég, nap — olt. Szabó Dávidnál am. pityereg.

„Ö pedig áldozván lakomát a h a d d a l ,
Másnap elindíta kora pitymalattal."
Arany. (Buda halála).
V. ö. P I T Y M A L L I K .

P I T Y Ó K , (pityók) mn. tt. pityókot. L. P I T Y Ó .
P I T Y Ó K A , (pityóka) fn. tt. pityókát. Értel
mére nézve 1. B U R G O N Y A , K O L O M P É R , F Ö L D I 
ALMA. Nevét hihetőleg onnan kapta, hogy petty
forma lyukacsai vannak, melyeken a csirák kibújnak,
mintha vékonyhangon petyőke volna.
P I T Y Ó K O S , (pityókos) mn. tt. pityókost v.
at, tb. — a h . Félittas, félboros, gagyos, ki jól be
csípett, de még eszét nem itta le e g é s z e n ; máskép :
pityos. V. ö. P I T I . . ;
P I T Y O S , (pityos) mn. tt. pityost v. —at, tb.
— ak. Féligmeddig ittas, kevéssé becsípett; az ittas
ság nagyobb fokán levő ; máskép : pityókos. Gyöke :
pity az ivásra vonatkozó hasonló szókkal egy ere
detű. V. ö. P I T I .

P I T Y M A L L I K v. P I T Y M A L L I K , v. P I T Y 
MANLIK, (pitymaolik v. pitymaanolik) k. m.
pitymallott, htn. — n i v. — a n i . Nap fölkelte előtt
az ég világosodni kezd, hajnallik, hajnalodik. Er
délyi tájszó. Szabó Dávidnál : pitmallik, pitmánlik.
Midőn az ég már vörös, és a n a p fölkelöben van,
azt mondjuk : virrad. Kelj fel szolgáló, már pitymal
P I T Y Ö K E , (pityőke) kicsiny, fn. tt. pityokét.
lik, hüvelykeid meg (fejd meg) az ünőket, s mondd
meg a rikkancsnak (pásztornak), hogy a toporjánféreg Erdélyben am. apró fánkféle sütemény. Alapérte
(medve) meg ne egye őket. Tréfás öszveállítás a szé lemre rokon a petty, pityke szókkal, melyekhez né
kelyek tájszavaiból. Átvitt ért. valami j ó r a fordulni mileg hasonló.
P I T Y P A L A T Y , v. P I T Y P A L A T T Y , v. P I T T Y 
sikerülni kezd.
A magyar azt szokta mondani máskép, hogy P A L A T T Y , természeti hang, és fn. tt. pitypalatyot.
nyilik v. hasad a hajnal : ezen ész és szójárás sze 1) A fürj nevű madárnak hangja.
17*
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P1TYPALATY0LPLANÉTA
„Hullámzó vetés közt
Buvócskázik a fürj ; suttog a nö : ,vá vá';
Nyomon űzi a hím s három pitypalattyot
Örömmel kiált rá."
Arany J.

2) Maga ezen madár. Bodrogköziesen : pilypirity.
Ily élénk hangutánzók : kukurikú, pipis, kákuk, csil
csörke, s igen sok mások.
PITYPALATYOL vagy : PITYPALATTYOL,
(pitypalatyol) ösz. hangutánzó önh. m. —t. Pity
palaty hangon szól, kiált, t. i. a fürj. V. ö. PITY
PALATY.
PITYPALATYOLÁS, (pitypalatyolás) ösz. fn.
Pitypalaty hangon szólás, kiáltás. Fürjek pitypala
tyolása.
PITYPANG, ösz. fn. tt. pitypangot, harm. szr.
—ja. Növénynem, és faj az együttnemzó'k seregéből
és egyenlőnősök rendéből; vaczka kopasz ; csészéje
két soros ; bóbitája szőrös, száras; tőkocsánya egy
virágú bördös; virága sárga. (Leontodon. Gönczy
Pálnál : taraxacum). Különösebb faja a pongyola
pitypang (leontodon taraxacum, Gönczy Pálnál : ta
raxacum officináié); máskép köznépi nyelven orozlán
fogfü, gyermeklánczfü, bimbófű, vagy csak : pitypang.
Nevét alkalmasint szőrös (pamagos) bimbóitól v.
pikkelyeitől (pityjeitől) kapta ; mintha volna : pity
pamag.
PITYPANGAPÁRKA, (pitypangapárka) ösz.
fn. Diószegi szeréut növényfaj az apárkák neméből,
mely a pitypanghoz hasonló. (Apargia Taraxaci. W.
Hieracium Taraxaci. L.). V. ö. APÁRKA.
PITYPANGGYÖKÉR, (pitypanggyökér) ösz.
fn. A pitypang nevű növénynek gyökere. V. ö.
PITYPANG.
PITYPIRITY, bodrogközi tájszó, 1. PITY
PALATY.
PIZ, fn. tt. pízt, tb. —ek. Tájszó néhutt pinczk
v. pilinczk, néhutt pedig pénz (pínz) helyett.
PIZSE, fn. tt. pizsét. Kis csibe, máskép .pizsi,
pizsele, pire, pirike, pisién. V. ö. PISLEN.
PIZSÉG, (pizség) önh. m. pizségtem, —tél,
— étt. 1. PEZSEG.
PIZSELE v. PIZSELYE ; Balaton melléki szó,
emez eléjön Szabó Dávidnál is; fn. tt. pizselét v. pi
zselyét. L. PIZSE, PISLEN.
PIZSITNEK, fn. tt. pizsilnekét. Búbos pipiske
csücsörke. Gyöke a hangutánzó pizsi, melyet a nyelv
szokás utóhangok által megnyújtott, mint ezt is :
z sarát, zsarátnok.
PLAJBÁSZ, fn. tt. plajbászt, tb. —ok. A né
met Bleiweisból alakúit, 1. IRÓN, IRLA, RAJZÓN.
PLANÉTA, fn. tt. planétát. így neveztetnek
azon magukban sötét, de a naptól világított égi tes
tek, melyek kisebbnagyobb körkörös (petéded) pá
lyákon a nap körül forognak, s illető pályáikat majd
rövidebb, majd hosszabb idő alatt futják meg; a
görögben planetes, magyar szóval : bolygó. Egész

PLÁNTA—PLÉBÁNOS
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neve görögül : 7ii.arrjtrjg aazrjQ ; (= bolygócsillag),
nlaváa v. nlavém (bolygók) igétől. Régente a föld
del együtt 6 planéta volt ismeretes, ú. m. Merkúr,
Vénusz, Tellus (Föld), Mars, Jupiter és Szaturnusz.
Ujabb időben két nagyobb mellett sok kisebb pla
néta födöztetett föl. Elsőben is fölfödöztetett Urá
nusz (1781), azután Marsz és Jupiter között Ceresz
(1801), Paliasz (1802), Juno (1804), Vesta (1807),
e 4 utóbbi kisebb voltuk miatt asteroid vagy plane
toid (magyarul : bolygócz) néven hívatik. A legújabb
korban (1867. júniusig) 91 bolygócz lett ismeretessé.
A bolygók között 4 legnagyobb bolygó van : Jupi
ter, Szaturnusz, Uránusz, és Neptun (ez fölfödözve
1846ban), és 4 közép nagyságú : Merkúr, Vénusz,
Föld és Marsz. A közép nagyságúak legközelebb
vannak a naphoz, a legnagyobbak legtávolabb; a
bolygóczok ama két osztály között. A bujdosócsillag
nevezet, mint némelyek magyarul hivják, szabatosan
véve inkább az üstökösökre illenék. A régi babonás
csillagászok szerint, jó, vagy rósz planétában szület
ni, am. szerencse, vagy szerencsétlenség fiának lenni.
A görög planetes alapértelmére nézve egyezik
vele hangban a latin palatur, a magyar palázol, pa
láczol, stb.
PLÁNTA, fn. tt. plántát. Latin szó. L. PA
LÁNT ; V. ö. PLÁNTÁL.
PLÁNTÁL, (plántaal) áth. m. plántált. Nö
vényt ültet, átültet, különösen fiatal csemetéket,
sarjadékokat, melyek magról nőttek, s köz nyelven
plánta v. palánta, v. palánt a nevök. Gyümölcsfa
csemetéket, virágokat, káposztát plántálni. A ,planta'
latin eredetű szóból lett több más európai nyelvbeli
szóval együtt a német Pflanze is.
PLÁNTÁLÁS, (plántaalás) fn. tt. plántálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala
mit plántálunk , növényeket ültetünk, elültetünk.
V. ö. PLÁNTÁL.
PLÉBÁNIA, fn. tt. plebániát. 1) A római
katholikusoknál divatozó szójárás szerint, bizonyos
területen lakó hivek községe, mennyiben valamely
beavatott lelkész közvetlen fölügyelése, és egyházi
kormánya alá tartoznak. Városi, falusi plébánia.
Fiók egyházas plébánia. Egy városban levő több plé
bániák. 2) Maga azon egyházi hivatal, melyet az
illető község lelkésze visel, a vele járó javadalmak
kal együtt. Plébániát kérni, nyerni. Plébániáról le
mondani. Kövér, zsiros, szegény plébánia. 3) Paplak,
papház. A plébániát újra építeni. Plébániába menni.
A plébániát a templom közelébe építeni. A középkori
latin plebanus szónak származéka; v. ö. PLÉBÁ
NOS. Túl a Dunán a német ,Pfarre' után : fára.
PLÉBÁNOS, fn. tt. plébánost, tb. — ok, harm.
szr. —a. Római katholikus nevezettel, lelkész, ki
szokott szertartással bizonyos hivek közönségében
mint olyan beavattatott, és felruháztatott, s a teljes
értelemben vett lelkipásztori kötelességeket jogosan,
és hivatalánál fogva végzi. Városi, falusi plébános.
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Népies nyelven, mennyiben káplánjai vannak : öreg i
pap. Eredetileg, mint latin neve mutatja, a ,plebs'
szótól népi lelkészt, népészt jelent. Beregszászi sze
rént a persában is eléjön filivan (= Priester).
P L É H , fn. tt. pléhét, harm. szr. — e . 1) Szé
les ért. lemezzé lapított fémanyag. Ezüst, réz, vas
pléh. 2) Szorosb ért. vasból alakított lemez, vagy
ilyen lemezből való. Pléhet verni az ajtóhevederre.
Pléhvel bevonni valamit. Pléhböl való kanál, pléh ka
nál, pléh kalap. 3) Zár az ajtón, mennyiben vas le
mezből készült. Közvetlenül ugyan a német Blech
ből kölcsönöztetett; de mint laposat jelentő, rokon a
pala, a fordított lap, lep, lepény, lepedő stb. magyar
szókhoz is. Adelung hasonlóan állítja, hogy a német
Blech, és flach, a franczia plaque, és hellén nla^
egyeznek. A pléh köznépies ejtéssel : peléh.
P L É H É S , (pléhés) mn. tt. pléhést v. — et, tb.
— ek. Pléhvel ellátott, vagy borított, erősített. Pléhes
ajtó ; pléhes láda. V. ö. P L É H .
P L É H G Y Á R , (pléhgyár) ösz. fn. Gyár, mely
ben pléheket kovácsolnak.
P L E T Y K A , fn. tt. pletykát. Alaptalan híreket
támasztó, és terjesztő licsilocsi beszéd, kivált olyan,
mely többeket gyanúba, rósz szóba hoz, mely száj
ról szájra adva bonyolultabbá l e s z ; kordébeszéd,
hiábavaló szószaporítás, csélcsap, hivalkodó beszéd.
Asszonyi pletyka. Oszve ült egy sereg leány, s nem
volt vége a pletykának. U g y a n ily értelme van töb
bek között a szláv pletka szónak, s pletyjem am.
fonok, valamit összeviszsza szövök, gúzsolok; mi sze
rint a pletka, pletyka, eredetileg valami szövevényest
jelentene.
P L E T Y K Á L , (pletykaal) önh. m. pletykált,
1. P L E T Y K Á Z .
P L E T Y K Á L Á S , 1. P L E T Y K Á L K O D Á S .
P L E T Y K Á L K O D Á S , (pletykaalkodás) fn.
tt. pletykálkodást, tb. —ok, harm. sz. — a . Hiába
való fecsegés, szószaporítás, kivált mely másokat
szóba, gyanuhirbe hoz, vagy mely a titkolni való
dolgokat kikürtöli.
P L E T Y K Á L K O D I K , (pletykaalkodik) k. m.
pletykálkodtam, — t á l , —ott. Gyakran vagy folyto
nosan pletykákat beszél. V. ö. P L E T Y K A .
P L E T Y K Á Z , (pletykaaz) önh. m. pletykáztani,
— iái, —ott, par. — z . P l e t y k á k a t mond, minden
féle haszontalan, hazug dolgokat öszvebeszél. V. ö.
PLETYKA.

PLETYKÁZÁS, (plctykaazás) 1. PLETY
KÁLKODÁS.
PLOSZKO, faluk Bereg és Gömör m.; helyr.
Ploszkóra, — n , —ról.
PLÜNNYÖG, (plünnyög) önh. m. plünnyög
tem, —tél, —ott. ,Plünny' hangon szól. A Tájszótár,
illetőleg Gyarmatin S. szerént a székelyek a borjú
ról mondják.
P O , mint elvont gyökelem több oly szók alap
j á t teszi, melyek, valami dudorút, gömbölyűt, puf
fadtat jelentenek, s mint olyan az illető t á r g y a t a
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pofának felfuvása által látszik utánozni. Ide tartoz
nak : pocz, poczos, poczak, pogyász, pof, pofa, po
fok, pogácsa, ponk, poh, a pöfeteg gombát jelentő
posz, továbbá : pota, poloszhal, potroh, ponty, pozsár,
pók. Vékonyhangon : pö hasonló értelmű a pöczczed,
pof ék, 'pöfékel, pöfeteg származékokban. Rokonok :
bo, a bod, bog, bogy, bogyó, boglár, bob, boborcsó,
vékonyhangon bőd, bödön, bög, bögy, bolyok; továbbá,
mo, a mogy, mogyorú, mony, monyorú szókban stb.
P Ó , K I S — , N A G Y — , puszták Heves megyé
ben ; helyr. Pón, — r a , —ról.
PÖCS, fn. tt. pocsot. Sárral kevert, vegyes,
csúnya álló víz, t ó c s a ; öszvetéve : locspocs, szárma
zékai : pocsék, pocsékol, pocsékos, pocséta, pocskol,
pocskos, pocsolya. Mennyiben hangutánzó, rokonok
hozzá a csapódó hangra vonatkozó pocsol, pocsog,
továbbá : pacs pacskol, pas paskol, és mások. Egye
zik vele a csagataj pöcs ( = piszok), pocsak ( = pos
vány), fosku (== ganaj, törökül : fisk'i), héber 1(12,
v. v3, német : Pfütze, régi felső n é m e t : puzzi, búzza,
putza stb.
P Ó C S , MÁRIA — , falu Szabolcs m.; helyr.
Pócsra, — o n , — r ó l . (Talán am. búcs, b ú c s ú ? ) .
POCSA, falu B a r a n y a m.; helyr. Pócsára, — n ,
— ról.
P O C S A J , (1), (pocsaj) fn. tt. pocsajt, tb. —ok.
Szabó Dávidnál am. pöcs, pocsolya.
P O C S A J , (2), falu Bihar, puszta Abauj m.;
helyr. Pocsajba, — b o n , —bál.
P O C S A L É K , (pocsalék) fn. tt. pocsalékot,
harm. sz. r. —ja. Szabó Dávidnál am. az egyszerű
pöcs ; máskép : pocsaj, pocsolya.
P O C S A L É K , (pocsálék) fn. tt. pocsálékot,
harm. sz. r. —ja. Marczal mellékén am. mosogató
le, moslék. E g y n e k látszik ,pocsalék' szóval.
P O C S É K , (pocsék) fn. tt. pocsékot, harm. szr.
—ja. 1) Pocsból álló lustos víz, pocsolya, lucskos
sár. A csagataj nyelvben : pocsak (Vámbéry). 2) Átv.
becsületében mocskolt. Pocsékká tették öt. Továbbá
3) am. paskolás, verés által megrontott valami. Jég
eső által pocsékká lett az egész határ.
Alkatra nézve azon származékszók közé tarto
zik, melyekben az ék majd ok, majd újabb származé
k o k n á l egyszerű k lesz, pl. marék, marok, markol;
burék (borék), burok, burkol stb. noha pocsok csak
némely tájakon van szokásban. De mind ezek nem
csak a további képeztetést veszik föl rendesen a har
madik alakban, pl. mint föntebb : markol, pocskol,
burkol; markos, mocskos, stb. hanem többnyire az
önhangzón kezdődő ragok előtt is, pl. markot, markok,
markom, markod; burkot, burkok, stb.
P O C S É K O L , (pocsékol) áth. m. pocsékolt.
Csapkodva, ütögetve, taposva, paskolva lever, meg
ront, öszvezúz. A tilosba járó barmok lepocsékolják a
rétet, vetést. Innen átv. ért. valamit elveszteget, el
prédál.
Jószágát pocsékolja.
Mindenét elpocsékolta.
Onhatólag véve am. sáros vizben tapos, vagy holmi
moslékban kotorászva locspocsot csinál. Pocsékolnak
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a tócsában járó gyermekek.
Mosogató dézsában pocsé
kolni.
P O C S É K O L Á S , (pocsékolás) fn. tt. pocséko
lásl, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn
valamit pocsékolnak; továbbá, lustolás, lucskolás.
V. ö. POCSÉKOL.

POCSOG, (pocsog) gyak. önh. m. pocsogiam,
— tál, —olt. Gyakran vagy folyvást pöcs v. pacs
féle hangot hallat, midó'n t. i. ütik, vagy ütődik. Po
csog a nedves ruha, midőn mosófával verik.
POCSOGÁS, (pocsogás) fn. tt. pocsogást, tb.
—ok, harm. sz. r. — a . Pöcs vagy pacsféle hang
gyakori vagy folytonos hallatáea.
POCSOK, (pocsok) fn. tt. pocskot, harin. szr.
— a . L. POCSÉK.
POCSOL, (pocsol) áth. m. pocsolt. A vizet,
vagy más folyadékot csapkodva locsogtatja, szétütö
geti. Olyan mint locsol, lustol.
P O C S O L Á S , (pocsolás) fn. tt. pocsolást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki vagy
valami pocsol.
P O C S O L A v. POCSOLYA, (pocsola) fn. tt.
pocsolát. Pocsék, pocséta, mocsola, sárvíz ; eső vagy
árvíz után a g ö d r ö k b e n , völgyekben levő tócsa,
lőtyc.
P O C S O L Y A K E R Ü L Ö , (potsolyakerülö) lásd :
POCSÉTAKERÜLÖ.
POCSOLYALÁTONYA ,
(pocsolyalátonya)
ősz. fn. Növényfaj a látonyák n e m é b ő l ; szára mint
egy a r a s z n y i ; levelei a vizén kívül levők, négyesek,
tojáskerekek, a víz alatt levők hajszálformák ; virá
gi a levéltöveken fejérek, aprók. (Elatine alsinastrum.)
P O C S O L Y Á S , (pocsolyaas) mn. tt.pocsolyást
v. —at, tb. —ak. Pocsolyákkal lepett, mocsolyás,
pocsétás. Tavaszkor, a hó olvadása után, pocsolyásak
a rétek, völgyek.
POCSOS, (pocsos) mn. tt. pocsost v. —at, tb.
— ak. Sárvizes, lötyés, lustos, lucskos, locsos, csaj
tos, csetres. Pocsos ruha. A vizi vadászok pocsosak.
V. ö. PÖCS.
POCSOSAN, (pocsosan) ih. Pocsos, lustos
állapotban.
PÓCSPETRI,';falu Szabolcs m.; helyr. Petri
be, —ben, —bői.
P Ó C S T E L K E , crd. falu Küküllő in.; helyr.
Pócstelkén, — r e , —röl.
POCZ, (1), fn. tt. poczot, harm. szr. — c z a .
1) T ú l a D u n á n , nagy has, honnan, poezos a m . nagy
dobasz hasú ; máskép : poezok, honnan : poezokos.
| Különösen mondják viselős ebről, macskáról, disznó
| ról, s néha nőről i s ; máskép : poczak. E szukának
nagy poczcza van. Alig viszi a poezczát. Rokon vele
i poh. 2) Vízi p a t k á n y .
POCZ, f2), puszta Somogy m.; helyr. Poczra,
i —on, — ról.
PÓCZ, 1) 1. POLCZ. 2) Am. pöcze, a takony
pócz öszvetett szóban.
POCZA, fn. tt. poczát. A disznónak hivő, csa
logató neve ; olyan mint a lóé macza, maczi, a borjúé
becze, a macskáé czicza, stb. Kicsinyezve a malaczot
így hívogatják : poczi. Egyezik velők czocza, ezoczi.
P O C Z A F Ü , (poczafü) ösz. fn. Maszlagféle bó
dító magvu növény köznépies n e v e , melyen úgy
nevezett tüskésdisznóhoz hasonló szúrós gumók te

P O C S E K O S , (pocsékos) ma. tt. pocsékost v.
— at, tb. —ak. Pocsékkal, sáros vízzel borított, le
pett, licseslocsos. Pocsékos utczák, utak.
POCSÉKOSAN, (pocsékosan) ih. Pocsékkal
borítva, lucskosan, lustosan, csajtosan.
POCSÉR, (pocsér) fn. tt. pocsért, tb. — ok.
1. POCSÉK, 1).
P O C S É T A v. POCSÓTA, (pocséta v. pocsó
ta) fu. tt. pocsétát. L. P O C S É K , 1).
P O C S É T A K E R Ü L Ö , (pocsétakerülö) ősz. fn.
gúnyosan am. bakancsos katona.

POCSÉTÁS v. POCSÓTÁS, (pocsótaas) 1.
POCSÉKOS.
P Ó C S P A L U , falu Vas ra.; helyr. ~~faluba,
— ban, —ból.
P Ó C S P A L V A , crd. falu Küküllő m.; helyr.
—falván, — r a , —ról.
P O C S K O L , (pocskol) áth. m. pocskolt.
1) Paskol, megver, lever, öszvezúz. A jégeső lepocs
kolla a vetéseket. 2) Mocskol, lustossá, latyakossá
tesz. Ruháját a sárvíz bepocskolta. S) Átv. csúnya,
mocskos szókkal, szidalmakkal gyaláz, pocskondiáz.
P O C S R O L Á S , (poeskolás) fn. tt. pocskolást,
tb. —ok, harm. sz. r. — a . 1) Paskolás, ineg, leve
rés. 2) Mocskossá, lustossá tevés. 3) Szidalmakkal
gyalázás.
P O C S K O L Ó D Á S , (pocskolódás) fn. tt.
pocskolódást, tb. —ok, harm. szr. — a . Mocskoló
dás, mind 1) anyagi, mind 2) erkölcsi értelemben.
V. ö. P O C S K O L Ó D I K .
P O C S K O L Ó D I K , (pocskol ódik) belsz. m.
pocskolódtam, —tál, —ott. 1) Holmi pocsban, lő
tyében, sárban vízben maga magát bemocskolja, be
locsolja, lustositja. Pocskolódnak a tócsában ugráló
gyermekek. 2) Atv. másokat csúnya, mocskos szók
kal gyaláz, és viszont gyaláztatik. Pocskolódnak az
összeveszett kofák.
P O C S K O N D I Á Z , (pocskondiaaz) önh. m.
pocskondiáztam, —tál, —ott, par. pocslcondiázz. L.
P O C S K O L Ó D I K 2).
P O C S K O N D I Á Z Á S , (pocskondiaazás) fn.
tt. pocskondiázást, tb. —ok, harm. sz. r. — a . L.
P O C S K O L Ó D Á S , 2).
POCSKOS, (pocskos) mn. tt. pocskost T. —at,
t b . — a k . Lucskos, lustos, mocskos, sárvízzel, mos
lékkal beesunyított, stb. Pocskos csikasz, pióczafogó.
Pocskos téglavető, vizi vadász. V. ö. P O C S É K .
POCSKOSAN, (pocskosan) ih. Pocskos álla
potban, pocsokkal becsúnyitva.
P Ó C S M E G Y E R , falu PestPilis m, ; helyr.
<—megyerre, — é n , —röl.
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rémnek, innen a föntebbi n é v ; máskép szintén köz
nyelven : tövises disznó, poczér, csudafa, maszlag,
csattantó; növénytani nevén : rnaszlagos redöszirom.
(Datura stramonium). V. ö. POCZA.
POCZAK, (poczak) fn. tt. poczakot, liarm. szr.
—ja. Nagy, dobasz has, különösen a viselős, vemhes
állatoknál. Nő a poczakja. Letette a poczalcját.
POCZÁKOL, (poczákol) önh. m. poczákolt.
Kemenes táján am. rondán mosdik, úgy hogy be
mocskolja magát, mintegy pocsékol, pocskol.
P O C Z Á K O L Á S , (poczákolás) fn. R o n d a mo
sódás, maga bemoeskolása.
POCZAKOS v. POCZOKOS, (poczakos) mn.
tt. poczakost v. — a t , t b . —ak. 1) Nagy, dobasz
hasú, potrohos. Poczakos béka. Felfújja magát mint a
poczakos béka. (Km.). 2) Viselős, vemhes. Poczakos
disznó, eb, macska. V. ö. POCZOK.
P O C Z Á N F É R É G , (poczánférég) ösz. fn. Vízi
patkány, máskép : pocz.
POCZER, (poczér) fn. tt. poczért, tb. —ok,
harm. szr. —ja. L. P O C Z A F Ü . Szabó Dávidnál
póczér a barlang (ballang) kóróval hason szó.
P O C Z F E K E T E , (poczfekete) ösz. mn. Lóról
mondják, melynek világos fekete szőre van, milyen
körülbelül a poezé , azaz , vízi p a t k á n y é ; néhutt
másképen : egérszörü.
POCZI, fn. tt. poczit, tb. —k. A malacznak
hívó, csalogató neve, mint a csikóé : maczi, a kis
macskáé : cziczi, az ebecskéé : piszi, a kis borjúé :
beczi. Poczi poczi tarka, se füle se farka. (Km.).
POCZIHA, fn. tt. poczihát. Szabó Dávidnál
(,bútyor' szó alatt) am. batu, motyó, málha.

POCZOK, (poczok) fu. tt. poczokot v. poczkot,
harm. szr. —ja. l ) N a g y , dobasz, vagy viselős, vem
hes has, máskép : poczák. Poczokot ereszteni am. has
ban hízni. 2) Baranyában am. patkány, pocz, v. pocz
féreg, v. poczik. Szeretnék a poczkot is, ha nem lopna.
(Km.). 3) A székelyeknél pótlékul szolgáló szeg.
Poczkot tenni az asztal lába alá, hogy ne inogjon.
Innen, poczkolni, am. peczkelni. Poczkold fel az asz
tal lábát. Továbbá ugyanott hasítószeg (ék) forma,
fejsze a l a k ú , lapos hegyű fácska. Vékonyhangon
rokon peczek.
POCZOKPA, (poczokfa) ösz. fn. Általán fa
ék, vagy s z e g , melylyel valamit fölpeczkelnek, p.
a csizmaziák poczokfája, melylyel a csizmát fára

P O C Z I K , (poczik) fn. tt. poczikot, harm. szr.
—ja. Mátyusföldön, s némely más vidékeken, közön
séges egér. A macska poczikot fogóit. A p a t k á n y t
jelentő pocz szónak kicsinyített származéka.
P Ó C Z I K , (póczik vagyis : polczik) fn. tt.
póczikot, harm. szr. —ja. Sárból csinált padka, a
falusi házak előtt, vagy kályha előtt, kemencze tö
vében, melyen üldögélni, illetőleg fekünni szoktak.
Vasárnap este kiülni a póczikra. Kemenczepóczikon
hálni. A polcz (pócz) szónak kicsinyített származéka.
A székelyeknél : puczok, puczik, Abaújban : koczik,
Mátyusföldén : tűzhely, elrontva : tüszely.
POCZITA, 1. P A S Z I T A .
P O C Z K Á L , tájdivatosan am. paczkál v. pacz
k á z ; 1. ezt.
P O C Z K Á L Ó D I K , 1. P A C Z K Á L Ó O I K .
POCZKOL, (poczokol) íith.m. poczkolt. Szeg,
ék, vagy duczféle eszközzel fölemel, feltámaszt
valamit. A vékonyhangu péczkél igének változata.
V. ö. POCZOK.
P O C Z K O L Á S , (poczokolás) fn. tt. poczlco
lástf tb. —ok, harm. sz. r. —a. Cselekvés midőn
valaki valamit poczkol.
P O C Z K O S , (poezokos) mn. tt. poczkos t v.
—at. tb. — ak. L. POCZAKOS.

270

feszítik.

POCZOKOS, 1. POCZAKOS.
PÓCZOL, 1. POLCZOL.

POCZOS, (poczos) mn. tt. poczost v. — a t , tb.
— ak. 1) Altalán, nagy, dobasz, felfujt hasú, pocza
kos. 2) Különösen viselős, vemhes ; leginkább kutya,
macska, disznóról mondják. Poczos szuka. A maglók
mind poczosak lettek.
P O D A F A , falu Pozsony m.; helyr. —fára,
— n , —ról.
P O D Á R , puszta Veszprém m.; helyr. Podárra,
— o n , —ról.

PODGYÁSZ ; PODCYÁSZOS, 1. POGYÁSZ ;
POGYÁSZOS.
P O D H O R Á N Y , puszta Liptó m.; helyr. Pod
horány ba, — b a n , —ból.
P O D O L I N , mváros Szepea m.; helyr. Podolin
ba, — b a n , —ból.
P O D S Á G A , erd. falu T o r d a m.; helyr. Podsá
gára, •—n, —ról.

PODVA, PODVÁS, 1. PUDVA, PUDVÁS.
P O F , fn. tt. pofot, harm. szr. —ja. Az arcznak
k é t oldalán, a járomcsontok alatt, s a száj, orr, és
fülek közt levő részek, melyek merő izomból álla
nak, s rugékony természetöknél fogva felfújhatok.
Midőn ezek üregét levegővel teli szivjuk, azután ki
bocsátjuk, kifújjuk, körülbelül ily hangot adunk :
pof v. p'öf. E hangszervi elemzésnél fogva pof ere
detileg jelent oly természeti hangot, melylyel a leve
gővel belülről megtöltött szájat egyszerre kinyitjuk
és azon a levegőt kifújjuk; s innen mint alakszó ál
talában jelent gömbölyűt, dudorút, különösen pofát.
Azonban e jelentése általános szokással csak e ki
fejezésekben használtatik : pofon ütni, verni vagy
csapni ; vagy pofon felejteni; és ezen származékban:
pofok, néhutt : pöföic. De egyebekben a megtoldott
pofa divatos. í g y a jelzőket a megtoldott pofa veszi
fel, pl. tömött, teU, nagy, beesett pofa, nem pedig :
pof; hasonlóan a személyes névragokat : pofám, po
fád, pofája, nem pedig, pofom, pofod, stb. Toldás
nélkül pedig, mint föntebb mondók, arczul csapást
jelent, pl. pofot pofért; fájnak neki a pofok; egy
poffal többet kapott; pofra keltek; fél a poftól; pof
hoz szokott; vem feledkezik el a pofról, melyet kapott.
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Egyezik vele a latin bucca, s német : Backe. Roko
nai a magashangu pöf, pöfék, pöfeteg, böf, böfög stb.
POFA, (pofa) fn. tt. pofát. Jelentésére nézve
am. pof, azon különbséggel, hogy ez rendszerént
arezul csapást jelent, amaz pedig jelenleg nem. V. ö.
POF és POFÁZ. Továbbá átv. ért. igy nevezik az
alfélnek dudoru partjait is. Seggpofák. Némileg meg
vető, alacsonyító értelemben orcza helyett használ
tatik, miért az állatokról, valamint a szemtelen em
berekről azt mondják : Nincs orczájok, hanem pofa
jok. Kutyának pofa az orczája. Se orczája, se pofája.
Jáj, be savanyu pofát csinálsz. Felfújja a pofáját.
Abrázatnák rósz, pofának megjárja. Ránczos, csúnya
pofa. Ily pofát még nem láttam. Ne mutasd többé ná
lam a pofádat. Vastag pofáján nem fog a szó, a szé
gyen. Pofaviselö, gúnyosan am. képviselő. Két pofára
enni, am. teli szájjal. Azon szók közé tartozik, me
lyeket finomabb társalgási nyelvben használni nem
szokás.
POFACSONT, (pofacsont) ösz. fn. 1. JÁROM
CSONT.
POFADESZKA, (pofadeszka) ösz. fn. A hajó
soknál a hajó elején a kisbálványtól az orrtőkéig és
így ahajó orrához emelkedő oldaldeszka. (Kenessey A.).
POFÁS, (pofaas) mn. tt. pofást v. —at, tb.
—ak. L. POFOK.
POFÁSÁN, (pofaasan) ih. '/Tele ^pofával.
Pofásán kürtölik. Faludi.
POFÁZ, (pofaaz) önh. m. pofáztam, —tál,
— ott. 1) Köz nyelven am. teli pofával eszik. Jól
bepofázott. 2) Pázmánnál, Prédik. 662. 1. áthatólag
am. pofoz, pofon csapdos.
POFÁZIK, (pofaazik) k, m. pofáztam,"—tál,
—ott. L. POFÁZ, 1).
POFIT, (pofit) fn. tt. pofitot. Túl a Dunán
am. nagy pofa, honnan, pofitos am. nagy pofájú, po
fok, pl. pofitos ábrázatú.
POFITOS, (pofitos) mn. tt. pofitost v. —at,
tb. —ak. L. POFÁS, POFOK; és v. ö. POFIT.
POFIZOM, (pofizom) ösz. fn. Pofot vagyis in
kább pofát képező izom, melyet felfúni, kidudorítani,
felpuffasztani lehet.
POFLÉ, (poflé) ösz. fn. Tréfás köznépi nyel
ven, pofoncsapás ; máskép : szárazleves. Poflevet ka
pott. Hasonlóan a nyakoncsapás népies neve : nyalclé.
POFLEVES, (pofleves) 1. POFLÉ.
POFOG, 1. PUFOG.
POFOK, (pofók) mn. és fn. tt. pofókot. Ki
dudorodott, teljes, nagy pofájú. Pofák gyerek, leány.
Kövér pofok Vicza. (Kisfaludy S.). E szóban az ók
nagyító képző, mint ezekben : szemük, monyok, csom
bók, pirók, Istók. Máskép tájdivatosan : pufók, s ma
gas hangon : pöfök, pUfök ; néhutt : pofitos.
POFÓKA, (pofóka) fn. tt. pofókát. Növény
nem a kétföbbhímesek seregéből és fedetlen magvúk
rendéből; csészéje vagy rendes ötfogu, vagy aja
kas ; bokrétája ásító ; torka felfúvódott (honnan a
neve); felső ajaka egyenes, teknős, az alsónak közep

. ső hasábja leflttyen. (Dracocephalum.). Némely fa
I jai : pettegetett pofóka (dr. moldavicum), köz nyelven
török v. moldvai méhftt ; paizsos pofóka (dr. peltatum)
köznyelven : oláh méhfü.
POFÓKMADÁR, (pofókmadár) ösz. fn. Arány
lag nagyfejű és pofájú madár.
POFÓKTÁTKANAF, (pofóktátkanaf) ösz. fn.
Növényfaj a tátkanafok (lamium) neméből; levelei
szívesek, egyenetlen, hegyes, fürészfogúk ; bokrétá
jának torka felfúvódott, s innen a neve. (Lamium
orvala.)
POFON, (pofon) igehatárzóként használt szó,
például ezen s ily mondatokban : pofon csapni, po
fon ütni, pofon vágni, pofon felejteni; a székelyeknél
divatosak : pofon szelni, pofon nyírni. Majd úgy po
fon nyírlek, hogy egyik szemed kiüti a másikot (így.
Kriza J.). Használják főnév gyanánt is, pof értelem
ben, pl. pofont kapott.
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POFONCSAPÁS, (pofoncsapás) ösz. fn. Csa
pás, melyet valakinek pofájára mérnek. Nem adnám
egy pofoncsapásért. Drágán megadta a pofoncsapás
árát. Ha a pofoncsapást elszenveded, máskor doron
got hoz reád. (Km.).
POFONFELEJTÉS, (pofonfelejtés) ösz. fn.
Tréfás köznépi szójárással am. pofoncsapás, mintha
csak feledékenységből történnék.
POFONÜTÉS, (pofonütés); POFONVÁGÁS,
(pofonvágás) 1. POFONCSAPÁS.
POFOS, (pofos) mn. tt. pofost v. —at, tb.
— ak. Aki vagy ami pofot kapott. Pofos orcza. ,Po
fás' helyett 1. POFOK.
POFOZ, (pofoz) áth. m. pofoztam, —tál,
— olt, par. —2. Többször üt vagy csap pofon, pofon
ver valakit. Haragjában cselédjeit pofozza. Megpofoz
ni, felpofozni valakit.
POFOZÁS, (pofozás) fn. tt. pofozást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Pofonütés, pofoncsapás, pofon
vágás.
POFOZKODÁS, (pofozkodás) fn. tt. ^0/02
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Verekedés neme,
midőn ketten egymást viszonyosán pofozzák. Perle
kedésből pofozkodás lett.
POFOZKODIK, (pofozkodik) k. m. pofoz
kodtam, —tál, —olt. Pofokat ad, és viszontag kap.
POFSZAKÁL, (pofszakái) ösz. fn. 1. BARKÓ.
POGA, falu Borsod m.; helyr. Pogára, — n ,
—ról.
POGÁCSA, (pogácsa) fn. tt. pogácsát. Saját
nemü lisztgyuratból való, porhanyó, ropogós, ízletes
sütemény, melynek alakja rendesen kerek, dudoru,
gömbölyű. Zsíros, vajas, töpörtös pogácsa. Mézes po
gácsa. Ürül neki, mint tót a pogácsának. (Km.). Néha
a zsiros tarisznyából is pottyan ki vajas pogácsa.
(Km.). Sokrétű pogácsa Istennek áldása. (Km.).
A Müncheni codexben így neveztetik a zsidók hús
véti kovásztalan kenyere, lepénye. Átv. értelemben
I így neveztetik a pogácsaformára alakított tésztaféle
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anyag, pl. kendermagpogácsa, az olajütőben képzett
sonkolyból; gyógyszerészi pogácsa. Tájdivatosan pl.
Abaújban : bogácsa.
Kerek, gömbölyű alakjánál fogva rokon a bog,
bogács, boglár, boglya, bogy, buga szókhoz. V. ö. PO,
gyökelem. Gyarmatin Sámuel a latin ,focus' szótól
származtatja, mintha volna „focacia, a foco in quo
torretur." Egyébiránt megvan a török, csagataj
nyelvben, és több szláv nyelvekben is.
POGÁCSAALMA, (pogácsaalma) ösz. fn. Köz
ismeretü almafaj , mely laposdad kerek alakjánál
fogva a pogácsaféle süteményhez hasonló, össze
vonva : pogácsaima ; néhutt : lányéraima. Híresek a
kecskeméti pogácsaalmák. A tartósabb telelő almák
közöl való.
POGÁCSALEVELÜFÜ, (pogácsalevelüfü) ösz.
fn. Népies neve a kisfigekaktus (cactus opuntia) nö
vénynek ; máskép szintén népies néven : indiai fige.
POGÁCSÁS, (pog ácsaas) mn. tt. pogácsást
v. —at, tb. —ak. Amiben pogácsát tartanak; vagy
ami pogácsához hasonló ; és aki pogácsát süt, árul.
Pogácsás kosár. Pogácsás kenyér (Molnár Albertnél),
pogácsás kofa. Telegdinél pogácsás innep, am. húsvét
a zsidóknál. V. ö. POGÁCSA.
POGÁN, POGÁNY, (1), mn. éufii. tt. pogány1,
tb. —alc; midőn főnév, —ok. Kinek az Istenről és
egélyről vagy épen semmi fogalma és ismeretei
nincsenek, vagy ha vannak, hibásak, tökéletlenek,
s bálványimádásban nyilatkoznak. Bibliai értelemben
a régi zsidók fogalma szerint minden népek, a zsi
dókon kivül. Jelenleg pogány név alatt értetnek
mind azon népek, kik nem keresztények, nem zsi
dók, vagy muhammed vallásán levők, mennyiben
t. i. nem egy igaz Istent hisznek. Se hite se oltára
mint a pogánynak. (Km.). Közndpi ért. aki nem ke
resztény, mind pogány. Átv. vad, kegyetlen, szívte
len, durva, kemény. Pogány szivll, lelkit ember. Po
gány is megszánná. Pogány bánásmód. Pogány idÖ,
igen rósz, kemény, hideg. Adják e nevet lónak is,
kivált, ha szilaj.
E szónak a latin paganus ból való eredete két
ségtelen, s onnan magyarázandó, hogy a bálványimá
dók, kiket Constantin és fiai a városokból kiűztek
volt, falukra vonták magukat, honnan a latin keresz
tényektől paganus (falusi) nevet kaptak. Adelung
szerint a német heide is e körülményből értelmezendő.
POGÁNY, (2), falu Baranyám.; helyr. Pogány
ba, —ban, —ból.
POGÁNYBORS, (pogánybors) ösz. fn. A szé
kelyeknél am. törökbors.
POGÁNYKA, 1. POHÁNKA.
POGÁNYSÁG, (pogányság) fn. tt. pogányság
—ot, harm. szr. —a. 1) "Vallástalan, vagy hibás
vallású, bálványimádási állapot. Pogányságból ke
resztény hitre téríteni a népeket. 2) Pogányok öszve
sége, gyülekezete. A pogányság Üldözte a keresztény
séget. 3) Átv. kegyetlenség, vadság, szivtelenség.
Pogányság ilyesmit cselekedni. V. ö. POGÁNY, (1).
AKAD. NAGY 6ZÓTÍ.E V. KÖT.
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POGÁNYSZENTPÉTER, falu Somogy m.;
helyr. Szentpéterre, —ere, —röl.
POGÁNYTÉRITŐ, (pogánytéritö) ösz. mn. és
fn. Ki pogányokat keresztény hitre oktat, s Krisz
tus anyaszentegyházának tagjaivá tesz. Ilyenek vol
tak az apostolok, a régi egyházi atyák, s ilyenek
általán az úgynevezett missionariusok.
POGÁNYUL, (pogányul) ih. Pogányok mód
jára, istentelenül, hitetlenül, vagy hibás egélyi fo
galmakkal, bálványozva. Pogányul élni; pogányul
imádni a tüzet, állatokat, bálványokat. Atv. kegyet
lenül, durván, szivtelemil, keményen. Pogányul bánni
valakivel.
POGÁNYVÁR , puszta Nógrád m.; helyr.
—várra, —ore, —ról.

PÓGÁR, 1. POLGÁR.
POGGYÁSZ; POGGYÁSZOS, stb. 1. PO
GYÁSZ ; POGYÁSZOS, stb.
POGONY, falu Nógrád, puszta Gömör m.;
helyr. Pogonyba, •—ban, —ból.
POGONYA, (pogonya) mn. tt. pogonyát.
Hitvány kis termetű; máskép : pagonya. Átvitt ér
telmű szó a sarjadzó erdőt jelentő pagony szótól,
melynek fája az erdőéhez képest törpe, alacson,
tömpe, kutak. A nép gúnyosan több ily hasonlato
kat használ, pl. csiribiri aui. piri, piczi, mint a csira;
padláb ember, akkora, mint a padláb ; mozsár, kicsi
zömök, olyan, mint a mozsár; a kis gyerek gúnyne
vei : vakarcs, ürge, stb. Tata vidékén közmondat :
Semmit sem nö, mindig egyforma, mint a mocsai ha
raszt. V. ö. PAGONY.
POGONYAPÉZSMÁLY , (pagonyapézsmály)
ösz. fn. Guineában tenyésző legkisebb fajú pézs
mály. V. ö. PÉZSMÁLY.
POGRÁNY, falu Nyitra m.; helyr. Pogrányba,
— ban, —ból.
POGY, elvont gyöke pogyász szónak és szár
mazékainak. L. POGYÁSZ alatt.
POGYÁSZ, (pogyász) fn. tt. pogyászt. tb
— ok, harm. szr. —a. Szoros ért. elszállítás végett
öszvegöngyölgetett, ruhanemű holmi, egymás. Szé
lesb ért. mindenféle czeleezula, melyet hordozkodás
kor öszveraknak, elvisznek. Mind hangjánál mind
jelentésénél fogva gyöke ,pogy' rokon a bugyor, bu
tyor, batyu, motyó szók bugy, buty, báty, moty gyö
keihez, melyekben alapértelem a bugyolálás, öszve
hajtogatás, gömbölyítés, s gyökhangjaiknál fogva
azon szók seregébe tartoznak, melyek valami göm
bölyűt, dudorút, puffadtat jelentenek. V. ö. PO,
gyökelem. Rokonítható a franczianémet Bagage szó
val is, melynek törzse a régi franezia bague és svéd
bagg úgynevezett ruhatáskát (Mantelsack) jelent;
ide sorozható a német Pack szó is. A gy hang ket
tőztetésével poggyász, csak tájdivaton alapszik, mit
régiesen podgyászn&k is írtak, mint eggyet edgynek.
POGYÁSZKA, (pogyászka) kicsiny, fn. tt.
pogyászká t. Kis bugyorba takargatott holmi. Po
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gyászkáját kezében, boton vinni. Szedd öszve pogyász
kádat, és takarodjál innen.
POGYÁSZKOCSI , (pogyászkocsi) ösz. fn.
Kocsi, melyen az utazók, hordozkodók holmijét,
bugyorait, málnáit, stb. viszik. Hadsereget követő
pogyászkocsik.
POGYÁSZOS, (pogyászos) mn. és fn. mint
mn. tárgyesete : pogydszost v. —at; mint fn. tárgy
esete : pogyászost, tb. —ok. Amiben pogyászt visz
nek ; és aki pogyászt visz vagy hord. Öszvetételek
ben is használják : pogyászoskocsi, —szekér.
POGYÁSZSZEKÉR, (pogyászszekér) 1. PO
GYÁSZKOCSI.
POGYÁSZTARGONCZA, (pogyásztargoncza)
ösz. fn. Targoncza, melyen poggyászféle holmit
visznek, szállítanak.
POH, fn. tt. pohot, harm. szr. —a. A dobasz,
fölpuffadt alakú hasnak egyszerű nevezete, s épen
oly természetutánzó, mint az arcz puffatag részét
jelentő pof, pofa. Származékai : pohók, pohos, pohos
ság, potroh, és pók. Legközelebb rokonai : pocz, po
czos, poczok, szanszkrit : bah (nő, vastagodik, hon
nan bahusz, vastag, pohos, görög na.yyq), német
Bauch stb.
POHALOM, PÓHALOM, puszta Békés m.;
helyr. Póhalmon, Póhalomra, —ról.
POHAMARA , PÓHAMARA , puszta a Nagy
Kunságban ; helyr. Póhamarán, —ra, —ról.
POHÁNKA, köznéven ; máskép szintén közné
ven : hajdina, tatárka, hariska, borköles. Eredetére
nézve alkalmasint am. pogánka, s megvan a szláv
nyelvekben is. Növénytani néven : pohánkaczikszár.
(Polygonum fagopyrum). L. HAJDINA.
POHÁNKACZIKSZÁR , (pohánkaczikszár)
ösz. fn. Növénytani néven am. hajdina; 1. HAJ
DINA.
POHÁNKAKÁSA, (pohánkakása) [l. ^HAJDI
NAKÁSA.
POHÁR, fn. tt. poharat, harm. szr. —a. Leg
szélesb ért. különféle anyagú, és alakú edény, mely
nek közvetlen rendeltetése, hogy igyunk belőle; kü
lönböztetésül a palaezk, korsó, kancsó, kulacs, s más
ily nemű edényektől, melyek tulajdonkép italtartók,
ámbár közvetlenül inni is lehet belőlök. Uueg, arany,
ezüst, czin, bádog, fa pohár. Hengerded, hasas, füles,
nyakas, talpas pohár. Gyüszüpohár, kupiczapohár. It
ezés, messzelyes, félniesszelyes pohár. Seres, boros, ká
vés, pálinkás pohár. Különösen, üvegből fújt ilyetén
edény. Fehér, zöld, vörös, tarka, virágos, csíkos po
hár. Metszett, kristály pohár. Különféle czéljaira
nézve : ivópohár, mosdópohár, virágpohár. Könnyű
pohár mellett vitézkedni. (Km.). Egy két pohár borban
sok jó barát lakik. (Km ). Teli pohár üres tanács. (Km.).
Vagy : A teli pohárnak tanácsán ne indulj. Itt a po
hár, itt a bor, vigasztal ez mindenkor. (Kisfaludy K.).
Ez a pohár bujdosik, éljen a barátság. (Bordal). Átv.
ért. ital, áldomás. Barátság, fájdalom, szerelem po
hara. Hol poharak csúsznak, titkok sikamlanak. Rá

köszöntem valakire a poharat. Békepohár, melynél a
haragosak kibékülnek. Czoki pohár, tréfásan az el
búcsúzó egészségére elköltött ital, vagy adott lako
ma. Bolhapohár am. álomszerző ital (Sándor L).
Ukkon pohár régibb oklevelekben áldomásozó pohár;
(ughokhu) a mongolban am. inni s ,ughon' am. ivó).
Társpohár, melyet az ad, ki valamely társulatba,
czéhbe, czimboraságba tagul belép, különösen a
mesterlegényeknél a legénynyé szabadult inas. Nem
tanácsos ellenséggel társpoharat inni. (Km.). Túl a
Dunán, hol az üvegpohár neve németesen : Mázli,
a bögrét nevezik pohárnak.
Egyezik vele közelebb a régi felső német peh
har, szláv pehár, pohár, román peharu, s rokon hozzá
az általános német Becher, régi szász biker, svéd
bdgare, latin poculum, görög fiavxúliov, fttxog, fran
czia bocal stb. Alapját valamennyinek talán az ivás,
ital fogalma (latinul : poto , potio) teszi, melynek
gyökhangja a görög, latin, szláv stb. és magyar
nyelvekben közös, épen úgy, mint az evésre vonat
kozó szóké. V. ö. PITI. A magyarból elemezve hang
változati, és előtéti hasonlatnál fogva pohár lehet
am. ivar, ihar, pivár, pihár, pohár; így módosul az
i részint p előtét által ezekben : iti piti, ityók pityók,
részint mély hangú szókban oval váltakozva, gyük
gyolk, csima csoma, csimbók csombók, ih juh, ig jog,
sivó sovány silány, stb. Az ár képző oly magyaros
benne, mint a sugár, kosár, bogár, agár, madár, hí
nár, hajcsár stb. szókban.
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POHARACSKA, (poháracska) 1. POHÁRKA.
POHÁR ALAKÚ v. —ALAKÚ, (poháralakú)
ösz. mn. Minek olyan alakja van, mint a poháré.
Különösen a növénytanban olyan csésze, bokréta,
vagy lepel, mely egy csonka, felfordított karima
nélküli kúpot ábrázol. (Gönczy P.).
POHARAS, (poháras) mn. tt. poharast v.
— at, tb. —ak. Pohárral ellátott, vagy amiben poha
rat tartanak. Poharas táleza, szekrény.
POHARAZ, (poharaz) önh. m. poharaztam,
— tál, —ott, par. —z. Pohárból iddogál. Jó baráti
val együtt poharat.
POHARAZÁS, (poharazás) fn. tt. poharazást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Pohárból iddogálás.
POHÁRGALÓCZA, (pohárgalócza) ösz. fn.
Erdőkben tenyésző gombafaj a galóczák neméből;
tönkje bördös, minden második lemeze tönkre futó,
kalapja tölcséres, honnan a neve is. (Agaricus cya
thiformis.)
POHÁRKA, (pohárka) kicsiny, fn. tt. pohár
kát. Kis pohár. A csemegebort pohárkából inni. Egett
borból egy pohárkával felhajtani. Dunán t ú l : kupicza.
POHÁRKÉPÜ v. —KÉPŰ, (pohárképű) I.
POHÁRALAKÚ.
POHÁRKÖSZÖNTÉS, (pohárköszöntés) ösz.
fn. Társas lakomázás közben divatos szokás, midőn
! valaki borral tölt poharat emelve, s más valakinek
valamely jele6 tulajdonságát vagy tettét megemlítve,
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azt ennek egészségére, s hosszú boldog életére (azaz
neki egészséget s hosszú boldog életet kívánva) ki
iszsza, és a lakmározókat hasonló kiivásra felszólítja.
POHÁRNOK, (pohárnok) fn. tt. pohárnokot,
harm. szr. —a v. —ja. Altalán asztali szolga, ki az
italokról gondoskodik, s azokat poharakba töltögeti.
A fejedelmi udvaroknál ilyetén udvari tiszt. Királyi
pohárnok, „Perényi Mihály Zemplin vármegyei fő
ispán és király Ö felsége pohárnokja." Levél 1552
böl. (Szalay Ágoston 400 m. 1.).
POHÁRNOKMESTER, (pohárnokmester) ösz.
fn. A fejedelmi udvaroknál főrangú személy, a po
hárnokok főnöke, ki e czimct méltóság gyanánt vi
seli. Magyar királyi pohárnokmester v. főpohárnok.
(Pinceinarum regalium magister).
POHÁRNOKSÁG, (pohárnokság) fn. tt. po
hárnokságot. Pohárnoki szolgálat , vagy hivatal,
vagy udvari főméltóság.
POHÁRSZÉK, (pohárszék) ösz. fn. Polczos
szekrény, különösen az ebédlő terein bútora, mely
ben az italnak való edényeket, palaczkokat, pohara
kat tartják.
POHASZT, (pohaszt) áth. m. pohasztott, htn.
— ni v. —ani, par. pohaszsz. Pohossá tesz ; pohval
ellát, fölkészít.
POHASZTÁS, (pohasztás) fn. tt. pohasztást,
tb. —ok, harm. sz. r. —a. Pohossá tevés; pohval
fölkészítés.
POHÍT, (pohít) áth. m. pohUott, htn. —ni v.
— ani, pan — s. L. POHASZT.
POHÓK, (pohók) mn. tt. pohókot. Kinek nagy
poha, azaz, kidudorodott hasa van, potrohos, pohos.
Alkatra hasonlók hozzá : pofok, monyok, szemük. V. ö.
POH.
POHOS, (pohos) mn. tt. pohost v. —at, tb.
—ak. L. POHÓK.
POHOSSÁG, (pohosság) fa. tt. pohosságot,
harm. szr. —a. Dobasz, nagy hasú állapot, vagy
tulajdonság. Pohossága miatt alig bir járni. Nyava
lyában elvesztette pohosságát. V. ö. POH.
POJÁNA, faluk Bihar és Zaránd m.; helyr.
Pojánára, •—n, —ról.
PÓJIKA, (bálikó ?) fn. tt. pójikát. Csomós ki
növés, buzogány a káka tetején, máskép : páka, baka,
bálikó, bákány. Eléjön Szabó Dávidnál. Rokon azon
hasonló gyökü szókhoz, melyek alapértelme dudoro
dás, gömbölyüség, milyenek : pocz, poh, ponk, pota,
boly, bogy, bog stb. Dankovszky szerént a cseh nyelv
ben pjka am. dsida, a német Pike; maga a német
Pike v. Picke hasonlít a magyar bök szóhoz.
POJNICZA, falu Kővár vid.; helyr. Pojniczá
ra, n, —ról.
POJNIK, mváros Zólyom m.; helyr. Pojnikra,
— on, —ról.
POK v. szokottabban PÓK (1), fn. tt. pokot,
harm. szr. —ja. 1) Cseszleféle kis gömbölyű, a pók
hoz némileg hasonló bogár, mely száraz nyárban a
legelőfüveket lepi meg, s a marhának ártalmas.

2) A szegnek gömbölyű feje, boga. 3) A lovak kör
mei fölött támadni szokott kóros kinövés, csomó,
máskép : inpók, h előhanggal túl a Dunán, hinpók.
3). L. külön : PÓK.
Mindenik értelemben azon rokonhangu szók
hoz sorozható, melyek valami gömbölyűt, csomósat
jelentenek ; s rokon vele : bog. V. ö. PO, gyökelcm.
PÓK, (pohók) fn. tt. pókot, harm. szr. —ja.
Köz ismeretü, sajátságos bogárnem; legtöbb fajainak
nyolez lába, nyolez szeme, két falámja, s fogaeskák
kal ellátott négy állkapcsa van. Csudálatos művök a
finom szálakból szövött pókháló, melylyel legyeket,
szúnyogokat, darázsokat, stb. fognak. Házi pók, mely
házakban, kamarákban, csűrökben lakik. Keresztes
pók, szabadban szeret tanyázni, s uevét a hátán levő
fehér keresztvonástól kapta. Madarászpók, mindenek
közt legnagyobb, mely a kis kolibrikat elfogja, s
megöli. Vízi pók, hasonló a poloskához, szine sötét
vörös. Kaszás pók, igen hosszú lábakkal, stb.
E bogárnak neve hasonló azon szókhoz, melyek
gömbölyűt, dudorút jelentenek, ú. m. poh, pohók, po
hos, pocz, poezok, stb. Valószinü, hogy azt a magyar
testének csomódad, pohos alakjáról nevezte el, miért
az aránylag vékony lábú, és poezos embert a nép
nyelv gúnyosan pókhoz hasonlítja. Egyezik vele a
szláv parik, pajonk, pavúk, s a testnek dudoru részét
jelentő német Dauch.
POKA, fn. tt.pokát. A székelyeknél am. pólya,
különösen , a csecsemőket takaró pelenkaféle ruha,
rongy, honnan, pokálni, am. pólyálni. Alapértelemre
és gyökhangokra rokon a pólya, bula, bulál, patyóka,
patyókál, továbbá a pokla, poklos szókhoz, mennyi
ben burkolásra, betakarásra vonatkoznak. Kriza
Jánosnál hosszú óval : póka.
PÓKA, (1) fn. tt. pókát. L. PULYKA.
PÓKA, (2), A székelyeknél Kriza J. szerént
am. pólya; a Tájszótárban rövid oval : polca, Gyar
mathinál is pokál mint ige. Baranyában : vakszem,
halánték. Utóbbi értelemben azon rokon gyökhangu
szók közé sorozható, melyek dudorodásra vonatkoz
nak. Hasonló hozzá a dudoru csontot jelentő boka.
Az első értelemben lehet bulóka is.
PÓKA, (3), erd. falu Torda m.; helyr. Pókára,
— n, — ról.
PÓKAFA, falu Szála m.; helyr. —fára — n ,
—ról.
PÓKAPALVA, erd. f. A. Fehér m.; helyr.
—falvára, — n , —ról.
PÓKAKAKAS, (pókakakas) ösz. fn. 1. PÜLY
KAGUNÁR.
PÓKAKÉPÜ, (pókaképü) ösz. mn. Vörös, re
zes ábrázatú, milyen a pulyka feje.
PÓKAKERESZTÚR, erd. f. Torda m.; helyr.
—Keresztúrba, —ban, —ból.
POKÁL, (1), Gyarmathynál am. pólál; lásd :
PÓKÁL.
POKÁL, (2), fn. tt. pokált, tb. —ak, harm. sz. r.
—ja. Nagyobbféle díszpohár, máskép : serleg, billi
18*
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PÓKÁL—POKLA

POKLISA—POKLOSÚL

kom. A német Pokal szóval együtt közvetlenül a
franczia bocalból, ez pedig hihetőleg a latin poculum
vagy némelyek szerént a görög (lavxáXiovból ere
déit. (Billikom is hihetőleg am. poculum, azonban
figyelmet érdemel a persa buluk is).
PÓKÁL, (pókaal) áth. m. pókált. A széke
lyeknél am. pólál, pólyáz (bulókál ?) Bepókálni a
gyermeket. V. ö. POKA, (2).
PÓKÁLÁS, (pókaalás) fn. tt. pókálást, tb.
— ok, harm. sz. r. —a. Pólyába takargatás. V. ö.
PÓKÁL.
PÓKATELEK, puszta Pozsony m. ; helyr.
— telekre, — én, —röl.
PÓKÁZ, (pókaaz) áth. m. pókáztam, —tál,
— ott, par. —z. Tréfásan am. jól megvereget, meg
kókál, megagyal valakit, agybafőbe ver. Értelménél
fogva vagy kók&l szóból módosult, vagy pedig vi
szonyban áll a Baranyában divatos, és halántékot
jelentő pálca névvel; V. ö. PÓKA, (2).

lál, bulókál, pólyál, burogat) igének módosult része
| süló'je : polcoló, pokla, pokla, miért személy ragozva :
poklám, poklád, poklája, olyan, mint az elavult bo
gol, kajol v. kajlik, szegei, szugol igékből : bogla,
kajla, szegle, szugla, igy alakult a tok gyökből, s
tokol törzsből, tokiász, a gabonaszemnek burka. Tud
nivaló, hogy a kárhozottak helyét jelentő pokol nem
tartozik ide, hanem talán a testet meglepő, betakaró
pokol (nyavalya), melyből poklos, poklosság származ
tak. V. ö. POKLOS, (1), POKOLVAR.
POKLISA, erd. f. Hunyad m.; helyr. Poklisá
ra, — n , —ról.
POKLONDFALVA , erd. f. Csík sz. helyr.
—falvára, — n , —ról.
POKLOS, (1), (pokolos) mn. tt. — t v. —at,
tb. —ak. Kinek testét az úgynevezett poklosság be
lepte. Poklos kórok. Idvezitönlc sok poklost meggyógyí
tott. „Ez jámbor asszony az kórokon, legjonkább az
poklosokon igön könyörül vala." Górycod. V. ö.
POKLOSSÁG.
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PÓKHÁLÓ, (pókháló) ösz. fn. Finom szálak
ból álló szövet, melyet a pók készít. Pókhálóba
akadt légy, szúnyog, darázs. Átv. értelemben az igen
ritka silány, vékony, gyönge fonalakból álló szövetet
a pókhálóhoz szokás hasonlítani. Olyan, mint a pók
háló.
PÓKHÁLÓS, (pókhálós) ösz. mn. Pókhálóval
belepett, befont. Pókhálós falak, szögletek, bokrok,
növények. Átv. pókhálós szemek, am. homályosak, ál
mosak, megtört fényűek, milyek a haldoklókéi. A
növénytanban egymáson keresztülkasul álló, pók
hálóhoz hasonló finom szálakból alakult, szüszszei
borított szerv, milyen például a pókhálós bojtorján
(lappá tomentosa) fészke. (Gönezy P.).
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POKLOS, (2), erd. f. AlsóFehér m.; helyr.
Poklosra, —on, —ról.
POKLOSBETEG, (poklosbeteg) ösz. mn. L.
POKLOS.
POKLOSI, faluk Somogy m.; helyr. Poklosiba,
— ban, —ból.
POKLOSÍT, (pokolosít) áth. m. poklosltott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy valaki
poklossá legyen, poklosságot okoz. V. ö. POK
LOSSÁG.
POKLOSODIK, (pokolosodik) k. m. pok
losodtam, —tál, —ott. Testét azon fakadások, rü
hes, koszos, hártyák lepik be, melyeket poklosság
nak nevezünk. V. ö. POKLOSSÁG.
POKLOSSÁG, (pokolosság) fn. tt. poklosság
ot, harm. szr. —a. Hajdan, kivált a keleti tartomá
nyokban, nevezetesen a zsidóknál uralkodott bőr
betegség, mely koszféle hártyával az egész testet
belepte. (Lepra). Molnár Albertnél, pokolvar, mely
azonban ma egyébnemü tüzes kifakadást, bőrbeteg
séget jelent. Ez öszveállított két szóból világosan
kitűnik, hogy a lepra neve hajdan pokol volt, hon
nan a poklos, poklosság származékok, s a pokol és
poklosság között oly különbségi viszony létezik,
mint p. a rilh és rühesség, kosz és koszosság, keh és
kehesség, stb. között. Azon alapértelemnél fogva,
hogy a pokolféle betegség a testet belepi, s mintegy
beburkolja, úgy látszik, egy gyökü, és rokon jelen
tésű a póka és pokla szókkal. Azonban, minthogy a
pokolvar némileg az üszöghöz hasonló, miért latinul
carbunculus, németül Brandbeule, továbbá, minthogy
Molnár A. szerint pokolvar és poklosság egy érte
lemben vétetnek, az sem valószínűtlen, hogy a pok
losság az égető pokol tüzétől átvett jelentésű kife
jezés.

PÓKHÁLÓSÁN, (pókhálósan) ih. Pókhálóval
befonva, belepve.
PÓKHÁLÓSODIK, (pókhálósodik) ösz. k. m.
pókhálósodtam, —tál, —ott. Belepi apókháló ; pók
háló tapad reá. Az elhagyott, nem tisztogatott ház
falai, szögletei bepókhálósodnak. Átv. pókhálósodik a
szem, midőn elhomályosodik, különösen a haldok
lóknál.
PÓKHÁLÓZ, (pókhálóz) ösz. áth. Pókhálóval
befon ; pókhálót akaszt vagy akgat reá.
PÓKKÉR, (pókkér) ösz. fn."; Azon átlátszó,
finom, vékony hálóféle hártya, mely az agyvelőt
közvetlenül takarja. (Tunica arachnoides).
POKLA , (pokola azaz pókaal ó ?) fn. tt.
poklát. Az ellő állatoknál ugyanaz, mi a szülő nő
személyeknél az úgynevezett más. A tehén megette a
poklát. Néhutt : burok, Biharban : bürög. 1. ezt. V. ö.
BUROK.
Mivel mint érintők, több vidéken az úgyneve
zett poklát buroknak is mondják, továbbá, mert a
szoros értelmű pokla is holmi bürökféle hártyákból,
rongyokból áll: ennélfogva rokon a székelyeknél di
vatos, és pólyát jelentő póka v. poka szóhoz, s mint
POKLOSÚL, POKLOSÚL, (pokolosúl) önh.
alakja mutatja, hihetőleg a tájdivatos pálcái (= bu m. poklosúlt. L. POKLOSODIK.

POKLOSTELEK—POKOL

POKOLA—POKOLSZÖKÉS

POKLOSTELEK, falu Bihar m.; helyr. — te
lekre, —én, —rol.
POKLOSTELKE, erd. f. Doboka m.; helyr.
— telMre, —n, —röl.
POKLÚL, (pokolúl) ih. Pokol módra, gono
szul (Molnár A.). L. POKOL alatt is.
POKLYA, 1. POKLA.
POKOL, (1), fn. tt. pohlot, harm. szr. —a.
A székelyeknél maiglan divatozó értelemben am.
pokolvar, mérges kelés, öló'fene, máskép : pokolszö
kés. Molnár A. szerint jelent bélpoklosságot is, hon
nan a poklos, poklosság származékok; 1. itt alább
POKOL, (2).
POKOL, (2), fn. tt. poldot, harm. szr. —a.
1) Keresztény hittani ért. túlvilági hely, illetőleg
állapot, melyben a mennyei biró által kárhozatra
itélt gonoszok az Isten szemléletétől megfosztva
mindörökké szenvednek, kinlódnak, honnan, a szent
írás szavai szerint, nincs menekülés, nincs megvál
tás. Pokolból nincs szabadulás. (Km.). Tágas út a
pokol útja. (Km.). Tágas a pokol útja. (Km.). Min
denünnen visz út a pokolba. (Km.). Pokolban kotlot
ták, világra költötték. (Km.). Pokolban is megesik egy
szer a vásár, vagy az ünnep (km.) azaz mindenkire
mosolyog egyszer a szerencse. Pokolba sem veszik
be (km.), azaz fogatlan, mert ott „fogak csikorga
tása" leszen. A katholika egyház tanítása szerint
különbözik tőle a purgatórium, mely pokol tornáczá
nak is neveztetik, hol a megholtak lelkei csak ideig
len szenvednek, mig bűneikért, melyek örök kárho
zatot nem érdemlenek, az Isten igazságának eleget
nem tettek. 2) Elterjedt, köz képes fogalom szerint,
túlvilági hely, hol a kárhozottak lelkeit az ördögök
kínozzák, gyötrik, különösen örök tűzben égetik.
Innen a pokol a testi lelki kinok netovábbját jelenti.
Már a régi Halotti beszédben is előjön : „És szaba
dócsa v. szabadóha (irva : zoboducha) őt ördöng il
defitől és pokol (írva : pucul) kinzafjától." Közön
séges szólásmódok : Eg, mint a pokol. Eleiem való
ságos pokol. Menj pokolba. Pokol vegyen be. Pokolra
való gazember. Igyál torok, nincs pokol. Pokol orszá
gából való. Pokol gyehennája. A torok kis pokol. Po
kol a bélé. Régiesen annyi is mint rósz, gonosz.
Pokol hír. (Kreszneriesnél). „Mi sem nekik sem
egyebeknek pokol példát nem akarunk adnia (így),
hanem úgy szolgálnia mint jámborok. Levél 1542
böl (Szalay Ágoston 400 m. 1.). Innen poklúl am.
gonoszul. „Poklúl járának az szegény ezigányok"
Intő ének 1550ből. (ThalyK. gyűjt). Nincs poklabb
a hazug embernél. (Pesti meséi).

POKOLA, falu Bihar m.; helyr. Pokolára, — n ,
—ról.
POKOLBELI, (pokolbeli) ösz. mn. Pokolban
lakó, ott levő ; ahhoz hasonló. Pokolbeli sátán, ördög.
Pokolbeli kínok.
POKOLBIRÓ, (pokolbiró) ösz. fn. A régi
hellének, és rómaiak mythosza szerint három sze
mély (Minős, Aeacus és Rhadamathus), kik a meg
holtak lelkeit biró képen ítélték, és vagy pokolba
vagy elysiumba utasították.
POKOLBOGÁR, (pokolbogár) ösz. fn. Fonal
dad kis bogár éjszaki Svédországban, melynek csí
pése igen nagy kinokat okoz. (Fúria infernalis.)
POKOLFAJ, POKOLFAJZAT, (pokolfaj v.
— fajzat) ösz. fn. Átv. ért. istentelen gonosz, ki a
pokolbeli ördöghöz hasonló, ördög ágyából szakadt.
POKOLFENÉK, (pokolfenék) ösz. fn. Képes
kifejezéssel am. a pokolnak legmélyebb része ; mély
séges pokol, mint a legnagyobb kínok tanyája.
POKOLFOLYAM, (pokolfolyam) ösz. fn. A
régiek mythosza szerint túlvilági folyam, melyen a
holtak árnyékait Charon nevű hajós átszállította.
(Styx.)
POKOLGÉP, (pokolgép) ösz. fn. Öldöklő gé
pezet, mely lőporral megtöltetvén, egyszerre több
nyilasokon szórja magából a gyilkos golyókat és
egyéb szereket.
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Egyeznek vele a szláv nyelvekben : poklo,
pieklo, peklo stb. talán pecsjem (== sütök), különösen
orosz peka, lengyel piece szóktól; a német backen
törzse (back) is egyezik a ,pokol' pok törzsével. Fi
gyelmet érdemel a maláji nyelvben pukol, mely am.
üt, kínoz, vagy ütés, kinzás.
POKOL, (3), falu Vas m.; helyr. Pokolba,
—bari, —ból.
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POKOLISTEN, (pokolisten) ösz. fn. A régi
hellének és rómaiak alvilági istene. (Pluto).
POKOLKÍN, (pokolkín) ösz. fn. Kín, melyet
a pokolra kárhozott gonoszok szenvednek. Átv. ért.
igen gyötrő , égető kín. Pokolkínokat kellett kiál
tanom.
POKOLKÖ, (pokolkő) ösz. fn. Égető szer a
sebészeknél, t. i. választóvízben (salétromsavban)
feloldott ezüst (salétromsavas ezüstélegoldat), me
lyet sebészi czélra porczellán csészében megolvasz
tanak addig, míg felületén többé nem habzik, mire
azután orrmákba öntik, s ezekből vékony tollvastag
sággal biró rudncskákként kerülnek ki. Ha ezzel
bizonyos testrészeket (a testen támadt némely kinö
véseket, vad húst stb.) bedörzsölnek, azok azonnal
fejér szint vévén fel elhalnak. Ha valamely részt
világosság ér, ez kevés időre megfeketedik.
POKOLL, puszta Abauj m.; helyr. Pokollba,
—ban, —ból.
POKOLPOZDORJA, (pokolpozdorja) ösz. fn.
Átv. ért. Istentől elrugaszkodott semmirekellő go
nosz, akasztófa czimere, ki megérdemli, hogy poz
dorja gyanánt a pokolban égjen.
POKOLRAVALÓ, (pokolravaló) ösz. mn. és
fn. A szidó kifejezések egyike, s am. javíthatatlan
gonosz , átkozott, ki megérdemli, hogy pokolba,
| jusson.
POKOLSZÖKÉS, (pokolszökés) 1. POKOL
VAR.
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POKOLTOROK—POKROCZ

POKRÓCZCSINÁLÓ—POLCZCZÖLÖP

POKOLTOROK, (pokoltorok) ösz. fa. Képes
kifejezéssel, azoa ayilás, mely a pokolba vezet, vagy
az egész pokolaak öble.
POKOLTŰZ, (pokoltüz) ösz. fa. Tűz, (akár
tulajdoa, akár képes értelemben), mely a pokolban
ég. PoJcoltüzre kárhoztatott gonoszok. Átv. igen na
gyoa fűtő, égető tüz.
POKOL VAR, (pokolvar) ösz. fa. Veszélyes
nemű mérges, tüzes kelés, keméay daganat az em
beri testea, máskép : ölöfene, pokolsz'ökés. (Carbua
culus.)
POKOLVARAS, (pokolvaras) ösz. fa. Kiaek
testéa pokolvar vaa, pokolvartól lepett. Pokolvaras
kórok.
POKOLVARFÜ, (pokolvarfü) 1. POKOLVAR
LIBATOPP.
POKOLVARLIBATOPP, (pokolvarlibatopp)
ösz. fa. Növényfaj a libatoppok neméből; levelei
szívformák, szögletesek, hat—tíz nagy fogakra ki
kaayargatva; fürtéi elágazók, leveletlenek. Ha a
paréj közé szedik, s a sertéseknek és teheneknek
adják, azok tőle megdöglenek. (Chenopodium hybri
dum.). Köznépi nyelven : pokolvarfü.
PÓKOS, (pókos) mn. tt. pókost v. — at, tb.
— ák. 1) Ahol vagy amin pók nevű bogarak tanyáz
nak. Pókos kamara, szugoly. 2) Amin pók nevű
csomó, kinövés van. Pókos lábú ló. Máskép : inpókos,
liwpókos. V. ö. PÓK.
PÓKOSAN, (pókosan) ih. Pókos állapotban.
Pók nevű kinövéssel. V. ö. PÓKOS.
POKRESZELŐ, (pokreszelő) ösz. fa. Lakato
sok, kovácsok reszelője, melylyel a csavaros szeg
fejét vágják be. E szóban a pok gömbölyüféle cso
mót jelent, s egy értelmű a ló lábán támadni szokott
pok v. pók, továbbá a boka nevű csomóval. V. ö.
POK és BOG.
POKRÓCZ, fn. tt. pokróczot, harm. szr. —a
v. —cza. 1) Szoros ért. goromba szőrből kötött,
vagy szőtt, vagy csapóban kallott bozontos, gubaa
czos posztóféle kelme. LóterÜö pokrócz. Goromba,
mint a pokrócz. 2) Szélesb ért. hasonlónemü szövet
más finomabb anyagnak, pl. gyapjúnak, selyemnek
kóczczából. Gyapjú pokrócz, selyem pokrócz. Ágyterítő
pokrócz. Addig nyújtózzál meddig a pokrócz ér. (Km.).
Rövidebb a pokrócz mint az ágy. (Km.). Alá terítették
a vizes pokróczot (km.), mint az alvajáró ágya elé
szokták, hogy kórálmából fölébredjea s másokat se
ijeszszen.
Ha e szóbaa alapfogaimul a takaiást, burko
lást voszszük ; úgy gyöke pok azon szók osztályába
tartozik, melyek burkot, pólyát jelentenek, milyenek
a székely póka v. poka, pokla. Elemezve volna :
poklócz, a pokol v. pókál (burkol, takar) törzsöktől,
honnan lett : pokoló, pokló, végre a kicsinzö, és ol
csárló ocz képzővel poklócz, mint : vadócz, abajdócz,
darócz, marlalócz. Egyébiránt Gyarmatin szerént
csehül pokliczka (1haaggal) és pokrovecz, szerbül :
pokrovacz, oroszul : pokrov, pokrivalo stb.

POKROCZCSINALO, (pokróczcsiaáló) ösz. fa.
Csapó, ki pokróezokat kall, csiaál.
POKRÓCZOS, (pokróczos) ma. tt. pokróezost
v. —at, tb. —ak. Pokróczczal ellátott, betakart,
megrakott. Pokróczos lovak ; pokróezos bolt. Mint fn.
tárgyesete : pokróezost, többese —ok, s jelent pok
róczcsinálót. Atv. ért. mondják durva, goromba
magaviseletű, nyers modorú emberről.
PÓKSZÖVET, (pókszövet) ösz. fa. L. PÓK
HALÓ. Néha am. patyolat.
POKUD, puszta Tolna m.; helyr. —Pokudra,
— on, —ról.
POLA, falu Szála m.; helyr. Polára, —n,
—ról.
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PÓLA, (1); (póla) 1. PÓLYA.
PÓLA, (2), női kn. tt. Pólát. L. POLCSI.
PÓLAFÜ, (pólafü) 1. PÓLÉTARORJA.
PÓLAJ, fn. tt. pólajt, tb. — ok, 1. PÓLÉ.
POLÁK, 1. POLYÁK.
PÓLÁL, (pólaal) áth. m. pólált. L. PÓ
LYÁZ.
POLANICZ, falu Vas m.; helyr. Polaniczon,
— ra, —ról.
POLÁNY, falu Somogy, MAGYAR—, NÉ
MET—, Veszprém, SORKI—, Vas m.; helyr. Po
lányba, —bari, —ból.
PÓLÁZ, 1. PÓLYÁZ.
POLCSA, fa. tt. polcsát. A háromhímesek
seregéből és háromanyások rendjéből való aövéay
nem ; csészéje öt levelű ; bokrétája öt szirmú, szir
mai aprók, tojásdadok; tokja egy rekeszü, három
kopácsu, sok magvu. (Polycarpon.)
POLCSI, női, kicsiny, kn. tt. Polcsit, tb. —k.
Máskép : Póli, Pólika, Apollónia. V. ö. APÁLIN.
POLCZ, fn. tt. polczot, harm. szr. —a. 1) Fek
irányos helyzetben az épület falára akasztott, vagy
szegezett deszkamü, mely arra való, hogy holmit
rá rakjanak, milyen a konyhai polcz, melyen edé
nyeket tartanak. 2) Hasonló czélból csinált emel
vén}', fokozat, pl. polcz az Íróasztalon, szekrénybea,
melyre a köayveket, s holmikét állítják; polcz a
kemencze mellett, mely máskép : pólezik, póczik.
3) Át?, erkölcsi, vagy polgári fokozat, bizonyos
magasságú rang. Felkapott a polezra. Mindegyik
nagyobb polezra sóhajtozik. Nem ásítok magas polezra.
Nem tetszik neki az alsó polcz.
Egyezik vele a német Pult v. Pulpet, melyek
Adclung szerént a latin pidpitumhó\ származtak.
Dankovszky szerént román és szláv nyelven : policz,
policza.
POLCZÁCSOLAT, (polczácsolat) ösz. fn. Ál
talán, polcz gyanánt szolgáló ácsmunka ; különösen,
a bányákban, aknákban azon gerendák, melyek a
boltozatoknak támaszul, tartalékul, s mintegy pol
czul szolgálnak.
POLCZCZÖLÖP, (polczczölöp) ösz. fn. Pol
czul szolgáló czölöp, p. a bányákbaa, vagy a hidak
alatt.
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POLCZOL, (polczol) áth. m. polczolt. Polez
czal ellát. Polczolni a konyhát. Továbbá, támaszféle
czölöpöt állít. Polczolni a bányák, aknák boltozatait.
V. ö. POLCZ.
POLCZOLÁS, (polczolás) fn. tt. polczolást,
tb. —ok, harm. sz. r. —a. Cselekvés midőn vki
polczol.
POLCZOLAT, (polczolat) fn. tt. polezolatot,
harm. sz. r. —ja. Polczolt valami, polezmü.
POLCZPALLÓ, (polczpalló) ösz. fn. Czölö
pökre, duezokra rakott palló, mely a járókelőknek
polczul szolgál.
PÓLÉ, fn. tt. pólét, tb. — k. Növényfaj köz
neve a tarorják neméből; szára heverő; levelei lán
csásak, tompák, csipkések, ezegettszélük, nyeletle
nek ; virággombjai gömbölyiídedek , kocsányosak ;
máskép szintén köznyelven : hegyi pólé, PárizPápai
nál : csombor, putnokfü, növénytani névvel : pólé
tarorja. (Teucrium polium.). Van vízi pólé is ; lásd :
PÓLÉSZIGORÁLL. A dán és német Poley, angol
poly, cseh poleg, olasz puleggio szókkal együtt a
latin pulagium szóból, ez pedig pulex (= bolha) szó
ból származott, mivel már a régiek a balha ellen
használták. (Adelung).
PÓLÉJ, fn. tt. póléjt, tb. — ok. L. PÓLÉ.
PÓLÉSZIGORÁLL, (pólészigoráll) ösz. fn.
Növényfaj a szigorállak neméből, virágai oldalfür
tökben a levéltövekről; nyesetlen levelei láncsásak,
vagy tojásdadok, hegyesek, alig fürészesek ; virága
színe sötétkékkel erezett világos kék. (Veronica
anagallis). Terem vizenyős helyeken, honnan köz
néven : vízi pólénak hívják ; szintén vízi pólé a köz
neve a derécze pólé (veronica beccabunga) növény
tani nevű fajnak is, mely hasonlókép források, pa
takok és mocsárokban tenyészik.
PÓLÉTARORJA, (pólétarorja) ösz. fn. lásd :
PÓLÉ.
POLGÁR, (1), fn. tt. polgárt, tb. —ok, harm.
szr. —a v. —ja. Köznépiesen : pógár. 1) Legszé
lesb ért. minden ember, ki bizonyos államnak, vagy
is, közigazgatás alatt egyesült társodalomnak tagja,
különböztetésül a vad állapotban egymástól függet
lenül élő emberektől. Ez értelemben az űr, és job
bágy, a nemes és paraszt, a pap és a katona az illető
országnak, hazának polgárai. 2) Szűkebb ért. akár
mily városnak lakosa. Szabad városok, mezővárosok
polgárai. 3) Még szűkebb ért. különös szabadalmak
kal, és kiváltságokkal felruházott város lakosa, ki az
illető testületnek tagjává be van avatva, s bizonyos
szabadalmakkal él. Ilyenek voltak a régi magyar
alkotmány rendszerében a szabad kir. városok pol
gárai. 4) Túl a Dunán polgárok v. pógároknak ne
vezik magukat a parasztomberek. En csak szegény
pógár ember vagyok. Továbbá több vidéken, különö
sen Mátyusföldön, s a tiszai vidékeken am. kisbiró,
vagy is az öregbiró segéde, és parancsai végrehajtója.
A magyar ,po!gár', a német Bürgerböl jött át
nyelvünkbe és itt már századok óta honos. A magyar

hangokhoz közelebb svédül : borgare, illírül : pur
gar, és románul : porgario. Szabó Elek szerént Hin
dostánban az elüljáró, polligár nevet visel (Tájszó
tár). Régibb magyar iratokban eléjön palogár alak
ban is.
POLGÁR, (2), mváros Szabolcs m.; helyr.
Polgárra, —on, —ról.
POLGÁRASSZONY, (polgárasszony) ösz. fn.
Polgárok osztályába tartozó asszony; máskép :
polgárnő.
POLGÁRBARÁT, (polgárbarát) ösz. fn. Ki a
polgári osztályt különösen kedveli, s annak tagjai
val társalogni szeret; kinek a polgári intézmények
tetszenek.
POLGÁRDI, falu Fehér, puszlaPest m.; helyr.
Polgárdiba, —ban, —bál.
POLGÁRDÍJ, (polgárdij) ösz. fn. Dij, melyet
valaki fizet, midőn valamely község, illetőleg város
polgárai közé fölvétetik.
POLGÁREGYÉN , (polgáregyén) ösz. fn.
Egyén a polgári rendből vagy polgárok osztályából.
POLGÁREMBER, (polgárembér) ösz. fn. A
polgárok osztályából való ember. Ily öszvetételek :
úri ember, főember, nemesember, parasztember, gazda
ember, mesterember, stb. V. ö. POLGÁR.
POLGÁRERÉNY , (polgárerény) ösz. fn.
Erény, mely a polgári kötelességek teljesítésében
áll, mely a haza boldogságát előmozdítani törekszik.
Itt a polgár legszélesb értelemben vétetik. V. Ö.
POLGÁR.
POLGÁRESKÜ, (polgáreskü) ösz. fn. Eskü,
mely által a szorosb, vagy szélcsb értelemben vett
polgár fogadást teszen, hogy illető kötelességeit hí
ven teljesíteni fogja. V. ö. POLGÁR.
POLGÁRFI, (polgárfi) ösz. fn. 1) L. POL
GÁREMBER. 2) A ,katona' szónak ellentéte.
POLGÁRHÁBORÚ v. —HÁBORÚ, (polgár
háború) ösz. fn. Belháború, mely valamely ország
ban, álladalomban az egymással meghasonlott pol
gárok között dühöng.
POLGÁRHAD, (polgárhad) ösz. fn. Polgárok
ból álló s hadi módon szervezett nemzeti örféle se
reg ; máskép : polgárkatonaság.
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POLGÁRHARCZ, (polgárharcz) 1. POLGÁR
HÁBORÚ.
POLGÁRHÁZ, (polgárház) ösz. fn. 1) Szo
rosb ért. vett polgárnak lakháza, különböztetésül
más osztálybeliek, p. nemesek, parasztok házaitól.
2) Átv. polgári család. Polgárházból származott em
ber. Polgárházból venni feleséget.
POLGÁRHÖLGY , (polgárhölgy) 1. POL
GÁRNŐ.
POLGÁRI, (polgári) mn. tt. polgárit, tb.
— dk. A mindenféle értelmű polgárok viszonyaira
vonatkozó, azokat illető. 1) Városi lakosokra vonat
kozó. Polgári műveltség, életmód, foglalatosság, köte
lesség. 2) Mennyire a polgárok az egyházi és kato
nai osztályoktól különböznek. Polgári rend, öltözet
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v. viselet. Polgárt házasság. Polgári tisztviselők, tör
vények. Polgári ünnep. Széles értelemben az állam
polgárait érdeklő. Polgári jogok. „Akarjuk, hogy a
polgári jogok teljes élvezetére nézve sem vallás, sem
nemzetiség a hon polgárai között különbségei ne tegyen."
Deák E. 1861ben. V. ö. P O L G Á R .
P O L G Á R I L A G , (polgárilag) ih. Polgári mó
don ; úgy, mint a polgároknál szokás. Polgárilag
élni, öltözködni. V. ö. P O L G Á R .
P O L G Á R I S Á G , (polgáriság) fn. tt. polgári
sáyot, harm. szr. — a . Polgári minemüség, tulajdon
ság, mennyiben a műveltség bizonyos fokára vonat
kozik.
P O L G Á R I S Í T , (polgárisít) 1. P O L G Á R Í T .
P O L G Á R I S U L , (polgárisúl) önh. m. polgári
súlt. L. P O L G Á R O S O D I K .
P O L G Á R Í T , (polgárít) áth. m. polgárított,
par. — s , htn. —ni v. — a n i . 1) A polgárok közsé
gének tagjává tesz valakit. 2) Atv. műveltebb er
kölcsüvé, szokáíuvá tesz.
P O L G Á R Í T Á S , P O L G Á R I T Á S , (polgárít ás)
fn. tt. polgárítást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Cselek
vés, mely által polgárítanak valakit. V. ö. P O L G Á 
RÍT.
P O L G Á R J O G , (polgárjog) ösz. fn. 1) Azon
jogok öszvege, melyek a szűkebb értelemben vett
polgárok osztályát illetik. Valamely városban polgár
jogot nyerni. Polgárjoggal megtisztelni valakit. Pol
gárjognál fogva bizonyos városban mesterséget űzni.
2) Szélesb ért. mindazon jogok öszvege, melyekkel
valamely állodalom lakosai, mint olyanok , élnek,
vagy élhetnek.
P O L G Á R K A P I T Á N Y , (polgárkapitány) ösz.
fn. A fegyveres polgárkatonaságnak kapitányi ran
gon levő tiszte. V. ö. K A P I T Á N Y .
P O L G Á R K A T O N A , (polgárkatona) ösz. fn.
Polgár, ki rendkívül, a hazának bizonyos szükségei
ben ideiglenes katonai szolgálatot tesz.
POLGÁRKATONASÁG ,
(polgárkatonaság)
ösz. fn. Polgárkatonákból álló nemzeti őr vagy
hadsereg.
P O L G Á R K O R O N A , (polgárk orona) ösz. fn.
A régi romaiaknál, gesztenyegalyból fűzött koszorú,
melylyel oly személyt díszítettek, ki valamely római
polgár életét megmentette, vagy öt a fogságból ki
szabadította.
P O L G Á R K Ö N Y V , (polgárkönyv) esz. fn.
Községi könyv, melyben az illető város polgárainak
nevei följegyezvék.
P O L G Á R L E Á N Y , (polgárleány) ösz. fii. A
szűkebb értelemben vett polgárok osztályából való
leány, különböztetésül a nemes, paraszt leánytól.
V. ö. P O L G Á R .
P O L G Á R L E V É L , (polgárlevél) ösz. fn. Ok
levél, melynél fogva valamely város valakit polgár
joggal tisztel meg. Hajózási nyelven az illető ható
ság által, melynek kebelében vagy oltalma alatt
valamely hajó épült, ennek nemzetiségét vagy lobo

gójogát igazolólag kiadatni szokott okmány. (Bau
brief. Kenessey A.).
P O L G Á R M E S T E R , (polgármester) ösz. fa. A
városi tisztviselők legfőbbike; máskép : polgárnagy.
P O L G Á R N A G Y , (polgárnagy) 1. P O L G Á R 
MESTER.
P O L G Á R N E , (polgárneje) ösz. fn. Polgárem
ber neje, felesége. Különbözik : polgárnő; 1. ezt.
P O L G Á R N É P , (polgárnép) ösz. fn. Nép, me
lyet a városi polgárok közönsége képez. Különböz
nek : nemesnép, pórnép.
P O L G Á R N Ő , (polgárnő) ösz. fn. A szűkebb
értelmű városi polgárok osztályából való nőszemély.
Ily öszvetételek a magok nemében : grófnő, nemesnö,
úrnő, parasztnő. Különbözik tőle polgárné azaz pol
gár (ember) neje.
POLGÁROD1K, (polgárodik) 1. P O L G Á R O 
SODIK.
P O L G Á R O S , (polgáros) mn. tt. polgárost v.
— at, tb. —ak. I) Szűkebb értelmű városi polgá
rokkal biró. 2) A polgároknál divatos, szokásos.
Pulgáros erkölcs, viselet, életmód. Különbségi viszony
ban állanak vele : papos, katonás, uras, parasztos.
3) Szélesb ért. mint a polgárosít, polgárosodik szók
törzsöke, am. az állodalmi társas élet műveltségében
kisebbnagyobb fokig részes.
P O L G Á R O S Í T , P O L G Á R O S Í T , (polgárosít)
áth. m. polgárosított, par. — s , htn. — n i v. — a n i .
A széles értelemben vett polgári társaság erkölcseire,
szokásaira, életmódjára képez, szoktat. A vad népe
ket, a kóbor czigányokat polgárosítani. Különösen, a
szelídebb, finomabb társas élet, és műveltség bizonyos
fokára juttat.
P O L G Á R O S Í T Á S , P O L G Á R O S Í T Á S , (polgár
osítás) fn. tt. polgárosltást, tb. —ok, harm. szr.
— a. Cselekvés, illetőleg müvelés, finomítás, mely
által valakit polgárosítnak. V. ö. P O L G Á R O S Í T .
P O L G Á R O S O D Á S , (polgárosodás) fn. tt.
polgárosodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Átalakulás
a vadon, kóborul, elszórva élt népek, családok éle
tében, midőn szorosabb társas viszonyba, s úgyne
vezett polgári szerkezetbe lépnek. Szorosb ért. elő
haladás a finomabb társas életben, és műveltségben.
P O L G Á R O S O D I K , (polgárosodik) k. m. pol
gárosodtam, —tál, — o t t . F o k o n k é n t a széles ér
telmű polgári élet szerkezetét, szokásait, életmódját,
továbbá műveltségét fölveszi, és gyakorolja.
l ' O L G Á R Ö R I Z E T , (polgárőrizet) ösz. fn. Őri
szolgálat, melyet a polgárok, különösen a polgárka
tonák bizonyos körülményekben tesznek, vagy tenni
kötelesek. A rendes katonaság kivonulása után polgár
őrizetre bízni a várost.
P O L G Á R R E N D , (polgárrend) ösz. fn. 1) A
szűkebb értelmű, azaz, városi polgárok rendé, mint
az állodalom lakosainak egyik különös osztálya,
különböztetésül az egyházi, fő, nemesi rendektől.
2) Szélesb ért. a fejedelem i r á n y á b a n valamennyi
j tagjai az illető álladalomnak.
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POLGÁRSÁG, (polgárság) fn. tt. polgárság ot,
harra. szr. —o. 1) Társadalmi állapot, melyben va
laki, mint annak tagja részesül és létezik. 2) Szo
rosb ért. tagság bizonyos váro3 polgárainak közsé
gében. 3) Bizonyos állodalom, vagy község polgá
rainak öszvesége, egyeteme.
POLGÁRTÁRS, (polgártárs) ősz. fn. Szélesb
értelemben aki velünk együtt ugyanazon országnak,
szorosb értelemben ugyanazon városnak lakója. Már
Pázmánnál is eléjön (Pred. 749. 1.). „Valami jó,
díszes, dicséretes történt igazgatásom idejében, az
mind közös azon polgártársaimmal, kik velem mun
kálkodtak." B. Orczy Lörincz búcsubeszéde Abaúj
várm. rendéitől 1784ben. „Nem azért gyűltünk
pedig itten össze, hogy a hasznos szabadságot kor
látoljuk, hanem azért hogy a szabadságot terjesztve,
védve és erősítve polgártársainkat boldogítsuk."
Deák F. az 1835iki országgyűlésen az örök váltság
tárgyában.
POLGÁRUL, (polgáiúl) önh. m. polgárúlt.
L. POLGÁROSODIK.
POLGÁRZAT, (polgározat) fn. tt. polgárzat
ot, harm. szr. —a v. —ja. L. ÁLLAM.
POLGÁRZATI, (polgározati) mn. tt. polgár
zatit, tb. —ak. L. ÁLLAMI.
PÓLI, női kn. tt. Pólit. Apollónia, Apalin.
POLIÁNT, fn. tt. poliántot, harm. szr. —ja.
A hathímesek seregébe és egyanyások rendjébe tar
tozó növénynem; csészéje nincs; bokrétája tölcséres,
kevéssé görbe nyakú ; magzata a bokréta agyában ;
tokja három rekeszü; magvai laposak. (Polyanthes).
Görög nevének jelentése : sok virágú. Faja a tuba
rózsapoliánt, köznyelven csak tubarózsa.
PÓLICZ, 1. PÓLING.
POLICZIA, fn. tt. policziát. Azonos a görög
latin politia szóval, melynek jelentése : államigazga
tás. 1. RENDŐRSÉG.
PÓLING, fn. tt. pólingot, harm. szr. —ja. A
szalonkák neme alá tartozó, görbe csőrü madárfaj.
Nevét hasonló hangjától kapta. (Scolopax arquata. L.).
POLITIKA, fn. tt. politikát. A görög nohi,
szótól származik, mely am. város és állam ; honnan
jelentései : államtan, államtudomány, államszervezet
tudománya vagy mestersége (scientia v. ars politica).
L. ORSZÁGÁSZAT.
POLITIKAI, (politikai) mn. tt. politikait, tb.
— ak. Politikát illető, arra vonatkozó.
POLITIKUS, fn. tt. politiküst, tb. — ok. Poli
tikával foglalkodó. Néha gúnyos értelemben am.
okos ravasz.
POLITIZÁL, önh. m. politizált. Politikáról,
politikai dolgokról beszél vagy ír. Nálunk sokan
politizálnák. Boros, vagy sörös kancsó mellett politi
zálni. V. ö. POLITIKA.
POLOM, faluk Gömör és Sáros m.; helyr. Po
lomba, —ban, —ból.
POLONA, falu Vas m.; helyr. Polonára, — n ,
—ról.

POLOSKA, fn. tt. poloskát. Szűkebb ért. az
ágyak, bútorok, lakszobák falainak rései között
tenyészni, és lappangni szerető, vörös szinü, lapos
testű féregnem. (Cymex lectularius). Kellemetlen
szaga miatt máskép : büdösféreg, hangváltozattal
pedig : palaczka, palaczkféreg. Szélesb ért. nagy kiter
jedésű féregnemzetség, melynek némely fajai tar
kák, pettyesek, s rendesen lapos testüek, és legin
kább nedves helyeken, rohadt fákban, ganajban stb.
tenyésznek.
Valósziuü, hogy e szónak eredeti alakja pa
laczka, s ugyanazon gyökből eredt, melyből a lapos
edényt jelentő palaczk, s gyöke a megfordított lap,
mintha volna : lapaczka, laposka. Hasonló fogalmi
I rokonság látszik lenni a szláv plostyicza, (csehül
Daukovszky szerént : ploszka (palaczka), és plochi
(lapos) között. V. ö. LAP, LAPÁCZ, PALA. Gyök
ben és ennek alapértelmében rokonok a latin : pia
nus, planities, pálma stb. a német : platt, flach, Fla
sche stb. Büdös szagánál fogva származtatható pállott
azaz párlott szótól is.
POLOSKÁS, (poloskaas) mn. tt. poloskást,
v. —at, tb. —ak. Miben poloskák tenyésznek. Po
loskás ágy, bútorok, falak. V. ö. POLOSKA.
POLOZSNA, fn. tt. polozsnát. Ép, vagy leg
inkább romlott záptojás, melyet a tyúk fészkében
hagynak, vagy bele tesznek, hogy oda járjon tojni;
máskép : csaltojás. Dankovszky szerént illír nyelven
polozsek.
Értelemre és gyökhangra egyezik vele a szerb
polog, melyből polozsár am. polozsnalopó. Eredetét
a szláv nyelvből úgy fejthetni meg, hogy polozsiti
am. letenni, alátenni, s a polozsna nem egyéb, mint
tyúk alá, vagy fészekbe letett tojás. Idegen szárma
zatára látszik mutatni azon körülmény is, hogy táj
szokások szerént sokfélekép változik : pallas, prtlozs
nak, pálos, polozs, polozna, palizsna, polozsnak, po
rozsnyak stb. Azonban, ha a magyar pállik, pállott,
pálloltas szók törzsét (páll) figyelembe veszszük,
(mint ,poloska' szónál is) szintén nem alap nélkül
okoskodhatunk magyar eredetére : pallos, pállosna,
pallosnak, mintegy pállott, bűzhödt, romlott valami.
POLOZSNAK, fn. tt. polozsnakot. L. PO
LOZSNA.
POLTÁR, falu Nógrád m.; helyr. Poltárra,
— on, —ról.
POLTRA, POLTURA, (a szláv pól (fél), és
túra v. túrák elemekből) fn. tt. polturát, poltrát.
Divatból rég kiment pénznem, mely másfél krajezár,
azaz fél garas értékű volt.
POLTRÁS, POLTURÁS, (polturaas) mn. tt.
polturást v. —at, tb. —ak. Arai egy poltúrát ér.
Hánykolódik, mint polturás malacz a garasos köté
len. (Km.).
POLY v. PÓLY, gyöke pólya, polyva szók
nak; 1. PÓLYA.
PÓLYA, (pólya) fn. tt. pólyát. Szűkebb ért.
szalagalaku hosszúkás ruhadarab, melybe a kis
19
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gyermeket burogatják, vagy a bölcsőbe lekötik, to
vábbá, mindennemű, a kisdedet takaró ruha. „És
szüle az ö el»őszülött fiát, és bétakará őtet pólyák
ba." (Luk. II. 7. Káldi). Ez értelemben rokon hozzá
pelenka. Szélesb. ért. akármiféle, különösen szenvedő
tagokat burogató ruha. Pólyába takarni, pólyával
öszveszoritani a kificzamodott kart, lábszárat.
E szóban a takarás , beburkolás alapfogalma
rejlik, s gyöke póly v. pól rokon bula, bulál, buláz,
bulázó. továbbá a gabnaszemet t^Karó, burkoló poly
va szók gyökéhez. Ide tartozik a burok, borogat, bur
kol. Alaphangban és értelemben egyezik vele a latin
volvo, és származékai : volucrum, volumen stb.
PÓLYADAL, (pólyadal) ösz. fn. Dal, mely
lyel a dajkák a bepólyázott, s bölcsőben vagy karo
kon ringatott kisdedet altatják, csígatják stb.
POLYÁK, fn. tt. polyákot. Lengyel nyelven :
polák, polany, am. lengyel lovag vagy nemes. A
tnagyarbau általán lengyelt jelent.
PÓLYÁL, (pólyaal; áth. m. pólyált. L. PÓ
LYÁZ
PÓLYÁLÁS, (pólyaalás) fn. tt. pólyálást,
tb. — ok. 1. PÓLYÁZÁS.
PÓLYÁN, erd. faluk Kezdi és Aranyos sz.
LELESZ— , falu Zemplén m.; helyr. Polyánba,
— ban, —bál.
POLYÁ.VA, erd. faluk A. Fehér és Hunyad
tn.; és Szerdahely sz. KABOLYA —, LIPCSE — ,
SAJÓ — , SZINEVÉR—, Máramaros , KRAJNA—,
Sáros m.; helyr. Pulyánára, —n, —ról.
POLYÁNKA, falu Bereg m.; máskép : LEN
GYELFALVA, Abaúj, ALSÓ — , FELSŐ — , Sáros,
SZECS —, Zemplén no.; helyr. Polyánkára, — n ,
—ról.
PÓLYARUHA, (pólyaruha) ösz. fn. Általán
mindenféle ruhadarab, melyet pólya gyanánt hasz
nálnak, pl. széles szalagalaku, úgynevezett pelen
ka stb.
PÓLYÁS, (púiyaas) mn. tt. pólyást v. —at.
tb. —ak. Pólyába takart, pólyával ellátott. Pólyás
lábszárak, pólyás bölcső. V. ö. PÓLYA.
PÓLYÁSAN, (pólyaasan) ih. Pólyával ta
kartan vagy burkoltan, pólyával ellátva.
PÓLYÁZ, (pólyaaz) áth. m. pólyáztam,
— tál, —ott, par. —z. Pólyába takargat, pólyával
beköt, öszveszorít. A most szülött, s megfürösztött
kisdedet pályázza a bába. Pályázni a kificzamodott,
vagy eltörött kart, lábszárt.

POLYHOS, (2), (polyhos) fn. tt. polyhost,
tb. —ok. Szőlő neme, melyet a Hegyalja vidékén a
köznép bőven termeszt, de valamint íze, úgy bora is
rósz és hamar megpenészedik. Alakja mutatja, hogy
eredetileg melléknév, és a törzsöke az elavult polyh,
melyhez rokon a penészt jelentő pilisz.
POLYHOSODIK, (polyhoaodik) k. m. poly
hosodtam, —tál, —ott. Polyhossá lesz.
PÓLYI, falu Abauj m.; helyr. Pólyiba, —ban,
— bál.
POLYVA, fn. tt. polyvát. Általán a füvek,
különösen gabonanemüek magvait takaró burok,
mely cséplés, nyomtatás, ütésverés, dörzsölés stb.
által a magról lehull. Búza, rozs, árpa, zab, szé
na, majoránnapolyva. Szórás, rostálás, pelelés áltál
polyvától megtisztítani a gabonát. A polyvát elviszi a
szél. Az arany tttzben tisztul, a polyva megég. (Km.).
Polyvával kevert agyagból faltapaszt gyúrni. A nö
vénytanban különösebben a pázsitfüvek virágát kí
vülről takaró szerv. (Gluma). Szélesb. ért. a száraz
füveknek letöredezett apró hulladékai, melyektől
különbözik az öszvezuzott füszárakból álló törek.
A polyva tájdivatosan pelyva, mint golyva gely
va. Alapértelménél fogva, mint magtakaró burok
gyökre nézve megegyezik a pólya s rokon a bula,
bulál, bulázó, vagy bulya, bulyál, bulyázó szókhoz.
Egyezik vele a csagataj bolga, latin palea, és szláv
pleva, pljéva, plevi. V. ö. ONDÓ.

PÓLYÁZÁS, (pólyaazás) fn. tt. pólyázásl,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselükvés, mely által va
lakit vagy valamit pólyába takarnak, pólyával meg
kötnek. V. ö. PÓLYA.
POLYH, gyöke polyhos, polyhosodik, stb. szók
nak. Hangváltozatta; hasonlók : bolyli és molyh, to
vábbá pélyh.
POLYHOS, (1), (polyhos) mn. tt. polyhost, v.
—at, tb. — ak. 1. BOLYHOS, MOLYHOS.
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POLYVACSÜKK, (polyvacsukk) ösz. fn. Nö
vénynem a háromhímesek seregéből és kétanyások
rendéből. Csészéje egy, néha két virágú, két poly
váju; polyvái tekenősek, egyenlők, a két ondóju
bokrétát magukba zárják. Virágzása füzérszabásu
buga. (Phalaris). A kanári polyvacsukk köznépi ne
ve : kanári köles.
POLYVAHORDÓ, (polyvahordó) ösz. fn. Az
együttnemzök seregébe és egyenlőnősök rendjébe
tartozó növénynem ; vaczka polyvás ; csészéje föde
lékes ; bóbitája pelyhes. (Hypocboeris). A véres poly
vahordó (H. maculata) köznépi neve : véres lapu.
POLYVAKAS, (polyvakas) Ösz. fn. Kas, mely
ben polyvát tartanak, hordanak.
POLYVAKÖR, (polyvakör) ösz. fn. Az együtt
nemzök seregébe és nősözvegyek rendébe tartozó
növénynem ; vaczka kopasz, csak a sugárvirágocskák
alatt polyvás ; csészéje egy tagú, sok hasábu; sugár
szirmai széles végük ; bóbitája öt kalász. (Helenium).
POLYVAKÜTYÓ, (polyvakutyó v. gunyhó ?)
ösz. fn. Csürféle kis épület, gunyhó a szérüs kertek
ben , hová a polyvás gabonát betolják; máskép:
polyvás, pelyvás.
POLYVAROJT, (polyvarojt) ösz. fn. Növény
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendjé
ből ; csészéje ötlevelü; bokrétája nincs ; a magzatot
öt rojtos hegyű polyva vagy pikkely veszi körül; s
azok közt váltogatva a hímek; szára cserjés. (Achy
ranthes).
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POLYVÁS—

POMPA

POLYVÁS, (1), (polyvn.as) nm. tt. polyvást
v. —at, tb. —ak. Polyvával bővelkedő, betakart,
behintett, vegyített. Polyvás gabona; polyvás szérű;
polyvás sártapasz.
POLYVÁS, (2), (mint föntebb) fn. tt. poly
vást, tb. —ok, harm. szr. —a. így nevezik több
vidéken azon gazdasági épületet, hajlékot, kis pajtát
a szérűn, hová a polyvát, vagy a kicsépelt avagy
nyomtatott polyvás gabonát betakarítják, mielőtt
felszórnák, vagy megrostálnák, máskép : polyva
kutyó.
POLYVÁSAN , (polyvaasan) ih. Polyvás
állapotban.
POLYVASZÚSZÉK v. — SZÜSZÉK, (polyva
szúszék) ösz. fn. Szúszék, melybe a polyvát vagy
még szóratlan, rostálatlan állapotban levő gabonát
rakják. V. ö. SZÚSZÉK.
POLYVÁZ, (polyvaaz) áth. m. polyváztam,
— tál, —ott, par. —z. Polyvával behint, kever vagy
beszemetez valamit. Polyvázni a sáros utat, a tapasz
nak való agyagot. Polyvázni, bepolyvázni a télre el
rakott tojásokat
POLYVÁZÁS, (polyvaazás) fn. tt. polyvá
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
polyvával kevernek, vagy behintenek valamit.
POM, elvont gyöke pomhad, pompos, pompos
ka, B talán egyik jelentésében ponk (== pomk) szó
nak ; jelentése puffadás, puffadtság ; azonos pam va
lamint bom gyökkel; mire nézve 1. BOM, 2 ) ; és
rokon púp, búb szókkal.
POMAGRÁNÁT, (pomagránát) ösz. idegen
eredetű fn., mely nevet főleg az angolok és olaszok
használnak ; amazoknál : pomegranate, ezeknél : po
mogranato; németül : Granatbaum, francziául : gre
nadier; tt. pomagránátot, harm. szr. —ja. A húszhí
mesek seregébe és egyanyások rendjébe tartozó fa,
vagy cserjenem; csészéje a magzat felett öt metszésű;
bokrétája öt szirmú; almájában bogyós tokja kettős.
(Punica).
POMHAD, (pomhad) önh. m. pomhadtam,
— tál, —ott. A székelyeknél am. dagad, pl. a ló lába
(Kriza J.); ellentéte : lohad.
POMHADAS, (pomhadás) fn. tt. pomhadást,
tb. —e>&;harm. sz. r. —a. Állapot, midőn valami
pomhad azaz dagad.
POMÁZ, falu PestPilis m.; helyr. Pomázra,
— on, —ról.
POMOGY, falu Mosony m.; helyr. Pomogyra, '
—on, —ról.
POMPA, (közelebb a latin nyelvből kölcsön ,
zött szó, görögül : no\nmi)\ fn. tt. pompát. Rendkí
vüli fény, innepélyes díszü látvány, mely valamely
nyilvános szertartást, viseletet, jelenést, életuemet
feltűnővé, meglepővé tesz. Herseegt, fejedelmi, királyi
pompa. Mevyekzöi, beigtatási, temetési pompa. Nagy j
pompával fogadni, bevezetni, kísérni, koronázni a í
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királyt. Pompát Ütni, iizni. Továbbá, am. fényűzés,
melyet egyes személy gyakorol. Lakásban, ruházat
ban, asztalnál nagy pompát űzni. A pompa költséggel
jár, v. nagypompa erszény koporsója, v. legkisebb
pompa is elég nagy költség. (Kin.). Úri pompa, koldus
konyha nem egyez a tisztességgel. (Km.). Átv. ért. a
természet tüneményeinek szépsége.
„Kedvesb neki a szomorú éjjel,
Mint az egek dicső pompája."
Berzsenyi.
POMPABOGÁR , (pompabogár) ösz. fn. 1.
POMPÁLY.
POMPAPA, (pompafaj ösz. fn. Növénynem a
sokhímesek seregéből és ötanyások rendéből; csé
széje három levelű ; bokrétája nyolczkilcnci szirmú,
harangforma; gyümölcse tobozalaku , kpendékes
egymást hátaló magvakból. (Liriedendion). Ismere
tes faja a tulipános pompafa ; levelei háromkarólyúk,
a közbülső karély széles, csonka, mintha el volna
belőle vágva. (L. tulipifera).
POMPAHINTÓ, (pompahintó) ösz. fn. Külö
nös fénynyel diszített hintó, melyen a fejedelmi,
vagy más főrangú személyek bizonyos innepélyek
alkalmával jelennek meg; máskép : díszhintó. Ki
rályi, herczegi, grófi, püspöki pompahintó.
POMPAKARD, (pompakard) ösz. fn. Ékes
kard, melyet innepélyes öltözékhez, jelmi'zliez köt
nek fel; máskép : díszkard.
POMPALO, (pompaló) ösz. fn. Pompahintó
elé fogatni szokott, vagy innepélyesen szerszámozott
nemesebb fajú, s büszke járású nyerges ló. Ilyen a
főrangú hadi tisztek koporsóját kísérni szokott
gyászló.
POMPÁLY, (pompaaly) fn. tt. pompályt, tb.
— ok, harm. szr. —a. Fényes színekkel ékesített, s
ragyogó rovarnem. (Buprestis. L.).
POMPANAP, (pompanap) ösz. fn. Vakmely
pompás innepélynek, fényes szertartá nak végre
hajtására rendelt, kitűzött nap.
POMPARUHA, (pomparuha) ösz. fn. Ruha,
jelmez, melyet bizonyos innepély alkalmával szokás
felölteni; szokottabban : díszruha v. díszöltözék. Szé
lesb ért. a maga nemében rendkívül ékes, fényes,
drága öltözék.
POMPÁS, (pompaas) mn. tt. pompást v. —at,
tb. —dk. A maga nemében rendkívüli fényűzéssel,
illetőleg pazarfénynyel, költséggel járó, innepélyes
szertartású. Pompás győzelmi innep, fejedelmi beme
net. Pompás kivilágítás. Pompás menyekzö, lakoma,
temetés. A nagyító kifejezések köze tartozik, miért
köz beszédben oly tárgyakra is alkalmazzák, melyek
a maguk nemében lusebb szerüek, de kitűnők. Ez
értelemben am. jele3, derék. Pompás fid ez a mi
barátunk. Pompás mulatság.
POMPASÁG, (pompaság) fn. tt. pompaságot,
harm. szr. —a. Nagy pompa. „Megutálá őtet alítván
19*
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(vélvén), hogy eh szent pispök gyönyörködnéjek aféle
pompaságba." Debreczeni Legendásk. (Toldy F. ki
adása 77. 1.).
POMPÁSAN , (pompaasan) ih. Eendkivüli
fénynyel, fényűzéssel, innepélylyel, szertartással.
Pompásan fogadni a fejedelmi vendéget, meg'dlni a
győzelmi innepet. Pompásan öltözködni, lakmározni,
élni. Szélesb nagyító ért. igen jelesen, igen jól,
derekasan. Pompásan mulatni; pompásan viselni
magát. V. ö. POMPÁS.
POMPÁSKODÁS, (pompaaskodás) fn. tt.
pompáskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Fényűzés
gyakorlása.
POMPÁSKODIK , (pompaaskodik) k. m.
pompáskodtarn, —tál, —ott. Eendkivüli fényűzést
gyakorol, s azt nyilván fitogtatja. Kocsizásban, lo
vaglásban, viseletben, lakomákban pompáskodni.

hogy a fáncz csakugyan vájá3 által keletkezik. A
poncz szóban is ezen alapfogalom rejlik. Tudnivaló,
hogy a p, f, v ajakhangok rokonságban állanak.
Egyébiránt minthogy a ponczolás egyik neme bök
dösés, pontozás által történik, azt is gyanithatni
hogy a poncz, ponczol, ponczolás am. pont, pontol,
pontolás, pontozás. Van a franczia nyelvben hangok
ban csaknem egészen egyező szó : poncé (olaszul :
pomice, a latin pumex szótól) mely tajtékkövet je
lent j honnat : poncer, németesen : ponciren am.
tajtékkővel dörzsölni, simítni; továbbá : átporozni
(t. i. szénporral az átlikgatott rajzokat). Látni való,
hogy az egyenlő hangokban találkozás csak esetle
ges, mert a magyar ,poncz! más érteményü.
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POMPÁSSÁG, (pompaasság) fn. tt. pompás
ságot, harm. szr. —a. Azon tulajdonságok öszvege,
melyek bizonyos innepélyt, szertartást, jelenést,
fényűzést pompássá, a maga nemében feltűnővé,
nagyszerűvé tesznek. A koronázási innepély pom
pásságát bámulni, elbeszélni, leírni,
POMPAÜZÉS, (pompaüzés) ősz. fn. 1. POM

PÁZÁS.

POMPAUZÖ, (pompaűző) ősz. mn. Eendki
vüli fényt, pompát mutató.
POMPÁZ, (pompaaz) önh. m. pompáztam,
— tál, —ott, par. —z. Pompát üz, különösen azzal
kelleti, fitogtatja magát, külső viseletében fényes
kedik. Pompáz a páva is, midőn fényes farkát kevé
lyen azétterjengeti.
POMPÁZÁS, (pompaazás) fn. tt. pompázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Eendkivüli, nagyszerű
fényűzés, pompát mutató tettek gyakorlása.
POMPOS v. POMPUS, fn. tt. pompost, tb.
— ok, harm. szr. — o . Tésztasütemény neve, mely
az ország különböző vidékein némileg különböző
értelmű , minthogy majd egyszerű pogácsafélét,
majd mézes kalácsot, borsoskát, majd czipót, majd
kenyértésztából sodrott süteményt jelent; máskép :
pampus. Kicsinyezve : pomposka, pampuska, némely
tájakon am. farsangi töltött fánk.
Eredetére nézve rokon a pupa, papi , papa
gyermekszókhoz, melyek kedvesebb nemű eledelt,
süteményt jelentenek, milyen különösen a sütemény
nek kiforradó duczát jelentő púp, mely köz izlés
szerint a többi részeknél kedvesebb szokott lenni.
POMPOSKA, (pomposka) fn. tt. pomposkát.
Kiesi pompos. Néhutt am. farsangi töltött fánk.
PONCZ, fn. tt. ponezot, harm. szr. —a. Eitka
divatú szó. Sándor István szerént am. vésüféle
metsző eszköz. Szabó Dávidnál is eléjön. Bókon
hangú és értelmű vele a székelyeknél divatos fánez,
mely bevágást, bevésést, behornyolást jelent, pl.
fáncz a zsindelyen, az ablakrámán. Ezzel ismét
rokonságban áll a lágyabb élőhangú váj, vás} mint
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PONCZOL, (ponczol) álh. m. ponczolt. Vésü
féle hornyoló eszközzel vájkál, metél valamit; Szabó
D. szerént : vés, váj, ravátol, ró, gerezdéi. Pecsét
nyomót ponczolni. V. ö. FÁNCZOL. Molnár A. szerint
önh. ige is, s am. a vékony hangú penczel, néhutt :
tentel, azaz, aluszik; a kisdedekről szokták mondani,
s a gyermcknyelvbe tartozó szó.
PONCZOLÁS, (ponczolás) fn. tt. ponczolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valamit ponczolnak. V. ö. PONCZOL.
PONCZOLAT, (ponczolat) fn. tt. ponczolatot,
harm. szr. —a. Mű, mely ponczolás által kelet
kezett.
PONCZOLÓ, (ponczoló) mn. tt. ponczolót.
1) Ki valamit ponczol, bevés, beváj. 2) Mi által a
ponczolás történik, pl. ponczoló vésü, vas. V. ö.
PONCZOL.
PONDEÓ, fn. tt. pondrót. Nyű, féreg, kukacz,
mely kivált avas húsban, szalonnában, sajtban, liszt
ben, továbbá gyümölcsben, pl. cseresznyében, szil
vában, almában stb. terem, és tenyészik.
Legvalószinübb, hogy nevét élénk mozgékony
ságától vette , különösen magát öszvezsugorgató
természetétől, mintha volna bongyoló, bondoró, bon
gyoró, mivel teste öszvebondorodik , bongyorodik.
Hasonló gyök ós fogalomrokonság van a kukacz,
kukorodik, gugorodik ; a féreg, firegforog ; és a nyü
nyüzsög között. E szerint a pondró igenév volna az
elavult pondor, (= bondor) törzsökből.
PONDEÓS, (pondrós) mn. tt. pondróst v.
—at, tb. —ak. Miben pondrók vannak, nőnek,
tenyésznek. Pondrós sajt, hús, liszt. Pondrós, nem
hiába ficzkándozik. (Km).
PONDEÓSAN , (pondróosan) ih. Pondrós
minőségben, vagy állapotban.
PONDEÓSÍT, PONDEÓSIT , (pondróosit)
áth. m. pondrósított, par. — s , htn. —ni v. —ani.
Pondróssá tesz, eszközli, hogy pondrók teremjenek
benne. Menten ülik a pokolbeli legyek, s pondrósUják.
(Sámbár ellen. 17 6. 1. Pósaházi?)
PONDEÓSÍTÁS, PONDEÓSÍTÁS, (pondró
osítás) fn. tt. pondróstíást, tb. —ok; Larm. szr.
— a. Pondróssá tevés.
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PONDEÓSODÁS , (pondróosodás) fn. tt.
pondrósodást, tb. —ok, harm. szí. —a. Szenvedő
állapot, midőn valamit a pondrók meglepnek. Pond
rósodás ellen a lisztet szellős helyen tartani, és ke
verni kell.
PONDRÓSODIK , (pondróosodik) k. m.
pondrósodtam, —tál, —ott. Pondrók teremnek,
nőnek, tenyésznek benne. Pondrósodik az avas sajt,
szalonna, hús.
PÓNÉ, fn. tt. pónét. Háló neme a tiszai halá
szoknál, máskép : báné.
PONGRÁCZ, (görög eredetű, jelentése : min
denható) férfi kn. tt. Pongráczot. Pancratius. Pon
grácz napján (május 12dikén), vagy e körül dértől,
fagytól tartanak a kertészek.
PONGRÁCZCSERESZNYE, (pongráczcseresz"
nye) ösz. fn. Keményebb s ropogós húsú cseresz"
nyefaj.
PONGRÁCZFALU, falu Szepes m.; helyr.
—faluba, —ban, —bői.
PONGY, 1. PONY.
PONGYOL, törzse pongyola szónak és szár
mazékainak ; azonos bongyol s fenhangulag béngyél
szóval.
PONGYOLA, (pongyola) mn. és fn. tt. pon
gyolát. Mondják holmi foszlányöltözékről, különösen
nőiről, melyet csak úgy hanyagul, imígy amúgy bon
gyolítnak a testre. Reggeli, esteli pongyola köntös.
Pongyolában járni. Keresett, divatos, csinos pon
gyola.
E szóban rejlő alapfogalom szerint legvalószí
nűbb, hogy törzsöke egy a bongyol, vékonyhangon
bengyel igékkel, minthogy pongyolaruhával a testet
bebongyolják, bengyelik. Balaton vidékén pengyele,
honnan pengyelén járni, am. pongyolán. Egyébiránt
e változatból azt is gyaníthatni, hogy pengyele am.
pendelye, és pengyelén am. pendelyén, egy pendely
ben, mi a maga nemében csakugyan legpongyolább
öltözék.
PONGYOLÁN, (pongyolaan) ih. Holmi fosz
lányban hanyagul öltözve , lepcsesen , elemeznén,
lomposan. V. ö. PONGYOLA.
PONGYOLAPITYPANG, (pongyolapitypang)
ösz. fn. Növényfaj a pitypangok neméből; külső
csészéje lefityegő ; levelei kaczúrosak , kopaszok ;
hasábjai láncsásak, fogasak; máskép köznyelven :
orozlánfogfű, gyermeklánezfü, bimbófű, pömpömpára,
vagy csak pitypang. (Leontodon taraxacum).
PONGYOLÁS, (pongyolaas) mn. tt. pongyo
lást v. —at, tb. —ak. Pongyolán vagy pongyolában
levő, járó.
PONGYOLASÁG , (pongyolaság) fn. tt.
pongyolaságot, harm. szr. —a. Öltözködési hanyag
ság, lepcsesség, elemezneség. Pongyolasága miatt
megutálni a nőt.
PONGYOLASÁS, (pongyolasás) ösz. fn. A
sások terjedelmes nemzetségéhez tartozó növényfaj ;

mely leosüggö anyabarkáitól vette nevét. (Carex
psilostaehia.)
PONGYOLÁSKODIK , (pongyolaaskodik)
k. m. pongyoláskodtam, —tál, —ott. Rendesen pon
gyola öltözékben jár, lepcseskedik, elemeznélkedik,
pőrén viseli magát.
PONICZ, falu Vas m.; helyr. Poniczra, —on,
—ról.
PONK, fn. tt.ponkot, harm. szr. —ja. 1) A szé
kelyeknél Szabó Dávid és Cserey Elek szerént am.
kis halom, dombocska. Megfelel neki a német Bank
egyik jelentése, pl. ,Sandbank' szóban ; a régi felső
németben : panh, mely közel jár a magyar páhóhoz.
Ez értelemben talán magyar elemzéssel am. pomk
azaz feldagadt v. domború valami; v. ö. POM.
2) Kriza J. szerént Udvarhelyszékben am. pók ; né
hutt : pánk.
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PONKHÁLÓ, 1. PÓKHÁLÓ.
PONKOS, (ponkos) mn. tt. ponkost v. —at,
tb. —ak. 1) Dombos. Ponkos hely (Szabó D.). 2) Pó
kos. V. ö. PONK.
PONKOSODIK, (ponkosodik) k. m. ponko
sodtam, —tál, —ott. Ponkossá lesz, domborodik.
(Szabó D.).
PONKOSTOR, (ponkostor ? azaz dombostor,
v. ö. PONK, 1 ) ; ösz. fn. ? tt. ponkostort, tb. —ok.
A székelyeknél Kriza J. szerént az osztovátának
hátulsó hasalójához kötött pálezaforma gömbölyegfa,
melyhez a leszövendő mellyékfonal végét szokták
kötni.
PONOR, erd. faluk A. Fehér és Hunyad m.;
LÓKEPONOR, Bihar m.; helyr. Ponorra, —on,
—ról.
PONT, fn. tt. pontot, harm. szr. —ja. Kicsinez
ve .pontocska. Szoros tulajd. ért. valamely hegyes esz
közzel bökött jegy. A körnek közép pontja. Pontokkal
megjegyezni, kijelölni valamit. Szélesb ért. 1) tollal,
ecsettel, vagy hasonló szerrel csinált igen kis pecsét
jegy, foltocska. Némely hangzók fölé, vagy a bevégzett
mondat végére pontot tenni. A zsidó, arab betűk alá, a
hangjegyek mellé pontokat írni. 2) Átv. ért. határozott,
lényeges része, szakasza, osztálya a beszédnek, vagy
általán akármily más dolognak. Szerződésnek, vég
rendeletnek pontjai. A szerződés minden pontjait telje
síteni. Bizonyos pontok ellen kifogást tenni. Ezen pon
tot ne érintsük. 3) Az időnek bizonyos határozott
részecskéje. Pontban megjelenni valahol. Pontban
hét órakor kezdeni a mulatságot. Néha am. tüstént,
legott. Pontban ott leszek. 4) Valamely helynek, tér
nek, vonalnak határozott részecskéje, különösen a
mértauban legkisebb térmennyiség, melyet részek
és terjedelem nélkül képzelünk. A vonalnak kezdet
pontja, középpontja, végpontja.
Ámbár megengedjük, hogy .pont' közvetlenül a
latin punctumhól képeztetett (olaszul : punto); azon
ban alapfogalmánál fogva mint bökött jegyet jelentő
szónak gyöke a magyar nyelvben is megvan, t. i.
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bök, melynek megfelelnek a latin pungo, franczia
piquer, szláv pichnem stb. továbbá rokonai a pett,
petty, pettyeget, pölt pötty pöttyöget, melyek pontra,
pontozásra vonatkoznak. Ide tartozik végre poncz,
ponczol is.
PONTATLAN, (pontatlan) rnn. tt. pontatlant,
tb. —ok. 1) Ami ponttal vagy pontokkal jegyezve
nincsen. Pontatlan hangzók, arab, zsidó betűk, monda
tok. Egyébiránt ez értelemben szabatosabb kifejezés
a ponttalan, s oly viszony van e két szó között, mint
a gondatlan és gondtalan, hirtelen és hiretlen, szem
telen és szemetlen, s némely mások között. 2) Átv.
ért. határozott, kellő időt, rendet nem tartó, hanyag,
vagy rendetlenül történő. Pontatlan tisztviselő, fizető.
Pontatlan megjelenés. Pontatlan postajárás, hirlap
küldés. Határozóként am. pontatlanul.
PONTATLANSÁG , (pontatlanság) fn. tt.
pontatlanságot, harm. szr. —a. Hiba, mely a hatá
rozott, kellő időnek, rendnek meg nem tartásában
áll, rendetlen hanyagság. Hivatalbeli pontatlanság.
PONTATLANUL, (pontatlanul) ih. 1) Pont
jegyek nélkül. Pontatlanul irt, nyomtatott zsidószók,
könyvek. Szabatosabban szólva, ponttalanul. V. ö.
PONTATLAN. 2) Kellő időt, rendet nem tartva, ha
nyagul. Pontatlanul fizetni a kamatokat. Pontatlanul
járni el a hivatalban.
PONTBAN, (pontban) ih. 1) Határozott, kellő
időben. Pontban öt órakor, amint az öt órát üti.
2) Tüstént, legott. Dobszóra, trombitahangra pontban
kelni, fegyverkezni. Pontban ott légy.
PONTJÓS, (pontjós) ösz. fn. Babonás jós,
ki bizonyos pontozásokból, pontjegyekből akar jö
vendölni, vagy megtudni valamit.
PONTJÓSLAT, (pontjóslat) ösz. fn. A babonás
jóslatnak egyik neme, mely pontjegyek által űzi ön
és mások ámitását.
PONTKORALL,(pontkorall)ösz.fn. Megkövült
tengeri növény neme, mely a koraitokhoz tartozik,
s kis pontocskákkal van bélyegezve. (Milleporae).
PONTMODOR, (pontmodor) ösz. fn. Modor a
rajzolásban, festésben, mely a pontozásokat, pettye
zéseket kedveli.
PONTOCSKA, (pontocska) kies. fn. tt. pon
tocskát. A maga nemében kicsi pont.
PONTOL, (pontol) áth. m. pontolt. Pontokkal
jegyez, pettyeget, bökdös valamit. Vésüvel pántolni
a rézlemezt. Ecsettel pontolni a festett falat. Pontolni
a mérés alá vett térség határait. Atv. ért. rövid jegy
zeteket tesz. Pontolni az észrevételeket.
PONTOLÁS, (pontolás) fn. tt. pontolást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn pontolnak
valamit. V. ö. PONTOL.
PONTOS, (pontos) mn. tt. pontost v. —at, tb.
— ák. 1) Pontjegyekkel bélyegzett. Pontos hangzók,
arab, héber betűk, mondatok, rajzok, festések. 2) Átv.
ért. kellő, határozott időt, rendet tartó. Pontos fizető,
tisztviselő. Pontos kelés, fekvés, megjelenés. O minden
ben igen pontos.

PONTOSAN, (pontosan) ih. 1) Ponttal je
gyezve, pettyesen. 2) Kellő, határozott időt, rendet
tartva. Kötelességét pontosan végezni. Pontosan fizetni.
PONTOSSÁG, (pontosság) fn. tt. pontosság
ot, harm. szr. —a. Cselekvési tulajdonság, melynél
fogva valaki a teendőket kellő időben, és rendben
viszi véghez. Eljárási, hivatalbeli pontosság.
PONTOSVESSZŐ, (pontosvessző) Ösz. fn. He
lyesirási jegy, mely egy fölül irt pontból, és alája vont
huzáskából áll (;). Használtatik a mondatok neveze
tesebb részei között, és nagyobb megnyugvásoknál.
PONTOZ, (pontoz) áth. m. pontoztam, —tál,
— ott, par. —z. Pontokkal jegyez, bélyegez, pecsé
tel, pettyez, bökdös valamit. Pontozni a betűket,
hangjegyeket, mondatokat. Festőben pontozni a vásznat.
PONTOZÁS, (pontozás) fn. tt. pontozást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn pontozunk
valamit; pettyezés ; ponczolás.
PONTOZ AT, (pontozat) fn. tt. ponlozatot,
harm. szr. —a. 1) Pontok öszvege, melyek által va
lamit megjegyeztek, bélyegeztek, pettyegettek. Betűk
fölötti, vagy alatti, hangjegyek melletti pontozat. A be
szédben helyesen, hibásan tett pontozatok. 2) Valamely
szerződésnek előlegesen följegyzett lényeges pontjai.
PONTOZOTT, (pontozott) mn. tt. pontozottat.
Pontokkal jegyzett, bélyegzett, pettyegetett. Ponto
zott arab, héber betűk, magyar hangzók. Helyesen pon
tozott beszédrészek. Pontozott festmények.
PONTRA, (pontra) ih. Mint ilyen tájszokásilag
am. pontosan. „Mind a rendes függést, mind a hív
és serény tisztviselést pontra meg fogom kivánni."
Gr. Károlyi Antal, Szathmár vármegye főispánja
178áben.
PONTVESSZŐ , (pontvessző) 1. PONTOS
VESSZŐ.
PONTY, fn. tt. pontyot, harm. szr. — a . Igen
szapora halnemzetség, melynek szája fogatlan, hanem
kopoltyúji mögött különös csontban rejtező fogai
vannak, s valódi nyelve nincsen, hanem e helyett
porezogós kinövésü kopoltyúja. (Cyprinus). E nem
zetség több mint ötven fajból áll, milyenek : arany,
dévény, dobancs, durda, fejes, görgöcse, jász,
ökleponty stb. A közönséges ponty vagy potyka a
folyókat, és tavakat kedveli, van négy bajuszszála,
feketés háta, sötétsárgás oldala, és fehérsárga hasa.
(Cyprinus carpio). Ide tartoznak : pozsár, ezompó,
kárász, stb.
Neve valószinüleg a hangutánzó potypoty, me
lyet akkor ad, miilön aránylag kisded száján a vizet
bugyogtatja, miszerént a közönséges pontynak, poty
ka neve am. potyogó, potyoga, potyka. Gyarmathi Sá
muel carpio ponticus latin szóval rokonítja.
PONTVÓ, (pontyó) fn. tt. pontyót. Szabó
Dávidnál am. az egyszerűbb ,ponty.'
PONY, elvont gyöke ponyva és ponyecz szók
nak, mely pónyál szóban hosszú dval fordul elé,
pongyola szóban pedig pongy alakot vett föl. Rokon
pany gyökkel. L. PONYVA alatt.
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PÓNYÁL, (pónyaal azaz bonyaal) áth. m.
pónyált. Kriza J. szeréut a székelyeknél különösen
Udvarhelyszékbeu am. másutt bonyál, néhutt pedig
bonyol és ványol, pl. kerten esett rést csak gyengén
(mintegy pongyolán) fonja be vesszővel s ágboggal.
Felpónyálni a bocskort, ugyanott am. a szakadozott
bocskort szükségből rósz madzaggal felkötni.
PONYÁLAS , (póny aalás) fn. tt. pónyálást,
tb. —ok. Cselekvés midőn pónyálnak valamit. V. ö.
PÓNYÁL.
PONYECZ, (ponyecz) fn. tt. ponyeczot v. — ét.
A Jászságban és alsó Hevesben am. batyuféle lepedő,
kis ponyva. V. ö. PONYVA.
PONYI, puszta Nógrád m.; helyr. Ponyiba,
— ban, —ból.
PONYORO a székelyeknél hangáttétellel am.
poronyó, azaz porhanyó.
PONYVA, (ponyva) fn. tt. ponyvát. Goromba
vastag vászonból való nagy lepedő. Ponyvával beta
karni a kinyomtatott polyvásyabonát, a szénás szeke
ret. Ponyvát húzni a társzekérre. Tűz ellen vfaes pony
vával leteríteni a háztetőt. Sátornak való ponyva.
Holmi árukat ponyvára kirakni. Ponyva hada Szabó
D. szerént am. czigányok hada, azaz családja.
Alapfogalom benne a takarás, födés, s ennél
fogva gyöke pony egy eredetű és értelmű a bonyol,
bongyol és pongyola szók gyökével. A szláv nyelvben
is ponyva.
PONYVÁD, ALSÓ—, FELSŐ—, puszták
Győr m.; helyr. Ponyvádra, —on, —ról.
PONYVAHÁT, (máskép : AlmásIratos) ; falu
Arad m.; helyr. Ponyvahátra, —on, —ról.
PONYVAIRODALOM, (ponyvairodalom) ösz.
fn. Átv. ért. a köznép közt keletkezett, avagy a köz
nép felfogása és mulattatásához alkalmazott iroda
lom, mint álmoskönyv, népversek, népdalok, híres
rablók életviszontagságai (versekben), lakodalmi fel
köszöntések stb., melyeket a vásárokon leterített
ponyván szoktak árulni.
PONYVÁS , (ponyvaas) mn. tt. ponyvást, v.
— at, tb. —ák. Ponyvával ellátott, fölszerelt, takart.
Ponyvás sátor. Ponyvás társzekér.
POÓ, 1. PÓ.
PÓPA, fn. tt. popát. L. PAPI, PUPA.
POPRÁD, a XVI szepességi város egyike;
helyr. Poprádon, —ra, —ról.
POR, fn. tt. port, tb. —ok, harm. szr. —a.
Általán, a száraz testektől elváló apró részecskék,
melyek a levegőnek legkisebb mozgására tovább
szállanak, s a legfinomabb résekbe is behatnak; kü
lönösen a föld és könemü testek ilyetén részecskéi.
Köpor, agyagpor, krétapor, szénpor, fürészpor, liszt
por, dohánypor, vaspor) aranypor stb. Felszáll, leszáll,
elrepül a por. Sürüvastag por. A testeket, ruhákat be
lepi a por. Kiverni a port. Port nyelni. Port csinálni,
ütni. Porrá t'órni, zúzni. Elütötték rajta a port, azaz
fenekére vertek. Maga fejére vakar port am. maga
alatt vágja a fát. Port hinteni másnak szemébe, am.

akadályozni, hogy a valót ne lássa, elámítani. Po
rába se érni valakinek, am. nyomába. Iszom a bort,
rúgom a port. (Km.). Fújd el jó szél, fújd el hosszú
utam porát, hogy meg ne találják fakó lovam nyomát.
(Népd.). Átv. ért. jelent a maga nemében valami cse
kélyét, mulandót, romlandót. Még pora sem maradt,
ízzé, porrá zúzták. „Isa ! por, és ehamu vágyniuk."
(Régi Halotti beszéd) azaz : biza (v. bizon) por és
hamu vagyunk. Képes kifejezéssel jelent alacson álla
potot, elvetemülést. Fölemelni valakit a porból. Porig
lealázni magát. Porban csúszni mászni. Nem esik porba
pecsenyéje, am. megkapja amit vár, amit érdemel.
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„Nevem kivívtam mély porából,
S általadám maradékaimnak."
Berzsenyi.
Alkalmazott ért. bizonyos czélra készített vagy ösz
vezúzott testrészecskék. Alompor, hánytatópor, izzasz
tópor, hajpor, puskapor, fogpor stb.
Ha e szóban alapfogaimul a könnyű szállon
gást, repülékenységet veszszük : úgy alaphangjaiban
a tárgy természetének utánzása rejlik, t. i. a p ajak
hang az elfuvódásra, az r a könnyű mozgékonyságra
vonatkozik. E gyökhangokra nézve közel állnak
hozzá az arab búira, héber afár, török barut (lőpor),
szláv prach, latin pulvis, franczia poudre, német Pú
der stb. Mennyiben aprót jelent, rokonai a magyar
parány, parányi, piri, pirinkó, permet v. pörmet, per
meteg stb., gyökei : par, per, pir, pör. V. ö. MOR,
MORZSA.
PÓR , fn. tt. pórt, tb. —ok, harm. szr. —ja.
Alkalmasint a német Bauerhöl módosult; ámbár sok
helyütt a ,pórnép'et ,pornép'nek mondják, és ,pó
rúl' helyett is néhutt ,porul't használnak. Finn nyel
ven Fábián I. szerént : poro, tehát mintha a. por szó
val azonos volna. Értelmére nézve 1. PARASZT.
„ Az földesurak is, hogy magok oltalmát ne bizzák
teljességgel csak pórjokra." Gr. Eszterházy M. nádor
1634ben. így nevezik különösen túl a Dunán a
mosonvármegyei horvát és német parasztokat, né
metül : Haidbauer. A nemes szónak ellentétét jelenti
több helynevekben, mint Pór Szalók, Nemes Szalók,
Pór Dömölk, Nemes Dömölk stb. Pórul járt am. ro
szul, ebül, kutyául járt, megjárta.
PÓRACS, falu Szepes m.; helyr. Póracsra,
— on, —ról.
PORALOM, (poralom) ösz. fn. Növénynem a
lopvanőszők seregéből és gombák rendjéből; göm
bÖlyüded vagy más formájú növés a kiszáradt fákon,
termésporral teli tömve. (Sphaeria Lycoperdon).
PORÁNY, (porány) fn. 1. PARÁNY.
POEÁNYI, (porányi) mn. 1. PARÁNYI.
PORARANY, (porarany) ösz. fn. Apró por
alakban találtató arany, különösen a folyóvizek fö
venye között.
PÓRÁZ, fn. tt. pórázt, tb. —ok, harm. szr.
—a. Szoros ért. szíj vagy zsineg, melylyel a vadász
ebeket megkötik, vagy vezetés végett öszvefüzik.

303

PÓRÁZOS—PORCZELLÁN

Pórázon viszi, hordozza az agarakat, (vertagos loris
ducit. PárizPápai). Nyulászó póráz. (Prágai). Egy
póráz agár, melyek együvé vannak fűzve. Szélesb
ért. szíj, zsineg, kötél, melylyel valamit megkötnek.
Bocskor póráza. Rövid, avagy hosszú pórázon tartam.
Hosszú pórázra ereszteni. Rövid pórázra fogni. Egy
pórázon futnak. Ezen pórázon futunk. (Pázmán préd.
759. 1.). A hajósoknál pórázra venni v. pórázon ve
zetni két vontatott hajót : egy keresztkötéllel csak
könnyedén s egymástól kisebbnagyobb távolságban
(de nem egymást érintve) összefoglalni, hogy könnyen
egyik se szaladozhasson ide s tova. (Yerkoppeln,
verkuppeln. Kenessey A.), I'ersául Vullers szerént
puráz v. piráz lórum jugi bovini; a szláv nyelvekben :
provaz, povráz, povroz. Egyébiránt , a magyarból
elemezve nem valószínűtlen, hogy e szóban a p elő
hang, s alapfogalom és gyök benne az orr, mintha
orra való szíjat, zsineget jelentene, melyet a vadász
ebek fejére, orrára kötnek. Innen Molnár A. szerint,
pórázon hordozni am. orron fogva vezetni, továbbá a
bocskor pórázát a székelyek máskép orrodzónak
mondják, mely a bocskor orrába van fűzve.
PORÁZOS, (pórázos) mn. tt. pórázost v. —at,
tb. —dk. Pórázon levő; pórázhoz szokott. Pórázos
agár, mely már jól jár a pórázon.
PORCS, (porcs) törzsök, am. porcz • 1. ezt.
PORCSALMA, falu Szatmár m.; helyr. Porcs
almára, — n , —ról.
PORCSÉK, (porcsékj fn. 1. PORODA alatt.
PORCSFÜ, (porcsfű) 1. PORCZFÜ.
PORCSIN, (porcsin? v. ö. PORCZFÜ) ösz. fn.
1) NÖvénynem a tizenkéthímesek seregéből és egy
anyások rendjéből; csészéje öt metszésű, bokrétája
öt szirmú, tokja egy rekeszü. (Portulaca). Köznéven :
porczfü, görcsfii. Egyik faja köz és növénytani néven
a kövér porcsin (p. oleracea), melynek egy másik
közneve : kerti porcsfű, disznó orrja. 2) L. PURCSIN.
PORCSINCZIKSZÁR, (porcsinczikszár) ösz.
fn. A czikszárak neme alá tartozó növényfaj ; szárai
hol felállók, hol szétterültek ; levelei vagy tojásdadok,
vagy láncsásak, vagy szálasak, s érdes élük. (Poly
gonum avieulare).
PORCSINFÜ, (porcsinfű) 1. PORCZFÜ.
PORCZ, (1), fn. tt. porczot, harm. szr. —a.
Fehér, tömör szövetű rész az állati testekben, mely
átlátszóbb, rugalmasabb, és nyirkosabb mint a cson
tok, s ezektől az által is különbözik, hogy nem oly
kemény, továbbá nem sejtszövetü, s ürege nincsen.
(Cartilago.) Továbbá, kemény bütyök némely növé
nyek indáin. Nevét azon erős hangtól vette, melyet
adni szokott, midőn a fogak rágják. Innen a porezog,
porezogtat, porczfü származókok. Ugyanazon erős
alaphang, t. i. az r jellemzi a német Knorpel, latin
cartilago, szláv chrupka szókat.
PORCZ, (2), falu Kraszna m.; helyr. Porczra,
—on, —ról.
PORCZELLÁN, fn. és mn. tt. porczellánt, tb.
—ok, harm. szr, —ja. Tejszinü, félig átlátszó, finom,
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tömör, kemény, üvegszerü edénymü, mely igen tiszta,
nehéz folyadéku fehér agyag, kavics, bányavirág
és kevés gipsz vegyületéből készül. Leghíresebbek a
chinai és japáni porczellánok. Porczellán tálak, tá
nyérok, poharak, pipák, stb. Porczellánra festeni.
Eredetileg bizonyos csiga neve.
PORCZELLÁNCSIGA, (porczelláncsiga) ösz.
fn. Csiganem, melynek tekenöje egyszerű, tojásdad,
és sima alakú. (Cypraea).
PORCZELLÁNFÖLD, (porczellánföld) ösz. fn.
Igen fehér, finom agyagfaj, melyből más vegyülé
kekkel együtt porczellánt készítenek.
PORCZELLÁNKŐ, (porczellánkö) ösz. fn.
Jáspiskő faja, melynek szine gyöngyszürke és kékes.
(Porcellanites).
PORCZELLÁNMÍVES, (porczellánmíves) ösz.
fn. Míves, ki kellő anyagokból porczellánféle míve
ket, edényeket készít.
PORCZELLÁNTARKA, (porczellántarka) ösz.
fn. Oly csiganemű állatokról mondják, melyeknek
fehér testén, illetőleg tekenőjén, kékes vagy vöröses
foltok látszanak.
PORCZFÜ, (porczfü) ösz. fn. Értelmére nézve
1. PORCSIN. Minthogy bütykös szárain porezogós,
valószínűleg innen vette nevét. Más vélemény sze
rint, mert utak mellett terem, kivált ,porcsin' alak
ban annyit tenne, mint por csinálta fű. A disznók
szeretik.
PORCZIKA, (porczika) kicsiny, fn. tt. por
czikát. Szoros ért. kis porcz. Szélesb ért. a testnek
izecskéje, részecskéje, tagocskája. Ravasz annak min
den porczikája. Összezúzták minden porczikáját.
„Minden porczikája,
Szív remek munkája."
Népdal.
V. ö. PORCZ. A növénytanban, növénynem az öt
hímesek seregéből és kétanyások rendéből; csészéje
öt hasábu, belül szines, bokrétája nincs, himszálai
közt más öt herélt himszál áll, magva egy. (Hernia
ria). Fajai: sima (köznéven : kisporcsfű), borzas, cser
jés porczika.
PORCZIN, 1. PORCSIN.
PORCZOG, (porczog) gyak. önh. m. porezog
tam, —tál, —ott. Valamely szilárd, kemény szövetű
test a fogak között erős porcz hangot adva töredezik,
szakadoz. Porezog a csont, midőn az eb rágja. Porezog
a kétszersült, a rágott mag. Szélesb ért. mondják más
ilynemű hangról is. Porezog a kavics a lábak alatt.
Gyöke a hangutánzó porcz.
PORCZOGÁS, (porczogás) fn. tt. porezogást,
tb. —ok, harm. szr. —a. ,Porcz' hangot adva töre
dezés. V. ö. Porezog.
PORCZOGAT, (porczogat) mivelt. és gyak. m.
porczogatlam, —tál, —ott, par. porezogass. Rágás,
harapdálás által eszközli, hogy valami porezogjon.
Csontot, mogyorót, diót, kétszersültet porezogatni. A
disznók porezogatják a kukoriczát, makkot, szilvama
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got. Szélesb ért. rágicsál, eddegél. Bor mellett néhány
pereczet elporczogatott.
PORCZOGATÁS, (porczogatás) fn. tt. por
czogatást, tb. —oh, harm. szr. —a. Cselekvés, mi
dőn valaki vagy valami valamit porczogat.
PORCZOGÓ, (porczogó) mn. és fn. tt. por
szogót. Ami rágás alatt erős porcz hangot adva tö
rik, ömlik szét. Porczogó daraitel, melyben kőporré
szek vannak. Porczogó sütemény, filszár. Mint főnév
jelent kemény állati testrészeket. V. ö. PORCZ.
PORCZOGÓS , (porczogóos) mn. tt. porczo
góst, v. —at, tb. —ak. l) Kemény, szilárd, tömör
szövetű, mely a fogak között rágva porczogni szo
kott. Porczogós kenyér, kalács, kétszersült. Porczogós
magok, eledelek, cseresnye. Népies kifejezéssel, porczo
gós hány, menyecske, am. kemény húsú. 2) Amiben
csontnemii porozok, porczogók vannak. Porczogós ré
szei a testnek; porczogós koncz. 3) A növénytanban az
állati porczogóhoz hasonló száraz és szilárd, azon
ban a szarunál puhább növényi képződmény (carti
lagineum); ilyen a gégevirág (aristolochia) magvának
a fehérnyéje. 4) Atv. porczogós nevetés, am. röhö
géssel, nagy robajjal hangzó. És hogy porczogósban
csúfolnák. (Pázmán piéd. 484. 1.). Porczogósan neve
tik az újítók. (Pázmán Kai. 7 76. 1.).
PORCZOGTAT, (porczogtat) 1.PORCZOGAT.
PORCZOLAN, tájdivatosan, névszerént a szé
kelyeknél ,porczellán' helyett divatos.
PORCZOS, (porezos) mn. tt. porczost, v. —at,
tb. — ak. Miben porcz van, porczczal ellátott. A test
nek porczos részei. Porczos halak. V. ö. PORCZ.
PORCZTAN v. —TANITMÁNY, (porcztan v.
—tanitmány) ősz. fn. A boncztan azon része, mely
különösen az állati test porczait ismerteti.
PORCZUKOR , (porczukor) ösz. fn. Porrá tö
rött, zúzott, őrlött czukor. Porczukorral behinteni az
ételt. Porczukorba takart hasonszenvi gyógyszer.
PORCZÚL, PORCZUL, (porczúl) önh. ni. pov
czúlt. Porczezá vagy porczogóssá leszen.
PORCZÚLÁS, PORCZULÁS, (porczúlás) fn.
tt. porczulás t, tb. — ok, harm. szr. —a. Porczczá
vagy porczogóssá levés.
PÓRDAGÁLY, (pórdagály) ösz. fn. Durva,
pórias módon, parasztos beszéd és tettek által nyi
latkozó dagály, parasztkevélység.
PÓRDAL, (pórdal) ösz. fn. 1. PARASZTDAL.
PORDÁNY, LAJTHA—, RÁBA—, VULKA
—, faluk Sopron m.; helyr. Pordányba, —ban, —bál.
PORDOHÁNY, (pordohány) ösz. fe. Porrá zú
zott, s bizonyos módon elkészített és érlelt dohány,
melyet orrba szoktak színi. Sárga, fekete pordohány.
Máskép : burnót.
PÓRDÖLYF, (pórdölyfj ösz. fn. 1. PÓRDA
GÁLY.
PÓRDÖMÖLK, 1. DÖMÖLK.
PÓRÉ, fn. tt. pórét. 1. PÁRHAJMA.
PÓRÉHAJMA, 1. PÁRHAJMA.
PORÉJT, 1. PORÍT.

PORENYV, (porenyv) ösz. fn. Porrá zúzott
száraz enyvanyag, melyet híg testtel föleresztve ra
gaszul használnak.
PORESÓ, (poreső) ösz. fn. Apró cseppekben
szállinkozó eső, permeteg. V. ö. PIRINKÓ, PORKA.
PORFELHŐ v. — F E L L E G , (porfelhő v. fel
leg) ösz. fn. Sürü por, melyet a szél a levegőbe fel
kap, vagy a szekerek, barmok fölvernek, s mintegy
felleget képez. Égi háborút megelőző porfelleg. Apor
fellegről gyanítani, hogy seregek közelednek.
PÓRFÉLSÉG, (pórfélség) ösz. fn. 1. PÓR
URALOM.
PORFENÉK, (porfenék) ösz. fn. A lisztörlő
malmokban a garat feneke, melyre a lisztpor lehull.
PORFESTÉK, (porfesték) ösz. fn. Porrá zú
zott festékanyag.
PORFÉSZEK , (porfészék) ösz. fn. Gúnyosan
szólva oly hely, lakás stb., melyet nagy por lep el.
Ez a város igazi porfészek.
PORFIR, (a görög porphyra [== bíbor] szótól);
fn. tt. porfirt, tb. —ok, harm. szr. —ja. Igen finom,
kemény, vörös szinü drágakő a jáspisok neméből.
PORFOGÓ, (porfogó) ösz. fn. A növénytanban
a virág anyjának (Gönczy P. szerént : terméjének)
leglényegesb része, ú. m. annak hegyén ikrás szőrök
vagy babugokból álló ragacsos rész, mely a reá hulló
virágport felfogja s azokat termékenyítő szütyökkó
fejleszti; máskép : bibe vagy csúcs. (Stigma).
PORFORGATAG, (porforgatag) ösz. fn. Töl
csér gyanánt forogva szállongó portömeg, boszor
kányszél. Különbözik tőle némileg a porförgetcg,
mely erős széllel j á r ó , ideoda csapongó porfölle
get jelent. Egyébiránt alapfogalomban megegyeznek,
mennyiben a forog és féreg legközelebbi rokonok.
PORFÖLLEG, 1. PORFÉLLEG.
PORGANÉJ, (porganéj) ösz. fn. Hosszas tar
tásban porrá vált ganéj, különösen emberi ürülék ;
termékenyítésre kiválólag alkalmas. (Poudrette).
PORGÁNY, falu Torontál m.; helyr. Porgány
ba, —ban, —ból.
PORGOLAT v. PORGOLAT, (porogolat) fn.
tt. —ot. Szabó D. szerint vetést őrző kerítés, sövény.
Alapértelménél fogva legközelebbi rokon hozzá a
borkolat, burkolat, mennyiben a porgolat nem egyéb,
mint a földet körülburkoló valami. Végül ejtik meg
nyújtva is, porgolat, de amaz szabályosb, mert tör
zsöke az elavult porgol (= burkol) ige, melyből lesz
porgolás, porgolat. Ily megnyújtás divatozik a fuvát,
korlát, korczolát (korszovát) s némely más szókban.
PORGOLAT v. PORGOLÁTKAPÜ , (porgo
latkapu) ösz. fn. Kriza J. szerént a székelyeknél
vetéskapu a falvak végein; sok helyen tanórkapu
nak is mondják.
PORGOMBA , (porgomba) ösz. fn. Ismeretes
gombafaj, mely éretten felül szétfeslik vagy szét
zúzva porrá omlik ; máskép szintén köznyelven : p'ó
feteg, lúdposz, banyapnsz, lófing; növénytani névvel:
méhszéditö pöfetegl (Lycoperdon bovista).
20
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PÓRGÓG, (pórgög) ösz. fn. Durva, pórias ma
gatartás, taglejtések és tettek által nyilatkozó felfu
valkodás ; máskép : pórdagály, pórdölyf.
PORHA, (porha) fn. tt. porhát. A fának meg
redvesedett, porlékony bele, szokottabban : purha.
Mint melléknév jelent porhanyót, porlékonyat.
E szónak gyöke por, a h vagy ha képző, mint
számtalan más szókban hiányos, szenvedőleges, kóros
állapotra mutat; de rokonítható a gyakorlatos igéket
képző g hanghoz is, miszerint porha azt tenné : po
rogó, poroga, porga, ami természeténél fogva porrá
válni hajlandó. Alapfogalomban egyezik vele porka,
a földet por gyanánt vékonyan belepő hó. A porha
és porka között oly képzői és fogalmi rokonság van,
mint úrhodik és úrkodik között.
PORHAD, (porhad) önh. m. porhadt. Foly
tonosan vagy lassanként porrá omlik. Porhad a reves
fa bele. A homokkő hamarabb és könnyebben porhad,
mint mások. Porhad a tiport föld, A csont is elporhad
idővel.
E szónak középképzője h nemcsak folytonos
ságot, gyakorlatot fejez ki, rokon levén a gyakorla
tos g és k képzővel, hanem némi hiányos vagy kóros
állapotot is. V. ö. H betű. Ilyenek t görhed, vénhed,
poshad, stb.
PÓRHAD, (pórhad) ösz. fn. 1) Póresalád,
pórnemzetség, mennyiben a had jelent családot,
nemzetséget is. 2) Pcllázadott pórok serege, paraszt
háború. Dózsa, Hóra pórhada.
PORHADÁS, (porhadás) fn. tt. porhadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos szenvedő állapot,
midőn valamely test részei porrá töredeznek, omla
doznak. Régi, elhagyott várfalak porhadása. V. ö.
PORHAD.
PORHADÉK, (porhadék) fn. tt. porhadékot,
harm. szr. —ja. Porrá vált növényi és állati testré
szek ; máskép : korhany, televény. (Humus).
PORHAJAS, (porhajas) ösz. fn. Gyönge, idei
szőlővessző, melyet csak felületesen, nem mélyen
bujtanak el, tehát mintegy porba hajtanak.
PORHAJAZ, (porhajaz) Ösz. áth. Szőlömive
sekről mondják, midőn a szőlőtőkéről a még gyönge
ágat a földbe nem mélyen bujtják, s miután gyöke
ret vert, leginkább a jövő évben az anyatőtől elvág
ják és elültetik.
PORHAL, (porhaal) gyak. áth. m. porhált.
A növények, különösen kerti vetemények körül meg
keményült földet kapával könnyedén felvagdalja, s
porhanyóvá teszi. Porháló kapa. Porhálni a kukori
czaföldet, a kerti veteményes ágyakat. V. ö. PORHA.
PORHÁLÁS, (porhaalás) fn. tt. porhálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A kapálás azon neme, mely
által a földet porhanyóvá teszik.
PORHANY, (porhany) fn. tt. porhanyt, tb.
—ok. Oly föld, melynek rögei nem tömör, nem ke
mény, hanem ritkább, puhább állományúak.
' PORHANYÍT , PORHANYÍT , (porhanyít)
áth. in. porhanyitott, par. — s , htn. —ni v. —ani.

Tulajd. ért. valamit porlékonynyá tesz, porrá omlaszt
Ásás, kapálás, szántás által porhanyílani a földet.'
Atv. SZÍVÓS, szilárd rostu testet, különösen húsneműt
áztatva, vagy más módon puhává tesz. A vadhúst
eczetben porhanyítani. A tökehalat sajátnemü lében
porhanyítani. V. ö. PORHANYÓ.
PORHANYÍTÁS, PORHANYÍTÁS, (porhany
ítás) fn. tt. porlianyítást, tb. —ok, laarm. szr. —a.
Cselekvés, illetőleg kapálás, áztatás, mely által
porhanyítanak valamit.
PORHANYÓ, (porhanyó) mn. tt. porhanyót.
Szoros ért. porlékony, ami könnyen porrá töredezik,
omladozik, vagy porló állapotban létezik. Porhanyó
földben díszlenek a kerti vetemények. Porhanyó homok
kő, búzakenyér. Porhanyó száraz dohány. Átv. ért.
mondjuk különben SZÍVÓS , szilárd rostu testekről,
hüsnemüekről, melyek bizonyos mód által megpu
hultak, s a fogak között könnyen szétomlanak. Por
hanyó vadhús, sült.
PORHANYODÁS, (porhanyodás) fn. tt. por
hanyodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Tömör, ke
mény, SZÍVÓS, szilárd test változott állapota, midőn
porlékonynyá. puhává, illetőleg könnyen rághatóvá
leszen.
PORHANYODIK, (porhanyodik) k. m. por
hanyodtam, —tál, —ott. Porló állapotba megy ál
tal. Kapálással porhanyodik a föld. A búzakenyér
hamar porhanyodik. Átv. megpuhul , szívósságát
veszti, könnyen rághatóvá leszen. Porhanyodik a
fagyra kilelt pulyka húsa, az eczetben áztatott vadhús.
PORHANYÓS, (porhanyóos) mn. tt. porha
nyóst v. —at; tb. — ak. 1. PORHANYÓ.
PORHANYÓSÁG, PORHANYÓSSÁG , (por
hanyóság, porhanyóosság) fn. tt. porhanyóság
ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága, vagy állapota va
lamely testnek, midőn porhanyó. A vadsültek, s né
mely húsétkek egyik kelléke a porhanyóság.
PORHANYÓZ, (poihanyóoz) áth. m. por
hanyóztam, —tál, —ott, par. —z. Porhanyóvá tesz
valamit, különösen a földet. Fogas kapával porha
nyózni a veteményágyat.
PORHANYÓZÁS, (porhanyóozás) fn. tt.
porhanyózást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valami porhanyóvá tétetik. V. ö. POR
HANYÓ.
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PORHANYÚ ; PORHANYÚS stb. 1. PORHA
NYÓ ; PORHANYÓS stb.
PORHASZT, (porhaszt) áth. m. porhasztott,
par. porhaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy
bizonyos szilárd test részei porrá omoljanak. Az idő
és lég viszontagságai elporhasztják a köveket is. V. ö.
PORHAD.
PORHASZTÁS, (porhasztás) fn. tt. porhasz
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Porrá omlasztás.
PORHATAG, (porhadag) mn. tt. porhatagot.
Ami természeténél fogva könnyen porhad, porrá
omlik; máskép : porlékony. Oly alkatú mint: olvatag,
hervatag, stb.

PORHÁZ —PORÍT

PORÍTÁS—PORLAD

PORHÁZ, (porház) ösz. fn. Átv. ért. 1) az
emberi testet mint elporlandót vagy már elporlottat
magában foglaló koporsóról vagy sírról mondják.
2) L. PORHÜVELY.
PORHÓ, (porhó) ösz. fn. Apró, poralakban
hulló hó ; máskép : porka.
PORHON, (porhon) ösz. fn. L. PORODA alatt.
PORHONIKRA, (porhonikra) ösz. fn. Kelet
indiai növény, melynek porhonán golyódad ikra
látszik. (Adenanthera. L.).
PORHONROJT, (porhonrojt) ösz. fn. Növény
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendjé
ből ; csészéje a magzatra félig ránött, azon fölül öt
fogú; bokrétája a magzat fölött egy szirmú, rövid
nyakú, öt egyenetlen hasábu; porhonainak hegyei
öszvenöttek, alul szétállók. (Lobelia, Lobel nevű fii
vész emlékéül).
PORHONYÓ, tájdivatosan am. porhanyu.
PORHÚL, (porhúl) önh. ni. porhúlt. L. POR
HAD.
PÓRHÜBÉR, (pórhübér) ösz. fn. Hűbér, mely
jobbágyi terhek viselésében, ú. m. robotban, dézmá
ban stb. áll, különböztetésül a nemesi hübértöl.
PORHÜVELY, (porhüvely) ösz. fn. Átv. ért.
az emberi testről (mint a lélek hüvelyéről) mondják,
mely majdan porrá válandik.
PORI, (póri) mn. tt. pór it, tb. —ak. Pórra
vonatkozó, pórhoz tartozó, portól származó. Póri
munka.
PÓRIAS, (pórias) mn. tt. póriast v. — at, tb.
— ak. Póri szokásra, természetre mutató, pórdivatu.
Pórias nyerseség, durvaság, magaviselet. Ellentéte:
úrias, finom, müveit.
PÓRIASÁN, (póriasan) ih. Póri szokás v.
modor szerént, pórtermészetet mutatókig.
PÓRIASSÁG, (póriasság) fn. tt. póriasságot,
harm. szr. —a. Pórias szokás, természet, modor.
PÓRICS, fn. tt. póricsot, 1. PÓRIS.
PÓRIHAJMA , (póri v. póréhajma). L. PÁR
HAJMA.
PÓRIS , (a latin boraxbó\ módosult) fn. tt.
pórist, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Kesernyés, lúg
izü só, mely megtisztítva jegeczes alakú. A tisztítlan
póris Perzsiából és Sinából sárgazöld, kövér tapin
tatu s rendetlen hatszögü darabokban szállíttatik
hozzánk. 2) Szélesb. ért. az érczmiveseknél, mester
séges vegyitek, mely által az érczeket olvasztják, s
ezen erővel különösen a póris bír.
PORÍT, (1), (porít) áth. m. porított, htn. — ni
v. —ani, pav. —s. Porrá tör vagy morzsol.
PORIT, (2), (porít v. pirít) áth. m. porított,
par. —s, htn. —ni v. —ani. A régieknél gyakran
eléjön porét, porejt alakban, s am. fedd, szid, dorgál,
(increpat, corripit). „Megporójtá a szelet." És meg
poréjtá ötét.'1 (Münch. cod. Luk. IV.). „És a gyűjtőt
senki meg ne poréba" (= porétsa. Bécsi cod. Ruth
könyve). „Esmeg jőve a tanejtványokhoz, leié őket

hogy alonnának ; esmeg felkölté őket, nem dorgálá,
sem porejtá meg." (Régi magyar Passió. Toldy F.
kiadása 247. 1.).

309

310

„Bölcsebb leányt még en ennél nem láttam,
Mint az, ki imenten szólla énvelem,
S jótétemről megporitta engem."
Katalin verses leg. (Toldy F. kiadása 92. lap.).
Ugyanitt eléjön porol alakban is. Lásd PORONGAT,
PORONKODIK szókat is.
Ez igének gyöke vagy hangutánzó, s legköze
lebb rokona a hasonértelmü, s kemény szidást je
lentő hurít, hurogat. Ily hangutánzók : dorgál, kur
jant stb. Vagy pedig, ami hihetőbb, hangváltozattal
am. pirit; átv. ért. t. i. megpirítani valakit, rápirítani
am. megfeddeni, pirongatni. Hogy a por gyök némely
származékokban am.pér, pör, pir, erről 1. PORZSOG.
PORÍTÁS , (porítás v. régiesen : poréjtás)
fn. tt. porítást, tb. —ok. 1) Porrá törés vagy mor
zsolás. 2) Feddés, dorgálás, szidás. „Münekönk mü
fegyclmönkért és porójtásonkért (propter inciepatio
nem et correctionem) mü uronk istenönk kevese meg
haragudt." (Bécsi cod. Machabeus). V. ö. PORÍT, (2;.
PORKA, (porka) fn. tt. porkát. A székelyek
nél am. a földet, föld porát alig belepő vékony hó,
mintegy porhó. Porkára menni, ilyen havon menni
vadászatra. A mongolban boroghan esőt jelent.
PORKEFE, (porkefe) ösz. fn. Kefe, melylyel a
ruhákat, szöveteket stb. a portól megtisztítják ; kü
lönböztetésül a haj, sár stb. keféktől.
PÓRKEVÉLY, (pórkevély) ösz. mn. Magát
durva parasztos módon rátartó, hányiveti.
PÓRKEVÉLYSÉG, (pórkevélység) ösz. fn. L.
PÓRDAGÁLY, PÓRGŐG.
PORKOL,áth. 1. PÖRKÖL,
PORKOLÁB, fn. tt. porkolábot, harm. szr. —ja.
Eredeti jelentése, várgróf, t. i. a német Burggraf
után átalakulván; valamint a Markgraf Heltainál és
másoknál : morkoláb. Későbben jelentett várnagyot.
„Jó vitéz Szondi György benn (Drégely várában) por
koláb vala." (Tinódi). Újabb korban a vármegyei ka
tonák és hajdúk főnöke, kit néhutt tisztességesebben
várnagynak neveztek. Ismét, a rabokra és börtönökre
felügyelő megyei szolga. A befogott zsiványokat által
adni a porkolábnak. Alkalmazott ért. így nevezik a
katonai börtönfelügyelőt is (profóz). Azon szók közé
tartozik, melyeknek eredeti nemesebb jelentése alá
szállott, így a tartományi főnököt jelentő, persa ere
detű satrapa (sátorapa?) ami konyhadiák nyelvün
kön hajdút, poroszlót teszen.
PORKÖPENY, 1. PORKÖPÖNYEG.
PORKÖPÖNYEG, (porköpönyeg) ösz. fn. Ren
desen világos, porszinü kelméből való foszlán köpö
nyeg, melyet kivált az utasok használnak, hogy öl
tönyeiket a portól kéméljék.
PORLAD, (porlad) önh. m. porladt. Mondják
bizonyos porhatag testekről, midőn egyes részeik
porrá omladozva elhullanak.
20*
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PORLADÁS, (por1adás) fn. tt. porladáat, tb. parasztnép. Szélesb, megvető ért. műveletlen, durva
— ok, harm. szr. — a. Állapot, midőn valami porlad. erkölcsű néposztály, póld. a városok alsó rétegei
ben is.
„Halk sírének közt elviszik,
PÓRNÉPI, (pórnépi) ösz. mn. Pórnépet illető,
A poriadás határáig."
arra vonatkozó. Pórnépi gondolkozásmód, viselet.
Tompa.
PÓRNÉPIES, (pórnépies) ösz. mn. L. PÓRIAS.
PORLADÉK , (poroladék) fn. tt. porladékot,
PORNÓ, falu Vas m.; helyr. Pornóra, —n,
harm. szr. —a. Valamely testről, tárgyról leomlado —ról.
zott, töredezett pornak öszvege. Fák, kövek porladéka,
PÓRNŐ, (pórnő) ösz. fn. Pórnépi osztályból
Oszveseperni a poriadékot. A dohányporiadékot kenő való fehérszemély, parasztnő, parasztasszony.
csül használják a juhászok.
PORNYÁL, (poronyaal) önh. m. pornyált.
POELADOZ , (por1adoz) gyak. önh. m. por
A székelyeknél mondják a juhnyájról, midőn lassan
ladoztam, —tál, —ott; par. —z. Egymás után gyak
legelgetve előre megyén; néhutt másképen : legelész;
ran vagy folytonosan porlad.
különösen kopár oldalon szedeget. Innen : pornyál
POELASZT, (porolaszt) áth. m. porlasztott, tat am. a juhokat lassan haladva, vagy kopár olda
par. porlaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy va lon legelteti.
lamely test porladjon, porrá alakuljon. A szekerek
Ha ez igében alapfogalomul az aprózó legelést
porlasztják a göröngyöket, az útra hordott köveket. veszszük, okszerüleg állíthatjuk, hogy törzsöke egy
Különbözik : porhaszt. V. ö. PORLAD.
értelmű a kicsidet, aprót jelentő pirinyó, pirinya,
PORLASZTÁS, (porolasztás) fn. tt. poriasz parányi szókkal, miszerint pornyál annyit tenne,
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn va mint pirinyál, azaz, aprózva, lassankint legel. Innen
laki v. valami poriadást eszközöl.
átv. ért. am. restelkedik, lustálkodik, mintegy lassan
PÓRLÁZADÁS, (pórlázadás) ősz. fn. Lázadás, vagy alig mozog.
PORNYÁLÁS, (por onyaalás) fn. tt. pornyá
melyet a pórnép az illető uraság, felsőség, törvényes
hatalom, fejedelem ellen támaszt, Dózsa, Hóra pór lást, tb. — ok, harm. szr. —a. Lassan legelve előre
menés. Kopár oldalon legelészés. Restelkedés.
lázadásai.
PORLÉ, PORLÉV, (porlé v. —lév) ösz. fn.
PORNYÁLTAT, (poronyaaltat) miv. m. por
L. PORODA alatt.
nyáltattam, —tál, —ott. L. PORNYÁL alatt.
PORLÉKONY, (porolékony) mn. tt. porié
PÓRNYELV, (pórnyelv) ösz. fn. Sajátnemü
konyt v. —at, tb. —ak. Mondjuk oly testről, mely kiejtésű, továbbá saját kifejezésekkel, hasonlatokkal,
természeténél fogva, vagy belső romlás következté közmondatokkal biró, kevesbbé sima nyelv, vagy
ben könnyen porrá töredezik, omladozik; máskép : beszédmód, mely által a pórnép a műveltebb osz
porhatag. Porlékony göröngy, homokkő. Porlékony red tálytól megkülönbözteti magát.
ves, avas fa.
PORÓCZA, (porócza) fn. tt. poróczát. Néhutt:
PORLÉKONYSÁG , (porolékonyság) fn. tt. prósza. L. GÖRHE, GÖRHÓNY.
porlékonyságot, harm. szr. —a. Porlékony v. porha
PORODA, (poroda) fn/tt. porodát. A növény
tag minőség.
tanban Gönczy Pálnál az ami Diószeginél : Mm (sta
PORLIK, (porolik) k. m. porlott, htn. —ani.
men), mely szeréntök a virágnak a bokrétán vagy a
Porrá válik, oszlik, omladozik,'^töredezik, morzsoló
leplen belül álló, eredetileg levélnemü állományok
dik. Porlik a szekerek által tiprott göröngy, murva.
ból képződött része. Egy kis nyujtványnál fogva,
Porlik a száraz dohány.
vagy a nélkül van a vaczokhoz avagy a bokrétához
PORLISZT, (porliszt) ösz. fn. A lisztnek leg
nőve, ezen nyujtvány neve szálcsa, Diószeginél: him
finomabb parányi részecskéi, melyek a malomban
szál (filamentum), eredetileg a levél nyele. A szálcsa
ideoda szállonganak. A molnár ruháját, arczát, be
tetején van egy zacskó forma tok : portok, Diószegi
lepi a porliszt.
nél : porhon v. porzó, v. csék, porcsék (anthera), mely
PORLO, (poroló) mn. tt. porlót. A ,porlik'
meg van telve virágporra], melynek neve Diószegi
igének származéka, s am. porrá oszló, töredező, om
nél : hímpor v. nemzőpor (pollen); a portok eredeti
ladozó. Porló hantok, homokkövek. Különbözik tőle a
leg a levél lapja, mely széleivel úgy nőtt öszve, hogy
cselekvési poroló. V. ö. PORLIK, POROL.
vagy egy vagy két rekeszü tokká alakult. A virág
PORLOS, (porolóos) mn. tt. porlóst v. —ati por, ha a bibére (stigma) hull, hólyaggá, majd szü
tb. — dk. L. PORLÉKONY.
tyővé alakúi, mely a benne levő porlénél (fovilla)
PÓRMUNKA, (pórmunka) ösz. fn. Póroknál fogva a magosakat megtermékenyíti.
szokott munka. Durva, darabos munka.
POROL, (porol) önh. m. porolt v. porlott. Port
PORNE, (pórné azaz pór neje) ösz. fn. Pórem csinál, port üt, port ver. Porolnak az utón menő sze
ber felesége; különbözik : pórnő.
kerek, barmok. Porolnak az utczaseprők. Ne porolj!
PÓRNÉP, (pórnép) ösz. fn. A népnek legal Áthatólag tárgyesetes névvel am. valamit üt, ver,
sóbb osztálya, különösen a szoros értelemben vett hogy a por kimenjen belőle. Porolni, kiporolni a rVr
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PORONG AT a régieknél am. pirongat. „Kezdé
hákat. Pálczával kiporolták a hátát, azaz megverték.
V. ö. POROZ. 3) Katalin verses legendájában elé szöm szömben (szömtől szömben) őtet porongatnia."
(Debreczeni Legendáskönyv). V. ö. PORÍT.
fordúl porit, azaz ,pirít' v. ,pírongat' értelemben:
PORONGY, (porongy) fn. tt. porongyot, harm.
„Isteneket nem porlanál,
szr. — a. 1) Fiatal, apró fogoly. 2) A székelyeknél
És ellenünk így nem járnál."
Cserei Elek szerént am. szolgácska, inaska; rokon
(Toldy P. kiadása 89. 1.).
ez értelemben poronty szóhoz. 3) L. POROND.
POROLÁS, (porolás) fn. tt. porolás t, tb. —ok,
PORONGYÓ, (porongyó) mn. tt. porongyól.
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által port csinálnak, Szabó D. értelmezése szerint am. jó ízü, pl. poron
a port valamiből kiverik. V. ö. POROL.
gyó falat.
POROND, (porond) fn. tt. porondot, harm. szr.
A köz ízlés szerént legízesebb falatnak azt tart
—ja. 1) Apró kövecs, öszvezuzott, porrá törött kő, juk, ami fogaink között mintegy elolvad, melyet ne
föveny. Innen, így nevezik néhutt a folyókban levő hezen vagy sokáig rágicsálni nem kell; ennélfogva
fövenyes toriadékot is. Minden porondot elöntött a a ,porongyó' szónak ezen értelme am. porhanyó, s
Tisza. (Szabó D.). 2) Apró füz neme, mely füzö, fonó gyöke por, törzsöke porongy, mely az aprót kicsit
vesszőket nyújt, pl. apró kézi kosarak kötésére. Más jelentő porongytól abban különbözik, hogy amaz a
képen : porongy.
pornak omladozó, emez pedig apróságos tulajdonsá
Mi e szónak első jelentését illeti, legvalószínűbb, gára vonatkozik.
hogy közvetlen gyöke az apró testrészeket jelentő
PORONKODIK, a régieknél am. pironkodik.
por, melynek másod értelme apró, kicsi, honnan a „A te istenidvei poronkodol." (Sz. Krisztina élete).
parány, parányi, v. porány, porányi, piri, pirinyó,
PORONTÓ, (porontó) ösz. mn. és fn. Molnár A.
pirinkó rokon jelentésű származékok. Ennélfogva egy szerint am. pattantyús, tüzér, ki a lőport (a golyóval
fogalom alá tartozik vele az apró kicsi füzet jelentő együtt) mások veszedelmére mintegy ontja.
porond is, mintha volna pirind, honnan a tájdivatos
PORONTY, fn. tt. porontyot, harm. szr. —a.
pirindikó am. a maga nemében igen apró, kicsi. 1) Megvetöleg am. gyermek. Hitvány poronty.
Alapértelemre ide csatolhatok a következő szók is :
porongy, fiatal, kis fogoly; poronty apró gyermek, „Komám asszony félre csapta paszomántos kontyát,
va
Ölben hordja czigányasszony sikító porontyát."
gy gyermekek serege, Molnár A. szerint „pusionum
(Ponyvái vers).
caterva"; ismét porongy, inaska, szolgáló kis fiú; pe
reputy, sarjadék, növendékcsalád. V. ö. PEREPUTY. Használtatik ,fat(yu' értelemben is. Baranyában : vö
Hogy az i és o hangok játszilag váltakoznak nyel rönty. 2) Molnár Albert szerint gyűnév, s am. apró
vünkben, fölös példák mutatják, p. lib lob, libeg lo gyermekek sokasága. 3) Bérczy Károlynál a fogoly
bog, ringy rongy, gyim gyom, csip csop, bingyó bogyó, s egyéb madárfi; külön tájak szerént : csire, csirke,
bibircsó boborcsó stb. stb. Egyébiránt Gyarmathi Sá pipe, pizse, pizselle, pisién, pitye.
muelnél illír és szerb nyelven prűd am. a német
E szóban alapfogalom a kicsiség, s am. pirinly,
Sandbank, és Jancsovicsnál hruda am. göröngy.
melyhez legközelebb áll a firity, mert fityfirity am.
PORONDLAKÓ, (porondlakó) ösz. fn. Sza kis baba, buba, továbbá alkalmazott értelemben kis
lonka, bébicz, mely különösen a vizek, folyók po termetű, s gyermek gyanánt firegő ember. Továbbá
rokona a kis foglyot jelentő porongy. Képzőjében a
rondjain tartózkodik és él. V. ö. POROND.
kicsiség fogalma rejlik, mintha volna porocs, n köz
PORONDÓRA, (porondóra) ösz. fn. Fövcnyóra
bevetve poroncs, lágyítva porongy, poronty. Hasonló
a régieknél (Clepsydra), 1. FÖVENYÓRA.
képzésüek : varancs varangy, göröncs göröngy, illető
PORONDOS, (porondos) mn. tt. porondost, leg roncs rongy, ripacs ripancs stb. V. ö. POROND,
v . — a t , tb. —ak. Poronddal bővelkedő, belepett. PEREPUTY.
Porondos tömették; porondos utak; porondos zátonyok.
PORONYÁN, (poronyán) ih. Szabó Dávidnál
V. ö. POROND.
am. dísztelenül, illetlenül, sótalanul p. o. szólni; te
PORONDSZÉM, (porondszém) ösz. fn. A po hát mintegy : póriasán ; ,porony' v. ,poronya' magá
rondnak egyegy részecskéje, morzsája; fövényszem. ban nem fordul elé.
PORONG, (porong) fn. tt. porongot, harm. szr.
POROS, (poros) mn. tt. porost v. —at, tb
—ja. 1) L. POROND. 2) Székely tájszólás szerint — ak. Portól lepett, porral teljes. Poros út, utcza.
feszítő rúd, melylyel szövésközben két felé feszítik szoba, falak. Poros bútorok, ruhák, könyvek. Öszveté
a vásznat.
telekben : borsporos leves, hajporos gallér, puskapo
Minthogy népies nyelven némely feszítő, segéd ros ház stb.
fák neve : szolgafa, péld. a csizmadiák fordítófája;
POROSAN, (porosan) ih. Poros állapotban,
innen azt gyaníthatni, hogy a porong, mint feszítőfa portól lepve.
átv. értelmű, s am. szolgafa ; és ennélfogva rokon a
POROSKÓ, falu Ung m.; helyr. Poroskóra,
kis szolgát jelentő, s csakugyan szintén a székelyek — n , —ról.
nél divatos porongy szóhoz.
POROSNYAK, tájszó ; 1. POLOZSNYAK.
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POROSODÁS, (porosodás) fn. tt. porosodást,
tb. —ok, hanu. bzr. —a. Porossá levés, portól bele
petés; porrá omladozás.
POROSODIK, (porosodik) k. m. porosodlam,
—tál, —ott. Porossá leszen, a por belepi, vagy porrá
omladozik. Úton beporosodik a ruha. Száraz meleg
időben porosodik a göröngy.
POROSZ, fn. e's mn. tt. poroszt, tb. — ok, harm.
szr. —o. Éjszaki német földön fekvő Poroszország
nak lakosa, különösen brandeburgus, honnan a né
pies burkus nevezet. Amaz a német Preusze után
alakúit.
POROSZHON, (Porosz hon); POROSZÍIONI,
(poroszhoni); 1. POROSZORSZÁG; POROSZOR
SZÁGI.
POROSZRA, (porozga, azaz porozogó) mn.
és fn. tt. poroszkát. Sebes apró lépésekkel, mintegy
csúszkáló lábakkal járó ló. A vén lóból nem lehet po
roszkál csinálni. (Km.).

zöleg : mutál, pl. képmutató. Némelyek értelmezése
szerint a pristaldus annyit tenne, mint perest oldó;
1. ezt. ,Poroszló' szóhoz igen közel áll a persa ma
rasztal'' vagy ,peresztár', mely a persa nyelvben szol
gát is jelent. (V. ö. PARASZT). Egyébiránt a ma
gyar nyelvből származtatva, poroszka és paripa szók
kal hozhatjuk rokonságba és (ideoda) ,forgó' v. for
golódó' értelmet tulajdoníthatunk neki.
POROSZLÓ, (2), férfi kn. Pratislaus. Olyan
alkatii, mint Stanislaus Szaniszló, Berislaus Boriszló.
Bogoszlavus Bogyoszló. Wladiszlavus László.
POROSZLÓ, (3), mváros Heves, puszta Sza
bolcs m.; helyr. Poroszló ra, — n , —ról.
POROSZLÓKODÁS, (poroszlókodás) fn. tt.
poroszlókodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Poroszlói
szolgálat teljesítése.
POROSZLÓKODIK , (poroszlókodik) k. ni.
poroszlókodtam, •—tál, —olt. Poroszlói szolgálatot
teljesít.
POROSZLOP. (poroszlop) 1. PORFÉLLEG.
POROSZLÓSÁG , (poroszlóság) fn. tt. porosz
lóságot, harm. szr. —a. 1) Poroszlói szolgálat. 2)
Poroszlók együtt véve.
POROSZORSZÁG, (poroszország) ösz. fn. Első
rangú európai állodalom felső Németországban, mely
nek királya az európai öt föhatalinasságok egyike.
POROSZORSZÁGI, (poroszországi) ösz. mn.
Poroszországból való ; Poroszországhoz tartozó.
POROSZTÓ, (1), 1. POROSZLÓ, (1).
POROSZTÓ, (2), falu Ung m.; helyr. Porosztó
ra, — n, —ról.
POROSZUL, (poroszul) ih. Porosz nyelven,
vagyis inkább a poroszoknál divatos németséggel;
minthogy a valódi (szláv családi) porosz nyelv már
régen kihalt.
POROZ, (poroz) áth. m. poroztam, —tál, —ott,
par. —z. 1) Porossá tesz. Beporozni a szobát, ruhát.
2) Porral behint. Hajat porozni; a megirt levelet be
porozni. Felporozni a puskát. 3) Onhatólag port csi
nál. Poroznak a szekerek. Ne porozzatok itt a szobá
ban, V. ö. POROL.
POROZÁS, (porozás) fn. tt. porozást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki vagy valami
poroz.
POROZGAT, (por ozogat) gyak. áth. m. po
rozgattam, —tál, —olt, par. porozgass. Valamit por
ral hinteget; vagy, folytonosan, gyakran port csinál.
V. ö. POROZ.
POROZGATÁS, (porozogatás) fn. ti. poroz
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki vagy valami porozgat.
POROZKA, (porozka) fn. tt. porozkát. A ma
lomgaratnak része, mely a lisztet kirázza.
POROZÓ, (porozó) fn. tt. porozót. 1) 1. POR
ZÓ. 2) A székelyeknél förgeteges havas idő, péld.
midőn az úgynevezett Nemere szele fú.
POROZSNOK, POROZSNYAK. Székely táj
szók; 1. POLOZSNYAK v. POLOZSNYA.
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„Reávon királi ruhát,
Fejében ékes koronát,
Poroszkájára ültepék
És az nép kéziben (közibe) lépek."
Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása 10. 1.).
Szabó Dávidnál egy másik jelentése : a malomkő
hátán rengő rovatolt fa, mely a garatból lerázza a
gabonát a kő alá, porozka.
Legvalószínűbb, hogy nevét azon par gyöktől
vette, mely ,paripa' szóban is megvan s elemezve :
porozka= porozga, a gyakorlatos porozg törzsök
től, mint csúsz, csuszog, csuszoga, csuszka; úsz, uszog,
uszka; mász, mászog, maszka, mászkál. Mind ezek
szintén oly mozgásra is vonatkoznak, mely a hala
dási tért szorosan érinti, és horzsolja. Figyelmet ér
demel a héber paras, mely am. ló.
POROSZKÁL , (porozgaal) önh. m. porosz
kált. Mondják különösen lóról, midőn sebes apró
léptekkel, s csúszkáló lábakkal jár. V. ö. POROSZRA.
POROSZKÁLÁS , (porozgaalás) fn. tt. po
roszkálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Poroszkálva
lépdegelés.
POROSZKATEVE, (poroszkateve) ösz. fn.
Egy púpu teve, mely a málhás tevénél sokkal sebe
sebb járású. (Dromedarius).
POROSZLÓ, (1), fn. tt. poroszlót. Törvény
szolga. Molnár A. szerint, megfelel neki a latin lictor,
apparitor, praeco. A régi latin oklevelekben pristal
dus, melyhez hasonlítják némelyek a szláv prisztav
szót, de ez Jancsovics szerént révpartot jelent, és
semmi köze a poroszlóval. Dankovszky szerént cse
hül prohlasziter, és illírül proglasziter volna. A régi
eknél porosztó alakban fordul elé, pl. a Bécsi codex
ben : „És a porosztó erőssen üvölt vala" (et praeco
clamabat valenter. Dániel. III.); a Müncheni codex
ben pedig am. hóhér. Ma is van Porosztó helység
Ung megyében. A régieknél t és l hangokat néha
fölcserélve találjuk; így a mai mutat nálok ellenke
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PORÖRVÉNY, (porörvény) ösz. fn. Forgó csiga
gyanánt fölemelkedő, s keringve futó porfelleg, bo
szorkányszél, porforgatag.
PORPÁCZ, DARÁZS—, PÓR—, faluk Vas m.;
helyr. Porpdczra, —on, —ról.
PÓRPIMASZ, (pórpimasz) ösz. fn. Faragatlan
fajankó, buta paraszt.
PÓRREND , (pór rend) ösz. fn. A népnek pó
rokból álló osztálya, főleg a pórnép által választott
népképviselők.
PORROG, falu Somogy m.; helyr. Porrogra,
—on, —ról.
PORRUHA , (por ruha) ösz. fn. 1) Por ellen
öltött foszlán, felső ruha, különösen az úgynevezett
porköpönyeg. 2) Portörlő rongy.
PÓRRUHA, (pórruba) ösz. fn. Oly kelméjü és
szabású ruha, milyet különösen a pórnép szokott
viselni, p. szűr, juhászbunda, tehénbőrcsizma, bocs
kor stb.
PÓRSÁG, (pór ság) fn. tt. pórságot, harm. szr.
— a. 1) Póri tulajdonság, nevezetesen durvaság,
nyerseség , műveletlenség; máskép : póriasság. 2)
Mint gyünév jelenti a pórnép öszvegét, sokaságát;
máskép : pórnép. A pórság elégedetlen, és lázadni ké
szül. Mezei vásárra gyűlt pórság.
PORSÉPRŐ, (porséprö) ösz. fn. Különösen a
port elhárítani, eltisztítani való seprő, különbözteté
sül másféle, p. ganaj, sár, /ötözó'seprötöl.
PORSÓ, (porsó) ösz. fn. Hulladék, tördelek,
morzsaléksó, porrá örlött só; különösen, melyet a
aóskutak vizéből kifőznek, s poralakban állítnak elé.
PÓRSZABÁLY, (pór szabály) ösz. fn. Idővál
tozásra, időjárásra vonatkozó szabályok, melyeket a
földmivelők követni szoktak.
PORSZEM, (porszém) ösz. fn. A porból, mint
gyütestböl, egy parányi részecske.
PORSZÉMNYI, (porszémnyi) ösz. mn. Oly ki
csi, mint egy porszem ; a maga nemében igen pa
rányi.
PÓRSZÓ, (pórszó) ösz. fn. Csak a pórbeszéd
ben divatozó, nem a finomabb társalgási nyelvbe
való szó. Ide tartoznak minden finomabb ízlést, ille
tőleg erkölcsi érzést sértő kifejezések.
PÓRSZOMBAT, falu Szála m.; hely. Szombat
ba, — ban, —ból.
PORTA, (1) (maga a latin „porta")fn.tt.^ortá<.
1) így nevezik több vidéken a nemesi és régi job
bágyi belső telket a rajta levő épületekkel együtt.
Derék nagy portája van. 2) L. KAPU; KAPUSZÁM.
PORTA, (2), mai napság csak ,portáz' törzse ;
régebben fn. volt; tt. portát; s annyit jelentett :
portázás vagy portyázás.
PÓRTÁNCZ, (pórtáncz) ösz. fn. Néptáncz, oly
lejtésekkel, mint azt a pórnép szokta járni. Különö
sen a pórok mulatságaiban divatozó némely durvább
nemű tánezok, p. zsiványtáncz, koldustáncz, szarka
táncz.

„Ha portára kimégyen : nyer az ellenségtől,
Ha kvártélyára mégyen : nyer a menyecskétől."
Huszártoborzó a XVIII. századból. (Thaly K. gyűjt.)
Semmi esetre sem a latin porta. V. ö. PORTÁZ.
PORTÁR, (portár) ösz. fn. Tár, vagyis épület,
melyben lőport, puskaport tartanak.
PORTARTÓ, (portartó) ösz. fn. Szaru, tülök,
vagy más ily nemű készület, melyben a vadászok
lőport tartanak.
PORTÁZ, önh. m. portáztam, —tál, —ott, par.
— z. Mondják hadviselő katonákról, nevezetesen lo
vasokról, midőn akár egyenként, akár kisebb csapa
tokban az ellenséges vidékre kirándulnak, azt beka
landozzák, s majd ide majd oda csapnak. A tt lá
gyítva : portyáz.
Ha e szóban alapfogalomul az ideoda forgást,
keringést veszszük , valószínűleg azt gyaníthatjuk,
hogy gyöke por am. for, melyből forog forgolódik
stb. származnak, mintha volna fortáz, fórt v. forta
törzsöktől, melyhez hasonló a rokonértelmü s vékony
hangú fért v. fórt, honnan férténg v. förtöng (szokot
tan : fetreng). Ily hangváltozat van a féreg pereg,
fergetyü pergetyű között. Vagy talán am. pártoz,
vagyis pártonként, részenként csatáz. A latin porta
szóból sehogy sem lehet kimagyarázni.
PORTÁZÁS , (portázás) fn. tt. portázást, tb.
•—ok. Cselekvés, midőn a hadi lábon álló lovagok
portáznak. V. ö. PORTÁZ.
PORTÁZÓ, (portáz ó) mn. tt. portázót. Egyen
ként, vagy kisebb csapatokban az ellenséges földet
bekalandozó, s helylyelközzel meg is ütköző. Portázó
huszárok. V. ö. PORTÁZ.
PORTÉKA, fn. tt. portékát. Általán, a kalmá
rok áruezikkei. Rőfös, fűszeres portéka. Fris, régi
portéka. Vásár nélkül is elkel a jó portéka. (Km.).
Molnár A. szerént, és szélesb ért. mindenféle ingóság,
holmi, retyemutya. Szobai, konyhai portéka. Minden
portékáját a hálán elvitte. Átv. képes kifejezéssel ezt:
gonosz, hamis portéka, emberről mondják.
Eredete homályos; az európai nyelvek között
talán az olasz kalmárnyelvben divatozó portó, em
porto szóktól, származtathatjuk, miszerint szoros ért.
külföldről behozott áruezikket jelentene; azonban
törökül porti am. pogyász, holmi.
PORTELEK, falu Szatmár, puszta Somogy m.j
helyr. —telekre, —én, —ről.
PÓRTELEK , (pórtelek) ösz. fn. A régi úrbéri
rendszerben am. jobbágytelek, különböztetésül a ne
mestelektö\.
PORTOBÁK , 1. BURNÓT v. PORDOHÁNY.
PORTOK, (portok) ösz. fn. 1. PORODA alatt.
PORTÖMLÖ, (portömlő) ösz. fn. Hosszú tömlő,
vagyis bőrzsák, melyet lőporral megtöltve a várak
fölvettetésére használnak.
PORTUGÁL, fn. és mn. tt. portugál t, tb. — ok.
Portugália nevű országnak lakosa, polgára, vagy
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PORZSA, (porozsa) fa. tt. porzsát. Purha
nemü, töredékeny omlékony test, vagy bizonyos tes
tek ilyetén része, bele. Alapfogalom benne a porha
nyuság, s gyöke alkalmasint por. Tájdivatosan : pur
zsa. Alkatra hasonlók hozzá : torzsa, morzsa.
PORZSABA , (porzsába v. porozsaaba) fa.
tt. porzsábát. Romlott állapota valamely szilárd, tö
PORTYÁZ; PORTYÁZÁS, 1. PORTÁZ; POR mör szövetű testnek, midőn redvesedés, senyvedés
következtében feloszlani, s mintegy porlaDi kezd.
TÁZÁS.
PÓRUL, PÓRUL, (pórul) ita. ,Jár' igével Mondják különösen állati csontokról, p. ha szü esik
használtatva am. roszul, szerencsétlenül. Mi ugyan beléjök, vagy bizonyos nyavalya következtében szá
radni kezdenek, honnan porzsábás csontoknak mond
pórul jártunk. Meglásd, pórul jársz.
PÓRURALOM , PÓRURALKODÁS , (pór ura ják a földben szét porlani kezdőket is. Szélesb ért.
lom v. uralkodás) ösz. fa. Országlási fő hatalom, mely senyvedő kór, honnan porzsábás ember am. gyakran,
ben főleg a pórnép vagy ennek megbízottjai, képvi folytonosan betegeskedő, nyavalygó. Néhutt : por
selői vesznek részt. (Ochlocratia). Különbözik tőle a zsáva.
Vagy közvetlenül a ,porzsa' szóból eredett vagy
népuralom.
PORVA, (1), (porva) fa. tt. porvát. Féreg ne pedig ösz. fa., a midőn első része az apró testecské
me, BZÚ, mely bizonyos testeket p. fát, papirt, cson ket jelentő por ; zsába v. zsáva pedig rokon a sápad,
tokat porrá rág. Gyöke az apró testrészecskéket je sanyar, senyv, senyved, zsibbad stb. szók gyökéhez,
melyek az illető testek zsugorodó, veszendő állapo
lentő por.
PORVA, (2), falu Veszprém m.; helyr. Porvá tára vonatkoznak. Ide tartozik a sányavész, azaz
sorvadás. Ugyanezen értelem rejlik a lovak beteg
ra, — n, —ról.
PORVAZ, (poruaz vagy piruaz) áth. m. por ségét jelentő farzsába szóban, midőn a ló fara majd
váztam, —tál, —ott, par. —z. Pirongat, megszid. dagadni, majd zsibbadni, senyvedni kezd.
PORZSÁBÁS , (porzsábás v. porozsábaas)
A régieknél igen gyakran : porit; 1. PORIT. Talán a
,por' szótól is származtatható, mintha ^»ornak, szemét ösz. mn. Csontoknak, kivált a lábszáraknak megrom
lásában szenvedő. így nevezik Göcsejben a földben
nek mondanának valakit.
PORVÁZAS, (poruazás v. piruazás) fa. tt. megromlott, s már porrá változni készülő csontokat
porvázást, tb. —ok, harm. szr. —a. Pirongatás, is. Szélesb ért. gyakran betegeskedő, senyvedő, sá
nyavészben, sorvadásban szenvedő. V. ö. PORZSABA.
megszidás. V. ö. PORVÁZ.
PORZSÁK , (porzsák) ösz. fa. Vadászok nyel
PÓRVISELET, (pórviselet) ösz. fa. 1. PÓR
vén a lövő cső azon része, hol a töltény fekszik.
RUHA.
PORZSÁS, (por ozsaas) mn. tt. porzsásl v.
PORZACSKÓ, (porzacskó) ösz. fa. Zacskó leg
inkább bőrből, melyben a vadászok lőport tartanak. — at, tb. —ak. Purhás, redves, minek porlékony ré
szei vannak. Porzsás cserfatapló, V. ö. PORZSA.
PÓRZENDÜLÉS, 1. PÓRLÁZADÁS.
PORZSÁSODIK, (porozs aasodik) k. m. por
PORZIK, (porozik) k. m. porzolt, htn. —ani.
Por száll ki, por fejlik ki belőle. Porzik a ruha, midőn zsásodtam, —tál, —olt. Porzsássá lesz. Finnül per
vesszővel verik. Porzik a menők lábaitól a száraz út. staun Fábián I. szerént am. porzsásodom.
PORZSÁVA, PORZSAVÁS, 1. PORZSABA ;
PORZÓ, (porozó) fa. tt. porzót. 1) Általán,
pornemü test, föveny, melylyel a frisen beirott papirt PORZSÁBÁS.
PORZSOG, (porozsog) gyak. önh. m. porzsog
meghintik, hogy a betűk el ne mázolódjanak rajta.
Fehér, fekete, kék porzó. Porzó helyett tintával leönteni tam, —tál, —ott. Valamely égékeny test lassan pör
az irást. 2) A növénytanban am. porhon v. portok. L. kölődve ég.
E szónak gyöke por eredeti, illetőleg fogalmi
PORODA alatt. Midőn a porzik igének származéka,
rokonságban van azon per, pir, pör hangutánzó gyökü
am. miből por száll, por fejlik ki. Porzó út.
PORZÓDÁS, (po rozódás) fa. tt. porzódást, szókkal, melyek égésre, melegségre, tűzre vonatkoz
tb. —ok, harm. szr. —a. Porrá oszlás, omladozás. nak, milyenek pernye, perjeszt, perked, pergyó, pirít,
pörköl, porzsol; honnan perzselni, porzsolni, porzsolni
V. ö. PORZÓDIK.
PORZÓDIK , (porozódik) belsz. m. porzód egyet jelentenek, s porzs torzs egyezik parázs szóval
tam, —tál, —ott. Porrá oszlik, törődik, omladozik. és pörzs v. perzs törzszsel. V. ö. PÍR, PIROS, PIRÍT,
A száraz göröngyök a járók lábai alatt el, szélpor PERZS, PARÁZS stb.
PORZSOGÁS, (porozsogás) fa. tt. porzsogást,
zódnak.
PORZÓTARTÓ, (porzótartó) ösz. fa. Börbön tb. —ok, harm. szr. —a. Lassan pörkölődve égés.
PORZSOL, (porozsol) áth. m. porzsolt. Ugyan
cze, bödönke az Íróasztalon, melyben a porzót tart
azt jelenti, mit a vékony hangú perzsel, porzsol, pörköl,
ják. V. ö. PORZÓ, 1).
PORZS , elvont törzsök 1) porzsa, 2) porzsog, azaz, lassú tűzön pírítgat, sütöget valamit. Lábasban
húst, tésztanemüt, rántást porzsolni. V. ö. PORZSOG.
porzsol szókban ; 1. PORZSA; és PORZSOG.
Portugált illető, arra vonatkozó, ott lakó v. onnét
származott.
PORTUGÁLIA, fa. tt. Portugáliát. Ország,
illetőleg királyság Európának legnyugotibb szélén.
Spanyolországgal határos.
PORTÜLÖK, (portülök) ősz. fa. Tülök, mely
ben a vadászok lőport tartanak.
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PORZSOLÁS, (porozsolás) fn. tt. porzsolást,
tb. —ok, harm. szr. — a. Lassú tűzön égetés vagy
piritgatás.
PORZSOLÓ, (porozsoló) fn. tt. porzsolót.
Szabó Dávid szerént lábasféle edény, szilke, melyben
valamit tűznél pergelnek, lassan sütögetnek, piríta
nak. V. ö PORZSOG.
PORZSOLYA, (poiozsolya) fn. Lagymatag,
gyönge meleg víz, székelyesen : hiboha. Különbözik
tőle az erösebb tűznél forralt víz, vagyis forróvíz.
V. ö. PORZSOL, PORZSOG.
POS, (1), hangnév. 1) Midőn mozgásra vonat
kozik, származékai posog v. pozsog, pozsgó, vékony
hangon : pezseg (néhutt: pizseg), pezsgő. Azon susogó
hangot utánozza, melyet bizonyos apró és sűrűen
izgómozgó állatocskák sürögése idéz elé. Mondják
az élénkebben mozgó vérről is. Ide tartozik a széke
lyeknél divatos posadék, mely sok apró gyermeket
jelent, kikről t. i. szoktuk mondani : oly sokan van
nak, szinte pizsegnek. 2) Midőn bizonyos testek ned
veinek megromlásából származó kellemetlen, bűzös
szagot jelent; s ekkor tulajdonkép indulathang, s
olyan mint, pih ! piha ! pfuj! Sőt ide tartozik maga
a bűz, bűd, büdös is, melyekben az ajakhangok az
illető rósz szagot mintegy elfújják, eltaszítják.

van. Poshad a tisztátalanul tartott káposzta. Poshad
nak az állott ételek. Tájdivatosan : posvad, possad,
posad.
POSHADÁS, (poshadás) fn. tt. poshadást, tb.
•—ok, harm. szr. —a. A hig testek rohadó, büdösödő
erjedése, állapota.
POSHADÉK , (poshadék) fn. tt. poshadékot,
harm. szr. —a v. —ja. Hig test, nedvesség, mely
megposhadt. Bűzös, dögleletes poshadok. Étélposhadék,
vízposhadék. V. ö. POSHAD.
POSHADOZ , (poshadoz) önh. m. Poshadoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Lassanlassan, folytono
san poshad. V. ö. POSHAD.
POSHADOZÁS, (poshadozás) fn. tt. posha
dozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn va
lamely híg test poshadoz. V. ö. POSHADOZ.
POSHADT, (poshadt) mn. tt. poshadtat. Pos
hadásba általment. Poshadt víz, étel.
POSHADTAN, (poshadtan) ih. Poshadt ál
lapotban.
POSHADTSÁG, (poshadtság) fn. tt. poshadt
ságot. Poshadt állapot vagy minőség.
POSHASZT, (poshaszt) áth. m. poshasztott,
par. poshaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy
valami poshadjon. A nagy meleg, a sokáig állás meg
poshasztja az ételt, a mocsárvizet. V. ö. POSHAD.
POSHASZTÁS, (poshasztás) fn. tt. poshasz
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Eszközlés, hogy va
lami poshadjon. V. ö. POSHASZT.
POSHATAG, (poshadag) mn. tt. poshatagot.
Folytonos poshadó állapotban levő, vagy ami termé
szeténél, helyzeténél fogva könnyen poshad. Posha
tag mocsárvíz.
POSKOS, (pozsogóos) 1. POZSGÁS, (2).
POSLÁZ, (posláz) ösz. fn. Láz, mely rendesen
poshadt ételektől és italoktól származván, a vérbe
megy által. Az illető kórok eleinte némi rohadt ízt
éreznek szájokban, leheletök büdös, valamint kipá
rolgásuk is.
POSLÉG, (poslég) ösz. fn. Romlott, bűzhödt
levegő.
POSOG, 1. POZSOG.
POSSA, falu Zemplén m.; helyr. Possára, —n,
—ról.
POSSAD; POSSADÉK, stb. 1. POSHAD;
POSHADÉK.
POSSZAN; POSSZANT, lásd : POSZSZAN
POSZSZANT.
POSTA, (1), fn. tt. postát. 1) Nyilvános intézet,
melynek feladata leveleket, holmi jószágot, személye
ket is kocsin, szekerén, lóháton, illetőleg gyalog em
ber által bizonyos távolságra határozott díj mellett
elszállítani. Szekér, hintó, lovas, gyalogposta. Rendes,
rendkívüli posta. Sebes posta. Csigaposta, gúnyosan
am. igen lassú. Indul, megjön, elmarad a posta. Postán
menni, utazni, leveleket, málhákat küldeni. Külön pos
tán utazni. A postát elszalasztani. Minthogy a posták
rendesen sebesebben járnak, innen jelent sebessé
21

321

POS, (2), fn. tt. post, tb. —ok, harm. szr. —a.
Nedvek, és nedves testek romlott állapota, midőn
megrohadnak, nyálkásodnak, büdösödnek, p. a so
káig álló leves ételek, a tisztátalanul kezelt ser, bor
possá válnak. V. ö. POS, hangnév.
PÓSA, falu Bihar m.; helyr. Pósára, — n , —ról.
POSAD, (posad) önh. m. posadt. Barkó és
palócz tájejtéssel am. a hig test, a nedv megrohad,
megsavanyodik, possá leszen ; máskép : poshad, pos
vad. V. ö. POS, fn.
POSADÉK, (posadék) fn. tt. posadékot, harm.
szr. —a v. —ja. 1) Romlott, rohadt, büdös nedves
ség , híg test. Posadékétel, posadékser, posadékvíz.
Gyöke a büdösét jelentő indulathang pos. 2) A szé
kelyeknél Ferenczi János szerént sok apró gyermek.
Ennek gyöke a fürge mozgásra vonatkozó pos v.
pozs, vékony hangon pezs, pizs. V. ö. POS, hangnév,
ésPOZS.
PÓSAHÁZA, falu Bereg m.; helyr. —hdzára,
—n, — ról.
POS ALAK A , falu Bihar m.; helyr. —lakára,
—n, —ról.

POSÁR, 1. POZSÁR.
POSDÚL, 1. POZSDÚL.
POSEGA, 1. POZSEGA.

PÓSFA, faluk Pozsony és Vas m.; helyr. Pós
fára, —n, —ról.
PÓSFALU, falu Sáros m.; helyr. —faluba,
— ban, —ból.

POSGA; POSGÁS, 1. POZSGA; POZSGÁS.
POSHAD, (poshad) önh. m. poshadt. Folyto
nos rohadó, savanyodó, büzhödö, áporodó állapotban
AKAD. NAQV SZÓTAK VI. KÖT.
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got is. Hamar ott termett, mintha postán ment volna.
2) Egy állomás, melyet a postakocsi, postaló, posta
személy egy húzómban tesz, rendesen két mérföld.
Az a helység mi tőlünk három posta. 3) Az említett
intézet épülete, rostára menni, leveleket vinni. A meg
érkezett málhát a postáról elhozni. 4) Postán hozott
tudósítás. Jó, rósz postával jönni. Te nem jó posta
vagy, am. rósz hírt hoztál.
Az európai nyelvekben köz divatú szó, Adelung
értelmezése szerint a latin positus (felállított) szótól
származott, melyben positis equis ire annyit tett,
mint postán menni. Maga a, posta középkori latin szó.
POSTA, (2), fn. tt. postát. A vadászoknál ki
sebb golyó, melyből négyöt megy egy töltésre. A
német Pfoste vagy Pfosten szóból alakult.
POSTAÁLLOMÁS, (postaállomás) ösz. fn.
Hely, illetőleg postahivatal a postaút vonalán, hol
ideiglen megállani, lovakat váltani stb. szokás.
POSTABÉLYEG, (postabélyeg) ösz. fn. 1) Bé
lyeg, melyet az illető postahivatalban a feladott le
velekre s egyéb holmikra ütnek. 2) A postabér bé
lyege. Öt, tíz krajczáros postabélyeg.
POSTABER, (postabér) ösz. fn. Bér, mely a
postán szállított levelekért, holmikért, illetőleg sze
mélyekért az illető postatulajdonosnak jár. A posta
bért a levél feladásakor vagy vételekor fizetni.
POSTACSELÉD, (postacseléd) ösz. fn. A pos
tahivatalban, mint olyanban szolgálatot tevő cseléd,
p. levélhordó, postakocsis.
POSTACSÉZA, (postacséza) ösz. fn. Könnyű
postakocsi, melyen utasokat szállítanak.
POSTAFOGAT, (postafogat) ösz. fn. Posta
kocsiból és postalovakból álló fogat.
POSTAFÖLDKÉP, (postaföldkép) ösz. fn.
Földabrosz, melyen különösen a postahelyek, állo
mások, s ezeknek egész hálózata föl van jegyezve.
POSTAGALAMB, (postagalamb) ösz.fn. Ázsiá
ban és Afrikában tenyésző galambfaj, melyet levél
hordásra megtanítanak. Élnek ily postagalambokkal
Európában is.
POSTAGOLYÓ, (postagolyó) ösz. fn. Lásd:
POSTA, (2).
POSTAHAJÓ, (postahajó) ösz. fn. Kisebbféle
és sebesebb járású tengeri hajó, melyet különösen
posta gyanánt használnak. A Balatonon így neve
zik a sajkánál sokkal kisebb, de a lélekvesztőnél
nagyobb, s egy faderékból kivájt hajócskát, melyben
tíztizenkét ember elfér.
POSTAHÁZ, (postaház) ösz. fn. Nyilvános
épület, melyben általán a postai ügyeket rendezik,
végzik, p. a leveleket, málhákat elküldésül fölveszik,
a megérkezteket kiadják stb.
POSTAHELY, (postahely) ösz. fn. Hely, ille
tőleg város vagy falu, hol rendes postaház, postaál
lomás van.
POSTAHELYTARTÓ, (postahelytartó) ösz. fn.
Tiszt, ki a postatulajdonos vagy postamester szemé
lyében az illető postahivatal ügyeit igazgatja, kezeli.
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POSTAHIVATAL, (postahivatal) ösz. fn. 1)
Tiszti szolgálat a postaintézetben. 2) Mint gyünév,
a postakezeléshez tartozó személyzet; továbbá azon
hely, melyben az illető tisztek dolgaikat végzik.
POSTAINAS, (postainas) ösz. fn. Szolga, ki a
postán érkezett leveleket s holmit az illetőknek ki
hordja, vagy általán, ki a postahivatalban működik.
POSTAINTÉZET, (postaintézet) ösz. fn. L.
POSTA, (1), 1).
POSTAIRNOK, (postairnok) ösz. fn. Alsó
rangú tiszt a postahivatalban, ki irnoki kötelessége
ket végez.
POSTAJÁRAS, (postajárás) ösz. fn. A postá
nak szokott menetele akár a gyorsaságot, akár a tá
volságot illetőleg.
POSTAJÁRAT, (postajárat) ösz. fn. 1) Út vagy
vidék, melyen posta szokott járni. 2) L. POSTA
JÁRÁS.
POSTAJEGY, (postajegy) ösz. fn. Jegy, me
lyet a postán kap valaki valamely feladott tárgyért,
vagy előfizetésért stb.
POSTAJEGYZÉK, (postajegyzék) ösz. fn.
Jegyzék, nevezetesen tudósitás, melyet bizonyos
ügyben a postahivatal ad ki.
POSTAJOG, (postajog) ösz. fn. Jog, melynél
fogva valaki postaintézetet állíthat.
POSTA JÖVEDÉK, (postajövedék) ösz. fn.
Egyesek vagy állam jövedelme postaintézetböl vagy
intézetekből.
POSTAKIADÓ, (postakiadó) ösz. fn. Posta
tiszt, ki a postán érkezett leveleket s más holmit az
illetőknek vagy közvetlenül általadja, vagy adatja,
nem különben a feladottakat kellő állomásaikra
utasítja.
POSTAKOCSI, (postakocsi) ösz. fn. Kocsi,
melyen egyik postaállomástól másikig személyeket,
leveleket stb. szállítanak. Postakocsin utazni.
POSTAKOCSIS, (postakocsis) ösz. fn. Kocsis,
ki a postalovakat hajtja, ki az utasokat postakocsin
vagy elöfogattal egyik állomástól másikig elszállítja.
POSTAKÖNYV, (postakönyv) ösz. fn. 1) Pos
tahivatali könyv, melyben a leveleket följegyzik.
2) Oly magánszemélyek vagy intézetek , testületek
stb. könyve, kik sok levelet szoktak kapni, s azokat
pl. a postán bele Íratják, hogy az illető postabért ha
tározott időben megfizessék stb.
POSTAKÜRT, (postakürt) ösz. fn. Postakocsi
sok kürtje, melyet különösen akkor fúnak meg, mi
dőn az állomáshoz közelednek, hogy jövetelöket tu
dassák. Atv. ért. a természetrajzban, több csigafajok
neve, melyek némileg a postakürthöz hasonlók. (Helix).
POSTALEGÉNY, (postalegény) ösz. fn. Szol
galegény a postahivatalnál, még pedig mind az, ki
postakocsival jár, mind pedig aki lóháton vagy gya
log szállítja a levélmálhákat.
POSTÁLKODÁS, (postaalkodás) fn. tt. pos
tálkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. hír
hordás.
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POSTÁLKODIK, (postaalkodik) k. m. pos melynek feladata bizonyos tartomány vagy ország
postaügyeit igazgatni. Továbbá, az ily testületnek
tálkodtam, —tál, —ott. Átv. ért. híreket hord.
POSTALÓ, (postaló) ösz. fn. Postakocsit, sze tanácsosi czimmel díszített tagja. V. ö. TANÁCS.
keret, taligát húzó vagy nyerges gyanánt járó ló.
POSTATARTÓ, (postatartó) ösz. fn. Tulajdo
Verik, mint a postalovat. (Km.). Postalovakon utazni. nos, ki rendes postaintézettel bír.
POSTALOVAG, (postalovag) ösz. fn. 1) Pos
POSTATISZT, (postatiszt) ösz. fn. A posta
talegény, postakocsis, ki nyeregből hajtja a lovat. hivatalnál tiszti ranggal szolgáló hivatalnok, p. pos
2) Ki lóháton hordja a leveleket, lovasposta.
tamester, postakiadó, postairnok.
POSTAMESTER, (postamester) ösz. fn. A pos
POSTATISZTSÉG, (postatisztség) ösz. fn. 1)
tahivatal elüljárója, ki az illető postaállomás ügyeit Tiszti hivatal a postaintézetnél. Postatisztségért fo
rendezi, intézi. Föpostamester, ki egész tartomány lyamodni. 2) Mint gyűnév, a postahivatalhoz tartozó
vagy ország postáira felügyel.
tisztek testülete.
POSTANAP, (postanap) ösz. fn. 1) Oly állo
POSTATUDÓSITÁS, (postatudósitás) ösz. fn.
másokon, melyeken nem jár mindennap posta, jelenti Tudósitás, melyet valaki posta által nyer; továbbá,
azon napot, melyen a posta jön, vagy megy. 2) Mely a postahivatal által kiadott, s a közönséget vagy
napon valaki a postára levelet ad, vagy bizonyos egyeseket illető tudósitás.
helyről leveleket szokott kapni. Ma postanapom van.
POSTAÚT, (postaút) ösz. fn. Útvonal, mely a
POSTANÁSZÁD, (postanászád) ösz. fn. 1. postaállomásokat öszveköti, mely rendesen országút
POSTAHAJÓ.
szokott lenni.
POSTANYUGTATVÁNY, (postanyugtatvány)
POSTAÜGY, (postaügy) ösz. fn. Minden, mi
ösz. fn. Nyugtatvány, melyet a postahivatal ad, mi valamely ország postaintézeteinek kormányát, keze
dőn pénzt vagy más jószágot elszállításul általvesz; lését illeti. Postaügyre vonatkozó rendeletek. Igazítani,
máskép : postavevény.
javítani a postaügyön.
POSTAOSZLOP, (postaoszlop) ösz. fn. Posta
POSTAVÁLTÁS, (postaváltás) ösz. fn. A pos
úton állított oszlop, melyre a legközelebbi, illetőleg takocsiba fogott vagy előfogatos, s bizonyos állomásig
alsó és felső postaállomások nevei és egymástól való jutott lovaknak újabbakkal, pihentekkel fölcserélése.
távolsága fóljegyezvék.
POSTAVEVÉNY, (postavevény) 1. POSTA
POSTAPAPIK, (postapapir) ösz. fn. Finomabb NYUGTATVÁNY.
féle vékony papir, mely levélírásra különösen alkal
PÓSTELEK, puszta Békés és Somogy m.;
mas, sőt gazdaságos is, minthogy a postabért arány helyr. •—telekre, —én, —röl.
lag az illető tehérhez mérik.
PÓSTELKE, 1. PÓCSTELKE.
POSVAD; POSVADÁS, 1. POSHAD; POS
POSTAPAPIROS, 1. POSTAPAPIR.
POSTAPÉNZ, (postapénz) ösz. fn. Pénz, me HADÁS.
POSVÁNY, (posvány) fn. tt. posványt, tb.
lyet a postára feladott vagy postán kapott levelekért,
málnákért stb. fizetni kell; valamint a postakocsiért, — ok, harm. szr. —a v. —ja. Sárfenekü, rohadt,
bűzölgő állóvíz; mocsár. Posványban megfeneklett
vagy lovakért járandó díj is, postabér.
POSTAREND, (postarend) ösz. fn. Rend, me szekér. Dögleletes posvány. Csagataj nyelven : pocsak.
lyet a postai kormány vagy egyes postaintézet illető V. ö. POS.
POSVÁNYDEREZLE , (posványderezle) ösz.
ügyeiben tart.
POSTARENDÉLET, (postarendélet) ösz. fn. fn. Növényfaj a derezlék neméből; gyöke orsósza
básu, szára legtöbbször magános, karczolt kocsánkái
Kormányrendelet, mely a postaügyre vonatkozik.
szőrösek; máskép köznépi nyelven : bUdös tejelő.
POSTASÍP, (postasíp), 1. POSTAKÜRT.
POSTASÍPCSIGA, (postasípcsiga) ösz. fn. A (Selinum palustre).
POSVÁNYGALAJ, (posványgalaj) ösz. fn. Az
természetrajzban így neveztetik azon csigák neme,
érdes és borzas magvu galajok neme alá tartozó nö
melyek alakja a postasíphoz hasonló. (Helix).
POSTASZABADSÁG, (postaszabadság) ösz. vényfaj ; szálai ágasak, gindárok; levelei széleiken
fn. 1) Szabadság, melylyel a postakocsik különösen fürészesek ; virágai az ághegyeken ; szirmai a mag
élnek, vagy élhetnek, p. oly utakon járni, melyeken vaknál nagyobbak. (Galium spurium).
POSVÁNYKAJMACSÓR,(posványkajmacsór)
más szekereknek járni tilos, vagy a szemközt jövő
kocsiknak, szekereknek ki nem térni. 2) Kiváltság, ösz. fn. Növényfaj a kajmacsórok neméből; szára
melynél fogva némely személyek vagy hivatalok, ha fölül ágas, levelei szárnyasak; csészéji felfuvódottak,
tóságok postabeit fizetni nem kötelesek, postabér tojásdadok; fogai rojtosak; virága veres vagy fehér ;
máskép köznépi nyelven : kakastaréj. (Pedicularis
mentesség.
POSTASZEKÉR, (postaszekér) ösz. fn. Sze palustris).
POSVÁNYODIK , (posványodik) k. m. pos
kér, melyen a postahivatal holmi nagyobb terheket,
vány odtam, —tál, —ott. L. POSVÁNYOSODIK.
málhákat szállít.
POSVÁNYOS, (posványos) nin. tt. posványost,
POSTATANÁCS, (postatanács) ösz. fn. A kor
mány által kinevezett személyekből álló testület, I v. —at, tb. — ak. Posványnyal belepett, posvánvok
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kai bővelkedő. Posványos legelök, rétek, völgyek, vá
rosok.
POSVÁNYOSODIK , (posványosodik) k. m.
posványosodtam, —tál, —ott. Posványossá leszen.
Posványosodik a gyakori árvíznek kitett síkság. Pos
ványosodik az álló víz. V. ö. POSVÁNY.
POSVÁNYSÁG, (posványság) fn. tt. posvány
ságot, harm. szr. —a. Posványos vidék, lapály; sok
posvány.
POSVÁNYSÁS, (posványsás) ősz. fn. Sásfaj,
mely a posványokban tenyészik. fCarex paludosa).
V. ö. SÁS.
POSVÁNYSZÁKITÁS , (posványszáritás) ösz.
fn. Cselekvés, intézkedés, mely által a posványvize
ket, árkok, csatornák, lecsapolás által eltávolítják,
s az illető fenékföldet haszonvehetővé teszik.
POSVÁNYÜSZÖGŐR, (posványüszögőr) ösz.
fn. Növényfaj a kiterült sugáru s éplevelü üszögőrök
neméből; szára sugár; virágai a szárhegyen szétber
zedt sátorozok ; levelei félig szárölelők, láncsísak,
alul szőrösek. (Senecio paludosns).
POSVÁNYVIOLA , (posványviola) ösz. fn. A
száratlan violák neméből való növényfaj ; levelei ve
seformák ; tökocsányai a leveleknél nagyobbak, s
néha egykét levélke rajtok. (Viola palustris).
POSVÁR, puszta Heves m.; helyr. —várra,
— on, —ról.
,

(nyomorék madár, melynek fiait más neveli föl). Né
hutt máskép : poszta, poszka.
Valószínű, hogy e szónak törzsöke az elavult
poszad ige, melynek részesülője : poszadó, hangvál
tozattal poszada, s ebből lett poszáta. Gyöke posz
nem hangutánzó; miről 1. POSZÁTLIK.
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POSZÁTA, (2), fn. tt. poszátát. Sándor I. sze
rint a billegéuyek egyik faja, melynek háta szürke
vemyeges; hasa fehéres; mozgása igen élénk, hangja
és éneke lassú, de kellemes. (Motacilla curruca). Túl
a Dunán így nevezik néhutt a papfülemilét. (Mota
cilla atricapilla).
Minthogy a poszáták éneke a fülemiléjéhez ha
sonló, de nem oly erős és csattogó ; valószinü, hogy
e nevezet alacsonyító értelmű, s am. a maga nemé
ben alábbvaló, hitvány, milyen a poszáta gyermek.
POSZÁTABILLEGÉNY , (poszátabillegény)
ösz. fn. L. POSZÁTA, (2).

POSZÁTÁS, (poszataas) mn. tt. poszátást,
tb. —ak. Poszátaféle hitvány, nyomorék, nyavalygó.
L. POSZÁTA, (1).
POSZÁTÁSODIK, (poszataasodik) k. m.
poszátásodtam, —tál, —ott. Betegesedik, hitványo
dik, nyomorodik, növésében hátramarad. V. ö. PO
SZÁTA, (1) ;
POSZÁTLIK, k. m. poszátlott, htn. —ani. A
székelyeknél
am. sokfelé oszlik.
POSVASZT; POSVASZTÁS, 1. POSHASZT;
Ez igében az oszlás alapfogalma rejlik ; ennél
POSHASZTÁS.
POSZ v. POSSZ hang, és fn. tt. poszt, tb. — ok, fogva valószinü, hogy eredetileg oszátlik volt, a p
harm. szr. —a v. —sza. Gyöngébb kisuhanásu szél hang elötétes lévén ; s gyöke osz, melyből oszt, oszlik
a végbélből, változattal : fing. Banyaposz, vén banya származnak. Ezen alapfogalomhoz képest megegyez
fingja; továbbá átv. ért. pöfeteg, minthogy ez is nek vele azon posz gyökü szók, melyek a maguk ne
poszszan, midőn öszvezuzzák ; máskép : poszgomba, mében valami hitványát, romlandót, nyomorékot,
fosztort jelentenek, mint poszka, poszáta stb. V. ö.
vagy csak egyszerűen : posz.
PASZKONCZA. Egyébiránt hasonló hozzá a foszt
Fuvásra vonatkozó hangutánzó, melyet az
foszlik fősz gyöke is, mennyiben a foszlik és oszlik,
ajakhang fejez k i ; hasonlók hozzá a szintén ajak
foszt és oszt között fogalmi rokonság létezik. E sze
gyökhangu latin pedo, pedor, továbbá foeteo, foetor,
rint poszátlik am. foszátlik.
B a magyar bilzhödt, büdös szók gyökei, valamint
POSZGOMBA , (poszgomba) ösz. fn. Gomba
fing is.
POSZA, (posza) mn. tt. poszát. A maga nemé faj, melynek bele porhanyu, s midőn elzuzzák, el
ben apró, hitvány növésű, satnya. Posza gyerek, nö tapossák, gyönge jposzféle hanggal szétporzik ; más
vény. E szónak gyöke nem a hangot jelentő posz, kép : banyaposz, pöfeteg, a székelyeknél : peheteg.
V. ö. POSZ.
melyhez semmi köze. V. ö. PASZKONCZA.
POSZKA, (poszka) mn. tt. poszkát. Hitvány
POSZAHOMOK, (poszahomok) ösz. fn. A ma
lomkőről ledörgöló'dző homok, mely a liszt közé ve növésű, gyöngélkedő, beteges. Poszka gyerek.
Alkatra hasonló a csacska, czinke, locska, fecske,
gyül. Elemzésére nézve 1. POSZÁTLIK.
POSZÁKOL, (poszákol) áth. m. poszákolt. butyka, s több más szókhoz, melyekben a k átalakult
Tiíl a Dunán am. valamit berondít, különösen mi g, s törzsökeik, csacsog, czineg, locsog, fecseg, bugyog,
dőn az ételben turkál, mint a gyermekek szoktak. mintha volnának : csacsogd', czinege (ez létezik is)
Eredetére nézve am. piszkol, mintha volna pi locsoga, fecsege, bugyoga (ez is él), poszoga. Végül
szákol; hasonló hozzá paszat, paszatol, s ehhez ismét ezekből lettek : csacska, locska, czinke, fecske, bugyka,
poszka. V. ö. POSZÁTA, (1), és POSZÁTLIK.
maszat, maszatol.
POSZKONCZA, 1. PASZKONCZA.
POSZÁTA, (1), (poszata) mn. tt. poszátát.
POSZMÉH, (poszméh) ösz. fn. Fekete szőrű
Tűi a Dunán mondják gyermekekről, s némely ál
latokról, melyek betegesek, növésökben elmaradnak, nagy méhfaj, mely a földbe rakja le mézét. ,Posz'
hitvány, nyomorék. Szabó Dávidnál is előjönnek: nevét valószinüleg onnan kapta, mert nem oly nemes
poszáta gyermek; poszáta malacz; poszáta madár ! fajta, mint a kasbeli méh, illetőleg : poszka, poszáta.
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POSZOG, (poszog) gyak. öuh. m. poszogtam,
— tál, —ott. Susogó lassú hangon mennek el tőle a
bélszelek, csendesen fingik.
POSZOGÁS , (poszogás) fn. tt. poszogást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Csendes, lassú, susogó fingás.
POSZSZAN , (poszszan v. poszuan) önb. m.
poszszant. A végbélböl kinyomuló szél ,posz' hangon
megyén el.
POSZSZANT, (poszszant v. poszu ant) áth.
m. poszszantott, par. —s, htn. —ni v. —ani. A vég
bélböl oly szelet ereszt, mely lassú posz v. poszsz
hangon jön ki. Minden lépésre poszszant.
POSZSZANTÁS, (posz szantás v. poszuan
tás) fn. tt. poszszantást, tb. —oh, harm. szr. —a.
A végbélbó'l szél kieresztése. V. ö. POSZSZANT.
POSZTA, (1), 1. POSZÁTA, (1).
POSZTA, (2), POSZTÍT, tájdivatosan am.
puszta, pusztít; 1. ezeket.
POSZTÓ, fn. tt. posztót, harm. szr. —ja v.
posztaja. Szó'rnemü anyagból, különösen gyapjúból
szőtt vagy kallott, vagy gyúrt kelme, mely anyaga
által a vászontól, tömöttsége, vastagsága által holmi
más vékony szövetektől, simasága által a pokrócztól,
darócztól különbözik, s rendesen ruhakelméül hasz
náltatik. Aba, fehér, fekete, vörös, kék, zöld stb. posztó.
Szürposztó, mely goromba gyapjúból készül; finom
posztó, selyemposztó, úgynevezett selymesjuhok gyap
jából; kalapposztó gyapjúból, nyúlszőrből. Fél posztó,
mely vékonyabb. Oszvemegy, mint a pukovai posztó.
(Km.). Se pénz, se posztó. (Km.). Két szinü posztó.
(Képmutató, áloskodó, két kulacsos). A posztónak
szine és fonákja. Egy vég posztó. Végszámra adni
venni a posztót. Siet, mint béka a vörös posztóra. (Gú
nyos közmondat a hivatalvadászókra).
E szó csak vászon hasonló gyökhangu szóval
van szintén fogalmi rokonságban is. (Vász = posz).
„A posztó s vászon között az a különbség, hogy azt
a szövés után megszokták kallani, ványolni; ezt pe
dig nem." (Szabó D.). Eléjön a törökben is pasztav
alakban. A persában baszt fejre való szövetet és bafta
általában szövetet jelent. A német Bast Adelung
szerint nem csak sík héj, hanem félselyemből vagy
teveszőrből készített szövet is.
POSZTÓÁRU, (posztóáru) ősz. fn. Posztóncmü
kelmékből álló áruczikkek. Posztóámkkal kereskedni.
Finom, durva posztóáruk.
POSZTÓÁRUS, (posztóárus) ösz.fn. Kereskedő,
boltos, ki posztót árul.
POSZTÓCSINÁLÁS , (posztócsinálás) ösz. fn.
Gyári munkálkodás, mely által posztót készítenek,
gyártanak. V. ö. POSZTÓ.
POSZTÓCSINÁLÓ, (posztócsináló) Ösz. fn. 1.
POSZTÓS, fn.
POSZTÓCZÖVEK, (posztóczövek) ösz. fn.
Erős czövekek, melyekkel a posztícsinálók a kalló
ból kijött végposztókat kifeszítik.
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POSZTÓDARAB, (posztódarab) ösz. fn. A vég
posztónak egy leszelt része ; vagy a széttépett posz
tóruhából egyegy rongy, folt, stb. Posztódarabbal
törölgetni vagy betakarni valamit.
POSZTÓFESTŐ, (posztófestő) ösz. fn. Festő, ki
a megszött s kallott posztót különféle színűvé festi.
POSZTÓFESZÍTŐ v. —FESZÍTŐ , (posztófe
szítő) ösz. fn. Állványféle ráma vagy készület, melyre
a posztócsinálók a kallóból kijött végposztót ráhúz
zák, midőn t. i. szárítani, simítani, idomítani akarják.
POSZTÓGYÁR, (posztógyár) ösz. fn. Gyár,
melyben posztót készítenek. Gácsi, szakolczai posztó
gyárak.
POSZTÓGYÁRNOK, POSZTÓGYÁROS, (posz
tógyámok v. —gyáros) ösz. fn. Aki posztógyárral bír.
POSZTÓKALLÓ, (posztókalló) ösz. fn. Kalló
a posztógyárakban, melyben a posztót megkallózzák
v. ványolják.
POSZTÓKERESKÉDÉS, (posztókereskedés)
ösz. fn. Kereskedés, melynek áruczikkei különféle
posztószövetekből állanak.
POSZTÓKERESKÉDŐ, (posztókereskédő) ösz.
fn. Kereskedő, illetőleg boltos, ki posztónemü szöve
teket árul, különösen, ki a posztót végszámra adja.
POSZTÓKÉSZÍTÉS v. —KÉSZÍTÉS, (posztó
készítés) ösz. fn. Széles ért. posztócsinálás. Szűkebb
ért. a kallóból kijött posztószövet idomítása, meg
nyirése, kifényesítése.
POSZTÓKÉSZÍTŐ v. —KÉSZÍTŐ, (posztó 
készitö) ösz. fn. 1) Általán, ki posztót csinál. 2) Ki
a nyers posztót kefélés, nyirés, sajtolás által idomítja,
s használatul végkép alkalmassá teszi.
POSZTÓKÖPENY, (posztóköpeny) 1. POSZ
TÓKÖPÖNYEG.
POSZTÓKÖPÖNYEG, (posztóköpönyeg) ösz.
fn. Köpönyeg, melynek kelméje posztó ; különbözte
tésül más kelmejü, p. selyem, vászon köpönyegektől.
POSZTÓMÜHÁZ, (posztómtíház) ösz. fn. Posz
tógyári épület, a posztócsináláshoz szükséges min
dennemű gépekkel, szerszámokkal stb.
POSZTÓNEMÜ, (posztónemü) ösz. mn. Olyan
szövetű, mint a posztó. Posztónemü szőnyegek , pok
' róczok.
I (
POSZTÓNYIREDÉK, (posztónyiredék) ösz. fn.
Általán mindenféle hulladék, mely a nyirkálás által
a posztótól elesik, p. a posztónyirőknél, a szabóknál.
A szabók posztónyiredékét a szürszabók szűrök hímzé
sére használják.
POSZTÓNYIRÖ, 1. POSZTÓNYIRÖ.
POSZTÓNYIRÖ, (posztónyirő) ösz. fn. Mester
ember, ki a kész posztó barkáit lenyirkálja, s azt
simává, fényessé idomítja.
POSZTÓNYIRÖOLLÓ, (posztónyiró'olló) Ösz.
fn. A posztónyirők sajátnemü ollója, melylyel a posztó
barkáját lenyirják.
POSZTÓPRÉS, (poszlóprés) ösz. fn. A posztó
készitök nagy sajtója, melybe a végposztót beszorít
ják, hogy feszessé és fényessé tegyék.
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POSZTÓRUHA, (posztóruha) ösz. fn. Posztó
ból varrott ruha, különböztete'sül más kelméjü, p. se
lyem, vászon ruhától.
POSZTÓS, (1), (posztóos) mn. U. posztóst v.
— at, tb. —dk. Posztóval ellátott; posztóból való;
posztóval bánó. Posztós bolt, szekrény, kamara. Posz
tós pamlag, kocsivánkos. Posztós kalmár, legény.
POSZTÓS, (2), (posztóos) fn. tt. posztóst, tb.
— ok, harm. szr. —a. Posztócsináló gyáros vagy
mesterember. Tatai, kőszegi posztósok. így nevezik
a vásározó posztóárusokat is.
POSZTÓSBOLT, (posztósbolt) ösz. fn. Kal
márbolt, melyben posztószövetü kelméket árulnak.
POSZTÓSIMÍTÓ, (posztósimító) ösz. fn. Posz
tónyirö, mennyiben a barkás posztót simává teszi.
POSZTÓSLEGÉNY, (posztóslegény) ösz. fn.
A posztócsinálás mesterségébe némileg beavatott sze
mély, ki mint mcsterlegény segddkedik valamely
posztósmühelyben.
POSZTÓSOTÚ, (posztósotd) ösz fn. 1. POSZ
TÓPRÉS.
POSZTÓSZÉL, (posztószél) ösz. fn. A vég
posztó szélein végig nyúló keskeny szegély, gorom
bább gyapjuszálakból. így nevezik a posztónak szin
tén gorombább szövetű, s tarka szinü végeit is.
A sziírszabók posztószélekkel czifrázzák a szűröket.
POSZTÓSZÖVÖ, (posztószövő) ösz. fn. Álta
lán am. posztócsináló; különösen a gyári munkák
felosztása tekintetéből azon míves, ki a gyapjúfona
lakat kelmévé szövi, különböztetésül a posztófestö
töl, posztókészítőtől, posztónyirőtöl.
POSZTÓVÁNYOLÓ, (posztóványoló) 1. POSZ
TÓKALLÓ.
POT, elvont gyöke 1) pota, 2) potom szóknak.
Rokona elsőbb esetben a lágyabb hangzatu bod;
az utóbbiban poty.
PÓT, fn. tt. pótot, harm. szr. —ja. 1) Kiegé
szítésül szolgáló, hiánytöltő valami; toldalék, külö
nösebben mi a valódit némileg helyettezi, helyre
üti, a valódi helyett van, pl. a pótkávé. Tájszokási
lag, túl a Dunán, fordítva : lóp, innen lópol am.
,>ótol. A pót tehát oly valami, mi csak mellékesen
tartozííí 3Z egészhez, vagy némi hasonlósága által
azzal fölérni látszik, p. minden folt, melyet valami
hez toldanak, vagy alábbvaló eleség, melyet a szo
kott jobbféle helyett adnak, p. a czikória a kávénak,
a burgonyaliszt » búzalisztnek pótja. Ezen alapfo
galomnál fogva egy értelmű vele a főt (folt), továbbá
rokonai azon hasonló gyökü szók, melyek bizonyos
testek kinövéseit, s mintegy toldalökfút jelentik, pl.
pota, bóda, bod, bogy, bogyó, buga, bodak (vakarcs).
2) A növénytanban Diószegi szerént egynek véte
tik a pilissel, mely rendszerént mézedényül szolgál
(nectarium); de Gönezy Pálnál a pót am. a latin
appendix v. appendiculum, vagyis a szervhez szoro
san nem tartozó toldalék, mely rajta majd mintegy
lemezecske, majd mint nyujtvány, majd mint anyag
jára nézve a szervtől különböző szegély szokott kifej

leni. Szerinte a pótnak különféle fajai a. fül (auricula),
rendszeréut levéltoldalék ; a gatya v. szárny (ala),
taréj (crista); sarkantyú (calcar); csákó (cauda); csőr
(rostrum); szarv (cornu); szakái (bárba); üstök (coma);
pillenpály stb.
POTA, fn. tt. potát. Kiforradó, kifakadó csög
bög, csomó, tapló a fák derekain vagy derékágain.
Szabó D. szerént : cser vagy tölgyfabogyó, vagy
tapló; vagy csögbog, forrás a fán. Mennyiben a
pota rendesen dudoru, gömbölyű szokott lenni, ha
sonlók hozzá a bod, bogy, bogyó, bogya, bóda, bodak.
Mennyiben pedig mintegy kiálló toldaléknak látszik,
rokonai : főt és pót.
PÓTAKNA, (pótakna) ösz. fn. Bányászok nyel
vén jelent oly aknát, mely magában hasznot nem
hajt, s a rája forditott költséget más aknák jövedel
méből kell pótolni.
PÓTALJ, PÓTALY, (pótalj v. — aly) ösz. fn.
Növénynem a négyhímesek seregéből és egyanyások
rendjéből; csészéje négy levelű, még virágnyilás
előtt lehull; bokrétája négy szirmú; pilise négy,
papucsforma, a szirmokra fekszik; porhona kupakos.
(Epimcdium).
POTAS, (potaas) mn. tt. polást v. —at, tb.
— dk. Amin potaféle csomók, kinövések vannak. Po
tás cserfa, fűzfa.
PÓTBÁNYA, (pótbánya) ösz.fn. 1. PÓTAKNA.
PÓTESKÜ, (póteskü) ösz. fn. Bíróilag meg j
itélt vagy megítéltetni kért, valamelyik peres fél
által leteendő vagy letett eskü oly esetben, midőn
az esküvőnek vagy esküt ajánlónak csak fél bizo
nyítéka van.
PÓTHARASZTJA, puszta Pest m.; helyr.
— harasztjára, —n, —ról.
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POTHOS, (pothos) mn. 1. POHOS, POTRO
HOS.
PÓTINCZA , mn. tt. pótinczát. Balaton mellé
kén Horváth Zsigmond szerént am. ronda. Alkalma
sint a potom szóval rokon, mintha volna : potomcza.
POTINGÁNY, falu Zaránd m.; helyr. Potin
gányba, —ban, —ból.
PÓTKÁVÉ, (pótkávé) ösz. fn. Amit a valódi
kávé helyett használnak, pl. szárított és porrá tört
katángot, fügét, árpát stb.
PÓTKÉR, puszta Pest m.; helyr. —kérre,
— én, —röl.
PÓTKÖLTSÉG, (pótköltség) ösz. fn. Pénz,
melyet valakinek rendes fizetésén kivül toldalékul
adnak. A katonának, hivatalnoknak lakbér, drágaság
stb. fejében bizonyos havi pótköltséget adni.
PÓTLÁS, (pótolás) fn. tt. pótlást, tb. — ok,
harm. szr. —a. Valaminek pót általi kiegészítése,
megtoldása vagy helyettesítése.
PÓTLAT, (pótolat)fn. ü.pótlatot. L.POTLÉK.
PÓTLÉK, (pótolék) fn. tt. pótlékot, harm. szr.
—a. 1) Valamit kiegészitő toldalék. A kiszegődött
gabonához pótlékul burgonyát adni a cselédeknek, bé
reseknek. 2) Oly adag, mely némi hasonlóságánál
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fogva egy más neműt helyettez. Pótlékul czikóriát
adni (t. i. kávé helyett).
PÓTLÉKADÓ, (potlékadó) ösz. fn. Adó, me
lyet a rendes adón fölül mellékesen vagy utólagosan
fizetni kell.
PÓTLÉKFIZETÉS, (pótlékfizetés) ösz. fn. Fi
zetés ráadásként; 1. PÓTLÉKPÉNZ.
PÓTLÉKPÉNZ , (pótlékpénz) ösz. fn. A ren
des díjon kívül adatni szokott pénz, pl. drágaság
idején a tisztviselőknek, vagy pótlékköltségül a ka
tonáknak.
PÓTLÉKSEREG , (pótléksereg) ösz. fn. Had
sereg, melyet a hadtestben támadt hiány betöltésére
állítanak.
PÓTLÉKSZÓ, (pótlékszó) ösz. fn. Szó, melyet
használunk, midőn a valódi kifejezés eszünkbe nem
jut, milyen nyelvünkben az izé; továbbá, melyet a
mondatba vagy versbe szövünk, hogy azt kerek
deddé, illetőleg kellő mértékűvé tegye.
PÓTLÉKTUDÓSITÁS, (pótléktudósitás) ösz.
fn. A főtudósitáshoz utóiratkéjíen csatolt toldalék.
PÓTLEVÉL, (pótlevél) ösz. fn. 1) Levél, mely
utóiratkép közli, mi az előbbiben elmaradt. 2) A bá
nyászoknál azon czédula, melyen föl van jegyezve,
mennyit kell a pótakna költségeihez adni. V. ö. PÓT
AKNA.
PÓTLÓ, (1), (pótoló) mn. tt. pótlót. Ami vagy
aki valamit pótol. V. ö. PÓTOL.
PÓTLÓ, (2), (pótló) ösz. fn. A hadsereg szá
mára szerzett ló, mely a lovasságnál vagy szekere
zésnél támadt hiányt pótolja.
PÓTLÓLAG, (pótolólag) ih. Utólag vagy
mellékesen pótolva. V. ö. PÓTOL.
PÓTLÓLAGOS, (pótolólagos) mn. tt. pótló
lagos( v. —at, tb. —ak. L. PÓTLÓ, (1).
PÓTLOVAZ , (pótlovaz) ösz. áth. m. pótlovaz
tam, —tál, —ott. Pótlovakat szerez. Pótlovakkal ellát,
fölcserél. Pótlovazni a hadsereget. V. ö. PÓTLÓ, (2).
PÓTLOVAZÁS, (pótlovazás) ösz. fn. Pótlovak
beszerzése. Pótlovakkal ellátás, fölszerelés.
POTNYA, (potnya) fn. tt. potnyát. A kétlakiak
seregéhez és kilencz hímesek rendjéhez tartozó nö
vénynem ; hímvirágának burka kétlevelü; csészéje
háromfogu ; bokrétája három szirmú ; hármának tö
véből anyaszárforma szálacska nyúlik a virág kö
zepére. (Hydrocharis). Különös faja a békapotnya,
melynek indái a víz alatt terjednek el, levelei szives
kerekdedek, s a vizén lebegnek; virága fehér, sárgás
közepü, jó szagú. (Hydrocharis morsus ranae). Gön
czy Pálnál a természetes rendszerben a potnyafélék
(hydrocharideae) rendéhez tartozik a kolokán is.
PÓTOL, (pótol) áth. m. pótol t. 1) Hozzáadás
által valaminek hiányát betölti, valamit kiegészít.
Az előre kivetett uti költséget néhány forinttal pótolni
kellett. 2) Bizonyos jószágot némileg hasonló érté
kűvel visszafizet, megtérít. Kárt pótolni. 3) Elmu
lasztott dolgot helyre üt. Kettőztetett munkával pó
tolni az elvesztegetett időt. 4) Valódi, becsesebb nemű

dolgot más által helyettez. A sz/natakarmányt szal
mával, a kenyeret burgonyával pótolni. Dunán túli
táj szokással fordítva : tópol. V. ö. PÓT.
PÓTOLÉK, (pótolék) fn. 1. PÓTLÉK.
PÓTOLGAT, (pótologat) gyak. áth. m. pó
tolgattam, —tál, —ott, par. pótolgass. Gyakran, is
mételve, folytonosan pótol valamit. V. ö. PÓTOL.
PÓTOLGATÁS , (pótologatás) fn. tt. pótol
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy foly
tonos pótolás.
PÓTOLHATATLAN, (pótolhatatlan) mn. tt.
pótolhatatlant, tb. —ok. A mit pótolni, kiegészíteni,
helyreütni, megtéríteni nem lehet. Pótolhatatlan költ
ségek, időveszteség, károk. Pótolhatatlan személy, ki
nek a maga nemében mása nincsen, kit más helyet
tezni nem képes. Határzóként am. ki nem pótol
hatólag, pótolhatatlanul.
PÓTOLHATLAN, (pótolhatlan) 1. PÓTOL
HATATLAN.
PÓTOLHATLANSÁG, (pótolhatlanság) fn.
tt. pótolhatlanságot, harm. szr. —a. Oly tulajdon
sága vagy állapota valaminek, melynél fogva azt pó
tolni, helyreütni, megtéríteni, más által helyettesíteni
lehetetlen.
PÓTOLHATLANUL, (pótolhatlanul) ih. Ki
nem pótolható módon.
POTOLY, puszta Tolna m.; helyr. Potolyba,
— ban, —ból.
POTOM, (1), hiányos fn. mely köz szokás sze
rént csak a ra és ba ban ragokat veszi fel. Potomra
adni vagy venni valamit am. veszendőbe adni, vagy
venni, mit talán viszszakapunk, viszszaadunk, vagy
talán nem. Költségem, fáradságom potomba ment.
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„De már reám sötétedett az éjjel is,
Mégis csak itt kesergek én, potomra is."
Csokonai.
Melléknévül használva, s emberről szólva am. a maga
nemében hiábavaló, haszontalan. Potom ember.
Alapértelemre nézve vagy a potya, potyadék
szókkal rokon gyökü; mennyiben potomra adni venni
valamit körülbelül ezt jelenti, elpotyogatni, t. i. ha
elpotyog sem kár, és potom ember szintén am. potya
dék, hitvány ember ; v. ö. POTYA, POTYADÉK ;
vagy pedig nem valódi, hanem csak olyan pótlék
féle ; vagy végre jelenthet annyit is mint magas
hangon : pöttön.
POTOM, (2), helyr. Potomba, —ban, —ból.
L. POTOMSZÉK.
POTOMSÁG, (potomság) fn. tt. potomságol,
harm. szr. —a. Hiábavalóság, haszontalanság.
POTOMSZÉK, puszta Veszprém m.; helyr.
— székre, —én, —röl.
POTONY, falu Somogy m.; helyr. Potonyba,
— ban, —ból.
PÓTOE, (pótor) fn. tt. pólort, tb. —ok. Mol
nár A. szerént latínozva am. „scurra, erro." E má
sodik jelentésnél fogva egy a bodor szóval, melyből

POTOSPOTTORNYA

POTTYAN—POTYOG

bódorog, bódorgó (azaz, csavarog csavargó) eredtek.
A scurra (bohócz) mellékértelemül veendő, mennyi
ben az ily személyek házalni, bódorogni szoktak.
Szabó D. így értelmezi: lézzegö v. lézengő, kóriczáló,
kurittoló, csélcsap, csélcsapó, bitang, lődörgő, lözér,
szarahora, illisillő, országvilágkerülő.
POTOS, fn. tt. polost, tb. —ok, harm. szr. —a.
Szegedi tájszólás szerént am. doliányszáritó oszlop,
ágas. Eredetileg talán botos, t. i. állvány, úgy ne
vezve a rajta levő ágak vagy czövekektől, s oly al
katú mint : ágas.
POTOSZ, fa. tt. potoszt, tb. — ok, harm. szr.
— a. Tengeri és tavi hal, melynek mind hasán, mind
hátán tövisei vannak, s a sigérhez nagyságra és szinre
hasonló. (Gasterosteus). Görög nevéből, melynek je
lentése : hascsontu, hastövisil, azt gyaníthatni, hogy
öszvetett szó, a hasat jelentő poh, és lökést, szúrást
jelentő tosz v. tasz részekből : pohtosz.

POTTYAN; POTTYANT, I. POTYTYAN;
POTYTYANT.
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PÓTURA, fn. tt. póturát. Forgásból végkép ki
veszett pénznem, mely másfél krajczárt, vagyis félga
rast ért. Eredetileg szláv, s elemezve pól túrák = fél
túrák. Egy fapóturát sem ér. (Km.).
PÓTURAS, (póturaas) mn. tt. póturást v.
— at, tb. •—ak. Egy póturát érő. Póturás cseréppipa.
Hányja veti magát, mint póturás malacz a garasos
kötélen. (Km.).
PÓTVISGÁLAT v. —VIZSGALAT, (pótvis
gálat) ösz. fn. A büntető eljárásban valamely tény
álladék iránt a bíró által megrendelt kiegészitö vagy
bővebb nyomozódás.
POTY, (1), a pity szónak ikertársa : pitypoty
am. a maga nemében hitvány, igen kicsi, piczi. Pity
poty ember. Rokona a pöttön gyöke pött, és a pere
pulty második alkatrésze : putty.
POTY, (2), hangszó, melyből potyog, s potyol,
PÓTPÉNZ, 1. PÓTLÉKPÉNZ.
PÓTRA ; PÓTEÁS, 1. PÓTÜEA ; PÓTURÁS.potyós és származékaik erednek. Valamely lágy,
PÓTRÉSZ, (pótrész) ösz.fn. Oly rész, mely puha testnek megütődése által támadó hang, mely
nek hatályosabb módosulata a kettőztetett pötty v.
valamely hiányt pótol.
POTROH, fn. tt. potrohot, harm. szr. —a. potyty. Különösen , ,potyol' és ,potyós' szókban ro
Nagyra hizott kövér has. Alig bírja a potrohút. Meg kon koty gyökkel is (pl. ,kotyós' szóban).
POTY, (3), puszta Vas m.; helyr. Potyra,
nőtt a potroha. Rokonok : poh, poczok. Szabó Dávid
— on, —ról.
nál eléjön potrok is.
POTYA , fn. tt. potyát. Körülbelül am. potom,
Valószínűleg öszvetett szó a poh (pocz, poczok)
és terh részekből, póhtereh, melyből hangváltozattal midőn veszendőt, hiábavalót, ingyent, hitványát je
lett : potorh, potroh. Ily átváltozás az öszvetett szók lent, p. potyára adni valamit; potyára maradt. Sze
ban nem ritka, p. takonypöcz tákonypócz, lábtevö reti a potyát azaz ingyent. Potya ember, hiábavaló,
lábtó, nyolczszer nyolezszor, és megfordítva bors v. potom ember. Potya áron elvesztegetni a jószágot, am.
igen olcsón. V. ö. POTOM. Egyébiránt gyökre nézve
bosstörö bösstörő, gombostű gombostű stb.
POTROHOS, (potrohos) mn. tt. potrohost v. közelebb a potyog, polyogat igékhez csatolható, mi
— at, tb. —ak. Nagy, kövér, lelógó hasú; pothos, szerént potya mintegy elpotyogott valami; potyára
hagyni annyit tenne, mint elpotyogatni, elhagyogatni.
pohos, poczakos. Potrohos serkocsmáros.
POTROHOSÍT, (potrohosít) áth. m. potroho V. ö. POTYADÉK.
POTYADÉK, (potyadék) fn. tt. potyadékot,
sított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Potrohossá tesz,
a potrohot megnöveszti. A heverő élet és jó evés ivás harm. szr. —a. 1) Holmi hulladék, mely a többi tö
meg közöl elpotyogott. A potyadékot fölszedni a fák
megpotrohositotta.
POTROHOSODIK, (potrohosodik) k. m. pot alól. Potyadékalma, szilva, gábnaszemek. 2) L. PO
rohosodtam, —tál, —ott. Potroha növekedik, poho TYA, POTOM.
POTYÁND, erd. falu Csík Sz.; helyr. Potyánd
sodik, poczokosodik, hasasodik.
POTROK; POTROKOS, 1. POTROH , POT ra, —on, —ról.
POTYÁR, (potyár) mn. tt. potyárt, tb. — ok.
ROHOS.
PÓTSÚLY, (pótsuly) ösz. fn. Ráadásként adatni L. POTYA.
POTYKA, (potyka, azaz potyoga, potyga)
szokott súly. Csomagonként kétfont pótsúly.
PÓTSZER, (pótszer) ösz. fn. Szer, mely némi fn. tt. potykát. L. PONTY. Karó közt a potyka (km.
hasonlósága által egy másikat helyettesít, a helyett a Tisza vidékén nagy áradáskor). Elemzésére nézve
szolgál. A katángot (czikoriát), pirított árpát pótszerül olyan, mint bugyka, bugyoga, t. i. azon poty hangtól,
használják kávé helyett. Kenyér helyett néhutt pótszer melyet kis száján bugyborikolva okoz a vizben.
POTYOG, (potyog) gyak. önh. m. potyogtam,
a burgonya.
— tál, —ott. Potyíéle hangokat hallat. Szoros ért.
PÓTSZÓ, (pótszó) 1. PÓTLÉKSZÓ.
PÓTTAMALOM, puszta Somogy m. ; helyr. holmi lágyabb nemű gyütest egyes részei aláesnek,
mintegy poty hangot adva. Mondják különösen gyü
— malomba, —ban, —ból.
POTTOK, falu Krassó m.; helyr. Pottokra, mölcsökről. Potyog a szilva, alma, körte, szölö szeme.
Szélesb ért. részenként, egymásután hulladoz. Po
— on, —ról.
POTTORNYA, falu Liptó m.; helyr. Pottor tyognak a cserepek a háztetőről. Lepotyog a vakolat.
A likas zsákból a búza elpotyogott. Potyognak a fogai.
nyára, — n , —ról.

337

POTYOGÁS—POTYTYANT

POTYOGÁS, (potyogás) fn. tt. potyogást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Esés, hullás neme, midőn va
lami potyog.
POTYOGAT, (potyogat) áth. m. potyogat
tam, —tál, —ott, par. potyogass. Eszközli, okozza,
hogy valami potyogjon, potyogva el, ki, lehulljon.
Jelenti az áthatást arra is, amire potyogat valaki.

POVÁLYOS—POZNASÉPRÜ
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POVÁLYOS, (pohály os ? azaz hasas); fn. tt.
povályost, tb. —ok, harm. szr. —a. Szeged tájékán
am. nagy gyékénykosár, melyben lisztet, vagy télen
által tojást tartanak.
PÓZ, 1. PÓZNA alatt.
POZDOR, fn. tt. pozdort, tb. —ok. Növénynem
az együttnemzők seregéből és egyenlönősök rendjéből;
vaczka kopasz ; csészéje födelékes, aszottas szélű
„Csókolta ruháját, bő köntöse alját,
pikkelyekkel; bóbitája tollas, száratlan, vagy alig
Könynyel potyogatta bársonyos aszalyját."
száras ; magva hosszúdad , karcsú, pozdorjaforma,
Arany J. (Buda halála).
honnan a neve. (Scorzonera). V. ö. POZDORJA.
POTYOGATÁS, (potyogatás) fn. tt. potyo
POZDORJA, fn. tt. pozdorját. A törött, tilolt
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Potyogás esz kender , vagy len szárának törekje , hulladéka.
közlése.
A kendert, lent tiló által megtisztítani a pozdorjától.
POTYOGTAT, (potyogtat) 1. POTYOGAT. Pozdorjává teszlek, am. öszvezúzlak, törlek. Nyújtózik,
POTYÓKÁL , 1. PATYÓKÁL , BUGYOLÁL.mint eb a pozdorján. (Km.). Pozdorjának haszna az
POTYOL, (potyol) áth. m. potyolt. Bizonyos eltemetés. (Km.).
lágy, leves belii testeket, különösen gyümölcsfélét
Ugyanezt jelenti a hasonló hangú szláv pazder,
öszvezúz, mintegy pocsékká tesz. Oszvepotyolni a pazderja, pazdzierce, pozder, melyek a szláv nyelvből
szilvát, baraczkot. Oszvepotyolt körte. V. ö. POTY ; (2). elemezve valami lefoszlottat, leszedegetettet látsza
POTYOLÁS, (potyolás) fn. tt. potyolást, tb. nak jelenteni, mert zberati némely tájszólásban zderati
— ok, harm. szr. —a. Lágy testek, különösen gyü am. fosztani; s a, po igekötő. Azonban a magyarban
mölcsfélék zúzása, öszvenyomása.
is megvan saját elemzése, mely szerint pozdorja am.
POTYOLÓDÁS, (potyolóodás) fn. tt. potyo foszdorja v. foszforja, a foszt törzsöktől, honnan fosz
lódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Zúzás, törés által for am. mezéből kivetkőztetett, meztelen, a pozdorja
pocsékká, lucskossá levés. Mondják különösen ned is jelenti a lennek vagy kendernek szárát, midőn
ves belü, húsú gyümölcsnemüekről. V. ö. POTYOL, szálait lefosztották, és igy fosztorrá tették.
POTYOLÓDIK.
Alakra nézve nyelvünkben hasonlók hozzá :
POTYOLÓDIK, (potyolóodik) belsz. m. po orja, perje, stírje, cserje, szederje, s némely mások;
tyolódtam, —tál, —ott. Hányásvetés, vagy vala és n utóhanggal, burján, tátorján.
mely nyomás által öszvezuzódik. Mind egybe potyo
POZDORJÁN, fn. tt. pozdorjánt, tb. — ok,
lódott a zsákban az alma. (Szabó D.).
harm. szr. —ja. Légy, vagy éjjeli lepkefaj, mely
POTYOND, falu Sopron, puszta Somogy m.; esténként a vizek körül tartózkodik. (Phryganea.)
helyr. Potyondra, —on, —ról.
Nevét talán onnan kapta, hogy kukaczai kákából
POTYOR, (potyor) fn. tt. potyort v. potyrot, vagy fűből sodrófaforma hólyagot készítenek, s azzal
tb. potyrok; harm. szr. potyra. A székelyeknél oly úszkálnak a vizén, melynek szine úgy látszik, mintha
híg sár, mely ha rá toppintunk, czizmáukra szökik; pozdorjanemü gazzal volna behintve.
máskép : toplicza. (Kriza J.).
POZDORJÁS, (pozdorjaas) mn. tt. pozdorjást
POTYÓS, (potyóos) mn. tt. — t v. — at, tb. v. —at, tb. —ak. Pozdorjával behintett, töltött,
—ak. Pocsékos, lucskos, öszvezúzott belü. Potyós beszemetezett; miből még a pozdorja egészen ki
szilva, körte, baraezk. V. ö. POTY, (2), és KOTYÓS. tisztítva nincsen. Pozdorjás udvar, kosár. Pozdorjás
POTYÓSAN, (potyóosan) ih. Potyós álla kender, lenmarok. V. ö. POZDORJA.
potban.
POZDORJÁSAN, (pozdorjaasan) ih. Pozdor
POTYTYAN, (potytyan v. potyvanj önh. jás állapotban.
m. potytyant. Erösebb poty hangot adva esik le.
PÓZNA, (pózna) fn. tt.páznát. Rúdféle hosszú
A teli zsák nagyot potytyant. Mintha az égből poty ág, vagy karó, melyet különféle czélra használnak.
tyant volna le. Kipotytyant a kezéből. Egy kéve a Póznával verni le a diót. Póznával lepiszkálni a fecs
szekérről lepotytyant. Átv. mondják szóról, melyet kefészket. SeprUnyélnek használt pózna. Póznával le
valaki véletlenül, akaratlanul ejt ki , máskép : szorítani a baglyát. Gúnyos népnyelven mondják
hórihorgas vékonyemberröl : olyan mint a pózna.
kotytyan.
POTYTYANT, (potytyant v. potyvant)
Gyökre rokonok hozzá, a székely bozlán, meg
áth. m. potytyantott, par. — s , htn. —ni v. —ani. száradt leveles á g ; bozót, magas szárú burján.
Eszközli, vagy hanyagság által okozza, hogy valami
PÓZNÁL, (póznaal) áth. m. póznált. Pózná
potytyanjon. Földre, sárba potytyantani valamit. val erősít, lefeszít. Póználni a szénaboglyát, kazalt.
El, lepotytyantotta öléből a csecsemőt. Átv. véletlenül, V. ö. PÓZNA.
hebehurgyaságból valamit kimond, bizonyos titkot
POZNASÉPRÜ, (póznaséprü) ösz. fn. Pózna
elárul. Borozás közben kipotytyantani valamit. Rokon nyélre kötött seprű, melylyel a magasabb falakat,
i kéményeket stb. tisztogatják.
hozzá kotytyant.
22
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POZS—POZSONYI

POZS, gyök pozsga, pozsog stb. szókban.
Felhangon pözs v. pizs, (pözsög v. pezseg szóban) ;
rokon buz gyökkel is {buzog szóban). L. POZSOG.
POZSADÉK, (pozsadék) fa. tt. pozsadékot,
harm. szr. —ja. Pozsgó v. pezsgő valami, pl. sok
apró gyermek. V. ö. POSADÉK.
POZSÁK, (pozsár? mintegy pozsgó) fn. tt. po
zsárt, tb. —ok, harm. szr. —ja. Tájdivatosan am.
potyka, ponty.
POZSDÚL, POZSDÜL, (pozsdúl) önh. m.
pozsdúlt. L. PEZSDÜL.
POZSEGA, szabad kir. város a hason nevű
Sziavon vármegyében ; helyr. Pozsegán, —ra, —ról;
a megyéről szólva : Pozsegába, —ban, —ból.
POZSGA, (pozsoga) fn. tt. pozsgát. Diószegi
szerént növénynem az öthímesek seregéből és sok
anyások rendéből; csészéje öt levelii, bokrétája öt
szirmú, pilise öt kis pikkely a magzat tövén, tokja
öt. (Crassula.) Gönezy Pálnál Endlieher természetes
rendszere után a pozsgafélék (crassulaeeae) rendéhez
tartoznak 1) a szaka, 2) a fülfü. Nevét tömör, ré
szint húsos levelii, buján sarjadzó növésétől vette.
V. ö. POZSOG.
POZSGÁS, (1), (pozsogás) fn. tt. pozsgást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tulajd. ért. apró állatok,
férgek sürü mozgása. Szélesb ért. a vérnek , vagy
erjedő folyadéknak forrongása. V. ö. PEZSGÉS.
POZSGÁS, (2), (pozsogó as) mn. tt. pozsgást
v. —at, tb. —ák. Kinek vére a túlböség miatt
mintegy pozsog, pezseg, mi rendesen az arczbőrnek
pirossága, vörös szine által jelenkezik, innen : piros
pozsgás gyermek, ember; pozsgás ábrázat. Szabó Dá
vidnál poskos — piros, kövér bárány. V. ö. POZSOG.
POZSGASAG, (pozsegaság) fn. tt. pozsga
ságot. A régi iratokban am. Pozsega megye lakóji.
POZSLÁR, fn. tt. pozslárt, tb. —ok, harm.
szr. —a. Elavult szó, s am. pallos, kard. Horvát
Endre hóhérpallos értelmében alkalmazta.
Talán olyan kardot jelentett, melynek nagyobb
bódája volt, mintegy bódlár, bodlár; vagy pedig
boszlár am. boszuló, olyan alkatú mint fegyver.
POZSOG, (pozsog) gyak. önh. m. —tam, —tál,
— ott v. pozsgott, htn. —ni v. pozsgani. 1) Apró álla
tok, férgek serege sűrűen mozog, vékony hangon :
pezseg, pizseg. 2) Az állati vér, vagy erjedésben levő
folyadék élénken forr. Pozsog a vére. Pozsog az erjedő
must, a fojtott bor.
Alapértelemre nézve rokonok hozzá : pözsög,
pizseg, pezseg; továbbá buzog, és a szélesb jelentésű
mozog. Csagataj nyelven ficsurmak am. pezsegni (Vám
béry), mely még inkább egyezik bizsereg szóval.
POZSOGA, falu Krassó m.; helyr. Pozsogára,
— n , —ról.
POZSON, POZSONY, sz. kir. város; helyr.
Pozsonyba, —ban, —ból.
POZSONYI, mn. tt. pozsonyit, tb. — ak. Po
zsonyba való, azt illető, arra vonatkozó stb. Pozsonyi
lakosok, szőlőhegyeit. Pozsonyi országgyűlés.
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POZSONYVÁRMEGYE, ösz. fn. Ausztriával
határos; Nyitra, Komárom, Győr és Mosonvárme
gyék közt fekvő megye, melynek székvárosa Pozsony.
„Fő Pozsonyvármegye, Pozsony városával,
Mely hires a király koronázásával."
Kistükör.
PÖ, 1. PO.
PÖCS, fn. tt. pöcsöt, harm. szr. —e. A kis
férfigyermeknek nemzőtagja, biliéje. Rokon a szeget
jelentő pöczök szó pöcz gyökéhez. Máskép rokon
hangokban pécs, puczu.

PÖCSÉT; PÖCSÉTEL; PÖCSÉTÉS stb. 1.
PÉCSÉT ; PÉCSÉTÉL ; PECSÉTES stb.
JPÖCSIK, fn. tt. pŐcsikét, harm. szr. —je.
Éles fulánku mezei légyfaj, mely a barmokat nagy
melegben nyugtalanítja.
Alapértelmére rokon a szúrásra, hegyessógre
vonatkozó bök, pöczök szókhoz, s hihetőleg am.
bökesi, mint szöcske am. szökcse. Egyébiránt a török
ben bödsek általán am. féreg, rovar (ver, insecte.
Hindoglu).
PÖCSÖK, fn. tt. pőcsököt. L. PÖCSIK.
PÖCSÖZ, (pöcsöz) áth. m. pöcsöztem, —tél,
—ött. Peczek vagyis kúp formára alakít valamit.
PÖCSÖZÉS, (pöcsözés) fn. tt. pöcsözést, tb.
— ék. Cselekvés midőn vki pöcsöz.
PÖCZ, fn. tt. pőczöt, harm. szr. —cze. 1) Ba
laton mellékén gatya ülepébe elül hátul becsiptetett
vászon ; másutt : pöczök v. peczek, s úgy látszik hogy
amaz is csak ennek rövidülete. A szláv nyelvben is
ugyanazon alapfogalom szerint a gatyapöcz klin,
azaz, pöczök, szeg. 2) Göcsejben am. férfiondó,
rittyó, geczi. 3) Az orrból, vagy végbélből kifolyó
csúnyaság, honnan, takonypöcznek mondják a tak
nyos gyereket, és pöcze am. árnyékszékből kifolyó
rondaság. Utóbbi értelemben eredetére nézve rokon
a bild, büdös, büz, bűzös, bűzhödt, peshed, s a mély
hangú pos, poshad szókhoz ; v. ö. POS.
PÖCZCZED, (pöczczed) önh. m. pöczczedt.
Kevéssé megdagad, felpüffed. Mondják az állati test
bőréről. Alaphangra és értelemre nézve rokon hozzá :
pöffed, 1. ezt.
PÖCZCZEDÉS, (pöczczedés) fn. tt. pöczcze
dést, tb. — ék. Kevéssé megdagadás, felpöffedés.
PÖCZE, (pöcze) fn. tt. pöczét. Molnár A. és
Szabó D. szerint az árnyékszékből kifolyó rondaság.
Rokon hozzá a német Pfiltze, régi felső német puzzi,
búzza, putza stb. V. ö. PÖCZ.
PÖCZEGÖDÖR, (pöczegödör) ösz. fn. Gödör,
melybe az árnyékszék rútsága belefoly.

PÖCZK; PÖCZKÖL; PÖCZÖK, stb. 1. PÉCZK ;
PÉCZKÉL; PÉCZÉK, stb.
PÖCZKÖS, (pöczökös) mn. és fn. mint mn.
tárgyesete : pöczköst v. •—et, többese : —eh; mint
! főnév tárgyesete : pöczköst, többese : —ök. Am.
j péczkés. Fönévileg így hívják Szegeden a halászok
' a paravetőt.
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PÖCZTEJ, (pöcztej) 1. FÉCSTEJ.
PÖDÖR; PÖDÖRGET; PÖDÖRÍT; PÖDÖ
RÖDIK ; PÖDRÉS stb. 1. PÉDÉR ; PÉDÉRGET ;
PÉDÉRÍT; PÉDÉRÉDIK; PÉDRÉS stb.
PÖF, hangnév, tt. pöföt. Általán azon hang,
mely valamely felfújt üregű testből mintegy fúvás
által nyomul ki, különösen a száj öbölből kifújt
ilyetén hang. Innen átv. ért. erkölcsi felfuvalkodás,
midőn valaki mintegy eltelik önmagával, s fújja a
levegőt, mintha nem férne meg bőrében, vagy midőn
az által mintegy nagyobbá, nyomatosabbá akarja
magát tenni. Ide tartoznak a kedélyre vonatkozó
származékok : pöffeszkedik, pöffeszkedő, pöffed. Puszta
hangutánzást jelent a pöfék, pöfékel, pöfeteg, pöfög
származékokban.
Rokonok hozzá, bizonyos értelmi módosulattal
a magyarban : böf, böff, böfög, puf, puff, puffad,
puffan hangutánzók. A mennyiben felfúvódást jelent,
vagy felfúvódott testre vonatkozik, rokonok hozzá
idegen nyelvekben a szanszkrit bah (nő, vastagszik),
honnan : baliusz (vastag), a finn pöhisen (puffadok)
pöhistun (puffasztok), paisan (pöezczedek. Fábián
István).
PÖFÉKEL, (pöfékél) önh. m. pöfékélt. A
dohányfüstöt sünien eregetvén, ajakival mintegy
kiüti ezen hangokat : pöf pöf. Ezen ige gyakorlatos,
miért a középképző k am. g, mintha volna pöfegel.
PÖFÉKÉLÉS, (pöfékélés) fn. tt. pöfékélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki
pöfékel.
PÖFETEG, (pöfedeg) fn. tt. pöfetegét, harm.
szr. —e v. —je. 1) Gömbölyüded növésű gomba
nem, különösen ennek porbélü faja, mely, ha eltipor
ják, öszvezuzzák, gyönge pöf hangot adva fakad
szét. (Lycoperdon bovista.) Máskép : posz, banya
posz, lóposz, poszogó. 2) Szabó Dávid szerént jelent
annyit is mint fakadék, kelés. Innen Molnár Albert
nél : pöfeteges am. fakadékos, keléses, pörsedékes
(pustulosus).
PÖFETEGES, (pöfedegés) mn. tt. pöfete
gést v. —et, tb. —ek. 1) Ahol pöfetegnemü gom
bák teremnek. Pöfeteges mezőség. 2) Felfútt, mint a
pöfeteg. 3) Fakadékos, keléses. V. ö. PÖFETEG.
PÖFETEGGOMBA, (pöfeteggomba) ösz. fn.
L. PÖFETEG, 1).
PÖFF , hangnév, mely az egyszerű pSfnél
nyomatosabb, belterjesb hangra mutat. Származé
kai : pöffed, pöffedez, pöffeszkedikj pöffeszt, stb.
PÖFFED, (pöffed) önh. m. pöffedt. Dagad,
dudorodik, mintha belülről fúnak. Pöffed a kidudo
rítolt pofa, a felfujt has, a béka. Átv. erkölcsi ért.
felfújja magát, hogy nagyobbnak lássék, vagy mint
ha meg nem férhetne magában elbizottsága miatt.
Némi értelmi módosulattal rokon hozzá a vastag
hangú puffad.
PÖFFEDÉK, (pöffcdék) fn. tt. pbffedékét,
harm. szr. —e. Daganat, mely a belüreg felfuvása
által támad.

PÖFFEDEKGOMBA, (pöffedékgomba) ösz. fn.
Am. pöfeteggomba ; L. PÖ FETEG, 1).
PÖFFEDÉS, (pöffedés) fn. tt. pöffedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Felfúvódás neme, midőn
valaki vagy valami pöffed.
PÖFFEDEZ , (pöffedéz) gyak. önh. m.
pöffedéztem, —tél, —étt, par. —z. Folytonosan,
vagy ismételve, gyakran pöffed. A felfútt béka, az
ostoba gőgös pöffedez.
PÖFFEDÉZÉS, (pöffedézés) fn. tt. pöffedé
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, ismételt
pöffedés ; erkölcsi felfuvalkodás.
PÖFFEDT, (pöffedt) mn. tt. pöffedtet. Da
gadt, felfujt. Pöffedt arcz. Vastaghangon : puffadt.
PÖFFEDTEN, (pöffedten) ih. Pöffedt álla
potban.
PÖFFEDTSÉG, (pöffedtség) fn. tt. pöffedtség
ét, harm. szr. —e. Pöffedt minőség; pöffedt állapot.
PÖFFESZKÉDÉS , (pöffeszkédés) fn. tt.
pöffeszkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Erkölcsi ért.
kedélyi állapot, midőn valaki pöffeszkedik , felfuval
kodás, buta gőg. V. ö. PÖFFESZKEDIK.
PÖFFESZKEDIK , (pöffeszkédik) k. m.
pöffeszkédtem, —tél, —étt. Erkölcsi ért. hogy na
gyobbnak, jelesebbnek, kitünöbbnek lássék, felfújja
magát, buta módon kevélykedik, rátartja magát.
PÖFFESZKEDŐ , (pöffeszkédő) mn. tt.
pöffeszkédőt. Felfuvalkodó, magát mások fölé emel
ni törekvő. Mondják a kelletinél nagyobban fel
dagadt tésztáról is.
PÖFFESZT, (pöffeszt) áth. m. pöffesztétt,
par. pöffeszsz, htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy
valami pöffedjen, kidagadjon. Pofájit pöffeszti. A
mesebeli béka felpöffesztette magát.
PÖFFESZTÉS, (pöffesztés) fn. tt. pöffesz
tést, tb. —éle, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
valamit pöffesztenek.
PÖFING, fn. tt. pöfingét, harm. szr. —je.
A poralom nemű gombákhoz tartozó faj, mely bor
sónyi sárga csucsorokból áll, s fekete porral van
tele. Gyöke a fuvásra vonatkozó pöf. (Sphaeria
lycoperdoides).
PÖFÖG, (pöfög) gyak. önh. m. pöfögtem,
— tél, —ött. Emberről szólva, am. pöf pöf hangon
fújja ki teli pofáját. Legközelebb áll hozzá a teli
torokból kinyomuló böfög. Mondják a fövő, és bugy
borikoló kásáról, midőn dagadoz. Pöfög a kása,
rotyog a káposzta. (Szabó D.).
PÖFÖGÉS, (pöfögés) fn. tt. pöfögést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki vagy
valami pöfög.

341

PÖHÖLY 1. PÉHÉLY.
PÖK, (1), fn. tt. pököt, harm. szr. —ev.  je.
Nyál, melyet szájunkból kivetünk. Hangutánzó,
melyhez hasonlók a német Spucke, spucken, speien,
Speichel, görög nzvco, mvafia stb. Fordítva : köp
(törökül : kttpUrmek) sőt a székelyeknél van töp i»
(a göröghöz közelebb).
22*

343

PÖK—PÖKÖDÉLÉM

PÖKŐLADA—PÖR

344

PÖK, ( 2 ) , önh. és áth. m. pöktem , —tél,
—ott. A szájában meggyült nyálat kiveti. Megfor
dítva : köp. V. ö. PÖK, (1). Reá köp. Megköp. Na
gyot, turhát pök. Lepöki a ruháját. Bepöki a szobát.
Véreset, vért pök. Pöki a markát, átv. ért. valamely
tettre hányivetó'leg készül v. Ígérkezik. „Tahát
azután pökének ö orczájára és nagy csapásokkal
verik vala ó'tet." (Münch. cod. Máté XXVI). Ké
sőbb : „Ea ő rejá hagyapván vevék a nádat és
verik vala ö agyához." (Ugyanott XXVII.). Maga
san pök v. fenn pök, átv. ért. kevély, fennhéjázó.
Fehéret pök mint a prépost (km.), Erdélyi J. szerént
azt teszi : már sokat beszélt. Mondjuk némely apró
férgekről, nevezetesen legyekről, midőn valamit
befoltoznak, bemocskolnak. A legyek beköpik a fa
lat, tükröt, függönyt, a húst. Használtatik középige
gyanánt is : pökik, mely esetben viszonytárgy nél
kül egyedül az állapot fejeztetik ki.

PÖKÖLÁDA v. — LÁDIKA , (pökőláda v.
—ládika) 1. PÖKLÁDA.
PÖKTET, (pöktet) miv. m. pöktettem, —tél,
—itt. Eszközli, hogy valaki vagy valami pök.
PÖKTETŐ, (pöktető) mn. tt. pöktetot. Mi a
nyáltisztulást előmozdítja. PöktetÖ szerek.
PÖLE, fn. tt. pölét. Nagyságra és testalkotásra
a mókushoz hasonló állatfaj ; szine hamvas; odvas
I fákban, és szalmás pinczékben szeret lakni; a diót,
mogyorót fölötte kedveli. (Glis esculentus). Máskép
hangváltozattal : pölü, pölyö, pele, pelye. A rokon
nemü állatoktól jelesen abban különbözik, hogy
igen hegyes orra van, honnan az úgynevezett ökle
halat is máskép pölének nevezik, hegyes orráról;
németül: Stierling. Ezen alapfogalomból kiindulva, a
pöle szóban a szúrást jelentő öl gyök látszik rejleni,
mi szerint pöle annyi volna, mint öle (ölő.) V. ö.
ÖL, ige. Hogy a p nem ritkán előtétül használtatik,
PÖKCSESZE, (pökcsésze) ősz. fn. Csésze vagy erre nyelvünk világos példákat nyújt, p. Anna
tálféle edény, melybe pöknek, pl. az ágyban fekvő Panna, Ila Pila, Ista Pista, Erzsi Perzsi, ityók pi
betegek.
tyók, iszkol piszkál, stb.
PÖKDÖS, (pöködös) gyak. önh. és áth. m.
PÖLEDENEVÉR, (pöledenevér) ösz. fn. Nagy
pökdöstem, —tél, —ött, par. —s. Gyakran, ismé
denevérfaj,
Amerikában.
telve, sokszor pök. A megromlott gyomrú, a hurutos
PÖLEHAL, ösz. fn. 1. ÖKLE.
ember pökdösni szokott. Csúfságból egymást pökdösik.
Arczul pökdösni valakit.
PÖLÖNKE 1. PÉLÉNKE.
Kópeztetésre olyan mint, bökdös, lökdös, szök
PÖLÖSKE, faluk Baranya, Veszprém és Szála
dös, rakdos.
m.; helyr. Pólöskére, — n , —röl.
PÖKDÖSÉS, (pöködösós) fn. tt. pökdösést,
PÖLÖSKEFÖ, falu Szála m.; helyr. —fÖre,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, folytonos pökés.
— n , —röl.
PÖKDÖZ ; PÖKDÖZÉS, 1. PÖKDÖS ; PÖK
PÖLÜ, fn. tt. pölűt. L. PÖLE.
DÖSÉS.
PÖLYH; PÖLYHÖS; PÖLYHÖDZIK stb.
PÖKEDELÉM, (pökedelém) fn. tt. pökedel
1.
PÉLYH;
PÉLYHÉS ; PÉLYHÉDZIK stb.
met. Sok, nagy mennyiségű pök. Átv. ért. utálatos,
PÖLYÖ, PÖLYÜ, fn. tt. pölyöt, pölyüt. L.
undorító dolog, milyen a sok, és csúnya pök, vagy
PÖLE.
ami nem érdemes másra, mint hogy lepökjék.
PÖNDÍT; PÖNDÖR ; PÖNDÖRÖDIK ; PÖNG;
PÖKEDELMES , (pökedelémes) mn. tt.
PÖNGET
stb. 1. PÉNDIT ; PÉNDÉR; PÉNDÉRE
pökedelmest v. —et, tb. —ék. Utálatos, undorító,
DIK
•,
PENG
; PENGET stb.
mint a pökedelem.
PÖNÖG,
(pönÖg)
tájdivatosan am. pöng.
PÖKÉS, (pökés) fn. tt. pökést, tb. — ék,
„Jer bé — ha zsebedben pönög az bor ára,
harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki vagy valami
pök. Jelenti magát a pököt is. Légypökés.
Ha nem : kiballaghatsz a nyitott kapura.
Költemény a XVI. századból. (ThalyK. gyűjteménye).
PÖKPIÓK, (pökfiók) 1. POKLÁD A.

PÖKFOGÓ, (pökfogó) 1. PÖKCSESZE.

PÖNYE, (pönye) mn. tt. pönyét. Sándor I. és
Szabó D. szerint, csinatlan viseletű, ronda. Ezen
értelmezésnek ellenmondani látszik a Baranyában
divatos pönyegöl ige, mely Tóbi Antal szerint am. a
ruhát, fejkötőt szalagokkal fölczifrázza. E szó tehát
a nyelvszokás által úgy járt, mint a ragyiva, mely
Mátyusföldön csinosát tisztát, túl a Dunán csinat
lant, rondát jelent. V. ö. RAGYIVA.

PÖKHENDI, (pökhendi) mn. tt. pökhendit,
tb. — k v. —ék. Gúnyos neve az oly embernek,
ki hányja veti magát erő ós tehetség nélkül, semmire
való, hitvány kérkedő, kiről mondani szokás, hogy
pöki a markát; szintén népies kifejezéssel, marka
pöki. E szóban az endi (hendi) gúnyt jelentő képző,
mint az ébhendi, cselevendi v. csalavandi, kortyandi
szókban.
PÖNYEGÉL v. PÖNYEGÖL, (pönyegél,
PÖKIK, (pökik) k. 1. PÖK, (2) alatt.
azaz bengyél?) áth. m. pönyegélt. L. PÖNYE alatt.
POKLÁD A, PÖKLÁDIKA, (pökláda v. — lá
PÖR, (1) elvont gyöke az égésre vonatkozó
dika) ösz. fn. Ládanemü házi bútorka, melybe pökni pörcz, pörköl, porzsol, stb. szóknak. V. ö. PÉR, (1),
szoktak.
PÍR.
PÖKÖDÉLÉM, 1. PÖKEDELÉM.
PÖR, (2) fn. tt. pört, tb. —ök. L. PÉR, (2).
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PÖRBŐL, puszta PestSolt m.; helyr. Pórböl
re, —ön, —röl.
PÖRCZ, (pörcz) fn. tt. pörczöt, harm. sz. —e.
1) A kiégetett, kisütött szalonnának, vagy zsíros
disznóhúsnak piros rostja, maradéka. Máskép : pör
köcze, és töpörtö, lepertyü. Pőrczczel csinált gombócz,
túrós csusza, kása. Ezen föntebbi értelemben a
,pörcz' szónak gyöke azon égésre vonatkozó pör,
melyből pörköl, pörgői, porzsol, pörnye származnak.
A ez kicsinyítő képzőnek látszik, mintha volna pö
röcz. Ezen alapfogalom szerint képződött a latin
cremium, német Kramel, (magyarul is néhutt : kur
czina), szláv skwarek. A hason jelentésű töpörtö szó
ban a töpörödés, zsugorodás, mint a pöreznek egyik
tulajdonaága, vétetett alapul. 2) Tájszokásos kiejtés
sel am. a kicsi időt jelentő perez.
PÖRCZEN; PÖRCZENÉS ; PÖRCZENET stb.
1. PÉRCZEN; PÉRCZENÉS ; PÉRCZENET.
PÖRDEFÖLDE, falu Szála m.; helyr. —földé
re, — n , —röl,
PÖRDÍT, PÖRDÜL, stb. 1. PÉRDÍT; PER
DÜL stb.
PÖRE, női kn. tt. Pörét. Kis Erzsébet. Más
kép : Pere, Perzsi, Pendzsi, Erzsi, stb.
PÖRE, mn. és fn. tt. pörét. Alsó ruháig levet
kőzött, félmeztelen. Szabó Dávid szerént : alsó öltö
zet. Pöre gatyában járni. Pőrére levetkőzni. Alkal
masint ,bör' szótól származott, mintha bori v. börü
azaz bőrtakaró volna. Közel áll hozzá a börhe v.
berhe is, mely Calepinus szerint elökötőt jelent, va
lamint Pázmánnál is : „Elsőben fiigelevélböl berhét
csináltak, hogy szeméremtesteket béfödöznék." (Préd.
934. 1.). A székelyeknél börhe jelent gatyát, vagy a
testre közvetlenül húzott szőrharisnyát. Innen börhe
eredetileg oly bőrkötényt jelentett, mely közvetlenül
a bors illetőleg a szeméremrészek takarójául szolgált.
PŐREGATYÁS, (pőregatyás) ösz. mn. és fn.
Akinek alsó testrészén csak gatya van. Eljött Simon
Júdás, jaj neked pöregatyás. (Km.).
PŐREGATYÁSAN, (pöregatyásan) ösz. ih.
Pőregatyás állapotban, pőregatyában.
PŐRÉN, (pőreen) ih. Félmeztelenül, csupán
alsó öltözetben. Átv. ékesség nélkül.
PÖRESZEKÉR, (pőreszekér) ösz. fn. Balaton
mellékén am. oldal nélkül való, mintegy meztelen,
fosztor szekér.
PÖRG, (pörög) önh. m. pörgötlem v. pörögtem,
pörgöttél v. pörögtél, pörgött; htn. pör géni v. pörögni.
L. PÉRÉG, (1).
PÖRGE, (pöröge) mn. tt. pörgét. Ami meg
vagy ki van pödörve, pödöritve. Pörge bajusz. Pörge
kalap, nyalka kis kalap, melynek karimája köröskö
rül fölfelé pödörödik. L. PÉRGE, (2).
PÖRGECZ, (pörögecz) fn. tt. pörgeczét. Pa
rázson sült, kásával töltött hurka. Egy eredetű a
pörgői, porzsol, pörcz szókkal.
PÖRGÉS, (pörögés) fn. tt. pőrgést, tb. —ék.
Ami pörög v. pereg. V. ö. PÉRÉG, (1).

PÖRGET, (pöröget) áth. m. pörgettem, —tél,
— itt, par. pörgess. Kerék, karikaféle testet forgat,
vagy is eszközli, hogy pörögjön. Szélesb ért. valamit
kerék gyanánt sebesen forgat. Botot, baltát ujjak
között pörgetni. Nyelvét sebesen pörgeti.
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PÖRGETÉS, (pörög etés) fn. tt. pörgetést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn pörgetnek
valamit. V. ö. PÖRGET.
PÖRGETYÜ, (pörögető) fn. tt. pörgetyüt.
Altalán, karika, melyet pörgetnek, vagy mely pö
rög. Különösen, a kocsi, szekértengelyeken lenni
szokott ilyetén vas karika, máskép : förgetyü.
Gyöke a forgásra vonatkozó pör, hangválto
zattal för, vastaghangon for, a hangutánzásnak
mellékértelmével. Képzésre nézve eredetileg pörgető,
melyből lágyitás által lett pörgetyű, mint, csörgető,
csörgetyü, ergetÖ ergettyü, pattantó pattantyú, stb. stb.
PÖRGÖL, (pörögöl) gyak. áth. m. pörgölt.
1) Lassú tűzön pirít, sütöget valamit. Szalonnát,
paprikást, tésztaételt pörgölni. 2) Mondják tűzről,
napsugárról, midőn valamit pirít, éget. Egyértelmű
vele a pörköl, pergel, perkel; némi módosítással
rokonok : perzsel, porzsol, porzsol, porgol.
PÖRGÖLÉS, (pörögölés) fn. tt. pörgölést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn pörgőinek
valamit. V. ö. PÖRGÖL.
PÖRGÖLIN, falu Vas m.; helyr. Pörgölinbe,
—ben, —667.
PÖRGÖLŐDIK, (pörögölődik) belsz. m.
pörgölödtem, —tél, —ött. Lassú tűzön, parázson
megpirosodik, és megsül. V. ö. PÖRZSÖLŐDIK.
PÖRGÖLT, (pörögölt) mn. tt. pörgöltet. Amit
lassú tűznél megpirítottak , megsütöttek. Pörgőit
szalonna, pörgőit hús, csibe, bárány. Keményebb
hangon : pörkölt.
PÖRGÖLTEN, (pörögölten) ih. Pörgő álla
potban.
PÖRGŐROKKA, (pörgőrokka) ösz. fn. Ke
rékkel ellátott rokka.
PORIT, a régieknél eléjön a szintén régies
porit helyett.
„Jó mester csak ne pirongass,
S beszedőddel meg ne pörits."
Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása, 104.1.).
PÖRJE, 1. PÉRJE.
PÖRJÉN, Faludi Ferencznél am. pőrén. L.
NYASSÁN alatt.
PORKE, (pörke azaz pörögö, pöröge) fn. tt.
pörkét. Pörgő dobszó, melylyel a hadseregnek in
dulásra jelt adnak. V. ö. FIKÁTOR.
PÖRKEN, (pörkcn) önh. m. pörkent. A tűztől
kevéssé érintve megpirul, megpörzsölődik; lassacs
kán sül.
Gyöke az égésre vonatkozó pör, s középkép
zője k átalakult gyakorlatos g, mintha volna : pör
gen, pörögen.
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PÖRKENÉS, (pörkenés) fn. tt. pörkenés t, tb.
PÖRÖS, (3), puszta Nyitra m.; helyr. Pörösre,
— ék, harm. szr. —e. Állapot midőn valami pörken. — ön, —röl.
PÖRKÖCZE, (pörkőcze) fn. tt. pörköczél.
PÖRPATVAR, (pörpatvar) 1. PERPATVAR.
L. PÖRCZ, 1).
PÖRS, (pörs) fn. tt. pörsöt, harm. szr. —e.
PÖRKÖD, puszta Tolna m.; helyr. Pörködre, 1) Álla ti bőrön támadt fakadás, bibircsó, mely ren
—ön, —röl.
desen mérges természetű, és vörös szinü. E tulaj
PÖRKÖL; PÖRKÖLÉS; PÖRKÖLÖDIK; donságánál fogva azon szók közé sorozható, melyek
ben a pör (= pir) gyök égésre, tüzességre, piros
PÖRKÖLT stb. 1. PÖRGÖL; PÖRGÖLÉS stb.
PÖRLEKÉDÉS; PÖRLEKEDIK; PÖRLÉS; ságra vonatkozik. Persa nyelven parus v. perus
1. PERLEKEDÉS ; PERLEKEDIK ; PERLÉS. Vullers szerént : pustulae in membris corporis hu
mani. 2) A lopvanőszök seregébe tartozó moszatnem,
PÖRMET, 1. PERMET.
PÖRNYE; PÖRNYESZT stb. 1. PERNYE; mely a fákon, köveken, földön apró liszt formában
terem, s különféle szinü, többi között van vörös, és
PÉRNYESZT stb.
PÖRÖG, (pörög) önh. m. pörögtem,, —tél v. rózsás pörs. Nevét hasonlatnál fogva alkalmasint az
pörgöttem, pörgötfél, pörgött, htn. —ni v. pörgeni, állati pörstől, mint bibircsótól kapta.
v. pörgni. L. PÉRÉG, (1).
PÖRSED, (pörsed) önh. m. pörsedt. Mondják
PÖRÖL, 1. PÉRÉL.
állati bőrről, midőn pörsféle vörös bibircsó fakad ki
PÖRÖLY, fn. tt pÖiölyt, tb. —ök, harm. szr. rajta. Nagy hőségben pörsed a bor. Arcza, karjai,
— e. A hámorokban és kovácsoknál, nagy, nehéz vas melle kipörsedtek. V. ö. PÖRS.
kalapács. PÖrölylyel verni, lapítani a vasat.
PÖRSEDÉK, (pörsedék) fn. tt. pörsedékét,
Úgy látszik, hogy nem egyéb mint némi hang harm. szr. —e. Köleshez hasonló vörös vagy piros
változattal : verő, és csak ugyan palóczosan : p'örö kifakadás, bibircsó az állati bőrön ; máskép : pör
nek mondják. A persában veria Beregszászi szerént senet.
am. a német Hammer. Vannak, kik a német Prell
PÖRSEDÉKÉS, (pörsedékés) mn. tt. pörse
hammer szóból származtatják, mely a vashámorok dékést v. —et, tb. —ek. Amin pörsedékek vannak.
ban mintegy két mázsás kalapácsot jelent. (Heyse).
PÖRSEDÉS, (pörsedés) fn. tt. pörsedést,
Ide sorozhatjuk Dankovszky után a szláv prelik tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Bőrbántalmi állapot,
szót is.
midőn pörs vagy pörsök fakadnak rajta. 2) L. PÖR
PÖRÖLYCSIGA, (pó'rölycsiga) ösz. fn. Igen SEDÉK.
drága, egy arasznyi hosszú ostrigacsiga, melynek
PÖRSEDÉZ, (pörsedéz) gyak. önh. m. pör
teste inkább szögletmérő eszközhöz, mint pörölyhöz sedéztem, —tél, •—étt, par. —z. Ismételve, vagy
hasonló. (Ostrea malleus).
több helyen pörsök támadnak, fakadnak rajta. Pör
PŐRÖLYHAL, (pörölyhal) ösz. fn. A czápák sedez a melle, arcza.
neme alá tartozó faj, melynek lapos és széles feje
PÖRSEDÉZÉS, (pörsedézés) fn. tt. pörsedé
többi testével együtt némileg pörölyhöz hasonló. zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami
(Squalus zygaena.)
pörsedez.
PÖRÖLYÖZ, (pörölyöz) áth. m. pörölyöztem,
PÖRSELY, 1. PERSELY.
— tél, •—ölt; par. —z. Pó'rölylyel ver, keményít,
PÖRSEN, (pörsen) önh. m. pörsent; 1. PÖR
lapít valamit. Pörölyözni a hámorbeli vas rudakat.
SED.
PÖRÖLYÖZÉS, (pőrölyözés) fn. tt. pörölyö
PÖRSENÉS, (pörsenés) fn. 1. PÖRSEDÉS.
zést, tb. — ék. PÖrölylyel verés. V. ö. PÖRÖLYÖZ.
PÖRSENET, (pörsenet) fn. tt. pörsenetét,
PÖRÖLYÜTÉS, (pörölyütés) ösz. fn. Hámoro harm. szr. —e. Kölesforma vörös vagy piros faka
sok, kovácsok ütése, melyet pörölylyel tesznek. dék, bibircsó a bőrön. Fölvakarni, földörgölni a pör
senetet. Szúró, viszkető mérges pörsenet.
Pöröli/Ülés alatt lapul a vas.
PORONTY, (pörönty) fn. tt. pöröntyöt, harm.
PÖRSLÁZ, (pörsláz) ösz. fn. Forró láz egyik
szr. —e. Vass József szerént az Ormánság és Gö neme, moly fejfájással, szomjjal, és köhögéssel szo
csejben korányi vagy alkonyi permet a növényze kott járni, 8 a bőrön majd vörös, majd fehér, köles
ten ; tehát permé, permed s permet szókkal egy nagyságú fakadékokat, bibircsókat támaszt. (Febris
gyökü. V. ö. PERMÉ.
miliaris).
PÖRÖNTYÖS, (pöröntyös) mn. tt. pörön
PÖRSÖLY, fn. tt. pörsölyt, tb. — ök. L. PER
ty'óst v. —et, tb. —ek. Az Ormánságban s Göcsej SELY.
ben am. permetes, harmatos. V. ö. PORONTY.
PÖRZS, (pörzs v. pörös) fn. tt. pörzsöt, harm.
PÖRÖS, (1), mn. 1. PÉRÉS.
szr. —e. Az égetett testnek azon állapota, midőn
PÖRÖS, (2), (pörös) fn. tt. pöröst, tb. — Ök. lágy tűzre tartva csak külseje pirul meg, vagy ég
el. Származékai : porzsol, pörzsölödik, stb. Hasonló
Posványos nádas hely, máskép : dsindsa.
Nevét talán az égetést jelentő pörs, pörzs szótól hozzá a mély hangú parázs. Elemezve : pörös, azaz
vette, minthogy az ily helyeken késő öszszel, vagy ta olyas valami, mit a tűzön pörgőitek, pirítottak. Hang
vaszszal a csereklyei le szokták porzsolni, elégetni. változattal : pérzs.

PÖEZSBÜZ—PÖSZ

PÖSZE—PÖTKÖD

PÖEZSBÜZ, (pörzsbüz) ösz. fn. Büz, mely a
porzsolt testből kifej lik, p. midőn disznót porzsol
nék, vagy a haj, szőrféle testeket megpörköli a tűz.
PÖRZSÍZ, (pörzsíz) ösz. fn. íze az oly ételnek,
melyet pörzsöltek, vagy pörgőivé megégettek. A sza
lonnának, disznóhúsnak, szalmánál főtt ételnek pörzsize.
PORZSOL, (pörösöl) áth. m. pörzsölt. Általán,
valamely testet gyöngébb , különösen szalmaféle
tűznél lángnál pirít, sütöget, s leginkább csak külső
bőrét, szőrét, haját égeti meg. A fűtött kályha meg
pörzsöli a rajta levő ruhát. Haját elp'órzsölte a láng.
Disznót porzsol. Akár mint pörzsöljék, nem leszen
ebből szalonna. (Km.). A rókát kipörzsölni lyukából.
Hangváltozattal : perzsel.
A porzsol alantabb fokát jelenti az égetésnek,
mint a pörgői. V. ö. PÖRGÖL.
PÖRZSÖLÉS, (pörösölés) fn. tt. pörzsölésl,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által va
lamit porzsolnék. Disznópörzsölés. V. ö. PORZSOL.
PÖRZSÖLŐDÉS, (pörösölödés) fn. tt. pör
zsölödést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő állapot,
illetőleg égés neme, midőn valamely test pörzsölö
dik. L. PÖRZSÖLÖDIK.
PÖRZSÖLÖDIK, (pörösölődik) belsz. m.
pörzsölödtem, —tél, —ött. Külső hártyája, bőre,
haja, szőre stb. a hozzá ért tüz, láng által folytonos
égő állapotban szenved. Pörzsölődik az égő szalmával
beterített disznó. A fűtő haja a kicsapó lángtól meg
pörzsölödött.
PÖRZSSZAG, (pörzsszag) ösz. fn. Porzsolt
test szaga.
PÖRZSSZAGÚ v. —SZAGÚ, (pörzsszagú)
ösz. rnn. Olyan szagú, milyen a porzsolt test szokott
lenni. Pörzsszagu disznóhús. Különösen a vigyázatla
nul pirított ételről mondják, midőn a szakács el
égette. Pörzsszagu rántás, rátotla.

PÖSZE, (pösze) mn. tt. pöszét. Selypes, aki
nyelvét ajkaihoz érintgetve beszél, s v. sz hangok
helyett pt ejt. Pösze gyerek. V. ö. PELYP, SELYP.
PÖSZKE, (pöszke) mn. tt.pöszkét. L. SZÖSZKE.
PÖSZKEBÁRCS, (pöszkebárcs) ösz. fn. Növény
faj a bárcsok neméből, melynek csészepikkelyei szőkék,
azaz, pöszkék, honnan a neve. (Carduus canus).
PÖSZLÉK v. PÖSZLEK, fn. tt. pöszléket v.
pöszlekét, harm. szr. —e v. —je. Tájdivatosan kü
lönösen Molnár A. és Szabó D. szerént akármi
metélek, hulladék, pl. szabók, szűcsök, vargák nyire
déke, hulladéka. Különösebben a székelyeknél Kriza
J. szerént (pöszlek) gazdasági eszköz darabjai. Beh
hitvány ekepöszlekei vannak. Átv. ért. te kitvány
pöszlek v. peszlek.
Alakjánál fogva vagy a pösz = szösz szótól
eredt; vagy a nyelvhasonlat szerént az elavult
pöszöl v. pöszlik (== oszlik , foszlik) igének szárma
zéka, mintha volna .foszlik; mély hangon ejtve :
poszlék; tehát az oszlik törzsöktől, minthogy a pösz
lek nem egyéb részint holmi lenyirbált foszladéknál,
részint egyes szétfosztott v. szedett daraboknál.
PÖSZMÉTE, fn. tt. pöszmétét. Cserjeféle nö
vényfaj az öthímesek seregéből és egyanyások rendé
ből, s a ribiszkék neméből; melynek egyik külön
böztető jegye, hogy bogyói szőrösek. (Ribes grossu
laria.) Továbbá, ezen cserjének gyümölcse, szöszös
bogyója. E szerint gyöke a szöszt jelentő pösz, mely
ből hihetőleg kifejlett az elavult pöszmed ige, s ebből
pöszmedö, pöszmede, pöszméte, (honnan pöszmeteg is),
mint : duz, duzmad, duzmadó, duzmati. Máskép táj
divatosan : köszméte, piszke, biszke, böszke.
PÖSZMÉTEBOKOR, (pöszmétebokor) ösz. fn.
Cserjebokor, melyen pöszméte nevű gyümölcs te
rem. V. ö. PÖSZMÉTE.
PÖSZMETEG, (pöszmedeg) fu. tt. pöszmeteg
ét, harm. sz. —e v. —je. Marczal mellékén varancsk,
fölrepedezése a bőrnek.
PÖSZÖG, (pöszög) gyak. önh. m. pöszögtem,
— tél, —ött. Félig siró hangon ejti ki a szókat,
mintha pösze volna; rokon mind hangokban, mind
értelemben piszeg szóval. V. ö. PÖSZ, PÖSZE, PI
SZEG.
POSZÖGÉS, (pöszögés) fn. tt. pöszögést, tb.
— ék. Félig siró vagy pösze hangon szólás ; piszegós.
PÖSZÖL, (pöszöl) áth. m. pöszölt. Szegeden
am. subában vagy ködmönben a kopasz foltokat
pöszlékkel elfödi.
PÖSZÖLÉS, (pöszölés) fn. tt. pöszölést, tb.
— ék, barin. szr. — e. Cselekvés midőn valaki pöszöl.
PÖSZÖNY , falu Vas m.; helyr. Pöszönybe,
— ben, —böl. Némely leirás szerént pl. Fényes
munkájában : Pözsön.
PÖTKÖD, (pöt v. pöttögöd) áth. m. pötköd
tem, —tél, —ött. Szabó D. szerént am. bököd, (bök
dös), szúrdal, tűvel s olyasmivel általlikgat; aki azt
,pe(;feget' szóval rokonítja ; tehát nyilván pöt v. pött
származéka.
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PÖS; PÖSÖL stb. 1. PES; PESEL , PI
SÁL stb.
PÖS, PÖSÖL 1. PŐZS, PÖZSÖL.
PÖSE, (1), fn. tt. pösét. Göcsejben am. ber
kekben levő sárgás posvány, mely a fehér ruhát
sárgára festi. Bűzhödt, és mély hangon pos szóval
egy eredetű.
PÖSE, (2), K I S  , NAGY—, faluk Vas m.;
helyr. Pösére, —n, —ről.

PÖSÖN 1. PÖZSÖN.
PÖSSÖL v. PÖSSÖLY, tájdivatosan, és régie
sen, pl. a Nádorcodexben is am. pörsöly, persely.
PÖSTÉNY, puszta Nógrád m.; helyr. Pöstény
be, —ben, —böl.
PÖSTYÉN, mváros Nyitra m.; helyr. Pöstyén
be, —ben, —böl.
PÖSZ, fn. tt. pöszt, tb. — ők. 1) I. SZÖSZ.
2) Hangejtési hiba, midőn valaki nyelvét az ajakak
hoz érintgetve beszél, mintha p hangot akarna ej
teni. Erre mutat a szinte hangutánzó latin balbus.
A szöszt is pösznek mondja, (km. a fogatlan vén
asszonyról) ; szokottabban : pösze.
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PÖTKÖDÉS, (pöttögödés) fn. tt. pötködést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Böködés, szúrdalás tűvel s
egyéb hasonló eszközzel, likgatás. V. ö. PÖTKÖD.
PÖTÖLE, puszta Fehér m.; helyr. Pötölére,
— n , —r'ól.
PÖTÖRKE, 1. PÉTERKE.
PÖTRÉTE, falu Szála m.; helyr. Pötrétére,
— n , —r'ól.
PÖTT, elvont gyök, melyből pöttöget, p'ötköd,
és pöttön származnak. Jelent kis pontot, mely egyes
szúrás, bökés által támad.
Alapértelmére nézve rokon a foltocskát jelentő
pett v. petty, pégymet, továbbá pettyeget stb. szók
hoz. L. PÉTT v. PETTY.
PÖTTÖGET, (pöttöget) gyak. áth. m. pöttöget
tem, —tél, —étt, par. pöttögess. Szurkálás, bökdösés
által kis pontokat, foltocskákat csinál, s ez által tarkít,
irombává tesz valamit. Tintával bepöttögetni a papirt.
Himzés által pöttögetni a ruhát, lásd : PETTYEGET.
PÖTTÖGETÉS, (pöttöget és) fn. tt. pöttögetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Foltocskáknak bökdösés ál
tal csinálása, s ily módon valaminek tarkítása.
PÖTTÖGETÉTT, (pöttögetétt) mn. tt. pöltö
getéttet. Szurkálás, bökdösés által tarkított, ponto
zott, vagy, amit festéknemü testekkel tarkává, irom
bává tettek, vagy ami természeténél fogva ilyen.
Tintával, tűvel pöttögetett papiros. Festőben pöttöge
tett vászonszövet. Pöttögetett tollú madarak.
PÖTTÖGETÉTTEN , (pöttögetétten) ih.
Pöttögetett állapotban.
PÖTTÖN, (pöttön) mn. tt. pöttönt, tb. — ök.
Túl a Dunán jelent a maga nemében igen kicsit,
különösen ilyen embert, gyermeket. Átv. értelmű, s
képes kifejezésü szó a pontocskát, foltocskát jelentő
pött gyöktől. Pöttön ember, gyerek. A persában pecse
am. gyermek; piczi (enfant; petit, jeune, Hindoglu).
Hasonló hozzá hangokban is a franczia petit, mely
hogy honnét származott, nem szól róla Régnier szó
tára sem.

az magában lazán, mintegy petyhütten lóg. Ha a szél
lebegteti, akkor azt mondják : lübög.
PÖTYÖGÉS, (pötyögés) fn. tt. pötyögést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Gyermekes, pösze beszéd. Gú
nyosan am. föcsögés.
PÖTYÖGÉS, (pötyögés) fn. tt. pÖtyögést, tb.
— ék, harm. szr. —e. A kifeszített vitorlának szél
hiányában laza lógása.
PÖTYÖGŐ, (pötyögö) mn. tt. pötyögőt. Aki
v. ami pötyög. Pötyögő gyermek. V. ö. PÖTYÖG.
PÖTYÖGŐ, (pötyögö) mn. és fn. tt. pőtyögöt,
Ami pötyög. 2) A bika nyakán lefityegő bőr.
PŐTYÖGÓS , (pőtyög őös) mn. tt. pőtyögöst
v. —et, tb. —ék. A kifeszített vitorláról mondják
midőn szél nem lobogtatja (vagy : lübögteti); más
kép : lappadt. (Kenessey A.).

PÖTTYÉN; PÖTTYENT, lásd : PETTYEN,
PÉTTYENT.
POTY, a beszélni kezdő gyermeknek ajak
hangját utánzó gyök, honnan pötyög, pötyögés szár
maznak. Haugmódosúlattal : péty, pétyég, pétyégés.
POTY, hangutánzó gyök a pötyög szóban, ami
dőn fityeg szó fity, vagy a petyhed, petyhüdik szók
pety gyökével rokon; v. ö. PÖTYÖG.
PÖTYÖG, (pötyög) gyak. önh. m. pötyögtem,
— tél, —ött. 1) Mondják kis gyermekről, midőn be
szélni tanulván a hangokat mintegy pöszén ejti.
Gúnyosan, am. locsog, fecseg, értelmetlenül, gyere
kesen beszél. Hát te mit pötyögsz t 2) Petyhe v.
petyhüdt; innen Szathmárban idősb Mándy P. sze
rént pötyögő v. pötyöngő am. tőgy, marha tőgye.
Ez utóbbi értelemben szokottan : pötyög.
PÖTYÖG, (pőtyög) önh. m. pötyögtem, —tél,
—ött. Lazán fityeg. Hajósok nyelvén pötyög a vi
torla, ha t. i. a kieresztett vitorlát szél nem feszíti s
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PÖTYÖNG, (pötyönög) 1. PÖTYÖG 2).
PÖZ , elvont gyöke pözme szónak ; rokon pözs
szóval; továbbá pösz gyökkel ,pöszlek' szóban ; sőt
poz gyökkel is ,pozdorja' szóban.
PÖZME, (pözme) fn. tt. pözmét. Kriza J. sze
rént a székelyeknél apró száraz ágak. „Katrass egy
kis pözmét össze."
PÖZS, fn. tt. pözst, tb. —ök. Nyalábba kötött
sugár vesszők, melyeket sarkantyú vagyis gát gya
nánt a vizek mentében leraknak, s ráhányt földdel
lenyomtatnak. V. ö. PŐZSÖL. Különbözik tőle né
mileg : rözse, mely öszvevagdalt és kévébe kötött
ágakat jelent. Hasonlónak látszik hozzá a német
Busch, melynek egyik jelentése Adelung szerént:
„Mehrere zusammen gebundene Zweige oder Pflan
zen; továbbá a franczia buche (olaszul : bosco), mely
am. hasábfa.
PÖZSÖL , (pőzsöl) áth. m. pözsölt. Szegeden
am. a folyók és csatornák partjait füzgalyakkal s rő
zsével megbéleli, hogy a sebes víz ne szakgathassa.
PŐZSÖLÉS , (pőzsölés) fn. tt. pözsölést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki pő
zsöl; jelenti magát a pözsölt müvet is.
PÖZSÖN, falu Vasm.; helyr. Pözsönbe, —ben,
— böl.
PRÁCSA, ^falu Pozson m.; helyr. Prácsán,
—ra, —ról.
PRÁGA, helynév, tt. Prágát. 1) Csehország
fővárosa a Moldava vize mellett; helyr. Prágába,
—ban, —bál. 2) Faluk Nógrád és Szála m.; helyr.
Prágára, — n , —ról.
PRÁGAI, (prágai) mn. tt, prágait, tb. —ak.
Prágából való, ott készült, azt illető, arra vonatkozó
stb. Prágai lakosok, áruk.
PRANDA, tájszó 1. RONDA.
PRÁSMÁR, erdélyi mváros a brassai vidékben;
és ftilu NagySink székben; helyr. Prásmáron,
— ra, —ról,
PRÉDA , (a latin praeda szóból) fn. tt. prédát.
Általán, erőszakkal, ragadva szerzett holmi, zsák
mány, p. mit háború alatt a katonák az ellenségtől
rabolnak ; a vadászok által szerzett vadak stb. Pré
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dara menni, prédát szerezni, prédán osztozni, prédából
élni. Prédára hagyni mindenét. Atv. ért. melléknévül
használva am. pazarló, ki mintegy maga magát zsák
mányoljaki.PráZa ember. V. ö. ZSÁKMÁNY, és DÚ.
PRÉDÁL, (prédaal) önh. és áth. m. prédált.
Ragadoz, rabol, zsákmányol. Prédálni menő katonák.
Átv. ért. saját vagyonát pazarul vesztegeti, s mint
egy maga magát fosztogatja. Pénzét, jószágát mind el
prédálta. Olcsó áron elprédálni az árukat. V. ö.
PRÉDA.
PRÉDÁLAS, (prédaalás) fa. tt. prédálást,
tb. —ok, harui. szr. —a. Rablás, ragadozás, zsák
mányolás, dúlás, Átv. ért. pazarlás, tékozlás, vesz
tegetés.
PRÉDIKÁCZ1Ó, PREDIKÁCZIO, fa. it.prédi
kácziót. A keresztényeknél am. egyházi beszéd,
hitszónoklat. Tájejtéssel : perdikáczió. Templomban,
nyilt téren mondott prédikáczió. Prédikácziól hallgatni.
Hosszú kolbász, kurta prédikáczió (km.). Gúnyos ért.
kelletlen, unalmas oktatás, intés. Nem kell nekem a
te prédikácziód. A latin praedicare szóból származta
tott igenév.
PRÉDIKÁCZIÓS , PREDIKÁCZIÓS , (predi
eáczióos) mn. tt. predikáczióst v. —at, tb. —ak.
Predikácziót tartalmazó ; predikáczióval járó ; predi
káczióval megtisztelt. Predikácziós könyv. Predikácziós
temetés. Predikácziós halott. Nemi lesz belőle prediká
cziós halott (km.), azaz nem lesz belőle vagyonos
avagy eló'keló' ember, aki azért fizetni tud, vagy oly
hivatalt is viselt, kinek emlékét predikáczióval is
megtisztelik.
PRÉDIKÁL, PRÉDIKÁL, (a latin praedicare
után) önh. és áth. m. prédikált. Egyházi beszédet
mond ; a reformátusok különösb szójárása szerént:
papol, tájejtéssel : perdikál. Templomban, szabad ég
alatt, innep és vasárnapokon prédikálni. A pap azt
prédikálta, hogy .. . Amit prédikálnak, meg kell tar
tani. Tiszán túl, orosz pap is prédikál csak magya
rul. (Népd.). Gúnyosan am. unalmas, kelletlen be
szédet tart. Ne prédikálj atinyit.
PRÉDIKÁLÁS, PRÉDIKÁLÁS, fn. tt. prédi
kálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Egyházi beszédnek
elmondása; papolás; hitszónokolás. Prédikáláshoz
fogni, abban elfáradni.
PRÉDIKÁLÓSZÉK, (prédikálószék) ősz. fa.
Magasabb állvány a templomban, vagy szabad téren,
melyről a pap egyházi beszédet tart a néphez.
PRÉDIKÁTOR, PRÉDIKÁTOR, (a latin prae
dicator); fn. tt. prédikálort, tb. —ok, harm. szr. —a.
Egyházi személy, ki a néphez szent beszédeket tart,
hitszónok ; tájejtéssel : perdikátor. A protestánsok
különösen ily czimen nevezték el papjaikat. Refor
mátus, evangelicus prédikátor. A szent Domokos ren
dén levő szerzeteseket ^recííVcaíorszorzetbelieknek is
hívták. Az ó testamentomi bibliában prédikátor köny
Wnek mondják, mi a Vulgata szerént : Ecclesiastes,
s így kezdődik Káldi szerént : „A. prédikátornak a
Dávid fiának, jeruzsálemi királynak igéi.11
AKAP. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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PRÉDIKÁTORSÁG, PREDIKÁTORSÁG, fn.
tt. prédikátorságot. Prédikátori hivatal. Különösen a
régiebb protestánsoknál am. egyházi, papi, lelkészi
állomás. V. ö. PRÉDIKÁTOR.
PRÉKÖL, Kemenesalján am. ront, rombol,
pusztít, tör, zúz, szakgat. A német brechenhöl fer
dített szó.
PRÉM, fn. tt. prémét, harm. szr. —e v. —je.
A ruhának szörösbőrből való szegélye, vagyis azon
szörösbör, melyet kivált téli ruhákra szegélyül varr
nak. Bárány, rókaprém. Fehér, fekete prém. Muszka,
asztrakán prém. Mente, bunda, suba préme. Felvarrni,
lefejteni a prémet. Szélesb ért. a valódi prémhez ha
sonló bojtos, rojtos szegély. Arany prém, gatyaprém,
kalapprém.
Más kiejtéssel : perem, perem. Minthogy a prém
szegélyt, illetőleg környezetet jelent, innen gyökre
nézve azon szókhoz rokonítható, melyekben a per
illetőleg/e?'/ör kerületet, körülmozgást jelent, mint :
perecz, pereszlen, perge, pereg, fergetyű stb. Egyezik
vele a német Brame v. Brtíme, v. Brahme stb. melyet
Adelung a berahm (rámazat) szóból elemez. Egyéb
iránt szlávul iprim, angolul: brim, svédül: braem stb.
PRÉMÁRU, (prémáru) ösz. fn. Áruczikk, mely
prémezésre használandó.
PRÉMBŐR, (prémbör) ösz. fa. Kikészített
szőrösbőr, melyet téli ruhákra szegélyül, azaz prétnül
használnak, mely rendesen a bélésbőrnél finomabb,
drágább szokott lenni, pl. nyuszt, nyest, vidra, pety
megbör.
PRÉMES, (prémcs) mn. tt. prémést v. —et,
tb. —ek. Prémmel ellátott, szcgétyzett. Prémes be
kecs, köntös. Bókaprémes mente. Gúnyosan mondják
oly ruháról, melynek alsó szegélye köröskörül sároa
Prémes szoknya, köpeny. A növénytanban midőn va
lamely szerv tőle, legalább színre nézve, különböző
anyaggal van szegélyezve, mint az erdei mályva és
tapsir magva; az idöérzö csűkUllö fészke levelei sze
gélye ; máskép : párkányos. (Gönczy P.).
PRÉMESEN, (prémésen) ih. Prémmel ellátva,
szegélyezve.
PRÉMÉZ, (préméz) áth. m. préméztem, —tél,
— étt, par. —2. Prémmel szegélyez, körülvarr, éke
sít. Mentét, sipkát, köntöst prémezni. V. ö. PRÉM.
PRÉMÉZÉS, (prémézés) fa. tt. prémézést, tb.
— ék, harm. szr. •—e. A ruhának szegélyezése körül
varrott prémmel. A prémezést szűcsök szokták tenni.
V. ö. PRÉM.
PRÉMÉZET, PRÉMZET, (prém ézet) fn. tt.
préinézetét v. prémzetét, harm. szr. —e. A ruha sze
gélyét tevő prém egészen véve.
PRENCSPALU, helység Ilont m.; helyr. Prencs
faluba, —ban, —ból.
PRÉPOST, fn. tt. prépostot, harm. szr. —ja.
Az eredeti latin praepositus értelménél fogva tulaj
donkép s általán véve am. elülj áró, főnök. Szokott
egyházi ért. a káptalannak, vasry bizonyos szerzetea
23
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rendnek főnöke. Nagy prépost. Kis prépost. A pre
montrei rend prépostja. Jászai, csornai prépost. Czim
zetes prépost.
PRÉPOSTSÁG, (prépostság) fn. tt. prépost
ságot, harm. szr. —a. 1) Préposti rang, czim, mél
tóság. 2) Préposti javadalmak. Gazdag, szegény pré
postság. V. ö. PRÉPOST.
PRÉS, tt. prést; PRÉSEL m. préselt stb. ide
gen származású szók, közvetlenül a német Presse,
pressen, közvetöleg a latin premo, pressio után; me
lyek némi módosulattal több más európai pl. angol,
franczia nyelvbe is átmentek, (press, to press ; presse,
presser). lásd : SAJTÓ v. SUTÚ, SAJTOL v. SU
TUL, stb.
PRÉSHÁZ, (présház) ösz. fn. A szőlősgazdák
f ajtóié háza, hajléka, a szőlőhegy alján; néhutt :
Tcolna.
PRÉSMITÁL , önh. m. prézsmitált. Minden
félét, haszontalan dolgokat fecseg, beszél. Oly ér
telmű, mint a gúnyosan használt papol, s valamint
ennek gyöke pap, úgy amazé a latin presbyter, mintha
volna presbitál. Valószínűleg a reformatio után ke
letkezett szó, minthogy a reformátusok az egyház
véneit presbytereknek hivják.
PRIBÉG, PRIBÉK, fn. tt. pribékét, harm. szr.
—je. Molnár A. szerint, transfuga, perfuga, vagyis
szökevény. Innen alkalmazott értelemben : csavargó,
jöttment; semmirekellő, rósz jellemű, zsivány, úton
álló stb. Erő s pribék ellen nincs pecsétes levél. (Km.).
„Éh gyermekeinket maszlagon
Hizlalta pribégjeivé, hogy ők
Verdessék, ami még nem ing."
Kazinczy Ferencz.
E szó Gyarmathi Sámuel szerént horvátul :
pribék, a dalmát nyelvben : pribegh, Dankovszky sze
rént a cseh nyelvben .pribieháts. Ha jelentése a szláv
nyelvből értelmeztetik, ebben pribehati am. körül
járni, körülfutkosni, jönni menni, lótni futni, és így
pribék v. pribeh eredetileg szintén azt tenné : lóti
fűti, jött ment, csavargó ember. Azonban szintén Gyar
mathi szerént a törököknél bribeg (purbeg ?) = fiam
uram, a neve a keresztény vallásból áttértnek ; innen
keresztényi tekintetben e név, mint hitehagyotté,
gyalázatosnak tartatott, vagyis a keresztényeknél
eredetileg hitehagyottat jelentett. A törökből szár
maztat az is hihetővé teszi, hogy tiszta alakjában a
törökkel határos szláv nyelvekben dívik, és hogy a
magyarban nemes családnevekben is él, melyek szé
gyenítö szókat nem igen szoktak fölvenni.
PRIBÉG v. PRIBÉKPALVA, falu Kővár vi
dékében ; helyr. Pribékfalván, — ra, •—ról.
PRIBÉKSÉG, (pribékség) fn. tt. pribékségét.
Szökevény v. csavargó minőség; rósz jellem, semmi
rekellőség.
PRÍMÁS, fn. tt. prímást, tb. — ok, harm. szr.
— a. 1) A római katholikusoknál az egyházi méltó
ságok rendében ara. főérsek, vagy is, valamely tar
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tomány, vagy ország első főpapja, milyen Magyar
országban az esztergáim érsek; újabban alkotott
szóval : áldornagy vagy csak : áldor (mint nádor).
2) A czigány bandáknál első muzsikus, első hegedűs,
ki után következnek a szekundás, és kontrás.
PRIMÓCZ, falu Szepes m.; helyr. Primóczon,
—ra, —ról.
PRIOR, PRIORSÁG, 1. PERJEL, PERJELSÉG.
PRITTY, NYELVPRITTY, pergő nyelvet után
zó hangszó, s am. csacska, fecsegő. Fogd be már
egyszer a szádat, te nyelvpritty.
PRITTYÉL, (prittyél) önh. m. prittyélt. Csa
csog, fecseg, jár a szája, máskép : pirityel. Reggeltől
estig pirityel.
PRIVIGYE, mváros Nyitra m.; helyr. Priviyyé
re, — n , •—r'ól.
PRÓBA, fn. tt. próbát. 1) Kísérlet, mely által
valaminek tulajdonságait, minemüségét, jóságát stb.
megtudni akarjuk. Próbára tenni, próba alá fogni,
venni valamit. Próbairás. Próbakaszálás. Próbaszán
tás. Próbaörlés. Próbatanítás. Tegyünk próbát. Ki
állni apróbát. Előbb próbára, azután munkára. (Km.).
Tüzpróba, tulajdon ért. mely által az érezek és fé
mek minemüségét vizsgálják; átv. ért. nehéz, erős
kísérlet, melyen valakinek át kell mennie. 2) Válla
lat, merénylet. Roszul ütött ki a próba. Veszedelmes
próba. 3) Számtani ért. számolás módja, mely által
megtudjuk, ha a számvetés hiba nélkül történte.
4) Bizonyos jegyek, melyekből valaminek jóságát,
valódiságát megismerjük, különösen az ezüst és arany
müveken. Tizenhármas próba. 5) Bizonyíték.
Tájdivatosan : poróba, sőt a p elváltoztával
tróba, s torába is. A németben : Probe, a francziá
ban : preuve, az olaszban : prova, pruova stb. A
classicai latin nyelvben nincsen ugyan meg maga a
később kori próba szó, de mégis kétségtelennek
látszik, hogy a latin probare ige az eredeti.
PRÓBAARATÁS, (próbaaratás) ösz. fn. Ara
tási munka, midőn valamely arató eszköznek műkö
dését akarják megtudni; vagy pedig az aratott gabo
nának egy részét, pl. egykét keresztet vizsgálat alá
venni, hogy mennyi magot ad stb.
PRÓBACSÖDÖR, (próbacsődör) ösz. fn. Nem
nemes fajú, csak közönséges csődör a ménesintézet
ben, melyet a kanczákhoz eresztenek, kísérletül, ha
sárlanake s kivánjáke a hágatást.
PRÓBAÉV, (próbaév) ösz. fn. Ev, melynek
lefolyta alatt valakit próbára tesznek, hogy megtud
ják, ha képes lesze bizonyos életmódra. Kolostori
próbaév.
PRÓBAIDŐ, (próbaidő) ösz. fn. Általán idő,
melyben valakinek életmódját, magaviseletét próbára
teszik.
PRÓBAIRÁS, (próbairás) ösz. fn. Kísérletül
valakivel Íratni , hogy az Írásával meg leszünke
elégedve.
PRÓBAÍV, Cpróbaív) ösz. fn. 1. PRÓBANYO
MAT.

PRÓBAJÁRAT—PRÓBÁS

PRÓBASZÁNTÁS—PROFÓSZ

P R Ó B A J Á R A T , (próbajárat) 1. P R Ó B A M E 
N E T alatt.
P R Ó B A K A S Z Á L Á S , (próbakaszálás) ősz. fn.
Kaszálási munka, valamely kaszamü tulajdonságá
nak , czélszerüségének, vagy magának a kaszáló
ügyességének is megismerésére.
P R Ó B A K Ó , (próbakő) ősz. fn. Az arany és
ezüstmiveseknél, fekete, kemény, s tűzben olvadé
kony palakö, mely által az arany és ezüst finomsá
gát vizsgálják. Átv. ért. eszköz, melylyel valakinek
tulajdonságait, hajlamát kitudni akarják. A szenvedés
a lelki erőnek próbaköve.
P R Ó B Á L , (próbaal) áth. m. próbált. Valamit
kísérel, vagy is bizonyos műtét, cselekvés által meg
tudni akarja, milyen tulajdonságú, vagy bíre bizo
nyos kellékekkel. Próbáim a vett kocsislovakat, a
puskát. Különösen, merényel valamit. Aki nem próbál,
se nem nyer, se nem veszt. (Km.). Mit tudna, ki semmit
nem próbált f (Km.). Meg ne próbáld azt tenni. Sze
rencsét próbálni, a kósza betyárok nyelvén am. lo
pási, rablási kisérletet tenni. Tájdivatosan : poróbál,
s a p elváltoztával : tróbál, toróbál. V. ö. P R Ó B A .
P R Ó B Á L Á S , (próbaalás) fn. tt. pvóbálást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által vala
mit, vagy valakit próbálunk. V. ö. P R Ó B Á L .
P R Ő B Á L A T , (próbaalat) fn. tt. próbálatot,
harm. szr. — a . Kísérlet, illetőleg műtét, cselekedet,
melyet az visz véghez, ki próbál valamit.
P R Ó B Á L G A T , (próbaalog at) gyak. áth. m.
próbálgattam, —tál, — o t t , par. próbálgass. Gyak
ran, ismételve, vagy könnyeden próbál.
P R Ó B Á L G A T Á S , (próbaalogatás) fn. tt.
próbálgatást, tb. — o k , harm. szr. — a . Ismételt
próbálás.
P R Ó B A L Ö V É S , (próbalövés) ösz. fn. Lövés,
mely által meg akarják tudni, mennyire visz, illető
leg mely erővel hat valamely lőfegyver, p. puska,
álgyu.
P R Ó B Á L T , (próbaalt) mn. tt. próbáltat. Aki,
vagy ami a kellő próbán keresztül m e n t ; különösen
emberről szólva, tapasztalt , viszontagságok által
edzett. Próbált ember kell a gátra. Próbált vitéz nem
ijed meg a maga árnyékától.
P R Ó B A M E N E T , (próbamenet) ösz. fn. Menet,
utazás, mely által valamely új jármüvet, vagy utat,
pl. vasútat első ízben m e g p r ó b á l n a k ; ha ezt vala
hová és vissza, vagy ismételve teszik, különösebben
próbajárat a neve.
P R Ó B A M É R L E G , (próbamérleg) ösz. fn.Finom
hajlékonyságu, érzékeny mérleg, különösen az érezek
súlyának meghatározására.
Bányászok próbamérlege.
PRÓBANYOMAT, (próbanyomat) ösz. fn. Első
nyomat a könyv réz kő stb. nyomóknál , mely
próba gyanánt szolgál.
P R Ó B Á S , (próbaas) mn. tt. próbást v. — at,
tb. —ok. Bizonyos próbajegygyei ellátott. Próbás
aranymii.
Tizenhárom próbás ezüst kanál. V. ö.
PRÓBA.

P R Ó B A S Z Á N T Á S , (próbaszántás) ösz. fn.
Szántási munka, a szántó eszköz vagy a szántani
való föld minőségének is kitudása végett.
P R Ó B A T É G E L Y , (próbatégely) ösz. fn. Arany
as ezüstmivesek tégelye, melyben a nemes fémeket
próbálják.
P R Ó B A T É T , (próbatét) ösz. fn. Általán, pró
bálat, kísérlet; különösen, tudományos, oskolai vizs
gálat, az illető tanulók előmeneteléről. Próbatétre
készülni. A próbatétet dicséretesen kiállani.
P R Ó B A T É T E L , (próbatétel) ösz. fn. 1. P R Ó 
BATÉT.
P R Ó B A T Ű , (próbatü) ösz. fn. 1) Az ezüst és
aranymiveseknél, arany és ezüst, különböző finom
ságú tűk, melyekkel a próbakövet karezolgatják,
hogy a rajta maradt karczokból megtudják azon
arany és ezüst finomságát, melyet szintén ugyanazon
kőhöz dörzsölnek. 2) A tücsinálóknál azon tű, mely
nek formájára a többit készítik.
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P R Ó B A Ú T A Z Á S v. — U T A Z Á S , (próbauta
zás) 1. P R Ó B A M E N E T .
P R O F E S S O R , fn. f tt. professort, tb. — ok,
harm. szr. — a . L. T A N Á R .
P R Ó F É T A , P R Ó F É T A , (a görög eredetű TZQO
(ptjtqg, latinosan : propheta, TZijócpruJi igétől, mely
am. előre mondok); fn. tt. prófétát. Általán, görög
elemzésénél fogva oly személy, ki jövendő dolgokat
előre megmond, máskép : jós, látnók. Ily értelemben
nevezte szent P á l azon pogány költőt prófétának,
kit Titushoz írt levelének első fejezetében érint.
Különösen, bibliai ért. Isten ihlette férfiak, kik időn
ként feltűntek a zsidó nép között, hogy az erkölcsi
romlottság ellen kikeljenek, annak eredményeit, s
érdemlett büntetését előre hirdessék, a népet meg
térésre buzdítsák, s az egykor eljövendő Idvezítőre
figyelmeztessék, és előkészítsék. Ezen férfiak közöl
négy nagy prófétánsik neveztetik, kiktől t. i. terje
delmesb szent könyvek maradtak ránk, tizenketten
pedig kis próféták, kisebb tartalmú könyveiktől.
Jelenleg átv. ért. prófétának mondják az időjóst,
vagy általán, ki mint jövendölő lép fel. Idöpróféta.
Nem hiszek a prófétának, ki oly darab kenyeret meg
eszik mint magam. (Km.).
P R Ó F É T Á L , P R O F É T Á L . (profétaal) áth. m.
prófétálL L. J Ó S O L , J Ö V E N D Ö L .
P R Ó F O N T , fn. tt. prófontot, harm. szr. —ja.
Közönséges katonakenyér, komiszkenyér. Fekete, só
talan prófont. Prófontot rágni.
A franczia proviant után alakult idegen eredetű
szó, mely szélesebb értelemben eleséget jelent.
P R Ó F O N T H Á Z , (prófoutház) ösz. fn. Ház,
melyben prófontot sütnek és tartanak.
PROFÓSZ, fn. tt. profószt, tb. —ok, harm.
szr. — a. Katonai nyelven am. hadi foglyár, börtön
őr, közlegényesen szólva : prófusz. Közvetőleg a
franczia prévőt után a l a k u l t ; mely régiesen provos,
provost, prévost, spanyolul : preboste, olaszul : pre
vosto, preposfo, preposito, n lati" prarpositusbó].
90 *
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PRÓFUSZ—PRUSZLIK
PRÓFUSZ, 1. PROFÓSZ.

PRÓKÁTOR, PRÓKÁTOR, (a latin procurator
szóból módosult) fn. tt. prokátort, tb. —ok, harm.
szr. —a. L. ÜGYVÉD. Fogadatlan prókátor, aki
hívatlanul bocsátkozik valamely ügy védelmébe.
Fogadatlan prókátornak ebszarral fizetnek. (Aljas km.).
PROKÁTORKODIK; PROKÁTORSÁG, stb.
1. ÜGYVÉDKEDIK, ÜGYVÉDSÉG, stb.
PROMONTÓR, (Budafok) falu PestPilis m.;
helyr. Promontórra, —on, —ról.
PRÓNA, NÉMET—, TÓT—, mvárosok, KIS
—, falu Nyitra m.; helyr. Prónára, — n , —ról.
PRÓSZA, fn. tt. prószát. Tejjel föleresztett
kukoriczalisztböl való vajas, vagy zsiros keményebb
és vastagabb sütemény, (Kresznerits, Tájszótár); más
kép : görhe, görhön, görhö. Különbözik tőle a laposabb
s lágyan sült málé, mely vizzel vagy tejjel készül.
„A sütemény készen, laska levesestül,
Kukoriczaprósza és málé belestül."
Lakodalmi vers.
Nevét valószinüleg porhanyóságától vette, mintha
volna, porosza, porócza, túl a Dunán igy is ejtik,
proha (poroha). Minthogy e sütemény ikrásabb a
málénál, s mintegy rögös, görös, innen a görhe, gör
hön nevezet. A szláv proszo kölest jelent. (Jan
esovics).
PROTESTÁL, (a középkori latin protestari
szótól módosult) önh. m. prostestált. Jogainak meg
sértése ellen törvényes óvást tesz. Szélesb ért. ellen
mond.
PROTESTÁLÁS, (protestálás) fn. tt. protestá
lást, tb. —ok. Óvástétel, óvás ; ellenmondás.
PROTESTÁNS, fn. tt. protestánst, tb. —ok,
harm. szr. —a. így neveztetnek a Luther és Kálvin
hitvallását követő egyház tagjai. Eredetileg e neve
zet csak a Luther követőit illette, azon időtől fogva,
midőn a szász választó fejedelem János, és a hesseni
tartománygróf az 1529diki birodalmi gyűlésen a
catholicusok által reájok hozott határozat ellen pro
testáltak, óvást tettek ; a westpháli béke ólta e ne
vezet a reformátusokra is alkalmaztatott.
PRÓZA, fn. tt. prázát. Kötetlen beszéd, illető
leg irály, mint a versmünek ellentéte. Alsóbb, felsőbb
nemű próza. Latin szó.
PRÓZAI, (prózai) mn. tt. prózait, tb. —ak.
Prózában írt, prózára vonatkozó. Prózai eléadás.
Prózai munkák.
PRÓZAÍRÓ, (prózairó) ösz. fn. író, ki prózá
ban (nem versben) készíti irodalmi műveit.
PRUSZ, 1. POROSZ.
PRUSZKA, mváros Trencsén m.; helyr. Prusz
kán, —ra, —ról.
PRUSZLIK, (a német Brustfleckböl ferdített)
fn. tt. pruszlikot, harm. szr. —ja. Általános nép
nyelven am. mellény , vagy szintén németesen :
lajbli.
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PRUZINKA, fn. tt. pruzinkát. Zsiron sütött
porhanyós tészta. Rokon a prósza, próha szókhoz,
mennyiben mindegyik porhanyót jelent : porozinka,
poroszinka.
PRÜCS, (1), hangutánzó elvont gyöke prücsök
szónak; 1. PRÜCSÖK.
PRÜCS! (2) borjút hajtó hang. Prücs be!
prücs ki te ! Ilyen se prücski se hajtski embernek nem
adom leányomat; azaz kinek se borja, se tehene.
Máskép : prüg, trücs.
PRÜCSKÖS, (prücsökös) mn. tt. prücsköst v.
— et, tb. —ek. Prücsköt tartalmazó.
PRÜCSÖK, (prücsök) fn. tt. prücsköt, harm.
szr. —e. A szökcsők neméhez tartozó bogárfaj, mely
hosszúkás két farka, és borzas csápjai által különbö
zik a többiektől. Házi prücsök, mezei prücsök. Nevét
rezgő hangjától kapta. Máskép : ptrücsök, trüesök, s
ezek nehéz kiejtése miatt rövidítve : pücsök, tücsök.
Szlávul : szvrsok, csvrcsok, szvrcsek. Rokon hozzá
gyökben a szintén hangutánzó prüszszen, prüszköl.
PRÜG! 1. PRÜCS ! (2).
PRÜNNYÖG, önh. m. prünnyögtem, —tél,
— ött. A székelyeknél am. más tájakon : plünnyög;
különösen mondják a tehénről midőn bornya után,
sabornyuról midőn anyja után esdik; mondják gyer
mekről is. (Kriza J.).
PRÜSZ v. PRÜSZSZ, hangutánzó elvont gyöke
prüszköl, prüszszen, prüszszög, stb. szóknak. Némely
szójárásban ptrüsz, honnan ptrüszköl, ptrüszszen,
ptrüszszög; könnyebb kiejtéssel : tüsz, püsz. A ptr
alaphangokban rokon hozzá a görög ftTaioía, máo
Wjim ( = ptrüszszentek).
PRÜSZKÖL, (prüszköl v. prüszögöl) önh.
m. prüszkölt. Egy értelmű a gyakorlatos prüszszög
igével. 1. ezt.
PRÜSZSZEN, (prüszszen) önh. m. prüszszent.
Az orridegek csiklandozása következtében erőszakos
prüsz hangot bocsát ki orrán, száján. A tobáktól
prüszszenni. Máskép : ptrüszszen, tüssszen.
PRÜSZSZENÉS, (prüszszenés) fn. tt. prüsz
szenést, tb. —ék, harm. szr. —e. ,Prüsz' hangnak
kibocsátása az orron, szájon.
PRÜSZSZENT, PRÜSZSZENTÉS, 1. PRÜSZ
SZEN, PRÜSZSZENÉS.
PRÜSZSZÖG, (prüszezög) önh. m. prűszszög
tem, —tél, —ött. Többször, ismételve , gyakran
prüszszen. Mondják lóról is. Máskép : tűszszög, tüsz
köl. A második sz nagyobb nyomaték kifejezéséül
szolgál.
PRUSZSZOGÉS, (prüszszögés) fn. tt. prüsz
szögést, tb. •—ék, harm. szr. —e. Többször ismételt
prüszszenés.
PRÜSZSZÖGTET, (prüszszögtet) mivelt. m.
prttszszögtettem, —tél, —étt. Eszközli vagy okozza,
hogy valaki prüszszögjön.
PSZT! 1. CSITT !
PTRÜKK! Kállay gyűjteménye után : két
kant egymásra ingerlő szó.
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PTRÜCSÖK—PUCZOKTÜRÁS
PTRÜCSÖK, 1. PRÜCSÖK.

PTRÜGY, falu Szabolcs m.; helyr. Ptrügyre,
—ön, —r'ól.
PTRÜSZKÖL , PTRÜSZSZENT; PTRÜSZ
SZÖG, 1. PRÜSZKÖL; PRÜSZSZENT; PRÜSZ
SZÖG; és v. 5. PRÜSZ.
PÚ v. PU, utánzott természeti hang, pl. mely a
lőfegyver elsülésekor hallatszik, honnan a puska szó
is (mongolul: bou). Ide tartoznak e hangra vonatkozó
származékok : puff, puffan, puhán, pukk , pukkad,
pulyka, putyóka, púzon stb.
PUBDENEVÉR, (pubdenevér) ösz. fn. Elé
fordúl Pesti meséjében, s Molnár Albertnél am. az
egyszerű denevér (vespertilio). Idősb Mándy Péter
szerént még jelennen is divatos Szathmár megyében
és vidékén. Első része valószínűleg nem más mint a
latin bubo, mely baglyot jelent. A ,denevér' pedig
néhutt : tündevény levén, amannak első része ,dene'
is vagy ,tünde' szóból, vagy, mint a maga helyén
érintők, dana (= rósz szellem) tájdivatos szóból
módosult, mely szintén rokonítható a tünö szóval.
PUBLIKÁN, 1. PAPAGÁLY.
PUCHÓ, mváros Trencsén m.; helyr. Puchóra,
— n, —ról.
PUCZÁK, falu Zemplén m.; helyr. Puczákra,
—on, —ról.
PUCZÉK, fn. tt. puczékot, harm. szr. —ja.
1. PUCZOK.
PUCZÉR, mn. tt. puczért, tb. — ok. Bodrog
közi tájszó am. csupasz, meztelen. Néhutt : czupér,
miért úgy látszik, hogy ennek, azaz esupér (csupasz)
szónak módosulata átvetés által.
„Ahoz jár most a gavallér
Kinek nyaka csupa puezér."
Népies gúnyvers.
PUCZIK, tt. puczikot, harm. szr. —ja. L.
PUCZOK.
PUCZOK, (puczok) fn. tt. puczokot v. puczkot,
harm. szr. puczokja. 1) A tűzhelynek ürege mellett
emelt kötöltés, melyen az égő fa vége áll. 2) Szélesb
ért. tűzhely v. kemencze mögé, sutban ülő hely.
Néhutt : puezék, puczik, pucekó, puczuk; továbbá :
koczik, kuczik v. kuczkó is. A várat nem a puczukban
keresik. (Km.).
„Nözi (nézi) ki ül a puezokba,
Szürke szokmány (zeke) a nyakába,
Hányja veti haragjába,
Hogy nem mehet bé a házba."
Székely népdal. (Kriza J. gyűjt.).
E jelentéseinél fogva egy eredetű a^o'cz, polcz szóval.
V. ö. POCZOK. Amennyiben pedig koczik v. kuczkó
szóval rokonnak s egy eredetűnek tekinthető, akkor
gócz szóból látszik származottnak. 3) Kemenesalon
am. vakandok. V. ö. POCZIK, POCZOK.
PUCZOKTÜRÁS, (puczokturás) ösz. fn. Ke
menesalon, Balaton mellett am. vakandokturás.
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PUCZOR, fn. tt. puczort v. puczrot, tb. — ok,
v. puczrok. Gyomor, vastag bél, különösen a disz
nóknál ; máskép : gömböcz.
Rokonai gyökben a kövér, nagy hast jelentő
pocz, poczak.
PUCZORKA, PUCZORKÁL, erdélyi tájszó, a
Magyarországban divatos czuczorka, czuczorkál értel
mében ; 1. ezeket.
PUCZROS, (puczoros) mn. tt. pucurost v.
— at, tb. —ák. Gyomros, hasas, poczokos. V. ö.
PUCZOR.
PUCZU, fn. tt. puczut. Gyermeknyelven am.
szeméremvesszö. L. PÖCS v. PÉCS.
PUCZUK, fn. tt. puczukot, harm. szr. —ja.
L. PUCZOK.
PUDLI, az idegen Pudel szó. L. USZKÁR.
PUDVA, (pudva, azaz odva) fn. tt. pudvát.
A fának , vagy torzsás gyökerű növénynek nem
annyira rohadt, mint megtaplósodott, revesedett
bélé. A cserfa, bükkfa pudvája illatos taplót nyújt.
Hangváltozattal : podva.
E szónak eredeti jelentése valószínűleg üresség,
mely a bélnek öszvezsugorodása által támad, s úgy
látszik nem egyéb, mint az odu v. udu szónak p
előtéttel módosulata. A növény belének megrohadt
része tulajdonkép purha, redv. Figyelmet érdemel a
persa pud v. bud am. tapló (fomes).
PUDVÁS, (pudvaas) mn. tt. pudvást v. —at,
tb. —ak. Minek bélé purhás, taplós, reves, egy
szersmind belseje üreges, odvas. Pudvás fa, retek.
V. ö. PUDVA.
PUDVÁSAN, (pudvaasan) ih. Pudvás álla
potban.
PUDVÁSODIK, (pudvaasodik) k. m. pud
vásodtam, —tál, —ott. Pudvássá lesz, taplósodik.
A vén füzek pudvásodnak. Pudvásodik a retek. V. ö.
PUDVA.
PUDVÁSSÁG, (pudvaasság) fn. tt. pudvásság
ot, harm. szr. —a. Pudvás állapot, vagy minőség.
PUF, nyomatosabban : puff; hangszó. 1) Azon
tompa hang, mely valamely felfútt , kidudorodott
öblű testnek hézagán kifakad, pl. a levegővel teli
szívott pofából. 2) Puhább nemű testek megütődése
által támadt tompa hang, pl. pufog a ruhával kitö
mött hát, midőn ütik. 3) Lövés által okozott hang,
pl. pufognak a puskák. 4) Öblös és tágulékony test
nek felfújt állapota, pl. midőn puífad a has. Ez ér
telemben alapfogalom benne a dudorúság, gömbö
lyüség, tömöttség, a fuvalkodás mellékértelmével.
Vékony hangon : pöf, püf.
PUFÁKOL, (pufákol) áth. m. pufákolt. Úgy
üt, vereget valamit, hogy pufog bele, pufol.
PUFÁKOLÁS, (pufákolás) fn. tt. pufákolást,
tb. — ok, harm. szr. —a. L. PÜFOLÁS.
PUFF, (1. PUF) hiányos fn. mely rendesen
csak ra ragot vesz föl, pl. puffra játszani, am. nem
pénzre, hanem a vesztes fél tenyerének pufogatására,
innen azt is teszi : ingyen, Isten nevébe. De én ne
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ked nem adok csak egy puffra (v. pufra), hallodé.
(Kriza J.). Egyébiránt némely más ragokkal is hasz
nálható, pl. sok pufftól fáj a tenyere.
PUFFAD, (puffad) önh. m. puffadtam, —tál,
— t. Üreges, öblös, egyszersmind tágulékony szövetű
test kidagad, kidudorodik. Ki, felpuffad. Puffad a
megtöltött has. Puffad a hólyag, ha teli fújják. Puffad
a léggel teli szívott pofa. Csúztól felpuffadt a képe.
Kínjában kipuffad a melle. V. ö. PUF.
PUFFADÁS, (puffadás) fn. tt. puffadást, tb.
— ok, harm. szr. —o. Állapot, midőn valami puffad.
Arcznak, hasnak puffadása. Kemény puffadás. V. ö.
PUFFAD.
PUFFADÉK, (puffadék) fn. tt. puffadékot,
harm. szr. —a v. —ja. Dudoruság, daganat, mely
valamely test öblének, üregének kitágulása, kinyo
mulása, illetőleg felfúvódása által történik.
PUFF ADÓZ, (puffadoz) gyak. önh. m. puffa
doztam, —tál, —ott, par. —z. Tartósan, folytonosan
vagy ismételve, gyakran puffad, kidagad, dudorodik.
Szelektől puffadoz a hasa. Haragjában puffadoz a
pofája.
PUFFADOZÁS, (puffadozás) fn. tt. puffa
dozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos vagy
ismételt puffadás.
PUFFADT, (puffadt) mn. tt.puffadtat. Fel
fújt, kidagadt, kidudorodott. Puffadt arcz, has. Puf
fadt vánkos. V. ö. PUFFAD.
PUFF ADTÁN, (puffadtan) ib. Puffadt álla
potban.
PUFFADTSÁG, (puffadtság) fn. tt. puffadt
ságot, harm. szr. —a. Nagyobb puffadék, mely va
lamely testen egészen vagy nagy részben elterjedt.
PUFFAN, (puffan) önh. m. puffant. Tompa
erős puff hang fakad ki belőle. Puffan a puska, ha
elsütik. Puffan a bundás ember háta, ha ráütnek. Puf
fan a szekérről leesett teli zsák. Nagyot puffan. Külön
bözik : puffad.
PUFFANÁS, (puffanás) fn. tt. puffanást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A levegőnek tompa hangozása,
melynek a puff felel meg legszabatosabban.
PUFFANCS , (puffancs) fn. tt. puffancsot,
harm. szr. —a. Sörélesztővel készített, buktaféle sü
temény, melynek lényeges tulajdonsága a puffadtság.
PUFFANT, (puffant) áth. m. puffantott, par.
—«, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy puffanjon
valami. A puska puffan, aki pedig* lő, az puffant.
Puffantsd el a mozsarat.
PUFFANTÁS, (puffantás) fn. tt. puffantást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Lövés, melytől a levegő
puffan. Első puffantásra szétfutottak.
PUFFASZKODÁS, (puffaszkodás) fn. tt.
puffaszkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot,
vagy cselekvés, midőn valaki puffaszkodik, felfújja
magát, fuvalkodik. Átv. kedélyi, lelki elbizakodás,
vagyis erőködés, mely által valaki nagynak, kitűnő
nek akar látszani. Vékony hangon egy értelmű vele
a pöffeszkedés.

PUFFASZKODIK , (puffaszkodik) k. m.
puffaszkodtam, —tál, —ott. Tüdejét, hasát, pofáját
felfújja. Átv. ért. mindenkép erőködik, hogy nagyobb
nak, kitünöbbnek tessék ; felfuvalkodik, gőgösködik,
kevélykedik ; vékony hangon : pöffeszkedik.
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PUFFASZT, (puffaszt) áth. m. puffasztott,
par. puffaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy
puffadjon, dagadjon, kidudorodjék valami. Felpuf
fasztja magát. A szelek felpuffasztják a hasát. Két
pofáját kipuffasztotta. A sörélesztő puffasztja a tésztát.
V. ö. PUF.
PUFFASZTÁS, (puffasztás) fn. tt. puffasz
lást, tb. •—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
felfuvás, mely által valami puffadóvá tétetik.
PUFFINHOJSZA , (puffinhojsza) ösz. fn.
Galambnyi nagyságú vészmadárfaj, mely fergeteg
idején szárnyaival a víz színét horzsolja, s mintegy
•puffin hangon kiáltoz. (Procellaria puffinus).

PUFFOG; PUFFOGAT; PUFFOGTAT, 1.
PUFOG; PUFOGTAT.
PUFOG, (pufog) gyak. önh. m. pufogtam,
— tál, •—ott. Gyakori puf hangot ad. Pufognak a
lövészek puskái, a tisztelgő mozsarak. Verés alatt
szinte pufogott a háta. Néhutt magas hangon : püfög.
PUFOGÁS, (pufogás) fn. tt. pufogást , tb.
—ok, harm. szr. —a. Tompa hangzás, midőn valami
gyakran vagy ismételve, folytonosan pufog.
PUFOG AT, (pufogat) mivelt. m. pufogattam,
— tál, —ott, par. pufogass. Eszközli, hogy valami
pufogjon. Puskákat, mozsarakat pufogatni. Pafogat
ják a hátát. V. ö. PUFOG.
PUFOGATÁS, (pufogatás) fn. tt. pufogatást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Miveltetés, mely által pu
fogatnak valamit. Puskák, taraczkok pufogatása. V. ö.
PUFOGAT.

PUFOGTAT; PUFOGTATÁS, 1. PUFOGAT;
PUFOGATÁS.
PUFÓK, 1. POFOK.
PUFOL, (pufol) áth. m. pufolt. Úgy üt vala
mit, hogy puf hangot ad. Pufolják hátán a ködmönt.
Pufolják a gyapjas zsákot. Néhutt magas hangon :
püföl.
PUFOLÁS, (pufolás) fn. tt. pufolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit
pufolnak.
PUH, gyöke 1) puha, puhád, puhaszt, puhít,
puhul stb. szóknak és származékaiknak ; 1. PUHA ;
2) Puhán, puhant szóknak ; 1. PUHÁN.
PUHA, (puha) mn. tt. puhát. Mondják oly
testről, melynek tömege nem sürü, nem kemény,
hanem ritkás likacsos, széllel bélelt, mintha esak
fel volna fúva, puffadva, mi a nyomásnak könnyen
enged, s hamar lapul. Puha kenyér, hús, fa. Puha
test, mell, far, bőr. Puha ágy, szék, pamlag, fészek.
Puha toll, haj, szőr.
„Ébredj puha fészked melegén, pacsirta."
Arany J.
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V. 5. LÁGY. Átv. ért. kinek testi lelki ereje elvesz
tette rugalmasságát, ki a viszontagságoknak ellen
állani nem képes, elkényeztetett, testi gyönyörök
által meggyöngült stb. Puha ember. Puha kéjencz.
Puha gyönyörűség.
Alapértelemre nézve a felfúvódást jelentő, s
po pu gyökü szókhoz rokon, mennyiben a puha test
hasonló azokhoz, melyeknek tömör belsejök nincsen,
hauem csak fel vannak fúva, milyen különösen a
felfujt hast jelentő poh, poha. Rokon hozzá a német
weich, régi felső német weih, finn pehmii, pehmyt.
PUHÁCSKA, (puhaacska) kettőzt. kicsiny,
mn. tt. puhácskát. Igen puha, mit nagyon könnyen
öszvenyomhatni, mi az ellenerőnek hamar enged.
V. ö. PUHA.
PUHÁD, (puhad) önh. m. puhadt. Puhává
leszen, puhú!; rugalmasságát, keménységét, tömör
ségét veszti. Puhád a revedésnek indult fabél. Puhád
az eczetben áztatott, vagy fagy által megszívott hús.
V. ö. PUHA.
PUHADÁS, (puhadás) fn. tt. puhadást, tb.
—ok, harm. szr. —o. Állapot, midőn valami puhád.
PUHAGALAJ, (puhagalaj) ösz. fn. Növényfaj
a galajok neméből; szára gindár, lecsöpült; ágai
terepélyesek ; levelei tojáskerekszálasak, fényesek,
hátrasimulók. (Galium mollugo).
PUHÁLKODÁS, (puhaalkodás) fn. tt. pu
hálkodás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Elet neme,
mely a testi lelki erőket elkényezteti, rugalmatla
nokká teszi, mi rendesen a testi gyönyörök túlságos
élvezetéből ered.
PUHÁLKODIK, (puhaalkodik) k. m. puhál
kodtam, —tál, —ott. Kéjekben, gyönyörökben,
testi élvekben tölti idejét, s ez által testi lelki erejét
puhítja, gyöngíti, fogyasztja.
PUHÁN, (puhan) önh. m. puhant. Palócz szó.
,Puh' hangot ad, puffan ; erösebb hangon : durran.
PUHÁN, (puhaan) ih. Puha minőségben, v.
állapotban.
PUHANÁS, (puhanás) fn. tt. puhanást, tb.
— ok, harm. szr. —a. L. PUFFANÁS.
PUHANCS, fn. tt. puhancsot, harm. szr. —a.
Heves megyei tájszó, mely kisbérest, ostorost jelent.
Máskép : pohonics. Ha a szlávoktól átvett szó, akkor
betű szerént a pohonit (hajtani) öszvetett szó értel
ménél fogva am. hajtó ; ha pedig mint palóezos vi
déken divatos, a ,puhan' szótól származtatható, ak
kor puffantóiélo jelentése van, aki t. i. ostorral
szokott puhantani, vagy pufogatni.
PUHANT, (puhant) áth. m. puhantott, htn.
—ni v. —ani; par. — s . A palóczoknál am. puffant,
pl. puskával, álgyuval.
PUHANTÁS, (puhantás) fn. tt. puhantást,
tb. — ok, harm. szr. —a. L. PUFFANTÁS.
PUHAE, (puhar) fn. tt. puhart, tb. —ok.
Gönczy Pálnál a növénytani újabb rendszerben a
tízporodások (tízhímesek) seregébe, és öt terméjüek

(öt anyások) rendébe tartozó növénynem; szirmai
két hasábuak ; tokja tojásdad ötszögü, öt kopácsu,
kopácsai hegyökön behasítottak. (Malachium). Faja :
vízi puhar; szára lecsepült és kapaszkodó, tövön
gyökerező ; levelei szívestojásdadok, kihegyezettek,
nyeletlenek, a nem virágzó szárain levők nyelesek ;
bugája villás, ikrás szőrös; két hasábu szirmai csé
széjénél hosszabbak. Terem vizenyős helyeken, ár
kokban, patakszéleken. (M. aquaticum). Alkalmasint
ugyanaz, ami Diószeginél vízi madárhúr (cerastium
aquaticum).
PUHASÁG , (puhaság) fn. tt. puhaságot,
harm. szr. —a. 1) Állapot, vagy tulajdonság, midőn
valamely test puha. 2) Átv. erkölcsi ért. elkényezte
tett életmód, mely minden nehezet, komolyat kerül;
testi lelki szilárdságnak levetése; gyönyörvadászat.
PUHASZÁJU, (puhaszáj u) ösz. mn. Lóról
mondják, mely a zabolának könnyen enged, melyet
igazgatni könnyű. Ellentéte : keményszárú.
PUHASZT, (puhaszt) áth. m. puhasztott, par.
puhaszsz, htn. —ni v. —ani. Puhává teszen valamit.
A vadkörtét szalmában, a vadhúst eczetben puhasztani.
V. ö. PUHA.
PUHASZTÁS, (puhasztás) fn. tt. puhasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit
puhasztunk.
PUHATAG, (puhadag) fn. tt puhatagot. A
székelyeknél am. lóposz, pöfeteg.
PUHATOL, (puhatol) áth. in. puhatolt. Alat
tomosan, észrevétlenül, finom tapintattal tudakol,
megtud valamit. A tolvajokat puhatolni. Kipuhatolni
mások titkait.
E szó átvitt értelmű a puha törzsöktől, mennyi
ben a puhatoló úgy teszen a tudandó dolgokkal,
mintha azokat tapogatná, s gyöngéden érintgetné,
nyomogatná.
PUHATOLÁS, (puhatolás) fn. tt. puhatolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Vizsgálódás, nyomozgatás,
mely által valamit puhatolunk. V. ö. PUHATOL.
PUHATOLÓDÁS , (puhatolódás) fn. tt.
puhatolódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gondosabb,
figyelmesebb, titkosabb nemű puhatolás, vizsgálódás,
tudakozódás.
PUHATOLÓDIK, (puhatolódik) belsz. m
puhatolódtam, —tál, —ott. Nagyobb, folytonosb
gonddal, figyelemmel, keresgéléssel kutatgat, vizs
gálódik. „Heába puhatolódott utánam." (Szabó D.).
PUHER, fn. tt. puhért, tb. —ok, harm. szr.
—ja. A Tájszótár szerént föld alatti hernyó, mely a
dohány tövét szokta pusztítani. Nevét talán puha
tulajdonságától kapta ?
PUHÍT, PUHÍT, (puhít v. puhaít) áth. m.
puhított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Puhává tesz;
eszközli, hogy valaminek előbbi tömörsége, rugal
massága, szívóssága, keménysége engedjen. Puhítani
a kemény, nyers bőrt. Megpuhítani, elpuhítani valakit,
tréfásan am. jól megverni, mint a szakácsok a húst
szokták. Erkölcsi ért. a testi lelki erőt meggyöngíti,
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elkényezteti. A kényelmes, henye, dologtalan élet, a
gyönyörélvezetek elpuhítják az erkölcsöket.
PUHÍTÁS, PUHÍTÁS, (puhítás) fn. tt. puhí
tást, tb. —ok, barna, szr. —a. Cselekvés, mely által
valamit, illetőleg valakit, puhává tesznek. V. ö.
PUHA.
PUHOGAT, (puhogat) gyak. áth. m. puho
gattam, —tál, —ott, par. puhogass. Lassanlassan,
többszöri nyomogatás, veregetés, vagy más műtét
által puhává tesz. Ujakkal puhogatni a baraczkot.
Sulyokkal puhogatni a húst.
PUHOGATÁS, (puhogatás) fn. tt. puhoga
tás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Többszöri nyomoga
tás által pubílás.
PUHONCZ, (puhoncz) fn. tt. puhonceot. Gön
czy Pálnál a növénytan újabb rendszerében a forrt
poitokuak (együttnemzök—syngenesia—) seregébe
(és Diószegi szerént az egyenlönösök rendébe) tartozó
növénynem; magvai visszás tornyodzó alakúak,
négyszögűek ; 2 — 3 sorú serte polyvás bóbitája
magva tetején álló, kurta hengeres vánkosra nőtt és
ezzel együtt lehulló; szőre belső sora a külsőnél
hosszabb. (Jurinea). Faja : molyhos puhoncz (j. mol
lis); Diószeginél Linné után : puha bogács (carduus
mollis).

PUKKAD, (pukkad) önh. m. pukkadt. Vastag
tompa pukk hangot ütve szétreped, kifakad, p. puk
kad a száj, midőn valakiből a viszszatartóztatott
nevetés erőszakosan kitör, vagy az igen felfújt hó
lyag stb. Mérgében, boszuságában, nevettében majd
megpukkad.
PUKKADAS, (pukkadás) fn. tt. pukkadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szakasztott résen, nyilason
kitörő tompa pukkiélo hangzás. Pukkadásig nevettet
ni a hallgatókat.
PUKKAN, (pukkan) önh. m. pukkant. Tom
panemü pukk hang fakad ki belőle. Mondjuk lősze
rekről is, midőn elsülnek. A mozsárágyú nagyot
pukkant. Különbözik tőle némileg a pukkad, mennyi
ben ez nem csak a hangra, hanem a hangot okozó
réstörésre is, a pukkan pedig inkább csak magára a
hangra vonatkozik. Tájdivatosan pl. a székelyeknél
gyöngébb fokozattal magas hangon : pikken, mely
szó csak repedésre vonatkozik, s am. reped, fölreped.
PUKKANÁS, (pukkanás) fn. tt. pukkanást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tompa hangzás, mely
akkor hallatszik, mikor valami pukkan. Puska, ta
raczk pukkanása.
PUKKANT, (pukkant) áth. m. pukkantott,
par. •—s, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy valami
pukkanjon. Elpukkantam a puskát. V. ö. PUKKAN.
PUKKANTÁS, (pukkantás) fn. tt. pukkan
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Eszközlése annak
hogy valami pukkanjon.
PUKKANTÓ, (pukkantó) mn. és fn. tt. puk
kantót. 1) Ami v. aki pukkant. 2) L. PUKKANTYÚ.
PUKKANTYÚ, (pukkantó) fn. tt. pukkan
tyút. Általán eszköz, mely megnyomás, megszorítás
következtében pukkan, pl. c végre játékul készített
golyócskák. Különösen a halnak hólyaga. Alakjára
hasonló a pattantyú (pattantó), brúgatyii (brúgató),
csörgetyü (csörgető) s több másokhoz.
PUKKASZT, (pukkaszt) áth. m. pukkasztott,
par. puklcaszsz, htn. — ni\. —ani. Bizonyos erőszak,
p. nyomás, zúzás által eszközli, hogy valami puk
kadjon. Hólyagot pukkasztani. A nagy nevetés majd
elpukkasztja öt.
PUKKASZTÁS, (pukkasztás) fn. tt. pukkasz
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valamit pukkasztunk.
PULA, faluk Somogy ós Szála m.; helyr.
Pulára, —n, —ról.
PULICZKA, PULISZKA, fn. tt. puliczkát.
Kukoriczalisztből főzött kásanemü étek. Néhutt :
pmszka. Az oláhvidókekeu divatos étek, és szó, s úgy
látszik, a latin puls szóból eredett; mely máskép :
pulmentum; s ehhez ismét az olasz polenta jár kö
zelebb.
PULY, gyöke 1) pulya szónak és származékai
nak ; 1. PULYA; 2) mint természeti hang pulyka és
pulyog szóknak.
PULYA, (pulya) mn. tt. pulyát. 1) Törpe,
I pogonya, tömpe, kutak, kicsinded (Szabó D.); külö

PUHOS, 1. POHOS.
PUHUBAGOLY, (puhubagoly) ösz. fn. Nagy
füles bagoly, uhubagoly. A p elötétes hang.
PUHUL, PUHUL, (puhúl) önh. m. puhúlt.
Puhává leszen; előbbi tömör, kemény, rugalmas
tulajdonságát elveszti. Állásban megpuhulnak a gyü
mölcsök. Szalma között puhul a vaczkor. Puhul a
zsírral kent bőr. Erkölcsi ért. testi lelki ereje gyön
gül, elkényesedik, a viszontagságok eltűrésére kép
telenné lesz stb. V. ö. PUHA.
PUHULÁS, PUHULÁS, (puhúlás) fn. tt. pu
húlást, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot,
midőn valami puhul, akár anyagi akár erkölcsi ér
telemben. V. ö. PUHUL.
PUISZKA 1. PULICZKA.
PUJ, erd. falu Hunyad m.; helyr. Pujba, — ban,
— bál.
PÚJA ; PUJASÁG, 1. PULYA ; PULYASÁG.
PUJKA, 1. PULYKA.
PUJNA, fn. tt. pujnát. Sztrokay Antal szerént
Győr vidékén turósított édes tej, melyből a sajtot
készitik, vagy melyet másutt zsendiczének hívnak.
Talán az olasz sajtcsinálóktól kölcsönzött szó.
PUJON, erd. falu Doboka m.; helyr. Pujonba,
—ban, —ból.
PUKK, természeti hang, mely hallatszik, mi
dőn valamely felfútt, fölpuffadt test öblében a levegő
meg nem fér, s nyilast törve tompa vastagon kifakad.
Innen erednek : pukkad, pukkan, pukkant, pukkaszt,
stb. Alakjára olyan mint : zökk, nyökk, rikk, s több
mások, melyektől abban különbözik, hogy egyszerű
alakja (puk : pukog) nincsen. Egyébiránt a persában
is puk Beregszászi szerént am. flatus ex ore emissus,
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nöscn Bodrogközben így nevezik a gyermeket mint
egy tizenkét éves koráig, midőn már gyerkó'cze vá
lik belőle. 2) Szatmári tájszólással am. elkényezte
tett. Ezzel némileg egyezik azon 3) értelem, mely
nél fogva a pulya hitvány lelkületű, alacson, gyáva
jellemű embert is jelent. Pulya lélek, pulya sziv.
Mennyiben kicsit avagy gyermeket jelent, né
melyek a latin pullus, puer, vagy görög naíg szóval
rokonítják; azonban lehet a pidyog szóval egy ere
detű is, mintegy pulyogó, petyegö, mivel a gyönge
korú gyermek még csak pulyog, petyeg. Mennyiben
pedig c szó erkölcsi jelentésű, puha szóval azonosít
ható h Jvel, ez ismét lyvcl közel rokonok levén.
PULYA, ALSÓ—, FELSŐ—, KÖZÉP—, fa
luk Sopron m.; helyr. Pulyára, —n, —ról.
PULYALELKÜ v. —LELKŰ, (pulyalelkü)
ösz. mn. 1. PULYA, 3).
PULYALELKÜLEG v. —LELKÜLEG, (pu
lyalelküleg) ösz. ih. L. PULYÁN.
PULYALELKÜSÉG v. LELKÜSÉG, (pulya
lelküség) ösz. fn. L. PULYASÁG.
PULYÁN, (pulyaan) ih. Hitványán, alávaló
lag, gyáván, alacson módon. Pulyán viselni magát.
V. ö. PULYA.
PULYASÁG, (puly aság) fn. tt. pulyaságot,
harm. szr. —a. Erkölcsi ért. lelki hitványság, gyá
vaság.
„Nem szorul e város tetemes falakra,
Nagy henye kövekből nincs együvé rakva;
Az erőnek szolgál kirepítő fészkűi,
Nem a pulyaságnak biztos menedékül."
Buda famüvü sátorpalotái. Arany J.
PULYHA , Nyitravölgyi tájszó am. purha,
vagyis a fának odvas része, bélé. V. ö. PURHA.
PULYKA, (pulyka) fn. tt. pulykát. A tyúkok
neme alá tartozó, s hozzánk Amerikából szakadt
házi madárfaj, a hídnál jóval nagyobb, s fején és
nyakán kék tarjagos bőr fityeg, melyet ha megha
ragszik, piros szinüvé fúj föl, mit ptdykaméiegnvk
hívnak. Innen pidykamérgü aki mérgében felfújja
magát. Némely tájszólások szerént : páka. (Meleagris
gallopavo).
Nevét gyöngédebb nemű puly puly hangjától
kapta, melyből lett pulyog, pulyogó, pulyoga, pulyka,
mint több állatoknak ka ke képzöjü nevei. Szlávul
erösebb haragos hangjától morka, vagy talán, mivel
tengeren túli madár, a tengert jelentő more szótól.
PULYKAFI, (pulykafi) ösz. fn. Kicsi pulyka,
mely még nem rég kelt ki a tojásból ; fiók pulyka.
Különbözik : fiatal pulyka.
PULYKAGUNÁR , (pulykagunár) ösz. fn.
Kan pulyka.
PULYKAKAKAS , (pulykakakas) ösz. fn.
Kan pulyka.
PULYKAORR, (pulykaorr) ösz. fn. 1) A puly
kának sajátszerű lecsüggö csőre. 2) Köznépies néven
a czikkszár (polygonum) egyik faja , növénytani
Í.8AP. NAGT SZÓTÍB V, KÖT.
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néven : pulykaorru czikkszár. (Polygonum orientáló).
Máskép szintén köznéven : karmazsin virág, őszi
boroszlán.
PULYKAORRU CZIKKSZÁR, 1. PULYKA
ORR, 2).
PULYKATOJÁS v. — TOJOMÁNY, (pulyka
tojás v. —tojomány) ösz. fn. A nőstény pulykának
petéje. Tarka mint a pulykatojás, a szeplős orczáról
mondják.
PULYOG, (pulyog) önh. m. pulyogtam, —tál,
— ott. Pulypuly hangon szól, mint a pulyka szokott.
Iuucn pulyogó = pulyoga = pulyga = pulyka.
PULYOGÁS, (pulyogás) fn. tt. pulyogást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Pulypuly hangon szólás.
PUMA, fn. tt. puniát. Algyugolyó; különö
sen : bomba. Hangutánzó, s rokon bőm, és puff gyö
kökkel.
PUMI, fn. tt. pumit, tb. —k. A kis házi öl
ebeknek egyik faja, pumi kutya. Kicsiuezve : pun
esi (== pum esi).
PUNCS, fn. tt. puncsot. Köz ismeretü, külön
félekép készíttetni szokott meleg ital. Franeziául :
pontihe, angolul : punah, németül : Punsch. Azt tart
ják, hogy a hindostan pancs, vagy szanszkrit pancsa
szóból eredett, mely am. öt, minthogy ezen ital öt
alkatrészből készíttetik, ú. m. thea, víz, ezukor, czit
rom és arakból.
PUNCSI, (pumcsi) fn. tt. puncsit. Kicsin pumi
kutya.
PUNCSOZ, (puncsoz) önh. in. puncsoztam,
— tál, —ott; par. —z. Puncsot iszik. V. ö. PUNCS.
PUNCSOZAS, (puncsozás) fn. tt. puncsozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Puncsivás.
PUNK, 1. PONK.
PUNTY, fn. tt. puntyot, harm. szr. —a.
Konty formára alakított, felkötött haj, mint ezt né
mely vidékeken a leányok viselik.
Mintha a német Bund szóból kölcsönöztetett
volna, mi annál hihetőbb, mert a magyar leányok
leeresztett hosszú hajat viselnek, s a punty a köznép
nél csak a német vidékek szomszédságában diva
tozik.
PUNTYTŰ, (puntytü) 1. HAJTŰ.
PÚP, fn. tt. púpot, harin. szr. —ja. kicsiny.
púpocska. Kinőtt, kidudorodott, kicsomósodott része
valamely testnek. Púp van, púp nőtt a hátán, mellén.
Púp a fa derekán. Kenyér, cziyó púpja (dúcza, do
mója, gyürkéje. Szabó D.). Kalap púpja. Kemencze
púpja. Csöcs, köldök púpja. Púpot vetni, v. púposhá
tat vetni a hajósoknál am. meggörbedni. V. ö. PÚ
POSHÁT.
E szóban a kiállás, kinövés, kidudorodás alap
fogalma rejlik, s végelemzésben azon szók közé
sorozható, melyekben a po pu (bo bu) alaphangok
felfúvódásra vonatkoznak, milyenek, poh, pocz, puf
fad, stb. Legközelebbi rokonai : búb, bób, búbita, bó
bita, boborcsó, továbbá : buez, buezka, bugyor, stb.
Elöhangra nézve ugyan különböző, de alapértelem
24

371

PUPA—PUR

ben, mint magasodó kinövést jelentő következő szók
is rokonok hozzá : csup, kup, hup, különösen ez
utolsó, minthogy hupa am. púp, honnan hátahupás
am. púpos hátú. Csag'ataj nyelven Vámbéry szerént
pupák am. púp.
A púp, vékony i hangzóval p{p, jelent kis pú
pot, p. a tyúkok vagy más házi madarak nyelvén
támadt csomócskát. Innen púposkodik és pipeskedik
egy értelműek.
PUPA, fn. tt. pupát. 1) A természetrajzban
igy neveztetnek azon hengerded, vagy gömbölyű
héjak, melyekké a hernyók bőre átalakul, s melyek
ben ezen férgek egész kifejlődésükig félholt állapot
ban maradnak. E név púpos voltuktól látszik szár
mazni. Egyébiránt németül is : Puppe. 2) Népies, és
gyermeknyelven am. kenyér, különösen púpos ke
nyér, melyet a gyermekek jobban szeretnek ; innen
drága kenyér helyett is, különösen rósz termés után,
szokták mondani : az idén pupa (néhutt : pépe) lesz
a kenyér.
PUPÁZÍK, (pupaazik) k. m. pupáztam, —tál,
— ott. A hernyókról mondják, midőn pupaalakot
öltenek.
PUPDENEVÉR, 1. PUBDENEVÉR.
PUPORA, (pupora) fn. tt. puporát. Domború,
púpos tésztaétek neme. Balatonmelléki tájszó.
PÚPOS, PÚPOS, (púpos) mn. tt. púpost v.
—at, tb. —ák. Minek púpféle kinövése van. Púpos
hát, mell, fej. Púpos kenyér am. dúczos, gyürkés, do
mós. Púpos kalap, magas kalap. V. ö. PÜP.
PÚPOSÁN, PÚPOSÁN, (púposan) ih. Púpos
állapotban, v. minőségben.
PÚPOSHÁT, (púposhát) ösz. fn. A hajósok
különösen így nevezik azon görbeséget, melyet a
hajótö (Kicl) s vele az egész hajó akkor kap, ha
eleje és hátulja meg v. leszállt. (Kattcn v. Katzen
rücken. Kenessey).
PÚPOSKODÁS, PUPOSKODÁS, (púposkod
ás) fn. tt. púposkodást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Rátartiság, fejének (púpjának) magasan hordása.
V. ö. PÚPOSKODIK.
PÚPOSKODIK, PÚPOSKODIK, (púposkod
ik) k. m. púposkodtam, —tál, —ott. Rátartja ma
gát, fenn hordozza fejét, úgy tesz, mint a bobját
fölmeresztö tyúk, gögösködik. Vékony hangon : pi
peskedik.
PÚPOSODÁS, PUPOSODÁS, (púposodás)
fn. tt. púposodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Púpossá
levés.
PÚPOSODIK, PÚPOSODIK, (púposodik)
k. m. púposodtam, —tál, —ott. Púpossá lesz, púpja
növelkedik, púp támad rajta. Púposodik a háta. Pú
posodik a kiforradt kenyér.
PÚPOSSÁG, PUPOSSÁG, (púposság) fn. tt.
púposságot, harm. szr. —o. Púpos állapot, v. mi
nőség.
PUR, elvont gyök purka szóban és származé
kaiban ; 1, ezt. Purdé más eredetűnek látszik.
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PURCSIN, fn. tt. purcsint, tb. —ok, harm.
szr. —ja. 1) L. PORCSIN. 2) L. PURCSINSZŐLŐ.
PURCSINSZŐLÖ, (purcsinszölö) ösz. fn. Apró,
fekete szemű, kicsi tömött gerezdü szőlőfaj. Ez ér
telemben ,purcsin' v. ,porcsin' talán Oporto módosu
lata ; a honnan eredetileg oportói szöl'ó volna. Az o
önhangzó épen úgy maradt el, mint ,apotheca' szó
ban, melyből ,patika' lett. Több szőlöfaj neve a
magyarban idegen nyelvekből kölcsönzöttnek lát
szik ; v. ö. BAKATOR, PORMINT, KADARKA.
PURCZ, elvont törzs purczan szóban. V. ö.
PURCZAN.
PURCZAN, (purczan) önh. m. purczant. Ma
gas helyről esik. Lepurczan am. lecseppen, lepoty
tyan, lebukik. Székely szó. (Kriza J.). Törzse purcz
hangutánzónak látszik, midőn t. i. az esés, lebukás
némi robajjal történik. Egyébiránt rokon a német
burzeln v. purzeln szó törzsével, honnan liurzelbaum
am. a magyar bukfenez, bakfitty v. bukfitty. A német
nyelvészek a ,burzeln' igét ,Bürzel' főnévtől szár
maztatják, mely köz életben és tréfás nyelven általá
ban valaminek hátulját, farát jelenti, innen ,burzeln'
jelentése : úgy esik valaki, hogy a hátulját fölfelé
emeli (Adelung); vagy pedig : a hátuljára esik.
(Kaltschmidt).
PURCZANÁS, (purczanás) fn. tt. purezanást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Esés, leesés, lepotytyanás.
PURDÉ, fn. tt. purdét. így szokták híni a
czigánygyerekeket. Czigány purdé. Hangmódosulat
tal : purgyé. Egyezik vele a szintén apró gyermeket
jelentő puzsér, az utóbbi részt megfordítva : purzsé.
Mint kicsit jelentő szó, gyökre nézve (pur)
rokon ugyan a parány (= porány), poronty szókhoz;
azonban figyelmet érdemel a persában púr és puszer
v. piszer, melyek fiút jelentenek , Vullcrs szerent
a zendben puthra és az ékiratokban putra, mely
utóbbiak, ha azokban t (v. th) és r helyet cserélnek
(purta v. purtha) még inkább egyeznek ,purdé' szó
val ; és csakugyan a czigány nyelv az árja s különö
sen hindu nyelvcsaládból való.
PURGOMA, fn. tt. purgomát. A göröglatin
epigrammáhól csavarintott szó.
PURGYÉ, 1. PURDÉ.
PURHA, (purha) fn. tt. purhát. A redves fá
nak, vagy növénytorzsának porhanyó bele. A purhá
nak nincs parazsa. E vén faderék leli van purhával.
Különbözik némileg : pudva. V. ö. PUDVA.
Nevét porló, porhanyó tulajdonságától kapta,
s gyöke por, innen máskép : porha.

PURHAD; PURHADÁS, 1. PORHAD, POR
HADÁS.
PURHANYÓ, (purhanyó) mn. lásd : POR
HANYÓ.
PURHÁS, (purhaas) mn. tt. purhást v. —at,
tb. —ak. Miben purha van, minek bele purhanyóvá
lett. Purhás fűzfa. V. ö. PURHA.
PURHASÁG, (purhaság) fn. tt. purhaságot,
harm. szr. —a. L. PURHA.
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PUKHÁSODÁS, (purhaasodás) fn. tt. pur
hásodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Komló állapota
a fának, vagy növénytorzsának, midőn bele redvessé,
purhanyóvá lesz.
PURHÁSODIK, (puihaasodik) k. m. pur
hásodtam, —tál, —ott. Bele redvessé, porhanyóvá
leszen. Purhásodik a vén fűz, a nedves helyen tartott
jenyüfa bele. V. 5. PURHA.
PÜRHÁSSÁG, (purhaasság) fn. tt. pnrhás
ságot, harm. szr. —a. A fának reves, megrohadt
állapota, vagy minősége.
PURUTTYA, mn. tt. puruttyát. Piszkos, mocs
kos, utálatos viseletű, ruházatú, paszatos. Szélesb
ért. undok, undorító. Puruttya gyerek, puruttya disz
nó. Puruttya dolog, beszéd. Eredj te puruttya.
E szóban alapfogalom a rútság, melyet a ruttya
fejez ki, eredetileg: rútia, mint deli delié, dali dalia,
a meglágyítás úgy történt, mint a hostia ostya, bestia
bestye, bastion bástya, Dorothea Dorottya szókban;
a pu, nem egyéb mint az utálatra vonatkozó pi v.
pih indulathang, másképen s bővítve : piha, pfuj.
E szerint elemezve : pih ! rútia, pu ! rútja. Egyezik
vele az ugyanazon elemekből álló pranda = pu !
ronda, v. pi! ronda.
PURUTTYÁLKODIK, (puruttyaalkodik) k.
m. puruttyálkodtam, —tál, —ott. Puruttyán, azaz
mocskosan, undokul viseli magát mind testileg mind
erkölcsileg.
PURUTTYÁN, (puruttyaan) ih. Ronda, pisz
kos állapotban.
PURUTT Y ASÁG, (purutty aság) fn. tt. puruttya
ságot, harm. szr. —a. Rondaság, csúnyaság, pisz
kosság, anyagi és erkölcsi értelemben. V. ö. PU
RUTTYA.
PURZSA, (borza, azaz borzas ?) fn. tt. purzsát.
Közönséges, parlagi, kutyaszörü juhfaj. Heves me
gyei tájszó.
PUS, 1) elvont gyök pusmog, pustog szókban ;
és 2) elvont törzs puska szóban.
PUSÉR 1. BUZÉR.
PUSKA, (puska) fn. tt. puskát. Köz isméretü
lőfegyver, melyből sörétet, szatymát, vagy kis golyó
kat lődöznek. Különböznek tőle a kisebb pisztoly, és
még kisebb mordány. Katona, vadászpuska. Közön
séges puska, hátultöltő, gyútüs v. gyors puska. Átv.
ért. vizi puska, bodzapuska. Puskát tölteni, elsütni.
Neki fogni, neki czélozni a puskát. Az én puskám
sem bodzafa. (Km.). Bősz puska kinek fogása nincs.
(Km.). Csütörtököt mondott a puskája, azaz csettent,
de el nem sült. Mintha puskából lőtték volna ki.
(Km. az igenyes útról). Istenpuskája, a palóczoknál,
am. templombeli perzsely. A közönséges puska al
katrészei (Bérczy K. után) : az agyon kivül : a cső
(Lauf) ; falcsavar (Patentschraube) ; falcsavarlap
(Scheibe); szerszám v. gócz (Schlosz); góczlap (Sehlosz
blech); sárkány (Hahn); dió (Nusz); diófedő (Studl);
diófog (Stange) ; rugó (Schlagfeder) ; diófogrugó
(Staugenfeder) ; láncztag (Kettenglied); kupacahegy

(Piston); diócsavar (Nuszschraube); diófedőcsavar
(Studlschraube); kengyel v. kanyarvas (Bügel); ravasz
(Zingel); ravaszlap (Zingelblech); ravaszrugó (Zingel
feder); ravaszcsavar (Zingelschraube) ; harántcsavar
(Querschraube); agyfedél (Kappe); agyfedélcsavar
(Kappenschraube); retesz (Schuber); retesztartó (Lad
stoekröhrchen); vessző (Ladstock); vesszőgomb (Lad
stockknopf); körömvas (Raumer); légy (Mücke); szíj
tartó (Riembügel); szijcsavar (Riemschraube); rög
tönző (Schneller); szertartó (Springdeckel); irányzék
rés (Absehen); czikornya (Garnitur); csiga (Troli);
sodronycső (Drahtlauf); vontcső (gezogener Lauf);
egyenlő furatú cső (Kugelgerade) ; puskaszáj, száj
(Mündung); puskatok (Büchsenfutter).
Gyöke az utánzott pu hang, honnan mongol
nyelven bou am. puska. Apu hangból lett pus, innen
ismét pusog, azaz, pú hangon szól; ez igéből pedig
pusogó, pusoga, puska fejlett ki, mint dú, dús, duska,
s több más ka ke végzetü szók, melyekben a ifc kö
zépképzö átalakult gyakorlatos g, p. bugyoga búgy
ka, czinege czinke stb.
PUSKAAGY, (puskaagy) ösz. fn. A puskának
fából csinált feje, fogantója, melyet lövéskor az
arczhoz szorítanak. Néha így is ejtik : puskaágy.
PUSKACSŐ, (puskacső) ösz. fn. Vasból csi
nált cső, mely a puskának lényeges része, melybe
t. i. a töltényt beleverik.
PUSKAFÚRÓ v. —FÚRÓ, (puskafuró) ösz. fn .
í) Míves, ki puskának való csőveket fúr. 2) Furu 
féle eszköz, melylyel puskacsöveket fúrnak.
PUSKAFÚRÚ v. —FURU, (puskafúrú) 1.
PUSKAFÚRÓ, 2).
PUSKAGOLYÓ, (puskagolyó) ösz. fn. Kisebb
nemű golyó, melyet puskából szoktak lőni, p. czélba,
nagyobb vadakra, stb. különböztetésül az álgyugo
lyótól.
PUSKAGYILOK, (puskagyilok) ösz. fn. A
katonapuskák végére felhúzott két élű hegyes vas,
máskép : szurony, közkatonák nyelvén : bagnét, pan
ganét, (az idegen ,bajonét' szóból csavarintva).
PUSKAKAKAS, (puskakakas) ösz. fn. A pus
kacső tövén azon kiálló csaptatószer, mely lebillen
tése által a puskát elsüti.
PUSKAKERÉK, (puskakerék) ösz. fn. A pus
kakakas oldalán belül levő kerékforma forgó vas.
PUSKAKOHA, (puskakoha) ösz. fn. L. PUS
KAKOVA.
PUSKAKOVA, (puskakova) ösz. fn. A régies
puskákon azon kovakő, mely a kakasba csiptetve
lecsappanása által szikrát vet, s a lőport elsüti.
PUSKALÖVÉS, (puskalövés) ösz. fn. Lövés,
mely puskából történik. Továbbá azon távolság,
mennyire a puskából kilőtt golyó elröpül. Csak egy
puskalövésnyire van innen.
PUSKAMÍVES v. —MÍVES, (puskamives)
ösz. fn. Míves, ki puskákat csinál. V. ö. MÍVES.
PUSKAMŰVESSÉG, (puskamivesség) ösz. fn,
Puskacsináló mesterség.
24*
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PUSKAPOR, (puskapor) ösz. fn. Kénből, sa
létromból, és szénből készített por, melyet különösen
lövésre, de más czélokra is, pl. sziklák repesztésére,
fölvettetésre stb. használnak. Máskép : lőpor. Nem
szagolhatja a puskaport. Nem kár volna puskaporral
fölvettetni. Olyan, mint a puskapor; vagy : hamar
fellobban (hirtelen felpattan) mint a puskapor. Elfo
gyott a puskapor. (Km. a nagyidai czigány vereségre
czélozva).
PUSKAPORCSINÁLÓ, (puskaporcsináló) ösz.
fn. Vegyész, ki puskaport készít.
PUSKAPORMALOM, (puskapormalom) ösz.
fn. Malomféle gép, mely által a puskapornak való
kellékeket apróra őrlik, és öszvekeverik.
PUSKAPOROS, (puskaporos) ösz. mn. Puska
porral töltött; amiben puskaport tartanak, hordanak.
Puskaporos torony, láda, táska, szaru.
PUSKAPORTÁR, (puskaportár) ösz. fn. Rak
hely, hol nagyobb mennyiségű puskaport lerakva
tartanak.

PUSKATOK, (puskatok) ösz. fn. Bőrből vagy
posztóból varrott tok, melyet a puskára szoktak
húzni, hogy az eső, vagy por be ne lepje.
PUSKATÖLTÉNY v. —TÖLTÉS, (puskatöl
tény v. —töltés) ösz. fn. Lefojtott löportartalom a pus
kában akár galacscsal vagy golyóval, akár ezek nélkül.
PUSKATÖLTÖ, (puskatöltő) ösz. fn. Általán
személy, ki a lődözök számára puskát tölt. Különösen
vadász, ki uraságának puskáira felügyel, s azokat
vadászat alkalmával töltögeti.
PUSKATŐR, (puskatőr) ösz. fn. 1. PUSKA
GYILOK.
PUSKATUSA, (puskatusa) ösz. fn. 1. PUS
KAAGY.
PUSKATÜZ, (puskatüz) ösz. fn. A puskákból
kilőtt golyók zápora. A puskatűznek neki menni.
PUSKAVESSZÖ, (puskavessző) ösz. fn. Vessző
alakú eszköz vasból vagy fából, melylyel a töltényt
a puskába verik.
PUSKÁZ, (puskaaz) önh. m. puskáztam, —tál,
— ott, par. —z. Puskából lődöz. Az előőrsök puskáz
nák egymás ellen. Kipuskázta magát, minden töltényeit
ellőtte, nincs mivel ellent állnia.
PUSKÁZÁS, (puskaazás) fn. tt. puskázást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Puskával gyakorlott lődö
zés. A vadászok puskázását hallani.
PUSMOG, (pusmog) önh. m. pusmogtam,
—tál, —ott. Szabó D. szerént : suttog, susog;
Kriza J. szerént a székelyeknél : magában évődik.
Gyöke : pus hangutánzó, máskép ugyancsak a szé
kelyeknél : pustog.
PUSMOGÁS, (pusmogás) fn. tt. pusmogást,
tb. —ok, harm. szr. —o. Suttogás, susogva v. ma
gában beszélés; magában évődés.
PUSTOG, (pustog); PUSTOGÁS (pustogás)
1. PUSMOG, PUSMOGÁS.
PUSZDARÉK, fn. tt. puszdarékot. Molnár A.
szerint am. gyermek születésekor adott lakoma;
máskép : puzdarék, puzdrék, pusztrik; és paszita.
Eredetére nézve megemlíthető, miszerént a persában
puszer és piszer am. fiú. V. ö. PURDÉ.
PUSZI, fn. tt. puszit. tb. —k. 1) A csóknak
kicsinyítő neve. Adj fiam puszit. Ne egy puszi. Törö
kül : buszé v. pusze, és öpüs; persául : busz, buszok
(Beregszászi); latinul : basium, honnan a franczia :
baiser. 2) Szabó D. szerint tollatlan kis madár. Első
jelentésénél fogva hangutánzó; másodikban rokon
foszt, fosztor szókhoz, mintha volna foszi, fuszi.
V. ö. PUSZTA.
PUSZPÁN, fn. tt. puszpánt, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Növénynem az egylakiak seregéből és
négyhímesek rendéből; himvirágainak csészéje négy
levelű; bokrétája két szirmú; magzata idétlen; anya
virágának csészéje négy levelű; bokrétája három
szirmú; anyaszála három ; tokja két szarvú J magva
kettő. Fa vagy cserje. (Buxus).
Idegen eredetű, közvetőleg a latin buxus, köz
vetlenül a német Buehsbaum szótól. Máskép: puszpáng.

PUSKARÁNTÓ, (puskarántó) 1. PUSKARA
VASZ.
PUSKARAVASZ, (puskaravasz) ösz. fn. Bil
lentyű a puskalakat alján, melynek megrándítására
a kakas lecsapódik, s a puska elsül.
PUSKÁS, (puskaas) mn. és fn. 1) Mint mn.
tárgyesete : puskást v. —at, többese : —ak. Puská
val ellátott, fegyverzett, fölszerelt. Puskás szölőcsö
szök, örök. Puskás kézzel neki menni valakinek. 2) Mint
főnév, (midőn a tt. puskást, tb. —ok,) jelent sze
mélyt, ki puskával szokott vadászni járni, vagy bi
zonyos kötelességet végezni. Minden rósz puskásnak
van kifogása. (Km.). Jelent puskamívest is.
PUSKASÁRKÁNY, ösz. fn. 1. PUSKAKAKAS.
PUSKASERPENYŐ, (puskaserpenyő) ösz. fn.
A régies szerkezetű puskákon azon válucska vasból,
melyből egy kis lyuk a puskacső tövébe szolgál,
hogy a ráhintett, s a meggyúladt por által elsüljön
a puska.
PUSKASZERSZÁM, (puskaszerszám) ösz. fn.
A puskának azon részei, melyek segedelmével a lövés
végre hajtatik, milyenek, a kakas, rántó, serpenyő,
vagy az újabb szerkezetű puskákon a lőkupak.
PUSKASZÍJ, (puskaszíj) ösz. fn. Szíjból csi
nált kötő a puskán, melynél fogva azt kényelmesen
vállra lehessen vetni és viselni.
PUSKASZÓ, (puskaszó) ösz. fn. Puffanó, dur
ranó hang, melyet az elsült puska ad.
PUSKASZURONY, (puskaszurony) ösz. fn. 1.
PUSKAGYILOK.
PUSKATÁMASZ, (puskatámasz) ösz. fn. Áll
vány, melyhez a puskákat felállítva oda támasztják,
p. az őrhelyen a katonák.
PUSKATISZTÍTÓ , (puskatisztító) ösz. fn.
Eszköz, vagyis csavaros végű vas vessző, melylyel a
puskacsőt kitisztítják, vagy a töltényt kiveszik be
lőle 5 máskép : körömvas.
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különböző származékokban : vastus, vast t, devastat,
depopulatur, eremus, solitudo. Innen g,ökre nézve
legközelebb áll a foszt, fosztor, fosztc íék szókhoz,
mintha volna, foszta, fuszta. Kétségtele ané teszi ezt
a többek közt a Nádorcodex, mr lyben ez áll :
„Magzatomtól megpusztúlok" (azaz megfosztatom.
277. 1.). Ismét : „Azért gondoljátok mind meg ezt,
miképen az Szíz Mária pusztulva", maradott vala."
(azaz megfosztva t. i. magzatjátó' v. fiától. 306. 1.).
így változkodnak az / és p a,i akhangok ezekben :
faszuly v. foszuly paszuly, féreg pereg, fáczán páczán,
fánk pánkó, fittyed pittyed, Józ ef, Józsep stb.
Hangra és jelentésre eg/ezik vele Pindarusnál
„Puszta földön, sík fenyéren
a görög fiijává (öde Gegen i. GriechischDeutsches
Zene hallik sötét éjen."
Wörterbuch von Rost); továbbá a német Wüste (régi
Arany J.
felső németben : wóstí, wuoli, wósta) melyet Adelung
2) Miut főnév, jelent különösen miveletlen és lakat a vastus latin szóra viszen viszsza. Törökül : bos am.
lan (emberektől nem lakott) síkföldet, vidéket. ,Pusz üres, puszta. Továbbá l)sztán konyhakertet jelent
tába^) lakozó' a Debreczeni Legendáskönyvben (jardin potager. Hindogl i).
am. remete.
PUSZTABERÉN í, puszta Nógrád m.; helyr.
Berénybe,
—ben, —bl L.
„Télen nyáron pusztán az én lakásom,
PUSZTACSALÁD, falu Sopron m.; helyr.
A rózsámat is csak vasárnap látom,
Csáládra, —on, —ról.
Lakásom van hortobágyi pusztába,
PUSZTACSÓ, falu Vas m.; helyr. Csóra, —n,
Nem járhatok én az Isten házába.
—ról.
Sík a puszta, sem halma, sem erdeje;
PUSZTADAlíÓCZ, falu Szatmár m.; helyr.
Sugár magas a toronynak teteje;
Daróczra, —on, • ról.
Sugár torony kilátszik a pusztára,
PUSZTADÍ BOS, falu Szabolcs m.; helyr.
Harangoznak pünköst első napjára."
Dobosra, —on,  ról.
Pusztai népdal. (Tompa Mihálytól).
PUSZTAE( RES, erd. falu Torda m.; helyr.
3) Magyar állami értelemben külön határok közé Egresre, —én, — röl.
PUSZTAFALU, faluk Abauj és Baranya m.;
szorított, és semmi község kebelébe nem foglalt,
kisebbnagyobb területű mezei birtok. Ilyenek azon helyr. —faluba, —ban, —ból.
PUSZTAFESTŐS , falu Kővár vid. helyr.
egykori faluk határterületei, melyekről a lakosok,
jobbágyok, háborús időkben odavesztek, vagy el Fentösre, —ön, — röl.
PUSZTAFI, (pusztafi) ősz. fn. L. PUSZTA
vándoroltak , továbbá azon szabad nemes telkek,
melyek eredetileg az illető földesurak kizárólagos LAKÓ.
PUSZTAl'ÖDÉMES, falu Pozsony m.; helyr.
birtokai voltak. Népes puszta, mely majorsági épü
letekkel van ellátva, és az illető birtokos vagy bir Födémesre, —én —röl.
tokosok tisztei, cselédei s néha maguk a birtokosok
PUSZTA CL 0Z, falu Nógrád m.; helyr. Gécz
is laknak rajta. Népetlen puszta, melyet más major re, —én, — röl.
sági cselédekkel miveltet a birtokos. Alföldi puszták.
PUS:',TAHATÁR, puszta Nyitra m.; helyr.
Pusztákon legelő nyájak. Gyarmatokat telepíteni a —határra, —on, —ról.
pusztákra. Haszonbérbe kiadni a pusztát. Puszták fia.
PUSZVAHIDEGKÜT, falu Kővár vid.; helyr.
Hidegkútra,  on, —ról.
„Ha megunom magam a pusztába',
PUSZTAI, 'ousztai) mn. tt. pusztai1, tb. —ak.
Befordulok a szomszéd csárdába."
Pusztára
vagy onn..n való, oda tartozó, azt illető,
Népdal.
arra vonatkozó. Pusztai béresek, cselédek. Pusztai va
Különbözik tőle a majorsági vagy tanyai birtok, dak. Pusztai lak, épületek. Pusztai szokások, erkölcsök.
mely szorosan valamely község, közbirtokosság ha
„Hej pusztai csendes tanya,
tárához tartozik.
Régi kedvem be el hagya!"
Puszta tehát eredetileg oly helyet jelentett,
Népdal.
melyet a rajtalevő, hozzávaló tárgyaktól megfosz
tottak, s mintegy kivetkőztettek, honnan, kipusztítani V. ö. PUSZTA.
PUSZTA KALÁN, erd. falu Hunyad m.; helyr
valamit, am. kifosztani, különösen ellenséges kézzel
mindent elragadni, elrabolni róla, vagy elrontani Kalánba, —ban, —ból.
PUSZTAKAMARÁS , erd. falu Kolos m.;
rajta, s mintegy meztelenül, fosztoran hagyni. Ezen
alapértelemnek felel meg Molnár A. latinozása a helyr. Kamarásra, —on, —ról.
PUSZPÁNG, fn. tt. puszpángot, harm. szr.
—ja. L. PUSZPÁN.
PUSZRIK, 1. PUSZDARÉK.
PUSZTA, mn. és fn. tt. pusztát. 1) Mondjuk
helyről, melyen semmi sincs, mely el van hagyva,
mely egészen magán fölszereletlenül, s mintegy min
denből kifosztva áll. Puszta templom, puszta ház,
puszta malom, puszta telek, puszta vidék. Puszta szoba,
melyben semmi bútor, semmi lakos. Puszta zátony,
a víz színén fölül kiálló fövényhalom. (Dííne). Pusz
tádon puszta. Puszta falu. Kilencz puszta faluban
nincs mása. (Km.)
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PUSZTAKERESZTUR , falu Torontál m.;
helyr. Keresztúrra, —on, —ról.
PUSZTAKORPÁD, falu Somogy m.; helyr.
Korpádra, —on, —ról.
PUSZTAKOVÁCSI, falu Somogy m.; helyr.
Kovácsiba, —ban, —bál.
PUSZTAKÜRTH , falu Nyitra m.; helyr.
Kürthre, —ön, —r'ól.
PUSZTALAKÓ, (pusztalakó) ösz. mn. és fn.
Aki valamely pusztán lakik. Különösen pusztán ta
nyázó pásztoremher.
PUSZTAMEZŐ, falu és puszta Sáros m.; helyr.
—mezöre, — n , —röl.
PUSZTAMISKE, falu Veszprém m.; helyr.
Miskére, — n , —röl.
PUSZTÁN, (pusztaan) ih. Mindenből kifosztva,
csupaszán, fosztorul, egyedül. Pusztán maradt ház.
Átv. ért. minden hímezés, körülirás nélkül. Pusztán
kimondani az igazságot.
PUSZTAPÁTH , falu Pozsony m.; helyr.
Páthra, —on, —ról.
PUSZTARAJTOLCZ, erd. puszta Doboka m.;
helyr. Rajtolczra, —on, —ról.
PUSZTÁS, (pusztaas) mn. tt. pusztástv. —at,
tb. —ak. Pusztákkal bővelkedő. Pusztás vidék. Fe
hérvármegyének alsó része pusztás. V. ö. PUSZTA.
PUSZTASÁG, (pusztaság) fn. tt. pusztaságot,
harm. szr. —a. Elhagyott, laktál an, puszta vidék,
tájék; több puszta egymás közelében. Csongrád
megyei pusztaságok. Továbbá, állapot, midőn valami
ki van fosztva. Verje meg a pusztaság.
PUSZTASOMORJA, falu Mosony m.; helyr.
Somorjára, — n , —ról.
PUSZTASZÁNTÓ, puszta Nógrád m.; helyr.
Szántóra, — n , —ról.
PUSZTASZEMES, falu Somogy m.; helyr.
Szemesre, —én, —röl.
PUSZTASZENTKIRÁLY, erd. falu Torda m.;
helyr. Szentkirályra, —on, —ról.
PUSZTASZENTLÁSZLÓ , falu Szála m.;
helyr. Szentlászlóra, — n , —ról.
PUSZTASZENTMÁRTON, erd. falu Torda m.;
helyr. Szentmártonba, —ban, —bál.
PUSZTASZENTMIHÁLY, falu Vas, erd. falu
Doboka m.; helyr. Szentmihályra, —on, —ról.
PUSZTASZENTMIKLÓS, puszta Kolos m.;
helyr. Szentmiklósra, —on, —ról.
PUSZTASZENTPÉTER, falu Szála m.; helyr.
Szentpéterre, —én, —r'ól.
PUSZTASZER, ALSÓ—, FELSŐ—, ÚJ—,
puszták Csongrád m.; helyr. Pusztaszerre, —én,
—röl.
PUSZTATELEK, faluSzatmár m.; helyr. — te
lekre, —én, —röl.
PUSZTATEREM, puszta Szatmár m.; helyr.
Terembe, —ben, —böl.
PUSZTATERES, puszta Nógrád m,; helyr.
Teresre, —én, —röl.
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PUSZTATÓ, puszta Kolos m.; helyr. — tóra,
—n, —ról.
PUSZTATOLD, puszta Bihar m.; helyr. Tóid
ra, — on, —ról.
PUSZTAÚJFALU, erd. falu B. Szolnok m ;
helyr. Ujfaluba, —ban, —ból.
PUSZTAUJLAK, falu Bihar m.; helyr. Újlak
ra, — on, —ról.
PUSZTAVÁM, máskép : ONDÓD, falu Fejér
m.; helyr. Pusztavámon, —ra, —ról.
PUSZTÁZ, (pusztaaz) önh. m. pusztáztam,
— tál, —ott; par. —z. Pusztákat j á r , vizsgál,
Pusztázó hadnagy.
PUSZTAZÁMOR, puszta Fehér m.; helyr.
Zámorra, —on, —ról.
PUSZTÍT, PUSZTÍT, (pusztaít) áth. m. pusz
tított, par. —s, htn. —ni v. ani. Pusztává tesz, azaz,
a rajtalevő, hozzávaló holmit elragadja, megsemmi
síti, öszverontja. Pusztítani az ellenség földét. Kipusz
títani valakit minden vagyonából. Továbbá eszközli,
hogy valaki bizonyos helyről eltávozzék, s azt mint
egy pusztán hagyja ; irt, kiirt. Pusztítani a zsiványo
kat, farkasokat. Kipusztítani a kártékony férgeket.
Pusztítani az erdőt.
PUSZTÍTÁS, PUSZTÍTÁS, (pusztaítás) fn. tt.
pusztítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Mindennemű
rongálás, ragadozás, mely által bizonyos helyet a
rajtalevő, hozzávaló tárgyaktól megfosztanak ; vagy,
midőn valamit kiirtanak, megsemmisítenek. Az ellen
ségi pusztítás elöl elrejteni holmit. A dögvész, éhség,
tűz, víz sok pusztítást tesz. Az erdők pusztítását kemé
nyen megtiltani. Patkányok egerek pusztítására való
szerek. V. ö. PUSZTÍT.
PUSZTÍTÓ, PUSZTÍTÓ, (pusztaító) mn. tt.
pusztítót. Aki, vagy, ami pusztítani, fosztogatni,
rongálni, irtogatni szokott. Pusztító ellenség. Pusztító
árvizek. V. ö. PUSZTÍT.
PUSZTÓL, (pusztaúl) régiesen am. pusztul; 1. ezt.
PUSZTÓLAT 1. PUSZTÚLAT.
PUSZTÓLTATIK , (pusztaúltatik) régies
szenvedő ige, am. az egyszerű pusztíttatik, vagy csak
pusztul. „Menden ország önnön benne megoszlatott
megpusztóltatik" (desolabitur.Münch. cod. Máté XII.).
PUSZTUL, PUSZTUL, (pusztaúl) önh.m.pusz
túlt. 1) Pusztává leszen, vagyis, elhagyott, fosztott ál
lapotrajut. Háborúban pusztulnak a faluk, földek. Min
denéből kipusztult. 2) Eltakarodik. Pusztuljatok innen.
„Ember ! valamerre, míg van idő, mozdulj ;
A sors hadszekere, hallod, üvölt, — pusztulj!"
Arany J.
3) Kivesz, kiirtás által megsemmisül. Folytonos ül
dözés által pusztulnak a vadak. Pusztulnak az erdők.
PUSZTULÁS , PUSZTULÁS , (pusztaúlás)
fn. tt. pusztulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot,
midőn valami pusztul. Pusztulás ellen védeni az erdőt.
Pusztulásra jutott faluk, vidékek. Vég pusztulás. V. ö.
PUSZTUL.
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PUSZTÚLAT, PUSZTOLAT, (pusztaúlat)
fn. tt. pusztúlatot, harm. szr. —ja. Pusztulás elvont
értelemben. „Ugyan megszomorodik ö megpusztólat
jában" (in sua desolatione, Bécsi cod. Baruch IV.);
„Nyissad meg te szemeidet, és lássad meg mii pusz
tólatonkat" (desolationem nostram. Ugyanott Dániel
IX.). „'Es ö végezete pusztólat." (vastitas. Ugyanott).
PUTENDA, puszta Somogy m.; helyr. Paten
dára, — n , —ról,
PUTJAN, falu Szála m.; helyr. Putjánba,
— ban, —ból.
PUTKAHELMECZ, falu Ung m.; helyr. Hel
meczre, —én, —r'ól.
PUTNOK, (1), fn. tt. putnokot, harm. szr. —a
v. —ja. Köznépi néven a menták neméhez tartozó
növényfaj, melynek szára hengerded, gyökerező;
virágai gyűrűsek; levelei tojáskerekek, tompacsipké
sek, kopaszok. Máskép szinte köznépi néven : csom
bor, poláj, köszvényménta, növénytani néven : csom
borménta. (Menta pulegium).
A csombor nevet valószínűleg gyűrűs virágaitól
kapta, melyek mintegy csombókot, csomót képeznek.
Ezen alapfogalom nyomán a putnok rokon a csomót,
bogyót jelentő pota, és bod boda szókhoz, mintha
volna potnok, bodnok, azaz, potás, bodos (bogyós)
növény. Innen putnok démutkának nevezik a thymns
piperella növényt is, mert kocsányi sok viráguak, s
egész csomagot képeznek.
PUTNOK, (2), mv. Gömör m.; helyr. Putnokra,
— on, —ról.
PUTNOKDÉMUTKA, (putnokdémutka), köz
népiesen : PUTNOKFÜ, (putnokfü) ösz. főnevek.
A démutkák (thymus) neméhez tartozó növényfaj;
kocsányi sok virágúk; levelei tojásdadok, tompák,
kopaszok, inasak, épélük.
PÚTOK, fn. tt. putokot v. putkot, harm. szr.
—ja v. putka. Erdélyben am. párna, fejal, vánkos.
Rokon a tűzhelyen levő puezok szóhoz, mely szinte
vánkos gyanánt szolgál a rá rakt tt fának. V. ö. PU
CZOK.
PUTRA, fn. tt. putrát. 1) Sajátnemü halfaj,
melynek nagy zömök feje, s aránylag igen kiesi teste
van. (Cottus gobio). Alapértelménél fogva a dudoru
nagy hast jelentő potroh szóhoz rokonitható. 2) Ár
nyékszék, vagyis tulajdonkép az árnyékszék alatt
levő üreg, gödör. Elemzésére nézve 1. P J T R I .
PUTRASZÉK, (putraszék) ösz. fn. Tulajdon
kép azon ülésre alkalmazott és kerek.'ikas pad,
melyre a szükségét végező ember ráül. Szélesb ért.
az egész házikó, vagy hajlék, melyet máskép általá
ban árnyékszéknek hivunk. Némely vidékeken a
franczia boudoir után : budár, és a latin privata
(francziául : privé) után : perváta.
PUTRI, (1), fn. tt. putrit, tb. — k. 1) Földbe
ásott üreg, melyben emberek laknak, milyeket még
némely vidékeken, kivált pusztákon láthatni. Putri
ban lakó szegény zsellérek, cziqányok. Néhutt : burdé.
1. PUTRA,

Véleményünk szerint e szóban az üreget jeleniö
odor, udor rejlik. Tudnivaló hogy némely or ar vóg
zetü szók majd gúnyból majd némi kicsinylésböl ri
alakban átvetve használtatnak, mint : bodor bodi i,
ezudar ezudri, Andor Andri, Bandri, Gábor Gábri,
Sándor Sándri, stb. E szerint udorhól képződhetett
udri, s p előtéttel pudri, putri. És igy az adu, oda,
udu szókhoz is rokon. Szabó D. a putriszóket, poti oh
szék szóval értelmezi.
PUTRI, (2), puszta Nógrád m.; helyr. Patt ibo,
—ban, —ból.
PUTRISZÉK, (putriszék) ösz. fn. L. PI.TRA
SZÉK.
PUTTÓN, fn. tt. puttont, tb. — ok, híirm. s:.r.
— a v. —ja. Molnár A. szerint szűk ért. a szőlős
gazdák és borkezelök fa edénye. (Oem phoruni).
Szélesb. ért. háton hordozható hosszúkás fa edény.
Puttonban hordani holmi árukat a piaezra. Vizes pat
ton, melyben vizet hordanak. Rokon hozzá a vékony
hangú bödön, ismét a vastag hangú bodon, a töi ök
putu, persa pute, pota, német Butte, Jlütte, olisz
botte, franczia boute, boutte, cseh pudny, i;örög #íi9 og,
(ivTig, (ÍOVTIOV, héber bath stb.
PUTTONHORDÓ , (puttonhordó) ösz. fn. A
szüretelőknél azon személy, ki a leszedett ssölöt
puttonban a kádba hordja, máskép : puttonos. Szé
lesb ért. ki akármily jószágot puttonban hord.
PUTTONOS, (puttonos) mn. tt. puttonost v.
— at, tb. —ak. Aki puttont visel, hord. Puttonos
napszámosok a szüretben. Puttonos kofák. Két, hírom
stb. puttonos bor, melyet két, három s1b. puttón aszú
val készítettek. Használtatik főnévül is, pulton'iordó
helyett, a midőn a tárgyeset : —t, tb. —ok.
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PUTTYAN; PUTTYANT, 1. PUTYTYAN;
PUTYTYANT.

PUTY, hangutánzó elvont gyö'c, putypunly, és
putyóka, puttyant szókban.
PŰTY, egyik alkotó része perepúty szónak;
1. ezt.
PUTYÓKA, (putyóka) kicsiny, fn. tt. pulyó
kát. 1) Gyermekjátékul sárból csinált, vájatos kö
zepü golyócska, mely nyomás ah tt vagy földhöz
csapva elpukkan, szétbugygyan. Gyöke a hangutánzó
puty, (bugy) a felfúvódás másod értelmével. 2) Hal
hólyag.
PUTYÓKÁZ, (putyókaaz) önh. in. pulyókáz
tam, —tál, —ott. Putyókával játszik.
PUTYPURUTY, a székelyeknél am. pitypalaly;
1. ezt.
PUTYTYAN, (putyuan, putyvan) önh. in.
pulytyant. Szétbugygyan , elpukkan. V. ö. PU
TYÓKA.
PUTYTYANÁS, (putyvnnás) fn. tt. putytya
nást, tb. —ok, harm. szr. — a. Szétbugy;;yanás,
elpukkanás.
PUTYTYANT, (putyuar.t, putyvant) áth.m.
putytyantott, htn. —ni v. —a:ii, par. —s. Eszközli
hogy valami putytyaij.
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P U T Y T Y A N T Á S , (putyuantás, putyvant
ás) fn. tt. putytyantást, tb. —ok. Eszközlése annak
hogy ^ alami putytyan.
P U Z D A R É K , 1. P U S Z D A R É K .
PUZDKA, fn. tt. puzdrát. Őseinknél azon félig
lapos, félig homorú tok, melyben hátaikon nyilakat
visel ek ; máskép : nyíltok.
Gyökre nézve hasonló hozzá a csigát, kagylót
j e l e i t ö púzsa. Ha alapfogalomul azt veszszük, hogy
a e iga tokos állat, a puzdra is tok, mely természeté
nél fogva öblös, és d u d o r u ; tehát eredetileg azon
szókkal rokoníthatjuk , melyekben a pu po gyök
v.ilami dudorút, felfujtat jelent.
P U Z D K É K , 1. P U S Z D A R É K .
P U Z D U R I , (pézdéri v. buzduri) mn. tt. puzdu
jit. Indulatos, hirtelen buzduló, h a r a g r a lobbané
kony. Erdélyi szó.
PÚZON, fn. tt. púzont, tb. —ok. Az idegen
Posaune.
PUZSA, fn. tt. puzsát. 1) Nyálas héjas csiga.
2) P u l y k á t hivó es uzo szo.
P Ú Z S A , fn. tt. púzsát. L. P U Z S A , 1).
P U Z S É R , fn. tt. puzsér t, tb. —ok, harm.
•—ja. Apró gyermekek serege. Némi gúnyt rejtő szó,
mint a csuhér, döhér. Rokon pozsadék és purdé szók
hoz, s egyedül az utóbbira figyelemmel, úgy látszik,
ennek átvetett hangú módosulata, mintha volna :
purzsé. Idegen nyelvekben csaknem egészen egyezik
vele a p e r s a puszer. V. ö. P U R D É ; és P O Z S A D É K .

nap); valamint a német Pfwgslen, svéd pingest stb is;
minthogy húsvét u t á n az ötvenedik n a p r a követke
zik. Mint látjuk, a svéd pingest hangokban legköze
lebb j á r a magyar pünkösd v. némely kiejtés szerént
pünköst szóhoz.
P Ü N K Ö S D H A V A , (pünkösdhava) ösz. fn. A
polgári évnek ötödik hónapja (május), minthogy a
pünkösd legtöbbször ezen hóban e s i k ; máskép :
ötödhó, tavaszutó.
P Ü N K Ö S D H É T , (pünkösdhét) ösz. fn. Hét,
mely pünkösdvasárnaptól az utána következő szom
batig tart. Pünkösdhétre eső kántorböjt.
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PUZSU, PÚZSU, fn. tt. puzsut. L. PUZSA.
P Ü C S I , a székelyeknél Kriza J. szerént am.
b o r j ú ; általánosb nyelvszokással : boczi. Me pilcsi
me ! (— ne boczi ne !)
PÜCSÖK, 1. PRÜCSÖK.
P Ü F , 1. P U F .
P Ü F F E D , 1. P Ö F F E D .
P Ü F F E S Z K É D I K , 1. P Ö F F E S Z K E D I K .
P Ü F Ö G , (püfög) önh. m. püfögtem, —tél,
—ott. L. P U F O G .
P Ü F Ö K , (püfők) fn. tt. püfököt. Tájdivatosan
am. pofok ; 1. ezt.

PÜFÖL, (piiföl) áth. m. püfölt. L. PUFOL.
PÜLÜ, fn. tt. pülüt. L. PELE v. PÖLE.
P Ü N K Ö S D , fn. tt. pünkösdöt, harm. szr. —je.
Keresztények sátoros inuepe, mely húsvéttól számítva
ötvened napra esik, s melyen a hivek különösen azon
isteni jelenet emlékét üllik meg, midőn a Szent Lélek
tüzes nyelvek alakjában az apostolokra szállott. Pün
kösd vasárnapja.
Pünkösd hétfő, kedd. Piros pünkösd
napja, minthogy ez időtájban a rózsák nyílnak.
„Nem anyától lettél,
Rózsafán termettél,
Piros pünkösd napján
Hajnalban születtél."
Népdal.
Nevét
szótól

az ötvenediket jelentő göröglatin pentecoste
vette (nsv%r\y.oa%r t. i. r'fís'ga = ötvenedik
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P Ü N K Ö S D H É T F Ő , (pünkösdhétfö) ösz. fn.
Pünkösdvasárnapot közvetlenül követő hétfő, mely
szintén sátoros ünnep.

PÜNKÖSDHÓ, (Pünkösdhó) 1. PÜNKÖSD
HAVA.
P Ü N K Ö S D I , (pünkösdi) mn. tt. pünkösdit, tb.
— ek. Pünkösdöt illető, a r r a vonatkozó, akkor tör
ténő, létező stb.
Pünkösdi innepek. Pünkösdi rózsa.
„ É k e s viola nemzette,
A pünkösdi rózsa szülte,
Égi harmattal nevelte."
Népdal a szeretöröl.
Pünkösdi király, Pünkösdi királyság, ideig óráig tartó
hatalom, méltóság, bizonyos gyermekjátékban, midőn
pünkösd innepén maguk közöl egyet különösen föl
ékesítve királylyá neveznek, s versek éneklése között
kísérgetik. Ilyen versek :
„Mi van ma, mi van m a ? Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
Jó legény, jól megfogd a lovad kantárát,
Ne tépászsza, ne tapossa a pünkösdi rózsát."
Pünkösdi táncz, némely tájakon, nevezetesen Érsek
újvár körül sajátnemü szertartással j á r ó nyilvános,
inaepélyes táncz.
P Ü N K Ö S T ; P Ü N K Ö S T I , 1. P Ü N K Ö S D , P Ü N 
KÖSDI.
P Ü S K I , falu Pozsony m . ; helyr. Püskibe,
— b e n , —böl.
P Ü S P Ö K , fn. tt. püspököt, harm. szr. —e v.
—je. A latin és görög keresztény egyház tana sze
rént , az apostolok utóda , s mint olyan, bizonyos
város, vidék, megye, kerület, tartomány stb. kebelé
ben lakó híveknek főpapja, fó'pásztora, kinek lelki
hatalma az egyházi kánonok szerint szabatosan meg
van határozva. Megyés püspök, ki bizonyos kitűzött
megyében főpásztorkodik. Helyettes v. segéd püspök,
Fölszentelt püspök, Czimzetes püspök, ki oly egyház
megye, vagy tartomány czimét viseli, mely hajdan
püspökség volt, de az idők viszontagságai miatt az
lenni m e g s z ű n t , pl. Dulciniai, Belgrádi püspökök
a római egyházban. (Episcopus in partibus infide
lium).
Püspöknek
kinevezni, fölszentelni valakit. A
püspök bérmál, áldozárokat szentel, pásztori körlevele
ket bocsát.
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PÜSPÖKSÉG—R,
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A protestánsoknál, bizonyos kerületnek főpapja,
PÜSPÖKSÉG, (püspökség) fn. tt. püspökség
máskép a latin után : superintendens.
ét, harm. szr. —e. 1) Püspöki méltóság, minden
A göröglatin episcopus után módosult idegen hozzá tartozó joggal, hatalommal együtt 2) Püspöki
eredetű szó ; mely a görögben felügyelöt jelent (épen megye, kerület.
mint a latin superintendens}; az ,episcopus'ból szár
PÜSPÖKSÉGI, (püspökségi) mn. tt. püspök
mazik a német Bischof, szláv wiszlcup, török pisbeg, ségit, tb. —ek. Püspökséget illető, ahhoz tartozó,
olasz vescovo is stb. Tájdivatosan : pispek. V. ö. arra vonatkozó. Püspökségi méltóság, hatalom. Püs
ÉRSEK.
pökségi jószág.
PÜSPÖKALAP, puszta Győr m.; hclyr. Alap
PÜSPÖKSÜVEG, (püspöksüveg) ösz. fn. 1) Kü
ra, —on, —ról.
lönös szabású magas süveg, milyet innepélyes szertar
PÜSPÖKBOGÁD, falu Baranya m.; helyr. tások alkalmával teljes diszbe öltözve viselnek a püs
pökök, továbbá más egyházi főszemélyek is, úgymint,
— Bogádra, —on, —ról.
PÜSPÖKFALAT, (püspökfalat) ösz. fn. A ba az apátok és prépostok. A görög szertartású püspö
romfinak sült vagy főtt farcsikja; néhutt máskép : kök süvege koronaalaku. 2) L. PÜSPÖKFALAT.
püspöksüveg, alakjának némi hasonlósága miatt a
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ, 1. SZENTLÁSZLÓ.
püspöksüveghez. A Balaton vidékén : leányfalat.
PÜSTÖK, 1. PISZTÁCZ.
PÜSZ, természeti hangutánzó, 1. 1) PÜSZÖ
PÜSPÖKFALU, falu Nyitra m.; helyr. —falu
GET ; 2) PRÜSZ.
ba, —ban, —ból.
PÜSZKE, 1. PÖSZKE.
PÜSPÖKHATVAN , falu Pest m. ; helyr.
PÜSZÖGET, (püszöget) gyak. áth. m. püszö
—Hatvanba, —ban, —ból.
PÜSPÖKHELYÉTTES, (püspökhelyettes) ösz. gettem, —tél, —étt, par. püszögcs. I) Mintegy
fn. A püspök személyét v. képét viselő, némely püs ,püsz püsz' hangon szólogat, biztat, menni sürget.
„Mint a gyermeklovat nem csak püszögetni kell és
pöki teendőkkel megbízott a nélkül hogy valóságos
simogatni, hanem, mikor kívántatik, vesszőzni, és
püspök volna. (Vicarius episcopi).
ütögetni is kell." (Pázmán Préd. 206. 1.). Szabó D.
PÜSPÖKI, (1), (püspöki) mn. tt. püspökit, tb. szerént máskép : piszeget, piseget, pisogat, siseget,
—ek. Püspököt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó sziszeget. 2) Ugyancsak Szabó D. szerént azt is
stb. Püspöki czim, méltóság, jog, hatalom, feloldás. teszi : ficzeréz, piperéz, czifráz.
Püspöki javadalom, nemesek. Püspöki pálcza, süveg.
PÜSZÖGETÉS, (püszögetés.) fn. tt. püszö
Püspöki szék. V. ö. PÜSPÖK.
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Biztató hangon
PÜSPÖKI, (2) mvárosok Bihar és Pozsony, menésre sürgetés. 2) Piperézés, cziczomázás. V. ö.
faluk Trencsin és Vas m.; GYÖNGYÖS—, SZUR PÜSZÖGET.
DOK—, TISZA—, Heves, FÜLEK—, Nógrád,
A P-ben van 4835 czikk.
S A J Ó — , Gömör m.; helyr. Püspökibe, —ben,
—böl.
PÜSPÖKIKERESZTES, 1. KERESZTES, 3).
PÜSPÖKLADÁNY, 1. LADÁNY.
PÜSPÖKLAK, falu Baranya m.; helyr. — lak
R, kisded alakban r, huszonkilenczedik betű a
ra, —on, —ról.
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizen
PÜSPÖKMEGYE , (püspökmegye) ösz. fn. nyolczadik, kiejtve : er v. err. Erős, reszketeg han
Bizonyos határok közé szorított vidék, kerület, tar got fejez ki, mely úgy képződik, ha az előre tolt
tomány stb. melynek hivei egy püspök főpásztori j nyelv hegye rázkódtatva a fogakhoz és ínyhez verö
gondjai és lelki hatalma alatt állanak. Győri, pécsi, i dik. A folyékony nyelvhangok osztályába tartozik, s
csanádi, stb. püspökmegye. (Dioecesis).
j legközelebbi szervrokona a maga nemében lágyabb
PÜSPÖKÖS, (püspökös) mn. tt. püspököst v. , hangzatu l, melylyel több esetben fölcserélődik, kü
—<et, tb. —ek. Olyan mint a püspöké szokott lenni, I lönösen a) midőn közvetlenül l következik utána,
Püspökös életmód.
j mint : orló, olló ; sarló, salló ; tarló, talló ; gyarló,
PÜSPÖKÖSKÖDÉS, (püspökösködés) fn. tt. gyalló ; pariik, pállik ; sáriik, sállik ; serlö, sellő ;
püspökösködést, tb. —ék, harm. szr. —e. Püspöki csürlö, csüllő; berlér, (berélő) bellér; parlag, pallag;
méltóság viselése.
b) közösebb szokás szerint némely másnemű szókban
PÜSPÖKÖSKÖDIK, (püspökösködik) k. m. is, mint : szurák, szulák ; furánk, fulánk; terep, le
püspökösködtem, —tél, —ött Püspöki méltóságot repedik , telep , telepedik ; iromba, ilomba; csarit,
visel.
(cserje) csalit; karingó, kalinkó. Gyakran s előtt
PÜSPÖKPÁLCZA, (püspökpálcza) ösz. fn. ehhez hasonul, mint : korsó, kossó; borsó, bossó;
Pálcza, mint a föpásztori őrködésnek, és hatalomnak borstörö, bosstörö ; épen úgy, mint a latinban : gero
jelvénye, melyet a püspök innepélye3 szertartások törzsből gersi helyett gessi, ííroból ursi h. ussi, stb.
alkalmával kezében hord, vagy nutga mellett hordat.
Néha, valamint más betűk, úgy ez is vagy
(Pedum pontificium).
szokási önkényből, vagy hanyag kiejtéssel más szer
AKAP. NAGY SZÓTÁB V, KÖT.
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K,

vüekkel is cseréltetik, pl. bürök, bűzök, nyurga,
nyuzga (nyulyga). Néha csak közbetét, mint : csat
rangol, csatangol, izromban, izomban, piarcz, piacz.
Eredeti l helyett áll a botránkozik, botorkál (botlán
kozik, botolkál) szókban. Kiknek hangszervei az r
hangot kiejteni nem birják, azok l, v. j, v. v hangot
ejtenek helyette.
Midőn az rnek a szó közepén ajak vagy
nyelvhegyi, különösen d, t, vagy torokhangok előtt
kellene állnia, többször hátra ugrik, p. ketrecz, (ker
tecz); fetreng, (ferteng); vötröcze, (vörtöcze); petren
cze, (perdencze), hétre, setre, (herte serte), töprenke
dik, (törpenkedik), csetres, (csertes a sárt jelentő
csér gyökből) stb.
A szók belsejében az m (om, óm, öm) képzők
előtt, továbbá az ny, k és g előtt (szintén o, é, ö
zárt önhangzók kíséretében) gyakran kiugratja az
önhangzót, u. m. orom, (ormot; ormos, ormoz); ko
rom, járom, czirom, szirom, verem, terem, köröm,
üröm ; torony, horony ; burok, marok, murok, szurok,
hurok, nyirok, torok; horog, féreg, méreg; t. i. ren
desen ha önhangzón kezdődő rag v. képző járul a
szóhoz ; de mássalhangzón kezdődő rag vagy képző
előtt soha sem, pl. oromnak, oromba, oromtól, stb.
A szók végén zárt önhangzóval (o, é, ö) leginkább
ha ajak, torok, vagy nyelvhegyi d, t, gy, ty, z han
gok állanak előtte, s ha mássalhangzó nem érintke
zik vele, szintén hangugrató, mint : szobor (szobrot,
szobrok), czubor, csupor, csöbör, éber, gyomor; cso
kor, czukor ; iker, tükör ; bodor, fodor, gödör, meder,
nedér, szeder, veder; bátor, lator, sátor, bugyor, pi
tyer, szatyor, ezer, stb. A r hangnak ilyetén tulaj
donsága más nyelvekben is megvan, p. a latin páter,
mater, fráter, niger, piger, venter, a német urieder,
nieder, Hunger, a szláv kmoter, brater stb. szókban.
Egyébiránt ezekben is részint a szokás határoz, mely
szerint nem hangugratók : komor, csömör, gömör,
tömör, továbbá a tulajdonnevek, p. Czobor, Fodor,
Odor, Csupor, Csutor, Czuczor, stb. részint a kiejtés
folyók onysága, mely több mássalhangzók torlódását
nem tűri, miért nem hangugratók ezek és ilyenek :
gondor, göndör, csombor, undor, henger, tenger, ember,
kivévén némely kicsinyezőket, mint: Bandor, Bandri;
Sándor Sándri; kondor, kondri, továbbá czondra,
czandra, sandra, ontra, s némely másokat, melyek
kiejtése t. i. öszverántva sem nehéz.
Mint gyökhang általában erős, légrázó, resz
keteg hallamot utánoz számos szókban; különösen
a) ráspol; reb, rebeg; recs, recseg; rep, reped; rész,
reszel; rety, retyeg; rek, rekeg, reked (raueus üt);récze,
rez, rezeg; rí, riad, rian, rimánkodik, rikács, rikolt,
rikkan, rigó; rigyet, rityeg, rittyen; rivall, riválkodik;
riszál; rob, robaj, robog, robban; rokkan; rop, ropog,
roppan; roty. rotyog; roz, rozzan; röf, röfög, röffen;
röh, röhög ; rököl; röpül; rözgölödik} rözödik ; rucza,
stb. Ide tartoznak még, melyekben az r alaphangot
más hangok is előzik meg, mint: oarczag, óarbora,
burokíol, 6ordó, berbitél, Ł>ernyákol, forty (for
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tyan); forr, morog, porcz, porczog, pör, pöröl,
vartyog, varczog, csérég, csérdít, csurog, csurdít,
dör'ög, dördül, doromb, cío'römb, eZörmög, durrog,
hör'óg, surran, serczeg, szortyog, tere fere, ter&
tura., <iricsel (íerécsel), turha, , zör'ög stb. igen
nagy számmal. Továbbá az emberi kedély és indu
lathangok, melyek erős r hanggal törnek ki, mint :
har&g, íVigy, káromo\, korhol, hurit, dér dúr,
rigo\ya ; öröm, röhög, rí, irga\om, íXózik, stb.
b) Oly gyökszók alaphangja, melyek némi
erőszakkal, s többször r hanggal járó rontást, metszést,
vágást fejeznek ki, milyenek : rab, rabol, ragad,
rág, ránt, ráz, redv, rés, rész, rifol, riad, ribál, ri
pacs, rohad, rojt, rost, rom, rongy, ront, roskad, ró;
ar (arat), ár, (ártány, ármány, bárd, dárda, nyárs),
er (ernyed), ír, (irt, irkál), or, (ort, ortovány), őr
(őröl), dar (dara, darab), gyár (gyárat), ger (gerely,
gereben, gereblye), her (herkél, herdel, herél), nyír
(nyirkai), csór (csoroszla), dor (doroszló, doroszol),
hor (horhol, horny, horp, horpad), kor (korhol), mor
(morzsa), dör (dörgöl, dörzsöl), tör (tőrök), fúr, für
(fürész) stb.
c) Oly gyökszók alaphangja, melyek (ropogás
sal, recsegéssel járó) tüzet, égést, és tüzszint, illető
leg vöröset jelentenek, mint : ragy (ragya, ragyog),
rák, rát (rátotta), reg (regvei), réz (reznek), rény
(rátotta), ris (riska azaz vörös tehén, ökör), rozs
(rozsda), ró (róka, rózsa), ro (rőt); előtéttel : par
(parázs, párol), tar (tarjag), zsar (zsarát), per (per
nye , perzsel), pör (pörgői, porzsol), ger (gerjed),
gyér (gyertya, gyertyán), pír (piros , pirít, pirók),
vör (vörös, vörheny) stb.
d) Erős mozgásra, különösebben aa) terjedésre
vonatkozik ezekben : ár, ér, er (ered), ir (irány,
iramlik); t előtéttel : ter (terít terül), térj (terjed,
terjeszt), sőt magára a terjedtségre is : tár, tér stb.
bb) forgó, keringő mozgásra ezekben és ilyenekben:
rem (remeg), rész v. rez (reszket, rezeg), ür (ürög,
fürög), ber (bereg), fér (féreg), per (pérég, perdül,
pereszlén), par (parittya), for (forog, fordul, forr,
forrong), gar (garat), gör (görbe), ker (kerül, kereng,
kerge) stb.
e) Oly szók elő vagy alaphangja, melyek va
lami magasat, emelkedettet jelentenek, mint : ra
(házra, rak), or (orj, orom), hór (hóri), gór (góré),
mar (marj, mart), tar (tarkó), szár (szaru, szarv), stb.
Az r gyökhangu szók igen nagy része rokon
ságban áll a hasonló gyökü altáji és árja nyelvcsa
ládhoz tartozó szókkal, mit részletesen az egyes
czikkek alatt olvashatni.
—R, (illetőleg AR, ÁR, ER, ÉR, ÉR, OR,
ÖR) mint képző igen nagy szerepet, viszen nyel
vünkben, miről 1. Előbeszéd 144. 1.
—RA, vókonyhangon : re, névmódosító helyrag'
mely helyszinre , tetőre , magasságra vonatkozik '
innen különösen felható rag a neve ; s mennyiben a
hova? kérdésre felel meg, jelent azokra való fölfelé
irányzást, azok fölébe indulást, mozgást, helyezke
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dést, valaminek felső részére tevést, cainálást stb. az egyik majd a másikféle ragozást táj divatosan az
pl. Fára szálló madár. Háztetőre rakott gólyafészek. általános szokástól eltérőleg is használja, úgy hogy
Karókra épített ház. Vállra vetni a zsákot. Szegre eljárását különösen a magyar birodalmi helynevek
ben sokszor csak azon vidékbeliek ismerik. Tájéko
akasztani a ruhát, polczra tenni az edényeket.
Mint magasságra, fölszinre vonatkozó, családi zásul és közönséges szabályul a következőkre figyel
rokonságban áll azon r gyökhangu szókkal, melyek jünk. Minden helynév, mint olyan, jelent bizonyos
valami magasat, emelkedettet, fölfelé nyúlót jelen határok közé foglalt területet, illetőleg a rajta lévő
épületek, telepítvények stb. öszvegét, melyeket két
tenek, mint orr, orj, orom, óriás, hóri, árboca, rák.
Szélesb ért. jelent különféle irányú helyszin féle viszonyban lehet tekinteni, a) mennyiben vala
fölé mozdulást, pl. jobbra, balra, elÖre, hátra, mely határköröu belül léteznek, vagyis a kivül fekvő
csára, hajszra, tüledre, hozzádra, mélyre, magas térségre nézve belsőséget, belsötelket képeznek, b) mint
ra, keletre, nyugotra, közelre, távolra, erre (ezre) csupán térfölületet, talapot, melynek színe fölött va
arra, (azra). Időszakra, mintegy bizonyos esemé lami létezik. Tehát akár egyiket, akár másikat tűz
nyek alapjára vonatkozólag : Jöv'öre, más idöre, tük ki czélul, mindig ugyanoda jutunk, illeiőleg
esztendöre, máskorra, télre, nyárra, őszre, tavasz ott vagyunk, vagy onnan indulunk, p. Egerbe me
ra halasztani valamit; örökre elmaradni ; több nap gyek, = azon területi kör belsejébe, melyen Eger
fekszik, Miskolczra megyek = azon terület színére,
ra, hóra elutazni.
Átv. ért. különféle viszonyokban használja a mely fölé Miskolcz városa épült. A hely belsejére
nyelvszokás, nevezetesen oly igékkel, melyek hatása vonatkozó ragok : be, ba; ben, ban; böl, ból; a hely
bizonyos tárgyra irányzódik, midőn az illető tárgy fólszinére vonatkozók : ra, re; on, én, ön; ról, rÖl.
Az első rendüeket szabályosan fölveszik a) a
az ige hatásának mintegy alája van vetve, ilyenek
a) érzékek működésével valamire irányzók : égre világrészek, birodalmak, országok , tartományok,
tekint, földre néz, a nyájra vigyáz, a hegyekre lát, a kerületek, vidékek, vármegyék, székek, szigetek,
szára figyel, fülel, hallgat, erre nézve, arra nézve. körök, erdők, ligetek nevei, pl. Afrikába, Angliába,
b) kedélyi működéssel irányzó k : boszonkodik, harag Tirolba, Bácskába, Kunságba, Szabolcsba (megyébe),
szik, neheztel valakire; irigykedik, agyarkodik vetély Tolnába (megyébe), Pestbe (megyébe), Marosszékbe,
társára; rangra, hivatalra vágyakodik. c) lelki szel Kővár vidékébe, Csalóközbe, Csepelbe, Bakonyba ;
lemi működéssel : másra gondol, a multakra vissza b) a külföldi városok s más helységek nevei általán
emlékezik ; magára érti a példát; bámul, mint borjú p. Parisba, Londouba, Madridba, Drezdába, Lipcsé
az új kapura, d) erkölcsi működéssel : jóra ösztönöz; be, Berlinbe, Bécsbe, Linczbe, Olmüczbe, Lembergbe;
roszra csábít ; becsületre tanít; eszére tér ; vigyázatra, c) az m, n, ny, végzetü magyar birodalmi, illetőleg
ovakodásra int; tettre bátorít; égre, földre esküszik ; erdélyi s horvátországi helynevek rendesen , pl.
becsületére fogadja, igéri; büntetésre, halálra itél ; Veszprémbe, Komáromba, Sopronba, Debreczenbe,
szivére beszél valakinek ; lelkére köti. stb. e) A Tatrosi Berénybe, Surányba, Párkányba stb. d) az i ü vég
codexben eléjön ,szerént' helyett : „Ne akarjatok zetüek közösebb szokás szerint : Keszibe, Bugyiba,
Ítélnetek orczára" (secundum faciem; Karolinái : Harasztiba, Büssübe.
A többi mássalhangzóval és önhangzóval vég
„Ne Ítéljetek külső ábrázat szerént." Tarkanyinál :
„Ne Ítéljetek külszín szerént." János evangy. VII.). ződő helynevek részint országos, részint táj béli szo
A Debreczeni Legendáskönyvben pedig .ra, re nézve' kás szerint inkább a másik nemű ragokat veszik fel;
helyett. „E h velágnak szeretői erősek ez földiekben, ámbár ezekben sok a kivétel, midőn tájejtésileg
de" kórok a mennyeiekre" (Toldy F. kiadása 12. lap.). ugyanazon végzetüek, s néha ugyanazon nevüek is
Személyragozva : rám (raam), rád (raad), rá majd így, majd amúgy ragoztatuak, pl. Verebre és
(raa) v. rája (raja), ránk, rátok, rajok. Mennyiben Zágrábba, Óhajra (Nyitrában) és Tokajba, Szik
a vékonyhangu re vétetik alapul, ebből lesz elsőben szóra és Kálióba, Pápára és Tatába, Óvárra és
reá, s ebből ismét szokásban vannak : reám, reád, Érsekújvárba, Vásárhelyre és Ujhelybe, Megyerre
reá v. reája, reánk, reátok, reájok; a székelyeknél : és Egerbe, Pírba és Igarra, Debreezenbe és Telét*
lenre stb. Régebben nem mindenkor volt így a gya
riám, riad, stb. V. ö. REÁ.
A helynevek ragozásában e kérdésekre: hová f korlat, pl. Szalay Ágoston gyűjteményében egy
holt honnan, az első kérdésre felelő mval (revel) 15 47iki levélben olvassuk: „Kérlek jöjj Pozsonyra"
ragozási viszonyban állanak az on (én, ön) és ról (a mai ,Pozsonyba' helyett). A régieknél általában
(röl), pl. Budára Pestre, Budán Pesten, Budáról, ra, re helyett igen gyakran találjuk a vá vé ragot is
Peströl. Minthogy pedig a nyelvszokás a fentebbi (melyet hová szóban ismerünk) pl. Sopronná (= Sop
kérdésekre a helynevek után ba be, ban ben, ból, böl ronvá), Terebessé, Pécscsé. (Ugyanazon gyűjte
ragokat is használ : ennélfogva jelen czikk alatt ményben).
Amely nevek vármegyét és várost jelentenek,
mindkét nemüeket együtt tárgyaljuk.
Ha valahol, itt gyakorolja nyelvünk, amit Ho mint föntebb is érintők, első mineniüségben &a6evel
rácz a nyelvszokásról mond : „Quem penes arbitrium stb. ragoztatnak, a másodikban pedig a föntebb em
est et jus, et norma loquendi." Mi szerint az majd ' lített mód szerint, pl. Nyitrában (megyében) bir s
25*
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Nyitrán lakik ; Tolnában utazván Tolnán megállott;
Csongrádon, söt egész Csongrádban mind magyarok
laknak. Hasonlóan különböznek : Barsban, Barson;
Baranyában, Baranyán ; Hevesben , Hevesen; Csa
nádban , Csanádon; Besiben, Bestén; Varasában,
Varasdun ; Hunyadban, llunyadon, s némely mások.
Az m, n, ny, végzetü helységek s városok, mint fön
tebb láttuk, ha stb. ragokat vévén föl, itt a vár
megyei nevek helyragozásával összeütnek, ilyenek :
Veszprém, Komárom, Bozson v. Bozsony, Mosón, Sop
ron, Trencsén ; melyek tehát mindkét minemüségben
egyfélekép ragoztatnak.
RÁ, (raa v. raja) igekötő. 1) Fölé, fölébe,
tetejére valaminek ; mely esetben a viszonynév szin
tén felható ragot kap. Ráléptél a lábamra. Ráülök a
lóra, szekérre. Rátette a kezét a vállamra. Rányomta
a pecsétet a levélre. 2) Némi erkölcsi, szellemi fel
söbbségre vonatkozik ezekben és ilyenekben : Rá
adja magát a munkára. Ráveti fejét a veszedelemre.
Rábírja, rábeszéli társait bizonyos vállalatra. Emléke
zem rá, hogy, stb. Nem érek rá, de te ráérsz. Rásegí
tették, amit keresett. Rátermett azon életmódra, melyet
választott. Rápirított a hányakodóra. Más kiejtéssel:
reá, a székelyeknél: riá is. Részletesebben 1. —RA,
névrag.
RÁAD, (olvasd : RÁD) falu Zemplén m.;
helyr. Raadra, —on, —ról.
RAÁD, falu Baranya m.; helyr. Raádra, —on, I
—ról.
RÁAD, (ráad) ösz. áth. 1) Bizonyos adomány
hoz, osztalékhoz, mértékhez toldalék, vagy pótlás,
vagy fölösleg gyanánt valamit hozzáad, s mintegy
a többinek fölébe tesz. Az ígért bérre egykét forintot
ráadni. A kofa jól megmérte, rá is adott. Adjon rá
még egy kél szemet. 2) Ruhaneműt felad, fölvet vala \
kire. Ráadni valakire a köpenyt. Add rá azt a bun
dát, mert hideg van. 3) Mondjuk szentségekről, me
lyeket az illető egyházi személy szent kenet által
ad fel. Ráadni valakire a keresztségét, bérmálást,
utolsó kenetet, egyházi rendet. 4) Valamire elszánja
magát, valamit szokásává tesz. Ráadni magát a ka
tonai életre. Ráadta magát az ivásra.
RÁADÁS, (ráadás) ösz. fn. Sajátlag cselek
vényt jelent, midőn t. i valaki vmit vrnire v. vkire
ráad. Azonban divatos értelemben ráadat helyett •
használtatik, s jelent pótlékot, toldalékot, járandósá
gon fölül való adományt, melyet mintegy a többi j
fölé tesznek, pl. az áruk mértékében. Száz almához !
két alma ráadás. Különösen így nevezik a telkek
kiosztásánál a rendes mennyiséghez, pl. egészhely
hez toldott darab földet, rétet. Minden egészhelyhez
egy holdnyi ráadás. Felszántani a ráadást. Néhutt
öszvevonva ejtik : rádás.
RÁADAT, (ráadat) ösz. fn. L. RÁADÁS.
RÁAKAD, (ráakad) ösz. önh. 1) Amit kére
sett, megtalálja, rájön. Ráakadni az eltévelyedett juh
ra. Bár mint keresem, nem akadhatok rá. Emberére
ráakadt. 2) Valamely ragadós, bojtorkodó test egy '

másikba fogódzik, s rajta marad. A juhok gyapjára
a bojtorján ráakad. V. ö. AKAD.
RÁÁLL, (rááll) ösz. önh. 1) Valaminek fölébe,
tetejére áll. Ráállni a székre. 2) Átv. beleegyezik
valamibe. Amit végeztetek, én is ráállok. Csak bizo
nyos föltételek alatt állok rá.
RÁÁMUL, (ráámúl) ösz. önh. Szemei csudál
kozás miatt mereven állanak valami fölött. Ráámulni
valamely különös látványra. V. ö. ÁMUL.
RAB, fn. tt. rabot, harm. szr. —ja. 1) Szoros
ért. erőszakkal elfogott, szabadságától megfosztott
ember, kit a hatalmaskodó úgy tekint mint árut,
nem mint személyt, rabszolga. Rabokkal kereskedni.
Rabokat vásárolni. 2) Hadi fogoly, kit az ellenfél
hatalmába kerített. A rabokat kiváltani, kicserélni.
Rabul az ellenség kezébe jutni. 3) Személy, ki a tör
vénykezési szabályok szerént börtönben tartatik,
vagy már a börtönre el is Ítéltetett, és ott fogva
van. Nehéz vasra ítélt rabok. Kibocsátani a rabokat.
Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok, a jó Isten
tudja, mikor szabadulok. (Népd.). Nem mind bűnös
aki rab. (Km.). 4) Átv. erkölcsi ért. kinek szabad
akaratát holmi szenvedélyek fékezik, ki azt kényte
len tenni, mire bizonyos körülmények szorítják.
Vágyak, szenvedélyek, nagyravágyás rabja. Némely
úr saját szolgájának rabja. A bűnös az ördögnek
rabja. Ha rab (szerelmes) lettél, tűrd békével. (Km.).
E szóban, amennyiben ,rabol' is innét ered, az
erőszakos fosztás alapfogalma rejlik, s végső gyök
eleme az r hang, mely általában erőt jelent (1. R
betű); legközelebbi rokonai a ragad és ránt; hang
áttétellel ide sorozható ármány is. Egyezik vele leg
közelebb a persa rabon (Beregszászi), pehlvi repha,
repia (ugyanaz), a szláv nyelvekben : rob (Dan
kovszky); továbbá gyökökben a latin rapio, rapina,
áttétellel : prioo, hellén áoná^m, aQnayr'i, fran
czia ravisser, dérober, német : raffen, rauben, persa
rubaden, arab rabaa, finn rappaan és riöven (rabo
lok), raadan és raatelen (ragadok).
RÁBA, fn. tt. Rábát. Folyóvíz neve, mely
Stájerországban ered, s Győr városánál a Dunába
ömlik. Nagy, Kis Rába. Több helységek neveztet
nek róla Vas, Sopron és Győr m. mint RábaBo
yyoszló, RábaCsanak stb. melyeket 1. saját rovataik
alatt.
RÁBAKÖZ , ösz. fn. Vidék Sopron vármegyé
ben, mely a nagy és kis Rába folyók között fekszik.
RÁBÁMUL, ösz. önh. 1. RÁÁMUL.
RABÁROS v. —ÁRUS, (rabárus) ösz. fn.
Kereskedő, ki szoros értelemben vett rabokkal, mint
árukkal üzérkedik. V. ö. RAB.
RABASSZONY, (rabasszony) ösz. fn. Asszony,
ki rabságban szenved, különösen börtönre itélt asz
szony ; máskép : rabnő.
RABBI , (héber szó, 2*1 mellék v. főnévtől,
melynek jelentése : sok; sokaság; idősb; mester;
s ,rabbi' sajátlag am. mesterem); fn. tt. rabbit;
Héber tanítók v papok neve.
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RABCSA, falu Árva m.; helyr. líabcsára, — n ,
—ról.
RABCSICZE, falu Árva m.; helyr. Rabcsiczére,
— n , •—röl.
RÁBCZA, (Rábeza) fn. tt. Bábczát. A sopron
megyei Hanságban eredő iszapos és fekete vizű
folyó, mely Győrnél a D u n á b a ömlik.

R Á B I R I K , (rábirik) személytelen k. A szé
kelyeknél divatos értelemben : rábirik valamely jó
szág ara. örökségül rájut, rámarad, birtokába kerül.
Id. Mándy P é t e r szerént mondják ezt is : rábirik a
teher, azaz reá háramlik. V. ö. B Í R I K .
RÁBÍZ, ( r á b í z ) ösz. áth. Mint jó hitű, becsü
letes embernek általad valakit, v. valamit, hogy
RABÉ, N A G Y — , K I S — , faluk Bihar m.; gondja legyen rá, hogy őrködjék fölötte. A gyerme
ket a nevelőre, a házat hü szolgára, a pénzt hiteles
helyr. Rábéra, — n , —ról.
emberre
rábízni. Nem tanácsos a titkot rábízni min
R A B É L E T , (rabélet) ösz. fu. 1) Rabságban,
különösen rabszolgaságban töltött élet. 2) A rabéhoz denkire. Oly gyanakodó, hogy senkire sem bíz semmit.
hasonló életmód, mely a szabadságot korlátoló, Amit iám bíztál, megteszem.
RAB KÖNTÖS, (rabköntös) ösz. fn. A rabokra
némely kellemetlen teendőkkel van összekötve.
adatni szokott durva köntös.
Sokan a Mvataloskodásl rabéletnek tekintik.
RABLÁNCZ, (rabláncz) ösz. fn. Láncz, mely
R A B E L M Ü v. — E L M Ü , (rabelmü) ösz. mn.
Szolgai gondolkozású, és érzelmű, kinek a valódi lyel a rabok k e z e i t , lábait öszvefüzik. Rablánczot
viselni, csörgetni.
szabadságról, függetlenségről fogalma nincs.
R A B E L M Ü L E G v. — E L M Ü L E G , (rabelmü
leg) ösz. ih. Szolgai gondolkozásmóddal.
R A B E L M Ü S É G v. — E L M Ü S É G , (rabelmű
ség) ösz. fn. Szolgai, alacson, elvetemült gondolko
zásmód.
R Á B É R E L , (rábérel) ösz. áth. Pénzzel, ado
mánynyal, vagy csak Ígérettel is ráveszen.
R Á B E S Z É L , (rábeszél) ösz. áth. Különféle
okok felhozása, de kivált a kedélynek megindítása
által valakit rávesz, rábír valamire. Rábeszélt bennün
ket, hogy vállalatában részt vegyünk.
R Á B E S Z É L É S , (rábeszélés) ösz. fn. Az izgatás
nak, ösztönözésnek azon neme, midőn valakit nem
annyira az észhez szólva, mint a kedélyre hatva
rávesznek, hogy valamit tegyen. Különbözik tőle az
okoskodási meggyőzés.
R A B F I Ú , (rabfiú) ösz. fu. Családa köréből
erőszakkal elragadt, s rabszolga g y a n á n t tartott fiú;
továbbá, rabszolga fia.
RABHÁZ, (rabház) ösz. fn. 1. F O G H Á Z .
RABI, (rabi) mn. tt. rabit, tb. —ak. Rabot
illető, arra vonatkozó ; rabmunkához hasonló. Rabi
szolgálat, állapot, inség. Rabi fordítás. (Rájnis).
RABIGA, (rabiga) ösz. fn. A régieknél, neve
zetesen, rómaiaknál jelvényes iga, mely alatt a hadi
foglyoknak át kellé bujniok, meghódulásuk jeléül.
Innen a subjugo (megigázom) kifejezésnek eredeti
értelme. Átv. ért. azon teher, nyomás, sanyarúság,
melyet a rabnak szenvednie k e l l ; máskép : rabláncz.
Rabigában szenvedni; rabigát
viselni; lerázni a rab
igát. „Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk."
(Kölcsey).
RABILAG, (rabilag) ih. R a b módjára. Rabi
lag élni, dolgozni.
RÁBÍR, (rábír) ösz. áth. Ösztönzés, bíztatás,
rábeszélés által mintegy erőszakosan bizonyos tettre,
vállalatra, merényre, stb. rávesz valakit. ígéretekkel,
nógatással rábírtam 'ót; hogy . . . Nem voltam képes
rábírni öt, hogy veszélyes
szándékáról lemondjon.
Rábírni valakit barátságos egyezkedésre.

„Sötét rabláncz csörög kezemen, lábamon,
Bűbájos rózsaláncz a bal oldalamon."
(Lisznyai).
Átv. ért. különösen költői nyelvben, minden, mi a
szabadságot korlátozza, mi bizonyos tárgyhoz le
kötve tart.
R A B L Á S , (rabolás) fn. tt. rablást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Más jószágának erőszakos (t. i.
egyszersmind a személyen is elkövetett sérelemmel
együtt járó) elragadása, elpusztítása. Különbözik a
lopás. Rablásból élő vad népek, útonállók. Szabad
rablást engedni a katonáknak. V. ö. R A B O L .
R A B L A T , (rabolat), régiesen pl. Zvonarics
nál am. raboltat.
R A B L E Á N Y , (rableány) ösz. fn. Rabszolgaság
ban szenvedő leány. Általánosabban : rabnő.
R A B L Ó , ( r a b o l ó ) mn. és fn. tt. rablót. Aki
más vagyonát erőszakkal e l r a g a d j a , elpusztítja,
milyenek az útonállók, a tengeri kalózok, a puszták
vad népei, atb.
RABLÓBANDA, (rablóbanda) 1. RABLÓCSA
PAT.
R A B L Ó C S A P A T , (rablócsapat) ösz. fn. T ö b b
rablóból álló csapat, szokottan : rabló banda.
R A B L Ó C Z I N K O S , (rablóCziukos) ösz. fn. Va
lamely rabló bandában részvevő.
RABLÓCZINKOSSÁG, (rablóczinkosság) ösz.
fn. L. R A B L Ó C S A P A T .
R A B L Ó F A J , (rablófaj) ösz. fn. Faj v. fajzat,
mely már nemzetségénél fogva a rablókhoz sorozható.
RABLÓFŐNÖK, (rablófőnök) ösz. fn. Főnöke,
vezére a több tagból álló rablócsapatnak.
R A B L Ó G Y I L K O S S Á G , (rablógyilkosság) ösz.
fn. Gyilkossággal elkövetett rablás.
R A B L Ó H A J Ó , (rablóhajó) ösz. fn. Tengeri
kalózok hajója, kik a tengeren szállított árukat el
ragadják , s az elfogott személyeket rabjailská
teszik.
R A B L Ó I , (rabolói) mn. tt. ráblóit, tb. —ak.
Rablóra vonatkozó. Rablótól eredő. Rabló módjára
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erőszakoskodó. Rablói élet. Báblói útonállás. Rablói
cselekvény, rablói megtámadás.
RABLÓJÁRAT, (rablójárat) ősz. fn. 1) Járó
helye , 2) rablás végett szétkalandozása a rab
lóknak.
RABLÓNÉP, (rablónép) ősz. fn. Egész nép.,
sokaság, mely nagy részben mások kirablásából él ;
mint némely régi barbárnépek. Különösebben axn.
rablóesapat.
RABLÓTÁRS, (rablótárs) 1. RABLOCZIN
KOS.
RABLÓVÁR, (rablóvár) ösz. fn. Vár, melyből
( a régi időben) kikitörtek s másokat (kivált békés
utasokat, kereskedőket, szomszéd helyeket, városo
kat) megraboltak.
RABLÓVEZÉR, (rablóvezér) 1. RABLÓFÖ
NÖK.
RABMUNKA , (rabmunka) ösz. fn. Nehéz,
szolgai munka, melyet a rabok által tetetni szoktak,
milyen a sánczra itélt raboké, vagy a szoros ért.
Vett rabszolgáké.
RABMÜ, (rabmű) ösz. fn. 1) Rab készítette
niű. 2) L. RABMUNKA.
RABNÉ, (rabné v. —neje) fn. tt. rabnét.
Rabszolga felesége.
RABNŐ , (rabnő) Ősz. fn. Rabszolgaságban
szenvedő nőszemély, rabszolga asszony. Különbözik:
rabné.
RABOL, (rabol) áth. m. rabolt v. rablott,
htn. —ni v. rablani. Másnak vagyonát nyilt erő
szakkal elragadja, pusztítja. Rabolnak az útonálló
zsiványok, a kalózok. Az ellenség rabolja a várost.
Mindenét elrabolták. Kirabolni a pénztárt, a boltokat.
Embereket rabolni, am. elragadni, s rabszolgákká
tenni. Igekötökkel : elrabol, kirabol, megrabol.

RABOLÁS, 1* RABLÁS.

RABOLTAT, (raboltat) miv. m. raboltattam,
— tál, —ott. Eszközli, meghagyja másnak vagy
másoknak, hogy raboljanak. Az ellenség fővezére
mindenünket elraboltatta.
RÁBORÍT, (ráborít) ösz. áth. Öblös edényt,
eszközt úgy fordít valami fölé, hogy szájával le,
fenekével fölfelé álljon. Teknőt, kast, kádat ráborí
tani valamire. A gyermek ráborítja sipkáját a lepkére,
hogy megfogja. Továbbá, az öböl tartalmát ráönti,
rádönti valamire. Ráborították a csávát, a moslékot.
A tintát ráborítani a beirt papírra. Szélesb ért. ta
karó gyanánt ráterít valamit. A fördő személyre a
lepedőt ráborítani. V. ö. BORÍT.
RÁBORITÁS, (ráboritás) ösz. fn. Cselekvés,
midőn valamit valamire vagy valakire borítunk.
RÁBORSOL, (ráborsol) ösz. önh. 1) Sajátlag
am. valamire borsot hint. 2) Szokott és átv. ért. va
lakinek valamely szemrehányással boszúságot sze
rez, valaki orra alá borsot tör ; másképen : rásóz.
RÁBORT, falu Vas m.; helyr. Rábortra, — on,
—ról.
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RÁBORUL v. —BORUL, (ráborúl) ösz. önh.
Valamely öblös szájú test fenekével fölfelé fordulva
ráfekszik, ráterül valamire. A megrántott madarász
háló ráborul az alája gyűlt madárseregre. Szélesb
ért. takaró, födél gyanánt ráterül, ráfekszik. Rábo
rulni a koporsóra. Az árvíz ráborul a sik mezőre.
Ráborult, és keservesen sirt. Örömében nyakamra rá
borult, szokottabban : nyakamba borult.
RÁBORÚLÁS v. —BORULÁS, (ráborulás)
ösz. fn. Ráterülés, ráfekvés.
RABOSKODÁS, (raboskodás) fn. tt. rabos
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Tartós, folytonos
rabságban való szenvedés, rabi állapot. Tíz évi ra
boskodás után megszabadulni, kegyelmet nyerni.
RABOSKODIK, (raboskodik) k. m. raboskod
tam, — tál, —ott. Folytonos rabságban szenved.
Ellenség földén, börtönben, várban raboskodni.
RABOSKODÓ, (raboskodó) mn. tt. rabos
kodót. A ki folytonosan rabságban szenved. Rabos
kodó hadi foglyok, elitélt gonosztevők.
RABOT v. RABOTA, régiesek' .robot' helyett;
1. ROBOT.
RÁBOTLIK, (iábotlik) ösz. k. Esetleg, törté
netesen reájön.
RABSÁG, (rabság) fn. tt. rabságot, harm. szr.
— a. 1) Rabszolgai állapot. Örök rabságban szenvedő
feketék. 2) Hadi foglyok sorsa. Két évi rabság után
az ellenség földéről haza térni. 3) Börtönbe zárt sze
mélyek élete.
„A harcz kitört, a harcz lefolyt,
Két vitéz úrfiak,
Szilágyi s Hagymás Sztambulon
Rabságra juttanak.
Rabság nehéz láncz, hős karom,
Miért nem vagy te szabadon?"
Vörösmarty.
4) Átv. ért. egy vagy másképen lekötelezett állapot.
Házasság rabság. (Km.). 5) Szintén átv. ért. a ,pol
gári szabadság' ellentéte. „Eze a szabadság, melyet
a mi édes eleink vérek kiontásával kerestenek ? Nem
szabadság, hanem rabság." Gr. Eszterházy M. nádor
Rákóczi Györgyhöz, 1644ben.
RABSÁGOS, (rabságos) mn. tt. rabságost v.
—at, tb. —ák. Rabságra vonatkozó.
RABSZIJ, (rabszíj) ösz. fn. Szíj, melyre a
rabokat fűzik. Átv. ért. 1. RABLÁNCZ.
RABSZOLGA, (rabszolga) ösz. fn. Személyes
szabadságától megfosztott ember, kivel ura teljes
önkénye szerint bánik, kit eladni lehet stb.
^ RABSZOLGAÁLLAM, (rabszolgaállam) ösz.
fn. Állam, ország, mely a rabszolgaságot törvényei
nél fogva eltűri, pártolja.
RABSZOLGAÁRUS, (rabszolgaárus) ösz. fn.
Ki rabszolgákkal kereskedik, azokat áru gyanánt
veszi, adja.

RABSZOLGAI—KACS
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RABSZOLGAI, (rabszolgai) ösz. mn. Rabszol
gát illető, arra vonatkozó; rabszolga életéhez, mun
kájához stb. hasonló. Rabszolgai munkák. Rabszolgai
állapot. Rabszolgai alázatosság.
RABSZOLGAILAG, (rabszolgailag) ösez. ih.
Rabszolgák módja, szokása szerint; személyes ön
érzet nélkül; elvetemült, alacson lélekkel. Rabszol
gailag viselni a terhet. Rabszolgailag gondolkozni,
érezni.
RABSZOLGÁLAT , (rabszolgálat) ösz;. fn.
Valamely úrhoz lekötött szolgálat, melyet rabi álla
potban tesz valaki.
RABSZOLGAMUNKA, (rabszolgamunka) őszi.
fn. Rabszolgának való munka.
RABSZOLGASÁG , (rabszolgaság) ösz. fn.
Rabszolgai sors, életmód, állapot. Rabszolgaságra
jutni; rabszolgaságban szenvedni; a rabszolgaságot
lerázni.
RABSZOLGA VÁSÁR, (rabszolgavásár) ösz.
fn. 1) Vásár, melyben rabszolgákat adnak vesznek.
2) Rabszolgák adásvevése.
RABTÁRS, (rabtárs) ösz. fn. Ki egy másik
kal, vagy többekkel ugyanazon rabságban iszenved.
Egymásnak panaszkodó rabtársak. Hajdan rabtársak
valánk. Egymás ellen árulkodó rabtársak.
RABTARTÁS, (rabtartás) ösz. fn. 1) Uraság
neme, melynél fogva valaki saját szolgálatára rabo
kat használ. 2) Rabok élelmezése. Rabtartásra for
dított költségek.
RÁBUKKAN, (rábukkan) ösz. önh. Véletlenül
rátalál, rájön.
RABUL, RABUL, (rabúl) ih. 1) Rab gyanánt,
pl. rabul bánni valakivel. 2) Rabi állapotban, pl.
rabul szenvedni több évekig. 3) Mint afféle rab. Ra
bul gondolkozni, érezni, viselni magát, azaz, szolga
lelküleg.
RABVÁLTÁS, (rabváltás) ösz. fn. A rabok
nak bizonyos díj lefizetése mellett kiszabadítása,
vagy kölcsönös kicserélése.
RABVAS, (rabvas) Ösz. fn. 1. RABLÁNCZ.
RABVÁSÁR, (rabvásár) 1. RABSZOLGAVÁ
SÁR.
RÁCS, fn. tt. rácsot, harm. szr. —o v. —csa.
Általán akár fából, ű. m. vesszőből, ágból, léczből,
akár vaspálczákból, sodronyokból rótt, faragott, s
több ily öszveszerkezett rovatokból álló eszköz, pl.
azon kaliczkaforma készület, melyben a túrót, sajtot
tartják, hogy a kártékony állatok hozzá ne jussa
nak ; mikor szűk a kenyér, nem sok sajt hever akkor a
rácson. (Km.). így nevezik a saraglyát is az istálló
ban, a jászol fölött, mely mögé a szénát teszik ; to
vábbá a léczekböl csinált szellős ajtót, vagy ablakot,
stb. Vannak, mint érintők, vas rácsok is, vas rudak
ból, vagy sodronyokból; szintén különbféle haszná
latra. A székelyeknél így neveznek bizonyos rák
fogót ; 1. RÁCSA.
Minthogy a rácsnak szükséges kelléke a rova
tfisság, innen okszerüleg állíthatni, hogy gyöke ró,

v. rav, honnan rovok ravok, rovás ravás, rovó ravó
(ez utóbbiak a régibb nyelvben), rovatai ravatal;
tehát ; rovács, öszvehúzva rács, mint kovács tájdiva
tosan kacs. Mint rovatos tárgyakat jelentök rokonai:
rojt, rost, rostéig (f). Egyezik vele talán a német
Rost, s a szállító talpat jelentő latin ratis, úgymint
öszverovott gerendákból álló vizi jármű.
RÁCSA , fn. tt. rácsát. A Tájszótár szerent
lefejtett avagy lehántott fahéjból vagy más egyébből
készített rákfogó, melybe a bókalábra ragadt buta
rákok csendesen bele eresztetnek. Őrségi és Keme
nesali szó. Szegeden : abroncsra kötött háló, mely
lyel rákot és sokszor halat is fognak. Kriza J. sze
rént a székelyeknél Udvarhelyszékben csak rács,
melyet ö így értelmez : „Ostornyel nagyságú fácska,
melynek egyik végére szagos húst kötve folyóba
bocsátják, s erre a vaczkokból kibútt és a húst csip
kedő rákokat megfogják." Kenessey Albert a ,rácsa'
szót a közönséges értelmű ,rács' szóval egynek veszi
rácsa v. rácsezobor szókban, lehető hogy valamely
tájdivatból merítette volt, ámbár, mint különben
szokta, nem említi. Eredetét vagy onnan vette, hogy
mint hálóféle némileg rácsalakú; vagy pedig talán a
rák gyöktől, mintha volna kivált a székely tájszólás
után : rákács, rákász. Szerb nyelven is a rákfogó
neve racsár, valamint a ráké rak. A latinban a ro
kon de magashangu rete am. háló. V. ö. RECZE.
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RÁCSABLAK, (rácsablak) ösz. fn. Ablak,
melynek nyilasát üveg helyett fából vagy vasból
csinált rács zárja el, p. rácsablak az éléskamarán, a
pinczelikon.
RÁCSACZOBOR, (rácsaezobor) ösz. fn. L.
RÁCSCZOBOR.
RÁCSÁGY, (rácságy) ösz. fn. Úgy nevezett
katonaágyféle fekhely, melynek derekalya rácsosán
van öszveszerkesztve.
RÁCSAJTÓ, (rácsajtó) ösz. fn. Léczekböl
vagy vas rudakból nyilásosan öszveszerkezett ajtó,
p. rácsajtó a konyhán, kis kerten. V. ö. RÁCS.
RACSÁL, (racsaal) önh. m. racsált. Recsegő
hangon fecseg, beszél, kerepel. Szathmár vidéki szó.
Magas hangon rokon hozzá : retyeg, némi előtéttel:
terécsel, s amaz ikerítve : relyerutyál.
RÁCSALAKÚ v. —ALAKÚ, (rácsalakú) ösz.
mn. Rovatokból álló, mint a rács szokott lenni.
Rácsalaku kocsioldal, targoncza, stb.
RACSÁLÁS, (racsaalás) fn. tt. racsálást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Recsegő hangon fecsegés,
terécselés, retyerutyálás.
RÁCSATOL , (rácsatol) ösz. áth. Csatolva
hozzá köt, rászorít.
RÁCSÁZ , (rácsaaz) önh. m. rácsáztam,
—tál, —ott, par. —z. Rácsa nevű eszközzel rákász.
V. ö. RÁCSA.
RÁCSBÁDOG, (rácsbádog) ösz. fn. Gombcsi
nálók, sárgarézmívesek rácsféle eszköze vas sodro
nyokból,
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RÁCSCZOBOR  RÁCZBORSÓ

RÁCZÉl.OZ  R A D I N A

RÁCSCZOBOR, (rácsczoborj ösz fn. Kenessey
Albertnél azon czövekek (egyike), melyek hajón
valamely kerítés oszlopaiul szolgálnak. (Regeling
stützen, Regelingenstieper).
R Á C S É P P E N , (rácséppen) ösz. önh. Cseppen
ve ráesik.
R Á C S E T T E N T , ( r á c s e t t e n t ) ösz. önh. Úgy
csettent (pl. ostorral) hogy valamit vagy valakit
érint.
R Á C S F A L , (rácsfal) ösz. fn. Épülethez tar
tozó fal, mely léczekböl, r u d a k b ó l , rovatosan van
összeállítva.
RACSICZ, falu Nyitra m.; helyr. Racsiczra,
— on, — ról.
R Á C S K Á L , hangáttétcllel am. r á g c s á l ; 1. ezt.
R Á C S K A P U , (rácskapu) ösz. fn. Léczekböl,
rudakból rovatosan öszveállított k a p u , melynek
hézagai között át lehet nyúlni. V. ö. RÁCS.
R Á C S K E R I T É S , (rácskerités) ösz. fn. Léczek
böl, rudakból rovatosan összeállított kerítés.
R Á C S K O T O L , a .rácskál' szónak tájbeszédben
(a székelyeknél) toldalékos alakja.
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RÁCZÉLOZ, (ráczéloz) ösz. önh. Valakit vagy
vmit czélba vesz. Átv. ért. szóval valamit vagy vala
kit nem egyenesen, nem világosan valakire sejditö
leg érint.
R A C Z I , mn. tárgye sete : — t , több. — dk.
Kemenesalon am. felemás, korcs, két különböző
fajú. A franczia race vagy (olasz rázza) szóból
eredetinek látszik, melyet a német nyelvben is
használnak. Talán innen ered : raczlca.
RACZKA, fn. tt. raczkát. Durvább szőrű, vagy,
mint szokták nevezni, kutyaszörü (tulajdonképen
korcs) juhfaj, milyen hazánk több vidékein tenyé
szik. Nevét talán raczi szótól vette, mely korcsot
jelent. V. ö. RACZI.
R A C Z K A G Y A P J Ú , (raczkagyapjú) ösz. fn.
Durvább szőrű gyapjú, milyet a raczka juhok visel
nek. V. ö. RACZKA.
RÁCZKÖ, (ráczkő) ösz. fn. 1. SZUKOKKŐ.
Nevét fekete szinétől kapta.
RÁCZORSZAG, (ráczország) ösz. fn. A török
birodalom egyik alkotó része, szokottabban : Szerbia,
Szerbország. Nagy a szája mint Ráczország. (Km.).
RÁCZOS, (ráczos) mn. tt. ráczost v. —at, tb.

RÁCSOL, (rácsol) áth. m. rácsolt. 1. RÁCSOZ. — ak. Ráczféle, olyan mint a rácz. Ráczos viselet.
RÁCSOLAT, 1. RÁCSOZAT.
RÁCZOSAN, (ráczosan) ih. Rácz módon, rá
RÁCSOS, (rácsos) mn. tt. rácsost v. —at, tb.
•—ak. Rácscsal, v. rácsokkal ellátott, elzárt. Rácsos
kerítés, konyhaajtó, ablak, kapu, börtön. V ö. RÁCS.
RÁCSOZ, (rácsoz) áth. m. rácsoztam, —tál,
— ott, par. —z. Rácscsal ellát, kerít. Rácsozni az
ablakokat, a kertet.
RÁCSOZÁS, (rácsozás) fn. tt. rácsozást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Rácscsal ellátás, kerités.
RÁCSOZAT, (ráesozat) fn. tt. rácsozatot,
harm. szr. — a . Rácsokból álló kerítés, vagy mű,
vagy záreszköz. Börtönablakok rácsozata. Kert rá
csozata. Kiszedni, betörni a rácsozatot. Rácsozat fából,
vasból.
RÁCSRUD, (rácsrúd) ösz. fn. Rudak, milyek
böl a nagyobbféle rácsozatok, p. rácsajtók, rácska
puk szerkesztvék.
R Á C S S Z E K R É N Y , (rácsszekrény) ösz. fn.
Hézagosan, rácsalakban öszveállított léczekböl, ru
dakból álló szekrény.
RÁCZ, fn. tt. ráczot, harm. szr. —cza. Török,
és ausztriai birodalomban lakó déli szláv népfaj,
kik m a g u k a t szerbeknek nevezik. Latinosan : rascius,
raBcianus. Régibb latin íróinknál , nevezetesen
Istvánfynál, latinul : thrax, s némelyek véleménye
szerént ebből alakult a ,rácz' szó. Melléknévül hasz
nálva am. ráczot illető, arra vonatkozó, annál szoká
sos. Rácz viselet. Rácz oltár. Igen számos helységek
elöneve, mint : RáczAlmás, RáczBecse, stb. melye
ket 1. saját rovataik alatt.
RÁCZBORSÓ, (ráczborsó) ösz. fn.
tarka héjú, görbe szemű borsó v, babfaj,

Feketés

ezok módjára. Ráczosan öltözködni, beszélni.
E Á C Z S Á G , (ráczság) fn. tt. ráczságot, harm.
szr. — a . 1) Rácz nép. egyetemesen véve. 2) Vidék,
melyen ráczok laknak. V. ö. RÁCZ.
RÁCZÚL, RÁCZUL, (ráezul) ih. Rácz nyel
ven, vagyis szerbül. Ráczul beszélni, irni. Megtanul
tam tótul, ráczul. Népd.
R Á D , faluk Nógrád, Szabolcs, Szála m. és
puszták Somogy m.; helyr. Rádra, — o n , —ról.
R A D A , K I S — , NAGY — , faluk Szála m.;
helyr. Radára, — n , — r ó l .
RÁDA, ALSÓ — , F E L S Ő — , puszták Pest m.;
helyr. Rádára, — n , —ról.
RADÁCS, falu S áros m.; helyr. Radácsra,
— on, —ról.
RA1>AFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvára,
— n , —ról.
RADAMOS, falu Szála m.; helyr. Radamos ra,
— o n , —ról.
R Á D F A , puszta Baranya m.; helyr. Rádfá ra,
— n, —ról.
R A D I C S , puszta Ung in.; helyr. Radicsra,
— on, —ról.
R A D I C S A, puszta Fehér m.; helyr. Radicsára,
•—n, —ról.
RADIMOV, falu Nyitra m.; helyr. Radimovra,
— on, —ról.
RADINA, fn. tt. radinát. A székelyeknél am.
túl a Dunán divatos paszita,
keresztelői ven
dégség ; továbbá azon ételek, sütemények, melyeket
a komák, és rokonok a gyermekágyasnak szoktak
k ü l d e n i ; Vágmelléken ; látó.
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Idegen eredetűnek látszik, legalább a hason
gyökhangu magyar szókkal fogalmi rokonságban
nincsen. Szláv nyelven radosty Jancsovies szerént
örömet, és radovanki örömünnepet, rodenyja pedig
születést jelent. Ez is, az is ráillik a születési la
komára.
RADISSA, falu Trencsén m.; helyr. Radissá
ra, —n, —ról.
RADISTYÁN, falu Borsod m.; helyr. Radis
tyánba, —ban, —bál.
RADNA, erdélyi falu a beszterczei kerületben,
MÁRIA—, mv. Arad m.; helyr. Badnára, — n ,
—ról.
RADNÓT, falu Gömör m.; erdélyi falu Kü
küllö m.; helyr. Radnótra, —on, —ról.
RADNÓTFÁJA, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—fájára, —n, —ról.
RADÓ v. RÁDÓ, fn. tt. radót v. rádót.
1) Gyarmathi Sámuel szerént ,Rádó' keresztnév s
am. a latinos Conradus. A német nyelvészek szerént
am. kulm an Rath, régi felső németben : Chuonrát,
közép felső németben : kuonrát, bátor tanácsú,
elszánt; másképen ugyancsak Gyarmathinál : Rad
vány. 2) A magyar nyelvbe áthozott értelemben :
személy, ki másokat bujtogatni, ki izgágát csinálni
szeret; honnan : radóskodik. Egyébiránt ritka divatú
szó. S lehet hogy vagy az eredeti német nyelvbeli
jelentése után, vagy talán valamely személynévről
terjedett el. Ráda, Rádi, Radon Jerney szerént
eléjönnek mint személynevek XIII. századbeli okle
velekben. (Némelyek újabb időben ,Rudolf' kereszt
név helyett hibásan használják).
RÁDÓCZ, EGYHÁZAS—, falu, PUSZTA—,
puszta Vas m.; helyr. Rádóczra, —on, —ról.
RADOLYA, falu Trencsin m.; helyr. Radolyá
ra, —n, —ról.
RADOMA, falu Sáros m.; helyr. Radomára,
— n , —ról.
RÁDOS, erdélyi falu a segesvári szász szék
ben, helyr. Rádosra, —on, —ról.
RADÓSKODIK, (radóoskodik) k. m. radós
kodtam, —tál, —ott. Bujtogatódzik, izgágálkodik.
V. ö. RADÓ.
RADOSNA, mv. Nyitra m.; helyr. Radosnára,
— n , —ról.
RADOSÓCZ, mv. és falu Nyitra m.; helyr.
Radosóczra, — on, —ról.
RADUBICZA, falu Bars m.; helyr. Radubiczá
ra, —n, —ról.
RADVÁNCZ, falu Ung m.; helyr. Radvánczra,
— on, —ról.

RADVÁNY, (1), 1. RADÓ.

RADVÁNY, (2), mv. Zólyom, faluk Abaúj, és
Sáros m., puszta Bihar m.; CSILIZ —, falu Győr,
DUNA—, Komárom, HORBOK —, Zemplén megyé
ben; helyr. Radványba, —ban, —ból.
RADVÁNYIZBUGYA, falu Zemplén m.; helyr.
— Izbugyára, — n , —ról.
AKAD. HAGY SZÓTÁR V. KÖT,

RÁÉR—RÁFOG
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RÁÉR, (ráér) ösz. önh. 1) Van annyi üres,
vagy szabad ideje, hogy tehessen valamit; nincs
elfoglalva. Felható ragu viszonynevet vonz, mely
jobbára alattomban értetik. Munkára nem érsz rá,
hanem mulatságra igen. Majd ha ráérek, megteszem.
Sok dolga miatt alig ér rá enni. 2) Bizonyos állati
szükség, vagy kedélyi állapot sürgetőleg ösztönzi.
Ráér az alvás, hugyozás, csuklós. Ráér a nevetés,
sirás.
RÁERÉS, (ráérés) ösz. fn. Állapot midőn va
laki valamire ráér.
RÁERŐSZAKOL, (ráerőszakol) ösz. áth. Ré
szint kényszerítő tettel, részint szóval valakit ráve
szen, hogy ez valamit v. valakit elfogadjon. Ráerő
szakolta a leányát (hogy t. i. házastársul vegye).
RÁERÖTET, (ráerőtet) 1. RÁERŐSZAKOL.
RÁESIK, (ráesik) ösz. k. 1) Fölibe esik vala
minak. A csepegőből ráesett az eső. 2) Átv. ért. sür
getőleg, erőszakkal rajtaüt valakin. Ráesett a sok
hitelező.
RÁESZMÉL, (ráeszmél) ösz. önh. Eszmélve
valamire gondol.
RAFAEL v. RAFAEL, férfi kn. tt. Ráfaelt v.
Rafáelt, tb. —ek. A Bibliában, nevezetesen Tóbiás
könyvében eléforduló főangyal neve; kicsinyezve :
Rafus. Héber eredetű, s am. Isten gyógyította.
RAFAJNA, puszta Bereg m.; helyr. Rafajnára,
— n, —ról.
^ RAFAJNAÚJFALU, falu Bereg m.; helyr.
— Újfaluba, — ban, — ból.
RAFAJÓCZ: falu Zemplén m.; helyr. Rafajócz
ra, —on, —ról.
RÁFÉR, (ráfér) ösz. önh. 1) Mondjuk teher,
málhaféléről, szállítmányról, s am. fel lehet rakni,
van rajta helye. Ezen hajóra hat ezer mérő gabona
ráfér. Nincs oly rakott szekér, melyre még egy villa
széna rá nem férne. 2) Átv. ért. szüksége van rá,
elkel nála. Ráférne egykét forint.
RÁFÉRMED, 1. RÁFÖRMED.
RÁFIZET, ösz. áth. Bizonyos értékhez, meny
nyiséghez toldalékul, pótlékul fizet valamit, p. mi
dőn valaki a cserében vett jószágért még bizonyos
pénzt is ad. A kialkudott bérre utólagosan néhány
forintot ráfizetni.
RÁFIZETÉS, (ráfizetés) ösz. fn. 1) Cselekvés
midőn valaki valamit pótlékul fizet. 2) Maga az így
fizetett öszveg, ráfizetmény.
RÁFIZETMÉNY, (ráfizetmény) ösz. fn. L.
RÁFIZETÉS, 2).
RAFNA, falu Krassó m.; helyr. Rafnára, —n,
—ról.
RAFNIK, falu Krassó m.; helyr. Rafnikra,
— on, —ról.
RÁFOG, (ráfog) ösz. áth. 1) Valakit rászorít,
rákényszerít valamire. A fiút ráfogni a munkára,
tanulásra. 2) Valamely kézbeli ütő vagy lövő esz
közt ráczéloz valakire v. valamire. Ráfogni valakire
a botot, puskát. 3) Valaki ellen gyanúból, vagy ta
26
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lálgatva, vagy épen rósz akaiatból bünvádat támaszt,
bizonyos dolgot, tényt neki tulajdonít; vagy általán
olyast mond róla, mi nem illik rá. Ráfogni a szol
gára, hogy ö lopta el a pénzt. Amit maga tett, másra
fogta rá. Ne fogd rá, ha nem tudod. Ráfogták, hogy
részeg, pedig ma bort sem látott. R, á, rá, fogd rá.
(Kin.). V. ö. FOG, ige.

beliek képző, a másod rendűek módosító ragok.
Fönévképzö ragok (szokottan csak : fönévképzök), pl.
látás, látat, ütés, ütet, rútság, szépség, v a d á s z ,
kertész , stb. Melléknévképző ragok (melléknévkép
z ö k ) , pl. házi, kézi, domború, keserü, nyakas,
dombos , fürtös , stb. Igeképző ragok (igeképzök),
pl. d a g a d , dagaszt, ered, ereszt, j á r  a t , veret,
vontat, ü l  t e t , j á r  h a t , kelhet, stb. Határzókat
képző ragok (határzóképzők), pl. okosan , bölcsen,
futólag, mellesleg, bolondul, emberül, stb. Név
módosító ragok (egyszerűen csak : névragok), pl.
várba, várban, v á r r a , várig, helybe, helyben,
helyre, helyig, stb. Igemódosító ragok (igeragok),
pl. látok, nézék, ütök, látom, nézém, ü t  ö m ;
toltam, leltem, öltem, stb. Előragok, milyenek
általán az igekötők, pl. b e m e g y , felnéz, kifut, el
visz, stb. Közös képző ragok (közképzők), melyek
neveket és igéket képeznek, pl. halász, vadász,
egerész. Egyágu ragok, melyek változatlanul vé
kony és vastag hangú szókhoz egyaránt j á r u l n a k ,
p. halért, tejért, ökörért; máskor, mindenkor;
budai, pesti, stb. Kétágú ragok, p. ba be, ban, ben,
nak nek, val vei névmódosítók; ad ed, ászt észt,
úl ül, igeképzők stb. Háromáguak, mint, on, én, ön,
névniódosítók, pl. házon, kertén, ökrön; odik,
édik, ödik, igeképzök, p. álmodik, kevesédik, vörös
ödik, stb. A ragokkal (illetőleg képzőkkel) ellentét
ben a szó többi része törzsnék, törzsöknek, illetőleg
gyöknak neveztetik. Részletesen 1. az illető ragok
rovatai alatt.
R A G , (roag) g y a k . áth. m. rágtam, —lál,
— ott. Öszveszorongatott fogakkal részekre tördel,
megőröl, lágy péppé alakít valamit, különösen ele
delt. Különbözik tőle az egyes bevágást jelentő ha
rap. Rágni a húst, csontot, száraz kenyeret. Alig rágja
a hig kását. (Faludi.) A szú rágja a fát, a moly a
ruhát, az egér a szalonnát. Szalmát, szénát rág az
ökör. Elrágni, kirágni, lerágni, öszverágni valamit.
Megrágják a konczot, ebnek vetik a csontot. (Km.).
Átv. valakinek szájába rágni valamit am. igen rész
letesen, körülményesen, érthetöleg t u d t á r a adni, el
mondani ; megrágni a szót, am. előbb jól meggon
dolni, azután k i m o n d a n i ; valakinek becsületét rágni,
am. sérteni, rósz nyelvvel gyanúsítani, hazugul gya
lázni.
Ez ige értelménél fogva gyakorlatos, mert
többszörös beleharapást jelent, s alapfogalom benne
a rovás, avagy rontás, rongálás, rommá tevés, s álta
lán azon szók osztályába sorozandó, melyek rovásra
vagy romlásra v o n a t k o z n a k , s közös gyökük ro;
,rág' tehát elemezve roag, öszvehúzva rág. Egyezik
vele a latin rodo, továbbá : rudus, rumén, rumino.
V. ö. RO, elvont gyök.
R A G A C S , (ragacs) fn. tt. ragacsot, harm. szr.
a. 1. R A G A S Z .
R A G A D , (1), (ragad) önh. m. ragadtam,
tál, — t v . —ott. Mondjuk szivos, nyálkás, eny
:s, továbbá bojtor, kacsos, kaczúros testekről, me

R Á F O G Á S , (ráfogás) ösz. ín. Gyanúsítás,
vagy vádlás neme, midőn valakire ráfognak valamit.
V. ö. R Á F O G 3). Ez puszta ráfogás.
R Á F O G Ó , (ráfogó) ösz. í'n. Némely vidékeken,
nevezetesen Mátyusföldén, kendő, melyet a falusi
leányok, és asszonyok a nap ellen fejeikre fognak,
k ö t n e k ; hasonló hozzá a fidel, azaz, födél, vagy
takarító.
R Á F O J T , (ráfojt) ösz. áth. Hurkot, madzag
v. kötélcsattot, kötést stb. erősen r á s z o r í t ; különö
sen annyira összehúz vagy bonyolít, hogy felbontása
igen nehéz vagy lehetlen is.
RAFONYA ,
(rafonya) mn. tt. rafonyát.
Balaton vidékén, am. ruháját becsülni nem tudó,
szakgató. Gyökre nézve legközelebb rokona a rifol,
azaz, ruhát szakgat, s távolabbról mind azon r alap
h a n g ú szók, ineryek romlásra, tépésre vonatkoznak,
mint a rapancz, rapittya, azaz, apró dirib darab,
zúzadék stb. V. ö. R A P I T T Y A .
R Á F O R D Í T v. — F O R D Í T , (ráfordít) ösz. áth.
1) Valamit valakire v. valamire fordít. 2) Könyvben
keresőleg valamit egyszerre megtalál. 3) Pénzt,
költséget ad ki valamire v. vkire.
R Á F Ö R M E D , (ráförmed) ösz. önh. Valaki
ellen haragosan, förmedve felindul.

RAFUS, 1. RAFAEL.
R A G , (1) mint elvont gyök, oly valamit jelent,
mi egy másikhoz erősen vonzódik, vagy attól von
zatik. Erős vonzódás alapfogalma rejlik ezek szár
mazékaiban : ragad (adhaereseit), raggat, ragaszt,
ragaszkodik,
ragály,
ragályos.
Erőszakos
vonzást,
vagyis magával, maga után vontatást jelent ezek
ben : ragad (rapit), ragadoz, ragadvány. Alapfoga
lomban tehát mindkét jelentése megegyezik, azon
különbséggel, hogy egyik inkább szenvedő, másik
cselekvő állapotra mutat, de mindegyikben hatályos
erőszak működik, melyet az r alaphang fejez ki,
valamint a rokon értelmű rab, rabol, ránt, s több
szókban.
R A G , (2) fn. tt. ragot, harm. szr. — j a v . — a .
1) Altalán, amit valamihez ragasztanak, hozzá köt
nek, vagy, ami eszközül szolgál, hogy két vagy több
test együvé álljon, egymáshoz húzódjék, pl. az épü
letben a léczek, dorongok, czövekek, melyek a
g e r e n d á k a t öszvetartják, vagy, a tapadó tulajdon
ságú enyv, szurok, csiriz, stb. 2) Szabó Dávid sze
rént a paraszt hajlékokon szarufa helyett szolgáló
fa, ragasztó lécz. 3) Nyelvtani ért. egy, vagy több
hangból álló szórészecske, mely a gyökhöz, illetőleg
törzshöz járulva abból vagy egészen új szót alkot,
vagy értelmét némileg módosítja. Az első osztály

404

405

RAGAD —RAGADÁS

lyek más testekkel érintkezve hozzájok tapadnak,
beléjök csimpaszkodnak , szóval, hozzájok vonzód
nak. Ragad az enyv, szurok, csiriz, tapasz, sár. ínyé
hez ragadt a czopákás kenyér. A ruhába beleragad a
bojtorján. Oszveragad a haja.
„A kis t a r k a madár ott akadott,
Mert két lépvesszöcske közt ragadott."
Faludi.
Mondják különösen nyavalyákról, melyek könnyen
áthatnak más érintett testekre. Ragad a kosz, rüh,
bujasenyv. Átv. valahol ott ragadni, am. dolog vagy
kötelességmulasztásból ott maradni, bizonyos vonza
lom miatt magát elfelejteni, idöntúl mulatni vagy
tovább nem menni. Ami reám ragadt, azaz mit
hallomásból, olvasásból könnyedén tanultam. V. ö.
RAG, elvont gyök.
R A G A D , (2), (ragad) áth. m. ragadtam, —tál,
— t v. —ott. Valamit erőszakosan magával, vagy
magához vonszol, hurczol, elvisz; mi némi sebes
rántás által történik. A lovak ragadják a kocsit. A
szélvész magával ragadja a hajót.
Elragadni másnak
pénzét. Embereket ragadni.
Kiragadni a fegyvert az
ellenség kezéből. Leragadni valakiről a köpenyt. Meg
ragadni a gyeplőt, kantárszíját, a kormányt. A T a t 
rosi codexben : ,rajta ragad' e helyett áll : ,megra
gad.' „Nem de rajta ragade." Karolinái : „Nem
ragadjae meg." Atv. bizonyos tárgyak nagy vonzó
erejűknél fogva az é r z é s t , indulatot mintegy el
kapják. Elragadt bennünket a műnek, a költeménynek
szépsége. Az indulat elragadja az embert.
„Hová ragadtok ?
. . . Ó Helikon leányi."
(Virág.)
Minthogy nyelvünkben köz szabály szerént az
ad ed képző nem átható, hanem önható igéket ké
pez : innen a nyelvhasonlat nyomán a ragad, midőn
am. „rapit" eredetileg rágat lehetett, ilyen a. feled,
mely máskép felejt, azaz felet. Megfordított viszony
ban állanak a viszket, és reszket igék, melyek ön
hatóak, és helyesebben igy hangzanak s néhutt
divatoznak is : viszked, reszked, honnan, viszkedez,
reszkedez, nem : viszketez reszketez, s elemezve :
vizeged (izeged), rezeged.
R A G A D A C S , puszta Somogy m.; helyr. Raga
dács ra, — o n , —ról.
R A G A D Á L Y , (ragadály) fn. tt. ragadályt,
tb. —ok, harm. szr. — a . Az érdes, és borzas magvu
galajok neméhez tartozó növényfaj köznépies neve ;
mely nevét onnan kajrta, mert szára ragadó gindár,
s levelei is tüskések és ragadósak ; máskép szintén
köznyelven : ragadófű, ragadvány; növénytani né
ven : ragadó galaj. (Galium aparine.). Békaragadály
a nép nyelvén az ugari müge (asperula arvensis).
R A G A D Á S , (ragadás) fn. tt. ragadást} t b .
— ok, harm. szr. — a . 1) Állapot, midőn valamely
szivos, enyves, tüskés, stb. test egy másikhoz tapad,
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vagy bele akad. 2) Cselekvés, mely által bizonyos
erő nagy hatással és sebességgel magával visz, hur
czol valamit. V. ö. R A G A D , (1), és (2).
RAGADAT ,
(ragadat) fii. tt. ragadatot.
A Bécsi codexben am. ragadomány (rapina, praeda).
„Hogy ne adatnának ö gyermekdedek r a g a d a t b a . "
(Judith IV.). „Ragadatba , tőrbe és bosszóságba
adattanak." (Judith V. stb.).

RAGADMÁNY, 1. RAGADOMÁNY.
RAGADÓ, (ragadó) mn. tt. ragadát. 1) Más
hoz tapadó, másba akadó. Ragadó enyv, szurok, ta
pasz. Testhez ragadó kullancs. 2) Valamit erőszako
san elkapó, és sebesen hurczoló. Kocsit ragadó lo
vak. Ragadó árvíz. V. ö. R A G A D , (1), és (2).
R A G A D Ó F Ü , (ragadó fii) ősz. fn. 1. RAGA
DÁLY.
RAGADOMÁNY, (ragadomány) fn. tt. raga
dományt, t b . —ok, harm. szr. — a . Jószág, vagyon,
különösen ingóság, melyet valaki törvénytelenül 8
erőszakosan elvesz mástól. Ragadományból élő vad
népek, útonállók. Osztozni, öszveveszni a ragadomá
nyon. V. ö. ZSÁKMÁNY.
R A G A D Ó S , (ragadóos) mn. tt. ragadóst v.
— at, tb. — a k . 1) Ami természeténél fogva hamar,
könnyen tapad, máshoz ragad. Ragadós tüske, boj
torján, bogács. Átv. ért. mondják átszármazó, járvá
nyos, terjedő nyavalyákról. Ragadós rüh, kosz, 2) Ló
ról szólva am. olyan, mely a gyeplüt, kantárt elkapja,
s a kocsit vagy ülőjét túlzott sebességgel viszi.
R A G A D Ó S Á G , (ragadóság) fn. tt. rqgadó
ságot, harm. szr. — a . 1) Tulajdonsága, minősége
némely testnek, melynél fogva máihoz tapadni,
másba akgatódzni szokott; különösen nyavalya inine
miisége, midőn érintkezés által másokra elterjed.
2) Valamit erőszakosan elkapó és sebesen hurczoló
tulajdonság. V. ö. R A G A D Ó .
RAGADÓSSÁG, (rag adóosság) fn. tt. raga
dósságot. Ragadós minőség.
R A G A D Ó V I L L A , (ragadóvilla) ösz. fn. A
növényvilágban a nép nyelvén am. a növénytani
subás villamag (bidens t r i p a r t i t a ) ; máskép szintén
köz nyelven : farkasfog.
RAGADOZ, (ragadoz) gyak. önh. és áth. m.
ragadoztam,, —tál, —ott, par. —z. 1) Önhatólag,
részenként, egymás után folytonosan valamihez ta
pad, valamibe akaszkodik. A bojtorján a lovak seré
nyéhez , a juhok gyapjához ragadoz. 2) Átln itólag,
erőszakkal, és sebesen magával hurczol, kapkod,
zsákmányul hord el. A lovak ragadozzák a kocsit. Az
orozlánok, farkasok, sasok ragadoznak. V. ö. R A G A D .
RAGADOZÁS, (ragad ozás) fn. tt. ragadozást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Erőszakoskodás, mely által
az ember, vagy más állat valamit ragadoz. Ragado
zásból élni. V. ö. R A G A D O Z .
RAGADOZAT, (ragadozat) fn. tt. ragadó
zatot. A Tatrosi és Bécsi codexekben am. ragado
mány, és ragadozás. „Teljesek vagytok ragadozat
t a l " (rapina. Máté X X I I I . ) . „Es teszi, melyek';' ö
26*
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atyjai nem töttenek és ö szüleinek atyjai, ragadoza
RÁGALMAZÓ, (rágalomazó) mn. tt. rágal
tokat és foszlatot." (Dániel XI.).
mazót. A ki mások becsületét rágalmakkal illeti,
RAGADOZÓ, (ragadozó) mn. tt. ragadozót. sértegeti. Rágalmazó irigyek, nyelvek, hírlapi ezikkek.
Aki, vagy, ami ragadozni, azaz valamit erőszakkal V. ö. RÁGALMAZ.
elvenni, szerezni szokott. Ragadozó útonállók. Raga
RAGALOM, (rágalom) fn. tt. rágalmat, harm.
dozó farkasok, madarak, állatok.
szr. —a. Azon sérelem, illetőleg sértegető beszéd,
RAGADTATÁS, (ragadtatás) fn. tt. ragad mely valakinek becsületét, hirét nevét megrontani
tatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn va akarja. Képes kifejezés a rág igétől kölcsönözve,
lamit ragadnak. Különösen, képes kifejezéssel : el mintha t. i. a becsületsértő ember eb gyanánt rá
ragadtatás, am. az érzésnek, indulatnak legerősebb gódnék másokon.
foka, melyet a hatályos tárgy mintegy magával
Egyezik vele a héber rágal, egyik jelentésében
ragad.
am. valakinek becsületét sértette, gyalázta; s arab
RAGADVÁNY, (ragadvány) fn. tt. ragad nyelven ugyanazon ige am. szopott és rágalmazott,
ványt, tb. —ok, harm. szr. —a. L. RAGÁLY, (1), t. i. a rágás és szopogatás együtt járó állati műkö
2); és RAGADÁLY.
dések.
RAGADVÁNYOS, (ragadványos) 1. RAGÁ
RÁGALOMSZÓ, (rágalomszó) ösz. fn. Mon
LYOS.
dat, beszéd akár írásban, akár élő szóval, mely rá
RAGAL, (ragal) áth. m. ragalt. Szeged tájé galmat foglal magában.
kán am. a vizet, különösen a szájig érőt meglábolja,
RAGÁLY, (1), (ragály) fn. tt. ragályt, tb.
azaz, úgy átmegy rajta, hogy lába a víz fenekét éri, — ok, harm. szr. •—a. 1) Szabó D. szerént bojtor
feje pedig a víz tetején fölül van. Ezen jelentésénél jány faja; 1. RAGADÁLY. 2) Betegség neme, ille
fogva vagy a magasság alapfogalma rejlik benne, s tőleg működése, és tulajdonsága, melynél fogva az
gyöke ra egy értelmű a felható ra raggal, és rak, érintkezőkre általmegy, s azokat hasonló betegségbe
rakás származékaival; s rokon hozzá a német ragén ejti, p. a rüh, bujasenyv, hagymáz stb.
(hervorragen); vagy pedig ,rag' szótól am. ragad,
RAGÁLY, (2), falu Gömör m.; helyr. Ragály
ragaszkodik, t. i. lábával erősen a víz fenekébe ra ba, — ban, —ból.
gaszkodik ; erre látszik mutatni a szegedvidéki szó
RAGÁLYMÉNTES, (ragálymentes) ösz. mn.
lás : próbáld megragalhatode a vizet, azaz elérede Akin v. amin a ragály nem fog; vagy ahol a ragály
láboddal a fenekét. (Tájszótár).
nem uralkodik. Ragálymentes vidék, helység.
RAGALÁS , (ragalás) fn. tt. ragalást, tb.
RAGÁLYOS, (ragályos) mn. tt. ragályost v.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki ragal, — at, tb. —ak. Mondjuk betegségekről, kóros álla
vagyis a szájig érő vizet lábolja.
potokról, melyek ragadósak, vagyis a velők érintke
RAGALJA, (ragalja) ösz. fn. Balaton vidékén zőkre általmennek.
am. a padlásnak, vagyis háztetőnek a koszorúfák
RAGÁLYOSÍT, (ragályosít) áth. m. ragályo
mellett levő alacsonyabb része, mintegy ragasztott sitott, htn. —ni v. —ani, par.—s. L. RAGÁLYOZ.
(toldott) alja.
RAGÁLYOZ, (ragályoz) áth. m. ragályoz
RÁGALMAS, (rágalomas) mn. tt. rágalmast tam, —tál, —ott, par. —z. Ragálylyal fertőztet,
v. —at, tb. —ak. Ki mások becsületét, jó hirét ne ragadós betegségbe ejt, a ragályt mással közli. V. 5.
vét hamis vádakkal, gyanúsításokkal sértegeti. Rá ! RAGÁLY.
galmas kofa. Rágalmas nydvü, beszédű. V. ö. RÁG.
RÁGÁS, (rágás) fn. tt. rágást, tb. —ok,
RÁGALMASSÁG, (rágaloinasság) fn. tt. I harm. szr. — a. Fogak működése, midőn valamit
rágalmasságot, harm. szr. —a. Másokat rágalmazni rágnak. Csontrágás. Nem agg ebnek való a csontrá
kedvelő szenvedély, indulatosság; rágalomdüh. Ré gás. Rágásban kitörött a foga. 2) Átv. ért. görcsnemü
giesen használtatik csupán ,rágalom' helyett is. „Az fájdalom a gyomorban, hasban, midőn ügy tetszik,
rágalmazó embörnek szájában az átkozott rágalmas mintha valami rágná, hasrágás; néhutt máskép :
ság mérög, kivel egyszörsmind három embört mar csipedés.
meg, egyet ünnön magát, mást az hallgatót, harma
RAGASZ, (ragasz) fn. tt. ragaszt, tb. — ok,
dikat azt akit rágalmaz." (Górycodex).
harm. szr. —a. Általán eszköz, mely két külön tes
RÁGALMAZ, (rágalomaz) áth. m. rágalmaz tet együvé húz, s öszvetart: különösen enyvszerü
tam, — tál, —ott, par. —z. Valakinek becsületét, pép, mely megtapadás által tartja öszve a vele be
jó hirét nevét hamis, költött vádakkal, ráfogásokkal kent testeket, p. a könyvkötők ragasza.
sértegeti, gyanúsítja, rágalmakkal illeti. Könnyű a
RAGASZKODÁS, (ragaszkodás) fn. tt. ra
holtat rágalmazni. (Km.). V. ö. RÁGALOM.
gaszkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. von
RÁGALMAZÁS, (rágalomozás) fn. tt. rágal zódás, melynél fogva valaki hajlamból, indulatból,
mazás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Becstelenítés, tiszteletből stb. máshoz húzódik, vele tartani szeret,
megszólás neme, mely által valaki rágalmaz máso s tőle elválni nem akar. Baráti, testvéri, fiúi, női ra
kat. Cselekvést jelentő név, s némileg különbözik gaszkodás. Szoros, hü, szellemi, vallásos ragasz
tőle az elvont érteimii rágalom. V. ö. RÁGALMAZ. kodás.
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RAGASZKODIK, (ragaszkodik) k. m. ragasz
RÁGATLANUL, (rágatlanul) ih. Anélkül,
kodtam, —tál, —ott. 1) Tulajd. ért. erősen fogód I hogy meg lenne rágva. Rágatlanul nyeldesni a tészta
zik, kapaszkodik valamibe, vagy valamihez. Ló se ételt, a húsfalatokat.
rényébe, másnak hajába ragaszkodni. Nyakamba ra
RÁGCSÁL; RÁGCSÁLÁS , 1. RÁGICSÁL,
gaszkodott. A kullancs bele ragaszkodik a bőrbe. 2) 1 EÁGICSÁLÁS.
Átv. valakihez kedélyesen, szeretetből, tiszteletből
RÁGDAL , (rágodal) gyak. áth. m. rágdalt.
stb. vonzódik. A jó gyermek szüleihez, a férj nejéhez, Gyakran, ismételve, vagy folytonosan rág valamit.
a testvér testvéréhez ragaszkodik. Továbbá, valamitől I A szú rágdalja a fát, az egér a szalonnát. Kétszere
megválni nem akur, s állandóan mellette marad. zett gyakorlati képzővel : rágdogál.
Nyakasán saját véleményéhez, állításához ragaszkodik.
RÁGDALÁS, (rágodalás) fn. tt. rágdalást,
RAGASZOL, (ragaszol) áth. m. ragaszolt. tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki v.
Ragaszszal öszvetapaszt, együvé szorít valamit. A valami rágdal.
R Á G D O G Á L v. R Á G D O G Á L , (rágodagal)
fát enyvvel, a papirtáblát csirizzel ragaszolni.
RAGASZOLÁS , (ragaszolás) fn. tt. raga I gyak. áth. L. RÁGDAL.
RAGGAT, (ragogat) gyak. áth. m. raggat
szolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
tam,
— tál, —ott, par. raggass. Rag, ragasz által
ragaszolunk valamit. V. ö. RAGASZOL.
folytonosan, vagy többeket öszveköt, együvé tapaszt.
RAGASZOS, (ragaszos) mn. tt. ragaszost v. A könyvek tábláira papírszeleteket raggatni. A falakra
—at, tb. —ah. 1) Ragaszszal bekent, öszvetapasz hirdetményeket raggatni.
tott. Ragaszos papír, ajtóheveder. 2) Miben ragaszt
RAGGATÁS, (ragogatás) fn. tt. raggatást,
tartanak. Ragaszos cserép, edény.
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, ismételt, folytonos
RAGASZPOR, (ragaszpor) ősz. fn. Sebészek cselekvés, munkálkodás, midőn holmit raggatunk.
pornemii szere, mely a seb kérgeit öszveragasztja.
V. ö. RAGGAT.
RAGASZT, (ragaszt) áth. m. ragasztott, par.
RAGGYAN 1. RAGYGYAN.
ragaszsz, htn. —ni v. —ani. Ragasz által valamihez
RÁGICSÁL, (rágicsál) kicsiny, áth. m. rági
hozzátapaszt, együvé szorít. A könyvtáblára papir csált. Aprózva, kis részecskékre rág valamit. Uries
borítékot ragasztani. Hirdetményeket ragasztani a fa gyökeret rágicsálni. A moly rágicsálja a szöveteket.
lakra. Hevedert ragasztani az ajtóra. Két léczet enyv A kér'ódzö barmok rágicsálnák.
vel öszveragasztani. Szélesb ért. hozzáköt, csatol
RÁGICSÁLÁS, (rágicsálásj fn. tt. rágicsá
valamihez. A gözmozdonyhoz több kocsit ragasztani. lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Aprózó, kis részecs
Vétetik ragoz helyett is.
kékre zúzó, őrlő rágás.
RAGASZTÁS, (ragasztás) fn. tt. ragasztást,
RÁGICSKÁL; (rágicskaal), RÁGICSKÁLÁS,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn ragasz 1. RÁGICSÁL; RÁGICSÁLÁS.
tanak valamit. V. ö. RAGASZT.
RAGIKRA, (ragikra) ösz. fn. Gönczy Pálnál a
RAGASZTÉK, (ragaszték) fn. tt. ragaszték ! porodás terméjüek (máskép : anyahímesek—gynau
ot, harm. szr. —a. Altalán, amit ragul vagy raga | dria) seregébe és egy porodájuak (egyhímesek)
szul valamihez tapasztottak, csatoltak, kötöttek, stb. rendébe tartozó növénynem ; portokainak két nye
függelék, toldalék. Különösen nyelvtani ért. egy lecskéje egy rekeszü zsacskójánál fogva van a bibe
vagy több rag, mely mint szóképzö vagy módosító ikrájához nőve ; három felső szirma öszveáll, a két
a gyökhöz járult, pl. a jelen szóban gyök a rag, I oldali nyilt; alsó ajaka három metszetű; sarkantyúja
ragasztéka pedig aszték.
; akkora, mint a maghona (germen, ovarium), vagy
RAGASZTÓ, (ragasztó) mn. és fn. tt. ragasz valamivel hosszabb. (Anacamptys).
tót. 1) Amivel ragasztanak, mi két vagy több testet
RÁGIZOM, (rágizom) ösz. fn. Izom a szájban,
együvé ragaszt. Ragasztó enyv, csiriz. 2) Mint főnév mely rágás alatt különösen működik, s az alsó áll'
jelent különösen ajtófélt, melyhez az ajtót kötik. kapcsot alá és fel mozgatja.
Szabó Dávidnál am. kötőfa. 3) Különösen a hajósok
RAGLA, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ragiá
nál Kenessey Albert szerént általában mind az, mi ra, —n, —ról.
valamely szerkezet erősítését, öszvetartását eszközli,
R A G M Á L , (rágmaal) áth. m. ragmált. 1. RÁ
pl. a naszádok ülődeszkáit tartó léczdarab.
G A L M A Z ; RAGMÁLÓDIK.
RAGASZTÓFA, (ragasztófa) ösz. fn. L. RA
RAGMÁLÓDIK, (rágmaalódik) belsz. m.
GASZTÓ, 2).
rágmálódtam, —tál, —ott. Átv. ért. mások becsüle
RAGASZTOL, (ragasztol) 1. RAGASZT.
; tén rágódik, erősen nyelveskedik, keményen dorgá
RAGATLAN, (rágatlan) mn. tt. rágatlant, ' lódik.
tb. —ok. Amit meg nem rágtak, fogakkal öszve
RÁGÓDÁS, (rágóodás) fn. tt. rágódást, tb.
nem zúztak. A kis gyermeknek rágott, nem rágatlan — ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn a fogas állat a
eledelt adnak szájába. Határozóként am. rágatlanul. fogai közé vett testet ideoda forgatva, mintegy na
V. ö. RÁG.
gyobb erőszakkal rágja. V. ö. RÁGÓDIK.
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RÁGÓDIK, (rágóodik) belsz. m. rágódtam, maradt vörös pettyek v. gödröcskék. Teli van az
— tál, —ott. A fogak közé vett eledelt, vagy más arcza ragyával. Verje meg a ragya. Tájdivatos kiej
testet ideoda forgatva, mintegy immel ámmal, kel téssel, pl. a székelyeknél : rogya.
E szónak gyöke ragy, melyből a ragyog, és
letlenül , vagy nagyobb gonddal, erővel rágdossa.
Rágódni a száraz kenyéren, csonton, szalmán. Eb sem ragyiva származékok is erednek, s mindnyájokban
rágódik csonton, ha húsra talál. (Km.). Nem tetszik alapfogalom a tűzi fényesség, mely vörös szokott
neki az étel, mert csak úgy rágódik rajta. Atv. ért. lenni. Ezt vette alapúi a lalin uredo és carbunculus
elméje valamin töprenkedik, ideoda hányja a dolgot, is. Rokonai a szintén vörösségre vonatkozó rozsda,
mielőtt elhatározná magát, lassan, nehezen gondol rovasz (ravasz), róka, rőt, idegen nyelvekben a szansz
kodik, vagy beszél. Sokáig rágódik, mig egy levelet krit : rads (pirosít), ráds (ragyog) stb. V. ö. RAGY
föl tud tenni. Azon rágódik, mi tevő legyen. Nem be gyök.
RAGYABARI, (ragyabavi) Ösz. mn. Mondják
szél folytonosan, hanem csak rágódik.
oly
emberről,
kinek arczát sok vörös szeplő borítja.
RÁGOGAT, (rágogat) áth. m. rágogat tam,
Az utóbbi rész : bari am. bori, buri, azon bor bur
—tál, —ott. L. RÁGICSÁL.
gyöktől, melyből borit borul v. burít burúl származ
RÁGÓKÖ, (rágókő) 1. POKOLRÖ.
nak. V. ö. RAGYABÜRA.
RÁGOLÓDÁS, (rágolódás); RÁGOLÓDIK,
RAGYABURA, (ragyabura) ösz. fn. A tízlií
1. RÁGÓDÁS ; RÁGÓDIK.
mesek seregéből és egyanyások rendjéből való nö
RÁGOLY, (rágoly) fn. tt. rágolyt, tb. —ok, | vénynem, melynek minden fajaiban a levelek vagy
harm. szr. —a. Féreg, vagy'nyü, mely a testeket I sömörösek, vagy pettyesek, vagy sömörös fényesek,
megrágja, milyen a szú.
: mintha ragyásak volnának, vagyis ragya burltaná
RÁGONY, (rágony) fn. tt. rágonyt, tb. ! őket. (Rhododcndron). Ugyanezen jelentése van a
— ok, harm. szr. —a. A férgek állkapcsa, melylj'el bura szónak a rozsdabura nevű növényben, melynek
rágnak.
I levelei alul rozsdás molyhosak.
RÁGÓSEB, (rágóseb) ösz. fn. 1. FENE, (2).
RAGYALLIK, (ragyaallik) k. m. ragyáll
RAGOZ, (ragoz) áth. in. ragozlam, —tál,
: ott, htn. —ni v. —ani. Ragj'ától meglepve romlik,
— ott. Törzsök szókat, különösen név és igeszókat
j foltosodik, vöröslik. Ragyáilik a forró melegben meg
rag által módosít. V. ö. RAG, (2).
ázott szilva, szőlő. Ragyállik a szeplős, a himlös arcz.
RAGOZÁS, (ragozás) fn. tt. ragozást, tb.
I V. ö. RAGYA.
— ok, harm. szr. —a. Egyes szóknak rag által vagy
RAGYAROZSDA, (ragyarozsda) ösz. fn. Ragya
rag segítségével módosítása. Névragozás, igeragozás.
I által támadt rozsdás folt. Közönségesen csak annyi
V. ö. RAG, (2).
7
RAGOZAT, (ragozat) fn. tt. ragozatot. Több ' mint az eg3 szerü ,ragya', első értelmében.
RAGYÁS, (ragyaas) mn. tt. ragyást v. —at,
rag együtt.
RÁGSZER, (rágszer) ösz. fn. Gyógyszer, me tb. —ak. Mit a ragya meglepett, vörös foltokkal
pettyezett; szeplős, himlőhelyes. Ragyás gabona,
lyet csak rágni kell, nem lenyelni.
RAGSZOLO, (ragszőlő) ösz. fn. Szölőfaj, mely szőlő, szilva. Ragyás arczu gyermek. Az én rózsám
nek szemei nagyok, és tömötten vagy rakottan álla ' kicsit ragyás. (Népd.).
nak ; innen helyesebben : rakszölö.
RAGTAPASZ, (ragtapasz) Ösz. fn. Sebészi
tapasz, mely a sebnek egymástól elvált hártyáit
öszveköti ; továbbá, melyet az egész sebre tapasz
tanak.
RAGY, gyöke ragya, ragyiva, ragyog, stb.
szóknak ; rokon hozzá a szanszkrit : rads, (pirosít),
és ráds v. rands" (ragyog); továbbá a latin : radius,
franczia : ragé, rougis, német : prangen, Praclit stb.
RAGYA, (ragya) fn. tt. ragyát. 1) Azon
rozedaszinü foltok, melyek a növények gyümölcsein,
vagy levelein támadnak, midőn köz hiedelem sze
rént forró meleg után. vagy épen a nap sütésekor
sfirü és nagyszemü eső megveri. (A dinnyénél túlsá
gos nedvességtől származik). így nevezik közönsége
sen azon esőt is, mely a ragyát okozza. A ragya
megverte a gabonát, szőlőt. Ragya ütötte vetések, szil
vák. 2) Szabó D. ragyának mondja a gabonaüszö
göt is. 3) Vörhenyeges foltok, ripacsok az emberi
bőrön, különösen az arezon, milyen a himlő után

„Már minálunk az a szokás,
Nem is leány, ha nem ragyás.
Illik neki rettenetes,
Hogy egy kissé himlőhelyes.
(Népd.).
RAGYÁSAN, (ragyaas an) ih. Ragyás minő
ségben vagy állapotban.
RAGYÁSÍT, RAGYÁSIT, (ragyaasít) áth.
m. ragyástíolt, par. —s, htn. —ni v. —ani. Ra
gyássá tesz, vörös foltokat, szeplős pettyeket idéz
rajta elé. A meleg permeleg eső megragyásltja a nö
vények leveleit, gyümölcseit. Szeplő, himlőfoltok ragyá
! sitj'ák arczát. V. ö. RAGYÁS.
RAGYÁSÍTÁS,RAGYÁSITÁS,(ragyaasítá8)
fn. tt. ragyásitást, tb. —ok. Ragyássá tevés. V. ö.
RAGYÁSÍT.
RAGYÁSODÁS, (ragyaasodás) fn. tt. ragya
sodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás,
midőn valamely test ragyássá lesz. V. ö. RAGYÁS.
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R A G Y A S O D I K , (ragyaasodik) k. m. ragya
„Fényes csillag, ragyogj nekem odáig,
sodtam, —tál y —ott. Ragyássá l e s z e n ; ragyanemii
Hogy ne fájjon szegény szivem sokáig."
szeplők, foltok támadnak rajta. Ragyásodik a fák
(Népd.).
levele, gyümölcse. A szőke fiúk arcza nyáron ki szokott
„Ragyogsz felém, ég csillag fátyola."
ragyásodni. V. ö. R A G Y Á S .
Szemere P .
R A G Y A Ü T Ö T T , (ragyaütött) ősz. mn. Mit a
meleg esőcseppek vagy túlságos nedvesség által oko Szélesb ért. a nagy tisztaságtól, csinosságtól fényes
zott ragya meglepett. Ragyaütött szőlők, szilvák. V. ö. kedik. Ragyog a tükör. Minden oly tiszta, hogy szinte
ragyog. Örömtől ragyognak szemei, azaz, igen derül
RAGYA.
R A G Y A Ü T Ö T T E N , (ragyaütötten) ősz. ih. tek, tiszták.
Ragyaütött állapotban.
„Sötét olajfák illatos hüsében
RAGYÁZÁS, (ragyaazás) fn. tt. ragyázást,
Ül a bús vándor, köny ragyog szemében."
tb. —ok, harm. szr. — a . 1) R a g y á v a l ellepetés.
Kisfaludy K.
Megragyázás. Nyári eső permetezése, mely a növé
Alapfogalom benne a tüzesség, vörösség, s
nyek levelein és gyümölcsein ragyafoltokat csinál.
rokonai a ragya, ragyiva. V. ö. RAGY, gyök.
V. ö. RAGYÁZ1K.
R A G Y O G Á S , (ragyogás) fn. tt. ragyogást,
RAGYÁZIK, (ragyaazik) 1) k. m. ragyáz
t b . —ok, harm. szr. — a . F é n y e s re.zketö sugarak
tam, — tál, —olt. ,Meg' igekötövel am. r a g y á t k a p ,
kal tündöklés. V. ö. R A G Y O G .
a ragya ellepi. A himlőben megragyázott. 2) Mint
R A G Y O G Ó , (1), (ragyogó) mn. tt. ragyogót.
személytelen ige am. ragyát okozó eső esik.
Minek tüzes, fényes sugarai reszketve tündökölnek.
RAGYGYAN, (ragyuan, ragyvan) önh. m.
Ragyogó nap, ragyogó csillagok,
ragyogó
csilárok,
ragygyant. Ragyogva elé vagy feltűnik.
Olyan
kövek. Továbbá, a nagy csinosságtól tisztán fénylő.
képeztetésü mint ,villan,' melylyel értelemben is
Ragyogó tükör. V. ö. R A G Y O G .
rokon.
R A G Y O G Ó , ( 2 ) , puszta Somogy m.; helyr.
R A G Y G Y A N Á S , (ragyuanás) fn. tt. ragygya
Ragyogóra, —n, —ról.
nást, tb. —ok, harm. szr. — a . Ragyogva elé vagy
RAGYOGVÁNY, (ragyogvány) fn. tt. ragyog
feltűnés.
ványt, tb. —ok, harm. szr. — a . Azon tündöklő,
R A G Y I V A , (ragyiva) mn. tt. ragyivát. 1)
reszketeg fény, mely valamely testből kifejlik, vagy
Csinos, tiszta, fényes. Ily értelemben használják
róla visszaverődik.
Mátyusföldén, melylyel egyezik Molnár A. latino
zata : gnavus, solers, politus. Ragyiva leány, me
„Megakadván azért sugári ezekben,
nyecske, am. csinos, tiszta. Ragyiva ház, szoba. Szabó
(a nap sugári a pánczólokban)
D. szerént is (a székelyeknél ?) am. borbát, serény,
Viadalt tartanak harczoló fényekben,
derék, deli, díszes. Ellenben 2) túl »Dunán am.
Akik villáminak ellenkezésekben,
alávaló, csúnya, hitvány, rozzant. Első jelentésénél
Csiklandó ragyogvány ötlik a szemekben.
fogva a ragyog, ragyogó, a második szerint pedig
Gyöngyösi István.
inkább rogyva, és ronda, rohoda szókhoz rokon
Szabó Dávidnál : égi ragyogványok (= csillagok),
volna. Csakugyan mondják a Tájszótár szerént P á p a
kerti ragyogványok ( = virágok).
vidékén öszvehúzva is : ragyva, ,rozoga , hitvány'
értelemben, midőn tehát nem egyéb, mint rogy v. ro
„ H a megnéznek, megigéznek
gyik igének részesülője, s olyan mint zagyva.
Szemei ragyogványi."
Népdal.
R A G Y 1 V Á T L A N , (ragyivaatlan) mn. tt.
ragyivátlant, tb. —ok. S s a b ó D . szerént am. csúnya, Átv. ért. dicsőség fénykoré.
dísztelen, faragatlan, idomatlan pl. legény.
„Koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány."
RAGYMAT, (rakmat?) áth. m. ragymattam,
Berzsenyi.
—tál, —ott, par. ragymass. Kriza J. szerónt a szé
kelyeknél am. ügyetlenül rakosgat. Ne ragymass
RAGYOLCZ, falu Nógrád m.; helyr. Ragyolcz
annyit te!
ra, — n , —ról.
RAGYMATOL, (ragymatol) áth. m. ragyma
R Á G Y Ú J T , (rágyujt) ősz. önh. Tulajdon ért.
tolt. L. R A G Y M A T .
rágyújtani a pipára, szivarra , vagy egyszerűen :
RAGYÓCZ, falu Szepes m.; helyr. Ragyóczra, rágyújtani am. a pipába töltött dohányt vagy szivart
— on, —ról.
meggyújtani, Töltsük meg a pipát, s gyújtsunk rá!
RAGYOG, ( r a g y o g ) gyak. önh. m. ragyog tara,
R A G Y V A , (rogyva? 1. RAGYIVA) mn. és
— tál, — o t t . Mondjuk testről, mely a belőle kilövelt, fn. tt. ragyvát. Rozoga, hitvány. Rozzant állapotban
vagy róla visszaverődött tüzsugaraktól tündökölve levő valami, selejt, selejtes.
fénylik, mely élénk reszketeg világot terjeszt maga
RÁHAGY, (ráhagy) ösz. áth. 1) Örökségképen
körül. Ragyog a tiszta nap. Nem mindennap ragyog valamit másnak rendel. Minden vagyonát ráhagyta
a nap. (Km.). Ragyognak a drágakövek.
egyetlen fiára. 2) Rábíz. A házát ráhagyta hü szolga
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jára. 3) Másnak véleményével, állításával nem ellen harmad raj. Szűz raj, melyet az első raj még azon
kezik. Akármit mondanak neki, mindent ráhagy.
évben ereszt. 2) Szélesb ért. sűrű tömegben szálló
RÁHAJLIK, (ráhajlik) ösz. k. Valamely élet bogarak serege. Darázsok, legyek, szúnyogok raja.
telen test vagy bár élő lény de akaratlanul valamire 3) Átv. ért. magzatok serege, ivadék.
vagy valakire hajlási irányban létezik vagy mozog.
Egyezik vele a szláv roj, s alaphangra nézve
Ráhajlik az ág a házfödélre. Vadászok nyelvén : rokon a német Schwarm, mely Adelung véleménye
ráhajlott a nyúl, azon esetet foglalja magában, midőn szerint hangutánzó, azon tompa hangot adván viszsza,
két agár egy távol kelt nyulat úgy hajt, hogy kö melyet a tömegesen szálló méhsereg hallat.
zöttük 5 0 — 1 0 0 lépés térkülönbség, a nyúl pedig
RÁJA, fn. tt. ráját. Halak neme, melyek teste
előttük szintén 100 —130 lépésre van; ekkor, ha a lapos, és csaknem négyszögű, fejők a mellöktől alig
nyúl egy körfutást kezd meg, azon agárról, mely különböztethető, s farkok két águ és tüskés. (Raja).
közelebb esik a nyúlhoz, azt mondják : ráhajlott
RAJCSÁNY, falu Nyitra m.; helyr. Rajcsány
a nyúl.
ba, —ban, —ból.
RÁHAJOL, (ráhajol) ösz. önh. Szabad aka
RAJECZ, mváros Trencsin m.; helyr. Rajeczre,
ratú lény önként valakire vagy valamire hajol.
— én, —röl.
RÁHAJT, (ráhajt) ösz. áth. és önh. 1) Vala
RAJK, ALSÓ—, FELSŐ —, faluk Szála m.;
mit úgy hajlít, görbít, fordít, hogy egy másikra fe helyr. Rajkra, —on, —ról.
küdjék. Eső ellen a köpenygallért ráhajtani a fejre.
RAJKA, mváros Mosón m.; helyr. Rajkára,
2) Űzve sürgetve, mintegy haj haj ! biztató szóval — n , —ról.
valami fölé menni kényszerít. A harmot ráhajtani a
RAJKAS, (rajkas) ösz. fn. Kas, melybe raj
vetésre. A nyomtató lovat ráhajtani az ágyásra. méhet fognak, vagy tartanak.
3) Onhatólag am. valamire hallgat, s azt követi,
RAJKÓ, (rajkó) fn. tt. rajkót. Czigány gye
hiszi, elfogadja stb. Nem hajtok rá semmit, akármit rek, purdé, czigánytól származott kis raj. Tréfásan
mondasz.
mondják másokról is.
RÁHÁNY, (ráhány) ösz. önh. 1) Többet vagy
RAJMEH, (rajméh) ösz. fn. Az anyakasból
többfélét rárak, rászór. 2) Megver, ráver. Fogadj tömegesen fölkerekedett és kiszállott méhsereg;
szót, mert majd rád hányok.
melyet aztán különkasba befognak.
RÁHAT, (ráhat) ösz. önh. Hatással, befolyás
RAJNA, fn. tt. Rajnát. Nagy folyóvíz, mely
sal van rá.
Schweizban ered, s Németalföldön a tengerbe ömlik.
RAHÓ, falu Gömör m.; helyr. Ráhóra, — n ,
(Rhenus, Rhein.)
— ról.
RAJNAI, (rajnai) mn. tt. rajnait, tb. —ak.
RAHÓAKNA, falu Máramaros m.; helyr.
Rajna vidékéről való, ott termő, arra vonatkozó, stb.
—Aknára, — n , —ról.
Rajnai borok^ ;) A rajnai, malagai, hiszem Istenemet,
RAHÓBOCSKÓ, falu Máramaros m.; helyr.
nem hevít engemet." (Horvát E.).
— Bocskóra, — n , —ról.
RAJNALD, férfi kn. tt. Rajnaldot. Reginai
RAHONCZA, falu Ung m.; helyr. Rahonczára,
dus, olaszosan : Rinaldo.
— n, —ról.
RAJNA MELLÉKE. A Rajna folyónak part
RÁHURKOL, (ráhurkol) ösz. áth. Hurokkal
jain fekvő vidékek.
ráfojt.
RAJNAMELLÉKI, (Rajnamelléki) ösz. mn.
RÁIJESZT, (ráijeszt) ösz. önh. Fenyegetés
által eszközli, hogy megijedjen valaki. Miolta rá Rajnamellékéről való, ott levő, azt illető, arra vonat
ijesztettek, nem oly házsártos. A rá, mint általában kozó, stb. Rajnamelléki borok, városok.
RAJNA VIDÉK, (Rajnavidék) ösz. fn. 1. Rajna
személyragos változattal itt is használtatik : rám
melléke.
ijeszt, rád ijeszt, stb.
RAJNA VIDÉKI , (Rajnavidéki) 1. RAJNA
RÁILLESZT, (ráilleszt) ösz. áth. Valamire
MELLÉKI.
úgy alkalmaz, hogy azzal összeülik.
RAJNA VÖLGY, (Rajnavölgy) ösz. fn. Völgy,
RÁILLIK, (ráillik) ösz. k. 1) Valamivel össze
való, helyes arányban áll vele. Ráillik a ruha. Ju melyben a Rajna vize foly.
RAJONG, (rajong) önh. m. rajongtam v.
hászbundára nem illik rá a bársonyfolt. (Km.). 2) Bi
zonyos állítás épen rá vonatkozik, erkölcsi tulajdon — ottam, —tál v. —ottál, —ott, htn. —ni v. —ani.
ságaival megegyezik. A lusta emberre ráillik a köz 1) Raj módjára zúg, zajong. 2) Hiú ábrándokon
csüng, képzelt előnyök vagy igazságok végett buzog,
mondat, hogy kétszer fárad. V. ö. ILLIK.
RÁISMER, (ráismer) ösz. önh. Valakiben is I hevül.
RAJONGÁS, (rajongás) fn. tt. rajongást, tb.
merősére talál. Hirtelenében nem ismertem rád.
RAJ, fn. tt. rajt, tb. —ok, harm. szr. —a. —ok, harm. szr. —a. Kedélyi állapot, midőn valaki
1) Ifjú méhsereg, mely születése tanyájáról fölkere j rajong. V. ö. RAJONG.
RAJONGÓ, (rajongó) mn. tt, rajongót. Hiú,
kedve tömegesen elszáll, hogy másutt telepedjék
meg. Rajt ereszt a kas. A rajt elfogni. Első, másod, • üres ábrándokért hevülő.
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R A J O S , (rajos) mn. tt. rajost v. —at, tb.
— ak. Rajokkal bővelkedő. Rajos köpü. Átv. ért.
a német schwdrmerisch után, üres képzelődésekkel
teljes. V. ö. R A J O N G Ó .
R A J O S K O D Á S , (raj oskodás) fn. tt. rajosko
dást, tb. —ok, harm. szr. — a . Elmei, és kedélyi
állapot, midőn valaki rajoskodik. Máskép : rajongás.
R A J O S K O D I K , (rajoskodik) k. m. rajoskod
tam, —tál, —ott. L. R A J O N G .
R A J O Z I K , 1. R A J Z I K .
R Á J Ö N , (rájön) ösz. önh. 1) J ö t t é b e n , vagy
jövetel által felületére j u t . 2) Valamely betegség,
baj utóiéri. Rájött a görcs, a láz, a hányás. 3) Valamely
okra, hibára ráakad, rátalál. Rájöttem, mi bántja öt.
R A J T , ih. mely rendesen esak személyragozva
divatozik : rajtam, rajtad, rajta, stb. Mint lielyha
tárzó rokon természetű, és képeztetésü a fölött,
alatt, mögött névutókhoz ; s valamint ezeknek g y ö k e i :
föl, al, mög, hasonlóan amazé a felható ra, melyből
lett raott, vagy raitt, öszvehúzva, rajt, régiesen :
ritt, innen pl. a Carthausi névtelennél rítta = r a j t a ;
székely tájszólással : ritt, rétta. Szoros értelmi és
öszveköttetósi viszonyban áll az on én ön névraggal,
honnan e mondatok : rajta vagyok, és : azon vagyok,
búsulok rajta, é s : azon búsulok egy értelműek. Öszve
köttetésre mutatnak az ily kifejezések : rajtaülök
a lovon ; rajtavesztett a próbán , játékon , lopáson ;
rajtakapták a csaláson; rajtaérték az
ebet a sza
lonnán. (Km.).

R A J T A , R A J T A ! 1. R A J T alatt.
R A J T A C S A P , (rajtacsapj 1. R A J T A Ü T .
R A J T A E R , (rajtaér) ösz. áth. Valakit azon
pontban, időben meglát, észrevesz, midőn valamely
csinyt elkövet, vagy elkövetni készül. Rajtaérték a
tolvajt a lopáson.
R A J T A F Ü G G , (rajtafügg) ösz. önh. Valamin
függve létezik. Átv. ért. egész figyelmét ráfordítja.
Az anyai szem, gond csecsemőjén rajtafügg.
R A J T A K A P , (rajtakap) ösz. fn. l . R A J T A É R .
R A J T A K A P Á S , (rajtakapás) ösz. fn. Eszre
vevés, rájutás, midőn valakit bizonyos csinytetten,
tiltott dolgon érnek. Félni a rajtakapástól.
R A J T A L E S Z E N , 1. R A J T A VAN alatt.
R A J T A L É T E L , (rajtalétei) ösz. fn. Bizonyos
dolog végrehajtására törekvő cselekedet, iparkodás.
„Alkalmas és alkalmatlan rajtalétel." Kovács Ágos
ton egyházi beszédeinek ezime.
R A J T A M E G Y , (rajtamegy) ösz. önh. L.
RAJTAÜT.
R A J T A Ü T , (rajtaüt) ösz. önh. Valakit vagy
valamit erőszakosan m e g r o h a n ; különösen valakit v.
valamit h i r t e l e n , véletlen, váratlan megtámad.
Rajtaütni az ellenségen.
R A J T A Ü T É S , (rajtaütés) ösz. fn. Erőszakos
m e g r o h a n á s , különösen hirtelen t ö r t é n ő , véletlen,
váratlan megtámadása valakinek vagy valaminek.
R A J T A V A L Ó , (rajtavaló) ösz. fn. Azon öltö
zék, ruházat, melyet valaki magán visel. Rajtavaló
ján kivül nincs egyéb ruhája.
R A J T A VAN, (rajtavan) ösz. önh. 1) Eredetileg
am. valamin fölül, valaminek fölszinón, felső részén
van. 2) Átv. ért. azon van, azon iparkodik. A ,van'
igének minden idejét elfogadja, pl. rajtavolt, rajta
leszen v. —leend.
R A J T A V E S Z T , (rajtaveszt) ösz. önh. Valamit
saját kárával, hátrányával, veszedelmére tesz, me
rényletében felsül. Vigyázz, mert félek, hogy rajta
vesztesz.
R A J T Ó J A , fn. tt. rajtóját. Tájdivatos kiejtés
sel am. lajtorja.
R A J T Ó L C Z , erdélyi falu Kolos m . ; helyr.
Rajlólczra, — o n , —ról.
R A J Z , fn. tt. rajzot, harm. szr. — a . K é p ,
vagy ábrázolat, vagy alakzat, mely valamely tárgy
nak vázlatát látható vonalakban eléadja, különböz
tetésül a festménytől, vagyis festett képtől, mely az
illető tárgyat természeti színezetben eléadni törek
szik. Iránnal, tollal, ecsettel készített, nyomtatott raj
zok. Fák, állatok, gépek,
épületek rajzai. Mértani
alakokat
képező
rajzok.
Boncztani ,
természettani
rajzok.

1) Eredeti tulajdon jelentésénél fogva am. bi
zonyos helynek, testnek szinén, fölén, tetejéu, pl.
a kiáradt víz sokáig rajta maradt a mezon. A lovon
most is rajta van a nyereg. Rajta száradt a mocsok.
Kardján most is rajta az ellenség vére. Ide tartozik a
rajtavaló, azaz , öltözék. Még a rajtavalójából is
kifosztották. 2) Jelent irányt, mozdulatot bizonyos
test, vagy tér, vagy tárgy fölé. Rajtaesni valakin;
rajtaülni az ellenségen. „Rajtam üt a sok nyelv, s
fülemet nem hagyja nyugonni." Vörösmarty. Rajta
menni, rajta kelni, rajta hajtani. Ez értelemben am.
rája, pl. rája esni, ütni, menni, kelni, hajtani stb.
valakire. 3) Átv. ért. vétetik ilyes viszonyokban :
rajtaérni, kapni, azaz, t e t t e n ; rajtalenni, azaz, ipar
kodni, törekedni valamire, vagy, valamin; rajtavesz
teni, valamit saját kárával, hátrányával, veszélyére
tenni, a vállalatban felsülni; nem fog rajta a szép
szó, a fegyver, am. hatástalan, czélját nem é r i ; ki
adtak rajta, am. elküldöttek, mint kelletlent elbocsá
tották , ide tartozik e közmondat : kiadtak rajta,
mint eb a taligán ; rajtatölt a szégyen, am. visszaesett
reá, öt érte, amit más ellen forralt. 4) Mint indulat
szó biztató jelentésű. Rajta legények! Rajta rajta
szaporán ! Nosza rajta ! Uszu rajta ! Rajta magyar
rajta ! jön a török a kutya fajta. (Népvers). Nosza
rajta kis fazék, ugyan felfortyantál. (Km.). 5) Midőn
a kivül szóval jő viszonyban, tisztán személynévmás
értelmével bir, pl. rajtam kivül, rajtad kivül, rajta
Jcivül, am. kívülem, kívüled, kívüle,
AKAD. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.
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Eredetére nézve azon szók osztályába tartozik,
melyekben az r gyökhang az írás, illetőleg metszés,
vágás, hasítás alapfogalmát fejezi ki, egyszersmind
húzást, vonalat, vagy ez által alakult testeket jelen
tenek, milyenek, rács, ráncz, ráspoly, reped, rés, rifol,
ripacs, riszál. Ezen alapfogalom rejlik az ir (seribit)
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• személynek, eseménynek, testnek stb. ismertető
jegyeit, tulajdonságait szóval, vagy írásban elevenen
eléadja, vagy eléadni törekszik. Nevezetes férfiak
jellemeit rajzolni. Lerajzolni a csatázó vitézek tetteit.
V. ö. RAJZ.
RAJZOLÁS, (rajzolás) fn. tt. rajzolást, tb.
—ok, harin. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki
rajzol valamit, továbbá, rajzmesterséggel való fog
lalkodás. Rajzolást tanulni. Rajzolással keresni ke
nyerét. Átv. jellemzése valakinek vágy valaminek,
mely élő szóval, vagy írással történik. V. ö. RAJ
ZOL.
RAJZOLAT, (rajzolat) fn. tt. rajzolatot,
havin. szr. —a. Kép, vagy ábrázolat, vagy alakzat,
melyet a rajz életuntét. Rajzolatok gyűjteménye. A
növendékek rajzolatait megvizsgálni, megbírálni. Raj
zolatban el éterj esztett épülettervek. Átv. beszéd, vagy
iromány, mely valakinek vagy valaminek jegyeit,
„Régen kigyó Évát megcsalta;
tulajdonságait jellemzetesen eléadja. Rajzolatok jeles
Úgy engemet most eláltata;
férfiak életéből.
RAJZOLÓ, (iajzoló) mn. tt. rajzolót. Aki
Elhajlottam, mivel voltam Éva rajzatja."
rajzol, vagy rajzolni szokott; továbbá, mivel rajzol
Brandenburgi Katalin keserve. 1630. (Thaly K. gy.).
nak. Rajzoló növendékek; vidéket rajzoló utas. Raj
Képeztetésre olyan, mint fajzat, magzat, nemzet.
zoló eszközök. Átv. ki. szóbeli eléadással, vagy Írásban
RAJZESZKÖZ, (rajzeszköz) esz. fn. Eszköz, jellemez, ieir, lefest valamit. Használtatik önállólag
melylyel rajzokat szokás készíteni, milyenek : irón, főnévül is.
toll, ecset, kréta, stb.
RAJZOLT, (rajzolt) mn. tt. rajzoltot. Minek
RAJZIK, (rajozik) k. m. rujzutt, htn. —ani. képe, ábráza, alakja rajzban le van véve. Falra raj
Rajt ereszt, raj száll ki belőle, rajjá alakulva föl zolt torzképek. Rajzolt állatok, fik, épületek, hajók.
kerekedik, hogy elszálljon. Rajzanak a méhek.
V. ö. RAJZOL.
RAJZISKOLA, (rajziskola) ösz. fn. Iskola,
RAJZON, (rajzóuj ösz. fn. Ónból vagy ólom
melyben rajzolni tanítnak és tanulnak. V. ö. RAJZ, ból való eszköz, melylyel rajzolni szoktak.
RAJZOL.
RAJZPAPÍE, v. —PAPIROS, (rajz papír v.
RAJZKÖNYV, (rajzkönyv) ösz. fn. Könyv,
papiros) ösz. fn. Rajzolásra használt, vagy különösen
mely többféle rajzot foglal magában; továbbá a
e végre csinált papiros.
rajziskola növendékeinek , vagyis tanítványainak
RAJZSZÉN, (rajzszén) ösz. fn. Némely fák,
könyve, melyben próbarajzaikat tartják, vagy mely
különösen
hárs, mogyorófa stb. szene, melyet rajzo
nek lapjaira rajzolnak.
RAJZKRÉTA, (rajzkréta) ösz. fn. Rajzolni lásra használnak.
RAJZTÁBLA , (rajztábla) ösz. fn. Simára
való vörös vagy fekete kréta.
RAJZLAP, (rajzlap) ösz. fn. Lap, melyre gyalult deszkadarab, melyre a rajzpapirost ráfe
szítik.
rajzolnak.
RAJZTANÁR, (rajztanár) ösz. fn. Nyilvános
RAJZLECZKE, (rajzleczke) ösz. fn. Leczke,
vagyis bizonyos óraszámra adott tanítás, vagy tanu intézetben a rajzolás tanítója,
RAJZTANÍTÓ v. —TANÍTÓ, (rajztanító) ösz.
lás, melynek tárgyát a rajzmesterség teszi. Rajzlecz
j fn. Személy, ki másokat rajzmesterségre tanít. Nyü
kéket adni, azokra járni.
RAJZMESTERSÉG, (rajzmesterség) ösz. fn. ; vános, intézetbeli, magán rajztanító.
RAJZTANODA , (rajztanoda) 1. RAJZIS
Mesterség, melynek tárgyát a rajzolás, vagyis raj
zok készítése teszi. Rajzmesterségre adni, albán gya KOLA.
RAJZTANÚLÓ v. —TANULÓ, (rajztanúló)
korolni magát.
RAJZOL, (rajzol) önh. és áth. m. rajzolt. ösz. fn. Ki a rajzmesterségben képezi, vagy képezteti
Valamely tárgynak, és részeinek ábrázát, alakját magát.
RAJZTOLL, (rajztoll) ösz. fn. Általán toll
látható vonalak által bizonyos lapra leírva eléadja.
Különbözik tőle fest, mely a tárgynak nem csak nemü eszköz, melylyel rajzolni szoktak; különösen
alakját, hanem természeti szinét is utánozza, má írótól! alakjára csinált ilyetén eszköz vasból, aczél
solja. Tollal, irónnal, krétával, ecsettel rajzolni. Fá ból, vagy sárgarézből, továbbá hüvelyes végű. s
kat, állatokat, virágokat rajzolni. Tájat, vidéket, he | gyűrűvel ellátott vas vagy réznyel, melyekbe a rajz
gyet, tornyot lerajzolni. Átv. bizonyos tárgynak, pl. ónat, vagy krétát belecsiptetik.
irt, ort, ró igékbon is, mi ni hogy a rajz is eredetileg
irás, rovás, bemetszés által történt. Rokon hozzá a
német Rísz, Risse. Minthogy a magyarban is az i
néha aj alakot ölt, pl. kiált kajált, kiabál kajabál,
szakít szakajt, innen nem valószinütlen, hogy a rajz
is eredetileg riz v. risz lehetett, s egyszerűbb gyöke
a megfordított ír, mely nem csak air>. a latin .seri
bit', hanem ,delineat, pingit' is. V. ö. ÍR, ige.
RAJZÁS, (rajozás) í'n. tt. rajzást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Állapot, midőn a méhek rajt eresz
tenek, vagy rajjá alakulva szülöhelyokröl fölkere
kedve tovább szállanak.
RAJZÁT, (rajozat) f'n. tt. rajzatot, harm. szr.
—a. Raj gyanánt, rajalakban támadt származék.
Az anyakasnak első rajzata. Átv. ért. gyermek, vagy
gyermekek, mint bizonyos szüléktől származott sar
jadék vagy sarjadékok.
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RAK, áth. m. raktam, —tál, —ott. Mint gyü
ige többszörös, folytatott, gyakori cselekvést fejez
ki. 1) Ugyanazon, vagy különnemű tárgyak közöl
többeket együvé, vagy egymás fölé helyez. Szénát,
szalmát petrcnczébe, baglyába, kazalba rakni. Kévéket
keresztbe, csomóba, asztagba rakni. Fát ölbe rakni,
tűzre rakni. Könyveket, ruhákat szekrénybe rakni. A
terhet taligára, kocsira, szekérre, hajóra rakni. 2)
Széles ért. holmi tárgyakat valamely helynek föl
színére vagy öblös térbe helyezget, teddegel. A
zsákokat a kamrába rakni. A kukoriczát padlásra,
a zöldséget pivczébe rakni. Az árukat berakni a boltba.
A szénát felrakni a szekérre. A bútorokat a szobában
elrakni. A ruhákat a szellőre kirakni. A terhet lerakni.
A szekeret megrakni. Az elszórt holmit öszverakni.
Mindent helyére visszarakni. Az utczát kövekkel ki
rakni. 3) Holminak együvé helyezése által valamit
épít, alakít. Fészket rakni. A fecske sárból, a veréb
holmi gizgazból, tollakból rakja fészkét. Sárból, válog
ból, téglából, kőből falat rakni. A játszó gyermekek
kukoriczatuskókból ólat raknak. Régente az általános
,épít' ige helyett is használtatott: „Hasonlatik bölcs
emberhez, ki rakja ö házát koszirtón." (Tatrosi cod.
Máté. VII.). „És ö raka igen nagy erösségő várost
. . . . négy szegő (szegű) kövekből és faragottakból
raká ő kőfalit." (Bécsi cod. Judith.). „Nemde eze
Babillon, a nagy város, mellyet en raktam en orszá
gomnak házába." (Ugyanott. Dániel). 4) Átv. rakni
v. megrakni a tánezot, am. lábait majd fölemelni,
majd letenni. Gúnyos ért. valakit megrakni, am. meg
szidni ; vagy megverni.
E szóban széles értelemben véve a helyezés
alapfogalma rejlik, mely által t. i. bizonyos testek a
térnek, helynek fölszinét foglalják el; szorosabban
véve az egymás fölé emelkedést, vagy tevést vagyis
magasodást fejezi ki, minélfogva gyökre nézve egy
értelmű a felható ra névraggal, s mint kifejlett ige
alakra nézve rokon ezekhez : bök, csuk, lök, buk(ik).
Egyébiránt rokon hozzá hangokban is a szanszkrit
rag v. ragh, német rtteken, finn rakennan (rakok),
török brakmak (letenni).
RÁK, fn. tt. rákot, harm. szr. —a. 1) Köz
ismeretü féregfaj, melynek testét kemény héj takarja,
s pikkelyes a farka. Ezen állatnem legtöbb fajainak
nyolez lába, és ollóforma két tagja van; jobbára
vízben élnek, s némely fajbeliek az időnek egy ré
szét szárazon is töltik. Tengeri rák, melynek némely
fajai fontokat nyomnak. Ollós, ollótlan rák. Kecske
rák (= tavi rák). Folyóvízi, tavi rákok; fehér, fekete,
vörös rák. Sült, fölt, töltölt rákot enni. Lágy hónap
ban (melyben nincs r betühang) kemény a rák (ak
kor jó a húsa. A köznép étrendi szabálya). Ráklábon
v. rákparipán, v. rákháton járni, am. igen lassan,
mint a rák szokott. Közmondatok : Megbüntette a
rákot; vízbe vetette. Rák fog nyulat. Rákevésben sok a
munka, kevés a haszon. Sok volna gyermeknek a rák
lábastul, vagy lábosostul. Rákláb ebédre. Vörös, mint
a f'ött rák. Piros mint holta után a rák. Legbátrabb

ember volt, ki a rákot legelőször megette. 2) Átv. csil
lagzat, mely a barkörben az ikrek, és orozlán nevű
csillagzatok között fekszik ; midőn e jegybe jön a
nap, akkor az éjszaki földgömbön leghosszabb a nap
pal, s kezdődik a nyár, t. i. június 21dike körül.
3) Veszélyes, hamar elharapódzó, s magát a cson
tokig beevő sebféle kór. Gyomorrák, mellrák. Kimet
szeni a rákot.
Minthogy a rák, kivált a főtt, közmondásilag
vörös héjáról nevezetes ; innen valószínű, hogy gyök
hangra nézve azon szókhoz rokon, melyek vöröset,
pirosat, égettet jelentenek, mint, ragya, ragyog, rát,
rátotta, rosda, róka, ravasz, stb. V. ö. R, gyökhang.
Egyezik vele a szláv nyelvekben divatozó rövid rak,
görögül : xaoy.ívos (rák), és Magig (kicsi tengeri rák,
Krabbe).
RAKACZA, falu Borsod m.; helyr. Rakaczára,
— n , —ról.
RAKACZASZEND, 1. SZEND.
RÁKAJÁLT, (rákajált) 1. RÁKIÁLT.
RAKAMAZ, falu Szabolcs m.; helyr. Rákamaz
ra, —on, —ról.
RAKÁS, (rakás) fn. tt. rakást tb. —ók, harm.
szr. —a. 1) Cselekvés, mely által holmit egymás
fölé, vagy bizonyos térre helyeznek, teddegelnek.
Baglyarakás, falrakás, kazalrakás. 2) Azon halmaz,
mely az egymásra helyezett holmiból keletkezik.
KÖ, fa, széna, szalma, búzarakás. Rakásban áll
nála a pénz. Rakásra gyűjteni, hordani holmit. A
ganéj rakásokban áll a szántóföldön. Elteregetni a
ganéjrakásokat. V. ö. RAK.
RAKASDIA, falu Krassó m.; helyr. Rakasdiá
ra, n, —ról.
RAKÁSKA, (rakáska) fn. tt. rakáskát. Ki
sebbféle rakás, halmaz, kevésből álló s öszvetett
holmi.
RAKÁSOL, (rakásol) áth. m. rakásolt. Ra
kásba, vagy rakásokba halmoz, gyűjt holmit; to
vábbá, valamely nagyobb tömeget kisebb részekre
választ, pl. midőn a ganéjhordó béres a szekerén ki
vitt ganéjt kupaezokban lerakja, vagy a nyomtatók
a részes garmadát egymás között kimérik. Rakásolni
az ntezákon öszveseprelt szemetet. V. ö. RAKÁS.
RAKÁSOLÁS, (rakásolás) fn. tt. rakásolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által hol
mit egy tömegbe, kupaezba halmoznak, vagyis ra
kássá alakítanak. V. ö. RAKÁS.
RAKASZ, (1), (rakasz) fn. tt. rakasz't, tb.
—ok, harm. gzr. —a. Ujabb kori alkotású szó, s am.
deszkákból öszveszerkezett, s holmi áruk berakására,
s elszállítására való láda, a német Verschlag értel
mében.
RAKASZ, (2), falu Ugocsa m.; helyr. Rakaaz
r<X, — o n , — r ó l .

RÁKÁSZ, (1), (rákász) fn. tt. rálcászt, több,
—oh. Személy, ki rákokat keres, és fogdos.
RÁKÁSZ, (2), (rákász) önh. és áth. m. ráhási
tam, —lál, —ott, par. —sz. Rákokat fogdos. F&
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lyókban, tavahhan, patakokban rákászni. A balaton
mellékiek
éjjel égő nádfáklyánál szoktak rákászni.
Tájdivatos kiejtéssel : rákész.
R Á K Á S Z Á S , (rákászás) fn. tt. rákászást, t b .
c
~ bls, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki ráko
k a t keres és fogdos.
R Á K Á S Z A T , (rákászat) fn. tt. rákászatot,
harm. szr. — á . Rákfogás, elvont értelemben, mint
foglalkodási nem , vagy keresetmód. A rákászat
mindenkinek szobád. Rákászaiból nehéz megélni. A
rákászainak is megvan a müga módja, és mestersége.
RÁKÁSZGÉM, (rákászgém) ösz. fn. Gémfaj,
mely r á k o k a t fogdos s azokkal él.
R A K A T , (1), (rakat) fn. tt. rakatot, harm.
szr. —ja v. — a . 1) Amit egyszerre teher g y a n á n t
felraknak, vagy fel lehet rakni. Három rakat széna,
melyet háromszor visz el egy szekér. Még egy rakat
búzája maradt a földön. 2) Több darabokból öszve
állított mű, pl. a kályha rakatja, ajtó rakatja. 3)
Mutatványul kitett, elhelyezett holmi, pl. a boltok
előtti áruk rakata, szokottan : kirakat.

keresték. 2) Valamely k ö n y v b e n , írott munkában
valakire illő vagy czélzó mondatot keres. Rátok ke
resett a Bibliában.
R Á K E R Ü L v. — K E R Ü L , (rákerül) ösz. önh.
Valahová j u t . Te is rákerülsz még a hurokra, az ebek
harminczadjára. A többi között rákövetkezik, rájön
(különösen a sor). Csak várakozzál, majd rád is ke
rül a sor.
R A K É T A , fn. tt. rakétát. Tűzi müjáték, mely
lőporral töltött hengerféle készületből áll, s ha meg
gyújtják, a levegőbe repül, hol végre szétpattan.
Máskép magyarosabban : röppentyű. Különféle mó
dosításai, és nemei vannak. Egyezik a német Rakete
v. Rackete szóval, mely némelyek szerént az olasz
rocchetto (rokka), de Adelung szerént szintén az
olasz raggio, raggetto után képződött, s ennek gyöke
a latin radius, melyhez végelemzésben rokonok a
magyar ragyog, ragya, ragyiva, mint fényes, tüzes,
égő valamit jelentők. V. ö. RAGY, gyök.

R A K A T , (2), (rakat) mivelt. m. rakattam.,
— tál, —ott, par. rakass. Eszközli, hogy más rakjon,
pl. szénát, árukat, falat, stb.
E A K A T L A , 1. R A K O T T Y A .
R A K A T L A N , (rakatlan) mn. tt. rakatlant, t b .
— ok. 1) Minek részei még nincsenek kellőleg el
helyezve, öszvetéve. Rakatlan kályha ; félig rakatlan
fal. 2) Mire bizonyos terhet nem raktak fel. Rakat
lan szekér, hajó. Határozóként am. rakatlanul.
R A K A T L A N U L , (rakatlanul) ih. 1) Öszve
nem ál lítva, kellőleg el nem helyezve. Rakatlanul
heverő könyvek a tárban. 2) A n é l k ü l , hogy teher
volna rajta.
Rakatlanul maradt fuvaros
szekerek,
hajók.
R A K A T Ó , erdélyi falu A. F e h é r m.; helyr.
Rakató rá, •—n, —ról.
R A K A T O S , (rakatos) mn. tt. rakatost v. —at,
t b . —ak. Mondják oly műről, mely többféle részek
ből öszve van rakva, pl. rakatos asztal, tábla, ajtó.
R A K A T S Z E K R É N Y , (rakatszekrény) ösz. fn.
Szekrény a kereskedőboltok előtt, melybe a boltbeli
áruk közöl némelyeket mutatványul kitesznek.
R A K C S I G A , (rakcsiga) ösz. fn. Emeltyüféle
gép a tengerek és folyók kikötőjiben, melynek sege
delmével a legsúlyosabb terheket be a hajókba ere
getik, vagy belőlök kiemelik.
R Á K E N , (ráken) ösz. áth. Valamely nyirkos,
ragadós testet egy másikra ken, vagyis fölszinére
nyomkodva rátapaszt. Vajat rákenni a kenyérre. Há
jat a tengelyre, irt, tapaszt a ruhára íátenm'.V.ö.KEN.
K é p e s kifejezéssel, erkölcsi mocskot, bűnt, gyaláza
tot ráfog valakire. Saját bűnét másra keni rá.
R Á K É N Y S Z E R Í T y. — K É N Y S Z E R Í T , (rá
kénys; erít) ösz. fn. L. R Á E R Ő S Z A K O L .
R Á K E R E S , (rákeres) ösz. önh. ós áth. 1) Ke
resményével valakit ellát, t á p l á l ; vagy jövőre ellátni
készül.
Szüléink minden szerzett vagyonukat ránk

R Á K F A R K F Ü , (rákfarkfű) ösz. fn. A pimpi
nellák neméhez tartozó növényfaj köznépies n e v e ;
máskép szintén köznyelven : földi tömjén; növény
tani neve : tömjénes pimpinella. (Pimpinella saxi
fraga).
R Á K F E K É L Y , (rákfekély) ösz. fn. Mérges,
veszélyes, hamar elharapódzó fekély neme, köz nyel
ven :fene, melyről mondják, hogy eszi, rágja a testet.
Emlőkön, gyomorban támadt rákfekély. A rákfekélyt
kimetszeni. Rákfekélyben meghalni.
R Á K F E K É L Y É S , (rákfekélyés) ösz. mn. Rák
fekélylyel lepett, abban szenvedő. Rákfekélyes gyo
mor, emlők. Rákfekélyes betegek. V. ö. R Á K F E K É L Y .
R Á K F E N E , (rákfene) ösz. fn. 1. R Á K F E K É L Y
és v. ö. F E N E .

RÁKFENÉS, (rákfenés) ösz. mn. 1. RÁKFE
KÉLYÉS.
RÁKFOGÁS, (rákfogás) Ösz. fn. L. RÁKÁ
SZÁS.
R A K H A J O , (rakhajó) ösz. fn. Általán hajó,
melyet elszállítás végett holmi teherrel, áruczikkek
kel megraknak. Különösen tengeri jármű, melyen,
miként a szárazföldi postaszekeren, bizonyos időben
leveleket, terheket, málhákat, személyeket szállíta
nak, postahajó.
R Á K H Á T , (rákhát) ösz. fn. Tulajd. ért. a r á k
nevű féreg háta. Átv. lassú posta, vagy szállító
j á r m ű . Rákháton járni, jönni, menni, azaz, lassan,
vontatva, mint a rák.
„A végekbül pedig gyülének Budához,
Az ottvaló vezér Izmáéi pasához,
Aki nem rákháton lát vala dolgához."
Gyöngyösi István.
R Á K H É J , (rákhéj) ösz. fn. Szarunemü, kemény,
ropogós, néha puhább hártya, mely a rák testét födi.
R A K H E L Y , (rakhely) ösz. fn. Hely, vagyis
kamara, bolt, pajta, s ilynemű épület, hová holmi
szállítványokat, árukat ideiglen leraknak. Különösen
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ily épületekkel ellátott kikötő, vagy helység, milyen
péld. a gabonára nézve a felső D u n a mellett Győr,
Mosón.
E A K H E L Y B É R , (rakhelybér) ösz. fn. Bér,
melyet a rakhely tulajdonosának a bele r a k o t t hol
miért fizetnek.
B Á K I Á L T , (rákiált) ösz. önh. Valaki, v. va
lami felé, vagy után a végre kiált, h o g y t valamire
intse, figyelmeztesse, vagy lehurogaesa, megijeszsze,
stb. A haragos tanító rákiált a gyermekre. A lassú
jármosra rákiált a béres. Kiálts rá, hogy jöjön ide.
B A K I C S Á N , falu Vas m ; helyr. Rakicsánba,
— ban, —ból.
R A K I T L A v. R A K O T L A , (rak ottla?) fn. tt.
rakitlát v. ralcotlát. L. R A K O T T Y A .
RAKITÓCZ, falu Zólyom m.; helyr. Rakilócz
r«, — o n . —ról.
R A K I T T A , (1), 1. R A K O T T Y A .
R A K I T T A , (2), falu Krassó in.; helyr. Rakittá
ra, — n , —ról.
R A K I T T O V A , falu Krassó m.; helyr. Rakitto
ván, — r a , —ról.
R Á K K Ö , (rákkő) ösz. fn. Kőforma félgöm
bölyü, kisded testek, melyek a rákok gyomrában
t a l á l t a t n a k , midőn vedleni s z o k t a k ; szinök fehér.
Használtatik hánytató gyógyszerül; máskép : rákszem.
BAKKÖNYV, (rakkönyv) ösz. fn. Kalmárok
jegyzökönyve, melyben a raktárba letett holmik,
áruczikkek följegyezvék.
r R Á K L Á B , (vákláb) ösz. fn. 1) 1. R Á K O L L Ó .
2) Atv. ért. ganajhányó villa.
R A K L Á D A , (rakláda) ösz. fn. 1. E A K A S Z .
R A K L E V É L , (raklevél) ösz. fn. Levél, azaz
jegyzék , melyen az elszállításra felrakott teher
mennyisége és minősége fel van irva.
R Á K L E V E S , (rákleves) ösz. fn. A rákok
ollóiból és farkaiból kiszedett hússal készített le
vesétek.
RAKMÁNY, 1. R A K O M Á N Y .
E Á K M E N E T , (rákmenet) ösz. fn. 1) Lassú,
vontató menet, s mintegy mászás, mely a rák lassú
ságához hasonló. 2) Mivel a rák j o b b á r a hátrafelé
megy, jelent a kellő iránytól visszafelé mozgást,
távolodást.
R Á K M E N E T Ü v. — M E N E T Ű , (rákmenelü)
ösz. mn. Lassú, vontató járású, mint a rák ; továbbá,
a kellő iránytól távolodólag haladó, visszás j á r á s ú .
RAKMÜ, (rakmü) ösz. fn. Képzőmüvek neme,
midőn festett vagy színes kövek, üvegdarabok, stb.
bizonyos ragasz által úgy állittatnak együvé, hogy
némi képet alakítsanak. (Mosaique).
RAKMÜVÉSZ v. — M Ű V É S Z , (rakmüvész)
ösz. fn. Miivész, ki rakmüvek készitésévcl foglal
kodik.
RÁKNEMÜ v. —NEMŰ, (ráknemíi) ösz. mn.
A rákok neme alá tartozó, vagy a rákhoz némileg
hasonló. Ráknemíl tengeri bogarak. Ráknemü fekélyek.

V. ö. RÁK.
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E A K N Y E E É G , (raknyerég) ösz. fn. A teher
málhaszállító barmok, nevezetesen lovak, öszvérek
hátára kötött nyeregféle készület.
R Á K N Y I , puszta Somogy m.; helyr. Ráknyiba,
— ban, —ból.
RAKÓ, (rakó) mn. és fn. tt. rakót. Aki holmit
rak, elrak, felrak. Kazalrakó napszámosok. Kemencze
rakó, kályharakó, tekerakó, teherrakó, útralcó. V. ö.
RAK.
RAKÓ, faluk T o r n a és U n g m.; puszta Somogy
m.; helyr. Rakó ra, — n , —ról.
RAKÓBÉR, (rakóbér) ösz. fn. Bér, melyet a
rakónak fizetnek, pl. a teher, kályha, tekerakó
nak, stb.
RAKÓCZ, faluk Hont m.; K I S — , N A G Y — ,
Ugocsa m.; helyr. Rakóczra, — o n , —ról.
RÁKÓCZ, faluk Sáros és Zemplin m.; helyr.
Rákóczra, — o n , —ról.
R A K O D A, (rakoda a z a z , rakodó hely) fn. tt.
rakodó1. Tér, udvar, helyiség, hol a szállító jármü
vekre a terhet, árukat, stb. felrakják.
E A K O D Á S , (rakodás) fn. tt. rakodást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Cselekvés, foglalkodás, műkö
dés, midőn valaki rakodik, holmit bizonyos helyre,
rendbe elhelyez, különösen terhet elszállítás végett.
V. ö. E A K O D I K .
EAKOD1K, (rakodik) k. m. rakodtam, —tál,
— ott. Általán, holmit le vagy fölrak, kirak, elrak,
stb. Különösen, holmi teherfélét elszállítás végett
valamely járműre, p. szekérre, hajóra rak. Rakodnak
a fuvarosok, hajósok , a szénahordók. Igekötőkkel.:
kirakodik, p. a kalmár, mesterember, midőn árait ki
állítja, innen a kirakodó vásár neve ; berakodik p. a
boltba ; felrakodik, megrakodik, lerakodik.
E A K O D M Á N Y , (rakodmány) fn. tt. ralcod
mányt, tb. —ok, harm. szr. — a . Elszállítás végett
szekérre, hajóra, vagy más j á r m ű r e rakott holmi,
portéka.
E A K O D Ó H Á Z , (rakodóház) ösz. fn. E a k h e 
lyül épített ház, melyben a szállítmányokat majd le,
majd felrakják.
E A K O D Ó H E L Y , (rakodóhely) ösz. fn. 1. BA
K O D A.
E A K O D Ó U D V A E , (rakodó udvar) ösz. fn. Ud
var, kerített tér, melyen a fuvarosok rakodni szok
tak. GyapjuszálUtók rahodóudvara. V. ö. E A K O D I K .
R A K O D VÁNY, 1. E A K O D M Á N Y .
E A K O G A T , (rakogat) gyak. áth. m. rakogat
tam, —tál, —ott, par. rakogass. Folytonosan, vagy
ismételve, vagy gyakran rak, elhelyez holmit. Szénát
baglyaikba, kazalba, búzát osztagba rakogatni. Szek
rénybe ruhákat, könyveket rakogatni. Kályháit, falat
rakogat. Lábait a tánezban nyalkán, hegyesen raleo
gatja. V. ö. E A K és E A K O S G A T .
E A K O G A T Á S , (rakogatás) fn. tt. rakoga
tást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn
valaki holmit rakogat. Könyvek rakogatásáoal foglal
kodni V. ö. E A K O G A T .
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EAKOL, (rakol) áth. m. rákolt. Bizonyos
holmit, terhet elszállítás végett fölrak, vagyis az
illető jármüvet rakás által megterheli. Ládákat ra
holni, felrákolni a szekérre ; gabonát rabolni a hajóra.
Megrakolni a málhás lovat, öszvért. Új alkatú szó a
ne'met packen, laden, beiaden, aufladen értelmében.
Elegendő rak is.
RÁKOLLÓ, (rákolló) ősz. fn. A ráknak mint
egy szárnyak gyanánt kinövő két tagja, melylyel az
átfogható testeket, mint olló, becsípi, vagy a zsák
mányt elfogja. Ezen ollók időnként elhullanak, s
újak nőnek helyettök.
RAKOLÓDÁS, (rakolódás) 1. RAKOSGA
TÁS.
RAKOLÓDIK, (rakolódik) k. m. rakolód
tam, —tál, —ott. L. RAKOSGAT.
RAKOMÁNY, (rakomány) fn. tt. rakományt,
tb. —ok, harm. szr. —a v. —ja. Mű, mely több
részek öszverakása által keletkezett , különösen
épületmü, pl. kályha, fal.

RÁKON; RAKONSÁG, 1. ROKON; ROKON
SÁG.
RAKONCZA, (1), (rakoncza) fn. tt. rakovczát.
A létrás oldalú kocsik és szekerek első és hátulsó
tengelyének párnájára, de különösebben a szánok
gerendjeire erősített eszköz, melyhez az oldalakat
rakják vagy támasztják, hogy kétfelé ne dőljenek.
Különbözik tőle a szekereken a lőcs, mely magának
a tengelynek végéről emelkedik fölfelé, így támogat
ván az oldalt. V. ö. LŐCS. A kisebbféle kocsik első
tengelyén rendesen csak rakoncza szokott a támasz
lenni. Átv. támasztó, vagy leborulástól megóvó szer,
mint e közmondat jelenti : Nincs a víznek rákon
czája. Továbbá óvó, korlátoló eszköz.
„Nincs semmi csont te tagodban,
Rakonczád sincs fogaidban,
Sík golyóbis forog szádban,
Mérged mézzel jár egy nyomban."
Beniezky Péter (A gonosz nyelvről).
E szónak gyöke, mint jelentése mutatja, a rak
ige, minthogy az oldalakat a rakonczát is tartó talp
fára rakják, és azokra, mintegy az utóbbinak karjaira
támasztják. Képzője kicsinyzö, mintha volna, rakócza,
t. i. az n csak közbevetett hang, mint sok más sza
vainkban. Hasonló képeztetésüek : paszkoncza, ilon
cza, katrincza, medencze, petrencze, börböncze; közbe
vetett n nélkül : galócza, csepöcze, szamócza.
RAKONCZA, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, faluk
Hont m.; helyr. Rakonczára, — n , —ról.
RAKONCZÁS, (rakonczaas) mn. tt. rákon
czást v. —at, tb. —ak. Rakonczával ellátott, pl.
rakonczás kocsi, szán, különböztetésül olyantól, mely
nek oldalait, vagy korbáját rakoncza helyett más
eszköz, pl. rugó tollak tartják.
RAKONCZÁTLAN, (rakonczaatlan) mn. tt.
rakonczátlant, tb. —ok. 1) Minek tulajdon értelem
ben vett rakonczája nincsen, pl. némely kocsik, és a
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hintók rákonczátlanok. 2) Átv. ért. határt, korlátot
nem ismerő, kicsapongó, zabolátlan erkölcsű. Rakon
czáílan siheder. Határozóként am. rákonczátlanul,
korlátot vagy törvényt nem ismerve.
RAKONCZÁTLANSÁG, (rakonczaatlanság)
fn. tt. rakonczátlanságot, harm. szr. —a. Korlátot
nem ismerő tulajdonság, zabolátlanság, korlátlanság.
RAKONCZÁTLANUL, (rakonczaatlanul) ih.
Atv. ért. kicsapongólag, korlátlanul, zabolátlanul.
RÁKOS, gyak. áth. m. rakostam, —tál, —ott,
par. —s. Am. a többszörös gyakorító ,rakosgat'; 1. ezt.
RÁKOS, (1), (rákos) mn. tt. rákost v. —at,
tb. —ak. 1) Rákkal bővelkedő, miben rákok terem
nek, tartatnak, stb. Rákos folyók, patakok, tavak.
Rákos tarisznya, kosár. 2) Különösen, mint főnév,
viseli e nevet Pestvármegye egyik pataka, mely
Pest városa fölött szakad a Dunába. Béla kir. név
telen jegyzőjében, az ő Írásmódja szerént : Rakus :
„Castra metati sünt ultra Surcusar (Soroksár) usque
ad fluvium Rakus.1''
„Barna leány a falubul,
Hej ne igyál a Rákosbul,
Magyar csonton foly a vize,
Könnyektül sós annak ize."
Kisfaludy K.
Ugyan ettől vette nevét a magyar történelemben ama
hírneves térség, melyet e patak hasít, köz néven :
Rákosmezö v. Rákos mezeje, v. csak : Rákos, főkép
Pest városa határában. Rákosmezön egykor pesti vá
sárkor, Túl a Tiszán lévő csikós bundástul, dudástul,
Bundástul, egypár iteze finom borra befordul. (Népd.).
RÁKOS, (2), mváros Sopron m.; faluk Abaúj,
Baranya, Bereg, Gömör, KIS—, NAGY—, Vas m.;
erdélyi faluk Doboka m.; és Csikszékben, ARA
NYOS—, Aranyos székben; puszták Pozson, és
Borsod m.; helyr. Rákosra, —on, —ról.
A Rákos előnevü helységeket, pl. RákosCsaba,
stb. 1. illető helyeiken.
RAKOSÁS, (rakosás) fa. tt. rakosást, tb.
— ok, harm. szr. —a. L. RAKOSGATÁS.
RÁKÖSD, falu Vas m.; erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. Rákosdra, —on, —ról.
RAKOSGAT , (rakosogat) gyak. áth. m.
rakosgattam, —tál, —ott, par. rakosgass. Kétszeres
gyakorlati képzővel , egyébiránt egy értelmű az
egyszerű ,rakos' igével; t. i. holmit különös szorga
lommal ideoda helyezget, mindennek helyét mintegy
kiválogatva. Valamivel belterjelmesb értelmű, mint a
rakogat. A könyveket tárgyak, vagy alakjaik szerint
a fiókokba rakosgatni.
RAKOSGATÁS, (rakosogatás) fn. tt. rakos
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakorlatos cse
lekvés, mely által valaki holmit rakosgat. V. ö. RA
KOSGAT.
RAKOSKODÁS, (rakoskodás) fn. tt. rdkot
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Rakosgatással
foglalkodás.
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EAKOSKODIK, (rakoskodik) k. m. rakos
kodtam, —tál, —ott. Rakosgatással foglalkodik.
RÁKOSMEZŐ, (Rákosmező) ösz. fn. 1. RÁ
KOS, (1) alatt.
RAKOSZIK, (rakoszik) k. 1. RAKODIK. A
többi időket és módokat is az utóbbitól kölcsönzi.
Azon igék seregébe tartozik, melyekben az od osz,
id ész, 'ód ösz, ud usz, üd ilsz képzők ugyanazon
értelmüleg változkodni szeretnek, pl. nyugodik nyu
goszik, cselekedik cselekeszik, alkudik alkuszik, eskü
dik esküszik, stb.

származtatásnál érintők , a parittya, rapittya, és
pattantyú, stb. szókhoz, melyek igenevekböl alakul
tak, illetőleg lágyultak meg. V. ö. —TYÚ, —TYÜ.
RAKOTTYAFA , (rakottyafa) ösz. fn. L.
RAKOTTYA.
RAKOTTYAVESSZŐ, (rakottyavessző) ösz.
fn. Rakottyából szedett, vágott szálacska.
RAKOTYÁS, falu Gömör m.; helyr. Rakotyás
ra, —on, —ról.
RÁB.OTYÁSMEZÖ, erdélyi falu Kezdi szék
ben, helyr. —Mezöre, — n , —röl.
RAKOYICZ, faluNyitra m.; helyr. Rakoviczra,
— on, —ról.
RAKOVICZA, falu Ternes m.; helyr. Rakoviczá
ra, — n , —ról.
RAKOVICZA , erdélyi falu a szebeni szász
székben, helyr. Rákoviczára, — n , —ról.
RÁKÖNYÖKLIK, (rákönyöklik) ösz. k. Vala
mire vagy valami fölé könyök módjára hajlik. V. ö.
KÖNYÖKLIK.
RÁKÖNYÖKÖL, (rákönyököl) ösz. önh. Kö
nyökét ráteszi, könyökével ránehezkedik, vagy tá
maszkodik. V. ö. KÖNYÖKÖL.
RÁKÖSZÖNT, (ráköszönt) ösz. áth. Mielőtt
innék, a fölvett ivóedényt valakire irányozva annak
némi kedveset mond, vagy kivan. A házi úr rákö
szönd poharát a vendégre. V. ö. KÖSZÖNT.

RAKOTLA, 1. RAK1TLA ; és RAKOTTYA.
RAKOTT, (rakott) mn. tt. rakottat. 1) Mit
egymás fölé helyezett részekből állítottak föl, pl.
rakott fal. Sárból rakott kemencte. 2) Mire bizonyos
sokaságú terhet tettek. Rakott szekér; gabonával
rakott hajó; sindelylyel, deszkával rakott talp. Nincs
oly rakott szénaszekér, kire egy villa széna rá nem
fér. (Km.). Rakott méh, mely mézzel teli szedte ma
gát. Úgy jöttem a házához, mint a rakott méh. 3) Bő
ségesen tetézett, vagy megtöltött. Rakott ház, rakott
teli bolt, ételekkel rakott asztal. 4) Bizonyos részek
egymás mellé állítása, öszveillesztése áital kitáblá
zott. Rakott út, kővel rakott útcza. Rakott mü, pi.
asztal, mely több koczkákból áll, vagy mely felül
finomabb, ékesebb falemezzel van bevonva és rá
enyvezve. V. ö. RAK.
RAKOTTYA, fn. tt. rakottyát. A kétfalkások
seregéből és öthímesek rendjéből való eserjenem;
csészéje két ajakú, a felső két rövid fogú, az alsó
három fogú, bokrétájának vitorlája legtöbbször hátra
konyul; csónakja némely fajokban lefitytyen ; virágai
sárgák. (Genista). Fajai : gatyás, nyúl, háromszegü,
szöszös, vigály hen télö stSrö
•/. árva rakottya.
Dunán túl némeh tájai ,. ral
általánosabban vékonyhang m : rekettye Régi o
lekben ezen alakokban található : racati (1217),
rokathia (1225); rakatya (1270), requitye (1228),
requethia (1952), reketya (1279. Jemey. Magyar
Nyelvkincsek).
E cserjének nevét használják a gyermekek
azon rímes mondatokban, melyek által magukat az
időmozzanatos (tactusos) beszédben gyakorolják : Vá
gok vágok fát — de micsoda fát f — régi rakottyát
— aki velem vers — én is avval vers — fogadjunk
fel — egy pintbori i< — liasiov kettő — ez!
E szónak gyöke vagy rak, minthogy rakottan
azaz bokrostin terem, (honnan : rakotú, rahalt
kota); vagy pedig rág, minthogy a rakoltyanemüe
ket mint cserjéket a barom rágicsálni szereti. Ez
értelemben rokon hozzá : kecskerágó, mely táj divato
san : rágitó. A gyökszó hangzója megrövidült, mint a
ragmálodik igében, melynek gyöke szintén a rág.
A szerbeknél a kecskefttx neve raktía, melyet a szer
bek tőlünk kölcsönözhettek, miután, Stefanovich
szótára szerint, a szerb nyelvben nincs egyéb szó,
melynek alapértelme rágásra vonatkoznék. Mi a
rakottya képeztetését illeti, hasonló, mint egyik
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RÁKÖT, (ráköt) ösz. áth. Tulajd. ért. bizonyos
testnek fölszinére, részére, tagjára, stb. köt valamit.
A nyerget rákötni a lóra. Átv. ráerőszakol valakire
valamit. Magát rákötni valakire, am. tolakodólag
hozzá ragaszkodni. V. ö. KÖT.
RAKPART, (rakpart) ösz. fn. A folyók s ki
kötöknek kikövezett partja, hol a hajókra ki és be
rakodnak. (Quai).
KAKPIACZ, (rakpiacz) ösz. fn. Piaez, vagyis
tér a kikötők partjain, hol a szállított vagy szállí
tandó árukat, holmit lerakják.
RAKS, falu Vas in.; helyr. Ralcsra, —on,
—ról.
RAKSA, falu Turócz in.; helyr. Raksára, — n ,
—ról.
EÁKSA, falu Szatmár m.; helyr. Ráksára,
— n , —ról.
EÁKSI, falu Somogy m.; helyr. Ráksiba,
—ban, —ból.
BAKSZEKÉR, (rakszekér) ösz. fn. Szekér,
melyen holmi málhát, készületeket, eleséget, stb.
vinni, szállítani szoktak, különböztet.'sül a személye
ket hordó, utazó stb. szekértől.
EAKSZEKEÉNY , (rakszekróny) ösz. fn.
Szekrény, melybe egyetmást elhelyeznek.
EÁKSZÉM, (rákszéni) ösz. fn. Tulajd. ért. a
rák nevű féreg szeme. Átv. 1. RÁKKŐ.

RAKSZÖLÖ, (rakszölő) 1. RAGSZŐLŐ.
RAKTANYA, (raktanya) ösz. fn. 1. RAKOD A,
[ RAKUDVAR.
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RAKTÁR—RÁMARAD

R A K T Á R , (raktár) ösz. fn. Ház, kamara, bolt,
pajta, stb. melybe holmi árukat, portékákat stb. be
raknak.
R A K T Á R N O K , (ráktárnok) ösz. fn. Személy,
ki valamely raktárra felügyel, s a bele vagy el
szállított holmiról számol.
R A K T Á R O L , (raktárol) ösz. áth. R a k t á r b a
elhelyez.
R A K T Á R O S , ( r a k t á r o s ) 1. R A K T Á R N O K .
R Á K U L , (rakúl) önh. m.; rakúlt. Bizonyos
teherrel megtelik, megrakodik. El e szóval Paludi
átv. ért. Rakúlj érdemekkel.
R Á K V A J , (rákvaj) ösz. fu. R á k húsával ve
gyített s felolvasztott vaj.
RAKVÁNY, (rakvány) fn. tt. rakványt, tb.
:—ok, harm. szr. — a . L. R A K A T , (1).
R A K V Á S T , (rakvaast) ih. Régies alak az
egyszerű ,rakva' h e l y e i t ; máskép : rakottan.
K A K V E R Ü , (rákvérü) ösz. mn. Átv. ért. hideg
vérű, nyálkás vérmérsékletű, csigavérü.
R Á K V Ö R Ö S , (rákvörös) ösz. mn. Olyan vörös
mint a főtt rák.
R A L E S , (ráles) ösz. önh. Valakire leselkedve
vigyáz, hogy rajta érje valamin, Rálesni a tolvajra.
Majd rálesek. V. ö. L E S , ige.
R A L Ó , fn. tt. ralót. B. Szabó Dávid szerint
am. czinkostárs, rósz czimbora.
R Á L Ő , (rálö) ösz. önh. A lövést ráirá
nyozza.
RAM, falu Szála m.; helyr. Rámba, — b a n ,
—bál.
RÁMA, fn. tt. rámát. 1) Kemény testből csi
nált szegélyforma foglalváuy, mely valamit körül
kerít , pl. a k é p n e k , a b l a k n a k , tükörnek rámája.
Kerekded, tojásdad, négyszögű, aranyos, ezüstös ráma.
Képráma. Rámába foglalni a képet. 2) Némely mes
teremberek ilyetén eszköze, melyre valamit feszíte
nek, p. a szűcsök, vargák, csizmadiák rámája, mely
re a bért ráí'eszítik.
Valószínűleg a német Rahmen után alakult,
melyhez ugyancsak a német nyelvben rokonok :
Rand, Ranft, Ramme, mint valaminek szegélykörét,
vagy köralaku testet jelentök. (Adelung). Egyébiránt
nyelvünkben is némileg egyeznek vele a ráncz, rács,
rácsa szók. V. ö. RANCZ. Újabb időben némelyek
keret szót használnak helyette.
RÁMACS v. RAMÁCS, (rámaacs) kicsiny, fn.
tt. rámacsot. Buzogányforma kis eszköz, melylyel
valamit kifeszítenek, p. a keztyíísök rámacsa, a kez
tyü ujjait kitágítani való. V. ö. RÁMA.
R Á M A G Y A L Ú , (ráma gyalu) ösz. fn. Asztalo
sok gyaluja, melylyel az illető asztalosmüvek pár
kányát, rámáját, szegélyét kialakítják.
R Á M A R A D , (rámarad) ösz. önh. Hagyomány,
örökség, engedély szerint neki jut, övé leszen va
lami.
Nagybátyjának fele vagyona rámarad. Apjáról
sok adósság maradt rá.

KÁMÁSZ—RÁNCZ
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RÁMÁSZ, (rámász) ösz. önh. Mászva fölmegy,
felhatol valamire. V. ö. MÁSZ.
RÁMÁZ, (rámaaz) áth. m. rámáztam, — t á l ,
— ott, par. —z, 1) Valamit rámával ellát, rámát
csinál neki. Rámázni a tükröt, képet. 2) Rámaféle
eszközre húz, feszít. Rámázni a bőröket. V. ö. RÁMA.
R A M A Z A S , (rámaazás) fn. tt. rámázást, t b .
—ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki rámát
csinál, vagy rámára húz, feszít valamit.
R Á M Á Z A T , (rámaazat) fn. tt. rámázatot,
harm, szr. — a . Több vagy öszves ráma valamin,
például ablakon.
RÁMEGY, (rámegy) ösz. önh. 1) Valamely
helynek testnek fólszinére, valamely magasságra föl
megy, fölhág. Némely ló vonakodik rámenni a hidra.
Ráment a jégre. A barmok rámennek a vetésre. 2) Atv.
költség fejében elfogy bizonyos mennyiség. Evi ki
adásai rámennek ezer forintra. Sok cselédre sok rá
megy. Továbbá, am. ráfér, elég helye van valami
fölött. Ezen szekérre negyven zsák gabona, ama hajóra
hat ezer mérő rámegy. Néha am. bizonyos mennyi
ségre emelkedik, felrúg. Evi jövedelme rámegy öt ezer
forintra. Czélt ér. Nem mehetek rá hogy .. .
RAMOCSA, falu Szála m.; helyr. Ramocsára,
— n , —ról.
R A M O C S A H Á Z A , falu Szabolcs m.; helyr.
Ramoesaházára, — / ? , — r ó l .
RÁMÓCZ, A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk Sopron
m.; helyr. Rámócz ra, — o n , —ról,
R Á M U T A T , ( r á m u t a t ) ösz. önh. Miitatással
valamit megjelent vagy megjelöl.
RAN, elvont gyök, melyből ráng, rángat, rán
galódzik, randit, rándul, ránt én származékaik ered
nek. Mind ezek azon alapfogalomban megegyeznek,
hogy a testnek erőszakos és hirtelen megmozditását
jelentik, és pedig a mozgató erő után haladó irány
ban, s ebben különböznek a tol, taszit, nyom igék
től. Ellenben rokonaik a húz, von, mennyiben ezek
is a működő erő felé hajlást, irányzást jelentenek,
azon különbséggel, hogy a rántás egyes mozdításra,
vagy a mozgás kezdetére, a, húzás vonás pedig ennek
folytatására vonatkozik. A ránt igével gyöki és ér
telmi rokonságban vannak ragad, rabol, és ráz, mint
erőszakos huzavonát jelentök. V. ö. R A G A D , RA
BOL.
RÁNCZ, fn. tt. ránczot, harm. szr. — a . Rovát
kos, vagy rovásforma vonal, mely valamely rostos,
vagy börnemü testen mesterséges zsugorítás, vagy
zsugorodás által képződik. Ránczok a gatyán, pende
lyen, szoknyán. A népmesélök egy vén banya pendelyé
nek kilenczezer kilenczszáz kilenczvenkilenczedik ránczá
ból veszik mondókájokat, Ránczba húzni, ránezra v.
ránczba szedni a ruhát. A ránezokat szétbontani, kifej
teni. Ránczot vet a ruha, midőn bő ós öszvehuzzák,
vagy gyűrik. Ránczba szedi húzza homlokát a hara
gos, vagy gondolkodó ember. Vénség ránczai látszanak
orczáján. Ránczok a fák, s más növények héjain. Átv.
ránczba szedni valakit, am. szorosan fogni, erkölcsi

RÁNCZBASZEDETT—RÁNCZOSAN

RÁNCZOSÍT—RÁNDUL

korlátok közé zárni, megfenyíteni. Könnyebb áz
asszonyt tánczba vinni, mint ránczbá szedni. (Km.)
Több esetben hasonló értelmű vele : redő.
Minthogy a ráncz húzás, vonás, metszés, ro
vásforma vonalat képez : innen gyökre nézve azon
szókhoz rokon, melyekben az r hanghoz a rovás,
metszés alapfogalmát csatolta nem csak a magyar,
hanem más nyelv is, milyenek : rács, rácsa, ráspoly,
ravás, ravatal, maga a ró ige, az önhangzó elötételé
vel : arat, ort, irt; továbbá magas hangon : recze,
redő; idegen nyelvekben a német : Runzel, görög
QVtig, latin : ruga, szláv ranyecz, stb. A magyarból
elemezve mintha volna : raancz v. roancz. V. ö. R,
gyökhang.
RÁNCZBASZEDETT, (ránczbaszedett) ősz.
mn. Ránczokkal ellátott, ránczos rovátkokba öszve
húzott, ránczolt. Ránczbaszedett szoknya, gatya. A
növénytanban mondják a levélnemü szerveken táma
dott hegyes vagy tompa szöglet alatti fölemelkedé
sekről, melyek a szerveken vagy hosszára, vagy ke
resztben állanak. (Plicatum). Hosszára van ránczba
szedve a fejér zászpa (veratrum album) levele, ke
resztbe van ránczolva a gyertyán (carpinus) levele.

RÁNCZOSÍT, RÁNCZOSÍT, (ránczosít) áth.
m. ránczosltott, par. —s, htn. —ni v. —ani. Rán
czossá tesz, alakít. Az agg kor, a gondok, a harag
megránczosítják a homlokot. V. ö. RÁNCZOS.
RÁNCZOSÍTÁS, RÁNCZOSITÁS, (ráncz osít
ás) fn. tt. ránczosítást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Ránczossá tevés, alakítás.
RÁNCZOSKÍGYÓ v. —KÍGYÓ , (ránczos
kígyó) ösz. fn. Ránczos bőrű s igen apró szemű
kígyófaj. (Caccilia. L.).
RÁNCZOSODÁS, (ránczosodás) fn. tt. rán
czosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapota vala
mely rostos, bőrös testnek , midőn ránczosodik.
Ránczosodás ellen holmi vizekkel, szerekkel mosni,
kenni a bőrt. V. ö. RÁNCZOSODIK.
RÁNCZOSODIK, (ránczosodik) k. m. rán
czosodtam, —tál, —ott. Simaságát, feszességét el
vesztvén ránczos állapotba megy által , ránczok
támadoznak rajta. Ránczosodik a bőre. V. ö. RÁN*
CZOS.
RÁNCZOSSÁG, (ránczosság) fn. tt. ránczos
ságot , harm. Bzr. —a. Ránczos minőség vagy
állapot.
RÁNCZOZ , (ránczoz) áth. m. ránczoztam,
—tál, —ott, par. —z. Rostos testet, nevezetesen
szövetet úgy húz, úgy varr öszve , hogy ránczokat
képezzen. Ránczozni az üng elejét, gallérát, a szok
nyát, pendelyt. Továbbá, öszvegyür, zsugorít. Heve
résben öszveránczozni a keményített ruhát.
RÁNCZOZÁS, (ránczozás) fn. tt. ránczozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Varrói munka, mely által
holmi ruhaneműt ránczokba szednek
RÁNCZOZAT, (ránczozat) fn. tt. ránczozatot,
harm. szr. —a v. —ja. A ruhának azon alakzata,
melyet rajta a ránczok öszvege képez. Finom, durva,
sttrtt, ritka ránczozat. Üng, szoknya, gallér ránczozata.
RÁNDÍT, (rándít) áth. m. rándított, par.
—s, htn. —ni v. —ani. Valamely nyugvó állapot
ban levő súlyosabb testet hirtelen erőszak által he
lyéből mozdít, vagy rángóvá tesz. Kirándit. Meg
rándít. Megrándítani, sárból, gödörből kirándítani a
a kocsit. Félre lépve megrándította bokában a lábát.
A sebész megrándítja a kificzomodott tagot, midőn
helyre akarja tenni. Egyet rándított rajta, s helyre
állt a lába. V. ö. RÁN, gyök. Ezen igében, valamint
más rokon képzésüekben, a közép d úgy látszik
átalakult g, mintha volna rángít, azaz, rángóvá tesz,
mint mozdít, mozgit, mozgóvá tesz, perdlt, pergít, per
gővé tesz, indít, ingít, ingóvá tesz, kondít, kongít,
kongóvá tesz, stb. Hasonlóan a megfelelő til ül kép
zőjü igék : mozdul mozgóvá lesz, perdűl pergővé
lesz, indul ingóvá lesz, kondul kongóvá lesz.
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RÁNCZIGÁL, (ránczigál v. rántigál) gyak.
áth. m. —t. Gyakran, ismételve, de nem erősen,
csak kicsiszerüleg rángat valakit, vagy valamit.
Hajánál, ruhájánál fogva ránczigálni valakit. Morog
az eb, meg is harap, ha fülét, szőrét ránczigálják.
E szónak törzsöke a ránt ige, melyből lett a
kicsinyítő rántigál, mint hajigál, taszigál, gurigái,
sántikál, végre a t átváltozott rokon szervü czre,
ránczigál, mint bontol, bonczol, pontol, ponczol, döntői
dönczöl, stb.
RÁNCZIGÁLÁS, (rán czigálás) fn. tt. rán
czigálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki ránczigál valakit, v. valamit. V. ö. RÁNCZI
GÁL.
RÁNCZOL, (ránczol) m. ránczolt. L. RÁN

czoz.

RÁNCZOLÁS, (ránczolás) 1. RÁNCZOZÁS.
RÁNCZOLAT, (ránczolat) I. RÁNCZOZAT.
RÁNCZOLT , (ránczolt) mn. Ránczokkal
ellátott, ránczos rovátkokba húzott, ránczbaszedett.
RÁNCZOS, (ránczos) mn. tt. ránczostv. —at,
tb. —ak. Ami ránczokba van húzva, vagy húzódva,
ránczra szedett, zsugorodott, redős. Ránczos bőr,
homlok. Ránczos szoknya, pendely. Töpörödött ránczos
bőre. (Faludi). Ránczos torkú csizma. Ránczos, mint
a gallér, kerek, mint a tallér. (Km.). A növény
tanban ránczosnak mondják, midőn a levél ereinek
közein levő puha részek kisebbnagyobb mértékben
szabálytalan alakkal dudorodnak fel, mint a zsálya
és kankalin leveleinek felülete. (Rugosum). V. ö.
RÁNCZ.
RÁNCZOSAN , (ránczosan) ih. Ránczokba
szedve, vagy húzódva, zsugorodva. Ránczosan varrt
ruha. Ránczosan öszvehúzott homlok.
AKAD. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.
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RÁNDÍTÁS, RÁNDITÁS, (rándítás) fn. tt.
rándítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
erőfeszítés, mely által valamit helyéből mozdítunk.
V. ö. RÁNDÍT.
RÁNDUL, RÁNDUL, (rándúl) önh. m. — t.
1) Erőszakos, hirtelen vonás által mozgóvá lesz,
28
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RÁNDULÁS—RÁNG

RÁNGÁS—RANGJEL

helyéből kimozdul kiindul. Rándul a kocsi, midőn
megindítják. Az evezőnek minden vonására továbbto
vább rándul a csónak. Karja lába a csuklóban meg
rándult. 2) Valamely járművön, mintegy hirtelené
ben, hevenyében, vagy közel helyre, rövid időre
megy valahová. Szomszéd faluba rándulni, kirándul
ni, elrándulni. Pusztáról berándulni a faluba, város
ba. Pestről a gőzkocsin felfelrándulni Váczra, lele
rándulni Kecskemétre. V. ö. RÁNDÍT.
RÁNDULÁS, RÁNDULÁS, (rándúlás) fn. tt.
rándulást, tb. —ok, harm. szr. — a . 1) Nyugvó
testnek azon szenvedőleges mozdulata, midőn bizo
nyos erőszak következtében előbbi rendes helyét,
vagy helyzetét többékevésbé változtatja. A kar meg
rándulása. 2) Közel helyre, rövid időre való hirtelen
menés, kocsizás, hajózás. Ki, el, föl, lerándulás.
V. ö. RÁNDUL.
RÁNDÚLAT, RÁNDULAT, (rándúlat) fn.
tt. rándúlatot, harm. szr. —a v. —ja. Állapot midőn
vmi el, megrándul; vagy cselekvés midőn vki vala
hová rándul.
RÁNDULÓ, RÁNDULÓ, (ránduló) mn. tt.
rándulót. Aki, vagy ami rándul. Főnévül alkalmazva
am. közel helyre, vagy rövid időre tett út. Kis rán
dulót tenni a szomszéd faluba. V. ö. RANDÜL.
RÁNEHEZEDIK, (ránehezédik) ösz. k. L.
RÁNEHEZÜL.
RÁNEHEZKÉDIK, (ránehezkédik) ösz. k. L.
RÁNEHEZÜL, 1).
RÁNEHEZÜL v. —NEHEZÜL, (ránehezül)
ösz. önh. 1) Nehézségével, egész súlyával rátámasz
kodik. 2) Átv. ért. ránehezülnek a bajok, a gondok,
mintegy lenyomják, leverik.
RÁNESZÜDÉS, (ráneszüdés) ösz. fn. Ingerült
rávágyás. V. ö. RÁNESZÜDIK.
RÁNESZÜDIK, (ráneszüdik) ösz. k. Kriza J.
szerént a székelyeknél am. ingerülten.
RANG, fn. tt. rangot, harm. szr. —ja. Széles
ért. a polgári állásnak bizonyos helyzete, vagy foka,
melyet valaki a társadalom osztályai között elfoglal.
A tisztviselőket rangjaik szerint fizetni. Alsóbb, felsőbb,
magasabb, első rangon lenni. Kiki rangjához képest
éljen. Elsőrangú iró. Szorosb ért. felsőbb tekintély,
méltóság, melyet előkelő személy a polgári rendek
között bir. Rangra vágyni. Nemesi, bárói, grófi, her
czegi rang.
Egyezik vele a német Rang, franczia rang,
angol rangé és ránk. Adelung szerint e szóban a
rend alapfogalma rejlik, honnan francziául ranger
am. rendezni. Erre látszik mutatni a magyar öszves
nemesség ezen régibb czíme is : rendek. Végelemzés
ben azon szók osztályába tartozik, melyekben a gyök
alaphangja r, s mind a magyar mind az árja nyel
vekben bizonyos magasságot, fokozatot, sorozatot
jelentenek, mint a magyar ra, rak, rend, a latin
ordo, a német Reihe, stb.
RÁNG, (ránog v. ráng) gyak. önh. m. ráng
ott, htn. —ni v. —ani. Mondjuk állati testről, midőn

az idegzetnek rendkívüli megindulása miatt ideoda
mozog, remeg, mintha valami húzogatná. Ránganak
a galváni vagy villanyi erőtől meghatott idegzetek. A
haldokló teste ráng. Bizonyos nyavalyákban ránganak
a szemhéjak, az ajak, a kezek, lábak. Általánosabb
szokással : rángatózik.
Gyökére nézve : 1. RÁN. Képeztetésre hasonló
a szintén gyakorlatos, és öszvevont reng, leng, cseng,
peng, dong és több igékhez.
RÁNGÁS, (ránogás) fn. tt. rángást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Az idegzetes testnek reszketeg
mozgása, állapota, midőn t. i. ráng; máskép : ránga
tózás. V. ö. RÁNG.
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RÁNGAT, (ránogat) gyak. áth. m. rángatott,
par. rángass. Valamit ideoda, vagy gyakori húzás
által kényszerít, hogy rángjon. Görcs rángatja lábait,
idegeit. Valakit hajánál, ruhájánál fogva rángatni. A
gyeplőt, kantárszíját, illetőleg a ló fejét rángatni. So
kat rángatják a mentéje ujját (km.), t. i. ha valakit
fillentésen kapnak, megrántják a ruháját. Néha am.
húzkál, kihúzkál valamit. A fonó rángatja a csöpüt.
Kirángatni a kévéből néhány szálat, a háztetőből a
nádat. Átv. rángatva énekelni am. az egyes hangokat
megmegszakasztva dallani. V. ö. RÁNG.
RANGATAG, (ránogatag) mn. tt. rángatag
ot. Rángásra v. rángatózásra hajlandó ; rángatózó.
RÁNGATÁS, (ránogatásj fn. tt. rángatást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valakit,
v. valamit rángatnak. V. ö. RÁNGAT.
RÁNGATÓDZIK, (ránogatóodozik) lásd :
RÁNGATÓZIK.
RÁNGATÓZÁS, (ránogat óozás) fn. tt. rán
gatózást, tb. —ok, harm. szr. —a. Az idegzetes
testnek szenvedő állapota, midőn rángatózik. Görcsös,
félelmi rángatózás. A kötélen húzott malacznak, bor
júnak rángatózásai. V. ö. RÁNGATÓZIK.
RÁNGATÓZIK, (ránogatóozik) gyak. belsz.
m. rángatóztam, —tál, —ott, par. rángatózzál. 1)
Az idegzetes test rendkivüli, különösen kórnemü
mozgás következtében ideoda húzódik, reszketve
majd öszveszorúl, majd szétvonúl. Rángatóznak t
görcsös tagok, a villanyos erő állal meghatott idegek.
2) Valamely élő állat nyugtalanul hányja veti ma
gát, hogy bizonyos korlátozó kötelékeket lerázzon
magáról. Rángatózik a bölcsőbe lekötött gyerek, a kö
telén vezetett, s menni nem akaró borjú.
RANGFOKOZAT, (rangfokozat) ösz. fn. L.
RANGSOR.
RÁNGGÖRCS, (ránggörcs) ösz. fn. Rángató
zással járó görcsös betegség.
RANGJEGYZÉK, (rangjegyzék) ösz. fn. írás
beli szerkesztmény a rangok fokozatáról valamely
társadalmi osztályban.
RANGJEL, (rangjel) ösz. fn. Általán, jel,
diszjel, mely valamely rang, rangfokozat ismerteté
séül szolgál, p. a katonatisztek hadnagyi, kapitányi,
stb. rangjelei, csillagai a kabátgallérokon.
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RANGKÜLÖNBSÉG, (rangkülönbség) ösz. fii.
A rangfokozatban vagy rangsorban egyik osztály
nak a másiktól különböző volta.
RANGLOBOGÓ, (ranglobogó) ösz. fn. Négy
szögletű zászló, mely árboczra tíízve a zászlóstiszte
ket kitüntető jel. (Kommandoflagge. Kenessey). V. ö.
RANGSZALAG.
RANGOS, (rangos) mn. tt. rangost v. —at,
tb. —ak. Rangban álló, ranggal biró.
RANGOSZTÁLY, (rangosztály) ösz. fn. A
rangsorban valamelyik fok.
RANGOZ, (rangoz) áth. m. rangoztam, —tál,
— ott, p. —z. Valamely rangosztályba tesz, soroz.
RANGOZÁS, (rangozás) fn. tt. rangozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Rangosztályba sorozás.
RANGSOR, (rangsor) ösz. fn. Rangok osztá
lya, fokozata, mely a polgári társadalom bevett szo
kása szerént divatozik, pl. a rangsorban a nemesnél
föntebb áll a báró, ennél a gróf, ennél a herczeg.
A vendégeket rangsor szerint ültetni az asztalhoz.
V. ö. RANG.
RANGSOROZAT, (rangsorozat) 1. RANGSOR.
RANG SZALAG, (rangszalag) ösz. fn. Három
szögű, majd kétcsúcsu lobogó, mely árboczra vonva
csapatparancsnokok kitüntetési jele. (Stander). Al
sóbb osztályú kitüntető mint a ranglobogó. (Kenes
sey Albert).
RANGTALAN, (rangtalán) mn. tt. rangtalant,
tb. —ok. Rang nélkül való. Határozóként am. rang
nélkül.
RANGVÁGY, (rangvágy) ösz. fn. Túlzott
vágy, melynél fogva valaki rangot vadász, rangra
emelkedni sóvárog.
RANGVITA, (rangvita) ösz. fn. Vita, midőn
különböző rangon levő személyek azon versenygenek,
kinek állása, méltósága magasabb.
RÁNK, falu Abaúj m.; helyr. Ránkra, —on,
— ról.
RÁNKODIK, (ránkodik) k. m. ránkodtam,
—tál, —ott. Székely tájszólás szerint am. rázkódik,
némi reszketeg fut által rajta. Kriza J. szerént más
képen : ráng, rándul. Ne ijegess, mert úgy megrán
kodom belé, hogy elesem. (Kriza J.). Elemzésileg am.
rángódik a ráng törzstől.
RÁNKOR, fn. tt. ránkort, tb. —ok, barm. szr.
—ja. Eifojtott harag. (Kriza J.). Francziául : ran
cune, régebben : rancure, rancore, rancor, rancoeur,
a latin ,rancor' szótól, mely ránezosságot, továbbá
senyvet, rothadtságot jelent.
RÁNKORODIK, (ránkorodik) k. m. ránkorod
tam, —tál, —ott. Kriza J. szerént am. borzad pl.
rósz falattól. Ügy látszik liogy sajátlag nem ,rán
kor' szótól, hanem a ,ráng' igétől származik, oly
képeztetéssel, mint domborodik, gugorodik, zavarodik,
háborodik, kanyarodik, dudorodik, stb.; s jelentése
közel áll a ,ránkodik' jelentéséhez.
RÁNÓDFA, puszta Baranya m.; helyr. Ránód
fára, — n , —ról.

RÁNT, (ránt) áth. m. rántott, par. — s , htn.
—ni v. —ani. Valakit vagy valamit megragadva
hirtelen erőszakkal helyből kikap, kimozdít. Ez ige a
működő erőnek egyszeri hatását fejezi ki. Kardot
rántani az ellenségre. Valakit maga után berántani a
gödörbe, lerántani a székről. Kirántani a fát gyöke
restül, am. kiszakasztani. Elrántották alóla a gyé
kényt. (Km.). Fölrántani a vödröt a kútból. Megrán
tani valakinek üstökét, ruháját. Képes kifejezéssel,
megrántani valakit a játékban, vagy valakinek erszé
nyét, am. sokat elnyerni tőle, nagyon megróni.
Visszarántani a lovat, megrántani a kantárszíját.
Nagyon terjedelmes szokás szerént használtatik a
sütés, pirítás bizonyos nemére is, miről 1. RÁT,
RÁTOTTA.
Képeztetésre hasonlók hozzá a szánt, bánt, hánt,
bont, ront, dönt, s némely más igék.
RÁNTABÓCZ, RÁNTABÓK, (rántabócz v.
— bók) ösz. fn. Tisztelgő bók neme, midőn valaki
egyik lábát hátra rántja, s fejét meghajtja. Néhutt
tréfás népnyelven : hátrakaparcs.
RÁNTÁS, (rántás) fn. tt. rántást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valamely
testet nyugvó állapotából hirtelen kikapunk, kimoz
dítunk. Egy rántással földhöz vágni a birkózó felet.
V. ö. RÁNT. 2) Sütés, pirítás bizonyos neme, helye
sebben 1. RÁTÁS.
RÁNTOGAT, (rántogat) áth. m. rántogat
tam, —tál, —ott. L. RÁNGAT.

437

„Félre rántogatnám kendődet,
Hogy láthassam bokor emlődet."
Kazinczy F.

RÁNTOGATÁS, (rántogat ás) l.RÁNGATÁS.
RÁNTOTT, (rántott) mn. tt. rántottat. 1)
Mit hirtelen erőszakkal nyugvó helyéből kikaptak.
Rántott karddal fenyegetni valakit. 1. RÁNT. 2) Bi
zonyos módon sütött, pirított, pergelt; helyesebben
1. RÁTOTT.

RÁNTOTTA, fn. 1. RÁTOTTA.
RÁNTOTTCSIBE, 1. RÁTOTTCSIBE.
RÁNTOTTHAL, 1. RÁTOTTHAL.
RÁNTOTTLEVES, 1. RÁTOTTLEVES.
RÁNTOTTTOJÁS, (rántotttojás) ösz. fn. 1.
RÁTOTTA.
RÁNYÜGÍTI MAGÁT, 1. RÁNYÜGÜL.
RÁNYÜGÜL, RÁNYÜGÜL, (rányügül) ösz.
önh. Kriza J. szerént a székelyeknél am. ráköti ma
gát nyűgnek, bajnak; máskép : rászegödik, rányüglti
magát.
RÁOLVAS, (ráolvas) ösz. önh. Bizonyos ba
bonaszókat elmond, hogy általok valamit eszközöl
jön. Ráolvasni a nyilves disznóra, hogy a nyüvek ki
hulljanak testéből. Ráolvasni a sárkányra, kígyóra,
hogy megdögöljön.
RÁOLVASÁS, (ráolvasás) ösz. fn. Babonás
szók elmondása, vagy mormolása, valamely kárté
kony állatnak, féregnek elűzése vagy megölésére.
28*
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RÁÖSMER— RAPITTYA
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RÁÖSMER, 1. RÁISMER.
RAP, gyök, melyből rapos, rapancs, rapancz,
rapittya származékok eredtek, a ezek értelménél
fogva a rap jelent szakgatás, törés, zúzás által tá
madt diribdarabot. Rokona a vékonyhangu rep,
melyből reped, repeszt származtak, továbbá a kicsi
nyítésre vonatkozó rip, ripacs, rib ribancz, rif rifol.
Hasonló a finn revin (repedek) gyöke rev, a latin
rumpo törzse rump, etb.

Mint alakja mutatja, a nyelvhasonlat szerént
azon tya, tye, tyu, tytt végzetü szók osztályába tarto
zik, melyek igenevekből alakultak, s illetőleg meg
lágyultak, mint parittya, rokottya, rekettye, pattan
tyu, tarigátyu, fergetyü, stb. E hasonlatnál fogva
törzsöke az elavult ige rapít, melyből lett igenév
rapító, s ebből fejlett ki a rapittya, azaz, oly valami,
mit el, szét rapítottak, szokottan : repesztettek.
Rokon hozzá a himlő által darabosra szakgatást
jelentő rapancz, rapanczos, rapos, továbbá hangvál
tozattal : ripancs, ripancsos, és, mint föntebb érintők,
a vékonyhangu reped, repeszt. Csakugyan a rapittya
szóban a repedés alapfogalma rejlik. Ide tartozik a
ruhakopásra vonatkozó rifol is. Szinte ily módon
divatos a magas hangú ,repcsen' helyett a székelyek
nél rapcsan.

RAPANCS, 1. RAPANCZ.
RAPANCSOS, (rapancsos) 1. RAPANCZOS.
RAPANCZ, (rapancz) fn. tt. rapanczot, harm.
szr. —a. Gorombább himlőhelyek, melyek az arcz
bőrt darabossá teszik, s úgy tüntetik elő, mintha
öszve lenne szakgatva. Máskép : ripancz, ribancz.
Eredetére nézve 1. RAP, RAPITTYA. Képzője ancz
kicsinyítésre mutat, s nem egyéb mint az n közbe
vetésével megtoldott acz, tehát rapacz, valamint a
rapancs am. rapacs. A rokon ripancs szokottabban
ripacs.
RAPANCZOS, (rapanczos) mn. tt. rapanczost
v. —at, tb. —ak. Kinek arczain rapanczok látsza
nak ; himlő által megszaggatott arczbörü. Mondják,
különösen Mátyusföldén, darabos képűnek is. Csúnya
rapanczos leány, fiú. Máskép : rapancsos, ripancsos,
ripacsos, rapos. Hasonló hozzá a szerb : rapav, gö
csörtös, érdes, daraboB, és szlovák : rapavi himlő
helyes.
RAPANCZOSAN, (rapanczosan) ih. Rapan
czos v. ripacsos minőségben v. állapotban.
RÁPARANCSOL, (ráparancsol) ösz. önh. Va
lakinek határozott, szigorú, szoros parancs által
meghagyja , hogy tegyen valamit. Ráparancsolni
minden házbirtokosra, hogy vizfogó csatornát csinál
tasson házára.
RAPCSON, önh. m. rapcsont. Kriza J. szerént
a székelyeknél mély hangon am. az általánosabb
magas hangú repcsen.
RÁPCZA, 1. KÁBCZA.
RÁPENZ, (rápénz) ösz. fn. Azon pénz, melyet
a pénzváltásnál és kereskedésben fölül kell fizetni,
midőn valaki roszabbféle pénz helyett jobbat kap,
vagy jobb helyett roszabbal fizet. (Agio).
RÁPÉRGÉL, (rápérgél) ösz. önh. Átv. ért.
rápergelni valakire, 1) am. hibás, vétkes tettei miatt
megdorgálva rápirítani, megszégyeníteni. 2) Am.
rászedni, akarva tévedésbe hozni , különösebben
valakinek szándékosan pénzbeli vagy másféle hát
rányt okozni. V. ö. PÉRGÉL.
RÁPERKEL v. RÁPERZSEL, (ráperkel v.
—perzsel) 1. KÁPÉRGÉL.
RÁPIRÍT, (rápirít) 1. RÁPERGEL, 1).
RÁPISLANT, (rápislant) ösz. önh. Pislantva
rátekint.
RAPITTYA, fn. tt. rapittyát. Dunán túli táj
szólás szerént am. apróra tördelt, vagy szakgatott,
repegetett diribdarab. Innen : rapittyán törni valamit,
am. apró darabokra; rapittyánként =*= darabonként.
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RÁPOLT, (1), férfi kn. tt. Rápoltot, Rapoldus.
RÁPOLT, (2), falu Szatmár m.; helyr. Rápolt
ra, —on, —ról.
RAPONCZ, fn. tt. raponczot, harm. szr. —a.
A latin ,rapunculus'ból eredett szó. Innen raponcz
csengetyüke. Diószegi szerént a csengetyűkék neme
alá tartozó növényfaj, melynek szárlevelei bodros
szélük, gyökérlevelei láncsástojásdadok, virágbugája
tömött. (Campanula rapunculus). Önállóan növény
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendjéből.
Bokrétája kerékforma a magzat fölött, öthasábu;
hasábjai szálasak, pongyolák ; bibéje két vagy há
romágú ; tokja két vagy három rekeszü, a derekán
lyukad ki. Bokrétája először hengeres kúpos, azután
öthasábuvá lesz, és hasábjai a hegyeknél öszveragad
nak. (Phyteuma). Az erdei raponcz (ph. spicatum) a
közéletben is ösmeretes. Szabó Dávidnál hosszú ával
is : ráponcz.
RAPONCZCSENGETYÜKE, ösz. fn. 1. RA
PONCZ alatt.
RAPOS, (rapos) mn. 1. RAPANCZOS.
RAPOSAN, (raposan) ih. 1. RAPANCZOSAN.
RAPOSKA, falu Szála m.; helyr. Raposkára,
— n , —ról.
RAPP, falu Nógrád m.; helyr. Rappra, —on,
—ról.
RÁRBOK, (Rohrbaeh) falu Pozson m.; helyr.
Rárbokra, —on, —ról.
RÁRIASZT, (ráriaszt) 1. RÁIJESZT.
RÁRÓ, (1), fn. tt. rárót. A sasok neméből való
madárfaj, melyet Molnár A. herodius, Pápai Páriz
buteo major, Sándor István falco cyanopus latin név
vel jegyez. Az ujabb madártudósoknál az, ami Linné
rendszerében a falco haliaetos) t. i. halász sólyom.
Eredetére nézve hangutánzó szónak látszik (rárá ?).
Egyezik vele a szláv rároch v. rároh. Szeme úgy jár,
mint a rárómadárnak. (Km.). „Süvegeken (süvegö
kön) rárók, kerecsenek, sasok, (Gyöngyösi), azaz,
e madarak tollai. „Rárószárnyon járó hamar lovak."
B. Balassa Bálint. Adják e nevet a lovaknak is.
Ráró, Fecske, Vércse, hi! Eredetére nézve hangszó
nak látszik.
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RÁSPÓ—RÁSÜT

RÁRÓ, (2), falu Győr m.; helyr. Ráróba,
— b a n , —ból.
RÁRÓS, puszta Nógrád m.; helyr. JRárósra,
— o n , —ról.
RÁRÓS, (ráróos) mn. tt. ráróst v. — a t , t b .
—dk. Rárómadarakkal bővelkedő. Innen vették hi
hetőleg neveiket a Rárós helységek is, illetőleg pusz
ták Csongrád, Nógrád, Torontál vármegyékben.
R Á R Ó S  M U L Y A D , falu Nógrád m.; helyr.
— Mulyadra, — o n , —ról.

R Á S P Ó , fn. tt. ráspót. Palóczosan am. ráspoly.
Eléjön Szabó Dávidnál is.

R A S P O L , á t h . m. ráspolt. Rovátkosan bevag
dalt sajátnemü vas eszközzel reszel, koptat v a l a m i
A vastag szeget
vékonyabbra ráspolni. Elráspolni,
leráspolni valamit. Átv. ráspolni a torkot, am. a benne
meggyült nyálkától erőszakos hurutféle hangon meg
tisztítni a k a r n i ; az éj bor ráspolja a gégét, azaz
metszi.
E szó hangutánzó, egyszersmind azok osztályá
R Á S , falu Abaűj, A L S Ó — , F E L S Ő — , Gömör ba tartozik, melyekben az r gyökhang erős hanggal
j á r ó metszésre, vágásra vonatkozik. V. ö. R Á S P O L Y
m.; helyr. Rásra, — o n , — r ó l .
és R, gyökhang.
R Á S A , fn. tt. rását. Ritka szálú, gyönge, lágy
R Á S P O L Á S , (ráspolás) fn. tt. ráspolást, tb.
gyapjúszövet, melyből némely tájakon a nők szok
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki rás
n y á t viselnek. Fél egészrása. (Szabó D.). Rása
pol valamit. V. ö. R Á S P O L .
szoknya.
R Á S P O L Y , (ráspoly) fn. tt. ráspolyt, t b . —ok }
„Szép ruhát varr anyámnak
harm. szr. — a . Eszköz vasból, vagy aczélból, mely
Czifra szabólegény;
nek oldala rovátkosan be van metélve, s arra való,
Nekem vesz rásaszoknyát
hogy kemény testeket, különösen fémeket reszelje
Szegény kapáslegény."
nek, simítsanak vele. Palóczosan : ráspó. Eredetileg
Népdal.
magyar származtatással ráspoló igenév lehetett, s
Miből az is megtetszik, hogy a ,rása' alatt durvább ebből fejlett ki hangváltozat által : ráspoly, miről 1.
anyagú, vagy csekélyebb értékű szövetet ért a nép. az ly képzőt az Előbeszéd 1 4 2 . lapján. Egyébiránt
Egyezik vele a német Rasch, franczia ras, angol németül : Raspel, lengyelül : raszpla, angolul : rasp,
rash, olasz rascia. Adelung szerint Artois tartomány hollandul, s v é d ü l : rasp, olaszul, s p a n y o l u l : raspa stb.
nak Arras nevű városától kapta nevét, hol először
R Á S P O L Y H U L L A D É K , (ráspolyhulladék) ösz.
készítettek volna ilyetén szöveteket, és régebben fn. Salak, vagy porrészecskék, melyek a ráspolylyal
Arras, Arrasch, Harras volt a neve.
reszelt kemény tesböl elhullanak.
R Á S A N D Í T , ( r á s a n d í t ) ösz. önh. Sandán, san
dítva reá tekint. Átv. ért. valamit sajdít v. sejdít.

R Á S P O L Y O Z , (ráspolyoz) áth. m. ráspolyoz
tam, —tál, —ott, par. — z . Ráspolylyal reszel, me
tél, simitgat valamit. V. ö. R Á S P O L Y .
RÁSGY, 1. R Á S T .
R Á S P O L Y O Z Á S , (ráspolyozás) fn. tt. rás
R Á S G Y A , fn. tt. rásgyát. Holmi gizgaz, aszott
növénytöredékek, levagdalt, vagy elhullott ágacskák, polyozást, tb. — o k , harm. szr. — a . Ráspolylyal
melyeket tűzre, vagy más czélra öszve szoktak metélés, reszelés.
RASSÓ, falu Tr encsin m.; helyr. Rassóra, — n ,
szedni. „Most nem egyebek a fenyvek, mint száraz
haszontalan rásgya." (Kelemen Borbála). Egyezik — ról.
R Á S T , fn. tt. rástot, harm. szr. — j a . Erdélyi
vele magas hangokban a gömöri b a r k ó k n á l szokásos
rösgye; valamint az országos divatú, de csak száraz, tájnyelveu am. pázsit, pást, füves hant. Lörincz Ká
s öszvevagdalt faágakra alkalmazott rözse is. Alap roly szerént némi hangmódosulattal : rásgy. Alkal
fogalomra nézve azon rokon gyökhangu szók osztá masint a német ,Rasen'böl kölcsönöztetett. Van
lyába sorozható, melyek törést, vágást, metszést rásgya is, de különböző jelentéssel.
jelentenek, mint rág, rapos, rapancz, rés, rozsé, a
R A S T A G , (rastag) gyak. önh. m.; rastaglam,
kemenesali rézmin p. ruharézmin, ki a ruháját szak — tál, —ott. Az Örségben fáról vagy tűzről mond
gatja.
ják, midőn erősen pattogva ég, vagy midőn a vágott
Mi képeztetési alakját illeti a gya végzet erede
tileg dia lehetett, rásdia, mint hebehurdia, hebehur
gya ; így lett a íia végzetü, hostia bestia idegenekből
magyaros hangzatu, ostya, bestye, stb. Ilyenek : adia,
Tiordia, mondia, kifejlődve adja, hordja, mondja, ki
ejtve aggyá, horgya, mongya. Egyébiránt szláv nyel
ven Jancsovics szerént : rádzga, Dankovszky sze
rént : rozsda.'

fa nagy robogva ledől, máskép : rastan. Gyöke rast
hangutánzó. Rokon magas hangon : recseg.
RASTAN, önh. m. rastant. L. R A S T A G .
R Á S U L Y O S O D I K , (rásulyosodik) ösz. k. L.
RÁNEHEZÜL.
R Á S U L Y O S Ú L v. — S Ú L Y O S U L , (rásulyo
súl) 1. R Á N E H E Z Ü L .
RÁSÜT, (rásüt) ösz. áth. Bélyeget tüzes esz
RÁSKA, K I S — , N A G Y — , faluk Zemplin m.; ' közzel üt valamire. Az ökör farára rásütni a bélyeget.
helyr. Ráskára, — n , —ról.
Minden fa edényére rásüti nevének első betűit. Mint
R Á S O N Y , falu Abaúj m ; helyr. Rásonyba, j önható am. a tűz, nap világa, sugara rászáll. Nem
— b a n , —ból.
' érdemli, hogy a nap rásüssön. V. ö. SÜT.
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RÁSZA—RÁSZORUL

RÁSZA, fn. tt. rászát. Némely vidékeken,
nevezetesen Abaújban, Gömörben, Hevesben diva
tozó tájnyelven am. ültetni való palánta. Káposzta,
dohányrásza. Egynek látszik lenni a német Reis,
Reisig szókkal. Gyarmathi S. szerént román nyelven :
rasádu, resátu.
RÁSZÁLL, (rászáll) ösz. önb. Bizonyos test
nek, belynek színére emelkedik, vagy ereszkedik.
A madár rászáll a fára. Rászállni a kajára. Átv. bi
zonyos jószág az előbbi birtokos után neki jut. Az
apai jószág rászállott. Amit bir, egy gazdag nagy
bátyról szállott rá. V. ö. SZÁLL.
RÁSZÁN, (rászán) ösz. áth. és viszb. 1) Vala
mit némi indulatból, vonzalomból, jóakaratból stb.
bizonyos czélra odaajánl, föláldoz. Jövedelmének egy
részét rászánta a szegények intézetére. 2) Visszahatólag
magát némi áldozattal, önmegadással elhatározza
bizonyos nehézségre, veszteségre, veszélyre, stb.
Rászánta magát, hogy életét a hazáért koczkáztassa.
Sok belküzdés után rászánta magát az öngyilkosságra.
Ne félj öcsém, szánd rá magadat. V. ö. SZÁN.
RÁSZÁNÁS, (rászánás) ösz. fn. Kedély, vagy
akarat működése, midőn valami teendőre eltökéli,
elhatározza magát.
RÁSZAVAZ, (rászavaz) ösz. önh. Szavazatát
ráadja.
RÁSZED, (rászed) ösz. áth. Valakit csalárdul,
furfangos módon elhitet, vagy rábir valamire; bo
londdá tesz ; kárt vallat vele. Holmi hazugsággal rá
szedni valakit. Engem többé rá nem szed. Fogalomban
rokon a rávesz igéhez, valamint a szed és vesz roko
nok. V. ö. SZED.
RÁSZEDÉS, (rászedés) ösz. fn. Furfangos,
csalóka cselekvés, mely által rászednek valakit.
V. ö. RÁSZED.
RÁSZEGŐDIK, (rászegődik) ősz. k. 1. RÁ
NYÜGÜL.
RÁSZEMLEL, (rászemlél) ösz. önh. Kriza J.
szerént a székelyeknél am. ráismer — figyeléssel.
RÁSZORÍT v. —SZORÍT, (rászorít) ösz. áth.
l) Valami köteléket szorosan ráteker, ráhúz valamire.
A kötelet rászorítani az ökör nyakára. 2) Nyomás,
sajtolás által szoros érintkezésbe hoz valamit vala
mivel. A nyomárúdat csigával rászorítani a szénás
szekérre. 3) Átv. valakit kényszerít valamire. A gyer
meket rászorítani a tamdásra. V. ö. SZORÍT.
RÁSZORÍTÁS, RÁSZORITÁS, (rászorítás)
ösz. fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit rá
rászorítanak valamire. V. ö. RÁSZORÍT.
RÁSZORUL v. —SZORUL, (rászorúl) ösz.
önb. Bizonyos szükség kielégítése, vsgy baj elhárí
tása végett kénytelen valakit vagy valamit segítségül
használni, s mintegy hiánypótlékul igénybe venni.
A szegény rászorul a gazdagok segítségére, adakozá
sára. Majd ha rászorul, a burgonyát is megeszi. Nem
szorultam rá, hogy pénzt vegyek kölcsön. Ha rászoridsz
valamire, csak jer hozzám.

RÁSZORÚLÁS—RÁT
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RÁSZORÚLÁS v. — SZORULÁS, (rászorulás)
ösz. fn. Nélkülözési állapot, vagy szenvedés, midőn
valaki rászorul valakire vagy valamire.
RÁSZT, fn. tt. rásztot, harm. szr. —ja. Lép
daganat; néha képzelődési betegség. A rászt bántja.
Rásztja van, hibás kiejtéssel : ráczcza van. (Hypo
chondrium, többes számban : hypochondria).
Gyöke és eredeti jelentése szerént talán : rázt,
azaz rázat, rázkódás, vagyis idegrázat, (t. i. a has
ban); alakjára nézve olyan mint test, liszt, rost, stb.
Románul Gyarmathi szerént : ráslu.
RÁSZTKÓR, (rásztkór) ösz. fn. L. RÁSZT.
RÁSZTKÓROS, (rásztkóros) ösz. mn. 1. RÁSZ
TOS.
RÁSZTOS, (rásztos) mn. tt. rásztost v. —at,
ti). —ak. Lépdaganatban szenvedő; továbbá, képze
lődési beteg, (hypochondriacus). V. ö. RÁSZT.
RÁSZTOSÍT, RÁSZTOSIT, (rásztosít) áth. m.
rásztosított, htn. —ni v. —ani, par. —s. Rásztossá
vagy rásztkórossá tesz. A sok ülés, meg éjszakázás
elrásztosítja a tudóst.
RÁSZTOSODIK, (rásztos^odik) k. ni. rászto
sodtam, —tál, —ott. Rásztossá v. rásztkórossá lesz.
RÁT, áth. m. rátott, par. — s , htn. —ni v.
— ani. A sütésnek bizonyos neme, lábosban, serpe
nyőben, vagy ilyetén edényben, midőn a lisztet zsi
radékkal keverve megpörkölik. Az így elkészített
vegyülék neve : rátás. Innen berátani valamit, pl.
káposztát, vagy más főzeléket, am. rátott liszttel
megkeverni, fölereszteni. Csibét, halat, borjúhúst rá
tani, kirátani, am. lisztbe, zsömlemorzsába takarva
zsíron vajon megsütni. Tojást rátani am. a leütött
tojást zsiradékkal megsütni. Zsömleszeleteket, gyümöl
csöt, bodzavirágot kirátani. Szabó Dávidnál eléjön :
rátó (ráttó) serpenyő, szűke. Különbözik tőle : süt,
midőn valami ételnemüt, p. húst vagy tésztát a fenn
említett járulék nélkül pörgőivé készítik el, hogy
éldelhető legyen.
Máskép, és pedig csaknem országos szokás
szerint ránt, de több származékai szintén csaknem
általánosan : n nélkül : rátó, rátolt, rátolta; s véle
ményünk szerént eredeti alakja valószinübben : rát,
azon alapfogalomnál f'gva, mely szerént a rátás
pirítást, pörkölést teszen, tehát gyöke azon ro v. ra,
mely vöröset, pirosat, tüzeset jelent a ragya, rogya,
ragyog, roscla, róka, rós, róska, rőt, stb. szókban,
megegyezöleg más idegen nyelvekben is divatozó ily
hangú és értelmű szókkal; ,ránt' pedig, mely hasonló
értelmű a ,ragad' igével, nem igen illik a ,rát ige
,pirít', ,pergel' jelentéseire. A köznép néha más hason
hangzatu szókat is összezavar, mint ezeket is : ra
gyiva, ragyva. E szerint rát elemezve : roat v. raat,
azaz, pirossá, vörössé éget, pörgői, s képeztetésre
hasonló a to v. ta, és la gyökökből eredt tát lát igék
hez. E származtatásból magyarázható a rátottának
rénye, (összetetten : vajarénye) rokon magashangu
neve is, melynek re v. ré gyöke egyezik a vörös fé.
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RATKÓ—RATYMATOL

met jelentő réz ós a vörnyeges tollú reznek (latinul
rubetta) gyökével.
RÁTALÁL, (rátalál) ösz. önh. Amit keres,
megtalálja. Sok kérdezősködés után rád találtam.
RÁTÁMAD, (rátámad) ösz. önh. Hirtelen,
nagy erővel, ellenséges indulattal rárohan, rajta üt
valakin. Rátámadni az alvó ellenségre. Lesből rátá
madni az utasokra. Átv. feddő, szidó, dorgáló, ká
romló szavakkal indulatosan, és hirtelen neki megy
valakinek. Úgy rátámadt a szegény gyerekre, hogy
majd kitörte a nyavalya. V. ö. TÁMAD.
RÁTÁMASZT, (rátámaszt) ösz. áth. Tám gya
nánt rátesz, ráfektet valamit valamire. V. ö. TÁ
MASZT.
RÁTANÓL v. —TANUL, (rátanúl) ösz. önh.
A székelyeknél Kriza J. szerént am. rászokik.
RÁTART, (rátart) ösz. áth. 1) Valamely testet
egy másik fölé emelve tart. Kezét rátartja a tűzre.
2) Átv. ért. és visszahatólag, rátartani magát, am.
nagyot tartani maga felől, büszkén viselni magát.

RATKÓ, falu Gömör m.; helyr. Ratkóra, — n ,
—ról.
RATKÓBISZTRÓ , falu Gömör m; helyr.
— Bisztróra, —n, —ról.
RATKÓCZ, falu Vas m.; helyr. Ratkóczra,
— on, —ról.
RÁTÓ, (rátó) mn. és fn. tt. rálót. 1) Aki rát
v. amibe rátnak. 2) Gömörben, Tornában, s túl a
Dunán több vidéken am. lábos, vagy serpenyő, mely
ben rátani szoktak. V. ö. RÁT.
RÁTOL, (rátol) ösz. öth. 1) Valamit valamire
tol. 2) L. RÁTUKMÁL. 3) L. RÁVET.
RÁTON, falu Kiaszna m.; helyr. Rátonba,
—ban, —ból.
RATÓT, faluk Pest, Vas, Veszprém m.; helyr.
Rátótra, —on, —ról.
RÁTOTT, (rátott) mn. tt. rátottat. Sajátnemü
leg sütött, pergelt, miről v. ö. RÁT. Rátott csibe,
borjú, hal, gyümölcs, tojás, leves. Szokottan : rántott.
Különbözik tőle a szoros ért. vett sütött v. sült. V. ö.
SÜT.
RÁTOTTA, (rátotta) fn. tt. rátottát. Tojás
étek, leütött, meghabart, és zsiradékon sütött tojások
ból ; máskép, különösen túl a Dunán, rénye, vaja
rénye. V. ö. RÁT.
RÁTOTTCSIBE v. — CSIRKE, (rátottcsibe v.
—csirke) ösz. fn. Habart liszbe, zsemlyemorzsába
mártva zsíron, vajon megpörkölt csibe.

RÁTARTI, 1. RÁTARTÓ.
RÁTARTISÁG, 1. RÁTARTÓSÁG.
RÁTARTISKODIK , (rátartiskodik) ösz. k.
Rátartósan viseli magát, nagyot tart maga felől.
RÁTARTÓ, RÁTARTÓS, (rátartó v. —tar
tós) ösz. mn. Maga felől sokat tartó, negédes, büszke.
Rátartás legény, leány.
RÁTARTÓSAN, (rátartósan) ösz. ih. Negéde
sen, büszkén, felfuvalkodva.
RÁTARTÓSÁG, (rátartóság) ösz. fn. Negé
desség, büszkeség.
RÁTÁS, (rátás) fn. tt. rátást, tb. —ok, harm.
szr. —a. 1) Cselekvés, midőn bizonyos ételt saját
módon sütnek, pergelnek, pirítanak. 2) Zsiradékkal
pergelt, pirított liszt, mivel némely ételeket készíte
nek, vegyítenek. Megégetni a rátást. Szokottabban :
rántás. V. ö. RÁT.
RÁTEHENKÉDIK , (rátehenkédik) ösz. k.
Népies nyelven am. valakire vagy valamire tunyán,
lomhán idomtalan állásban ránehezkedik, rádőlesz
kedik.
RÁTEREM, (ráterem) ösz. önh. 1) Valamire
mintegy születésénél, természeténél fogva képes v.
alkalmas; különösen a ,rátermett' származékban.
2) Hirtelen reápattan valamire, pl. a lóra.
RÁTERMETT, (rátermett) ösz. mn. Olyan
ügyes valamiben, mintha vele született volna. Rá
termett a zenészeire.
RÁTERMETTSÉG , (rátermettség) ösz. fn.
Kitűnő, mintegy vele született ügyesség valamiben.
RÁTÉSZ, (rátész) ösz. fn. Valami fölé helyez,
fektet valamit. Kezét rátette a vállamra. Átv. ért. fo
gadásból vagy játékban koezkáztat valamit. Fejemet
teszem rá, hogy az meg nem történik.
EÁTH, KIS—, NAGY, faluk Ung m.; helyr.
Ráthra, —on, —ról.
RÁTKA, falu Zemplén, puszta Nógrád m.;
helyr. Rátkára, —on, —ról.
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RÁTOTTHAL, (rátotthal) ösz. fn. Habart
lisztbe, zsemlyemorzsába mártva zsíron, vajon meg
pörkölt hal.
RÁTOTTLEVES, (rátottleves) ösz. fn. Leves,
melynek fő alkotó részét zsiradékkal pirított liszt
teszi. Köménymagos rátottleves. A betegnek rátotllevest
adni.
RÁTOTTTOJÁS, (rátotttojás) ösz. fn. 1. RÁ
TOTTA.
RATTKÓ, falu Turócz m.; helyr. Rattkóra,
— n , —ról.
RATTKÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Rattkócz
ra, —on, —ról.
RATTNÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Rattnócz
ra, —on, —ról.
RÁTUKMÁL, (rátukmál) ösz. áth. Valamit
erőnek erejével rátol valakire, s mintegy kényszeríti,
hogy elvállalja, elfogadja. A vásárlóra bizonyos árut
rátukmálni. V. ö. TUKMÁL.
RÁTUSZKOL, (rátuszkol) ösz. áth. 1. RÁ
TUKMÁL.
RATVAJ, falu Sáros m.; helyr. Ratvajra,
—on, —ról.
RA.TYMAT, áth. m. ratyrnattam, —tál, —ott.
L. RATYMATOL.
RATYMATOL, áth. m. ratymatolt. A szé
kelyeknél am. rakosgat. Más kiejtéssel : ragymat,
ragymatol. Gyöke raty vagy ragy, mint látszik, nem
egyéb, mint a lágyíiott rak, tehát: rakmat, rakmatol.
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RÁUN—BAVASZ

RÁUN, (ráún) ösz. önh. Valamit vagy valakit
megun; nem kell neki. V. ö. UN.
RÁUSZÍT, (ráuszít) ösz. áth. A kutyát biztat
ja, uszu szóval sürgeti, hogy rajta menjen valakin
v. valamin. A komondorokat ráuszítani a tolvajra,
farkasra. Szélesb ért. mondják emberről is. V. ö.
USZÍT.
RÁÜT, (ráüt) ösz. önh. és áth. 1) Valakit v.
valamit bizonyos eszközzel vagy taggal megüt. Bot
tal ráütöttek a hátára. Öklével nagy mérgesen ráütött
az asztalra. Üss rá arra a lóra, ha nem húz. 2) Va
lamely testnek fölszinére egy másikat ütés által rá
nyom, rászorít. Ráütni a patkót a ló patájára. Kerék
re ráütni a sint, hordóra az abroncsot. Ide tartoznak
ezek is : ráütni valamire a bélyeget, levélre ráütni a
pecsétet. 8) Árveréseknél a legmagasabb árt meg
állapítni, mi dobraverés által szokott történni. 4) On
hatólag és átv. ért. am. valakinek alakját veszi fel,
ahhoz hasonlóvá leszen. Ezen fiú egészen az apjára,
ezen leány pedig az anyjára ütött. E hasonlat, úgy
látszik, a bélyegzéstől van véve, mintha a gyermek
a maga alakját rányomás által kölcsönözte volna
szüleitől; vagy pedig annyira hasonlít (eredetileg
külső alakban, majd jellemben) szüléihez, mint a
ráütött pecsét vagy bélyeg a pecsétlő vagy bélyegző
eszközhöz. Ellenkező esetben mondjuk, elütött szülei
től, azaz, más valakinek bélyegjegye nyomódott rá.
RAVA, erdélyi falu, Udvarhelyszékben, helyr.
Ravára, — n , —ról.

RAVASZ—EAVAZD
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Elemezve a ravasz, (tájdivatosan rovasz) és
róka egy gyöktől származnak, t. i. azon ra v. roból,
melynek több származékai vöröset, vörnyegest, ille
tőleg égést, tüzet jelentenek. Hogy a róka szóval a
vörösségnek alapfogalmát öszvekötni szereti a ma
gyar, mutatják a közmondások : Vörös, mint a róka.
Rókát kapott a ruha, azaz, megpörkölődött. A ravasz
szó képeztetésre olyan, mint kopasz, bibasz, csupasz,
dobasz, horpasz, renkesz, melyekben az asz esz képző
megfelel az as es melléknévképzönek, a csángó
nyelvben divatozó szokás szerént, kik így beszélnek :
czendesz, kedvesz, édesz, stb. Jászay a ró igével, mely
metszést, bevágást jelent, hozza gyöki és fogalmi
rokonságba ; a rókának azon tulajdonságánál fogva,
mely^szerint harapós szokott lenni.
"RAVASZ, (2), fn. tt. ravaszt, tb. —ok. így
nevezik nóhutt az ajtózárnak kilincsét, továbbá a
puska billentyűjét. Nevét valószínűleg onnan kapta,
hogy valamint a róka ideoda forog, midőn szoron
gatják, vagy a közmondás szerint csóválja a farkát:
hasonlóan a kilincs, illetőleg puskabilleniyü föl és
alá billeg. Szintén hasonlatnál fogva nevezik a laka
tosok a kajla kallantyút huszárbajusznak, s a négy
lábú fatartó vas eszközt a tűzhelyen macskáuak.
RAVASZALJA, puszta Heves m.; helyr. Ra
vaszaljára, — n , —ról.
RAVASZD, 1. RAVAZD.
RAVASZDI, (ravaszdi) mn. és fn. tt. ravasz
dit, tb. —ak. Furfangos ravasz ember.
RAVASZKODÁS, (ravaszkodás) fn. tt. ra
vaszkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Furfangnak,
csalárdságnak gyakorlása, üzése. V. ö. RAVASZ
KODIK.
RAVASZKODIK, (ravaszkodik) k. m. ravasz
kodtam, —tál, —ott. Furfangos, csalárd, alattomos,
tettető cselekvésmódot gyakorol. Ravaszkodik, hogy
másokat rászedhessen, tőrbe ejthessen.

RÁVÁGY, puszta Csongrád m.; helyr. Rávágy
ra, —on, —ról.
RÁVÁGYIK, (rávíígyik) ösz. k. Valami után
eseng, sóvárog; különösebben olyasmi után, ami
sorsát, vagyoni állapotát, polgári állását meghaladja.
Mai időben minden nadrágos ember rávágyik a nagy
ságos' czímre.
RÁVAR, (rávár) ösz. önh. Valakire vagy vala
kit vagy valamit vár.
RAVASZODÁS, (ravaszodás) fn. tt. ravaszo
RAVÁS, 1. ROVÁS.
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Ravasz tulajdonság
RAVASZ, (1), (ravasz) mn. tt. ravaszt, tb.
fölvevése, ravaszszá levés.
—ak. Mai köz szokás szerént am. furfangos, alatto
RAVASZODIK, (ravaszodik) k. m. ravaszod
mos, csalárd, eszes fogásokkal hamiskodó, hogy má
tam,
—tál,
—ott. Ravaszszá leszen, ravasz tulajdon
sokat rászedjen. Ravasz csalafinta, ravasz hízelkedő.
Föltekerje eszét, ki fel akar tenni ravaszszal. (Km.). ságokat kezd fölvenni.
RAVASZSÁG, (ravaszság) fn. tt. ravaszság
Különösen mondják rókáról. Ravasz, mint a róka.
ot,
harm.
szr. — a . Tulajdonság, mely furfangos,
Ne higy a ravasz rókának. (Km.). A régi nyelvben
fönévileg egyenesen rókát jelentett; így a Müncheni alattomos, cselszövő, csalárd, tettetéssel; alakosko
codexben Luk. 9. Ravaszoknak likok vagyon. (Vulpes dással járó cselekvésben áll. Ha erő nem használ,
foveas habent). Luk. 13. Menjetek, és mondjátok a ravaszsággal hozzá. (Km.). Ravaszságnak ravaszság
ravasznak, flte et dicite vulpi illi.). Valószínűleg jutalma. (Km.). Helyén kelt ravaszság csak módos
innen vette nevét a Ravaszd helység Győr megyében, , okosság. (Km.). V. ö. RAVASZ.
melynek meredek és bozótos hegyoldalán levő üre
RAVASZUL, (ravaszul) ih. Ravasz módon,
geket maiglan rókalikaknak nevezik. A ravasz tehát furfangosan, csalfán, csalárdul, alakoskodólag, eszes
eredetileg főnév, s am. róka, s minthogy ez kitüiiö csinynyel. A ravaszszal ravaszul kell bánni. (Km.).
leg furfangos, innen az ily embert is ravasznak, ró
RAVASZUL, RAVASZUL, (ravaszúl) önh. m.
kának nevezték el. így jelentenek az ökör szamár ravaszúlt. L. RAVASZODIK.
ostobát, a lúd liba együgyű nőt, leányt, a disznó
RAVAZD, falu Győr m.; helyr. Rávázdrá,
tisztátalant stb.
—on, —ról.
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RAVAT—RÁZAKODÁS

RÁZÁS —RÁZÓS

RAVAT, (ravat) fn. 1. ROVAT.
.
RAVATAL, (ravatal v. rovatal) fn. tt. rava '
talt, tb. —ok, harin. szr. —a. Túl a Dunán, fából
épített ormos szekrényforma emlék, az előkelőbb,
nemes családbeliek sírja fölött, mely már ma ki
menni kezd a divatból. Altalán am. síremlék. Rava
talt emelni. Máskép : rovatai 1. ezt.
Egy eredetű a ravás rovás, ravat rovat szók
kal, a ró gyökből, miuthogy a ravatalt deszkákból,
fából róvták öszve. A ravat törzsnek megnyújtott
módosulata. így nyúltak meg a hivatal, hozatal, ital,
menetel, étel, és némely mások.

RÁZÁS, (raazás) fn. tt. rázást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn bizonyos külső
vagy belső erőszak valakit vagy valamit ráz. A ko
csitázástól mind két oldalam fáj. 2) Köpülés.
RÁZINT, (raazint) áth. ni. rázintott, par.
—s, htn. —niv. —ani. Gyöngédebb módon, s egyet
rándítva mozdít. Kicsinyítő értelme van, mint a
tapint, koczint, legyint, érint, suhint, s több hasonló
képeztetésü igéknek.
RÁZINTÁS, (r aazintás) fn. tt. rázintást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés midőn rázinta
nak. V.ö. RÁZINT.
RÁZKÓDÁS, (raazkodás) fn. tt. rázkodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot, midőn
valamely test rázkódik. Lázas, félelmi, rettegést ráz
kódás. Borzadalmi, undorodási megrázkodás. V. ö.
RÁZKÓDIK.
RÁZKÓDIK, (raazkodik) k. m. rázkodtam,
— tál, —ott. Mondjuk életszerves, különösen állati
testről, midőn idegei rendkívül erős reszketeg moz
gásba, rángásba jönnek. Rázkódik a lázas beteg.
Borzalomtól, ijedelemtől megrázkódni. Az álgyulövésre
megrázkódni. Mondatik más ingatag testekről is.
Földinduláskor, nagy zivatarban megrázkódnak az
ablakok._ V. ö. RÁZ.
RÁZKÓDTAT, (raazkodtat) mivelt. m. ráz
kodtattam, —tál, —ott, par. rázkódtass. Eszközli,
hogy valami rázkódjék. A hideg láz rázkódtatja a tes
tet. A szél rázkódtatja az ablakot. V. ö. RÁZKÓDIK.
RÁZKODTATÁS, (ra azkodtatás) fn. tt. ráz
kodtatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Rázkódás esz
közlése. Vétetik szenvedöleg is ,rázkodás' értelmében.
RÁZMÁN, férfi kn. tt. Rázmánt, tb. —ok.
Erasmus, mely a görögből származtatva szeretetre
méltót jelent, melyben soajiai am. szeretek; kívá
nok ; akarok.
RÁZÓDÁS, (raazóodás) fn. tt. rázódást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot, midőn va.
lami rázódik, péld. kocsin, lóháton. V. ö. RÁZÓDIK.
RÁZÓDIK, (raazóodik) belsz. m. rázódtam,
— tál, —ott. Rázás következtében hányódik, vetődik.
RÁZÓFA, (rázófa) ösz. fn. 1. PETIKÉ, (2).
RÁZOGAT, (raazogat) gyak. áth. m. rázogat
tam, —tál, —ott, par. rázogass. Ismételve, gyakran,
folytonosan ráz. Rázogatni a fákat. A zsákokat ki
rázogatni. A malomban az úgy nevezett petike rázogatja
a szitát. A barmoknak naponkint szénát és zabszalmát
rázogat.
RÁZOGATÁS, (raazogatás) fn. tt. rázoga
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Ismételve, gyakran,
vagy folytonosan rázás.
RÁZOM, puszta Szabolcs m.; helyr. Rázomba,
— ban, —ból.
RÁZÓS, (raazóos) mn. tt. rázóst v. —at,
tb. —ak. Mondjuk útról, vagy kocsiról, szekérről,
lóról, mely a rajta menőt rázza, zötyögteti. Rázós
út, mely fel van vágva. Rázós kocsi, rázós paripa.
29

RAVÁTÉK, 1. ROVÁTÉK.
RAVÁTOL, 1. ROVATOL.
RÁVESZ, (rávész) ösz. áth. 1) Valamely felső
ruhát magára vesz. Ráveszi a köpenyt, bundát, subát,
gubát, szűrt, dolmányt, mentét. Rávette az inneplő
ruháját. A fejrevalót fölteszszük, a lábbelit felhúzzuk.
2) Valakit rábeszél, rábír valamire. Nagy nehezen
tudtam rávenni, hogy velem jöjön.
RÁVET, (rávet) ösz. önh. Átv. valamely kel
lemetlen eredményű dolgot, mely nem jól ütött ki,
valami másra tol, másnak tulajdonít.
RÁVITEL, (rávitel) ösz. fn. Átv. ért. am.
viszony, viszonylat, vonatkozat.
RÁV1TELES, (ráviteles) ösz. mn. Viszonyos,
viszonyított.
RÁVITELESEN, (rávitelesen) ösz. ih. Viszo
nyított állapotban.
RAVO, 1. ROVÓ.
RÁZ, (raaz) gyak. áth. m. ráztam, —tál,
— ott, par. —z. Ideoda rángatva, folytonosan moz
gat, reszketeg állapotban lenni kényszerít. Fát ráz
ni, megrázni. Ne rázd a fát, mely önként hullatja
gyümölcsét. (Km.). Rostát, szitát rázni. Zsákot rázni,
zsákba rázni, zsákból kirázni valamit. Fejét rázni
valamiért, azaz nemtetszését nyilvánítani. A gyomor
lázas beteget rázza a hideg. A göröngyös utón ráz a
kocsi. Rázza a lovagot az ügető paripa. Ez a szekér
majd kirázza az ember lelkét. Valakit hajánál, üstöké
nél, gálléránál fogva megrázni. Belerázni holmit a
zsákba. Kirázni a zacskóból a dohányt. A tolakodó,
alkalmatlan embert lerázta nyakáról. Lerázza magáról,
mint eb a vizet. (Km.). Almából valakit felrázni. A ma
joros gazdáknál : takarmányt rázni, am. különféle
szüleséget, pl. szénát szalmát villával rázva öszve
keverni. Farát rázni, am. ideoda fintorgatni, riszálni.
Göcsejben ezen jelentése is van : köpül.
Gyökhangjánál és alapfogalmánál fogva azon
rokon gyökhangu szók osztályába tartozik, melyek
erőszakos hirtelen, reszketeg mozgásra vonatkoznak,
milyenek, ráng, rángat, ránt, randit, ragad. Képzője
az folytonosságra, vagy gyakorlatra mutat. De roko
nítható a magas hangú rezeg, rezzen szók rez gyö
kével is. Héberül : ráczaz am. fregit, infregit, vio
lenter tractavit.

RÁZAKODÁS; RÁZAKODIK , 1. RÁZKÓ
DÁS ; RÁZKÓDIK.
AKAD. NAOY SZÓTÁ8 V. KÖT.
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RÁZÓSAN—KÉB

REBBEN—REBÉRNYE

RÁZÓSAN, (raazóosan) ih. Rázós módon;
rázós állapotban.
RÁZOTT, (raazott) mn. tt rázottat. Amit
ráztak, megráztak. Különösen mondják takarmány
ról, mely öszvekevert, öszverázott szénából és szal
mából áll. Rázottal teleltetni a szarvasmarhát.
RÁZÚDÍT, (rázúdít) ösz. áth. Zúdítva ráborít,
ráönt stb.
RÁZÚDUL, (rázúdúl) ösz. önh. Neki zúdulva
rámegy, rátámad.
RÁZSA, 1. RÁSA.
—RE, névmódosító rag, vastaghangon : —ra ;
1. —RA.
RE, (1) fn. 1. RÉV.
RE, (2) tájdivatosan am. ri. L. RÍ.
REÁ, 1. RÁ. Amabban az e éles e, ezért a szé
kelyeknél : riá. Egyébiránt a re névmódosító rag
látszik eredetinek; ezért a göcseji tájnyelvben :
vásárre (= vásárra) ; hol ugyanazon okból : házbe,
kapáve (= kapável azaz kapával) stb. s reá ösz
szébb húzva : rá am. revá (a vá mint hová szóban)
v. rejá (a já mint hozjá = ,hozzá' szóban). Az egy
szerű rám, rád, ránk, rátok lehet raam, raad, ra
link, ratok is, vagy riam, riad stb. A reá v. ösz
szébbhúzva rá szóban az á semmi esetre sem alakul
hatott, az ö személynévmásból, mint némelyek hiszik,
mert akkor képtelenség volna : reám, reád stb.
jelentése, t. i. ö és énre Ö ós íere egyszersmind.
REA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Réára,
— n, —ról.

réb, részint rém elvont gyökökkel. V. ö. RÉBÉDÉZ
és RÉBZ.
REBBEN, (rebben) önh. m. rébbent. 1) Ijedté
ben megriad, megrezzen. 2) Öröm miatt szive mint
egy remegni kezd, vagy fölpezsdül. 3) Balaton vidé
kén mondják a méhében foganó nőről, midőn a mag
zat először megmozdul benne. 4) A madár szárnyaira
kelve repül, reppen. Bokrok közöl egy csapat fogoly
rebbent fel. A vadász elöl elrebbennek az óvatos
madarak.
Gyöke reb mozgást, egyszersmind természeti
hangot fejez ki. V. ö. REB.
REBBENÉS, (rebbenés) fn. tt. rebbenést,
több. —ék, harm. szr. —e. Állapot, vagy önható
cselekvés, midőn valaki v. valami rebben. V. ö.
REBBEN.
REBECZ, puszták Somogy és Tolna m.; helyr.
Rebeczre, —én, —röl.
RÉBÉDÉZ, REBEDÉZ, (rébédéz, v. rebedéz)
önh. m. rébédéztem, —tél, —étt. A székely tájszó
lásban Kriza J. szerént am. ijedez ; tehát a ,rebben'
első jelentésében gyakorító. Törzse : rébed, hasonje
lentésü volna ,rebben' szóval, de hogy szintén diva
toznék, a gyűjtő nem érinti; néhutt : repedez.
RÉBÉDÉZÉS, REBEDÉZÉS, (rébédézós) fn.
tt. rébédézést, tb. —ék, harm. szr. —e. A székelyek
nél am. ijedezés. V. ö. RÉBÉDÉZ.
REBEG, (rebég) gyak. önh. m. rebégtem>
— tél, —étt. 1) Akadozó nyelven alig érthető han
gon szól, s mintegy csak a levegőt remegteti. Rebeg
a beszélni tanuló kisded. Nagy öröm, félelem, elfogult
ság miatt alig volt képes néhány szót kirebegni.
2) Félelem miatt teste remeg, reszket. V. ö. REB.
REBÉGÉS, (rebégés) fn. tt. rebégést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Akadozva beszélés, mely a
nyelvnek reszketeg mozgásával jár. Különbözik tőle
a vastag nyelvnek, és ajkaknak hibájából származó
höbögés.
REBEGŐ, (rcbégö) mn. tt. rebégot. Aki vagy
ami rebeg. Rebegő kisded. Rebegő nyelv. V. ö. RE
BEG.
REBEKA, női kn. tt. Rebekál. Rebecca. Kicsi
nyítve : Rébi, Rébus. Chaldeai nyelven rábak am.
hizlalt; és hozzákötött; tehát jelentése : kövér; vagy
lekötelező, vonzó (t. i. szépsége által).
REBENCZES, (rebenczés_) mn. tt. rebenczést
v. —et, tb. —ék. Székely tájnyelven Kriza J. sze
rént am. jeszke, ijedős.
REBÉNG, (rebénég) htn. rebéngni v. —eni;
többire 1. REBEG.
REBÉNGÉS, (rebénégés) 1. REBÉGÉS.
REBÉRNYE, (hihetőleg am. revérnye, 1. itt
alább); mn. tt. rebérnyét. Kriza J. szerént a széke
lyeknél a százados élőfáról mondják, mely régisége
miatt megodvasodván, csak külkérgei maradtak.
Nagy rebernye fa. Kétségen kivül a rev gyökszótól,
honnan reves, revesség is stb. származnak.

REÁÁLL; REÁBESZÉL; REÁBÍR; REÁ
CZÉLOZ ; REÁÉR; REÁFIZET stb. L. RÁÁLL ;
RÁBESZÉL; RÁBÍR; RÁCZÉLOZ; RÁÉR; RÁ
FIZET stb.
REÁD, READÁS, régiesen és tájdivatosan am.
riad ; riadás. L. ezeket.
REÁD, (reáad) 1. RÁ alatt; és v. ö. REÁ.
REÁJA, (reája •= reáő); REÁJOK, (reá
jok = reáök) 1. RÁ alatt; és v. ö. REÁ.
REÁM, (reáam = reáén) REÁNK, (reá
unk m= reáénk v. —mink) REÁTOK , (reá
tok = reátik) 1. RÁ alatt; és v. ö. REÁ.
REASZT, REASZTÁS, régiesek, riaszt, riasz
tás helyett. L. ezeket.
REB, természeti hangszó, és gyök, melyből
rebben, rebeg, rebedéz, rebenczes, rebes, rebesget, és
ezek származékai erednek. Legközelebb rokona a
rep, úgymint a repül, repes, reppen igék gyöke, azon
különbséggel, hogy ez csupán a szárnyak rezgő
hangjára, amaz pedig inkább csak az emberi nyelv
szózatára vonatkozik, kivéve a rebben igét. V. ö.
RÉP. Távolabbi rokonai, mint természeti hangszók:
reczeg, recseg, reked (raucescit), rekeg, remeg, reped,
reszel, reszket, retteg, rezeg igék recz. recs, rek, rem,
rep, rész, ret, rez gyökei. V. ö. R, gyökhang.
RÉB, elvont gyöke a székely nyelvben divatos
rébédéz v. rébédöz és rébz igéknek; rokon részint

452

453

REBÉS  RECSCSENE'i'

REBÉS, (rebés) elavult gyak. önh. melyből
rebesget származott. Képzésre hasonló a rep, tap, kap
gyökökből eredt repes, tapos, kapós igékhez. V. ö.
EEB.
REBESGET, (reb éséget) gyak. áth. m. rebés
gettem, —tél, —e'tt, par. rebesgess. Eebegő hangon,
mintegy suttogva híresztel, elbeszél, tovább mond
valamit. Ezen igét különösen az újonnan keletkezett,
még homályos létű, s be nem bizonyított hitelű
hírekről, titkokról használjuk. Azt rebesgetik, hogy a
kormányban nagy változás fog történni. Amit suttom
ban rebesgettek, vala csakugyan valósult.
EEBÉSGETÉS, (rebéségetés) fn. tt. rébés
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hiresztelés, melyet
suttonban, mintegy egymásnak sugdosva terjesztget
nek , titkos újdonság gyanánt közölgetnek. V. ö.
EEBÉSGET.
EEBEIN, falu Ung m.; helyr. Bebrinbe, —ben,
— bői.
EÉBZ, (rébez) áth. m. rébzétt, htn. —eni.
Kriza J. szerént a székelyeknél am. sejt—rémlőleg.
BÉBZET, (rébezet) fn. tt. rébzetét, harm. szr.
— e. A székelyeknél Kriza J. szerént am. rémlet,
sejtelem—rémlőleg. V. ö. EEBZ, BEBZSIK.
RÉBZIK, (rébezik) k. m. rébzétt, htn. —eni.
L. EEBZSIK.
EEBZSIK, (rebezsik) k. m. rebzsétt, htn.
— eni. Dunán túl Marczal mellékén am. eszében
rémlik, s mintegy repes, szállong benne. A hangtan
szabályai szerént Ítélve rebzsik am. repsik, repesik, a
repes törzstől. így lesz a kaposi (kaposó) kapzsi
(kiejtve : kábzsi), a lébesel lesz lebzsel. A székelyek
nél Kriza J. szerént : rébzik, amidőn a ,réb' inkább
,rém c , mint a ,rémlik' ige gyöke módosulatának
látszik.
RECS, erős természeti hangszó, mely különö
sen a törést zúzást, szenvedő kemény testnek resz
ketve csattanó hangját fejezi ki, milyen pl. a törés
alatt hangzó fáé, a fogak közé szorított csonté, stb.;
származékai : reescsen, recscsent, recseg, recsegtet,
recses. Kettőztetve, a hangnak nagyobb belterjére
vonatkozólag : recses.
EECSCS, utánzott hangszó. Élnek vele, midőn
a törést mintegy festőileg ki akarjuk fejezni. Addig
hajtogatta a fát, mig egyszerre recses! eltörött. Becses!
lepattant az abroncs. Hasonló erős gyökhanggal
fejezik ki ezt a latin crepat, s a német krach.
RECSCSEN, (recscsen) önh. m. recscsent.
Levegőt erősen megrezegtető recses hangot adva
törik, reped. Becscsen a hajlítás alatt eltörött fa. Fo
gai között reescsen a homokköves dara,
EECSCSENÉS, (recscsenés) fn. tt. recscse
nést, tb. —ék, harm. szr. —e. A törött, zúzott
kemény testnek hangzása, melynek lényegét a recses
hang teszi. V. ö. RECSCS.
RECSCSENET, (recscsenet) fn. tt. recscse
netét. Eecscsenés, az ezt eszközlö tárgytól elvontan
gondolva.
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RECSCSENT, (reescsent) áth. m. recscsent
étt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy
valamely kemény test recses hangot adjon , recscse
növé tesz. A mennykőcsapás megrecscsenti az erős
tölgyet.
RECSCSENTÉS, (recscsentés) fn. tt. recs
csentést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
recscsentünk.
RÉCSE, mváros Pozsony, falu Kraszna m.;
KIS—, NAGY—, faluk Szála m.; erdélyi falu
szerdahelyi szász székben, helyr. Bécsére, — n ,
— röl.
RECSEG, (recség) gyak. önh. m. recségtem,
— tél, —étt. Tördelés, zúzódás alatt valamely ke
mény test egymás után többször vagy folytonosan
recs recs hangot hallat. Becsegnek a jég által part
hoz verődött hajók oldalai. Becsegnek a teher alatt
töredező gerendák, tengelyek, kerekek. Becseg a repedt
harang, ha húzzák. V. ö. RECS.
RECSEGÉS, (recségés) fn. tt. recségést, tb.
—ék, harm. szr. —e. A töredező, zúzódó kemény,
mereven testnek többszöri recsféle hangzása.
RECSEGTET, (recségtet) miv. Eszközli, hogy
valami recsegjen.
RECSENÉD, erdélyi falu az udvarhelyi szé
kelyszékben, helyr. Becsenédre, —én, —röl.
RÉCSÉNY, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Nyitra
m.; helyr. Bécsénybe, —ben, —bői.
RECSETÉS, (recsetés) mn. tt. recsetést v.
—et, tb. — ék. Feltöredezett, fölrepedezett, felpattog
zott, pl. a feltöredezett száraz agyagföld. Göcseji
tájszó.
RÉCSIGA , (révcsiga) ősz. fn. 1. EAKCSIGA.
EECSK, falu Heves m.; helyr. Becskre, —én,
—röl.
RECSKÉ, puszta, KIS —, falu Gömörm.; helyr.
Becskére, — n , —röl.
EECZ, természeti hangszó, melyből a magyar,
utánzás által, a reczeg, reczegés, reczegÖ, reczegtet
szókat származtatta. Valamivel gyöngédebb hang,
mint a recs, s a lemezes, vékonyabb testekről
mondják.
RECZE, (recze) fn. tt. reczét. Apró szemű
hálóhoz hasonló szövet, vagy fonat, vagy kötés, vagy
varrat, mely bizonyos ruhanemüekre kelméül, vagy
eziezomául szolgál. Beczefejkötő, reczecsipke. Beczé
vel szegélyezett kendő, szoknya. Apró szemű recze.
(Szabó D.).
Minthogy a recze egymástól hézagosan elvá
lasztott szálakból, fonalakból á l l : legközelebb hangi
és fogalmi rokonságban áll vele rét, réteg, továbbá a
vastaghangu rács, rácsa, ez utóbbiak mint vastagabb
szálakból, pl. fából vasból való recze; miért azon
szók osztályába sorozható, melyekben a gyökhang
r, s a rovás, vonalazás alapfogalma rejlik, milyenek
a fenn említetteken kivül ránéz, redő, reped, rés,
rész. Alakjánál fogva kicsinyzőnek látszik recze,
mint becze kis bégő azaz borjú, bacza e.gyügyücske,
29*
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butácska, a bámulásra vonatkozó ba, czocza a mala
czot bivó czo, czicza, kis macska, a czi gyöktől.
Egyébiránt ha így elemezzük is : recze, úgy tekint
hető mintha volna redcze v. redöcze (v. ö. RED);
és mindig csak a kicsinzö cze képző látszik benne
rejleni. Idegen nyelvekben leginkább öszveüt vele a
latin rete.
RÉCZE, (récz e) fn. tt. réczét. Értelmére nézve
1. KACSA, KACSA. Különböző tájszokások szerént
máskép : rucza, gócza, melyek mind természeti hang
nevek azon kacs I récz ! mez ! hangszóktól, melyeket
ezen madarak hallatnak, s melyeken azokat hivo
gatni szokták.
RECZEFÁTYOL, (reczefátyol) ösz. fn. Recze
müből álló fátyol. Reczefátyolt viselni a kalapon.
RECZEFiCZE, (reczeficze) ikerített fn. tt.
reczeficzét. A székely nőknél csipkeidomu eziezoma.
(Kriza J.).
RECZEFOG, (reczefog) ösz. fn. A mohok
rendé alá tartozó lopvanősző növénynem, melynek
tokja a száj körül kettős pártázatu, a külső tizenhat
fogú, a belső reczés hártya. (Fontinalis).
RECZÉG, (reczég) gyak. önh. m. reczégtem,
— tél, —étt. Ismételt, vagy gyakori, vagy folytonos
recz hangon szól. Mondjuk különösen holmi véko
nyabb, lemezalaku testekről, pl. reczeg az ablak, mi
dőn a szél rázza; reczeg a vaslemez, ha ütik. Rokona
a keményebb hangú recseg és a lágyabb rezeg.
RECZÉGÉS, (reczégés) fn. tt. reczégést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Némely testeknek sajátnemii
hangzása, midőn reczegnek. A jól be nem szorított
ablaküvegek reczegése. V. ö. RECZÉG.
RECZÉGO, (recz égő) mn. tt. reczégöt. Ami
recz hangot adva szól. Reczegö ablakok, repedt vas
fazekak. V. ö. RECZ.
RÉCZEGÖBECS , (réczegöbecs) ösz. fn. A
vadászoknál göbecs, azaz serét neme, melylyel ré
ezékre szoktak lődözni.
RECZEKÖTÉS, (reczekötés) ösz. fn. Recze
csinálás. V. ö. RECZE.
RECZEMU , (reczemíí) ösz. fn. Hálónemü
szövet, fonat, varrat, melyet reczének hivunk. V. Ö.
RECZE.
RÉCZEÓL, (réczeól) ösz. fn. Ól, melyben
réczéket tartanak, hová a réczéket bezárják. Ily
öszvetételek : lúdól, tyúkól, disznóól. V. ö. ÓL.
RÉCZEORR, (réczeorr) ösz. fn. 1) A récze
nemű madárnak hosszú széles lapátú orra vagyis
csőre. 2) Sebészi eszköz. (Krumme Steinzange).
RÉCZEPIPE, (réczepipe) ösz. fn. Kis récze,
réczefi.
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RECZÉS, (reczees) mn. tt. reczést v. —tt,
tb. — eh Reczével piperézett, eziezomázott, ellátott,
sok soru, sok rétü. V. ö. RECZE. Reczés fejk'ótö,
csipke, Ung, szoknya. Reczés háj, melyet reczealaku
ritkás hártya takar. A növénytanban reczés (reticula
tum) valamely szerv, midőn ennek felülete rostocs
kák, vagy fonalszálacskaképződményekkel úgy van
átszőve vagy behúzva, hogy a fonalacskák közein
háló v. reczeszemhez hasonló térecskék támadnak,
mint amilyen a tarka sáfránnak (crocus reticulatus)
hajmája, területe, némely dinnyefajták héja; honnan:
reczés dinnye. Különbözik :. ripacsos.
RECZÉSEN, (reczeesen) ih. Reczés állapot
ban, reczével ellátva, takarva.
RÉCZESÍP, (réczesip) ösz. fn. Vadászok sípja,
melylyel a réczehangot utánozzák, s a réczéket
csalogatják.
RECZÉSSÉG, (íeczeesség) fn. tárgyeset :
reczésségét. Reczés tulajdonság, vagy állapot.
RECZÉSZ, (réczeész) önh. m. réczésztem,
— tél, —étt. Réczéket vadász, réczéket fogdos, vagy
lődöz.
RECZESZÁRNYU, (reczeszárnyu) ösz. mn.
Minek a reczéhez hasonló vékonydad, és rovátkos
szárnyai vannak. Reczeszárnyu lepkék, pillangók.
RÉCZETENGER1MAKK, (réczetengerimakk)
ösz. fn. 1) Tengeri kagylófaj, mely fákra szeret
csibészkedni, s melyről az a mese, hogy réczék ala
kulnak belőle. (Lepas anatifera). 2) Különösen, két
tekenőjü, és sima kagyló. (Teliina).
RÉCZETOJÁS v. —TOJOMÁNY, (réczetojás
v. tojomány) ösz. fn. A récze nevű madár tojása,
petéje.
RÉCZEVADÁSZ, 'réczevadász) Ösz. fn. Va
dász, ki különösen réczéket fogdos, vagy lődöz.
RÉCZEVADÁSZ AT, (réczevadászat) ösz. fn.
Vadászat réczékre.
RECZÉZ, (reczeez) áth. m. reczéztem, —tél,
— étt, par. —z. Reczével piperéz, eziezomáz, ékesít,
ellát valamit. Fejkötöt, kendőt, üngöt, szoknyát re
czézni. Továbbá önhatólag am reczét csinál, kötöget.
V. ö. RECZE.
RÉCZEZ, (réczeez) önh. m. réczéztem, —tél,
— étt. Réczéket vadász, fogdos, lődöz; máskép :
réczész ; és kacsáz.
RECZÉZÉS, (reczeezés) fn. tt. reczézést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Cselekvés, foglalkodás,
midőn valaki reczéz valamit, azaz, reczével piperéz,
ellát. 2) Reezekötés, reczecsinálás. V. ö. RECZE,
RECZÉZ.
RECZÉZET, (reczeezet) fn. tt. reczézetét,
harm. szr. —e. Reczemü egészen véve; reczékből
álló pipere, eziezoma. Fátyol reczézete.
„Az én Lillám, mint a tói
RED, az általános nyelvben elavult fn. mely
Réczepipe, olyan vad."
helyett ma redv, és redő, redü vannak szokásban ;
Inczefalvi Szász József.
de tájszokás szerént még a red különösen Kemenes
RECZERÖPÜ, (reczeröpü) ösz. mn. 1. RECZE alján önállóan most is divatozik ; s jelent sort, rán
ezot. (Tájszótár). E tekintetben rokonok hozzá alakra
SZÁRNYU.
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hogy a deszkácskákat tetszés szerént összébbhúzni s
egymásra zárni, vagy egymástól távolabb tartani
lehessen.
REDŐS, (redőös) mn. tt. redöst v. —et, tb.
— ek. Redőkbe szedett, amin redők támadtak; öszve
zsugorodott héjú, bőrű. Molnár Albert latinozása
szerént : tortus, crispus, plicatilis, németül: gekrüm
met, gekriiuset, gedrehet. Bedös szoknya, pendely,
Ung. Molnár Albertnél redős szoknya németül : ein
Frauenkittel mit Faltén. Bedös homlok, arcz. Bedös
csizmaszár. V. ö. REDŐ.
REDŐSEN, (redöösen) ih. Redőkbe szedve,
húzva, varrva, fűzve. Bedösen varrott szoknya, ümög.
Bedösen öszvehúzott homlok. V. ö. REDŐ.
REDÖSÍT, REDÖSIT, (redöösít) áth. m.
redösltélt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Redőssé
tesz, alakít valamit. Bedösiteni a bö ruhát. Gondok
redösítik homlokát. A vénség megredösiti az arczot.
V. ö. REDŐ.
REDÖSÍTÉS, REDÖSITÉS, (rcdőösítés) fn.
tt. redÖsítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által redőssé tesznek valamit.
REDÖSÖDÉS, (redőösödés) fn. tt. redősö
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Némely testek
alakulási neme, midőn simaságukat vesztve redő
sökké változnak által. Bőrnek, héjnak, szövetnek
redösödése.
REDÖSÖD1K, (redöösöd ik) k. m. redösöd
tem, —tél, — ott. Simaságát, feszességét vesztve
redőssé változik által, redők támadnak, képződnek
rajta, vagy belőle. Bedősödik az öszvegyUrt szövet,
a megázott bőr. Bedősödik a homlok, az arcz. Egy
értelmű vele : ránczosodik.
REDÖSZIROM, (redőszirom) ösz. fn. Növény
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendjé
ből ; bokrétája tölcséres, ránczbaszedett, öt ráncz
czal; ránczainál egyegy kicsin fog ; csészéje csöves,
tág, hasas, öt szegletü, tokja két rekeszü, négy nyi
lásu. Minden fajai mérgesek. (Datura). Egyik ne
vezctesb faja a maszlagos rcdőszirom, máskép nép
nyelven : csudafa, csattantó, maszlag. (Datura stra
monium).
REDÖTLEN, (redötelen) mn. tt. redőtlent,
tb. — eí;. Redő nélküli, amin redő vagy redők nem
látszanak. Bedőtlen orcza.
REDÖZ, (redőÖz) áth. m. redöztem, —tét,
—ött, par. —z. Redőkbe szed, húz, varr, zsugorít
valamit. Bedözni a szoknya pártázatai, az inggallért,
„Hasztalan
a csizma torkát, szárát. Gondok redözik homlokát.
Nyujtánk fel újabban könyörgő
V. ö. REDŐ.
Oszveredőlt kezeket felétek."
REDŐZÉS, (redőözés) fn. tt. redözést, tb.
Kazinczy Ferencz.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, különösen varrók
REDŐNY, (redőöny) fn. tt. redőnyt, tb. működése, mely által bizonyos anyagokat, kelméket
— ök, harm. szr. —e. A franczia jalousie kifejezé redőkbe szednek, húznak, varrnak, redősen elké
sére újabb időben alakult szó, s jelenti azon apró szítenek.
deszkácskákból öszverakott ernyőt vagy rácsot, me
REDŐZET, (redö özet) fn. tt. redŐzetét. harm.
lyet főleg az ablakok külső részére a nyári nagy szr. —e. Elkészített redők mint mű együtt véve.
hőség visszatartóztatása végett akkép alkalmaznak, Sürűf ritka, finom, durva redőzet. A redőzetet föl/ejteni.
a ned, ked, mint a szokottabb nedv, kedv származékok
gyökei. Ilyenek od, üd is, melyekből odu odv, és üdv
eredtek. V. ö. REDŐ.
RÉDE, falu Veszprém, NAGY—, falu, KIS—,
puszta Heves, TÓT—, puszta Veszprém m.; helyr.
Bédére, — n , —rol.
RÉDEK, ALSÓ — , FELSŐ — , faluk Nyitra
m.; belyr. Bédekre, —én, —r'ál.
REDÉLY, (redély v. redöely) fn. tt. redélyt,
tb. —ék, harm. szr. —e. A kertmivelésben rácso
zat, némely nemesebb gyümölcsfák, különösen öszi
baraczkfák mellett, hogy ezek ágai ritkítva és kur
tábbra metszve, gyümölcseiket szebbekké és nagyob
bakká növelhessék, s a szél ellen is megerősítve le
ne hullassák. (Trillage).
REDÉLYFA, (redélyfa) ösz. fn. Redély mel
lett mivelt fa. V. ö. REDÉLY.
REDÉS, (redés) mn. tt. redést v. — et, tb.
— ek. Kemenesalján am. redős, gerezdes.
REDICS, falu Szála m.; helyr. Bedicsre, —én,
— rol.
REDOVA, falu Gömör m. helyr. Bedovára,
— n, —ról.
REDÓ, (redö) fn. tt. redöt. Közönséges szo
kás szerént am. ráncz. Szabó Dávidnál is redős am.
ránczos ; továbbá fodros, reozés, fürtös. Molnár Al
bertnél maga ,redő' nem jön elé. Y. ö. REDÓS.
Bedökbe szedni a szoknya, pendely, gatya pártázatot.
Homlokán redőkbe húzódott a bőr. Vénség redői lát
szanak orczáján. „A mély redők, mikbe a homlok
vonult, s az ajkak keserű mosolygása löbbnyire
csak azon apró mindennapi bajoknak maradványa,
melyeken valamennyien keresztülmentünk." B. Eöt
vös József.
Gyöke red legközelebbi fogalmi rokonságban
áll azon hasonló gyökü szókkal, melyek rovást,
különösebben vonalazást, némileg sorozatot jelente
nek, mint : recze, rend, a vastaghangu rács, rácsa,
ráncz; továbbá mint szintén rovásra, bernetszésre
vonatkozók : rés, rét, réteg. V. ö. RÁNCZ, RED.
REDÓCSÖG, (redöcsög) ösz. fn. Gombanem,
melynek kalapja redőkbe, azaz ránczokba szedve a
tönkre nőtt. (Helvela).
REDÖL, (redőöl) m. redölt. L. REDÖZ.
REDÖLÉS, (red őölés) 1. REDŐZÉS.
REDŐLT, (redőölt) mn. tt. redöltet. Redőkbe
tett, redőkbe szedett.
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R E D Ő Z E T É S , (redöözetés) mn. tt. redőze
tést v. —et, t b . —ek. Redőzettél ellátott.
R E D Ö Z E T É S E N , (redőözetésen) ih. Redő
zette! ellátva.

R E F O R M Á T U S , mn. és fn. tt. reformatust, tb.
— ok. L. R E F O R M Á L T .
R E G , (1), természeti h a n g s z ó , mely által a
magyar a békák rekedt hangját utánozza. Hogy h a j 
dan ige gyanánt is divatozhatott, gyaníttatja a szé
kelyeknél még divatos igenév regö, honnan regÖ
béka am. reg reg hangon kiáltó ; szokottabban : re
kegő, brekegő. Egyébiránt elvont gyöke rege, regei,
reges szóknak ; 1. ezeket.
R E G , (2), v. R É G , elavult fn. mely helyett ma
réggel v. régvei használtatik. A régieknél öszvetétel
ben am. reggeli. „Ha mikor két innep egyszersmind
esik, regmise az vasárnapé, az nagy mise az nagyobb
innepé." Lányicod. 2 8 8 . 1. „Midőn tedik (pedig)
jeles innepek esnek vasárnap n a p o n , kiknek két
miséöknek kell lenni azon egy napon ; az dominica
misét el kell halasztani, és mind a két misét az
innepnek kell mondani, azaz, mind regmisét, mind
nagy misét. E g y é b duplex innepekben, kik vasárnap
esnek, dominieának kell mondani az reg misét." U. o.
2 8 9 . 1. Ezen ellentétes mondatból : reggeltől estig, v.
napestig dolgozni, okszerűen állíthatni, hogy a reg v.
reggel szabatosan véve azon időszakot jelenti, midőn
a nap fölkel, s melyet a hajnal (régiesen hol v. hói
val) megelőz, tehát midőn a nap reánk nézve égni,
sütni kezd. E z e n alapfogalomból kiindulva a rég
tájdivatosan : rög (== rök) szót azon rokon gyök
hangu szókkal azonosíthatjuk, melyekben a tűznek,
égésnek alapfogalma rejlik, milyenek rekken v. rök
ken, honnan rekkenő, rökkenő meleg, am. igen égető,
sütő ; rökken v. rökönyödik a gabona v. fű, midőn a
nngy melegség miatt elszáradva törékenynyé lesz,
vagy a sok nedv miatt megpárlik. Ide számítható
a rögtön (= röktön), melynek megfelel a latin in
flagranti, magyarul : hevenyében, tüstént (elemezve :
tüztént, tüztönt) és füstént. Ugyan ezen értelem
lappang a megfordított gyökü gérj v. görj, gerjed v.
görjed, s talán a lágyított gyertya és gyertyán szók
ban is. V. ö. RÖGTÖN.

REDÜ, 1. REDŐ; és REDV.
REDÜES, 1. REDVES.
R E D V , (redv) fn. tt. redvet, harm. szr. — e .
A fáknak, s gyökérnövényeknek rohadni indult,
vagy megtaplósodott bele, máskép : rev, purlia, pud
va. Minthogy az ily romlott állapot a növény húsá
n a k megránczosodásában, öszvezsugorodásában á l l :
innen a redv alapértelemre nézve rokon a redő szó
hoz, s mindkettő csak alkalmazásban és árnyéklatilag
különbözik egymástól. Másod értelme : porhanyodó
romlás, rohadás, pl. redv a fogakban, csontokban.
R E D V E S , (redves) mn. tt. redvest v. —et,
tb. —ek. 1) Mondjuk fákról, és némely növény
gyökerekről , midőn beleik t a p l ó s a k , rohadtak,
zsugorodottak. Bedves füzek, redves retek, répa, ka
ralábé. Máskép : purhás, pudvás. 2) Fogakról szólva
am. porhanyó, romlott, törékeny, pudvás. A redves
fogak fájnak. Kihúzatni a redves fogakat. 3) Átv.
hitvány, a maga nemében alávaló, romlott. V. ö.
REDV.
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R E D V E S É D É S , (redvesédés) fn. tt. redvesé
dést, t b . —ék, harm. szr. — e . Némely testeknek
romlatag átalakulása, változása, midőn redvesekké
lesznek. V. ö. R E D V E S , R E D V E S É D I K .
R E D V E S É D I K , (redvesédik) k. m. redve
sédtem, —tél, —étt. A fának bele, vagy némely
más növénynek gyökere a nedvek megromlása miatt
rohadásnak indul, s vagy porhanyóvá, vagy tapló
szerüleg szívóssá leszen, máskép : pudvásodik, purhá
sodik, revesedik. V. ö. R E D V E S .
R E D V E S É N , (redvesen) ih. Redves álla
potban.
R E D V E S S É G , (redvesség) fn. tt. redvességét,
harm. szr. — e . Redves állapot vagy tulajdonság;
purhásság, pudvásság.
R E D V É S Z , (redvész) ösz. fn. Új alkotású
REG, ih. s am. távol időben, hajdan. Bég múlt
szó, s jelent bizonyos féregfajt, mely a fák beleit dolgok, rég olta. Bég volt az, miről te beszélsz. Bég,
rágja, és redvessé teszi. Egyébiránt mint öszvetett hogy itt van. (Szabó D.). Már rég hogy eljött.
főnév (redvész) helyesen fejezné ki a növények, (Ugyanaz). S z á r m a z é k a : régi, régiség, s összetételek :
és fogak romló á l l a p o t á t , mely vészt hoz r a j o k ; régidö, régirás. Ugyanezen jelentéssel bir a régen,
pl. redvészben szenvedő fogak, fák; redvész ellen meg megtoldva régent, régente, régenten. E szónak eredeti
óvni a fogakat; s alkatra hasonló volna a szélvész, jelentése, és származásáról több vélemény lehető,
dögvész szókhoz.
ú. m. 1) am. öreg , elülről az önhangzó úgy ma
R E D Z E N ; R E D Z E N T (Molnár Albertnél), 1. radván el mint ,patika' szóban ettől : apotheca.
2) Be v. rej gyököt (rejlik rejt szókban) vévén ala
REZZEN; REZZENT.
pul, lehet ig rag hozzá járulásával am. reig v. rejig,
R É F ; R É F É S , 1. R Ő F ; R Ő F Ö S .
R E F O R M Á L T , mn. és fn. tt. reformáltat, a azaz a rejtés határáig, addig, amidőn vmi már el van
,reformare' latin szó után am. átalakított, újított, előlünk rejtve, mintegy emlékezetünkből elenyészve.
j a v í t o t t ; különösen a hitújításban részt vett Kálvin Ugyan ezen alapon ha a ,rég' szót a szintén időre
vonatkozó hajdan , és majd majdan határzókkal
és Zwingli vallástanainak követője, újitott hitű.
R E F O R M A T I Ö , (olvasd : reformaczió) fn. tt. összevetve elemezzük (minthogy a hajdan am. ha
reformatiót. Latin szo , jelent általán átalakítást, idon, haidőben, melynek törzsöke haidö, t. i. hogy a,
megújítást, még pedig j a v í t ó l a g ; különösen hitújí ha időt és pedig határozatlant jelent, mutatják a
néha, soha, valaha sffa. öszvetételek; s a háibái ikerí
tást (a X V I . századbelit).]
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tésben is múlt időre vonatkozik ; a majd gyöke ma,
[nunc, statim, hodie], mely ebből lett: maido, öszve
húzva : maid = majd, azaz, jeleu, mást v. most folyó;
szokott értelemben legközelebb jövő idő; egész alak
jában : majdan — maidön : e hasonlatok nyomán)
okszerüleg úgy vélekedhetünk, hogy a rég szóban
is az idö alapfogalma lappang, és elemezve : reid,
öszvehúzva réd, s a d átváltozván <jfre rég, mint
vidám, vidor, vig; minthogy továbbá, ami régi, az
mintegy el van födve, takarva előlünk, a re mint
föntebb is érintők, a rejt, rejlik igék gyökével roko
nítható. E szerént, valamint a legelső vélemény sze
rént is, a rég eredetileg alkalmasint névszó volt, mire
mutat mind ,régi' származéka, mind a régszokás, rég
idö öszvetételek, mind a rég olta, régtől fogva viszo
nyítások, valamint ezen szólásformák is : rég az ideje,
rég hogy itt van, már rég hogy eljött; és csak úgy
használtatik határozóul régen helyett, mint az időre
vonatkozó kor pl. mikor t = mikoron; és nap pl. mai
nap, vasárnap, holnap, tegnap, minap, ezek helyett:
mai napon, vasárnapon, holnapon, tegnapon, minapon.
REGE, fn. tt. regét. Molnár A. értelmezése
szerént am. a latin anilitas, delírium, vetus canlilena,
tehát 1) kofabeszéd (Szabó Dávidnál is : agg kofa
beszéd), továbbá 2) szófia v. üres beszéd; végre
3) régi dalicza (Szabó Dávidnál : régi mese, költe
mény). Agg rege. Azon regét dúdolja. Tud hozzá,
mint tik a regéhez. (Kin.). Tehát két első értelménél
fogva a rege nem volna egyéb gúnyszónál, mely a
díbdáb haszontalan beszédet mintegy a békák kiáltá
sához, rekegése v. brckegéséhez hasonlítja j honnan
a székelyek a békákról szokták mondani, hogy
regeinek. Harmadik értelménél fogva akár versek
ben, akár kötetlen nyelven eléadott elbeszélés, mese
beszéd valamely régi eseményről, mely vagy költött,
vagy ha némi történeti alapja van is, de költőileg
van eléadva, s jobbadán a költői képzelődésnek
leleménye, milyenek Kisfaludy Sándor regéi a magyar
elöidöböl. Ez értelemben közelebb rig v. rilc gyökkel
rokonítható (rigó, rikolt szókban).
„Regét beszélek, regeszón,
Örömre búra változón,
A szív mulat kéjjel tele,
S könnyűden lejt az óra le."
Vörösmarty.
V. ö. MESE, MONDA, HITREGE.
REGEÁROS v. —ÁRUS, (regeárus) ösz. fn.
Szószátyár, hazug hírhordó. (Eléjön Sándor Istvánnál).
REGEDAL, ösz. fn. 1. BALLÁDA.
REGECZ, falu Abaúj m.; helyr. Begéczre,
— én, —röl.
REGÉCZKE, falu Abaúj m.; helyr. Regéczké
re, —n, —röl.
REGEHOS, (regehős) ösz. fn. Valamely regé
ben mint elbeszélésben, vagy költeményben a fő
személy, kinek történetébe szövődnek a többi szemé
lyek és események.

REGÉL—REGÉNY
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REGÉL, REGÖL, (regél) önh. m. regélt.
1) A székelyeknél am. reg reg ! v. rek rek ! hangon
kiáltoz. Általánosabban : brekeg, melyben ,brek'
szintén rokon a reg gyökkel. Bégéinek a békák; v. ö.
KURUTTYOL. 2) Hitelesség nélküli, vagy épen
hazug híreket terjeszt. Azt regelik : kákogják, var
tyogják, károgják, mondják pl. a rósz emberek.
(Szabó D.).
REGÉL, (regeel) önh. m. regélt. 1) Regét
beszél el. 2) Szélesb ért. valamit csélcsap módon
híresztel, hitelesség nélküli eseményeket rebesget;
vagy épen hazug híreket terjeszt. V. ö. REGE.
REGÉLÉS, (regélés) fn. tt. regelést, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) A békák rekegő kiáltozása. 2) Hi
telesség nélküli, vagy hazug hírek terjesztése. V. ö.
REGÉL.
REGÉLÉS, (regeelés) fn. tt. regélést, tb.
— ék, harm. szr. —a. Íj Rege elbeszélése. 2) Holmi
bizonytalan, nem hiteles híreknek terjesztése, re
besgetése.
REGEMENT, fn. tt. regementét, harm. szr.
—je. Közvetlenül a német, kÖzvetőleg a latin nyelv
ből kölcsönzött szó ; magyarosan : ezred; 1. ezt.
REGEN, (régen) ih. A múltra nézve távol
időben, hajdan. Régen volt az, talán nem is igaz.
Régen irták, elkopott. Nem úgy van most, mint volt
régen, Nem az a nap süt az égen. (Népd.). Megtoldva :
régent, régente, régenten, sőt túl a Dunán túlbősége
sen : régentenig. Elemzésére nézve 1. RÉG.
REGENCZE, puszta Pozsony m.; helyr. Regen
czére, —n, —röl.
RÉGENI, (régeni) mn. tt. régenit, tb. —ek.
Am. régi; hasonló képeztetéssel mint : előbbeni.
Eléjön Pesti Gábornál Aesopus életében : „Az
régenieknek szokások szerént."
RÉGENMÚLT, (régenmúlt) ösz. mn. és fa.
Minek ideje régen lejárt. Nyelvtani ért. régenmúlt
v. régmúlt (idö), mely az egyszerű múltnál távolabb,
vagyis egy mánk múltra vonatkozva előbbi időben
törtónt cselekvésre , szenvedésre , vagy állapotra
vonatkozik. L. MÚLT IDŐK alatt.

RÉGENT, RÉGENTE, RÉGENTEN, (régent,
v. —te, v. —ten) 1. RÉGEN.
REGÉNY, (regeeny) fn. tt. regényt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Az idegen eredetű, és hangzatu
román helyett általán elfogadott , helyes alkotású
újabb kori szó. A regény nagyobb költői elbeszélés,
mely az emberi életből vett több érdekes eseménye
ket egy egészszé fűzve rajzol le. Az egyes szemé
lyek, és családok életéből kölcsönzött jellemek te
szik tehát a regénynek tárgyát, a velők viszonyban
levő mellékes cselekvényekkel , és eseményekkel
(episodokkal). A regény minél inkább megegyezik a
világ folyásával, s hősének jelleme a valódi élettel,
és minél hivebben festi az emberi szívnek, és szen
i vedélyekuek tüneményeit : annál jobban megfelel
rendeltetésének. Lehet a regény víg vagy komoly,
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amint az életnek nevetséges, vagy komoly oldalait
vette tárgyául.
REGÉNY, puszta Bihar m.; helyr. Régénybe,
—ben, —böl.
REGÉNYE, falu Baranya m.; helyr. Regenyére,
—n, —röl.
REGÉNYES, (regeenyés) mn. tt. regényest v.
— et, tb. —ek. A ,regény'törzstől származik, de csak
szűkebb értelemben oly vidékről használtatik, mely
különösen kies, bájoló, mint t. i. azt a regényekben
lefesteni szokták. Regenyes tájék, völgy. Egyébiránt
jelent regényszerüt is. Regényes kaland, esemény.
REGÉNYESEN, (regeenyésen) ih. Regényes
módon.
REGÉNYESSÉG, (regeenyésség) fn. tt. regé
nyésségét, harm. szr. —e. 1) Kies, bájoló, gyönyör
kedtető tulajdonságok öszvege , melyek bizonyos
tájt, vidéket kellemessé tesznek. 2) Regényszerüség,
oly minemüsége valaminek, melynél fogva a regény
hez, vagyis regényben festett viszontagságokhoz ha
sonló. Kémely ember éleiében sok regényesség van.
REGÉNYHŐS, (regényhős) ösz. fn. A regény
költeményben a fő személy. V. ö. REGEHÓS.
REGÉNYÍRÓ, (regényiró) ösz.fn. L.REGÉNY

REGESREGEN—REGGELEDIK
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REGESREGEN, (régesrégen) ösz. ih. Nyoma
tékos és nagy régiségre vonatkozó kifejezése a ,régen'
igehatározónak. Alkatra olyan, mint legesleg.
RÉGÉSZ, (régész) fn. tt. régészt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Új alkotású szó, am. személy, tudós,
ki történeti régiségek kutatásával, gyűjtésével fog
lalkodik, régiségbuvár.
RÉGÉSZET, (régészet) fn. tt régészetét, harm.
szr. —e. Történeti régiségek ismerete, buvárlata.
REGET, (reget) áth. m. regettem, —tél, —étt.
,Reg' hang kibocsátására késztet, csikorgat (stridere
facit. Eléjön Kresznericsnél).
REGETE, puszta Abauj m.; helyr. Regetére,
— n, —röl.
REGETÓ, falu Sáros m.; helyr. Regetöre, — n ,
—röl.
REGEZ, (regez) áth. in. regezlem, —tél, —étt,
v. regzéttem, —ettél, —étt; htn. —ni v. regzeni,
par. —z. Szabó Dávidnál, és Heltainál am. rendelni,
választani. A regzett napra öszvegyültek. Itt a ,reg'
gyök, úgy látszik, öszvetit a ,rend' szóval.
REGÉZ, (regeéz) m. regéztem, —tél, —étt,
par. — z. L. REGÉL.
REGÉZÉS, (regeézés) 1. REGÉLÉS.
KÖLTŐ.
RÉGGEL, (régvei) ih. és fn. 1) Hajnal után,
REGÉNYKÖLTÉSZET, (regényköltészet) ösz. midőn a nap fölkel. Reggel és eslve imádkozni. Aki já
fn. Költészet neme, mely kiválólag regényírásban reggel kel, aranyat lel. (Km.). Korán reggel útnak
jelenkezik. V. ö. REGÉNY ; és KÖLTÉSZET.
indulni. „Én Istenem, én Istenem, te hozjád regvei
REGÉNYKÖLTÖ, (regényköltő) ösz. fn. Költő, vigyázok." Keszth. cod. 62. zs. 2)
ki regényírással foglalkodik ; milyenek nálunk kitü
„Gyöngyharmatos reggel
nöleg báró Jósika Miklós, Jókai Mór, báró Eötvös
Madárkák sereggel
József.
Csoportoznak."
REGÉNYSZERŰ v. —SZERŰ, (regényszerű)
Népdal.
ösz. mn. A regényekben eléforduló jellemrajzokhoz,
és cselekvényekhez hasonló. Regényszerű kalandok, Ugyanezen alakban használtatik főnévül is (amidőn
tárgyesete : reggel1, többese : —ék) az elavult rég
viszontagságok.
REGÉNYSZERÜEN, (regényszerüen) ösz. ih. helyett épenúgy, mint éjjel, nappal, estvei az egy
szerű éj, nap, est, és a régies hóival a szinte elavult
Regényszerű módon.
hol
helyett, pl. éjféltől reggelig, reggeltől estveiig.
REGÉNYSZERÜLEG, 1. REGÉNYSZERÜEN.
REGÉNYSZERÜSÉG, (regényszerűség) ösz. Reggelre haza hajtani az ökröket a mezőről. Jó reggelt
fn. Tulajdonság, melynél fogva valami regényszerü mondani, kívánni. „És alkota Isten férget reggelnek
felmenetében holnapra." Bécsi cod. Jónás 4, 7. „És
nek mondatik. V. ö. REGÉNYSZERŰ.
te világodat kihozja, mint regveit." Döbrentei cod.
REGÉNYSZERZŐ, (regényszerző) 1. REGÉNY
36. zsolt.
KÖLTŐ.
REGES, (reges) fn. tt. regest, tb. —ék. A
„Ki mondja meg neked, hogy már reggel van?"
székelyeknél am. énekes az egyházi s népünnepek
„Alunni fogsz, s nem lesz több reggeled."
alkalmával. Régi szó, ittott Udvarhelyszékben ma is
Kis gyermek halálára, Vörösmarty.
hallható. Eljöttek a regesek, énekes fiúk, legények.
Hasonlóan az ösz és tavasz ezen kérdésre, mikori a
(Kriza J.).
vei val képzőkkel határzókat képeznek : öszszel,
Régi törvény, nagy rött ökör ; de hó remeróma,
tavaszszal, azouban fönevekül nem szolgálnak. V. ö.
Annak fele regeseké ; de hó remeróma.
RÉG.
Ó székely regesek dalából (Kriza J. gyűjt.).
RÉGGELÉDÉS, (régveiédés) fn. tt. reggelé
REGES, (regees) mn. tt. regést v. —et, tb. dést, tb. —ek, harm. szr. —e. A reggelnek
— ele. Regékkel vegyített, vagy, amiben regék foglal érkezése.
tatnak. Reges történelmek Reges könyv. Továbbá,
REGGELEDIK, (régvelédik) k. m. reggeled
rege gyanánt hangzó, költött, nem való. Ezen ese tem, — tél, —étt. Az időjárás azon haladási ponton
mény regesnek látszik.
van, midőn hajnal multával a nap kelni kezd, azaz,
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reggel leszen. Már reggeledik, keljünk, és menjünk
munkára.
RÉGGELÉNKÉNT, (régvelén ként) ih. Va
lahányszor reggel van, minden előforduló reggeli
időben. Reggelenként bizonyos dolgokat tenni, végezni,
pl. imádkozni, mosdani, öltözködni.
RÉGGELÉZ, (régveléz) 1. REGGELIZ.
REGGELI, (régveli) mn. ős fn. tt. réggelit,
tb. —ek. 1) Reggel törtőnni szokott; reggelre vonat
kozó, arra való, azon időt illető. Reggeli imádság,
mise. Reggeli ido, óra. Reggeli órának, szép piros
hajnalnak arany vagyon szájában. (Km.). 2) Főnévül
használva jelenti azon eledelt, melyet reggel őhomra
veszünk magunkhoz, nőmely tájszokás szerint éjomét,
ős a köz divatú, de idegen eredetű ős rút hangzata
fölöstököm v. früstök. Reggeliül kávét, theát, pálinkát
inni, vajas kenyeret, főtt tojást enni. Reggelit nem
enni. Villás reggeli, mely liúsnemüből áll.
REGGELIZ, (régveliez) önh. m. reggeliztem.
— tél, —élt, par. —z. Reggelit eszik, vagy iszik.
Fölkelés után egy két órával reggelizni.
REGGELIZÉS, (régveliezős) fn. tt. réggeli
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Reggeli evés, vagy
ivás.
RÉGGELLIK, (regvel1ik) 1. REGGELEDIK.
REGGET, (rekgot v. rekeget) gyak. áth.
Rekeszget. A marhákat ólakba reggetni. Erdélyi táj
szó. Használják „rejteget" értelemben is.
RÉGGODON, ih. mely a palóezos kiejtésű
regvŐ (regvei) v. reggö, ős időn szókból van öszvehúz
va : reggö időn, azaz, reggeli időben. (Előjön Szabó
Dávidnál). Hasonló képzésű az estödön, estvö időn,
hangváltozattal szokottabban : estéden (= estidőn).
RÉGHAJNALCSILLAG , (réghajnalcsillag)
ösz. fn. Venus vagy Hölgy nevű bolygócsillag, meny
nyibon reggel, nap fölkelte előtt látszik. Mint nap
nyugot után feltűnőnek neve : esthajnalcsillag.
RÉGI, (rőgi) mn. tt. régit, tb. — ek, fokozva :
— bb v. — ébb. Távoli múlt korból, időből való, arra
vonatkozó, azt illető. Régi dolgokról beszélgetni. Régi
divat, szokások, erkölcsök. Régi módra v. módon.
Kitört a régi belőle. Régi irás, elkopott. (Km.). A
régi szokás törvénynyé válik. A szó is vereség a régi
szolgának. (Km.). Régibb az országúinál. (Km.). „Bor
nak, aranynak' hitnek a régié jó." (Vörösmarti 1 639).
Értelemre rokon hozzá az o, menynyiben mind
kettő a múlt időre vonatkozik ; a nyelvszokás azon
ban némi különbséget tesz közöttök, melyet inkább
csak gyakorlati példákból lehet megtanulni, megje
gyezvén hogy ó alatt főleg oly régit értenek, melynek
jelessége a régiségben fekszik. 0 bor, ó dohány, ó
szalonna, stb. Az o'nak ellentéte az új, a régié pedig
a mai, mostani, jelen, pl. ó ós új szövetség, ó bor új
bor, Óvár Újvár; ellenben : a regi idők, mai idők,
régi szokások, mostani szokások. Egyébiránt ezt
sem állíthatni minden kivétel nélkül általános szabá
lyul, mert pl. mondjuk : régi módi, új módi, régi
pénzek, új pénzek stb.

RÉGIDO, (régidő vagy egyik inek kihagytá
val : régi idő ; az elsőre mutat a Pázmánnál előjövő
,rőgszokás' is); ösz. fn. Távoli múlt idő. V. ö. RÉG.
RÉGIEN, (régien) ih. Molnár Albertnél am.
régen.
RÉGIES, (régies) mn. tt. régiest v. —et} tb.
— ek. Régi szokásra, divatra mutató, nem a mai
erkölcsökhöz, szokásokhoz szabott. Régies viselet,
bútorzat. Régies írásmód.
RÉGIESEN, (régiesen) ih. Régi szokás vagy
divat szerént.
RÉGIMÓDI, (régimódi) ösz. fn. Oly divat,
mely régente volt szokásban. Régimódira szabott
öltözék. Régimódit követni. Használtatik melléknévül
is, pl. régimódi fegyverek, bútorzat.
RÉGIRÁS, (rég irás, vagy egyik inek kicsté
vel : régiirás) ösz. fn. Régibb időből fenmaradt
irás. Előjön Szabó Dávidnál. Itt az ,irás' alatt iratot
kell érteni.
RÉGISÉG, (régiség) fn. tt. régiségét, harm.
szr. —c. Minden, mi a régi időben létezett, vagy a
régi időből hagyomány v. emlék gyanánt fenmaradt.
Történelmi, művészeti régiségek. Ismeretek a görög,
római régiségekről. Régiségek, pl. fegyverek, pénzek
gyűjteménye.
RÉGISÉGÁRUS, (régisógárus) ösz. fn. Ki a
régi időkből maradt holmi ingóságokkal kereskedik,
pl. ki régi pénzeket, okleveleket, fegyvereket árul;
máskép : ódonságárus.
RÉGISÉGBUVÁR, (régiségbuvár) ösz. fn. Ki
a régi korból maradt holmi emlékeket kutatja, s
tudományos vizsgálat alá vevőn azoknak korát s
egyéb tulajdonságait meghatározni iparkodik ; líjabb
alkatú szóval : régész.
RÉGISÉGTUDOMÁNY , (régiségtudomány)
ösz. fn. A történeti tudománynak egyik ága, mely
nek tárgyát a régi korból maradt holmi emlékek,
művek okBzerü vizsgálata, és ismerete teszi; líjabb
alkatú szóval : régészet.
RÉGISZABÁSU, (rógiszabásu) ösz. mn. Szoros
ért. öltözékről mondják, mely a régi divat alakja
szerint van készítve. Régiszabásu mente, dolmány.
Átv. ki a régi korban élt emberek erkölcseit, szoká
sait követi. Régiszabásu ember.
1ÍÉGÍT, (régít) áth. m. régítétt, par. —s, htn.
— ni v. —eni. Régivé tesz, vagyis valamit egy ujabb
nak , korszerűbbnek divatba hozása által elavulni
hagy, enged.
RÉGLEJÁRT, (róglcjárt) ösz. mn. Ami időben
már régen lefolyt, letűnt; különösen mondják köte
lezvényről, melynek lejáratától, fizetési idejétől mái
több idő eltelt.
RÉGMISE, (régmise) ösz. fn. Reggel tartatni
szokott mise. Előjön Szabó Dávidnál is. L. REG,
(2) alatt.
RÉGMÚLT, (régmúlt) 1. RÉGENMÚLT.
RÉGOLTA, (rőgolta) ösz. ih. Régtől fogva,
minek kezdete a mai időtől távol esik. V. ö. RÉG.
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Már régolta itt lakom. Ezt már régolta tudom. Ösz i
vébb is húzzák : régóta. Mondják megtoldva így is :
régoltától v. régoltától fogva.
REGÖ, (regö) Din. tt. regöt. Mondják békáról,
midőn reg reg ! hangon kiált. Begö béka. Eredetileg
igenév, az elavult reg igétől, mely egyszersmind
természeti hangszó.
RÉGÖ, fn. tt. régöt. 1) Balatonvidéki tájszó,
am. sajtógerenda alá tett deszkadarab, hogy a garatot
erősebben szorítsa. V. ö. RENDÖ. 2) Kenessey A.
szerint, azon fekmentes fa, mely két oszlopon, illető
leg bakon fekve, ezeket öszveköti, s melyre fahajóin
kon a horgonykötelet foglalják. (Schwinn, Schwinge).
REGÖL, 1. REGÉL.
REGÖLY, mváros Tolna m.; helyr. Regölybe,
— ben, —bői.
RÉGÖLY, 1. REGÖ.
RÉGSZOKÁS, (régszokás) ösz. fn. Régente,
rég olta fenn állott szokás. Eléjön Pázmánnál. (Ma
gyari ellen).
RÉGTŐL, v. RÉGTŐL FOGVA , 1. RÉG
OLTA.
REGULA, REGULÁZ, latin eredetűek; 1.
SZABÁLY, SZABÁLYOZ.
RÉGVEL, (néhutt : RÉGVEL is); RÉGVELI,
RÉGVELIZ; 1. RÉGGEL; REGGELI; REGGELIZ;
REGVÓ, palóczosan am. regvei.
RÉGÜL, (régííl) önh. m. régült. Régi alakot
ölt, olyanná leszen, mint a távol múlt időtől fogva
létező holmi. Ami ma divat, néhány év múlva el fog
régülni.
RÉHELY, (réhely) ösz. fn. 1. RÉV.
REHÓ, erdélyi falu SzászSebes Székben, helyr.
Rehóra, —n, —ról.
REJ, elvont törzse rejlik, rejt igéknek, és szár
mazékaiknak. Elemzését illetőleg 1. REJT.
RÉJ, a régieknél pl. a Bécsi codexben am. rí,
rivalkodik, a későbbi bibliai fordításokban : ordít.
„Réjó (rivó = ordító) monnal orozlán1" (Ozeás. X.
A vulgatában XI.).
REJLÉS, (rej1és) fn. tt. rejlést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Lappangás, titokban létezés.
REJLIK, (rej1ik reÜ1ik) k. Titokban, el
burkolva, elbújva létezik, lappang. E lepel alatt va
lami rejlik. V. ö. REJT.
REJT, (1), (reít rejt) áth. m. rejtétt, par.
— s , htn. —ni v. —eni. Altalán, valamit úgy eltesz,
eldug, hogy mások észre ne vegyék, meg ne lássák,
meg ne találják, mi bizonyos takaró, lepel, burok
által szokott történni. Bokorba, szalma közé, függöny
mögé, véka alá, pinczébe rejteni valamit. A pénzt, drá
gaságokat a közeledő ellenség elöl föld alá rejteni.
Magát elrejteni. Ki a tolvajt magánál elrejti, azt or
gazdának tartják. Rejtett kincs. Átv. bizonyos eszmét,
ismeretet úgy eltitkol, hogy azt az ész csak nehezen
vagy épen ne találhassa vagy foghassa fel. Valamely
dolgot találós mesébe rejteni. Az Isten vajmi sokat
elrejtett az emberi ész elől. A Bécsi codexben (Baruch)

olvassak : „Hol ömagokat azokkal öszvö (együtt)
elrehék (azaz elrejtsék, t. i. a régi iratokban a
kapcsoló mód képzője igen gyakran h betű, amidőn
a törzs közvetlen t betűje kiesik, sőt a föntebbi pél
dában az egész it szótag kimaradóit).
Ez igével képeztetési rokonságban állanak :
lejt, fejt, sejt, ejt, hajt, alajt, fújt, bújt, gyújt, sújt,
hűt, fút, süt, melyek mind átható cselekvésre vonat
koznak, s ezt a tevést jelentő t fejezi ki. Ezek közöl
némelyek, midőn t helyett l képzőt vesznek fel, majd
ikes igékké lesznek, s belszenvedő állapotot jelente
nek, mint : fejlik, hajlik, majd ik nélkül önhatókká
válnak, mint : fúl, gyúl, hül, sül, fül, vagy tájdivato
san hűlik, sülik, fűlik. Ily viszony létezik általán az
it képzőjü átható, és úl ül képzőjü önható igék kö
zött, pl. tanit tanúi, szorít szorul, vegyít vegyül, terít
terül, stb. Ezen hasonlatnál fogva ha a rejt igét
elemezzük, annak gyöke re, melyből leit áthatólag :
reőt, reít, rejt, önhatólag : reől, v. reül; mely
egyszerűen szokatlan, hanem ,ik' raggal szenvedő
alakot vévén föl : reölik, reülik, rejlik, és csak
így jött használatba. Egyébiránt lásd bővebben az
•it, és úl, ül igeképzök eredetét és módosulatait
Előbeszéd 133. és kk. lapjain. Ha figyelembe vesz
szük a rokon szanszkrit rah gyököt (= rejt, régie
sen : rekkent, honnan rahitana am. rejtekben, titkon,
Mátyás FI.), és a At 7vel fölcseréljük : akkor csak
a rejt egyszerű t, és rejl(ik), egyszerű l képzővel
származtathatók.

468

Mi az alapfogalmat illeti, mely ezen ige gyöké
ben létezik, azt magából a magyarból ismét hasonlat
által véljük némileg meghatározhatni. Ugyanis azon
alapértelemnél fogva, mely szerint valamit rejteni,
elrejteni annyit tesz, mint födőt, takarót, leplet tenni
r á , vagy beburkolni, hogy észrevétlenné legyen,
valószínűnek tartjuk, hogy gyöke azon re, mely
vastag hangon ra, t. i. a felható névrag, mi szerint
reíteni valamit eredeti első értelemben annyit jelen
tene, mint reátenni valamit, hogy láthatlan, észrevét
len legyen. Ily viszonyban vannak a le fe v. fel, és
ál helyhatározókkal a lejt (leít), fejt (feít), és alajt
(alít) származékok, t. i. lejt am. lefelé mozdít, v.
mozdul, fejt am. feltakar, felszakaszt, felbont, alajt
am. supponit, suspícatur aliquid. Ezek közöl a ,fejt'
szónak párhuzamos társa is megvan a ,fejlik' szóban.
Egyébiránt idegen nyelvek között már föntebb meg
érintettük a rokon szanszkrit rah gyököt. A Tatrosi
codexben a ,rejtek' szó egyszerű evei fordul elé, te
hát annak írásmódja szerént zárt evel olvasandó,
melyhez az ö áll közelebb, s tájdivatosan ma is
használtatik, ,röjtök.'
REJT, (2), (rejt) fn. tt. rejtét, harm. szr.
—je. Rejtekhely. Különösen a vadászoknál erdő,
kert, nádas, kukoriczás, és általán minden helyiség,
melyről föltehető, hogy benne vad tartózkodik. Rejtet
átkerestetni, kopófalkát rejtbe ereszteni, (hogy onnét a
szarvast, rókát, nyulat kihajtsa). RejtbŐl kitör a kopók
hajtották vad, ha a rejtet elhagyja. (Bérczy Károly).

469

REJT

A—

EEJTÉLY

REJTA, udvarhelyszéki tájszó, e helyett: rajta.
REJTEGET, (rejtéget) gyak. áth. m. rejte
gettern, —tél, —étt, par. rejtegess. Valamit gyakran,
ismételve, vagy több holmit ideoda rejt, dugdos, buj
tat, takargat, hogy észre ne vegyék. V. ö. REJT, (1).
REJTEGETÉS, (rejtégetés) fn. tt. rejtége
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által
valamit a köztudomás, észrevevés elöl eltakargatunk,
eldugdosunk, stb.
REJTEK, (rejték) fn. tt. rejtékét, harm. szr.
—e. Olyan hely, hová valamit v. valakit eldugni, el
takarni lehet, hogy titokban maradjon, hogy rá ne
akadhassanak. Rejteket keresni, rejtekbe bújni; rejtek
be zárni valamit.
„Keskeny völgye rejtekében
Ül s andalg a remete."
Kisfaludy Károly.
Átv. sziv rejteke, mely titkos érzelmeket, vágyakat stb.
takar el. A Tatrosi eodexben am. titok : „Mert nem
rejtek őneki ^quia non latuit. Lukács VIII. Tarka
nyinál : „hogy nem maradt titokban.")
REJTEK, 1. REJTEK.
REJTÉKES, (rejtékes) mn. tt. rejtikest v.
— et, tb. —ek. Olyan, hová elrejtezni vagy valamit
elrejteni lehet.
REJTÉKÉZÉS , (rejtékézés) fn. tt. rejtéké
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Rejtekben tartózkodás.
REJTÉKÉZIK, (rejtékézik) k. m. rejtékéz
tem, —tél, —étt, par. rejtéke'zzél. Magát rejtegeti,
rejtekben tartózkodik ; titkolódzva lappang ; bujós
kát játszik. A szökevény, katonák erdőkben, a vadak
barlangjaikban rejtekeznek. A bujóskát játszók ideoda
rejtekeznek.
REJTÉKFIÓK, (rejtékfiók) ősz. fn. Valamely
szekrénynek, asztalnak és más ilyen tartóhelyeknek
titkos fiókja.
REJTEKHELY, (rejtékhely) ösz. fn. Hely,
mely különösen alkalmas r á , hogy ott elbújni, s
lappangani lehessen. Az erdei zsiványok, és vadak
rejtekhelyeit kikutatni.
REJTÉKKAMARA, (rejtekkamara) ösz. fn.
Titkos hely valamely házban.
REJTELEM, (rejtelém) fn. tt. rejtelmet.
L. REJTEMÉNY.
REJTELMES, (rejtelémes) 1. REJTEMÉ
NYES.
REJTELMESSÉG, (rejtelémesség) fn. tt.
rejtelmességét, harm. szr. —e. Rejtelmes v. rejtemé
nyes állapot, vagy minőség.
REJTÉLY, (rejtély) fn. tt. rejtélyt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Altalán, valamely homályos
dolog, melyet az ész világosan, értelmesen felfogni
nem képes, midőn annak más dolgokkal öszvefüg
gését át nem látja. Különösen, megfejteni, kitalálni
való feladat, pl. szó, vagy eszme, képes kifejezésekbe
burkolva, milyenek az úgynevezett rejtettszók, vagy
találós mesék.
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REJTÉLYES, (rejtélyés) mn. tt. rejtélyést
v. —et, tb. —ek. Minek értelme, jelentése ami fel
fogásunkhoz képest homályos, el van takarva, mit
nem értünk ; igen elvont példázatu. Rejtélyes beszéd,
czélzások, kérdések, feladatok.
REJTÉLYÉSSÉG , (rejtélyésség) fn. tt.
rejtélyésségét, harm. szr. —e. Tulajdonság vagy
állapot, midőn valami rejtélyes. Rejtélyessége miatt
nehéz feloldatu kérdés. V. ö. REJTÉLYES.
REJTEMÉNY, (rejtemény) fn. tt. rejteményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Általán valamely titkolt,
elrejtett dolog, eszme, vagy ismeret. Használtatik
különösen a göröglatin mysterium értelmében, s je
lent az Istenre, és egélyre vonatkozó olyféle tanokat,
melyeket vagy csak némely választottak ismernek,
milyenek voltak a régi görög szertartások mysteriu
mai; vagy oly természetfölötti, s egyenesen az Isten
által kinyilatkoztatott hitvallási tanokat, hitágazato
kat, melyeket az emberi ész eredeti korlátoltsága
miatt felfogni nem képes, p. a Szentháromság, az
isteni megtestesülés rejteménye.
REJTEMÉNYÉS , (rejteményés) mn. tt.
rejteményést v. —et, tb. —ek. Az emberi ész tudo
mása elöl elrejtett, eltitkolt; különösen, ami valamely
természet fölötti, s a hitvallásra vonatkozó igazságot,
tant foglal magában. Rejteményes jelentés, értelem.
REJTÉNY, (rejtény) fn. tt. rejtényt, tb. — ék,
harm. szr. —e. Pillék neme, melyek sötétségben,
homályos szugokban szeretnek lappangni. (Tenebrio).
REJTÉS, (rejtés) fn. tt. rejtést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, mely által rejtünk, eltaka
runk, eltitkolunk valamit. V. ö. REJT, (1).
REJTETT, (rejtétt) mn. tt. rejtéttet. Ami
el van dugva, elbújva, titkolva, hogy tudomásra ne
jöhessen. Föld alá rejtett kincsek. V. ö. REJT.
REJTETTEN, (rejtétten) ih. Rejtett állapot
ban. A gonosztett rejtetten ritkán marad.
REJTÉTTPEJÜ, (rejtéttfejü) ösz. fn. Féreg
faj, melynek feje úgy be van húzva, hogy látni nem
lehet.
REJTÉTTSZÓ, (rejtéttszó) ösz. fn. Találós
feladat, midőn valamely szónak tulajdonságai képek
ben, körülírva adatnak elé, hogy a kérdezett kita
lálja belőlök a megfelelő szót, pl. az első úgy jó ha
tűz van benne, a második is úgy jó ha tűz van benne,
a harmadik is, ha tűz van benne, végre az egész is,
ha tüz van benne ; felelet : kandalló (kandalló).
REJTEVÉNY, 1. REJTVÉNY.
REJTÉZÉS, (rejtézés) fn. tt. rejtézést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki v. valami
rejtezik. V. ö. REJTEZIK. A székelyeknél am. szín
v. látszhalál, pl. midőn valakiről azt akarják mon
dani, hogy nem halt meg, hanem csak szín v. látsz
hatott, így szólnak : elrejtezett. V. ö. REJTEZIK.
REJTEZIK, (rejt ézik) k. m. rejtéztem, —tél,
— étt, par. rejtezzél. Valamely titkos, elzárt, észrevét
len helyen lappang, el van bújva. A szökevények
erdőkben, a vadak barlangokban rejteznek. „0 Felsége
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előtt én ha akarnám is, el nem rejtezhetem." (Levél
1559ből. Szalay Ág. 400. m. 1.).

RÉKÁS, mváros Temes m.; helyr. Rékásra,
—on, —ról.
REKÉCSEL ; REKÉCSELÉS, I. RIKÁCSOL ;
RIKÁCSOLÁS.
REKED, (l), (reked) önh. m. rekedtem, —tél,
— itt v. —t. Valamely cső, vagy csatornaféle nyilas,
lik bedugul, bezáródik. Iszaptól bereked a csatorna
szája. Mocsoktól bereked a pipa, pipaszár. Élő lényre
vonatkozva : bedugás, elzárás következtében valahol
ben szorul, vagy valamely helyről kiszorul. Az egér
a csaptatóba reked. A halak a vejészben, varsában
rekednék. A kaput bezárták, s mi kirekedtUnk a ház
ból. A ,rekcsz' névvel és ,rekeszt', ,rekken,' ,rekkent'
igékkel áll származási és értelmi viszonyban.
REKED, (2), (reked) önh. m. rekedtem, —tél,
—élt v. —t. Mondjuk torokról, midőn a sürü nyál
meggyül benne, vagy hülés következtében, vagy más
okból öszveszorúl, s mintegy bedugul. Sok kiáltozás
ban berekedt a torka. Mennyiben az ily állapotban
szenvedő embernek hangja rekegő, a rekeg, rekécsel
hangutánzó igékhez rokon származatu, t. i. a berekedt
torkú ember rekeg, rekegve beszél. V. ö. REKEDÉS.
REKEDÉS, (rekedés) fn. tt. rekedést, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Valamely csőnek, csatorná
nak, nyilasnak azon állapota, midőn bedugul, öszve
szorúl. 2) A toroknak kóros állapota, mikor a hang
rekegve jő ki rajta. E hangot fejezi ki a hasonló
értelmű latin raucus, raucedo is.
REKEDÉZ, (rekedéz) gyak. önh. m. rekedéz
tem, —tél, —étt. Többször elreked. RekedezÖ hang.
REKEDSÉG, (rekedség) fn. tt. rekedségét,
harm. szr. —e. A toroknak szenvedő állapota, midőn
bedugulás, meghűlés stb. következtében rekeg.
REKEDT, (rekedt) mn. tt. rékedtet. 1) Du
gult, bedugult, nem szelelő. Rekedt cső, csatorna,
pipaszár, zugi, zsilip. 2) Záródott. Vejészbe, varsába
rekedt halak. 3) Torokról szólva am. dugulás, szoru
lás miatt rekegő. Rekedt torkú kántor. V. ö. REKED.
REKEDTEN, (rekedten) ih. Rekedt álla
potban.
REKEDTHASÚ, (rekedthasú) ösz. mn. Has
dugulásban szenvedő, kinek úgynevezett kemény
széke szokott lenni.
REKEDTSÉG, (rekedtség) 1. REKEDSÉG.
REKEG, (rekég) gyak. önh. m. rékégtem,
— tél, —étt. „Rek rek" hangon szól pl. a rekedt,
vagy tisztátalan torkú ember. Különösen mondjuk a
bókákról. „Mikor ideje vagyon ez napig is mindazt
panaszolják (a békák), a vizekbe rekegvén." Pesti
Gábor meséi. Gyöke rek hangutánzó ; b előtéttel :
brek, honnan : brekeg, brekeke.
REKÉGÉS, (rekégés) fn. tt. rekégést, tb.
—ék, harm. szr. —e.Tisztátalan, fülsértő „rek rek"
hangon szólás, kiáltozás. Békák rékegése.
REKEGTET, (rekégtet) miv. m. rekégtettem,
— tél, —étt, par. rekegtess. Eszközli hogy rekegjen.
Ne rekegtesd azt a gyereket.
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„Az egész természet mély gyászban rejtezik."
Szemere Pál.
Átv. titok gyanánt, ki nem jelentve létezik. Nem
tudni, mi rejtezik szivében. A székelyeknél ,rejtezés',
,elrejtezés' alatt színhalált is értenek, innen mond
ják : nem holt meg, csak elrejtezett. (Incze József).
REJTHELY, (rejthely) 1. REJTEKHELY.
REJTŐDZIK , (rejtőödözik) 1. REJTŐ
ZIK, 1).
REJTŐKÉ, (rejtőke) fn. tt. rejtőkét. A szé
kelyeknél am. rejtett v. rejtékfiók.
REJTŐZÉS, (rejtőözés) fn. tt. rejtözést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Maga elrejtése, elbifVás.
2) Elragadtatás. V. ö. REJTŐZIK.
REJTŐZIK, (rejtőözik) belsz. m. rejtöztem,
—tél, —ölt, par. rejtőzzél. 1) Rejtegeti magát, elbu
vik valahová, hogy meg ne találhassák. Megfelel e
kérdésre : hová f pl. pinczébe, padlásra, bokrok közé
rejtőzni. Különbözik tőle : rejtezik, t. i. valahol. 2)
A székelyeknél ,rejtőzikŁ a Tájszótár szerént azt is
jelenti : elméjében elragadtatik, amidőn ,rittetik'
vagy ,rüttetik' szóval egy eredetű, tehát sajátlag am.
rilezik v. rütözik.
REJTŐZKÖDÉS, (rejtöözködés) fn. tt. rej
lözködést, tb. —ék, harm. szr. —e. L. REJTŐ
ZÉS, 1).
REJTŐZKÖDIK, (rejtőözködik) k. m. rej
tőzködtem, —tél, —ött. L. REJTŐZIK, 1).
REJTVÉNY, (rejtvény) fn. tárgyesetc : — t,
több. —ék. Általán, találós feladat, rejtély, különö
sen : rejtetlszó.
REJTVÉNYÉS, (rejtvényés) mn. tt. rejtvé
ny ést v. — et, tb. — ék. L. REJTÉLYES.
REJTVÉNYÉSSÉG, (rejtvényésség) fn. tt.
rejtvényésségét, harm. szr. — e. 1. REJTÉLYÉSSÉG.
REJTYA, a palóczoknál am. a közdivatu laj
torja.
REK, elvont gyök. 1) Hangszó, melyből rekeg,
rekécsel hangutánzók származnak. 2) Elzárást, el
kerítést, illetőleg elkülönzést jelent a rekesz, rekeszt,
reked, rekkent származékokban. Ez utóbbi értelemnél
fogva rokona a zárt jelentő retesz névnek ret gyöke,
és a rejt igének re gyöke, vagy rej törzse.
RÉKA, (az Atilla neje Kreka nevéről?) falu
Abaűj m.; helyr. liékára, — n , —ról.
RÉKAS, (1), fn. tt. rékast, tb. —ok, harm. sz.
— a. Tájszó, különösen Csalóközben, s jelent mosat
lan, mocskos konyhai, s asztali edényeket, p. faze
kukat, tálakat, tányérokat, máskép : rékmány. Gyö
ke : rék (rékas, rékmány) úgy látszik azonos rök
gyökkel (rÖköny, rőkönyödik) szókban ; s a fóntebbiek
rökös, rökmény helyett állanak.
RÉKAS, (2), falu Pest m.; helyr. Rékasra,
— on, —ról.
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REKENYE—REKESZGÁT

REKESZGET—REKETES

REKENYE, fn. tt. rekenyét. A sóskának enni
való savanyú szára. Kemenesali szó. Úgy látszik
hogy ,ró'könye' helyett van; mivel az mintegy meg
szokott ró'könyödni, vagy rőkönyödöttnek látszik.
REKENYEÚJFALU, falu Gömör m.; helyr.
— Újfaluba, —ban, —ból.
REKENYŐ, (rekenyö) fn. tt. rekenyÖt. 1) így
nevezik a sóskát, midőn szárba és magba megy, más
kép : rekenye ; 1. ezt. 2) A szölövesszön nőni szokott
kacskaringós vékony szálacskák, melyeket a gyerme
kek savanyuságokért rágicsálni szeretnek. 3) Népies
neve a gomborkák neme alá tartozó növényfajnak;
táskája két czikkelyii; az alsó hengerded, gyakran
meddő ; a felső tojásdad, v. gömbölyűded, sinóros ;
alsó levelei szárnyasán kikanyargatott fogasak ; vi
rága sárga; szára szerteágazik, félig szőrös, fölül
kopasz. Növénytani egész neve : rekenyögoml/orlca.
(Myagrum perenne).
Valamint rekenye, úgy rekenyö is eredeti jelen
tése szerént rököny vagyis rökönyödő. Az idegen
nyelvek között leginkább közelít hozzá kivált a
2ik értelemben a német Ranke.
REKENYŐGOMBORKA, (rekenyögomborka)
ösz. fn. L. REKENYÖ, 3).
REKESZ, (rekesz) fn. tt. rekeszt, tb. — ék,
harm. szr. — e. Általán, bizonyos korlát, kerítés, gát
által képezett zárhely, pl. az állatok ketrecze,
esztrengája, sellencze, kalitkája, óla, stb. Rekeszbe
zárni a ludakat, réczéket. A vadmadár is megszokja a
kalitkarekeszt. (Km.). Pázmánnál am. a latin clausura.
Szerzetes szent rekesz. A lélek rekesze == test.

egy mederbe Bzorítva, vagy ideiglen feltartóztatva
ezélszerübben használtathassák. Rekeszgát a patak
malom fölött.
REKESZGET, (rekesz[t]get) áth. m. rekesz
gettem, —tél, —étt. Többször vagy folyvást rekeszt.
V. ö. RET.
REKESZGETÉS, (rekesz[t]getés) fn. tt. re
keszgetést, tb. —ék, harm. szr.  e. Cselekvés midőn
valaki rekeszget.
REKESZIZOM, (rekeszizom) ösz. fn. Izom,
moly a mellüreget a hasüregtől keresztben elválasztja.
(Diaphragma).
REKESZKÉDÉS, ( rekeszkédés) fn. tt. re
keszkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos re
kesz, illetőleg korlátok közé zárkózás.
REKESZKÉDIK, (rekeszkédik) k. m. rekesz
kédtem, —tél, —étt. Korlátok közé zárkózik, magát
másoktól bizonyos közbevetett gát által elválasztja ;
különösen, lakhelybe, rejtekbe, szobába zárkózik.
„Csinála magának titkos kamarát, melyben az ő
szolgálóival berekeszkedvén lakik vala." (Judit, 8, 5,
Káldi).
REKESZRÚD, (rekeszrúd) ösz. fn. Rúd az
istállóban, melyet a bekötött barmok, különösen a
lovak közé korlátul szokás tenni.
REKESZT, (rekeszt) áth. m. rekesztétt, par.
rekeszsz, htn. —ni v. —eni. Bizonyos korlát, vagy
gát által elzárol, elkülönít, határozott térbe szorít.
Berekeszteni a barmokat az ólba. Korlátokkal elrekesz
teni a szérűt. Kirekeszteni valakit a házból, am. a ka
put, ajtót bezárni előle. Oly sokan vannak, hogy Du
nát lehet velők rekeszteni. (Km.). Csatornát, zsilipet,
zúgót rekeszteni. „Kinek sokassága megrekeszté az
árradatokat." (Bécsi cod. Judith XVI.). Régebben
,zárni,' ,bezárni' helyett is használtatott. „Mikor
menny berekesztetett" (quando clausum est coelum.
Tatr. cod. Luk. IV.). „Minthogy Tokaj várában
benne az ellenségh, végezte azt az országh, hogy
azokat Zemplin, Zabolcs és Ungh vármegyék azon
vármegyékben lakozó urak segétségével rekeszszék
megh." (Az 1605ben Boeskayféle szerencsi ország
gyűlés határozata). Átv. ért. a beszédet berekeszteni,
am. befejezni, elvégezni. V. ö. REKESZ.
REKESZTÉS, (rekesztés) fn. tt. rekesztéstt,
tb. —ék. Elzárolás, elkülönítés, határok közé szorí
tás , zárás. Kirekesztés a Bécsi codexben am. ana
thema: „Adá elfcledetnek kirekesztésére" (obtulit in
anathema oblivionis. Judith. XVI. Tarkanyinál :
„Ajándékul adá az elfeledés ellen)."
REKESZTEK, (rekeszték) fn. tt. rekeszlékét,
harm. szr. —e. Korlátozat, gátmü, mely által valamit
elzárnak. A rekesztéken áttörni, kiugrani.
REKESZTÉKÉS , (rekesztékés) mn. tt. re
kesztékest v. —et, tb. —ek. Rekesztékkel ellátott.
REKETÉS, (reketés), v. REKETTÉS, (rek
edtés) mn. tt. reketést v. rekettést, v. —et, tb. —ek.
Rekedt hangú, vagy torkú.

„A szilaj lélek rekeszét kitörvén
A nap útján túl magasan csapongott."
Berzsenyi.
Rekesznek nevezik a vizek kifolyását akadályozó,
vagyis azokat elzárva tartó gátat, töltést, zúgót.
Továbbá am. fiókféle osztályozat. Rekeszekbe helyezni
a könyveket. Növénytanilag az üreges szervben, mag
honban, vagy magrejtőben képződött válaszfalak
által támadó fiók vagy fiókok; pl. három rekeszü
tokja van a hóvirágnak, tulipánnak. (Loculamentum.
Gönczy P.). A hajósoknál mindennemű elkülönített
hely a fahajókon, pl. zabtartó, szentes, pincze stb.
Az Írásban am. zárjel. Rekeszbe szorított mondat.
Minthogy a rekesz alapfogalmánál fogva zárt jelent,
legközelebb rokonságban áíl hozzá a retesz, mint
zárló eszköz.
REKESZEL, (rekeszél) áth. m. rekeszélt. 1)
Rekeszszel kerít, elzár. A kazalt a kártevő barmok
ellen elrekeszelni. 2) Korlátokat, gátokat húz. 8) Fió
kokra oszt. A könyvszekrényeket rekeszelni.
REKESZES, (rekeszés) mn. tt. rekeszést v.
— et, tb. —ék. Rekeszszel v. rekeszekkel ellátott;
fiókos. Rekeszes istálló, melyben a lovak között el
választó korlátokat húznak ; rekeszes szekrény.
REKESZGÁT, (rekeszgát) ösz. fn. Gát, mely
a víznek szétfolyását akadályozza, hogy összébb s
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REKETTYE—KEKKENOSEG
REKETTYE, (1); 1. RAKOTTYA.
„Ama sötét nyárfák alatt, a part felé,
Sürii rekettye közt vezet egy róna bé."
Csokonai.

REKKENT—REM
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REKKENT, (rekkent) áth. m. rekkentétt, htn.
—ni v. —eni, par. —s. Titkos, rejtekhelyre elzár,
elrejt, eltakar, eldug, elsikkaszt valamit. „Kik el nem
rekkentötték (sikkasztották) Krisztusnak részét, jó
szágát, mint az mastaniak." Carthausi névtelen.

Eléjön ez alakban is már XIII. századbeli oklevelek
„Nyergét vessék a Dunába,
ben. „Ad dumum viminum Requitye dictorum. (1228).
És a féket a fűben elrekkentsék."
In dumo qui vulgariter Reketya nuneupatur. (1279.
Továbbá
:
Jerney. Nyelvkincsek). Só't a XII. században is. L.
„Hogy már magát ott megmentenéje
RAKOTTYA.
Inkább magát ott elrekkenté."
REKETTYE, (2), puszta Kis Kunságban, lielyr.
Csáti Demeter, az „Emlékezzünk régiekről" verse
Rékettyére, — n , —r'ól.
REKETTYEBOKOR, (rekettyebokor) ösz. fn. zetben.
Rekettyefűzből alakult bokor. „ Ad dumum qui dici
„Hogy szerelmes társát ígyen kesergetné,
tur Reketia bukur. (1247. Jerney Nyelvkincsek).
0 édes magzatit elrekkentenéje."
REKETTYEFA, (rekettyefa) ösz. fn. Vasta
Istvánfi Pál a XVI. századból.
gabbra nőtt fanemü rekettye. 1125ik évi oklevél
„Az
embert
ő
(az
ördög) megirigylé,
ben : reketyafa. (Jerney. Nyelvkincsek).
S
ő
írégységében
megkésérté,
REKETTYEFÜZ, (rekettyefűz) ösz. fn. L.
S így az embert elrekkenté" (elnyomá, elfojtá).
RAKOTTYAFÜZ.
REKETTYÉS, (rekettyees) fn. tt. rekettyést, Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása 62. L).
tb. —ék. Rekettyés hely, vagy vidék, vagy erdő.
„Csodaleány, hogj' nem félted,
Olyan alkatú mint Bikkes, Fenyves, Füzes, Szilvás,
Magadat lám elrekkented" (elveszted).
Tölgyes.
Ugyanott (97. 1.).
REKETYEFALVA, erdélyi falu Hunyad m.;
E régies igével maiglan élnek a székelyek, kiknél
helyr. •—falvára, — n , —ról.
megrekkenteni valakit ezt is jelenti : észrevétlenül
REKGET, 1. REGGET.
erősen megütni ; mintegy megzökkenteni.
REKICZEL, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
REKKENTÉS, (rekkentés) fn. tt. rekken
Rekiczelbe, —ben, —hol.
REKITA, faluk Mármaros m. és SzászSebes tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Elrejtés, eldugás. V. ö.
REKKENT.
székben, helyr. Rekitára, —n, —ról.
REKLI, (a német Röcklből kölcsönzött) fn. tt.
REKKEN, (1), (rekken) önh. m. — t. 1) Dugul,
záródik, szorul, midó'n t. i. a csöve, csatornája, rése, réklit. Kurta dolmányfóle női öltöny. Nyári, téli,
nyilasa betömődik. Rekken a dagadt torok. A régiek posztó, kartonrékli.
REKMANY, fn. tt. rékmányt, tb. —ok, harm.
nél azt is teszi : elvész.
szr. —a. L. RÉKAS.
„Mert ö igazsága keveté,
REKRUTA, fn. tt. rekrutát. A franczia recrue
És hogy váltságunkat úgy tennéje,
s német Recrutból átvett szó; magyarosan : katona
Hogy az binró'l (bűnről) elég lenne,
újoncz, v. ujonczlcatoná v. csak : újonez. A franczia
Kivel ember elrekkent vala."
Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása 95. 1.). recroítre am. a latin recrescere (újra vagy ismét nőni),
tehát recrue sajátlag am. pótkatonaság; pótkatona.
REKKEN, (2), elavult ige, melynek csak része
REKRUTÁZ, 1. ÚJONCZOZ.
sülője rekkenő divatozik, s nagyon melegen sütő na
RÉLI, női kn. Aurelia, máskép : Aranka.
pot jelent. V. ö. REKKENŐ, 2).
RELYÓ, falu Szepes m.; helyr. Relyón, —ra,
REKKENŐ, (rekkenő) mn. tt. rekkenöt. 1) —ról.
Duguló, szoruló, záródó, pl. cső, csatorna, torok. 2)
REM, elvont gyök, mely külső rázás vagy belső
Mondjuk igen nagy melegről, melyet az égető nyári rázkódás által okozott, s gyakran hangos mozgást
nap sugarai okoznak. Rekkenő meleg, rekkenő hőség. jelent, honnan a remeg, remegés, reng, renget, rendit,
Minthogy ezen jelentésénél fogva az égés, égetés rendül, s alkalmasint remény, remél származékok is.
alapfogalma rejlik benne : innen gyöke rék azon rök Alaphangja a rázkódást utánzó erős reszketeg r, s
gyökü szókhoz rokonítható, melyek szintén tűzre, ennélfogva rokonai a ráz, ránt, rezeg, reszket, retteg,
égésre vonatkoznak. V. ö. RÉG, RÖK. Egyébiránt és a megnyújtott rém, rémlik. Az idegen nyelvek kö
mennyiben a rekkenő melegségről azt szoktuk mon zött legközelebb áll hozzá a latin tremo, mely szin
dani, hogy fojtó, szorító : tehát e másod értelménél tén erős hanggal járó mozgásra vonatkozik és így
egyszersmind hangutánzó.
fogva a reked, rekeszt igékhez is rokoníthatjuk.
RÉM, (1), fn. tt. rémét, harm. szr. —e. 1) Sze
REKKENÖSÉG, (rekkenőség) fn. tt. rékkenö
ségét, harm. szr. —e. Igen nagyon égető, fojtó me mek előtt homályosan lebegő, s azokat mintegy káp
ráztató látvány, tünemény, s ez értelemnél fogva ér
legsége a napnak.
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RÉM—REMEGÉS

REMEK—REMEKEL

tclmi öszvefüggésben áll vele rémlik, pl. midőn azt i
akarjuk mondani, hogy valaminek homályos képe le
beg előttünk, így szólunk : rémlik előttem. 2) Külö
nösen oly látvány, mely a képzelődésre ijesztöleg
hat, s egész valónkat remegésbe hozza, milyenek az
úgynevezett kísértetek, boszorkányok, bolygó szel
lemek, bányarémek. A babonás és félénk ember á sö
tétben hamar rémet lát. A régieknél jelent csak bá
mulatot i s ; V. ö. R É M Ü L E T ; sőt némely származé
kok is jelentenek bámulatost pl. rémítő sok, nagy,
drága; rémség stb. 1. ezeket.

R E M E K , (remék) fn. tt. remékét, harm. szr.
—je, v. — e . 1) Molnár Albertnél, remekfalat am.
offa, buccella, portio, vagyis levágott koncz, kisza
bott enni való rész ; leszelt darab, pl. a húsárusok
vágószékeiben. Pesti Gábor meséiben is : „ E g y re
mek húst gyorsan ellopának tőle a szatyorból"; így
vadászoknál a rőtvad hátrésze (Ziemer). 2) Jelent még
a régieknél általán darabot. „És ereszte remek ónnot
ö szájába" (Et misit massam plumbeam in os ejus.
Bécsi cod. Zacharias. Tarkanyinál : „És a darab ónt
annak szájára tévé). „Miként pányikaalmaremek, te
tügyid (orczáid). Döbrentei codex. (Énekek éneke).
3) Mesteri müdarab, melyet valaki készít, hogy az
illető czéhbe mint mester bejuthasson. A csizmadiák
remekként topánt, csizmát, a szűcsök ködmönt, bun
dát szoktak készíteni, a kovácsok hintót, szekeret
vasalni, lovat patkolni stb. (Németül : Meisterstück).
Remeket készíteni; a remeket megbírálni, hibásnak ta
lálni s elvetni. Innen átv. ért. mondják műről, mely a
maga nemében kitűnő, jeles, mesterséges, mennyiben
t. i. a remekcsináló minden kitelhető módon rajta van,
hogy minél j o b b a t készítsen. Ez remek mű, remek kép.
„Elég csak hazafiaknak lennünk, sőt elég csak em
bereknek is, hogy ebben az isteni gondviselésnek ha
zánk körül véghez vitt és szembetűnő nagy remek
munkájában gyönyörködjünk." Gr.Teleki József.l 7 9 0 .
Ugocsa rendéihez.

E jelentéseknél fogva a, rém szóban alapfogalom
a reszketegség , s legközelebbi rokonságban áll a re
meg és reng igék rem illetőleg ren gyökével; csupán r
alaphangban retteg, retten, réti és riad, riaszt szók rí
gyökével is, t. L, a rém majd szemcink előtt remegve,
majd valónkat megremegtetve működik. Alaphangja
a reszketeg r, s ennélfogva rokonai a latin terret,
tremit, terriculamentum, továbbá a német Schreck,
szláv sztrasiti stb.
RÉM, (2) p u s z l a B á c s m.; helyr. Rémbe, —ben,
— bői.
R É M A L A K , (rémalak) ösz. fn. A képzelődésre
ijesztöleg ható, s valónkat remegésbe hozó tünemény,
vagy kép, legyen az valódi, vagy csak képzelt. A ha
lálnak festett vagy faragott váza valóságos rémalak.
A rendkívül csúnya.
visszataszító
ábrázatú
embert
rémalaknak mondhatni.
Rokon jelentésűek : ijesztő,
váz, láz.
R É M Á L L A T , (rémállat) ösz. fn. Állat, mely
nek alakja a rendes természeti idomtól elütvén, ijesz
töleg hat r á n k ; undok korcs állati fajzat. (Monstr.;m).
R É M C S A P A T , (rémcsapat). L. R É M S E R E G .
R E M F X Z , puszta Bihar in.;
— én, — r ö l .
—tél,
mely
midőn
átkelő

helyr. Remeczre,

R E M E G , (remég) gyak. önh. m. remegtem,
—étt. Széles ért. mondjuk akármely testről,
rázkódás következtében mozog. Remeg a ház,
terhes szekerek robognak el mellette. Remeg az
kocsik alatt a híd. Remeg a kocsonya, alutttej.
„Suhog a szél, remeg a fa."
Népdal.

Szorosb ért. mondjuk az állati testekről, midőn ide
geik, izmaik görcsös vonaglásban szenvednek. Külö
nösen midőn e kóros állapot az emberi kedélyre vo ;
natkozik, aui. némelynemü erős indulattól izgattatik,
nevezetesen, folytonos félő állapotban van. Remeg a
halálos veszélyben lévÖ ember. Mit remegsz, hisz nincs
semmi baj. V. ö. R E M .
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„Mi a férfi maga ? Félben hagyott remek."
Kiss János.
Alkalmaztatik az ész müveire is. Remek költemény,
szónoklat, színmű. Az ily müvek szerzői remekirók
nak neveztetnek. Remekmű , remekmunka össze is
íratnak.
Minthogy a tulajdon anyagi értelemben vett re
mek bizonyos kivágott, kimetszett, kiszabott tárgyat
j e l e n t ; innen gyöke rem azon rokon gyökhangu szók
osztályába sorozható; melyek vágás, metszés, szabás,
illetőleg szabály által keletkeztek, ú. m. rész, rét, réteg,
rés, rend, recze, redő. Legközelebb rokona talán a
rémfa nevű eszköznek vagyis állványnak alkatrésze
rém; t. i. rémfának mondják a hentesek, mészárosok
fogasát, melyre a levágott barmot, pl. borjut, juhot,
disznót lábainál fogva felakasztják, midőn bonczolni
akarják. Alakjára nézve hasonló a gyermek, vétek,
étek, lélek, zömök szókhoz. Alapfogalomban egyezni
látszik vele a kézi mesterséget, gyárt jelentő szláv
remeszlo v. remeszla. Jerney szerént, (Nyelvkincsek),
mint személynév elójön már egy X I I . századbeli
( 1 1 3 8 . ) oklevélben.

R E M E K E L , (remékél) áth. m. remékélt. Mes
R E M E G É S , (remégés) fn. tt. remegést, tb. teri művet készít, hogy ügyességét ez által kimutassa,
— ék, harm. szr. — e . A testnek azon állapota, mi s az illető czéhnek tagjává avattassák. A mészárosok
dőn külrázás vagy belrázkodás következtében remeg. ' ökröt vágva, s annak súlyát meghatározva szoktak re
Továbbá a kedélynek nyugtalan állapota, midőn va mekelni. A remeklésre szánt ökröt néhutt különösen
lamely indulat, nevezetesen félelem által izgattatik. ; remeknek nevezik. Szélesb ért. a maga nemében ki
Az éjjeli zaj, a vészharang kongása remegésbe ejtett tűnő észmüvet szerez, vagy rendkívüli jeles tettet
bennünket. V. ö. R E M E G .
hajt végre.
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REMÉKÉLÉS, (remékéléa) fn. tt. remékélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki
remekel.
REMEKELŐ, (remékélö) mn. és fn. tt. remé
kélot. Aki bizonyos mesterséghez tartozó próbamü
vet, remeket készít. Remekeld csizmadia, szabó, szűcs,
mészáros. A művészre is alkalmazzák : remekelő mű
vész, aki magát valamely művészeti tárgy eléadásá
ban vagy kidolgozásában kitűnőnek tanúsítja, vagy
tanúsította. V. ö. REMEK.
REMÉKÉSZ, (remekész) 1. LÁNGÉSZ.
REMÉKIRALOM v. —IRODALOM, (remek
iralom v. —irodalom) ősz. fn. Oly írott észmüvek
öszvege, melyek magukban kittinők, maradandó be
csüek.
REMEKÍRÓ, ( remekiró) ősz. fn. Kinek irott
észmüve a maga nemében jeles, kitűnő, állandó, ma
radandó becsű. Hellén, római remekírók,
REMÉKKÖNYV, (remékkönyv) ősz. fn. Könyv,
mely remekírói müvet foglal magában, mely mind
tartalmára, mind eléadására nézve a maga nemében
jeles, kitűnő.
REMEKLÉS, 1. REMEKÉLÉS.
REMÉKLET, (remékélet), fn. tt. remeklétet,
harm. szr. —e. A remekelő által kiállított próbamti,
mint eredmény.
REMÉKLÖDARAB, (remeklődarab) ősz. fn.
Művészi, pl. zenei darab, melyben vagy mely által
az illető jeles, kitűnő jártasságát vagy képességét
tanúsítja.
REMÉKLÖVÉS , (remeklövés) ösz. fn. Vadá
szok nyelvén, ha a sebszáj a rőtvad remekén fészkel.
(Ziemerschusz).
REMEKMÍVŰ, (remekmivü) ösz. mn. Az ész
műveire alkalmazva am. igen jeles, kitűnő.
REMÉKMÜNKA , (remekmunka). 1) A reme
kelő mesterember készítménye. 2) L. REMEKMŰ.
REMEKMŰ, (remékmű) ösz. fn. Szoros ért. a
művészet, vagy tudományok köréhez tartozó s a ma
ga nemében kitűnő jelességü mü, pl. kép, szobor,
épület, költemény stb. V. ö. REMEK.
REMÉKSÉG, (remékség) fn. tt. remékségét,
harm. szr. —e. Valamely munkának, műnek kitűnően
jeles tulajdonsága. Homér müveinek remeksége.
REMEKÜL , (rcm ékül) ih. 1) A maga nemé
ben jelesen, kitünőleg, a mesterség, művészet, tudo
mány kellékeinek megfelelve. Remekül varrott ruha.
Remekül irt, elmondott beszéd. 2) Mesteri próbaként.
A czéh elöljáróinak remekül benyújtott munka. V. ö.
REMEK.
REMÉL, v. REMÉLL, 1. REMÉNYL.
REMÉLETÉS, (reményéletés) mn. tt. remé
letést v. — et, tb. ek. L. REMÉNYBELI.
REMÉLHETŐ; REMÉLHETŐLEG; 1. RE
MÉNYLHETŐ;REMÉNYLHETŐLEG.
REMÉNKEDIK, 1. REMÉNYKEDIK.
REMÉNY, (remény) fn. tt. reményt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Kedélyi állapot, vagyis kellemes elő
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érzet, melyet valószinüleg bekövetkező valamely jó
nak várása támaszt és táplál bennülik. A közéletben
szokottabban : reménység; honnan a közmondatoknál
ez alakban találjuk. L. REMÉNYSÉG. Ellenkezője:
félelem, melyet valamely jövendő rosznak lehetősége
okoz. Remény és félelem között habozni. Reményt táp
lálni, jó reménynyel, v. reményben lenni. Reményt vesz
teni, reményről lemondani. Reményben élni. Nincs sem
mi remény. Utolsó reményem benned van. Remény nél
kül lenni. Reményben csalatkozni. Reményétől megfosz
tani valakit. Bizonyos, hogy valamint reményünk,
úgy aggodalmaink sem teljesülnek egészen soha. B.
Eötvös J. (Gondolatok).
„Kéklő lepelben messze jár
Előtted a Remény."
Kölcsey.
Keresztény vallási ért. Isten kegyelméből nyert er
kölcsi indulat, melynél fogva az Istentől ígért örök
boldogságot Krisztus urunk érdemei által teljes biza
lommal várjuk. Az egyházi három alaperény egyike.
Hit, remény, szeretet. A költőknél és képző művésze
tekben a remény horgonyra támaszkodó női alakban
állíttatik elé.
Minthogy a remény bizonyos jó után esengő
várakozást jelent, mely a kedélynek némi nyugtalan
kodásával szokott járni, továbbá, mert a remény fé
lelemmel vegyes érzés, mennyiben csak valószinüsé
gen alapúi, s az ellenkező rosznak lehetőségét nem
zárja ki : innen gyöke rem egynek látszik a remeg,
remegés szók gyökével. Lélektanilag csakugyan való,
hogy minél közelebb jutunk valamely várt jónak
megnyerhetéséhez, a vágy annál erösebben izgatja
idegeinket, mit még inkább nevel azon titkos féle
lem, melyet az ellenkezőnek képzelt lehetősége okoz,
mit a koczka, kártyajátékosokon különösen tapasz
talhatni.
REMÉNYBELI, (reménybeli) mn. tt. remény
belit, tb. —ek. Ami még csak a reményben létezik,
de a valóságban nem; leginkább a törvénytudomány
ban használt kifejezés, pl. a fiúnak még életben levő
szüléi vagyonához csak reménybeli joga van. (Virtuális).
REMÉNYBELISÉG , (reménybeliség) fn. tt.
reménybeliségét, harm. szr. —e. Reménybeli állapot,
vagy jog. (Virtualitas). V. ö. REMÉNYBELI.
REMÉNYE , falu Zemplén m.; helyr. Reményé
re, — n, —röl.
REMÉNYÉL, 1. REMÉNYL.
REMÉNYÉLHETŐ, (reményélhető) mn. tt.
reményélhetőt. Minek ránk nézve kedvező bekövetke
zését valószinüleg várhatni. Remény élhető, hogy miénk
lesz a győzelem. A reményelhető zsákmányban mind
nyájan osztozni fogunk.
REMÉNYFA, (reményfa) ösz. fn. Kazinczynál
am. közönséges akáczfa.
„Szerelme kinjait, fülemilébo költ
Lelkem, reményfám bánatos ágain
Énekli majd."
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így nevezve, mert, miként Kazinczy mondja, az akácz
árnyékában vannak a temetők többnyire az alföldön;
vagy talán onnan is igazolható e nevezet, mert a re
ménynek jelvezeti szine a zöld, s az akáczfa levelei
kitűnően élénk kedves zöldek, s ilyenek maradnak
(dús és mély gyökereinél fogva) még késő őszszel is,
midőn más fák levelei többnyire már elsárgultak vagy
le is hullottak.
REMÉNYFOSZTOTT, (reményfosztott) 1. RE
MÉNYHAGYOTT.
REMÉNYFOSZTOTf AN , (reményfosztottan)
1. REMÉNYHAGYOTTAN.
REMÉNYHAGYOTT, (reményhagyott) ösz.mn.
Ki reményleni megszűnt. Ki semmi jót, semmi ked
vezőt nem vár, ki reményét vesztette, kétségbeesett.
REMÉNYHAGYOTTAN, (reményhagyottan)
ősz. ih. Kétségbeesett állapotban.
REMÉNYHORGONY, (reményhorgony) ösz. fn.
Nagyobb fajta horgony a hajósoknál, mely csak ki
vételes nagyobb szükségben használtatik, s jó szol
gálata az egyéb horgonyon bizonytalanságban álló
hajót rendesen biztosítja, és így hasonló esetekben a
hajós egész reménye. (Pflichtanker, Hauptanker. Ke
nessey A.). Atv. ért. biztos hit valamely remény tel
jesedésére.
REMÉNYJOG, (reményjog) ösz. fn. Birtoklási
jog, melyre valaki bizonyos körülmények bekövet
kezte után törvényszerű igényt tart. (Jus virtuale).
V. ö. REMÉNYBELI.
REMÉNYKEDÉS, (reménykédés) fn. tt. re
ménykédést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Sajátlag,
folytonos remény táplálása, mely jelentése a régiek
nél fordul elé. 2) A mély hangú .rimánkodás' helyett
igen csengő, mintegy rívó, vagy panaszos hangon való
kérés. V. ö. REMÉNYKEDIK.
REMÉNYKEDIK, (reménykédik) k. m. remény
kédtem, —tél, —étt. Molnár A. szerint megfelel neki
a latin quiritatur, tehát am. bajait, nyomorúságát el
panaszolja, eseng; továbbá magát mentegetve könyö
rög ; hangváltozattal : rimánkodik. Fűnek fának re
ménykedik. (Km.). Térdeimet átkulcsolva reménykedett,
hogy ö nem oka semminek. Ezen értelménél fogva a
remény szóval nem látszik ugyan fogalmi viszonyban,
midőn t. i. azt jelenti, mit a közdivatú rimánkodik,
és így talán inkább ebből alakult volna vékonyhan
gon a reménykedik. Azonban a régieknél is ugyan
azon ,remény' származékai két értelemben fordulnak
elé, t. i. a remény törzsből származott ,reménykedik'
ige, annyit tesz, mint folytonos vagy gyakori reményt
táplál (valamint szomorkodik am. folytonosan szomo
rú). „És mindenkor te Istenedbe reménykedjél" (Et
spera in Deo tu semper. Bécsi cod. Ozeás XI. A vul
gatában XII.). „Dicsérjétek mi uronk Istent, ki nem
hagyta meg (hagyta el) őbele reménykedőket" (spe
rantes in se. Ugyanott. Judith XIII.). így a Nádor
codexben is. De eléjöu kér, esd vagyis ,rimánkodik'
jelentésében is.
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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„Rcménkednek vala az nagy Üristennck,
Kit nagy siralommal fohászkodva kérnek"
Ének NagyKunság romlásáról a XVII. században.
(Thaly K. gyűjt).
V. ö. REMÉNYL. Mi tehát azt véljük, hogy a két szó
különböző eredetű ugyan, hanem későbben a szokás
mint hangokban közel álló szókat összezavarta, mint
pl. ,ragyiva' és ,ragyva' szókat is. A mai, legalább az
irói gyakorlat a ,reménykedik' és ,rimánkodik' szókat
nem cseréli föl.
REMÉNYL, (reményél) áth. m. reményélt, re
ményit, v. reménylett, htn. reményeim, v. reményleni.
Valamely jónak, kedves dolognak valószínű bekövet
kezését várja. Minden jót reményleni. En már nem re
ményiek semmit. Reményiem, hogy szerencsésen üt ki
vállalatunk, csak azon félek, hogy . . . A régieknél elé
jön kérni, esdeni értelemben is.
„Az nagy Istent kezdé kérni,
És őt azon reményleni,
Hogy őt búdosni ne hadná"
Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása. 38. 1.).
Rövidebben : remél, mely nem egyéb, mint az öszve
huzott reményi, ha csak azt nem veszszük, hogy léte
zett volna reme törzsök is (de amire nincs adatunk),
melyből aztán el képzővel alakult remeel = remél;
valamint kefe kefél, csere cserél, besze beszél, teretura
terélturál, v. tereturál, here herél, henye henyél, stb.
Egyébiránt remél szokott alakot minden ragoztatásai
ban a könnyed kiejtés ajánlja, pl. a múltban : remélt
e helyett : reményit, a kapcsoló és parancsoló mód
ban : remélj e helyett : reménylj ; remélhető e helyett:
reménylhetö. A közéletben is szokuttabb a ,remél.'
Holtig remél az ember, vagy : Addig remél az ember,
mig benne a lélek, vagy: Míg élek, remélek. (Km. La
tinul : dum spiro, spero).
REMÉNYLÉS, (reményélés) fn. tt. reménylést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés midőn valaki va
lamit reményi.
REMÉNYLET, (reményélet) fn. tt. reménylet
ét, harm. szr. —e Reménylés , elvont és tárgyi érte
lemben. Jobb jövendő reménylete.
„Lelkem ő nagy Ínségében,
Noha elhagyott volt, most reményletében
Rád szállott hitében"
B. Balassa Bálint. A XVI. századból.
REMÉNYLETLEN, (reményeletlén) mn. tt.
reményletlent, tb. —ék. Nem reménylett, nem várt.
A reményletlen szerencse nagyobb örömet okoz. Hatá
rozóként am. nem reménylett módon. Reményletlen
jutottam e megtiszteltetéshez.
REMÉNYLETT, (reményélétt) mn. tt. remény
lettet. Amit valaki mint jót valószínűleg bekövetkez
hető gyanánt várt. A reménylett jutalmat megnyerni.
REMÉNYLEVES, (reményleves) ösz. fn. Csak
Ígéretben, reményben létező leves; használják e köz
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mondatban : A reménylevest kiki feladhatja a szegény
nek. (Dugonics).
REMÉNYSÉG, (reménység) fn. tt. reménységet,
harm. szr. —e. Köz szokás s'.erint egy értelemben
vétetik a remény szóval; de szabatosan véve nyel
vünkben divatozó hasonlat szerint, a ség képzőnek
jelentésénél fogva, a reménynek tulajdonsági állapo
tát, minemüségét, egész terjedelmét fejezi ki. így kü
lönböznek a keserv és keserűség, nyomor és nyomorú
ság, szomor és szomorúság stb. Reménységgel könnyéb
bedik a szenvedés. Hideg, vékony reménység. Reménység
tartja az embert. (Km.). A reménységet se hóra ne fek
tesd, se nádra ne támatzd. (Km.). Reménység, nyereség
nincsenek mindig egy vágásban. (Km.). Kitől Isten eláll,
reménysége hibái. (Km.). Ki reménységgel él, ispotálban
hal meg. (Km.). Reménység szegénység. (Km.).

REMÉNYVESZTÉS, (reményvesztés) 1. KÉT
SÉGBEESÉS.
REMÉNYVESZTETT, (reményvesztett) 1. RE
MÉN YHAGYOTT.
REMÉNYVESZTETTEN, (reményvesztetten)
1. REMÉNYHAGYOTTAN.
REMÉNYVÉTEL , (reményvétel) ösz. fn. Vá
sárlás, melyet valaki csak j5 remény fejébe tesz, pl.
valamely bányarészben. (Id. Máudy P.).
REMÉNYZÖLD , (reményzöld) ösz. fn. Képes
beszédben am. tetszös, igen szép zöld; t. i. a zöld szint
a remény szinénck tartják. „Reményzöld tér, itt ott
egy kis virág s felettünk a tiszta sugár, mely a ma
gasból jő, s mindent átmelegítve világával tekintetün
ket fölfelé vezeti." B. Eötvös József. (Gondolatok).
REMÉS, (rémós) mn. tt. rémést v. —et, tb.
—ek. Rémülést okozó, ébresztő, terjesztő; rémet vagy
rémeket látó. Rémes éj. Rémes álom.
REMÉSE, (remése) fn. tt. remését. A vastag
belek legnagyobbika, mely a jobb oldali vastag bél
csontnál kezdődik, hol a csípbél rézsútosan felnyúl
ván belemegy. (Colon.). Németül Grimmdarm, mely
Adelung elemzése szerint onnan vette nevét, mert a
görcsös és gyakran korogó hasrágásnak székhelye.
Ezen alapfogalom után valószinü, hogy a rémese gyöke
rem, melyből remeg származik, törzsöke pedig vagy
az elavult gyakorlatos ige remés, azaz remeg, mint
rebes rebeg, tapos tapog, s onnan lett remesö rémese,
azaz, remegő , vagy talán rémes melléknév, melyből
e utóhanggal lett rémese, mint rapos raposa, s való
színűleg így képződtek Enese, Kenése helynevek is,
továbbá Mórocz Mórocza, gombócz gombócza, arcz ar
cza, a tájdivatos mája, zúza stb.
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„Reménység az ébren levőknek álma."
(Plató után gr. Teleki József 1790. Ugoesa rendéihez).
R E M É N Y S É G T E L E N , (reménységtelen) l"
REMÉNYTELEN.
REMÉNYSUGÁR, (reménysugár) ösz. fn. A
reménynek kisebb foka.
„0 népek Istene,
Küldj egy reménysugárt."
Bajza.
Még csekélyebb mértékben ,reményszikra' a neve.
REMÉNYSZÁL, (reményszál) ösz.fn. Nagyobb,
erősebb remény.
REMÉNYSZIKRA, (reményszikra) ösz. fn. Igen
kevés remény.
REMÉNYTELEN , (reménytelen) mn. tt. re
ménytelent, tb. —ék. Ki magára nézve semmi jót,
semmi kedvező jövendőt nem vár. örök börtönre itélt
reménytelen rab. „Szerelmünk még forróbbá válik,
midőn azt reménytelennek látjuk." B.Eötvös J. (Gon
dolatok). Határozóként am. remény nélkül, reményte
lenül.
REMÉNYTELENSÉG , (reménytelenség) fit.
tt. reménytelenségét, harm. szr. —e. Remény nélküli
állapot.
„Segélj meg engemet én édes Istenem ,
Reménytelenségben ne hagyj elsilyednem!"
B. Balassa Bálint. A XVI. századból.
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REMÉSEFODOR, (remésefodor) ösz. fn. A has
hártya folytatása, mely bal, jobboldali, és rézsútos fo
dorra oszlik.
RÉMESTER, (rémester) ösz. fn. Tisztviselő,
ki a tengeri s más révekre, kikötőkre felügyel, s a
kellő rend, és biztosság fentartása iránt intézkedik.
REMETE, (1), fn. tt. remetét. A hellenlatin
eremita után alakított szó, eredeti jelentésénél fogva
(sovuog = magányos , elhagyott; puszta, üres) am.
magányban pusztai vadonban lakó személy. Ilyenek
voltak, sőt néhutt ma is vannak a görög és latin ke
resztények között, kik különös vallási buzgalomból
REMÉNYTELENÜL, (reménytelenül) ih. Re valamely magányban az emberi társaságtól elkülön
mény nélkül, semmi jót, semmi kedvezőt, nem várva. zött életet viseltek, vagy viselnek.
Reménytelenül maradni, élni, szenvedni.
„Keskeny völgye rejtekében,
REMÉNYTELI, REMÉNYTELJES, (remény
Egy magányos sír tövében,
teli v. —teljes) ösz. mn. Akihez vagy mihez nagy
Ül s andalg a remete."
reményeket kötünk; ami reménynyel van eltelve. Re
Kisfaludy K.
ményteljes ifjú, vagy ifjúkor. Reményteljes szív.
„Egy buzgó gondolat engem itt temete,
REMÉNYTEM, (reménytem) ih. Székelyek
Ha kérded ki valék : egy szegény remete."
tájnyelvén am. reményem szerint.
Faludi Ferencz.
REMÉNYVASÁR, (remenyvásár) I. REMÉNY
A római egyház történetében nevezetesek, Szent Pál
VÉTEL.
REMÉNYVESZTES, (reményvesztés) 1. RE és a keresztes hadak vezére Péter nevű remeték. Úgy
él, mint a remete.
MÉNYHAGYOTT.
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REMETE, (2), mváros Szepes m., faluk Bihar,
Mármaros, Pozsony, Temes m. és Kővár vidékében ;
erdélyi faluk Alsó Fehér m., Gyergyói, Marosi, Ud
varhelyi székely székekben, puszták Somogy, Tolna,
Bihar m., ALSÓ— és FELSŐ—, Krassó m., FEL
SŐ —, Ungh m., KŐSZEG —, Szatmár m., TÚRIA—,
v. TÚRJA—, Bács m., LATORCZA—, puszta Ungh
m., SÁROS—, falu Ungh m.; helyr. Remetére, —n,
— röl.
REMETEBARÁT , (remetebarát) ösz. fn. Re
mete szent Pál szerzetéhez tartozó barát. (Paulinus).
Szélesb ért. szerzetes, ki nagyobb maga sanyargatása
végett remete életre adja magát.
REMETEBARLANG, (remetebarlang) ösz. fn.
Barlang, melyben remete lakik v. tartózkodik.
REMETEBOLDOGASSZONY, (remeteboldog
asszony) ösz. fn. Szűz Máriának csudatévő képe, mely
valamely magányban , remeteségben létezik, és tisz
teltetik.
REMETEÉLET, (remeteélet) ösz. fn. Remete
által követett életmód; olyan élet milyet a remeték
követnek.
REMETEHÁZ, (1), (remeteház) ösz. fn. Ma
gánybeli kisded hajlék, melyben remete lakik; vagy
ilyen lakhoz hasonló építmény, pl. diszkertekben.
REMETEHÁZ, (2), puszta Bihar m.; helyr. Re
meteházon, —ra, —ról.
REMETEHÁZA, puszta Békés m.; helyr. Rerne
teházán, —ra, —ról.
REMETEHOLLÓ, (remeteholló) ösz. fn. Holló
faj, mely erdőkben szokott tartózkodni.
REMETEI, (remetei) mn. tt. remeteit, tb. —ek.
Remetét illető, remetére vonatkozó. Remetei élet. Re
metei elszántság.
REMETEKUNYHÓ, (remetekunyhó) ösz. fn.
Kunyhó forma hajlék, melyben remete lakik, vagy ily
lakhoz hasonló építmény pl. díszkertekben.
REMETELAK, (remetelak) ösz. fn. Ház, haj
lék, barlang, melyben remete lakik, vagy lakott, mi
lyenek a tihanyi félszigetben maiglan látszó sziklai
üregek. Továbbá remete tartózkodási helyéhez hasonló
valamely hajlék, pl. díszkertekben.
REMETELUNKA , falu Krassó m.; helyr.
— Lunkára, — n , —ról.
REMETEMAGÁNY, (remetemagány) ösz. fn.
Hely, melyben remete tartózkodik; vagy élet, melyet
és milyet a remeték követnek.
REMETEMEZÖ, falu Szatmár m.; helyr. — me
zöre, —n, —röl.
REMETENEMEZESK, falu Temes m.; helyr.
Nemezeskén , —re, —röl.
REMETEPOGANEST, falu Krassó m.; helyr.
Poganestén, —re, —röl.
REMETERÁK , (remeterák) ösz. fn. Tengeri j
rákfaj, mely üres csigahéjban lakik, vagy legalább j
farkát tartogatja benne.
REMETÉS , (remetees) mn. tt. remet ést, v. et, I
tb. —ek. 1) Remeték szokásához, erkölcseihez hasonló, '

azokra emlékeztető. Remetés viselet, életmód. 2) Reme
téktől lakott. Remetés vadon, erdő.
REMETESÉG, (remeteség) fn. tt. remeteségét.
harm. szr. —e. 1) Életmód, melyet a remeték követ
nek. A katonaságot odahagyván remeteségre lépett.
2) Pusztai, erdei, vadon magány, melyben egy vagy
több re'mete tartózkodik.
REMETÉSKÉDÉS, (remeteeskédés) fn. tt. re
metéskédést, tb. —ék, harm. szr. — e. Remetei élet
mód gyakorlása.
REMETÉSKÉDIK, (remeteeskédik) k. m. re
metéskédtem, —tél, —étt. Mint valóságos remete foly
tatja életét; vagy remete gyanánt magányban, az em
beri társaságtól elvontan éldegél.
REMETESZÉG, erdélyi falu a Marosi székely
székben, helyr. —szégre, —én, —röl.
REMETETÁRS, (remetetárs) ösz. fn. Egy má
sik remetével élő remete.

REMETŐMEZŐ, 1. REMETEMEZÖ.
REMETÜ, falu Kővár vidékében; helyr. Reme
tiln, —re, —röl.
RÉMFA, (rémfa) ösz. fn. A mészárosok, hente
sek fogas állványa, melyre az elbonczolandó borjukat,
bárányokat, disznókat stb. felakasztják. Talán re
mekfa f V. ö. REMEK. Szalay Ág. szerént Győr vi
dékén : rend/a. Adelungnál elójön Rtihmholz, v. Rahm
holz, Rahmbaum, rokon jelentéssel.
RÉMGONDOLAT, (rémgondolat) ösz. fn. Ré
mületbe hozó, rémületet tápláló gondolat.
RÉMHAD, (rémhad) 1. RÉMSEREG.
RÉMHANG, (rémhang) 1. RÉMKIÁLTÁS.
RÉMHELY, (rémhely) ösz. fn. Hely, hol ré
mület uralkodik.
REMHIR, (rémhír) ösz. fn. Rémületet hozó
vagy terjesztő hír.
RÉMÍT, RÉMIT, (rémít) áth. m. rémítétt, par.
•—s, htn. —ni, v. —eni. A képzelődés elé igen nagy
veszélyt, fenyegető gonoszt rémképen állítva elijeszt
valakit. Ezen ige az ijesztésnek igen élénk, s egészen
átható fokozatát jelenti, tehát többet jelent, mint az
ijeszt. Elrémíteni, megrémíteni valakit. Ne rémíts ben
nünket ily iszonyú dolgokkal.
Gyöke azon rém, mely szemeket kápráztató, s
különösen kísértetes tüneményt jelent, s ez ismét azon
rem gyökkel áll szoros viszonyban, melyből a remeg
remegtet származnak, t. i. rémíteni egyszersmind am.
rémkép által remegésbe hozni, remegtetni. V. ö. RÉM.
RÉMÍTÉS, RÉMITÉS, (rémítés) fn. tt. rémi
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Ijesztés erősebb neme,
fokozata, mely által valakit rémítenek. V. ö. RÉMÍT.
RÉMÍTŐ, RÉMÍTŐ, (rémítö) mn. tt. rémitöt
1) Aki, vagy ami rémít, azaz, a veszélynek, rosznak
eleven rémképe által igen megijeszt. Rémitö dolgokat
beszélnek. Rémitö veszély, kegyetlenség. 2) Nagyító, bá
mulást gerjesztő kifejezés, melylyel a közszokás néha
kisebb nemű ijesztés helyett is t'l. Rémitö sok, rémitö
nagy, rémitö drága. V. ö. RÉM ; RÉMÍT.
31*
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RÉMÍTÖLEG —REMPÉL

RÉMÍTÖLEG, RÉMÍTÖLEG, (rémítöleg) ih.
Igen megijesztve, az embernek egész valóját reme
gésbe hozva. A kegyetlenül kínzott emberek rémÜöleg
kiáltoztak. A tengeri nagy fergeteg rémÜöleg dühöngött.
V. ö. RÉMÍT.
RÉMJELENET, (rémjelenet) ösz. fn. 1. RÉM
KÉP, szoros értelemben.
RÉMKÉP, (rémkép) ösz. fn. 1) Széles ért. sze
meket kápráztató, a képzeló'désben támadt homályos
képe valaminek. Rémképeket látni. Szorosb ért. oly
kép, vagy látvány, mely a nézőt megijeszti, elrémíti,
pl. kisértet, boszorkány a képzelödökre nézve.
RÉMKIÁLTÁS, (rémkiáltás) ösz. fn. A rémü
lönek vagy rémülöknek kiáltása, hangja.
RÉMKIRÁLY, (rémkirály) ösz. fn. A képzeletben
rémek királya; a legnagyobb mértékben ijesztő rém.
RÉMLÁTÁS, (rémlátás) ösz. fn. 1) 1. RÉM
KÉP. 2) Képzelgés, midőn valaki elméjében rémmel,
vagy rémekkel tépelődik.
RÉMLÁTÓ, (rémlátó) ösz. mn. és fn. Aki el
méjében rémmel vagy rémekkel tépelődik.
RÉMLÉS , (rémlés) fn. tt. rémlést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Homályos látás, vagy képzelés, midőn
valami csak rémlik szemeink előtt, vagy elménkben.
V. ö. RÉMLIK. A régieknél eléjön ,rémlet' vagy
,rém' jelentésében is. „O szent anyám hidd be azokat
és ( = i s ) , kik kivé ( = k i ) futának, mert rémlés nem
vagyok." (Erdycodex).
RÉMLET, (rémlet) fn. tt. rémletét, harm. szr.
—e. 1) Szemeket kápráztató, s csupán képzelődésben
létező látszat, tünemény. 2) Homályos sejtelem, mi
dőn tiszta fogalmunk nincsen valami felöl, hanem
némi jelekből sejtjük, vagy színiünk hozzá; miről azt
szoktuk mondani, hogy úgy rémlik előttünk. 3) L.
RÉMÜLET.
RÉMLETÉS, (rém1etés) mn. tt. rémletést, v.
—et, tb. —ek. Szemeink, vagy képzeletünk előtt ho
mályosan lebegő; továbbá, ijesztő, rémülést okozó. A
félénk ember előtt, ha éjjel erdőben utazik, sok rémletes
képek, és tárgyak lebegnek. Távolabbi törzsöke a szo
rosan képzelődésre vonatkozó rémlik. V. ö. RÉMÜ
LETES.
RÉMLIK , (rémlik) k. m. rémlett, htn. —eni.
Valaminek képe csak úgy homályosan, mintegy el
fátyolozva, vagy távolságban tűnik szemeinkbe, vagy
képzelő tehetségünk elé. Úgy rémlik előttem, mintha
amott távol járna valaki. Nekem úgy rémlik, hogy . . .
V. ö. RÉM;>
RÉMŐL; RÉMÖLET, régiesen am. rémül, ré
mület ; 1. ezeket.
REMPEHOLLÓS, falu Vas m.; helyr. —Hol
lósra, —on, —ról.
REMPÉL, (rempél) áth. m. rempélt. Dunán
túl am. rágalmaz, kisebbít.
Valamint a rágalom átv. értelmű, s a rág igétől
származik; hasonlóan a rempel gyöke valószínűleg
azon rem, melyből a metszést, vágást jelentő remek
js eredett. V. ö. REMEK.
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RÉMRENDSZÉR, (rémrendszér) ösz. fn. Az
állami, vagy más társadalmi főnökségek azon meg
állapított kormányi eljárása, melynélfogva a köz fe
gyelmet és rendet rettegtető büntetések s folytonos
rémitések által törekesznek fentartani. Forradalmi,
zsarnoki kormány által gyakorlott rémrendszer.
RÉMSÉG, (rémség) fn. tt. rémségét, harm. szr.
— e. A rémnek, mint ijesztő valaminek, folytonossága,
vagy sokasága ; nagy félelmesség, ijedelem. A pusz
tító tatárok rémséggel töltötték el hazánkat. A földren
gés rémséget okozott az egész vidéken. Máskép : rémü
let. Továbbá, valamint ,rémitö' úgy ez is nagyító ér
telemben is használtatik. Rémség, mennyi pénze van.
(Lőrincz K.).
RÉMSÉGES, (rémségés) mn. tt. rémségést, v.
—et, tb. —ek. Igen nagy rémülést okozó; igen ijesztő,
nagyon félelmes, mindenfelé rémületet terjesztő. Rém
séges tűzveszély, égi tünemény : A vad népek előtt a
nap fogyatkozása rémséges látvány. Nagyitólag am.
szerfölötti. V. ö. RÉMSÉG.
RÉMSEREG , (rémsereg) ösz. fn. A képzeleti
rémek egész sokasága.
RÉMSIKOLTÁS , (rémsikoltás) 1. RÉMKIÁL
TÁS.
RÉMTÁBOR, (rémtábor) 1. RÉMSEREG.
RÉMUR, (rémúr) ösz. fn. Uralkodó, ki erősza
kos börtönöztetések, kivégzések, szóval köz rémités
vagy rettegtetés által igyekszik hatalmát fentartani.
RÉMURALOM, RÉMURASÁG, (rémuralom)
(v. —uraság) ösz. fn. Uralom, mely köz rettegtetés
által tartja fen magát. V. ö. RÉMRENDSZER.
RÉMÜL , RÉMÜL , (rémül) önh. m. rémült.
Valódi, vagy képzelt veszély érzete miatt igen meg
ijed, egész valója remegni kezd. Elrémült bele, midőn
fölébredvén a mellének szegezett tört megpillantotta. A
mennykőcsapásra megrémült az egész ház népe. V. ö.
RÉM, RÉMÍT.
RÉMÜLÉS, RÉMÜLÉS, (rémülés) fn. tt. ré
mülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő érzés,
midőn valaki akár valódi, akár képzelt veszélytől igen
megijed. Nagy rémülés fogta el az egész várost. Ösz
vetéve : elrémülés, megrémülés. V. ö. RÉMÜL.
RÉMÜLET, RÉMÜLET, (rémület) fn. tt. ré
mületét, harm. szr. —e. Kedélyi állapot, melyben
akkor van valaki, midőn igen megijed, vagyis elré
mül. A rémületet eltávoztatni, megszüntetni. „És féle
lem és rémőlet (horror) meghatá ö értelmeket." (Bécsi
cod. Judith IV.). „Nézik vala ö orczáját és rémölet
(stupor — bámulat) vala ő szemekben. (Ugyanott X.).
RÉMÜLETES, RÉMÜLETES, (rémületés)
mn. tt. rémületést, v. —et, tb. —ek. Rémületet okozó;
igen félelmes, nagyon ijesztő, rettentő. Rémületes hí
rek, veszélyek. Rémületes mesék, holmi kísértetekről.
RÉMÜLETÉSSÉG, (rémületésség) fn. tt. ré
mületességet, harm. szr. —e. Oly tulajdonsága, mi
nemüsége valaminek, melynélfogva rémületet okoz.
Tengeri vésznek, kegyetlen öldöklésnek rémületessége.

RÉM VAD ASZ—KEND

RENDBESZEDES—RENDBONTÁS

RÉMVADÁSZ, (rémvadász) ösz. fa. Aki mint
egy készakarva hajhászsza a rémképeket.
RÉMZSINEG, (rémzsineg) ösz. fa. Vadászok
nál a vad feltartóztatása és elkerítése végetti zsineg,
reá kötött lúdszárnynyal, tollakkal, rongyokkal stb.
(Federlappen).
REN, elvont gyöke rencze, rendít, rendül, remeg v.
reng igéknek és származékainak; rokon rem gyökkel.
RENCZE, (rencze v. remcze, azaz remegö
cze) fa. tt. renczét. Allóvizi növénynem a két fó'bb
himesek seregéből és magrejtösök rendéből; csészéje
két egyenlő levelű, bokrétája ásító, inyes, tövön sar
kantyús •, himszála kettő'; tokja egy rekeszű. (Utri
cularia. am. vízi tömlő). Egyik faja a Mnáros rencze ;
sarkantyúja a bokréta alatt kúpos, hegyes; bokrétája
inyes befogott szájú; tőkocsánya a vízszinén felálló,
3 — 8 virágú ; virága sárga; gyökerén apró hólyagok
vannak. (Utricularia vulgáris). Másik faja Diószeghi
szerint a kis rencze (Utr. minor); a hinárostól abban
különbözik, hogy sarkantyúja igen rövid, görbe ; vi
rágai apróbbak s halványabbak. Nevöket a vízszinén
rengő vagy remegő tulajdonságuktól vették.
REND, fa. tt. rendét, harm. szr. —e, v. —je,
néha : —i. 1) Határozott irányú vonal, melyet bizo
nyos tárgyak egymásmellé, vagy után helyezve, ál
lítva képeznek, máskép : sor. Hármas rendben felál
lított katonák. A rendből ki vagy belépni. Rendben
állani, menni. A rendet megszakasztani. Rendbe állj!
Innen, kivált a régieknél a sor, és szer (szór) helyett
is használtatik : „Egynehán renden (egynehányszor)
ol igen beteg volt, hogy csak az hatalmas Isten tar
totta meg." Levél 1547ből. (M. Nyelveml. II. K.J.
2) Az egymásmellett létező, vagy időben egymásután
következő dolgok között azon viszony, melynélfogva
mindegyik kellő helyet foglal, vagy kellő időben tör
ténik. Rendbe rakni a bútorokat; a könyveket. Rendbe
hozni a házat, konyhát, kamrát. Rendbe szedni az
elszórt holmit. Betűrendbe, ábczerendbe szedett szókl
nevek. Idötani rend. A tanulók osztályozati rendé. 3)
Azon sor, melyet a kaszás által levágott fű, vagy ve
temény képez. A rét hosszában vágott, elnyúló rendek.
Sűrű, ritka, vastag rendek. Jó renden van a szénája.
(Km.). A renden fekvő szénát elvitte az árvíz.

államélet két fő alapja : szabadság és rend. „ Mutassuk
meg, hogy rendet tudunk tartani ott is, hol tökéletes
szabadság létezik." (Qi. Széchenyi L).
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„Rend nélkül csak egy ház sem lehet sorában,
Avagy kívánatos jó állapotjában,
De ha a gazdája rendet tart házában,
Ugy minden fő eljár a hivatalában."
Lakodalmi vers.
5) Az állam tagjai között bizonyos rangi osztály.
Nemesi rend, egyházi rend, világi rend, katonai rend,
főrendek, úri rend, polgári rend, közép rend, ál rend.
Tekintetes karok és rendek; 1. alább RENDEK, (1).
6) Különös életszabályok által lekötelezett szemé
lyekből álló testület. Szerzetes rend, pl. /Szent Benedek,
Szent Ferencz, Szent Domonkos rendé, apáczarend. Ez
értelemben máskép és szokotfabban : szerzet. 7) Ma
guk a sorban álló dolgok vagy személyek.
„Mint a szerelmes járja tánczosával,
Menüettje kecsesei teljes lépteit,
S igézi a szála torlott rendéit,
Enyelgő vissza s visszafordulfával:
Ügy járom én a dal lejtéseit."
Kazinczy F.

„Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet, mint te."
(Népd.).

8) A növénytanban a Linné rendszere után oly foga
lom, mely az egy seregbe tartozó s terméjök v. anya
részök (pistillum) számára nézve megegyező növénye
ket foglalja magában ; pl. az egyhímesek seregében
egy, két anyások rendét, a négyhímesek seregében az
egy, két, négy, ötanyások rendét stb.; a természetes
rendszer után pedig, mely a külső termetökre egy
máshoz hasonló, valamint általános nemi jegyeikben
megegyező növényeket; pl. pázsitfelék (gramineae),
kikericsfélék (cholchicaceae), kosborfélék (orchideáé)
stb. Némely füvészek a ,rend' helyett a ,család' szót
használják. 9) L. VITÉZREND.— Alapfogalomban a
rend bizonyos szabályt, vonalat jelent, honnan a rend
szabály, rendszabás, rendet szabni kifejezések ; minél
fogva eredetére azon re gyökhangu szók osztályába
sorozható, melyek általában bizonyos terjedést, külö
nösen sorozást, osztályozást, vagy ezek által alakult
valamit jelentenek, mint recze, redő, rét, rétes, réteg.
Legközelebb áll hozzá a persa rede. Rokona még a
latin ordo, német Reihe, szláv red, rád, rád stb., to
vábbá a mélyhangu rang.

Tájszokásilag felső Mátyusföldön, valamint a széke"
lyeknél is : veleszta. 4) Határozott szabály, melyet
cselekvésben követni kell, hogy az illető működések
bizonyos egyezményben tűnjenek elé. Házirend. Élet
rend. Megtartani a rendet; eltérni a rendtől. Rendbe
hozni valamit. Rendre utasítni valakit. Rendre ! Annak
rendi v. rendé szerint. Minden rendén, v. rendin van.
Itt nincs semmi rend. Rendet hozni be. Rendbe szedni
valakit, am. szoros szabály, vagy fegyelem alá venni.
Magát rendbe szedni, am. külső és belsőképen sza
bályos állapotba helyezkedni. Társadalmi rend. Az

RENDBESZEDÉS, (rendbeszedés) ösz. fa. Cse
lekvés, mely által egyezmény nélkül létező, elszórt
holmit bizonyos szabály szerint úgy illesztünk együvé,
hogy mindegyik azon helyet foglalja el, mely a téren,
vagy idősorozatban illeti. Könyvek, szerszámok, edé
nyek rendbeszedése. A szók betű szerinti rendbeszedése.
Átv. kicsapongás korlátozása, az elhanyagolt, vagy
meglazult fegyelemnek helyre állítása.
RENDBONTÁS, (rendbontás) ösz. fa. Általán,
cselekvés, mely által a rendbe szedett, rakott, helye
zett stb. holmit megzavarják, szétszórják, széthány
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j á k . Különösen a társadalmi rendes viszonyok meg
zavarása.
R E N D B O N T Ó , (rendbontó) ősz. mn. és fn. Aki
vagy ami a rendbe szedett holmit megzavarja; külö
nösen a társadalmi rendet, szabályokat, rendes viszo
nyoka t megzavarja.
R E N D C S I L L A G , (rendcsillag) ösz. fn. Csillag,
melyet valamely polgári vagy katonai rend vitéze,
mint olyan, kitüntetés, megkülönböztetés végett visel.
V. ö. V I T É Z R E N D .
RENDCZIMER, (rendczimer) ösz. fn. Általán,
akatoDai vagy polgári rend vitézeinek adatni szokott
külső diszjel, u. m. szalag, csillag, kereszt; m á s k é p :
rendjel.
R E N D E G , 1. R E N D E K , (2).
R E N D E K , (1), többes fn. tt. rendéhet. A régi
magyar alkotmányban, a megyei gyűlésnek, és további
jelzés nélkül az országgyűlés alsó táblájának tagjai
öszvevéve. Rendek táblája, különböztetésül a felső v.
főrendi táblától, v. főrendek táblájától. Szélesb ért.
a nemesek, és nemesi jogokkal biró személyek osztá
lya. Az alsó tábla egész czime v o l t : Tekintetes karok
és rendek. (Inclyti status et ordines). A felső tábláé,
mely máig fennáll : Méltóságos Főrendek. (Excelsi
proceres). A ,Karok' nevezet inkább általános értelmű
v a l a ; ,Rendek' pedig az egyes osztályokat j e l e i é ;
noha a törvénykönyvben, névszerént az 1 6 0 8  k i ko
ronázás utáni 1ső czikkelyben néha mind a két ne
vezet általánosnak vétetik és fölcseréltetik, (pl. a 3,
4, 8. §§okban).
R E N D E K , (2), falu Vas m. A J K A — , Veszprém,
CSÁB —, Szála m.; helyr. Bendékre, — é n , —ről.
R E N D E L , (rendél) áth. m. rendélt. 1) Cse
lekvési szabályul elóad, kimond, meghagy, megpa
liincsol valamit. Mit a felsőség rendel, meg kell tenni.
Személyekre is áthat. A cselédeket mezei munkára, a
helység lakosait útcsinálásra kirendelni. Az ujonczokat
v, falu házához berendelni. — Sokat rendélnek Bécs
ben, de nem úgy rendelik az égben. (Km.). Be, el, ki,
megrendel; odarendel, visszarendel. 2) Bizonyos sza
bály szerint elhelyez, soroz ; kivált a régieknél; ma
szokottabban : rendez, rendbe szed.

R E N D E L É S ^ (rendélés) fn. tt. rendélést, tb.
— ék, harm. — e . Általán, az akaratnak kijelentése,
mely által meghagyjuk, megparancsoljuk, hogy va
lami történjék. Rendelési tenni. A felsőség rendelését
teljesíteni. Igeivötökkel : berendelés, kirendelés, meg
rendelés, elrendelés. V. ö. R E N D E L .
R E N D É L E T , (rendélet) fn. tt. rendéletét, harm.
szr. — e . Mint elvont értelmű szó jelenti az akarat
kijelentésének tartalmát, vagyis, akár szóval, akár
Írásban nyilvánított akaratot, parancsot, meghagyást.
Császári, királyi, kormányi, orvosi rendelet. Végrende
let. Váltókon, különösen ezek hátirataiban e kifejezé
sek : NNnek vagy rendeletére, vagy : Helyettem NN.
rendeletére azt jelentik, hogy a váltótulajdonos a vál
tóval a váltójog szabályai szerént szabadon rendel
kezhetik. L. R E N D E L M É N Y .
R E N D É L E T K Ö N Y V , (rendéletkönyv) ösz. fn.
Kereskedők, üzérek könyve, melyben a megrendelt
vagyis megrendelésre küldendő áruezikkek számát,
minőségét s mértékét illető áraikkal együtt följegyzik.
R E N D É L E T L E N , (rendéletlen, mn. tt. rende
letlent, tb. —ék. Ami nincsen rendbe hozva; aki nem
tart rendet. Szabályosabban dologra vitetve : rende
zetlen ; ós személyre vitetve : rendetlen. Határozóként
am. rend nélkül, rendeletlenül; R E N D E T L E N Ü L .

„Ezeket versekben aki berendelte,
Temesvári István deák az ő neve."
Thaly K. gyüj. ( 1 5 6 9 . ) .
„Adj minekünk Ur Isten értelmes férfiakat,
Kik bölcsen, erőssen viseljék magokat,
Jól rendöljék dolgokat."
Ugyanott. (A X V I . száz. végéről vagy X V I I . elejéről).
ii) Meghagyja, hogy számára valamit hozzanak, küld
jenek, vagy készítsenek. A gyárból különféle árukat
rendelni. A mesterembernél ruhákat rendelni. Vendégek
számára nagy ebédet rendelni. 4) Vagyonára nézve
végakaratát kinyilatkoztatja, s azt az illető örökösök
vagy hagyományosok között felosztja. Úgy rendelte
atyánk, hogy mint testvérek egyaránt osztozzunk minden
vagyonában. Innen : végrendelet.

4 02

RENDÉLETLENSÉG, (rendéletlenség); REN
D É L E T L E N Ü L , (rendéletlenül) 1. RENDEZET
LENSÉG; RENDEZETLENÜL, és : RENDETLEN
SÉG ; RENDETLENÜL.
RENDÉLKÉDÉS, (rendélkédés); RENDÉL
KÉDIK, (rendélkédik), 1. RENDELKEZÉS; REN
DELKEZIK.
R E N D E L K E Z É S , (rendélkézés) fn. tt, ren
délkézést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mű
ködés, midőn valaki rendelkezik valamiről, v. valami
körül. Szabad, önkényes rendelkezés. Minden a te ren
delkezésedre áll, rendelkezésedtől függ. V. ö. R E N D E L 
KEZIK.
B E N D É L K É Z I K , (rendélkézik) k. m. rendel
keztem, •—tél, —ett, par. —zél. 1) Bizonyos czélra
előleges készületeket tesz. Rendelkezzél, hogy az inne
pély kellően megtartassék. 2) Valamely ügyben, kor
mányban, igazgatásban ő intézi el a teendőket. A
gazdaság körül az urodalmi liszt rendelkezik. 3) Va
gyonról, jószágról rendelkezni am. akaratát részletesen
vagy általán kijelenteni a felől, kik legyenek örökösei.
R E N D E L L E N E S , (rendellenés) ösz. mn, A ren
det sértő, a rend szabályaival ellenkező.
R E N D E L L E N E S E N , (rendellenésen) ösz. ih.
A renddel, rend szabályaival ellenkező módon.
R E N D E L L E N E S S É G , (rendellenésség) ösz. fn.
A renddel, rend szabályaival ellenkező állapot vagy
cselekvés.
R E N D É L M É N Y , (rendélmény) fn. tt. rendel
ményt, tb. •—ék, harm. szr. — e . 1) Szabatosan szólva
am. valaminek tevése, vagy nem tevése iránt nyilvá
nított a k a r a t ; máskép : rendelet. 2) Váltójogi érte
lemben a váltónak forgathatása végett egyik lénye
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ges kellék; t. i. akinek a váltó e szavakkal : NN.
rendelményére (an die Ordre) átadatik, vagy akire
ekképen átruháztatik, az, mint tulajdonos a váltóval
mindenkép szabadon rendelkezhetik, t. i. tovább ad
hatja, forgathatja, vagy annak idejében a váltóadós
tól vagy adósoktól maga behajthatja; de ha ezen szó
elmarad, pl. a váltó csak így szól : NNnek (fizessen
ön stb.): akkor azt forgatmányi joggal másra átru
házni nem lehet, hanem csak behajtani; legfölebb
saját jogát engedheti által.
RENDÉLMÉNYÉS, (rendélményes) mn. és
fn. Szorosb ért. azon személy, kire a váltó ezen lé
nyeges kellók világos kifejezésével : rendelményére
(v. rendeletére), mint tulajdonosra kibocsáttatott. (Re
mittent). V. ö. RENDELMÉNY. Némelyek ,intézvé
nyes'nek mondják, de ez csak intézvényre, azaz ide
gen váltóra illik, saját váltóra pedig nem, miért ál
talános értelemben a ,rendelmónyes' szó helyesebb.
RENDÉLMÉNYÉZ , (rendélményéz) áth. m.
rendélményéztem, —tél, —étt, par. —z. A váltót va
lakire e világosan kiírt szavakkal ruházza által:
NN. rendelményére.
RENDÉLMÉNYÉZÉS, (rendélményézés) fn
tt. rendélmény ézést, tb. —éle, harm. szr. —e. Vala
kire a váltónak ezen szavakkal átruházása : NN. ren
delményére (v. rendeletére).
RENDELŐ, (rendélö) mn. és fn. Aki valamit
rendel, vagy valami iránt rendelkezik. Különösen a
váltóüzletben és jogban am. rendelményes; 1. ezt.

, kel, különösebben lehetőleg teljes szavazati joggal
bír, pl. a Magyar tudományos társaság rendes tagja ;
: némi ellentéte ezen társaságban : igazgató tag, tiszte
leti tag, és levelező tag; vagy némely más társulatok
nál : pártoló tag. tiszteleti tag stb. 5) A maga nemé
ben furcsa, minek rendé, módja a szokott rendtől,
módtól némileg elüt, mi úgy van öszveillesztve, hogy
első tekintetre bámulatot, néha mosolyt gerjeszt.
Ejnye be rendes! Ez ugyan rendes dolog! Ez érlelem
ben tehát am. a közönségestől eltérő s önmaga saját
rendét követő, úgy hogy itt ,sajátságos' szóval is föl
cseréltethetik.
RENDES, (2), falu Szála m.; helyr. Rendésre,
— én, — röl.
RENDESEN, (rendésen) ih. 1) Rendbe állítva,
szedve, rakva stb. 2) Bizonyos rendet követve. 3) Be
vett, gyakorlott, szokott mód szerint. 4) Sajátságos
módon. V. ö. RENDES.
RENDES HORGONY, hajósok nyelvén am.
anyahorgony (Buganker. Kenessey A.).
RENDESSÉG, (rendésség) fn. tt. rendésséget,
harm. szr. •—e. 1) Szabályosság, melynélfogva minden
a maga helyén áll, vagy idejében történik. 2) Pon
tosság , a teendők végrehajtásában. 3) Furct,aság.
V. ö. RENDES.
RENDES VITORLA , hajósok nyelvén mindín
oly vitorla, mely vízirányosan álló vitorlafára alkal
maztatik s melynek alakja négyszög. (Raasegel.
Kenessey A.).
RENDÉSZ, (rend ész) fn. tt. rendészt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Újabb alkatú szó ,rendőr' értelmében;
kiváltkép mint ,rendészet' törzse.
RENDÉSZET, (rendészet) fn. tt. rendészetét,
harm. szr. —e. Újabb alkatú szó az idegen ,Polizei'
mint tudomány vagyis mint rendőrségi öszves isme
retek értelmében.
RENDÉSZETI, (rendészeti) mn. tt. rendésze
tit, tb. —ek. Rendészetre tartozó, arra vonatkozó.
Rendészeti szabályok, szervezkedések.
RENDETLEN, (rendetlen) mn. tt. rendetlent,
tb. —ék. Amit rendbe nem hoztak, minek egyes ré
szeit egyezményesen öszve nem állították, szétszórt.
Rendetlen ház, szoba. Rendetlen öltözet. Rendetlen falu,
város, utcza. Továbbá, aki teendőit bizonyos szabály
szerint, és időben nem végzi, ki majd így majd amúgy
cselekszik. Rendetlen gazda, tisztviselő. Határozóként
am. rendetlenül. Molnár Albertnél az étlen képző első
része meg is kettőztetik, még pedig az utóbbiban az
inek is közbenesésével : rendetletlen (és : rendetlel
lenség).
RENDETLENKÉDÉS , (rendetlenkéd ós) fn.
tt. rendetlenkédést, tb. —ék, harm. szr. —a. Rend
elleni működés, midőn valaki korlátlanul viseli ma
gát, a rendhez nem alkalmazkodik.
RENDETLENKEDIK, (rendetlenkédik) k.m.
rendetlenkédtem, —tél, —étt. A megállapított cse
lekvési rend ellen működik, korlátlankodik, kicsa
pong, illetlenül, garázdán viseli magát.

RENDELTETÉS, (rendéltetés) fn. tt. rendél
tetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, vagy élet
neme, melynek gyakorlására valaki különösen ki van
jelölve, hivatás. Más rendeltetése van a papnak, más
a katonának stb. Kiki feleljen meg a maga rendelte
tésének.
RENDELVÉNY, (rendélvény) fn. tt. rendel
vényt, tb. •—ék, harm. szr. —e. 1) Szabatosan véve.
irat, levél, melyben valamely rendelet foglaltatik.
2) 1. RENDELMÉNY.
RENDÉNKÉNT, (rendénként) ih. Egymásután
több rendben.
RENDES, (1), (rendés) mn. tt. rendést, v.—et,
tb.
ek. 1) Bizonyos rendbe, sorba szedett, állított,
helyezett. Rendes utcza, melyben a házak egyenes
rendben vannak. Rendes ház, szoba, melynek részei
illetőleg bútorai szabályszerűen elhelyezvék.
„Becsületes csak ugy lehet mulatságunk,
Ha rendes és tiszta leend vígaságunk."
Lakodalmi vers.
2) Csínos, a szépség kívánalmainak bizonyos mérték
ben megfelelő. Rendes arcz, alkat. 3) Tetteiben pon
tos, bizonyos időt, módot, rendet tartó. Rendes tiszt
viselő, rendes gazda, gazdasszony. 4) Knek bizonyos
tisztség vagy szolgálat szokott és kitűzött hivatala.
Rendes tanár, felügyelő, kitől különbözik a rendkívüli,
vagy helyettes. Rendes tag, ki valamely társaságban
vagy társulatban, állandó jogokkal és kötelességek
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RENDETLENSÉG, (rendetlenség) fn. tt. ren
detlenségét, harm. szr. —e. Tulajdonság, vagy álla
pot, midőn bizonyos dolgok között rend, kellő egyez
mény nem létezik. Rendetlenség a házban, ruházatban,
gazdaságban. Továbbá, szabálytalanság, korlátlanság,
magaviseleti kicsapongás, pontatlanság. V. ö. REN
DETLEN.
RENDETLENÜL, (rendetlenül) ih. 1) Rendbe
nem hozva, kellő sorban, arányban öszve nem il
lesztve ; elszórva, széthányva, vetve. Rendetlenül álló
bútorok, könyvek, edények. Rendetlenül épített város,
utcza. 2) Bizonyos cselekvési szabályt nem tartva;
pontatlanul. Rendetlenül élni, enni, alunni. 3) Korlát
lanul , az erkölcsi rendtől eltérve, kicsapongólag.
Rendetlenül viselni magát.
RENDEZ, (rendéz) áth. m. rendéztem, —tél,
— étt, par. —z. 1) Többeket bizonyos szabály sze
rint és irányban úgy elhelyez, hogy rendet, sort ké
pezzenek, hogy mindegyik kellő helyét foglalja el.
A könyveket szakok szerint rendezni, elrendezni a szek
rényekben. Rendezni az újonnan bútorozott szobát. A
vendégek fogadására mindent elrendezni. 2) Szabályoz,
nevezetesen valamely testület alakulását s igazgatá
sát elintézi. Rendezni a polgári katonaságot. A váro
sokat, s egyéb községeket újólag rendezni. Nyilvános
intézeteket czélszerübben rendezni.
RENDEZÉS , (rendéz és) fn. tt. rendézést, tb.
— ék, harm. szr. •—e. Cselekvés, mely által holmit
rendezünk. Könyvek, kéziratok, bútorok rendezésével
foglalkodni. V. ö. RENDEZ.
RENDEZETLEN, (rendézetlen) mn. tt. rende
zetlent, tb. —ek. Ami rendezve nincsen, rendezés
nélküli. Rendezetlen városi községek. Határozóként am.
rendezetlenül.
RENDEZETLENSÉG, (rendézetlenség) fn. tt.
rendézetlenséget, harm. szr. —e. Rendezetlen állapot.
RENDEZETLENÜL, (rendézetlenül) ih. Ren
dezetlen állapotban.
RENDÉZÓ, (rendézö) mn. és fn. tt. rendézöt.
Általán, aki vagy ami holmit rendez, vagy rendezni
szokott. Községeket rendező bizottmány. Valamely in
tézetet rendező határozatok. Különösen mint főnév je
lent személyt, kinek hivatala, vagy feladata, hogy
valamit rendezzen, kellőleg elintézzen, valamely tár
sas öszvejövetelben a rendet előleg megállapítsa s
annak megtartására ügyeljen. Színházi rendező. Táncz
vigalmi, lakomái rendező.
RENDEZŐI, (rendézői) mn. tt. rendézöit, tb.
— ek. Rendezőt illető, arra vonatkozó. Rendesői hiva
tal. Rendezői intézkedés, meghagyás. Rendezői ügyesség.
RENDEZŐSÉG, (rendézőség) fn. tt. rendézÖ
séget, harm. szr. —e. Rendezői hivatal; vagy több
rendezőkből álló testület, pl. nagyobb színházakban
a szinmüi, dalműi, és balleti rendezők.
RENDFA, (rendfa) 1. RÉMFA.
RENDFOKOZAT, (rendfokozat) ösz. fn. A pol
gári rendek között bizonyos elsőségek kiemelése által
alsóbb vagy felsőbb osztályzat. V. ö. REND, 5).
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RENDFO v. RENDFŐNÖK, (rendfő v. —fő
nök) ösz. fn. Valamely szerzetes vagy lovagrend elül
járója, első személye.
RENDHAGYÁS, (rendhagyás) ösz. fn. Nyelv
tani ért. a szómódosulásnak, vagy szóképződésnek
sajátságos neme, mely a közönséges vagy általános
szabálytól eltávozik, s kivételt alkot. V. ö. REND
HAGYÓ.
RENDHAGYÓ, (rendhagyó) ösz. mn. Nyelv
tanilag véve oly szóról mondjuk, melynek módosulása
vagy képződése a közszabálytól eltér, pl. sok, máso
dik fokon : több ; így szép, szebb; kicsin, kisebb ; alu
szik első múltban : aluvék, második múltban : aludt,
stb. Rendhagyó név. Rendhagyó ige.
RENDHAGYÓLAG, (rendhagyólag) ösz. ih.
A közszabálytól eltérőleg.
RENDHÁZ , (rendház) ösz. fn. Káldinál am.
emeletes ház.
RENDI, (rendi) mn. tt. rendit, tb. —ek. Rend
hez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Rendi jog,
szabály. Leginkább öszvetételekben használtatik, pl.
életrendi (szabály), főrendi (ülés), egyházrendi (öltözet).
Módosított alakja, kivált közéletben a ,rende' v.
,rendje' harmadik személyragos szónak is, pl. némely
viszonyragokkal : rendin, rendiben, vagy névutók
kal : annak rendi szerént stb.
RENDIKÉ, (rendike) kicsiny, fn. tt. rendikét.
Európában az ökörszem után legkisebb madárfaj.
(Motacilla trochilus). Nevét talán onnan kapta, hogy
a szénarendek között is bujdosni szeret, mint a ken
derke v. kendericze, mely a kenderföldeket kedveli.
RENDIN, közéletben am. rendén. Rendin van
a szénája. (Km.). L. REND alatt.
RENDÍT, RENDIT, (rendít) áth. m. rendüélt,
par. —s, htn. —ni, v. —eni. Rázás, ideoda mozgatás
által eszközli, hogy rengjen, remegjen valami. Mond
juk különösen, erős alapon álló, mereven tömör tes
tekről. A robogó ezekerek a házakat, az álgyulövések a
vár falait megrenditik. Tágabb ért. az ideges testet
remegésbe hozza. A közel iecsapott villám megrendíti
az embert. Átv. az eltökélett, elhatározott akaratot
ingataggá teszi. Se fényes Ígéretek, se fenyegetések meg
nem rendítik öt feltételében.
Gyöke azon ren v. rem, melyből reneg, reng, v.
remeg rázkódásra vonatkozó igék származnak. V. ö.
RENG.
RENDÍTÉS, RENDITÉS, (rendítés) fn. tt.
rendltést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, hatás,
illetőleg mozgatás, mely okozza, hogy rendüljön va
lami. V. ö. RENDÜL.
RENDÍTHETETLEN, RENDÍTHETLEN, (ren
díthet[et]len) mn. tt. rendíthetetlent, tb. —ék. Me
rően, s erős alapon álló, mit rázás által rengővé, in
gataggá tenni nem lehet. Rendíthetetlen sziklabércz.
Átv. kinek elhatározott, eltökélett szándékát, akara
tát, meggyőződését semminemű erkölcsi erőszak in
gataggá nem teheti. Rendíthetetlen férfiú, hős, hazafi.
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„ Szirt! rendíthetetlen, mint karja és lelke rakódnak, módosuló, vagy képződő. Rendkövetö ragozás, szókép
zés. Rendkövetö igék. Máskép : szabályos. Ellentéte :
Nagy mint ö, nagy mint társai, mint fia, nagy !"
rendhagyó.
Kazinczy F. VajdaHunyadon.
RENDKÖZI, (rendközi) ösz. mn. A rend vagy
Határozóként am. meg nem rendíthetöleg.
sor között levő.
RENDÍTHETETLENSÉG, RENDÍTHETLEN
RENDKÜLÖNBSÉG, v. RENDKÜLÖNSÉG,
SÉG, (rendíthet[et]lenség) fn. tt. rendíthetetlenség (rendkülönbség v. —különség) ösz. fn. Az állam tag
et, harm. szr. —e. Tulajdonság, melynélfogva valami jai között bizonyos különbözet. A szabadság, egyen
v. valaki rendíthetetlen , meg nem ingatható. V. 8. lőség és testvériség megörökülésével a rendkülönbségek
RENDÍTHETETLEN.
mindinkább tünedeznék.
RENDÍTHETETLENÜL , RENDÍTHETLE
RENDLÁNCZ, (rendláncz) ösz. fn. Díszláncz,
NÜL, (rendíthet[et]lenül) ih. Merően, mozdulat mint némely rendek, különösen az egyháziak tagjait
lan állapotban megmaradva; minden ellenerővel, er ékesítő jel.
kölcsi kényszerrel daczolva, föltételében nem inga
RENDMESTER, (rendmester) ösz. fn. Vala
dozva.
mely rendi testületnek elüljárója.
RENDÍTHETLEN; RENDÍTHETLENSÉG, 1.
RENDŐ, fn. tt. rendöt. Szabó D. szerént, kis
RENDÍTHETETLEN; RENDÍTHETETLENSÉG. deszka, melyet a sajtó alá csíptetnek, hogy jobban
RENDJEL, (rendjel) ösz. fn. Díszjegy vagy szoruljon.
j e l , mely bizonyos katonai vagy polgári rendnek
Alakjára nézve igenévnek látszik, s alkalmasint
külső megkülönböztető alakját és anyagát tesí;i; am. rengő, minthogy az erős nyomás alatt reng vagy
ilyen rendjelek : a csillag, kereszt, szalag, sas, arany remeg; ide mutat az is, hogy a ,rengő' szóhoz még
gyapjú stb. Ilyen díszjel egyháziaknál az aranyláncz. közelebb áll a Balaton mellékén szintén ez értelem
RENDKEDVELŐ, (rendkedvelő) 1. REND ben divatozó régö. Egyébiránt Kenessey Albert sze
SZERETŐ.
rént a hajósoknál ,régő' teszi azon fekmentes fát is,
RENDKÉRÉSZT, (rendkérészt) ösz. fn. Bizo mely két oszlopon, illetőleg bakon fekve, ezeket
nyos rendek vitézeit díszjelül megkülönböztető ke összeköti, s melyre fahajóinkon a horgonykötelet fog
reszt. Nagy, közép, kis rendkereszt.
lalják. Ennek is megfelel a ,rengő' szó értelme.
RENDKÍVÜL, (rendkivül) ösz. ih. A maga
RENDÖLTÖNY, (rendöltöny) ösz. fn. Bizonyos
nemében elkülönözve, kiválólag, nem a szokott rend világi vagy egyházi rendet megkülönböztető öltöny.
vagy mód szerint. Bendkivül nagy, kicsin. Rendkívül L. RENDRUHA.
jó kedvű, nyájas, barátságos. Rendkívül vigyázni, félni,
RENDŐR, (rendőr) ösz. fn. Személy, kinek
örvendeni, am. igen nagyon, túlságosan. Különbözik : hivatása és feladata a közbátorságra és rendre fel
renden kívül, azaz nem rendben, soron kívül.
ügyelni. E széles ért. rendőrnek mondható az úgy
RENDKÍVÜLI, (rendkivüli) ösz. mn. A maga nevezett rendőrhivatalnak mindegyik tagja. Szorosb.
nemében különös, a többitől elütő, kiváló, nem a szo ért. poroszló, vagy darabantnemü szolgák a rendőr
kott rend szerint történő. Rendkívüli meleg nyár, hi ségnél. V. ö. RENDŐRSÉG.
deg tél. Rendkívüli eset, tünemény. Rendkívüli aggódás.
RENDŐRÁLLOMÁS, (rendörállomás) ösz. fn.
Továbbá, a kiszabott dologhoz szorosan nem tartozó, Állomás, hely, hol a rendőri személyzet állandóan
s mintegy mellesleges. Rendkívüli hivatalos órák, ta tartózkodik.
nítási leczkék. Innen : rendkívüli hivatalnok, tanár.
RENDÖRBIRÓ, (rendőrbiró) ösz. fn. Rend
RENDKIVÜLIES, (rendkivülies) 1. RENDKÍ őrségi tiszt, ki törvénynél fogva bizonyos kisebb ki
VÜLI.
hágásokat birókép megvizsgálni, s büntetni szokott.
RENDKIVÜLIESEN, (rendkivüliesen) ösz. ih.
RENDÖRBIZTOS,(rendörbiztos)ösz. fn. Rend
Rendkívüli módon.
őrségi tiszt, biztosi czimmel és ranggal.
RENDKIVÜLIESSÉG , RENDKIVÜLISÉG,
RENDÖRBIZTOSI, (rendőrbiztosi) ösz. m.
(rendkivüliesség v. —kívüliség) ösz. fn. Rendkívüli
Rendörbiztosra
vonatkozó, azt illető. Rendörbiztosi
állapota vagy minősége valaminek ; különös szokat
állomás.
lanság. V. ö. RENDKÍVÜLI.
RENDŐRFŐNÖK, (rendőrfőnök) ösz. fn. Rend
RENDKÖNTÖS, (rendköntös) 1. RENDÖL
őrséghez tartozó személyzet főnöke.
TÖNY.
RENDÖRHÍVATAL, v. —HIVATAL , (rend
RENDKÖVETÉS, (rendkövetés) ösz. fn. Cse
lekvéseiben, hivatalában stb. a rendhez alkalmazko őrhivatal) ösz. fn. 1) Közigazgatási hivatal, melynek
dás. Nyelvtani értelemben a közszabály szerént mó rendeltetése a közbátorságra és rendre ügyelni. 2)
Azon középület vagy terem, melyben a rendőri tisz
dosulás ; máskép : szabályosság.
RENDKÖVETŐ, (rendkövető) ösz. mn. Ki cse tek hivatalos dolgaikat végzik.
lekvéseiben, hivatalában, eljárásában stb. bizonyos
RENDŐRHIVATALI, (rendőrhivatali) ösz.
rendhez, szabályokhoz alkalmazkodik. Rendkövetö mn. Rendőrliivatalt illető, arra vonatkozó. Rendörhi
hivatalnok, gazda. Nyelvtani ért. közszabály szerént vatali teendők. Rendörhivatali szobák.
AKAD. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.
32
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RENDÓKHIVATALNOK, (rendőihivatalnok)
1. RENDŐRTISZT.
RENDŐRI, (rendőri) ösz. mn. Rendőröket illető,
azokhoz tartozó, tőlök származó, jövő atb. Rendőri
kötelesség, felügyelés, felvigyázat, szabályok. Rendőri
személyzet.
RENDŐRIGAZGATÓ ,
~ ;ató) lásd
RENI
rY.
RENDŐRKÉM, (rendörkdm) ösz. fn. A rend
őrség által felállított kém, hogy egy vagy több egyé
neknek netalán törvényekbe ütköző tetteit észrevét
lenül figyelemmel kisérje. A rendörkémek felállítása
sok visszaélésekre, titkos és hamis feladásokra ad al
kalmat.
RENDŐRNAGY, (rendörnagy) ösz. fn. Álta
lán rendőrtiszt, ki az alsóbb rendű hivatalnokokra
és rendőrszolgákra felügyel.
RENDŐRPARANCS, (rendőrparancs) ösz. fn.
Parancs, melyet bizonyos, közbátorságra vagy rendre
vonatkozó tárgyban a rendőrség kibocsát. Tűzoltást,
utczák tisztaságát illető rendörparancs.
RENDŐRSÉG, (rendőrség) ösz. fn. A közigaz
gatási hatalom egyik ága, melynek rendeltetése az
ország belsejében közbiztonság, és általános rend fen
tartására ügyelni, s az e czélra szolgáló eszközökről
gondoskodni. Országos rendőrség, mely egy egész or
szágra, államra kiterjed. Városi rendőrség,
RENDŐRSÉGI, (rendőrségi) ösz. mn. Rendőr
ségre vonatkozó, azt illető. Rendőrségi eljárás, vizs
gálat, intézkedések. Rendőrségi ismeretek, rendőrségi
tan v. tudomány (újabb szóval : rendészet). Rendőr
ségi állam, melyben a rendőrség viszi a főszerepet.
RENDÖRSZOLGA, (rendőrszolga) ösz. fn. A
rendőrségi szerkezetben közlegényi minőségben al
kalmazott személy.
RENDŐRTISZT, (rendőrtiszt) ösz. fn. Tiszti
rangot viselő személy a rendó'rhivatalnál, pl. rendőr
biztos. Hadnagyi, kapitányi ranggál biró rendőrtiszt.
RENDŐRÜGYNÖK, (reud'őrÜgynök) ösz. fn.
Rendőrségi megbízott személy, ügynöki minőségben,
vagy ügynöki ranggal.
RENDŐSAJTÓ, (rendősajtó) ösz. fn. Rendűvel,
azaz különös szorítóval ellátott sajtó. V. ö. RENDÓ.
RENDRE, (rendre) ih. Egyik a másik után.

RENDRUHA, (rendruha) ösz. fn. 1) A szerze
tes rendűek sajátncinü, és szabású öltözete. Fehér,
fekete, szürke, vörös, tarka rendruha. 2) Némely vitéz
rendek tagjainak jelmeze. Jobb hangzású szóval:
rendöltöny.
RENDSOROZAT, (rendsorozat) ösz. fn. Túlbő
szó az egyszerű ,sorozat' helyett; 1. ezt.
RENDSZABÁLY, (rendszabály) ösz. fn. 1) Bi
zonyos szerzetes, vagy lovagrend szabálya. Rend
szabály szerint élni, öltözködni, ájlatoskodni. 2) Szé
Iesb ért. szabály, vagy szabályzat, mely a teendők
rendét, módját, szerét meghatározza, máskép kivált
a nép nyelvén : rendszábás. Különösen felsőbbség ál
tal kiadott utasítás, rendelet, hogy valamely törvény
foganatosításában vezérfonalul szolgáljon. Adóbehaj
tási rendszabály.
RENDSZABÁLYOZ, (rendszabályoz) ösz. áth.
Valami teendőt rendszabálylyal ellát, annak rendét,
módját, szerét megalapítja.
RENDSZABÁLYZAT, (rendszabályzat) ösz. fn.
Rendszabályok öszvege.
RENDSZABÁS, (rendszabás) ösz. fn. Általán,
igazodás, irányozás végett szolgáló határozat, rende
let, forma, moly szerint cselekednünk kell. Különösen
a többek által, vagy folytonosan teendő dolgok soro
zatának elintézése. A fejedelem innepélyes fogadását
illető rendszabások.

„Sírtál, hogy szülctél, nevetének rendre barátid;
Élj, hogy haltodkor, sírjanak, és te nevess."
Gr. Dessewffy József.
Felkiáltó jellel : rendre ! azt jelenti, hogy az illető,
kihez e szót intézik, utasíttatik, hogy magát a tár
sasági vagy testületi szabályhoz alkalmazza. V. ö.
RENDREÚTASÍTÁS.
RENDREÚTASÍTÁS, v.  UTASÍTÁS, (rend
reútasítás) ösz. fn. Cselekvés, melynélfogva az arra
jogosított, pl. valamely testület elnöke figyelmeztet
valakit, aki beszédében vagy tetteiben a testületi vagy
társasági szabályokon túlesap vagy túlcsapong, hogy
magát azokhoz alkalmazza.
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„Mentül (= mindtől azaz leg)szükségescbb
egy uj társaságnak,
A rendszabás, tartás az ifiuságnak,
Mely mindig lelke volt a szép mulatságnak,
Ez lelke, tengelye e roppant világnak."
Lakodalmi vers.
RENDSZALAG, (rendszalag) ösz. fn. Vala
mely vitézi (katonai vagy polgári) rend külső disz
jeleül adatni szokott szalag. V. ö. RENDJEL.
RENDSZÁM, (rendszám) ösz. fn. Szám, mely
a térben, vagy időben egymásután következő tárgyak
sorát jelenti, pl. első, második, harmadik, tizedik, szá
zadik stb., különböztetésül részint az osztószámtól,
milyenek egyed, kettőd, harmad, tized, század (t. i.
rész), részint a tőszámtól, milyenek, egy, kettő, tíz,
száz stb. Máskép : sorszám.
RENDSZÁMKÉPZÖ, (rendszámképző) ösz. fn.
Nyelvtani képző, mely közvetlenül a tő'számokból,
rendszerént ad, ed, öd hangok által egyszerűn, vagy
adik, edik, ödik összetételek által rend vagy sorszá
mokat alkot. Némely esetekben só, sö alakban fordul
elé, pl. első, középső, utolsó stb.
RENDSZER, (rendszer) ösz. fa. Általán, több
rokonnemü tárgyaknak öszvefüggéso, és azon mód,
mely által egy bizonyos elv szerént egy egéazszé
illesztetnek össze. Világ rendszere, a világtesteknek
azon viszonya, melynélfogva mintegy közösépületet
alkotnak. I'lolemaeus, Tycho, Kopernik rendszere, azaz,
| általok alapított sajátságos rend és viszony az égi
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RENDSZÉRÚJÍTÁS v. —UJITÁS, (rend szér
újítás) ösz. fn. Valamely rendszernek másra, pl. a
korlátlan hatalmú kormányzási rendszernek alkotmá
nyossá alakítása. Rendszerátalakítás történhetik va
lamely tudományban is.
RENDSZERŰ v. —SZÉRŰ, (rendszérű) ösz.
mn. A rendhez vagy rendszabályhoz illő, a rendhez
v. rendszabályhoz alkalmazott.
RENDSZERŰÉN v. —SZÉRŰÉN, (rendszé
rüen) ösz. ih. A rendhez, vagy rendszabályhoz alkal
mazottan.
RENDSZÉRÜTLEN , (rendszérütlen) ösz. mn.
Amiben rendszer nincs, rendszer nélküli. Határozó
ként am. rendszerütlenül.
RENDSZÉRÜTLENSÉG , (rendszérütlenség)
ösz. fn. Rendszer nélküli állapot, vagy minőség.
RENDSZERVÁLTOZÁS, (rend szérváltozás)
ösz. fn. Állapot, midőn valamely rendszer valamely
ok, elv következtében szükségképen átalakul.
RENDSZERVÁLTOZTATÁS, ( rendszérvál
toztatás) ösz. fn. L. RENDSZERÚJÍTÁS.
RENDTAG, (rendtag) ösz. fn. Valamely rend
RENDSZERETLEN, 1. RENDSZERÜLTEN.
RENDSZERETŐ, (rendszerető) ösz. mn. és fn. hez tartozó személy, aki ha szerzethez tartozik, kü
Aki tetteiben pontos, bizonyos rendet, módot tartó. lönösebben szerzettag a neve.
RENDTÁRS, (rendtárs) ösz. fu. Az ugyan
RENDSZEREZ, (rcnaszéréz) ösz. áth. Bizonyos
alapelvek szerént rendszerbe állít, összefüggő egész azon szerzetesrend tagjai egymásnak rendtársai.
szé képez. A tapasztalati ismereteket tudományosan (Confrater).
RENDTARTÁS, (rendtartás) ösz. fn. Annak
rendszerezni. Az ország kormányát rendszerezni. V. ö.
folytonos eszközlése, hogy minden illő rendben tör
RENDSZER.
RENDSZEREZÉS, (rendszérézés) ösz. fn. Cse ténjék ; hogy kiki bizonyos elfogadott, megállapított
lekvés, vagyis az egyeztető észnek működése, mely szabályokhoz alkalmazkodjék.
által rendszerbe állít, öszvefüggö egészszé képez több
„A rendtartás régi törvény, hallottátok,
rokonnemü tárgyakat.
Sőt lelke is minden dolognak, tudjátok."
RENDSZERINT v. —SZÉRÉNT, (rendszerint
Lakodalmi vers.
v. —szerént) ösz. ih. Bizonyos renddel, vagy szokás
sal egyezőleg ; közönségesen ; nem különködve, a Különösebben államfelsőbbségi rendelet, hogy tör
többi közöl ki nem válva. 0 rendszerént későn fekszik vény gyanánt szolgáljon. Perrendtartás. Váltórend
tartás. Csödrendtartás.
és korán kel. Az már rendszerént úgy szokott lenni.
RENDTARTÓ, (rendtartó) ösz. mn. Ki a teen
RENDSZÉRINTI v. — SZÉRÉNTI, (rendszé
rinti) ösz. mn. Rendszerint történő, létező ; közszo dőket bizonyos rendben végzi, vagy végezteti. Rend
tartó cseléd, házigazda, tisztviselő. Továbbá, kinek
kásu. Rendszérinti életmódját folytatni.
RENDSZÉRINTVALÓ, (rendszérintvaló) 1. holmije kellő rendben el van helyezve.
RENDÜL, RENDÜL, (rendűl) önh. m. rendült.
RENDSZÉRINTI.^
RENDSZÉRÍT, (rendszerit) ösz. áth. m. rend Erősebb rázás, mozgatás következtében veszteglő,
szeritett, htn. — n i , v. —eni, par. —s. L. REND nyugvó állapota megszűnik, s rengövé lesz. Földindu
láskor, ágyudurrogástól megrendülnék a falak. Nagy
SZEREZ.
RENDSZÉRÍTÉS, (rendszerítés) 1. RENDSZE ijedéstől egész teste megrendült. Rendül a lúd, a szeke
rek robogásától. Átv. kedélyre, akaratra vonatkozólag
REZÉS.
RENDSZÉRJAVITÁS, (rendszérjavítás) ösz. am. szándéka, eltökélése valamely erős benyomás ál
fn. Működés, mely valamely rendszernek változtatá tal ingataggá lesz ; továbbá, remegtető indulatba jő.
sára a végből irányoztatik, hogy azt tökéletesebbé, V. ö. RENG.
RENDÜLÉS, RENDÜLÉS, (rendülés) fn. tt.
jobbá tegye.
RENDSZERTAN, RENDSZÉRTUDOMÁNY, rendülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő állapot,
(rendszértan v. —tudomány) ösz. fn. Tudomány, midőn valami v. valaki rendül. V. ö. RENDÜL.
vagyis, az észnek különös képessége, tehetsége, mely
RENDÜLET, RENDÜLET, (rendűlet) fn. tt.
által a szerzett ismereteket bizonyos alapelvekre állí rendületét, harm. szr. —e. Rendülés, elvontan véve,
tani, s öszvefüggö egészszé fűzni, alakítani törekszik. mint bevégzett esemény, vagy tény.
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testek öszvefüggésérc nézve. Tudományos rendszer, a
rokonnemü ismereteknek bizonyos alapelv szerinti
rendezése, öszveállítása. Linné növénytani , Cuvier
állattani rendszere. Különböző bölcsészeti rendszerek.
Országlási, közigazgatási rendszer.
RENDSZÉRÉNT; RENDSZÉRÉNTI, 1. REND
SZERINT ; RENDSZERINT!
RENDSZERES, (rendszérés) ösz. mn. Bizonyos
rendszerbe illesztett, szedett; egymással öszvefüggö ;
batározott alapelvek szerént rendezett. Rendszeres
eléadás, tudományos munka. V. ö. RENDSZER.
RENDSZERESEN, (rendszérésen) ösz. ih. Bi
zonyos rendszerbe illesztve, határozott alapelvek sze
rint rendezve.
RENDSZERESÍT, RENDSZERESÍT, (rend
szeresít) ösz. áth. m. rendszeresítélt, htn. — n i , v.
—eni, par. — s. 1. RENDSZEREZ.
RENDSZERESSÉG, (rendszérésség) ösz. fn.
Rendszeres állapot vagy tulajdonság.
RENDSZERETET, (rendszeretet) ösz. fn. Min
denben bizonyos rendnek önkéntes követése.
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RENDÜLETLEN, RENDÜLETLEN, (rend
ületlen), mn. tt. rendületlent, tb. —ék. Rendűiét
nélkül merően álló, meg nem ingó, meg nem ráz
kódó. Rendületlen szikla, bástya. Atv. elhatározott,
eltökélett akaratú, szándékától, feltételétől elmozdít
hatatlan, bátor, elszánt. Rendületlen lelkű férfi, hös.
Határozóként am. meg nem rendülve, rendülés nélkül.
RENDÜLETLENSÉG, RENDÜLETLENSÉG,
(rendületIenség) fn. tt. rendülethnségét, harm. szr.
— e. Tulajdonság vagy állapot, midőn valaki v. va
lami rendületlenül, vagyis merő helyzetében ingadat
lanul megáll.
RENDÜLETLENÜL , RENDÜLETLENÜL,
(rendületlenül) ih. Anélkül, hogy rendülne; merő
állását, helyzetét megtartva; ingadatlanul; állhatatos
szándékkal, el nem tántorítva ; elszánt bátorsággal.
RENDVE, falu, KIS—, puszta Bars m.; helyr.
Rendvére, — n , —r'ól.
RENDVITÉZ, (rendvitéz) ösz. fn. Valamely
lovagrend tagja, pl. máltai rendvitéz.
RENDZAVARÁS, (rendzavarás) 1. REND
BONTÁS.
RENDZAVARÓ, (rendzavaró) 1. RENDBONTÓ.
RENÉG, (renég) önh. m. renégtem, —tél, —élt.
1. RENG.
RÉNESFORINT, (rénesforint) ösz. fn. A Rhé
nus folyam melletti tartományokról úgynevezett ré
gibb forint, mely 60 krajczárból állott.
RENG, (renég) gyak. önh. m. rengtem, —tél,
— étt, htn. —ni v. —eni. Külrázás vagy belrázkodás
következtében ingataggá tétetve reszkető mozgáso
kat tesz. Reng v. reneg, és remeg abban különböznek,
hogy amaz egyedül tulajdon értelmű rázkódásra vo
natkozik ; emez pedig a testek reszketésén kivül je
lenti a félelemnek reszketéssel párosult erösebb fokát
is. Reng a padló a men'ók lábai alatt. Remeg a lúd,
és remeg a veszélytől igen félő ember.
Gyökre nézve és alapfogalomban reng és remeg
megegyeznek ; v. ö. REMEG ; szintén rokon reng az
alhangu ráng szóval is, mert a mi reng, az ráng is ;
és valamint a ,reng' szó eredetileg némi természeti
hangot is foglal magában ; úgy ,ráng' és ,remeg' is.
RENGEDEZ, (renegedéz) önh. m. rengediz
tem, —tél, —étt, par. —z. Többszörösen vagy foly
vást reng. A törzs ,reng' már magában is gyakoritó
ige, melynek jelentése azonban a ,rengedez' igében
fokozódik.
RENGEDÉZÉS , (renegedézés) fn. tt. renge
dézést, tb. —ék. Többszörös vagy folyvásti rengés.
V. ö. RENGEDEZ.
RENGÉNYE , (renégénye) fn. tt. rengényét.
A nyárfák azon faja, melynek levelei a legkisebb
légmozzanatra is rengenek, vagyis rezgőnek. Máskép :
rengő v. remegő v. rezgő nyárfa. (Populus tremula).
RENGÉS, (renégés) fn. tt. rengést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Ideoda rázkódó mozgás. FÖLDREN
GÉS. V. i'». BENG.
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RENGET, (1), (renéget) gyak. áth. m. renget
tem, — tél, —élt, par. rengess. Eszközli, okozza, hogy
valami rengjen. Az erős szél rengeti a fákat. Az által
robogó szekerek rengetik a házakat, a hidat. Rokon
vele a mélyhangu ringat, pl. bölcsőt ringat, sajátlag
am. renget. így fölcserélhetők ezen kifejezésben is :

„Mennyi andalgó öröm és reménység
Rengetett, édes csalatás, öledben.
Berzsenyi.
V. ö. RENG.
RENGET, (2), erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Rengetre, —én, —rŐl.
RENGETEG, (renégedeg), mn. és fn. tt. ren
getegét, harm. szr. —^e, v. —je. Sajátlag ami termé
szeténél fogva rengésre hajlandó ; nagyobb mérték
ben rengeni szokott. Mondják különösen nagy erdő
ségről, melyet a szél nagy rengésre indíthat. Ren
geteg erdő. Szélesebb értelemben mondják valamely
nagyszerű kiterjedésről is : rengeteg sik v. síkság (id.
Mándy P.), rengeteg sivatag; s megfelel a ,roppant'
szó értelmének, mely szintén hangutánzó gyökből
eredett. Használtatik önállólag is főnévül, s nagy ki
terjedésű erdőséget jelent. A rengetegben bolyongó el
tévedt utasok.
Alakjára hasonló a lengeteg, hervatag, lankatag
s igen sok más ilyetén alakú szókhoz, melyek tör
zsökéi, lenged, hervad, lankad stb. önható és dvel
végződő igék, az eg ag képző bizonyos gyakorlati
hajlamot fejez ki, miért lengedeg, hervadag, lanka
dag am. lengedésre, hervadásra, lankadásra hajlandó,
vagyis minek természetében fekszik, hogy könnyen
lengedjen, hervadjon, lankadjon. Mindezekben tehát
a t átalakult d. Hasonló alapfogalom szerént képző
dött : sivatag, mely sívó homoktól lepett pusztaságot
jelent. V. ö. ATAG, ETEG, képző. Észt nyelven ránk
am. nagy, roppant, nehéz; lív nyelven : riinka vadon,
rengetegerdö (Einöde, Wüste; wo schwer durchzu
dringen ist im Walde. Budenz J.).
RENGŐ, (renégö) mn. tt. rengöt. 1) Ami reng,
vagy rengeni szokott. Rengő jegenye, rengő nyárfa ;
rengő hajtű (Sándor I.); rengő habok (Faludi). 2) Bod
rog közben am. szárba ment sóska ; néhutt a szőlő
vessző vereslő fris hajtása; máskép : rekenö, rekenye,
s ez értelemben ,rengő' is ezekből módosult.
RENKESZ, (renkesz) mn. tt. renkeszt, tb. —ek.
Közép kicsi termetű, de egyszersmind zömök. Mond
ják különösen nőszemélyről. Helyes, renkesz testű me
nyecske. A székelyek némi értelmi módosítással így is
mondják : retyesz.
Képzési alakjára nézve hasonló a csupasz, ko
pasz, horpasz, dobasz melléknevekhez. Törzse való
, szinüleg reng, melyből lett rengesz, s keményebb to
rokhanggal : renkesz, azaz, rengő testű, farú, mint
. hogy a zömök ember teste jártában, keltében rengeni
' 3zokott.
RENKESZSÓLYOM, (renkeszsólyom) ösz. fn.
I A sólyom madár kitűnő faja; mely nevezetét ren
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kész (= zömök) testétől vette. Németül : Barbarfalk,
mert Adelung szerint Timisből Barbaria (Berberei)
egy részéből származik.
RENKÓCZ , falu Szála m.; helyr. Renkócz ra,
—on, —rúl.
RENY, elvont gyöke renyekedilc, renyödi, renyö
dik, renyhe, renyhéd stb. szóknak. Valószínű jelenté
séről 1. RENYHE.
RÉNY, (1), fn. tt. rényt, tb. ék, harm. szr. —e.
1) Szeged tájékán, szőlők vagy kertek árkain levő
sövény, gát, kerítés. Alkalmasint ,cserény' szóból mó
dosult. 2) Túl a Dunán, vajrény v. vajrénye, v. vaja
rénye, am. rátotta, rátott tojás ; 1. RENYE ; 3) Újab
ban alkotott, d e , mint a föntebbiekből kitetszik,
könnyen értelemzavart okozható szó, mely helyett
már általán a helyesebb erény divatozik, 1. ERÉNY.
RENY, (2), puszta Pozsony m., helyr. Rénybe,,
—ben, —bői.
RENYE, (rénye, azaz rőnye), fn. tt. rényét.
Vajon, vagy zsiron sütött tojás, máskép : rátotta v.
rátott tojás.

rokonhangok felcserélődnek, mint ezekben is : Elisa
beth, Erzsébet, lajtorja rajtója és réjtya, lepsed repsed
stb. V. ö. REPSED. A h középképzö a fennemlített
szókban némi szenvedő állapotot, itt lassúságot fejez
ki. Lugossy József a ,ronda' szóval teszi hangrendi
párhuzamba. Finnül röhmia' am. ügyetlen s lassú, ne
hézkes (inhabilis et tardus. Budenz J.). V. ö. REST.
RENYHÉD, (renyhed) önh. m. renyhedt. Tu
nya, lusta állapotba esik s erejét elhanyagolja.
RENYHEDÉS, (reny hedés) fn. tt. renyhedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Veszteglő állapot, midőn
renyhéd valaki. V. ö. RENYHÉD.

„Bokrétás szarkaláb, tejfeles buborka,
Hát a sok vajrénye, mind tarka tyúk tojta."
Lakodalmi vers.
E szóban alapfogalom a sütés vagy pirítás,
miért azon szók osztályába sorozható, melyekben a
ra, ro, r'ó, gyök sütésre, pirításra, illetőleg vörös
szinre vonatkozik, milyenek rát (V. ránt), innen:
rátotta (v. rántotta); továbbá róka, rostol, röst'ól, rőt,
rököny stb.; mintha volna rönye, rökönye V. ö. RAT.
RENYEKÉDÉS, (renyekédés) fn. tt. renyeké
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Aggódva tűnődés,
töprenkedés. V. ö. RENYEKÉDIK.
RENYEKÉDIK, (renyekédik) k. m. renyekéd
tem, —tél, —étt. A székelyeknél különösen Udvar
helyszékben am. valamin tűnődve aggódik, valami
rósz miatt töprenkedik; máskép ugyanazon gyökből:
renyödik. A renyhe szóval annyiban rokonnak látszik,
hogy a renyekedő, (tűnődve aggódó) elméje is mint
egy megáll, vesztegel, mint a renyhe ember.
RÉNYÉS, (rényés) mn. tt. rényést, v. —ct, tb.
—ék. 1) ,Rény' nevezetű sövénynyel kerített. Rényes
szölö, rényes kert. 2) Értelemzavarólag használt szó,
a helyesebb és közdivatú erényes jelentésében. V. ö.
RÉNY. '
RÉNYESERPENYŐ , (rényeserpenyö) ösz fn.
Alaeson karimájú, tertyedt serpenyő, melyen különö
sen rényét azaz rátottát szoktak sütni.
RENYHE, (renyhe) mn. tt. renyhét. Dologke
rülő, munka nélkül veszteglő, henye, rest, tunya. Ro
kon értelműek : lomha, lajha, lajhár, lusta, lébzsi, me
lyekben a le, lo, la, lu gyökhangok úgy látszik, nem
egyebek, mint a föld felé hajló irányt jelentő le (infra),
minthogy a renyhe, vagy lusta leereszti tagjait, s
erejét mintegy hanyatlani hagyja. Ezen alapfogalom
nál fogva legvalószínűbb, hogy a renyhe is eredetileg
lenyhe, niélyhnngon lanyha, t. i. az r és l legközelebbi

RENYHÉKÉDÉS; RENYHEKÉDIK, 1. RENY
HÉLKÉDÉS, RENYHÉLKÉDIK.
RENYHÉLKÉDÉS , (renyheelkédés) fn. tt.
renyhélkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Lustálkodó,
tunyálkodó, munka nélküli veszteglés, dologkerülés.
V. ö. RENYHE.
RENYHÉLKÉDIK, (renyheelkédik) k. m.
renyhélkédtem, —tél, —étt. Lusta, henye, lomha, tu
nya, dologkerülő életet gyakorol; munka nélkül tölti
az időt. V. ö. RENYHE.
RENYHÉN, (renyheen) ih. Renyhe, lusta, tu
nya, henye módon.
RENYHESÉG, (renyheség) fn. tt. renyheségét,
harm. szr. —e. Renyhe állapot, vagy tulajdonság;
restség, tunyaság, lomhaság.
RENYHO, (renyhó v. renyheü) mn. tt. renyhót,
Dunán túl, nevezetesen Kemenesalon am. dőledezett,
régisége miatt leomlott. Renyhó épület. A renyhe szó
val rokon eredetű és jelentésű, mennyiben mindegyik
alá felé hajlást teszen. V. ö. RENYHE.
RENYHÜL , RENYHÜL , (renyhűl) önh. m.
renyhült. Renyhévé leszen ; lustúl, tunyúl ; a dolgot
restségből unni kezdi.
RENYHÜLÉS, RENYHÜLÉS, (renyhülés) fn.
tt. renyhülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, mi
dőn valaki renyhévé lesz.
RENYÖDÉS, (renyőödés) fn. tt. renyödést,
tb. — ék, harm. szr. — e. L. RENYEKÉDÉS.
RÉNYÜDÉS, (rényőödés) fn. tt. rényödéstt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Rimánkodás, sírva ríva pa
naszkodás. V. ö. RÉNYŐDIK.
RENYODI, (renyö ödi) mn. tt. renyödit. Udvar
helyszékben am. töprengő. V. ö. RENYEKÉDIK.
RENYÖDIK, (renyöödik) k. m. renyödtem,
•tél, —ött.L. RENYEKÉDIK.
RÉNYŐDIK, (rényőödik) belsz. m. rényöd
tem, —tél, —ott. Rimánkodik, sírva ríva panaszkodik.
A ,renyödik' szótól különböző eredetűnek látszik, s
gyöke hihetőleg a tájdivatos ré, 2.7A7. rí, mely a Ri
mánkodik' szónak is törzse. Erdélyi szó.
REP, elvont gyök, melyből reped, repeszt, és
származékaik erednek, melyekben alapfogalom a tö
mör szövetű testnek erőszakos szétszakítása, vagy
szakadása, mit rendesen rázkódó, vagy reszketeg
hang szokott kisérni, miért eredetileg hangutánzó.
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Rokonai a rap, rip, raf, rif, és rab, rib gyökök, meny
nyiben szakadást, elválasztást jelentő szók alaphang
ját képezik mint: rapancs, ripancs, rafol, rifol, rabol
ribancz stb. Hangutánzó tulajdonságánál fogva is
más idegen nyelvekben több hasonló értelmű rokonai
vannak; v. ö. KEPÉD. Magyar kiejtés szerint a benne
levő önhangzó nyilt e, mely nem változik övé; s eb
ben különbözik a szárnyak reszketését utánzó rép
(v. rop) gyöktől. V. ö. RÉP.
RÉP, elvont gyök, melynek származékai: répö,
repes, repdes, repít, repül, illető családaikkal együtt.
Azon hangnak utánzását fejezi ki, melyet különösen
hirtelen felrobbanásban a madarak szárnyai adnak.
Némely szóban : reb. Rokon vele rob gyök is (robaj,
robog szókban). Tájkiejtéssel röp, mely alakban az
irodalom is használja részint mint önálló szót, részint
némely származékaiban, pl. röpirat, röptében, röptét.
Rokonok a finn ryöppy (röpülni, szállingózni), (instar
pulveris volare vento jactari, pl. hó), ryöpyá' (gyors,
sebes), észt rebe (sebes), lapp rapog (gyors, serény.
Budenz J.). A német Repphuhn is Adelung szerint
vagy gyorsaságától (minthogy az alsószász rapp am.
gyors, latinul : rapidus) vette nevét, vagy pedig an
nak természeti hangjától. A persa reften am. menni.
RÉPA, fn. tt. répát. Szokott közértelemben
bizonyos növények neme, melyeknek húsos gyökerei
emberek és barmok eledeléül használhatók. Linné
osztályzása szerint a négy főbbhímesek seregébe és
beezősök rendjébe s a káposzták neme alá tartozó
növény. Több fajtája van, pl. ezukorrépa, fanosrépa,
disznórépa, fehérrépa, kerekrépa, karórépa, murokrépa,
sárgarépa, lövesrépa, vörösrépa stb. E szó a hellén
(>únvg v. yaqvg, és latin rapa után majd valamennyi
európai nyelvekben, némi módosulattal szokásban
van, pl. a németben : Rube, Rübe, az olaszban : rava
és rapa, a francziában : rave, az angolban : rape, a
szlávban : rippa, rjpa, répa. A persábau : jarapa stb.
A magyarban hasonló gyökü, és alapfogalmu rokona
nincsen, miért idegen származatunak tarthatjuk. A
hellénlatinban közel állanak hozzá a gyökeret je
lentő QÍ^a, és radix, s úgy látszik, hogy csakugyan
a gyökér alapfogalma rejlik benne.
REPAÁGY, (répaágy) ösz. fn. Ágy, vagyis
osztályföld a kertben, szántóföldön, melyben répát
termesztenek.
RÉPACZUKOR, (répaezukor) ösz. fn. Bizonyos
fajta répából készített ezukor.
RÉPADERZÁLÓ, (répaderzáló) ösz. fn. Gyalu
féle eszköz, illetőleg gép, melylyel a répát szeletekre
(darabokra) metélik.
RÉPAFÖLD, (répaföld) ösz. fn. Föld, melyben
répát termesztenek, vagy, mely répatermesztésre kü
lönösen alkalmas.
RÉPAMAG, (répamag) ösz. fn. A répa nevű
gyökeres husu növények magva. Kukoricza közé, tar
lóba stb. répamagot vetni.
RÉPAMAGOLAJ, (répamagolaj) ösz, fn. Ré
pamagból ütött olaj.

RÉPAMÉZ, (répaméz) I. RÉPACZUKOR.
RÉl'AMIVELÉS , (répamivelés) 1. RÉPATER
MELÉS.
RÉPAPILLANGÓ, (répapillangó) ösz. fn. Pil
langófaj, mely tojásait a répák leveleire szokta rakni.
(Papilio rapae).
RÉPÁS, (1), (répaas), mn. tt. répást, v. —at,
tb. —ak. 1) Répával bővelkedő, répatermö. Répás
vidék, répás kert, föld. 2) Répával készített. Répás
béles, rétes. 3) Fönévileg tt. répást, tb. —ok. Am.
répával bevetett föld.
RÉPÁS, (2), faluk Gömör m.; ALSÓ — , FEL
SŐ—, Szepes m.; erdélyi falu Hunyad m.; puszták
Somogy, Veszprém m.; helyr. Répásra, —on, —ról.
RÉPÁSHUTA, puszta Borsod m.; helyr. —hu
tára, — n , —ról.
RÉPÁSKESZI, puszta Bihar m.; helyr. — Ke
szibe, —ben, —bb'l.
RÉPATERMELÉS v. —TERMESZTÉS, (répa
termelés v. —termesztés) ösz. fn. Kerti vagy mezei
ipar, melynek feladata bizonyos fajú, vagy többféle
répát termeszteni. A ezukorgyárak előmozdítják a ré
pate.rmesztést.
RÉPCSEN, (répcsen) önh. m. répcsent. Ki
sebbszerü repülést teszen. Elrtpcsen a lepke, a légy,
a szúnyog.
REPCSÉN, fn. tt. repcsént, tb. —ék, harm. szr.
—je. A hangák neméből való növényfajnak népies
neve; máskép szintén köznéven : vad cziprus, hangafa,
téli zöld; növénytani neve : repcsén hanga. (Erica
vulgáris). — Nevét talán alacson növésű tulajdonsá
gától kapta, mintha volna : lépesén (= leppesén) az
alacsonyát jelentő le gyöktől, s rokonságban volna a
leppes (henye), és lebzsel (henyén üldögél) szókkal.
(V. ö. REPSED). Ily észjárás szerint nevezte a ma
gyar a földön heverő v. gyalog borsót guggon ülő
borsónak. Továbbá ,repcsén'nek neveztetik közné
piesen a fekete repeze (sinapis nigra) is.
REPCSÉNHANGA, (repcsénhanga) ösz. fn. L.
REPCSÉN.
REPCSÉNKÁPOSZTA, (repcsénkáposzta) ösz.
fn. A káposzták neme alá tartozó növényfaj, mely
nek levelei kaczúrosak; szára borzas ; beczöi simák,
kardforma orrúk. (Brassica erucastrum). Nevét onnan
kaphatta, mert alakra némileg hasonló a repcsénhez.
(Linné szerént : sinapis nigra. V. ö. REPCZE; és
REPCSÉN.
REPCSÉNRETEK, (repcsénretek) ösz. fn. Re
tekfaj, melynek levelei félbeszárnyasak, beczöje hen
gerded czikkelyes, sima; szára visszás szőrökkel bor
zas. Virága sárga vagy fejér. Szántóföldeken, vetések
közt vadon terem. Néhutt : vadretek. (Raphanus ra
phanistrum).
REPCSIN, 1) 1. REPCSÉN. 2) Szabó Dávidnál
s Molnár Albertnél eléjön ,hernyó', ,káposztahernyó'
értelemben is.
REPCZE v. REPCZE, fn. tt. repezét. Növény
nem a négy főbb hímesek seregéből és beezősök rend
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jéböl; csészéjének levelei terepélycsen szétnyíltak ;
egyébiránt olyan, mint a káposzta, növénytani érte
lemben véve (Sinapis). V. ö. KÁPOSZTA. Fajai:
•vetési repcze (sinapis arvensis), köznéven csak repcze;
fehér repcze (s. álba), köznéven sárga v. kerti mustár,
kerti repcze; fekete repcze (s. nigra), köznéven : repcsén.
Minthogy külsejére nézve a répához hasonló,
innen vagy a répa szónak kicsinyített módosulata,
vagy pedig közvetlenül a német Raps v. Reps szóból
kölcsönöztetett.
REPCZE, puszta Veszprém m.; helyr. Répczére,
— n, —röl. Folyó neve js.
REPCZEFÉREG, (repczcféreg) ősz. fn. Kárté
kony féreg, mely a repczenövényeket, különösen ezek
termő részeit emészti.
RÉPCZEFÖ, falu Sopron m.; helyr. Répczeföre,
— n , —röl.
RÉPCZELAK, falu Vas m.; —Lakra, —on,
— ról.
REPCZEOLAJ, (repczeolaj) ösz. fn. Repcze
magvaiból ütött olaj.
REPCZEREZEDA, (repczerezeda) ösz. fn. Nö
vényfaj a rezedák neméből; máskép köznyelven:
olasz mustár, olasz repcze, vad repcze. (Reseda lutea).
REPCZEVETÉS, (repczcvetés) ösz. fn. 1) Cse
lekvés, midőn rcpczét vetnek. 2) Maga a vetemény.
RÉPDÉNCZÉL, (répdénczél) gyak. önh. m.
répdénczelt. Székely tájszólás szerént am. repdes.

Alaphangban és fogalombam egyeznek vele a
magyarban : rap, raf, rib, rip, rif gyökök, a latinban :
rumpor, a németben : reiszen, finnben : repeii (repedni,
szétszakadni, hasadozni), lappban : rappe (nyitni,
megnyitni. Budenz J.), stb. általában mind azon r
gyökhangu szók, melyek a magyar és más nyelvek
ben az illető részek erőszakos elválására, elszakadá
sára vonatkoznak. V. ö. R, gyökhang.
REPEDE, falu Bereg m.; hehyr. Repedére, — «,

RÉPDÉNCZÉLÉS, (repdénczélés) fn. L
RÉPDESÉS; v. ö. RÉPDÉNCZÉL.
RÉPDÉS , (répdés) gyak. önh. m. répdéstem,
—tél, —étt, par. —s. Gyakran, ideoda repül, szál
long. A halászmadarak a víz fölött repdesnek. A ma
dár ágról ágra repdes.
Gyöke a hangutánzó rép, törzsöke az elavult
répd, s képzésre hasonló a kapdos, csapdos, köpdös,
rágdos, fogdos stb. igékhez. Gömbölyűbb kiejtéssel:
röpdös; máskép : repked, röpköd; tájdivatosan : rép
dénczél, répésgél.
RÉPDESÉS, (répdésés) fn. tt. répdésést, tb.
— ék, harm. szr. —c. Gyakori ideoda repülés, szál
longás, repkedés. Zártabb önhangzóval : röpdösés.
RÉPDÉZ, (répdéz) 1. RÉPDÉS.
„Az emlékezetnek repdezö szárnyai
Visszahozzák éltem eltűnt örömeit."
Berzsenyi.
RÉPDÉZÉS, (répdézés) 1. RÉPDESÉS.
REPED, (repcd) önh. m. repedtem, —tél, —t,
v. —élt. Valamely szilárd szövetű, rostos vagy réte
ges test részei között némi erőszak által rés támad.
Rokonai : hasad, szakad, fcslik. El, föl, ki, meg,
szétreped, lieped a vászon, posztó. Reped a bőr, héj.
Reped az ékkel hasított fa. Nagy szárazságban megre
ped a föld. Térdén a feszes nadrág, könyökén az üng
kirepedt. A gyönge szövetű és fonalú vászon hamar el
reped. Meleg kályha mellett a szekrény fája szétreped.
Atv. ért. megreped a szív, pl. a nagy fájdalomtól.
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—röl.

REPEDEK, (repedék) fn. tt. repedékét, harm.
szr. —e. Rés, vagy nyilas, mely a test részei között
támad, midőn megreped. Unge repedékén kilátszik a
könyöke. A fal repedékeit bevakolni. Szikla repedéke
közölt tanyázó kígyók.
REPEDÉKÉNY, (rcpedékény) mn. tt. repedé
kenyt, v. —et, tb. —ek. Ami könnyen reped, minek
rostjai, szálai, rétegei erősen nem állanak, nem szo
rulnak együvé. Az ócska szövet repedékenyebb az újnál.
A száraz fa repedékenyebb, mint a nyers. V. ö. REPED.
REPEDÉKÉS, (repedékés) mn. tt. repedékest,
v. —et, tb. —ek. Minek részei között repedékek van
nak. Repedékes deszka, asztal, szekrény. Repedékes
föld, szikla. V. ö. REPEDEK.
REPEDÉS, (repedés) fn. tt. repedést, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) Valamely szilárd szövetű, rostos,
réteges testnek azon szenvedő állapota, midőn részei
repednek, egymástól elválnak, elszakadnak; fcslés,
hasadás, szakadás. Repedés ellen hájjal, fagyúval meg
kenni a csizmát. 2) Rés, nyilas, az egymástól elsza
kadt részek között, szabatosabban : repedek.
REPEDÉSÉS , (repedéses) mn. 1. REPEDÉ
KES.
REPEDEZ, (repedéz) gyak. önh. m. repedez
tem, — tél, —élt, par. —z. 1) Gyakran, folytonosan,
ismételve, vagy, több helyen reped. Repedez a viselt,
ócska ruha. Repedeznek a száradó deszkák, az álgyuval
lődözött várfalak. V. ö. REPED. 2) Székely tájszólás
szerint am. rémülködik, ijedez. Ne repedezz = ne ré
mülködj (Szabó Elek). Ez értelemben eredetileg re
bedez v. revedez; t. i. ,rebcg' általán ismert szó; reve
zet is a székelyeknél am. ijesztő. Tehát az utóbbi ért.
helyesebben : rébedez, vagy revedeznek írandó volna.
REPEDÉZÉS, (repedézés) fn. tt. repedézést,
tb. —ék, harm. szr. — e . 1) Szenvedő állapot, midőn
valamely test részei erőszakosan elszakadoznak egy
mástól. 2) Repedések által támadt több rés, hasadás,
feslés. 3) Ijedezés; amidőn helyesebben : rebedezés v.
revedezés. V. ö. REPEDEZ.
REPEDEZETT, (repedézétt) mn. tt. repedé
zéttet. Több repedek által megszakgatott, meghaso
gatott. Repedezett fazék, kályha, falak. Megrepedezett
fúld. V. ö. REPEDEZ.
REPEDT, (repedt) mn. tt. repedtet. Réses,
nyilásos, ketté vált, hasított, szakadt. Repedt fazék,
fal, kemencze. Repedt csizma, nadrág. V. ö. REPED.
REPEDTEN, (repedten) ih. Repedt állapotban.

REPEDTPATÁJU—REPESZT
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REPEDTPATÁJU, (repedtpatáju) ösz. mn.
Oly állatokról mondjuk, melyeknek patáji két vagy
több részekre oszlanak. Az ökrök, juhok, nyulak, re
pedlpatájuak. Máskép : hasadt v. hasított körmű.
REPÉGET, (repéget) gyak. áth. m. repégettem,
— tél, —étt, par. repégess. Egy egészet több apróbb
részekre repeszt, vagy ezen erőszakos cselekvést több
testen viszi véghez. A viselt üngöt rongyokra repe
getni. A haszontalan papírokat, iratokat elrepegetni,
REPÉGETÉS, (repég etés) fn.tt. repégetést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Több, apróbb részekre repesz
tée ; vagy több testnek szakgatása. V. ö. REPÉGET.
REPELYO, falu Zemplén m ; helyr. Eepelyöre,
— n , —röl.
RÉPENCSÉK, (répencsék) fn. tt. repencsékét.
Csalóközben am. lepke, a repkedéstó'l, Mátyusföldön :
lepencsék v. lependék, a lebegéstö'l.
REPES, (répés) gyak. önh. m. répéstern, —tél,
—étt, par. — s . Könnyeden lebegve ideoda repked.
Átv. repes a szív, midőn a nagy öröm miatt a vér se
besebben mozog, s mintegy szállinkózik benne.
Gyöke a szárnycsapkodásra vonatkozó rép, s
képeztetésre hasonló a futos, tapos, stb. igékhez.
Gömbölyűbb ejtéssel : röpös.
RÉPÉSÉL, (répésél) kettősen gyak. önh. m.
répésélt. A székelyeknél am. repes. Repösölt a szíve.
Repösöl a kis gyermek, mikor az anyja felé terjeszti
ki kis kezeit, és emelgeti magát. (Kriza J.).
RÉPÉSÉS, (répésés) fn. tt. répésésl, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valami repes. V. ö.
RÉPÉS.
RÉPÉSÉLÉS, (répésélés) fn. tt. répésélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Repesés. V. ö. RÉPÉSÉL.
RÉPÉSGÉL, (répésgél) többszörösen gyak.
önh. m. répésgélt. Rövid reptekkel ideoda repes.
RÉPÉSGÉLÉS, (répésgélés) fn. tt. répésgélést,
tb. —ék. Ideoda repesés.
RÉPÉSO, (répésö) mn. és fn. tt. répésöt. Ami
repes. Repeső szív. Repeső öröm. (Szabó D.). Fó'névileg,
kivált a régieknél, am. madár. „Lássátok a mennyei
repesöket (volatilia coeli), mert nem vetnek, sem
aratnak, sem gyöjtnek csűrökbe, és tü mennyei atyá
tok élteti azokat." (Tatrosi cod. Máté, VI.). „Úrnak
ménden mennyi (mennyei) repesői" (volucres. Bécsi
cod. Dániel III.).

REPESZTÉS, (repesztés) fn. tt. repesztést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által a test
részei szétrepednek.
RÉPIXGET, (répinget) áth. m. répingettem,
— tél, —étt, par. répingess. Próbálgatja, ha tude re
pülni, pl. a madárfiú.
RÉPINGETÉS, (répingetés)fn. tt. répingetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn vki repin
get (madárfiút).
REPISK, falu Szepos m.; helyr. Repiskre, —én,
—röl.
REPISTYE, falu Bars m.; helyr. Repistyére,
— n , —röl.
REPÍT, (répít) áth. m. répítétt, par. —s, htn.
—ni v. —eni. Zártabb hangon : röpít. Eszközli v.
engedi, hagyja, hogy repüljön valami. Levélhordó
galambot repíteni valahová. Kalitkából kirepíteni a
madarat. Átv. sebesen dob, hajt, lő, küld, szalaszt,
futtat. Parittyából követ, álgyúból golyót repíteni. A
gyors lovak csak úgy repítik a kocsit. Onhatólag ki
repít a fiók madár, v. madárfiú, am. kirepül.
REPÍTÉS, REPÍTÉS, (répítés) fn. tt. répílés~t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynélfogva
repítünk valamit. V. ö. REPÍT.
RÉPKÉD, (répkéd); RÉPKÉDÉS, (répkédés),
1. RÉPDÉS, RÉPDÉSÉS.
REPKÉNY, fn. tt. repkényt, tb. —ék, harm. szr.
— e v. —je. Növénynem a kétfőbbhímesek seregéből
és födetlenmagvúk rendjéből; porhonjai tökéletes X
formára állanak öszve, és két X betűt mutatnak; csé
széje öt fogú, és tizenöt gerinczü, vagy barázdáju.
(Glechoma). Egyik faja különösen a kétikszrepkény;
levelei veseformák, csipkések ; virágzó szála felálló.
Ahol megöröködik, hosszú ostorindát bocsát, nagy,
kövér, fényes levelekkel, s messze fut, és a közel tes
tekre kapaszkodik. Máskép középnépi nyelven : földi
borostyán, kerek nádrafü, repkény, katona petrezselyem.
(Glechoma hederacea). Gönczy Pálnál ez borzas rep
kény (Gl. hirsuta), mivel szára gyökerező borzas ; és
nála a kétikszrepkény külön fajt képez.
Eredetileg vagy a repüléstől neveztetett így,
minthogy messze elfut s mintegy repül; vagy talán
am. lepkény, minthogy szárai szétfutván a közellevö
testekre kapaszkodnak, s azokat belepik, miszerint
elemezve volna : lepegény, azaz lepegő szárú növény
(r és l fölcserélődéséről 1. RENYHE alatt). Meny
nyiben alacsonyan terjed el, rokon hozzá repcsény.
REPKÉNYBOROSTYÁN, (repkényborostyán)
ösz. fn. Borostyánfaj, melynek szára földönfutó, a fák ol
dalain felmász s beléjök gyökerezik, miért máskép fára
futó borostyán a neve (Hedera helix). V. ö. REPKÉNY.
REPKÉNYCSÉNGETYÜKE, (repkénycsénge
tyüke) ösz. fn. Azon csengetyűkék alneme alá tartozó
növényfaj, melyeknek hátratüremlő csészével födött
gyümölcsük van. (Campanula hederacea).
REPKÉNYÉS , (repkényés) mn. tt. repkényést
v. —et, tb. —ek. Repkénynyel ellátott, körülfont,
repkénynyel bővelkedő.
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„Kit felakasztottak
törvény szava nélkül,
Ronda repesöknek utálatos étkül."
Arany J. (Buda halála).
REPESZT, (repeszt), áth. m. repesztett, par.
repeszsz, htn. — ni v. —eni. Két ellenirányban ható
erőszakkal eszközli, hogy valami repedjen, vagyis,
rés, nyilas támadjon részei között. Ketté repeszteni
valamit. Elrepeszteni a vásznat, posztót. Könyökön,
térden kirekeszteni a ruhát. Szétrepeszteni az irományt,
a levelet. Ostorral megrepeszteni az ökör borét. V. ö.
REPED.
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REPKÉNYFÜZÉR, (repkényfüzér) ösz. fn.
Repkényágakból vagy levelekből, vagy mindkettőből
font avagy kötött füzér.
REPKÉNYKOSZORÚ v. —KOSZORÚ, (rep
kénykoszorú) ösz. fn. Repkényágakból, vagy leve
lekből, vagy mindkettőből, font avagy kötött koszorú.
REPNYAK, puszta Baranya m.; helyr. Bep
nydkra, —on, —ról.
RÉPONCZ, 1. RAPONCZ.
RÉPO, (répö) fn. tt. répöt. Növénynem a lop
vanőszö harasztok seregéből. (Pteris). Különösen ölyv
v. ölürepő, melynek lombjai háromszor szárnyaltak ;
tenyészik irtott erdőkben. (Pteris aquilina). Nevét
szárnyas lombjaitól kapta.

REPÜL, REPÜL, (répül) önh. m. répült. Szár
nyaival fölemelkedve a levegőben száll, halad. Be
pülnek a madarak, lepkék, és több bogárnemüek. A ma
dár akár hová repül, mindig otthon van. A pacsirta
majd egyenesen föl, majd alá repül. Átrepülni a folyón.
Berepül, elrepül, fölrepül, kirepül, lerepül, visszarepül.
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„Magasan repül a daru, szépen szól."
Népd.

Képes kifejezéssel am. sebesen halad, akár vizén,
akár szárazon. Bepül a hajó, sajka. Bepül a gyors
paripa. Megyek, futok, repülök. Mondják továbbá le
begő, lenge testekről, midőn a szél kapkodja. Bepül
nek a felhők. Csak úgy repül utána a sok szalag,
V. ö. RÉP.
RÉPÖS; RÉPÖSÖL stb. 1. RÉPÉS; RÉPÉSÉL stbrongy.
.
REPPEN, (repüen, réppen) önh. m. réppent.
RÉPÜLŐHÍD, (répülöhíd) ösz. fn. Hidas hajó,
Hirtelen s erős csattogással szárnyra kel. A megijedt mely a folyóvíz ellenében bizonyos távolságra kinyúj
madár fészkéből elreppen, kireppen, fölreppen. Göm tott, és egy, vagy nagyobb folyókon több naszádokon
bölyűbb önhangzóval : röppen. Átvitten más dologra v. dereglyéken fekvő, kötél által erős horgonyon
is alkalmaztatik. Kireppentek a tengerre a vitorlás álló legfelső dereglyéhez van kötve, s ezen kötélnél
hajók. (Szabó D.).
fogva az oldalvást eresztett hidast a folyam ereje
RÉPPENÉS, (réppenés) fn. tt. réppenést, tb. ennek egyik partjától a másikig hajtja. A néhai po
— ék, harm. szr. —e. A madárnak azon mozdulása, zsonyi, komáromi, esztergami repülöhidakat hajóhi
midőn hirtelen szárnyra kel, milyen különösen a fo dak váltották fel. Kenessey A. szerént a közlekedési
golyé, fürjé.
hely igényeihez képest az úgynevezett repülőhíd,
RÉPPENET, (réppenet) fn. tt. réppenetét. majd dereglye, majd komp, majd hidas.
Reppenés, a tárgytól elvontan.
REPZIK, tájszó, máskép : rébzik, rebzsik; álta
REPPENT, (réppent) áth. m. réppentétt, par.
lánosabb szokással : rémlik. L. RÉMLIK.
— s, htn. —ni v. —eni. Eszközli vagy okozza, hogy
RES, elvont gyök resved v. resped és rest szók
a madár reppenjen. A puskaszó elreppenti, fölreppenti
ban
;
1.
REST.
a madarakat. Gömbölyű önhangzóval : röppent. Atv.
RÉS, fn. tt. rést, tb. —ék, harm. szr. —e. Al
ért. puskából golyót, parittyából követ, íjról nyilat
talán nyilas, hézag valamely test részei között. Kü
reppenteni, am. lőni.
RÉPPENTÉS, (réppentés) fn. tt. réppentést,tb. lönösen a részeknek erőszakos elválasztása által tá
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki reppent. madt nyilt közeg, pl. rés a megrepedt falon, a kerí
RÉPPENTYÜ v. RÉPPENTYÜ, (réppentyü tésen, sövényen. Bést törni a vár bástyáján. Bebújni
vagyis réppentő) fn. tt. réppentyiít. Tűzi játékszer, a résen. Továbbá szoros, szűk hely, melyen valahová
mely lőporral töltött oly készülékből áll, hogy ha nem mint szokott úton jutunk el. Elég egy kerten
meggyújtják, a levegőbe repül, innen a neve. Göm egy rés. (Km.). A résen kiszökni. Átv. ért. üres kifo
bölyűbb önhangzóval : röppentyű. Máskép, idegen gás, kopasz mentség. Talál a ravasz rést magának.
(Km.). Továbbá hallgatódzásra alkalmazva : résen a
nyelvek után : rakéta. L. RÖPPENTYŰ.
REPSED, önh. m. repsedtem, —tél, —étt. He füle v. résen tartja a fülét am. igen vigyáz, oda tartja
nyemódon ül. Lerepsed. (Kriza J.). Úgy látszik, hogy fülét, honnan a hang jön. Bésen lenni, vigyázni,
lepsed szó módosulata, leppes (= lusta) gyöktől (lepp figyelni valamire ami történendő leszen.
esed); honnan lebzsi (=lebesi), lebzsel (— lebesel)
szók is. V. ö. RENYHE.
REPSEDÉS, (repsedés) fn. tt. repsedést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Henye módon ülés, henyélkedés.
REPSZÉG, falu Arad m.; helyr. Bepszégre,
— én, —röl.
REPTAL , puszta Tolna m.; helyr. Beptalra,
— on, —ról.
RÉPTÉBEN, (répteben) ih. Akközben, midőn
valami repül. A fecskét reptében lelőni.
RÉPTELEN, (réptelen) fn. tt. réptelent, tb.
— ék. Igen kövér lúdfaj Amerikában, rövid és borzas
tollú szárnyakkal, melyek repülésre nem alkalmasak.
(Plautus pinguis. Klein).
AKAD. NAQY SZÓTAR V. KÖT.

„Inti vigyázatra, legyenek mind résen."
Buda halála. Arany.
Alapfogalomra és gyökhangra nézve azon r
gyökü szók osztályába tartozik, melyek erőszakos
elválasztást, szakadást, romlást jelentenek, pl. ró, rész,
rét, réteg, riszál, ritka, ringy, rongy stb. Rokonok
hozzá legközelebb a persa rés v. ris (vulnus), szansz
krit risz (vág, metsz); továbbá távolabb a latin rima,
ruptio, ruptura, franczia bréche, német brechen, reiszen,
ritzen, Bisz. A finnugor nyelvekben Budenz József
szerént : finn nyelven : reikd, és finnlapp ny. raigge
(lyuk, nyilas), észt ny. reig (fris seb). V. ö. R gyök
hang; és RÉSZ.
33
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RÉSELŐDÉS, (réselőödés) fn. tt. résdödést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Nyugtalan ideoda mozgás,
tolakodás, midőn valaki menekvési rést keres, vagy
akar csinálni magának.
RÉSELŐD1K, (réselőödik) belsz. m. réselöd
tem, —tél, —ölt. Azon törekszik, hogy menekvési
rést találjon vagy csináljon. Réselödik a gát közé szo
rított eb, az erdő silrüjében űzött vad.
RES1CZA, Német—, mváros , Oláh—, falu
Krassó m.; helyr. Resiczára, —?;, —ról.
RESINÁR, erdélyi falu a szebeni szászszékben,
helyr. Resinára, — n , —ról.
RÉSOROMPÓ, (résorompó) 1. RÉVÁMFA.
RESPED, RESVED, (resved, azaz lecsved,
v. lacsuhad ; v. ö. REST) önh. m. respedtem v.
resvedtem, —tél, —t, v. —étt. Tájszó s am. pang,
állásban romlik. Néhutf, pl. a székelyeknél, hangát
tétellel : repsed, mely Kriza J. szerént am. henyemó
don ü l ; kötszóval lerepsed. L. REPSED.
RESPEDÉS , RESVEDÉS , (re'svedés , azaz
lecsvedés) fn. tt. respedést v. resvedést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Pangás, állásban romlás, tespedés.
V. ö. RESPED.
RÉST, tájdivatosan : rost, mn. tt. réstet. Ki testi
vagy lelki erejét gyakorolni elhanyagolja, a fárad
ságot, munkát kerüli; máskép : lusta, lomha, tunya,
renyhe. Arest többet jár v. fárad. (Km.). Nincs a tudo
mánynak rest ágyban fekvése. (Km.). A rest embernek
sok innepe vagyon. (Km.). A rest ember jobban szereti a
napot nyugtán, mint fölkeltében. (Km.). Mondja arest:
eleget dolgoztam, de nem mondja : eleget ettem. (Km.).
Rest a tollfosztásban is megszakad. (Km.). Rest kéz
nem izzasztja az ekeszarvát. (Km.).
Minthogy a rest magát elhagyja, testi lelki erejét
mintegy hanyatlani engedi, valószínűleg a tagoknak
aláhajló, lacsos tulajdonságától vette nevét, még pedig
végelemzésben a le (alá) gyöktől, mely a lassú, lajha,
lágy, lanyha, lacsuha v. lacsoha (honnan : lacsuhodik),
lityloty, léha, lebzsi, leppes, letyhedt, lomha szókban is
rejleni látszik; hová tartozik resped vagy resved (mintha
volna magas hangon : lepsed, mély hangon : lassúad
vagy lacsvad = lacsuhad) éó renyhe is; v. ö. RENYHE.
Az sem valószínűtlen, hogy ,rest' szóban a vég t hang
csak toldalék, mint a fostos (fosos), lustos (lucsos, lo
csos), választ (válasz), megest (mégis) és némely má
sokban. Rokontágba hozathatik vele az albániai resst
(zaudem), franczia rester, arréter, angol to rest, arab
rasaa (fest, dauerhaft seyn), német Rast, rasten, a
régi felső német rast, rasta, resto, rest, góth rasta
(Meile), orosz verst stb. (Adelung, Kaltschmiect).
RESTA , a székelyeknél Udvarhelyszéken am.
rosta.
RESTÉ , falu Abauj m.; helyr. Restére, —n,
—röl.
RÉSTEL, (réstel, két ZMel írása [restell] fölös
leges); tájdivatosan, rostéi, önh. m. réstelt. 1) Vala
mit tenni, dolgozni lusta, lomha, tunya. írni, olvasni,
tanulni restéi. Aki dolgozni restéi, ne egyék. Vonz tárgy

esetés nevet is, pl. resteli, mint ravaszdi mester az evést,
(Km.). 2) Valamiért átallja magát, vagyis tetszése,
kedve ellen van valami. Nagyon restelem, hogy a do
log ágy történt; ez értelemben máskép : átall, a szé
kelyeknél : ajang.
RÉSTELÉS , (réstelés) fn. tt. réstelést, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Dolgozni nem szeretés.
2) Átállás. V. ö. RÉSTEL.
RESTELKEDÉS , (réstelkédés) fn. tt. réstel
kédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, vagy
gyakori dologkerülés, lomhálkodás, tunyálkodás.
RESTELKEDIK, (réstelkédik) k.m. restelked
tem, — tél, —étt. Valamiben resten, lomhán viseli
magát, tunyálkodik, lebzsel, a megunt munkát kerüli.
RÉSTELÖDIK v. RESTELŐZIK, (réstelö(d)
özik) km. réstelödztem , —tél, —ött. L. RESTEL
KEDIK.
RESTEN, (résten) ih. tunyán, lomhán, lustál
kodva.
RESTÉR, falu Gömör m.; hely. Restérre, —én,
— röl.
RÉSTÉSKÉDÉS , (réstéskédés) 1. RESTEL
KEDÉS.
RÉSTÉSKÉDIK , (réstéskédik) 1. RESTEL
KEDIK.
RÉSTÍT, (réstít) áth. m. réstUétt, par. — s,
htn. —ni v. —eni, tájdivatosan : rostit. Restté tesz.
A nagy melegség, az igen teli gyomor elrestítik az em
bert. V. ö. RÉST.
RÉSTÍTÉS, RÉSTITÉS, (restítés) fn. tt. rés
títést, tb. —ék, harm. szr. —e. Restté tevés.
RÉSTORO, (réstörö) ösz. mn. Ami rést tör.
Réstörö tűztelep. Átv. ért. am. úttörő.
RESTSÉG, fréstség) fn. tt. réstségét, harm. szr.
— e, tájdivatosan : röstség. A testi vagy lelki erőnek,
tehetségnek, hanyag, dologkerülésre hajlandó álla
pota vagy tulajdonsága; tunyaság, lomhaság, lusta
ság. Restség bántja. Akinek lehet és nem aluszik, azt
a restség bántja (km), azaz dolgozni kell, hogy jól
essék az alvás. Kereszténytani ért. jóra való restség,
a hét fő bűnök egyike, hanyagság a keresztényi kö
telességek teljesítésében.
RESTÜL, (réstül) ih. Rest módon, tunyán, lom
hán. Kicsin csikó nayy derestül hámot húzni tanul res
tül. (Km.).
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„Felzajlik az élet, mely pang vala restül."
Arany János.
RESTÜL, RESTÜL, (réstül) önh. m. réstült,
Restté, lomhává, tunyává leszen. Az igen elhízott test
éhestül.
RÉSTÜLÉS, RÉSTÜLÉS, (restülés) fn. tt. rés
tülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Restté, tunyává, lom
hává levés.
RÉSÚT, 1. RÉZSÚT.
RESVED, 1. RESPED.
RÉSZ, (1), hangszó, melyből reszel, részétel, ós
ezek származékai erednek. Erdély némely vidékein,
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mint itt alább, önálló főnévül is divatozik, és reszelőt
teszen. Különösen azon reszketeg hangot utánozza,
melyet bizonyos fogakkal, vagy rovatokkal ellátott
vasból, aczélból stb. készült eszköz ad, midőn vala
mit dörzsölnek vele, vagy hozzája. Vastag hangon
rás vagy rásp, melyből a reszelőhöz hasonló ráspoly
származik. V. ö. RÍSZ, RISZÁL.

stb. máskép : idomzatos. Részarányos épület. A bútorok
részarányos elhelyezése. V. ö. RÉSZARANY.
RÉSZARÁNYOSÁN, (részarányosan) özz. ih.
Részarány szabályai szerént, helyes viszonyban öszve
illesztve. Részarányosán épített ház. V. ö. RÉSZARÁ
NYOS.
RÉSZARATÓ, (részarató) ösz. fn. Aki részért
arat, hogy t. i. a learatott gabonának egy, pl. tized,
tizenketted, tizenhármad része az övé legyen. For
dítva : aratórész, mit a részarató kap.
RÉSZBELI, (részbeli) ösz. mn. Ami valaminek
csak egy részét foglalja magában, pl. részbeli kötelez
vény, részbeli sorsjegy, midőn valamely fő kötelezvény
vagy fő sorsjegy, mely az egész kötelezvényt magában
foglalja, kisebb kötelezvényekre vagy sorsjegyekre
osztatik és új sorszámokkal megjelöltetik.
RÉSZBIRTOK, (részbirtok) 1. RÉSZJÓSZÁG.
RÉSZECSKE, (részecske) kics.fn. tt. részecskét.
A maga nemében, vagy aránylag, viszonylag kicsi
rész. A nyelvtanban (különösen az árja eredetüeké
ben) azon szók, melyek rendesen nem hajlíthatok,
hová tartoznak az elüljárók (praepositiók), kötszók
és igehatározók.
RÉSZEG, (részég) mn. tt. részégét, Kinek mind
érzéki, mind lelki működéseit a szeszes ital ideiglen
rendkivüli, zavart, vagy szédítő, kábító állapotba
hozta. Bortól, sertől, pálinkától részeg. Félrészeg,
azaz pitit, pityós, pityókos, ittas, kolyogós, gagyos, bo
ros, mámoros, mely nevezetek a félrószegségnek né
mileg különböző fokait jelezik. Holt részeg, ki egészen
leitta magát, ki a közmondat szeréut azt sem tudja,
fiúe vagy leány. Részeg fővel ballagni. A részegnek
keskeny az út. A részeg embernek az Isten is kitér. (Km.).
Részegre, gyermekre a titkot nem bízzák. (Km.). Józan
amit gondol, részeg arról csahol. (Km.). Részeg ember
imádsága, beteg ember böjtje. (Km.). Részeg ember
még az eget is bőgőnek nézi. (Km.). Aki részeg korában
vét, bűnhődjék józan korában. (Km. V.ö. RÉSZEGÉN).
Akár a részegnek beszélj, akár annak. (Km.). Szélesb
ért. bódított, kábított. Erős dohánytól részeggé lenni.
Átv. ki némely kedves érzelmek túlságos benyomása
által mintegy öntudatát, s józan eszét elvesztette.
Részeg a nagy örömtől, szerelemtől.

RÉSZ, (2), fn. tt. reszt, tb. —ék, liarm. szr. —e.
A Tájszótár szerént Erdélyben Kovásznán am. re
szelő ; 1. RESZELŐ és v. ö. RÉSZ, (1).
RÉSZ, (1), fn. tt. részt, tb. —ek, harm. szr. —e.
A régi Halotti beszédben s a Müncheni codexben is
a tt. részét. 1) Két, vagy többfelé vált, vagy szakasz
tott, vagy osztott egészből egyegy váladék, vagy sza
kadék, vagy osztalék, stb. Két részre vált dióhéj, bé
kateknő. Négy részre vágott kenyér. Négy részre osztott
osztrák forintnak egyegy része huszonöt krajczár. 2)
Több külön darabok, melyek öszvetételéböl egy egész
keletkezik. A gép több részből áll. A kályhának minden
részeit öszverakni. „És ők liozának neki egy sült hal
részet." Müncheni codex. Lukács XXIV. 3) A felosz
tott egészből egyegy jutalék, vagy bizonyos járan
dóság. Kiki vigye el a maga részét. Részben aratni,
arató rész. Része legyen benne. Harmadrész, ötödrész,
tizedrész stb. Részt venni valamiben am. tevékenyen
hozzá járulni, hogy meglegyen. Részt venni másnak
örömében, fájdalmában, vele együtt örülni, szenvedni.
„És adjon neki monyai (mennyei) oroszágbele utat
és mend jouben részét." Régi Halotti beszéd. 4) Átv.
ért. párt, felekezet; bizonyos naptömegből egynehány,
egy külön csoport. Valakinek részére állani. Részünk
ről semmi ellenvetés nincs a dologra nézve. „Nagy ré
sze azoknak, kik magokat előítéletek által kormá
nyoztatják, tisztán belátják azok képtelenségét, s nem
az itélő tehetség, hanem a jellem gyengeségéből kö
vetik előítéleteiket." B. Eötvös József. 5) Általán
mint az egésznek ellentéte : részben igazad van, azaz
nem egészben véve, hanem csak bizonyos tekintetben.
Alapfogalmánál és gyökhangjánál fogva azon
rokon gyökü szókhoz sorozható, melyek elválásra, el
szakadásra vonatkoznak. Legközelebb állanak hozzá
a rét, réteg, mint valamely testnek öszvetett, vagy
válékony részeit jelentök, továbbá az elválasztás ál
tal nyílt rés, és az apró részekre morzsoló reszel. Lu
gossy J. véleménye szerént rés és rész am. reves
(mélyhangon : rovás), rét pedig am. revet (rovat). A
persában részed v. raszad egyik jelentése Vullersnél:
quod in rebus dividendis alieui obtigit, pars ráta,
portio. A szanszkritban risz am. vág, metsz.
RÉSZ, (2), elvont gyöke részeg szónak és szár
mazékainak. L. RÉSZEG.
RÉSZARANY, (részarány) ösz. fn. Arány, mely
szerint az egynemű részek mind egymással, mind
az egészszel kellő mekkorasági viszonyban állanak
öszve. (Symmetria). Helyesebben : idomzat.
RÉSZARANYOS, (részarányos) ösz. mn. Miben
részarány van, részarány szerint készített, rendezett
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E szó nagyobb vagy kisebb hanghasonlattal s
rokon fogalomban megvan némely európai nyelvek
ben is ; ú. m. a németben : Rausch , alsószászban :
runszk, angolban : rouse (Zecbgelag), svédben : rus,
izlandban : russ, stb. (Adelung). Szintén Adelung
szerént az ittas ember zajongó, zörgő, majd rekécselö
hangjának utánzása, milyenek a németben rasen,
brausen, rieseln, rasseln, riiuspeln stb. szók is. E sze
rént nyelvünkben is mint hangutánzó rokon rezeg,
reszked, továbbá retyeg, riad, rivalg, rivvan, rikácsol
szókhoz. Alaphangja a magyarban : rész ( = r e s z , rez),
melyből eg képzővel lett részeg, mint beteg, meleg,
hideg, rideg, gyalog, lovag stb. Megemlítendök még
Budenz József után a mordvin iritsa (részeg), erza
mordvin iredezs (részeg), iridi (részeges), cseremisz
33*
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russo (részeg); Vámbéry után talán áttétellel a t a t á r
öszrük, honnan : öszílrgen (= részegedő, részeg á l l a 
potban levő); s Beregszászi után szintén h a n g á t t é t e l 
lel az arab szekir (betrunken).
R É S Z E G E , falu S z a t m á r , puszta Bihar m.;
belyr. Reszegére, — n , —röl.
R É S Z É G É D É S , (részégédés) fn. tt. részégédést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Állapot, midőn valaki bizo
nyos szeszes italoktól részeggé lesz. V. ö. R É S Z E G .
R É S Z E G E D I K , (rószégédik) k. m részeged
tem, —tél, — é t t . 1. R É S Z E G S Z I K .
R É S Z É G E N , (részégen) ih. Részeg fővel, ré
szeg állapotban, ittasan. Részegen megy haza a kocs
mából. Részegen fekütt le, mámorosan kelt fel. Ki ré
szegen lop, akadjon fel józanon. (Km.).
R É S Z É G É S , (részégés) mn. tt. részégést v. —et,
tb. —ek. Ki gyakran, többször részeg szokott l e n n i ;
iszákosságra hajlandó, köznép nyelvén : minden czó
gérnek köszönő. V. ö. R É S Z E G .
R É S Z É G É S E N , (rész égésen) ih. Iszákosságra
hajlandó módon, v. minőségben, v. állapotban.
R É S Z É G É S K É D É S , (részégéskédés) fn. tt.
részégéskédést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyakori,
többszöri részeges állapot, ittasságból származó meg
rögzött szokás.
R É S Z E G E S K E D I K , (rész égéskédik) k. m.
részégéskédtem, — t é l , —étt. Gyakran , megrögzött
szokásból részeg.
R É S Z É G É S S É G , (rész égésség) fn. tt. részé
gésségét, harm. szr. — e . Szokássá vált, megrögzött
részeg állapot, s e nemű tulajdonság. Nehéz a része
gességröl elszokni.
R É S Z E G Í T , R É S Z E G Í T , (részégít) áth. m.
részegitétt, par. — s , htn. — n i v. —eni. Részeggé
tesz, a szónak mindennemű értelmében. A bor, sör,
pálinka részegít. Az öröm, szerelem, megrészegítette öt.
Vendégeit, ha csak lehet, megrészegíti == leitatja. V. ö.
RÉSZEG.
R É S Z É G Í T É S , R É S Z E G I T É S , (részégítés)
fn. tt. részégítést, tb. — é k , harm. szr. — e . Részeg
állapotba hozás, részeggé tevés, leitatás.
R É S Z E G Í T Ő , R É S Z E G Í T Ő , (ré szégítö) mn.
tt. részégítöt. Ami részeggé tesz, szeszes. Részegítő
italok.
R É S Z E G S É G , (részógség) fn. tt. részégségét,
harm. szr. — e. Részeg á l l a p o t , vagy tulajdonság.
Részegségig inni, a részegséget elűzni. A részegséget
mámorosság követi. Részegség, kurvaság együtt járnak.
(Km.). Részegségében sok badarságot öszvebeszél. Kü
lönbözik tőle a részegesség, mely gyakori és szokássá
vált részegséget jelent.
R É S Z E G S Z I K , (rész égészik) k. A jelenen kí
vül a többi időt ,részegedik' igétől kölcsönözi; innen
m. részégédtem , — t é l , —élt; htn. részégédni. Ré
szeggé iszsza magát. Némely ember kevés bortól is
megrészegszik. Atv. kábul, megbódúl. Ne szívd azt a
dohányt, mert megrészegszel tőle. V. ö. R É S Z É I ! .
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R É S Z É G Ü L , R É S Z E G Ü L , (részégül) önh. m.
részegült. L. R É S Z E G S Z I K .
R É S Z É G Ü L É S , R É S Z É G Ü L É S , 1. R É S Z É G É 
DÉS.
R E S Z E L , (reszel) áth. m. reszelt. F o g a k k a l
vagy rovatokkal ellátott eszköz által dörzsöl, dara
bokra tördel vagy koptat, vásít valamit. Túrót, sajtot,
tormát, tésztát, répát reszelni. A szeget vékonyabbra, a
kulcsot simábbra reszelni. Ez utóbbi példákban egye
zik vele : ráspoly, s ,reszelni' helyett inkább ,ráspo
lyozni' használtatik.
Minthogy a reszelés az illető testnek vagy esz
köznek ideoda rángatásával t ö r t é n i k , innen átv. ért
reszelni (riszálni) a farát am. tánczban, menésben
erre arra fintorgatni, riszálni.
R E S Z E L , (részel) áth. m. részelt. Szóbeli vagy
írt előadásban bizonyos dolgot, ügyet, tant stb. ré
szekre osztva, elemezve tárgyal. Továbbá, miut a ré
szeltet törzsöke am. valamiből részt vesz, jutalékot
kap, osztályul nyer.
R E S Z E L E K , (reszelék) fn. tt. reszelékét, harm.
szr. — e . Azon apró részekből álló hulladék, töredék,
morzsa stb., mely a reszelő által k o p t a t o t t , dörzsölt
testből elesik, elválik, pl. tormareszelék, turóreszelék,
vasreszelék stb.
R E S Z E L É S , (rész elés) fn. tt. reszelést, tb.
— ék, h a r m . szr. — e . Cselekvés, mely által valamit
reszelünk. Reszelés által vékonynyá tenni a szegei,
zárba idomítani a kulcsot. V. ö. R E S Z E L .
R É S Z E L É S , (részelés) fn. tt. részeléss, tb.
—ék, harm. szr. — e . Szóbeli vagy Írásba foglalt tár
gyalás, melynélfogva valamit részekre osztva, ele
mezve adunk elé, fejtegetünk és vitatunk.
R E S Z E L H E T Ő , (reszelhetö) ösz. mn. Ami re
szelésre alkalmas.
R É S Z E L K É D É S , (részelkédés) fn. tt. részel
kédést, tb. —ék, harm. szr. — e . 1) L. Részesülés.
2) Valamely felekezettel tartás.
R É S Z E L K É D I K , (részelkédik) k. m. részel
kédtem, —tél, — é t i . 1) Monoszlai és Szabó D. sze
rént am. részt kap valamiben j máskép : részesül, ré
szesedik. 2) Faludinál am. bizonyos pártban részt
vészen, párthoz, felekezethez szít, ragaszkodik, va
lamely felekezettel tart. Hozzá részelkedik, oda ré
szelkedik.
R E S Z E L Ő , (reszelő) fn. tt. reszelÖt. Éles gör
csökkel, vagy fogakkal ellátott hátú, vagy rovatok
kal bemetszett lapos oldalú eszköz vasból, aczélból,
mely által némely morzsolékony testeket apróra dör
zsölnek, vagy keményebbeket elvásítnak, elkoptatnak,
Konyhai reszelő, melylyel tormát, tésztát, túrót, stb.
reszelnek. Kovácsok, lakatosok reszelöje, melylyel a
vasat koptatják, simítják, idomítják. E r d é l y némely tá
jain egyszerű gyökszóval: rész. V. ö. RÉSZ. (1 és 2).
R É S Z E L Ő , (részelő) m n . t t . részdöt. 1) Szóbeli,
vagy Írásba foglalt eléadásra vonatkozólag am. az
illető t á r g y a t részekre osztó, elemező, eredeti alkatlé
szeit kimutató (analytieus, partitivus). 2) L. RESZLÓ.
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RESZELÖKACS, (reszelökacs) ösz. fn. A re
szelőféle eszköznek, különösen a konyhainak fogója.
RESZELŐMÍVES, (reszelömíves) ösz. fn. Mí
ves, ki különféle reezelöket készít, szerkovács.
RESZELŐS, (reszelöös) mn. és fn. 1) Mint mn
tárgyesete : reszelőst v. —et, többese : —ek. Része"
löhöz hasonló érdességü. 2) Mint fn. tárgyesete : re
szelőst, többese : — ök. L. RESZELŐMÍVES.
RESZELT, (reszelt) mn. tt. reszeltet. Amit
reszelővel apró részecskékre, morzsákra tördeltek,
vagy, koptatva, simítva idomítottak. Reszelt torma,
túró, retek. Beszelt tészta, egyszerűen főnévül: reszelt.
Laposra, négyszögüre reszelt vasdarab. Hegyesre re
szelt szeg. V. ö. RESZEL.
RÉSZELTET, (részeltet) áth. m. részeltettem,
—tél, —étt, par. részeltess. Engedi, hagyja, eszközli,
hogy valakinek bizonyos osztalékrész jusson valami
egészből. A begyült adakozásból több szegényt, szűköl
ködőt részeltetni. V. ö. RÉSZESÍT.
RÉSZELTETÉS, (részeltetés) fn. tt. részelle
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
lakit valamiben részeltetnek.
RESZELTTÉSZTA, (reszelttészta) ösz. fn.
Keményre gyúrt tészta, melyet reszelővel morzsákká
dörzsölnek ; különbözik a gombóta s morzsóka v. mor
zsolt tészta. Leves, reszelttésztával és gombával. Egy
szerűen : reszelt.
RÉSZENKÉNT, (részenként) ih. Rész számra,
a részeket különkülön véve, számítva. Az egész ke
nyeret részenként elosztogatni. Jószágát részenként ha
szonbérbe &dta, elpazarolta. A vendégek részenként el
oszlottak, eltávoztak. Képzésre hasonlók hozzá : egyen
ként, kettenként. tizenként, stb.
RÉSZENKÉNTI, (részenkénti) mn. tt. ré
szenkéntit, tb. —ek. A részeket különkülön vevő,
számító.
RÉSZÉNT, (részént) 1) ih. Nem egészen, ha
nem csak némely részeire nézve, részben. A vetések
nagy, nagyobb részént szépek. Gyakran elválasztó,
megkülönböztető értelmű kötszóként is használtatik.
Régi ifjutársaim részént már meghaltak, részént más
hová mentek lakni; máskép : részszerént, vagy: egy
részt — másrészt.
RÉSZES, (részes) mn. tt. részest v. —et, tb.
— ek. 1) Ki bizonyos osztalékban, jutalékban részt
vesz. Részes aratók, kik béröket gabonarészben kap
ják ki. Részes nyomtató, cséplő. Részes kereskedőtár
sak, üzérek. 2) Ki több cselekvökkel közösen tesz,
elkövet valamit, vagy munkálkodik valamiben. Jóban,
roszban részes czimborák. Te is részes voltál a bűnben,
a lopásban. Nem vagyok részes benne. Használtatik
önálló főnévül is, amidőn tt. •— t tb. —ék. A bűnré
szeseket megidézni. A részesek egyenlően fognak osztozni.
RÉSZESARATÓ, ( részesarató) ösz. fn. Arató,
ki munkadíjban az aratott gabonából bizonyos részt,
pl. tizedrészt, tizenegyedrészt kap.
RÉSZESEDÉS, (részcsédés) 1. RÉSZESÜLÉS.
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RÉSZESEDIK, (részesédik) k. m. részesed
tem, — tél, —étt. L. RÉSZESÜL.
RÉSZESÍT, RÉSZESÍT, (részesít) áth. m. ré
szesített, par. —s, htn. —ni v. —eni. Osztalékból,
adományból, járandóságból részt juttat valakinek. Az
adakozó részesiti vagyonában, pénzében a szegényeket.
Kegyességében engem is részesített. A közkeresményböl
minden munkatársat részesíteni. V. ö. RÉSZES.
RÉSZESÍTÉS, RÉSZESÍTÉS, (részesítés) fn.
tt. részesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által egyet vagy többeket részesítünk valami
ben. V. ö. RÉSZESÍT.
RÉSZESTAG, (részestag) 1. RÉSZESTÁRS.
RÉSZESTÁRS , (részestárs) ösz. fn. Ki bizo
nyos tettnek, műnek, vállalatnak stb. végrehajtásá
ban közvetlenül, vagy közvetöleg másod vagy többed
magával működött, illetőleg segédkezet, alkalmat
nyújtott, tanácsot adott stb. A részben aratók egymás
nak részestársai. Tolvajságban, gyilkosságban részes
társak. V. ö. RÉSZES.
RÉSZESÜL , RÉSZESÜL , (részesül) önh. m.
részesült. 1) Valamely osztalékban, adományban,
jutalékban részt kap. A begyűjtött adakozásban az
egész város szegényei részesültek. A köz nyereségben a
részvényes tagok részesülni szoktak. 2) Bizonyos tett
ben, cselekedetekben közvetöleg vagy közvetlenül
részt vesz, végrehajtásához valamikép hozzá járul.
Más bűnében részesülni.
RÉSZESÜLÉS, RÉSZESÜLÉS, (részesülés)
fn. tt. részesülést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Bir
toklás, midőn osztalék vagy adomány, ajándék fejé
ben jutunk valaminek egy részéhez. 2) Cselekvési
részvevés, közremunkálás. V. ö. RÉSZESÜL.
RÉSZESÜLET, RÉSZESÜLET, (részesület)
fn. tt. részesűletét, harm. szr. —e. Állapot, midőn va
laki valamiben részesül.
RÉSZESÜLŐ, RÉSZESÜLŐ, (részesülő) mn.
és fn. 1) Ki valamiben részt vesz. Alamizsnában ré
szesülő koldusok. 1) A latin participium után betű
szerént alkotott nyelvtani műszó, helyesebben : igenév.
Jelen időbeli, múlt, jövő időbeli részesülő, mely az il
lető időknek megfelelő mellékneveket képez, pl. alvó
gyermek, aki alszik ; vert had, melyet megvertek; jö
vendő év, mely jövend. Különbözik az állapotjegyző.
RÉSZESÜZLET, (részesüzlet) ösz. fn. Üzlet,
melyben többen vesznek részt, s nyereményei vagy
veszteségeiben többen osztoznak. Kereskedelmi mű
szó.
RÉSZESÜZLETI, (részesüzleti) ösz. mn. Ró
szesüzletre vonatkozó, azt illető. Részesüzleti számla.
RÉSZÉTEL, (reszetél) áth. m. reszetélt. Kriza
J. szerint am. fürmöl, vakircsál (pl. rósz) késsel.
RESZETÉLÉS, (reszetélés) fn. tt. reszetélést,
tb. —ek. Fürmölés, vakircsálás.
RÉSZETLEN, (részetlen) mn. tt. részetlent, tb.
ék. Molnár Albertnél am. részt nem vevő. (Eipers).
RÉSZEZ, (részez) áth. m. részeztem, —tél,
 étt. L. RÉSZLETEZ.
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RÉSZFIZETÉS, (részfizetés) ösz. fn. Fizetés,
midőn valaki valamely adósság egész öszvegének
csak egy részét róvja vagy teszi le, mely nem volt
eleve meghatározva. Különbözik a részletfizetés.
RÉSZFIZETÉSBELI, (részfizetésbeli) ösz. mn.
Részfizetésre vonatkozó, azt illető. Részfizetésbeli
nyugta.
RÉSZFÖLD, (részföld) 1. RÉSZJÓSZÁG.
RÉSZHEGY, puszta Győr m.; helyr. Részhegyén,
—re, —röl.
RÉSZINT, 1. RÉSZÉNT.
RÉSZINTÉS, (részintés) 1. RÉSZLEGES.
RÉSZIT, (részít) áth. m. részítétt, par. —s,
htn. —ni v. —eni. Él ezen igével Biró Márton
részesít helyett.
RÉSZJÓSZÁG, (részjószág) ösz. fn. Valamely
jószágból, különösebben községiből egy rész, mint
különvált vagy kijelelt birtok.
RESZKET, (rezéged) gyak. önh. m. reszket
tem. — tél, —étt, par. reszleess. Szoros ért. állati test
ről mondjuk, midőn idegei rendkivül rángatódzva
mozognak, mi némely indulatokban, például nagy fé
lelemben, vágyban, haragban, vagy kóros állapotban
szokott történni. Reszket keze, lába. Reszket érte, mint
farkas a kis csikóért. Egész testében reszket. Legköze
lebbi rokonai a remeg és rezeg, sőt ez utóbbi mint
törzs tekinthető ; úgy hogy gyöke a hangutánzó rez,
melyből lett rezeg, rezeget, végre hangváltozattal:
reszked, reszket (a kemény le előtt a z is kemény szszé
válik, mint azt így ejtjük : ászt). Szabó Dávidnál resz
kedtség dvel jön elé. Lugossy J. is ,reszked'et ír.
Ilyen szó a viszket is, azaz izged, vizged. Túl a Dunán
szintén mondják : reszked, viszked. Ily hasonlat sze
rént képződtek a mozgadoz, zengedez, csörgedez, ingá
don igékben rejlő rnozgad, zenged, csörged, ingád el
avult önható igék, melyektől különböznek a mozgat,
zenget, csörget, ingat áthatok.
RESZKETEG, (rezégedeg) mn. tt. reszketegét.
Ami természeti hajlamánál, vagy kóros állapotánál
fogva reszketni szokott. Reszketeg idegek, kezek, lábak.
Használtatik önálló főnévül is, midőn az idegek, vagy
tagok kóros rángatódzását, remegését jelenti. Resz
ketegben szenvedni. A mértéktelen borivástól reszketeget
kapni.
Gyöke rez, törzsöke rezged, melyből a hangvál
tozat szabályai szerént lett keményebb hangoztatás
sal reszket. V. ö. RESZKET és RENGETEG.
KESZKETEGÉS, (reszégedegés) mn. tt. resz
ketegést v. —et, tb. —ék, Reszketegben szenvedő,
seszketni szokott; reszkető. Reszketeges idegek, inak,
kezek, fej.

RESZKETEGSÉG,(rezégedegség) fn. tt. resz
ketegségét, harm. szr. —e. Az állati testnek, illetőleg
idegeknek kóros állapota, vagy tulajdonsága, mely
szerént reszketni szoktak, vagy reszketésre hajlandók.
V. ö. RESZKETEG.
RESZKETÉS , (rezégedés) fn. tt. reszketést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Testnek, illetőleg idegek
nek, tagoknak szenvedő állapota, midőn reszketnek.
Továbbá félelem, mennyiben a testet reszketegbe
hozza. Kezének reszketése miatt nem képes (mi. V. ö.
RESZKET.
RESZKETŐ, (rezégedő) mn. tt. reszketöt. Ami,
illetőleg, aki reszket, vagy reszketni szokott. Reszkető
kezek. Félelmében reszkető ember. V. ö. RESZKET.
RESZKETŐS, (rezégedöös) mn. tt. reszketŐst,
v. —et, tb. — ek. L. RESZKETEG mn.
RESZKETTET, (rezégedtet) miv. m. reszket
tettem, —tél, —étt. Eszközli, hogy valami vagy va
laki reszkessen. Az égdörgés megreszketteti az ablako
kat. A zsarnok szava reszketteti a jámbor polgárokat.
RESZKETTETÖST vagy RESZKETTETÉST,
(rezégedetést) régies ih. e helyett: reszkettetésen
azaz reszketve, vagy reszkettetve, reszketéssel.

523

„Ott Voltérnak szeme könyvel betölt vala,
Reszketeges szóval alig mondta vala:
Amaz egy ingeeske bátor tied legyen."
Istvánfi Pál a XVI. században.
Eléjön Szabó Dávidnál is. V. ö. RESZKETEG.
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„Szent lábadnak keménységéin,
Szent kezeidnek ö mély sebéth
Ölelgetöm ajétatosth,
Reszkettetösth, kivánatosth."
Benigna asszony imakönyve.
RESZKETTSÉG, (rezégedtség) fn. tt. resz
kettségét, harm. szr. —e. Reszkető vagy reszketeg
állapot, reszketegség.
RÉSZLEG, (részleg) ih. 1) Az egészből csak
egy részt adva, véve , fizetve stb. 2) Részenként
véve, számítva.
RÉSZLEGES, (részlegés) mn. tt. részlegést v.
—et, tb. —ék. 1) Az egészből csak egy részben adott,
vett, számított. 2) Részenként vett, számított. Rész
leges fizetés. Részleges osztály.
RÉSZLET, (részelet) fn. tt. részletét, harm.
szr. —e. A részekre oldott, szakasztott egészből egy
egy rész, mint elkülönített valami. A havi zsoldot
napi részletekben fizetni. Különösen, az észszel tár
gyalt dolognak egyes elemei, alkotó részei. (Detail).
Értekezési részletek. Részletenként szólani valamiről.
„Ki az egésznek ismeretét mindig csak az egészben
keresi, s a részletekkel, mint figyelmére méltatlanok
kal, nem foglalatoskodik, minden tudományban örök
kontár fog maradni." B. Eötvös József. V. ö. RESZEL.
RÉSZLETES, (részeletés) mn. tt. részletest,
v. —et, tb. —ek. Az egésznek egyes részeire külön
külön kiterjeszkedő, azokat elemező, tárgyaló. Rész
letes megvitatása valamely tárgynak, azaz, nem álta
lánosságban, hanem részeire feloldozva.
RÉSZLETESEN, (részeletésen) ih. Az illető
lárgynak egyes részeit külön külön véve ; azt min
den oldalról elemezve. Valamely elmemUvet részletesen
megbirálni, megismertetni.
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RÉSZLETESSÉG, (részeletésség) fh. tt. rész
letességét, harm. szr. —e. Az elmebeli tárgyalásnak,
eléadásnak tulajdonsága, melynélfogva az a dolog
minden részleteire, körülményeire kiterjeszkedik.
RÉSZLETEZ , (részeletéz) áth. m. részletez
tem, —tél, —étt. par. —z. Valamit részletekre oszt;
különösen, bizonyos tárgyat körülményesen, elemeire
felbontva ad elé. V.ö. RÉSZLET.
RÉSZLETEZÉS, (részeletézés) fn. tt. részle
tezést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, illetőleg
elmei működés, mely által részletezünk valamit. V.
ö. RÉSZLETEZ.
RÉSZLETFIZETÉS, (részletfizetés) ősz. fn.
Előre meghatározott részletnek vagy részleteknek
fizetése, pl. évi apránkénti törlesztésre fölvett adós
ságoknál vagy több ízben fizetendő részvényeknél.
RÉSZLETKERESKEDÉS, (részlet kereskedés)
ösz. fn. Kereskedés, mely kisebb részekben ad és
vesz. (Detailhandlung).
RÉSZLETTÖRLESZTÉS , (részlettörlesztés)
ösz. fn. Adósságtörlesztés rendszerént évi vagy félévi
részletekben.
RESZLŐ, (részelő) fn. tt. részlöt. Némelyek
által használt szó ,törtszám' értelemben. L. TÖRT
SZÁM.
RÉSZMARADÉK v. —MARADVÁNY, (rész
maradék v. —maradvány) ösz. fn. Az egészből, pl.
valamely adósságból fennmavadott rész. Maga ,ma
radvány' is elég.
RÉSZNEK, falu Szála m.; helyr. Resznekre,
— én, —rol.
RÉSZNEVEZÖ, (résznevező) ö?,z. fn. A szám
tanban különösen a törtszámokban azon mennyiség,
mely azt mutatja, hány részre osztatott vagy osz
tandó valamely egész. V. ö. RÉSZSZÁMLÁLÓ.
RÉSZREHAJLÁS, (részre hajlás) ösz. fn. Ked
vezés neme, midőn két ellenfél közöl nem azt véd
jük, pártoljuk, nem annak szolgáltatunk igazságot,
kinek igaza van, hanem kinek személyéhez akármi
féle indokból, például személyes barátságból, pártos
ságból, hajlandóbbak vagyunk. A bírónak részrehaj
lásból ítélni nem szabad.
RÉSZREHAJLATLAN, (részrehajlatlan) ösz.
mn. Véleményében, Ítéletében a szoros igazsághoz ós
meggyőződéséhez hü, pártatlan, személyes hajlandó
ságból kedvezni nem akaró. Részrehajlatlan bíró. Ha
tározóként am. részrehajlás nélkül, részrehajlatlanul.
RÉSZREHAJLATLANSÁG , (részrehajlatlan
ság) ösz. fn. Véleményezői, itélöi, birói tulajdonság,
melynélfogva valaki részrehajlatlan, nem személy
válogató ; pártatlanság. V. ö. RÉSZREHAJLATLAN.
RÉSZREHAJLATLANUL , (részrehajlatlanul)
ösz. ih. Pártoskodási kedvezés, avagy ellenségeskedés
nélkül; szoros igazságot és meggyőződését követve,
nem személy válogatva. ítéletét kárhoztatását, helyes
lését részrehajlatlanul kimondani.
RÉSZREHAJLÓ, (részrehajló) ösz. mn. Véle
ményében, ítéletében, mások iránti viseletében nem
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az igazságot, meggyőződését vagy méltányosságot
követő, hanem holmi személyes viszonyokra, hajla
mokra, mellékes érdekekre tekintő. Részrehajló biró,
itélet.
RÉSZSZÁMLÁLÖ , (részszámláló) ösz. fn. A
számtanban, az úgynevezett törtekben azon mennyi
ség, mely azt mutatja, hogy a bizonyos részekre osz
tott egészből hány rész értendő, pl. ebben : 3/t (há
romnegyed rész) alma, kenyér stb., az alsó szám azt
mutatja, hány részre van osztva vagy osztandó az
egész, és ennek résznevezo (denominator) a neve ; a
felső szám pedig azt, hányt részt kell érteni az adott
esetben, és ez a részszámláló (numerator); tehát 3 / 4
alma azt teszi: a 4 felé vágott almának három része.
RÉSZSZERÉNT v. —SZERINT, (részszerént)
ösz. ih. Nem egészen vagy egészben, nem általán,
hanem csak egyes részeiben véve valamit; máskép :
részént. L. RÉSZÉNT, mindkét értelemben.
RÉSZSZERÉNTI, (részszerénti) ösz. mn. 1.
RÉSZLEGES.
RÉSZT, (részt) ,egy' és ,más' szók elé tételével
(egyrészt — másrészt) elválasztó , megkülönböztető
kötszó, ,részént' szónak 2dik értelmében. L. RÉ
SZÉNT, 2).
RÉSZTÁRS, (résztárs) 1. RÉSZESTÁRS.
RÉSZTELEK, puszta PestSolt m.; helyr. Rész
telekre, —én, —röl.
RESZTÓ, fn. tt. resztót. A hajósoknál velamely
tartalékszer, különösen tartalékkötél, melyeket nem
tüsténti vagy folytonos használatra, hanem szükség
esetére tartanak a hajón. Alkalmasint az olasz ris
pettoból módosult, mely hajózási műnyelven tartalé
kot is jelent, pl. vele di rispetto am. tartalék vitorla,
így nevezik azon farkötelet is, mely a hajó hátulján
kikötésre vagy keresztkötésre alkalmaztatik.
RESZTOLCS, falu Kővár vidékén, helyr. Rész
tolcsra, —on, —ról.
RÉSZTVEVŐ, (résztvevőj 1. RÉSZVEVŐ.
RÉSZVÉNY, (részvény) fn. tt. részvényt, tb.
—ék, harm. szr. —e. Bizonyos vállalathoz tartozó
közköltségnek, adakozásnak egyenlő őszietekben ki
szabott mennyiségű része; továbbá azon bizonyít
ványlevél , melyet a részvevő a befizetett járulék
pénzről kap. Vasúti, gőzhajózási, gyári részvények.
Száz, ötszáz, ezer forintos részvények. Réssvényekei
venni, eladni. Részvények becsének emelkedése, csökke
nése. Részvényekre alapított vállalat. Egész részvény,
félrészvény, harmadrészvény.
RÉSZVÉNYÁR, (részvényár) ösz. fn. Valamely
vállalati részvénynek forgalmi, azaz alkuból, adás
vevésből keletkezett értéke; máskép : részvényfolyam.
RÉSZVÉNYÁRÜS, (részvényárus) ösz. fn. Üzér,
ki részvényeket nyerészkedés végett vesz és ad, ki
részvényekkel kereskedik.
RÉSZVÉNYBIRTOKOS,
(részvénybirtokos)
ösz. fn. 1. RÉSZVÉNYES.
RÉSZVÉNYES, (részvényés)fn.tt. részvényest,
tb. —ék. Személy vagy erkölcsi testület, ki bizonyos
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köz vállalatban részt vesz, vagyis, az arra szükséges
költségnek egy vagy több határozott mennyiségét
magára vállalja, s erről szóló bizonyítványlevelet bír.
RÉSZVÉNYÉSTÁRS, (részvényéstárs) lásd
RÉSZVÉNYTÁRS.
RÉSZVÉNYFOLYAM, (részvéDyfolyam) ösz.
fn. A részvénynek az adásvevési közforgalomban an
nak névleges értékétől eltérő ára. V. ö. FOLYAM, 3).
RÉSZVÉNYHÁTRALÉK, (részvényhátralék,
ösz. fn. A részvényösszegből még fizetetlen rész.
RÉSZVÉNYKAMAT, (részvénykamat), ösz. fn.
Egyegy részvény után eleve meghatározott kamatban
befolyó jövedelem ; mely különbözik az osztaléktól,
s ettől külön jár, vagy együtt is számfttathatik.
RÉSZVÉNYOSZTALÉK , (részvényosztalék)
ösz. fn. Valamely vállalat jövedelmezéséböl egyegy
részvényre eső egész nyereség vagy haszon.
RÉSZVÉNYTÁRS, (részvénytárs) ösz. fn. Va
lamely vállalatban egyik részvényes a másiknak
részvénytársa.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG v. —TÁRSULAT,
(részvénytársaság v. —társulat) ösz. fn. Társaság,
mely működését vagy üzletét részvényekre alapítja.
Vasúti, gözkocsizási, malomrészvénytársaság.
RÉSZVÉNYTŐKE, (részvénytöke) ösz. fn. Az
ÖBZves részvényeknek valamely vállalatra nézve ki
számított vagy befolyt részvények számszerénti pénz
értéke. Jelentheti egyegy részvény öszvegét is.
RÉSZVÉNYÜZLET, (részvényüzlet) ösz. fn.
Részvények adásvevésével nyerészkedő üzlet.
RÉSZVÉT, RÉSZVÉTEL, (részvét v. —vétel)
ösz. fn. Valamiben részelkedés, egy bizonyos résznek
kapása. Erkölcsi ért. kedélyi, akarati tulajdonság,
vagyis hajlam, melynélfogva mások kedvező vagy
kedvezőtlen ügye érdekel bennünket, s azt úgy te
kintjük, mint saját ügyünket. Innen továbbá jelenti
azon tettleges hozzájárulást is, mely által mások örö
mét, szerencséjét nevelni, valamint szomorúságukat,
bajaikat, szükségeiket enyhíteni készek vagyunk.
Baráti, szives részvéttel lenni embertársunk szerencséje
iránt. Fájdalmas részvéttel vettem kedves gyermeked
halálának hirét. Kárvallottak, szegények iránti részvétre
felszólítani a közönséget. „Vagy talán részvételünk
könycsepjeit s a kérelem elkészítésére szükséges egy
pár órai munkát sem kívánunk áldozni azokért, kik
nek ősei vért és életet áldoztak érettünk?" Deák
Ferencz(1833ban a lengyelek ügyében). „Részvétet
mutatni minden iránt, mi másokat érdekel, ez a leg
jobb életpolitika." B. Eötvös József.
RÉSZVÉTEL, (részvétel) 1. RÉSZVÉT.
RÉSZVÉTES, (részvétes) 1. RÉSZVEVŐ.
RÉSZVÉTLEN, (részvétlen) ösz. mn. Kit má
sok kedvező, vagy kedvezőtlen sorsa, állapota, sze
rencséje nem érdekel, ki velők rokon érzetet nem
táplál; közönyös. Különösen, ki mások örömét tett
leg előmozdítani, vagy szomorúságát, fájdalmát eny
híteni nem kész. Szegények iránt réssvétlen zsugori.
Határozóként am, részvétel nélkül, részvétlenül.
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RÉSZVÉTLENSÉG, (részvétlenség) ösz. fn.
Tulajdonság, melynélfogva valakit mások ügye nem
érdekel, kedvező vagy kedvezőtlen sorsukban nem
osztozik, nem nyújt segédkezet, hozzájárulással vala
mit előmozdítani elmulaszt stb. Hideg, önző részvét
lenség. A legszebb vállalat részvétlenség miatt megbu
kott. V. ö. RÉSZVÉT.
RÉSZVÉTLENÜL, (részvétlenül) ösz. ih. Rész
vét nélkül; rokon érzet hiányában ; közönyösen ;
érdeket nem mutatva; segélyi hozzájárulás nélkül.
Mások öröme, fájdalma iránt részvétlenül viselni
magát. Részvétlenül elbocsátani o szűkölködőt. V. ö.
RÉSZVÉT.
RÉSZVEVŐ, (részvevő) ösz. mn. 1) Aki vala
mely köz ügyhöz, vállalathoz, mint részestag járul,
vagy abban működik. 2) Erkölcsi ért. akit mások
sorsa érdekel, s az iránt rokon érzettel viseltetik.
Részvevő barát, polgártárs. Mások szerencsétlenségében
részvevő emberbarát. Részvevő indulatot mutatni. Hasz
náltatik főnévül is, részes helyett.
RÉSZVEVÖLEG, (részvevöleg) ösz. ih. 1) Ré
szestagként szerepelve működve. 2) Részvevő indu
lattal.
RÉT, fn. tt. rétet, harm. szr. —je. 1) Valamely
öszvehajtogatott, foszlány testnek, pl. szövetnek, pa
pírnak egyegy része, lapja, levele. A papírívet két,
négy, nyolcz tizenkét stb. rétre öszvehajtani. A kapczát
két rétben tekerni a lábra. A kendőt több rétben öszve
hajtva kötni a nyakra. Két rétre fogott női kendő. Há
rom, négy rétbe font ostor, haj. Sok rétbe hajtott vá
szon, posztó, papiros. 2) Merev lapos anyagból öszve
állított műnek egyegy része, különösen a famüvek
ben. Két, három rétből álló ajtó, asztal. A padlóból
egyegy rét. 3) Oly mezőföld, melyet kaszálnak,
vagyis, szénát, sarjút termő föld. Szélesb ért. néhutt
minden parlagon maradt, vagy hagyott föld, mely
legelőül szolgál, de a melyben a részek tisztán meg
különböztethetők. Falu rétje, város rétje. Kopár, ter
mékeny rét. Réten legeltetni. Rétet kaszálni. Más ember
rétjébe vágja a kaszát. (Km.).
A rét két első jelentésénél fogva nem egyéb,
mint a rész szónak árnyéklati módosulata, minthogy a
rét csakugyan az illető testnek elkülönített részét, sőt
a közös mezőnek, mely legelőül szolgál, az egyes bir
tokosok számára, külön használatra vagyis kaszálásra
kihasított részét is teszi, különben (ha t. i. lelegeltet
nék) kaszálni nem lehetne. Tehát kétségtelen, hogy
akkor is, midőn parlagot jelent, szinte a részesség alap
fogalma rejlik benne, mert általánosb ért. a rét alatt
kaszálót, nem legelöt értünk. A legrégibb időkben
őseink baromtenyésztéssel foglalkodván és a szántás
vetést nem űzvén, csak kétnemű földjök vala : legelő
és kaszáló; amaz természetére nézve közös lehetett
és volt is, emezt csak egyes elkülönített részekben
lehetett használni. Sőt a közelebbi magyar gazdálko
dás szerént is a kaszálók tavasz elején szintén mint a
legelők közösek voltak, kivált a volt jobbágytelkeken;
úgy hogy midőn a kaszálás ideje közeledett, éven
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ként szokásban vala, s néhutt ma is szokásban van,
hogy a helység elüljárói a kaszálónak fordítandó mezőt
a telkek aránya szerént részekre fölmérték, és nyil
húzás (sorsolás) által az illetőknek kiosztották. Mind
ezeknél fogva a rét am. a közmezőbö'l egyegy járan
dósági rész, vagy, gyünév gyanánt véve, az ily részek
nek öszvege; ellentétben rendszerént a közös legelővel,
melyben semmi ily részek nincsenek, vagy meg nem
különböztethetők, t. i. a közönséges gazdálkodásban.
Egyezik vele Adelung szerint a lapp rete, s
ugyan ö a magyart és lappot a némtt Rieth szóval
rokonítja, mely némely szójárásban vizenyős tájékot
jelent; sőt, mint Adelung véli, ide tartozik a latin
praturn is, mintha volna ratum,
RETA, RÉTAD, 1 RÉTAM alatt.
RÉTALAP, puszta Győr m.; helyr, Rétalapra,
— on, —ról,
RÉTAM, RÉTAD, RÉTA, a székelyeknél am.
rajtam, rajtad, rajta; és rétok, v. rétik (amaz Udvar
helyszéken , emez Homoród vidékében) am. rajtok
(Kriza J.). A többes első és második személy (nincs
följegyezve, de) alkalmasint : rétünk (== rajtunk) és
réttok v. rélatok (= rajtatok).
RÉTBÉR, (rétbér) ösz. fn. Bér, melyet valaki
más rétjének haszonvételeért fizet.
RÉTDOROSZLÓ , (rétdoroszló) ösz. fn. Sara
bolóféle vas eszköz, vagy gép, melylyel a rétekről a
kártékony, és ártalmas gazt, gyomot kihorzsolják,
kiirtják, s a vakandturásokat elegyengetik. V. ö. DO
ROSZLÓ.
RÉTÉ, falu Pozson m.; helyr. Bétére, — n , —röl.
RÉTEG, (réteg) fn. tt. rétegét, harm. szr. —e
v. •—je. 1) Szövetnemü, vagy rostos, vagy leveles tes
tekre vonatkozólag, egymásra halmozott, hajtogatott,
vagy nőtt rétek szerkezete, öszvege, sokasága. Réteg
ben fekvő végposztó, vászon. A csomóba rakott dohány
levelek, a bekötött könyvek réteget képeznek. Fa rétegei.
2) Azon sorozat, vagy rend, melyet a föld, illetőleg
az ásványok képeznek, midőn mintegy táblákra ha
sítva, vagy különítve halmozódnak egymás fölé. Ro
konnemil rétegek, milyenek a palakövek, a kőszén ré
tegei. Különnemű rétegek, pl. kerti földből, kavicsból,
mészből. 3) Képes kifejezéssel, a társadalom fokoza
tos osztályai. A nép minden rétegei közölt elterjedt er
kölcsi romlás.

többeket úgy halmoz egymásra, hogy réteget képez
zenek. Rétegezni a nyomtatolt íveket, a levelet. A sza
kács rétegezi a kinyújtott tésztát, midőn rétessé alakítja.
Az utat homokkal, agyaggal, kövei és kavicscsal réte
gezni. V. ö. RÉTEG.
RÉTEGÉZÉS v. RÉTEGZÉS, (rétegézés) fn.
rétegézést v. rétegzést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cse
lekvés, midőn valamit rétegezünk.
RÉTEGZET, (rétegézel) fn. tt. rétegzetét,
harm. szr. —e. Azon alak vagy forma, melyet vala
mely réteges test képez ; rétegek öszvege.
RETEK, fn. tt. retkét, harm. szr. — e. Ismere
tes gyökérnövénynem, a négy főbbhímesék seregéből
és beezősök rendéből, melynek némely fajtái a ker
tekben miveltetnek. Téli retek. Fekete retek. Nyári
retek. Hónapos, fehér, piros, barna héjú retek. A retek
reggel méreg, délben étek, estve orvosság. (Km.). Vad
retek a nép nyelvén am. Diószeginél növénytani né
ven : büdös szirmanyult (iberis pinnata); máskép szin
tén a nép nyelvén : kis borsocska, büdösfü, mecsek.
Több, kevesebb módosulattal legtöbb európai
nyelvben megvan, pl. a németben : Rettig, v. Rettich,
angolban : radish , olaszban : radichio, szlávban :
retkev, retykev, retykov, francziában : raifort (köze
lebb a latingörög raphanusból; egyébiránt) az el
sőbbek közös törzse Adelung szerint a latin radix.
RETÉKCSIGA, (retékcsiga) ösz. fn. Tengeri,
úszó csiganem. (Nautilus).
RETEKÉ, (réteke) ösz. fn. Különös szerkezetű
eke, melylyel a réteket, mezőket törik fel.
RETEKMAG, (retékmag) ösz. fn. A retek nevű
növénynek érett magja.
RÉTEL, (rétel) áth. m. rételt, 1. RÉTEGÉZ.
RÉTEN, erdélyi falu P. Fehér m.; helyr. Rétenbe,
— ben, —böl.
RETENY", egyszerű vegyelem, a fémdedek (me
talloidok) osztályából. A kénhez sok tekintetben ha
sonló, különösebben a hőmérsék fokozatához képest
hol szilárd, hol folyékony, hol gőzalakban találtatik.
S valamint a kén úgy a reteny is a levegőn meggyújt
ható, s égés alatt jellemző retekszagot terjeszt el;
innen, kissé merészen (mert maga a retek szó sem
magyar eredetű) magyar nevezete. Latinul: selenium.
Csak 1817ben találta fel Berzelius.
RÉTES, (1), (rétes) mn. tt. rétest v. — et, tb.
— ek. 1)L. RÉTEGES 2). Rétekkel bővelkedő. Rétes
völgyi vidék, határ.
RÉTES , (2), (rótes) fn. tt. rétest, tb. — ék,
harm. szr. —e. Sütemény, mely finomra nyújtott, s
rétenként öszvehajtogatott, és rendesen valamivel bél
lelt tésztából áll. Túrós, mákos, darás, almás, diós,
mondolás, káposztás, tejfölös stb. rétes.
RETESZ , fn. tt. reteszt, tb. —ék, harm. szr.
— e. Zárféle eszköz az ajtón vagy kapun, pl. dorong
vasból vagy fából, melyet az ajtón keresztül vetnek,
hogy a nagyobb erőszaku betörés ellen biztosítsák,
vagy kisebb nemű tolóka az ajtó szélén, melyet a
ragasztóba tolnak, vagy kalantyúféle kapocs stb.
34

529

Elemzésére nézve 1. RET.
RÉTEGES, (rétegés) mn. tt. rétegést v. —et,
tb. —ék. Több rétből álló, rétegalaku, szerkezetű.
Réteges föld, köhalmaz. A fák belseje réteges. V. ö.
RÉTEG.
RÉTEGÉSÉDIK, (rétegésédik) k. m. réte
gésédtem, —tél, —étt. Rétegessé válik vagy leszen.
RÉTEGESEN, (rétegésen) ih. Rétegekben
egymás fölé vagy mellé helyezve. Rétegesen öszvehaj
togatott végposztó, vászon.
RÉTEGÉZ, (rétegéz) áth. m. rétegéztem, —tél,
—étt, v. rétegzéttem, —ettél, —étt, hm. —ni v. ré
tegzeni, par. —z. Valamit ugy hajtogat öszve, vagy
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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„Az isteni félelemnek reteszszét szájunkra vetvén."
Csúzi trombitája. 240.1. A székelyeknél: reteszt vetett
vagy mondott a puska azt teszi : nem sült el; mi szo
kottabban : csütörtököt mondott, azaz csak esetlent.
Amaz is vagy hangutánzásból eredett, vagy a ,retesz'
föntebbi értelmezése után azt jelentené, mintha re
teszt vetettek volna a csövébe; ezt mutatja a „reteszt
vetett", a hangutánzást pedig a „reteszt mondott"
kifejezést. Eléjön Pázmánnál is : retesztvet pattan
tyújoh.
Minthogy a retesznek rendeltetése a rekesztés,
legvalószinübb, hogy egy eredetű a rekesz szóval, s
ennek csak módosulata. A k és t, mint több tekintet
ben rokonok, néha fölcserélődnek, pl. a székelyeknél
köp és töp, valamint némely más szójárásokban: pró
bál és tróbál, prücsök v. pücsök és trücsök v. tücsök stb.).
E fölcserélés a gyermekbeszédben közönséges, pl.
katona talona, akar atar, stb. A Müncheni codexben
láncz helyett fordul elé. Es sem reteszekkel (catenis)
valaki meg nem kötözheti vala ötét. (Márk. 5). Ez érte
lemben egyezik ugyan vele a szláv retyaz, mely azon
ban, úgy látszik, nem eredeti, hanem alkalmasint a
magyar reteszböl alakúit, mint vitézbö\ vityez v.vityaz.
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RÉTHI, 1. RÉTI, (2).
RÉTI, (1), (réti) mn. tt. rétit. tb. —ék. Réten
termő, tenyésző; (nem szántóföldi, nem kerti stb.).
Réti füvek. Réti kömény, sáfrány, torma, sóska. V. ö.
RÉT.
EÉTI, (2), falu Győr m., puszta Fehér m.; helyr.
Rétibe, —ben, —böl.
RÉTIKÉ, (rétike) kicsiny, fn. tt. rétikét. Réte
ken tanyázni szerető pacsirta faj. (Alauda pratensis).
Képzésre olyan mint, kenderke v. kendericze a ken
der, rendiké a rend törzstől.
RÉTING, (réting) ösz. fn. Rétingben lenni,
járni, tájdivatosan am. egy ingben, minden más fel
öltő nélkül, egyrét ingben.
RETKA, Ormánságban am. ritka; 1. RITKA.
RÉTMIVELÉS, (rétmivelés) ösz. fn. A mező
gazdálkodás azon módja, midőn a réteket, vagyis ka
szálókat nem hagyják parlagon, hanem néha feltörik,
megtrágyázzák, öntözik stb.
RÉTÖLTÉS, (rétöltés) 1. RÉVTÖLTÉS.
RÉTÖNTÖZÉS, (rétöntözés) ösz. fn. A rétnek
mesterségesen, pl. csatornák segítségével, kellő ned
' vességgel ellátása.
RÉTPÉNZ, 1. RÉTBÉR.
RÉTSÁGH, RÉTSÁGH, falu Nógrád m.; helyr.
Rétsághra, —on, —ról.
RÉTSÉG, (rétség) fn. tt. rétségét, harm. szr.
—e. Rétekből álló térség, földterület. Hegyek lábain,
szőlők aljában, völgyekben, folyók mentében elterjedő
rétségek.
RÉTSZENTMIKLÓS, puszta Bihar m.; helyr.
SzentMiklóson, —ra, —ról.
BETSZILAS, puszta Fehér m.; helyr. Szilasra,
— on, —ról.
RETT, ,rRÉTT, hangszó, melyből retteg, retten,
rettent, és származékaik erednek. Azon erős megráz
kódást fejezi ki, melyet az emberben valamely nagy
félelemnek első benyomása okoz, s mely rendesen
• riadásra, elkiáltásra fakaszt. Ugyanazon alaphangok
; ból áll, csakhogy megfordítva, a latin terr, melyből
i terreo, terreor erednek. A héber nyelvben retet am.
terror, horror. A rettegés fogalmát szintén élénken s
rokon hangokban fejezi ki a német schreck. V. ö.
REZZ, REZZEN.
RETTEG, RÉTTÉG, (rettég) önh. m. retteg
tem, —tél, —itt. A nagy veszély félelme miatt egész
valója folytonos, vagy gyakori megrázkodásban szen
ved. A kemény büntetéstől, a haláltól rettegni. Jobb
előre félni, mint utoljára rettegni. (Km.). Ah félek ret
segek, Jézusom mit tegyek ? (Egyházi ének).

RETESZEL , (reteszél) áth. m. reteszélt. Re
teszszel bezár, megerősít. Bereteszelni az ól ajtaját.
V. ö. RETESZ.
RETESZFOGÓ, (reteszfogó) ösz. fn. Horog
vagy kapocsféle eszköz, mely a betett reteszt odaszo
rítja.
RETESZLYUK, (reteszlyuk) ösz. fn. Lyuk
az ajtóragasztóban, vagy falban, hová a retesznek
egyik végét betolják.
RETESZZÁR, (reteszzár) ösz. fn. Retesz, mint
zárló eszköz, különböztetésül a mesterségesebb és
kulcsos pléhzártól.
RETEZ 1. RETESZ. Amaz eléjön Szabó Dá
vidnál.
RÉTEZ, (rétez) áth. m. réteztem, —tél, —itt,
par. —z. Rétekre vagy rétekbe hajtogat, szedeget,
rakogat valamit. A könyvkötök rétezik a papiríveket.
A végposztót, vásznat rétezni.
RÉTEZÉS, (retezés) fn. tt. rétezést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Rétekre vagy rétekbe hajtogatás, ra
kogatás.
RÉTEZET, (rétezet) fn. tt. rétezét, harm. szr.
—e. L. RÉTEG.
RÉTFALU, falu Sopron m.; helyr. Rétfalula,
—ban, —bál.
RÉTFÖLD, (rétföld) ösz. fn. 1) Rétül, különö
sen kaszálóul használt föld, különböztetésül a szán
tóföldtől. 2) Feltörött és szántóföldül használt föld.
„Sújt a villám, végveszély vár,
Hétfőidben termesztett köles, zab, len.
Utas ! utas ! rettegek."
RÉTGYALU, (rétgyalu) ösz. fn. Mezőgazda
Kisfaludy K.
sági eszköz vagy gép, melylyel a réteken levő egye
Áthatólag is !
netlenségeket főkép vakandturásokat feldoroszolják,
„Óhajtjuk és rettegjük a halált."
és elsimítják ; máskép : rétdoroszló.
Vörösmarty.
RÉTHÁT, falu Temes m.; helyr. Réthátra,
'~on, —ról.
I Gyöngédebb árnyéklatai : fél, remeg, reszket.
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RETTEG, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.
Bettegre, —én, —r'ál.
RETTEGÉS , RETTEGÉS, (rettégés) fn. tt.
rettégést, tb. —ék, harm. szr. —e. A testnek rázkódó,
B a léleknek háborgó szenvedése a nagy félelem miatt.
RETTÉGET, RÉTTÉGET, (rettéget) gyak.
áth. m. rettégettem., —tél, —étt, par. rettégess. Nagy
veszélylyel, kínnal fenyegetve eszközli, hogy retteg
jen valaki. Gyújtogatok, rablók rettegetnek bennünket.
„Mondta vala k(egyelmed) , hogy az legényeknek
az mennyi héja (híja) vagyon, reá teljesítsek (telje
sítsük), nem tudjok mire biztatni, mert az mely in
neth elmegyen bennök, az es (is) rettegeti, hogy nem
fizetnek." Levél 1557ből (Szalay Ág. 400. m. 1.).
Némi módosulattal : rettegtet.
RETTÉGETÉS, RÉTTÉGETÉS, (rettégetés)
fn. tt. rettégetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
fenyegetés, melynél fogva valaki rettegeti az embere
ket. V. ö. RETTÉGET.

RETTEGTET, RETTEGTET, (rettégtet) 1.
RETTÉGET.
„Szélvész között, zúgó habon
Rettegtet sok veszély."
Kölcsey.
RETTÉGTETÉS, (rettégtetés) 1. RETTÉGE
TÉS.
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jelent kegyetlent, házsártost, megférhetetlent is stb.
Bettenetes ember. Bettenetes garázda, veszekedő.
RETTENETESEN, RETTENETESEN, (rett
enetésen) ih. Szörnyűén, borzasztóan, rémítöleg,
| iszonyatosan. Benigna asszony imakönyvében : rette
netöst. Bettenetesen fenyegetőzni, káromkodni, ordítani,
félni. Szélesb nagyító ért. fölötte, igen, nagyon. Bet
tenetesen nevet, iszik.

RETTENETÉSSÉG, RÉTTENETÉSSÉG, (rett
enetésség) fn. tt. rettenetésségét, harm. szr. —e.
í Rettenetes állapota, vagy mivolta, vagy tulajdonsága
l valakinek v. valaminek ; szörnyűség , borzasztóság,
iszonyatosság. Bettenetesség, mit áz ellenség elkövetett
rajtunk. Ez már rettenetesség !
RETTENETLEN, (rettenetlen) mn. tt. rette
' netlent, tb. —ék. Valamely eléforduló vagy fordult
i veszélylyel, fenyegetéssel, vagy veszélyekkel s fenye
getésekkel bátran szembeszálló. Különbözik némileg
a ,rettenhetlen' szótól, minthogy ez a ,hetlen' képző
ben csak képességet fejez k i ; noha mind a közélet
ben mind az irodalomban a kettő fölcseréltelik. így
különbözik rendületlen és rendülhetlen, hervadatlan és
hervadhatlan, orvosolatlan és orvosolhatlan, méretlen
és mérheüen, töretlen és törhetlen stb. Határozóként
am. rettenet nélkül.
RETTENETLENSÉG, (rettenetlenség) fn. tt.
rettenetlenségét, harm. szr. —e. Meg nem rettenő
állapot. V. ö. RETTENETLEN.
RETTENETLENÜL , (rettenetlenül) ih. Va
lamely eléforduló vagy eléfordult esetben a veszély
lyel, fenyegetéssel bátran szembe szállva.
RETTENHETLEN , RÉTTENHETLEN , (rett
enhetlen) mn. tt. rettenhetlent, tb. —ék. Ki nem
szokott meg rettenni, ki a veszélylyel bátran szembe
szállni képes. Bettenhetlen lelkű hős. ,Rettenthetlen'
v. Rettenthetetlen' szótól csak származására nézve
különbözik, emezek ,rettent' amaz pedig ,retten' szó
ból keletkezvén. Határozóként am. rettenhetlenül.

RETTEGVE, (rettégve) ih. A nagy félelem
miatt testileg rázkódva, reszketve, s lelkileg meghá
borodva. Bettegve látja közelíteni az iszonyú veszélyt,
a vérengző fenevadat.
RETTEN, RETTEN, (retten) önh. m. rettent.
A nagy félelem első behatása által megrázkódik, s
megháborodik. A félelem kezdetét, keletkeztet fejezi
ki. Elrettene, midőn a tigrist közelben megpillantotta.
Az álgyulövésre fölrettent álmából. Az ellenséget feléje
vágtatni látván megrettent. Alsóbb fokozatai : ijed,
rezzen; ellenben a félelemnek még magasabb fokát
jelenti a rémül.
RETTENHETLENSÉG, RÉTTENHETLEN
RETTENÉS, RETTENÉS, (rettenés) fn. tt.
SÉG
,
(rettenhetlenség) fn. tt. rettenhetlenségét,
rettenést, tb. —ék, harm. szr. —e. A megfólemlésnek
magasabb foka, midőn valaki testi lelki erős rázko harm. szr. —e. A legnagyobb veszélyekkel, fenye
getésekkel erősen daczolni tudó bátorság, szilárd
dásba jön, vagyis megretten.
RETTENET, RETTENET, (rettenet) fn. tt. lelküség.
RETTENHETLENÜL, (rettenhetlenül) ih.
rettenetet, harm. szr. —e. Testet és lelket megrázó 1
indulat, melyet a nagyobb fokú s hirtelen ijesztés Lehető veszélyekkel, fenyegetésekkel bátran szembe
támaszt. Elvont értelmű szó, mint rémület, irtózat, szállva, azoktól meg nem rettenve.
RETTENT, RETTENT, (rettent) áth. m. ret
félelem, ijedelem, borzalom. A távoli veszély csak fé
| tentétt, par. —s, htn. —niv. —eni. Eszközli, okozza,
lelmet, de a közeli rettenetet szokott okozni.
RETTENETES, RETTENETES, (rettenetés) hogy rettenjen valaki. Elrettenteni valakit fenyegetés
mn. tt. rettenetest v. — et, tb. —ek. Rettenetet okozó, által bizonyos merénylettől. Almából fölrettenteni vala
igen félelmetes, borzasztó, rémítő, rémületes. Mind • kit. Az álgyuszó az egész várost megrettenté.
RETTENTÉS, RÉTTENTÉS, (rettentés) fn.
ezek, valamint a szörnyű, szörnyűséges, rettentő, irtóz
tató, iszonyatos, a nagyító kifejezések osztályába is tt. rettentést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
tartoznak, melyekkel a közbeszéd kisebb fokú érte I illetőleg hatás, benyomás, mely valakit rettenövé tesz.
RETTENTHETETLEN, RETTENTHETET
lemben is él, s ekkor általán annyit tesz, mint na
gyon, igen, pl. a népdalban : illik neki rettenetcsit), LEN , (rettenthetetlen) mn. tt. rettenthetetlent} tb.
hogy egy kicsit himlőhelyes. Egyébiránt ,rettenetes' — ék. Igen szilárd, bátor lelkű, vagy épen vekmerö
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kit semminemű veszély, fenyegetés meg nem indít,
le nem ver. Határozóként am. rettenthetetlenül.
RETTENTHETETLENSÉG, RÉTTENTHET
LENSÉG , (rettenthet[et]lenség) fn. tt. rettent
hetetlenségét, harm. szr. —e. Erős lelkű szilárdság,
bátorság, vakmerőség, melyet megrettenteni nem
lehet.
RETTENTHETETLENÜL , RÉTTENTHET
LENÜL, (rettenthet[et]lenül) ih. Semminemű ret
tentésnek nem engedve ; szilárd bátorsággal, merész
séggel.
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ha rekeg ; haszontalan licsilocsi, vénbanya beszéde
ket hallat. Néhutt racsai. V. ö. RETYERUTYA.
RETYÉGÉS, (retyégés) fn. tt. retyégés t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Rekedt hangon szólás. Haszon
talan fecsegés. V. ö. RETYÉG.
RETYEMOTYA, (retyemotya) ikernév. tt. re
tyemotyát. Gúnyos, olcsárló kifejezés, s am. holmi
czókmók, czeleczula. Valamint a hasonló nemű iker
szókban, úgy itt is a második az alapszó, t. i. a motya,
mely egy a motyó szóval, s a retye tulajdonkép letye,
miszerint a retyemotya am. letyemotyó v. letyegő
motyó, mely a hordozó hátán lityeg v. letyeg. Elvitte
minden retyemotyáját.

RETTENTHETLEN ; RETTENTHETLEN
SÉG; RETTENTHETLENÜL, 1. RETTENTHE
TETLEN ; RETTENTHETETLENSÉG ; RET
RETYERUTYA, (retyerutya) ikernév, tt. re
TENTHETETLENÜL.
tyerutyát. Gúnyos, olcsárló szó, mint, rityroty, szity
RETTENTŐ, RETTENTŐ, (rettentő) mn. (t.
rettentöt. Mitől sz ember rettenni, megrettenni szo
kott, iszonyatos, borzasztó, rettenést okozó, eszközlő.
Rettentő látvány, förgeteg, tengeri háború. Ez rettentő
dolog. Közbeszédben hibásan nagyító értelemben is
használtatik. Rettentő szép. V. ö. RETTENTŐEN.
RETTENTŐEN,RÉTTENTŐEN,(rettentöen)
ih. Rettentő módon, igen ijesztőlcg, borzasztóan, iszo
nyatosan. Szélesb ért. igen, nagyon, fölötte. Retten
tően leitta magát. Rettentően hazud. A közbeszédben
hibásan néha oly nagyításra is alkaluiaztatik, mely
hez épen nem illik, pl. rettentően szép, kedves; retten
tően jól mulattunk.

R E T T E N T Ő K É P , (rettentökép); RETTEN
TÖLEG, (rettentőleg) ih. 1. R E T T E N T Ő E N .
RETTENTÖSÉG , RÉTTENTŐSÉG , (retten
töség) fn. tt. rettentőségét, harm. szr. —e. Rettentő
mivolta, tulajdonsága valaminek. Továbbá, igen meg
lepő rendkivüliség , mely kedélyünkre kellemetlenül
hat. Az rettentoség, mit rósz emberek elkövetnek.

szoly, tityloly, pitypoty, kitykoty stb. Jelent kiabáló,
haszontalan, békamódra rekegő beszédet, fecsegést.
RETYERUTYÁL , (retyerutyál) ikerige, m.
retyerutyált. Deredarál, tereferél, tereturál.
RETYESZ, (1), mn. tt. retyeszt, tb. — ék. Szé
kely tájszó, s am. más szójárással : renkesz. Kriza J.
szerént nem magas, nem is karcsú vagy sovány, ha
nem tömött tagokkal alkotott. Retyesz gyermek, nő,
marha. Általánosb szokással : zömök. A Tájszótár
ban Gyamathi Sámuel szerént : ügyes kicsi valami.
Retyesz menyecske. Néhutt : rötyesz.
RETYESZ, (2), falu Szatmár m.; helyr, Re
tyeszén, —re, —ről. Máskép : SZAKASZ.
REV, fn. tt. revet, harm. szr. —e. Némely ke
mény növényi és állati testeknek, különösen fáknak,
csontoknak beteg állapota, midőn porhadásnak, ro
hadásnak indulnak, továbbá az illető testnek ilyetén
része. Rev a fában, a fogakban. A fa revéből csinált
tapló. Az úgynevezett cserfa, bükkfatapló nem egyéb,
mint a csernek, bükknek gyúlékony reve. V. ö. REDV.
Alapfogalomban egyezik közelebb roh gyökkel,
s általán azon r gyökhangu szókkal, melyek romlásra
vonatkoznak. V. ö. R, gyökhang.
RÉV, (1), az utó v nélkül : RÉ, fn. tt. révet,
harm. szr. —e. 1) A hajókázható vizek szélein azon
hely, vagy öböl, hol az átszállításra rendelt jármü
vek, ú. m. csolnakok, sajkák, kompok, stb. állani, s
honnan a túlsó félre kiindulni szoktak. Tihanyi, szán
tódi rév a Balatonon. Dunai, tiszai révek. Későn érni
a révhez. Az ö révén ment v. költ el, stzaM,, Ö adott to
vább rajta, ő költötte vagy vesztegette el. Tarka ló,
vemhes szamár réven vámon nem fizet, (km.) hanem a
gazdája. Amit a réven nyer, elveszti a vámon. (Km.).
2) Kikötő hely a tengerek, tavak, és folyók partjain,
hol a megérkezett hajók mint biztos állomáson tar
tózkodnak, s majd ki majd berakodnak. A hajót be
terelni a révbe. Kiindulni a révből. Hazánkban több
helységek vették tőle nevöket : RévKomárom, Rév,
Révbér, Révfalu, Révkörtvélyes, Aggrév, Farkasrév,
Főrév, Nagyrév, Lóré stb.

RÉTTIZED, (réttized) ösz. fn. Tized, melyet
netalán valahol a rétek jövedelméből adnak.
RÉTTYA, ormánsági tájszó Baranyában, am.
létra; 1. LÉTRA.
RÉTÜ, RÉTÜ, (rétü) mn. tt. rétüt, tb. — ek.
Oszvetételekben bizonyos számú vagy formájú ré
tekre osztva, rakva. Kétrétű, négyrétű, nyolczrétü pa
pirív, kétrétű gatyaszár.
RÉTVÖLGY, (rétvölgy) ösz. fn. Völgy, melyen
rétek, különösen kaszálók terjednek el. Hegyek kö
zötti , folyók mentében elnyúló rétvölgyek.
RETY, hangszó, melyből retyeg, rdyegés, retye
rutya származnak. Lágy véghangjánál fogva azon
hangszók osztályába tartozik, melyek némi olcsárlást
vagy gúnyt fejeznek ki, mint, lety, letykó, lityloty,
toty, szoty, moty stb. A ,rety l hiábavaló licsloes be
szédhangot utánoz, s rokon a rekeg szóval vagy en
nek rek gyökével is.
RÉTY, erdélyi falu a Sepsi székelyszékben ;
helyr. Rétyre, —én, —ről.
RETYEG, (retyég) önh. m. retyigiem , —tél,
Nyelvünkben alig találunk más rokon gyök
— étt. Tisztátalan, rekedt hangon szól, mint a béka, hangu szót, melylyel a rév alapfogalomban is meg
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egyeznék, mint az alhangu ró vagy róv, miként Lu
gossy József is tartja; tehát rév annyi volna, mint
rovott, kirovott, kivájt hely, különösen valamely fo
lyóvíz partján. Egyébiránt hasonló hozzá az olasz
ríva, frauczia rive, rivage, latin ripa stb. Figyelmet
érdemel a persa rev (itio, iter), revis (transitus), reh,
v. rak, v. ráh v. rái (via, iter). Ha európai nyelvből
vettük át, úgy ez közvetlenül talán az olaszból tör
ténhetek, minthogy népünk némely más hajózási mű
szót is kölcsönözött az olaszoktól, pl, burcsella am.
barchetta (?) náva am. nave, alattság am. allaciare (?),
timon a felfelö menő hajók kormánya am. terno, resztó
am. rispetto. De az utóbbiak is, mint tudjuk, latin
eredetűek.
REV, (2), falu Rihar in. puszta Baranya m.
NAGY —, falu Heves m.; helyr. Révbe, —ben, —böl.
RÉVAM, (révám) ösz. fn. Vám, vagy bizonyos
díj, melyet a kikötő révben tartózkodó hajóktól az
illető tulajdonosnak fizetnek. Ezt a Duna mentében
karópénznek nevezik. Továbbá azon zárvonal, mely
a révet a szabad tengertől, vagy folyótól elrekeszti.
REVAMFA, (révámfa) ösz. fn. Gerenda vagy
sorompó, melylyel, mint a száraz vámházaknál az
utat, úgy a kikötőkben a révöblöt elzárják.
REVÁMOS , (révámos) ösz. fn. Vámos, ki a
révbe szállt hajókról a révbért beszedi.
RÉVÁROS, (réváros) ösz. fn. Révöböllel, ki
kötőhelynél ellátott kereskedőváros.
RÉVÁS, régies, ,rívás' helyett. „Hallá az ör
dögöknek révásit (kiáltásit v. orditásit) és ivöltésö
ket." Nádorcodex. 669. A Bécsi codexben is eléjön
révó = ordító.
RÉVBÉR, (1), (révbér) ösz. fn. Bér, melyet a
révben tanyázó hajóktól, kompoktól stb., vagy azok
használatától fizetni kell. A Duna mellékén : karópénz.
BÉVBÉR, (2), puszta PestSolt m ; helyr. Rév
bérre, — én, —röl.
RE ,7 E, (reve) fn. tt. revét. Tájszó. A fának
taplószerülej megpuhult bélé, vagyis porhanyó pud
vája. V. ö. REV.
REVED, (reved) önh. m. revedt. Mondjuk kü
lönösen fákról, továbbá csontokról, kivált fogakról,
midőn belök megporhanyúl, megpurhásodik. A beszi
várgott nedvtől reved a fa. Revednek a fogai és fájnak.
Rokon hozzá a vastaghangu rohad.
RÉVEDNI. RÉVEDÉZ.
RÉVEDÉS, (revedés) fn. tt. revedést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Áfának, fognak purhadása, rohadása,
taplósodó romlása. V. ö. REVED.
RÉVEDÉZ, (révedéz v. rémedéz v. rébedéz)
önh. m. révedéztem, — tél, —étt. Szemeivel, vagy kép
zelődésévol ideoda tétováz, csapong. V. ö. RÉVEZET.
RÉVEDT, (revedt) mn. tt. revedtet. Fákról
és fogakról szólva am. rohadt, purhás, taplósodott.
Tapló a cserfa révedt beléből.
REVE HAMU, (revehamu) ösz. fn. Hamu, az
elégett fa revéből, purhájából. V. ö. REVE.

REVES, (reves)mn. tt. revest v. —et, tb. — ék.
Purhás, rohadt, taplós bélü. Reves vén fa, reves tőke.
V. ö. REV.
REVESÉDÉS, (revesédés) fn. tt. revesédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A fa belének purhássá, tap
lóssá rohadása.
REVESÉDIK, (revesédik) k. m. revesédtem,
— tél. —étt. Revessé leszen, azaz, purhásodik, roha
doz, taplósodik, t. i. a fa belső része.
REVESEN, (revesen) ih. Reves állapotban
vagy minőségben.
RÉVÉSZ, (révész) fn. tt. révészt, tb. — ék,
harm. szr. —e. l) Hajós, ki az utasokat, s egyéb
holmit egyik révből a másikba átszállítja. Balatoni,
dunai, tiszai révészek. Öreg révész, kormányos, evező
révész. Hajótörés után okosabb a révész. (Km.). Oszve
tételekben : révészgazda, révészlegény. 2) Atv. a ter
mészetrajzban, tengeri csiganem, mely a víz szinén
úszkálni szeret. (Nautilus, Argonauta.)
RÉVÉSZGAZDA, (révészgazda) ösz. fn. Főré
vész, kinek szolgálatában vagy segítségére révészle
gény vagy legények állanak. Máskép : öregrévész.
RÉVÉSZI, (révészi) mn. tt. révészit, tb. — ek.
Révészt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Réuészi
kötelesség, munka, bátorság, nyerseség.
RÉVÉSZLEGÉNY, RÉVÉSZSEGÉD, (révész
legény v. —segéd) A révészgazda mellett szolgáló
férfi személy.
RÉVÉSZSZÜR, (róvészszür) ösz. fn. Felső Duna
és Alsó Vág mentében, sajátságos szabása, gallérat
lan hosszú szűr, milyet az ottani révészek, halászok,
hajósok viselnek.
REVETAPLÓ, (revetapló) ösz. fn. Tapló a fá
nak revéből, azaz, purhás beléből, milyen a cserfa
bükkfatapló, különböztetésül a gomba, s egyébnemü
taplóktól.
REVETIS, falu Arad m.; helyr. Revetisre, —én,
—röl.
REVEZET, 1. RÉVEZET.
RÉVEZET, RÉVEZET, fn. tt. révezetét, harm.
szr. —e. A székelyeknél am. ijesztő váz ; továbbá,
a betegség által igen elnyomorodott, vázalaku ember;
innen végre am. útálság. Alapfogalomnál fogva, úgy
látszik, a réb v. rém gyökből származott, s eredetileg :
rébezet v. rémezet, t. i. a & v. m és v hangok különö
sen a szók közepén fel szoktak cserélődni, mint kü
lönösen az met illetőleg számos vány, mány, vény,
meny képzőjü származékokban. Némi módosulatokkal
még revezet, rébzet alakokban is eléjön.
RÉVÉZETÉS, RÉVEZETÖS, (révézetés) mn.
tt. révézetést v. —et, tb. —ek. Kriza J. szerént a
székelyeknél am. csúnya, illetlen magaviseletű. V. ö.
RÉVEZET.
RÉVFALU, faluk Győr, Somogy és Trencsén
m.; helyr. Révfaluba, —ban, —ból.
BÉVGÁT, .(révgát) ösz. fn. A rév alakítására
vagy oltalmazására épült gát. (Az olasz molo).
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RÉVHAJÓ, (révhajó) ösz. fn. Nagyobb révben |
RÉVZSÁMOLY, (révzsámoly) ösz. fn. A kom
használtatni szokott hajó.
pos róvpartok szélén elnyúló lejtős és zsámolyféle
RÉVHELY, (révhely) ösz. fn. Révül szolgáló dobogó, melyet a komphoz illesztenek, hogy köny
vagy elkészített hely, illetőleg öböl, a tengerek vagy nyebben lehessen be és kirakodni, vagy járni.
folyók szélén.
REZ , hangszó , melynek származékai : rezeg,
RÉVHORGONY, (révhorgony) ösz. fn. A rév rezget, rezzen, rezzent, rezged (rezked, reszket), és ezek
ben, vagy révparton állandóan fekvő horgony, mely családai, továbbá nyomatékosabban rezz, rezzed, és
hez a veszteglő hajókat akasztják. Ami réveinkben a rezzeszt régies szókban. Különösen az érczböl alakí
horgonyt a parton levert karók pótolják.
tott lemezek vagy húrok, továbbá üveg, cserépnemü
REVICZKIGESZTERÉD, puszta Szabolcs m.; testek hangját utánozza. Szélesb ért. remegő, resz
kető ingást, ideges mozgást is jelent; rokon a mély
helyr. — Geszterédén, —re, —röl.
REVID, tájdivatosan és régiesen am. rövid; 1. ezt hangú ráz szóval. Idegen nyelvekben idetartozik Be
REVISCSE, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Uug regszászi szerént a héber rágaz (bében, zittern), arab
rakaza (bében); továbbá Budenz J. szerént ide tar
m.; helyr. JReviscsére, — n , —röl.
REVISNYE, falu Árva m.; hely. Bevisnyére, toznak a cseremisz rüz, hegyi eseromisz rz (riz) tör
zsek , melyek rázást jelentenek; továbbá a hegyi
—n, —röl.
cseremiszben rzül (megrendülni, rezdülni), cseremisz
REVISTYE, 1. VÁLALJA alatt.
rűcskal
(rázogatni).
RÉVJOG, (révjog) ösz. fn. Földbirtokosi jog
révet tartani.
RÉZ, fn. tt. rezet, harm. szr. —e. A beszédben
RÉVKALAUZ, (révkalauz) ösz. fn. Tengeri i magánosan használva vörös szinü, a tüzet ki nem álló,
hajós, ki a bejárandó tenger vidékeit, veszélyes he törésben morzsálódó, nehéz fém, mely majd tisztán,
lyeit stb. jól ismeri, s útmutatóul szolgál.
majd vegyes állapotban, leggyakrabban kénnel ve
gyülve találtatik a természetben; különben jól nyújt
RÉVKOMÁROM, 1. KOMÁROM.
RÉVKOMP, (révkomp) ösz. fn. Komp, mely a ható és sok használatú. (Cuprum). Összetételben:
sárgaréz (Messing), réz és czink vegyülete ; barnaréz
réven átjárásra használtatik.
(Bronzé), réz és ón, néha kevés czinknek is vegyülete,
RÉVKORLÁT, (révkorlát) 1. RÉVÁMFA.
RÉVKÖRTVÉLYES, falu Kővárvidékében; pl. ékszereknél; és vörösréz. Midőn magában áll (réz),
az utolsót értjük alatta, mint föntebb. Bezet olvasztani.
hely. — Körtvélyésen, —re, —röl.
RÉVKÖTÉL, (révkötél) ösz. fn. 1) Kötél, mely Bézböl edényeket készíteni. Valamit rézre v. rézbe met
lyel a révben veszteglő hajót a révhorgonyhoz vagy szeni. Bézböl pénzt verni. A réz vegyületei mérgesek. Átv.
parti hajóhoz kötik. 2) Kompkötél, melynek segítsé ért. sötét veres foltok az arezbörön, mi gyakran a sze
gével a kompot egyik partról a másikra húzzák vagy szes italok eredménye. Csupa réz a képe. Bezet árul
az orrán. Továbbá aljas népnyelven, emberganéj, ki
tolják.
RÉVMESTER, 1. RÉVÜGYELÖv.RÉMESTER. vált midőn a ruhát csunyítja, honnan : kantus alatt réz
RÉVÓ, (rívó) mn. tt. révót, A Bécsi codexben a pendely; és származékokban .rezes az Unge, gatyája,
am. ordító. „Révó orozlánok." (Sophonias II. Káldi teli rezelte a nadrágját, s több ily pórias kifejezések.
Ha a réznek azon tulajdonságát veszszük alap
nál és Karolinái: ordító). Másutt: réjó. V. ö. REVAS.
RÉVPARANCSNOK, (révparancsnok) ösz. fn. | fogaimul, hogy kivált kinyújtott lemezes alakban ki
Nagyobb v. leginkább tengeri révben főfelügyelő tiszt. j tünöleg rezegő hangot ad, úgy a rez hangszóval azo
RÉVPART, (révpart) ösz. fn. A révnek szélén nosíthatjuk; annyival inkább, mert ,réz' a ragozás és
elnyúló part, melyről be vagy melyre kirakodnak, képzésben ékvesztö levén (rezek, rezes stb.), erede
be vagy kiszállanak. Szerencsésen eljutni a révpartra. tileg is rövid volt; azonban nevét egyszersmind a
V. ö. RÉV.
vörösség fogalmával is kapcsolatba hozhatjuk, s e
tekintetben rokonai a röt, röstöl, röz, és a vernye
RÉVPÉNZ, (révpénz) ösz. fn. 1. RÉVBÉR.
RÉVSOROMPÓ, (révsorompó) ösz. fn. 1. RÉ ges tollú reznek túzokfaj. A persában ró v. rói, v.
rója am. a latin aes vei stannum fusum, (honnan rói
VÁMFA.
RÉVTELEN, (révtelen) mn. tt. révtelent, tb. kar = rézgyártó, rézmíves); róz pedig am. fény; nap;
— ék. Minek réve, kikötője nincsen. Bévtelen tenger és nappal (zend nyelven ruas, szanszkrit nyelven rwcs
am. fénylik) ; a törökben pirinds v. birinds am. sárga
part, város, vízmelléki vidék. V. ö. RÉV.
RÉVTÖLTÉS, (révtöltés) ösz. fn. A révet kör és barnaréz, innen származtatja Zenker a ,bronze'
szót. A mongolban dsisz v. dzesz vörös réz; a szansz
nyező, biztosító töltésféle gát; máskép : révgát.
REVUCZA, falu Liptó m.; helyr. Bevuczára, kritban rlti sárga réz (Kowalewszki).
RÉZAG, (rézag) fn. tt. rézagot, harm. szr. —a
— n, —ról.
RÉVÜGYELÖ, (révügyelő) ösz. fn. 1. EÉMES v. —ja. Zöldes rozsda a rézen, vagy megrozsdásodott
réz. Eleinte általán ,rézéleg' helyett használták. V. ö.
TER.
RÉZÉLEG. L. EÉZROZSDA.
RÉVVÁM, (révvám) 1. RÉVÁM.
RÉVVÁMOS, (révvámos) 1. RÉVÁMOS.
RÉZAGOS, (rézagos) mn. tt. rézagost v. —at,
RÉVVÁROS, (révváros) 1. RÉVÁROS.
' tb. —ak. Rézaggal belepett, zöldrozsdás.
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RÉZARANY, (rézarany) ösz. fn. 1. TOMPÁK.
RÉZÁRUS, (rézárus) ösz. fn. Kalmár, ki réz
zel kereskedik.
RÉZBÁNYA , (1), ( rézbánya) ösz. fn. Bánya,
melyből rezet, rézérczet ásnak.
RÉZBÁNYA, (2), mváros Bihar m.; helyr. Réz
bányára, — n , —ról.
RÉZBOGLÁR, (rézboglár) ösz. fn. Boglár sárga
rézből.
RÉZCSÁKÁNY, (rézcsákány) 1. RÉZFOKOS.
RÉZCSATT, (rézcsatt) ösz. fn. Csatt sárga
rézből.
REZCSENGO, (rézcsengő) ösz. fn. Csengő
nevű kis harang sárgarézből.
RÉZCSIPKE, (rézcsipke) ösz. fn. Bizonyos
csipke neve Baranyában. (Lionische Spitzen. Táj
szótár).
RÉZCZINK, (rézczink) ösz. fn. Rézből és
czinkből való vegyülék.
RÉZDERES , (rézderes) ösz. mn. Lóról mond
ják, melynek szürke szőre vörös foltokkal tarkázott.
RÉZDOB, (rézdob) ösz. fn. Dob, melynek ol
dala rézből van.
REZDÜL, REZDÜL, (rezdül v. rezgűl) önh.
m. rezdült. L. REZZEN.
REZEDA, fn. tt. rezedát. Növénynem a tizen
kéthímesek seregéből és kétanyások rendéből; csé
széje négy fogú, vagy hasábu, bokrétája háromhat
szirmú, hímszála tiztöl harmincz, bibéje háromnégy,
virágai füzéresek. (Reseda). Fajai : fogas rezeda (re
seda luteola, népies nyelven : korbácsfü), repcze re
zeda (reseda lutea, népies nyelven : olaszmustár,
olaszrepcze, vadrezeda), szagos rezeda (reseda odorata),
szagatlan rezeda (reseda inodora), kis rezeda (reseda
phyteuma).
RÉZEDÉNY, (rézedény) ösz. fn. Rézből csi
nált, vert, kalapált, öntött edény, pl. fazék, kondér,
kád, medencze, mozsár, serpenyő stb. A rézedényeket
czinezni vagyis czinnel behúzni, (hogy mérgességét el
vegyük).
REZEG, (rezég) gyak. önh. m. rezégtem, —tél,
—étt, v. rezgéttem, —ettél, —gélt, htn. •—ni v. rezgni,
v. rezgeni. Mondjuk különösen lemezzé vagy húrrá
alakított rézről, vasról, továbbá üveg s más cserép
nemüekröl, midőn megütődés vagy rázás által rugal
mas reszkető vagy remegő ingásba jővén rez rez han
got adnak. V. ö. REZ gyök. Rezegnek az öszveütödött
rézedények, tepszik. Rezeg a zongora húrja. Rezeg a
repedt fazék, a széltől rázott ablak üvege. Némi árnya
lati módosítással rokonai : recseg, retyeg, továbbá
remeg, reszket. Szélesb ért. gyöngéden lebegve mozog,
pl. a fák levelei.
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szersmind mozgása, midőn rezegnek. Húrok, Üvegtáb
lák rezegése. V. ö. REZEG.
REZEGTET, (rezégtet) mivelt m. rezegtettem,
— tél, —étt, par. rezegtess. Eszközli, hogy valami
rezegjen. A szél rezegteti áz ablaküveget. A billegetés
rezegteti a rézhúrokat. V. ö. REZEG.
REZEGTETÉS, (regegtetés) fn. tt. rezegtetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit
rezegtetnek.
REZEL , (rezel) önh. m. rezelt. 1) Köznépies
nyelven átv. ért. am. szarik, kakál, alkalmasint a
kaka réz szinétől. Továbbá 2) a székelyeknél am. ha
zud (reszel?). Félék rajta, hogy csak rezelsz. (Kriza J.).
RÉZÉLECS, (rézélecs) ösz. fn. A réznek éleny
nyel vegyülete kisebb arányban. V. ö. RÉZÉRCZ.
RÉZELEG, (rézéleg) ösz. fn. A réznek éleny
nyel vegyülete, nagyobb arányban, pl. ha rezet he
vítnek a levegőn, az felületén fekete kéreggel vonul
be, mely leválik róla, mihelyt azt kalapácsosai meg
ütik. (Oxydum cupri), Tisztán lehet kapni, ha salét
romsavas rézéleget addig hevítnek, míg minden sa
létromsav belőle kivált, a rézéleg ekkor fekete por
ban marad a tégelyben.
RÉZ ELEJE, 1. REZES, (2).
REZELÉS, (rezelés) fn. tt. rezelést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Kakálás. Hazudás. V. ö. REZEL.
RÉZÉRCZ, (rézércz) ösz. fn. Érez, ásvány,
mely már a természetben is rézdarabkákat foglal ma
gában, s mely néha szép rubinvörös jegeczeket alkot,
gyakrabban egész tömegeket is képez és vörösrézércz
nek (Rothkupfererz), alkatrészeinél fogva pedig réz
éleesnék (rézoxyduln&k) neveztetik. Vegyészi úton
többféleképen szoktak rézéiecset eléállítani, több
nyire vörös poralakban ; üveggel egybeolvasztva, ezt
gránátvörösre festi.
REZES , (1), (rezes) mn. tt. rezest v. —et, tb.
— ék. 1) Miben rézrészek foglaltatnak. Rezes ásvány,
érez, rezes víz. 2) Rézzel bevont, czifrázott. Rezes fö
delü ház. Rezes fokos, balta. Rezes hámok a lovakon.
Rezes sisak, vért. 3) Átv. ért. vörös foltos, bibircsós.
Rezes orr, rezes orcza. Köznépies nyelven, emberga
néjjal rútított, bekent. Rezes pendely, gatya.
REZES, (2), (rezes) fn. tt. rezest, tb. — ék.
Az égetés alatt megeredt pálinkának eleje, melyet
külön edénybe szoktak ereszteni, hogy megtudják,
lesze sok pálinka vagy nem. Általában a pálinka
tisztáitatásának első érlelő (kóstoltató) kis adagja.
Nevét onnan kapta, mert még a kazánnak rézszagát
érzeni rajta. Néhutt : réz eleje.
REZESÉDÉS, (rezesédés) fn. tt. rezesédést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Átv. ért. az arezbőr színének
átváltozása, midőn rezessé azaz rézszinü veressé lesz.
REZESÉDIK, (rezesédik) k. m. rezesédtem,
„Nincs semmi szél,
— tél, —étt. Átv. ért. az arezbőr rézszinüre változik,
Mégis hogyan, hogyan rezeg a nyárlevél!"
vörös foltok, és bibircsók fejlenek ki rajta. Mióta
Csokonai.
sört iszik, orra, arcza rezesedik.
REZESEN, (réze3en) ih. Rezes állapotban,
REZÉGÉS, (rezégés) fn. tt. rezégést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Bizonyos testeknek hangzása, egy rézzel vegyítve, vagy bevonva.
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REZESVIZ, (rezesvíz) ösz. fn. Rezet tartal
mazó víz, folyó, mely t. i. kénsav feloldotta rezet
visz magával, s ha bele vasat tesznek, a réz erre ra
kodik. (Cementwasser).
REZESZT, 1. REZZESZT.
REZET, puszta Pest m.; helyr. Rezétre, —én,
—r'ól.
REZEZ, (rezez) áth. m. rezeztem, —tét, —étt,
par. —z. Rézlemezzel bevon, czifráz, ékesít. Rezezni
az ajtót, kaput. Puska agyát, fokost, lószerszámot re
zezni. Sisakot, vértet rezezni.
REZEZÉS, (rezezés) fn. tt. rezezést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Rézlemezzel bevonás.
RÉZFÉNY, (rézfény) ösz. fn. 1) A kicsiszolt
réznek sajátságos fénye. 2) Vegytanilag réz és kén
vegyülete, t. i. ha vékony rézlemezt tartanak kén
gőzbe, a réz kénnel egyesül. A természetben is talál
tatik, s mint ásványnak ,rézfény' (Kupferglanz) a neve,
RÉZFESTVÉNY, (rézfestvény) ösz. fn. Rézből
készített festvény. (Tinctura cupri). V. ö. FESTVÉNY.
RÉZFOKOS, (rézfokos) ösz. fn. Fokos nevű
bot vagy ütő eszköz, melynek feje sárgarézből van,
s néha a nyelére is sárgarézlemezek vannak erősítve.
REZFONAL, (rézfonal) ösz. fn. Vékonyra nyúj
tott rézből való fonal, sodrony.
RÉZFÖDÉL, (rézfödél) ösz. fn. Rézlemezekből
csinált födél valamely épületen; vagy rézből való
kupak, péld. a pipán.
REZGŐI. REZEG.
RÉZGÁLICZ, (rézgáliez) ösz. fn. Gálicz, réz
zel vegyülve. V. ö. GÁLICZ.
REZGE, (1), (rezége) mn. tt. rezgét. Ami va
lósággal rezeg, vagy rezegni szokott. Eezge húrok a
zongorán. Eredetileg a rezgő igenévnek módosított
alakja, mint, lengő lenge, pergő perge, sürgő sürge,
fürgö fürge, pozsgó pozsga stb.
REZGE, (2), (rezége) fn. tt. rezgét. Növénynem
a háromhímesek seregéből, és kétanyások rendjéből;
csészéje két polyváju, füzérkéi vállasak, kétsorosak,
lapítottak ; külső ondói szívformák, tompavégük ; vi
rágzása bugás. Nevét rezgékeny tulajdonságától
kapta. (Briza).
REZGÉKENY, (rezégékény) 'mn. tt. rezgé
kényt, tb. —ék. Rezgésre hajandó.
REZGÉKÉNYSÉG, (rezégékény ség) fn. tt.
rezgékenységét, harm. szr. —e. Rezgékeny tulajdonság.
REZGENYÁRFA, (rezgenyárfa) ösz. fn. A
nyárfák neméből azon különös faj, melynek levelei
a legkisebb légmozgásra reregnek.
REZGÉS, (rezégés) fn. tt. rezgést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Bizonyos testek remegve mozgó, egy
szersmind hangzó állapota, midőn rezegnek. Húrok,
ablaküvegek rezgése. (Oseillatio. Vibratio). V. ö. RE
ZEG.
REZGESÁS, (rezge sás) ösz. fn. Vízi növény
faj a sások neméből, melynek levelei a szellő moz
zanatára susognak, rezegnek. (Carex brisoides).
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REZGET, (rezéget) áth. m. rezgettem, —tél,
—étt. L. REZEGTET. Különösebben vadászok nyel
vén a szarvasról mondják, midőn a sűrűben lassan
vonul át. Olyan alkatú, mint ,zörget'
REZGETEG, (rezégedeg) mn. tt. rezgetegét,
L. REZGÉKENY.
REZGETEGSÉG, (rezégedegség) fn. tt. rez
getegség ét, harm. szr. — e. L. REZGÉKÉNYSÉG.
REZGETÜ, (rezgetü) ösz. fn. Fejékül használt
tű, mely ingatag húrforma fonalra alkalmazott drága
kőből vagy fémből áll, s az azt viselőnek minden
mozdulatára rezeg.
REZGŐ , (rezégő) mn. tt. rezgöt. Ami rezeg
vagy rezegni szokott.
RÉZHÁMOR, (rézhámor) ösz. fn. Hámor, vagy
koh, melyben az idegen részektől megtisztított réz
anyagot rudakká, lemezekkké stb. alakítják.
RÉZHAMÜ, (rézhamu) ösz. fn. Hamuvá égetett
réz ; elégett réz hamva.
REZI, falu Szála m., helyr. Rezibe, —ben, —böl.
RÉZKÉK, (rézkék) ösz. fn. Földdel vegyes,
kékes, szilárd szövetű rézércz.
RÉZKERESKÉDÉS , (rézkereskédés) ösz. fn.
Kereskedés, melyet valaki rézncmü árukkal űz.
RÉZKONGÓ, (rézkongó) ösz. fn. Rézpénz.
„Ha nincs bankó, vagy rézkongó,
Itt marad a kankó."
Népies bordal.
RÉZKOR, (rézkór) ösz. fn. Betegség, mely oly
embereket lep meg, kik rézolvasztással, különösen
sárgarézöntéssel foglalkodnak, s mely rendesen fej
fájással, rövid lélekzettel, és szívdobogással jár.
RÉZKÜRT, (rézkürt) ösz. fn. Kürtféle fúvó
hangszer, rézből.
RÉZLAP, (rézlap) ösz. fu. Kinyújtott vagy vert
rézanyagból való lemez. A rézmetszők rézlapra szok
tak vésni.
RÉZLEMEZ, (rézlemez) 1. REZLAP.
RÉZMÁN, (1), férfi kn. tt. Rézmánt, tb. — ok.
Erasmus. Némi hangmódosulattal : Rázmán; 1. ezt.
RÉZMÁN, (2), fn. tt. rézmánt, tb. —ok. Dunán
túli szójárás szerént ezen öszvetett szóban : ruharéz
mán am. ruhaszakgató; s itt a rézmán alapfogalomban
azon r gyökhangu szókkal rokon, melyek romlásra,
elszakadásra vonatkoznak, milyenek reped, ribancz,
rifol, riszál, rozzan stb. A szanszkritban ric am.
vág, metsz. A persában pedig rózbán egyik jelentése :
hóhér, (tehát ruharézmán === ruhahóhér ? talán hóhér
is Hauer ?).
RÉZMEDVE, (rézmedve) ösz. fn. A rézhuták
ban am. az olvasztott rézéreznek fekete salakja.
RÉZMETSZÉS, (rézmetszés) ösz. fn. 1) Képző
művészeti munka, melylyel az úgynevezett rézmetsző
foglalkodik. Rézmetszéshez szükséges eszközök. 2) L.
RÉZMETSZET.
RÉZMETSZET, (rézmetszet) ösz. fn. Kész mü,
melyet a rézmetsző, mint képzőművész kiállított,
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vagyis, rézlapra vésett kép, ábra stb. Továbbá a réz
lapra vésett képnek nyomtatott mása. Rézmetszetekkel
ellátott könyv.
RÉZMETSZŐ, (rézmetsző) ösz. fn. Képző mű
vész, ki mindenféle képeket rézlapra vés, a végett,
hogy sajtó alá téve lemásoltassanak.
RÉZMETSZVÉNY, (rézmetszvény) 1. RÉZ
METSZET.
RÉZMÍV, (rézmív) ösz. fa. Mív, melyet rézből
készítettek. Rézmivekkel kereskedő boltos,
RÉZMIVES, (rézmives nem : műves) ösz. fn.
Kézmives, ki rézből különféle edényeket, eszközöket,
ékszereket stb. készít.
RÉZMÜ, 1. RÉZMÍV.
REZNEK, (reznek) fn. tt. reznekét, harm. szr.
—e v. —je. Nagyságra a nyirfiijdhoz hasonló, vör
nyeges tollazatú túzokfaj. Csak párjával járó ritka
madár. (Rubetra, Otis tetrao, Tarda nana). Nevét va
lószinüen rézszinü tollaitól kapta. Ritka mint a reznek
(Dugonics közm.).
REZNEKÉL, önh. m. reznekélt. L. REZEL. (1).
RÉZNEMÜ, v. —NEMŰ, (réznemü) ösz. mn.
Bizonyos tulajdonságaira nézve a rézhez hasonló,
vagy magában rézrészeket foglaló. Réznemű érezek.
RÉZNYOMAT, (réznyomat) ösz. fn. Kép vagy
ábra, melyet rézlapról nyomtak le.
RÉZNYOMÓ, (réznyomó) ösz. fn. Nyomdász,
ki a rézlapra metszett, vésett képeket, ábrákat saját
nemű sajtó által lemásolja.
REZÓ, falu Sáros m.; helyr. Rezóra, — n , —ról.
REZOKRA, (rézokra) ösz. fn. Elporhanyúlt,
s mésznemű részekké változott réz, melyet szétmor
zsolni könnyű.
RÉZÖNTŐ, (rézöntő) ösz. fn. Kézmives, ki
sárgarézből különféle edényeket, eszközöket stb. leg
inkább öntve készít.
RÉZPÉNZ, (réz pénz) ösz. fn. Vörösrézanyag
ból vert pénz.
RÉZPLÉH, (rézpléh) 1. RÉZLEMEZ.
RÉZPOR, (rézpor) Rézórcz vagy fém por
alakban.
RÉZPORZÓ, (rézporzó) ősz. fn. Tentához való
porzó rézszemecskékből.
RÉZROZSDA, (rézrozsda) ösz. fn. Kékes zöld
rozsda, mely a nyirkos rezet be szokta lepni; t. i. a
réz száraz levegőben nem szenved ugyan semmi vál
tozást : de nedvesesben fényét csakhamar elveszti ós
hosszabb idő múlva zöldes hártya lepi be ; ezt neve
zik rózrozsdának.
RÉZROZSDA SZÍN, (rézrozsdaszín) ösz. fn.
Kékes zöldszín, milyen a rézrozsdáé.
RÉZRUD, (rézrúd) ösz. fn. Rúdalakuvá vert
vagy öntött rézanyag, különösen sárgaréz.
RÉZSAJTÓ, (rézsajtó) ösz. fn. A róznyomónak
sajátságos szerkezetű sajtója, melylyel a rézlapra met
szett képeket lemásolja.
RÉZSARKANTYÚ v. —SARKANTYÚ, (réz
sarkantyú) ösz. fn. Sarkantyú sárgarézből.
AKAD. NAGÍ SZÓTÁB V. KÖT.
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RÉZSERPENYŐ v. —SERPENYŐ v. —SER
PENYŐ, (rézserpenyü) ösz. fn. Serpenyü rézből.
RÉZSISAK, (rézsisak) ösz. fn. Sisak sárgarézből.
RÉZSODRONY, (rézsodrony) ösz. fn. 1. RÉZ
FONAL.
RÉZSZÍN, (rézszin) ösz. fn. és mn. 1) Olyan
szin, milyen a rézé szokott lenni, azaz, vörnyeges.
2) A rézhez hasonló szinü. Rézszin orr, arcz.
RÉZTÁBLA, (réztábla) ösz. fn. 1. RÉZLAP.
RÉZTÁNYÉR, (réztányér) ösz. fn. Rézből, kü
lönösen sárgarézből való tányér, vagy tányérforma
mü, pl. a borbély műhelyek előtt czfmerül lógó réz
tányér, gúnyosan : lencsés tál.
RÉZTARAJ v. —TARÉ, (réztaraj v. —taré)
ösz. fn. Sisak taraja sárgarézből.
RÉZTELEK, falu Szatmár m.; helyr. Réztelekre,
— én, —röl.
RÉZTOLL, (réztoll) ösz. fn. Irótoll rézből.
REZULA, fn. tt. rezulát. Ormánsági szó Bara
nyában, s am. tilos nevendék erdő. (Rasura?).
RÉZVÁLASZTÓ, (rézválasztó) ösz. fn. Rózhá
mori munkás, ki a rézérczből, az idegen részek el
választása által, tiszta rezet állít elé.
RÉZVEGY'ÉS, (rézvegyés) ösz. mn. Miben réz
részek találtatnak. Rézvegyes érez, ásvány.
REZVÉRÉS, (rézvérés) ösz. fn. A réz szinéhez
hasonló barnaveres.
RÉZVIRÁG, (rézvirág) ösz. fn. 1) Köznéven
rezet lepő zöldesrozsda. Szabatosabban eczetsavas
rézéleg, t. i. ha rézéleget eezetsavban olvasztanak fel,
zöld oldat áll elé, s ez bizonyos fokig nagy sötétzöld
jegeczeket rak le, melyek párolt (destillált) rézvirág
nak neveztetnek. A kereskedésben eléforduló rézvi
rág (Grünspan) a föntebbi vegyüléken kivül még né
mi más vegyüléket is tartalmaz. A kereskedelmi réz
virágot nagy mennyiségben déli Francziaországban
állítják elé, többnyire az eczetes forrásba átment
törkölyből; t. i. ebbe rézlemezeket tesznek, s addig
hagyják benne, míg a rézlemezek rézvirágkéreggel
behúzódtak, s a törkölyök minden eczetes szagot el
vesztettek; innét azután levakarják, s vízzel péppé
keverve vászonzacskókba nyomják, hol kiszáradva,
kereskedésbe jön. (Nendtvich Károly). Átv. ért. vörös
bibircsó az arezbörön. 2) Növénytanban, az együtt
nemzők seregéből és nősözvegyek rendéből való nö
vénynem ; ennek fajai közöl való a sokvirágu ós gyű
rűs rézvirág, melyeknek virágsugarai vörösek. (Zinnia).
REZZED, (rezved, rezzed) önh. m. rezzedt.
A Müncheni codexben am. bizonyos indulatra gerjed.
„Annak utána kedég poenitencziára rezzedvén, el
mene." Máté. XXI.
REZZEN, (rezüen, rezven, rezzen), önh. m.
rezzent. 1) A rázás, ingatás első hatására megmoz
zan, s rez hangot ad. A billentyű illetésére rezzen a
zongora húrja. Rezzen az ablaktábla. Rezzen a meg
ütődött rézdob. 2) Idegei a félelem, ijedés első benyo
mására megrázkódnak. A vadász megrezzen, midőn
35
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véletlenül egykét fogoly fölreppen mellette. A félénk
utas a levélzörgésre is megrezzen. A dobszóra álmából
fölrezzent. V. ö. REZ, gyök; és RETTEN.
REZZENÉS , (rezzenés) fa. tt. rezzenést, tb.
— ék, harm. szr. —e. A mozgásnak és hangzásnak
különös neme, midőn valami rezzen. A húrt rezzenésre
indítani.
REZZENET, (rezzenet) fa. tt. rezzenetét,
harm. szr. —e. Rezzenés, elvont értelemben véve, a
rezzenés eredménye.
REZZENT, (rezüent, rezvent, rezzent)
áth. m. rezzentétt, par. — s , htn. —ni v. —eni.
1) Eszközli, hogy rezrenve mozogjon valami v. va
laki. A szél megrezzenti az ablaküveget. A puskalövés
föl, elrezzenti a madarakat. 2) Ijeszt. Rárezzenteni
valakire, am. ráijeszteni.
REZZENTÉS, (rezzentés) fa. tt. rezzentést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, illetőleg mozga
tás, ütés stb., mely valamit rezzenövé tesz.
REZZESZT, (rezzeszt) áth. m. rezzesztétt, par.
rezzeszsz, htn. —ni, v. — eni. Erős mozgásba hoz, hir
telen megindít, bizonyos indulatra gerjeszt; ingerel.
„És látván őtet irgalmasságra rezzeszteték" (miseri
cordia motus est). Münch. cod. Luk. X. „És délszeg
királya hadba rezzesztetik" Bécsi cod. Dániel XI.
(Tarkanyinál : „És a déli király hadra ingereltetik ").
A régi magyar passióban csak egy zvel. „Mend ezök
tégedet töredelmességre rezesztnek." (Toldy F. ki
adása 118. 1.).
REZZESZTÉS, (rezzesztés) fa. tt. rezzesztést,
tb. —ék, harm szr. —e. Erős mozgásba hozás, hirte
len megindítás, gerjesztés, ingerlés. V. ö. REZZESZT.
RÉZZÖLD, (rézzöld) ösz. mn. és fa. L. RÉZ
VIRÁG, (1).
RÉZSENT, frésent) 1. RÉZSÚT alatt.
RÉZSENTÉS, (résentés) mn. tt. rézsentést v.
— et, tb. — ek. L. RÉZSÚTOS.
RÉZSÖ, fa. tt. rézsöt. Balatonmelléki tájszó.
L. RŐZSE.
REZSUKA, fa. tt. rézsukát. Diószeghi szerént
növényfaj népies neve a zsázsák neméből, máskép
szintén köznyelven : salátatorma; nála növénytani
neve : kerti zsázsa. (Lepidium sativum). Gönczy Pál
nál újabb rendszer után a négy főbb porodások (négy
főbb hímesek) seregébe és beczősek rendébe tartozó
növénynem, s ekkor latin neve : nasturtium, s fajai:
orvosi, tavi, berki, iszaprézsuka.

RÉZSÚTOSAN, RÉZSÚTOSAN, (rézsutosan)
ösz. ih. Oldalaslag , oldalas vonalban, félre térőleg.
RÉZSUTT, 1. RÉZSÚT alatt.
RÉZSŰL , RÉZSÜL , (résűl) önh. m. rézsült.
Rézsútos leszen. V. ö. RÉZSÚTOS.
RÉZSÜLÉS, RÉZSÜLÉS, (résülés) fa. tt. ré
zsulést, tb. —ék. Rézsútossá levés.
Rí , erős, éles hangú gyöktag vagy gyökelem,
illetőleg gyök. 1) Szoros ért. vett hangszó, melynek
származékai : rl, riad, riam, riaszt, riaszkodik, rigó,
rikácsol, ríkat, rikkant, rikkancs, rikogat, rikolt, rigo
lyás, rigyet, rimánkodik, riog, riogat, rippadoz, rityeg,
rittyent, rivall, rivallkodik, rivancs, rivaszkodik, rivaszt,
rivvan, illető családaikkal együtt. 2) Romlásra, sza
kadásra, elválásra, s ez által eszközlött holmi dirib
darabra vonatkozik, egyszersmind jobbára hangutánzó
is ezen származékokban : riadás (a jégen), riba, ribál,
ribancz, rideg, ricskó. rifol, rigás, ripacs, ripó, riszál,
riszszant, ritka. Képes értelemben erkölcsi romlást
jelent a rima, ringyó, riha, rihó, néhutt d előtéttel
drihó szókban. A többi rokon gyökhanguakat 1. sa
ját rovataik alatt.

RÉZSÚT, (rézsút v. résút) ösz. fa. A fő útról
kitérő oldalas, mellékes út. Határozóként is használ
ják : (rézsút v. rézsutt. Szabó D.). Innen rézsút v. ré
zsűit menni, am. oldalaslag, nem az egyenes útvona
lon, ferdén; „szeme rézsut pillog" (Arany J.); hatá
rozói értelemben szabatosabban : rézsent, mint Szabó
Dávid szintén írja.
RÉZSÚTOS, RÉZSÚTOS, (rézsutos, résútos)
ösz. mn. Oldalas vonalban , félre térőleg menő, ha
ladó. Rézsútos szántás.
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— R í , igen ritka képző, s úgy látszik ari rövi
dülete, pl. czudri = czudari, czafri = czafari. (Vass
József).
RÍ , önh. ragozva : ríok v. rívok, rísz , rívunk,
rítok, rínak, első m. rívék, rívál stb., másod m. rítam
v. ríttam, rítál v. ríttál, rítt, par. ríj, htn. ríni. Némi
csekély eltéréssel hasonlóan ragoztatnak : hí, szí, nyí,
szí, sí, ví. Fájdalmát, kererüségét erős és éles hangra
fakadva nyilvánítja. Rí az anyja után kesergő, a beteg,
a megvert gyermek. Rínak a halott koporsójára borult
atyafiak, testvérek. Nagyobb nyomatossággal : sírí.
A régieknél révó azaz rívó am. rivalgó, ordító. Révó
orozlán. A göcseji s rábaközi népnyelvben ma is ré,
rékat am. rí, ríkat. Mondják a malaczokról, disznók
ról is. A csordáról ríva (= ordítva) futnak haza felé
az éhes malaczok. Nagyon rínák a disznók, adjatok
enniek. Átv. mondható némely fúvó hangszerekről,
midőn erős fülhasító hangon szólanak. Rínak a trom
biták, tárogatók, kürtök. Egyezik vele a szanszkrit rái
(ertönen, erschallen), sch előtéttel a német schreien
(síri); héber rijah (acutum sonum edidit; vociferatus
est; clanxit); réah (vociferatio, fragor); a magyar ,ri
valkodik' is Molnár A. szerént am. vociferatur. V. ö.
RIVAL.
RIA, RIÁ, táj divatosan, pl. a székelyeknél Csik
szék vidékén, így egy 1551diki levélben is („török
tül gonosz szándék vagyon riá." Szalay Ág. 400
m. 1.) am. reá.
RIAD, (riad) önh. m. riadt. 1) Erős, éles rivó
hangra fakad, rivalkodik, sivalkodik. (Szabó D.).
Fájdalmában nagyot riad, kínjában felriad. 2) Riad
nak a trombiták, kürtök, tárogatók. 3) Nagyon meg
ijedvén rezzen ; vagy általán nyugalmából fölrezzen,
erős, hirtelen mozgásba jő. Alomból felriadni. Némely
régieknél : reád. „Az ö agyából húsostul szemei ki

RIAD AL—RIASZT

RIASZTÁS—RIBICZE

esének az ö kezeiben ; ottan felreada" (== felijcde).
Carthausi névtelen. (Toldi F. kiadása 112. 1.).
RIADAL, (riadal) fn. tt. riadalt, tb. —ok,
harm. szr. —a. L. RIADÓ, 1).
RIADALOM, (riadalom) fn. tt. riadalmat. L.
RIADÓ 1).
RIADÁS, (riadás) fn. tt. riadást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Emberi rivó hangra fakadás, rival
kodás, sivalkodás. (Szabó D.). 2) Erős felkiáltás.

RIASZTÁS, (riasztás) fn. tt. riasztást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Erős rákiáltás általi szidása,
ijesztése valakinek.
RIASZTGAT, (riaszttgat) gyakorító áth. m.
riasztgattam, —tál, —ott, par. riasztgass. Többször
vagy folytonosan riaszt. V. ö. RIASZT.
RIASZTGATÁS , (riasztgatás) fn. tt. riaszt
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Többszöri vagy
folytonos riasztás.
RIASZTÓTÜZ , RIATÜZ , (riasztó v. riatüz)
ösz. fn. Katonáknál tüz általi jeladás riadóra.
RIB, gyök, melynek származékai : riba, ribál,
ribancz, apróra tépett szakadozott valamit, vagy té
pést szakgatást jelentenek. Legközelebbi rokonai :
rif és rip, melyekből rifol, ripacs, ripancs, ripacsos,
ripancsos erednek.
RIBA, (1), (riba) fn. tt. ribát. 1) Mint a ribál
igének törzsöke, jelent valami rongydarabot, eltépedt
holmit. 2) Túl a Dunán bizonyos apró halak neme,
pl. a Marezalban, mely a csíkokkal szeret együtt
lenni. Szláv nyelvben ugyan a hal neve riba, de a
magyar riba eredetileg nem halat, hanem aprót je
lent, mint ezt a ribahal (apró hal) kifejezés bizonyítja,
t. i. a ribahal csak mintegy aprólék, kis diribdarab,
a nagyobbak irányában.
RIBA, (2), falu Nógrád m.; helyr. Ribára, — n,
— ról.
RIBAHAL, (ribahal) ösz. fn. L. RIBA, (1), 2).
RIBAHÁLÓ, (ribaháló) ösz. fn. Igen apró
szemű háló, melylyel a ribahalakat fogják. V. ö.
RIBA, (1). Átv. a ritka szövetet hasonlítják hozzá.
Olyan ez a vászon, mint a ribaháló.
RIBÁL, (ribaal) áth. m. ribált. Valakit, vagy
valamit keményen tép, rángat, öltözetét szakgatja.
A veszekedb'k ribálják egymást. Gyarmathi Sámuelnél:
ribol; máskép : rifol. Rokon hozzá a német vastag
hangú rupfen, és a köz divatú ripszrapsz.
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„Megharsan a völgyben hajtók riadása."
Arany J.
3) Harsány fuvóhangszerek szólása. Kürt, trombita,
tárogató riadása. 4) Hirtelen ijedés által okozott föl
kelés, mcgrázkodás. 5) Repedés, főleg a Balaton je
gén, mely oly erős és zajos robajjal történik, mintha
álgyukat sütögetnének el, s egytől egész három lépés
nyi nyiladékot csinál, melyet riadónak hívnak. Élnek
e sz5val ez értelemben különösen a Balaton mellé
kén és Rábaközben.
RIADÓ, (riadó) fn. tt. riadót. 1) Hirtelen föl
kelésre , készülésre szólító tábori hangzat. Riadót
fúni, trombitálni, dobolni. Forradalmi riadó. Olyan,
mint a szintén katonai takarodó, rohanó. V. ö. RIAD.
2) Balaton mellékén jelenti a megrepedt jég közötti
rést, hézagot, mely a vigyázatlan utasokra nézve
gyakran életveszélyes. V. ö. RIADÁS. 5). Innen
3) Tátongva nyiladozó.
„Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén
A riadó vak mélységet fölverje szavával ?
Vörösmarty.
Rí ADÓZ , (riadoz) önh. m. riadoztam, —tál,
— ott. Gyakran vagy folytonosan riad; különösebben
,rezzen' értelemben.
RIADOZAS, (riadozás) fn. tt. riadozást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Riadozó állapot.
RIAFA, (riafa) ösz. fn. Katonáknál pózna, me
lyen riadalra jelt adnak.
RIALOM, (rialom)fn.tt.riaZma(í.L. RIADÓ, 1).
RIAN, (rian) önh. m. riant. Erős rivó hangra
fakad, vagyis elkiáltja magát. Alakra nézve hasonlók
hozzá : zuhan, suhan, rohan, pihen,
RIANÁS, (rianás) fn. tt. rianást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Rivó hangra fakadó felkiáltás.
RIASZGAT, 1. RIASZTGAT.
RIASZKODÁS, (riaszkodás)fn. tt.riaszkodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A kiáltozásnak azon neme,
midőn valaki riaszkodik. V. ö. RIASZKODIK.
RIASZKODIK, (riaszkodik) k. m. riaszkod
tam, —tál, —ott. Haragos, feddő, ráijesztő hangon
kiáltoz. Ráriaszkodni valakire. Módosulva v közbe
szurattal : rivaszkodik.
RIASZT, (riasztt) áth. m. riasztott, par. riaszsz,
htn. —ni v. —ani. l)Erős rivó, kiáltó hangra fakaszt.
2) Erős rákiáltás által valakit megijeszt, megszid, v
közbeszúrattal: rivaszt. Ráriasztani valakire. Elriasz
tani, megriasztani valakit. Felriasztani a vadakat.
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RIBÁLÁS, (riba alás) fn. tt. ribálást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Tépés, szakgatás, czibálás.
RIBANCZ, (ribancz) kicsiny, fn. tt. ribanczot,
harm. szr. —a. Eltépett rongydarab, t. i. mely ribá
lás által szakadt el. Jelent továbbá rongyos semmire
kellőt. Kicsinyzö képzőjében az n közbevetett hang.
Legközelebbi rokona : ripacs, ripancs.
RIBANCZOL, (ribanczol) áth. m. ribanczolt,
L. RIBÁL.
RIBANCZOS, (ribanczos) mn. tt. ribanczost
v. —at, tb. —ak. Öszverongyollott, darabokra tépett,
szakgatott; ringyesrongyos. Ribanczos köpeny, szok
nya. Ribanczos koldus, csavargó.
RIBANCZOSAN, (ribanczosan) ih. Ribanczos
állapotban, rongyosan.
RIBASZT, tájdivatosan am. rivaszt, v. riaszt.
RIBÉN, falu Trencsén m.; helyr. Ribénbe, —ben,
—bői.
RIBICZE, KIS—, NAGY—, faluk Zaránd m.;
helyr. Ribiczére, —n, —röl.
35*
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zattal : rüdeg. A göcsei s rábaközi népnyelvben : rédeg,
(mint ritka, Ormánságban : retka).
Alapfogalmánál fogva a ,rideg' szó jelent a többi
rokon nemüektől elszakadtat, magán levőt, s mint
egy magában elromlót, veszendőt, ami nemét, faját
nem szaporítja; miért azon rí gyöktagu szók osztá
lyába sorozható, melyek elszakadásra, elválásra, ille
tőleg romlásra vonatkoznak. S alakra hasonló hozzá
a hi gyöktől eredő hideg. Közelebbi rid gyöke egye
zik rit gyökkel (ritka szóban). V. ö. RITKA.
RIDEGEN, (ridegen) ih. Rideg állapotban.
R1DEGÍT, (ridegít) áth. m. ridegltétt, par.
— s , htn. —ni v. —eni. Rideggé tesz, magányos
élethez szoktat, vagy arra kényszerít.
RIDEGÍTÉS, RIDEGITÉS, (ridegítés) fn.
tt. ridegitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
midőn ridegítnek.
RIDEGLEGÉNY, (rideglegény) ösz. fn. Háza
sodni nem szándékozó, magát nőtlen életre szánt le
gény, vagy férfi.
KIDEGLEGÉNYSÉG , (rideg legénység) ösz.
fn. Nőtelen állapot. Rideglegénységre szánni magát.
RIDEGSÉG, (ridegség) fn. tt. ridegségét,
harm. szr. —e. Társaságtól elvont, magánéletü álla
pot. Ridegséget kedvelő mogorva, killöncz, embergyű
lölő. A pusztai élet ridegsége tetszik neki.
RIÉNY, falu Bihar m.; helyr. Riénybe, —ben,
—bÖl.
RIF , elvont gyök, melyből rifol származik.
Egyezik rib és rip gyökökkel; értelmére nézve 1. RIB.
RIFOL, (rifol) áth. m. rifolt. A ruhát kémé
letlcnül tépi, szakgatja, koptatja, rongyolja. Legkö.
zelebbi rokonai : ribál, rihál, riszál.
RIFOLÁS, (rifolás) fn. tt. rifolást, tb. — ok.
Tépés, szakgatás, koptatás. V. ö. RIFOL.
RIGÁCS, falu Szála m.; helyr. Rigácsra, —on,
—ról.
RIGAS , baranyai tájnyelven am. ritkás, t. i.
erdő, melynek fái közöl többet kivágtak.
RIGGAT, tájdivatosan am. ríkat. L. RÍKAT.
RIGMANY, erdélyi falu a marosi székelyszék
ben, helyr. Rigmányba, —ban, —ból.
RIGMUS, (a göröglatin rythmus) tt. rigmust,
tb. —ok. A köznép így nevezi a verset.
RIGÓ, (riogó) fn. tt. rigót. Éneklő madárnem,
melynek dudorú bögye, erős orra van, s fajai külön
féle nagyságúak és szinüek. Fekete rigó. (Turdus
merula. Schwarzdrossel). Sárga rigó. (Oriolus luteus.
Goldamsel). Búbos, énekes, csipegő, nádi, örvösrigó
(Ringdrosscl), léprigó (Schniirre). Igen örvend a rigó,
felel néki a szajkó. (Km.). Nem sirat egy rigót egy
„Lator az a nagy bak,
nyár. (Km.). Répa, retek, mogyoró, ritkán rikolt reggel
Minap két rideget a vizbe ugratott."
a rigó, ezzel gyakorolják a gyermekeket az r kiej
Paludi Ferencz.
tésében. ,Rigó' néven a lovakat is szokták hívni, kü
A székelyeknél, rideg marha, sertés, mely nincs hizó lönösen a sárgákat.
ban, sovány, mely a legelőn pusztán, erdőben éldegél.
E szónak gyöke az erős rí hang, melyből lett
Innen átv. ért. rideg hely, puszta, kopár hely, mely riog, riogó, rigó, v. rik gyök (rikkent, rikolt szókban),
semmit sem terem, elhagyott mezőség. Némi válto s innen : rikó; minthogy ezen madárnem kitünőleg
RIBIJANKÓ, köznépi neve a rubiánkalibatopp
nevű növénynek.
BIBIRONGYOS, (ribirongyos) ösz. mn. Riban
czos, ringyrongyos.
RIBISZKE, fn. tt. ribiszkét. Növénynem az öt
hímesek seregéből és egyanyások rendjéből; csészéje
a magzat fölött hasas, többnyire öt metszésű ; anya
szála két 3 águ, bogyója sok magvu ; cserje. (Ribes).
Fajai : vörös, Jcövi, bérezi, fekete nyúltvirágu, konya,
pöszméte, piszkeribiszke.
RIBISZKELEVELÉSZ, (ribiszkelevelész) ösz.
fn. Levelész, azaz levéltetü, mely különösen a ri
biszke levelein élődik.
RIBOL, (ribol) áth. m. ribolt. L. RIBÁL és
R1FOL.
RICSE, faluk Szatmár és Zemplén m.; helyr.
Ricsére, — n , —röl.
RICSET, fn. tt. ricsetét. Kevert, vagyis tóbb
nemüekből vegyített étel, pl. midőn a babot vagy
lencsét és Árpakását öszvefőzik. Idegen eredetűnek
látszik.
RICSKA, falu Máramaros, puszta Ung m.; helyr.
Ricskára, — n , —ról.
RICSKÓ, fn. tt. ricskót. Szíjgyártók eszköze,
mely által a bőrt kifeszítik, s ránczait elsimítják.
Minthogy ezen műtétei a bőrnek riszálása által megy
véghez : innen a ricskó gyöke vagy rics, azaz, risz,
s eredetileg igenév az elavult ricsog igétől, ricsogó,
ricsgó, ricskó; vagyátvetett szó, mint szökcsö szöcskö,
zsákosa zsacskó, hágcsó háskó, és így gyöke rik, mely
megvan a takácsok ,rikhám'jában.
RICSÓ, tt. ricsót. ,Rityi' változata. L. RITYI.
RICZÁL , ( riczaal vagy riszaal). áth. m. rí
czált. A székelyeknél Kriza J. szerént am. tép, rán
czigál. Riczálni a haját valakinek. Továbbá ideorla
mozgat. Riczálja a farát a szolgáló, mikor rostál.
,Riszál1 szó módosulata.
RICZÁLÁS, ( riczaalás) fn. tt. riczálást, tb.
•—ok, harm. szr. —a. Tépés, ránczigálás. Ideoda
mozgatás. V. ö. RICZÁL.
R I D , gyök rideg szóban és származékaiban.
V. ö. RIDEG.
RIDEG, (rideg) mn. tt. rideget. 1) A társaság
tól különvált, magán v. magánosan élő, járó, nem
nyájbeli, nem nyájas. Rideg pusztai lakos. Rideg mo
gorva ember. Rideg életet élni. Rideg legény am. nőtlen.
2) Különösen nyájbeli állatokra vonatkozva, rideg
ökör, mely nincs járom alá fogva, mely a mezőn sza
badonjár; rideg juh, mely párosodásra nem alkalmas.
Ridegé a nyájnak. (Kreszneries).

EIGÓCZ— RIGYÁZ

RIGYÁZÁS—RIKÁCSOLÁS

éles, erős hangon riog vagy rikolt. Rokon hozzá a
lármás hangú veszekedést jelentő rigolya, s ennek
származéka rigolyás.
RIGÓCZ, puszta Somogy m.; helyr. Rigóczra,
— on, —ról.
E1GÓFÜTTY, (rigófütty) ősz. fn. 1) A rigó
nevű madárnak füítyenése. 2) A székelyeknél a re
szelt tésztában levő darabka, melyet a nó'k ujjokkal
a reszelő baloldalához nyomítva formálnak. (Kriza J.).
EIGGA, v. EIGOLYA, (riogolya) fn. tt. ri
golyát. Elavult szó, melynek rigolyás származéka
még tájszokásilag él, s jelent rikoltó vagy rivalgó
lármával járó veszekedést, perlekedést. Gyöke ri,
melyből lett riog, öszvevonva rig, innen rigol, rigoló,
rigola, s lágyítva rigolya. Egyezik vele a latin rixa.
RIGOLYABOLOND, (rigolyabolond) ősz. mn.
1. RIGOLYÁS.^
BIGOLYÁS, (riogolyaas) mn. tt. rigolyást
v. —at, tb. —ak. Eiogó hangon veszekedő, perle
kedő, nyugtalan házsártos, kivált nőről mondják ; s
a székelyeknél ijedős és nehezen szoktatható bar
mokról is. V. ö. EIGOLYA.
EIGÓPOHÁE, (rigópohár) ősz. fn. A ,czipö
czim' (cypripedium) nemű növény egyik fajának köz
népies neve ; növénytani néven : tarka czipöczim (cy
pripedium caleeolus), máskép szintén köznéven : erdei
sárgapapucs.
RIGÓTÖK, (rigótök) ösz. fn. A székelyeknél
am. kakukvirág, vagy másképen : paptök.
RIGY, fn. tt. rigyet. Bodrogközben am. fákról
levágott galy, ágacska. Innen a hangszóval toldva
rigya, hasonló jelentésű. Rokon ,rügy' szóval. Alap
fogalmánál fogva a ri gyöktagu szók másod osztá
lyába tartozik. V. ö. RI, gyöktag ; és RIGYA.
RIGYA , (rigya) fn. tt rigyát. 1) Calepinus,
Molnár A. és Páriz Pápai szerént levagdalt faág,
honnan rigyázni a fákat am. ágaikat, gályáikat, haj
tásaikat levagdalni. Rokon hozzá a vékonyhangu ro
zsé. 2) Hosszúkás virágforma növés, hajtás tavaszkor,
némely fákon, pl a dió, mogyoró, fűz, egerfa rigyája,
azaz, barkája. 3) Altalán bimbó, midőn a növény
fakadni kezd ; máskép : rügy. 4) A Tájszótárban és
Szabó Dávidnál eléjön még ily értelemben is : az er
dőn valamely útnak bevágatása; de ekkor talán in
kább : riha.
Mi e szónak első és utolsó jelentését is illeti,
világos , hogy az elválásra , elszakadásra vonatkozó
riba, ribál, rifol, rihál szókkal egy gyökü. Alapfoga
lomban egyezik vele a második jelentésű rigya is,
mennyiben t. i. ez ribálás által támadt rongyhoz,
diribdarabhoz hasonló. A harmadik értelemben vett
rigya eredetileg rílgy, mely rendesen piros, veres
szinü, miért a rőt, rüh, rih szókkal rokonítható.
RIGYÁCZ , falu Szála m.; helyr. Rigyáczra,
—on, —ról.
EIGYÁZ, (rigyaaz) áth. m. rigyáztam, —tál,
— ott, par. c— z. A fák gályáit, sarjait, hajtásait le
vagdalja, rigyáikat lemetéli. V. ö. RIGYA.

RIGYÁZÁS, (rigyaazás) fn. tt. rigyázást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) A fák rigyáinak lemetszése,
levagdalása. 2) Fejlődés a fákon, midőn rigyákat
hajtanak. Ekkor a rigyázik igétől ered.
RIGYÁZGAT, (rigyaazogat) gyak. áth. m.
rigyázgattam, —tál, —ott, par. rigyázgass. Folyto
nosan vagy gyakran rigyáz, botolgat, nyesdegél.
(Szabó D.). V. ö. RIGYÁZ.
RIGYÁZGATÁS, (rigyaazogatás) fn. tt. ri
gyázgatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy
folytonos rigyázás. V. ö. RIGYÁZGAT.
RIGYÁZIK, (rigyaazik) k. m. rigyáztam,
— tál, —ott, par. rigyázzál. Rigyák fakadnak, sar
jadzanak belőle. Tavaszkor rigyáznak a fák. V. ö.
RIGYA 2) és 3).
RIGYET, (rigyet) önh. m. rigyetlem, —tél,
— étt, par. rigyess. Mondják az üzekedő bikáról, kü
lönösen hímszarvasról, midőn röhögő v. riogó hangot
hallat. Eokon hozzá a rüliet, mit a vaddisznóról mon
danak ; valamint a latin rugio is.
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E1GYETÉS , (rigyetés) fn. tt. rigyetést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Üzekedő bikának, hímszarvas
nak röhögése v. riogása.
RIGYICZ , (máskép : ÓLegyen), falu Bács m.;
helyr. Rigyiczre, —en, —röl.
RIH, 1. RÜH.
RIHA, (riha) fn. tt. riliát. 1) Hangszó, mely a
riszált, ribált, rifolt tárgynak hangját utánozza; szár
mazéka rihál, mint risza riszál, nyisza nyiszál, nyirba
nyirbál, csisza csiszál, kusza kuszál stb. 2) Dunántúl
tájszokásilag am. kurva, lotyó, szajha; máskép : rihó,
d előtéttel RévKomáromban : drihó, amidőn e szó
képes kifejezésü, s jelent erkölcsileg vásott, romlott,
elrongyollott személyt. Egyeznek vele rima, ringyó
(rimgyó). Erkölcsi szakadásra, vásottságra, rongyo
lásra vonatkozik ezondra v. czandra is, mely máskép
kopott, megviselt, hitvány rongyos ruhát jelent.
RIHÁL, (rihaal) áth. m. rihált. Riszálva, dör
zsölve, rifolva koptat, szakgat, vásít valamit. Fílrész
szel, reszelővel, ráspolylyal rihálni. A kerék rihálja a
lelógó köpeny ujját.
RIHÁLÁS, (rihaalás) fn. tt. rihálást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Rifolva koptatás vagy szakgatás.
EIHELÖDZIK, 1. RÜHELŐDZIK.
RIHES 1. RÜHES.
EIK , természeti hang; melyből származnak :
rikács, rikkan, rikogat, rikolt stb. Egyezik vele riog.
RIKÁCS, elavult fn. melyből rikácsol, rikácsolás
eredtek. Jelent igen erős, és éles rívó, vagy riadozó,
rekedt hangot, kiáltozást. Egyezik vele rekécs, mely
ből rekécsel, rekécselés származtak ; mindazáltal a je
lentés nem oly erős fokozatával mint,rikácsol' szóban.
RIKÁCSOL, (rikácsol) önh. m. rikácsolt. Fül
sértő, rekedt rivó hangon kiáltoz ; rútul énekel.
RIKÁCSOLÁS, (rikáesolásj fn. tt. rikácsolást,
tb. — ok, harm. szr. —a. Fülsértő, rekedt hangú sírás,
kiáltozás vagy éneklés.
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RIKÁRD, férfi kn. tt. Rikárdot. Richárd, Rei
chard. Német eredetű, s am. erődús.
RÍKAT, (ríogat) áth. m. ríkattam, —tál, —ott,
par. ríkass. Rívásra kényszerít, fakaszt, indít, eszközli,
hogy riogjon. Ne ríkasd a gyermeket. Sokszor megrí
katták öt. Egyezik vele a sí gyökből származott síkat,
és a nyikhól nyikgat.
RÍKATÁS, (ríogatás) fa. tt. ríkatást, tb.
— ok. Rívásra fakasztás vagy indítás. V. ö. RÍKAT.
RIKHÁM, (rikhám) ösz. fn. A takácsok oszto
vátájában hámféle alkatrész. Székely szó. V. ö.
RICSKÓ.
RIKÍT, (riogít) áth. m. rikított, htn. —ni v.
— ani, par. —s. L. RÍKAT. Idősb Mándy P. szerént
Szathmárban azt is teszi : rikót v. rikolt. Ritkán rikít
a rigó.
RIKÍTÁS, (riogítás) fn. tt. rikítást, tb. — ok,
harm. szr. —a. L. RÍKATÁS ; és RIKOLTÁS.
RIKÍTÓ, (riogító) mn. tt. rikító t. Ríkató. Ri
koltó. Rikító hang. (Id. Mándy P.). Mondják különö
sen az érzékre kellemetlenül ható színről, a német
,schreiend' vagy ,grell' értelmében. Rikító szin am.
bántó szín.
RIKKAN, (rikkan) önh. m. rikkant. Erős éles
rivó, hivó, felkiáltó stb. hangra fakadt. Minden pál
czaütésre nagyot rikkant. Jó kedvében fölföl rikkan.
E szónak gyöke ri v. rí, a kettőztetett k hang
pedig mint a gyakorlatos g képzőnek mása az illető
hangnak belterjét, nyomatosságát fejezi ki.
RIKKANÁS, (rikkanás) fn. tt. rikkanást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Kiáltás, erős rivó hangon.
RIKKANCS, (rikkancs v. rikkantos) fn. tt.
rikkancsot, harm. szr. —a. Erdély némely vidékein,
általán őr, őrző, éjjeli őr, mezei őr vagy csősz vagy
pásztor. Szabó Dávidnál másképen : ritkoncs, és sze
rénte általában szintén őrt, őrzőt, csőszt jelent. Ba
ranyában különösen am. kanász. Tréfás elnevezés,
mely a rikkanástól vette eredetét, és pedig vagy
egyenesen cs (== csiál, csinál) képzővel vagy öszve
van húzva a rikkantos mellékrévböl, mint vakaros,
vakars, vakarcs.
RIKKANT, (rikkant) önh. és áth.m. rikkantott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Szabatosan véve abban
különbözik a rikkan igétől, hogy amaz visszaható név
mással, továbbá tárgyesetes névvel is használtatik,
különben egy értelműek. Elrikkantja magát. Jó ked
vében nagyokat rikkantott. Rikkantsd ide. Ily viszony
ban állanak a csattan csattant, pattan pattant, durran
durrant, zörren zörrent, ezekben t. i. a második alak
átható.
RIKKANTÁS, (rikkantás) fn. tt. rikkantást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Erősen rikkanó kiáltás.
RIKKANTOS v. RIKKANTOS, (rikkantos
v. rikkantóos) mn. tt. rikkantost v. —at, tb. —ák.
Tréfásan szólva, oly savanyú, hogy megríkatja az
embert. Rikkantos bor. Azon kevés számú mellékne
vek közöl való, melyek a mutató mód jelen idejének

harmadik egyes személyéből származnak, milyenek
magasztos, takaros, pirítós v. pirítós.
RIKKAT, Szabó Dávidnál am. ríkat. L. RÍKAT.
RIKOGAT, (rikogat)gyak.önh. m. rikogattam,
— tál, —ott, par. rikogass. Erős éles hangon, egész
torokból kurjongat, kiáltoz, különösen széles jó kedv
ből. Rikogatnak az utczai lakodalmasok, a tánczosok.
RIKOGATÁS, (rikogatás) fn. tt. rikogatást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Széles jó kedvből fakadó,
éles erős hangú kiáltozás, kurjongatás.
RIKOLT, (rikolt) önh. m. rikoltott, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Riadó hangon üvölt, kiált, kur
jant. Alakjára nézve olyan mint kiált, üvölt, süvölt,
sikolt.
RIKOLTÁS , (rikoltás) fn. tt. rikoltást, tb.
— ok. Erősen riadó kurjantás, kiáltás. Rokon hozzá
sikoltás. V. ö. RIKOLT.
RIKOLTOZ, (rikoltoz) önh. m. rikoltoztam,
—tál, —ott, par. rikoltozz. L. RIKOGAT.
RIKOLTOZÁS, (rikoltozás)fn tt. rikoltozást,
tb. — ok, harm. szr. —a. L. RIKOGATÁS.
RIKOSD, falu Bihar m.; helyr. Rikosdra,
— on, —ról.
RIKÓT, 1. RIKOLT.
— R I L , tájdivatosan és némely régi iratokban
am. —röl, —rül. L. —RÓL.
RIM, (1), gyök rima , ringy (= rimgy mint
rongy = r o m g y ) , ringyó (= rimgyó) stb. szókban. Ro
konok vele rif, rib, rih gyökök (rifol, ribál, riha stb.
szókban).
RIM , (2), gyök rimog, rimánkodik szókban ro
kon rí v. rív szóval. V. ö. RIMÁNKODIK.
RÍM, fn. tt. rímét, harm. szr. —e v. —je. Kö
zönségesen a verselésben am. a versnek egy vagy
több végtagja, mely a vele viszonyban levő versnek
végtagjával, vagy tagjaival hangokban — sajátlag
az önhangzóban vagy önhangzókban és ezeket kö
vető mássalhangzókban — megegyezik, pl. kör, tör,
kezet, vezet, halála, talála. Ha csak az önhangzók
egyeznének, ez önhangzói, s ha csak a mássalhang
zók, ez mássalhangzói rím; de az ilyenek verselésben
csak az alábbi észrevételek mellett lehetnek sza
bályosak. Idegen nyelvbeli elmélet után nem egészen
szabatosan férfi rímnek mondják, midőn az egyező
hangú szók egy taguak (még pedig a németek elmélete
szerént hosszak), vagy nálunk ha nem egytagúak is,
de csak a végső tagok hangzanak öszve, pl. már vár,
jövő szenvedő, magyar takar. Nörim pedig, ha a vég
előtti önhangzón kezdve két szótag egyezik, még pe
dig a németek elmélete szerént az első szótag hosszú,
a második pedig rövid, pl. szája bája, mára vára.
Ezen elnevezések a magyar nyelvre eunek természete
szerént nem alkalmazhatók, s elég annyit mondanunk :
egyes rím, kettes rím; mert nálunk, valamint a férfi
rím lehet rövid s több tagú szóknál is elóforduló,
mint föntebb, úgy a nőrimben lehet az első szótag
rövid a másik hosszú, pl. tünemény, remény (Bajza),
vagy lehet mindkét szótag hosszú, pl. röppennék, len
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nék (Kazinczy), vagy mindkettő rövid, pl. velem lelem
(Kazinczy); sőt valamennyi költőink használnak oly
rímeket is, melyekben a hangok nem egészen azono
sak, hanem mégis legközelebbi rokon szervüek, pl.
mássalhangzókban d t, b p, m n, n ny, g k, önhang
zókban a á, u ú, ö ü stb. mint szilárd árt (Bajza),
maga ajaka (Bajza), karom szabadon (Vörösmarty),
leány talán (Vörösmarty), út fut (ugyanaz), peneg
estének (u. a.), hely kell (u. a.), teremt szent stb. Van
nak igen ritkán még elörimek s középrímek is. Nem
látszik hihetőnek, mint sokan tartják, hogy közvet
lenül a német Reim (olvasd : rájm) származéka volna;
mert vagy egészen cgyezőleg vagy pedig csak cseké
lyebb változattal meg van és meg volt több európai
nyelvekben, ú. m. svédül, dánul, szintén rim, hollandul,
l e n g y e l ü l : rym, francziául: rime, régi felső németben :
rim, alsószászban : riem, angolszászban : hrim, hrime,
olaszban : rima stb. Ha a magyarból szabad származ
tatni, rokonítható vele : riv gyök (rival, riualkodik,
rivalg, rivog stb. szókban), s jelentene valamely ri
valgó, azaz kiáltó hangot, minthogy a rímek kitüntetés
végett nyomatékosabban szoktak kiejtetni. A régieknél
gyakran eléjön a rívó szó ,rivalgó' vagy ,kiáltó' érte
lemben. Az nem áll ellent, hogy a mondott szóknál
alhangu képzőket találunk, rim pedig felhanguakat
vészen fel (rímes, rímez), mert ilyeseknek számtalan
példái vannak nyelvünkben, pl. rideg és ritka, reped
és ripacs, díszes és dijaz, riszál és reszel. És elvégre
a német Reim (= rájm) is mélyhangu szó. Adelung
a német ,Reim' szót szintén hangutánzónak tartja, és
a görög Qtji.ia (am. b e s z é d , szó) és (iv&ftóg (arány,
különösen hangaráuy, és üteny — tactus —) szókkal
rokonítja. S ha a magyar rím csakugyan idegen ere
detű, akkor közelebb a göröglatin rythmusból szár
mazható.t (mely az us végzet elhagytával : rythm); s
e szó még a köznépnél is annyira ismeretes, hogy ez
némi változtatással minden verset rigmusnak nevez.
Figyelmet érdemel a székely ríp szó is (magas hangú
ragozással : riptem, ríptél, rípétt), mely í.m. derékul
tesz v. végez valamit, pl. rípi a tánezot = ügyesen
tánezol, elrípni a beszédet am. derékul elmondani, s
ez épen ráillik a versezetre, melyet a köznép mindig
különös részvéttel hallgat, és minden esetre jelesebb
nek tart a kötetlen beszédnél ; ehhez járul, hogy ríp
is mint rím szintén magas hangú szó.
RIMA, (rima) fn. tt. rimát, Kurva, szajha, lo
tyó, ezurhó stb. Eredeti értelme : ringy v. rongy.
V. ö. RIM gyök és R I H A . Van ily nevű folyó is Gö
mörvármegyében (szlávul : Rimava), honnan Rima
bánya, RimaSzombat, RimaSzécs helynevek. A folyó
neve is talán ringyesrongyos, vagyis több águ, vagy
pedig ideoda csiipongó tekergő folyásától vette nevét.
RIMABÁNYA, falu Gömör m.; helyi'. Rimabá
nyára, — n , —ról.
RIMABREZÓ, falu Gömör m.; helyr. Rimabre
zóra, —re, —ról.
R I M Á T J , (rimaal) önh. m. rimált. L. RIMÁL
KODIK.
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R I M A  L E H O T A , falu Gömör m.; helyr. Rima
Lehotára, —re, —ról.
R I M Á L K O D Á S , (rimaalkodás) fn. tt. rimái
kodást. tb. —ok, harm. szr. —a. Kurválkodás.
RIMÁLKOD1K , (rimaalkodik) k. m. rimál
kodtam, —tál, —ott. Rimái életet folytat, kurvál
kodik, szajhálkodik. V. ö. RIMA.
R I M Á N , (1), puszta Vas m.; helyr. Rimánba,
— ban, — ból.
RIMÁN, (2), v. RIMÁNY, elvont törzse rimán
kodik v. rimáiiykodik igének. Jelentése : siránkozó
kérelem vagy panasz.
RIMÁNKODÁS , R I M Á N Y K O D Á S , (rimány
kodás) fn. tt. rimánykodást, tb. — ok, harm. szr. — a .
Sírva ríva esedezés, könyörgés, panaszkodás.
R I M Á N K O D I K , R I M Á N Y K O D I K , (rimány
kodik) k. m. rimánykodtam, —tál, —ott. Sirva riva
panaszkodik, könyörög, esedezik, sürgetőzik, mente
getőzik stb. Égnek földnek rimáiiykodik.
Addig ri
mánykodott, míg megbocsátottak neki. Ügy látszik eb
ből alakult által a vékonyhangu régies reménykedik.
Tiszta gyöke rí v. riv, melyből lett ríván, rivány, s
ebből ismét riványkodik, rimánykodik. V. ö. R I M O G .
RIMASZÉCS, mváros Gömör m.; helyr. Rima
szécsre, — ere, — röl.
RIMASZOMBAT, mváros Gömör m.; helyr. Ri
maszombatba, — b a n , —ból.
R I M A  Z A L U Z S Á N Y , falu Gömör m.; helyr.
— Zaluzsányba, — b a n , —ból.
R Í M E L , (rímél) áth. m. rímélt. A szótagokat,
szavakat, illetőleg a verseket rímekre szedi. Népda
lokat rímelni. Az első verssort a harmadikkal, a máso
dikat a negyedikkel öszverímelni. V. ö. RIM.
R Í M É L É S , (rímélés) fn. tt. rímélést, tb. — ék,
harm. szr. — e. A szótagoknak , szóknak , illetőleg
verssoroknak rím szerinti egyeztetése. V. ö. RIM.
R Í M É L Ö , (rímélő) fn. tt. rímélöl. Versszerző,
illetőleg költész, ki rímes verseket ír. Ügyes rímelő.
R Í M E S , (rímcs) mn. tt. rímes t v. —et, tb.
— eh. Rímekre szedett, rímekben írt. Rímes versek.
Rímes jambusok, trochaevsok. (szökők, lejtik). Rímes
költemény.
R Í M E T L E N , (rímet len) mn. tt. rímetlent, tb.
— ék. Minek végtagjai nincsenek rímekre szedve.
Rímetlen versekben írt költemény.
RÍMÉZ, (rím óz) áth. m. rlméztem, —tél, —étt.
L. RÍMEL .
RÍMÉZÉS, (rímézés) I. R Í M É L É S .
RÍMÉZŐ, ríméző) 1. R Í M É L Ő .
R Í M F A R A G Á S , (rímfaragás) ösz. fn. Rímek
crőtetett öszveállitása, főképen költői becs nélkül.
V. ö. RÍMFARAGÓ.
RÍMFARAGÓ, (rímfaragó) ösz. fn. Gúnyneve
az oly verselőnek, ki nagy erőködéssel állítja öszve
a rímeket, s oly verseket ír, melyeknek semmi költői
becsök nincsen. Máskép : versfaragó, rímgyártó, rím
kováa.
R Í M G Y Á R T Á S , (rímgyártás) 1. R Í M F A R A G Á S .
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R Í M G Y Á R T Ó , (rímgyártó) 1. R Í M F A R A G Ó .
R Í M J Á T E K , (rímjáték) ösz. fn. Keresett vagy
mesterséges rímek, belbecs nélkül.
RÍMKOVÁCS, (rímkovács) 1. R Í M F A R A G Ó .
RIMOCZ, falu Nógrád m.; hely. Bimáczra, — o n ,
—ról.
RIMÓCZA, falu Gömör m.; helyr. Rimóczára,
—n, —ról.
RIMOG, (rimog) önb. m. rimogtam, —tál,
— o t t . A székelyeknél am. rimánkodólag sír (Kriza
J.), tehát valószínűleg am. rivog.
RIMOGÁS, ( rimogás) fn. tt. rimogást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Rimánkodó sírás. V. ö. RIMOG.
RÍMSZÓ, (rímszó) ösz. fn. Minden szó, mely
egy másikkal öszvehasonlítva rímet alkot, pl. már
vár, karó maró, török örök, halála talála, apja kapja.
RÍMSZÓTAG , (rímszótag) ösz. fn. Szótag,
mely egy másikkal öszvehasonlítva rímet alkot, pl.
e szókban : ha látom, barátom, háromhárom rímszó
tag van.
RÍMSZÓTÁR, (rímszófár) ösz. fn. A szóknak
rímjei vagy végtagjai szerént készített szótár, mi
lyen nálunk Simay Kristófnak „Végtagokra szedetett
szótár"a.
RÍMTAN, (rímtan) ösz. fn. A verseléstan egyik
ága, mely különösen a rímek tulajdonságait, kellékeit,
s azok szerkesztési módját és szabályait adja elé.

RINGÁS, (rinogás) fn. tt. ringást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Ideoda ingás vagy billegés.
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„Ti láttátok az én bölcsömnek ringását."
Berzsenyi.
R I N G A T , (rinogat) gyak. áth. m. ringattam,
— tál, —ott, par. ringass. Mozgatás által eszközli,
hogy valami ringjon, ideoda inogjon. Bölcsöt rin
gatni. Hintát ringatni. Rokonai : renget, rángat.
„Gyöngén ringatva hü anyánk ölében,
Vígan kezdjük éltünk szép hajnalát."
Kisfaludy K.
R I N G A T Á S , (rinogatás ) fn. (t. ringatást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által rin
gatunk valamit. Bölcsöringatás, gyerekringatás. V. ö.
RINGAT.
RINGY, (ringy) fn. tt. ringyét. A rongy szó
nek kicsinyített módosítása, öszvetéve : ringyrongy,
kisebbnagyobb r u h a s z a k a d é k , ribancz. Mindenféle
ringyetrongyot
ráakasztanak.
Ringyrongy
ember,
rongyos r u h á b a n járó, korhely, vagy vásott erkölcsű
ember. V. ö. RONGY.

RINGYÓ, (rimgyó) fn. tt. ringyót. Szemtelen,
buja életű nőszemély. Kemény, erőteljes kifejezés,
körülbelül mint a kurva. Nincs arcza mint a kicsapott
ringyónak. (Km,). Eredetére nézve átvitt, képes ér
telmű
szó, mennyiben a vásott, koptatott, megviselt,
RIMZIK, (rímézik) k. m. rímzétt, htn. rímzeni.
Mondjuk szótagokról, illetőleg versekről, midőn a rím elszakgatott r u h a d a r a b t ó l , rongytól kölcsönöztetett.
ben öszhangzanak, vagyis hasonló hangokból álla Gyöke rim a mélyebb hangú rom módosított alakja,
nak : v. ö. RÍM. E népdali versben : kukorikol a ka melyből a szintén kurvát jelentő rima is származott.
kas, úgy szép a lány, hü piros, ,kakas' és ,piros' nem Alapfogalomban rokonai : riha, rihó, drihó, bregyó,
rímzenek, vagy legalább roszul rímzenek ; ellenben czandra, koptatásra, szakgatásra, romlásra vonatkozó
ha az utóbbi sor, mint némely vidéken mondják, szók. V. ö. K U R V A .
így ejtetik : úgy szép a lány ha nyakas, ,kakas, és
R I N G Y R O N G Y , ösz. fn. 1. R I N G Y .
,nyakas' helyesen rímzenek.
RINYA, fn. tt. rinyát. 1) Nedves helyeken, pl.
RIN gyök ring, ringadoz, ringat szókban. Egye
zik ren, rán gyökökkel (reng, ráng stb. szókban).
RING, (rinog) gyak. önh. m. ringott, htn. — n i
v. — a n i . Könnyűden remegve ideoda mozog.
„ H o l csendes tóban hattyúk ringanak."
Petőfi.
Mondják különösen némely billegő, s ingó testekről,
vagy Í zerkezményekről, melyek megindítva a súly
középpontjától majd j o b b r a fölemelkednek, majd
balra lebillennek, és viszont ; milyen a bölcső, vagy
más iiynemü hinta. Rokon hozzá reng, remeg, és a
mélyhangu ráng.
R I N G A D O Z , (rinogadoz) gyak. önh. m. rin
gadoztam, —tál,—'ott, par. —z. Gyakran, vagy foly
tonosan ringó állapotban van. Törzse : ringad nincs
szokásban, mint az ingadoz, lengedez igéknél is ingád,
lenged szokatlanok.
R I N G A D O Z Á S , (rinogadozás) fn. tt. ringa
dozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Billegő mozgás
neme, midőn valamely test ringadoz. Bölcső ringa
dozása.

kövek alatt, pinczékben tanyázó, szürke szinü féreg
faj, melynek szárnyai nincsenek, de lába tizennégy
van. (Oniscus, Asellus) 2) Baranyában am. vízeres,
süppedékes hely. Eredeti jelentése talán a renyhe
szóval van viszonyban.
R I N Y A  S Z E N T K I R Á L Y , 1. S Z E N T K I R Á L Y .
R I N Y A  Ú J L A K , 1. Ú J L A K .
RIOG, (riog) önh. m. riogtam, —tál, —ott.
Erős, éles ri hangon kiált, v közbeszúrattal : rivog,
s más módosulattal is : rivalg. Riog a rigó, a rigolyás
ember.
RIOGÁS, (riogás) fn. tt. riogást, tb. — ok,
harm. szr. — a . Ri hangon kiáltozás.
R I O G A T , (riogat) gyak. önh. m. riogat tam,
— t á l . —ott, par. riogass. Folytonosan, vagy gyakran
riog. Továbbá tárgyesetes viszonynévvel am, valakit
riogó hangon szid, fedd, hurogat. A gyűlölt szónokot
leriogatta a nép.
R I O G A T Á S , (riogatás) fn. tt. riogatást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Erős, riogó hangon szóló kiál
tozás, rivalkodás, hurogatás.

RIÓK A — R I P E G

RIPÓ—RIS

R I Ó K A , (rióka) mn. tt. riókát. Gyermekről
mondják, ki igen kényes lévén hamar és gyakran sír;
rióka nyióka; máskép : nyafiga, nyaviga. Alapfoga
lom benne a rivási hajlam, és gyakorlat, miért a ka
végzet nem kicsinyítő, hanem a riog igéből alakult
részesülő, rioga, mint csal, csalog, csaloga, csalóka, a
ki csalogat; hivog, hivoga, hivóka, a ki hivogat stb.
R I O M F A L V A , erdélyi falu a medgyesi szász
székben, helyr. —falvára, — n , —ról.
R I P , elavult fn. melyből a ripacs, ripacsos, v.
ripancs, ripancsos származékok maiglan divatoznak.
Rokonai a rib és rif, melyekből a ribál, ribancz, ri
banczos, és rifol származtak. Mindezek alapfogalom
ban valami vásottat, elrongyollottat, szakadozottat
jelentenek. Különösen a rip a himlő által megszak
gatott bornak állapotát is fejezi ki, vHstaghangon
rap, melyből lett : rapos (himlőhelyes), rapancz, ra
panczos v. rapacs, rapancs, rapacsos, rapancsos. Ro
kon, kivált rap gyökkel általános értelemben a német
rauh, roh. A himlőhelyre vonatkozva: a szláv nyelv
ben Jancsovics szerént rapa am. himlőhely; r i p a c s ;
a finnben Budenz J. szerént rupe kosz, rüh, himlő, a
lappban : ruobbe, ruebbe stb.

R I P Ó , (ripó) elavult fn. tt. ripót. Valamely
elvásott, elszakadt, elrongyollott darab, ribancz ; kü
lönösen a barkóknál am. himlőhelyes, ripacsos.
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R I P , áth. m. ríptem, — tél, — i t t . Kriza J. sze
rént a székelyeknél am. sirít, nyomít, hatalmasan
folytat, erősen rajta van. Jól rípi. Ripjed, ne hagyd.
Rípi (v. ropja) a tánczot. Jól elrípte (= kivágta) a
tánczot. Elrípni a beszédet = elmondani derékul.
R I P A C S , (ripacs) fn. tt. ripacsot, harm. szr.
— a v. —csa. Kicsinyítő képzőjénél fogva jelent ki
sebbféle vásást, rongyot, tépést, s z a k a d á s t ; különö
sen a himlő által megszakgatott arczbörnek darabos
ságát. V. ö. R I P .
R I P A C S H A L , (ripacshal) ösz. fn. Halnem az
éjszaki tengerben, melynek hátát mérges tüskék födik.
(Draco, dracunculus).
R I P A C S O S , (ripacsos) "mn. tt. ripacsost v.
— at, tb. —ak. Szólesb ért. kicserepedzett, repede
zett, göcsörtös, darabos. Ripacsos dinnye, tök, fahéj.
Ripacsos föld, út. Különösen : himlőhelyes, csécshe
lyes, ragyás. Ripacsos képű leány, legény. Máskép :
rapos, rapanczos. Gyarmatin Sámuelnél : ripatyos.
V. ö. R I P , R I P A C S .
RIPACSOSAN, (ripacsosan) ih. Ripacsos ál
lapotban.
RIPACSOSSAG, (ripacsosság) fn. tt. ripacsos
ságot, harm. szr. — a . Ripacsos állapota vagy tulaj
donsága valamely testnek, különösen arczbörnek.
R I P A K O D Á S , (rivakodás) 1. R I V A L K O D Á S .
R I P A K O D I K , (rivakodik) k. m. ripakodtam.
— t á l , —ott. Valakire kemény hurogató hangon rá
rivalkodik. Ez értelemből kitűnik, hogy gyökeleme a
hangutánzó rí, s tulajdonkép am. rioakodik, azaz ri
valkodik. L. RIVAL.
R I P A T Y O S , 1. R I P A C S O S .
R I P E G , önállóan nem, hanem ,ropog' szóval
ikerítve használtatik : ripegropog; melyben mindkét
rész ragoztatik, pl. ripegnttropogott.
AJCAD. NAÖY SZÓTÁB V. KÖT.
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R I P Ó K , (ripók) fn. tt. ripókot, harm. szr. —ja.
L. RIPÓ.
R I P Ő , (ripő) fn. tt. ripöt. L. R I P Ő K .
R I P Ó K , (ripők) fn. tt. ripököt, harm. szr. — j e .
Darabos erkölcsű, pórias magaviseletű ficsúr, úrias
betyár, ki amint mondják j o b b házból (alsóbb nemesi
vagy polgári osztályból) való ugyan, de mind külső
viseletében, mind erkölcsében (durvaságban) inkább
a pórnépet utánozza. E szónak gyöke, úgy látszik, a
székely rip, mennyiben a ripök magáról azt hiszi,
hogy ő derekabbul cselekszik másnál, vagyis, hogy ö
pórias magaviselete által a természethez hívebb, és
ez által másoknál k ü l ö n b ; s a köznép is ezt tartja
róla,; jól rípi mint a székely mondja. Néhutt : rüpök.
R I P P A , falu Bihar m.; helyr. Rippára, — n ,
—ról.
R I P P A D O Z , (rippadoz) önh. m. rippadoztam,
—tál, —ott, par. — z . Székely tájszólással Gyar
matin szerint am. félelmesen kiabál, Kriza J. szerént
idétlenül lármáz, visítva sikoltoz. Gyöke a ri hang
szó, s eredetileg : rivvadoz v. rivadoz.
R I P P A D Ó Z Á S , (rippadozás) fn. tt. rippado
zást, tb. —ok, harm. szr. — a . Félelmes kiabálás,
idétlen lármázás, visítva sikoltozás. V. ö. R I P P A D O Z .
R I P P E N T , (ripüent, ripvent) áth. m. rip
pentétt, htn. — n i v. — e n i , par. — s . Rípve érint,
rittyent. V. ö. R I P . Ma jól pofon rippentelek, azaz
csaplak, rittyentelek. (Kriza J.).
R I P P E N T É S , (ripüentés, ripventés) fn. tt.
rippentést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mi
dőn valaki rippent.
R I P P É N Y , K I S — , N A G Y — , faluk Nyitra m.;
hely. Rippénybe, — b e n , •—bol.
R I S , (1), fn. tt. rist, t b . —ék. Igen fehér, hosz
szukás szemű, félig átlátszó gabonafaj, mely a mele
gebb éghajlatok alatt tenyészik, s nedves, mocsáros,
vagyis vízjárta földet k e d v e l ; köz nyelven : riskása,
de ez már i n k á b b az eledelre elkészített rist jelenti,
azon különbséggel , mely köles és köleskása között
van. V. ö. R I S K Á S A . Továbbá azon növény, mely ily
nemű gabonát terem. L a t i n u l : oryza, g ö r ö g ü l : OQVŁCC,
arabul : aruz, hindu nyelven : ariszi, spanyol, portu
gál nyelven : arroz, francziául: riz, svédül, d á n u l : ris,
hollandul : ryst, csehül : reyze, németül : Reisz stb.
R I S , (2), Sándor J. szerint elavult szó, s am.
rőt, vörös, honnan riska tehén, vörös, rőt szőrű tehén.
; Ez értelemben egyeznek vele a magyar rőt, röz, réz;
továbbá a latin rutilus , russus, német roth, olasz
rosso, franczia rouge stb. A finnben Budenz J. szerént
ruskea (olvasd : ruszkea) am. barna, rőt, p i r o s ; ruskio
am. taurus fuscus ; ruskáha, ruskakse, vacca fusca ;
az észtben rusk, ruskjdd barnavörös ; a lappban : rus
kes, ruskok, finnlappban : ruskad barna. rőt.
36
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R I S B A B , (risbab) ösz. fn. Igen apró szemű
bab vagyis p a s z u l y ; leginkább salátával vagy saláta
helyett használtatik ; néhutt : gyöngybab.

RISZÁL, (riszaal) áth. m. riszált. 1) Bizonyos
szilárd, tömör szövetű testet életlen késsel, vagy más
hasonló eszközzel nehézkesen metél, hasít. Ez a kés
nem metszi, hanem csak riszálja a kenyeret. V. ö. R E 
S Z E L . 2) Léptében mentében farát ideoda mozgatja,
rázogatja.
Tarát, farát riszálja. Riszálva járja a
tánezot. V. ö. RÍSZ, hangszó.

RISDURCZA, (risdurcza) Ö3z. fii. A durczák
neme alá tartozó növényfaj ; bugája kiterült, bókoló;
levelei szélesek; ondóinak ormója szőrös. (Leersia
oryzoides.
RISZÁLÁS , (riszaalás) fn. tt. riszálást, tb.
R I S É V O , (risévő) ösz. inn. Rissel, mint táplálék
—ok,
harm. szr. — a . Cselekvés, illetőleg mozgás,
kal élő, rissel táplálkozó. Risevö déli népek, hinduk.
R I S F O L D , (risfölű) ösz. fn. Föld, melyben rist mely által riszálnak valamit. V. ö. RISZÁL.
R1SZSZAN , (riszszau) önh. in. riszszant. Vá
termesztenek, vagy, moly ristermesztésre különösen
alkalmas, azaz, lapályos, vizenyös,"melegebb éghaj gás, metszés alatt erős lisz hangot ad és elválik.
lati föld.
RISZSZANÁS, (riszszanás) fn. tt. riszszanást,
R I S K A , (1), (riska) fii. tt. riskát. Vörös szőrű, tb. •—ok, harm. szr. — a . Risz hanggal elválás. V. ö.
s kurta szarvú tehén vagy ökör. Gyöke a veresét je R1SZSZAN.
lentő elavult ris=röt. V. ö. RIS (2j. (,Riska' eléjön
RISZSZANT, (riszszant) áth. m. riszszanlott,
Kreszneriesnél ,szánkó' értelemben ; de mivel Szabó par. — s , htn. — n i v. — a n i . Metsző, kivált életlen
Dávidra hivatkozik, Szabó Dávidnál pedig ,riskó' eszközzel egy darabot vág, rándít, hasít. Jó darabot
van : tehát úgy látszik, hogy ,riska' ezen értelemben riszszant ai,i a kenyérből, a lapos túróból. Szabó Dávid
nál : riszszant, Kriza Jánosnál : riszszent, s szerénte
Kreszneriesnél nyomdahiba).
R I S K A , (2), K I S — , N A G Y — , faluk Zaiánd am. sebesen elszel.
m.; helyi'. Biskára, —n, —ról.
KISZSZANTÁS, (riszszantás) fii. tt. Riszszan
R I S K Á S A , (riskása) ösz. fii. 1) Ris, mint ga tást, tb. — ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn risz
bonafaj. 2) Risből készített kása, vagy már pép, mint szantanak.
eledel, különböztetésül a köles, árpa, dara, liszt,
R I S Z S Z E N T , (riszszent); R1SZSZENTÉS,
pohánka, bodza s egyéb kásaételektől. (Kásának (riszszent és) 1. RISZSZANT, R I S Z S Z A N T Á S .
hívják, mint tudjuk, akkor is, ha még nincs megfőzve,
R1T, elvont gyök ,ritka' szóban; v. ö. R I T K A .
de héja már le vau horzsolva).
R I T I C S , puszta Somogy in,; helyi'. Riticsre,
R I S K E N Y É R , (riskenyér) ösz. fn. Rislisztböl
— t'jf,
•—röl.
sütött kenyér.
R I T K A , uin. tt. rilkát. 1) Minek egyes g y m é 
R I S K O , fn. tt. riskót. Szabó Dávidnál am. széi nem államik közel egymáshoz, s az illető térhez
szánkó, korcsolya, csúszkáló. Ez értelemben azon ri képest aránylag csekély számmal vannak. Ritka erdő,
gyöktagu szók osztályába tartozik, melyek dörzsö melyben sok a tisztás, melynek fái távol vannak egy
lésre, vasasra, koptatásra vonatkoznak, s közelebbi mástól. Ritka gabona, fű, melynek szálai között sok
g3'öke ris rokon visz, rész gyökökkel ,riszál' s ,reszel' MZ üres tér. Ritka vetésnek szegény az aratása. (Km.).
szókbí.n. Risböl származott : risog, rísogó, risgó, Ritka szőr, haj, szakái, fogak. Ritka foga fésű, gereb
riskó. í g y üt öszve a korcsolya is a korhol, horkol, lye. Ritka zápu szekéroldal. Ritka irás. Ritka vásár
horzsol igékkel. V. ö. RI, gyök.
am. néptelen. Náne haszna, ritka vásár. (Czigány kin.).
R I S L E V E S , (risleves) ösz. fn. Leves, melyben
rist főztek.
R1SPÁLINKA, (rispálinka) ösz. fii. Risből ké
szített pálinka. (Arrak).
K I S P A S Z U L Y , (rispaszuly) 1. R I S B A B .
K I S P E M P Ő , R I S P É P , (rispempö v. pép) ösz.
fn. Risből készített pempő v. pépnemü eledel.
RISSZANT, R I S S Z E N T , lásd R1SZSZANT,
R1SZSZENT.
K I S Z , hangszó, melynek származékai, riszál,
riszszant. Azon őrös, de vékony hangot utánozza, me
lyet valamely szilárd szövetű test ad, midőn életlen
eszközzel rifolják, metszik, dörzsölik. Legközelebbi
hang és fogalmi rokona : rész, honnan reszel, továb
bá : rik, melyből rihál származott. Rokonok vele a
német reiszen, illír rizati, rjezati. (Gyarmatin S.).
Egyébiránt mivel a riszálás, reszelés, rihálás folyto
nos mozgással j á r ; innen a visz és származékai moz
gást is jelentenek. Y. ö. KI, gyök.

Ritka águ fa. Egyenes ellentéte : sürü, minek részei
között semmi ür nincsen, vagy igen kevés az ür. Rit
kával rokon értelmű : gyér. 2) Mondjuk oly szöve
tekről, vagy fűzött, kötött stb. testekről, melyek fo
nalai, rostjai, szálai nem érintkeznek szorosan, vagy
távolabb esnek egymástól. Ritka vászon, pokrócz, szűr;
ritka háló, ritka rosta, ritka rács. Ezek ellentéte is a
sürü, azaz, vagy semmi, vagy aránylag kiesi, kevés
ürü, pl. sürü vászon, háló, posztó. A sürü folyadékok
ellentéte szabatosan híg, pl. sürü tinta, híg tinta; sürü
leves, híg leves. 3) Mi csak ittott, néhanéha létezik,
vagy fordul elé, vagy tapasztalható. Ritka alma, ki
ben féreg nincsen. (Km.). A kód ritkább állat a pat
kánynál. A hattyú ritkább a hollónál. Ami ritkább,
kedvesebb. Ritka madár az igaz barátság (Km.). Ritka
az, aminek látszik. (Km.). Ritka nap múlik el nála ha
rag nélkül. Ritka búza konkoly nélkül. Ritka czigány
csere nélkül. Ritka vásár tolvaj nélkül. (Közmondatok).
Ellentéte : több vagy gyakori. 4) A maga nemében kü
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lönös, kiváló, jel<!s, derék, kitűnő. Ritka szerencse,
szépség, Ritka eszű ember. Ritka lélekéberség.
Mindezen jelentésekből kitetszik, hogy a ,ritka'
szó valami elkülönözött részekből állót, vagy egy
mástól távolodókat, szóval mintegy elvált, elszakgatott
tulajdonságot teszen. Ennélfogva magyar származta
tással azon ri gyöktagu szókhoz rokonítható, melyek
általán elválást, elszakadást fejeznek ki. Különösen
ilyen a ,rideg' szó, melynek gyöke rid és a ,ritka'
gyöke rit legközelebb állanak egymáshoz, azon kü
lönbséggel, hogy ez mély, amaz magas hangú rago
k a t és képzőket vesz föl. Egyezik vele a fordított
irt. Tájdivatosan : retka, mint rideg is rédeg. Nyelv
hasonlati szabályok szerént a ritka nem kicsinző,
hanem igenévből módosult melléknév, melynek gyö
ke lehetett az elavult ridog v. ritog, honnan ritogó,
riloga, rilga, ritka, mint bugyogó bugyka, szotyogó
szotyka, czinegö czinke, locsogó locska, fecsegő fecske,
és mások. Gyarmatid S. szerént a szláv nyelvekben :
ritko, ridak, rjedka, rietki. A finn nyelvben Budenz J.
szerént eri am. separatus, eejunetus.
R I T K Á L , v. R I T K Á L L , (ritkaal v. ritkának
vall) áth. m. ritkái1 v. —ott, htn. — n i v. — a n i . Va
lanvit ritkának mond, állít, vél, gondol. Ezen kukori
czát ritkáilom, sűrűbbnek kellene lennie. V. Ö. R I T K A .
R I T K Á N , (ritkaan) ih. 1) Nem sünien; 2) nem
gyakran, csak n é h a n é h a ; máskép : gyéren.
R I T K A R É J , fn. tt. ritkaréjt, tb. — ok. Az
együttnemzők seregéből és nősözvegyek rendjéből
való növénynem, melynek több fajai száraz mezőkön
és erdőkben tenyésznek s gyógyerejüek. (Solidago).
E szó talán inkább így elemzendő .• ridkaréj,
mint rítkaréj.
R I T K A R Ó C Z , falu Vas m.; helyi. Rilkaróczra,
— on, — r á l .
R I T K Á S , (ritkaás) mn. tt. ritkást v. —at, tb.
— ak. Ittott ritka, nem sűrűen benőtt, helylyel köz
zel hézagos. Ritkás gabona, erdő. Baranyai tájnyel
ven : rigás. V. ö. R I T K A .
R I T K A S Á G , (ritkaság) fn. tt. ritkaságot, honn.
szr. — a . T u l a j d o n s á g , melynél fogva valami csak
ittott, néhanéha létezik, vagy fordul elé. Ritkasága
miatt nevezetes dolog. Továbbá jelenti magát a dolgot,
mely a maga nemében különös, nem mindennapi.
Ez nagy ritkaság. Ily korán az érett cseresnye ritka
ság. Ritkaságok gyűjteménye. V. ö. R I T K A .
R I T K Á S A N , ( ritkaasan) ih. Ittott ritkán.
R I T K Í T , (ritkaít) áth. m. ritkított, par. — s,
htn. — n i v. ani. 1) Növés által felsarjadzott gyüré
szek közöl többet vagy kevesebbet kiirt, kivág, kitép
stb. Ritkítani az erdőt, a sűrűen ültetett kukoriczát,
véleményt. Ritkítani a szőrt, hajat, szakált. 2) A ros
tok, szálak, fonalak, rovatok, s hasonló gyürészek
közöl némelyeket kihúz, kivesz stb. Ritkítani a vász
nat, a fésűt, a kerítés karózatát. 3) Nyomdában a
betűket ritkásan szedi, vagyis kicsi lemezkékkel, vo
nalakkal egymástól elválasztja. 4) Szélesb ért. vala
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minek számát kevesbíti. A döghalál, éhség, háború
ritkítja az embereket. Innen : ritkítom valaminek pár
ját, am. nem találok hozzá hasonlót, vagy, azt tar
tom felöle, hogy alig van mása.
R I T K Í T Á S , R I T K Í T Á S , (ritkaítás) fn. tt. rit
kítás t, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely
által valamit ritkává teszünk. Erdők, vélemények rit
kítása. V. ö. R I T K Í T .
R I T K Ó D I K , (ritkaodik) k. m. ritkódlam,
— t á t , —ott. Szokottabban : ritkul; 1. ezt.
R I T K U L , R I T K U L , (ritkaúl) önh. m. ritkúlt.
Ritkává leszen, a ,ritka' törzsöt minden értelmében
véve. V. ö. R I T K A . Ritkul a pusztított erdő, a féreg
rágta vetés. Ritkul a huüádozó haj, szőr. Ritkulnak a
felhők. Ritkidnak a fogaim,. Ri'kúl a vásár, a láncz
viga/om. Ritkulnak némely ősi népszokások. A szarva
sok, özek, vadkanok ritkulnak a Bakonyban.
R I T K U L Á S , R I T K U L Á S , (ritkaulás) fn. tt.
ritkulás t, tb. —ok, harm. szr. — a . A sürü testnek,
vagy gyüegésznek azon változása, midőn sűrűsége
fogy, gyérül.
R Í T T A , némely régi iratokban am. rajta. „Nagy
édes hálákat ád vala rítta az teremtő úristennek."
Carthausi névtelen. (Toldy E. kiadása 4 2 . 1.).
R I T T E T É S ; R 1 T T E T I K , 1. R Ü T T E T É S ; R Ü T 
TETIK.
R1TTY, R I T T Y É G , R I T T Y E N , R I T T Y E N T
stb., 1. R I T Y T Y , R I T Y T Y É G , R I T Y T Y E N , R I T Y 
T Y E N T stb.
R J T T Y Ó , fn. tt. riltyót. Túl a Dunán, különö
sen a Balaton vidékén am. férfineoii mag, más tája
kon : geczi. Innen l e t t : rittyóz, a nemi magot elhajtja,
rillyóztat am. magát fertőzteti. Alkalmasint am. riadó,
amennyiben ,riad' azt is teszi : rezzed v. rezzen; te
hát am. rezzedö vagy rezzenő.
R I T Y , a székelyeknél ,rityolódik' vagy ,rityáló
<lik' g y ö k e ; v. ö. R I T Y Á L Ó D I K . Különbözik : rityty.
R I T Y Á L Ó D Á S , (rityaalóod ás) fn. tt. rityá
lódást, tb. —ok. Gúnyolódás, csúfolódás. V. ö. R I 
TYÁLÓDIK.
R I T Y Á L Ó D I K , (rityaalóodik) belsz. m. ri
tyálódtam, —tál, —olt. A székelyeknél am. gúnyo
lódik, csúfolódik. Gyöke rity azon rekécselő gúny
hangot fejezi ki, melyet a csúfolódó hallat, midőn
nyelvét mintegy fogai között reszketteti; rokon rety
gyökkel ,rctyeg' szóban , mely rekécselő hangot fe
jez ki.
R I T Y Á L Ó D Ó , (rifyaalóodó) mn. tt. rityáló
dót. Kriza J. szerént am. gúnyolódó. V. ö. R I T Y Á 
LÓDIK.
R I T Y É G , (rityég) gyak. önh. rityégtem, — t é l ,
— éti. ,Rity' hangot adva szól, különösen, midőn fő
zés közben bugyog, erősen pöfög valami. Mélyhan
gon : rotyog, ikerítve : rityegrotyog, pl. a forró ká
poszta , k á s a , vagy a szükségét végző ember sze
lekkel telt végbéle. A székelyeknél mondják ostor
ról is, midőn csattan, de ez helyesebben : ritytyeg.
36*
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R I T Y É G E S , (rityégés)fn.tt. rityégést, tb. — ék,
harm. szr. — e . Rity hang adása. V. ó. R I T Y É G .
R I T Y I , mn. tt. rityit. A székelyeknél Udvar
helyszéken rityi leány vagy tyúk alatt olyant értenek,
kinek vagy melynek lába kurta 8 a teste vastag, vagy
amint mondaniszokták : testibe habarodott (Kriza J.).
Háromszéken : ricsó. Szokottabban : retyesz, rötyesz,
ricsó; másutt, s Balaton mellékén nálunk is : ren
kesz = zömök.
R I T Y O L Ó D Á S , (rityolóodás) I. R I T Y Á L Ó 
DÁS.
R I T Y O L Ó D I K , (rityolóodik) 1. R I T Y A L Ó 
DIK.
R I T Y T Y , Kriza J. s z e r é n t : ostorcsattanás, cser
dülés. Rokon némileg értelemben is recs, vagy meg
fordítva cser gyökkel. V. ö. R I T Y T Y É G , R I T Y 
T Y E N stb.
R I T Y T Y É G , (ritytyég) önh. m. ritylyégtem,
— tél, —étt. Csattog, pl. az ostor de más is. „Neki
az ördögök az e r d ő n e k , nyírni kezdik l e , zúgott,
ritytyégétt, recsegett." Székely népmese.
R I T Y T Y É G É S , (ritytyégés) fn. tt. rilytyé
gést, t b . —ék, harm. szr. — e . Csattogás, pattogás.
R I T Y T Y É G T E T , (ritytyégtet) miv. m. rity
tyégtettem, —tél, —étt, par. ritytyégtess. 1) Csattog,
csirget, pl. az ostorral). 2) Visszahatólag : ritytyeg
teíi magát, am. tánczolva egy helyben lógatja magát.
(Kriza J.).
R I T Y T Y E N , (ritytyen) önh. m. ritytyent.
E g y e t csattan v. cserdűl. Eléjön Szabó Dávidnál is.
R I T Y T Y E N É S , (ritytyenés) fn. tt. rüytyenést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Egyes csattanás v. cserdülés.
R I T Y T Y E N T , (ritytyent) áth. m. ritytyentétt,
htn. — n i v. — e n i , par. — s . E g y e t csattant v. cser
dít, pl. az ostorral. (Szabó D.).
„Édesem ostora, sejém a csapója,
Egyet ritytyent véle, s elszalad a|lova."
Székely népdal.
Általában
am. csap. Pofon ritytyenteni (kézzel.
Kriza J.).
RIV, elvont gyök rivad, rival, rivancs stb. szók
ban ; azonos rí szóval, ,kiált' értelemben.
RIV, tájdivatosan és némely régi iratokban, pl.
Szalay Ágoston 4 0 0 magyar levele közt 3 1 0 . 1. am.
rév ; 1. R É V .
RIVACS, 1. R I V A N C S .
R I V A D ; R I V A D Á S ; RIVADOZ stb. 1. R I A D ;
R I A D Á S ; RIADOZ.
R I V A K O D I K , (rivakodik) k. m. rivakodtam,
— tál, —ott. L. R I V A L , R I V A L K O D I K .
R I V A L , (rival) önh. m. rivalt. Erős riogó han
gon kiált, kurjant. Szabó Dávidnál : rivall, rivallott.
Nagyot rivallott. Neki rivallotta magát. Egyezik vele
a RÍ alatt mondottakon felül még a héber rib (litigare,
contendere, expectorare ; lis, rixa, contentio).
Rí V Á L Á S , (rivalás) fn. tt. rivalást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Erős hangon kiáltás.
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R I V A L K O D A S , (rivalkodás) fn. tt. rivalko
dást, tb. —ok, harm. szr. — a . Erősen és éles hangon
riogó kiáltozás.
R I V A L K O D I K , (rivalkodik) k. m. rivalkod
tam, —tál, —olt. Erős rivó, vagy riogó hangon ki
áltoz, kurjongat, különösen haragos indulatból. Rá
rivalkodni valakire, mérgesen rákiáltani, ráijeszseni.
R I V A L L , önh. m. rivallott, htn. — a n i . L. R I 
VAL.
R I V A L L Á S , 1. R I V A L Á S .
RIVANCS, (rivancs) fn. tt. rivancsot, harm.
szr. — a . Elavulásnak indult ritka divatú szó, a kö
rülirt jégeső értelmével, melynél csakugyan eredetibb,
és jellemzőbb, mert az égből eső jégnek erős riadó,
rivogó hangját fejezi ki. Hasonlólag hangutánzók e
légtünemények nevei is : eső, zivatar, zimankó, vi
har, szél.
R I V A S Z K O D I K , (rivaszkodik) 1. R I V A L 
KODIK.
RIVASZT, (rivasz t ) ; R I V A S Z T Á S , (rivasz
tás) 1. R I A S Z T , R I A S Z T Á S .
R I V A T A G , (rivadag) fn. tt. rivatagot, harm.
szr. —a v. —ja. Hideg szeles eső. V. ö. RIVANCS.
RIVOG, (rivog) 1. RIOG.
R I V O G A T , (rivogat) 1. R I O G A T .
RIVÓKA, (rivóka) fn. tt. rivókát. 1) Am. rivó
g y e r m e k ; a v kihagyásával : rióka. 2) Szeged tájé
kán am. vízhólyag a testen. Valószinüen átv. képes
jelentését onuau vette, mert midőn megfakad, rívó
gyermek módjára könyezik.
R I V U L , (rivúl) önh. m. rivúlt. A székelyek
nél am. rí. Annyit ne rivúlj te ! (Kriza J.).
R I V U L Á S , (ri vúlás) fu. tt. rivúlást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Rívás. V. ö. JRIVUL.
R I V V A D O Z , 1. R I P P A D O Z , RIADOZ.
RIVVAN, (rivvan) 1. RIAN. A mely kulyát éri
a kö, az rivvan el. (Km.).
RIVVANCS, I. RIVANCS.
RIZ, v. RIZZ elvont gyöke rizámodik v. rizza
módik szónak; azonos rez gyökkel, (rezzen stb. szóban).
R I Z Á M O D Á S ; R I Z Á M O D I K , 1. RIZZAMO
D Á S ; RIZZAMODIK.
RIZMA, fn. tt. rizmát. A paparkereskedőknél
legnagyobb papircsomag, mely húsz konczot, azaz
4 8 0 ívet foglal magában. Közvetlenül, az olasz nyelv
ből kölcsönöztetett, melyben az risma alakban léte
zik; németül : Riesz.
R I Z S ; R I Z S F Ö L D ; RIZSKÁSA stb. 1. RIS ( 1 ) ;
R I S F Ö L D ; R I S K Á S A stb.
RIZZAMODÁS, (rizzamodás) fn. tt. rizzamo
dást, tb. —ok, harm. szr. — a . R e z z e n é s ; v. ö. RIZ
ZAMODIK.
RIZZAMODIK, (rizzamodik) k. m. rizzamol
tam, —tál, —ott. Székely szó. Ha valaki hirtelen
megijed némi nem vélt okból, s mintegy borzadás
futja el tagjait, mondják : megrizzamodolt, v. Kriza
J. szerént : megrizámodott (megrezzent v. megrettent).
Megrizámodtak a lovak, hirtelen megijedtek. (Kriza J.).
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RO, gyök és gyöktag, mely több családra osz
tályozható, s egy alapfogalomban találkozó szárma
zékok alapját képezi. 1) Mint erős, rázkódó, s külön
féle irányú mozgással járó hangra vonatkoznak e
származékok : rob, robaj, robog, robban, rohan, roham,
rop, ropog, ropp, roppan, rotyog, rotytyan. 2) Kemény,
zziláid testbe metszést, vágást jelent : ró v. rov szó
ban, melyből rovás, rovat, rovatai, rovátk, rovátkol,
rovátkos, rovatol, v. rovatol, rovar, rovó, rovogat ered
t e k ; fordítva or, honnan az ort, oiW(olló), ortó kapa,
és ír, melyből az irás, irkál, firkál, nyir, nyirkai,
származékok. Rokona azon ar, melyből arat, gyárat,
sarából, karczol s több elötétes szók keletkeztek. V.
ö. RÓ. 3) A testnek részekre oszlását, szakadását j e 
lentik : rojt, rojtos, rojtoz, rost, rosta, rostély, rostos;
különösen a testek részei között levő öszvefüggésnek
veszendő, elmálló, hanyatló állapotára vonatkoznak :
rom, rombol, roncs, roncsol, ront, rongál, romlik, ronda,
rongy,; továbbá, rogy, rokkan, roshad, roskad, rohad
v. rothad, rozzan, és az átvitt értelmű erkölcsi rom
lást is jelentő rósz. V. ö. ROGY, ROM, ROS, RÓSZ.
4) Égésre és különösen vörös szinre vonatkoznak :
rogya (ragya), rogyás (ragyás), rozsda, róka, rós, róska,
rózsa, rokon : reg, virrad stb. A persában is róz, am.
lux, dies, és rósán am. lucidus, clarus, mindkettő a
szanszkrit rucs vagy zend rasztól, melyek am. lucere.
(Vullers). A mongolban ör am. Tagesanbruch (= virr).
A többi ro gyökhanguakat 1. saját rovataik alatt.
Mindezekben alaphang az erős reszketeg r,
miért más hangzókkal párosulva is körülbelül ugyan
azon származékoknak teszi alapját, v. ö. RA, R E , RÍ,
RO, RÖ, RU, RÜ, és AR, ER, IR, OR, ÖR, UR, ÜR.
Ha más nyelvek r gyökhangu szavait is figyelem
re veszszük, hasonló fogalmi rokonságokra akadunk.
Tudniilik a végleges alapfogalom bennök az erős lég
rázó hangé, nevezetesen nyelvünkben a fenn jegyzett
első pont alattiakra nézve a természeti hang utánzása
világos, de ugyanaz a második osztályuakra nézve is,
melyekkel a harmadik rendűek közel rokonságban
állanak, t. i. mint elvált, elszakadt állapotra vonatko
zók. Mi a negyedik osztálybelieket illeti, a természettel
egyező dolog, ha a vörös szint, mint magában elvont
fogalmat az égő testekkel, illetőleg a tűzzel azonosít
j u k ; miután a nyelvekben létező köz megegyezés sze
rint is a tüzet, égést, sütést és ezekkel j á r ó , a vörös
szint jelentő számos szók gyökeiben vagy törzseiben
a ropogásra, recsegésre mutató r az alaphang, pl. a 4)
pont alatt mondottakon kivül a latinban : ruber, ru
bigo, rutilus, rulilat, fordítva uro; a németben : rolh,
rost, rásten, brennen, braten, brt'iuen, braun, a szansz
kritban rohita, raktah (ruber), a magyarban szintén a
fenn jegyzetteken kivül az ajakhangos előtéttel kép
zettek : berkenye, bervény, börzsön, pergel, pörgői, per
zsel, porzsol, pernye, piros, pirkad, veres, virrad, vör
heny stb. stb. Egyébiránt, hogy az égést és tüzet jelentő
némely szók más alapfogalom, nevezetesen a lobogó
mozgékonyság és terjedés, vagy pedig sustorgó hangok
után is képeztettek, arról 1. az illető szók rovatait.
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RÓ, (= rov v. rav) áth. ragózva : rovok, rósz,
rovunk, rótok; első m. rovék, rovál stb. másod m.
róttam, —tál, — t t , v. rovott, jöv. rovand, par. —_;',
htn. — n i , részes, rovó. Önhangzón kezdődő ragok
(és képzők) előtt, mint látjuk v hangot vesz közbe,
midőn a hosszú ó röviddé válik; de vannak esetek az
ellenkezőkre is, pl. róvja, róvjam, róvjuk, róvjátok,
róvtam, róvlál és róvtad, rovta, rovtuk, róvtátok, róvrti;
de ezekben a v mindenütt el is maradhat. 1) Éles esz
közzel bizonyos kemény testen metszést teszen, héza
got, vonalat vés b e l é ; különösen j e g y gyanánt metsz
be valamit. Belüket, számjegyeket róni a fa derekába.
Nevét beróni a gyűrűbe. Botra felróni a gabnakeresz
tek számát.
„Rója fel a réz fokosom nyelére,
H á n y itcze bort ittam én meg hitelbe."
(Népd.).
2) A székelyeknél Szabó Elek, és Ineze József sze
rént a fákat fejszével vágja ketté balkonként (haj
konként). 3) Az adózásnak, tartozásnak számát meny
nyiségét följegyzi és kiveti. Felróni az adózók vagyo
nát. „ Hogy minden uraknak jószága meghrótassanak."
Levél 1 5 4 6  b ó l (Szalay Ág. 4 0 0 m. 1.). Nagy adót
róni valakire. Tartozását leróni, kifizetés után mint
egy a rovásról letörleni. Régente személyre is át
hatólag : „KermeczBányáth (Bányátt azaz Bányán)
elkezdek róni elészer az birót, az után az tanácsot."
Levél 1542ből. (Szalay Ág. 4 0 0 m. 1.). 4) Átv. va
lakit megróni, am. bizonyos csiny, kihágás miatt meg
feddeni; valamit felróni valakinek, am. betudásul föl
jegyzeni ; emlékezetbe, szívbe róni valamit, bizonyos
tudatot vagy érzelmet megőrizni. Régebben mind
némely ragozásai, mind származékai o helyett a ön
önhangzót vőnek föl, mint a régies ravás (= rovás)
ravó ( = r o v ó ) , s a ma is divatozó ravatal. „Ez el
multh szüretben peniglen Gábriel ispán megravá
hegyönket" (t. i. szőlőhegyünket). Levél 1551ből.
(Szalay Ág. 4 0 0 m. 1.).
E g y értelmű vele az ort, ortó, orló (olló) szók
fordított gyöke or, melyhez ismét rokon az éleshangu
ír, honnan irt, nyír, nyirkai, nyirbál erednek. E g y e 
zik vele közelebb a régi német Rune, svéd rúna,
melyeket Adelung s több más nyelvészek a ,raunen'
német szótól származtatnak, vagy legalább azzal ro
konítnak, a mennyiben az ezt is jelenti : schneiden,
einschneiden , tehát kétségtelenül a magyar ,róni'
,rovás' szókkal egyeztethető. Ide tartoznak több más
nyelvekben általán azon rovásra, ortásra, karczolásra
s hasonló fogalmakra vonatkozó szók, melyekben r
az a l a p h a n g ; mint legközelebb a mongol irakhu
(Furchen ziehen, zersehneiden); artakhu, (franczia
ronger); továbbá a szanszkrit rad (brechen, spalten),
persa randidan (radere, scabere), randah (instrumen
tum, quo fabri lignarii radunt vei laevigant — ródaló
fejsze — ) , latin rado, rodo, aro (arare), hellén (Jacrffw,
Qivíta, üoów, góth arán ( = l a t i n arare), art (== ara
tio), ardhr ( = * aratrtim) stb. V. ö. RO, gyök, 2).
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ROBOGÓ—ROBOTOL

ROB, gyök, melyből robog, robaj, robban és
származékaik erednek. Jelenti a haladásban, mozgás
ban levő test által okozott eró's rázkódásu tompa
hangot, milyen az utczákon, hidakon j á r ó szekereké,
a jeges felhőé. Legközelebbi hang és fogalmi rokona
rop, mely különösen a töredező, szakadozó kemény
testnek hangját u t á n o z z a ; továbbá magas hangon :
reb, honnan .rebben. A szanszkritban raip am. menni;
A persában is raftan v. reften legszokottabb jelen
tése : m e n n i , mintegy elrobogni (ire, incedere); és
a tollról szólva : írni, (de calamo id quod scribere ;
Vullers), tehát kétségtelenül hangszó.

ROBOGÓ, (robogó) mn. és fn. tt. robogót. Aki
vagy ami robogva j ő , megy stb. Robogó kocsi. A szé
kelyeknél jelent zuhanót v. zuhatagot is. V. ö. ROGY.
ROBOG OS, (robogó os) mn. tt. robogóst v.
— a t , tb —ak. Robogó tulajdonságú. Kriza J. sze
rént : zuhanós.
R O B O T , (régente rabot is) fn. tt. robotot, harm.
szr. —ja. A néhai úrbéri rendszerben azon szolgai
munka, melyet a jobbágy illető földesurának tenni
köteles volt. Szekeres robot, évenként egy egész hely
után ötvenkét nap. Gyalog robot, évenként száznégy
nap. Robotot szolgálni. A jobbágyokat robotra hajtani.
Átv. ért. kényszerített munka, melyet valaki kellet
lenül végez, mint a robotot szokták. Ez rám nézve
valóságos robot.
E szót némelyek, pl. Kresznerics, úgy elemzik,
és értelmezik, hogy rovóbotot jelentene, minthogy
az ily munkát régebben az illető uraságok tisztei ren
desen botra róva szokták följegyezni. Azonban való
színűbb, hogy a szláv robota, robóta, rabóta szótól
kölcsönöztetett, mert robiti szlávul am. dolgozni, hon
nan : pánszká robota am. úr dolga, és csakugyan az
ország több vidékein ez utóbbi divatozik, nem pedig
a ,robot' szó, melyet azért kapott fel a szokás, mert
ragozásokra alkalmasabb mint az úr dolga, pl. robo
tol, robotos. Egyezik vele hangokban némi áttétellel
a német Arbeit is. Egyébiránt a nyelvészek azt tart
ják, hogy a közvetlen törzs rab (szlávul : rob), s a
magyarban is eléjön, mint érintők, rabot, rabota, és
nálunk mindig csak szolgai vagyis úrbéri munkát je
lentett. Curtius Etymologiájában találjuk a szanszkrit
áratjh szót is, mely am. agere, strenuum esse.

R O B A J , (robaj) ín. tt. robajt, tb. —ok, harm.
szr. —a v. —ja. Folytonosan hallatszó rob hang.
Nagy robajjal közelednek az álgyúszekerek. Szörnyű
robajjal jött a jégeső. Képzésre hasonlók hozzá és szin
tén hangutánzók : zsibaj, sóhaj, moraj, zörej, csörej,
dörej.
R O B A J O S , (robajos) mn. tt. robajost v. —at,
tb. —ok. Robajjal j á r ó .
ROBAR, (robar) fn. tt. robart, tb. —ok, harm.
szr. — a . A latin insectum betüszerénti magyarítása,
a szélesb értelmű ,bogár' helyett, mintegy rovott, rová
tos bar azaz, állat; vagy pedig mivel máskép : rovar,
a v 6vé változott.
R O B A R T A N , (robartan) ösz. fn. Rendszeres
eléadás a robarokról.
ROBBAN, (robban) önh. m. robbant. Robb
hangot adva mozzan. Megrobban a híd, midőn rá haj
tanak. A kocsi sebesen elrobbant. A madarak felrob
bannak (rebbennek v. reppennek). V. ö. R O B .
R O B B A N Á S , (robbanás) fn. tt. robbanást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Ilobb hanggal járó mozzanás.
„Mint rengetegen fut zaja robbanásnak,
Veti tovább erdő, bérez, öböl egymásnak."
A r a n y J. (Buda halála).
Lőpor robbanása a meggyúladt tömeges lőpor erősebb
hangját fejezi ki mint : lobbanása.
R Ó B E R T , férfi ki), tt. Róberle.t, Robertus. Né
metül : Ruprecht. Róbert Károly magyarok királya.
Régi német szónak tartják, eredetileg : Hruodpert v.
Hruodbert; alkatrészei : hruod (=• liuhm, dics, hír
név) és pert (= fénylő, v. ö. P Í R magyar szót); atn.
hírnévvel fénylő, dicsteljes.
R Ó B E R T V Ö L G Y , puszta F e h é r ni.; helyr. Ró
bertvölgyén, — r e , —ről.
ROBOG, (robog) gyak. önh. m. robogtam, — t á l ,
— ott. Erős tompa rob hangot hallatva inog, mozog,
j ő , megy, zuhan. Robognak a hídon átkelő szekerek,
s robog maga a híd is.

V. ö. ROB.

„Patkók alatt a fold robog."
Döbrentei.

ROBOGÁNY, falu Bihar m.; hely. Robogányba,
— ban, —bői.
R O B O G Á S , (robogás) fn. tt. robogást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Folytonosan hallatszó rob hang.
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R O B O T , (róbot) ösz. fn. Laposra metszett bot
forma fadarab, melyre kivált az Írásban j á r a t l a n o k
emlékeztetekül holmi számjegyeket j e g y z e n e k , pl.
egyes vonalakat, vagy tízet jelentő keresztvonásokat.
R O B O T A , fn. tt. robotát. Tájdivatos ,robot'
helyett.
ROBOTBÉR, (robotbér) ösz. fn. Bér, melyet a
megváltott robotért fizettek, kik a kötelezett úrdol
g.'tt természetben nem végezték.
ROBOTFUYAR, (robotfuvar) ösz. fn. A néhai
szekeres robotnak azon neme, melynél fogva a job
bágy köteles volt földesurának j a v á r a , pl. jószágának
elszállítására, távolabb vidékre szekerezni ; ezt más
kép hosszú fuvar nak hívták.
ROBOTKÖNYV, (robotkönyv) ösz. fn. Könyv,
melybe a szolgálandó, s másfelül a leszolgált robotok
számát jegyezték föl.
ROBOTMENT, R O B O T M E N T E S , (robotment
v. —mentes) ösz. fn. Jobbágy, ki bizonyos oknál
fogva robotot szolgálni nem tartozott, pl. a falu bí
rája rendesen robotmentes volt.
R O B O T N A P , (robotnap) ösz. fn. Nap, melyen
a jobbágy robotot szolgált.
ROBOTOL, (robotol) önh. ni. robotolt. Robot
ban dolgozik az illető uraságnak. Átv. ért. kelletlen,
kényszerített, munkát tesz.
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ROBOTOLÁS, (robotolás) fn. tt. rubotolást, \ használatából azt gyaníthatni, hogy eredetileg ragasz
tb. —ok, harm. szr. — a . Robotban dolgozás, az úr volt volna, mint ragaszul szolgáló szer. Egyébiránt a
dolgának végzése.
Valakit a robotolástól fölmenteni. szláv nyelvekben is rogosz, rohoz.
Atv. ért. kelletlen kényszerített munkálkodás.
ROGOZ , faluk Bihar in.; és erdélyi falu B.
ROBOTOS, (robotos) mn. tt. robotost v. —at, Szolnok m.; B É L —, falu Bihar m.; helyr. Rogozra,
tb. —dk. Robotban dolgozó. Robotos szántók, kaszá — on, —ról.
ROGY, (1), önh. in. rugytam, — t á l , —ott.
sok, gyűjtök. Robotos fuvarosok. Mint önálló fn. jelent
személyt, ki robotban dolgozik, midó'n tt. robotost, 1) Mondjuk építményről, szilárd testű alkotmányról,
tb. —ok. Robotosokat rendelni a kömivesek mellé. A midőn részei között az öszvetartó erő felbomlik, s
terhét nem birva, és romos részekre válva leesik, le
kazalt robotosokkal rakatni.
ROBOTPÉNZ, (robotpénz) 1. ROBOTBÉR. dől. Rogy a fal, melynek alapját az árvíz mossa. Le
rogy az elhagyott ház, a rohadt gerendázatu, háztető.
ROCHFALVA, 1. ROHFALVA.
ROCSKA, fn. tt. rocskát. Fejő sajtárforma vagy Oszverogy a túl terhelt szekér, a híd. Oszverogy a ki
vizet hordani való, az oldalán egy fülű edény fából. égett kemencéé, kályha. 2) Mondjuk emberről, s más
Talán : locska v. loesga, azaz locsoga, locsogó. Barcza nagyobbiéle állatokról, kivált teherhordó vagy húzó
falvi Szabó D. és Lugossy J. szerént Szatlimárban, barmokról, midőn inaik rugalmasságukat vesztvén,
továbbá Ló'rincz Károly szerént Kapnikbányán is lábaikon állani nem birnak, s mintegy zsugorodva
(Kővár vidékében) : rticsö (Ló'rincz K. értelmezésével: leesnek. Nagy gyöngeség miatt, igen sok teher alatt
füles kártyus, oly hosszukó vízhordó faedény, mely lerogyni, öszverogyni. Legközelebb áll hozzá a szintén
nek oldalán a fülé^; mely szó ismét a ,rücsköV ( = , l u c s  romladozó oszlásra vonatkozó roskad igének ros tör
kos') szóval látszik egy eredetűnek és értelműnek. zsöke. V. ö. R O S K A D . Idegen nyelvek közöl a persa
Dankovszky viszonyba hozza a szláv, illetőleg cseh rihidan, szintén am. rogyni (cadere, labi, corruere,
nyelvbt n levő hroiska, hrotka, hrotetsek szókkal; a V u l l e r s ) ; a finnben raukean = rogyom (Fábián), a
magyarhoni szlávban Jancsovics szerént szintén csak finulapban mossa — lerogyni. (Budenz).
rocska.

ROGY, (2), fn. tt. rogyot. A székelyeknél, kü
ROCSKOL, (rocsogol) áth. in. rocskolt. Vala lönösen Marosvásárhelyt, a gát robogója (zuhanója)
A rogyban füröszteni a lovakat.
mit öszvegyúr. Gyöke rocs, rokon a roncs, roncsol alatti mélység.
szókhoz. Vékony hangon : röcsköl, mint gyúr, gyűr. (Kriza J.).
ROGY, (3), erdélyi falu Kolos in.; helyr. Royy
R O C S K O L Á S , (roesogolás) fn. tt. rocskolást,
ra,
—
o n , •—ról.
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn rocskol
ROGYA, tájdivatos kiejtés ; 1. R A G Y A .
nak valamit. V. ö. R O C S K O L .
R O G Y Á S , ( I ) , (rogyás) fn. tt. rogyást, tb.
R Ó D A L , (róodal) áth. in. ródalt. Róva vag
— ok, harm. szr. — a . Szenvedő, romlékony állapot,
dal, metél valamit. Nevét a fába rádalja. Ródaló fej
midőn valami rogy. V. ö. ROGY.
sze. I t t a középképző od nem egyéb, mint a gyakor
ROGYÁS, (2), tájdivatos kiejtés; 1. R A G Y Á S .
lati képző os. V. ö. — D A L , igeképzö.
ROGYGYAD, (rogygyadj önh. in. rogygyadt.
R Ó D A L A S , (róodalás) fn. tt. ródalást, tb. Szabó Dávidnál am. rogygyan.
— ok, harm. szr. — a . Róva metélés, vagdalás.
R O G Y G Y A D Á S , (rogygyadás), 1. ROGY
R O D H A D ; R O D H A S Z T , 1. R O T H A D , ROT
GYANÁS.
HASZT.
R O G Y G Y A N , (rogygyan) önh. m rogygyant.
RODINA, 1. RADINA.
Egyszerre s hirtelenül rogy, vagyis alászálló és szét
RODNA v. R A D N A , erdélyi falu Besztereze bomló mozgást teszen. Lábáról leroyygyan. A guta
vidékében; Ű J — , u g y a n o t t ; helyr. Rodnán, — r a , ütött ember lerogygyan. A szekér azon perczben rogy
—ról.
gyan, midőn a teher leghathatósb nyomása alatt öszve
R O F , R O F F , falu Heves m.; helyr. Roffra, döl. Az alapfogalomnak belterjességét fejezi ki, mint
— on, —ról.
a hasonló rozzan, durran, csattan, dörren, csörren stb.
ROGASÓCZ , falu Vas in.; helyr. Rogasóczra,
R O G Y G Y A N Á S , (rogygyanás) fn. tt. rogy
— o n , —ról.
gyanást, tb. —ok, harm. szr.—a, Szenvedő állapota
ROGGYAN; ROGGYANT, 1. ROGYGYAN;
valamely testnek, midőn rogygyan.

ROGYGYANT.

R O G L A T I C Z A , puszta Bács m.; helyr. Rogla
ticzá ra, — n , —ról.
R O G N A , erdélyi falu B.Szolnok m.; helyr.
Rognára, — n , —ról.
ROGOSZ , fn. tt. rogoszt, tb. — o k , harm. szr.
— a . Széles levelű kákafaj, melyet a bodnárok szok
tak h a s z n á l n i , hogy a dongák hézagait betömjék
vele : innen Mátyu^földén pintérkáka a neve. Ezen

R O G Y G Y A N T , (rogygyant) áth. in. rogy
gyantott, htn. — n i v. —ani, par. — s . Eszközli,
hogy valamely test rogygyan.
R O G Y G Y A N T Á S , (rogygyantás) fn. tt. rogy
gyantást, tb. —ok. harm. szr. — a . Valamely test
rogygyanásának eszközlése.
ROGYIK, (rogyik) k. in. rogytam,—tál, —ott.
E g y értelmű a rogy igével, s ennél, szorosan véve a
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dolgot, szabatosabb, mert mint ikes ige a rogyásban
levő testnek, alkotmánynak szenvedő állapotát j o b 
ban kifejezi.
ROGYVA, 1. R A G Y V A .
ROH, (1), mn. tt. rohot. Molnár A. értelmezése
szerint am. a latin subniger, azaz, szög, világos barna,
nem egészen fekete, pl. roh paripa, közép szinü a
sötét pej, és b a r n a között. Molnár értelmezésétől n é 
mikép eltérőleg a Tájszótárban Cserey E l e k értel
mezése : fekete. Szabó Dávidnál : feketeló; mintha
Rappe szóból eredett volna. Ha Molnár A. értelme
zését tekintjük, minthogy e szerént a roh szin átjne
netet képez a pej tői, különösen sötét pejtöl (sötét
pirostól) a feketére, azt alapért.elménél fogva a vö
röset jelentő rót, rós, róska, róka szókhoz rokonít
hatjuk. Ide tartozik a rohad ige is, mely szoros ér
telemben növényekre, különösen a fák romlására
vonatkozik, midőn vörnyeges vagy feketés szinüvé
válnak, purhásodnak. A cseremisz nyelvben raks
Budenz J. szerént am. pej(ló).
ROH, (2), elvont gyök 11 rohad, rohaszt, 2)
rohan, roham szókban és származékaikban. V. ö.
R O H A D ; é s ROHAN.
R O H A D , (rohad) önh. m. rohadtam, — t á l ,
—t v. —ott. 1) Mondjuk a növényi testekről, midőn
nedveik megromolván épségöket vesztik, részeik
mintegy sebet kapnak, majd porhanyók, majd nyál
k á s a k lesznek, s többnyire rozsdaféle vörnyeges szin
ben jelenkeznek. Rohad a fák bele. a fölösleges nedv
től. Rohad a nedves helyen tartott, vagy megfagyott
alma, körte. Elrohad a földbe vert karó vége. 2) Mond
j u k állati testekről, midőn a nedvrendszer működése
felbomlik b e n n ö k , s megevesednek, genyesednek,
illetőleg porhanyósodnak. Rohad a pállott száj, a tisz
tátalanul elhanyagolt test bőre. Némely sebektől kiro
had a hús. Elrohad a földbe temetett hulla. Rohad a
nedves helyen tartott csizma, s más börnemü test. Ro
hadnak a ro'.i fogak, a csontok stb.

ROHAM

—ROHANÁS
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ROHAM, (roham) fn. tt. rohamol, hatm. szr.
— a v . — j a . ( l ) , Hadi nyelven a megtámadásnak leg
erélyesebb neme, midőn a támadó fél a védgátak,
sánczok, erődök által födött ellenségnek neki tódul,
s rárohan, hogy azt rejtekéből kiűzze. Rohammal be
venni a várat. 2) A lázas nyavalyák legerősebb foka.
Lázroham. (Paroxysmus). V. ö. R O H A N .
ROHAMBORONA, (rohamborona) ösz. fn. Vas
szegekkel ellátott, boronafóle, vastag deszkák vagy
rudak, melyeket valamely szoros útra, vagy az os
tromlott várfalak réseibe raknak, hogy se gyalogok,
se lovasok egykönnyen át ne hathassanak rajtok.
ROHAMCZÖVEK, (rohamczövek) ösz. fn. Vas
tag karó, illetőleg karózat, melyet az ostromlott vár
vagy sáncz előtt levernek, hogy a rohanó ellenséget
akadályozza. (Palissade).
R O H A M H Á G C S Ó , (rohamhágcsó) ösz. fn. Hág
csó, vagyis lajtorja, melyet ostromláshoz a várfalak,
vagy bástyák megmászására használnak.
ROHAMKÖZ, (rohamköz) ösz. fn. E g y i k és
másik robam közötti i d ő ; még pedig mind hadi mind
orvosi tekintetben.
ROHAMOS, (rohamos) mn. tt rohamost v.
— a t , tb. —ak. Rohammal járó, rohammal öszvekö
tött. Rohamos betegség. Rohamos szél (Stoszvvind).
ROHAMOSSÁG, (rohamosság) fn. tt. roha
mosságot, harm. szr. — a . Rohamos állapot.
R O H A M Z A J , (rohamzaj) ösz. fn. Buzdító
lárma, melyet a rókámra elényomuló ellenhad szo
kott ütni.
ROHAN, (rohan) önh. m. rohant. Minden ere
j é t megfeszítve, mintegy földrobogtató léptekkel siet,
fut, zajosan tódul, iramlik, hogy bizonyos czélpont
hoz jusson, különösen, hogy valakit v. valamit meg
támadjon, RendkivUli tünemény látására rohan a nép
tömeg.
A megfutamodott gyilkosnak utána rohanni.
Rárohanni az ellenségre, a sánczra, a várra. Kiro
hanni az erőd falai közöl. Rejtekből elérohanni az el
lenségre. Neki rohanni. Elrohanni. Egész erővel meg
rohanni az ellenséget. Berohanni a várba. Szélesb ért.
mondjuk étettelen testekről, midőn estökben, vagy
valamely erőszaktól hajtva, s robogó hangot adva
tolulnak bizonyos irányban. Az elszakadt szikla lero
han a hegyről. A tenger hullámai neki rohannak a ha
jónak, a partnak. Az égő háztetőről lerohannak a ge
rendák. A szekér lerohant a mélységbe.

E szóban alapfogalom a romlás, miért azon ro
gyökü szók oszt'ilyába tartozik, melyek romlásra vo
natkoznak. Mellékjeücntése pedig a rozsdáéhoz ha
sonló vörnyeges szin, minthogy a rohadó testek gyak
ran ily szint öltenek, pl. a rohadó fa, gyümölcs, a
rohadó fogak, stb. Egyezik ezen roh gyökkel kü
lönösebben magas hangon : rev. A törzsben némi
hangtoldattal általánosabb divatú : rothad (v. rodhad),
és tájdivatosan, leginkább a r é g i e k n é l : roshad,rossad.
Alapfogalomban azon ro gyökü szók közé való,
Ezek törzséhez (roth, rodh ro3h) magashangon is melyek erős mozgás okozta hangra vonatkoznak. A
mét a redv áll közelebb.
h mint lehelet nem csak öszveolvasztó széphangzatul,
R O H A D Á S , (rohadás) fn. tt. rohadást, tb. hanem az előre haladás jellemzéséül is szolgál, mint
—ok, harm. szr. — a . A test romlásának, feloszlásá a suhan, zuhan igékben is. Egyezik ezen ro v. roh
nak azon neme, midőn rohad. Rohadás ellen szurok gyökkel a latin ruo. Héberül is vyi (rúcz) am. cu
currit.
kal bekenni a fát. V. ö. R O H A D .
R O H A N Á S , (rohanás) fn. tt. rohanást, tb.
R O H A D T , (rohadt) mn. tt. rohadtat. A ned
vek megromlása miatt megposhadt, megpurhásodott, — ok, harm. szr. — a . Általán, megfeszített erővel, s
megevesült, meggenyesült, megrozsdásodott. Rohadt robogó hanggal járó tódulás, sietés. V. ö. ROHAN,
fa, rohadt alma. Rohadt
lábujjak, fogak, szájszélek. ROHAM. Igekötökkel : berohanás, kirohanás, lero
hanás, megrohanás, elrohanás.
Rohadt széna, szalma. V. ö. R O H A D .

ROHANAT—ROHODÁN

ROHODASÁG—ROJTOSODIK

ROHANAT, (rohanat) fn. tt. rohanatot, harm.
szr. —a. Rohanás, elvont értelemben, mint végrehaj
tott tény ; különösen hadi nyelven am. roham.
ROHANÓ, (rohanó) mn. tt. rohanót. Aki, vagy
ami rohan, zajosan iramlik. Várra rohanó hadcsapat.
Rohanó árvíz. Hegyről lerohanó szikla. Rohanó félben
lenni, rohanásra készülni, indulni. Átv. ért. mondjuk
erkölcsi s társadalmi cselekvényekről és mozgalmak
ról is.
„Egyet tudok ami emberi dologban,
Hogy sükere légyen, teheti legjobban :
Józan okos mérték. Ez folyamok partja,
Mely rohanó tettek árját visszatartja."
Arany J. (Buda halála).

Rohodán jár, viseli magát. Ruháját, testét rohodán
tartja.
ROHODASÁG,(rohodaság)fn. tt.rohodaságot,
harm. szr. —a. Ruhát, és testet mocskosító, s mint
egy elrohasztó tisztátalanság; rondaság, puruttyaság,
porondaság.
ROHONCZ, mváros Vas m. helyr. Rohonczra,
— on, —ról.
ROHOV, 1. ROHÓ.
ROHPACSIRTA, (rohpacsirta) ösz. fn. Barnás
tollú pacsirtafaj, melynek hazája a Kaspium tenger
melletti, és tatárföldi pusztaságok. (Alauda tatarica. L.)
ROHSÁRGA, (rohsárga) ösz. mn. Barnás sár
gaszínű. Rohsárga ló.
ROJT, (1), (rojt) fn. tt. rojtot, harm. szr. —ja.
1) Midőn a szövetnek, pl. selyemnek, vászonnak szé
léből több kevesebb mellék, vagy végéből keresztfo
nalakat kihúznak, az így megritkult fonalak neve
rojt. Rojtok a gatyaszáron, az abrosz szélén. Rojtok
lógnak, fityegnek a ruhájáról. 2) Különösen, kereszt
fonalak nélkül öszvefüzött, egymáshoz képest gyéren
álló selyem, len, vagy más szálak, melyek a ruhák
szegélyeire cziczoma gyanánt alkalmaztatnak. Selyem
rojtokkal díszített kendő. Arany rajtokkal ékesített nyak
ravaló , csizmaszár. Ulik, mint arany rojt a pórias
gubához. (Km.) 3) Szélesb ért. az elkopott szövet,
illetőleg ruha széleinek elmállott, szétvált szálai.
Rojtok a pakróczon, a rongyos szoknyán.
Gyöke azon ro, mely több szavainkban az ösz
vevaló részeknek egymástól elválását, romlékony
omlását, bomlását jelenti. Legközelebb áll hozzá :
rost; továbbá : bojt, mely a bont, bomlik, valamint a
rojt a ront romlik igékkel és rongy névvel áll értelmi
viszonyban. V. ö. ROST.

577

Hadi nyelven, mint főnév, rohamot jelent. Rohanóra
vezényelni a sereget. Rohanót fúni, trombitálni, dobolni.
ROHANÓLAG, (rohanólag) ih. Rohanó erő
vel, sietéssel; neki rohanva.
ROHANTAT, (rohantat) miv. m. rohantattam,
— tál, —ott. Eszközli, meghagyja, okozza, hogy ro
hanjon. A várat megrohantatni.
ROHANTATÁS, (rohantatás) fn. tt. rohanta
tást, tb. —ok, harm. szr. — a. Rohanás eszközlése,
meghagyása.
ROHANY, (rohany) fn. tt. rohanyt, tb. —ok,
harm. szr. —ja. L. ROHAM.
ROHANY, puszta Somogy m.; helyr. Rohányba,
— ban, —ból.
ROHASZT, (rohaszt) áth. m. rohasztott, par.
rohaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, vagy okozza,
hogy valami rohadjon, rohadóvá legyen. A sok nedv
rohasztja a fát. V. ö. ROHAD.
ROHASZTÓ, (rohasztó) mn. tt. rohasztót.
Ami bizonyos testet rohaszt. Rohasztó láz.
ROHATAG, (rohadag) mn. tt. rohatagot.
Ami bel szervezeténél fogva könnyen rohad, vagy
már valósággal rohadásban van. Rohatag gyümölcsök,
fogah. Rohatag hulla. Egyik fanem rohatagább, mint
a másik. V. ö. ROHAD ; és ROTHADAG.
ROHFALVA, falu Gömör m.; helyr. —falván,
— ra, —ról.
ROHI, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr. Rohi
ba, —ban, —ból.
ROHÓ v. ROHOV, falu Nyitra m.; helyr. Rohón
v. Rohovon, —ra, —ról.
ROHOD, falu Szabolcs, puszta Fehér m.; helyr.
Rohodra, —on, —ról.
ROHODA, (rohoda) mn. tt. rohodát. Igen
tisztátalan, mocskos, piszkos, kinek teste mintegy
rohad, vagy kiről a ruha lerohad. Ezen értelménél
fogva am. rohada, azaz, rohadó, a rohad törzsöktől.
Rokon hozzá ronda, azaz, romda, melyben szintén
a rohadás által okozott romlásnak alapfogalma rejlik.
V. ö. PORONDA, PURUTTYA.
ROHODÁN, (rohodaan) ih. Tisztátalanul,
mocskosan, piszkosan ; rondán, porondán, puruttyán.
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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ROJT, (2), ROJTH, falu Bihar m.; helyr. Bojt
ra, —on, —ról.
ROJTKÖTÖ, (rojtkötő) ösz. fn. Személy, ille
tőleg kézmives, ki cziczomaféle rojtokat készít.
ROJTOS, (rojtos) mn. tt. rojtost v. —at, tb.
— ak. Rojtokra oszlott, szakadozott; rojtokkal czi
czomázott, szegélyezett. Rojtos végű, szélű vászon.
Rojtos gatyaszár. Rajta volt az arany rojtos gatyája.
(Népd). Rojtos kendő. Arany rojtos csizmaszár. Rojtos
gallér, szűr. V. ö. ROJT. A növénytanban rojtos
(vagy rostos) valamely szerv, midőn annak fonal vagy
czérnaalaku kinövései vannak, milyenek a gyökerek,
vagy az efFéleképen sallangossá vált szervek szélei.
(Fibrosum).
ROJTOSAN, (rojtosan) ih. Rojtos állapotban
vagy minőségben.
ROJTOSODÁS, (rojt osodás) fn. tt. rojtoso
dást, tb. —ok, harm. szr. — o . A szövet, vagy a nö
vényzetben a szervek széleinek azon átalakulása, mi
dőn szálai fonalai szétbomlanak, vagyis, rojtosakká
lesznek. V. ö. ROJTOS.
ROJTOSODIK, (rojtosodik) k. m. rojtosod
tam, —tál, —ott, Mondjuk szövetről, vagyanövény
37
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zetben a szervekről, midőn széleiken a szálak szét szók is, melyeknek jelentése : fraus, dolus, tehát épen
a magyar ,ravasz' szóval állnak rokonságban. A finn
bomlanak s roj tokát képeznek. V. ö. ROJT.
ROJTOZ, (rojtoz) áth. m. rojtoztam, —tál, repo a persa ntbahhoz áll közelebb.
—ott, par. —z. 1) Valamely szövet széleiből a szá
RÓKABARLANG, (rókabarlang) ösz. fn. Bar
lak egy részét úgy tépi ki, hogy a meggyérültek roj lang, a hegyek, dombok oldalán, mely a rókának ta
tokat képezzenek, pl. midőn a vászon végéből a ke nyául, s ha üldözik, búvó helyül szolgál; ezen ren
resztfonalakat kihúzkodja. 2) Különösen készített desen több ki s bejáró nyilas vagyon,
rojtféle cziezomával ékesít, szegélyez valamit. Roj
RÓKABÓR, (rókabőr) ösz. fn. A rókának le
tozni a kendőket, a függönyöket.
nyúzott, különösen, bélésnek vagy prémnek kikészí
ROJTOZÁS , (rojtozás) fn. tt. rojtozást, tb. tett bőre. Rókabörrel bélelt ruha. Nehéz a molyos ró
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamely kabőrt kicsáválni. (Km.). Előre inni a rókabőrre. (Km.).
szövetet, vagy ruhaneműt rojtoznak. V. ö. ROJTOZ. Együvé akadtak mint rókabőr a csávában. (Km.).
ROJTOZ AT, (rojtozat)fn.tt. rojtozatot, harm.
RÓKACSAHOLÁS, (rókacsaholás) ösz. fn. A
szr. —a v. —ja. Rojtok öszvesége.
róka nevű állatnak sajátságos kiáltása. V. ö. CSA
ROJTSODRÓ, (rojtsodró) ösz. fn. Személy, il HOLÁS.
RÓKACSAPTATÁS, (rókacsaptatás) ösz. fn.
letőleg kézmives, ki szőrből, gyapjúból, selyemből
Kegyetlen vadászmulatság, midőn a rókát erősen ki
stb., cziczomaféle rojtokat készit.
RÓKA, (rooga v. rovoga, mintegy pirogé, feszített hálón vagy más szöveten fölföl rúgtatják, s
piroga) fn. tt. rókát. Az ebek neméhez tartozó vad i ezt addig űzik, mig a róka elszédülvén végre meg
állat, melynek szőre rendesen vörhenyeges, vagy bar döglik.
RÓKAPARK, (rókafark) ösz. fn. 1) A rókának
nás sárga; farka vastag és hosszú szörü. Több faja
van, mint közönséges róka, füles vagy nagyftilií, fekete, aránylag hosszú, vastag, tömött szörözetü farka. 2)1.
pirók, háromszínű, északi, braziliai stb. róka. Bérczy RÓKAPARKPÜ.
RÓKAFARKPÜ, (rókafarkfü) ösz. fn. A há
K. szerént nálunk ezen fajai vannak : pirók róka
(Goldfuchs), melynek hátböre egyenlő világos sárga romhimesek seregéből, és kétanyások rendjéből való
szörü, málja pedig hófehér, fakó vagy piros szegély növény nemnek népies nevezete, melynek virágzása
lyel; szegróka (Brandfuchs), barna piros szörü és fe fűzérszabásu, és bugás, tehát némileg a rókafarkhoz
kete málu ; zsarátos róka (Birkfuchs) veres szörü és hasonló. Növénytani neve : ecsetpázsit. (Alopecurus).
RÓKAFI v. RÓKAPIÚ, (rókafi v. —fiú) ösz.
hamvas málu ; Üszkös róka (Kohlfuehs) málja szürkés
és végtagjain a fekete szin kitűnő. A közönségesen fn. Kicsi, fiatal róka.
RÓKAFOGÓ , (rókafogó) ösz. fn. Vasból való
ismeretes róka a szárnyas állatokat, különösen a ma
jorsági baromfiakat szereti, s kitünöleg ravasz és fur kelepcze, melylyel rókákat szoktak fogni. Alakja a
fangos természetű. Innen a ravasz emberről mondják : felnyújtott hattyunyakhoz hasonló, miért németül
nagy róka, vén róka. llólták barlangja. „S így köny Schwanenhals a neve.
RÓKAGÖBECS, (rókagöbecs) ösz. fn. Nagyobb
nyen farkasok és rókák barlangjává tehetné kegyel
med az országot." (Gr. Eszterházy M. nádor, Rákóczy szemű göbecs, melylyel rókákat lőnek. V. ö. GÖBECS.
RÓKAGÖDÖR, (rókagödör) ösz. fn. 1) Gödör,
Gy. erdélyi fejedelemhez 1644ben). Vörnyeges szí
nére vonatkozik ezen mondat : rókát fogott v. kapott vagy inkább barlang, melyben róka lakik. 2) Csal
a ruha, midőn megpörkölődött, továbbá : olyan mint étekkel ellátott, s fölülről holmi gazzal betakart gö
a róka. Több közmondatra adott alkalmat, milyenek: dör, hogy a mohó és vigyázatlan róka beleessék.
Tudja róka farkát csóválni. Kitetszik a róka farka, Olyanforma mint a farkasverem.
RÓKALES, (rókales) ösz. fn. Rejtekhely, vagy
akármint dugdossa : azaz nem lehet eltitkolni. Róka
sem ravasz ha kiesáválják. Ritka róka kerüli el a csá kis kunyhó, honnan a vadász a rókákat lesi, hogy
vát. Csóválja róka a farkát, de nem kerüli el a csávát. meglőhesse.
RÓKÁLKODIK, (rókaalkodik) k. m. rókál
Tapogatva jár mint jegén a róka. Rósz róka az, mely
nek csak egy lyuka van. Nehéz az agg rókát tőrbe ej kodtam, —tál, —ott. Rókamódra viseli magát, ra
teni. Régi róka hamis cselt vet. Egy rókáról két bőr. vaszkodik.
RÓKALYUK, (rókalyuk) ösz. fn. Lyuk, mely
Ne higyj a ravasz rókának. Rókát rókán fogott, azaz
ravaszszal ravaszul. Rókát nyúz, tréfásan am. okád. ben a róka tartózkodni, vagy ha űzik, hová mene
V. ö. RÓKÁZ. Jelenti ezen állatnak prémes bőrét is. külni szokott.
RÓKAMÁL, v. — MÁLY, (rókamái v. — mály)
Rókával bélelt mente. Rókával bélelt, farkassal préme
zett (km.) am. gazember. A Müncheni codexben ,róka' ösz. fn. A rókának hasán levő bőre. Rókamállal bél
helyett ravasz fordul elé, miről valamint a róka elem lelt köntös. Rókamálja (szójátékkal : rókamájjá) la
zéséről 1. RAVASZ. Figyelmet érdemel, hogy a per komája. (Km.). V. ö. MÁL.
RÓKAMEZŐ, falu Máramaros m.; helyr. Róka
sában rubah v. rubáíi am. róka, melyet ugyan Vullers
a rubáden (= rabolni) szóval vél viszonyíthatónak mezőre, — n , —ről.
RÓKAPRÉM, (rókaprém) ösz. fn. Prém a ró
(„ad verbum ,rubúden' referenda videtur"); azonban
eléfordulnak a persában a rokon hangú rév és révász I kának szőrös bőréből. Rókaprémmtl szegélyzett mente.
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RÓKÁPRÉMÉS, (rókaprémés) ösz. mn. Róka
ROKITÓ, falu Sáros m.; helyr. Rokitóra, — n ,
prémmel szegélyezett, díszített. Bókaprémes bunda, —ról.
köntös.
ROKITÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Rokitóczra,
RÓKÁS, (rókaas) mn. tt. rókást v. •— at, tb. —on, —ról.
—ak. 1) Rókákkal bővelkedő, rókáktól lakott. Rakás
ROKK, gyök rokkan, rokkant szókban, és szár
bozótok, nádasok, berkek. 2) Rókabövrel béllelt, prém mazékaikban ; v. ö. ROKKAN.
zett. Rókás bunda, mente. 3) Vöröses, vörhenyeges,
ROKKA, fn. tt. rokkát. Ismeretes fonó eszköz,
mint a róka; vagy uiegperkelödött, rókát kapott.
melynek három fő része van: rúd v. nyél, melyhez a
RÓKASÁS, (••ókasás) ösz. fn. Növényfaj a sá csöpüt vagy szöszt kötik; kerék, v. korong, v. pergő,
sok neméből; barkácskáji hármával vagy ötével van melyet a fonó lábával hajt, és az orsó, melyre a fo
nak egy csoportban, s hosszúkásak, egymást érik, nal rátekeredik. Különbözik tőle : guzsaly, mely szo
felül hímek ; gyümölcsei tojásdadok, lapított bárom ros ért. egyszerűbb, keréktelen fonóeszközt jelent, s
szegük, kiállók; galléri serteszálasak. (Carex vulpina). midőn ezen dolgozik a fonó, az orso't ujjaival pörgeti.
RÓKÁSODIK, (rókaasodik) k. m. rókásod Egyébiránt különféle tájszokások szerint a guzsalyt
tam, —tál, —ott. 1) Rókák szaporodnak el benne. is nevezik rokkának, és viszont. Mátyusföldén : ropka.
Rókásodik az erdő, a liget. 2) Megpergelődik, ró Baranyában : pergő. Néhutt, egy rokka csöpüv. kender
kát kap.
am. egy csomó, melyet egyszerre felkötnek a nyélre.
RÓKASZ, (rókaász) önh. m. rókászlam, —tál, A rokkán szaporábban megy a fonás, mint az egy
—ott, par. — sz. 1) Rókákra vadász. 2) Használható főné szerű guzsalyon, vagy úgynevezett gyalog orsón, de
vül is, valamint nyulász, madarász, halász, fürjész, stb. a hozzáértők szerint ezen szabályosabb, egyarányo
RÓKÁSZAT, (rókaaszat) fn. tt. rókászatot, sabb fonalakat lehet húzni, mint amaaon. Rokkát
harm. szr. —a. A vadászatnak azon különös neme, pergetni, hajtani. Rokkán ülni, fonni. Rokka mellé
mely a rókákat tűzi ki üldözési czéljául; rókavadászat. való férfi, am. asszonyos ember. .[Kitették a rokkáját,
RÓKASZINÜ, v. —SZÍNŰ, (rókaszinü) ösz. (km.) azaz, kiadtak rajta.
mn. Vörnyeges, vagy halavány sárga szinű, milyen a
„Ha mikor leülnél rokkádra,
közönséges róka, mert vannak más} pl. fekete, szürke,
Felszállanék annak gombjára."
fehéres szinüek is.
Kazinczy F.
ROKATÁNCZ, (rókatáncz) ösz. fn. így nevezik
tréfásan a rókának ugrándozását, midőn az úgy
Ezen szó kisebb nagyobb hangváltozattal szá
nevezett csaptatás által fölfölvettetik a levegőbe. mos nyelvben megvan, olaszul : rocca, németül:
Megjáratták vele a rókatánczot, azaz, megugratták. Rockén, angolul : rack v. rock, töröktatárul : öreke,
1. RÓKACSAPTATÁS.
ureke, finnül : rukki, lappul : rokkal stb. Adelung vé
RÓKATORKOS, (rókatorkos) ösz. mn. Róka leménye szerint e szóbau alapfogalom a forgás, mely
torokról való prémes bőrrel béllelt. Rókatorkos mente. a kerekalaku testnek, eszköznek sajátságos tulajdon
RÓKATOROK, (rókatorok) ösz. fn. 1) Tulajd. sága; tudnivaló, hogy a forgásban levő szilárd testek
ért. a rókának nyelő torka. 2) A róka torka alatt rendesen erős hanggal járnak, s mellékjelentéssel
levő prémes bőr.
hangutánzásra is vonatkoznak. Tehát magyar elem
RÓKAVADÁSZ, (rókavadász) ösz. fn. 1. RÓ zéssel foroga volna, mint Baranyában nevezik is ha
KÁSZ, 2).
sonló fogalommal ,pergő'nek. Hangáttétellel egyezik
RÓKAVADÁSZAT,;; (rókavadászat) ösz. fn. 1. vele kerek szó is.
RÓKÁSZAT.
ROKKAN, (rokkan) önh. m. rokkant. Mondjuk
RÓKAVAS, (rókavas) ösz. fn. Fölmeredő haty egymásra rakott, halmozott részekből álló testről,
tyunyakhoz hasonló kelepcze vasból, rókákat tőrbe midőn ezeknek szilárd, feszült, mereven öszvefüg
ejteni való. Különbözik tőle a vidrafogó vidravas.
gése némileg enged, tágul, s annak következtében
RÓKAVERÉM, (rókaverém) ösz. fn. 1. RÓKA alább száll. Rokkan a ház, a fal. Rokkan a széna
GÖDÖR, 2)
boglya, az asztag, kazal. Rokkan a mérő edényben alább
RÓKAVÉRÉS v. —VÖRÖS, (rókavérés) ösz. szálló búza, liszt. Rokkan a víztől alámosott part. Kü
mn. Olyanféle veres, milyen a közönséges róka szőre. lönösen, rokkan az állati test, midőn szilárdságát,
RÓKAZ, (rókaaz) önh. m. rókáztam, —tál, ! inainak rugalmasságát veszti. Rokkan az erős munka,
— ott, par. —z. Rókákat üldöz, lődöz, fogdoz, vadász. J a sok teherviselés által elgyöngült ember teste. Meg
Atv. tréfás ért. okádik. Ezen értelmét azon hangha i rokkan a ló eleje. Úgy elrokkantam vót, székely szó
sonlattól kapta, mely a róka, mint puszta hang, és lam, am. álomba merültem volt.
az okádás között van.
Alapértelemben legközelebbi rokonai a rogy,
RÓKÁZÁS, (rókaazásj fn. tt. rókázást, tb. rosk (.roskad1) és rozz (,rozzan( szóban). V. ö. RO,
— ok, harm. szr. —o. 1) Rókák üldözése, íogdosása. gyökhang.
lődözése, rókavadászás. 2) Atv. ért. okádás. V. ö.
ROKKANÁS, (rokkanás) fn. tt. rokkanást,
RÓKÁZ.
tb. —ok, harm. szr. —a. Romlékony állapot, midőn
ROKINCZA, tájdivatosan am. rakoncza; 1. ezt. I valami rokkan.
37*
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ROKKANT, (1), (rokkant) mn. tt. rokkant at.
Aminek részei között a szilárd öszvefüggés, és feszes
állapot megszűnt, s némi nyomás, illetőleg teher által
alább szállt. Rokkant ház. Továbbá, állati testre vo
natkozólag , am. inaiban megbénult, megromlott.
Rokkant elejü ló. Rokkant vitéz.
ROKKANT, (2), (rokkant) áth. m. rokkantott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Eszközli, okozza, hogy
valami rokkanjon. A túlságos teher megrokkantja az
épületet, a barmot. V. ö. ROKKAN.
ROKKANTÁS, (rokkantás) fn. tt. rokkantást,
tb. —ok, harm. szr. — o . Cselekvés, midőn valaki
vagy valami rokkanást okoz.
ROKKANTSÁG, (rokkantság) fn. tt. rokkant
ságot, harm. szr. —a. Rokkant^állapot, vagy tulaj
donság. V. ö. ROKKANT, mn.
ROKOJ v. ROKOLY, fn. tt. rokolyt, tb. —ok.
Sárközben, Tolna megyében am. rokolya ; 1. ezt.
ROKOLYA, fn. tt. rokolyát. Némely Dunántúli
vidékeken, és a székelyeknél am. vászon szoknya,
milyet pendely fölött viselnek az ottani pórnők. Két
ségen kivül a német Rockhöl, különösebben ennek
népies kiejtésű Röckel (= Röcklein) származékából
módosult. Adelung a ,Rock'ot a magyar ruha szóval
is rokonítja.
ROKOLYÁS , (rokolyaas) mn. tt. rokolyást v.
—at, tb. —ak. Rokolyával ellátott, rokolyába öltö
zött, Rokolyás asszony. Rokolyás gyermek.
ROKON, (régiesen : rákon) mn. tt. rokont, tb.
—ok, régiesen ih. is. A Müncheni codex, és több
régi iratok szerént am. közel, szomszéd; vagy közel
ben, szomszédban. Menjetek a rokon falukba (Márk I.).
„Rokon vagyon" (proximo est. Mark. XIII.). Úrnak
angyala állott rokonazok mellett (stetit juxta illos).
(Luk. II.) A falukba, melyek rokon vágynák. (Luk. IX.).
Ezekből tehát kitűnik, hogy határozóul is használta
tott, valamint a közel, távol, messze. 2) Széles ért.
minden embertárs, mint felebarát (valamint régente
a ,közel' szó is divatozott ily értelemben. Innen a
Carthausi névtelen ezen kifejezését : „Az szent an
gyaloknak rokon közelök" ma épen merfordítva mon
danók : közel rokonuk). Szívrokon. Sorsrokon. Elárol
tattok kedig szüléitektől, és atyátok/iáitól, és rokonitok
tál. (Luk. 22.).
„A szent rokonvérben füresztö
Visszavonás dühe közt megálltál."
(Berzsenyi).
„Külföld halma fódend, leütöttet nem honi harczban,
Sírba rokon könytöl megsiratatlan esőt.
Hintse el, aki letesz nyugalomra, a szánakozó kéz,
E szivemen hordott port, hideg arczaimon.
Szent por ez : a haza földéből bujdosva hozam ki."
Vörösmarty. (Egy bujdosott végohajtása).
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lét Péter elmetöttö." Münch. cod. János XVIII. Igen
késedelmes a rokon segítsége. (Km.). Nincs nehezebb
seb} mint akit rokon kéz ejt emberen. (Km.). Mai nap
csak a két utóbbi jelentése divatozik. Rokona vala
kinek vagy rokon valakihez vagy valakivel. Átv. ért.
rokon szók, rokon nyelvek. A székelyeknél : rákon.
Ha e szónak régies ,rakon' alakját veszszük,
annak legegyszerűbb törzsét a ,rag' szóban találhat
juk, mely általános értelemben együvé tartozót, va
lamely együttességet fejez ki; s ez tökéletesen ráillik
akár a közelségi, akár a vérségi fogalomra. Azonban
ez oly egyszerű megfejtés, hogy talán sokaknak épen
ez okból nem tetszenék. Tehát nézzünk körül idegen
nyelvekben is. A mongolban uruk, rokonság, oiraki,
(rövidebben : óira) am. közel; oirakhan közeiké. A
tatártörökben uruk v. urug v. arug v. uruv Zenker
szerént am. Stamm, Blutsverwandschaft. A héberben
reah v. reheh ( y i , I 1 J H ) am. socius, familiáris. Megem
lítjük még, minthogy Gyarmathi is czéloz ide, a szláv
rod szót, mely nemzetséget jelent, s innen származik
rodák rokon , és rogyina család , rokonság ; rokon.
A vogulban Budenz J. szerént : raunu. Látjuk, hogy
legközelebb áll a magyar ,rokon' törzséhez egy rész
ről a mongol oiraki, oirakhan (am. közel), más rész
ről szintén a mongol urok, és töröktatár ,uruk' vagy
,aruk', kivált ha tudjuk, hogy a tatár és mongol nyelv
az r hangot a szó kezdetén nem igen tűrvén, önhang
zót tesz elébe; mint a rokka is a töröktatárban öreke.
A magyar ,rokon' alkatra nézve egyeztethető a ,ha
son' szóval.

ROKONALAKÚ, v. —ALAKÚ, (rokonalaku)
1. HASONALAKÚ.
ROKONCZA, tájdivatosan am. rakoncza; 1.
RAKONCZA.
„Nincs semmi csont te tagodban,
Rokonczád sincs fogaidban,
Sík golyóbis forog szádban,
Mérged mézzel jár egy nyomban."
Beniczky Péter. (A zabola nélkül való nyelv).
ROKONÉRTELMÜ, v. —ÉRTELMŰ, (rokon
értelmű) ösz. mn. Melyeknek értelmei, vagyis jelen
tései fogalmilag közel állanak egymáshoz. Mondjuk
különösen szókról, pl. rogy, roskad, rozzan; gömb,
gomb; kajcsos, kajla, kajsza; bereg, féreg, pereg; sí, rí
rokonértelmü szók.
ROKONÉRZELEM, (rokonérzelem); ROKON
ÉRZELMÜ, (rokonérzelmű) 1. ROKONÉRZET; RO
KONÉRZETÜ.
ROKONÉRZÉS, (rokonérzés) ösz. fn. Midőn
! mások érzése bennünk hasonlót gerjeszt, ezt rokon
:
érzésnek nevezzük, pl. ki az örvendövel örvend, a
szomorgóval szomorog , annak rokonérzése van. Szé
lesb ért. többeknek megegyezése bizonyos tárgy
iránti érzésben, vagyis hajlamban, véleményben, gon
dolkodásmódban.

3) Vérrokon am. verség szerinti fél, atyafi. „Vala
ROKONÉRZÉSÜ v. —ÉRZÉSŰ, (rokonérzésű)
kedég Elimeleh férfiúnak vérént való rokona." Bécsi
cod. Ruth. II. „Annak rokona (cognatus), kinek fü 1. ROKONÉRZETÜ.
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ROKONÉRZET, (rokonérzet) ösz. fn. Rokon
érzés elvont értelemben véve, mint a belérzö tehet
ség munkálatának eredménye, vagy tüneménye. V. ö.
RORONÉRZÉS.
ROKONÉRZETÜ v. — ÉRZETÜ, (rokonérzetü)
ösz. mn. Ki máshoz vagy másokhoz hasonló módon
érez, kinek kedélye hasonló benyomásoktól hasonló
indulatra gerjed. Rokonérzetü barátok, testvérek, ha
zafiak.
ROKONFAJ, (rokonfaj) 1. HASONFAJ.
ROKONFÉL, (rokonfél) ösz. fn. Széles ért. fe
lebarát, kivált, ki velünk társadalmi, polgári viszony
ban él. Szorosb ért. ki hozzánk vérségi köteléknél
fogva legközelebb áll. V. ö. ROKON és FÉL.
ROKONFOGALOM, (rokonfogalom) ösz. fn.
Elme működése, mely valamely fogalmat egy másik
kal öszveköttetésbe, hasonlításba hoz, pl. róka —
ravasz.
ROKONGONDOLKOZÁSÚ, (rokongondolko
zású) ösz. mn. Akinek észjárása egy másikéval egye
zik, vagy ahhoz igen közel áll.
ROKONGYÖKÜ, (rokongyökü) ösz. mn. Szók
ról mondjuk, melyeknek gyökhangjai egymáshoz kö
zel állanak, pl. gomb gömb, csattan csetten, gyúr
gyür, retten rezzen, ropog robog stb.
ROKONI, (rokoni) mn. tt. rokoni1, tb. —ák.
Rokont, mint vérségi közelségben levő személyt illető,
arra vonatkozó. Rokoni viszony, vonzalom, szeretet.
ROKONILAG, (rokonilag) ih. Vérrokonok
módjára, atyafiságosan.
ROKONINDÚLAT v. —INDULAT, (rokon
indúlat)ösz. fn. L. ROKONÉRZET; ROKONÉRZÉS.
ROKONINDÚLATÚ, —INDULATÚ, (rokon
indúlatü) 1. ROKONÉRZETÜ.
ROKONÍT, (rokonít) áth. m. rokonított, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Kettőt vagy többeket atyafi
sági, sógorsági viszonyba hoz. Házasság által két ide
gen családot, illetőleg ezek tagjait rokonítani. Továbbá,
kimutatja, hogy bizonyos személyek, családok egy
törzsről származnak. Átv. bizonyos tekintetben, és
tulajdonságoknál fogva némely tárgyakat egymáshoz
hasonlóknak állít. A szókat gyökükre és alapfogalmokra
nézve egymással v. egymáshoz rokonitni, pl. midőn a
nyelvbuvár e szókat : roncs, rongy, rombol, rongál
egy eredetüeknek állítja.
ROKONÍTÁS , ROKONITÁS , (rokonítás) fn.
tt. rokonítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által kettőt vagy többeket egymással rokoní
tunk, rokonokká teszünk, vagy rokonságukat kimu
tatjuk. V. ö. ROKON.
ROKONOS, (rokonos) mn. tt. rokonost, v. —at, \
tb. —ak. 1) Kinek rokonai, atyjafiai vannak, ellen :
tété : rokontalan. 2) Átv. minek bizonyos tekintetben i
hasonló, vagy, ugyanazon eredetű társai vannak. Az '
egy gyökről szármázott szók rokonosak.
ROKONSÁG, (rokonság) fn. tt. rokonságot, \
harm. szr. —a. Eredeti első értelemben ain. közel

ség , szomszédság, környezet. Mai köz jelentéssel,
atyafiság, vérségi viszony v.közelség; továbbá az illető
rokonok öszvesége. Rokonságban levő családok. A ro
konságot meghíni a lakodalmi innepélyre. Rokonságot
kötni. „Ki vala Elimelehnek rokonságából." (Béesi
cod. Ruth. III.). „Mert senki nincsen te rokonságid
ban" (in cognatione tua. Tatr. cod. Lukács L). „íme
Erzséböt asszon es az te rokonságod." (Tihanyi cod.
289. 1.). Néha a régieknél : rákonság. „A császár
megparancsolván az ö rakonságának (az eredeti ér
telemben t. i. közelievőknek), hogy a tömlöczbe vi
tetnéje." (Nádorcod.). V. ö. ROKON.
ROKONSÁGI, (rokonsági) mn. tt. rokonságit,
tb. —ak. Rokonságot illető, arra vonatkozó. Rokon
sági fokozat. Rokonsági viszony.
ROKONSÁGOS, (rokonságos) mn. tt. rókon
ságost v. —at, tb. —ak. Akinek rokonsága van;
továbbá am. rokonsági.
ROKONSZENV, (rokonszenv) ösz. fn. A bei
érzékek fogékonyságában rejlő titkos, mintegy kény
szerű hajlam, melynél fogva mások iránt bizonyos
vonzódást érezünk, a nélkül, hogy ennek okáról vi
lágos öntudatunk volna, továbbá minden kedves és
kedvetlen viszonyaik iránt részvéttel vagyunk. A ro
konszenv több a rokonérzetnél v. rokonindulatnál,
mert ezek amannak csak eredményei, s egyes jelen
ségei. Ellentéte : ellenszenv. (Sympathia. Antipathia).
Atv. ért. nem csak személyekre, hanem egész erköl
csi testületekre, népségekre, intézményekre stb. vo
natkozhatik.
ROKONSZENVEZ, (rokonszenvez) ösz. önh.
Val, vei módosító ragu viszonynevekkel am. valaki
iránt rokonszenvvel v. titkos rokonindulattal viselke
dik. Ok rokonszenveznek egymással.
ROKONSZENVEZÉS, (rokonszenvezés) fn. tt.
rokonszenvezést, tb. —ék. Valaki iránt rokonszenvvel
viselkedés.
ROKONSZENVÜ v. — SZENVÜ, (rokonszenvü)
ösz. mn. Mások iránt rokonszenvet tápláló, érzéseik
ben osztozó, ügyeikben részvevő. Rokonszenvei bará
tok, népek. V. ö. ROKONSZENV.
ROKONSZENVÜLEG v. — SZENVÜLEG, (ro
konszenvüleg). Rokonszenvet táplálva, részvevöleg.
ROKONSZÓ, (rokonszó) ösz. fn. Szó, mely egy
másikhoz hasonlítva azzal eredetre és jelentésre nézve
rokonságban áll, pl. rom, ront, roncs, rongy, rombol.
ROKONSZÓCSERE , (rokonszócsere) ösz. fn.
Az átvitt és képes kifejezésü mondatnak, beszédnek
azon módja, melynél fogva a rokon képzetek, fogal
mak nevei fölcseréltetnek, pl. az anyag a belőle ké
szített tárgygyal, az ok az okozattal, az idő a törté
nettel, így e mondatban : éles aczél villog a vitéz ke
zében, az aczél kard helyett áll; ebben : az ellenség
karja halált hozott fejére, a kar alatt fegyver, vagy
pedig az általa okozott vágás, seb értetik. Szomorú
napokat élünk, azaz, a napokban történő viszontag
ságokat. (Metonymia).

587

ROKONTALAN

RÓL

ROKONTALAN, (rokontalan) mn. tt. rokonta
lant, tb. —ok. Akinek vagy minek rokona nincsen.
„A magyar e rokontalan nemzet." (Mátyás Flórián).
„Rokontalan ága nemednek." (Vörösmarty).
ROKONTALANSÁG , (rokontalanság) fn. tt.
rokontalanságot, barm. szr. —a. Állapot, midőn va
lakinek vagy valaminek rokona nincsen.
ROKONUL, (1), rokonul) ih. Rokon gyanánt,
mint atyafi v. atyafit. Valakit rokonul fogadni. Rokonul
viselni magát mások iránt. Rokonul mutatni be magát.
ROKONUL , ROKONUL , (2), (rokonúl) önh.
m. rokonúlt. Egygyel vagy többekkel rokonná leszen,
atyafiságba, sógorságba lép. Az öszvekelt házastársak
és családjaik rokonainak egymással.
ROKONÚLÁS, ROKONULÁS, (rokonúlás)
fn. tt. rokonúlást, tb. —ok, hann. szr. —a. Rokonná
levés, rokonságba lépés.
ROKONVÉR, (rokonvér) ösz. fn. Aki rokonsági
viszonyban áll valakivel.
RÓKUS, (1), férfi kn. Rochus. Heyse szerént
am. emelkedett (der Erhabene).
RÓKUS, (2), RÓKUSZ, falu Szepes m.; helyr.
Rókuszon, —ra, —ról.
— RÓL, magashangon: —RÖL, a felható ra és
távolító el elemekből alakúit névmódosító rag, rael.
Személyragozva : rólám, —ad, —a, —unk, —átok,
— ok; ami azt bizonyítja, hogy az eredeti alak a
mélyhangu —ról; ez pedig ismét azt, hogy az alap
elem a szintén mélyhangu ra, mint rám, rád stb. és
rajtam, rajtad stb. személyragozások igazolják; reám,
reád stb. szókban is éles e van (az ivel rokon), innét
tájdivatosan : riám, riad stb. — E kérdésre : honnan?
ezt fejezi ki : onnan el, hol bizonyos helynek, illető
leg tárgynak fölszine van, pl. helyről helyre; lóról
szamárra; kézről kézre ; jobbról balra ; elülről hátra;
csáléról hajszra; napkeletről napnyugotra; ágról ágra;
virágról virágra, stb. (Nagy részben a latin de).
Időszakra, mint bizonyos események alapjára
vonatkozva : időről időre ; évről évre ; hétről hétre ;
napról napra; őszről tavaszra halasztani valamit.
Le igekötöv^l : leesett az uborkafáról; leszál
lott a lóról; lerázta & nyakáról; lemondott a világról;
lebeszélték föltételéről; letett szándékáról; leköszönt
hivataláról, stb.
El igekötővul : a madár elszállt a fáról; a köd
elvonult a hegyről; elutazott Budáról; eltűnt a földről.
Távolabbi átv. ért. a) oly igékkel áll viszony
ban, melyek hatása, működése valamely elvont tárgy
nak mintegy fölszinéről indul el, s tovább foly, halad,
milyenek a kedélyi és elmei működést jelentők, pl.
sorsáról aggódik ; jövőjéről gondoskodik; a multakról
megemlékezik; a vett jótéteményekről nem feledkezik;
mindenről kétkedik; valamiről gondolkodik , elmél
kedik ; a történtekről kérdezősködik , tudakozódik;
fontos dolgokról tanácskozik, értekezik; a dolog igaz
ságáról meggyőződik; magáról tudja ; másról beszél,
stb. b) OJy igékkel, melyek az illető tárgytól vala
mely tulajdonságot mintegy elvonnak, pl. Budát di

ROM—RÓMA

588

csérik szép kilátásáról; Pétert híresztelik jeles tettei
ről; magasztalják nagylelkűségéről; az embereket
különféle tulajdonságaikról nevezték el. Ide tartoz
nak e rokon értelmű melléknevek : borairól híres
ország; nagy emberekről nevezetes korszak.
A szokás több esetben fölcseréli felől névhatá
rozóval, pl. öcsém felől jó hír érkezett. Azt hallot
tam felöle, semmi sem lesz belőle. (Km.). Néha am.
ellen, pl. én arról (az ellen) nem tehetek; tégy róla,
ha tudsz. Régiesen egyik alkatrésze ra helyett is ta
láljuk : én félelék arra (= arról. Régi történeti dal.
Erdélyi J. gyűjt. I. kötet, 328.1). Tájdivatosak : ezen
orvosság fejfájásról hasznos; jó a guba dérről, (dér
ellen). A gödör szélről, (szél ellen), a gombócz éhről,
(éh ellen). Km.
Mint helynévragot illetőleg, pl. Budáról, Pestről,
1. —RA, névmódosító rag alatt.
ROM, fn. tt. romot, harm. szr. —a v. —ja.
Mármár avulásnak indult, de újabb korban köz di
vatba hozott gyökszó, melyből romb, rombol, romol,
roncs (romcs), roncsol, ronda, rongál, rongy, ront és
családaik erednek. Mindezeket öszvevéve kitűnik,
hogy a „rom" valamely ép testnek, különösen mű
nek, alkotmánynak akárminemü erőszak által fel
bomlott, vagy elidomtalanúlt részeit, dai'abjait jelenti.
Oszvedőlt épület, templom, vár romjai. Régi romok.
A feldúlt falunak csak romai látszanak. Bútorok, szer
számok, szekerek romai. Romba dönteni, rommá tenni
valamit. Romba dőlni. „Ha valami romokba dől, soha
nem hiányzik a burján, hogy a romok felett dúsan
terjeszkedjék." B. Eötvös J. Romokban heverő kőszo
bor, síremlék. Átv. az eltűnt épségnek némileg hátra
maradt nyoma, jele. Egykori szépségének, férfi erejének
csak romai látszanak. Régi dicsőségnek, nemzeti nagy
ságnak romai. Mint gyök több helynevekben is él,
mint, Romogy, Romoly, Romilya, Romoshely, Romosz.
Egyeznek vele a latin rumpo, ruina, rudus,
szanszkrit ru (= zerstören), raph, riph, (a ph külön
olvasandó, am. brechen), német Rummel, s a t előté
tes német Trumim, Trümmer, finn riepus és rento
(mindkettő am. ringy v. rongy), mongol urokhu (in
Stücke reiszen). V. ö. RO, gyöktag, 3). Alakjára és
1
képzékenységre nézve hasonló az om, öm, bom, döm,
szám, hám, him részént önálló, részént elvont gyökök
j höz, v. ö. RONT.
ROMA, (1), fn. tt. romát. A székelyeknél jelent
I rovott, hegyezett czöveket, melylyel a gyermekek
úgynevezett romásdit játszanak, vagy romáznak.
Egy eredetűnek látszik a ró, ródal, rovaték szókkal
!
(róva?) V. ö. ROMÁZ.
ROMA, (2), Kresznerics szerént telek Eszter
gom m.; helyr. Román} —ra, —ról.
RÓMA, fn. tt. Rómát, helyr. Rómába, —ban,
i —ból. Köz isméretü világváros közép Olaszország
ban, a keresztény katholika anyaszentegyház fejének
székhelye. Rómában lenni, és pápát nem látni. (Km.).
: Rómába küldik a harangokat, (km.) midőn nagy csü
'' törtöktől nagy szombatig elhallgattatják.
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RÓMAI, (római) mn. tt. rómait, tb. —ak. Ró
mából való, ott lévő, lakó, azt illető, arra vonatkozó
stb. Római polgárok, templomok. Római pápa. Római
katholika anyaszentegyház. Mint főnév jelenti különö
sen a régi Rómának mint állodalomnak polgárát. A
rómaiak első királya Romulus volt.
RÓMAILAG, (rómailag) ih. Római módon, a
rómaiak szokása szerént.
ROMÁN, (1), tulajdonképen am. római (roma
nus) vagyis római eredetű; milyenek az olaszok, spa
nyolok, portugálok, francziák (együtt : nyugoti ro
mánok), oláhok (keleti románok). E szótárban ha
magánosan áll e szó, saját nyelvök után a keleti
román, közönségesen : oláh értetik alatta. Az ,oláh'
név az ,olasz' szóval egy eredetű. (Wahle, wahliseh,
walsch, Walache).
ROMÁN, (2), férfi kn. tt. románt, tb. — ok.
Romanus (== római).
ROMÁN, (3), fn. tt. románt, tb. —oh, harm.
szr. —ja. L. REGÉNY.
ROMÁNCZ, fn. tt. románczot, harm. szr. —a.
A lantos költemények egyik neme, melynek tárgya
leginkább regényes szerelmi események, rövid vázla
tokban eléadva; s hangja vig vagy enyelgő; és ebben
különbözik a rokon tárgyú és alakú, de komolyabb
vagy szomorú színezetű balladától. V. ö. BALLADA.
ROMÁND, falu Veszprém m.; helyr. Romándra,
— on, —ról.
ROMÁNÉ ALVA, faluk Kővár vidékében és
Nyitra m.; helyr. —falvára, — n , —ról.
ROMÁNKÖLTÖ, (románköltő) ösz. fn. 1. RE
GÉNYÍRÓ.
ROMANÓCZ, falu Bereg m.;helyr. Romanóczra,
—on, —ról..
ROMÁNOS ; ROMÁNOSSÁG, 1. REGÉNYES ;
REGÉNYESSÉG.
ROMÁSDI, (romaasdi) fn. tt. romásdit. Játék
neme roma nevű kurta hegyes gyakával. V. ö.
ROMÁZ.
ROMÁZ, (romaaz) önh. m. romáztam, —tál,
— ott, par. —z. Kriza J. szerént a székelyeknél am.
földbehajtót játszik — kurta hegyes gyakával. V. ö.
ROMA. (\).f
ROMÁZÁS, (romaazás) fn. tt. romdzást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Roma nevű gyakával játszás.
ROMB, (romb) elvont törzsök, melyből közvet
lenül a rombol, rombolás, származnak. Hasonlók hozzá,
gomb, gömb, domb, domb, lomb, csomb, czomb, hömb,
részint önálló, részint csak származékaikban élő tör
zsökök. A romb nagyobbféle testeknek felbomlott
részét, darabját jelenti, s a rontó erőnek nagyobb
fokú hatására mutat, mint a rom, s innen a ront és
rombol közötti különbség.
ROMBADŐLT, (rombadőlt) ösz. mn. A részek
nek egyszerre történő, tömeges felbomlása által ro
mokká lett.
ROMBOL, (rombol) áth. m. rombolt. Nagyobb
féle testet, alkotványt darabokra tördel, szakgat,
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rongál. Várakat, városokat, házakat rombolni. Kisebb
testekről, és darabolásokról, inkább a roncsol hasz
náltatik. Kemenesalján ,szakgat' értelemben is elé
fordul. Különbözik némileg : rongál. V. ö. RONCSOL;
és RONGÁL.
ROMBOLÁS, (rombolás) fn. tt. rombolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
lamit rombolnak. A várfalak rombolásához fogni. A
vad ellenség a városok rombolásában tölti kedvét. V. ö.
ROMBOL.
ROMBOLÓ, (romboló) mn. tt. rombolót, tb.
—le. Aki vagy ami rombol, amivel rombolnak. Vá
rakat, városokat romboló ellenség. Falakat, bástyákat
romboló álgyúk. Romboló akna, tűztelep. Romboló för
geteg. V. ö. ROMBOL.
ROMDARAB, (romdarab) ösz. fn. A romból
egy rész.
ROMHALOM, (romhalom) ösz. fn. Egész ha
lom, mely romokból alakult. A földrengésben egész
város romhalommá lett.
ROMHÁNY, falu, KIS—, NAGY—, puszták
Nógrád m.; helyr. Romhányba, —ban, —ból.
ROMLAD, (romolad) önh. m. romladt v. —ott.
Önállólag alig használt igealak, de hajdani divatát
okszerüleg gyaníthatni, mint élő származékai : rom
iadéit, romladoz, és a neki megfelelő áth. remlaszt
bizonyítják. Szabatos jelentése, romló állapotúvá le
szen, valamint romlasztani am. romlóvá tenni valamit.
Egyébiránt helyette a romlik van szokásban.
ROMLADÉK, (romoladék) fn. tt. romladékot,
harm. szr. —a. A romló testnek darabjai, részei,
melyek időről időre váltak el egymástól. Elhagyott,
elpusztult vár romiadékai. A romiadékok között talált
régi fegyverek, pénzek. V. ö. OMLADÉK.
ROMLADÉKONY, (romoladékony) mn. tt.
romladékony1 v. —at, tb. —ak. Ami természeténél
fogva romiadásra hajlandó ; könnyen romiadó ; rom
iadásnak indult. Romladékony puszta vár.
ROMLADÉKONYSÁG, (romoladékonyság)
fn. tt. romladékonyságot, harm. szr. —a. Valaminek
romladékony, azaz, romiadásra hajlandó tulajdonsága
vagy állapota. V. ö. ROMLADÉKONY.
ROMLADÉKOS, (romoladókos) mn. tt. rom
ladékost v. —at, tb. —ak. Romladékokkal rakott,
födött, bővelkedő. Romiadékos várkörnyék. Földindu
lás áltál feldúlt városnak romiadékos utazói. V. ö.
ROMLADÉK.
ROMLADOZÁS, (romoladozás) fn. tt. rom
ladozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonosan
romló állapota valaminek.
ROMLADOZIK, (romoladozik) k. m. romla
doztam, —tál, —ott, par. —sál. Folytonosan, rom
iad, vagy romlik. Romladozik az elpusztult vár. Rom
ladoznok az ócska szekerek, eszközök.
ROMLADOZOTT, (romoladozott) mn. tt.
romladozottat. A részeknek folytonos feloszlása által
romokká lett, megromlott. Romladozott épület. V. ö,
ROMLADOZIK.
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ROMLANDÓ, (romolandó) mn. tt. romlandót.
Ami előbb utóbb el fog romlani; romlásra hajló szer
kezeténél fogva nem tartós szilárdságú. Némi módo
sulattal : romladékony, romlékony. Minden romlandó
e világon. Az and képzőnek is tekinthető, s alapfo
galomra nézve hasonlók hozzá : halandó, mulandó,
veszendő, jövendő stb.
ROMLANDÓSÁG , (romolandóság) fn. tt.
romlandóságot, harm. szr. — a. Romlásnak induló
állapot, vagy minemüsége valaminek.
ROMLÁS, (romolás) fn. tt. romlást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Általán változás, midőn valaminek
kellő s eredeti épsége felbomlik, elvész, midőn akár
minemü értelemben romlik. Atv. az erkölcsök és jó
szokások veszendő állapota, elmúlása.

ván, annak részei darabokra, romokra szakadva szét
válnak. Romlik az épület, midőn vakolata hulladoz,
falai szétrepednek, stb. 2) Szélesb ért. kellő épsége
akármikép vesz. Romlik a ruha, midőn koptatják, vá
eítják. Romlik a szerszám, eszköz, ha csorbát, törést stb.
ejtenek rajta. Romlik a bor, ha megeczetesedik, ha
megposhad. Romlik a könyv, ha tépdesik. Romlik az
egészség, pl. mértéktelen élet, légi viszontagság által.
3) Átv. romlanak az erkölcsök, illetőleg az emberek,
midőn az akaratot, s életmódot szabályozó törvények
től és jó szokásoktól eltérnek. E szónak gyöke és
képzője között oly viszony létezik, mint az omlik,
ömlik, bomlik, hámlik, számlik, himlik igékben.
ROMLÓ, (romoló) mn. tt. romlót. Amiről bár
minemű értelemben mondhatni, hogy romlik. Romló
épületek, eszközök, borok. Romló erkölcsök. Romló fél
ben lenni, am. romlásnak indulni, 1. ROMLIK.
ROMLÓS, (romolóos) 1. ROMLÉKONY.
ROMLÓT, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Rom
lotra, —on, —ról.
ROMLOTT, (rom olott) mn. tt. romlottat. Ami
bármiféle tekintetben épségét elvesztette. Romlott
szekér, szerszám, gép. Romlott gyümölcs, bor. Romlott
erkölcsök. Hevesben mondják : romlott kutya, azaz,
veszett, dühödött.
ROMLOTTAN, (romolottan) ih. Romlott ál
lapotban.
ROMLOTTSÁG, (romolottság) fn. tt. romlott
ságot, harm. szr. —a. Romlott tulajdonság, vagy
állapot, különösen erkölcsileg véve. A nép között el
harapódzott a romlottság. Kemény feddő beszédet tar
tani a lelki romlottság ellen.
ROMOCSAHÁZA, falu Bereg m.; helyr. Ro
mocsaházára, — n , —ról.
ROMOGY, puszta Bihar m.; helyr. Romogyra,
—on, —ról.
ROMOL, (romol) önh. aa. romolt. Egy értel
müleg használtatik romlik igével, de ezen utóbbi
alak az alapfogalomnak szabatosabban felel meg,
t. i. mint szenvedő állapo;ra mutató; romolba.ii pe
dig némi önkéntesség rejlik, pl. ha személyről, ille
tőleg annak erkölcsi sülyedéséről van szó. Egyéb
iránt ragozásaikra nézve még azon különbség is van
köztök, hogy az ikea alak rendesen (ha t. i. a kiejtés
nem nehezíti) kiugratja a2 l előtti o önhangzót: rom
lom, romlói, romiunk, romiám stb. (de nem mondjuk :
romlhatik, hanem romolhatik), ellenben a másik ál
landóan megtartja azt : romolok, romolsz, romolunk,
romoltok, romolnak, romolék stb. Hasonló viszony van
az omol omlik, bomol bomlik, ömöl ömlik között is.

„Romlásnak indult hajdan erős magyar."
Berzsenyi.
V. ö. ROMLIK.
ROMLAT, (romolat) fn. tt. romlatot, harm.
szr. —ja. A régieknél am. romlás. „íme ez vettetett
Izraelben sokaknak romlatjokra és sokaknak felke
letekre. " Tatrosi cod. (Lukács II.)
ROMLATAG, (romoladag) mn. tt. romlatagot.
L. ROMLADÉKONY. Bérczy Károly szerént rom
latag (anbrüchig) a vad húsa, ha büzhödni kezd.
ROMLATAGSÁG, (romoladagság) fn. tt.
romlatagságot, harm. szr. —a. L. ROMLADE
KONYSÁG; és v. ö. ROMLATAG.
ROMLATLAN, (romolatlan) mn, tt. romlat
lant, tb. —ok. Ami eredeti, kellő, ép állapotában
megvan, ami semmi tekintetben el nem romlik vagy
el nem romlott. Romlatlan épület, bútorok, sírkövek,
emlékszobrok. Romlatlan eszközök, fegyverek, ruhák.
Átv. tetteiben , életmódjában a törvényeket, és jó
szokásokat tisztelő, emberi és polgári rendeltetésétől
el nem fajult. Romlatlan népek, nemzetek. Romlatlan
erkölcsök. Határozóként am. romlatlanul, épen, rom
lás nélkül. V. ö. ROMLIK.
ROMLATLANUL, (romolatlanul) ih. Kellő,
eredeti, czéljának megfelelő anyagi vagy testi, vagy
lelki épségben. Romlatlanul maradt házak, bútorok.
Romlatlanul megőrzött ifjú, szűzi tisztaság, polgári
erkölcsök.
ROMLEK, (romolék) fn. tt. romlékot, harm.
szr. —ja. L. ROMLADÉK.
ROMLÉKONY, (romolékony) mn. tt. romlé
konyt v. —at, tb. —ak. Ami könnyen, vagy hamar
romlik, minek ép állapota nem tartós, romladékony,
romlandó. A homokkő romlékonyabb a gránitnál. A
ritka szövet romlékonyabb a tömöttnél. Ezen ember
egészsége romlékony.
ROMLÉKONYSÁG, (romolékonyság) fn. tt.
romlékonyságot, harm. szr. —a. Romlékony állapota
vagy minősége valaminek. V. ö. ROMLÉKONY.
ROMLIK, (romolik) k. m. romlott, htn. —ani,
v. romolni. 1) Valamely szilárd szövetű, szerkezetű ép
testben az öszvetartó erő meggyöngülvén, megtágul
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ROMOLHATATLAN, ROMOLHATLAN, (rom
olhat[at]lan) mn. tt. romolhatatlant, tb. —ok. Anya
gilag vagy erkölcsileg a maga nemében szilárd,
tartós, ami el nem romol vagy romlik. Határozóként
am. el nem romolható állapotban, romolhatlanul.
ROMOLHATATLANSÁG, ROMOLHATLAN
SÁG, (romolhat[at]lanság) fn. tt. romolhatatlanságot,
harm. szr. —a. Romolhatlan állapot vagy tulajdonság.
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(romolhat[at]lanul) ih. El nem romolható állapot
ban, a nélkül, hogy valaha elromolhatna.
ROMONYA, falu Baranya m.; helyr. Romonyá
ra, — n , —ról.
ROMOS, (1), (romos) mn. tt. romost v. —at,
tb. —ak. Romokká töredezett, romokkal lepett. Ro
mot falak. Romos várudvar, vár árka. V. ö. ROM.
ROMOS, (2), 1. ROMOSZ.
ROMOSHELY, erdélyi falu a Szászvárosi szék
ben, helyr. Romoshelyre, —én, —röl.
ROMOSZ, erdélyi falu a szászvárosi székben
helyr. Romoszra, —on, —ról.
ROMPOL, (rompol) áth. m. rompolt. Heves
megyei tájszó. Kendert rompolni am. törni.
ROMRÉS, (romrés) ösz. fn. Rés a romba dőlt,
vagy rongált épület, illetőleg várfalak között. Rom
rést lőni.
RÓNA, (1), mn. tt. rónát. 1) A székelyeknél
jelent ösvényt, vagy utat; Csokonainál is eléjön:
„Sürü rekettye közt vezet egy róna bé." 2) Bara
nyában am. kerékvágás. 3) Szélesb ért. sík, lapályos,
egyenes fölszinü. Róna föld, vidék. Használtatik ön
álló főnévül is. A rónán sebesebben lehet hajtani, mint
a hegynek. Rónán fekvő helységek.
„Régi ismerösim : a nyilt szabad róna,
És a zúgó nádas, mintha erdő volna."
Tompa M. (Alföldi képek).
Egyezik vele a székely jelentésben a mongol
orom (traee, vestige, chemin), sőt ugyan ennek egyik
értelme : barázdák , vágások , vonalak (francziául:
sillons, stries) megvan a baranyai szólásban is. Har
madik jelentésben egyezik vele különösebben a
szláv roveny am. egyenes, hasonló, továbbá rovina
és rovnyina am. lapály. Véleményünk szerént e szó
nak gyöke lehet a magyar ró is, sőt a székely és ba
ranyai értelem szerént a róna nem más mint rovott
út, mivel az ösvény és kerékvágás rovatokhoz vagyis
bevágott vonalhoz hasonló. (Hát a franczia rue hol
vehette magát ? melynek egyik értelme a Regnier
szótárában : ausgehauene, strassenahnliche Lücke).
Szélesebb értelemben véve pedig minden lapály úgy
tűnik fel, mintha le volna róva, vagy tarolva, mint
lerovott, letarolt térség. Tehát mindkét értelmezés
szerént am. róvma v. róvna; valamint ,völgy' törzse
is a ,vál' igével áll fogalmi viszonyban.
RÓNA, (2), falu KözépSzolnok m.; ALSÓ—,
FELSÓ—, falvak Máramaros m.; helyr. Rónára,
— n , —ról.
RÓNA, (3), fn. tt. Rónát. Francziaországi fo
lyóvíz, németül : Rhone, latinul : Rhodanus.
RÓNÁDFA, falu Baranya m.; helyr. Rónád
fára, —n, —ról.
RÓNAPOJÁNA, puszta Máramaros'm.; helyr.
—Pojánára, — n , —ról.
RÓNÁS, (rónaas) mn. tt. rónást v. —at, tb.
—ak. Rónákkal változó. Rónás vidék.
AKAD. NAQT SZÓTÁB T. KÖT.
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RÓNASÁG, (rónaságj fn. tt. rónaságot, harm.
szr. — a . Sikság, egyenes fölszinü földtérség. „Ha
van hely, melyen a hazának nagy eszméje a legegy
szerűbb emberben is feltámadhat, ez határtalan róna
ságunk. " B. Eötvös J. (Gondolatok).
RÓNASÁS, (rónasás) ösz. fn. A sások neme
alá tartozó növényfaj ; barkácskája 5, majd egymást
érik, felül hímek ; gyümölcsei tojásdadok; szütyőji
karimásak, szemszőrösen fürészesek ; polyvái hosszú
dadok, szálkáshegyüek. (Carei rivularis).
RÓNASZÉK, 'aki Máramaros ni.; helyr. Róna
székre, —én, —röl.
RONCS, (romes v. romocs) fn. tt. roncs ot,
harm. szr. —a. Sándor István e szót rongynak értel
mezi, midőn e latin szókkal: pannioulus, lacinia, adja
viszsza. De szabatosan véve a roncs szélesb jelentésű
mint a rongy, s a különben tömör testnek azon álla
potát fejezi ki, midőn az gyúrás, zúzás, törés által
darabokra vált, vagy szétmállott, vagy ép alakját el
vesztvén idomtalanná lett; ellenben a rongy csak a
rostos szövetű testnek elszakadozott, széttépett da
rabjait jelenti. Innét mondhatjuk : gyümölcsöt ron
csolni, öszveroncsolni; a leomlott házfalak öszveron
csolták a bútorokat; ellenben nem mondhatjuk : gyü
mölcsöt, bútorokat rongyolni; v. ö. RONGY. A roncs
szó képzője a kicsinyzőleg működő oa, v. egyszerűen
cs; így képződtek a lom, kam, bom, gyökökből loncs,
kancs, boncz, és a var, gör szókból varacs, (n közbe
szurattal : varancs), göröcs göröncs.
RONCSALÉK, (romocsalék v. romocsolék)
fn. tt. roncsalékot, harm. szr. —a. Kenessey Albertnél
valamely parthoz ütődött vagy zátonyon megtört hajó
s ennek darabjai. Szerénte így nevezik gyakran az
idő rongálta s többé nem használható hajót is.
(Wrakk, Schleet eines Schiffes).
RONCSOL, (romocsol) áth. m. roncsolt. Gyú
rás, zúzás, törés által valamely testet apróra darabol,
vagy idomtalanná tesz, öszvelapít, zsugorít, stb. A
kerék öszveroncsolja a bele akadt testet. A földön hen
tergő gyerek roncsolja a ruhát. A rázós út öszveron
csolja a szekéren vitt gyümölcsöt. V. ö. RONCS és
ROMBOL, RONGYOL.
RONCSOLÁS, (romocsolás) fn. tt. roncsolást,
| tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala
I mely test roncsohatik. V. ö. RONCSOL, RONCSO
LÉK, v. RONCSALÉK.
RONCSOLÓDIK, (romocsolóodik) belsz. m.
roncsolódtam, —tál, — ott. Gyúrás, törés, zúzás által
roncscsá lesz. V. ö. RONCS.
RONCSOLT, (romocsolt) mn. tt. roncsoltat.
I Roncsokká zúzott, gyúrt, törött. Roncsolt test, melyen
a lovak tipródtak, a kerék általment stb. Roncsolt
, ruha, gyümölcs. V. ö. RONCSOL.
RONCSOLTAN, (romocsoltan) ih. Roncsolt
állapotban.
RONDA, (romda) mn. tt. rondát. Mocskos,
• piszkos, maszatos, csúnya, lepcses. Ronda ember, gye
I rek. A sárban hentergŐ disznó ronda állat. Üti czifra,
38
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házi ronda. (Km.). Ronda ruha, viselet, ágy, konyha,
szoba. Ellentéte : tiszta, csinos, ragyiva. Ronda asz
szonynak ronda a háza, a ragyiváé mocsoktalan. Atv.
mi a szemérmet, vagy gyöngédebb érzést sérti, bántja.
Ronda beszédek. Mennyiben a tisztátalanság, mocs
kosság az illető testek romlását elémozdítja, vagy
pedig az a romlás eredménye, ezen alapfogalomnál
fogva a ronda is azon szók osztályába sorozandó,
melyek gyöke az épség ellentétét jelentő rom. Képez
tetésre hasonlók hozzá : sanda, sunda, melyek eredeti
leg igeneves szóknak látszanak. Mongolul oroota am.
rósz, rút. Egyébiránt v. ö. ROHODA, PURUTTYA,
PORONDA.
RONDÁN, (romdaan) ih. Mocskosan, piszko
san, maszatosan, tisztátalanul; lepcsesen. Rondán
tartani a szobát, bútorokat, ruhákat. Rondán járni,
viselni magát. Rondán enni. Átv. a gyöngéd érzelmet
vagy szemérmet sértve. Rondán beszélni, tréfálni.
RONDASÁG, (romdaság) fn. tt. rondaságot,
harm. szr. —a. Mocskosság, piszkosság, tisztáta
lanság ; továbbá mindenféle szenny, ganaj, szemét,
ami valamit rondává tesz. Az udvarból kitakarítani
a rondaságot. Átv. erkölcsi, vagy gyöngéd érzelmet
sértő, undorító tett. Előttem ily rondaságot ne beszélj,
ne iizz.

RONGÁLÓDIK, (romogálódik) belsz. m.
rongálódtam , —tál, —ott. Épségét rongálás által
veszti. A ruha a hordásban rongálódik, az állásban
romlik.
RONGÁLT, (romogált) mn. tt. rongáltat.
Épségében sérült.

RONDÁUL v. RONDÁUL, (romdaul) 1.
RONDÁN.
RONDÍT, RONDÍT, (romdaít) áth. m. ron
dított, par. — s , htn. —ni v. —ani. Rondává tesz
valamit, v. valakit; mocskít, piszkít, csunyít, undo
kít, rútít. Ruháját zsirfoltok rondítják. Elrondítani,
berondítani a szobát. Önhatólag használva am. szük
ségét nem kellő helyen végzi. A gyermek az ágyba
rondított.
RONDÍTÁS, RONDITÁS, (romdaítás) fn. tt.
rondítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mi
dőn valaki rondává tesz valamit; csunyítás, mocskí
tás, rutítás, piszkítás, undokítás.
RONDÚL, RONDUL, (romdaúl) önh. m.
rondúlt. Rondává leszen; csunyúl, rútul, moiskosúl,
piszkosul. Rondúl a szoba, ha sáros, ganajos lábakkal
járnak benne. A szénnel, szurokkal bánó ember ruhája
berondúl.
RONDÚLÁS, RONDULÁS, (romdatílás) fn.
tt. rondúlást, tb. —ok. Rondává levés, csunyúlás,
laocskosúlás.
RONGÁL, (romogál) gyak. áth. m. rongált.
Valamely testen, alkotványon részenként, lassanként,
ismételve sérelmeket ejt, a nélkül hogy épségét tél
iesen megszüntetné. Hányás vetés által rongálni a
könyveket. Metélés, ágt'úrdelés által rongálni a fákat.
Egészségét mértéktelen életmóddal rongálja. Ezen ige
csak részbeli rontást jelent. V. ö. RONGÁLT.
RONGÁLÁS, (romogálás) fn. tt. rongálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit
apródonként, és gyakran sértegetve rongálnak. V. ö.
RONGÁL.
I
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„Nyolcz századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak."
RONGÁLTAN, (romogáltan) ih. Rongált
állapotban.
RONGY, (roingy) fn. tt. rongyot, harm. szr.
— a . Szoros ért. a szövetnek, vagy rostos szálakból
álló testnek eltépett, elszakadozott része, darabja.
Kapczának való rongy. Az ócska üngböl, gatyából ron
gyokat tépni. Rongyokkal takaródzni. Köpenye merő
rongy. Vászon rongyokból csinált papír. Ringyrongy.
Továbbá, igen megviselt, és szakadozott ruha. Ron
gyot akasztott a nyakába. Ily rongyot magamra sem
vennék. Sőt mindennemű ruha, kivált fehérnemű,
mely könnyen rongyollik. Átv. megvető ért. hitvány,
alávaló jellemű. Rongy ember. Rühe rongya ember,
kinek csak rühe s rongya van.
RONGYA, (romgya) fn. tt. rongyát. Némely
tájakon am. az egyszerűbb rongy, honnan a rongy
szedőnek rongyás nevezete. V. ö. RONGYÁS. A szé
kelyeknél Kriza J. szerént minden mosónemü átalá
ban, még a ma készült fejérnemü i s , minthogy
könnyen rongyollik.
RONGYÁS, (romgyaas) fn. tt. rongyást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Mátyusföldén am. rongyszedő,
ki a papirmalmok számára rongyokat gyűjt. A szé
kelyeknél minden fejérnemüárus is. Ennek törzsöke
a tájdivatos rongya. V. ö. RONGYA.
RONGYIKA, (romgyika) fn. lásd RON
GYOCSKA.
RONGYMEZ, (rongymez) ösz. fn. Mez vagy
öltözék, mely csak rongyokból áll. így neveztetik
mindennemű ruha is, mely könnyen rongyollik.
RONGYOCSKA, (romgyocska) fn. tt. ron
gyocskát. Kicsi rongy. Rongyocskával bekölni a sebes
ujjat.
RONGYOL , (romgyol) áth. m. rongyolt.
Rongygyá tép, szakgat, addig visel valamit, mig ron
gyokra oszlik. Vigyázz, hogy a tövisek között el ne
rongyold ruhádat. V. ö. RONGY.
RONGYOLÁS, (romgyolás) fn. tt. rongyo
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Koptatás, szakgatás,
mely által rongyossá leszen valami.
RONGYOLLIK, (romgyololik) k. m. ron
gyollott, htn. — ani. Folytonos rongyolás által sza
kadoz, romladozik. Ez igében, valamint más hasonló
nemüekben, a kettőztetett ol il) képző sűrűbb gya
korlati állapotra, vagy tartósságra mutat.
RONGYOS, (1) (romgyos) mn. tt. rongyost
v. —at, tb. —dk. 1) Rongyokra tépett, szakadozott,
hasadozott. Rongyos ruha, nadrág, köpeny, gatya,
üng, szoknya, pendely. Sokszor a rongyos dolmányban
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is van okos legény. (Km.). Nyalka hány avácza, ron
gyos nadrág nádpálcza (km.), t. i. ezek nem illenek
öszve. Vadászok nyelvén : rongyos a róka, midőn
nyaratszaka szőrét hányva helyenként csupasznak
látszik; máskép : ezondor. Mondják ebekről is. 2)
Mondják tépett födelü épületekről is. Rongyos kunyhó,
rongyos ház. Különösen a népnyelv a csárdákat sze
reti e gúnynévvel illetni, honnan a több vidéki ron
gyos csárda, rongyos lámpás nevezetek. 3) Ki igen
vásott, szakadozott ruhában jár. Rongyos deák, ron
gyos koldus. Úgy szép a deák, ha rongyos. (Km.). In
nen a gúnynevek : hopp rongyos, topp rongyos. 4)
Mondják levesről, melyben a föleresztett tojás vagy
tészta rongyalakban úszik. Rongyos leves. 5) A nö
vénytanban a levélnemü szervek éleiről, midőn azok
egyenetlenül és szabálytalanul vannak bevagdalva,
mint a dudvacsorbóka (sonchus oleraceus) leveleinek
éle. (Lacerum).
RONGYOS, (2), puszta Somogy m.; helyr. Ron
gy osra, — on, —ról.
RONGYOSAN, (romgyosan) ih. Rongyos ru
hában ; vagy rongyokra tépve. Rongyosan járni. A
ruhát rongyosan viselni.
RONGYOSKODÁS, (romgyoskodás) fa. tt.
rongyoskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakran
vagy folytonosan rongyos ruhában járás.
RONGYOSKODIK, (romgyoskodik) k. m.
rongyoskodtam, —tál, —ott. Jó ruhának nem lété
ben folytonosan rongyos öltözetben jár.
RONGYOSLEVES, (rongyosleves) ösz. fa. Le
ves, melyben feleresztett s mintegy rongyokra sza
kadozott tojás vagy tésztarészek úszkálnak.
RONGYOSMAJOR, puszta Sopron m.; helyr.
— majorba, —ban, —ból.
RONGYOSODÁS, (romgyosodás) fa. tt. ron
gyosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. A ruhának ron
gyossá változása, illetőleg állapot, melyre az jut,
kinek ruhái rongyosakká lesznek.
RONGYOSODIK, (romgyosodik) k. m. ron
gyosodtam, —tál, —ott. 1) Lassanlassan rongyokra
szakadoz. Rongyosodik a sokáig viselt ruha. 2) Em
berről szólva am. a ruhája rongyossá leszen. Iszom,
hadd rongyosodjam. (Km.). Mondatik ócska épületről
is. Rongyosodik a náddal, szalmával födött ház.
RONGYOSSÁG, (romgy osság) fa. tt. rongyos
ságot, harm. szr. —a. Rongyos tulajdonság, vagy
állapot.
RONGYPÉP, (rongypép) ösz. fa. A papírgyá
rakban azon pépforma anyag, melyet az elázott ron
gyok képeznek.
RONGYSZEDÖ, (rongyszedő) ösz. fa. Személy,
ki a papirgépek számára helységről helységre, ház
ról házra járva, s rendesen sipolgatva, rongyokat
gyűjtöget; máskép tájdivatosan : rongyás.
RONGYSZEKRÉNY, (rongyszekrény) ösz. fa.
Szekrény, melyben rongyokat tartanak. Különösen
a papirmalomban, hol a beáztatott rongyokat péppé
alakítják.

RÓNICZ, falu Zólyom m.; helyr. Róniczrá,
— on, —ról.
RONKA, puszta Komárom m.; helyr. Ronkára,
— nt —ról.
RONT, (romt) áfh. m. rontott} par. —s, htn.
— ni v. —ani. Legszélesb ért. valaminek épvoltát,
rendeltetési képességét gyöngíti, kevesíti, vagy épen
megsemmisíti, mi rendesen az öszvefüggő részek el
választása, szétbontása, s az azokat fentartó, vagy
öszvetartó erőnek megszüntetése által történik. Ron
tani a szerszámokat, eszközöket. A nagy fény, a füst
rontja a szemeket. A forró étel rontja a fogakat. A
mértéktelen, a rendetlen élet rontja az egészséget. A
rósz példák rontják az erkölcsöket. Szűkebb ért. szi
lárd, tömör testeket némi erőszakkal romokra, dara
bokra tör, részeiket egymástól elválasztja. Álgyuval
rontani a falakat. Elrontani a házat. Elrontani az
egészségét. Berontani az ajtót v. ajtón, am. betörni,
és bemenni rajta. Berontani a várba, falainak, kapu
jának elrontása után benyomulni. Megrontani valakit
am. anyagilag vagy erkölcsileg tönkre juttatni; a
köznépnél azt is teszi : megboszorkányozni ; v. ö.
RONTÁS, 2). Általrontani az ellenségen. Kirontani a
várból, am. nagy erővel, az ellenfél megtámadására,
a romlására kinyomulni. Lerontani, öszverontani a
bástyákat. E szónak törzse rom, melyből egyszerű í
képzővel lett romt, kiejtve, és rendesen írva, ront,
mint az om, bom, öm, döm, szám, hám, hím gyökökből
ont, bont, önt, dönt, szánt, hánt, hint. V. ö. ROM és
ROMLIK.
RONTÁS, (rontás) fa. tt. rontást, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valaminek
ép állapota megszüntetik, vagy annak részei romokká
tétetnek. Oszvetéve : berontás, az akadály betörése
utáni benyomulás ; elrontás; kirontás, am. mások
romlására czélzó erőszakos kinyomulás; megrontás;
lerontás; öszverontás. 2) Babonázás, boszorkányozás,
mely által bajt, betegséget szándékoznak okozni vala
kinek, különösen az ily czélra készített valamely szer,
pl. rongyba takart s útfélre letett pénz, melyet ha
valaki fölvesz, veszélybe keveredik. A régi boszor
kány pörökben eléfordulóajkifejezés : ért a rontáshoz,
látszott rajta a rontás.
RONTATLAN, (romtatlan) mn. tt. rontatlant,
tb. —ok. Ami, illetőleg aki rontva, elrontva, meg
rontva nincs. Igehatározóként am. rontatlanul.
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RONTATLANUL, (romtatlanul) ih. Rontat
lan állapotban, a^maga épségében.
RONTÓ, (1), (romtó) mn. tt. rontót. Aki, vagy
ami ront. Falakat rontó álgyuk. Oszvetéve : fogronló
édességek ; ruharontó mocsok, piszok; egészségrontó
részegség; ekerontó Borbála stb. Vannak ily nevű
családok is, melyek egyikéből származott a Guadá
nyi által megénekelt Rontó Pál; átv. ért. rontani
szerető.
RONTÓ, (2), falu Bihar m.; helyr. Rontóra,
—n, .—ról.
88*
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EONTÓPÜ, (rontófű) ösz. fn. Az üszögörök
neméből való növényfajnak népies neve; máskép
szintén népiesen : aggófü, szöszösfü; növénytani né
ven : aggó ilszögőr. (Senecio vulgáris). Alkalmasint
onnan kapta nevét, hogy a kuruzslók, s úgynevezett
boszorkányok rontó babonázásra használták.
RONTOTT, (romtott) mn. tt. rontottat. Amit
akármikép rontottak, vagyis épségét vesztették, ro
mokká tették stb. Elrontott falak, bútorolc, szerszámok.
Megrontott egészség. Boszorkány által megrontott em
ber, azaz, a nép babonás véleménye szerént bizonyos
betegségbe, vagy sebbe ejtett. Innen a népdali mondat:

ROPOG, (ropog) önh. m. ropogtam, —tál,
— ott. Erős rop hangot adva mozog, törik, ég, stb.
Ropog a lőporral fölvettetett szikla. Ropog a fogakkal
tört dió. Fogak között ropog a kövecs, a köpor. Ropog
a puska. Ropog a lábak alatt a keményre fagyott hó.
Ropognak a kemény csizmák. Ég a kunyhó, ropog a
nád. (Népd.). Úgy megfutott, szinte ropogott. Az ég
dörgés néha úgy hallatszik, mintha ropogna. V. ö. ROP.
ROPOGÁS, (ropogás) fn. tt. ropogást, tb.
'—ok, harm. szr, —a. Rop hanggal járó mozgás,
törés, rázás, nyomás, égés stb. A dölb' háznak, a föl
vettetett sziklának, a leszakadó hídnak, az égő nádnak,
a fogak közt törölt diónak ropogása. Csontok ropogása.
V. ö. ROP, ROPOG.
ROPOGÓS, (ropogóos) mn. tt. ropogóst v.
— at, tb. —ak. Ami ropogni szokott, ami törés, zú
zás, rágás, harapás alatt rop hangot adva omlik szét.
Ropogós mennykő, istennyila. Ropogós sütemény. Ro
pogós cseresnye, melynek kemény a húsa. Ropogós
csizma.
ROPOGTAT, (ropogtat) miv. m. ropogtattam,
— tál, —ott. Eszközli, okozza hogy valami ropogjon.
Vadászok nyelvén ropogtat a szarvasvad, midőn
lassan vonuló haladása alatt a száraz galy és lomb
csörög.
ROPOGTATÁS, (ropogtatás) fn. tt. ropog
tatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki vagy valami ropogtat.
ROPOLY, puszta Somogy m.; helyr. Ropolyba,
—ban, —ból.
ROPONCZ, 1. RAPONCZ.
ROPP, hangszó, mely a rop hangnál nyomaté
kosabb, s az illető hangot mintegy egész terjedelmé
ben adja vissza, pl. midőn elbeszélésben így szólunk :
azután ropp ! eltörött a tengely.
ROPPAD, (roppad) önh. m. roppadt. Szabó D.
szerént am. roppanva horpad. Megroppadt a boltív.
ROPP ADÁS, (roppadás) fn. tt. roppadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Roppanva horpadás. V. ö.
ROPPAD.
ROPPAN, (roppan) önh. m. roppant. Egy
teljesen bevégzett ropp hangot adva mozzan, avagy
törik, szakad, stb. Roppan a kerék, midőn eltörik.
Roppan a megrázott ember háta. Egyet roppant, s
ketté törött. Dereka nagyot roppant. Minden tehereme
lésre roppant a rúd. Legközelebbi rokona : robban,
mely egyébiránt csak mozdulatra, menésre, távozásra
vonatkozik. V. ö. ROBBAN.
ROPPANÁS, (roppanás) fn. tt. roppanást,
tb. —ok, harm. szr. — a . A szilárd részeknek egy
máshoz dörgölődző mozzanása, vagy törésök, szaka
dásuk alatt hallatszó erős ropp hang.
ROPPANAT, (roppanat) fn. tt. roppanatot,
harm. szr. — a . Roppanás a tárgytól elgondolva.
Mint pillantat v. pillanat.
ROPPANT, (1), (roppant) áth. m. roppantott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Roppanóvá tesz; esz
közli, hogy roppanjon valami. A nagy teher megrop

„A kis lány is dáma már,
Az anyja meg boszorkány,
Mind a kettő megront már."
KÓNYA, falu és puszta Nógrád m.; helyr. Há
ny ára, — n , —ról.
ROP, ( 1 ' , hangszó, melynek származékai: ropog,
ropogás, ropogó, ropogós, ropaj; nyomatékosabban
ejtve : ropp, honnan : roppad, roppan, roppaszt. Azon
természeti erős hangot utánozza, melyet valamely tö
mör szerkezetű, szilárd, kemény test ad, midőn ön
súlya, vagy külnyomás által részei egymáshoz dör
gölődznek, vagy épen öszvetöredezve szerte omlanak.
Rokon vele a finn ropahdan (roppanok), ropisen (ro
pogok) és o előtéttel a latin crepo, crepito.
ROP, (2), régies, mármár elavult ige, m. rop
tam, —tál, —ott. Tánczoló léptekkel jár, vagyis
mintegy ropogtatja, robogtatja, döbörögteti a földet.
„Ropja módos tánczát lova is kényesen."
Gyöngyösi.
„Meghorgasztván egyik lábát, felemeli,
Míg a többin ropja, azt vezetékeli."
Ugyanaz.
„Tündér lányok ottan laknak,
Tánczot ropnak, tígy mulatnak."
Arany J.
Aki mint szokta, úgy ropja. (Km.). A mint atyák fúj
ják, fiak úgy megropják. (Km). Reá rop a muzsikára.
(Páriz Pápai.) Mikes Kelemennél ikes ige (ropik,
mint régiesen : lépik), mert így szól : „A való, hogy
az asszonyok mellett az a két becsületes személy el
ropnék az asszonyokért is." (Toldy F. kiadása 45.1.).
A nemzeti magyar, különösen vitézi toborzó
tánczból könnyű megérteni, hogy a rop nem egyéb
mint ama rop v. rob hang, melyet részént az öszve
ütött bokák, részént az ugrándozó lábak alatt a föld
viszhangoztat. A déli vogulban Budenz J. szerént
rajp am. ugrani. V. ö. ROB ; és TOBORZÓ.
ROPAJ, (ropaj) fn. tt. ropajt, tb. —ok. Foly
tonos, vagy bevégzett rop hang. Tánczolók ropaja.
Legközelebbi rokona robaj, s képeztetésre olyan
mint, sóhaj, zsibaj, moraj, zörej stb.
ROPÁS, (ropás) fn. tt. ropás í, tb. —ok, harm.
Bzr, —a, Tánezoló léptekkel járás.
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pantotta az emelő rudat, a kerekei. A csömörösnek há
tát gyúrás, rázás által megroppantani. V.ö. ROPPAN.
ROPPANT, (2), (roppant) mn. tt. roppantat.
1) Ami ropp hangot adva mozzant, törött, zúzott,
alászállott. A roppant lábszár csuklóban kificzamodott.
2) A maga nemében igen nagy terjedelmű, nagyszerű,
temérdek nagy. Roppant város, ház, templom. Leg
inkább épületekről, vagy épületekből álló egészről
mondják, szélesb ért. más nagyságokról is, melyek
nagy terilök miatt mintegy megroppannak. Roppant
erő, eröködés. Roppant birodalom, hatalom. Roppant
gyülekezet. Hibás toldással : roppantott.
ROPPANTÁS,(roppantás) fn. tt. roppantást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valami
roppanóvá tétetik.
ROPPANTSÁG, (roppantság) fn. tt rop
pantságot, harm. szr. —a. Roppant tulajdonság,
nagyszerűség.
ROPPANTUL, (roppantul) ih. Átv. ért. am.
fölöttébb, igen nagyon, nagyszerűen.

ROPPASZT; ROPPASZTÁS, 1. ROPPANT;
ROPPANTÁS.
ROS, elvont gyök. 1) Vöröset jelent a rosda,
v. rozsda származékban. Ily viszonyban állanak a
latiu ruber és rubigo, továbbá a német roth és Rost.
V. ö. ROZSDA. 2) Romlást teszen a roskad, roshad és
rost származékokban. Ez értelemben közel áll hozzá
mind a testi mind az erkölcsi romlásra vonatkozó rósz,
s a héberben rásas (ülIH, contudit, diruit, evertit). V.
ö. RO gyökhangot, és^ülönösebben ROGY, ROM,
ROST, RÓSZ szókat.
RÓS, (roos) mn. tt. róst v. —at, tb. —ak,
kicsinyítve : róska. Ritka használatú, elavult szó,
am. vörös, vörnyeges. Eléjön Sándor Istvánnál. Egy
eredetű a vörösre vonatkozó rosda, róka, rót, és a
vékonyhangu rőt, röz, riíh v. rih szókkal. Idegen
nyelvekből legközelebb áll hozzá a német roth.
RÓSA, (miként Molnár A. is írja), 1. RÓZSA.

RÓSÁS 1. RÓZSÁS.
ROSDA 1. ROZSDA.

ROSHAD, v. ROSSAD; ROSHADÁS; ROS
HADT stb. (Molnár Albertnél); 1. ROHAD ; ROHA
DÁS ; ROHADT stb. Egyébiránt eredetre nézve az
első rendűek törzsöke a nielléknévalaku ros, a rom
lást jelentő ro tiszta gyöktől, keményen ejtve : rot;
honnan : rothad.
ROSINDAL, falu Pozsony m; helyr. Rosindalba,
— ban, —ból.
RÓSKA, (rooska) mn. tt. róskát. Vörhenye
ges T. vöröses szinii.
„Hát a véres (t. i. macska) micsinál ?
Egeret fog, sántikál.
A róska addig leste,
Míg futtába elcsípte."
Székely népdal.

EOSÉAD

—

ROSSAD

GÖ'J

ROSKAD, (rosogad; v.ö. ROS 2) önh. m. ros
kadtam, —tál, — í v . —ott. Szoros ért. mondjuk oly
merev testről, vagy alkotványról, melynek részei
között az öszvetartó, vagy fentartó erő megszűnvén,
vagy megtágulván, alászáll és szétbomlik. Roskad az
alapjában megingatott, vagy közbenközben megrepedt
ház. Roskad a víztől alámosott part. Leroskad, öszve
roskad. Roskadnak a szúette gerendák, s az ily geren
dákon fekvő házfödél. Továbbá mondjuk emberekről,
s más, kivált nagyobb éa teherhordó állatokról, mi
dőn erejöket vesztve, vagy túl terhelve lerogynak.
Leroskadni, öszveroskadni, a teher alatt, az ijedelem,
a gyöngeség miatt.
ROSKADÁS, ( rosogadás) fn. tt. roskadást,
tb. —ok, harm. ezr. —a. Állapot, midőn valami, v.
valaki roskad. Roskadástól félteni, roskadás ellen
megtámogatni a házat. V. ö. ROSKAD.
ROSKADÁLY, ( rosogadály)fn. tt. roskadályt,
tb. —ok, harm. szr. —a. A bányákban azon hely,
hol a földet, illetőleg a köveket leroskasztották.
ROSKADEK, (rosogadók) fn. tt. roskadékot,
harm. szr. —a. A bányákban azon földomladék,
vagy kőromok, töredékek, melyeket lőporral, vagy
más eszközzel és móddal leomlasztottak.
ROSKADOZ, (rosogadoz) gyak. önh. m. roi
kadoztam, —tál,—ott, par.—z. Folytonosan roskad,
s ennek következtében lassanlassan romladozik, vagy
alábbalább száll. Az elhagyott épület falai roskadoz
nak. A víz mosta partok roskadoznak. Emberre, s más
állatra vonatkozva am. gyakran lerogy.
ROSKADOZÁS, (rosogadozás) fn. tt. roska
dozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn
valami vagy valaki roskadoz.
ROSKADT, (rosogadt) mn. tt. roskadtat.
Ami roskadva leomlott, ledőlt, alászállott. Roskadt
ház. Teher alatt leroskadt barom. V. ö. ROSKAD.
ROSKADTAN, (rosogadtan) ih. Roskadt
állapotban.
ROSKADTSÁG, (rosogadtság) fn. tt. ros
kadtságot, harm. szr. —a. Roskadt állapota vagy
tulajdonsága valaminek.
ROSKÁNY, KIS — , NAGY—, erdélyi falvak
Hunyad m.; helyr. Roskányba, —ban, —ból.
ROSKATAG, (rosogadag) mn. tt. roskatagot,
Roskadó állapotban levő; roskadásra hajlandó. V. ö.
ROSKAD.
ROSKÓCZ, faluk Szepes és Zemplén m.; helyr.
Roskóczon, —ra, —ról.
ROSKOVÁNY, falu Sáros m.; helyr. Rosko
ványba, —ban, —ból.

EOSNOK, 1. ROZSNOK.
ROSNYÓ, 1. ROZSNYÓ.
ROSOLIS, 1. ROZSÓLIS.

ROSONDA, erdélyi falu NagySink székben;
helyr. Rosondán, —ra, —ról.
Egyezik vele az élesb hangú ríska, pl, riska tehén,
ROSSAD; ROSSADÁS 1. ROSHAD; és RO
melynek vörnyeges szőre van. V. ö. RISKA.
HAD,
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ROSSIA, faluk Arad és Bihar m.; helyr. Rossián,
— ra, —ról.
ROSSZ; ROSSZALL; ROSSZUL stb. lásd
RÓSZ; ROSZALL; ROSZÚL stb.
ROSZSZANT; ROSZSZANTÁS , lásd RÍSZ 
SZÁNT; RISZSZANTÁS.
ROST, (rost) fn. tt. rostot. 1) Azon fonálszerű
részek, melyekből az állati és növényi testek szilárd
húsos részei, izmai mintegy öszve vannak szőve.
Ha a húst igen kifőzik, csak rostjai maradnak. Külö
nösen' a fának kérge és húsa között levő hártya,
melyet szálakra lehet fosztani. 2) Szélesb ért. akár
íninemü rojt. Rostok a gatyaszáron, a szőnyegen, a
függönyön. 3) Néhutt am. bizonyos távolságban, és
párhuzamosan öszveszerkezett rudakból, léczekböl,
szálakból álló rácsféle alkotmány ; Szabó Dávidnál
is. Általánosabban : rostély, rács. 4) Némely tájakon
annyi is, mint : íz, szakasz. Három rostban (ízben) is
voltam nálatok. Mindezen jelentésekből kitűnik, hogy
„rost" egymástól elszakasztható, vagy valóban el
szakadozott fonalakból, szálakból áll, s ennélfogva
nem csak alaphangjára, hanem alapfogalmára is meg
egyezik a rojt szóval, t. i. az s és j oly változási vi
szonyban állanak egymással, mint esik ejt, feslik fejt
igékben. A pursában rokon vele : risa v. résa (fim
bria, fibra, bárba). V. ö. ROS.
ROSTA, (rosta) fn. tt. rostát. Keresztben és
hézagosan öszveszött rostokból álló, s döbön alakú
karimával ellátott gazdasági eszköz, mely által kü
lönféle szemes jószágot, homokot, kavicsot stb. a sze
mettői s más idegen részektől megtisztogatnak. Vas
rosta, melynek rostjai vas drótokból állanak. Fa
rosta v. török rosta, vékony faszálakból való rostok
kal, milyet a nyomtatók és szórók használnak. Süríl,
ritka rosta. Szelelő rosta. Abrakos rosta.

lokcsont között fekvő csont, mely vékony rostnemü
csontokból áll. (Os ethmoideum).
ROSTACSONTSEJT, (rostacsontsejt) Ösz. fn.
Sejtszövetek a rostacsont oldalrészeiben. (Sinus eth
moidales).
ROSTACSONTÜTÉR, (rostacsontütér) ösz. fn.
Utér a kaponya rostacsontjában.
ROSTÁL, (rostaal) áth. m. rostált. A sze
mes részekből álló jószágot rostában forgatva az
idegen vegyüléktől megtisztítja. Búzát, rozsot, árpát
rostálni. Malomba való gabonát, vetni való magot
rostálni. Átv. szoros vizsgálat alá vesz valamit, s
amit rosznak talál, azt eltávolítja.

„Kell a gazdasszonynak szita, rosta, kanál."
Vőféli vers.
Rostával meríteni a vizet, am. haszontalan munkát
tenni. Vak aki a rostán által nem lát. Rostát vetni,
am. rostaforgatásból jövendőt mondani. Némileg kü
lönbözik : szita.
Alapértelménél fogva ugyanaz, ami a rost, az
a utóhang az eredeti értelmet határozottabbá tevén.
V. ö. ROST. Dankovszky szerént illirül és oroszul:
reseto.
ROSTAAL, v. ROSTAALY, v. ROSTAALJ,
(rostaal, v. rostaaly, v. rostaalj) ösz. fn. Általán, a
rosta hézagain áthullott szemét, polyva, s más ide
gen nemű részek. Különösen ittott holmi apróbb so
ványabb gabonaszemekkel, ocsuval vegyített polyva;
máskép : rostahulladék. Rostaalyt v. (elválasztva) rosta
alját adni a baromfiaknak.
ROSTACSINÁLÓ, (rostacsináló) ösz. fn. Mes
terember, illetőleg gépész, ki rostákat készít.
ROSTACSONT, (rostacsont) ösz. fn. Boncztani
ért. egészen elül, a kaponya fenekén, az ék és hom
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ROSTÁLÁS, (rostaalás) fn. tt. rostálást, tb.
— ők, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit ros
tával tisztogatnak.
ROSTÁLGAT, (rostaalogat) gyak. áth. m.
rostálgattam, —tál, —ott, par. rostálgass. Gyakran,
vagy folytonosan , vagy lassanlassan rostál. V. ö.
ROSTÁL.
ROSTÁLGATÁS, (rostaalogatás) fn. tt.
rostálgatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, is
mételt, vagy lassanlassan folytatott rostálás.
ROSTANYAG, (rostanyag) ösz. fn. Anyag,
melyből az állati vagy növényi test rostjai állanak.
ROSTAPOR , (rostapor) ösz. fn. Por, mely a
rostában rázott, forgatott, szelelt gabonából kiszáll,
lehull, szétrepül. Melléve szállt a rostapor.
ROSTÁK v. RESTÉR, falu Gömör m.; helyr.
Rostáron, —ra, —ról; v. Restérén, —re, —röl.
ROSTÁS, (1), (rostaas) 1) mn. tt. rostást v.
—at, tb. —ak. Rostával ellátott. Rostás bolt. 2) fn.
tt. rostást, tb. —ok. Rostacsináló. Rostaáruló.
ROSTÁS, (2), puszta Veszprém m.; helyr.
Rost áson, —ra, —ról.
ROSTÁT v. RÓSTAT, székely tájige, m. ros
tatott, par. rostass. Házról házra jár, lótfut; koslat,
peslet. Egyezik vele a Dunán túl, nevezetesen Vas
ban és Szálában, divatos lóstol, s úgy látszik amaz
csak hangmódosított alakja emennek, miután az r és
l mint rokonszervü hangok többször fölcseréltetnek,
miszerént amaz is eredetileg lóstat, melynek gyöke a
mozgásra vonatkozó ló, honnan lót. Ugyanezen alap
fogalom szerént alakultak : koslat (oslat), peslet és
vislat, miről 1. e szókat, illető rovataik alatt.
ROSTATÁS v. RÓSTATÁS , (rostatás) fn. tt.
rostalást v. róstatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Ház
ról házia járás, pesletés, koslatás. V. ö. ROSTÁT.
ROSTAVARRÁNY, (rostavarrány) ösz. fn.
Varrány a rostacsontban. (Sutura ethmoidalis); v. ö.
VARRÁNY és ROSTACSONT.
ROSTAVETÉS, (rostavetés) ösz. fn. Babonás
működés, midőn a rosta pergetéséből jövendölnek,
vagy találgatnak valamit. E végre bizonyos nemű
I bogarakat is használnak, melyeket a rostába tesznek,
I s amely égtáj felé indulnak e bogarak, állítólag ott

ROSTÉLY—ROSTIKÁDZIK

ROSTIKÁZÁS—RÓSZ

van az elveszett, vagy ellopott jóSzág. Ezen boga
rak neve : rostavetö.
ROSTÉLY, fn. tt. rostélyt, tb. — ók, harm. szr.
— a. 1) Hézagosan öszveállított, egymásba szövött
rudakból vagy sodronyokból való mü, mely kerítésül,
vagy zár gyanánt szolgál. Vas rostélyok az ablakon.
Drót rostély. Fa rostély. A kertet rostélylyal keríteni.
A ház előtt vas rostélyt húzni. 2) Hasonló szerkezetű
konyhai eszköz, melyen holmi húsféléket pirítanak,
sütnek. Rostélyon sült hal, pecsenye. Egyezik vele a
német Rost (hollandul : rooster, s közvetlenül talán
a magyar is a németből származott) és a c elötétes
latin crates; de a tiszta magyar rács is hangokban
szintén közel áll a ,rost' törzsökhöz. V. ö. RO gyök
hang, és ROJT, ROST.
ROSTÉLYOS, (rostélyos) mn. tt. rostélyost
v. —at, tb. —ak. Rostélylyal ellátott, kerített, zárt.
Rostélyos ablak, udvar, kert, házelö. Főnévül hasz
nálva (amidőn tt. —t, tb. —ok) am. rostélyon sütött
hűs, különösen szarvasmarhából. Rostélyos, vöröshaj
mával, burgonyával. Francziásan készített rostélyos.

ROSTIKÁZÁS, (rostikaazás) fn. tt. rosti
kázást, tb. —ok, harm. szr. —a. Rostocskákra sza
kadozás; máskép : ROSTOLLÁS.
ROSTIKÁZIK, (rost ikaazik) k. m. rostikáz
tam, —tál, —ott. Mondjuk testekről, szövetekről,
midőn apró rostokra, rojtocskákra szakadoznak, vagy
legalább rostok, rostikák mutatkoznak rajta. A vászon
rostikázik v. rostikádzik, ha fonalak nyúlnak ki belőle
(Gyarmathi S.); máskép : rostollik. V. ö. ROSTIKA.
ROSTÓCZ, 1. ROSZTÓCZ.
ROSTOCSKA, (rostocska) fn. tt. rostocskát.
Kisebbféle rost.
ROSTOKI, puszta Liptó m.; helyr. Rostokiba,
—ban, —ból.
ROSTOL , (rostol) áth. m. rostolt. Valamely
testet rostokra választ, szakaszt, hasít. Rostolni a
vásznat, szőnyeget, a fának belső héját, a megfőtt,
megsült húst.
ROSTOLÁS, (rostolás) fn. tt. rostolást, tb.
—ok, harm. szr. —a Rostokra választás vagy hasi
tás. V. ö. ROSTOL.
ROSTOLLÁS, (rostololás) fn. tt. roslollást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Rostokra, fonalakra válás
vagy szakadozás. V. ö. ROSTOLLIK.
ROSTOLLIK , (rostololik) k. m. rostollott,
htn. —ni v. —ani. Rostokra, szálakra, fonalakra
válik, szakadoz. Rostollik a kopott, hánytvetett szövet.
Rostollik az igen megfőtt, és kiszáradt disznólábnak
húsa.
ROSTONYA, (rostonya) fn. tt. rostonyát.
A vérnek szálakká szilárduló részei, melyekből az
izmok rostjai képződnek. (Fibrina).
ROSTOS, (rostos) mn. tt. rostost, v. —at, tb.
—ak. Rostokra szakadozott, rostokkal ellátott; roj
tos. Rostos fahéj, rostos hús. Rostos vászon, szőnyeg
Rostos czafrang. V. ö. ROST.
ROSTOSÁN, (rostosan) ih. Rostos állapotban,
rostokra szakadozva.
ROSTOZ , (rostoz) áth. m. rostoztam, — t á l ,
—ott. L. ROSTOL.
ROSTOZÁS, (rostozás) 1. ROSTOLÁS.
ROSTYA, (rostya) fn. tt. rostyát. Kömény
maggal fűszerezett rántottleves. Nyitravölgyi tájszó.
Gyöke a vöröset, vörnyegeset jelentő ros v.rós, mint
hogy az ily levest csakugyan pirított rántással ké
szítik. V. ö. VETRECZE, és RÖSTÖL.
RÓSZ , (1), hangutánzó gyöke roszog igének.
Változattal : roz (rozog, rozzan szókban).
RÓSZ, (2), mn. tt. roszat. 1) Ami eredeti kellő
épségét vagy rendeltetési képességét elvesztette. Rósz
ház, rósz pajta, rósz falak. Kicsorbult rósz kés, fegy
ver. Elviselt rósz kalap, rósz csizma, rósz nadrág, rósz
üng. Rósz toll. Rósz lábak, szemek, fogak. Rósz szín
ben, bőrben lenni. Ez értelemben mind rosznak mond
ható, ami rongyos, kopott, vásott, erőtlen stb. 2) Ami
már eredettől fogva olyan, hogy rendeltetésének meg
nem felel, milyenek általán oly müvek, melyek hibá
san készítvék, vagy hamar romlanak, kopnak. Rósz
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ROSTÉLYOZ, (rostélyoz) áth. m. rostélyoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Rostélylyal ellát, elzár,
bekerít. Rostélyozni a börtön ablakait, a ház elejét,
a kertet. V. ö. ROSTÉLY.
ROSTÉLYOZÁS, (rostélyozás) fn. tt. rosté
lyozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
rostéJyoznak valamit. V. ö. ROSTÉLYOZ.
ROSTÉLYOZAT, (rostélyozat) fn. tt. rosté
lyotatot, harm. szr. — a v. —ja. Rostélyból álló
inüszerkezet, egészen , és alkalmazott állapotában
véve. A rostélyozatot szétbontani, öszvetörni.
„Fekete szemű szép hölgyecske !
Röpülhetnék csak mint a fecske :
Még ma szállnék, szemed láttára,
Ablakod rostélyozatjára."
Kazinczy F. (,Keresztes Bálint' cziinü versezet).
ROSTÉLYRÚD, (rostélyrúd) ösz. fn. A ros
télyt, mint szerkezeit müvet képező rudak, pl. vas
rudak, fa léczek. Silrüen, ritkán álló, lapos, henger
ded rostélyrudak. A rostélyrudak között általbújni,
átnyújtani valamit.

ROSTÉLYZAT, 1. ROSTÉLYOZAT.
ROSTIKA, (rostika) kicsinyző fn. tt. rostikát.
1) Kisded rost; általánosabban a székelyeknél am.
rongyfoszladék. 2) A lopvanősző harasztok seregébe
tartozó növénynem; termése sűrű kerekded bibircsók,
melyek a levél lapját egészen befödik. (Acrostichon).
Északi rostika, melynek lombjai két három ágra
sallangosak, rostosak. (Acrostichon septemtrionale).
Felemás rostika, lombjai szárnyasán hasadtak, sal
langjai sűrűk. (Osmunda spicant. L.). Nevét rostos
tulajdonságától kapta.
ROSTIKÁDZÁS, (rostikaadozás) 1. ROS
TOLLÁS, v. ROSTIKÁZÁS.
ROSTIKÁDZIK, (rostikaadozik) 1. KOS
TIKÁZIK.
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posztó, rósz vászon, rósz tinta, rósz edények, rost szer
számok, eszközök. Bősz áruk, rósz pénz, mely meg van
hamisítva, vagy belbecs nélküli. 3) Ami általán nincs
tetszésünkre, ínyünkre, ami nem kedvünk szerént való.
Bősz étel ital, rósz bor. Rósz íz, rósz szag, rósz levegő,
rósz idö, rósz termés. Bősz világ. Bősz versek, zene,
táncz, színdarab. Bősz néven venni valamit. Bősz jel,
rósz hír. A rósz lencse válogatja a vizet, v. válogat, mint
rósz lencse a vízben. (Km.). 4 A jó erkölcs, jó rend,
kötelesség és valaminek rendeltetése elleni, vagyis
azok szabályaival nem egyező, ezeknek meg nem
felelő. Bősz magaviselet, életmód. Bősz atyafi, rósz társ,
rósz szomszéd. Bősz lelkiösméret. Bősz cselekedet, tett,
példa. Boszra magyarázni. Boszra vetemedni. Közmon
datok : Bősz katona az, kinek fegyvere is nehéz. Bősz
madár az, ki a tollát nem bírja. Bősz kopó az, melyet
bottál hajtanak a nyúl után. Jobb a jó szomszéd sok
rósz atyafinál. Nagy hóhér a rósz lelkiösméret. Bősz
kút az, melybe vizet kell hordani. Bősz nyelv a bika
alá is borjút tehet. Bősz szolgának legroszabb tagja a
nyelve. Bősz pénz el nem vész. Ismerem, mint a rósz
pénzt. Bősz seprű el nem vész a háztól. Míg a rósz
korcsmárost rajta kapják, sok kárt tesz. A rósz példán
nem kell hímet varrni. Bosznák sok a mentsége. Min
den rósz puskásnak vagyon kifogása. Jobb magán lenni,
hogy sem rósz társsal. Aki roszra szokott, azt nehezen
hagyja. Boszra nem kell mester. Roszak templomban is
összeülnek. Boszban jobb hátra menni, mint előre. Bősz
fát tett a tűzre. Bősz fűre hágott. Boszban töri a fejét.
Bősz utón nyert jószág elvesz nem sokára.
A rosznak. általános ellentéte a jó ; a czélszerü,
kedves, tetsző értelemben is. Előbb fordul roszra a
dolog, mint jóra. (Km.). Jóért roszszal fizetni. Akkor
legroszabb a rósz , mikor magát jónak tetteti. (Km.).
Fokozatra nézve, erkölcsi tekintetben különbözik tőle
a gonosz, mely inkább csak erkölcsi roszaságra vo
natkozik ; de mindkettő néha csak csintalant, vagy
szelidebb értelembeli vásottat jelent.
Alapfogalomban azon ro és ros gyökü szókkal
egyezik, melyek általán romlást jelentenek. Rokonok
hozzá a magyarban közelebb : ronda, rút; továbbá
idegen nyelvekben a héber ra?1, rua (J?"i, malus pra
vns, yyi, malns, malignus fűit), rásáh, (SflíH, impro
bus, ferox, az arabban : malitia), finn rdsy, rdtisy
(Fábián), ruiska (= hulladék , haszontalan valami.
Budenz), mongol oroota (schlecht, hasslich), persa
rós, rósan (durus indole, malignus).
Vajon e szót kettőztetett vagy csak egyszerű
sz betűvel kelljene írni, azt, a kiejtésre teltintve,
eldöntőleg meghatározni azért nehéz , mert a köz
kiejtés a kettöztetés mellett szól, és hogy a tárgy
esetben roszat nem pedig roszt. De ezen körülmény
csak oda mutat, hogy e szó aval ragoztatik, s az
ilyen szók rendesen at ragot használnak, pl. hal
halat, tál tálat, szál szálat. Egyébiránt az is tudva
levő dolog, hogy a nyelvszokás szereti néha, főleg
hangsúlyozásból kettőztetni, kivált az s és sz hango
kat, pl. vszu uszszu, aszú aszszú, nosza noszsza, bezeg

bezzeg, bossni boszszu, fris friss, frisen frissen, kisebb
kissebb, eső esső stb. Származásánál fogva rósz épen
úgy képződött a ro gyökből egyszerű szvel, mint a
ros, roh, rot, roz gyökök szintén egyszerű mással
hangzókkal a roshad, roskad, rohad, rothad, rozog
származékokban. Az általános kiejtést követve, hi
bának a rosszat sern tekinthetjük.
ROSZABBAN, (roszabban) ih. Roszabb mér
tékben, vagy móddal, nem oly jól, mint előbb, vagy
mint kellene , vagy máshoz hasonlítva. Boszabban
érzi magát a beteg. Péter roszabban viseli magát, ro
szabban tanúi, mint Pál.
ROSZABBÍT, (roszabbít) áth. m. roszabbított,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Roszabbá tesz valamit,
nagyobb mértékben tesz roszszá valamit. Ezzel csak
roszabbítod sorsodat.
ROSZABBÍTÁS, ROSZABBITÁS , (roszabb
ítás) fn. tt. roszabbitást, tb. —ok. Roszabbá tevés.
ROSZABBITMÁNY, froszabbítmány) fn. tt.
roszabbítmányt, tb. —ok. Roszabbá tett valami, pl.
ha a mezei gazdaságban a földmiveléshez tartozó
eszközök, épületek használat által és több idő mul
tával, a nélkül hogy jó karban tartatnának, kevéssé
hasznavehető, vagy épen romladozó állapotban van
nak. Latinosan : deterioratio.
ROSZABBODÁS, (roszabbodás) fu. tt. ro
szabbodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Átváltozás,
melynél fogva valami v. valaki roszabb állapotba jő,
mint előbb volt. Egészség, sors roszábodása.
ROSZABBODIK, (roszabbodik) k. m. roszab
bodtam, —tál, —ott. Roszabbá leszen, roszabbra
változik. Egészsége napról napra roszabbodik. Ellen
téte : jobbal, javul.
ROSZABBUL, (1), (roszabbul) ih. lásd RO
SZABBAN.
ROSZABBÚL, ROSZABBUL, (2), (roszabbúl)
önh. m. — t. L. ROSZABBODIK.
ROSZABBÚLAS, ROSZABBULÁS, (roszabb
úlás) 1. ROSZABBODÁS.
ROSZAKARAT, (roszakarat) ösz. fn. Másnak
kárára, veszedelmére, szégyenére stb. törekvő aka
rat. Boszakarattal lenni valaki iránt. Ellentétei : jó
akarat , kedvezéa, pártolás. Használtatik erkölcsi
értelemben is a latin ,malitia' jelentésében.
ROSZAKARATÚ, v. —AKARATÚ, (roszaka
ratú) ösz. mn. Ki más vagy mások iránt rosjakarat
tal van. Boszakaratú tanácsadó, izgató.
ROSZAKARÓ, (roszakaró) ösz. fn. Személy,
ki másnak kárára, veszedelmére, szóval akárminemü
rövidségére törekszik, milyenek általán az ellensé
gek, az irigyek, stb. Sok roszakarói vannak. Ellenté
tei : jóakaró, pártoló.
ROSZAL, (roszal) áth. m. roszalt. Valamiről
azt mondja, állítja, hogy rósz ; valamit rosznak tart,
nem helyesel. Boszalni valakinek tetteit, szándékát,
akaratát, tervét. Ejtik, és irják kettőztetett ilel is :
roszall, amidőn öszvetett szónak tekinthető : roszvall,
azaz rosznak vall, mint javall, eokall, drágáll.
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ROSZALAS, (roszalás) fn. tt roszalást, tb.
— ok, harin. szr. —a. A visszatetszésnek azon neme,
melynélfogva valamit roszuak tartunk, vallunk, nem
helyeslünk, kárhoztatunk, hibáztatunk, stb.
ROSZALKODÁS, (roszalkodás) fn. tt. ro
szalkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Rósz cseleke
detek gyakorlása, erkölcstelen, pajkos magaviselet.
ROSZALKOD1K, (roszalkodik) k. m. roszal
kodtam, —tál, —ott. Rósz tetteket gyakorol, roszul
viseli magát.
ROSZASAG, (roszaság) fn. tt. roszaság ot.
Széles ért. tulajdonság, vagy állapot, midőn valami,
bárminemű anyagi értelemben rósz. Roszasága miatt
használliatlan eszköz, járhatatlan út. Erkölcsi ért. az
akaratnak roszra törő, rósz cselekedeteket gyakorló
tulajdonsága, továbbá, a jó ei'kölcs elleni tett. Rosza
ságodért megérdemled a büntetést. V. ö. RÓSZ.
ROSZBÉLÜ v. — BÉLÜ, (roszbélű) ösz. fn.
Akinek vagy minek gyomra roszul emészt. Néha így
is mondják : kákabélű.
ROSZCSÜR v. OROSZCSÜR, erdélyiffalu a
szebeni székben ; helyr. Roszcs'úrbe, —ben, —böl.
ROSZFELE, (roszféle) ösz. mn. Olyanféle,
mint a rósz szokott lenni, rósz tulajdonságú.
ROSZFÉLESÉG, (roszféleség) ösz. fn. Rósz
tulajdonság. Semmi sem jut egyéb eszibe csak a rosz
féleség. (Kriza. J.).
ROSZHANGZAT, (roszhangzat) ösz. fn. Fül
sértő hangok torlódása valamely szóban, pl. ptrücsök.
(Cacophonia).
ROSZHÍRÜ v. —HIRÜ, (roszhírü) ösz. mn.
Akiről roszat, különösen erkölcsi roszat mond a köz
beszéd.
ROSZINA, 1. ROZSINA.
ROSZINDÚLATÚ v. —INDULATÚ, (rosz
indúlatú) ösz. mn. Aki más iránt kedvezéssel nin
csen, hanem inkább annak kárát kívánja. Továbbá
akiben a roszra való hajlam erősebb mint a jóra
törekvés.
ROSZIT, (roszít) áth. m. roszüott, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Roszszá tesz valamit. Sorsát ro
szitani. A rósz példa roszítja az erkölcsöket.
ROSZÍTÁS, ROSZITÁS, (roszítás) fn. tt.
roszitást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által roszítunk valamit.
ROSZKEDV, (roszkedv) ösz. fn. A belérzék
nek, illetőleg a kedélynek levert, szomorú állapota,
oly benyomások által eszközölve, melyek tetszése,
s vágyai ellen vannak, melyek némi fájdalmat okoz
nak stb. Roszkedve van, mert fáj a feje, mert elfo
gyott a pénze, mert megszidták. A roszkedvnek jelen
ségei különféle alakban : bú, szomorúság, komorság,
aggodalom, mogorvaság, boszuság, stb.
ROSZKEDVÜ v. —KEDVŰ, (roszkedvü) ösz.
mn. Kinek rósz kedve van; komor, szomorú, mo
gorva, boszús, haragos ; semmiben tetszést, örömet,
mulatságot nem találó. Ellentétei : jókedvű, vig,
örülő, nyájas, mulattató, stb.
*r»n. NAOY SZÓTÍJB v. RÜT.
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ROSZKEDVÜEN v. —KEDVŰÉN, (roszked
vüen) ösz. ih. Roszkedvvel, komoran, szomorún, bo
szusan, stb.
ROSZKEDVÜLEG v. — KEDVÜLEG, (rosz
kedvüleg) 1. ROSZKEDVÜEN.
ROSZKEDVÜSÉG v. —KEDVÜSÉG, (rosz
kedvüség) ösz. fn. A roszkedvü embernek kedélyi
állapota vagy tulajdonsága, szomorúság, búslakodás,
boszuság, komorság stb.
ROSZKOR, (roszkor) ösz. ih. Nem annak ide
jében , épen midőn nem kellett volna. Roszkor jöttél,
már mindennek vége. Roszkor jött az esős idő, midőn
takarni akaránk. Ellentéte : jókor.
ROSZKOS, puszták Bars és Nógrád m.; helyr.
Roszkoson, —ra, —ról.
ROSZLELKÜ v. —LELKŰ, (roszlelkü) ösz.
mn. Kiben erkölcsi érzelem nincsen, ki az erény
törvényeivel nem gondol, s ennélfogva roszindulatú,
roszakaratú, gonosz. Roszlelkü csaló, uzsorás.
ROSZLELKÜLEG v. —LELKÜLEG, (rosz
lelküleg) ösz. ih. Erkölcstelen, s az erény törvényeit
megvető módon; gonosz indulattal, másoknak ártani
törekvő szándékkal. Roszlelküleg elpazarlani az ár
vák vagyonát. Roszlelküleg megkárosítani valakit.
ROSZLELKÜSÉG v. — LELKÜSÉG, (rosz
lclküség) ösz. fn. A léleknek, mint erkölcsi tehet
ségnek, és képességnek azon tulajdonsága, melynél
fogva hajlama, indulata, szándéka, akarata erkölcs
telen tettekre törekszik.
ROSZOG, (roszog) önh. m. roszogtam, —tál,
— ott. 1) Mondják némely testekről, midőn vágás,
törés, szakasztás, repesztés alatt mintegy ,rosz'féle
kemény hangot hallatnak. Roszog a fogak közt a rá
gott czukor. Roszog a szétrepeszteti vászon. 2) Mond
ják lovakról, midőn mérsékelt léptekkel ügetnek.
Máskép : koczog. 3) Némely ételnemüekről midőn
felefőttiben vannak, pl. a kásáról, répáról.
ROSZOGO, (rósz ogó) fn. tt. roszogót. Balaton
mellékén am. a vászonnak kezdő vége, mely legelőbb
roszogni azaz fesleni, repedni, rojtosodui szokott.
ROSZOS, falu Bereg m.; helyr. Roszoson, —ra,
—ról.
ROSZRÜGY, (roszrügy) ösz. fn. A székelyek
nél Kriza J. szerént am. rósz gyerek. Ferenczi János
szerént : alávaló erkölcstelen fehér nép.
ROSZSZAL 1. ROSZAL.
ROSZSZELLEM, (roszszellem) ösz. fn. 1) El
lentéte a jó szellemeknek vagy angyaloknak, mely
az embereket roszra csábítani, erkölcsileg megron
tani és kárhozatra vezetni törekszik. Közönségesebb
néven : ördög. 2) Roszra törekvés, az ember vagy
társadalom rendeltetésével ellenkező indulat.
ROSZTERMÉSZET, (rosztermészet) ösz. fn. A
kedélynek, illetőleg akaratnak állapota, vagy mivolta,
mely mintegy eredeti hajlamnál fogva rósz tetteket
terem, vagy minden alkalommal teremni kész. Külö
nösen mogorvaság, megférhetlenség, ingerlékenység,
mely valakit « társas életben türhetlenné tesz.
39
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ROSZTERMÉSZETŰ v. —TERMÉSZETŰ,
(rosztermészetü) ösz. mn. Kinek rosztermészete van;
mogorva, ingerlékeny, tűrhetetlen, megférhetlen; ha
mar boszonkodó, haragra lobbanó stb. Rosztermészetü
feleség, férj, úr, cseléd.
ROSZTÓCS, falu Zaránd m.; helyr. Rosztócson,
—ra, —ról.
ROSZTOKA , faluk Beregh, Máramaros , Sá
ros és Ugocsa m. KÁLNA—, Zemplén in. KIS —,
NAGY—, ÜJ—, Beregh m. helyr. Rosztokán,
—ra, —ról.
ROSZTOKAPÁSZTÉLY, falu Ung m.; helyr.
Pásztélyon, —ra, —ról.
ROSZUL, (1), roszul) ih. Rósz állapotban, nem
jól; tetszésjellen; helytelenül; erkölcstelenül. Roszul
van, roszul érzi magát, roszul lett. Roszul foly dolga.
Roszul beszél és ír magyarul. Roszul áll neki a ruha.
Roszul esett ki a mulatság. Roszul fogadták. Roszul
jár az óra. Roszul viseli magát. V. ö. RÓSZ.
ROSZUL v. ROSZUL, (2), (roszúl) önh. m.
roszúlt. Roszszá lesz, különösen erkölcsi tekintetben.
V. ö. RÓSZ.
ROSZULHANGZÓ, (roszulhangzó) ösz. mn.
Ami fülsértőleg hangzik. V. ö. ROSZHANGZAT.
ROSZULLÉT, (roszullét) ösz. fn. Gyöngélkedő,
beteges állapot.
ROSZUSKA, falu] Máramaros m.; helyr. Ro
szuskán, —ra, —ról.
ROT, elvont gyök, melynek származékai : rot
had, rothaszt, rothatag stb. Némi változattal rokona,
vagyis egyértelmű társa : ros és roh, a roshad és
rohad származékokban. Ide tartozik az önállólag di
vatozó rút, és a fordított túr, melybó'l lett túros, pl.
a ló háta.
ROT, NAGY—, puszta Nógrád m.; helyr.
Róton, —ra, —ról.
RÓTA, (róta), fn. tt. rótát. 1) Régi hadi nyel
ven am. egy csapat, egy sereg, kivált sorba állított
katonaság. Egy rótábeli vitézek. Egy rátában szolgálni,
állani. 2) Bizonyos tüneményeknek nem folytonos,
hanem szakaszos, részenkénti megjelenése. Rátával
jár az esÖ, midőn majd esik, majd tiszta az ég, mi
dőn nincs egyszerre az egész látkör beborulva. Rá
tával jön rá a fájdalom (Győr vidékén), azaz : majd
ráér, majd elhagyja a fájdalom.
Mi e szónak első jelentését illeti, az számos
nyelvben eléfordul, pl. a németben : Rotte, a cseh
és lengyelben : rota, a dánban : rode, a finnben :
routu, az arabban : rotuov, rataon, rottaon stb. Ade
lung szerént nevét az öszvesereglés robogó hangjától
vette volna. Véleményünk szerént valószínűbb, hogy
itt a húzást, vonalat jelentő rovásnak, rovatnak alap
fogalma rejlik, akár azért, hogy az egy csapatban
szolgáló vitézeket egy jegyzékbe szokták öszveróni,
akár még hihetőbben, azért, mert a sorba állított
katonák mintegy rovatot képeznek. Ugyanezen ha
sonlat áll a szakaszonként megjelenő tüneményekre
is, mert a rótás esö v. rótás fájdalom nem más, mint

rovatonként, szakaszonként megjelenő esö v. fájda
lom. V. ö. RÓ.
ROTAD, a Debreczeni Legendáskönyvben a
mai ,rothad' helyett áll : „Ágyéka kirotada" (78.1.).
„Kinek még csak keresztfája is nem rotadott meg
mind ez ideiglen" (131. 1.).
RÓTÁS, (rótaas) mn. tt. rótást, v. —at, tb.
— ak. Sereges, csapatos, seregben, továbbá egyes
darabokban létező. Rótás eso, mely csak szakaszon
ként jár, különböztetésül az országos esőtől, máskép:
pásztás esö. V. ö. RÓTA.
RÓTÁSAN , (rótaasan) ih. Seregesen, csapa
tosan ; egyes darabokban, pásztásan.
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ROTHAD, (rothad); ROTHASZT, (rothaszt)
1. R O H A D ; ROHASZT.
ROTHADAG, (rothadag) mn. tt. rothadagot.
A Bécsi codexben többször eléjön ,rothadagság',
(,putredo' értelemben) adag öszvetett képzővel, a
szokottabb atag helyett, mi annak bizonysága, hogy
amaz az eredeti; egyébiránt 1. ROHATAG.
ROTOSNYA, erdélyi falu Torda m.; helyr. Ro
tosnyán, —rá, —ról.
RÓTT, (rótt v. rovott) mn. tt. róttat. Metszett,
vésett, faragott. Fába rótt betűk.
ROTTAN , Szála megyei tájszó , 1. ROZZAN;
olyan változattal mint rezzen, retten.
ROTY, lágygyal vegyített kemény erős hang
utánzó szó, melynek származékai : rotyog, rotyogtat,
rotyty, rotytyan, rotytyant. Azon hangot utánozza,
melyet bizonyos testek adnak, midőn főzés, forron
gás következtében a beléjök vagy közikbe szorult
levegő, illetőleg gőz kirohan belölök. Ily hang a
fövő kásáé, vagy az ember végbelén kitakarodó, ós
széllel vegyes bélsáré.
ROTYOG, (rotyog) gyak. önh. m. rotyog tam,
—tál, —ott. A beleszorult levegő, vagy szél roty
hangot adva rohan ki belőle, mi rendesen mozgékony
bugyogással szokott párosulni. Rotyog a forrásban
levő kása, káposzta. Belé a lisztet a fövő vízbe ! fö,
rotyog a haricska puiszka. (Székely népmese). Rotyog
az ember végbéle, midőn széllel vegyesen tolul ki belőle
a ganéj.
ROTYOGÁS, (rotyogás) fn. tt. rotyogást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Bizonyos testeknek roty han
got adó mozgása, forrongása. Káposztának, végbélnek
rotyogása. Különbözik tőle az élesebb hangú fingás,
és a tompa poszogás.
ROTYOGAT, (rotyogat) gyak. áth. m. rotyo
gattam, —tál, —ott. par. rotyogass. Eszközli, véghez
viszi, hogy valami rotyogjon. V. ö. ROTYOG.
ROTYOGATÁS, (rotyogatás) fn. tt. rotyoga
tást, tb. —ok. Eszközlése annak, hogy valami ro
tyogjon.
ROTYOGTAT, (rotyogtat) mivelt. 1) L.
ROTYOGAT. 2) Molnár A. és Szabó D. szerént am.
bizonyos nedvet a torokban öblöget. (Gargarisat).
A rotyog ez értelemben is, valamint a megfelelő la
tin ige, hangutánzó.
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ROTYOGTATÁS, (rotyogtatás) ín. tt. ro 1578ról. Szalay Ág. 400 m. 1.). „A dicatoroktól és
tyogtatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi
dőn valaki rotyogtak
KOTYTY, (rotyty) hangutánzó, mely az egy
szei'ü rotynak egész belterjes mivoltát fejezi ki.
Rotyty ! ugyan fö a kása.
ROTYTYAN, (rotytyan) önh. m. rotytyant.
Egyes, és teljesen bevégzett rotyty hangot ad. Na
gyot rotytyant a végbele. Nosza rajta kis fazék, hamar
felrotytyantál. (Km.)
ROTYTYANÁS, (rotytyanás) fn. tt. rotytya
nást, tb. —ok, harm. szr. —a. Hangzás, midőn
rotyty hangot ad valami.
RÓV 1. RÓ.
ROVÁCSOS v. ROVÁCSKOS, (rovácsos v.
rováeskos) mn. tt. rovácsost v. rovácskost v. —at,
tb. —ak. Rovatékos vonalakkal v. csíkokkal tarká
zott. (Striatus). Eléjön Lippainál. (Virágos kert).
Diószeginél: karczolt v. sinóros, midőn t. i. valamely
növény levelén (általán valamely szerv felületén)
hasadásforma vonások vagy karezolások vannak,
és ha ezen karezolások süniek, köztök a karczolás
partja sinórosan megyén. Gönezy Pálnál : sinóros.
ROVANCS, (rovancs) fn. tt. rovancsot. Rova
tokkal ellátott könyv a kereskedőknél melyben bi
zonyos tárgyakról, pl. adósságokról, váltókról, külö
nösen árukról, vagyis ezeknek bevétele s kiadásáról
szóló ügyletek naponként bejegyeztetnek. Váltóro
vancs, árurovancs, vásári rovancs.
ROVAR 1. ROBAR.
ROVAR, (rovár)fn. tt. rovárt, tb. —ok, harm.
szr.—a. Régebben a mai jegyző'jelentésében kezd
ték használni ; de ez utóbbi kiszorította a divatból.
Gyöke ró, s képzésre olyan, mint a szintén igékből
képzett hájtsár, bujtár, kajtár, nyuzár, búvár, t'óltsér,
füzér.
ROVARTAN, (rovartan) 1. ROBARTAN.
ROVÁS, (ÍJ, (rovás) fn. tt. rovást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Szabatosan véve, cselekvés, mely
nél fogva valamit rovunk. Rovással foglalkodni. Ro
vásban kicsorbult a kése. Hibásan végezni a rovást. 2)
Kevesbbé szabatosan am. rovat, azaz, vonal, huzal,
metszet, melyet a rovó alakít, továbbá azon bot,
melyre holmit felróni szokás. Számot, mennyiséget
mutató rovás. Hosszú rovás. A rováson följegyzett ro
botok száma. Elveszteni a rovást, eltéveszteni a számot;
mondják különösen a viselős nőkről, midőn lebete
gedésök idejét hibásan számították ki. 3) Bizonyos
tartozások , adók , számadások neme , melyeket fel
szoktak róni, azaz jegyezni. Sok van a rovásodon,
am. sokkal tartozol, vagy sok csínyt követtél el, mi
kért lakolnod kell. Szólj igazat, ne hazudj rovásra.
(Km.). Rovásra enni, inni. Mások rovására tenni,
igérni valamit. A régi iratokban igen gyakran ravás
alakban találjuk. „Továbbá ír Báthori uram az vár
megyékre ő felsége akaratjából, hogy az ravók ke
zében szolgáltassák ezennel az ravást, az artikolus
szerdnt járjon el te kegyelmetek az ravásban." (Levél

perczeptoroktól számot vött volna kegyelmetek, so
kan közölök defraudálják az országot s szokás és az
végezések felett is rójják az embereket, sőt kimond
hatatlan rút és szokatlan abususokkal szedik is az
ravásokat, csaknem annyit vévén magok szükségére
is az szegénységtől némelyek, mint az felvetett ravás
maga tenne." (Gr. Eszterházy Miklós nádor. 1633.)
4) L. ROVÁSFA. 5) Átv. tréfás ért. kivigyorított fo
gak sora. Mutatja a rovást.
ROVÁS, (2), erdélyi falu felső Fehér megyé
ben; helyr. Rováson, —ra, —ról.
ROVASFA, (rovásfa) ösz. fn. Botnemü fa,
melyet rovásul használnak. Különösebben, kétfelé
hasított fapálezika, melyekre az irást nem tudó köz
népnél a csaplárosok a bort vagyis az elvitt bornak
iteze számát, a mészárosok a húst, a pásztorok a
marhák számát stb. szokták följegyezni, s egyik fe
lét maguknak tartják, a másik felét pedig az illető
félnek (adósnak, tulajdonosnak) adják.
ROVÁSOL, (rovásol) 1. ROVATOL.
ROVÁSPÉNZ, (rováspénz) ösz. fn. Bizonyos
kulcs szerént kivetett adó, melyet az illetőre rárónak.
ROVAT, (rovat) fn. tt. rovatot, harm. szr. —a
v. —ja. 1) Bizonyos szilárd testbe metszett barázda
forma vonal. Rovatok az ablakrámán, az ajtón, az
asztal karimáján, a köszobron. Fába, köbe, vasba vé
sett rovatok. 2) Jegyzékül metszett vonal, különösen
számjegyek. Rovatok szerént beszedni az adót. 3) Bi
zonyos lapnak két párhuzamos vonal közötti fiókja,
oszlopa. Bevételi, és kiadási rovatok a számadó könyv
ben. Az anyakönyvnek, az iskolai bizonyítványnak ro*
vatai. Némely rovatokat beiratlanul hagyni. Ezen
jegyzéket más rovatba kellett volna irni.
Tájdivatos kiejtéssel: rovat (sőt ,rovátk' és Ro
vatol1 szókban általánosan is). Épen ily kiejtésüek :
fuvát, porgolát, korczolát, korlát; melyek közöl ki
vált az utóbbiakat a szokás már megszentesítette.
Mindezek t. i. részint élő, részint elavult igékből
képzett, és elvont értelmű nevek, milyenek : szövet,
divat, hódolat, karczolat, torlat stb., melyeket így
ejteni : szövet, divat, hódolat, karczolát, torlát, az
elemzés ellen elkövetett hiba volna; azonban a mi
ket a divat általában elfogadott, azokon nem változ
tathatunk.
ROVATAL, (rovatal) fn. tt. rovatált, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) L. ROVAT. 2) L. RA
VATAL.
ROVATCZIM, (rovatezím) ösz. fn. Felülirat,
kiváltkép a kereskedői módon vezettetni szokott
könyvekben.
ROVATÉK, (rovaték) fn. tt. rovatékot, harm.
szr. —a v. —ja. Rovás által képzett mélyedék, be
metszett vonal. Az elemzés szabályaitól némileg el
térő kiejtéssel : rováték, összébb húzva : rovátk. V. ö.
ROVAT. A növénytanban rovaték vagy rovátk az
crnyősök (umbellatae) magvain képződni szokott si
nórok közötti mélyedés vagy völgyecske. (Vallecula).
39*
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ROVATÉKOL, (rovatékol) áth. m. rovatékolt.
ROVNO, falu Sároa m.; helyr. Rovnán, —ra,
Egy vagy több rovatékot metsz valamely testbe. Ro \ —ról.
vatékolni az ablakfát, az emlékkövet. Némi módosu
ROVNYA, puszta Szepes m.; helyr, Rovnyán,
lattal : rovátkol. V. ö. ROVATÉK.
: —ra, —ról.
ROVATÉKOLÁS, (rovatékolás) fn. tt. rova
ROVÓ, (rovó) mn. tt. rovót. Amivel rónak.
tékolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely • Rovó kés, rovó eszköz, vésü. Mint főnév a régi korban
által valamely szilárd testbe rovatékot metszünk; jelentett személyt, királyi (országos) vagy megyei,
rovatékokkal való czifrázás.
j hatósági tisztviselőt, ki az adót kivetette, illetőleg
EOVATÉKOS, (rovatékos) mn. tt. rovatékost beszedte; midőn gj'akran ravó alakban találjuk.
v. —at, tb. —ak. Rovatékkal ellátott, bemetszett, ! „Azért én az leleszi préposttal szembe es (= is)
czifrázott. Rovatékos ajtóragasztó, ablakfa, emlékszo • voltam, eleget es szóltam nekie, de az ő jószágából
bor. Némi módosulattal : rovátkos. V. ö. ROVATÉK. i es az szolgabíró kezébe szolgáltatták be, én meg
ROVATÍV, (rovatív) ösz. fn. Papirív, mely a mondani, hogy onnan is kivenné, az ravó kezébe
czélhoz képest rovatokkal van ellátva.
szolgáltatná.... Mathius János királ ö felsége ra
ROVÁTK ; ROVÁTKOL ; ROVÁTKOS ; lásd ; vója." (Levél 1541ből. Szalay Ág. 400 m. 1.).
ROVATÉK; ROVATÉKOL ; ROVATÉKOS. Amaz
ROVOGAT, (rovogat) gyak. áth. m. rovogat
előbbiekben az á rendesen megnyújtva ejtetik; mi [ tam, —tál,—ott, par. rovogass. Gyakran, vagy foly
nek azon okszerűsége lehet, hogy ez á'tal a kiha . tonosan, vagy többfélét egymásután ró, ezen igének
gyott hosszú é mintegy pótoltatik , vagy csupán a ; minden értelmében. V. ö. RÓ.
szokás szeszélyéből is, mint korlát, fuvát, korczolát
ROVOGATÁS, (rovogatás) fn. tt. rovogatást,
szókban is.
j tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
ROVÁTK ÓLAT, (rovat ékolat) fn. tt. rovat | gyakran, vagy folyvást vagy többfélét ró.
kolatot, harm. szr. —a v. —ja. Rovás által bemet
ROZ, gyök, melyből rozog, rozoga v. rozga,
szett vonal.
i rozzan, rozzant származékok eredtek. Eredeti jelen
ROVATOL, (rovatol) áth. m. rovatolt. Be . tésénél fogva hangutánzó, mely a romlás következté
metszett rovatokkal jegyez, czifráz. Különösen, pár i ben ledőlő, vagy szétömlő testnek esési, törési hang
huzamos vonalakkal oszlopokra, vagy fiókokra fel | ját utánozza j rósz szóval mind értelemben mind
oszt. Rovatolni a bizonyítványi ívet, a számadó köny ' hangilag rokon. Szintén rokon vele magas hangom .'
vet. Szabó Dávidnál : rovatol. V. ö. ROVAT.
i rez, melytől rezeg, rezzen származnak; a héber rállas,
ROVATOLÁS, (rovatolás) fn. tt. rovatolást, ("M?"i, commotus, concussus est, tremuit).
tb. —ok, harm. szr. —a. Metszés, vésée, mely által
RÓZA, női kn. kicsinzőleg : Rozi, Rozika; lati
valamely szilárd testet rovatolunk ; vagy vonalozás, nul : Rosalia, a ,rosa' szótól.
mely által bizonyos lapot oszlopokra, fiókokra osz
ROZÁLIA, (1), női kn, latinul : Rosalia. Egy
tályozunk. V. ö. ROVATOL.
a ,Róza' névvel.
ROVATOLAT, (rovatolat) fn. tt. rovatolatot,
ROZÁLIA, (2), falu Sopron m.; helyr. Rozálián,
harm. szr. —a. Rovatolás által alakult mü, vagy — ra, —ról.
alakzat. Szabályos, egyenes sürü, vagy ritka rovatolat.
ROZÁLIAFÖLD, major Sopron m ; helyr. Ro
V. ö. ROVATOLÁS.
záliaföldön, —re, —röl.
ROVATOLT, (rovatolt) mn. tt. rovatoltat.
RÓZÁN; RÓZANODIK; RÓZANSÁG, több
Egy vagy több rovattal jegyzett, bemetszett; továbbá, vidéken különösen a tiszain divatozó tájszók, a szo
vonalazás által oszlopokra, fiókokra osztályozott. kottabb éa eredetiebb józan, józanodik, józanság
Rovatolt kőszobor. Rovatolt lap.
értelmében; 1. JÓZAN. Szabó Dávidnál is eléjön.
ROVATOS, (rovatos) mn. tt. rovatost v. —at,
ROZGA, (rozogó, rozoga) mn. tt. rozgát.
tb. —ak. Széles ért. akárminemü rovattal jegyzett, Alkatrészeinek megtágulása miatt omlófélben levő,
bélyegzett, czifrázott. Különösen, vonalak által osz dőlékeny, vagy dőledező. Rozga ház, gunyhó, hajó.
lopokra, fiókokra osztályozott. Rovatos hírlap, bizo Rozga taliga, szekér, szék, pamlag, ágy, hajó. Szélesb
nyítvány, anyakönyv.
ért. ami épségét vesztve rendeltetésének meg nem
ROVATOZ, (rovatoz) áth. m. rovatoztam, felel. Rozga kés, kard, szerszám.
—tál,—ott; ROVATOZÁS, (rovatozás) 1. RO
ROZGÓ, falu Várasd m.; helyr. Rozgón, —ra,
VATOL, ROVATOLÁS.
— ról.
ROVINA, falu Zaránd m.; helyr. Rovinán,
ROZGONY, falu Abaűj m,; helyr. Rozgonyba
—ra, —ról.
— ban, —ból.
ROZI, tt. Rózit; továbbá : ROZIKA,!. 1<Ú7,\
ROVNA, falu Zemplén m.; helyr. Rovnán,
ROZINA, női kn. tt. Rozinát. Latinul : Rosina,
— ra, —ról.
ROVNE, ROVNÉ, faluk Trencsén m.; helyr. a ,rosa' szótól.
Bovnén, —ra, —ról.
ROZMÁR, fn. tt. rozmárt, tb. —ok. A jég ten
ROVNIA, puszta Sáros m.; helyr. Rovnián, gerben lakó emlős állat; bőrét vörhenyeg szőr födi;
teste az ökörénél nagyobb; tengeri füvekkel, esi" •'),
— ra, —ról.
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kai, és kagylókkal él, a nőstény évenként egyet vagy
kettőt kölykezik, s legfölebb ötven esztendeig é l ;
máskép : czeíló. (Triehetus Roemarus).
ROZMARIN, (latinból kölcsönzött, ros marinus
szó szerént am. tengeri harmat); fn. tt. rozmarint,
tb. —ok, szokott népies nyelven : rozmaring. A két
főbbhímesek seregéből, és fedetlen magvúk rendjéből
való növénynern; bokrétája ásító ; felső ajaka kétha
sábu, hímszála kettő, és görbe. Szagos rozmarin,
melynek levelei nyeletlenek, szálasak, tompák, vas
tagok , alulfölül zöldek, de vannak alul hamvasak
is. (Rosmarinus officinalis). A népnél bánat jele. V. ö.
ROZMARINSZÁL.
ROZMARINALMA, (rozmarinalma) ösz. fn.
Finom hosszúkás almafaj, melynek zamatja a roz
marin illatjához hasonló.
ROZMARINFÜZ, (rozmarinfűz) ösz. fn. A sző
rös levelű fűzek neme alá tartozó növényfaj ; cser
jéje alacson, ágai barnák ; levelezés előtt barkázik ;
levelei a rozmarinéihoz hasonlók, s innen a neve.
(Salix rosmarinifolia.)
ROZMARING, fn. tt. rozmaringot, harm. szr.
—ja. L. ROZMARIN.
„Megüzentem az édes anyámnak,
Gyöngykoszorút kössön a lányának ;
Két szélire két szál rozmaringot,
Közepibe bokros búbánatot."
Népdal.
ROZMARINGSZÁL, (rozmaringszál) ösz. fn.
A szagos rozmaringból egy ágacska.
„Rozmaringszál kell csak nekem,
Mert halva fekszik kedvesem."
Népdal.
ROZMARIN—v. ROZMARINGOLAJ, ösz. fn.
A rozmarin virágaiból és leveleiből kivont szagos olaj.
ROZMARINSZÁL, (rozmarinszál) 1. ROZMA
RINGSZÁL.
ROZMARIN— v. ROZMARINGVIEÁG, ösz.
fn. A rozmarin nevű növény virága ; vagy maga az
egész rozmarinszál.
ROZNYAK, puszta Heves m.; helyr. Toenya'con,
—ra, —ról.
ROZOG, (rozog) gyak. önh. m. rozogtam, —tál,
—ott. Mondják holmi öszveállított műről , alkot
mányról, melynek részei között az öszvetartó köte
lék megtágulván, ideoda mozog s omlófélben van.
Rozog az ócska szekér, taliga, a szék, ágy, pamlag, ha
bizonyos teher nyomja.
ROZOGA, 1. ROZGA.
ROZOGÁS, (rozogás) fn. tt. rozogást, tb. —ok,
harm. szr. — a. Állapot, midőn valami rozog.
ROZOMÁK, fn. tt. rozomákot, harm. szr. —ja.
Az éjszaki részekben, különösebben Lappóniában
lakó emlős állat, mely a mészároskutyához sokban
hasonló ; sötétpej szőrű, és rövid lábú. Madarakkal,
nyulakkal, tarándokkal, és döggel él. Leng):elül : ro
tornak. (Meles gulo).
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ROZONGAT, (rozongat) áth. m. rozogatlam,
—tál, —ott. A székelyeknél Gyarmathi S. szerént
am. lassan dorgál v. pirongat.
ROZONGATÁS, (rozongatás) fn. tt. rozonga
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Dorgálás, feddés, pí
rongatás. V. ö. ROZONGAT.
EOZVÁGY, falu Trencsén m. KIS—, NAGY—,
falvak Zemplén m.; helyr. Rozvágyon, —ra. —ról.
EOZZAN, (rozzan) önh. m. rozzant. Egy be
végzett rozz hangot adva leomlik, vagy alább száll.
A tágult szerkezetű szék rozzan, midőn rá ülnek. Rozzan
a rósz szekér, taliga, az omló ház. V. ö. EOZ.
EOZZANÁS, (rozzanás) fn. tt. rozzanást, tb.
—ok, barm. szr. —a. Állapot, midőn valami rozzan.
ROZZANT, (1), (rozzant) mn. tt. rozzantat.
Részeinek romlottsága, vagy elkopottsága miatt le
omlott, alászállott. Rozzant épület, rozzant szék, ágy.
V. ö. ROZZAN.
ROZZANT, (2), (rozzan t)áth.m. rozzantott, par.
— s , htn. —ni v. —ani. Rozzanóvá tesz; eszközli,
vagy okozza, hogy rozzanjon valami. V. ö. ROZZAN.
ROZZANTÁN, (rozzantan) ih. Rozzant álla
potban.
ROZZANTÁS, (rozzantás) fn. tt. rozzantást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Eszközlés , hogy valami
rozzanjon.
ROZS, fn. tt. rozst v. —ot, tb. —ok, harm. szr.
—a. Növénynem a háromhímesek seregéből és két
anyások rendjéből, virágzása füzéres, csészéji két
szálas hegyes polyvájúk, két virágúk, a gerinczre
lappal állanak. Magva hosszú, bengerded, egyfi lül
hegyes. (Secale). Legközönségesebb faja növénytani
néven a gabonarozs, vagy a köz életben csak : rozs
(secale cereale); mely kétféle, őszi és tavaszi. A szar
vasrozs máskép : rozsanya.
E szó kisebbnagyobb hangváltozattal számos
nyelvekben megvan; németül: Rockén, Roggen, Rogge,
hollandul : roghe, röge, rog, angolszászul : ryge, rige,
dánul: rugen, rug, angolul : rye, svédül rag, irlandul:
rug, oroszul : rozs, dánul : rugen, rug, Pliniusnál la
tinul : arinca, wendül : ros, finnül : ruis, dalmátul:
raax, szerbül : rezs, illírül : razg, csehül : rezs stb.
Valószínűleg mind ezen nyelvekben alapfoga
lomul vétetett azon nyers, ropogós keménység, mely
a rozsot, leginkább az ebből készült eledelekben és
kenyérben, a búzától megkülönbözteti; s ezt az r
alaphang, mint a hangok legkeményebbike, jellemzi.
Frisch nevű német nyelvész is azturauh szótól szár
maztatja. PJinius korában még a rozs rósz és keserű
volt : „Secale deterrimum et tantum ad arcendam
famem." Nálunk is a jobb módú házakban a lisztjét
csak cselédkenyérnek használják; ámbár finomra
őrölve és a korpától ahhoz való szitán jól megtisz
títva szintén jóízű és egészséges kenyér készül belőle.
ROZSA, fn. tt. rózsát. 1) Cserjenem a húsz
hímesek seregéből és sokanyások rendjéből; csé
széje alul hasas, húsos, a nyakánál öszveszükül;
megérve bogyónak látszik; bokrétája ötszirmu volna,
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de teljesedésre igen hajlandó; magvai szőrösek a
bogyóforma cse'sze oldalán. 2) E cserjének igen ked
ves alakú, s jobbára vonzó illatú virága. Fajai, kivált
a kertészeti mivelés következtében, igen sokfélék,
valamint virágaik színére is változatosak. Közönsé
ges fajok, és ezek népies nevei : Pünkösdi rózsa.
Százlevelü rózsa. Hónapos rózsa. Csipke rózsa. Vad
rózsa néhutt a mezőkön, erdőkben, ligetekben, vadon
terem, egyszerű (nem teljes) szirmokkal. Fehér, sárga
rózsa stb. A növénytanban eléjönnek : fahéj, pallagi,
tompalevelü, kökényes, borzas, tarka, damaskusi, min
dig zöld, mindig nyiló, körtvélyes, czövelces, rozsdás,
árva, dombi, burgundiai, kínai (sínai) rózsa stb. 3) Né
mely más nemű növények virágai, mennyiben a rózsá
hoz hasonlók, pl. bazsarózsa, tubarózsa, mályvarózsa
(althaea rosea), őszi rózsa (aster chinensis), kövi rózsa
stb. 4) Rózsa alakját képező vagy utánzó mesterkélt
müvek. Rózsa a süvegen, a csizmán. Gipszből, vagy
más anyagból idomított rózsák az épületeken. 5) Né
mely kagylók neme. 6) Sárgavörös szinü, és fényes
gyúladás az emberi bőrön, máskép : orbáncz.
Köz nyelvszokás szerént a rózsának színe alatt
rendesen pirosat v. vöröset értünk. („Pirulj rózsa,
pirulj, de nekem ne virulj." Népdal.); miért majd
minden nyelvben a rózsa és pirosság, vörösség nevei
fölcseréltefnek, vagy épen megegyeznek egymással,
pl. hellénül : QOŐOV, Qodí^co, jódosig, Qovffi.og; lati
nul : rosa , russus, rutus , rutilus ; németül : Bőse,
roth, rösten; szlávul : rúzsa, risavi; finnül : ruusu,
rusko, ruskia; magyarul : rózsa, rós, róska, rőt stb.
'Tudniillik a rózsa azon r alaphangú köz gyöktől
származik, mely tüzet, égést, egyszersmind pirosat,
vöröset jelent a nyelvekben általán véve.
A költőknél, kivált a népdalokban, nagyban
szerepel a rózsa, úgymint a vidor szinü szép fiatal
ságnak, a vonzó bájnak, az örömnek, gyönyörködés
nek stb. jelvénye.

RÓZSAARCZ, (rózsaarcz) ösz. fn. Képes költői
nyelven am. finom, gyöngéd, eleven pirosságu arcz.
RÓZSABALZAM v. —BALZSAM, (rózsabal
zam v. —balzsam) ösz. fn. Rózsaolajjal készített
balzsam.
RÓZSABAZSÁL, (rózsabazsál) ösz. fn. A ba
zsálok neme alá tartozó növényfaj ; levelei sokszor
szárnyaltak, kopaszak, levélkéi karéjosak; virága
sötét vörös, többnyire a kertekben teljes; máskép
népies nyelven : bazsál—, vagy bazsarózsa. (Poeonia
officinalis.)
RÓZSABEREK, (rózsaberek) 1. RÓZSALIGET.
RÓZSABIMBÓ, (rózsabimbó) ösz. fn. A még
csészéjének szirmai közé zárt, s ki nem nyilt rózsa,
kivált, midőn fakadni kezd, melyhez költői nyelven
a kedves, és csak serdülni induló leánykák, és annak
fejlődő csöcse gombját szokás hasonlítni.
RÓZSABOKOR, (rózsabokor) ösz. fn. Bokor,
melyet a rózsa nevű cserjék képeznek. Költői nyel
ven, fiatal, serdülő szép leánykák serege.
RÓZSABOKRÉTA, (rózsabokréta) ösz. fn.
Rózsavirágokból fűzött bokréta.
RÓZSACZUKOR, (rózsaczukor) ösz. fn. Rózsa
színűre festett, vagy rózsaszirmokhoz hasonló leve
lekkel készített ezukorsütemény.
RÓZSAECZET, (rózsaeczet) ösz. fn. Eczet,
melyet száraz rózsalevelekből csinált ágyra töltenek,
s mely ennek szagát, illatát magába vette.
RÓZSAÉR, ösz. fn. 1. TÜNÉR.
RÓZSAFA, (rózsafaj ösz. fn. Tulajdonkép
cserje, mely rózsákat terem; egyébiránt vannak faj
ták, melyek 10 —12 láb magasra is nó'nek. V. ö.
RÓZSA.
„Én ültettem a rózsafát,
Más szedi le a virágát."

öl 9

„Végsőt mosolygott orczád, s a halál
Leszedte róla szép rózsáidat."
Kisgyermek halálára, Vörösmarty.
Közmondatok : Rózsa volt, kóró lett. Rózsáé az illat,
szűzé a szemérem. Rózsaszedés tövissel jár. Igen szép a
rózsa, még sem kevély. Rózsa is tövis között virágzik.
Ki rózsából veti ágyát, alkudjék meg a tövissel. Ritka
rózsa, tövis nélkül. A népdalokból : Pesten jártam is
kolába, térdig jártam a rózsába. Orczáid rózsái ha
közel volnának, égő szivem mellé tenném bokrétának.
A kedves szeretőnek egyik gyöngédebb neve. iVe
menj, rózsám, a tarlóra, gyönge vagy még a sarlóra.
Azt gondolod, rózsám, hazudok előtted, pedig, édes ró
zsám, majd meghalok érted. (Népdalok).
RÓZSAÁG, (rózsaág) ösz. fn. A rózsafának
vagy bokornak egyes veszszeje. Átv. ért. magával a
virággal együtt értve öröm, gyönyörélvezet. „A tö
viskoszorúk életünk rózsaágaiból készülnek; s nem
a borongós de a legmelegebb nyári nap után támad
nak vészeink." B. Eötvös J. (Gondolatok).
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„Gyöpii mellett egy rózsafa,
Legszebb ága leszakasztva."
„Nem anyától lettél, rózsafán termettéL"
Népdalok.
RÓZSAFALVA, falu Bihar m.; helyr. Rózsa*
fálván, —ra, —ról.
RÓZSAFR1G1ES, (rózsafrigyes) Ösz. fn. Bi
zonyos, és nem a legjobb hirben álló titkos társulat
tagja, mely a szabadkőmivesek felekezetéből fejlett
ki, németül : Rosenkreuzer.
RÓZSAFÜZÉR, (rózsafüzér) ösz. fn. 1) Rózsa
bimbókból, vagy kifejlett rózsákból álló füzér. Rózsa
füzérrel koszorúzott menyasszony. Természetes, mester
séges rózsafüzér. 2) A római katholikusoknál az úgy
nevezett olvasó, vagyis imaszer a bold. szűz Mária
tiszteletére! V. ö. OLVASÓ.
RÓZSAGYÉMÁNT, (rózsagyémánt) ösz. fn.
Alul lapos, fölül pedig sok csiszolt oldalakkal el
látott könem, továbbá ilyféle rovatolt gyémánt.
(Rosette).

RÓZSAGYÉPÜ—ROZSÁLY

ROZSAMEH—ROZS ASZIN

ROZSAGYÉPÜ, (rózsagyépü) ösz*fn. Rózsa
CBerj ékből álló gyepüféle kerítés.
RÓZSAGYÖKÉR, (rózsagyökér) ösz. fn. 1) A
rózsa cserjének, vagy fának gyökere. 2) Schweiz magas
hegyein, és Lapponiában tenyésző növény, melynek
gyökere kedves illatú, mint a rózsa. (Rhodiosa rosea).
ROZSAHAL, (rózsahal) ösz. fn. A középten
gerben tartózkodó halnem, melynek feje csaknem
négyszögű. Ha megvakarják, vörös a húsa. (Mullus
barbatus).
RÓZSAHEGY, mváros Liptó m.; helyr. Bózsa
hegyén, —re, —rol.
RÓZSAILLAT, (rózsaillat) ösz. fn. A rózsa
virágnak a szaglási érzékre kedvesen ható illata.
RÓZSAKENŐCS, (rózsakenőcs) ösz. fn. Ró
zsabalzsammal , rózsaolajjal, rózsaeczettel készített
kenőcs.
RÓZSAKERT, (rózsakert) ösz. fn. Kert, mely
ben egyedül, vagy főleg rózsacserjék tenyésztetnek ;
máskép : rózsás kert. Atv. ért. bizonyos imakönyv
nek czime.
RÓZSAKOR, (rózsakor) ösz. fn. Az évnek azon
időszaka, melyben a rózsák virágoznak, például a mi
éghajlatunk alatt a tavasz vége felé, pünkösd táján.
Atv. az örömnek, vidor kedvnek kora, milyen külö
nösen az Ifjúkor.
RÓZSAKORALL, (rózsakorall) ösz. fn. Ko
rallok egyik neme, mely alakjára nézve a rózsabim
bóhoz hasonló.

RÓZSAMEH, (rózsaméh) ösz. fn. Méhfaj, mely
nem rajban, hanem magányosan él, s földben csinált
sejtjéül levéldarabkákat, különösen rózsafáról rági
csáltakat használ. (Apis centuncularis.)
KÓZSAMEZ, (rózsamézj ösz. fn. A gyógyszer
tárakban, rózsafözetböl és mézből álló öntet.
RÓZSANÁD, (rózsanád) ösz. fn. Az egyhíme
sek seregéből és egyanyások rendéből való gumós
gyökü, és nádhoz hasonló szárú növénynemek hal
vány vagy skarlátpiros, néha sárga virágú faja.
Szára kéthárom láb magas, nagy (mintegy 8 hüvelyk
széles, 18 hüvelyk hosszú, fönt hegyes) levelekkel.
Indiából származott. (Canna indica, v. coccinea v.
lutea).
ROZSANYA, (rozsanya) ösz. fn. A rozsfejből
félszegen kinőtt, kétakkora fekete mag, mint a kö
zönséges rozsszem. Székely szó. Néhutt: szarvas rozs.
ROZSAOLAJ, (rózsaolaj) ösz. fn. A rózsafa
virágaiból, illetőleg szirmaiból kivont illatos olaj.
RÓZSAPÁLLAG, falu Szatmár m.; helyr. Bó
zsapallagon, —ra, —ról.
RÓZSAPILLE, (rózsapille) ösz. fn. Éji pillefaj,
rózsaszínű foltokkal.
RÓZSAPIROS, (rózsapiros) ösz. mn. Oly vilá
gos piros, mely a piros rózsavirág szirmaihoz legin
kább hasonló. Bózsapiros ajak, arcz, selyemszövet,
szalag. Atv. igen gyöngéd, vidám benyomásu, kedé
lyű, érzelmű. Bózsapiros kedv, álom.
ROZSARATÁS, (rozsaratás) ösz. fn. Mezei
munka, midőn az érett rozsot sarlóval levágják.
RÓZSÁS, (1), (rózsaas) mn. tt. rózsást v. —at,
tb. —ak. Rózsákkal bővelkedő, vagy behintett, vagy
díszített stb. Bózsás kert. Bózsás utak, öltözékek. To
vábbá rózsához hasonló müvei ékesített, fölszerelt.
Bózsás katonasüveg, rózsás csizma. Szőlőfaj is, más
kép : rózsaszbTö.
RÓZSÁS, (2), falu Szála és puszta Szabolcs m.;
helyr. Bózsáson, —ra, —ról.
RÓZSÁSALMÁS, puszta Nógrád m.; helyr.
Bózsás Almás on, —ra, —ról.
RÓZSÁSGERELY, (rozs ásgerely) ösz. fn. Nö
vényfaj a gerelyek neméből, melynek virágszirmai
szép pirosak; máskép köznéven : varjú v. csókaláb,
vérállató fü. (Geránium sanguineum).
RÓZSASUTA, (rózsasuta v. —suba?) ösz. fn.
Posztó neme a régieknél. Él ezen szóval Ulászló
király kincstartója. (Kresznerics). Alkalmasint rózsa
színű lehetett.
RÓZSASZÁL, (rózsaszál) ösz. fn. A rózsafá
nak bimbós, vagy virágos ága. Átv. költői nyelven,
serdülő kedves szép leány.
RÓZSASZÍN, (rózsaszín) ösz. fn. Olyan szín,
mint a rózsavirágé, mely ugyan különféle, nevezete
sen fehér, tarka, sárga és vörös szokott lenni, de
rendesen vékony, világos, piros szint értünk alatta,
milyen a fehérrel föleresztett piros arczbőrnek színe.
Bózsaszinben megjelenő hajnal. Átv. ért. szép, kedves
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RÓZSAKORONA, 1. RÓZSAKOSZORÚ.
RÓZSAKOSZORÚ, (rózsakoszoró) ösz. fn. Ró
zsabimbókból, virágokból, és levelekből fűzött ko
szorú. Rózsakoszorúval díszített fej. Megérdemli, mint
szüzleány a rózsakoszorút.
RÓZSALÁNCZ, (rózsaláncz) ösz. fn. Láncz
gyanánt öszvefüzött rózsák. Atv. költői ért. a szere
lemnek gyöngéd köteléke. A szerelem rózsalánczával
öszvefüzött házaspár.
RÓZSALEHOTA, falu Nógrád m.; helyr. Bó
zsaLehotán, —ra, —ról.
RÓZSALEVÉL, (rózsalevél) ösz. fn. 1) A ró
zsacserjének levele. 2) így nevezik a rózsavirág szir
mait is.
„Mért fürdik a rózsalevél
Harmat hüs cseppjében ?
Harmatcsepped, rózsalevél,
Szememből ontottam."
Kölcsey.
RÓZSALEVELÉSZ, (rózsalevelész) ösz. fn.
Rózsafa levelein élődő levelészféle féreg.
RÓZSALIGET, (rózsaliget) ösz. fn. Liget,
melyben rózsafák vagy rózsabokrok tenyésznek, s
díszlenek. Mondhatjuk valamely nagyszerű kertnek
oly részéről is, melyben rózsafák vagy rózsabokrok
nagyobb mennyiségben neveltetnek és ápoltatnak.
ROZSÁLY, falu Szatmár és puszta Szabolcs m.;
helyr. Bozsályba, —ban, —Ml.
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tetsző minemüsége valaminek. A boldog szerelmesek
mindent rózsaszínben látnak. Melléknévileg am. rózsa
színű.
RÓZSASZÍNŰ v. — SZINÜ, (rózsaszínü) ősz.
mn. Aminek szine a rózsáéhoz, nevezetesen a pirosé
hoz hasonló. Rózsaszínű ajak, arcz. Rózsaszínű selyem.
Átv. rózsaszínű kedv.
ROZSASZOLÖ, (rózsaszőlő) ösz. fa. A piros
rózsa színéhez hasonló szinü szőlő.
RÓZSASZÖRP, (rózsaszörp) ösz. fn. Rózsa
szirmok nedvéből készített szörp.
RÓZSATO, (rózsatő) ösz. fn. Egyes rózsacserje,
v. rózsafa, mely szoros ért. vett rózsavirágokat terem.
A kertben magán, álló, vagy, cserépben, fabödönben
tenyésző rózsatö.
RÓZSATÖVIS, (rózsatövis) ösz. fn. A legtöbb
fajta rózsafa vagy rózsabokor ágain teremni szokott
szúrós apró kinövések.
RÓZSAÜNNEP, (rózsaünnep) ösz. fn. Némely
idegen országokban divatos, néhutt talán nálunk is
utánzott falusi ünnep, midőn a helység legerényesebb
leányát bizonyos szertartások között rózsakoszorúval
megkoszorúzzák, s a többi leánytársai között némi
előnyökkel megkülönböztetik.
R O Z S A V I R A G , (rózsavirág) ösz. fn. A szoros
értelmű rózsafának szép alakú, és kedves illatú virága.
RÓZSAVÍZ, (rózsavíz) ösz. fn. A rózsavirág
szirmainak nedvével vegyített illatos víz.
RÓZSAZILIZ, (rózsaziliz) ösz. fn. Növényfaj a
zilizek neméből; szára ágatlan, sugár, merően álló,
levelei szívformák, szögletesek. Virágja a teljes ró
zsához hasonló ; máskép köznépiesen : mályvái ózsa.
(Althaea rosea.)
ROZSBER, (rozsbér) ösz. fa. Bér, vagyis fize
tés , midőn valamely szolgálatért rozsféle gabonát
adnak az illetőnek, pl, a helység pásztorának, cső
szének.
ROZSDA, (rosda) fn. tt. rozsdát. 1) Némely
fémek fölszinón képződő porhanyú, vagy hártyaalakú
test, mely fenyőket elhomályosítja, s eredetét onnan
veszi, hogy az illető fémnek külrészei a levegő által,
kivált ha nedves, éleggé változnak. Ólmot, rezet, vasat
meglepő rozsda. A nemes érczeken nem fog a rozsda.
Különösen azon vörnyeges szinü, s érdes tapintatu
testrészek, melyek a vasat lepik be, s latinul szabato
san megfelel neki a rubigo, v. ferrugo. 2) Széles ért.
állati vagy növényi testek fölszinén támadó majd
vörös, majd sárga, majd barna foltok, milyen a rósz,
vagy tisztátalan fogakat lepő rozsda, a növényeket
rongáló ragya, stb. Egyeznek vele a német Rost,
finn ruostet, szláv rdza, ridza, hrdza stb.
Ha azt veszszük tekintetbe, hogy a rozsdáso
dásnak kiváltképen a vas van kitéve, s hogy ennek
rozsdája vörnyege3 : úgy okszerüleg állíthatjuk, hogy
gyöke ros v. rozs alapfogalomban vöröset jelent, s
azonos a vörösre vonatkozó rós, róska, riska, rőt
szók gyökével. Ily fogalmi rokonság van a latin ru
ber és rubigo íferrugo), továbbá a német roth és Rost,

a hellén ápv&úóg, és tQvai^Tj között. Minthogy to
vábbá a rozsda a vasat rontja, épségétől megfosztja,
innen másod értelme a romlás, melyre annak részént
átvitt, rószéut alkalmazott jelentései vonatkoznak, s
e tekintetben rokonai : rohad, roshad, rothad. V. ö.
RO, gyökhaug.
Mi származási kifejlődését illeti, a hasonlat
nyomán Ítélve, a ros gyökből lett az elavult ige rosd,
s ebből az igeneves rosda, kiejtve rozsda. Ily képez
tetésüek : ronda, monda, rohoda, sanda, sunda, dárda,
ferde, és némely mások. Tudnivaló, hogy a d előtt
az eredeti * úgy hangzik, mint zs, pl. ezeket, vesd,
mesd, nyesd, keresd, mosd; így ejtjük : vezsd, mezsd,
nyezsd, kerezsd, mozsd.
ROZSDABÜRA, (rozsdabura) ösz. fn. Cserje
alakú növénynem a tízhímesek seregéből és egyanyá
sok rendjéből; csészéje ötmetszésü ; bokiétája lapos,
ötsziimu, tokja öt rekeszü. (Ledum). Mocsári rozsda
bura, melynek levelei alul rozsdás molyhosak. (Le
dum palustre.)
ROZSDAFOLT, (rozsdafolt) ösz. fn. Folt, me
lyet valamely testen, nevezetesen a fémeken, külö
nösen a vason képez a rozsda. A rozsdafoltokat letö
rölni, olajjal kivenni. Rozsdafoltok a fogakon, a ra
gyaverte gabonán. V. ö. ROZSDA.
ROZSDÁLIK v. ROZSDÁLLIK, (rosdaalik)
k. m. rozsdált v. rozsdállott, htn. rozsdálni v. rozs
dállani. Rozsdától lepett állapotban szenved; rozsda
lepi; olyan szinünek látszik, milyen a rozsda. Rozs
dálik a tisztátalanul, vagy nedves helyen tartott vas.
Rozsdálanak a ragyaverte gabonák, a rósz fogak.
ROZSDAPOR, (rozsdapor) ösz. fn. Porrá vált
rozsda.
ROZS DARA, (rozsdara) ösz. fn. Rozsféle gabo
naszemekből törött, derzált dara.
ROZSDÁS, (rosdaas) mn. tt. rozsdást v. —af,
tb. —ak. Amit a rozsda, minden értelemben véve,
belepett. Rozsdás vas, vas szerszám. Rozsdás kard,
puska, kés, villa. Rozsdás gabona. Rozsdás fogak. Átv.
ért. rozsdás torok, mely érdessége, tisztátalan volta
miatt rekeg, recseg, milyen a náthás, hurutos ember
torka.
ROZSDÁSAN, (rosdaasan) ih. Rozsdás álla
potban.
ROZSDÁSODÁS, (rosdaasodás) fn. tt. rozs
dásodást, tb. —ok, hartn. szr. —a. Változási állapot,
midőn bizonyos testeket a rozsda lep meg.
ROZSDÁSODIK, (rosdaasodik) k. m. rozs
dásodtam, —tál, —ott. Fölszinén rozsda fejlik k i ;
belepi a rozsda. A nedves helyen tartott, és sokáig nem
tisztogatott vasak, és vas eszközök megrozsdásodnak.
Hüvelyben rozsdásodik a kardja. Fogai már rozsdá
sodni kezdenek. A beretoát néha olajjal megkenni, hogy
meg ne rozsdásodjék. A sok kövér, zsiros ételtől meg
rozsdásodott a torka.
ROZSDÁSUL, ROZSDÁSUL, (ros daasúl)
önh. m. rozsdásúlt. L. ROZSDÁSODIK.
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ROZSDÁSÚLÁS, ROZSDÁSÚLÁS, (rosdaas kivévén, midőn apróra (szecskára) vagdalva zabbal,
vagy más valami táplálóbbal keverik. Zsúpokba kö
úlás) 1. ROZSDÁSODÁS.
ROZSDASZÍN, (rozsdaszín) ösz. fu Olyan
szín rnint a rozsdáé szokott lenni.
ROZSDAZÖLD, (rozsdazöld) ösz. mn. Olyan
szinü zöld, milyen a rezet belepni szokott penész.
ROZSFEJ, (rozsfej) 1. ROZSKALÁSZ.
ROZSFÉREG, (rozsféreg) ösz. fn. A lovak al
felében, illetőleg végbelében tenyésző nyü. Azt tart
ják róla, hogy a rozsabraktól támad.
ROZSFÖLD, (rozsföld) ösz. fn. Föld, melyben
a gabonaneműekböl rozsot szoktak termeszteni, vagy
mely különösen, és leginkább rozstenyésztésre való,
pl. a bomokföld.
RÓZSI, tt. Bózeit; ROZSIKA, női kn. 1. RÓZA.
ROZSINA, falu Trencsén m.; helyr. Bozsinán,
— ra, —ról.
ROZSKALASZ, (rozskalász) ösz. fn. A rozs
nevű gabonafünek karcsú, hosszúkás kalásza, rozsfej
ROZSKENYÉR, (rozskenyér) ösz. fn. Rozs
lisztből sütött kenyér, mely a búzakenyérnél durvább,
nyersebb, s nem oly hamar szárad.
ROZSLISZT, (rozsliszt) ösz. fn. Rozsféle ga
bonaszemekből őrlött, a búza lisztnél nyersebb liszt.
ROZSNOK, (rozsnok) fn. tt. rozsnokot, harm.
szr. —ja. A háromhímesek seregébe és kétanyások
rendjébe sorozott növénynem. (Bromus). Különösen
ennek fajai közöl a gabonarozsnok, melynek bugája
kinyílt füzeikéi tíz—tizenkét vháguak, ondói simák.
(Bromus secalinus.)
ROZSNYÓ, mváros Gömör m. és Erdélyben ;
helyr. Rozsnyón, —ra, —ról. Az clsöbbik neve, ki
vált régente, Rozsnyóbánya is.
ROZSOL, (rozsol) áth. m. rozsolt, htn. —ni
v. rozslani. A rozsfejeket a tisztabúza vetés közöl ki
szedi, kivagdalja ; ami hogy kár nélkül történhessék,
akkor kell tenni, mikor a rozs már a fejét kihajtotta,
de a búza még nem.
ROZSOLÁS, (rozsolás) fn. tt. rozsolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A rozsfejcknek a búza közöl
kiszedése. V. ö. ROZSOL.
ROZSÓLIS, (a latin ros solis után alakúit) fn.
tt. rozsólist, tb. —ok. Édes és fűszerrel készített
szeszes ital neme. (A latin ros solis [Sonnenthau] pe
dig illatos növény neme, másképen : ároséra, ma
gyarul : harmatf'ú).
ROZSONY, falu Trencsén m.; helyr. Rozsonyba,
— ban, —ból.
•
ROZSOS, (rozsos) mn. tt. rozsost v. —at, tb.
— alt. Rozstermő, pl. rozsosföld. Rozszsal vegyes, pl.
rozsos búza.
ROZSPÁLINKA, (rozspálinka) ösz. fn. Rozs
ból égetett szeszes ital.
ROZSSZALMA, (rozsszalma) ösz. fn. A rozs
nevű gabonafünek szára, mely az árpa, búza, zab,
köles szalmájánál karcsúbb, sudarasb, kevesbbé böty
kös, de sástalanabb is, miért takarmánynak nem való,
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.

tözött rozsszalma.
ROZSTERMESZTÉS v. —TERMELÉS, (rozs
termesztés v. —termelés) ösz. fn. A mezei gazda
ságnak egyik iparága, mely a rozsféle gabona ter
mesztésével foglalkodik.
ROZSTERMŐ, (rozstermő) ösz. fn. Oly föld
ről mondjuk, melyben rozs terem, vagy mely külö
nösen rozsot termeszteni való. Rozslermö határ, dülo,
vidék, sovány homok.
RÖB, elvont hangutánzó gyöke röbög, röbögés
szóknak.
RÖBÖG, (Molnár Albertnél); RÖBÖGÉS, 1.
REBEG, REBÉGÉS.
RÖCS, elavult fn. melyből röesk v. röcsök és
röcsköl, röcslcös eredtek. Ezeknek jelentéseiből (lásd
alább) az tűnik ki, hogy a röcs egy értelmű a szin
tén elavult roncs törzszsel, melyből roncsol ige szár
mazott, és hasonló a lucs, lőcs, pöcs, rnocs gyökök
höz, mennyiben hasonló származékok alapját teszik ;
u. m. röcsk, röcsköl, röcslcös; lucsk, lucskol, lucskos ;
pocak, pocskol, pocskos; mocsk, mocskol, mocskos. A
,röcs' gyök a testnek gyúrás, teperés által idomta
lanná lett, roncsolt állapotát jelenti.
RÖCSE, 1. RÖCZE.
RÖCSK, (röcsk) fn. tt. röcsköt, harm. szr. —e.
Gyuradék, töredék valamely puhább nemű testen,
máskép : röcsök, néhutt rücsök is.
RÖCSKÖL, (röesköl) áth. m. röcskölt. Gyű
rés, teperés, gyömörés által roncsol, öszvezúz, rán
ezossá, vagy (a nedves tárgynál) lustossá tesz vala
mit. Ruhát röcskölni. Gyümölcsöt röcskölni. Máskép :
zöcsleöl Különbözik : rücsköl.
RÖCSKÖLÉS, (röcskölés) fn. tt. röcskölést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által va
lamit röcskölnek; máskép : zöcskölés. V. ö. RÖCSKÖL.
RÖCSKÖS, (röcskös) mn. tt. röcsköst v. —et,
tb. —ek. Gyürés, teperés, ütődés által megtöredezett,
öszveránezosodott, mocskosodott, roncsolódott. Röcs
lcös szoknya, pendely. Röcslcös alma. Néhutt : rücalcös.
Atv. gúnyos, és gyalázó ért. röcslcös kurva. Lódulj
innen, le röcslcös !
RÖCSÖK, 1. RÖCSK.
RÖCZE, NAGY—, mváros, KIS—, falu Gömőr
megyében; helyr. Roczén, —re, —r'ól. Némely ki
ejtés szerént : Röcse.
RÖD, erdélyi falu Kolos megyében; helyr.
R'ódön, —re, —r'ól.
RÖDÖN, falu Vas megyében ; helyr. Rödönbe,
— ben, —böl.
RÖF, hangutánzó gyöke röfög, röffen igéknek
és származékaiknak. Jelenti különösen a disznónak
hasonló hangját. Röf, röf!
RÖF, fn. tt. rőföt, harm. szr. —e v. —je.
Hosszúságot, vagyis terjedelmi vonalat határozó
mérték, mely, mint egyéb mértéknemek, nemsza
batos nagyságú. A régi magyar röf, vagyis sing két
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lábat, vagyis liusíouué^y hüvelyket t e s t e n ; ;i szabók
röfe harmmez—harmincakét hüvelyk.
Iíosz röffel
mérni. Nem üli meg a rőföt. Hány röf posztó kell egy
újdon új köpenybe ? (Mesekérdés. Felelet : egy sem).
Ki a singet ellopta, a rőföt is unnál keresik. (Km.).
Valószínűnek látszik, hogy e szó a ró gyökü szókkal
áll eredeti rokonságban, mennyiben a rőf nem egyéb,
mint rovásokkal jegyzett, rovásos v. rovott mérték.
T ö r ö k ü l : irifv. n / ( H i n d o g l u ) . Alakra nézve épen oly
magyaros, mint a dölf, csúf, rif nyif, mjaf esörf, kajf,
melyekben az / átalakult v ez pedig átalakult ó v. ö.

RÖFÖSK.ERE5SK.ÉDÉ.S, (röföskeivskédés) ösz.
fn. Oly kereskedés, melyben rőfösárukat adnak és
vesznek.
R Ö F Ö S K E R E S K É D Ö , 1. R Ö F Ö S K A L M Á R .
RÖG, (1), fn. tt. rögöt v a g y a Tisza mellékén:
— fi, harm. szr. — e . Egyes csomóvá alakúit, kemé
nyült földdarab, mely a hanttól szabatosan véve ab
ban különbözik, hogy ez nagyobb terjedelmű, s bi
zonyos szerszám, pl. eke, ásó által felhasított föld
darabot jelent. A rög inkább tiprás, gyúrás, zúzás
által feltöicdezctt, s vagy önálló, vagy a földszínéről
kidudorodó, hoportos, csoportos földrészeket jelent,
melyek száradás, vagy fagy által megkeményedtek.
A porhanyóbb föld, ha szántják, rögökre, a szivos,
zsiros pedig inkább hantokra szakadoz. Ha a feltip
rott sár hirtelen szárad, vagy megfagy, rögeket képez.
A hant, ha zúzzák, elsőbb rögekké, ezek pedig porrá
omlanak. Héberül : J33T (globa). Lugossy József a
rög szóval párhuzamba hoz^a a ragya, rigya szókat.
Egyébiránt másképen : göröngy; innen egy értelmű
vele azon fordított gör, melyből göröncs, görcs, gö
röngy, göröncsér származtak. Megfordítás által szin •
tén rokonnak tekinthető hozzá, habár közelebb a né
met grob szóval egyezik, a goromba gyöke gor is,
mennyiben a n n a k első anyagi jelentése, valami da
rabosra, göcsörtösre, rögösre vonatkozik, ebből lett
az átvitt erkölcsi értelem, melyet darabos erkölcsű
emberre alkalmazott a szokás. Alaphangban szintén
egyezik vele a latin grumus, a finn runlco (göröncs)
stb. Altalán fogalmi rokonságban van mindazon r
gyökhangú s z ó k k a l , melyek t ö r e d é k e n y , darabos
romlást fejeznek ki.
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R Ő F Á R U , (ró'fáru) 1. R Ö F Ö S Á R U .
R Ö F F E N , (röffcn) önh. m. röffent. Egyes be
végzett röf hangot hallat. Az álmából fölvert disznó
nagyot röffent. Aljas nyelven mondják emberről, ki
értetlen durva, s mintegy disznói hangon megszólam
lik, vagy beleszól valamibe. Bele bele röffen mások
beszédébe. Osszeröffentek a disznók, midőn ingcreltctve
röfögés között összetódultak. A veszekedő czimborák
öszveröffennek valaki ellen.
R Ö F F E N É 8 , (röffen és) fn. tt. röffenésl, tb.
— ék, harm. szr. — e . Röf hang hallatása.
R Ö F F E N T , (röffent) m ú l t : —étt, 1. R Ö F F E N .
R Ö F F E N T É S , (röffcntés) fn. tt. röffentést,
tb. — ék, harm. szr. — e. L. R Ö F F E N É S .
R Ö F Ö G , (röfög"> önh. m. röföglem,—tél, —ölt.
„Röf röf" hangon szól. Röfögnek a disznók, midőn
moslékot hoznak nekik; midőn nyugtokban háborgat
tatnak, stb. Legközelebbi rohona a durva és ostoba
nevetést jelentő röhög, s a torokhangos hörög és görög.
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R Ö F Ö G É S , (röfögés) fn. tt. röfögést, tb. —ék,
harm. szr. — e . A „röf" hangnak folytonos hangoz
RÖG, (2), elvont gyöke rögtön szónak, és szár
tatása.
mazékainak. V. ö. R Ö G T Ö N .
R Ö F Ö L , (röföl) önh. m. rbfölt. Némely táj
R Ö G C Z U K O R , (rögezukor) ösz. fn. Czukor,
szólásban am. egész éjjel tánezol, dombéroz. Mint
melyet nem egészszé alakított darabokban, süvegek
ritka használatú tájszónak eredeti jelentése homályos,
ben, hanem csak töredékekben, rögekben küldöznek
ha csak oda nem magyarázzuk, hogy az éjjeli dom
szét a gyárakból.
bérozók lármája megvetőleg mintegy a röfögéshez
R Ö G É N Y , (rögény) fn. tt. rögényt, tb. ~ék.
liasonlíttatik benne.
Szarvasmarhák dögös nyavalyája, midőn vérök gyu
RÖFÖL, (röföl) áth. m. röfölt. Legközelebbi
ladásba jön, s rövid idő alatt elvesznek b e l e ; máskép :
jelentése annyi .volna mint röffel m é r ; azonban ez
vértály v. vértá'yog. Gyöke valószínűen azon rög,
tudtunkra nincsen divatban ; hanem mrgröfölni, ki
mely tüzet, gyúl adást, meleget jelent. V. ö. R É G .
vált a szabóféle mesterembereknél azt teszi : röffel
R Ö G E S , (rögcs) 1. RÖGÖS.
m e g v e r n i ; olyan alkatú mint megsuprálni.
RÖGESZME, (rögeszme vagy rögz;szmc, azaz
RŐFÖS, (rőfös) mii. tt. röföstv. —et,\h. —ek. rögzött eszme) ösz. fn. Téveszme, hibás vélemény,
1) Egy rőfnyi hosszú, vagy széles. Rőfös szalag lóg mely valakinek elméjében mintegy meggyökerezett
le kalapjáról. Rőfös szélességű vászon. 2) Oly árukra annj ira, hogy azt semmiféle józan okokkal elosz
vonatkozó, melyeket röffel szoktak mérni. Ez érte latni nem lehet, s más helyes eszmék kizártával
lemben a viszonyszóval öszvetétetik. Röfösáru. Rőfös egyedül uralkodik az elmén. A tébolyodottak rende
kereskedő v. kalmár. Röfösboit.
sen rögeszmében szenvednek, s azzal bibelödnek.
R Ö F Ö S Á R U v. — Á R U , (röfésáru) ösz. fn. (Idea fixa).
Oly áru, nevezetesen szövet, melyet röfszámra adnak
BÖGÖLY, (rögö!y) fn. tt. röyölyl, tb. —öli.
és vesznek, illetőleg mérnek, pl. szalag, vászon, posztó.
Röghöz hasonló valami. ,Rögölyös' szó törzse.
R Ö F Ö S B O L T , (röfÖsbolt) ösz. fn. Bolt, mely
RÖGÖLYÖS, (rögölyös) mn. tt. rögölyöst v.
ben rőfösárukat adnak, és vesznek.
— et, tb. —ek. Kreszncrics szerént a körtéről mond
R Ö F Ö S K A L M Á R , (röfoskalmár) ösz. fn. Kal ják, melynek húsában kemény darabos részek fog
laltatnak ; néhutt : torzsás körte.
már, ki rőfös árukkal kereskedik.
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l i Ö G Ö S , E Ö G E S , (rogBs) mn. tt. rögöst v.
RÖGTÖNÉSZ, (rög1önész v. röktönész) fn.
— et, tb. —e/f. 1) Rögökkel, azaz, csomókká kemé I tt. rögtönészt, tb. —ék. Aki valamely beszédet vagy
ny ült ftl Idarab okkal hintett, bövclkc.lő. Röyös szán költeményt vagy zenemüvet rögtönözni képes. (Iin
tóföld. Röyös út. 2) Tájdivatosai), pl. Szabó Dávidnál provisator). L. RÖGTÖNZŐ.
is minek fólszine, néha belseje is darabos, hopoitos,
R Ö G T Ö N I T É L E T , (rögtönifélet) ösz. fn. ítélet,
görcsös, ripacsos. Röyös durva bőr, röyös papír, llo melyet a rögtöubiróság hoz. V. ö R Ö G T Ö N B I R Ó S Á G .
yös, máskép : röyölyös, körte, melynek húsa röghöz
RÖGTÖNÖS, (rögtönös) mn. tt. röglönöst v.
hasonló kemény részeket tartalmaz.
— et, tb. —ele. Rögtön történő, halasztás vagy késle
RÖGÖSEN, (rögösen) ih. Rögös állapotban.
kedés nélküli.
Rögtönös megindidásra kiadott h.idi
R Ö G Ö S Í T , R Ö G Ö 3 I T , (rögösít) áth. m. röyö parayics. Rögtönös bírói eljárás. V. ö. R Ö G T Ö N .
R Ö G T Ö N Ö Z , (rögtönöz v. rökt önöz) áth.
sité'.t, htn. — e n i v. — n i , par. — s . Rögössé tesz.
m. röglönöztem, —tél, —ölt, par. — z . Előleges ké
A hii te'en fayyás sáros időben elröyösüi az utat.
R Ö G Ö S Ö D I K , ( r ö g ö s ödik) k. rá. röyösödlem, szület nélkül hirtelenében, hevenyében mond, csinál,
rendez, alkot stb. valamit. Üdvözlő beszédet, költe
— l é i , —ölt. Rögössé válik.
ményt rögtönözni. A kedves vendég mulatságára zene
RÖGTÖN, (rög tön v. röktön) ih. 1) Mindjárt,
játékot, zeneestélyt, tánezot rögtönözni. V. ö. RÖGTÖN.
tüstént, legott, egyszeribe, izében, azonnal, üstöllést,
R Ö G T Ö N Ö Z É S , R Ö G T Ö N Z É S , ( r ö g  t ö n özés)
vagyis, legkisebb halasztás nélkül, mit sem késve.
fn. tt röjlönözést, tb. —ék, harm. szr. — e . Működés,
Amint levelemet veszed, röylön jer. Az elfogott uton
esc'ekvés, mely által rögtönözünk valamit. V. ö.
állót i öylöa elitéltek, és felakasztották. Amint nevét ki
RÖGTÖNÖZ.
mondták, rögtön ott termett. 2) Minden előkészület
R Ö G T Ö N Ö Z Ö T T , R Ö G T Ö N Z Ö T T , (rögtön
nélkül, hevenyében. Röylön mondott beszéd, költemény.
özött v. röktöuözött) mn. tt. rögtönzött et. Amit
Az elébe adott hangjegyeket löytöii eljátszani. Elünk
hevenyében mondanak, csinálnak, rendeznek stb.
vele jelzőül is, de a viszony főnévvel öszvetéve. Rög
R Ö G T Ö N Ö Z V E , ( ' r ö g t ö n özve v. röktönöz
töntörvény, iögtönliróság, •>ögiónité'et.
ve) ih. Hevenyében, előleges készület nélkül.
E szónak képzett alakja a nyelvhasonlat szerént
R Ö G T Ö N T Ö R V É N Y , írögtöntörvény) ösz. fn.
oda mutat, hogy az igéből képzett származék, s olyan
Kivételes, vagyis rendkívüli törvény, melynél fogva
mint jöttön, futton, menten, folyton, stb., melyek ren
bizonyos, kiváltképen a köz bátorságot veszélyeztető
desen a tőigével egyesülve használtatnak : jöttön jött,
bűntettesek minden haladék nélkül a rögtönbirósági
falton futott, menten ment stb. A rögtön gyöke is al
szék elé állíttatnak és elitéltetnek.
kalmasint elavult ige, t. i. töy v. rég, melyből rcyvel,
R Ö G T Ö N V E R S , (rögtönvers) ösz. fn. Heve
tájdivatosan rögvei származott, és rolc v. rök, a rök
nyében, előleges készület nélkül mondott vers.
kenő, rölíönyödik szók gyöke. A benne rejlő alapfo
R Ö G T Ö N Z É S , (rögtönözés) fn. tt. rögtön
galom a tűznek azon tulajdonságára vonatkozik,
zíst, tb. ék. L . ( R Ö G T Ö N Ö Z É S .
melynél fogva az a megérintett fogékony testeket leg
RÖGTÖNZŐ, (rögtönöző) fn. tt. rögtöuzőt.
ott égeti, és meggyújtja. Innét midőn valamit rög
tön teszünk, azt is mondjuk róla, hogy hevenyében, Személy, ki rendkivül eleven, és lelékcny képzeleti
melegében tcszszük, s közmondásként addig verjük a tehetséggel b í r , melynél fogva bizonyos feladatra
vasat, amig tüzes. Ugyanezen fogalmat fejezi ki a legott egész beszédeket, értekezéseket mondani, köl
latin in flagranti. E szerint rokon hozzá az égető nap teményeket, verseket szerezni, zenemüveket alkotni
melegét jelentő rökken, rökkenö v. rekken, rekkenő, stb. képes. Máskép : röglönész v. hevenyész. (Impro
t o v á b t á a párló, szárító melegre vonatkozó rökönyö visator).
R Ö G T Ö R Ö , (rögtörő) ösz. mn. és fn. Aki vagy
dik v. rökönyödik is. Áttétellel pedig egyezik vele a
yér v. yör, melyből gerjed, gerjeszt v. görjed, yörjeszt ami a rögeket apróra zúzza. Különösen ilyen eszköz
és a lágyított gyertya, gyertyán erednek, melyekben a mezei gazdaságban.
R Ö G Z É S , (rögözés) fn. tt. rögzést, tb. —ék,
hasonlóan alapfogalom az égés, gyúladás. Ily viszony
létezik a finn rikenet (rögtön) és a fordított gyökü harm. szr. — e . 1) A földrészeknek csomósodása,
kerkia (élesztő, azaz, gerjesztő) között. V. ö. Ü S T Ö L  különkülön darabokká alakulása. 2) Némely testek
L É S T , T Ü S T É N T . Akár </vel, akár t  . a l h. lye en nek azon állapota, midőn simaságukat vesztve rögök,
írjuk, de már különbözteíés végett is (a ,rög' ín. miatt) csomócskák, hoportok támadnak rajtok, vagy eredeti
puhaságukból kivetkezve cserepesekké, keményekké
czél. zciübb volna röktön t írni.
lesznek, pl. a sarokbőrnek, a tenyérnek rögzése. 3)
RÖGTÖNBIRÓSÁG, (rögtönbiróság) ösz. fn. Áfv. ért. makacs, hajthatlan, megátalkodott, megcson
Bírói személyzet, rendkívüli esetekben a végre ösz tosult lelki, vagy kedélyi állapot. V. ö. R Ö G Z I K .
veállítva, hogy bizonyos bűntettről vádlottak fölött
RÖGZESZME, (rögzcszme) 1. R Ö G E S Z M E .
legott vizsgálatot tegyen, és Ítéletet hozzon.
RÖGZIK, (rögözik) k. m. rögz öil, htn. —eni.
RÖGTÖNBIKÓSÁGI, (rögtönbiróságij ösz. mn. 1) A földnek darabokra vált, töredezett részei rö
Rogtf n b i r é t á g o t illető, arra vonatkozó, attól credett. gökké alakulnak, csomósodnak. Röyzik a lábakkal
föltiport, s utóbb kiszáradt, vagy megfagyott sár.
llögtönbirósági eljárás, ítélet.
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Rögzik az igen kiszáradt agyagföld, midőn az ékével
felhasogatják. 2) Rögzenek némely más lestek is,
midőn simaságukat vesztvén csomósokká, hoporto
sokká, durván érdesekké, ránezosokká, vagy kemé
nyekké lesznek. Iiögzik az előbb átázott utóbb kiszá
radt bőr. Rögzik a kaszások, kapások tenyere. 3) Atv.
kedélyében, akaratában bizonyos hajlamok, szokások
mintegy gyökeret vernek, megcsontosuluak, s minő
ségökben makacsul megmaradnak. Mondjuk különö
sen hibás, téves, bűnös szokásokról, és tettekről. Az
ifjú korban beszívott szokások, előítéletek megrögzenek.
Belerögzött szivébe a gonoszság. V. ö. RÖG, (1). Egyéb
iránt az utolsó, vagyis 3ik értelemben gyöke a rég
v. régi szóval is rokonnak, sőt azonosnak látszik,
mintha régzik volna. Innen rögzült szokás, rögzött be
tegség am. régzeit azaz régivé vált, megöregedett,
mintegy megöröködött szokás, betegség.
RÖGZÖTT, (rögözött) mn. tt. rögzöüet. Átv.
ért. ami a kedélyben, akaratban, észjárásban mintegy
meggyökerezett, változatlanná lett. Rögzött baliléle
tek, gyűlölség, Jiarag. Rögzött szokások. A megrögzött
szokás megköti a józan értelmet. Rögzött gonosztévő,
azaz, javíthatatlan. Rögzött betegség, régen tartó s
már mintegy meggyökerezett, megöröködött testi baj.
V. ö. RÖGZIK, 3).
RÖH, hangszó, melyből röhej, röhög, röhen, rö
hent erednek. Jó kedvből fakadó, de durva, nyers,
miveletlen, állati hangot utánoz, milyen a lóé, midőn
az abraknak örülve röhög.
RÖHEJ, (röhej) fn. tt. röhejt, tb. —ék, harm.
szr. —e. Örömből, jó kedvből fakadó, durva, mive
letlen nevetés, milyen a buta, pórias erkölcsű, vagy
galádul, pajkosan tréfálkodó embereké.
RÖHEN, (röhen) önh. m. röhent. 1) Egyes röh
hangot hallatva jelenti ki örömét, vagy tetszését,
vagy jó kedvét valami fölött. Csak pórias beszédbe
való. A pajkos, gúnyos beszélő szavaiba belebele rö
hennek a vele rokonérzelü, és kevés műveltségű hallga
tók. Röhen a ló, midőn elvesztett csikóját ismét meg
látja. 2) A göcseji tájszólásban am. rohan; 1. ROHAN.
RÖHENT, (röhent) önh. m. röhentétt. Megrö
henti magát. Sándor I. Különben 1. RÖHEN.

kerepelő eszközét, melynek fején sok rovátkák (hor
nyolások, vésések) vannak (Szabó Dávid), s melylyel a
kártékony madarakat ijesztgetik; máskép : csergetyü.
RÖJT,1. REJT.
RÖJTÉK, tájdivatosan am. rejtek; I. REJTEK.
RÖJTEKEZIK, 1. REJTEKÉZIK.
RÖJTEVÉNY, RÖJTVÉNY, (röjtevény, röjt
v. rejtvény) fn. tt. röjtevényl, tb. —ék. Rejtett hely.
L. REJTVÉNY, REJTEMÉNY.
RÖJTEVÉNYÉS, RÖJTVÉNYÉS, (röjtevény
cs, rojt v. rejtvényés) mn. tt. röjlevényést v. —et,
tb. —ék. Rejtett, rejteményes. Röjlevényes hely.
RÖJTŐDZIK ; RÖJTÖGET stb. 1. REJTÖD
ZIK; REJTÖGET stb.
RÖJTÖK, (1), tájdivatos fn. 1. REJTEK.
RÖJTÖK, (2), falu Sopron megyében ; helyr.
Röjlökön, —re, —röl.
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RÖHHEN, 1. RÖHEN.

RÖHÖG, (röhög) gyak. önh. m. röhögtem,
— tél, —ölt. Folytonos, vagy gyakran kitörő, durva,
miveletlen röh hangon nevet, örül valaminek. A finom
erkölcsit, művelt ember nem szokott röhögni. A mire
egyik ember nevet, vagy mosolyog, vagy kaczag, a má
sik röhögni szokott. Röhög, mint a ló. A vén ló is
megröhögi az abrakot. (Km.). V. ö. RÖFÖG.
RÖHÖGÉS, (röhög és) fn. tt. röhögést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Durva, illetlen nevetés módja,
midőn valaki röhög; továbbá a lónak ilynemű öröm
nyilatkozása. Kanczaröhögcs, csŐdörröhögés.
RÖHÖGŐ, (röhögö) mn. tt. röhögöt. Durván,
illetlenül, röh hangon nevető, örülő. ízetlen, sületlen
tréfákon röhögő parasztok, kocsisok. Kanczára röhögő
mén. Némely vidékeken jelenti a szőlőcsőszök csörgő,
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RÖJTÖZKÖDIK, 1. REJTEZKEDIK.

KÖK v. RÓK, (1), elvont gyök, rököny v. rö
köny, rökönyödik v. rőkönyödik, rökken, rökkenö stb.,
szókban. V. ö.f RÖKÖNY.
RÖK, RÓK, (2), hangszó, mely a siránkozónak
azon töredezett hangját utánozza, midőn a torkán
kinyomuló panaszszó csuklással egyesül. S ez a nép
szokott nyelvén rök. A rök (rövid övel) inkább a rek
(reked, rekedt stb. szókbeli) gyöknek módosulata.
V. ö. RÖKÖL.
RÖK, (3), elvont törzse rőköl szónak. A riog
szónak magas hangú alakja; rí gyök után.
RÖKKEN, (rökken) önh. m. rökkent. Az úgy
nevezett rököny miatt aszni, romlani, rohadni kezd.
Bökken a fttledő gabonaszár, a tövén száradó fii. V. ö.
RÖKÖNY, REKKENŐ.
RÖKKENÖ, 1. REKKENŐ.
RÖKÖL, (rököl) önh. m. rököltern, —tél, —t.
Rekeg. Rököl a golyvás ember, midőn némi szaka
dozott, rekedt hangon beszél.
RÖKÖL, (rököl) önh. m. rökölt. Csukladozva,
s töredezett hangon sír, zokogva, szippogva sírogat.
Néhutt : rüköl, rőkölöl, rücsköt.
RÖKÖNY v. RÖKÖNY, (rököny v. rököny)
fn. tt. rökönyt, tb. —ök, harm. szr. —e. A növények,
különösen fű, gabonanemüek rohadó, porhanyó álla
pota, midőn a sok nedv miatt megpárlanak, vagy
nagy szárazság által elasznak, s törékenyekké lesznek.
Gyöke rök, alapfogalomban azon rék, rög, rég,
gyökökkel rokon, melyekből égésre, gyuladásra vo
natkozo származékszók erednek. Tudniillik a rököny
vagy a nedvek miatti mcgpárlás, megfülés, vagy a
tartós melegség által keletkezik. V. ö. RÖGTÖN.
RÖKÖNY v. RŐKÖNYFOLT, (rököny v. rő
könyfolt) ösz. fn. Foltok a növények, különösen fü
vek, és gabonanemüek levelein, szárain, melyeket
az úgynevezett rököny képez. V. ö. RÖKÖNY.
RÖKÖNY v. RÖKÖNYFOLTOS, (rököny v.
rőköuyfoltos) ösz. mn. Rökönyfoltokkal lepett. 2?ö
könyfollos gabonafejek, falevelek. V. ö. RŐKÖNY
FOLT.
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RÖKÖNYÖDÉS, RÖKÖNYÖDÉS, (rökönyöd
és v. rökönyödés) fn. tt. r'ókönyödéat, tb. —ék,
harm. szr. —e. Romlékony változási állapot, midőn
valami rökönyödik. A sok esö, vagy a sok szárazság
rökönyödést okoz a gabonákban. V. ö. RÖKÖNYÖDIK.
RÖKÖNYÖDIK, RÖKÖNYÖDIK, (rökönyöd
ik v. rökönyödik) k. m. rökönyödlem, —tél, —ölt.
Mondják növényekből, különösen fii és gabonane
müekröl, midőn száraik a sok esö miatt megfüledvén,
vagy lábaikon sokáig állván, elszáradnak, elasznak,
megrohadnak, szétmállanak. V. ö. RÖKÖNY.
RÖKÖNYÖS, RÖKÖNYÖS, (rökönyös v. rök
önyös) mn. tt. rökönyöst v. —et, tb. —ek. A sok
esö miatt megpárlotr, megfüledt, és rohadt, vagy a
nagy szárazságtól kiaszott, Rökömjös vetések. V. ö.
RÖKÖNY.
RÖKÖTÖL, (rőkötöl) öuh. lásd RÖKÖTÖL.
RÖKÖTÖL, (rőkötöl) önh. m. rökötölt. A ,rö
köl' szónak tájdivatosan toldott alakja, melyben 1.

RÖPIRAT, (röpirat) ösz. fn. Kisebb tartalmú,
napi érdekű dolgokat tárgyaló, csakúgy futtában
közre bocsátott nyomtatvány, melyet ismét hason
nemü újabb iratok háttérbe szorítanak.
RÖPÍT, (röpít) áth. m. röpítétt, par. —s, htn.
— niy. —eni. Szárnyakra bocsát, röpülni hagy, vagy
okozza, eszközli, hogy repüljön valami. Kiröpíteni a
kalitkából a madarat. Elröpíteni a fán ülö varjút.
Atv. ért. lövés, dobás által sebesen elszállít valamit.
Golyót röpíteni az ellenség agyába. Kövecset röpíteni a
folyón állal. Továbbá sebes menetű járművön szállít.
A gyors lovak röpítik a kocsit. Egy óra alatt haza
röpíllek. A kedvező szél röpíti a vitorlás hajót. Más
kiejtéssel : repít. Ouhatólag is használtatik ez össze
tételben : kirepít, midőn a fiók madár szárnyra kél.
RÖPÍTÉS, RÖP1TÉS, (röpítés) fn. tt. röpítést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynél fogva
szárnyas állatokat, vagy átv. ért. más nemüeket is
röpítenek. V. ö. RÖPÍT.
RÖPIZOM, (röpizom) ösz. fn. Izom, mely a
RŐKÖL.
RÖKÖTÖLÉS, RÖKÖTÖLÉS, (rőkölölés) 1. madarak szárnyainak mozgató szerve.
RÖPKE, (röpöge = röpögö) mn, tt. röpkét.
RÖKÖLÉS.
RÖKTÖN; RÖKTÖNÖS ; RÖKTÖNÖZ lásd Ami röpösni, röpdösni szokott, vagy könnyen elrepül,
elszáll, milyenek általán a madarak, de különösen
RÖGTÖN; RÖGTÖNÖS; RÖGTÖNÖZ.
az apróbb neműek. Röpke pillangó. Átv. lenge, len
—RÖL, névmódosító rag, 1. —RÓL.
geteg, mit a szellő is elvisz. Röpke pöhöly. Képes
RÖMPÖL, RÖMPÖLY, fn. tt. römpölyt, tb. kifejezéssel: röpke gondolatok, röpke öröm, röpke sze
— öle. A Tájszótár szerint fél meszszelyt jelentő mér rencse.
ték. Törzse römp talán hangutánzó mint hörp, korty,
E szónak képzőjében a gyakorlati hajlamnak
s egy römp annyi volna mint egy korty, vagy hörp. alapfogalma rejlik, miért képzője nem a kicsinyítő
Némely német szój árasokban is eléfordúl Rimpel, de ke, hanoin a gyakorlatos ög; röpög, röpögö, röpöge,
a szókönyvekben nem találtatik.
öszverántva röpke, mint csipeg csipke, bugyog bugyka,
RÖNG; RÖNGÉS, 1. RENG ; RENGÉS.
czineg czinke, fecseg fecske, bereg berke (birke) stb.
RÖNGET, I. RENGET.
Egyébiránt mindezekben megvan a kicsinyítés mel
lékfogalma is, mennyiben a gyakorlat mint önálló
„Asztalnál ül vala gyönge Judit asszon,
vagyis
gyücgész nagyot, az egyes jelenségei pedig
Lábánál röngette szép arany bőesőjit."
aránylag kicsit jelentenek.
Székely balláda (Udvarhelyszékről).
RÖPKEIRAT, (röpkeirat) 1. RÖPIRAT.
RÖNKECZ, tt. rönkeczét; vagy RÖNKESZ, tt.
RÖPKÖD, (röpögöd) gyak. önh. m. röpköd
rönkeszt. L. RÉNKESZ.
tem, —tél, —ött. Egy jelentésű vele a röpdös, azaz,
RÖNKÖLY? Idősb Mándy P. küldötte szók szárnyain lebegve ideoda szállong. Mindkét képzője
között van ; de jelentését nem írta fel.
gyakorlatos. A latinban is ily öszvetett képző az icat,
RÖNÖK, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Vas me pl. vello véllicat, claudus claudicat, vello villicatur
stb. A magyarban rokon képzésüek : köpköd, kapkod,
gyében; helyr. Rönökön, —re, — r'ól.
R O P , hangszó, melyből röpül, röppen, röpít, csapkod, csipked, stb., melyekkel egy értelműek : kö
pöget, kapogat, csapogat, csipeget.
röpdös, röpke és családaik erednek. L. RÉP.
RÖPDÖS, (röpödös) gyak. önh. m. röpdös tem,
— tél, —ölt, par. — s . Szárnyain ideoda szállong.
Röpdösnek a madarak, a lepkék, a méhek. Átv. ért.
mondjuk holmi lengeteg könnyű testekről, melyeket
a szél, vagy szellő lebegtetve tovább visz, milyen a
pöhöly, toll, ökörnyál. Más kiejtéssel : repdes.
RÖPDÖSÉS, (röpödösés) fn. tt. röpdösést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A szárnyas állatok, s né
mely lebegény testek ideoda szállongása ; máskép :
répdésés.
RÖPDÖZ, (röpödöz) 1. RÖPDÖS.

RÖPÖS, (röpös) gyak. önh. m. röpöstem, —tél,
— ött. Gyakran, folytonosan, vagy könnyeden lebegve
röpül. Az ös gyakorlati képző egy az ög (og, ég) kép
zővel. Ilyenek : futos, kapós, tapos, rebés(gct) stb.
RÖPÖSÉS, (röpösés) fn. tt. röpösést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos röpösés.
RÖPÖSŐ, (röpösö) 1. REPESŐ. "
RÖPPEN, (röppon) önh. m. röppent. Szárnyait
csaptatva röpülő állapotba helyezi magát. Felröppen,
elröppen, kiröppen. Különbözik tőle a röpül, mert ez
folytatásra, amaz pedig inkább kezdésre vonatkozik.
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RÖPPENÉSRÖPÜLÉS

RÖR—RÖTYESZ

R Ö P P E N É S , (röppenés) fu. tt. röppenést, tb.
— ék, harm. szr. — e. A szárnyas állatnak működése;
midőn bizonyos irányban szárnyaira kel.
R Ö P P E N T , (röppent) áth. m. röppentétt, par.
— s , htn. — n i v. —eni. Eszközli, vagy okozza, hogy
a szárnyas állat röppenjen. Átv. sebcsen dob, vagy
lő valamit. V. ö. P.ÖPÍT.

RÖR, elvont gyöke rorődik igének. L. ezt.
RÓRÖDIK, (rőrőödik) belsz. m. rörődtem,
— tél, —ölt. Dörzsölés, horzsolás által apró dara
bokra töredezik, kopik, korholódik, pl. a malomkövek
között a gabona. Gyöke rb'r, a romlást, törést jelentő
r gyökü szók osztályába tartozik, melyek között lcg
rokonabbika : őrlődik.
RÖS, elvont gyöke röstöl szónak és származé
kainak ; rokon rós, róska, rút és rők gyökkel s rőt
szóval. V. ö. RO, 4).

R Ö P P E N T É S , (röppentés) fn. tt. löppentést,
t b . —ele, harm. szr. — e . Eszközlés, hogy valami
röppenjen.
R Ö P P E N T I Ü, (röpp en tö) fn. tt. röppentyűt.
Röpülő rakéták neme. Képzésre olyan mint csengclyü,
leffentyü, patlan/yií, és több mások.
R Ö P T E , (röpte) valaminek , azon igencvek
egyike, melyek csak személy ragokkal használtatnak,
mint járíom(ban), keltem (ben), ültöd(ben) stb. Am.
röpiilése valaminek.
R Ö P T É B E N , (löpteben) ih. Az alatt, míg
röpül, vagy röpülve. Röptében lelőni a madarat. Köny
nyű ellőni a madarat, ha röptében egyenes utat tart.
(Km.)
„ E g y kis tarka madár víg kedvében,
Szép gyümölcsös kertnek ment röptében."

Faluik

R Ö P T E L E N , (röptelon) fn. tt. röptdent, tb.
—ék. Amerikában lakó, igen kövér lúdfaj; orrlapátja
hosszú, és elül meggörbült, szárnyai rövid, rongyos,
és borzas tolluak, röpülésre alkalmatlanok, s innen
a neve. (Plautus pinguis).
R Ö P T É N , helyesebben : r'óptön ; 1. ezt.
R Ö P T É T , ( r ö p t é t ) áth. m. röptetiem, —tél,
— élt, par. röpless. Eszközli, vagy okozza, vagy en
gedi, hogy repüljön. Eliö'plcli, kiröpteti a madarat.
R Ö P T E T É S , (röptetés) fn. tt. röptelést, tb.
— ék, harm. szr. — e . Eszközlése annak, hogy valami
röpüljön.
R Ö P T Ö N , (röplöu) ih. Röpülő s z á r n y a k k a l ;
sebesen, folytonosan röpülve, tulajdon és álv. érte
lemben. A hír röptön röpül, s jelengeti. (Heícneczy).
R Ö P T Ö N L Ö V Ő , (röptönlövS) ősz. fn. Személy,
illetőleg vadász, puskás, ki a m a d a r a k a t röptükben
lelövi.
R Ö P Ü L , R Ö P Ü L , (röpül) önh. m. röpült. A
szárnyas állat a levegőben fönnlebegve bizonyos
irányban tovább száll. Kiröpül, beröpül, felröpül,
leröpül, elröpül, átröpül, viss.aiöpül. A madár akár
hová röpül, mindenütt otthon van, (Km.).
„Magasan röpül a daru, szépen szól."
Népd.
Atv. lövés, dubás erejénél fogva sebesen elszáll, Rö
pül a kilőtt golyó. Egyébiránt 1. R E P Ü L .

RÖPÜLÉS, RÖPÜLÉS, 1. REPÜLÉS.
„A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése."
Kölcsey.
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RÖSGYE v. RŐSGYE, 1. RÖZSGYE.
R O S T , 1) 1. R É S T . 2) Máskép : ROST, fn. tt.
röstöt, harm. szr. —je. Jelentése ugyanaz, mi a vas
taghangu rosínak, azaz, konyhai es.;köz, mely rá
csosán öszvealakított vasrostokból á l l , s melyen
holmit sütni, pirítani szoktak, 1. R O S T .

ROST, 1. ROST. 2).
RÖSTÖL, 1. RÉSTÉL.
RÖSTÖL, (rős tcl) áth. m. röstölt. Szoros ért.
valamely húsuemü eledelt roston süt, pirít. Halat,
rostélyost röstölni. Széles ért. bármily más konyhai
eszközben pirít, pörköl valamit. Káposztát, csuszát,
húst röstölni. Egyezik vele a német röslen. V. ö. ROST.
R Ö S T Ö L É S , 1. R É S T É L É S .
R Ö S T Ö L É S , (rőstölés) fn. tt. röstölcst, tb.
—ék, harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valaki röstöl.
R Ö S T Ö L Ö , (rőstölő) ín. tt. rös'ölöt. Aki
ró'stöl; vagy amivel rőstöluek; különösen konyh:.i
eszköz, vagy edény, melyben az ételekot röstölni,
pirítani, pörkölni, rátani szokták, pl. serpenyő, láb is.
R Ö S T S É G ; R Ö S T Ü L , 1. R E S T S É G ; R E S T Ü L .
RÓSZ, erdélyi fa'u NagySzeben székben; helyr.
liösz ön, — r e , —röl.
R Ő T , (1), (rööt) mn. tt. rőtöt. Vörösbarna
szinti, sötétvörös, vörnyeges. Hőt haja ember. Köt
szőrű tehén. Egyezik vele a vastaghangu rós, és az
éles ris, melyből riska származott, valamint a német
roth. Gyöke volna azon ro v. r'ó, mely mind a mi
nyelvünkben, mind más idegenekben tüzet, égést és
vöröset jelentő szók alaphangját képezi. V. ö. RO, 4).
R Ó T , (2), falu Vas m e g y é b e n ; helyr. Rőtön,
— r e , —röl.
R Ö T E N Y , ( r ö t e n y ) fn. tt ívtenyt, tb. —ék.
Egyszerű vegyelem, a fémek osztályából. (Rhodium)
R Ö T É R C Z , (rőt érez) ösz. fn. Vörös szinü érez
neme, mely kénnel, mirenynyol vegyített ezüstrésze
ket tartalmaz.
R Ö T E A K Ó , (rőtfakó) ösz fn. Vörnyeges színbe
átmenő fakó. Rölfukó ló, eb.
R Ö T R É C Z E , (rőtréeze) ösz. fn. Az északi
tengeren lakó r é c z e n e m , melynek tollai rötfakók,
vagy barnák. (Anas fusca. L.)

RŐTT, 1. RŐT, (2).
RÖTTEG ; RÖTTEN, 1. RETTEG ; RETTEN.
R Ő T V A D , (rőtvad) ösz. fn. Vadászok így hív
ják a szarvast, dámvadot, őzt, és zergét, minthogy
rőt a szőrök.
R Ö T Y E S Z , 1. R E T Y E S Z ,
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RÖV, az ált dános nyelvben rövid szónak és
származékainak gyökeként tekinthető; de Erdélyben,
különösen az udvarhelyi székelyeknél, önállólag is
divatozik, melyből: rövebb am. rövidebb. Tárgyesete :
rövet. L. RÖVID.
RÖVID, (rövid) mn. tt. rövidet. Aminek hossza,
vagyis hosszmértéke más testhez, vagy térhez viszo
nyítva, czénél kisebb, vagy bizonyos ezélhoz képest
nem elegendő hosszú. A sing lövidcbb a röfnél. A
röf rövidebb az ölnH. Az orosz mérföld rövidebb, mint
a magyar. Rövid újju ruha, mely az egész kart be
nem födi. Iiövid szárú topán. Rövid nyelű söprű,
kapa, ásó. Rövid derék, mely az egész test hosszával
nincs arányban. Rövid haj, szakái. Rövid kard, kés,
pipaszár. Rövid végét fogni valaminele, am. rövidítés
sel élni, a dolgon hamar átesni. Rövid pórázra fogni
az ebeket. Rövidre fogni a gyeplöt. Rövidet húzni;
mi valószínűleg a sorsolási szokásból eredt, midőn
nyilakat, vesszőket húztak ; v. ö. RÖVIDSÉG. Rö
vidre metélni, vagdalni valamit. Szélesb ért. más ter
jedelemre is vonatkozik, pl. Rövid termetű, alacsony,
nem magas. A kellő mértéknél rövidebb legényt nem
veszik be katonának. Rövid látás, am. nem messze
terjedő, ható. Rövid az esze. Atv. mondják időről,
vagy időben történő dolgokról, s am. nem sokáig
tartó, hamar elmúló. Télen rövidek a napok, nyáron
az éjszakák. Az ember lövid ideig él. Rövid az élet.
Rövid a torkosság, hosszú a betegség. (Km.). Rövid
beszéd, értekezés, mulatság, színdarab. Rövid emlékezet.
Továbbá, valamely hosszabban tartó, többet foglaló
dolognak öszvevont tartalma. Valamely könyvnek rö
vid kivonatát adni. Ne beszélj sokat, légy rövid. Né
mely régi iratokban : revid, rivid, rtivid. „ígérvén
rüvid üdő után Jezraelnek vérét megdiadalmazni."
Bécsi codex. (Ozyás). „Rividen szól, de igön nagyot
és igön sokat fog." Górycodex. (Sí. Nyelvemlékek
IV. K. 29. 1.). „A'sopus életinek rövideden vége."
Pesti Gábor (Acsopus élete végén).
Amit Adclung a kurz német szóról mond, hogy
alapfogalma a vágás, metszés, ugyanaz ráillik a ma
gyar rövidrc is, mert egyik eredeti értelménél fogva,
mint Molnár A. jól latinozza, am. elvágóit, elvagdalt
(concisus), a többi jelentések részint ehhez alkalma
zottak, részént általvittek. Ez alapfogalomnál fogva
gyöke röv v. rév azon r alaphangú szók osztályába
sorozható, melyek általán metszésre, vágásra, vagy
ez által okozott vonalakra emlékeztetnek, milyenek,
recze, redő, reped, rés, rést, ró, stb. Legközelebb áll
hozzá a latin brevis, előtét nélkül revis. Képzője id,
egy a minőséget jelentő is (as, os, ös) képzővel, mintha
volna rövis, pl. kőris, hamis, lüois, lapis, haris. Egyéb
iránt vannak ezen osztályba tartozó mellékneveink
d képzővel is, mint, kicsid, szelid, hosszúd, lassúd,
édesd stb.
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RÖV1DEBBÜL, RÖVIDEBBŐL, (röv idebbül)
önb. m. rövidebbül t. Rövidebbé leszen. A különbsé
get ,rövidüT szótól 1. RÖVIDEBBÍT alatt.
RÖVIDECSKE, (rövidecske) 1. RÖVIDKE.
RÖVIDED, (rövided) mn. tt. rövidedét. Kicsi
vel rövidebb, mint kell, vagy szokás, vagy más rö
vidhez viszonyítva. V. ö. RÖVID.
RÖVIDEDEN, (rövid eden) ih. Igen röviden,
nem vontatva, nem sok ideig tartva; kevés szóval
vagy munkával. Rövideden szólani. Rövideden végezni.
Pesti Gábornál : reddeden. V. ö. RÖVID, RÖVIDED.
RÖVIDÉDIK, (rövidédik) k. m. rövidédtem,
— tél,—élt. Röviddé változik, alakúi; előbbi hosszu
sága fogy. Őszi éjnapegyenlet után nagyon rövidednek
a napok, a tavaszi után pedig rövidednek az éjek. Ez
igében az ed nem tartozik a törzshöz, hanem képző,
mint ezekben : szélesedik, keskenyedik.
RÖViDEN, (röviden) ih. 1) Rövidre metszett,
szabott stb., alakban. A ruhát röviden szereli viselni.
2) Nem sokáig tartva, húzva, vontatva ; szabatosan,
kevés szóval. Röviden beszélni, értekezni, írni. Rövi
den végezni valakivel. Röviden kimondani az igazat.
Röviden szólva, abból semmi sem lesz. Röviden és jól.
Röviden lőni vadászok nyelvén am. alant lőni, alálőni,
vagyis a czélba vett pont alá vagy azon innen lőni.
RÖVIDFARKÚ, (rövidfarkú) ösz. mn. Síinek
farka a maga fajabeli, vagy viszonylag más állatokéi
hoz képest rövid. Rövid farkú ló, szokottabban, kurta
farkú, ha t. i. el van nyirva. A nyulak rövidfarkúak.
RÖVIDFÜLÜ, (rövidfülű) ösz. mn. Mondjuk
állatról, ha füle akár a maga fajához, akár más nemű
állatokhoz mérve rövid. A ló rövidebb fülll a szamár
nál. RövidfüMí eb, melynek elvágták a fülét.
RÖVIDÍT, RÖVIDÍT, (rövidít) átb. m. rövi
dített, par. —s, htn. —ni v. —eni. Röviddé tesz, a
törzsszónak minden értelmében véve. Elvágással rö
vidíteni a kötelet, szerszámnyelet. Nyiréasel rövidíteni
a hajat, szakadt. Behajtással rövidíteni a ruhát. Időre
vonatkozólag, am. eszközli, hogy hamar múljék, vagy
vége legyen. Eletét kiesapongások által rövidíteni.
Bizonyos cselekvéseket illetve, am. kevéssel végez,
szabatosan tesz valamit. Beszédet, szinmttvi eléadás
rövidíteni. Továbbá, az érzékek, kedély, elme elfog
lalása által unalmat üt. Nyájas társalgás, érdekes
munkák olvasása rövidítik az időt. Atv. ért. jogaiban,
jószágában megrövidíteni valakit am. illetőségéből,
járandóságából elvonni. V. ö. RÖVIDSÉG.

RÖVIDÍTÉS, RÖVIDÍTÉS, (röv idítés) fn. tt.
rövidítést, tb —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
nél fogva valamit rövidítünk, mindennemű értelem
ben véve. Elvont értelemben különösen rövidített
szó, rövidített irat (Abreviatura). V. ö. RÖVIDÍT.
RÖVTDITS1ÉNY, (röviditmény) fn. tt. rövi
RÖVIDEBBÍT, RÖVIDEBBÍT, (röviuebbít) ditmenyt, tb.—ék, harm. szr. —e. A rövidítés müve,
áth. m. rövidebbítélt, htn. —ni v. —eni, par. — s . eredménye, rövidített valami.
Rövidebbé teszen. Különbözik tőle rövidít annyiban,
RÖVIDÍTŐ v. RÖVIDITŐJEL, (rövidítőjel)
hogy az átv. ért. is használtatik.
ö;;z. fn. Jel, mely által jelentjük, hogy az írásban a
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szónak egy vagy több betűit kihagytuk, mit rendesen
kihagyó vonással () teszünk, pl. ásvány, növény, és
állattan, hol a rövidítő jel az utóbb előforduló tan
szónak kihagyására mutat.
KÖVIDKARU, (rövidkaru) ősz. fn. Kinek karja
aránylag az egész testéhez mérve, rövid.
RÖVIDKE, (rovidke) mn. tt. rövidkét. A
maga nemében, vagy aránylag rövid, pl. a nyúl farka.
RÖVIDKÉL, (rövidkeel) önh. m. rövidkélt.
Vadászok nyelvén am. röviden lőni , alant lőni. L.
RÖVIDEN alatt.
RÖVIDLÁBÚ, (rövidlábú) ősz. mn. Kinek v.
minek aránylag rövid lábai vannak. A réczék rövid
lábuák a gólyákhoz képest. Átv. rövidlábú szék, pad,
asztal.
RÖVIDLÁTÁS, (rövidlátás) ösz. fn. 1) A sze
meknek azon különös szerkezete, midőn a tárgyakat
csak közelről fogják fel. (Myopismus.) 2) Átv. ész
beli gyöngeség, felfogási hiány, melynél fogva valaki
a dolgoknak csak jelen állapotát fogja fel, a nélkül,
hogy akár azok okait, akár lehető okozataikat, ered
ményeiket belátná.
RÖVIDLÁTÓ, (rövidlátó) ösz. fn. Ki szemei
által csak a hozzá közel levő tárgyakat különbözteti
meg. (Myops.) Ellentéte : messzelátó. Átv. v. ö. RÖ
VIDLÁTÁS, 2)
RÖVIDLEG, (rövid leg) ih. 1. RÖVIDEN.
RÖVIDLEGES, (rövidlegés) mn. tt. rövidle
gést v. — ét, tb. — ék. L. RÖVIDED.
RÖVIDLET, (rövidlet) fn. tt. rövidletét, harm.
szr. —e. Valaminek lényeges és fő pontjaiban össze
vont, eléadott foglalatja. (Summarium).
RÖVIDNAP, (rövidnap) ösz. ih. Nem sokára,
alig egykét nap multával, e ' helyett : rövidnapon.
Rövidnap nálatok leszek.
RÖVIDRENDSZER, a magyarországi Helynév
tárban Széplak helységénél (Abaúj megyében) meg
van különböztetve Hosszúrendszer és Uövidrendszer.
RÖVIDSÉG, (rövidség) fn. tt. rövidségét,
harm. szr. —e. 1) A tér vagy időbeli hoszmérték
nck azon tulajdonsága, melynél fogva valami vövid
nck mondatik. Rövidsége miatt haszonvehctetlen ruha,
eszköz. Id'ó rövidsége. 2) Bizonyos műnek, cselekedet
nek öszvevont állapota, vagy minősége. Beszédben,
Írásban követelt szabatos rövidség. 3) Kár, vagy hiány
melyet valaki szen'ed, midőn kellő, illő, vagy törvé
nyes jutalékát, járandóságát meg nem kapja. Az örök
ség, a zsákmány elosztásakor valakinek rövidséget
okozni. Cselédeimnek semmi rövidségölt ne legyen. Nagy
rövidség az rám nézve, hogy . . . E szó átvitt jelen
tésű, s azon ősi népszokásra mutat, midőn bizonyos
javakat vessző, vagy nyilhuzás által osztottak cl ma
gok között, mely alkalommal aki rövidebbet húzott,
kevesebb jutott neki.
RÖVIDÜL, RÖVIDÜL, (rövidül) önh. m. rö
vidült. Röviddé lesz ; hosszúságából, vagy tartóssá
gából veszt. Rövidül a szamár farka, ha szőrei kihull
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nak. Oszszel a napok rövidülnek, tavaszszal az éjek.
V. ö. RÖVID.
RÖVIDÜLÉS, RÖVIDÜLÉS, (rövidülés) fn.
tt. rövidülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hoszmérték
csonkulása, midőn valamely test hossza fogy.
RÖZ, elvont gyök rözgödik, rözgölödik szókban.
Azonos zör elvont gyökkel.
RÖZ, mn. tt. rözt v. —et v. —öt, tb. —ek v.
— ok. Mondják durva, fehérítetlen vászonról. Kantus
alatt r'óz a pendely. (Gúnydal.) Minthogy az ilyetén
vászon sárgaréz szinü, hihetőleg e nevét a réztől
kapta, s ez annál valószínűbb, mert némely tájakon
így éneklik a dalt : réz a pendely; mi alatt egyéb
iránt piszkos, kakás pendely is értetik.

RÖZGE, 1. REZGE, REZGETEG.

RÖZGÓDÉS, (rözögőödés) fn. tt. rözgodést,
tb. — ék, harm. szr. —e. Rözgődő állapot. V. ö.
RÖZGÖDIK.
RÖZGÖDIK, (rözögőödik) belsz. m. rözgöd
tem, —tél, —ött. Rözgő, vagyis zörgő állapotban
létezik, szenved; zakatol. Át vetve : zörgödik.
RÖZGÖLÖDÉS, (rözögölöödés) 1. RÖZGÓ
DÉS.
RÖZGÖLÖDIK, 1. RÖZGÖDIK. „Abban ke
gyelmeteknek az döbbeni jó szokást most is meg
kellett volna tartani, hogy az öreg (nagyobb) várme
gyéktől várt és értett volna,. . . mindazáltal nem árt
hogy rözgölödik kegyelmetek." Draskovics György
.győri püspök. 1693. (M. Történelmi Tár. VIII. K.
180.1.).
RÖZGÖN, kemenesali tájszó, az általánosabb
rögtön értelmében, melyből hangáttétellel és hang
csere (t = z) által keletkezett. Rözgön menj. (Kresz
nerics). 1. RÖGTÖN.
RÖZZEN, tájdivatosan am. rozzan; és rezzen.
L. ROZZAN; REZZEN.
ROZS, elvont törzse rözse és rözsgye szóknak.
RÖZSE, (röözs e) fn. tt. rözsét Öszvevagdalt,
vagy öszveszedett s nyalábba kötött ágbog. F'áifa,
nyárfa, alcáczrÖzse. Rőzsét szedegetni. Rőzsével fűteni.
Tájdivatosan : rösgye v. rözsgye, mélyhangon rásgya.
Gyöke rö v. rö azon r hangú gyökszókkal rokon,
melyek metszésre, vágásra vonatkoznak. V. ö. RÁS
GYA. Egyezik vele törzsökben és értelemben a né
met Reisholz.
RÖZSEGÁT, (rőzsegát) ösz. fn. Gát, a víz
áradása, vagy kiesapása ellen, melyet egymásra
halmozott, s közbenközben földdel lenyomtatott rö
zsékböl csinálnak. Egyébiránt e végre úgynevezett
pözsöket használnak , melyek a rozsétól csak abban
különböznek, hogy öszve nem vagdalt, azonban szin
tén nyalábba kötözött ágakból állanak. V. ö. PÖZS.
RÖZSEKÉVE, (rőzsekéve) ösz. fn. Kévébe
vagy nyalábba kötött rőzsecsomó.
RÖZSENYALÁB, (rözsenyaláb) 1. RÖZSE
KÉVE.
RÖZSGYE, (rözsgye) 1. ROZSÉ.
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RU, a ,rút' szóban ro gyökkel egyezik ; V. ö. fogják. Ebrúd, Dugonics szerént, melylyel a sövény
résén átszorított ebet a másik oldalon álló legények
RUBEL, fn. tt. rubelt, tb. —ék. Orosz biro felvetni szokták, honnan a közmondat : ebrúdon ki
dalmi ezüst pénz neme, melyből 13 számítandó egy vetni valakit am. csúful kiadni rajta. Rudat hányni
kölni mark finom ezüstre. Egy rubelben száz kopek am. a régen divatozott szokás szerént, nevezetesen a
van. Veretnek 1 , % , 1/t, ] / 5 , Vi o ^s 1/ÍÍO~VO'BZ r u " vitézeknél, dárdanyélforma rúddal játszani, egyinás
belek. Az ezüst rubeltől különbözik a papirrubel, felé dobálni. Rád jár a rúd közmondat szerént am.
mely amannál sokkal kevesebb értékű. Eredeti je te vagy czélnak kitéve, téged érdekelnek. Kifelé áll a
lentésénél fogva am. lemetszett darab, rubilj szótól, rúdja, azaz, kiadnak rajta, el kell távoznia, induló
ban van. Átv. ért. rúdforma szálakká alakított fém
mely = lemetszeni.
RUBIÁNKA, fn. tt. rubiánkát. Idegen nyelv anyag. A hámorból rudakban küldözni szét a vasat.
ből származott köznépies neve a libatoppok neme Rudakban álló ezüst, arany. Rúdarany, rúdezüst. Kü
alá sorolt növényfajnak, melynek levelei hosszuda lönösen vasból készített rúdforma, s bizonyos czélra
dok, kikanyargatott élűk; fürtjei sokágúk, levelet vagy eszközül szolgáló száldarab. Vas rudakkal erő
lenek. Különösen nagy szaga van. Máskép szintén sített házfalak.
Akár megfordított gyökénél fogva, akár az első
köznyelven : fürtös/ü, fodorka, bajfií, szölŐfü, ribi
jánkó. Növénytani néven : rubiánka libatopp. (Che szótag (du, do) elejtésével egyezik vele a magyar
durung v. dorong, továbbá a latin rudis (dorong),
nopodium bothrys).
RUBIÁNKALIBATOPP, (rubiánkalibatopp) latingörög radix, német Ruthe, finn ruode, chaldaei
rit stb. Adelung Ruthe szóban a nyulékonyság és
ösz. fn. L. RUBIÁNKA.
RUBIN, fn. tt. rubint, tb. —ok, liarm szr. —ja. hajlékonyság alapfogalmát véli rejleni, s erre vonat
Igen átlátszó, vörös szinü drágakő neme, mely ritka kozó rokongyökü szókkal teszi egy osztályba; de
ságra és keménységre nézve közel áll a gyémánthoz. véleményünk szerént inkább azon szókkal rokonít
(Rubinus). Nevét vörös színétől kapta, melynek gyöke ható, melyek mind a német, mind a mienkféle, mind
számos nyelvekben vöröset jelentő szók alapját teszi. más nyelvekben metszésre, vágásra vonatkoznak,
RUBINKOLIBRI, (rubinkolibri) ösz. fn. Ko minthogy a rúd és ruthe eredetileg nem egyéb, mint
a fának levágott vastagabb vagy vékonyabb ága,
librifaj, melynek farka rubinszinü piros.
szála, s ennél fogva nyelvünkben rokonai ró, rovás,
RUBINT, fn. tt. rubintot. L. RUBIN.
rost, rözse, réteg stb., latinban runco, németben rot
„Kincsem, violám, rubintom,
' ten, reiszen stb. E szerint rúd am. a töröl vagy törzs
Itt az utolsó forintom."
ről lerótt, levágott ág ; valamint a hasáb, a vastag
Csokonai.
fából vagy más testből kihasított darab.
RUCSI, ku. tt. Rucsit. 1. RUDOLF.
RUDA , 1) falu Zaránd m.; máskép Rudfalva;
RUCZ , réezéket hivó szó, t. i. oly vidékeken, 2) erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Rudán, —ra, —ról.
hol a réczét ruczának nevezik, másutt pedig kacs,
RUDABÁNYÁCSKA, falu Zemplén m.; helyr.
hol t. i. kacsa v. kacsa a neve.
— Bányácskán, —ra, —ról.
RUCZA , (rucza) fn. tt. rucxát; tájdivatosan
RUDACSKA, (rudacska) fn. tt. rudacskát.
am. récze. L. RÉCZE, KACSA.
Kisebbféle rúd, mindenik jelentésében.
RUCZCZ elvont gyöke ruczczan igének. Lásd ezt.
RÚDACZEL , (rúdaczél) ösz. fn. Rúdalakuvá
RUCZCZAN, (ruczczan) önb. m. ruczczant.
vert, pőrölyözött aczél.
Ruczcz{é\e hangot ütve mozgásnak ered, neki ered,
RUDAL, (rudal) áth. m. rudalt. Valamit rúd
máskép : robban, felrobban. Felruczczantak , * hátat
fordítottak az igazság mesterének. (Vajda. Kr. Élete dal ellát, leszorít, rudat csinál bele. Rudalni a sze
keret, a kocsit, a kormányt; különösen a hosszú terhes
I. k. 695. 1.).
RUCZCZANÁS , (ruczczanás), fn. tt. ruczcza (szénás, szalmás) szekeret elejétől végig rúddal akként
nást, tb. —ok, harm. szr. —a. Ruczczíéle hanggal szorítja le, hogy a rúd két végét erősen a szekér al
jához köti. Átv. ért. rúddal vagy vastag bottal ver
neki eredés.
RÚD, fn. tt. rudat, harm. szr. rúdja, kicsiuző valakit. Jól megrudalták ökemét. Kirudalni valakit.
leg : rudacska. Altalán, vékonyabb vagy vastagabb (Szabó D.).
RÚT.

féle dorong , mely rendesen bizonyos eszközül hasz
náltatik, pl. emelő rúd; ruhatartó rúd a pórlakokban;
csizmadiák rúdja, melyen a csizmákat vásárra viszik;
csöbörhordó rúd; kormány rúdja; szénás, szalmás sze
keret lenyomtató , vagyis nyomó rúd; mérlegrúd, a
mérleg felső része, melyről a súlymérték ós megmé
rendő tárgy aláfüggenek ; mérlegezö rúd, az egyen
súly fentartására. Különösebben szekérrúd, kocsirúd,
eketalyigarúd, szánkarúd; melyekhez a vonó barmot
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KŐT.

RUDALÁS, (rudalás) fn. tt. rudalást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valakit vagy
valamit rudalnak. Balaton mellékén am. maga a
nyomórúd.
RUDALÓ, (rúdaló) mn. tt. rudalót. Aki ru
dal; vatjy amivel rudalnak. Főnévként am. rudaló
kalapács v. •—pöröly; és rudaló v. rudazókötél.
RUDALÓKALAPÁCS , (rudalókalapács) lásd
RUDALÓPÖRÖLY.
41

RUDALÓKÖTÉL—RÚDHÁMOR

RUDI—RÚG

RUDALÓKÖTÉL, (rudalókötél) 1. RUDAZO
KÖTÉL.

RUDI, férfi kn. tt. Rudit. L. R U D O L F .
RUDIN, K I S — , N A G Y — , falvak Trencsén m.;
helyr. Rudinba, — b a n , —ból.
R Ú D K A R I K A , (rúdkarika) ösz. fn. K a r i k a a
rúd elején, melybe a nyakló kötelét vagy lánczát
belehúzzák.
R U D K É N , (rúdkén) ösz. fn. Rúdhoz hasonló
hengerré öntött kénanyag.
R U D N A , falvak Gömör és Torontál m.; helyr.
Rudnán, — r a , —ról.
R U D N Ó , falvak Bars, Nyitra, Turócz megyék
ben ; helyr. Rudnón, — r a , —ról.
RUDNOK , falu Abaúj m.; puszta Nógrád m.;
helyr. Rudnokon, — r a , —ról.
R U D N Ó  L E H O T A , falu Nyitra m.; helyr.
— Lehotán, — ra, — ról.
R U D O B Á N Y A , falu Borsod m.; helyr. Rtido
bányán, — r a , —ról.
R U D O L F , férfi kn. tt. Rudolfot, harm. szr.
—ja. Rudolphus. Kicsinyítve : Rudi, Rucsi. A nyel
vészek régi német szónak tartják, Rathgeber jelen
téssel.
RÚDON, (rúdón) ösz. fn. Rúdformára hengerí
tett ónanyag.
RÚDSZÁRNY, (rúdszárny) ösz. fn. A szckér
rúdnak kétfelé ágazó töve a tengely fölött.
R Ú D V A S , (rúdvas) ösz. fn. Vas, rúdformában,
mint azt a hámorokban eléállítani szokták. A lakato
sok, kovácsok rúdvasat vesznek.
»
R Ü D V E G , (rúdvég) ösz. fn. Bármely nemű
rúdnak a vége ; különösebben a szekérrúdnak elül
álló része, melyhez mind a hátulsó, mind az első lo
vak, amazok a nyakló vagy hám által, ezek pedig a
késefa és istráng által akasztva vannak.
R Ú D V É G S Z E G , (rúdvégszeg) ösz. fn. A rúd
végén megerősített, visszafelé görbedő vagy más alakú
szeg, a késefa megerősitése végett.
R Ú D V I T O K L A , (rúdvitorla) ösz. fn. Általán,
minden vitorla, mely rúdhoz van kötve.
R Ü G , R U G , önh. és áth. m. rúg v. rugtam,
— tál, —ott. A fölemelt lábnak sarkával, vagy tal
pával, vagy térdével üt, taszít, lök. Rúg a szilaj ló,
a tehén, az ökör. A kocsisió kirúg a hámból. A sar
kantyúzott paripa felrúg. (Képes kifejezéssel : felrú
gott am. megdöglött). Hátba, farba, seggbe, hasba,
oldalba, mellbe rúgni valakit. Berúgni az ajtót. El
rúgni a patkót, rúgás v. menésközben. Felrúgni vala
mit a földről. Föl sem rúgnám öt. Hozzá rúgott, de
nem érte. A rudasló lerúgta a kocsist az illésről. A
kancza megrúgja a csődört. A ménló ritkán rúgja meg
a kanczál. (Km.). Rúgd vissza, lia megrúg. (Km.). Rúgd
fel, hagyd ott. (Km.). Szélesb, és átv. ért. mondjuk
oly testekről, melyekben visszataszító erő van, mely
nél fogva, ha nyomást szenvednek, ismét előbbi hely
zetökbe ugranak vissza. Rúg a puska, midőn lőnek
belőle. Rúg a tollakra csinált pamlag, kocsi.
Ezen ige, mint alapértelme mutatja, úgy lát
szik nem egyéb, mint hangáttétellel : ugor vagyis,
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R U D A L Ó P Ö R Ö L Y , (rudalópőröly) ösz. fn.
Pöröly, melynek segítségével az ércztömeget rúddá
alakítják.
R U D A L Y , erdélyi falu ,] FelsőFejér m.; helyr.
Rudalyon, — r a , —ról.
RÚDARANY, (rúdarany) ösz. fn. Rúdhoz ha
sonló hengerré tömörített arany.
R U D A S , (rudas) mn. tt. rudas1, v. — a t , tb.
— ak. Rúddal ellátott, a minek rúdja van. Rudas
szék, melyen embert hordoznak. A tímárok rudas
padlása. Rudas szánkó. Rudas fürdő (németül Blocks
bad) Budán, mely talán onnan kapta nevét, hogy haj
dan rudakkal volt köriilkorlátolva. T o v á b b á : rudas
ló v. csak : rudas (fn. amidőn a tt. rudast, tb. —ok),
mely a rúd mellett jobbfelül van befogva (a balfelül
j á r ó pedig : nyerges).
„Állj meg Jancsi, itten van már a csárda,
Ihatnék a rudas lovam, a sárga."
Népdal.
Főnévként használtatik még az iménti értelmén fe
lül azon esetben i s , midőn egy petrencze szénát,
sarjút j e l e n t , melyet két ember két rúdon el bír
vinni. Rudasokba rakni a szénát, sarjút.
R U D A S L Ó , (rudasló) ösz. fn. L. R U D A S alatt.
R U D A Z , (rudaz) áth. m. rudaztam, — t á l ,
— ott, par. — z . A szekérre magasan felrakott szé
nát, szalmát vagy más terhet, végig nyújtott rúddal,
és kötéllel v. lánczczal lenyomtatja, leszorítja. Ru
dazni a szénás szekeret.
R U D A Z Á S , (rudazás) fn. tt. rudazást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn a megrakott
szekeret rudazzák. V. ö. R U D A Z .
R U D A Z Ó , (rudazó) mn. és fn. Aki r u d a z ;
vagy amivel rudaznak; különösebben : nyomórúd.
R U D A Z Ó K Ö T É L , (rudazókötél) ösz. fn. Kötél,
melylyel a rudazó vagy nyomórúd két végét leszo
rítják. Vastag, mint a rudazókötél.
RUDAZÓLÁNCZ, (rudazóláncz) ösz. fn. Láncz,
melylyel a szekér rudazóját leszorítják.
RÚDCZIN , (rúdczin) ösz. fn. Rúdforma hen
gerré tömörített czínanyag.
R Ú D E Z Ü S T , (rúdezüst) ösz. fn. Ezüstanyag,
rúdforma hengerré alakított állapotban.
R U D F A L V A , (máskép : Ruda), falu Zaránd m.;
helyr. Rudfalván, — r a , —ról.
R Ú D F O G Ó , (rúdfogó) ösz. fn. A vashámorok
ban azon nagy fogó, mely között az idomítatlan vas
tömeget tartják, midőn ruddá képezik a pöröly alatt.
R Ü D F Ö , (rúdfö) ösz. fn. Az ökörszekér rúdjá
nak eleje, melynek kétágú öblébe a jármot, bele
illesztik.
R Ú D H Á M O R , (rúdhámor) ösz. fn. Vashámor,
melyben a vasat rúdalakuvá hengerítik, nyújtják,
vagy lapítják.

644

RÚGÁL—RÚGASZKODÁS

RUGASZKODIK—RUGDOSÁS

ugr, minthogy ;iz állati rúgás mindig kisebbnagyobb
ugrással történik, honnan neki rugaszkodni valaminek,
am. ugrándozó léptekkel neki iramodni. E r r e vonat
koznak az ily átv. értelmű mondatok : Mennyire rúg
a költség? A kiadás száz forintra rugóit. V. ö. UGOR.
RÚGÁL, R U G Á L , (rúgál) ön és áth. m. rúgált.
Ormánságban am. rugdal, gyakorító ige. L. R U G 
D A L . Egészen hasonló alkatú szó a járál, hálál,
ugrál stb., igékhez.

R U G A S Z K O D I K , (rugaszkodik) k. m. rugasz
kodtam, —tál, —ott. Szoros ért. rugaszkodik a ló,
midőn sebes vágtatva, azaz, h á t r a  h á t r a rúgva ira
modik. A sarkantyú közé vett paripa neki rugaszkodva
röpíti ülőjét. Szélesb ért. mondjuk más állatról is,
különösen emberről, midőn sebes futásnak indul, vagy
sebesen nyargal. Utána, neki rugaszkodni az ellenség
nek. Az űzőbe vett tolvaj elrugaszkodott. Átv. ért. Is
tentöl elrugaszkodni,
elrugaszkodott gonosz.
E szónak gyöke rúg; képeztetésre olyan mint
kapaszkodik, ragaszkodik, ereszkedik stb.
R Ú G A T , R Ú G A T , (rúgat) mivelt. m. rúgattam,
— t á l , —ott, par. rúgass. Rúgni k é n y s z e r í t ; eszközli,
okozza, hogy rúgjon az állat, vagy más test. Ostor
veréssel rúgatni a lovat. Csillagot rúgatni valakivel,
azaz, durva tréfából az alvó lábára kötött papirost
vagy mást m e g g y ú j t a n i , mire az félig fölébredvén
lábával kirúg. V. ö. R Ú G .
R Ú G A T Á S , R U G A T Á S , (rúgatás) fn. tt. rú
gatást, t b . —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, vagyis,
miveltetés, melynél fogva valakit, vagy valamit rú
g a t n a k . V. ö. R Ú G A T .
R U G D A L , (rugodal) gyak. áth. m. rugdalt.
G y a k r a n , vagy folyvást, vagy ismételve rúg. A szilaj
lovak rugdalják egymást. Kirugdalni valakit a házból.
Kirugdalni az útról a köveket, göröngyöket.
Magas
helyről holmit lerugdalni. Mindkét képzője gyakorla
tos, mint a vagdal, nyögdel, szabdal, harapdál stb.,
igékben. V. ö. RÚG.
R U G D A L Á S , (rugodalás) fn. tt. rugdalást,
tb. —ok, harm. szr. — a . G y a k o r i , vagy folytonos,
vagy ismételt rúgás, és ez 'által eszközlött lökés, ta
szítás. V. ö. R U G Á S ;
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RÚGÁLÁS, RUGÁLÁS, (rúgál ás) fn. tt.ru
gálást, tb. —ok, larm. szr. — a . L. RUGDALÁS.
R U G A L M A S , (rugalomas) mn. tt. rugalmast
v. — a t , tb. —ak. 1) Mondjuk oly testekről, melyek
miután többékevésbbé öszvenyomattak, vagy nyo
módtak, visszataszító erejüknél fogva ismét előbbi
helyöket, vagy teriméjöket foglalják el, s előbbi alak
jukban tűnnek elé. Bugalmas a lég, a gőz, a jól ké
szült kenyér, kalács. Bugalmas pamlag, kocsi, mely tol
lakra van csinálva. 2) Ellenkező irányban véve, ru
galmasak oly testek is, melyek kifeszítés, kinyujtás
után ismét visszafutnak, s előbbi kisebb, szűkebb,
rövidebb alakjokat visszanyerik. Rugalmas szíjak,
bőrök,
nadrágtarlók.
RUGALMASAN, (rugalomasan) ih. R u g a l 
mas állapotban, rugalmas erőben vagy erővel. V. ö.
RUGALMAS.
R U G A L M A S S Á G , (rugalornasság) fn. tt. ru
galmasságot, harm. szr. — a . Testek tulajdonsága,
melynél fogva a nyomásnak visszataszitással, s a ki
feszítésnek öszvenyomulással állanak ellent. A gőz
nek roppant erejil rugalmassága van.
RUGALOM, (rugalom) fn. tt. rugalmat. A tes
tekben létező erő, melynél fogva a nyomás, vagy fe
szítés által megváltoztatott teriinéjöket ismét vissza
nyerni képesek.
RUGANY, (rugany) fn. tt. ruganyt, tb. —ok,
harm. szr. — ja. L. RUGALOM ; és RUGONY.
R U G A N Y O S , (ruganyos) mn. tt. ruganyost,
v. — at, tb. '—ok. L. R U G A L M A S .
R U G A N Y O S A N , (ruganyosan) 1. R U G A L 
MASAN.
RUGANYOSSÁG, (ruganyosság) fn. 1. RU
GALMASSÁG.
R Ú G Á S , R Ú G Á S , (rúgás) fn. tt. rúgást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Lökés, taszítás, ütés, melyet az
állat felrántott, s majd kifelé feszített lábának sarká
val, talpával, vagy illetőleg az ember térdével teszen.
Farba rúgás. Békével szenvedi a farba rúgást is. (Km.).
Kanczarugást kapni.
Nem oly fájós a kanczaragás.
(Km.). Szamárrugás átv. midőn a gyáva úgy méltat
lankodik valakin, mint a mesebeli szamár a haldokló
orozlánon. Egy rúgással belökni az ajtót. V. ö. R Ű G .
R Ú G A S D , falu Baranya in.; helyi. Bugasdon,
— ra, —ról.
R U G A S Z K O D Á S , (rugaszkodás) fn. tt. ru
gaszkodást, tb. — ok, harm. szr. — a. Az ugró ira
modással megfutamodott lónak haladásához hasonló
futás, sietés. V. ö. R U G A S Z K O D I K .
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RUGDALKOZÁS , (rugodalkozás) ; RUG
DALKOZIK, (rugodalkozik) 1. RUGDALODÁS;
RUGDALÓDEK.
R U G D A L O D Á S , (rugodalóodás) fn. tt. ruy
dalódást, t b . —ok, harm. szr. — a . Nyugtalankodó
mozgás, midőn az e m b e r vagy más állat rugdalódik.
V. ö. R U G D A L Ó D I K .
R U G D A L Ó D I K , (rugodalóodik) belsz. m.
rugdalódtam, —tál, —ott.
1) Bizonyos nyugtalan
ság, harag, ellenszenv miatt gyakori rúgásokat tesz.
Némely beteg nagy kínjában rugdalódik. A földre tepert
birkózó rugdulódik. '2) Ketten, vagy többen viszonozva
rugdalják egymást. A szilaj lovak, csikók rugdalódnak
a karámban. 3) Képes kifejezéssel am. ellent áll. Ösz
tön ellen, rugdalódni hasztalan dolog. (Km.). Máskép :
rugdallaozik, rugdalódzik,
rugódozik, rugoldozik.
R U G D A L Ó D Z Á S , (ragodalóodozás) lásd
RUGDALODÁS.
R U G D A L Ó D Z I K , (rugodalóodozik) lásd
RUGDALÓDIK.
RUGDOS, (rugodos) önh. és áth. m. rugdos
tam, — tál, —olt, par. — s . Oly gyakorlatos ige, s
oly értelmű, mint rugdal, s képzésre hasonló ezek
be.?. :. hágdos, rágdos, fogdos, pökdös stb. 1. R U G D A L .
RUGDOSÁS, (rugodosás) 1. R U G D A L Á S .
41*
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RUGÉKONY, (rugékony) mn. tt. rugékonyt,
RUGONYOSSÁG, (rugonyosság) fn. tt. ru
v. — at, tb. —ak. L. RUGALMAS.
gonyosságot, harm. szr. —a. Rugonyos állapota vagy
RUGÉKONYSÁG, (rugékonyság) lásd RU tulajdonsága valamely testnek. V. ö. RUGONY, RU
GALMASSÁG.
GALMAS.
RÚGERÓ, (rúgerö) ösz. fn. Erő a testben,
RUGÓS, RUGÓS, (rúgóos) mn. (t. rugóst v.
melynél fogva az a nyomásnak visszataszítással a — at, tb. —ak. 1) Mondják állatról, nevezetesen ló
feszítésnek, kinyujtásnak öszvehuzódással áll ellent. ról, szamárról, szarvasmarháról, mely, ha felingerlik,
RUGGYANTA, RUGGYANTA, (rúggyanta) i vagy bántják, hamar rúgni szokott. Rugós ló, tehén,
ösz. fn. Rugó erővel bíró gyanta v. mézgaféle szer, : ökör. A rugós tehenet is meg lehet fejni egy tál korpá
mely bizonyos délamérikai fából kifolyó és a lé i nál. (Km.). 2) Rugó nevű eszközzel, művel ellátott.
gen megszáradt nedvből készül. (Gummi elasticum, ' Rugós pamlag, ágy, kocsi. 3) Átv. kirugós legény, le
\ ány stb. am. kicsapongó, a szemétem korlátain kihágó.
Kautsehuk, francziásan írva : caoutehoue).
RUGÓSAN, RUGÓSAN, (rúgóosan) ih. lásd
RÚGMÉZGA, RUGMÉZGA, (rúgmézga) ösz.
j RÜGONYOSAN.
fn. Rugóerövel bíró famézga. L. RUGGYANTA.
RUGÓS v. RUGÓSCSAVAR, (rugóscsavar)
RÚGÓ, RUGÓ, (rúgó) fn. tt. rúgót. Általán,
különféle czélra szolgáló, és szerkezetű eszköz, vagy \ ösz. fn. Csavar a puskákon, mely a kakas rugóját
mü, mely visszataszító, vagy szétfeszülő, vagy öszve i visszanyomja.
nyomuló erővel bir. Különösen aczélból, vagy más
RUGÓS v. RUGÓSCSIPŐ, (rugóscsipő) ösz. fn.
fémből készített ilyetén eszköz, pl. rugó az órában, j Lakatosok esipővasa, melylyel a lakatok rugóit be
rugó a pamlagban, a lakatban, a kocsikban. Görbére ; teszik és kiveszik.
hajlott, tekercses rugó. Megnyomni a rugót. Átv. ért.
RÚGÓSSÁG, RUGÓSSÁG, (rugóosság) fn.
ösztön, inger, mely a lelki erőt, tehetséget mozgásba tt. rugósságot, harm. szr. —a. 1. RUGONYOSSÁG.
hozza, tettre indítja. A német Féder után a tulajdon
RÚGÓ v. RUGÓTOK, (rúgótok) ösz. fn. Az
értelmű rugót tollnuk v. rugótollnak is nevezik.
j óramüvekben azon hengerded tok, melybe az óratollat
RUGÓDÁS, (rugóodás) fn. tt. rugódást, tb. helyezik.
—ok, harm. szr. — ö . 1) Állapot, midőn valami mint
RÚGÓ v. RUGÓTOLL, (rugótoll) ösz. fn. A
egy belső erejénél fogva rugalmasnak tűnik fel. Aczél I rugony nevű műnek azon szára, mely a nyomásnak
rugódása. 2) L. RUGDALÓDÁS. V. ö. RUGÓDIK. | enged, s annak megszűntével ismét visszaugrik.
RUGÓDIK, (rugóodik) belsz. m. rugódtam,
RÚGOTT, RÚGOTT, (rúgott) mn. tt. rúgottat.
— tál, —ott. 1) Mintegy belső erejénél fogva rugal I Általán, akit, vagy amit megrúgtak. A hátba, oldalba
masságot mutat. Az öszvéhajtott és azután szabadon j rúgott ember leesett. Különösen mondják borjúról,
eresztett aczél nagyot rugódik. 2) L. RUGDALÓDIK. melyet miután majd egy évig szopott, az anyja elrúg
RUGÓDOZÁS, (rugóodozás) I. RUGDALO ; magától, azaz nem engedi többé szopni. Nem adnám
i egy rúgott borjúért. Átv. ért. megvetöleg am. hivata
DÁS.
RUGÓDOZIK, (rugóodozik) 1. RUGDALÓ ' Iából kivetett. Rúgott biró, rúgott tiszttartó.
RÚGTAT, (rugtat) mivelt. m. rugtaltam, —tál,
DIK. „A panaszkodással való szenvedést az Isten
meghosszabbítja; mert olyankor mintegy rugódozunk j —ott, par. rúgtass. 1) Mondjuk lovas emberről, mi
akaratja ellen." Mikes Kelemen levelei (LXXXVII. 1.) : dőn lovát sebes iramodásnak indítja. Elrugtalni. Neki
RÚGÓ v. RUGÓERŐ, (rúgóerő) 1. RÚGERÖ. rúgtatni az ellenségnek. 2) Kemenesalon am. minden
RÚGÓ v. RUGÓGYANTA, (rúgógyanta) lásd I erőből fut. 3) Átv. valamely rugóeszközt mozgásba
j hoz. Rúgtatni a pamlag rugótollát.
RUGGYANTA.
RUGTATÁS, (rugtatás) fn. tt. rugtatást, tb.
RUGOLDOZÁS, (rugolodozás) 1. RUGDA
: —ok, harm. szr. — a. Miveltetés, melynél fogva esz
LODÁS.
RUGOLDOZIK, (rugol odozik) 1. RUGDA ; közöljük, hogy a ló neki rugaszkodva iramodjék,
I vagy hogy valamely rugómü a nyomás után vissza
LÓDIK.
BÚGÓ v. RUGÓMÉZGA, (rúgómézga) lásd pattanjon.
RÚGVAS, RÜGVAS, (rúgvas) ösz. fn. Vas,
RUGGYANTA.
RUGONFALVA, erdélyi falu Udvarhely szék mely rugóerővel bír.
RUHA, fn. tt. ruhát. 1) Általán szövet, ken
ben ; helyr. Rugonfalván, —ra, —ról.
RUGONY, (rugony) fn. tt. rugonyt, tb. —ok, derből, lenből, gyapjúból stb., mint különféle czé
harm. szr. —a. Aczélból készített rugóeszköz, mely, lokra szolgáló kelme. Asztali ruha, agyi ruha, moso
ha megnyomják, előbbi helyzetébe ismét visszaugrik. gató ruha, konyha ruha, törlő ruha, holmit betakarni
RUGONYCSAVAR , (rugonycsavar) ösz. fn. való ruha. Ezt érti Molnár A. is, midőn a ruha tóbbi
jelentései között ezen latin szót is felhozza : tela.
Rugótollhoz való csavar. L. RUGÓCSAVAR.
RUGONYOS, (rugonyos) mn. tt. rugonyost v. 2) Állalán a fenn említett kelméből készített akarmi
— at, tb. — ak. Rugonynyal ellátott; rugó minőségű. nemü öltözék. Fehér ruha. Külső, belső ruha. Selyem,
RÜGONYOSAN, (rugonyosan) ih. Rugony vászon, posztó ruha. Innepi, hétköznapi ruha. Téli,
| nyári ruha. Utazó, házi, díszruha Jegyruha. Gyász
nyal ellátva ; rugalmas állapotban v. minőségben.
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ruha. Moly a ruhát, bánat a szívet rágja. (Kin.). Pénz
emberség, ruha tisztesség. (Km.) A székelyeknél külö
nösen jelent kezkenöt, a palóczoknál kötényt, s e te
kintetben általános értelme különössel cseréltetik föl,
mint a német Sacktuch, Handluch, Vortuch szókban
Tuch.
Hangelemekre, és értelemre egyezik vele a ta
tártörök ruba, uruba; továbbá a szláv nyelvekben :
rucho, raucho, ruho. Gabelentz szerént némely ame
rikai nyelvben is megvan.
Minthogy a kelme eredetre nézve megelőzi a
belőle készített müvet 5 innen okszerűen következik,
hogy a ruhának mint kelmének neve is eredetibb,
mint az öltözéket jelentőé. A törökben is örü (uru),
melytől a föntebbi uruba származni látszik fonadé
kot jelent. Ezen előzményből kiindulva úgy véleke
dünk, hogy a ruha rokon értelmű és egy eredetű a
rojt, rost szókkal, s jelent roj tokból, vagyis rostos
szálakból álló szövetet, mintha volna ruja v. rója,
t. i. & j 6B h mint rokonhangok fölcserélésével, mint:
éjom éhom; fejér fehér; tején (tejö) tehén; vijog vihog
stb. Különben alakra hasonlók hozzá : puha, gyuha,
moha, csuha, léha, lomha, stb. Hogy pedig a kelme
gyakran azt jelenti, mit a belőle készített mü, azt az
emberi ész általános járása, s közös nyelvszokások
bizonyítják. Többek közt a magyarban a guba am.
fityegő bozontos szőr; és ebből csinált, szőtt, kötött
felső ruha; a szűr = szőr, és szőrből szőtt durva
posztó, végre ebből csinált öltözék. Midőn azt mond
juk : bársonyban, selyemben, daróczba7i jár, azt értjük :
bársony , selyem, daróczkelméböl készített ruhában.
így cseréltetnek föl a német Tuch, a latin pannus stb.
RUHAÁRUS, (ruhaárus) ösz. fn. Személy, ki
kész ruhanemű árukkal kereskedik.
RUHADIVAT, (ruhadivat) ösz. fn. Általán öl
tözéki viselet, mely bizonyos időszakban, és társa
dalmi osztályoknál, vagy népeknél, vagy vidékeken
stb., mind kelmére, mind annak szabására nézve leg
inkább, és kiválólag szokásban van. Magyar, fran
czia ruhadivat.
RUHAEGRES, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Egresén, —re, —röl.
RUHAFÉREG, 1. (ruhaféreg) RUHAMOLY.
RUHAFESTŐ, (ruhafestő) ösz. fn. Mesterem
ber, ki szöveteket, különösen vásznat, gyolcsot fest.
V. ö. FESTŐ.
RUHAKEFE, (ruhakefe) ösz. fn. Kefe, melyet
különösen a ruhák tisztogatására használnak, külön
böztetésül más, pl. hajat, lovat, padolatot stb., tisz
togatni való keféktől.
RUHAKELME, (ruhakelme) ösz. fn. Ruhának
való kelme vagy szövet.
RUHAKERESKÉDÉS , (ruhakereskédés) ösz.
fn. Kereskedés neme, melyet valaki kész ruhane
müekkel üz.
RUHAKERESKEDŐ, (ruhakereskédö) ösz. fn.
Személy, ki különféle újdonúj, vagy viselt öltözé
kekkel üzérkedik.

RUHAKÉSZLET, (ruha készlet) ösz. fn. Készen
levő ruhanemüek akár eladás, akár saját használat
végett.
RUHAKOPPADÉK, (ruhakoppadék) ösz. fn.
A ruha kelméjéről viselés alatt lekoppadozott pihe
forma hulladékok, melyek leginkább a ránezokban,
továbbá a béllés alatt gyűlnek öszve.
RUHAKOSÁR, (ruhakosár) ösz fn. Kosár,
melyben fehérruhát tartanak, hordanak, különösen a
mosónők ilyetén kosara, melyben a kimosott ruhát
szárítani, mángorolni stb. viszik.
RUHAKÖTÉL, (ruhakötél) ösz. fn. Kötél,
melyre a kimosott ruhákat szárítás végett felak
gatják.
RUHAMOLY, (ruhamoly) ösz. fn. Moly, mely
tojásait a ruhákba szereti rakni, melyek kikelvén a
ruhát megrágják, kilikgatják. V. ö. MOLY.
; RUHANEMŰ, v. —NEMŰ, (ruhanemü) ösz.
fn. Általán szövet vagy kelme, mely öltözékül szolgál.
RUHAPOMPA, (ruhapompa) ösz. fn. Fényűzés
neme, drága kelméjü s fényesen díszített öltözékkel.
RUHARADÓ, (ruharadó) ösz. fn. Ki ruháját
nem kéméli, hamar elkoptatja, elviseli. Máskép : ru
harézmin. Mind a radó, mind a rézmin szókban azon
»• alaphang teszi a gyököt, mely általán rontásra,
rifolásra, ribanczolásra vonatkozik. Egyébiránt v. ö.
RADÓ és RÉZMIN.
RUHARÁNCZ , RUHAREDÖ, (ruharáncz v.
—redő) ösz. fn. Készakarva készített vagy esetleges
redő valamely öltözéken.
RUHAREDÖZET, (ruharedőzet) ösz. fn. Ké
szített redők öszvege.
RUHARÉZMIN, (ruharézmin), RUHARONTÓ,
(ruharontó) 1, R U H A R A D Ó .
RUHÁS, (ruhaas) mn. tt. ruhást v. —at, tb.
—ah. Aki ruhával, különösen nagyobb mennyiség
ben el van látva. Ellentéte : ruhátlan.
RUHÁSÁN, (ruhaasan) ih. Ruhával ellátva;
ruhában felöltözve.
RUHASÉPRÜ, (ruhaséprü) ösz. fn. Czirokból
vagy más növényszálakból készített seprű, melylyel
ruhákat szoktak tisztogatni.
RUHASZEKRÉNY, (ruhaszekrény) ösz. fn.
Szekrény, melyben ruhanemüeket szokás tartani.
Fogásos ruhaszekrény, a hosszú, külső ruháknak. Fió
kos ruhaszekrény, melyben a fehérnemüeket tartják.
RUHASZÖVET, (ruhaszövet) ösz. fn. Szövet,
melyből majd annak idejében bármely nemű ruhát
készítenek.
RUHATÁR, (ruhatár) ösz. fn. 1) 1. RUHA
SZEKRENY. 2) Szoba, vagy terem, vagy kamara,
melyben ruhaáruk vannak lerakva, vagy hová az
öszvesereglett vendégek felső öltönyeiket beteszik,
stb. Színházi ruhatár, a színházi öltözékek, jelmezek
számára. Templomi ruhatár.
RUHATÁRNOK, (ruhatárnok) ösz. fn. Személy
ki a ruhatárra visel gondot.
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R U H A T A R T Ó , (ruhatartó) ösz, fn. 1) Fogas
á g a k k a l ellátott állvány, melyre ruhákat akgatnak.
2) L. R U H A S Z E K R É N Y .
R U H A T E T Ü , (ruhatetü) ösz. fn. Tetíífaj, mely
a fej béli tetünél nagyobb, s a tisztátalanul viselt ru
h á k b a n szereti megfészkelni magát.
R U H Á T L A N , (ruhaatlan) mn. tt. ruhátlant, tb.
— ok. Kinek ruhája nincs, vagy igen kevés van és az
is rósz; félmeztelen. Ruhátlan szegények, koldusok. Ha
tározóként am. ruha nélkül, vagy roszul ruházkodva
R U H Á T L A N S Á G , (ruhaatlanság) fn. tt. ru
hállanságot, harm. szr. — a . Ruha nélküli, ruhákban
szűkölködő állapot.
R U H Á T L A N U L , (ruhaatlanul) ih. Ruha vagy
ruházat n é l k ü l ; roszul r u h á z k o d v a , félmeztelenül.
RUHAVÁSÁR, (ruhavásár) ösz. fn. Vásár, ille
tőleg piacz, hol különféle öltözékeket árulnak. Külö
nösebben a székelyeknél a sokadalmi napok közé
eső vasárnapi v á s á r , mely máskép : czérnavásár,
leányvásár.
R U H A V L S E L E T , (ruhaviselet) ösz. fn. 1) Ru
hahordás v._ hordozás. 2) 1. R U H A D I V A T .
R U H Á Z , (ruhaaz) áth. m. ruháztam, —tál,
— ott, par. —z. 1) Ruhával e l l á t , megajándékoz.
Gyermekeket, cselédeket ruházni.
Szegényeket, kolduso
kat ruházni. Az vjonczokat felruházni. Könnyű a sze
gény embert kicsúfolni, de nehéz fölruházni. (Km.).
'Ł) Átv. bizonyos állapotot, czímet, rangot, hivatalt,
mintegy ruhakép ráad valakire, hogy viselje. Több
czimet, hivatalt ruházni valakire. 3) Gazdasági ért.
valamely jószágot beruházni am. a gazdálkodáshoz
szükséges épületekkel, eszküzökkel, barmokkal stb.
ellátni, fölszerelni.
R U H Á Z Á S , (ruhaazás) fn. tt. ruházást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által valakit
ruházunk, mind tulajdon, mind átv. értelemben véve.
V. ö. R U H Á Z .
R U H Á Z A T , (ruhaazat) fn. tt. ruházatot, harm.
szr. —a v. — j a . Azon ruhák öszvege, melyeket va
laki magára vesz és visel. Ingből, gatyából álló ruhá
zat. Kevés darabból, sokféléből álló ruházatot viselni.
R U H Á Z A T L A N , (ruhaazatlan) mn. tt. ruhá
zatlant, tb —ok. Kinek ruházata nincsen. Ruházat
lan
czigánypurdé.
R U H Á Z K O D Á S , (ruhaazkodás) fn. tt. ruház
kodást, tb. —ok, harm. szr, — a . Visszaható cselek
vés, melynél fogva valaki önmagát ruházni szokta ;
továbbá a ruhaviselésnek módja, szokása, divata.
R U H Á Z K O D I K , ( r u h a  a z k o d  i k ) km. ruház
kodtám, — t á l , —ott. Bizonyos kelmékből és divat
szerént készített ruhával látja el magát. Szépen, pom
pásan, csúnyául, szegényül ruházkodni. Pénzhez jutván,
legott
felruházkodott.
R U K E R C Z , 1. R Ü K E R C Z .
R U M , mváros Vas m; helyr. Rumba, — b a n ,
— Ml.
R U M P I D , falu Vas m.; helyr. Rumpidon,
— ra, —ról.

R U N Ó F A L V A , falu Bcreg m.; helyr. Runófal
ván, — r a , —ról.
RUNYA, falu Gömörm.; helyr. Runyán, — r a ,
— ról.
R U N K , erdélyi falu T o r d a in. és a beszterczei
katonai vidékben; K I S —, NAGY — , faluk Hu
nyad m.; helyr. Runkon, — r a , —ról.
R U N K S Ó R , erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Rwnksóron, — r a , —ról.
R U S , gyök ruskó, rusnya, rusony szókban. L.
ezeket.
R U S I , (máskép : Oroszfalu), falvak Szathmár
m.; helyr. Rusiba, — b a n , —hói.
R U S I N A , (máskép : RózsaLehota), falu Nóg
rád m.; helyr. Rusinán, — r a , —ról.
RUSKÓ, (ruskó) fn. tt. ruskót. Sonkolya, sa
lakja valamely kisajtolt testnek. Gyöke rus vagy ros
egy osztályba tartozik a zúzás, törés által okozott
romlásra vonatkozó r gyökhangu s z ó k k a l ; szanszkrit,
nyelven : ra am. hauen, schneiden. V. ö. ROS és R
gyökhang.
RUSKÓCZ, falu Trencsén m.; helyr. Ruskóczon,
— ra, —ról.
R U S N Y A , (rusonya) mn. tt. rusnyát. Nagy
t i s z t á t a l a n s á g , mocskosság, piszkosság miatt igen
csúf és utálatos. Némely vidékeken, különösen a szé
kelyeknél, általában am. csúf, rút.
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„Minden mit hallok, rusnya szó,
Nem székej embernek való."
Székely népdal. (Hazáján kivül).
Némi változással : ruzsnya. „Tégedet mondnak ruzs
nya ezundorának." A XVI századból. (A Magyar
Költészet kézi könyve. Toldy F. kiadása I. k. 6 4 . 1.).
Rokon értelműek : poronda, purultya, ocsmány. E szó
nak gyöke rus úgy látszik nem más, mint rósz, vagy
pedig a csúnyát jelentő rút, melyből lett rutony v.
rusony, s ebből rusnya, mint a susnya, midőn gyáva
alamusztát jelent, am. sutnya (magát suttomban meg
húzó). Egyébiránt képeztetésre r o k o n a i : satnya, csú
nya, pörnye stb. V. ö. RUSKÓ, RUSONY, R Ú T .
R U S N Y Á L K O D Á S , (rusonyaalkodás) fn. tt.
rusnyálkodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Testre és
öltözetre vonatkozó magaviselés, szokás, midőn rus
nyálkodik valaki. V. ö. R U S N Y Á L K O D I K .
R U S N Y Á L K O D I K , (rusonyaalkodik) k. m.
rusnyálkodtam, — t á l , —ott. Rusnyán, azaz, tisztá
talanul, mocskosan, rondán viseli magát, piszkosan
tartja testét, öliözctét, lakását stb.
R U S N Y A S Á G , (rusonyaság) fn. tt. rusnya
ságot, harm. szr. — a . Undok, utálatos, büdös mocs
kosság, rondaság, puruttyaság.
R U S N Y A T A G , (rusonyadag) mn. tt. rusnya
tagot. L. RUSNYA.
R U S N Y Á U L , (rusonyaul) ih. Igen piszkosan,
mocskosan, rondán, puruttyán.
R U S N Y Í T , (rusonyít) áth. m. rusnyílott, par.
— s, htn. — n i v. — a n i . Rusnyává tesz valamit. Pi
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szókkal, mocsokkal, ganéjjal rusnyüani lestét, ruháját, mocskos, piszkos, büdös volta miatt utálatot okoz. Rút
edények, asztali szerek. Ganéjtól rút udvar, utcza. Rút
lakát. V. ö. RUSNYA.
R U S N Y Í T Á S , (rusonyílás) fn. tt. rusnyítást, szag. 3) Füleket sértő hangú. Rút éneklés, rút zene, rút
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely altul va rekedt hang. 4) Erkölcsileg utálatos. Rút tréfa, beszéd.
lami rusnyává tétetik ; undok mocskít;is, csunyítás. Rút dolog. Ami rút, csak rút. (Km.). 5) P á p a i P á r i z
szerént jelent durvát is, pl. rút munka, opus rude.
V. ö. R U S N Y Í T .
Mindezen jelentéseket öszvevéve kitűnik, hogy
RUSNYÚL, (rusonyúl) önh. m. rusnyúlt. Ru
sonynyá, piszokká, mocsokká a l a k ú i ; undok módon a rút alapfogalomban és alaphangban egy eredetű a
rothad, roshad, rohoda, ronda, rósz stb., szókkal, s
csúnyúl. V. ö. RUSONY.
R U S N Y Ú L Á S , R U S N Y U L Á S , (rusonyúlás) általán vagy külső vagy erkölcsi érzékeket sértő
fn. tt. rusnyulást, tb. —ok, havm. szr. — a . Változási romlott (mintegy roott) állapotra vonatkozik, s össze
állapot, midőn valami rusnyává lesz; undok esúnyulás. húzva egyezik ronda szóval is. Mongolul : oroota
RUSONY, (rusony) fn. tt. rusonyt, tb. —ok. (hüszlich, schlecht), finnül : rietta, rietlaha. Hangát
Rút, csúnya, büdös mocsok, piszok, undok, utálatos tétellel egyezik vele túr is, melyből túros am. ge
nyedséges , és n é h u t t , nevezetesen Mátyusföldön a
tisztátalanság. V. ö. RUSNYA,, R U 8 K Ó .
genyedséget rútságnuk is nevezik.
RUSÓR, 1. RUSSÚR.
R U T A , fn. tt. rutát. Növénynem a tízhímesek
RUSSIN, 1. RUZSIN.
RUSSOR, falu Kővár vidékében; erdélyi falvak seregéből és egyanyások rendjéből; csészéje öt ha
Hunyad m. és F o g a r a s vidékében ; helyr. Russórba, sábu, állandó ; szirmai teknősek ; vaczkán köröskörül
tíz lyuk, méznedvvel t e l e ; tokja karéjos. (Ruta). Fa
— ban, —bál.
RUSSZOVA, ÚJRUSSZOVA, falu Krassó ni.; jai között legismeretesb a kerti, vagy szagos ruta ;
máskép köznéven : virnáncz (ruta graveolens).
helyr. Russzován, — r a , —ról.
R U T A K O S Z O R Ú , (rutakoszorú) ősz. fn. A ruta
RUSZ, (1), (máskép : Rösz), erdélyi falu Nagy
leveleiből fűzött koszorú.
Szeben székben ; helyr. Ruszon, •—ra, —ról.
R Ú T A L , 1. R Ú T A L L .
R U S Z , (2), (máskép : MarosOroszfalu), erdélyi
R Ú T A L K O D Á S , (rűtalkodás) fn. tt. rútalko
falu Torda m.; helyr. Ruszon, •—ra, —ról.
RUSZ, (3), (máskép : DorgóRusz v.RuszBorgó), dást, tb. —ok, harm. szr. — a . Önmagának berutí
erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ruszon, — r a , — r ó l . tása, mocskositása; saját ganéjában való fetrengés,
fertőzködés.
RUSZCSÜR, 1. HOSZCSÜR.
R Ú T A L K O D I K , (rútalkodik) k. m. rúlalkod
RUSZKA, G Ö N C Z  , falu Abaúj in., K I S — ,
NAGY — , OROSZ — , falvak Zemplén m., R E G E T E tam, •—tál, —ott. Gyakran, vagy folytonosan berú
títja m a g á t ; mocskosan, piszkosan j á r , öltözködik ;
—, falu Abaúj m.; helyr. Ruszkán, — r a , —ról.
R U S Z K A  V O L A , (máskép : OroszVolya), falu saját ganéjától, hugyától bűzlik.
R Ú T A L L , (rútalol) önh. m. rútallt v. — o l t ,
Sáros m.; helyr. RuszkaVolán, — r a , —ról.
RUSZKÓCZ, falvak Bereg és U n g m.; helyr. htn. — a n i , v. •—ni. Valamit rútnak tart, mond, állít.
Ezt a házal lakásnak rútallom,. Amit te szépnek tartasz,
Ruszkóczon, — r a , —ról.
RUSZKOVA, falu Máramaros ni.; helyr. Rusz én azt rútallom. V. ö. R Ű T .
R Ú T A L L Á S , (rútalolás) fn. tt. rútallást, t b .
kován, — r a , — ról.
RUSZNYÁK, fn. tt. rusznyákot, harm. szr. — j a . —ok, harm. szr. — a . Véleménynek, vagy érzésnek
Így nevezik a Magyarországban és Gácsországban kijelentése, nyilvánítása, melynél fogva valamit rút
nak tartunk.
lakó oroszokat.
R Ú T ALMÁS, (rútalomas) mn. tt. rútalmast
R U S Z N Y Á K O S , (rusznyákos) mn. tt. rusz
nyákost v. — a t , tb. —ak.
Rusznyákféle. Rusz v. —at, tb. —ak. Rútalommal teljes, undok, utálatos.
„Süly vagyon orromon, az elmetszése fájdalmas, az
nyákos viselet, kiejtés.
R U S Z N Y Á K S Á G , (rusznyákság) fn. tt. rusz megmaradása rútalmas." Levél 1 5 5 7  b ő l (Szalay
nyákságot, harm. szr. — a . 1) Rusznyák nyelvjárás. Ágoston 4 0 0 m. 1.). Használtatik különösen erkölcsi
értelemben. Rútalmas beszédek, tréfák. Rútalmas tob
2) Rusznyákok öszvege.
R U S Z N Y Á K U L , (rusznyákul) ih. Rusznyákok zódás. V. ö. R Ú T A L O M .
RUTALMAZ, (rútalomaz) áth. m. rútalmaz
módja, szokása szerént; továbbá, rusznyákok nyelvén.
Rusznyákul öltözködni, viselni magát. Rusznyákul be tam, —tál, —ott, par. — z . 1) Rútalommal bemocs
k í t ; undokul piszkossá, csúnyává tesz valamit. 2)
szélni, írni. V. ö. RUSZNYÁK.
RUSZPOLYÁNA, mvúros Máramaros m.; helyr. R ú t szavakkal, mocskoló'ló gúnynyal , rágalommal
illet v a l a k i t ; szidalmaz, rágalmaz. V. ö. R Ú T A L O M .
Ruszpolyánán, — r a , —ról.
R Ú T A L M A Z Á S , (rűtalomazás) fn. tt. rútal
RUSZT, szab. kir. város Sopron m.; helyr.
mazást, t b . — ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely
Ruszton, —ra, —ról.
R Ű T , mn. tt. ritlal. 1) Idomtalan, visszataszító nél fogva valamit, vagy valakit rútalommal illetnek.
alakú, mitől a szemek mintegy utálattal fordulnak el. Különösen, alacson gúnyolás, csúfolódás, rágalmazás,
Rút arcz, rút ember, rút kofa, rút vén banya. 2) Ami mocskolódás, becsületbeli piszkolódás.
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2) Idomtalanul igen viszszatetszőleg. Arczát rútul el
csúfította a himlő, a bibircses orr. 3) Az erkölcsi ér
zést és szabályokat illetlen módon áthágva. Rútul
beszélni valaki ellen. Rútul viselni magát. 4) Rósz ál
lapotban, igen roszul. Rútul vagyunk. Mi uygan rútul
jártunk. V. ö. RÚT.
RUTYA, önállóan nem divatozik, hanem refye
rutya, ikcrített főnévben; tt. retyerutyát. L. RETYE.
RUTYÁL , eléjön retyerutyál ikerített önható
igében; m. relyerutyált. Am. retyeg, racsai; kezeket.
RUTYÓ, (rutyoó, rutú?) fo. tt. rutyót, több.
— k. Erdélyben am. ganéj, rútság.
RÚZS, (1), falu Krassó m.; helyr. Ruzson,
— ra, —ról.
RÚZS, (2); RUZSNYA; RUZSNYÁLKODIK,
1. RUS ; RUSNYA; RUSNYÁLKODIK.
RUZSIN, ÓRUZSIN falu Sáros m.; helyr. Ru
zsinba, —ban, —ból.
RUZSINOSZ, falu Krassó m.; helyr. Ruzsi
noszon, —ra, —ról.
RUZSONY, 1. RUSONY.
RÜCS , (1), elvont gyök , melyből rűcsk v. rü
csök, rücsköt, rücskös származtak. Egy értelmű vele
némely származékokban, illetőleg tájszólásokban röcs,
és a vastaghangu rocs, amennyiben ezek zúzás, törés
által okozott romlást, romocskát, töredékecskét jelen
tenek, továbbá a mennyiben a ruhanemüeknek mocs
kos, piszkos állapotát jelentik, melyet t. i. a sok gyü
rés, viselés okoz. V. ö. ROCS.
RÜCS, (2), MEZŐ — , erdélyi falu Torda ni.;
helyr. Rücsön, —re, —röl.
RÜCSK, (rücsök) 1. RÖCSK.
RÜCSKÖL, (rücsököl) önh. m. rücskölt, 1) L.
RŐKÖL. 2) L. RÖCSKÖL.
RÚTOLKODÁS; RÚTOLKODIK, 1. RÚTAL
RÜCSKÖLÉS, (rücsökölés) fn. tt. rücskölést,
KODÁS; RÚTALKODIK.
tb. — ék. 1) L. RŐKÖLÉS. 2) L. RÖCSKÖLÉS.
RÚTSÁG, RÚTSÁG, (rútság) fn. tt. rúlságot,
RÜCSKÖS, (rücsökös) 1. RÖCSKÖS.
harm. szr. —a. Általán, undort, utálatot okozó mocs
RÜCSŐ, fn. tt. rílcsöt. L. ROCSKA.
kos, piszkos állapot, vagy tulajdonság. Külérzélceket
RÜDEG; RÜDEGSÉG, 1.RIDEG; RIDEGSÉG.
visszataszító, erkölcsi illemet, s gyöngeséget sértő rút
RÜGY, fn. tt. rügyet, harm. szr. —e. 1) Áfák
ság. Különösen am. genyedség. Sok rútság folyott ki leveleinek első kibúvása, midőn tavaszkor kisded
sebeiből. A kelésből kinyomni a rútságot.. A régieknél hosszúkás gombolyodásban mutatkoznak, de még ki
annyi is mint gyalázat. „Tisztességes rútság (gyalá fejlődve nincsenek. Különbözik tőle szigorúan véve,
zat), jó igyért (ügyért) meghalni." Erkölcsi mondat pl. a székelyeknél is a virág lényegét különösen a
a XVI. századból.
termés vagy gyümölcs ébrényót (embrióját) magában
RÚTSÁGOS, (rútságos) mn. tt. rútságost v. foglaló s gömbölyebb alakú bimbó. Némelyek amazt
— at, tb. —ak. Igen rút, rútsággal teljes. Es eltöré a levélrügyuek, ezt pedig virágrügyaek v. termörUgy
rútságos bálványát. (Káldi, Kir. III. 15. 13.). „A bűi nek hívják. Különbözik a növénytanban a szem is.
nek (bűnnek) rútságos ondogsága." (Winklercodex). 2) Szélesb ért. néhutt, pl. a barkóknál, így nevezik a
Továbbá : genyedséges. Rútságos seb, kelés, daganat. tavaszi gyönge hajtású galyacskát is; v. ö. RIGYA.
V. ö. RÚTSÁG.
Rósz rügy átv. ért. a székelyeknél am. rósz gyermek.
RÚTUL, RÚTUL, (rútúl) önh. m. rútúlt. Rúttá Minthogy az első értelemben vett rügy rendesen pi
válik ; előbbi tetszetesb alakja ellenkezőre változik. ros, rőt szinü alakban vagyis héjban búvik elé : in
Rútul a tisztátalanul tartott lak. Rútul az arcz, ha nen okszerüleg azon r gyökhangu szókhoz rokonít
ható, melyek vörös szinre vonatkoznak, mint, rőt,
bibircsóssá, rezessé, ripacsossá leszen. V. ö. RŰT.
RÚTUL, RÚTUL, (rútul) ih. 1) Csúnyául, rüh, rós, róska, riska. Egyébiránt rokonnak látszik
mocskosan, piszkosan. Rútul tartani a házat, szobát. vele a mongol üredsil (Fortpflanzung, Vermehrung,

RÚTALMAZO, (rút alomazó) mn. tt. rútal
maeót. Másokat szidalmakkal, rágalmakkal, csúfsá
gokkal illető, bemocskoló. Bútalrnazó beszédek, ira
tok, gúnyversek.
RÚTALOM, (rútalom) fn. tt. rútalmat. Anyagi
ért. mocskosság, piszkosság, csúnyaság, mely valamit
rút színben, állapotban mutat elé. Erkölcsi ért. bei
érzéket , s erkölcsi illemet sértő valami; rágalom,
szidalom, csúfság.
RÚTÍT, RÚTÍT, (rútít) áth. m. rútttott, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Általán rúttá tesz ; különö
sen, mocsokkal, piszokkal undokít, becsunyít. Sárral,
ganéjjal rútítani a szobát. Továbbá, valaminek tetsző
alakját, formáját idomtalanná, visszataszítóvá teszi,
változtatja. Arczát elrutította a himlő, a vörös orr.
Használtatik önhatólag is, midőn am. szarik, kivált
képen, ha szükségét nem illő helyen végzi. Agyba,
ruhába rútítani. Rósz madár az, mely a maga fész
kébe rútít. (Km.).
RÚTÍTÁS, RUTITÁS, (rútítás) fn. tt. rutítást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által rúttá
tétetik valami, v. valaki. Továbbá, a szükségnek nem
illő helyen, és módon végezése. V. ö. RÚTÍT.
RUTKA, A L S Ó  , FELSŐ—, falvak Thúrócz
m.; helyr. Rutkán, —ra, —ról.
RÚTOL, (rútol) áth. m. rútolt. E szóval rút!
mint sértő, csúfolódó czimmel illet valakit. Ilyenek :
csúfol, czudarol, gazol, azaz, csúfnak, czudarnak,
gaznak nevez.
RÚTOLÁS, (rútolás) fn. tt. rútolást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Becslelenítés, vagy gyalázás, olesár
lás, melynél fogva valaki rútnak czimeztetik, akár
testi, akár erkölcsi tulajdonságára nézve. V.. ö. RÚ
TOL.
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üre szótól, mely am. Fruclit), továbbá a finn rönsy
(surculus, Schöszling. Budenz J.).
RÜGYBUROK, (rügyburok) ösz. fn. Azon vé
kony hártya, mely a fák rügyet takarja. Ha a rügy
burok szétfeslik, kibújnak a zsenge levelek.
RÜGYECS , (riigyecs) fn. tt. rügyecsét. Kicsi
rügy.
RÜGYES, (rügy es) mn. tt. rügyest v. —et, tb.
— ek. Amin rügyek fakadnak. Eíölavaszkor rügyesele
az élőfák.
RÜGYESÉDÉS, (rügyesédés) fn. tt. rügyese
désl, tb. —ék, harm. szr. —e. A fák, s cserjék álla
pota, fejlődése, midőn ágaikból a rügyek kibújni
kezdenek.
RÜGYESÉDIK, (rügyesédik) k. m. rügyeséd
tem, —tél, —étt. Rügyek kezdenek nőni, fejlődni
rajta. Tavasz elején rügyesednek az élőfák, cserjék.
V. ö. RÜGY ;
RÜGYÉSZ, (rügyész) fn. tt. rügyész t, tb. —ék,
harm. szr. —c. A levclész nevű férgek egyik faja,
mely a fák rügyeit lepi meg és rongálja.
RÜGYEZ, (rügyez) áth. m. rügyezlem, —tél,
—étt, par. —z. A fa rügyeit vagy azok egy részét
leszedi. Leriigyez.
RÜGYEZÉS , (rügyezés) fn. tt. rügyezést, tb.
— ék. 1) Rügyek szedése. 2) L. RÜGYESÉDÉS.
RÜGYEZIK, (rügyezik) k. m. rügyeztem,
—tél, —étt. L. RÜGYESÉDIK.
RÜH , fn. tt. rühet, v. —öt, harm. szr. —e.
Ragályos bőrbetegség, midőn az állati bőrt igen ma
kacsféle kütegek, rendesen vörös szinüek lepik be,
melyek igen viszketnek. Az emberi rüh különösen az
ujjak között szeret kifejlődni.
Nevét valószinüleg vörös színétől kapfa, s ro
kon a rügy, rőt, röz, továbbá a rós, róska, riska szók
hoz. Mátyusföldén birge, mely ismét a ragyás szilvát
jelentő birtoka, továbbá a pir, piros, és talán mirigy
szókkal áll közelebbi rokonságbau. Románul Dan
kovszky szerént : rüa. — Rokonnak látszik vele a
német Raude v. Raude, Rude és Krttlze. A finnben
rupi, rylhymii (Fábián I.); és roldu am. rühed, rühe
sedik. (Budenz J.).
RÜHED, (rühed) önh. m. rUhedt. Rühet kap,
rühessé lesz. Megrühed.
RÜHEDER, (rüheder) mn. tt. rühederl, tb.
—ek. Tisztátalan testű, ringyrongy csavargó; rü
hölödö.
RÜHEDÉS, (rühedés) fn. tt. rílhedést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Rühessé levés, rühesedés.
RÜHELŐDZÉS, (rühclöödözés); RÜHE
LODZIK (rühclőödözik), 1. RÜHÖLÖDÉS; RÜ
HÖLÖDIK.
RÜHERÓCZI, (rüheróczi) 1. RÜHERONGYA.
RÜHERONGYA, (rüherongya) ösz. mn. Rühes
és rongyos ; ruhátlan, tisztátalan ; élhetetlen, gyáva.
Rüherongya csavargó.
RÜHES, (rühes) mn. tt. rtíhest v. —et, tb.
—ek. Rühtől lepett, rühben szenvedő. Rühes malacz,
AKAD. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.
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juh. Ki szeméten nevelkedik, mást is rühesnek vél. (Km.).
Egy rühes juh az egész nyájat megvesztegeti. (Km.).
RÜHESEDÉS, (rühes édés) fn. tt. rühesedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Rülmck nevezett bőrbeteg
ségbe esés.
RÜHESÉDIK, (rühesédik) k. m. rühesédlem,
—tél, —étt. Testét rühféle bőrbetegség lepi meg.
Rühesednek a juhok.
RÜHESIT, (rühesít) áth. m. rühesített, par.
— s, htn. —ni v. —eni. Rühessé tesz, rühvel meg
fertőztet. Egyik juh a másikat megrüliesíti.
RÜHESÍTÉS , RÜHESITÉS , (rühesítés) fn.
tt. rühesílést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
illetőleg ragályterjesztés, mely által valamely állat
rühessé tétetik.
RÜHESZT, (rühcszt) 1. RÜHESÍT.
RÜHET, (rühet) önh. m. rühettem, — tél, —étt,
par. rühess. Mondják disznóról, midőn nemi pároso
dáskor rüh féle torokhangot hallat. Máskép : görög,
vagy zúg. Mindegyik hangutánzó.
RÜHETÉS, (rühetés) fn. tt. rühelést, tb. —ék,
harm. szr. —e. A disznónak nemi párosodás alkal
mával hallatszó röfögő szózata. Máskép : görgés, zú
gás. Továbbá jelenti magát a nemi párosodást.
RÜHPÜ, (rühfü) ösz. fn. 1. SIKKANTYÚ.
RÜHÍR , (rüh ír) ösz. fn. ír, a rüh ellen, mely
lyel a küteges bőrt megkenik.
RÜHÖCZI, (rühöczi, vagy talán rüheróczi
összetett szóból módosult) mn. tt. rühöczit, tb. —ek.
Kinek szokása viszketeg testét rühölni, vakarni, rü
heróczi, tisztátalan testű, tetves.
RÜHÖL, (rühöl) áth. m. rühölt. A testet va
karja, vagy mivel rühes, vagy mivel viszket a bőre,
mintha rühes volna.
RÜHÖLÖDÉS, (rühölöödés) fn. tt. rühölö
dés t, tb. —ék, harm. szr. —e. Vakaródzás vagy a
rüh, vagy más viszketeg miatt, pl. melyet a tetves
ség okoz.
EÜHÖLÖDIK, (rühölőödik) belsz. m. rühö
lödtem, —tél, —élt. Viszkető rühét vakargatja, vagy
nyugtalanul úgy vakaródzik, mintha valóban rühes
volna. A székelyeknél azt is jelenti : súrlódni, fész
kelődni, nyugtalanul valakin csüngeni. Még rühelöd
helnéle f (Kriza J.). A rüh és vakarás között épen
oly értelmi vissony létezik, mint a német kralzen és
Kriilze között, csakhogy a magyar a rühelődzést a
rühröl, a német pedig a rühöt a vakarásról nevezte el.
RÜHÖLŐDZÉS, (rüh öl őödözés) 1. RÜHÖ
LÖDÉS.
RÜHÖLÖDZIK, (rühölőödözik) k. m. rühö
lüdzlem, —tél, —ött; htn. — n i , par. —dzél. L.
RÜHÖLŐDIK.
RÜHÖS, (rühös) 1. RÜHES.
RÜHVIZ, (rühvíz) ösz. fn. Rüh ellen való
gyógyvíz.
RÜKERCZ, fn. tt. rUkerczét. Növénynem az
együttnemzők seregéből, és nősözvegyek rendjéből;
vaczka kopasz, kúpos; fészke félgolyóbis; magvai
42
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visszás tojásdadak ; virága sugaras. (Bellis). Faja a nek hangját utánozza, leginkább a következő gyök
százszorszép rttlcerez, máskép köznéven : kisnadályfü, elemekben és származékaikban : sa, se, sí, su, sü;
innen sas, sáska (== sásogó); seb (celeritas), sebes, se
rukercs. (Bellis perennis).
besség, sebbel (lobbal); siet, sudamlilc, suhan, sugár,
„Illatja rozmarinnak,
sólyom, sújt, sürög, sirlil stb., és a hangzó elötételével
Méz íze a fügének,
es, esik; os, oson stb., innen a folytonosságot jelentő
És a rukercz pirossá
és, is kötszók. 2) Susogással járó hangutánzók sely,
Szájunknak és szemünknek
selyem, mint a latin sericum, és a német Scide ; a hi
S orrunknak is mi kellő!
bás nyelvűségre vonatkozó selyp, selypes, selypesség,
Csokonai. (Anakreoni dalok).
mely t. i. sz helyett set hangoztat. 3) Különböző ter
RÜKÖL, (rüköl) önh. m. rükölt. Mondják kü mészeti hangot utánoznak e következők : sese, susa,
lönösen a szarvasról, midőn futtában vagy meglövés seseg, susog; sáp, sápog, sápít; sis, siseg; serczeg, ser
kor hörögő rük hangon szól. A bikáról azt mondják, peg, serpenyő; sisereg, sistereg; sip, sipol, sipít; sicez;
hogy rügyet v. rigyet. Egyezik vele a szintén hang sólyom; söpör; suba, suh, suhan, suhancz, suháng, su
had, suhog; súly, sulyok; sup, supra, suprál, suprika;
utánzó német röhren v. löcheln v. reihen.
sus, susnya (suhogó vessző), susog, sustorog, suslorékol;
EÜKÖL, 1. KŐKÖL.
sut, suttog, sultom, sutol; súg ; súr, súrol; sül, süt;
—RÜL, —RÜL, 1. —RÓL.
süvölt, süvöllyü. 4) A csúszás, esiszárlás hangja, to
RÜPÖ, RÜPÓK, 1. RIPÖ, RIPÖK.
RÜTET, (rütet) fn. tt. rUtetét. A régieknél vábbá a csúszásra alkalmas térek és testek fogalmai
kivált származékaiban (rüttetik v. rittetik s rüttelés v. rejlenek ezekben : sík, sikos, siker, sikamlik, sikamít,
rittetés) többször eléforduló kitétel. Rütet am. a mai sikamodik , sikár, sikárol, siklik , sikkad, mintegy
elragadtatás, (a göröglatin extasis). „Mert nem be csúszva elvesz, eltűnik, sikkaszt, csúsztatva elveszt;
szél elmének rütelében." (Non loquitur in cxstasi. sima, simít, simogat, simul, suppan ; sülyed, slllyeszt;
Bécsi cod. Naum i ropheta). Itt inkább megháboro süpped, süppeszt. 5) Iudulathangokat, különösen fáj
dást, elmeháborodást jelent, mint a görög eredeti is. dalmasakat utánoznak : saj, melyből sajna, sajnál,
Alakjára igenév, s törzse rilt, mi a rlltlelik szenvedő sajon, sajnos, sajog, sajgat, sajlódik, t. i. e saj gyök
igéből is kitűnik s egyezik rez gyökkel rezzen stb. nek megfelel a fájdalmas felkiáltásu haj v. jaj; to
származékokban; mint ,vozzan' Szála megyében: vábbá, sanyar, sanyarog, sanyarú, sannyad; satnya;
sápot, sápolódik; senyv, senyved, senyves, senyveszt; sí,
rotlan.
sivalkodik, sivít, sikolt, sír, siralom, sirás, sirat; sín
RÜTTETÉS, (rüttetés) fn. tt. nittelés t, tb.
lik, sinlödik; sóhaj, sóhajt, sohár; sopánkodik; sóvár,
—ék, harm. szr. —e. Régi szó. Elrülletés am. elragad
sóvárog. Oromhangkiállást jelent : salapol. 6) Szagló
1
tatás. „Mikoron am (ím) szent Pál egy kevese' ezt
érzék susogását utánozzák : sajdít, sejt, sejdít, me
megkóstolván, elrittetésének napján úgy monda:
lyekhez rokon a szag, szagol, szimatol. így a csípős,
Szöm nem láthatta, fül nem hallhatta." Debrcczeni
metszős izü testeket ízlelő szájnak, ínynek, nyelv
Legendáskönyv. (Toldy F. kiadása 105. I.).
nek csemcscgcsét utánozza a sa v. so, melyből, saj,
RÜTTETIK, (rüttet ik) k. m. rüttettem, —tél,
sajmeyy, sajt, sajlalan, sav, só, savany, savanyu, savó,
— étt. Régi szó. Elrültetik am. elragadtatik. „Oly
sós, sóska, sótalan, sóz, sózás erednek. 7) R gyök
igen elrüttetik vala níha az imádságba es a nagy
hanggal egyesülve rovó vagyis metsző v. metszett,
tanulásba, hogy úgy tetszik vala, mintha megholt
vagy vonalazott részekből álló tárgyakat jelent ezek
volna." Debreczeni Legendáskönyv. (Toldy F. kia
ben : sarj (acies), sarából, sürol, sarló; sér, sért, sé
adása 161. 1.).
relem, sérés, sor, melyek fordítva is rokon értelműek,
RÜV1D, RÜVIDEJT, tájdivatosak és régiesek pl. rács, rásgya, rés, rojt, rost stb. Ismét r gyökhang
,1övid'és ,rövidít' helyett; 1. ezeket. „De a válasz gal eredést, növést, szálasodást jelent ezekben : sarj
tottakért, kit választott, megrüvidej tette a napokat. (surculus), sarjad, sarjú; sar (az állati lábnak szára),
Müncheni codex. (Mark. XIII.).
melyből sa7k a sárnak kinövése, (mint fark a. faré),
Az R betűben van 3397 czikk.

S, kisded alakban s, harminczadik betű a ma
gyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizenki
lenczedik, kiejtve; es v. ess. Legközelebbi rokonai az
sz, zs, z és cs hangok ; pl. sor szer (ragozásban : szór,
szőr is), sekély csekély, sinór zsinór, sajog zajog 6tb.
miről alább bővebben.
Mint gyökhang 1) Utánzott természeti suhogó
hang, t. i. a sebesen haladó, mozgó vagy folyó test

saru a lábszárt betakaró, lábbeli; sarlang; serdül;
sörény, sörte; sór, súr. Egyeznek velők ezek is : szár,
szaru, szőr. Szintén r gyökhanggal folytonos vagy
élénk mozgásuak : sarmalódik a sar gyöktől, melynek
megfelel a szarándok v. zarándok szarahora (vulgiva
gus) szók szar és zar gyöke; továbbá : sereg, serdül,
serde, serte (átvetve setre), serteperle, serény (gyors),
serked, serken, serkent; sör; surran, sórikál, sürög,
sürget; mind ezek siető mozgással járó suhogó han
got is utánoznak. 8) Mint nyelvhegyi mássalhangzó
fölcserélhető, vagy föl is cseréltetik a rokon szervü
cs, ez, sz, t, zs hangokkal, mint: safarina = czafrina,
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czafrinka; sif= csáf a csáforka származékban ; san
da = csanda, félre azaz csára. néző; sandít == csan
dít, csáléra néz; sandra = czandra, csandra, kicsapó,
félre, csáléra menő leány; ság képző, az ország, jószág
származékokban; sandorol = csandorol, csavarog, csá
lés görbe utakon jár; sánta = csánta, vagy tánta, tán
torgó, csára lépegető; tunya = sunya; sajka = csaj
ka ; sáppad = csappad , csappan ; sátrat = csatrat,
csatangol; satrafa = csatrava, csatangoló vénbanya;
sár = csár, csűr, melyből csurog, csurom, (mert a
sár nedvtől csurgó föld), ily viszony van a latin luo
éa lutum között; sáté = csaté, csádé; sávoly v. sá
holy = szávoly, száloly, latinul stria, sávolyos = stria
turis ornatus ; serevény = cserevény, cserjés fü ; se
kély = csekély; sete vastagliangon = suti, csuti, cson
ka; sikoltyú = csikoltyú; sé'íár = zsétár; sinár = zsi
nár; sibog= zsibog; sias = csias, csinyokat elkövető
hamis; sík (czifrás vonal) = csík, honnan síkos = csí
kos; sindevész—csenevész; sír tumulus, tumba=esör,
gyűr, domboruság ; sonkoly == csomkoly, a nedvnek
kisajtólása után öszvecsomósodott törköly; sordék =
szordék, szurdék, szoros hely; sömör, sömörcs = csömör,
csömörcs, kis csomócska; sörte = ször; sövény = szö
vény, vesszőből szőtt kerítés; sllndör= csündör, más
nak nyakán hízelegve csüngő; süheder = csíiheder,
csürhe. 9) Fülcseréltetik /íval, mi más nyelvekben is
divatozik, pl. németül: scliallen, hallen; latinul: sémi,
hellénül : hemi, latinul: septem, hellénül : hepta, szlá
vul : seszt, hellénül : Í'Ł (hex) stb. Hasonlóan nyel
vünkben : sadar=hadar; sajin=hajin, serény inu, a
mozgásra nógató haj haj! indulatszótól; sajka = haj
ka, hajóka, kis hajó; sámé, fejrevaló kendő = hámé,
a héjat, jelentő hám gyöktől; sápog=hápog; sarang,
fiatal sarj=haraszt; sivalag=hivatag ; sivó = hiu,Tpl.
sivó homok, mely minden növénytől meg van fosztva;
sunnyog = hunnyog ; susnya, fiatal vessző = husnya,
husáng, fordítva : suhang.

hangja t, és maga a végszótag rövid, a t is s sé válto
zik, és utána jön a mód s hangja, pl. üt ilss, szeret
szeress, vet vess, köt köss, fut fuss; 3) ha a végső t
hosszú szótagban áll, akár nyújtott önhangzónái akár
torlatnál fogva, a t megmarad, pl. építs, laníts, hajts,
ronts, olts, véts, önts; (a hosszú önhangzósok úgy
ejtetnek k i , mintha a Is helyett kettős cscs volna).
Kivételek lát láss, lót lóss, bocsát bocsáss; 4) ha az
igető st hangokon végződik, a t hang egészen kiesik,
pl. fest, fess (;=fesss); !>) a tárgyi ragozásban, de
csak a parancsoló mód 2ik személyében, maga az s
módképző is kimarad, pl. üsd, szeresd, lásd, bocsásd,
fessd; de a is a kiejtésben cs hanggá változik : ta
nltsd, oltsd, rontsd (ekként ejtetnek : tanícsd, olcsd)
stb. Azonban az előbbiek is csak rövidítmények ezek
helyett: üssed, szeressed, lássad, bocsássad, fessed;
miként ezek a kapcsoló módban rendszerént így is
maradnak : ilssem, üssed, üsse stb. Figyelmet érde
mel , hogy a ts helyett a régieknél gyakran csak h
van; pl. segőhön = segöts'óa, a mai segítsen (Régi ma
gyar Passió), ?7!p()'sza&a(tó7jcíí:=meg8zabadótsák, ma:
szabadítsák (Carthausi névtelen); „hogy időnap előtt
el ne veszesse, bolondóha (azaz bolondótsa, ma : bo
londítsa) ennen nag'it. (Ugyanott. Toldy F. kiadása.
80. 1.). Szalay Ag. gyűjteményében 2 2 8 . 1. fordécha,
melyben a eh inkább csnek olvasandó, mint ezekben
is : könnyebéchye, tekynchyen (92. 1.). A Halotti be
szédben zoboducha szót némelyek (Révay, Toldy) így
olvassák : szabadócsa, némelyek (Mátyás FI.) így :
szabadóha.

A többi s hangú gyököket 1. saját rovataik alatt.
'S vagy S kötszó, mely nem egyéb, mint a csonkí
tott es (a régieknél gyakorta rövid evel) v. és, meg is,
pl. ide s lova ( = i d e és tova), ki s be (== ki és be), egy
szersmind (= egyszer és mind), no's v. nos ( = n o és),
l'es (Katalin verses legendájában = te is). A már kö
zönségessé vált legújabb szokás a kihagyó (') jelet el
hagyja. Már a légieknél is gyakran eléjön, pl. aDcb
reczeni Legendáskönyvben, azon egy lapon : „S miko
ron ezök lennének." „S azonnal megfojtá az ördög."
„S monda szent Annusnak." „S az ölé meg." „S imád
kozván a szent Annos, ottan feltámada az ifjú s kezdé
uronk Jézust bizony Istennek vallania." , S a bálvány
imádó papok." (145. 1. a nyomtatottban 108, 109.).
Eredetére s értelmezésére nézve 1. ÉS. Ezzel öszve
köttetésben állanak ezen rövidítések sctó.= és a többi,
st. stb. = s többi, st. eff. = és több efféle (etcetera,
und so weiter).
— S, (1), parancsoló és kapcsoló mód képzője
j helyett, ezen esetekbeD, 1) ha az igető végső hangja
s pl. áss, véss, nyess, keress; 2) ha az igető vég
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SA, elvont gyök, melyből közvetlenül saj, eb
ből ismét sajt, sajtalan ; továbbá sav, ebből savany,
savanyú, savó, és öszvehúzva só s ebből sós, sótalan,
sóz származnak. Hajdan oly önálló lehetett, mint még
a XV. században a sza és fe volt, melyek közöl amab
ból száj, ebből fej, fel és f'ó képződtek. Ilyen még
ma is a le, melyből lej, lejt származtak. Nyelvhason
lat szerént alakra és kifejlődésre hasonlók még hozzá:
sza szav szó ; ha hav hó; ta tav tó stb.
— SA, magas hangon : —SE, igen ritka főnévi
képző, pl. gyaksa (gyakó szer v. eszköz), emse (mai
értelemben : magló disznó); rémese, (vastag bél), de
amelyek hihetőleg más alakokból változtak át, ú. m.
gyaksa am. gyakosó, emse am. emes; rémese am. re
mege v. remegő. Némely helynevekben talán da, de
helyett áll, mint Boksa, Kassa (Karsa? Abaújban
ma is élő család neve), Enese ; egyébiránt ezek is le
hetnek módosulatok : Z?afee=Bakos, Kársa—Karos
(a mongolban karsi am. palota), Enese e toldattal
,Enes' helyett.
SAÁG, NÉMET—, falu Temes m.; puszta Fe
hér m.; helyr. Saágra, —on, —ról.
SAAGIT, falu Nyitra m helyr. Saághra, —on,
ról.
SAÁL, falu Vas m.; helyr. Sáálra, —on. —ról.
SÁÁR, faluk Szatmár é3 Vas m.; helyr. Sáárra,
on, —ról.
SÁÁRD, 1. SÁRD.
42*
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SABRAK, 1. CSABRÁG.
SACZA, falu Abaúj m. helyr. Saczára, —on,
— ról.
SAD, hangutánzó gyöke sadar szónak, s erede
tet a sebességtől, suhogástól, sujtástól vette.
SADAR, (sadar) áth. m. sadart. A barmot,
kivált a befogottat ostorral veri; űzi, sebesen hajtja,
kergeti. Hangváltozattal egyezik vele hadar, mely
Sándor J. szerént azt is teszi : üt, ver, ostoroz. Innen
cséphadaró, mely közvetlenül üti veri a gabonát;
latin értelmezéssel flagellum, melyből lett a német
Flegel. E szerint a ,sadar' gyökének eredeti jelentése
a hadar, hadarász szók értelmében is feltaláltatik.
V. ö. HAD ; HADAZ; HADARÁSZ.

fordít : „vala egy gazdag ember, kinek sáfára vala."
ott a Müncheni codex így szól : „vala egy néminemű
kazdag ember, kinek vala folnagya" (villicus). lásd
FOLNAGY.
SAFARCSÁK, falu Szála m.; helyr. Safarcsáfa
ra, —on, —ról.
SAFARINA, fn. tt. safariná t. A régieknél szo
kottabb, ma már jobbára csak Erdélyben divatozó
szó, mely általán kurvát, vagy ágyasul használt sze
mélyt jelent. Hasonló safarinát kőiének nyakára.
(Pázmán Kai. 398. 1.). Egyezik vele, ámbár kissé
szelídebb értelemben a czafra, ezafrina, czafrinka,
csafrinka, néhutt magashangon : czevere, cze/re, czef
renke. Mindezekben alapfogalom a kicsapongó csa
vargás, ideoda forgás, s öszve vannak téve a félre
csapást jelentő csa (cza) és for gyökökből, csaforong,
csaforing, csaforingó, csaforinga, csafringa, csa
frinka. így fejlődött ki a czaforhól czafra, czafrinka,
igy a saforhól saforina, safariná. Alapértelemben
egyeznek velök : sátrat, csatangol, s több rokon gyökü,
és értelmű szók.
SAFARINÁLKOD1K, (safarinaalkodik) k. m.
safarinálkodtam, — tál, — ott. Safariná életmódot
folytat.
SAFARINASÁG, (safarinaság) fn. tt. safari
naságot, harm. szr. —a. Safariná életmód.
SÁFÁRKODÁS, (sáfárkodás) fn. tt. sáfárko
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sáfári tisztnek, kö
telességnek gyakorlása; gazdálkodás, házi, vagy ma
jorsági gondviselőség. Midőn különösen mezei gazda
ság fölügyelésére vonatkozik, régi magyar nyelven :
folnagykodás, v. folnagyság. V. ö. SÁFÁR.
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SADARÁS, (sadarás) fn. tt. sadarást, tb.
—ok, harm. szr. •— a. A hajtott baromnak ütése, ve
rése, ostorozása. V. ö. SADAR.
SADARINT, (sadarint) áth. m. sadarint ott,
htn. —ni v. —ani, par. —s. Könnyedén (mely fo
galmat a közbevetett n fejez ki) egyet sadar. V. ö.
SADAR.
SADARINTÁS, (sad arintás) fn. tt. sadarin
lást, tb. —ok. Könnyedén ejtett egyszeri sadarás.
V. ö. SADARINT.
SADARÍT, SADÁRIT, (sadarít) áth. m. sa
daritott, par. —s, htn. —ni v. —ani. Egyes moz
dítással sadar.
SADARÍTÁS, SADARITÁS, (sadarítás) fn.
tt. sadarltást, tb* —ok, harm. szr. —a. Egye3 moz
dítással sadarás.
SÁDOL, áth. m. sddolt. Lőrinez ^Károly sze
rént a kapnikbányai szójárásban am. érczköveket
válogatni; a német scheiden (Erz sebeiden) igéből
ment át a bányanyelvbe.
SÁF, fn. tt. sáfot, harm. szr. —ja. Dézsa,
vagy sjijtárnemü faedény. Néhutt : sáfó. Egyezik
vele a német Scháff, Schaffel, v. Scheffel, s hihetőleg
mindegyik közös eredetije a görög axuifij, honnan a
latin scaphium is lett. Hangváltozattal talán abból
származott a kicsinyző csáforka v. káforka.
SÁFÁR, fn. tt. sáfárt, tb. —ok, harm. szr.
— a v. —ja. Általán, urasági tiszt, ki a jószágra
annak személyében fölügyel; különösen gazdasági
tiszt, rangra nézve az ispánhoz hasonló, mi abból
kitetszik, mert túl a Dunán némely nyugoti megyék
ben az ispánt még ma is Schaffnernek nevezik a né
metek. „Ez levél az nemes vitézlű Zótán Emrének
az nagyságos Nádasdy Thamás sáffárának . . . adas
sék." Levél 1547ből. (Szalay ÁgostoD. 400 m. 1.).
Molnár A. szerént, az urasági házra, cselédségre,
konyhára, éleskamrára felügyelő házi tiszt. A marha
kereskedőknél azon biztos, ki az egész fa'kára, ille
tőleg a hajtsárokra fölügyel, s azokat fizeti. A sáfár
kötelessége minden állomásnál számba venni a haj
tott barmokat. Eredetére nézve nem egyéb, mint a
németből átvett Schaffner; régente, mikép a Müncheni
codexből kitűnik, folnagy volt a neve. Hol Káldi így
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SÁFÁRKODIK, (sáfárkodik) k. m. sáfárkod
tam, — tál, •—ott. Sáfári hivatalt, kötelességet gya
korol ; gazdálkodik ; mint házi gondviselő, felügyelő
működik. Mezei gazdálkodásra vonatkozva régi tiszta
magyar kifejezéssel : folnagykodik. V. ö. SÁFÁR.
SÁFÁRLÁS, (sáfárolás) fn. tt sáfárlást, tb.
— ok. harm. szr. —a. L. SÁFÁRKODÁS.
SÁFÁRNÉ, (sáfáinó) fn. tt. sáfárnét. 1) Sáfár
felesége. 2) Nőszemély (sáfárnő), ki valamely ura
sági házban, majorban gondviselői kötelességet gya
korol, pl. kulcsárnő, majorosnő.
SÁFÁRNŐ, (sáfárnő) ösz. fn. L. SÁFÁRNÉ, 2).
SÁFÁROL, (sáfárol) áth. m. sáfárolt v. sáfár
lőtt. Sáfár gyanánt ellát valamit, különösen a házi
nép illetőségét, járandóságát kiosztogatja. E jelen
tést adja neki a Molnár A. által latinul kifejezett
dispensat.
SÁFÁROLÁS, 1. SÁFÁRLÁS.
SÁFÁRSÁG, (sáfárság) fn. tt. sáfárságot,
harm. szr. —a. Sáfári hivatal, működés; különösen
mezei gazdatisztség, ispánság, vagy házi gondviselő
ség. Adj számot sáfárságodról. V. ö. FOLNAGYSÁG.
SAFARSZKÓ, falu Szála m ; helyr. Safarszkó
ra, — n , —ról.
SÁFÓ, fn. tt. sáfót. L. SÁF.

GG5

SÁFORÍT—SÁFRÁNYSZÍN

SÁFRÁNYSZÍNÜ—SAJ

SÁPORÍT, SÁFORIT, áth. és önh. Csapodár
szavakkal magát valahová behízelgi. V. ö. CSÁ
FORÍT.
SÁFRÁN, SÁFRÁNY, fn. tt. sáfránt v. sáf
rányt, tb. —ok, harm. szr. —a v. —ja. 1) Növény
nem, a háromhímesek seregéből, és egyanyások rend
jéből; bokrétája bosszú nyakú, karimája hat egyenlő
hasábu, bibéje öt, öszvegöngyölödött, tokja, három
rekeszü. Fajai : jóféle sáfrány, néhutt : bécsi sáfrány
(croeus sativus), melynek virága egy nyilásu gyökér
burokból nő k i ; bokrétacsöje igen hosszú a földben
levő magzat tetején ; levelei szegett szélüek ; bibéje
három hosszú szálú; vöröses sárga szirmait fűszerül,
festékül stb. használják ; ugyanez vadul is terem az
erdőkben és erdei v. őszi sáfrány a neve, de ennek az
anyaszára nincs olyan színes, mint a jóféléé ; tavaszi
sáfrány (er. vernus) a jófélétől abban különbözik,
hogy bibéji rövidebbek ; levelei nem szegett szélüek,
és amaz őszszel, ez tavaszszal virágzik. 2) A jóféle
sáfránynak illatos, fűszeres szirmai. Sáfránynyal ké
szített leves, becsinált. Szűken bánik vele, mint a sáf
ránynyal.

SÁFRÁNYSZÍNÜ v. — SZINÜ, (sáfrányszinü)
ösz. mn. 1. SÁFRÁNYSÁRGA.
SÁFRÁNYTAPASZ, (sáfránytapasz) ösz. fn.
Sáfrányvirág szirmaival, vagy ezek obijával készített
írtapasz.
SÁFRÁNYTERMESZTÉS v. —TERMELÉS,
(sáfránytermesztés v. —termelés) ösz. fn. Kertészeti
iparág, mely sáfránynövény termelésével foglalkodik.
— SÁG, vékonyhangon : —SÉG, igen termé
keny főnévképző; 1. Előbeszéd, 126—128 1. A régi
eknél néha mély hangú szóknál is az eredeti jség'
alakot találjuk. „Es igen szép tisztaségő lisztet."
(Bécsi cod. Judith X.). „Parancsolá megalkotni a
magasségő keresztet.11 (Ugyanott Ilcsztcr. V.). Sok
sor pedig szag alakban is jön elé, pl. jószág a mai
.jóság' helyett. A tatártörökben lik pl. dinszizlik,
hitetlenség ; gllzellik, szépség ; gereseklik, igazság ;
szultánlik, szultánság ; uraság ; pasalik, pasaság stb.
Fő, mellékneveken és igetőkön kivül a beszéd né
mely más részeihez is járulhat, pl. számokhoz : egység,
kétség, háromság. Jobb hangzás végett néha az egész
eredeti alakját veszi föl, pl. sziizeség, bölcseség. Arra
is van példánk, hogy határozóból képez főnevet, pl.
viszontagság, felség, újabb korban : biztonság. Néha
túlbőségből határozókhoz is járul, és mint csak tol
dalékos hang szintén határozó marad pl. mostanság,
alig ség, mai napság. E tájdivatos szókban : kisség,
kevesség, csak a g a toldalékhang; kissé és kevéssé
am. kisvé, kevésvé, tehát ezek más eredetűek.

Neve, valamint maga a finom sáfrány, keletről
származott át hozzánk ; arabul és persául : zoffarán,
innen spanyolul: azafran, francziául: saffran, olaszul:
znfferano, németül : Saffran v. Safran stb.
SÁFRÁNYILLAT, (sáfrányillat) ösz. fn. A
sáfrány virágszirmainak illata. Ezen ételen érzik a
sáfrányillat.
SÁFRÁNYOLAJ, (sáfrányolaj) ö?z. fn. Sáf
rány szirmaiból kivont olaj.
SÁFRÁNYOS, (sáfrányos) 1) mn. tt. sáfrá
nyost v. —at, tb. —ak. 1) Sáfránynyal készített,
festett. Sáfrányos leves, becsinált. Továbbá, sáfrány
nyal bővelkedő, vagy töltött, megrakott. Sáfrányos
kert, szelencze. 2) Főnévül használva, midőn a tt.
sáfrányost, tb. —ok, am. sáfránynyal kereskedő,
vagy házaló.
SÁFRÁNYOSAN, (sáfiányosan) ih. Sáfrány
nyal fűszerezve. Sáfránycsan készített becsinált.
SÁFRÁNYOZ, (sáfrányoz) áth. m. sáfrányoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Sáfránynyal behint, fű
szerez, fest. Sáfrányozni a levest, becsináltat.
SÁFRÁNYOZÁS , (sáfrányozás) fn. tt. sáfrá
nyozást} tb. —ok, harm. szr. —a. Sáfránynyal fű
szerezés, festés.
SÁFRÁNYSÁRGA , (sáfránysárga) ösz. mn.
VÖrnyegessel vegyes sárgaszínű, milyen a sáfrány.
SÁFRÁNYSAV, (sáfránysav) ösz. fn. Sáfrány
ból vegyészileg készített sav.
SÁFRÁNYSZEKLICZE, (táfrányszeklicze) ösz.
fn. Növényfaj a szekliczék neméből, melynek sárga
virágait a festők használják. (Carthamus tinctorius).
Máskép köz néven : vadsáfrány, szeklicze, gordon.
SÁFRÁNYSZÍN, (sáfrányszín) ösz. fn. Olyan
szín, milyen a sáfrányvirág szirmaié, azaz, vörösbe
játszó sárga.
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SÁG, 1) mváros Vas m. puszták Somogy és
Veszprém m.; helyr. Ságra, —on, —ról. 2) Lásd

SÁÁG.

SÁGH, 1)faluk Sopron, BAKONY—.Veszprém,
IPOLY"—, Hont, KARANCS—, Nógrád, TÁPJÓ —,
Pest, puszta Heves m.; helyr. Ságh ra, —on, —ról.
2) L. SÁÁG.
SÁGHALOMALJA, falu G yőr m.; helyr. Ság
halomaljára, — n, —ról.
SÁGHEGY, falu Győr m.; helyr. —hegyre,
— én, —röl.
SÁGOD, falu Szála m.; helyr. Ságodra, —on,
— ról.
SÁGÜJFALU, falu Nógrád m.; helyr. — Új
faluba, — ban, —bál.
SAGVAR, falu Somogy m.; heiyr. Ságvárra,
—on, —ról.

SÁH, SÁHOLY, SÁHOLYOS, SÁHOS, 1. SÁV,
SÁVOLY, SÁVOLYOS.
SAIDA, puszta Mosón m.; helyr. Saidára,
— n, —ról.
SAJ, (1), elavult vagy módosult gyök, melyből
sajt és sajtalan származékok eredtek. Egy értelmű
vele eredetileg : sav, és az ebből öszvehúzott só (sau),
honnan sytalan am. sav nélküli, sótalan. (Ujabb
korban sav és só különböző értelemben használtat
nak ; 1. mindeniket a maga helyén). Rokonai a latin
sal, német Salz, a szláv sol, finn suola (sziszegő sz\
észt soola, mordvin sal (suhogó s), osztják sat, vogul
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solvel stb., és mivel az s és h szintén váltakozni szok
tak, a hellén aXg ("als). V. ö. SÓ.
SAJ, (2), elvont gyöke sajdul, sajin szóknak ;
egyezik suli gyökkel {suhan, suhint stb., szókban);
1. SAJDUL és SAJIN alatt.
SAJ, (3), indulathang, mely fájdalmas érzést,
és részvétet jelent a sajon, sajnos, sajnál, sajnálko
dik, továbbá a sajog, sajgat, sajlódik származékok
ban. Hangváltozaltal legközelebbi rokona fáj (mint
foliász és sohaj szókban is / és s egyeznek, s a fú
vás és sóhajtás mint eró'sebb lehelések kifejezései);
továbbá rokona még a fájdalmasan fölkiáltó haj!
és jaj! ismét a sany gyök, melyből a szenvedésre
vonatkozó sanyar, sanyarú, sanyargat, és családaik
erednek, magas hangon seny, senyv, senyved, szén,
szenv, szenved és a siny, sinylik, sínylődik (sin, sinlik,
sinlődik). Valamennyibea alaphang a fájdalmas só
hajtásnak , vagy sziszszenésnek, sziszegésnek s v. sz
hangja. A mongol nyelvben esi így értelmeztetik
(franeziául): exclamation de repentir, de pitié (saj
nálási, szánakozási indulatszó). V. Ö. SZÁN, ige.

sajnára; mintha t. i. sajnálná a lépést vagy dolgo
zást. V. ö. SAJON; SAJNÁL.
SAJASZALAG, (sajaszalag) ösz. fn. Tömötten
szőtt vastag szalag. V. ö. SAJA.
SAJÁT, mn. és fn. tt. sajátot, harm. szr. —ja.
1) Birtokot illetőleg, amit mások kizárásával, társ
nélkül, egyedül magunk szerzünk, vagy birunk. Ez
saját keresményem. Osztály titán a közös örökség egy
egy jutaléka az illető örökösök saját birtokává leszen.
2) Minőségre, tulajdonságra vonatkozva oly valami,
mi másban egészen hasonlókép nem találtatik. Min
den gyümölcsnek megvan a maga saját íze, szaga, a
bornak saját zamata. A növényeket saját jegyeik sze
rént seregekre, rendekre, nemekre és fajokra osztályozni;
e tekintetben a nemek és fajok egy önálló egész
gyanánt vétetnek, mennyiben más nemektől és fa
joktól különböznek. Ez saját ötlete, gondolata volt,
azaz olyan, mely senki másnak eszébe nem jutott.
3) Visszaható névmással am. egyedül, részvevő vagy
osztályos társ vagy pajtás nélkül. Saját magam előtt
is szégyenlem, hogy . . . . Saját magadat láttalak.
Néha am. személyesen, nem mások tanúsága után.
Saját magam láttam, hallottam ami történt. Kiki sa
ját szemeivel meggyőződhetik róla. Mint melléknév
helyett a régieknél gyakran ,önnön' szót találjuk, pl.
a Szentpéteriek végezésében (1403ban) : önnön bo
rából, önnön pinczéjében. 4) Használtatik főnévül is,
mely esetben kizárólagos, épen nem közös birtokot,
szerzeményt jelent. Ez a ház sajátom. Ama telek a te
sajátod lesz, ha atyád meghal.

66?

SAJ, (4), utánzott természeti hang, mely a
szaglászva keresőnek visszahúzott suhogó vagy szi
szegő lehet fejezi ki a sajdít származékban, ez pe
dig teljesen egyezik sejdít, sejt szókkal, melyeknek
eredeti jelentése Sándor J. szerént 1) olfacit, odora
hír, és 2) animadverlit, t. i. e második értelem átvit
ten használtatik, mint okozat az ok helyett. Ugyan
ezen fogalmat fejezik ki : szag, szaglál, szagol, és
szimat szimatol. Rokon vele Vámbéry szerént a csa
gataj szag'iamak (gyanítni, vélni); továbbá szajmak
(vélni); Fábián I. szerént a jakut íaju (Ahnung, idea,
Gedanke) és Budenz J. szerént a finn liavaja, havaa,
havaitse (erwachen, zu sieh kommen, gevvahr werden),
votjak sak (wachsam, munter), sajkái (fölébredni),
zűrjén sadm (fölébredni).
SAJA, mn. tt. saját. Elavult szó, mely a ré
gieknél annyit jelentett, mint tömött, sürü szövetű;
mintegy súlyos. Saja posztó, Molnárnál karmazsin
posztó, Páriz Pápainál pannus pingvis. Eredetét ille
tőleg ha azt veszszük, hogy a posztó sujtoló, sajtoló
kallás által leszen tömötté, úgy valószínűleg gyanít
hatjuk, hogy gyöke azon saj, melyből a sajtó, sajtói
származtak, önhangzói változattal suj, melynek szár
mazékai : sújt, sújtó. V. ö. SAJTÓ. E szerint saja
azonos volna súly szóval, vagyis annyi volna, mint
suja a sajik igétől, e hasonlat szerint : bújik buja,
sunyik sunya, tunya.
SAJAFÁTYOL, (sajafátyol) ösz. fn. Tömött,
sürü szövetű fátyol. V. ö. SAJA.
SAJAK, 1. SALAK.
SAJÁM, fn. tt. sajámot, harm. szr. —ja. Lő
rincz K. szerént a kapnikbányai szójárásban az érez
kőpor sovány üledéke. A német ,Schlamm'ból módo
sult szó.
SÁJÁRA, a székelyeknél igehatározólag am.
későn, lassacskán, restül. Sájárá lépni, dolgozni. Are
lépjél (,lépik' igétől) ojan (olyan) sójára ! Talán am.
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„Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába ;
Egész világ nem a mi birtokunk.
Amennyit a szív felfoghat magába
Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
Vörösmarty (Élet és ábránd).
„A férfi megannyi, mint az asszony, látom,
Mért nem jut hát köztök nekem egy sajátom?"
Csokonai. (Dorottya).
A székelyeknél az udvarhelyszéki szójárásban siját
és sl'ját. Máskép : tulajdon mind fő mind mellék*
nevileg. Nem hibázunk, ha e szó eredetének nyomo
zásában a székely seját v. siját alakot veszszük.
Közönségesen ismerjük ezen összetételeket soha
(=seha), sehol v. sohol (=sehol), sehonnan ( = s e 
honnan), sohonnai (= sehonni v. sehonnu, semmi
honnu). sehová v. sohová (= sehová); melyek, mint
tudjuk, az illető tára szónak vagy fogalomnak tagadá
sát, nemlétét fejezik ki, ú. m. soha azt teszi semmi
időben, sehol am. semmi helyt, sehonnan am. semmi
helyről, sohonnai am. nincs honja, és így tovább. Ha
már most ugyanazon tagadó se szócskát a hát köt
szóval ,tova' értelemben (v. ö. HÁT 4) összekötjük,
le3z elsőben is székelyesen : sehát am. semmi távol,
v. nincs tova, azaz igenlegesen fejezvén ki magun
kat, ami közel v. közelünkben, körünkben, birtokunk
ban van, hozzánk tartozó. A h rokon a j hanggal pl.
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fehér fejér, áhítatos regicsen ajitatos, segéjj a régiek
nél segéh és számtalan hasonló módalakokban. Kö
vetkezéskép sehátból legegyszerűbben lett a szé
kely seját, és siját. A se így változott sivé a régies
simi= semmi, és sinki = semki szókban is.
A közellét, hozzátartozóság fogalma rejlik a
latin proprius, proprium szókban, melyeket kitűnő
szaktudósok és szakmüvek pl. „Basilii Fabri Thesau
rus eruditionis scholasticae" czimü munkában aprope
(= közel) szótól származtatnak.
Nem is hihetjük, hogy nyelvészeti valamint fo
galmi tekintetben valamely kifogást lehetne tenni
föntebbi fejtegetésünk ellen. Azonban vannak tudó
sok, kik e szép alakú és értelmű szót sem tűrik a
magyar nyelvben, pl. Dankovszky, ezért az ö véle
ményét is ide igtatjuk : „Saját (szvoját, szerb.) perti
nens ad aliqucm, proprius, angehörig, eigen. Etymon
est szvoj, lat. suus.u Nem hozzuk kétségbe a szerb
szvoját szót, noha feltűnő, hogy más szláv nyelv
nem idéztetik, és a tősgyökeres székely nyelv, me
lyet alapul vevénk fejtegetésünkben, nem igen volt
huzamos érintkezésben a szerb nyelvvel; csak azt
érintjük meg, hogy a szláv szvoj eredetije a szansz
krit szva törzsben található fel, mely megfelel a la
tin swinak.
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SAJÁTITÓESET, 1. SAJÁTÍTÓ, 2).
SAJÁTJOG, (sajátjog) ösz. fn. Jog valamely
tárgyhoz, mint sajátomhoz, sajátunkhoz stb.
SAJÁTKÉP, SAJÁTKÉPEN, (sajátkép v.
képen), ih. 1) Saját, azaz, kizárólagos, nem közös bir
tok gyanánt; sajátul. Ejószágot nem haszonbérben,
hanem sajátképen bírom. 2) A dolognak saját mine
müségét tekintve; kiválólag. Némi igazító, vagy el
lenmondó, vagy kivételes mellékértelme van. Ezen
szinmü sajátképen nem is vígjáték, hanem bohózat.
V. ö. SAJÁT.
SAJÁTKEZŰ v. —KEZŰ, (sajátkezű) ösz. mn.
Magam, magad , maga kezével stb., vagy saját ke
zemmel kezeddel stb. eszközlött. Sajátkezű aláírás.
SAJÁTKEZÜLEG v. —KEZŰLEG, (saját
kezüleg) ösz. ih. Saját kezével (kezemmel stb).
SAJÁTLAG, (sajátlag), 1. SAJÁTKÉP.
SAJÁTLAGOS, (sajátlagos) mn. tt. sajálla
gost v. — at, tb. — ak. L. SAJÁTNEMÜ.
SAJÁTLAGOSSÁG, (sajátlagosság) fn. tt.
sájátlagosságot, harm. szr. —a. L. SAJÁTNE

MÜSÉG.

SAJATLAN, (eajátlan) mn. tt. sajállant, tb.
— ok. Nem saját; nem sajátságos, nem olyan miut a
saját vagy sajátnemü szokott lenni.
SAJATAFOTA, (saja tafota) ösz. fn. Tömött,
SAJÁTLANUL, (sajátIanul) ih. Saját mine
sürü szövetű tafeta. V. ö. SAJA.
miisége, vagy értelme nélkül; nem úgy, mint sajátsá
SAJATI, (sajáti) mn. tt. sajáli t, tb. —ak. A gánál fogva kellene, lehetne stb. A szók gyakran sa
sajátra (sajátomra, sajátodra stb.) vonatkozó, azt il jállanul használtatnak, midőn más értelem adatik ne
lető. Sajáli viszony.
kik, miut eredetöknél fogva illeti.
SAJÁTILAG, (saját ilag) 1. SAJÁTLAG.
SAJÁTNEMÜ v. —NEMŰ, (sajátncmii) ösz.
SAJÁTISÁG, (sajátiság) 1. SAJÁTSÁG.
mn. Oly nemű, mely más nemüektöl kiválólag külön
SAJÁTÍT, SAJÁTÍT, (sajátít) áth. m. sajátít bözik. Az almáknak sajátnemü ízök van más gyümöl
ott, par. —s, htn. —ni v. —ani. Sajátjává tesz va csökéihez képest. Sajátnemü gazdálkodás, keresetmód.
lamit ; önmaga számára birtokul megszerez. Az elha
SAJÁTNEMÜEN, v. —NEMÜEN, (sajátne
gyott, az urallan földet magának sajátítani. A közlege müen) ösz. ih. Sajátnemü módon, nem úgy, mint a
iöböl egy részecskét elsajátítani, például szántás által másnemüek; különösen, kiválólag. Sajátnemüen szer
vele határos saját szántóföldéhez kapcsolva. Valakit kezeti mü, könyv stb. A héberek, arabok, mongolok stb.
bizonyos birtokból kisajátítani, pl. megváltás, meg sajátnemüen írnak, t. i. amazok jobbról balfelé ; ezek
vevés, kicserélés által. V. ö. SAJÁT.
(a mongolok) felülről lefelé.
SAJÁTÍTÁS, SAJÁTITÁS, (sajátít ás) fn. tt.
SAJÁTNEMÜLEG , v. —NEMÜLEG , 1. SA
sajálílást, tb. — ok, harm. szr. — a. Szerzés neme, JÁTNEMÜEN.
mely által valamit sajáttá teszünk. Elsajátítás, mely
SAJÁTiNEMÜSÉG , v.  NEMÜSÉG , (saját
által bizonyos idegen biriokot, illetőleg minőséget nemüség) ösz. fn. Oly mivolta, minősége, vagy álla
mástól a magunk számára elveszünk, vagy kölcsönö pota valaminek, melynél fogva a maga nemében
zünk. Kisajátítás, sajátjából kibecsültctés. V. ő. SA nincs mása.
JÁTÍT.
SAJÁTNÉV, (sajátnév) Ösz. fn. Szoros ért. az
SAJÁTÍTÓ, SAJÁTÍTÓ, (sajátító) mn. és fn. volna a sajátnév, melyet senki más nem visel, vagy
tt. sajátilót. 1) Aki valamit sajátít, vagyis, sajátjává melyen semmi mást nem neveznek; mit akármely
tesz. 2) A nyelvtanban sajátító, vagy sajátító eset, névről állítani nehéz, sőt lehetetlen, mert ehhez a
mely rendszerént a sajáti vagyis birtoki viszonyt világon minden létezett és létező nyelvek szavainak
fejezi ki (genitivus), mely a magyarban : nak nek. tudása volna szükséges. Szokott köz ért. oly személy,
(L. —NEK). Régibb nyelvtanokban, még a Révaié vagy nemszcmélynév, melynek hallására az illető
ban is, a birtokos ét taníták ily sajátitóként, miut személyt, vagy nemszemélyt minden egyebektől meg
Péteré, Pálé, házé; de ezek ismét ragozhatok levén, különböztetjük ; máskép : tulajdonnév, ellentéte: köz
most ezen öszveköttetést önálló szónak tekintjük, név. A sajátnevüség viszonylagos dolog, melyet leg
valamint éi társát is, mely több birtok képviselője. inkább a szokás és körülmények határoznak meg, pl.

SAJÁTOL— SAJDÍT

SAJDÍTÁS—SAJGAT

a lakatos, midőn mesterembert jelent, köznév, midőn
pedig családi tagot, sajátnév : Lakatos,
SAJÁTOL, (sajátol) áth. m. sajátolt. L. SA
JÁTÍT.
SAJÁTOLÁS, (sajátolás) fn. I. SAJÁTÍTÁS.
SAJÁTOS, (sajátos) 1) fn. tt. sajálost, tb.
— ok. Kinek bizonyos sajátja, azaz, részes társ nél
küli birtoka van ; máskép és szokottabban : tulajdo
nos; 2) mn. tt. sajátost, v. —at, tb. —dk. li. SA
JÁTSÁGOS.
SAJÁTSÁG, (sajátság) fn. tt. sajátság ot,
harm. szr. —a. 1) Mindazon birtoknak, szerzemény
nek öszvege, melyet valaki részes társ nélkül egyé
nileg bir. Egyébiránt ez értelemben inkább csak az
egyszerű saját divatozik. 2) Minőség, bizonyos je
gyek öszvege, melyek az egyént egyéntől, a fajt
fajtól, a nemet nemtől stb. megkülönböztetik, me
lyeknek más egyénben, fajban, nemben nincs hason
másuk. Személyes, nemzetségi, népi, nemzeti sajátságok.
Minden nyelvnek, táneznak, zenének vannak sajátságai.
A növényeket, állatokat sajátságaik szerént fajokra,
nemekre osztályozni. Különböző emberkornak, rangnak,
élet mádnak sajátságai. V. ö. SAJÁT.

észrevesz valamit; vékonyhangon, sejdít v. sejt. A.
csúzban szenvedő előre sajdítja a légváltozást. Nem tu
dom miért, de úgy sajdítom, hogy nem sokára valamely
baj ér. A bokrok mozgásából sajdítja a vadász, hogy
vad lappang közöltök. Szaga után sajdítani valamit.
Némely állatok megsajdítják a közeledő földindulást.
„ A vélt Constantinus sajdítván, hogy pártolni kezd
tőle a szerencse." Faludi Fercncz. 2) Különösen,
valamely fájdalmas benyomást megércz, fájlal. A ló
sajdítja a lábát, ha szegbe lépett. A tövisbe v. szegbe
hágott meztelen lábú ember (de amikor még csak alig
ér lábába a tövis vagy szeg) sajdítja a szúrást. (Fe
renczi János). A likas fogak sajdítják a hideg italt,
mely mondat már erősebb sajgásra vonatkozik.
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SAJÁTSÁGOS, (sajátságos) mn. tt. sajálsá
gost v. —at, tb. —ák. Különös, részestárs nélküli
minőségű, mivoltu, egyénileg, vagy fajilag, vagy
nemileg másoktól különböző. Néha am. furcsa, kü
lönczködö, meglepő. Sajátságos modor, viselet. V. ö.
SAJÁTSÁG.
SAJÁTSÁGOSAN, (sajátságosan) ih. Saját
ságos módon v. minőségben. Sajátságosan beszél, ru
házkodik. Sajátságosan viseli magát.
SAJÁTSZERŰ v. — SZERŰ, (sajátszerű) ösz.
mn. L SAJÁTNEMÜ.
SAJÁTSZERŰSÉG v. —SZERŰSÉG, (saját
szerűség) L. SAJÁTNEMÜSÉG.
SAJÁTTÖZS, (sajáttőzs) ösz. fn. Tőzs vagy
kereskedés, melyben az illető árus aj árukat mint
sajátjait vagy tulajdonait, nem pedig bizományként,
adja és veszi.
SAJÁTUL, (sajátul) ih. 1) Kizárólagos, sze
mélyes, részvénytárs nélküli birtokként. Jószága egy
részét sajátul, más részét osztatlanul, vagyis közösen
birja. 2) Saját módon, különösképen. 3) Saját gya
nánt. Sajátul dolgozni (ormánsági szó) mint magának
úgy dolgozni.
SAJÁTVÁLTÓ, (sajátváltó) ösz. fn. Válfó
levél, melyben a kibocsátó magamagát nevezi fizető
nek, e szóval : fizetek, vagy néha a váltó alsó részén
(a bal oldalon) még e szóval is : enmagamra (azaz
útálom v. utalványozom a fizetést).
SAJBA, falu Zólyom, puszta Nyitra m.; helyr.
Sajbára, —n, —ról.
SAJDÍT, (sajdít) áth. m. sajdilolt, par. — s ,
litn. —niv. —ani. 1) A kül vagy belérzékekre mint
egy távolról s gyöngédebben ható benyomásokból
elöérez, vagy némi homályos előjelekből gyanítólag
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Első pont alatti jelentésénél fogva gyöke azon
saj hang, melyét a fürkésző, szaglászó a levegőt ma
gába visszahúzva ad, s rokon a sziszegő szag, szimat
szók gyökeihez, melyek a levegő beszivására vonat
koznak ; továbbá a sejt és sejdít vékonyhanguakhoz,
melyeket Sándor J. a latin odoralur, subodoratur, és
animadverlit szókkal értelmez. így midőn még csak
alig érezhető fájlalást, megfájulást jelent is, ebben
szintén az előbbi értelem rejlik; de már erősebb fáj
lalásnál gyökül azon saj tekinthető, melyből sajog,
sajon, sajnál, sajnálkodik erednek, s rokonai fáj,
vagy a fájdalmas felkiáltási haj és jaj indulatszók ;
t. i. a fájdalmas benyomás első érzetére ilynemű kiáltó
s olykor sziszegő hang szokott rendesen kitörni be
lölünk. Ez értelemnél fogva tehát a sajdít am. jajdít,
fájdít. V. ö. SAJ, (3); és SAJ, (4).
SAJDÍTÁS, SAJDÍTÁS, (sajdítás) fn. tt.
sajdítást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Előérzés,
mely némely gyöngédebb, távolabb benyomásokból,
vagy homályos jelekből támad bennünk. 2) Az első
fájdalmas benyomás által okozott fájlalás. V. ö.
SAJDÍT.
SAJDUL, SAJDUL, (sajdúl) önh. Ezen ige
gyöke a mozgásra vonatkozó saj, máskép : suj, suli,
suny; v. ö. SAJIN. Egyébiránt Kriza J. szerént a
székelyeknél am. sirül (sunyik, vonul) alattomban.
Mellém sajdúla. „De beh neki búsult Palkó a tém
léczbe ! úgy sírt mint a kicsi gyermek ; hanem a kü
sebbik kirájleány hgy titkos lappancson hé'zzá bésaj
dult." Székely népmese.
SAJDÚLÁS, SAJDULÁS, (sajdúlás) fn. tt.
saj dúlás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Súnyás, alat
tomban való sirülés, vonulás. V. ö. SAJDUL.
SAJG, önh. 1. SAJOG.
SAJGÁS , (sajogás) fn. tt. sajgást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Tompa, zsibongó fájdalmas érzés,
pl. a fájó fogaknak, a sebnek, a megütődött testnek
sajgáa. V. ö. SAJOG.
SAJGAT, (sajogat) áth. m. sajgattam, —tál,
— olt, par. sajgass. 1) Valamit sajdítva, azaz, bizo
nyos jelekből, benyomásokból elöérez vagy gyanítgat.
Szabó Dávidnál : salygat. „Salygatják még azok is
hngy van Isten." 2) Sajogva fájóvá, azaz, zsibongóvá

SAJGATÁS—SAJKA

SAJKAEGYLET—SAJLÓDIK

tesz valamit. Fogait csúz sajgatja. A csipös tapasz
sajgatja a bőrt, az ír a sebet. V. ö. SAJDÍT.
SAJGATÁS, (sajogatás) fn. tt. sajgatást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Érzés vagy észrevevés, midőn
sajgatunk valamit. V. ö. SAJGAT.
SAJGATÓHAL, (sajgatóhal) ösz. fn. Különös
nemű halak, melyek némi villanyos erővel birnak, s
ennélfogva a közelítő állatokat, pl. halakat villám
ként reszketésbe hozzák. (Gynmotus electricus).
SAJGÓ, (1), (sajog6) mn. tt. sajgót. Némi
zsibongó érzéssel fájó. Csúztól sajgó fogak. Sajgó
sebek. Csipös tapasztól sajgó bőr.

„Csalárd örvények, vad sziklák között
Sajkám lebegve futja víg futását,
S kaczagja a boszús szél, hab duzzanását,
S szirtjeit, melyekbe oly sokszor ütközött."
Kazinczy F.
Gyöke saj, egy a hajó gyökével, mi szerént annyi
volna, mint hajka v. hajóka. A székely hajk v. halk
valami kivájottat jelent. A törökben is eléjön sajka
(espece de barque), továbbá : kajik (barque, bateau).
Dankovszky szerént szerb nyelven szintén sajka.
Mongolul : dzaja, és mandsu nyelven : dsaja kicsi
hajó faja, melynek az orra és fara hegyei befelé van
nak görbülve. Figyelmet érdemel még a német Holk
teherhordó hajó, mely egyezik a görög óXxág szóval.
SAJKAEGYLET, (sajkaegylet) ösz. fn. Egy
let, mely a sajkázást, a sajkázásban való ügyességet,
gyakorlást tűzte feladatául. V. ö. SAJKAVERSENY.
SAJKÁS, (sajkaas) fn. tt. sajkást, tb. —ók,
harm. szr. —a. Hajós, ki különösen sajkán jár, s
holmit szállít. így neveztetnek Tittel vidékén, hol a
Tisza a Dunába szakad, azon határőrségi katonák,
kik hadi czélra szánt sajkákon szolgálnak. Sajkások
kerülete.
SAJKAVERSENY, (sajkaverseny) ösz. fn. Ver
senyzés a sajkázásban, különösen a sajkaegylet tag
jai között; olaszul : regatta v. rigatta. E divat Ve
lenczéböl terjedett el más tengeri vagy nagyobb fo
lyami városokba, különösen Pestre is.
SAJKÁZ, (sajkaaz) önh. m. sajkáztam, —tál,
— ott, par. —z. Sajkán jár, utaz, átkel stb. A Du
nán sajkázni. Tihanyból átsajkázni Szántódra. V. ö.
SAJKA.
SAJKÁZÁS, (sajkaazás) fn. tt. sajkázás t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Sajkaféle kis hajón járás,
utazás.
SAJKÓ, I. SALYKÓ.
SAJKORR , (sajkorr, sajkaorru ?) fn. tt. sajk
orrot. Gönczy Pálnál a két falkások seregéhez és
tíz porodájuak (tízhímesek) rendéhez tartozó növény
nem, melynek tompa végű csónakja alól egy kalász
alakú szálka indul ki; hüvelye felső forradása válasz
fallá nyomul be. (Oxytropis). Faja : szőrös sajkorr,
melynek szára felálló vagy fölegyenesedő, leveleivel
együtt bolyhos, szőrös ; levelei szárnyasak ; alsó le
vele levélkéi hosszúdadok, a felsők láncsásak; füzérei
tojásdad hosszúkásak; virága sárga; hüvelyei felállók,
szálasak, kétrekeszüek, bolyhosak. (Oxytropis pilosa).
SAJLIK , (sajolik) k. m. sajlott, htn. —ani.
L. SAJOG.
SAJLÍT, (sajolít) áth. m. sajlított, htn. —ni
v. —ani, par. —s. L. SAJNIT.
SAJLÓDÁS, (sajolóodás) fn. tt. sajlódást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Sínló'dő szenvedés, folyto
nos fájdalom miatti nyomorodás, fogyatkozás.
SAJLÓDIK, (sajolóodik) belsz. m. sajlód
tam, —tál, —ott. Tartós fájdalmak, üdült szenvedé
sek miatt elnyomorodik; sinlödik. Igen elsajlódott.
(Szőnyi Nagy István, Márt. Coronája).
43
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„Mint fájlalom, hogy ismeretlenül
Felszakgatám szived sajgó sebét."
Az Áldozat, Vörösmartytól.
2) ,Salygó' helyett am. csillogó, fénylő.
„Hajh ! kó'szálon fö'termött (föntennött)
Sajgó liliomszál!
Székely népdal. (Kriza J. gyűjt.).
V. ö. SALYOG. Szalay Ágoston gyűjteményében
ezen régi népvers olvasható :
„Megfogták a sajgót szilajban, rétben,
Kivették a szivét arany mclenczében,
Feltolták az 'ászlót torony tetejében,
Megverték az dobot város közepében."
Azonban mi jelentése lehet itt a sajgónak, ne
héz volna megmondani. Talán személynév volt.
SAJGÓ , (2), erd. falu B. Szolnok m.; helyr.
Sajgó — ra, — n , —ról.
SAJIN, (sajin) mn. tt. sajint, tb. —ák. A szé
kelyeknél jelent serény mozdulatát. Sajin ember, ki
sebesen mozog, tesz, serény. E sv.ó közel jár a suhan
igéhez, s gyöke saj a suh v. suj gyökhöz (ez utóbbi
sújt szóban); rokon vele a szinte haladásra nógató hajt
indulatszó is, amidőn hangra és alapfogalomra nézve,
mintegy hajin volna. Továbbá az in jelentheti magát
az állati mozgás szervét, miszerint sajin = sajinú,
az ú képző kihagyásával (mint rózsaszín selyem, hó
szín bőr, ,rózsaszinü', ,hószinü' helyett. Hasonlóan
mondjuk, szerszem katona, ifjú, e helyett : ezerszemű,
ép kézláb ember, e h. ép kézlábu).
SAJINSÁG, (sajinság) fn. tt. sajinságot, harm.
szr. —a. Sebes mozgású, serény mozdulatú tulajdon
ság. V. ö. SAJIN.
SAJINUL, (sajinul) ih. Sajin módon, seré
nyen, sebes, gyors mozgással v. tevékenységgel. V. ö.
SAJIN.
SAJKA, fn. tt. sajkát. Könnyű, sebes hajó,
mely a ladiknál, csónaknál nagyobb. Molnár A. sze
rént kémlelő hadihajó (celox, catascopium), mely
rendeltetésénél fogva nagy nem lehet. A Balatonon
így nevezik azon kompforma hajókat, melyeken bar
mokat és kocsikat, szekereket szállítanak által. Hang
változattal : csajka. Átvitt ért, am. viszontagságoktól
hányatott emberi élet.
AKAD. j\TAOY SZÓTÍR V. KÖT.

674

675

SAJLÓDTAT—SAJNÁLÁS

SAJNÁLAT—SAJÓ

S A J L Ó D T A T , S A J L O T T A T , (sajolóodtat)
miv. m. sajlódtattam, —tál, —ott. Tartósan, hossza
san gyötör vagy kínoz. Székely szó. (Gyarmathi
Sámuel).
S A J L Ó D T A T Á S , S A J L O T T A T Á S , (sajoló
odtatás) fn. tt. sajlódtatást, tb. —ok , harm. szr.
— a. Tartós, hosszas gyötrés, sinlődtetés.

S A J N Á L A T , (sajonaalat) fn. tt. sajnálatot,
harm. szr. — a . Fájdalmas részvét, vagy bánat, vagy
panasz, melyet a sajnálkodó, vagy bánkódó, vagy
panaszos személy k i t ü n t e t ; továbbá, kémélet. Sajná
latból segíteni az ügyefogyottat. Sajnálatát érzékeny
szavakkal nyilvánítani. Sajnálatból rósz időben nem
küldi sehová cselédeit. V. ö. S A J N Á L .
S A J N Á L A T O S , (sajonaalatos) mn. tt. saj
nálatost v. — a t , tb. —ak. Akit, vagy amit sajnálni
lehet, vagy kell, vagy méltó. Sajnálatos özvegyek,
árvák. Sajnálatos esemény, állapot. Sajnálatos doloq,
midőn a gonoszság diadalmaskodik. Kokon értelműek :
fájdalmas, szomorú, panaszra méltó, szánandó stb.
S A J N Á L A T O S A N , (saj onaalatosan) ih.
Sajnálatra méltó állapotban ; sajnálandó módon.
S A J N Á L K O D Á S , (sajonaalkodás); SAJ
N Á L K O D I K , (sajonaalkodik), 1. S A J N Á L K O 
ZÁS; SAJNÁLKOZIK.
S A J N Á L K O Z Á S , (sajonaalkozásj fn. tt. saj
nálkozást, tb. —ok, harm. szr. — a . A fájdalmas
részvétnek azon neme, midőn sajnálkozunk valakin,
v. valamin. Szabatosan véve különbözik tőle a saj
nálás, részént mert tágasabb értelemben használtatik,
mint a sajnálkozás, részént mert ez tartósb, folyto
nosb, belterjesb részvéti állapotot jelent. Sajnálko
zásra méltó nyomorék.
S A J N Á L K O Z I K , (sajonaalkozik) k. m. süj
nálkoztam, — t á l , —ott, par. —zál. Valakinek baja.,
szenvedése, k á r a stb. fölötti részvétét, fájdalmát foly
tonosan kijelenti. Az on én ön képzöjü szókkal, és a
ragozott rajtYal szeret viszonyulni, pl. Minden sze
gényen sajnálkozom. Atyád halálán én is sajnálkozom.
Sajnálkozzál magadon, ne rajtam. Azon sajnálkozik,
hogy . . . Sajnálkozom rajtatok.
S A J N Í T , (saj onít) áth. m. sajnított, htn. — n i
v. —ani, par. — s . Molnár Albertnél és Szabó D á 
vidnál am. sajlít, fájlal. Sajnítja a lábát. V. ö. SAJ
LIK.
S A J N Í T Á S , S A J N I T Á S , (sajonítás) fn. tt.
sajnítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Fájlalás. V. ö.
SAJNÍT.
S A J N O S , (sajonos) mn. tt. sajnost v. —at,
tb. —ak. Ami oly fájdalmas érzést gerjeszt bennünk,
melyet szabatosan sajonnalc v. sajnának kellene ne
veznünk. Sajnos dolog, állapot. V. ö. SAJON.
SAJNOSÁN, (sajonosau) ih. Fájdalmas rész
véttel ; szomorúan. Sajnosán vettem szerencsétlen ese
ted hírét. A rajta történt méltatlanságot sajnosán ve
szi, érzi.
SAJÓ, (1) fn. tt. Sajót. Folyóvíz Gömör és
Borsodvármegyékben. Nevét hihetőleg nagy zajjal,
zajogva, suhogva rohanó sebes folyásától kapta,
mint a Sió folyó is. Persa nyelven is dsui am. folyam.
Más vélemény szerént sa am. só, jó pedig a finn
nyelvben am. folyó, tehát am. sós folyó. Vannak
csakugyan ily nevű helységek is Magyar és Erdély
országban, melyek németül ,Salz' néven hívatnak, de
úgy véljük, hogy épen ezek mutatják , miszerént a

S A J L O T T , (sajolott) mn. tt. sajlottat. Sajgást
szenvedett.
S A J L O T T A T , 1. S A J L Ó D T A T .
S A J M E G G Y , (sajmeggy) ösz fn. A meggyek
neme alá tartozó kis cserjefaj, melynek apró S2emü
vörös gyümölcse igen savanyu , s a közönséges
meggynél későbben érik. (Prunus Mahaleb). Máskép
köz nyelven : törpe cseresznye. Nevét snjos v. savós,
azaz savanyu gyümölcsétől kapta.
SAJNA., elvont törzsök, melyből sajnál, sajná
lás, sajnálat, sajnálkodik és rokonaik eredtek. Ele
meire oldva : sajona.
S A J N A K O D Á S , (sajonakodás) in. tt. sajna
kodást, tb. — o k , harm. szr. — a . L. S A J N Á L 
KOZÁS.
S A J N A K O D I K , (sajonakodik) k. m. sajna
kodtam, —tál, — o t t . L. S A J N Á L K O Z I K .
S A J N Á L , (sajonaal) áth. m. sajnált. 1) Más
nak akárminemü szenvedését, baját, k á r á t stb. rész
vétes fájdalmi érzettel kíséri, a szenvedő panaszát
viszhangozza. Sajnálni a kínlódó beteget. Sajnálni a
kárvallottat, a szegény árvát. Nagyon sajnáltalak, mi
dőn hallottam szerencsétlenségedet.
Nagyon sajnálom,
hogy nem segíthetek rajtad. Nem sajnálode, hogy jó
akaród meghalt f 2) Bánkódik olyas m i é r t , mit el
mulasztott, vagy hibásan, vagy roszul tett. Sajnálom,
hogy meg nem látogattalak. Sajnálom, ha valamivel
megbántottalak. 3) Panaszképen említ valamit, vesz
teségéről panaszkodik. Törökbársony kezkenömet nem
bánom, de rózsámat, bizony Isten, sajnálom. (Népd.).
4) Kémélve bánik valamivel. Pénzét, ruháját sajnálja.
A barmot is kell sajnálni. Ne sajnálja ön ide adni,
am. ne vonakodjék, szíveskedjék. Sajnálja a munkát,
azaz rest a munkára. 5) Valakitől sajnálni valamit,
nem örömest, nem szivesen adni, tenni. Semmit se
sajnálok tőled. 6) Ormánsági tájszólással Vass J. sze
rént : oda sajnálni valamit valakinek am. oda szánni,
adományképen v. ajándékul. Ebben talán az ,ajánlni'
szó lappang, suhogó hang (s) előtételével.
Gyöke azon sóhajtó indulatból fakadó saj, mely
nek hangváltozattal fáj szó, vagy a haj! jaj ! fájdal
mas felkiáltások felelnek m e g , mintha volna, hajnál,
jajnál, rokon hozzá a fájlal is. A saj gyökből lett
sajon, sajona, sajna, s ebből sajnál, mint a kedves
érzetet jelentő ké (kéj)ből kéna, kénál. í g y fejlett ki
a cse v. esi gyökből a csena v. csina, csenál v. csinál.
S A J N Á L Á S , (sajonaalás) fn. tt. sajnálást.
tb. — o k , harm. szr. — a . Szomorú, bánatos, szána
k o z ó , panaszos érzés, midőn valakit vagy valamit
sajnálunk.
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jó finn név, mint folyót jelentő, ide nem illik. S ha
csakugyan só szótól származik a ,Sajó' folyam neve
is, a ,sajŁ törzs szintén megvan a sajt és sajtalan
származékokban 5 melyhez ó képző járulván lesz sajó,
mint sav, savó. Viselik e nevet komondorok és kuva
szok. Sajó ne! Azon népies balitéletnél fogva, hogy
a folyókról nevezett ebek meg nem vesznek, más vi
zekről is szokás nevezni a kutyákat, mint : Duna,
Duncsi, Tisza, Száva, Zsilva.
SAJÓ, (2), faluk Mármaros m.; ALSÓ—,
FELSŐ—, Gömör m.; KIS—, NAGY—, erdélyi fa
luk Kolos és Torda m.; helyr. Sajóra, — n , —ról.
SAJOG, (sajog) önh. m. sajogtam,—tál,—ott.
1) Fájdogálva pezseg , zsibog. Mondjuk sebekről s
más üdült testi bajokról, különösen csúzos, köszvé
nyes nemüekröl. Sajog a megütött test. Sajog a seb.
Sajognak a csúzos fogak. Sajog a keze a lapoczkától
(a lapoczkaütéstöl). Gyöke saj némi hangváltozattal
rokon a haj ! jaj! fáj! indulatszókhoz, mintha volna,
haJ°9, joj°9i fájog. 2) L. SALYOG.
SAJÓGALGÓCZ, falu Borsod mi; helyr. Gal
góczon, —ra, —ról.
SAJOGÁS, (sajogás) fn. tt. sajogást, tb. —ok,
harm. szr. •—a. L. SAJGÁS.
SAJOGÓ, mn. 1. SAJGÓ, (1).
SAJÓGÖMÖR, mváros Gömör m.; helyr. Gö
mörbe, —ben, —bői.
SAJÓHIDVÉG, falu Zemplén m.; helyr. Eid
végén, —re, —ről.
SAJÓIVÁNKA , falu Borsod m.; helyr. Iván
kán, —ra, —ról.
SAJÓKAZA, falu Borsod m.; hely. Kazán,
—ra, —ról.
SAJÓKAZINCZ, falu Borsod m.; helyr. Ka
zinczon, —ra, —ról.
SAJÓKERESZTÚR, falu Borsod m.; és erdélyi
falu Doboka m.; helyr. Kereszlúrba, —ban, —bál.
SAJÓKESZI, falu Gömör m.; helyr. Keszibe,
—ben, bői.
SAJÓLÁD, falu Boi'bod m.; helyr. —Ládon,
— ra, —ról.
SAJÓN, elvont törzsök, melynek származékai:
sajna, sajnál, sajnálkodik, t. i. ragozáskor a közép 0
kihagyatván. Újabb korban némelyek főnévül is kez
dek használni ,sajnálat' helyett, midőn a tárgyeset:
sajont v. sajnot, tb. sajnok. Sajonnal azaz sajnálattal
venni valamit.
SAJÓNÉMETI, falu Borsod in.; helyr. Németi
be, — ben, —bői.
SAJONG, (sajonog) gyakor. önh. m. sajong
tam v. —ottam, —tál v. —ottál, —ott, htn. —ni v.
— ani. Egy értelmű vele a sajog, csakhogy amaz az
n, illetőleg on hangok közbevetése által az alapfoga
lomnak némi nyomatot kölcsönöz. Ilyenek : bolyog,
bolyong; csapog, csapong ; tátog, tátong; tereget, te
renget, s több mások. L. SAJOG.
SAJONGÁS, (sajonogás); SAJONGÓ, lásd
SAJGÁS; SAJGÓ.

SAJÓÖRÖS, falu Borsod m.; helyr. Orösön,
— re, —ről.
SAJÓPETRI, falu Borsod m.; helyr. Pelribc,
— ben, —bői.
SAJÓPOLYÁNA, falu Máramaros in.; helyr.
Polyánán, —ra, —ról.
SAJÓPÜSPÖKI, falu Gömör m.; helyr. Püs
pökibe, —ben, —667.
SAJÓSZENTANDRÁS, falu Doboka m.; helyr.
SzentAndráson, —ra, —ról.
SAJÓSZENTPÉTER, mváros Borsod m.; helyr.
SzentPéterén, —re, —ről.
SAJÓSZÖGED, falu Borsod m.; helyr. Szö
gedén, —re, —ről.
SAJÓUDVARHELY, erdélyi falu BelsőSzol
nok m.; helyr. Udvarhelyén, —re, —ről.
SAJÓVÁMOS, falu Borsod m.; helyr. Vámos
on, —ra, —ról.
SAJT, (sajt) fn. tt. sajtot, harm. szr. —ja.
1) Széles ért. mint anyag, jelenti az állati tejnek
azon szivos, nyálkás részeit, melyek melegség, vagy
savítás, illetőleg oltás által öszvetorlódnak, megturó
sodnak. Ez értelemben különbözik a tejnek többi
alkatrészeitől, milyenek, a savó, a vaj, és a vajré
szektől elvált iró. 2) Szorosb és közönségesen hasz
nált ért. a tejnek ezen részéből, mint anyagból több
vagy kevesebb vajas részekkel vegyítve készített, s
különféle formára alakított, és már savas ízűvé lett
eledel, s ebben különbözik a túrótól, mely savaso
dásba nem ment még által. Kerek, gömbölyű, kúp
alakú, czifrán rovatolt sajt. Kemény, lágy, kennivaló
sajt. Érett sajt. „Hogy a legédesebb tejből a legcsi
pösebb sajt váljék, csak egy szükséges •— az idő."
B. Eötvös József. (Gondolatok). Bödönbe csinált sajt,
milyen nálunk az Ízletes breznóbányai (brindza).
Kunsági sajt. Az állati tejnek különféleségéhez ké
pest : tehénsajt, bivalsajt, juhsajt, kecskesajt, lósajt
tréfásan am. lóganéjlat. Komám uram — lósajt= ab
ból semmi sem lesz. 0 sajt, új sajt. Csipős, büdös sajt.
Kukaczos, férges sajt. Nincsen annak semmi baja, ki
nek van kenyere, sajtja. (Népd.). Sajt, és kenyér két
tál étel a szegénynek. (Km.). Búzakenyér, új sajt, sa
vanyú téj, testre sokat hajt. (Km.). 3) Bizonyos nö
vények gyümölcséből, vagy húsból sajtformára csi
nált eledel. Birsalmasajt. Sunkasajt. Kálvinistasajt
öszvevagdalt disznóbürkéböl, szalonnából, stb. melyet
az úgynevezett pálanyjába töltenek, és présben sajt
alakuvá képeznek. (Prcsswurst). 4) Némely növények,
nevezetesen a málvák húsos gyümölcse, mely kerek
sajthoz hasonló, népnyelven: papsajt, honnan a köz
mondat : «em mindig papsajt, mit így is ejtenek :
nem mindig pap sajtja. Egyébiránt magát a vad
málvát is ezen terményéről némely vidékeken pap
sajtnak nevezik.
Minthogy a sajtnak anyaga savulás által készül,
okszerűen állíthatni, hogy gyöke azon saj, mely
máskép sav azaz só, s melyből a sajtalan, azaz, só
43*
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talán, és sajmeggy szók eredtek. Ezen vélemény sze
rént létezett sajik (savik, savó) ige, melyből at kép
zővel lett saját, öszvevonva sajt. Alakra, és képzésre
hasonlók hozzá : rojt, bojt, tájt, lejt, sejt, bejt v. böjt,
melyeket különösen 1. saját rovataik alatt. Azon vé
lemény, mintha a sajt a sajtolással (préseléssel) volna
fogalmi és elemi rokonságban, azért nem valószinü,
mert a sajt lényegéhez nem tartozik, hogy sajtólt
legyen, miután a sajtnak sajtólatlan nemei is vannak,
de igen a sajulás, azaz, savulás, mert sajátszerű
anyaga ez által fejlődik ki.
SAJTALAN, (sajtalan) mn. tt. sajtálant, tb.
—oh. Ami nem eléggé sajas, azaz, savas; sótalan.
Sajtalan étel. Sajtalan katonakenyér. Határozóként
am. sajtalanul azaz savatlanul, vagyis sótalanul. Ez
értelemben a sónak mint fűszernek, mint ízadónak,
hiányára van tekintet. L. SÓTALAN.
SAJTÁE, fn. tt. sajtárt, tb. —ok, harm. szr.
— a. 1) Szűk ért. faedény, melybe fejnek, vagy
melyben tejet tartanak ; Mátyusföldön : zsétár, túl a
Dunán több vidéken : zséter v. zsétér, Abaújban,
Zemplénben, Szatmárban : zsajlár, zsojtár; Balaton
melléken : zséfö, Gömörben : zsotár, zsejtár. 2) Az
előbbinél nagyobb kerekalakú, és kétfülü faedény,
különféle használatra, máskép : dézsa, vagy sáf. Itató
sajtár. Fejős sajtár. Kármentő sajtár, melyet borle
huzáskor a csap alá tesznek. Moslékos sajtár. Mosdó
sajtár. Párti v. szapusajtár, melyben a lúgozottruhát
párolják. Vízhordó sajtár. Sajtárvizzel leönteni vala
mit. Sajtárban hordani a bort. Ez a bortól undoroszik,
az mint szapusajtár, iszik. (Horvát E.).
E szónak különböző módosítása azt bizonyítja,
hogy a népies nyelvszokás annak eredeti alakját
megtartani elhanyagolta, s úgy bánt vele, mint puszta
hanggal. Csagataj nyelven Vámbéry A. szerént száj
am. tej, szajmak am. tejet fejni, szajjág am. vaj
(tejzsír) stb.; tehát szajiár am. tejtartó, úgyhogy
zsétár v. zséter alak már közelebb áll a tejtár öszve
tételhez ; végre a balatonmclléki zséfö, elemezve ta
lán lejfejő, t. i. azon edény, melybe tejet fejnek.
Néhutt mély hangon : sáfó, mely inkább a sáf szó
ból ered. Dankovszky szerént a szláv nyelvekben :
séhtár, sochlár, sechtár, Janesovicsnál : zsoklár.
SAJTÁROS, v. —ÁRUS, (sajtárus) ösz. fn.
Személy, szatócs, ki sajttal kereskedik. Olasz, tót
sajtárusok.
SAJTATKA, (sajtatka) ösz. fn. Atka nevű
féreg, mely a sajtban, kivált avasban szokott megte
remni. V. ö. ATKA.
SAJTCSINÁLÓ, (sajtcsináló) ösz. mn. és fn.
Amivel sajtot készítenek; aki sajtot készít.
SAJTÉNY, falu Csanád m.; helyr. Sajtényba,
—ban, —ból.
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SAJTKERESKÉDÉS, (sajtkereskédés) ösz. fn.
Kereskedés neme, melyet valaki sajtárukkal nagyobb
mennyiségben üz; s azon üzér, ki azt teszi : sajtke
reskedő.
SAJTKUKACZ, (sajtkukaez) 1. SAJTPÉREG.
Felpattan, mint a sajtkukacz. (Km.).
SAJTKUNYHÓ, (sajtkunyhó) ösz. fn. Piaczi
kunyhó, vagy sátor, melyben sajtot árulnak.
SAJTNEMÜ v. —NEMŰ, (sajtnemü) ösz mn.
Sajtféle, a sajtos anyagokhoz tartozó.
SAJTÓ, fn. tt. sajtót. Széles ért. eszköz, erő
mű, vagy gép, melynek rendeltetése, hogy valamit
nyomjanak, szorítsanak vele, mi rendesen csavarás,
tekerés által történik. Kézi, kis sajtó, mclylyel ruhát,
asztalkendőket, túrót stb. laposra, simára nyomnak.
Borsajtó, melylyel a szőlőből vagy más gyümölcsök
ből a levet kinyomják. Pecsétlö sajtó. Sajtó kalácsa
am. sajtó összefoglalója (Szabó D.). Sajtónak orsófája
am. csigája (Ua.). Különösen, könyveket, képeket
nyomó sajtó. Gyors, gözsajtó. Sajtó alá bocsátani va
lamely észmüvet, költeményt, beszédet. Regénye már ki
jött a sajtó alól. Ez értelemben általán jelenti azon
intézetet, mely könyvek, s más nyomtatványok kiál
lításával foglalkodik. Sajtóra vonatkozó törvények,
rendeletek. Szabad, korlátozott sajtó. A sajtónak er
kölcsi hatalma. Megzabolázni a sajtó kicsapongásait.
E szó különböző tájszólás szerént máskép : sató,
satií, satu, sotú, sotu, sutú, sutu ; Gyarmathi Sámuel
szerént csehül : soto, kraini nyelven shótov. Mint
hogy működésének fő hatása, eredménye nyomás,
úgy látszik, hogy a sújt, sújtó (= sutú), sajtol szók
kal azonos, ennél fogva Budenz J. a finn solke (ta
posni, lenyomni, gyúrni) szóval rokonítja, valamint
rokonok a latin premo és preltm. Azonban az is hi
hető, hogy nevét működésének módjától, azaz, a csa
varástól, tekcréstöl kapta, honnan latinul is máskép
torcular a torqueo törzstől, vagy Sándor J. latinozala
szerént trochlea, coehlea, t. i. a sajtót csavarni, te
kerni kell, hogy rendeltetésének megfeleljen. Ezen
alapfogalomból kiindulva úgy is vélekedhetünk, hogy
gyöke azon csa, melyből több másokon kivül a csa
var és a sajtónak tekerő részét jelentő csáforta szár
maznak; tehát eredetileg csaj tó, csaító, azaz, csava
rító. Innen elemezhető a sutu szónak Apáczai Csere
János által használt értelme is, mely szerént horgot
vagy horogféle akasztót jelent, s am. a latin uncus,
és a magyar csat, melynek lényegénél fogva horgas
nak kell lennie.
Mi a sajtó, satu, sotú, sutú szókban a gyökhang
zók változását illeti, ez nyelvünkben nem ritkán
eléforduló fokozat szerént törtónt; hasonló viszony
ban állanak például e változatok : baglya, boglya,
buglya ; bagár (Mátyusföldön), bogár, bugár ; kapar,
SAJTFÉREG, (sajtféreg) ösz. fn. Gilisztaalakú kopor, kupor stb. L. SATU.
fürge kis férgek, melyek a sajtokban, kivált a lá
SAJTÓBÜN, (sajtóbűn) ösz. fn. A sajtó útján
gyakban, vagy avasakban teremnek meg; máskép : vagyis nyomtatvány által, nyomtatványban elköve
sajtkukacz, sajtpondró.
tett legnagyobb beszámitásu törvényszegés.
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SAJTÓCSAVAR, (sajtócsavar) ösz. fn. Csavar
a sajtóban, melynek kellő forgatása által a nyomás,
öszvcszorítás, lelapítás eszközöltetik. V. ö. CSÁ
FORTA.
SAJTÓFA, (sajtófa) ösz. fn. A borsajtóban és
némely másokban azon famüvek, melyekből a sajtó
szerkesztve van, milyenek a töke, a csavar, a ka
lács stb.
SAJTÓFÉNY, (sajtófény) ösz. fn. Fény, me
lyet sajtói kezelés által a szövetek, ú. m. posztók;
vásznak, papírok stb. kapnak.
SAJTÓGERENDA, (sajtógerenda) ösz. fn.
Fekmentes gerenda a borsajtóban.
SAJTÓHATÓSÁG, (sajtóhatóság) ösz. fn. Ha
tóság, mely a nyomdászat ellenőrzése, s ha kívánta
tik, az általa elkövetett törvényszegések megtorlá
sára van hívatva.
SAJTÓHÁZ, (sajtóház) ösz. fn. A szölőpin
czékhez épített ház, melyben a borsajtó áll, néme
tesen : présház. Némely helyeken : kolna. (Szép vagy
le kolna, Ménes oldalán. Vörösmarty.)
SAJTÓHIBA, (sajtóhiba) ösz. fu. Valamely
nyomtatott miiben a szedés vagy nyomtatás közben
becsúszott és ki nem javított hiba; máskép : nyomda
hiba, nyomtatási hiba.
SAJTÓI, (sajtói) mn. tt. sajtóit, tb. —ah.
Sajtóra vonatkozó, azt illető. Sajtói bíróság, esküdtszék.
SAJTÓKIHÁGÁS, (sajtókihágás) ösz. fn. A
sajtó útján vagyis nyomtatványban elkövetett, kisebb
beszámítási! törvényszegés.
SAJTOL, (sajtóol nem : sajtol, mert nem
sajt, hanem sajtó szótól származik, a tiszai vidékeken
nem is igen ejtik rövid oval; a sutul szóban ,autúl'
helyett az ti természete hozza magával, hogy min
denkor meg is rövidülhet); áth. m. sajtóit. Széle3
értelemben, valamit nyomkodva szorongat, különö
sen, hogy valami kijójön belőle. Kisajtolni a túró
levét, a szivacs vizét. Szorosb ért. sajtóféle eszköz,
vagy gép által nyomdos, szorongat. Szőlőt, gyümöl
csöt sajtóim. Asztali ruhákat sajtolni. Atv. ért. vala
kit erőszakkal, erkölcsi kényszerítéssel rávesz, hogy
adjon, vagy mondjon, tegyen valamit, Minden pén
zemet kisajtolta. Kisajtolni valakiből a titkot. Külön
féle tájszólással : satut, sutul, sutul, sotul, sutol
(= sujtol ?), németesen : présel.
SAJTOLÁS, (sajtóolás) fn. tt. sajtólást, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, illetőleg nyomás,
csavarás, midőn sajtóinak valamit. 2) Am. sajtóit
bor ; 1. ezt. V. ö. SAJTOL.

SAJTÓLÁSBOR, (sajtólásbor) ösz. fn. Lásd
SAJTÓLTBOR.
SAJTÓLATLAN, (sajtóolatlan) mn. tt. saj
tólatlant, tb. —ok. Amit még sajtóval ki nem nyom
tak, le nem szorítottak, öszve nem lapítottak stb.
Sajtólatlan szőlő, gyümölcs, túró. Sajtólatlan ívek a
könyvkötőnél. Határozóként am. sajtolás nélkül, saj
tólatlanul. V. ö. SAJTOL.
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SAJTÓLATLANÜL, (sajtóolatlanul) ih.
Sajtólatlan állapotban, sajtolás nélkül.
SAJTÓLTBOR, (sajtóltbor) ösz. fn. A sajto
lás által, vagyis a sajtóval kinyomott szőlőléből v.
mustból kiforrott bor ; különböztetésül a csomoszo
lás, taposás által kivált mustból készült bortól. Más
kép : sajtólásbor, vagy csak sajtolás (olyan alkatú
mint ,máslás').
SAJTÓMÜ, (sajtóinü) ösz. fn. Irodalmi mü,
mely sajtó utján közöltetett vagy közöltetik; máskép :
nyomtalmány v. nyomtatvány.
SAJTÓPER, (sajtóper) ösz. fn. Peres ügy,
mely sajtóvétség miatt keletkezett vagy szokott ke
letkezni.
SAJTÓRABSÁG, (sajtórabság) ösz. fn. A sajtó,
mint könyvnyomó intézet szabadságának túlságos
megszorítása, korlátozása, letiltása ; továbbá, az ily
megszorítási állapot. Ellentéte : sajtószabadság.
SAJTÓRENDÉLET, (sajtórendelet) ösz. fn.
A nyomdákra vonatkozó felsőségi rendelet.
SAJTÓRENDÖRSÉC , (sajtórendőrség) ösz.
fn. A nyomdák működésére felügyelő rendőrség a
nyomdavétségek elhárítása vagy megtorlása végett.
SAJTÓRENDSZABÁLY, (sajtórendszabály)
ösz. fn. Nyomdászati ügyekre vonatkozó szabályzat,
akár rendelet akár törvény alakjában.
SAJTÓRENDTARTÁS, (sajtórendtartás) ösz.
fu. Nyomdai, nyomdászati ügyekre vonatkozó eljá
rás ; vagy eljárási szabályzat.
SAJTÓRÚD, (sajtórúd) ösz. fn. Rúdalaku fa,
különösen a borsajtóbau, melylyel a sajtócsavart
forgatják.
SAJTOS, (aajtOfl) 1) mn. tt. sajlost v. —at,
tb. —ah. Sajttal készített; vagy miben sajtot tarta
nak. Sajtos tészta, pogácsa. Sajtos bödön. 2) Mint
főnévnek tárgyesete : —t, tb. —ok. Aki sajtot ké
szít, vagy árul. Olasz sajtosok. Piaczon ülő, utczán
járó sajtosok. Viselik e nevet családok is.
SAJTOS, (sajtóos) mn. tt. sajlóst v. —at,
tb. —ah. Sajtóval ellátott, miben sajtó van. Sajtos
pinczeház.
SAJTOSKÁL, mváros Sopron m.; helyi'. Kai
ba, — ban, —ból.
SAJTÓSZABADSÁG, (sajószabadság) ösz. fn.
A könyvsajtóra vonatkozó szabadság, mely külön
böző fokozatú lehet, valamint maga az általán vett
szabadság. Előleges vizsgálat nélküli sajtószabadság,
melynél fogva mindent sajtó alá lehet bocsátani.
Utólagos vizsgálattal járó sajtószabadság, melyet a
sajtótörvények bizonyos kivételekkel korlátolnak, s
ezek áthágása esetében az illető vétkest felelőssé
lehet tenni, és megbüntetni. A sajtószabadság az
illető államok polgári alkotmányával áll szoros vi
szonyban.
SAJTÓSZEKRÉNY, (sajtószekrény) ösz. fn.
A bors'ijtónak alsó részén azon váluforma edény,
melybe a kisajtolandó szőlőt, vagy törkölyt töltik.
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SAKKHÚZÁS, (sakkhuzás) ösz. fn. A sakk
SAJTOSZÜLEMENY, (sajtószülemény) ösz.
játékban egy bábnak egy helyről másra mozdítása.
fn. A sajtó utján létesült elmemű.
SAJTÓTALIGA, (sajtótaliga) ösz. fn. Némi Atv. szereneselépés, oly lépés, melytől valakinek
hasonlósága miatt a mozgó taligához, így nevezték könnyen szerencséje, sorsa függ.
a régies szerkezetű könyvnyomdákban azon láda
SAKKJÁTÉK, (sakkjáték) ösz. fn. L. SAKK.
forma, négyszögű alkotványt, melyen a kiszedett be
SAKKOZ, (sakkoz) önh. m. saklcozlam, —tál,
tűket magában foglaló ráma fekszik, s mely a nyo — ott, par. —z. Sakk nevű játékot játszik. V. ö.
más alatt ideoda mozog.
SAKK.
SAJTÓTERMÉNY, (sajtótermény) ösz. fn. L.
SAKKOZÁS, (sakkozás) fn. tt. sakkozás t, tb.
SAJTÓSZÜLEMÉNY.
—ok, harm. szr. — a . Játszás, midőn valaki egy má
SAJTÓTÖKE, (sajtótöke) ösz. fn. A borsajtó sikkal sakkoz.
nak alsó része.
SAKKTÁBLA, (sakktábla) ösz. fn. Kocz
SAJTÓTÖKVÉNY, (sajtótörvény) ösz. fn. Tör kákra osztott tábla, melyen két ellenfél hasonló
vény, mely általán a nyomdászati ügyekre vonat nemű és számú bábokkal úgynevezett sakkot játszik.
kozik.
V. ö. SAKK.
SAJTÓÜGY, (sajtóügy) ösz. fn. Mindennemű
SÁL, (1), falu Vas m.; helyr. Sálba, —ban,
intézkedés, mely a nyomdászatot illető tényre vagy —bál.
tényekre vonatkozik.
SÁL, (2), 1. SÁVOLY.
SAJTÓVÁLU, (sajtóválu) ösz. fn. Csatorna
SALAFA, falu Vas m.; helyr. Salafára, —n.
féle bevágások a borsajtó fenékrészén.
—ról.
SAJTÓVÉTSÉG, (sajtóvétség) ösz. fn. Vétség,
SALAK, fn. tt. salakot, harm. szr. —ja, 1) Az
melyet valaki a sajtótörvény ellen elkövet.
érezokbe vegyült idegen, s nemtelenebb részek, me
SAJTÓ VISZONY, (sajtóviszony) ösz. fn. Vi lyek olvasztáskor a fémes részektől elválnak, s folyó
szony, mely egy részről a nyomdászat és irodalom, tajték alakjában jelennek meg, és miután meghűltek,
más részt az állami intézkedések között létezik.
üvegnemü tömeget képeznek. Vassalak, rézsalak,
SAJTPONDRÓ, (sajtpondró) 1. SAJTFÉREG. ólomsalak, stb. 2) Szélesb ért. akármily gyűtestnek,
SAJTRÁCS, (sajtrács) ösz. fn. 1) Vesszőkből pl. víznek, bornak, sörnek tisztátalan alja, söpreje;
font rácsféle készület, melyre szárítás végett az újon vagy a kisajtolt gyümölcsök, magvak után hátrama
nan készült sajtokat rakják. 2) Kalitkaforma zár, radt törköly, vagy sonkolyféle hulladék. 3) Átv. a
melyben a sajtot, vagy túrót tartják, hogy a torkos maga nemében alávaló, kivetnivaló, semmirekellő.
háziállatok hozzá ne férjenek.
A gyümölcsnek salakját nem illik asztalra adni. Em
SAJTRESZELŐ, (sajtreszelö) ösz. fn. Reszelő beriség salakja. Ez értelemben máskép : selejt.
féle eszköz, melylyel a sajtot apró morzsákra őrlik.
Egyezik vele a német Schlacke, a svéd slagg,
SAJTVASÁR, (sajtvásár) ösz. fn. Vásár, tu az angol slag, és a cseh schlaky. Adeliwg többféle
lajdonkép piacz, hol a sajtosok ülnek, és sajtáruikat kép törekszik e szó eredeti értelmét elemezni, midőn
árulják.
majd az oltást jelentő schlockennol állítja öszve,
SAKA, (máskép : Salka, Szálka), falu Torna mert az elolvadt salak utóbb megalszik ; majd a híg
in.; helyr. Salcán, —ra, —ról.
anyagot jelentő Schlichhcz hasonlítja; majd ismét a
SAKÁL, fn. tt. sakált, tb. —ok. Az ebek neme tisztátalanság alapfogalmát véli rejleni benne.
alá tartozó vadállat, nagyságra és szinre a rókához
SALAKÁROK, (salakárok) ösz. fn. Az ol
hasonló; apróbb állatokkal élősködik, s Afrikában, vasztókemenczékben azon mélyedés, vagy csatorna,
és Levantéban (a földközi tenger mellett keletre melyen az érezböl kiváló salakrészek elfolynak.
fekvő tartományokban) lakik. (Canis aureus).
SALAKCSATORNA, (salakcsatorna), lásd
SAKK, fn. tt. sakkot, harm. szr. —ja. Isme
SALAKÁROK.
retes és a maga nemében fortélyos játék, s játékszer,
SALAKÉRCZ, (salakércz) ösz. fn. Az olvasz
mely keletről származott által hozzánk. Bábjai kö
tott éreznek tisztátalan s idegenszerű részei, melyek
zött fő szerepet játszik a király, keleti különösen
először tajtékosan jelennek meg, azután kifolyva és
persa nyelven sáh (suhogó s) és az egész játék innen
meghűlve üvegnemü alakot öltenek.
vette nevét. Francziául : échec, olaszul scacco, néme
SALAKFÖLD, (salakföld) ösz. fn. A tűz
tül Schach stb. Némelyek az olasz scacciare (ker
okádó
hegyekből kihányt sajátnemü föld. (Terra
getni, űzni) igéből származtatják. Sakkot játszani.
vulcanica.
Mittcrpachcr.)
Atv. ért. sakkban tartani valakit azt jelenti : valakit
SALAKKÓ, (salakkő) ösz. fn. Kőkeménységü
oly helyzetbe juttatni, hogy többé egy lépést sem
tehet, mint mikor a sakkjátékban a királyt a többi test, mely a tűzokádó hegyek által kihányt lávából
bábokkal úgy körülfogják, hogy helyéből többé nem képződik.
SALAKMOSÓ, (salakmosó) ösz. fn. Bányai
szabadulhat, hanem magát megadni kénytelen, amit
keleti nyelvek után e szókkal fejeznek ki : Schach I munkás, ki az olvasztott érezböl elvált salakot meg
i tisztítja, hogy újra az olvasztóba tétessék.
matt (a király meghalt v. legyőzetett).
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SALAKOL, (siilakol) ön és áth. m. salakolt.
A salakot kihányja, eltávolítja.
SALAKOS, (salakos) mn. tt. salakos1 v. —at,
tb. —alc. Minek salakja van. Salakos érczolvadék.
Átv. ért. a maga nemében alávaló, hitvány.
SALAKRÉZ, (salakréz) ösz. fn. Azon aljaréz,
mely olvasztás után a kemencze fenekén leülepedve
marad.
SALAKSZAPPAN, (salakszappan) ösz. fn.
Olajjal készített kenni való szappan.
SALAKSZEKKÉNY, (salakszekrény) ösz. fn.
A bányákban azon faszekrény, melybe az érezsala
kot rakják.
SALAKSZÖRP, (salakszörp) ösz. fn. Üledék
a czukorfó'zésnél.
SALAKSZUSZÉK, (salak szuszéit) 1. SALAK
SZEKRÉNY.
SALAKTALAN, (salaktalan) mn. tt. salakla
lant, tb. —ok. Salak nélküli, amiben salak nincsen.
SALAKTALANÍT, (salaktalanít) áth. m. sa
laktalanított, htn. •—ni v. — ani, par. —s. A salak
tól megtisztítja.
SALAKUL, (salakúl) önh. m. salakúit. Sa
lakká válik, salakos részek fejlődnek belőle. Lásd
SALAK.
SALAKÚLÁS, SALAKULÁS, (salakúlás) fn.
tt. salakúlást, tb —ok, harm. szr. —a. Változó ál
lapot, midőn az érezek salakúinak. V. ö. SALAKUL.
SALAKÜVEG, (salaküveg) ösz. fn. A tűzokádó
hegyek lávafölde, mely üvegalakuvá keményült. így
nevezhetők az üveghutákban az üveghulladékok.
SALAMON, (Íj, férfi kn. tt. Salamont, tb.
— ok. Héber eredetű név, jelentése : békés, ettől:
c S í T , béke, jólét.
1
SALAMON, (2), falu Ung, Veszprém ni. erdélyi
falu B.Szolnok m.; helyr. Salamonba, —ban, —ból.
SALAMONCZ, falu Vas m.; helyr. Salamoncz
ra, —on, —ról.
SALAMONFA, falu Sopron m.; helyr. Sala
monfára, — n , —ról.
SALAMONKODÁS, (salamonkodás) fn. tt.
salamonkodást, tb. —ok, harm. szr. •—o. Erkölcs
tani és birói bölcselkedés, milyen a Szentírásból is
mert bölcs Salamon királyé.
SALAMONKODIK, (salamonkodik) k. m.
salamonkodtam , —tál, —ott. Salamon királyéhoz
hasonló bölcsességet gyakorol, vagy igényel.
SALAMON PECSÉTJE, népies neve a sok
bötykü gyöngyvirág (convallaria polygonatum) nö
vényfajnak; máskép szintén köznéven : pecsétes gyö
kér, soktérdíl fü, erdei sülyfü.
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fogalma rejlenek; különösebben szalad ige szál
gyöke azonos a sál gyökkel. Ezenkívül a ,salapol'
ige még örömkiáltozást is jelent, s ekkor alkalmasint
az arabpersatörök szalám v. szelám módosulata,
mely am. üdvözlés (salutatio). Némelyek az orosz
sljapa szóval hozzák viszonyba, mely kalapot jelent;
de ennek itt nincs értelme.
SALAPI, mn. tt. salapit, tb. —alc, A széke
lyeknél Kriza J. szerént valamiben nagy sürgődve
járó, valamit megnyugvás nélkül untalan üzö. A
,salapol' igével együtt ,salap' törzstől származik. V. ö.
SALAP.
SALAPOL, (salapol) önh. m. salapolt. 1) Örö
mét, vagy érdem iránti tiszteletét kiáltozással (Szabó
D. szerént főhajtással is) jelenti ki ; örömében tap
sol. Salapolva fogadni a kedves vendéget. 2) Székely
tájszólás szerint am. sokat járkál. Ez értelemben
rokon értelműek : sátrat, csalrangol, csatangol, csa
varog, csatólál, csábukkol, sérifikál, sélifikál, sérikál
szókkal. V. ö. SALAP.
SALÁTA, fn. tt. salátát. Növénytani ért. az
együttnemzök seregébe, és egyenlőnösök rendjébe
tartozó növénynem ; vaczka kopasz ; csészéje föde
lékes, hengeres, hártyás szélű ; bóbitája szőrös, szá
ras ; magvai simák; virága sárgás. (Lactuco). Fajai:
kerti , fodor v. bodros , tenyeres , cserlevelií, sugár,
keszeg, máskép : vad, mérges v. disznó, nyilas, szá
las, kék saláta. Különösen a kertinek fajtái : fejes,
kötöző v. kötözött stb. Mogyorósaláta am. bubulyicska.
Tavaszi saláta am. galambbegygyökünké; és saláta
szironták. Téli v. vízi saláta am. deréczeszigoráll (ve
ronica beccabunga). Szakácsok és szakácsnők nyel
vén, mindennemű zöldség, vagy gyümölcs különféle
módon, pl. eczcttel és olajjal készítve, melyet a sül
tekhez adni szoktak. A disznósülthöz káposzta, a
borjúhoz zeller, a nyúlhoz édes gyümölcs salátát
adni. Burgonya, báb, czikória saláta stb. Török nyel
ven : szellüle. Többnyire megvan az európai nyelvek
ben, ú. m. francziául saladé, angolul sáliad, németül
Salat, csehül : salat, olaszul salato, saláta. Adelung
féligmeddig úgy vélekedik, hogy az olasz saláta am.
insalata (sózott), s tulajdonképen a latin sal volna
az eredeti, de ezen véleményét némileg maga is
kétessé teszi. Talán némi hangáttétellel am. a latin
lactuca, lac (megfordítva cal = sal) szótól, t. i. téj
fehérségű nedvétől. A latinban eléjőn sályama is
(flores, herbac, olera aceto et muria, vcl sale, unde
nomen, condita). Az arabban szalk am. béta olus
(Vullers).
SALÁTAPILLE, (salátapille) ösz. fn. Éjjeli
pillefaj, mely a saláták, paréjok, csalánok leveleit
SALANG, SALANK, 1. SALLANG.
lepi meg.
SALÁNK, falu Ugocsa m.; helyr. Salánkra,
SALÁTASZIRONTÁK, (salátaszironták) ösz.
— on, —ról.
fn. Növényfaj a szironták neméből; szálai alacsonak,
SALAP, elvont törzse salapi és salapol szók tenyérnyiek ; levelei szívesek, kövérek, szegletesek,
nak, melyek a .járáskelés' közös fogalmában meg nyelesek. Máskép köznépi nyelven : kis fecskefü (mert
egyeznek ; ahonnan salap hangutánzó volna, s a su a fecskékkel tűnik elé), tavaszi saláta, galambbegy.
hogó hangban a sietés, haladás, szaladás, szaladozás (Ranunculus ficaria).
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SALATATORMA, (salátatorma) ösz. fn. Köz
népi neve a zsázsák neméből való növényfajnak,
melyet kertekben szoktak tenyészteni; máskép szin
tén köz nyelven : rézsűket; növénytani néven : kerti
zsázsa. (Lepidium sativum).
SALAVÁRI, v. SALAVÁRDI, fn. tt. salavárit,
tb. —k. A lovaglók nadrága hajdanában, mely bőr
ből készült, és a szárai mintegy térdig értek, s ha
sonlított a spanyol lovagok, vagy németek kurta
nadrágjához. Salavárinak nevezték azon nadrágot is,
melynek ülepe és szárai félezombig bőrrel voltak
behúzva, s máskép puleder volt a neve. így nevezték
némely vármegyékben azon felöltő nadrágformát is,
melyet a rabokra húzattak, midőn a deresre fektették.
Kimérték neki a salavárdit. (Km.). Valamint maga
ezen nadrág, hasonlóan a neve is idegen eredetre
mutat. Hihetőleg keletről származott, mert Sz. Jero
mosnál sarábálla ,ruha' értelemben fordul elé, s Ter
tullián szerént görögösen írva oaoafiaQCi persa nad
rágot jelent. Magában a persa nyelvben valósággal
eléfordúl salvár vagy sulvár, Vullers értelmezése
szerént &m.femoralia,braccae, quales viri et mulieres
gestabant; ezen szóból sál (femur) és vár (= bír,
hord) ragból alkotva, mely több nyelvekbe átment,
mint a héberbe, arabba, törökbe. E szerént e ruha
neműt őseink keletről hozták volna magukkal.

vegyüléséből áll. (Acidum nitri.). A kereskedésben a
salétromsavnak egy neme fordul elé, melynek válasz
tóvíz a neve, mert az előtt az ezüstnek az aranytól
elválasztására szolgált; de a mely némely más al
katrészekkel is van keverve, ú. m. többnyire sósav
val és kénsavval.
SALFA, falu Vas m.; helyr. Salfára, —n,
— ról.
SALFÖLD, falu Szála m.; helyr. Salföldre,
—ön, —röl.
SALGÓ, faluk Nyitra és Sáros m,, puszta Nóg
rád m.; helyr. Salgóra, — n , —ról.
SALGÓCSKA, falu Nyitra m.; helyr. Salgócs
kúra, — n , —ról.
SALG ÓTARJÁN, falu Nógrád m.; helyr. Tar
jánba, —ban, —bál.
SALITROM, 1. SALÉTROM.
SALKA, 1. SZÁLKA.
SALLANG, (sarlang v. sarolang) fn. tt. sal
langot, harm. szr. —ja. Vékony, keskeny szálakra
metélt szíjak, melyek holmi fityegő czifraságul, czaf
rangul szolgálnak. Sallangok a lószerszámokon. A suba,
a juliászbunda oldalairól lefityegő sallangok. Sallan
gokkal czifrázott kostök.

SALÉTROM, fn. tt. salétromot, harm. szr. —a.
Sónemü vegyület, mely áll hamélegböl (kaliumoxyd)
és sajátnemű savból (salétromsavból). V. ö. SALÉT
ROMSAV. Maga a ,salétrom' szó a latin sal ni/riból
alakult.
SALÉTROMPÖZŐ, (salétromfőző) ösz. fn.
Személy, ki salétromot főz, kivált ki e munkából ke
resetet űz.
SALÉTROMHAB, (salétromhab) ösz. fn. Hab,
mely salétromfőzéskor képződik.
SALÉTROMHUTA, (salétromhuta) ösz. fn.
Huta, melyben salétromot főznek.
SALÉTROMNEMÜ, (salétromnemű) ösz. mn.
A salétromok neméhez tartozó, vagy hasonló. Salét
romnemű savak.
SALÉTROMOS, (salétromos) mn. tt. salétro
most v. —at, tb. —ak. Ami salétromrészeket foglal
magában; salétrommal vegyített, készített. Salétro
mos föld, lúgsó. Salétromos kenőcs.
SALÉTROMOSSAV, (salétromossav) ösz. fn.
Ebben az éleny a légcnynyel kisebb mennyiségben
(3 arányban) van egyesülve. V. ö. SALÉTROMSAV.
SALÉTROMSAV, (salétromsav) ösz. fn. Álta
lán, a salétromnak egyik alkatrésze, melyet belőle
vegytanilag elválasztani, és folyó állapotban előállí
tani lehet. T. i. ha a salétromra (mely hamélegböl
és salétromsavból áll) más erősebb savat, pl. kénsavat
öntünk, ezzel a haméleg egyesül (kénsavas ham
éleggé változván) , a salétromsav pedig vízzel ve
gyülve kiválik. Máskép : légsav, mely a legénynek
az élenynyel bizonyos mennyiségben (5 arányban)
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„Válla hegyét a bundája nyomítja,
Csizmaszárát a sallangja borítja."
(Angyal Bandi nótája).
Némelyek szerént egy eredetű volna szalag szó
val, melyből suhogó hangon módosult a salag szó,
s ebből sallang. De hihetőbb hogy az a sar gyöktől
s közelebb sarol igétől ered, melynek fogalma a me
télés, minthogy a sallang nem eredetileg úgy készült,
hanem valamely egészből, pl. bőrdarabból van le
metélve , v. hasogatva. Származtathatjuk azon sar
gyöktől is, melyből sarj, sarjadék és sarang v. sarjang
származik. Vámbéry A. szerént csagataj nyelven
esalang minden lógó, függő tárgyat jelent.
SALLANGOS, (sallangos v. sarolangos) mn.
tt. sallangost v. —at, tb. —ak. Sallangokkal ellá
tott, czifrázott. Sallangos lószerszám, kostök, bunda,
szűr. Átv. ért. túlságosan czifra, czikornyás. Sallan
gos beszéd, ildvözlö vers. A növénytanban a levélnemü
szervek éleinek mélyebb s egyenletes bevágásai, me
lyek azonban szabályosabbak mint a rongyos élüek.
(Laeiniatum). Ily sallangos a bárányürömnek (arte
misia pontiea) kétszer szárnyalt levele.
SALLANGOSAN, (sallangosan v. sarolang
os an) ih. Sallangokkal ellátva, czifrázva.
SALLANGOZ, (sallangoz v. sarolangoz) áth.
m. sallangoztam , — t á l , —ott. Sallangokkal ellát,
felezifráz.' V. ö. SALLANG.
SALLANGOZÁS, (sarolangozás) fn. tt. sal
langozást, tb. —ók. Sallangokkal ellátás, felezifrázás.
SALLAT, v. SOLLAT, (zsar1at) áth. m. sal
lattam, —tál, —ott. A székelyeknél am. kénysze
rítve vallat, nyilatkozatra erőtet. Ne sollass annyit!
(Kriza J.).
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SALLATÁS, (zsar1atás) fn. tt. sallatást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Kényszerítve vallatás.
SÁLLIK, 1. SÁRLIK.
S i L L Ó , NAGY—, mvávos Bars m. KIS—,
faluk Bars és Hont m.; helyr. Sallón, —ra, —ról.
SALLÓSÁB, puszta Pest m.; helyr. Sáron,
— ra, —ról.
SALLYA, erdélyi falu Meggyes székben; helyr.
Sallyára, — n , —ról.
SALOMÁS, erdélyi falu Gyergyó fiókszékben ;
helyr. Salomásra, —on, —ról.
SALOMVÁR, SALONVÁR, (Salamonvár), falu
Szála m.; helyr. —várra, —on, v. —ott, —ról.
SÁLSA, fn. Mártás. L. SÁSA. Sálsás tál, a
Miinch. codexben.
SALY, elvont gyöke salyog szónak ; I. ezt.
SÁLY, falu Borsod m.; helyr. Silyba, —ban,
— hói.
SALYGAT, 1. SAJGAT.
SALYGÓ, 1. SAJGÓ. 2).
SÁLYI, faluk Bihar és Szalmái m.; helyr. Sá
lyiba, —ban, —ból.
SALYKÓ, erd. falu F.Fehér m.; helyr. Saly
kóra, — n , —ról.
SALYOG, (salyog) önh. m. salyyottam, —tál,
salyyott; htn. salyogni v. salygani. A Szent László
királyt diesérö énekben (Révay szerént a XV. szá
zadból) ,csillog' v. ,ragyog' értelemben jön elé.

SÁMFA, (sárnfa) ösz. fn. 1. SÁM, 2).
SÁMFACSINÁLÓ , (sámfacsináló) ösz. fn.
Mesterember, ki sámokat, azaz, sámfákat csinál.
V. ö. SÁM.
SÁMFALVA, falu Vas m.; helyr. •—falvúra}
— n. —ról.
SÁMFÁZ, (sámfaaz) áth. m. sámfáztam,
—tál, —olt, par. —z. A kiszabott csizmabört sám
fával kifeszíti, feltámasztja.
SÁMFÁZÁS, (sámfaazás) fn. tt. sámfázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Lábbelikészítők, csizma
tisztítók működése, midőn a csizmát, sarut stb. sám
fával kifeszítik.
SÁMOD, falu Baranya m.; helyr. Sámodra,
— on, —ról.
SAMOGY, falu Zemplén m.; helyr. Sámogyra,
— on, —ról.
SÁMOL, (sátnol) áth. m. sámolt. 1) Szoros
ért. a lábbelit sámmal kifeszíti, sámfázza, hogy kellő
alakja legyen. 2) Széles ért. valamit bizonyos for
mára húz, és alakít. Sámolni a vendéghaját, fejkblöt,
sipkát, kalapot.
SÁMOLAS, (sámolás) fn. tt. sámolási, tb.
— ok, harm, szr. —a. Cselekvés, midőn sámolnak
valamit. V. ö. SÁMOL.
SÁMOLY, 1. ZSÁMOLY.
SÁMOTHI, puszta Pozsony in.; helyr. Sámothi
ba, —ban, —ból.
SÁMOZ, (sámoz) áth. m. sámoztam , —tál,
—ott. L. SÁMOL.
SÁMOZÁS, (sámozás) 1. SÁMOLÁS.
SÁMSON, (1), férfi kn. tt. Sámsont, tb. — ok.
A bibliai héber hősnek neve. Simson. Héber eredetű,
jelentése : erős.
SÁMSON, (2), faluk Bihar, Csongrád, K.Szol
nok, Somogy in.; helyr. Sámsonba, —ban, —ból.
SÁMSOND, erdélyi falu Maros székben; helyr.
Sámsondra, —on, —ról.
SÁMSONHÁZA, falu Nógrád m.; helyr. —házá
ra, —n, —ról; máskép : SASOMHÁZA.
SAMU, SÁMUEL, férfi kn. tt. Samut v. Sá
muelt. Bibliai főpap neve. Héber eredetű, jelentése:
Isten meghallgatta.
SAMUKA, (Samuka) Sámuel kn. kicsinzöje ;
tt. Samukát.
SAN, gyöke sand törzsnek. L. ezt.
SÁN, gyöke vagy törzse sánta, sántít szóknak
és származékaiknak. L. SÁNTA.
SÁNCSI, puszta Bihar m.; helyr. Sáncsiba,
— ban, —ból.
SANCZ, fn. tt. sanczot. Salakféle zsiros nedv,
mely némely égő pipák oldalait kiveri. V. ö. SANK,
CZANKÓ.
SÁNCZ, (1), fn. tt. sánczot, harm. szr. —a.
Háborúban alkalmazható földerödítvény, mely az
ellenséggel szemközt védelmül, és biztosságul szol
gál, s különféle alakú, és nagyságú. Zárt, nyílt, négy,
44

„Képed feltették a magos kőszálra,
Fénylik mint nap, salyog mint arany."
A székelyeknél,sajgó' alakban (minthogy ők az lyet
jnék ejtik, pl. székej) mind e napig fenmaradott.
V. ö. SAJGÓ, 2).
A mongolban ghal am. tűz; innen : ghaltu, tűzi,
tüzes, égő, fényes; pl. ghaltu khorokhai fényes bogár;
továbbá szintén a mongolban khalakhu am. égni;
végre ugyanott gil gyök igen sok származékban am.
csill {csillám, csillog szókban).
SÁM, fn. tt. sámot, harm. szr. —ja. 1) A hege
düféle hangszereken felállított azon kis deszkácska,
mely a húrokat fölemelve tartja, hegedüsám; máskép:
nyereg. 2) A csizmadiáknál azon fa, melylyel a csiz
mabőrt kifeszítik. 3) Lábtóforma eszköz, vagyis zsá
moly, különösen melyet révekben a kompokhoz al
kalmaznak, hogy könnyebben be lehessen járni.
Mind ezen értelmeinél fogva a sám valamely
fölfeszítő, emelő, támasztó eszközt jelent, s eredetileg
egy a tám szóval, melyből támogat, támaszt stb. ered
tek, mert a sámmal a hegedühúrokat, és a bőrt föl
támasztják , vagy a bejárást fölemelik. Mongolul:
dem (appui). V. ö. TÁM és SÁMOLY.
SÁMÉ, (sámé) fn. tt. sámét, tb. —k. Baranyá
ban így nevezik a kendőt, melylyel a nők fejeiket
bekötik. — Ennek gyöke sám hangváltozattal a hé
jat, burkot jelentő hám szóval azonosítható, mintha
volna hámé. A persában dsáma szövetet és ruházatot
jelent. V. ö. HÁM, HÉJ.
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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öt, hal szögű sánczok. Csillag, kereszlsánezok. Vársán
czok. Lőrések, roslélyok a sánczon, stb. Ujabb hadi
nyelven : gátony.
Idegen eredetű szó, olaszul : scanso, angolul:
sconce, németül : Schanze stb.
SÁNCZ, (2), falu Somogy m.; helyr. Sáncz ra,
—on, —ról.
SANCZÁROK, (sánczárok) ösz. fn. Sánczot
kerítő áiok.
SÁNCZÁSÁS, (sánczásás) ösz. fn. A sánczké
szítésnél azon munka, mely a föld felásását eszközli.
SÁNCZÁSO, (sánczásó) Ösz. fn. Munkás, ki a
sánczcsinálásnál ásóval dolgozik.
SÁNCZBAGOLA, falu Somogy m.; helyr.
— Bagolára, —n, —ról.
SÁNCZDÓNGÖLŐ, (sánczdöngölö) ösz. fn.
I) Munkás, ki a sáncznak feltöltött földet döngölö
féle eszközzel, azaz, tömöfával ledömöszöli. 2) Maga
azon döngölő eszköz.
SÁNCZFOGOLY, (sánezfogoly) ösz. fn. Fogoly
vagy rab, kit a hadi törvényszék sánczmunkára itélt.
SÁNCZKÁPLÁR, (sáncz káplár) ösz. fn. Káp
lár, kinek kötelessége a várak körüli sánczokra fel
ügyelni, a netalán történt rongálásokat, az elemek
által okozott károkat stb. bejelenteni.
SANCZKARO, (sánczkaró) ösz. fn. Vastag ka
rók, vagy hasogatványok, melyeket a sánczok meg
erősítésére használnak. (Palissade).
SÁNCZKOSÁR, (sánczkosár) ösz. fn. Vessző
ből font, magas, és földdel töltött kosár, illetőleg
több ilyetén kosarak, a csatatéren, vagy bástyákon,
melyek mögött a katonák, és sánczmunkások az el
lenség lőfegyverei ellen biztosítvák.
SÁNCZMESTER, (sánczmester) ösz. fn. Erő
dítési mester, ki a sánczépítésre és munkásokra fel
ügyel.
SANCZMUNKA, (sánczmunka) ösz. fn. 1) Al
talán mindenféle kézi munka a sánczok körül, pl.
ásás, talicskázás, döngölés, stb. Sánczmunkára itélt
szököttkalonák, forradalmárok. 2) L. SANCZMÜ.
SANCZMÜ, (sánczmü) ösz. fn. Erődítési mü,
mely sánczot képez. Sánezmüvekkel kerített vár. Tá
bort védő, biztosító sánczmüvek. Az ellenség sánczmü
veit szélrombolni.
SÁNCZOL, (sánczol) áth. m. sánczolt. Sánczot
csinál, bizonyos tért, helyet sánczczal elzár, bekerít,
biztosít. Elsánczolni a tábort. Midőn egyszerűen sáncz
csinálásra vonatkozik, önható ige.
SANCZOLÁS, (sánczolás) fn. tt. sánczolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, erődítési munka,
mely által sánczot készítnek, vagy valamit sánczczal
erősítenek.
SÁNCZOLAT, (sánczolat) fn. tt. sánczolatot,
harm. szr. —a. Több sánczmüvek együtt véve.
SÁNCZOLATVONAL, (sánczolatvonal) ösz. fn.
Vonal, melyet a sánczolat menete képez, vagyis azon
irány, melyben a sánczok épitvék.
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SÁNCZRÉS, (sánczrés) ösz. fn. Rés, melyet a
sánczon az ellenség álgyui törnek, hogy berohanni
lehessen rajta.
SÁNCZSZERSZÁM, (sánczszerszám) ösz. fn.
A sánczkészitésnél használt, és szükséges mindenféle
eszközök, pl. ásók, kapák, talicskák, tömők stb.
SÁNCZTÉR, (sáncztér) ösz. fn. Tér, melyen
sáncz vagy sánczolat áll, továbbá, sánczolattal kerí
tett hely.
SAND, (1), (sand) törzse sanda, sandái, sandít
szóknak és származékaiknak. L. SANDA.
SAND, (2), falu Somogy m.; helyr. Sandra,
— on, —ról.
SANDA, (sanda) mn. tt. sandát. Oly szemekről
mondják, melyeknek néző sugarai nem párhuzamosak,
vagyis nem egyirányúak, miszerint az egyik szem
erre, a másik amarra néz; népies mondat szerént:
félre néző, káposztás kertbe néző, mint a kecske. Sanda
szemű leány, fiú. Vakok között sanda á király. (Km.).
Átv. irigy, másnak szerencséjét görbe szemmel néző.
E szóban alapfogalom a görbe, félrecsapó irány,
s ennélfogva gyöke san azon sa, csa, ta, továbbá ka
gyökökhöz rokonítható, melyekből félrehajlást, görbe
irányt jelentő származékok erednek, milyenek, sánta,
sandáról, sátrat, csabukkol, csatangol, csavar, csava
rog, csámolog, csálé, csámpás, csánk, tántorog, támo
lyog ; kajsz, kajsza, kajcs stb. Maga a kaján is erede
tileg görbe irányút jelenthetett, s innen lett átv. ér
telemben az irigyet, azaz, más javát görbe szemmel
nézőt jelentő kaján. Sanda törzsöke az elavult sand
ige, melyből az igeneves sandó, sanda fejlődött ki.
Ily képzésüek : ronda, sunda bunda (sunyó búvó),
monda, ferde, herde hurda, a keményebb sánta, serte
perte stb. A sanda máskép kancsal, kancsi, mely
szintén a görbe irányra vonatkozó, s ka elvont gyökü
szókkal áll rokonságban. V. ö. KANCS, KANCSAL.
Suhogó gyökhangjánál fogva rokon hozzá a
német schiel és schief.
SANDAL, (1), (sandal) mn. tt. sandalt, tb.
—ok. 1. SANDA. E szóban az l toldalékhang, vala
mint a tájdivatos hangyái (= hangya)ban.
SANDAL, (2), falu Sáros m.; helyr. Sandalba,
— ban, —ból.

SANDALG, 1. SANDALOG.

SANDALGÁS, (sandalgás) fn. tt. sandal
gást, tb. —ok, harm. szr. — a . 1) Sandái nézés. 2)
Lassú léptekkel, sunnyogva járás.
SANDALOG, (sandalog) gyak. önh. m. san
dalogtam, —tál, —ott, v. sandáig ottam, —ottál,
—ott. 1) Szemei sandáiul néznek; káposztás kertbe
néz. Átv. irigyen, hamisan félre néz. 2) A székelyek
nél (Udvarhelyszék vidékén) Kriza J. szerént, halk s
lassú léptekkel v. sunnyogva megy az úton. Mintha
andalog szóból s előtételével módosult volna. V. ö.
SANDÁRÓL.
SANDÁN, (sandaan) ih. Görbén, sanda sze
mekkel. Sandán nézni. Átv. ért. irigyen, kaján ember
módjára.
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SANDÁRÓL, (sandarol) önh. m. sandarolt.
Székely tájszólás szerént (Háromszék vidékén), suny
nyogva féloldalt megyén, járkel. A közép ar képző,
hihetőleg átalakult al, miszerint eredetileg sandalol,
azaz, sandái módon jár. V. ö. SANDA.
SANDAROLÁS , v. SANDARLÁS, (sandar
olás) fn. tt. sandarolást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Sunnyogva, féloldalt járáB.
SANDASÁG, (sandaság) fn. tt. sandaság ot.
Sanda tulajdonság.
SANDI, (sandi) mn. tt. sandit, tb. —k. Egy
kevéssé sanda, félrenéző; máskép : kancsi. Rokon
hozzá a kandi, mely kíváncsiságból ideoda kacsin
gatót jelent.
SÁNDI, 1. SÁNDRI.
SANDIKÁL, (sandigál) gyak. önh. m. sandi
kált. Sandán nézeget, kacsingat. Rokon hozzá a kan
dikál, azaz, kíváncsiságból majd ide majd oda néz
kél. Ez igében a gyakorlatos képző, ig, (og helyett)
mely az alapfogalomnak némi kicsinyítő árnyéklatot
ad, ilyenek : sántikál, kornyikál, szunydikál, ezek
helyett : sántogál, kornyogál, szunydogál, továbbá,
melyekben a g nem keményül meg: hajigál, gurigái,
taszigál stb.
SANDIKÁLÁS, (sandikaalás) fn. tt. sandi
kálást, tb. —ok, harm. szr. — o . Sandán nézegetés.
V. ö. SANDIKÁL.
SANDISÁG, (sandiság) 1. SANDASÁG.
SANDÍT, (sandít) önh. m. sandított, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Képzőjénél fogva a nyelvhason
lat szerint átható ige, s ain. sandává tesz; de a szo
kás csak önhatólag használja, s am. sandán néz.
Mind alakra, mind alapfogalomra rokona sántít, mely
am. testét egyenetlen irányban mozgatva, s mintegy
csáléra hajlongva lép.
SANDÍTÁS, SANDÍTÁS, (sandítás) fn. tt.
sandítást, tb. —ok, harm. szr. — o . Sandán nézés.
SÁNDOR, (1), férfi kn. tt. Sándort, tb. —ok.
A hellén ,Alexander' után módosított név, törökül:
Iskender. A görög aJ.s|;wból származott, s jelent vé
dőférfit, védnököt. Képes kifejezéssel, a macedoni
nagy Sándorra vonatkozólag, jelent hatalmas hőst,
hóditót.

SÁNDORHEGY, falu Vas m.; helyr. —hegyre,
—én, —röl.
SÁNDORKA,,Sándor' kn. kicsinyzője ; tt. Sán
dorkát.
SÁNDORLAK, puszta Somogy m.; helyr. —lak
ra, —on, —ról.
SANDOROL, 1. SANDÁRÓL.
SÁNDORUTCZA, puszta Somogy m.; helyr.
— utczán, —ra, —ról.
SANDRA, (sandara) fn. tt. sandrát. Azon
sok rokonnevek egyike, melyek kurvát, szemtelenül
kicsapongó nőszemélyt jelentenek. V. ö. KURVA.
A sanda, sandái, sandáról, s több rokon értelmű é3
gyökű szókhoz tartozik, mennyiben a sandra nem
egyenes erkölcsi úton járót, hanem félrecsapó, ki
csapongó életűt jelent. Egyezik vele mind hangban
mind jelentésénél fogva czandra v. czondra; továbbá
a valamivel szelídebb értelmű czafra, handra, czaf
rinka, csafrinka.
SANDRASÁG, (sand araság) fn. tt. sandra
ságot, harm. szr. — a . Kurvaság, czandraság.
SÁNDRI,,Sándor' férfi kn. kicsinzője; tt. Sándrit.
SANK, fn. tt. sankot, harm. szr. —ja. Heves
megyében, Eger tájékán am. eső által a hegyoldal
ról lemosott Í3zap, sár, lőtye, mely a völgyekben,
gödrökben öszvegyül. Szabó D. szerént, valaminek
alja, salakja, sonkolya. V. ö. SALAK, SONKOLY.
SÁNKPALU, falu Gömör m.; helyr. —faluba,
— ban, —hói.
SANKOL, (sankol) áth. m. sankolt. Sankjától
vagyis salakjától, tisztátalan részeitől megtisztít va
lamely híg testet.
SANKOS, (sankos) mn. tt. sankost v. —at,
tb. — ak. Tisztátalan, iszapos, salakos, seprüs részek
kel kevert. Sankos víz.
SANNY, elavult fn. melyből sannyad, sannyaszt
eredtek. Ezek értelménél fogva jelenti az állati test
nek azon kóros állapotát, midőn fogy, soványodik.
Rokon hozzá az életfogyasztó, testet rongáló jelen
tésű sany, melyből sanyar, sanyarú, sanyarít stb.
származtak ; továbbá a vékonyhangu senyv, s ehhez
hasonlítva a sanny is eredetileg sanyv, sanyó, sanyú,
mint köny, könyö, könyü, könyv, könny; szuny, szunyó,
szunyv, szunny stb.
SANNYAD, (sannyad) önh. m. sannyadt.
Teste soványnyá, satnyává leszen, elfogy; máskép :
satnyád, satnyúl. V. ö. SENYVED.
SANNYADÁS, (sannyadás) fn. tt. sannyadást,
tb. — ok, harm. szr. —a. A testnek veszendő álla
pota, midőn sannyad, azaz, soványodik, elfogy.
SANNYASZT, (sannyaszt) áth. m. sannyaszt
olt, par. sannyaszsz, htn. —ni v. —ani. A testet so
ványnyá teszi, hervasztja, fogyasztja. Bú, fájdalom
sannyaststja a testet. V. ö. SENYVESZT.
SANNYASZTÁS, (sannyasztás) fn. tt. sany
nyasztást, tb. —ok, harm. szr. —a. Hatás, mely
által a test sannyasztatik. V. ö. SANNYASZT, és
SENYVESZT.
44*

„Mit főz magában Gallia Sándora?"
Berzsenyi.
SÁNDOR, (2), falu Bács m.; puszták Veszprém
és Szatmár m.; BÖLZSE —, falu Abaiíj m.; helyr.
Sándorrá, —on, —ról.
SÁNDORFALU, faluk Szatmár m.; helyr. —fa
luba, —ban, —bál..
SÁNDORPALVA, falu Máramaros m.; erdélyi
falu Udvarhely székben; helyr. —falvára , — n ,
—ról.
SÁNDORHAZ, falu Szála m. puszta Győr m.;
helyr. —házra, —on, —ról.
SÁNDORHÁZA, falu Toroutál m.; helyr. —há
zára, — n , —ról.
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SÁNTA, (sánta) mn. tt. sántát. Általán, ki
akármiféle lábhiba, vagy sérülés miatt rendes irány
ban nem lép, hanem majd ide, majd oda biczeg, pl.
kinek egyik lába rövidebb a másiknál, vagy seb van
a talpán, vagy bokában kimenyült a lába. Sánta kol
dus. Sánta ördög, kiről a közmondat azt tartja, hogy
az ördögnek is a sántája leggonoszabb. Sánta béna.
Aki sánta, csak sántikál, de a hamisat utói éri. (Km.).
Messze Buda sánta ebnek. (Km.). „Ha sántát és bete
get ajánlandotok." (Bécsi cod. Malachias). „Es hoz
tatok a ragadozatokból sántát és bennát." (Ugyanott).
Jobb az utón járni sánta lábbal is, hogysem az út kí
vül futni. (Káldi Innep. Préd. 476. 1.). Sánta ló,
sánta eb, sánta ökör. Átv. ért. minek egymással pár
huzamos részei nem egyenlők. Sánta versek. Sánta
hasonlítás, midőn az öszvehasonlítottak között nincs
egyenlő viszony.
A santaság oly viszonyban áll a lábhoz, illető
leg a lépéshez, mint a sandaság a szemhez, vagyis
nézéshez, t. i. a működő szervek ott is, itt is az egye
nes iránytól félre csapnak, s csakugyan egy közös
gyökből származnak, azon csekély különbséggel,
hogy amannak törzse sánt, emezé pedig sand, és
hogy amabban a szokás hosszú at használ, ebben
rövidet. Képzésre nézve hasonlók hozzá : hinta, finta,
melyek gyöke a mozgást jelentő in, ebből h előtéttel
lett hint, hintó, hinta, azaz ingató, és / előtéttel fint,
finta, azaz, félre ingó. V. ö. SANDA, és CSA. Gyar
matin szerént a krájni nyelvben santov és az illír
nyelvben szantav am. sántálni.
SÁNTAARASZ, (sántaarasz) ösz. fn. A széke
lyeknél am. az általánosabb előarasz v. bakarasz.
SANTAKATA, (sántakata) ösz. fn. A népies
égismében, azon legfényesebb csillag, melynek neve
hellénlatinul Syrius, s mely az Orion (kaszás) csil
lagzatot követi. Nevét onnan kapta, mert reszketeg
ragyogását úgy foga fel a mezei nép, mintha sánti
kálna, s azt mondja róla a népmese, hogy a kaszá
soknak enni visz.
SÁNTÁL, (sántaal) önh. m. sántált. Sántán
lépdel. A régiek, nevezetesen Pesti Gábor, Thelegdi,
Eszterházy Tamás, és Pázmán élnek e szóval a mai
,sántít' helyett, melynél csakugyan szabatosabb ;
mert a sántít, képzőjénél fogva átható. „Mikoron a
szamárnak egy tövisk gyakott volna az lábába, sán
tái vala vele." Pesti Gábor meséi ^CXXXV.). Aki
sántával lakik, sántálni tanúi. (Km. Molnár Albert.).
SÁNTÁLÁS, (sántaalás) fn. tt. sántálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Sánta módon lépés, menés.
V. ö. SÁNTÁL.
SÁNTÁLO, (sántaaló) mn. tt. sántálót. Sán
tán lépő. Sántáló eb, ló. V. ö. SÁNTÁL.
SÁNTÁN, (sántaan) ih. Sánta lábbal, bicze
gősen lépve. Ep lábakkal ment vala el, és sántán tért
vissza.
SÁNTASÁG, (sántaság) fn. tt. sántaságot,
harm. szr. —a. A lábaknak sánta állapota, vagy tu
lajdonsága. Betegséget, sántaságot, szegénységet senki
nem tagadhat. (Pázmán Kai. 172, ].).

SÁNTIKÁL, (sántigál) gyak. önh. m. sánti
kált. Egy kevéssé sántán, biczegve lépdegel, járkál.
Átv. ért. mondják oly párhuzamos irányú, vagy ha
sonlított dolgokról, melyek egészen nem egyeznek.
E hasonlat sántikál. Néha am. erkölcsileg véve nem
jár egyenes úton. Ez az ember valamiben sántikál,
nem jó dologban sántikál, hazugságban sántikál. Ezen
ige kicsinyző értelemmel is bír, melyet a középképző
i hangzója képez, mint a sandikál, kandikál, szuny
áikat rokon képzésű igékben. V. ö. SANDIKÁL.
SÁNTIKÁLÁS, (sántigálás) fn. tt. sántiká
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Egy kevéssé biczegő
járás, lépdelés. Átv. hamis úton járás, csalásra szá
mított működés. V. ö. SÁNTIKÁL.
SÁNTÍT, (sántaít) áth. és önh. m. sántított,
par. —s, htn. —ni v. —ani. 1) Sántává tesz. A pat
kolatlan lovat megsánlítja a köves út. 2) Onhatólag
am. sántái, azaz, sántán lép, biczeg. Nem mindenkor
igaz, hogy sántít a sereghajtó. (Km.). A lágy körmű
ló hamar sántít. V. ö. SÁNTA.
SÁNTÍTÁS, SÁNTITÁS, (sántaítás) fn. tt.
sántitást, tb. —ok, harm. szr.—a. 1) Sántává tevés.
Megsántitás. 2) Sántán lépés, biczegés, sántálás.
SÁNTOS, (1), fn. tt. sdntost, tb. — ok. A szé
kelyeknél am. csengetyü v. öntött pergő.
SÁNTOS, (2), falu Somogy m.; helyr. Sántos
ra, —on, —ról.
SÁNTÚL, (sántaúl) önh. m. sántúlt. Sántává
lesz. A jó csődör vagy megvakul, vagy megsántul. (Km.).
Fejét üsd, hogy meg ne sántúljon. (Km.).
SÁNTÚLÁS, SÁNTULÁS, (sántaúlás) fa.
tt. sántulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Hibás, vagy
kóros állapotba jutás, midőn az ember vagy más állat
lába sántává lesz.
SANY, elvont gyöke sanyad, sanyar, sanyarú,
sanyarít, sanyarkodik, sanyarodik szóknak, s ezek
származékaiknak. Rokona azon vékonyhangu seny,
melyből senyv, senyved stb., származtak, továbbá:
sin v. siny, melyből sinlödik stb. ered, melyek mind
szenvedő, testet fogyasztó állapotra vonatkoznak.
Alapfogalomban egyeznek vele a fájdalmas indulat
szók saj, haj, jaj. V. ö. SAJNÁL.
SANYAD, (sanyad) önh. m. sanyadtam, —tál,
— ott v. —t. L. SENYVED, SATNYÚL.
SANYAR, (1), (sanyar) fn. tt. sanyart, tb.
— ok, harm. szr. —a v. —ja. Minden baj, szenvedés,
különösen testet gyötrő lassú kin, mely az életerőt
fogyasztja, emészti. Alakjára nézve hasonló a szomor,
keser, szigor szókhoz, melyek szintén vagy testi vagy
lelki gyötrelemre vonatkoznak, és több másokhoz.
SANYAR, (2), (sanyar) áth. m. sanyart. A
testet vagy lelket némely bajok, fájdalmak, kinok,
szenvedések által gyötri, emészti. Máskép : sanyarít.
Gyakori betegségek sanyarják öt. Mondják növények
ről is. A hideg tavaszi éjek megsanyarják a vetéseket,
a fák virágait. Azon szók egyike, melyek igék és
nevek egyszersmind, milyenek : zavar, csavar, sodor,
kanyar, zár, les, nyom stb.
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SANYARÁS, (sanyarás) fa. tt. sanyavást,
tb. —ok, harm. sz. —a. Gyötrés, emésztés, csigázás.
V. ö. SANYAR, áth.
SANYARGÁS, (sanyarogás) fn. tt. sanyar
gást, tb.—ok, harm. szr. —a. A testnek, vagy lélek
nek némi lassú, és tartós szenvedések, kínok miatti
gyötrődése, erejének fogyása. V. ö. SANYAROG.
SANYARGAT, (sanyarogat) gyak. áth. m.
sanyargattam, —tál, —ott, par. sanyargass. Foly
vást, vagy gyakran sanyar, kínoz, gyötör. Testét böj
töléssel, virrasztással, ostorozással sanyargatja. Nagy
teherhordással, koplaltatással sanyargatni a barmot.
V. ö. SANYAR.
SANYARGATÁS, (sanyarogatás) fn. tt. sa
nyargatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valakit v. valamit sanyargatnak, továbbá
ezen cselekvés által okozott szenvedés, gyötrelem,
kin. Testi sanyargatások. A sok sanyargatás időnek
előtte megölte őt. V. ö. SANYARGAT.
SANYARGATOTT, (sanyarogatott) mn. tt.
sanyargatottat. Akit v. amit sanyargattak; gyötrött,
kínzott. Sötét börtönben sanyargatott rabok.
SANYARÍT, (sanyarít) áth. m. sanyarított,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Sanyarú állapotba he
lyez, azaz, gyötör, kinoz, szenvedtet. Valakinek életét
sanyarítani. Növényekre vonatkozólag, fonnyadóvá,
hervadóvá tesz. V. ö. SANYAR, SANYARÚ.
SANYARÍTÁS, SANYAR1TÁS, (sanyarítás)
fn. tt. sanyaritást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által valaki v. valami sanyarú állapotúvá
tétetik, kinoztatik, gyötörtetik, stb. V. ö. SANYARÚ.

ség, rabság, börtön. 2) Emberről szólva, aki szigoru
sága, keménysége által másokat sanyar, gyötör, kínoz,
azaz, sanyaró. Sanyarú apa, nevelő, börtönőr. — Kép
zésre hasonlók hozzá : nyomorú, szomorú , szigorú,
domború, keserű stb.
SANYARÚAN, (sanyarúan) ih. Kínok, szen
vedések, gyötrelmek között; sínlődve ; szomorúan,
keservesen ; szigorúan. A rabokat sanyarúan tartani.
Sanyarúan élni. Sanyarúan nevelni a gyermekeket.
V. ö. SANYARÚ.

SANYARKODÁS , (sanyarkodás) fn. 1. SA
NYARGÁS.
SANYARKOD1K, (sanyarkodik) k. m. sa
nyarkodtam, —tál, —ott. L. SANYAROG.
SANYARODÁS, (sanyarodás) fn. tt. sanya
rodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot,
midőn az állati vagy növényi test sanyarodik.
SANYARODIK, (sanyarodik) k. m. sanya
rodtam, —tál, —ott. Kínzás, szenvedés, gyötrelem,
táphiány stb. miatt teste, életereje fogyatkozik, seny
ved. Sanyarodik a nehéz munkával terhelt, és roszul
táplált ember. Sanyarodik a sovány földi, vagy hideg
vette növény.
SANYARODOTT, (sanyarodott) mn. tt. sa
nyarodottat. Kit v. mit a szenvedések, kiuok, gyöt
relmek nyomorúvá, sinlődővé tettek. Sanyarodott be
tegek, szegények, rabok. V. ö. SANYARODIK.
SANYAROG, (sauyarog) gyak. önh. m. sa
nyarogtam, —tál, sanyargott. Szenvedések, gyötrel
mek között sínlődik, tengődik, nyomorúan, búsan
folytatja életét. Sanyarog a beteges, a szegény éhező
koldus. E sovány földben csak sanyarognak a növé
nyek. V. ö. SANYAR.
SANYARÚ, (sanyarú) mn. tt. sanyarút, v.
—at, tb. —k v. —ák. 1) Sanyarral, azaz, kínokkal,
szenvedésekkel, gyötrelmekkel járó ; szomorú, ke
serves. Sanyarú élet; sanyarú böjtölés; sanyarú beteg
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SANYARÚN, 1. SANYARÚAN.
SANYARÚSÁG, SANYARUSÁG, (sanyarú
ság) fn. tt. sanyarúságot. 1) Sanyarú, azaz, szenvedő,
kínos, gyötrelmes, sinlődő állapot, vagy tulajdonság.
A beteg embernek, a rabnak sanyarúsága. A böjt sanya •
rúságát enyhíteni. 2) Szigorúság, mások iránti ke
ménység. Atyai, nevelői sanyarúság. V. ö. SANYARÚ.
SANYA VESZ, SÁNYAVÉSZ, máskép : senye
vész, csenevész.. 1. CSENEVÉSZ.
SÁP, (1), hangszó, mely különösen a récze
tompa kiáltását utánozza, honnan sápog, sápogás,
sapogó származékok, hangváltozattal : háp, hápogás,
hápogó, továbbá : sápékodik, sápolódik eredtek. In
nen alkalmazott értelemben jelent oly emberi hangot,
mely szomorú, panaszos indulatból fakad, s midőn
az ajakak idomtalanul, mint a récze lapátjai nyila
doznak szét, és csapódnak öszve, mit a kényes,
nyafiga gyermekeken leginkább észrevehetni. Egye
zik vele sop gyök is sopánkodik szóban.
SAP, (2), elvont gyök, melyből sápad, sápaszt
erednek. Eredeti jelentésére nézve 1. SÁPAD.
SAP, (3), faluk Pozson, Szabolcs, Abaúj m.;
puszták Borsod, Heves, Nógrád m ; ALSÓ—, FEL
SŐ—, faluk Nógrád ni; NAGY—, SÁRI—, Eszter
gám m; TÁP J Ó — , Pest m.; ÓRI—, puszta Eszter
gám m.; helyr. Sápra, •—on, —ról.
SÁP, (4), fn. 1. SÁF.
SÁPAD, (sápad) önh. m. sápadt. 1) Sándor I.
értelmezése szerént am. soványodik, különösen orczái
beesnek. 2) Az arcz színe a betegség, vagy kicsa
pongó életmód, vagy ijedés, félelem, belszorongás
miatt halványnyá lesz. Arcza mind inkább sápad.
Ijedtében elsápadt. A mai szokás ez utóbbi értelem
ben használja.
Első jelentésénél fogva rokon a csappan, csap
pad igékhez, pl. csappan a ló, vagy más állat, midőn
soványodik, vagy éhség miatt vékonyai beesnek.
Ha ezt az emberre alkalmazzuk, ennek arcza is meg
csappan midőn soványnyá lesz ; mivel pedig a sová
nyodás, sorvadás rendesen halványsárga szinnel pá
rosul, innen származott a sápad igének másod pont
alatti jelentése is. Ily viszony van a hal és halvány
között, mert halvány nem csak a halott, hanem az
élő is, kinek szine a halottóhoz hasonló. Egyébiránt
hangokban és alapfogalomban hasonlít hozzá a latin
tabet, tabescit. Továbbá pedig előfordul a zendben
szpaéta ,fehér' és ,sápadt' értelemben, mely szansz
kritul : szvíd, perzsául : szpid.
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SÁP ADÁS, (sápadás) fn. tt. sápadást, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) A soványodó arcznak csap
pant állapota, beesése. 2) Elhalaványulás.
SÁPADOZ, (sápadoz) gyak. önh. m. sápadoz
tam, — tál, —ott, par. —z. Gyakran, vagy folytono
san sápad; hüledez. Ijedtében sápadoz. V. ö. SÁPAD.
SÁP ADÓZÁS, (sápadozás) fn. tt. sápadozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy folytonos
sápadás. V. ö. SÁPADÁS.
SÁPADSÁG, (sápadság) fn. tt. sápadságot.
Sápadó, vagy sápadt állapot, vagy tulajdonság; hal
ványság ; a beesett arcznak soványsága. A hosszas
betegséget sápadság követi. Sápadsága gyanittatja,
hogy igen megijedt. Különösen oly leányok sajátszinü
halványsága, kik a havi tisztulás hiányában vagy
rendetlenségében (sápkórban) szenvednek.
SÁPADT, (sápadt) mn. tt. sápadtat. Beesett,
elsoványodott arczu; halványsárga szinü. Sápadt
aszkóros ember. Sápadt korhely. Sápadt leány. V. ö.
SÁPAD.
SÁPADTAN, (sápadtan) ih. Sápadt szinben
vagy állapotban.
SÁPADTSÁG, (sápadtság) 1. SÁPADSÁG.
SÁPASZT, (sápaszt) áth. m. sápasztott, par.
sápaszsz, htn. —ni v. —ani. Sápadóvá tesz; soványít;
halványít. Az aszkór sápasztja az arczot. A kaczér
indulatok elsápasztják az emberi szint. (Szabó D.). A
nagy ijedség elsápasztotta öt. Epe sápasztotta ember.
SÁPASZTÁS, (sápasztás) fn. tt. sápasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Hatás, mely által a test,
és annak szine sápadttá leszen.
SÁPATAG, (sápadag) mn. tt. sápatagot. Sá
padni szokott; sápadozó.
SÁPÉKODÁS, (sápékodás) 1. SÁPOLÓDÁS.
SÁPÉKODIK, (sápékodik) k. m. sápékodtam,
—tál, —ott. 1. SÁPOLÓDIK.
SÁPÍT, (sápít) önh. m. sáptíott, par. —s, htn.
—ni v. —ani. Sápogó récze módjára panaszkodik,
sopánkodik. Gúnyos szó, valamint az egy értelmű
sápol, sápolódik, sápítoz. Midőn soványodásra, vagy
halvány színre vonatkozik, átható erővel bír, s am.
sápaszt.
SÁPÍTÁS, SÁPITÁS, (sápítás) fn. tt. sápi
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Eltorzított arczczal,
ajakkal és csúnya hanggal szóló sopánkodás. V. ö.
SÁP, hangszó.
SÁPÍTOZ, SÁPITOZ, (sápítoz) gyak. önh. m.
sápítoztam, —tál, —ott, par. —z. Folyvást, vagy
gyakran sápít, sopánkodik Hallgass már, ne sápítozz.
V. ö. SÁPÍT.
SÁPÍTOZÁS, SÁPITOZÁS, (sápítozás) fn.
tt. sápítozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori,
vagy folytonos sápítás.
SAPKA v. SIPKA, (csupka?) fn. tt. sapkát.
Különféle kelméből, és alakra szabható kisebbféle
föveg; pongyolább nemű fejrevaló, mint a kalap,
süveg, kalpag. Házi sapka; tapló sapka; úti sapka;

papsapka; katonasapka; diáksapka; nyári, téli sapka ;
báránybőr sapka. Sapkán cserél süveget. (Km.). Más
kép : sipka, sipák, mint kupka, kupak. Gyöngyösinél:
csapka.
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„Hosszú tűzött zubon ruhájok ezeknek,
Bársony patyolatos csapkája fejeknek."
Molnár A. értelmezése szerént, török fövegecske.
Egyezik vele a sajátságos szabású lengyel czapka,
miként a dsidások föveget nevezik. Török nyelven
sapka am. a franczia chapeau (caputból?) s kalapot
jelent. A pehlvi nyelvben sopka am. fedél (Decke.
Beregszászi).
SAPKACSINÁLÓ, (sapkacsináló) ösz. fn. Mes
terember, ki különösen sapkák varrásával foglalko
dik. A törökben sapkadsi am. kalapos.
SAPKÁS, (1), (sapkaas) mn. tt. sapkást, v.
—at, tb. —ak. Ki sapkát visel, kinek sapkája van.
Sapkás fiú, diák. Sapkás nők.
SAPKÁS, (2), (sapkaas) fn. tt. sapkást, tb.
—ok. L. SAPKACSINÁLÓ.
SÁPKÓK, (sápkór) ösz. fn. Nők, különösen
serdülő leányok betegsége, midőn rendetlen havi
tisztulásban, vagy ennek hiányában szenvednek.
(Chlorosis).
SÁPKÓROS, (sápkóros) ösz. mn. Sápkórban
szenvedő. V. ö. SÁPKÓR.
SÁPÓDIK, (sápéodik) k. m. sápódtam, —tál,
—ott. L. SÁPOLÓDIK.
SÁPOG, (sápog) önh. m. sápogtam , —tál,
—ott. Mondjuk réczéről, midőn lapátszerű csőré, tá
togatva sáp sáp hangon szól; hangváltozattal: hápog.
Átv. gúnyos ért. récze módjára tátongva sopánkodik,
panaszkodik.
SÁPOGÁS, (sápogás) fn. tt. sápogást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A réczének szólása, midőn
sápog. Átv. gúnyos ért. tátongó szájjal sopánkodás,
v. beszélés; máskép : hápogás.
SÁPOL, (sápol) önh. m. sápolt. L. SÁPOG.
SÁPOLÓDÁS, (sápolóodás) fn. tt. sápoló
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Keserves panaszko
dás, sopánkodás.
SÁPOLÓDIK, (sápolóodik) k. m. sápolód
tam, —tál, —ott. Keservesen panaszkodik, sopán
kodik, hogy másokat könyörületre, segedelemre in
dítson. Máskép : sápékodik, sápódik.

SÁPPAD; SÁPPASZT,1.SÁPAD; SÁPASZT.
SAR, (1), elvont gyök, melyből sarab, sarából,
saraboló, sarj (acies), sarjaz, sarol, sarló, mind met
szésre vonatkozó származékok erednek. E gyökben
alaphang azon r, mely a nyelvekben általán metszést,
metszőt, vagy metszettet is jelentő származékok anyja.
V. ö. R, gyökhangot. Rokonai nyelvünkben még tar,
honnan tarol, tarló, csór, melyből csoroszol, csoroszla,
dor, melyből doroszol, doroszló eredtek. Előtét nélkül
egyeznek vele az irt, ort, arat igék ir, or, ar gyö
kei, továbbá alaphangban, és értelemben rokonai a
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görög aQfit] (sarló), latin sarrio, sarculum, mongol ir
(valamely metsző eszköznek éle), irakhu (metszeni,
vágni, barázdolni).
SAR, (2), elvont gyök, melyből növést, kinö
vést, fölfelé emelkedést jelentő származókok eredtek,
milyenek, sarj (sureulus), sarjad, sarjadzik, sarang,
sarangoz, sarjú. Rokon hozzá a vékonyhangu ser,
melyből sereng (sarjú), serdül, serked, serken, serény,
serte (szőr) származtak ; valamint cser, cserje is. Haj
dan a sar az állati lábnak szárát is jelenthette (a
persában sal am. femur hominis et aliorum anima
lium), melyből lett sári; a sárnak kinövése, mint a
faré fark ; továbbá saru, oly lábbeli, melynek szára
van, mely a lábszárt befödi. Innen sarmalódni am.
valakinek sarkában járni, kéröleg alkalmatlankodni.
SÁR, (1), fn. tt. sárt, v. sarat, tb. sarak,
harm. sz. raggal sara ; általán a személyragokkal:
saram, sarad, sarunk, sarotok, saruk. 1) Valamely
nedv, vagy víz által többékevésbbé meglágyított,
híggá tett föld, kivált ha azt a járók lábai, a szeke
rek stb., föltiporják. Ulczákon, utakon levő sár. Lö
tyés, ragadós, szivos sár. Sárt tiporni. Sárban járni.
Térdig érő sár. Tengely hajtja a sárt.

béry Á. szerént csar am. sár, piszok; továbbá csark'in,
törökül : cs'irk'in am. piszkos, csúnya; a persában
khar és khara (sedimentum, coenum); a szanszkrit
ban száram, szarasz am. víz, szárit am. folyó. Végül,
a magyar sár és higság (csór) fogalmai között oly
viszony létezik, mint a latin luo és lulum (terra di
luta) között. Ugyanezt állítja Adelung a német Koth
ról is, mely jelent sárt is, szart is; és e két szó a
magyarban is mind hangra, mint értelemre rokon.
SÁR, (2), elavult inn. mely még ma több ösz
vetett szókban eléfordúl, és sárgát jelent, milyenek :
sárarany, sárkerep, sárkór, sárfűz, sárfehér, sártök,
továbbá a sármány, sármáló v. —málu, sármálinkó
stb. madárnevekben. A Góry codexben is eléjön így
egyszerűen ,sárga' jelentéssel: „És az ő fején alácsig
nek és fignek vala számtalan szörnyű sár gyíkok."
Mivelhogy a szinek, mint elvont fogalmak,
általán bizonyos határozott szinü tárgyaktól köl
csönözték neveiket : ennélfogva azon szín nevét is,
melyet régebben s<írnak hívtak, és ma sárgának.
hívunk, okszerűen oly rokon hangú szóban kell ke
resnünk, mely határozott sárga szinü tárgyat jelent.
Erre nézve kétfélekép vélekedhetünk, hogy vagy a
fakó szinü agyagból, homokból lett sár szinét vették
nyelvalkotó őseink alapul, ily viszonyra emlékeztet
a latin lutum, és luteus cólor is; vagy pedig sár azon
szár gyökkel egy, melyből szárad, száraz eredtek, t. i.
az elérettség miatt kiszáradt fü, mező, növények le
velei rendesen fakósárga szint öltenek; miszerint sár
sárga annyit tenne, mint a csángós kiejtésű szár,
szárga, azaz, a száradt, aszott fűhöz, gyephez ha
sonló szinü. — Mongolul sira am. sárga; továbbá
gyomorsav, gyomorbeli tisztátlanság. V. ö. SÁRGA.
SÁR, (3), 1. SÁRPECSENYE.
SÁR, (á), falu Heves m. puszta Pest m.; FE
K E T E — , Somogy m.; helyr. Sárra, —on, —ról.
SARA, elvont, vagyis inkább elavult törzsök,
melyből saráb, sarából eredtek. Gyöke a metsző élt
jelentő sar, melyből lett sara, metsző eszköz, (mint
kasza), ebből saráb (mint kaszab) , végre, sarából
(mint kaszabol). Rokon vele a magashangu sér, sérv.
V. ö. SAR, (1).
SÁRA, (1), női kn. tt. Sárát. 0 testamentomi
héber név. Sára, Ábrahám felesége. Eredetileg a hé
berben rnto (szára) am. femina princeps et nobilis.
Kicsinyítve : Sári, Sárika.
SÁRA, (2), falu Zemplé n m.; helyr. Sárára,
— n , —ról.
SARAB, elavult fn. tt. sarabot. Földet, illető
leg gazt, gyomot nyeső éles eszköz. Képeztetésre
hasonló hozzá a szintén metsző eszközt, tulajdonkép
fegyvert jelentő kaszab. Gyökben hasonló a latin
sarculum is.
SARÁBÓL, (sarabol) áth. m. sarábolt. Sarab
nevű eszközzel nyes, írt; különösen a rögös földet,
utat simára egyengeti, a gazt, füvet kiirtja. Hasonló
hozzá a fegyvernemü éles eszközzel metszést, irtást,
darabolást jelentő kaszabol.

„Nem úgy van most, mint azelőtt,
Sár van a mi házunk előtt."
„A bojtárom vizén, sáron,
Magam a paplanos ágyon."
„Sárga csizmás Miska
Sárban iár."
, XT , •. , , N
J
(Népdalok)
2) Bizonyos czélra sárrá hígított föld. Tapasznak,
vályognak való sár. Edénynek, pipának való agyagsár.
Falat, házat építni való sár. Nehéz mint a sár. 3) Átv.
ért. kivált összetételeknél sárhoz hasonló sűrű folya
dék. Epesár, bélsár, sárvíz. Ide tartozik a sárlik ige
gyöke, mely máskép folyat,
kancza vagy te
hén nemzési ösztönkor híg nyálkát folyat.
A sár somogyi tájkiejtéssel csér, honnan e so
mogyias mondat : a kerek höröpöl a csérba, azaz,
sülyedez, lemerül a sárba. Ugyanezt jelenti az or
szágos divatú cser, minthogy átv. ért. cserben ma
radni, v. cserben hagyni valakit am. sárban maradni,
sárban hagyni, azaz, bajban; hasonló : sárba vinni
valakit = bajba keverni; „ A kegyelmed confoede
ratusi is . . . . im bevitték a sárba kegyelmedet."
(Gr. Eszterházy Miklós nádor Rákóczy Györgyhöz);
miknek ellentéte : megállani a sarat, azaz a bajjal,
vészszel szembeszállni, megvíni; kihúzni valakit a
sárból am. kiszabadítni a bajból. Ezeknél fogva leg
valószínűbb, hogy a sár egy jelentésű azon csór gyök
kel, mely folyásra, hígságra vonatkozik, és szárma
zékai, csorog, csorgat, csordul, csordít. Hogy a sár
eredetileg rövid volt, mutatják a sarat, és sarak ra
gozott esetek. Továbbá, a cser, csór és sar szókban
a hangzók épen úgy váltakoznak, mint ezekben:
csorba cserba; berena borona barona; beretva bo
rotva, gyertya gyortya stb. Csagataj nyelven Vám
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SARABOLÓ, (saraboló) tnu. és fn. ti. sara
bolót. 1) Aki sarából, vagy amivel sarabolnak. Sa
raboló kertész, saraboló vas. 2) Azon eszköz neve,
melyet szabatosan sarabnak kellene neveznünk, t. i.
a sarab és saraboló oly viszonyban állanak egymás
sal, mint a Icaszab és kaszaboló.
SÁRÁD, ALSÓ—, F E L S Ő  , faluk Ugocsa
m.; helyr. Sáradra, —on, —ról.
SARAGLYA, 1. SAROGLYA.
SARAL, (saral) áth. és önh. Sárt csinál. Külö
nösen mondják hajóról, midőn a víz fenekét horzsolja,
felkavarja.
SARAMONTA, fn. tt. saramontát. Baranyában
am. venyige. Valószínűleg a latin sarmentumhól
ment át a népnyelvbe, jóllehet a sar gyök és sarj
törzs nyelvünkben is rokon jelentésűek.

SÁRBOGÁRD, falu Fehér m.; helyr. — Bogárd
ra, —on, —ról.
SÁRCSA, (sárcsa) fn. tt. sárcsát. Vizityúkfaj,
nagyságra a fogolyhoz hasonló ; tollai feketék ; cső
rén mintegy mogyorónyi fehér folt látszik. A vándor
madarak közé tartozik. (Fulica atra). Máskép : szár
csa. Első nevénél fogva azt lehetne gyanítani, hogy
nevét a sártól vette, mivel a mocsáros, sáros, iszapos
vizekben szeret lakni; de valószínűbb, hogy szár
csa az eredeti, s gyöke a kopaszt jelentő szár, mint
hogy a csőre tövén levő fehér folt úgy látszik a
többi fekete szín között, mintha kopasz volna. Né
metül ezen fehér folt miatt Blasz, Bldssze, Blaszchen,
Blaszhuhn a neve. Hogy magyar nevét a kopaszság
nak látszó fehér folttól kapta, azon körülményből is
gyanítható, mert a fehér foltos homlokú fekete lovat
némely vidékeken szárcsának nevezik.
SÁRCSATORNA, (sárcsatorna) ösz. fn. Csa
torna, melyen a sarat, különösen az árnyékszéki bél
sárt elfolyatják ; máskép : pöczecsatorna.
SARCZ, fn. tt. sarczot, harm. szr. —a. Alta
lán, rendkivül kierőszakolt adó, vagy váltságdíj, mi
lyet az ellenség szokott vetni valamely városra, tar
tományra, stb. A hadi dúlásnak egyik neme. Sarczol
vetni a meghódított népre. Lefizetni a sarezot. A fog
lyokért sarezot kérni, venni.
Harács szóval egyezik, mely kharads (adó neme)
török szónak felel meg ; másképen rovás, megrovás,
mert megróni pl. a népet am. sarezot vetni rá, mint
Heltai mondja Mátyás királyról, hogy többször meg
rótta az országot.
SARCZAU, 1. SZARKÓ.
SÁRCZI, mn. tt. sárczit, tb. — ak. A széke
lyeknél am. vékony, sovány (mint az agár); talán
szárcsa módosulata.
SÁRCZIPÖ, (sárczipö) ösz. fn. Felső czipö,
melyet sáros időben a lábbeli fölé szoknak húzni;
máskép : felczipö.
SARCZOL, (sarczol) áth. in. sarczolt. Molnár
A. szerint sarezot igér, vagyis ad. Mai értelemben
am. sarezfizetésre kényszerít, sarezot vet ki valakire.
Sarczolni a szegény népet.
SARCZOL ÁS, ( sarczol ás) fn. tt. sarczolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Eröszakolás, mely által
valakit sareznemü adófizetésre szorítanak.
SARD, falu és puszta Somogy m., erdélyi
mváros A.Fehér m., faluk Kolos és Küküllő m. és
Maros székben; BELSŐ — , KÜLSŐ—, faluk Szála
m.; helyr. Sárdra, —on, —ról.
SÁRDA, (sárda) fn. tt. sárdát. Növénynem az
egyfalkások seregéből és sokhímesek rendjéből, kü
lönösen ennek selyem sárda nevű faja, melynek szép
sárga virága van, máskép köz néven : sárda málva,
(Sida Abutilon. Gönczy Pálnál újabb rendszer után
a latin abutilon nemi név).
SARDÓ, fn. tt. sardót. Legények játéka. A
farsangnak két utósó hetében, vasárnap és csütörtö
kön esti órákban minden háznak ablaka alatt, hol

SARAMPÓ, 1. SOROMPÓ.
SARANCSÉR, 1. SARANSÉR.
SÁRÁND, BAGÓ—, falu Bihar m.; helyr. Sá
rándra, —on, —ról.
SARANG, (sar ang) fn. tt. sarangot, barm. szr.
—ja. Altalán, növényi sarjadék, kihajtás, különösen a
fa törzséből. Székelyeknél divatos szó. Máskép : sar
jang. V. ö. SAR, (2), SARJÚ, és SERENG. NagyBá
nya vidékén ölekbe rakott fa; talán sor, vagy dorong.
SARANGOS, (sarangos) mn. tt. sarangost v.
— at, tb. —ak. Hajtásos, sarjas, pl. a fa törzse.
SARANGOZ, (sarangoz) önh. m. sarangoz
tam, —tál, —olt, par. —z. Használtatik ikesen is:
sarangozik. A levágott, lemetélt növénynek töve,
törzse újra kihajt, csemetét hoz. Sarangoznah a le
botolt füzek, a kivágott cserfák, a lekaszált rétek.
SARANGQZÁS, (sarangozás) fn. tt. saran
gozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Újanti sarjadzás.
V. ö. SARANGOZ.
SARANGOZIK, (sarangozik) k. m. sarangoz
tam, —tál, —ott. L. SARANGOZ.
SARANSÉR, puszta Győr m.; helyr. Saransi'r
re, —én, —röl.
SARAPHÁZA, erdélyi falu Torda] m.; helyr.
— házára, — n , —ról.
SÁRARANY, (sárarany) ösz. fn. Molnár A. lati
nozása szerént, aurum fulvum. Értetik alatta az egy
darabban termett legfinomabb arany, alkalmasint a
legtisztább sárga színtől, különböztetésül az érczes
ásványokból tűz által kiolvasztott, vagy iszapos fö
vényből kimosott aranytól. Eléfordúl már a Szent
László királyról szóló énekben is (a XV. századból) :
„Olaj származik szent koporsódból,
Tetemed foglalták a szép sáraranyból."
SARASZ, 1. SZÁRAZD.
SÁRATLAN, SARATLAN, (sáratlan) mn. tt.
sáratlant, tb. —ok. Amin sár nincs, sártól tiszta.
Sáratlan utczák, utak.
SARAVOLA, 1. SZÁRAPALVA.
SARBÓ, falu Sáros m.; helyr. Sarbóra, — n ,
«— ról.
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t. i. megengedik, énekszóval jelen meg. Mit ilyen al
kalommal az éneklők ajándékban kapnak, a farsangi
három végső napon tartandó mulatságra fordítják.
Alsó Nyitravölgyben Pográny vidékén divatos szo
kás. (Drnovszky Ferencz).
SÁRDOS, csárda Sopron m ; helyr. Sárdos on,
—ra, —ról.
SÁRDOS ÉR, telek Csongrád m.; helyr. Sár
dosérre, —en, —r'ól.
SARDOSMAJOR, major (Egyed mváros mel
lett) Sopron m.; helyr. —majorba, —ban, —ból,
SÁREDÉNY, (sár edény) ösz. fn. Közönséges
gerencséragyagból készített cserépedény, pl. fazék,
tál, lábas, stb.
SÁRETT, mn. tt. sáréitet. Baranyában am.
sárga, székelyesen : sárig.
SÁRFAL, (sár fal) ösz. fn. Polyvával, és hígított
a
g y a g g a l v a g v marhaganéjjal is egy tömeggé gyúrt,
taposott sárból való fal, melyet némi hasonlatnál
fogva tréfásan fecskefészeknek is hívnak. A fa és
kő hiányában szenvedő lapályos vidékeken építnek
ily falakat, illetőleg házakat.
SÁRFALVA, erd. faluk Hunyad m. és Kezdi
székben ; helyr. —falvára, —n, —ról.
SÁRFAZEK, (sárfazék) ösz. fn. Közönséges
agyagsárból korongolt és égetett fazék. Sárfazékra
sárfedö. (Km.).
SÁRFEHÉR, (sárfehér) ösz. mn. és fn. Szőlő
faj neve, melynek szemei sárgás fehérek és igen édes
levüek.
SÁRFEÖ, (olvasd : Sárfő) falu Pozson m.; helyr.
Sárfeöre, —n, •—r'ól.
SÁRFÉSZEK, (sárfészék) ösz. fn. Gúnyosan
szólva oly hely, illetőleg város, falu, utcza, stb. mely
mindig sáros, vagy melyben minden esőre megjön a
sár, s mintegy megfészkeli magát.
SÁRFÍA, (máskép : NYITRASÁRFŐ), falu
Nyitra m.; helyr. Sárfián, —ra, —ról.
SÁRFI MIZDÓ, falu Vas m.; helyr. —Mndóra,
— n , —ról.
SÁRFŐ, l) 1. SÁRFEŐ. 2) NYITRASÁRFÖ
(máskép : Sárfia) , falu Nyitra m.; helyr. Sárfön,
— re, —r'ól.
SÁRFU, (sárfü) ösz. fn. A fütejek neme alá
tartozó növényfaj. Van 1) nagy sárfű, szára sugár,
ernyője négy águ, négy levélgalléros; levelei szá
las láncsásak, ellenesek; gyümölcse szömölcsös, ki
pattanó ; (Euphorbia lathyris). Máskép köz nyelven:
kerti sárfií, hasindító fü. 2) Kis sárfti; ernyője 6 — 10
águ, ugyanannyi levelii gallérral, azután kétágú;
kisgallé ri szívesek ; levelei mind szálasláncsásak,
rendetlenek, nyeletlenek. (Euphorbia esula).
SÁRFÜMAG, (sárfümag) ösz. fn. A nagy sár
fünek magva, mely érett korában kipattan. A köz
nép némely vidéken, nevezetesen a Balaton mellékén,
hashajtó szerül használja. V. ö. SÁRFÜ, 1).
SÁRFÜZ, (sárfüz) ösz. fn. A fűzfák egyik faja;
levelei láncsásak, kopaszak, alul fakók; nyelei sző
AKAD, NAGY SZÓTAR V. KÖT.
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rÖ9kék ; barkái a levelekkel együtt nőnek; ágai sár
gák, honnan a neve. (Salix vitellina.)
SÁRGA, (sároga) mn. tt. sárga t. A fő szinek
közöl azon világos szin, mely a prismában a fénysu
garak megtörésekor a vörös és zöld szin között tűnik
elé. Sárga szin, festék, föld. Sárga virágok, levelek.
Sárga posztó, selyem, kendő. Sárga csizma. Sárga
üveg mindent sárgának láttat. (Km.).
„Sárga csikó, csengő rajta,
Galambomért megyek rajta."
Népdal.
Különféle fokozatok, és árnyéklatok ezerint oly szók
kal tétetik Öszve, melyek valami sárgát jelentenek,
mint: aranysárga, birssárga, kénsárga, viaszsárga,
szalmasárga, sáfránsárga stb. Némi hasonlatnál fogva
mondjuk olyasmiről, mi a test bőrét, különösen az
arezot sárgává szokta tenni. Sárga irigység, sárga
epe, sárga kórság, sárga halál. „Az arany idő is neki
halottsárga." Arany J. A székelyeknél : sárog v.
sárig, a csángóknál : szárig. Baranyában sárett. A
Bécsi codexben is székelyesen : sárog. „Királyné
asszon leesék és sárog színbe változván, megfáradván
a fejét a szolgáló leányra hajtá." (Hester XV.).
E szónak gyöke sár, melyből lett az elavult
ige sárog, s ebből a részesülő sárogó, sároga, öszve
rántva sárga, mint var, varog, (varr, varrog) varga,
nyúz, nyuzga, pozsog pozsga, fireg firge, ürög ürge.
Több más hasonló képeztetésü szókban a g átválto
zik kemény km, mint a színeket jelentő, szőke, szürke,
hóka, róka szókban stb. Törökül : szári, szanszkritul:
gauró, mongolul : sira (sárga) és sirga (fakósárga).
Eredeti jelentésének elemzésére nézve 1. SÁR, (2).
SÁRGAAGYAG, (sárgaagyag) ösz. fn. Agyag
nemü föld, melynek a vele egyesült idegen, kivált
mész alkatrészénél fogva sárga színe van.
SÁRGABARNA, (sárgabarna) ösz. mn. Sárgá
val elegyes barna.
SÁRGACZUKOR, (sárgaezukor) Ösz. fn. Ki
égetett vagy felolvasztott és ismét megjegeczesedett
ezukor, mely ez által sárga színt kap.
SÁRGADINNYE, (sárgadinnye) ösz. fn. Az
ugorkák neméhez számított növényfaj, illetőleg en
nek terménye, melynek vagy húsa vagy színe vagy
mind a kettő is érett korában rendszerént sárga vagy
legalább sárgás szokott lenni. Egyébiránt mind hé
jára mind alakjára, mind húsának ízére és szinérc
is nézve számtalan alfajokra és fajtákra oszlik. (Cu
cumis meló.)
SÁRGAFAKÓ, (sárgafakó) ösz. mn. Sárgálló
fakó szinü. V. ö. FAKÓ.
SÁRGAFEJÉR v . — FEHÉR, (sárgafejér) ösz.
mn. Sárgával elegyes fejér.
SÁRGAFELFOLYÓ v. —FELFUTÓ, (sárga
felfolyó v. —felfutó) ösz. fn. L. SARKANTYÚRA.
SÁRGAFÖLD, (sárgaföld) ösz. fn. Érczesföld,
melynek szine sárga, (Ocher v. Oker).
45
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SÁRGAGOMBA, (sárgagomba) ösz. fn. Gom
bafaj, melynek kalapja s lemezei sáfránszinüek ; húsa
fejér. (Agaricus ictericus).
SÁRGAIBOLYA, (sárgaibolya) lásd SÁRGA
VIOLA.
SÁRGAKÓR, (sárgakór) ösz. fn. 1) Embereket
megszálló kór, melytől a test bőre az elömlött epe miatt
sárga szinüvc lesz. Köz nyelven : sárgaság. (Icterus).
2) Lovak, és szarvasmarhák betegsége, midőn sze
meik fehére, továbbá ajkaik, és ínyeik megsárgulnak.
SÁRGAKÓROS, (sárgakóros) ösz. mn. Aki
vagy ami sárgakórban szenved. Sárgakóros ember, ló,
szarvasmarha.
SÁRGALÁZ, (sárgaláz) ösz. fn. Veszedelmes
és a körülményekhez képest ragadós láz faja, mely a
beteg bőrét sárga szinnel vonja be. Leginkább forró,
nedves, és rothadt anyagokkal telt légkörű égalyban,
hol a földnek a tenger színe fölött csak kevés emel
kedése van, szokott uralkodni, különösen Nyugot
Indiában és KözépAmerika tengerparti vidékein;
de ahonnan már ÉszakAmerika, Spanyol s Olasz
ország kikötőibe is elharapódzott.
SÁRGÁLLIK, (sárogaalalik) k. m. sárgáll
ott, htn. —ani. Sárga színben tűnik elé, sárgának
látszik. A sárgákóros ember szemei, bőre sárgállanak.
Öszszel a hervadó levelek sárgállanak. V. ö. SÁRGA.
SÁRGAMADÁRLILIOM, (sárgamadárliliom)
ösz. fn. L. SÁRMA alatt.
SÁRGAMUROK, (sárgamurok) ösz. fn. Köz
ismeretü kerti tápnövény, melynek máskép sárgarépa
a neve. V. ö. MUROK.
SÁRGA PEJ, (sárgapej) ösz. fn. Oly lóról mond
ják, melynek szőre világos pejszinü, sörénye pedig
és farka sárga.
SÁRGAPIROS, (sárgapiros) ösz. mn. Minek
szine sárgával vegyített piros, vagyis részint sárga,
részint piros, pl. oly ló, melynek szőre piros, seré
nye pedig és farka szőre sárga.
SÁRGARÉPA, 1. SÁRGAMUROK.
SÁRGARÉZ, (sárgaréz) ösz. fn. Vörös rézből,
és czinből vegyített fém, melynek sárga szine van.
V. ö. RÉZ.
SÁRGARÉZÁRU, (sárgarézáru) ösz. fn. A ke
reskedésben eléfordúlni szokott mü sárgarézből.
SÁRGARÉZÁRUS, (sárgarézárus) ösz. fn.
Személy ki sárgarézmivekkel kereskedik.
SÁRGARÉZHÁMOR, (sárgarézhámor) ösz. fn.
Hámor, vagyis kohó, melyben sárgarezet készítenek.
SÁRGARÉZ HÚR, (sárgarózhúr) ösz. fn. Húr,
mely vékony szállá nyújtott sárgarézből áll.
SÁRGARÉZHUTA, (sárgarézhuta) ösz. fn.
Bányahuta, melyben az illető ásványokból a sárga
rézrészeket olvasztás által elválasztják.
SÁRGARÉZMÍVES, (sárgarézmíves) ösz. fn.
Míves, ki különféle szereket, eszközöket, edényeket
sárgarézből készít.
SÁRGARIGÓ, (sárgarigó) ösz. fn. Rigófaj,
melynek dereka sárga tollazatú, szárnyai pedig feke

ték, de röptollainak némelyei halvány sárga hegyűek.
(Oriolus galbula. L.). V. ö. RIGÓ.
SÁRGÁS, (sárogaas) mn. tt. sárgástv. —at,
tb. — ak. Ami nem egészen határozott sárga szinü,
csak többé.kevésbbé hasonló hozzá, fakó; továbbá,
sárga szinnel vegyült. Sárgás tollú madarak.
SÁRGASÁG, (sárogaság) fn. tt. sárgaságot,
harm. szr. —a. 1) Valaminek állapota, vagy tulaj
donsága, melynél fogva sárga szinben tűnik elé. A
disznótok sárgasága mutatja, hogy már megérett. 2) L.
SÁRGAKÓR.
SÁRGASÁRMA, (sárgasárma) ösz. fn. Lásd
SÁRMA alatt.
SÁRGASÍK, (sárgasík) ösz. fn. Aranyszinü sík,
melylyel ruhákat díszíteni, eziezomázni szoktak. Sár
ga síkkal díszített színpadi öltözék. V. ö. SÍK, fn.
SÁRGASZILVA, (sárgaszilva) ösz. fn. A szil
vának, mint gyümölcsnek, azon faja, mely érett álla
potra jutván sárga vagy fehóressárga szinü.
SÁRGATARKA, (sárgatarka)ösz. mn. Mondják
szövetről, melynek alapszíne sárga pettyekkel vagy
koczkákkal van vegyítve. Sárgalarka kendő, szoknya.
SÁRGATARNICS, (sárgatarnics) ösz. fn. Nö
vényfaj a tárnicsok (gentiana) neméből; virágai gyű
rűsek; gyűrűi bogernyőszabásúk; bokrétái többnyire
ötmetszésük, kerekdedek, sűrűn pettegetett sárgák ;
csészéi burok szabásúk. (Gentiana lutea). Köznéven:
keserű gyökér, encziána.
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SÁRGATÖK, (sárgatök) ösz. fn. Az egylakiak
seregébe és falkások rendébe tartozó tök (cucurbita)
nemű növény egyik faja; máskép : disznótök (cucur
bita verrucosa), kabakja fáshéju, nagy, sárga, szö
mölcsös; levelei mélyen ötkaréjosak, közép karója
tövön szűkebb.
SÁRGATÖLCSÉRES, (sárgatölcséres) ösz. fn.
L. SARKANTYÚRA.
SÁRGATYÚKTARÉ, (sárgatyúktaré) ösz. fn.
A sárma nevű növény egyik fajának népies nevezete.
L. SÁRMA alatt.
SÁRGA VIOLA, (sárgaviola) ösz. fn. Máskép :
sárgaibolya, fajtlinkaibolya, az ibolya (cheiranthus)
növénynemhez tartozó faj ; levelei láncsásak, hegye
sek, kopaszak, keménykék ; ágai szögletesek ; szára
cserjésedő; virága rendesen sárga, van sárgásvörös,
és sárgásbarna szinü is. (Cheiranthus Cheiri).
SÁRGAVÖRÖS, (sárgavörös) ösz. mn. Sárgá
val vegyített, vagy tarkázott vörös szinü. Sárgavörös
szövet.
SÁRGAZÖLD, (sárgazöld) ösz. mn. Sárgába
átjátszó zöld, milyen pl. a kis liba szőre, vagy a vi
zenyős lapályon termő némely füvek.
SÁRGAZÖLDGOMBA, (sárgazöldgomba) ösz.
fn. Gombafaj, melynek kalapja domború sárga, tönkje
sárga, lemezei zöldek. (Agaricus fascicularis).
SÁRGÍT, SÁRGIT, (sárogaít) áth. m. sárgit
ott, par. —s, htn. —ni v. —ani. Sárgává tesz, sár
gára fest valamit. Dohányleveleket fülesztés által sár
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gtíani. Az őszi napok elsárgitják a fák leveleit. A sár
gakór sárgtíja a szemeket, a bőrt. V. ö. SÁRGA.
SÁRGÍTÁS, SÁRGÍTÁS, (sárogaítás) fn. tt.
sárgítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, vagy
hatás, mely által valami sárgává tétetik vagy válik.
SÁRGODÁS, SÁRGODÁS, (aárogodás vagy
sárgaodás) fn. tt. sárgodás t, tb. —ok, harm. szr.
—a. L. SÁRGÚLÁS.
SÁRGODIK, SÁRGÓDIK, (sárogodik v. sár
ga odik) k. m. sárgodtam, —tál, —olt. Sárga színbe
öltözik. ATe nc'zd a bort, midőn sárgodik. (Káldi, Példb.
23 : 31.). „És mikoron a gabona megsárgódnék."
Pesti G. meséi (CXXVL).
SÁRGOLYÓ, (sárgolyó) ősz. fn. 1) Sárból való
golyó. 2) A lopvanöszök seregébe tartozó haraszt
nem, melynek termése a gyökerek közt négy re
keszti , s gömbölyű tokocskákban négyfelé nyíló.
(Pilularia).
SÁRGÖRÖNGY, (sálgöröngy) ösz. fn. Sárból
lett göröngy.
SÁRGUL, SÁRGUL, (sárogaúl) önh. in. sár
gúlt. 1) Sárga szinüvé alakúi, sárga szint ölt. Sár
gulnak az elaszott mezők, a falevelek. Sárgul az érő
disznótök. 2) Sápad, halaványúl. Ijedtében egészen el
sárgult. V. ö. SÁRGA.
SÁRGÚLÁS, SÁRGÚLÁS, (sáiogaúlás) fn.
tt. sárgulást, tb. — ok, harm. szr. —a. Szinváltozás,
midőn valamely test előbbi szine helyett sárgát ölt.
SÁRGYÉK, v. —GYÍK, (sárgyék) ösz. fn.
Szabó Dávidnál am. mérges, tarka, sárgagyík.

SÁRGYÓKA, (sárogóka) fn. 1. SÁRMÁNY.
V. ö. SÁRGA.
SARGYÚ, tájdivatos kiejtés ; 1. SARJÚ.
SÁRGYURADEK, (sárgyuradék) ösz. fn. Ta
pasznak, vagy vályognak, vagy általán építéshez való
sár, melyet gyúrás által szívóssá, ragadóssá képeznek.
SARHA, fn. tt. sarhát. Kutyapeczér, gyöpmes
ter, továbbá, ki a hóhér mellett segédkedik; máskép :
serha. Idegen eredetű. Valószínűleg a német Scherge
után módosított szó, mely a francziábau sergent, az
olaszban sergente stb.
SÁRHAT, (sárhat) Önh. m. sárhattam, —tál,
— ott, htn. — ni. L. SÁRHÍT.
SÁRHIDA, falu Szála m.; helyr. Sárhidára.
— ??, — r ó l .

SÁRHÍT, SÁRHIT, (sárhít) önh. m. sárhított,
par. — s , htn. —ni v. —ani. Mondják különösen
kanczalóról, vagy szamárról, midőn nemi ösztöne
megindul ós párosodásra ingerli, máskép : sárhodik,
sárhozik, sárlik, sárhat. Gyöke a hígat jelentő sár,
minthogy a sárhítás nyálkafolyással jelenkezik. A
tehénről azt mondják : folyat, mi ugyanazon alapfo
galomnak felel meg.
SÁRHÍTÁS, SÁRHÍTÁS, (sárhítás) fn. tt.
sárhítást, tb. —ok. Kancza ló vagy szamárnál pá
rosodás ösztöne.
SÁRHOD, (sárhod) önh. m. sárhodtam, —tál,
— ott. 1. SÁRHÍT v. SÁRLIK.
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SÁRHODIK, (sárhodik) k. in. sárhodtam,
— tál, —ott. L. SÁRHÍT v. SÁRLIK.
SÁRHOZIK, (sárhozik) k. m. sárhoztam,
— tál, —ott. L. SÁRHÍT v. SÁRLIK.
SÁRI, (1), női kn. tt. l)Sárit. L. SÁRA. 2) Ko
márom tájékán gúnyszó, s jelent sáros hátú szajhát.
SÁRI, (2), faluk Pest in., puszták Somogy,
Baranya m., KIS—, NAGY—, faluk Bars m., FEL
SŐ—, puszta Veszprém m.; helyr. Sáriba, —ban,
— ból.
SÁRIG, v. SÁROG, inn. tt. sárigol, v. sárogot,
a székelyeknél am. sárga ; 1. ezt.
SÁRIKA, (1), (Sárika) tt. Sárikárt. ,Sári' kn.
kicsinzője.
SÁRIKA, (2), fn. tt. sárikat. Gönczy Pálnál a
hatporodások (hathímesek) seregébe és cgyterméjüek
(egyanyások) rendébe, a természetes rendszerben az
Amarillisfélék rendébe tartozó növenynein; leple töl
cséralaku, hat hasábu; egyenes szálcsái bokrétája csö
ve felső részéhez nőttek, három porodája (hímszála)
a másik háromnál kisebb. (Sternbergia). Faja ugyanő
nála : kikericssárika (sternbergia colchiciflora).
SÁRISÁP, falu Esztergám m.; helyr. Sárisáp
ra, — ort, —ról,
SÁRITÖK, (sáritök) 1. SÁRTÖK.
SARJ, (sarj) fn. tt. sarjat, harm. szr. —a.
1) Általán a növények gyönge fiatal hajtása, ágacs
kája. A lebotolt fűz sarjai sűrűn nőnek. A fattynsar
jakat lemetélni, kitépni. Ez értelemben gyöke a nö
vésre vonatkozó sav, melyből sarang, sarangoz, sarjii
eredtek. A j toldalékhang, mint az orj, marj, morj,
tárj, fürj, eperj, szederj szókban. Rokon vele magas
hangon cserje. 2) Jelenti a metsző eszközök, fegyve
rek legvékonyabb élét. Késnek, kaszának, kardnak
sarja. Elkoptatni a borotva sarját. Ebből származik
sarjaz, azaz, élesre fen. Gyökre rokonai ennek :
sarol, sarló, sarából, saraboló. V. ö. SAR, (1). 3)
Tésztás étel neme, melyet libasülthöz készítenek a
szakácsok , leánysarja ; mintegy mellékétel (Garni
rung), valamint a sarj többnyire mellékág. Leány
sarjának hívják, mert a konyhában szolgálóleány
gyúrja
SARJAD, (sarjad) önh. m. sarjadt. Sarjakat
hajt, fiatal ágacskák, hajtások nőnek ki belőle. Sar
jad a kivágott cserfa törzsöke, vagy töve. Tavaszszal
sarjadnak a fák. Sarjad a lekaszált rét, midőn tar
lója újra zöldelleni kezd.
SARJADÁS, (sarjadás) fn. tt. sarjadást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A növény tény eszesnek azon
állapota, midőn sarjai nőnek, midőn sarjakat hajt.
SARJADÉK, (sarjadék) fn. tt. sarjadékot,
harm. szr. —a. A növénynek szaporodó hajtásai,
csemetéi, ágacskái. Átv. ért. nemzedék, az állati, kü
lönösen emberi fajnak származéka, fia.
SARJADZAS, (sarjadozás) fn. tt. sarjadzást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Folytonos vagy szapo
rább sarjazás. 2) 1. TARJAGOSODÁS.
45*
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SARJADZIK, (sarjadozik) k. m. sarjadztam,
—tál, —ott, htn. — niv. —ani, par. —dzál. 1) Foly
tonosan sarjad, vagy több sarjat hajt. A lebotolt fűz
fák buján sarjadzanak. 2) 1. TARJAGOSODIK.
SARJAK, puszta Pozson m.; helyr. Sarjákra,
— on, —ról.
SARJANG ; SARJANGOS ; SARJANGOZ, v.
SARJANGOZIK; lásd SARANG; SARANGOS;
SARANGOZ.
SARJAS, (sarjas) mn. tt. sarjast v. —at, tb.
— dk. 1) Aminek hajtásai, kinövő ágacskái, csemetéi
vannak. Sarjas fiiz. 2) Vékonyra köszörült élü. Sar
jas kés, kard. V. ö. SARJ.
SARJASH1PON, (sarjasbipon) ősz. fn. Növény
faj a hiponok (hypnum) neméből; lombjai kétszer
szárnyaltak, sarjadzók; levelei lánesásak, fedeléke
sck ; tokjai hosszúdadok; kupakjai kihegyzettek,
görbék. (Hypnum proliferum).
SARJAZ , (sarjaz) áth. m. sarjaztam, —tál,
— olt, par. —z. Metsző eszközt élesít, vékonyra edz,
köszörül, fen. Sorjázni a megtompult kaszát. V. ö.
SARJ, 2). Lásd SARJADZIK v. SARJAZIK.
SARJA7AS, (sarjazás) fn. tt. sarjazás t, tb.
—ok, harm. szr.—a. 1) A növénynek azon állapota,
midőn sarjat hajt. 2) Sarjadék. 3) Élesítés, fenés,
köszörülés.
SARJAZAT, (sarjazat) ösz. fn. Növények
sarjainak öszvege. A lebotolt fűznek buja, sürü sar
jazata.
SARJAZIK, (sarjazik) k. m. sarjaztam, —tál,
— ott, par. —zál. Sarjai fakadnak, nőnek. Sarjazik
a lekaszált rét, a lebololt fűzfa. A fák lavaszszal és
Szent Iván táján szoktak sorjázni. V. ö. SARJ.
SARJÚ, SARJÚ, (sarjú) fn. tt. sarjút v. sar
jal, tb. —k v. sarjak. Altalán, a levágott, vagy le
kaszált növényszálak töveiből újra kikelő hajtás.
Sarjú dohány, mely az első levelek letörése után újra
nő. Különösen a lekaszált széna, vagy más takar
mány tövéről másod, harmad ízben növő fii, vagy
takarmány, pl. lóher. Átv. mondják második költésü
madarakról is, pl. sarjú csibe, sarjú pulyka.

„Mint gyermeki játék — csürcsavarintóban —
Sarkon forog egy vég, más szilaj ugróban."
Buda halála, (Arany J.).

Minthogy menetközben a sark nyomása rendesen
legmélyebbre hat, innen jelent nyomot is. Sarkában
járni valakinek. Sarkába sem léphetsz v. hághatsz.
Átv. ért. sarkára hágni valakinek (megbuktatni akarni).
Sarkában vannak am. üldözik. Állj a sarkadra = ne
hagyd magad. Hátul kötöm a sarkad, a sark külön
ben is hátul van, tehát tréfás fenyegetés. Sarkába
szállt a szíve, futásban kereste menekülését. 2) A láb
belinek azon hátsó része, mely közvetlenül a lábsar
kat fekszi meg. Csizma, czipö, saru, topán sarka.
Félre, ferdére nyomni a csizma sarkát. Magas sarkú
czipö. Patkós, vasas sarkú csizma. 3) Mennyiben az
ember sarkán szokott fordulni, innen átv. ért. jelenti
azon forgót, mely körül az ajtó, kapu, ablak ki s be
mozog. Ajtó, kapu, ablak sarka. Sarkából kifeszíteni
a kaput, kivetni az ajtót. Szélesb ért. ami az egymás
tól clnyilható részek tövét öszvetartja. Könyv sarka,
óra sarka, kés sarka, szelencze sarka. 4) Bizonyos al
kotványnak, épületnek, térnek stb. szöglete, meny
nyiben fordulót képez. Útcza sarka, ház sarka. Sa
rokba szorítani valakit am. szögletbe, szűk helyre,
szurdokba. Továbbá jelent kerekdedséget, melyet a
népies nyelvszokás különösen a beszédre alkalmaz.
Sarokra mondott, kikanyarított beszéd. 5) Jelenti azon
két pontot, melyek körül valamely gömbölyű test
forog. Föld sarka. Fszaki, déli földsark. Mennyiben
az egész eget gömbölyűnek képzeljük, átvitetik erre
is. Fszaki, déli égsark. Világ sarka. Ehhez alkalmazva
a dclejtíínek is két sarka van, t. i. észak, és délszak
felé hajló.— A sark gyöke azon sar, melyből növésre,
magasodásra vonatkozó származékszók erednek ; kü
lönösen rokona a szálas terményt jelentő szár és szál.
Képeztctésre hasonló a fark, mark, lork, derk, csürk,
hurk szókhoz, melyek könnyebb kiejtés végett álta
lán segédhangzót is vesznek föl : farok, marok, torok,
derek, csűrök, hurok. A sark a sárnak kinövését je
lenti, valamint fark a farét, lork a torét, derk az
elavult derét (truncus), hüvelyk a hüvelylyé alakított
ujjat. Közelebbi rokonai Budenz J. szerént a vogul
SARJUÁG, (sarjuág) ösz. fn. 1) Ág, mely a sirk, finn sarana, sdrüiia (ajtósark); vogul serük (sa
lcbotolt, vagy kivágott fa törzséről, illetőleg tövéről rok, szöglet), votják serek (u. a.), lapp csorro (szöglet),
hajt ki. 2) Oly eleven ág, melyet tenyésztésül elül csorrok (szögletes). Ide sorozhatjuk a görög nrtQva
v. 7iTSQvri és irrsorig szókat is.
tetnek.
SARJÜBOGLYA, (sarjuboglya) ösz. fn. Bog
lya lekaszált és megszáradt sarjuból összerakva.
SARJUKA SZÁLAS , (sarjukaszálás) ösz. fn.
Mezei munka, midőn az agg széna után nőtt sarjút
lekaszálják.
SARK, (sark) fn. tt. sarkat, harm. szr. —a.
Máskép : sarok, t. i. némely ragozásokban emezt
használjuk inkább könnyebb kiejtés végett, pl. sa
rokra, sarokból, sarokról. 1) A lábnak legalantabb
fekvő, s hátul kevéssé kiálló része. Sarkából kivetni.
Sarkával rúg. Sarkával fenyegeti az ellenséget, azaz,
fut előle.

SARKAD, mváros Bihar m., falvak Bereg, So
mogy, puszta Zemplén m.; helyr. Sarkadra, —on,
—ról.
SARKADKERESZTÚR, falu Bihar m.; helyr.
—Keresztúrba, —ban, —ból, v. —ra, —on, —ról.
SARKADOSI, puszta Bihar m.; helyr. Sarka
dosiba, —ban, —ból.
SÁRKÁICZA, erd. falu Fogaras vidékében ;
helyr. Sárkáiczára, — n , —ról.
SARKAL, (sarkal) áth. m. sarkaltt. 1) Vala
kit nyomban űz, 2) Sürget, ösztönöz, mintegy sar
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kával üt ver, hogy tegyen valamit. E jelentését a
lovagtól kapta, ki nyergesét sarkával nógatja sietésre.
SARKALÁS, (sarkalás) fn. tt. sarkalást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valakit
ösztönözünk, sürgetünk, erősen nógatunk, mint lovas
a paripáját szokta. Sarkaldssal szokott az adós fi
zetni. (Km.)
SARKALAT, (sarkalat) fn. tt. sarkalatot,
harm. szr. —a. 1) Ösztön, sürgető inger. 2) Bizo
nyos nyiló testek azon része, vagy szerkezete, mely
körül az egész forog, majd kinyilik, majd bezáródik.
8) A székelyeknél am. karéj. A kenyérből egy sarka
latot lemetszeni. 4) Atv. valaminek legfontosabbik
része, alapja, mely az egésznek mintegy sarkkövét
alkotja, arra tartalékmü gyanánt szolgál. Épület sar
kalala. Alkotmány sarkalata.
SARKALATKENYÉR, (sarkalatkenyér) ösz.
fn. L. SARKALAT, 3).
SARKALATOS, (sarkalatos) mn. tt. sarka
lalosl v. —at, tb. —ak. Amin valami alapszik, mi
az egésznek alapjául szolgál, a maga nemében fő.
Sarkalatos törvények, egyezkedési pontok. Sarkalatos
erények.
SARKALATOSÁN, (sarkalatosan) ih. Sar
kalatos érvényben, alaposan.
SARKALLIK, (sarkalalik) k. m. sarkallolt,
htn. —ni v. —ani. Átv. ért. valamire mint sarkra
vagy alapra támaszkodik. Minden vallás (egély) az
Isten létén sarkallik.
SARKALTYÚ, (sarkaltu) fn. tt. sarkáltyút.
Értelmére nézve 1. SARKANTYÚ. Mi e szónak kép
zését illeti, törzsöke a nógató ösztönöző sarkal, mely
ből képződött sarkalt, s ebből sarkalta, lágyítva sar
kaltyú, mint csikoltó csikoltyú, süvöltő sUvöltyű, és
több mások. A sarkalt törzsökben a t nyomatékos
toldalék mint a rikolt, sikolt, üvölt, kurjant, és töb
bekben.
SÁRKANTO, (sárkánytó ?) puszta Somogy m ;
helyr. Sárkántóra, —n, —ról.
SARKANTYÚ, SARKANTYÚ, (sarkantó)
fn. tt. sarkantyút. 1) Eredeti czéljánál fogva, a lovag
lábbelijének sarkára vert, vagy kötött bökentyü, vas
ból, vagy más éremből, melylyel a lovat ösztönözik.
Aezél, ezüst, arany sarkantyú. Csipkés, pengős, pen
gőtlen sarkantyú. Kötött, csavarra járó sarkantyú.
Egyenes, görbe sarkantyú. A lovat sarkantyxí közé
fogni. Sarkantyút adni a paripának. Tüzes lónak za
bola kell, nem sarkantyú. Úgy illik hozzá, mint arany
sarkantyú a bocskorhoz. (Km.). Sarkantyút pengetni,
sarkantyúval kiverni a nótát.
„Sikolt, rikolt a sarkantyú."
Népdal.
2) Taréjos sarkantyúhoz hasonló konyhai eszköz,
melylyel a tésztát csipkésen elmetélik. 3) A mada
raknak, különösen a kakasnak hátsó körme. 4) Gát
forma, kisarkalló mű, melyet a víz fonalának kicsapása
ellen emelnek ö) A növénytanban rendazerent a bok
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réta, lepel vagy a pilis zacskósán vagy kúposán meg
nyúlt alja, mint a milyen sarkvirágé. 6) Képes kife
jezéssel, ösztön, inger, mely által valakit sürgetünk.
Legvalószínűbb, hogy gyöke sark, melyből lett
az elavult sarkant átható ige, annyi mint sarkal
azaz sürget; s abból sarkantó, sarkantyú, mint, pat
tant pattantyú, berrent berrentyü stb. Ily viszony léte
zik a latin calx (pedis) és calcar között. Egyébiránt
nagyon kínálkozó azon elemzés is, mely szerint sar
kantyú vékonyhangon : serkentyű (serkentő) volna, a
serkent törzstől,
SARKANTYÚGÁT, (sarkantyúgát) ösz. fn.
L. SARKANTYÚ, 4).
SARKANTYÚGYÁRTÓ , (sarkantyúgyártó)
ösz. fn. Míves, ki különösen sarkantyúkat csinál ;
sarkantyús.
SARKANTYÚRA, (sarkantyúka) kies. fn.
tt. sarkantyúkát. Növénynem a nyolezhímesek sere
géből és egyanyások rendjéből; csészéje egy tagú,
öt metszésű, szines, sarkantyús tövű (honnan a neve);
bokrétája öt egyenetlen szirmú ; bogyója vagy magva
száraz, kérges taplós bőrű. (Tropaeolum). Van 1) kis
sarkántyúka (tropaeolum minus); levelei paizsosak,
kerekdedek; szirmai szálkahegyes végük; virága sár
gás zölddel elegyes; köz nyelven : kis sárga tölcséres,
sarkanlyúvirág. 2) Nagy sarkántyúka (tt. május), a
kicsintöl abban különbözik, hogy levelei ötszegüded
pázsitosak ; szipmai tompák; virágai nagyobbak, Bár
gák, narancsszínűk; szára kapaszkodó; köz nyelven:
nagy sárga tölcséres, sárga felfutó, királyszín felfutó,
spanyol sarkantyú.
SARKANTYÚMÍVES , lásd SARKANTYÚ
GYÁRTÓ.
SARKANTYÚRÉVÉSZ, (sarkantyúrévész) ösz.
fn. Természetrajzban, a ,révész' nevű tengeri csigák
egyik faja.
SARKANTYÚS, (sarkantyúos) mn. tt. sar
kantyilst v. —at, tb. —ak. Sarkantyúval ellátott;
sarkantyút viselő. Sarkantyús csizma. Sarkantyús le
gény. Arany sarkantyús vitéz. Mint fn. jelent sarkan
tyúmivest, a midőn a tt. —t, tb. —ok.
SARKANTYÚSZÍJ, (sarkantyúszíj) ösz. fn.
Szíj, melylyel a sarkantyút felkötik, a helyett, hogy
a lábbeli sarkára szegeznék vagy csavaroznák.
SARKANTYÚTÁK, (sarkantyúták) ösz. fn. 1.
SARKANTYÚSZÍJ.
SARKANTYÚTARAJ, v. —TARÉ, v.—TARÉJ,
(sarkantyútaraj) ösz. fn. Karikaforma pengő a sar
kantyún, melynek köriméje vagy sima, vagy hegye
sen csipkézett.
SARKANTYÚVIRÁG, (sarkantyúvirág) ösz.fn.
L. SARKANTYÚRA ; és SARKVIRÁG.
SARKANTYÚZ, (sarkantyúoz) áth. m. sar
kantyúztam , —tál, —ott, par. —z. Sarkantyúval
bökdös, ösztönöz. Sarkantyúzni a lassú lovat. Aki a
serény lovat sarkantyúzza, nyúzó kézre szánta. (Km.).
Átv. ösztönöz, erősebb ingerrel sürget valakit cse
lekvésre.
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SARKANTYÚZÁS, (sarkantyúozás) fn. tt.
sarkantyúzást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által a nyerges lovat, öszvért stb. sarkantyúzzák.
SÁRKÁNY, (1), fn. tt. sávkámjt, tb. — ok,
harm. szr. —a v. —ja. 1) Szörnyeteg, melyet a me
sés őskornak képzelete rémképül alkotott; szörnyű
testű, szárnyas kigyó alakjában tüntetik jobbára elé,
melynek tágas szája füstöt és lángot okád, s mérges
lehelete mindent megöl. Szokott lakása föld alatti
mély barlangban, vagy mocsáros, iszapos vizekben
van. A népmesékben nagy szerepet viszen, kivált a
garabonczás diákokkal űzvén vészhozó szövetséget.
A mesék 3, 6, 7, 9, 12, sőt 24 fejet is tulajdoníta
nak neki. Hétfejű, tizenkétfejü sárkány. Sárkányt ölt
az apja, néha a nemesi czímereken is eléfordulván,
innen ama közmondat, s azt teszi: régi nemesember.
Bibliai nyelven néha az ördög sárkánynak is nevez
tetik. 2) Átv. jelent igen mérges, ádáz, kegyetlen
embert. 3) Kakas a puskán. 4) Ismeretes készület
papírból, s papirszeletekböl csinált farkkal ellátva,
melyet a gyermekek játék gyanánt szélben a leve
gőbe bocsátanak. 5) Különös tengeri halnem, mely
némileg a mesés sárkányhoz hasonló. 6) Csillagzat
az éjszaki égsarkon, mely harminczkét csillagot fog
lal magában. 7) L. SÁRKÁNYFEJ, 3).
E mesés rémállat neve, ha a magyar nyelv
ből akarnók megfejteni, talán a sár szótól vétetett,
minthogy általán a népmesék a sárkányt iszapos
mocsárokban lakni állítják. Kresznerics elemzése
szerént = sárkán öszvetett szó volna, mintha a sár
nak kánját (fejedelmét) jelentené; Vid, mint Sala
mon király gonosz tanácsnoka felől az a hír maradt
fónn, hogy sárkányt ölt az ecsedi lápban. Az is
lehető, hogy a kány azon képző, mely a patkány,
cziczkány szókban is van. Egyébiránt egyezik vele
hangban és némileg értelemben is a görög ŐQÚXCOV,
és latin draco, honnan az olasz dracone, orosz drákon,
franczia dragon, német Drache, cseh drak stb., me
lyeket Kaltschmidt a szanszkrit dhvar v. dhvur (krüin
men, drehen) görög rvgm, latin ,torqueo' stb. szókkal
rokonit.
SÁRKÁNY, (2), faluk Esztergám, Fehér m.,
BO—, SZIL—, Sopron m.; erdélyi falu Fogaras vi
dékében; helyr. Sárkányba, —ban, —bői.
SÁRKÁNYÁGYU, v. —ÁLGYÜ, (sárkány
ágyu) ösz. fn. A régieknek legnagyobb nemű álgyuja,
mely e nevét sárkányként pusztító, öldöklő tulajdon
ságától kapta.
SÁRKÁNYCSAVAR, (sárkánycsavar) ösz. fn.
A puska sárkányát megerősitö csavar.
SÁRKÁNYCSJLLAGZAT, (sárkánycsillagzat)
ösz. fn. Csillagzat az éjszaki égsarkon, melyhez har
minczkét csillag tartozik. (Draco).
SÁRKÁNYFEJ, SÁRKÁNYFŰ, (sárkányfej
v. —fő) ösz. fn. 1) A sárkány nevű rémállat feje.
2) Átv. az épületeken a csurgóknak sárkányfejhez
hasonló végok, melyen a vizet kiokádják. 3) A hajó
soknál egy kissé meggörbített fa vagy vasrúd csiga

karikával ellátva, mely naszádok elejére alkalmazva
a horgonykötél vagy közvetlenül a fejkötél v. fej
láncz könnyebb felvonására szolgál. (Jütte, Tatibe
Jütte. Kenessey A.). 4) Azon pont az égen, melyen
a hold a napútat átmetszi, midőn az északi széles
ségbe lép. 5) Némelyek szerént futócsillag gyanánt
látszó légtünemény.
SÁRKÁNYFI, (sárkányfi) ösz. fn. A sárkány
nevű szörnyeteg fia, ivadéka. Atv. ért. mérges, dühös,
ádáz természetű ember.
SÁRKÁNYFOG, (sárkányfog) ösz. fn. Néphit
szerént, ha földbe ásod a sárkányfogat, tömérdek
sárkány csírázik ki belőle ; innen a ,sárkányfog' azt
teszi : roszból több rósz származik.
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SÁRKÁNYFŐ, 1. SÁRKÁNYFEJ.
SÁRKÁNYFŰ, 1. SÁRKÁNYKONTYVIRÁG.
SÁRKÁNYGYÍK, (sárkánygyík) ösz. fn. Szár
nyas gyíkfaj.
SÁRKÁNYHAL, (sárkányhal) ösz. fn. Éjszaki
tengerekben lakó hal, fülei mellett, és hátgerinczén
mérges tövisekkel. (Draco, Dracunculus).
SÁRKÁNYKONTYVIRÁG, (sárkánykontyvi
rág) ösz. fn. Növényfaj a kontyvirágok (árum) nemé
ből ; levelei füzöttek, ölbefogottak, épélük ; torzsája
láncsás, a buroknál rövidebb ; burka tojáskerek, la
pos, kopasz. (Árum dracunculus). Máskép köz nyelven:
kigyótráng, sárkányfű, anyafü.
SÁRKÁNYKŐ, (sárkánykő) ösz. fn. Kő, mely
ről azt tartják, vagyis mesélik, hogy a sárkány fejé
ben találtatik.
SÁRKÁNYMAJOR, puszta Fejér m.; helyr.
—majorba, —ban, —ból.
SÁRKÁNYPEGÁZ, (sárkánypegáz) ösz. fn.
Tengeri lófaj az indiai tengerben, mintegy négy láb
nyi hosszú. (Pegasus draconis).
SÁRKÁNYREND, (sárkányrend) ösz. fn. Zsig
mond magyar király által fölállított lovagrend, mely
nek diszjele kettős arauylánczon függő kettős arany
keresztből, s ennek végén egy ágaskodó sárkányból
állott. A kereszt hosszában ezen fölirat vala : 0 quam
misericors est Deus! szélében pedig : Pius et Justus.
(Fessler, die Geschicht. der Ungern 4. köt. 976. 1.).
SÁRKÁNYTEJ, (sárkánytej) ösz. fn. 1) A sár
kány nevű (mesés) állat teje, melyen magához ha
sonló fiakat nevel. 2) Átv. ért. sárkánytejet szopott v.
ivott ember, am. igen mérges, ádáz, dühös. 3) Néhutt,
különösen Balaton mellékén, szeszes ital neme. A táj
szótárba az idegen krampampuli (v. krarnbambuli)
szóval értelmeztetik. Ezt itt nálunk így készítik : jó
erős szilvapálinkát tányérba töltenek, s hogy édes
legyen, ezukrot, és hogy szilvaízét még inkább kitün
tesse, néhány aszalt szilvát is tesznek bele, aztán
meggyújtják, s valamely eszközzel, pl. kalánnal addig
kevergetik, mig az éghető rész el nem ég, a megma
radott mintegy fele részt nevezik aztán krampampnli
nak v. sárkány tejnek, és orvosság gyanánt is csúzos
hurut ellen használják.
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SARKAR, (sarkar) ösz. fn. Gönczy Pálnál a
porodásterméjüek (anyahímesek) seregébe, és egypo
rodájuak (egyhíinesek) rendébe, a természetes rend
szer után a kosborfélék rendébe tartozó növénynem;
tövéről vagy száráról levelei nőttek, kétrekeszü por
tokjai terméje (anyja) előrészén állanak. (Platan
thera). Faja : kétlevelü sarkkar (Platanthera bifolia).
SARKAS, (sarkas) 1) mn. tt. sarkast v.—at,
tb. —ak. Aminek sarka van, tulajdon vagy átvitt
értelemben. 2) Mint fn. tb. sarkasok am. nyomozó,
üldöző rendőri személy, vagy fogdmeg, ki az üldö
zőbe vett embernek mintegy sarkában, nyomában jár.
Ez utóbbi értelemben némelyek által fölelevenített
szó, de amely nem kapott lábra. A törvénytárban
levő sarchas (némely régieknél : darchas) szót akar
ták vele magyarosítani, de ez birót jelent, s most is
élő mongol szó : dzarghucsi am. biró ; melynek köze
lebbi törzse dzarghu am. törvényszék, és per, ennek
ismét gyöke dzar am. rendelet (ordre) a régi ma
gyar szer.
SARKASTÓ, puszta Somogy m.; helyr. Sar
kastóra, —on, —ról.
SARKBŐR, (sarkbőr) ösz. fn. 1) Bőr, mely a
láb sarkát takarja. Kemény, vastag, kicserejpedzett
sarkbőr. 2) A lábbeli sarkát képező bőr.

SARKI, (sarki) mn. tt. sarkit, tb. —ak. Sark
hoz tartozó, sarkra vonatkozó; leginkább összetéte
lekben használtatik, mint égsarki, földsarki.
SARKIGAZSÁG, (sarkigazság) ösz. fn. Lásd
SARKELV.
SARKKŐ, (sarkkő) ösz. fn. Valamely épület
sarkába alkalmazott, a többinél sokkal szilárdabb
kő, hogy az egésznek nagyobb szilárdságot adjon.
Atv. ért. am. alap. Minden jól szervezett államnak
egymástól elválaszlhatlan sarkkövei: szabadság és rend.
SARKKÖLDÖK, (sarkköldök) ösz. fn. Az ajtó,
kapu, ablak sarkának azon hengerded része, mely
körül a sarokvas gyűrűje forog.
SARKKÖR, (sarkkör) ösz. fn. Az egyenlítővel
párhuzamos körök, melyek a földsarktól egyenlő,
azaz, 23Y,2 foknyi távolságra esnek, s egyik éjszaki,
másik déli sarkkörnek neveztetik. (Circulua poláris).
SARKKÖTŐ, (sarkkötő) ösz. fn. Az épülette
töben azon fa, vagy vas kapocs, mely a gerendák
sarkait öszvetartja. A talphajókon gúzsok, vagy be
rovatolt fák, melyek a fenyöszálak végeit együvé
fűzik.
SÁRKONYA, fn. tt. sárkonyát. Sötétveres
gyautafaj, mely könnyen szétmorzsolható, s borszesz
ben feloldható. A német Drachenblut fogalma szerént
a sárkány szó sár gyökéből képzett új szó.
SÁRKÖZ, 1) tavas vidék Tolna m.; 2) mváros
Szatmár m., helyr. Sárközre, —ön, —röl.
SÁRKÖZUJLAK, falu Szatmár m.; helyr.
— Újlak ra, —on, —ról.
SARKPÉCZÉK, (sarkpéczék), 1. SARKKÖL
DÖK.
SARKPONT, (sarkpont) ösz. fn. A képzelt
égbolton azon pont, mely a bizonyos helyen álló
ember sarkának az égbolt alsó felén megfelel; más
kép : lábpont. (Nadir). Ennek ellentéte : fejpont vagy
tetőpont. (Zenith).
SARKSZÁM, (sarkszám) ösz. fn. így nevez
tetnek azon számok, melyek a többieknek alapját
teszik, s melyekből a többiek képződnek. Ilyenek a
tizes számrendszerben az 1, 2, 3, egész 10ig. Ide szá
míthatók a száz és ezer, mennyiben más, belölök szár
mazott számnevek alapját képezik. Máskép : töszám.
SARKSZÁRNY, (sarkszárny) ösz. fn. Képzelt
szárnyak a láb sarkakon, milyekkel Merkúrt a hír
hordó futár istent festeni szokták. A siető sebesség
nek jelvénye.
SARKSZEG, (sarkszeg) ösz. fn. Szegek fából,
vasból, vagy rézből, melyekkel a lábbeli sark alá
varrott bőrszeleteket megerősítik.
SARKTENGER, (sarktenger) ösz. fn. A föld
sarkánál levő tenger.
SARKTEREM v. SAROKTEREM, (sark v.
sarokterem) ösz. fn. Valamely palota v. vár sarkán
levő terem.
SARKTÉTEL, (sarktétel) ösz. fn, Oly alap
igazság vagy állítmány, melyet a józan ész minden
bizonyíték nélkül belát és elfogad. (Axióma).

SARKCSILLAG, (sarkcsillag) ösz. fu. Azon
csillag, mely az égkor sarkálioz legközelebb áll. Ami
éjszaki égkörünkön azon csillag a kis medvében, mely
az éjszaki sarknak lcgkozelében van. Máskép : göncz
csillag. (Stella poláris).
SARKCSONT, (sark csont) ösz. fn. Csont,
mely az állati, különösen emberi lábsarkat képezi.
(Calcaneus).
SARKCZIM, (sarkczim) ösz. fn. Czim, a könyv
sarkán, mely az illető könyv czimét mutatja.
SÁRKEFE, (sárkefe) ösz. fn. Rövid és kemény
tömött sertéjü kefe, melylyel a lábbeliről, bőrről stb.,
a sarat letisztítják.
SARKELV, (sarkelv) ösz. fn. Elv vagy igaz
ság, melyet a józan ész minden bizonyíték nélkül
belát és elfogad, melyen más elvek és tételek sar
kallanak ; máskép : sarkigaz.^ág, sarktétel. (Axióma).
Ilyen sarkelv a mennyiségtanban : amik egy barma
dikkal egyeznek, egymás közt is egyeznek.
SÁRKEREP, (sárkerep) 1. SÁRKEREPCSI
GACSÖ.
SÁRKEREPCSIGACSÖ , (sárkerepcsigacsö)
ösz, fn. Növényfaj a csigacsök neméből; virágai für
tösek ; hüvelyei lapítottak, megtekeredtek, szőröskék,
levélkéi hosszudadok, fogasak. (Medicago falcata).
Köz nyelven csak : sdrkerep. Nevét sárga virágaitól
kapta.
SÁRKERESZTÚR, falu Fehér m.; helyr. Sár
Keresztúrra, —on, —ról.
SARKFA , (sarkfa) ösz. fn. A varrgáknál és
csizmadiáknál azon czövek, melylyel a sarkbőrt ki
feszítik.
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SARKVAS, (sarkvas) ösz. fa. Altalán lemez,
vagy karika vasból, mely valamely szerkezetnek sar
kát képezi, vagy végét öszvetartja, pl. sarkvas a póri
caizmán; sarkvas az ajtón, kapun ; sarkvas, mely a
gerendák végeit öszveköti, stb.
SARKVASAZAT, (sarkvasazat) ösz. fn. Sark
vassal készített mű, vagy szerkezet. Gerendák sark
vasazata.
SARKVIDÉK, (sarkvidék) ösz. fn. A föld sar
kánál levő vidék.
SARKVIRÁG, (sarkvirág) ösz. fn. Növénynem
a sokhímesek seregéből és báromanyások rendjéből;
csészéje nincs ; bokrétája öt szirmú ; a felső sarkan
tyús ; pilise sziromforma; elül szájas, hátul sarkan
tyús, honnan a neve. (Delphinium). Fajai vagy egy,
vagy három tokosak. Az egytokosak közt van a mezei
sarkvirág (delphinium consolida), mely köz nyelven :
szarkaláb v. kék szarkaláb, kék sarkantyúvirág.
SARLANG, 1. SALLANG.
SÁRLAPÁT, (sárlapát) ösz. fn. Lapát, mely
lyel a sarat elhányják, vagy rakásra halmozzák, kü
lönböztetésül más czélokra használt lapátoktól. V. ö.
LAPÁT.
SÁRLIK, (sárolik) k. m. sárlott, htn. —ani.
Mondják kanczalóról, szamárról, midőn nemi ösztöne
párosodásra ingerli. Máskép : sárhat, sárhit, sárho
dik, sárhoszik. Mindezek gyöke a higat jelentő sár,
mert az említett ösztön némi híg folyással jelenkezik,
mint a tehénnél, melyről azt mondják, hogy folyat.
SARLÓ, (1), (saroló) fn. tt. sarlót. Nyéllel
ellátott félkörű vas szerszám, melylyel szoros ért.
véve aratni szoktak. Búzasarló, nádsarló. Sarlóval
füvet, gyomot aratni.

SARLÓSÁN, (sarolóosan) ih. Sarlóval el
látva. Sarlóhoz hasonló módon.
SARLÓSBOLDOGASSZONY, ösz. fn. így ne
vezi a magyar nép a boldogságos szűz Máriát, meny
nyiben annak egyik innepe július hó másodikára,
úgymint az aratás kezdetére esik. A katholikusok
ezen napon inneplik azon látogatás emlékét, melyet
szűz Mária Urunk fogantatása után Erzsébet asszony
nál tett. Luk. I. 39 — 55 v.
SARLÓSBOLONYIK, (sarlósbolonyik) ösz. fn.
Diószegi szerént a bolonyik (sium) neme alá tartozó
növényfaj ; szára ágasbogas, buglyos ; levélgerinczei
4 — 5 s több sarlósfürészes levélre hasadnak, me
lyek tövön összenőnek s a szárra futnak; alsó leve
lei szárnyasán hasadtak; levélkéi összeforrnak, s a
gerinczen lefutnak. (Sium falcaria). Köz nyelven :
sarlófü. Gönezy Pálnál a sarlófű nemi név (latinul:
falcaria), s ennek faja a közönséges sarlófü. (Falcaria
Rivini).
SARLÓSFÜ, (sarlósfű) ösz. fn. Növényfaj né
pies nevezete. Kétféle, 1) Nagy sarlósfü, a szigoráll
(veronica) faja; növénytani néven : sarlós szigoráll;
1. ezt. 2) Kis sarlósfü, a larorja (teuerium) faja;
szára tövön megdűlt, szőröskés; levelei ékforma to
jáskerekek, bevagdaltak, csipkések, nyelesek; virá
gai, két—hármával a levéltöveken, pirosak vagy fejé
rek ; máskép szintén köznyelven : gamandor, zsu
zsánka, kis cserlevelüfű; növénytani néven : gamandor
tarorja (teuerium chamaedrys).
SARLÓSSZIGORÁLL, (sarlós szigoráll) ösz. fn.
Növényfaj a szigorállok (veronica) neméből; virága
hosszú füzérforma oldal fürtökben; levelei tojáske
rekek, ránezosak, tompa fürészfogúk ; szárai megdű
lök. (Veronica teuerium). Köz néven : nagy sarlósfü,
nagyobb cserlevelüfű.
SARLÓSZÁRNY, (sarló szárny) ösz. fn. Némely
halaknak sarlóhoz hasonló görbe szárnya; továbbá
ugyanezen nemű halak neve. (Chaetodon punctatus).
SARLÓSZÁRNYAS, (sarlószárnyas) ösz. mn.
Aminek sarlóhoz hasonló szárnyai vacnak. Sarlószár
nyas halak.
SARLÓZ, (sarolóoz) áth. m. sarlóztam, —tál,
— ott, par. —z. Sarlóval arat, tarol, lemetél valamit.
Füvet, gyomot, gabonát sarlózni. 1. SARLÓ.
SARLÓZÁS, ( sarol óozás) fn. tt. sarlózást,
tb. —ok. Aratás, tarolás, metélés sarlóféle eszközzel.
SARLUSKA, faluk Nyitra in.; helyr. Sarlnská
ra, — n , —ról.
SÁRMA, (sárma) fn. tt. sármát. Növénynem a
hathímesek seregéből és egyanyások rendjéből; csé
széje nincs ; bokrétája hat szirmú; szirmai félig csö
ves formán indulnak; hímszálai vagy árrformák, vagy
váltogatva szélesek, vagy láncsásak. (Ornithogalum).
Egyik faja sárga sárma, melynek virága belül sárga.
(Ornithogalum luteum). Nevét legvalószínűbben sárga
virágú fajától kapta. Gönezy Pálnál a latin ornitho
galum' magyarul : xöldcslk, melynek egyik faja úri
zóldcíík, köznépi néven: éri virág, madártej; a sárma
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„Ne menj rózsám a tarlóra,
Gyönge vagy még a sarlóra." (Népd.).
Némi hasonlatnál fogva jelenti a félholdat. A hold
sarlója már látszik. Legközelebbi rokona a saráboló.
Gyöke azon sar, mely élt jelent, s törzsöke sarol.
V. ö. SAR.
SARLÓ, (2), KIS—, NAGY—, 1. SALLÓ.
SÁRLÓ, (sároló) un. tt. sárlót. Mondják kan
czalóról és szamárról, midőn nemi párosodásra inge
reltetik. Sárló kancza. V. ö. SÁRLIK.
SARLÓALAKU, (sarlóalaku) 1. SARLÓDAD.
SARLÓDAD, (sarolódad) mn. tt. sarlódadot.
Aminek sarlóhoz hasonló, azaz, félkörű alakja van.
Sarlódad új hold. Sarlódad kertészkés.
SARLÓFÜ, (sarlófű) ösz. fn. Népies neve a
sarlósbolonyik (sium falcaria) nevű növényfajnak.
Gönezy Pálnál pedig növénynem (falcaria). V. ö.
SARLÓSBOLONYIK.
SARLÓHÁT, (sarlóhát) ösz. fn. Átv. ért. idom
talanul föl vagy kigörbedő hátgerincz.
SARLÓPÉNZ, (sarlópénz) ösz. fn. Aratóbér.
SARLÓS, (sarolóos) mn. tt. sarlóst v. —at,
tb. —ak. 1) Sarlóval ellátott, sarlóval dolgozó. Sar
lós aralók. 2) Sarlóhoz hasonló.
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pedig külön növénynem s deák neve : gagea, mely
nek fajai közöl való az apró sárma (gagea minima)
köz néVen : kislyúktaré; és sárga sárma, köz néven:
sárga madárliliom, sárgalyvktaré (gagea lutea).
SÁRMÁLINKÓ, (sármálinkó) ősz. fn. lásd
SÁRMÁNY.
SÁRMÁLÓ, (sálmálu, azaz sárgamálu v. mcllü)
ősz. fn. Eléjön Szabó Dávidnál. L. SÁRMÁNY.
SARMALÓDIK, (sarmaalóodik) belsz. m.
sarmálódtam, —tál, —olt. Kunyorogva , kéregetve
másnak sarkában jár, mint a gyermekek szoktak.
Gyöke a lábszárra, illetőleg járásra vonatkozó sar,
melyhez rokon a zarándok zar gyöke.
SÁRMÁNKÓ, SÁRMÁNTYU székely szók ; 1.
SÁRMÁNY.
SÁRMÁNY, (sármány azaz sármái v. sármálu)
fn. tt. sármányt, tb. —ok, harm. szr. —a v. —ja.
Éneklő madár, melynek erős vastag esőre, éi sárga
tollú bögye van. (Emberiza). Nevét tollainak sárga
színétől vette. Fajai : czitromos, gyeptts, havasi, kerti,
köleses, nádas, ostoba, paradicsomi, sordélysármány.
A mány utóbbi alkatrész semmi egyéb mint a mái
(== mell) módosulata; mint e madárnak minden többi
neveiben is : sármálu, sármálinkó, sármánkó, és
,arany' szóval : aranymálé v. —máin, aranymálinkó.
SÁRMASÁG, falu Köz.Szolnok m.; helyr. Sár
maságra, —on, —ról.
SÁRMELLÉK, falu Szála m.; helyr. Sármellék
re, —e'n, —röl.
SÁRMÜ, (sármii; ösz. fn. Sárból, különösen
agyagból készített mindenféle mü, fazekasmíí.
SARNYÚ, tájdivatos kiejtés a szokottabb sarjú
értelmében, mint varnyú, bornyú ezek helyett: varjú,
borjú. Túl a Dunán néhutt így is ejtik : sargyv, va
lamint emezeket : vargyú, borgyú.
SÁRÓ, KIS—, NAGY—, faluk Barsm; helyr.
Sáróra, —n, —ról.

sarából; t. i. törzsöke sarog, s ebből lett sarogol,"sa
rogló, sarogla s lágyítva saroglya, azaz, sarolt szá
lakból álló (mü). így lett a fúr gyökből furol, furogol,
furolya, furoglya, furulya, furuglya, azaz, kifúrt fá
ból való síp. A saroglya máskép : taraglya, melynek
gyöke tar metszést jelent a tarol, tarló származékok
ban, s rokon a hasonló jelentésű sar gyökhöz. Hangra
Ó3 értelemre egyezik vele a német Schragen, mely
Adelung értelmezése szerént jelent fahasábokból
öszverakott halmazt, vagy keresztben öszveszegezett
léczekböl álló szerkezetet, szóval rácsos müvet; de
elemzése nem kielégítő, midőn azt állítja, hogy a
schranken igéből ered. Khaldaeai nyelven Beregszászi
szerént szoreg v. szerig am. a német Gitter (rács).
SAROK, (sarok) fn. tt. sarkat, harm. szr. —a.
Értelmére és elemzésére nézve 1. SARK. Ezen alak
ban különösen szöglet értelme legáltalánosb. Néhutt
így nevezik a szőlőtőnek kiálló részét is.
SAROK, falu Baranya m.; helyr. Sárokra,
— on, —ról.
SAROKDÚCZ, (sarokdúcz) ösz. fn. Czobor,
vagy vastag karóféle dúcz, mely valamely deszka, vagy
sövénykerítés sarkát öszvetartja, vagy támogatja.
SAROKERDO, puszta Baranya m.; helyr. Sa
rokerdöre, — n , —röl.
SAROKFAL, (sarokfal) ösz. fn. Általán fal,
mely valamely épület sarkát képezi. Különösen, tá
maszul az épület sarkához épített fal; vagy az erő
dítvényekben a várak, bástyák kiálló sarkait képező
szögletes, vagy kerek falak.
SAROKGEEENDA, (sarokgerenda) ösz. fn.
Az épületnek, nevezetesen a földélzetnek sarkait
öszvekötö gerendák.
SAROKHÁZ, (sarokház) ösz. fn. Valamely
úteza vagyis házsor szögletét képező ház; szöglctház.
Sarokházból nagyobb a kilátás.
SAROKKÓ, (sarokkő) ösz. fn. Az épület, vagy
bizonyos tér szögletén levő, illetőleg némi támaszul,
vagy gyámul szolgáló kőszobor, vagy czölöp. Sarok
köbe akasztani a tengelyt. V. ö. SARKKŐ.
SAROKOSZLOP, (sarokoszlop) ösz. fn. 1) Az
épület sarkán emelt oszlop. 2) Több oszlopokból álló
építményben a szögleten álló oszlop.
SAROKSZÁM, 1. SARKSZÁM.
SAROKSZEKRÉNY, (sarokszekrény) ösz. fn.
Szekrény, mely a laknak, illetőleg teremnek, szobá
nak valamelyik sarkában foglal helyet.
SAROKTORONY, (saroktorony) ösz. fn. Pa
lota vagy vár sarokrészén épült torony.
SAROKVAS, (sarokvas) ösz. fn. Általán, kö
telék vasból, mely bizonyos szerkezetű műnek sar
kát öszvetartja, milyen a gerendákat öszvekötö vas
pánt, vagy az ajtó sarkát a ragasztóval együvé fogó
vas stb.
SAROKZAT, (sarokozat) fn. tt. sarokzatot.
Öszves sarok, a sarok egészben véve.
SAROL, (sarol) áth. m. sarolt. Széles ért. nö
vények szárait, hajtásait, ágait stb., éles eszközzel
46
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SAROD, 1. SARRÓD.
SÁROG, 1. SÁRIG, SÁRGA.

SAROGLYA, fn. tt. saroglyát. Lajtorjához
hasonló szerkezetű, rácsféle mü fából, különféle czé
lokra. Saroglya a szekéren v. kocsin, melylyel a sze
kér v. kocsi nyilt hátulját elzárják. Az illést a sarog
lyához csinálni. Saroglyának vetni a hátat. Megeresz
teni a saroglyát. Továbbá a lóistálókban a jászol
fölötti létra, mely mögé a szálas takarmányt teszik.
így nevezik a teherhordásra való létraforma eszközt
is. így értelmezi Molnár A. is : clathrum, gestatorium,
feretrum, einc Trage. Saroglyán vinni a leölt disznót.
Saroglyán köveket, fahasábokat hordani. Jelent to
vábbá rácsos ajtót, pl. mely némely tájakon a kony
hák előtt van. Tájdivatosan : saraglya, sőt magas
hangon seréglye is.
Általán a saroglya lényegéhez tartozik, hogy
rácsos szerkezetű, vagyis rovatosan öszveállított,
együvé rovott léczekböl, karókból stb. áll; minél
fogva azon sar gyökü szókkal rokonítható, melyek
rovásos metszésre vonatkoznak, milyenek sarol, sarló,
AKAD. NAGY SZÓTAB V. KÖT.
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metéli. Különösen, sarló nevű eszközzel arat. Búzát,
rozsot, árpát, füvet, nádat, kákát sarolni. Gyöke az
élt, illetőleg metszést jelentő sar, mely legközelebb
egyezik a szanszkrit csar («= metsz) gyökkel, továbbá
a latin sarrio, sarculum, sarmentum és német Schere,
schrren, scharren, scharf szók gyökeivel, s általán
mind azon szókhoz rokon, melyekben a gyökhang r
és az alapértelem metszésre, vágásra vonatkozik. Az
első betühangnak rokon íre változtával egyezik vele
a magyar tarol. V. ö. SAR, (1).
SAROLÁS, (sarolás) fn. tt. sarolást, tb. —ok,
barm. szr. —a. Cselekvés, midőn earolnak valamit.
V. ö. SAROL.
SAROLTA, női kn. tt. Saroltárt. A franczia
Charlatte módosulata, mely ismét ,Carolina' szóból
származott.
SÁROMBERKE, erdélyi falu Torda m; helyr.
Sáromberkére, — n , —röl.
SÁROS, (1), (sáros) mn. tt. sárost v. —at, tb.
—ak. Sártól lepett, sárral bővelkedő, sárral bemocs
kolt. Sáros út, utcza, udvar. Sáros vidék. Sáros szoba,
csizma, ruha. Sáros hátú, a legaljasabb ringyónak
gúnyneve. Több helynevek előtt jelzőül áll : Sáros
Patak, Sáros Lak, Sáros Remete, Sáros Szék stb.
SÁROS, (2), erdélyi falu a Meggyesi szász szék
ben; KIS—, NAGY—, faluk Sáros m; erdélyi faluk
amaz Küküllö m. emez a Nagysinki szász székben;
helyr. Sárosra, —on, —ról.
SÁROSAN, (sár osan) ih. Sárral bemocskolva.
SÁROSBUKÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Bukócz
on, —ra, —ról.
SÁROSD. faluk Fehér és Szála m., puszta Kis
Kunságban; helyr. Sárosdra, —on, —ról.
SÁROSFA, falu Pozson m.; helyr. Sárosfára,
— n , —ról.
SÁROSÍT, SÁROSIT, (sáros ít) áth. m. sáro
stíott, par. — s, htn. —ni v. —ani. Sárossá tesz,
Bárral bemocskít. Az esők sárosltják az utakat. Csiz
mát, ruhát, szobát besárosítani. L. SÁROS.
SÁRÓSÍTÁS, SÁROSITÁS, (sárosítás) fn. tt.
sárositást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sárossá tevés,
sárral bemocskolás.
SÁROSKISPATAK, SárosPatakuak Bodrog
balparti része Zemplén m.; helyr. —Patakra, —on,
—ról.
SÁROSLAK, KIS—.NÉMET—.faluk Vas m.;
helyr. Sároslakra, —on, —ról.
SÁROS MAGYAR BERKESZ, falu Kővár vi
dékében; helyr. Berkesz re, —én, —röl.

föld. 2) Sár lepi be. Sárosodik az ulczai kövezet. 3) Sár
tól bemocskolódik. Sárosodik a sárban járó csizmája.
SÁROSPATAK, (1), mváros Zemplén m.; áll
két részből, ú. m. SárosNagy—, és SárosKisPalak
ból; helyr. Patakon, —ra, —ról.
SÁROSPATAK, (2), erd. faluk FelsőFehér,
Torda és Kolos m.; helyr. —Patakra, — on, —ról.
SÁROS REMETE, falu Uug m.; helyr. Bemc
ién, —re, —röl.
SÁROSREVISTYE, falu Uug in.; helyr. Be
vistyén. —re, —röl.
SÁROSSZÉK, falu Vas m.; helyr. —székre,
— én, —röl.
SÁROSUL, (sárosúl) önh. m. sárosait; 1. SÁ
ROSODIK.
SÁROSÚLÁS, SÁROSÜLÁS, (sárosúlás) fn.
L. SÁROSODÁS.
SÁROS VÁRMEGYE, északi megye a Tiszán
inneni (Tiszajobbparti) kerületben.
SÁROZ, (sároz) áth. m. sároztam,—tál,—olt,
par. —z. Sárral beken, betapaszt; továbbá, sárral
mocskít. Sározni a falat, a sövényházat, a szUrüt. Be
sározni a ruhát, a szobát.
SÁROZÁS, (sározás) fn. tt. sározást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Gyűrt sárral való tapasztás. Tö
mött fal sorozása. 2) Valaminek bcmocskítása sárral.
SÁROZÓDÁS, (sározóodás) fn. tt. sározó
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Visszaható állapot,
midőn valami sározódik. A ruhák aljainak sározódása.
V. ö. SÁROZÓDIK.
SÁROZÓDIK, (sár ozóodik) belsz. m. sáro
zódtam, —tál, —ott. Egymáshoz dörgölődzés által
a fölszedett sártól bemocskolódik. A padolat a sáros
csizmáktól besározódik.
SÁRPATAK, erdélyi faluk FelsőFejér és Do
boka m.; helyr. Sárpatakon, —ra, —ról.
SÁRPATAKA, falu Sáros m.; helyr. —pata
kára, —n, —ról.
SÁRPECSENYE, (sárpecsenye) ősz. fn. A le
vágott marhának, disznónak, borjúnak czombján levő
vagy innét lemetszett húsnemü. A német ,Schale' után
alakulhatott, noha szárpecsenye (t. i. lábszárpecseuye)
összetétel sem valószinütlcn. Van felsár, alsósár.
SÁR PENTELE, Mu Fehér m.; helyr. — Pen
telére, —n, —röl.
SÁRP1TA, Balatonmelléki tájszó, am. ácsorgó,
hízelgő. (Horváth Zsigmond).
SÁRRÉT, tavas vidék Fejér m.; helyr. Sárrét
én, — re, —röl.
SARRÓD, falu Sopr on m.; helyr. Sarródra,
— on, —ról.
SÁRSNEF, (sársnef), 1. SÁRSZALONKA.
SÁRSZAGÚ, (sárs*,agú) ösz. mn. Minek a sár
hoz hasonló szaga van. Sárszagú hal, mely iszapos
í vízben nevelkedett, és lakott. Sárszagú víz.
SÁRSZALONKA, (sárszalonka) ösz. fn. Mocsá
ros helyeket kedvelő szalonkafaj, melynek igen sebes
, röpte van. (Scolopax gallinago). Nébutt: mohszalonka.

SÁROS MEGYE, 1. SÁROS VÁRMEGYE.

SÁROS NAGYPATAK, mváros Zemplén m.
SárosPataknak Bodrogjobbparti része; helyr.—Pa
takra, —on, —ról.
SÁROSODÁS, (sár osodás) fn. tt. sárosodás t,
tb. —ok, harm. szr. — a . Állapot, midőn valami sá
rossá lesz, vagy sártól bemocskolódik.
SÁROSODIK, (8árosodik) k. m. sárosodlam,
—iái, — ott. 1) Sárrá higúl. Sárosodik az út, az ulczai
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SAllSZEG, falu Szála ni., puszta Heves m.;
helyr. Sdrszegre, —én, —röl.
SÁRSZENTMIKLÓS, falu Fejér m.; helyr.
Szentmiklóson, —ra, —ról.
SÁRTÖK, (sártök) ösz. fn. A tökök neméhez
tartozó kicsided faj, melynek kobakja gömbölyű,
sima, narancsszínű, és formájú; fás liéju ; levelei szi
vesdedek, 8 v. 5 karéjuk, tőrhegyük, hegyesfogasak,
érdes tapintatúk. (Gucurbita aurantia. I'áriz Pápai
nál, Szabó Dávidnál Plinius után : colocynthis).
SÁRTYÚK, (sártyúk), 1. SÁRSZALONKA.
SARU, (saru) fn. tt. sarut, tb. — k. 1) Ló
vagy tehénbőrből készített, vastag, réteges talpú,
magas szárú, durva lábbeli, milyet a tótokon kívül a
Mátyusföldön, s némely más vidékeken lakó magya
rok is viselnek. Tót saru. horvát saru, letllrött szánt
saru, melyet az ügynevezett saruvarrgák, vagy mint
néhutt nevezik, tót varrgák, horvát varrgák készítnek.
2) Magas szárú, és erős fényes bőrből való lábbeli,
milyet a német lovasok, vagy postalegények viselnek.
3) Szélesb ért. így nevezi a nép a német varrgák
által készített keményebb, de fényesített bőrből való
lábbelit, különböztetésül a szoros ért. vett csizmától.
4) Legszélesb ért. kivált a régiek bibliai nyelvén ál
talán lábbelit jelent, a latin calceus, calceamentum
értelmében. „Adjatok ö neki sarut ö lábaiba." (date
ealeeamenta in pedes eius. Münch. cod. Luk. XV.).
„Mikor eresztettelek tűtöket saruknál kül" (sine cal
ceamentis. U. o. Luk. XXII.). „Kinek nem vagyok
méltó saruja kötelét megoldani." (Káldi, Luk. 3 : 1G.).
Nem lehet minden santt egy Icapiára verni. (Km.). Ne
indulj erdőre, ha sarud nincsen (km.), különben köny
nyen megsérülhet meztelen lábad. Saruja sem lehet,
azaz, távolról sem hasonlítható hozzá. 5) A hajósok
nál minden deszkadarab és czönk, mely úgy van ala
kítva, hogy valaminek jó alapot adjon, vagy ennek
biztos támpontja legyen ; máskép : talp. (Schuh. Ke
nessei A.).
Alig kételkedhetni, hogy a bibliai fordítók a
latin calceus szónak calx (pars pedis) értelmét veitek
tekintetbe, midőn azt saru szóval adták vissza; de
ettől különbözik a nép nyelvén általán divatozó saru,
mely magas szárú lábbelit jelent, s gyöke azon sar,
melyből a sark is származik, s ennél fogva a saru ere
detileg am. szárú, a lábszárra felnyúló, vagyis száras
lábbeli, különböztetésül a bokáig érő hokancstól és
bocskortól, mely utóbbi úgy látszik hangáttétellel ere
detileg bokasor volt. Török és csagataj ívelvén Váni
béry Á. szerént csarvg v. csar'i'g am. saru. Csizma is
a törökkel közös szó; s magyar elemzéssel úgy te
kinthető, hogy fényesre csiszolt, szattyánból vagy
kordoványból készülvén a csiszol igével áll gyöki
rokonságban. Hogy az öltözékek több nemeit mind a
magyar, mind más népek az illető testrészektől, vagy
tagoktól vették, bizonyítják a fejrevaló, (eaputium,
Haube); nyakravaló (collare , Ilalsbiiide) ; nyakba
vetS (torques); lábravaló (tótul : nohavicze , németül
Roinkleid), lábbeli: fülbevaló (inaures); karkötő, leeztyü

(Ilaudschuh, manica, rukavicza, chirotheca) stb.
Ugyanezt követte a nyelvszokás a lovak fölszerelé
sénél, mint a fék (capistrum), ajazó (prostomis), szttgy
elő (pectorale, antilena), nyakló, hasló, farhám, far
matring elnevezésekből kitűnik. V. ö. SARK.
SARUD, falu Heves m.; helyr. Sarudra, —on,
— ról.
SARUKEFE, (sarukefe) ösz. fn. Erős aörtéjü
kemény kefe, melylyel a sarut tisztítják és fényesítik.
SARUKENÓCS, (sarukenőcs) ösz. fn. Kenőcs,
melylyel a festetlen bőrből készült sarunak fekete
színt, és fényt adnak. .
SARUS, (saruos) 1) mn. tt. sarust v. —at,
tb. —ah. Saruval ellátott. 2) fn. tt. sarust, tb.—ok.
L. SARUVARRGA.
SARUSZÍJ, (saruszíj) ösz. fn. Szíj, melylyel a
bibliai értelemben vett sarut felkötik. V. ö. BOCS
KORSZÍJ, TÁK.
SARUT A, (saruta) fn. tt. sarutdt. Baranyá
ban divatos tájszó, am. saru, honnan : sarutás am.
saruvarrga, sarukészitö.
SARUTALP, (sarutalp) ösz. fn. A sarunak
azon része, melyen a láb talpa fekszik. Különösen,
rétegesen öszverakott bőrökből álló vastag talp, kü
lönböztetésül az egyszerű csizmatalptól.
SARUTÁS, (sarutaas) fn. tt. sarutást, tb.
—ok. Mesterember, ki sarukat készít.
SARUTLAN, (sarutaIan) mn. tt. sarutlant,
tb. —ok. Kinek saruja nincs, vagy, amit saru nem
takar; mezítlábas, tájdivatosan : meztélábas. Sarut
lan koldus. Sarutlan lábak. Határozóként am. saru
nélkül.
SARUVARRGA, (saruvarrga) ösz. fn. Varrga,
ki szoros ért. vett sarukat, azaz magas szárú lábbe
liket készít. Német saruvarrga, ki finomabb, tót saru
varrga, ki durvább sarukat varr, különböztetésül a
czipelös varrgától.
SARUZ, (saruoz) áth. m. saruztam, —tál,
—olt, par. —2. Saruba öltöztet, saruval ellát. Sa
ruzni a láhakat. Saruzjii a szolgát. „Es sólyákkal
(sandaliis) saruztassanak meg." (Müncheni eodex
Marc. V I ) . V. ö. SARU.
SARUZÁS, (saruozás) fn. tt. saruzást, tb
— ok, harm. szr. —a. Saruba öltöztetés, vagy saru
val ellátás.
SARVAL, áth. m. sarvalt. A székelyeknél am.
rézsútosan két deszkaszélt öszveereszt. Sarvalatlan
maradt. Sarvalt káposzta am. gyalult káposzta.
(Kriza J.). ,Sarol' szóval látszik összefüggésben állani.
SARVALÁS, (sarvalás) fn. tt. sarvalást tb.
—ok, harm. szr. — a . Összeeresztése rézsútosan két
deszka szélének (Kriza J.).
SÁRVÁR, mváros Vasm., erdélyi falu Doboka
m., puszta Abaúj m.; helyr. Sárvárra,—on, v. —tt,
—ról.
SÁRVÁSÁR, erdélyi falu Kolos m; helyr. Sár
vásárra, —on, —ról.
46*
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SÁRVÍZ, (sárvíz) ösz. fn. 1) Am. epesár, 2)
Folyó Fejér és Tolna megyékben.
SÁRZIK, (sározik) k. m. sárzott, htn. —ani
L. SÁRLIK.
SÁRZÓDIK, 1. SÁROZÓDIK.
SAS, (1), fn. tt. sast, tb. —ok, harm. szr. —a
v. —sa. 1) A ragadozó vagyis orvmadarak legna
gyobb, s legerősebb neme, a tág értelemben vett sóly
mok nemzetségéből; lakik Európa, Ázsia és Ameri
kában. Legkitűnőbb faja a sárga v. parlagi v. sziklai
sas (Steinadler), melynek csőrétől farkhegyig vett
hossza majd két rőfnyi; vannak továbbá más fajok is,
mint császári, csonttörö, felette v. barna, pöttögetelt,
tarka, tengeri, réti stb. sas. A sasok sebesen és leg
magasabbra repülnek minden madarak között; sze
meik éles látásúak, honnan közmondatilag a messze,
vagy dolgok mélyébe ható szemet sasszemnek neve
zik. Vénségökbcn megvedlenek, új tollaik nőnek, s
mintegy megifjudnak. A sast kitűnő tulajdonságainál
fogva már az ős kor madárkirály ezimmel különböz
tette meg. Közmondatok : Sok sas, sok dög. Sast ta
nít repülni. Többet ér vén sas ifjú bagolynál. Sas
legyet nem fogdos. Sok sasnak egy fészken nehéz meg
alkudni. Hogy a sas rúgja szét I Vén sas, mondják
vigyázó öregre, ki félt szerelmet, pénzt. Megifjúl
•mint a sas, melyről azt is tartja a néphit, hogy a vén
ség miatt meghorgasodott orrát a sziklához veri, s
kajmóját letörvén ifjúnak látszik. 2) Jelenti e madár
nak képét a nemzetségi, vagy lovagrendi, vagy feje
delmi s nemzeti czímereken, zászlókon, pecséteken
stb. Római, északamérilcai, franczia , porosz sasok.
Kétfejű (német birodalmi, osztrák, orosz) sas. 3) Csil
lagzat az északi égen, mely több (számszerént 23)
látható csillagból áll. 4) Képes kifejezéssel, költői
nyelvben, a fellegvárakban lakott hajdani lovagok,
nemes urak. Sasnak sas a fia. (Km.).
„Csak sast nemzenek a sasok."
Berzsenyi.
5) Átv. a kerítések azon fa oszlopai, melyek a pa
lánkfákat öszvetartják, s mintegy kiterjesztett sas
szárnyakat képeznek, vagy általán az épületbeli bor
nákat, vagyis gerendákat öszvekötő, s együvé tartó
lapos faoszlopok. 6) A hajósoknál valamely kariká
nak fába erősítésére oly vas rudacska, melynek két
hegyzett ágát összehajtják (előre már e két ág közé
szorítván a karikát), s úgy összelapítják, hogy az szeg
gyanánt lesz használható. (Kencssey Albert).
Legvalószínűbbnek látszik, hogy a magyar e
madarat erős suhogásu repülésétől nevezte el sasnak,
melyhez hasonlók a szintén suhogó mozgásról neve
zett sás, sáska, sólyom, sebes (celer), siet seet, sé, séd,
Sió, Sajó. A görög áerógt is Eichoff a szanszkrit at
(ire, incedere) szótól származtatja. A szanszkritban
előforduló tjac gyök am. szökni, ugorni. Budenz J.
szerént finnül : sa'akse (nominativ. süiiksi) am. falco
milvus, osztjákul : sives halászó sas.
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SAS, ('2), MEZŐ—, falu Bihar m ; helyr. —S i
ra, —on, —ról.
SÁS, fn. tt. sást, tb. —ok v. —ak, harm. szr.
— a v. —sa. 1) Igen sok családu kétlaki növény
nemzetség a háromhímesek seregéből és egyanyások
rendjéből; virágzása barkás, külön a hím, külön a
nő virága, vagy ugyanazon, vagy más barkában.
(Carex). Gönczy Pál négy alnémet különböztet meg,
hogy így a fajokat annál könnyebben lehessen meg
határozni, ú. m. 1) balhasások (psyllophorae); 2) pal
kafajták (cyperoidae); 3) sálék (vigneae); 4) valódi
sások (legitimae). Ez utóbbihoz tartozó fajok : éles,
sugár, gyepi, henye, hegyi, hánya, korai, epres, moly
hos, cseplesz, havasi, ujjas, sáppadt, fejér, fényes, szS
rös, muhar, hamvas, magas, korhadó sárga, pej sás stb.
Kresznerics némely népies sásneveket is elészám
lál, mint csilcsás, nyersen a marhának veszedelmes,
szárazan jó ; gömbölyű sás ; metsző sás, igen keskeny
és éles levelii; kölösás. 5) Széles, átv. ért. így nevezik
néhutt a gabonák s némely más növények hosszúkás
leveleit, melyek némileg a sás leveleihez hasonlók.
Búza, árpa, köles, kukoriczaszár sása. A marha az
árpa, és zabszalmát sása miatt szereti.
Rokonai : sáté és csádé, vagy csaté, valamint
csitlm v. csuhi; eléjön Szabó Dávidnál császta i s ; va
lamennyien miként sás is, suhogó tulajdonságuktól
kapták neveiket, minthogy hosszú ingatag leveleik a
legkisebb szellő érintésére suhognak. Törökül : száz,
csagataj nyelven : szász am nád, sás (Vámbéry Á.),
votják nyelven : sas am. Riedgras (Budenz J.).
SÁSA, (1), v. SÁLSA, fn. tt. sását. Mártásféle
mellékétel. Szabó Dávidnál diósása = dióból készí
tett csemege (befőtt). Megfelel neki a franczia sauce,
melyet némelyek a latin salsusból származtatnak.
Innen sása a magyarban is sós v. savas eredetre lát
szik mutatói. Figyelmet érdemel mandsu nyelven:
sasihan v. saszihan v. saszigan (Suppe, Brühe). Egyéb
iránt a föntebbi értelemmel eléfordúl a Müncheni
codexben is. „Ki bemártja ő kezét én velem a sálsás
tálba." (Márk. XIV.).
SÁSA, (2) v. SÁSZA, falu Kővár vidékén;
helyr. Sására, —n, —ról.
SÁSAFU, (sásafű) ösz. fn. Szabó Dávidnál am.
mustárfü, melynek magvából mustármártást készíte
nek. Vízi sásafií Lippainál am. a német Brunnkresse.
V. ö. ZSÁZSA.
SÁSA.S, (sásas) mn. 1. SASOS.
SÁSÁS, (sásaas) mn. tt. sásást v. —at, tb.
—ak. Sásával, azaz, mártással készített, vagy ami
ben a mártást feladják. Sásás hús. Sásás tál. V. ö.
SÁSA.
SÁSD.falu Baranyám.; helyr. Sásdra,—on,—ról.
SÁSDI, puszta Szála m.; helyr. Sásdiba, —ban,
— lói.
SASFA, (sasfa) ösz. fn. Az épületek födelén
és faházakban azon laposra faragott és bevésett ge
rendák vagy oszlopok, melyek más fákat együvé
tartanak. V. ö. SAS, (1), (5).
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SASFÉSZEK, (sasfészekj ösz. fn. A sas ucvü
madárnak fagalyakból nem igen mesterségesen ké
szített fészke hozzáférhetetlen sziklákon, vagy igen
magas fákon. Atv. ért. hegyen épült lovagvár, milyet
hajdan rabló vitézek laktak.
SASFI, (sasfi) ösz. fn. Fiatal sas.
SÁSFÜ, (sásfü) ösz. fn. máskép : sásafű ; l. ezt
SASGÁT v. SÓSGÁT, puszta Somogy m.; helyr.
—gátra, — on, —ról.
SASHALOM, puszta Heves m.; helyr. Saslia
lomra, —ról, Sashalmon.
SASHEGY, puszta Győr m.;*helyr. Sashegyén,
—re, —röl.
SASI, ÍJ 1. SZÁSZ, (2); 2) puszta^Nógrád m.;
helyr. Sásiba, —bari, —bál.
SÁSKA, (ÍJ, fn. tt. sáshát. 1) Széles ért. min
denféle szöcskó'k, vagy helyesebben szökcsö'k, melyek
a füveken mezőkön tenyésznek, és szökdécselnek.
(Gryllus). 2) Szoros ért. Afrikában és Ázsiában ott
honos szökcsönem, melynek feje hosszúkás, és a
lóéhoz hasonló, lábszárai hengerdedek, tüskések,
testök orsódad, mellök szögletes. Némely fajait a ke
letiek eledelül használják. Ezek néha sürü rajban
fölkerekedvén Európába is átszállnak, és ahol letele
pedtek, szörnyű pusztitásokat tesznek a mezőkön, és
vetésekben • egész nevök : vándor sáska. (Gryllus
migratorius).
Valósziníi, hogy nevét suhogó repülésétől vette,
és gyöke a szintén hangutánzó sás, melyből lett sá
sog, sásogó, sásoga, sáska, mint, fecseg fecske, locsog
locska, csacsog csacska stb. Vámbéry szerént csagataj
nyelven : csajurka, törökül : csekirge.
SÁSKA, (2), falu Szála m.; helyr. Sáskára,
— n , —ról.
SÁSKAJÁRÁS, (sáskajárás) ösz. fn. Ut, csa
pás, melyen a sáskasereg megy vagy ment.
SASKANYA, (saskánya) ösz. fn. Kreszncrics
szerént nagyobb a tikhordó kányánál.
SÁSKASEKEG, (sáskasereg) ösz. fn. Meg
számlálhatatlan mennyiségben és tömegcsen járó,
emésztő sáskák.
SÁSKAVÖLGY, puszta Nógrád "m ; helyr.
—völgyre, —Un, —röl.
SASKESELYŰ, (saskeselyü) ösz. fn. A legna
gyobb ragadozó madarak egyik neme, mely a szoros
ért. vett sastól abban különbözik, hogy szürke, vagyis
kesebarna, feje kopasz, sőt a nyaka is csaknem egé
szen ; a begyén és szárnyai alatt levő tollak oly pu
hák, mint a pehely. Csőre és körmei rövidebbek, s
nem oly görbék, mint a sasoknál. A legnagyobbak
közölök még a sárga sasokat is fölülmúlják ; Egyip
tomban és Arabiában szeretnek lakni. (Vultur. Geier).
Fajai : kopasznyaht, nyiilász, dögkeselyű.
SASKÓ, (saskó, sasogó ?) fn. tt. saskót. 1)
Szeged tájékán am. zsírféle mocsok, mely a lúgban
mosott ruhát kiveri. 2) NéhiUt a kévének alsó vas
tag vége.
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SASKÓ, (saskő) ösz. fn. Kó'nem, melynek üre
ges belsejében ködarab van zárva. A népvélemény
azt tartja felöle, hogy a sas fészkében találtatik. E
kövek némelyike homokot vagy vizet foglal magá
ban. (Aütites).
SASKÖRÖM, (sasköröm) ösz. fn. 1) A sas
nevű ragadozó madárnak horgas, és erős körme,
melylyel a zsákmányt megragadja, és megfojtja. 2J
A vadászoknál némely ebnek hátsó lábszárán kinőtt
köröm, máskép : farkasköröm. 3) Hajósoknál görbe
felhasadt köröm forma kapocs, mintegy ?, melynek
alul két ága van s fölül egy gyűrűje. Ilyen kettő
együtt gyűrűiken egy kötélbe fűzve, karmóikkal egy
másnak szemközt állítva, a közéjök eső tárgyakat
erősen átfogni és összeszorítni alkalmas eszköz. (Ke
nessey A.). 4) Emberre vitetve képes kifejezéssel
ragadozó és a zsákmányt erősen tartó kéz.
SASKÖVÁRALJA, falu Bars megyében; helyr.
Váralján, —ra, —ról.
SÁSLILIOM, (sásliliom) 1. SÁSNÖSZIROM.
SÁSNÖSZIROM, (sásnőszirom) ösz. fn. Nö
vényfaj a kopasz szirmú, és kardlevelű nőszirmok
neméből. (Iris pseudoAcor). Máskép köz néven : sás
liliom, sárga v. vízi liliom.
SASÖKA, (sasóka) fn. tt. sasókát. Oly vas
szeg, melynek feje alatt levő lyukán két S2árnyu
vékony vas áll keresztül, s mintegy kiterjesztett
sasszárnyakat képez ; vagy melynek feje szárnyasán
kétfelé kinyúlik; máskép : sasszeg. Kresznerics azt
mondja a sasszegről, hogy két szege van, úgy hogy
ha beverik, kétfelé lehet hajtani.
SÁSOMHÁZA, 1. SÁMSONHÁZA.
SASORR, (sasorr) ösz. fn. Kampósan meghajló
nyerges orr, milyen a sasok csőre.
SASORRÚ v. —ORRÚ, (sasorrú) ösz. mn.
Kinek a sasok csőréhez hasonló kampós, nyerges
orra van.
SASOS, (sasos) mn. tt. sasost v. — at, tb. —ak.
1) Sasokkal bővelkedő, sasoktól lakott. Sasos szikla
ormok. Sasos vidék. 2) Sas képével jelzett. Sasos
czimer, csákó, zászló.
SASOS, (sásos) mn. tt. sásost v. —at, tb. —ak.
1) Sással bővelkedő, sást termő. Sasos ér, patak. 2)
Sással vegyített. Sasos széna, gabona. 3) Sáshoz ha
sonló levelű. Sasos búsaszalma, kukoriczaszár.
SASOSAN, (sasosan) ih. Sas képével jelzetten.
SASOSPAPÍR, (sasospapír) ösz. fn. Igen nagy
rétü és vastagabb fajta papír, földképek, rézmetsze
tekre stb. (Rcgal v. Imperialpapir). Alkalmasint a
rajta levő, vagy eredetileg rajta volt sasezímertöl,
mint a szabadalom jegyétől, vette nevét.
SÁSPI, fn. tt. sáspit. L. SÁSPIS.
SÁSPIS, fn. tt. sáspist, tb. — ok. Tájdivatosan
pl. a székelyeknél az áspis (idegen áspis) szó módo
sulata.
SASSAD, 1. SASSUD.
SASSOVA, falu Sáros m.; helyr. Sassovára,
— w, —ról.
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gergazu, buglyos, abajdócz, kopári, nyúl, ritkás, csil
lagos sálé.
SATNYA, mn. tt. satnyát. Hitvány, sovány,
nyomorék testű, aszott, veszendőben levő. Satnya
gyerek. Mondják más állatokról, sőt növényekről is,
melyek növésben elmaradnak, nem gyarapodnak.
Satnya malacz. Satnya csemeték.
Alapértelménél fogva rokon a sanyar, sanyaro
dik, senyved, sinlik v. sinylik szókhos; és alkalma
sint a sany törzsből lett sanyt v. sanyolt, mint Sa
nyik elavult igének múlt részesülője (miként súnyik
tól : sunyt v. súnyott), mely törzsből a (Szabó Dávid
nál, Simái Kristófnál) eléforduló, és hasonjelentésü
sannyad ige is származott; s áttétellel (ny és t v. tt
helyet cserélvén) satnya v. sattnya. így lettek hang
áttétellel karany, kereng és terenyh'ú\ : kanyar, ke
nyér, tenyér. V. ö. SATNYÁD és CSENEVÉSZ.
SATNYÁD, önh. m. satnyadttam, —tál, —t v.
—ott. Hitványnyá, soványnyá, nyomorékká leszen;
növésében elmarad, nem gyarapodik, nem testesedik.
Ha ezen ige képzőjét elvonjuk, törzsökül marad satny,
mely nyelvünk természetével ily alakban ellenkezik,
s okszerüleg lehetne ugyan satony származékot gya
nítanunk, de ez sincs szokásban, azért mint a ,satnya'
szónál, azt véljük, hogy egyszerűen sanyik elavult
igéből lett sanyolt v. sanyt, s ebből hangáttétellel
satny; ebből ismét satnyád, satnyúl. V. ö. SATNYA.
SATNYADÁS, (satnyadás) 1. SATNYÚLÁS.
SATNYASAG, (satnyaság) fn. tt. salnyaságot,
harm. szr. —a. Satnya állapot vagy minőség.
SATNYÍT, (satnyaít) ath. m. sütnyitott, htn.
—ni v. — ani, par. — s . Satnyává tesz, eszközli,
hogy elsatnyuljon.
SATNYÍTÁS, SATNYITÁS, (satnyaítás) fn.
tt. satnyitást, tb. —ok. Satnyává, hitványnyá tevés.
SATNYÚL, (salnyaúl) önh. m, satnyúlt. Sat
nyává leszen. Ez igealakban a képző önhangzója el
nyeli a törzs végső önhangzóját, mint ezekben : csú
nya csunyiíl; ritka ritkul; tiszta tisztul, stb.
SATNYÚLÁS, SATNYÚLÁS, (satnyaúlás)
fn. tt. satnyulást, tb. —ok. Satnyává levés, növés
ben elmaradás, elhitványodás.
SATÓ, fn. tt. satót. 1) L. SAJTÓ. 2) L. SATU.
SATÓL; SATÓLÁS, 1. SAJTOL; SAJTOLÁS.
SÁTOR, (1), fn. tt. sátort v. sátrat, tb. —ok
v. sálrak, harm. szr. —a v. sátra. 1) Szétterített
ponyvából, vagy akármiféle szövetből, vagy bőrök
ből álló födél, melyet ideiglenes lakul, vagy árnyék
helyül szoktak emelni. Vásári sátor, milyen a mézes
kalácsosoké, vagy más mesterembereké. Czigány sátor,
melyet a vándor czigányok emelnek. Tábori sátor.
SÁTÁNILAG, (sátánilag) ih. Sátán módjára, Sátort ütni.
ördögileg.
„Annyi hegyes sátor terem a fris zöldben,
SATÉ, fn. tt. sátét. Diószeginél egy a sás nö
Mennyi vakondturás nincs puha mezőben,"
vónynemmel; de Gönczy Pálnál a sásnak csak egy
„Gazdag arany hímmel vont falú sátorban
alnemo (latinul: vignea), melynek füzérkéi füzéresek,
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban."
tökélyes virágúk; füzére tövén murva van. Fajai:
Arany János. (Buda halála).
szittyós, csátés, kétsoros, keshedt, róka, sulymos, hen

SASSUD v. SASSÜDIK, önh. illetőleg k. in.
sassudtam, — tál, — ott v. —t. Veszprém és Vas vár
megyékben valamint a székelyeknél is am. fárad,
lankad, tikkad; máskép : sasul, sassúl. Jelentésénél
fogva úgy látszik, hogy eredetileg lassúd v. lassúdik
és lassúi volt, s törzsöke lassú. Hogy az l néha nyelv
hegyi mássalhangzóra változik, mutatják a liba zsiba,
loiyka szotyka változatok, a jelen szónál annyival
inkább, mert a következő suhogó hangok is előmoz
dították az átváltozást, pl. az ,áspis' szóból s előtét
tel így lett sáspis.
SASSÚL, önh. m. sássúlt. L. SASSUD.
SASSZEG, (sasszeg) ősz. fn. 1. SASÖKA.
SASSZEM, (sasszém) ösz. fn. A sasnak tüzes,
fényes, éles látású szeme. Átv. hasonló tulajdonságú
emberi szem és tekintet; továbbá, éles, mély belá
tása elmei tulajdonság.
SÁSTELEK, falu Bihar m.; helyr. Sástelehre,
— röl, Sástelkén.
SASUL, önh. m. sasúlt. L. SASSUD.
SASVÁR, mváros Nyitra, faluk Ugocsa és Po
zsony m., ez utóbbiban máskép : Egyházfa : helyr.
Sasvárra, —on, —ról.
SÁSZA, 1. SÁSA, (2).
SÁT, elvont törzse sátor szónak és származé
kainak. Rokon a zártabb hangú sötét szó gyökével
úgy ebben is : szemeit lesüti azaz lehunyja, mintegy
beborítja. Szintén rokon vele a szanszkrit cshád gyök,
mely am. födöz, takar; sátor vagy sáter szóban te
hát az utóbbi rész vagy or (orom gyöke), mely a
Bécsi codexben önállólag is használtatik ebben : or
ieg azaz orjegy (conopeum, superlát), vagy er mint
ernyÖ gyöke, mely ismét közel rokon ár gyökkel
árny szóban. L. bővebben SÁTOR alatt.
SÁTA, falu Borsod m.; helyr. Sátára, —n,
— ról.,
SÁTÁN, fn. tt. sátán1, tb. —ok, harm. szr.
—•ja. Bibliai nyelven, megbukott angyal, vagyis ördög,
mintáz emberi nem ellensége, s boldogságának irigye.
I<Js ha sátán sátánt üz lei, maga ellen meghasonlott.
(Máté 12 : 26.). Különösen a megbukott angyalok,
vagy ördögök főnöke, vagy képviselője. (Jób I.).
Atv. ért. veszekedő, gonoszlelkü, ördöghöz hasonló
tulajdonságú ember. V. ö. ÖRDÖG. Héber nyelven
szátán (jUto), arabul : saitán ellenséget, általán el
lenkedőt jelent.
SÁTÁNI, (sátáni) mn. tt. sátánit, tb. —ah.
Sátántól eredő v. credett; sátánra vonatkozó, más
kép : ördögi.
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2) SzéSesb ért. gályákból, gyékényből, deszkákból
stb öszveállított födelü s néha oldalakkal is ellátott,
árnyékot tartó csinálmány. így nevezik a vásárosok
fa bódéit is, mennyiben a szoros értelmű sátorok he
lyette vannak. Oszxierakni, szétszedni, elhordani a sá
torokat. Kerekekkel ellátott sátor. Vámbéry szerént
(KözépÁzsiái Utazás) a keletiek, különösen turkman
nok sátra három részből áll, melyek : faállvány, ne
mezdarabokból készült tetőzet, s belső fölszerelés.
Ez utolsó áll fekete, t. i. az idő által megbarnított,
vagy pedig fejér nemezből, mely új házasok vagy kü
lönösen megtisztelt vendégek számára állíttatik fel.
3) Képes kifejezéssel, erdők, fák sátora, azaz, árnyé
kot tartó, s födél gyanánt szolgáló ágaik. 4) Túl a
Dunán még némely tájakon divatos fejborító a nők
nél. 5) A hím pávának sátor módjára kipányvázott
hosszú farktollai. 6) L. SÁTOROZÓ VIRÁGZAT.
Nem lehet kétség benne, hogy a gyök vagyis
törzs sát egyezik a magyar sőt gyökkel (sötét szóban)
éa talán a német Schatten, görög o"/.iá (Schatten),
cxiái (Schirmdach), axotia (Finsternisz, finsterer Ort)
szókkal is; mindenek fö'.ótt pedig a szanszkrit cshád
gyökkel, mely am. lúd, takar és cshatran szóval,
mely ernyőt jelent. Az egész szóval egyezik a persa
csádar, mely Vullers szerént : velamen magnum ad
pedes usque pertingens és tentorium ; ugyan ö meg
érintvén, hogy ezen jelentése inkább a török nyelv
ben divatos. Ugyanis törökül csatár, csad'ir am. pa
villon és sátor; s összetételben elsád'Cr'i am. kézi
sátor azaz esernyő. Megemlíthető, hogy a héberben
is szálar (valamint az arabban is ugyanezen törzs)
am. födni (velavit, obtexit; occultavit), a kálinuk
nyelvben pedig szöder és a mongolban szegüder am.
a német Schatten.

SÁTORFEDÉL v. —FÖDÉL, (sátorfödél) esz.
fn. 1) A sátornak teteje, felső héja, különböztetésül
az oldaltól. 2) Sátorhoz hasonló födél, vagy tető, pl.
társzekéren, hajón.
SÁTORGOMB, (sátorgomb) ösz. fn. A pony
vás sátor ormán levő gomb, mely az ösrvemonö ro
döket együvé foglalja.
SÁTORISTYE, puszta Baranya m.; helyr. Sá
torislyére, — n , —rol.
SÁTORKARÓ, (sátorkaró) ösz. fn. A sátor fel
állításához szükségelt karók, illetőleg dorongok, me
lyeket a földbe vernek, vagy a bakokba szúrva fel
állítanak.
SÁTORKÖTÉL, (sátorkötél) ösz. fn. A sátor
ponyvának csúcsait kifes'ítö, s a ezövekkel vagy
karókkal öszvetartó kötél.
SÁTORLAKÓ v. —LAKOS, (sátorlakó v. — la
kos) ösz. fn. Személy, ki nem szoros értelmű házban,
hanem sátor alatt lakik, pl. a vándor czigányok,
némely keletiek stb.
SÁTORNEMÜ, (sátoinemü) ösz. mn. és fn.
1) Olyan féle mint a sátor. 2) Mindennemű tárgy,
me!y a sátorhoz tartozik, vagy annak alkatrészeit
teszi.

SÁTOR, (2), HÁROM — , falu Vas m.; h. lyr.
—Sátorra, —on, —ról. Van Sátor nevű hegy is
Abaúj m. Szántó mellett, és Zemplén m. Újhely fölött.
SÁTORALJAÚJHELY, mváros Zemplén m.;
helyr. —Újhelyié, —bén, —höl.
SÁTORBELI, (sátorbuli) mu. tt. sátorbelit,
tb. —ek. Sátorban levő vagy onnan származott. Ha
mis mint a sátorbeli czigány. (Km.).
SÁTORBOLT, (sátorbolt) ösz, fu. Árus bolt
gyanánt szolgáló sátor, fából, milyet vá.árok alkal
mával szokás ideiglen öszvcállítani.
SÁTORCSAVAR, (sátorcsavar) ösz fu. A sá
tor nyilasát vagyis ajtaját bezáró csavar.
SÁTORCSINÁLÓ, (sátor csináló) ösz. fu. 1) Ki
ponyvából vagy más kelméből szabott sátorokat ké
szít. 2) Ács, ki deszkasitorokat farag és rovatol
öszve.
SÁTORCZÖVEK, (sátorczövek) ösz. fn. Földbe
vert czövekek fából vagy vasból, melyekhez a kife
szített sátor csúcsait oda pányvázzák.
SÁTORFA, (bátorfa) ösz. fn. A sátor felállítá
sához szükségelt mindenféle facszközök, úgymint
czövekek, karók, rudak, bakok, stb. Fölszedni, elhor
dani a sátorfát am. eltakarodni. Hord el a sátorfát!
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„Görbe tevék hátul, mint óriás ludak,
Libegő járassál hosszú nyakat nyútnak ;
Kincs vala, kincsérő, azokon terhelve,
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme."
Arany J. (Buda halála).
SÁTOROS, 1) (sátoros) mu. tt. silorost v. —at,
tb. —ák. 1) Kinek sátora van, ki sátor alatt lakik,
tartózkodik. Sátoros kofa, zsibárus. Sátoros hadak,
vándor népek. 2) Sátorhoz hasonló födelü, árnyéku.
Sátoros szekér, hajó; sátoros fa. 3) Bizonyos sátor
lakóihoz tartozó. Sátoros társ. 4) Sátoros innep a
zsidóknál, melyet ősz elején üllnek meg, emlékére a
negyven éves bujdosásnak, midőn őseik sátorok
alatt tanyáztak. A keresztényeknél jelent szoros ér
telemben vett innepet, melyet vasárnap gyanánt üll
nek meg, különösen a karácsoni, húsvéti, pünkösdi,
és a római catholicusoknál az úrnapi és szűz Mária
tiszteletére rendelt nagy innepeket is. E nevét való
színűleg onnan vette, hogy ezen napokon is, valamint
vasárnapokon, némi vásárt is szoktak tartani. Vagy
talán e napo&on tartatni szokott innepélyes nagy mi
sékre emlékeztet, midőn a pap a misének némely
részeit sátor (baldachinum) alatt végzi.
SÁTOROS, 2) puszta Nógrád m.; helyr. Sáto
rosra, —on, —ról. Vau ily nevű hegy is ugyanott.
SÁTOROSFEJÜ SZEG, Szabó Dávidnál am.
kalapos szeg.
SÁTOROSKERT, (sátoroskert) ös*. fn. A szé
kelyeknél Udvarhely széken am. tövissel s ezen fölül
szalmával födött, vesszőből font kert (kerítés). Néhutt:
lészáskert.
SÁTOROZ, (sátoroz) öuh. m. sátoroztam, —tál,
— ott, par. —a. Sátor alatt tanyáz, laki',?. A vándor
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czigányok a helységen kívül szoktak sálorozni. Áthato
lás véve am. sátorokkal ellát. Sátorozni a tábort, a
vásártért.
SÁTOROZÁS, (sátorozás) fn. tt. sálorozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Sátor alatti lakás, tanyá
zás; továbbá sátorokkal ellátás, fölszerelés. V. ö.
SÁTOROZ.
SÁTOROZIK, (sátorozik) k. m. sátorozlam,
—tál, —ott, par. —z. Mondjuk a himpáváról, midőn
hosszú, fényes ragyogó farktollait sátor gyanánt ter
jengetve kevélykedik.
SÁTOROZÓ VIRÁGZAT, a növénytanban az,
ha a virágzat kocsánjai különböző magasságból in
dulnak, s végre mégis egyenlő magasságra érvén, vi
rágaikkal egy síkban terülnek ki, mint az egérfark
cziczkóró (achillea millefolium) virágzata. (Inflores
centia corymbosa). Az erdészeti míiszótárban csak
sátor. (Doldentraube).
SÁTORPALOTA, (sátorpalota) ösz. fn. Palota
szerű sátor, milyen az Attiláé, Budáé lehetett; amar
ról írja Priscus : „Attilának tornyokkal szegélyezett
laka gyönyörűen gyallott s oly tökéletesen öszve
eresztett nagy deszkaszálakból volt öszvealkotva,
hogy az egész egy darabnak tetszett."
„TiszaDuna síkján, Zagyva folyó mellett,
Sátora egy dombon kék égre szökellett;
Ez vala a város, ez Buda királyi
Lakhelye, famüvü sátorpalotái."
Arany J. (Buda halála).
SÁTORPÉNZ, (sátorpénz) ösz. fn. 1) Helypénz,
melyet a felütött sátor helyeért fizetnek. 2) A bérbe
vett sátorért járó díj.
SÁTORSÁS, (sátorsás) ösz. fn. Gönczy Pálnál
a háromporodások (háromhímesek) seregébe es egy
terméjüek (egyanyások) rendébe tartozó növénynem,
melynek makkocskáját törékeny kéreg borítja; bibe
szára fonalalaku, lehulló. (Cladium). Faja a szúrós
sátorsás, (cl. mariscus), Diószeginél szúrós csaté.
(schoenus mariscus).
SÁTORTETŐ v. —TETŐZET, (sátortető v.
—tetőzet) ösz. fn. 1) A sátornak teteje, legfelsőbb
része, födele. 2) Sátorhoz hasonló tető, pl. a csvícsos
török házakon.
SATRAFA, mn. tt. satrafát. Dunán túli gúny
szó, melylyel a vénbanyát illetik, s am. totya, to
tyogó. Másutt am. vén, ravasz banya, anyó, vénbo
szorkány, szipirtyó. Vén satrafa.
Gyökre nézve rokon hozzá a sátrat, azaz, csa
tangol; ideoda kap, kikap. A satrafa valósziuüen
eredetileg a pletykákat házról házra hordó vénbányát
jelentett. A sátrat képzésre hasonló a vizslat, koslat
igékhez, melyeknek törzsei vizsol, kosol, s hasonlat
nál fogva a sátrat törzse is satr v. sátor, melyből
lett igenév satró, megtoldva satrava, keményebb
fúvó hanggal satrafa. így lett a ter tnr gyökökből
tere túra, tereve turava, terefe lurafa, s öszvevonva
tréfa trvfa, azaz, díbdáb beszéd, terefere. Hasonlóan
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a csal igéből származott csala, csalava, csalafa, csalfa,
Hasonló képzésű : eleven (élő).
SÁTRAT, önh. m. salraltam, —tál, —ott, par.
salrass. Ideoda csavarog, ideoda kap, kikap, félre
csapkod, nem jár egyenes úton. Alapfogalomban
azon sa és csa gyökü szókhoz rokon, melyek félrc
menö mozgást, görbe utakon járást jelentenek, mint,
sandáról, csabukkol, csandarog, csapodár, csatangol,
csatolói, csavarog. V. ö. CSA.
SATRATÁS, (satratás) fn. tt. satrarást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Ideoda csavatgás.
SATU, SATU, fn. tt. satút v. salut. 1) Lásd
SAJTÓ. 2) Balaton mellékén am. valamit fölebb
vitető műszer. A mongolban salo \.satu am. lajtorja;
és Budenz J. szerént a mordvinban sal'a am. rá
lépni, tapodni, sal'ama lépcső.
SATÚL, 1. SAJTOL.
SAUL, bibliai személynév; tt. Sault. Héber
eredetű ; jelentése : felhívott.
SAULENDREFÖLD, puszta Gömör m.; helyr.
Endreföldön, —re, —röl.
SAV, fn. tt. savat, harm. szr. —a. 1) Közön
séges értelemben metsző, csípős, éles ízü anyag, mint
a savanyú, soványodik, savanyít, savó szók és szár
mazékaik törzse. 2) Vegytani értelemben első fokon
(élenynyel egyesült) oly vegyanyag, melynek rend
szerént többé vagy kevésbbé savanyú íze van, és az
úgynevezett aljakkal egyesülve sókat alkot. A sav a
növények kék szinü nedvét rendszerént vörösre festi.
Úgy hogy azon öszvetett anyagok is a savakhoz számít
tatnak, melyeknek savanyú ízök ugyan nincs, hanem
az említett kék nedveket megvörösítik; sőt még azon
öszvetett anyagok is, melyek se nem savanyú ízűek,
se a növényi kék nedveket vörössé nem teszik; de
másokkal vegyülve a savak némi jellemét tüntetik
elé. — E szó a szívás hangját utánozva ős nyelv szü
löttje , különösebben sínai nyelven : suán (aeidum,
acetum), továbbá finnül: happame, happome (nominat.
hajaain, hapoin), mordvinul: sapam, sapama, a hegyi
cseremiszben : sapa, a zürjénben som, a vogulban:
saum mindenütt am. savanyú (Budenz J.); a mongol
ban ise kíl am. savanyodni (sauerlich werden) ; és
mint sót jelentő némi változatokkal több más nyel
vekben is megvan, hellénül : «).g, latinul : sal, né
metül : Salz, szlávul : szol, héberül : sar, törökül:
luz, a finn családhoz tartozó nyelvekben : sula, sal,
sol, stb. V. ö. SÓ.
SAV, fn. tt. sávot, harm. szr. —ja. A szöve
teket különféle irányban czifráző vagy habos vona
lok, máskép : sávoly v. sáholy. Rokon hozzá a fonál
szerű testeket jelentő szál, pl. kenderszál, hajszál
szókban V. ö. SÁVOLYOS.
SAVANY, (savany) fn. tt. savanyt, tb. —ok
v. —ak , harm. szr. —a v. —ja. Bizonyos testek
tulajdonsága, melynél fogva sajátnemü caipös, met
sző, éles ízök van ; továbbá azon anyag, mely ezen
ízt okozza. Innen : savanya amiben savany van, sa
1
vanyízü. Állati, növényi, ásványi savanyok. V. ö. SAV.
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SAVANYDAD, (savanydad) mn. tt. savany
dadot. Kevéssé savanyú; máskép : savanykás, sa
vanyús.
SAVANYEDÉS, (savanyédes) ösz. mn. Aminek
savanyúval vegyes édes íze van. Savanyédes alma.
SAVANYÍT, SAVANYÍT, (savanyít) áth. m.
savanyÜott, par. — s , htn. —ni v. —ani. Bizonyos
savany által savanyúvá tesz valamit. Káposztát ko
vászszal savanyítani. Etelt eczettel, czitromlével sava
nyítani. Meg, besavanyítani valamit. V. ö. SAVIT.
SAVANYÍTÁS, SAVANYÍTÁS, (savanyítás)
fn. tt. savanyítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselek
vés, mely által valamit savanyúvá tesznek. Káposzta,
uborkasavanyítás.
SAVANYÍTATLAN, SAVANYITATLAN, (sav
anyít [at]lan) mn. tt. savanyítatlant, tb. —ok. Amit
be nem savanyítottak. Savanyítatlan répa, káposzta,
melyet édesen főztek meg. Savanyítatlan uborka.
Határozóként, nem savanyított állapotban.
SAVANYÍTÓ, SAVANYÍTÓ, (savanyító) fn.
tt. savanyítót. Savanyból álló, savanyt tartalmazó
anyag, mely által valamit savanyúvá tesznek, milyen
pl. a savanyú kovász a kenyérsütésnél, vagy^ répa,
káposzta besavanyításánál. V. ö. SAVÍTÓ.
SAVANYÍTOTT, (savanyított) mn. tt. sava
nyítottat. Amit bizonyos anyag által savanyúvá tet
tek. Savanyított répa, tök, uborka, káposzta.
SAVANYÍTOTTAN, (savanyítottan) ih. Sa
vanyított állapotban v. minőségben.
SAVANYKÁS, (savanykaas) mn. tt. savany
kást v. — at, tb ; — ak. L. SAVANYÚS.
SAVANYÓ régiesen és tájdivatosan am. "sa
vanyú ; 1. ezt.
SAVANYODÁS, (savanyod;ás) fn. tt. sava
nyodást, tb. —ok, harm. szr. —a. ízváltozás, midőn
valamely test savanyt vesz magába, s ehhez hasonló
ízűvé lesz.
SAVANYODIK, (savanyodik)[k. m. savavyod
tam, —tál, —ott. Savanyanyagot vévén magába sa
vanyú ízűre változik. Savanyodik a megforrott bor,
a kovászszal vegyített káposzta. Savanyodik a tej. Átv.
tájdivatosan, kedvetlenné, Ízetlen kedélyüvé lesz. Ez
a vig ember hogy elsavanyodott!
SAVANYOS, (savanyos) mn. tt. savanyost v.
—at, tb. —ak. Savanynyal vegyített, tölt, mi sa
vanyrészeket tartalmaz. Szabatosan véve a savanyú
tól abban különbözik, hogy ez inkább a savany íz
beli tulajdonságára, amaz pedig annak anyagára,
birtokára vonatkozik.
SAVANYTALAN, (savanytalan) mn. tt. sa
vanytalant, tb. —ok. Ami savanyanyagot nem foglal
magában, vagy miben savanyú ízt nem érezni, mi
ből a savanyrészekct kivonták. V. ö. SAJTALAN.
SAVANYTALANÍT, (savanytalanít) áth. m.
savanytalanított, htn. —ni v. —ani, par. — s . Savany
talanná tesz valamit, a savanyt kivonja valamiből.
SAVANYÚ, (savanyú) mn. tt. savanyút, tb.
—k v. —ak. Savanynyal vegyített, savanyrészeket
AKAD. NAQY SZÓTÁB V. KÖT.
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tartalmazó, s ennélfogva csipős, éles, metsző ízű. Sa
vanyú víz, bor, sör. Savanyú étel, becsinált, káposzta,
répa, uborka, tej. Különösen gyümölcsöket illetőleg
am. miben éretlenség miatt a kellő czukoranyag nem
fejlődött ki, fanyar. Az éretlen szölö, cseresnye sava
nyú. Ellentéte édes, miben a czukoranyag túlnyomó,
honnan e viszonyok : édes alma, savanyú álma ; édes
bor, savanyú bor stb. Átv. rósz kedélyű, nem nyájas,
ízetlen modorú, nem tetsző. Savanyú ember, savanyú
kép, ábrázat, száj. Savanyún elhúzni a száját} mint
aki savanyúba harapott. Savanyúba harapni, a kedély
nek nem tetsző dologba kezdeni, kapni, avatkozni. —
Tájdivatosan, valamint több más ú (ü) képzőjü mel
léknevek o'val (ővel) is ejtetik, 'savanyó, sőt túl a
Dunán ezt is hallani : sónyó.
SAVANYÚAN, (savanyúan) ih. 1) Savanyúra
készítve, savanyú ízűen. A káposzta savanyúan jobb
•ízű, mint édesen. A becsináltat savanyúan fázni. 2)
Atv. rósz kedvüleg, nem tetszöleg, nyájasság nélkül.
Savanyúan néz, savanyúan áll a szája, savanyúan
fogadja a vendéget. V. ö. SAVANYÚ.
SAV ANYUFORRÁS, (savanyúforrás) ösz. fn.
Forrás, melyből savanyúvíz buzog fel.
SAVANYÚL, (savanyúl) önh. m. savanyúll.
Savanyúvá lesz, savanyú ízt kap. Savanyúl a meg
forrott must. Savanyúl a hordóba tett káposzta, répa.
V. ö. SAVANYÚ.
SAVANYÚLÁS, SAVANYULÁS, (savanyúl 
ás) fn. tt. savanytílást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vál
tozás, midőn valami savanyúvá lesz.

SAVANYÚN, 1. SAVANYÚAN.
SAVANYÚS, (savanyúas) mn. tt. savanyúst
v. —at, tb. —ak. Egy kevéssé savanyú; nem oly
édes , mint lennie kellene; éretlen. Savanyús bor,
gyümölcs. Mondják általán oly testekről is, melyek
ben a ezukoranyagnak túlnyomónak kellene lennie a
savanyanyag fölött. Máskép : savanykás, savanydad.
SAVANYÚSÁG, SAVANYUSÁG, (savanyú
ság) fn. tt. savanyúságot, harm. szr. —a. Savanyú
tulajdonság, savanyízüség. Eczelnek, éretlen szőlőnek,
egresnek, ribiszkének savanyúsága. Az eczetes saláta
savanyiiságát czukorral mérsékelni. V. ö. FANYAR
SÁG.
SAVANYÚSAN, (savanyúasan) ili. Sava
nyús minőségben vagy állapotban.
SAVANYÚVÍZ, (savanyúvíz) ösz. fn. Termé
szeti forrásvíz , melynek vegyrészeinél, különösen
szénsav tartalmánál fogva savanyú íze van; külön
böztetésül oly víztől, melyet vegymütét nélkül, egy
szerű keveréssel tesznek savanyúvá, pl. ha eczetet,
vagy czitromlevet eresztenek bele. Ez utóbbi érte
lemben nem öszvetett szó, s elválasztva irandó : sa
vanyú víz. Az elsöbbhöz tartoznak a füredi, borszéki,
rohicsi, ugodi, parádi, szolyvai, suliguli stb. savanyú
vizek. Erdély iesen : borvíz.
SAVAR, (savar) fn. tt. savart, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Növénynem az öthímesek seregéből és két
anyások rendjéből; csészéje ötlevelü, fenekébe a
47
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magot bezárja; bokrétája nincs; anyaszála kéthárom,
magva csigaformán kunkorodott. Tengerpartokon, és
savas mocsárokban szeret tenyészni, s elégett ham
vai növényi savat adnak, honnan a neve. (Salsola).
Fajai : kamborz, ballagó, rózsás, szaka, sós, epres,
homoki, lecsepült, hamvas savar.
SAVAS, (savas) mn. tt."savast v. —at, tb.
— ak. Savrészeket tartalmazó.
SAVASSÁG, (savasság) ín. tt. savasságot,
harm. szr. —a. Savrészeket tartalmazó állapot vagy
tulajdonság.
SAVASTÓ, (savastó) 1. SÓSTÓ.
SAVIK, (savik) k. m. savtam, —tál, —ott.
Savvá lesz, oly ízt, csípősséget kap, milyen a savaké.
Ebből származott a savó. Máskép : sajik ," honnan
a süjt.
SAVIT, (savít) áth. m. savüott, par. —s, htn.
—ni v. —ani. Vegyészi értelemben vett savak által
élenynyé vagy élenyessé tesz valamit. V. ö. SAVITÓ.
SAVÍTÁS, SAVITÁS, (savítás) fn. tt. savi
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vegyészi működés,
mely által savítanak valamit. V. ö. SAVIT.
SAVÍTÓ, SAVITÓ, (savító) fn. tt. savitót.
A savnak egyik fő alkatrésze. Legtöbb testeknek
savítója az éleny, másoknak pedig az élenynyel ha
sonmüködésü anyagok, úgymint : halvány, büzeny,
iblany, folyany, kéneny, reteny, kékleny, és a savnemző
fémek közöl : mireny, irány, dárdany.
SAVÓ, (savó) fn, tt. savót. Közönséges érte
lemben az aludttejnek savanyú leve, mely a tejföl
nek elkülönítése után a túrós részekből kiszivárog ;
különbözik tőle az iró, a tejfölnek vize, melyet a
vajtól köpülés által választanak el. Szélesb ért.
azon csipős ízü vizes részek, melyek a tejből hátra
maradnak, ha annak zsíros részét le fölözve, a meg
maradt túrós részeket némi szerek, pl. úgynevezett
oltó, vagy pedig sav (eczetsav, borsav) segítségével
kivonják. Oyógysavó. Tehén, juh, kecskesavó. Az asz
kórost savóval itatni. Híg mint a savó. (Km.). Savón
hízott. (Km.). Gyöke a süvik ige, melynek a savó
részesülője. V. ö. SAVÓGYÓGYINTÉZET.
SAVÓDÁS, (savóodás) fn. tt. savódást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Bizonyos testek átalakulása,
midőn egyik részök savvá, vagy élenynyé változik.
SAVÓDIK, (savóodik) k. m. savódtam, — tál,
— olt. A tejre vonatkozólag am. savóssá lesz, savó fej
lődik belőle. Savódik a lej, midőn megaluszik. Szélesb
vegyészi ért. élenyesedik.
SAVÓGYÓGYINTÉZET, (savógyógyintézet)
ösz. fn. Meleg évszakban (midőn a tejelő marha tiszta
zöld füvei él) az Alpeseken (Svájczban, Tirolban,
Bajorhonban) és egyebütt is részint nagyszerű sajt
gyárakkal , részint savanyú vagy hidegvízi gyógy
helyekkel öszvekötött intézet a hasszervek (máj, ve
sék, belek) és szív betegségeinek gyógyítása végett.
SAVÓGYÓGYMÓD, (savógyógymód) ösz. fn.
Gyógyítási mód, mely a savó általi gyógyításnál szo
kott használtatni. V. ö. SAVÓGYÓGYINTÉZET.

SÁVOL, (sávol) áth. m. sávoll. Am. sávoz v.
sávolyoz. L. SÁVOLYOZ.
SÁVOLY, (1), (sávoly) fn. tt. sávolyt, tb. — ok,
harm. szr. —a. A vászon vagy pamutszöveteket kü
lönféle irányban ezifrázó vagy habos fonalak ; más
kép : sáholy, vagy egyszerűbben : sáv. Asztalruhákat
törölközS kendőket ezifrázó sávolyok. V. ö. SÁV.
SÁVOLY, (2), faluk Nógrád és Somogy m ;
puszta Somogy és Veszprém m.; helyr. Sávolyru,
— on, —ról.
SAVOLYOS, (sávolyos) mn. tt. sávolyost v.
— at, tb. —ak. Sávolyokkal czifrázott, vonalozott,
díszített; másképen : sávos, melyet Szabó D. így ér
telmez : vesszős, iratos, habos, virágos (ruha, kezkenő,
abrosz stb.). Sávolyos v. sávos abrosz, asztalkendő,
fátyol. „Tizenöt abrosz, háta gyolcs az tebbi sáhos .. .
tíz gyolcs kezkenő, az háta gyolcs, négye sáhos."
Paksi Katha asszonnyal mely marhát adtának 1539.
(Régi nyelveml. II. r.).
SÁVOLYOZ, (sávolyoz) áth. m. sávolyoztam,
—tál, —ott, par. —z. Sávolyféle czifraságokat sző
a vászonba, kendőbe stb.
SÁVOLYOZÁS, (sávolyozás) fn. Takácsolás,
melynél fogva a szövet sávolyossá tétetik.
SAVÓS, (savóos) mn. tt. savóst v. —at, tb.
— ak. Savóval vegyített; miben savót tartanak. Sa
vós tej ; savós ital. Savós edények.
SÁVOS, (sávos) mn. Am. sávolyos ; 1. ezt.
SAVÓSZEMÜ v. —SZEMŰ, (savószemíü ösz.
mn. Igen világoskék szemű, a savó szinéhez hasonló.
SÁVOZ, (sávoz) áth. m. L. SÁVOLYOZ.
SÁVOZÁS, (sávozás) fn. L. SÁVOLYOZÁS.
SAVUL, (savúl) önh. m. savúlt. Vegytani ért.
élenyül.
SAVÚLÁS, SAVULÁS, (savúlás) fn. tt. sa
vúlást, tb. —ok, harm. szr. —a. A testnek azon
változása, midőn élenyessé képződik.
SE, (1). Mint általában tagadó tulajdonságú
szócska /. némely öszvetételekben valaminek lételét,
valóságát, birtokát tagadja, vagyis annak nem létét,
nem bírását jelenti, pl. selwnna, semmi haza, semmi
hely, mely honul szolgálna, milyen a hellenlatin
utópia; honnan : sehonnai; továbbá semelyik, semily,
seminő. Ilyenek a tájszokásos seszin, seszinü, és a köz
divatú sebaj. Hasonló hozzá a tagadó ne, mely a ré
gies nevola v.nevala öszvetett szónak első alkatrésze;
v. ö. NYAVALYA. Legközelebb áll hozzá hangokban
az idegen nyelvek között a mongol esze, mely rend
szerént igék, illetőleg részesülők elé járul, pl. esze
edzelekszen = nem győzött azaz győzhetetlen. Egyéb
iránt megfelel neki a szláv ne, pl. zdráwi, egészséges,
nezdráwi, egészségtelen; továbbá a tagadó hellén a, av,
oi pl. ávórjtog, esztelen, ávagyja fejetlenség, oizóma,
szó szerént : sehely azaz sehonna; a latin in, non, ne,
YJl.piw, impius, fas, nefas. Azonban hangokban is ha
sonlónak tűnik fel a latin tagadó se, a secors, secordia
vagy socors, socordia, securus és segnis szókban; to
vábbá : sine, hajdan, mint a régi törvények tábláján,
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egyszerűen se; „Se fraude esto," azaz, sine fraude;
sobrius = seebrius. Eickoff véleménye szerént sine
jelent elmenést, eltávozást, és azt némely más szók
kal együtt, mint (a latin sine szón kivül) a franczia
sans, német sunder, hindu szannan (kevés) stb. a
szanszkrit szái (=sülyed) gyöktől származtatja; mi
nél fogva a magyar seben is a sebesség, távozás,
távoztatás fogalma rejlik. V. ö. S gyökhang, és NE—
kötszó.
A fenn említett tagadási neveken kivül vannak
még öszvetett határozók, melyekben a se szintén ta
gadást fejez ki, azon különbséggel, hogy ezek a mon
datban még más tagadó szócskákat is vonzanak ma
gukhoz , mig amazok önmagukban használtatnak.
Ezen tagadó határozók e következők : seka,
szokottan: soha (nullo tempore), sehol, sehon, sehonn,
sehutt (nullo loco, nullibi), sehova (in nullum locum),
sehonnan (nullo ex loeo), semerre (versus nullám pla
gam), sehogy (nullo modo), sehá/iyan (nullo numero),
sémikor (nullo tempore nunquam). S még magukhoz
vonhatják a sem kötszót vagy se tillót is, pl. soha sem,
vagy soha se, sehogy sem vagy sehogy se, stb. Ugyan
ezen se tagadó szó vastaghanguak előtt általán sora
szeret változni : soha, sohol, sokon, sokova, sohogy,
sohonna, sohonnai.
Mint általános tagadóval, néha ,se»»' alakban,
ellentétben állanak vele az egyetemes léteit, valót,
birtokot állító minden, a részletesre vonatkozó né, és
az egyesre irányzó vala; honnan ezen változati vi
szonyok : seha v. soha, mindenha, néha, valaha; sehol,
mindenhol, néhol, valahol; sekova, mindenhova, néhova,
valahova; sémi (régies) v. semmi, (,mindenmil nincs,
mivel ezt már a ,minden' kifejezi), némi, valami; senki,
mindenki, néki (régi szó a mai ,némely' helyett, midőn
személyre vitetik), valaki; sehonnan, mindenhonnan,
néhonnan, valahonnan; sehogy, (,mindenhogy' helyett:
mindenkép , ,nehogy' helyett : némikép), valahogy ;
sémikor, mindenkor, (,uékor' helyett : néha), valami
kor ; semily, (,mindenmily' helyett : mindenféle), s
,mily' helyett mely szóval: némely, valamely; semerre,
(,mindenmerre' helyett: mindenfelé), némerre (szokat
lan), valamerre; (,sehányl helyett : semennyi, ,min
denhány' helyett : mindnyája), néhány, valahány, s
néhányan, valahányan. Valamennyivel viszonyban van
a határozatlanul állító akár vagy bár, ú. m. akárhol,
akárhonnan , alsárkova, akárhogy, akármikor, akár
merre, akármily, akárhányan, vagy, bárhol, bárhon
nan, bárhova, bárhogy, bármikor, bármerre, bármily,
bárhányan. E helyett : akárha v. bárha, köz szokás
szerint akármikor vagy bármikor divatozik.

ésnem vagy tí»emböl módosult (v. ö. SEM) ; mint
e példák is bizonyítják, állítólag : kell búza is, ke
nyér is, tagadólag : nem kell se búza, se kenyér, vagy
se helyett sem : nem kell sem búza sem kenyér, vagy
megfordítva : sem búza sem kenyér nem kell, erede
tileg : búza és kenyér is nem kell, és az isnem szócs
kákat egybehúzva, búza és kenyér sem kell, tökéle
tesen helyes a mondat ezen alakban is. így olvadnak
azok egybe a népdalbeli versben is : Ha meghalok se
bánom, mert kiegészítve a mondat így áll : Ha meg
halok is nem bánom. Tehát egyik tagadó, ú. m. a fönti
példákban rendszerónt a neveknél csak erősbitésül,
vagy súlyosbításul használtalik , épen ú?y mint az
én kertemhen a kétszeri én (én és em). A sem pedig
se alakká csupán jobb hangzás végett (a sok m kike
rülése végett) rövidült; de az egész sem is helyesen
áll, mint a példában láttuk. Hasonló példák, állí
tólag : marad pénz is , posztó is, tagadólag : nem
marad se (vagy sem) pénz, se (v. sem) posztó; vagy
se pénz, se posztó nem marad. Állítólag : apja (is)
anyja (is) él, tagadólag : se apja, se anyja nem él.
Midőn pedig az állító mondatban az is az igével áll
szoros viszonyban, úgy hogy a tagadóban a se v. sem
a nem szócskával együvé esik : akkor ezen tagadó
módosításban a se (v. sem) és nem is egygyé olvad
hatnak, és szintén egyszerű sem leszen belőlök, mit
mind a mai tájszokás, mind különösen a régiek pél
dája igazol, pl. állítólag : ez a fiú sir is, nevet is, ta
gadólag : se nem sír, se nem nevet, v. sem sír, sem nevel.
Állítólag : O ír is, beszél is magyarul, tagadólag : se
nem ír, se nem beszél magyarul, v. sem ír, sem beszél
magyarul. A régieknél gyakrabban elé jön. Ily szer
kezetű a Zrínyinél eléforduló „Sem siet, sem késik
haragja Istennek," azaz, se nem siet, se nem késik.
Szent Krisztina életében olvassuk : „Kik sem ( = s e
nem) szólnak, sem érzékenségék nincsen." A Deb
reczeni Legendáskönyvben is : „Ha tunnójok (tudnók)
ki h idvözül ki b nem, a h gonoszokat sem (= se nem)
feddenöjök meg, sem (se nem)Jimádkoznánk érottök."
És épen ezen példákból tűnik ki leginkább, hogy a se
mint kötszó csak jobbhangzás végett áll sem helyett;
mily fülsértő beszéd volna : sem nem sir, sem nem
nevet; pedig e mondat nyelvtanilag szintén helyes.
III. Mint tiltó szócska, akkor fordul elé, mi
dön az és v. is a tulajdonképi ne tiltó szócskába be
leolvad, pl. te se szólj (= te is ne szólj), én sem szólok.
„Ne háborogyjék tű szüvetek, se (= és ne) féljen."
(Müncheni cod.). Péter se (Péter is ne) beszéljen, Pál
se (Pál is ne). Ha a két szót elválasztjuk, t. i. a se
tiltó szót a nevek elé teszszük, akkor az ige elébe a
ne jön. Se Péter se Pál ne beszéljen. Hasonló : Ne
háborgass se engem se mást, e helyett : Engem se
(engem is ne) háborgass, mást se (= mást is ne).
Ezekben tehát a se alkatrész isne helyett áll és más
tagadó mellett csak erősbitésül vagyis súlyosbításul
hozatik fel, miként föntebb a 7/ik pont alatt elé
adott se vagyis sem kötszó, és a régiek a kettőt nem
is mindig használták, pl, „Hogy ne látnának valaha

Midőn az említett határzók (soha, sehol, sehogy)
illetőleg melléknevek (semilyen) egyszerű feleletül
állnak a mondatban, nem vonzanak magok után szük
ségképen más tagadót, pl. „Mikor láttad Pált?" Soha.
„Hogy tetszik ez a könyv ?" Sehogy. „Hová készülsz?"
Sehová. „Hol sétáltál?" Sehol. L. Saját helyökön.
II. Mint kötszó, az állító es, is kötszónak ellen
téte, és nem egyéb, mint a semnek rövidülcte, mely
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szemékkel, se fülökkel hallanának, se szüvökkel ér
tenének." (Münch. cod. Máté XIII.); ami Pesti Gá
bornál már se—ne.
A Ilik és Illik pont alatti se, a ne, nem, nincs
szócskákkal különféle viszonyokban függvén öszve,
de a melyek mindannyian az imént eléadott szabá
lyokban gyökereznek, lássunk egyenként bővebb
példákat.
1) SE—SE—NE. Se pénzedet, se fáradságodat
ne kéméld. Se jobbra, se balra ne nézz. Se bort, se pá
linkát ne igyál. Másnak se becsületét, se vagyonát, se
életét ne bántsd.
Ezekben a se, is helyett csak erösbités a ne pe
dig a sajátképeni tiltó, miért az erösbitési szó elha
gyásával igy is ejthetök : pénzedet is fáradságodat is
ne kéméld, vagy : pémedet és fáradságodat se (is ne)
kéméld. Jobbra és balra is ne nézz stb., noha az elsőb
bek szokottabbak.
2) SE NE—SE NE. Se ne egyél, se ne igyál
mértékletlenül. Se ne röhögj, se ne pityeregj. Némely
kor jobb hogy se ne láss, se ne hallj. Szolgáddal se ne
tréfálj, se ne gorombáskodjál. Sötét szobában se ne írj,
se ne olvass. Ezekben is a se elhagyható, ha ne után
az is pótolja : Ne is egyél, ne is igyál mértékietlenül.
Vagy ha a se a mondatban elül áll, nyelvérzésünkkel
nem ellenkezik a ne elhagyása, pl. se láss, se hallj,
se írj, se olvass sötét szobában, (de nem jó volna :
„sötét szobában se írj, se olvass", mert itt a se a
,szobában' szóra is vitethetvén, zavart okozna). A ré
gieknél gyakran találunk hasonló elhagyásokat, pl.
a Debreczeni Legendáskönyvben : „A h keresztyénök
mindönha vigyázjanak, hogy el ne essenek, seh (== se
ne) higyenek az eretnekségnek."
3) NE—SE—SE. Ne igyál, sebort, se pálinkát.
Ne nézz, se jobbra, se balra. Ne menj, se sárba, se
vízbe. Ezek csak az első (1) mondatok megfordításai;
és a magyar szórend szabályai szerént mindenik he
lyes és azonos értelmű.
4) SE NEM—SE NEM. Se nem könnyebb, se
nem kissebb. Mikes K. (XLVI. 1.). Se nem eszik, se
nem iszik.
„Se nem látott, se nem hallott
Se nem érzett, se nem tudott
Keservénél egyebet."
K i s f a l u d y S.
Hogy ezekben a se nem közvetlenül egymás mellett
össze is olvadhat (sem eszik, sem iszik), föntebb érin
tettük, s alább (<S alatt) is eléjön.
5) SE—NEM—SE—NEM. Se magára nem
költ, se másnak nem ad. Se dolgozni nem képes, se kol
dulni nem akar. Se templomba nem megy, se honn nem
imádkozik.
6) NEM — SE—SE. Nem eszik, se reggel, se
este. Nem akar, se írni, se olvasni. Nem mondott, se
bűt, se bát. Nem hozta el magával, se nejét, se fiát.
A mondatokat meg is fordíthatjuk : Se reggel, se este
nem eszik stb. A se ,is' helyett csak a sem rövidűlete.
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7) SE—SE—NEM. Se becsületét se egészségét
nem kéméli. Se nejét se gyermekeit nem szereti. Se ru
háját se lakát nem tartja tisztán Megfordítva : Nem
kéméli se becsületét, se egészségét. A se itt is a. sem
helyett áll.
8) SEM—SEM ( = s e n e m — s e nem). Sem siet,
sem késik haragja Istennek. (L. SEM, 2). E példában,
mint föntebb (II. alatt) láttuk, a senem olvadott ismét
össze sem alakká. Hasonlók : ez} sem fejér, sem fekete.
Sem fű, sem fa. Sem meleg, sem hideg. Melyeket szin
tén így oldhatni föl : se nem fejér, se nem fekete. Se
nem fíí, se nem fa. Se nem meleg, se nem hideg. De
állhat így is : se meleg, se hideg, és se fú, se fa. T. i.
a magyarban valamint a van, vannak, úgy a nincs,
nincsenek is, mint kapcsolékok, elhagyatván, a nincs
ben már benne van a nem ; pl. ha első és második
személyekben beszélünk, azon mondatok így állaná
nak : én se fejér, se fekete nem vagyok, te se meleg se
hideg nem vagy.
Amely mondatokban pedig a nincs nem mint
kapcsolók, hanem mint birtokra vonatkozó értetik
alattomban, melyet ki is mondhatunk, azokban a nyelv
szokás sem helyett állandóan szintén a megrövidült
se kötszót használja, pl. se pénz se posztó (nincs).
Se füle se farka (nincs). Se éjjele se nappala (nincs).
Ennek az ételnek se íze se bűze (nincs). Sőt általán
midőn bármely tagadási viszonyszó a mondathoz oda
értethetik, hasonlóan a se divatozik, pl. Se ki se be
(nem nyilik) mint az ablakfa. Melyik tetszik a kettő
közöl ? Se ez, se az, se egyik, se másik (nem tetszik).
Se ide, se oda (nem áll). Se té se tova (nem mozdul)
stb. Mind ezekben a se jobbhangzás végett áll.
9) SE — S E  N I N C S ; és SINCS. Se csizmája
se kalapja nincs. Se mulatni se dolgozni nincs kedve.
Itt a nincs birtokra vonatkozik.
Valamint az is és nem egybe olvadva lesznek :
sem, hasonlóan az is és nincs közvetlen egymás után
lesz : sincs, és a se mint kötszó szintén csak nyoma
tékul szolgál, pl. se bora se búzája nincs; másképen
nyomatékos se nélkül : bora sincs, búzája sincs
( = b o r a is nincs, búzája is nincs). Se a szobában se
a kamarában nincs, máskép : a szobában sincs («= is
nincs) a kamarában sincs.
10) SE—NE —SE —NE, (igekötó's v. határo
zós igékkel). Se föl ne mereszd, se le ne süsd szemei
det. Se jobbra ne fordulj, se balra ne kanyarodjál.
11) SE—NEM —SE—NEM, (igekötös vagy
igehatározós igékkel). Se föl nem megy, se alá nem
jön. Se jobbra nem néz, se balra nem tekint. Se ki nem
jöhet, se be nem mehet senki.
Ha az igekötó's, vagy határozós ige a lehet, sza
bad, illik, kell, szokott, és más határtalan módot vonzó
igékkel, vagy nevekkel jő viszonyba : akkor az ige
kötő vagy határzó el nem válik az illető igétől, vagy
névtől, a se pedig elébe tétetik, pl. Se leülni nem le
het, se lefekünni nem szabad, nem illik; se telt gyomor
ral enni, se kellelinél tovább koplalni nem egészséges.
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12) Tiltó —SE (más tagadó szókkal viszony
ban). Midőn a tiltó se a mondatokban a seha, sehol,
sehova, sehonnan, sehogy, semily, sémikor, semerre,
senki, semmi és más hasonló tagadó szókkal jő vi
szonyba, akkor közvetlenül utánok és melléknevek
nél a jelzett szó után tétetik, pl. seha v. soha se ha
zudj ( = s o h a is ne hazudj). Sehol se légy alkalmatlan.
Sehová se menj a háztól. Sehonnan se hozz vendégeket.
Sehogy se fesd be a házat. Semilyen pénzt se adj neki.
Sémikor se jöjetek ide. Semerre se távozzatok. Senkit
se sérts jogaiban. Semmiben se légy túlságos. Néha a
se helyett ne is állhat (de hangsúly nélkül), pl. Soha
ne hazudj. Senkit ne sérts jogaiban. De ha ezen se a
tagadó szóktól elválasztatik, akkor helyette mindig
a tiltó ne szócskát kell tenni. Ne hazudj soha. Ne
légy alkalmatlan, vagy alkalmatlan ne légy senkinek.
Ne menj sehova. Ne hozz dorbézoló vendégeket, vagy
dorbézoló vendégeket ne hozz sehonnan. Senkit jogaiban
ne sérts. S ekkor a tagadó szók után még is, sőt túl
nyom atékosságból a se szó is jöhet : Ne hazudj soha
is, v. soha se. Ne sérts jogaiban senkit is, v. senkit se.
V. ö. SEM.

nek elé. Egyébiránt a kevéssé szabatos népnyelven
a varas fakadékot, küteget is sebnek mondják. Atv.
ért. növényeken ejtett metszés, vágás, mely életmű
szereiket sérti. Képes kifejezéssel, bántalom, fájda
lom, mely a belérzékeket, a kedélyt, a lelket kinozza.
Szivemen nagy sebet ejtettél. Szerelem sebei dúlják ke
belét. „Szívemnek sebeit fölszakgatod újra, királyné!"
(Baróti Szabó. Virgil Aeneis 2. könyv). „Ezeket én
az előtt is megmondottam ; s bár akkor éltünk volna
véle, nem esett volna sebünkbe a fene." (Gróf Esz
terházy Miklós nádor, Rákóczy Gy. erd. fejedelem
hez. 1644ben).
A seb szó föntebbi jelentésében szenvedésre, s
az ezzel járó sziszegésre, fogszivó hangra vonatkozó
lag hangi és fogalmi rokonságban van a sajog, saj
nál, senyved, sinlik, különösen pedig sér, sérv, sérül
szókkal. Bókon nyelvekben hasonlítnak hozzá a ta
tárban ads'i (keserű íz; fájdalom), csapmak (sebhetni,
vervvunden); és Budenz J. szerdnt a finn, észt haava
(vulnus) stb.

tiltó, de a mely a ne tiltóval együttesen is előjöhet,
amikor (/, 2, 3, 10, 12) alattszintén csak súlyosbí
tásul szolgál.
SE, (2), suhogó hang, melyből a suhogó moz
gásra vonatkozó seet, jobban : séet (siet), seb, sebes
(celer), se, séd, folyónevek származnak. Egyezik vele
a si, a siet, Sió származékokban.
—SE, 1. —SA.
SÉ, fn. tt. sét. 1. SÉD.
SEB, (1), fn. tt. sebét, hann. szr. —e v. —je.
Szoros ért. metszés, vágás, szúrás, lövés, törés által
nyitott rés, sérelem az állati testen, mely kisebb
nagyobb sajgással, égetéssel, fájdalommal, lázzal,
stb. jár. Égető, sajgó, mély, tátongó seb. Mérges, fe
nés, halálos seb. Sebbe esni. Sebet kapni. Sebet ejteni
valakin vagy valamin. Folyó, genyes, hegedő, forradó,
varas seb. Üdvözitőnk sebei. „Szent testének sebeit,
vérrel folyó kékeit, aki látja és nem sír, élő hittel az
nem bír." (Faludi). Sebet ülni, ejteni, vágni. Sebet
mosni, kenni, gyógyítani, tépésekkel betömni. Hátul a
sebe (km.) rósz jel a katonánál. Ha begyógyul is a
seb, megmaradt a helye. (Km.). Nincs nehezebb seb,
mint akit rokon kéz ejt. (Km). Könnyű sebet ejteni,
de nehéz meggyógyítani. (Km.). Jobb a szeretőnek sebe
mint a gyűlölőnek csókja. (Km.). Különböznek tőle a
fekély, var, fakadék, bibircsó, küteg, melyek nem
külső erőszak, hanem belső kórállapot által idéztet

Kenessey Albert szerént mind a dunai mind a tiszai
hajósoknál divatos a víz sebe azaz sebessége. Hogy
hajdan ige is lehetett, gyaníttatja nem csak a tatár
török csapmak (1. alább), hanem ezen. származékai is:
sebtén és sebtében; ez utóbbi is épen oly képeztetésü,
mint, mentében, jöttében, folytában, szaladtában, siet
tében stb.; röptében (röptiben) szónak pedig röp tör
zse, már ma szintén nem divatos. Innen e szójárás :
seblében mentében. (Vörösmarty Mihály, 1639, 41.1.).
,Sebtén' pedig szintén olyan származású mint,folyton'.
Mint gyökszó, vagy ha tetszik főnév, jelenti a hala
dásban levő testnek gyors mozgását, mely a léget
suhogtatja; mint elavult ige pedig ezt teszi : gyor
san haladva suhog, pl. a szél, a séd, az eső, a re
pülő sas stb. Legközelebbi rokon vele hangokban és
fogalomban a tatártörök csapmak (rennen, laufen),
melytől származnak : csabghun v. csabgh'in, v. csapkun
v. csapku (schnell laufend), csab'ik, v. csapík, v. csabúk
(schnell); továbbá a finn hoppu (sietség), s gyökhang
ban a német schnell. Egyébiránt a magyar gyökelem
se, mely ,siet' szóban sivé változott; innen sées,
séves, sebes. Régies igeszármazéka : sebít.
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SEB, (2), fn. mely mint siető mozgásra vonat
kozó csak a hasonló alapfogalmu ú. m. sebes, sebes
Mindezeket röviden egybefoglalva : az 7ső se ség, sebesen stb. származékokban él, s a névragok
némely összetételekben tagadó szócska, mint sehonna közöl csak a velt veszi fel, mai szokással ezen ösz
v. sohonna, sebaj, sehol, sehogy stb.; a Ilik se nem vetétben : sebbellobbal; de régente magánosan is:
egyéb mint a sem (= ésnem, is nem) kötszónak rö
„Az föld nagyon megindula
vidülete jobb hangzás végett, t. i. midőn ugyanazon
És egy angyal mennyből leszálla
mondatban még egy tagadó nem, vagy ebből szárma
Az kerekeket megtöré,
zott nincs stb. fordul elé, és ,is' helyett csak erösbitésül
Éa nagy sebbel az népre veté."
vagy súlyosbításul szolgál, mint 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
alatt látható ; a iJIik se (= ésne, isne) állandóan Katalin verses legendája. (Toldy E. kiad. 176. 1.).

E szónak betűi ugyanazok, melyek a testi sér
vet jelentő seb szóban, holott ez amazzal semmi fo
galmi öszvefüggésben nincsen. Ámbár pedig a köz
kiejtés mindkettőt cgyképen hangoztatja; mindaz
által véleményünk szerént, szabatosan véve, önhangzói
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finotn különbség van köztök ; t. i. a gyorsat jelentő
seöben eredetileg éles enek kellett hangzauia, mely
az ?'hez áll legközelebb, s azzal fel szokott cserél
tetni, pl. a kies kies ; kivan kíván; kigyelmed kegyel
med ; giliszta giliszta; hasonlóképen mind, itt, ide,
ily, ihol, is, Mán a régieknél : mend, ett, ede, ely,
ehol, es, lieán, s több mások. A seb gyökkel mint
gyorsaságot jelentővel szoros fogalmi és alaphangi
viszonyban áll siet, melyet némely tájakon így is
ejtenek : siet; így a hasonló fogalmu serény (rau.)
és siríil szókban is a se gyökelem szintén sí'vel vál
takozik. Ellenben midőn a seb vágás, metszés, szmás,
lövés által okozott rést, nyilast stb. jelent, nyilt e
hangzó rejlik benne, mely a képzőket és ragokat in
kább csak zárt evel veszi fel : sebes, sebez, sebét,
sebek, sebéin, sebed. A nyelvszokás, mely a tiszta ki
ejtést gyakran elhanyagolja, amazt is szokta ugyan
néha ekként ragozni : de a fenn elsorolt szók hason
latára nyiltevel kellene ragoznunk : sebes, sebesen,
sebesség, mint kies kies, ilyes, ilyet, ilyek, ilyen, itten,
ide, siet. Ha tehát az eredetileg kellő hangoztatást
újra szokásba hozni akarnók, a két külön értelmű seb
szót különös hangjegyeink hiányában legalább ki
ejtésileg megkülönböztethetjük. Egyébiránt, mint a
megelőző szónál is láttuk, ugyanazon tatártörök
csapmak igében, tehát ugyanazon hangokban, épen
mint a magyar seb szóban, szintén mindkét fogalom
megvan, t. i. laufen, r ennen; és verwunden (Zenker).

SEBES, (2) v. SEBES, (sebés) mn. tt. sebést
v. —el, tb. —ék. Amin metszés, vágás, szúrás, lövés,
stb. által okozott seb van. Sebes kéz, láb, ujjak. Sebes
homlokú vitéz. A székelyeknél jelent esipös ízűt is,
pl. sebes túró, mely értelemben egyezik vele a mély
hangú savas.
SEBES, (3), faluk Bihar, Sopron m.; puszta
Baranya in.; erdélyi falu Fogaras vidékében; ALSÓ—,
mváros Sávos m. és erdélyi falu NagySzeben székben;
BOROS — , mváros Arad m.; FELSŐ—, falu Sáros
m. és erdélyi falu NagySzeben székben; KIS —,
NAGY—, erdélyi faluk Kolos m.; SZÁSZ — , erdélyi
szabad kir. város a hasonló nevű székben ; helyr.
Sébesre, —én, —röl.
SEBESÁNY, erdélyi falu AlsóFehér m.; helyr.
Sebesányba, —ban, —ból.
SEBESÉDÉS, (sebesédés) fn. tt. sebesedésl,
tb. —ék, harm. szr. —e. A sebességnek növekedése.
A magasról leeresztett kőnek sebesedése.
SEBESÉDÉS, (sebésédés) fn. tt. sebésédésl,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapotváltozás, midőn az
ép test sebessé leszen, midőn sebet kap. Ki sebese
déstöl fél, ne menjen harezba. (Km.). V. ö. SEBES, v.
SEBES; és SEBESEDIK.
SEBESEDIK, (sebesédik) k. in. sebesédlem.
—tél, —étt. Sebesebb lesz, a menésben, futásban,
alászállásban stb. sebessége növekedik. A magasról
leeresztett kö a föld felé mindig sebesedik.
SEBESEDIK, (sebésédik) k. m. sebésédlem,
—tél, —étt. Sebet kap, sebet ütnek, vágnak, lőnek
stb. rajta. Szélesb ért. sebhez hasonló fekélyek, fa
kadékok támadnak rajta. Kisebesedett a szája, nyaka.
A székelyeknél ezen jelentése is van : csipősödik,
mintegy savasodik, pl. a túró, midőn érni kezd. V. ö.
SEBES v. SEBES.
SEBESEN, (sebesen) ih. Gyorsan futva, rö
pülve, rohanva, folyva, stb. Sebesen nyargalni, vág
tatni, hajtani. Sebesen röpülő madár, rohanó víz. Az
eső sebesen esik. Sebesen sírni. Sebesen hajtja a szél a
vitorlás hajót. Sebesen fú a szél, szállnak a felhők.
V. ö. SEBES, (1).
SEBESEN, (sebésen) ih. Sebtől ,vagy sebek
től lepve. Nem várhatta, hogy meggyógyuljon, hanem
sebesen újra harezba ment. Sebesen láttam Őt a csata
téren fekünni. A harczból sebesen haza tért vitézek.
V. ö. SEBES, (3).
SEBES ÉR, folyó Sopron és Vas megyékben.
SEBESERDÖ puszta Pest m.; helyr, —erdörc,
— n, —röl.
SEBES FUTTÁBAN, (sébesfuttábau) ösz. ih.
Gyorsan futva.
SEBESHAJÓ, (sebeshajó) ösz. fn. Könnyű,
gyors futásu, kisebbféle hajó, máskép : gyorshajó,
latinul : velox, tengerészek nyelvén : Jacht.
SEBESHELY, erdélyi faluk AlsóFehér m. és
Szászváros székben; helyr. •—hélyre, —én, —röl.
SEBÉSÍT, (sebésit) áth. m. sebésítétt, par.
— s, htn. —ni v. —enl. Sebessé tesz, sebet ejt, üt.
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SEBBALZAM, (sebbalzam) ösz. fn. Balzam,
mely a seb által okozott fájdalmat enyhíti és gyó
gyítja. V. ö. BALZAM.
SEBBELLOBBAL, (sebvei, lobval) ösz. ih.
Igen gyorsan.
SEBÉG, (sebég) gyak. önh. m. sebegtem, —tél,
—élt. Kriza János szerént a székelyeknél am. sebe
sen beszél.
SEBÉGÉS, (sebógés) fn. tt. sebigést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Sebesen beszélés. V. ö. SEBÉG.
SEBEJTÉS, (seb ejtés) ösz. fn. Cselekvés, mi
dőn valaki valakin v. valamin sebet ejt. V. ö. SEB.
SEBEHIDJA, puszta Gömör m.; helyr. —hid
jára, — n , —ról.
SEBEL, 1. ZSEBELY.
SEBES, (1) v. SEBES, (stibes v. sebés) mn.
tt. sebest v. —et, tb. —ele. Mint a gyors haladást
jelentő seb gyökből származó, am. gyorsan futó, re
pülő, rohanó, folyó. Sebes paripán nyargalni. Sebes
röpülésü v. röptű madár. Sebes záporeső. Sebes patak,
folyó. Sebes röptében, futtában. Sebes nyargalva, vág
tatva. Sírt, mint a sebes eső. Gonosz hirnek sebes szár
nya van. (Km.). Pázmánnál sebes tűz am. nagy lángú
és nagy erejű tüz. „A nagy sebes tűzben a kemény
kövek is folynak." (Pred. 1079. 1.). Vadászok nyel
vén sebes a fegyver (puska), mely a golyót vagy gö
becset nagy erővel s mélyen vágja. Átv. az észnek
élénk gyors menetein működése. Sebes gondolat; se
bes elme: sebes röptű képzelet. Rokonságait 1. SEB,
(2), alatt.
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SEBESTYÉNFALU, falu Trencsén in.; helyr.
—fahiba, —ban, —ból.
SEBÉSÜL, (sebéstíl) m. sebésült. L. SEBE
SEDIK.
SEBESÜLÉS, SEHÚSÜLÉS, (sebésülés) L.
SEBÉSÉDÉS.
SEBÉSÜLT, (sebésült) mn. tt. sebéstiltet.
Sebessé lett, amin vagy akin sebet ejtettek, ütöttek,
lőttek, stb. Sebesült test. Sebesült vitézek.
SEBÉSÜLTEN, (sebesülten) ih. Sebesült
állapotban.
SEBESVÁGTATVA, (sebesvágtatva) ösz. ih.
Gyorsan nyargalva. Sebesvágtatva neki rohanni az
ellenségnek. Sebesvágtatva eliramodni.
SEBESVÁRALJ A, erd. falu Kolos megyében;
helyr. Váralján, —ra, —ról.
SEBÉSZ, (sebész) fn. tt. sebészt, tb. —ék, harm.
szr. —e. Sebeket, s az emberi test külső betegségeit
gyógyító személy; különösen, ki az ily gyógyításhoz
szükséges ismeretekbe avatva, s erről okleveles bizo
SEBESNYARGALVA, (sé'bcsnyargalva) ösz. nyítványa van. Máskép : seborvos. Városi, mezei, tá
ih. L. SEBESVÁGTATVA.
bori, kórházi sebész. Okleveles sebész. V. ö. ORVOS.
SEBESNYELVÜ v. —NYELVŰ, (sebesnyelvű)
SEBÉSZET, (sebészet) fn. tt. sebészetét, harm.
ösz. mn. Szapora beszédű, kinek nyelve gyorsan ejti szr. —e. Mesteri, illetőleg tudományos ügyesség a
a szókat egymásután, máskép : pergönyelvü, a szé sebek, és más külső betegségek gyógyításában ; to
kelyeknél : sebegö.
vábbá azon ismeretek öszvege, melyek amaz ügyes
SEBESNYELVÜSÉG vagy —NYELVŰSÉG, séghez, és gyakorlathoz szükségesek. Sebészetet ta
(sebesnyelvűség) ösz. fn. Tulajdonság, midőn valaki nulni, űzni. Sebészethez tartozó ismeretek, eszközök.
szapora beszédű.
SEBÉSZETI, (sebészeti) mn. tt. sebészetit,
SEBESPATAK, faluk Gömör és Szatmár m.;
tb.
—ek.
Sebészethez tartozó, arra vonatkozó. Sebé
helyr. —patakra, —on, —ról.
szeli tudományok, ismeretek.
SEBESRÖPTÉBEN, (sebesröptében) ösz. ih.
SEBÉSZI, (sebészi) mn. tt. sebészit, tb. —ek.
Gyorsan repülve, sebes repülés alatt.
SEBESSÉG, (sebesség)fn. tt. sebességét, harm. Sebészhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Sebészi
szr. —e. Gyorsaság a menésben, futásban, röpülés műtét, eszközök. Sebészi oklevél. Sebészi kötelesség, bi
ben, rohanásban, folyásban stb. Egyik ló a másikat zonyítvány.
SEBÉSZMESTER, (sebészmester) Ösz. fn. Sze
sebességben fölülmúlja. Nagy sebességgel nyargalni,
vágtatni. A víz sebességét megmérni. V. ö. SEBES, (1). mély , ki mesteri oklevelet kapott bizonyítványul,
SEBESSÉGI, (sebességi) mn. tt. sebességit, hogy a gyakorlati sebészethez tartozó ismeretekben
tb. —ek. Sebességre vonatkozó. Sebességi viszonyok, jártas. V. ö. SEBÉSZTUDOR.
SEBÉSZMESTERSÉG, (sebészmesterség) ösz.
számitások.
SEBESSÉGES, (söbességés) mn. tt. sebessé fn. Képesség, melyei valaki a sebek, s más külső
gést v. —tt, tb. —ele. Igen sebes, nagyon gyorsan testi bajok gyógyításában bír.
haladó, futó, repülő, stb. Ki adott folyást a sebessé
SEBÉSZSÉG, (sebészség); I. SEBÉSZET.
SEBÉSZSEGÉD, (sebészsegéd) 6si5> f n V a l a .
ges záporesőnek? (Káldi. Jób 38 : 25.).
SEBESSÉGMÉRŐ, (sebességmérő) ösz. fn. Ha mely fősebész mellett működő szolgálatot tevő má
józásban eszköz, mely a hajó sebességének vagyis sodrangú személy.
sebesjárási fokának meghatározására szolgál. (Log,
SEBÉSZTUDOMÁNY, (sebésztudomány) ösz.
Logge). Máskép : sebmérő.
ín. A sebészet gyakorlására szükséges ismeretek
SEBEST, (sé'best) ih. Székely szó, am. sebesen, rendszere.
gyorsan. A t igehatározói képző a régieknél is igen
SEBÉSZTUDOR, (sebésztudor) ösz. fn. Sze
gyakori, pl. kegyclmetest, szerelmetest.
mély, ki a felsőbb sebésztudományban jártas, s erről
SEBESTÉNY, SEBESTYÉN, férfi kn. tt. Sebes tudori oklevele van.
lyént, tb. —ék. Scbastianus. Görög eredetű, at^naróg
SEBEZ, (sebéz) áth. m. sebéztem, —tél, —élt
szó után, melynek jelentése : tisztelt, tiszteletre méltó. v. sébzéttem, sebzéttél, sebzétt, htn. —ni v. sebzeni.
Végül a tény és tyén úgy váltakoznak mint keresz Sebet ejt, üt, szűr, vág, metsz, lö valakin, vagy va
tény, v. keresztyén szóban. Fábián és Sebestyén (vagy lamely oktalan állaton, vagy növényen. Képes kife
Sebestény) vértamik.
jezéssel : a belérzéknek, kedélynek, szívnek, lélek

szúr, lö, metsz rajta. Karddal, gulyával, nyíllal, késsel,
tőrrel megsebesíteni valakit. A régieknél eléjön : sebít.
V. ö. SEBES.
SEBÉSÍTÉS, SEBÉSÍTÉS, (sebésítés) fn. tt.
sebésítést, tb.—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, vagyis
szúrás, metszés, vágás, lövés stb., mely által valakit
sebessé tesznek. V. ö. SEBES.
SEBESJÁRÓ, (sebesjáró) ösz. ran. Gyors fu
tásu, menésii, haladásu. Sebesjáró posta. Sebesjáró
Invak.
SEBESKÉDIK, (sébeskédik) k. m. sebeskéd
tem, —tél, —élt. Sebesen, gyorsan tesz valamit.
SEBES KŐRÖS, Erdélyből Magyarországba,
különösen Bihar megyébe gyorsan rohanó folyam;
de a mely a síkságon gyorsaságát elveszti.
SEBESLÖVÉS, (sebeslövés) ősz. fn. Egymást
sűrűen követő lövések. Sebeslövéssel megtámadni az
ellenséget.
SEBESMENTÉBEN, (sebesmentében) ösz. ih.
Gyorsan menve.
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nck némi bántalom által kínos fájdalmat okoz. Más
kép : sebhet, sebheszt. Kedvesének halála mélyen sebzi
a szivét. Vadászoknál sebzeni a vadat azt teszi :
lövéssel vagy seréttel úgy érni, hogy az a kapott
golyóval még tovább megy.
SEBÉZÉS, SEBZÉS, (sebézés) fn. tt. sébézést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Celekvés, mely által sebet
ütnek, vágnak, szúrnak, stb., valakin v. valamin.
SEBFA, (sebfa) ösz. fn. Népies neve a kó'risfa
azon fajának, melynek növénytani neve : blldös Jcö
risfa. (Fraxinus excelsior). V. ö. KŐRISFA.
SEBFORRADÁS, (sebforradás) ösz. fn. A seb
nek gyógyuló állapota, midőn a geny megszün folyni
belőle, s frisen alakult hártyabőr növi be.
SEBFORRADÉK, (sebforradok) ösz. fn. A seb
nek a forradás után maradt helye.
SEBFORRASZTÓ, (sebforrasztó) ösz.fn. Mond
ják gyógyszerről, mely oly erővel bír, hogy a sebet
beforrasztja.
SEBFORRASZTÓFŰ, (sebforrasztófü) ösz. fn.
A beczős zsomborok neméhez tartozó növényfajnak
népies nete, melynek levelei sokszorosan szárnyal
tak, szálas keskeny sallangokkal; szirmai a csészénél
kisebbek; beczöi vékonyak, simák, négyszegűdedek.
Népies nevét a tapasztalat után gyógycrejétöl kapta;
máskép szintén köznyelven : kányafü; növénytani
néven : szófiazsombor. (Sisymbrium Sophia).

„Szép a vitéznek sebhelye, homlokán."
Berzsenyi.
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„Holt sebhely is érez idő változásán."
Arany J. (Buda halála).
SEBHELYES, (sebhelyes) ösz. mn. Amin se
bek nyomai látszanak. Sebhelyes arcz, homlok, karok.
SEBHESZIK, (sebheszik) k. elsőmult : seb
hevek; 2ik m. sebhedtem, —tél, •—étt. Am. sebhed
v. sebesedik. „Szivének bánatjának miatta megseb
hevék és megkeseredék." Katalin prózai legendája.
(Toldy F. kiadása. 235. 1.). Máskép : sebhüszik (olyan
alkatú mint vénheszik, vénhüszik).
SEBHESZT, (sebheszt) áth. m. sebhesztétt.
L. SEBHET.
SEBHESZTÉS, (sebhesztés) 1. SEBHETÉS.
SEBHET, (sebhet) áth. m. sebhettem, —tél,
— étt, par. sebhess. Molnár Albertnél am. vulnerat,
saueiat. Sebbe ejt, sebet üt, szúr, metsz stb. valakin
v. valamin.
„Hat sebekkel akkor István vajda
Lovával egyemben megsebhetett vala."
Temesvári István 1569ben (Thaly K. gyűjt.).
Az et (és észt) képzővel egyesült h kóros minőséget
fejez ki. V. ö. SEBHED.
SEBHETÉS, (sebhetés) fn. tt. sébhetést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Sebbe ejtés, sebesítés.
SEBHETETLEN, SEBHETLEN, (sebhet[et]
len) mn. tt. sebhetetlent, tb. —ék. Akit v. mit seb
hetni nem lehet, kin nem fog a fegyver. Határozó
ként : meg nem sebhetö állapotban, sebhetetlenül.

SEBFU, (sebfű) ösz. fn. A betónikák neméből
való növényfajnak népies neve; gyökérlevelei nyele
sek, szivdedek, tompák, ránczosak, csipkések; szára
kevés levelii; füzére hosszú; gyürüi távol esnek egy
mástól ; bokrétájának felső ajaka ép, az alsónak kö
SEBHETETLENSÉG, SEBHETLENSÉG, (seb
zép hasábja csorba; virága piros, ritkán fejér. Gyógy
het[et]lenség) fn. tt. sebhetetlenséget, harm. szr. —e.
erejü fü; máskép szintén köz nyelven : bakfű. Nö
Tulajdonság, midőn valakin v. valamin sebet ejteni
vénytani neve : orvosi betónika. (Betonica offieinalis).
nem lehet; sebmentesség.
SEBHÁT, (sebhát) ösz. fn. A vadászok nyel
SEBHETETLENÜL, SEBHETLENÜL, (seb
vén így nevezik azon lyukat, melyet a nagy vadon het[et]lenül) ih. Oly állapotban , midőn valakit v.
átfúródott golyó kimentében okozott. (Ausschuszloch). valamit megsebhetni vagy sebesítni nem lehet, mi
Ellentéte : sebszáj.
dőn valakit vagy valamit a fegyver nem fog.
SEBHED, (sebhed) önh. m. sebhedt. Seb tá
SEBHETIK, (sebhetik) k. m. sebhettem, —tél,
mad rajta, sebessé leszen. Képes kifejezéssel, kinos
—étt, par. sebhessél. Sebbe esik, sebet kap. Telegdi
bántalom, fájdalom éri. Szivem sebhed. E szóban a h nél és Molnár Albertnél ugyan t képzővel fordul elé;
különösebben kóros állapotot fejez ki. V. ö. a II han de szabatosan véve a dolgot dvel kellene írni, mint,
got. Ily értelem rejlik a görhed, vénhed, poshad, pes vénhed, vénhedik, hanemha amabban inkább kül,
hed, porhad s több más hasonló igékben.
emezekben inkább belszenvedést vélünk rejleni.
SEBHEDÉS, (sephedés) fn. tt. sebhedést, tb.
SEBHÜDIK v. SEBHÜSZIK, (sebhüdik v.
—ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valamin seb
sebhüszik) k. első múlt : sebhüvék; 2ik múlt séb
támadt.
hildttem, —tél, —ott. L. SEBHED, SEBHESZIK.
SEBHEDT, (sebhedt) mn. [tt. sebhedlet. L.
SEBÍR, (sebír) ösz. fn. Sebet enyhítő, gyógyító,
SEBÉSÜLT.
forrasztó,
hegesztő ír.
SEBHEDTEN, (scbhedten) ih. Lásd SEBÉ
SEBÍT, (sebít) áth. m. sebltélt, htn. —ni v.
SÜLTEN.
SEBHELY, (sebhely) ösz. fu. A begyógyult — eni, par. —s. Régiesen am. sebesít.
sebnek hátramaradt nyoma, mely majd némi mélye
„Kitkit bánat sebít,
dés , majd kidudorodás, majd csak sajátszinü folt
Bún öröm nem enyhít,
gyanánt tűnik szembe. A sebhelyek legszebb diszjelei
Vége nincs keservének."
a vitéznek.
Rimay J. (A XVII. századból).
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SEBKENOCS, (sebkenőcs) 1. SEBÍR.
SEBKÖTÖ, (sebkötö) ösz. fn. 1) Rongy, vagy
szalag, melylyel a sebet bekötik. 2) Személy, ki a
sebek kötözését teljesíti.
SEBKUTASZ, (sebkutasz) ösz. fn. Sebészi
eszköz, melylyel a seb mélységét s egyéb mivoltát
kutatják.
SEBLÁZ, (sebláz) ösz. fn. Láz, mely nagyobb
és sajogóbb sebeknél szokta a beteget megrohanni.
SEBMÉRETI KÖNYV, (sebméretikönyv) ösz.
fn. Könyv a hajósoknál, melybe a sebességi mérések
eredményét írják be. (Loggbuch).
SEBMÉRETI TÁBLA, (sebméreti tábla) ösz.
fn. Vonalzott fa vagy papírlap, melyre a sebességi
mérések eredményét előlegesen írják be, hogy fele
désbe ne menjen. (Loggtafel).
SEBMÉRŐ, (sebmérő) 1. SEBESSÉGMÉRŐ.
SEBOLAJ, (sebolaj) ösz. fn. A sebek gyógyí
tására használt gyógyerejü olaj.
SEBORVOS, (seborvos) ösz. fn. 1. SEBÉSZ.
SEBORVOSTÜDOMÁNY,(seborvostudomány)
1. SEBÉSZTUDOMÁNY.
SEBŐ, tt. Séböt; SEBŐK, tt. — öt, 1. SEBES
TYÉN.
SEBPOR, (sebpor) ösz. fn. Por, melyet a seb
ből fakadó vér megállítására használnak.
SEBSZÁJ, (sebszáj) ösz. fn. A vadászok így
nevezik azon lyukat, melyet a nagy vadba hatoló golyó
bementében ütött. (Anschuszloch). Ellentéte : sebhát.
SEBSZER, (sebszer) ösz. fn. Mindenféle gyógy
szerek a sebek ellen, pl. ír, kenőcs, olaj, balzam.
SEBSZÓR, (sebszőr) ösz. fn. Vadászok nyel
vén a vadról golyóval lehordott szőr.
SEBTAPASZ, (sebtapasz) ösz. fn. A sebre
gyógyszerül ragasztott írtapasz.
SEBTÉBEN, (sébteben) ih. Siettében, futtá
ban, hevenyében, hirtelen. A képzési nyelvhasonlat
ból gyanítható, hogy gyöke az elavult ige seb, mert
épen oly alakú és értelmű, mint, röptében, mentében,
keltében, siettében, futtában, melyek a múltidöböl kép
ződnek, s így oldhatók fel; midőn v. az alatt mig
ment, kelt, sietett stb. V. ö. SEBTÉN.
SEBTELEN, (sebtelen) mn. tt. sebtelent, tb.
—ék. Aki vagy mi nincs megsebesítve, sebzetlen.
Határozóként : a nélkül, hogy megsebesíttetett.
SEBTÉN, (sebtén) ih. Sebbel menve; sietten.
Az ily képeztetésü határozók a múlt időből származ
nak, pl. folyt folyton, ment mentén, jött jöttön stb.
E hasonlatnál fogva a seb elavult igéből lett sébtén,
mint a szintén elavult rökhöl röktön. V. ö. SEB, (2).
SEBTES, (sgbtes) mn. tt. sebtest v. — et, tb.
—ek. Sebesen szállongó, ideoda nyargaló, röpködő.
Az elavult seb ige múltjának származéka, s olyan
mint jártas, keltés, mentes.
SEBTESSÉG, (sebtesség) fn. tt. sebtességét,
harm. szr. —e. Sebes járású, kelésü, futásu, repülésü
stb. tulajdonság. Képzésre hasonlók hozzá: jártasság,
keltesség, mentesség.

SEBTÉBEN, (sébtiben) ih. 1. SEBTEBEN.
SEBTINT, (sé"btint) ih. Balaton mellékén am.
sebten, azaz, sebesen.
SEBVÉR, (sebvér) ösz. fn. Vadászok nyelvén
a sebesült vad sebéből elcsepegő vér.
SEBVÍZ, (sebvíz) ösz. fn. Gyógynövényekből
kivont, és sebek gyógyítására alkalmazott víz.
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SEBZ, 1. SEBEZ.
SEBZÉS, (sebézés) 1. SEBÉSÉDÉS; és SE
BÉZÉS.
SEBZET, (sebézet) fn. tt. sebzetét, harm. szr.
—e. Sebesedés, seb.

SEBZETLEN, (sebézetlen) 1. SEBTÉLEN.
SEBZIK, (sebézik) 1. SEBESEDIK.
SÉCZEL, a német ,Sessel'böl csavarodott,
Molnár Albertnél is eléforduló, de ma már elavult szó.
S É D , (séd) fn. tt. sédét, harm. szr. —je.
Veszprém és Szála vármegyékben am. hegyi kis pa
tak, különösen melynek csak záporesők után van
vize. Valamint a csermely csergedező hangjától, úgy
amaz suhogásától, sebes folyásától vette nevét; más
kép : sé. Rokonok hozzá : Sió, Sajó, Zsitva folyó
nevek.
SEDRE, tt. sedrét. Győr vidékén am. hebe
hurgya , szeleburdi; máskép : serde; s ebből lett
hangáttétellel ,sedre' alak ; gyöke ser v. sir; ,serde'
pedig legközelebb egyezik serte szóval (,sertepertel
ikerített szóban).
SEDRÉLKÉDIK, (sedreelkédik) k. m. sed
rélkédtem, —tél, —étt. Szeleskedik, hebehurgyásko
dik. V. ö. SEDRE.
SÉÉ, KIS—, NAGY—, faluk Vas m.; helyr.
Séére, — n , —röl.
SEFEDESZKA, (sefedeszka, melyben sefe ta
lán a simítás hangja) ösz. fn. Lörincz K. szerént a
kapnikbányai szójárásban am. laskanyujtó (deszka);
néhutt : sefejdeszka; a székelyeknél : lapító.
SÉPINDÁL, Heves m. tájszó, 1. SÉRIPIKÁL.
SEFÜSEPA, (sefüsefa) ösz. fn. Túl a Dunán
népies neve a pongyola fanzár (lycium barbarum)
nevű növényfajnak ; máskép szintén köznépiesen:
ördögczérna, minthogy megdűlő szára, s lecsüggö
vagy lefekvő ágai vannak.
SEG, elvont gyöke segéd, segedelem, segél, segít
szóknak. Jelentésére nézve 1. SEGÍT.
— SÉG , mélyhangon —SÁG, névképző, pl.
örökség, konokság; 1. SÁG, és Előbeszéd 1 2 6 — 1 2 8 . 1 .
SEGÉD, (segéd) fn. tt. segédét, harm. szr.
— ev. —je. 1) Általán, ki másnak szolgálatát nyújtja
a végett, hogy az bizonyos munkát könnyebben vagy
hamarabb végezhessen. 2) Különösen személy, ki
valamely hivatalban, szolgálatban, működésben köz
remunkáló társa s mintegy tiszt, szolgálat, munka
részese, segítője valakinek. Ezen értelmen alapsza
nak a következő öszvetételek : segédbiró, segédpap,
segédtanár, segédkövet, segédhad stb. megfordítva néha
más értelemben birói segéd, törvényszéki segéd, had
segéd , kereskedői segéd, boltsegéd, tanársegéd stb.
48

755

SEGÉDADAT—SEGEDELEM

3) Maga azon munkás részvét, közre működő erő,
mely által másnak vagy mást segítünk. Segédre szo
rulni. Segédért folyamodni. Segédet nyújtani. Ez más
kép : segély v. segedelem. Innen átv. ért. azon tárgyak,
melyek e részvéti munkához eszközül szolgálnak,
honnan ez öszvetételek : segédpénz, segéderő, segéd
eszköz, segédforrás, segéddíj stb. Már a régi Halotti
beszédben eléfordúl : „És "imádjok mend szentököt,
hogy legyenek neki segéd uromk szine eleött."
Azon szók egyike, melyek egy alakban igék is,
nevek is, milyenek : véd, követ, melyek cselekvést és
cselekvő személyt jelentenek : továbbá: halász, vadász,
csikasz, csavar, nyom, les, nyit stb.; azon csekély kü
lönbségegl, hogy segéd mint főnévnek végső d betű
hangja helyett az igében a legközelebb rokon t áll:
segét, régies alak (mint tanét, bizonyét, részegét, éke
sét stb.) mely tájszokásilag most is hallható, de álta
lánosabban ma már segít divatozik. A régieknél elé
fordúl változatlanul is pl. a Nádorcodexben segédség,
,segítség' helyett.
SEGÉDADAT, (segédadat) ösz. fn. Mellékes
adat, mely a főadatot vagy ténykörülményt támo
gatja, pl. büntető ügyekben, valakit gyilkos eszköz
zel láttak ott és akkor, ahol és amikor emberölés
történt.
SEGÉDASSZONY, (segédasszony) ösz. fn.
Asszony, ki valamely munkában, dologban valaki
másnak, mint fő cselekvőnek társa, részese. Bába
mellett működő segédasszony. A mosónő mellett dol
gozó segédasszony. V. ö. SEGÉD.
SEGÉDBETÜ v. —BETŰ, (segédbetü) ösz. fn.
Az Írásban olyan betű, mely egy más betűnek érté
két, kiejtését módosítja, pl. a magyar nyelvben az y
a g, l, n, t után ezek lágyitása végett.
SEGÉDBIRÓ, (segédbíró) ösz. fn. A rendes
bíróval együtt vagy helyette működő bírói személy;
mint a jelen megyei szerkezetben az esküdt a szolga
biróval vagy helyette.
SEGÉDCSAPAT, (segédcsapat) lásd SEGÉD
HAD.
SEGÉDDÍJ, (segéddíj) ösz. fn. Díj, melyet a
szükségek némi födözésére a tanuló növendékek,
vagy hivatalra, szolgálatra készülő személyek, bizo
nyos alapítványból, vagy ideiglenes adakozásból kap
nak. A szorgalmas tanulónak segéddijat adni. Segéd
díjjal ellátott gyakornok.
SEGÉDDÍJAS, (segéddíjas) ösz. mn. és fn.
Ki segéddíjat húz. Segéddíjas növendék, árva. Segéd
dijas irnok, gyakornok. A segéddíjasoknak járó évpénz.
SEGEDELEM v. SEGÉDE LÉM, (segedelém)
fn. tt. segedelmet, harm. szr. —e. 1) Cselekedet,
mely által másnak munkálkodásában részt veszünk,
hogy czélját elérhesse. Segedelemért folyamodni, sege
delmet nyújtani. 2) Akármiféle adomány, mely által
másnak szükségeit födözzük. Pénzbeli segedelem. 3)
Védelem, mely által mástól valamely roszat eltávolí
tani törekszünk. A vízbe esett, a gyilkosoktól megtá
madott ember segedelemért kiált. Mint fölkiáltó indu
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latszó ezt teszi : segítsetek ! védelmezzetek! Eg a
házam, segedelem ! segedelem! Gyilkosok törtek rám,
segedelem!
E név az edeléin (mély hangon adalom, néha
odalom, pl. nyugodalom, lakodalom) összetett képző
segítségével alakúit, mely a neveket kissé hosszabbá
tevén, újabb időben némely régibb szó példájára
pl. veszedelem, veszély, más ragokkal cseréltetett föl;
ilyen a jelen esetben a segély szó , melyben csak ély
áll edelem helyett. így lett engedelemböl engedély,
aggodalombó\ aggály; más rövidítéssel gyözedelem
böl győzelem, jövedelemböl jövedék, nyugodalomból
nyugalom, a régi diadalomból diadal stb. Egyéb
iránt ámbár az ad ed igeképzők rendesen nyílt hang
zójuak, vannak mégis kivételek, pl. nyugodik, nyu
godalom, nem : nyugodalom stb. minélfogva az egy
hangúság mellőzése végett a tárgyalt főnév is igy
irható, és ejthető segédelém, s ekként találjuk a Bécsi
codexbenis : „Ha öt napokban nem jövend segédeim
minekünk" (Judith. VIII. írva segédeim, melyben a
codex írásmódja szerént é a mai rövid e, és e a mai é
vagy e). Ezt erősítik az ös codexek is pl. a Górycodex
ben olvassuk : „Az imádkozóknak szent segödelm."
SEGEDELMES, (segedelémes) mn. tt. sege
delmest v. —et, tb. —ek. Segedelmet nyújtó. Sege
delmes jótevő, védangyal. Segedelmes hadak, kezek.
Hangváltozatosb kiejtéssel : segedelmes.
SEGEDELMESSÉG, (segedelémesség) fn.
tt. segedelmességét, harm. szr. —e. Tulajdonság a
cselekvésben, melynél fogva valaki más irányában
segedelemmel szokott lenni. Oly észjárás szerint ala
kult szó, mint, engedelmesség, terjedelmesség, veszedel
messég stb. Hangejtési változattal : segédelmesség.
SEGEDELME (segedelémi) mn. tt. segedel
mit, tb. —ek. Segedelemre vonatkozó, segedelem
végetti. Segedelmi pénz.
SEGÉDERŐ, (segéderő) ösz. fn. Erő, mely va
lamely tettnek végrehajtására segédül, részestársul
szolgál. Atv. az imént említett erővel működő sze
mélyek. A hadsereghez új segéderőt küldeni.
SEGÉDESZKÖZ, (segédeszköz) ösz. fn. Min
denféle eszköz, mely arra szolgál, hogy alkalmazása
által valamely munkát végrehajthassunk, hogy erőn
ket, faradságunkat megkéméljük. Különösen a szoros
ért. vett szerszámok, gépek, emeltyűk stb.
SEGÉDETLEN, (segédetlen) lásd SEGÉLY
TELÉN.
SEGÉDPOGALOM, (segédfogalom) ösz. fn.
Fogalom, mely más fogalmakat felvilágosít s köny
nyebben érthetőkké tesz.
SEGÉDFORRÁS, (segédforrás) ösz. fn. Azon
alap, melyből működésbe vett czélunk elérésére kellő
eszközöket, mint vizet a forrásból, meríthetünk, nyer
hetünk ; továbbá, honnan szükségeinket kielégíthet
jük. A tudósok, és tudományok segédforrásai a könyvek.
A szegények segédforrása az adakozók jószívűsége.
Élelmi, pénzbeli, jövedelmi segédforrás.
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SEGÉDHAD, (segédhad) ösz. fn. Hadsereg, me szolgál. Különösen az oskolai tankönyvek, melyekhez
lyet egy másikhoz adnak, küldenek, hogy azzal együtt ' az illető tanár eléadásai szabvák, továbbá azon müvek,
melyek a tankönyvekben foglalt ismereteket bőveb
működjék, s azt az ellenség ellenében támogassa.
SEGÉDHANGZÓ, (segédhangzó) ösz. fn. A ben fölvilágosítják. A kereskedőknél : mellékkönyv.
SEGÉDKÖVET, (segédkövet) ösz. fn. Személy,
nyelvrajzban önhangzó, mely nem tartozik a szó lé
nyegéhez, hanem főleg a mássalhangzók torlódásánál kit a rendes követ mellé részvevő társul adnak, vagy
könnyebb kiejtés végett szúratik közbe, pl. ,bölcseség' küldenek.
szóban az e, mely nélkül ,bölcsség' nehéz kimondásu
SEGÉDKÚTFŐ, (segédkútfő) lásd SEGÉD
volna. Ilyen ,iskola' szóban az i, minthogy ,schola' FORRÁS.
szó elején a két mássalhangzó a szokott magyar ki
SEGÉDLEGÉNY, (segédlegény) ösz. fn. Le
ejtésnek nehézkes volna.
gény, ki a rendes szolga vagy mester vagy kalmár
SEGÉDHATALOM, (segédhatalom) ösz. fn. legény mellett ideiglen, és rendkívül működik. A
Hatalom, mely másnak valamit végrehajtani segít, munka megszaporodása miatt segédlegényt tartani, s
különösen, hadi erö. A forradalmat segédhatalommal annak megszűntével elküldeni. V. ö. LEGÉNY.
legyőzni.
SEGÉDLELKÉSZ, (segédlelkész) ösz. fn. L.
SEGÉDHIVATAL, (segédhivatal) ösz. fn. Azon KÁPLÁN.
SEGÉDLET, (segédelet) fn. tt. segédletét,
hivatal, mely egy más hivatalnak mellékes teendó'it
végezi, pl. a birói, közigazgatási hivataloknál az iro harm. szr. —e. Valaki mellett segédként teljesített
dai hivatal, mely ha több személyből áll, segédszemély szolgálat, segédi működés.
zeínek neveztetik.
SEGÉDMUNKÁS, (segédmunkás) ösz. fn. Sze
SEGÉDHORGONY, (segédhorgony) ösz. fn. mély, napszámos, ki a kézmíveseknek (maga nem
A hajósoknál egy másik horgony után vagy mellett levén kézmíves) egyet mást kezök alá ad, segít.
SEGÉDNÉP, (segédnép) 1. SEGÉDHAD.
nagyobb biztonság végett vetett horgony ; máskép :
SEGÉDNÖ, (segédnő) 1. SEGÉDASSZONY.
mellékhorgony. (Tei v. Teuanker. Kenessey A.).
SRGÉDPAP, (segédpap) 1. KÁPLÁN.
SEGÉDI, (segédi) mn. tt. segédit, tb. —ék.
SEGÉDPÉNZ, (segédpénz) ösz. fn. Általán
Segédre vonatkozó, segédet illető. Segédi állomás,
pénz, melyet valaki a szükségek némi fodözésére ha
fizetés.
SEGEDIGE, (segédige) ösz. fn. így nevezik a tározott adomány, vagy csak alamizsna gyanánt kap.
SEGÉDPÜSPÖK, (segédpüspök) ösz. fn. A
nyelvtanban azon igéket, melyek egy más igének ra
gozásában a végett használtatnak, hogy az illető székes egyházi püspök mellett segédkép működő, s
alapige módját, idejét, számát, személyét meghatá annak utódául kijelölt püspök. (Coadjutor).
rozni lehessen. Ilyen a latinban a sum, eram, fueram,
SEGÉDSEREG, (segédsereg) 1. SEGÉBHAD.
fuero, pl. amalus sum, v. eram, v. fueram, ei electus
SEGÉDSZAKÁCS, (segédszakács) ösz. fn. A
fuerit, stb. a németben a bin, habé, iverde, s ezeknek rendes szakácsnak ideiglenes, rendkívüli társa, pl.
több időalakjai; nyelvünkben a tartós múlt segéd nagyobb lakomák alkalmával.
igéje : vála, pl. megy vala, ír vala ; az előbbi multat
SEGÉDSZEMÉLY, (segédszemély) ösz. mn.
segítő volt, vala, pl. elment volt, v. vala, a jövő segéd Segédként működő személy, mint segédbiró, segéd
igéje : fog.
szolga stb. V. ö. SEGÉDKÉDIK.
SEGÉDKAR, (segédkar) ösz. fn. Tettel nyúj
SEGÉDSZEMÉLYZET, (segédszemélyzet) ösz.
tott segítség valaki részére; máskép : segédkéz.
fn. Valamely hivatalban vagy szolgálatban segéd
SEGÉDKÉDÉS, (segédkédés) fn. tt. segéd kézen működő személyek együttvéve. V. ö. SEGÉD
kédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Segédként működés. HIVATAL.
V. ö. SEGÉDKÉDIK.
SEGÉDSZEREP, (segédszerep) ösz. fn. Segéd
SEGÉDKÉDIK, (segédkédik) k. m. segédkéd i ként vitt vagy játszott szerep.
tam, —tél, —étt. Valamely hivatalban, szolgálatban
SEGÉDSZERKESZTŐ, (segédszerkesztő) ösz.
mint segéd működik, segédi hivatalt visel, szolgála fn. Valamely főszerkesztő mellett egy vagy más tárgy
tot tesz. Bíróság mellett, gyógyszertárban, kalmárbolt szerkesztésével megbízott személy.
ban stb. segédkedni. V. ö. SEGÉD.
SEGÉDSZOLGA, (segédszolga) ösz. fn. A ren
SEGÉDKÉZ, (segédkéz) ösz. fn. Képes kife des szolga mellett ideiglen működő, vagy azt helyet
jezéssel am. tettleges segedelem, segétyezés. Valaki tező szolga.
nek segédkezet nyújtani.
SEGÉDSZOLGÁLÓ, (segédszolgáló) ösz. fn.
SEGÉDKÉZÉS, (segédkézés); SEGÉDKE A rendes szolgálónak segítő, vagy azt ideiglen pótoló
ZIK, (segédkézik) lásd SEGÉDKÉDÉS ; SEGÉD leánycseléd.
KÉDIK.
SEGÉDTÁBOR, (segédtábor) ösz. fn. Tábor,
SEGÉDKÖNYV, (segédkönyv) ösz. fn. Álta vagyis hadsereg, melyet a támadó vagy védháborút
lán minden könyv, melyből valamely tudományos viselő hatalmasságnak egy más hatalom küld, hogy
czélra szükséges adatokat, ismereteket meríthetünk, annak a támadásban vagy védelemben részes társa
mely a tudományos müvek szerkesztésére forrásul legyen.
48*
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SEGÉLYEGYLET , (segélyegylet) ösz. fn.
SEGÉDTAN, (segédtan) lásd SEGÉDTUDO
Egylet, mely bizonyos szűkölködőknek segélyzését
MÁNY.
SEGÉDTANÍTÓ, (segédtanitó) ösz. fn. Nép tűzte ki czélul. írói segélyegylet.
SEGÉLYEZ, (segély éz) áth. m. segélyéztem,
iskolákban a rendes tanító mellett szintén tanítással
foglalkodó személy. Felsőbb iskolákban, hol tanárok —tél, —élt v. segélyzétt; par. —z. Segélyt nyújt va
lakinek. V. ö. SEGÉLY.
működnek, az olyanok neve tanársegéd.
SEGÉLYEZÉS, (segélyézés) fn. tt. segélyé
SEGÉDTÁKS, (segédtárs) ösz. fn. Ki másod
vagy többed magával mint segéd működik. Az ily zést, tb. — ék. L. SEGÉLYNYÚJTÁS, SEGÍTÉS.
SEGÉLYKÉRÉS, (segélykérés) ösz. fn. Segé
együtt működők egymás irányában segédtársak, arra
lyért
könyörgés,
esdeklés.
nézve pedig, kit segítenek, egyszerűen segéd a nevök.
SEGÉLYKÉRŐ, (segélykérő) ösz. mn. és fn.
SEGÉDTISZT, (segédtiszt) ösz. fn. A hadfő
nök mellett bizonyos szolgálatokat tevő hadi tiszt. Aki segélyért esdekel.
SEGÉLYKÉZ, (segélykéz) 1. SEGÉDKÉZ.
A segédtiszt kötelessége a vezénylő főnök parancsait
SEGÉLYNYÚJTÁS, (segélynyújtás) ösz. fn.
végrehajtani, s a kellő tudósításokat megtenni, a laj
stromozásokat, levelezéseket vinni, stb. (Adjutant). Bármely módon és bármely szolgálat, adomány által
Ezredi, zászlóalji, vártéri segédtiszt. Máskép : had más szükségének födözése, pótlása. V. ö. SEGÉLY.
SEGÉLYÖSSZEG, (segélyösszeg) ösz. fn. Pénz
segéd.
ben
nyújtott
segély.
SEGÉDTUDOMÁNY, (segédtudomány) ösz. fn.
SEGÉLYPÉNZ, 1. SEGÉDPÉNZ.
Tudomány, mely egy más főtudományhoz kellő isme
SEGÉLYTELEN, (segélytelen) mn. tt. segély
reteket foglal magában, pl. a kortudomány, a föld
telent,
tb. —ék. Segély nélkül levő; szükség eseté
irat stb. segédtudományai a történetrajznak; a nö
ben elhagyott. Segélytélen betegek, szegények, kárval
vénytan, vegytan stb. az orvosi tudománynak.
lottak. Határozóként am. segély nélkül.
SEGÉL v. SEGÉLL, (segél v. segédel) áth.
SEGÉLYTELENSÉG, (segélytelenség) fn.
m. segélt. Egyértelmű a segít igével; de az esküvés
tt. segélytelenségét, harm. szr. —e. Segély nélküli
ben csak amazt szokás használni. Isten engem úgy
állapot; elhagyatottság.
segéljen! Hosszú hangzójánál fogva vagy azt kell
SEGÉLYTELENÜL , (segélytelenül) ih. Se
gyanítanunk, hogy törzsöke segéd, melyhez az el v. I
gély nélkül; szorult állapotában, szükségeiben el
képző járulván alakult segédei v. segédl, s a d haso
hagyottan. Segélytelenül elveszett beteg. Segélytelenül
nulásával a segéli, mint beszéli = beszedi; noha van
elutasított koldus.
beszél is a régies besze szótól; vagy pedig e szó csak
SEGÉLYZÉS, 1. SEGÉLYEZÉS.
egyszerű származtatással am. segél, mivel vannak
SEGÉLYZO, (segélyéző) mn. tt. segélyzöl.
más ily képzős igéink is, melyekben a megnyújtás
Segélyt nyújtó. V. ö. SEGÉLY.
nem két önhangzó vagy két mássalhangzó öszveolva
SEGESD, ALSÓ—, FELSŐ , faluk Somogy
dásából, hanem csak nyelvszokásból történik, pl. a
m.; erdélyi falu Segesvár szókben; helyr. Segesdre,
met, vet, sik gyökökből, metél, vetél, sikál, így szár
—én, —r'ól.
mazhatott egyszerűen segél is. Hasonlók : a járdog,
SEGESVÁR, erdélyi sz. kir. város ugyanazon
álldog, üldög törzsökökből járdogál, álldogál, üldögél,
nevű székben; helyr. Segesvárra, —on, —ttv.—ott }
melyek a régieknél : járdogál, álldogál, üldögél stb.
— ról.
Hogy egyfelől az al, ol, él, öl, másfelől az ít
SEGÉT ; SEGÉTSÉG, 1. SEGÍT ; SEGÍTSÉG.
(régiesen : ejt, ojt) képző hason értelmű igéket ké
SEGG, fn. tt. seggét, harm. szr. —e. 1) Az
peznek, erre nem hiányzanak példák, ilyenek : bűzöl
emberi test hátulsó, húsos része, melynek határait a
buzit, fajdal.fájdít, piszkol piszkít; mocskol mocskít,
derék alja, a czombok tövei, és a csipök képezik, s
rútol rútít, másol és másít (a régieknél mindegyik
melyen ülünk. Így neveztetik más állatoknál is azon
am. alterat; a másol ezen értelme : copiat, újabb idő
tájék, mely a far alatt terül el. Seggre ülni, esni.
ben jött szokásba). Ide tartozik a régies mutál, a mai
Seggen csúszni. Seggbe rúgni valakit. Nem lehet egy
mutat helyett.
seggel két nyerget ülni. (Km.). Kövér, sovány, domború,
SEGÉLÉS, (segélés) 1. SEGÍTÉS.
lapos segg. A segg vágánya, pofája, vagy partja, és
SEGÉLL, 1. SEGÉL.
lika. Segge vége, átv. ért. aljas ért. valamely távolról
SEGÉLY, (segély) fn. tt. segélyt, tb. —ék, való atyjafia. 2) Névcsere által, a seggnek nyilasa,
harm. szr. —e. Akárminemű szolgálat, cselekedet, és belső öble, honnan ez aljas mondatok: bújj a seg
adomány , mely által másnak a kellő erő hiányát, gembe, büdös a segge; segg oda valagastul, azaz, a női
vagy szükségét födözzük, pótoljuk. Újabb divatú szó, szeméremtest hüvelyével együtt. Tisztesb kifejezés
s körülbelül a szokottabb segedelem v. segítség felel sel : alfél, tréfásan : eddi; mondják /arnak is, mely
meg neki. Mongolul : szekülge, (szekilkü = emelni től azonban szabatosan véve különbözik.
szótól). V. ö. SEGÍT.
Eredetét illetőleg, ha azon tulajdonságát vesz
SEGÉLYALAP, (segélyalap) ösz. fn. Pénzbeli szük tekintetbe, hogy rajta ülünk, úgy némi rokon
alap, melyből segély nyujtatik.
ságban látszik lenni a magyar szék, német sitzen%
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Sitz és latin sedeo szókkal. Hasonló viszonyuak : ül
és ülep. A mongolban szegül (queue; partié inférieure
du corps; partié postérieure, derriere ; fin, terminai
son). Ha pedig azt veszszük, hogy a testnek dom
ború részét jelenti, hasonlítnak hozzá a szarvasmarha
mellét jelentő szegy, a lónak dudorú melle : szügy, és
a pofának elavult neve : tügy.
SEGGEL, (seggél) önh. m. seggéit. Seggel
megy, hátrál, húzódik visszafelé; mint aki oldallal
megy, oldali, s a farral forduló farol, a menő lábal.
SEGGÉLÉS, (seggélés) fn. tt. seggelést, tb.
—ék. Seggel vissza felé húzódás.
SEGGES, (seggés) mn. tt seggést v. —et, tb.
— ék. Kinek domború, nagy segge van, duczifaros.
Dunán túl némely tájakon seggesnek mondják a fös
vényt is, talán azért, hogy, a szójárás szerént, rajta
ül, mintegy seggel ül a pénzén.
SEGGLIK v. —LYUK, (segglik v. —lyuk)
ösz. fn. Lyuk a seggvágány mélyében, melyen a belek
kiürülnek. Személyragozva : seggemlyuka, segged
lyuka, stb.
SEGGNYOM, (seggnyom) ösz. fn. Vadászok
nyelvén, azon nyom, melyet az ülő szarvasok hagy
tak magok után.
SEGGPAET, (seggpart) ösz. fn. A seggnek
többékevésbbó kidudorodó, s a vágánynak mintegy
partjait képező izmok, máskép : seggpofa. Személy
ragozva: seggempartja, seggedpartja, seggepartja, stb.
Sok országot bejárt, mint a tehén egyik seggepartjától
a másikig. (Km.).
SEGGPECSENYE, (seggpecsenye) ösz. fn. A
vágány felső része felé terjedő szívósabb izom, mely
lovagláskor a ló, vagy nyereg hátát közvetlenül
érinti.
SEGGPOFA, (seggpofa) 1. SEGGPAET.
SEGGPUHOLÓ, (seggpuholó) ösz. fn. La
poczka, vagy más eszköz, melylyel a seggre vernek.
SEGGTÖRLŐ, (seggtörlő) ösz. mn. és fn. Mivel
a piszkos alfelet kitörlik. Seggtörlö papir, rongy.
Seggtörlőnek való díbdáb iratok.
SEGGVÁGÁNY, (seggvágány) ösz. fn. Völ
gyelet a seggpartok között, a végbélbe nyiló likkal.
Személyragozva : seggemvágánya, seggedvágánya, stb.
SEGGVAKARÓ, (seggvakaró) ösz. fn. Népies
nyelven, a vad csipkerózsának gyümölcse, melynek
magvai székürüléskor a segglyukat szurdalják, va
karják. Néhutt : seggvakarcs.
SEGGVÉG, (seggvég) ösz. fn. Személyraggal:
seggem, segged, seggevége. Átv. aljas nyelven, távol
ról rokon, atyafi. Valami seggevége lesz, azért pártolja.
SEGÍT, (segít, régiesen : segét, segejt) áth.
m. segitétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. 1) A mű
ködéshez szükséges erőnek hiányával levőt, vagy
akármi másban szűkölködőt, saját erejével támogatja,
vagy a magáéból ellátja. Munkával, fegyverrel, pénz
zel segíteni valakit. Az ügyefogyottakat, a szegényeket
segíteni kell. Használtatik leginkább igekötökkel:
besegíteni valakit bizonyos hivatalba, szolgálatba; a
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nehéz testű embert fölsegíteni a kocsiba, a lóra; a ma
gasról jövőt lesegíteni; kisegíteni valakit a sárból,
hínárból; megsegít bennünket a jó Isten ; biztos helyre
elseglteni a menekvöt; elősegíteni az ügyet; rásegíteni
valakit a keresett hivatalra. 2) Önhatólag, tulajdonító
ragu viszonynévvcl, másnak számára részvevőleg tesz
valamit, hogy annak erejét pótolja. Nekem segíts, ne
annak. Ha te most nem segítesz nekem, én sem segítek
máskor teneked. „Kérlek tégedet en uram Istenem
segéli énnekem." (Bécsi cod. Judith. IX. ,segéh' ré
gies alak ,segéts' helyett; v. ö. — S , (1).). „Mert
valakinek kenyergünk csak papirossal segétnek."
Levél 1555ből (Szalay Ág. 400 m. 1.). 3) On,én,ön
ragu viszonynévvel. Segíts embertársadon, ha rád
szorul. Se magán, se másokon nem bír segíteni. Szegé
nyeken, árvákon, kárvallottakon segíteni. Különösen a
magára ható névmások mellett csak ezen raggal hasz
náljuk : Segítek magamon, segítsz magadon, segítünk
magunkon. Segíts magadon, Isten is úgy segít (aidetoi,
Dieu t'aidera). Midőn viszonynév helyett rajt az alany
szó, ezt személyragozva vonzza. Aki rajtam segít,
az rajtad is segíthet. Rajtunk már csak az Isten segít
het. A legügyesebb orvosok sem segíthetlek rajta.
Ha a segít igében alapfogaimul s eredeti jelen
tésül azt veszszük, hogy általa valamely erő hiányát
saját működésünk, részvevő cselekvésünk által pótol
juk, vagy másnak munkáját előmozdítjuk, szóval,
hogy a segítség által különösen másnak javára te
szünk valamit, úgy a magyarból elemezve gyökre
rokon a régies cseál, csiál, (csinál), továbbá cselek
szik, és tesz igék cse, esi, te gyökeivel. Ennélfogva
segít annyi volna mint, csegít, tegít 3,za,z teveget és
segél am. csegél, tegél, azaz tevegél, teddegél vala
mit másnak javára. Ez értelmezéssel egyezik a mit
tehetek róla ? nem tehetek róla, azaz, nem segíthetek
rajta, v. ellene. Általán a tesz ige gyakran segítségre,
közmunkálásra, részvevésre vonatkozik. Ide tartozik
a régies tekéi ma tökél ige is, melynek származéka
tekéletes, tökéletes am. perfectus, tehát tekéi = tegél,
azaz, gyakran, sokszor, egész erővel, elhatározással
tesz valamit, innen a régies megtökélni am. megtenni,
teljesen bevégezni, és a szinte régies tekéletes (ma
tökéletes) = tegéletes az, amit megtettek, melyen több
tennivaló nincs, mely teljesen bevégzett. Egyébiránt
v. ö. SEGÉLY; és TÖKÉLETES.
SEGÍTÉS, SEGÍTÉS, (segítés) fn. tt. segítést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, vagy mások
ügyében mutatott, gyakorlott részvevés, melynél fogva
valakit, v. valakin, v. valakinek segítünk. V. ö. SE
GÍT, és SEGÍTSÉG.
SEGÍTGET, (segítéget) gyak. áth. és önh. m.
segítgetétt, par. segítgess. Gyakran, vagy folytonosan,
vagy kicsinyesen segít. Naponkint segítgetni a szegé
nyeket. Krajczárokkal segítgeti a koldusokat. Örömest
segítget a kárvallottakon. V. ö. SEGÍT.
SEGÍTGETÉS, (segítégetés) fn. tt. segítge
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folyto
nos vagy kicsinyes segítés.
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SEGÍTŐ, SEGÍTŐ, (segítö) mn. és fn. tt. se
gílöt. Aki mást, vagy másnak, vagy máson segít;
továbbá, amivel segítenek. Meg szorultakon, árvákon,
ügyefogyottakon segítő urak. Segítő mód, eszköz. Te
légy segítőm. Főnévi értelemben szokottab a segéd név.
SEGÍTSÉG, (segítség) fn. tt. segítségét, harm.
szr. —e. Tettben nyilatkozó részvét, melynélfogva a
megszorult állapotban levőn segítünk ; amit más ja
vára, kedvéért teszünk, hogy bizonyos zavarból ki
szabadítsuk. Különbözik tőle a segítés, mennyiben ez
a részvétnek gyakorlását fejezi ki. Segítségért folya
modni. Valakinek segítségére lenni. Valakit segítségül
hívni. A megszorult állapotban levőnek felkiáltó in
dulatszava. Oda vagyok, segítség! Egy értelmű vele
segedelem, és az ujabb divatú segély.. Régiesen : se
gétség. „Nyilván szíkelkedik segéthségh nékül."
Levél 1555böl. (Szalay Ág. 400 m. 1.).
SEGITSÉGÜLHIVÁS, (segitségülhivás) ösz.
fn. Segélyért folyamodás, esdeklés, könyörgés. Vala
kinek segítségül hívása.
SEGRESTYE, 1. SEKRESTYE.
SEGYEST, falu Bihar m.; helyr. Segyestre,
— én, —ről.
SEGYESTEL, falu Bihar m.; helyr. Seggestéi
re, — ere, —ről.
SEHOGY v. SEHOGYAN, SEHOGYSEM, (se
hogy v. —hogyan, sehogysem) ösz. ih. Semmikép,
semmimódon, semmi alakban. Ez a dolog nekem se
hogy sem tetszik. Néha am. semmi áron; ingyen. Hogy
adod ezt a szép lovat ? Sehogy, v. sehogysem. Hogy
vetted f Sehogy, mert ajándék. Változatai végett v. ö.
SEHOL. Viszonylatai : valahogy v. valahogyan, akár
hogy v. akárhogyan. ,Mindenhogyan' helyett minden
képen van szokásban. Különbözik : semhogy.
SEHOL, SEHOLSEM, (sehol, seholsem) ösz.
helyhatározó. Semmi helyen; bizonyos helyek közöl
egyiken sem. Midőn egyszerű feleletül fordul elé, áll
hat akár magán akár a sem erősbitő tagadóval, pl. Hol
voltál ma sétálni? Sehol, v. séholsem. Különben mindig
erösbitéssel jár. Sehol sem látom öt. Sehol sem voltam,
v. sehol nem voltam. Vagy ha az erősbitési tagadót
elébe teszszük (amidőn mindig reemnek van helye), a
mondottakat így is módosíthatni: nem láttam öt sehol,
nem voltam sehol, s túlzó erösbitéssel : nem voltam
sehol sem. Ugyan ily viszonyban áll vele a vagyon
ságot tagadó nincs v. sincs, pl. sehol sincs v. sehol
nincs nyugta, s a ,nincs'et előbbre téve : nincs nyugta
sehol (v. sehol sem) v. nincs sehol (sem) nyugta, v. nyugta
nincs sehol (sem). Tehát ezekben tulságból ismét föl
veheti a semet : nincs nyugta sehol sem. Tiltólag:
sehová se menj, v. a „ne menj" előbbre tételével, ne
menj sehová v. ne menj sehová sem. V. ö. SE ; SEMMI.
Tájkiejtéssel : sohol. Ellentéte : mindenhol; viszony
latai : néhol, valahol, akárhol.
SEHONN, (sehonn) 1. SEHOL.
SEHONNA, (sehonna) ösz. fn. Semmi haza,
vagy oly hely, melyen valaki csak úgy esavargóképen,
ideiglen tartózkodik. Sehonnából jött; sehonnába tá

vozott. Innen : sehonnai, am. jött ment, csavargó, ki
nek hátán a háza, vagy, mint mondják, nyakába
akasztja a világot, és megy; máskép : semmiházi.
Tájkiejtéssel : sohonna ; sohonnai.
SEHONNAI, (sehonnai) 1. SEHONNA alatt.
SEHONNAN v. SEHONNAN SEM, (sehonnan
v. sehonnansem) ösz. helyhatárzó. Semmi helyről,
tájról, vidékről sem ; továbbá, bizonyos helyek, tájak,
vidékek egyikéről sem. Honnan fúj a szél ? Sehonnan,
v. sehonnan sem. Sehonnan sem jöttek a várt vendégek.
Sehonnan sem hallani semmi hirt. Vagy : Nem jöttek
el sehonnan (sem) a várt vendégek. V. ö. SEHOL.
Ellentéte : mindenünnen (= mindenhonnan). Viszony
fogalmak : néhonnan, valahonnan, akárhonnan. Táj
kiejtéssel : sohonnan.
SEHONNAT, SEHONNÉT, (sehonnat vagy
—honnét) 1. SEHONNAN.
SEHOVA v. SEHOVÁ, v. SEHOVÁSEM, (se
hova v. sehovasem) ösz. helyhatárzó. Semmi helyre
általán véve; továbbá, bizonyos helyek közöl egyi
kére sem. Hova szándékozol fördöre ? Sehová v. sehova
sem. Sehova sem bújhatott el üldözői elöl, v. üldözői
elöl nem bújhatott el sehová, v. sehová sem. Három
hónapig sehova sem ment a házból. Tiltólag : Sehova
se nézz. V. ö. SEHOL. Ellentéte : mindenhova; vi
szonylatai : néhova, valahova, akárhova. Tájdivato
san : sohova. V. ö. SE, 7.
SEHUTT, (sehutt) tájdivatos ih. e helyett:
sehol; 1. ezt.
SEJ, elvont gyöke sejdít, sejt szóknak és szár
mazékaiknak. L. SEJDÍT.
SEJÁT, 1. SAJÁT.
SEJD, (sejd) elvont, vagy elavult törzs, mely
ből sejdít, sejdítés származnak. Rokona a vastaghangu
sajd, ú. m. a sajdít, sajdítás szók törzsöke. A sejd
törzs a sejt igével azonosnak tekinthető, s e szerint
sejdít am. sejtít.
SEJDÍT, (sejdít) áth. m. sejdítétt, par. —s,
htn. —ni v. —eni. 1) Valamit szagló érzék által
megérez. 2) Félhomályos jelekből előre gyanít vala
mit , s mintegy megszagol. Amit sejdítettem volt,
megtörtént. Nem tudom bizonyosan, de úgy sejdítem,
hogy.... „A gyermek keserveit a nap elvivé magá
val, s ő nem sejdíté még, hogy vannak bánatok, me
lyeket egy éjnek álma el nem takarhat fátyolával."
A Carthausi. B. Eötvös Józseftől. V. ö. SAJDÍT. Ké
peztetésre hasonlók hozzá : jajdít, fájdít.
SEJDÍTÉS, SEJDÍTÉS, (sejdítés) fn. tt. sej
ditést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Szagolás, mely
nél fogva valaminek hollétét, mivoltát gyanítjuk, érez
zük. 2) Észrevevése valaminek, de csak némi ho
mályban , midőn világos eszménk nincs róla. Ha
sejdítésem nem csal, mintha álgyulövést hallottam
volna. V. ö. SEJDÍT.
SEJK, fn. tt. sejket, harm. szr. —e v. —je. A
székelyeknél több rokon családok főnöke, elüljárója,
az atyafiaknak, kivált egy házban lakóknak mintegy
fejedelmök. Egyezik vele a keletieknél, különösen a
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perzsáknál sáh, mely királyt, vagy fejedelmet jelent
s melyből lett Európában Adelung szerént a német
Schach, franczia echect angol chek stb.; a törökben
pedig még inkább egyezó'leg sejkh, mely Hindoghlu
szótárában így értelmeztetik (franczia nyelven) :
vieillard; docteur, supérieur de Dervis ou religieux
mahométan; grand prédicateur. Minden esetre Ázsiá
ból hozott ősrégi szó.
SEJMÉK, 1. SELYMEK.
S E J P ; SEJPÉG; SEJPÉS, 1. SELYP; SELY
PEG ; SELYPES.
SEJT, (1), (sejt) áth. m. sejtett, par. —s, htn.
— ni v. —eni. Valamit homályosan érez, vagy belső
homályos észleléssel gyanít, észrevesz. Nem sejti a
veszélyt. Nem sejt a dologhoz.

SEJTÉS, (sejtés) mn. tt. sejtést v. —et, tb.
—ele. Sejtekkel ellátott; továbbá, a viaszsejthez ha
sonló szövetű, likacsos, fiókos. Sejtes méhkas, sejtes
méz. Sejtes kövek, gombák. A növényi vagy állati test
nek sejtes részei. Különösebben a növénytanban sejtes
(favosum) az olyan vaczok (reeeptaculum), melynek
lesüppedései egyenszögüek, s válaszfalai vékony
hártyásak, milyen a bordon (onopordum) vaczka.
(Gönczy Pál). Legkülönösebb érteményben sejtes nö
vények (plantae cellurales, Zellpfianzen) azon alsóbb
szervezetű növények, melyeknek edényök nincs, ha
nem csupán sejtekből állanak. (Erdészeti Műszótár).
SEJTÉS, (sejtés) fn. tt. sejtést, tb. —ék, harm.
szr. —e. A nem szabatos nyelvszokás szerint am.
sejtelem; holott ettől abban különbözik, hogy a sejtés
a szagló érzéknek, vagy az észlelő tehetségnek ho
mályos sikerű működését, a sejtelem pedig ennek
eredményét jelenti. V ö. SEJTELEM.
SEJTÉSÉRCZ, (sejtesércz) ösz. fn. A bányák
ban találtató likacsos, vagyis a viaszsejthez hasonló
érez. V. ö. SEJT.
SEJTETLEN, (sejtetlen) mn. tt. sejtetlent, tb.
— ek. Nem sejtett, nem vélt, nem remélt. Határozó
ként am. sejtetlenül, nem sejtve.
SEJTGYARMAT, (sejtgyarmat) ösz. fn. A sej
tek oly laza egyesülése, mely szerént azok tökéletes
alakulásuk után egymástól elválnak és életöket azon
túl egyenként folytatják. (Zellfamilie).
SEJTKÉPZENY, (sejtképzeny) ösz. fn. A sejt
életelve s leglényegesebb része. (Plasma, proto
plasma).
SEJTKÉS, (sejtkés) ösz. fn. A méhészek sa
játnemü kése, melylyel a mézes sejteket a kaptárból
kimetszik.
SEJTKORALL, (sejtkorall) ösz. fn. A korallok
egyik faja, keresztben szövődött sejtszerű likacsok
kal. (Gellepora).
SEJTKÖZI, (sejtközi) ösz. mn. Az egyes sej"
tok között levő. Sejtközi menetek (Intercellulargange),
csatornaféle menetek a sejtek közt, melyek vagy le
vegőt, vagy gyantát, vagy olajat visznek.
SEJTLIK v. —LYUK, (sejtlik v. —lyuk) ösz.
fn. A sejtrendszerben vagy sejtszövetben egyegy
fiókocska.
SEJTMAG, SEJTMAGCSA, (sejtmag vagy
— magcsa) ösz. fn. A sejtben levő, gömbalaku tes
teeske, mely a sejtképzeny egy részének megsűrűsö
déséböl veszi eredetét. (Cytoblast, Zellenkern).
SEJTNEDÜ, SEJTNEDV, (sejtnedü v. —nedv)
ösz. fn. Folyadék a sejtben, vagyis az ebben levő
többféle anyag feloldott állapotban. (Zellflüssigkeit).
SEJTRAGASZ, (sejtragasz) ösz. fn. A sejtbo
rék általváltoztatásából származó anyag, mely a sej
teket egymással összeragasztva tartja. (Intercellular
substanz).
SEJTSZÖVET, (sejtszövet) ösz. fn. Némely
testeknek a mézet tartalmazó viaszsejthez hasonló
szerkezete, és alakja, vagyis több fiókocskából álló

„Isten ! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt."
Berzsenyi.

,

L. SEJDÍT. Gyöke sej, melyből a cselekvő t képző
vel lett sejt; s egyezik mély hangon saj gyökkel,
,sajdít' szóban. V. ö. SAJ, (4). így alakultak : lejt,
rejt, ajt, fejt, továbbá a haj indulatszóból hajt, végre
a görbülésre vonatkozó haj kaj gyökökből hajt, hajt.
Hasonló kifejléssel képződtek : hullajt, szakajt, szalajt,
felejt, s némely mások.
SEJT, (2), fn. tt. sejtét, harm. szr. —je. 1) Li
kacsok vagyis kis fiókok, vagyis ilyen fiókokból álló
csoport, szövedék, a méhkasokban, melyekbe a méhek
a mézet gyűjtik, vagy melyek néha üresen is marad
nak. E szövedék viaszanyagból áll. 2) Atv. ért. hasonló
szövedékek a növényi és állati testek szerkezetében.
(Cellula, Zelle). Máskép különösebben ha csak egyes
ről van szó : sejtecs. 3) így nevezik néhutt a szekrény
fiókjait is, honnan e mondat : sok sejtje, rejtje van.
Minthogy a sejt szövethez hasonló, valószínű,
hogy gyöke sej egy eredetű a sző szövet, és a sövény
nek söv gyökével, t. i. a v és j mint rokon hangok
fölcserélésével, mintha volna, szövet, szevet, sövet,
sevet. Alakra egyeznek vele : lejt (főnév), böjt, sajt,
rojt, bojt, melyeket 1. saját rovataik alatt.
SEJTALAKÚ v. —ALAKÚ, (sejtalakú) ösz.
mn. Mi a méhkas sejtjéhez némileg hasonló, likacsos
kisded fiókokkal ellátott, pl. az úgynevezett darázskő,
vagy némely gombafajok. V. ö. SEJT, (2), fn.
SEJTALAKÚLAG, (sejtalakúlag) ösz. ih. A
méhkas sejtjéhez hasonló alakban.
SEJTBORÉK, (sejtborék) ösz. fn. A sejt leg
külsőbb része, mely a sejttartalmat szakadatlanul kö
röskörül zárja. (Zellmembran, Zellwand. Erdészeti
müszótái).
SEJTECS, (sejtecs) fn. tt. sejtecsét. L. SEJT
fn. 2).
SEJTELEM, (sejtelém) fn. tt. sejtelmet, harm.
szr. — e. Homályos érzet, vagy tudat, illetőleg eszme,
melyet valamiről birunk, midőn annak mivoltát, hol
létét stb. csak sejtjük. Sejtelmem volt a dologról. Sej
telmem nem csalt. V. ö. SEJT, (1), áth.
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s egymással öszvefüggö szövetet képező test. Némely
kövek, érezek, gombák sejtszövete. A boneztanban több
hártyácskák öszveszövődése, melyek között kisebb
vagy nagyobb hézagok vannak. Hosszú, rövid, vastag,
ritka, süríí sejtszövet. A növényekben igen finom, fö
lötte különböző alakú, piczi, s egymással szorosan
öszvefüggö , s hézagocskákra oszló finom hártyák,
melyek a nedvedényeket körülveszik. Különösebben
az öszves sejtek oly csoportosulása, melynél fogva
egész éltökön át egyesülve maradnak, különbözteté
sül a sejtgvarmattól. V. ö. SEJT, (2).
SEKÉLY, (sekély) inn. tt. sekélyt v. — et, tb.
— ek. Tájdivatosan am. a maga nemében kicsi, kevés,
nem nagy terjedelmű. Ez értelemben egyezik vele
csekély. Az erdészetben jelenti a talajnak csekély
mélységét. Különösen mondják pedig vízről, mely
nem mély, melyet könnyű meglábolni. Innen főnévül
használva jelenti a víznek, folyónak magasabb fene
két, zátonyosát, mint átkelésre v. gázolásra alkalmas
helyet. A sekélyen átmenni. Egy értelmű lévén a cse
kély szóval, gyöke is egy ezével, t. i. esek. Az utóbbi
jelentésben egyezik vele némileg a székely súgó v.
súgás ; 1. ezeket. Eokonul tekinthető a német seicht,
a lapp coke, cokes, csagataj szíg
SEKÉLYÉDÉS, (sekélyédés) fn. tt. sekélyé
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn a víz,
folyó magassága fogy. V. ö. SEKÉLYEDIK.
SEKÉLYEDIK, (sekélyédik) k. m. sekélyed
tem, — tél, —étt. Mondják vízről, folyóról, midőn
magassága s egyszersmind mélysége fogy, apad és
sekélyt képez. x
SEKÉLYES , (sekélyés) mn. tt. sekélyést v.
—et, tb. —ek. Mondjuk vizekről, folyókról, melyek
ben sekélyek, azaz, meglábolható helyek, emelkedé
sek, zátonyok vannak. Apadáskor a kisebb, sőt a na
gyobb folyók is több helyen sekélyesek. V. ö. SEKÉLY.
SEKÉLYSÉG, (sekélység) fn. tt. sekélységét,
harm. szr. —e. A víznek, folyónak, tónak stb. seké
lyes állapota, vagy tulajdonsága. Sekélysége miatt
nem hajókázható folyam. V. ö. SEKÉLY.
SÉKODIK, (sékodik) k. m. sékodtam, —tál,
— ott. Őrségben am. sikolt, sikít.
SEKRESTYE, v. SEKRESTYE, fn. tt. sekrés
tyét. A római katholikusoknál így neveztetik a tem
plomhoz épített azon terem, vagy pitvarszoba, mely
ben az egyházi szolgálathoz tartozó öltözékeket, és
szereket tartják, s hol a szolgálattevő papok öltöz
ködnek, és levetkeznek. A latin sacristia után módo
sított szó, melyből lett a német Sakristei is.
SEKRESTYÉS, (sekréstyees) fn. tt. sekréstyést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Templomszolga, ki a sek
restyére, s általán a templomra fölügyel, a papot
öltözteti, vetkőzteti, s egyéb templomi szolgálatokat
tesz; máskép : egyházfi. Néha misét sem hall a sekres
tyés. (Km.). Melléknévül véve tárgyesete : sekrestyést
v. —et, többese: —ék; s am. sekrestyével ellátott,
pl. sekrestyés templom, különböztetésül oly templom
tól vagy kápolnától, melynek sekrestyéje nincsen.

SELÉB, régiesen am. zsilip ; 1. ZSILIP.
SELEJT, fn. tt. selejtét, harm. szr. —je. Vala
minek alja, hitványa, kivetni valója, mi nem bir azon
kellékekkel, melyek lényegéhez, vagy czélirányához
szükségesek. Némileg hasonló hozzá a köz nyelven
divatozó mustra, midőn kivetni, a jobbaktól elválasz
tani valót jelent pl. mustrajuh, mustra vén lovak. A
baromnak, gyümölcsnek selejtje. Az áruk selejtjeit kü
lön választani.
Valószínűleg a német schlecht szóból módosult,
mely a dán nyelvben slaet, siet.
SELEJTÁRU, (selejtáru) ösz. fn. A maga ne
mében alávaló, roszul, és rósz anyagból készült, ki
vetnivaló áru. Selejtárukkal üzérkedő házaló. A selejt
árukat kiválogatni a jók közöl.
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SELEJTÉL, Cselejtél) áth. m. selejtélt. A jobb
neműek közöl a selejteket v. selejteseket kiválogatja,
kimustrálja. Selejtelni a bárányokat, juhokat, és eladni.
Selejtelni a gyárból kapott árukat. V. ö. SELEJT.
SELEJTÉLÉS, (selejtélés) fn. tt. selejtélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A selejtek v. selejtesek ki
válogatása.
SELEJTES, (selejtés) mn. tt. selejtést v. —et,
tb. —ék. Miben selejtek, azaz, rósz, alávaló, hitvány
gyttrészek vannak. Selejtes nyáj, melyben kimustrálni
való barmok vannak. Selejtes gabona, mely vadóezos,
konkolyos, üszögös stb. Selejtes áruszállüvány. V. ö.
SELEJT.
SELEJTEZ, (selejtéz) áth. m. selejtéztem, — t é l ,
—étt. L. SELEJTÉL.
SELEJTEZÉS, (selejtézés) 1. SELEJTÉLÉS.
SELEJTGYÖNGY, (selejtgyöngy) ösz. fn. Ha
mis gyöngy, vagy az igaz gyöngyök alja, hitványa.
SELEJTMARHA, (selejtmarha) ösz. fn. A maga
nemében hitvány, kimustrálni való marha.
SELEJTPORTÉKA, (selejtportéka) lásd SE
LEJTÁRU.
SELENY, (seleny) fn. tt. selenyt, tb. — ék,
harm. szr. — e. L. RETENY.
SELEP, régiesen am. zsilip; 1. ZSILIP.
SELISTYE, 1. SZELISTYE.
SELLEG, 1. SERLEG.
SELLENCZ, fn. tt. sellenczét. Győr és Komá
rom megyékben a dunántúli részen am. ellető, vagyis
a mezőkön nád és sövényrekeszek az ellő juhok
számára. Talán am. ellenez s előtéttel; vagy szülenczf
SELLŐ, (serlő) fn. tt. sellöt. Néhutt : séllS.
így nevezik több vidéken, nevezetesen Szatmárban,
Máramarosban a folyók, patakok azon helyeit, hol
nagyobb esésök levén, sebesebben folynak. Nevét su
hogó hangjának utánzásától kapta, valamint sé, séd,
Sió, Sajó, zsilip v. seleb. V. ö. SER, (1).
SELLYE mezővárosok Nyitra és Somogy vár
megyékben; helyr. Sellyére, — n , —rtil.
SELLYE v. SÉLYE, erdélyi falu Maros szék
ben ; helyr, Séllyére v. Sélyére, —n. —röl.
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SELLYÉD, tájdivatosan aua. sülyed. „Késede
lem é8 fogyatkozás lenne az dologban, az követek is
megselljednének" (= fennakadnának), kiknek utjok
ha késedelemben esnék, annyival nehezebb volna az
szegénységnek. Gróf Eszterházy M. nádor. 1634.
(Történelmi Tár. VIII. K. 8 3 . L).
SELLYK, 1. ZSELYK.
SELMECZ, fn. tt. Selmeczét. 1) Sz. kir. bánya
város Hont m. 2) KIS—, NAGY—, faluk Liptó m.;
helyr. Selmeczre, — én, —röl.
SELMECZBÁNYA, ősz. fn. 1. SELMECZ, 1).
Helyr. —bányán, —ra, —ról.
SELMECZI, (selmeczi) mii. tt. selmeczit, tb.
—ek. Selmeczre való, oda tartozó, azt illető; ott ké
szült, arra vonatkozó, stb. Selmeczi lányászok, Sel
meczi határ. Selmeczi pipa.
SELNICZE, I. SZELNICZE.
SELPICZ, falu Pozsony m ; helyr. Selpiczre,
— en, —röl.
SÉLYE, (1), fn. tt. sélyét. Régi, s ma alig di
vatos szó. Calepinus magyarázója szerint am. „mor
tuorumconditorium," azaz, sír, sirbolt. Szabó Dávid
nál, sír vagy koporsó, Sándor István szerint, szent
Mihály lova. Egyezik vele a Heltainál előforduló
zséllye. (2. köt. 2 5 1 . 1.) Zséllyébe tevék a testet, és be
szurkozák azt mindenfelöl. Továbbá hasonló hozzá a
zsélle v. zsölleszék, mely karokkal ellátva, s nagyobb
terjedelménél fogva félig fekvésre is alkalmas. Egy
értelmű s eredetű a latin sella szóval. Innen kiin
dulva legvalószínűbbnek tarthatjuk, hogy sélye ere
detileg karos gyászpadot, vagy zselleszékhez hasonló
alkotványt jelentett, hová a halottat fektették, vagy
ültették, innen továbbá jelentette a gyászpadhoz,
vagy székhez hasonló szent Mihály lovát, melyen a
holt testet sírba viszik; végre névszócsere által át
vitetett a koporsóra és sírgödörre is, melyekbe a ha
lottat fektetik.
SÉLYE, (2), 1. SELLYE.
SELYEB, falu Abaúj m.; helyr. Sely ebre,
—én, —röl.
SELYEM, (selyém) fn. tt. selymét, harm. szr.
selyme. A selyembogárnak finom, fényes, szilárd szá
lakból álló szöveménye, akár nyersen véve, amint t. i.
a gubóban öszvetekeredelt; akár fonalakká sodrott,
vagy fonott állapotban. Nyers, fonott, sodrolt selyem.
Bojtos selyem. Félselyem olyan szövet, melynek csak
egy része selyem, a másik pedig gyapot. Selyemmel
hímezni, kivarrni valamit. Névszócserével, selyemszö
vetből készült ruha. Selyemben járni. Csakúgy suhog
rajta a selyem. Selyembe, bársonyba öltöztetni valakit.
Atv. selyemhez hasonló finomságú. Selyem haj, selyem
gyapjú. Selyem mező, selyem rét. A völgyi mezőnek
selyme. Képes kifejezéssel, selyemélet, igen szép, fé
n es
y > gyöngyélet.
A selyem nevei számos nyelvekben abbau egyez
nek meg, hogy első gyökhangjok sz v. s, minek kö
zös okát legalább részben talán a selyem Suhogásá
nak hangutánzásában kereshetjük. Legközelebb áll

a magyar selyem szóhoz a latin sericum, melyet né
melyek a görög fTjjptöl származtatnak, mely selyem
bogarat jelent; mások azt a ser (többesben seres)
nevű ázsiai népségtől származtatják (a görög fítiQ
szóval együtt. „Assyrius gemmas, Ser vellera, thura
Sabaei. Ausonius."). Továbbá ide sorozhatok a svéd,
dán silke, angol silk, angolszász seolc, német Seide,
franczia soie, sínai sí (tela seriea), mongol sirgek
(rohe Seide) stb. Az illir és vend nyelvekben Dan
kovszky szerént : szviten.
SELYEM ANYAG, (selyémanyag) ösz. fn. A
selyem akár természeti vagyis nyers, akár pedig már
mesterségesen egy vagy más módon elkészített (fo
nott, sodrott, szövött) állapotban.
SELYÉMÁRU, (selyémúru) ösz. fn. Selyem
fonalakból, vagy selyemkelmékből álló áru, mint
adásvevés tárgya.
SELYÉMÁRULÁS, (selyemárulás) ösz. fn. Se
lyemárukkal való kereskedés.
SELYEMÁRUS, (selyémúrus) ösz. fn. Ki se
lyemárukkal kereskedik.
SELYÉMBIRKA, (selyémbirka) ösz. fn. Álta
lán birka, mely selyemhez hasonló finom gyapjat
visel, milyenek a Spanyol és Szászországban tenyész
tetett s hazánkban is nagy mennyiségben nevelt bir
kák ; különböztetésül a nem nemesített kutyaszörU,
zigara, raczka juhoktól.
SELYÉMBOGÁR, (selyémbogár) ösz. fn. Tu
lajdonkép rovar, vagyis a selyempillének hernyója,
melynek eredeti hazája Ázsiának meleg tartományai
ban van; rendszerént az eperfák levelein élődik, s
magát finom, és szilárd szálú gubóba fonja be, me
lyet forró vízbe tesznek, hogy a bogarat, mely kü
lönben keresztül rágná magát, elölvén, a selyem
szálakat legombolyítsák, azután megfonják, és meg
szőjék.
SELYÉMBOJT, (selyémbojt) ösz. fn. Bojt,
melyet selyemanyagból kötöttek, vagy másképen ké
szítettek.
SELYÉMBOLT, (selyémbolt) ösz. fn. Kalmár
bolt, melyben selyemárukat tartanak, és árulnak.
SELYÉMCSIPKE, (selyemcsipke) ösz. fn. Se
lyemfonalakból kötött, vagy szőtt finomabb nemű
csipke. Selyemcsipkével díszített öltözék. V. ö. CSIPKE.
SELYEMCSUK, puszta Győr m.; helyr. — csuk
va, —on, —ról.
SELYÉMDÚS, (selyémdús) ösz. mn. Hol sok
selymet készítenek. Lombardia selyemdús ország.
SELYÉMEPERPA, (selyémeperfa) ösz. fn.
Eperfák neme alá tartozó növényfaj ; levelei mélyen
szivesek, vállban egyenetlenek, legtöbbször tojásda
dok, de gyakran kikanyarított szélű karéjosak, ren
detlenül fogasak, fényesek. Ennek leveleivel élnek a
selyemhernyók; latinul : morus álba, nem azért,
mintha csupán fehér gyümölcsöt teremne, hanem,
hogy a kérge szőke, és ha megsértik, fehér nedv
foly ki belőle.
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SELYÉMFA—SELYÉMGYAPJÚ

SELYÉMGYÁR—SELYÉMMÜ

SELYÉMFA, (selyémfa) ösz. fn. Krepin faja;
szára ágatlan, hengeres; levelei tojáshosszúk, alul
molyhosak ; virágernyó'je a szárhegyen bókoló ; nö
vénytani néven : pamutkrepin. (Aselepias syriaca).
SELYEMFARKÚ v. —FARKÚ, (selyémfarkú)
ösz. mn. Madárnem, melynek tollai, főleg szárny
tollai különösen finomak, és selyempuhák. (Ampelis
L.). Csacska selyemfarkú, mely északi Európában la
kik, s melynek borsos izü húsa megehető. (Ampelis
garrulus.) Tarka selyemfarkú. (A. variegata).
SELYEMFÉNYŰ, (selyémfényü) ösz. mn. Mi
nek fénye a selyeméhez hasonló. Selyemfényű posztó,
szövet, tollak.
SELYÉMFESTÉS, (selyemfestés) ösz. fn. Kel
mefestői működés, mely által a selyemfonalakat, szö
veteket bizonyos sziniiekké festik.
SELYÉMFESTŐ, (selyémfestö) ösz. fn. Festő,
ki a selyemfonalaknak, szöveteknek, kelméknek bi
zonyos szint ad.
SELYÉMFOGSZŐR, (selyémfogszőr) ösz. fn.
A lopvanőszök seregébe, és mohok osztályába tar
tozó növénynem ; tokszája kettős pártázatu, a külső
tizenhat fogú, a belső ugyanannyi szőrű; hímvirága
bimbóforma ; kétlaki. (Neckera Hypnum).
SELYÉMFOLYÁS, (selyemfolyás) ösz. fn. A
körömházon aluli megtüzesedése az ujjnak, melybe,
hogy tovább ne terjedjen, selymet húznak. Székely
tájszó.
SELYEMFONAL, (selyemfonal) ösz.fn. Selyem
szálakból álló fonal. Selyemfonállal varrni, hímezni.
SELYEMFONÁS, (selyémfonás) ösz. fn. Fonás,
mely által a nyers selyemszálakat fonalakká alakít
ják. V. ö. FONÁS.
SELYÉMFONÓ, (selyémfonó) ösz. mn. és fn.
Ki a nyers selyemszálakat fonalakká fonja. Selyem
fonó leányok. Továbbá gép, mely selymet fon, vagy
ház, szoba, melyben selymet fonnak vagy gombolyít
nak. Átv. selyembogár.
SELYÉMFÜ, (selyémfü) ösz. fn. Népies neve
a krepinek neméből való növényfajnak ; szára kevés
águ, fölül egy kevéssé öszvenyomott; levelei tojás
dadláncsásak, alul szőrösek ; virága szép vörös ;
máskép növénytani néven : sélyemkrepin. (Aselepias
amoena).
SELYÉMGALAND, (selyémgaland) ösz. fn.
Selyemfonalakból szőtt finom galand. Selyemgalan
dokkál díszített kalap, fejkötö.
SELYÉMGOMBOLÍÍTÓ, (sclyémgombolyító)
ösz. fn. Gombolyítóféle eszköz vagy gép, melylyel a
gumókról a selyemszálakat gombolyagba szedik.
SELYÉMGUBÓ, (selyómgubó) ösz. fn. A se
lyemhernyónak tojásdad gubója, melyet magából
fon, és gömbölyít, s melyről, ha forró vízben meg
puhították, a szálakat legombolyítják. (Cocon).
SELYÉMGYAP, (selyémgyap) ösz. fn. A se
lyem kóczczából csinált gyap (wattá).
SELYÉMGYAPJÚ, (selyemgyapjú) ösz. fn.
Az úgynevezett selyembirkák finom szálú gyapja.

SELYÉMGYÁR, (selyémgyár) ösz. fn. Gyár,
melyben a gubókról a selyemszálakat legombolyítják,
és fonalakká sodorják; különösebben, ahol selyem
szöveteket készítenek.
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SELYÉMGYÁRNOK, SELYÉMGYÁROS, (se
lyémgyárnok v. —gyáros) ösz. fn. Iparos személy,
kinek selyemgyára van.
SELYÉMHAL, (selyémhal) ösz. fn. így neve
zik néhol túl a Dunán a menyhalat.
SELYÉMHÁLÓ, (selyémháló) ösz. fn. Háló
féle szövet selyemszálakból.
SELYÉMHÉNGÉR, (selyémhéngér) ösz. fn.
Henger, melyre selyemfonalakat tekernek; továbbá
az ily hengerre tekert selyem.
SELYEMHERNYÓ, (selyemhernyó) lásd SE
LYÉMBOGÁR.
SELYÉMHIM, (selyémhím) ösz. fn. Hím, vagyis
czifra varrat, tüzet, melyet selyemfonalakkal tesznek.
Selyemhímmel kivarrt köntös, bunda, ködmen.
SELYÉMHÍMZÉS, (selyemhímzés) ösz. fn.
Hímzés, melyet selyemfonalakkal csinálnak, vagyis
maga ezen cselekvés; az így végrehajtott mü pedig,
szabatosan szólva : selyemhímzet.
SELYÉMHÍMZET, (selyemhímzet) ösz. fn.
Selyemfonalakkal varrott mü.
SELYÉMHÍMZÖ, (selyemhímző) ösz. fn. Varró,
vagy varrónő, ki holmi finomabb öltözékeket, pipe
réket selyemfonalakkal hímez. V.ö. HÍMEZ; HÍMZŐ.
SELYEMHÚR, (selyemhúr) ösz. fn. Szegényebb
pl. czigány zenészeknél hegedühúr (e húr) selyemfo
nalból, bélhúr helyett.
SELYÉMJUH, (selyémjuh)l. SELYÉMBIRKA.
SELYÉMKALAP, (selyémkalap) ösz. fn. 1)
Nyúlszőrből készített finomabb nemezü kalap. 2) Tu
Iajdonképeni selyemanyagból készített kalap. Férfi,
nöi selyemkalap.
SELYÉMKELME, (selyémkelme) 1. SELYEM
ÁRU.
SELYEMKERESKEDÉS, (selyómkereskédés)
ösz. fn. Kereskedés, melyet valaki selyemanyaggal,
vagy selyemkelmével, és szövetekkel üz.
SELYEMKERESKEDŐ , (selyémkereskédö)
ösz. fn. Ki selyemanyaggal, kelmékkel, szövetekkel
kereskedést üz.
SELYÉMKEZKENÖ, {selyemkézkenő) ösz. fn.
Kezkenö selyemszövetből.
SELYÉMKÖNTÖS, (selyemköntös) ösz. fn.
Köntös selyemszövetből.
SÉLYEMKREPIN, (selyémkrepin) lásd SE
LYÉMFÜ.
SELYÉMMOLNA, (selyémmolna) ösz. fn. Esz
köz, vagyis malomnemü gép, melynek segítségével
nagyobb mennyiségű selyemszálakat egyszerre föl
gombolyítani, egyszersmind fonallá alakítani lehet.
SELYÉMMÜ, (selyémmü) ösz. fn. 1) Selyem
anyagból^ vagyis kelméből készített mü. 2) Selyem
fonallal kivarrott, hímzett, diszített mü.
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SELYEMSZALAG—SELYMEK

SELYÉMMÜHÁZ, (selyémmü ház) ösz. fn. Dol
gozó ház, melyhen selyemmüveket készítenek.
SELYÉMNEMÜ, (selyémnemü) ösz. mn. Se
lyemhez hasonló. Némely növények selyemnemü levelei,
héjai.
SELYÉMNYOMÓ,(selyémnyomó) ösz. fn. Nyom
dai eszköz, vagy gép, melylyel a selyemszövetekre
különféle alakokat, képeket, czifrázatokat nyomnak;
továbbá azon míves, ki ezt teszi.
SELYÉMNYÚL, (selyémnyúl) ösz. fn. Tengeri
nyúlfaj, mely a közönséges tengeri nyúltól nagysága
és finom szőre által különbözik.
SELYÉMORSÓ, (selyémorsó) ösz. fn. Orsó,
melylyel selymet fonnak.
SELYÉMPAPLAN, (selyempaplan) ösz. fn.
Paplan nevű takaró, melynek felső' része selyem
szövetből készült.
SELYÉMPILLE, (selyémpille) ösz. fn. Azon
éjjeli pillefaj, melynek bábja az úgynevezett selyem
hernyó. (Phalaena bombyx móri).
SELYÉMPOSZTÓ, (selyemposztó) ösz. fn.
Szó szerint, valódi selyemből szőtt posztó; de köz
nyelvszokás szerint jelent finom selyemgyapjuból
való posztót.
SELYÉMROJT, (selyémrojt) ösz. fn. Rojt se
lyemszálakból, általán selyemanyagból.
SELYÉMROVAR, (selyémrovar) 1. SELYÉM
BOGÁR.
SELYÉMRÓZSA, (selyémrózsa) ösz. fn. Rózsa
faj, melynek szirmai finom, selyemtapintatúak. (Rosa
holoserice).
SELYEMRUHA, (selyémruha) ösz. fn. Bármi
nemű ruha selyemszövetből.
SELYÉMSÁRDA, (selyémsárda) ösz. fn. Nö
vényfaj a sárdák neméből; levelei kerekdedszívesek,
kihegyzettek, fogasak, puha molyhosak; kocsányi
magánosak, a nyeleknél rövidebbek; tokocskái cson
kítottak ; virága sárga. (Sida Abutilon). Köznéven:
sárdamályva.
SELYÉMSINÓB, (selyémsinór) ösz. fn. Sinór
féle készítmény selyemfonalakból.
SELYÉMSODRÓ, (selyémsodró) ösz. fn. Sze
mély, ki selyemszálakból fonalakat vagy sinórokat
sodor; továbbá, eszköz, mely által e sodrás történik.
SELYÉMSUJTÁS, (selyémsujtás) ösz. fn. Suj
tásféle készítmény selyemfonalakból.
SELYÉMSZÁL, (selyémszál) ösz.fn. 1) Szoros
ért. legfinomabb vékonyságú selyem, amint azt a
selyemhernyó a gubóba gombolyítja. 2) Az ily szá
lakból font, vagy sodrott fonal. Selyemszállal hímezni,
megkötni valamit.

SELYEMSZALAG, (selyemszalag) ösz. fn. Se
lyemszálakból vagy fonalakból szőtt szalag. Selyem
szalagokkal piperézett női öltözék.
SELYÉMSZEDÉS, (selyemszedés) ösz. fn. A
selyemtenyésztők azon munkája, midőn a gubókat
öszveszedik, és selyemszálaikat legombolyítják.
SELYEMSZÖVÉS, (selyemszövés) ösz. fn. Fog
lalkodás, illetőleg takácsság vagy gyári munkálkodás,
mely által a selyemfonalakat szövetekké alakítják.
SELYEMSZÖVET, (selyemszövet) ösz. fn. Szö
vet, melynek anyaga selyemfonalakból van. Selyem
szövetből való nöi öltözékek. Selyemszövettel béllelt ruha.
SELYEMSZÖVŐ, (selyémszövő) ösz. fn. Ta
kács, vagy gyáros , ki selyemfonalakból különféle
kelméket készít.
SELYÉMTAKÁCS,(selyémtakács) 1. SELYÉM
SZÖVŐ.
SELYÉMTELEK, puszta Győr m.; helyr. Se
lyémtelekre, —én, —r'ól.
SELYÉMTENYÉSZTÉS, (selyemtenyésztés)
ösz. fn. A gazdasági, és tenyésztési iparnak neme, mi
dőn valaki a selyemhernyókkal czélszerü bánás által
selyemanyagot állít elé.
SELYÉMTERMELÉS, (selyemtermelés) 1. he
lyesebben : SELYEMTENYÉSZTÉS. A .termel' .ter
melés' szókkal már mindenféle helytelenség furako
dott nyelvünkbe. ,Terem' valami a föld ereje által,
s ,termesztünk' vagy ,termelünk' valamit, midőn
emberi munkásság (mivelés) segélyével a földet czé
lunkhoz képesti termésre kényszerítjük. Az állato
kat pedig a magyar ember tenyészti, nem termeszti
vagy termeli. Van ugyan szükség általános fogalomra
a tudományban, mely mind a termesztést, mind a
tenyésztést, mind a másnemű mivelést (pl. bánya
mivelést, erdőmivelést), mind végre a nyers anyagok
átalakítását, illetőleg mesterséges elkészítését magá
ban foglalja, s ez volna a ,jöveszt', illetőleg jövesz
tés' szó ; de ,sótermelés', .liszttermelés' és több ha
sonló szódirincselések a magyar nyelv természete
szerént képtelenségek.
SELYÉMTÖK, (selyémtök) ösz. fn. Tájdivato
san így nevezik az úri, vagy bécsi vagy sütötököt
SELYÉMZSINEG, (selyemzsineg) ösz. fn. Se
lyemszálakból, vagy fonalakból sodrott zsineg. Se
lyemzsineggel megfojtani valakit. Nyakon selyemzsine
get viselni.
SELYK, 1. ZSELYK.
SELYMEK, fn. tt. selymékét, harm. szr. —e.
A székelyeknél : sejmék. Magyarország legtöbb tá
jain : semlyék, azaz, mocsáros, ingoványos, söppe
dékes hely, hová nem közeledhetni veszély nélkül
(Kriza J.). Szeged tájékán homok buczkák közt la
posabb orgoványos szénatermö hely (nem pedig ingo
vány. Náthy József). Valószínű, hogy ,semlyék' szó
ban m és ly helyet cseréltek, és selymek az eredeti
alak, melynek gyöke sely rokon a sülyed, tájdivato
san sellyed, sülyed igékéhez. V. ö. SELLYÉD. Ily
áttétel létezik többek közt elme és emle, emlék között.
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„És ha gyöngy lehetnék,
Csak igazgyöngy lennék,
Szeretőm nyakáról
Selyemszálon függnék."
Népdal. (Czuczortól).

774

775

SELYMEKSEM

SEM

776

SELYMÉR, (selyemér) fh. tt. selymét1, tb. vagyunk rosszabb emberek mind (= mint) más. Egye
dül jól sem esik az embernek. Ezt az ördög sem győzi
— é k L. SELYÉMBOGÁR.
SELYMES, (selyémés) mn. tt. selymést v. —et,
tb. —ek. 1) Selyemmel bővelkedő, ellátott, selymet
viselő, tartalmazó. Selymes Lombardia. Selymes gaz
dagok, urak. Félselymes ruha. Selymes bolt. 2) Selyem
hez hasonló finom szőrű, molyhu. Selymes juhok. Sely
mes növényszirmok, levelek. Különösebben a növények
nél igen finom tapintatu fénylő, s lelapult kurta
szőrről mondják, milyen a libapimpó (potentilla an
serina) levelén levő szőr.
SELYP, (1), (selyp, selyö) mn. tt. selypet.
Általán, ki hibás nyelvűsége miatt a szóhangokat
roszul ejti ki, s azokat egymással fölcseréli. Külö
nösen , ki sz, s helyett set, zst mond, pl. szamár
samár, éhezik éhezsik. Néhutt : pelyp. Aki megfor
dítva ejti e hangokat, az tulajdonkép szelyp volna,
milyenek a csángó magyarok. V. ö. HÖBÖGŐ, DA
DOGÓ, PÖSZE.
Hangutánzó szó, innen a szláv nyelvben : se
plács, suslács, iuslavi, a németben hangáttétellel:
lispen, lispeln (susogni; selypegni).
SELYP, (2), puszta Nógrád m.; helyr. Selypre,
— én, —röl.
SELYPEG, (selypég) gyak. önh. m. selypég
tem, —tél, —étt. Selyp nyelven beszél. V. ö. SELYP.
SELYPÉGÉS, (selypégés) fn. tt. selypégést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Selyp nyelven szólás, be
szélés. V. ö. HÖBÖGÉS, DADOGÁS, és PÖSZE.
SELYPES, (selypés) mn. tt. sélypést v. —et,
tb. —ék. Ki egy kevéssé selypeg, ki az illető hango
kat nem ejti egészen tisztán, különösen az sz és z,
ez helyett s, zs, csféle hangokat hallat, pl. a csigány
nem sereti a zsabkenyeret. E nyelvhibát leginkább a
beszélni kezdő gyermekeknél venni észre.
SELYPÉSSÉG, (selypésség) fn. tt. selypes
ségét, harm. szr. —e. Selypes nyelvűség, vagyis hi
bás tulajdonság, mely szerint valaki selypesen ejt
bizonyos hangokat.
SELYPÍT, (selypít) önh. m. sélypitétt, par.
— s , htn. —ni v, —eni. Bizonyos hangokat hibásan
ejt ki. V. ö. SELYP. Ezen igének képzőjénél fogva
áthatónak kellene lennie; de szokása nyelvünknek
több hangejtésre vonatkozó, s unható igéket így ké
pezni, pl. rikü, sikít, sipít, kukorít, kiált, rikolt, sikolt,
ordít, vonít, üvölt stb. Egyébiránt ezek is, valamint
más önható, sőt közép igék is, vonzanak tárgyesetes
viszonyneveket, pl. nagyot kiált, rikkant, sokat ordít,
kukorít stb.
SELYPÍTÉS, SELÍPITÉS, (selypítés) fn. tt.
selypítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos han
goknak selyp kiejtése. A sélypitésröl korán le kell
szoktatni a gyermeket. Egy kis sélypités illik neki.
SEM, összetett kötszó. Áll 1) legközönségeseb
ben az isnem elemekből. Lássunk példákat mindenek
előtt a legjelesebb székely népnyelvből. Kjed azt sem
tudja (= azt isnem tudja) vagyunJcé a világon ? Mü
sem (= mi isnem) szoktuk bántani az embert. Mii sem

végig várni. Ma ki sem tudsz térni belőle. Miétt és
(= miért is) tészsz virágot a kalapodba, ha csak any
nyinak sem vagy embere. Még a szeme sem nyilt ki.
Hízzad (= hozzád) közéi sem lehet járni. Náladnál
hamisabb sem kell. Úgy elfogódott, hogy sírni sem tudott.
Apád, ha akarna sem tagadhatna meg. Jól győzi —
feje sem fáj tőle. Ojan (olyan) rusnya idő van, hogy
a jó kutyát sem kéne a házból kihajtani stb. Néha a
két elemet külön is használják : Minden ember egy
halállal tartozik s én es (— is) többel nem (e helyett;
én sem többel. Kriza J. gyűjteménye. Székely szó
lásmódok). A régibb iratokból : „Ha nem használ,
sem törődöm rajta." (Mikes K. Törökországi levelei.
XXXVIII. levél). „Mind( avval sem elégedtek." (Le
vél 1530ból. Szalay Ág. 400 m. 1.). „Azt irod,
hogy az házra én hét száz forintot vöttem vóna fel,
higyed fiam, hogy még csak hét pinzt sem vöttem."
(Levél 1545ből u. o.). „De még az vicze espán sem
adott az hő jószágából az mostani rovásban csak egy
pénzt is be." (1547. u. o.). „Még ez ideig csak egy
pénzt sem adott az mastani adóba." (U. o ) . Vagy
,sem' helyett külön isnem :
„Hogy mind éltemben nem láttam
írásba es nem olvastam."
Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása 27. 1.).
Ha ugyanazon mondatban a sem kötszón kivül az ige
mint mondomány mellett más tagadó szó is eléjön,
— mi leginkább elválasztó mondatokban (sem—sem)
történik, — a régiek az egész ,sem' alakot rendszerént
megtartották. „Ilyen buzgóságval sem baráth sem az
ország nem volth az én kegyelmes uramhoz." (Levél
1542ből. Szalay Ág. 400 m. 1.). „Immár sem ne
künk, sem nekik." (értsd alatta nincsen. 1557. u. o.).
„Sem Nádasdy uramébul, sem Bottyány uramébul,
sem gróf uramébul, sem az Turzóné asszonyom jó
szágából csak egy pénzt sem adtak az mastani ro
vásból." (1547. u. o.). „A sok esse (essö) miatt sem
nem szánthathok, sem nem vethethek." (1559. u. o.).
Mely példákban a későbbi és mai szokás a sem ala
kot sevé szereti rövidítni. „Azért se drágábbat se
jobbat nem kívánhatok." (Mikes K. Törökországi le
velei. XXIII. levél). L. SE, 27. — 2) Öszvetétetik a sem
az egymás után közvetlenül következő sem nem vagy
se nem szókból, mi a régieknél gyakoribb mint a mai
szokásban. Példák ugyanazon levelekből : „Ighen
csodálkozom rajta hogy énnekem semmit sem izené
teksem iratok." (= sem nem v. se nem iratok. 1542.).
„ Értem az levélbül az te panaszolkodásodat erről,
hogy mely igen elfeletkeztem én mind Miklós bátyád
val öszve (== együtt) te rúlad, hogy sem ( = s e n e m )
írunk neked sem izenünk. Egyéb oka, higyed szerel
mes fiam nincsen, hogy én neked ennek előtte sem
írtam sem izentem, hanem ez hogy nem volt kitül
izennem és levelet küldenem." (1544.). „Nem hogy
valaha ö szavát hallottátok, de sem láttátok ő sze
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mélyét." (Müncheni cod. János evang. V.) Innen zamban sé szék sé asztal nem alkalmatlankodik."
Vörüsmartynál:
(A rövidített ,se' szócskára számos példát olvashatni
a
SE alatt). Ebből is láthatni, hogy a hangsúlyos
„Sem szántok, sem vetek,
,sem' más elemekből áll (ésnem v. senem), mint a
Mégis kitelelek."
súlytalan (isnem). ,Semmi' is am. senemmi.
Madárhangok. (A veréb).
Ugyanazon hangsúlyos sem összetétetik némely
„Ah gonoszokat sem feddenöjök meg, sem imádkoz más szókkal is, mint semmi, senki (jobb hangzás
nánk érettük. "(Debr. Legendáskönyv). Mikes Kelemen kedveért ,semki' helyett), a melyek épen úgy miként
már külön kiírja : „Naplementig se nem esznek, se az egyszerűbb hangsúlyos ,sem' erösbitésül rendsze
nem isznak." (XXIX. 1.). „Se nem könnyebb, se nem rént más tagadó szót is megkívánnak a mondatban,
kissebb." (XLVI. 1.).— 3) Összetétetik ésnem szókból: ú. m. a nem vagy sem és nincs vagy sincs szókat,
pl. senki nincs v. sincs, semmi nincs v. sincs, semmi
„Hiszem a feltámadást,
levelét nem vettem, senkit nem láttam; sőt még az
Látjuk siron túl egymást;
összetett tagadó szók is eléfordúlhatnak ugyanazon
Enyím léssz ott Katiczám !
mondatban, pl. soha senki nincs, sehol semmi nincs;
Nem tilt anyád, sem anyám."
v. ö. SEMMI.
Székely népdal.
Összetételként eléjön még tájdivatosan semmint,
„Sem a n y á m " = és nem anyám. Még nem zöldellenek semhogy; és régiesen sem egy, ,semmi' vagy ,senki'
a fák, sem a füvek. Szász Károlynál is olvasunk ha helyett. L. a maguk helyén.
sonló példát:
SEMEDDIG, SEMEDDIGSEM, (semeddig,
„Szívem gyakorta úgy fáj, nagy bút okoz neki,
semeddigsem) ösz. ih. Ellentéte : valameddig. Ér
Csak egyre volna vágya s azt el nem nyerheti! telme : legkevesebb ideig sem. V. ö. SEHOL.
Hajh, azt reménytelen kell váltig fájlalnia...
SEM EGY, (1). Gyermekjáték neve, melyben
Nem arany, sem ezüst az : — egy ifjú dalia."
tenyereiket váltogatva „ sem egy, sem kettő, sem
három" stb. olvasás közben egymás fölé rakják, és
,Scm ezüst' e helyett: ,és nem ezüst.'
Ha a ,sem' igeszóra viszonylik és azon igeszó a „sem tíz "kor eléjövő kézre ráütnek.
SEM EGY, (2), a régieknél, különösen a Bécsi
mellett igekötő is van, a sem az igekötő után jön, pl.
föl sem veszi az embert, mit máskép így is fejezhe és Tatrosi codexekben am. semmi; és senki, vagy
tünk k i : nem is veszi föl az embert, s ebben a ,nem is' megfordítva : egy—sem. „Sem egy érdemet nem
megfordítva áll; de így is használják : föl sem is vött." (Bécsi cod. Heszter. V.). „Sem egy hely nem
veszi az embert, s ebben az ,is' kétszer fordul elé, mert lelőttetek." (U. a. Dániel. II.). „Sem egy ügyet nem
a ,sem', mint tudjuk, szintén am. ,isnem'. Hasonlók: lelek ez emberben." (Tatrosi cod. Lukács XXIIL).
meg sem köszöni a jótéteményt; hozzá sem szólott; „Ó mendon javát urvosokra költötte vala és sem egy
hátra sem nézett; be sem tekintett; el sem fogadta a től ineg nem vígasztathaték." (U. a. Lukács. VIII.).
SÉMÉR, fn. tt. sémért, tb. —ék, harm. szr. —je.
köszöntést.
L.
SÖMÖR.
„Míg a tóban halak laknak,
SÉMÉRÉDIK, 1. SÖMÖRÖDIK.
Addig rózsám cl sem hagylak."
SÉMÉRÉS, 1. SÖMÖRÖS.
Népdal.
SÉMÉRFÜ, 1. SÖMÖRFÜ.
Nevezetes körülmény, hogy ha a sem a viszony
SÉMÉRGÉS, 1. SÖMÖRGÖS.
szónak utána tétetik, a minek leginkább akkor van
SEMERRE, SEMERRESEM, (semerre, se
helye ha magában áll, a hangsúlyt elveszti, és ez egé
merresem) ösz. ih. Az általán vett, vagy bizonyos
szen az elölte levő egyik vagy másik viszonyszóra,
tájak közöl egyikére, vagy egyike felé sem. Ezen
illetőleg annak gyöktagjára megy által, pl. mint fön
völgyből semerre sem láthatni. Merre szándékozol
tebb : még a szeme sem nyilt ki; mind avval sem eléged
menni ? Semerre, v. semmerre sem. Ellentétek : min
tek v. mind avval sem elégedtek ; egy pinzt sem adtak.
denfelé, mindenhova; viszonyfogalmak : némifelé, va
De ha a sem a vele viszonyban álló szót megelőzi
lamerre, valahova. V. ö. SEHOL.
— leginkább elválasztó mondatokban — : akkor a
SEMES, mn. tt. sémest v. —et, tb. —ek. Bara
sem nemcsak hogy erős hangsúlyt kap, hanem a mon
nyában
am. pamutos; talán ,selymes' módosulata.
datba erösbitésül még egy más tagadó szócskát a
SEMESNYE,
erd. falu B.Szolnok m.; helyr.
nemet vagy «emet is fölveszi, még pedig az ige előtt,
pl. mint föntebb : „Ilyen buzgóságval sém barát sem Semesnyére, —);, —röl.
SEMETKÓCZ, falu Sáros m ; helyr. Semelkócz
az ország nem volt az én kegyelmes uramhoz"; „sém
Nádasdy sem Bottyány csak egy pénzt sem adtak"; ra, —on, —ról.
vagy ,sem' helyett a rövidített .se': „Tíznek siccsen
SEMFÜSEMFA, (semfüsernfa) ösz. fn. Lásd
egy fa széke, se olyan ágya mint nekem, sé csak fa SEFÜSEFA.
tábla is az ablakjokon." (Mikes Kelemen. Törökor
SEMHOGY, (semhogy) 1. HOGYSEM.
szági levelei. Xik levél). Másutt (XlXik l.): „Ahá
SEMICSODÁS, (semicsedáa) 1. SEMILYEN.

779

SÉMIKOR—SEMMI

SÉMIKOR, SEMIKORSEM, (semikor, se
mikorsem) ösz. igehatárzó. Az általán vett időnek
egyik szakában sem ; máskép : soha (= seha). El
lentétei : mindenkor (mindenha); viszonylatok : né
melykor (néha), valamikor (valaha). V. ö. SE, (1);
SEHOL.
SEMILY, (semily) ösz. névmás és mn. 1. SE
MILYEN.
SEMILYEN, SEMILYEN SEM, (semilyen, se
milyensem) ösz. névmás és mn. Miben akár az ál
talán vett, akár bizonyos tulajdonságok közöl egy
sem találtatik. Milyen pénzt kaptál, ezüstöt, aranyat,
vagy papirost ? felelet : Semilyent, vagy : semilyent
sem. V. ö. SE, (1); SEHOL.
SEMINŐ, (seminő) 1. SEMILYEN.
SEMJÉN, falu Zemplén m.; ÉR—, Bihar m.,
KALLÓ—, Szabolcs, KÉR—, Szatmár m.; helyr.
Semjénbe, —ben, —böl.
SEMLÁK, KIS—, NAGY— faluk Temes m.;
helyr. Semlákra, —on, —ról.
SEMLEG, (semleg) ih. Sem egyik, sem másik
nemhez, vagy párthoz, vagy részhez nem tartozva,
részvét nélkül.
SEMLEGES, (semlegés) mn. tt. semlegést v.
—et, tb. —ek. Sem egyik sem másik nemhez, vagy
párthoz, vagy részhez nem tartozó, egyikhez sem
szító.
SEMLEGESSÉG, (semlegésség) fn. tt. semle
gésséget, harm. szr. —e. Semleges állapot vagy tu
lajdonság.
SEMLYÉK, 1. SELYMEK.
SEMLYÉKÉS, (selymékés) mn. tt. semlyé
kést v. —et, tb. —ek. Süppedékes, ingoványos. Sem
lyékes völgyek. V. ö. SELYMEK.
SEMLYÉKHÚR, (semlyékhúr) ösz. fn. Nö
vénynem a háromhímesek seregéből, és háromanyá
sok rendjéből; csészéje két levelű; bokrétája egy
szirmú, egyenetlen metszésű; tokja egy rekeszű.
(Montia).
SEMLYÉN, 1. SEMJÉN.
SEMMED, tájdivatos kiejtés; 1. SENYVED.
SEMMI, (semmi) ösz. mn. és fn. tt. semmit;
mint fn. harmadik személyi birtokraggal : semmije
v. semmie. Elemei : se nem és mi, mintha volna:
senemmi; s eredeti jelentése : nemlét, nemlevő.
Semmi ahhoz képest. Semmi erejű. Semminél semmibb.
(Pázmán P.). Nehéz a semmiből teremteni. (Km.). iVe
sze semmi, fogd meg jól. (Km.). Kiszúrták a szemét
nagy semmivel. (Km.). Eléjön sönemmi ,semmi' helyett
egy 1627iki levélben (Tudománytár 1838iki IV.
kötet.). Ezen összetétel, mint általán a hasonló össze
tételek, rendszerénti mondatokban nem vagy sem, ille
tőleg nincs v. sincs tagadó, és ne v. se tiltó szókat is
megkívánja, mind e mellett a mondatban sajátlag
nem annyira két tagadó szó rejlik, mint az egyik
járulékos tagadó szó csak erösbitésül szolgál; v. ö.
SE, (I); és SEM; úgyhogy ha kérdésre felelünk, uem
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múlhatlanul szükséges az erősbitó* sem vagy nem, pl.
Mit hallottál f — Semmit,v. semmit sem (= semmit
is nem). Ellenben másnemű mondatokban, pl. Semmi
nem kell neki, v. semmi sem kell neki, elemeire fel
oldva : se nem mi (is) nem kell neki, a nem által a mi
külön, és az ige is (kell) külön, és az utóbbinál csak
mintegy erősbités végett tagadtatik. E szerint elem
zendők : En neked semmit sem vétettem = ae nem mit
is nem vétettem. Semmit sem lát ==• se nem mit is nem
lát.. Semmivel sem gondol = se nem mivel is nem
gondol. Semmiért sem haragszik = se nem miért is
nem haragszik. Semmihez sem, ért = se nem mihez is
nem ért. Hasonló szerkezetben használtatik vele a
sincs, mely am. „isnincs" pl. Semmim sincs=se nem
mim is nincs. Semmije sincs = se nem mije is nincs.
Semmi baja sincs=se nem mi baja is nincs. A régiek
erösbitésül inkább a ,nem' szót használták : „ Az ura
kébul kegyik semmit nem adtak." (Levél 1547ből
Szalay Ag. 400 m. 1.). „Semmi élést nem hoznak."
(1557. u. o.). „Semmi hírem nem jött." (1559. u. o.).
„Hírt egyebet semmit nem írhatok." (U. o.).
Ha az erösbitési tagadó szócska a ,semmi' szót
megelőzi, akkor csak ,nem' használtatik, de a ,semmi'
szó maga után veheti az ist, sőt túlságos erősbitésül
a semet is, pl. nem gondol semmivel, v. nem gondol
semmivel is, v. nem gondol semmivel sem. Ugyanez áll
a tiltó se, valamint a ,senki' szóról is : senkit se
bánts = semkit is ne bánts ; de helyes ez is : senkit
ne bánts ; mi inkább a régieknél jön elé. Sőt, ha az
erösbitési tagadó szócska a mondatban előbbre téte
tik, akkor csak ne használható: ne bánts senkit; vagy
senkit is; vagy még egy erösbitési tagadóval : ne
bánts senkit se, miként a sewnél is láttuk. A régiek
nél arra is van példánk, hogy a ,senki' mellett más
tagadó szó nem áll, pl. „Senki oka ennek" (Levél
1541. körül. Szalay Ág. 400 m. 1.).
A semmitöl különbözik azon sémi, mely Ugyan
magában nem használtatik, de amely a semily, se
minö, semicsodás, sémikor származékok alapjának te
kinthető. Azonban itt nem a sem, hanem a se szó
rejlik; és ez itt tulajdonképen nem a mi szónak, ha j
nem a mi szóból összetétel által származott mily,
minő, mikor stb. szóknak alkatrészét teszi; és ezek
veszik maguk elé a se szót, épen úgy, mint sehonna,
sehonnai, sebaj, sehogy, sehova szók is stb. A régiek
nél ugyan sokszor találjuk a ,semmi' szót is egy
mmel; de ők a kettős betűk Írására ritkán ügyeltek;
és hogy önálló ,semi' nem lehet, mutatja a senki
(s=semki), melynek első alkatrésze ugyanazon vi
szonyban, ugyanazon ,sem'; és ,seki' ezen értelem
ben soha elé nem fordul.
A föntebbi elemzések és fejtegetésekből meg
tetszik, hogy az újabb korban elharapódzott azon
szokás, mely szerént a semmi} senki szókból a sem el
hagyatván, csak mi és ki szókat használnak, a helyes
szófejtéssel, de a népnyelvvel is ellenkezik, pl. sem
mit sem tudunk, mást jelent mint : mit sem tudunk;
amabban az egyik sem a mit, a másik a tudunk igét
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mintegy erősbitésül tagadván, az ege'sz kizárja az
ellenkezőnek minden lehetőségét; emebben csak a
tudunk tagadtatik, a mi pedig nem. Ezért a népnyelv
és az igazi magyar nyelvérzés eme kifejezés alatt:
mit sem tudunk, nem azt érti, hogy semmit sem tudunk,
hanem a min kivül még valami egyebet tudhatunk,
más szóval : van amit nem tudunk, de valamit még
is tudunk. Mily ferdeség jönne ki, ha némely más
hasonló módon összetett tagadó szóknál is a sem vagy
se alkatrészt elhagynók, pl. ha se hazudj, e helyett:
soha se hazudj (a régieknél a ,soha' gyakrabban:
sonha azaz semha); mikor sem volt annyi gyanúsítás
mint most, e helyett : semmikor sem volt; milyen al
kuba se bocsátkozzál, e helyett : semilyen alkuba se.
H a , mint föntebb érintők, a ,semmi' szóval
vagy összetételeivel valamely kérdésre felelünk, az
erösbitö ,sem'et tetszés szerént hozzá tehetjük vagy
elhagyhatjuk, pl. Mi az újság ? — Semmi v. semmi
sem. V. ö. SEHOL. Néha az erösbitö ,sem' nélkül is
eléjön, de akkor más értelme van, pl. semmire ment
v. semmire jutott am. tönkre jutott és semmire sem
ment am. nem boldogult. Semmire való (haszontalan,
rósz erkölcsű) más mint semmire sem váló (nem al
kalmas semmire). Semmi ember, te semmi ! vagy sem
miség ! (nem jelent nem létezőt, hanem haszontalant;
rósz erkölcsüt).
SEMMIEJT, (semmiejt) régiesen am. semmit
v. semmisít. „És megsemmiejtettétek Istennek paran
csolatját a tü szerzésiekért." (Tatrosi cod. Máté XV.).
SEMMIEMBER, (semmiember) ösz. fn. Erköl
csi értelemben ugyanazon jelentésű a semmirekellő és
semmirevaló szókkal.
SEMMIFELÉ, (semmifelé) ösz. ih. Semmi
tájra, semmi irányba, semmi czél felé. Ellentétei:
mindenfelé, sokfelé, többfelé.
SEMMIFÉLE, (semmiféle) ösz. mn. Semmi
félhez, nemhez, osztályhoz sem tartozó. Semmiféle
gondok sem nyomják. Semmiféle gabona sem termett.
Semmiféle jövedelme sincs. Semmiféle gombát se egyél.
Ellentétei : mindenféle; viszonyos fogalmak : némi
féle, valamiféle. V. ö. SEMMI.
SEMMIFÉLEKÉPEN, SEMMIFÉLEKÉPEN
SEM, (semmiféleképen, semmifélcképensem) ösz.
ih. Semmiféle módon, sehogyan, semmiképen. V. ö.
SEMMI, SEHOL.
SEMMIHÁZI, (semmiházi) ösz. mn. és fn.
Kinek semmié nincs, vagy, semmié sincs; továbbá,
jöttment, szemétről szakadt, sehonnai, világfutó, or
szágkerülő , csavargó, haszontalan dibdáb ember.
V. ö. SEMMI.
SEMMIKÉP, SEMMIKÉPEN SEM, (semmi
kép v. —képensem) ösz. ih. Sehogyan, semmi mó
don sem, épen nem. Ellentétei : mindenkép, némikép,
valamikép. Semmikép sem juthat hivatalra. Semmikép
sem akar egyezni. Semmikép sem lehet öt megnyugtatni.
Semmikép sincs a dolog inyére. A nem, nincs viszony
tagadóval hasonló módon, pl. semmikép nem akar
egyezni. V. ö. SEMMI.

SEMMILÉTEKÉPEN, (semmiléteképen) ösz.
ih. A székelyeknél am. semmiképen; 1. SEMMIKEP.
SEMMINÉBE, (semminemben?) ösz. ih. A szé
kelyeknél, különösen Udvarhelyszéken am. semmikép.
SEMMINEMŰ v. —NEMŰ, (semminemü) ösz.
mn. Valamennyi nemek közöl egyikéből sem való.
A vak semminemű test színét sem ismerheti. A siket
néma semminemű hangot sem hall. Ellentétei: minden
nemű, néminemű, (hibásan : némünemü v. nemű) va
laminemű. Midőn nem nincs tagadókkal viszonylik,
szabatosan : seminemü. V. ö. SEMML
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SEMMINT, (semmint) ösz. kötszó. Tájdivato
san am. mint sem; 1. ezt.
SEMMI OKON, a Tatrosi codexben am. semmi
képen. „És úgy lőtt, a nyolezad napon jövének meg
környékezni (körülmetélni) a gyermeket, és nevezik
vala őtet ö atyjának Zachariásnak nevén és felelvén
ő anyja, monda : semmi okon, de Jánosnak hívat
tatik." (Lukács. I.).
SEMMIREKELLŐ, (semmirekellö) Ösz. mn.
Személyre vitetve am. haszontalan, hasznavehetlen,
semmire sem alkalmas. Különösen erkölcsi értelem
ben, dologtalan, henye, kicsapongó, ledér magavi
seletű, naplopó. V. ö. SEMMI.
SEMMIREKELLŐSÉG, (semmirekellöség) ösz.
fn. Hibás, vagy vétkes tulajdonsága és állapota az
olyannak, kit semmirekellőnek nevezünk. V. ö. SEM
MIREKELLŐ.
SEMMIREVALÓ, (semmirevaló) ösz. mn. és fn.
Körülbelül am. semmirekellő, haszontalan, rósz er
kölcsű, naplopó. A leszóló, lealázó kemény kifejezé
sek egyike. Csupán képességre v. dologra vitetve az
erösbitö semet is magához veszi : semmire sem való.
SEMMIS, (semmis) mn. tt. semmist, tb. —ek.
Közéletben önállólag nem igen, csak a semmisül,
semmisít, semmisedik származékokban divatozik. Tör
vénytudományi és törvénykezési nyelven am. teljesen
érvénytelen, mintha nem is léteznék, s megfelel a
latin nullus melléknévnek. Semmis kötelezvény. Sem
mis eljárás, midőn a bíróság az eljárás lényeges sza
bályait annyira figyelmen kivül hagyja, illetőleg
megsérti, hogy az a felsőbb biróság által megsem
míttetik.
SEMMISÉDÉS, (semmisódés) lásd SEMMI
SÜLÉS.
SEMMISEDIK, (semmisédik) k. m. semmi
sédtem, —tél, — étt. L. SEMMISÜL.
SEMMISÉG, (semmiség) fn. tt. semmiségét,
harm. szr. —e. Azon fogalom, melyet a nemléttel
azonosítunk; megszűnt lét, vagy ami soha sem létezett.
„Te hoztad a nagy minden ezer nemét
A semmiségből."
Berzsenyi.
Tágabb ért. igen csekély dolog, vagy állapot, vagy
tulajdonság, alig észrevehető lét; mi a maga nemé
ben alig bír valamely becsesei, értékkel. Semmiségért
oly nagy zajt Ut, E semmiség szót sem érdemel. Néha
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am. mulandóság, hiúság. Az élet, és gyönyörök semmi érvénytelennek nyilvánítja, és az illető alsóbb bíró
ségéről elmélkedni. Feddöleg am. semmirekellő. Te ságot újabb eljárásra utasítja.
SEMMITÖTÖRVÉNYSZÉK, (semmitötörvény
semmiség! V. ö. SEMMI.
SEMMISÍT, (semmisit) áth. m. semmisüétt, szék) 1. SEMMITŐSZÉK.
SEMMITTEVÉS, (semmittevés) ösz. fn. Dolog
par. —s, htn. —ni v. —eni. Szoros ért. valaminek
létét egészen megszünteti, mi akkor történnék, ha a talan henyélés, munkásság nélküli idörablás.
SEMMITTEVŐ, (semmittevö) 1. SEMMITEVŐ.
létezőnek nem csak alakja, hanem lételemei is meg
SEMM1TUDÓ, (semmitudó) ösz. mn. Egészen
szűnnének lenni. Szélesb és szokottabb ért. azt esz
közli, hogy valami ne legyen az többé, ami bizonyos tudatlan, vagy, ki bizonyos ismeretek körében egé
alakban volt, hogy czélba vett működése, vagy hogy szen járatlan, ki semmit sem tud. Ellentétei: minden
előbbi épsége végképen megszűnjék, hogy érvény tudó, valamitudó.
telenné váljék stb. Rendesen meg igekötővel használ
SEMMIVELNEMBIRÓ , (semmivelnembiró)
tatik. A tüz, árvíz megsemmisített sok helységet. Ron ösz. mn. Akinek semmije sincs. A semmivelnembirók
gálás áltál megsemmisített eszközök, fegyverek. Új vég harcza a birtokosok ellen.
rendelet által megsemmisíteni a régiebbet. Megsemmi
SEMMÜNNEN, SEMÜNNENSEM, (semmi
sített váltók, kötelezvények. Megsemmisített bírói eljárás. ünnen, semünnensem) ih. Semmiféle helyről, egy
Néha am. tönkre tesz, végső Ínségre juttat. A sok tájékról, irányról sem. Itt az ünnen átalakult honnan,
csapás megsemmisített bennünket. V. ö. SEMMI.
tehát, semmihonnan. Ilyen módositásu a messzünnen
SEMMISÍTÉS, SEMMISÍTÉS, (semmisítés) e helyett : messzeJwnnaji. Ellentétei : mindünnen v.
fii. tt. semmisitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselek mindenhonnan; viszonylatai : néhonnan, valahonnan,
vés, mely által valami semmivé tétetik, megsemmi határozatlanul szólva : akárhonnan.
síttetik ; különösen elrontás, éptelenné tevés, érvény
SEMPTHE, mváros Nyitra m.; helyr. Sempthé
telenítés. Elveszett váltók, kötelezvények megsemmisí re, — n , —röl.
tése. V. ö. SEMMISÍT, és SEMMI.
SEMSE, falu Abaúj m.; helyr. Semsére, — n ,
SEMMISLEG, (semmisleg) ih. A törvény — röl.
tudományban és törvénykezésben am. teljesen érvény
SÉNG, régies kiejtés, és Írásmóddal am. sing;
telen módon, mintha nem is léteznék. A kiskorúak 1. SING.
semmisleg kötnek terhes szerződéseket. (Nulliter).
SENKI, (semki) ösz. névmás, mely minden sze
SEMMISSÉG, (semmisség)fn.tt. semmisségét, mélyt határozottan tagad, és kizár. Atálellenben lakik
harm. szr. —e. A törvénytudományban és törvény Senki Pállal (km.), azaz nincs szállása, nincs hova fejét
kezésben valamely cselekvénynek azon minősége, lehajtania. A ragokat úgy veszi fel, mint az önálló
midőn az törvény szerént semmisnek tekintetik. (Nul ki. Ellentéte az egyetemesen állító mindenki; s vi
litas). V. ö. SEMMISLEG.
szonylik vele a részletes néki (régiesen am. némely,
SEMMISÜL, SEMMISÜL, (semmisül) önh. személyre vitetve), és az egyes valaki; továbbá a
m. semmisült. Semmis állapotra j u t ; megszűnik va határozatlan mennyiségű akárki, bárki. — A tagadó
lami lenni; vég romlásra, tönkre jut; eredeti épsége nem, nincs, sem, sincs és a tiltó ne, se szócskákkal
egészen elvesz; érvénytelenné válik ; elfogy. V. ö. épen úgy használtatik a mondatkötésben, mint a
SEMMISÍT.
semmi. V. ö. SEMMI.
SEMMISÜLÉS, SEMMISÜLÉS, (semmisülés)
Nem—senki.
fn. tt. semmisülést, tb. —ék. Változás, midőn valami
Nem jő hozzám senki. Nem tetszik senkinek. Nem
semmivé lesz, midőn bizonyos tekintetben létezni
láttam senkit. Nem parancsol nekem senki. Nem ba
megszűnik, stb. 1. SEMMISÜL.
rátkozik senkivel. Nem fél senkitől. Nem bizik sen
SEMMIT, (semmiít); SEMMÍTÉS, (semmi
kiben.
ítés) 1. SEMMISÍT; SEMMISÍTÉS.
Ni?ics—senki.
SEMMITEVÖ, (semmitevö) ösz. mn. Ki semmit
Nincs senkim, kihez folyamodjam. Nincs viszonyban
sem mivel, henyélő, dologtalan, naplopó. Semmitevö
senkivel. Nincs bizodalma senkihez. Nincs mit köve
szolga, utczai siheder. A tagadás még nagyobb fokán :
telnie senkin. Nincs oka félnie senkitől.
semmit nem tevő, vagy semmit sem tevő.
Senki—sem v. —nem.
SEMMITÖBIRÓSÁG, (semmitőbiróság) lásd
Senki sem látta, v. senki nem látta. Senkinek sem
SEMMITŐSZÉK.
SEMMITŐSZÉK, (semmitőszék) ösz. fn. Fen köszön, v. senkinek nem köszön. Senkitől sem fél.
söbb bíróság, mely a törvénykezésben valamely al Senkivel sem társalog. Senkin sem segít. Senkihez
sóbb bíróság által az eljárásban elkövetett lényeges sem jár. Senkiben sem bizik. A régiek erősbitésűl
hibát, pl. ha az ügy azon biró hatósága alá épen nem itt is inkább nemat használtak. „Senki nem tudja
tartozik, ha a biró a törvényben megállapított határ > mi legyen." (Katalin legendája).
időket meg nem tartotta stb. valamelyik peresfél pa j
Senki—sincs v. —nincs.
naszára megvizsgálja, és ha a panaszt alaposnak ta ! Senkije sincs v. nincs. Kivüled semkim sincs. Senki
lálja , a hibás eljárást megsemmisíti vagyis teljesen vel sincs v. nincs dolga. Senkitől sincs mit tartania.
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Senkire sincs gondja. Kitálaltak, senki sincs, körül
ülték, semmi sincs. (Km.). A régieknél erősbitésül
inkább nincs szót használtak. „Senki nincsen kit
illessen." (Katalinlegenda).
Ne—senki, tiltó.
Ne háborítson engem senki. Ne bántsatok senkit.
Ne kövessetek el bántalmat senkin. Ne akarjatok ha
zudni senki kedvéért. Ne kívánjatok lehetetlent sen
kitől.
Senki—se v. —ne, tiltó.
Most senki se szóljon, v. senki ne szóljon. Senki se
nevesse ki a szegényt. Senkivel se légy haragban.
Senkitől se tagadd meg az illő tiszteletet.
Se—se senki ne, tiltó.
Se Péter, se Pál, se senki ne merjen oda menni. Se
tőlem, se tőle, se senkitől ne kivánjátok azt. Se velem,
se barátaimmal, se senkivel ne legyetek gorombák.
SENKI FIA. Nagyobb nyomatékkal am. senki.
Senki fiának nem szolgálok.
SENNYED, 1. SENYVED.
SENNYEDÉK; SENNYEDÉKÉS; tájkiejtés
sel : sönnyedék, 1. SENYEDEG; SENYEDEGÉS.
SENTÉS, fn. tt. seníést, tb. —ék. Szeder Fá
bián szerént a palóczoknál am. csapszék, ivóház.
Talán a német Schenktisch szóból ferdíttetett el.

SENYEHAZA, falu Vas m.: helyr. Senyeházá
ra, — n, —ról.
SENYÉK, falu Sáros m.; helyr. Senyékre, —én,
—r'ól.
SÉNYO, falu Szabolcs m.; helyr. Sényöre, — n ,
—r'ól.
SENYV, (senyv) fn. tt. senyvet, harm. szr. —e.
Az állati vagy növényi élő testnek azon kóros álla
pota, midőn az életnedvek rendetlen folyása , vagy
megromlása miatt vésznek, rohadásnak indul, midőn
sínlődik, illetőleg zsibbadoz, vagy megránezosodik,
öszvezsugorodik, érzéketlenné lesz stb. Mennyiben
fájdalommal jár, rokon hozzá szenv v. szenyv. V. ö.
SENY.
SENYVED, (senyved) önh. m. senyvedt. Azon
kóros állapotban szenved, melyet senyvnek nevezünk.
V. ö. SENYV. Különösen tájszólással am. merevü
lésig zsibbad, érzéki tehetségét veszti, megsasusodik.
A sok ülésben lábai elsenyvedtek. Alig érzi a karját,
úgy elsenyvedi. Tájdivatosan semmed, senved, sennyed.
SENYVEDEK,(senyvedék) fn.tt. sengvedékét,
harm. szr. —e. Azon kórjelenségek együtt véve,
melyek a senyvet képezik. V. ö. SENYVED.
SÉNYVEDES, (senyvedés) fn. tt. senyvedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A testnek kóros állapota,
midőn senyved.
SENYVEDT, (senyvedt) mn. tt. senyvédtet.
Ami senyvedés által romlott, rohadt, zsibbadt álla
potra jutott. Senyvedt karok, lábak, növények.
SENYVEDTSÉG, (senyvedtség) fn. tt. seny
vedtségét, harm. szr. —e. Senyvedt állapota vagy
tulajdonsága az állati vagy növényi testnek. Különö
sen, zsibbadt, érzéketlen állapot.
SENYVES, (senyves) mn. tt. senyvestv. •—et,
tb. —ek. Scnyvben szenvedő, romlásnak, rohadás
nak, büzhödésnek indult; továbbá, zsibbadozó, meg
tompult érzékű. V. ö. SENYV.
SENYVESZT, (senyveszt) áth. m. senyveszt
étt, par. senyveszsz, htn. —ni v. —eni. Senyvessé tesz,
rohaszt; továbbá zsibbaszt, érzéki fogékonyságától
megfoszt valamit. Néhutt am. páczol. V.ö. SENYVES.
SENYVESZTÉS, (senyvesztés) fn. tt. seny
vesztést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által az életmüves test senyvessé tétetik. Tájdivato
san : páczolás. V. ö. SENYVES.
SÉP, hangutánzó gyökszó, melyből 1ször sépér,
2szor seppéd és ezek származékai erednek. Göm
bölyűbb ajakkal ejtve : söp. Rokon hozzá 1) a vas
taghangú sup, mint a supra, suprál szók gyöke ; to
vábbá 2) söp süp, melyekből a söpped süpped tájdi
vatosan : seppéd származtak.
SEPER, (sópér) áth. m. sépért v. séprélt, htu.
— ni v. sépreni. Általán, seprünemü eszközzel hárít
valamit. Különösen, valamely térről, vagy testek föl
szinéről a szemetet, gazt, port, s akárminemü ronda
ságot seprűvel elhárít, letisztít. Kiseperni a szobából
a szemetet, forgácsokat. A falakról leseperni a port.
Elseperni az ojtó, kapu elől a gazt. Kilci a maga háza
50

SENVED, 1. SENYVED.
SENVEDÉK, 1. SENYEDEG.
SENY, elavult gyök, melyből származtak : se
nyéd, senyedeg, senyedegés, senyv, senyved, senyvedek
(a Nádoreodexben am. sennyedék). Jelenti az állati
és növényi élő testnek romlandó, veszendő, rohadó
állapotát. Rokona azon szén gyök, melyből szenved
eredett; továbbá sin v. slny, mint sinlik v. sinylik
gyöke, és mélyhangon : sany, sanyar stb. Mennyiben
némely származékai az állati test zsibbadását jelen
tik, rokon gyöküek vele : zsibbad, és sába v. zsába;
végre minthogy a senyedeg fekélyt is jelent, e tekin
tetben hasonló hozzá a geny, genyed, genyedés, és a
latinban sanies. Hogy a seny v. senyik hajdan mint
ige is létezett, okszerüleg gyaníthatni e származéká
ból senyv, mely elemezve senyö igenév, azaz, része
sülő, mint ölő ölv, nyelő nyelv stb.
SENYE, puszta Borsod m.; helyr. Senyére,
— n , —r'ól.
SENYÉD, (senyed) önh. m. senyedtem, —tél,
— t. Ebből származott a székelyeknél divatos senye
deg, senyedegés. Jelentésére nézve 1. SENYVED.
SENYEDEG, (senyedeg) fn. tt. senyedegét,
harin. szr. —e v. —je. Az állati testen kifakadó fe
kélyek, sebek, rühös bőrkütegek ; a Nádorcodexben
senyvedek; tájdivatosan sennyedék, mely különösen
koszt, rühöt jelent.
SENYEDEGÉS, (senyedegés) mn. tt. senye
degést v. —et, tb. —ek. Fekélyes, rühös, küteges
bőrű. V. ö. SENY, SENYEDEG.
SENYEFA, puszta Vas in ; helyr. Senyefára,
— n, —ról.
AKAD. N.UiV SZÓl'ÁU V. KÖT.
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előtt seperjen. (Km.). Mondják azon terekről is, me
lyekről valamit eltisztítanak. Szobát, udvart, utczát,
kéményt seperni. Seprik a pápai utczát. (Népd.). To
vábbá, holmi elszórt, kisebb nemű jószágot seprűvel
öszvehidor. Oszveseperni az elhullott gabnaszemeket.
A szérűről a polyvásba beseperni a kicsépelt gabonát.
Gömbölyűbb ajakkal : söpör. — Gyöke azon suhogó
hangot utánzó sép, melyet a seprés alatt hallani.
Hasonló hangutánzásra mutat a Mátyusföldön diva
tozó sújt, hol e h e l y e t t : seperd ki a szobát, így szól
nak : sújtsd ki a házat. Arabul : szafara, törökül :
szílpürmek, innen : szüpürge am. seprű.

SÉPEŐCZIEOK ;
SÉPEÖFOGAEEPEDT;
SEPEŐFÜ; SEPEÓJENESZTEE ; SEPRŐKÖTÖ;
SEPRŐÜRÖM stb. 1. S É P R Ü C Z I R O K ; SÉPRÜ
F O G A E E P E D T , S É P R Ü F Ü stb.
SÉPRÖD, erdélyi falu Maros székben ; helyr.
Séprődre, — ö n , —röl.
S E P R Ő K É , 1. S E P R Ű K É .
S É P R O S , falu Arad m.; helyr. Séprösre, —ön,
—röl.
S É P E O Z , 1. S É P E Ü Z .
S É P R Ü v. SÉPRÜ, (sépérűj fn. tt. sdprüt,
tb. — k , harm. szr. seprűje és a 2ik jelentésben :
sepreje is. 1) Növényszálakból, vesszőkből, vagy ál
lati szőrből, sertéből, tollakból álló, s kisebbnagyobb
nyéllel ellátott eszköz, melylyel seperni szokás.
Nyirfaseprű v. nyírseprű, tövisseprü, vesszöseprií, czi
rokseprü, serteseprü, tollseprü. Szobaseprű, ruhaseprű,
ólseprű, szérűseprű, fölözöseprü,
ganéjseprü. Seprűvel
ütni, verni, kergetni valakit. Seprűvel kitisztítani a
szobát, kéményt. Új seprű jól seper. (Km.). Rósz seprű
el nem vész a háztól. (Km. Más szókkal : rósz pénz
el nem vész). 2) Atv. a folyadékok durvább s meg
sürüdött részei, vagy idegen nemű vegyülékei, me
lyek az edény fenekére szállanak, s az illető folya
dék alját, szemetét képezik. A tisztátalan viznek le
ülepedett seprűje (vagy sepreje). Olaj seprűje. Külö
nösen a kiforrott szeszes folyadéknak, pl. bornak,
sernek elvált s fenékre szállott üledéke. Borseprű,
sörseprü, eczetseprü. Szélesb átv. ért. az italnak alja,
roszsza. Seprüstöl kiüríteni a kancsót. Megitta a sep
rűjét v. seprejét is. Továbbá, az úgy nevezett ágy,
melyet bizonyos szeszfolyadékok alá tesznek, hogy
az által némi ízt, erőt, szeszessóget, csípősséget nyer
jenek, milyen pl. az eczetágy.
A közönségesebb nyelvszokás oda látszik haj
lani, miszerint bizonyoz szók között, melyek sze
mélyt, és eszközt jelentenek, a részesülő képzőjében
különbséget szeret tenni, pl. fúró, aki fúr, fura, ami
vel fúrnak ; vájó, aki váj, váju, ami ki van vájva ;
véső, aki vés, vésű, a vésőnek eszköze. Ily viszonyon
alapszik a csengető és csengetyü, csörgető és csörgetyű,
pattantó és pattantyú közötti különbség is. Ezen ha
sonlat szerint seprő az, aki seper, seprű pedig, ami
vel sepernek, és átv. ért. szeméthez, gazhoz hasonló
üledék, melyet a tisztától elválasztani, s mintegy
elseperni szoktak.
SÉPRÜCZIROK, (séprüczirok) ösz. fn. A czi
rok nevű növénynemnek azon pongyola bugáju faja,
melyből seprűt szoktak csinálni. Nálunk rendesen a
kukoricza között termesztik. (Holcus sorghum). Köz
nyelven : czirköles. V. ö. CZIROK.
SÉPRÜFOGAREPEDT ,
(séprüfogarepedt)
ösz. fn. Mohfaj a kétlaki fogarepedtek neméből ;
szára elágazó, levelei szálasláncsásak, sorosak, hát
ragörbülők. Lakik erdőkben a földön. (Dieranum
scoparium).
S É P R Ü F Ü , (.éprüfű) ösz. fn. Gönczy P á l n á l
újabb növénytani rendszer után az ötporodások (öt

SÉPÉEÉS, 1. SÉPEÉS.
SÉPÉEGET, 1. SÉPEÉGET.
SÉPPED; SÉPPEDÉK; SÉPPEDÉS, lásd
SÜPPED; SÜPPEDEK; SÜPPEDÉS.
S É P E E D É K , (sépéredék) fn. tt. sépredékét,
harm. szr. — e . Mindenféle szemét, gizgaz, melyet
öszvesepertek, vagy valahonnan seprűvel elhárítottak.
Szemétgödörbe vinni a sepredéket. Az utczai sepredé
ket szekereken elhordani. Atv. megvető kifejezéssel,
mint melléknév, jelent erkölcsileg alávalót, emberi
ség szemetét, szóval oly emberek társaságát, kiket
gazoknak szokás nevezni. Sepredéknépek. Czudar,
sepredék emberek. Pokolsepredék.
Gézengúz sepredék.
Gömbölyűbb ajakkal : söpredék.
S É P E É G E T , (sépéréget) gyak. áth. m. sépré
gettem , — t é l , — é t t , par. sépregess. Folytonosan,
gyakran, vagy némi kényelemmel, lassacskán seper.
Utczákat sepregetve keresi kenyerét. Kéményeket sepre
gelni. Máskép : söpröget. V. ö. S É P É E .
S É P R É G E T É S , (sépérégetés) fn. tt. sépré
getést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyakori folytonos,
vagy lassacska seprés. Más kiejtéssel : söprögetés.
S É P R É G E T Ö , (sépórégető) mn. tt. sépré
getőt. Személy, napszámos , kinek rendes kereset
módja a seprés. Utczai sepregetö.
S É P E É N C Z E , (sépéréncze) fn. tt. séprénczét.
Köz neve a küllőrojtok neméből való növényfajnak,
melynek szára és virágzása felálló, bugás, borzas ;
levelei láncsásak , szemszörösek; növénytani teljes
neve : seprenczeküllőrojt. (Erigeron canadense). E o j 
tos szálakból álló tulajdonságánál fogva egy eredetű
a sepHÍvel; de rokonai a szintén sűrű szálakból álló
szeprencze, csepőcze, csepőte, cseplyes, gyep, gyepű, s
a vastaghangu gyap gyapjú szók is.
S E P E É N C Z E K Ü L L Ő E O J T , (seprenczeküllő
rojt) ösz. fn. L. S É P E É N C Z E .
S É P B E S , (sépérés) fn. tt. séprést, tb. —ék,
harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valaki seper. Sep
réssel foglalkodó cseléd.
Utczai seprés. Kéményseprés,
szobaseprés. V. ö. S É P É E .
S É P E Ő , (sépérő) fn. tt. sépröt. 1) 1. S É P E Ü .
2) Személy, ki sepréssel foglalkodik. Eendesen öszve
téve használtatik : utczaseprő , szobaseprő , kémény
seprő.
SEPRÖBOCSKA, 1. S E P B Ü B O C S K A .
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hímesek) seregébe és kétterméjüek (kétanyások) ren
débe tartozó növénynem; melynek leple hasábjai há
tán keresztben álló hártyanemü szárny, vagy kereszt
ben álló ráncz v a n ; csirája gyürüalaku ; levelei nem
tövises hegyűek. (Kochia). Ennek egyik faja sze
réníe a kerti seprüfü, melynek szára fünemü, szó'rö
södő ; levelei szálasláncsásak, szemszó'rösek ; virágai
levelei hónaljaiban csomósak ; termése leple murvái
igen kurták, háromszögüek, hegyesek. (Kochia sco
p a r i a ; régebben : salsola scoparia, sőt cheno pódium
scoparia is). Köz néven csak seprüfü v. kerti seprű.
S É P R Ü J E N E S Z T E R , (séprüjeneszter) ösz. fn.
A jeneszterek neméből való növényfaj ; ágai szögle
tesek, levelei egyesek, és hármasak ; virágai a levél
töveken; hüvelye szőrös szélű. (Sparlium scoparium).
Az erdészeti müszótárban : seprűké.
S E P R Ű K É , S E P R Ű K É , (sépérüké) fn. tt.
sepriíkét. 1) Kis seprű. 2) L. S É P R Ü J E N E S Z T E R .
S É P R Ü K Ö T Ő , (séprükötö) ösz. fn. Kézmives,
ki seprűket, különösen sertéböl valókat készít.
S É P R Ü L É K , S É P R Ü L É K , (sépérülék) fn.
tt. seprülékét, harm. szr. —je. L. S E P R Ű , 2).
S É P R Ü L I B A T O P P , (séprülibatopp) ösz. fn.
Növényfaj a libatoppok n e m é b ő l ; levelei szálaslán
csásak, laposak, épélük, p r é m e s e k ; virágai csomó
sak a levéltöveken. (Chenopodium scoparia). Más
kép köz nyelven : kerti seprű. V. ö. S E P R Ü F Ü ,
SEPRŰKÉ.
S É P R Ü N Y É L , ( séprünyél) ösz. fn. A seprüféle
takarító eszköznek nyele, azaz, fogója, marokiára.
Seprünyélen nyargaló boszorkányok. (Népmese).
S É P R Ü R U T A , (séprüruta) ösz. fn. Népies
neve egyik ürömfajnak, melynek szárai sugarak,
alsó levelei kétszerszárnyaltak, a felsők szárnyasak,
hajszálasak, fészkei félgolyóbisok, szőrösödök, sző
kék ; növénytani néven : abrutűröm. (Artemisia
abruta).
SÉPRÜÜRÖM, (séprüüröm) ösz. fn. A fünemü,
ágas szárú, bugás virágzásu ürmök egyik faja, mely
nek levelei serteformák, kétszer vagy háromszor
szárnyaltak, kopaszak ; szára felálló; ágai szétterje
dők ; virágai tojásdadok, konyák. (Artemisia scoparia).
Máskép köz nyelven : homokseprö v. —seprű.
SÉPRÜVESSZÖ, (séprüvessző) ösz. fn. Egyes
vessző az ágseprüben, leginkább pedig a seprűnek
való nyírfaág.
S É P R Ü Z , (sépérüöz) áth. m. séprűztem, —tél,
—ött, par. —z. Valakit v. valamit seprűvel ver, ütö
get. Kiseprűzték öt a házból. A torkos ebet kiseprűzték
a konyhából. Rokon hozzá suprál, suprikál, suprikáz.
V. ö. SUPRA.
S E P S E , falu Baranya m.; helyr. Sepsére,  n,
— röl.
S E P S I , 1. S Z E P S I .
S E P S I SZÉK, a székelyföldi Háromszék egyike.
S E P T E M B E R , (kiejtve : szeptember) fn. tt.
septembert, tb. —ék. A polgári évnek kilenczedik
h a v a ; magyarítva : őszelő v. kilenczedhó, régi nyel
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ven : Sz.Mihály hava, mely ma leginkább köz hiva
talokban használtatik.
S E P T É R , erdélyi falu Kolos m.; helyr. Septér
re, — é n , —röl.
SER, (1), természeti hang, melyben az e hangzó
éles é, mely inkább az ihez j á r közelebb, s külön
bözik az e'töl, mely zártan hangzik. Eléjön 1) mint
sisergő hang e következő szókban : sercz, serczég, ser
cség, serpég, serpenyő; 2) mint a sebes mozgást vagy
haladást utánzó és suhogással jelenkező h a n g serény,
serde, serdít, serteperte, serlö (= sellő) stb. szókban;
s rokon a csagataj dseri v. dsiri (serény, gyors), finn
herkka herkkíi (kész valamire, serény), arabtörök
szeri, szériát ( g y o r s ; kész), török seremet (vivacité
d'un cheval) szók gyökével; a magyarban pedig
sireg7 sirül, sürög, surran igék sir, sűr, sur gyökeivel,
továbbá azon szókóival, melyek a nagy sokaság, sű
rűség miatt pizsegve, suhogva mozganak, m i n t : sereg,
seregély; v. ö. S E R E G . 3) A növésre, emelkedésre vo
natkozva rokon sar gyökkel, v. ö. SAR, ( 2 ) ; midőn
származékainak tekinthetők : serdűl, serken, serkent,
serény v. sereng, serevény, serked. A közönségesebb
nyelvszokás szerént a fönn elsorolt s z ó k b a n , mint
föntebb érintők, a gyökben éles e vagyon, mely nem
szokott zárt ere vagy ö're változni, s ebben külön
böznek azon sér gyöktől, illetőleg főnévtől, melyekben
az é nagy kiterjedésű tájszokásnál fogva ö gyanánt
hangzik, pl. sörös, söröz, továbbá sörte, sörény szár
mazékokban. V. ö. SÉR, (1) és (2).
SER, (2), fn. tt. sert, tb. —ék, harm. szr. —e
v. —je. A székelyeknél am. a fonalnak, ezérnának
sodrása, egyes szálacskája, pl. midőn a sodrott czérna
vagy fonal visszafelé sodródik vagy sodortatik, azt
mondják : kiment a sere, azaz sodrata. E szónak szár
mazékai : seréb, bizonyos számú fonalakból álló kö
tés ; máskép : zseréb, továbbá : serit = sodor, peder,
serlik = sodródik, pederedik.
Legvalószínűbb, hogy a jelen értelemben vett
ser a sodrásnak suhogó hangját utánozza. A török
nyelvben sírit am. czérna, szalag (Vambéry).
SÉR, (1), elavult gyök, melyből a serte, serény,
és származékaik eredtek. Több vidékek kiejtése sze
rént : sörte, sörény, miből a nyelvhasonlat nyomán
okszerüleg következtetjük , hogy itt a gyökhangzó
zárt é, mely az ö hangzóhoz áll legközelebb. Hang
os tárgyrokona : szőr, mennyiben a sörte és sörény
szintén szőrt jelenttnek.
SÉR, (2), fn. tt. sért, tb. —ék, harm. szr. — e .
Malátás gabonából, különösen árpából, komlóval és
más vegyülékekkel főzött, s erjesztés által éldelhe
tővé lett szeszes, és tápláló ital. Sert főzni, mérni.
Fehér, barna ser, keserű ser, habzó ser. Sert inni. Ser
től megrészegedni. Jó a ser, de bor az anyja. (Km.).
Bajor, csehországi, osztrák ser.
„Serem is van, borom is van,
Hej ! kökényszemü lányom is van."
Népdal.
50*
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Sernek nevezik azon pezsgő italt is, melyet bizonyos
folyadékkal pl. vizzel, musttal, borral, eczettel, serrel
kevert mézből készítenek : méhser v. mézser, túl a
Dunán : marcz. Gyökre nézve hasonló hozzá a latin
cervisia v. cérevisia, mintha serviz (?) volna.
A sernek természeti tulajdonságánál fogva leg
valószínűbb, hogy neve azon pezsgést, sisergést utá
nozza, mely különös sajátságát teszi, s rokon a fen
tebb elsorolt ser gyökü szókhoz, azon különbséggel,
hogy az italt jelentő seVben zárt é hangzik, s nagy
kiterjedésű tájszokás szerint öre változik : sör. Ro
konok vele a persában szúr (potus ex oryza paratus,
etiam boza dictus. Vullers); a persában s törökben
saráb, mely bort jelent; (maga a ser a törököknél
arpaszuju azaz árpavize). A latin cérevisia törzse is
megegyezik a ser szóval, de az egésznek eredetét
nem ismerjük. Egy régi iró Isidorus ,Ceres' szótól
származtatja. A mongol sira uszun szószerént am.
sárga víz.
SER, (1), fn. tt. sért, tb. —ék, harm. szr. —e
v. —je. Testi, vagy lelki fájdalmat okozó, s mintegy
sebző ártalom, vagyis : ami fáj. Különösen, kóros álla
pot az állati, nevezetesen emberi altestben, midőn a
belek egy része valamely erőszakos rázás, rándulás
stb. által helyzetéből kimozdul, és alább száll, s némi
kidudorodó daganatot képez. (Herma). Továbbá ha
sonló kóros állapot más testrészekben is, mint, víz
hólyagsér, heresér stb. V. ö. SER, (2).
SER, (2), önh. m. sért. Tájdivatosan am. vala
mije fáj. Mid sér ? (Szabó D.) azaz , mid fáj ? Sér
a fejem, sér a kezem (Szabó D.) azaz fáj a fejem, fáj
a kezem. Ebből lettek : sérd, mint kér, kérd, továbbá:
sért, sérel, sérzik, sérül, sérv stb. Rokona a mély hangú
sar, melytől sarab, sarából, sarló stb. származik.V. ö.
SAR, (1). Egyébiránt azon szók egyike, melyek egy
alakban igék is, nevek is, mint zár, nyom, les, nyit,
csavar, zavar stb. Rokonok mind érteményben, mind
hangokban a sért szóval a csagataj sirtmak, török
szirtmak, a sérül szóval a csagataj sirilmak, török
szirilmak. (Vámbéry).
SER, (3), a Müncheni codeiben, a Nádorco
dexben stb. am. a mai sir. „Mendenek, kik a serek
ben vadnak." (omnes, qui in monumentis sünt. Münch.
cod. János V.). „Kik megrakjátok a prófétáknak
sereket" (sepulcra. ü. o. Máté. XXIII.). „De fekösz
mást a keserű koporsóba és a serbe vitetöl a szoros
verőmbe. Mith használnak a nagy paloták, mit a
nagy házak, mikoron a te séröd csak alég foglal héth
lábnyomdékot." (Nádorcod. 315.1.) „Annakutáuna
az nagy oltár előtt sért ásattata." (Debreczeni Le
gendáskönyv 74. 1.).
SÉRADO, (séradó) ösz. fn. Fogyasztási adó,
melyet a sertől fizetni kell.
SERÁGLYA, 1. SAROGLYA.
SERÁRUS, (sérárus) ösz. fn. Kocsmáros, ki
sert mér.
SERBÓCZ, falu Bereg m.; helyr. Serbóczra,
— on, —ról.

SERCS v. SERCZ, hangutánzó törzse sercseg és
serczeg szóknak.
SÉRCSARNOK, (sércsarnok) ösz. fn. Nagyobb
szerü, díszesebb serház, serkocsma.
SERCSÉG, (sercség) gyak. önh. m. sercség
tem, —tél, —étt. Perczegő, sustorgó seresféle han
got ad, pl. a forró zsírba vizet vagy eczetet töltenek,
vagy tüzes vasat vízbe mártanak, vagy a rágó fogak
közé kőporos darakása jön stb.
SERCSÉGÉS, (sereségés) fn. tt. sercségést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami sercseg.
SERCZÉG, (serczég) 1. SERCSÉG.
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,,Serczegve a zsarát füstöt vete tőle."
Arany J. (Buda halála).
SÉRCZÉGER, (sérczégér) ösz. fn. Czégér, mely
a serházak czimere szók lenni, rendesen gyaluforgá
csokból, végy ezekhez hasonló szerkezetű, és alakú
más anyagból.
SERCZÉGÉS, (serczégés) 1. SERCSÉGÉS.
SÉRCZIBERE, (sércziberej ösz. fn. Serből ké
szített czibereféle leves.
SÉRD, (sérd) elvont igetörzsök, mely csak a
sérdékél származékban divatozik. Körülbelül egy je
lentésű a sért igével, minthogy sérdekel am. sérteget.
V. ö. SÉRDÉKÉL.
SERDE, (serde) mn. tt. serdét. Szelesen sürgő
forgó, kit máskép, ha férfi, szélpálnak, ha nő, szél
pUának, hetrepilánidi neveznek. Néhutt hangátté
tellel : sedre v. setre; több vidékeken : szeleverdi, sze
lekótya. Rokon jelentésű és hangú vele az ikerített
serteperte első része. Gyöke a gyors mozgásra vonat
kozó se>; és törzsöke az elavult ige serd, melynek
részesülője : serdö serde, mint sürgő sttrge, fürgö
fürge, stb.
SÉRDÉKÉL, (sérdégél) gyak. áth. m. sérdé
kélt. Folytonosan, vagy gyakran sért, azaz, sérteget,
báutogat, sebeket ejteget. Eléjön Sándor Istvánnál.
Itt a középképző k átalakult gyakorlatos g, mint az
érdékél, öldököl, fuldokol s több másokban.
SÉRDÉKÉLÉS, (sérdégölés) fn. tt. sérdéké
lést, tb. — ék, harm. szr. —e. L. SÉRTEGETÉS.
SERDÍT, (serdít) áth. m. serditétt, par. —s,
htn. —ni v. •—eni. 1) Bizonyos szálas rostu testeket
sodrás által fonallá, madzaggá alakít, vagy sodródó
mozgásha hoz. Midőn a gombkötő úgy nevezett sod
rást csinál, serdíti a selymet, vagy a szőrt. A fonók
is serdítik a len, kender, gyapjuszálakat stb. V. ö.
SER, (2), fn. 2) Mint ,serde' szótól származott ige,
a székelyeknél am. serdévé azaz serénynyé tesz, meg
serényít. Ma bizon megserdítlek ha még ámolyogsz.
(Kriza J.). 3) Ha úgy veszszük, mint a ,serdül' ön
ható igével viszonyban álló átható igét, annyit jelen
tene : eszközli hogy valami gyorsan, élénken nőjön,
élénk növésre késztet. Úgy látszik, ez érteményben
használta Kazinczy Fercnez, eme versében :
. . . . valamint a völgy ere, mely hol
Szent ligetet serdít, hol szomjú holdakat öntöz."
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SERDÍTÉS, SERDÍTÉS, (serdítés) fn. tt.
serdüést, tb. —ék, harm. szr. — e. Sodrott alakúvá
tevés. Gyorsítás. Élénk növesztés. V. ö. SERDÍT.
SERDÜL, SERDÜL, (serdül) önh. ni. serdültt.
Mondjuk mindkét nemű gyermekekről, fiúkról, és
leányokról, midőn fölcseperednek, felnőnek, midőn
pelyhesednek. Gyöke ser egyezik mély hangon sav
gyökkel. V. ö. SAR. Innen a serdülő ifjút suhancz
nak, suhanczárnak, sihederntik is mondják, melyek
ben az alaphang szintén suhogó. Átv. ért valamivé
kifejlődik, végrehajtatik.

mert csak az ilyenekben van hangugratás pl. nyereg,
nyergét; melyet az általános nyelvszokás nem ejt
így : nyeregét; harm. szr. —e, v. ritkábban —je. 1)
Mint gyünév jelent általán sokaságot, melyet egy
csapatba gyűlt, együtt levő, mozgó emberek, s más
állatok képeznek. Templomban, színházban öszvegyült
emberek serege. Seregben járó utasok. Vendégek serege.
Ökröket, juhokat, sörtéseket sereggel hajtani vásárra.
Seregenként pusztító sáskák. Midőn barmokra vonat
kozik, rokon a határozottabb értelmű csorda szó
hoz. 2) Katonák, harczfíak sokasága, csapata. Hadi
seregek. Lovas, gyalog seregek. Sereg java. Seregeket
gyűjteni, gyakorolni, vezényelni. Vitéz, bátor seregek.
Ezeredern, vér mezején vezetem, győzni vagy halni ta
nult seregem. (Csatadal az 1809diki háborúból).
3) Egyházi nyelven, mennybeli lakosok, különösen
angyalok sokasága. Angyalok serege. Mennyei seregek.
Seregeknek ura, királyok királya. (Egyházi ének).
4) Szélesb ért. akármiféle sokaság. Sereggel jövő
bajok. Nagy seregbe gyűjtött könyvek. Innen mint jelző
általán jelent sokat, nagy számút. Sereg ember, sereg
ló. Nagy sereg vadludak, foglyok. Sereg irományt ége
tett meg. 5) A növénytanban Linné szerént olyan
fogalom, mely alá az alapjegyül fölvett fő bélyegben
egymással megegyező növények tartoznak (Classis.
Gönczy Pál). Ezen főbélyeg a hím vagy némelyek
szerént poroda. Innen a seregek : egyhímesek v. egy
porodások (monandria), kéthimesek v. kétporodások
(diandria), háromliímesek v. háromporodások (trian
dria) stb.
Gyöke se?', mely az együtt levő, mozgó állati
sokaságnak suhogó pezsgését, s légrázó hangját utá
nozza. Rokonai a mongol czerik, tatártörök cserik,
csagataj cserig, lengyel szereg, német Schaar, olasz
schiera; továbbá a magyar csorda, Göcsejben cserda,
német Heer, Herde, latin grego (congrego), grex,
cohors stb. Adelung is a német Schart hangutánzó
nak állítja.
SEREGE, (serege) fn. tt. seregét. A széke
lyeknél am. seregély ; 1. ezt.
SEREGÉL, (seregél) önh. m. seregélt. Jelen
tésére nézve egyezik ,sereglik' szóval; 1. ezt.
SEREGÉLÉS, (serególés) fn. tt. seregélést,
tb. —ék, harm. szr. —e.
SEREGÉLY, (seregély azaz, seregelö) fn. tt.
seregélyt, tb. —ék, harm. szr. —e. Ismeretes madár
nem, kúpalakú, vékony, hegyes, és jobbára sárgás
csőrrel, fekete alapszínű s fehéres pettyü tollakkal,
s két hasadéku nyelvvel, honnan egyes szók kiejté
sére megtanítható. A bogyós gyümölcsöket, különö
sen a szőlőt nagyon szereti, és pusztítja. Nevét onnan
kapta, mert seregesen jár, s végelemzésben am. sere
gelö; Bodrogközben : sereglye, a székelyeknél: serege.
Minden seregély három szemet visz el a szőlőből. (Km.).
A persa nyelvben : szárag.
SEREGÉLYES, (1), (seregélyés) mn. tt. se
regélyést v. —et, tb. —ek. Seregélyekkel bővelkedő.
Seregélyes vidék, nádas.
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„A régi tanács, ím, most serdüle tetté."
Arany J.
SERDÜLÉS, SERDÜLÉS, (seidiilés) fn. tt.
serdülést, tb. —ék, harm. szr. —e. A fiú és leány
gyermekek felnövése, fölcseperedése , vagyis azon
korbeli állapot, midőn serdülnek, pelyhesednek.
SERDÜLETLEN, SERDÜLETLEN, (serdül
etlen) mn. tt. serdületlent, tb. —ék. Ki még gyer
mekkorban van, föl nem nőtt, ki nem pelyhesedett,
házasodni, férjhez menni nem való. Serdületlen fiúk,
leánykák. Határozóként am. serdületlen állapotban.
SERDÜLŐ, SERDÜLŐ, (serdülő) mn. tt.
serdűlőt. Ki a gyermekkorból kinő, pelyhesedni in
duló. Serdülő fiú, leányka.
„Ti láttátok a víg gyermek játékait,
A serdülő ifjú örömét, gondjait."
Berzsenyi.
Rokonai a figyermekekre vonatkozó suhancz, siheder,
sütkö, suttyó, és a serdülő disznó neve süldő.
SERDÜLT, (serdült) mn. tt. serdültet. Gyer
mekkorból kinőtt, legénynyé , leánynyá fejlődött,
megpelyhesedett, nősülésre, férjhez menésre megérett.
Serdült ifjak, leányok.
SERDÜLTEN, (serdülten) ih. Serdült álla
potban.
SERDÜLTSÉG, (serdültség) fii. tt. serdült
ségét, harm. szr. — e. Fiúnak, illetőleg leányzónak
serdült állapota ; legénykor, leánykor.
SERÉB, (seréb) fn. tt. serébet v. serebet. A szé
kelyeknél jelent harminczszál fonalból álló felmotó
lált köteget, vagy úgy nevezett tiz igét, mit Magyar
országban pászmának neveznek. V. ö. PÁSZMA.
Gyöke a sodrást jelentő ser.
SERÉBÉL, (serébél) áth. m. serébélt. A fona
lat motólával serébekbe, azaz pászmákba szedi.
SÉRECZET, (séreczet) ösz. fn. Serből főzött,
vagy erjesztett eczet, mely a boreczetnél alábbvaló,
gyöngébb, honnan a gúnyos közmondat : Erős, mint
a sereczet, három iteze egy főzet.
SEREDEN, falu Kraszna m.; helyr. Seredenbe,
—ben, —bői.
SEREG v. SERÉG, (serég) fn. tt. seregét, né
melyek újabb korban írnak sergét is ; de mivel e szó
rendesen nem hangugrató (az e az utóbbi szótagbati
ki nem esik), az oda mutat, hogy ezen e nem zárt é;
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SEREGÉLYES SEREGLIK

SEREGLYE SÉRELMES

SEREGÉLYES, (2), mváros Fehér m.; helyr,
Seregélyésre, •—én, —röl.
SEREGÉLYHÁZA, falu ós puszta Vas m.; helyr.
— házar a, — n , —röl.
SEREGÉLYSZEDER, (seregélyszeder) ösz. fa.
A szedrek egyik faja, mely a hamvas szederhez ha
sonló, és csak abban különbözik tőle, hogy levelei
alul molyhosak, s gyümölcse fényes, nem hamvas.
(Rubus fruticosus).

gyülekezik, sereggé alakúi. Forradalomkor minden
felé sereglenek a népek. Holmi látványokra öszvesereg
lenek a kíváncsi emberek. Innepeken sereglik a népség
a templomba.
SEREGLYE, Bodrogközi tájszó, am. seregély,
azaz sereglö, t. i. a ,sereglik' igének részesülője.
SEREGNÉZET, (seregnézet) lásd SEREG
SZEMLE.
SEREGOSZTÁLY, (seregosztály) ösz. fn. A
derékhadnak egyegy osztálya, különösen, midőn bi
zonyos czélra kiküldetik. Kémlelésre küldött sereg
osztály.
SEREGROM, (seregrom) ösz. fn. A megvert
hadseregből szakadozva lézengő maradékhad.
SEREGSZEMLE, (seregszémle) ösz. fn. Hadi
szemle, mely által a sereget vizsgálat alá veszik.
V. ö. SZEMLE.^
SEREGTÜZ, (seregtűz) ösz. fn. Midőn vala
mely hadcsapat, pl. század, vagy zászlóalj egyszerre
süti el fegyverét.
SEREGZÁSZLÓ, (seregzászló) ösz. fn. Hadi
zászló, melyhez bizonyos számú vitézekből álló sereg
tartozik.
SERELÉM, (sórelém) fn. tt. sérelmet, harm.
szr. sérelme. Általán, mindenféle bántalom, mely
valami szenvedést, fájdalmat, rövidséget, kárt stb.
okoz. Testi sérelem. Szívet szomorító, kedélyt háborító,
becsületet illető sérelmek. Személyes, nemzeti, országos
jogokon ejtett sérelem. Sérelmeket orvosolni, megtorolni.
Sérelmek ellen panaszt tenni. A régieknél : sereim,
mint általában az alom elém képzők o, é nélkül jönek
elé : „Mert oth vagyon nagy keserüségös sereim és
fájdalm." (Górycodex kiegészítése).
Gyöke sér, és törzsöke az önállólag nem diva
tozó sérel, melyből lett sérelel, öszvehúzva sérlel is,
azaz sérteget, t. i. a sérel és sért v. sérít oly viszony
ban állanak egymáshoz, mint segél és a régies segét,
a régies mutál és mai mutat; az elavult szerel (hon
nan szerelem) és szeret; siral (honnan : siralom) és
sirat, (régi) méltói és méltat stb.

SEREGÉLYSZÜRKE, (seregélyszürke) ösz.
mn. és fn. Oly lovat neveznek így, melynek szőre
a seregély tollaiéhoz hasonló szinü, azaz, sötét
szürke.
SEREGÉNKÉNT, (seregénként) ih. Serege
ket képző csapatokban, nem egyenként, kettenként,
hanem nagy számú tömegekké alakulva. Seregenként
kóborló szökevények. Seregenként röpködő vándor ma
darak. V. ö. SEREG.
SEREGES, (seregös) mn. tt. sereyést v. —et,
tb. — ek. Sereget képező, sok, sokaságos, nagy számú.
Parányi gyönyörűség sereges jaj. (Km.). Sereges ván
dorok, madarak.
SERÉGÉSÉDÉS, (seregésédós) fa. tt. sere
gésédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Több személyek
vagy nyájbeli állatok öszvegyülekezése, egy csapattá,
sereggé alakulása.
SEREGÉSÉDIK, (seregésédik) k. m. sere
gésédtem, —tél, —étt. Seregbe gyülekezik, sereggé
alakúi, sereglik. Tűzvész alkalmával seregesedik a
fölriadt nép. Seregesednek az útra készülő fecskék s
más vándor madarak.
SEREGESEN, (seregésen) ih. Seregbe gyűlve,
csapatosan, sokaságot képezve. Seregesen élő állatok,
vándorló madarak. Seregesen tóduló népek.
SEREGÉSLEG, (seregésleg) ih. Sándor Ist
vánnál am. seregesen.
SEREGESTÜL, (seregéstül) ih. Nem egyen
ként, vagy részenként, hanem az egész sereg öszve
véve. A lázadó nép seregestül berohant a városba.
Továbbá am. a hozzá tartozó sereggel együtt. A had
vezér seregestül oda veszett a harczban.
SEREGHAJÓ, (sereg hajó) ösz. fn. Calepinus
magyarázója szerint am. hajóhad, hajósereg.
SEREGHAJTÓ, (sereghajtó) ösz. fn. Gúnyos
neve az oly embernek, ki mint bizonyos seregnek
résztársa utolsó helyet foglal, vagy leghátul jár. így
nevezik az oskolai osztályozat szerént a legroszabb
tanulót, a katonáknál a betegeseket, fáradtakat, kik
a derékseregtől elmaradoznak , végre mindazokat,
kik legutoljára érnek valahova. Nem mindenkor sán
tít a sereghajtó. (Km.).
SEREGLÉS, (sercgélés) fn. tt. sereglést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Több személyek, vagy nyájbeli
állatok öszvegyülekezése, csoportozása, midőn sere
get képeznek.
SEREGLIK, (seregélik) k. m. sereglétt, htn.
seregleni. Sokad magával egy csapatba, csoportba
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SÉRELÉMKÉDIK, (sérelémkédik) k. m. sé
relémkédtem, —tél, —étt. Vasvármegyei tájszokás
szelént am. sérelmeket okoz, másokat bántogat, sér
teget, vagyis szokottabban : sértegetőzik.
SÉRÉLESZTŐ, (sérélesztő) ösz. fn. 1) Élesztő,
mely a sert erjedésbe hozza; a sernek forrását elé
idézö erjanyag. 2) Azon üledék, mely a serfőzéskor
v. főzés után fenékre száll, és a melyből azután bi
zonyos kis mennyiségben némely tészták, különöseb
ben, kenyerek, kalácsok stb. készítésekor azok ke
lesztésére használnak. V. ö. ELESZTÓ. Serélesztövel
sütött kenyér.
SÉRELLENÉS, (sérellenés) ösz. mn. Amit sér
ellen gyógyszerül használnak. Sérellenes szerek. V. ö.
SÉR, (1).
SÉRELMES, (sérelémes) mn. tt. sérelmest
v. —et, tb. —ek. 1) Akin vagyamin sérelem történt.

SERENG—SERES

SÉRÉS —SEREVÉNY

Sérelmes ügyfél. 'Sérelmes test, szív. 2) Fájdalmas,
káros, t. i. sérelem által lett. Sérelmes állapot, csele
kedet. V. ö. SÉRELEM.
SERENG, (sereng) fn. tt. serengét, harm. szr.
—je. Hont megyében am. a közösebb divatú sarjú;
némelyek szerént: serény. V. ö. SER, (1); és SARANG.
SERÉNY, (sereny) fn. tt. serenyt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Hont megyében am. sarjú. Némely
följegyzésekben : sereng. V. ö. SER, ( l ) .
SERÉNY, (serény) mn. tt. serényt v. —et, tb.
—ek. Ki testi, és lelki erejét sebes, gyors mozgásba
hozva működik, ki munkáját, dolgait, kötelességét
frisen, csüggedetlenül, folytatni, és bevégezni ipar
kodik. Ellentétei : lomha, lajha, lusta, lassít,, rest,
tunya.Hogy különösen a sebes haladásu munkásságra,
fürgeségre vonatkozik, az is mutatja, mert az okta
lan állatok közöl csaknem egyedül a lóra alkalmaz
tatik. Serény szolgák, munkások, napszámosok. Serény
gazda, tisztviselő. Serény elme. Serény tanító, serény
tanuló. Serény vitézek, lovagok. Közmondatok : A se
rényt nem kell nógatni. Serényt int szorgalmatosságra.
Serény lónak nem kell sarkantyú, vagy ostor. Serény
tanítónak kemény a neve. Kár a vitéznek, serény pari
pának megvénhedni.
Gyöke azon ser, melyből gyors, sebes, fris
mozgásra vonatkozó szók származnak. V. ö. SER, (1).
Ide tartoznak a sirül, sürög, surran igék sir, sür,
sur gyökei.

dik pl. a nedvességtől, vagy hidegtől. Székely tájszó.
A gyökhaugzó éles e, nem zárt e. V. ö. SER, (2), fn.
SERES, (sérés) mn. tt. séréstv.—et, tb.—ek.
1) Miben ser van, miben sert tartanak. Seres kád,
seres pincze, seres hordó, seres kancsó, seres pohár.
2) A ser kezeléséhez tartozó. Seres napszámosok,
seres szekér. 3) Serrel vegyített, készített. Seres étkek.
4) Sertől ittas, mint a bortól pityókos : boros. Hasz
náltatik családi vezetéknévül is, mint Boros, Pálin
kás. Gömbölyűén ejtve : sörös.
SÉRÉS, (sérés) fn. tt. sérést, tb. —ék, harm.
szr. —e. A ,sérik' igétől am. fájás, melyet sér v. sérv
okoz. Különösebben divatos Abaújban, Borsodban.
Elújön a Nádorcodexben is : Fogsérés, fősérés. V. ö.
SÉR, SÉRIK.
SERESTÉLY, férfi kn. tt. Serestélyt, tb. — ék.
A latin ,,Silvester"böl módosult, mely am. erdős.
Serestély estvéje, a polgári év utolsó napján, azaz dec.
31dikén.
SÉRÉSZ, (sérész) fn. tt. sérészt, tb. —ék. L.
SÉRÉSZHAL.
SÉRESZHAL, (sérészhal) ösz. fn. Azon halak
neme, melyek a hozzájok közeledő embereket s más
állatokat villanyféle erővel meghatják, máskép : saj
gatóhal. Különösebben : sérészharcsa.
SÉRÉSZHARCSA,(sérészharcsa) ösz. fn. Har
csafaj, mely villanyütéshez hasonló erővel bir, s azzal
az érintett halakat megöli. (Silurus electricus).
SERÉT, fn. tt. serétét, harm. szr. —je. Ólom
ból, vagy vasból csinált, apróbbféle golyócskák, me
lyekkel lőni szokás. Rókaserét, nyúlserét, madárserét.
Öntött, vágott serét. Seréttel lőni, elejteni a vadat. Göm
bölyű kiejtéssel : sörét. A német Schrothól alakított
idegen eredetű szó. Máskép, újabb szóval : göbecs.
V. ö. SZATYMA.
SÉRÉTÉS, (sérétés) mn. tt. sérétést v. — et,
tb. —ek. Miben serétet tartanak, vagy serét van.
Serétes tok. Seréles töltény.
SÉRÉTHORDÓ, (séréthordó) ösz. fn. Kalmá
rok hordója, melyben serétet tartanak.
SÉRÉTMILLYE, (serétmillye) ösz. fn. Millye,
vagyis tokforma edény, melyben a vadászok a seré
tet hordják.
SÉRÉTMINTA, (sérétminta) ösz. fn. Minta,
melybe a serétnek való s felolvasztott anyagot öntik.
SÉRÉTPUSKA, (sérétpuska) ösz. fn. Puska,
melyből nem golyóval, hanem csak serétekkel lőnek.
SÉRÉTSZÉM, (sérétszém) ösz. fn. A serétféle
lőszerből egyegy golyócska. A sült nyúlban serét
szemeket találni. V. ö. SERÉT.
SÉRÉTZACSKÓ, (sérétzacskó) ösz. fn. Vadá
szok zacskója, melyben a serétet tartják.
SEREVÉNY, (serevény) fn. tt. serevényt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Apró fűzhöz hasonló fű, mely
a homokbuezkák között terem. Szegedi szó.
Gyöke a növésre vonatkozó ser, melyből sereng,
serdül származnak, s rokon hozzá a sarjú, sarjadzik
szók sar gyöke. V. ö. SAR, (2), SER, (1).
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SERÉNY, fn. ; SÉRÉNYÉS, lásd SÖRÉNY;
SÖRÉNYES.
SERÉNYEN, (serényen) ih. Serény módon,
müködö erejét, tehetségét sebesen, gyorsan használva.
Serényen dolgozó munkások. Hivatalában serényen el
járó tiszt. Serényen tanuló növendék. Serényen húzó
lovak. Ellentétei : lomhán, lajhán, lustán, restül, las
san, tunyán, hanyagul stb.
SERÉN YÍT, SERÉ NYIT, (serényít) áth. m.
serényítétt, htn. —ni v.—eni, par. —s. Serénynyé
tesz. A székelyeknél : serdít.
SERÉNYÍTÉS, SERÉNYITÉS, (serényítés)
fn. tt. serényítést, tb. —ék. Serénynyé tevés.
SERÉNYKEDÉS, (serénykédés) fn. tt. se
rénykédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyors moz
galmu, fris, sürögő működés, iparkodás.
SERÉNYKEDIK, (serénykédik) k. m. serény
kédtem, —tél, —étt. Serényen működik, dolgozik,
iparkodik; testi, lelki tehetségeit, erejét minél gyor
sabban gyakorolja. Ellentétei : lomhálkodik, lajhár
kodik, lustálkodik, restelkedik, tunyálkodik, stb.
SERENYSÉG, (serénység) fn. tt. serénységét,
harm. szr. —e. Tulajdonság, melynél fogva valaki v.
valami serényen működik, v. ö. SERÉNY. A lovat
nem szőréért, hanem serénységeért szokták nagyra be
csülni. (Km.).
SERÉNYÜL, (serényül) 1. SERÉNYEN.
SERES, (serés) mn. tt. seréstv.—et, tb.—ek.
Mondják fonalról, midőn öszvesodródik, megpedere
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SEREVÉNYFÜZ—SERGE

SERGES — SERÍTÉS

SEREVÉNYPÜZ, (serevényfüz) ősz. fn. Táj
divatos neve a füzek szőrös levelű alneméböl való
fajnak, melynek cserjéje magas , vesszős, hirtelen
növő; máskép köznéven : kötöfüz, mert vesszeje kö
tésre különösen alkalmas ; növénytani néven : csigo
lyafűz. (Salix purpurea, némelyek szerént : salix vi
minalis).
SÉRÉZ, (séréz) önb. m. séréztem, —tél, —étt,
par. —z. Sert iszik, vagy iddogál. Azt tartják, hogy
élőbb serezni kell, azután borozni. Máskép : söröz.
SÉRÉZ, (séréz); szokottabban : sérz; 1. SERZ,
és SÉRT.
SÉRÉZÉS, (sérézés) fn. tt. sérézést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Serivás, iddogálás. Ily képzésiek :
borozás, pálinkázás, kávézás. Máskép : sörözés.
SÉRÉZES , (sérézés) szokottabban • sérzés;
1. SÉRTÉS.
SÉRÉZO, (séréző) mn. és fn. tt. sérézöt, tb.
— le. Ki sert iddogál. Serezö vendégek.
SÉRFICZKÓ, (sérficzkó)ösz.fn. L.FICZKÓ, 5).
SÉRFOZES, (sérfözés) ösz. fn. Sernek készí
tése, mely főzés által történik, továbbá ennek mes
tersége. Serfözéssel foglalkodni. Serfözést tanulni.
SÉRFŐZÉSI, (sérfőzési) ösz. mn. Serfőzéshez
való ; serfőzésre vonatkozó. Serfozési jog, vállalat.
SÉRFOZO, (sérfőző) ösz. mn. és fn. 1) Ami
vel vagy miben sert főznek. Serfőző üst, kazán. 2)
Személy, illetőleg iparos, ki serkészitéshez ért s azzal
foglalkodik. Kiadlak rajta, mini serfőzök az ürmön.
(Km.).
SÉRFÖZŐGAZDA, (sérfőzőgazda) ösz. fn.
Tulajdonos vagy pedig felügyelő személy valamely
serfőzési vállalatban.
SÉRFÖZÖHÁZ, (sérfőzőház) ösz. fn. Épület,
melyben sert főznek.
SÉRFŐZÖKAZÁN, (sérfözökazán) lásd SÉR
FÖZÖÜST.
SÉRFŐZÖLEGÉNY, (sérfőzőlegény) ösz. fn.
Személy, ki a serfözést legényi minőségben üzi.
SÉRFÖZÖMESTER, (sérfőzömester) ösz. fn.
A serfözőczéhnek beavatott mestertagja.
SÉRFÖZŐÜST, (sérfőzöüst) ösz. fn. Üst, mely
ben sert főznek.
SÉRFÜ, (sérfű) ösz. fn. Az oly növények köz
neve, melyeket némely serek, szakadások ellen gyógy
szerül szoktak használni, milyenek a porczikák.
SERGE, fn. tt. sergét. Elavult szó, Molnár A.
szerént am. a latin sipariwm, szinházi függöny, Ca
lepinusnál am. stragulum, mely általán terítőt, taka
rót, befödőt jelent. Ezen értelmezéseknél fogva való
színűnek látszik, hogy gyöke ser nem egyéb mint \
azon ter , melyből terül, térit, terítő származnak, J
innen eredt a tereget igének törzsöke lereg, melynek |
részesülője leregő, terege, öszverántva terge, ami terít, !
betakar valamit, vagy ami elterül, mint a függöny. I
A t átváltozva sre lett serge, mint téta = séta; !
tegít = segít; tánta = sánta (tántorogva lépő); tarag
h/a = sardglya stb.

SERGES, fulu Bihar m.; helyr. Sergesre, —én,
—röl.
SERHA, fn. tt. serhát. A hóhér segéde ; más
kép : sarlia. Legvalószínűbb, hogy a német Scherge <
után magyaríttatott.
SÉRHÁNYADÉK, (sérhányadék) ösz. fn. Szabó
Dávidnál : sérhányás. Serélesztő azon állapotban,
midőn erjedéskor a ser felületére emelkedik. (Néme
tül : Gascht v. Gischt v. Gohre v. Oberhefen vagy
Spundhefen).
SERHÁZ, (sérház) ösz. fn. 1) Ház, melyben
sert főznek. 2) Korcsma, melyben sert mérnek.
SÉRHÜDÉS, (sérhüdés) 1. SÉRÜDÉS.
SÉRHÜDIK, (sérhüdik) k. 1. SÉRÜDIK.
SÉRHÜDT, (sérhüdt) 1. SÉRÜLT.
SÉRIFIKÁL, önh. m. sérifikált. Több vidéken
divatozó tájszó, s am. haszontalanul, henyélve fölalá
jár, tekereg, csavarog. Úgy látszik, öszvetett szó,
melynek első alkatrésze seri talán am. szerte; néhutt,
különösen túl a Dunán így is mondják : sétifikál;
másik alkatrésze pedig fikál, a gyalogjáró katonát,
hajdút, bakát jelentő fika v. baka törzstől, miszerint
sérifikál — szertefikál, szertebakál. Máskép túl a
Dunán összébbhúzva : sérikál.
SÉRTFIKÁLÁS, (séri(ikálás)fn. tt, sérifikálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Haszontalanul v. dolog
talanul ideoda járás, csavargás.
SÉRIK, (sérik) k. m. sért. L. SÉRLIK vagy
SÉRZIK.
SÉRIKÁL, 1. SÉRIFIKÁL.
SERINCZ, (sérincz) fn. tt. sérinczél, harm.
szr. —e. Édes vizekben lakó halnem, ezüstszínű pik
kelyekkel, vörös szárnyakkal, s tüskés háttal, mely
nek sértő tulajdonságától vette nevét, hasonló hozzá
a sigér, sügér. Különbözik tőle a dörgécs, melynek
szintén tövises a háta, de a sérincznél kisebb fajú.
Sándor I. szerént latinul : perca cernua ; mások sze
rént : acerina.
SERIT, (serít) áth. m. serltétt, par. —s, htn.
—ni v. —eni. 1) A székelyeknél am. pederít, sodo
rít, pl. fonalat, czérnát. Ez értelemben gyöke a sod
rást jelentő ser. V. ö. SER, (2). 2) Sodrófával a las
kának való tésztát kinyújtja, honnan a serítöfa am.
sodrófa. Erre nézve azt vélhetnök, hogy a terít alap
fogalma rejlik benne; azonban a sodrófa és serítöfa
azonsága oda mutat, hogy itt is a sodrásra vonatkozó
ser a gyök. V. ö. SER, (2). 3) Valamit ügyesen,
alattomban elcsen, ellop, pl. észre sem vettem, midőn
elserítelte a kezkenömet. Itt a ser gyök átv. értelem
ben vétetik, mennyiben a seri tő az illető tárgyat
mintegy elsodorja, vagyis surranva elviszi.
SÉRÍT, (sérít); SERÍTÉS, SÉlllTÉS,(sérítés);
1. SÉRT; SÉRTÉS.
SERÍTÉS, SERITÉS, (serítés) fn. tt. serítést,
tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit serítenek,
azaz , sodornak , vagy sodorva kinyújtanak , vagy
mintegy sodorva, surranva elvisznek. V. ö. SERIT.
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SÉRKÁD—SERKEN

SERKENÉS—SÉRKÉSZITÉS

SÉRKÁD, (serkád) Ösz. fu. Nagy kád a sor
fözőházakban, melyben a malátát beáztatják, s a ki
főzött sert hűtik.
SÉRKANCSÓ, (séikanesó) ösz. fn. Kancsó,
melyben a serkorcsmárosok a kimérni való sert tart
ják, vagy, ha kisebb, az ivók elé teszik. Gúnyos átv.
ért. ki igen sok sert iszik; hasonló jelentésűek : bor
kancsó, borkorcsolya, pálinkás butykó.
SERKE, (1), (serke)fn. tt.serkét. A tetünek, kü
lönösen a fejben tanyázónak tojásai, és a belőlök
kikelt fiatetük. Var alatt növő serkék. Kimosni, ki
fésülni a serkéket. Csípik a serkék. Serkéböl lett tetű
jobban csip. (Km.). Nevét vagy onnan kapta mert
seregesen tenyészik, vagy a fiatal növésre, csírázásra
vonatkozó ser gyöktől, melyből serdül, serény, mély
hangon sarj, sarja, sarjadzik származtak, elemezve :
seregö, serege, serge, serke. Törökül : szirke, lapp
nyelven : csurosz, mordvinul: sarlika, erzamordvinul:
sarko, votjákul : szerer, finnül : szaivare stb.
SERKE, (2), falu Gömör m.; helyr. Serkére,

sel jelenkező ébredést jelentenek. Szabatosan véve
tehát különböznek tőle az ébred és ocsódik, mi a ser
kent, serkentés származékokból kitűnik, melyek serény
mozgásra vonatkoznak. Alapfogalomra legközelebbi
rokona : serény, és származékai.
SERKENÉS, (serkenés) fn. tt. serkenést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Ébredés, mely hirtelen mozza
nattal jelenkezik. V. ö. SERKEN.

— n,

•— röl.

SERKED , (serged) önh. m. serkedt. 1) A
növénynek termő, sarjadzó nedve, illetőleg csirája
kibúvik, kifakad, sarjad, serenget hajt. 2) Akármi
féle nedv rejtekedényéből, eréből kifakad , kiszivá
rog, kibugygyan. Serked a fenékvíz, midőn feladja
magát. Úgy megszorították a kezét, hogy kiserkedt be
lőle a vér. Gyöke azon ser, melyből fiatal növésre,
emelkedésre, mozgásra vonatkozó származékok ered
nek ; törzsöke serg, melyből serged am. sergövé lesz,
változattal : serked, mint perked, pirkad, roskad, lan
kad, melyeket 1. saját rovataik alatt.
SERKED, puszta Csongrád m.; helyr. Serkéd
re, —én, —röl.
SERKEDÉS, (sergedés) fn. "tt. serkedést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami ser
ked. Bimbók, csirák serkedése. Víznek, vérnek serke
dése. V. ö. SERKED.
SERKEDEZ , (sergedéz) gyak. önh. m. ser
kedéztem, —tél, —étt, par. —z. Folyvást, vagy is
mételve, vagy gyakran serked. Serkedez a forrás vize.
Sebeiből serkedez a vér, geny. V. ö. SERKED.
SERKEDÉZÉS, (sergedézés) fn. tt. serke
dézés t, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos , vagy
gyakori serkedés. V. ö. SERKEDÉS.
SERKEFÜ, (serkefü) ösz. fn. A hiponok ne
méhez számított mohfajnak, mely a fenyüfákon te
nyészik, népies neve. (Hypnum abietinum). Nevét a
serkékhez hasonló alakzatától kapta.
SERKÉGET, (serkéget) áth. m. serkégettem,
— tél, —étt. Régies alak. Eléjön Molnár Albertnél
és Szabó Dávidnál is. L. SERKENTGET.
SERKELEVES, (serkeleves) ösz. fn. A széke
lyeknél am. zsemlekásaleves. Nem mondhatni hogy a
név nagyon alkalmas volna az étvágy gerjesztésére.
SERKEN , (serken) önh. m. serkent. Álmából
ébred, és felmozzan. Megfelel neki a latin exeitatur,
expergiscitur, melyek hirtelen mozzanattal, rezzenés
AKAD. NAOY SZÓTÁR V. KÖT.
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SERKENGET; SERKENGETÉS, lásd SER
KENTGET ; SERKENTGETÉS.

SERKENT, (serkent) áth. m. serkentéti,
par. —s, htn. —ni v. —eni. 1) Eszközli, hogy va
laki serkenjen, némi erőszakkal fölébreszt, álmából
fölriaszt valakit. Zörgés, kiáltás által fölserkenteni az
alvókat. A vészharang fölserkentett bennünket. 2) Némi
ösztön által serény, gyors cselekvésre, mozgásra,
sietésre nógat. Serkenteni a munkásokat. Serkentsd a
lovat, hogy húzzon, fusson. V. ö. SERKEN.
SERKENTÉS, (serkentéa) fn. tt. serkentést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által vala
kit álmából fölriasztnak, fölkeltenek ; továbbá, ösz
tönözés, buzdítás, nógatás. V. ö. SERKENT.
SERKENTGET, (serkentéget) gyak. áth.
rn. serkentgetétt, par. serkentgess. Gyakran , vagy
többeket serkent. Oly mélyen alutt, hogy hiába ser
kentgettem. A lusta lovat serkentgetni kell. Ez igében"
két ellentétes képző rejlik, mi nyelvünkben nem rit
kaság , az első t. i. egyszeri mozdításra, a másik
a mozdítás többségére mutat. Régiesen : serkeget.
„Levelem és emberem által es (is) igen serkegettem
öketh." Levél 1551ből. (Szalay Ágoston. 400 m.l.).
SERKENTGETÉS , (serkentégetés) fn. tt.
serkentgetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, is
mételt, vagy többeket illető serkentés. Serkentgetésem
daczára alva maradt, nem mozdult. V. ö. SERKENT
GET.
SERKENTŐ, (serégentő) mn. és fn. tt. ser
kentöt, tb. —k. Aki, vagy ami serkent, azaz, álom
ból fölverő, vagy ösztönöző, nógató, sürgető. Serkentő
zaj, kiáltás. Lovat serkentő ostor, sarkantyú. Mint
főnév jelent óramüvet, melyet ha felhúznak, a kijelölt
idöperczben zörgést ütve jár le, s arra szolgál, hogy
az alvót fölrezzentse.
SERKÉNY, (serkény) fn. tt. serkényt, tb.
— ék. A székelyeknél, különösen Udvarhelyszéken
am. kelevész. L. KELEVÉSZ, 3).
SERKÉNYI, (serkenyi) mn. tt. serkényit, tb.
—ek. Oly kiesi, mint a serke. Serkényi mohlevelek.
Kassay József így nevezte a petit betűket.
SERKES, (serkees) mn. tt. serkést v. —et, tb.
— ek. Akit vagy amit serkék lepnek. Serkés gyerek.
Serkés fej. V. ö. SERKE.
SÉRKÉSZITÉS, (sérkészités) ösz. fn. A sernek
az ahhoz tartozó szerek, eszközök és módok által
eléállitása. Némely irók már annyira mentek, hogy
a sert is termelik, mintha a föld termené. Ha a ,pro
ductio' szót általános értelemben akarjuk kifejezni,
akkor ,jövesztés't használhatunk.
51

SERKOCSM A — SERLIK

S E R L I K  SERPENYŐ

SÉRKOCSMA, (serkocsma) ösz. fn. Kocsma,
csapszék, melyben sert mérnek, isznak.
SÉRKOCSMÁROS, (séikocsmáros) ösz. fn.
Kocsmáros, csaplár, ki sert mér.
SÉRKORCSOLYA, (sérkorcsolya) ösz. fn. Kor
csolya, melyen a seres hordókat csúsztatják. Atv.
tréfás ért. személy, ki igen sok sert iszik.
SÉRKORCSOLYÁS, (sérkorcsolyás) ösz. fn.
Napszámos a serpinczékben, ki a seres hordókat a
pinczébe eregeti, vagy onnan kihúzogatja.
SÉRKORSÓ, (sérkorsó) ösz. fn. Korsó, mely
ben sert tartanak, vagy isznak is belőle, serkancsó.
SÉRKÖTÖ, (sérkötö) ösz. fn. Szíjból való,
övvel ellátott készület, melylyel a bél és töksérben
szenvedők az illető részeket felkötik, hogy alább ne
szálljanak.
SÉRKURUGLYA, (sérkuruglya) ösz. fn. Ku
ruglya, azaz hosszú nyélbe ütött deszkadarab, mely
lyel a kádakban a sert keverik. V. ö. KURUGLYA.
SERLEG, fn. tt. serlegét, harm. szr. —e v.
—je. A régieknél, nevezetesen Pázmánnál atn. ivó
pohár, s alatta ma nagyobb szerű ivópoharat értünk;
rokon jelentésű hillikom szóval.

azt mondják : tedd be az ajtót, serlik a fonal. (Incze
József)%V. ö. SER, (2), fn.
SERLIK, (sérelik) k. m. sérlétt. Fáj. Lásd
SÉRZIK.
SÉRMÁMOR, (sérmámor) ösz. fn. Mámor,
melyben valaki a sok serivástól szenved, mely a bor
mámornál butább és csömörletesb. V. ö. MÁMOR.
SERMERES, (sermérés) ösz. fn. Kocsmai ser
árulás.
SÉRMÉRLEG, (sérmérleg) ösz. fn. Eszköz,
mely által a ser erejének, szeszességének fokát meg
határozzák.
SERMERO, (sérmérö) ösz. fn. Kocsmáros, ille
tőleg pinczér, ki sert mér.
SÉRMETSZÉS, (sérmetszés) ösz. fn. Sebészi
műtét, mely által az altesti sérvet kimetszik.
SÉRMÜST, (sérmust) ösz. fn. Kifőzött serié,
midőn még komlót nem főztek, nem vegyítettek bele.
SÉRNEVELO, (sérnevelő) ösz. fn. Am. serfőző.
Régies szó. (Szalay Ágostonnál egy 1572ik ok
mányban).
SERORVOS, (sérorvos) ösz. fn. Seborvos, ki
különösen az altesti serek, szakadások gyógyításá
val foglalkodik.
SÉRO, (sérő) mn. tt. séröt. Ami fáj , fájó.
Sérö sebek, tagok. V. ö. SÉRIK, SÉRZIK.
SERPÉG, (sérpég) önh. m. sérpégtem, —tél,
— étt. A tűztől égetve, susogva reczegő serféle han
got ad, pl. az olvasztott zsír, a rántás. Hasonló hang
utánzó serezeg. Egy értelmű vele a fordított pérség.
SÉRPÉGÉS, (sórpégés) fn. tt. sérpégést, tb.
— ék, harm. szr. —e. A tűzön égetett, olvasztott
zsiros testnek sér v. sérpíéla hangzása. Fordítva:
pérségés.
SERPEN, (sérpen) önh. m. sérpent. A tűzön
égetve egyes ,sérp' hangot ad. Fordítva : pérsen,
mely egyszersmind am. tüzesedik, veresedik.
SÉRPENES, (sérpenés) fn. tt. sérpenést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Egyes ,serp' vagy ,serpenö'
hang.
SÉRPENY, (sérpenő) fn. tt. sérpenyt, tb.
—ék. L. SERPENYŐ.
SÉRPENYFÉDÖ, (sérpenyfédö) ösz. fn. A rátó
serpenyőnek lemezből való fedője.
SÉRPENYMÉRLEG, (sérpenymérleg) ösz. fn.
Sulymérő eszköz, mely mérés végett rendszerént
fémből való serpenyt basznál.
SERPENYŐ, (sérpenő) fn. tt. sérpenyöt.
1) Vaslemezből vagy cserépből való, lábas vagy lá
batlan edény, melyben rátani, vagy sütni szoktak
valamit. Serpenyő nyele, lába. Serpenyőben zsirt ol
vasztani , kolbászt sütni. Néhutt különbözik tőle a,
rendszerént cserépből való lábos. 2) Vas vagy réz
lemezből alakított tányér, vagy csészeformák melyek
a mérleg rudjáról kétfelül alá lógnak, s egyikbe a
nyomtatékot, másikba a mérnivalót teszik. Mérleg
serpenyő. 3) Szélesb ért. akármiféle vas lemez, pl.
serpenyő a puskán.
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„Megcsipegetném falatodat
Serlegedből innám borodat."
Kazinczy F.
Gyöngyösynél: sellyey. Eredetére nézve gyöke rokon
a hangutánzó szűr v. szőr gyökkel, szürcs vagy szörp
törzsekben; innen jelentése mintegy szörpölő, vagyis
szörpöleg, szörpleg. Tehát ezen származtatás szerént
is olyan ivó edény, melyet nem egyszerre kiinni, ha
nem melyből csak mintegy szörpölgetni szoktak.
A persában és arabban surb atn. ital (potio, potus.
Vullers). Egyébiránt némileg hasonlók az egészhez
a latin ealix, hellén oxáTJuog v. axaktg ivóedény,
német Schale, mint ivócsésze.
SERLEGEZ, (serlegez) önh. m. sevlegéztem,
— tél, —étt, par. — z. Serlegből iddogál. Oly képez
tetésü, mint poharaz. V. ö. SERLEG.
SERLEGÉZÉS, (serlegézés) fn. tt. serlegé
zést, tb. —ék, harm. szr. — e. Serlegből iddogálás,
poharazás.
SERLEL, (sérelel) áth. m. sérldt. Valamit
sérelem vagy bántalom gyanánt vesz, érez, fájlal.
Sérleli, amit elkövettek rajta. Megütött lábát nagyon
sérleli. Gyöke sér, melyből kettőztetett képzővel lett
sérlel, mint, érlel, kérlel, bérlel, fájlal, foglal, s több
mások.
SÉRLELÉS, (sérelelés) fn. tt. sérlelést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Fájlalás. V. ö. SERLEL.
SERLEVES, (sérleves) ösz. fn. Serből főzött
levesétel.
SERLIK, (serelik) k. m. serlétt, hín. —eni.
Mondják a székelyeknél fonalról, midőn sodródik,
pedcredik, öszvezsugorodik, pl. mikor szőnek és nyir
kos időben nyitva az ajtó, a fonal egybesodródik és
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A rátó v. rántó serpenyő gyöke a hangutánzó senyved, szenv, sinlik. — Azon igéink egyike, melyek
ser, (mely rokon a mély hangú zsar gyökkel zsarát a cselekvést jelentő t képzőt segédhangzó nélkül ve
szóban), s törzsöke : sérpen, melynek n betűjét a szokás szik föl, mint : ért, irt, ort, árt, márt, gyárt, ont,
lágyítva ejti, mint a vérhcnyö, derhenyö, keszkenyö, bont, önt, dönt, szánt, hánt, hint, olt stb. V. ö. SÉR, (2).
rekenyö s több másokban. Többi jelentései átv. értel
SÉRTAPASZ, (sértapasz) ösz. fn. Gyógyta
műek, mennyiben a rátó serpenyőhöz többékevésbbé pasz, melyet a sérült tagra, illetőleg testrészre tesznek.
hasonlók. Serpeny alakúvá csak újabb korban rövidült.
SÉRTARTÓ, (sértartó) ösz. fn. Sebészi eszköz,
SÉRPENYŐFÉDŐ, (serpenyőfedő) lásd SÉR melylyel a műtét alá vett sért fogják.
PENYFÉDÖ.
SERTE; SÉRTECSÉK; SÉRTÉS stb. lásd
SÉRPENYŐMÉRLEG, (serpenyőmérleg) lásd SÖRTE ; SÖRTECSÉK ; SÖRTÉS stb.
SÉRPENYMÉRLEG.
SÉRTEGET, (sértéget) gyak. áth. m. sérlé
SÉRPENYÖNYEL v. —NYÉL, (sérpenyönyel) gettem, —tél, —étt, par. sértegess. Gyakran, folyvást,
ősz. fn. A rátó serpenyőnek nyele, melynél fogva ismételve sért valakit, v. valamit. V. ö. SERT.
ideoda teddegelik, igazgatják. Tréfásan így nevez
SÉRTEGETÉS, (sértégetés) fn. tt. sértege
ték a már divatból kiment csopfot.
tés t, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, folytonos,
SERPENYŐS, (sérpenőös) fn. tt. sérpenyŐst, ismételt sértés. V. ö. SÉRTÉS.
tb. —ök. Mives, ki serpenyőket készít.
SÉRTEGETŐ, (sértégetö) mn. tt. sértegető t.
SÉRPENYÜ, 1. SERPENYŐ.
Aki, vagy ami gyakran, ismételve sért. Másokat sér
SÉRPÉTÉL, (talán ,sertepertél' szóból rövi tegető garázda. /Séi fegetö szavak, czélzatok, gúnymosoly.
dült) önh. m. sérpétélt. A székelyeknél am. szorgo V. ö. SÉRT.
lódik, ragymat, ügyetlenül rakosgat; máskép: sérpi
SÉRTÉGETŐZIK, SÉRTÉGETODZIK, (sért
tél, szérpétél.
égetöözik v. —őödözik) k. m. sértégetöztem,
SÉRPÉTÉLÉS, (serpétélés) fn. tt. sérpétélést, tb. —tél, —ött, par. —zél. Sértegetésekkel illet, bán
— ék, harm. szr. —c. Szorgolódás. V. ö. SÉRPÉTÉL. talmaz.
SÉRPINCZE, (sérpincze) ösz. fn. Pincze, mely
SÉRTEHAGYMA, 1. SÖRTEHAGYMA.
ben a seres hordókat tartják, vagy néha sert mérnek.
SÉRTELÉM, (sértelém) fn. tt. sértélmet,
SÉRSEBÉSZ, 1. SÉRORVOS.
harm. szr. —e. Bántalom, mely a kedélynek, külö
SÉRSÉPRÜ, (sérsöprü) ösz. fn. A kifőzött vagy nösen erkölcsi érzetnek fájdalmat okoz. Képzésre
hordóban álló sernek alja, seprűje. V. ö. SÉPRÜ, 2). hasonló ezekhez : értelem, fertelem, ártalom, bántalom.
Különbözik tőle a serficzkó. Y. ö. FICZKÓ, 5).
SÉRTEMÉNY, (sértemény) 1. SÉRTELÉM.
SÉRSZIK, (sérészik) k. m. szérszétt, htn. —eni.
SERTEPÉRTE, (serteperte) ösz. mn. Tisza vi
Székely szó. Máskép : sérzik, s általánosabban : sérül. dékén divatozó tájszó, s am. mindenfelé sürgöforgó,
„Ha ki nappal jár nem sérszik meg, mert látja e vi járókelő, nevezetesen némi szeleskedéssel forgolódó,
lágnak világát. Ha ke(dég) éjjel járand, megsérszik." túl a Dunán egyszerűen : serde, v. haiigáttétellel :
(Müncheni cod. János XI.). Éltek vele a régiek közöl setre, honnan a setrepila, és helrepila öszvetételek.
Telegdi és Pázmán is. L. SÉRZIK, és SÉRÜL.
; Alakra nézve olyan, mint a beszélőre vonatkozó
SÉRSZORÍTÓ v. —SZORÍTÓ, (sérszorító) 1. ; hetlekotla, herdehurda, hebehurgya, terefere, teretura,
SÉRKÓTÖ.
deredara, és nyelvünkben divatozó igen számos iker
SÉRT, (sért) áth. m. sértétt, par. — s , htn. szók. Gyökei a mozgást jelentő serég, pereg igék,
—ni v. —eni. 1) Széles ért. akármiféle ép testen melyekből különféle változatokkal eredtek, sergö
metszés, vágás, szúrás, karczolás stb. által csorbát , pergő, serge perge, mint irge firge, ürge fürge, to
ejt, s némi kóros, vagy káros rést csinál benne. vábbá, serdeperde, végre serteperte, mint lapdalapta,
Késsel, tűvel megsérteni magát. A tövis sérti gyönge csapda csapta. Az első rész lehet szerte is, honnan
talpait. A fákat kár sérteni. A ló vékonyát megsérti a az összetétel így állana : szerteperte szintén ikerí
sarkantyú. A bútorokat, falakat karczokkal sérteni. tett szó.
2) A külérzékekrc, s általok a kedélyre bántólag hat.
SERTEPERTÉL, (sertepertél) ösz. önh. Iregve
A rút rikácsoló hang sérti a füleket. Az undok látvá forogva járkel, szelesen sürgölődik, majd itt, majd
nyok sértik a szemeket. A büdös, csipös szag sérti az ott van. V. ö. SERTEPÉRTE. Ily képeztetésüek a
orrt. 3) Átv. az erkölcsi érzetet bántalommal illeti, nyelvmozgást illető tereferél, tereturál, deredarál.
s ez által fájdalmat okoz. Szóval, gúnynyal, rágalom
SERTEPÉRTÉLÉS, (sertepértélés) fn. tt. ser
mal sérteni valakit. E bánásmód igen sérti szivemet. tepertélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Iregve forogva
A szemtelen, káromló, istentelen beszédek sértik a gyön 1 járás kelés, sürgölődés. V. ö. SERTEPERTÉL.
géd érzelmű emberekel. Kérlek, szűnjél meg sérteni.
SÉRTERMELÉS, (séitermelés) lásd SÉRKÉ
Ez igének gyöke ser, s alapértelme, a test ép SZITÉS.
ségén elkövetett káros erőszak, csonkítás, minél
SÉRTÉS, 1. SÖRTÉS.
fogva rokona azon sar, melyből a metszésre vonat
SÉRTÉS, (sértés) fn. tt. sértést, tb. —ék,
kozó sárab, sarol, saruból, sarló erednek; másodér • harm. szr. —e. Celekvés, erőszakoskodás, mely által
telme fájdalom, s e tekintetben rokonai a senyv, valami v. valaki sértetik. Szabatosan véve különbb
ől*
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zik tőle a sértelem, mely a sértés tárgyát, és az ál I
tála okozott kárt, fájdalmat jelenti. A sértés ok, a
sértelem okozat.
SÉRTESÉPRÜ, 1. SÖRTESÉPRÜ.
SÉRTETLEN, (sértetlen) mn. tt. sértetlent,
tb. —ék. Aki vagy ami nincs sértve; a maga épsé
gében meglevő, miben kár nem történt; erkölcsileg
megkémélt, tisztán maradt, szeplőtelen. Sértetlen
testtel megtérni a csatából. Sértetlen falc, bútorok. Sér
tetlen erkölcsi érzet, szüzesség, szemérem. V. ö. SERT.
Határozóként am. sérelem nélkül.
SÉRTETLENSÉG , (sértetlenség) fn. tt. sér
tetlenségét, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdon
ság, midőn valami, v. valaki nincs megsértve.
SÉRTETLENÜL, (sértetlenül) ih. A nélkül,
bogy meg lenne sértve; eredeti épségében; bántalom
nélkül; erkölcsileg tisztán, szüzén. Sértetlenül kisza
badulni a verekedők közöl. Sértetlenül hagyott becsület,
megőrzött szemérem.
SÉRTETOLL, 1. SÖRTETOLL.
SÉRTEVAD, 1. SÖRTEVAD.
SÉRTHETETLEN, v. SÉRTHETLEN, (sért
het[et]len) mn. tt. sérthetetlent, tb. —ék. Amit, v.
akit sérteni nem lehet, a törzsszónak minden értelmé
ben véve ; v. ö. SERT. A burokban született embert
sérthetetlennek tartják a babonahitüek. Néha am. akit
v. amit sérteni bűn, nem illik, nem szabad. A fejede
lemszemélye sérthetetlen. Határozóként am. sérthetet
len állapotban ; sérthetetlen módon.
SÉRTHETETLENSÉG, v. SÉRTHETLENSÉG,
(sérthet[et]lenség) fn. tt. sérthetetlenségét, tb. —ék,
harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdonság, midőn va
lakit v. valamit sérteni nem lehet, nem illik, nem
szabad.
SÉRTHETETLENÜL ,
SÉRTHETLENÜL,
(sérthet[et]lenül) ih. Sérthetetlen módon, sérthetet
len állapotban.
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SÉRTÖMLŐ, (sértömlő) ösz. fn. Tömlő, melyet
a sörös hordók megtöltésénél tölcsérül használnak.
Átv. tréfás ért. személy, ki igen sok sert iszik.
SÉRTÖMLŐ, (sértömlő) ösz. fn. A sérülés által
leszállott, s dudorusága miatt tömlőhöz hasonló tők
zacskó.
SÉRTVÉLY, (sért veely) fn. tt. sértvélyt, tb.
— ék. Szabó Dávidnál am. serte. L. SÖRTE.
SERÜ, (serü) fn. tt. serüt. A székelyeknél am.
fonal, sodrat, egyszerűn : ser; 1. SER, (2).
SÉRÜ, (sérü) tt. sérüt, 1. SÉRV.
SÉRÜDÉS, (sérüdés) fn. tt. sérüdést, tb. —ék,
harm. szr. —e. L. SÉRÜLÉS ; és v. ö. SÉRHÜDIK.
SÉRÜDIK, (sérüdik) k. m. sérüdtem, —tél,
— ött. Eléjön Szabó Dávidnál. L. SÉRZIK. Képez
tetésre hasonló ezekhez : aludik, feküdik, nyugodik,
vajúdik, szokottabban : aluszik, feküszik, nyugoszik,
hasonlóan amaz is lehet: sérüszik, v. sérszik v. sérzik ;
t. i. ezekben , és több hasonlókban a d, sz, z mint
rokonszervü hangok, a nyelvszokás kénye szerint
váltakoznak, pl. cselekedik cselekészik, gondolkodik
gondolkozik, stb.
SÉRÜDT, (sérüdt) mn. tt. sérüdtet. Lásd
SÉRÜLT.
SERÜL, SERÜL, (serűl) önh. m. serült. 1)
Fonallá alakúi, sodródik ; továbbá, bodorodik, pede
redik. Serül a szösz, ha fonják. Serül a fonal, midőn
a nedves levegő miatt öszvezsugorodik. Máskép : serlik.
V. ö. SER, (21. 2) Lopva, alattomban elsurran. Észre
sem vevém, úgy kiserüle az ajtón. (Incze József). Szé
kely szó. V. ö. SER, íl), SERÍT, SIRÜL.
SÉRÜL, SÉRÜL, (sérüöl) önh. m. sérülf
Sér támad, keletkezik rajta; sebet kap ; megszakad,
megtökösödik. A csatában sokan megsérültek. Ne erö
ködjél, hogy meg ne sérülj. Különösen Pápa vidékén
azt is jelenti : nagy erötetés vagy ütés vagy nyomás
vagy eröködés (ütődés, nyomódás) következtében
SÉRTHETLEN ; SÉRTHETLENSÉG ; SÉRT megtökösül, töke leszáll. V. ö. SÉR, (2).
SERÜLÉS, SERÜLÉS, (serüölés) fn. tt. se
HETLENÜL, 1. SÉRTHETETLEN; SÉRTHETET
rülést, tb. —ék, harm. szr. —e. A fonnivaló szálak,
LENSÉG ; SÉRTHETETLENÜL.
SÉRTŐ, (sér tő) mn. tt. sértöt. Aki, vagy ami vagy fonalak sodródása , pederedése, zsugorodása.
sért, e szónak minden értelmében véve. V. ö. SÉRT. V. ö. SERÜL.
SÉRÜLÉS, SÉRÜLÉS, (sérüölés) fn. tt. sé
Mások becsületét sértő hirkovácsok. Sziveket sértő bán
talmak. Testet sértő tövisek. Fülsértő hangok, kiabálá rillést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő állapot,
midőn valaki v. valami sért kap. Különösen a tök
sok. Szemsértö undokság.
SÉRTŐDÉS, (sértőödés) fn. tt. sértödést, zacskónak szakadás következtében történő leszállása.
SÉRÜLET, (sérület) fn. tt. sérületét, harm.
tb. —ék, harm. szr. —e. Belérzéki szenvedés, melyet
tettleg érez, kit akár valódi, akár képzelt bántalom szr. —e. Sérült állapot vagy hely.
mal illettek.
SERÜLKÖDIK, (serűlögödik) k. m. serül
SÉRTŐDIK, (sértőödik) belsz. m. sértőd ködtem, —tél, —ött. L. SERÜLKÖZIK.
tem, — tél, —ött. A valódi, vagy képzelt bántalom
SERÜLKÖZIK, (serülögözik) gyak. k. m.
fájdalmasan hat rá; sértve érzi magát. Némely ember serülköz tem, —tél, —ött. 1) A fonnivaló szálak, vagy
csekélység miatt megsértődik. Különbözik tőle sérte a fonalak folytonosan sodródnak, pederednek. Ki,
tik, mely külszenvedésre, kivülröl okozott sértésre be, körül, öszveserülközik. A középképző k átalakult
vonatkozik.
g, mely az alapfogalom gyakorlatát fejezi ki, mint a
SÉRTŐLEG, (sértőleg) ih. Sértő módon, oly törölközik, feledkezik, szánakozik, várakozik, s több
képen, hogy azzal más vagy mások egy vagy más másokban. 2) Am. sürögforog, különösebben serül
módon megsértetnek. Sérlöleg írni, beszélni.
ködik alakban a székelyeknél divatozik, s átv. ért.
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am. alattomosan, ravaszul forgolódik, hogy csalást
követhessen el, pl. a macska serülködik, midőn ege
ret akar fogni. Ezt máskép így is ejtik : sirülködik,
sürülködik, ez utóbbi alakban gyökben egyezik vele:
sürgölődik, sürögforog. V. ö. SERIT, SÍRUL.
SÉRÜLT, (sérüölt) mn. tt. sérültet. Serben
szenvedő, leletezö ; különösen, kinek tökzacskója a
belhártya szakadásának következtében alászállott,
máskép : tökös, néhutt : húros.
SÉRÜLTEN, (sérüölten) ih. Sérült állapot
ban. V. ö. SÉRÜLT.
SÉRÜLTSÉG, (sérüöltség) fn. tt. sérültségét,
harm. szr. —e. Tulajdonság, vagyis kóros állapot,
midőn valaki sérült; különösen am. a köznépies
tökösség, húrosság. V. ö. SERÜLT.
SERÜS, (serüs v. serös) 1. SERES.
SÉRÜTT, am. sérüdt; 1. ezt.
SÉRV, (sérv) fn. tt. sérvet, harm. szr. — e.
Széles ért. mindenfele seb anyagi, erkölcsi, és szel
lemi jelentéseivel, s körülbelül egy a sér főnévvel,
azon különbséget kivéve, miszerint a sérv a sér igé
nek részesülőjéből módosított alak, tehát sérö t. i.
baj, állapot. Ily viszonyban állanak egymáshoz nseny
és senyv, ned és nedv, eny és eny stb.
SÉRVÁGÁS, (sérvágás) 1. SÉRMETSZÉS.
SÉRVES, (sérves) mn. tt. sérvest v. —et, tb.
— ek. Serben szenvedő, kin valami sérvet ejtettek.
Sérves tagok, altestrészek. Sérves kedély, kebel. szív.
V. ö. SÉR, SÉRV.
SÉRVÉS,r (sérvés) 1. SÉRÉS.
SÉRVITÉZ, (sérvitéz) ösz. fn. Sérült vitéz,
rokkant vitéz. Különösebben használják az idegen
,Invalidí (újabb magyar szóalkotással : ,hadastyán')
kifejezésére.
SÉRVKÖTŐ, SÉRVSZORÍTÓ, (sérvkötő v.
— szór ító) 1. SÉRKÖTŐ.
SERZ, (séréz) áth. m. sérzétt, htn. —eni, par.
sérézz. L. SÉRT.
SÉRZÉS, (sérézés) fn. tt. sérzést, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) Midőn az áth. séréz v. sérz igéből
származik, jelent átható cselekvést, mely által vala
kin v. valamin sér ejtetik. 2) Ha pedig a közép sér
ziknek származéka, am. szenvedő állapot, melyet a
sér idéz elé, azaz, fájás, fájdalmas érzés. Első pont
alatti értelemben szabatosabban : sérezés, vagy sértés.
így különböznek egymástól a porozás és porzás a
poroz és porzik igéktől.
SERZIK, (serzik) k. in. serzétt, htn. —eni.
Sert kap, serülődik, sodródik pl. a czérna; máskép :
serlik, V. ö. SER, (2).
SÉRZIK, (sérezik) k. m. sérzétt, htn. — eni.
Fájdalmas érzéssel van valamely sérület összekötve,
egyszerűen : fáj. „Inkáb sérzik honnem (—hogy nem)
az egész embört nagy bottal ütnék." (Górycodex
kiegészítése XX. 1.).
SESE, hangszó, mely mintegy magamagát utá
nozza, vastaghangon susa, honnan a sese.g, susog szár

mazékok. Ilyenek a német Siiusel, a latin susurrus
stb., melyekhez a magyar szeszeg még közelebb áll.
SESELYPÜ, (seselyfü) ösz. fn. Csere János
nál valamely növény neve. (Scilla ?). „ A nyőstény
szarvas a fiazás előtt seselfűvet eszik, hogy könnyeb
ben szülhessen. „ (Encycl. 264. 1.).
SESESUSA, (sesesusa) ikerített fn. és mn.
Pletykaféle susogás, suttogás.
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„Ez vagyon áruló, sesesusa szóktól,
Őrizd magadat te a fülbesugóktól."
Arany J.
SESESUSÁL, (sesesusaal) önh. m. sesesusált.
Idősb Mándy Péter szerént am. pletykál, azaz, min
denféle híreket, melyekben ha van is valami való,
de nagy részben torzítottak vagy épen alaptalanok,
mintegy suttogva szétterjeszt.
SESTÉLY, fn. tt. sestélyt, tb. — ék. Molnár
Albertnél boros edény ; Szabó Dávidnál ivó kis asz
tal. Idegen eredetűnek látszik. Dankovszky szerént
a német Sechstel. Hol divatos a német szó ez értel
mekben, nem mondja.
SÉT, (1), 1. SÉD.
SÉT, (2) 1. SIET.
SÉTA, fn. tt. sétát. Jelent ideoda, fölalá já
rást, mely csupán némi időtöltésből, mulatságból,
vagy azért történik, hogy a veszteglésben elsenyvedi
test mozgásba jőjön.
Némely öszvetételekben jelent időtöltési kirán
dulást is lovon, kocsin, hajón; sétalovaglás, sétakocsi
zás, sétahajózás. — Séta hihetőleg öszvetett szó a sé és
ta gyökökből, a sé pedig egyezik szé és té szórészek
kel ; emez a tétova, tétováz, téltúl, tébolyog öszvetéte
lek egyik alkatrésze; a szé, v. rövid evel sze gyökből
pedig a szét v. szélt, széled stb. származékok erednek.
Mindezekben alapfogalom a bizonytalan, határozat
lan irányú mozgás. Ide tartoznak a té gyöknek téved,
tévelyeg származékai is. Ennélfogva séta am. széta
vagy pedig téta, azaz tétova, majd ide, majd oda
irányzott, t. i. járás, honnan sétál am. ide s tova járkel.
SÉTABOT, (sétabot) ösz. fn. Bot, melynek
egyedüli czélja, hogy a sétáló magával hordozza,
különböztetésül más czélu, pl. támasz, koldus, pász
tor, vezényboltól stb.
SÉTAHAJÓZÁS, (sétahajózás) ösz.fn. Hajózás,
melynek egyedüli czélja, múlatás végetti kirándulás.
SÉTAHELY, (sétahely) ösz. fia. Különösen a
végre kitűzött, ittott fákkal beültetett térség, hogy
sétálni lehessen rajta. Ujabb elnevezéssel, sétatér v.
sétány.
SÉTAKOCSI, (sétakocsi) ösz. fn. Olyan kocsi,
melyet csak mulatozó kirándulásokra használnak.
• SÉTAKOCSIZÁS, (sétakocsizás) ösz. fn. Ko
csizás egyedül mulatságból, mozgalom kedveért, nem
azért hogy valahova utazzunk, vagy bizonyos teen
dőket végezzünk.
SÉTÁL, (sétaal) önh. m. sétált. 1) Csupán
testi mozgalom kedveért, vagy mulatságból, időtől
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tésböl, nein valahova utazás, vagy holmi teendők
végett, ideoda, felalá járkel. ütczán, viz mentében,
erdőben, kertben, szobában, udvaron sétálni. Fölalú
sétálni. Királyi mulatság erdőkben sétálni. (Faludi).
Könnyű annak sétálni, kinek más dolga nincs. (Km.).
2) Lassú, kimért léptekkel megy, jár, mint rendesen
a sétálók szoktak. Ne sétálj, hanem siess szaporán.
Elsétálni a szomszéd faluba. Kisétálni a szőlőhegyre.
Kisétálni magát. Tessék besétálni. 3) Minden czél
nélkül, henyén, dologkerülve járkel, máskép : sévikál,
sérifikál. Megsétál, mint kunok ebe a homokon. (Km.).
SÉTÁLÁS, (sétaalás) fn. tt. sétálást, tb. —ok,
harm. szr, —a, Járáskelés, melyet valaki séta gya
nánt tesz. V. ö. SÉTA, SÉTÁL.
SÉTÁLGAT, (sétaalogat) gyak. önh. m. sé
tálgattam, —tál, —ott. Egész kényelemmel, lassan
lépegetve, vagy gyakran sétál.
SÉTÁLGATÁS, (sétaalogatás) fn. tt. sétál
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kényelmes, lassú
léptekkel való, vagy gyakori sétálás.
SÉTÁLÓ, (sétaaló) mn. tt. sétálót. Aki sétál,
e szónak minden értelmét véve. Sétáló urak, hölgyek.
Sétáló naplopók. V. ö. SÉTÁL.
SÉTALOVAG, (sétalovag) ösz. fn. Személy,
ki nem utazás, vagy bizonyos teendők végett, hanem
csak sétakép lovagol. V. ö. SÉTA.
SÉTALOVAGLÁS, (sétalovaglás) ösz. fn. Lo
vaglás, séta végett. V. ö. SÉTA.
SÉTÁLY, (sétahely) 1. SÉTAHELY.
SÉTÁNY, (sétaany) 1. SÉTAHELY.
SÉTAÖLTÖZET, (sétaöltözet) ösz. fn. Öltözet,
melyet a finomabb társas élet bevett szokása szerént
a nyilvános sótahelyeken megjelenők viselnek, azaz,
diszes, választékos.
SÉTAPÁLCZA, (sétapálcza) 1. SÉTABOT.
SÉTÁR, tájszó, 1. SAJTÁR. A székelyeknél
különösebben mintegy hat kupás edény fából; néhutt
máskép : sétér, zsétér, zsétár.
SÉTASOR, (sétasor) ösz. fn. Árnyékul szol
gáló fasorok a sétahelyeken, továbbá, a fasorok kö
zötti térvonal. Több sétasorokból álló sétány.
SÉTATÉR, (sétatér) 1. SÉTAHELY.
SÉTAÚT, (sétaüt) ösz. fn. Út, kirándulás, me
lyet valaki gyalog, vagy lóháton, kocsin, hajón séta
gyanánt, egyedül mulatságból, vagy testi mozgalom,
légváltozás, földerülés végett teszen.
SETE, mn. tt. setét. 1) Ki jobb kéz helyett
baloggal dolgozik, működik, honnan öszvetéve balog
setének is mondják. Egy értelműek vele : suta, suti,
sütü, balogsuta, balogsütü. 2) Félszeg, ügyetlen, mely
értelemben rokon hozzá a csetlik gyöke eset, és a
székely teteputa (azaz, ügyetlen) tájszónak első al
katrésze. Minthogy a sett mind testi mind szellemi
működéseiben a szokott rendes módtól, iránytól eltér,
innen okszerüleg vélhetni, hogy gyöke se rokon a
ese vagy csa gyökhöz, innen sete = csaíe, vagy csa
tevö csára tevő, görbén levő.
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SETECSAP, (setecsáp) ösz. fn. Rovarfaj, mely
nek félszeg csápja van.
SETÉT ; SETÉTÍT ; SÉTÉTSÉG ; SETÉTÜL
stb. 1. SÖTÉT ; SÖTÉTÍT ; SÖTÉTSÉG stb.
SÉTÉTKÚT, falu Bars m.; helyr. —kútra,
— ón, —ról.
SÉTFÜ, (sétfü v. sédfű) ösz. fn. Sét, vagy séd,
azaz kis patak mellett korán kihajtott fű, zsibáknak
(libáknak) való. Balatonmelléki szó.
SÉTIPIKÁL, 1. SÉRIFIKÁL.
SÉTIKA, (sétika) kicsinző fn. tt. sétikát. Rö
vid ideig tartó, nem távolra ható ; vagy igen lassú
menetelü séta.
SÉT1KÁL, (sétikaal) kicsiny, önh. in. sétikált.
Lassacskán, egész kényelemmel, vagy igen rövid
ideig sétál.
SETIKALAS, (sétikaalás) fn. tt. sétikálást,
tb. —ok, karín. szr. —a. Lassacskán vagy rövid
ideig sétál.
SETTENKEDIK, (settenkédik) k. m. setten
kédtem, —tél, —étt. Idősb Mándy Péter szerént am.
valami vagy valaki körül forog; rokon értelmű sün
dörög szóval; valamint a székely sajdul szóval is,
mely am. alattomban sirül. Tehát ,settenkedik' tör
zse a mély hangú sutton törzszsel azonosnak látszik,
s az egész mintha ,suttonkodik' szóból módosult volna.
Sí, (1), fogak között kisikamló éles gyökhang,
melyből részint mély hangú származékok erednek,
mint, sí, sian, sivít, sikolt, síp, sivalkodik, Sió, sicz;
részént magashanguak, mint sivölt, sivöltyii, siseg stb.
Rokonai a esi, czi, zsi, mint hangutánzó származékok
gyökei, pl. csipog, eziezog, zsibog szókban.
Sí, (2), a suhogást, csuszszanást, sietést, sifle
tést utánzó gyökhang, melyből közelebb siet, sifitel,
siffent, továbbá sík, sima stb. származnak. V. ö. SIET.
—Sí, öszvetett képző, os és * elemekből öszve
húzva, mely némely gúnyos mellékneveket képez,
mint : kapsi (kaposi, kaposó), habsi, tapsi, buksi
(bogsi), silapsi, vaksi, melyeket 1. saját rovataik alatt.
Sí, (siv) önh. ragozva : síok v. sivok, sísz, síunk
v. sivunk, sítok, sínak ; 1sö múlt : sivék; 2ik múlt:
süt; htn. síni. Fogai közöl éles, metsző si hangot
bocsát ki, pl. midőn nagy fájdalom tör ki belőle,
vagy haragos indulatból, vagy hogy csendesítsen,
csillapítson valamit stb. Sí rí a betegségben szenvedő
gyermek. Sínak az éhes malaczolc, disznók. Atv. Sí a
sipoló, fütyölő szél. Si a síp, ha erősen bele fúnak.
Csagataj nyelven : csíkmak (== síní v. sírni, rimán
kodni). Azon legrövidebb igéink egyike, melyek
hangzóval végződnek, ú. m. szí, hí, ví, nyí, rí, sző,
lő, nő, bú, nyű, stb.
SIAD, falu Bihar megyében; helyr. Siadon,
—ra, —ról.
SIAN v. SIJAN, (sian v. sijau) önh. m. siant.
A székelyeknél am. sírásra, visításra fakad v. riad.
SIANÁS v. SIJANÁS, (sianás v. sijanás)
fn. tt. sianást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sírásra, vi
sításra fakadás v. riadás. V. ö. SIAN.
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SlAPOL , (siápol) önh. m. sidpolt. 1) Túl a \ siess, tovább érsz. (Km.). Sietve siet, igen sebesen megy.
Dunán némely tájakon és Erdélyben mondják növé j Ellentéte késik, mint Zrínyinek ezen versében is áll:
nyekről, és állatokról, midőn nyomorúan tenyésznek, ! Sem siet, sem késik haragja Istennek. Jobb mindenkor
tengődnek, betegesek, elcsünnek ; máskép : csiápol. sietni, hogysem mindig elkésni. (Km.). 2) Atv. valamit
Alapérteleniben és gyökhangra nézve rokonok hozzá gyorsan, halasztás nélkül tesz, végezni iparkodik.
a csiinik, és csenevész, mely utóbbi is úgy látszik nem Siess, hogy jókor elkészülj a munkával. Sietve írni,
egyéb, mint csünevész, mint a csiinik igének szárma olvasni, beszélni. Élni ne siess. Siet az óra, midőn
zéka. A hangváltozási szabályoknál fogva nem való kelletinél hamarabb jár. Aki siet, nem sokat gondol
színűtlen, hogy ezen .SÍ am. hí, melyből hiu, hiány, kozik. (Km.).
hitvány és rokonaik eredtek, miszerint siápol annyi,
Túl a Dunán máskép : siet, öszverántva sét.
mint hiápol, azaz, hiú hiányos állapotban szenved. Gyöke azon se v. se, mely a gyors mozgás hangját
V. ö. SILÁNY , SIVÁNY. 2) Hangutánzó, s am. si utánozza, s meg van a seb, sebes, sebesség, sét v. séd,
hangon kiáltoz. Siápolnak a csirkék, apró verebek, és Sió származékokban, fordítva : os, oson szóban.
hangváltozattal szintén : csiápol.
Rokonok sínai nyelven cziu (currere, festinare), csíi
SIÁPOLÁS, (siápolás) ín. tt. siápolást, tb. (ire); v. ö. SIÓ. Az et képző tulajdonkép az önható
— ok, harm. szr. —a. 1) Tengődés. 2) Si hangon igéket alakító ed módosulata, tehát eredetileg sied
v. sied, mint, ered, szalad, halad stb. Hasonló ro
kiáltozás. V. ö. SIÁPOL.
SIAS, (sias) rnn. tt. siast v. —at, tb. —ak. konhangi változás van ezekben : üget, reszket, viszket,
Erdélyi tájszó, s am. hamis, csalfa. Gyöke si, melyből melyek szintén az ed képzésű önhatók seregébe tar
as képzővel lett sias, mint fi fias; ki kies ; uri úrias; toznak. V. ö. RESZKET.
ví uias(kodik). Alapfogalomban egyezik vele azon esi,
SIETELÉM, (sietelém) fn. tt. sietelmet, harm.
melyből a székelyes csián, máskép : csalán származik, szr. —e. A régieknél am. sietés, sietség. „És mikor
t. i. azon növény, mely a roszat nem gyanító hozzá be ment volna a királyhoz sietelmel" (sietelemmel.
nyúlénak kezét megcsípi, s mintegy megcsalja.
Müncheni cod. Mark VI.). „Sietelmel bevivé Dánielt
SIBA, falu Sáros m.; helyr. Sibára, — n , —ról. királyhoz." (Bécsi cod. Dániel II.).
SIETELMEST, (sietelemest) ih. Régiesen
SIBEK, (sibék) fn. tt. sibékét, harm. szr. —je.
Szálának göcseji vidékén am. a hordónak csinja, am. sietve, sietöleg, gyorsan. „Hogy sietelmest meg
máskép : ontora v. ontra. Valószínű, hogy eredileg jelentetnék Istennek országa." (Müncheni codex
csipék volt, minthogy a sibék a hordódongáknak Lukács XIX.).
azon bevágását jelenti, melybe a feneket becsiptetik.
SIETELMÉZ, (sieteleméz) önh. m. sietel
SIBERK, erdélyi falvi Köhalomszékben ; helyr. méztem, —tél, —étt. Régiesen am. sietöleg, gyorsan
Siberkre, —én, —r'úl.
végez valamit. „És jő sietelmezvén." (Bécsi codex
SIBIL, erdélyi falu Szelistye fiókszékben; helyr. Dániel XI.).
Sibilbe, —ben, —böl.
SIETÉS, (sietés) fn. tt. sietést, tb. —ék, harm.
SIBISEL, erd. falu Hunyad in.; helyr, Sibiselbe, szr. —e. 1) Sebes haladási! menés. Sietésre nógatni
— ben, —böl.
a futárt, a hírnököt. Nagy sietéssel kimenni a város
ból. 2) Gyors cselekvés. Sietésre buzdítani a munká
SIBÓ, 1. ZSIBÓ.
SIBSÁG tájdivatos szó; 1. HÍVSÁG v. HIÚSÁG. sokat. Nagy sietésben elfeledni valamit. „Az embe
SICZ v. SICZCZ, macskát űző indulatszó ; el rek nagy része csupa sietés által fosztja meg magát
lentéte a hívó czicz, cziczi.
élte legszebb örömeitől." B. Eötvös József. (Gondo
SICZÉGET v. SICZCZÉGET , gyak. önh. m. latok). V. ö. SIET.
siczégettem, —tél, —itt, par. siczégess. A macskát
SIETETÉST,(sietetést)ih. Régiesen am. siet
gyakori sicz kiáltással űzi, hajtja.
séggel, sietöleg. „Valamene beles (valamennyi bölcs)
SID, falu Gömör, puszta Bereg m.; helyr. Síd volna, sietetest oda jönnének." Katalin prónai Le
re, — én, —riil.
gendája.
SIETETÖSSÉG , SIETETÉSSÉG , (sietetös
SIDÁNY, 1. ZS1DÁNY.
SIDÓ, 1. ZSIDÓ.
ség) fn. tt. sietetösségét, harm. szr. —e. Régiesen pl. a
SIED v. SIJED , a székelyeknél am. sülyed. Debreczeni Legendáskönyvben am. sietség. „Az orosz
lán
nagy sietetösségvel lábai előtt lebfekvók"
Siedjek el ebbe helybe ha nem úgy van.
SIEDELÉM, 1. SIETELÉM.
(Szent Piroska asszony élete). „Gyüjtete mellö (mellé,
SIEDELMES, (sied[et]elémes) mn. tt. sidel maga mellé) nagy sietetességgel huszonnégy nemes
mest v. —et, tb. —ek. Sietős, sietséges, ami sietve tiszta szízeket." Katalin prózai Legendája.
történik, vagy történnie kell. Siedelmes munka, utazás.
SIETŐ , (sietö) mn. tt. sietöt. 1) Aki siet,
SIET, (siet) önh. m. siettem, —tél, —étt, par. azaz sebesen menve halad. Segítségre siető katonák.
siess. 1) Valahova sebes léptékkel megy. Hova sietsz Városba, vásárra siető mesteremberek. 2) Gyorsan
oly nagyon f Siet, mint varga a vasaira. Elsiet, besiet, működő; ellentéte : lassú, késedelmes, késő. Siető mun
kisiet, viszszasiet. Siet, mintha az ellenség kergetné. kások. Siető óra, mely kelletinél hamarabb jár, ko
Amely gyermek megijed, anyja ölébe siet. (Km.). Lassan rán járó. 3) Valahova készülő. Siető félben lenni.
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SIETÖLEG, (sietőleg) ih. Sietve, sietök mód
jára , sebes menettel; gyorsan működve, hamar.
Sietöleg utazni valahova. Sietöleg végezni a munkát.
V. ö. SIET.
SIETŐS, (sietó'ös) mn. tt. sietőst v. —et, tb.
— ek. Amit sietve, hamar, haladék nélkül, tüstént
tenni, végezni kell, sürgetős. Sietős munlca.

SIFFENT, (sifüent, sifvent) áth. és önh.
A székelyeknél am. csiszszenteni főleg lábával. V. ö.
SIFITÉL.
SIFFENTÉS, (sifüentés) fn. tt. siffentést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Csiszszentés — lábával.
V. ö. SIFFENT.
SIFITÉL, (sifitél) áth. m. sifitélt. Székely
földi tájszó. 1) Valamely testhez egy másikat dör
zsölve , ideoda csúsztatva sifitiéle hangot hallat.
Kefével sifitelni a ruhát. Lábával sifitelni a földet.
2) Elé s hátra járni; máskép : siflet.
SIFITÉLÉS, (sifitélés) fn. tt. sifitélést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Csusztaatgatás, csiszszenge
tés — lábával vagy másképen. 2) L. SIFLETÉS.
V. ö. SIFITÉL.
SIFLET, (siflet) önh. m. sifteltem, —tél, —élt.
Elé s hátra vislatni v. járkálni. Székely szó.
SIFLETÉS, (sif1etés) fn. tt. sifletést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Elé s hátra vislatás v. járkálás.
SIGE, puszta Szabolcs m.; helyr. Sigére, — n ,
—röl.
SIGÉR, fn. 1. SÜGÉR.
SIHEDER, fn. 1. SÜHEDER.
SIJAN, 1. SIAN.
SIJÁT, 1. SAJÁT.
SIJATSÁG, fn. tt. sijátságot, harm. szr. —a.
A székelyeknél 1) sajátság. V. ö. SAJÁT. 2) Sík
ság, rónaság. Ez utóbbi értelemben talán sehátság
azaz semmi hátság, semmi emelkedés. V. ö. SE, /.
SÍK v. SIK, (1), fn. tt. síkot, harm. szr. —ja.
Arany vagy ezüst füsttel megfuttatott irha, vagy
szövet, mely mintegy pótszerül használtatik a valódi
arany vagy ezüst paszomán helyett, pl. a szinpadi
öltözékeken, diszítvényeken. Arany sikkál szegélye
zett ruha, sipka, kalap. Ezüst síkkal díszített lóteritö.
Szélesb ért. sárga vagy ezüstfehér szinü papir vagy
szövetszalag, mely szemre némileg aranyosat, ezüs
tösét mutat.
Alapfogalomban ugyanazt jelenti, mit a simára,
laposra vonatkozó sík, s mindkettővel rokon a esik
mint sima és vonásos testű halnem, továbbá, mint
különféle ért. szalag, vonás, húzás. V. ö. CSÍK.
SÍK v. SIK, (2), mn. és fn. tt. síkot. '1) Mond
juk területről, lapról, s általán oly testnek fölsziné
röl, mely akár eredeti alkotásánál fogva, akár csi
szolás, sikárlás, köszörülés stb. által simává képez
tetett, mely nem rögös, nem érdes, s vele érintkező
testek akadék nélkül csúsznak el rajta. Sík jég.
Síkra gyalult deszka. Síkká csiszolt márvány. 2) Mi
nek területe lapályos, nem hegyes völgyes, hanem
vízirányos folszinü. Sík mezők, rétek, térségek. Sik
földön legelő barmok. Sík víz, mely nagy terjedelmű
tért borít, árvíz. Mindkét értelemben főnévül is hasz
náltatik. Síkra épített helység. Síkon nyargalózni. Ki
a síkra! Kiállni, kiszállni a síkra, a versenytérre, csa
tamezőre. „Ha a politikában a szenvedélyek egyszer
síkra szálltak, a józanságnak többnyire csak egy

„Sietős az utam nagyon,
Subámat zálogba hagyom."
Népdal.
SIETŐSEN, (sietőösen) ih. 1. SIETÖLEG.
SIETSÉG, (sietség) fa. tt. sietségét, harm.
szr. —e. 1) Járási, menési, haladási sebesség, gyor
saság, mely által valaki bizonyos helyre mielőbb el
jutni törekszik. Sietséggel kivonuló hadseregek. 2)
Gyorsaság a cselekvésben, végrehajtásban, mely a
működő erőket rendkívüli mozgásba hozza. Sietség
nyereség. Sietség kárt hozhat. (Ellenkező közmonda
tok, t. i. a körülményekhez képest). V. ö. SIET.
SIETSEGÉS, (sietségés) mn. tt. sietségést,
tb. —ek. Ami sietséggel, sietve, hamar történik vagy
történt. Sietséges út, munka.
SIETSÉGGEL, (sietségvel) ih. Sietve, hamar,
sebesen menve, működve. Sietséggel ott teremmi vala
hol. Sietséggel végzett munka, hozott segély.
SIETSÉGTELEN, (sietségtelen) mn. tt. siet
ségtelent, tb. —ék. Ami sietséget nem igényel, nem
sürgetős ; továbbá, ami sietséggel nem történik. V. ö.
SIETSÉG.
SIETTÉN, (siettén) ih. Folytonosan , igen
sietve; szünet nélküli menéssel, cselekvéssel. Csak
kettöztetésül használtatik : sietlen sietett. Ilyenek :
menten ment, jöttön jött, fatton futott.
SIETTET, (siettet) mivelt. m. siettettem,
— tél, — étt, par. siettess: Sürgetve eszközli, hogy
valaki sietve menjen, vagy, hogy hamar, haladék
nélkül végrehajtassék valami. Sebes dobolással siet
tetni a hadsereget. Siettetni a fatárt, hírnököt. Siet
tetni a munkásokat, hogy a rendelt időre készen legye
nek. Siettetni a fizetést. V. ö. SIET.
SIETTETÉS, (siettetés) fn. tt. siettetést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Nógatás, ösztönzés, sürgetés,
mely által valakit v. valamit siettetünk. V. ö. SIETTET.
SIETTETŐ, (siettető) mn. tt. siettetöt. 1)
Mondjuk személyről, ki valakit sietésre sürget. Mun
kásokat siettető hajdú. 2) Ami által sürgetnek vala
mit v. valakit. Siettető parancs.
SIETVE, SIETVÉST, (sietve, sietveest)
ih. 1. SIETÖLEG.
„A gonoszokra kemény fenyítő
Bizonynyal itt lesz ; néha sietve jön,
Sántítva többszer."
Kazinczy Ferencz.
SIF, hangutánzó elvont gyöke siffent, sifitel,
siftet szóknak ; 1. ezeket.
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kötelessége marad — a hallgatás. B. Eötvös József.
(Gondolatok). Síkon futó, a huszárnak gúnyneve,
mint a fikáé, pocsétalcerülö. A határnak síkját elborí
totta a víz. Hazánk síkjain lakó népek. 3) Ami nyál
kás volta miatt csúszós, sikamlós, vagy hígan folyó.
Sík testű gyíkok, kígyók, angolnák. Sík has, sík hasú ;
sík bél, sík bélü, am. lágy, folyó has, bél.
E szóban alapfogalom a csúszásra, köunyü me
netelre vonatkozó suhogó hang, s gyökeleme : si.
Rokon közelebb egy részről a csík, gyík szókkal,
más részről a czika, czikáz, származékok gyökeivel.
Ugyanezen fogalmak uralkodnak a sík közvetlen
származékaiban : sikál, sikázol, sikam, sikamik, si
kamlik, sikamodik, sikol, siklik, sikos, sikság, sikúl.
Ide tartozik az átv. ért. sikkad, sikkaszt, és a vékony
hangú siker, siker, sikeres. Az ide tartozó szókban a
különböző tájszokás a gyök i hangját hol megnyújtva
hol röviden ejti; azonban az újabb hangmérlan sza
bályai szerint az önálló gyökben inkább megnyújtva,
ragozott állapotában pedig rendszerént röviden ej
tendő. V. ö. SIMA, (1).
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SIKAMÍTÁS, SIKAMITÁS, (sikamítás) fn.
tt. sikamítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn sikamítanak valamit. V. ö. SIKAMÍT.
SIKAMLÁS, (sik amolás) fn. tt. sikamlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A tovább mozdulásnak
azon neme, mely csuszamodás által történik. Ki a
sikamlóstól fél, ne menjen a jégre. (Km.). Átv. ért. az
erkölcsi érzésnek gyarlósága, midőn a nemi szemé
rem ellen vét, s az erkölcs ösvényén mintegy elcsú
szik, megbotlik, elesik.
SIKAMLIK, (sikamolik) k. m. sikamlott,
htn. —ani. 1) A menőnek lábai valamely sikos,
sima alapon megcsúsznak. Megsikamlani a jégen, a
viaszos padolaton. 2) Szélesb ért. csúszva mozog,
halad, suhan, eltűnik ; kibontakozva elsurran. Sikam
lik a csík, kígyó. Kezéből kisikamlott a pohár, hóna
alól a könyv. A megfogott tolvaj elsikamlolt. Atv. 1)
sikamlik v. kisikamlik, clsikamlik a nyelv, a szó, a
titok, midőn mintegy akarat ellen, vagy hebehurg3'a
ságból kiejt valamit, s illetőleg köz hallomásra jut.
Sikamlik a titok, hol a poharak csúsznak. (Km.). 2)
SIKAJOS, (síkajos) mn. tt. sikajost v. — at, tb. Sikamlik az oly szó, vagy beszéd, mely a nemi sze
mérmet sérti, s az erkölcs ösvényéről mintegy félre
—ak. A székelyeknél am. sikos.
csúszik.
SIKÁL; SIKÁLÁS, 1. SIKÁLL ; SIKÁLLÁS.
SIKAMLÓ, (sikamoló) mn. tt. sikamlót. Ál
SIKÁLL, SIKÁL,(sikárol) áth. m. sikállt, htn.
—ni v. —ani. Valamely test fölszinét egy másikkal talán, ami sikamlik; különösen, ami a szemérem ös
a végre dörzsöli, csiszálja, hogy sima, tiszta, fényes vényéről félre vezet, botrányos. Sikamló beszédek,
legyen. Réz, vas edényeket sikállni v. sikálni. Dézsát, I mesék, adomák, czélzatok. Sikamló tárgyú tréfák. V. ö.
sajtárt, kannát sikállni. Padlót sikállni. Rokon ér SIKAMLIK.
SIKAMLÓS, (sikamolóos) mn. tt. sikamlást
telmű vele súrol. Alakjára nézve nem más mint
v.
—at,
tb. —ak. Sikamló természetű, min könnyű
sikárl, az r a következő lhez hasonulván; miért két
megsikamlani,
akár tulajdon, akár erkölcsi értclem
llél helyesebben írjuk. így írja Szabó Dávid is :
„Megsikállani a tálat, tányért, falat." (,SikárIani' ! ben. Sikamlós út. Sikamlós beszédek.
SIKAMLÓSÁG, (sikamolóság) fn. tt. sikam
szó alatt).
'
lóságot,
harm. szr. —a. Sikamló állapota, vagy
SIKÁLLÁS, SIKÁLÁS, (sikárolás) fn. tt.
sikállást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Cselekvés, mely tulajdonsága valaminek. Különösen, szemérmet sértő
által valaki sikál, csiszál, súrol valamit. Edényele si kétértelműség. V. ö. SIKAMLÓ.
SIKAM ÓDÁS, (sikamod á s ) ; SIKAMODIK,
koltásával foglalkodó cseléd. V. ö. SIKÁLL.
(sikamodik) 1. SIKAMLÁS ; SIKAMLIK.
SIKÁLLATLAN, SIKÁLATLAN, (sikárol
SIKAMOS, (sikamos) mn. tt. sikamost v. — at,
atlanj mn. tt. sikállatlant, tb. —ok. Ami nincs siká \ tb. —ak. Csuszamos; sík, csúszós állapotú, vagy
rolva. Határozóként am. sikárlás nélkül.
' tulajdonságú. Ellentéte : rögös, érdes. V. ö. SIKAM.
SIKÁLLÓ, SIKÁLÓ, (sikároló) mn. tt. silcá
SIRÁNKOZÁS, SIRÁNKOZÁS, (sikánkozás)
lót. 1) Aki sikál. Szobasikáló napszámosnak. 2) Mi | fn. tt. sikánkozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Jégen
vel sikálnak. Sikáló por, sikáló szalmatekercs. V. ö. i vagy más sima területen csuszkorál. V. ö. SIKÁN
SIKÁL.
! KŐZIK.
SIKAM, (sikam) elavult fn. melyből sikamik,
SIKÁNROZIR, SIRÁNKOZIK, (sikánkozik)
sikamlik, sikamít származnak. Eredetileg csúszós ál | k. m. sikánkoztam, —tál, —ott. Jégen, vagy más
lapotot, vagy tulajdonságot jelenthetett, s alakra ha i sima területen, pl. viaszos padlaton csuszkorál, mas
sonló a futam, folyam, iram, élem, vérem és sok más I kép: sikárkozik; mindkettő elemezve : sikálkozik, azaz.
részént élő, részént elavult törzsszókhoz, melyeket j a sírna területet sikálgatva csúszik.
újra föléleszteni nyelvünk érdekében volna.
SIRÁR, (sikár) fn. tt. sikárt, tb. — ok, harm.
SIKAMÍT, (sikamít) áth. m. sikamított, par. szr. —a v. —ja. 1) A lopvanőszök seregébe és ha
— s, h t n . — n i v.—ani. Eszközli, hogy bizonyos j rasztok, illetőleg zsurlók (equisetum) neme alá tar
test, vagy tér fölszine csúszóssá, azaz, a törzsök ér tozó növényfajnak népies neve, melynek szára éles
telménél fogva, hogy sikammá legyen. Csúszkálás barázdás, ágatlan, néha tövön ágas. Nevét onnan
állal sikamítani a jeget. Viaszolással a padlót sikamí j kapta, mert edények sikárlására, zsurolására hasz
tani. V. ö. SIKAM.
náltatik ; máskép szintén köz néven : zsurlófü, kan
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namosó, czínmosó, növénytani néven : kannamosó
zsurló. (Equisetum hyemale). 2) Szélesb ért. akár
mily eszköz, melylyel valamit zsúrolnak, fényesítnek;
mely értelemben különösen összetételeknél fordul elé.
SIKÁRACZÉL, (sikáraczél) ősz. fn. Aczélból
való eszköz, melylyel az éremből dolgozó mívesek
az illető míveket simára, fényesre dörzsölik.
SIKÁRFOG, (sikárfog) ösz. fn. A könyvkötök
nél, aranyozóknál s más míveseknél állatfog, pl. vad
kan agyara, melyet simításra, sikárlásra használnak.
SIKÁRKEFE, (sikáikefc)" ösz. fn. Erős sör
téjü, valamit sikárlani való kefe.
SIKARKOZIK, (sikárkozik) 1. SIRÁNKOZIK.
SIKÁRKO, (sikárkő) ösz. fn. Sima lapú, és
sikárlani, simítani való kő; továbbá, melyen valamit
fennek, pl. beretvát, kést.
SIKÁRL, 1. SIKÁROL.
SIKÁRLÁS, (sikárolás)' fn. tt. sikárlást, tb.
— ofe,*harin. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki sikáro!.
SIKÁRLÓ, (sikároló) mn. és fn. tt. sikárlót.
l) Aki sikárol. Sikárló konyhacseléd. 2) Általán, a
mivel valamit sikárolnak. Sikárló homok, köpor, ma
lom, nemez, szalmatekercs. A székelyeknél, marhaga
néból, lúgzott hamuból és agyagból csinált tapasz,
melylyel a falakat simára kenik.
SIKÁRNEMEZ, (sikárnemez) ösz. fn. Nemez,
vagyis, durvábbféle posztó, melylyel némely mester
emberek illető míveiket sikárolják, fényessé dörzsölik.
SIKAROL, (sikárol) áth. m. sikárolt v. sikárl
oit, htn. sikárolni v. sikárlani. Dörzsölés, zsúrolás
által simává, fényessé, tisztává alakít valamit. Edé
nyeket, késeket, villákat sikárolni. A*székelyeknél am.
a falat sártapaszszal simára bekeni.
SIKÁRRESZELŐ, (sikárreszelö) ösz. fn. Fém
ből dolgozó mívesek reszeló'je, melylyel míveiket,
vagyis az illető fémanyagot simára, fényesre dörzsölik.
SIKÁRRUHA, (sikárruha) ösz. fn. Akármi
nemü ruhadarab, rongy, melylyel valamit sikárolnak,
zsúrolnak.
SIKARVAS, (sikárvas) ösz. fn. Sikárlásra
használt vas, vagy eszköz vasból.
SÍKAT, (síogat) mivelt. m. síkatlam, —tál,
— ott, par. —síküss. Némi erőszakkal eszközli, hogy
valaki v. valami síjon. síogjon. Síkatja ríkatja a gye
reket. Nyekgetéssel síkatni a malaczol. Ez igében a
középképzö k gyakorlatra mutat, s átalakult g, mely
a hasonló képzésű csigát, nógat (esiogat, noogat)
igékben eredeti alakját megtartja. V. ö. SÍ, ige.
SÍKATÁS, (siogatás) fn. tt. síkatást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki vala
kit vagy valamit síkat. V. ö. SÍKAT.
SIKÁTOR, (1), fn. tt. sikátort, tb. —ok, harm.
szr. —ót. Szoros útezika, szűk köz, mely két utczát
öszveköt, melynek neve néhutt közle, és szurdék v.
szurdok; tréfásan : kutyaszorító.
Gyökre (sik) hasonló ugyan szűk szóhoz ; de
egészben idegen eredetűnek látszik , Gyarmathy a
latin secatov szóval rokonítja.
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SIKÁTOR, (2), faluk Borsod és Veszprém m.;
puszta Pest m.; helyr. Sikátorra, —on, —ról.
SIKATTYÚ, 1. SIKOLTYÚ.
SÍKBÉL, (síkbél) ösz. fn. Lágyhas, hasmenés.
SÍKBÉLÜ v. — B É L Ü , (síkbélü) ósz. mn.
Lágyhasu, kinek híg széke van.
SIKER, (siker) fn. tt. sikert, tb. — ek, harm.
szr. —e. Általán, foganat, vagy kedvező eredmény,
mely valamely vállalatot, munkát követ. Fáradságom
nak semmi sikere sincs. Sikerrel dolgozni. Majd meg
lássuk, mi sikere lesz felszólításomnak. Sikert várni,
reményleni, aratni. Nem kételkedem, hogy sikere lesz.
Máskép : süker. A törökben : cs'ikar, pl. bunun cs'ikari
az d'ir (ennek sikere kevés), cs'űcmak igétől, mely
nek jelentése a többi közt am. a franczia sortir, pro
venir, devenir, résulter; csikar részesülői alak (Zenker
szerént aoristus), mely gyakran vétetik főnév helyett
elvont értelemben.
SIKER, (1), (sikér) fn. tt. sikérl, v. sikeret,
tb. —ek, harm. szr. —e. 1) Sikamlós, nyúlós, raga
dós, lágy anyag, pl. enyv, lép, mézga, gyanta, agyag
sár, mint Molnár A. latinozza, lentor, viscus, bitumen.
2) Gabonák, vagy más lisztes anyagú testek tulaj
donsága , melynél fogva szívósak, s kinyújthatok,
honnan sikeres búzának mondják, melynek tömött
szeme van, s lisztjéből finomra, vékonyra ki lehet a
tésztát nyújtani.
Mindkét jelentésénél fogva alapfogalomban
egyezik a simát, csúszóst jelentő sík gyökkel, és szár
mazékaival, mert ami sikeres, az egyszersmind csú
szós, sikamlós.
SIKER, (2), mn. tt. sikévt, tb. sikérék. Túl a
Dunán némely tájakon am. a közönségesebb divatú
sekély, csekély , s mondják vízről, mely nem mély,
s könnyen meglábolható. Elemzését illetőleg lásd
sekély.
SIKERDÚS, (sikerdús) ösz. mn. Sikerben,
eredményben gazdag, bővelkedő.
SIKERDÚSAN, (sikerdúsan) ösz. ih. Bő ered
ménynyel. Sikerdúsan működni.
SIKERÉL, (sikerél) áth. m. sikerélt. Eszközli,
hogy valaminek sikere, azaz, foganata, kedvező ered
ménye legyen ; valamit ^előmozdít. Ritka használatú.
Szokottabban : sikerű.
SIKERES, (sikeres) mn. tt. sikerest v. — ct,
tb. —ek. 1) Sikamlós, nyúlós, szívós, ragadós. Sike
res enyv, lép, gyanta, mézga. 2) Minek lisztes bele
tömött, s lisztje nyulékony. Sikeres búza. 3) Atv. fo
ganatos, jó eredményű. Sikeres vállalat, mmika, fá
radság. V. ö. SIKER; SIKER.
SIKERESEN, (sikeresen) ih. Átv. foganato
sán, kedvező eredménynyel, sikerülten. Sikeresen vég
zettmunka. Sikeresen ható egyházi beszéd. V. ö. SIKER.
SIKERESÍT, (sikeresít) 1. S1KERÍT.
SIKERESSÉG, (sikeresség) fn. tt. sikeres
ségét, harm. szr. —e. Tulajdonsága, vagy állapota
valaminek, midőn sikeres, mind tulajdon, mind átv.
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értelemben. Enyvnek, lépnek, agyagnak sikeressége.
A bánsági búzát sikeressége miatt leginkább kedvelik a
sütök. Intésnek, munkának sikeressége. V. ö. SIKERES.
SIKERETLEN, (sikeretlen) mn. tt. sikeretlent,
tb. —ék. Altalán, minek sikere nincs, tulajdon és
átv. értelemben. Sikeretlen homoksár. Sikeretlen tészta.
Átv. foganatlan, kedvező eredmény nélkül való. Si
keretlen intés, fáradság, munka. Határozóként am.
siker nélkül. V. ö. SIKER; SIKER.
SIKERETLENÍT, (sikeretlenít) áth. m. sike
retlenítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Atv. valamit
foganatlanná tesz. A közbe jött akadályok, viszontag
ságok sikerltlenítették vállalatunkat.
SIKERETLENÍTÉS, SIKERETLENITÉS, (sik
eretlenítés) fn. tt. sikeretlenítést, tb. —ék, barm.
szr. —e. Síkeretlenné, foganatlanná tevés.
SIKERETLENSÉG , (sikeretlenség) fn. tt.
sikeretlenségét, barm. szr. —e. Sikeretlen állapot
vagy minőség.
SIKERETLENÜL, (sikeretlenül) ih. Siker
nélkül, foganatlanul, hiába. Sikerellenül beszélni, in
teni, tanítani, fáradozni.
SIKERETLENÜL, SIKERETLENÜL, (siker
etlenül) önh. m. sikeretlenült. Síkeretlenné, azaz,
foganat nélkülivé, eredménytelenné lesz; nem sikerül.
SIKEREZ, (sikerez) áth. m. sikereztem, —tél,
—élt. Kedvező eredményt eszközöl, valaminek foga
natot szerez, máskép : eredményez, sikerít.
SIKERÍT, (sikerít) áth. m. silcérltétt, par
— s , htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy valaminek
sikere, azaz, foganata, kedvező eredménye, kimene
tele legyen ; végrehajt valamit. A felsőbb rendeleteket,
parancsolatokat sikeríteni. V. ö. SIKER.
SIKERÍTÉS, SIKERITÉS, (sikerítés) fn. tt.
sikeritést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valami foganatossá tétetik, vagy végrehajtatik.
SIKERTELEN, (sikertelen); SIKERTELEN
SÉG , (sikertelenség) 1. SIKERETLEN; SIKE
RETLENSÉG.
SIKERÜL, SIKERÜL, (sikerül) önh. m. si
került. Foganata lesz, szerencsés, kedvező kimene
telt, eredményt nyer ; jól sül el, jól üt ki. Ezen vál
lalat jól sikerült. Végre sikerült neki az óhajtott hiva
talt elnyerni. Ez minden erőlködésed daczára nem
sikerült. V. ö. SIKER.
SIKERÜLÉS, SIKERÜLÉS, (sikerülés) fn.
tt. sikerülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, ille
tőleg eredmény, midőn valami sikerül, vagyis foga
natossá lesz.
SIKERÜLET, SIKERÜLET, (sikerület) fn.
tt. sikerületét, harm. szr. — e. Valamely működésnek,
tevékenységnek foganatja, eredménye.
SIKET, mn. tt. siketét. 1) Kinek halló érzéke
vagy egészen tehetetlen, vagy bizonyos fokban tompa,
s ki, mint mondják, nagyot hall. Siketnéma. Siket pat
tantyús. Siketnek hiába beszélsz. A siket fülébe kiáltani.
Siketnek beszélsz v. siketnek mondasz mesét. (Km.).
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2) Ki mások kérelmére, szavára, intésére stb., nem
hallgat, s úgy tetteti magát, mintha siket volna.
Könyörgésünk siket füleknek szólt. Hallgat, mint siket
disznó a búzában. (Km.). 3) Átv. mondják hangról,
mely tompán szól, melynek éle nincsen; továbbá ami
a hangot nem adja jól vissza, s mintegy elnyeli. Siket
hangú énekes, siket szavú szónok. Siket terem, színház,
templom. Siket hét, nagy hét, midőn a katholikusok
nál csütörtöktől szombatig nem hallani harangszót;
némelyek szerént : feketehét. Vékonyabb hangzat
tal : süket.
Valószínű, hogy azon si v. sü hangnak fogalma
rejlik benne, melyből az erős kiáltást jelentő sivölt,
süvölt, sí, sikolt stb., származnak, mivel a siketnek
sivölteni, sikoltani kell füleibe, hogy a szót hallja.
Ezért mondják a siketről, hogy nagyot hall. Ily fo
galmi viszonyban látszanak lenni a latin surdus és
susurrus; a német taub és tőben, mint Adelung és
Campe vélekednek; továbbá a szláv hluk, hlucsani,
(zúgás, harsogás), és hluchi (siket). A t a siket szóban
vagy toldalékhang, mint a tájdivatos süke gyaníttatja,
vagy s helyett á l l , úgy hogy süket = sükes , sikes.
Arabtörökül : szökiut = hallgatag, hallgatagság.
S1KETÉDÉS, (siketédés) fn. tt. sikelédést, tb.
—ék, harm. szr. —e. A halló érzéknek azon szen
vedő állapota, midőn rugalmassága, fogékonysága
vagy egészen vagy bizonyos fokig megszűnik.
SIKETÉDIK, (siketédik) k. m. siketédtem,
— tél, —étt. Siketté leszen, vagyis, halló érzékének
fogékonysága elvesz.
SIKETÉS, (siketés) mn. tt. siketést v. —et,
tb. —ék. Siketecske, nagyot halló. Győr tájékán :
süke, néhutt túl a Dunán : lámpértos.
SIKETÍT, (siketít) áth. m. siketítétt, par. — s ,
htn. —ni v.—eni. Siketté tesz. Az igen erős hang,
a sivöltés megsikelítheti a füleket. V. ö. SIKET.
SIKETÍTÉS, SIKETITÉS, (siketítés) fn. tt.
siketítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hatás, különösen
igen erős hangzás, mely siketté tesz.
SIKETNÉMA, (siketnéma) ösz. mn. és fn. Ki
siket is néma is, ki se nem hall, se nem beszél, vagy
ha tud is beszélni, azt nem hallásból, hanem más
módon tanulta meg. Siketnémák intézete.
SIKETSÉG, (siketség) fn. tt. siketségét, harm.
szr. —e. A hallószervek hiányos állapota, midőn va
laki vagy egészen, vagy bizonyos fokig siket.
SIKETÜL, (siketül) önh. m. siketül1; lásd
SIKETÉDIK.
SIKETÜLÉS, SIKETÜLÉS, (siketűlés) lásd
SIKETÉDÉS.
SÍKFÖLD, (síkföld) ösz. fn. Egyenes fölsziuü,
lapályos területű, hegytelen, völgytelen, köröskörül
nyílt föld. Tiszavidéki, csongrádi síkföld.
SÍKFÖLDI, (síkföldi) ösz. mn. Síkföldröl való,
oda tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Síkföldi ma
gyarok. Síkföldi gabona, mező, erdő.
SÍKHAS; SÍKHASÚ v. —HASÚ, (síkhasu)
1. SÍKBÉL; SÍKBÉLÜ.
52*
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SÍKHÉJ, (síkhéj) ösz. fn. A fák kérgei alatt
levő finom simaságú hártyaféle héj. A síkhéjat lehán
tani. Síkhéjjal megkötözni a virágokat. Máskép : háncs.
SIKÍT, (1), (siogít) önh. m. sikitott, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Siogó hangon kiált. Sikítanak a
gyermekek. Ijedtében nagyot sikított. Egy értelmű vele
a sikolt, B legközelebbi rokonai rikít, rikolt, sivít,
sipítf sivölt. Középképzöje k a gyakorlatos g helyett
hangzik, mely hol segédhangzóval, hol a nélkül jár,
tehát elemezve siogit v. sigít.
SIKÍT, (2), (síkít) áth. m. sikított, par. — s ,
htn. —ni v. —ani. Síkká alakít valamit, csúszóssá
tesz. Csiszolás, dörzsölés, reszelés által sikítani a rögös
vasat. Gyaluval sikítani a fát.
SIKÍTÁS, SIKITÁS, (1), (siogítás) fn. tt.
ríkítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos sió azaz,
sivó hangon kiáltás. V. 5. SIKÍT.
SIKÍTÁS, SIKITÁS, (2), (sikítás) fn. tt. sikí
tás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valamit síkká, simává, csúszóssá tesznek.
SIKÍTOZ , (siog ítoz) gyak. önh. ni. sikítoz
tam, —tál, —ott, par.—z. Gyakran, vagy folytono
san sikít. Sikítoznak a gyerekek, ha verést kapnak.
SIKÍTOZÁS, (siogítozás) fn. tt. sikítozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy folytonos
sikítás.
SIKKAD, (sikkad) önh. m. sikkadt. Alatto
mosan elvesz, elrejlik, eltűnik, szőrén szálán oda
lesz, nem tudni hova. Mondják különösen kisebbféle
ingóságokról, melyeket el lehet csenni, lopni, dugni.
Úgy elsikkadt, hogy sehol sem találom. Gyöke az átv.
értelmű sík, mint csúszósát jelentő valami, t. i. ami
elsikkad, úgy tűnik fel, mintha elcsuszszanna, elsik
lanék, elsurranna.
SIKKAN, (sikuan, sikvan, sikkan) önh. m.
sikkant. 1) L. SIKKAD. 2) A székelyeknél am.
causzszan, siklik.
SIKKANÁS, (sik uanás) fn. tt. sikkanást, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Sikkadás. 2) Csuszszanás.
SIKKANT, (sikkant) áth. m. sikkantott, htn.
—ni v. —ani, par. — s. L. SIKKASZT.
SIKKANTYÚ, (sikkantyú) fn. tt. sikkantyút.
Növénynem a négyhímesek seregéből és egyanyások
rendjéből; virága csoportos ; csészécskéi kettősek a
magzat fölött, s rajta maradnak; közcsészéje sok le
velű ; bokrétája egy szirmú, négy—öt metszésű;
vaczka félgolyóbisforma, vagy kopasz, vagy polyvás,
vagy serteszőrös. (Scabiosa). Fajai sokfélék, melyek
közöl népnyelven különösen sikkantyúnak nevezik a
csonkagyökerü, köz néven : elharapott gyökerű fajt.
(Scabiosa succisa).
Több hasonló képeztetésü szavainkról ítélve,
eredetileg sikkantó, a sikkant törzsöktől. E nevet ere
detileg a népnyelv az elharapott vagy csonka gyö
kerű fajnak adta. Lehet szikkanlyú is, mint Szatmár
ban ejtik.
SIKKASZT, (sikkaszt) áth. m. sikkasztott,
par. sikkaszsz, htn, —ni r. —ani. 1) Valamit lopva,
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alattomban úgy elvisz, úgy eldug, hogy többé elé
nem kerül. Kanalakat, ruhanemüeket, ékszereket elsik
kasztani. Hová sikkasztottátok okleveleimet ? A végren
deletet elsikkasztani. 2) Valaki valamely reá bízott
vagyont törvénytelen módon és büntetést érdemlő
leg saját hasznára fordít. A Idvatálpénzt elsikkasztani.
SIKKASZTÁS, (sikkasztás) fn. tt. sikkasz
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Suttonyos cselekvés,
mely által valaki sikkaszt, elsikkaszt valamit.
SIKKATYÚ, SIKKOTYÚ, (siogató v. siog
oltó) fn. tt. sikkatyút v. sikkotyút. Kriza J. szerént
a székelyeknél különösen Udvarhelyszéken az eke
ágas orrát a tézsolával (tézslával) összefoglaló, két
végén szeggel ellátott két darabka fa. Egyezik vele,
vagy legalább hasonló hozzá mind hangban, mind
érteményben : csikoltó, valamint sikoltyu is. Különö
sen idősb Mándy Péter tanúsága szerént Szath mar
ban karika, melyre a nyüstöt kötik; 1. SIKOLTYU.
SIKLIK, (sikolik) k. m. sildott, htn. —ani.
Csúszik, elcsúszik, sikamodik. A sima jégen siklik a
láb. Elsiklott a padlózaton. Le, kisiklott a kocsikerék.
V. ö. SIKAMLIK.
SIKLÓ, (1), falu Arad in.; helyr. Siklóra, —n,
—ról.
SIKLÓ, (2), (sikoló) mn. és fn. Aki v. ami sik
lik. Főnévileg valamely csuszamodó szerkezet, vagy
pedig út, melyen azon szerkezet segélyével lehet tova
haladni.
SIKLÓFÜ, (siklófű) ösz. fn. 1. SIKÁR.
SIKLÓKÍGYÓ, (siklókígyó) ösz. fn. Kígyóhoz
hasonló lábatlan állat, a hüllők osztályából, melynek
hasát pikkelyek födik. (Coluber).
SIKLÓS, mváros Baranya m.; helyr. Siklósra,
—on, —ról.
SIKMA, idősb Mándy P. szerónt Szathmárban
am. sipka, hangáttétellel és a jpnek mmé változtával.
SÍKMÉRÖ, (síkmérő) ösz. fn. Mértani eszköz,
melylyel a térképen az egyes részletek tartalmát ki
számítják. (Planimeter).
SÍKMEZŐ, (síkmező) ösz. fn. Lapályos nyilt
területű mezőség.
„Zöld erdőben, síkmezöben
Gerliczék énekelnek."
Népdal.
Síkmezon futtatni, versenyezni, szembeszáttani az ellen
séggel. Árvíz borította síkmezS.
SIKÓ, (síkó v. síkoló) fn. tt. sikót. Győr vi
dékén am. sikárló, azaz eszköz, melylyel valamit si
károlnak. Szálmasikó, szalmából font sikárló. Pörgye
sikó, kóróforma zöld növényből font sikárló. Czinn
sikó v. ónsikó am. czinnmosó v. kannamosó fű. Lásd
SIKÁR alatt.
SÍKOL, SIKOL. (síkol) áth. m. sikoltt. Síkká,
síkossá, simává dörzsöl, súrol valamit; máskép : si
kált, sikárol.
SÍKOLÁS, SIKOLÁS, (síkolás) fn. tt. sikolást,
tb.—ok, harm. szr, —a. Síkká, simává tevése valaminek.
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SIKOLT, (siogolt) 1. SIKÍT. Képeztetésre .
SILA, (sila) mn. tt. silát. Rövid látású, ki
hasonló a rikolt, sivölt, Üvölt, kiált hangutánzókhoz. szemhéjával pislogni, hunyorogni szók.
Gyökre és alapfogalomra nézve rokonok hozzá :
„Sikolt, rikolt a sarkantyú."
silap, silapsi, mely lekonyulót, alá hajiongót jelent
Népdal.
pl. kalap, melynek karimája fityegve lebeg lefelé,
SIKOLTÁS, (siogoltás) 1. SIKÍTÁS.
mint a hunyorgónak szemhéja; silák v. silánk, pis
SIKOLTOZ, (siogoltoz) 1. SIKÍTOZ.
logó tüz, eleven szén. Ide tartoznak : sula, kajlán
SIKOLTOZÁS, (siogoltozás) 1. SIKÍTOZÁS. leálló ; suttog, azaz, Bunnyog, és siska, konya, kajla,
SIKOLTYÚ, (sikoltyú v. siogoltó) fn. tt. pl. disznó, melynek fülei lelógnak. Ugyanazon gyök
dkoltyút. 1) 1. CSIKOLTÓ v. CSIKÓTÉ. 2) Azon rejlik hangáttétellel a pislog, pislákol igékben.
karika, melybe a szövőszéki nyüstöt akasztják, csi
SILÁK, (silák) fn. tt. silákot, harm. szr. —ja.
koltyúkarika. Mindkét értelemben egy gyökü a csiga Pislogó tüz, eleven szén, gyönge tűzvilág, pl. estve
csigolya szókkal, minthogy alakjára nézve a csiga lefekvés után a házban. Székely szó. Elemzésére
nevii géphez némileg hasonló, azaz, ideoda forgékony. nézve 1. SIL és SILA.
SIKONKÁZIK, 1. SIRÁNKOZIK.
SILÁKOL, (silákol) önh. m. silákolt. Mond
SÍKOS, SÍKOS, (1), (sikos) mn. tt. slkost v. ják égő testről, különösen hamvadni kezdő eleven
— at, tb. —ak. Sikféle szalaggal, cziczomázott, czif szénről, midőn csak pislog, pislákol. Továbbá am.
rázott, díszített. Sikos nadrág, csizmaszár, sipka. Sikos pislogó tüzet rak. Nem tüzel, csak silákol. V. ö. SILA.
színpadi öltözékek. Rokon hozzá csikós.
SILÁKOLÁS, (silákolás) fn. tt. silákolást,
SÍKOS v. SIKOS, (2), (sikos) mn. tt. sikost v.
tb. —ok, harm. szr. — a . Állapot, midőn valami si
— at, tb. —ak. Igen sima fólszinü, csúszós. Sikos út,
lákol, vagy cselekvés, midőn valaki silákol.
padolat. Sikos hátú csík, kígyó. V. ö. SÍK.
SILÁNY, (silány) mn. tt. silányt v. —at, tb.
SÍKOSSÁG, SÍKOSSÁG, (síkosság) fn. tt. —ak. Széles ért. a maga nemében hitvány, alávaló.
sikosságot, harm. szr. —a. Csúszós állapota vagy Különösen am. ritkás, tömörtelen volta miatt hitvány,
tulajdonsága valamely testnek. Jégnek, iszapsárnak pl. silány gabona, vetés mező, azaz ritka szálú, és
síkossága. V. ö. SÍKOS.
satnya növésű. Silány posztó, vászon, melynek szálai
SIKOTA, puszta Somogy m.; helyr. Sikotára, ritkák, és gyöngék.
—n, — ról.
E szóban alapfogalom a szükséges töraöttséget,
SIKÓTYU, 1. SIKOLTYÚ.
tartalmat nélkülöző hiány; miért okszerüleg vélhető,
SÍKOZ, (síkoz) áth. m. síkoztam, —tál, —ott, hogy gyöke si v. sil rokon az ürességet jelentő hi
par. —z. Síkféle szalaggal, szegélylyel czifráz, czi hiu, hit(vkny) szókkal s a latin hilum szóval is. E
czomáz. Síkozni a süveget, sipkát, öltönyt.
szerint a silány = hilány, hivány. Ugyanezen alap
SÍKOZÁS, (síkozás) fn. tt. síkozásl, tb. —ok, fogalom és gyök rejlik a puszta, növénytelen földre
harm. szr. —a. Varrómunka, mely által valamit sík vonatkozó sivó, sivány, sivatag szókban, melyeket 1.
kal czifráznak, szegélyeznek.
saját rovataik alatt. Innen elemezhető a sovány is,
SÍKSZÁJ, (síkszáj) ösz. fn. A mohok osztá mit néhutt, nevezetesen a palóczok, hitványnak mon
lyába tartozó növénynem ; tokjának szája fogatlan ; danak. Hogy az s és i a szók elején, tovább a v és l
hímvirágai külön tövön vannak. (Gymnostomum a szók közepén és végén fel szoktak cserélődni, arra
bryuun).
nem csak a magyar, hanem más nyelvekben is van
SÍKTENGEK, (síktenger) ösz. fn. A nagy ten nak számos példák.
ger, melynek széle elláthatatlan.
SILÁNYÍT, (silányít) áth. m. silányüott, par.
SÍKTÜKÖR, (síktükör) ösz. fn. Egyenes felü — s, htn. —ni v. —arat. Silánynyá tesz valamit.
letű tükör. (A homorú vagy domborúnak ellentéte). A fagyos, tavaszi napok, és a szárazság elsilányítja a
SÍKUL, SIKÚL, (sikúl) önh. m. sikúlt. Síkká, vetéseket. A viselés, erős kefélés silányítja a ruhát.
simává, csúszóssá, érdetlennó lesz. Fagyos esőben meg Tönkre silányítani valakit v. valamit, am. semmivé
síkúl az út. Síkúit has am. lágy has, síkbél. V. ö. SÍK. tenni. (Helmeczy). V. ö. SILÁNY.
SÍKÚLÁS, SIKULÁS, (síkúlás) fn. tt silcúlást,
SILÁNYÍTÁS, SILÁNYITÁS, (silányítás)
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapoti változás, vagy ala
fn.
tt.
silányítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
kulás, midőn valami sikká lesz. V. ö. SÍKUL.
vés,
illetőleg
hatás, okozás, mely által silánynyá té
SÍKVERSENY, (síkverseny) ösz. fn. Lóverseny,
tetik
valami.
V.
ö. SILÁNY.
síkföldön (ugratás nélkül), telivér lovak gyorsaságá
SILÁNYODÁS, [silányodás) fn. tt. silányo
nak próbája.
SÍKVÖLGY, puszta Komárom m ; helyr. Sík dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Változási, vagy át
alakulási állapot, midőn valami silánynyá leszen.
völgyre, —ön, —röl.
SIL, elvont gyök sila, silák, silány, silap, siláp V. ö. SILÁNY.
SILÁNYODIK, (silányodik) k. m. silányod
szókban és származékaikban. Általános jelentése haj
tás, aláhajlás, sülyedés, s hangban is rokon haj és süly tam, —tál, —ott. Tartalmát, tömöttségét, sűrűségét
elvesztve hitványnyá, üregessé, ritkává, alávalóvá
gyökökkel. V. ö. az említett szókat.
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leszen. Nagy szárazságban, kártékony férgek miatt
silányodik a vetés. Átv. szellemi ért. hatása, belereje
vesz; eredeti épségéből kivetkezik. V. ö. SILÁNY.
SILÁNYSÁG, (silányság) fn. tt. silányságot,
harm. szr. —a. Hitványság, alávalóság, csekélység,
minek béltartalma, tömöttsége, becse nincsen. Ezek
mind silányságok. Gondolatok, elmemüvek silánysága.
Mi nem elégszünk meg holmi silánysággal. V. ö. SI
LÁNY.
SILÁNYUL, (silányul) ih. Silány módon, hit
ványán, alávalóan; nem tömötten, nem tartalmasán.
Silányul tenyésző gabona. Silányul dolgozott mii.
SILÁNYUL, (silányúl) önh. m. silányúlt.
Silánynyá leszen, olyanná alakúi, silányodik. Lásd
SILÁNY.
SILÁNYÚLÁS, SILÁNYULÁS, (silányúlás)
fn. tt. silányalást, tb. —ok, harm. szr. —a. Alakuló
állapot, midőn valami silányul. Silányulás ellen meg
óvni valamit.
SILAP, (silap) fn. tt. silapot, harm. szr. —ja.
1) Minek területe lefelé fityeg, honnan silapsi kalap,
melynek karimája kajlán hajladoz, és silapsi ember,
kinek ily kalapja van, vagy azt a szemére húzva
viseli. 2) Göcsejben am. sisak, melynek karimája
szintén lefelé hajlik, honnan rokona a siska, azaz,
konya fülű. Ugyanott jelenti a pálinkafőző kazánnak
púpos födelét, mely a sisakhoz némileg hasonló. V. ö.
SILA.
SILAP, (siláp) fn. tt. silápot, harm. szr. —ja.
1) Bot gyanánt használt dorong, levágott faág. Egy
jelentésű vele : csillár, suhang, s átvetett hanggal
husáng. Ide tartozik a vékony ágból való ütő verő
eszköz : supra. Mindezek a hajlékony ágnak suhogá
sára vonatkozó hangutánzók. 2) A székelyeknél am.
csillám, villáncs, pislákoló tűz. Ez értelemben han
gok átvetésével egyezik ,pisla' szóval, de rokon han
gokban hasonló ,csillám' szóhoz is.
SILÁPOL, (1), (silápol)áth.és önh. m. silápolt.
1) Am. husángol, suprál. 2) Csillámpol, csillámlik,
pislákol.
SILÁPOL, (2), (silápol) áth. m. silápolt. Si
láppal üt, ver, botoz, husángol. V. ö. SILÁP.
SILÁPOLAS, (silápolás) fn. tt. silápolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Siláppal való verés, boto
zás, husángolás, dorongolás.
SILAPSI, (silapsi) tt. silapsit; lásd SILAP.
Alakjára nézve gúnyra mutat, mint, vaksi, buksi,
töksi, kapsi, lebzsi.
SILASÁG, (silaság) fn. tt. silaságot. Tulaj
donság, midőn valaki sila, azaz íövidlátó, egyszers
mind szemeivel pislog, hunyorog. V. ö. SILA.
SÍLEÁNY, (síleány) ösz. fn. Általán a meny
asszony barátnői, kik azt esküvő előtti estén, úgy
nevezett ,sirató'ban meglátogatják, s tőle siránkozva
elbúcsúznak; különösen, nyoszolóleány, ki a meny
asszonyt kíséri, 8 népies szokás szerént vele együtt sír.
SILINGYIA, mváros Arad m.; helyr. Silingyiá
ra, — n , —ról.

SILIOM, fn. tt. süiomot, harm. szr. —ja. Nö
vénynem a hathímesek seregéből és egyanyások
rendjéből; csészéje nincs; bokrétája harangforma,
hat hasábu; nyaka szűk, hengeres; hímszálai a bok
rétából nőttek, s az anyaszárral együtt legörbültek.
(Hemerocallis). Fajai közöl nevezetesek : sárga síliom,
máskép köz néven : sárga tubarózsa, sárga liliom,
lábmosófü; továbbá : lángszin síliom.
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SILLÁM, (sillám) fn. tt. sillámot. Bodrogköz
ben am. csekély, könnyű dolog, tréfajáték. Alapfo
galmánál és gyökénél fogva rokon hozzá silány;
vagy pedig siláp.
SIM, elvont gyök sima, simogat szókban és szár
mazékaikban. L. ezeket.
SIMA, (2), (sima) mn. tt. simát. 1) Minek föl
szine lapos, s egyirányos tapintatu, nem rögös, nem
érdes; minek rostjai, szálai fekmentesen, föl nem
borzadva, föl nem szálkásodva terülnek el; csiszolt,
sikárlott, síkos. Ellentétei : rögös, göcsös, hoportos,
szőrös, érdes, borzas, szálkás, cserepes. Sima deszka,
melyet meggyalultak. Sima falak. Sima kö. Sima
asztal, tábla, papir. Sima jég. Sima bőr. Sima szőr,
haj. Sima fahéj, falevelek. Simára gyalulni a fát,
fésülni a haját, kefélni a kalapot. 2) Gyöngéd ta
pintatu. Sima bársony. Sima arczu nö, sima szájú,
kinek bajsza nincs.
„Sima márvány piczin álla."
Faludi.
3) Átv. aki cselekvési érintkezése által nem sért,
finom, nem szögletes magaviseletű; különösen, hí
zelgő. Sima erkölcsű ember. Sima szájú társalgó. Sima
beszédű udvaroncz. Sima ajakú hízelgés. Sima bá
násmód.
Rokon hozzá sik, csakhogy ez nagyobb föld
területre, csuszósságra is vonatkozik, ámbár ez utolsó
fogalmat néha a sima is magában foglalja, pl. e köz
mondatban : sírna farkú a szerencse, hol futja, hol
kergeti az embert. Az it tájszokásilag megnyújtva is
hangoztatják : sírna. V. ö. SÍK, mn.
SIMA, (2), faluk Abaúj és Szatmár, puszta Sza
bolcs m.; helyr. Simára, — n , —ról.
S1MAG, (simag) fn. tt. simagot, harm. szr. —ja.
Finom, tömött, vastartalmú agyagföld, mely üveg
szerüen megkeményedik, s fémek, kövek csiszolására,
simítására alkalmas. (Tripela).
SIMAHAZA, falu Sopron in.; helyr. Simaházá
ra, — n , —ról.
SIMAKÖSZÖRÜS, (simaköszörűs) ösz. fn. Kö
; szörűs, ki köveket, üvegeket simára köszörül, külön
' böztetésül azon köszörűstől, ki nem csak simít, ha
nem élesít is.
SIMÁN, (simaan) ih. 1) Sima alakban, simára
csinálva. Simán elkészíteni a bútorfát. Simán viselni
a hajat. 2) Átv. magát másokhoz gyöngéden, fino
mul, hizelgőleg alkalmazva. Simán beszélni. Simán
bánni valalcivel. V. ö. SIMA.
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SIMÁND, CSERNOVICS—EDELSPACHEK,
mvárosok Arad m.; helyr. Simándra, —on, —ról.
SIMÁNDI, (sivándi) mn. tt. simándit, tb. — k
v. —ak. Sopánkodva, tolakodva, hízelegve orczátla
nul kunyoráló, esengő. Simándi koldus. Gyöke sí v.
siv, melyből eredetileg sivándi, s hangváltozattal si
mándi származott. V. ö. Simánkodik, sipánkodik.
Alakja gúnyra mutat, mint a rokon képzetü kor
tyánál, csálavandi, pökhendi, ebhendi. Hasonlóan ké
pezhető volna a rí v. riv gyökből rimándi. Valamint
létezik sí rí, lehet simándi rimándi is.
SIMÁNKODÁS, (sivánkodás) fn. tt. simánko
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Tartós, tolakodó,
szemtelen, hizelgö kunyorálás. Simánkodás, rimán
kodás. V. ö. SIMÁNDI.
SIMÁNKODIK, (sivánkodik) k. m. simánkod
lam, — tál, —ott. Szemtelenül, hizelgve , sivaríva
kunyorál. Simánkodik, rimánkodik. V. ö. SIMÁNDI.
SIMÁRD, puszta Borsod m.; helyr. Simárdra,
—on, —ról.
SIMASÁG, (simaság) fn. tt. simaságot, harm.
szr. —a. 1) Tulajdonsága valamely testnek, midőn
sima, vagy gyöngéd, finom tapintatu. 2) Átv. a cse
lekvési, társalgási érintkezésnek gyöngéd, finom, hi
zelgö módja. V. ö. SIMA.
S1MELY, fn. tt. simelyt, tb. —ék. Székely táj 
szó, valószínűleg nem más, mint a vastaghangu sá
moly változata. Jelenti a szekér első tengelyén fekvő
párnát, melyen a fergetyii fordul.
SIMÉNYFALVA, A L S Ó  , erd. falu, FELSŐ—,
puszta Udvarhely székben ; helyr. —falvára, — n,
—ról.
SIMÍT, (simaít) áth.m. simítolt, par. —s, htn.
— ni v. —ani. 1) Simává tesz, csiszol, kefél, fésül
stb. valamit. Üveget, követ, vasat, fát simítani. Hajai
ecsetövei, fésűvel, kefével, tenyérrel lesimítani. A falra
hányt vakolatot, tapaszt elsimítani.

SIMÍTATLANSÁG, SIMÍTLANSÁG, (sima
ít[at]lanság) fn. tt. simítatlanságot, harm. szr. —a.
Simítatlan állapot v. minőség.
SIMÍTÓ, SIMÍTÓ, (simaító) mn. és fn. tt.
simítót. 1) Aki simít, meszel. Köveket, üveget simító
mívesek. Simító kömívesek. 2) Mivel valamit simítnak,
pl. csont, fog, sima kő. Simítóval csiszolni a papírt,
bőrt. V. ö. SIMÍT.
SIMÍTÓ v. SIMITÓECSET, (simítóecset) ösz.
fn. Ecset, melylyel valamit, pl. hajat, szőrt, szövetet
simítanak, vagy a festéket valamire rákenik stb.
V. ö. ECSET.
SIMÍTÓ v. SIMITÓFA, (simítófa) ösz. fn. Fa
darabka, melylyel simítani szoktak.
SIMÍTÓ v. SIMITÓKALAPÁCS, (simítókala
pács) ösz. fn. Ezüstmivesek, kolompárok sima kala
pácsa, melylyel a munkába vett fémlemezt simára
verik.
SIMÍTÓ v. SIMITÓKÖ, (simítókő) ösz. fn.
Kőnemü eszköz, melylyel más tárgyakat simára dör
zsölnek.
SIMÍTÓ v. S1MITÓPRÉS, (simítóprés) ösz.
fn. Sajtóféle gép vagy eszköz, melylyel valamit si
mára nyomnak.
SIMÍTÓ v. SIMITÓRONGY, (simítórongy)
ösz. fn. Rongy, melyet a famüvek, nevezetesen búto
rok simításánál használnak.
SIMÍTÓ v. SIMITÓVAS, (simítóvas) ösz. fn.
Kö és képfaragók eszköze vasból, melylyel a mun
kába vett követ simává teszik.
SIMÓ, 1. SIMON.
SIMOGAT, (simogat) gyak. áth. m. simogat
tam, — tál, —ott, par. simogass. 1) Tenyerével vagy
valamely eszközzel gyöngén húzkálva tapogat, egyen
get, simára törölget, nyomdos valamit. Haját, baju
szát, szakálát simogatja. A borzas kalapszört, a barkás
posztót simogatni. 2) Különösen némi kedvezésböl,
hizelgve, tetszést mutatva czirogat. Simogatni a ked
ves fiú arczát, fejét. Simogatni a kis eziezust, a bárány
kát. Simogatni a kedves paripát.
Ez igének képzésében a törzsök a hangja ki
marad, s a gyakorlatos og a sim gyökhöz járul, sim
ogat ; ilyenek, tisztogat, puhogat, piszmog, a tiszta,
puha, piszma szók irányában véve.
SIMOGATÁS, (simogatás) fn. tt. simogatást,
tb. —ok, harm. szr. —a, Cselekvés, mely által vala
kit v. valamit simogatunk. Különösen, czirogatás,
hizelgö tapintgatás. V. ö. SIMOGAT.
SIMOLYODIK, (simolyodik) k. m. simolyod
tám, —tál, —ott. A székelyeknél: hozzá simul vala
kihez v. valamihez; általánosabban hangváltozattal:
sompolyodik.
SIMOLYOG, (simolyog) önh. m. simolyogtam,
— tál, —ott, vagy simolygottam, —ollál, —ott; htn.
—ni v. simolygani. Hízelkedve jár valaki körül.
Általánosabban : sompolyog.
SIMON, (1), férfi kn. tt. Simont, tb. — ok.
Simon héber eredetű szó jelentése : meghallgatott.
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„Barna hajad simítsd hátra."
Népdal.
Különösen Mátyusföldön am. meszel. Kisimítani a
házat. 2) Átv. valami kellemetlen, botrányos, vagy
akadályos ügyet úgy intéz el, mintha ncin történt
volna; elsusol, kiegyenlít valamit. Elsimította a dolgot,
mielőtt köztudomásra, a, bíróság elé került volna. Néha
am. mentegetve, szépítve takar, mellőz. Hiába simítod
tettedet. Akárhogy simítod, de el nem simíthatod.
SIMÍTÁS, SIMÍTÁS, (simaítás) fn. tt. sirní
tási, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valamit simítanak. Mátyusföldön meszelés. Átv. vala
minek egyenlítése, csendes elintézése, elmellőzése.
V. ö. SIMÍT.
SIMÍTATLAN, SIMÍTLAN, (simaít[at]lan)
mn. tt. simítatlant, tb. •—ok. Amit nem simítottak ;
egyenetlen lapú, rögös, érdes, szálkás, borzas stb.
Simítatlan üveg, kö. Simítatlan haj. Mátyusföldön,
mcszclctlen. Határozóként am. simítás nélkül. V. ö.
SIMÍT.
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Simon és Júdás apostolok. Ilt van immár Simon Júdás, haladó mozgástól (se si természeti hangtól) is szár
jaj te neked pb're gatyás. (Km.). Simonbiró, átv. am. mazhatott. Nyelvünkben is, mint számos szóból tud
k&rdos asszony, ki, mint mondják, kalapot visel.
juk, a se (sebes), si (siet) és su v. suh (suhan) gyökü
SIMON, (2), 1. SZENTSIMON, CSÍKSZENT szók hasonló értelműek.
SIN, SÍN, SÍNY, elvont gyöke sindik, sinlik v.
SIMON.
SIMONFA, falu Somogy m.; helyr. Simonfára, sínylik és sinlödik szóknak és származékaiknak. Bó
kon sany (ar), seny (v), szén (v) gyökökkel.
— n , —ról.
S1NA, 1. SINNA.
SIMONPALVA, puszta Gömör m.; helyr. Si
SÍNA, fn. tt. Sínát. Keleti roppant birodalom,
monfalvára, — n , —ról.
SIMONGÁL, puszta Somogy m.; helyr. —gál j KeletIndiától északra; Sínától pedig északra feküdt
a Krisztus előtti századokban a régi hunok (hiougnuk)
ra, —on, —ról.
SIMONKERÉK, puszta Bihar m.; helyr. — ke birodalma, kik ellen építtetett a híres sínai kőfal.
Német éa némely más nyelveken : China. Mi a fran
rék re, —én, —rSl.
czia
kiejtést követve azért írtunk Sínát, mert eh a
SIMONMAJOR, puszta Tolna m.; helyr. —ma
magyar nyelvben, legalább mostani helyesírásunk
jorba, —ban, —ból.
S1MONTELKE, erdélyi falu Doboka m.; helyr. szerént nem létezik. Persa és török nyelven eredeté
hez hűbben : Csín; s ugyanitt csini am. sínai. E ne
— telkére, — n , — röl.
SIMONTORNYA, mváros Tolna m.; helyr. vet malayi nyelven kapták a Thszin nevű uralkodó
háztól, melyet az arabok Szína névre változtattak. A
— tomyára, —n, —ról.
sínaiak saját nyelvén : Csonkue v. Csunkoe (= a közép
SIMONY, (1), 1. SIMON.
SIMONY, (2), falu Bars m.; helyr. Simonyba, birodalma), máskép : Csunghoa (= a közép virága);
még máskép : Thiancsau (==a meny birodalma); leg
— ban, —ból.
SIMONYI, faluk Gömör, Somogy, Vas m.; helyr. közönségesebben az uralkodó nevéről, jelennen : Szing
v. Thszing.
Simonyiba, —ban, —ból.
SÍNAI, (sínai) mn. és fn. tt. sinait, tb. —ak.
SIMUL, (simaül) önh. m. simúlt. 1) Tapoga
Sínából
való, ahhoz tartozó. Főnévként am. Sína
tás, dörzsölés, csiszolás alatt sima fölszinüvé lesz.
Simul a gyalult fa, a fésült haj, a kefélt kalap szőre. lakosa.
SINÁR, (sinár) mn. tt. sinárt, tb. —akv. —ok.
2) Átv. bizonyos vonzalomból gyöngéden odahajlik,
Fösvény,
zsugori, csaló, mint a fösvény szokott lenni;
odatapad. A gyermek az anyjához simul. Hízelegve,
szerelemből simulni valakihez. 3) Erkölcseire, társal máskép : zsinár, Baranyában zsimár, Göcsejben zsib
gási módjára nézve finomodik, szögletességét veszti. rák, másutt zsobrák, zsubrák.
Gyökre és alapfogalomra rokon azon zsi, zsu
4) Eltakarodik. Simulj innen. (Székely szólás). V. ö.
eredetű
szókhoz, melyek zsugorodásra vonatkoznak,
SIMA.
ú. in. zribár, sovány, beteges; zsigora, az ebek ku
SIMÚLÁS, SIMULÁS, (sim aúlás) fn. tt. sí
ezorító görcsös betegsége; zsikora, töpörödött sza
múlást, tb. —ok, harm. szr. —a. Változási állapot,
lonna ; zsugor, zsugorodik. Ide tartoznak azon rokon
midőn valami v. valaki simává leszen; továbbá, vou
gyökü szók, melyek betegség általi uyomorodást je
zalmi odahajlás, erkölcsi, társalgási finomulás. V. ö.
lentenek, u. m. csünik, csenevész, sindevész, t. i. a fös
SIMUL.
vény külső alakja olyan, mint a nyomorúság miatt
SIMULÉKONY, SIMULÉKONY, (simaúlék
öszvetöpörödött, elsoványodott emberé szokott lenni.
ony) mn. tt. simúlékonyt, tb. —ak. Aki v. ami má
SINCS, (seincs) hiányos ige, mely csak a je
sokhoz könnyen simul, könnyen alkalmazkodik.
lentő mód jelenidejének egyes és többes számú har
SIMÚLÉKONYAN, SIMULÉKONYAN, (sim madik személyében divatozik : sincs, sincsenek. Péter
aúlékonyan) ih. Simulékony módon.
sincs itt, Pál sincs. Nálam sincsenek, ö nála sincsenek.
SIMÚLÉKONYSÁG, SIMULÉKONYSÁG, (sim
aúlékonyság) fn. tt. simulékonyságot, harm. szr.
—a. Simulékony minőség v. állapot.
SÍN, SIN, fn. tt. sint, tb. —ék, harm. szr. —e
v. —je. Laposra nyújtott, vagy vert vas rúd, mely
lyel különösebben a kerék tengelyét és talpát behúz
zák, s megerősítik. A fakó kerékre sínt húzni. így ne
vezik a vaspályákon azon párhuzamos vasrudakat is,
melyeken a vasúti kocsik kerekei haladnak.
Egyezik a német Schiene, lengyel szyna stb.
szókkal, amazt német nyelvészek részint a régi német
sehinen (= hasítni) igétől származtatják, részint a régi
alsó német Schin (= héj) főnévvel rokonítják. Adelung
szerént különösebben közvetlenül a hangutánzó sebes

Nekem sincs pénzem, neked sincs. Bátyámnak sincse
nek gyermekei, öcsémnek sincsenek.
Ezen szó két alkatrészből áll, egyik az elavult
incs, mely a régieknél, nevezetesen a Müncheni codex
ben am. nincs; másik a se kötszó. Az incs magában
véve am. a latin non est és non habét, s midőn a,sincs'
szóban sevel öszveolvad, mindig kapcsolatra vonat
kozik, pl. állítólag : Péternek is van pénze, Pálnak is,
tagadólag a ,se' szónak a viszonyszó elébe tételéve!
se Péternek, se Pálnak incs (nincs) pénze; v. nincs
pénze se Péternek se Pálnak; a ,se' szónak pedig a
viszonyszó után tételével és ,incs' v. ,nincs' szóval
összeolvadva : Péternek sincs pénze, Pálnak sincs.
Hasonlók : van pénz is posztó is; se pénz se posztó
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SING—SINKOFÁLAS

nincs, vagy nincs se pénz se posztó; pénz sincs, posztó
sincs. Általában más tagadó szónak mindig utána téte
tik. Sohult sincs annyi nyomorúság mtnrf(—rnint) ezen
a világon. (Székely mondat) V.ö. SE, SEMMI, SENKI.
SINCSEN, (seincsen) 1. SINCS. Az en szóta
got úgy veszi föl, mint a teszen, vészen, leszen, megyén,
hiszen, s némely mások. Többese : sincsenek. Jaj Is
tenem hová legyek, mikor semmim sínesen. (Népdal).
SINDÉL v. SINDÉLY, fn. tt. sindélt, tb. —eV;,
harm. szr. —e. Vékonyra hasogatott, egyik szélén
éles, másikon behornyolt lemez fábó!, melylyel az
épületeket födni szokták. E czélra legalkalmasabb a
fenyiifa. így nevezik a hasonló czélra égetett csere
peket is, honnan a fa sindely és cserép sindely kö
zötti különbség. Egyezik vele a német Schindel, mely
a latin scindere, scindula, scandula után képeztetett.
(Adelung). Tisztán magyarul : szelmény.
SINDÉLÉS v. SINDÉLYÉS, (sindélés) mn. tt.
sindélést v. —et, tb. —eh. Sindeliel födött; szeliné
nyezett. Sindelcs ház, pajta; különböztetésül a bádo
gos, nádas, zsuppost6\. L. SINDÉL.
SINDÉLÉZ, SINDÉLYÉZ, (sindéléz) áth. m.
sindéléztem, •—tél, —étt, par. —z. Sindeliel föd;
szelményez. Sindelezni a házat, ólat, pajtát. Cseréppel
sindelezett épület.
SINDÉLÉZÉS, SINDÉLYÉZÉS, (sindélézós)
fn. tt. sindélézést, tb. —ék, barm. szr. —e. Ács il
letőleg cserepesmunka, midőn valamely épületet sin
delyekkel födnek ; szelményezés.
SINDEVÉSZ, (sindeveész) mn. tt. sindevészt,
tb. —eh Folytonos, vagy gyakori betegség által el
nyomorodott, elfogyott, milyenek az aszkórban szen
vedők. Hangváltozattal egy értelmű vele a csenevész.
Valamint némely más ász ész képzó'jü szavaink,
úgy ez is egyszersmind ige, s am. nyomorodik, fogy.
Aszkórban sindevészni. Alapéitelemben egyeznek vele
sinlik, sinl'ódik ; törzsöke a székelyeknél divatos sin
dik, melyből lett részesülő sindö, s ebből sinde, régie
sen megtoldva sindeve, végre ész képzővel sindevész.
Ily megnyújtott részesülőkből képződtek : eleven,
mereven, halavány, kelevény, televény, és némely mások.
SINDE VESZIK, fsindeveészik) k. in. sinde
vésztem, —tél, —étt, par. —szél. L. SINDIK.
SINDIK, (sindik) k. m. sindétt, htn. —ni v.
— eni. A székelyeknél am. a szokottabb .sinlik. Nem
él, hanem sindik a, beteg. (Pázmán Préd. 835. 1.).
Elsindik. (Ugyanaz, Kai. 924. 1.). Hasonló bangvál
tozási viszony van az omlik és az elavult omdik (ondik)
között, melyből az ondó származott, továbbá a romlik,
és a.romdik közt, melynek származéka romda (ronda).
V. ö. SUNDA.
SÍNÉL, (sínél) áth. Sínnel, azaz, vas lemezzel
behúz. Sínelni a kocsikereket.
SINFALVA, erd. falu Aranyos székben ; helyr.
—falvára, — n , —ról.
SÍNFOGÓ, (sínfogó) ösz. fn. Kovácsok szer
száma, melylyel a sínt fogják, midőn a kerékre akar
ják húzni.

SING, (sing) fn. tt. singét, harm. szr. —e.
1) Némely tájszokás szerint am. a kerék sínje, melyet
a talpára húznak : keréksing. 2) Régi magyar röf,
mely a közdivatban levő bécsi rőfnél valamivel rövi
debb. A csapók, és szürszabóknál, és Erdélyben
maiglan divatos szó. Egy népmesének egyik csoda
hőse : egy sing ember másfél arasznyi szakállal. A
Müncheni codexben seng am. könyökmérték (cubitus).
Valószinünek látszik, hogy a mértéket jelentő
sing a lapított va3 rudat jelentő sintől eredett, mint
hogy a rőf sinforma vasból vagy fából van. Yagy pe
dig a g csak toldalákbang, mint a bárzsing, rozma
ring, mócsing, és némely másokban.
SINGÉL, (singó!) áth. m. singélt. Singgel
mér valamit. Singelni a szürposztót, a vásznat.
SINGÉLÉS, (singélés) fn. tt. singélést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Singgel való mérés.
SINGÉS, (singés) mn. 1. EŐFÖS.
SINGÉSÁRU; SINGÉSKALMÁR, 1. RŐFÖS
ÁRU; RÖFÖSKALMÁR.
SINGNYI, (singnyi) mn. tt. singnyit, tb. —ek.
Minek hossza, vagy széle, vagy magassága egy sing.
Singnyit kimetszeni a végposztóból.
SING VAS, 1. SÍN VAS.
SÍNK, NAGYSINK, erd. mváros a hasonló
nevű szász szókben; KIS —, erd. falu NagySink
székben ; helyr. Sinkéa, —re, —röl.
SINKA, v. ÓSINKA, erd. falu Fogaras vidé
kében ; UJSINKA, falu ugyanott; helyr. Sinká n,
— ra, —ról.
SINKÓ, fn. tt. sinkót. Hajdan a debreczeni
diákok maga3 süvege, mely 17 74ben eltöröltetett,
miután 150 évig divatozott. (Kresznerics). Talán a
simaság alapfogalma rejlik benne (simgó), a meny
nyiben t. i. nem szőrös, hanem sima kelméből volt,
különböztetésül a szőrös kalpagtól, kucsmától.
SINKOFA v. SINKÓFA, mn. tt. sinkofát. Vesz
tegető, ki holmi ingóságokat alattomban elkölt, el
csen, eldug. Szélesb ért. Pápa vidékén, semmirekellő,
nagy kópé. Értelmére nézve rokon a sikkad, sikkaszt
igékhez, miért valószinü, hogy valamint ezek a sik,
Úgy amaz a sima v. sim gyöktől ered, s am. aki valamit
alattomos módon elcsúsztat, elcsen. Alakjára olyan,
mint csalfa, tréfa (terefe), satrafa, nyifa, módosított
részesülők, s e hasonlatnál fogva alapul a simog gya
k o r l a t igét véve így fejlődhetett ki : simogó, simo
gova, singova, sinkofa, sinkófa, mint, csaló, csalava,
csalva, csalfa. Innen lett a csalavandi is. V. ö. SAT
RAFA. Gömöri, abaúji tájejtés szeréut sinkopa. Ezért
lehet súnyikópé összetétel is.
SINKOFÁL v. SINKÓFÁL, (sinkofaal) áth. m.
sinkofált. 1) Valamit, vagy többfélét elsikkaszt, el
veszteget, suttomban elcsen, eldug. Abaújban, Gö
mörben : sinkopál, elsinkopál. 2) A székelyeknél am.
somporáál, hízeleg. V. ö. SINKOFA.
SINKOFÁLÁS, (sinkofaalás) fn. tt. siakofá
lást, tb. —ok. 1) Elsikkasztás, elvesztegetés. Elsin
kofálás. 2) Sompordálás, hízelgés. V. ö. SINKOFÁL.
53
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SINKOPA ; SINKOPÁL, 1. SINKOFA ; SIN
KOFÁL.
SINLEG, (sinleg) fn. tt. sinlegét, harm. szr.
— e. Aszkórban sinlönek beteg állapota.
SINLÉS, (sinlés) fn. tt. sinlést, tb. —ék,
liarm. szr. —e. Nyomorgó beteges állapot. Gyökre
és alapértelemre rokonai : sindik, sindevész, sinyedeg,
csünik, csenevész. Ide tartoznak a senyv, senyved, szen
ved, sér, sanyar rokonértelmüek is. V. ö. SIN, SANY,
SANYAR.
SINLIK, (sinlik) k. m. sinlétt, htn. —eni.
Beteges állapotban szenved, nyomorog, elsoványodik,
elsanyarodik, tengleng. Aszkórban, mindennapos láz
ban sinleni. Használtatik tárgyesetes viszonynévvel is,
s am. valaminek hiányát, rósz hatását szenvedőleg,
betegeskedve erezi. Sinli az elmúlt jó életet. A sebzett
katona sinli sebeit. Sinli a szűk élelmezést, a szegény
séget. V. ö. SINLÉS.
SINLÖ, (sinlő) mn. tt. sinlöt. Beteges álla
potban nyomorgó, fogyasztó szenvedésben élő, sa
nyargó. Kórházban sinlö betegek. Szegénységben sinlö
koldusok. V. ö. SINLIK.
SINLŐDÉS, (sin1öödés) fn. tt. sinlödést. tb.
— ék, harm. szr. •—e. Folytonos sinlés, beteges álla
pot, sanyarodás ; testet fogyasztó szenvedés.
SINLÖDIK, (sinló'ödik) belsz. m. sinlodtem,
— tél, —ott. Huzamosan sinlik, betegeskedik, nyo
morog, sanyarodik. Már három évtől fogva sinlödik.
Aszkórban sinlödni. Míg egy beteg sinlödik, száz egész
séges is meghal. (Km.). Sem él, sem hal, csak úgy sin
lödik. V. ö.r SINLÉS.
SINLÖDÓ, (sinló'ödö) mn. tt. sinlödÖt. Évült
betegségben nyomorgó, szenvedő. Aszkórban sinlödö
beteg.
SINNA, erdélyi falu Szeben székben; helyr.
Sinnára, — n , —ról.
SINNYED; SINNYEDEG, 1. SENYÉD; SE
NYEDEG.
SINNYEDÉS, (sinnyedés) 1. SENYEDEGÉS.
SINNYETEG, (sinnyedeg) fn. tt. sinnyetegét.
1) A székely kifejtés szerént a szóejtéshez hűbben:
sinnyedeg. L. SENYEDEG. 2) Mocsáros vízben termo
szó'rfü, melyről azt tartják, hogy rühesíti az embert.
SINNYETEGÉS, (sinnyedegés) 1. SENYE
DEKÉS.
SINÓK; SINÓROS; SINÓROZ stb. 1. ZSINÓR;
ZSINÓROS, stb.
SINSZEG, (sinszeg) ősz. fn. Vas szeg, mely
lyel a sinvasat a keréktalphoz verik.
SINTÉR, fn. tt. sintért, tb. — ék. Hóhér, bakó.
A német Schinder módosulata.
SINVAS, (sinvas) ösz. fn. 1. SÍN.
SINVASHUZÓ, (sinvashuzó) 1. SÍNFOGÓ.
SÍNYLIK; SÍNYLÖ; SÍNYLŐDIK stb. lásd
SÍNLIK; SÍNLŐ ; SINLÖDIK stb.
SIÓ, (sió) fn. tt. Siót. A Balatonból kifolyó
vízcsatorna, mely Siófok nevű helységnél kezdődik.
Szélesb ért. suhogva folydogáló vízfok, vízéi' vagy

patak. Rokonai : sé, séd v. sél = patak, és a Sajó
nevű folyó.
„Mormolva köszönti a bérezi Sió,
Zúgása szelíd, nyugalomra hivó."
Vörösmarty M.
Gyöke a hangutánzó si. Sínai nyelven : csuán omnis
aqua fluens.
SIÓFOK, falu Veszprém m.; helyr. —fokra,
— on, —ról.
SIÓI, puszta Somogy m.; helyr. Sióiba, •—ban,
—ból.
SIP, hangszó, melyből sipákol, sipít, sipog, egy
szerű hangutánzók származnak. Azonos sio gyökkel.
Csagataj nyelven csihrnak am. sírni, rimánkodni.
A hangszert jelentő síptói csak az által különbözik,
hogy ebben az éles hangzó inkább megnyújtva,
amabban pedig röviden hangzik.
SÍP, (síp) fn. tt. sípot, harm. szr. —ja. 1) Széles
ért. élesen sivöltő, csőalakú fúvóhangszer, milyenek a
fuvola, furulya, tárogatósíp, csákány, pásztorsíp. Egy
vagy több billentyűs síp. Iiarczi síp. 2) Szorosb ért.
kisebbnemü fúvóhangszer, pl. tilinkó, rongyászok, ma
darászok sípja, fűzfasíp, nádsíp, bodzasíp. Ki a nádban
ül, könnyít annak sípot csinálni, (km.) azaz, az alkal
mat használni. Fald belebb sípodat. (Faludi). Síppal,
dobbal, nádi hegedűvel. 3) Némely öszvetett, tömlős
hangszerek egyes csövei. Orgonasíp, dudasíp, bordó
síp. 4) Atv. síphoz hasonló, s különböző czélra szol
gáló csövek. Csatornasíp, szivatyúsíp. Az emberi és
állati csontok között azok, melyek velővel telvék. Síp
csontok. A kertészeknél az úgynevezett sípoltásnál v.
sípra oltásnál így neveztetik az olytóágról lehúzott
síp alakú héj, melyet a héjától megfosztott alajra
illesztenek, vagyis dugnak. V. ö. SÍPOZ, SÍPOZÁS.
Gyöke az éles süvöltést utánzó sí, melyhez a p
ajakhang képző gyanánt járul, vagy vbbl (sívböl)
alakult át. Egyezik vele a sínai csí (fistula arundinea),
továbbá a latin tibia, sibilus, s fordítva a fistula,
ehhez ismét rokon a szláv pístyela. Tartós hangzásá
nál fogva mind gyökben, mind származékaiban in
kább megnyújtva, mint röviden ejtendő : síp, sípol,
sípos stb. különösen a törzsszóban és összetételeiben.
SIPAK, fn. tt. sipakot, harm. szr. —ja. Lásd
SIPKA. E szókban a ka és ak fölcseréltetnek, mint
ezekben .kupak kupica, csutak csutka, bicsak bicska,
tusok tuskó. Tájkiejtéssel: sipag, mint, kalpalc kalpag.
SIPÁKOL, (sipákol) 1. SIÁPOL, 2).
SIPAKOS, 1. SIPKÁS.
SIPÁNKODIK, (sipaankodik) k. 1. SIMÁN
KODIK és SOPÁNKODIK.
SÍPBORDÓ, (sípbordó) ösz. fn. Vastaghangu
síp, pl. a dudában.
SÍPDESZKA, (sípdeszka) ösz. fn. Az orgona
műben azon átlikgatott deszka, melybe a sípok he
lyezvék.
SIPÉK, falu Nógrád, ALSÓ—, F E L S Ő   ,
faluk Hont ni.; helyr. Sipékre, —én, —röl.
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SIPET, falu Tcmcs m.; helyr. Sipetre, —én,
— röl.
SÍPFA, (sípfa) ösz. fn. Barna fűzfa, melynek
ágbéjából a gyermekek tavaszkor sípot csinálnak.
SÍPFEKÉLY, (sípfekély) ösz. fn. Sipolyos fe
kély. L. SIPOLY.
SÍPFÜ, (sípfü) ösz. fn. Általán, büröknemü
növények, melyek belül üresek, mint sípok.
SÍPHANG, (síphang) ösz. fn. A sípféle hang
szernek éles sivöltésü hangja. Síphanggal csalogatni a
madarakat. Átv. vékonyan rikácsoló hangja oly ember
nek, kiről azt szokás mondani, hogy sipogva beszél.
SIPICZA, 1. SIPÉK, ALSÓ—, FELSŐ—;
helyr. Sipiczán stb.
SIPÍT, (sipít) önh. m. sipüott, par. —s, htn.
— ni v.—ani. Éles si hangon kiált, vagy énekel.
Mondják különösen gyermekekről, és apró, fiamada
rakról. Sipítanak a porontyok, a galambfiák, veréb
fiák. Vadászok nyelvén : sipít az óz vagyis óz suta,
midőn a bak űzi; sipítnak az anyjukat hivó gödölyék
is. A székelyeknél annyi is mint sipánkodik vagy so
pánkodik, pl. a zsugori fukar. V. ö. SIVÍT, SIKÍT.
SIPÍTÁS, SIPITÁS, (sipítás) fn. tt. sipílást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Si hangon kiáltás vagy
énekelés. Sopánkodás. V. ö. SIPÍT.
SIPKA; SIPKACSINÁLÖ; SIPKÁS, lásd
SAPKA; SAPKACSINÁLÖ ; SAPKÁS.
SIPKÓ, falu Nyitra m.; helyr. Sipkóra, — n ,
— ról.
SÍPLÁDA, (sípláda) ösz. fn. Orgonaféle kisebb
hangszer, melyet forgatás által hangoztatnak. Továbbá
hasonlónemü hangszer, milyennel az éneklő madara
kat tanogatják, vagy nagyobb városokban a házalók
zenélgetnek.
SÍPMÜ, (sípmű) ösz. fn. Több hangsípokból
öszveállított mű, pl. az orgona sípmüve.
SÍPNYILÁS, (sípnyilás) ösz. fn. Nyilas, vagyis
lik a sípon, mely a hangot előmozdítja. Különösen a
síp oldalán levő likak, melyeket a fúvó billeget.
SIPOG, (sipog) gyak. önh. m. sipogtam, —tál,
— ott. Éretlen vékony hangon sír, sivölt, vagy beszél.
Sipognak a madárfiák. Sipogva beszélni.
SIPOGÁS, (sipogás) fn. tt. sipogást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Éretlen, vékony hangon sirás, szólás.
SÍPOL, SÍPOL, (sípol) önh. m. sípolt. Sípféle
hangszert fú, sípon játszik, zenél. Sípolnak a rongy
szedők, a szbTöpásztorok. Képeztetésre hasonlók hozzá :
furulyái, dudál, hegedül, orgonál, trombitál. Több
hangszerek nevei z képzőt vesznek fel, mint, bögöz,
zongoráz, hárfáz, csákányoz, fuvoláz stb. Ellenben
,sípoz' mást jelent.
SÍPOLÁS, SÍPOLÁS, (sípolás) fn.tt. sípolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Sípféle hangszer fúvása,
zenélés síppal.
SÍPOLGAT, SÍPOLGAT, (sípologat) gyak.
önh. m. sípolgaltam, —tál, — ott, par. sípolgass.
Gyakran, vagy kényelmesen sípol.

SIPOLO, SIPOLO, (sípoló) mn. tt. sípolót.
Aki, vagy ami sípol. Sípoló gyermekek. A fazekasok
nál azon fa, melylyel a korsó csöcsét alakítják.
SÍPOLY, SIPOLY, (sípoly) fn. tt. sípolyt, tb.
— ok, harm. szr. —a. Megkeményedett fakadék, vagy
daganat a kóros testben, melynek különféle mélységű,
és tágulatú egy vagy több nyilasa van, s eves nedvet
rejt magában. Folyó sipoly, melyből ez foly ki.
SÍPOLYMETSZÖ, (sipolymetsző) ösz. fn. Se
bészi kés, melylyel a sipolyt metélik.
SÍPOLYOS, SIPOLYOS, (sípolyos) mn. tt.
sípolyost v. —at, tb. —ak. Amiben sipoly van, vagy
akinek testén sipoly támadt. Sipolyos lábszár. Sipo
lyos kórok. V. ö. SÍPOLY.
SÍPOS, SÍPOS, (sípos) fn. tt. sípost, tb. —ok.
Zenész, ki sípot fú, ki sípon játszik. Es midőn Jézus a
fejedelem házába jött volna, és látta volna a síposokat.
(Káldi, Máté 9. 23). A Müncheni codexben : igrecz.
SIPOSKACSA, (síposkacsa) ösz. fn. Vízi ma
dárfaj a vadkacsák neméből, melynek feje barna,
szárnyai fehér tarkák, s midőn fölreppen, éles síp
hangon szól. (Anas fistularis).
SÍPOZ, SIPOZ, (sípoz) áth. m. sípoztam, —tál,
— ott; par. —z. Kertészeti műszó s am. sípba vagy
néhutt a népnyelven süvöltőbe olyt, mi így történik :
Az olytani akaró kiválaszt az olytóághoz lehetőleg
hasonló vastagságú alajt; az olytóág héját a szem
zeten alul körülvágja a fáig, a szemzeten felül szin
tén, sőt itten a fát is keresztül és elvágja, a két be
vágás közt egy kis csavarintással a nedvdús héjat a
fájáról lehúzza, mint a játszó gyermekek a fűzfa sü
völtőt szokták csinálni, magáról az alajról is a héjat
hasonló bevágások után lehúzza, és ennek a helyére
teszi az olytó ág süvöltő forma héját, úgy hogy alul
a héjak tökéletesen egymáshoz érjenek, s így egybe
forradhassanak.
SÍPOZÁS, (sípozás) fn. tt. sípozást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Kertészeti műtét, mint az olytás egy
faja. V. ö. SÍPOZ.
SIPP ; SIPPAD, 1. SUPP; SUPPAD.
SÍPSZÁJ, (sípszáj) ösz. fn. A sípnak alsó vége,
melyen a hang kiömlik; máskép : síptorok.
SÍPSZÓ, (sípszó) ösz. fn. Azon hang, melyet a
síp ad, midőn fújják. Soha sem hallottam szebb síp
szót, mint a szászsebesi szépen szóló szép sípszó. (Nyelv
gyakorlati km.). Sípszóra tánczoltatni a medvét. Síp
szóval jelt adni. Sípszóval csalogatni a madarakat.
SÍPTALP, (síptalp) ösz. fn. Az orgonamüben
azon likakkal ellátott fa, mely a sípdeszka alatt fek
szik, s melyen a sípok állanak.
SÍPTARTÓ, (síptartó) 1. SÍPTOK.
SÍPTOK, (síptok) ösz. fn. Tok, melyben a sípot
tartják.
SÍPTOKOK, (síptorok) 1. SÍPSZÁJ.
SÍPUJJÚ, (sípujjú) ösz. mn. Mondják oly öl
tönyökről, melyeknek szűk újjok van. Sípujjú mente.
Sipujjú üng, különböztetésül a lobogós ujjútól; am
azt tréfásan borjuszáju üngnek is nevezik.
53*
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SIR, elvont gyök siring (== forog), siringel,
sirit, sirttl szókban és származékaikban. Azonos ser
(serény), sür (sürög), sav (surran) szókbeli, gyökökkel.
Az arabban szeri11 am. a franczia prompt, vite, német
sehnell, eilig stb.
SIR, (1), fn. tt. sírt, tb.—ok, harm. szr. —ja;
régiesen magas hangú ragozással tb. —ék, harm. szr.
•—je. Gödör, vagy ehhez hasonló öböl, rejtekhely,
hová a halottat temetik, vagy beteszik. Dombos, ke
reszttel, fejfával, emlékoszloppal jelelt sírok. Kőszik
lába vágott, templom alatti sir. Sírt ásni. Sírba tenni,
temetni a halottat. A kedves sírjára virágokat hinteni,
s azt könyekkel áztatni. Atv. halál, meghalás. Sírját
a hullámok között lelte. Sírba vitte 'ót időnek előtte a
bú. Sír utáni állapot. Síromban is megemlegetsz még.

latból könyüket ejt, egyszersmind sivó, zokogó, nyögő
stb. hangot hallat. Fájdalomból, örömből, haragból
sírni. Fenhangon, zokogva, esukladozva sírni. Halott
koporsója mellett sírni. Sír a gyermek. Jobb, a gyermek
sírjon, mint szülei. (Km.). Nem szokta az ember kisírni
más kárán a szemét. (Km.).
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„Bizton tekintem mély sirom éjjelét,
Zordon, de óh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a Te munkád."
Berzsenyi.
„Ki lesz, ki síron túl is,
Az üdvök közepén,
Csak rólad emlékezzék,
Mint, ln'i barátod, én ?
Vörösmarty.
Régies ragozással : „Ks sírek megnyilának." Régi
magyar Passió. (Toldy F. kiadása 19. 1). Lásd alább
is ,sér' alakban. — E szót közvélemény szerint a sír
igével szokták azonosítani, minthogy a sírba tett ha
lottat megsiratjuk ; de valószínűbb, hogy eredeti ös
értelménél fogva vermet, gödröt jelentett, s mint ilyen
a régi ázsiai népeknél divatozott. Varró (De re rustica
L. 1) mondja : „Quidam granaria habent sub terra
speluncas, qüas siros vocant, ut in Cappadocia." Co
lumella írja (L. 1) In maritimis provinciis ad modum
puteorum, quas appellant siros, exhausta humus
editos a se fructus recipit. Hesyehius szerint, sírokat
(ff/po't,') ásnak, melyekbe a magokat teszik, pi. a búzát,
rozsot. Ezen szokás, t. i. a gabonát vermekben tar
tani, maiglan országszerte divatozik a magyar nép
nél. Csagataj nyelven csír am. barázda (Vámbéry).
Cseremisz nyelven sügar és hegyi cseremisz ny.
siger am. sír (Budenz). Törökül a sírt meseírnak
mondják, melynek utóbbi része szintén egyezik a
sír szóval. A mongol likeger szóban a ger am. ház,
hajlék, az első részszel együtt pedig, mely Ukökil
(= meghalni) igétől származik am. halottház, halott
hajlék [Begrabniszoit]. A sír a Müncheni codexben,
mint halotti gödröt jelentő', sér alakban fordul elő, s
vékonykangulag ragoztatik. „Eleibe kelének neki
két emberek ördögöket vallók, serekből kijővén."
(Máté 8.). „Mendenek, kik a serekben vadnak."
(János 5.). „Kik megrakjátok a prófétáknak sereket."
(Máté XXIII.).
SÍR, (2), (síT) önh. m. sírt. Ragozott állapot
ban rövid önhangzóval is ejtetik : sirolc, sírunk, sirék,
strandok; siró; sirás; némely származékokban pedig
csak röviden, ú. m. sirat, siralom stb. Akármily indu
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„Sírtál nnyám egykor értem,
Hogy huszárnak felütöttem."
(Dcbrentei).
Atv. igen szomorkodik, kesereg.
„Keresztények sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok, f
Faludi.
„Fáj a szivem, sír a lelkem."
Népdal.
Hasonlatokban szólva : Sír, mint a záporeső. Úgy sír,
hogy majd kifolynak szemei Gyöke a hangutánzó si v.
sí, melyhez az r képzőül járult. Ilyen a szil hangból
származott sziír ige, su ból súr, súrol. Lapp nyelven
cero és finn lapp nyelven cierro am. sírni (Budenz).
Csagataj nyelven csihmak am. sírni , rimánkodni;
(Vámbéry) ; persa nyelven zár, v. zára, v. zári am.
gemitus, lamen.íatio, és sziris lamentatio, planctus
(sírás). V. ö. SÍ, RÍ.
SIRÁK, falu Hont in.; helyr. Sirákra, —on,
— ról.
SIRAL, (siral) elavult ige, melyből siralom,
siralmas származott, s jelentésre körülbelül am. sirat.
Ily viszonyban állanak a régies mutál és mutat, a
segél és segít, régiesen : segét, az elavult szerel, mely
ből szerelem, és szeret, melyből szeretet származott.
SIRALM, 1. SIRALOM.
SIRALMAS, (sí ralomas) mn. tt. siralmast
v. —at, tb. —ak. Siralomra méltó, azzal járó, sajná
latos, fájdalmas, mélyen szomorító, keserves. Siral
mas állapot, veszteség. Siralmas panasz, fájdalom,
kérés. Siralmas ének. V. ö. SIRALOM.
SIRALMASAN, (siralmasan) ih. Siralomra
méltó módon vagy állapotban.
SIRALMI, (sir almi) mn. tt. siralmit, tb. —ak.
Siralomra vonatkozó. Siralmi versek, énekek.
SIRALOM, (síralom, siralm) fn. tt. siralmat,
harm. szr. —a. Siró állapot; könyükre fakasztó bá
nat , fájdalom, keserv, vagy igen érzékeny öröm.
A halott rokonainak siralma. Siralom közt búcsút venni
egymástól. Régiesen : siralm. „Ott leszen siralm és
fogaknak csikorgatása." (Müncheni cod. Máté XIII.).
SIRALOMHÁZ, (siralomház) ösz. fn. Azon
terem, vagy szoba; melybe a halálra ítélt bűnöst ki
végzés előtt köz látványra kiteszik. Bús, mint a sira
lomházba kilett rab.
SIRALOMVÖLGY, SIRALOM VÖLGYE, (si
ralomvölgy v. völgye) Ösz. fn. Képes kifejezéssel
így nevezik a hitvallás tanítók e világi életet, meny
nyiben ez siralomra méltó sok bajjal, szenvedései jár.
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SIRÁLY, (sirályj fn. tt. sirályt, tb. —ok,
harm. szr. — a. Récze nagyságú, hegyes orrú, fehér,
szürke, fekete tollú vizi madár, mely halakkal, külö
nösen, mint a tengeri sirály, ezetszalonnával él. Ne
vét siró hangjától kapta; máskép : cs'dUö. (Larus).
Van fejér, sárga, ősz, háromújju, kéklábu, kaczagó v.
nevető sirály.
SIRÁM, SIRÁM, (sírám) fn. tt. sirámot, harm.
szr. —ja. Siralom ; és a sírónak könyüi. Eléjön a
többek közt a Nádorcodexben. Képeztetésre hason
lók hozzá, villám, csillám, hullám, melyekben a képző
hangja eredetileg a nyelvhasonlat, szerint rövid lehe
tett : villám, csillám, hullám, sirám, ha csak azt nem
veszszük, hogy a villó, csilla, hulló, siró törzsökből
származtak , miszerint az ó, és képző am öszveol
vadva lett ám.
SÍRÁNK, SIRÁNK, (síránk) mn. tt. siránkot.
A székelyeknél am. síró v. siránkozó, pl. gyermek v.
öreg.
SIRÁNKOZÁS, SIRÁNKOZÁS, (sírámkozás,
v. síránkozás) fn. tt. siránkozást, tb. —ok, harm,
s?.r. —a. Folytonos sirás, vagy többeknek sírása;
jajgatása , kesergő panaszkodása. V. ö. SIRÁN
KOZIK.
SIRÁNKOZIK, SIRÁNKOZIK, (sírárakozik,
v. síránkozik) k. m. siránkoztam, •—tál, —ott,
par. —zál. Folytonosan, nagy keservesen sír, jajga
tódzik.
Törzsöke vagy sirám, mely a k gyakorlatos
képző előtt m betühangját rokon nre változtatta;
vagy pedig az önálló székely siránk.
SÍRÁS, SIRÁS, fsírás) ín. tt. sirást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Szomorú vagy más indulatból kitörő
hanggal egyesült könyhullatás, vagyis azon állapot,
midó'u valaki sír. Gyermeksirás. Sírással tölteni az
éjét. Nem volt vége a sok sirásnak. A nők egyik fegy
vere a sirás. (Km.).
SlRÁSÓ , (sírásó) ösz. fn." Községi szolga, ki
a halottak számára sírokat ás, s a temetöhelyre
felügyel.
SÍRÁSÓTEMETÖBOGÁR, (sír ásóteinetöbo
gár) Ösz. fn. Bogárnem, mely a földszínen megdöglött
kisebb állatok pl. egerek alatt a földet úgy elássa,
hogy azok a kivájt üregbe esnek, s eledelül szolgál
nak neki. (Silpha. L.) Különösen e bogarak egyik
fekete faja, mely a cserebogárnál valamivel kisebb.
(Silpha vespillo L.)
SIRÁSRIVÁS. (sirásrivás) ikerszó, és fn. Töb
beknek mély fájdalomból fakadozó, jajveszéklő, pa
naszos sirása ; vagy folytonos sírás.
SIRAT, (sírat) áth. m. sirattam, —tál, —ott,
par. sirass. Valakit vagy valamit sajnálva sír; gyászt
ül, gyászol. A fiú szüleit, áz apa gyermekeit siratja.
Siratni a megholt kedvest. Szent Istvánt és szent íjászlót
sokáig siratták a magyarok. Megsiratsz még engemet.
Té.nzét, elégett házéit siratja. A fösvény émb'er azt in
siratja, amit megeszik. (Km.).
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„Ha meghalok, se bánom,
Úgy sincs engem ki szánjon,
Koporsómra boruljon,
Végig végig sirasson."
Népdal.
„Földhöz sújtott reményeit
Éjjel nappal siratta."
Kisfaludy S.
„Még a maradék is gyászolva siratja."
Arany J.
Ezen igében az at képző sajátszerüleg használ
tatik, mennyiben nem miveltető jelentésű, mint sza
bály szerint szokott lenni, pl. az irat, járat, várat,
nevettet, röhögtet igékben; a sirat szóban t. i. az ál
nak megfelel az al, mely az elavult siral igének kép
zője. V. ö. SIRAL.
SIRATANDÓ, (síratandó) mn. tt. siratan
dót. Amit meg kell siratni, siratásra méltó; szánandó
állapotú. Örökké siratandó veszteség.
SIRATÁS, (síratás) fn. tt. siratást, tb. — ok,
harm. szr. —a. Azon cselekvés, midőn valaki valamit .
sirat. V. ö. SIRAT.
SIRATATLAN , SIRATLAN , (sírat[at]lan)
mn. tt. siralailant, tb. —ok. Kit, v. mit meg nem
siratnak; szánakozás nélkül megholt, elveszett stb.
Siratatlan árva. Határozóként am. megsiratás vagy
meggyászolás nélkül, siratatlanul.
SIRATATLANUL, (síratat[lan]ul) ih. Anél
kül , hogy valaki megsiratta, meggyászolta volna.
Távol országban, csatában siratatlanul odaveszni.
SIRATÓ, (sírató) mn. tt. siralót. 1) Aki va
lamiért sajnálkozva sír. Szüleit sirató gyermek. Kis
dedét sirató anya. 2) Még néhutt divatos népszokás
szerént sirató estue, midőn a leányok férjhez menő
leánybarátnőjökhöz mennek, hogy megsirassák, mely
szertartás egyébiránt zenével és tánczczal szokott
járni. így nevezik magát c szertartást is. Siratóba
menni. A menyekzöt megelőző, és követő népszokások
nevei általán igerészesülök, ú. m. susogó, leánynéző,
kérő, háztüznézö, kézfogó, esküvő, menyekező, lefektető,
tyúkverő, kárlátó, és a házasság eredményei : keresz
telő, egyházkelő.
SIRATÓESTE v. — ESTVE, (siratóestve) ösz.
fn. 1. SIRATÓ alatt.
SÍRBESZÉD, (sírbeszéd) ösz. fn. Halotti be
széd ; szoros ért. melyet a halott sírja fölött monda
nak el.
SÍRBOLT, (sírbolt) ösz. fn. Fallal kirakott,
és boltozott sír. Családi, nemzetségi sírbolt. Templom
alatti sírbolt.
SÍUCSARNOK, (síresarnok) ösz. fn. Nagyobb
családbeli, nemzetségi, fejedelmi halottak számára
épített fényűzési sírbolt, vagy csarnok. Továbbá a
köztemetőkben különös csínnal épített folyosó, bol
tozatos hajlék, a gazdagok és előkelők eltemetésére.
SIRCZ, falu Sopron m.; helyr. Sirczre, —én,
— ről.

SÍRCZIM—SÍRÍ

SIRING—SÍRLEPEDÖ

SÍRCZIM, (síiczím) 1. SÍRIRAT.
SÍRDOGÁL, (sírdogál) gyak. önh. m. sirdo
gált. Folytonosan, de némi mérséklettel, nem kitörő
hangon sír. Némely gyermek csupa Jcényességböl sír
dogál.
S1RDOGALÁS, (sírdogálás) fn. tt. sírdogá
lást, tb. —ok.
SÍRDOMB, (sírdomb) ösz. fn. Domb, melyet a
halott sírja fölött szokás emelni. Kereszttel, fejfával,
emlékoszloppal jelelt sírdomb. A kedves sírdombját vi
rágokkal beültetni, könyüJckel áztatni; máskép : sír
halom.
SÍREDÉNY, (síredény) ösz. fn. Edények, me
lyeket némely régi népek a halottak sirjaiba szoktak
tenni, pl. a római sírokban a mécsek, a hamvvedrek.
SÍREMLÉK, (síremlék) ösz. fn. A halott sír
jánál emelt akármincmü jel, vagy állvány, pl. kereszt,
fejfa, sírkő, sírszobor, ravatal. Jeles férfiak síremlékei.
Szélesb ért. minden, mi valamely sírhoz tartozik,
vagy tartozott, pl. a halottal eltemetett fegyverek,
ékszerek stb.
SÍRÉNEK, (sírének) ösz. fn. Gyászének, mely
lyel a halottat kísérik, temetéskor elbúcsúztatják,
Isten kegyelmébe ajánlják stb.
SÍRFA, (sírfa) ösz. fn. 1) Fából való emlék a
halott sírján, pl. kereszt, fejfa. 2) A sír mellé ülte
tett élőfa, különösen, szomorúfűz.
SÍRGÖDÖR, (sírgödör) 1. SÍRVERÉM.
SÍRHALOM, (sírhalom) ösz. fn. Halom, melyet
némely régi népek, pl. a magyarok, kunok, előkelő
halottaik sírjai fölött emeltek, melyeknek nyomai
századok olta fenvannak. Ilyenek az úgy nevezett
hun sírhalmok, [Hunnengrüber], vagy Érdi János ré
giségbuvár által kutatott, és megismertetett sírhal
mok Érden, a Duna mellett. Szélesebb értelemben a
közönséges sír fölötti domború földhányadék, melyet,
ha fü lep el, sírJianlnak neveznek.
SÍRHANT, (sírhant) ösz. fn. Hantos földgö
röngy, mely valamely sírt föd.

SIRING, (síring, süröng) gyak. önh. m. siring
lem, —tél, —étt, htn. —ni v. —eni. Erdélyiesen am.
forog, kering. Gyökre nézve rokonai : sir'úl, serény,
sürög, surran, sorikál, sorofol, sorgyázik, mind sebes
mozgásra vonatkozó szók, valamint ezek is : sedre v.
serde, serte (perte), herde, helre, sotra stb. melyeket
1. saját rovataik alatt. Az ing képző kicsinyítvegya
korlatos, mint a kering, tering(et), legying(ct) s több
másokban.
SIRINGEL, (siringél) gyak. önh. m. siringelt.
Forogdogal, kcringél. V. ö. SIRING.
SIRINGÉLÉS, (siringclés) fn. tt. siringélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Keringélés. V. ö. SIRINGEL.
SIRINGET, (siringct) gyak. áth. m. siringet
lem, —tél, —étt, par. siringess. Forgat, keringet va
lamit, v. valakit. Az örvény siringeli a gazt.
SIRINGETES, (siringetés) fn. tt. siringeiést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Keringetés, forgatás. V. ö.
SIRINGET.
SIRINGÖ, (siringö) fn. tt. siringőt. Örvényes
hely, hol a víz forog; szokottabban : forgó. Kenessey
Albertnél a valahol feltartóztatott folyásnak ellen
kező irányba vettetése, mi által körben mozgás idéz
tetik elé. (Necr, francziául : rcmous). Rokona : sellő,
v. serlö, mely sebesebb esésű vagy folyású vizet is
jelent. V. ö. SIRING.
SIRINGÖZÉS, (siringőözés) fn. tt. siringő
zéstj tb. —ék, harm. szr. —e. Folyó víznek azon for
gása, midőn valamely akadály által feltartóztattatván
ellenkező irányba vettetik s ez által körben mozog.
SIRING ÓZIK, (siringöözik) belsz. m. sirin
goztem, —tél, —ött, par. —zél. Mondják folyóvíz
ről, midőn körben mozog. V. ö. SIRINGÖ. A szikla,
a fa dereka körül a víz siringőzik. V. ö. SIRING.
SÍRIRAT, (sírirat) ösz. fn. Irat a síremléken,
mely a halottra, közönségesen volt foglalkodására,
születése s halála napjára, életkorára stb. vonatkozó
jellemzést, tudósítást stb. foglal magában. Továbbá
az irálynak sajátságos neme, mely a síriratok szer
kezetében divatozik, melynek fő kelléke a rövid sza
batosság.
SIRÍT, (sirít) áth. m. sirított, htn. —ni v.
—ani, par. —s. A székelyeknél am. sebcsen fordít.
Sirítsd azt az ekét. Ügy megsírítlak egy fával. (Kriza J.).
Szabó Dávidnál annyi is mint serit, pödörít, pl. sirí
teni a fonalat, bajuszt.
SÍRJEL, (sírjel) ösz. fn. 1. SÍREMLÉK.
SÍRKÉRÉSZT, (sírkérészt) ösz. fn. Kereszt,
melyet a katholikusok s némely más keresztény fele
kezetűek jelül, s emlékül szoktak a sírok fejéhez
állítani.
SÍRKERT, (sírkert) ösz. fn. A közönségesebb
divatú ,temetö' költőibb neve.
SÍRKÓ, (sírkő) ösz. fn. A sír fölé, vagy mellé
jelül, emlékül, ravatalul állított kőmü. Római sírkövek.
SÍRLEPEDÖ, (sírlepedő) ösz. fn. Lepedő,
melylyel a koporsóba tett halottat betakarják. A Mün
cheni codexben lellah, melyet 1. saját rovata alatt.
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„Fü kizöldül ó sírhanton."
Buda halála. (Arany J.).
SÍRHELY, (sírhely) ösz. fn. Azon hely, hol
sírt, vagy sírokat ásnak ; temetőhely ; sírbolt. Régi
jeles férfiak sírhelyeit kutatni. Hullámok között lelni
sírhelyét.
SÍRI, (síri) rnn. tt. sírit, tb. —ek. Sírra vonat
kozó, azt illető, ahhoz tartozó; a síréhoz hasonló.
Síri nyugalom. Síri csend. Síri éj. Síri sötétség.
SÍRÍ, (sírí) ösz. önh. melynek mindkét alkat
része ragoztatik, pl. sivokrivok, síniríni. Mondjuk
emberről, midőn mélyen fájlaló, vagy szomorgó, vagy
akármily keserves indulatból folytonosan sivít, egy
szersmind könyezik, fünekfának panaszkodik, sopán
kodik, stb. Éjjel nappal síri, hogy kedves férje meg
halt. Sínakrínak a gyermekek. Mondják az élesen
sivító malaczokról is.
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SÍROD ALMÁS— SIS

SISAK—SISAKTARÉ

SIRODALMAS , (sírodalomas) lásd SI
RALMAS.
SIRÓHEGí, puszta Csongrád m.; helyr. Siró
hegyre, —én, —ről.
SÍROK, falu Heves m.; helyr. Sirokra, —on,

vagy midőn az izzó vasat a vízbe mártják; rokon
zsizs, zsizsi tüzet jelentő hangutánzókkal, úgy sü
gyökkel is (sül, süt szókban) ; mély hangon : sus
(sustorog szóban).
SISAK, fn. tt. sisakot, harm. szr. —ja. Hadi
viselethez tartozó, kemény anyagból, leginkább fém
lemezből készült, különféle alakú föveg. Réz, vas
sisak. Sima, pikkelyes sisak. Púpos, csöves tetejű, tara*
jos sisak. Régi római sisak. Vértes katonák sisakja.
Nyilt, rostélyos sisak. Átv. különféle fém anyagból
készített gépcsövek, kazánok, gőzmüvek födele. Pá
linkafőző kazán sisakja; máskép : silap. A növény
tanban erősen boltozatos csésze, bokréta, vagy pilis,
mint a sisakvirágé. Eléjön több kevesebb módosulat
tal a szláv nyelvekben is ; valamennyinek alapja a
fordítva ejtett latin cassis, melyből a franczia casque
is származott.
A magyar közkatonák, és köznép nyelvén kas
kéta, betű átvetve : saskéta, mely közelebb a franczia
casque után képeztetett. Szabó Dávid fejvasn&k,
máskép : vasfejneí írja ; az első elfogadhatóbbnak
látszik ; különösen, mert vasfej, vasfejű más értelem
ben is eléjön.
SISAKALAKÚ, v. —ALAKÚ, (sisakalakú)
ösz. mn. Minek a fövegnemü sisakhoz hasonló alakja,
szabása van. Sisakalákú födő.
SISAKBOKRÉTA, (sisakbokréta) ösz. fn. Si
sakra tűzött díszbokréta, dísztoll.
SISAKDAD, (sisakdad) mn. tt. sisalcdadot
1. SISAKALAKÚ.
SISAKDÍSZ, (sisakdísz) ösz. fn. Tollak, ara
nyozások, pikkelyek, stb. melyek a sisakot diszessé
teszik.
SISAKFORGÓ, (sisakforgó) ösz. fn. Tollakból,
vagy más anyagból álló, lengeteg diszítvény a sisa
kon. V. ö. FORGÓ.
SISAKFÜ, (sisakfű) 1. SISAKVIRÁG.
SISAKKÖTÓ, (sisakkötő) ösz. fn. Sima, vagy
pikkelyes bőrből, fémlemezből stb. való kötő, mely
lyel a föltett sisakot .az áll alatt megerősítik.
SISAKMÍVES, (sisakmíves) ösz. fn. Míves, ki
sisakokat készít.
SISAKOS, (sisakos) mn. tt. sisakost v. —at,
tb. —ak. Sisakkal ellátott, sisakot viselő. Sisakos
lovagok. Sisakos Minerva, római katonák. Átv. minek
sisakalakú födele van. Sisakos kazán. V. ö. SISAK.
SISAKOSÁN, (sisakosan) ih. Sisakkal ellátva;
sisakkal födve. V. ö. SISAKOS.
SISAKROSTÉLY, (sisakrostély) ösz. fn. A régi
lovagok, és bajvívók sisakjának rostélymüve, mely
az arezot befödte, s a látásra és lélekzetre rést nyi
tott, s melyet föl lehetett tolni.
SISAKSZALAG, (sisakszalag) 1. SISAKKÖTŐ.
SISAKSZÉM, (sisakszem) ösz. fn. Rések a si
sak rostélyán, melyeken a szemek kiláthatnak.
SISAKTARÉ v.—TARÉJ, (sisaktaré v.—taréj)
ösz. fn. Némely sisakoknak a kakas taréjához hason
lóan fölemelkedő teteje.
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SIROKÁNY, falu Vas m.; helyr. Sirokányba,
—han, —hói.
SÍRŐL, (sírol) áth. m. sírolt. Sírba tesz, elte
met valakit. Ritka használatú.
SÍROLAS, (sírolás) fn. tt. sírolást, tb. —ok,
bann. szr. —a. Sírba tevés, eltemetés.
SÍROSZLOP, (síroszlop) ösz. fn. Sírnál jelűit,
vagy emlékül emelt oszlop.
SÍRRABLAS, (sírrablás) ösz. fn. Az eltemetett
halottak kifosztása.
SÍRSZOBOR, (síiszobor) 1. SÍROSZLOP.
SIRUTANI, (sírutáni) ösz. mn. 1) A halál után
következő, létező ; másvilági, sírontúli. Sírutáni élet.
2) Ki apjának halála után született, máskép : méh
ben hagyott, árvaszülött (posthumus). 3) Szélesb ért.
valakinek halála után hátramaradt, s köz tudomásra
jutott. Sírutáni müvei valamely tudósnak.
SIRÜ, régiesen és tájdivatosan am. sürü ; 1. ezt.
SÍRUL, (sirül) önh. m. sirűlt. A székelyeknél
am. gyorsan fordul vagy halad. V. ö. SIR elvont
gyök. „A tátos pedig megsirült mind (== mint) a
forgó szél." (Székely népmese). „Avá megin' meg
sirült mind a sebős villámlás." (Ugyanott).
„Jövel kénesem sirülj egyet,
Eszem azt e piros meggyet,
Meik termett galambszádra,
Osztég ugrom hőkre csára."
Siklódi (székely) táncz dal.
Eléjöu ,súrlódik' v. ,serül' értelemben is. „Ojant fo
gok a derekadon, hogy a bőröd mind felsirül." (Szé
kely szólás). V. ö. SIEÍT.
SIRÜLKÖDÉS, (shülködés) fn. tt.sirüllcödést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Osonkodás, surankodás.
SIRÜLKÖDIK, (sirülködik) k. m. sirülköd
tem, —tél, —ott. A székelyeknél am. osonkodik, su
rankodik. Körülsürönködik am. körülötte sürög si
mánkodva.
SIRÜLKÖZIK, (sirülközik) k. m. sirülköz
tem, —tél, —8U. L. SIRÜLKÖDIK.
SIRVERÉM, (sírverém) ösz. fn. Verem, melybe
a halottat temetik. Eredeti jelentésére nézve 1. SIR fn.
Sirvermet ásni. Egy sírverembe több halottat temetni.
SÍRVERS, (sírvers) ösz. fn. Sírirat versekben
vagyis valamely síremlékre írt, vésett, vagy máské
pen alkalmazott, akár a sírban fekvőt vagy fekvőket
jellemző, akár általán a halálra avagy jövő életre vo
natkozó vers, vagy versezet. Széles ért. gyász vers,
gyász költemény valamely halottról.
SIS, hangszó, melyből siseg, sisereg, sistereg,
sisterékel származnak. Különösebben azon hangot
utánozza, melyet az égő nyers fa, vagy zsíranyag ad,
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SISAKSZÉM—SISKA

SISAKTOLL, (sisaktoll) ösz. fn. Sisak díszíté
sére szolgáló egy vagy több toll.
SISAKVIRÁG, (sisakvirág) ösz. fn. Növény
nem a sokbímesek seregéből és háromanyások rend
jéből ; csészéje nincs ; bokrétája öt szirmú, a felső
nagy kámzsaforma, előre borúi, melyben két kocsá
nyon álló csuklyás, sarkantyús pilis van. Népnyel
ven némely fajainál : sisakfü. A mérges növények
közé tartozik. (Aconif.nm). Nevét virágjának sisak
alakjától kapta. Fajai: farkasölö (népnyelven : farkas
ölöfii, répagyökérbab, méregfü); méregölő (népnyelven:
sárga sisakfü, szelíd sisakfü, kuklás v. csuklyásfii)
katika (népnyelven : katikarépa, kék sisakfü, tetüf'á) ;
sugár, nyúlánk stb. sisakvirág.
SISEG, (siség) gyak. önh. m. siségtem, —tél,
— étt. Égés közben sis hangot ad. Siseg a tűzre tett
nyers fa. Siseg a zsír a lábasban, serpenyőben. V. ö.
SIS.
SISÉGÉS, (siségés) fn. tt. sisegést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Egő test állapota, midőn siseg.
SISEK, 1. ZSÍZSIK.
SISÉRÉG, (sisérég) gyak. önb. m. sisérég
te.m, —tél, sisérgétt. Folytonosabban, és erösebb han
gon siseg. Ez igében a középképző is gyakorlatra
vonatkozik, melynek megfelel a lágyabb hangú el,
pl. a füstölög, büzölög igékben. Mennél nagyobb a iüz,
annál inkább sisereg a zsír a serpenyőben. Az izzó vas
tól, ha bele mártják, sisereg a víz. A vasas kerék esős
időben apró kövecses fövénynyel töltött úton mentében
sisereg. (Kriza J.).
SISÉRGÉS, (sisérégós) fn. tt. sisérgést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Pezsgő hangzás, midőn valami
sisereg. A sülő kolbász sisergése. V. ö. SISEREG.
SISÉRGÓ, (sisérégő) mn. tt. sisérgöt. Ami a
forró melegség miatt vagy egyéb okból sisereg. Si
sergő zsír. V. ö. SISÉRÉG.
SISKA, (1), (siségö?) fn. tt. siskát. Mátyus
földén, és a palóczoknál, fánk nevű faraangi süte
mény, melynek némely más tájakon pampuska a neve.
így nevezik a fánkot a fenn említett vidékekkel ha
táros szlávok is. Minthogy a siskát sisergö v. sisfigő
zsíron sütik, valószinü, hogy hangutánzó.
SISKA, (2), fn. tt. siskát. Nádféle növényfaj
köz népies neve ; bugája felálló sugár, csomósán ka
réj os; csészéje egyvirágu ; levelei alul simák; egye
nes kalásza ondója közepéből indul. Hegyi száraz
réteken, kivált szőlőkben terem. Diószeginél : siska
nád (arundo epigejos, Gönczy Pálnál latin neve:
calamagrostis epigejos).
SISKA, (3), mn. tt. siskát. Az ország több vi
dékein így nevezik azon sertéseket, melyeknek konya
füleik lefityegnek. Bánáti siska disznók. Rokon hozzá
a székelyeknél divatos sula, azaz, lefitytyent, kajla
fülű, ezzel ismét a suny, sunya állnak értelmi viszony
ban. — A székelyföldi Szabó Dávidnál eléjönnek még
a következő jelentései: a) fánk, pánkó, esőrege, mely
érteményben Szeder Fábián szerént a palóezok is hasz
nálják; 1. SISKA, (1): b) paraszt agyagkemencze ; 1.

SISKA—Sí

V

84 8

S1SKO; c) gubaes v. gubics, melylyel a tímárok a
bőrt cserzik. Ez érteményben máskép : suska.
SISKA, (4), puszta Zemplén m.; helyr. /Siská
ra, — n, —ról.
SISKÓ, (siskó) fn. tt. siskát, Mátyusföldén,
de itt is csak ritkán hallható szó, mely közönséges
sárkemenczét jelent. Valószinüleg a tűzre, sisegő v.
sisergő égésre vonatkozó sis, zsizs, zsizsi szókkal egy
eredetű. Ide tartozik a sül, süt is, melyeknek gyöke
sü szintén a sisergő égést utánozza.
SISLOCZ, falu Ung m.; helyr. Sislóczra, —on,
—ról.
SISMÁND, ALSÓ—, FELSŐ —, puszták Fe
hér m.; helyr. Sismándra, —on, —ról.
SISTEREG, (sistérég) 1. SISÉRÉG, SUS
TOROG.
SISTERÉKÉL, (sisterégél) 1. SISTEREG v.
SISÉRÉG.
SISTERÉKELÉS, (sisterégélés) 1. SISÉR
GÉS.
SISTERGÉS, (sis t é r ég és) lásd SISÉRGÉS,
SUSTORGÁS.
SISZÓ , falu Nyitra m ; helyr. Siszóra, — n ,
—ról.
S1TÁR, (sitár) fn. tt. rífárt, tb. — ok, harm.
szr. —a. Sándor István szerént am. a közösebb di
vatú hajcsár, vagyis oly személy, ki eladni való bar
mokat , ú. m. ökröket, ürüket, juhokat, disznókat
vásárra hajt. Valamint a ,hajcsár' gyöke az űző haj
haj!; hasonlóan a sitáré si sí! melyből lett sit ela
vult ige, s ebből sitár. Gyökhangra (si, sü) rokon
a menésre, mozgásra ösztönző sürget szóval.
SÍTÉR, SITÉR, falu Bihar in.; helyr. Sitérre,
— én, —röl.
SITÉRVÖLGY, falu Bihar m; helyr. völgy
re, — ön, —röl.
SITKE, KIS — , NAGY—, faluk Vas m ; helyr.
Sitkére, —n, —röl.
SITVE, erdélyi falu, mely részben Küküllő
megyéhez, részben NagySzeben székhez tartozik;
helyr. Sitvén, —re, —röl.
SIV, i.l), régiesen am. süv v. sü. ,
SIV, (2), elvont v. elavult gyök , melyből a
pusztaságra vonatkozó sivány, sivatag, sivó eredtek.
Minthogy az s hang, kivált a szók elején, néha föl
cseréltetik a Aval, pl. sápug és hápog, sadar hadar:
innen ez alapfogalom nyomán indulva valószínűnek
találjuk, hogy ezen siv am. az üresét, hiányosat je
lentő hiu, mi szerént sivány föld, sivány homok am.
miben semmi sem terem; sivatag hely, hol semmi
sem tenyészik, fütlenfátlan puszta hely; mintha vol
nának hitvány v. hivány, hivatag. Csagataj nyelven
is Vámbéry szerént csív am. puszta; durva. Egyéb
iránt;, midőn homokról (sívó homokról) van szó, a siv
másod jelentése közvetlen bangutánzásból is ered
hetett, mennyiben a sivány homok a járó lábai alatt
sí, mi onnan is megteszik, hogy a sívó szóban az ít
rendesen megnyújtják. V. ö. SIV.
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SÍV, azonos sí gyökszóval; képzők hozzá járul j
tával az l rendszerint megrövidül, mint sivalkodik, \
sivadoz, sivan, sivít stb.
SIVAD, (sivad) önh. m. sivadt. 1) Sivó, ázass,
puszta, kopár, terméketlen lesz. Nagy szárazságban
sivad a homokfóld. Származéka ez értelemben : sivatag.
2) L. SIVAL.
SIVADOZ, (sivadoz) gyak. önh. m. sivadoz
tam, —tál, —ott; par. — z. Éles sivó hangon kiál
toz, rippadoz.
SIVAL, (sival) önh. m. sivalt. Nagy fájdalom, í
keserűség, ijedés, harag stb. miatt éles sivó hang tör ;
ki belőle. Sivalnirivalni. A közös nyelvszokás, talán ;
nagyobb hangzatosság végett kettőztetve szereti ej |
teni : sivall (= sivalol).
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SIV AT, (sivat) fn. tt. sivatot, harm. szr. —ja.
A székelyeknél am. sivítozás. (Kriza J.).
SIVATAG, (sivadag) mn. tt. sivatagot. Kiet
len, puszta, melyen a mivelésnek semmi nyoma, vagy
alig van nyoma, hol csak eget és kopár földet látni.
Afrikai sivatag vidékek. Sivatag homokhát. Átv. ért.
„A jövendőnek sivatag homályit
Bízd az istenség vezető kezére."
Berzsenyi.

Valamint a többi rokon képeztetésü szók közöl
többen, úgy ez is használtatik főnévül is. A sivatag
ban éhen veszett utasok. A sivatagot beültetni fákkal.
„A nagyvilág sivatagjai." B. Eötvös J. (Gondolatok).
A középképző t eredetileg d, tehát törzsöke az önható
sivad. így lett az ingád, lankad, lenged stb. önhatók
SIVALÁS, Sí VALLÁS, (sival ás v. sivalolás) |
ból ingatag, lankatag, lengeteg stb.
fn. tt. sivalást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sivó han
SIVATAGSÁG, (sivadagság) fn. tt. sivalag
gon felkiáltás.
ságot,
harm. szr. —a. Nagy terjedelmű sivatag ;
SIVALKODÁS, (sivalkodás) fn. tt. sivalko j
pusztaság,
kopárság.
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Többszöri sivalás, ]
SIVÍT, (sivít) önh. m. sivított, par. —s, htn.
midőn valaki közbeközbe fölsivít. A halotlkisérök
siválkodása. Az éjjeli tombolók sivalkodásai. V. ö. SI —ni v. —ani. Éles sí hangon kiált, mint a gyerme
kek, nők szoktak. Sivítanak a malaczok is, továbbá
VALKODIK.
a sebesen fúvó, s résen áttörő szél. Az állati hangra
SIVALKODIK, (sival kodik) k. m. sivalkod
vonatkozólag átvetve is hallani: visít. Rokonai: sipít,
tam, — tál, —ott. Akár szomorú, akár víg indulatból
sivölt v. süvölt; ikertársa : rikít.
erős sivó, sivító, süvöltő hangra fakadoz. Sivalkodik
SIVÍTÁS, Sí VITÁS, (sivítás) fn. tt. sívüást,
az ijesztgetett, a vesszőzött gyermek. Sivalkodnak a szé
tb. —ok, harm. szr. —a. Éles sivó hangon kiáltás;
les kedvű dorbézolok. V. ö. SÍ, SIVAL.
SIVAN, (sivan) önh. m. sivant. Lásd SIVAL, továbbá a szélnek, vagy fuvószernek, sípnak ilyetén
hangzása. Rokonai : siptíás, sllvöltés.
SIVANT.
SÍVÓ v. SIVÓ, (sivó) mn. és fn. tt. sívót. Si
SIVANT, (sivant) önh. m. sivantott, par.—s,
htn. —ni v.—ani. Éles sivó hangon elkiáltja magát. vító, aki v. ami sivít. Némelyek a klarinét nevű hang
Egy sivantott lélek sem volt oda haza. (Gj őrvidéki km.). szer elnevezésére is használják.
SÍVÓ v. SIVÓHOMOK, (sívóhomok) ösz. fn.
Képzésre hasonlók hozzá : rikkant, nyikkant stb.
1. SIVÁNY', 1).
SIVANTÁS, (sivantás) fn. tt. sivantást, tb.
SIVOL, (sivol) önh. m. sivolt. A székelyeknél
— ok, harm. szr. —a. Éles sivó hangon felkiáltás.
am.
zsibol,
cseveg. A verebek összegyűlve sivolnak.
SIVÁNY, (sivány) uin. és fn. tt. siványt v. —at,
(Kriza J.).
tb. —ah. 1) Minden fű, s egyéb növény nélkül levő,
SÍVÓRÍVÓ, (sívórívó) ösz. mn. Aki síri. Sívó
terméketlen, szélhordta térség. Sivány homok, más
rívó
gyermekek.
V. ö. SÍRI.
kép : sívóhomok, és futóhomok, mivel a szél hamar
SIVVAN,
(sivuan) 1. SIVAN.
tova hordja. Sivány pusztaság. 2) Mondják néhutt,
SIVVANT,
(sivuant) 1. SIVVANT.
nevezetesen túl a Dunán, ruháról, melyet elkoptattak,
SKARAPLA, fn. tt. skaraplát. Molnár A. sze
elviseltek. Elemzésére nézve v. ö. SIV, elvont gyök.
rint am. skorpió. Ugyanannál máskép : skarapna.
3) Szabó Dávidnál aua. zsivány ; 1. ezt.
SKARAPNA, 1. SKARAPLA.
SIVÁNYHOMOK, (siványhomok) ösz. fn.; 1.
SKARLÁT, fn. tt. skarlátot, harm. szr. —ja.
SIVÁNY és v. ö. SIV, elavult fn.
Általán égő piros szín. Különösebben 1) Világos
SIVÁNYHOMOKOS, (siványhomokos) ösz. mn. vörös szinü finom posztó. Skarlátból varrt menta, dol
Siványt v. sivóhomokat tartalmazó , sivó homokkal mány, nadrág. Skarlát, gránát, nyuszi, Léva, Tata
teli, sivóhomokkal vegyes.
csuszl! (km.) azaz, nagy fényűzés által elvész a vagyon.
SIVÁR, (sivár) mn. tt. sivárt, tb. —ak. Puszta, 2) Vörös levelű zsályafaj, máskép köz néven : sebes
zsálya. L. SKARLÁTZSÁLYA. Használtatik mellék
kietlen ; máskép : sivatag.
névül is. Skarlát szín, skarlát posztó.
SIVÁRSÁG, (sivárság) 1. SIVATAGSÁG.
Idegen eredetű szó, németül: scharlach, olaszul
SÍVÁSRÍVÁS, (sívásrívás) ikerített fn. A sírás
nak nyomatékosabb kifejezése, tartós és nagyon fáj scarlato, angolul scarlet, francziául écarlate stb.
dalmas kitörésekkel összekötött siránkozás. Olt leszen Adelung véleménye szerént keletről származott által
sivásrírás és fogaknak csikorgatása. (Egyházi szónok Európába, hol a skarlát régi fényűzési czikk vala, tö
rökül : iszkerlet, perzsául: szaghallat, vagy szaghirlat.
lat a Biblia után).
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Ugyancsak a persában szakár, vagy szikár, vagy szn 1
kár Vullcrs szótára után am. carbo, pruna ardens,
mely egyezik a magyar szikra szóval. E szerént
skarlát eredetileg úgy látszik tttz vagy lángpirosat
jelent.
SKARLÁTATKA, (skarlátatka) ösz. fn. Vörös
szinű atkafaj. V. ö. ATKA.
SKARLÁTEPER, (skarláteper) I. SKARLÁT
SZAMÓCZA.
SKARLÁTCSŐBIBIRCS, (skarlátcsöbibircs)
ösz. fn. Moszatfaj a esöbibircsek neméből; levele
töltsérforma ; nyaka vagy szára hengeres ; bibircsói
skarlátszinüek; lakik kiszáradt fák tövén. (Cladonia
lichen coccifera).
SKARLÁTÉAKÚSZ, (skarlátfakúsz) ösz. fn.
A fakúszók neméhez tartozó madárfaj, melynek skar
látszínű tollai vannak. V. ö. FAKUSZ.
SKARLÁTPESTÖ, (skarlátfestő) ösz. fn. Ipa
ros, ki szöveteket skarlát szintiekké fest.
SKARLÁTPERKÁTA, (skarlátperkáta) ösz.
fn. Növényfaj a perkáták neméből, melynek levelei
szívformák, kihegyzettek, a nyél felöl szögletesek ;
kocsányi sok virágúk; virágkarimáji öt fogúk. Virága
vörös, de van aranyszínű is. (Ipomoea coccinca).
SKARLÁTPIROS, (skarlátpiros) ösz. mn. Ele
ven piros, mint a skarlát. Skarlátpiros virágok, boga
rak, tollak.
SKA^LÁTPIROSSÁG, (skarlátpirosság) ösz.
fn. Olyan pirosság mint a skarláté.
SKARLÁTPORHONROJT , (skarlátporhon
ojt) ösz. fn. A porhonrojtok neméhez tartozó nö
ényfaj ; szára felálló ; levelei széles láncsásak, füré
zesek ; nagy piros bár sonyvirági a szárhegyen soros
ürtben nyilnak. (Lobelia cardinalis).
SKARLÁTPOSZTÓ, (skarlátposztó) ösz. fn.
L. SKARLÁT, 1).
SKARLÁTáZAMÓCZA, (skarlátszamócza) ösz.
fn. Szamóczafaj , melynek gyümölcsei tojásdadok,
félre hajlók, skarlátszinük; nyelei felálló szőrösek ;
kocsányi lesimúlt szőrösek; levelei fölül kopaszak,
alul molyhosak. (Fragaria virginiana).
SKARLÁTSZÍN, (skarlátszín) ösz. fn. és mn.
I) Eleven piros szin, milyen a skarláté. 2) L. SKAR
LÁTSZÍNŰ.
SKARLÁTSZÍNŰ v. — SZINÜ, (skarlátszínű)
osz. mn. Olyan szinü, mint a skarlát; eleven piros,
világos vörös. Skarlátszínű szövetek.
SKARLÁTSZÖVET, (skarlátszövet) ösz. fn. 1.
SKARLÁT, 1).
SKARLÁTZSÁLYA, (skarlátzsálya) ösz. fn.
Zsályafaj, melynek levelei szívdedek, szőrösek, rán
ezosak ; fürészesek ; murvái a csészéknél hosszabbak,
teknősek, kihegyzettek; köz néven : sebes zsálya.
(Salvia sclarea).
SKÓFIOM, fn. tt. skófiomol, harm. szr. —ja.
Ruhákat kivarrni, hímezni stb. való ezüst vagy arany
szálak. Skófiummal kivarrott mente, dolmány.
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„Véltem, mente dolmány takarja testeket,
Skófiomból szőtt öv keríti ezeket."
Gvadányi.
Molnár Albertnél szkófium am. mitra, infula; és auri
filum ; s eléfordúl nála szleófia is mitra, cidaris érte
lemben. A persában szikáf Vullers szerént am. 1) ar
gentum ustum ; 2) glomus sericeus.
SKORPIÓ, fn. tt. skorpiót. A bogarak seregébe
tartozik, melynek nyolez szeme van, és pedig mellé
nek minden oldalán háromhárom, hátán kettő ;
nyolez lába, és fején két ollója van. Legtöbb fajnak
hosszú a farka, s annak végében mérges fulánk. Nagy
ságra különbözők. Sziuök vörös, vagy fehér, vagy
barna, vagy vörhenyős fekete. Átv. a barkörnek azon
csillagzata, mely a mérleg, és nyilazó között látszik,
melynek jegyébe a nap október 23án lép. Képes
kifejezéssel, igen mérgesen csipkedő ember.
Idegen eredetű; latinul : scorpio v. scorpius,
hellénül <TXO(i7iŁog; újabb magyar elnevezéssel: bö'kölö.
SKÓT, mn. és fn. tt. skótot. Skótország lakosa;
továbbá, onnan való, ott létező, arra vonatkozó, stb.
SKÓTHON, SKÓTORSZÁG, (skóthon vagy
—ország) ösz. fn. Angliától északra fekvő s azzal
öszvekapcsolt ország és királyság.
SKÓTUL, (skótul) ih. Skót nyelven ; továbbá
a skótok módja, szokása szerint. Skótul beszélni. Skó
tul viselni magát.
SNEFF, fn. tt. sneffet, harm. szr. —je. Lásd
SZALONKA.
— SÓ, vékonyhangon —SÓ, képző, mely soro
zatot, illetőleg számrendet jelentő mellékneveket ké
pez, mint : alsó (régiesen pl. Szalay Ág. lcvélgyüj
teményében : alósó azaz alulsó), felsö, túlsó, innenső,
elsö (régiesen pl. a Tatrosi codexben : elölsö), utolsó
v. utósó, szélsö, középsö, végső, hátulsó, külsö,
belsö stb.
Elemzését illetőleg kétfélekép vélekedhetünk,
a) hogy öszve van téve as, (es, os) és ö (ó) elemek
ből, melyekben az önhangzók hangrend szerént a
törzsszók hangzóihoz alkalmazkodnak , ilyképen :
alasó, (öszvehúzva : alsó) felesö (felső), túlosó
(túlsó), innenesö (innenső), elesö (első), utöosó
(utósó), szélesö (szélső), végesö (végső), közép csö
(középső), hátulasó (hátulsó), külösö (külső), belesö
(belső), karajosó (karajsó) ; b) hogy az esik igéből
származott részesülő eső, hangrendileg : asó, misze
rént : alsó = a magassági sorozatban, rendben alul
eső; felső = felül cső; túlsó = túl eső; innenső — innen
eső; első = elül eső (régiesen : előlső), utolsó = utói
eső stb.
SÓ, fn. tt. sót, tb. sók, harm. szr. —ja. 1) Szé
lesebb vegytani értelemben öszvetett test, mely alatt
közönségesen, az aljaknak (basis) savakkal egyesü
lését értik, noha a legújabb vegytani elvek szerént
ez tisztán nem minden sóra alkalmazható. 2) Szű
kebb, és szokott ért. közönséges konyhasó , mely
ismét vagy kősó, vagy főtl só máskép : leútsó. Sót
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vágni, ásni, törni, örleni. Sót főzni. Sóval enni a ke
nyeret. Sót tenni az ételbe. Sót adni a marhának. Ná
lunk is sóval sóznak. (Km.). Katonának jól van dolga,
sóra fára nincsen gondja. (Népd.). O sem eszik meg
nálam egy kősót. (Km.). Átv. élez, mint a beszéd fű
szere, és csípőssége, honnan sótalan tréfa, beszédem.
Ízetlen, éleztelen.
Nyelvünkben a, sót és savat a köz nyelvszokás
azonosítani, s egymással fölcserélni szokta, minthogy
ez is, az is bizonyos csipö'sségü; söt valóban egy ere
detűek is, mert a só nem egyéb, mint az öszverán
tott sav; így a sóska am. savorJca, a sónyó tájszokás
szerént am. savanyú; a székelyeknél sós tej, savanyú
tej; savát borsát megadni valaminek am. sóját borsát;'
a sav máskép saj is, honnan sajtalan étel am. sótalan.
Azonban a tudományos nyelv szabatosság végett he
lyesen különböztete'st tesz a sav és só között. A sav
latinul acidum, németül Sá'ure, minden ragozásaiban
és származtatásaiban megtartja alakját: savat, savak,
savon, savért, savig; savik, savó, savit, savul, savany,
savanyú, savas, savatlan, savaz stb. s többese is savak.
Ellenben a só latinul sal, németül Salz, ragozva:
sót, sók, sóra, són, sóért, sóig, sóba, sóban, sóval, sóm,
sód, sója stb. származékaiban : sós, sótalan, sóz, sózás.
Számos nyelvben megvan többé vagy kevésbbé rokon
hangokban, pl. latinul : sal, görögül : nXg, németül:
Sah, francziául : sel, lengyelül : szol, csehül : szül,
finnül : suola, votjákul : s'ilal, slal, vogolul : solvel,
törökül : tűz, mongolul : dabuszun stb. V. ö. SAV.

SOBOR, falu Sopron m.; helyr. Soborra, —on,
— ról.
SOBORSIN, falu Arad m.; helyr. Soborsinba,
— ban, —ból.
SOBRÁK, 1. ZSOBRÁK.
SOD, (1), elvont gyök sodor névben és igében.
L. SODOR ige.
SOD, (2), fn. tt. sodot, harm. szr. —ja. A szé
kelyeknél Derzsi Mózes legszabatosabb leirása sze
rint nem annyira a kemeneze alatt levő tüzelő helyet
jelenti, hanem inkább azt a mellék kőfalacskát a tűz
hely és házfal között, melyet a fal mellé azért rak
nak, hogy részint a fából készült házfalnak a meg
gyúlás ellen oltalmul szolgáljon, részint, hogy a
tüzelő kemenczének ház felül levő oldala rárakassék.
Kriza J. szerént am. kemeneze; és tedd a sódba am.
tedd a kemeneze alá (?). Magyarországon Abaújban,
s több más helyen a hasonló hangokból álló sut a
szobakemencze és házfal közti hézagot és zugot
jelenti.
SOD ALJA, Szabó Dávidnál am. kemeneze alja,
pest alja.
SODAR, fn. tt. sódart, tb. —ok, harm. szr. —a
v. —ja. Közönségesen am. sunka, disznóláb. Füstölt
sódar. Ha szorosb ért. lapoezkát t. i. a disznónak
lapoezkáját veszszük, ennek megfelel a német Schul
ter, angolul: shoidder, hollandul: sehouder stb. Szabó
Dávidnál ezekhez közelebb ,sódér' alakban is elő
fordul.
SÓDARÁLÓ, (sódaráló) ösz. fn. Malomféle
eszköz, kézi malom, melylyel a kősót apróra őrlik.
SÓD ÁRKA, (sódarka) kicsiny, fn. tt. sódarkát.
Kis sódar. V. ö. SÓDAR.
SODARLE, (sódarlé) ösz. fn. Lé, melyben a
füstölt sódart főzik. Különösen úgy nevezett kaszáslé,
melyben a füstölt disznólapoczkát elkészítik.
SÓDAKOS, (sódaros) mn. tt. sódarost v. —at,
tb. —alc. Sódarral ellátott, sódarral készített. Sódaros
tészta.
SODLÁB, (sodláb) ösz. fn. A tüzelő kemeneze
lába. Székely szó.
SODOLDAL,(sodoldal) ösz. fn. Tűzhely oldala,
hol a tűz ég. Olyan fekete mint a sod oldala. (Kriza J.).
SODOR, (1), (sodor) áth. ni. sodort v. sodrott,
htn. —ni v. sodrani; vékonyhangon néhutt : södör v.
zsödör. Azon szók egyike, melyek igék is nevek is egy
alakban, s legszorosb értelmi viszonyban. 1) Vékony
szálú, hajas, szőrös, rostos, levelog anyagot tenyerei
között forgatva dörzsöl. Csöpüt, kóezot, gyapjat, sely
met, rongyot, papirt, dohánylevelet sodorni, öszveso
dorni. Különösen, ily működés vagy eszköz, gép által
az illető anyagot fonalszerüvé, hengerdeddé, soda
rassá alakítja. Fonalat, madzagot, kötelet, zsinórt sod
rani. Dohánylevelekből szivarokat sodrani. A hajat
fürtökké sodrani. Bajuszt, czérnát sodrani. A fonott,
kulcsos kalácsnak való tésztát hengerré sodrani. Más
kép Szabó Dávid szerént : serit, sirít, pederít. Átv.
lesodrani lábáról Szabó Dávidnál am. leütni lábáról.
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SÓADÓ, (sóadó) ösz. fn. Adó neme, melyet az
állam a sónak kivetett árából bevesz ; továbbá azon
adó, melyet némely országokban a sóbányák tulajdo
nosai, vagy bérlői az államnak fizetnek.
SÓAKNA, (sóakna) ösz. fn. Akna, melyből a
kősót, vágják. Mármarosi sóaknák.
SÓAKNÁSZ, (sóaknász) ösz. fn. Aknász, ki
aknákban kősót vág.
SÓAKNÁSZSÁO, (sóaknászság) ösz. fn. A só
aknászok foglalatossága.
SÓÁR, (sóár) ösz. fn. A sónak eladási és for
galomban levő ára, melyet, ha az állam egyedárus
sággal bír, alkotmányos államban a törvényhozó test
szokott megszabni.
SÓÁRULÁS, (sóárulás) ösz. fn. Üzérkedés,
midőn valaki sót árul.
SÓÁRUS, (sóárus) ösz. fn. Személy, ki sót árul.
SOBAK, fn. tt. sobakot. Kemenesalján am.
sváb; 1. SVÁB.
SÓBÁLVÁNY, (sóbálvány) ösz. fn. Bálvány,
vagyis oszlop, melynek anyaga sóból áll. Azon bibliai
eseményre vonatkozó szó, midőn Lót felesége a sü
lyedező Sodomába még egyszer visszatérni akarván
sóvá változott. Sóbálványnyá legyek, ha nem igazat
szólok. (Átok neme).
SÓBÁNYA, (sóbánya) ösz. fn. Bánya, mely
ben sót vágnak, ásnak.
SOBOK, erd. falu Kolos m.; helyr. Sobokra,
—on, —ról.

854

54*

855

SODOR—SODOEÍT

2) Átv. mondjuk sebesen ömlő vízről, vagy erős szél
ről, midőn az útjokba akadt, s magukkal ragadt tes
teket mintegy forgatva tovább viszik, kergetik. A bag
lyukat, a kepéket elsodorja az árvíz. A hullámok partra
sodorják a gazt. Az örvény besodorja a csónakot, a
vizén úszó testeket. A szél, a förgeteg sodorja a hullá
mokat, az utczai szemetet. Képes kifejezéssel, erkölcsi
erőszak által magával ragad. A forradalmi szellem
veszélybe sodrott sokakat.
Eredetére nézve, némely vélemény szerént gyöke
lehet sod, mely a dörzsölés által okozott suhogó han
got utánozza, és képzőjére nézve azon igék és nevek
osztályába tartozik, melyekben alapfogalom a forgás,
forgatás, görbe hajlás, milyenek : csavar, teker, peder,
kever, kavar, zavar, kotor, bodor, fodor, guzsor stb.
V. ö. CSAVAR, PÉDÉR, TEKER. Az egész szó úgy
is tekinthető mint ,serit' hasonjelentésü szónak némi
hangáttétel általi módosulata, melyben t. i. r és t
(= d) helyet cseréltek; amidőn gyöke inkább ser,
sir volna; ezzel egyeznék a latin torqueo, német
drehen gyökei és a szanszkrit dhvar, dhurv (krümmen,
pressen). A cseremiszben südür, és a hegyi csere
miszben seder sidir am. fonni (Budenz J.).
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zsinórt sodorítani. Tárgyesetes viszonynév nélkül am.
sodoró munkát tesz. Egyszerkétszer sodorított a lenen,
s kész volt a fonal. V. ö. SODOR.
SODORÍTÁS, SODORÍTÁS, (sodorítás) fn.
tt. sodoritást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn valaki sodorít. Czérna, madzag, zsinór sodorí
lásával foglalkodni.
SODORMÜ, (sodormü) ösz. fn. Mü, mely sod
rás által alakult, pl. a gombkötöknél az úgy nevezett
sodrás, mely a lapos zsinórtól különbözik ; vagy több
sodrokból szerkezeit mü, pl. rostély, rács.
SODORRÁCS, (sodorrács) ösz. fn. Sodrokból,
vagyis sodronyokból font, szerkezeit rács, pl. az élés
kamrák, a börtönök ablakain.
SODORTAJK, (sodortajk) ösz. fn. Gönczy Pál
nál újabb rendszer után a porodásterméjüek (anya
hímesek, gynandria) seregébe és egy porodájuak
(egyhímesek) rendébe tartozó növénynem; alsó ajaka
1 — 2 hüvelyk, s a még ki nem nyílt vagy épen nyiló
félben levő virágában sodros (innen a neve); portokai
rekeszei alul egy zaeskócskával vannak egybekötve.
(Himanthoglossum). Faja : bakbüzü sodortajk (H. hir
cinum); Diószeginél : bakbüzü kosbor.
SODOR, (2), (sodor) fn. tt. sodrot, tb. sodrok,
SODRADÉK, (sodoradék) fn. tt. sodradékot,
személyragozva, sodrom, sodrod, sodra. Széles ért. harm. szr. —a v. —ja. Ami sodorva, pederítve van.
fonal, vagy fonalhoz hasonló szál, melyet sodorva
„Barna fürtje sodradéka,
alakítottak olyanná; v. ö. SODOR ige. Különösen, a
Fátyola csendes árnyéka
német Draht hasonlatára, fémanyagból csinált fonal,
Festi keeseit."
máskép : sodrony ; melytől különbözik a huzal. To
Berzsenyi. (Az én kegyesem).
vábbá, hengeresen öszvetekert test, pl. papír, vászon,
SODRÁS,
(sodorás) fn. tt. sodrást, tb. —ok,
tészta , vagy hengerféle eszköz, milyen a konyhai
sodrófa. Átv. a folyóvíz fonala, nyila, mely meneteli harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által sodor vala
főirányát képezi. A folyó sodrán haladó csónak, sajka. mit. Sodrásban kihólyagzott a tenyere. 2) Vékony,
Képes kifejezéssel azon irány, melyen a gondolatok, hengerded zsinór, melyet a gombkötők nem fonva,
eszmék egymást követik. Beszéd sodra. Kiütni valakit vagy kötve, hanem a selyem vagy szőrszálakat öszve
a beszéd sodrából. Félbeszakasztani a beszéd sodrát. sodorva készítenek. Ezt a szabók rendesen besze
Maradjunk a vitatkozás sodrában. V. ö. BODOR, gésre használják. V. ö. BORÍTÁS, SUJTÁS.
FODOR, ZSUGOR.
SODRAT, (sodorat) fn. tt. sodratot, harm.
SODOR, 1. SÓDAR. Más a sógor más a sodor. szr. —a v. —ja. Sodrott szál v. fonal.
(Km.).
SODRÓ, (sodoró) mn. és fn, tt. sodrót. 1) Aki
SODORFA, (sodorfa) ösz. fn. Sodró eszköz sodor. Szivarokat sodró leány. 2) Amivel sodornak,
fából, vagyis hengerded fa, melylyel valamit sodor pl. henger, vagy a konyhai sodrófa. 3) Amin sodor
nak. Különösen a gombkötők ilyetén eszköze, mely nak, pl. sodródeszka, melyen a tésztát kinyújtják.
lyel az úgy nevezett sodrást készítik.
SODRÓBOGÁR, (sod róbogár) ösz. fn. Lásd
SODORGAT, (sodorogat) gyak. áth. m. so ILONCZA.
dorgattam, •—tál, —ott, par. sodorgass. Gyakran,
SODRÓDESZKA, (sodródeszka) ösz. fn. A sza
vagy folytonosan, vagy némi kényelemmel, lassacs kácsok deszkája, melyen sodrófával a tésztát nyúj
kán sodor valamit.
togatják.
SODORGATÁS, (sodorogatás) fn. tt. sodor
SODRÓFA, (sodrófa) ösz. fn. Altalán, henger
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely ded eszköz fából, melylyel valamit sodornak, pl. a
által valamit sodorgatunk. V. ö. SODORGAT.
gombkötők sodrója. Különösen , konyhai eszköz,
SODORHÍIR, (sodorhúr) ösz. fn. Rézzel vagy melylyel a tésztát kinyújtják, máskép : laskanyújtó.
ezüsttel körül sodrott vagy behúzott húr, pl. a zon
SODRÓK ALÁN v. —KANÁL, (sodrókalán)
gorán, czitarán, hegedűn, bőgőn ; különböztetésül a ösz. fn. Konyhai kalán bizonyos ételnemű készítéséhez.
tiszta bélhúrtó].
SODRONY, (sodorony) fn. tt. sodronyt, tb.
SODORÍT, (sodorít) áth. m. sodorított, par. — ok, harm. szr. —a. Fémanyagból sodrás, vagy
— .s, htn. —ni v. —ani. Valamit sodorrá alakít, sod inkább húzás, nyújtás által alakított fonal. Réz, vas
rossá tesz. A kóczot madzaggá sodorítani. Selyemből sodrony. Repedt edényeket sodronynyal megkötni.
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Pipaszártisztító sodrony. A német Draht hasonlatára
alkotott ujabb kori szó. De amennyiben nem sodrás, j
hanem hiízás, nyújtás által készül, szabatosabban : j
huzal.
SODRONYBÁB, (sodronybáb) ösz. fn. Általán
bábféle alak, melynek nyakában, lábaiban, kezeiben
sodrony van, melynél fogva ideoda rángathatok.
Ilyenek az úgy nevezett „Paprika Jancsi" játékbábok.
SODRONYCSIPÖ, (sodronycsipö) ösz. fn*Ki
csin, hegyes csipőeszköz, melylyel a sodronyt ideoda
hajtogatni, s különfélekép alakítani lehet.
SODRONYECSET, (sodronyecset) ösz. fn. Sod
ronyból készített, s nyéllel ellátott ecset, melylyel
némely szűk 3záju edényeket, pl. hordókat, palaez
kokat tisztogatnak.
SODRONYEGYENLÍTŐ, (sodronyegyenlítő)
ösz. fn. A tücsináló műhelyben azon személy, ki a gyű
rűkbe szedett, és munkába vett sodronyt kiegyenesíti.
SODRONYEZÜST, (sodronyezüst) ösz. fn. A
bányákban termésezüst, melyet fonalalakban találnak.
SODRONYFURÓ, (sodronyfuró) ösz. fn. Vé
kony csavaros furu, oly likak fúrására, melyekbe
sodronyt húznak.
SODRONYGÖNGYÖLEG, (sodronygöngyöleg)
1. SODRONYHENGER.
SODRONYHENGER, (sodronyhenger) ösz. fn.
Henger, melyre sodronyszálak tekervék; továbbá,
hengerded alakban öszvegyürüsített sodrony.
SODRONYHÚR, (sodronyhúr) ösz. fn. Érez
sodronyból álló húr némely hangszereken, különböz
tetésül a bélhúrtól. V. ö. SODORHÚR.
SODRONYHUROK, (sodronyhurok) ösz. fn.
Vas sodronyból készült hurok, nyúlfogásra.
SODRONYHÜZÁS, (sodronyhuzás) ösz. fn.
Munka, mely által bizonyos fémből, pl. vasból, réz
ből sodronyszálakat húznak.
SODRONYHUZÓ, (sodronyhuzó) ösz. fn.
Személy, ki sodronyhuzással foglalkodik. L. SOD
RONYHÜZÁS.
SODRONYKALITKA, (sodronykalitka) ösz. fn.
Kalitka, melynek rácsai sodronyból csinálvák; külön
böztetésül a fa rácsú kalitkától. V. ö. KALITKA.
SODRONYKÉSZÍTÉS v. —KÉSZÍTÉS, (sod
ronykészítés) ösz. fn. 1. SODRONYHÜZÁS.
SODRONYLEMEZLÉS, (sodronylemezlés) ösz.
fn. Arany és ezüstmivesi munka, midőn az arany és
ezüst sodronyokat lemezzé alakítják.
SODRONYLEMEZLÖ, (sodronylemezlő) ösz.
fn. Személy, vagyis aranyezüstmives, ki malomneinü
kis gép által az arany és ezüst fonalakat lemezzé
sajtólja öszve.
,
SODRONYMALOM, (sodronymalom) ösz. fn.
Malomnemü gép , mely által az illelő fémanyagból
vastagabbféle sodronyokat készítenek, melyeket a
sodronyhuzók finomabbra kiidomítanak.
SODRONYMETSZÖ, (sodronymetsző) ösz. fn.
A tücsináló műhelyben azon munkás, ki a sodronyt
elmetéli.
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SODRONYMÍVES, (sodronymíves) ösz. fn.
Míves, ki valamit sodronyszálakból készít.
SODRONYMÜ, (sodronymű) ösz. fn. Általán,
sodronyból csinált, font, kötött mindenféle mű, pl.
rács, húrozat, kötés, ecset stb.
SODRONYNY1RÖ, (sodronynyirő) ösz. fn. 1.
SODRONYMETSZÖ.
SODRONYNYUJTÓ, (sodronynyújtó) ösz. fn.
Csipőnemü eszköz, mely által a fémet kinyújtják,
hogy sodronynyá alakuljon.
SODRONYOLLÓ, (sodronyolló) ösz. fn. A tü
csinálók nagy ollója, melylyel a tűnek való sodronyt
elnyirbálják.
SODRONYOS, (sodoronyos) mn. tt. sodro
nyost v. —at, tb. —ok. Sodronynyal behúzott, kerí
tett, erősített. Sodronyos fazék, lábos. Továbbá, ki
sodronyból dolgozik. Sodronyos tót, szokottan : drótos.
SODRONYOZ, (sodoronyoz) áth. m. sodro
nyoztam, —tál, —ott, par. —z. Sodronynyal meg
köt, megfoltoz, megerősít, bekerít valamit. Bográcsot,
szilkét, fazekat sodronyozni. Szokottabban : drótoz.
SODRONYOZÁS, (sodoronyozás) fn. tt. sod
ronyozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit sodronyoznak. V. ö. SODRONYOZ.
SODRONYRÁCS, (sodronyrács) ösz. fn. Sod
ronyból csinált rács, pl. a kamra ablakán.V. ö. RÁCS.
SODRONYROSTA, (sodronyrosta) ösz. fn.
Rosta, melynek szálai, rostjai sodronyból vannak;
különböztetésül a farostától.
SODRONYROSTÉLY, (sodronyrostély) ösz. fn.
Rostély, melynek rostjai sodronyból állanak. V. ö.
ROSTÉLY.
SODRONYTEKE, (sodronyteke) ösz. fn. Két
ólomteke , vagy golyó , melyek sodronynyal öszve
kötvék.
SODRÓROKKA, (sodrórokka) ösz. fn. Rokka
nemü eszköz, melyen czérnát sodornak. A puskami
veseknél, kerék, melyen két sodronyt együvé tekernek.
SODROS, (sodoros) mn. tt. sodrost v. —at,
tb. —ak. 1) Pödrött, sodrottas. 2) Mondják a folyó
nak azon részéről, hol a víz sodra van; vizsodros.
SODRÓS, (sodoróas) mn. tt. sodróst v. —at,
tb. —ak. Sodró erejű, ami sodorni szokott.
SODROTT, (sodorott) mn. és fn. tt. sodrottat.
Ami sodorva van. Főnevileg tészta neme, sodrott
tészta, melyet csíknak is neveznek. Burgonya v. ko
lompár sodrott. Mákos sodrott.
SÓE, a székelyeknél am. sógor ; néhutt : síi,
vagy síi. ,Sóe' talán csak megszólításban használta
tik e helyett : sú he!
SÓEDÉNY, (sóedény) ösz. fn. Edény, melyben
sót tartanak.
SÓEGYEDÁRUSSÁG, (sóegyedárusság) ösz.
fn. Egyedárusság, melyet az állam a sóeladásban
vagy közvetlenül saját hivatalnokai által vagy keres
kedők közbejöttétel gyakorol.
SÓELLENŐR, (sóellen8r) Ösz. fn. Sóstiszt, ki a
sótárnok, vagyis beszedőnek ellenőre. V.ö.ELLENŐR.
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SÓÉR, (sóér) ösz. fn. Ér, vagyis réteges vonal v. kisebbik urának nevezi , akár házasak legyenek
a föld, illetőleg bánya kebelében, mely sóanyagot azok, akár nötelenek. Ide mutat a népdal:
foglal magában.
„Nem szeretem az uramat,
SÓFALVA, erd. falu Doboka in.; helyr. —fal
Csak az ifjabbik uramat,
vára, — n , —ról.
Arra is ha megharagszom,
SÓFIAFALVA, falu Bereg m.; helyr. —falvá
Itt a kocsma, majd beiszom."
ra, — n, —ról.
SOFORRAS, (sóforrás) ösz. fn. Forrás, vagy Vajon nem gyaníthatóe ebből, hogy hajdan nemze
kút, melynek vize sós részekkel, sóanyaggal van telve, tünknél az úgy nevezett leviratus létezett, mint a
milyen a sóvári sóforrás Sárosban stb.
hébereknél, mely szerint a megholt féijnek özvegyét
SOFÖLD, (sóföld) ösz. fn. Sórészekkel vegyí annak testvére tartozott elvenni.
tett, föld.
Egyébiránt a sógor mint szó, idegen eredetű, s
SÓFÖZÉS, (sófőzés) ösz. fn. 1) Cselekvés, rokon a latin socer, német Schwager, lengyel szivagier,
mely által a sós vízben létező sót a víznek kipáro cseh szwagr, hellén éxvgog, persa : kuszur stb. szók
logtatása által elválasztják. 2) Azon intézet, mely kal. Heltainál : svógor. „Dalmatái fejedelem segítsé
ben e munkát végezik.
get kére az ő svógoritól." Régi magyar nyelven : síi
SÓFŐZŐ, (sófőzö) ösz. fn. 1) Személy, ki a só v. süv, mint a székelyek között maiglan hallható, s
forrás vizéből a sórészeket kifőzi. 2) L. SÓFÖZÉS, 2). néhutt:«M, és amely hang tekintetében az imént
SOFRONYA, puszta Arad m.; helyr. Sofronyá elészámlált szók törzsét is alkotja. L. SÜ.
ra, — n , —ról.
SÓGORASSZONY, (sógorasszony) ösz. fn. 1)
SÓFUVAR, (sófuvar) ösz. fn. Fuvar, mely által Lcgszorosb ért. azon nő, kit férfi testvérünk, bátyánk
a bányákban vágott, vagy főzött sót kellő helyére vagy öcsénk feleségül vett; ősi, tiszta magyar szóval :
szállítják. Vízi, szárazföldi sófuvar. A sófuvart árlej
ángy, én pedig, mint férfi neki sógora vagyok. Egyéb
tés utján kibérelni.
ként némely tájakon, nevezetesen Mátyusföldön, szo
SÓGOR, fn. tt. sógort, tb. —ok, harm. szr. —a. rosan csak a bátyuak feleségét nevezik ángynak, te
A mennyiben sógor alatt csak férfi értetik : 1) Leg
hát ángyomasszony am. bátyám felesége; ellenben
szűkebb ért. a férj nejének minden fitestvérei : a
ugyanott az öcsémnek felesége : menyem, v. menyem
férjnek sógorai; viszont pedig a nőnek minden akár fi
asszony , t. i. itt azon felsöbbségi viszony vétetett
akár nőtestvérei irányában a férj. E szerént a férjhez
tekintetbe, és hasonlati alapul, mely az ipa és a köz
ment nőnek mind fi mind nőtestvérei sógoruknak
értelmű meny között létezik, mennyiben t. i. az idő
nevezik az illető férjet, s ez viszonyt amazok közöl
sebb férfi testvér némi befolyást gyakorol öcscsének
a férfi személyeket. Sok sógor, sok dárda (km.), mi
házasságára, s tekintélyt igényel annak irányában.
talán arra czéloz, hogy ha sokan vannak a sógorok,
az illető örökség sokfelé oszlik, s mintegy dárda alatt Vagy e nevezés viszonyban van talán az öregbik uram
elárvereztetik. 2) A verség fokozata szerént sógornak czimmel. V. ö. SÓGOR. 2) A verség távolabbi foko
mondják a férj nejének akár közelebbi akár távo zata szerént sógorasszonynak mondja a férj feleségé
labbi firokonát, és viszont ennek minden rokonai a nek távolabbi nővérét is, és a férj bármely rokonai
férjet; tehát azon férj, ki közelebbi vagy távolabbi annak feleségét. Tájszokás szerént itt is az unoka
nővérünkkel lépett házasságra, sógorunk; és viszont; i bátya neje : ángy, az unokaöcs neje : meny. 3) Széles
vagyis az egyik házastárs a másik házastársnak akár I ért. a sógorok és sógorasszonyok nőtestvérei, vagy
közelebbi akár távolabbi vérszerénti rokonaival, tehát ! nőrokonai egymás között sógorasszonyoknak hívat
apjával s anyjával is, sógorsági viszonyban áll, és ez I nak, kiket azonban^a népszokás már nem igen szo
a törvényes sógorság. De maguk az egyik és másik j kott ángy czimmel megtisztelni. Általán és röviden
házastársnak rokonai között törvényes értelemben vett j szólva jegyezzük meg : egyik házastárshoz a másik
sógorság nincsen. 3) Széles értelemben a valódi só j házastárs nőrokonai sógorasszonyok szorosabb vagyis
goroknak testvérei, és atyjafiai vagyis a két házastárs ! törvényi értelemben ; és a két házastárs rokonai egy
rokonai is egymás között sógoroknak hívatnak, mely ! másközött nemi különbség szerént sógorok vagy sógor
nevezetet a nép igen szeret kiterjeszteni, ha kivált ; asszonyok szélesebb vagyis közéletbeli értelemben.
SÓGORNÉ, SÓGORNŐ, 1. SÓGORASSZONY,
valami tiszteletet, vagy hasznot lát benne, innen a
közmondat : sok sógora van a gazdagnak. 4) Átv. és v. ö. NÖ, fn.
népies nyelven bizodalmas, pajtási czim, mint a koma.
» SÓGOROS, (sógoros) mrí. tt. sógorost v. —at,
Ide vonatkozik a közmondat : Eb sógor, kutya bácsi. ! tb. —ak. Kinek egy vagy több sógora van. Ellentéte:
Szintén népies nyelven a német ember czime sógor : sógortalan.
német sógor, valamint a tóté : atyafi, a czigányé:
SÓGOROSÍT, (sógorosít) áth. m. sógorosltott,
koma, a zsidóé : szomszéd.
\ htn. —ni v.—ani, par. — s . Házasság által sógorrá
Országunk több vidékein divatban van még a tesz.
nép között, hogy a nő saját férjének testvérbátyját
SÓGOROSODÁS, (sógorosodás) fn. tt. sógo
öregbik vagy nagyobbik, testvéröcsesét pedig ifjabbik rosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. A rokonodásnak
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azon neme, mely a családok között támad, midőn
tagjaik házasságra kelnek egymással.
SÓGOROSODIK, (sógorosodik) k. m. sógoro
sodtam, —tál, —ott. Egygyel vagy többekkel azon
rokonsági viszonyba jő, melyet sógorságnak neve
zünk. V. ö. SÓGORSÁG.
SÓGOROZ, (sógorozj áth.m. sógoroztam,—tál,
— ott, par. —z. Sógornak hí, nevez, czimez valakit.
Sógorozzák egymást.
SÓGORSÁG, (sógorság)' fn. tt. sőgorságot,
harm. szr. — a. A sógorok, és sógornők között létező
rokonsági viszony, vagy állapot. Sógorság, komaság,
nem nagy atyafiság. (Km.). Sógorságba lépni valakivel.
V. ö. SÓGOR.
SOH, (1), bensőnkben, mintegy a szívből fakadó,
s a fogak közöl suhogva kinyomuló hangszó, melyből
sóhaj, sóhajt, sohajtoz erednek. Rokonai a sóvárog,
sopánkodik igék sov és sop gyökei; továbbá a fohász
foh gyöke. Az indulatszó oh és ennek közel rokona :
ah (s előhang nélkül) némileg gyöngébb érzelmi kifa
kadásra mutatnak.
SOH' (2), közbeszédben megrövidítése soha szó
nak, soh'sem, soh'se kifejezésekben; többire 1. SOHA.
SOHA, (scha) ih. Semmi v. semminemű időben,
v. korban.

hozzá c hangutánzók : zsibaj, robaj, zuhaj, dörej,
zörej, csörej stb.
SOHAJG, (sohajog) önh. tn. sohajgolt, htn.
— aniv.—ni, par. sohajgj v. a kiejtés könnyebbsége
végett : sohajogj. L. SOHAJTOZ.
SOHAJGÁS,(sohajogás) fn. L. SÓHAJTOZÁS.
SÓHAJÓ, (sóhajó) ösz. fn. Hajó, melyen sót
szállítanak.
SÓHAJT, (sohajt) önh. m. sohajtott, par. —s,
htn. —ni v. —ani. Szivének mély, szomorú érzelmét
sóhaj által nyilvánítja. Gyakran sóhajtani. Vágyból,
fájdalomból sóhajtani. Felsóhajtani. Némely mellék
neveket tárgycsetben vonz, pl. Nagyot, sokat, mélye
ket sóhajtott. V. ö. ÓHAJT, FOHÁSZKODIK.
SÓHAJTÁS, (sohajtás) fn. tt. sohajtást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Azon beléizolmi hangnak ki
törése, melyet sóhajnak nevezünk, továbbá, a vele
egyesült vágy, fájdalom, keserv stb. 'Titkos sóhajtások.
Istenfélő, buzgó sóhajtás.
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„Az ifjúság örömeit
Lelkesedve öleltem,
De szívem szebb ösztöneit
Soha bé nem tölthettem."
Berzsenyi. (Eletphilosophia).
Ellentétei : mindenha, néha, valaha. A régieknél így
is fordul elé : sonha, s ekkor alkatrészei : semha.
E szóban a ha időt, kort jelent, miért máskép : sé
mikor, valamint a mindenha am. mindenkor, a valaha
am. valamikor, azaz, valami időben. Soha napján,
képes kifejezés, mit a köznép így is mond : Holnap
után kiskedden, borjunyúzó (nyirö) pénteken. A régiek
nél igen gyakran sonha (= semha).
A ne, nem, se, sem, és nincs, sincs szócskákkal
oly viszonyban áll, mint a semmi, senki, stb. Soha ne
káromkodjál, v. ne káromkodjál soha. Soha részeg ne
légy, v. ne légy részeg soha. Hasonlók : Nem láttam öt
soha. Soha sem voltam nála. Nincs pénze soha. Soha
sincs rósz kedve stb. Ha a másik tagadó megelőzi,
maga után még a sem, illetőleg se szót tetszés szerént
fólveheti : Ne káromkodjál soha se. Ne légy részeg
soha se. Nem voltam nála soha sem. Nincs pénze soha
sem stb. V. ö. SE, SEMMI, SENKI.
SÓHAB, (sóhab) ösz. fn. A sós víznek habja ;
különösen tengerhab, mely a partra vetődvén, s víz
részei kiszivárogván, sóhártyává alakúi.
SÓHAJ, (sohaj) fn. tt. sohajt, tb. —ok, harm.
szr. —a. Gyöngédebb és mélyebb szívérzclcmből fa
kadó so7íféle hang, és ezen hang által nyilatkozó
vágy, buzgalom, ahitat, fájdalom, keserv stb. A kedves
után bocsátott sóhajok. A szenvedőnek Istenhez szálló
sóhaja. Rokonai: óhaj, fohász. Képeztetésrc hasonlók

862

„S chaoszába elmerít,
Mint egy cseppet az oczeán,
Mint egy sóhajtást az orkán."
Berzsenyi. (Eletphilosophia).
„A sóhajtás tartja bennem
Még az életet;
Keblem a sok sóhajtástól
Szinte megreped."
Vörösmarty. (Kis leány baja).
V. ö, SÓHAJ, ÓHAJTÁS, FOHÁSZKODÁS.
SOHAJTOZ, (sohajtoz) gyak. önh. in. sohaj
toztam, —tál, —ott, par. —z. Gyakran, vagy foly
tonosan sóhajt. Az eltávozott kedves, az elmúlt boldog
napok után sóhajtozni. Sóhajtozva buzgólkodni, imád
kozni. Ugyan térj magadhoz, ne sóhajtozz oly sokat.
V. ö. SÓHAJT.
SÓHAJTOZÁS, (sohajtozás) fn. tt. sohajto
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy foly
tonos sóhajtás. Buzgó sóhajtozás. V. ö. SÓHAJT.
SOHANAP, (sohanap) ösz. fn. Sohasem, sem
mi idő.
SOHANAPJÁN, (sohanapjáu) ösz. fn. Sémikor,
semmi időben.
SOHASE, SOHASEM, 1. SOHA alatt.
SÓHÁZ, (sóházj ösz. fn. Épület, raktár, mely
ben a vágott, vagy főzött sót, mint áruezikkot lerak
ják, és amennyiben az árulást maga az állam kezeli,
nagyban eladják.
SÓHEGY, (sóhegy) ösz. fn. Hegy, melynek
kebelében sóerek, sóaknák vannak. Mármarod só
hegyek.
SÓHIVATAL, (sóhivatal) ösz.fn. 1) Az állami
sóstisztek testülete. 2) Azon terem, melyben, a sós
tisztek mint olyanok, működnek.
SOHOJT e helyett: soholt v.sohult, (= scholotl)
mind tájdivatosak; 1. SEHOL.
SOHOL, (sehol), SOHOLT, (scholott); tájdi
vatosak; 1. SEHOL.
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SOHONN, (sehonn), tájdhatos; 1. SEIIüNN.
SOHONNA ; SOHONNAI; 1. SEHONNA ; SE
HONNAI.
SOHONNAN ; SOHONNAT; SOHONNET, táj
divatosak ; 1. SEHONNAN.
SÓHORDÓ, (sóhordó) ösz. fii. 1) Személy, ki
a sóakuákban, sótárakban sót hord. 2) Hordó, mely
ben a porsót tartják, és szállítják.
SOHOTT, régies ,soholt' helyett; „Sohott.ahon
járunk, az körösztyén pinzbe nem akar adni (t. i.
dézmát. Szalay Ágoston 400 m. levél 4ik lap). L.
SEHOL.
SOHOVÁ, tájdivatos ; 1. SEHOVÁ.
SOH'SEM, e helyett : soha sem.

lak. Sok könyveket irt. Azonban önállóan és személyre
viszonyítva sokak is divatozik : „Sokak lesznek ked(ég)
előlsök utóisók és utóisók elölsök." (Tatrosi codex.
Máté. XIX.). Szokottabban : sokan, mint föntebb.
2) Oyűszókhoz járulva azoknak nagyobb mennyisé
gét fejezi ki, pl. Sok por van az utczán. Sok búzája,
burgonyája termett. 3) Mondjuk hosszabban tartó idő
ről, és ami benne történik. Sok ideig várakozni. E
munka sok időt kivan.

„Nem legjobbe soh'sem élni. •"
Petőfi.
SOHUJT, SOHULT, SOHUTT, tájdivatosak
(== se holott) helyett. „ Sohult pedig úgy el nem
unja az ember magát, mint itt." (Mikes Kelemen.
Rodostó. 1728. martius 24.). L. SEHOL.
SÓIRNOK, (sóimok) ösz. fn. írnok, a sóhiva
talban.
SÓIZ, (sóíz) ösz. fn. A sónak általán, különö
sen a konyhasónak sajátságos ize, melyet inkább
érezni lehet, mint leírni.
SOIZU, (sóizíí) ösz. mn. Minek sóíze van. V. ö.

SÓÍZ.

SÓJÖVEDÉK, (sójövedék) ösz. fn. Só eladás
ból keletkezett jövedelem.
SOJT, régiesen és tájdivatosan pl. a székelyek
nél am. snjt; 1. ezt.
SOK, mn. tt. sokat, fokozva : több, legtöbb.
Ezen rendhagyást más nyelvekben is tapasztalni az
illető szókra nézve, pl. latinul : multus, plus; hellé
nül izolvg, nliíwv ; németül : viel, mehr, tótul: mnoho,
wjícz stb. Ha személyekre vitetik, gyakran a szám
nevek képzőjét veszi föl : sokan, mint : ketten, hár
man, százan, kevesen, néhányan stb. Ilyen ez is : sokad
magával, mint: negyed, ötöd magával stb. sokszor stb.
1) Bizonyos tekintetben, viszonyban, arányban véve
nagy számú, vagy mennyiségű; miben ugyanazon
nemű egységekből nagy számmal vannak. Sok könyv,
ház, szoba. Sok ökre, tehene, juha, lova van. E város
ban sok ember lakik. Sok van annak ki többet nem
kivan. (Km.). Sok szakács elsózza az ételt. (Km.). Sok
ból sokat, kevésből keveset. (Km.). Lehet a sokból ke
veset is venni. (Km.). Kevésből sokat. (Km.). Sokból
amennyit akarsz, kevésből amennyit lehet. (Km.). Ki
sokba avatkozik, egynek sem felel meg. (Km.). Sok nem
használ, kevés nem árt. (Km.). Amit sok ember mond
(v. akar), vagy megvan, vagy meglesz. (Km.). Nyel
vünknek is, mint a töröknek, mongolnak, persának
stb. bevett szokása szerént, minthogy már magában
megvan a többes szám fogalma, a vele viszonyban
levő neveket egyes számban veszi fel, mint a fentebbi
példák bizonyítják ; tehát idegenszerűek az ily szó
szerkezetek : Sok ökrei vannak. Sok emberek meghal
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„Ez az élet úgy sem sok,
Használják az okosok."
Népies dal.
4) Mi a kellő mértéket a középszert, túlhaladja. Ez
már még is sok. Ami sok, csak sok. (Km.). Soknak sok
kell. (Km.). Sok sem tarthat örökké. (Km.). Ez az
ember sokat iszik, eszik, aluszik. Sokat mondott. Ne be
szélj oly sokat. Sokat héjáé magának (km.), azaz sokat
képzel magáról. „Édes a méz, de ártalmas annak is
a soka." (Gr. Esztcrházy M. nádor, Rákóczy Gy. er
délyi fejedelemhez. 16 44.). Főnévül is eléjön soka
ság', ,halmaz', ,tulság' stb. érteményben. „Látván
ke(dig) levaltáknak és a saduceusoknak sokit." (mul
titudinem Pharisaeorum. Müncheni cod. Máté. III.).
Ki sokba fog, keveset végez. (Km.). Néha soknak fele
is elég. (Km.). Nincs oly sok hogy el ne keljen, ha nem
kímélik. (Km.). Marhának is sok volna. (Km.,). Ami
sok megárt. (Km.). Sokat szekér sem bír. (Km.). Ide
tartoznak e sajátságok : Sokra vitte a dolgát. Sokra
becsülik öt. Házbére és élelmezése sokra megy. Sokra
mondani valamit. Sokban venni. Nem adnám sokért.
Sokba jött, került nelci az utazás. Sokban van neki a
ló tartás. Nem sokba múlt, hogy . . . . A sok gyakran
aránylag és viszonylag vétetik, pl. ami egy jó lóra
kevés teher, az két roszra sok lehet. Egy szem kevés,
keltő sok, (ketyegő malmot csúfoló km.).
A soknak ellentéte : kevés; különbségi viszony
ban állanak vele : minden, néhány, semmi v. senki.
Mint gyökszó számos nyelvekkel áll rokonság
ban, mint alább láthatni. Egyébiránt gyökíze : so
rokon a tova szó gyökével és a hasonlító fok több
törzse maga a to felhangulag ejtve; innen a csagataj
tok am. sok. Továbbá alapfogalomban mint egy tö
megben létező sokaságot jelentők, szintén rokonok
vele : csokor, csokros (dupla pl. viola, szegfű, me
lyeknek sok szirmaik vannak); így a gyökízt illetőleg
csomó, mi sokat, valamiből többet öszvekötve foglal
magában; csoport pl. ember, és csapat, azaz, sereg,
falka. Sínai nyelven sú am. sok (multi, omnes), si
(coliigere, capere ; decem). Egyezik vele egészben a
ság ség képző is, mint sokaságra vonatkozó, pl. ka
tonaság, papság, polgárság, am. a katonák, papok,
polgárok öszves serege, sokasága. V. ö. —SÁG,
— SÉG képző.
A héber nyelvben sídc pvti jelentései 1) Husit,
progressus est, 2) abundavit kifolyóit, bővelkedett stb.
s ennélfogva Nagy János is a magyar sok szót ahhoz
hasonlítja. Egyezik vele szintén egészben a török
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csók, csagataj csók, tok, top (Vámbéry), a sínai tszung
(multi); tszung (plura simul ligare vei eapere, omnes,
omnino, simul); továbbá a mongol czuk, mely am.
egész, együtt, egyesített (das Ganzé, beisammen, ver
einigt), honnan ezukcza am. halmaz (der Haufe, die
Anhaufung). A cseremiszben suko, hegyi cseremisz
ben suka szintén am. sok ; így a vogulban is szau,
szagú, s a déli vogulban : sau; különben a finnugor
nyelvekben a rokon hangú szók érteménye : sürü.
SÓK, helynév, 1. SOÓK.
SOKÁ, (soká) ih. Sok ideig; a rendes, kellő
időnél tovább. Soká beszélni. Soká elmaradni. Soká
élni. Soká alunni.
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vonatkozó. Sokadalmi áruozikkek. Sokadalmi enged
ménynyel biró városok. V. ö. SOKADALOM.
SOKADALOM, (sokadalom) fn. tt. soka
dalmat, harm. szr. —a. Leginkább Erdélyben diva
tozik a közönségesebb szokású „vásár" „országos
vásár" értelmében, néhutt szabadságiiak is mondják.
Sokadalomba menni. Sokadalomban adni, venni. Ki a
frankfurti könyvsokadalom lajstromát megtekinti. (Páz
mán Kai. 27 7. 1.). „Hanemha az sokadalomra hoz
nának Szent Kathalin asszony napjára." Levél 1557
böl. (Szalay Ág. 400 m. 1.).
Némelyek szerént öszvetett szó a sok és adatom
alkatrészekből, t. i. a sokadalom oly emberi gyüle
kezet , melyben sokat adnak vesznek. Hihetőbben
„Alunnod kellé jó soká, vitéz!
egyszerűen népsokaságra vonatkozik, melyben az
Hogy nem tudod."
adalom összetett képző nagy terjedséget, illetőleg
Vörösmarty. (Az Áldozat).
népességet jelent mint a ,lakadalom' vagy ,lakoda
Minthogy e szóban a soknak fogalma kizárólag lom' ,birodalom' stb. szókban is.
az időre, korra vonatkozik ; okszerüleg azt gyanít
SOKADOZ, (sokadoz) önh. m. sokadoztam,
hatjuk, hogy a soká eredetileg sokha volt, s oly ösz — tál,—olt, par. —z. A székelyeknél am. zsibol, cse
vetett határzó, mint a vele viszonyos mindenha, néha, veg. Ne sokadozzatok annyit, hallgassatok! (Kriza J.).
soha, valaha, melyekben a ha időt, kort jelent, miért
SOKADOZÁS, (sokadozás) fn. tt. sokadozást,
emesek így is mondhatók: mindenkor, nemikor, sémi tb. —ok, harm. szr. —a. Zsibolás, csevegés. V. ö.
kor, valamikor ; úgy hogy az egyező jelentésű sokáig SOKADOZ.
egészen am. sokhaig = sok korig, sok ideig; és így
SOKÁGÚ, (sokágu) ösz. mn. Minek sok ága
a hosszú á a ha rövidületének tekinthető. Egyébiránt van, tulajd. és átv. értelemben véve. Sokágú fa. Sok
az á lehet az ^nek pl. elé, felé, mellé, közé, megé stb. ága villa. Sokágú nemzetség. V. ö. ÁG.
szókban levő igehatározói képzőnek alhangu társa is,
SOKÁIG, (sokáig) időhatárzó. Sok ideig;
mely alá igehatározóban szintén eléjön.
kelletinél tovább húzódva.
SOKACSKA, (sokacska) kicsinyző mn. tt. so
„Édes lovam, vígy el engem odáig,
kacskát, fokozva : többecske, többecskét; harmadfok
Hogy ne fájjon szegény szivem sokáig."
általán nem divatozik. Mi a kellő számon, mennyisé
Népdal.
gen, mértéken fölül van egykevéssé.
SOKAD, (sokad) részosztó melléknév, mely
Elemzésére nézve 1. SOKÁ.
számnevűi használtatik, s olyan mint ketted, hármad,
SOKAL, (sokai) áth. m. sokalt. Valamit sok
tized, század, ezred, s valamint ezek, az egyre vonat nak tart; azt véli, mondja, állítja, érzi valami felől,
kozó maga szóval jő viszonyba. Sokad magával lenni hogy sok. Ellentéte : keveset. Sokalni valaminek árát,
am. ő és kivüle vagy társaságában sokan. Sokad ma a cseléd bérét. Sokalni az ételadagot. Sokalni a kisza
gával jött hozzám, am. ő és mások sokan. Sokad ma bott időt. Sokalni a munkát. Addig beszélt, hogy meg
gammal lakom egy házban. Te és én sokad magunkkal sokalottam. Ha nem sokáltad a fizetést, a munkát se,
vagyunk.
sokaid. Nyomatosb kiejtéssel : sokall, mely esetben
SOKADALMAS, (sokadalomas) mn. tt. so vagy a képző kettőztetik, sokalal, vagy az egész am.
kadalmast v. — a t , tb. —ak. 1) Ahol sokadalmat sokvall (azaz soknak vall) összetett szó.
tartanak, pl. sokadalmas mezőváros, térség, piacz.
SOKALAKÚ v. —ALAKÚ, (sokalakú) ösz.
2) Sokadalomhoz tartozó. Sokadalmas nép. V. ö. SO inn. Minek sokféle alakja van. V. ö. ALAK.
KADALOM.
SOKALAKÚSÁG v. —ALAKUSÁG, (sok^
SOKADALMASKODIK, (sokadalomaskod
alakúság) ösz. fn. Kokonnemü tárgyak tulajdonsága,
ik) k. m. sokadalmaskodtam, —tál, —ott. Sokadal
melynél fogva sokféle alakjok van.
makra jár, vásárokat tart, vásárokban árulgat. Oly
SOKALÁS, (sokalás) 1. SOKALLÁS.
eszmejárásu, mint lakodalmaskodik, diadalmaskodik.
SOKALL, (sokalol v. sokvall) áth. m. sokallt
Az illető cselekvésnek gyakorlatát fejezi ki, s ebben
v. —ott, htn. —ni v. —ani. L. SOKAL.
különbözik tőle sokadalmaz, mely am. egyszer, egy
SOKALLÁS, (sokalalás) fn. tt. sokallást, tb.
ízben tart sokadalmat.
—
ok,
harm. szr. —a. Soknak tartás. V. ö. SOKAL.
SOKADALMAZ, (sokadalomaz) önh. m. so
SOKALVÓ, (sokalvó) ösz. mn. Ki az álomban
kadalmaztam, —tál, —ott; lásd SOKADALMAS
kellő mértéket nem tart, álomszuszék, álomtáska.
KODIK alatt.
SOKAN, (sokan) számhatárzó. Nagy számmal.
SOKADALMI, (sokadalomi) mn. tt. sokadal
mit, tb. —ak. Sokadalmat illető, ahhoz tartozó, arra Fokozva: többen. Mi sokan vagyunk, de ölt még többen
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vannak. Sokan vannak a hivatalosok, kevesen a válasz
tottak. Csak személyekre vonatkozik.
SOKÁRA, (sokára) időhatárzó. Sok időre; ké
sőre. Sokára halasztani valamit. Nem sokára kész le
szek. Sokára marad, amit ígértél. Nagy sokára 8 is
megérkezett. V. ö. SOKÁ.
SOKAS, (sokas) mn. tt. sokast v. —at, tb.—~ak.
Ami sokat foglal magában. Önállólag mai időben
ritkán, hanem inkább csak származékaiban : sokasít,
sokasodik, sokasul, használtatik. Pesti Gábornál am.
sokféle. „Nem gyakorta hasznos a sokas ravaszság."
(CXX. mese).
SOKASÁG, (sokaság) fn. tt. sokaságot, liarm.
szr. —a. 1) Bizonyos számnak, mennyiségnek, mér
téknek azon tulajdonsága, melynél fogva soknak
mondatik. 2) Sokat képező sereg, tömeg. Nép soka
sága. „Midőn haza javáról forog a kérdés, akkor
sem erőhatalom, sem sokaságnak zsarnoksága engem
nem tántorít." (Gróf Széchenyi István az országgyű
lésen 1843. aug. 18.). Juhok, lovak sokasága. „Ta
lálkozának ö rejájok az erdőbe vadászó ebeknek
sokasági." Pesti G. meséi. (CXX. mese).
E szóban a közép a csak könnyebb kiejtés vé
gett közbevetett hang ; azonban van sokság szó is
ily közbevetett hang nélkül, de ezt mai korban rit
kán, és inkább csak az első értelemben használják.
Régente a ,sokság' alak általánosabban is divatozott,
pl. a Debreczeni Legendáskönyvben : „népeknek
sokságával."
SOKASEJT, régies alak ,sokasít' helyett; pl.
„Az imádság mennyei kincsöt sokasejt." (Górycod.
66. 1.). Ugyanitt eléjönnek : igazejt, tanejt, bátorejt,
készerejt (= kényszerít), világosojt stb.
SOKASÍT, (sokasít) áth. m. sokasított, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Sokká, vagy szabatosan
szólva, sokassá tesz valamit. Sokasüni a jövedelmet, a
munkát, a fáradságot. Sokasítani a népet. Körülbelül
égy értelmű vele : szaporít.
SOKASÍTÁS, SOKASITÁS, (sokasítás) fn.
tt. sokasítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés,
mely által valaminek száma, mennyisége szaporíttatilc.
SOKASODÁS, (sokasodás) fn. tt. sokasodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szaporodási állapot, midőn
valaminek száma, mennyisége nagyobbodik, szapo
rodik.
SOKASODIK, (sokasodik) k. m. sokasodtam,
— tál, —ott. Száma, mennyisége szaporodik; előbbi
számához képest nagyobbodik. A kevés pénz sokaso
dik, ha mindig tesznek hozzá. Tenyésztés által sokaso
dik a nyáj.
SOKASOL, (sokasol) áth. m. sokasolt. Szabó
Dávidnál am. sokasít.
SOKASUL, (sokasúl) önli, m. sokasúlt. Lásd
SOKASODIK.
SOKASÚLÁS, SOKASULÁS, (sokasúlás) fn.
tt. sokasulást, tb. — ok. L. SOKASODÁS.
SOKASÚLTATIK, (sokasúltatik) szenvedő
ige, m, sokastiltattam, —tál, —ott, A régieknél gyak
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ran eléforduló szenvedő alakok : ullatik, illtetik; va
lamint itt is ,sokasúltatik' az egyszerű önható (,so
kasúl') vagy közép (,sokasodik') ige helyett áll. „Bó
keség sokasoltassék" (multiplicetur. Bécsi codex.
Dániel III.). „Igen meg gyaláztatnak és meg szé
gyenültetnek." (Górycodex. 42. 1. A bécsi codex
beli példában ugyan u helyett o van ; de ez gyakori
e codexben, pl. a Uasonalaku ,indoltatik' (movetur)
szóban is.
SOKAT, (sokat) határozóilag am. sokszor; sok
ideig. Sokat betegeskedni. Sokat aludni.
SOKATÁL, áth. m. sokatált. Mikes Kelemen
nél am. sokszoroz. Talán, elemezve am. sokadál,
sokszor öszvead.
SOKÁTARTO, (sokátartó) ösz. mn. Ami sok
ideig tart, húzódik, minek későn van vége. Sokátartó
beszéd, olvasás, ülés. Sokátartó téli napok, esőzések.
Ami sokáig el nem romlik, kopik. Sokátartó bör
nadrág.
SOKATÉRÓ, (sokatérö) ösz. mn. Ami sokat
ér, minek nagy becse, értéke vau , drága. Sokatérő
jószág, ház, gyöngyök, ékszerek.
SOKAZÁN, (sókazán) ösz. fn. Kazán, melyben
a sósvizet forralják, hogy a sórészektől elválva kipá
rologjon.
SOKBESZÉDÜ v. —BESZÉDŰ, (sokbeszédü)
ösz. mn. Fecsegő, locska. Szelidebb ért. ki az illető
tárgyról terjedelmesen szeret és tud szólani. Sok be
szédű szónok. Máskép : bőbeszédű.
SOKBESZÉDÜSÉG v. — BESZÉDÜSÉG, (sok
beszédüség) ösz. fn. Tulajdonsága valakinek, mely
nél fogva akár fecsegve, akár a dologhoz szólva so
kat beszél.
SOKBŐRÜ v. —BŐRŰ, (sokbőrű) ösz. mn.
Minek testét sok rétegű bőr, illetőleg héj takarja.
SOKBÖTYKÜ v. —BÖTYKÜ, (sokbötykü)
ösz. mn. Minek sok böfyke van. Sok bötykli növény
szárak. V. ö. BÖTYK v. BÖTYÖK.
SOKÉRDEMÜ v. —ÉRDEMŰ, ösz. mn. Ki
nek sok érdeme van. SokérdemU hazaji. V. ö. ÉRDEM.
SÓKÉREG, (sókéreg) ösz. fn. Kifőzött só,
mely valamely testen megjegeczesedik, s azt kéreg
gyanánt keríti.
SOKÉRTELMŰ v. —ÉRTELMŰ, (sokértelmű)
ösz. mn. Mondjuk különösen oly szóról, melyet a
nyelvszokás sokféle értelemben használ, milyen pl.
nyelvünkben : ér, szer, vet stb. (Városba ér. Ráér.
Sokat ér. Foly az ér. Érik az alma. Gabonát vet, ba
rázdát vet, számot vet, utat vet stb.).
SOKÉRTELMŰSÉG vagy — ÉRTELMÜSÉG,
(sokértelinüség) ösz. fn. A szónak azon tulajdonsága,
melynél fogva sokféle értelemben vétetik.
SOKÉRTEMÉNYÜ v. —ÉRTEMÉNYÜ, (sok
érteményü) 1. SOKÉRTELMŰ.
SÓKERÜLŐ v. —KERÜLŐ, ösz. fn. Czirkáló
szolga, vagy őr, ki a sóbányákra vigyáz.
SOKÉTŰ, (sokétü) Ösz. mn. 1. NAGYEHETÖ.
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SOKFALKÁS, (sokfalkás) ösz. mn. A növény
tanban olyan virágról mondják, melynek porodái
(híméi) tövön 3 — 5 csomóba nőttek mint a linkáéi.
(Polyadelphia).
SOKFEJŰ v. —FEJŰ, (sokfejű) ösz. mn. Mi
nek sok feje van, vagy legalább azt tartják felöle.
Sokfejű sárkány. Átv. ért. sok gerezdü, sok kalászu,
sok csövű. Sokfejű szőlőtöké, kukoriczaszár.
SOKFELÉ, (sokfelé) ösz. ih. 1) Bizonyos
ponthoz képest, sok irányban indulva, menve, hatva
stb., többfelé. Sokfelé oszlott seregek. Sokfelé menő hír
nökök, futárok. 2) Sok részre, tagra. Sokfelé osztani
valamit. Sokfelé töredezett edény. V. ö. FELÉ.
SOKFELE, (sokféle) ösz. mn. Ugyanazon nem
hez tartozó, de némely tekintetben különböző részek
ből, tagokból, fajokból stb. álló, többféle, különféle.
A fővárosban sokféle ember lakik. A fűznek sokféle
fajai és fajtái vannak. Sokféle teher, gond nyomja
vállait. Ezen kertben sokféle vetemény, és virág díszlik.
V. ö. FÉLE.
SOKFÉLEKÉP, (sokfélekép) ösz. ih. Külön
külön módon, szerrel, másmás változattal. Sokféle
kép eléadott tény. A tanuk sokfélekép vallanak. V. ö.
SOKFÉLE.
SOKFÉLESÉG, (sokféleség) ösz. fu. Bizo
nyos nemhez tartozó dolgok sokféle tulajdonsága,
különsége, változatossága. V. ö. SOKFÉLE.
SOKFELESÉGÜ, (sokfeleségü); SOKFELE
SÉGÜSÉG, 1. SOKNEJŰ; SOKNEJŰSÉG.
SOKFÉRJÜ v. —FÉRJÜ, (sokférjü) ösz. mn.
Nő, kinek egymás után sok férje volt; továbbá, ki
nek egyszerre van sok férje, mi egyébiránt törvé
nyeink szerént tilalmas.
SOKFÉRJŰSÉG v. — FÉRJÜSÉG, (sokférjü
ség) ösz. fn. Házassági állapot, midőn valamely nő
nek sok férje van ; mi azonban a vad népeknél is
ritkaság.
SOKGONDÚ v. — GONDU, (sokgondu) ösz.
mn. Kinek sok a gondja. Sokgondu fejedelem, főtiszt
viselő.
SOKGYERMEKÜ v. —GYERMEKŰ, (sok
gyermekü) ösz. mn. Kinek sok a gyermeke.
SOKHANGÚ v. —HANGÚ, (sokhangu) ösz.
mn. Ami szerkezeténél vagy szervezeténél fogva sok
hangot képes adni. Sokhangu nagy orgona. Sokhangu
rigó. Továbbá oly ének vagy zenemű, melyben több
énekes v. hangszer (értve a hangi fokozatokat) vé
szen részt.
SOKHASZNÚ v. —HASZNÚ, (sokhasznu)
ösz. mn. Minek sok a haszna ; ami sokat jövedelmez.
Sokhasznu természettudomány. Sokhasznu jószág, vál
lalat. V. ö. HASZON.
SOKHATALMÚ v. —HATALMÚ, (sokha
talmu) ösz. mn. 1) Kinek hatalma sokak fölé kiterjed.
Sokhatalmu király. 2) Ki bizonyos tekintetben sokat
tehet. Sokhatalmu tanácsos.
SOKHEGYŰ v. —HEGYŰ, (sokhegyü) ösz.
mn. 1) Sok hegygyei, mint földből emelkedett or

mokkal bővelkedő. Sokhegyü tartomány, ország. 2)
Minek sok vékony csücse van. Sokhegyü gereben.
SOKHÉJÚ v. — H É J Ú , (sokhéju) ösz. mn.
Minek testét sok héj borítja. Sokhéju kukoricza.
SOKHÍMÉS, (sokhímés) ösz. mn. A növény
tanban oly növények, illetőleg ezek virágai, melyek
nek húsznál több, s mintegy százig menő hímjei
(porodái) vannak. (Polyandria).
SOKHÚRÚ v. —HÚRÚ, (sokhúru) ösz. mn.
Oly hangszerről mondják, melynek aránylag sok
húrja van. Sokhúru zongora.
SOKISTENHIVÉS, (sokístenhivés) 1. SOK
ISTENISÉG.
SOKISTENHIVÖ, (sokistenhivö) ösz. mn. és
fn. Aki a régi vagy még jelen műveletlen népek éle
tében a természet kiváló tüneményeinek személye
sítőjikéut több, egymástól független istent hitt és
imádott, illetőleg hisz és imád. (Polytheismus).
SOKISTENISÉG, (sokisteniség) ösz. fn. Műve
letlen népségi hitelv, melynél fogva valaki sok istent
hitt és imádott vagy hisz és imád. V. ö. SOKISTEN
HIVÖ.
SOKISTENÜ, (sokistenü) ösz. mn. L. SOK
ISTENHIVÖ.
SOK1STENÜSÉG v. —1STENÜSÉG, (sokiste
nüség) ösz. fn. L. SOKISTENISÉG.
SOKJELENTÉSÜ v. —JELENTÉSŰ, (sok
jelentésű) ösz. mn. 1) L. SOKÉRTELMŰ. 2) Valami
nyomós, nagy dologra mutató, miből sokat lehet kö
vetkeztetni. SokjelentésiX nyilatkozat; szokottabban :
nagyjelentőségű.
SOKKAL, (sokval) ih. A másodfokú mellék
név előtt állván annak belterjét sokasítja, és fölebb
fokozza. Ez a ház sokkal szebb, mint amaz. Sokkal
előbb meglett, mint gondoltam. A régieknél helyette
igen gyakran ,nagygyall fordul elé.
SOKKARÚ v. —KARÚ, (sokkarú) ösz. mn.
Mondják a habarcs nevű állatplántákról. Lásd HA
BARCS. Átv. kinek karjai, azaz, hatalma, hatása
sokfelé terjednek.
SOKKEREKÜ v. —KEREKŰ, (sokkerekü)
ösz. mn. Miben szerkezeténél fogva sok kerék mű
ködik. Sokkerekű gép.
SOKLÁBÚ v. —LÁBÚ, (soklábu) ösz. mn.
Minek sok a lába, milyen pl. az úgy nevezett százlábú
féreg. Átv. mi sok czobron, oszlopon áll. Soklábu hid.
SOKLAP, (sok lap) ösz. fn. A mórtauban így
hívják azon szögletes testet, melyet egyenes lapok
zárnak be. (Polyeder, v. Polyedron).
SOKLÁTÓ, (soklátó) ösz. mn. Kinek szemei
sokat észrevesznek, szemlélnek. Soklátó toronyőr.
SOKLEVELÜ v. —LEVELŰ, (soklevelű) ösz.
mn. Minek aránylag sűrűen sarjadzó levelei vannak.
Soklevelű hárs, akáczfajok. Átv. soklevelű könyv. V. ö.
LEVÉL.
SOKL1KÚ v. — L I K U , (soklikú) ösz. mn.
Amiben sok a lik. Fecskéktől lakott soklikú part. Sok
I lilcu sipoly. Sokliku furulya. V. ö. LIK.
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SOKREDOJŰ—SOKSZŐ

SOKMAGÚ v. — MAGÚ, (sokmagu) ösz. mn.
Aminek sok magva van. Sokmagu gabonafajok.
SOKMEZEJÜ v. —MEZEJÜ, (sokmezejü) ösz.
mn. Mezövei bővelkedő. Sokmezejű Tiszamellék, Hor
tobágy vidéke.
SOKNEJŰ v. —NEJŰ, (soknejü) ösz. mn. Ki
több nővel cl házassági viszonyban ; sok feleséget
tartó. Soknejű mozlemek v. muhamedánok.
SOKNEJŰSÉG v. —NEJÜSÉG, (soknejüség)
ösz. fn. Házassági állapot, midőn valaki egyszerre
több feleséggel él.
SOKNEMÜ v. —NEMŰ, (soknemű) ösz. mn.
Nemre nézve sokféle. A természetrajzban használt
szó. V. ö. NEM., fn.
SOKNEVÜ v. —NEVŰ, (soknevü) ösz. mn.
Kinek, vagy minek sokféle neve van. Némely növé
nyek a tájszokások szerént soknevüek.
SOKNÖS, (soknős) 1. SOKNEJŰ.
SOKNYELVŰ v. —NYELVŰ, (soknyelvű)
ösz. mn. 1) Sok nyelven beszélő. Soknyelvű tudós.
2) Ahol sok nyelvet beszélnek. Soknyelvű ország,
város. 3) Ami sokféle nyelven Íratott, nyomatott.
Soknyelvű imakönyv, biblia.

Ily viszonyban állanak egymáshoz : sz'úrdolmány és
dolmányszűr, özönvíz és vízözön, s némely mások.
SOKEEDÖJÜ v. —REDÖJÜ, (sokredőjü) ösz.
mn. Aminek sok redóje van. Sokredöjü szoknya, pen
dely. V. ö. REDŐ.
SOKREKESZÜ v. —REKESZÜ, (sokrckeszti)
ösz. mn. Sok, akár természetes, akár mesterséges re
kcszszel ellátott. Sokrekeszü növényhüvelyek. Sokre
keszü ól. V. ö. REKESZ.
SOKRENDBELI, (sokrcndbeli) ösz. mn. Kü
lönféle rendből való. Sokrendbeli néptömeg. V. ö.
REND.
SOKRÉSZÜ v. —RÉSZŰ, (sokrészü) ösz. mn.
Minek egymástól elválasztható sok része van ; külö
nösen mesterség által együvé szerkezeit részekből
álló. Sokrész'd gép. V. ö. RÉSZ.
SOKRÉTŰ v. —RÉTÜ, (sokrétü) ösz. mn.
1) Sok füvelö réttel lepett. Sokrétű határ, vízmellék,
2) Egymás fölé lapult rétegekkel bővelkedő. Sokrétű
vajas sütemény. Sokrétű növényhéj. V. ö. RÉT, RÉTEG.
SOKSÁG, (sokság) fn. tt. sokságot, harm. szr.
—a. 1. SOKASÁG.
SOKSÁGOS, (sokságos) mn. tt. sokságost v.
— at, tb. —ak. Régiesen pl. Benigna asszony ima
könyvében am. igen sok.
SOKSZÁLÚ v. — SZÁLÜ, (sokszálu) ösz. mn.
Minek sok szála van. Sokszálú rózsatö. Sokszálú ken
der. V. ö. SZÁL.
SOKSZÁRÚ v. —SZÁRÚ, (sokszáru) ösz. mn.
Minek sok szára van, különösen, ha egy gyökérről
nőttek. Sokszáru cserje. V. ö. SZÁR.
SOKSZAVÚ v. — SZAVÚ, (sokszavú) ösz. mn.
1) L. SOKBESZÉDÜ. 2) L. SOKHANGÚ.
SOKSZE, tájdivatosan, különösen a székelyek
nél am. sokszer azaz sokszor.
SOKSZÉMÜ v. —SZEMŰ, (sokszémü) ösz. mn.
1) Minek sok látó szeme van. Sokszemű bogár, féreg.
Sokszemű Árgus. 2) Minek sok olyan magva van,
melyet szemnek nevezünk. Sokszemü búza, rozs ku
koriczafej. V. ö. SZEM.
SOKSZERÜ v. —SZERŰ, (sokszerű) ösz. mn.
Öszvetett, minek sok csinjabinja van; mesterséges
szerkezetű. Sokszerű gép. Ellentéte : egyszerű. V. ö.
SZER.
SOKSZÍNŰ v. —SZÍNŰ, (sokszínű) ösz. mn.
Különféle, másmás színű, tarkabarka. Sokszínű tol
lakkal ékesített madár. Sokszínű szövetből férczeit ál
ruha. Sokszínű virágnemek. V. ö. SZÍN.
SOKSZÍNŰSÉG v. — SZINÜSÉG, (sokszinü
ség) ösz. fn. Állapot, vagy tulajdonság, midőn vala
minek különféle szine van; tarkaság, irombaság.
SOKSZIRMÚ v. —SZIRMÚ, (sokszirmu) ösz.
mn. Mondjuk virágról, mely sűrűen tényező szirmok
kal díszlik; néha köznépiesen : dupla. Sokszirmu rózsa,
ibolya, szegfű, szironták. Erdélyben : csokros. V. ö.
SZIROM.
SOKSZÓ, tájdivatosan a palóczoknál és széke
lyeknél am. sokszor.
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SOKOLDALÚ v. —OLDALÚ, (sokoldalú)
ösz. mn. 1) Sokszögű, mely sok oldalt képez egyszers
mind. 2) Átv. mondjuk emberről, ki az ismeretek
különféle szakaiban jártas. Sokoldalú tudós. Innen az
ismeretekre vonatkozólag : Sokoldalú műveltség, ta
pasztalás, ügyesség stb.
SOKORLAT, fn. tt. sokorlatot, harm. szr. —a.
Erdélyben am. a közismeretü búzavirág. — Való
színű, hogy szirmainak csokros tulajdonságától kapta
nevét, mi szerónt némi rokonhangváltozattal annyi
volna mint csokorlat, csokorol v. csokorlik törzsökből.
Erdélyben csakugyan a dupla virágot cso/crosnak v.
csukrosnak mondják.
SOKORÓ, 1. SUKOEÓ.
SOKORU, a Nádorcodex mondja a pokol tüzé
ről : „És az ő lánga olyan mint a kénkőnek lánga,
sirü sokoru kökörü, és igön bidös és bizon velágos
sága nincsen." Talán am. sokormú. Van ily nevű hely
ség is Fejér vármegyében : Sokoru v. Sukoró, melyet
sok hegyorom vesz körül; továbbá Győr megyében :
sokoróaljai járás, mely a megyének hegyes részét
teszi; Sukoros, puszta Somogyban Iharos mellett.
(,Kökörü' pedig talán am. kékes, kéklő).
SOKOSZLOPÚ v. — OSZLOPU, (sokoszlopú)
ösz. mn. Sok oszlopon álló, vagy sok oszloppal dí
szített. Sokoszlopú csarnok. L. OSZLOP.
SÓKÖ, (sókő) ösz. fn. Koalákban termő só,
vagyis kő, melynek alkatrészei sóból állanak. A sókö
és kősó között azon fogalmi különbség van, mely sze
rint az elsőben a követ határozzuk meg, azaz, nem
niárványkö, nem gránitkő stb. hanem sóból való kő ;
a másikban a sók között teszünk különbséget, azaz,
nem porsó, nem főttsó, hanem kó'alakú és kemény
ségű, tömörségű só. Különben jelentésök egyre megy.
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SOKSZOR—SOKSZÓTAGÚ

SOKSZOR, (sokszér) ih. Sok izben, gyakran.
Sokszor inteni valakit. Sokszor a menyhal helyeit kí
gyót húzunk ki. (Km.).
Eredetileg öszvetett szó, a sok és szer alkatré
szekből. Néha ta képzővel is mcgtoldatik : sokszorta;
1. ezt.
SOKSZORI, (sokszéri) mn. tt. sokszorit, tb.
— ak. Sok izben, gyakran történő ; ismételt. Sokszori
látogatásomat egyszer sem viszonozta.
SOKSZOROS, (sokszerós) mn. tt. sokszorost
v. —at, tb. —ak. Sok részből öszveállított, szerkezeit.
Sokszoros szám. Sokszoros rétegzet. V. ö. SZER.
SOKSZOROSAN, (sokszérésen) ih. Sokszoros
állapotban, sokszoros alakban.
SOKSZOROSSÁG, (sokszórésség) fn. tt. sok
szorosságot, harm. szr. —a. Sokszoros állapot, vagy
tulajdonság. V. ö. SOKSZOROS.
SOKSZOROZ, (sokszéréz) áth. in. sokszoroz
tam, — tál, —ott, par. —z. Bizonyos mennyiséget
többtöbb azonnemüek hozzá adásával szaporít, na
gyobbít. Gyakori nyereség által sokszorozni a tökét.
Különösen számtanilag véve am. valamely számot
annyiszor öszvead, a hány egység találtatik egy má
sikban, pl. tizet öttel sokszorozni ugyanazt teszi, mint
azt ötször magamagával öszveadni, vagy megfordítva
is : az ötöt magamagával tízszer össze adni. Rövi
debben a mennyiségtanban újabbkori használattal:
szoroz.
SOKSZOROZANDÓ, (sokszéiézendö) mn.
és fn. tt. sokszorozandót. Amit sokszorozni kell ; kü
lönösen a számtanban azon szám vagy mennyiség,
melyet egy más mennyiség által kijelelt izben öszve
adunk ; e másik neve pedig sokszorozó; amaz újabb
kori használattal : szorozandó, emez : szorozó. V. ö.
SOKSZOROZ.
SOKSZOROZÁS, (sokszérézés) fn. tt. sokszo
rozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit szokszorozunk ; különösen a számtan
ban működés, midőn bizonyos mennyiséget sokszo
rozunk, rövidebben : szorozás. V. ö. SOKSZOROZ.
SOKSZOROZMÁNY, (sokszérézmény) fn. tt.
sokszorozmányt, tb. —ok, harm. szr. —a. A szám
tanbun azon eredmény, mely két számnak sokszoro
zásából eléáll; rövidebben : szorozmány. V. ö. SOK
SZOROZ.
SOKSZOROZÓ, (sokszéréző) fn. tt. sokszo
rozót. Azon szám, mely által egy másikat sokszoro
zunk ; rövidebben : szorozó. V. ö. SOKSZOROZ.
SOKSZORTA, (sokszérte) ih. L. SOKSZOR.
A ta te csak némi nyomatos toldalék gyanánt járul
az ilyetén számnevekhez : kétszerte, tízszerte, száz
szorta stb. és leginkább a hasonlító fok mellett hasz
náltatik : sokszorta százszorta stb. több, szebb.
SOKSZÓTAGÚ v. — SZÓTAGU, (sokszólagú)
ösz. mn. Sok szótagból álló, milyenek némely öszve
tett, vagy ragokkal, képzőkkel halmozott szók, pl.
Tiízvükármentesítési társulat. Öszveférhetetlenség.
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SOKSZÖG, (sokszög) ösz. fn. A mértanban oly
rajz, vagy ábra, vagy tömör test, mely négynél több
szöget képez. V. ö. SZÖG.
SOKSZÖGŰ v. —SZÖGŰ, (sokszögü) ösz. mn.
Aminek több szöge van négynél, pl. ötszögü, hat
szögü, hétszögü tér, vagy test. V. ö. SZÖG.
SOKTAGÚ v. — TAGÚ, (soktagú) ösz. mn.
Altalán aminek sok tagja van. Különösen am. sok
szótagu ; 1. ezt.
SOKTEHETSÉGÜ v. —TEHETSÉGŰ, (sok
tehetségü) ösz. mn. Sok szellemi és erkölcsi erővel,
képességgel felruházott; eszes, elmés, ügyes, erélyes.
SOKTEKNÖJÜ v. —TEKNÖJÜ, (sokteknőjü)
ösz. mn. Aminek testét sok teknöféle burok takarja.
Solcteknöjü csiga. V. ö. TEKNŐ.
SOKTÖNKÜ v. — TÖNKÜ, (soktönkü) ösz.
mn. Aminek sok tönké van. Soklönkü növény. V. ö.
TÖNK.
SOKTUDÁS, (soktudás) ösz. fn. Sokféle tár
gyakra , ismeretekre kiterjedő tudás. Olcsárló ért.
látszólagos, fölsziníí tudás, vagyis alaptalan ismere
tek halmaza.
SOKTUDÓ, (soktudó) ösz. mn. és fn. Külön
féle ismeretekben, sokféle tudományszakban jártas.
Olcsárlólag, mindenhez kapkodó, de nem alapos tu
dományú ember.
SÓKUFÁR, (sókufár) ÖBZ. mn. Ki örlött, vagy
porsót kicsinyben, iteze v. font számra árul.
SÓKUFÁRSÁG, (sókufárság) ösz. fn. Sóárulás
kicsinyben.
SOKURÚ, (sokurú) ösz. mn. Ki sok urat szol
gál; továbbá ki urait sokszor változtatja; az ily szol
gáról mondják : Sürü gazda, ritka gatya.
SÓKÚT, (sókút) ösz. fn. Kút, melynek forrá
sait sósvizek teszik, milyen pl. a sóvári sókút Eperjes
mellett, és több mások, kivált Erdélyben.
SÓKÚTMESTER, (sókútmester) ösz. fn. Ki
a sófőző intézetben mesteri czimmel és minemüség
ben működik.
SOKÚTÚ v. — UTÚ, (sokútú) ösz. mn. Amin
sok út vonul el; továbbá a hova, vagy a honnan sok
út vezet. Sokulú gyepség, mezőség.
SOKVIRÁGÚ, (sokvirágú) ösz. mn. A minek
aránylag sok virága van. Sokvirágu kökény, vadkörte.
Sokvirágu rózsabokor.
SŐKZUGÚ, (sokzugú) ösz. mn. Minek sok a
zuga. Sokzugú pajta, pincze.
SÓLÉ, (sólé) ösz. mn. 1) A sóforrás vize. 2)
Vízben felolvasztott só, hogy valamit beleáztassanak.
Sólében áztatott disznóhús.
SOLLIK , (sorolik) k. m. sollott, htn. —ani.
A székelyeknél am. akárhogy vagy roszul forr össze,
pl. törött csont vagy letört olytovány. Sollani follani
(forrani).
SOLLÓ, tájdivatosan am. salló, sarló; 1. SARLÓ.
SOLMÁR, (1), 1. SOLYMÁR, (1).
SOLMÁR, (2), 1. SOLYMÁR, (2).
SOLNA, 1. ZSOLNA; és SZÉPMEZŐ.
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SOLOM—SÓLYMÁSZAT

SOLOM, SÓLYOM, 1. SALAMON.
SOLOSMA, f'n. tt. solosmát. Általáu, isteni
tiszteletet tárgyazó egyházi énekek, imák, melyeket
határozott időben, s kötelességből végezni kell. Szűz
Mária, széniek liszteletére szóló solosmák. A napi so
losmát elmondani. Solosmára menni.
E szó idegen alakú, s valószínűen a hellenlatin
celeusma után képeztetett, mely parancsot, cselek
vésre nógatást jelent. A solosma szóban is ezen alap
fogalom rejlik, t. i. az isteni szolgálatra vonatkozó
más szók is ezt fejezik ki, ú. m. legenda, amit olvasni
kell; agenda a mit végezni kell; officium imái köte
lesség. Ide tartozik a solosmának azon szélesb ér
telme is, melynél fogva kötelezett járandóságot jelent,
pl. bán solosmája , amit hajdan a bánnak konyhá
jára kellett adni. (Kresznerics).
SOLT, mváros PestSolt in.; helyr. Soltra,
•—on, —ról.

SÓLY, elvont gyök sólyom szóban és szárma
zékaiban. L. SÓLYOM.
SÓLYA, fn. tt. sólyát. 1) Meleg tartományok
ban viselt, papucsféle lábbeli, melynek csak talpa
van, és szíjjal kötik fel. A latin solea után képzett
szó. 2) Szeged tájékán, henger, melyet alkalmazni
szoktak, midőn a hajót kigugorázzák. Minthogy ezt
alá szokás fektetni, valószinü, hogy nevét átv. érte
lemben a fentebbi sólyától kapta.
SOLYMÁR, (1), (sólyomár) fn. tt. solymirt,
tb. — ok, harm. szr. —ja. L. SÓLYMÁSZ, (1).
SOLYMÁR, (2), falu PestPilis m.; helyr. Soly
márra. —on, —ról.
SÓLYMÁSZ, SÓLYMÁSZ, (1), (sólyomász)
fn. tt. sólymászt, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Haj
dan a fejedelmek, vagy főurak szolgái, kik a vadász
sólymokkal bántak, s azokat betanították. 2) így
neveztettek Erdélyben azon jobbágyok is, kik a török
császárnak sólymokat tartoztak adó fejében adni.
(Benkő, Transilv. I. r. 133. 1.). 3) Aki sólymokkal
vadász.
„Ilda ezen s Gyöngyvér miután mulattak,
Solymász gyerekikkel a völgybe maradtak."
Arany J. (Buda halála).
SÓLYMÁSZ, SOLYMÁSZ, (2), (3Ólyomász)
önh. és áth. m. solymásztam, —tál, —ott, par. —sz.
1) Sólyommadárral vadász. Hajdan a főurak szeret
tek sólymászni. Ily alapfogalom szeréut képződött az
agarász, azaz agarakkal jár vadászni.
„Maga is bátyjával paripára mozdul,
Sólymászni fehér nép velők együtt buzdul."
Arany J. (Buda halála).
2) Sólymokkal fogdostat. Madarakat sólymászni.
SÓLYMÁSZAT, SÓLYMÁSZAT, (sólyomász
at) fn. tt. sólymászatot, harm. szr. —a. Vadászat
neme, melyet valaki sólyommadarak segítségével ííz.
Olyan mint agarászat .
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SÓLYMÁSZINAS , SOLYMASZINAS , (sóly
mászinas) ösz. fn. Vadászinas v. szolga, ki a vadá
szatra rendelt sólymokkal bánik, reájok felügyel stb.
SÓLYMOS, SÓLYMOS, faluk Arad, Bihar,
Heves, KözépSzolnok, Ungm., erd. falu Doboka m.,
puszta Bihar in., GARAM—, falu Bars, KIS — , Kő
vár vidékében; helyr. Sólymosra, —on, —ról.
SÓLYMOSKARCSA, falu Pozsony m.; helyr.
Karcsán, —ra, —ról.
SÓLYOM, (1), (sólyom) fn. tt. sólymot, harm.
szr. —a. Ragadozó madárnem, mely rövid nyaka,
tőben meghajlott rövid csőre, hosszabb lábai, és ko
pasz szárcsontjai által különbözik a sasoktól és kese
lyüktől. Fajai sokfélék, melyek között legnevezete
sebb a nemes sólyom (Palco gentilis v. nobilis), me
lyet vadászatra meg lehet tanítani. Néha a bagolyt
nagyobbra becsülik a sólyomnál. (Km.). A bagolynak
nem leszen sólyom fia. (Km.). Még némely más fajok :
csonttörö v. fejér, havasi v. sárga, kánya, karvaly,
kerecsen, ölyü, parlagi, sziklai sólyom stb. Való
szinii, hogy gyöke sói v. sóly e madárnak suhogó
repülési hangját utánozza. Képeztetésre hasonlók,
hozzá súlyom, ólom, álom, halom, verem, Üröm és több
mások, melyek a hangzóval kezdődő ragok előtt meg
rövidülnek : sulymot, ólmot, álmot, halmok, vermes,
ürmöz stb.
SÓLYOM, (2), falu Bihar m.; helyr. Sólyomba,
— ban, —ból.
SÓLYOMKÁPA, (sólyomkápa) ösz. fn. Kápa,
v. sipkaféle fejtakaró, melyet a sólyom fejére húz
nak, midőn betanítják, hogy nyugton maradjon.
SÓLYOMKŐ, erd. falu Doboka m.; helyr. Só
lyomkőre, — n , —ról.
SÓLYOMKŐHUTA, falu Bihar m.; helyr. Só
lyomköhutára, —ra, —ról.
SÓLYOMMADÁR, (sólyommadár) ösz. fn. L.
SÓLYOM.
SÓLYOMMESTER, (sólyommester) ösz. fn.
Vadászmester, ki a sólymokat vadászatra tanítja.
Hajdan a fejedelmek és főurak udvari tiszte, ki a
sólymászok között első helyet foglalt.
SÓLYOMSZÍJ, (sólyomszíj) ösz. fn. Szíj, mely
lyel a vadászsólyom lábát megkötik.
SÓLYOMVADÁSZAT, (sólyomvadászat) ösz.
fn. 1) Vadászat, melyet sólyommadarak által űznek.
2) Midőn a szabad állapotban levő sólymokat fog
dossák.
SOM, (1), fn. tt. somot, harm. szr. —ja. A köz is
meretü, vagyis húsos somfának csontáros, vörös szinü,
hengerded alakú, csipős savanyuságu gyümölcse.
Valószinüleg savanyú izétől vette nevét, mely
alapfogalmánál fogva a sav szóhoz, mint savany,
sajmeggy, és sóska szók gyökéhez hasonlítható. Vala
mint más gyümölcsökről és gyümölcsfákról, hason
lóan a somról több helyek neveztettek el, ú. m. So
mod, Somogy, Somodor, Somlyó, Somos, Somosd, Som
pácz, Somsály.

SOM—SOMKÓRÓMÉZKEREP

SOMKÚT—SOMOGY

SOM, (2), faluk Bereg, Sáros, Somogy m,; helyr. !
Somla, —ban, —ból.
SOMA, (soma) férfi keresztnév. Újabb időben j
a Kornél raagyaritása által keletkezett. Némelyek
azonban hibásan Samu helyett is kezdek használni, j
Máskép : Somos is lehetne.
SOMALOM, (sómalom) ősz. fn. Kézi malom, j
melylyel a kősót apróra őrlik.
SOMÁLY, falu Kraszna m.; helyr. Somályba, I
—ban, —ból.
SÓMÁZSA, (sómázsa) ősz. fn. Mázsaféle mér
leg, melyen a sót mérik.
SÓMÁZSÁLÓ, (sómázsáló) ősz. fn. Alsóbb
rendű sóstiszt, kinek hivatása a sómérésre közvetle
nül felügyelni.
SOMBEREK, falu Baranya m.; helyr. — berek
be, —ben, —böl.
SOMBOR, erdélyi faluk Kolos m. és Kőhalom
sz.; helyr. Somborba, —ban, —ból.
SÓMÉRLEG, (só mérleg) ősz. fn. Mindennemű
eszköz, melylyel a só mértékét meghatározzák.
SÓMÉRŐ, (só mérő) ösz. mn. és fn. 1) Aki font í
vagy iteze számra méri a sót. 2) Eszköz, mérleg,
melylyel a só mértékét meghatározzák.
SÓMÉRTÉK, (sómérték) ösz. fn. A sónak súly
vagy néha ürmérleg szerénti meghatározása.
SOMFA, (somfa) ösz. fn. A négyhímesek sere
gébe és egyanyások rendjébe tartozó fanem; csészéje
kicsin, négy fogú a magzat fölött; bokrétája négy
szirmú ; csontárjának makkja két rekeszü. (Cormis).
Fajai között legismeretesb a húsos somfa (Cornus
mascula), melynek virága sárga, gyümölcse veres,
fája csomós, kemény. Somfánál fözö, közmondatként
am. igen fösvény, szoros marku. (Szabó D.). — Ne
vét gyümölcsétől kapta, mint sok más gyömölcsfa.
V. ö. SOM.
SOMFABOT, (somfabot) ösz. fn. A somfának
ágából vágott görcsös bot; tréfásan : somfakenet.
SOMFALU, faluk KözépSzolnok és Máramaros
m.; helyr. —faluba, —ban, —ból.
SOMFALVA, falu Sopron m.; helyr. —falvá
ra, — n , —ról.

SOMKÚT, puszta Gömör m.; erdélyi falu B.
Szoluok m.; helyr. —kútra, —on, —ról.
SOMKÚTPATAKA, falu Kővár vidékében;
helyr. —pata!cára, — n , —ról.
SOMLOVÁR, puszta Veszprém m. ; helyr.
— várra, —on, —ról.
SOMLÓVÁSÁRHELY, mváros Veszprém m.;
helyr. —Vásárhelyen v. —tt, •—re, —röl.
SOMLYAI, mn. tt. somlyait, tb. —ak. Somlyó
ból való, Somlyóhoz tartozó ; mint fn. am. somlyai
lakos; és somlyai bor.
SOMLYÓ, SZILÁGY—, mváros Kraszna m.,
KIS—, falu Vas és puszta Fehér m., ALSÓ—, FEL
SŐ—, puszták Fehér m; továbbá erdélyi falu Csík
székben ; helyr. Somlyóra, — n , —ról.
SOMLYÓÚJLAK, MAGYAR—, OLÁH—,
faluk Kraszna m.; helyr. —Újlakon, —ra, —ról.
SOMLYÓVÁR, 1. SOMLÓVÁR,
SOMLYÓVÁSÁRHELY, 1. SOMLÓVÁSÁR
HELY.
SOMMÁ, (a latin summa) fn. tt. sommát. Lásd
ÖSZVEG.
SOMMAG, (sommag) ösz. fn. A som nevű gyü
mölcsnek csontáros magva.
SOMMALY, 1. SOMÁLY.
SOMMÁS, (sommaas) mn. tt. sommást v. —at,
tb. —ak. 1) Nagyobb sommát tevő. Sommás pénz.
2) A törvénykezésben am. rövid menetű, melyben
az alakszerűség mellőztével csak a leglényegesebb
eljárás kívántatik.
SOMMÁSAN, (sommaasan) ih. 1) Nagyobb
sommában. 2) Az alakszerűség mellőztével csak a
leglényegesb eljárásra szorítkozva.
SOMMÁZ , (sommaaz) áth. m. sommáztam,
— tál, —ott; par. —z. Egyetlen összegben mond ki
vagy állít elé.
SOMOCSING, fn. tt. somócsinget. Az egyhíme
sek seregéből és egyanyások rendéből való növény
nem. (Salicornia). Néha két hímes. Faja a húsos so
mócsing (S. herbacca), szára fűnemü, ágas, levelet
len; ágni egymás hegyibe nőtt hűs03 czikkelyekből
állanak; virágzata is húsos füzér, s talán ezen húsos
ságtól — vagy csomósságtól — kapta a nevét.
SOMODÓ, falu Abaúj m.; helyr. Somodóra,
—)?, —ról.
SOMODOR, puszta, Ó  , ÚJ—, faluk Somogy
m.; helyr. Somodorra, —on, —ról.
SOMOGY, (1), fn. tt. Somogyot. A Tájszótár,
illetőleg Beké gyűjteménye szerént eszterha alja be
lül a padláson. Talán sunny gyökkel áll viszonyban:
SOMOGY, (2), mint megye neve ragozva,
Somogyba, —ban, —ból. A Balaton keletdéli part
ján fekvő vármegye, és némely helységek neve, más
kép : Somod. Gyöke a gyümölcsöt jelentő som; erre
vonatkozik a régi Kistükör ime verse : Somot, almát,
körtvélyt itt eleget ehetsz.
SOMOGY, (3), falu Baranya m.; helyr. Somogy
ra, —on, —ról.
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SOMFORDÁL, 1. SOMPORDÁL v. SOMPO
LYOG.

SOMGOHÉR, ( somgohér) ösz. fn. Nagy s tömött
fürtű hosszúkás fehér szőlőfaj a gohérok neméből.
SOMHEGY, puszta Veszprém m.; helyr. Som
hegyre, —én, —röl.
SÓMILLYE, (sómillye) ösz. fn. Fából, vagy
féroböl készült ruillye, melyben sót tartanak.
SOMKERÉK, erdélyi falu B.Szolnok m.; helyr.
— kerékre, —én, —röl.
SOMKÓRÓMÉZKEREP, (somkórómézkerep)
ösz. fn. Gönezy Pálnál a mézkerep (melilotus) növény
nem egyik faja. (Melilotus officiualis). Diószegi sze
rént ,lóhere' (trifolium) növénynemnél fordul elé.
Virága sárga vagy fejér. Köznépiesen egyszerűen :
somkóró v. dutkóró.
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SOMOGYFA, puszta Bars m.; helyr. —fára,
— n, —ról.
SOMOGYI, puszta Bihar m.; helyr. Somogyiba,
—ban, —ból.
SOMOGYOM, erdélyi falu Küküllő m.; helyr.
Somogyomba, —ban, —ból.
SOMOGYÜZSOPA, falu Bihar m. ; helyr.
— Uzsopára, — n , —ról.
SOMOGYVÁR, helység Somogy vármegyében ;
helyr. —várra, —on v. ott, —ról.
SOMOGYVÁRMEGYE, ösz.fh. 1. SOMOGY,(2).
SOMOJOG v. SOMOLYOG, önh. m. gomolyog
tam, somolyogtál, somolygott, htn. —ni v. somolyg
ani. 1) A székelyeknél am. a köz divatú mosolyog.
2) L. SIMOLYOG. E szónak gyöke első értelmében
meg van fordítva, mi nyelvünkben nem ritka jelenet,
pl. köp pök, rög gör, csög göcs, bögre göbre, morzsol
zsormol, guzsorodik zsugorodik stb.
SOMORJA, mváros Pozsonyra., PUSZTA — ,
puszta Mosón m.; helyr. Somorjára, — n , —ról.
SÖMORZSALÉK, (sómorzsalék) ösz. fn. Mor
zsákból álló sóanyag.
SOMOS, (1), (somos) mn. tt. somost v. —af,
tb. —ak. 1) Sommal, vagy somfákkal bővelkedő.
Somos erdő. 2) Használtathatik Soma helyett is. V. ö.
SOMA.
SOMOS, (2), mváros Sáros m., falu Közép
Szolnok m.; ez utóbbi másképen : Somfalu; helyr.
Somosra, —on, —ról.
SOMOSD, erdélyi falu Maros székben ; helyr.
Somosdra} —on, —ról.
SOMOSKESZ, falu Arad m.; helyr. Somoskesz
re, —én, —röl.
SOMOSKO, puszta Nógrád m.; helyr. —köre,
— n, —röl.
SOMP, (somp) elvont törzse sompolyodik és
sompolyog szóknak. V. ö. SOMPOLYOG.
SOMPATAK, KISHUTA—, NAGYHUTA—,
faluk Abaúj m.; helyr. —hutára, — n , —ról.
SOMPOLYGÁS, (sompolyogás) fn. tt. som
polygást, tb. —ok. Sompolyogva menés vagy járás.
V. ö. SOMPOLYOG.
SOMPOLYODÁS, (sompolyodás) fn. tt som
polyodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Hunnyászkodva,
hízelegve kunyorálás.
SOMPOLYODIK, (sompolyodik) k. m. som
polyodlam, —tál, —ott. Sompolyogva kunyorál va
lakitől valamit. Hízelegve, kunyorálva, mellém sompo
lyodott. Szélesb ért. bizonyos leverő indulatból, pl.
szégyenből, félelemből meghunnyászkodva elvakaro
dik, eltávolodik. Erezvén a kolbászbíkt, elsompolyodott
őkelme. V. ö. SOMPOLYOG.
SOMPOLYOG, (sompolyog) gyak. önh. m.
sompolyogtam, —tál, sompolygott, htn —ni v. som
polygni, v. sompolygani. Bizonyos czélból, különö
sen, hogy valamit kérjen, kapjon, hunnyászkodva,
hízelegve, odaoda simulva járkel valaki körül. Anyja
körül sompolgog a gyermek, midőn kérni akar. Az eb
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a konyhában, a terített asztal körül sompolyog. Szé
lesb ért. megszégyenülve, vagy valamitől tartva
odább megy, mi rendesen hunnyászkodva történik.
A kipirongatott ember elsompolyog. Az eb kisompolyog
a konyhából, ha fazékszedövel fenyegetik.
Ezen értelemnél fogva legvalószínűbb, hogy a
sompolyog a suny igéből fejlődött ki és módosult ál
tal, s hasonló képeztetésü a gömbölyög, hömpölyög, gom
bolyag igékhez, melyek gyökei göm, höm, gom, s tör
zseik gömb, hömp, gomb, innen lett gömböly, hömpöly,
gomboly, gömbölyög, hömpölyög, gombolyog; hasonlóan
a sunyhó\ eredetileg lett sunyp sonyp, könnyebb ki
ejtéssel, különösen az ny az ajakhang előtt közvetlenül
m szintén ajakhanggá változva : somp, innen : sompoly,
sompolyog, azaz, sunyva mozog, járdogál. E szerint
elemezhetők a hasonló jelentésű sompordál v. som
fordál v. somportál is, melyekben az l átalakult ro
konszervű rvé, és a g nyelvünkben nagyon divatos
szokás szerént dvé, pl. járdái, szurdal am. járogal,
szurogal (szurkál), inderkedik am. ingerkedik stb. ha
sonlóan sompordál am. sompolygál, s oly gyakorlatos
ige, mint, szállongál, keringet, csatangol, szintén moz
gásra vonatkozók, és több más neműek.

SOMPORDÁL, v. SOMPORTÁL; SOMPOR
DÁLÁS, 1. SOMPOLYOG ; SOMPOLYGÁS.
SOMPORDI, (sompolydi) mn. tt. sOmpordit,
tb. —ak. Nagy kunyorálva, sompolyogva kéregető.
V. ö. SOMPOLYOG.
SOMRÓÚJFALU, erdélyi falu Doboka m.;
helyr. —Újfaluba, —ban, —ból.
SOMSZÖLÓ, (somszőlő) ösz. fn. Alakjára nézve
a som nevű gyümölcshöz hasonló szemű szőlő.
SÓMUNKÁS, (sómunkás) ösz. fn. Személy, ki
a sóbányákban dolgozik ; sót vág, sót hord, stb.
SOMZIK, (somzik) k. m. somzolt. Kopácslik,
pl. a dió, mogyoró.
SONA, erdélyi falu Kőhalom székben ; helyr.
Sonára, — n , —ról.
SONDA, 1. SANDA.
SÓNEMÜ v. —NEMŰ, ösz. mn. A sók nemé
hez tartozó. Sónemü ásványok. V. ö. SÓ.
SONKA, fn. tt. sonkát. Úgy látszik, a német
Schinken után képződött szó, noha a magyarban is
létezik : csánk; másképen némely tájakon magyaro
san : disznóláb. V. ö. SÓDAR.
SONKÁD, falu Szatmár m.; helyr. Sonkádra,
— on, —ról.
SONKALE, (sonkalé) ösz. fn. Sóval, s némely
más fűszerekkel elkészített lé, melyben a füstölni
való disznólábakat áztatják.
SONKOLY, fn. tt. sonkolyt, tb. — ok, harm.
szr. —a. Törköly, vagy seprüféle salak, mely némely
zsíros, olajos, mézes testekből a kisajtólás után hátra
marad. Az olajütőben kisajtolt kendermag, lenmag,
tökmag sonkolya. A mézeslép sonkolya. Gyökre nézve
egyezik csomoszol, csömöszöl igékkel, minthogy a son
koly is ilyféle működés által származik, továbbá
rokon a csomó szóhoz, mennyiben öszvecsomósodott
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salakot képez, mintha eredetileg csomagoló lett volna.
Képeztetésre és alapfogalomra hasonló hozzá : törköly,
mint az öszvetörött, zúzott szőlőnek, gyümölcsnek
salakja, s mintegy törögölö része. Gyarmatba Sámuel
a német senken szóval rokonítja.
SONKOLYMÉZ, (sonkolyméz) ősz. fn. Meg
nem tisztított méz, midőn még a sonkoly benne van.
SONKOLYOS, falu Bihar m.; helyr. Sonkolyos
ra, —on, —ról.
SONKOLYRAGASZ, (sonkolyragasz) ösz. fn.
Barna enyvféle ragasz, melylyel a méhek sejtjeiket
megerősítik.
SONKOLYSZŐLŐ, (sonkolyszőlő) ösz. fn. Sző
lőfaj, máskép : juhfarku szölö.
SONKU, tájdivatosan, illetőleg palóczosan v.
göcseiesen am. sonkoly; 1. ezt.
SÓNYALATÓ, (sónyalató) ösz. fii. Váluforma
edény, melybe a nyalni való sót a barmok elé teszik.

SOPARKODIK, (sopárkodik) k. m. sopár
kodtam, —tál, —ott. Apróságokon töri fejét, cse
kélységek miatt aggódik; tetteiben kicsinykedik.
V. ö. SOPÁR. (
SOPARSÁG, (sopárság) fn. tt. sopárságot,
harm. szr. —a. Sopár állapot, vagy tulajdonság. V. ö.
SOPÁR.
SÓPENTYÜ, (sópentyü) ösz. fn. Sótartó kis
szelenczeféle edény.
SÓPIACZ, (sópiacz) ösz. fn. Piacz, melyen sót
árulnak; különösen azon hely, hol sóraktárak van
nak, s hová a vidékbeliek sót venni járnak. Szolnoki,
győri sópiacz.
SOPONYA, falu Fehér m.; helyr. Soponyára,
— n, —ról.
SOPORNYA, falu Nyitra m.; helyr. Sopornyá
ra, —n, —ról.
SOPRON v. SOPRONY, sz. kir. város hason
nevű vármegyében; helyr. Sopronba, —ban, —ból;
németül : Oedenburg.
,
SOPRONI v. SOPRONYI, (soproni) mn. tt.
sopronit, tb. —ak. Sopronyból való, azt illető, arra
vonatkozó, ott létező.
SOPRON v. SOPRONYVÁRMEGYE, ösz. fn.
A Dunán túli kerületben Vas, Győr, és Mosón vár
megyékkel határos megye.
SOR, (1), fn. tt. sort, tb. —ok, harm. szr. —a
v. —ja. 1) Térhuzam, vagy meneteles irány a téren,
melyen több test egymás folytában foglal helyet.
Sorban ülni, állni, fekünni, menni, úszni, repülni,
lógni. Sort ülni valakivel. 2) Az ily huzamban elhe
lyezett testek öszvege. Házsor, fasor, gyöngysor. Sor
ról sorra. Sorjában. Sorba rakni a könyveket, állítani
a katonákat. Alsó soi'j felső sor; első, középső, hátsó
sor; túlsó, innenső sor. Sort fogni. Sort venni. Szép,
mint túlsó soron a dőlt ház. (Km.). A sort megszakasz
tani. 3) Időben egymás után következő események
vonala. Sorban elmondani, elbeszélni a háború kezdetét,
folyamát, végét, eredményeit. A királyok neveit sorban
elszámlálni. 4) Időnként egymást felváltó események,
vagy teendők viszonya. Sorban állni őrt. Papsoi'ba
menni, néhutt túl a Dunán am. a helység papját fu
varban vinni, mit a hivek felváltva szoktak tenni.
Rajtam a sor. Rád kerül a sor. Megjön annak is a
sora. Nem ez ennek a sora. 5) Átv. azon folyamat,
mely szerint az élet viszontagságai jelenkeznek. Ez
a világ sora. Tudom én a világ sorát. Kiki tudja a
maga sorát. Nagy annak a sora. Ez már nagy sor '.
Ez értelemben rokon hozzá : sors. 6) A kés sora, a
késnek sora van, azt teszi, hogy az élén rósz köszörü
lés vagy fenés által fürészforma csorbulások kelet
keztek, mely értelemben a csorba szóval látszik ro
konnak.
Jobbára egy jelentésű vele azon szer, mely
mint mennyiségképző szőr szór alakban is használ
tatik, s am. íz, ízben, pl. háromszor, négyszer, ötször,
három, négy, öt ízben, mintegy sorban. Sőt ez önál
lólag is sort, rendet, ízt jelent, pl. „Tetett (tetszett)
5G

SÓNYÓ, 1. SAVANYÚ.
SONYOROG, SONYORU, lásd SANYAROG,
SANYARÚ.
SOÓK, MAGYAR—, TÓT—, faluk Nyitrain.;
helyr. Soókra, —on, —ról.
SOOLY, falu Veszprém in.; helyr. Soolyba,
—ban, —ból.
SOOSDIA, falu Teines in.; helyr. Soosdiára,
— n, —ról.
SÓOSZLOP, (sóoszlop) 1. SÓBÁLVÁNY.
SOP, elvont gyöke sopánkodik szónak és szár
mazékainak. Azonos soh gyökkel.
SÓPAJTA, (sópajta) ösz. fn. Pajta, melybe a
vágott kősót, vagy a hordókba töltött porsót berakják.
SOPÁNKODÁS, (sopánkodás) fn. tt. sopán
kodást, tb. —ok, hartn. szr. —a. Sivórívó, sóhajtozó
panaszkodás, máskép : sipánkodás, simánkodás.
SOPÁNKODIK, (sopánkodik) k. m. sopán
kodtam, —tál, —ott. Sívaríva, sóhajtozva, fünek
fának panaszkodik. Sopánkodik, mint a kárvallott
czigány. (Km.). Egy értelműek vele sipánkodik, si
mán kodik, s mindnyájuk gyöke hangutánzó.
SOPÁR, (sopár) mn. tt. sopárt, tb. —ok. Aki
cselekvéseiben apróságokkal bíbelődik, csekélységek
miatt töri fejét, vagy kisszerüleg aggódik. Molnár A.
latinozata szerént micrologus, parcus, sterilis, minél
fogva a hiúságot, ürességet, meddőséget, hiányt je
lentő sivány, sovány szókhoz rokonítható, mintha
volna: sipár, sivár, hivár, hiúságokkal vesződő, bíbe
lődő. V. ö. SÍV, gyök. Egyébiránt az sem valószínűt
len, hogy e szóban a kicsinyeskedőnek aggódó indu
lata vétetett alapul, melynél fogva holmi csekélysé
gekre fordítja gondját, s azok miatt töprenkedik
magában, és így a sopánkodik igével volna rokon
ságban.
SOPÁRKODÁS , (sopárkodás) fn. tt. sopár
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvési, gondol
kodási, aggsági kicsinykédé:!, bíbelődés, V. ö. SOPÁR.
AKAD, NAOY SZÓTÁR V. KÖT.
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énnekem kezdettől fogva szerével megírnom" (visum
est mini a principio ex ordine scribere. Müncheni eod.
Luk. I.). Dunaszer am. Dunasor; töltésszer, töltéssor,
pajtaszer, a pajták sora, kertszer, a kertek sora.
Ugyanezen értelmű a latin series, csagataj szóra, tö
rök sz'ira, persa zára, finn sarja, mongol dzerge,
mandsu dsergi, szláv csara, héber tur stb. Egyéb
iránt azt tapasztalni, hogy sok nyelvben a sort jelentő
szók lényeges hangját az r alkotja, mely majd elül,
majd hátul, néha a szó közepén is áll, ilyenek a ma
gyar sor, szer, rend; a latin ordo, series; a szláv
csara, rad; a német Reihe, az olasz és középkori
latin riga, az angol ridge, a lithaui redasz, a lapp
raido, az eszth ridda, a persa rak stb. E megegyezés
nek okát egy felsőbb elvben kell keresnünk. Ha a
sor szóban alapfogaimul a húzást, vonalt veszszük,
mely metszés, vágás által alakúi: úgy azt azon szók
kal tehetjük egy osztályba, melyek ily értelemre
vonatkoznak, egyszersmind alkotó gyökhangjok r ;
milyenek a fenn elszámlált, s más nyelvekben is
nagy számmal találtatnak, s ennélfogva e tekintet
ben is egyeznek egymással, miről részletesen v. ö. R
gyökhang; és REND.
SOR, (2), fn. tt. sort, tb. —ok, harm. szr, —a.
A székelyeknél jelenti azon pezsgő gyöngyöket, me
lyeket a szeszes italok, különösen égett borok képez
nek, midőn az üvegbe töltik, vagy megrázzák. Innen
soros pálinka, és sorzilc v. sorodzik. A dolog termé
szetéből kitűnik, hogy a jelen értelmű sor semmi fo
galmi rokonságban nincsen a rendet jelentő sorral :
hanem rokon hozzá a sércség igék sér gyöke, és a
ser fn. mint mozgással, pezsgéssel járó hangutánzó ;
honnan soros pálinka, am. seres, azaz sercsegö v.
pezsgő pálinka.
SOR, (3), elvont gyöke sorv, sorvad, sorvaszt
szóknak és származókaiknak. V. ö. SORV.
SOR, (4), v. SÓR, (1), elavult gyök, melyből
a járáskelésre, csavargásra vonatkozó sorgyáz, sóri
kál, sorofol, sórál származtak. Hangra és alapfoga
lomra rokon hozzá legközelebb sur gyök (surran
szóban); rokonok hozzá továbbá a serde, sireg, sürög,
serény (celer), szarahora (vulgivagus), zarándok szók
ser, sir, sür, zar gyökeik. V. ö. SER gyök.
SÓR, (2), fn. tt. sórt, tb. —ok, harm. szr. —ja.
Jóformán elavult szó, Molnár A. és Szabó D. szerént
am. liget, berek, erdős hely. Hangi és fogalmi rokon
ságban vannak vele a sarj, sarjad, sarjú, sarang, és
cserj, cserje gyökei. Talán innen kapták neveiket a
Súr, Csór, Magyar Soros helységek is. A cseremisz
ben sodera am. erdő. (Budenz J.).
SÖRAKHELY, (sórakhely) ösz. fn. Nyilt tér,
hol a szállított sót az illető jármüvekről, ú. m. ha
jókról vagy szekerekről elhordják, hogy a raktárakba
rakják, vagy hol a sópajtában lerakott sót ismét jár
müvekre teszik, hogy elszállítsák.
SORAKOZÁS, (sorakozás) fn. tt. sorakozást,
tb. — ok, harm. szr. —a. Állapot, cselekvés, midőn
valaki többed magával bizonyos sorba helyezkedik.
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SORAKOZIK, (sorakozik) k. m. sorakoztam,
— tál, —ott. Többed magával bizonyos sorba, rendbe
helyezkedik. Sorakozz! hadi vezényszó, am. sorba állj.
SORAKOZTAT, (sorakoztat) miv. m. sora
koztattam, —tál, —ott, par. sorakoztass. Eszközli,
rendeli, hogy valaki vagy valami sorakozzék.
SÓRAKTÁR, (sóraktár) ösz. fn. Épület, ház,
pajta, melyben nagyobb mennyiségű só van lerakva.
SÓRAKTÁRNOK, (sóraktámok) ösz. fn. Sze
mély, kinek felügyelete alatt van valamely sóraktár.
SÓRAL, (sórál) önh. m. sórált. Csavarog,
kószál, henyélve ideoda jár. Egy jelentésűek vele a
sorgyáz, sorikál, sorofol. V. ö. SOR v. SOR, elavult
gyöt. r f
SÓRÁLÁS, (sórálás) fn. tt. sórálást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Csavargás, kószálás, henyélve ide
oda járás.
SORAPÁR, (sorapár) ösz. fn. Gönczy Pálnál
újabb rendszer után a négy föbbporodások (négy
főbbhímesek) seregébe, és beczősök rendébe tartozó
növénynem ; szálas vagy szálasláncsás beczői egy
mástól távol állanak , kihajlók; bokrétája szirmai
kerekded visszástojásdadok, sárgák; alsó levelei szár
nyasán hasgattak, vagy félbeszárnyasak. (Diplotaxis).
Nála két faj fordul elé, ú. m. sallangos (tennifolia)
és köfali (muralis) sorapár.
SORATLAN, (soratlan) mn. tt. soratlant, tb.
— ok. Ami nincs sorba állítva, szedve, rakva stb.
Sorallan helyzetben heverő könyvek, soratlan tömegben
álló katonák. Határozóként am. sor nélkül, soratlanul.
SORBELI, (sorbeli) mn. tt. sorbelit, tb. —ele.
(Vehető összetett szónak is : sorbeli). Sorban levő
v. létező. Sorbeli katonaság am. bizonyos hadi rend
ben harezoló v. harczolni szokott katonák; 1. SOR
HADAK.
SORBELISÉG, (sorbeliség) fn. tt. sorbeliségét,
harm. szr. —e. Sorban létezés állapota; ami sorban
következik egymás után, v. sorban kell egymás után
következnie.
SORCSAPAT, (sorcsapat) ösz. fn. Sorban lé
tező, harezoló csapat. V. ö. SOREZRED.
SORDÉK, helyesebben 1. SZURDÉK.
SORDÉLY, fn. tt. sordélyt, tb. —ok, harm.
szr. —a. A sármányok neméhez tartozó madárfaj ;
a kölest különösen szereti, honnan : latinul emberiza
milliaria; Simái szerént turdela, mely hangra igen
hasonló a sordélyhoz. Egyébiránt valószínű, hogy
nevét onnan kapta, mert seregesen, csordásán szeret
járni, miért máskép csordély, csordály, csordé a neve.
SÓRENDÉLET, (sórendélet) ösz. fn. Köz gaz
dasági kormány rendelete, a sót illető különféle
ügyekben.
SÓRÉSZVÉNY, (sórészvény) ösz. fn. Részvény,
melyet valaki a sóbányákban bír.
SÓRÉSZVÉNYÉS, (sórészvényés) ösz. fn. Sze
mély, ki valamely sóbányát mivelő társulatnak rész
> vevő tagja.
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SOREZRED, (sorezred) ösz. fn. Általán azon
ezred, mely bizonyos sorban elhelyezve, csatarendet
képezve harczol; különböztetésül az elszéledezve
csatározó vadászoktól, vagy a váró'rségtöl, határőrök
től, tüzérektől; amennyiben t. i. a vadászok s határ
őrök a csatarendben részt nem vesznek. Gyalog,
lovas sorezredek.
SORFÜZET, (sorfüzet) ösz. fn. Egymás után
sorban következés.
SORGYALOGSÁG, (sorgyalogság) ösz. fn.
Sorhadat képző gyalogság.
SORGYAZ, (sorgyáz) önh. m. sorgyáztam,
—tál, —ott, par. sorgyázz. Valami mellett elsuhan.
Gyökre és értelemre nézve egyezik vele surran. A
középképzö gy átalakult j, mint siirje sürgye, mely
hangváltozás túl a Dunán nagyon divatos.
SORGYAZÁS, (sorgyázás) fn. tt. sorgyázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Elsuhanás v. surranás. V. ö.
SORGYÁZ.
SORHADAK, (sorhadak) ösz. fn. a többes
számban. Több sorezred együtt. V. ö. SOREZRED.
SORHADTEST, (sorhadtest) ösz. fn. Egy
testet alkotó sorhadak.
SORHAJÓ, (sorhajó) ösz. fn. Tengeri hadi ha
jók legnagyobbik neme, rendesen három álgyusorral,
mely 74—90, sőt több álgyúkkal is fölszereltetett,
s többen együtt a tengeri csatában bizonyos sort
képeznek ; különböztetésül más kisebb, pl. vadász,
posta, czirkáló hajóktól.
SORHÁZ, (sorház) ösz. fn. Több >áz egy bi
zonyos sorban.
SORHEGYSÉG, (sorhegység) ösz. fn. Hegyek
öszvege, melyek bizonyos sort képeznek.
SÓRIKÁL, (sórigál) gyak. önh. m. sórikált.
A székelyeknél am. ide s tova, felalá járkel. Gyöke a
járásra vonatkozó sár, v. sur (surran), közép képzője
a kicsinyezve gyakorló ig, mint, gurigái, taszigál, rán
czigál, hajigál, huzigál stb. szókban. A g átváltozott
rokonhangu &ra, mint a turkál, szurkál, irkál s több
más igékben, mi szerint sórikál am. sórigál; némely
tájakon : sérikál. V. ö. SOR, (4), és SUR gyököket.
SÓRIKÁLÁS, (sórigálás) fn. tt. sórikálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Ide s tova, vagy fel s alá
járáskelés. V. ö. SÓRIKÁL.
SORJÁBAN, (sorjában) ih. Bizonyos sor sze
rént; izenként, folytonosan. Egy, két, három sorjában
ültetett fák. Sorjában végig nézni a katonákat. Csak
hamar, sorjában. Szép sorjában.

adott ügyeket név, czim, szám stb. szerént az illető
hivatalos könyvbe írja. (Registrator).
SORK ; SORKANTYÚ, tájdivatosan am. sark ;
sarkantyú.
SORKATONASÁG, (sorkatonaság) ösz. fn. L.
SORHADAK.
SORKIKÁPOLNA , —KISFALUD, — PO
LÁNY, —TÓTFALU, —ÚJFALU, faluk Vas m.;
helyr. Kápolnára, Kisfaludra, Polányba, Tótfaluba,
Ujfaluba stb.
SORKIVÜLI, (sorkivüli) ösz. mn. Különálló ;
a többivel sorban nem lévő; sort nem követő. Sor
kivüli könyvek a tárban. Sorkivüli fölvétele valamely
ügynek.
SORKIVÜLISÉG, (sorkivüliség) ösz. fn. Sor
kivüli állapot, vagy tulajdonság. V. ö. SORKIVÜLI.
SORKOLAT, 1. SARKALAT.
SORKÖNYV, (sorkönyv) ösz. fn. 1) Bizonyos
sorba helyezett könyvek. 2) L. SORJEGYZÉK.
SORKÖZI, (sorközi) ösz. mn. A rendes sorok
közt fekvő, vagy létező.
SORKÜLI, (sorküli) 1. SORKIVÜLI.
SORLÖVÉS, (sorlövés) ösz. fn. A lövésnek
azon módja, midőn az oszlopsorokba állított katonák
nem egyszerre, hanem egymás után sütögetik cl pus
káikat. (Peloton).
SORMÁS, falu Szála m.; helyr. Sormásra,
— on, —ról.
SORMÁSKORPÁD, falu Baranya m.; helyr.
— Korpádra, —on, —ról.
SORMENET, (sormenet) ösz. fn. Több ember
nek együttes menetele bizonyos sorban vagy rendben.
SORMETSZET, (sormetszet) ösz. fn. A verse
lésben, illetőleg verssorokban valamely szó végén
némi megállapodás annak közepe táján, mely több
sorban ismételve a versezet hangidomát — rhytmu
sát — szintén elősegíti, pl.
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„Áll egyedül Árpád | egy csendes kis halom ormán,
Nézi körül a sík | tájékot, az elleni tábort,
Mely sokaságával | mozog a nagytéren előtte" stb.
Vörösmarty.
SORMIVELÉS, (sormivelés) ösz. fn. L. SOROS
alatt.

SORODZIK, (sorodozik) k. m. sorodztam,
—tál, —ott, htn. —ni v. —ani, par. —dzál. Lásd
SORZIK.
SORÓF, fn. tt. sorófot, harm. szr. — ja. Né
„Hát mi történt a magas Budában,
h u t t : sróf; a német Schraube után alakult; magya
Majd elmondom, várjatok sorjában."
rosan : csavar.
Erdélyi János.
SOROFOL, (sorofol) gyak. önh. m. sorofolt.
SORJÁK, puszta Pozsony m.; helyr. Sorjákra, Értelmére nézve am. sórikál. Ne sorofolj annyit. L.
SÓRIKÁL. Képeztetésre hasonló acsörföl, terefel
— on, —ról.
SORJEGYZÉK, (sorjegyzék)^ösz. fn. Egyes szó (tréfál, trufál) igékhez; miről 1. TRÉFA, TRÉFÁL.
SORÓFOL, (sorófol) áth. m. sorófolt. Lásd
kat, illetőleg neveket ábéczerendben mutató jegyzék.
SORJEGYZÓ, (sorjegyző) ösz. fn. Tisztviselő CSAVAR áth.
SOROK, (1), tájdivatos kiejtés; 1. SAROK.
valamely hatósági irodában, ki a tárgyalás alá be I
56*
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SOROK, (2), puszta Vas m.; helyi'. Sorokra,
— on, —ról.
SOROKSÁR, mezőváros Pestmegyében ; helyr.
Soroksárra, —on, —ról.
SOROL, (sorol) áth. m. sorolt. Sorba, rendbe
szed, állít, rak, helyez vagy sorban elszámlál valamit.
SOROMPÓ, fn. tt. sorompót. Széles ért. utat
elzáró alkotvány, korlát, pl. a gémalakú vámsorompó,
melyet felhúzni vagy leereszteni lehet. Hídsorompó,
utczasorompó. Szorosb ért. rácsos, ajtóféle korlát,
fából, vasból. Kinyitni, betenni a sorompói. Némely
tájakon : sarampó.
Alakja idegen eredetre mutat. Eléfordúl a tö
rökben is : sorompov ; szintén egyezik vele a lengyel:
szranni s német Schranke.
SOROMPÓPA, (sorompófa) ősz. fn. Gerenda,
mely bizonyos utak, bejárások elkorlátozására szol
gál. Sorompó/a a vámnál, hídnál, kikötőnél. V. ö.
SOROMPÓ.
SOROMPÓS, (1), (sorompóos) mn. tt. sorom
póst v. •—at, tb. —ak. Sorompóval ellátott. Sorom
pás vám, hid, kikötő, úlcza, udvar.
SOROMPÓS, (2), fn. tt. sorompóst, tb. — ok.
Személy, ki a sorompót nyitogatni, és zárogatni
szokta. A vámszedő hivatal, a kikötő sorompósa.
SOROMPÓZ, (sorompóoz) áth. m. Sorompóz
tam, —tál, —olt. Sorompóval elzár, cikóriától. El
sorompózni az utat, a hidat.
SOROMPŐR, (sorompőr) ösz. fn. L. SOROM
PÓS, (2).
SORONG, (sorong) fn. tt. sorongot, har. szr.
—ja. A szűrposztónak rojtos két vége. Gyöke sor
rokon a seréb, serit, serlik szók ser gyökével; v. ö.
SER, (2).
SORONKÉNT, (soronként) ih. Egymás után
következő sorok szerént; egyszerre egyegy sorral,
sort tartva, stb. Soronként megnézni, felírni a szek
rénybe rakott könyveket. Soronként szemlére venni a
kiállított katonaságot. Soronként lőni.
SORONKIVÜLI, (soronkivüli) 1. SORKIVÜLI.
SOROS, (1), (soros) mn. tt. sorost v. —at, tb.
— ak. 1) Sorban levő, sorokat képező. Soros gabona
vetés, mivelés; soros bab, borsó, kuJcoriczaülletés,
melyeknek egyes szálai, v. szárai sorokban állanak.
Soros szőlő, faültetvények. 2) Többek közöl az, akin
rajta van a sor, hogy a teendőket végezze. Soros az
örök között. E héten a konyhában az öregbik leány a
soros (hetes). 3) Szeszes italról am. erős. Soros pá
linka, erős pálinka, mert csak az ilyennek van sora,
azaz a pohárban fölmenö gyöngye (Kriza J.).
SOROS. (2), MAGYAR—, falu Baranya m.;
helyr. —Sorosra, —on, —ról.
SOROZ, (soroz) áth. m. soroztam, —tál, —olt,
par. —z. Több egységből álló holmit sorba szed,
rak, helyez, állít stb. Szakok szerént sorozni a köny
veket. Idő szerént sorozni az ügyesfelek folyamodvá
nyait. Abéczerendben elsorozni a neveket. Besorozni
valakit a katonaság közé. V. ö. RENDEZ.
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SOROZÁS, (sorozás) fn. tt. sorozást, tb. — ok,
harin. szr. — a. Cselekvés, mely által holmit, vagy
személyeket soroznak. Könyvek, irományok sorozásá
val foglalkodni. Az ujonezok besorozását véghezvinni.
V. ö. RENDEZÉS.
SOROZAT, (sorozat) fn. tt. sorozatot, harm.
szr. —a. Általában sorok többsége. Különösen jegy
zék, mely több holminak nevét, czimét, számát stb.
bizonyos jegyek, szakok, időrend stb. szerént magá
ban foglalja. Névsorozat. Városok, faluk, puszták,
csárdák sorozata. Megjelent könyvek sorozata. Valamit.
a sorozatból kifeledni. Fizetési sorozat (csödperben).
SOROZATI, (sorozati) mn. tt. sorozatit, tb.
—ak. Sorozatra vonatkozó; sorozathoz tartozó; so
rozatot megállapító. Sorozati ítélet (csődperben; kü
lönbözik az osztályozási Ítélettől, minthogy amaz
már a kifizetésre értetik).
SOROZATOS, (sorozatos) mn. tt. sorozatos1
v. — at, tb. —ak. Sorozatban álló, létező; több sort
tartalmazó.
SOROZÓ, (sorozó) mn. és fn. tt. sorozót. Sze
mély, kinek feladatához, vagy hivatalához tartozik,
hogy sorozatokat készítsen, sorjegyzö. Mondják esz
közről is, mely által valamely működésben a tárgyak
sorba esnek, pl. növény, faültetésnél. V. ö. SORO
ZAT.
SORPÁR, (sorpár) ösz. fn. Párhuzamosan
menő két sor. Különösen a verselésben olyan vers
szak, mely két sorból áll; legszorosabb értelemben
az úgynevezett distichon.
SÓRÖG, (sórög) ösz. fn. A vágott, tömör sóból
egy darab, a sókőnek egyegy törött része.
SORREND, (sorrend) ösz. fn. Egyes rend va
lamely sorozatban.
SORS, fn. tt. sorsot, harm. szr. —a. 1) Az
emberi élet eseményei, változásai, viszontagságai,
akár magunk legyünk azok okai, akár nem. Változó,
különféle, majd kedvező, majd kedvezőtlen, jó, bál sors.
2) Életmód állapota. Sorsával megelégedni. Sorsa
ellen panaszkodni. Jobb sors után vágyni. Sorsát vál
toztatni. Jól foly sorsa. Más sorsával nem gondolni.
Barátunk sorsán aggódni. Különösen viszontagság,
mely elöl kitérni nem lehet. Sorsát senki sem kerül
heti ki. Mindnyájunk sorsa, végre meghalni. Kinek sze
gény sorsa, eléveti holt az. (Km.). Dúsnak és szegény
nek sorsát Isten választja. (Km.). „Nem rendelkezik
senki azon események fölött, melyek külső állásunkra
befolyást gyakorolnak; csak annyiban vagyunk tehát
urai sorsunknak, amennyiben megelégedésünk külső
állásunktól nem föltételeztetik s mindenre elkészülve
állunk." B. Eötvös J. (Gondolatok). 3) Azon titkos
hatalom, mely a világ eseményeit ] létre hozza, és
kormányozza, nevezetesen mely^az emberi élet álla
potára mintegy szükségkép befoly. A régiek ezt egy
felsőbb szellemi lénynek képzelték, melynek istenek
és emberek alája vetvék. (Fátum). A sors úgy akarta,
úgy rendelte, úgy hozta magával. Ki tehet a sors ellen?
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Ezek á sors csapásai. A sorssal nem lehet szembeszál
lani. „Akár kedvez, akár üldöz a sors, mindig talá
lunk valakit, ki nálunknál még kellemesebb vagy
még szánandóbb helyzetben áll." B. Eötvös J. (Gon
dolatok), d) Véletlen bal vagy jó esemény, melyet
bizonyos cselekvés, vagy szertartás előz meg, de kö
aöttök semmi okszerű öszvefüggés nincsen. Sorsot
húzni. Sorsot vetni. Mayát a vak sorsra bizni. Sors
féle játék, melynük eredménye egyedül a véletlentől
függ. Nyelvünkben a sorsol, különösen mennyiben
'AIL élet, és világ eseményeire vonatkozik, sornak is
mondjuk, pl. tudom én a világ sorát. Továbbá egye
zik vele a szerencse, mely, mint a sors, majd jó majd
bal lehet. Amannak gyöke sor, emezé pedig szer,
melyek egy jelentésűek, t. i. a sors és szerencse szók
ban őseink alapfogaimul azon egymásután következő
rendet, fonalat vették, melyen az események követik
egymást; ugyanezen viszonyon látszanak alapulni id
latin sors (fors, fortuna) és series. Aseráh szerencse
istennő volt a Syrusoknál, melyet némelyek viszony
ban hoznak a héber óser szóval, mely am. szerencse,
boldogság. V. ö. SOR, és SZERENCSE.
SORSCSAPÁS, (sorscsapás) ösz. fn, A sors v.
sorsvégzet okozta szerencsétlenség.
SORSHÚZÁS, (sorshuzás) ösz. fn. A sorsolás
nak azon neme, mely húzás által történik. Ilyen az
úgy nevezett szerencsejáték (lotteria), vagy a régiek
nél divatozott nyilhuzás, honnan ma is nyilat húzni
am. sorsolni. Különösen használják c kifejezést a
helységek köz kaszálóinak felosztásánál, s az így
felosztott egyes rétnek nyilas a neve. V. ö. NYÍL.
SORSJÁTÉK, (sorsjá ték) ösz. fn. Játék, mely
ben a sors vagy szerencse vagyis véletlenség vészen
részt; t. i. a játékosok vagy a játékot rendezők a
nyerendő tárgyakat, úgy az azokat képviselő levél
kéket vagy golyókat is megszámozzák, és ezen elkü
lönített levélkéket stb. együvé tévén, ezeket vagy
ezekből némelyeket akár magok a játszók, akár má
sok, pl. gyermekek kihúznak, és a tárgyaknak meg
felelő számok lesznek a nyerő számok. Közönséges
néven : lotteria, luttri. „Sorsjáték az élet, melynél
nem a legnagyobb számokkal nyerjük a legnagyobb
összeget." B. Eötvös József. (Gondolatok).
SORSJEGY, (sorsjegy) ösz. fn. Levélke, mely
a kihúzás végett megállapított számok egyikét fog
lalja magában. (Loos).

SORSOL,f (sorsol) m. sorsolt. L. SORSOZ.
SORSOLÁS, (sorsolás); 1. SORSOZÁS.
SORSOS, (sorsos) fn. tt. sorsost, tb. —ok.
Bizonyos állapotban társ. Hitsorsos, ki velünk ugyan
azon hitet vallja. Az elégettek a szerencsétlenségben
sorsosok.
SORSOSZTALÉK, (sorsosztalék) ösz. fn. Ja
vak, melyeket a sorsvégzet juttatott számunkra.
SORSOZ, (sorsoz) önh. m. sorsoztam, —tál,
— olt, par. •—z. Sorsot húz, sorsot vet, sorshúzás,
sorsvetés által határoz vagy tud meg valamit, pl.
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sorsoznak a tagosztályban érdeklctt birtokosok, mi
dőn sorshúzással tudják meg, kinek melyik tag leszen
birtoka. Jobb hangzású a sorsol ige.
SORSOZÁS, (sorsozás) fn. tt. sorsozást, tb.
—ok. Sorshúzás, sorsvetés. V. ö. SORSOZ.
SOKSRENDÉLET, (sorsrendélct) ösz. fn. Á
világ és emberi élet jó vagy rósz viszontagságait,
eseményeit, mintegy szükségképen eléidézö titkos
hatalom. A régiek értelmében : falum. V. ö. SORS.
SORSROKON, (sorsrokon) ösz. mn. A jó vagy
különösebben rósz sorsban részes. Jobb hangzás vé
gett helyesebb : rokon sorsú.
SORSSZÁM, (sorsszám) ösz. fn. Kisorsolás vé
gett valamely levélkére, golyócskára stb. írott szám.
V. ö. SORSJÁTÉK.
SORSÜLDÖZÖTT, (sorsüldözött) ösz. mn.
Akire a sorsvégzet több rendbeli csapásokat mért,
küldött.
SORSVÉGZET, (sorsvégzet) lásd SORSREN
DELET.
SORSVESZÉLY, (sorsveszély) ösz. fn. Sors
végzet vagy rendelet, amennyiben inkább roszat mint
jót várunk tőle.
SORSVETÉS, (sorsvetés) ösz. fn. Széles ért.
bizonyos szertartással, vagy babonasággal járó cse
lekvés, midőn valaminek meghatározását véletlenség
által eléidézett jelenségtől függesztik fel. Szoros be
tűszerinti ért. midőn elvetett, elszórt holmiból tud
nak, jövendölnek, határoznak meg valamit. Ilyen
volt a régi germánok sorsvetése, midőn a gyümölcs
fák lemetélt ágait bizonyos jegyekkel bélyegezve
fehér ruhára szórták , s a fölszedetteket bélyegeik
szerént értelmezték ; 1. Tacitus de Moribus Gcrma
norum Cap. 10. Hasonló sorsvetésre mutat Oseas
próféta 4. fej. 12. v. „Az én népem az ő fájától kér
dezkedett, és az ő pálezája felelt neki." (Káldi).
Nem lehet kétség benne, hogy a divatban létező szó
után ítélve, őseinknél is divatoztak ilynemű sorsozá
sok. V. ö. SORSHÚZÁS.
SORS VETŐ, (sorsvető) ösz. fn. Személy, ki
sorsot vet, szoros ért. véve. V. ö. SORSVETÉS.
SORSZÁM, (sorszám) ösz. fn. Azon szám,
mely valamely hasonló tárgyaknak vagy személyek
nek sorban következését fejezi ki, pl. első, második,
harmadik, negyedik stb.
SORTÁNCZ, (sortáncz) ösz. fn. Általán táncz,
melyet az illető személyek egymással szemközt ren
dezett, vagy egymás után haladó sorokban lejtenek
el; különböztetésül azon táncznemektől, melyekben
bizonyos sort tartani nem szoktak, milyen például
a csárdás.
SORTŰZ, (sortüz) ösz. fn. A sorhadak tüzelése,
midőn lőfegyvereiket egyszerre sütik el.
SORTÜZELÉS, (sortüzelés) ösz. fn. 1. SOR
TÜZ.
SORÜLTETÉS, (sorültetés) ösz. fn. 1. SOROS
alatt.
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SORVETÉS—SÓSDI

SORV, (sorv) fn. tt. sorvot, harm. szr. —a.
Az állati, különösen emberi testet emésztő beteges
állapot, máskép : aszkór, köz nyelven : szárasbetegség,
midőn a test lassanlassan elaszik, elszárad, mint a
szükséges életnedveket nélkülöző növény, melynek
hasonnemü állapota szintén sorvnak mondható.
E szó alakjára nézve hasonló az orv, olv, hamv,
nyelv, ölv és több másokhoz, melyekben a v képző
átalakult á ö, v. ú ü. Mind alapértelemben, mind han
gokban rokon hozzá a herv, melyből hervad, herva
dás, hervaszt, hervatag származtak, mint amabból,
sorvad, sorvadás, sorvaszt, sorvatag. Finnül is sur
kastu, surkahtu, surkaantu am. elhervadni. (Budenz
József). A ,herv', vagy ,hervadás' épen oly kórálla
potra mutat a növényekben, mint a ,sorv' v. sorva
dás' az állati testre vonatkozva. Mindkettőjökhöz
rokon azon gér, gór, gor, melyből gérnye, gérnyed,
görnyed, gornyad származtak. A hervadásnak, kivált
a gyöngédebb növényekben egyik fő jelensége, hogy
az illető test meggörbedve lekonyul, aláhajlik, mi
szerént okszerűen vélhetni, hogy a sorv nem egyéb,
mint a herv szónak változata, s átv. értelemben az
állatra alkalmazása, mennyiben az, midőn sorvad,
gernyévé leszen, azaz, gornyad, görnyed, görbedez.
SORVAD, (sorvad) önh. m. sorvadt. Teste
lassanlassan fogy, szárad, aszik, s ereje elvesz ; el
csünik, elesenevész. Sorvad a tüdeje, karja, lába.
Bujában elsorvad. Mondható a növényekről is, me
lyekről azonban inkább a hervad divatozik. V. ö.
SORV.
SORVADÁLY, (sorvadály) fn. tt. sorvadályt,
tb. —ok. Sorvadó állapot; sorvasztó betegség.
SORVADÁS , (sorvadás) fn. tt. sorvadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kóros állapot, midőn az
állati test sorvad. Sorvadásban szenvedni, sinlödni,
elveszni. V. ö. SORVAD.
SORVADOZ, (sorvadoz) önh. m. sorvadoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Folytonosan sorvadó ál
lapotban van.
SORV ADÓZÁS, (sorvadozás) fn.'tt. sorva
dozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Lassú, folytonos
her vadas.
SORVÁNY, (sorvány) fn. tt. sorványt, tb. —ok.
Soros valami, ami sorosan eszközöltetett vagy eszkö
zöltetik, pl. a vetésben, szőlőmivelésben.
SORVÁNYOS, (sorványos) mn. tt. sorványost
v_ —at, tb. —dk. Sorban létező, sorban eszközölt,
vagy eszközlendő. Sorványos munka.
SORVASZT, (sorvaszt) áth. m. sorvasztott,
par. sorvaszsz, htn. —ni v. —ani. Eszközli, okozza,
hogy valaki, illetőleg teste sorvadjon. Csigázás, éhez
tetés által sorvasztani magát. A sok bú, gond, beteg
ség elsorvasztotta testét. V. ö. SORVAD.
SORVASZTÁS, (sorvasztás) fn. tt. sorvasz
tást, tb. —ok. Cselekvés, vagy hatás, melynél fogva
a test sorvad. V. ö. SORVAD.
SORVATAG, (sorvadag) mn. tt. sorvatagot.
Aki v. ami a sorvadásra hajlandó; továbbá sorva

dás! állapotban szenvedő. Törzsöke sorvad, melyben
a d átalakult ívé. Hasonló képzésüek : hervatag,
lankatag, s több más ily jó hangzatu, és jelentékeny
szók, melyek az ad ed képzöjü önhatókból származ
nak. Sorvatag tüdökóros. Sorvatag test. Sorvatag ifjú.
V. ö. SORVAD.
SORVETÉS, (sorvetés) ösz. fn. Földmívesi
munka, melynél fogva a vető magoknak leginkább
ahhoz való gép segítségével egymáshoz párhuzamo
san álló sorokba jutása eszközöltetik.
SORVETŐ, (sorvető) ösz. mn. és fn. Gépről
mondják, melynek segítségével a gabonát vagy más
vetőmagokat egymáshoz párhuzamosan álló sorokba
vetik.
SORZAT, 1. SOROZAT.
SORZEK, (sorozék) fn. tt. sorzékot, harm.
szr. —a v. —ja. Sorozott állapot v. minőség, osztá
lyozat.
SORZ1K, (sorozik) k. m. sorzolt, htn. —ani,
par. —zál. A székelyeknél a szeszes folyadékról
mondják, midőn pezseg, gyöngyözik; máskép : so
rodzik.
SORZÓ, 1. SOROZÓ.
SORZODIK, (sorozóodik) belsz. m. sorzód
tam, —tál, —ott. Maga magától, belső szükségből
bizonyos sort alkot. Rostáláskor a gabona a golyvá
tól külön sorzódik.
SÓS , (sóos) mn. tt. sóst v. —at, tb. —ak.
1) Ami természeti állapotánál fogva sórészekkel bő
velkedik. Sós tenger, sós kút, sós fold, sós tó. 2) Amit
bizonyos czélból sóval vegyítettek, fűszereztek stb.
Sós étel. Sós halak. Sós lé, melyben valamit áztatnak,
puhítanak. Sós csáva. Sós perecz, zsemle. 3) Savanyú,
savanyított, mely értelemben öszve van húzva savós
ból, pl. tájdivatosan sós tej am. savanyított tej ; sós
káposzta am. besavanyított. Ide tartoznak némely sa
vanyú nedvü növények, ú. m. sósdi, sós lórom, sós fii,
sós fa, sóska, melyekben alapfogalom a sav. V. ö.
SAV.
SÓSÁN, (sóosan) ih. Sóval vegyítve, fűsze
rezve, sóban áztatva. Sósán enni a retket. A heringe
ket sósán árulják.
SÓSAV, (sósav) ösz. fn. A vegytanban, azon
ásványi, repülő, szinetlen, csepegő, vagy párás alak
ban elétünő, éles szagú, és igen savanyú, metsző ízű
sav, mely a konyha és tengersónak alkatrészét teszi.
(Acidum salis, acidum salis communis).
SÓSAVAS, (sósavas) ösz. mn. Sósavval bővel
kedő, vagy vegyített.
SÓSDI, (savosdi) fn. tt. sósdit, tb. — Jc. 1)
Köznépiesen am. mezei sóska ; 1. SÓSKA alatt. 2) A
növénytanban növénynem a tízhímesek seregéből és
ötanyások rendjéből; csészéje öt.slevelü; bokrétája
öt szirmúnak látszik, de a szirmok nyakai öszvenőt
tek ; hímszála tíz; tokja öt^zögü^szögletein nyílik.
(Oxalis). Fajai Diószeginél : madár sósdi, máskép
köznépiesen : erdei, v. fecske, v. madár v. apró
sóska, v. allelujafü. (Oxalis acetosella); fürtös sósdi
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(Oxalis corniculata). Nevét nem sós, hanem savas tu
lajdonságától kapta, tehát elemezve : savosdi.
SÓSPÜEDŐ, (sósfürdő) ösz. fn. Fürdő, mely
konyha vagy más sóval vegyes részeket tartalmaz.
SÓSGÁT v. SASGÁT, puszta Somogy m.; helyr.
—gátra, —on, —ról.
SÓSHAKTYÁN, falu Nógrád m.; helyr. — Har
tyánba, —ban, —hói.
SÓSKA, (savoska) fn. tt. sóskát. Köz néven
alóromnak (rumex) több faját hívják ekképen; ezek :
1) mezei sóska, növénytani néven : erdei sóskalórom
(rumex aeetosa); a kétlaki és felemás virágú lóromok
alneméhez tartozó növényfaj ; virági kétlakiak, szir
mai épélük, púposak, levelei hosszúdadok, nyilfor
mák ; gyökérlevelei nyelesek ; szárlevelei szárölelök ;
máskép szintén köznyelven : sósdi, sóslórom. Elede
lül, illetőleg mártásul használt köz ismeretü tavaszi
növény. Sóskából csinált mártás. Húst, tojást sóskával
feladni. 2) kerti sóska, növénytani néven : kerti sóska
lórom t,rumex scutatus); a nősvirágúk, nem púpos
szirmúk alneméhez tartozó faj ; szirmai épélük; le
velei szíves kerekdedek, vagy dárdásak; gyökere ter
jedő ; máskép szintén köz nyelven : kerek v. spanyol
sóska. Ez is eledelül használtatik. 3) madársóska v.
mezei füles sóska, növénytani néven : madárlórom
(rumex acetosella); virágai két lakiak ; levelei kes
keny láncsásdárdásak; gyakran a leveleinek mind a
három hegye hasábos. 4) sóslórom (rumex acutus),
köz nyelven lósóska is, néhutt keserű lapu; a nősvi
rágúk, púpos bokrétájuk alneméhez tartozó faj; szir
mai fogasak, mind púposak; levelei szívesek, hosszúk,
kihegyzettek.
A ,sóska' szó gyöke is sav, tehát elemeire osztva
am. savoska. V. ö. SÓSDI.
SÓSKABOEBOLYA, (sóskaborbolya) ösz. fn.
Borbolya (berberis) féle növényfaj ; cserjéje tüskés ;
tüskéi három águak ; levelei váltogatok, tojásdadok,
fürészesek, vagy prémesen fogasak ; virágfürtei le
csüggök, s csak az ághegyeken nőnek. (Berberis vul
gáris). Máskép köznyelven : sóskafa, fai sóska, leány
som, ürömborbolya.
SÓSKAFA, (sóskafa) 1. SÓSKABORBOLYA.
SÓSKAFÜ, (sóskafű) ösz. fn. L. SÓSKA.
SÓSKÁPOSZTA, (sóskáposzta) ösz. fn. A szé
kelyeknél am. savanyított káposzta.
SÓSKASAV, (sóskasav) ösz. fn. Sajátnemü
növénysav, melyet a sósdiból és sóskából vonnak k i ;
vagy mesterségesen úgy állítnak elé, ha ezukrot, fü
részport vagy egyéb növényrostot (Pflanzenfaser)
salitromsavval hevítenek. (Acidum oxalicum, Oxal
saure, Kleesaure).
SÓSKÚT, faluk Fehér, Vas, Zemplén m.; helyr.
Sóskútra, —on, —ról.
SÓSLE, (sóslé) ösz. fn. Sórészeket tartalmazó
sürü lé, valamit beáztatni, puhítani, éldelhetővé tenni
való. A füstölni váló húst sóslében áztatni.
SÓSLÓROM, (sóslórom) ösz. fn. Növényfaj, a
nősvirágu, piípos bokrétáju lóromok alneméből; szir

mai fogasak, mind púposak; levelei szívdedek, ki
hegyzettek. Ezen nevet a növénytanban is elfogadták;
máskép köznyelven : lósóska, keserű lapu. (Rumex
acutus). Köznépiesen sóslóromnak hívják a mezei
sóskát is. V. ö._ SÓSKA.
SÓSMEZÖ, erdélyi faluk B.Szolnok in., és
Kezdi székben ; helyr. —mezöre, — n , —röl.
SÓSPATAK, erd. faluk AlsóFehér és Torda m.,
helyr. —patakra, •—on, —ról.
SÓSSÁG, (sóosság) fn. tt. sósságot, harm. szr.
— a. Sós állapota, vagy tulajdonsága valaminek.
Erezni az étel sósságát. V. ö. SÓS.
SÓSSÓ, falu Liptó m.; helyr. Sóssóra, — n ,
— ról.
SÓSTEJ, (sóstej) ösz. fn. Tájdivatosan am. sa
vanyú tej.
SÓSTÓ, (sóstó) ösz. fn. Tó, mely sósrészeket
tartalmaz.
SÓSUR, (sósúr) ösz. fn. Népies nyelven így
neveztetnek általán a cs. kir. sóhívatalok tisztei.
SÓSVERTIKE, falu Baranya m.; helyr. — ver
tikére, — n , —röl.
SÓSZÁLLITÁS, (sószállitás) ösz. fn. A sónak
nagyobb mennyiségben egy helyről más helyre vitele,
fuvarozása szekerén, vagy hajón, tutajon, vasúton.
SÓSZÁLLITÓ, (sószállitó) ösz. mn. és fn. Sze
mély, ki sót fuvaroz, vagy fuvareszköz, melyen sót
fuvaroznak.
SÓSZEKEENY, (sószekrény) ösz. fn. Szekrény,
melyben sót tartanak, pl. sóárusok.
SÓSZELENCZE, ösz. fn. Szelenezeféle kisebb
sótartó; máskép : sópenlyű, sómillye. Asztali sószelencze.
SÓSZEM, (sószém) ösz. fn. A törött, vagy ör
lött, vagy főzött sóból egyegy morzsányi részecske.
SÓSZEMÉT, (sószemét) ösz. fn. Hulladék,
mely főleg a sómérésnél apróbb részekre töredezve
a földdel, porral összekeveredik.
SÓSZOBOR, (sószobor) 1. SÓBÁLVÁNY.
SÓSZT, áth. m. sósztott, par. —sószsz, htn. —ni
v. —ani. Örségi tájszó Vasvármegyében, s am. ránt,
kihúz, pl. fát, füvet a földből, máskép : suhaszt, mely
ből öszvehuzás által lett sószt, mint túl a Dunán né
mely tájakon a kovácshói lett kacs, a hovábó\ há, a
sávanyu\ió\ sónyó. Gyöke (só = suli) hangutánzásra
mutat.
SÓTALAN, (sótalan) mn. tt. sótalant, tb.
—ok. Amiben sórészek nincsenek; amit sóval nem
vegyítettek, nem fűszereztek, sajtalan. Sótalan kenyér,
étel. Sótalan, sóspogácsa, szójátékkal am. paczka
melylyel a gyermekek tenyerét verik. Átv. éleztelen,
ízetlen beszéd. Sótalan tréfa. Határozóként am. sóta
lanul, só nélkül. V. ö. SAJTALAN.
SÓTALANSÁG, (sótalanság) fn. tt. sótalan
ságot, harm. szr. —a. Sótalan állapot, vagy tulaj
donság. Sótálansága miatt ízetlen kenyér. Átv. a be
szédnek, nevezetesen tréfának, elménczkedésnek azon
tulajdonsága, melynél fogva élez, és elmésség nélküli,
vagy, mint mondják : Ízetlen, sületlen.

89 3

894

895

SÓTALANÜL—SOTULÓBÉR

SÓÜGY—SOVÁNYODAS

890

SÓÜGY, (sóügy) ösz. fn. Minden, ami a sóbá
SÓTALANÜL, (sótalanul) ih. Só nélkül; só i
val nem vegyítve, nem készítve; izetlenül. Sótálanul nyákat, sókutakat, és a sót mint köz szükségi czik
sütött kenyér, főzött leves. Átv. ért. élcztelenül, elmés ket illeti.
SÓVÁGÁS, (sóvágás) ösz. fn. Sóaknai munka,
ség nélkül, rósz kedélylyel. Sósat evett, sótálanul kelt
melynél fogva a sórétcgekből egyes darabokat vág
fel. (Km.)
nak ki.
SOTÁR, (sótár) ősz. fn. L. SORAKTÁR.
SÖVAGÓ, (sóvágó) ösz. fn. Sóaknai munkás,
SÓTARTÓ, (sótartó) ösz. fn. lásd SÓSZE
LENCZE, SÓPENTYÜ. Kevés van a sótartóban (km.) ki a sótömegből, sórétegekből darabokat vág.
azt teszi: rövid az esze. Prudentia — sótartó, diákos km.
SOVÁJOS v. SOVÁLYOS, (sovályos) mn. tt.
SÓTELEP, (sótelep) ösz. fn. Terjedelmesebb sovályost v. — at, tb. —alt. A székelyeknél am. az
sótömeg, sórakodmány a föld gyomrában.
általánosabb suppadós, süppedős, pl. a homokoldal,
SÓTERMÉK, (sótermék) ösz. fn. így neveztet iszap stb.; máskép ugyanott : suvadós. Gyökük sov,
hetik a föld gyomrában levő, még ki nem aknázott só. suv azonos sup v. süp gyökkel.
SÓTERMELÉS, SÓTERMESZTÉS, (sóterme
SOVÁLL, 1. SOVÁROL.
lés v. —termesztés). A magyar nyelv természete elle
SOVÁLLIK, 1. SOVÁRLIK.
nére befurakodott korcsszülemények, mert sót akár
SÓVÁLU, (sóválu) ösz. fn. Akolbeli válu, mely
termelni akár termeszteni azon értelemben mint bort, ben a barmoknak sót adnak.
búzát, gyümölcsöt termeszteni, vagyis a sót vetni,
SÓVÁM, (sóvám) ösz. fn. Vám, melyet az idegen
ültetni, s úgy állítni elé, képtelenség. E ferdeséget országból hozott sótól fizetni kell.
a latin ,productio' szónak általános jelentése okozta,
SOVÁNY, (sovány) mn. tt. soványt v. —oí,
melynek a magyar ,termelés' vagy ,termesztés' szó tb. —ak. Molnár A. értelmezése szerént am. meddő,
általánosságban nem felel meg; hanem azt a keres terméketlen, továbbá : száraz, elaszott. Sovány föld,
kedelmi szótárban elfogadott ,jövesztés' adja tökéle sovány talaj, sovány kövecses határ, melyben alig te
tesen vissza. Innen sójövesztés a helyes műszó.
rem valami. Sovány semmi. (Pázmán Kai. 769. 1.).
SÓTISZT, (sótiszt) ösz. fn. Tiszt valamely kir. Sovány eledel, azaz, száraz, zsiratlan, táprészek nél
sóhivatalban ; népies nyelven, sósúr.
küli. Sovány böjt.
SÓTISZTSÉG, (sótisztaég) ösz. fn. 1) Tiszti hi
„Hosszú sovány böjtben, szomjú ínye szárad."
vatal a kir. sókezelésnél. 2) Sóstisztek személyzete.
Arany J.

SOTÓ; SOTÓFÉNY stb. 1. SAJTÓ; SOTÚ
Innen szélesb ért. állati testre vonatkozva, aminek
FÉNY stb.

SÓTONY, falu Vas in.; helyr. Sótonyba, —ban,
— ból.
S0TORÖ, (sótörő) ösz. fn. Buzogányforma
eszköz vasból, melylyel mozsárban sót törnek.
SOTRA, fn. tt. sótrát. Apró, fekete vadkacsa
faj, melyet legnehezebb lőni. Minthogy e madárnak
repülése sebes, és ideoda csavargó, csapongó : innen
valószínűnek látszik, hogy egy eredetű a vékony
hangú setre máskép serde szóval, mely szeleskedve
sürgó'forgót jelent. V.ö. SERDE; és SODOR, SODRÓ.
SOTÚ, 1. SAJTÓ.
SOTÚFÉNY, (sotúfény) ösz. fn. Fény, melyet
a sotú alól kijött szövetek, nevezetesen posztónemüek
mutatnak. Halaványdad, élénk solúfény.
SOTÚGERENDÁ, (sotdgerenda) ösz. fn. Ge
renda a nagyobbféle, különösen borsotókban, mely
nyomtatékul szolgál.

SOTÚL, (sotúol) I. SAJTOL.
SOTÚLÁS, SOTULÁS, (sotuolás) lásd SAJ
TOLÁS.
SOTÚLATLAN, SOTULATLAN, (sotűol
atlan) mn. tt. sotulatlant, tb. —ok. Amit nem sotul
tak. Sotulatlan szölÖ. Sotulatlan szövetek. Határozóként
am. sotulás nélkül, sotulatlanul.
SOTÚLÓ, SOTULÓ, (sotúoló) fn. tt. sotulót.
Személy, aki sotúl.
SOTULÓBÉR, (sotulóbér) ösz. fn. Bér, melyet
valaminek sotulásáért fizetni kell, pl. az olajütőben.

húsa, zsírja, hája nincsen, kiaszott, ösztövér, csak
osont és bőr; ellentéte : kövér, hízott. Sovány ember,
barom, baromfi. Sovány arcz, karok, lábak. Egyér
telmű ezzel a székely libár. E szóban, minden értei
ménéi fogva, a hiányosság alapfogalma rejlik, s meny
nyiben a földnek e nemű tulajdonságára vonatkozik,
egy értelmű vele a sivány, sivatag, s köz gyökük
azon hi, melyből hiány, hiba, hiúság eredtek. Ide tar
tozik a hitvány is, mely több vidéken görhes, száraz
testalkotásut, vagyis soványát jelent. Tehát a hang
változat szabályai szerént eredetileg lehetett hivány,
melyből egy felől a száraz földet homokot jelentő
sivány, másfelől a sovány módosult. Törökül : jovan
(Vámbéry). Mordvin nyelven : suva, suvanü, és az
erzamordvin szójárásban cova, covine am. vékony
(Budenz J.). Párszi nyelven : csobin, Mátyás FI. sze
rént elemezve : esob fa és in melléknévképző, honnan :
csobin ligneus. V. ö. SOVÁROL.
SOVÁNYAN, (soványan) ih. Sovány mmemu
ségben ; terméketlenül; szárazan, aszott állapotban ;
húsát, zsirját, báját vesztve. A soványan hagyott föl
det megtrágyázni. A barmot soványan venni, hizottan
eladni. V. ö. SOVÁNY.
SOVÁNYFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —fal
vára, — n , —ról.
SOVÁNYODAS, (soványodás) fn. tt. sová
ny odást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn
valami soványodik.
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SOVÁROL, (sovárol) áth. m. sovároll. A szé
kelyeknél am. bizonyos magvakat, gyümölcsöket hé
jaikból, tokjaikból kifejt. Diót, mogyorót sovárolni ;
máskép az rnek hasonulása után : sováll. Soválljunk
diót. (Kriza J.). Egyezik vele a más tájakon divato
sabb kopácsol (melynek törzsöke kopács, am. héjazat,
hámozat); továbbá a vékonyhangu köpeszt; rokon
hozzá hoportyag, mennyiben ez valamely szilárd test
től, nevezetesen faltól elváló héjat, tapaszt, vakolatot
jelent. Mindezekben a gyökök zárhangja ajakhang :
hop, kop. köp, sov. Ezeket öszveállítva okszerüleg
' vélhetni, hogy mindnyájokban alapfogalom a testnek
i héja, haja, hüvelye (héj, haj, hüv). A hop kezdő be
tűje h egyfelül a rokon kia, változott a kop köp gyö
kökben, másfelül, szintén a hangváltozási szabályok
szerént sre a sovárol származékban. E szerént a so
várol = héjaz, vagyis valaminek héját lehúzza, és
I sovárlik am. héja lefoszlik, mint kopárlik am. kopárrá
válik.
SOVÁROLÁS, (sovárolás) fn. tt. sovárolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
laki bizonyos magvakat sovárol, azaz, héjaikból kifejt.
V. ö. SOVÁROL.
SOVÁRSÁG, (sovárság) fn. tt. sovárságot,
SOVÁNYUL, (1), (soványul) ih. lásd SOVÁ harm. szr. —a. Sóvárgó állapot vagy minőség.
SÓVETO, puszta Pozsony m.; helyr. Sóvetöre,
NYAN.
!
—n,
—röl.
SOVÁNYUL v. SOVÁNYUL, (2), önh. m. so
SÓVIRÁG, (sóvirág) ösz. fn. Lefejtés által
ványúlt. L. SOVÁNYODIK.
SOVÁNYÚLÁS, SOVÁNYULÁS, (sovány finomított (sublimatum) só ; továbbá, azon finom só
részecskék, melyek a sós vizből párolgás által el
úlás) 1. SOVÁNYODÁS.
SOVÁK, (sovár) mn. tt. sovárt, tb. —ak. Va szállnak, s az érintett testekhez tapadnak.
SÓVÍZ, (sóvízj ösz. fn. Forrásvíz, mely sóré
lamire igen vágyakodó, s mintegy sóhajtozva utána 1
eBÖ. Sóvár ember, sóvár szív. Sóvár indulat, kívánság. széket tartalmaz.
SÓVIZES, (sóvizes) ösz. fn. Só vizet tartalmazó.
Atv. sóvár tüz, sóvár lángok, melyek mintegy kapzsi
Sóvizes
kút, forrás.
lag harapóznak el.
SÓVÍZMÉRLEG, (sóvízmérleg) ösz. fn. Mér
Alaphangban és fogalomban egyezik vele : só
haj, honnan : sóhajt stb. s a gyökök : soh és sov a legnemü eszköz, melylyel a sóvízben létező sórészek
legközelebbi rokonok; úgy hogy sóvár am. sohár. ! mennyiségét meghatározzák.
SÓVIZSGÁLAT, (sóvizsgálat) ösz. fn. Kísér
SÓVÁR, falu Sáros m.; NÉMET—, ugyanott;
let, melynél fogva a sóvízben levő sórészek mennyi
helyr. Sóvárra, —on, v. —ott, —ro7.
ségét bizonyos nemű mérleg által megtudják.
SÓVÁRAD, erdélyi falu Maros székben; helyr.
SÓZ, (sóoz) áth. m. sóztam, —tál, —ott, par.
— váradra, —on, —ról.
— z. 1) Valamit sóval behint, vegyít, ízletessé tesz ;
SOVÁRG, L SÓVÁROG.
továbbá sós vízben áztat, puhít. Sózni a levest, húst,
SÓVÁRGÁS, (sovárgás v. sohárgás) fn. tt.
túrós
tésztát. Besózni a disznóhúst, halat. Megsózni a
sovárgást, tb. —ok, harm. szr. —a. Mélyebb érzés
I kenyeret. Elsózni valamit am. mértéken túl sózni. Sok
ből származó vágyakodás. V. ö. SÓVÁROG.
!
szakács elsózza a levest. (Km.). 2) Sóval táplál. Sózni
SÓVÁRGÓ, (sovárgó v. sohárgó) mn. tt. a juhokat, ökröket. 3) Átv. népies nyelven, lesózni a
sovárgót. Valamiért igen vágyakodó, sóhajtva esengő. vadat am. lelőni; oda sózni, v. besózni valakinek am.
Sóvárgó szívvel várni az eltávozott kedvest.
mondásával valakinek elevenére találni, néhutt azt
SÓVÁROG, (sovárog v. sohárog) önh. m. | is teszi : megverni.
sovárogtam, •—tál, v. sovárgottam stb., htn. —ni v.
SÓZÁS, (sóozás) fn. tt. sózást, tb. —ok,
sovárgani. Igen vágyakodik, sóhajtozva eseng vala I harm. szr. —a. Cselekvés, melynél fogva valamit
miért, különösen gyönyörélvezetért. Néhutt annyi is I sózunk. L. SÓZ.
mint szigorún él, koplal, nélkülöz. V. ö. SÓVÁR.
SÓZATLAN, (sóozatlan) mn. tt. sózatlánt,
SOVÁRLIK, (sovárolik) k. m. sovárlott, htn. i tb. —ok. Ami nincsen megsózva. Sózallan kenyér,
—ani. Héjából, tokjából fejlik, pl. a dió, mogyoró ; tészta, leves. Határozóként am. sózás nélkül, sózat
lanul,
máskép : sovállik. V. ö. SOVÁROL.
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SOVÁNYODIK, (soványodik) k. m. soványod
tam, — tál, —ott. Soványnyá leszen; aszik, szárad;
húsa, zsírja fogy. Elsoványodik, megsoványodik.
SOVÁNYÍT, (soványít) áth. m. soványított,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Soványnyá tesz; a sza
porodásra, vagy táplálásra szükségesektől megfoszt;
v. ö. SOVÁNY.
SOVÁNYÍTÁS, SOVÁNYITÁS, (soványítás)
fn. tt. soványüást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által valami soványnyá tétetik. V. ö. SO
VÁNY.
SOVÁNYKODIK, (soványkodik) k. m. so
ványkodtam, —tál, —ott. Teste folytonosan szára
zabbá, aszottabbá leszen, lassanlassan fogy. Szaba
tosan véve különbözik tőle soványodik, mennyiben
ez csak egyszerű fogyatkozást fejez ki, amabban pe
dig a k középképző, mint a gyakorlatos g módosított
alakja, a soványodó állapotnak tartósságát, s nagyobb
fokát jelenti.
SOVÁNYSÁG, (soványság) fn. tt. sovány
ságot, harm. szr. —a. Sovány állapot, vagy tulaj
donság ; terméketlenség; aszuság; hústalan, bájtalan
állapot. Földnek, homoknak soványsága. V. ö. SO
VÁNY.
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SÓZATLANUL, (sóozatlanul) ih. A nélkül,
hogy meg volna sózva.
SÓZÓ, (sóozó) mn. tt. sózót. 1) Aki sóz, vagy
ami által sóznak. Ételeket sózó szakács. Sózó válu,
melyben a juhoknak sós abrakot adnak. 2) Némely
gyümölcsök jelzője. Sózó körtvély, sózó szilva. E má
sod értelemben am. savazó, a sav gyöktől, minthogy
ezen gyümölcsök savanyúak.
SÓZOTT, (sóozott) mn. tt. sózoltat. Amit sóz
tak, megsóztak, besóztak. Sózott ételek. Besózott disz
nóhús, hál. V. ö. SÓZ.
— S O , vastaghangon — S Ó , melléknévképző,
pl. felsö, alsó; 1. —SÓ.
SÖG, (1), 1. SŐT.
SÖG, (2). Némely tájnyelven am. süveg. Innen :
csigafaj, melynek süvegalakú teknöje van (buccinum).
SOJ, puszta Nógrád m.; helyr. Söjre,—ön,—r'ól.
SÖJTÖR, falu Szála m.; helyr. Söjtörre, —ön,
— röl.
SOLT, tájdivatosan és némely régieknél am.
sót, pl. egy 1544iki levélben (Szalay Ág. 400 m. 1.)
sóit inkább. Az l csak úgy furakodott közbe, mint
erőltet és több más szóban.
SÓM, elvont vagy elavult gyök, melyből sömölcs,
sömölesény, sömör, sömörög, sömörgSs, söirwrg'ózik, sö
möiös börbajokra vonatkozó származékok eredtek.
Minthogy a sömölcs és sömör némi csomós alakban
tűnnek föl a bőrön; innen söm rokon csőm, hőm, göm,
esőm gyökökhöz, melyekből csömör, csömbölyék, hö
mör, gömör, csomó, csomor mind dudoruságot, csomós
uágot jelentő szók származtak. Ide tartozik a szöm
v. szem is, mint többé vagy kevésbé csomódad.
SÖMJÉN, (1), 1. SEMJÉN.
SÖMJÉN, (2), KEMENES—, RÁBA—, faluk
Vas m.; helyr. Sömjénbe, —ben, —böl.
SÖMÖCSÉN 1. SÖMÖLCSÉNY, és SZEMÖLCS.
SÖMÖLCS.l. SZEMÖLCS.
SÖMÖLCSÉNY, fn. tt. sömölcsényt, tb. — ék ;
1. SZEMÖLCS.
SÖMÖR, (sömör) fn. tt. sömört, tb. —ök, karm.
szr. —e v. —je. A bőrön tovább harapódzó fakadék
neme, mely gyuladással, és kis hólyagocskákkal szo
kott párosulni, s melyek a kóros bőrt ránczossá, tö
pörödötté, bibircsóssá, egyenetlenné teszik. (Herpes,
impetigo). Gyökre és alapfogalomra rokon hozzá
csömör, mely bőr alatti csomósodásokban jelenkezik
továbbá hömör (tuberculum). Azon ör or képzők szók
egyike, melyek ragozáskor a képző hangzóját el nem
vetik, mint mások pl. csöbör csöbröt, vödör vödröt,
gödör gödröt, tükör tükröt stb.
SÖMÖRÉG, (sömöreg) fn. tt. sömöregét, harm.
szr. —je. L. SÖMÖRÖG, (1).
SÖMÖRFÜ, (sömörfü) ösz. fn. Az el nem szab
dalt levelű szironták alneméhez tartozó növényfaj
népies neve ; szára félre dűlő, ágas ; levelei tojásdad
láncsásak, nyelesek; máskép szintén köz nyelven:
boglárvirág, békavirág; növénytani néven : lángos
szironták. (Ranunculus flammula).

SÖMÖRG, 1. SÖMÖRÖG, (1), és (2).
SÖMÖRGE, (sömörögő) fn. tt. sömörgét.
Gönczy Pál szerént újabb rendszer után a négy főbb
porodások (négy főbb hímesek) seregébe, és táskások
rendébe tartozó növénynem; gömbalaku táskája te
tején kúpalakú kurta bibeszára van ; bokrétája fe
jér. (Neslia). Faja ő nála : pallagi sömörge (neslia
paniculata); szára felálló, szőrösödő, szárölelő; leve
lei nyilasláncsásak, épélüek vagy alig fogasak; tás
kái csaknem gömbalakuak; (Diószeginél: sömörösek,
ránczosak); apró virágai sárgák. Diószeginél .pallagi
gomborka (myagrum paniculatum).
SÖMÖRGES, (sömörögés) fn. tt. sömörgést,
tb. —ék. Szabó Dávidnál am. összevonódás, töpörö
dés, ránczosodás. Innen ,sömörg' v. ,sömörög' igének
is kell lenni.
SÖMÖRGET, (sömöröget) áth. m. sömörgel
tem, —tél, —étt; par. sömörgess. L. SÖMÖRÖZ.
SÖMÓRGÖS, (sömörögös) mn. tt. sömörgösl
v. —et, tb. —ek. Sömörögben szenvedő, sömörögfélc
bőrküteges.
SÖMÖRG ÖZIK, (sömörögözik) k. m. sömör
göztem, —tél, —ött. Sömörgössé lesz, összevonódik,
töpörödik, ránczosodik. V. ö. SÖMÖRGES.
SÖMÖRÍT, (sömör ít) áth. m. sömörítétt, htn.
—ni v.—eni; par. —s. L. SÖMÖRÖZ.
SÖMÖRÖG, (1), (sömörög) fn. tt. sömörögöt,
ritkán : sömörgöt, harm. szr. —je. Viszketeges hám
lás a bőrön. Néhutt : ébsömörög. Lásd SÖMÖR
SÖMÖRÖG, (2), (sömörög) önh. m. sömörög
tem, v. sömörgöttem, —tél v. sömörgöttél, sömörgött;
htn. —ni v. sömörgeni. L. SÖMÖRGÖZIK.
SÖMÖRÖS, (sömörös) mn. tt. sömöröst v. — et,
tb. —ek. Sömörféle bőrküteges. Sömöröskéz. Sömörös
szegecs, a szegecs növény egyik faja (erysimum hie
racifolium). V. ö. SÖMÖR.
SÖMÖRÖZ, (sömöröz) áth. m. sömöröztem,
— tél, —ött. Sömörössé v. sömörgössé teszen. V. ö.
SÖMÖRÖS.
SÖMÖRÖZÉS, (sömörözés) fn. tt. sömörözést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Sömörössé tevés.
SÖNNYEDÉK; SÖNNYEDÉKÉS, csalóközi,
és Dunán túli tájszók; 1. SENYEDEG; SENYEDE
GÉS.
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SÖPÖR, 1. SÉPÉR.
SÖPPED; SÖPPEDÉK; SÖPPEDÉS stb. 1.
SÜPPED; SÜPPEDEK stb.
SÖPREDÉK; SÖPRELÉK ; SÖPRIKE ; SÖP
RŐ; SÖPRŰ stb. l.SÉPREDÉK; SÉPRÖ; SÉPRÜ;
SÉPRÜKE stb.
SÖPTÉR, puszta Győr m.; helyr. Söptérre,
—én, —röl.

SÖR, (1); SÖRÖS; SÖRÖZ stb. 1. SÉR; SE
RES ; SÉRÉZ stb.
SÖR, (2), elavult gyök, melyből sörte, és sörény
származtak; más kiejtéssel tér. Rokon hozzá a szi
szegő gyökhangu szőr, mordvin ezer; 1. SZÓR.

SÖRE—SÖREÖKÖR

SŐRÉSZ—SÖRTEVAD

SORÉ, mn. és fn. tt. sörét. Sándor I. értelme
zése szerént, hízott barom, pl. ökör, vagy disznó.
Szabó Dávidnál hizlalt, hízott, kövér marha. Kállay
jegyzékében (Tájszótár) egy falka eladó szarvas
marha, (gó'böly). Mátyusföldén, különösen a Bukovi
nából (vagy mint ott nevezik, Görbeországból) a
szemezi vásárra hajtott rövid szarvú ökröket és tehe
neket nevezik söréknek, és nem a magyarhoni hosszú
szarvuakat. E különbségnél fogva egyezik vele a túl
a Dunán divatos csira, azaz, rövid szarvú, honnan,
uraság csirása am. azon gulyás, ki az úgy nevezett
svájezi, azaz rövid szarvú tehenekkel bánik. E szerént
a hizottság, vagy vásárra hajtás csak mellékfogal
mak, s az eredeti értelem a magyar nyelv után rövid
szarvuság volna. V. ö. CSIRA. Egyébiránt eléjön a
mongolban sar v. sir (magyar s) am. taureau, boeuf,
a héberben sár am. bos, (arabul szintén sór, chaldeai
nyelven tór, latinul: taurus, görögül tavQog), s a hé
berről az áll Eichorn, Simon és Winer szótárában :
origó vocis non liquet.

SÖRÉSZ, (sőreész) fn. tt. sörészt, tb. — ék,
harm. szr. — e . Széles ért. hizott szarvasmarhával
kereskedő. Szorosb ért. aki kurta szarvú ökrökkel,
tehenekkel kereskedik, milyeneket Bukovinából fal
kánként szoktak a szemezi vásárra hajtani. V. ö.
SŐRE.
SÖRÉT, fn. 1. SERÉT.
SÖRETEHÉN, (sőretehén) ösz. fn. L. SÖRE
alatt.
SÖRGÖLÖDIK, 1. SÜRGÖLŐDIK.
SÖRNYE, falu Somogy m.; helyr. Sörnyére,
— n , —röl.
SÖRÖS, 1. SÉRÉS.
SÖRTE, (sörte) fn. tt. sörtét. Keményebb, és
vastagabbféle fölmerevedö szőr a disznónemü állatok
orján, azaz, hátán. Fekete, szürke, fakó sörte. Sorté
ból meszelöt, kefét kötni. Különösebben a vaddisznó
kemény, hasadt végű szőre, melyet dühében felbor
zogat. Átv. gúnyos ért. igen durva szálú haj. Növény
tanban, sörtéhez vagy szőrhöz hasonló, de igen me
rev kiemelkedések a növények külbörén. (Erdészeti
Műszótár). Némely tájakon : serte.
Gyöke sör v. sér egy jelentésű a sörény fn. gyö
kével. Mi képeztetését illeti, hasonló a serteperte,
szókhoz, melyekben a t átalakult d, serdeperde,
mely hasonlatnál fogva a sörte is am. sörde az elavult
sörd törzsöktől. V. ö. SERTEPERTE; és SÖRT
VÉLY. Rokonságait 1. SZŐR alatt.
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SŐRÉD v. SŐRÉD, falu Fehér m.; helyr. Sö
rédre, tt—én, —röl.
SOREG, (1), fn. tt. söregét, harm. szr. —e v.
—je. Molnár A. szerént sturio secundus, mely a ke
csegének kisebb faját jelenti. Sándor Istvánnál: acci
penser stellatus. Hanák természetrajzában, tokfaj,
melynek csukaforma feje van, szája körül pedig négy
szál bajusza; a hátán öt nyeregforma csontkemény
ségü héja. Az alsó Dunában jó nagyok találtatnak,
de legnagyobbak a easpiumi tengerben, s a Volga,
és Borysthenes folyókban. Halászaink a vizát, tokot,
és söreget kötélhalaknak nevezik.
Alakra hasonló a keszeg és kecsege halnevekhez.
Oroszul : sevruga, s a magyar valószínűen ebből mó
dosult, egyébiránt a németben is eléfordúl: Schörgel.
SŐREG v. SÖREGH, falu Gömör m., puszta
Pest m.; helyr. S&reghre, —én, —röl.
SÖRÉNY, (sörény) fn. tt. sörényt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Némely állatok, nevezetesen a lovak,
és orozlánok nyakán növő, s aláfityegő hosszú szőr.
A ló sörényébe kapaszkodva nyargalni. Az orozlán
rázza sörényét.
Gyöke sör egy jelentésű a sörte gyökével, s ro
kon hozzá a szélesb értelmű szőr. Figyelmet érdemel
a persa : sír, mely orozlánt jelent, s a török nyelv
ben is használtatik. Mennyiben a sörény és sörte ki
növést jelentenek, alaphangban és fogalomban roko
naik : szaru, és taré. Hasonló viszony létezik a la
tin erinis, erista, és cornu, a német Haar és Som
között stb.
SÖRÉNYES, (sörényés) mn. tt. sörényést v.
— et, tb. —ek. Aminek nyakán sörény van. Sörényes
állatok, pl. lovak, orozlánok. V. ö. SÖRÉNY. Heltai a
bölényt (urus) sörényes ökörnek nevezi. (Kresznerics).
SŐREÖKÖR, (söreökör) ösz. fn. Némelyek sze
rént am. hizott, vágószékre való ökör. Mátyusföldén:
kurta szarvú ökör; túl a Dunán : csiraökör. V. ö.
SÖRE.
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SÖRTECSÉK, (sörtecsék) ösz. fn. Növénynem
az együttnemzők seregéből, s nösözvegyek rendjéből;
vaczka kopasz ; fészke födelékes ; virága sugaras ;
porhonai csövének alsó részéből apró sörteféle szá
lak nyúlnak le, honnan a neve. (Inula). Fajai több
félék : örvény, selymes, lapály, balha, füzlevelü, bor
zas, jószagu, hengeres, kardos sörtecsék.
SÖRTEHAGYMA v. —HAJMA, (sörtehajma)
ösz. fn. 1) A sörteszálnak a húsban levő vastagabb
vége vagyis gyöke. 2) A növénytanban a hagyma,
helyesebben hajma növénynemnek, különösen a le
veletlen tőkocsányúk, s ernyöjökön toktermök alne
mének egyik faja ; hímszálai mind árrformák, tövön
szélesek; tőkocsánya hengeres; levelei serteszálasak,
hegyesek, szemszőrösen fürészesek ; szirmai csorba
hegyük. (Allium setaceum).
SÖRTEHAJÚ v. — H A J Ú , (sörtehajú) ösz.
mn. Kinek igen vastag, kemény, borzas szálú haja
van. Sörtehajú négerek.
SÖRTÉLY, (sörteely) fn. tt. sörtélyt, tb. — ék.
Pápa vidékén disznóhátán termő kemény szőr. (Matics
Imre). Ugyanaz ,sörte' szóval. Néhutt sörtvéh) is.
SÖRTÉS, (sörtees) 1) mn. tt. sörtést v. — et,
tb. —ek. Aminek sörtéje van. Sörtés állatok. Átv.
sörtés növények. 2) Mint fn. tárgy esete : sörtést, tb.
—ék. Népileg díszesebben szólva am. disznó. Sörté
seket hizlalni. Sörtéshiís. V. ö. DISZNÓ.
SÖRTEVAD, (sörtevad) ösz. fn. Vadászok
nyelvén így hívják a vaddisznót.
37*
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SÖRTVÉLY—SÖTÉT

SÖRTVÉLY, (sörtvély) tt. sörtvélyt, tb. — ék.
L. SORTÉ. A sörte és sörtvély oly viszonyban álla
nak egymáshoz, mint körte és lcörtvély. Mindkettőt
úgy elemezhetjük, ha fölteszszük, hogy törzseik kord,
és sörd elavult igék, melyekből egyfelül lettek kördö
sördö, körde sörde, körte sörte igenevek, másfelül kör
deve, sördeve régies igenevek, s ezekből kördevély
sördevély, körtevély sörtevély, s öszvehúzra : körtvély
sörtvély. Képeztetésre hasonló a gör gyökü görvély.
SŐT, elvont gyök ; 1. SÖTÉT alatt.
SÓT, kötszó. 1) Az elébbi mondatban foglalt
állítást vagy tagadást nem csak helyben hagyja, ha
nem annál még többet is állít vagy tagad. Od' adnám
mindenemet, sőt véremet is kiontanám érte. Nem ehetem,
s'ót nem, is nézhetem ezen ronda ételt. 2) Az előbbi vi
szonymondatnak ellenkezőjét köti öszve. Nem hogy
sokan volnánk, sőt igen is kevesen vagyunk. Azt mond
ják róla, hogy fösvény, s'ót igen is adakozó. Gondolod,
sajnálom a dolgot f Sőt szivemből örülök rajta. Nem
csak nem ellenzetté, hogy fia elutazzék; sőt maga sür
gette, s uti költséggel bőven ellátta őt. Nem ismerem őt,
sőt még nevét sem hallottam soha. Dehogy halt meg, sőt
a legjobb egészségnek örül. Jó bor ez f Dehogy jó, sőt
fölötte rósz. A régieknél gyakran sőg. „ Felele b a szent
apostol: Vaj ne! sőg ezt parancsolom, hogy sinkinek
ne árthass." „Kezeivel ia megillettetheti embör, sőg a
bötüknek formájok szerént el is vakarhatja és töröl
heti embör." „Mikoron akará a papnak sőg az úris
tennek áldoznia." Debreczeni Legendáskönyv.
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„Sötét az éj, sötét a vár
Szép álmok közt a lét enyhül;
Arany széken gonddal tele
Csak a király álmatlan ül."
Kisfaludy Károly.
„Sötét olajfák illatos hüsében
Ül a bús vándor, köny ragyog szemében."
Ugyanaz.
3) A színeknek azon árnyalata, midőn eredeti élénk
ségük hiányzik, s némileg homályosak, ellentéte: vi
lágos. Sötét kék posztó. Sötét vörös kendő. Sötét zöld
fülevelek. Sötét pej ló, sötét szürke paripa. 4) Átv.
komor, kinek arczát mintegy felhő borítja. Sötét
homlok. Sötét gondok.
Ha a sőt gyököt sát gyökkel (,sátor* szóban)
rokonítjuk, mely a szanszkrit cshád (= föd, takar)
szóval teljesen egyezik : innen ,sötéf' valami födöttet,
takartat jelentene. Más vélemény szerént, s magát a
magyar nyelvet vévén alapul, minthogy a sötétség a
világosságnak vagy teljes, vagy igen nagy hiányát
föltételezi, melynek eredménye, hogy miatta a tár
gyakat vagy épen nem, vagy legalább kellőleg s
tiszta élénk szineikben nem látjuk : ezen alapfoga
lomnál fogva úgy véljük, hogy sötét, másképen : setét
öszvetett szó a tagadó se, és a tet alkatrészekből. A
régies tet v. tetik am. a mai tetszik, videtur, apparet,
(látszik), és így a setet am. non videtur, non apparet
(nem látszik) v. non apparens (nem látszó). A seből
a magashangu tet előtt lett némely szójárásokban :
sö, mint a mélyhanguak előtt so, pl. sohol, soha, so
honna. Végre a tet megnyúlt, mi nyelvünkben a t
előtt álló magánhangzókkal kivált a szók végén nem
ritkán történik, pl. korlát, korczolát, fuvát, szemét,
menyét stb. A íeíböl származott tető (vertes) is vala
minek azon része, mely leginkább s legtávolabbra
látszik. Megfelel neki a magasat jelentő fe, melyből
fej fel származtak, s valószínűen a fény is, mennyi
ben a világosság fölülről jön, s legállandóbb fényben
az örök havasok tetői, azaz fejei ragyognak. Egyéb
iránt hasonló hozzá a német : Schatten, és hellén :
stb. V. ö. SÁTOB.
SÖTÉTBARNA, (sötétbarna) ösz. mn. Homá
lyosabb barna ,szinü , mely a feketéhez közeledik.
Sötétbarna ló. V. ő. BARNA.

Minthogy a régieknél ,sög' alakban is fordul elé,
melyből a sőt (a gnek tvé változtával) épen úgy módo
sult mint ,esmeg'ből lett esmét v. ismét, tehát úgy lát
szik a sőg öszve van húzva ezekből: s még (= és még),
legalább e mondatnak értelmét adja vissza, és meg
felel neki a német sogar (so—gar), pl. od' adnám
mindenemet, sőg v. sőt (smég) véremet is kiontanám
érte. Nem ehetem belőle, sőg (s még) nem is nézhetem.
A régi magyar Passióban isöt, (Toldy F. kiadása
44. lapon), melyben az és szócska egészen megvan.
A nyelvszokás nem csak egyes szókat szeret öszve
húzni, pl. hová = há, kovács = kacs, tudom = tom,
a helynevekben falva =fa, stb. hanem kéthárom
szót is rövidítve együvé köt, pl. metsz vele ? mit te
szesz vele ? metszek mit teszek ? mineksam, minek is
mondjam ? Egészen rokon elemekből olvadt össze a
ság ség (= eseg, ésmég) képző is. L. az Élőbeszé
SÖTÉTBARNÁS, (sötétbarnás) ösz. mn. Sö
det 126 — 128 lapokon.
tétbarna színhez közeledő, a világos és sötétbarna
SÖTÉT, mn. és fn. tt. sötétet. 1) Világosság szinü között álló. Sötétbarnás arczbör.
SÖTÉTEDÉS, (sötétédés) fn. tt. sötétédést,
nélküli. Időszakra vonatkozva : sötét éj, midőn a nap
sugarai egészen eltűnnek; korom sötét éjszaka, midőn tb. —ék, harm. szr. —e. Időszaknak, vagy bizonyos
a csillagokat is felhők borítják. Helyeket illetőleg : térnek, testnek állapota, midőn világossága fokon
sötét pincze, sötét verem, barlang, hová a nap sagarai ként fogyatkozik, vagyis sötétté leszen. Estveli söté
be nem hatnak. Sötét van, mint a zsákban. Mint a tedés. A szoba sötétedése, midőn az ablakfüggönyöket
pokol, oly sötét. Oly sötét van, hogy a kálán is meg leeresztik, vagy a mécs világa mindinkább fogy. V. ö.
állana benne. (Km.). Sötétben tapogatózni. 2) Homá SÖTÉT.
lyos, vékonyan szürkülő, kevés világosságú. A kis
SÖTÉTEDIK, (sötétédik) k. m. sötélédtem,
ablakú szobák sötétek. Sötét estve. Felhős, ködös, sötét — tél,—itt. 1) Világossága fokozatosan fogyatkozik,
napok. Sötét felhők borítják az eget.
múlik. Sötétedik az idő, midőn a nap lement. Sötétedik
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a kivilágított terem, midőn a csilárok, gyertyák egy
más után elalusznak. Messze sötétedik már a Ság te
teje. (Berzsenyi). 2) Valaminek szine homályossá
lesz, előbbi élénkségét veszti. Sötétedik a haja. Söté
tednek a fák levelei. 3) Átv. komorodik, kedvetlene
dik. Arcza, homloka sötétedik. Igekötökkel : besötéte
dik, elsötétedik, megsötétedik. V. ö. SÖTÉT.
SÖTÉTÉLLIK, (sötételelik) 1. SÖTÉTLIK.
SÖTÉTELMÜ v. —ELMÜ, (sötételmü) ösz.
mn. Komor kedvű, kinek homlokát, arczát a búnak,
gondnak, szomorúságnak felhői borítják, búskomor.

mály, mely az emberi belátás elől bizonyos ismeretek
tárgyait eltakarja ; tudatlanság, elmei vakság. Sötét
ségben élö népek. Sötétséget oszlató bölcsészet.
SÖTÉTSÉGES, (sötétségés) mn. tt. sötétsé
gést v. —et, tb. —ek. Igen sötét. Sötétséges éj; sö
tétséges barlang.
SÖTÉTSZÍN, (sötétszín) ösz. fn. Kevéssé vilá
gos, a feketéhez közeledő szín; homályos szín. Mel
léknévként am. sötétszinű.
SÖTÉTSZINÜ v. —SZINÜ, (sötétszinü) ösz.
mn. A feketéhez közeledő szinü.
SÖTÉTSZÖG, (sötétszög) ösz. mn. Homályos,
a feketéhez közeledő szög szinü. Sötétszög haj. V. ö.
SZÖG.
SÖTÉTSZÜRKE, (sötétszürke) ösz. mn. Ho
mályos szürke, mely barna szinnel van keverve. Sö
tétszürke paripa. V. ö. SZÜRKE.
SÖTÉTTISZTA, (sötéttiszta) ösz. mn. és fn.
Ami a világosság és árnyék vegyülékét mutatja.
SÖTÉTÜL, (sötétül) önh. m. sötétült. Lásd
SÖTÉTEDIK.
SÖTÉTÜLÉS , SÖTÉTÜLÉS, (sötétűlés); 1.
SÖTÉTEDÉS.
SÖTÉTVÁGAT, (sötétvágat) ösz. fn. Az erdő
mivelésben oly vágat, midőn az erdőnek valamely
részét nem vágják ki egészen, hanem jó sürün magnak
vagy épületfának is való szálakat lábon hagynak.
SÖTÉTVÉRÉS, (sötétvérés) ösz. mn. Homályos
színbe átmenő veres, haragos veres. Sötétveres posztó.
Sötétveres bor, vér. V. ö. VERÉS.
SÖTÉTZÖLD, (sötétzöld) ösz. mn. Homályos
zöld ; máskép : haragos zöld. Sötétzöld falevelek. V. ö.
ZÖLD.
SÖVEG, régiesen és tájdivatosan am. süveg;
1. ezt.
SÖVÉNY, (sövény) fn. tt. sövényt, tb. —ék.
Tulajdonképen ágakból, vesszőkből, gályákból font
kerítés, melyet bélfák gyanánt karók tartanak együvé.
Fűzfa, rekettye, kökényfa sövény. Sövényt fonni. Sö
vényfal, sövényház, sövénykerítés, sövénykapu. A szá
raz sövényt elégetni. Jó léez jó sövényt tart. (Km.).
Jó hírt nevet nem gátolja sövény. (Km.). Legjobb szom
széd a jó sövény. (Km.). Tüz ellen sövény. (Km.). A ha
szontalan sőt veszélyes védelemről mondják, mint
hogy a száraz ágakból álló sövény könnyen tüzet fog.
Más sövénye alatt halt meg. (Km.). Nem tulajdon ér
telemben így hívják az élö v. eleven kerítést is, ha
bár ez többnyire csak mintegy magamagától fonódik
össze.
Minthogy a sövény, alapfogalmánál fogva, szö
vedéket, fonadékot jelent, legvalószínűbb, hogy gyöke
söv v. sö egy a szöv v. sző gyökkel, és sajátlag am.
szövény. Hasonló fogalmi viszony van a szláv pletem
(= fonok, szövök) és plot (== sövény) között.
SÖVÉNYÉL, (sövényél) áth. m. sövényélt.
Sövény nyel kerít, kertel. Sövényeim az aklot, Jcará
! mot, szérűt.
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SÖTÉTELMÜSÉG v. —ELMÜSÉG, (sötét
elmüség) ösz. fn. Komor kedvüség, búskomorság, a
kedélynek állapota, vagy tulajdonsága, midőn, mint
mondjuk, mindent sötét színben lát.
SÖTÉTEN, (sötéten) ih. Sötét állapotban.
SÖTÉTES, (sötétes) mn. tt. sötétest v. — et,
tb. —ék. Sötét állapothoz közeledő, homályos, kellő
leg nem világos. Sötétes szoba. Sötétes szín. Átv. ke
véssé elkomorodott, nem oly jó kedvű, mint lenni
szokott, nem derült. V. ö. SÖTÉT.
SÖTÉTÍT, SÖTÉTÍT, (sötétít) áth. m. sötétít
ett, par. —s, htn. —niv. —eni. Sötétté tesz; szokott,
vagy kellő világosságtól megfoszt. A kormos, vagy
fekete posztóval bevont falak sötétítik a lakot. Haját,
bajszát festékkel sötétíti. Átv. komorrá, rósz kedvűvé
tesz. Búk, gondok sötétítik homlokát. Igekötökkel:
besötétít, megsötétít.
SÖTÉTÍTÉS, SÖTÉTÍTÉS, (sötétítés) fn. tt.
sötétítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valami sötétté lesz. V. ö. SÖTÉT.
SÖTÉTKÉK, (sötétkék) ösz. mn. Többé vagy
kevésbbé homályos, nem élénk, nem világos színű
kék. Sötétkék posztó, vászon, papír. Sötétkékre festett
szoba. V. ö. KÉK.
SÖTÉTLIK, (sötételik) k. m. sötétlétt, htn.
—eni. 1) Sötétnek látszik. Ha sötétlenek a távol he
gyek, eső leszen.
„A sötétlő véres kard
Síkra inti a magyart."
Kisfaludy K.
2) L. SÖTÉTEDIK. Használtatik a képzőnek kettöz
tetésével is : sötétellik.
SÖTÉTPEJ, (sötétpej) ösz. fn. Mondjuk lóról,
melynek pej szine sötétbe megy által. V. ö. P E J .
SÖTÉTPIROS, (sötétpiros) ösz. mn. Nem élénk,
nem világos, hanem homályos szinü piros. Sötétpiros
cseresnye, meggy. V. ö. PIROS.
SÖTÉTSÁRGA, (sötétsárga) ösz. mn. Homályos
sárgaszínű. Sötétsárga arczbör. Sötétsárga ló. V. ö.
SÁRGA.
SÖTÉTSÉG, (sötétség) fn. tt. sötétségét, harm.
szr. —e. Sötét állapota vagy tulajdonsága valami
nek ; világosság hiánya. Éji sötétség. Sötétségben ta
pogatózni. A hájnál elűzi az éj sötétségét. Bibliai nyel
ven, sötétség fejedelme am. ördögök főnöke. Átv. ho
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SÖVÉNYÉLÉS, (sövényélés) fn. tt. sövényé
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Sövénynyel bekerí
tése valamely térnek.
SÖVÉNYÉZ, (sövényéz) m. sövényéztem, — tél,
—étt. L. SÖVÉNYÉL.
SÖVÉNYÉZÉS, (sövényézés) 1. SÖVÉNYE
LÉS.
SÖVÉNYÉZET, (sövényézet) fn. tt. sövényé
eetet, harm. szr. —e. Kerítés gyanánt szolgáló összes
v. nagyobbterjedelmü sövénymü; rövidebben : sövény
xe.t; mely már Szabó Dávidnál is eléjön.
SÖVÉNYFAL, (sövényfal) ősz. fn. Sárral be
tapasztott, s falul szolgáló sövény. Némely vizenyős,
árvíz járta tájakon a házaknak sövényfalaik vannak.
SÖVÉNYFALVA, erdélyi falu Küküllő m.;
helyr. —falvára, — n , —ról.
SÖVÉNYFONADÉK v. — FONAT, (sövény
fonadék v. —fonat) ősz. fn. Egyes fonat a sövényből.
SÖVÉNYGÁT, (sövénygát) ösz. fn. Gát, mely
nek egyik, vagy mindkét oldalát sövényféle fonadék
képezi.
SÖVÉNYHÁZ, (sövényház) ösz. fn. Ház, mely
nek falai sövényből vannak.
SÖVÉNYHÁZA, falu Győr, puszta Csongrád
m.; helyr. —házára, —n, —ról.
SÖVÉNYJOG, (sövényjog) ösz. fn. Jog, mely
nél fogva valaki bizonyos tért sövénynyel bekerít
het ; vagy szomszédja felöl teljes elzárás és minden
szolgalom megszüntetése végett sövényt húzhat;
vagy valamely közös sövényt se egyik se másik
szomszéd meg nem sérthet stb.
SÖVÉNYKARÓ, (sövénykaró) ösz. fn. Karók,
melyeket a földbe vernek , hogy a sövényfonadékot
együvé tartsák.
SÖVÉNYKERÍTÉS v. SÖVÉNYKERT, (sövény
kerítés v. —kert) ösz. fn. Sövényből álló kertelet.
SÖVÉNYKÚT, puszta Fehér m.; helyr. — Út
ra, — on, —ról.
SÖVÉNYSZÉG, erdélyi falu Kőhalom székben ;
helyr. —szégre, —én, —r'ól.
SÖVÉNYTELEN, (sövénytelen) mn. tt. sö
vénytelent, tb. —ék. Sövény nélkül levő; ami sövény
nyel bekerítve nincs. Némely kertek sövényesek, néme
lyek sövénytélenek. Határozóként am. sövény nélkül.
SÖVÉNYVESSZÖ, (sövényvessző) ösz. fn.
Vessző, melyből sövényt fonnak, vagy, mely sövény
nek való.
SÖVÉNYZET, 1. SÖVÉNYÉZET.
SPACZA, falu Pozsony m.; helyr. Spáezán,
— ra, —ról.
SPANYOL, fn. és mn. tt. spanyolt, tb. —ok.
1) Spanyolország lakosa, polgára. (Hispanus). 2)
Spanyolországhoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó.
Spanyol szigetek, gyarmatok. Spanyol nyelv, szokások,
viseletek. Spanyol juhok, spanyol gyapjú. 3) Ami ezen
országból eredt, vagy ott különösen divatozik, díszlik.
Spanyol meggy, spanyol viasz. Spanyol köpeny, saru,
szakái. Spanyol lóhere. Némely régiek szerént : spa

nyor. Franczia nyelven mint fn. espagnol, maguk a
spanyolok nyelvén szintén : espanol. Spanyolország
francziául: Espagne, a latin Hispánia után ; ez pedig
Spanija névből származott, melyről úgy vélekednek
a tudósok, hogy azt a phőnicziaiak adták volna a
tartománynak.
SPANYOLHON, (spanyolhon); SPANYOL
HONI, (spanyolhoni) 1. SPANYOLORSZÁG ; SPA
NYOLORSZÁGI.
SPANYOLLÓHERE, (spanyollóhere) ösz. fn.
A baltaczimek neme alá tartozó takarmányféle nö
vényfaj népies neve ; szára felálló, nyúlánk ; levelei
szárnyasak; levélkéi ékformák, kopaszak; virága fü
zéres, és pirosló: máskép szintén köz néven : szamár
here, varjúborsó ; növénytani néven : takarmánybalta
czim. (Hedysarum onobrychis).
SPANYOLMAJOR, puszta Fejér m.; helyr.
Spanyolmajorba, —ban, —ból.
SPANYOLMEGGY, (spanyolmeggy) ösz. fn.
A meggy nevű gyümölcsnek egyik nemesebb faja,
mely Spanyolországból származott által hazánkba.
V. ö. MEGGY.
SPANYOLORSZÁG, (spanyolország) ösz. fn.
Délnyugoti Európában fekvő, jobbára tengerekkel
övedzett, s a szárazfölddel csak Francziaország, és
Portugallia felől érintkező ország.
SPANYOLORSZÁGI, (spanyolországi) ösz.
mn. Spanyolországot illető ; ottan termett; arra vo
natkozó stb. Spanyolországi gyapjú, borok.
SPANYOLOS, (spanyolos) mn. tt. spanyolost
v. —at, tb. — ák. Spanyolok szokásaira, erkölcseire
mutató. Spanyolos viselet, divat.
SPANYOLPEJ, (spanyolpej) ösz. mn. 1. SÖ
TÉTPEJ.
SPANYOLRUTA, (spanyolruta) ösz. fn. A spa
nyol hegyeken termő kerek levelű rutafaj; a szagos
rutához hasonló, de annál minden részeiben kisebb.
(Ruta montana v. sylvestris).
SPANYOLSÓSKA, (spanyolsóska) ösz. fn. így
hívják néholt a kerti sóskát. L. SÓSKA alatt.
SPANYOLUL, (spanyolul) ih. 1) Spanyol
nyelven. Spanyolul érteni, beszélni, írni. 2) Spanyo
lok módjára, szokása szerént, spanyolosan.
SPANYOLVIASZ, (spanyolviasz) ösz.fn. Gyan
tanemű, a tűznél olvadékony, vékony rúddá alakított,
ós színezett tömör test, melyet levelek s holmi egyebek
pecsételésére szokás használni; máskép : pecsétviasz.
; SPÁRGA, fn. tt. spárgáU 1) Lásd NYÚLÁR
NYÉK. Újabb időben : csirág. Göröglatinul : aspa
ragus (áandoeiyog). 2) Sodrott vagy körmön font
vékonyabbféle zsineg, holmit megkötni való. Görög
eredetű; e szerént anáoyavor am. kötöző valami,
(Windel, fascia), és anányaj am. bengyelem (ein
wickeln).L. ZSINEG.
SPÁRGAÁGY, (spárgaágy) ösz. fn. Kerti ágy,
melyben nyalánkságnak való spárgát, vagyis nyúl
árnyékot termesztenek. V. ö. NYÚLÁRNYÉK v.
CSIRÁG.
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SPÁRGABORSÓ, (spárgaborsó) 1. SPÁRGA
KEREP.
SPÁRGAFÉDŐ, (spárgafédő) ösz. fn. Köcsög
forma, fenekén üres, s csúcsán likas cserépedény,
melylyel a spárga csiráit befödik. V. ö. SPÁRGA.
SPÁRGAFOGÓ, (spárgafogó) ösz. fn. Fogó
forma asztali eszköz, melylyel a feltálalt spárgát ki
szedik.
SPÁRGAFU, (spárgafii) ösz. fu. Tájdivatosan
am. spárga; 1. ezt.
SPÁRGAKEREP, (spárgakerep) ösz. fn. Nö
vényfaj a kerepek neméből; szára szőrös; levelei ko
paszak; kocsányi két—három viráguak, hüvelyei gör
bék, púposak; virága sárga. (Lotus edulis). Köznépie
sen : spárgaborsó.
SPARGALÉ, (spárgalé) ösz. fn. Tejfölös, vajas,
tojásos stb. lé, melyben a spárgát étkül elkészítik és
feltálalják.
SPÁRGAMAG, (spárgamag) ösz. fn. 1) A spár
gának, vagyis nyúlárnyéknak magva. 2) ,Szőrös kan
dilla' nevű növény; máskép szintén köznyelven : fe
kete kömény, paraszt bors; fekete mák.
SPÁRGASALÁTA, (spárgasaláta) ösz. fn.
Spárga gyanánt elkészített saláta. A spárgáról neve
zett finomabb saláta.
SPÉHELY, fn. tt. spéhelyt, tb. — ék. Faszeg.
A német Spacheböl csavarított szó.
SPÉKÉL, m. spékélt; SPÉKÉLÖTÜ, 1. SZA
LONNÁZ;SZALONNATÜ.
SPENÁT v. SPINÁT, fn. tt. spinátot, harm
szr. —ja. L. PARAJ alatt. A latin spinacia szóból
credett; ennek pedig törzsöke alkalmasint spina,
mely tüskét jelent.
SPIKINÁRD, fn. tt. spikinárdot. Levendulafaji
mely a szagostól abban különbözik, hogy füzére rö"
vid, tömött, leveles. Egész neve spikinárd levendula
(Lavandula stoechas). A spikinárd név alkalmasint
a stoechasbó\ csavarodott el.
SPINÁT, 1. SPENÁT.
SPONGYIA, fn. tt. spongyiát. A göröglatin
spongia szó módosulata. L. SZIVACS.

STATUS latin szó; tt. statust, tb. — ok. Lásd
ÁLLAM, ÁLLADALOM.
STIRIA, 1. STÁJERORSZÁG.
STÓLA, falu Szepes m.; helyr. Stolán, —ra,
— ról.
STOMFA, mváros Pozsony m.; helyr. Stomfára,
— n, —ról.
STOÓSZ v. STÓSZ, mváros Szepes m.; helyr.
Stósr,on, —ra, —rál.
STRÁZSA, (1), fn. tt. strázsát; STRAZSA
HÁZ; STRÁZSÁL; STRÁZSAMESTER, 1. ŐR,
ŐRÁLLÓ; ÖRS, ŐRHÁZ; ŐRT Á L L ; ŐRIZ; ŐR
MESTER. Mint alakjából kitűnik, idegen eredetű
szó, népies kiejtéssel : istrázsa, estrázsa. Eredete al
kalmasint a görög (Ttomeúi, mely hadi szolgálatot
jelent; innen ment át a szláv nyelvbe is sztrazsca,
sztrazsnyik.
STRÁZSA, (2), falu Nyitra m.; erdélyi falu
AlsóFehér m.; helyr. Strázsára, — n , —ról.
STRIDÓ, mváros Szála m.; helyr. Stridóra,
—n, —ról.
STRUCZ, fn. tt. struczot. A göröglatin struthio
ból származott szó. Afrika, Arábia, és India sivatag
pusztáin lakó legnagyobb madárnem; nyaka igen
hosszú, melyet, valamint testének nagy részét, sürü
fehér szőr takarja. Szárnyai, és farka szép fehér tol
lakkal ékeskednek, de vannak feketék, és szürkék is.
Lábai igen hosszúk, és gyorsfutók. Nagyszerű tojá
sait részént maga, részént a forró nap melege költi ki.
(Struthio camelus). E nemhez tartoznak az amerikai
strucz (struthio rhea), és a kazuár (struthio casuarius).
STRUCZTOJÁS, (strucztojás) ösz. fn. A strucz
madárnak tojása, mely nagyságra gyermekfejhez ha
sonló.
STRUCZTOLL, (strucztoll) ösz. fn. A strucz
farkában és szárnyaiban levő fehér, vagy szürke,
vagy fekete tollak, melyek közöl ez utolsók, ritkasá
guk miatt, legdrágábbak.
SU, elvont természeti hang és gyökelem, mely
több hangutánzóknak alapul szolgál, milyenek: suba,
sadam, sudamlik, sudár, sudít, súg, suh, suhad, suhan,
suhancz, suháng, suliit, suhog, sújt, suppan, súly, su
lyok, supra, sus, susog, sustya stb. Különösebben su
han, sugár szókban egyezik a se, &i gyökökkel ,sebes'
és ,siet' szókban ; valamint a megfordított os gyökkel
,oson' és es gyökkel ,esik' szóban stb. A szanszkrit
ban szu v. szú gyök am. werfen, schiessen stb.
SUBA, fn. tt. subát. 1) A régi nyelvemlékek
szerént, nemesebb szőrméből, vagyis szőrös állati bőr
ből csinált, vagy azzal béllelt, szegélyezett hosszú
felső köntös. 1567. évről Kornis Dóra nászruhái kö
zött olvassuk : Egy vont aranyhölgy suba. Egy nyest
suba, kinek kamoka a fele. 1 5 6 1 . év. Büky Mihály
ingóinak öszveirásában : Rókamái suba, rókahát suba,
nyesi suba. 1558ban Eszényi Chiapy (Csapi?) Eu
frosina nászruhái között : Egy veres karmasin atlacz
suba, hachoka (haczoka) módra nyesttel béllett. Ily
finom subára vonatkozók e közmondatok : Bolond

SRÉT, 1. SERÉT.
SRÓF; SRÓFOL; SRÓFOS, lásd CSAVAR;
CSÁVÁRÓL; CSAVAROS.

STAFÉTA, fn. tt. stafétát. Lovasposta, sebes
posta. Olaszul : staffetta, francziául : estafette, néme
tül : Staffette v. Stafette, az olasz staffa szótól, mely
am. kengyel.
STÁJER, fn. és mn. tt. stájert, tb. —ok. 1)
Stájerország lakosa. 2) Stájerországot illető, arra vo
natkozó, onnan való stb. Stájer vas müvek. Stájer
kappanok.
STÁJERORSZÁG, (stájerország) ösz. fn. Vas
vármegye és Horvátország nyugoti oldalán fekvő, s
az osztrák birodalomhoz tartozó koronaország.
STANYÓCZ, falu Vas m.; helyr. Stanyóczon,
—ra, —ról.
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nak guba, nem szép stiba. Ne nézd a szép subát, de
visgáld az elmét. E régi emlékekben a subát a kön
töstől és haczokától megkülönböztetik (1. Magyar
Nyelvemlékek II. köt.). Abasuba régi magyar öltöny.
2) Mai korban némely tájakon, s a székelyeknél is
juhbőrböl készített hosszú bundaféle öltözet. Ke
menesalon felöltő, felsőruha. Ritka suba gallér nél
kül. (Km.). Terem az ember, mint a subagallér. (Km.).
Némely tájakon gubaféle felső ruha. Innen a köz
mondat : suba nem bunda. A legtöbb tájszólások
szerént ujjatlan hosszú felső ruha. Teljesen egyezik
vele a mongol szuba v. czuba (une espéce de manteau
qui n'a point de manches); rokonok hozzá a felső né
met Schaube, cseh czuba, olasz giubba. V. ö. ZUBONY,
GUBA.

a lovat. Innen átv. ért. a kútgémröl lelógó rúd, más
kép : ostor, kútostor, melynek alsó végén a vedret
tartó kankalék lóg.
Első, s tulajdon értelménél fogva hangutánzó,
minthogy a hajlékony ágak, vékony növényszárak
természetöknél fogva suhogásra hajlandók, és képe
sek. Többi jelentései átv. értelműek, mennyiben a
sudárnak vékony vagy felmagosodó tulajdonsága vé
tetett hasonlati alapul. V. ö. SUGÁR.
SUDÁR v. SUDÁR, (2), (sudár) mn. tt. sudárt
v. sudarat, tb. sudarak v. sudarok. 1) Növényeket
illetőleg, vékonyan felnyúló növésű, hajtású, hajlé
kony szárú. Sudárfa, sudár vessző, sudár ágak, sudár
fenyü, sudár jegenye. Alapértelménél fogva suhogásra
vonatkozik, s hangutánzó. 2) Átv. vékony, karcsú,
magas termetű. Sudár legény, sudár, leány. Sudár
katona. Továbbá, aránylag vékony alkotású, szerke
zetű. Sudár torony, sudár árbocz, oszlop. Sudár szar
vak, melyek egyenesen fölfelé nyúlnak. Sudár ágyú,
sudár hajó.
E másod átv. értelemben a növényszárak vékony
nyúlánk alakja szolgál hasonlati alapul.
SUDARAS, (sudaras) mn. tt. sudarast v. —at,
tb. —ak. 1) Aminek sudara, azaz , vékonyan ma
gasra nyúló szára vagy ága, hegye van. Sudaras fák.
Sudaras torony, melynek ellentéte a csonka. 2) Sudár
nevű fonadékkal toldott. Sudaras ostor. V. ö. SUDÁR.
SUDARFA, (sudarfa) ösz. fn. L. SUDÁR alatt.
SUDARLÓS, (sudarolóos) mn. tt. sudarlóst
v. —at, tb. —ak. Az erdészeti szótár szerént oly fá
ról mondják, melynek vastagsága, derekától sudara
felé aránytalanul csökken.
SUDARODÁS, (sudarodás) fn. tt. sudarodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A fa törzsének vékonyo
dása a sudár felé.
SUDARODIK, (sudarodik) k. m. sudarod
tam, —tál, —ott. Vékonyodik, pl. a fa törzse a su
dár felé.
SUDÁRTÜZ, (sudártüz) ösz. fn. Az erdészek
az erdöégésről mondják, midőn a tűz a fák, különö
sen a tűlevelűek lombozatába kap, s egyik fától a
másikra terjed.
SUDÁRVÉG, (sudárvég) ösz. fn. A sudarak
legteteje.
SUDÍT, (sudít) áth. m. sudítoü, htn. —ni v.
— ani, par. — s . A székelyeknél, midőn vslaki fej
szével vagy bottal az ütést nem találja s az kezét
megrúgja : azt az udvarhelyszéki így mondja : meg
sudítja, a háromszéki megsújtja (Kriza J.), Magyar
országon : megrándítja.
SUDÍTÁS, SUDITÁS, (sudítás) fn. tt. sudí
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Megsujtás, megsajdí
tás, megrándítás. V. ö. SUDÍT.
SUPA, fn. tt. sufát. Tejből vagy borból készí
tett savanyú leves. Gyökhangi és értelmi rokonság
ban van vele : sav, savany. Épen nem a német Suppe,
mert a magyarban másról mint savanyú levesről nem
mondják.

SUBICZA, (subicza) kicsiny, fn. tt. subiezát.
Kis suba, mely csak a testnek felső részét takarja,
milyet némely tájakon a nők ház körül szoktak viselni;
továbbá, kis juhászbunda, melyet néhutt alsó rendű
nők hordoznak. A régibb iratokban, mint suba is,
szintén eléfordűl. „Továbbá az én zöld subiczám is
ott az bér(bőr) málhában vagyon, kérlek hogy küld
megh vagy ez kocsistól, vagy valakitől hamarabb
lehet." (Levél 1544. évből. Szalay Ág. 400 m. 1.).
SUD, elvont gyök, melyből sudam, sudamos,
sudamlik, sudil hangutánzók származnak. Ide tartoz
nak az átvitt értelmű sudár, sudaras is, mennyiben
a suhogó vesszőhöz némileg hasonlót jelentenek.
Mint hangutánzó rokon hozzá suh, melyből suhad,
suhancz, suhé, suhint, suhog, suháng eredtek. V. ö. SU.
SUDAM, (sudam) elavult törzsök, melynek
közvetlen származékai : sudamlik, sudamos. Alapér
telménél fogva jelenti azon suhanó állapotot, mely
ben némely testek vannak, midőn sebesen mozognak,
elhaladnak. Képeztetésre rokonai a szintén mozgásra
vonatkozó futam, folyam, roham.
SUDAMLIK, (sudamolik) k. m. sudamlott,
htn. —ani. Suhogva és sebesen halad, távozik, repül,
lövellik. Kisudamlani a házból. Besudamlani a szom
széd szobába. Alattomban elsudamlott. Rokon hozzá
a szintén hangutánzó surran, suhan, suttyan; néhutt:
sudamlik. Egyébiránt v. ö. SUD.
SUDAMOS, (sudamos) mn. tt. zudamost v.
— at, tb. —ak. Ami könnyen sudamlik, elsuhan, el
tűnik. Sudamos nyil.
SUDÁR v. SUDÁR, (1), (sudár) fn. tt. sudárt
v. sudarat, tb. sudárok v. sudarak. 1) A növény
szárak, különösen a faágak teteje, hegye. Fák sudarai.
„Nem csökken az által hunok birodalma,
Hogy kétfelé oszlik tetején hatalma ;
Még terepélyesebb a fa, ha két águ,
Noha egy sudár tán nagyobb magasságú."
Buda halála. (Arany J.).
A bokroknak csak sudaraik látszanak az árvízből.
Innen átv. ért. torony sudara, árboczfa sudara, szarv
sudara. 2) Lószörböl való fonadék, melyet az ostor
végére kötnek. Ostor sudara. Sudarral megpeczczenteni
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SUFÁS, (sufaas) mn. tt. sufást v. —at, tb.
— ak. Sufával készített. Sufás étel. Borsufás gombócz.
V. ö. SUFA.
SÚG, (súog) önh. m. súgtam, —tál,—ott.
Lassú, tompa swféle hangon szól, s mintegy alattom
ban mond valamit. Egymás között súgnak búgnak.
Addig súgtak búgtak, míg stb. Markába súg. Tárgy
esetes viszonynévvel am. valamit lassú hangon szólva
közöl, / zt súgta nekem is, amit neked. Valamit súgott,
de nem érthetem. Besúgni valamit am. alattomban,
kém, árulkodó módra bemondani. Megsúgták neki,
hogy veszély kerülgeti, azaz, értesítették. Oskolai nyel
ven am. a felelőt segíti, midőn lassú hangon az illető
feleletet oda mondja. A rósz diák azt várja, hogy
súgjanak neki. Hibásan súgni.
Azon rövid hangutánzók egyike, melyekben a
gyöknek véghangzója a képző hangzójával együvé
forr, milyenek : búg, zúg, bog. így alakultak ezek is :
hág, vág, rág, rúg. Ellenben rövidek : dug, nyög.
SUGÁG, erdélyi falu AlsóFehér m.; helyr.
Sugágra, —on, —ról.
SUGAL, SUGALL, (sugal v. sugalol) áth.m.
sugalt. Rejtélyes, titkos módon, mintegy lassan súgva,
vagy fülbe mondva közöl, tudat valamit. Ezt árulkodó
kémek sugalták neked. Átv. szellemileg közöl, tudat.
Amit Isten sugal, azt követnünk kell. Hadd mondjam
meg, valamit az elmém nekem sugallaná. (Káldi, Jób
13. 13). Igekötőkkel : besugal, megsugal.

„Künn már az arany nap sugarát elönti."
Arany J.
„A sötét éjszakára
Feljön a nap sugara."
Népdal.
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4) Szélesb átv. ért. bizonyos középpontból kijövő
egyenes szálak, vagy vonalak, mennyiben a napból
kilövelö világsugarakhoz hasonlók, pl. az ásványok
tömegéből kiálló tüforma részecskék ; a halszárnyak
szúrós szálai stb. A növénytanban, a virágok ernyői
ből kinövő szálacskák, midőn a szélső szirmok a bel
sőknél nagyobbak. Végre általán minden mesterséges
mü, melynek alakja a valódi sugarakhoz némileg ha
sonló, vagy azokat utánozza; különösen a kör pont
jától annak kerületéig nyúló egyenes vonalak, más
kép : félátmérők.
Az első vagyis természeti jelentésekből kitet
szik, hogy a sugár és sudár szók eredeti tulajdon
értelemben véve egyek, s közös gyökük a sebes ha
ladást jelentő természeti hang : su. V. ö. SUDÁR.
SUGÁR v. SUGÁR, (2), (sugár) mn. tt. sugárt
v. sugarat, tb. sugarak. Sudár, azaz, hajlékony, vé
kony, karcsú. Sugár vessző, sugár magas termet. Su
gár szárny.
„Sugár czédrus ép dereka."
Faludi.

L. SUDÁR.
SUGÁRÁGYU v. — ÁLGYU, (sugárálgyu)
SUGALÁS, (sugalás) fn. tt. sugalást, tb. — ok,
ösz.
fn.
Nyúlánk, hosszú csövű álgyu, melyet szeké
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki sugal
ren
hordoznak
magukkal a csatázok, különböztetésül
valamit. V. ö. SUGAL.
a nehéz, ostromálgyuktól, vetálgyuktól, mozsaraktól.
SUGALAT, (sugalat) fn. tt. sugalatot, harm.
SUGARAS, 1. SUGÁROS.
szr. —a. Közlemény, vagy tudat neme, melyhez rej
SUGARAZ, 1. SUGÁROZ.
télyes szellemi úton jutottunk. Isteni, égi sugalat.
SUGÁRHASÁBOK , (sugárhasábok) ösz. tb.
Saját elmém sugalata szerént cselekszem. A lelkiismeret
Az
Erdészeti
Műszótárban az olasz bogsák aljára
sugalatára hallgatni.
(Fuss des Kohlenmeilers), sugár alakban rakott ha
SUGALL, (sugalol); SUGALLÁS ; SUGAL
sábfák, melyekre a hidlatot rakják. (Leithölzer).
LAT, 1. SUGAL ; SUGALÁS ; SUGALAT.
SUGÁRLÁS; SUGÁRLIK, 1. SUGÁRZÁS;
SUGALOM, (sugalom) fn. tt. sugalmat, harm. SUGÁRZIK.
szr. —ffl. Li. SUGALÁS ; és SUGALAT.
SUGÁRNYALÁB, (sugárnyaláb) ösz. fn. Tüz,
SUGÁR v. SUGÁR, (1), fn. tt. súgárt v. su melynek sugarai nyaláb gyanánt emelkednek föl, kü
garat, tb. súgárok v. sugarak. 1) Sudár, mint főnév, lönösen mesterséges módon készített ilyetén tüzjáték.
azaz, vékony, karcsú szára, hegye, vége valaminek.
SUGÁROS, (sugáros) mn. tt. sugáros1 v. —at,
Szárnyak sugarai, leghosszabb tollai.
tb. —ak. Aminek sugara, vagy sugarai vannak. Su
gáros szárnyák. Sugáros ostor. Sugáros tiszta nap.
„Kalpagját tollazta rárósugárokkal."
Átv. sugáros ásványok, sugáros növényernyők stb.
Gyöngyösi.
V. ö. SUGÁR (1).
„Sugárit szárnyának még minap kitépték."
SUGÁROZ, (sugároz) áth. m. sugároztam,
Ugyanaz.
— tál, —ott, par. —z. 1) Sugárféle fonadékkal ellát.
2) Ostor végéhez toldott fonadék. Lófarkszörböl font Sugározni az ostort. 2) Vékony fonal gyanánt kilö
sugár. 3) A világító testekből kilövelö fényrészecs velö fénynyel világosít. A visszaverődő csilárfény su
kék, melyek megmérhetetlen sebességgel, s egyenes gározza a tükröket, drága ggöngyöket, köveket. 3) Átv.
vonalban repülve szemeinkbe tűnnek, s néha vékony sugárhoz, vagy sugárokhoz hasonló művel ellát, éke
fonalak gyanánt elnyúlni látszanak. Nap, csillagok sít. Sugározni a szentek képeit, szobrait.
sugarai. Lámpa, gyertya, drágakövek, villámok suga
SUGÁROZÁS, (sugározás) fn. tt. sugározást,
rai. A nyári nap tüzes sugarakat lövel. A csilár su tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valami
garai a tükrökről visszaverődnek.
sugárossá tétetik. L. SUGÁROS; v. ö. SUGÁRZÁS.
58
AKAD. NAGT SZÓTÁR V, KÖT.
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SUGÁRREPEDÉSEK, (sugárrepedések) ösz.
tb. Az Erdészeti Műszótárban azon repedések, midőn
a fa harántmetszetén, közepétől kifelé sugárszerűen
megreped.
SUGÁRSÁS, (sugársás) ösz. fn. Sásfaj, mely
nek anyabárkái mintegy három hengeresek, elvéko
nyodók távol egymástól, az alsó kocsányos, de ko
csány a alig ér ki a hüvelyből; gyümölcsei tojásdadok,
hegyeskék; szütyői likas szájúk ; néha himbárkája
kettő. (Carex stricta).
SUGÁRSIKKANTYÚ , (sugársikkantyú) ösz.
fn. Növényfaj a sikkantyúk neméből; alsó levelei
tojásdadok, a felsők félig szárnyasak; salangjai épek,
hegyesek, a végső tojáskerek, fürészesen bevagdalt.
(Scabiosa stricta).
SUGÁRSZALAG, (sugárszalag) ösz. fn. Kes
keny szalag.
SUGÁRSZORÍTÓ, (sugárszorító) ösz. fn. A táv
csövekben, kerekdeden kimetszett pléhlemez, vagy
papirlemez, melyet a lencse üvegek mögé helyeznek,
hogy a fölösleges világosságot elzárja.
SUGÁRTAN, (sugártan) ösz. fn. 1. LÁTTÁN.
SUGÁRTANI, (sugártani) 1. LÁTTANI.
SUGÁRTÖRÉS v. —TÖRŐDÉS, (sugártörés
v. —törődés) ösz. fn. Láttani értelemben, a világos
ság sugarainak azon állapota, midőn irányukból ki
térnek, vagyis bizonyos ponton szöget képeznek, mi
akkor történik, ha valamely tömörebb testből rit
kábbra, vagy ritkábbról tömörebbre térnek által, pl.
a vízből levegőre, vagy a levegőből vízre.
SUGÁRZÁS, (sugározás) fn. tt. sugárzást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Áll apota valamely testnek,
midőn sugarak lövelnek ki belőle. Napnak, csillagok
nak, lámpának sugárzása. E szónak törzsöke sugáro
zik v. sugárzik, s különbözik tőle a sugároz cselekvő
v. művelő igétől származó sugározás.
SUGÁRZAT, (sugározat) fn. tt. sugárzatot,
harm. szr. —a. Együtt több sugár, mint tünemény,
mint szemekbe ötlő látvány, vagy a valódi sugara
kat utánzó mű, pl. festvény, faragvány. A szent szobor
fejét környező sugárzat. Különbözik tőle a cselekvésre
vonatkozó sugározás, és az állapotjelentő sugárzás.
SUGÁRZIK, (sug ározik) k. m. sugárzott, htn.
— ani. Sugár, vagy sugarak nyúlnak, fénylenek ki
belőle. Sugárzik a nap, a csillag. Csillárfénynél su
gárzanak a gyémántok.
SÚGÁS, SÚGÁS, (suogás) fn. tt. súgást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Lassú beszéd neme, midőn
valamit súgva mondunk, közlünk. 2) L. SÚGÓ, 2).
V. ö. SÚG.
SUGATAG, AKNA—, FALU—, faluk Mára
niaros m.; helyr. Sugatagra, —on, —ról.
SUGDOGÁL, (suogodogál) gyak. önh. és
áth. m. sugdogált. Gyakran, vagy folytonosan súg.
Ez igében a gyakorlati képző kétszer og, egyszer
pedig ehhez rokon od alakban fordul elé. A gyakor
lati , valamint a kicsinyző képzők öszvehalmozása
nyelvünkben nem ritka.

SUGDOGÁLÁS, (suogodogálás) fn. tt. sug
dogálást, tb. —ok, harm. szr. —o. Súgó beszélge
tés, oda mondogatás.
SUGDOS, (suogodoa) gyak. önh. és áth. m.
sugdostam, —tál, —ott. Gyakran ismételve, vagy
folytonosan súg. Szabatosan véve a gyakorlatnak
valamivel kisebb fokát jelenti, mint a sugdogál,
mennyiben ez ál v. ál szintén gyakorlati képzővel
van megtoldva. A sugdog és sugdos ugyanazon értel
műek.
SUGDOSÁS, (suogodosás) fn. tt. sugdosást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, ismételt, vagy
folytonos súgás.
SUGDOZ, (suogodoz); SUGDOZÁS, 1. SUG
D O S ; SUGDOSÁS.
SÚGÓ, SÚGÓ, (1), (suogó; és suhogó) n a .
és fn. tt. súgót. 1) Aki súg; különösen a színházak
ban azon személy, ki a játszók szerepeit előre mondja,
vagyis olvassa. Súgóra figyelni. Súgó után mondani a
szerepet. 2) A folyóvizek emeltebb feneke, hol ennek
következtében a víznek nagyobb esése van, vagyis
Kriza J. szerént, hol az egy bizonyos távolságig mé
lyebb és lassabban folyó víz oly helyre ér, melyen
a kövek szinte kitűnnek a fenékről s a víz lábbal át
gázolható, máskép : súgás, vízzuhatag, víz sekélye.
Ez értelemben világosan am. suhogó. Innen 3) lásd
SUHOGÓ.
SÚGÓ, (2), puszta Torna m.; helyr. Sugóra,
— on, —ról.
SUGÓLIK, (sugólik) ösz. fn. A színpad elején
kisded hajlékkal ellátott mélyedés, hol a szerepsugó ül.
SÚGVA v. SÚGVA, (suogva) igenév és ha
tárzó. Súgó hangon, lassan beszélve. Súgva gyónni.
SUH, elvont hangutánzó törzse suhad, suhan,
suháng, suhog szóknak és származékaiknak.
SUHAD, (suhad) önh. m. suhadtam, —tál,
— t v. —ott. Suhíéle hangot okozva leesik, lemerül,
leszáll. Egyik lába lesuhadt a kátyúba. Besuhadt a
semlyékbe. Szélesb ért. suh hangot adva mozog. Se
lyem ruhában elsuhadt mellettem. Egy értelmű vele :
suvad; és suhan.
SUHAN, (suhan) önh. m. suhant. Suh hangot
hallatva mozog, távozik, repül, leesik stb. Elsuhant
mellettem. Kisuhant a házból. Egy kéve gabona lesu
hant a szekérről. Tájdivatosan : suhhan.
SUHANÁS, (suhanás) fn. tt. suhanást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Suh hanggal járó mozgás, re
pülés, sietés, esés stb.
SUHANCZ, (suhancz) fn. tt. suhanczot, harm.
szr. —a. Felserdült ifjú, ki a gyerkőcze korból mái
kilépett. Egy jelentésűek vele: siheder, tájdivatosan:
sütkö, suttyó.
Nevét részint hirtelen mintegy suhanva fölser
dült állapotától, részint élénken sürgőforgó, s mint
egy suhogva, virgonczan járókelő tulajdonságától
kapta. Mint hangutánzó egyezik vele a tót suhaj.
Képeztetésre hasonlók hozzá : ifjoncz, ujoncz, kölöncz,
virgoncse.
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SUHANCZÁR, SUHONCZÁR, (suh anczár)
fn. tt. suhanczárt, tb. —ok, harm. szr. —ja. A szé
kelyeknél Udvarhelyszéken am. karcsú, magas ter
metű ifjú. Tolna megyében am. vékony, sugár.
SUHANCZÁRODIK, (suhanczárodik) k. m.
suhanczárodtam , —tál, —ott. Vékonyodik. V. ö.
SUHANCZÁR.
SUHÁNG, (suháng) fn. tt. suhángot, harm.
szr. —ja. 1) Vékony, suhogó vessző. 2) Kemenesalon
csapó v. ütő pálcza, máskép : csihar. 3) Az Erdészeti
Müszótárban a szabadba való kiültetés végett 7 és
több lábnyi magas és 1 — 2 hüvelyk vastag lomb
fácska. (Heister). Több tájakon az első értelemben a
gyöknek megfordításával ejtik : husáng. Akár a suh,
akár a hus természeti hangot utánoz.
SUHÁNGOL, (suhángol) áth. m. suhángolt.
Suhánggal ver, megver. Megsuhángolni a gyermeket.
Átvetve : husángot.
SUHÁNGOLÁS, (suhángolás) fn. tt. suhán
golást, tb. —ok, harm. szr. —a. Suhánggal való
verés, ütés. V. ö. SUHÁNG.
SUHÁNGÜLTETÉS, (suhángültetés) ösz. fn.
Az Erdészeti Müszótárban am. suhángokból való ül
tetés. V. ö. SUHÁNG, 3).
SUHANT, (suhant) áth. m. suhantott, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Eszközli, hogy valami su
hanjon, vagy suhanva mozogjon, leessék stb. Vesz
szb't suhantani. Az asztagról lesuhantani a kévét. V. ö.
SUHAN.
SUHANTÁS, (suhantásj fn. tt. suhantást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki
suhant. V. ö. SUHANT.
SUHANTÉK, (suhanték) fn. tt. suhantékot,
harm. szr. —a. Szegedi tájszólás szerént, vékony
ritka rántás a leves étkekben. Átvitt értelmű szó,
mennyiben az ily rántás mintegy futtában, sebtében
készül.
SUHARCZ, (suharcz) fn. tt. suharczot. A szé
kelyeknél, sovány halmokon levő megkórósodott par
lag; aszú roncsaiékos puszta erdei hely. (Kriza J.).
SUHATAG, (suhadag) mn. és fn. tt. suha
tagot. Ami természeti tulajdonságánál fogva suhadni
szokott, pl. erős szél, sebesen folyó patak, sebes eső.
Mint főnevet illetőleg 1. SELLŐ, és SUHÁNG.
SUHÉ, (suhé) fn. tt. suhét 1) Seprű, mivel a
szemetet kisuhintják, vagy mátyusfölüiesen : kisújtják.
2) Vesszőből font hal és rákfogó, varsanemü eszköz.
SUHINT, (suhint) önh. és áth. m. suhintott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Általán a suhant vagy
suhit igének kicsinyzöje. Különösen 1) bizonyos haj
lékony, vagy vékony eszközzel badarázva suh han
got adat. Ostorral, vesszővel, karddal suhintani.
„Mennykő vág oda, hol lesuhint szablyája Lehelnek."
Augaburgi Ütközet. (Czuczor).
2) Suhogva üt, ver. Megsuhintani a rest lovat. 3) Su
hogó hangon elhajít, eldob. Parittyából köveket su
hintani. A laptát elsuhintani. Ez ige képzőjében az n
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nem közbevetett hang, hanem az egész int képzőben
némi kicsinzés fogalma rejlik, mint taszint, emelint,
csavarint stb. igékben is. Az it képző pedig, mint a
régi nyelvemlékekből tudjuk, az ojt, ejt módosulata.
SUHINTÁS, (suhintás) fn. tt. suhintást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által suhin
tunk ; vagy állapot, midőn valami suhogva mozog.
SUHÍT; SUHÍTÁS, 1. SUHANT; SUHAN
TÁS és v. ö. SUHINT; SUHINTÁS.
SUHÍTÓ, SUHITÓ, (suhító) mn. és fn. 1) Aki
v. ami suhít. 2) Am. csuhu v. csuhé, vízi növény.
SUHOD, (suhod) áth. m. suhodtam, —tál,
— ott. A székelyeknél am. suhintva vagy valamely
suhogó eszközzel rá vagy megcsap.
SUHODÁS, (suhodás) fn. tt. suhodást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Suhintva rácsapás.
SUHOG, (suhog) önh. m. suhogtam, —tál,
— ott. Suh hangot adva mozog, megy, esik, száll stb.
Suhog az eső, a patak. Suhog a forró víz az üstben.
Suhog a vessző, ostor, ha a légben sebesen mozgatják.
Suhog a selyemruha.
„Suhog a szól, remeg a fa."
Népdal.
„Ki jő az éj lakába
Suhogva, mint a rém?"
Vörösmarty.
Gyöke a hangutánzó suh.
SUHOGÁS, (suhogás) fn. tt. suhogást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Mozgó, vagy mozgatott test
nek stiftféle hangzása. Szélnek, ostornak, selyemnek
suhogása.
„Szendergő suhogás váltja fel a morajt."
Berzsenyi.
SUHOGAT, (suhogat) áth. m. suhogattam,
— tál, —ott, par. suhogass. 1) Eszközli, hogy valami,
pl. a vessző, ostor, suhogjon. 2) Suhogva vagy suho
góval érint.
SUHOGÓ, (suhogó) mn. és fn. tt. suhogót, tb.
— k. 1) Ami suh hangot hallatva mozog, kanyarog,
ingadoz stb. Suhogó vesszővel hajtani, verni a barmot.
Suhogó szél, eső. 2) Kriza J. szerént a székelyeknél
suhogó v. súgó jelent kopasz vagy elkülönített dolgot.
Tiszta csupa suhogó vízzel él. Súgó v. suhogó szalmá
val v. kóréval (kóróval) tartja a marhát. Különösen
mint főnév jelent vékonyabb nemű, hosszú fogathoz
való lóostort. Suhogóval megcsiptetni a kisefás, vagy,
az ostorhegyes lovat. Toldott nyelű suhogó. Néhutt, pl.
Szegeden, csak az ostor hegyét nevezik suhogónak.
SUHOGTAT, (suhogtat) áth. m. suhogtattam,
—tál, —ott, par. suhogtass. L. SUHOGAT, 1).
SUJ v. SÚJ, fn. tt. sujt, tb. —ok. A székelyek
nél am. süly. A súj egyen meg.
SUJA, falu Trencsén m.; helyr. Sujára, — n ,
—ról.
SUJAKODIK, (sujakodik) k. m. sujakodtam,
—tál, —ott. Szikkad, száradóban van, pl. a sár, sá
ros út. Tájszó.
58*
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SUJLIK, 1. SULYLIK.
SÚJT, (suít) áth. m. sujtott, par. —s, htn.
—ni v. —ani. 1) Az illető erőnek és eszköznek na
gyobb nyomatékot adva üt, csap, vág valamit. Agyon
sújtani az ökröt. Doronggal földre sújtani valakit.
A birkózó társat földhöz sújtani. 2) Tájdivatosan,
seprűvel kitisztít, kitakarít. Sújtsd ki a szobát. Sújtsd
ki a szemetet. 3) Sebesen hajít, dob. Parittyából vagy
szabad kézből kövecseket sújtani. 4) Fenyít, büntet.
Képeztetésre hasonló a bú, nyú, gytt stb. gyö
kökből származott bújt, nyújt, gyűjt igékhez.
SUJTÁS, (suítás) fii. tt. sujtást, tb. ~ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által nagyobb
erönyomatékot használva ütünk, verünk, dobunk stb.
valamit. Egy sújtassál leütni az ökröt. 2) Vékonyabb
lapos zsinór, melylyel a magyar divatú öltönyöket,
s ruhanemüeket ki szokták czifrázni, hányni. Sujtás
a dolmányon, mentén, nadrágon. Innen átv. ért. be
szédbeli czikornya. Nevét talán onnan kapta, mivel
lapossága miatt úgy látszik, mintha sujtolva volna,
vagy rokon a sústya, suska és sova, valaminek héját
burkát jelentő szókhoz, mivel a sujtás mintegy be
borítja a ruha színét.
SUJTÁSOS, (suításos) mn. tt. sujtásost v.
— at, tb. —ak. Sujtásféle vékony lapos zsinórokkal
kivarrott, czifrázott. Sujtásos dolmány, mente, nadrág.
Átv. czikornyás szavakkal, kifejezésekkel halmozott;
v. azokat kedvelő. Sujtásos köszöntőbeszéd. „Sujtásos
nemzet vagyunk." Kölcsey.
SUJTÁSOZ, (suításoz) áth. m. sujtásoztam,
—tál, —ott, par. —z. Sujtásnemü zsinórzattal czif
ráz, kihány. A hajdúk, inasok nadrágait, dolmányait
sujtásozni. V. ö. SUJTÁS.
SUJTÁSOZÁS, (suításozás) fn. tt. sujtáso
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. A ruhának sujtás
féle zsinórzattal kivarrása, kihányása.
SUJTOGAT, (suítogat) gyak. áth. m. sujto
gattam, —tál, —ott, par. sujtogass. Gyakran vagy
folytonosan sújt. Tömővel sujtogatni a földet. A czö
löpöket úgy nevezett kossal lesujtogatni. Isten keze Buj
togat bennünket. V. ö. SÚJT.
SUJTOGATÁS, (suítogatás) fn. tt. sujtoga
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy foly
tonos sujtás. V. ö. SUJTÁS, 1).
SUJTOL, (suítol) áth. m. sujtolt. Körülbelül
oly értelmű, mint sujtogat, azon különbséggel, hogy
amaz mintegy folytonos, és szakadatlan, emez gya
kori, de megszakgatott ízben működik, s amannak
czólja inkább valamit kinyomni, kiszorítani, emezé
pedig gyötreni, rontani, verni. V. ö. SAJTOL.
SUJTOLÁS, (suítolás) fn. tt. sujtolást, tb.
—ok, barm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
sujtolunk. V. ö. SUJTOL.
SUKORO, falu Fehér m.; helyr. Sukoróra, —n,
—ról.
SUKOROS, puszta Somogy m.; helyr. Sukoros
ra, —on, —ról.

SUL, fn. tt. sult, tb. — ok. Kidudorodó kemény
kelevény a testen. Göcseji tájszó; azonosnak látszik
a magashangú süly szóval, mely a székelyeknél: suj.
SULA, (sula) mn. tt. sulát. Alálóggó, kajla
fülű. Sula disznó. Alapfogalomban rokonok hozzá a
suny a, és silap, silapsi. V. ö. SILAP.
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SULANY, 1. SULYANY.
SULI, (suli) mn. tt. sulit. A székelyeknél tré
fás gúnyneve a nyirett fejű gyermeknek ; általáno
sabban : csitri.
SULIGULI, híres borkút Máramaros megyében
FelsőVittó helység mellett.
SULLÓDIK, 1. SÚRLÓDIK.
SULLOG, (sulolog v. sunyolog) önh. m.
sullogtam, —tál, —ott. Sunnyogva jár. Gyöke sul
egy a suny igével, s rokon a lekonyulót jelentő sula
névhez. Ily értelmi viszony létezik a kullog ós kumik
között. V. ö. KUMIK.
SULLOGÁS, (sulol ogás) fn. tt. sullogást, tb.
— ok, harm. szr. — a. Sunnyogva járás. V.ö. SULLOG.
SÚLY, tájdivatosan : SÚLY, (suoly) fn. tt. sulyt,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Természettani ért. azon
nyomás, melyet egy fekmentes lapon nyugvó test
arra függélyes irányban folytonosan gyakorol, vagyis
azon nehézkedések öszvege, melynél fogva a testet
alkotó részecskék a föld középpontja felé töreksze
nek. Altalános súly, a testnek azon nyomása, melyet
az térfogatának figyelembe nem vételével alapjára
gyakorol. Fajbeli v. viszonyos srdy, azon nyomás,
melyet bizonyos térfogatú test önalapjára gyakorol;
honnan két külön fajú, de egyenlő térfogatú testek
közöl az gyakorol nagyobb nyomást, melynek tö
möttsége nagyobb. (Jedlik Természettana, 25 — 27.1.).
2) Közönséges ért. a testek fenn említett nyomásá
nak, vagyis nehézkedési erejének nagyobb foka, mi
nél fogva mondjuk, hogy a tollnak, pehelynek sokkal
kisebb a súlya, mint a földdé, vasé. Késő botnak na
gyobb a súlya. (Km.). Megéreztem a keze súlyát. 3)
Azon lenyomó erejű test, melynek bizonyos mennyi
sége mértékül szolgál, hogy általa más testek súlyát
meghatározhassuk.
„Ott az egyenesség, ott pihen a béke,
Hol lebegő súlynak más súly nehezéke."
Arany J. (Buda halála).
4) Átv. valamely dolognak fontossága, nyomatos
volta. Nagy súlyt tulajdonítani valaminek. 5) Kelle
metlen állapot, mely mintegy nyomja kedélyünket.
Vád súlya. Bűn súlya fekszik a szivén. 6) L. HANG
SÚLY.
Gyöke su, a nyomás következtében alászálló
testnek hangját utánozza, mint suvad szóban is ; ro
kon azon sü gyökhöz, melyből sülyed, süpped ered
tek. V. ö. SU.
SULYAG, (suolyag) fn. tt. sulyagot, harm.
szr. —a v. —ja. Sajátságos, a többi egyszerű föld
nemektől különböző föld, mely kénsavval van öszve
kötve. (Terra ponderosa, barytes).
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SULYANY, SULANY, (sulyany) fn. tt. suly
SULYIRÁNYOS, (sulyirányos) ösz. mn. Suly
anyt, tb. —ok, harm. szr. —a v. —ja. A könnyű ' irányban lefelé ható, törekvő, nyomuló. Sulyirányos
fémek egyike, mely eddigelé csak sárga fémfényü I esés, mozgás. Máskép : függőleges. Ellentéte : fek
por alakjában állíttatott elé, s általában kevéssé is ! irányos.
meretes. Sulyanynak neveztetett, minthogy vegyüle
SULYIRÁNYOSAN, (sulyirányosan) ösz. ih.
teinek mind tetemes faj sulyok van. Latin neve : Sulyirányos v. függőleges állapotban.
baryum a görög (Saovg (= súlyos) szótól. (Török
SULYK, 1. SULYOK.
József tanár).
SULYKOL, (suolyokol) áth. m. sulykolt.
SULYEGYEN, (sulyegyen) ösz. fn. Általán, Sulyok nevű eszközzel üt, ver, nyomkod, lapít stb.
azon állapot, midőn az egymással ellenkező erők Sulykolni a karót, hogy a földbe mélyedjen. Sulykolni
hasonló hatásúak, melynek következtében nyugvás a hasító éket. Sulykolni a kendert, a göröngyöt. Suly
nak van helye. Különösen sulyegyenben mondatik kolni a mosásban levő durva ruhákat. Lesulykolni a
lenni a test, midőn nyomó súlya a súlyponton átmenő földet, az utczai kövezetet. V. ö. SULYOK.
SULYKOLÁS, (suolyokolás) fn. tt. sulyko
vonal által két hasonló sulyu részre oszlik, s egyik
a másikat nem billenti fel. A mérlegnek sulyegyenben lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sulyokkal való verés,
álló csészéji. A sulyegyenét vesztő test eldől, elesik, ütés, nyomkodás, lapítás, tördelés stb.
SULYKOZ, (suolyokoz) m. sulykoztam, —tál,
lebillen. Atv. az ellenkező erők azon viszonya, mely
nél fogva egymás hatását korlátozzák. A birkózó fe —ott; 1. SULYKOL.
SULYKOZÁS, (suolyokozás) lásd SULY
lek sulyegyent tartanák, midőn egymáson nem birnak
kifogni. A meghasonlott államok között visszaállítani KOLÁS.
SULYLIK, (sulyolik) k. m. sulylott, htn.
a sulyegyent. Egy értelemben használtatik vele a
fordított egyensúly, amelyből származott egyensúlyoz — ani. A székelyeknél am. nehezedik.
SULYMENNYISÉG, (sulymennyiség) ösz. fn.
helyesebb, legalább szokottabb kifejezésnek látszik,
Valamely test súlyának számban kifejezése.
mint sulyegyenez.
SULYMÉRET, (súlyméret) ösz. fn. 1) Vala
SULYEGYENLÍTŐ, (sulyegyenlítö) ösz. fn.
mely súlynak meghatározott állapota. 2) A hang
Altalán test, vagy eszköz, melynek segedelmével va
súlyban annak fokozata.
lamit sulyegyenbe helyezünk; különösen, a kötél
SULYMÉRŐ, 1. SULYMÉRÜ.
tánczosok, vagy mülovagok póznája, rúdja, melynek
SÚLYMÉRTÉK, (sulymérték) ösz. fn. Mérték,
illegetése által testök egyensúlyát fentartják.
mely valamely testnek nehézségi súlyát határozza
SULYEGYENRÚD, (sulyegyenrúd) ösz. fn. meg, milyenek mázsa, font, lat stb. különböztetésül
1. SULYEGYENLÍTŐ alatt.
egy részről a hoszmértéktöl, mint sing, röf, öl stb.
SULYEGYENTÜDOMÁNY, (súly egyentudo más részről az űrmértéktől, milyenek itcze, köböl,
mány) ösz. fn. A súlyos testek természettanának akó, véka stb.
azon része, mely a sulyegyent elméletileg és gyakor
SULYMÉRÜ, (sulymérü) 1. SÚLYMÉRTÉK ;
latilag tárgyalja. V. ö. SÚLY, SULYEGYEN.
és LÉGSULYMÉRÜ.
SULYELEG, (sulyéleg) ösz. fn. A sulyanynak
SULYMOS, (sulyomos) mn. tt. sulymost v.
élenynyel vegyülete, melyet sulyföldneí is hívnak ; — at, tb. —ak. Súlyommal bővelkedő; sulymot
szürkés fejérszinü, égető izü, szétmorzsolható földes ! termő. Sulymos vízerek, tavak. V. ö. SÚLYOM.
tömeg. (Török József tanár).
SULYOGAT, (suolyogat) gyak. áth. m. sulyo
SÚLYERŐ, (sulyerö) ösz. fn. 1) Azon erő, ! gattam, —tál, —ott, par. sulyogass. Valaminek ne
melynél fogva a testek minden parányai a föld kö ! hézségi súlyát méregeti. Sulyogatni a marokba vett
zéppontja felé nehézkednek. 2) Viszonylagos nyomó ' búzaszemeket. Mérlegen sulyogatni az árukat.
SULY'OK, (suolyok) fn. tt. sulykol, harm.
erő, mely annál nagyobb, mennél tömöttebb vala
, szr. sulyka v. sulyokja. 1) Fából való, s nyéllel el
mely test.
i látott zömök henger, vagy buezkó, melylyel, pőröly
SULYFÖLD, (sulyföld) 1. SULYELEG.
gyanánt valamit leütni, beverni, ékelni, zúzni stb.
SULYHALVAG, (sulyhalvag) ösz. fn. A suly szoktak. Sulyokkal karót verni a földbe. Sulyokkal
anynak halvanynyal vegyülete, mely csipös keserű ] ütni az éket. Sulyokkal szétzúzni a göröngyöt. Sulyok
izü, émelygést és hányást gerjesztő, általában mér \ kai törni a kendert, puhítani a kiszapult taplót. Lágy
ges hatású az emberi s állati szervezetre. (Török jára esett neki a sulyok. (Km.). Messze elvetette v. el
József tanár).
hajította a sulykot, am. hazudott. 2) Hasonló alakú
SULYHIÁNY, (sulyhiány) ösz. fn. Hiányzó eszköz, a sútukban, olajtörő, s más gépekben. 3) Több
rész valamely testnek szokott sulymértékében vagy vidéken így nevezik a mosófát is ; tréfásan : szegény
eleve megmért súlyában.
ember szappana. Gyöke su legszorosb értelmi vi
SULYIRÁNY, (sulyirány) ösz. fn. Függőleges szonyban áll a sújt gyökével, s törzse súly, mint
irány, melyet a föld középpontja felé nehézkedő tes hogy a sulyok nem egyéb nagyobb súlyt adó, erő
sebben sújtó eszköznél. Képeztetésre hasonló a ma
tek követnek. V. ö. SULYIRÁNYOS.
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rok, sarok, farok, bötyök, kölyök s némely másokhoz,
melyek némely ragozáskor a hangzó előtt kivetik
törzsi hangzójukat : markot, sarkak, farkas, bötykös,
kölyke.
SÚLYOM, (sulyom) fn. tt. sulymot, harm. szr.
— a v. —ja. 1) A „Nomenclaturarerum" czimíi szó
tár szerént am. a latin murex, mely jelent tövises
csigafajt, és hegyes szegekkel ellátott hengerded
eszközt; továbbá am. tribulus, azaz, szurdancs nevű
tüskés növény. 2) Vízi növénynem a négyhíinesek
seregéből és egyanyások rendjéből (trapa); különö
sen ennek ismeretes faja : a csemege súlyom, melynek
tövises gyümölcsét ha megfőzik, belseje a gesztenyé
hez hasonló izü, honnan köznépileg vízi dió v. vízi
gesztenye, vagy csak súlyom a neve. (Trapa natans).
Terem főképen a Tisza és Zagyva kiöntéseiben. Gyü
mölcsét tavaszszal szedik. így neveznek bizonyos
tésztasüteményt is, melynek alakja némileg a (vízi)
csemegesulyomhoz hasonló.
Minthogy a súlyom minden értelmében véve
valami szúrósat, tüskéset jelent, innen e szónak ere
deti rokonságát nem kereshetjük a nyomásra vonat
kozó súly, sulyok szókban; hanem okszerüleg azt kell
tartanunk, hogy a tövist jelentő szulák, továbbá a
szúr szóval áll fogalmi rokonságban, miszerént súlyom
a rokon hangok változásával am. szulom v. szúrom,
azaz, szulákos, szúrós növény, vagy gyümölcs, vagy
állat, vagy eszköz.
SULYOMCSIGA, (sulyomcsiga) ösz. fn. A ve
res tengerben, továbbá Ázsia és Amerika déli részei
ben lakó tüskés csigafaj. (Murex tribulus).
SULYOMSZURDANCS , (sulyomszurdancs)
ösz. fn. Növényfaj a szurdancsok neméből, melynek
szára földre terült, és tüskés, s midőn tövéről letö
rik, a széltől kergetve hengereg ; tokjai négy tövi
süek. (Tribulus terrestris). Máskép köz néven : kol
dustetü, földi súlyom, királydinnye. Nevét a súlyom
tól azért kapta, mert gümős tokja a vízi súlyom gyü
mölcséhez némileg hasonló.
SÚLYOS, (suolyos) mn. tt. sulyost v. —at,
tb. —ak. 1) Aminek térfogatához képest, aránylag
véve nagyobb tömöttsége, s ennél fogva nagyobb
súlya, vagyis nyomó ereje van; mennyiben a fen
tartó erőnek ellenszegül, am. nehéz. A vas súlyosabb
az egyenlő térfogatú fánál. 2) Ami nagysága, vagy
sokasága miatt nehéz. Súlyos a toll is, ha nagy zsá
kot megtömnek vele. 3) Atv. ami a testi vagy lelki
erőt fölötte nyomja, fárasztja, gyöngíti. Súlyos munka.
Súlyos állapot. Súlyos csapások. Súlyos nyavalya.
Súlyos kéz, mely erősen üt. Súlyos időket élünk. Sú
lyos körülmények, viszontagságok. 4) Amitől sok függ,
aminek nagy eredménye lehet, erkölcsileg fontos.
Súlyos hivatal, vállalat. Súlyos okok, indokok. Súlyos
felelőség. 5) L. HANGSÚLYOS. V. ö. SÚLY.
SÚLYOSAN, (suolyosan) ih. 1) Nagyon
nyomva. Súlyosan vállára nehezedett a teher. 2) Nagy
fájdalmat okozva, veszélyesen. Súlyosan beteg, sebe
sült. V. ö. SÚLYOS.

SÚLYOSBÍT, (suolyosbít) áth. m. sulyos
bítoltt par. —s, htn. —ni v. —ani. Sulyosbbá tesz
valamit; különösen erkölcsileg nyomatosabbá, fon
tosabbá tesz. Bizonyos körülmények súlyosbítják a
bünvádat, vagy büntetést. V. ö. SÚLYOS.
SÚLYOSBÍTÁS, SÚLYOSBÍTÁS, (suolyos
bítás) fn. tt. sulyosbítást, tb. — ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által valami súlyosabbá tétetik.
V. ö. SÚLYOS.
SULYOSBÚL, (suolyosbúl) önh. m. súlyos
búlt. Súlyosabbá leszen, nyomó ereje, terhe nagyob
bodik. Állapota, nyavalyája sulyosbúl.
SULYOSBÚLÁS, SULYOSBULÁS, (suolyos
bulás) fn. tt. sulyosbúlást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Állapot, midőn valami súlyosabbá leszen.
SÚLYOSÍT, SÚLYOSÍT, (suolyosft) áth. m.
sulyosított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Súlyossá,
nyomóvá, terhessé tesz; különösen valaminek kelle
metlen, vagy fájdalmas hatását neveli, vagy azt er
kölcsileg nyomasztóvá teszi. V. ö. SÚLYOS.
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SULYOSÍTÁS, SULYOSITÁS, (suolyosítás)
fn. tt. sulyosítást, tb. — ok, harm. szr. — a . Cselek
vés, mely által valami súlyossá tétetik. V. ö. SÚLYOS.
SULYOSODÁS, (suolyosodás) fn. tt. sulyo
sodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Változási állapot,
midőn valami súlyossá leszen.
SULYOSODIK, (suolyosodik) k. m. sulyo
sodtam, —tál, —ott. Súlyossá válik, súlya előbbi
állapotához képest növekedik; átv. veszélyessé leszen.
Állapota sulyosodik. Nyavalyája sulyosodik.
SÚLYOSUL, SÚLYOSUL, (suolyosúl) önh.
m. sulyosúlt; 1. SULYOSODIK.
SULYOSÚLÁS, SULYOSULÁS, (suolyosúl
ás) 1. SULYOSODÁS.
SÚLYPONT, (sulypont) ösz. fn. A szilárd
testnek nehézkedési pontja, vagyis azon pont, melyre
az egész testnek súlya mintegy öszvepontosulva rá
nehezedik, melyet fenntartani egyedül is elég, hogy
a test le ne essék, pl. valamely egyenes pálczának
súlypontja annak közepe táján. (Centrum gravitatis).
V. ö. SÜLY.
SÚLYTALAN, (sulytalan) mn. tt. sulytalanl,
tb. —ok. 1) Ami a maga nemében igen könnyű, mi
nek érezhető súlya nincs. Különösen így neveztetnek
a természettanban a melegséget, világosságot, villa
nyosságot jelző anyagok. 2) A beszédben és annak
részeiben vagyis szókban szók és szótagok, melyeken
semmi hangsúly nem fekszik. Határozóként am. súly
nélkül, súlytalanul.
SÚLYTALANSÁG, (sulytalanság) fn. tt. súly
talanságot, harm. szr. —a. Súlytalan minőség vagy
állapot.
SULYTEHER, (sulyteher) ösz. fn. Tengeri
hajósok nyelvén jelenti azon, kövekből vagy más
nehéz testekből álló terhet, melyet a hajók fenekére
raknak a végett, hogy a hánykodásnak kitett hajó
egyensúlyát fentartsa. (Ballast).
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SUMÁK, mn. tt. sumákot. Göcseji tájszó s am.
SUNNYOGÓ, (sunnyogó) mn. tt. sunnyogót.
ostoba, tudatlan, együgyű, gyüge. Alapértelemre ro 1) Hunyorgó, t. i. szem. 2) Magát alattomosan meg
kon a sunda szóhoz, s gyökre sum a suny, huny, kum húzó , lappangva, leselkedve járó; csalfa, hamis.
gyökökhöz, mintha volna : sunyák. Alakjára olyan Sunnyogó tolvajok, ragadozó állatok.
mint a szül (szúr) gyökből származott szulák, és az
SUNY, elvont gyöke sunnya v. sunya, sunyász,
iszik származéka : iszák.
sunydorog, sunnyog, sunyi, sunyorog stb. szóknak.
SUMMA, a latin summa szóból csúszott át a Valamint hangokban úgy értelemben is rokon huny
szóval; 1. ezt.
magyarba. L. ÖSZVEG, ÖSZLET.
SUNYA, (sunya) mn. tt. sunyát. 1) Ki sze
SUMMÁK, puszta Pest m.; helyr. Summárra,
meit
lesunyja,
azaz, lehunyja; továbbá, ki egész tes
— on, —ról.
tét legörbeszti, meghajtja, mint a tettetett alázato
SUMMÁS, (summaas) mn. tt. summást v. —at,
sak, ravasz, csalfaságban járó emberek tenni szoktak,
tb. —ak. 1) Tetemes vagy nagyobb mennyiségű.
vagy mint az egeret leső macska. Egy értelmű vele,
Summás pénz. 2) Kövid útu, pl. summás per, mely
némi kicsinyített módosítással : sunyi. Mennyiben a
ben a formaságok mellőzésével csak az ügy lénye
sunyaság a testnek aláhajlásával nyilatkozik, rokon
gére fordíttatik figyelem. L. SOMMÁS.
hozzá a tunya, és kunya v. konya, továbbá a hunya
SUMMÁZ, 1. SOMMÁZ.
v. hunnya, melyből hunnyászkodik származott. V. ö.
SUMONY, falu Baranya m.; helyr. Sumonyba,
SUNYIK.
—ban, —ból.
SUNYÁS, (sunyás) fn. tt. sunyást, tb. —ok,
SUN, elavult gyök, melyből sunda, sunnog szár harm. szr. — a. Állapot, midőn valaki v. valami állat
maztak. Egy értelmű vele a lágyított suny, s rokonai : sunyik. Savasz ember sunyása. Macska sunyása. Ro
huny és kum.
kon hozzá a hunyás, és a kumik igéből származó
SUNDA, (sunda) mn. tt. sundát. 1) Aki ma kumás.
gát megsunyja; honnan átv. lajha, rest, tunya, kinek
SUNYÁSZ, (sunyász) mn. tt. sunyászt, tb.
állása, járása a hunnyászkodó emberéhez hasonló ; — ok. A székelyeknél am. sunya.
továbbá, csalfa, hamis, kéregető, fösvény, minthogy
SUNYÁSZKODÁS, (sunyászkodás) fn. tt.
a megsunyás ezeknek is szokásuk. Ebből értelme
sunyászkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. L. SUNY
zendő a sundánbundán ikerített igehatárzó, mely el
DORKODÁS, és HUNYÁSZKODÁS.
koresosítva a latin per előtéttel lett divatozóbb : per
SUNYÁSZKODIK, (sunyászkodik) k. m. su
sundámbundám szerezni valamit, azaz, sunyva bújva,
nyászkodtam, —tál, —ott. L. SUNYDORKODIK és
alattomos, ravasz módon. 2) Némely tájakon, neve
HUNNYÁSZKODIK.
zetesen Bodrogközben, am. csúnya, ocsmány. E jelen
SUNYDORKODIK, (sunydorkodik) k. m.
tésénél fogva a csúnya szóhoz rokon, s am. csunyda,
sunydorkodtam, —tál, —ott. Magát megsunyva ra
mint ronda.
vaszkodik, leselkedik, hamiskodik. Rokon értelmű
SUNDÁNBUNDÁN, (sundánbundán) ösz. ih. vele a vékony hangú sündörködik, azaz, hízelkedik,
1. SUNDA alatt és v. ö. IKERSZÓ.
mi rendesen önmegalázással jár, és hamiskodással
SUNKA, SUNKÁS, 1. SÓDAR; SÓD ÁROS; és törekszik elérni valamit.
v. ö. SONKA.
SUNYI, (sunyi) mn. tt. sunyit; 1. SUNYA.
SUNNOG, 1. SUNNYOG.
SUNYIK, (sunyik) k. m. sunytam, —tál, —t
SUNNY, 1. SUNY.
v. —ott. Tettetett alázatból vagy hamis, ravasz,
SUNNYA, SUNNYI, 1. SUNYA, SUNYI.
csalfa, cseles szándékból meghúzza magát. Sunyik a
SUNNYOG, (sunnyog) önh. m. sunnyogtam, bujkáló tolvaj. Sunyik az egeret leső macska. Megsu
—tál, —ott. 1) Szemeit hunyorgatja, lelesüti. 2) nyik a nyúl a bokorban, hogy elrejtőzzék. Sunyik a
Magát maghúzva járkel, vagy leselkedik, alattomos lesben ülő vadász. Igekötővel tárgyesetet is vonz:
cselt forralva lappang. Tolvajok sunnyognak az erdő megsunyni magát. A nyúl megsunyta magát. Lesunyja
ben. Bóka sunnyog az ól körül. Sunnyog az egeret leső a fejét.
macska.
Ez igében alapfogalom a lehajlás, lekonyulás,
lelapulás, melynél fogva rokonai : huny v. hunyik,
„Ott sunnyoga hátul az idegen Detre."
kum v. kumik, kunya v. konya, és a tunya, ki tagjait
Arany J. (Buda halála).
lomhán leereszti. Innen elemezhető a henye, azaz,
Gyöke suny, melynek véghangját a szokás meg vastaghangon hunya, sunya. A lefelé lógás, hajlás
kettőzteti. V. ö. SUNY.
alapfogalma rejlik általán a restet jelentő szókban,
SUNNYOGÁS, (sunnyogás) fn. tt. sunnyogást, milyenek léhűtő, léha, lajha, lomha, lusta. V. ö REST,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) A szemek hunyorgása. LÉHA.
2) Alattomoskodás, lappangás, leselkedés.
SUNYORGÁS, (sunyorogás) fn. tt. sunyor
SUNNYOGAT, (sunnyogat) áth. m. sunnyo | gast, tb. — ok, harm. szr. —a. L. SUNNYOGÁS.
gattam, —tál, —ott, par. sunnyogass. Szemeit hu
SUNYORGAT, (sunyorogat) önh. m. sunyor
nyorgatja, azaz, sunnyogókká, hunyorgókká teszi. gattam, —tál, —ott, par. sunyorgass Szemeit bebe
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hunyja. Ha ,szemeit' szó is hozzá jön : szemeit su nak lábai suppadnak, lesuppadnak. Vékonyhangon :
nyorgatja, áthatónak is tekinthető. Balatonmelléki süpped. Viszonylag mondják azon testről is, mely a
szó. Mind hangban, mind érteményben egyezik hu nyomás következtében alámerül. Suppad az agyag,
nyorgat szóval.
a sár, a baglyába rakott széna a lábak alatt. Suppad
S U N Y O R G A T Á S , (sunyorogatás) fa. tt. «« az ágy, a rugalmas pamlag.
nyorgatást, tb. —ok, harm. szr. — a . Am, hunyor
S U P P A D Á S , (suppadás) fn. tt. suppadást,
gatás.
tb. —ok, harm. szr. — a . Állapot, midőn valamely
SUNYOROG, (sunyorog) önh. m. sunyorog test egy másikat nyomva, vagy attól nyomatva alá
tam, —tál v. sunyorgottam, sunyorgottál, sunyorgott, száll. V. ö. S U P P A D .
htn. sunyorogni v. sunyorgani. L. SUNNYOG.
S U P P ADÓZ, (suppad oz) gyak. önh. m. sup
S U P , természeti hangszó, melyből suppan, sup
padoztam, — t á l , —ott, par. — z . Valamely ritkás,
pant, supra, supákol, supál, suppogat és származé
lágy tömegű testben aláalá inerül, azaz, gyakran,
kaik eredtek. Azon hangot utánozza, melyet a pu
többször, ismételve suppad. Az iszapban, ingovány
hább tömegű testek adnak, midőn leesve megütőd
ban suppadoz a szekér. A gyúró lábai alatt suppadoz
nek, vagy midőn valamely más test ütődik vagy
a sár. E g y értelmű vele a vékonyhangu süppedéz.
merül beléjök. Némi hangváltozattal rokonai a hup,
S U P P ADÓZÁS, (suppadozás) fn. tt. suppa
melyből huppan származott, továbbá a vékonyhangu
dozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Állapot, midőn va
süp, melynek származéka süpped. Hogy a sup alá
lamely test suppadoz.
s z á l l á s t , leesést is jelent, mutatja ezen tánczra,
S U P P A N , (suppan) önh. m. suppant. Egyes
ugrásra biztató fölkiáltás : hopp ! supp ! azaz, ugor
supp hangot hallatva leesik, alászáll. Suppan a sze
j á l , és szállj alá.
kérről leeső gyapjus zsák. Suppannak az asztagról le
S U P Á K O L , (supákol v, supaagol) áth. m. hányt kévék. Lesuppant a székről. T o v á b b á egyes
supákolt. A székelyeknél am. páhol, s u p r á l ; más nyomás alatt supp hangot ad. A tapaszsár suppan,
kép ugyanott : supál. A törzs supák használtathat valahányszor a gyúrónak lába belemerül. Suppan a
nék valamely ,páholó eszköz' értelmében.
pamlag, ha valaki ráveti magát. Képeztetésre olyan,
S U P Á K O L Á S , (supákolás) fn. tt. supákolást, mint a csóknyomásra és h a n g r a vonatkozó czuppan,
tb. —ok, harm. szr. — a . Páholás, suprálás.
vagy a kemény alapra esett puha test ütődését utánzó
S U P Á L , (supaal) áth. m. supált. L. SUPÁ huppan, pl. a fáról leesett körte, alma.
KOL.
S U P P A N Á S , (suppanás) fn. tt. suppanást,
S U P Á L Á S , (supaal) 1. S U P Á K O L Á S .
tb. —ok, harm. szr. — a . Lemerüléssel, alányomu
S U P E R L Á T , fn. tt. superlátot, harm. szr. —ja.
lással, eséssel párosult supp hang. Képeztetésre ha
Valamit eltakaró függöny. A bibliában, templom su
sonlók hozzá : czuppanás, huppanás, és több mások.
perlátjknak neveztetik azon függöny, mely az úgy
S U P P A N T , (suppant) áth. m. suppantott, par.
nevezett szentek szentét elfödte; máskép : suporlát,
a régieknél többnyire : suporla, v. soporla; mely a — s, htn. — n i v. — a n i . E s z k ö z l i , hogy valamely
Müncheni codexben harmadik személyraggal, sopor test suppanjon, azaz, úgy leveti, lenyomja, hagy supp
hangot adjon. Földre suppantani a zsákot. Képezte
láha, Thelegdinél soporlája.
Azon alapfogalom szerént, hogy a superlát tésre hasonlók hozzá : huppant, czuppant, koppant,
mintegy takaró vagy burok gyanánt szolgál, való roppant, és több mások.
S U P P A N T Á S , (suppantás) fn. tt. suppantást,
szinü, hogy gyöke sop egy azon sov gyökkel, mely
ből sovárlik, azaz, hámlik, héjából kivetkezik, szár tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, melynél fogva
mazott, p l . sovárlik a dió, mogyoró, midőn kopácsa valami suppanóvá tétetik. V. ö. S U P P A N T .
lefoszlik .E szerént létezhetett soporlik ige, melyből
S U P P O G , (suppog) önh. m. suppogtam, —tál,
lett részesülő soporló, soporla, s ebből fejlett ki a so — ott. Mondják különösen hajlékony vesszőről, mi
porlat, mint héjazat, buroklat, végre t előtt az a dőn ideoda hajtogatás alatt, vagy valamit ütve su
megnyújtva, soporlát, mint korlát, fuvát, kortzolát, hog. Ennek gyöke kizárólag csak hangra vonatkozik,
ezekből korlat, fúvat, korczolat.
s legszorosb viszonyban áll a supra, suprál, suprika,
Némelyek a latin supellex vagy supelleetile szó suprikál szókkal.
S U P P O G A T v. S U P P O G T A T , (suppogat v.
val rokonítják ; de ez mindenféle házi eszközt jelent.
suppogtat) müveit, m. suppogat v. suppogtattam,
Mások ismét a latin super szóból származtatják.
S U P O R L A , fn. tt. suporlát. L. S U P E R L Á T . — tál, —ott, par. suppogass v. stippogtass. Valamit
S U P P , a természeti hangot utánzó sup gyöknek vesszővel vagy suppogó eszközzel ütögetve eszközli,
nyomatékosb m á s a , melyből suppad, suppan, köz hogy a vert test suppogjon, Suppogtatják a ködmönt,
vetlenül eredtek. Hopp! supp! Vékonyhangon : silpp. a hátat. Innen suppogató a székelyeknél am cséplő.
S U P P O G A T Á S , S U P P O G T A T Á S , (suppogat
S U P P A D , (suppad) önh. m. suppadt. Vala
mely lágyabb, vagy ritkább tömegű testre lépvén ás, supp ogtatás) fn. tt. suppogtatást, tb. —ok, harm.
vagy esvén tompa susogásu supp hangot ütve alá szr. — a . Cselekvés, vagyis müveltetés, mely által va
száll. A homokban, iszapban, lisztes hombárban járó lamit suppogtatnak. V. ö. S U P P O G A T .
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SUPRA, (supora) fn. tt. suprát. Vékony, haj
lékony vessző, mely hajtogatás közben suppog; kü
lönösen , melylyel valakit ütnek, vernek, virgás.
Gyöke a hangutánzó sup, törzse az elavult supor ige,
melyhó'l lett részesülő supró, módosítva supra. Rokon
hozzá hangra és alapfogalomra suháng. V. ö. SÖPRŰ.
SUPRÁL, (suporaal) áth. m. suprált. Suprá
val ver, üt. Megsuprálni a csintalan gyereket. Lásd
SUPRA.
SUPRÁLÁS, (suporaalás) fn. tt. suprálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valakit,
v. valamit suprálnak, vesszőznek.
SUPRÁZ, (suporáz) m. supráztam , —tál,
— ott; 1. SUPRÁL.
SUPRÁZAS, (supor ázás) 1. SUPRÁLÁS.
SUPRIKA, (suporika) kicsiny, fn. tt. suprí
kát. Vékony vesszőkből álló, s verésre elkészített
köteg, vagy korbácsféle eszköz, milyennel némely
tájakon Apró szentek napján, Mátyusföldén pedig
öntöző hétfőn és kedden egymást verni szokták.
SUPRIKÁL, (suporikaal) áth. m. suprikált.
Suprikával vereget, ütöget. V. ö. SUPRIKA.
SUR v. SÚR, 1) dörzsölés által okozott hang
nak utánzása, melyből súrol, súrlódik, és származé
kaik eredtek. 2) Sebes mozgást jelent ezekben : sur
ran, suramlik, surint, surján v. surgyán; lásdj SIR.
3) Viselik e nevet némely helységek , melyből Súrd,
Surány szinte helynevek származtak. V. ö. SOR.
SÚR, HEGY — , NAGY—, N E M E S  , PÉN
TEK—, VALTA—, faluk Pozsony m.; helyr. Súrra,
— on, —ról.
SURAMLÁS, (suramolás) fn. tt. suramlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Surranva menés, vagy'tá
vozás. V. ö. SURAMLIK.
SURAMLIK, (suramolik) k. m. suramlott,
htn. suramlani. Surranva megyén, vagy távozik, el
illan, iramlik. Törzsöke az elavult suram, mint iram,
futam, folyam, huzam stb., melyek közöl több mái
önállóságot nyert.
SURÁNKA, falu Nyitra m.; helyr. Suránkára,
— n , —ról.
SURÁNY, faluk Bereg, Nógrád, Vas m.;
NAGY—, mváros Nyitra m.; helyr. Surány ba,
— ban, — ból.
SURD, falu Somogy m.; helyr. Surdra, —on,
— ról.
SURDÉ v. SURGYÉ, fn. tt. eurdét v. surgyét.
A székelyeknél és a Bodrog vidékén szalmából való
derekalj v. szalmazsák. Néhutt máskép : dusza. Való
színű, hogy a vékony szálú növényt, hajtást jelentő
sarj, sarjú, sarang szókkal rokon.
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SURINTÁS, (surintás) fn. tt. surintást, tb.
— ok. Sikkasztás. V. ö. SURINT.
SURJÁN, (surján) mu. tt. surjánt, tb. —ok.
Vékony, karcsú termetű, növésű. Surján fa, fenyü.
Surján legény, leány, menyecske. A székelyeknél, s
Erdély más vidékein is divatos szó.
Gyökre nézve vagy a sarjhoz hasonlítható,
mennyiben a surján termet a karcsú növénysarjhoz
hasonló, vagy mindkettőnek könnyű mozgása, suhogó
hajlékonysága vétetett köz alapúi, s e tekintetben
rokonok hozzá a lenge fiatalt jelentő suhancz, suhan
czár, suttyó, sultyogó, sütkö, süheder különféle tájszo
kási névváltozatok, továbbá a székelyes sorgyáz, az
az, suhan, elsuhan. Képzett alakra hasonlók hozzá :
burján, bojtorján.
SURLÓ, (suroló)fn. tt. surlót, tb. — k. Növény
nem a lopvanöszők seregéből; különösen népnyelven
azon faja, melynek szára éles barázdás, ágatlan, néha
tövön ágas; czikkelyhüvelyei feketéllők. Nevét onnan
kapta, mert edények súrolására szokták használni;
máskép növénytani néven : kannamosó surló v. zsurló.
(Equisetum hyemale). Széles köz értelemben minden,
amivel súrolnak, pl. szalmatekercs, kőpor, rongy.
SURLÓCSUTAK, (surlócsutak) ösz. fn. Az
úgynevezett surlónak, vagy más növénynek száraiból
öszvetekert csutak, melylyel súrolni szoktak. Lásd
SÚROL.
SÚRLÓDÁS, (surolóodás) fn. tt. surlódást,
tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Szenvedő állapot, midőn
a kemény testek szorosb érintkezés által egymáshoz
dörzsölödnek. V. ö. SÚRLÓDIK. 2) Átv. ért. az er
kölcsi vagy szellemi erők egymás közti megütközése,
viszonyos ellenhatása. Súrlódások a társas életben.
Eszmesurlódás.
SÚRLÓDIK, (surolóodik) belsz. m. súrlód
tam, — tál, —ott. 1) Egyik test a másikkal érint
kezve dörzsölödik, s egyik a másikat koptatja. Súr
lódnak a malomkövek. Forduláskor a kerék és a lőcs,
vagy a szekéroldal öszvesurlódnak. Az öszveütközött
szekerek, tengelyek egymáshoz súrlódnak. 2) A széke
lyeknél sullódik alakban am. valakihez sajdul v. si
mul. 3) Átv. ért. erkölcsileg vagy szellemileg egymás
sal ütközik, egyik a másikra visszahatva működik.
Vitatkozás által súrlódnak az elmék. A különféle
indulatú társak sokáig súrlódnak, míg öszveszoknak.
SURLÓFÖVENY, (surlóföveny) ösz. fn. Fö
veny, vagy porrá törött vakolat, melylyel edényeket,
padlót stb. szoktak súrolni.
SURLÓFÜ, (surlófti) ösz. fn. L. SURLÓ alatt.
SURLÓKALAPÁCS, (surlókalapáca) ösz. fn.
Eszköz, amelylyel a deszkába az enyvet súrolják
bele az asztalosok.
SURGYÁN, 1. SURJÁN.
SURLÓRONGY, SURLÓRUHA, (surlórongy
SURGYÉ, 1. SURDÉ.
SURIÁN , falu Torontál m.; helyr. Svriánba, v. —ruha) ösz. fn. Durva rongy, melylyel súrolnak.
V. ö. SÚROL.
— ban, —ból.
SÚROL v. SÚROL, (surpl) áth. m. súrolt.
SURINT, (surint) áth. m. surintott, htn. —ni
v. —ani, par. —s. A székelyeknél am. sikkaszt. Bizonyos szilárd, tömör, kemény testet valamely
eszközzel dörzsöl, hogy tiszta vdgy fényes legyen.
Egy forintom volt, azt is elsurinlotta. (Kriza J.).
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Súrolni a szoba padlatát.
Edényekéi súrolni. Késeket,
villákat súrolni. Sokáig kell a márványt súrolni, hoyy
sima legyen. Máskép : sikárol. Szélesb ért. dörzsöl,
dörzsölve koptat. A kerék súrolja a lőcsöt, a lefityegő
ruhát. A löcsláhú ember térdei súrolják egymást.
S Ú R O L Á S , S Ú R O L Á S , (súiolás) fn. tt. súro
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, melynél
fogva valamit súrolnak. V. ö. SÜKOL.

SÚROLÓDÁS; SÚROLÓDIK v. SÚROLOD
ZÁS, (siholódozás) ; SÚROLÓDZIK, (súrolód
ozik) 1. SÚRLÓDÁS ; SÚRLÓDIK.
SURR, erösebb, és nyoinatosabb hangszó, mint
az egyszerű sai: S z á r m a z é k a i : surran, surranás. Ha
sonlók h o z z á : durr, dörr, esörr, zörr stb.
SURRAN, (surran) önh. m. surrant. Sebesen
megy, halad, ellünik, különösen midőn ezt hirtelen,
véletlen, lopva teszi. Kisurrant a szobából. A tolvaj
elsurrant. Hasonlók hozzá : durran, dörren, csörren,
zörren s több mások.
S U R R A N Á S , (surranás) fn. tt, surranást, tb.
— ok, harm. szr. •—a. Hirtelen, sebes mozgás, távozás.
S U R R A N F U R R A N , (surranfurran) ikerított
önh. A székelyeknél am. sebesen eltűnik, illanvillau.
V. ö. I K E R S Z Ó .
S U R R A N Á S F U R K A N Á S , (suiranásfurranás)
ikerített fn. Sebes eltűnés. V. ö. S U R R A N F U R R A N .
SUS, természeti hangszó, melyhez legközelebb
áll az élesebb hangzatú szusz. Származékai : sttsa,
susár, susárol, susoy, sustorog, suslorékol, s a vesszőt
jelentő susnya. Rokon hozzá a vékonyhangú ses, sese.
SUSA, (1), (susa) fn. tt. susát. Folytonos sus
hang, milyen a széltől mozgatott sásé, vagy a suso
gók beszédéé. Ikeritve : sesesusa am. suttogó, fülbe
sugó pletykabeszéd. L. S E S E S U S A ; és v. ö. S E S E 
SUSÁL.
SUSA, (ü), falu és puszta Gömör m.; helyr.
Susára, — n, — ról.
SUSÁNY, falu Gömör in.; helyr. Susányba,
— ban, —búi.
SUSARLO, (susaaroló) mn. tt. susárl.ót. Su
sogó, s u g d o s ó ; különösen, ki holmi babonás, va
rázsló szókat mondogat, elsusog.
SUSÁROL, (sus Í iarol) önh. m. susárolt. Su
sogva beszél, suttog, sugdos. Innen a székelyeknél
am. varázsol, azaz, holmi rejtélyes szókat susogva
babonáskodik; ón susárló am. varázsló. Szabó Dávid
nál azt is jelenti : alattomban rágalmaz.
SUSKA, ,^us ka) fn. tt. suslcát. 1) A széke
lyeknél am. valaminek tokforma héja, hüvelye, pl.
fenyíi suskája, azaz, toboza, mely a magvakat rejti.
„Az elvágott vagy megsebzett ujjat ahhoz szabott
suskába k ö t i k , amíg meggyógyul. J (Szabó Elek).
Egyezik vele a kukoricza héját jelentő, s Mátyás
földön, Barsban, Hontban divatos sustya. 2) Elpuhult
erkölcsű, mely értelemben rokon hozzá susnya.
S U S K Á S , (suskaas) mn. tt. suskást v. —at,
tb. — a k . 1) Amin suskák teremnek. Suskás fenyü.
2) Elpuhult, elasszonyosodott. V. ö. S U S K A .
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SUSNYA, (susonya) mn. tt. susnyát. 1) Lusta,
tunya, aki magát elhagyja. Ez értelemben rokon
hozzá sunya, sunyi, ki legalább látszatra a tunyához,
veszteglőhöz hasonló. 2) Csúnya, mocskos, piszkos.
Rokon hozzá rusnya, és sunda. 3) B a r a n y á b a n fn. s
jelent fiatal hajtású hajlékony vesszőt, mely jelenté
sénél fogva hangutánzó, s rokon suháng szóhoz.
S U S O G , ( s u s o g ) önh. m. susoglam, —tál,
— olt. 1) Lassú sus hangon szól, beszél, mond vala
mit. Susogva beszélni, nyájaskodni, imádkozni. Vala
kinek fülébe susogni. Oly gyönge, hogy alig susog.
'J) Szélesb ért. mondják holmi lágy, vékony, mozgé
kony lapú, levelű testekről, midőn a szélnek vagy
más testnek illetésére susféle hangot adnak. Susog
a sás. Susognak a fák levelei. Susog a selyem ruha.
Különbözik tőle az orrhangra vonatkozó szuszog.
SUSOGÁS, (susogás) fn. tt. susogást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Szólás, beszélés, vagy természeti
hangzás, midőn valaki v. valami susog. Szerelmesek
susoyása.
Titkolódzók, imádkozok susogása.
Sásnak,
nádnak, falombnak, selyem ruhának susogása. V. ö.
SUSOG.
S U S O G L I K , (sus ogolik) k. m. susoglolf, h t n .
— ani. Susogó hangot ad.
SUSOGÓ, (susogó) mn. tt. susogót. 1) Aki,
v. ami susog. Susogó beteg, susogó banyák. 2) Amit
nisogó hangon mondanak. Susogó imádság. Susogó
mise, kis mise, csendes mise. V. ö. MISE. 3) Mint
lőnév, kémlolődő, alattomos beszélgetés a falusi asz
szonyok között, midőn a házasításra kitűzött fiata
lokról egymásal titkon értekeznek, s az illető há
zi khoz a híreket hordják. Susogóba menni, susogóban
járni. A házasságnak úgy szólván első csiráját a
susogó teszi, azután jön a néző, kérő, kézfogó stb.
SUSONG, (susong); S U S O N G Á S , (susongás)
1. S U S O G ; S U S O G Á S . Egyébiránt némely finom
különbség létezik e két alakzat között, mely szerént
az első nagyobb belterjedelemre mutat. Ily viszony
van a zsibog és zsibong, a tátog és tátong, borog és
borong, borogat és borozgat s több mások között.
S U S P U S , fn. tt. suspnst, tb. —ok. Am. szégyen.
Alkalmasint a sushól ikerített szó. V. ö. I K E R S Z Ó .
S U S T , (1), (sust) természeti kangszó, s nem
egyéb, mint a t\cl toldott sus. Képeztetésre rokon
fost, és a tájdivat08 fost (fos) szókhoz. Mint hang
utánzóval egyezik : csuszl !
SUST, (2), falu Bihar in.; helyr. Suslra, — o n ,
— ról.
S U S T Á K , ín. tt. suslákol. A székelyeknél am.
két garas, vagyis h a t krajezár. A latin sex vagy szláv
sesty Bzóból csavarodottnak látszik.
S U S T O R É K O L , (sustorékol) m. sustorékolt;
1. S U S T O R O G .
S U S T O R É K O L Á S , (sustorékolás) 1. SUS
TORGÁS.
S U S T O R G Á S , (sustorogás) fn. tt. sustorgást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Azon susogó hangzás, me
lyet a tűzre tett nyers fából kifakadó nedvek adnak.
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Szélesb ért. holmi szavaz leveles testek susogása,
midőn dörzsölődnek, vagy dörzsöltetnek. V. ö. SUS
TOROG.
SUSTOROG, (sus torog) g y a k . önh. m. suslo
rogtam, —tál, sustorgott, htn. — n i v. sustorgani.
Mondjuk nyers fáról, vagy más növényről, midőn
tűzre tétetvén nedvei susogó hangot adva kifakadoz
nak. Sustorog a nyers fűz. Sustorog a nyirkos dohány
ere a pipában. Szélesb ért. dörzsölés, vagy dörzölö
dés alatt holmi leveles test suBOgva mozog. Sustorog
nak a száraz falevelek, midőn a szél forgatja. Ez igé
ben a k ö z é p k é p z ö or rokon ol képzőhöz, mintha volna
sustol, sustolog ; ily alakúak lustol, füstöl.
S U S T Y A v. S Ú S T Y A , (sustyaj fn. tt. sustyát.
Mátyusföldén, és némely más tájakon így nevezik a
kukoriczának héját, melyet lefosztanak. E szónak
törzsöke sust, lágyítva susty. Mint héjat tokot jelentő,
rokon suska szóhoz is. V. ö. SUSKA.
S U S T R A , falu Temes m.; helyr, Sustrára,
— n, —ról.
S U T , (1), v. S U T T , hangszó, mely valamivel
tompábban végződik, mint a rokon sus. Származé
kai : suttan; továbbá : suttog, suttogás.
SUT, (2), v. S U T T , fn. tt. sutot, harm. szr.
—ja. Kemencze mögé, vagyis azon szug, melyet a
kemenczének fal felőli oldala, és házfal közti üres
tér képez ; néhutt máskép : kuczkó, kuszkó, szurdék.
T o v á b b á a katlan oldala és házfal közti szuglya is
a konyhában. Sutban ülni, meghúzni magát. Elmehetsz
a sutra (km.) a gyávának mondják. V. ö. SOD. Szár
mazékai suttom és suttony, melyekben a t kettőztetve
ejtetik, melynek valószínűleg azon oka lehet, hogy
eredetileg a lappangást, meghúzást jelentő sun v.
suny gyökből származott, mi szerént annyi volna
mint sund, sunyd, azaz, sunyó hely, s ebből módosult
a sutt, t. i. az n valamint néha becsúszik, úgy máskor
kimarad némely képzőkből, pl. hosszant, hosszait, alant
alatt, mely esetben néha a t csak egyszerűen ejtetik,
pl. hosszat fekszik, e h e l y e t t : hosszant vagy hossza/t.
SUTA, ( s u t a ) mn. és fn. tt. sutát. 1) L. S E T E .
2) Csonka, vagy kurta. Suta szarvú ökör. Sutaszarvas
(Altthier). Suta farkú tyúk. Máskép tájdivatosan :
csuta. Innen átv. aki csak fél fülével hall, minlha
t. i. egyik füle meg volna kurtítva, vagy csonkítva.
3) Főnévileg a vadászok nyelvén nőstény gímvad az
első üzekedés után. Rokon hozzá a kurta hajra vo
natkozó éles hangú csitri.
S U T A B U B , (sutabub) ösz. fn. Gönczy Pálnál
a négyporodások (négyhímesek) seregébe és egy ter
méjüek (egy anyások) rendébe tartozó növénynem.
(Succisa). Faja : réti sutabub (s. pratensis ; Diószegi
nél : nsonkagyökerü sikkantyú).
SUTI, (suti) tt. sutit. L. S E T E .
S U T L A P , (sutlap) ösz. fn. Gönczy P á l n á l az
ötporodások (öthímesek) seregébe és két terméjüek
(kétanyások) rendébe tartozó növénynem. (Schoboe
ria). Faja : tengerparti sídlap (sch. maritima ; Linné
szerént : chenopodium maritimum).

SUTÓCZ, A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk Nyitra
m.; helyr. Sutóczra, — o n , — r ó l .
S U T T , az egyszerű sut h a n g n a k nyoinatosabb
változata, melyből suttan, suttog, suttogás, származ
tak. Képeztetésre olyan mint, patt, esatt, esett hang
szógyökök.
S U T T A N , (suttan) önh. m. suttant. Am. suhan,
sudamlik. Meg se suttant a csizmája, úgy ment át a
hídon. (Kriza J.). Néhutt : suttyan.
S U T T A N Á S , (suttanás) fn. tt. sullanást, t b .
— ok, harm. szr. — a . S u h a n á s , sudámlás. V. ö.
SUTTAN.
S U T T Ó , falu Turócz in.; helyr. Suttóra, — n ,
— ról.
S U T T O G , ( s u t t o g ) gyak. önh. m. suttogtam,
— t á l , —ott. Lassú, tompa sutt hangon beszélget.
Valakivel suttogni.
Titkolódzva
suttognak egymással.
S U T T O G Á S , (suttogás) fn. tt. suttogást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Titkos, lassú hangú beszélge
tés, különösen mások megszólása, rágalmazás.
S U T T O G Ó , (suttogój mn. tt. sultogót. Aki
suttog, vagy amit suttogva tesznek. Suttogó banyák.
Suttogó beszéd. Tolnavármegyei tájszólással am. su
hancz, suhanczár, máskép : suttyó, sütkö, siheder, mint
a fiatalság sebes mozgására, vagy sebes nevekedé
sére vonatkozó hangszók; s ezen érteményben g y ö k e
inkább suty v. sutty.
SUTTOM, (suttom) fn. mely csak ban viszony
raggal divatozik, suttomban. Jelent búvó, rejtekhelyet,
s gyöke a kuczkót, szurdokot jelentő sut v. sutt.
Suttomban lappangó. (Pázmán K a i . 1 7 3 . L). Képez
tetésre olyan mint alattom, melyből lett alattomos,
alattomban, azaz, suttomban, s ezen értelmi azonság
nál fogva mindkettőben a testnek lesunyása, meg
húzása, lealacsonyítása az alapfogalom. Némi válto
zattal : sutton v. suttony. V. ö. S U T v. S U D fn.
S U T T O N , 1. S U T T O N Y .
S U T T O N G , (suttong); S U T T O N G Á S , (sutt
ongás) 1. S U T T O G ; S U T T O G Á S . Az első alakban
a közbevetett n az alapfogalomnak némileg nagyobb
hatását jelenti.
S U T T O N Y , (suttony) fn. tt. suttonyt, tb. — ok,
harm. szr. — a . Rejtekhely, kuczkó, szurdék, szuglya,
hová valaki odahúzza magát, hogy lappangjon, el
rejtőzzék, elbújjék, vagy különösen, hogy valakivel
titkosan értekezzék. Megesküdött a kemencze a sut
tonynyal. (Km.). V. ö. S U T v. S U T T fn.
S U T T Y v. S U T Y hangszó, s am. a lágyított
suti. Származékai : suttyan, suttyó. Rokon vele hang
ban és érteményben huty v. hutty gyök, melytől huty
lyan, hutyorodik stb. erednek. Különbözik tőle azon
sutty, mely suttyói szó törzseként tűnik fel, de ez
csak sutul = sajtói módosulata.
S U T T Y A N , (suttyan) önh. m. suttyant. Körül
belül am. surran, azaz, sebesen és mintegy észrevét
lenül (alig suty hangot hallatva) megy, halad, távo
zik. Kisuttyanl a szobából. Egyezik vele a székelyek
nél : suttan.
59*
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SUTTYANÁS, (suttyanás) fa. tt. suttyanást,
tb. —ok. Surranás, észrevétlenül gyors távozás. V. ö.
SUTTYAN.
SUTTYÓ, (suttyó) fn. tt. suttyót. Suhancz,
siheder, sütkö (siidkö). Gyermek nem suttyó. (Km.).
Sutty gyöktől ó képzővel suttyó am. suttyanó, v. sut
tanó, azaz, sudamló, suhanó. V. ö. SUTTOGÓ ; SU
HANCZ.
SUTTYOL, (suttyol); SUTTYOLÁS, (sutty
olás) tájdivatosak, ezek helyett : sutul; sutúlás. L.
SAJTOL; SAJTOLÁS.
SUTÚ, SUTU, (sutu) fn. tt. sutút. 1) Lásd
SAJTÓ. 2) Apáczai Csere Jánosnál horogforma akasz,
vagy csat, vagy kajmó, latinul unciis. 3) A székelyek
nél am. sut v. sud ; 1. SUD.
SUTUL, (1), (sutaúl) önh. m. sutúlt. Sutává
leszen. A vadászok mondják, midőn hímszarvas és
az őzbak elhányja agancsát.
SUTUL, (2), SUTUL, (sutúol); SUTÚLÁS,
(sutúolás) 1. SAJTOL ; SAJTOLÁS.
SUTÚS, (sutúos) 1. SAJTOS, és v. ö. SUTÚ.
SUTY, 1. SUTTY.
SUUR, (olv. Súr) falu Veszprém m.; helyr.
Suurra, —on, —ról.
SUV, elvont gyök suvad, suvadék és savát szók
ban ; 1. ezeket.
SUVAD, (suvad) önh. m. suvadtam, —tál,
—ott. l) L. SUHAD. 2) Suhanva, gyorsan halad.
Hadd suvadjon az a munka. (Székely szólás). 3) Su
vadj meg, szintén a székelyeknél am. gebedj meg,
dögölj meg.
SUVADÁS, (suvadás) fn. tt. suvadást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Suhadás. 2) Gyors haladás.
3) Megsuvadás am. meggebedés. V. ö. SUVAD.
SUVADÉK, (suvadék) fn. tt. suvadék ot, harm.
szr. —a. Erdélyben am. szuvat, szuvadék, azaz, a
falról levált tapasznak hulladéka, omladéka. Ezen
értelménél fogva a héjat jelentő sov gyökkel és so
várlik szóval egy eredetű; s kop, kov, kuv gyökök
kel rokon (kopács, kőpad, kovád, kuvad stb. szókban).
V. ö. SOVÁRLIK; és SUVÁL.
SUVÁL, (suvál v. suvaal) áth. m. suvállt.
A székelyeknél am. diót zöld héjából kibont. V. ö.
SUVADÉK.
SUVÁLÁS , (suválás) fn. tt. suválást , tb.
— ok, harm. szr. —a. A diónak zöld héjából kibon
tása. V. ö. SUVÁL.
SUVASZT, (suvaszt) áth. m. suvasztott, htn.
—niv.—ani, par. suvaszsz. A székelyeknél am. sújt,
pl. főbe suvaszl.
SUVASZTÁS, (suvasztás) fn. tt. suvasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Am. sujtás. Köbe suvasztás.
V. ö. SUVASZT.
SÜ, hangszó, mely 1) a íúz u égő nyirkos,
nedves, nyers testnek sisergö hai;gjat utánozza, hon
nan a sül, sülien, süledez, stillög és süt származékok.
Rokon vele a gyermek nyelven tüzet jelentő, s két
szerezett zsizsi, és a sisereg gyöke sis. Továbbá 2)

jelent különösebben süv alakban éles hangot a sü
völt, süvöltő v. süvöltyü származékokban.
SÜ v. SUV, fn. tt. sttvet, harm. szr. —e. Mol
nár A. latinozása szerént am. levir, melynek meg
felel a hellén ÖarjQ ; minél fogva szoros értelemben
jelenti a nő férjének fitestvérét, köznépiesen szólva
a nőnek öregbik vagy ifjabbik urát; továbbá általá
nosabban a férfi testvérét, mely mai németes szóval :
sógor. A székelyeknél Cserey Elek szerént (Tájszó
tár 337. 1.) jelent sógorasszonyt is. Eléjön su és sóe
alakban is. A régi emlékekben, különösen a Carthausi
Névtelenben siv am. unokaöcs : „Annakokáért kildé
el Budát, hogy az ő sivét, kinek Vazul vala neve,
a nitriai temleczböl kihozná." (Toldy P. kiadása.
84. 1.).
Ezen sü v. süv szó legközelebbi rokona a sínai
ÍM, Schott szótárában így írva : schií (patris fráter
minor). Továbbá hangi és értelmi rokonságban van
sző magyar szóval, honnan szövetség is származik.
Innen jelentheti azt, kivel szövetségben (de nem vér
ségi rokonságban) állunk, ki szövetségesünk, épen
úgy mint más nyelvekben is, például a francziában,
allié jelent szövetségest és rokont, allier igétől, mely
am. szövetséget eszközölni, és visszahatólag s'allier
am. szövetséget kötni; és : sógorságba lépni. Curtius
György jeles nyelvtudós szerént a latin socerben a
so gyök nem más, mint a szanszkrit szva (= övé).
SÜDÖ, (süd ő v. sühödö) mn. tt. südöt.
1) Némely állatokról szólva am. serdülő korban
levő, még egészen ki nem fejlett. Südö malacz, disznó;
südö nyúl azaz idei malacz, idei nyúl; így neveztet
nek, midőn első evőkben vannak. 2) Atv. népies
nyelven bizonyos állapotban újoncz, növendék. Südö
diák, südö katona, südö pap, südö prókátor; südö
legény, südö leány. — Néhutt pl. Szeged vidékén egy
értelmű vele a siheder v. süheder, honnan siheder
malacz am. sfídő malacz.
E jelentésekből látszik, hogy a ,südő' szóban a
serdülő fiatalság alapfogalma rejlik, s ennél fogva
rokonok hozzá : serdülő, siheder, suhancz, suttyó, sut
togó, mind fiatal korra vonatkozó változatok; s leg
közelebbi származéka : sütkö (== südkö). Gyökeleme
süh v. süv, melyből lett sühöd v. süvöd v. öszve
húzva : süd elavult ige, s ebből : südö. A törzs (süd)
egyezik a mélyhangú sud gyökkel sudamlik szóban.
Némelyek egyedül disznóra alkalmazván e szót azt
vélik, hogy a südö sütni való disznót jelent, mivel
így is ejtetik : süldő (néhutt : süjdö); de itt az l oly
betolakodott hang, mint más szókban is a d v. t, és
k előtt pl. hó(l)d (állat neve), erö(l)tet, erö(l)ködik,
csó(l)k stb. Eredhetett a ,serdülő' szó összehúzásából
is amidőn az l rből változott által.
SÜF, azonos sif gyökkel; 1. ezt.
SÜPÜTE, (süfüte) fn. tt. süfütét. A széke
seknél am. sok készülődés, mintegy sifletés, elő s
hátra járkálás.
SÜFÜTÖL, (süfütöl) áth. és önh. m. süfütölt.
Am. l)súrol, kefél; 2) cseszeg. L. SIFITEL; SIFLET.
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S Ü G É R , (sügér) fii. tt. sügért v. sügeret, tb.
— ék v. sügerek. E u r ó p á n a k majd minden folyóiban
és tavaiban tartózkodó b a l n e m ; úszása sebes, szár
nyai tövisesek ; s többnyire apróhalakkal, vagy földi
gelesztával él. Sok fajai vannak, mint folyóvízi sügér,
kolczsügér, sérincz, tergelye, süllő stb. (Perca). Nevét
talán gyors úszásától kapta, mely alapfogalom sze
rént a süheder, sütkö, suhancz szókkal volna gyök
hangi és fogalmi rokonságban.
S Ü H E D E R , (süheder) inn. és fu. tt. sühedert,
t b . —ek v . — é k . 1) Szélesb ért. serdülő korban levő
o k t a l a n , vagy emberi állat. Süheder málacz, nyúl.
Süheder legény, ficzkó. 2) Szűkebb ért. mint főnév
jelent suhanczot, fiatal pór legényt, máskép : siheder.
Matyi volt neve a sihedernek. (Ludas Matyi). Gyöke
a sürgő mozgásra vonatkozó silh, vastaghangon suh.
V. ö. SUHANCZ. Alakra nézve hasonló h o z z á :
heveder.
S Ü K E , mn. tt. sükét. Győr tájékán am. fél
süket. L . S I K E T .
S Ü K E R , S Ü K E R E S , 1. S I K E R , S I K E R E S .
S Ü K E T ; S Ü K E T Í T ; S Ü K E T S É G , stb. lásd
S I K E T ; S I K E T Í T ; S I K E T S É G , stb.
S Ü K E T F A L V A , erdélyi falu Maros s z é k b e n ;
helyr. •—falvára, — n , •—ról.
SÜKO, erdélyi falu Udvarhely székben ; helyr.
Süköre, — n , —röl.
S Ü K Ö S D , falu Pest m.; helyr. Sükösdre, — ö n ,
— röl.
SÜL , (1), fn. tt. sült, tb. — ök. 1) Tüske vagy
tövisforma kemény szőr némely állatok testén, vagy
növényeken ; honnan ez öszvetett szók : sülbige, sül
disznó, sülhal. 2) A tüskés állatok neme alá tartozó
faj, melynek testét fehér és fekete, vagy vörhenyeg
tövisek födik. A macskánál mintegy háromszor na
gyobb. L a k i k Ázsiában, Afrik á ban, Spanyol és Olasz
országnak legmelegebb tartományaiban ; máskép :
tüskés állal. (Histrix eristata). Némely tájak szójá
rása szerént : sün. Nevezik még tövises disznónsik ;
és Szabó Dávidnál eléjön szördisznó is.
Rokon vele azon sör, melyből sörény és sörte
származott, továbbá a tövises vízi diót jelentő vastag
hangú súlyomnak súly, és a tüskét jelentő szuláknak
szül gyöke, végre : szőr, szúr; innét, mint föntebb
láthatni, a süldisznó máskép : szördisznó. F i n n és észt
nyelven : süli. (Budeuz J.). Amennyiben a sül más
kép magyar nyelven : sün, szintén egyezik evvel
közelebb a görög iyírog (der Igei, besonders der
Meerigel), t. i. az o? végzet és az I előhang elesvén
marad yjr.
SÜL, (2), tájdivatosan : SÜL, (süül) önh. m.
sült. 1) Mondjuk általán állati vagy növényi testről,
illetőleg annak húsos, zsiros, nyerj, nyirkos, leves,
rostos, lisztes részeiről, midőn a tűznek közvetlen
erejétől áthatva sisereg, pirul, pörkölődik. Ez érte
lemben gyöke azon sü hangszó, mely a tüz által
forrongásba hozott nedvek zsizsegését utánozza, pl.
midőn a szalonnát tűzre tartják, vagy zsiron, vajon,

olajjal kirátnak valamit; s rokon vele a szintén hang
utánzó asz. Különbözik tőle fő v. föl, mennyiben a
fővést kÖ2vetöleg forró folyadék vagy gőz eszközli.
2) Különösen eledelül szánt testekre vonatkozva am.
tüz által, és pedig vagy maga zsírjában, nedvében,
vagy bizonyos zsiradéki járulékkal úgy készíttetik,
hogy eledelül szolgálhassan. Sül a nyársra húzott
liba, kappan, malacz. Sül a kemenczébe vetett kenyér,
kalács. Tepsziben, lábasban sül a rétes. Ez a hal ros
télyon sült. A pulyka jól megsült. A kisült kenyereket
kiszedni. 3) Tűztől, vagy a nap sugaraitői pirul, bar
nul, szárad, aszik. Leginkább igekötőkkel használ
tatik. Arczböre elsült a naptól. Forró nyárban kisül
a fü. Oszves'últ a kalács. 4) El igekötővel mondjuk
lőfegyverekről, midőn elgyúlnak. Elsült az ágyú,
mozsár, puska, pisztoly. Innen átv. am. sikerül. Terve
elsült. Nem sült el, amit akart. Roszul sült el a dolog.
5) Használtatik különféle átv. értelemben, sülföl, a
nagy aggodalom, szorongatás miatt. Sülfül (Szabó
Dávidnál) am. elaszik, elszárad. Kisült, hogy ö a tol
vaj, a.zaz, napvilágra jött. Majd kisül, ki a vétkes.
Rásült, hogy gyilkosságot követett el, azaz, bebizonyult.
ü) Néha am. bizonyos helyen, vagy állapotban meg
akad, mozdulatlanul marad. Benn sült a sárban. Fe
jén sült a párta. Ott sült, am. ott maradt. Felsült
vele, am. czélját nem érte, megakadt. Belesült a be
szédbe. Ez értelemben rokon a sülyed igével. —• V. ö.
SÜT.
SÜL, (3), 1. SÜLY.
S Ü L B I G E , (sülbige) ösz. fn. A kétfalkások,
és tízhímesek közé sorolt cserjeféle növénynem ; kü
lönösen ennek faja a villongó sülbige, melynek ágai
igen sürük, tövisesek; galyai felállók; levelei láncsás
árformák, fuláuk hegyök ; murvái pötyögősek ; csé
szefogai igen aprók. (Ulex europaeus). Nevét tövises,
fulánkos (szőrös, szúrós) tulajdonságától kapta. V. ö.
SÜL, (1).
SÜLDISZNÓ, (süldisznó) ösz. fn. A tüskések
rendébe tartozó állatfaj, melynek testét vékony apró
tövisek födik, s azokat, ha róka vagy kutya üldözi
öt, ki szokta nyújtani. Erdőkben, kertekben, odvas
fákban, földalatti lyukakban lakik. Disznónak mond
j á k , mert orra a disznóéhoz hasonló, különböztetésül
a kutyasültö\, melynek orra olyan mint a kutyáé.
Világos, hogy nevét a tövisét, tüskét, szálkát jelentő
s i t ó ( = s z ö r , szúr) szótól kapta, nem pedig onnan,
hogy bőrét süly ellen füstölésre szokták használni.
(Kulcsár Hasznos Mulats. 1 8 2 5 . 2. R. 3 1 6 . 1.).
SÜLDŐ, 1. SÜDÖ.
SÜLDŐK, többesifn. tt. süldőket. Sándor István
szerént azon csillagzat, melynek neve l a t i n u l : suculae,
görögösen : hyades, t. i. a bika fején látszó hét kis
csillag. A disznót jelentő latin sus és hellén vg után
képzett, vagyis m a g y a r r a fordított szó. V. ö. S Ü D Ö .
S Ü L E D É Z , (süled éz) önh. m. süledéztem,
—tél, —étt, par. —z. L. S Ü L L Ö G .
S Ü L É K É N Y , (süülékény) mn. tt. sülékenyt
v. —et, tb. —ek. Mondják földről, mezöségröl, mely
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a nap hevétől hamar kisül, kiszárad, milyen péld. a
szikes vagy homokos, kavicsos föld.
SÜLELMED, falu KülsőSzolnok m.; helyr.
Sülelmedre, —én, —röl.
SÜLÉS, (süülés) fn. tt. slllést, tb. — ék, harm.
szr. —e. Állapota valamely testnek, illetőleg enni
valónak, midőn sül. Sülés alatt sisereg a kolbász. To
vábbá tűz, napsugár által okozott pirulás, barnulás,
száradás. V. ö. SÜL, (2).
SÜLETLEN, (süületlen) mn. tt. sületlent, tb.
— ék. Ami nincs megsülve, félnyers. Sületlen kenyér,
kalács, hús. Átv. sületlen tréfa, beszéd, élez nélküli,
ostoba, idétlen, ízetlen, helytelen, esztelen. Határozó
ként am. sületlen állapotban, a nélkül, hogy megsült
volna; továbbá izetlenül.
SÜLETLENSÉG, (süületlenség) fn. tt. sület
lenségét, harm. szr. —e. Esztelen beszéd ; ostoba,
élcztelen tréfálkodás. Holmi silletlenségeket mondani.
SÜLETLENÜL, (sületlenül) ih. Sületlen álla
potban , a nélkül, hogy megsült volna. Izetlenül,
idétlenül.
SÜLEVÉNY, (süüleveeny) fn. tt. süíevényt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Oly föld, vagyis mezőség,
rétség, mely a nagy szárazság miatt kisült, kiaszott.
Képeztetésre hasonlók hozzá televény, kelevény, szöke
vény. Törzsöke a régies igenév süleve, mint az él
gyökből eleve, eleven a mer igéből mereve mereven,
merevény; hal halovány.
SÜLEVÉNYÉS, (süüleveenyés) mn. tt. stt
levényést v. —et, tb. —ek. A forró naptól, melegtől
kisült, elszáradt, kiaszott. Sülevényes mezők, rétek.
V. ö. SÜLEVÉNY.
SÜLPÜ, 1. SÜLYFÜ.
SÜLHAL, (sülhal) ösz. fn. Az úszómászók ren
déhez tartozó halnem, melynek egész teatét mozgat
ható tövisek födik ; fogak helyett két öszveálló por
ezogós állai vannak, s úszó szárnyai nincsenek. Más
kép : tasza. (Diódon).

hasa fehér, oldalai ezüst szinüek, s egy a legizletesb
halak közöl, mire nézve a balatoni fogashoz hason
lítják. Nevét talán tüskés (sülős, szúrós) szárnyaitól
kapta. Egyébiránt németül is több más nevein kivül
Schiel, melyről Adelung megvallja, hogy értelmezni
nem tudja.
SÜLLÖG, (süllög) önh. m. süllögtem, —tél,
— ötl. Sü{é\e hangokat hallat, pl. a víz, mikor a for
rás előtt némi sirás forma hangot ad az üstben ; más
kép ; süledez. (Kriza J.).
SÜLLŐS, (sülölőös) mn. tt. süllőst v. —et,
tb. —ek. 1) Süllő nevű halakkal bővelkedő. Süllős
folyó. 2) Győr tájékán am. rövid lélekzetű, milye
nek pl. a golyvás emberek. Ez értelemben hangután
zónak és süllög szóval rokonnak látszik,

SÜLLED; SÜLLEDÉS, lásd SÜLLYED;
SÜLLYEDÉS.
SÜLLEN, (sülüen, sülven, süllen) önh. m.
süllent. Egyes s«féle hangot ad, pl. megsültén a tűz
höz visszatett, megkevert puliszka. (Kriza J.).
SÜLLENT, (sülüent) önh. m. süllentétt, htn.
—ni v. —eni, par. •—s. A székelyeknél am. szelet
ereszt — hang nélkül. Deák stidö, süllentó' (gúny
mondat a tanulókra). Ugyanaz a süllen szóval, mivel
tudjuk, hogy az an en (van, ven) képzők, hangután
zókhoz járulva gyakran még egy tt vesznek föl,
mint kotytyan kotytyant, szuszszan szuszszant, gyökken
gyökkent, röffen röffent stb.
SÜLLESZT; SÜLLESZTÉS, 1. SÜLLYESZT;
SÜLLYESZTÉS.
SÜLLINCZ, falu Vas m.; helyr. Süllinczre,
—én, —röl.
SÜLLŐ, (sülölö) fn. tt. süllöt. Halfaj a sigé
rek neméből, mely a nagy, tiszta, és fövenyes fenekű
vizeket szereti; fejére nézve hasonló a csukához,
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SÜLÖLKÖDÉS, (sülölködés); SÜLÖLKÖ
DIK, (sülölködik) 1. SÜNDÖRKÖDÉS; SÜNDÖR
KÖDIK ; és v. ö. SULI.
SÜLT, (süült) mn. és fn. tt. sültet, harm.
szr. —je. 1) Mint a sül igének raultidőbeli részesü
lője általán jelent mindent, ami sülve van, vagy amit
megsütöttek. Sült kenyér, kalács, hús, tészta. Külön
bözik tőle a fölt, s némileg a pörgőit, rántott, v. rátott.
V. ö. RAT. 2) Pirított, barnított, száradt, aszott.
Elsült ábrázat. Kisült rétek, mezők. 3) Mint főnév je
lent húseledelt, melyet sütve készítettek el, szokot
tabban, de tótosan : pecsenye. Borjú, liba, pulyka,
kappansült. Feladni, megenni a sültet. Borral mosdik,
sülttel törölközik. (Km.). Oszveültek a jól sültek. (Km.). *
A farkas ritkán eszik sültet. (Km.). Nem azé a sült
aki forgatja. (Km.). Egy tikmonysült alatt, v. tik
monysültig am. igen rövid idő alatt, vagy ideijr. To
vábbá, tésztásra vonatkozva : kétszersült. 3) Atv. a
maga nemében egészen kifejlett, tökéletesen az, ami
nek mondatik, de gyalázó értelemben. Sült bolond,
balgatag, sült szamár, ostoba. Sült paraszt. Sült ká
romlás (Pázmán Kai. 1088. 1.). Ez értelménél fogva
bizonyos állapotban megrögzést, s mintegy megsü
lyedést jelent, minél fogva alapfogalomban inkább
sülyed, mint sül igével rokon, azon értelemben mint
valamibe belesülni azaz bélesülyedni.
SÜLTELEN, (süül telén) tájdivatos, ,sületlen'
helyett; 1. SÜLETLEN.
SÜLTEN, (süUlten) ih. Sült állapotban.
SÜLLY, 1. SÜLY, (1), (2), és (3).
SÜLY, (1), elavult gyök, melyből sülyed, sü
lyeszt, és származékaik eredtek. A nyelvszokás ket
tőztetve ejti: síilly, süllyed, mi az l hanggal többször
történik, pl. az üli üllep, Ullepedik, hülledez, és má
sokban. Minthogy a sülyedés mindenkor a test súlyá
nak lefelé nyomulásából ered : innen rokon vele a
vastaghangú súly. Végelemzésben gyöke a hang
utánzó síi, vastaghangon su, mely az alámerülő test
ilyetén hangját fejezi ki. Ide tartoznak a süpped, sup
pan, suppadoz lemerülésre vonatkozó igék is.
SÜLY, (2), fn. tt. sülyt, tb. —ök, harm. szr. —e.
A tájszóláshoz képest néhutt sül, továbbá sul, suj is.
A nép a különböző tájak szerént különböző betegségi
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alakokat ért éa értett e szó al; .t. T. i. sülynek
mondja és mondotta az arczon, az orr két oldalán
kitört vörösségct, bibircsókat, pattanásokat, kisebb
nagyobb fekély édeseket. Továbbá így nevezi az
arczon, a test különböző részein, a lábszárakon lát
szó szederjes tarjagokat. Hajdan az alfelén észlelt
torongyokat, dudorokat, fekélyeket is így nevezek.
E jelentésekre mutatnak e következők : Egy 1557
diki levélben olvassuk : „Eszembe v;.gyon az Kaczor
Gerg (György) példabeszéde : swl (súly v. süly) va
gyon orromon, az elmetszése fájdalmas, az megma
radása rúthalmas." (Szalay Ág. 400 m. 1.). Molnár
Albertnél ezen értelmezéseket találjuk : marisca,
ficus, fungus; Szabó Dávidnál : büdös var, aranyé;
vérfolyás; ugyanitt eléjön : sülyös orra. Károli Gás
pár bibliájában vau (Sámuel v. királyok első könyve
V. rósz ti. vers): „Es megverd őket alfelekben való
sülylyel1' (Et percussit in secretiori parte natium),
a héber szöveg szerént : afolimmal, gümővel az al
felén (Tarkányi jegyzete). Ismét Karolinái (Mózes
V. Könyv. XVIII. rész. 27. vers): „Megver téged
az Isten Egyiptomnak fekélyével és sülylyel." (Per
cutiat te Dominus ulcere Aegypti, et partém corpo
ris, per quam stercora egeruntur, seabio quoque et
prurigine). A héber szöveg szerént : Egyptom feké
lyével, kelésekkel az alfelén, varral és viszkcteggel
(Tarkányi). Bugát Pál a ,süly' nevet scorbutum szó
val latínozza. Ezekből Pólya József orvostudor vé
leménye szerént az jön ki, hogy a ,süly' név alatt
három különböző kórt értenek illetőleg értettek, t. i.
a bujakórt, az aranyeret (az alfeli dudorok alatt is
ezt értve) és a scorbútot; minthogy pedig az aranyér,
s a bujakórnak azon másodlagos alakja i\ mely az
orrnak lágy vagy kemény részeit támadja m :g, saját
nevezettel bírnak, Pólya József a sülynek .scorbut'
szóval értelmezését tartja helyesnek. Ez é temény
áll az akadémiai Zsebszótárban is.
A scorbut pedig a kór azon faja, mely a test
nek romlott vére s nedveiből, különösen rósz levegő,
tisztátalanság, nehéz emésztetü eledelek, mozgás
hiánya miatt stb. ered, és éles csipösségü, ólomszinü
vagy sötét vörös kütegek, inyvérzés és rohadás, fo
gak lógása vagy ingadozása, rósz szagú lehelet stb.
állal jelenkezik, s elhanyagolás esetében még veszé
lyesebbé válhatik. Főleg a tengeri hajósokat lepi
meg, midőn sokáig nem élveztek fris eledeleket; s
legjobb ellenszerének vagy orvosságának a savanyu
káposztát tartják.
Nevét bármely értelemben talán a tüzes, mint
egy égő bibircsók s fekélyedésektöl vette, mintha
volna : sülő. Finnül syylá' am. szemölcs, golyva,
mongolul csilekil am. általán beteg lenni, valamely
kórban szenvedni (étre maiadé Btb.), innen esilege
betegség, kór.
SÜLY, (3), elvont gyöke sülyed, sülycszt szók
nak és származékaiknak.
SÜLY, (4), faluk Heves, Pozsony m.; TAPJÓ—,
Pest m.; helyr. Siilybe, —ben, —böl,

SÜLYE, falu Nógrád, erdélyi falu AlsóFehér
ra.; helyr. Sülyére, —n, —röl.
SÜLYED v. SÜLLYED, (sülyed v. süllyed)
önh. m. sűlyedt. Mondjuk tömör testről, midőn tar
talékalapjával együtt függőleges irányban alászáll,
vagy, ha alapja szétnyílik, annak következtében
addig merül, inig szilárd fenékre nem akad. Sülyed
a ház, midőn alapostul mélyebbre száll. Sülyed a
színész, midőn a padolat egy része leszáll vele. Sü
lyed a hajó, midőn a vizet szétnyomva fenékig lehat.
Földindulás, vagyis megnyílás alkalmával néha egész
városok, szigetek sülyednek el. Sárba, iszapba sülyedt
szekér. Elsülyed, megsülyed, belesülyed. Átv. és képes
kifejezéssel am. erkölcsileg elvetemedik, alászáll.
Vétkek, bűnök árjába, v. örvényébe, gonoszságba stt
lyedni. Egyezik a mólyhangu súly szóval. Minthogy
pedig a súlyos vagy tömör teatik legkönnyebben a
fajilag kisebb súlyú folyadékokban sülyednek alá;
okszerüleg állíthatni, hogy e szónak gyökeleme azon
su v. sü hang, melyet a higba merülő test ad. E te
kintetben egyezik vele a szinte lemerülésre vonatkozó
süp, vastaghangon sup gyök is, honnan a süpped,
suppad származékok.
SÜLYEDÉS, (eülyed és) fn. tt. sülyedést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Valamely testnek, illetőleg
térnek, földtömegnek függőleges mozgása, melynél
fogva lefelé szál. V. ö. SÜLYED.
SÜLYEDÖ, (sülyedö) mn. és fn. tt. tülyedöt.
1) A'<si vagy ami sülyed. 2) A színpadnak egyes
alkatrészét tevő táblázat, mely úgy van a padolat
hoz illesztve, hogy a rajta álló szinészszel együtt
illető gép segélyével lemerülhessen.
SÜLYEK, puszta Hont m; helyr. Sülyekre,
— én, —röl.
SÜLYESZT, (sülyeszt) áth. m. sülyesztétt,
par. sülyeszsz, htn. —ni v. —eni. Eszközli, vagy
okozza, hogy valami elsülyedjeu. A földindulás néha
városokat, szigeteket, elsülyeszt. A becwpott hullámok
elsülyesztik a hajót. V. ö. SÜLYED.
SÜLYESZTÉS, (sülyesztés) fn. tt. sülyesz
tést, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél
fogva valaminek elsülyedése eszközöltetik. V. ö.
SÜLYESZT.
SÜLYFÜ, (sülyfü) ösz. fn. Molnár A. szerént
am. a latin árum, mely Diószeghynél : konytvirág;
növénynem az egylakiak neméből, és falkások sere
géből ; virágburka egy tagú, csuklyaforma, színes ;
annak közepén nő egy torzsa (néha felül kopasz),
alsó részén ülnek szőrös bibéjü magzatok, azokon
felül porhonok.
SÜLYÖS, (sülyös) mn. tt. sülyöst v. — et, tb.
— ele. Aki süly nevű fekélyben vagy betegségben
szenved. V. ö. SÜLY, (2).
SÜLYÖSEN, (sülyösen) ih. Sülyös állapotban.
SÜLYÖSSÉG, (sülyös ség) fn. tt. sülyösségét,
harm. szr. —e. Sülyös állapot vagy tulajdonság.
SÜMEG, mváros Veszprém m.; helyr. Sümegre,
—én, —röl.
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S Ü P P E D E Z , (süppedéz) g y a k . önh. m. sűp
SUMÖLCS ; SÜMOLCSÖS, lásd SZEMÖLCS ;
pedéztem, —tél, — étt, par. — z . G y a k r a n , vagy folyto
SZÉMÖLCSÖS.
SÜMÖLCSFÜ,(sümölesfü) ösz. fn.L. T Á R J AG. nosan, vagy ismételve süpped. Lábai az ingoványban
süppedeznék. A szekér kerekei süppedeznek a folyó ho
SÜN, (1), 1. SÜL, (1).
SÜN, (2), elvont gyöke sűndör szónak és szár mokban. Vastaghangon : suppadoz. V. ö. S Ü P P E D .
S Ü P P E D É Z É S , (süppedézés) fn. tt. süppe
mazékainak ; 1. SÜNDÖR alatt.
dézést, tb. —ék, harm. szr. — e . Folytonos, gyakori,
SÜNDISZNÓ, 1. S Ü L D I S Z N Ó .
SÜNDÖR, ( s ü n d ö r ) mn. és fn. tt. sündörl, tb. ismételt süppedés. Vastaghangon : suppadozás.
— ök. Magát elvető, s másokhoz simulva hizelgö.
S Ü P P E S Z T , (süppeszt) áth. m. süppesztétt,
Azon alapeszménél fogva, hogy a hizelgö magát le htn. — n i v. —eni, par. süppeszsz. Eszközli, okozza,
alázni, s mintegy megsunyni s z o i t a , valószínű, hogy hogy valaki vagy valami süpped.
gyöke sün egy a suny igével. Képeztetésre hasonló
S Ü P P E S Z T É S , (süppesztés) fn. tt. süppesz
a göndör, gondor, fondor, undor szókhoz stb.
tést, tb. — é k , harm. szr. — e . A n n a k eszközlése,
SÜNDÖRG, (sündör ög) önh. m. sündörgött. okozása, hogy valaki vagy valami süpped.
L. SÜNDÖRKÖDIK.
SÜR, elavult gyök, melyből sürög, sürge, sür
S Ü N D Ö R G É S , (sündörögés) 1. SÜNDÖR get, sürgödik, sürgölődik, sürölködik eredtek. Gyöke
KÖDÉS.
sür (= sir), hang és mozgásutánzó, és azon ür más
S Ü N D Ö R K Ö D É S , (sündörögödés) fn. tt. kép ir rejlik benne, melynek származéka ireg, ürög,
sündörködést, tb. —ék, harm. szr. — e. Alacson, si azaz, frisen, forogva mozog, az s előtét az alapfoga
mulékony hizelkedés. V. ö. SÜNDÖR.
lomnak suhogó hangzási mellékértelmet kölcsönöz,
S Ü N D Ö R K Ö D I K , (sündör Ögödik) k. m. sün azon suhogó hangot utánozván, mely a sebes ürögö
dörködlem, —tél, — ött. Alacson módra, magát elvel mozgással j á r . E szerént sürög belterjesebb kifejezés,
ve, hamiskodva, sunnyogva hízelkedik. V.ö. SÜNDÖR. mint ürög, ireg, valamint süvölt erösebb, élesebb
SÜNDÖRÖG, (sündörög) önh. m. sündörög hangra vonatkozik, mint üvölt, és sülyed hangzatos
tem, —tél, sündörgött. L. S Ü N D Ö R K Ö D I K .
ságánál fogva több, mint üled.
S Ü N H A J , (sün haj) ösz. fn. Gönczy P á l n á l az
SÜR, elvont törzse sűrű szónak és származékai
ötporodások (öthímesek) seregébe és két terméjüek nak ; 1. SŰRŰ.
(két anyások) rendébe tartozó növénynem; leple ha
SÜRGE, (süröge azaz sürögö) mn. tt. sür
sábjai szélylyel álló tüske alakú öt póttá alakultak. ge1. Aki frisen, sebesen forgolódik, különösen, hogy
(Echinopsion). F a j a : szakasünháj. (E. sedioides. Dió valamit véghez vigyen. Sürge gazdasszony, leány,
szeginél : szakasavar).
szolga. Képeztetésre, s alapfogalomra egyezik vele :
SÜNMAG, (sünmag) ösz. fn. Gönczy Pálnál fürge, s valószínűleg ürge (üröge, ürögő) is élénken
az ötporodások (öthímesek) seregébe és egyterméjüek forgolódó szokásától k a p t a nevét. Néha e két szó :
(egy anyások) rendébe tartozó növénynem. (Echino sürge és fürge ikerítve használtatik : sürgefürge.
spermtxm). Ennek egyik faja : bojtorján siinmag.
S Ü R G E L E M , (sürög elem) fn. tt. sürgelmét.
(E. lappula. Diószeginél : bojtorján mizsóf).
Sürgő tevékenység.
S Ü P v. S Ü P P , hangszó, melyből süpped, süp
SÜRGEN, (sürögöen) ih. Gyorsalkodva, gyor
pedek, süppedez, süppeszt származtak. Azon hangot san forgolódva.
utánozza, melyet hallani, midőn a lépő állat lába,
S Ü R G É S , (sürögés) fn. tt. sürgést, tb. —ék,
vagy mozgásban levő j á r m ű lágy földbe, sárba, in harm. szr. — e . Holmi teendők körüli fris j á r á s , kelés,
goványba l e m e r ü l , lenyomúl. Mélyhangon : supp. forgolódás.
Rokona a sülyed, sülyeszt süly gyöke. V. ö. S U P .
„Ott eleven sürgés mindenfele mozdul."
S Ü P P E D , (süpped) önh. m. süppedt. A nyo
Arany J.
másnak engedő sárba, iszapba, ingoványba mélyed,
S Ü R G E S É G , (sürögcség) fn. tt. sürgeségét,
merül. Süppednek az agyagsárt gyúrónak lábai. Az
ingoványba belesüppedt a szekér. Szélesb ért. akár harm. szr. — e . Élénk m o z g é k o n y s á g , forgolódás,
mily lágy, vagy oszló részekből álló testbe lemerül. melynél fogva valaki gyorsan tenni, s valamiről gyor
Belesüppedni a puha ágyba, a buzagarmadába, a lisztbe. san gondoskodni szokott. V. ö. SÜRGE.
S Ü R G E T , (süröget) áth. m. sürgettem, —tél,
Vastaghangon : suppad.
S Ü P P E D E K , (süppcdék) fn. tt. süppedékét, — éti, par. sürgess. Rajta van, hogy mielőbb, frisen
harm. szr. — e . Ingovány, lágy alapú térség, melybe megtörténjék valami, vagyis másokat siettet, ösztö
nöz, hogy a teendőket megtegyék, szóval, hogy sü
a j á r ó n a k lábai lesüppednek ; 1. S Ü P P E D .
S Ü P P E D É K E S , (süppedékés) mn. tt. süppe rögjenek. Munkára sürgetni a cselédeket, napszámo
dékeset v. •—et, tb. —ék. Ingoványos, a lábak, vagy sokat. Sürgetni a mesterembert, hogy a ruhát készítse
jármüvek alatt lemerülő. Süppedékes vízmellék, völgy. el. Sürgetni az adósság lefizetését. Sürgetni a per siet
S Ü P P E D É S , (süpp edés) fn. tt. süppedést, t b . tetését, a birákat. Feleletre, számadásra sürgetni vala
—ék, harm. szr. — e . Állapot, midőn valamely test kit. Sürgeti öt az anyagi, és testi szűkség. Eleget sür
gettem, mégis elkésett. V. ö. S Ü R Ö G .
süpped. V. ö. S Ü P P E D .
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S Ü R G E T É S , (sürögetés) fn. tt. sürgetést, tb.
— ék, harm. szr. — e . Ösztönözés, b i z t a t á s , intés,
tízes, tuszkolás stb., mely által valakit, v. valamit
sürgetünk. A sok sürgetés után végre megfizette, amivel
tartozott. Serény szolgának nem kell sürgetés. V. ö.
SÜRGET.

SÜRGŐSSÉG, (sürög őösség) fn. tt. sürgős
ség ét, harm. szr. — e. L. S Ü R G E T Ő S S É G .

S Ü R G E T Ő , (sürögetö) mn. és fn. II. sürge
tő1. Aki sürget, vagy ami által sürgetnek. Napszá
mosokat munkára sürgető hajdú. Sürgető levél, intés,
parancsolat. Különösen megbízott személy, ki bizo
nyos ügyekben az illetőket felszólítja, figyelmezteti,
hogy valamit megtenni siessenek, szorgalmazó. (Sol
licitator).
S Ü R G E T Ö L E G , (sürögetöleg) ih. Sürgető
módon, siettetye. Sürgelöleg szóló parancs. Sürgelöleg
inteni valakit, követelni valamit.
S Ü R G E T Ő S , (sürögetőös) mn. tt. sürgetősl
v. —et, t b . —ek. Amit frisen, minél előbb tenni, tel
jesíteni szükséges, amit elhalasztani káros, vagy nem
lehet, nem szabad ; máskép : sürgős. Sürgetős Ügy
ben járni. Sürgetős munka.
„Sürgetős az utam nagyon,
Subámat zálogban hagyom."
Népdal.
S Ü R G E T Ö S E N , (sürÖgetőösen) ih. Sürge
tős módon, sietősen.
S Ü R G E T Ő S S É G , (sürögetöösség) fn. tt.
sűrgetösségét, harm. szr. — e . Sürgetős v. sietős álla
pot ; máskép : sürgősség.
S Ü R G E T Ő Z I K , (sürögetőözik) k. m. sür
getöztem, —tél, —ott. L. S Ü R G Ö D I K .
S Ü R G Ö D É S , (sürögőödés) fn. tt. sürgŐdésl,
tb. —ék, harm. szr. — e . Bizonyos gonddal, tevé
kenységgel járó fris mozgás, forgás. Vendégek körüli
sürgődéi.
S Ü R G Ö D I K , (sürög'öödik) belsz. m. sürgőd
tem, — tél, — o t t . Kitünőleg gondoskodva , tevéke
nyen sürög, forgolódik. Stírgödni a kedves vendégek
körül; iürgödni a nagy betegnek ágya körül.
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S Ü R G Y E , (sürgye) fn. tt. sürgyét. Lásd SÜR
GYEFA.
S Ü R G Y E F A , (sürgyefa) ösz. fn Linné alkot
mánya szerént a jávorok neme alá tartozó cserjének
népies neve; héja fekete; levelei színesek, fürésze
sek, öt k a r é j u k ; fürtjei billengesek; másképen : sürje,
vagy feketegyürü; növénytani néven .fekete gyiirü
jávor (Acer tataricum). Sudár ágai pipaszárnak alkal
masak.
Minthogy e cserjének ágai sürü sudarakkal sar
j a d z a n a k , valószínű, hogy alapfogalomra és g y ö k r e
nézve egy részről rokon a sürü, tömöttet jelentő,
I más részről a surján, surgyán, serdülőt, sugár növé
süt jelentő szóval. V. ö. SÜRÜ ; S U R J Á N .
S Ü R G Y E F A L U , falu Szatmár m.; helyr. —fa
luba, — b a n , —ból.
SŰRÍT, S Ü R I T , (surít) áth. m. sürítétt, par.
— s, htn. — n i v. —eni. Általán azt, ami előbb ritka,
gyér, vagy hig v o l t , sűrűvé teszi. Sűríteni a kerti
fákat, cserjéket. Rántással sűríteni a levest. Az iszap
sűríti a vizet. V. ö. S Ü R Ü .
S Ű R Í T É S , S Ű R Í T É S , (sürüítés) fn. tt. sürí
tést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely által
valamely ritka tömegű, vagy hig testet sűrűvé te
szünk. V. ö. SÜRÜ.
S Ű R Í T Ő , SÜRITŐ, (sűrüítö) mn. és fn. tt.
sürítőt. 1) Aki vagy ami sűrít. 2) Gép, vagy készü
let, mely által a levegőt, vagy gőzt öszveszorítják,
vagy a villanyt egy pontra öszvegyüjtik. (Conden
sator).
S Ü R J E , (sürje) fn. tt. sürjét; és S Ü R J E F A ,
(sürjefa) ösz. fn. L. S Ü R G Y E F A .
S Ü R J É S , (süijees) fn. tt. sürjést, tb. — ék.
Az Erdészeti Szótárban am. sürííhely. (Dickicht).
SÜRMÉRÖ, (sürmérő) ösz. fn. A folyadékok
sulyi vagy sűrűségi fokozatát meghatározó eszköz.
(Aráometer, Hydrometer). V. ö. SÜRÜ, 4).

SÜRÖG , (sürög) gyak. önh. m. silrögtem,
—tél, vagy sürgöttem, sürgöttél, sürgött, htn. — n i
SÜRGÖL, (sürögöl) m. sürgölt. L. S Ü R G E T .
v. sürg eni. Bizonyos tevékenységet gyakorolva, vagy
S Ü R G Ö L É S , (sürögölik) 1. S Ü R G E T É S .
valamiről gondoskodva frisen ideoda járkel, mozog,
S Ü R G Ö L Ö D É S , (sürögölöödés); S Ü R G Ö  forog. A fris gazdasszony, a dolgos leány sürög forog.
L Ő D I K , (sürögöl őödés) 1. S Ü R G Ö D É S ; SÜR A vendégek körül sürögnek a pinczérek.
Egy jelentésű vele ürög v. irég azon finom kü
GÖDIK.
SÜRGÖNY, (sürögöny) fn. tt. sürgönyt, tb. lönbséggel, hogy amabban az s előtét a gyors v. fris
— ok, harm. szr. — e . Általán tudósító, parancsoló, mozgásnak hangját is kifejezi. Alapfogalomban egye
intő stb. levél, melyet haladék nélkül az illetőhöz zik vele azon ir gyök, melyből iram, iramlik, s v
kell szállítani. Különösen , nyilvános ü g y e k r e , or ' előtéttel virgonez származik. Ide tartoznak fireg, fü
szágos dolgokra vonatkozó ilyetén levél. Követekhez ' rög, fürge is. V. ö. SÜR, SIR.
küldött sürgönyök. Sürgöny állal adott hadi tudósítás.
S Ü R Ö L K Ö D É S , (sürölködés) fn. tt. sűrölkö
(Depeche).
désl, tb. — ék; S Ü R Ö L K Ö D I K , (sürölködik) k.
S Ü R G Ő S , (sürögöös) mn. tt. sürgösl v.—el, m. sürölködtem, —tél, — ö t t . Székelyes tájszók, me
tb. — ek. L. S Ü R G E T Ő S .
lyeknek megfelelnek a közönségesebb divatú és vas

S Ü R G Ő S E N , (sürögő ösen) ih. L. S Ü R G E 
TÖSEN.
A$Ap

NA.ÜY SZÚTAJt V. KÖT,

taghangú súrlódás, súrlódik. Kriza J á n o s n á l sürülkö
dik szintén rokon jelentéssel am férkezik.
60
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SÜRÜL, S Ü R Ü L , (sürüül) önh. m. sürűlt ;
SÜRÜ v. SÜRÜ v. S Ü R Ü v . SÜKÜ, (1), (sürü)
um. és fa. tt. sürűt v. —tt, tb. —k v. —ek. 1) Aminek 1. SÜRÜDIK.
egyes gyüszerei közel állanak, feküsznek egymás
S Ü R Ü L É S , S Ü R Ü L É S , (sürüülés) 1. SÜRÜ
hoz, s kevés vagy alig észrevehető hézagot hagynak. D É S .
Stirű erdő, Hyet, nádas, fű, vetés. Az erdőkben, lige
SÜRÜ v. S Ü R Ü L E V E L Ü , (sürülevelü) ösz.
tekben ,sűrűség' v. ,í>ürühely' helyett fönévileg egye mn. Aminek levelei tömötten érintkeznek; sok levél
dül síirlí szó is használtatik. Sűrű hetük, sorok, ren lel diszlő. Sürülevelü növények, fák.
dek. Stirü kalangya , kereszt , boglya. Ritka rendet
S Ü R Ü L K Ö D I K , (sür ül ködik) k. m. sürűlköd
vágtam , sűrű boglyát raktam. (Népdal). Sűrű haj, tem, — tél, — ölt. A székelyeknél am. férkezik. Lásd
szőr, gyapjú. 2) Minek alkatrészei t ö m ö t t , tömör S Ü R Ö L K Ö D I K .
szerkezetűek. A fémek sűrűbbek a földnél. A gránitkő
SÜRÜN v. SÜRÜN v. SÜRÜN' v. SÜRÜN, (sür
sűrűbb szövetű a darázskőnél. Siirii gyolcs, vászon,
űen) ih. Sűrű állapotban vagy minőségben. Sűrűn
szövet. Sűrű gazda (ha valaki sokszor változtatja
hull az eső.
gazdáját) ritka gatya. (Km.). 3) Aminek hézagos
SÜRÜ v. S Ü R Ü R O S T A , (sürürosta) ösz. fn.
szerkezete van u g y a n , de ezen hézagok aránylag
Rosta,
melynek rostjai közelebb esvén egymáshoz
kicsinyek. Sűrű rosta, sűrű szita, sűrű rács, rostély.
Ezen jelentésekben ellentéte : ritka. 4) Folyadékokra, kisebb hézagokat, ürességeket képeznek. Ellentéte :
hígakra vonatkozva, ami idegen részekkel van ve ritkarosta. V. ö. R O S T A .
S Ü R Ü S v. SÜRÜS, (sürüös) mn. tt. sűrűst v.
gyítve, vagy aminek vékonyabb részei kigőzölögtek,
vagy megcsomósodtak. Stirü rántás, melyben sok a —el, tb. — ek. Szokottnál vagy kelletinél valamivel
liszt. Sűrű leves, becsinált, káposzta, melynek kevés sürübb. Sűrűs ktikoricza, ültetvény.
S Ű R Ű S É G , S Ű R Ű S É G , (sür üség) fn. tt. sű
a leve. Sűrű víz, melyben sok a sár, iszap. Sí'tiű méz.
Sűrű tinta. Ellentéte : hig. 5) Atv. gyakori, többször rűségét, harm. szr. — e . 1) T u l a j d o n s á g , melynél
cléforduló. Sűrű szokás. Stitü bajok, gondok. Sűril fogva valamit sűrűnek mondunk. Erdő, nádas, liget,
sűrűsége.
Sűrűsége
miatt
használhatlan
látogatások. Sűrű lövések.— Törzsben azonosnak lát vetemények
szik gyűr ( = g y ü  ö r ) , és tűr igékkel, s innen a törzs tinta. 2) Am. sürühely az erdőben, ligetben. 3) Atv.
eredeti jelentése : tömör, honnan sürü am. tömörü. gyakoriság. V. ö. SÜRÜ.
Megtetszik az abból is, hogy a gyiirüfa egyik faját
S Ü R Ü S É G É S , S Ü R Ü S É G E S , (sürüség és)
(a feketegyüriitj néhutt sűrgyének v. sürjéniik is ma. tt. sűrűségés t v. —et, tb. — ek. Igen sürü, na
hívják. I l a a sarj szóval rohonítjuk is, akkor is azt gyon tömött. Sűrűségés erdő, burján. „És ime menny
tenné : sarjas, sok v. tömött sarjú, sarjakkal bővel dörgések kezdenek hallatni, és sűrűségés felhő be
kedő. Déli vogul nyelven : sura, és hegyi cseremisz födni a hegyet," (Ráldi. Móz. II. k 19. fej. 16. v ).
ben Síire am. gyakran. (Budertz J ).
S Ű R Ű S Ö D I K , S Ű R Ű S Ö D I K , (sür ü ő s ö d ik)
k. m. sürüsödtem, — tél, —ölt. Sürüssé leszen. V. ö.
A 4 dik pont alatti érteményénél fogva, pedig
lehet a sür törzs a zűr (zavar, zavaros) szó változata S Ü R Ü S .
SÜRÜ v. S Ü R Ü S Z I T Á , (sürüszita) ösz. fn.
is, amidőn zavaros vegyüléket jelentene.
SÜRÜ, SÜRÜ, (2), N A G Y — , puszta Somogy Szita, melynek rostjai igen közel fonódnak egymá
son keresztül, s a lisztnek csak finomat eresztik által.
m.; helyr. Sürüre, •—n, —röl.
Ellentéte
: ritka szila. .
S Ü R Ü D É S , S Ü R Ü D É S , (sürüöd és) fn. tt.
SÜS , magas hangon azonos sus hangutánzó
siiitidést, tb. —ék, harm. szr. — e . Állapot, midőn
valami BÜrüdik. Ligetnek, nádasnak sürűdése. Méznek, gyökkel, sustorog, és süsüié szókban.
tintának sürűdése. V. ö. SÜRÜDIK.
S Ü S É T E K , (süseteg v. s ü s e d  e g ) fn. tt. süsé
SÜRÜDIK, S Ü R Ü D I K , (sürü ödik) k. m. sü tekél, harm. szr. —je. L. S Ü S Ö L É K .
rüdtem, —tél, —ölt. Mondjuk általán minden test
S Ü S Ö L É K , (süsölék) fn. tt. süsölékét, harm.
ről, midőn alkatrészei között a hézagok kevesednek, szr. —e v. —je. Búbos pacsirta. Eredetére nézve
s az illető test tömöttebbé leszen. Sűrűdik á sarjadzó vagy hangutánzó, mint esűesörke ; vagy talán gyöke
pagony. Sűrűdik a vetés. Sűrűdik a tinta, ha Mg részei
süsü, mely némely tájakon, nevezetesen Mátyusföl
kirepülnek. Nedvességtől sűrűdik a levegő. Főzés által
déu, és Csalóközben búbos kis fejkötöt jelent, milyet
tiírüdik a must. V. ö. SÜRÜ.
a csecsemők viseltek. Fejkötöre vonatkozik a német
SÜRÜEN v. SÜRÜEN v. SŰRŰEN v. SÜRÜEN,Haubenlerche is.

1. SÜRÜN.

SÜRÜ v. S Ü R Ü F É S Ü , (sürüfésü) ösz. fn.
Fésű, melynek fogai igen közel állanak egymáshoz.

SÜRÜ v. SÜRÜHELY , (sűrühely) ösz. fn.
L. SŰRŰSÉG, 2).
SÜRÜ v. S Ü R Ü K Á R T , (sünikárt) ösz. fn.
Kárt, azaz gerebenféle foga3 eszköz, melynek siírií
hegyei vannak.

SÜSTÖRGÉS, (süstörög és); SUSTOROG,
(süstörög); 1. SUSTORGÁS ; SUSTOROG.
SÜSÜ, fn. tt. süsüt, tb. — k. 1) Népies gúny
nyelven am. együgyű, bászli, bösztne, istentaszította
ember. A kettőztetett gyökszó az alapfogalomnak
belterjére mutat, s rokonai sunyi, sasnya, suti. Ké
peztetésre hasonlók hozzá a szintén kettőztetett gúny
nevek : bambám, nyámnyám, muszmusz stb. 2) Gyér 
meknyclven jelent kis fejkötöt. Ez értelemben is ket"
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töztetett gyökü szó, mi a gyermekuyelvben nagyon
divatos, mint : papa (étel), tütü (ital), bibi (seb),
cziczi (esöcs), czoczo (ló), kaka (csúnya, ganéj), csecse
(szép), pipi (tyúk, csibe), gaga (lúd), tála (távol, el),
baba (kis gyerek), csicsi (álom), zsizsi (tűz), mumu
(tehén, ökör).
S Ü S Ü T E , (süsiite) fii. tt. süiütét. A széke
lyeknél am. süsögés, susogás, sesesusa. V. ö. SÜS.
S Ü T , (1), (süt) áth. m. sütölt, par. süss. 1) Tüz
vagy meleg által eszközli, bogy valami süljön, meg
süljön s éldelhetővé legyen. Bárányt, borjuczombot,
hidat, réczét} malaczot nyárson vagy tepsziben sütni.
Kenyeret, kalácsot sütni.
Kolbászt serpenyőben, halat,
marhahúst rostélyon sütni. Vakarcsot hamuban, kuko
riczát tűzlángnál sütni. Szoros ért. különbözik tőle a
ránt v. rát, azaz, valamit lisztbe, morzsába burkolva
zsiradék által pirít, pörköl, vagy egyedül zsiradékon
készít el. E szerént más : csibét sülni, mint, : rátarti.
Vajon rátott hal, nyárson sütött potyka. Egyébiráni
a nyelvszokás néha öszvekeveri azon fogalmakat,
melyeket a német a braten és backen szókkal külön
böztet m e g ; nevezetesen a tésztanemüekre is általa
nosan süt divatozik. Különbözik tőle főz. Sütheted,
főzheted, meg is eheted, vagy csak : süsd meg (köz
mondatok, midőn valaki másnak azt akarja mondani,
hogy neki valami nem kell). 2) Mondjuk tűzről, me
legről, nevezetesen napsugárról, midőn a testeket
pirítja, barnítja, égeti. Arczáját süti, elsüti, megsüli
a nap. A fűtőt süti a kemencze melege, ü n b a t ó l a g hasz
nálva am. melegít. Sut a kályha, kemencze, a nap. Kü
lönösen napról szólva am. világít, fénylik. Egész hét
alatt nem sütött a nap. Nem érdemli, hogy rásüssön a
r.ap. Lesütötte orczáját a nap. Átv. ért. de nem helyc
sen ezt is mondják : süt a hold am. fénylik. 3) Lőfegy
vert elgyújt. Elsülni, kisütni az ágyút, mozsarat, puskát,
pisztolyt. Rásütni a vadra a puskát. 4) Tüzes eszközzel
éget, bélyegez, alakít. Marhára bélyeget sütni. Hom
lokára, hátára akasztófát sütöttek. Haját süti, meleg
vassal fodorítja. 5) Átv. ért. valamit kisütni am. nap
fényre hozni, deríteni. Nagy nehezen kisütötte a dolgot.
Süsd ki, de ne löjj. (Km.). E közmondatban : Nem
tudom, hol s kivel süli a makkot, azt teszi : valamit tit
kon forral. Egyébiránt v. ö. S Ü L önh. (Ezen monda
tokban : lesüti a szemét, lesüli a fejét am. lehunyja,
vagy lesunyja, mely jelentésénél fogva a tűzre vonat
kozó süt igével semmi köze, hanem egyezik a suny,
sut, suttom szókkal, minlha volna lesutja, lesunyja,
lesülyeszti; miért ezt külön czikkben tárgyaljuk).

S Ü T E M É N Y , (süteveeny) fn.tt. süteményt, tb.
—ék, harm. szr.—e. Mindenféle tésztás, vagy csemege
nemü ételek, melyeket sütve készítuek el, ú. m. kalá
csok, ezukros, moudolás, diós, mákos stb. sütemények.
Képeztetésre nézve azon szók osztályába tar
tozik, melyek igékből származván majd vány vény,
majd mány meny végzetüek, vagyis melyekben újabb
korban a két képző összezavartatott, mint termeszt
vény, termesztmény ; ültetvény,
ültetmény; alkotvány,
alkotmány stb., de sütemény mint régibb szóban az
m wvel föl nem cseréltetik.
S Ü T É S , (sütés) fn. tt. sütést, tb. —ék, h a r m .
szr. — e. 1) Cselekvés, vagy működés, mely által va
lamit sütnek. Kenyér, zsemlye, kalács, hal, malacz
sütés. Sütésfőzés. Elég egy lepény egy sütésre, vagy
elég egy sütésből egy lepény (km.) azt akarják vele
mondani, hogy csak mértékkel v. csinján lehet vala
miből, aminek más a rendeltetése, pl. a kenyérnek
való tésztából , egy részt elszakasztani. A kenyér
sütés körüli munkák : kovásztevés, dagasztás, kelesz
tés, kiszakasztás, bevetés. 2) Égetés, pirítás, b a r n í t á s .
A nap sütése ellen nagy karimájú kalapot, napernyőt
viselni. A kemencze sütését érezni. 3) Tüzes eszköz
általi bélyegzés , alakítás. Bélyegsütés,
hajsütés.
4) Kisütés, valaminek napfényre derítése. 5) Lesütése
azaz leeresztése a fejnek vagy szemeknek.

Különös sajátsága ezen igének, hogy hangzója
röviden ejtetik, nem megnyújtva, mint a rokon kép
zésű hűt, fiit igéké, vagy melyekben az i képző ^re
változik, mint gyűjt, sújt, nyújt, bújt.
SÜT, (2), áth. m. sütölt, p a r . süss. A fejről és
szemről mondják, midőn valaki azokat mintegy le
ereszti. Fejét lesülni. Szemét lesütni. Ez értelemben
rokonnak látszik söt gyökkel ,sötét' szóban, továbbá
süly gyökkel ,sülyeszt' szóban ; továbbá mély han
gon sut, sutton, suny szókkal is.

950

S Ü T É S I , (sütési) mn. tt. sUtésit, tb. — ek.
Sütéshez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Sütési
idő, készületek, munkák.
S Ü T E T , (sütet) fn. tt. sütetét, harm. szr. — e
v. —je. Sütés eredménye, bevégzett sütés. Továbbá
fiültek vagy sütemények bizonyos mennyisége, me
lyeket t. i. egyszerre sütöttek. Hajnali, déli, estveli
zsemlyesütet. Fris sütet. Egy sütetre tíz kenyeret bevetni.
Egy sütetre való liszt.
S Ü T K É R É Z É S , (sü t ögérézés) fn. tt. sütké
rézésl, tb. —ék, harm. szr. — e . Visszaható cselek
vés, midőn valaki a nap sugarainál, vagy tüz mel'ett
melegíti magát. V. ö. S Ü T K É R E Z I K .
S Ü T K É R E Z I K , (sütögérézik) k. m. sütké
téztem, —tél, — i t t , par. sütkérezzél. A nap sugarai
nál vagy tűznél melengeti, piríttatja magát. Tavasz
szal sütkéreznek a kígyók. Néhutt : sütközödik ; a szé
kelyeknél : sütkörél.
Ez igében három gyahorlatos képző van, ú. m.
az ö(/nek megfelelő k, az él mása ér, és az e'z, ele
mezve tehát, sütögélézilc, azaz, sütögélezi magát,
í g y képződött nfutkároz is, továbbá az áth. sütkörész,
azaz, sütögölész.
S Ü T K Ő , (südkő v. südke) 1. S U T T Y Ó ; és
v. ö. SÜDÖ.
S Ü T K Ö R É L , (süt ögörél) önh. m. sütkörélt.
A székelyeknél am. s ü t k é r e z i k ; 1. ezt.
S Ü T K Ö R É L É S , (sütögörélés) 1. S Ü T K É 
RÉZÉS.
S Ü T K Ö R É S Z , (sü tögörész) áth. m. sülkörézs
tem, —tél, —élt, par. — s z . Gyakran, vagy aprólé
kosan süt, sütöget holmit. V. ö. S Ü T K É R E Z I K .
60*
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S Ü T K Ö R É S Z É S , (siRögörészés) fn. tt. sttt
körészést, tb. —ék, harm. szr. — e . Sütögetés. V. ö.
SÜTKÖRÉSZ.
S Ü T K Ö Z Ö D É S , (sütközöödés) fn. tt. sülkö
zödist, t b . — ék, harm. szr. — e. L. S Ü T K É R E Z E S .
S Ü T K Ö Z Ő D I K , (sü tögözőödik) belsz. m.
sütközödtem, —tél, —ott. Napon, vagy tűznél sütteti,
meleg/ti magát. Képeztetésre hasonlók hozzá : iitkö
zödik,
szidkozódik, átkozódik, vetközödik.
Máskép :
sütkérezik; különösebben a székelyeknél : sü/körél.
 S Ü T M É G , erdélyi falu Torda m ; helyr. Süt
mégre, —én, —röl.
S Ü T N I V A L Ó , (sütnivaló) ősz. mu. és fn. 1)
Ami arra van szánva, hogy megsüssék. Sütnivaló, és
föznivaló hús, liszt. 2) í g y nevezik túl a Dunán a
savanyítót, melylyel a kenyérlisztet elkészítik. Korpa ,
komlóvegyülékböl csinált sütnivaló. 3) Atv. ész, okos
ság. Nincs, elment a sütnivalója. Ez értelemben a
hasonlat alapját az agyvelő teszi, minthogy az álla
tok velejét, nyalánkságul megszokták sütni.
SÜTŐ, ( s ü t ő ) mn. és fn. tt. sütöt. 1) Aki süt,
vagy kinek foglalalossága, mestersége a sütés. Sütő,
kenyérsütő, kalácssütö
asszonyok.
Ami leányunk jó
sütő főző. Innen főnévül használva am. személy, ki a
fenn említett munkát gyakorolja. Zsemlyesülő (Weiss
büeker), bábsütő, kenyérsütő (Schwarzblicker), czipósütö
(Brodbiicker), kalácssütö ath. Németesen : pék. Mennél
roszabb a sütő, annál több czipót igér. (Km.). 2) Égető,
pirító. Sülő nap, sütÖ ragya, eső. Sütő meleg, szél.
3) Amit a sütéshez, vagy sütésnél használni szoktak,
mely esetben az illető főnévvel összetett szót alkot
Sütőház, sütökemencze, sütőlapát, sütödeszka, sütöszer
szám, sülölapocz^a, sütöteknö, sütövas. 4) Főnévileg
mind a sütéssel foglalkodó személyt, mind a sütő
házat v. kcmenczét (sütődét) értik alatta. V. ö. SUT.
S Ü T Ö D E , ( s ü t ö d e ) fn. tt. sütödét. Hely pl.
ház, szoba, keinencze, ahol valamit sütnek.
S Ü T Ő D E S Z K A , (sütő deszka) ösz. fn. Deszka
féle konyhai eszköz, melyen a süteménynek készí
tett tésztát elhelyezik, vagy melyen a zsemlyesütök
a kiszakasztott zsemlyéket, szarvasokat stb. a ke
menczébe hordják.
S Ü T Ö G E T , (siitöget) gyak. áth. m. sütöget
tem, — tél, —étt, par. sütögess. Általán am. gyakran,
vagy ismételve süt, ezen igének minden értelmében
véve. V. ö. SÜT. Piaczra kenyeret, kalácsot, disznó
húst sütögetni. Agyúkat, puskákat sütögetni. A bar
mokra bélyeget sütögetni. Haját naponként
sütögeti.
Szemeit lesütögeti.
S Ü T Ö G E T É S , (sütögetés) fn. tt. sütögetést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, melynél fogva
a tüz vagy melegség sütöget valakit v. valamit stb.
V. ö. S Ü T Ö G E T .
S Ü T Ő H Á Z , (sütő ház) ösz. fn. Ház, mely külö
nösen arra van építve, és elrendelve, hogy süssenek
benne. Katonai, várbeli sütőház. Szélesb ért. ház,
melyben sütöműhely, sütökemencze van, s rendesen
zsemlyét, kenyeret, kalácsot stb. sütnek benne.

SÜTÖINAS, (sütőinas) ösz. fn. Ki a sütői mes
terséget mint iuas tanulja, és gyakorolja , pékinas.
S Ü T Ö K E M E N C Z E , (sütőkemencze) ösz. fn.
Kemencze, melynek kitűzött rendeltetése, hogy süs
senek benne. Zsemlyések, bábosok, kalácsosok sütö
kemenczéjt.y. ö. K E M E N C Z E .
S Ü T Ő L A P Á T , (sütőlapát) ösz. fu. L a p á t , me
lyen a sütésre elkészített holmit a kemenczébe vetik,
s miután megsült, kiveszik.
S Ü T Ö L E G É N Y , (sütőlegény) ösz. fn. Sütői
mesterséget gyakorló legény; félnémetesen : péklegény.
S Ü T Ö M E D E N C Z E v. — M E L E N C Z E , (sütö
medencze v. — melencze) ösz. fn. Cserépből vagy
fából medénczenemü edény, melyben sütni való tész
tát készítenek.
S Ü T Ő P É N Z , ( s ütőpénz) ösz. fn. Pénz, melyet
a sütökemencze birtokosának, vngy az illető sütő
legénynek fizetni szoktak, akik valamit süttetnek.
S Ü T Ő R Á C S , (sütő rács) ösz. fn. Rács, vagy
rostély, melyen valamit sütnek.
S Ü T Ö R U I I A , (sütőruha) ösz. fn. A kenyér,
kalács, zsemlyesütésnél használt ruha, pl. melybe a
kiszakasztott kenyeret takarják , vagy melylyel a
kemenczéböl kiszedett kenyereket megtörölgetik stb.
SÜTOSOR, (sütősor) ösz. fn. Sor, melyben a
sütök bizonyos nemű süteményeket egymást felváltva
sütni szoktak, pl. némely városokban a sós perecze
ket, vajas süteményeket.
S Ü T Ö S Z O B A , (sütő szoba) ösz. fn. A sütő
mesteremberek szobája, melyben a sütnivaló tésztát
dagasztják, és kiszakasztják.
S Ü T Ö T E K N Ö , (sütőteknő) ösz. fn. Teknő,
melyben a sütnivaló lisztet besavanyítják, s megda
gasztják . külöuböztetésül más czélra, pl. mosásra
használt teknőtől.
SÜTŐTÖK, (sütőtök) ösz. fn. Finomabb fajta
édes tök, melyet kemenczében megsütnek és úgy
élveznek ; máskép : úritök, bécsitök, selyemtök.
S Ü T T Ő , falu Esztergám m; helyr. Süttőre,
— n , —röl.
S Ü T T Ö R , falu Sopron m.; helyr. Süttörre,
— ön, —röl.
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SÜTTYŐ, 1. SÜTKŐ, SUTTYÓ.
SÜV, (1), 1. SÜ, fn.
SÜV, (2), elvont gyöke süveg szónak ; 1. SÜ
VEG alatt.
SÜV, (3), elvont gyök süvölt szóban és szár
mazékaiban ; rokon síp szóval, és siv gyökkel sivít
szóban.
S Ü V E G , (süveg) fn. tt. süvegét, harm. szr.
— e v. —je. 1) Hajdani magyaros férfi foveg, milyet
a kalap behozatala előtt általán mindennapra visel
tek, s ma még a köznépek ittott, de igen gyéren, s
túl a D u n á n az urasági béresek mintegy jelmezül,
az illető uraság czimerével, vagy névbetüivel díszítve
viselnek. Innen maradt e közmondatos kifejezés :
süvegelni valakit, azaz, föveg emelése, vagy levétele
által megtisztelni. Ezen süveg különbözik a sapkától,
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mennyiben amaz kürtös, hengérded, vagy kiípdad
alakú, és hajtókája van, mely a búbot vagy egészen
vagy féligmeddig körülöleli. Sapkát cserél süvegen
(km.) azaz kevesebb becsüt vagy roszabbat kapott
cserében. Különbözik továbbá a kalaptól, mennyiben
a süveg eredeti régi alakjánál fogva karimátlan, és
szemellenző nélküli, végre a kalpagtól, mely leffen
tyüvel van ellátva, és rendesen szőrméből, pl. nyuszi,
nyest, vidra, medve, tengeri k u t y a bőréből készül.
E g y é b i r á n t valamint más viselet, a süveg is sokféle,
ú. m. kelmére nézve : 'posztósüveg gyapjunemezből,
selyemsüveg , bársonysüveg.
Vörös bársony süvegem,
most élem gyöngyéletem,. (Népd.). Föltette a bársony
süvegel. (Km.). F e k e t e báránybörböl való bagolysüveg,
túl a D u n á n , Csalóközben stb. A l a k r a nézve : magas
süveg, milyen túl a D u n á n a béreseké ; alacsony sü
veg, mint a túri ; csákós süveg, melynek felhajtott
külső nemeze hátulról kétfelé nyíló szárnyat, azaz,
csákót k é p e z e t t ; tollas, forgós süveg. A viselő sze
mélyekre nézve : úri, diszsüveg, parasztsüveg, katona,
hajdú, huszár, béressüveg. Egy süveg alatt nem fér
két fö. (Km.). Kopott süveg pad alatt hever. (Km.).
Föltette, az Orbán süvegét am. széles kedve volt.
(Km.). Süveget emelni. Süveget vetni, azaz, tisztelet
ből levenni.
„Majd leszállott tajtékos lováról,
Süvegét lekapta ősz hajáról."
Erdélyi J á n o s .
Hasonlatnál f o g v a : pápasüveg, püspöksüveg, ezukorsü
veg. A huszárok és gyalog sorezredek süvegét az oszt
rák katonaságnál általán csákóna.k nevezik, minthogy
eredetileg a magyar katonaság süvege csákós, azaz,
kétfelé nyíló szárnyú volt. Süveg nem csákó. (Km.).
A süveg szóhoz alakra hasonlók : üveg, üreg,
felleg, öreg, sereg, bélyeg, rideg, meleg, hideg részéut
fő, részéut melléknevek, és nyilt evel képzettek, va
lamint a hólyag, tarjag, szalag, csillag, parlag, masz
lag, hézag nyilt aval. Mindezekben az eg ag képző,
és így a süvegben is, melyei; elvonva gyökül marad
süv v. sü, vastaghangon suv, mely héjat, burkot je
lent a suvadék származékban, s egyezik vele azon
sov, melyből eredt a sovárol, azaz, valamit héjából,
tokjából kifejt. Tde tartozik a hüvely gyöke hüv, mely
szintén héjat, tokot jelent, és a gyermekfejkötő neve
süsü. Innen valószínűnek látszik, hogy a süveg, mint
fejtakaró, eredetre nézve a fennemlített gyökökkel
rokon, mintha volna sovag, suvag v. hüveg. E z e n
elemzéssel egyezik azon aljas gúnyos kifejezés, mely
nél fogva népies nyelven a föveget lökhéjnak neve
zik, pl. miért nem veszed le azt a tökhéjat ?
S Ü V E G B O L T , (süvegbolt) ösz. fn. 1) Bolt,
melyben süvegeket árulnak. 2) Boltozat, mely süveg
formára van építve.
SÜVEG CSIZMA, (süvegcsizma) ösz. fn. Csiz
maforma, magas szárú téli lábbeli, melynek kelméje
süvegposztóból van. V. ö, S Ü V E G P O S Z T Ó .
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SÜVEGCSÓ, (süvegcső) ösz. fn. Bizonyos kéz
müvekben csőalakú mű, mely valamit süveg gyanáut
körülövez , pl. a lakatosoknál azon cső az ajtó sar
kán, melybe az ajtóragasztó vasának köldöke bele
megy.
S Ü V E G C Z U K O R , (süvegeznkoi) ösz. fn. A
gyárból kijött ezukortömeg, melynek hegyes süveg
hez hasonló alakja van , különböztetésül más, pl.
táblatüzkőalakú czukortól. Ez öszvetett szóban a
ezukor határozottat, a süveg határozót j e l e n t ; ellen
ben midőn azt mondjuk ezukorsüveg, a süveg minő
ségét határozzuk meg, vagyis, első esetben a ezukrok
alakja, másodikban a süvegek között teszünk kü
lönbséget. Hasonló viszony létezik a dolmány szűr és
szűrdolmány, a vízözön és özönvíz között stb.
S Ü V E G D , puszta Bihar m ; helyr. Süvegdre,
— én, —r'ól.
S Ü V E G E L , (süveg él) áth. és Önh. m. süvegéi t.
Szoros éit. valakit süvegvetve megtisztel. Szélesb
átv. ért. föveget fejéről levéve megtisztel valakit.
Megsüvegelni az öregbekel, elüljárókat. Titkos hege
dűsnek kevesen süvegelnek. (Km.). Gyermeknek játékért,
leánynak sírásért ne. süvegelj. ( K m ) . V. ö. S Ü V E G ,
S Ü V E G É L É S , (süvegélés) fn. tt. süvegélést,
tb. —ék, harm. szr. — e . Tisztelkedés neme, mely
által valakit süveg. lünk. V. ö. S Ü V E G E L .
S Ü V E G E S , (süvegés) mn. tt. süvegest v. —el,
tb. —ek. 1) Akinek süvege van, aki süveget visel.
Süveges legény, katona, hajdú, béres. 2) Amiben sü
vegek vannak. Süveges bolt. 3) Mint főnév tárgy
esetben — t, tb. —ék. Mesterember, ki különösen
süvegeket készít, máskép : süveggyártó.
S Ü V E G E S E N , (süvegésen) ih. Süveget vi
selve, süveges fővel. Díszmenet, gyakorlat alkalmával
süvegesen megjelenő katonák.
SÜVEGGOMBA, (süveggomba) 1. KUCSMA
GOMBA.
S Ü V E G G Y Á R T Ó , (süveggyártó) ösz. fn. 1.
S Ü V E G E S fn. Hasonló neműek : íjgyártó, szíjgyártó,
•nyereggyártó, kötélgyártó, kerékgyártó.
S Ü V E G P O S Z T Ó , (süvegposztó) ösz. fn. Meg
kártolt gyapjúból, vagy szőrből készített posztó a
süvegeseknél, és kalaposoknál, melyet sajátnemüleg
gyúrva, sújtolva, szilárd tömeggé alakítanak, más
kép : nemezposztó. Süvegposztóból varrott csizma.
S Ü V E G T O L L , (süvegtoll) ösz. fn. Disztoll,
melyet süvegen, vagy süveg mellett szokás viselni,
milyen pl. a huszárok forgója.
S Ü V E T E , falu Gömör m.; helyr. Süveté,re,
— n , —r'ól.
SÜVÍT, (süvít); S Ü V Í T É S , (süvítés) lásd
S Ü V Ö L T ; SÜVÖLTÉS.
S Ü V Ö L T , (süvölt) önh. m. süvöllött, par. — s ,
htn. — n i v. —eni. Éles, metsző siíüféle hangou szól,
fütyöl. V. ö. SÜV, (3). Szájba fogott ujjak között sü
völteni. Süvölt a gözkocsinak, gőzhajónak szelelő sípja.
Süvölt a szél. Rokona előtétes ,? uélkül a tompább han
gú és mai korban leginkább csak A szél által okozott
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h a n g r a vonatkozó üvölt. Képeztetésre egyeznek vele
a szinte hangutánzók : kajált, kiált, rikolt, sikolt.
S Ü V Ö L T É N Y v. S Ü V Ö L T I N , fu. tt. süvöl
tényt v. süvöltint, tb. —ék, harm. szr. — e . A nép
nyelvén am. berkenye, vagy barkócza ; t. i. a húsz
híinesek és háromanyások neme alá tartozó fajnö
véuy, melynek levélkéi fogasak, alul fehér molyho
sak, virágai bogeruyó'sek; bogyója akkora, mint egy
kis körtvély, honnan gyümölcsét köz nyelven süvöl
fénykort vélynek hívják ; Diószeginél növénytani né
ven : fojtás berkenye. (Sorbus domestica).

S V Á B F A L U , falu Sopron m ; helyr. —faluba,
— ban, —ból.
S V Á B F Ö L D , (svábföld) ösz. fn. A hajdani
német birodalom tíz kerületeinek egyike, m e l y ma
a bádeui nagyherczegséget, a würteubergi királyságot,
és a bajorkirályság egy részét foglalja magábau.
Felső, alsó Svábföld.
SVÁBOS, (svábos) mn. tt. svábos t, tb. — a k .
Svábok szokásaira, erkölcseire mutató. Svábos ki
ejtés, beszéd, németség. Svábos viselet.
SVÁBOSAN, (svábosan) ih. Svábok módjára,
sváb szokás szerént.
S V Á B U L , (svábúl) ih. Sváb nyelven, vagyis
oly német nyelven, milyet a valódi svábok beszél
nek. Széles, némileg gúnyos értelemben am. németül.
S V Á J C Z , fn. tt. Svájczot. Helvetia. Európai
szabad köztársaság, észak és keletre Német, délre
Olaszhonnal, nyugotra Franeziaországgal határos.
SVÁJCZf, (svájezi) mn. tt. svájezit, tb. — a k .
Svájczban született, ottan lakó, onnan való, onnan
s z á r m a z o t t ; Svájczhoz tartozó, oda vonatkozó.
S V Á J C Z I A S , (svájezias) mn. tt. svájeziast v.
— at, tb. —ak. Olyan mint a svájezi, svájezi módú,
szokású, erkölcsű.
S V É D , fu. éa mn. tt. svédét. Svédországban
született, ottan lakó, vagy onnan származott ember.
XlVdik Károly, svédek királya. Továbbá mint mel
léknév jelent Svédországból valót, oda tartozót, arra
vonatkozót. Svéd hajósok. Svéd szigetek, svéd tenger
partok.
S V É D H O N , (svédhon); S V É D H O N I , (svéd
honi) 1. S V É D O R S Z Á G ; S V É D O R S Z Á G I .
S V É D O R S Z Á G , (svédország) ösz. fn. Európá
nak legéjszakiabb országa, és k i r á l y s á g a , Orosz
ország, Norvégia, és a keleti tenger között.
S V É D O R S Z Á G I , (svédországi) ösz. m. Svéd
országból való , ahhoz tartozó ; azt illető.
S V É D Ü L , (svédül) ih. Svéd nyelven. Svédül
olvasni, írni, beszélni.

E szónak, mint fát, és ennek gyümölcsét jelen
tőnek, a hangutánzó süvöltés, süvöltyü szókkal semmi
fogalmi rokonsága nincsen, azért is elemzését másutt
kell keresni. T a l á n mivel gyümölcsét a ,süvöltő'
nevű vérpinty s z e r e t i ; vagy mivel érett gyümölcse
ezen madárhoz hasonló vörös szinti, innen vette volna
nevét. Vagy talán gyöke a süt, sül szókéval azonos,
mennyiben az pirosságra, pirulásra is vonatkozik.
Es csakugyan, hogy e fának és gyümölcsnek nevé
ben a vörösség, pirosság alapfogalma rejlik, onnan
ia gyanítható, mert hasonneve berkenye, am. vergenye,
verhenye; s rokon hozzá a piros vesszőt jelentő berke
v. birke, a rühnek neve birge, és az üszögös, vörös
szinü szilva, birtoka. V. ö. VÉR, P I R , VIR gyököket.
SÜVÖLTÉNYFA;SÜVÖLTÉNYKÖRTVÉLY,
ösz. főnevek, L. S Ü V Ö L T É N Y alatt.
S Ü V Ö L T É S , (süvöltés) fu. tt. süvöltést, tb.
— ék, harm. szr. — e . Éles metsző hangú fütyölés,
v. füttyentés. V. ö. S Ü V Ö L T .
S Ü V Ö L T I N , 1. S Ü V Ö L T É N Y .
S Ü V Ö L T Ő , ( s ü v ö l t ö) mn. és fn. tt. süvöltöt.
1) Aki süvölt, vagy ami süvöltve szól. Süvöltő juhá
szok. Süvöltő szél. 2) Mint fn. am. vérpinty, havasi
pinty, pirók. (Pyrrhula, rubicilla). 3) Szintén főne \
vül am. süvöltyü. L. S U V Ö L T Y Ü .
S U V Ö L T Y Ü , S Ü V Ö L T Y Ü , (süvöltyü) fn. tt.
süvöltyüt, tb. —k. 1) Síp, vagy csöalakú eszköz,
mely éles, metsző hangon süvölt. Részesülőből ala
kult főnév, s olyan mint töpörtyü, csengefy'ú, csikol
tyú, pattantyú, lárigatyú, brúgatyú stb. 2) Madár
neve, máskép : vérpinty, havasi pinty, pirók. Mind
k é t érteményben eléjön : süvöltő.
S Ü V Ö L T Y Ü S , (süvöltyüös) mn. tt. süvöl
tyüst v. —et, tb. —ek. Süvöltyüvel ellátott. Süvöl
tyüs gyermek, süvöllyüs gőzgép. Mint főnév am. éles
hangú sípon játszó személy.
SVÁB, mn. és fn. tt. svábot, harm. szr. —ja.
1) Svábföldön született, vagy onnan szakadt német.
Bánáti, tolnavármegyei, baranyai stb. svábok.
Széles
értelemben így nevezi a nép mind azon németeket,
kik a múlt században és a jelenben külföldről beván
doroltak, s itt mf gtelepedtek , külöuböztetésül más
régen itt lakó németektől, milyenek pl. a hienczek
Vasvármegyében, vagy a szepességi és erdélyi szá
szok. Némely tájakon a svábot ,sobak'nak nevezik.
2) H á z a k b a n tanyázó csúnya fekete bogár, máskép :
csótány.
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mmi
SZ, kisded alakban sz, harminczegyedik betű
a magyar á b é c z é b e n , s a mássalhangzók sorában
huszadik. A fogak között vékony szellettel kinyo
mott egyszerű mássalhangzó.
Mint sziszegő vékony gyökhang a természetet
utánozza ezekben : szél, szellet, szellő, átv. ért. szel
lem ; továbbá szender szendereg; szimmog; szisz, szi
szeg, sziszereg; szity, szityeg; szí, szít, szivar, szivárog;
szorty, szortyog, szoriyan; szoty, szotyog, szottyan,
szotyós; szó; szuny, szunyáikat, szunnyad ; szusz, szu
szog, szuszi, szuszma, szuszszan; szar (ige), szürcsöl;
különösebben a szivási, illetőleg szagláai és izlési
érzékek működése alatt támadó hangokat utánozza
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ezekben : szag, szesz, ész, szipa, szipák , szipákol,
szippant, szimat, szimatol, szamát, szamácza, szop,
szomogy; szirics, szirtesei; szörcs, szürcsöl, szörpöl,
szörpent; kedélyből fakadtakat : szepeg, szeppen, sze
pelkedik; szán; szid, szitok; szenv, szenved, szörny,
szörnyed , szörnyűködik ; sebes mozgással j á r ó k a t :
szalad, száguld, száll, szárny, szekér, szökik, szökcső,
szittyó; végre sziszegő hanggal működő e s z k ö z ö k e t :
szita, szitka,, szürö, szivattyú, szivornya.
Mint a nyelvhegy és fogak által képződött
h a n g rokonszervü társaival néha fölcseréltetik, és
pedig a) ível; ide tartozik kétségtelenül a jelentő
és jövendő mód második személyraga sz vagy ön
hangzóval elül : esz, asz is, pl. döntesz am. dönt te,
állsz v. állasz am. áll te; továbbá, az egymástól tá
volodást jelentő sza sze gyökök am. ta te, honnan
szana szét am. tana tét, azaz tovatét, szaka am. toka,
a helynevekben Szárszó, Szikszó alkalmasint am.
Szártó, Sziktó. Némelyek a parancsoló mód második
személy sza sze toldalékáról is azt tartják, hogy az
am. te, honnan jersze, és jöszte, ne sze és nete,
nosza és note, addsza és addte, hopsza és hop te
egyet jelentenek. Azonban ezen sza sze toldalékok
miud régiesen mind tájdivatosan más személyeknél
is eléjönnek, miről lásd az illető czikket. b) czvel,
mint : szimbora, czimbora; szigony czigony; szépei
czepel; szulák ezulák; szueza ezueza; szikkad czikkad;
c) dvel : cselekszik cselekedik, verekeszik, rnarakoszik
stb. d) svel : szig szug, zig zug; szászpa zászpa;
szamát zamat;
szilái zilál;
Szála
Zala;
Szarka
Zárka; szarándok zarándok, e) svel : szárcsa sár
csa; szalag salang; szőr sörény sörte; szömörcsök
sömörcsök; szuvat suvat. V. ö. S, gyökhang.
— SZ, (1), néha önhangzóval együtt : — A S Z ,
— ESZ, igerag, a mutató mód jelen és jövő idejének
egyesszámu második személyében, pl. jársz, kelsz,
járandasz, kelendesz; 1. Előbeszéd 1 5 4 — 5 1.).
— S Z , ( 2 ) , j helyett parancsoló és kapcsoló
mód képzője ezen esetekben : 1) ha az igetö végső
hangja sz, pl. fürkészsz, halászsz, madarászsz; ki
vételek némely rendhagyók : tesz, vesz, hisz stb.
2) ha az igetö szt hangokon végződik, a t kiesik, pl.
szakaszsz, ereszsz ; 3) a tárgyi ragozásban, de csak
a parancsoló mód 2ik személyében maga az sz képző
is k i m a r a d , pl. szakaszd, ereszd; de ezek csak rövi
dítmények ezek h e l y e t t : szakaszsz ad, ereszszed,
és a többi személyekben az sz mindenütt meg is
marad : szakasz szam, szakaszsza, szakaszszuk, sza
kaszsz átok, szakaszsz ák; melyek régente j képző
vel használtattak : szakasz jam,
szakaszjad, sza
kaszja stb. valamint az 1 ső pont alattiak is : für
készj,
madarászj.
SZ. rövidítésekben am. szent.
SZ. K. V., v. SZ. K I R . V Á R O S , rövidítések
ben am. szabad királyi város.
SZA, (1), elvont gyökelem, mennyiben bizo
nyos értelemre nézve rokon szók alapját képezi, mi
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lyenek az elválásra, a részeknek egymástól távolodá
sára vonatkozók, ú. m. szab, szak, szana. Rokon vele
a ta, melyből tár (nyit) tág, tát, táv, távol eredtek,
továbbá a vékonyhangú sze gyök, ezen származékai
ban, szét, szél (margó) széled, szed, szédeleg, kemé
nyebb hangon té, honnan lé, téved, tévelyeg, tétova,
téltél, tép származtak. Ide tartozik a félszaku távo
lodásra vonatkozó csa, nagy számú családjával együtt.
V. ö. CSA.
SZA, (2), a parancsoló módnak és még némely
iudulatszócskáknak toldaléka, pl. addsza, hozdsza,
a székelyeknél : fusssza, továbbá : nosza; hajsza
stb. L. bÖ7ebben SZE ; és v. ö. NOSZA.
SZA, régies fn. mai ha.sznátattal : száj; 1. S Z Á J .
Egyébiránt most is személyragozva így szoktuk mon
dani és írni : szám, szád, szánk, szátok. A régieknél
ez önálló alakban más ragokat is fölvett. „Szüuek
bőségéből beszél szá" (ex abundantia cordis os lo
quitur. Münch. cod. Máté. X I I ) . „Mert mi szán be
megyen u (quia quod intrat in 03. U. o. Máté XV.).
„Melyek kedég szabói kijőnek" (quae verő ex ore
procedunt. U. o. XV.). „ É n adok szát" (ego dabo
vobis os. Luk. XXII.). „Gyónásra való szának meg
nyílását" (Nádorcod. 4 2 . ) . „En adok nektök szát
es bölcseségöt" (Debreczeni Legendáskönyv).
A j csak toldalékul j á r u l t hozzá, mint nyel
vünkben több szóhoz, ú. m. bá báj, ta táj (táv), ké
Mj, fe fej, é éj, hé héj, szí szíj, í ij, hl hij, di díj,
taré taréj, pari paréj, karé karéj. Ilyenek ka és kaj,
t. i. a kacs és kajcs, a kacsiba és kajcsos, kamó és
kajmó, kasza és kajsza rokon értelmű származékok
ban pl. kaszás lábú am. kajsza, kac3Íba, kajcsos lábú.
S Z Á Á R , (olv. Szár) falu Fehér m ; helyr.
Száárra, — o n , —ról.
SZAB, áth. m. szabtam, —tál, —olt. 1) Széles
ért. valamely rostos alkotású, vagy szövetnemű, vagy
foszlékony testet két vagy több részre hasít, szakít,
tép, vág, szel, metsz, harap stb. Kelté szabni az ellen
ség fejét. Elszábni a levelet, a kapczáaak való ócska
ruhát. Szétszabni az érvénytelen kötelezvényeket.
Az
ebek leszabták róla a ruhát. A végposztóból néhány
rőföt leszabni. 2) Szűkebb ért. bizonyos czélra, és
határozott mérték vagy alak szerént metsz, idomít
valamit.
Ruhának való posztót, gyolcsot,
vásznat
szabni, kiszabni. Testhez szabni a nadrágot, dolmányt.
Úgy áll neki, mintha nem ö rá szabták volna. A falu,
kalodáját sem szabják egy ember lábához. (Km.). Ki
szabni valakit a ruhából am. ezt kelletinél szűkebbre,
kisebbre szabni. 3) Atv. a teendők, vagy illetékek
arányát, számát, rendét, idejét stb. meghatározza.
Törvényt, rendel szabni. Jutalmat, büntetést szabni.
Valaminek árát szabni. Kiszabni a munkások bérét,
eledelét, a lovak abrakját. Az ctáósság lefizetésére idő
határt szabni. „Amit elődbe szabtak, azt miveld.
(Szabó D.). Visszaható névmással am. magát bizo
nyos rendhez, szokáshoz, parancshoz stb. alkalmazza.
Kiki a vezér parancsához szabja magát. Ahhoz szabd
magadat, amit mondottam.
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Ez igében eredeti tulajdon értelménél fogva, j
alapfogalom a test részeinek elválasztása, mi szerént
rokon vele azon szak, melyből szakad, szakaszt ered
tek, továbbá a vékonyhangú szeg, és szel, s mind
ezekben azon sza sze gyök rejlik, melynek szárma
zékai : szana szét (egymástól elvált irányban), szél
a teát j o b b és bal oldalának legtávolabb eső végvo
nala, széled, egymástól ellenkező irányban elszakad,
elválik, szór (szaor) am. széthányva elválaszt. Ide
tartozik : szám, melyet eredetileg rovás, vagyis met
szés által képeztek, és jegyeztek föl, és a szánt,
(számt) v a g y i s , a földet m e t s z i , kétfelé hasítja,
szabja.
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értelemben általán am. uyilt, tágas, ellentéte : szűk,
szorult; többire 1. SZABAD, (2). e) Más testek ille
tésélől mentes. Szabad fekvésű gerenda, melyet mások
nem érintenek. Szabaddá tenni a hajót, am. lengővé
tenni, le, megszabadítni (zátonyról, akadékok közöl).
Innen : szabadon áll a ház, melynek érintkező szom
szédai nincsenek ; szabad állásit fa, vagy szabadon
áll a fa, midőn magán nőtt fel, vagy a többit kivág
ták mellőle, vagy a szomszéd fák oly távol állnak,
hogy azoktól korlátlanul mindenfelé terjeszkedhetik.
Szabad kötélvég a hajózásban am. szabadon álló.
2) Polgári és társadalmi megszorítástól, kény
szerítéstől mentes.
a) Mások birtokjogától mentes. Szabad ember,
szabad polgár; ellentétei : szolga, rab, rabszolga.
A rabot, jobbágyot szabaddá lenni. Szabad mestersé
gek, szabad művészetek, mennyiben hajdan nem szol
gák , hanem szabad emberek gyakorolták. Szabad
telek, jószág, melyeken úrbéri teher nem fekszik.

A b, mint egyszerű g y ö k i g e k é p z ö , önállólag
csak ebben, és a dob, téb, láb igékben fordul elé,
ellenben keményebb ajkú rokona p már többekben,
ú. m. csap, csíp, kap, kop, köp, lep, lép, lop, rop,
szop, tép, a két szótagú harap, és az elavult hagynp.
E g y é b i r á n t (öbb gyakorlati hangigéinkben b végzetii
elvont igegyökök rejlenek, milyenek : dobog, dobog, b) Mások felsőségétől mentes, ezen állapotnak külön
höbög, robog, zsibog stb.
féle fokozatai szerint. Szabad birtok, melyhez hűbéri
Egyezik vele a rokon török szapmak (vágni, tartozások kötve nincsenek. Szabad köztársaság. Sza
bevágni), továbbá a héber sabáb és arab szabba.
bad nép, nemzet, ország. Szabad város.
SZABAD , (1), mn. tt. szabadot. Legszélesb
„ Ami szárnya a madárseregnek
ért. mondjuk mindenről, mitől bizonyos megszorítás,
A szabad föld az a nemzeteknek."
kényszerítés , vagy akadály távol van , különösen
Garay J. (Kelet népéhez).
I. Távolító ragu névvel, azt jelenti, hogy a vi
Bzonyszóban levő fogalom az alanytól, vagy ez amat c) Másoktól nem függő. Magán életet viselő szabad
tól tova, vagy távol van. Gondoktól, aggodalomtól ember. A házas ember, mennyire nejéhez van kötve,
szabad ember. Adósságtól, terhektől szabad polgár. nem szabad. A szerelmesnek szive nem szabad. Ami
Bűntől, vádtól szabad
leikiesméret.
Szerelem kínjaitól szabad redves, ami tiltott kedves. (Km. Nitimur in ve
szabad szív. Hogy e szóban eredeti s tulajdon ér titum semper, cupimusque negata). d) Bizonyos tör
telmű alapfogalom a távol állapot, vagy valamitől vényektől, szabályoktól, kötelességektől, büntetések
mentesség, onnan tűnik ki, mert származékai szaba től mentes. Tíz évi katonáskodás után szabaddá lenni.
dít és szabadul rendesen tál vagy ból v. i ól viszony Szabad vadászat, halászat. A vádlottal szabadon bo
ragú neveket vonzanak, melyekben az el mindig tá csátani. Szabad csapat, e) Foglalatosságtól ment.
volodásra, vagy távol létre, menteseégre vonatkozik, Egy hétben alig van egy szabad napja. Szabad órá
pl. adósságtól szabadul; tömlöczböl szabadul; láncz
ban sétálni. Most nincs szabad időm. f) Különféle
ról elszabadul.
polgári, társadalmi, pl. rendőrségi bajoktól, alkal
II. Szűkebb ért. mint jelző, oly tulajdonságot matlanságoktól, akadályoktól, fizetésektől stb. men
jelent, melynél fogva az illető alany bizonyos testi, tes. Szabad utazás, éjjeli csavargás. Szabad mulatsá
vagy lelki, vagy kedélyi, vagy társadalmi, vagy pol gok, lakomák. Szabad vásár. Szabad kikötő. Szabad
gári stb. kényszerítéstől , megszorítástól mentes, pogyász. Szabad lakás, g) Amit kötelezettség nélkül,
illetőleg ingyen, használni lehet. Szabad asztal. Sza
vagyÍ3 távol van.
bad fáizás. Szabad beménél a színházba, tánezterembc.
1) Testre vonatkozó megszorítástól, vagy kény
szerítéstől mentes.
3) Erkölcsi megszorítástól, kényszerítéstől men
a) Mind attól mentes, ami a test szabad műkö tes.
a) Amit tenni, vagy elhagyni, vagy amik között
dését akadályozza. Szabad mozgás, járás, sétálás.
Szabad lélelczés. Szabad bemenet valamely házba. A választani önakaratunktól függ egyedül. Szabad vá
levegőnek szabad járécsa van. Szabad mini a madár. lasztás. Szabad ígéret, lekölelezcttség, adakozás. A pénz
Szabad kézből eladni valamit,
(Km.). Szabad erdő, mely a legelő barom szája elöl nek szabad használása.
már felnőtt s a legeltetésnek már meg van nyitva. nem a hatóság által árverezve. Ezzel szabad vagy,
A víznek szabad folyást engedni. Szabad kézzel rajzolni. tehetsz vele, amit akarsz. Nem mind illik ami szabad.
Szabad taglejlés. Atv.
gondolatainak,
vágyainak sza vagy ne mind caelekedd ami szabad. (Km.). Mi szabad
bad röptöt engedni, b) Mind attól mentes, ami a he törvénynek, nem szabad szégyennek. (Km.), b) Az ér
lyet, vagy tért korlátozhatná. Szabad tér, piacz, út. zékek, és vágyak uralmától mentes, ki minden tetteit
Szabad helyet engedni az átmenőknek. Szabad ég alatt az erkölcsi törvényekhez képes alkalmazni. Szabad
tanyázni. Szabad kilátás.
Kimenni a szabadbq. Ez akarat, a legszorosb ért, véve.
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c) Előtételektől mentes. Szabad elme, gondolko
dás, okoskodás, mely nem mások tekintélye után in
dul és működik, d) Elfogulástól, félelemtől mentes,
nyílt, bátor. Szabad tekintet, szabad beszéd. Szabad
társalgás, e) Az elmemüvek vagy szépmüvek készí
tésében önálló, a szabályokhoz aggódólag nem ra
gaszkodó. Szabad írásmód. Szabad fordítás, f) Az
illedeleinlől, a jó erkölcsöktől elütő, eltávozó. Sza
bad életű nőszemély. Szabad kacsingatás. Istentelen
szabad beszéd, sajtó.
A fent elsorolt valamennyi jelentésből kitűnik,
hogy a szabad olyasmit jelent, mitől bizonyos meg
szorítás, kényszerítés, akadály el van távolítva, ami
bizonyos dologtól tova van, vagyis attól mentes.
Ezen alapfogalomból indult ki Adelung is a német
frei szónak értelmezése és elemzésében, midőn úgy
vélekedik, hogy gyöke azon régi, és az éjszaki né
meteknél most is divatos frii v. fram szócska, mely
nek megfelel az ab, aus, von, magyarul tói, bál, ról,
s tulajdonkép elválasztást vagy távolodást jelent.
E szerént tekintettel egyedül a magyar nyelv biro
dalmára, mi is azon véleményen vagyunk, hogy a
szabad gyöke azon sza, melyből a test részeinek el
választását jelentő szab, szak, szakad, továbbá a tá
volságra vonatkozó szana (szét) erednek, s melynek
tompa hangon megfelel a ta v. to, mint a táv, távol,
tág, tova, tal, tol származékok egyszerű elvont gyök
eleme. A sza gyökből b ajakhang hozzátételével kép
ződött a szab (= tav, tov), és ebből ad képzővel:
szabad. A d, illetőleg ad ed képző, midin mellék
neveket alkot, egy jelentésű az as os és ös is kép
zőkkel, pl. hosszúd, karcsúd, gyöngéd, kicsid am. hosz
szuas, karcsuas, gyöngés, kicsies, kicsis, kicsinyes, to
vábbá apród am. aprós. Sőt e gyakorlatos igékben is,
tapod és tapos, rakod (ik) és rákos a d és s azonos
értelműek. Ily viszony létezik az ily helynevekben :
Ludad Ludas (hely), Somod Somos (hely), Almád
Almás (hely), stb. Ezen hasonlat szerint a szabad,
am. szabás, azaz : tabas tabad, v. távos távod, s meg
felel neki a szintén a mén, v. megy szótól eredett és
szintén távolodás! a vonatkozó mentes. Melyeket még
jobban kitüntetnek némely származékok pl. szabad
kozik, szabódik.
Egyébiránt hangra és jelentésre hason'ó hozzá a
szanszkrit szvapali szószerént am. maga ura, mely
ből vagy hasonló elemekből származhatott a szláv
nyelvekben divatos szloboda v. sziooboda (= szabad
ság), és szlobodni (= szabad) is. E találkozást, mint
sok mást, egészen esetlegesnek tartjuk. Következőleg
valamint mi nem hiszszük, hogy azt más nyelvek a
magyartól kölcsönözték ; viszonylag nem elégszünk
meg azon indokolatlan puszta állítással, hogy a sza
bad szót mi vettük volna akár a szlávoktól, akár
másunnat. A magyar ,szabad' szónak és származé
kainak nem is minden érteményét lehetne a mondott
nyelvekből megfejteni. Egyébiránt figyelmet érdemel
még idegen nyelvekben a mongol dzabta v. dzabtu,
v. dzablugha am. szabad v. üres idő, (temps libre,
AKAD. NAGY SZÓTÁK V. KÖT.
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loisir, Zeit, Musse ; maga a törzs dzab is ugyanazon
jelentésű); dzabtatai, kinek szabad ideje vagy al
kalma van (qui a le loisir ou l'occasion) ; dzábtnkhu
szabad idővel bírni (avoir le loisir).
SZABAD, (2), fn. tt. szabadot. Nyilt természet
amennyiben az emberi holtmivektől, nem élőmivek
től, mint épületek, falvak, városoktól elválasztva gon
doltatik. Kimenni a szabadba. A szabadban enni, mu
latni, hálni.
SZABAD, (3), hiányos ige, mely csak az egyes
szám harmadik személyében divatozik, és a határos
módoknak nem is minden idejében; (szokatlanok:
szabada, szabadott, szabadand , szokottabbak : sza
badjon, szabadna; de melléknévként: szabad vala, sza
bad volt, szabad leend, szabad legyen, szabad volna álta
lánosan divatoznak. Szabó Dávidnál ez is eléjön : ezt
nem szabadják neked). Értelme : nincs tiltva, erköl
csileg nincs akadályozva ; meg van engedve. Határ
talan módú igékkel áll viszonyban. Itt szabad va
dászni , halászni. Ott dohányozni nem szabad. Mig
beteg volt, bort innia nem vala szabad. Soha sem volt
szabad (vagy szabadott) a börtönből kimennie. Ha
utaznom szabad leend (vagy szabadand) meglátogatlak.
Szabadjon hinnem. Ej ha szabadna színházba mennem !
Ha szabadott volna írnom. Használtatik határtalan
módú viszonyige nélkül is. Ez szabad, az nem. Neki
minden szabadott. Akár szabadjon, akár nem, én meg
teszem. Szabad a vásár (km ) azaz kénye kedve sze
rint cselekedhetik, vigadhat mindenki. Szabad ! t. i.
belépni, midőn valaki az ajtón koezogatott. V. ö.
SZABAD, mn.
SZABAD , (4), erdélyi falu Maros székben;
helyr. Szábadra, —on, —ról.
SZABADAKAKATU v. —AKARATÚ, (sza
badakaratú) ösz. mn. Kinek akaratát semminemű
kényszerítés, megszorítás nem akadályozza; ki saját
meggyőződése vagy indulata szerént működhetik; ki
önként határozza, vagy határozhatja magát valamire.
Szabadakaratú vállalkozók. Szabadakaratú katonák,
azaz, önkéntesek.
SZABADALMAS, (szabadalomas) mn. tt.
szabadalmast v. —at, tb. —ak. Ki az illető felsö
ségtöl bizonyos jogok gyakorlására szabadalommal
bir. Szabadalmas polgárság, gyártulajdonos, kereskedő.
V. ö. SZABADALOM.
SZABADALMAZ, (szabadalomaz) áth. m.
szabadalmaztam, —tál, —ott, par. —z. Szabada
lommal ellát, megajándékoz , jutalmaz. A haza és
fejedelem iránti hűségért szabadalmazott polgárok.
Valamely nagyszerű találmány szerzőjét szabadalmazni.
V. ö. SZABADALOM.
SZABADALMAZÁS, (szabadalomazás) fn
tt. szabadalmazást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cse
lekvés, illetőleg jogadás, mely által valaki szabadal
mat nyer. V. ö. SZABADALOM.
SZABADALMAZVÁNY,(szabadalomazvány)
fn. tt. szabadalmazványt, tb. —ok, harm. szr, — a .
61
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Felsőbbség! engedélyt tartalmazó okirat, melyben va
lamire szabadalom adatik. V. ö. SZABADALOM.
SZABADALMI, (szabadalomi) mn. tt. szaba
dalmil, tb. —ak. Szabadalomra vonatkozó, azt il
lető. Szabadalmi levél. Szabadalmi ügy. Szabadalmi díj.
SZABADALOM, (szabadalom) fn. tt. szába
dalmat , liarm. szr. —a. Széles ért. mindennemű
előny, melyet valaki több mások között bizonyos
adománynál, engedélynél fogva bir, és gyakorol,
milyek általán a kiváltságok. Különösen hatósági
engedély, melynél fogva valaki bizonyos üzletet gya
korolhat. Bolt, kávéház, szatócsság megnyitására adott
szabadalom.
SZABADALOMENYÉSZÉS,(szabadalomcnyé
szés) ösz. fn. A szabadalomnak megszűnte.
SZABADCSAPAT, (szabadcsapat) ösz. fn.
Fegyveres csapat, melyet csak háború vagy hadjárat
tartamára alakílnak, vagy egyes csapatfőnökök a
hadúr felhatalmazása mellett leginkább önkéntesek
ből állítnak fel.
SZABADEJT, v. SZABADOJT, (szabadejt
v. szabadojt) régies alakok ,szabadít' helyett, pl. a
Müncheni codexben : Lássuk, ha jő Illyés őtet íneg
szabadejtani." (Máté XXVII.). „Es nem szabadojt
meg tégedet az, aki megölettetek a zsidóktól, kit te
tisztelsz." (Sz. Krisztina élete 19. 1.). Parancsoló
módja a régieknél szabadok (szabadoch) v. szabadéit:
„De szabadóh műnket gonosztól." (Müncheni codex
Máté VI.). „Én bíneimnek mélységéből szabadóh
kcgyös Jézus." (Benigna asszony imáds. könyve.
Tizönegyed imádság). „És szabadóh (szabadoch)
meg műnket (erue nos) te csudáidban" (Bécsi cod.
Dániel III.). „Te istened, kit te mondénkor becsölsz,
ő szabadéhon meg tégedet" (U. o. Dániel VI.). „Es
szabadóhanak meg tégedet az tévelygésből." (Szent
Krisztina élete. 17. 1.). V. ö. — S , parancsoló és kap
csoló mód képzője.

SZABADHEGY, falu és puszta Somogy m.;
helyr. Szabadhegyre, — én, —röl.
SZABADIIELY, falu Arad in.; helyr. — hely
ié, — éti, —röl.
SZABADI, faluk Győr és Somogy m ; helyr.
Szabadiba, —ban, —ból.
SZABADIK, 1. SZABÓDIK.
SZABADÍT, (szabadít) áth. m. szabadílolt,
par. — s , htm. —ni v. —ani. Általán, némileg meg
szorított, kedvezőtlen, kényszorített, akadályos álla
pottól mentessé tesz. Uram szabadíts a gonosztól.
Leginkább igckötőkkcl fordul elé. A rabot elszaba
dítani a láncéról, kiszabadítani a börtönből, megsza
badítani a fogságtól. Felszabadítani a jobbágyokat,
rabszolgákat. Az inast felszabadítani am. a legények
osztályába igtatni. Felszabadítani a tilos legelöt, er
dőt am. annak közös haszonvételét megengedni. Szá
raz fagykor rászabadítani a barmot a vetésekre. Ré
giesen : szabadojt és szabadejt; I. SZABADEJT ; és
v. ö. SZABAD.
SZABADÍTÁS, SZABADÍTÁS, (szabadítás)
fn. tt. szabadítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által valaki v. valami szabaddá tétetik.
V. ö. SZABAD.
SZABADÍTÉK, SZABADITÉK, (szabadíték)
fn. tt. szabadítékot, harm. szr. —a. Jog, engedély,
melylyel valakit valaminek tevésére, főleg iparűzésre
felhatalmaznak.
SZABADÍTÓ, SZABADÍTÓ, (szabadító) mn.
és fn. tt. szabadítót. Aki másokat bizonyos szoron
gatott, veszélyes, kedvezőtlen, lekötött stb. állapot
tól megment, megvált. Te vagy az én szabadítóm.
Krisztus Jézus az emberi nemzet szabadítója.
SZABADÍTVÁNY, (szabadítvany) fn. tt. sza
badítványt, tb. —ok, harm. szr. — a . Okirat, mely
bizonyos nemű szabaditásról tanúságot ad. A kézmi
ves inasnak legénynyé avatásáról szóló seabadítvány.
A vizsgálat alól elbocsátott vádlottnak, vagy a bünte
téstől fölmentett rabnak adott szabadítvány. V. ö.
SZABADÍT,
SZABADJA, SZENTKIRÁLY—, falu, Vesz
prém m.; helyr. —Szabadjára, — n , —ról.
SZABADJÁBAN, (szabadjaban) ih. Megszo
rítás , tilalom, akadály nélkül. Szabadjában teheti
amit akar. Szabadjában legelő barmok. „Azután a
több birodalmúikat és híveinket is fegyverrel és had
dal szabadjában nyomorgathassa." (III. Ferdinánd
manifestuma 1644ben. Gr. Eszíerházy M. nádor
munkái. Toldy F. kiadása, 229. 1.).

SZABADÉK, (szabadék) fn. tt. szabadékot;
1. SZABADALOM ; és KIVÁLTSÁG.
SZABADÉKOS, (szabadékos) mn. 1.KIVÁLT
SÁGOS.
SZABADÉLETÜ v.  ÉLETŰ, (szabadéletű)
ösz. mn. 1. SZABADSZEMÉLY.
SZABADELMÜ v. — ELMÜ , (szabad elmtt)
ösz. mn. Független gondolkozású, iféletű, nézetű,
ki előítéletektől ment lévén, s mások tekintélyét vakon
nem követvén a józan észnek hódul egyedül.
SZABADELMÜLEG v. ELMÜLEG, (szabad
elmüleg) ösz. ih. Független gondolkozással, nézettel
v. Ítélettel.
SZABADELMÜSÉG v. —ELMÜSÉG, (szabad
elmüség) ösz. fn. Tulajdonság, mely szerént valaki
szabadelmü; gondolkozásban, s a dolgok köiiili né
zetekben függetlenség.
SZABADERDŐ, erdélyi puszta A.Fehér in.;
helyr. —erdőre, — n , —röl.
SZABADHAD, (szabadhad) lásd SZABAD
CSAPAT.
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„Azért nyelved zabolában
Tartsad aczél kapuezában ;
Ne nyargaljon szabadjában
Hogy ne hozzon gyalázatban."
Benicz ky Péter. (A XVII. században).
SZABADKA, sz. királyi város Bács m ; puszta
Gömör m.; helyr. Szabadkára, —n, —ról.
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SZABADKÉZ, (szabadkéz) ősz. fn. 1) írást,
rajzolást, festést gyakorló kéz, mely vezető, útmu
tató stb. eszközöket nem használ. 2) Valamely dolog
eladásában szabad akarat, önkéntesség, mely eladás
nem kényszerítésből pl. bírói határozatból, vagy ár
verésből történik.
SZABADKOZÁS, (szabadkozás) fn. tt. sza
badkozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vonakodás, el
lenkezés, vagyis önvédelem neme, midőn valaki men
tegetödzik. V. ö. SZABADKOZIK.
SZABADKOZIK, (szabadkozik) k. m. szábad
koztam, —tál, —ott, par. —zál. 1) Valamitől vona
kodik, bizonyos kényszerítést, megszorítást, kötele
zettséget magától eltávolítni ügyekezik, azoktól ma
gát szabadnak vallja, azok ellen mentegetődzik, nem
akar valamit örömest elvállalni. Erősen szabadkozott,
hogy ö azzal nem köteles. Szabadkozni az új teher ellen.
2) Vádat, bűnt magától elhárítani iparkodik, vagyis
a vádtól, bűntől magát szabadnak vitatja.
SZABADKŐMIVES, (szabadkőmives) ösz. fn.
Az úgynevezett szabadkőmives rendnek tagja. V. ö.
SZABADKŐMÍVESREND.
SZABADKŐMÍVESREND , (szabadkőmíves
rend) ösz. fn. Az európai műveltséggel együtt elter
jedt s különféle rangu ; nemzetiségű és vallású tagok
ból álló mintegy kömívesi czéhet ábrázoló társaság,
melynek tagjai atyafiak neve alatt titkos gyűléseket
tartanak. Egyébiránt ez egyesület kitűzött czéljának
tartják az emberiség erkölcsi müvelésének és tökéle
tesbülésének minél magasabb polezra emelését.
SZABADKŐMIVESSÉG, (szabadkőmivesség)
ösz. fn. A szabadkőmivesek egyesülete, és kitűzött
kötelességei.
SZABADLELKÜ v. —LELKŰ, lásd SZABAD
ELMÜ.
SZABADLEVÉL, (szabadlevél) ösz. fn. 1) Ok
irat, melynek erejénél fogva valaki bizonyos kötele
zettségektől fölmentetik. Jobbágyságtól, rabszolgaság
tól , katonaságtól feloldó szabadlevél. 2) Üti levél,
melyet az illető hatóság vagy felsőség valakinek ad,
hogy bizonyos országban, vagy bizonyos helyre sza
badon utazhassék , vagy valamely helyen szabadon
tartózkodhassék. „Hogy kegyelmed énnekem egy sza
bad levelet az nagyságos úrtól nándorispán uramtól
szerzene, hogy énnekem szabad útom volna a te ura
ságod földére ökrökvei járnom, azután onnait az
nagyságos úr földőre." Levél 1559ből. (Szalay Ág.
400 m. 1. 3 5 1 . L).
SZABADLÖVÉSZ, (szabadlövész) ösz. fn. A
német Freischütz után képzett szó. így neveztettek
a XVdik században, először a VII. Károly franczia
király által felállított sajátnemü íjazók. Továbbá,
szabadlövészeknek mondják, kik a nyilvános lövő
dékben lődözhetnek a nélkül, hogy bizonyos illeté
ket betenni kötelesek volnának.
SZABADMENEDÉK, (szabadmenedék) ösz. fn.
Állapot vagy hely, melyben valaki veszélytől vagy
üldözéstől biztosítva van.
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SZABADMENET, (szabadmenet) ösz. fn. Uta
zás neme, különös biztosító szabadlevél, vagy kisé
ret mellett. (Salvus conductus).
SZABADÓII, I. SZABADEJT alatt.
SZABADOJT, 1. SZABADEJT.
SZABADÓLAT, régies alak; 1. SZ ABADÜLAT.
SZABADÓLTATIK, (szabadóltatik) régies
alak, ,szabadíttatik' vagyis inkább az egyszerű ^za
bádul' helyett, pl. „Hogy féléim nélkül szolgáljunk
ö neki, mü ellenségünknek kezekből megszabadól
tatván" (liberati. Münch. eod. Lukács L). „Egyéb
sokkal szabadóltatnak meg" (liberabuntur. Heszter
I V ) . „Elszabadultatik" (Nádorcod.). V. ö. — T, ige
képző.
SZABADON, (szabadon) ih. Általán am. sza
bad módon, azaz, megszorítás, kényszerítés, akadály
nélkül, a szabad szónak mindennemű értelmében.
Szabadon járni, kelni, utazni. Szabadon lélekzeni.
Szabadon lenni. Szabadon úszni (főleg a hajóról).
Szabadon épült ház. Szabadon álló fa. Szabadon élni,
gondolkozni, beszélni, mulatni. Szabadon hagyni. Sza
badon bocsátani. Szabadon vadászni, halászni stb.
V. ö. SZABAD.
SZABADONBOCSÁTÁS , (szabadonbocsátás)
ösz. fn. Valamely kényszerítés vagy kötelezettség
alól feloldás.
SZABADONCZ, (szabadoncz) fn. tt. szaba
donczot. Új alkotású szó, a szokottabb önkéntes
értelmében. A szabadonez inkább illenék Ulán a
guerillaféle szabad csapatok elnevezésére, vagy oly
személyekre, kik a fogságtól, és a jobbágyság korá
ban a jobbágyságtól stb. mely sorsukhoz vala kötve,
megmenekültek (libertinus) ; v. ö. SZABADOS, (2).
SZABADOS, (1), (szabados) mn. tt. szabadost
v. —at, tb. —ak. Széles ért. valamitől mentes, sza
bad, mind mai, mind régi értelemben. Szabados kötél
a hajósoknál (mind a tiszaiak, mind a dunaiaknál)
am. félre tett, jelenleg nem használt tartalékkötél.
Ugyanazoknál hasonló értelemben divatosak : szaba
dos eszköz, jószág stb. „És az ökrét boszontja vala
(a tulok), hogy mivel ő szabados volna, és semmit
nem munkálódnék." (Pesti G. meséi. CXVI. mese).
Régente szabad gondolkozású. „Az szabados (nagy)
elme nem viszen be boszuságtételt." (XVI. század
beli Erkölcsi iratok. Toldy F. kiadása). Végre ami
meg van engedve, nem tilos. Szorosb ért. szabadság
gal végkép elbocsátott. Szabados katona, jobbágy.
Némely újabb íróknál roszalólag am. szabadsággal
visszaélő, kicsapongó, korlátlan, zabolátlan. Szabados
életű, magaviseletű személy. Szabados beszéd. Azonban
ez akár a szóelemzés, akár a népnyelv, akár — leg
alább tudtunkra —• a régi nyelvemlékek által nem
igazolható. Jön ugyan elé Pázmánnál : szabados életű,
de ez csak am. szabad életű, s Faludinál csakugyan
elé is fordul a „szabad élet" kifejezés. Pesti G. fön
tebbi meséjében is a ,szabados' szóra vonatkozólag
ez áll: „És monda neki (az ökör) : Azt hiszem, hogy
61*
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avagy csak mastan is jobbnak véled az én munkával
való életemet, hogyneminint a te szabadságodat, ki
téged a balálra vongzon.'
S Z A B A D O S , (2), (szabados) fn. tt. szabadost,
t b . — o k . 1) A régi hüberi rendszerben am. liberlinus,
a z a z , semmiféle földesuraságnak , legalább szoros
jobbágyilag le nem kötelezett személy, ki azonban
sem nemes, sem királyi város polgára nem volt, pl.
oly nem nemes, ki nemes eredetű anyja után örök
lött nemesi telken lakott (agilis), vagy a koronái és
püspöki városok l a k o s a i ; továbbá, általán, kiket föl
des uraik jobbágyi kötelességeiktől fölmentettek.
2) Legalsóbb fokú altiszt, ki a káplár után á l l ; más
kép : alkáplár. (Der Gefreite).
S Z A B A D O S Í T , S Z A B A D O S I T , (szabadosít)
átb. m. szabadósítolt, par. — s , htn. — n i v . — a n i .
Szabadossá tesz. V. ö. SZABADOS, (1) és (2).
S Z A B A D O S Í T Á S , SZABADOSITAS, (szabad
osítás) fn. tt. szabadosílást, tb. —oJc, harm. szr. — a .
Cselekvés, illetőleg engedélyezés, vagy kegyes tett,
mely által valaki szabadossá tétetik. V. ö. SZABA
D O S , (1) és (2).
SZABADOSSÁG, ( s z a b a d o s s á g ) fn. tt. szaba
dosságot, barm. szr. — a . 1) Polgári szabadosok ál
l a p o t a a régi hűbéri rendszerben. 2) Némely újabb
Íróknál hibásan, a roszul használt szabadság fattyú
kinövése ; a szabadság palástja alá takaródzó kicsa
pongás , helyesebben : korlátlanság , zabolátlanság.
Szabadossággá fajult
szabadság.
V. ö.
SZABA
D O S , (1).
S Z A B A D R É T , puszta P e s t m.; helyi. Szabad
rétre, — én, —röl.

SZABADSÁGPA  S Z A B A D S Z E L L E M

968

„Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
Bőszült érzéssel harczmezőre száll ;
A szép szabadság hőslánggal hevíti,
Körüldörögje bár ezer halál."
Kisfaludy K. (Az élet korai).
3) Erkölcsi értelemben, az a k a r a t n a k függetlensége,
melynél fogva önállólag, külső kényszerítés nélkül
valamire elhatározhatja magát. Ezt kinekkinek sza
badságára kell hagyni. Szabadságodban áll
Erkölcsi
szabadság, mely egyedül az ész vezérlete alatt áll.
4) Oly cselekvés, mely által valaki bizonyos tettei
ben a rendesen bevett szabályokat elmellőzi. Festészi
szabadság. Költői szabadság.
S Z A B A D S Á G P A , (szabadságfa) ösz. fn. í g y
nevezek a franczia nagy forradalom idejében azon
faoszlopokat, melyeket szabadság jelvényéül vörös
sipkával koszorúzva nyilvános helyeken felállítottak.
SZABADSÁGIIÁBOKU v. — H A R C Z , (szabad
ság háború v . — h a r e z ) ösz. fn. Harez, háború, me
lyet valamely nép, polgári szabadságért va^y sza
badsága mellett visel.
S Z A B A D S Á G I , (szabadsági) mn. tt. szabad
ságit, tb. —ak. Szabadságra vonatkozó, azt illető.
Szabadsági háború. Szabadsági
buzgalom, érzület.

S Z A B A D S Á G K É P E S , (szabadságképes) ösz.
mn. Aki műveltségénél és erkölcsi vagy jogi érzüle
ténél fogva a társadalomban az igazi szabadsággal
élni tud, a nélkül hogy a társadalmi rendet és tör
vényeket megsértené. A nagy néptömegek általán még
nem mind szabadságképesek.
S Z A B A D S Á G L E V É L , (szabadságlevél) ösz.
fn. 1. S Z A B A D L E V É L .
SZABADSÁGOL, (szabadságol) áth. m. sza
S Z A B A D S Á G , (szabadság) fn. tt. szabadságot,
harm. szr. — a . Áll a p ó t , midőn valaki, v. valami badságolt. Szabadsággal felruház; valakinek szabad
szabad. 1) Mentes állapot akárminemti megszorítás ságot ad.
S Z A B A D S Á G O L Á S , (szabadságolás) fn. tt.
tól, kényszerítéstől, akadályozástól, akái testet akár
lelket illetőktől. A foglyot, rabot szabadságba helyezni. szabadságolásl, tb. —ok, harm. szr. — a . Szabadság
Minden állat szereti a szabadságot. „Mert elközelejttü gal felruházás.
SZABADSÁGOS, (szabad ságos) mn. tt. sza
szabadságtok" (redemptio vestra. Müncheni codex
Lukács X X L ) . 2) Mentesség a polgári és társadalmi badságost v. —at, tb. — a k . Kiváltsági, vagy men
megszorítástól. Természeti szabadság, melynél fogva tességi szabadsággal e l l á t o t t , szabadon bocsátott.
kerületek.
Szabadságos katona.
valaki minden polgárzati kötelékektől független. Szabadságos városok,
Némely népek, országok szabadsága, vagyis oly pol V. ö. SZABADSÁG.
gári szerkezete, mely minél kevesebb megszorítással
S Z A B A D S Á G S Z E R E T E T , (szabadságszeretet)
j á r . A szabadság elveit terjeszteni, hirdetni. A szabad ösz. fn. Indulat, mely a szabadságért kész nélkülö
ságot megszorítani, eltörölni, elnyomni.
Szabadságban zéseket is tűrni s áldozatokat hozni.
élni. Szabadságért küzdeni, meghalni.
Valódi vagy
S Z A B A D S Á G V Á G Y v. — V Á G Y A L O M , (sza
igazi szabadság. Alszabadság, mely az igazinak csak badságvágy v. — v á g y a l o m ) ösz. fn. Esengés szabad
látszatát viseli. Korlátlan szabadság, mely semmi ság után.
rendet, törvényt nem ismer. Sajtószabadság. Vásári
S Z A B A D S Z Á J Ú v. — S Z Á J Ú , (szabadszáju)
szabadság, melyben mindenki á r u l h a t , vagy csak ösz. mn. Szitkolódó, moc3kolódó vagy gyalázkodó
egyszerűen : szabadság am. vásár, pl. debreczeni sza természetű, aki mintegy szabadnak hiszi magát a
badság. — Arany szabadság, melyet IIdik E n d r e mocskolódásra, akár van alapja, akár nincs.
királyunk úgynevezett arany bullája foglal magában.
S Z A B A D S Z Á L L Á S , mváros KisKunságban ;
Szabadság jobb gazdagságnál. A szabadság drágább
helyr. —szállásra, — o n , —ról.
az aranynál. Legdrágább kincs a szabadság. (Köz
S Z A B A D S Z E L L E M , (szabadszel.em) ösz. fn.
mondatok).
1) Jó értelemben oly személy, aki előítéletektől men
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ten, s mások tekintélyét vakon nem követve gondol
kodik, és cselekszik, t. i. a józan ész sugalata sze
rént. 2) Kószább, és szokoüabb ért. aki elbizakodva,
vagy hányivetiségböl, vagy érzéki indokokból a te
kintélyen és hiten alapuló vallási igazságokat alap
talanul s mintegy megvetőleg kétségbe vonja, és
elveti.

den megszorítás nélküli jog, különösen midőn valaki
ezen választásban kijelölés által korlátolva nincsen ;
továbbá ezen jognak érvényesítése.
SZABADVÁROS, (szabadváros) ösz. fn. T ö b b 
féle jogokkal felruházott v á r o s ; különösen amely
saját belügyeiről legfőbb hatósági felügyelet mellett,
különben szabadon és függetlenül intézkedik stb.
SZABÁLY, (szab ály) fn. tt. szabályt, tb. —ok,
harm. szr. — a . 1) Határozott rendet, módot kifejező
tétel, melyet bizonyos cselekvésekben követni, vagyis
melyhez magunkat szabni, alkalmazni kell. Erkölcsi
szabályok , törvény szabály ok , életszabályok. Intézeti,
oskolai, társalgási szabályok. Módszábály, mely vala
minek módját, rendszabály, mely az illető rendet
tűzi ki. Művészeti, verstani szabályok. Szerzetes ren
dek, ezéhele szabályai.
Szabályhoz alkalmazkodni, sza
bály ellen lenni, véteni. 2) Azon rend, melyet több
hasonló esetek eléfordulása képez, s melyhez a többi
azonnemű eseteket is alkalmazni szokás, vagy kell,
milyenek a nyelvtani szabályok. Szabály szerént irni,
ragozni. Szabálytól eltérő ragozások,
llitka szabály
kivétel nélkül.
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S Z A B A D S Z E L L E M Ü v. — S Z E L L E M Ű , (sza
badszellemű) ősz. nm. Ki a gondolkozásban, és cse
lekvésben szabadszellcmmel bír. V. ö. SZABAD
SZELLEM.
SZABADSZELLEMÜSÉG,
(szabadszellemü
ség) ösz. fn. Gondolkozási, és cselekvési tulajdonság,
rnidó'n valaki szabadszellemü. V. ö. S Z A B A D S Z E L 
LEM.
S Z A B A D S Z E M É L Y , (szabad személy) ösz. fn.
Nyilvános parázna életet gyakorló nőszemély: k u r v a ;
némely tájakon egyszerűen mondva : személy.
S Z A B A D S Z E R Ü v. — S Z E R Ű , (szabadszerű)
ösz. mn. 1) Szabadhoz, szabad állapotúhoz némileg
hasonló; olyan módú, szokású. Szabadszerű kormány.
Szabadszer'ú nézetek, beszédek. 2) Némelyek szerént
am. közönyös, kinek véleménye szerént akar így, akar
Helyesen alkotott ujabb kori szó több régiek
úgy tenni mindegy.
hasonlatára, m i n t : akadály, osztály, veszély stb. V. ö.
S Z A B A D T A L A N , (szabadtálán) mn. tt. sza SZAB.
badtalant, tb. —ok. Ami v. aki nem szabad. Kitka
S Z A B Á L Y E L L E N E S , (szabályellenes) ösz.
használatú szó.
mn. A bevett, vagy kitűzött, vagy rendelt szabály
S Z A B A D T E L E K , (szabadtelek) ösz. fn. Bizo lyal ellenkező. Szabályellenes magatartás, irás. Sza
nyos tartozásoktól, szolgálattól, adótól stb. mentes bályellenes lovaglás. Szabályellenes teslalkat. Hasonló
telek, milyenek voltak általán az egykori nemestel jelentésű : szabálytalan. (Abnormis, anomalus). V. ö.
SZABÁLY.
k e k . V. ö. T E L E K .
S Z A B A D U L , S Z A B A D U L , (szabadúl) önh. m.
SZABÁLYELLENESEN,
(szabályellenesen)
szabadúlt. Bizonyos megszorított, kényszerített, ked ösz. ih. L S Z A B Á L Y T A L A N U L .
vezőtlen állapottól, helyzettől mentessé lesz.
S Z A B Á L Y E L L E N E S S É G , (szabályellenesség)
ösz. fn. L. S Z A B Á L Y T A L A N S Á G .
„ R a b vagyok rab vagyok,
S Z A B Á L Y E L L E N T , (szabályelleni) 1. SZA
Szabadulást várok,
BÁLYELLENES.
A jó Isten tudja
SZABÁLYOS, (szabályos) mn. tt. szabályost
Mikor szabadulok."
v. — á t , t b . •—ak. Ami bizonyos szabály szerint tör
Népdal.
ténik, készül, képződik; ami a szabott mértéknek,
Kagy nyűgtől szabadultam meg. A szilaj tinó elszaba minőségnek
megfelel.
Szabályos írásmód, verselés.
dult a kötélről. Kiszabadult a fogságból.
Csakhogy Szabályos épület. Szabályos termet, arcz. Szabályos
megszabadultál azon gonosz embertől. A vargainas életmód az evésben, ivásban, alvásban. Szabályos álla
felszabadult, azaz, a legények sorába avattatott. V. ö. pot. (Normális). Mondják szabályszerűndk. és száb
SZABAD.
ványosnak is. V. ö. SZABÁLY.
S Z A B A D U L Á S , S Z A B A D U L Á S , (szabadúlás)
S Z A B Á L Y O S A N , (szabályosan) ih. Szabály
fn. tt. szabadúlást, tb. —ok, harm. szr. — a . Átme szerént, a szabályhoz vagy szabályokhoz alkalmazva
neti állapot, midőn valaki v. valami előbbeni kény vagy alkalmazkodva.
szerített, kedvezőtlen helyzetéből menekül. Pokolból
SZABÁLYOSÍT v. S Z A B Á L Y O S I T , (szabály
nincs szabadulás. (Biblia utáni mondat). V. ö. SZA oaít) áth. m. szdbályosítolt, htn. — n i v. — a n i , par.
BADUL.
— *. Szabályossá tesz , szabályossá a l a k í t ; szabá
S Z A B A D Ú L A T , (szabadúlat) fn. tt. szabadú lyokba olvaszt, szabályokba öltöztet.
latot, harm. szr. — a . A régieknél gyakran használt
SZABÁLYOSSÁG, (szabályosság) fn. tt. sza
alak (at, et képzőkkel, ás, és helyett) pl. „És tött bályosságot, harm. szr. — a . Valaminek állapota,
szabadólatot ö népének" (Lukács I.).
vagy tulajdonsága, midőn bizonyos szabályt követ,
S Z A B A D V Á L A S Z T Á S , (szabadválasztás) ösz.
fn. Valamely hivatalnoknak vagy hivatalnokoknak
megválasztásában gyakorlott vagy gyakorlandó, min

vagy a szerint történik, képződik. V. ö. S Z A B Á L Y O S .
SZABÁLYOZ, (szabályoz) áth. m. szabályoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Bizonyos szabály szerént
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intéz, rendel, rendez valakit v. valamit. Szabályozni
a növendékeket, kik a fegyelmet elhanyagolták. Szabá
lyozni a rendetlen katonaságot. A kicsapongó folyókat
szabályozni. V. ö. SZABÁLY.
SZABÁLYOZÁS, SZABÁLYZÁS, (szabály
ozás) fn. tt. szabályozást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által szabályozunk valakit v. vala
mit. A lanitóintézetek szabályozásával foglalkodni.
Közlegelők, utak, erdők szabályozása. Tisza, s egyéb
folyók szabályozása. V. ö. SZABÁLYOZ.

módjának rendémik meghatározása, melynek elvont
ért. megfelelnek a ,szabat' v. ,szabály' szók. Rend
szabás, törvényszabás. Régi szabások. „Elállottunk a
régi szabásoktól." (Szabó D.). 4) Valamihez hasonló
állapot, alak, külalak, tulajdonság, pl. a hajósoknál
a hajó szabása (Sehnitt v. Belauf eines Schiffes);
honnan a szabású származéknak, kivált a régieknél
ilyetén jelentései : Bánom szabású arcz. Megboszon
kodik szabású. (Zvonaries 1. K. 406. 1.). Szomorú,
víg szabású. V. ö. SZABÁSÚ. A Müncheni codexben
,szabás' am. ábrázolat, kép. „Márk ke(dég) példáz
tatott orozlán szabásban." (Régi magy. nyelvemi.
III. köt. 81.1.).
SZABÁS, (2), falu Somogy, puszta Baranya m.;
helyr. Szabásra, —on, —ról.
SZABÁSÚ, SZABÁSÚ, (szabású) mn. tt. sza
básút. Alakví, szokottabban : féle, forma, pl. Szabó
Dávidnál : „Csaknem olyan szabású ember" azaz
olyanforma, olyanféle ember; „bánom szabású : aki
bánni látszatik" ; „szomorú szabású : felszórnom" ;
„haragszom szabású stb.'
SZABAT, (szabat) fn. tt. szábatot, harm. szr.
— a v. —ja. 1) Amit bizonyos czélra és mérték,
alak szerént kimetszettek, nyirtek, stb. Ezen szabói
ban három röf posztó van. Egy ringnek való szobaiban
négy röf vászon van. 2J Azon alak, vagy forma, me
lyet szabás által bizonyos test nyer. 3) Átv. beszedi,
vagy irályi alak, melynél fogva a szók az illető fo
galmakhoz szabvák, és kelletinél sem nagyobb sem
kisebb számmal nincsenek, s mindegyik kellő helyet
foglal, mint a ruhának szabott kelme részei. Ez érte
lemben vett szabatnak ellene tétetik a beszédbeli
áradozás, szószaporítás, vagy a homályos rövidség.
SZABATON, puszta Tolna m.; helyr. Szabaton
ra, — on, —ról.
SZABATOS, (szabatos) mn. tt. szabatost v.
— at, tb. —ak. Nyelvbeli eléadást illetőleg, ami az
eszméknek pontosan megfelelő, kellő mennyiségű, s
a szószerkesztés szabályai szerint elrendezett szók
ból áll. Ellentétei : áradozó, ömledezö, czikornyás;
csigázott, rendetlen, zavart stb. Szélesb ért. pontos.
Szabatos zenejáték, ének.
SZABATOSAN, (szabatosan) ih. Szabatos
módon, eléadással. Szabatosan írni, beszélni, értel
mezni, meghatározni, megkülönböztetni. V. ö. SZA
BATOS.
SZABATOSÍT, SZABATOSIT, (szabatosít)
áth. m. szabatosítolt, htn. —ni v. —ani. Szabatossá
teszen, eszközli, hogy szabatos legyen.
SZABATOSÍTÁS, SZABATOSITÁS, (szabat
osítás) fn. tt. szabatosítást, tb. —ok. Szabatosság
eszközlése.
SZABATOSSÁG, (szabatosság) fn. tt. szaba
tosságot, harm. szr. —a. Mondott vagy irott beszéd
tulajdonsága, midőn szabatos módon van szerkesztve.
V. ö. SZABATOS. Szélesb ért. pontosság bizonyos
működésekben. Szabatosság a hangszerjátékban, az
éneklésben, a tánczlejtésben.

SZABÁLYOZAT, 1. SZABÁLYZAT.
SZABÁLYOZÓ, 1. SZABÁLYZÓ.

SZABÁLYRENDELET, (szabályrendelet) ösz.
fn. Felsőbb rendelet, mely eléforduló hasonló ese
tekre nézve szabályul szolgál.
SZABÁLYSZERŰ v. —SZERŰ, (szabályszerű)
ösz. mn. 1) Bizonyos szabályt követő, ahhoz mért, a
szerént történő, szabályos. 2) Rendre, módra nézve
szabályhoz hasonló. Szabályszerű intézkedések.
SZABÁLYSZERÜLEG v. —SZERÜLEG, (sza
bályszerüleg) ösz. ih. Szabály szerént; kitűzött
renddel, móddal; úgy amint kell, amint szokás, vagy
helyes stb. Szabály'szerilleg épített házak, rendezett vá
ros. V. ö. SZABÁLY.
SZABÁLYSZERŰSÉG v. —SZERŰSÉG, (sza
bályszerűség) ösz. fn. Állapot, vagy tulajdonság,
midőn valami olyan, mint szabály szerént lennie kell,
illik, szokás stb.
SZABÁLYSZERŰTLEN, (szabályszerütlen)
ösz. mn. 1. SZABÁLYTALAN.
SZABÁLYTALAN, (szabálytalan) mn. tt. sza
bálytalant, tb. •—ok. Ami nem szabályos, nem sza
bályszerű , vagyis, nem követ bizonyos szabályt,
rendetlen, rendhagyó. Szabálytalan városi utczák,
házak. Szabálytalan irás. Határozóként am. szabályt
nem követve, szabály ellen. V. ö. SZABÁLY.
SZABÁLYTALANSÁG, (szabálytalanság) fn.
tt. szabálytalanságot, harm. szr. —a. Szabálytalan
állapot vagy tulajdonság, rendetlenség. V. ö. SZA
BÁLYTALAN.
SZABÁLYTALANUL, (szabálytalanul) ih.
Szabályon kivül, vagy szabály ellen.

SZABÁLYZÁS, 1. SZABÁLYOZÁS.

SZABÁLYZAT, (szabályozat) fn. tt. szabály
zatot, harrn. szr. —a. A szabályok öszvesége.
SZABÁLYZÓ, (szabályozó) mn. tt. szabály
zót. Aki vagy ami szabályt alkot.
SZABAR, faluk Baranya, Vas és Szála m.;
helyr. Szabarra, —on, —ról.
SZABÁS, (1), (szabás) fn. tt. szábást, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Tulajdon szoros ért. cselekvés,
mely által valaki bizonyos nemű testeket elmetsz,
szétvág, hasít stb. V. ö. SZAB. 2) Idomitó, valamely
czélra alkalmazott metszés, vágás, pl. midőn a szabó
a ruhának való kelmét, a csizmadia a bőrt kimetszi,
és e metszés által alakult forma. Se a szabáshoz, se
a varráshoz nem ért. Magyar, német, franczia divatú
szabás; helyes, helytelen szabás. 3) Átv. a teendők
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SZABDA, (szabda); SZABDASZERÜ, (szabda
ezerü) 1. SZABVÁNY ; SZABVÁNYSZERÜ.
SZABDAL, (szabodal) gyak. áth. m. szábdalt.
Folytonosan, gyakran, vagy több részekre szab. Szab
dal a szabó, a csizmadia, midőn az illető kelmét nyir
bálja, metéli. A kardra kelt csatázok szabdalják, meg
szabdaiják egymást. Elszabdalni a végvásznat, a posztót.
Az ebek leszabdalták róla a ruhát. V. ö. SZAB.
Képeztetésre hasonló ezekhez : harapdál, lép
del, lépdel, csipdel, vagdal, rugdal, nyögdel stb. me
lyekben kettős gyakorlati képző rejlik, ú. m. az os,
és ösnek megfelelő od ed öd, pl. a kapod kapós,
lápod tapos, rakod (ik) rákos azonos értelmüekben,
és a szintén gyakorlatos ál (el, ol, öl); mi szerént
szabdal am. szabodal, v. szábosal.
SZABDALÁS, (szabodalás) fa. tt. szabdalást,
1b. —ok, harm. szr. —a. Gyakori szabás; metélés.
V. ö. SZABDAL.
SZABED, erdélyi falu Maros székben ; helyr.
Szabédra, —on, —ról.
SZ.\BLYA, (szabolya) fn. tt. szablyát. Molnár
A. latinozata szerént : framea, láncsaféle fegyver;
acinaces, széles rövid kard, milyet a szittyák visel
tek ; gladius ensis, kard ; és sica (czucza?) azaz, tőr.
E szerint a szablya széles ért. az éles pengéjű fegy
verek többféle faját jelentette. Görbe szablya, kurta
szablya, gyilkoló szablya. Fájdalom szablyája. (Páz
mán Préd. 552. 1.). Mesterét a szablya olykor agyon
vágja. (Km.). Nem pennához illik a szablya. (Km.).
Korunkban a szablya a katonaság és a köz nép nyel
vén ritkán vagy alig fordul elé s helyette a kard di
vatozik. Ellenben a régi, kivált a XVIdik századbeli
nyelvemlékekben gyakran olvasható. KÍ3ebbnagyobb
módosítással majd minden európai nyelvben megvan,
ú. m. a németben : Sabel s közbeszédben Sabel, Saber,
a svédben : sabel, az angol s francziában: sabre, az
olaszban : sábra, sable, a csehben : szawle, a finnben :
sabeli stb.; s Adelung úgy vélekedik felőle, hogy e
fegyvert a többi népek a törököktől és magyaroktól
kölcsönözték ; továbbá azon név szerinte görbe vasú
kardot jelent, s nevét a görbeségtől vette volna, neve
zetesen az új görög nyelvből,melyben zaboszam.görbe,
és zabűné am. szablya. Azonban, minthogy e fegyver,
Adelung vallomásaként a törököktől és tőlünk ment
által a németekhez, annak értelmezésére nézve illeté
kesb bírónak tartjuk a mi Molnárunkat, ki szerént a
szablya nem csak görbe, hanem más alakú metsző, ha
sító, általán szabdaló fegyvert is jelent, mint föntebb
láttuk. Véleményünk az, hogy a szablya gyöke a
metszést, vágást jelentő szab, melyből lett a gyakor
latos szabói, mint hat hatol, aszik aszal, tör töröl;
inét metél; vet vetél. A szabói részesülője : szaboló
szabló, módosítva : szabla, lágyítva : szablya , azaz,
szabdaló t. i. fegyver. Hasonló képeztetésüek a szin
tén eszközöket jelentő csáklya, kuruglya, korcsolya,
mereglye, gereblye, csoroszla v. csoroszlya ; továbbá a
lágyítót l nélkül képzettek : tézsla, vizsla, vitla, kajla,

hetle kotla; s melyek az eredeti részesülőalakot meg
tartották, ú. m. sarló, orló (olló), doroszló; s mind
ezek részént ma is élő, részént elavult igékből szár
maztak. — A szablya szót, mint régi szittya és
magyar fegyver nevét épen úgy kölcsönözhették tő
lünk más népek, mint a huszárt, vagy csákót.
SZABLYABÓDA, (szablyabóda) ösz. fn. A
szablyának fogatója, marokiára. V. ö. BÓDA.
SZABMÁNY, (szabmány) fn. tt. szabmányt,
tb. —ok. Ami ki vagy meg van szabva.
SZABÓ, (szabó) fn. tt. szabót. Köz ismeretü
mesterember, ki szövetekből különféle ruhanemüeket
szab, és varr. Férfiszabó (jobban : férfiruhaszabó), ki
férfiaknak való öltözékeket készít. Nöszabó (nöruha
szabó), ki női ruhákat varr. Foltozó szabó. Magyar
szabó, németszabó. Váltómíoes szabó, ki mondva ren
delt, vagy általadott kelmékből való ruhákat készít.
Vásári szabó. Szürszabó. Czéhbeli; kontár szabó. Nem
szabja ki magát a szabó. (Km.). Szentnek hívják azt a
szabót, kinél folt nem marad. (Km.).
Nevét munkájának fő kellékétől, a szabástól
kapta, valamint a német Schneider, a tót krajcsir, a
franczia tailleur stb. A családi nevek egyik leggya
korabbika.
SZABÓASZTAL, (szabóasztal) ösz. fn. 1)
Asztalforma nagy tábla, melyen a szabók szabni, és
vasalni szoktak. 2) Kis asztal, melynél ugyancsak a
szabók varrni szoktak.
SZABÓCZÉH, (szabóczéh) ösz. fn. Szabó mes
terembereknek czéhbeli egyesülete.
SZABÓDÁS, lásd SZABADKÜZÁS; és v. ö.
SZABÓDIK.
SZABÓDIK, k. m. szabódlam, —tál, •— ott.
Am. szabadkozik.
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„Akkor híja szépen, hogy üljön közelebb,
Bá is áll az könnyen, bár szabódik elébb."
Arany J. (Családi kör).
L. SZABADKOZIK. Eredetileg vagy szabadik volt
(mint Szabó Dávidnál elé is jön : szabadni = szabódni)
,szabad' törzsöktől, melyhez az ik középképző járul
ván lett szabadik, szabódik (szintén eléjön Szabó
Dávidnál); mire példák : tiiz tűzik (a nap), ok okik stb.;
vagy pedig össze van húzva szabadódikhó\.
SZABÓGALLÉE, (szabógallér) ösz. fn. Sza
laghoz hasonló hosszú tésztaétel. A székelyeknél
táska étel neme.
SZABÓINAS, (szabóinas) ösz. fn. Szabóságot
tanuló ujoncz.
SZABÓIZOM, (szabóizom) ösz. fa. A bélcsont
tól kimenő, s a ezombon végig a térd aljáig nyúló
izom, mely különösen akkor működik, midőn egyik
lábunkat, varró szabók módjára, a másikra fektetjük.
SZABOLCS, (1), faluk Baranya, Bihar, Sza
bolcsin; DRÁVA—, falu Baranyám.; puszta Fehér m.;
helyr. Szabolcsra, —on, —ról. (Mint megye hely
névragozása : Szabolcsba, —ban, — ból).
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S Z A B O L C S , (2), SZABOLCS V A R M E G Y E ,
megye, mely Zemplén , Ungh, Beregi), Szatmár és
Bihar, Békés, Heves és Borsod megyékkel határos.
S Z A B Ó L E G É N Y , (szabólegény) ösz. fn. Mes
terlegény, ki a szabóságot űzi.
S Z A B Ó M E S T E R S É G , (szabómesterség) ösz.
fn. Különféle szövetekből való ruhák készítésével
foglalkodó mesterség, melyet t. i. különösen az úgy
nevezett szabók űznek. Különbözik tőle a szücsmes
terség. L. SZABÓ.
SZABÓMUNKA, ("szabómunka) ösz. fn. Munka,
melyet valaki mint szabómesterember, vagy mint an
nak utánzója végez ; továbbá egyes ruhadarab, me
lyet szabó készített. Különbözik tőle a bőrös, szőrös
r u h á k r a vonatkozó szűcsmunka.
SZABÓMÜ, (szabómü) 1. SZABÓMUNKA.
SZABÓMÜHELY, (szabómühely) ösz. fn. Mű
hely, melyben a szabók dolgoznak.
S Z A B Ó O L L Ó , (szabóolló) ösz. fn. Olló nemű
eszköz , milyent a szabó mesteremberek szoktak
használni.
S Z A B Ó S Á G , (szabóság) fn. tt. szabóságot,
harm. szr. — a . 1) Szabómesterség. Szabóságot ta
nulni. Szabóságból élni. 2) Szabók egyesülete, testü
lete. Az egész szabóság az ujonezok felruházásával
foglalkodik.
S Z A B Ó S K O D Á S , (szabóoskodás) fn. tt. sza
lóskodást, tb. —ok, harm. szr. — a . A szabómester
ségnek üzése, gyakorlása.
SZABÓSKODIK, (szabóoskedik) k. m. sza
bóskod tam, — tál, — olt. Szabómestei'séget űz, gya
korol.
S Z A B O T T , (szabott) mn. tt. szábottat. 1) Met
szett, v á g o t t , hasított, szelt. Elszabott, szétszabott,
leszabott posztó, vászon. 2) Bizonyos mérték és forma
szerént metszett, alkalmazott. Testhez szabott nadrág,
dolmány. Bőre, szűkre szabott mellény. 3) Bizonyos
mód, rend, idő, érték stb. szerint meghatározott. Sza
bott törvény, rend. Szabott munka, bér. Kiszabolt ele
del, abrak. Szabott ára valaminek. Szabott árak. V. ö.
SZAB.

ványos mélység, magasság, hosszúság stb. Szabványos
állapot. (Normális).
S Z A B V Á N Y O S S Á G , (szabvaanyosság) fn.
tt. szabványosságot, harm. szr. — a . Szabványos ál
lapot, vagy tulajdonság. V. ö. SZABVÁNYOS.
SZACSAL, falu Máramaros m., erdélyi falu
H u n y a d m ; helyr. Szacsalra, — o n , —ról.
SZACSKA, székelyes tájszó ; 1. S Z E C S K A .
SZACSKA, (száacska) kicsiny, fn. tt. szácskát.
Kis, piczi száj ; máskép : szájacska. Hízelgő, dicsérő,
gyöngéden nyájaskodó nyelvben divatos szó. V. ö.
SZÁ, SZÁJ.
S Z A C S K Á L , áth. m. szacskált. A székelyeknél
némi hangáttétellel am. szakicsál, szétaprál. (Kriza J.).
SZACSUR, falu Zemplén m ; helyr. Szacsurra,
— on, —ról.
SZACSVA, erdélyi falu Sepsi székben ; helyr.
Szacsvára, — n , —ról.
SZÁD, (szád) fn. tt. szádot, harm. szr. —a v
—ja. Tájdivatosan, leginkább a székelyeknél átv
értelmű száj, azaz, állati szájhoz hasonló nyilas v
nyiladék , mely azonban a régieknél is eléfordúl
Hordó száda, melyen a bort, pálinkát stb. bele töl
tik. Palaczk száda. Fazék száda. Iliu száda. Kemencze
száda, melyen a tüzelőt, sütnivalót beteszik. Barlang
száda, azaz, nyilasa. „És hozattaték egy kő és vette
tek a veremnek szádára." (Bécsi cod. Dániel VI.).
„Ne sóvárogj a méz után,
F u l á n k Vdn a küpü szádán."

Székely népvers.
A Tájszótárban a törzsben száda hibásan van írva ;
mert a származék : szádot (nem : szádál), és Szabó
Dávidnál s Kriza Jánosnál is csak szád; a Bécsi
codexben is : a veremnek szádára., holott különben
,szádájára' volna.
E szónak törzse szó, régi szó, ma megtoldva :
száj. A d is némi módosító toldalék, mely mint ilyen
más szókban is eléfordúl, pl. besze beszéd; belén be
lénd; csalár csalárd; fai (tyúk) fajd; hugyik, és
hugydik, s ebből liuddik; de jelenthet eszközt i s ;
amidőn az egész azt tenné : száj eszköz, szájhoz ha
SZABVÁNY, (szabvaany) fn. tt. szabványt, sonló eszköz.
SZADA, faluk Pest és Zemplén m.; helyr. Sza
tb. —ok, harm. szr. — a . Kitűzött szabály, vagy zsi
nórmérték, vagy példány, mely szerént valamit tenni dára, — n , — ról.
SZÁDABRONCS, (szádabroncs) ösz. fn. Azon
kell, mely a maga nemében mintegy mutatványul
szolgál. (Norma). Különösebben helyesen használtat abroncs a hordón, mely a szádhoz legközelebb fek
hatnék a ,statutum' kifejezésére; minthogy a ,norma' szik. V. ö. SZÁD.
szót maga a ,szabály' is jelenti.
S Z Á D A L ; S Z Á D A L Ó , 1. SZÁDOL ; S Z Á D L Ó .
S Z Á D E L Ö , falu Torna m.; helyr. Szádelöre,
SZABVÁNYOS, (szabvaanyos) mn. tt, száb
ványost v . — a t , tb. —ak. Szabványul szolgáló, vagy — n , —röl
S Z Á D F Ü R É S Z , (szádfürész) ösz. fn. Kádárok
szabvány szerént létező, működő, vagy rendelt. Szab
ványos tanoda, melyhez, mint eddigi legjobbhoz kell fűrésze, melylyel a hordó szádat kimetszik.
S Z Á D L Ó , (szádoló) mn. és fn. tt. szádlót. Aki
a többieket is szabni, alkalmazni. Szabványos széles
sége a folyó medrének, mennyi t. i. szükséges, hogy szádol; vagy amivel szádolnak. Főnévileg : dugasz,
a bele ömlő vizeket felfogja. Szabványos érverés, mely melylyel a hordó szádat bedugják. Néhutt : szájadzó
bizonyos idő alatt határozott számú lüktetésekben (Tájszótár).
jelenkezik. Szabványos mozgás, gyorsaság.
Szabványos
S Z Á D L Ó F A , (szádlófa) Ösz. fn., 1 SZÁDLÓ,
vonal, mely szerint a többieket is vonni kell. Szab mint fn.
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SZÁDMÉLY, (szádmély) ösz. fn. A hordónak
azon mélye, vagyis mélysége , mely a szádtól fené
kig nyúlik. E hordónak szádmélye három, négy lábnyi.
V. ö. SZÁD.
SZÁDOK, (1), (szádok) fn. tt. szádohot, harm.
szr. —a v. —ja. Sándor I. azonos értelműnek veszi
a szádokfával; de véleményünk szerint a szádok tu
lajdonkép am. szádló, vagyis a szádnak dugasza, s
képeztetésre olyan mint ajándok (v. ajándék), szándok
(szándék), marok (marék) stb. Amennyiben néhutt
szildoknak is mondják, lehet eredetileg szádlok is ;
a d és l helyet cserélvén. V. ö. SZÁDOKFA.
SZÁDOK, (2), falu Nyitra m.; hely r. Szádokra,
—on, —ról.
SZÁDOKFA, (szádokfa) ösz. fn. Hársfa. E ne
vét valószínűen onnan kapta, mert szivos tömör fája
hordódugasznak, azaz szádlónak, szádoknak különö
sen alkalmas. Tájdivatosan : száldokfa, szódokfa.
V. ö. HÁRSFA
SZÁDOL, (szádol) áth. m. szádolt. A hordó
szádat dugaszszal beteszi; aknával bedugja. így lett
a torokhói torkol, és az cyból ajaz, vagyis a ló szá
jába zabolát tesz.
SZÁDOLÁS, (szádolás) fn. tt. szádolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A hordó szájának bedugaszolása.
SZÁDOLÓ, 1. SZÁDLÓ.
SZÁDOE, (szádor) fn. tt. szádort, tb. —ok,
harm. szr. —a. Növénynem a kétföbbhímesek, és
magrejtősök közöl; csészéje két—öt metszésű ; bokré
tája előre görbült; bibéje kettős, vastag, bókoló ;
tokja egy rekeszü, két kopácsu, sokmagvu ; leveletlen.
(Orobanche). Fajai: nagy szádor (o. major), köz népi
nyelven : kenderkökörcsin, nagy ökörfarkfű; továbbá:
szegfűszádor, magas, vérpiros, kék, elágazó szádor.
SZÁFEÁS, fn. tt. száfrást, tb. —ok. Amerikai
fa, melynek ánisszagú héjából olajt sajtólnak, s azt
különféle betegségek ellen gyógyszerül használják.
(Laurus sassafras).
SZAG, fn. tt. szagot, harm. szr. — a . A testek
ből finom pára, vagy gőz gyanánt kirepülő részecs
kék, mennyiben az orrban végződő idegekre hatnak,
s bizonyos érzést gerjesztenek. Minden állatnak saját
nemű szaga van. Némely virágnak nagy a szaga. Etel,
bor, pálinka, eczet szaga. Erős, metsző, csipös, gyönge,
finom, kellemes szag. Szaga után borra mint jó vizsla
nyúlra. (Km.). Szagával jó a káposzta. (Km.). Há nem
látja magát, de érzi a szagát. (Km.). Az oly szagot,
mely visszataszitólag, s igen kellemetlenül hat orr
idegeinkre, különösen &üznek nevezzük ; ellenben a
finom, kellemes ingerű szag neve illat.
E szónak alapját teszi a szivás, vagyis az or
ron beszívott levegő hangja, melyet az sz fejez ki, s
mely a szí igén kívül több szaglásra vonatkozó szók
gyökéül szolgál, milyenek : szimat, szimatol, szamát,
szipa, szipák, szipákol, szippant, a büdös szagú szenny,
az erős szagú szesz. — Egyezik vele az arabpersa
szók (genus aromatis), továbbá a latin sagire (acute
sentire, Cicerónál), és ettől: sagax, szaglászó, szima

toló pl. canes sagaces (Spürhunde), továbbá általáno
sabb (szivási) érteményben a héber fiN$ (anhelavit),
arab szaf és szuf (aurám traxit, anhelavit, szí v. szív)
német hauchen, Hauch stb.
SZAGANY, (szagany) fn. tt. szaganyt, tb.—ok.
A nehéz és nemes fémek egyike, mely az erénynek
(Platin) rendes kiséró'je szokott lenni a természetben.
Szin állapotban vagy vékony, szürkésfekete fém
fényü lemezkéket, vagy pedig vasfekete összeálló
tömeget képez. A levegőn hevítve a szagany savvá ég
el, mely nagyon szállékony s gőzállapotban sajátsá
gos átható szagú, és a légzési szerveket erősen meg
támadja. Ezen sajátságánál fogva nyerte magyarul a
szagany, valamint előbb az osmium nevezetet is a
görög ótjjnq (= szag) szótól. (Török J. tanár).
SZA.GATLAN, (szagatlan) ; SZAGATLAN
SÁG, (szagatlanság) 1. SZAGTALAN; SZAGTA
LANSÁG. 
SZAGGAT; SZAGGATÁS;SZAGGATOTT;
lásd SZAKGAT; SZAKGATÁS; SZAKGATOTT.
SZAGIDEG, (szagideg) ösz. fn. Az elülső
agykérből kijövő és az orrcsont szitájáig terjedő ide
gek, melyek a testekből kirepülő s velők érintkező
szagot megérezik.
SZAGLÁL v. SZAGLÁL, (szagolal) gyak.
áth. m. szaglalt. Gyakran, vagy folytonosan szagol,
különösen a végett, hogy valaminek létezését, misé
gét, milyenségét megtudja. Szaglálni az ételt, a vad
húst, ha nem büdöse. Szaglálni a virágokat, a por
dohányt. A szimatoló ebek szaglálják a vadak nyomait.
E szónak gyöke szag, melyből lett az egyszerű
ige szagol, s ebből a gyakorlatos szagolal, öszve
rántva : szaglál, mint, fog foglal; hizik hizlal; íz
izlel; kér kérlel; ér(ik) érlel; bér bérlel; mely hason
latnál fogva a képző hangzójának megnyújtása szük
ségtelen, (de elterjedett szokás), mert az elemzés sza
bályai szerint : szaglál. Hasonlóan a gyomlál eredeti
leg gyomlál. Általán azt venni észre, hogy a gyakor
latos al el képzőt a szokás megnyújtani szereti, mint,
álldogál, járdogál, üldögél, mendegél, ezek helyett:
álldogál, járdogál, üldögél, mendegél stb. Az ily meg
nyújtásnak szófejtésileg csak ott van helye, hol a
gyök vagy törzsök hangzóval végződik, pl. kapa
kapál; kasza kaszál; gereblye gereblyél; csere cserél stb.
SZAGLALÁS v. SZAGLÁLÁS, (szagolalás)
fn. tt. szaglalást, tb. —ok, harm. szr.—a. Gyakori,
vagy folytonos szagolás ; továbbá, kutatás, vizslatás
neme a szagidegek által, vagyis , szimatolás. V. ö.
SZAGLÁL.
SZAGLALÓDÁS v. SZAGLÁLÓDÁS, (szag
olalóodás) fn. tt. szaglálódást, tb. —ok, har.n.
szr. —a. Kutatás, vizslatás neme, melyet az ember,
vagy más állat a szagidegek által gyakorol. V. ö.
SZAGLÁLÓDIK.

AKAD. NAQY SZÓTÁB. V. KÖT.
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SZAGLÁLÓDIK v. SZAGLÁLÓDIK, (szag
olalóodik) belsz. m. szaglalódtam, —tál, —ott.
Gyakran, vagy folytonosan szagol, vagyis szaglál a
I végett, hogy valaminek létezését, miségét, milységét
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megérezze s észrevegye. Aki valamely bűzt, vagy il
latot, vagy szagot érez, szaglálódni szokott, hogy
megtudja annak okát, származását, tárgyát stb. Szag
lálódik az eb, midőn a vadnak nyomát érzi, vagy
gyanítja; máskép : szimatol.
SZAGLÁS, (szagolás) fn. tt. szaglást, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) A szagidegek által gyakor
lott érzés. 2) Azon tehetség, vagyis érzék, mely által
valaminek szagát észreveszszük. Éles, finom jó szaglás.
Az ebnek jó szaglása van. V. ö. SZAGOLÁS.
SZAGLIK, (szagolik) k. m. szaglott, htn.
— ani. Szag jön ki belőle ; érzik a szaga, (leginkább
rósz értelemben). Az állott hús, az avas vaj szaglik.
V. ö. SZAGOSKODIK. Hasonló képeztetésüek : izlik,
bűzlik.
SZAGLÓ, (szagoló) mn. és fn. tt. szaglót. Aki
vagy ami szagol, avagy szaglik. Fönévileg a vadá
szok így nevezik a dúvad orrát.
SZÁGÓDÁS, fszáguldás) 1. SZÁGULDÁS.
SZÁGÓDIK, (száguldik) k. m. szágódtam,
— tál, —ott. Eléjön Szabó Dávidnál. L. SZÁGULD.
SZAGOL, (szagol) áth. m. szagolt. Valaminek
szagát beszívja, felfogja, érzi, élvezi. Virágokat, illat
szereket szagolni. Dohányt, ételt szagolni. Bűzt, illatot
szagolni, megszagolni. Atv. ért. némi jelekből gyanít,
sejdít, észrevesz valamit. A kandi kíváncsi ember
mindent megszagol. Már ezt is megszagoltad ? Meg
szagolta a kolbászbűzt, észrevette, hogy roszul van
a dolog.
SZAGOLÁS, (szagolás) fn. tt. szagolást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A szagló érzék működése, mi
dőn valaminek szagát szívja, érzi. Különbözik tőle
gyakorlatban a szaglás, mennyiben ez magát az il
lető érzéket is jelenti. V. ö. SZAGLÁS.
SZAGOLD, 1. SZÁGULD.
SZAGOLGAT, (szagologat) gyak. áth. m.
szagolgatlam, —tál, —ott. Gyakran, vagy folytono
san, vagy többfélét szagol. Szabatosan véve külön
bözik tőle szaglál, és szaglálódik, mennyiben a
szagláló és szaglálódó azért használja szagidegeit,
hogy valamit kutasson, vizslasson, szimatoljon, a sza
golgató pedig egyedül a végett, hogy valaminek sza
gát, illatát érezze, megismerje, élvezze. A vadászeb,
midőn fürkészni szokott, szaglál vagy szaglálódik ;
ellenben aki a virágok illatát élvezi, aki a szagot
egyedül magaért szívogatja, az szagolgat.
SZAGOLGATÁS, (szagologatás) fn. tt. sza
golgatást, tb. —ok, harm. szr. —a. A szagló érzék
nek működtetése, midőn valamit szagolgatunk általa.
SZAGOS, (szagos) mn. tt. szagost v. —at, tb.
— ak. 1) Aminek felötlő, legott érezhető szaga van.
Szagos kenet. Szagos szölö, gyümölcs. 2) Szagot lehelő
szerrel vegyített, kent. Szagos olaj, víz. Szagos zseb
kendő, szagos haj. V. ö. SZAG.
SZAGOSÁN, (szagosaul ih. Szagos minőség
ben vagy állapotban.
SZAGOSÍT, SZAGOSÍT, (szagosít) áth. m.
szagosítolt, par. —s, htn. —ni v. —ani. Szagossá

tesz valamit, pl. midőn szaggal vegyíti, vagy szagos
testtel érintkezésbe hozza. A vizet rózsalevéllel szago
sítani. Pézsmával beszagosítani a szobát, a ruhákat.
A hajat kenöescsel szagosítani. V. ö. SZAGOS.
SZAGOSÍTÁS, SZAGOSITÁS, (szagosítás) •
fn. tt. szagosítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, vagy ehhez hasonló hatás, melynél fogva valamit
szagossá tesznek.
SZAGOSKODIK, (szagoskodik) k. m. szá
goskodtam, —tál, —ott. Szagot, illatot terjeszt maga
körül. Különböző : szaglik, mert ez főleg rósz szagra
vonatkozik.
SZAGOSODÁS, (szagosodás) fn. tt. szagoso
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapoti változás,
vagy tulajdonságnak fölvevése, mely által valami
szagossá leszen. V. ö. SZAGOS.
SZAGOSODIK, (szagosodik) k. m. szagosod
tam, —tál, —ott. Szagossá leszen, szagot kap. Bizo
nyos gyümölcsök érés által megszagosodnak. Az avas
vaj, szalonna megszagosodik.
SZAGOSSÁG, (szagosság) fn. tt. szagosságot,
harm. szr. —a. Szagos állapota, vagy tulajdonsága
valaminek.
SZAGTALAN, (szagtalan) mn. tt. szagtalan1,
tb. —ok. Aminek szaga nincs, vagy, ha van, oly
csekély, hogy alig vagy épen nem érezni. Szagtalan
víz. Az arany, ezüst, vas szagtalan testek. Határozó
ként am. szag nélkül, szagtalanul. V. ö. SZAG.
SZAGTALANSÁG, (szagtalanság) fn. tt. szag
talanságot, harm. szr. —a. Állapot, midőn valamely
testnek szaga nincs.
SZAGTALANUL, (szagta!anul) ih. Szag nél
kül, érezhető szag nem létében.
SZAGÚ, SZAGÚ, (szagu) mn. Aminek szaga
van. Csak melléknév kíséretében használják. Jó, rósz
szagú, kellemes, kellemetlen szagú.
SZÁGULD v. SZÁGULD, (szaguld) önh. m.
száguldott, htn. —ni v. —ani. Sebesen nyargal;
szerteszét futtat, portáz, mint háborúban a czirkáló,
s az ellenséget nyugtalanító lovasok, előőrsök szok
tak. Nyargalt, nyargalt, hogy szikrát hányt a szá
guldó ló lába. (Kisfaludy S.). Elszáguldani, kiszágul
dani. Áthatólag is : Beszáguldani a vidéket.
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„Ottan az Alibég onnét elszágolda,
Haláltól, fogságtól ő megszabadúla."
Temesvári István 1569ben. (Kenyérmezei viadal).
„Omló tajtékban füredvén,
Nyargal, száguld a büszke mén."
Kölcsey. (Doboziballáda).
Atv. ért. sebesen halad. Szétfoszlott s éjszaki széltől
űzött föllegek száguldanak délfelé.
Ezen igében a d vagy olyféle toldalék, mint
hugydik igében, s eredetileg szagul v. szágúl lehetett,
vagy pedig szágúdik szágódik (mint Szabó Dávid
nál is) az eredeti alak s az l közbefurakodott. Ha
ez igében alapfogaimul a sebes mozgást veszszük,
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úgy rokon értelmű a szalad, száll igékkel; ha pedig
az ideoda nyargalás fogalmát fejezte ki eredetileg,
úgy azon sza gyökü szókhoz rokonítható , melyek
széledező mozgásra vonatkoznak, mint szana (szét),
szór (szaor), szab, szak, szakaszt; továbbá ide tarto
zik azon ta, melyből táv, távul, tágul eredtek. Külö
nösen alapértelemben rokon hozzá : tágul, mennyi
ben ezt is teszi : elmegy, eltakarodik, eltávozik, pl.
tágulj innen ! A közép g öszveolvasztó hang gyanánt
is csúszhatott be, mint téged szóban teed helyett és
tegez igében, mely eredetileg teez (téz) azaz, <enek
nevez; mi szerint a száguld is annyi volna mint
szavld.
SZÁGULDÁS v. SZÁGULDÁS, (szaguldás)
fn. tt. szaguldást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sebes
vágtatásu, vagy szerteszét csapongó nyargalás. Ki,
elszáguldás.
SZÁGULDÓ v. SZÁGULDÓ, (szaguldó) mn.
tt. száguldót. Sebes vágtatva, ideoda csapkodva
nyargaló. Száguldó had, száguldó kémlovasok. V. ö.
SZÁGULD.
SZÁGULDOZ v. SZÁGULDOZ, (szaguldoz)
gyak. önh. m. száguldoztam, —tál, —ott, par. —z.
Gyakran, vagy folytonosan száguld. V. ö. SZÁGULD.
SZÁGULDOZÁS, SZÁGULDOZÁS, (szagul
dozás) fn. tt. száguldozást, tb. —ok. Gyakori, vagy
folytonos száguldás; sebes menetű, ideoda csapongó
nyargalódzás.
SZÁGULDOZÓ v. SZÁGULDOZÓ, (szagul
dozó) mn. tt. szaguldozót, tb. —k. Gyakran, vagy
folytonosan száguldó ; nyargalódzó, portázgató.
SZAGY, falu Baranya m.; helyr. Szágyra,
— on, —ról.
SZAGYÁN, fn. tt. szagyánt, tb. —ok, harm.
szr. —a. Növénynem a négyhímesek és négyanyá
sok közöl; csészéje négy levelű; bokrétája négy apró
szirmú ; tokja egy rekeszű, négy nyilásu. Néha csé
széje szétnyílik, néha öszveáll; néha szirmai nincse
nek. Fajai : heverő, emelkedő, merőnálló szagyán.
(Sagina). Neve a megfelelő idegen szóból eredett.
SZAGYÁNCSIBEHÚR, (szagyáncsibehúr) ősz.
fn. Növényfaj a csibehúrok neméből; szára henyélő,
gyökerező, kicsiny; levelei ellenesek, szálasak, simák;
kocsányi a szároldalról magánosak; virági öt híme
sek, bókolok. (Spergula saginoides).
SZÁGYFA, (szágyfa) ösz. fn. A takácsoknál
am. vetélő, vagyis azon likas czövek, mely az öntö
köt keresztül szövi a mellékfonalakon. Ezt dugdossa
által a takács jobbról balra, és viszont.
Talán össze van vonva szovátfa szókból; vagy
pedig, mivel a szágyfát dugdozás által hozzák műkö
désbe, valószínű, hogy első alkatrésze szágy azonos a
dugaszt jelentő szddval, mintha volna szádfa, duga
szoló fa. A barkóknál névszócsere által talán mint
rész az egész helyett használtatva szövőszéket jelent,
s megegyezik a másutt, például Abaújban is divatozó
szátva v. szálfa szóval, mely akkép is értelmezhető,
hogy az szováta azaz szövőte szóból módosult.

SZAHA, fn. tt. szahát. Kellemetlen, égető ér
zés, mely a gyomor szájától föl a nyeldeklöig terjed,
s mely a gyomorban megromlott savanyuságtól tá
mad. (Sodbrennen). Alkalmasint az égésre, tűzre
vonatkozó aszik, aszal szókkal egy eredetű. V. ö.
SZAHÁNY.
SZAHÁNY, fn. tt. szahányt, tb. —ok. Baranyá
ban am. tepszi. Eredetre nézve talán : aszány s a
gyökíz (asz) megfordításával : szaány, szahany,
melyben t. i. valami aszik, azaz sül. L. TEPSZI.
SZAIK, falu Baranyám.; helyr. Szaikra, —on,
—ról.
SZÁJ, fn. tt. szajt, tb. —ok. A székelyeknél
vékony jég, első fagy a vízen ; honnan : szajlik. Ma
gyarországon szokottabban : zaj, zajlik. L. ZAJ.
SZÁJ, (szaaj) fn. tt. szájt v. —at. Személy
ragozva : —am, —ad, —a stb., vagy a régies szá
törzsből, az első és második személyben, mind egyes,
mind többesben : szám, szád, szánk, szátok. 1) Em
berre vonatkozólag a felső és alsó állkapcsok közé
szorított, s az ajkak, mint ajtó által kinyitható és be
zárható öböl, mely magában foglalja a nyelvet, a foga
kat, az Ínyeket, s melyen az étel ital bemegyen, a lélek
zet ki s be jár, és a hangok kinyomulnak. Továbbá más
állatok, nevezetesen a gerinczesek fején hasonló ren
deltetésű, ámbár különféle szerkezetű és alkatrészü
nyilas. Piezi, nagy, kerekded, széles, görbe, pittyedt
száj. Vékony, vastag, dudorodott ajakú száj. Büdös,
pártolt, fogatlan, cserepes száj. Harcsaszáj, papucs
száj. Nyúlszáj, melynek ajaka hasított, mint a nyúlé.
Mézes száj. Kopasz száj, melyet bajusz, szakái nem
kerít. Kemény, erős száj, t. i. a lónál. Véres szájú, átv.
ádáz, vérengző. Zsiros, mocskos száj. A szájat nyalni,
öblögetni, mosni, tisztogatni. Száját félre húzni. Külön
féle működéseire nézve számos sajátnemü kifejezé
sekben és közmondatokban eléfordúl : a) Szólásra
nézve Záratlan kapu a gyermek szája. Sok só ételben,
sok szo ember szájában nem jó. Prókátor szája arany
kulcscsal nyilik. Megaranyozták a száját, szónokla
taért megfizették. Nem lehet mindennek száját bedugni.
Nagy száj nagy falatokkal telik. Szájába rágták a
szót, részletesen világosan elébe adták a mondandó
kat. Kimondja ami szájára jön, nem tud hallgatni.
Sokat jár a szája, vagy jár a szája mint a kereplő;
vagy soha nem áll be a szája. Mosdatlan szájú, azaz
szemérmetlen dolgokat beszél. Segget csinált szájából.
Számból vette ki a szót, azaz, épen azt mondotta, amit
én akarék vala mondani. Fogd be a szádat. Tartsd föl
a szádat. Saját szájából, szája vallomásából tudom.
Száján ember messzi elmehet, másképen : többet ér
egy ,kérdezem' száz ,keresem'nél. Egy száj fú hide
get is meleget is. Szája isten, szíve ördög. Mi haszna
ütöd szád, ha nem érzed (mi haszna a mell verésnek,
ha belül nem érzesz). Sima szájú. Szabad szájú. Szája
sem úgy áll, hogy okosat mondjon. Falu, helység köz
ség szája, vagyis, legbeszédesb, legszájasb embere,
előcsahos. Bezzeg volt nagy szája, azaz pattogott,
lármázott. Mindig jár a szája, mint a malom. Sokat
62*
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hűti száját, sokat beszél. Szájon forog, híre j á r . Száj
ról szájra jár. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Meg
égette száját (olyasmit mondott, aminek reá nézve
rcsz következése lett). Befagyott a szája; v. Iákat
van a száján (nem lehet belőle semmi szót kivenni),
b) Evést illetőleg. Sok száj, sok falat. Áldott a sok
kéz, átkozott a sok száj. Farkas szájából ritkán esik
lei nyálazatlanúl a malacz. Aki más szájával eszik,
•titkán szokott jól lakni. Szereti a száját, torkos, vagy
finnyás. Stílt galamb nem repül az ember szájába. Va
lakinek szájából kivenni a kenyeret. Sajód szájától el
húzta, csakhogy másnak adhassa. Nincs szája izére.
Szájbavetö falalja sincs. A kalánt előbb viszik a tálba,
mint a szájba, v. előbb a tálba, aztán a szájba. Szájba
való falatja sincs. Magam szájától elvonom, azt is neki
adom. c) N y ü á s t , tatást illetőleg, különösen, midőn
csodálkozással, bámulással j á r . A szája sem úgy áll,
épen nem olyan, amilyennek lennie kellene. Száját
tátja mindenre. Csak a száját tátja, semmit nem lendít,
v. mozdít. Ne tátsd a szádat. Szájt, szemet tát e csu
dára (Kazinczy F.). Majd kiesett a száján (nagyot
ásított). Nyitva áll a szája, mint a várkapu. Málé,
látott száj. d) Némely más esetekben : Mintha szá
jából pökte volna ki, azaz teljesen hasonló hozzá.
Megnyalod a szádat utána. Száján vezetik v. viszik a
lovat. Megehetne szép szájéival (gúnyo3 mondat a becs
mérlő emberre). Eszem a szádat, szerelmesek édel
gése. 2) Az állati szájhoz némileg hasonló nyilas,
vagy öböl bizonyos testeken, edényeken stb. Hordó,
kemencze, katlan, kályha szája, máskép : szádja. Korsó
szája. Barlang, búzaverem szája. Algyu, mozsár szája.
Zsák, erszény, dohányzacskó szája. Betenni, bedugni,
berakni a kemencze száját. Régiesen csak szá is.

vábbá ás, Göcsejben áj, vagyis valamely szilárd test
ben nyilast csinál, előttétel vás, váj. Ide tartoznak a
szájtátásra vonatkozók : ámé, ámul, ásít) előtéttel,
bámé, bámul, bamba, bacza, málé, mamlasz, mámor,
mámmám s söbb mások. Hasonló rokonsági viszony
ban á l l a n a k a latin os, ostium, a német Mául, Maul
affe, gaffén, gá'hnen stb.
S Z Á J A D Z O , (szájadozó) fn. tt. szájadzót.
L. SZÁDLÓ, mint fn. Olyan képeztetésü mint ,ajadzó.'
S Z Á J A L , (1), (szájal) önh. m. szájalt. Locsog,
fees'g, a szája j á r .
S Z Á J A L , (2), (mint föntebb) áth. Szádol, azaz,
valaminek szájforma nyilasát becsinálja. L. S Z Á D O L .
SZÁJA L Á S , (szájalás) fn. tt. szájalást, t b .
— ok, harm. szr. — a . 1) Locsogás, fecsegés, haszon
talan szájjárás. 2) L. S Z Á D O L Á S .
S Z Á J Á N v. Z A J Á N , falu Torontál m.; helyr.
Szajánba, — b a n , —ból.
S Z Á J A N G , 1. SZÁJONG.
S Z Á J A S , (1), (szájas) mn. tt. szájast v. — a t ,
ib. —ak. 1) Tulajdon értelmű szájjal ellátott. Az em
lősök, madarak, halak mind szájas állatok. 2) Aminek
szájhoz hasonló n y i l a s a , ürege van. Szájas korsó.
3) Átv. mondjuk oly emberről, ki akármiféle ü g y b e n
nem kéméli a szót, ki majd feddőleg, majd követelve,
majd bántólag, majd dologhoz értést igényelve sokat
b e s z é l ; ki szó nélkül mit sem hagy. Szájas kofa.
Szájas ügyvéd. Szájas követ. A népgytílésekben a szá
jas emberek viszik a főszerepet. 4) A régieknél szá
jasul származék am. szája b e t e l i k , megelégszik.
„Szoméhoztak (szomjúhoztak) hozzád jőnek,
Te nálod megszájosulnak."
Benigna assz. imáds. könyve. (Nyelveml. I I . K. 28.1.).

Többé kevésbé rokonok hozzá idegen nyelvek
S Z Á J A S , (2), (szájas) fn. tt. szájas t, tb. —ok.
ben a török : aghz v. agh'iz, finn és észt szuu, lapp
csuv, csodd (torok), finnlapp csőd (ugyanaz), latin os Vas megyében széles szájú n a g y korsó.
(megfordítva), melyből fejlett ki a szláv uszto. Fi
S Z Á J A S K O D Á S , (szájaskodás) fn. tt. szá
gyelmet érdemelnek a németben sagen és Mund, han jaskodást, tb. — ok, harm. szr. — o . Szokás, vagy
gokban amannak a magyar száj és szó, emennek a gyakorlás neme a beszédben, midőn szájaskodik va
magyar mond felelvén meg, de fogalmakban minde laki. V. ö. S Z Á J A S K O D I K .
nik rokon levén. (A mongolban is aman száj). Álta
S Z Á J A S K O D I K , (szájaskodik) k. m. szájas
lán pedig több nyelvekben vehetni észre, hogy a szájt kodtam, —tál, —ott. Némi követeléssel, igénynyel,
jelentő szókban a mélyhangú a, o, u uralkodik, így merészen, nagy hűhóval vitatkozik; feddődzik, máso
a fenn el soroltakon kivül a hellén stoma, a szláv k a t megtámad stb. V. ö. S Z Á J A S , (1).
hvba, a német Mund és Mául stb ; melyek a száj
S Z Á J A S S Á G , (szájasság) fn. tt. szájasságot,
nak öblös nyilasát látszanak utánozni, mennyiben harm. szr. — a . Tulajdonság, midőn valaki a beszéd
t. i. a száj működéseinél, az evésnél, lehelésnél, szó ben szájas, vagyis merész, követelő, igényelő, visz
lásnál, bámulásnál a n n a k ürege többékevésbbé meg szafelelni szerető beszédüség.
tágul vagyis tátong. Mi különösen a magyar szájat
S Z Á J A S U L , (szájasúl) önh. m. szájasúlí. L.
illeti, ez úgy látszik, öszvetett név a szonak sza, és S Z Á J A S , (1) alatt.
a nyilast jelentő ajnak a gyökéből, honnan lett szaa,
S Z Á J A T L A N , (száj •atlan) mn. tt. szájatlant,
öszveolvadva szá, mint régente önállóan divatozott, tb. —ok. Aminek szája nincs. Szájatlan rovarok,
s j utóhanggal száj, mintegy szaaj, vagy pedig férgek. H a t á r o z ó k é n t am. száj nélkül.
szóaj, azaz, szónyilás, azon öböl, melyen a szó kijő.
S Z Á J A Z , (szájaz) áth. m. szájaztam, —tál,
Miről résíletesebben v. ö. SZÁ és A, A J . Mennyi — ott, par. — z . A lónak, öszvérnek, szamárnak stb.
ben a száj szóban a nyilas , tátongás alapfogalma szájába zabolát tesz ; máskép : ajaz. Felszájazni.
rej'ik, szintén rokonságban vannak vele az önálló
S Z Á J A Z Á S , (szájazas) fn. tt. szájazást, tb.
aj, és ennek származékai : ajak, ajt, ajtó, ájul; to
— ok, harm. szr. — a . Zabolázás, ajazáa.
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SZÁJAZAT, (szájazat) fn. tt. szájazatot,
harm. szr. —á. Az állati szájat képező részek együtt
véve ; a szájnak mintegy fölszerelt állapota. Az em
beri szájazat nyelvből, inyböl, fogakból, ajakból stb. áll.
SZÁJBAEÁT, (szájbarát) ösz. fn. Oly személy,
ki szóval barátul mutatja magát, holott tettel, való
sággal nem az.
SZÁJBELI, (szájbcli) mn. tt. szájbelit, tb.
— eh. 1) Szájban levő. 2) A székelyeknél sok helyen
úgy nevezik a hajszás ökröt.
SZÁJBOSZANTÓ v.—BOSZONTÓ, (szájbo
szantó v. —boszontó) Ösz. fn. A székelyeknél tréfá
san am. pálinka. (Ugyanott lélekdobáló am. kenyér ;
lélekhajgáló am. galuska).

SZÁJHŐS, (szájhős) ösz. fn. Hetvenkedő, vitézi
bátorsággal kérkedő, de hol ember kell a gátra, a
veszélyben, csatában gyáva, nyúlszivű.
SZÁJHŐSKÖDIK, (szájhősködik") ösz. k. Het
venkedik, ahol semmi veszély nincs vitézi bátorság
gal kérkedik.
SZÁJÍZ, (szájíz) ösz. fn. Személyragozva : szá
jam v. szám ize, szájad v. szád ize, szája ize, szájunk
v. szánk ize, szájatok v. szátok ize, szájok íze. 1) Azon
ízek, vagyis idegek öszvege a szájban, melyek külö
nösen a test táplálására szolgáló ételek italok bizo
nyos ingerlő tulajdonságait felfogják, s azok éldelé
sét mintegy kívánatossá teszik. 2) Azon érzés, me
lyet az idegek ilyetén fogékonysága gerjeszt. Elvesz
tette a szája izét, mint a pápai biró. (Km ).

SZÁJCSÉSZE, (szájcsésze) 1. SZÁJMOSDÓ.
SZÁJCSUKÚLÁS v. — CSUKULÁS, (száj
csukúlás) ösz. fn. A szájnak görcsös betegsége, mi
dőn az alsó állkapocs erőszakosan fölfelé tohíl, mi
által a száj becsukódik, s csak nehezen nyittathatik föl.
SZÁJDUGASZ, (száj dugasz) ösz. fn. Általán
dugasz , melylyel akármiféle szájat betömnek, pl.
szádlófa, vagy a szájba tömött kendő. Különösen a
veszteglő álgyúk száját betömő dugasz, hogy tisztán
maradjanak.
SZÁJFÁJÁS , (szájfájás) ösz. fn. A szájnak
sajátságos kór állapota, főképen a szarvasmarháknál.
SZÁJFINTOKGATÁS , (szájfmtorgatás) ösz.
fn. Cselekvés, midőn valaki nemtetszését szája félre
huzogatásával jelenti ki.
SZÁJGÖRCS, (szájgörcs) 1. SZÁJCSUKÚLÁS.
SZÁJGYÜRÜ, (szájgyürü) ösz. fn. A száj nyi
lasát gyürü gyanánt kerítő ajak.
SZAJHA, (szajha) fn. tt. szajhát. Hangjánál
fogva némileg gyöngébb kifejezés, mint az értelemre
azonos kurva, czurlió, ringyó. Te szajha fia, am. kur
vanyád. Fonj szajha, inged lesz. (Km.). Tarkabarka
ruha illik a szajha farára. (Km.). Képzőjére nézve
hasonló a lomha, lanyha, renyhe, csürhe, mostoha,
turha, nátha szókhoz, azon tekintetből is, hogy mind
ezekben bizonyos roszalás vagy utálat alapfogalma
rejlik. Gyöke száj a félre csapásra vonatkozó csa,
csaj, cza, sa, sza gyökű szókkal rokon, milyenek
csafrinka, csajvadék, czafra, czandra, sandra, safa
rina, szatyus. Ide tartozik a Dunán túl divatos szin
gyola is. V. ö. KURVA.
SZÁJHAGYOMÁNY, (szájhagyomány) ösz. fn.
Valamely eseménynek vagy eseményeknek egyik
ivadékról a másikra egyedül szóbeli eléadásokból
át és tovaterjesztése. A legrégibb történelem nagy
részben szájhagyományokon alapszik.
SZAJHÁLKODÁS , (szajhaalkodás) fn. tt.
szajhálkodást, tb. — ok. L. KURVÁLKODÁS.
SZAJIIÁLKODIK, (szajhaalkodik) k. m.
szajhálkodtam, —tál, —ott, L. KURVÁLKODIK.
SZAJHÁZ, (szajhaaz); SZAJHÁZÁS, (szaj
haazás) 1. KURVÁZ, KURVÁZÁS.

986

„Hegyaljait hamar ide,
Hadd jőjön meg a szám íze."
Bordal.
V. ö. ÍZ.
SZÁJKENŐCS, (szájkenőcs) ösz. fn Általán
akárminemü kenőcs, melyet bizonyos szájbajok, pl.
kicserepedzés, inydaganat, zsebrék stb. ellen szoktak
alkalmazni.
SZAJKÓ, (szajogó) fn. tt. szajkót. A szarká
hoz hasonló nagyságú, de sokkal czifrább tollú, és
szebb madár. Hazánkban kétféle faja van, egyik a
fenyvesekben, másik a bükkös és cseres erdőkben
lakik. Nevét zajgó vagyis csacsogó természetétől
kapta. Ha nyelvét fiatal korában fölmetszik, némely
szók kiejtését megtanulja. Átv. oly gyermekről, vagy
tanulóról mondják, ki holmit szajkó módjára mások
után megtanul és elmond a nélkül, hogy értené. Csa
csog mint a szajkó. (Km ).
SZAJKÓ, (szájkó) fn. tt. szajkó t. A széke
lyeknél am. tátott szájú.
SZAJKÓFALVA, falu Bereg m ; helyr. — fal
vára, — n , —ról.
SZÁJKOSÁR, (szájkosár) ösz. fn. Drótszálak
ból rácsosán csinált kaponc.zaféle készület, melyet
az ebek fejére húznak, hogy ne haraphassanak.
SZAJLA, falu Heves m.; helyr. Szajlára, — n ,
—ról.
SZÁJLEPEL, (szájlepel) ösz. fn. Szájat be
kötni, vagy betakarni való lepel, pl. hideg időben a
szabad ég alatt.
SZAJLIK, (szajolik) k. m. szajlott, htn. —ani.
A székelyeknél am. heged a fagyni kezdő víz. Szo
kottabban : zajlik.
SZÁJLYUK, (szájlyuk) ösz. fn. Valaminek
száját képező lyuk. Kemencze szájlyuka, azaz, szája,
szádja.
SZÁJMOSDÓ, (szájmosdó) ösz. fn. Csésze vagy
findsaféle eszköz, evés után a szájnak lágymeleg víz
zel kiöblögetése végett.
SZÁJNYITÓ, (szájnyitó) ösz. fn. Orvosi csa
i varnemü eszköz a szájgörcs v. szájcsukúlás ellen.
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SZÁJÓK, (szájók) fn. tt. szájókot, harm. szr.
—ja. Nagy szájú, tátott szájú, vastag ajakú. Kép
zője ók (ök) a maga nemében valami nagyot jelent,
mint a pofok, pirók, monyok, orrok , pohók , hasók,
szemök, Istók, Erzsók szókban.
SZAJOL, falu Heves m.; helyr. Szajolba, —ban,
—ból.
SZÁJONG, (szájong) gyak. önh. m. szájong
tam, —tál, —ott, htn. —ni v. —ani. Száját lustán,
ásítva, bámulva nyitogatja ; tátong, tátogat.
SZÁJONGÁS, (szá jongás) fn. tt. szájongást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Lusta, ásító, bámészkodó
szájtátongás.
SZÁJÖBLITŐ, (szájöblitö) 1. SZÁJMOSDÓ.
SZÁJPAD, 1. SZÁJPADLÁS.
SZÁJPADLÁS, (szájpadlás) ösz. fn. A száj
üregnek felső boltozata, mely a fogaktól a nyeldek
löig terjed. Nyelve a nagy szomjúság miatt a szája
padlásához ragadt. Az l és n hangok kiejtésekor a
nyelv a szájpadlást érinti.
SZÁJPÉCZÉK, (szájpéczék) ösz. fn. Kis pe
czek fából, melylyel a kitátott szájat feltámasztják,
pl. büntetésül a csacsogni szerető gyermekekét.
SZÁJSZÉL, (szájszél) ösz. fn. Az ajaknak ke
rülete, külső körvonala.
SZÁJTÁTI, SZÁJTÁTÓ, (szájtáti v. —tátó)
ösz. fn. Málészájú, bámész, ácsorgó.
SZÁJTÁTVA, (szájtátva) ösz. ih. Nyitott száj
jal, mint a bambák, buták, bámészok, ostobán csu
dálkozók ; továbbá, lombán, tunyán. Szájtátva csu
dálni, bámulni valamit. Mit álltok itt szájtátva ? men
jetek dolgozni.
SZÁJTISZTÍTÓ, (szájtisztító) ösz. mn. és fn.
A mivel a szájat, illetőleg annak részeit tisztára
mosni, öblíteni, dörzsölni, kefélni stb. szokás. Száj
tisztitó vizek, porok, kefe.
SZÁJÜREG, (szájüreg) ösz. fn. A szájat képező
nyilas, vagy öböl, mely a fogakat, s nyelvet magá
ban foglalja.
SZAK, fn. tt. szakot, harm. szr. —a. 1) Rész,
mely úgy tűnik föl elménkben, mintha bizonyos egész
től, vagy több hasonló nemüektöl el volna választva,
metszve, vágva, szabva stb. Ezen alapfogalom rejlik a
szakad, szakaszt, szakgat, szakos, szákócza, szakmány v.
szakvány származékokban. Szakká tenni (Kresznerics
nél) am. részekre törni, tépni, szabni, hasítani; szakká
válik, szakká leszen am. összenyomódik, törődik. Szak
a könyvben, iratban am. a göröglalin paragraphus.
Ezen öszvetett szóban : erőszak jelent tehetséget,
vagy törekvést, melynél fogva erőnket mintegy szét
bomlásig megfeszítjük, vagyis, mint mondani szokás,
ha törik, szakad is, vagy erő szakadtáig elszánjuk
magunkat a végrehajtásra. 2) Gyümölcsből való pép,
kása, mely zúzás, törés, csömöszölés, vagyis részecs
kékre szakasztás által készül. Ez értelemben egye
zik vele az íz, pl. szilvaíz, baraczkíz, azaz, lekvár,
izzé zúzott szilva, baraczk, minthogy az íz nem csak
ínyekre ható érzést, hanem apró részecskéket is je

lent. A föntebbi „szakká teszen," „szakká leszen"
közelebb e jelentésre is vonatkozhatik. 3) Az időből,
mint valami folytonos egészből elvont kisebbnagyobb
folyamrész. A tavasz, nyár, ösz, tél az évnek szakai.
A nap a hétnek heted szaka. Az óra a napnak huszon
negyed szaka. Korszak. Időszak. Ifjúsági, férfikori,
vénségi időszak. Évszak. Fürdőszak. Továbbá bizo
nyos idő folyama alatt történt dolgok öszvege. Árpá
dok korszaka. Keresztes háborúk korszaka. — Ezen
kérdésre mikor ? határozói sajátságos szerkezete van
ezen kifejezésekben : éjtszaka, napotszaka, hetet
szaka (az Érsekújvári codexben), nyaratszaka, telet
szaka, s am. éji időnek, hétnek, nyárnak, télnek foly
tában ; mintha volna : éjidŐszaka , nyáridőszaka,
miknek elemzésére nézve 1. NAPOTSZAKA, és NYA
RATSZAKA. 4) Jelenti az égtájnak, illetőleg látkör
nek egyegy külön gondolt részét. Éjszak, keletszak,
délszak, nyugotszak, (septemtrio, oriens, meridies, occi
dens). Általában csak az ,éjszak' divatos, melytől
különböznek : éjszaka és éjtszaka. 5) Ezen öszve
tételben, félszak am. a rendes egészhez képest fél
alak. Félszakra épített háztető, mely csak egyik ol
dalról emelkedik föl. Félszakra fordítani az ekét, az
az, oldalast, nem egész talpára állítani. 6) Átv. ért.
valamely társadalmi, ügyességi vagy szellemi egész
nek része. Hivatalok különféle szakai. A tisztviselőt
más szakba tenni át. A tudományok vagy művészetek
egy vagy több szakában jártasnak lenni. Ez a bölcsé
szeti, az a történelmi szakhoz tartozik. A tudományos ér
tekezéseket szakok szerint osztályozni. Minden tudomány
szakból egyegy pályakérdést hirdetni. — Egyébiránt
legközelebb áll hozzá a magyar szeg, továbbá idegen
nyelvekben a csagataj szakmák (vágni), a szanszkrit
szagh gyök, honnan a latin seco, s innen sectio, seg
men, ismtt a tűrök éd csagataj szökmek (elválasztani,
darabokra, részekre osztani) stb. Gyökeleme : sza,
honnan szab szó is am. részekre oszt; a törökben is
szapmak am. szabni, vágni, bevágni. V. ö. SZAB.
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SZÁK, (1), fn. tt. szákot, harm. szr. —ja. Há
lóféle szövetből álló, s nyéllel ellátott zacskó, mely
lyel a bárkából a halakat kiszoktak szedni , vagy
melylyel az aprónemü, különösen a kisz nevű halacs
kákat fogják. Egynek látszik az iszák v. zsák szóval.
L. ZSÁK, és ISZÁK.
SZÁK, (2), falu Komárom m.; helyr. Ssákra,
—on, —ról.
SZAKA, (1), (szaka) fn. tt. szakát. 1) Egy
egy elvált rész valamiből, pl. a kerék talpáról abroncs
rovásból kitört vagy kihullott vagy kivágott darabka,
rovaték. Különösen a székelyeknél divatos. Szakát
vetett kerék vagy abroncs. Vágj szakát neki t. i. rova
tékot az abroncsnak. (Kriza J.). Máskép : szakáj, —
Ez értelemben nem egyéb, mint a önhangzóval v. utó
hangzással megtoldott szak, milyenek máj mája, zúz
zúza, bog boga, rongy rongya. 2) A nyaknak csomója,
vagy úgynevezett Ádám almája, továbbá az áll alatti
kövér dudoruság; máskép : toka, s úgy látszik, hogy
ennek csak módosított alakja, és rokon hozzá dag,

989

SZAKA—SZAKÁCS

SZAKÁCS—SZAKÁCSKÖNYV

dagály. Nagy szákáju kövér ember (Szabó Dávid). 3)
Görvélyféle nyavalya némely állatok pl. disznók,
juhok torkában. Disznószaka = csík, torokfájás (Szabó
Dávid). Szakája lett a disznónak — az ínye szélén,
ajakán. (Kriza J.). Ez értelemben is a tokával áll
gyökbangi és fogalmi rokonságban. 4) Növénynem a
tízhímesek seregéből és ötanyások rendjéből; csé
széje öt metszésű; bokrétája öt szirmú ; pilise a mag
zat tövén öt pikkelyes; tokja öt. Virági többnyire
sárgák. Fajai részént lapos, részént hengeres levelűk.
(Sedum). Fajai közöl említést érdemelnek : bablevelü
szaka (s. telephium), köz névvel: bablevelUfii, kövérfü,
varjubab, szerelem taplója; heverő szaka (s. anaeam
pseros), köz névvel : szerelemterjesztÖ/ű; borsos szaka
(s. acre), köz névvel : bárány vagy egércseesfü, sza
kafü; hatszegü szaka (s. sexangulare); fejér szaka
(s. album), köz névvel : kicsin fülfü stb.

vagy, sajtos, pálinkás, hentes személynevek. Hogy pe
dig az ás as ász asz a szók végén át szoktak változni,
s lesz belölök ács acs, mutatják e példák : bogas bogács
(kóró), faragás forgács, talpas talpaes (bakancsos),
virgás virgács, tanás tanács (személy, és értekezés),
kovás (kohás) kovács, rovás rovács, ordas ordacs, kajás
kajács, Munkás Munkács. Ide tartozik vakarcs, süte
mény neme, Őrségben vakaros vagy vakarus, mely
nek hasonlatára ezek is : habarcs tekercs, eredetileg
habaros, tekerés lehettek; dugasz dugacs stb. A szók
közepén az s és cs fölcseréltettek ezekben és több
másokban : hágosó hágcsó, lépeső lépcső, innenső in
nencsö, valaminek olcsó
alsó ára, minthogy
az ál régiesen ol, pl. Alpár, Olpár.
Mások előtt talán valószínűbbnek látszbatik,
hogy a szakács öszvetett szó a szak és ács főnevek
ből, mintha volna szakács, azaz, szakcsináló. Ha
nyelvünk birodalmában tudnánk régiebb korú öszve
tett szót, melyben az ács kétségtelenül egy volna az
ács személynévvel, úgy mi is e második elemzéshez
hajlanánk; amidőn ács v. acs maga a megfordított esi
v. cse vagyis csinál régiesen cseál gyöke volna ; de
nekünk úgy látszik, hogy kovács, takács, tanács és
barkács szókban is nem az ács személynév rejlik;
miről 1. az illető szókat saját rovataik alatt.
Egyébiránt a törökben is igen gyakran eléfor
dúl ezen képző, dsi alakban, mely valóban a magyar
esi (= cseál, csinál) gyöknek felel meg, pl. sapkadsi
am. sapka (azaz kalap) csináló, kalapos, csizmedsi
am. csizmadia, süpürgedsi am. sepröcsináló, ásdsi
am. hús vagy étekcsináló azaz szakács.
SZAKÁCS, (2), faluk Bihar és Arad m.; helyr.
Szakácsra, —on, —ról.
SZAKÁCSASSZONY, (szakácsasszony) ösz. fn.
Konyhai sütéshez főzéshez értő, azt gyakorló nő
személy.
SZAKÁCSASZTAL, (szakácsasztal) ösz. fn.
Konyhai asztal, melyen a szakácsok a sütnifőzni
való holmit metélik, szabdalják, habarják stb.
SZAKÁCSI, faluk Borsod, KözépSzolnok és
Somogy m ; helyr. Szakácsiba, —ban, —ból.
SZAKÁCSINAS, (szakácsinas) ösz. fn. lásd
KUKTA.
SZAKÁCSKÉS, (szakácskés) ösz. fn. Kés,
melylyel a szakácsok a húsokat konczolják, a tész
tákat metélik stb.
SZAKÁCSKODÁS, (szakaaskodás) fn. tt.
szakácskodást, tb. —ok, harm. szr. — a . A szakács
mesterség, vagy ügyesség gyakorlása; sütési főzési
foglalkodás.
SZAKÁCSKODIK, (szakaaskodik) k. m.
szakácskodtam, —tál, —olt. Szakácssággal foglal
kodik, azzal keresi kenyerét. V. ö. SZAKÁCSSÁG.
SZAKÁCSKÖNYV, (szakácskönyv) ösz. fn.
Könyv, mely különféle ételek készítése módjáról ok
tatást ad. Franczia, magyar szakácskönyv, amint t. i.
főleg vagy a francziák vagy a magyarok ízléséhez,
alkalmazkodik.

SZAKA, (2), némely összetételekben határozói
jelentése van, milyenek : éjtszaka, teletszáka, ngarat
szaka, napotszaka, hetetszaka; 1. ezeket.
SZAKA, falu Bihar m.; helyr. Száká ra, — n ,
— ról.
SZAKÁCS, (1), (szakaacs v. szakaas 1. a
czikk végén) fn. tt. szakácsot. harm. szr. —a. 1) Fér
fiszemély , ki különféle ételek készítésében kisebb
vagy nagyobb ügyességgel bir. Urasági, kolostori,
tábori, katonai szakács. Franczia, német, magyar sza
kács, mennyiben kiválólag ezek izlé.e szerént süt főz.
Az éhség legjobb szakács. (Km.). A sok szakács elsózza
a lenest, v. ételt. (Km.). Sok szakács közt sótlan marad
az étel. (Km.). Télben két szakács egy kulcsár, nyár
ban két kidcsár, egy szakács (km.) azaz télben többet
egyél, nyárban többet igyál. Nincs oly szakács ki
mindennek szája izént főzzön. (Km.). A szakács is ki
rály maga konyhájában. (Km.). A szakácsságot tanu
lónak, illetőleg szakács segédének neve kukta, mely
szó jobbadán csak a kolostorokban divatozik. 2) Nő
személyre vonatkozva, nöszakács v. szakácsnő, v. sza
kácsasszony, ki a sütést főzést érti, különbÖztetésül
a szakácsnétó\, ki tulajdonkép am. szakács felesége,
minél fogva lehet valaki jó szakácsné, de rósz szakács
nő és viszont. Egyébiránt e szabatos különböztetésre
a szokás nem ügyel, mert a szakácskodó nőt is sza
kácsnénak nevezi. Szerelmes a szakácsné, akkor mond
ják, ha igen sós az étele.
Mi e szónak elemzését illeti, úgy vélekedünk,
hogy gyöke azon szak, mely különösen holmi gyü
mölcsökből készített pépet, kását, éteknek való ízt
jelent. Mi szerint eredetileg csak azt nevezhették
szakácsnak, ki az urak számára különféle nyalánk
ságokat, csemegéket, szakokat, ízeket készített, s
később széles értelemben átvitetett minden sütőfőző
személyekre. A németben is a szakács és pép (szak,
íz) fogalmak egyesülnek a Koch szóban. Képezteté
sére nézve legvalószínűbb, hogy a szagból lelt a utó
hangzással szaka, s ebből tulajdonságot jelentő as
képzővel együvé olvadva szalcás t. i. szakkal (ízzel,
péppel) bánó (személy), mint, gulyás, csikós, csordás,
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SZAKÁCSKÖTÉNY, (szakácskötény) ösz. fn.
Fehér vászonból való kötény, milyet a szakácsok, és
szakácsnők szoktak maguk elé kötni.
SZAKÁCSMESTER, (szakácsmester; ösz. fn.
Férfi személy, ki a szakácsok sorába, illető ügyes
ségének kimutatása után némi szertartással be van
avatva, s oklevéllel ellátva.
SZAKÁCSMESTERSÉG, (szakácsmesterség)
ösz. fn. Mesteri ügyesség, vagy tulajdonság, vagy ál
lapot, melyre valaki mint kitanult szakács szert tesz.
SZAKÁCSNÉ, (szakácsné) ösz. fn. Szabatosan
véve am. szakács felesége ; mint, takácsné, kovácsné,
gulyásné stb. Azonban a nyelvszokásnak tetszett a
nőszakácsot vagy szakácskodó nőt is így nevezni.
A vén szakácsné is megfőzi a jó levest. (Dugonics km.
2. R. 326. 1.).
SZAKÁCSNŐ, (szakácsnő) ösz. fn. Szakács
kodó, szakácsságot üzö nőszemély; fordítva: nöszalcács.
SZAKÁCSSÁG, (szakaasság) fn. tt. szakács
ságot, harm. szr. —a. Ételeket sütőfőző mesterség,
vagy ügyesség, vagy foglalkodás. V. ö. SZAKÁCS,
SZAKAD, (szakad) önh. m. szakadt. 1) A meg
feszített, ideoda húzott vonott, vagy csigázott test
nek rostos részei között az öszvetartó kötelék fel
bomlik, s azok ellenkező irányban egymástól elválnak,
szétfeslenek, szétrepednek, elfoszlanak stb. Szakad
az erőszaknak engedő kötél, madzag, zsinór, fonal,
czérna. Szakad az igen felcsigázott húr. Szakad a posztó,
vászon, papír, midőn repegetik, tépik. Elszakadt a
hám, a gyeplő, a szíj. A kötelékek mind öszveszakadtak.
Hármas kötél nehezen szakad. (Km). 2) Bizonyos
tartalékától elválik. A kender gyökerestül kiszakad a
földből, midőn nyüvik. Leszakad a gomb. Leszakad a
tető gerendája , a hidpadló. Leszakad alatta a jég.
3) Némi erőszak, pl. vásás, koptatás, dörzsölés, nyo
más stb. által hézag, lik támad rajta, minél fogva az
illető részek elválnak egymástól. Térden, könyökön
leghamarabb szakad a ruha. Oldalt kiszakadt a csizma.
Elszakadt a töltés, a gát. i) A részek közötti öszve
tartó erő megtágul, egyszersmind némi romlás ke
letkezik bennök. Ina szakad. Megszakad, pl. midőn a
töke leszáll, vagy bizonyos sérülést szenved. Ha törik,
szakad, még sem engedek. 5) Átv. a) bizonyos hely
ről, vidékről máshová telepedik. Őseink keletről sza
kadlak ide. Hazánk némely lakosai külföldről szakad
tak hozzánk. Utánad folynak könnyeim, ki tőlem
elszakadsz. (Dal). A meneküllek távol világrészekbe
szakadtak, b) Pártosságból, felekezetességböl, gyűlö
letből stb. valakitől, vagy egész testülettől elválik,
elkülönzi magát. A görög szertartású keresztények
nagy része elszakadt a római egyháztól. Megszakadt
közlök a barátság, c) Az ily mondatokban, ezivemböl
szakadt, lelkemtöl szakadt, jelent oly elválasztást, mely
tulajdonkép eredetre vonatkozik, de különben er
kölcsi és szellemi egységre, rokonságra mutat. Ide
tartoznak : Eb ágyából szakadt, azaz , származott.
Magva szakadt, nemzetsége, vagy családja kihalt

benne. „Miglen magva szakad, s hozzá már senki
hasonló nem születik többé." (Czuczor, Aradi gyűlés).
6) Képes kifejezéssel, am. nagy rohanással ömlik.
Szakad az eső, a zápor. Sebes szakadva tódul az árvíz,
a bérezi patak. Szemeiből könyűzdpor szakad. A folyó
a tengerbe szakad.
Mind ezen jelentésekből kitűnik, hogy ez igé
ben alapfogalom az elválás, távolodás, szétbomlás.
Minél fogva gyöke azon sza, melyből szana (szét)
szór (szaor) és szab is alakultak, s rokon hozzá a
vékonyhangú sze, és te, melyből szét, té, téved, tétova,
téltúl, stb. származtak. A törökben szakát Hindoglu
szerént am. estropié; rompu, cassé. V. ö. SZA, gyök
elemet ; és SZAB, SZAK gyököket.
SZAKADÁR, (szakadár) fn. tt. szakadárt,
tb. —ok, harm. szr. —o v. —ja. 1) Széles ért. így
nevezhetők akármily polgári, vagy társadalmi, vagy
testületi közönség oly tagjai, kik annak egységétől
bizonyos tekintetben mintegy kiszakasztják magukat,
pl. kik a köz akaratnak, vagy többség véleményének
hódolni nem akarván külön felekezetet képeznek.
2) Különösen az egyházi történelemben így nevez
tetnek a nemegyesült keleti egyház tagjai, kik a
katholikusokkal a hitágazatok lényegére nézve, a
szentháromság titkát kivéve, megegyeznek ugyan ;
de a római pápa egyházi felsőségét el nem ismerik,
mi által a katholikusok községétől elszakasztják ma
gukat. (Schismatici). Átv. értelemben más hitvallá
sokra is alkalmazható, pl. a törökök a perzsákat sza
kadároknak tartják, minthogy a sztambuli nagy szul
tánt fejökül nem fogadják el.
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SZAKADÁS, (szakadás) fn. tt. szakadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Szenvedő állapota va
lamely testnek, midőn szakad. Kötélnek, húrnak sza
kadása. Szakadás ellen megerősíteni valamit. 2) Bizo
nyos erőszak által keletkezett rés, hézag, nyilas, lik
valamely testen. Szakadás a ruhán, a töltésen. 3) Sé
rülés a megerötetett állati test némely részeiben.
4) Pártos, felekezetes elválása valamely testület egy
részének a többitől. A keleti görög szertartású keresz
tények szakadása, kik a római egyháztól külön váltak.
(Schisma). „Szakadásban minekünk nem kell bocsát
koznunk, mert elveszünk." Gr. Eszterházy Miklós
nádor 1645ben. 5) Folyónak egy másikba, kivált
nagyobbá, tóba, tengerbe ömlése ; különösen így ne
vezik magát a beömlő vizet, és ennek medrét is, mely
másképen torok v. torkolat. V. ö. SZAKAD.
SZAKADAT, (szakadat) fn. tt. szakadatot,
harm. szr. — a . 1) A szakadásnak eredménye, végre
hajtott állapota. „És a szakadat (scissura) nagyobb
leszen." (Münch. cod. Máté. IX.). Különösen párt,
vagy felekezet, melynek tagjai az egésztől elváltak.
Egyébiránt, ámbár nem szabatosan, e szó helyett a
mai nyelv szakadás szót használ (1. SZAKADÁS),
holott oly különbség van köztök, mint pl. gondolás
éa gondolat, eredés és eredet s több mások között.
2) A székelyeknél am. szünet. (Kriza J.). Általában is
szakadatlan, szakadatlanul am. szüntelen, szüntelenül.
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SZAKADKOZÁS, (szakadkozás) fn. tt. sza
S Z A K A D A T , falu Bihar m., erdélyi falu Szeben |
kadkozást, tb. —ok, harm. szr. — a . F á r a d s á g vagy
s z é k b e n ; helyr. Szakadátra, —ott, —ról.
S Z A K A D A T É , falu Tolna m.; helyr. Szakadás betegeskedés által gyöngülés, fogyogatás.
SZAKADKOZIK, (szakadkozik) k. m. sza
ra, — o n , —ról.
kadkoztam, —tál, —ott, par. —z. A székelyeknél
S Z A K A D A T L A N , (szakadatlan) mn. tt. sza
am. fáradság vagy betegeskedés által elgyöngül, fo
kadátlant, tb. —ok. Aminek részei között szakadat
gjogat.
nincsen ; szétválás nélküli ép, egész. Átv. időre vo
SZAKADÓ, (szakadó) mn. tt. szakadót. 1) Ami
natkozólag am. folytonos ; minek részei egymásután
szakad. 2) Szakadásos pl. folyampart.
létezni, történni soha meg nem szűntek, szünet nél
SZAKADOZ, (szakadoz) gyak. önh. m. szaka
küli. Szakadatlan közlekedés. Szakadatlan munka, ipar
doztam, — tál, —ott, par. — z . 1) Folytonosan, vagy
kodás. Valamely nemzetségnek több századok folytán
több részben, vagy többed magával szakad, azaz, al
szakadattan
uralkodása.
Szakadatlan
örökségi jog.
katrészei erőszakosan szétválnak, szétrepedeznek,
Határozóként am. szünet nélkül, szakadatlanul. Szünet
foszladoznak stb.
Szakadoznak a lőporral fölvetett
szakadatlan itt regnál rajtam ez a gyermek. (Kriza J.).
sziklák. Szakadoznak a húrok, a kötelek. Tüskék között
SZAKADATLANUL,
(szakadatlanul) ih. szakadoz a ruha. „Mert úgy a tömlők megszakadoz
1) Általán, szakadat nélkül. V. ö. S Z A K A D A T . 2) nak és a bör elötletik." (Münch. cod. Máté IX.).
Különösen, am. folyvást, szünet nélkül. Szakadatla 2) T ö b b rés, nyilas, lik támad rajta. Szakadoz a töl
nul dolgozni.
tés, a gát. 3) Többed magával tartalékjától elválik.
S Z A K A D É K , (szakadék) fn. tt. szakadékot, Ruhájáról leszakadoztak a gombok. 4) Többen, vagy
harm. szr. — a . 1) Rés, hézag, lik, mely a részek erő egymás után valamely helyről más helyre távoznak.
szakos elválása által támadt. Szakadék a töltésen, a Az elpusztult zsidók a világ minden részeire elszaka
gáton, a sövényen. A szakadékot betömni, bevarrni. 2) doztak. 5) Többed magával p á r t vagy felekezetképen
Az egésztől rom gyanánt elvált rész, pl. sziklaszaka az egésztől elválik. V. ö. S Z A K A D .
dék. 3) A tyúknak, vagy más házi madárnak utolsó
S / A K A D O Z Á S , (szakadozás) fn. tt. szakado
tojása, mely után megkötlik, tehát azon tojás, melyen
zást, tb. —ofc,.hai  m. szr. — a . Állapot, vagy cselek
a madárnak mintegy magva szakad. E szerint szaka
vés, midőn valami, vagy valaki szakadoz. V. ö. SZA
déknak mondhatnók a nemzetségnek vagy családnak
KADOZ.
utolsó ivadékát is. 4) A folyónak kiágazó része, foka,
S Z A K A D O Z O T T , (szakadozott) mn. tt. sza
mely a derékmedertöl mintegy elszakad. Vízszakadék.
kadozottat. Ami több részekre szakadt, foszlott, szé
Tisza, Duna szakadékja, (Szabó D.). „Volt Nagyság
ledt. Szakadozott kötél, ruha. Szakadozott hadak. V. ö.
toknak Seredi urammal valami D u n a szakadék vize,
SZAKADOZ.
kin Báthori uram Sercdi urammal szegyet csinálta
S Z A K A D O Z O T T S Á G , (szakadozottság) fn.
tott." Levél 1 5 5 8  b ó l (Szalay Ág. 4 0 0 m. levél).
tt. szakadozottságot, harm. szr. — a . Szakadozott,
5) Átv. ért. máslis. 6) A székelyeknél szintén átvit
több részekre foszlott, széledt állapot.
ten legkarcsúbb hosszú darázsfaj, melynek melle a
S Z A K A D T Á B A N , (szakadtaban) ih. Oly ál
hasával igen vékonyan függ öszve, s ú g y látszik,
mintha meg volna szakadva, máskép : kecskedarázs. lapotban midőn valami elszakad. Használtatik főkép
Erről nevezik az igen karcsú termetű leányt darázs átv. értelemben : végső megfeszültében vagy meg
erötetésében. Lelke szakadtában kereste. (Szabó D.).
derekúnak.
S Z A K A D É K O N Y , (szakadékony) mn. tt. sza
kadékonyt v . — a t , tb. —dk. Ami könnyen szakad,
vásik, reped, mállik. Szakadékony szövet, mint a pók
háló. V. ö. SZAKAD.

S Z A K A D T Á I G v. S Z A K A D T Á I G , (szakadta
ig) ih. Mindaddig, mig el nem szakad. Eltart szakad
táig. Átv. végső megfeszülésig, megerőtetésig. Körme
szakadtáig iizle a dolgot.
Torka szakadtáig lármázott.

S Z A K A D É K O N Y S Á G , (szakadékonyság) fn.
tt. szakadékonyságot, harm. szr. — a. Könnyen sza
kadó tulajdonság vagy állapot.

S Z A K A D T I G , (szakadtig) ih. Összetételek
ben használtatik szakadtáig helyett, pl. körömszakad
tig,
torokszakadtig.
S Z A K A F Ü , (szakafű) ösz. fn. 1) Diószeginél
a ,szaka' nemű növény egyik fajának népies neve,
mely nála borsos szaka (sedum acre). A Tájszótár
ban Incze József után am. bodzatákajak (scrophula
ria nodosa).
S Z A K A F Ü L F Ü , (szakafülfű) ösz. fn. A fül
füvek neméhez tartozó növényfaj ; szárai merőn ál
lók, levelei rendetlenek, az alsók hengerdedek, a
felsők behorpadtak. (Sempervivum sediforme).

S Z A K A D É K O S , (szakadékos) mn. tt. szaka
dékost v. — a t , tb. —ak. Amin vagy miben szaka
dék van.
SZAKADHATATLAN ,
SZAKADHATLAN,
(szakadhat[at]lan)
mn.
tt. szakadhatatlant, tb.
— ok. Igen szilárd szövetű, szerkezetű, tömegű, mely
nek részeit egymástól nem vagy alig lehet szétsza
kasztani, eltépni, elvásítani stb. Átv. ért. szorosan
öszvefiiggö, öszvetartó, erkölcsileg egyesült., elvá
laszthattam Szakadhatatlan barátság, szövetség. Hatá
rozóként am. cl nem szakadhatólag, elválhatatlanul.
AKAB. NAGY SZÓTÁB V. KÖT.

S Z A K A J , (szakaaj) fn. tt. szakájt, tb. —ok.
L. SZAKA, 1).
63
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gyál, és így szaka szakai v. szakái. Hasonlóan fej
lődtek ivel részint mint k é p z ő r e ] , részint mint tolda
lékhanggal ki : fonal, kötél, lebel, lepel, és meglá
gyítva ly\c[ : apály, ragály, aszály, seregély, sörte
sörtély, körte körtély stb.; Sőt maga szaka is egyik
értoményében a székelyeknél másképen : szakáj, mely
ben a j az ly helyett van, mint általán a székely ki
ejtésben, mely szerént ,székely' szó is nálok : ,székej'.
b) Az l és n nem csak némely szók elején és közepén,
de végén is fölcseréltetnek, mint : hol hon, sehol se
hon, hallcal halkan, val van (hiányos igék), dal dana,
süldisznó, sündisznó; lágyítva : lapály lapány, vöfél
vöfény, mordály mordány stb. Ez elemzésnél fogva
nincs rá semmi ok, hogy kettőztetve írjuk : szakáll.
Az l és ly mint folyékony hangok végül igen gyak
ran megkettőztetnek.
E szót, mint több régi és ujabb keleti nyelvek
kel közösét, az ősi nyelv egyik tisztes hagyományá
nak tarthatjuk.
S Z A K Á L , (2), faluk Baranya, Bihar és Nógrád
m.; E K D Ő — , MEZŐ—, erdélyi faluk Torda m.; helyr.
Szakálra, — o n , —ról.
SZAKÁLACSKA, (szakálacska) fn. tt. szaká
lacskát. Kicsi, rövid szakái.
S Z A K Á L A S , (A), (szakálas) mn. tt. szakálast
v. —at, tb. —ak. 1) Kinek vagy minek szakála nőtt,
szakála van, különösen ki szakálát meghagyja. Sza
kálas őseink. Szakálas férfiak, vének. Szakálas zsidó.
Szakálas asszony, kinek vénségére ittott sarjadzó
szőrszálak rútítják az állát. Óvd magadat a szakálas
asszonytól. (Km.). Szakálas czinege. Szakálas keselyű.
Szakálas (agg) szolgának szó is vereség, v. szó a vere
sége. (Km.). 2) Általánosabban : szakálas kecske, kakas.
Szakálas csillag, különböztetésül a szoros értelmű
üstökös/öl, vagy farkastól. (Cometa barbatus, erinitus,
caudatus). 3) Mint fn. tárgyesetc : szakálast, t b .
—ok. A régieknél bizonyos nemű lőfegyver. „ E g y
néhány zegyen (szegény?) katona vagyon kik(nck)
soha netalán szakálos sem volt kezébe." Levél
Egyezik vele az u i g n r , t ö r ö k , t a t á r szakai, 1 5 5 5  b ő l . ( S z a l a y Á g . 4 0 0 m. levél). Molnár Albert
mongol szakhal (barbe, b a r b e ou filets de l'epi, fibres nél szakállas am. bombarda, sclopefuin pogoiiatuin
de racinc ; honnan : boghodai jin szakhal, barbe du (eine Büchse, ein Doppclhacken).
froment [kalász], khuluszun szakhal, grappe ou un épi
S Z A K Á L A S , (2), mint helynevet 1. SZAKÁL
de roseau); a wolgai finn sakál vagy sakala, továbbá L A S czikk alatt.
a héber zakan, és arab dakan, melyek jelentenek ál
S Z A K Á L A S A N , (szakálasan) ih. Szakálas
lat is, szakált is (mentum, bárba). Véleményünk sze állapotban vagy minőségben, szakállal.
rint ugyanezen viszony létezik a magyar szaka (,toka'
S Z A K Á L A S O D Á S , (szakálasodás) fn.tt. sza
jelentéssel) és szakái között, minthogy a szakái tö kálasodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Serdülési álla
mege leginkább a tokát környezi, s a n n a k kinövése; pot, midőn valakinek állán, tokáján szakái növekedik.
hasonlóan a ,szakái' szó nem egyéb , mint a meg
SZAKÁLASOD1K, (szakálasodik) k. m. sza
nyújtott, s mintegy kinőtt szaka. Innen kiindulva kálosodtam, —tál, —olt. Szakála sarjadzik, növeke
mind a szakái és szakhal, mind a zakan szókat a ma dik. Némely ifjak korán szakálasodnak. Álv. ért. a
g y a r szóképzés szerint elemezhetjük, t. i. a) az al v. pina, különösen tajtékpipa alját a zsir kiveri.
I újabb képzőnek is tekinthető; de ezen kivül is szo
S Z A K Á L A T L A N , (szakálatlan) mn. tt. szaka
kása nyelvünknek némely önhangzón, különösen a, e lation1, t b . — o k . Kinek szakála nincsen, vagy, ha nöl
hangokon végződő szókat l betűvel megtoldani — pl.
is, leberetválja. A forró égöv alatt lakó férfiak sokszor
fő fői, nö nöl, lopva lopval, sanda sandái, bandsa band
szakálatlanok. Szakálatlan papok, katonáik, udvari em
sal, kancsa kancsal, hangya hangyái v. tájdivatosan han
berek. Határozóként am. szakái nélkül, szakálatlanul.

S Z A K A J T , (szakajt); S Z A K A J T Á S ; SZA
K A J T Ó , 1. S Z A K Í T v. S Z A K A S Z T ; S Z A K A S Z T Á S ;
SZAKASZTÓ. Azon igék egyike , melyek a régies
ejt, ojt képzőt ,ajt' alakban még m e g t a r t o t t á k ; s mely
ből lett későbbi korban az it képző.
S Z A K Á L , (1), (szaka1 v. szakaal) fn. tt. sza
kált, tb. —alt, harm. szr. — a . E szó ragozásában
azon szabálytalanság észlelhető, hogy a tt. szakált
(egyszerű ivel), melynél fogva a többesnek Bzakálok
n a k kellene lennie, mint hasonló tárgyeseta más fő
nevekben ; vagy megfordítva a tárgyesetnek kellene
szakáiaínak lennie, mik mind k é t esetben tájdivato
san léteznek i s ; azonban az általánosabb szokás így
állapította meg, mint föntebb följegyzök. Szakálas mel
léknévi származék tájszokásilag szinte ,szakálos' vagy
,szakállos' alakban is eléjön. — J e l e n t é s e i : 1) A fel
serdült férfinemück állán, és tokáján növő szőrözet,
melytől különbözik az orr és felső ajak közén sar
j.idzó bajusz, és a pofát benövő barkó, mely máskép :
pofaszakái vagy fülbajusz. Sürü, ritka, göndör , hosz
szu, rövid szakái. Spanyol szakái. Fekete, vörös, ősz,
szürke, fehér szakái. A szakált megereszteni, fésülni,
beretválni, nyesni, nyírni. Félre bajusz, jön a szakái.
(Km.). Becsüld meg az ősz szakáit. (Km.). 2) Némely
állatok állán növő, s a szakálhoz hasonló szőr, vagy
lebenyeg, pl. a kecskéknél, és a kakasoknál. 3) Sza
kálhoz hasonló mű, vagy tünemény. Kulcs szakála.
Algyu szakála. Némely bolygó csillagok szakála. Ha
jósok nyelvén minden oly ág, szeg, k a m p ó , mely
valahol aláfelé áll. (Wiederhagge). Péter szakála,
tréfásan am. borczégér. 4) Képesen szólva : tisztes
ség, s ezen alapuló hitel. Szakáidra kölcsönözni pénzt
valakinek. Áfás szakálára inni. (Szabó D.). Szakálamra
mondom azaz becsületemre. Szakálamra veszem azaz
j ó t állok, kezeskedem. Jelent férfi kort, férfiasságot
is. Majd ha megnő a szakálad. Aggszakái. 5) Szakála
van a pipának, különösen a tajtéknak, midőn nyaka kö
rül a mocsok kiveri. G) Szabad szakálára hagyni am.
teljes függetlenséget engedni.
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SZAKÁLD, falu Borsod m.; helyr. Szakáldra,
— on, —ról.
SZAKÁLHÁZA, falu Temes m.; helyr. —házá
ra, — n, •—ról.
SZAKÁLKA, (szakálka) fii. tt. szakálká l. Ki
csi, rövid szakái.
SZAKÁLKENDÖ,(szakálkcudö) ösz. fn. Kendő,
melyet valakinek nyaka alá kötnek, nádon szakálát
beretválják, vagy nyirik, máskép : elöveíö.
SZAKÁLKÉS, (szakáikés) ösz. fn. lásd BO
ROTVA.
SZAKÁLL, 1. SZAKÁL.
SZAKÁLLAS, (1), 1. SZAKÁLAS.
SZAKÁLLAS, (2), falu Kővár vidékben, puszta
Heves in.; helyr. Szalcállasra, —on, —ról.
SZAKÁLLOS, APÁCZA—, LAK—, TÚRI—,
faluk Pozsony m.; IPOLY—, Hont m.; helyr. Szakál
losra, —on } —ról.
SZAKÁLMEDENCZIC, (szakálmcdenezo) ösz.
fn. A borbélyok rézmedenczéje, melyben a borotvá
láshoz való szappant elkészítik, egyszersmind a bor
bélymühelyek czégére ; tréfásan : lencsés tál.
SZAKÁLOS, 1. SZAKÁLAS, SZAKÁLLAS és
SZAKÁLLOS.
SZAKÁLSZŐR, (szakáiszőr) ösz. fn. Szakált
képező szőrözet az emberi állon, és tokán, különböz
tetésül a testnek más tájait fedő szőröktől.
SZAKÁLTALAN, (szakái talán) lásd SZAKÁ
LATLAN.
SZAKÁLVERŐ, ösz. fn. tréfásan am. borbély.
SZAKÁLV1LÁG, (szakáivilág) ösz. fn. A szé
kelyeknél régi idő, midőn még szakált viseltek. A mai
kort szintén mondhatjuk szakáivilágnak.
SZAKÁLY, faluk Abaúj és Tolna m.; helyr.
Szakályra, —on, —ról.
SZAKAMÁS, erdélyi falu Ilunyad m.; helyr.
Szakamásra, —on, —ról.
SZAKASAVAR, (szakasavar) ösz. fn. Növény
faj a savarok neméből; szára felálló, tövön elágazó,
terepély; levelei húsosak , hamvasak, tövistelenek,
kéthárom zöld esikkal. (Salaola soda). V. ö. SZAKA,
és SAVAR.
SZAKASZ, (1), (szakasz) fn. tt. szakaszt, tb.
— ok , harm. szr. —a. Általán valamely egésznek
alkatrésze, mely bizonyos czélu, vagy alapú osztály
nál fogva külön egységet képez, s az egészhez ké
pest mintegy elvált állapotban létezik. A tudományok
szakai szerént osztályozott könyvek ugyanannyi szaka
szokat képeznek a könyvtárban. Az erdőt, szőlőt, kertet,
földet több szakaszra oszlani. Szabó Dávidnál jelent
házemeletet is. — Különösen a könyvek szerkezeté
ben, nagyobb nemű osztály, mely több fejezetet, vagy
ezikket foglal magában. Hit, remény és szeretet czimü
szakaszok az egélylani könyvben. Első, másod, harmad
szakasz. (Sectio). Egyébiránt az írók hol szélesb hol
szűkebb értelemben használják s az osztályok majd
kisebb (paragraphus), majd nagyobb (sectio) nemeire
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alkalmazzák. Legczélszerübben a paragraphust szak
nak, a sectiot szakaszmik v. szakozalnak mondhatjuk.
SZAKASZ, (2), falu Szatmár m.; helyr. Sza
kasz ra, —on, —ról.
SZAKASZJEGY, (szakaszjegy) ösz. fn. Ezen
bevett § jegy, melyet a szakaszok egyes részeinek,
azaz czikkeinek, ízeinek jelölésére szokás használni.
Helyesebben : szaltjegy.
SZAKASZKODÁS, (szakaszkodás) fn. tt. sza
kaszkodást, tb. •—ok, harm. szr. —a. \) Pártossági
vagy felekezetességi elválás , mely nem egyszerre,
hanem fokozatosan, vagy részletesen, és lassanlassan
történik meg. 2) Átv. laukadozás, mint a szakadtig
megfeszített erőnek, munkának eredménye.
SZAKASZKODIK, (szakaszkodik) k. m. sza
kaszkodtam, —tál, —ott. 1) A többségtől lassan
lassan elválik, elkülöníti magát, hogy különös fele
kezetet képezzen. Az új vallások tagjai elszakaszkod
tak a régi egyháztól. 2) Átv. erő szakadtáig fáradoz ;
a megerőtetés miatt lankatag állapotban szenved,
erőben fogyatkozik, csökken (Szabó D.).
SZAKASZT, (szakaszt) áth. in. szakasztolt,
par. szakaszsz, htn. —ni v. —ani. 1) Feszítés, húzás
vonás, csigázás, tépés stb. által véghez viszi, hogy
valami szakadjon, vagyis, hogy részei két vagy több
szakaszra váljanak, feseljenek, foszoljanak, rongyol
janak stb. Kötelet, madzagot, fonalat, zsinórt, húrt
szakasztani. A levelet felszakasztani, szét, elszakasztani.
2) Tartalékától elválaszt, felhúz, vagy letép valamit.
Földből kiszakasztani a csemetét, füvet. A gombot le
szakasztani. A padlót felszakasztani. Levelet, virágot
szakasztani.
„Térdig jártam a rózsában,
Lehajultam, szakasztottam."
Népdal.
3) Vásás, koptatás, dörzsölés, nyomás által hézagot,
likat, rést csinál valamely szilárd szerkezetű test,
vagy tömeg részei között. A sebes árvíz töltéseket, gó
tokat szakaszt. Térdén a nadrágot, könyökén a dol
mányt kiszakasztotta. 4) Bizonyos helyről távolodni
kényszerít. A sors elszakasztott bennünket hazánktól.
5) Sütök nyelvén am. a megkelt tésztatömcgből ki
sebbnagyobb ezókot kiválaszt, hogy belőle kenyeret,
ezipót, zsemlyét stb, alakítson. 6,) Különös szólások :
Elődbe szakasztom (adom) annak valóságos képét
(Szabó D.). Időt szakasztani am. szorgos idejéből egy
részt valami másra fordítani. Szakasztó szálig a szé
kelyeknél am. valamennyien. „A kikről beszéltem,
azok hónap (holnap) mind egy szakasztó szálig le
gyeuek a tü vendégeitek." (Székely népmese befeje
zése). Pesti Gábornál : „Étkeket (étköket t. i. mos
toha gyermekeiét) megszakasztja" am. tőlök meg
vonja. A régi Halotti beszédben : „Es az gyimilesnek
oly keserű vala íze, hogy torkukat mige szakasztja
(megszakasztja) vala" (= megrontja vala). „Ariul
is izentem az bírónak és ispánnak, hogy az kanisai
63*
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temleczbe szakasztom u y a k o k a t h . " Levél 1 5 5 7  b ö l .
( S z a l a y Á g . 4 0 0 m. levél). Végét szakasztani valami
nek, am. végét v e t n i , megszüntetni. 7) Önhatólag
szakasztani valakivel vagy valamely párttal, felekezet
tel, társasággal am. attól elválni.
S Z A K A S Z T Á S , (szakasztás) fn. tt. szakasz
tást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, vagy erő
hatás, mely által valamely test szakaszokra válik, mi
tépés, csigázás, feszítés, általán a részek, erőszakos
elválasztása által történik. V. ö. S Z A K A S Z T .
SZAKASZTÓ, (szakasztó) mn. és fn. tt. sza
kasztút. 1) Aki vagy ami szakaszt. Kötelet szakasztó
szilaj ökör. Töltéseket szakasztó árvíz. Kenyeret sza
kasztó asszony, 2) Vesszővel kötött szalmakosár,
melybe a kiszakasztott kenyértésztát teszik, mielőtt
a kemenczébe vetnék ; máskép : szakasztóvéka, vagy
túl a D u n á n : zsompor. Szakasztószálig. lásd SZA
K A S Z T alatt.
S Z A K A S Z T Ó R U H A , (szakasztóruha) ösz. fn.
V é k o n y a n belisztezett ruha, vagyis vászondarab, me
lyet a ezakasztókosár öblében szétterítenek, s a ki
szakasztott kenyértésztát bele takarják.
S Z A K A S Z T O T T , (szakasztott) mn. tt. sza
kaszlottat. 1) Általán, minden, amit szakaszokra vá
lasztottak, téptek, vásítottak, koptattak stb. V. ö.
S Z A K A S Z T . 2) Átv. oly hasonló valakihez , vagy
valamihez, mintha azzal egészen egy, s belőle véte
tett, s választatott volna el. Szakasztott olyan, mint
az édes apja. Szakasztott képe az édes anyjának. Ez a
fegyver szakasztott mása az enyémnek. E z e n fogalmi
viszony rejlik a hasonló szóban is, melynek gyöke
azon has, honnan hasad, hasít származtak.

SZAKCSONT—SZAKGATOTT

1000

SZAKCSONT, (szakcsont) ösz. fn. Azon por
ezogó csont, mely az áll vagyis szak alatt kidudoro
dik, máskép : Ádám almája, Ádám csutkája.
SZAKEMBER, (szakember) ösz. fn. Szakava
tott ember, a tudományok vagy művészetek valamely
szakában, ágában j á r t a s ember, illetőleg férfi.
S Z A K É R T E L E M , (szakértelem); SZAKÉR
T E L M I S É G , (szakértelmiség) 1. S Z A K A V A T O T T 
SÁG.
S Z A K É R T Ő , (szakértő) 1. S Z A K A V A T O T T .
SZAKÉRTŐEN, SZAKÉRTÖLEG, (szakértően
v. — értőleg) 1. S Z A K A V A T O T T A N .
S Z A K F É R E l , (szakférfi) 1. S Z A K E M B E R .
S Z A K G A T , (szakogat) gyak. áth. m. szakgal
tam, —tál, —ott, par. szakgass. 1) Valamit több ré
szekre, vagy több testet folytonosan tépeget, sza
k o k r a fesleni, foszlani kényszerít. Kötelet, húrokat
szakgatni. A leveleket, könyveket, hírlapokat szétszak
gatni. 2) Több rokon nemű testeket tartalékaiktól
rántva, húzva, tépve stb. elválaszt. Kendert szakgatni,
azaz, nyüni. Virágokat, leveleket száraikról leszakgatni.
Felszakgatni a padlódeszkákat. 3) Rések, likak, héza
gok csiuálása által több szakra választ, vásít, koptat.
Az árvíz szakgatja a partot, töltéseket, gátakat. Ruhát
szakgatni, elszakgatni. „Magát a kövekhez szakgat
v á n " (concidens se lapidibus. Müneh. cod. Marc. V.).

Világos, hogy ez igének gyöke azon szak, mely
ből szakad, szakaszt, szakmány s más ugyanazon alap
fogalma szók származtak, tehát a 7c eredeti gyökhang,
minélfogva mint elemhangot minden származékaiban
meg kell tartanunk és kiírnunk, habár kiejtésben a
hangejtés természete szerint g gyanánt hangzik. Ha
sonlóan írandók ezek is : ak, akad akgat; rak rákos
S Z A K A S Z T Ó V É K A , (szakasztóvéka) ösz. fn. rakgat rakogat, (melytől különbözik a rag gyöktől
1. S Z A K A S Z T Ó , 2).
eredt raggat), nyak nyakgat; nyék nyekeg nyekget;
SZAKATKOZ1K, (szakatkozik) k. m. szakat nyik nyikog nyikgat; lik likgat; falc fakad, fakgat,
koztam, —tál, ott, par. —z. Lásd SZAKASZ ha csak ez utósót a fog igéből nem származtatnék :
K O D I K , 2).
foggat.
S Z A K A T U R A , S Z A K A  T U R A , falu Kővár vi
S Z A K G A T Á S , (szak ogatás) fn. tt. szakgaiást,
dékben ; helyr. Szakaturára, — n , — r ó l .
tb. —ok, harm. szr. — a . 1) Cselekvés, vagy erősza

S Z A K A V A T O T T , (szakavatott) ösz. mn. Aki kos hatás, mely valamit szakokra tépeget, szétválaszt,
valamely tudomány vagy művészet á g á b a n kellő jár vásítgat, rongyosít, tartalékjától elvon, likassá, héza
gossá tesz stb. V. ö. S Z A K G A T . 2) Atv. csúszós
tassággal bír.
S Z A K A V A T O T T A N , (szakavatottan) ösz. ih. nyavalya kórjelensége, melyet a szenvedő úgy érez,
Valamely tudomány vagy művészet ágában kellő mintha inait, izmait szakgatná valami. Karok, lábszá
rak, fogak szakgatása. Különbözik tőle a csipedés v.
jártassággal.
S Z A K A V A T O T T S Á G , (szakavatottság) ösz. hasrágás, nyilalás, öklelés v. sziírás.
S Z A K G A T O T T , (szakogatolt) mn. és fn. tt.
fn. Valamely tudomány vagy művészet ágában szer
szakgatottat. 1) Általán, szakokra tépegetett, vásott,
zett kellő jártasság.
SZAK15ELI, (szakbéli) ösz. mn. Valamely tu koptatott; hézagosan elválasztott; töveiről kihuzdalt,
dományos vagy művészeti szakhoz tartozó, arra vo szárairól l e t ö r d e l t , lecsipdesett stb. Szétszakgatott
kötelek, húrok. Megszakgalott töltés. Klszakgatolt ruha.
natkozó.
Leszakgatott
virágok, fa
S Z A K B E R , (szakbér) ösz. fn. Bér, melyet a Kiszakgatott kender, gyom.
munkások bizonyos ezakmányért, vagyis kiszabott levelek. 2) Mint fn. jelent csuszaféle tésztaéleit, me
munkáért kapnak, különösen a bányászok fizetési lyet a g y ú r t tésztatömegből u j j a k k a l , vagy néha,
mint a g á n c z á t , késsel is szakgatnak ki, mely ha
járandósága, egyegy kiszabott munkaszakért.
kisebb
darabkákból áll, csipedeli v. csipkedett v. csi
SZAKCS, mváros Tolna m.; helyr. Szakcsra,
pegetett a neve. Túrós szakgatoit.
— on, — ról.
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S Z A K G Y Ü L É S v . — G Y Ű L É S , (szakgyülés)
ősz. fn. Szak férfiakból álló összejövetel.

SZAKMAKÖR, (szakmakör) ösz. fn. A tudo
mányszakmához tartozó egyes ágak öszvegc. V. ö.
S Z A K H Í V A T O T T , (szakhívatott) lásd SZAK SZAKMA.
SZAKMÁNY, (szakmány) fu. tt. szakmányt,
AVATOTT.
tb.
—ok,
harm. szr. — a . Kiszabott munka, melyet
SZAKISME, S Z A K I S M E R E T , (szakisme vagy
bizonyos időben, vagy határozott darab szerint szok
— ismeret) 1. S Z A K A V A T O T T S Á G .
tak többnyire csak szóbeli szerződés szerént kialku
S Z A K I S M E R Ö , (szakismerő) 1. S Z A K A V A 
dott bérért végezni, pl. midőn az aratókat holdak,
T O T T ; SZAKEMBER.
táblák, a kaszásokat nyilasok szerént, az erdei favá
S Z A K Í T , (szak ít) áth. m. szaküolt, htn. — n i gókat ölek szerént, a szénégetőket a szén mérője
v. — a n i , par. szakíts, és némely tájbeszédben : szakíj, szerént stb. fogadják fel és fizetik. Szakmányban ka
melyben a j a régies Aból származott. (V. ö. SZA pálni, aratni. Szakmány szerént fizetni a munkásokat.
B A D Í T ) . Köz szokás szerént oly értelemben vétetik, Némi eltéréssel : szakvány. Gyökben rokon szegődik
mint szakaszt; azonban szabatosan véve a dolgot szóval.
azon különbség volna köztök, mely maguk a törzsek
SZAKMÁNYMUNKA, (szakmánymuuka) ösz.
t. i. a szak és szakasz között, t. i. szakit am. szakká
fn. Olyan munka, melyet szakmányban végeznek.
tesz, szakaszt pedig am. szakaszszá, azaz szakossá
SZAKMANYOS, (szakmányos) mn. tt. szak
tesz. Hasonlóan különböznének egymástól : higít és
mávyost v. —at, tb. —alc. Aki szakmányban dol
higgaszt; pirkít és pirkaszt; szárít és száraszt (szárazt)
gozik, vagy amit szakmány szerént, nem általában
görbít és görbeszt. A szabatos elemzés szerint különb
végeznek. Ssakmányos arató, akit napszámban, de ki
ség van a nekik megfelelő önhafókban is, t. i. lúgul
vált holdak száma szerént fogadtak, és fizetnek; külön
és higgad; pirkiil és pirkad; görbül és görbed között.
böztetésiil a részest'ól. Szakmáiryos bányamunka. Sze
A szárad igével viszonyló szárul tudtunkra nem lé
mélyről szólva használtatik főnévül is, amidőn tárgy
tezik, ámbár a nyelvhasonlat szerént ez is mint he
esete : szakmányost, többese : —ok. Szakmányosokat
lyes alkotású szó érvényes lehetne. V. ö. — Á S Z T ,
fogadni, fizetni. Nem vagyok szakmányosa azaz foga
— É S Z T igeképzö.
dott szolgája (Szabó D.).
S Z A K Í T Á S , S Z A K Í T Á S , (szakítás) fn. tt.
SZAKMAR, (1), (szakmaár) fn. tt. szakmárt,
szakítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, vagy tb. —ok. A bányamivelésnél tiszti személy, aki a
erőszakos hálás, mely által valami szakká tétetik, bányamunkásokra (szakulányosokra) felügyel, hogy
vagyis két vagy több szakra oszlik, feslik. Atv. ért, szakmányaikat kellőkép végezzék, azok fizetése vé
1. K E N Y É R T Ö R É S , 2). — V. ö. S Z A K Í T .
gett pénzt vesz által stb. (Schichtmeisfcr).
S Z Á K J A V A S , (szákjavas) ösz. fn. A széke
SZAKMAR, (2), népies és némelyek véleménye
lyeknél azon vas tölcsér, melybe a fúvó csője megyén. szerént eredeti alakja a Szathmár szónak. Lásd
Első része alkalmasint a szák v. iszák szóból csava SZATHMÁR.
rodott el, mely alatt a fúvónak bőrtömlője értendő.
SZAKMAR, (3), puszta PestSolt m.; helyr.
S Z A K J E L v. S Z A K J E G Y , (szakjel v. —jegy) Szakmárra, — o n , —ról.
1. S Z A K A S Z J E G Y .
S Z A K M Á T , (szak amat) fn. tt. szakmatot,
S Z A K K É P Z E T T , ( s z a k  k é p z e t t ) ; S Z A K K É P  harm. szr. — a . Holmi diribdarab, szakadozott tö
Z E T T S É G , (szakképzettség) 1. S Z A K A V A T O T T ; redék. Képeztetési alakra hasonlók hozzá : folyamat,
SZAKAVATOTTSÁG.
futamat, daganat, foganat, pillanat,
melyeknek ha
SZAKKÖZLÖNY, (szakközlöny) ösz. fn. Iro sonlata nyomán valószínű , hogy törzsöke a szak
dalmi közlöny v. irodalmi lapok valamely tudomá gyökből eredt szakain v. szakamik, melyből lett &a
nyos vagy művészeti szakbeli ismeretek terjesztése kamás (helynév Erdélyben) és szakámat.
végett.
S Z A K M A T O L , (szakainatol) önh. m. szak
S Z A K L A P , (Bzaklap) ösz. fn. 1. SZAKKÖZ matolt. Holmi töredékkel szemetez, kever valamit.
Ne szakmatolj a vízbe. V. ö. SZAKMA.
LÖNY.
S Z A K L Ó , falu Közép Szolnok m ; helyr. Szak
S Z A K M A T O L Á S , (szakam atolás) fn. tt.
lóra, — n , — r ó l .
szakmatolást, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,
S Z A K L Ó V A S , (száklóvas) ösz. fn. A vashá midőn valaki szakmától. V. ö. S Z A K M A T O L .
morokban azon vas töltsér, melybe a fúvó esójo he
SZAKMESTER, (szakmester) ösz. fn. Személy
szolgál, máskép : száklya v. szákjavas. Hihetőleg ki a bányai munkásokra felügyel, kik t. i. szakmány
nevét a szák szótól vette, mintha volna szákvas azaz ban dolgoznak ; ki a munkát szakmáilyonként ki
a fúvó szák alakú tömlőjéhez tartozó töltsér. Lásd osztja, és fizeti; máskép : szakmar. L. SZAKMAR, (1).
SZÁKJAVAS.
SZAKMÜ, (szakmű) ösz. fn. Valamely tudo
SZAKMA, (szakma) fn. tt. szakma t. Valamely mányos szakban készült m u n k a .
tudományos egésznek egyes ága. Bölcsészeti, nyelvé
S Z A K M Ű V E L T S É G , (szakmüveltség) ösz. fn.
szeti szakma, luki maga szakmája — tudománya — Valamely tudományos vagy művészeti szakban kellő
szerént (Szabó D.).
j á r t a s s á g ; máskép : szakavatollság, szakképzettség.
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SZAKNYÉR, falu Vas m.; helyr. Szalcnyérra,
—on, —ról.
S Z A K Ó C Z A , (szakócza) fn. tt. szakóczát.
Kis szekercze. Képzőjére nézve kicsinyzó', s gyöke a
vágásra, metszésre vonatkozó szak, honnan szaka,
am, szegő, és szakóeza am. szekercze, azaz, szegöcze.
V. ö. S Z E K E R C Z E .
S Z A K O G A T ; S Z A K O G A T Á S tájdivatosak; 1.
S Z A K G A T ; SZAKGATÁS.
SZAKOLCZA, szabad kii, város Nyitra in.; tt.
SzákolczátI helyr. Szakolczára, — n , —ról. T ó t u l :
Szkalicza, azaz, sziklás hely.
S Z A K O L C Z A I , mn. tt. szákolczait, tb. — ak.
Szakolczáról való, oda tartozó, ott készült, termett,
arra vonatkozó. Szálcolczai tót. Szakolczai posztó.
S Z A K O L Y , falu Szabolcs m.; helyr. Szakoly
ba, — b a n , •—ból.
S Z A K O N K É N T , (szakonként) ih. Szakok sze
rén!, amint valamely szak hozza m a g á v a l ; szakról
szakra.
SZAKONY, A L S Ó   , F E L S Ő — , faluk Sopron
m.; helyr. Szalconyba, — b a n , —ból.
S Z A K O N Y F A L U , falu Vas m.; helyr. —falu
ba, — ban, —ból.
SZAKOS, (szakos) mn. tt. szakost v. —at, tb.
— ak. 1) Aminek függólyféle kinövése van a toká
j á n . Szakos malacz, juh. 2) Szakokra osztott; sza
konként eléforduló. Szakos irat. Szakos láz. V. ö. SZAK.
í>) Ezen öszvetett szóban : erőszakos, am. feszített,
esigázott. V. ö. E R Ő S Z A K .
S Z A K O S , M A G Y A R — , T Ö R Ö K — , faluk
Temes m.; helyr. Szákosra, — o n , —ról.
S Z A K O S Z T Á L Y , (szakosztály) ösz. fn. Vala
mely egésznek szakok szerént elosztott egy része.
Akadémiai
szakosztály.
S Z A K O S Z T Á L Y I , (szakosztályi) ösz. mn.
Szakosztályt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Szakosztályi
bizottság.
Szakosztályi elnök. Szakosztá
lyi ülés.
SZAKOZ, (szakoz) áth. m. szakoztam, —tál,
•—ott, par. — z . Szakokra osztályoz; szakok szerént
elkülönít, elhelyez, elrendel. A tudományos társulatot
szakozni, azaz, tagjait a tudományok szakjai szerént
osztályozni. Szakoz?ii a könyveket, a természetiek, régi
ségek gyűjteményét. Szakozni az erdőt évi vágatások
végett. V. ö. SZAK.

SZAKSZINA—SZÁL
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S Z A K S Z I N A , (szak szina) iker. fn. tt. szuk
szinát. Szanaszét elszórt, elhányt, mindenféle gúnya,
hulladék, portéka, pl. valamely rendetlen házban,
vagy huvczolkodás alkalmával. Bodrogközben : szek
szemonta. Hasonlók hozzá : retyemulya, genyegunya,
ginezgöncz, ezeleezula, encsembencsem mind holmi gú
nyára vagy elszórt portékára vonatkozók, továbbá
igen sok mások, melyek az alapszónak némi változ
tatása és ikerítése által keletkeztek, mint : ezóhnók,
ringyrongy, gizgaz, dibdáb stb. stb.
S Z A K T A N , (szaktan) 1. S Z Á K T U D O M Á N Y .
SZAKTANÁR, (szaktanár) ösz. fn. T a n á r , ki
a szakrendszer alapelve szerént a tudomány vala
mely ágát nyilvános iskolai intézetben eléadja.
S Z A K T Á R S , (szaktárs) ösz, fn. Személy, ki a
tudomány vagy művészet ugyanazon ágában műkö
dik, mint egy másik.
S Z A K T U D O M Á N Y , (szaktudomány) ösz. fn.
Tudomány ága, melyet valaki tüzötten miivel és
gyakorol.
S Z A K T U D Ó S , (szaktudós) ösz. fn. Tudós, ki
a tudománynak valamely szakában különösen mű
velte s műveli magát, és abban j á r t a s .
S Z A K T Ü Z , (szaktüz) ösz. fn. A b á b o m b a n ,
vagy hadi gyakorlatoknál a gyalogság lődözésének
azon módja, midőn az oszlopokban felállított katonák
egyenként előre lépnek a sorból, s úgy sütögetik el
puskáikat, azután ismét a sorba állnak, és töltenek.
S Z A K U L , (szakúlj öuh. m. szakúlt. Szabato
san véve am. szakká lesz v. válik, valamint a vele
viszonyló, és átható szakít am. szakká tesz. E g y é b 
iránt nem igeu divatozik, s a szokás inkább a szakad
igét használja.
S Z Á K U L , mváros Krassó in.; helyr. Szákulba,
— ban, — ból.
SZAK Ü L É S , (szakülés) ösz. fn. Egybegyűlt
szakférfiak tanáeskozása.
SZAKVÁNY, (szakvány) fn. tt. szakványt, tb.
— o/i, harm. szr. — a. I) L. SZAKMÁNY. 2) Nyitra
völgyén am. arató, vagy eséplö rész, mint m u n k a b é r .

SZÁL, elvont gyök, mely értelemre nézve kü
lönböző szóknak alapját képezi, a) É l é n k e b b moz
gásra vonatkozik a szalad, szalaszt, szalonka, szaláng
származékokban, s rokona a halad,halaszt igék g y ö k e :
hal, a zalámbol gyöke : zal, továbbá szétll ige és a
vékonyhangú szél (ventus) főnév. Csagataj nyelven
S Z A K O Z Á S , (szakozás) fn. tt. szakozási, tb. szalmak am. kelni, kikelni (Vámbéry), a hegyi csere
•— ok , harm. szr. — a. Szakok szerinti felosztása, miszben sil (am) am. elszaladni, megszökni (Budenz).
különitése, elrendezése valamely egésznek vagy több A szanszkritban is szol gyök am. bewegen, springen,
honnan a latin salio. b) Ezen származékokban : szalu,
ségnek. V. ö. SZAK.
S Z A K O Z A T , (szakozat) fn. tt. szakozatot, szalui, szalufa, vájást szétválasztást jelent, mely alap
harm. szr. — a . Több szakot magában foglaló egész. fogalomnál fogva rokona a vékonybaugú szel. e) Mint
a szalag és szalma gyöke értelmi hasonlatban áll a
Állapot, midőn valami szakozva van.
S Z A K R E N D S Z E R , (szakrendszer) ösz. fn. szál, és szár főnevekkel, d) T ö b b helynevek képződ
Oly rendszer, különösen a tanításban, midőn a tu tek belőle, ú. m. Szála, Szalaes, Szalapa, Szalánta,
dományok külön szakaira, külön oktatók alkalmaz Szalonta, Szaláncz, Szalk, Szálka, Szalók, és Szalva
patak Ugocsában, melyekről esak pontos helyirati
tatnak.
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ismeretek után lehetne meghatározni, vagy legalább
okszerüleg gyanítani, melyik gyükből eredtek le
gyen a fenn említettek közöl.

SZÁLASZALAD
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SZÁLA, (2), A Dunán túli kerülethez tartozó
vármegye, melynek egyik oldalát a Balaton mossa,
s mely a Dráváig lenyúlik. Továbbá ugyanezen vár
SZÁL, (1), fn. tt. szálat, tb. — a h , harm. szr. megyét öntöző folyó neve is. Szála bora, Szála rákja,
—a. 1) A növényeknek fölfelé sarjadzó szára, de Szála menyecskéje. (Km.). Régi Írásmóddal Zala, mi
reka. Nádszál, fűszál, kenderszál,
lenszál, vesszőszál, ujabb időben nagyon divatba jött, de csak a művelt
szalmaszál, faszái. Néhány szálat levágni az erdőből. séget igénylő osztálynál, mert a nép nyelvén most
Vastag, vékony, magas, alacson szál. Szálfa nem erdő. is Szála. Eredeti jelentését meghatározni nehéz. Va
Különösen, virágbiinbós ág, vagy szár. Bózsaszál, lószinü ugyan, hogy e vármegyét hasonló nevű folyó
liliomszál, szegfüszál, violaszál. Letörni a rózsaszálat. vizéről nevezték e l ; de ez honnan kapta légyen n e 
Ez értelemben j o b b á r a egyezik vele : szár. 2) Szőr vét, nem bizonyos, legalább a szalad igével aligha
nek, vagy hajnak egyes sarjadéka. Hajszál. Egy szál azonos gyökü, mert folyása lassú, s mocsárok között
haja sincs. Vastag, finom, vékony hajszál, gyapjnszál. bolygó. Talán a hornyolást, völgyelést jelentő szalu
Szőrén szálán elveszett. Nincs annyi haja szála, a val rokonítható. A finben szála am. elrejtett valami,
hányszor megbánta. Minden haja szála felállott. Vé és szalainen am, rejtélyes, titkos. Egyébiránt kérdés,
kony, mint a szőrszál. Szőrszálat hasogatni. (Km.). 3) A vájjon a Szála folyó neve nem régiebbe a magyarok
sarjas szálakhoz hasonló fonadék, fonal, vagy rost. bejövetelénél, valamint a Vág, Nyitra, Duna, Tisza,
Czérna, selyem, gyapjnszál. Egy szál kötél. A vászon R á b a folyóké.
ból kitépni a bélszálakat. Húsnak szálai, azaz, rostjai.
S Z Á L A , (3), falu Abaúj m.; helyr. Szalára,
4) Az egyenesen álló növényszálhoz hasonló alak, — n , —ról.
vagy termet. Gyertyaszál, egy szál gyertya, fáklya.
S Z Á L A , fn. tt. szálát. Idegen szó. Olaszul,
spanyolul, lengyelül : sala, francziául : sale, sálon,
„Addig a házamból el nem mégy,
németül : Saal; magyarosan 1. T E R E M , fn.
Míg három szál gyertya cl nem é g . "
SZALACS, falu Bihar m.; helyr. Szalacsra,
Népdal.
— on, —ról.
S Z Á L A C S K A , puszta Somogy m.; helyr. Sza
Oszlopszál, sziklaszál, kőszál. Kötélszál (a hajósoknál).
lacskára, — n , — r ó l .
Szálárbocz egy darabból, egy szálfából álló árbocz.
SZÁLACSKA, (szálacska) kicsin, fn. tt.szálacs
Nagy szál ember, derék, magas szál legény. Szál szeg
kát. Kicsi szál, ennek minden jelentésében. V.ö. SZÁL.
am. vastag derékszeg. 5) Egy szál kard am. hüvelyé
S Z A L A D , (1), (szalad) önti. m. szaladtam,
ből kihúzott és fölemelt kard. Egy szál kardra kihíni
— tál, —t. Sietve, sebbellobbal, gyorsított léptekkel
valakit am. párbajra szólítni. 6) Több fenyüszálból
haladva távozik. Köz szokás szerént egy értelmű
öszveszerkezett vizi jármií ; máskép : talp, tutaj, szál
vele fut, minthogy mindkettejük a siető haladásnak
hajó. Szálakon sindelyt, deszkát szállítani; mely érte
hangütését utánozza, t. i. a szalad a széllel, a fut a
lemben egyébiránt kétes, ha nem mongoltatár ere
fúvással áll szoros hangviszonyban; honnan elszelelni
detűe ? L. itt alább.
tréfásan szólva am. elszaladni. A szintén rokon ér
E szóban, az első pont alatti értelemnél fogva,
telmű iramlik reszketeg hanggal j á r ó s crősebb nemű
a magasságra növés alapfogalma rejlik, s legköze
sietésre vonatkozik. Különösen a szaladás fogalmá
lebbi rokonai a szár, és a sar, melyből sarj, sarjad,
hoz némi indulatosságot, pl. félelmet, szilajságot,
sarang és származékaik erednek. I d e tartoznak a
kicsapongást szoktunk kapcsolni. Ellenség elől sza
szintén magas növésű szárú, és taré. Rokon hozzá a
ladni.
Féltében
megszaladni,
elszaladni,
kiszaladni,
mongol szál (radeau, bateau, bac, vaisseau), mely
beszaladni. A tolvaj elszaladt. Szaladj hamar, mert
lyel egyezik a csagataj szál amivel a vízen átkelnek
elfognak. A szilaj csikók, tinók kiszaladtak az ólból.
( A b u s k a ) ; továbbá a finn szalko, mely póznát, hosz
Szaladj farkas, inadban az igazsóig. (Km.). Szaladj
szabb rudat j e l e n t ; a héber 7 7 D (szálai), arab JLÁV
vármegyébe való, tréfásan a félénkről mondják. Ily
(schál) am. valamit fölemelt, egymásra halmozott.
különböztetésre vonatkozik Vitkovicsnak ezen élezes
T o v á b b á a l a p h a n g r a és fogalomra rokonai, a német
kedése : F u t t a t t o k lovakat nagy urak, s így futni
Halm, latin calamus, culmus, persa : kalem, magasat
tanultok, kérdés : futni tudás nem szüle majd sza
jelentő culmen, collis, s magyar halom. Mi a szál szó
l a d á s t ? " E szerént szalad némi menekvés!, szabadu
nak a többi pontok alatti értelmét illeti, azok a tu
lási, vagy kicsapongási törekvést is fejez ki, honnan
lajdon értelmű szálhoz részént növésre, részént su
mást j e l e n t : valakit megszalaszlani, elszalasztani, és :
d a r a s alakra hasonló t á r g y a k a t jelentenek, minél
megfuttatni, elfultatni. V. ö. SZÁL, gyök, és F U T ,
fogva egyeznek vele szalag és sallang.
LÓDUL, IRAMLIK.
S Z Á L , (2), 1. SZÁLL.
SZALAD, (2), fn. tt. szalddot, harm. szr. — j a .
S Z Á L A , (1), fn. tt. szalátt. 1) Szőlőfaj, (így Általán, mesterségesen kicsiráztatott gabona, mely
nevezve talán Szála megyéről), melyet Hegyalján nek levéből i t a l t , vagy bizonyos ételt készítenek,
formintnak , Sopronban pedig a németek Zapfner milyen a sörnek való árpa, vagy azon búza, melyből
költést sülnek. Lásd M A L Á T A , Szláv eredetű szó,
nek neveznek. (Tájszótár).

SZALADÓ —SZALADRÁCS

SZALADSER—SZALAGOL

mert tótul : szlad, lengyelül : szlod am. éd, honnan
szladki, szlodlá am. édes. Mi a szaladot m a g y a r á n
édeny vagy édesnek vagy öszvetett szóval csirédnck
nevezhetnők. V. ö. S Z A L A D O S .
S Z A L A D ADÓ, (szaladadó) ösz. fn. Adó neme,
melyet a sernek való száladtól fizetni kell. V. ö.
S Z A L A D , fn.
SZALADÁR, (szaladár) fn. tt. szaladárt, t b .
—ok, harm. szr. — ja. L. S T R U C Z .

S Z A L A D S É R v. — S Ö R , (szaladsér) ösz. fn.
Vékony gyönge ser, melyet úgy készítenek, hogy a
lehúzott első főzet után a törkölyre vizet öntenek.
Közönségesebb neve : ficzkó v. ficzkóser.
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S Z A L A D Á S , (szaladás) fn. tt. szaladást, tb.
— ok, harm. szr. — a . A haladásnak egyik legsietó'bb
neme, melyet valaki gyorsított léptekkel teszen. Kü
lönösen menekülési, szabadulási, vagy kicsapongás!
ösztönből eredő futás. Szaladásra venni a dolgot.
Szaladás által menekülni. V. ö. S Z A L A D .
S Z A L A D Á S I , (szaladási) mii. tt. szaladásit,
t b . — o k . Szaladásra vonatkozó, azt i l l e t ő , ahhoz
tartozó. Szaladási ösztön, szándék, szilajság.
S Z A L A D C S E R É N Y , (szaladcserény) ösz. fn.
Cserény, azaz sövényféle fonadék vesszőből, melyen
a szaladot kiteregetik és szárogatják. V. ö. SZA
L A D , főnév.
S Z A L A D G Á L , (szaladogal) g y a k . önh. m.
szaladgált. Kénye, k e d v e , szilaj indulata szerént
ideoda szaladoz, futkároz. Különösen gyermekekre,
s fiatal állatokra alkalmazható.
S Z A L A D G Á L Á S , (szaladogalás) fn. tt. sza
ladgálást, tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori, ide
oda szaladás.
S Z A L A D K E V E R Ü , (szaladkeverő) ösz. fn.
Rúdféle eszköz, melylyel a szaladot kiverik, kotor
j á k . V. ö. S Z A L A D , fn.
S Z A L A D M A L O M , (szaladmalom) ösz. fn.
Malom, melyben kizárólag szaladot vagyis szalad
nak való gabonát őriének. V. ö. S Z A L A D , fn.
S Z A L A D Ó C Z I , (szaladóczi) mn, tt. szaladó
czit, tb. —ak. Szaladgáló, lótófutó. Gúnyos jelen
tésű, mint, rüheróczi, szopóczi. Faludi ,Nemes asszony.'
1 0 3 . 1. főnévül használja : Szaladóczira nem kell bo
csátani ; így Szabó Dávidnál is.
S Z A L A D O S , (szalados) mn. és fn. tt. szala
dost v. —at, tb. — a k , mint fn. tárgyesete : —t,
harm. szr. — a . Kiesiráztatott gabonának levéből és
lisztből készített édes sütemény, mint a római katho
likusoknál divatozó böjti eledel. Szalados vakarcs
(a lakadalmi versben). D u n á n túli t á j s z ó ; némely
más vidékeken költés vagy kötés (= költés, keltés) a
neve. Eredetére nézve 1. S Z A L A D , fn.
S Z A L A D O Z , (szaladoz) gyak. önh. m. szala
doztam, — t á l , —ott, par. —z. G y a k r a n , folytono
san ideoda szalad.
S Z A L A D O Z Á S , (szaladozás) fn. tt. szaladó
zást, tb. — o k , harm. szr. — a . Gyakori, ideoda
szaladás.
S Z A L A D R Á C S , (szaladrács) ösz. fn. Rács, il
letőleg cserény, melyen a kicsirázott gabonából ké
szített szaladot szárírják.
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S Z A L A D S Z É R Ü , (szaladszérü) ösz. fn. Szérű,
melyen a szaladnak való gabonát kiteregetik, s meg
nedvesítik, hogy csirába menjen.
S Z A L A F Ő , falu Vas m.; helyr. SzalafÖre,
— n, —r'ál.
SZALAG, (szalag) fn. tt. szalagot, harm. szr.
—ja. Altalán, vékony szálat, vagy szelvényt képező,
hajlékony állati vagy növényi test, melylyel valamit
öszvekötni szoktak, vagy lehet, milyenek a bőrből
hasított szíjak, vagy ezekhez hasonló szövetek, vagy
bizonyos növények héjai, szárai, rostjai. Bőr, fa
hártya, fahéjszalag. Selyemszalag. Piros, fehér, fekete,
zöld, sárga szalag.
Szalagokkal ékesített kalap, ruha.
Szalaggal befonni, megkötni a hajat. Megérdemelné,
hogy szalagszíjakat metéljenek hátából. (Km.).
Gyökre és alapfogalomra r o k o n a i : szál, szilánk
és sallang ; a mongolban szalagha am. sarj.
SZALAG, (szálag) fn. tt. szálagot, harm. szr.
— j a . Az állati és növényi testek rostjai, mennyiben
t. i. szálanként egymástól elválaszthatók. V. ö. SZÁL.
S Z A L A G A R U , (szalagáru) ösz. fn. Minden
szövetnemű szalag, mint kereskedelmi czikk.
SZALAGÁRUS, (szalagárus) ösz. fn. Kalmár,
ki szövetnemü szalagokkal kereskedik.
S Z A L A G B O K O R , (szalagbokor) ösz. fn. Bo
korba vagy csokorba kötött szalag. Szalagbokor a
nöi kalapon, ruhán.
SZALAGCSOKOR, (szalag csokor) 1. SZALAG
BOKOR.
S Z A L A G D A D , (szalagdad) mn. tt. szalag
dadot. Szalag alakú, olyan mint a szalag.
S Z A L A G F É L E , (szalagféle) ösz. mn. 1) Több
féle szalag áruk. 2) L. S Z A L A G D A D .
S Z A L A G F É R E G , (szalagféreg) ösz. fn. Sima,
lapos gilisztaforma, többnyire fejérszinü, igen hosz
szu féreg, mely az emberek és állatok beleiben szo
kott tartózkodni.
S Z A L A G G Y Á R , (szalaggyár) ösz. fn. Gyár,
melyben különféle növényi, vagy állati pl. selyem
anyagból szalagokat szőnek.
S Z A L A G G Y Á R O S , (szalaggyáros) ösz. fn.
Gyáros, ki szalagokat készít.
S Z A L A G K E R E S K É D É S , (szalagkereskedés)
ösz. fn. Kereskedés, melyet valaki szalagárukkal űz.
S Z A L A G K E R E S K É D Ő , lásd S Z A L A G Á R U S .
S Z A L A G K O , (szalagkő) ösz. fn. Általán min
den kő, melyet szalagforma vonások tarkáznak.
S Z A L A G M Ü , (szalagmű) ösz. fn. Mindenféle
szalagszövet, mint mesterségesen készített mű.
S Z A L A G M Ü H Á Z , (szalagmű ház) ösz. fn. 1.
SZALAGGYÁR.
S Z A L A G O L , (szalagol) áth. m. szalagoU. L.
SZALAGOZ.
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SZALAGOS, (szalagos) mn. tt. szálagost v.
—at, tb. —ak. Egy vagy több szalaggal díszített,
megkötött, csokrozott. Szalagos kalap, ruha. Szalagos
hajfonadék. V. 8. SZALAG.
SZALAGOS, (szálagos) mn. tt. szalagos t v.
— at, tb. —ak. Szalagokból, vagyis rostokból álló,
rostos szerkezetű. Szalagos hús, izom. Szalagos kender.
SZALAGOSÁN, (szalagosan) ih. Szalaggal
díszítve, megkötve, csokrozva. Szalagosán fölpiperé
zett kalap, hajék.
SZALAGOZ, (szalagoz) áth. m. szalagoztam,
— tál, —ott, par. —z. Egy vagy több szalaggal dí
szít, piperéz, megköt, csokroz valamit. Öltözéket, ka
lapot, hajat szalagozni.
SZALAGOZÁS, (szalagozás) fn. tt. szalago
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
piperézés, midőn valamit szalagoznak.
SZALAGRÓZSA, (szalagrózsa) ösz. fn. Rózsa
alakot képezöleg öszvetüzött, s pipere gyanánt diszlő
szalag csokor.
SZALAGRÓZSÁS, (szalagrózsás) ösz. mn.
Szalagrózsával díszített, piperézett. Szalagrózsás fejék,
kalap, mell.
SZALAGSZŐSZÉK, (szalagszőszék) ösz. fn.
Szövőszék, melyen szalagokat szőnek.
SZALAGSZÖVÉS, (szalagszövés) ösz. fn. Sza
lagokat készítő szövőszéki munkálkodás.
SZALAGSZÖVÖ, (szalagszövő) ösz. fn. Sze
mély, ki szalagokat sző, különösen ilyetén munká
val foglalkodó kézmives.
SZÁL AJ, fn. tt. szalajt, tb. — ok. Lásd SZA
LAJKA, (1).
SZALAJKA, (1), (szalajka) fn. tt. szalajkát.
Mátra vidékén am. hamuzsír. Valószintí, hogy nevét
sós részeitől vette, mintha volna sajajka v. salajka.
V. ö. SÓ, SAV.
SZALAJKA, (2), puszta Nógrád m.; helyr.
Szalajkára, — n , —ról.
SZALAKÓTA, (szalakóta) ösz. fn. A szajkó
hoz hasonló madárfaj, mely férgekkel, s mindenféle
magszemekkel szokott élni. Igen szép kék, és vörö
sen pettegetett tollai vannak. Öszvetett nevének első
része, úgy látszik szaladgáló, második kiáltozó, vagyis
szüntelen kótogó kotyogó tulajdonságára vonatkozik.
(Coraeias garrula). Máskép : vasvarjú.
SZALAKUSZ, falu Nyitra m.; helyr. 'Szala
kuszra, —on, —ról.
SZÁLAL, (szálal) áth. m. szálalt. Az erdészeti
szótárban am. az erdőgazdaságban a szükséges fát,
kor, vastagság s más minőség szerént nem rendes
vágásokból, hanem szálanként az egész erdőből ott
vágják, ahol az a megkívántató minőségben találtatik.
SZÁLALÁS, (szálalás) fn. tt. szálalást, tb.
—ok, harm. szr.—a. Szálanként vágás. V. ö. SZÁLAL.
SZÁLALÓ, (szálaló) mn. tt. szálalót. Aki
szálai, vagy amit, v. ami által, v. amiben szálainak.
Szólaló erdő. Szólaló 'üzem. Szólaló vágás. V. ö.
SZÁLAL.

SZALAMANDRA, fn. tt. szalamandrát. Lásd
TÜZGYÍK.
SZALÁNCZ, NAGY—, KIS—, faluk Abaúj
megyében ; helyr. Szalánczra, —on, —ról.
SZALÁNCZHUTA, falu Abaúj m.; helyr.
— hutára, — n , —ról.
SZALÁNG, (szaláng) fn. tt. szalángot. Vas
megyei tájszó. L. SZALONKA.
SZALANGÁL, (szalangal) gyak. önh. m. sza
langált. Szaladgál, futkároz. Gyakorlatos közép
képzőjében az n közbevetett hang, az egyszerű szala
gai v. szalogál helyett.
SZALANGÁLÁS, (szalangalás) fn. tt. sza
langálást, tb. — ok, harm. szr. — a. Szaladgálás,
futkározás.
SZALÁNKA, 1. SZALONKA.
SZÁLANKÉNT, (szálanként) ih. Minden szá
lat különkülön, egyenként véve. Szálanként kitépni
a szakált, bajuszt, hajat. Szálanként megválogatni a
fényűt. Gyöngybe foglaltatlak (ösz szakálam) — —
diszt ha hozsz nekem; sárba, és kitéplek szálanként,
ha nem ... (Vörösmarty). V. ö. SZÁL.
SZÁLANKOZÁS ; SZÁLANKOZIK, 1. SZÁL
LANKOZÁS; SZÁLLANKOZIK.
SZALÁNNA, tájdivatos ; 1. SZALONNA.
SZALÁNTA, falu Baranya m.; helyr. Szalántá
ra, — n , —ról.
SZALAPA, falu Szála m.; helyr. Szalapára,
— n , —ról.
SZALABD, falu Bihar m.; helyr. Szalárdra,
— on, —ról.
SZÁLAS , (szálas)mn. tt. szálast v.—at, tb.
—ah. 1) Szoros ért. vett szálakból álló; rostos, amit
szálakra lehet szétfejteni. Szálas hús. Némely növé
nyek szálas héja. 2) A növénytanban szálas az olyan
levél vagy levélnemü szerv, mely aljától hegyéig
csaknem egyenlő széles, és szélességénél 4 — 5szörte
hosszabb; ilyen a hóvirág (galanthus) levele. 3)
Aránylag magasra nőtt, termetes, vagy magas szá
lakból álló. Szálas legény, katona. Szálas termetű
ember. Szálas fa, erdő, széna. V. ö. SZÁL.
SZÁLASODÁS, (szálasodás) fn. tt. szálaso
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn va
lami szálasodik ; 1. ezt.
SZÁLASODIK, (szálasodik) k. m. szálasod
lam, —tál, —ott. Magasra növekedik; szálai fölfelé
nyúlnak. A megnyesett fiatal erdő szálasodik. Mond
juk általán növényekről, midőn szárba mennek, vagy
a serdülő fiatalságról, midőn fölcseperedik.
SZÁLASSÁG, (szálasság) fn. tt. szálasságot,
harm. szr. —a. Állati vagy növényi tulajdonság,
midőn magasra, sudarasra növekedik.
SZALASZT, (szalaszt) áth. m. szalasztott,
par. szalaszsz, htn. —ni v. —(mi. 1) Parancs, nóga
tás, biztatás, ijesztés stb. által eszközli, hogy valaki
szaladjon. Orvosért, gyógyszerért szalasztani valakit.
A szolgát a szomszéd faluba szalasztani valamiért.
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Megszalasztani az ellenséget. 2) Némely igekötökkel
am. embert vagy állatot azért enged szaladni, és
menekülni, mert letartóztatni nem bírja. Elszalasz
tani á lopáson ért tolvajt. Elszalasztani a szilaj csikót,
tinót. A foglyot Jciszalasztani a börtönből. 3) Átv. el
szalasztani a jó alkalmat, azaz, elmulasztani, annak
idején nem használni; kiszalasztani a szót, am. szé
lességből olyat mondani, amit el kellett volna
hallgatni.
SZALASZTÁS, (szalasztás) fn. tt. szalasz
tást, tb. —olc, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valakit szaladásra késztünk, vagy menekülöleg sza
ladni engedünk. V. ö. SZALASZT.
SZALATNA, KIS—, NAGY—, faluk Zólyom
m.; és puszta Nógrád m.; helyr. Szalatnára, — n ,
—ról.
SZALATNAK, falu Baranya m.; helyr. Sza
latnakra, —on, —ról.
SZALATNYA, falu Hont, K I S — , puszta
Nógrád m.; helyr. Szalatnyára, — n , —ról.
SZÁLCSA, (szálcsa) fn. tt. szálcsát. Lásd
PORODA alatt.
SZÁLDOB, (száldob) ősz. fn. Egymás mellé
vert két karóról lógó deszka, melyen a helységek
ben elszállásolt lovas katonáknak abrakolásra do
bolnak.
SZÁLDOBÁGY, falu K raszna m.: HEGY
KÖZ—, falu Bihar m.; helyr. Szálalobágyra, —on,
—ról.
SZÁLDOBÁGYSZELISTYE, falu Bihar m.;
helyr. —Szelistyére, — n , —röl.
SZÁLDOBOS, falu Máramaros m.; erdélyi falu
Udvarhely székben ; helyr. Száldobosra, —on, —ról.
SZÁLDOKFA, 1. SZÁDOKFA.
SZÁLEEDÖ, (szálerdő) ösz. fn. Magas szálú
fákból álló erdő, különböztetésül a pagonytól vagy
cserjétől.
SZÁLFA, (szálfa) ösz. fn. 1) Magasra nyúlt
derekú fa, és az ebből készült gerenda. Szálfa (= egy
szál fa) nem erdő. (Km.). 2) Gerendák, fenyüszálak,
melyekből a szállító talpak öszveállítvák.
SZÁLFOGÓ, (szálfogó) ösz. fn. Selyemfonók
eszköze, vagyis görbe sodrony, mely a selyemszála
kat együvé fogja, hogy fonallá alakuljanak.
SZÁLHAJÓ, (szálhajó) ösz. fn. Öszvekötött
fenyüszálakból álló vízi jármű, máskép : talp, talp
hajó, tutaj, bornahajó, lábóhajó. V. ö. SZÁL, (1).
SZÁLHID, (szálhíd) ösz. fn. Keskenyebb fo
lyókon híd gyanánt szolgáló egy vagy több talphajó.
SZÁLHIVATAL, (szálhivatal) ösz. fn. Szál
hajókra (talpakra) felügyelő személyek hivatala.
Sószállitási szálhivatal a Tiszán.
SZÁLINGOZIK, 1. SZÁLLINGÓZIK.
SZÁLIRÁNYOS, (szálirányos) ösz. mn. Oly
irányú, mint az egyenesen felnőtt növények, különö
sen fák szálai; egyenes vonalban kinyúlt.
SZALK, puszta Pest m.; helyr. Szalkra, —on.
— ról.

SZÁLKA, mváros Hont m.; falu Tolna m.;
puszta Bihar m.; MÁTÉ— , mváros Szatmár m.;
TISZA—, falu Bereg m.; helyr. Szalkára, —n, —ról.
SZÁLKA, (szálka) fn. tt. szálkát. 1) Hegyes,
vékony, szúrós, tíialakú kis szál, mely rost gyanánt
a fának szilárd részétől elválik, kihasad, vagy más
növények hasonló részecskéje, pl tüske, törek. Szál
kák a padolatdeszkában. Szálka ment a lábába. Ki
húzni a szálkát. 2) Több nemű halak húsában tűhöz
hasonló vékony kis szálak. A csuhában sok szálka
van. A fogasnak, vizának nincs szálkája. Torkán akadt
a szálka. Könnyű apró halat fogni, nehéz a szálká
tól enni. (Km.). Halat szálka nélkül, embert hiba nél
kül nem lehet találni. (Km.). 3) Némely ösztövér
húsok vastag és szálakra választható rostjai. 4) Átv.
ami némi akadályt, megütközést , botrányt okoz.
Tudom, hogy nagy szálka vagyok a szemedben. Más
szemében meglátja a szálkát, s magáéban nem látja a
gerendát. (Km.). „Ne keresse mások tiszta szemében
az szálkát." Gr. Eszterházy M. nádor Rákóczy Gy.
erdélyi fejedelemhez 1G 45ben. 5) A székelyeknél
átv. ért. jelzőként am. elvéknyúlt. Heh szálka tested
van. Ugyan szálka ember. (Kriza J.). — Ha a szálka
szóban alapfogalomul a vékony tűféle alakot vesz
szük, okszerüleg vélhetjük, hogy nem egyéb, mint a
száln&k kicsinzője. Ha pedig szúrós, bökős tulaj
donságát fogjuk föl, lígy látszik, hogy a tüskét je
lentő szulák szóval azonos, s ennek átvetés által ala
kult módosítása, mintha volna szulka, azaz, szurka,
azon szu gyöktől, melyből a szú v. szül, és szueza
származtak. Hogy u és ú restes kimondásban a éa
ával fölcseréltetnek, mutatják baglya = buglya (v.
boglya), császkál — csúszkál; kászmálódik = kúsz
málódik stb. Továbbá a ka megfordítva is jön elé
némely szók végein, mint : kupka kupak, csutka csu
tak, sipka sipak stb. A Müncheni codexben szálka
helyett kalász fordul elé: „Mit látod kedig a kalászt
te atyádfia szemébon. „És osztán meglátod kivetni
a kalászt te atyádfiának szeméből." (Máté VII.).
Molnár A. szerént is a szálka nem csak tövist, ha
nem kalászt (festuca) azaz gabonafőt is jelent, mely
szúrós szálaitól kapta nevét, melyek egymástól mint
egy elvannak hasadozva, mint a fissus fissura és fes
tuca rokon gyökü szók gyaníttatják, sőt a spica
spiculum is szintén szúrósra vonatkoznak. Esek sze
rént a kalász szó sem volna egyéb, mint az átvetett
szálka. Hasonló fogalmi rokonság látszik lenni a
varrgák szúró eszközét jelentő német Ahle és Ahre
között.
SZALKABIIB, (szálkabúb) ösz. fn. Növénynem
az együttnemzők seregéből, s egyenlőnősök rendje
bői; vaczka zsejtes, csészéje galléros; bóbitája a
szélső magvakon fogas, a belsőkön kétnégy sörfe
szál, honnan a neve. (Tolpis).
SZÁLKACSÉK, (szálkacsék) ösz. fn. A két
föbbhímesek seregébe és magrejtősök rendjébe tar
tozó növénynein ; csészéje hengeres, négy fogú, né
mely porhonjain szálka, vagy tövis van, tokja tojás

SZÁLKALEVELÜ—SZÁLL

SZÁLLADÉKSZÁLLAKOZIK

dad, két rekeszü. (Euphrasia). Nevezeteab fajai:
szemvidíló, háromfogú, fogáncs, sárga szálkaesék.

„Száll a madár ágrul ágra,
Száll az ének szájrul szájra."
Arany J.
Az elrezzent verebek visszaszállanak a fára. Szembe
szállani az ellenséggel, azaz, elébe lépni, s vele meg
küzdeni. Harczra, táborba, hajóra, tengerre szállani.
2) Mellékéitelemben am. bizonyos helyen megtele
pedik. Megszállott a raj.
Valahová v. valakihez szál
lani. Megszállani valakinél,
a fogadóban, honnan
származékai : szállás, szálloda am. ideiglenes vagy
állandó telepedési helyek. Megszállani a várat. 3) Átv.
Szárába szállott az esze. Magába szállani, am. a külső
tárgyaktól eszét elvonni, s annak működését önma
g á r a fordítani. Szivébe szállani, erkölesi belérzel
mekre gerjedni. Szállj szivedbe, sirasd meg bűneidet.
(Fal udi). Felszáll, vagy leszáll az ára valaminek am.
drágább, vagy olcsóbb lesz. Alászáll am. apad, fogy.
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S Z Á L K A L E V E L Ü vagy — L E V E L Ű , (szálka
levelii) ösz. mn. Növényfaj, melynek levelei a szál
kához vagy tűhöz hasonlók, inint a fenyüfajokéi.
S Z Á L K A N Y A K , (szálkanyak) ösz. fn. Növény
nern a uégyhímesek seregéből és egyanyások rend
jéből ; esészéje kél. levelii a magzat a l a t t ; bokrétája
a magzat felett töltséres, négy h a s á b u ; magva kettő ;
levelei csillogósak. (Crueianella).
S Z Á L K Á S , (szálkaas) mn. tt. szálkást vagy
— at, tb. •—ak. Szálkával bővelkedő, szálkákra ha
sadozott. Szálkás deszka. Szálkás hal. Szálkás ösztö
vér, hús. Szálkás agár vadászok nyelvén : kemény,
serte szőrű, többnyire tartós, erős, mérges és sebes
agár. V. ö. S Z Á L K A .
S Z Á L K Á S Í T , S Z Á L K Á S I T , (szálkaasít) áth.
m. szálkásltott, par. •—s, htn. — n i v . — a i d . Szál
kássá lesz, vagyis bizonyos testnek, különösen fának
rostjait szálanként elválasztja, felszakgatja. V. ö.
SZÁLKÁS.
S Z Á L K Á S Í T Á S , SZÁLKÁS1TÁS, (szálkaas
ítás) fn. tt. szálkásüást, tb. —ok. Szálkássá tevés.
S Z Á L K Á S O D Á S , (szálka asodás) fn. tt. szál
kásodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Álkipoü válto
zás, midőn bizonyos test szálkákra szakacloz, vagy
szálkák fejlődnek benne.
S Z Á L K A S O D 1 K , (szálkaasodik) k. m. szál
kásodtam, —lál, —ott. Szálkák támadnak benne,
szálkákra szakadoz, repedez. Az igen kiszáradt fenyü
deszka szálkásodni szokott.
S Z Á L K Á T L A N , (szálkaatlan) mn. tt. szál
kátlaul, tb. —ok. Amiben szálka nines. Szálkállan
husii viza, fogas. Szálkátlati sima deszka. Határozó
ként am. szálkátlanul, szálka nélkül.
SZÁLKÁZ1K, (szálkaazik) k. in. szálkázlam,
— tál, — o l t . Am. szálkásodik. L. ezt. Felszálkázott
a köröm töve.
S Z Á L K E K E S K É D É S , (szálkereskedés) ösz. fn.
Kereskedés talpakon szállított fával, pl. deszkákkal,
sindelyekkel stb.
S Z A L K  S Z E N T M A K T O N , mváros
helyr. •—Szentmártonbá, — b a n , —bél.

Pest

in.;

S Z Á L L , (szálol) öuh. m. szállt v. —ott, htn.
— ni v. — a n i . 1) Általán bizonyos mozgással, ú. m.
lépve, röpülve, járművön utazva valamely irány felé
halad, hogy ott megtelepedjék, helyet foglaljon, vagy
ideiglen tartózkodjék. Innen ez irányra mutató öszve
tétek : beszáll, kiszáll, felszáll, leszáll, alászáll, elszáll,
rászáll,
líeszállani a fogadóba. Kiszállani a hajóból.
Felszállott a páva vármegye házára. (Népd.). Leszál
lani a lóról. „Immár kedég ö Ieszállatta" (jam autem
eo deseendente. Müueheni cod. J á n o s IV.). „Urnák
kedég angyala idő szerént leszáll vala." (U. a. J á 
nos V.). Szállá alá poklokra. (Hitforma). Flszállanak
a madarak. A hollók rászállanak a dögre.
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„ H a z á d n a k szép vége mindenütt csonkán áll,
Sereged szép száma fogy, romol s szállton s z á l l "
B. Balassa Bálint. (A magyar nemzet
romlott állapoÍjáról).
4) Átv. örökség vagy h a g y o m á n y k é n t általmegy,
elébbi tulajdonosa után másnak j u t . Apjának minden
vagyona rászállolt. Fz a jószág leányágra száll.
Ez igének első jelentésében a gyors mozgás
nak, különösen a repülésnek alapfogalma rejlik, me
lyet a gyökszó sziszegő hangja utánoz ; és legköze
lebb rokon szél (ventus) szóval; másod értelem benne
az elöhaladás, bizonyos helyre törekvés, illetőleg a
mozgás utáni megtelepedés. Alakjára hasonló hull,
illau, villan igékhez, melyekben a kettőztetett l az
alapfogalom nyomatékosságát, vagy belerejét látszik
kifejezni. A régiek, mint Molnár, P á z m á n , némely
származékait egy l betűvel irták, mint : szálankozik,
szálong, szálinkozik; azonban a régieknél a kettőzte
tett betűkre különös figyelem nem fordíttatott.
Egyébiránt a következetesség, valamint a közösebb
szokás a származékokban is kettőztetést a j á n l ; ellen
ben egy l betűvel Írandó a felköszöntésben divatos :
szálok az úrhoz vagy az úrnak, melyre ezt szokták
felelni : halljuk a szép szót, mert ez am. szólok, t. i.
a sza gyöktől, melyből a szav, szavas, szaval, szavatos
fejlődtek k i ; ugyanezen ige rejlik ama közmondat
ban is : aki másnak rósz tanácsot ad, maga fejére szál
azaz szól. Ersekujvárott még az ujabb időkben is a
városi hirdető így szokta kezdeni beszédét : „Uraim,
dobszálva és publikálva tudtára adatik kigyelmetek
n e k " azaz, dobszólva, vagy dobszóval.
S Z Á L L A D É K , (szálladék) fn. tt. szálladékot,
harm. szr. — a . Bizonyos nedvnek, olunak fenékre
szálló, leülepedő részei. Törzse az önállólag nem di
vatos ige szállad, milyenek az üledék, menedék, hul
ladék, töredék törzsei: üled, méned, hullád, töred stb.;
vagy pedig adék összetett képző.
S Z Á L L A D É K E Z Ü S T , (szálladékezüst) ösz. fn.
Ezüst, mely miután felolvasztatott, ismét leülepedik.
S Z Á L L A K O Z I K , (szállakozik vagy szállag
ozik) 1. S Z Á L L A N K O Z I K .
64*
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S Z Á L L A L Ó D I K , (szállalódik) k. m. szálla
lódtam,—tál, —ott. A székelyeknél am. késlelődve
v. késlekedve dolgozik.
S Z Á L L A N D Ó S Á G , (szálland6ság) fn. tt.
szállandóságot, harm. szr. — a . Ami örökségül vala
kire szállani fog. Különbözik tőle : szállomány.
S Z Á L L Á N K O Z Á S , (szállankozás v. száll
angozás) fn. It. szállanlcozást, tb. —ok, harm. szr.
— a. L. S Z Á L L O N G Á S .
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valakire szállása után szállástartására figyelemmel
vettetik ki.
SZÁLLÁSBÉR, (szállásbér) ösz. fn. Bér, me
lyet más házában vagy telkén fogadott lakhelyért,
telepért fizetni kell. A szállásbért évnegyedenként
előre letenni. Fölverni a szállásbért.

SZÁLLÁSJEGY, (szállásjegy) ; SZÁLLÁS
LAP, (szálláslap) 1. SZÁLLÁSLEVÉL.

S Z Á L L Á S L E V É L , (szálláslevél) ösz. fn. L e 
vél,
vagy
czédula, melynek utasítása szerént valaki
S Z Á L L A N K O Z I K , (szállankozik vagy száll
angozik) k. m. szállankoztam, —tál, •—ott, par. bizonyos helyen szállást kap. A gyűlésre meghívott
szállásleveleket adni.
Katonai n y e l v e n :
— zál. Ideoda szállong.
Foltonként szállankoznak, tagoknak
mint a vert hadak. (Pázmán K a i . 4 5 4 . 1.). Ez igében poléta (boléta).
SZÁLLÁSMENTESSÉG,
(szállásmentesség)
a gyakorlatos középképző tulajdoukép ag s az n
közbevetett haűg, mintha volna szállagozik v. szállo ösz. fn. Tulajdonképen szállásadási mentesség, midőn
gozik, s tájdivatosan létezik is : szállakozik. V. ö. valaki pl. a szállásoló vagy átvonuló katonaságnak
szállást adni nem köteles.
SZÁLL.
S Z Á L L Á S M E S T E R , (szállásmester) ösz. fn.
S Z Á L L Á S , (1), (szállás) fn. tt. szállást, tb.
— ok, harm. szr. — a . l) Telepedés, állapodás, tar Hivatalosan megbízott személy, kinek feladata a
tózkodás végett bizonyos helyre menés, utazás stb. megérkezett vendégeket illető szállásaikra utasítani,
Rendesen csak igekötőkkel divatozik : leszállás, be vagy bevezetni. Különösen községi tisztviselő, ki a
szállás, kiszállás, felszállás, megszállás. 2) Azon hely, katonák elszállásolása felöl gondoskodik.
S Z Á L L Á S O L , (szállásol) önh. m. szállásolt.
hol valaki ideiglen letelepedik, tartózkodik, rövidebb
vagy hosszabb ideig lakik. Utasoknak szállást adni. Bizonyos idegen helyen megtelepedve lakik, tartóz
Szállásra fogadni. Szállásra fogadóba menni.
Szállást kodik. Fogadóban, ismerősnél, jó barátunknál szállá
fogadni, változtatni. Szállásra magához venni. Katonai solni. E helységben lovas katonák szállásolnak. A t h .
szállás.
Olcsó, drága, ingyen szálláson lakni. Nyáron értelemben am. szállásra r e n d e l , u t a s í t ; máskép :
minden bokor szállást ad. (Km.). „Hol vagyon a szál szállásoz. A gyalogságot laktanyába szállásolni.
lás (diversorium) hol a b á r á n y t egyem en tanejtvá
S Z Á L L Á S O L Á S , (szállásolás) fn. tt. szállá
nyimmal." (Münch. cod. L u k á c s XXII.). „Nézjed solást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Bizonyos helyen
ma az assiriosoknak szállásit" (castra. Bécsi codex mint ideiglenes szálláson lakás, tartózkodás. 2) Szál
J u d i t h IX.). „ H o g y k e d é g este lön sietének ö szol lásra rendelés , utasítás ; máskép : szállásozás.
gái ö szállásokra" (ad hospitia sua. Ugyanott X I I I . ) .
SZÁLLÁSOSZTÓ, (szállásosztó) ösz. fn. Aki
3) Mezőgazdasági t a n y a künn a szabad határban, többek részére pl. a katonaságnál kinekkinek illető
milyenek az úgy nevezett karámok, aklok, elletök szállását kimutatja.
vagy sellenczek. 4) Régebben telep vagy gyarmat
S Z Á L L Á S O Z , (szállásoz) áth. m. szállásoz
értelemben is használtatott. I n n e n e helynevek : Árok tam, —tál, —ott, par. —z. A jövevényt, vendéget
szállás , Új szállás, Fülöpszállás, KisUj'szállás stb. bizonyos szállásra rendeli, utasítja. El, beszállásozni
5) Vadászok nyelvén így hívják a róka és borz lak a katonákat.
helyét, melyről ezeket írja Bérczy Károly : „A tanya
SZÁLLÁSOZÁS, (szállásozás) fn. tt. szállá
szállás (Hauptbau) 5 — 8 lábnyira a föld alatt van. sozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Rendelkezés, uta
Kijárata lejtősen és rézsut fut a földbe s innen j o b b r a sítás, melynél fogva valaki bizonyos szállást kap.
és balra 1 4 — 15 különböző vezeték nyílik és czikázza
S Z Á L L D O G Á L , (szálladogál) gyak. önh. m.
át egymást. Ezek közöl egy vagy kettő a pilarba
szálldogált. Egymás után, lassanként, gyéren, kicsi
v e z e t , s ilyen pitarja a tanyaszállásnak 4 — 5 is
nyenként érkezik, bizonyos helyre gyülekezik, röpül
van, mindegyikből más keskeny vezeték vivén a má
stb. Az utasok szálldogálnak már a hajóra. Már száll
sikba. Az utolsó legkeskenyebb vezeték a teknöbe
dogálnak a fecskék, gólyák. A hó szálldogálni kezd.
nyílik, mely a legtéresebb üreg, fajzási és kölykezési
A méhek a virágokra szálldogálnak.
hely. Van ezen kivül a rókának más tanyája is, ú. m.
S Z Á L L D O G Á L Á S , (szálladogálás) fn. tt.
kotorék (a róka ideiglenes keskeny szállása) és tömlő
szálldogálást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés,
(a kanróka s a meddőn maradt szuka lakása, mely
midőn valaki vagy valami szálldogál.
nek teknöjéből ellenkező irányban két vezeték szol
S Z Á L L É K O N Y , (szállékony) mn. tt. szállé
gál a ki s bejárásra).
konyt v. — a t , tb. —ak. Ami egy helyen nem ma
S Z Á L L Á S , (2), puszta Pozsony m.; helyr. Szál j rad, hanem tovább halad, repül, lebeg, mint a füst,
lásra, — o n , —ról.
gőz, illat, szesz. Szállékony felhők, ködök, pölyhök.
S Z Á L L É K O N Y S Á G , (szállékonyság) fn. tt.
S Z Á L L Á S A D Ó , (szállásadó) ösz. fn. 1) Sze
mély aki szállást ad. 2) Országos adó neme, mely szállékonyságot, harm. szr. — a . Tulajdonsága vala
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S Z Á L L Í T M Á N Y I — S Z Á L L Ó D AI

mely testnek, melynél fogva könnyen mozgásba jő,
s tovább repül, lebben.
SZÁLLERNYŐ, (szállernyö) ősz. fn. Nagy er
nyőhöz hasonló készület, melynek segedelmével, ha
kiterjesztetik, magasabb helyről a szabad levegőben
biztosan alá lehet ereszkedni.

valahova, Az első szállítmány elfogyta után egy máso
dikat rendelni.
S Z Á L L Í T M Á N Y I , (szállítmányi) mn. tt. szál
litmányit, tb. —ak. Szállítmányt illető, arra vonat
kozó. Szállítmányi áru, v. czikk. Szállítmányi üzlet.
S Z Á L L I T M Á N Y O S , (szállítmányos) fn. tt.
szállitmányost, tb. —ok. L. S Z Á L L Í T Ó , 2 ) .
S Z Á L L I T M Á N Y V O N A T , (szállitmányvonat)
1. T E H E R V O N A T .
S Z Á L L Í T Ó , S Z Á L L Í T Ó , (szállító) mn. és fn.
tt. szállítót. 1) Amin h o l m i t , nevezetesen árukat
szállítanak. Szállító hajó; szállító eszköz; gabona,
gyapjú, vasszállító szekerek. 2) Bizományos személy,
kinek feladata holmit rendeltetése helyére elküldeni,
s az illetőkhöz utasítani.
S Z Á L L Í T Ó — v. S Z Á L L Í T Ó E S Z K Ö Z , (szállí
tóeszköz) ösz. fn. Bárminő szer, mely holmik, különö
sen kereskedelmi ezikkek tovaszállitását előmozdítja,
pl. szekér, hajó, vasút, vasúti kocsi stb.
S Z Á L L Í T Ó — v. S Z Á L L Í T Ó H A J Ó , (szállító
hajó) ösz. fn. Hajó, melyen embereket, vagy más
mindenféle holmit, áruezikkeket, eleséget stb. bizo
nyos helyre visznek ; különböztetésül egyéb ezélu, pl.
hadi, postahajóktól. Személyszállító, teherszállító hajó.
S Z Á L L Í T Ó — v. S Z Á L L I T Ó H E L Y , (szállító
hely) ösz. fn. Üzleti hely, melyben áruszállításokkal
fogl alkodnak.
S Z Á L L Í T Ó — v. S Z Á L L I T Ó H Í V A T A L , (szál
lítóhivatal) ösz. fn. Hivatal vagyis helyiség, mely
ben szállítási üzletekkel foglalkodnak. í g y nevezik
magát az ilyen üzlettel való nagyobbszerü foglal
kodást is.
SZÁLLÍTÓSÁG, S Z Á L L I T Ó S Á G , (szállító
ság) fn. tt. szállítóságot, harm. szr. — a . Szállítási
üzlettel foglalkodás.
S Z Á L L I T V Á N Y , (szállitvány) fn. tt. szállit
ványt, tb. —ok, harm. szr. — a . Eredetileg am. szál
lítmány, vagyis minden, amit szállítanak; de külö
i nöa alkalmazásban jelent gyarmatot, vagyis oly em
berek seregét, kik előbbi hazájokat elhagyván más
országban vagy világrészben telepesznek le.
SZÁLLÓ, ( s z á l l ó ) mn. és fn. tt. szállót. Álta
lán, aki vagy ami száll. Házakba szálló katonák. Fára
szálló madár. Felszálló pöhöly, füst, gőz. Harczra
szálló vitéz. Magába, szivébe szálló ember. Megszálló
utasok. V. ö. SZÁLL. Különösen mint főnév jelent
vendéget, utast, ki bizonyos helyen, nevezetesen fo
gadóban megtelepedik. Teli van a fogadó külföldi,
szállóval. Továbbá am. kisebbszeríí fogadó, hol kü
lönösen mesterlegények szállanak be. Nincs hely a
szállóban.
SZÁLLODA, (szálloda) fn. tt. szállodát. Leg
ujonnan divatba jött szó, a régibb fogadó v. vendég
fogadó értelmében, ha ez alatt nagyobbszerü intéze
tet értünk, különösen a franezia hotel jelentésében.
SZÁLLODAI, (szállodai) mn. tt. szállodait,
tb. —ak. Szállodához tartozó, arra vonatkozó. Szál
lodai szoba, bútorzat. Szállodai életmód.
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SZÁLLING, (szálling) gyak. önh. m. szálling
tam, — tál,—ott. Kisebb mozgással, s mintegy köny
nyeden ideoda száll. A szállong igének kicsinyzö
módosulata. V. ö. S Z Á L L O N G .
S Z Á L L I N G Ó , (szállingó) mn. és fn. tt. szál
lingót. 1) Ami ideoda szálling. Szállingó lepkék,
madárkák, pölyhök. '2) A virágok himszálai.
SZÁLLING OZÁS v. SZÁLLING ÓZÁS, (száll
iugozás v. gzállingóozás) fn. tt. szállingozást, tb.
— ok, harm. szr. — a . G y a k o r i , folytonos ideoda
szállás, röpködés. A kiesinyzés, és könuyüdség alap
fogalma rejlik benne.
SZÁLLINGÓZIK v. SZÁLLINGÓZIK, (száll
ingozik vagy szállingóozik) k. m. szállingoztam,
— tál, •—ott. Gyakori, kicsided, és könnyűd mozgá
sokkal ideoda száll, röpdös, mint a lepkék, bogarak,
vagy a pöhöly, hó stb.
SZÁLLINKOZIK, 1. S Z Á L L I N G Ó Z I K .
S Z Á L L Í T , S Z Á L L Í T , (szállít) áth. m. szállít
ott, par. —a, htn. •—ni v. — a n i . 1) Máshonnan jöt
teket bizonyos helyre telepít, ideiglenes vagy foly
tonos ott lakás végett. A polgárok házaiba katonákat
szállítani. Két személyt egy vendégszobába szállítani.
Az elpusztult tartományba idegen gyarmatokat szállí
tani. 2) Szélesb ért. eszközli, hogy valaki bizonyos
helyről másra menjen, induljon, mozduljon. Kiszál
lítani az utasokat a hajóról. Leszállítani valakit a
lóról. 3) Valakit v. valamit szárazföldi vagy vízi j á r 
művön bizonyos helyre általvitet, elküld. Hajókon,
szekereken szállítani a hadseregei. Borokat, gabonái,
fát, különféle árukat távol földre szállítani. Igekötök
kel : el, be, fel, le, kiszállítani holmit. Átv. ért. le
szállítani valaminek az árát am. kisebbre szabni.
A keresetet leszállítani a törvénykezésben am. azt
megszüntetni.
S Z Á L L Í T Á S , S Z Á L L Í T Á S , (szállítás) fn. tt.
szállitást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely
által valakit v. valamit bizonyos járművön határozott
helyre általvisznek, különösen a kereskedelmi forga
lomra vonatkozólag. Gabona, fa, borszállítás.
S Z Á L L Í T Á S B É R , (szállításbér) ösz. fn. Bér,
melyet a bizományi szállítás fejében fizetni k e l l ;
fuvarbér, fuvarköltség.
S Z Á L L Í T Á S I , ( s z á l l í t á s i ) mn. tt. szállitásit,
tb. —ak. Szállításhoz tartozó, arra vonatkozó. Szál
lítási eszközök, Szállitási bér, költségek. Szállítási ügy,
Üzlet, szerződés.
SZÁLLÍTMÁNY, (szállítmány) fn. tt. szállit
mányt, tb. —ok, harm. szr. — a . Bármi nemű, fő
képen kereskedelmi forgalom alá tartozó ezikkek,
melyeket bizonyos járművön küldenek és visznek
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SZALMAÁGY—SZALMAFEDÉL

SZÁLLODÁK, (szállodaár) fn. tt. száUodárt,
tb. — ok. L. S Z Á L L O D Á S .
S Z Á L L O D Á S , (szállodaas) fn. It. szállodást,
tb. — ok. Szálloda bérlője vagy tulajdonosa, ki azt
mint ilyet bírja.
S Z Á L L Ó H E L Y , (szállóhely) ösz. fn. Hely, hol
egy \agy több ember megszáll, máskép esak szálló
vagy szállás.
SZALLOMÁNY, (szállomány) fn. tt. szálló
mányt, tb. —ok, harm. szr. — a . Örökségül valakire
szállott vagyon.
SZÁLLOMÁS, (szállomás) fn. tt. szállúmást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Valamely vagyonnak vala
kire örökségül háramlása.
SZÁLLONG, (szállong) gyak. önh. m. szállong
tam, — tál, —olt, par. — n i vagy —ani. Könnyeden
ideoda lebeg, röpdös. Szállongnak a méhek, lepkék,
madarak. Szállong a bodor füst, a páholy, a hópihe.
S Z Á L L O N G Á S , (szállongás) fn. tt. szállón
gást, tb. —ok, harm. szr. — a . Állapot, cselekvés,
midőn valami szállong.
S Z Á L L O N G Ó , (szállougó) mn. tt. szállongót.
Ami ideoda szállong. Virágok körül szállongó lepkék,
méhek. V. ö. SZÁLLONG.
S Z Á L L Ó S , (szállóos) mn. tt. szállóst v. —at,
tb. — o i . L . S Z Á L L É K O N Y .
SZÁLLÓSZOBA, (szállószoba) ösz. í'u. Szoba
a fogadóban, vagy akármely vendéglátó házban, a
vendégek számára.
S Z Á L L O T T , (száll ott) mn. tt. szállottat. 1)
Általán, aki megállapodás, letelepedés végett vala
hová ment. Fogadóba szállott utasok, jövevények. 2)
Ülepedett. Szállott bor. 3) Örökségül háramlott. lleá
szállült jószág.
SZALMA, (szalma) fn. tt. szalmát; palóezos
ejtésekkel : szaóma, szórna, szuórna, szaoma. 1) A ga
bonák s egyéb pázsitfüvek neméhez tartozó növé
nyek felszálasodó sarja, szála, t. i. oly csöves szára,
mely bütykök által ízekre van tagolva, s bütykeiből
induló levelek bütykei közeit behüvelyezik. Sasos,
vastag, vékony, bötykös szalma. Üres szalmái csépelni,
vagy csak : szalmát csépelni. ( K m ) . Szalmára sok
gabona termett, de magra kevés, llúza, rozs, árpa,
köles, zabszalma. Némely évi növények vastagabb
szára különösen kóró. 2) Ugyanezen szárak letarolt,
letöredezett, csépelt, nyomtatott állapotban véve, mint
különféle használatra valók. Zsupszalma. Takarmány
nak való, s kazalba rakott árpa, zabszalma. Agyba
való szalma. Isten könnyebbítse meg ágya szalmáját,
azaz, haljon meg. (Km.). Szalmából kosarat, kalapot
kötni, gúzst, kötelet tekerni. Szalmával födött ház. Szal
mába takarni valamit.
Szalmában puhított vaczkor.
Szalmát vetni a lovak, ökrök alá. Olyan mintha szal
mát sem tudna keresztül tenni. (Km.). Szalmával fű
teni, disznót perzselni. 3) Átv. a maga nemében alább
való, ízetlen, üres. Szénae, vagy szalma ? azaz, há
nyadán van, jól, roszul álle a dolog ? Olyan, mint
a szalma, azaz, ízetlen. Mintha szalmát rágna, kellet

lenül, kedvetlenül tesz valamit. Beszéde merő szalma,
üres, tartalmatlan. Teli van a feje szalmával, üres fejű.
Szalmalüz, mely hamar fellobban, s legott kialszik,
elhamvad.
Hangra, és jelentésre egyezik vele a esagataj
szalmán, török, uigur szamán (Várnbéry); továbbá
a szláv nyelvekben átvetve divatos szlarna, s a gabua
szárt jelentő német Halm, a latin calamus, caulis,
persa Icalem, a r a b kalam, szanszkrit kalamasz; ezek
ismét oly szókkal állanak gyökhangi rokonságban,
melyek magasra íueredést, nyúlást, emelkedést jelen
tenek, mint a szanszkrit kul (halmoz); Iculan (halom);
német llalde, Hals ; latin eulmus, culmen, collis, eol
lum; a magyar szál, szár, halom stb. T. i. a h egyfelül
k, másfélül sz hangra szeret változni, nem csak ami
nyelvünkben, hanem másokban is, m i n t : hörpöl, ször
pöt, sorbet; horret szörnyed; hirtus, haarig, szőrös ;
Horn, cornu, szaru; eor, Ilerz, szlavul : szrdcze stb.
Ennélfogva a fenn említett szókban a hal, szál, cal,
cul, kul gyökök egy eredetre mutatnak, s egy alap
fogalmat t. i. magasságot fejeznek ki. Minthogy to
vábbá a hangok átvetése az eredeti alaknak némileg
elferdítése : tehát a magyar szalma, a német Halm,
és latin calamus eredetiebb alakok, mint a szláv
szlarna. A latin stramen, és német Stroh, mint a sterno
és streuen igék származékai, a szalmának azon rendel
tetésére vonatkoznak, mely szerént azt alomul hasz
nálják, pl. a barom alá vetik, h i n t i k ; de maga az
a n y a g eredetileg latinul : calamus, eulmus, n é m e t ü l :
Halm, magyarul : szál v. szár. Végre mi ezen szó
alakját illeti, az valódi magyaros, mint a duzma,
szuszma, tutyma, jityma, elme, eszme, isme, böszme s
több másokban.
SZALMAÁGY, (szalmaágy) ösz. fn. 1) Szal
mából vetett ágy, melyről tréfásan szokták mondani :
villával vetettek neki ágyat. 2) Szalmával kitömött, s
derekalyul szolgáló zsák.
S Z A L M A Á R U S , (szalmaárus) ösz. fn. Szatócs.
ki szalmát, zsúpot árul.
SZALMACSOMÓ, (szalmacsomó) ösz. fn. Bár
miféle csomó gabonaszalmából.
SZALMACSOVA , (szalmacsóva) ösz. fn. Te
kercsbe göngyölített: szalma, melybe tüzes taplót vagy
üszköt tesznek, s addig csóválják, mig lángot nem
vet. Szélesb ért. más ezélokra is használt szalmate
keres, pl. milyeket az erdőkben az utasok tájékozá
sául helyenként a i á k r a k ö t n e k , vagy zsarolásra
használnak stb.
SZALMACSUTAK , (szalmacsutak) ösz. fn.
Csomóba, tekercsbe kötött szalma, különösen mcly
lyel valami hézagot bedugnak. Szalmacsutakkal be
dugni a likas zsákot, vagy a hordó száját. V. ö.
CSUTAK.
S Z A L M Á D , falu Szabolcs in.; helyr. Szalmád
ra, — o n , —ról.
S Z A L M A F E D É L v. — F Ö D É L , (szalmafedél
v. —födél) ösz. fn. Valamely épületnek gabonaszal
mával, különösen zsúppal tetézett födele.
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S Z A L M A F É D E L U v. — P Ö D E L Ü , (szalma
födelü) ösz. mn. Minek szalmafödele van, zsúppal
födött. Szalmafödelü házak, ólak, viskók.
SZALMAFONADÉK v. — F O N A T , (szalma
fonadék v. —fonat) ösz. fn. Szalmaszálakból font,
kötött holmi, pl. csizinatörlő tekercs, gyékényalakú
takaró vagy sártisztitó, üvegházi függöny, kézi ko
sár stb.
SZALMAGALÓCZA, (szalmagalóeza) ösz. fn.
A sárga lemezű galóczák alneme alá tartozó gomba
faj ; kalapja domború, szalmaszinű, sima, s z i k k a d t ;
tönkje hosszú, fényes ; lemezei ritkák ; terem erdők
ben. (Agaricus inanis).
S Z A L M A G Y É K É N Y , (szalmagyékény) ösz.
fn. Gyékény alakú szalmafonadék a sarunak, csiz
mának stb. sártól tisztitása, vagy valaminek betaka
rása végett.
SZALMAHÁZ, (szalmaház) ösz. fn. Szalmával
födött ház. Szalmaházi nemesember. (Szabó D.).
S Z A L M A H Í D , puszta PestSolt m.; helyr. Szal
mahídra, •—on, —ról.
S Z A L M A K A L A P , (szalmakalap) ösz fn. Szal
maszálakból font kalap. Karimás, búbos, női, divat
szerű, floreneziai szalmakalap. Feketére festett szalma
kalap,
SZALMAKAZAL, (szalmakazal) ösz. fn. Kazal
vagyis hosszában rakott halmaz gabonaszalmából.
S Z A L M A K O P J A , (szalmakopja) ösz. fn. Atv.
ért. am. gyönge okoskodás vagy érvelés. Ezek csak
szalmakopják.
(Pázmán).
S Z A L M A K E R Í T É S v. — K E R Í T É S , (szalma
kerítés) ösz. fn. Kerítés végett vagy kerítésül fel
hányt, felhalmozott gabonaszalma.
SZALMAKOSÁR, (szalmakosár) ösz. fn. Szal
maszálakból, vagyis tincsekből fonott, kötött, vagy
vesszővel öszvevarrt kosár, milyenek az ligynevezett
szakasztókosarak.
SZALMAKOSZORÚ, (szalmakoszorú) ösz. fn.
Koszorú módjára öszvefűzött, vagy tekert szalma,
melyet valami alá t e s z n e k , pl. a fejen vitt teher,
vagy konyhai edények alá. Hajdan a teherbe esett
leányok fejére", midőn férjhez m e n t e k , csúfságból
ilyen menyasszonyi koszorút szoktak föltenni.
SZALMAKÖNTÖ, (szalmaköntö) ösz. fn. Szal
matekercs, csomóba göngyölgetett szalmaszálak. V. ö.
KÖNTŐ.
S Z A L M A K Ö T É L , ' (szalmakötél) ösz. fn. Kö
tél, gúzs gyanánt megtekert szalmából. A gabnaké
véket szalmakötéllel kötözni.
SZALMAKUNYHÓ, ( s z a l m a k u n y h ó ) ösz. fn.
Kunyhó, melynek teteje, vagy oldala is szalmából,
zsúpból van.
SZALMALÁNG, (szalmaláng) lásd SZALMA
TŰZ.
SZALMAMÍV v. — M Ü , (szalmamű) ösz, fn
Mindenféle m ű , melyet szalmából készítenek, pl
kalap, kosár, kas, koszorú, terítő stb.
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SZALMÁM ÍVES, (szalmamíves) ösz. ín. Kéz
míves, ki holmit szalmából fon, köt, pl. kalapokat,
kosarakat készít.
SZALMAPARNA, (szalma párna) ösz. fn. Szal
mával kitömött párna. Derék, fej alá való szalma
párna.
SZALMÁS, (szál maas) mn. tt. szalmást vagy
— at, tb. —ak. Szalmával megrakott, hintett, tömött,
kevert. Szalmás szekér. Szalmás út, átv. ért. néhutt
am. tejút, hadak útja az égen. Szalmás takarmány.
SZALMASÁRGA, (szalmasárga) ösz. fn. Vi
lágosabbféle sárga, milyen a szalma szine. Rokon
hozzá zsufa azaz, zsupszinü, t. i. a palóczoknál
divatos zsuf gyöktől.
S Z A L M A S Z Á L , (szalmaszál) ösz. fn. A szal
mának egyegy szála, szára. A kis ember sem szalma
szál. (Km.). Olyan, mintha szalmaszálat sem birnú
keresztül tenni. Szalmaszállal
kitisztítani a pipaszárt.
Szalmaszállal sem álmodtam, hogy megakadna benne,
v. szalmaszálat sem tettem keresztül útjában. (Kin.).
SZALMASZÁR, (szalmaszár) lásd SZALMA
SZÁL.
SZALMASZEK , (szalmaszék) ösz. fn. Szék,
melynek ülete fonott szalmából van.
SZALMASZÍN, (szalmaszín) ösz. fn. A szal
máéhoz hasonló sárga szín, szalmasárga.
SZALMASZÍNÜ v. — S Z I N Ü , (szalmaszínű)
ösz. mn. Olyan sárgaszínű, mint a szalma. Szalma
szinű selyem.
S Z A L M A T E K E R C S , (szalmatekercs) ösz. fn.
Különféle czélra csomóba, csutakba tekert szalma.
S Z A L M A T E R C S , faluk Nógrád m ; helyr. —
Tercsre, — é n , —röl.
S Z A L M A T Ü Z , (szalmatűz) ösz. fn. Az égő
szalmának hirtelen elégő tüze, rövid melege. Disznót
szalmatűzzel perzselni. Átv. szalma gyanánt hirtelen
lobbot vető, s legott elhamvadó lelkesedés. Szalma
tűznek szene is hitvány. (Km.).
SZALMAVÁGÓ, (szálmavágó) ösz. fn. Gazda
sági eszköz, melylyel a takarmánynak való szalmát,
különösen a zsúpot apróra metélik ; máskép : szecska
vágó, szecskametsző. Jelenti azon személyt is, ki ily
munkával foglalkodik.
SZALMA VÁR, (1), (szalmavár) ösz. fn. Átv.
ért. csak a képzeletben létező vár. azaz minden alap
nélkül szűkölködő ábrándképe valamely rajongó,
vagy hiú képzelődésében nagyot váró személynek;
máskép : légvár.
SZALMA VÁR, (2), puszta Veszprém m ; helyr.
—várra, — o n , —ról.
SZALMA V Á Z , (szalmaváz) ösz. fn. Szalmából
alakított madárijesztő váz, pl. a kazalokon , aszta
gokon, szőlőkben.
SZALMAV1RÁG, (szalmavirág) ösz. fn. Néhutt
így hívják a német nevezet (Strohblume) után a.
vasvirágot. L. VASVIRÁG.
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SZALMÁZ, (szalmaaz) áth. m. szalmaztam,
— tál, —ott, par. —z. Szalmával köt, behint, kever,
beszemetez valamit. Szalmázni a háztetőt. Beszal
mázni az utczát, udvart. Szalmázni a takarmányt. Atv.
ért. a rósz szónoklatra mondják, hogy a szónok szal
máz, vagy szalmázott.
SZALMÁZÁS, (szál maazás) fn. tt. szalmá
zást, tb. —ok, harm, szr. — a . Szalmával kötés, be
hintés. Kosz szónokolás.
SZALMAZSÁK, (szalmazsák) ősz. fn. Szalmá
val töltölt zsák, mely az ágy fenekén a párnának,
derekalynak alapul szolgál.
SZALMAZSÚP, (szalmazsúp) ösz. fn. Gabona
szálakból rendesen együvéállított és öszvekötött cso
mó, midőn pl. agabonátkicséplik és a szalmáját ugyan
olyan csomóba öszvekötik, úgy hogy a szálak hasonló
(elvágott és üres kalászos) végei együtt vannak.
SZÁLNYI, (szálnyi) mn. Akkora, mint vala
mely szálas test, különösen, mint hajszál, szőrszál.
Atv. ért. a maga nemében igen kicsi, igen kevés.
Egy szálnyi becsület sincs benne.
SZÁLNYIK, falu Zemplén m.; ^helyr. Szálnyik
ra, — on, — r ó l .
SZALÓCZ, falu Gömör m.; helyr. Szalóczra,
— on, —ról.
SZALOK, faluk Zemplén m.; ALSÓ —, Sáros,
EGER—, H E V E S — , FELSŐ—, KIS — , NAGY—,
Szepes m.; N E M E S —, P Ó R — , Veszprém m.; helyr.
Szalókra, — o n , —ról.
S Z A L Ó K A , f a l u Szabolcs m.; helyr. Szalókára,
— n , —ról.
SZALONKA, (szalonga) fn. tt. szalonkát. Az ide
gen ,sneff' nevű fajta vándor madár a gázlók rendéből;
t. i. németül: Schnepf. Maga nemében igen ízletes húsú.
Másképen némelyek szerént : lebenke. Néhutt szaláng,
szalonka, id. Mándy P. s z e r é n t : szélkiáltó (1. itt alább).
Legvalószinübb, hogy nevét szálongáló tulajdonságától
kapta, melynek törzse : szálong, rövid aval : szalong,
s ebből lett szalongó, szalonga, szalonka, mint a fut
gyökből futrinka. Fajai.erdei szalonka (Waldschnepf);
vízi és mocsári szalonka, s ennek több faja : sársza
lonka (Mittelschn. Moorschn.), néhutt : mohszalonka;
a vízi szalonka némely vidéken : bárányszalonka,
másutt : sártyúk (Heerschnepf, Becassine); még más
fajok : gyepi szalonka, vagy szörszalonka (Haarschn.).
A magyar vadászok a szalonkákhoz számítják a pó
lingókat és liléket is : szélkiálló szalonka v. póling
(Goizer), gombos orrú szalonka (schwarzschwünziger
Schn.), gólyaszalonka vagy gyöngyvérlile vagy csutor
(Strandreiter), kardorru v. gulipánszalonka (Wasser
bliiser) , furkófejüszalonka v. aranylile (Goldregen
pfeifer), kaczagólile (Morinellregenpfeifer), fülyülölile
(Halsbandregenpf.), hókafejű lile, (Weisstirniger Re
genpf.), pariilile (Sandlaufer); fekete szalonka, más
kép : ballá v. sáska.
S Z A L O N K A I D É N Y , (szalonkaidény) ösz. fn.
Az évben azon időszak, midőn a szalonkákra vadászni
legelőnyösebb.
I
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SZALONKAZ, (szalongaaz) önh. m. szalon
káztam, —tál, —ott, par. —z. Szalonkákra lövöl
döz, szalonkákra tart vadászatot.
SZALONKÁZAS, (szalongaazás) fn. tt. sza
lonkázást, tb. —ok, harm. szr. — a . Szalonkák vá
dászása.
SZÁLONKÉNT, helyesebben: S Z Á L A N K É N T ,
mert a tt. szálat s a többi ragok és képzők is ehhez
alkalmazkodnak. L. SZÁLANKÉNT.
SZALONNA, (1), fn. tt. sznlonnát. T ú l a Dunán
némely tájakon : szalonna. 1) Szoros ért. a disznó
nak bőre alatt közvetlenül képződő zsirtömegü réteg,
mely a háttájon legvastagabb, a has alatt vékonyabb
szokott lenni. Két, három, négy ujjnyi vastagságú sza
lonna. Legyen kövér a szalonnája (km.), azaz szeren
csésen üssön ki vállalata; t. i. mikor disznót öl valaki,
szokták úgy köszönteni, innen a km. Rostos, ikrás
szalonna.
Kemény, füstölt, avas, kukaezos szalonna.
Hasáb, táblaszalonna. Kiolvasztani a szalonnát.
Sza
lonnát pirítani.
Szalonnával
rántani.
Fehér czipó
szalonna, fűstölt hús és káposzta, a magyarnak étele.
(Népdal). Közmondatok : 0 szalonna jó a háznál.
0 bor jó, és új szalonna. Kukaezos szalonna, s büdös
vaj öszveillenek. Jobb egy ujjnyi szalonna a káposz
tába, mint semmi. Kutyából nem lesz szalonna. Hiába
fáj fogad az úri szalonnára. Ez volna szalonna az
egér fogára. Mindenkor kövérebb a más szalonnája.
Megkezdték a szalonnát, ha iskolás gyermeket elő
ször fenyítenek, v. ha hatalommal birót először meg
támadnak, tekintélyét törni kezdik : ilyekre szól e
km. Rávárják a szalonnára, azaz meglesik mint a
szalonnára kapott macskát, hogy tőrbe ejthessék.
Szalonnája hasadna, az elhízott emberről mondják.
Pörzsölheted, nem lesz abból szalonna, máskép : kutyá
ból nem válik szalonna. Rájár a szalonnára, folytatja
a megkezdett dolgot, különösen a tiltottat. 2) Szé
lesb ért. más állatok húsán képződő, s tömeges zsiros
részek. 3) Atv. a keletlen kenyér héja alatti nyirkos
réteg, máskép : irgye, szappan, ezopáka, zákla.
Egyezik vele a szláv nyelvekben köz divatú
szlanina, talán ezen g y ö k t ő l : szlani, mely sósat jelent.
Egyébiránt lehet, hogy e hangi és értelmi találkozás
véletlen, s hogy a magyar szalonna a hasábra, hasításra
vonatkozó szel, szelet, szelevény, továbbá szilánk, szil
vány, szalu, szalui szókkal áll fogalmi rokonságban,
mennyiben a szoros értelemben vett szalonna nem
egyéb, mint kiszelt, a hústól szij, vagy szilánk gyanánt
elszalult réteg, mintha volna : szeleny v. szelény, szi
lany v. szilány, v. szalany szalány, melyhez legköze
lebb áll a D u n á n túl divatos szalánna. Több más
szóban is váltakoznak a mély és magas hangok, mint
rakottya rekettye, galagonya gelegenye, ibrad ébred
(amaz a székelyeknél), csalafinta cselefente, rigya
rügy stb.
SZALONNA, (2), falu Borsod m.; helyr. Sza
lonnára, •—n, —ról.
S Z A L O N N A Á R U S , (szalonnaárus) ösz. fn.
Hentes, ki különösen szalonnát árul.
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SZALONNABOGÁR, (szalonnabogár) ösz. fn.
A molybogarak egyik faja, melynek kukacza nem
csak szalonnát, hanem más avasodó állati testeket
is rág és emészt. (Dermestes lardarius).
SZALONNABŐR, (szalonnabőr) ösz. fn. Bör,
melylyel a szalonna rétege, közvetlenül érintkezik,
máskép : bürke. Úgy terjed a becsülete, mint a sza
lonnakor a tűzön, (km.) azaz öszvezsugorodik, kicsi
uyedik. V. ö. DISZNÓBŐR.
SZALONNABÜRKE, (szalonnabürke) ösz. fn.
L. SZALONNABÖR.
SZALONNACSÖRGE, (szalonnacsörge) ösz.
fn. Az apróra metélt, és kiolvasztott szalonnának
rostos része, máskép : löpörtö, töpörtyü, pörcz, Icur
czina. V. ö. CSÖRGE.
SZALONNÁD AG, (szalonnadag) ösz. fn. Gyógy
tani nyelven, daganat neme, mely nemileg a szalon
nához hasonló.
SZALONNAFÉREG, (szalonnaféreg); lásd
PÉRGE, (1).
SZALONNAKÖ, (szalonnakő) ösz. fn. Félig
átlátszó, és szálkás rostozatú könem, melynek szine
különféle zöldet játszik , s tapintatkor úgy érzik,
mintha kövér volna. (Talcum lardites).
SZALONNALEVÉL, (szalonnalevél) ösz. fn.
Vékony szeletekre hasogatott szalonnadarabok, me
lyeket a szakácsok némely sültekre burogatnak.
Szalonnalevéllel sütött fenyvesmadár, fogoly.
SZALONNAPORVA, (szalonnaporva) ösz. fn.
1. SZALONNABOGÁR.
SZALONNAPÖRCZ, (szalonnapörez) ösz. fn.
1. SZALONNACSÖRGE.
SZALONNÁS, (szalonnaas) mn. tt. szalonnás1
v. —at, tb. —ak. 1) Minek egy része szalonnából
áll. Szalonnás koncz, hús. Szalonnás sonkaszelet. 2)
Miben szalonnát tartanak. Szalonnás kamara. 3) Sza
lonnával készített, főzött, sütött, pörgőit. Szalonnás
gombóez, káposzta, sültvad. Előbb való a becsület a
szalonnás káposztánál. (Km.). 4) Átv. szalonnás ke
nyér, melynek egy része nincs jól kisülve, vagy hi
básan van dagasztva; máskép : irgyes , szappanos,
záklás, ezopákás kenyér. V. ö. SZALONNA.
SZALONNÁSAN, (szalonnaas an) ih. 1) Sza
lonnával ellátva; szalonnával készítve, főzve, sütve.
2) Átv. ért. záklásan, ezopákásan.
SZALONNASZEG, (szalonnaBzeg) ösz. fn.
Szegformára aprított szalonna, melyet szakáestübe
öltve bizonyos ösztövérnemü sültekbe szurkálnak.
Szalonnaszegekkel megtüzött kappan, pulyka, nyúl,
borjuezomb, borjuszegy.
SZALONNASZELET, (szalonnaszelet) ösz. fn.
Szalonnából metszett kisebb vagy nagyobb darab.
SZALONNATÜ, (szalonnatü) ösz. fn. Szaká
csok tűje, melylyel a szalonnaszegeket az illető sül
tekbe öltögetik, spékelö tü.
SZALONNÁZ, (szalonuaaz) áth. m. szalonnáz
tam, —tál, —ott, par. —z. A sütni, pirítani való
AKAD, NAGY SZ.ÓXAB V. KŐI.
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holmit s^alounaszegekkel vagy levelekkel készíti ;
németesen : spélcel.
SZALONTA, falu Borsod m.; NAGY—, mező
város Bihar m.; helyr. Szalontára, — n , —ról.
SZÁLPATAK, (szálpatak) ösz. fn. Patak,
vagyis folyó, melyen talpszálakat lehet vagy szoktak
szállítani.
SZÁLREKESZ, (szálrekesz) ösz. fn. Rekesz,
mely a patakon vagy folyón szállított, eregetett fa
szálakat fentartja, hogy a rendelt helynél tovább ne
ússzanak.
SZÁLSZALMA, (szálszalma) ösz. fn. Töret
len, ép szárú szalma, milyen a zsúp.
SZÁLTALP, (száltalp) ösz. fa. Vízi jármű,
mely egymással öszvekötött s talpat képező faszá
lakból áll. Zsindelylyel, deszkákkal terhelt száltalp.
SZÁLTELEK, erdélyi falu Maros székben;
helyr. Száltelekre, —én, —röl.
SZÁLTISZT, (száltiszt) ösz. fn. Szálhivatal
ban szolgáló tiszt. V. ö. SZÁLHIVATAL.
SZÁLTÓ, (száltó) ösz. fn. Tó, illetőleg víz
öböl, melybe a levágott faszálakat eregetik, s mely
ből azokat tovább szállítás végeit a vele öszvekötte
tésben levő patakba vagy folyóba terelik.
SZÁLTUTAJ, (száltutaj) ösz. fn. lásd SZÁL
TALP.
SZALU, (szalu) fn. tt. szalut. A székelyeknél
és az Őrségben váluzó, hornyoló, völgyelő görbe fej
sze. Gyöke az elavult ige szál, vékony hangon : szel,
honnan szaló szalu, am. szelő. V. ö. SZEL. Képezte
tésre hasonlók hozzá a fúr, vés gyökökből származott
furu, vé.sü.
SZALUFA, (szalu fa) ösz. fn. 1. KOSZORÚFA ;
és SZARUFA.
SZÁLUL, (szalu1) áth. m. szalult. Szalu nevű
fejszével vagy gyaluval völgyei, hornyol, vés, szel.
Koszorufát szalulni, kiszalulni. Máskép, különösen a
székelyeknél : szalval.
SZALULÁS, (szalu1ás) fn. tt. szalulást, tb.
—ok, harm. szr. — a. Hornyolás, völgyelés. V. ö.
SZÁLUL.
SZALVA, erdélyi falu Besztercze vidékében ;
helyr. Szalvára, — n , —ról.
SZALVAL, (szalual) áth. m. szalvall. Lásd
SZÁLUL.
SZALVALÁS, (szalualás) fn. tt. szalvalást,
tb. —ok, harm. szr. —a. L. SZALULÁS.
SZÁM , elvont gyöke szamát és szamócza szók
nak ; 1. SZAMÁT alatt.
SZÁM, (1), elvont gyök számlik és szánt
(= számt) szókban és származékaikban. Eredeti je
lentésére nézve 1. SZÁM, fn.
SZÁM, (2), fn. tt. számol, harm. s z r . — a .
1) Bizonyos alakú írott, rovott, metszett jegy, vonal,
vagy bötü, mely által kisebb nagyobb mennyiséget
jegyzünk föl. Úgynevezett arab számok : 1, 2, 3, 4
stb., de a melyekről közönségesen azt tartják, hogy
eredetileg hindu jegyek t. i. a hindu számok kezdő
65
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betűinek némely régi alakjaiból keletkeztek volna.
Azonban egy részről a hindu számjegyek, mint a
nyelvtanokban találjuk, nem igen ütnek össze az
úgynevezett arab jegyekkel; más részről ezek, mint
némelyek tartják, egyes vonalkák összetételeiből is
keletkezhettek, ú. m.:

valakitől. Az évi kiadásokról számot adni. Számot
vetni am. számjegyek öszveadása, vagy kivonása stb.
által bizonyos mennyiséget megtudni. Számba venni
am. megszámlálni. Számba sem venni valamit, vagyis
a többihez nem számlálni, úgy tekinteni, mintha nem
volna. Valamit számon tartani am. nyilvánságban
tartani. 4) Jelent igényt, birtokot. Számot tartani
valamire v. valakire. Magam és mások számára. Ki
nek számára veszed a gabonát ? Magaméra.
Minthogy a szám eredeti első értelménél fogva
bizonyos alakú rovott, metszett, irott jegyet jelent;
okszerüleg állíthatni, hogy a számolásnak egyik leg
eredetibb módja t. i. a rovás alapfogalma rejlik benne,
minélfogva gyökhangra, és eredeti alapértelemre
egyezik a szab, szak, szakasz, szakócza, szalu, s a vé
konyhangú szeg, szel szókkal, mint metszésre, részen
kénti elválasztásra vonatkozókkal. Valamennyinek
gyökcleme : sza vagy sze. Erdeti alapértelme van
meg ezen származékokban : számlik, azaz, rétegesen
felhasad, szétválik, és számt, (a jobbhangzás törvé
nyei szerént : szánt), azaz a földet barázdákra haso
gatja, szétmetéli, rovatokra osztja. Bizonyos formá
nak alakítására mutat e sajátságos mondatban is :
számot vetni, azaz, alakítani, csinálni, mint ezekben :
betűt vetni, téglát vetni, barázdát vetni, keresztet vetni.
Alakra nézve több, részént önálló, részént elvont
gyökök hasonlók hozzá, mint: gyám, hám, tám, bám,
csám, rém, kém, gém, hím stb. V. ö. SZERSZÁM.
Csagataj nyelven : szán (Abuska. 6 7. 1.); ez alak
ban nálunk is eléjön, 1. SZÁMKIVET; sínai nyel
ven : sziuán (eligere, numerarc), továbbá szán am.
három (trés) és szán többször (repetitis vicibus).
Továbbá mind hangokban mind értelemben rokonít
ható vele a szanszkrit szám és görög avv elüljárók,
melyeknek jelentése : együtt, val vei, s melyekkel
rokonítják a nyelvészek a német samm gyököt is
sammeln, sammt szókban.

1
2
3
3
4
5
05
c: 6
5
a*
7
r
~
tP ( = két D)
("V 8
(IS
d ( = 0 , Ihián)
9
C
<D 0
O (= tízesek jegye)) Ł•
p

o.

3

ona

/ (= e gy vonal)
L (== két vonal)
Łj (= három vonal)
Y (= négy vonal)
Ej (== öt vonal)
Ł (= hat vonal)
^•J (= hét vonal)

f

Régebben némely számoknak kissé eltérő jegyeik
valának, pl. ^ = 4, /\ = 7. Egyébiránt a sínui
számok egy része is fekiráuyos vonalkák összetétele
ú. m. — (= 1), = (= 2), := (= 3). Egybehasonlí
tásul ide jegyezzük a hindu számjegyeket is :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10;
melyek közöl esak a hármas szám látszik a mi ha
sonló értékű számjegyünkkel egyeztethetőnek, s ha
egynémelyik alakja hasonlít is a mienkhez, az a
hinduban mást jelent, ú. m. a négyes, ötös és hetes.
Római számok : I. V. X. L. C. D. M v. CD. A római
számokban az I egy vonalat, vagy ha tetszik, egy ujjat
jelent. Az V jelenti a kéznek öt ujját, ha t. i. a nagy
ujjat a többitől elválasztjuk, a kéz V betűt mutat. Az
X a két V összetétele. A C a centum (= száz) szó CIKÖ
betűje, az L úgy gondoltatik, mint C betű alsó fele
(középen kétfelé metszve) az M a mille ( = e z e r ) szó
első betűje, a D a régies CD ( = M ) betűnek utóbbi
fele. (Sehwartner). Görög számok : a, /?, y, ő stb., ma
gok a betűk. így a saját arab számok is. 2) Azon
mennyiség, melyet ilyetén jegyek, betűk jelentenek.
Számnevek. Fő v. törzsszámok. Egyes, kettős, tízes, hú
szas, százas szám. Kicsiny, kevés, egész, tört, páros,
páratlan szám. Nagy, fölös szám. Sorszámok. Oszló
számok. Nincs száma, igensok. Kerekszám alatt éltjük
a tízes számokat, különösebben a nagyobbakat, me
lyek 10 számmal tökéletesen feloszthatók, pl. 1000
kerekszám, ellenben 997, vagy 1001, 1002, nem
kerekszámok. E városnak kerekszámmal 8000 lakosa
van. Kerekszámmal mintegy ezer ember lehetett jelen.
Üres szám, zérus 0. Egyesszám, többesszám a név és
igeragozásban. Idöszám, évszám, hónapszám, hétszám,
napszám, óraszám, vagyis évek, hónapok, hetek, na
pok, órák szerént vett idő. Hószám, havonként meg
jelenni szokott nöi vértisztulás. 3) Kimutatás, igazo
lás, melyet bizonyos mennyiségről ilyetén jegyek
által teszünk vagy tetetünk. Számot kérni, venni va
lakitől az elköltött pénzről. Számon kérni valamit
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Figyelcinébresztésül ideigtatjuk némely rokon
nyelvekből a főbb számneveket, melyeket Hunfalvy
Pál „Reguly Antal hagyományaidban bővebben és
több más nyelvből is összeállított (262 és következő
lapokon) :
Lapp nyelven :
1. oft, ofta, okt, okta
2.
3.
á.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20.
30.
100.

guoft, guöfte, guökt
golm, golma, golbma
líáll'a, nalle
vitta, vit, vitte
gutta, gut, gutte
cieeca, eiec, j^eca
gavee, gauee, gafce, jakee
ovee, oufee, ofce
loge, lokke
guoft loge
golm loge
Süötte

Finnül:
yhte (yksi, s = sz
itt általában)
kahte (kaksi)
kolme
nelja
viite (viisi)
kuute (kuusi)
seitsemánn
kahdeksam
yhdeksán
kymmenen
kaksi kimmentá
kolme kimmentá
sata

1Ö29

SZÁM

Szürjiin

nyelven:

SZÁM
Vogul

1. ötik
•
2. kik
3. kujim
4. rioí (olv. nyoly)
5. vit
6. kvajt
7. sizim
8. kökjam'ís
9. ökm'ís
1 0 . das
'20. kíz
3 0 . komin
1 0 0 . sjo
1 0 0 0 . sjurs

nyelven:

ük, tlkve
kiti, kit
kórom, korm
nila
itt
kat
sát
nalalu
antallu
lau
kús
vát
sat
sater
Csuvasul:

Törökül (és fatárul) :

(Kazembcg után.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20.
30.
100.
1000.

per
ikke
ívisse (vissze)
dwáta
pilik
olta

bir (ber)
iki (ike)
üŁ (utz)
dört
bes (bia)
alti
jeddi (dsitti)
sekiz
dokuz (tukbusz)
on (un)
jigirmi (dsegermi)
otuz
jüz (dsüz)
bin (bing)

Mongolul:

ÍYV

siece
sakkyr (szakkir)
tuhbur
wonna
sirim (szirim)
wutur
sur
pin
Búrjai

1. nige, nigen
2. kujar v. khujar,
(kbusz am. pár)
3. gurban (ghurban)
4. dürben
5. tabun
6. dsirgugan (dsirgbughan)
7. dologan (dologban)
8. najman
9. jiszun
1 0 . árban
2 0 . khurin
3 0 . gucsin (ghucsin)
1 0 0 . zagun (dzaghun)
1 0 0 0 . minggan (mingghan)

nyelven :

nigen
kbojir
gurban
durbön
taban
zorgán
dolőn
najman
juhon
árban
khorin
gusin
zun
meangan.

Mint látjuk, egyik nyelvben egyik, másik nyelvben
másik számnév egyezik némileg a magyarral, pl.
lapp oM, finn ihte, vogul lik, szürjiin ötik, mongol
nige = egy; finn kahte, lapp guoft, vogul kiti, kit,
török iki stb. — két, kettő; lapp golm, finn kolme,
vogul kórom, mongol gurban = három; szürjiin, lapp
vit, finn viite, vogul itt, török bes, mongol tabun am.
öt; sürjiín dasz = tíz; török on, csuvas vonna = van,
ven (ötven, hatvan stb szókban).

Í0S0

A szanszkrit és ezzel rokon némely nyelvekre
tekintettel szintén figyelmet érdemel, hogy ezekben
épen a legsarkalatosabb számok (1, 10, 100, 1000)
rokonok a magyarral, ú. m. a szanszkrit éka, hin
dosztan ék, persa jek am. egy, (a szanszkritban ádi
am. első, melyből Bopp a régi szláv jedinut szár
maztatja); a szanszkrit daszan, hindosztan dasz, ör
mény taszn, izland thusz, persa dali v. deli, latin decem
am. tíz; a szanszkrit és zend szata, persa szád am.
száz; a szanszkrit szakaszra, örmény hazar, persa
kazár v. hezar am. ezer, persa hezarhezar am. ezer
szer ezer (milliom), melyeket így öszvesen más ismert
altáji nyelvben nem lehet feltalálni, csak a magyar
ban. — Bopp F. szerént a szanszkrit éka össze van
téve a mutató é törzsből és ka kérdő névmási törzs
ből (ha magyar elemekkel akarnók kifejezni = eki
v. ezki). Továbbá daszanról azt véli, hogy azon szó
két részből áll, az első rész am. da (= dva = két) a
másik pancsan. (== öt; és így szól : „Ich fasse dem
nach dasan als collectives Oompositum im Sinne von
zwei Pentaden"); de megengedhetőnek tartja Lepsius
véleményét is („Wenn man nicht etwa lieber das skr.
páni Hand darin erkennen will"), aki az utóbbi rész
ben a szanszkrit páni (= kéz) szót gyanítja, s e sze
rint ,daszan' annyi volna mint két kéz. A szanszkrit
szata (= száz) szóról Bopp F. ezt mondja : „Das skr.
sendische sata hundert, ein neutrales Substantiv
(nom. satam, satem) verdankt, meiner Meinung nach,
seinen Benennungsgrund der Zahl zehn (dasan),
wovon es durch das suffix ta gebildet ist, — die Un
terdrückung des Schussnasals (ra) ist regelmüssig —
so dass es als Verstümmelung von daiata (tízszer?
vagy tíztíz) anzusehen ist. A szakaszra (= ezer) szó
ról Grimm után határozottabban állítja Bopp F., hogy
az szakasz (= erő) szóból eredett; „denn — úgy
mond — die Begriffe der Stiirke, Grösse und Viel
heit berühren sich nahe."
Ileyse munkája (System der Sprachwissenschaft)
után ide jegyezzük még e következőket magyar for
dításban : „A szanszkrit cka (v. éka) zend aéva, latin
unus (régi latin oenus), német ein, goth ains szókban
úgy látszik (Pott szerint: Die quiniire und vigesimale
Ziihlmethode) ugyanazon alapelem (6 azaz é) van
meg, de különböző ragokkal. Ellenben a görög tv
szót Pott a latin siraguli, simplex, semper, semel
szókkal (vagyis ezek gyökeivel) veti egybe; duo,
Svm, szanszkr. dwa, góth tvai, régi felső német zuéne,
zwö, zuei szókat sokan a 2ik személynévmásokból
tu, du fejtik meg; és ugyanazon névmási törzsből
(vagy Lepsius szerint ta, görög ró = az mutatóból)
származtak volna közbeszúrt r hanggal (! ?) a trés,
drei szók is. Nem valószínűtlen ugyan, hogy a leg
egyszerűbb számok, valamint a névmások is a helyre
mutatástól keletkeztek ; de az is gondolható, hogy
a kettes és hármas szám fogalma érzéki alakjában
valamely megfelelő jelképes hangzat szüleménye.
Ez különösen felismerhető a zwei szónál, ha a dwa,
tva (tvai) eredeti alakot tekintjük. A <uben az elvá
65*
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lás érzékileg ki van fejezve ; vesd össze ezzel a régi 1
német zivi, zwic = zioeig szót. Ezen tva tehát a szám
gyöknek (semel, simul afia stb. szókban) jelentős
ellentéte. A drei szanszkrit tri szót P o t t (ryelvész)
a szanszkrit trihö\ értelmezi, melynek jelentése :
túlmenni (transgredi), mivel azon szám az első páron
túlmegyen. A vier szó két és háromtagú legrégibb
alakjaiban (szanszkritul : csátur, csatvárasz, l a t i n u l :
quatuor, góthul : fidvór, görögül : nícrvnci;, nsaaVQií,
Te<7o"«pfŁ) világosan úgy lünik f e l , mint összetett
vagy származott alak, melyet önálló ó'sszónak nem
lehet tekinteni. Fünf, szanszkritul : pancsa ( = ; T Ł Í T Ł ,
quinque) alkalmasint (a szanszkrit) páni (= kéz) szó
val áll összeköttetésben. í g y értelmezi ezt Benary a
pánirsa (manusque) összetett szóból, azaz kéz és még
egy, minthogy ö a vier szóban a kéz ujjait a hüvelyk
ujj nélkül tartja alapul szolgálóknak (azaz Renary
szerént a hüvelykujj mutatván a kéz többi ujjaira, e
szerint a kéz és még egy azt jelentené, hogy még azon
egy is, t. i. a hüvelykujj is, a kézhez számítandó).
P o t t azt a esi, sammeln (gyűjteni, gyöktől származ
tatja, a csonka upa eliiljáróval és m'vel összetéve,
t e h á t s a j á t l a g a m . rakás (Haufen). A zehn, régi német
zehan, góth taihun származik a teihan, zihan (zeigen)
szótól és alkalmasint összefüggésben van a Zehe
(lábujj, vagy C9ak : ujj) szóval, valamint a görög
öéxa, latin decem a dixta (ősíxvv/il = mutatok) digitus
s z ó k k a l ; tehát az am. az ujjak száma, mely által a
tízes rendszer természetszerűleg van megállapítva.
Hundert régi német hunterit vagy csak hund rokon a
régi német hindan (== fassen) szóval, és eredetileg
jelent öss?.eséget, innen az angolszászban tízet i s ;
vesd össze a görög — xnvzrc, latin — ginta végzete
ket, pl. Tijiaxovra, triginta szókban és a latin centum
s z ó t ; a régi németben száz így is neveztetett zehan
zug. De Grimm értelmezése a tízszertíz rövidítéséből
igen mesterkéltnek látszik. Tausend (gótbul thúsundi)
talán tíz százat j e l e n t ; t. i. tíz góthul : tigus (innen
a német — zig = dtxtt)l izland nyelven : thus; innen
thusImnd (= tízszáz) izland nyelven am. ezer. T e h á t
a számneveknek (mint némely más alakszóknak is)
azért, hogy elvont fogalmat jeleznek, eredetileg nem
vala elvont jelentősök ; hanem azok concret képle
tekből származtak. A számfogalmak képeztetése és
megállapításánál főszerepet a kezek és ujjak visz
nek. Mindkét kéz együtt alkotja a müveit nyelvek
ben uralkodó tízes r e n d s z e r t . . . A folytonos szellemi
fejlődés mellett a tiszta számfogalom megőrzése vé
gett a dologi fogalomnak, mely a számnevekben r e j 
lett, feledésbe kellett mennie; s ennélfogva azok pusz
tán közmegegyezési (conventionalis) hangalakokká
lőnek, melyek, mivel az alak nem a benne létező fo
galomnál fogva szilárdult m e g , sokféle változáson
ment keresztül, annyira, hogy az alapul szolgáló
törzs teljesen ösmeretlenné lett (v. ö. H u m b o l d t
„Uber die KawiSprache I. 2 2 . és követk. 11.)"

SZÁM—SZÁMADÁS

1032

nyelvészek mint leghihetöbbeket adtak elé, mellőzve
a nehézkesebb fejtegetéseket.
Ha egy Bopp, Schott, Lepsius, Grimm és más
jelesek tapogatódzá?ai mellett némely hazánkfiai is
megkísérték a magyar alapszámokban rejlő fogal
makat vagy jelentéseket kifejteni, reméljük, hogy
ezt egy jóakaró magyar olvasó sem fogja rósz né
ven venni.
Szerintök elvül szintén elfogadván a Benary,
Heyse és mások azon nézetét, hogy a számfogalmak
első képeztetésénél alapul a kezek és ujjak szolgál
tak vagyis első alkalmat a számok kifejtésére a ke
zek és ujjak mutatása nyújtott, akkor a magyar alap
számokban rejlő jelentések körülbelül ekképen vol
nának megfejthetök : Egy am. hegy (Spitze, cuspis)
t. i. a többi ujjakat beszorítva csak a hüvelyk vagy
nagy ujjal mutatunk. Két v. kettő am. köt v. kőtő, a
feltartott nagy ujj a mutató ujjal öszveköttetik, így a
mongolban is kholbaghu v. Icholbogha am. kettő, p á r ;
csomó (deux, une paire, une c o u p l e ; liasse, paquet),
kholbakhu v. kholboklm (= kötni) igétől. Három am.
orom, így nevezve a harmadik v. középső ujjtól, mely
legmagasabb s mintegy ormot mutat a többi k ö z ö t t ;
az ,orom' szóban a h ugyan hiányzik, de megvan az
ugyanazon gyökü 7törj (hórihorgas) s z ó b a n ; a török
i Z c s ( = 3 ) is egyezni látszik az üds (= csúcs) szóval.
Négy —• neegy v. nemegy t. i. a kéz ujjai egy hián
(5 — 1 ) . Ol = üt v. ököl t. i. a kéz öklöt mutat s mint
egy ütésre áll. Schott Vilmos is a esuvas pilik (= öt)
szót a török bilik v. bileg szóval rokonítja, mely am.
Handwurzel, Handgclenk, de Z e n k e r n é i : Faust, Bal
len is. Hat —• át v. ált (törökül : alt'i) átmenetet je
lent a másik kézre. Hét = két t. i. a másik kézen
kettő (hozzá gondoltatván az első kéz). Nyolcz = nyúlt
v. vyvjtolt, régiesen : nyolt, nyojtott, azaz nyújtott v.
legmagasabb ujj, t. i. a másik kézen épen az ami
,01om' az egyik kézen (itt is hozzá gondoltatván az
első kéz). Kilencz = különHz, vagyis elkülönítendő
egy a tízből, ( 1 0 — 1 ) hasonló észjárással mint a né
gyes számnál, (több más nyelvek példájára is, miként
Schott Vilmosnál, valamint Hunfalvy P á l említett
munkájában is olvasható). Tíz = tesz t. i. a két kéz
összetétele; egyébiránt hangokban közös a szanszkrit
daszan, latin decem, görög fíixa stb. szókkal, vala
mint a száz és ezer szók is egyeznek az árja családbe
liekkel, mint föntebb megérintők. A magyar tíz, száz
ezer számnevek az íz szóból is megfejthetök, melynek
jelentését (rész, t a g , különösen az ujjakon : bötyök)
mindnyájan ismerjük; ebből kiindulva tíz annyi volna
mint töíz, száz mint szaíz (= tova v. további íz),
ezer mint ízhárom (persa hezár).

SZÁMADÁS, (számadás) ösz. fn. 1) Igazolás,
kimutatás, melyet valaki bizonyos kiadások, és be
vételek felöl az illető felsőbbségnek, vagy megbízónak
egyes tételek előadása, és öszveállitása által teszeu.
Gazdatiszti, pénztárnoki, kereskedelmi számadás. Szám
sürgetni, vonni, kényszeríteni va
Ennyit Heyse első jelességü munkája után, adásra felszólítani,
melyben ő csak azokat foglalta egybe, miket kitűnő lakit. Pontos, hibás számadás. Számadásban megbukni.
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2) Átv. okadás, melylycl valaki bizonyos tetteiről,
eljárásáról tartozik. Az elveszett ütközet miatt szám
adásra vonni a vezért. Itt van a számadás napja.
SZÁMADÁSI, (számadási) ösz. mn. Számadás
hoz tartozó, számadásra vonatkozó. Számadási jegy
zékek. Számadási kötelesség, per.
Számadási iratok.
Számadási elintézés. Számadási (számadás alóli) föl
mentés.
S Z Á M A D Ó , (számadó) ösz. fn. T i s z t , vagy
szolga, ki akármily rábízott vagyon mibenlétét az
illető birtokosnak, vagy megbizónak szám szerént
kimutatni köteles. Rendesen mint melléknév az illető
személy nevével j á r . Számadó tiszt, számadó gazda.
Számadó juhász, gulyás, csikós, kanász, kinek felelő
ségére bizvák a bujtárok, és nyájbeli jószágok. A
hajcsárok számadója Mátyusföldön : sáfár.
SZÁMADÓI, (számadói) ösz. mn. Számadóra
vonatkozó, számadót illető. Számadói kötelesség, mu
lasztás. Számadói könyvek vizsgálata.
SZÁMADOL, (számadol) ösz. önh. Valamiről
számot ad. V. ö. SZÁM.
S Z Á M A D O L T A T , (ezámadoltat) ösz.áth. Szám
adás alá von.
SZÁMALAK, (számalak) ösz. fn. L. SZÁM
JEGY.
SZAMALÓ, (szamaló) fn. tt. szamalót. Gö
csejben Szent György táján atn. szénvonó. Alakjára
igenévnek látszik az elavult szamai igétől; vagy talán
csak a szénvonó szónak elferdítése ; vagy végre ere
detileg szenelő volt, melyből vastaghangon szanáló,
számoló alakult.
SZAMÁR, fn. tt. szamárt v. szamarat, tb. sza
marak. Négylábú emlős állat, melynek patája hasí
tatlan, fülei hosszúk és lekonyulok, szőre szürke,
farkának csak vége bojtos. Köz ismeretü s gúnyolt
állat, holott rósz élelmezés mellett is kivált teher
hordásra haszonvehető. Róla több közmondat forog
a nép szájában : Tudja minden szamár maga terhét.
Szamár se bir el asztagot. Aranyat hord a szamár,
bogácskórót eszik. Igen érti szamár a szép szót. Igen
kell szamárnak a hegedűszó. (Asinus ad lyram). Szamár
többre nézi aranynál a szalmát. Aranyos kantár szamár
fejéhez, bot a tegezhez. Szamár arany lant mellett is
szamárnótát ordít. Hozzá szokott mint szamár a böjthöz.
Szamarat füléről. Szamár a juhok közt. Illik rá, mint
szamárra a bársonyn.yereg, v. mint szamár hátán a se
lyemnyereg v. nem illet szamarat a vörös nyereg. Lóról
szamárra. Kilátszik, mint juhok közöl a szamár.
„Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába."
6
Petőfi.
2) Átv. gúnyos ért. buta, ostoba, tunya. Te szamár!
Nagy szamár vagy. Tanuló korában, mindig szamár
volt. Két lábú szamár. Fölveszi a fokozást is, mely
esetben melléknévül szolgál, pl. szamárnál szamarabb.
Képes körülirással: Isten lova. 3) A szamárnak festett
képe, melyet hajdan a rest tanulóknak csufságos bün
tetésül nyakokba akasztottak. Szamarat, viselni.
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Azon szók egyike, melyek több ragok és képzők
előtt az éket elvesztik, mint : bogár, sugár, madár
stb. — Olaszul: somaro (Esel; Lastthier, Saumthier),
talán soma (Bürde, Last) szótól; eléjön a németben is
Saumer (teherhordozó, mind személyre, mind állatra
é r t v e ) ; vagy talán keletről jött át e szó akár a ma
gyar, akár az olasz nyelvbe, minthogy szintén ha
sonlít hozzá a héber khamór (~lfDH) arab kimar
mely nevét e nyelvekben úgy látszik veres színétől
kapta, minthogy a gyökszónak (  ^ n és **•=>•) egyik
jelentése : rubuit. Egyébiránt a rokon hangok az
ázsiai és európai nyelvekben történetesen is talál
kozhatnak mint sok más szóban.
SZAMARAGOL , (szamaragol) önh. m. sza
maragolt. Tréfás utánzással képzett szó a lovagol
hasonlatára, s am. szamáron jár, szamáron nyargal.
SZAMÁRAGYÚ, (szamáragyú) ösz. mn. Buta,
ostoba, milyennek a szamarat tartják.
S Z A M A R Á R Ó L , (szamár akol) ösz. fn. Akol,
melyben szamarakat t a r t a n u k .
SZÁMARÁNY, (számarány) ösz. fn. Számban
kifejezett a r á n y ; v. ö. ARÁNY, 2 ) .
SZAMARAS, (szamaras) mn. és fn. tt. szamú
rast vagy (melléknévileg) —at, tb. —ok v. (mellék
uévileg) —ak. Szamárral biró. Szamarat hajtó, sza
máron menő, járó.
SZAMARAZ, (szamaraz) áth. m. szamaraztam,
— tál, —ott, par. — z . Valakit szamár czimmel illet,
gúnyosan szamárnak csúfol. Szamarazni, megszama
razni
valakit.
SZAMARAZÁS, (szamarazás) fn. tt. szamara
zás t, tb. —ok, hartn. szr. •—a. Gúnyolás, csúfolás,
midőn valakit szamárnak neveznek.
SZAMÁRBŐGÉS, (szamárbögés) ösz. fn. A
szamárnak sajátszerű ordítása. Szafi.áibogén, ebuga
tás nem hallik menyországba. (Km.).
SZAMÁRCSIKÓ, (szamárcsikó) ösz. fn. A sza
márnak csikó fia, v e m h e ; kis szamár.
SZAMÁRDI, l . Z A M Á R D I .
S Z A M Á R F A K Ó , (szamárfakó) ösz. mn. Szür
kés fakó, milyenek a szamarak szoktak lenni.
SZAMÁRFŐ v. — F E J , (szamárfő v. —fej)
ösz. fn. 1) A szamárnak aránylag n a g y feje. A sza
márfejet nem szokták
megszappanozni. Szamárfej for
mával „modicum et bonum" (gúnyos km.). 2) Atv.
ostoba, buta fej.
SZAMÁRFÜL, (szamárfül) ösz. fn. A szamár
nak hosszú, konya füle. Gúnyosan, kezekkel után
zott fülek, melyek által valakit ostobának csúfolnak.
SzamárfW eket mutatnak egymásnak. Oskolás gyerme
kek nyelvén, a könyvnek a k á r hosszában akár vala
mely szögletén behajtott levele. Szamárfüllel meg
jeggezni a leczkét.
S Z A M Á R H A J T Ó , (szamárhajtő) ösz. fn. Szolga,
ki a teherhordó szamarakat hajtja, vagy általán, ki
szamarakat őriz.
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SZAMÁRHERE, (szamárhere) ösz. fn. Népies
neve a baltaczim (hedysarum) nevű növény egyik fa
jának, melyet növénytani néven takarmányballaczim
nek (hedysarum onobrychis) hívnak ; másképen szin
tén köz néven : spanyollóhere, varjuborsó. Idegen
néven : esparlette.
SZAMÁRHURUT, (szamárhurut) ösz. fn. Igen
erős hangú hurut, mely a szamár orditásához némi
leg hasonló.
SZAMÁRKODÁS, (szamárkodás) fn. tt. sza
márkodást, tb. —ok, harm. szr. — o . 1) Teherhordó
szamár módjára való szolgálás. 2) Ostoba cselekvés,
működés, beszélés.
SZAMÁRKODIK, (szamárkodik) k. m. sza
márlcodtam, —tál, —ott. 1) Szamár módjára húzza
vagy viseli a terhet. 2) Ostobául tesz, vagy beszél
valamit; bolondoskodik ; izetlenül tréfálkodik.
SZAMÁRKÖRÖM, (szamárköröm) ösz. fn. 1)
A szamárnak hasitatlan körme, vagyis patája. 2) A
szattyúk neméhez tartozó növényfaj népies nnve;
máskép szintén köz néven lókörötn/ü, marti lapu,
kis édes lapu, szamár lapu; növénytani néven : 16
körmü szattyú. (Tussilago farfara).
SZAMÁRLAPU, (szamárlapu) 1. SZAMÁR
KÖRÖM, 2\
SZAMÁRNÓTA, (szamárnóta) ösz. fn. Gúnyo
san, a szamárnak rút kiáltásu hangja, ordítása. A
szamár aranylanton is szamárnótát peng. (Km.).
SZAMÁRÓL, (szamáról) ösz. fn. Ól, melybe
a szamarakat rekesztik, vagy bekötik.
SZAMÁRORDÍTÁS v. —ORDÍTÁS, (szamár
ordítás) ösz. fn. A szamárnak fülsértő kiáltása, mely
ben az i és a hangok kiváltképen kivehetők. Ebuga
tás, számárordítás nem hallik mennyországba, alap
talan rágalomra vonatkozó közmondat.
SZAMÁRÖSZVÉR, (szamáröszvér) ösz. fn.
Öszvér, melyet ménlótól kanczaszamár ellett. V. ö.
ÖSZVÉR.
SZAMÁRPATA, (szamárpata) lásd SZAMÁR
KÖRÖM, 1).
SZAMÁRRÍVÁS v. —RÍVÁS , (szamárrívás)
ösz. fn. Számárordítás. A rívás szó hangzóinál fogva
szabatosabban kifejezi ez állatnak hangját, kiáltását,
mint az ordítás. Szamárrívás, ebugatás nem messze ér.
(Beniczky). Hallottam szamárrivást, el nem, futék.
(Km.).
f
f
SZAMÁRSÁG, (szamárság) fn. tt. szamárság
ot, harm. szr. —a. Átv. ért. ostobaság, butaság, ok
talan cselekedet.
SZAMÁRSZEG, (szamárszeg) ösz. fn. Az eke
szarvait öszvefoglaló szeg. Balaton vidéki tájszó.
SZAMÁRSZÜRKE, (szamárszürke) ösz. mn.
A szamár szőréhez hasonló szürke szintí.
SZAMÁRTANÁCS, (szamártanács) ösz. fn.
Ostoba fejtől eredt rósz tanács. Ökörtől szamártan ács.
(Km.).

SZAMÁRTEJ, (szamártej) ösz. fn. Vemhes
szamár teje. Gyógyszerül szamártejet inni.
SZAMÁRTÖVIS, (szamártövis) ösz. fn. Köz
néven néhutt így hívatik a tövises iglicze (ononis
spinosa), másutt a fodros bogács (carduus crispus);
mely másképen szintén köz néven : fodor tövis; ismét
másutt a fejérhátu bordon (onopordum acanthium),
mely másképen : fejérhátu tövis, vagy szöszös bogács.
SZAMÁRUL, (szamárul) ih. Szamár módjára;
bután, ostobául. Szamárul ordit. Szamárul cselekszik,
beszél.
SZAMÁT, (szamat) fn. tt. szamatol, harm.
szr. —ja. Gyümölcsök, és azok levének, ízének sa
játnemü szaga v. illata. Jó szamaié bor. A borértök
szamatjaikról megismerik a borokat. Máskép : zamat.
E szónak gyökében alaphang a sziszegő sz, me
lyet ízleléskor a nyelven és orron beszívott lég ké
pez, mint a szí, szop, szag, a latin sapio, sapor, sugo,
a német sclimecken stb. szókban is. Egyezik vele szi
mat, honnan szimatol, azaz, szaglározva, orrát szívo
gatva fürkész, keres, kutat.
SZÁMATLAN, (számatlan) mn. tt. számat
lant, tb. —ok. Szabatosan véve am. amit számba
nem vettek, aminek száma tudva nincs ; olvasatlan,
számlálhatlan. Számatlan pénzt adni valakinek. Kü
lönbözik tőle számtalan, vagyis igen nagy számú,
igen sok. Ilyetén különbséget a szokás némely más
hasonló képzetü szókra nézve is megalapított, pl.
különböznek : szemetlen és szemtelen , gondatlan és
gondtalan, képetlen és képtelen, fajatlan és fajtalan stb.

103Ö

SZÁMBÉTÜ, (számbétű) ösz. fn. Betű, melyet
a szokás, vagy tudomány számjegy helyett használ,
pl. a rómaiaknál : I, V, X, L, C, D, M; a görögök
nél : a, (í, y stb., ittott az araboknál, hébereknél
szintén az ábécze betűi; v. ö. SZÁM; a mennyiség
tanban : a, b, c stb. általános mennyiségi jegyek,
pl. a + 6 = co.
SZÁMBIRÁLAT, (számbirálat) ösz. fn. Szám
adás bírálata, vizsgálata.
SZÁMBIRÁLÓ, (számbiráló) ösz. fn. Valamely
számadásnak megvizsgálója.
SZÁMÉNTALAN, (számént[a]lan) mn. tt.
száméntalant,tb. —ok. Igen nagy számú; amit számba
venni, megszámítani alig lehet, általánosabb szóval:
számtalan. Él ama szóval Pázmán, Préd. 877. 1.
Molnár Albertnél megfelel neki a támétalan, innume
rabilis, mely nem egyéb, mint az elsőnek betűválto
zás általi módosítása, s ugyanazt jelenti Pázmánnál:
táméntálan, Prágainál : táméntalanság. Innen alakult
úgy a Balaton mint Tisza mellett divatos vékony
hangú teméntelen és töméntelen. Különböztetés végett
v. ö. TÖMÉNYEZER, és TÖMÉRDEK.
A száméntalan törzse az elavult számént, azaz,
számint, mint csavarént csavarít, legyént legyint, stb.
egyszerűbb alakban : számít, csavarít. Ezen nemű
igékhez az egyszerű tagadó lan len képző szokott
járulni, mint : csorbítlan, tisztítlan, aprítlan, ferdít
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len, rendűién stb. és így : számítlan, n közbevetéssel:
számintlan; ez utóbbi könnyebb kiejtés végett ismét
közbevetett önhangzóval: számintalan. V. ö. —TA
LÁN, —TELÉN képzőt.
SZÁMÉRTÉK, (számérték) ősz. fn. Valamely
számnak meghatározott becse.
SZÁMÉRTO, (számértő) ösz. mn. és fn. Aki a
számításban és számvitelek nemeiben ügyességgel
bír, magának képességet szerzett.
SZÁMFELETTI v. —FÖLÖTTI, (számfélétti
v. —fölötti) ösz. mn. Ami a kellő, rendes számmeny
nyiséghez nem tartozik; a kellő számnál több, a
kimért egészhez mintegy mellékesen oda csatolt;
ami nélkül épenséggel ellehetni. A számfeletti kocsi
kat, munkásokat visszaküldeni. Számfeletti tisztviselők,
segédhadak.
SZÁMÍT, SZÁMIT, (számít) áth. m. számitott,
par. — s , htn. —ni v. —ani. 1) Bizonyos mennyisé
get számok által meghatároz. Pénzt számítani. Fel
számítani a kiadást, és bevételt. Kiszámítani, mibe kerül
egy uj ház. Oezveszámítani a termeit gabona mennyi
ségét. A bevételből leszámítani a kiadást am. kivonni.
2) Bizonyos illeték, járandóság gyanánt a többi közé
tud be valamit. Az ügyvéd fáradsági díját a többi
perköltségek közé számítani. A börtönre itélt fogolynak
a vizsgálati időt beszámítani. 3) Önhatólag am. vala
mire igényt tart. Számítok segítségedre. Arra nem is
számítottam. Különbözik számol; 1. ezt.
SZÁMÍTÁS, SZÁMÍTÁS, (számítás) fn. tt.
számitást, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit szá
mítunk. V. ö. SZÁMÍT.
SZÁMÍTÁSI, SZÁMÍTÁSI, (számítási) mn.
tt. számitásit, tb. —ak. Számításra vonatkozó, szá
mítást illető. Számítási munkálat. Számítási hiba.
Számítási pénz, melyet a valóságban nem vernek,
vagy mint papírpénzt nem nyomtatnak, hanem a
forgalomban csak számításként használnak, mint pl.
az angol sterlinget; hasonló volt nálunk régente ál
talában a gira (inarca); jelenben is a conveutios fo
rint valóságban már nem létezik, noha még számta
lan régibb szerződésekben, kötelezvényekben elé
fordúl.
SZÁMÍTÓ, SZÁMÍTÓ, (számító) mn. és fn.
tt. számítót. Aki vagy ami számít. Számítókönyv. Kis
számító = kisebb számításokat tartalmazó könyv.
SZÁMJEGY, (számjegy) ösz. fn. L. SZÁM
JEL, 2) %
SZÁMJEL, (számjel) ösz. fn. 1) Általán akár
miféle jel, mely által bizonyos számot kimutatunk,
pl. ujjakkal mutatott számjel. 2) Különösen írott,
rovott ilyetén jel, pl. arab számjelek : 1, 2, 3.
SZÁMJELENTÉS, (számjelentés) ösz. fn.
SZÁMJELEZ, (számjelez) ösz. áth. Számjelek
által kimutat, szembetűnővé tesz, soroz, rendez va
lamit ; másképen : számoz. Számjelezni a könyvkötetek
sarkait. Számjelezni a könyv lapjait. Számjelezni a
házakat.
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SZAMJELEZES, (számjelezés) ösz. fn. Cselek
vés, melynél fogva valamit számjelek által kimuta
tunk, sorozunk. V. ö. SZÁM JELEZ.
SZÁMKIÜZ, (számkiüz); SZÁMKIÜZÉS,
(számkiüzés) 1. SZÁMKIVET; SZÁMKIVETÉS.
SZÁMKIVET, (számkivet) ösz. áth. Felsőbb
parancs, vagy birói Ítélet által valakit bizonyos or
szágból, kerületből, városból idegen földre költözni
kényszerít, másképen : számkiüz, rövidebben : száműz.
Az országháboritókat számkivetni. A Dobreczeni Le
gendáskönyvben a számki (szánki) el is választatik
a vetni szótól. „Mikoron ötét szánki akarnája vetnie"
(104.1.). „Vettettenek vala szánkive" (61.1.). Innen
az is megtetszik, hogy az egész szó eredetileg szám
Idve — azaz szám kivül vetni volt, s a mai száműz ön
kényü (aszófejtésen nem alapuló) rövidítés, mert aki
vagy kivé a szám szóhoz és nem az űz vagy vet szó
hoz tartozván, el nem hagyható vala; azonban ennek
ellenére a tetszetős kurtítás divatba hozta; helyeseb
ben számból üz volna.
SZÁMKIVETÉS, (számkivetés) ösz. fn. Bün
tetési állapot az oly személynek, kit számkivetettek ;
másképen : száműzés. V. ö. SZÁMKIVET.
SZÁMKIVETETT, (számkivetétt) ösz. mn. és
fn. Akit számkivetettek ; száműzött. Számkivetett for
radalmárok. V. ö. SZÁMKIVET.
SZÁMKÖNYV, (számkönyv) ösz. fn. Könyv,
melyben a számítás pl. összeadás, kivonás, sokszoro
zás stb. könnyítésére főleg a köznép használatára a
kisebb számokon kezdve sorban bizonyos nagyobb
mennyiségekig följegyezvék.
SZÁMLA, (számola) újabb korban (Fogarasi
által) divatba hozott fn. mint a számlál ige közelebbi
törzse, tt. számlát. Ennek pedig törzse : számol, mely
ből lett igenév számoló, számola, öszverántva : számla.
1) Általában jelenti azon észmüködést, moly által
bizonyos mennyiséget számok segítsége által meg
határozunk, így lett a szemel igéből szemle, szemlél.
2) Kereskedők, iparüzők, mesteremberek stb. köny
veiben hitelüzleteik felszámítása, különesen pedig ?
fő vagy számlakönyvben oly számviteli lap (Contj),
melynek két oldala van ú. m. Tartozik (v. Adós) és
Követel (v. Birós) oldala. Feles számla (Conto a méta).
Folyó számla (Conto corrénte). Költött szarnia (Conto
finto). En számlám (Conto mio). Mi számlánk (Coii*..
nostro). 0 számlája (Conto suo). Ok számlája (Conío
loro). Különfélék számlája (Conto per diversi). Egyen
leg számla (Conto saldo). Külön számla (Conto sepa
ráto). Függő számla (Conto sospeso).
SZÁMLABÉR, (számlabér) ösz. fn. Bér, me
lyet valakinek bizonyos számvitelért fizetnek.
SZÁMLAKÖNYV, (számlakönyv) ösz. fn. Ke
reskedőknél , mesterembereknél stb. azon könyv,
mely a számlákat foglalja magában, adósok és köve
telők könyve.
SZÁMLÁL, (számlaal) áth. m. számlál1
1) Bizonyos többségben foglalt egységeket egymás
után elsorol, s illető számnevek által az öszveget
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végleg meghatározza, kifejezi. A pénzt (járásúnként,
„Számlik a föld, recseg, ropog a járom,
húszasonként, forintonként
számlálni.
Megszámlálni a
Szeretőmet biz én tovább nem várom."
csordában levő ökröket. Oszveszámlálni az egész nap
„Beh jól számlott a főd akkor,
bevett bolti jövedelmet. Ez értelemben máskép : olvas.
Mint gyermökekével a p o r "
2) E g y e n k é n t megnevezi bizonyos sokaság alkatré
Székely népdalok. (Kriza).
szeit. Elszámlálni a jelen volt vendégeket. Elészám
lálni az áruezikkeket. Különbözők : számol és számit. Képeztetésre hasonlók hozzá : hámlik, hímlik, omlik,
L. ezeket.
ömlik, bomlik, romlik. Eredetére nézve 1. SZÁM, fn.
SZÁMLÁLÁS, (szá mlaal ás) fa. tt. szándálást,
S Z Á M M I V E L E T v. — M Ü V E L E T , (szám mi
tb. —ok, harm. szr. — a . Esz működése, mely által velet) ösz. fn. Számítási működés, milyenek egysze
bizonyos többséget számlálunk. Oszvetéve : megszám rűen az összeadás, kivonás, szorozás, elosztás.
lálás, elszámláhís, elészám!álás, öszveszámlálás. V. ö.
SZÁMNAGYSÁG, (számnagyság) ösz. fn. So
SZÁMLÁL.
kaság, többség, melyet bizonyos szám jelent.
S Z Á M L Á L A T , (számlaal at) fa. tt. számlá
SZÁMNÉV, (számnév) ösz. fn. Név, mely szá
lalot, harm. szr. — a . Azon eredmény , melyet a
számlálás létre hoz, vagyis a mennyiség mibenlété mot, mennyiséget, sokaságot jelent. Határozott szám
nek kiderült állapota. A számlálóiból kitűnik, hogy a név, milyenek a főszámok, egy, kettő, három, négy
kiadás fölülmúlja a bevételt. A számlálatban hibát t t b . Hutárzatlan számnév, mint : s o k , kevés, több,
elég, tömérdek, töméntelen.
találni.
S Z Á M L Á L A T L A N , (számlaalatlan) mn. tt.
számlálatlant, t b . —ok. Amit meg nem számláltak ;
máskép : olvasallan. Egy marok számlálatlan pénzt
adni valakinek. Határozóként am. meg nem szám
lálva, számlálatlanul.
S Z Á M L Á L A T L A N U L , (száinlaalatlauul) ih
Meg nem számlálva; olvasatlanul; számtaivilag föl
nem vetve. Számlálatlanul átadni, elfogadni a pénzt.
V. ö. SZÁMLÁL.
S Z Á M L Á L G A T , (számlaalogat) gyak. áth.
m. számlálgattam, — tál, •—ott, par. számlálgass.
G y a k r a n , folytonosan számlál valamit. Pénzét, jöve
delmét számlálgatja. Megszámlálgatja az ebeket, Kresz
neries szerént, öreget jelentő közmondat.
SZÁMLÁLGATÁS,
(számlaalogat ás) fa.
tt. számlálgatást, t b . —ok, harm. szr. — a . Cselek
vés midőn valaki számlálgat. V. ö. S Z Á M L Á L G A T .
SZÁMLÁLHATATLAN, SZÁMLÁLHATLAN,
(számlaalhat[at]lan) mn. tt. számlálhatatlant, t b .
—ok. Amit vagy miket megszámlálni, határozott
számban kifejteni semmi halandó nem képes. Meg,
elészámlálhatlan.
A csillagok
megszámlálhatlan soka
sága. Rövidebb szóval : számtalan. Határozóként :
meg nem számlálható mennyiségben.

S Z A M Ó C Z A , (szamócza) fn. tt. szamóczát.
Növénynem a húszhímesek seregéből és sokanyások
rendjéből (fragaria), melynek legközönségesb faja az
erdei eperj, az árnyékot szereti, gyümölcse hosszúkás,
gyönge piros, a koesányon könnyen áll, és leválik,
s a köznép általában ezt nevezi szamóczának; másik
fajtája a csattogó eper, a szabadabb s napos helyet,
pl. a réteket szereti ; gyümölcse ha jól megérik, pi
ros és nehezen szakad le. Mindkettő Diószeginél:
földi eperszamócza (fragaria vesca). Van kerti szamó
cza, mely amazoktól abban különbözik, hogy gyü
mölcsei nagyobbak, pirosak, és mind kocsányai mind
nyelei szőrösek (fragaria elatior). Skárlátszamócza
(fr. virginiana), skarlátpiros szinü; ananász szamócza
(fr. grandiflora), ananász illatú. Gönczy P á l n á l a
csattogó szamócza (fr. collina) k ú p a l a k ú , ananász
szagu, nagyobb faj; levélkéi felül csaknem kopaszok.
Gyöke azon szám, mely a szamát, szamatos szár
mazékokban szagos, illatos ízt jelent. A szamócza is
illatos, ízletes tulajdonságától kapta nevét. Kicsinyítő
képzőjére nézve a növényországban több rokonai
vannak, mint : galócza, kukojeza, derécze, peszercze,
seprencze, szömörcze stb. V. ö. S Z A M Á T .

SZÁMOL, (számol) áth. in. számolt. 1) Szám
SZÁMLAP, (számlap) ösz. fn. Az óraműnek szerént megnevez, megkülönböztet. Számolni a napo
azon lapja, melyre az időmutató számjelek fölirvák. kat , órákat; helyesebben : számlálni. 2) Bizonyos
S Z Á M L A P É N Z , (számlapénz) ösz. fn. 1) Sár mennyiség közé vesz valamit. Ezt a többihez számo
garézből, ónból, vaslemezből stb. készített pénzalaku lom. Azt nem is számolom, számba sem veszem; h e 
jegy, vagy bareza, melyet bizonyos számlálásoknál, lyesebben : számítni. 3) Onhatólag, számtani műkö
különösen a kártyaasztalokon póllékul használnak. déssel foglalkodik. Számolni tanít, tanúi. Táblán,
2) Némelyek ,számitási pénz' helyett használják, de fejből számolni. Ez is inkább : számítni. 4) Különö
sen számok segítsége által valamit igazolás végett
nem helyesen ; 1. SZÁMÍTÁSI alatt.
S Z Á M L Á S , (szám1ás) fn. tt. számlást, tb. k i m u t a t ; számot ad ; s ez a legvalódibb jelentése.
— ok, harm. szr. — a . A földnek szántás által baráz A bevételekről, és kiadásokról számolni. Kiki magáról
számol. A tiszt tartozik urának számolni. Majd számo
dákra hasadása. V. ö. SZÁMLIK.
S Z Á M L I K , (szám1ik) k. in. számiott, htn. lok veled, azaz, kérdőre vonlak, tetteidről felelőssé
számlani. M o n d j á k , nevezetesen a székelyeknél, teszlek. 5) Felható ragu névvel am. valamire igényt
földről, midőn az ekevas által barázdásau széthasad. tart. Számolok barátságodra. Arra nem is számoltam
Ez is inkább : számltok.
A föld jól vagy roszul számlik.

SZÁMOLÁS—SZÁMOSITÁS
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SZÁMOLÁS, (számolás) fn. tt. számolást, tb.
—ok, harin. szr. —a. 1) Számtani működés, mely
által bizonyos mennyiségről határozott tudomást
szerzünk, vagy szerzeni akarunk. 2) Felelősségre
vonatkozó számadás. Tiszti számolás. V. ö. SZÁMOL.
SZÁMOLAT, (számolat) fn. tt. számolatot,
tb. —ok, harm. szr. —a v. —ja. Számolás v. szám
adás eredménye.
SZÁMOLÓ, (számoló) fn. tt. számolót. Sze
mély, ki tudomás végett, vagy tiszt, hivatalnok, ki
felelősségből számol. Ügyes, pontos számoló. V. ö.
SZÁMOL.
SZÁMOLTAT, (számoltat) miv. m. számoltat
tam, —tál, — ott, par. számoltass. Eszközli, meg
hagyja, hogy valaki számoljon.
SZÁMOLTATÁS, (számoltatás) fn. tt. szá
moltatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki számoltat.
SZÁMOLYA, fn. tt. számolyát. Növénynem
az öthímesek seregéből és egyanyások rendjéből;
bokrétája gyertyatartóforma, a magzat fölött három
metszetű; hímjei a bokréta nyakában, a szeletekkel
általellenben; tokja egy rekeszti, öt fogú. (Samolus).
Faja : sziki számolya. (S. Valerandi).
SZÁMONKÉNT, (számonként) ih. Különkülön
számokra osztva; egyenként. Számonként átadni, át
venni a könyveket. Számonként kimutatni a jövedelmi
forrásokat.
SZÁMONTARTÁS, (számontartás) ösz. fn.
Nyilván v. nyilvánságban tartás.
SZAMORODNI, újabb időben Tokaj vidékén s
általában a Hegyalján lábra kapott idegen (néme
lyek szerént lengyel) szó; azon bort nevezik így,
melyet vegyesen aszú és nyers szőlőszemekből nyom
tak ki.
SZAMOS, az erdélyi folyóvizek egyik neveze
tesbike (NagySzamos, KisSzamos és egyesült Szamos),
mely Szathmár megyében a Tiszába szakad. Több
helység neveztetik róla.
SZÁMOS, (számos) mn. tt. számost v. —at,
tb. —ak. 1) Számmal ellátott. 2) Nagyító értelemben
am. sok, nagy számú. Számos cseléddel van. Számos
nép gyűlt öszve. Számos esztendeig éljen.
SZÁMOSAN, (számosan) ih. 1) Számozva.
2) Sokan, nagyszámmal. Számosan voltunk.
SZAMOSBECS, falu Szatmár m.; helyr. —
Becsre, —én, —röl.
SZAMOSFALVA, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—falvára, — n , —ról.
SZAMOSIT, SZAMOSIT, (számosít) áth. m.
számosított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Számossá
tesz, sokasít, nagy számra nevel. Számosüani a mun
kásokat, a kiadást, a jövedelmet.
SZÁMOSÍTÁS, SZÁMOSITÁS, (számosítás)
fn. tt. számosítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által valamit számosítunk. V. ö. SZÁMO
SÍT.

SZAMOSKORÓD , falu Szatmár in.; helyi
— Koródra, —on, —ról.
SZÁMOSODÁS, (számosodás) fn. tt. számo
sodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapoti változás,
midőn valami számosodik, sokasodik, többé leszen.
L. SZÁMOSODIK.
SZÁMOSODIK, (számosodik) k. m. számo
sodtam, —tál, —ott. Bizonyos mennyiségnek száma
növekedik, szaporodik, sokasodik, nagyobbodik. Szá
mosodnak a tanulók, előfizetők. Számosodik a munka,
a gond.
SZÁMOSSÁG, (számosság) fn. tt. számosság
ot, harm. szr. —a. Számos állapot, sokaság, nagy
számuság. A könyvek kelendőségét az olvasók számos
sága előmozdítja.
SZAMOSSZEGH, falu Szatmár m.; helyr. —
szeghre, —én, —röl.
SZAMOSSZÉPLAK, falu KözépSzolnok in.,
helyr. —Széplakra, —on, —ról.
SZAMOSTELKE, erdélyi falu Küküllő m.;
helyr. Szamostelkén, —re, —röl; máskép : Somos
telke, Szomostelke.
SZAMOSUDVARHELY, falu KözépSzolnok
m.; helyr. — Udvarhelyén, —re, —röl.
SZAMOSÚJLAK, faluk BelsőSzolnok és Szat
már m.; helyr. —Ujlakra, —on, —ról.
SZAMOSÚJVÁR, szabad kir. város Erdélyben
BelsőSzolnok m.; helyr. —Újvárra, —on, v. —olt,
v. —t, —ról.
SZAMOSUJVÁRNÉMETHI, falu BelsőSzol
nok m.; helyr. —Némethihe, —ben, —bői.
SZAMOTLÁS, (szamotolás) fn. tt. szamotlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A székelyeknél am. a sza
rufa állának a koszorúfába eresztése. E szónak tör
zse : szamot, melyből lett szamotol ige, s ebből sza
motlás. Legvalószínűbb, hogy a metszést, rovást je
lentő szám szóval rokon, minthogy szamotolni nem
egyéb, mint egyik gerendát a másikba róni. V. ö.
SZÁM, fn.
SZAMOTOL, (szamotol) áth. m. szamotolt.
A szarufa állát a koszorúfába ereszti. V. ö. SZA
MOTLÁS.
SZÁMOZ, (száinoz) áth. m. számoztam, —tál,
— ott, par. —z. Több, különösen hasonnemü tárgya
kat számjelekkel megkülönböztet. Számozni a háza
kat, ajtókat, könyvlapokat, fehérruhát.
SZÁMOZÁS, (számozás) fn. tt. számozást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
számozunk. V. ö. SZÁMOZ.
SZÁMOZAT, (számozat) fn. tt. számozatot,
harm. szr. —a v. —ja. Számozás eredménye.
SZÁMPALA, (számpala) ösz. fn. Tábla simí
tott palaköböl, melyen számítni szoktak.
SZÁMPÉNZ, (számpénz) ösz. fn. Helyeseb
ben : számítási pénz. L. SZÁMÍTÁSI alatt.
SZÁMRA, (számra) ih. 1) Bizonyos mennyi
ség vagy mérték szerént, ahhoz mérve. Mázsa, font,
lat számra mérni, adni, venni valamit. Akó, itcze
66
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számra mérni a bort. Esztendő, hónap, hét, nap számra
kiadott szoba. Óra számra fizetni a zongora nyelvmes
tert. 2) A számot vévén tekintetbe. Számra sok könyve
van, de belértékre kevés.
SZÁMRENDSZER, (számrendszer) ösz. fn.
Valamennyi számnak bizonyos meghatározott sorba
rendezése a végett, hogy nagyobb öszvegeknél köny
nyen tájékozhassuk magunkat. Ennek eszközlése vé
gett általában el van fogadva alapul a 10es szám,
mely után a számlálás mindig újból kezdődik pl.
2 0 = két tíz, 30 = három tíz, 1 0 0 = tíz tíz,
1000 = száz tíz és így tovább végtelenül. Minthogy
a 10es számot csak 2 és 5 számmal lehet elosztani,
de 3 és 4 számmal nem, némelyek a 12es számot
ajánlották alapszámnak, azonban siker nélkül.
SZÁMSOR, (számsor) ösz. fn. Sor, melyben a
számok egymás után következnek. Természetes szám
sor : 1, 2, 3, 4, 5 stb.
SZÁMSZER, (számszer) ösz. fn. A régieknél
jelentett több részekből álló szerszámot, vagy gépet.
V. ö. SZERSZÁM.
SZÁMSZERÉNTI v. —SZERINTI, (számsze
rinti) ösz. mn. Számmal vagy számokkal kifejezett.
SZÁMSZERÍJ, (számszeríj) ösz. fn. A régiek
nél rugonyos, és nagyobb íjforma hadi gép, melyből
nagy nyilakat lődöztek. (Balista). Különbözött a kö
zönséges kézíjtól, mennyiben amazt csak bizonyos
állóhelyen alkalmazva használták pl. a várak vívá
sánál. V. ö. SZÁMSZER.
SZÁMSZERÍJAS, (számszeríjas) ösz. fn. Lö
vész a régies hadviselésben, ki számszeríjjal nagyobb
féle nyilakat lődözött ki. V. ö. SZÁMSZERÍJ.
SZÁMSZERÍJGYÁRTÓ , (számszeríjgyártó)
ösz. fn. Gyártó, míves, ki számszeríjakat készített.
SZÁMSZERINTI, 1. SZÁMSZERÉNTI.
SZÁMSZÓ, (számszó) ösz. fn. Általán minden
szó, mely alapértelemben számot fejez ki, tehát szé
lesb jelentésű, mint a szoros ért. vett számnév. Ide
tartoznak a töszámnevek : egy, kettő, három stb. sor
számnevek : első, második, harmadik stb. osztó szám
szók : egyed, ketted, harmad, negyed stb. sokszorozó
számszók ; egyszer, kétszer, háromszor stb.
SZÁMTALAN, (számtalan) mn. tt. számtalanl,
tb. —ok. A maga nemében igen sok, minek száma
tudva nincsen. Számtalan, mint a por. (Km.). Szám
talan sok a pénze. Határozóként am. számtalan ízben.
V. ö. SZÁMATLAN.
SZÁMTALANSZOR, (számtalanszor) ih. Igen
gyakran, nagyon sokszor.
SZÁMTALANUL, (számtalanul) 1. SZÁM
TALANSZOR.
SZÁMTAN, (számtan) ösz. fn. A mennyiség
tan alaprésze, mely a számok ismeretére, s a velők
bánásra oktat. Közönséges számtan, mely arabjelek
kel, általános számtan, mely betüszámjelekkel adatik
elé. Amannak czélja a határozott számjegyek kü
lönféle öszvekötésében ügyességet szerezni (arithme

tiea); emezé az általános számok öszvekötésének sza
bályait kimutatni (algebra). Szoros ért. csak az elsőt
nevezik számtanuak., a másodikat pedig betüszámtan
nak v. belüvetéstannsik.
SZÁMTANI, (számtani) mn. tt. számtanit, tb.
—ak, Számtant illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Számtani szabályok; munkálatok. Számtani könyv, ok
tatás.
SZÁMTANILAG, (számtanilag) ih. Számtan
szabályai szerint. Számtanilag kivetni valamit. V. ö.
SZÁMTAN.
SZÁMTARTÁS, (számtartás) ösz. fn. Minden,
ami a számadáshoz, különösen a bevételek, és ki
adások kimutatásához tartozik, vagyis számadást
tárgyazó működés.
SZÁMTARTÓ, (számtartó) ösz. fn. Hivatalnok,
kinek feladata a bevételeket és kiadásokat, számba
venni, s az illető felsőbbségnek kimutatni. Uradalmi
számtartó, ki nagyobb, és rendezett uradalmakban
rangra a tiszttartó után, és a kasznár fölött áll, s a
pénzek, fizetések kezelésével vagy azoknak csak fel
számításával, könyvelésével foglalkodik.
SZÁMTARTÓKÖNYV, (számtartókönyv) öaz.
fn. Hivatalos könyv, melybe a számtartó a bevételi
és kiadási részleteket beigtatja.
SZÁMTARTÓSÁG, (számtartóság) ösz. fn.
Síámtartói hivatal és rang.
SZÁMTÉTEL, (számtétel) ösz. fn. Egyes tétel
azaz czikk valamely számviteli jegyzékben vagy
könyvben.
SZÁMTISZT, (számtiszt) ösz. fn. Tisztviselő,
ki a bevételek és kiadások rendszeres feljegyzésével
foglalkodik.
SZÁMTUDOMÁNY, (számtudomány) ösz. fn.
Tudományos rendszerbe foglalt számtani ismeretek.
SZÁMTUDÓS, (számtudós) ösz. fn. Számtan
ban tudományosan kiképzett és jártas személy.
SZÁMŰZ, (számüz) ösz. áth. 1. SZÁMKIVET.
SZÁMŰZÉS , (számüzés) ösz. fn. 1. SZÁMKI
VETÉS.
SZÁMŰZÖTT, (száműzött) ösz. mn. és fn. 1.
SZÁMKIVETETT.
SZÁMVERS, (számvers) ösz. fn. Vers, mely
valamely évnek számát foglalja magában, honnan
teljesben évszámversriék is hívják; ilyen számvers
olvasható pl. GyulaFejér vár szó alatt. (Chronostichon
v. chronogramma).
SZÁMVÉTEL, (számvétel) ösz. fn. Cselekvény,
melynél fogva a felsöség, vagy megbízó tulajdonos
az illető számadó vagy számtartó által maga elé
terjeszteti a bevételek és kiadások egyes részleteit.
SZÁMVETÉS, (számvetés) ösz. fn. Számtani
működés, midőn a számjelek viszonyítása, és szám
tan szabályai szerint bizonyos mennyiséget meg
határozunk. Különösen számadásra v. számvételre
vonatkozó ilyetén működés. Nagy számvetésem van
veled.
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SZÁMVETÉSI, (számvetési) ösz. mn. Szám
vetésre vonatkozó, azt illető. Számvetési észrevételek.
Számvetési szabályok.
SZÁMVETÉSTAN, (száravetéstan) ösz. fn.
Tan a számvetési szabályok és rendszerről.
SZÁMVETŐ , (számvető) ösz. fn. Személy,
illetőleg számtudós, ki számot vet, vagyis a szám
tan szabályai szerint működve bizonyos mennyiséget
meghatároz, megtud. Ügyes, pontos számvető.
SZÁMVETÖKÖNYV, (szátnvetőkönyv) ösz.
fn. 1) Számtani könyv, mely a számvetés szabályait
adja elé. 2) Könyv, melybe a már fölvetett mennyi
ségeket bejegyzik.
SZÁMVEVÉS , (számvevés) 1. SZÁMVÉTEL.
SZÁMVEVŐ, (számvevő) ösz. mn. és fn. Aki
a bevételekről és kiadásokról szóló tételeket az illető
számadók által hivatalosan maga elé terjeszteti és
vizsgálat alá veszi.
SZÁMVEVŐHIVATAL , (számvevőhivatal)
ösz. fn. Számvétellel foglalkodó tiszti, hivatalnoki
állomás; továbbá a számvevőtisztek testülete; és
irodája.
SZÁMVEVŐI, (számvevői) ösz. mn. Számve
vőt illető, arra vonatkozó ; számvevőtől eredett vagy
eredő. Számvevői vizsgálat, bírálat. Számvevői szol
gálat.
SZÁMVEVŐSZÉK, (számvevőszék) ösz. fn.
Számvevőtisztek testülete.
SZÁMVEVÖTISZT, (számvevőtiszt) ösz. fn.
Hivatalnok, ki a számadásokat, bevételekről és ki
adásokról szóló jegyzékeket, könyveket vizsgálat
alá veszi.
SZÁMVEZETŐ, (számvezető) 1. SZÁMTISZT.
SZÁMVISGÁLÓ v. —VIZSGÁLÓ, (számvizs
gáló) 1. SZÁMVEVŐ.
SZÁMVISZONY, (számviszony) ösz. fn. Egyik
számnak viszonya a másikhoz, pl. 1 a 3hoz.
SZÁMVITEL, (számvitel) ösz. fn. 1) Hivatal
noki, vagy biztosszemélyi foglalkodás, melynek fel
adata a bevételeket és kiadásokat, úgy a követelé
seket és tartozásokat s általában az üzleteket bizo
nyos rendben kezelt könyvbe jegyezni. 2) Maga
ezen kiadásoknak s bevételeknek stb. jegyzéke.
SZÁMVIVŐ, (számvivő) ösz. mn. és fn. A be
vételi és kiadási tételeket rendes szerkezetű könyvbe
jegyző hivatalnok, vagy biztosszemély. Hatósági, ke
reskedelmi számvivő.
SZÁMVIVÖSÉG, (számvivőség) ösz. fn. A
bevételi és kiadási tételeket rendes szerkezetű
könyvbe jegyző személyek hivatala; v. összesége.
Hatósági, kereskedelmi számvivő.
SZÁMVIVÖSÉGI, (számvivőségi) ösz.fn. Szám
vivőhivatalt, vagy számvitellel foglalkodást illető.
SZÁMVIZSGÁLÓ, (számvizsgáló) 1. SZÁM
VEVŐ.
SZÁN, (1), áth. m. szánt. Szenvedő alakot
nem szokott fölvenni. 1) A szenvedő iránt fájdalmas

I részvéttel viseltetik ; sajnál valakit. Szánom a sze
. gényt. Ne szánd öt, maga az oka, hogy szenved. Eb,
aki szánja. Szánjanak meg engem világtalant. Meg
szánja isten a pogányt is. (Km.). Különösen, önmaga
által elkövetett bűn miatt sajnálkodik, mely esetben
a bán igével szeret ikerülni. Szánom bánom minden
bűneimet. Három napi dínomdánom, holtig való szá
nombánom. (Km.). 2) Tulajdonító ragu viszonynév
vel, valakinek némi kedélyi vonzalomból kész adni
valamit. Ezt a fegyvert fiamnak szántam, ha felnő.
Legszebb paripámat neked szánom, ha lovagolni meg
tanulsz. Vagyonának egy részét holta után a szegé
nyeknek szánta. „Kérem kegyelmedet ezeket is vegye
jó consideratióban, s ne is vegye gonosz néven, mert
én jó szántómból cselekszem." Gr. Eszterházy M.
Rákóczy Györgyhöz 1644ben. 3) Előre eltökéli,
hogy valakit v. valamit bizonyos czélra alkalmazni,
vagy fordítani, vagy bizonyos állásba helyezni fog.
Egyik fiát papnak, a másikat katonának v. katonai
életre szánta. Mire szántam fiamat ? (Fáy). Jövedel
mem felét közintézetékre szántam. 4) Felható ragu vi
szonynévmással am. némi belküzdelem után vala
mely nehezebb dologra eltökéli, feláldozza magát.
Veszélyre, halálra, katonaságra szánta magát. Rá
szánta magát a legszigorúbb szerzetesi életre. Általában
is : elszánni magát am. valamely szenvedésre, veszély
lyel járó küzdelemre készen állani.
E szó értelmében alapfogalomként a kedélynek
azon hajlama rejlik, mely fájdalmas részvétre, vagy
ösztönszerű rokonérzetre szokott gerjeszteni. Innen
átv. ért. jelenti az akaratnak küzdelmét, midőn az
érzékiséggel mintegy meghasonlik, s némi erőszak
és önmegtagadás által kénytelen rajta erőt venni.
E szerint alapértelemre rokon a sajnál, sajgat, szenv,
szenved, haj! jaj! fájdalmas érzelmekre vonatkozó
szókhoz. Csagataj nyelven szanamak am. szánni,
sajnálni (azt is teszi : számlálni); továbbá szanmak
am. vélni, sajdítni. (Vámbéry).
SZÁN, (2), fn. tt. szánt, tb. —ok, harm. szr.
—ja. Jármű, melynek alapját elül felgörbedő s de
rékban úgynevezett eplényekkel öszvekötött két
talpfa teszi, melyet télen a havas és jeges utakon,
mint könnyen iszamodót kocsi gyanánt használnak.
Szánon utazni, terhet szállítani. Hintókorbával fölsze
relt szán. Gyermekek csúszkáló szánja. Tájdivatos ki
ejtéssel : szány, máskép : szánka, szánkó.
Mint könnyen csúszó, sikamló szer alaphangra
rokon azon isz gyökü szókhoz, melyek sikamlást,
elsurranást jelentenek, milyenek : iszkódik, iszamo
dik, iszánkodik, s valószínű, hogy a szán is eredetileg
iszán volt, melyből az i idővel elmaradt, mint az is,
es kötszókból lett s ; t. i. az erős sziszegésü sz vagy s
előtt az i csak gyöngén hallatszik, honnan más nyel
vekben is vannak rá példák, hogy kimarad, pl. hrrjjit
sto, história olaszul storia. A német nyelvben is a
szán és iszamodás, iszánkolás (csúszkálás) nevei egy
gyöküek : Schlitte, sohlendern, schleifen stb. Egyébiránt
eléjön a szláv nyelvekben is szanya, szanye, szanki.
66*
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SZANA , önmagában nem jön elé, hanem csak
szanaszét ikerített szóban; de megvan magában is a
mandsu nyelvben : szaniame, és a mongolban : szunu
khu am. terjedni; távol lenni (s' etendre, s' allonger;
étre éloignéstb.). L. SZANASZÉT.
SZANÁCS, puszták Gömör és Somogy m.;
helyr. Szanácsra, —on, —ról.
SZANÁD v. ZANÁD, falu Torontál m. helyr.
Szanádra, —on, —ról.
SZÁNAKODÁS, (szánakodás) fn. tt. szána
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sajnálkodás, fáj
lalás, melyet a szenvedők iránti részvét gerjeszt
bennünk. Szánalcodásból jót tenni valakivel. V. ö.
SZÁNAKODIK.
SZÁNAKODIK, (szánakodik) k. m. szánakod
tam, —tál, — olt. Valakinek szenvedő állapotán
részvevöleg sajnálkodik, szomorkodik, s mennyire
lehet, enyhíteni törekszik. Szánákodni a szegényeken,
betegéken, kárvallottakon. Szánákodni kell rajta, ha
látja öt az ember. Elemezve : szánagodik, vagy
szánogodik, t. i. törzse az elavult gyakorlatos ige
szánag v. szánog.
SZÁNAKODÓ, (szánakodó) mn. tt. szánako
dót. Aki szánakodik, vagyis, más szenvedése iránt
fájdalmas részvéttel viseltető. V. ö. SZÁNAKODIK.
SZÁNAKOZÁS ; SZÁNAKOZIK; SZÁNAKO
ZÓ, 1. SZÁNAKODÁS ; SZÁNAKODIK ; SZÁNA
KODO.
SZÁNALMAS, (szánalomas) mn. tt. szánal
rnast v. —at, tb. —ak. Szánalmat gerjesztő, szána
lomra méltó. Szánalmas eset, állapot. V. ö. SZÁNA
LOM.
SZÁNALOM, (szánalom) fn. tt. szánalmat,
harm. szr. —a. Részvevő indulat, melynél fogva va
laki v. valami fölött szánakozunk. Hasonló képez
tetésüek e kedélyre vonatkozó szók : fájdalom, irga
lom, siralom, gyötrelem ; ujabb származékok : szenve
delem, vigalom.
SZÁNALOMGERJESZTŐ, (szánalomgerjesztő)
ősz. mn. Ami valakit szánakodásra indít; máskép:
szánalmas.
SZÁNANDÓ, (szánandó) mn. tt. szánandót.
Szomorú, szenvedő állapota miatt fájdalmas részvétre
méltó. Szánandó árvák, özvegyek, szegények. V. ö.
SZÁN igét.
SZÁNAS, (szánas) fn. és mn. tt. szánast vagy
(melléknévként) —at, tb. —ok, v. (melléknévként)
— ak. 1) Szánnal bíró, szánnal járó; v. ö. SZÁNAS
SÁG. 2) Szánra vagy szánnal járásra alkalmas. Szá
nas idő. Szánas út.
SZÁNÁS, (szánás) fn. tt. szánást, tb. —ok,
harm. szr, —a. Fájdalmas érzés, melynél fogva a
szenvedő iránt részvéttel viseltetünk. Szánásbánás,
elkövetett saját bűnünk miatt. Elszánás, am. belküz
delem utáni eltökélés. V. ö. SZÁN, ige.
SZÁNASSÁG, (szánasság) fn. tt. szánasságot,
harm. szr. —a. A székelyeknél ITdvarhelyszéken

am. szánnal járás, kereskedés , mint : szekeresség.
Elment szánasságra (Kriza J.).
SZANASZÉT v. —SZÉLT, (szanaszét vagy
—szélt) ösz. ih. Ikerített szavaink egyike, melyben
csak az egyes szók szana és szét gyökei (sza, sze)
teszik az ikerités alapját. Annyi mint a hason ter
mészetű szerteszét, t. i. ide s tova, azaz rendetlenül
elszórva, különféle irányban ; néhutt : szerinszerte.
(Szabó D.). A nyáj szanaszét bolyong az erdőn. Köny
vei, irományai szanaszét hevernék az asztalon.
Elemzésére nézve 1. SZA, (1); és rokonságára
SZANA czikket.
SZÁNAT, (szánat) fn. tt. szánatot, harm. szr.
—a v. —ja. Elvont értelemben azon részvevő fáj
dalmas érzet vagy indulat, melyet mások szenvedő
állapota kelt fel bennünk, szánalom. Régi iratokban
fordul elé, pl. Benigna asszony imakönyvében.
SZÁNATOS, (szánatos) mn. tt. szánatost v.
— at, tb. —ak. l) Szánatra mutató. Szánatos arcz,
taglejtések. 2) Ami szánatra gerjeszt; szánandó, saj
nálatra méltó. Szánatos nyomor, szegénység, kínlódás.
SZANCSAL, erdélyi falu Küküllö m.; helyr.
Szancsalra, —on, —ról.
SZANDA, falu Nógrád, puszták Heves és Má
ramaros m.; helyr. Szandára, —n, —ról.
SZÁNDÉK, (szánadék) fn.tt. szándékot, harm.
szr. —a. Máskép, kivált a régieknél : szándok, mint
hajlék hajlok ; marék marok; fazék fázok; ajándék
ajándok stb. Az akaró tehetségnek határozata, mely
nél fogva valaki bizonyos teendőt tűzött ki magá
nak, vagyis, tervezett czél, föltétel, mely teljesítésre
vár. A szándék a szabad akarat kifolyása, s külön
bözik a vágytói, vagy ösztöntöl, melyek az észnek
megfontoló működése nélkül csupán érzéki indokból
késztenek cselekvésre. Szabatosan véve különbözik
az akarattól is, mennyiben ez gyakran mások cse
lekvésére is elhatározó, s kényszerítő erővel bír, pl.
a felsőség akarata az alsóbbak irányában ; ellenben
a szándék csak előkészületi határozat, mely közvet
lenül az alany teendőire vonatkozik, s a végrehajtó
akaratot megelőzi. Szándékát titkolni, kijelenteni.
Szándéka van külföldre utazni. Szándékában volt ka
tonának menni, de szándékát megváltoztatta. Ez szán
dékom szerént történik. Jó szándékkal lenni valaki
iránt. Szántszándékkal elkövetett gyilkosság. Rósz
szándékból tenni valamit. Közmondatok : A rósz szán
dék erkölcsi bűn, ha végre nem hajthattad is. Ember
nél szándék, Istennél ajándék. Ember teszi a szándékot,
Isten, aki rendeli. Szegény ember szándékát boldog
Isten birja. Nem jó czégért kötni titkos szándékunknak.
Gyöke szán ige, melyből lett az elavult szánad
v. szánd ige, s ebből szánadék v. szándék. Hasonló
módon képződtek a ken, fen, tol, fon, un igegyökök
böl kend, fend, told, fond(or), zmd(or) származékok.
V. ö. SZÁN, ige.
SZÁNDÉKLÁS, (szánadékolás) fn. tt. szán
déklást. tb. —ok, harm. szr. —a. Az akaró tehet
ségnek működése valamely szándékra vonatkozólag.
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SZÁNDÉKLAT, (szánadékolat) fn. tt. szán
déklatot, harm. szr. —a v. —ja. Maga az egysze
rűbb ,szándék'; 1. ezt.
SZÁNDÉKLOTT, (szánadékolott) mn. tt.
szándéklottat. Amit valaki szándékba vett, előre
cselekvési czélul kitűzött. SzándéMott utazása elma
radt. V. ö. SZÁNDÉKOL.
SZÁNDÉKOL, (szánadékol) áth. m. szándé
kolt v. szándéklott, htn. —ni v. szándéklani. Vala
mit teendőül szándékba vesz. Amit nem szándéklolt,
azt kellé tennie. Mit szándékolsz v. szándéklasz tenni f

SZÁNDÉKOLT, 1. SZÁNDÉKLOTT.

SZÁNDÉKOS, (szánadékos) mn. tt. szándé
kost v. —at, tb. —ak. Elhatározottan, készakarva
történő. Szándékos kártétel, gyilkosság. Szándékos jó
akarat. Nyomatosabban : szántszándékos.
SZÁNDÉKOSAN, (szánadékosan) ih. Előre
megfontolva, teendő gyanánt kitűzve, készakarva.
Szándékosan veszélynek, halálnak tenni ki magát. Szánt
szándékosan bántani, gúnyolni valakit.
SZÁNDÉKOSSÁG, (szánadékosság) fn. tt.
szándékosságot, harm. szr. —o. Állapot v. tulajdon
ság midőn valaki készakarva, eltökélett szándékkal
viszen valamit véghez.
SZÁNDÉKOZÁS, (szánadékozás) fn. tt. szán
dékozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Elhatározás,
melynél fogva valamit tenni szándékozunk. V. ö.
SZÁNDÉKOZIK.
SZÁNDÉKOZIK, (szán adékozik) k. m. szán
dékoztam, —tál, —ott, par. —zál. Elhatározza, föl
teszi magában, hogy valamit tenni fog; bizonyos föl
tétel vagy czél végrehajtására készül. Házat építeni,
jószágot venni, útra menni szándékozik. Elszándékozik
tőlünk (távozni készül). Hova szándékozol?
SZÁNDÉKTALAN, (szánadéktalán) mn. tt.
szándéktalant, tb. —ok. Ami szándék nélkül törté
nik ; amire valaki eleve és szabad akaratból el nem
határozta magát. Szándéktalan kártétel, bántalom.
Ellentéte : szándékos. Határozólag am. szándékosság
v. szándék nélkül, nem szándékosan.
SZÁNDÉKTALANSÁG, (szán adéktalanság)
fn. tt. szándéktalanságot, harm. szr. —a. Szándék
nélküli állapot.
SZÁNDÉKTALANUL, (szánadéktalanul) ih.
Szándékosság nélkül.
SZÁNDERÉK, (szánderék) ösz. fn. A szánnak
azon része, mely a viendő személyt vagy dolgot fog
lalja magában.
SZÁNDOK, (szánadok) fn. tt. szándokot,
harm. szr. —a. Értelmére 1. SZÁNDÉK. A régiek
után ismét divatba jött. „Az ellenségnek penigh
minden szándokok reánk vagyon." Levél 1557ből.
(Szalay Ág. 400 magyar levél 272. 1.). Azon k kép
zöjű nevek egyike, melyek a megelőző é hangzót ora
szokták változtatni, mint : hajlék hajlok; marék ma
rok ; fazék fázok; szurdék szurdok stb.

SZÁNDOKOL; SZÁNDOKOS stb. 1. SZÁN
DÉKOL ; SZÁNDÉKOS stb.
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SZÁNF A, (szánfa) ösz. fn. 1) Elül felgörbedő
és simára faragott vagy gyalult gerendaszeletek, me
lyek a szán nevű járműnek talpát teszik. 2) Szélesb
ért. ide tartoznak az eplények is, melyek a talpakat
öszvekötik.
SZANISZLÓ, (1), férfi kn. tt. Szaniszlót. Szláv
eredetű : Sztaniszlav, am. állandó, dicső v. boldog.
SZANISZLÓ, (2), falu Szatmár m.; helyr. Sza
niszlóra, — n , —röl.
SZÁNK, puszta KisKunságban ; helyr. Szánk
ra, — on, —ról.
SZÁNKA, (szánka) fn. tt. szánkát; 1. SZÁN.
,Szánkó' szóval együtt a hajósoknál is divatos mű
szó. L. SZÁNKÓ, 2). E szó nem látszik kicsinyző
nek, hanem az elavult száng v. szánog ige részesülő
jének : szánoga, azaz, szánogó, melyekből öszverántva
lett szánga szángó, s keményebben ejtve : szánka,
szánkó. Ily képeztetésüek : czinegö czinege czinke,
fecsegő fecsege fecske, locsogó locsoga locslca, csacsogó
csacsoga csacska csacskó stb.
SZÁNKATALP, (szánkatalp) ösz. fn. 1) Lásd
SZÁNTALP. 2) Azon talpfák, melyeket hajóépitő
helyen a hajó hosszában két oldalt raknak , hogy
a hajót vízbeeresztés alkalmával egyenes állásban
tartsák.
SZÁNKÁZ, (szánkaaz) önh. m. szánkáztam,
— tál, —ott, par. —z. Szánka nevű járművön vala
hová rándul, tova és visszautazik. Farsangban szán
kázni. Kutyaszánkázta! (azaz szánkáztatta) szelid
káromkodási pótlék.
SZÁNKÁZÁS, (szánkaazás) fo. tt. szánká
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Utazás, mulatsági
kirándulás szánkán.
SZÁNKÁZIK, (szánkaazik) k. 1. SZÁNKÁZ.
SZÁNKÁZTAT, (szánkaaztat) miv. m. szán
káztattam, —tál, —ott, par. szánkáztass. Eszközli,
hogy valaki szánkán valahová ránduljon, pl. aki a
szánba fogott lovakat hajtja, vagy pedig saját em
berének meghagyja, hogy valakit szánon tova szál
lítson, különösebben, hogy szánkázás által neki mu
latságot szerezzen.
SZÁNKÓ, (szánkó) fn. tt. szánkót. Tájdiva
tosan am. szán, szánka. 1) L. SZÁN. 2) Kenessey
Albertnél azon talpépitmény, melyen a hajó vízbe
bocsáttatik.
SZÁNLIK, (szán1ik) k. m. szánlolt, htn. —ani.
Göcseji tájnyelven : szánlik a föld, rét am. bizonyos
pontig nyúlik , (mintha szántanák?) A mi földenk
(földünk) a határdombig szánlik.
SZÁNKÓCZOBOE, (szánkóczobor) ösz. fn. A
szánkótalpra függőlegesen állított oszlop, milyenek
többen alkalmazva a vízre bocsátandó hajót oldalt
támogatják.
SZÁNKÓTALP,(szánkótalp) 1. SZÁNKATALP.
SZÁNOMÁNY, (szánomány) fn. tt. száno
mányt, tb. —ok, harm. szr. —o. Amit valakinek
vagy valamire, valahova szánnak v. szántak. Ritka
használatú szó.
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SZÁNT, (számt) áth. m. szántott, par. —s,
htn. —ni v. —ani. 1) A földet ekével barázdákra
hasogatja, hogy kellő termelésre alkalmassá tegye.
Mélyen, fölületesen szántani a földet. Felszántani a
gyepet. Ugart, forgatót v. keverőt, vetőt szántani. Be
felé, kifelé, domborúra, lejtőre szántani a földet. Egy
ekével egy nap egy holdat megszántani. Elszántani a
szomszéd földéből egy két barázdányit. Beszántani a
barázda alá vetett gabonát. Körülszántani a vizenyős
legelőt, hogy a juhok rá ne menjenek, azaz, köröskörül
húzott barázdával megjegyezni. Nem tud az én eké
men szántani. O is szeret a czigányok lován szántani,
azaz, hazudni. (Közmondatok). Kutya szántotta fia,
ördög szántson a hátadon, tréfás káromkodások.
„Szeretnék szántani,
Hat ökröt hajtani,
Ha a rózsám jönne
Az ekét tartani."
Népdal.
„Kertünk végén szánt egy eke,
Barna legény áll mellette."
Népdal.
2) Átv. mondják a léget vagy vizet hasító némely
testekről, és állatokról. A haladó hajó szántja a víz
hullámait. Szánt a pacsirta, midőn egyenes vonalban
fölalá röpül.
„Kis pacsirta ég madara,
Szánt fölöttem, zeng a dala."
Népdal.
Továbbá tréfásan szólva, jobbra balra szántani am.
sántikálva, s földet csiszolva maga után húzni a lábát.
„Egyik jobbra sántít,
A másik balra szánt."
Vörösmarty.
Szinte átv. ért. valakin szántani am. szuttyongatni,
bántani, dorgálni, szidni. Ne szánts annyit rajta,
ne pirongasd mindig.
Elemzésére nézve 1. SZÁM, fn. Képeztetésre
hasonlók hozzá : hánt, hint, ont, bont, önt, ront, me
lyekben a gyökbeli m könnyebb kiejtés végett Mre
változott. Ugyan ezen okból olvasható a Debreczeni
Legendáskönyvben : szántalan, sőt itt eléjön szán
kivetni is.
SZÁNTALP, (szántalp) 1. SZÁNFA, 1).
SZÁNTÁS, (számtás) fn. tt. szántást, tb.
— ok. A földnek barázdákra hasogatása ekével. Őszi,
tavaszi, nyári szántás. Szántásvetés. A Müncheni
codexben eléjön ,szántóföld' vagyis ,szántott föld'
értelemben is, mi ma sem szokatlan. „Mennyeknek
országa hasonlatik mustármaghoz, kit vévén ember
vet ö szántásába." (Máté XIII.). — V. ö. SZÁNT.
SZÁNTÁSBÉR, (szántásbér) ösz. fn. Bér, me
lyet a fogadott szántónak fizetni szoktak ; továbbá
azon költség, melybe a szántás kerül. A kiadások
közé a szántásbért beszámítani.
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SZÁNTÁSVETÉS, (szántásvetés) ösz. fn. Ál
talán am. földmivelés, mennyiben a földet, hogy te
remjen, meg kell szántani, és be kell vetni.
SZÁNTAT, (1), (szántat) miv. m. szántattam,
— tál, —olt; par. szántass. Eszközli, meghagyja
hogy szántson. En még nem szántatok.
SZÁNTAT, (2), (szántat) fn. tt. szántatot,
harm. szr. —ja. A Müncheni codexben am. szántó
föld (ager). „Ki veti a jó magot, az embernek fia,
az szántat ke(dég) az e világ." (Máté. XIII. Ugyan
itt eléjön hasonló értelemben ,szántás' is).
SZÁNTATLAN, (számtatlan) mn. tt. szántat
lant, tb. —ok. Amit meg nem szántottak; ugaron,
parragon heverő. A szántatlan föld gazt, bozótott te
rem. Határozóként am. szántatlanul, meg vagy fel
nem szántva.
SZÁNTATLANUL, (szántatlanul) ih. Meg
nem szántva, parragon. Szántatlanul hagyott dűlők,
nyomások.
SZÁNTHATÓ, (számtható) mn. tt. szánthatót.
Ami alkalmas rá, hogy czélirányosan szántani le
hessen. Eső után szánthatóbb a föld. A sziklás vagy
ingoványos határ nem szántható.
SZÁNTÓ, (1), (számtó) mn. és fn. tt. szántót.
1) Amivel szántanak. Szántó ökrök. Szántó vas, ösz
vetéve : szántóvas. 2) Aki szánt. Szántó legény, béres,
gazda. Szántóvető. 3) Amit szántanak. Szántó föld,
öszvetéve : szántóföld.
SZÁNTÓ, (2), mváros Abaúj megyében ; faluk
Hont, Tolna, Szála, Csongrád m.; KIS—, NAGY—,
Bihar, PILIS—, Pest, TASNÁD—, KözépSzolnok,
ZAGYVA—, Nógrád m.; puszták Nógrád és Pest m.;
helyr. Szántóra, — n , —ról.
SZÁNTÓD, puszta Somogy m.; helyr. Szántód
ra, — on, —ról.
SZÁNTÓFÖLD, (szántóföld) ösz. fn. Általán
minden föld, Tagy telek, melyet termékenyítés neve
zetesen gabonatermelés, vagy más vetemények végett
szántani szokás, különböztetésül a legelök, kaszáló
rétek, kerti földek és szőlőktől.
SZÁNTÓFÖLDI, (szántóföldi) ösz. mn. Szán
tóföldet illető, abban termő stb. Szántóföldi jövede
lem, termény.
SZÁNTOGAT, (számtogat) gyak. áth. m.
szántogattam, —tál, —ott, par. szántogass. Folyto
nosan, gyakran, vagy egymás után, lassanlassan
szánt. Két ökrön szántogatja kis telkét. V. ö. SZÁNT.
SZÁNTOGATÁS, (számtogatás) fn. tt. szán
togatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, folyto
nos, vagy némi kényelemmel, s lassudan haladó
szántás.
SZÁNTÓHALMA, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —halmára, — n , —ról.
SZÁNTÓKA, (számtóka) kicsiny, fn. tt. szán
tókát. Mezei pacsirta, melyről midőn egyenesen
majd föl, majd alá röpül, a nyelvszokás azt mondja,
hogy a levegőt szántja, honnan a neve szántóka kis
szántót jelent.
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SZÁNTÓVÁ, falu Báca m.; helyr. Szántovára, különös értelemben maradt fenn, midőn kemenczét
— n , —ról.
jelent. Alapértelmére nézve talán azon sza gyökü szók
SZÁNTÓVAS, (szántóvas) ösz. fn. Az ekének közé sorozható, melyek metszést, hasítást, különö
lényeges része, hegyes orrú, élesre aczélozott és sa sebben vájást jelentenek, mint : szab, szák, szakad,
játságos alakú vas lemez, mely az eketalphoz il szakócza, szánt, szalui. V. ö. SZAP, (3); és SZAPU.
lesztve, és a vonó erő után nyomulva a földet ketté
SZAP, (3), fn. tt. szapot, harm. szr. —ja. A
hasítja, s a kormánydeszka segítségével barázdákat palóczok és baikóknál am. kemencze, honnan : szap
vet. V. ö. CSOEOSZLA. A szántóvasat mélyebbre alja, kemencze alja, vagy oldala, kuczkó. Törökül:
ereszteni. Az elkopott szántóvasát megnádolni, v. edzeni szoba. Öblös tulajdonságánál fogva rokon a szapoly e's
v. aczélozni.
szapu szókhoz. V. ö. SZAPU.
SZÁNTÓ VASHAL, (szántóvashal) ösz. fn.
SZAP, (4), falu Győr m.; helyr. Szapra,
Miiller természetrajza szerént tengeri halfaj, mely — on, —ról.
nek hátulsó részéből két üsztökeforma kinövés nyú
SZAP, fn. tt. szápot, harm. szr. —ja. A pon
lik ki. (Zeus vomer).
tyok , kárászok neméhez tartozó halfaj. (Cyprinus
SZÁNTÓVETŐ, (szántóvető) ösz. mn. és fn. ballerus). Egyezik vele a német Zope, Pomerániában
Ki sajátkezüleg földmiveléssel foglalkodik, paraszt Schwope.
ember , földmivelő, földész. Szántóvető embernek a
SZAPAL, SZAPALY, (szapal v. —aly) ösz. fn.
jövő esztendőben áll minden gazdasága. (Km.).
A palóczoknál am. kemencze alja; kemencze oldala
SZÁNTSZÁNDÉKKAL, (szántszándékkal) ösz. melletti padka.
ih. Szabad akarat szerint elhatározva, eltökélve,
SZÁPÁR, falu Ves zprém m.; helyr. Szápárra,
előre kitűzve, készakarva. Szántszándékkal kárt tenni —on, —ról.
valakinek. Szántszándékkal, nem véletlenül, nem hirte
SZAPARNICZA , fn. tt. szapamiezát. Sándor
len haragból elkövetett gyilkosság. „Nem szán(t) szán István szerint lóbetegség, melyet köznyelven tak
dékkal esött a pénzvétel, hanem tertineth (történet) nyosságnak hívnak. Szláv eredetű szó, mert szopel
szerint.1' Levél 1559ből (Szalay Ágoston 400 m. 1. szlávul taknyot, szopelnicza taknyosságot jelent. Nincs
319. lapon).
rá szükségünk, s itt csak tudomásul jegyezzük föl.
SZÁNTSZÁNDÉKOS, (szántszándékos) ösz.
SZAPLONCZA, falu Máramaros m. helyr. Szap
mn. A ,szándékos' szónak nyomatékozott mása, am. lonczára, — n , —ról.
előre minden oldalról meggondolt, tüzetesen elhatá
SZAPOLY, (szapoly) fn. tt. szapolyt, v. szap
rozott , eltökélett, teendőül czélzatosan kitűzött. lyot. 1) Szeged vidékén a hajósok, molnárok mély
Szántszándékos kártétel, bántalom.
öblű lapátja, melylyel a hajóba szivárgott vizet ki
SZÁNTSZÁNDÉKOSAN, (szántszándékosan) meregetik. Faszapoly, hosszú nyelű szapoly, kis sza
1. SZÁNTSZÁNDÉKKAL; és v. ö. SZÁNTSZÁN poly. 2) A székelyeknél öblös lemezű, lapáthoz ha
DÉKOS.
sonló ásó. V. ö. SZAP, (2), elavult gyök.
SZÁNÚT, (szánűt) ösz. fn. Hóval borított szi
SZAPOLYOZ, (szapolyoz) áth. m. szapolyoz
lárd fenekű vagy jeges út, mely szánkázásra alkal tam, —tál, —ott, par. —z. Vizet szapolylyal (a ha
mas. Ha a fagyos földre hó esik, jó szánút lesz rajta. jóból) kihányni.
SZANY, mváros Sopron m.; helyr. Szanyba,
SZAPOLYOZÁS , (szapolyozás) fn. tt. sza
—ban, —ból.
polyozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Víznek szapoly
SZÁNY, tájdivatos ; 1. SZÁN.
lyal kihányása.
SZAP, (1), elvont gyök, melyből közvetlenül
SZAPOR, (szapor) elvont törzse szapora, sza
szapor, közvetöleg szapora, szaporít, szaporodik és porít, szaporodik szóknak.
ezek származékai eredtek. Eokon értelmű vele azon
SZAPORA, (szapora) mn. tt. szaporát. 1) Sű
gyap, mely a gyapor, gyaporít, gyaporodik szók gyö rűn, buján növő, tenyésző. Szapora búza. Szapora fü.
ke. Mindegyikben a sokaság, töniötíség, sűrűség alap Szapora birka, tehén. A nyúl szaporább az orozlánnál,
fogalma rejlik. Ennélfogva ide tartoznak a gyapjú, s a veréb a sasnál. Szapora, mint az ebkapor. (Km.).
gyapott, gyapár, vékonyhangon gyep, gyepes, cseplye, 2) A maga nemében sűrűen, gyakran, hamar műkö
cseplyes, csepöcze, csepil, cseprente, csepzik, melyek dő. Szapora beszéd. Szapora munka. Szapora malom
állati vagy növényi sürü sarjadékokra vonatkoznak, sokat darál. (Km.). Szapora tréfa ritka okosság. (Km.).
és így mind alapfogalomra, mind alaphangra roko Szapora előmozdítása akármely dolognak megérdemel
nok : szap, gyap, gyep, gyöp, csép, csöp (nem ,csöpög' egy pár keztyüt. (Km.). Szapora Margit módjára, frí
gyöke). Törökül szabiik és csagataj nyelven szopuk gen sürgölődve , gondoskodva. 3) Tájdivatosan am.
am. hamar, továbbá törökül csabuk, csagataj nyelven sok. Három fontnál szaporábbat (többet) nyom. (Szabó
csapuk am. gyors, szapora.
Dávid). 4) Főnévül használva jelent ivadékot, nö
SZAP, (2), elavult gyök, melyből szapu, szapul, \I vedéket, terményt. Nincs szaporája a bitangnak.
szapuló, szapoly származtak. Mint a szapu és szapoly I! (Pázmán). Ez értelemben ,szaporaság' v. ,szaporulat'
szókból kitűnik, öblösen kivájt vagy öszveállított is szokásban van. 5) A verselésben olyan láb, mely
edényt jelent. A palóczok és barkóknál csak azon *1 nek három rövid tagja van (u v u, tribrachys).
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Gyöke szap mint sűrűséget jelentő, egyezik a
gyapor, gyapjú, gyapott, továbbá a csepü , cseplesz,
gyepű szók gyap, csép, gyep gyökeivel. Törökül:
sz'ip'iv am. szeleburdi (Vámbéry). V. ö. SZAP, (1),
elvont gyök. Alakra hasonlók hozzá : csutora, gugura,
kukora, pipere stb. melyekben az a e végképző a tu
lajdonságot jelentő ó ö v. ú ü képzőnek felel meg,
mint : bugyogó bugyoga, czinegö czinege.
SZAPORABESZÉDŰ v. —BESZÉDŰ, (szapora
beszédű) ösz. mn. Aki igen hamar v. sebesen szokott
beszélni.
SZAPORAFÜ, (szaporafü) ösz. fn. Köz néven
növényfaj a galamboczok neméből; szára magános,
szerteágazó ; virágzása czérnaforma füzérekben ; le
velei sokhasábúk, sallangosak ; máskép szintén köz
néven : galambfü , gálambocz; növénytani néven :
szapora gálambocz. (Verbéna officinalis).
SZAPORA GÁLAMBOCZ, I. SZAPORAFÜ.
SZAPORÁN, (szaporaan) ih. 1) Sűrűn, buján
tenyészve. Jó földben szaporán nö a fii, vetemény.
A lebotolt fiíz szaporán hajt. 2) Frisen, hamar, mint
egy sűrűen követve egymást. Szaporán beszélni, lépni,
dolgozni. Láss szaporán a munka után. Csak szaporán
legények, hogy el ne késsünk.
SZAPORASÁG, (szaporaság) fn. tt. szapora
ságot, harm. szr. —a. 1) Állati vagy növényi tulaj
donság, melynél fogva faját buján tenyészti, soka
sítja. Nyulak, verebek, hálák szaporasága. Köles sza
porasága. 2) Friseség, hamarság, hirtelenség. Beszéd
beli szaporaság. Sürgési, mozgási szaporaság. 3) Nö
vedékek, származékok, ivadékok. A nyáj szaporasága
az idén nem nagy. V. ö. SZAPORA.
SZAPORÁSKODIK, (szap oraaskodik) k. m.
szapoiáskodtam, —tál, —ott. Szaporán tesz vala
mit ; hamarkodik, hirtelenkedik. (Eléjön Szabó Dá
vidnál).
SZAPORA SZEGFŰ, a szegfű (dianthus) nö
vénynem egyik fajának népies neve; másképen szin
tén köz néven : csillagvirág, növénytani néven : csil
lagszegfü. (Dianthus barbatus).
SZAPORÁTLAN, (szap oraatlan) mn. tt. sza
porátlant, tb. —ok. 1) Ami gyéren tenyészti a maga
faját; meddő. Szaporátlan állatok, növények, vetemé
nyek. 2) Nem eléggé fris, lassan működő. Szaporát
lan lépés. Szaporátlan munka, melynek az időhöz
képest kevés látszata van. Határozóként am. gyéren
tenyészve; kevés sikerrel.
SZAPORÁTLANSÁG, (szaporaatlanság) fn.
tt. szaporátlanságot, harm. szr. —a. 1) Tenyésztő
erő hiányossága. 2) Az időhöz mért munkának, moz
galomnak, aránylag kevés sikeressége, látszatlansága.
V. ö. SZAPORÁTLAN.
SZAPORÁZ, (szaporaaz) áth. m. szaporáz
tam, —tálj —ott, par. —z. Valamit szaporán, azaz,
igen gyorsan hamarkodva tesz. Szaporázza a beszédet.
Megszaporázza lépteit. Elszaporázza a munkát. A
tánczot gyors vagy fris léptekkel ropja.

SZAPORÁZÁS, (szaporaazás) fn. tt. szapo
rázást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit szaporázunk. V. ö. SZAPORÁZ.
SZAPORCZA, falu Baranya m.; helyr. Szapor
czára, — n , —ról.
SZAPORÉKONY, (szaporékony) mn. tt. sza
porékonyt v. — at, tb. — ák. L. SZAPORA, 1) 2) 3).
SZAPORICZA, (szaporicza) mn. tt. szapori
czát. Pergő, fris, hadaró nyelvű. Szaporicza beszéd.
Szaporicza taniló, szónok. Kemenesali szó. Balaton
mellékén az n hang közbevetésével : szapornicza.
SZAPORÍT, SZAPORÍT, (szaporít) áth. m.
szaporitott, par. —s, htn. —ni v. —ani. 1) Eszközli,
hogy saját, vagy más állatok, és növények faja té
ny észszék, sokasodjék. Családját évenként egy gyer
mekkel szaporítja. A ménest, gidyát, juhokat nemesebb
faj által szaporítani. Az ur Isten szaporítsa, gyara
pítsa. Fákat szaporítani. 2) Valamit a maga nemében
sokasít. Szaporítani a hivatalnokok munkáját. A sok
gyermek szaporítja az apai gondot. Szót szaporítani.
Ne szaporítsd a szót, ne fecsegj hiába. 3) Frisít, ha
marít. Lépteit szaporítja.
SZAPORÍTÁS, SZAPORÍTÁS, (szaporítás)
fn. tt. szaporítást, tb. —ok, barm. szr. —a. Cselek
vés, mely által szaporítunk, azaz, tenyésztünk, soka
sítunk, hamarítunk valamit. Baromszaporítás. Ha
szontalan szószaporítás. V. ö. SZAPORÍT.
SZAPORNICZA, (szapornicza) mn. L. SZA
PORICZA. Különbözik : szaparnicza.
SZAPORODÁS, (szap orodás) fn. tt. szaporo
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Az állatok vagy
növények nemzés által sokasodása. 2) Szélesb ért.
akármily dolognak több hasonló neműek hozzá járul
tával történő növekedése, nagyobbodása. V. ö. SZA
PORODIK.
SZAPORODIK, (szaporodik) k. m. szaporod
tam, —tál, —ott. 1) Az állatnak vagy növénynek
faja tenyészik, sokasodik. Szülés, elles, ivás által sza
porodnak az állatok. Felesége megszaporodott, gyer
meke lett. Árvíz után szaporodik a hal. Eső után sza
porodik a gaz, gomba. 2) Szélesb ért. a maga nemé
ben többé számosabbá leszen ; nagyobbodik, soka
sodik. Pénze, vagyona évről évre szaporodik. Dolgai
és gondjai megszaporodtak.
SZAPOROSZIK, (szaporoszik) k. L. SZA
PORODIK. A többi időt is ,szaporodik' szótól köl
csönzi.
SZAPORÚL, SZAPORUL, (szaporúl) önh. m.
szaporúlt; 1. SZAPORODIK.
SZAPORULAT, SZAPORULAT, (szaporúlat)
fn. tt. szaporulatot, harm. szr. —a v. —ja. Lásd
SZAPORASÁG, 3).
SZAPORÚSÁG, SZAPORUSÁG, (szaporú
ság v. szaporulság) fn. tt. szaporúságot, harm. szr.
—a. L. SZAPORASÁG, 3).
SZAPPAN, fn. tt. szappant, tb. —ok, harm.
szr. —o v. —ja. Tűzálló lúgsóval öszvekötött zsira
dék, mely vízben feloldható, s különösen a ruhák és
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több más testek szennyeinek kimosására alkalmas.
SZAPPANKÖ, (szappankő) ösz. fn. 1) 1. SZA
Szappant főzni, készíteni. Feketés, fehéres, szürke LONNAKŐ. 2) A bányászoknál, ónkő.
szappan. Débreczeni, szegedi szappan. Szappannal
SZAPPANLÉ, (szappanlé) ösz. fn. Víz, mely
mosni, kivenni a zsírfoltokat. Borotválkozó szappan. ben szappant olvasztottak föl. Szappanlével megmosni
Megmosták a fejét szappan nélkül, jól megszidták. valamit.
Tót szappan, tréfásan am. mosófa. Megette a szappant
SZAPPANLÉL, (szappanléi) ösz. fn. 1. SZAP
(km.) azaz ostoba, buta. Nem eszi a szappant. (Km.). PANSZESZ.
Velenczei szappan, melyet faolajjal készítenek. Sza
SZAPPANLÚG, (szappanlúg) ösz. fn. Lúg,
gos szappan. Átv. ért. a keletlen kenyérnek szappan melyet a szappanosok szappankészitésre használnak.
hoz némileg hasonló tésztarétege a héj alatt, máskép:
SZAPPANNEMÜ, v. —NEMŰ, (szappannemű)
irgye, szalonnája, czopákája.
ösz. mn. A szappanok neme alá tartozó; némileg a
Nemcsak az európai, hanem számos ázsiai nyel szappanhoz hasonló. Szappannemű agyagföld.
vekben is feltaláltatik, ú. m. latinul : sapo, görögül:
SZAPPANOS, (1), (szappanos) mn. tt. szappa
aántnv, németül : Seife, persául : szábonu, szabun, nosat v. —at, tb. —ák. Szappannal bekent, szappan
törökül, arabul : szabun, örményül : szavaun, hindu nal kevert, szappanba mártott.
nyelven : szabón, szavin, mongolul : szábong.
SZAPPANOS, (2), (szappanos) fn. tt. szappa
SZAPPANALMA, (szappanalma) ősz. fn. A nost, tb. — ok. L. SZAPPANFŐZŐ.
SZAPPANOSAN, (szappanosan) ih. Szappan
szappanfának gyümölcse. V. ö. SZAPPANFA.
nal
kenve,
keverve.
SZAPPANBALZAM v. —BALZSAM, (szappan
SZAPPANOZ,
(szappanoz) áth. m. szappanoz
balzam) ösz. fn. Spanyol szappanból, borszeszböl,
tam, —tál, —ott. Szappannal ken, beken. Szappan
kámforból, és rozmarinolajból készített balzam.
SZAPPANBOGYÓ, (szappanbogyó) ösz. fn. nal kever, vegyít.
SZAPPANOZÁS , (szappanozás) fn. tt. szap
A szappanfának gyümölcse. V. ö. SZAPPANFA.
panozást, tb. ok, harm. szr. —a. Szappannal kenés,
SZAPPANBUBORÉK, (szappanbuborék) ösz.
vegyités.
fn. A szappanlének buboréka. Elpattan mint a szap
SZAPPANPATAKA, falu Kővár vid. helyr.
panbuborék. (Km.). V. ö. BUBORÉK. Átv. ideiglen
—patákára, — n , —ról.
fénylő', de legott elmúló valami.
SZAPPANSZESZ, (szappanszesz) ösz. fn. Bor
SZAPPANFA, (szappanfa) ösz. fn. Indiai nagy
szesz, melyben szappant olvasztottak föl.
fa, melynek gyümölcse három, egymással öszvenött
SZAPPANT, tt. szappantot. Tájdivatosan kü
golyóforma bogyóból áll, melyek mindegyikében egy
lönösen Ormánságban ,szappan' szó toldalékos alakja;
dióalakú mag rejlik, s ha levét kinyomják és vízzel
mint ,rubin' szóé : rubint és több mások.
vegyítik, jóféle szappananyaggá válik.
SZAPPANTEKE, (szappanteke) ösz. fn. Teke
SZAPPANFÖLD, (szappanföld) ösz. fn. Finom vagy golyóalakú szappan, melyet holmi szennyfol
agyagföld, mely sima tapintatü, mint a szappan, s a tok, zsírmocskok kimosására használnak.
gyapjúszövetekből a mocskot, zsírt kiveszi.
SZAPU, (szapu) fn. tt. szaput, tb. —k. 1) Ba
SZAPPANFŐZÉS, (szappanfőzés) ösz. fn. Fő ranyában, fakéregböl való kis öblös edény, a mérü
zés, mely által bizonyos anyagokból szappant készí nek mintegy nyolczad része. 2) Vág, Nyitra, Garan
tenek.
vidékén általában gabonamérő faedény, országos név
SZAPPANFŐZŐ, (szappanfözö) ösz. fn. Mes vel mérő v. mérű. Pozsonyi szapu. Sarlai szapu, am.
terember, ki közönséges házi szappant készít; más kila. Száz szapu búzát vetett el. Hogy kel szapuja a
kép : szappanos.
rozsnak? Gömörvármegye 1627diki bizonyságleve
SZAPPANFÜ, (szappanfü) ösz. fn. Növény lében a török zsarolásairól, több ízben eléjön; egye
nem a tízhímesek seregéből és kétanyások rendjé bek között : „Haczon lakozó Soory János vallja, az
ből ; csészéje egy tagú, csöves, tövön pikkelyetlen; török uronk Beczer Aga verte fel sommánkat 75 fo
bokrétája öt szirmú ; tokja hengerded; levelei elle rintra, búzát és zabot vészen rajtunk 30 szaput."
nesek. (Saponaria). Fajai közöl valók : tajtékzó szap „Mokó János vallja, hogy Juszap Aga verte fel sum
panfű (s. officinalis), köz néven : szappan fű, tajtékzófü, mánkat 20 forinttal fellebb, az búzát hét szapuval
lábmosófii; szőrös sz. (s. ocymoides), köz néven : vad búzával, az zabot is hét szapuval zabbal." (Jászay
Régi M. Nyelveml. III. k. 344. 1.). 3) Az elébbihez
v. erdei bazsalikom ; vetési sz. (s. vaccaria).
SZAPPANFÜRDŐ, (szappanfürdő) ösz. fn. hasonló, de rendesen nagyobb öblű faedény, mely
Szappannal készített kádfürdő, mint bizonyos beteg ben mosáskor a szennyes fehérruhákat meleg lúg
vízzel áztatják; máskép : szapuló.
ségek elleni gyógyszer.
SZAPPANGOLYÓ, (szappangolyó) 1. SZAP
Gyöke szap, melyből u képzővel lett szapu, mint:
PANTEKE.
lapu, kapu, gyöpü, cs'ópü, köpü. Rokonsága legkö
SZAPPANHAMU, (szappanhamu) ösz. fn. zelebb a mongol szaba (das Gefass, derBehalter; vas,
Hamu, melyet a szappanosok szappanfőzéshez hasz poterie, receptacle), továbbá a görög oxvcpog, axácpri,
nálnak.
' latin scaphium, német Schaff, mely Adelung szerint
AKAD. NAGY SZÓTÁR. V. KÖT.
67
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kolya, mely a belekben lerakodik, s onnan a vég
bélen kitakarodik, máskép : bélsár, vagy ganéj, v.
emésztet. Ember szar, kutyaszar, disznószar, verébszar,
galambszar. Vasszar = vassalak. A bevett illemi sza
bályoknál fogva tisztes beszédben, vagy Írásban nem
használható. Minden szarban kotorász. (Km.). Ne biz
gasd a szart, mert büdösebb lesz. (Km.). V. ö. FOS,
GANÉJ. Rokon hozzá a magyar sár (mongolul : si
bar), mely némely ragozásokban megrövidül, pl. sa
rat, sarak, és az evvel egy értelmű tájdivatos csér,
továbbá a csagataj csar (sár, piszok), a görög oáoov
v. aáoog (am. söpredék), ay.coQÍa (salak), persa szar
gin (stercus, fimus), orosz szór, tót szerem, szracska,
szanszkrit szardh (pedere), szarasz (lacus), latin ster
cus, és cerda, az utóbbi ezen öszvetett szóban sucer
da v. succerda (stercus suis = disznószar, s úgy lát
szik, ebből leit a magyar kukherda).
SZÁR, (1), fn. tt. szárt, v. —at, tb. — ak,
harm. szr. —a. 1) Magból vagy gyökérből kihajtó,
akár kúszó, akár felsudaradzó növénysarj, mely az
illető növénynek mintegy törzsét, derekát képezi,
melyen ágak vagy legalább levelek képződnek. Búza,
kukoricza, burgonyaszár. Szárba megy a gabona, a
saláta, a sóska. A fanemüek szárát különösen törzsök
nek, deréknek, vagy szálnak mondják. A gombane
müek szára : tönk. Az olyan virágkocsánok pedig,
melyek nem az ágból, sem a szárból, hanem egyene
sen a gyökből nőnek, pl. a jáczint, tőkocsánoknak hí
vatnak. A kúszó szárak neve máskép : inda, pl. diny
SZAPULÓ— v. SZAPULÓKÁD, (szapúlókád) nye, tök indája. Egyébiránt a szár tartósságára nézve
fünemű és egy vagy kétnyári; kórós, mely minden
ösz. fn. L. SZAPULÓ, 2).
SZAPULÓ— v. SZAPULÓPAD, (szapúlópad) évben elszárad, de gyöke megmarad s újra kihajt;
cserjés, mely évről évre megmarad, fakeménységü,
1. SZAPÚLÓSZÉK.
SZAPULÓ— v. SZAPÚLÓSZÉK, (szapúló de tövön mindjárt szótágazik és magasra ritkán nő ;
szék) ösz. fn. Szók, melyre a szapulót állítják, hogy és fái, mely keménygesztü, magasra nő, és sok évig
a belőle közzelközzel kieresztett lúg a szapusajtárba elél. 2) A növényszárhoz némileg hasonló tagok az
állati testben. Kezek, lábak szárai, azaz, csontjai.
folyhasson.
SZAPUSAJTÁR, (szapusajtár) ösz. fn. Sajtár, Száradjon el a kezed szára. Eltörött a lába szára.
Szárába szállott az esze. (Km.). 3) Némely hasonló
melybe a szapulóból kieresztett lúgvizet folyatják.
müvek, vagy eszközök. Saruszár, csizmaszár, nadrág
„Ez a bortól undoroszik,
szár, gatyaszár, harisnyaszár. Pipaszár, kantárszár,
Az mint szapusajtár iszik."
fékszár, gyeplüszár. 4) A hajósoknál jelent nyelet
Horvát E.
vagy fogantyút is, pl. evezöszár, máskép : evezörúd
SZAR, (1), elvont gyök, mely különböző ér (Ruderbaum).
Hangra és alapértelemre legközelebb áll hozzá :
telmű származékok alapját teszi. 1) A szarahora,
szarészó, szarkázó és szarándok (máskép zarándok) szál, s midőn lábszárra vonatkozik, egyezik vele a
szókban járás, kelésre vonatkozik, s azon gyökszók latin sura. Azon szók osztályába sorozható, melyek
közé sorozandó, melyekben alaphang az r, és melyek nek gyöki alaphangja r, s magasodást, vagy kinövést
mozgást jelentenek. Legközelebb áll hozzá azon sar, jelentenek. V. ö. R, gyökhang, és SZÁL.
melyből sarmalódik származott, továbbá szer mint
SZÁR, (2), fn. tt. szárat. Baranyában am. góré,
,szerte' szó gyöke. V. ö. R, gyökhang és ZARÁNDOK. kukoriczatartó.
2) Mint a szaru, szarv, szarvas szók gyöke azon r
SZAR, (3), mn. tt. szárat. Elavult szó, s jelen
gyökü szók osztályába tartozik, melyek magasodást, tett tart, kopárt, kopaszt, minek növényi vagy állati
kinövést jelentenek, mint : or, orj, marj, tárj, taréj meze, azaz, szőre, haja kiveszett. Innen a Szárhegy
stb. 3) Szarka ezó gyöke, amidőn rokon zör, csőr, helynév Erdélyben, és I. Béla király Szegszár neve,
gyökökkel; v. ö. SZARKA.
i ki szeg szinü, és kopasz fejű volt, s ebből származott
SZAR, (2), fn. tt. szart, tb. —ok, harm. szr. l volna Szegszárd helynév. „Es vitetek az szegszárdi
—a. Az emésztés által átalakult ételek sepreje, son monostorban, kit. még éltében rakattatott vala; de

eredetileg minden üreges tért, és minden edényt je
lentett. Különösen a mongol szaba (Behálter) általános
jelentéséből értelmezhetők a rokon szap = kemen
cze, magyar szoba, mely törökül annyi is mint kemen
cze, és szapu = edény, mérő. V. ö. SZAP, (2), (3).
SZAPUD, puszta Győr m.; helyr. Szapudra,
— on, —ról.
SZAPÚKA, SZAPUKA, (szapuka) kicsinzö
fn. tt. szapukát. Növénynem a kétfalkások seregéből
és tízhímesek rendjéből; csészéje felpuffadt, hasas ;
hímszálai mind öszvenőttek; levelei szárnyasak, rit
kán hármasak. (Anthyllis). Fajai: nyúl szapúka (anth.
vulneraria), köznépiesen : nyúlherefü; továbbá hegyi
szapúka (anth. montana). Nevét valószinüen csészé
jének szapuhoz hasonló öblös, hasas alakjától kapta.
SZAPUL, SZAPUL, (szapuol) áth. m. szapúlt.
A szennyes fehérruhát, vagy némely más testeket
szapuba töltött meleg lúgvízzel áztatja, puhítja. Go
romba vászon ruhákat szapulni. Kendert, taplógombát
megszapulni. Téglát szapul, sikeretlen munkát tesz.
(Km.). Átv. keményen fedd, szid; megszól valakit.
Megszapulom a fejedet. Mások fejét szapulja.
SZAPULÁS, SZAPULÁS, (szapuolás) fn. tt.
szapulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
szapulnak.
SZAPULÓ, SZAPULÓ, (szapuoló) mn. és fu.
tt. szapulót. 1) Aki szapul. Szapuló mosónők. 2) Azon
faedény, vagyis szapu, melyben szapulnak. V. ö.
SZAPUL.
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miért hogy ennen magaés (is) szár homlokú vala, az
ő akaratja szerént neveztetek S z e g s z á r d n a k " . (Car
thausi névtelen. T o l d y F . kiadása 9 4 . 1.). S o m . g y b a n
a Szárszó nevű helység a vidékiek hagyományos ér
telmezése szeréut am. Szártó, száraz tó. (Törökül
szu am. víz).
E gyöknek közvetlen s z á r m a z é k a i : szárad, szá
raszt, száraz, szárít. Gyökeleme a sziszegő sza s az
a önhangzónak eló'tételével : asz. A persában : ázar
v. ádar s a zendben : átliar tüzet, aszályt jelentenek.

SZARÁND, falu Bihar m.: helyr. Szorándra,
— on, —ról.
SZARÁNDOK ; SZARÁNDOKOL, 1. ZARÁN
DOK ; ZARÁNDOKOL.
S Z A R A P E S , falu Zaránd m.; helyr. Szarapes
re, — é n , —röl.
SZARÁS, (szarás) fn. tt. szarást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Állati cselekvés, midőn az állat a
bélsárt kiüríti, midőn szarik, ganéjlik ; gyermeknyel
ven : kakálás.
SZÁRAS, (száras) mn. tt. szárast v. — a t , tb.
— ak. Aminek szára van ; ami szárba ment. Száras
növények. Száras saláta, sóska, melyek felvirágzottak.
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SZARABANKA, (szarabanka) lásd B Ü D Ö S 
BANKA.
SZÁRAD, (szárad) önh. m. száradt. Mondjuk
az előbb nyirkos, nedves, nyers testről, midőn kisebb
nagyobb hév következtében nyirka, nedve kipárolog,
s ez által tömege kevesbedik, szűkebb térimébe megy
öszve, s előbbi szívós, hajlékony, rugékony termé
szetét elveszti. Szárad a meleg napra teregetett vizes
rttha. Szárad a levágott fa. Széltől naptól szárad a
sár. Kiszáradt a kút, patait, tó, midőn vize elfogy.
Oszszel elszáradnak a falevelek. Állati testre alkal
mazva am. zsírja húsa fogyatkozván soványnyá lesz,
aszik. Elszáradt a karja, lába szára. Tartós betegség
ben egészen kiszáradt a teste. Kiszáradt a torka, a
nagy meleg miatt, szomjuzik. Oldala csontjához szá
radt a lelke. Száradnak könyüi, folyni megszűnnek.
Átv. rajta száradt a szégyen, a gyalázat, azaz, nem
mosta ki belőle magát, vagyis hozzá ragadt, mint a
testen, ruhán megszáradt mocsok. V. ö. SZÁR, mn.
és SZÁRAZ.
SZÁRADÁS, (száradás) fn. tt. száradást, tb.
— ok, harm. szr. — a . A nyirkos, nedves, nyers tes
tek azon állapoti változása, midőn száradnak. Külö
nösen állati testre vonatkozólag aszkórság. Szára
dásban szenvedj sinlödik. V. ö. SZÁRAD.
S Z Á R A D T , (száradt) mn. tt. száradtat. Ami
nek nyirkai, nedvei elrepültek, kipárologtak, aszott.
A száradt szénarendeket felgyüjteni.
Száradtig napon
hagyni a ruhát. Nehéz a nyers fának száradtát várni.
(Km.).
S Z Á R A D T A N , (száradtan) ih. S z á r a d t álla
potban.
S Z Á R A F A L V A , falu Torontál m.; helyr. Szára
falvára, — n , —ról.
SZARAHORA, (szarahora) ikerített mn. Molnár
Albertnél am. csavargó, bolygó. Alapfogalomban és
gyökre nézve egyezik szarándok v. zarándok szóval.
S Z A R A K A K O T A v. — K A K U T A , (szaraka
kuta) 1. B Ü D Ö S B A N K A .
SZARAKODIK, (szarakodik) k. m. szarakod
tam, — t á l , —olt. Aljas köznépi beszédben divatozó
kifejezés, s am. értetlenül, ügyetlenül tesz v a l a m i t ;
továbbá izetlenül tréfálkodik, bolondozik, kötődik,
ingerkedik.
SZARAKOTA, (szarakota) 1. B Ü D Ö S B A N K A .
SZARAKSZÓ, erdélyi falu AlsóFehér m.; helyr.
Szarakszóra, — n , —ról.
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SZÁRASD, mváros Pozsony m.; helyr. Szárasd
ra, — o n , —ról.
SZÁRASODÁS, (szárasodás) fn. tt. száraso
dást, tb. — o k , harm. szr. — a . Állapotváltoiás,
midőn valamely növénynek szára növekedik. V. ö.
SZÁRASODIK.
SZÁRASODIK, (szárasodik) k. m. szárasod
tam, —tál, —ott. Tövéből , g y ö k é b ő l , törzsökéből
szárak sarjadzanak. Szárasodik a kukoricza, a fü.
V. ö. SZÁR, ( 1 ) , fn.
SZÁRÁSZ, falu B a r a n y a m.; helyr. Szárászra,
— on, —ról.
S Z Á R A S Z T , (száraszt v. szárazt) áth. m.
szárasztott, par. száraszsz, htn. — n i v. —ani. Szá
razzá tesz valamit, pl. midőn nedveit szellőztetés,
melegség, tüz által kipárologtatja. A szél, és nap
heve kiszárasztja a sarat. Egy értelmű vele a szárit,
mint, szakaszt és szakit, görbeszt és görbít, higaszt és
hígít, lázaszt és lázít stb. Törzse lehet száraz is, mely
nek z hangja a hangtan szabályai szerént a kemény
t előtt keményebb szre változik, ahonnan így is
irhatnók szárazt, mint azt, ezt, igaztalan, melyek
nek kiejtésében szinte sz hangzik : ászt, igasztalan.
SZÁRASZTÁS, (szárasztás v. száraztás) fn.
tt. szárasztást, tb. — ok, harm. szr. — a . Cselekvés,
mely által valamit szárazzá teszünk. V. ö. SZÁRAZ.
S Z Á R A S Z T Ó , (száraztó) mn. és fn. tt. szá
rasztót. Ami száraszt, vagy aminek segédével szá
rasztanak valamit. Szárasztó szél, meleg, hőség. Szá
rasztó kötél, melyen ruhákat, potos, melyen dohányt
szárítnak. F ő n é v i l e g : hely, melyben valamit szárasz
t a n a k v. szárítanak.
SZÁRÁTA, erd. f. F o g a r a s vid. helyr.; Szárátá
ra, — n , —ról.
S Z Á R A T L A N , (száratlan) mn. tt. száratlant,
t b . —ok. A minek szára nincs, e szónak mindenféle
értelmében véve. Száratlan növények. Szárattan csiz
ma, pipa. Határozóként am. szár nélkül. V. ö. SZÁR.
SZÁRAZ, (1), (száraz) mn. és fn. tt. szárazat,
tb. — a k ; főnévileg : — t , tb. —ok. I.) Mint mn. 1)
Növényeket illetőleg, oly minőségű, melynek nyir
kai, nedvei elfogytak, s ez által SZÍVÓS, rugalmas,
nyulékony, nyers tulajdonságát elvesztette. Száraz ág,
levél, fa, fü. A száraz fa mellett a nyers is elég. (Km.).
67*
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Száraz gyümölcs. Száraz kenyér, átv. ért. száraz ke
nyeret enni, rágni, mellékétel vagy ital nélkül, mely
azt csuszósabbá tenné. 2) Állati testre vonatkozólag,
kellő nedvek, husosság, zsírosság nélkül szűkölködő.
Száraz torok. Száraz toroknak üres korsó nem jó. (Km.).
Száraz ember, kiaszott testű. Száiaz szemek, könyüt
lenek. Száraz száj, ajak, melynek szükséges nyala
déka hiányzik. Különösen bizonyos betegségek jel
zője. Száraz keh, száraz hurut, nyálkapökés nélkül.
Száraz fájdalom, száraz betegség, aszkórság. Száraz
süly, vak aranyér, mely nem foly. 3) Nedvesség, víz,
sár nélküli térség. Száraz út; száraz utcza; száraz
sor; száraz domb, völgy; száraz ér; száraz gát. Puszta
malmon, száraz gáton nem sok vámot szedhetsz. (Be
niczky. Km.). 4) A maga nemében illető nedvek nél
kül működő, vagy létező. Száraz dajka, ki nem szop
tat. Száraz malom, melyet nem víz hajt, hanem kere
kébe fogott állatok (lovak, ökrök) forgatnak. Száraz
korty, átv. hiú vágy, képzelt élvezet. Nyeli a száraz
kortyot. Száraz vám, melyet a szárazon utazók fizet
nek, különböztetésül a hidvámtól, kikötővámtól. Szá
ras böjt, midőn valaki csak hideg, levestelen ételek
kel él. 5) Átv. szóbeli eléadást illetőleg am. czikor
nya nélküli, igen rövid, vagy érdektelensége miatt
unalmas, épen nem mulattató. Száraz válasz. Száraz
valóság. Száraz tagadás. Száraz értekezés, szónoklat.
II.) Mint főnév használtatik ,szárazföld' helyett.
Európai száraz.
„Én vízen szárazon járó szegény legény vagyok,
Hivatal szerént mindennel jót tenni akarok."
Lakodalmi vers.
Azon kevés szavaink osztályába tartozik, me
lyek a tulajdonságot jelentő as, os, ös, és helyett az,
oz, öz, ez képzőt vettek föl, milyenek : igaz, doboz,
lemez, nehéz, üdvöz. Rokon vele a chaldaeai vzarad
(szárad), czerid (száraz), csagataj kurug v. kuruk
(Abuska), a hellén <;r]QÓg, és hasonló hozzá sz előtét
nélkül a latin aret, aridus. V. ö. SZÁR, (3).
SZÁRAZ, (2), puszta Heves m.; helyr. száraz
ra, — on, —ról.
SZÁRAZAJTA , erd. falu Miklósvár székben,
helyr. —Ajtára, — n , —ról.
SZÁRAZAN, (szárazan) ih. Száraz állapotban,
nedveitől megválva, nem nyersen, nem nyirkosán.
Szárazan felgyüjteni a szénát. Szárazan jönni haza,
meg nem ázva. Nem viszed el szárazan, átv. megmo
som a fejedet, kikapsz érte. Mind a vízig szárazan
(km.) azaz nem mesterség szárazan maradni ahol víz
nincs. Szabatosan véve különbözik tőle : szárazon,
melyben az on állapító névviszonyrag, miszerént
szárazon utazni am. szárazföldön, szárazan tenni meg
az utat am. megázás, vízbemerülés, gázolás nélkül.
SZÁRAZÁN, falu Krassó m.; helyr. Szárázán
ba, —ban, —ból.
SZÁRAZBEREK, falu Szatmár m ; helyr. Szá
razberekre, —én, —rbl.
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SZÁRAZBETEG, (szárazbeteg) ösz. mn. Lásd
ASZKÓROS.
SZÁRAZBETEGEN, (szárazbetegen) ösz. ih.
Aszkóros állapotban.
SZÁRAZBETEGSÉG, (szárazbetegség) lásd
ASZKÓRSÁG.
SZÁRAZBOGYÓTAKTA, (szárazbogyótakta)
ösz. fn. Növényfaj a takták neméből; levelei kétszer
szárnyaltak; levélkéi bevagdalt fürészesek, hegyesek;
fürtje igen hosszú ; bogyója száraz börforma. (Actaea
racemosa). V. ö. TAKTA.
SZÁRAZBO, puszta Heves m.; helyr. Száraz
Döre, — n , —röl.
SZÁRAZD, falu Tolna m.; helyr. Szárazdra,
— on, —ról.
SZÁRAZDAJKA, (szárazdajka) ösz. fn. Leány,
vagy asszony, ki a csecsemőt karjain viseli, ápol
gatja, vigyáz rá, de nem szoptatja, különböztetésül
a szoptató dqjkától. Amazt, ha serdülő kis leány, to
tósán némely felső vidékeken pesztrának vagy pesz
tonkának nevezik.
SZÁRAZDAJKASÁG, (szárazdajkaság) ösz.
fn. Szárazdajkái szolgálat vagy minőség.
SZÁRAZFÁNK, (szárazfánk) ösz. fn. Lásd
FORGÁCSFÁNK.
SZÁRAZFESTÉS, (szárazfestés) ösz. fn. Kü
lönféle szárazfestékekkel való képírás. V. ö. SZÁ
RAZFESTÉSZET.
SZÁRAZFESTÉSZET, (szárazfestészet) ösz.
fn. Művészet, mely különféle festékes tésztából ké
szült és megszárított peczkekkel (rudacskákkal) vagy
íróeszközökkel való képírás eredménye. (PastellMa
lerei, Farbenstiftmalerei, Trockenmalerei).
SZÁRAZFESTMÉNY, (szárazfestmény) ösz.
fn. Festett kép, mely különféle szárazfestékekkel
készült. (PastellGamalde). V. ö. SZÁRAZFESTÉ
SZET.
SZÁRAZFESTÖ, (szárazfestő) ösz. fn. Képiró,
ki szárazfestószettel foglalkodik. (PastellMaler).
SZÁRAZFÖLD, (szárazföld) ösz. fn. Általán,
minden földterület, melyet vizek nem borítanak. Kü
lönösen, a földkerekség azon részei, melyeket tenger
nem föd, vagy elszigetelve nem vesz körül. E szerént
bár folyók által hasított országokat is szárazföldnek
mondunk ; de Nagybrittannia mint szigetország, el
lentétben áll a szárazfölddel.
SZÁRAZFÖLDI, (szárazföldi) ösz. mn. Szá
razföldet illető, arra vonatkozó, azon termő, létező,
lakó stb. Szárazföldi állatok, növények. Szárazföldi
kereskedés. V. ö. SZÁRAZFÖLD. Ellentétei : vízi,
tengeri; szigeti.
SZÁRAZFÜ, (szárazfű) ösz. fn. Népies neve a
kónizsok neméből való növényfajnak; növénytani
néven : berzedt kónizs. (Conyza squarrosa).
SZÁRAZJELKARÓ, (szárazjelkaró) ösz. fn.
A hajósoknál ellenkezője a kontyosjelkarónak; ez
t. i. oly vízjárati jegy, mely egy szalma vagy zöldág
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stb. kötéssel azt mutatja, hogy ahol ez áll, ott vízen
alámenve ettől balra kell mennünk, hogy jóvizet ta
láljunk, fölfelé menve ellenkezőleg; a szárazjclkaró
pedig, minden kötés nélkül, legfolebb száraz gályák
kal tétetik látszatosabbá, s ellenkezőre figyelmezteti
a hajóst. (Kenessey Albert).
SZÁRAZKODIK, (szárazkodik) k. m. száraz
kodíam, —tál, —ott. Megázás után szárogatja ma
gát, ruháját. Napon szárazkodni. V. ö. SZÁRAZ.
SZÁRAZMALOM, (szárazmalom) ösz. fn. Sa
játságos gépezetü malom, melyet nem víz hajt, ha
nem barmok (ökrök, lovak) húznak. A szél vagy
gőzmalmokat nem hívják ezen néven, noha ezek is
csak szárazföldön működnek.
SZÁRAZMENTSÉG, (szárazmentség) ösz. fn.
Semmivel sem indokolt mentség; máskép : kopasz
mentség.
SZÁRAZON, (száraz on) ih. Szárazföldön, nem
vizén, nem tengeren, nem sárban. Szárazon és tenge
ren Mborut viselni. Menj a szárazon, ne a sárban.
Szabatosan véve különbözik : szárazan; noha a köz
életben amazt e helyett is használják. V. ö. SZÁ
RAZAN. f
SZÁRAZPATAK, falu Ugocsa m.; erdélyi falu
F.Fchér in; helyr. —patakra, —on, —ról.
SZÁRAZSÁG, (szárazság) fn. tt. szárazságot,
harm. szr. —a. Száraz állapot, vagy tulajdonság.
E nyáron nagy a szárazság. A földet nagy szárazsága
miatt nehéz szántani. Különösen rendkívüli meleg, és
esötlen időjárás.
SZÁRAZTAKARMÁNY, (száraztakarmány)
ösz. fn. Barmok eledele letakarított és megszárasz
tott állapotban; ellentéte : zöldtakarmány, mely ha
szinte le is van takarítva (kaszálva vagy aratva),
de még nincs megszárasztva.
SZÁRAZTEKERŐ, (száraztekerő) ösz. fii. Ha
jósoknál a földben ásott gödörbe függélyesen állított
szálfa, melyre a tekerendő kötelet veszik, s még egy
két dorong, melyekkel e szálfát körülforgathatni,
együtt oly egyszerű és hathatós gép, melyet hajósok
gyakran használnak, hogy vele hajót zátonyról le,
vagy a vízből partra húzhassanak. (Kenessey Albert).
SZÁRAZVÁM, (1), (szárazvám) ösz. fn. Vám,
melyet az utazók, szállítók szárazföldi utvonalakon
fizetnek, különböztetésül a híd, révvámtól, stb.
SZÁRAZVÁM, (2), falu Sopron vármegyében;
helyr. —vámra, —on, —ról.
SZÁRAZVITORLAFA, (szárazvitorlafa) ösz.
fn. Hajósoknál a hátsó árboez törzsén álló vitorlafa,
mely jobbára csak azért van, hogy általa a hátsó
derékvitorla kifeszíttethessék és saját vitorlát ritkán
hord; ezért neveztetik száraz v. meddő vitorlafának.
SZÁR AZ VÖLGY, 1) falu Sár os m.; helyr. Szá
razvölgyre, —ön, —röl. 2) Vidék Abaúj megyében,
mely Kázsmárk helységén alul a Hernád völgyébe
nyílik.
SZARBABUK, v. — B á »UTA, (szarbabuk v.
—babuta) 1. BÜDÖSBANKA.

SZÁRBORÍTÓ v. —BORÍTÓ, (szárborító) ösz.
mn. A növénytanban olyan levelekről mondják, me
lyek a száron sürün s egymásra borulva állanak,
mint a parti fűtej (euphorbia gerardiana) levelei.
SZARBUB, (szarbub) 1. BÜDÖSBANKA. Elé
jön Molnár Albertnél.
SZÁRCSA, (1), (szárcsa) fn. tt. szárcsa1. Lásd
SÁROSA.
SZÁRCSA, (2), NÉMET—, OLÁH — , faluk
Torontál m.; helyr. —Szárcsára, — n , —ról.
SZÁRCSAFÜ, (szárcsafa) ösz. fn. Amerikai
magyal (Sarsaparilla v. sassaparilla).
SZÁRCSAGYÖKÉR, (szárcsagyökér) ösz. fn.
Amerikai magyal gyökere.
SZÁRCSAMONY, (szárcsamony) ösz. fn. Szár
csa madár tojása. Tarka mint a szárcsamony.
SZÁRCSI, (szárcsi) kicsiny, mn. tt. szárcsit,
tb. —ak. Száraz, sovány testű, vagy tagú. Szárcsi
lábú, termetű. Gyökre és alapértelemre száraz szóval
rokon.
SZÁRCSONT, (szárcsont) ösz. fn. Az alsó láb
szárnak sínvashoz hasonló alakú lapos csontja, mely
elül a térdtől bokakörig nyúlik le.
SZÁRCSONTIDEG, (szárcsontideg) ösz. fn.
A térdidegekből kinyúló ideg, mely a szárcsont hátsó
izmaival függ öszve. (Nervus tibialis).
SZÁRCSONTIZOM, (szárcsontizom) ösz. fn.
Izmok, melyek a szárcsont lapjából jönnek ki. Elülső,
hátulsó szárcsontizom.
SZÁRCSONTÜTÉR, (szárcsontütér) ösz. fn.
Üterek a szárcsontizmok mögött.
SZARD, (szard) áth. m. szardott, htn. —ani.
Páriz Pápainál megszardom am. concaco.
SZARD, (1), (szárd) mn. tt. szárdat. Elavult
szó, s am. kevéssé kopasz. E szóban a dnek kicsinző
jelentése van, mint a kicsid, gyöngéd, lassúd, kicsi
ded, gyöngéded, lassudad melléknevekben.
SZARD, (2), (szárd) mn. és fn. tt. szárdot.
1) szardíniái; 2) Szardínia lakosa.
SZARDOB, ösz. fn. Aljas gúnynyelven am.
potrohos, nagy hasú, dömsi ember. V. ö. SZARZSÁK.
SZARESZÓ, (szarészó) mn. tt. szarészót. Ba
ranyában mondják rideg disznóról, mely a szabad
ban ideoda kalászol, kódorog. Törzse : szarész azon
szar gyöktől, mely a szarándok és szarahora szókban
járáskelést jelent. Nógrád megyében szarkázó ugyan
azt jelenti.
SZÁRFA, (szárfa) ösz. fn. Hajósoknál legin
kább az oly rudakat nevezik így, melyek a vitorla
fák végein mint szárnyvitorlafák használtatnak.
(Kenesey Albert).
SZÁRFÖLD, falu Sopron m.; helyr. —földre,
—ön, —röl.
SZÁRFÜ, (szárfü) ösz. fn. Népies neve a pitn
pók neméből való növényfajnak; szárai heverők,
gyökerezők; levelei csonkatollas szárnyasak, alul
ezüstszínű selymesek; levélkéi fürészesek. Máskép
szintén köznépiesen : pipef'ú, lúdpázsit, fehér v. ezils
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töshátu fü, vad varádics, növény tani néven : libapimpó.
(Potentilla an serina).
SZÁRHEGY, (1), (szárhegy) ösz. fa. 1) Vala
mely szárnak a teteje vagy vége. 2) Kopasz hegy.
SZÁRHEGY, ( 2 ) , puszta Fehér in.; erdélyi falu
Gycrgyó székben ; helyr. Szárhegyre, — é n , —föl.
S Z Á R H E G Y I , (szárhegyi) ösz. mti. A szárnak
hegyén termő vagy termett. Szárhegyi dinnye. Külö
nösebben mondják a virágról, mely a szár vagy ko
csány végén áll, s a szár vagy kocsány egyéb részén
nincs másutt s e m m i ; ilyen a tulipán.
SZÁRHÚS, (szárhús) 1. L Á B I K R A .
SZARICSÓKA, (szaricsóka) Ósz. fa. Hazánk
ban legszebb tollazatú vándormadár a szökdelök
rendéből. (Mantelkráhe). Nevét alkalmasint a saarán
dokolás v. zarándokolástól, vándorlástól vette, mint
hogy a többi vándormadarak módjára őszszel mele
gebb tájra költözik.
SZARIK, (szarik) k. m. szartam, — t á l , — t .
Ú g y n e v e z e t t nagy szükségét végzi. Az aljas köznépi
nyelv különféle mondatokban használja, melyeket
itt mellőzünk.
Azon igék osztályába tartozik, melyek főne
vekből ik középképzővel a l a k u l t a k , mint : fosik,
hugyik, okik, lakik, tüzik.
SZÁRIKA, (szárika) kicsiny, fn. tt. szárikát.
A székelyeknél am. kis szűrféle öltözék. Hihető,
hogy eredetileg szűrike volt, s később mély önhang
zókat vett fel, mint több más szó.
S Z Á R Í T , (szárít) á t b . m. szárüott, par. — s ,
htn. — n i v. — a n i . Értelemre nézve am. száraszt,
melynél azonban divatosabb. Ruhát, dohányt, halat,
gyümölcsöt szárítani.
Kiszárítani a sültet. Oszveszárí
tani, megszárítani, felszárítani valamit. V. ö. SZAR,
mn. és S Z Á R A S Z T .
S Z Á R Í T Á S , S Z Á R Í T Á S , (szárítás) fn. tt.
szárítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely
által valami szárazzá tétetik. Ruha, dohány, hal,
gyümölcs, gabonaszárítás. V. ö. SZÁRIT.
S Z Á R Í T G A T , (szárítogat) gyak. áth. m. szá
rítqattam, —tál, —ott, par. szárítgass. Gyakran,
vagy folytonosan, vagy lassacskán szárít valamit.
V. ö. SZÁRÍT.
SZÁRÍTKOZÁS , (szárítkozás) fn. tt. szárít
kozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés midőn
valaki szárítkozik. V. ö. S Z Á R Í T K O Z I K .
SZÁRÍTKOZIK, (szárítkozik) k. m. szárítkoz
tam, —tál, —ott, par. — z . Maga magát szárítja, vagy
maga magán ruháját szárítja, akár tűznél, a k á r a nap
melegénél.
S Z Á R Í T Ó , S Z Á R Í T Ó , (szárító) fn. és mn. tt.
száríiót. 1) Aki vagy ami szárít. 2) Hely a hol va
lamit szárítnak. Ruhaszárító. Szárító kötél.
S Z Á R Í T O T T , SZÁRÍTOTT, (szárított) mn.
tt. szárított at. Amit szárazzá tettek, minek nedveit
nyirkait kipárologtatták. Szárított gyümölcs, hal, do
hány, szivar.
Napon, kemenczében szárított tökmag.
V. ö. A S Z A L T .

SZARKA, (szaroga, azaz zöröge v. cserege)
fn. tt. szarkát. Ragadozó madárfaj a varjak, hollók,
csókák neméből; tollai fehérrel tarkázott feketék,
farka hosszú fekete, s minduntalan billegő. Mozgása
élénk, ugrándozó, s hangja különösen csergő. A nép
monda szerint, ha a ház körül leszáll és csereg, ven
dég jövetelét jelenti. Csereg, mint a szarka. Tarka,
mint a szarka. Sokat akar a szarka, de nem bíri (bírja)
a farka. (Km.).
Ugrál, mint a szarka. Cseregbereg a
szarka, násznagy akar lenni. (Lakodalmi vers). Csörög
a szarka azt jelenti, hogy vendég jön a házhoz.
Legvalószínűbb, hogy nevét csergő, erregö, zörgő
hangjától kapta, mintha volna csarogó, csaroga, ösz
v e r á n t v a : csarka. Hasonló képeztetésüek e hangután
záson alapuló madárnevek is ; csóka, babuka, szajkó,
czinke v. czinege, fecske, csirke. Rokon vele legkö
zelebb a mongol sarika (gracula religiosa); rokon to
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vábbá a persa csark (tójS*, notnen avis, quae se
capite inverso de arbore suspendit, alias avis neridica
dicta; Vullers); valamint az orosz szoroka, lengyel
szroka, cseh és tót sztraka is. Mind ebből nem kö
vetkezik , hogy egyik a másiktól vette volna, ha
nem mindenik utánozhatta m a g á n a k ezen madárnak
hangját.
S Z A R K A B A R Á T , (szarkabarát) ösz. fn. T r é 
fásan am. szesztrabarát (Cistercita), mivel t a r k a az
öltözete; innen máskép : tarkabarát.
S Z A R K A F A L V A , erdélyi falu Szászváros szék
ben ; helyr. —falvára, — n , —ról.
S Z A R K A F É S Z É K , (szarkafészek) ösz. fn. A
szarkának töviságakból álló fészke, melyet a fa su
darára szokott r a k n i .
S Z A R K A G Á B O R v. — G Á B O R J Á N , (szarka
gábor v. —gáborján) ösz. fn. Klein szerént a sóly
mok nemzetsége alá sorolt ragadozó madárnem
(Falco minimus). Németül : Neuntödter, mert a nép
monda szerént naponként kilencz madarat öl meg.
Magyar nevét csörgő kiáltozásától kapta, mely a
gábor szóhoz némileg hasonlani látszik, mint a szaj
kóé a mátyáshoz.
S Z A R K A L Á B , (szárkaláb) ösz. fn. 1) A szarka
nevű madár lába. 2) A sarkvirágok neméből való
növényfaj népies neve ; szára felálló, szétágazó ; le
velei vékony sallangokra hasítottak, a felsők nyelet
lenek ; virága kék ; innen másképen : kék szarkaláb;
növénytani
néven : mezei sarkvirág.
(Delphinium
consolida). 3) A szarkának sarkantyús lábához né
mileg hasonló gombkötő munka, á) Ákombákom
féle irás. (Id. Mándy P . ) . 5) Étel neme.
„Szarkaláb, nyúlfarka édesen csinálva."
Lakodalmi vers.
SZÁRKAPOCS, (szárkapocs) 1. SZÁRCSONT.
S Z A R K Á S , (1), (szarkaas) mn. tt. szarkást v.
— a t , tb. —ak. Helyről mondják, melyen szarkák
tanyáznak.
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SZARKAS, (2), puszta Esztergom m.; helyr.
Szarkásra, — o n , —ról.
S Z A R K A T Á N C Z , (szarkatáncz) ösz. fh. P a j 
koskodó tréfás táncz, midőn a tánczos guggolva és
szarka módjára jobbra balra ugrándozik.
„Szíve bánatját is ez (a bor) elfelejteti,
A szarkatánczra is magát készítheti."
Lakodalmi vers.
S Z A R K A T Ö V I S , (szarkatövis) ösz. fn. Népies
neve a csipkerózsának; 1. C S I P K E R Ó Z S A .
S Z A R K A V A R , (1), (szarkavár) ösz. fn. Puszta
vár, melyben csak szarkák tanyáznak. (Sándor I.).
S Z A R K A V Á R , ( 2 ) , puszta Győr m . ; helyr.
— v á r  r a , — o n , v. •—ott, —ról.
SZARKÁZÓ, 1. SZÁRÉSZÓ.
SZARKÓ, falu Bihar m.; helyr. Szarkóra, — n ,
—ról.
S Z A R L É G Y , (szarlégy) ösz. fn. A ganajon
élősködő légy.
S Z Á R L E V É L , (szárlevél) ösz. fn. A növényen
oly levél, mely vállaival egészen vagy legalább félig
a szárhoz nőtt, szárölelő levél.
S Z A R M , ( s z á r a m ) elvont törzse származik szó
nak és a melyek ebből erednek. V. ö. SZÁRMAZIK.
SZÁRMA, fn. tt. szármát. Némely tájékon, ne
vezetesen Kecskemét vidékén am. töltött káposzta,
vagy, mint másutt nevezik : takart. Török eredetű ;
t. i. a török nyelvben szármák am. tölteni, begön
gyölni, honnan szárma valósággal eléfordúl magában
a török nyelvben is, és jelent káposztába vagy sző
lölevélbe göngyöngetett rist és vagdalt húst azaz töl
tött káposztát vagy töltött szőiőlevelet.

SZARMADÁR, (szarmadár) ösz. fn. L BÜ
DÖSBANKA.;
SZÁRMÁLÓDIK,
(szármaaló d ik) k. m.
szármálódtam, —tál, •—ott. A székelyeknél am.
származik. Nem rég szármálódott falunkba. (Kriza J.).
S Z Á R M A N T , fn. tt. szármantot, harm. s z c
—ja. Tájdivatos, különösen baranyai kiejtésű szó,
szárma h e l y e t t ; 1. ezt.
SZÁRMÁZ, (származ) a Debreczeni Legendás
könyvben áth. m. származtam, —tál, —ott, par. —z.
„Nagyjó illatú es izű olajt folya és származa magából."
SZÁRMAZÁS, (származás) fn. tt. származást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Eredés neme, midőn bizo
nyos lény nemzés, vagy sarjadzás, vagy egyéb ok
forrás által léire jön. Emberek, állatok származása.
V. ö. SZÁRMAZIK.
SZÁRMAZÁSI, (szár mazási) mn. tt. szárma
zásit, tb. —ak. Származást illető, arra vonatkozó.
Származási íz. Származási rend. Származási tábla.
S Z Á R M A Z A T , (származat) fn. tt. szárma
zatot, harm. szr. — a . Elvont értelmű szó, s am.
nemzés vagy más okozás általi eredet. Nemes, királyi
származót. Továbbá azon lény, mely szoros értelem
ben vett származás által jött Jetre. Alávaló, hitvány
származót.
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SZÁRMAZATI, (származati) mn. tt. szár
mazatit, tb. — a k . Származatot illető, arra vonat
kozó. Származati rend, viszony. Ellentéte : öseredeti,
eredeti. Származatot tanusitó. Származati levél.
S Z Á R M A Z A T I L A G , (származati lag) ih.
Származati vagy származási viszonyban. Ellentéte :
eredetileg.
SZÁRMAZATÍZ, (származatíz) 1. SZÁRMA
ZÉKÍZ.
SZÁRMAZATOS, (származatos) mn. tt. szár
mazatost v. —at, tb. —ak. Származati viszonyban
levő.
SZÁRMÁZ \ T R E N D , (származatrend) ösz. fn.
L. ÍZREND.
SZÁRMAZÉK, (származék) fn. tt. szárma
zékot, harm. szr. — a . 1) Nemzés, ivadas által ere
dett lény, ivadék. Emberek, állatok származékai. Osi
nemzetség származékai. 2) Ami máshonnan szakadt
valahova. Idegen, külföldi származék. 3) Nyelvtani
lag, bizonyos gyökből vagy törzsből eredett, pl. a
kajla, kajsza, kajcs, kajmó a görbét jelentő kaj gyök
nek származékai.
SZÁRMAZÉKÍZ, (származékíz) ösz. fn. Ág a
származási rendben.
SZÁRMAZÉKOS, (származ ékos) mn. tt. szár
mazékost^. —at, tb. — ak. L. SZÁRMAZATOS.
SZÁRMAZÉKSZÓ, (származékszó) ösz. fn. L.
SZÁRMAZÉK, 3).
S Z Á R M A Z I K , (származik) k. m. származ
tam, — tál, —ott. Molnár A. latinozata szerént am.
„promanat, procedit," vagyis, valahonnan ered, ki
jön, elétünik. 1) Verség, születésnél fogva bizonyos
nemzetségből, családból veszi eredetét. Királyi vér
ből, régi nemes nemzetségből, előkelő családból, pór
szüléktől származni. Mi sem származtunk bogaráktól.
(Km.). Keresztény hittan szerént, a F,4 is Atyától,
a Szent Lélek az Atyától és Fiútól öröktől fogva szár
mazott. 2) Mint okozat bizonyos okból ered. Ez a
dolog nem származhatott mástól, mint ö tőle. Ebből
sokféle rósz származik. 3) Nyelvtanban mondjuk szó
ról, mely bizonyos gyöktől, vagy törzstől ered, pl.
ezen szó ront a rom gyökből származik. 4) Átv. va
lamely helyről másra távozik, elszakad. Messze földre
elszármazott közölünk.
Leszármazott az alföldre. Hát
te honnan származtál hozzánk f
E szónak gyöke a növényi sarjat jelentő szár,
s értelme azon hasonlaton alapszik, melynél fogva
ami származik, az mintegy az illető törzsből, mag
ból növényi szár gyanánt kisarjadzik, kinő. Szár fő
névből lett az elavult szár törzs, további alakulásban
szárm, mint járom járm, három hárm, halom halm,
üröm ürm stb., végre az igeképzővel származik.
Molnár Albertnél : szármozik. A mongolban még a
gyökben használják mint igét még pedig szál alakban,
szalkhn v. szalolt.hu am. származni (deseendere, tirer
son origine, herkommen, abstammen), innen szálmoi
v. szalomoi am. származik (vagy a mondatbeli érte
lemhez képest a többi személyekben is : származom,
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sőséget képeznek, hasonlatképen szárnyaknak nevez
tetnek különféle müvek, és szerkezetű testek, melyek
e tekintetben mintegy szárnyakkal ellátva tűnnek elé.
Kapu, ajtó, ablakszárnyak. A köpeny szárnyát vállra
vetni. Épület szárnya. A gátnak mindkét szárnya a
vízbe nyúlik. Növénytanban a magra vitetve hártya
forma lapos kinövés a mag oldalán, vagy körületén,
vagy tetején, melynél fogva a szél könnyen bír vele,
és tovább viszi. (Diószegi). V. ö. SZÁRNYAS, (1).
Boncztanban, az ékcsontok kinövése. Hadtudományi
nyelven a felállított hadseregnek két szélét képező
csapatok. Az ellenség egyik szárnyát elvágni, vissza
tolni. Míg a jobbik szárny előnyomult, a bal szárnyat
visszanyomá az ellenség.
A dolog természeténél fogva szárny gyöke azon
szár főnév, mely a növények és állatok törzseiből
kinövő tagokat, részeket jelenti, melyhez az ny kép
zőül járult, mint az árny, orny, horny, gorny, hurny,
korny, görny, szörny, körny, és még némely hasonló
részént élő, részént elavult törzsökszókban. Egyébiránt
azt is vélhetni, hogy a hangváltozat szabályaival
egyezőleg am. szálny v. szállny a mozgást jelentő
száll gyöktől, mennyiben t. i. a szárnyak az illető
állatoknak szálló, repülő tagjait alkotják. Hanem
e származtatás ellen azon észrevételt tehetni, hogy
igékből puszta ny képzővel alakult neveink nem
igen léteznek s e példa magánosan állana.
SZÁRNYA, falu Árva m.; helyr. Szárnyára,
SZÁRMOZÁS; SZÁRMOZAT; SZÁRMOZIK 5 —n, —ról.
SZÁRMOZTAT, 1. SZÁRMAZÁS ; SZÁRMAZAT i
SZÁRNYACSKA, (1), kicsinzö fn. tt. szárnyacs
SZÁRMAZIK; SZÁRMAZTAT.
kát. Kicsi szárny, kivált az állat nagyságához ké
SZÁRNÖVÉNY, (szárnövény) ősz. fn. A fü pest. Méh szárnyacskája.
nemü növények (pázsitfélék) száras része.
SZÁRNYACSKA, (2), puszta Nyitra m.; helyr.
SZÁRNY, (szárny) fn. tt. szárnyat, harm. Bzr. Szárnyacskára, — n , —ról.
—a. 1) Némely állatosztályok, nevezetesen mada
SZÁRNYAJTÓ, (szárnyajtó) ösz. fn. Kétfelé
rak, bogarak stb. terjeteg tagjai, melyeket lebegtetve
nyíló ajtó.
ideoda szállongnak, röpdösnek. Különösen a mada
SZÁRNYAKÖTÉL, (szárnyakötél) ösz. fn.
raknál röptollakból szerkezeti ilyetén tagok. A ma
Hajósoknál azon vendégkötél, mely a vontató hajóról
dár kiterjeszti szárnyait, szárnyaival csapkod, fölemel
nem ér egyenesen a vontató hajóig, hanem amint
kedik. Szárnyakra kelni. Leereszteni a szárnyakat. A
bakra vették, külső végével magára a vontatókötélre
tyúk szárnyai alá takarja fiait."a Konyhai nyelven
kötik, hogy általa a vontatóhajónak a kanyarulatok
jelenti a madárnak azon tagját vagy ízét, melyből
nál nehezen fordulása esetében egy vagy más oldalra
a szárnytollak kinőnek. Egy csirkeszárnyat kivenni,
vitethessék a vontatott test súlya, s így a vontató
megenni. Hasonlatnál fogva a madárszárnyak több
hajó könnyebben bekanyarodjék.
képes kifejezésre adtak alkalmat. Leereszti a szár
SZÁRNYAL, (szárnyal), önh. és áth. m. szár
nyát, am. kedvetlen, búsul. Megnyírték v. megnyir
bálták a szárnyát v. kiszedték a szárnya tollát, sza nyalt. Szárnyakon száll, repül. Az a hír szárnyal,
badságától, hatásától megfosztották. Szárnyát szeg hogy ... A szárnyatlan ezüst szenteket elszárnyáltatja,
ték. Szárnya nőtt. Saját szárnyára v. maga szárnyára azaz ellopja. (Dugonics). Átv. ért. szárnyal a költő
kelt. Megégette a szárnyát. Más szárnya alatt lenni, midőn emelkedett gondolatai vannak. A vadászok
nyugodni. Szárnya alá venni valakit, védelme, oltalma nál szárnyalni am. a repülő vad szárnyát ellőni. Túl
alá. Szárnyára bocsátották öt. E tekintetben a szárny szárnyalni valamit, am. kanyarodva elébe kerülni,
fogalma általán a szabad mozgáséval áll viszonyban; vagy erkölcsileg fölülmúlni.
SZÁRNYALÁS, (szárnyalás) fn. tt. szárnya
honnan az ily kifejezések : Szellő szárnyain haladni.
Hír szárnyaira bocsátani valamit. Vitorlaszárnyakon lást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Repülés. 2) Átv.
a sajka elrepült. (Vörösmarty). Szárnyon jár a gonosz ért. költői szárnyalás; továbbá túlszárnyalás, mást
Mr. (Km.). 2) Átv. ért. azon körülménynél fogva, megelőző kanyarodás, máson felülemelkedés. V. ö.
hogy a madár szárnyai kétfelé nyílnak, és két szél SZARNYAL.

származol, származunk stb. A magyarban az l he
lyett r áll: szár, de meg van az l is szál főnévben.
SZÁRMAZOTT, (származott) mn. tt. szár
mazottat. Aki vagy ami mástól vette eredetét.
SZÁRMAZOTTSÁG, (származottság) fn. tt.
származottságot, harm. szr. — a . Tulajdonság vagy
állapot, midőn valaki vagy valami származottnak
tekintendő.
SZÁRMAZTAT, (származtat) áth. m. szár
mazlattam, —tál, —ott, par. származtass. 1) Vala
kinek vérségi eredetét bizonyos törzsből hozza le,
vagy arra viszi vissza. Mátyás királyt a népmonda
majd pór, majd szegény nemes családból származtatja.
2) Bizonyos elvek, okok, előzmények nyomán kihoz,
következtet valamit; különösen a nyelvtanban vala
mely szónak eredetét mutatja ki. Idegen, rokon nyel
vekből származtatni a szókat.
SZÁRMAZTATÁS, (származtatás) fn. tt.
származtatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Következ
tetés, mely által valakinek v. valaminek származatát
kimutatjuk, lehozzuk. V. ö. SZÁRMAZTAT. Különö
sen szónyomozási működés, mely a szók eredetének
keresésével, és kimutatásával foglalkodik : szószár
maz/alás.
SZÁRMAZTATÁSI, (származtatási) mn. tt.
származtatásit, tb. —ak. Származtatást illető, arra
vonatkozó. Szószármaztatási szabályok.
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SZÁRNYALAT, (szárnyalat) fn. tt. szárny a
latot, harm. szr. —a v. —ja. Szárnyalás elvont, kü
lönösen átv. értelemben.
SZÁRNYAS, (1), (szárnyas) mn. tt. szárnyast,
v. —at, tb. —ak. A minek szárnyai vannak, akár
tulajdon, akár átv. értelemben véve. Az illető alany
nevével öszvetett szót alkot. Szárnyasállatok; szár
nyasmajorság ; szárnyasbogarak; szárnyasegér. Szár
nyasajtó, ablak. Szárnyasköpeny stb. A növénytanban
szárnyaslevél az, midőn a főnyelen úgy fejlödnek ki
a levélkék, hogy a végső kivételével, mindenik le
vélkével ellenesen áll egy másik levélke, pl. az
akáczfa levele. V. ö. SZÁRNY.
SZÁRNYAS, (2), (szárnyas) fn. tt. szárnyast,
tb. —ok. Am. tollas szárnyú madár, repeső.
SZÁRNYAS, (3), puszta Fehér m.; helyr. Szár
ny asr a, — on, —ról.
SZÁRNYASAJTÓ, (szárnyasajtó) ösz. fn. Ajtó,
melynek jobbra és balra nyiló táblái vannak.
SZÁRNYASÁLLAT, (szárnyasállat) ösz. fn.
Széles ért. mindenféle állat, mely szárnyakkal van
ellátva. Különösen, a tollas szárnyú madarak.
SZÁRNYASÁN, (szárnyasan), ih. Szárnynyal
vagy szárnyakkal ellátva, fölszerelve, ékesítve.
SZÁRNYASASZTAL, (szárnyasasztal) ösz. fn.
Evőasztal, melynek két végét ki lehet húzni, ter
jeszteni.
SZÁRNYASBENGE, (szárnyasbenge) ösz. fn.
Növényfaj a bengék neméből; tövisfulánkjai páro
Bak, az alsó hátragörbült; virágai három anyásak;
bogyója száraz, csontárforma, köröskörül hártyaszár
nyas, honnan a neve. (Rhamnus paliurus).
SZÁRNYASCSAVAR, (szárnyascsavar) ösz. fn.
Csavar, melynek feje két felül fogóval van ellátva,
különböztetésül a hornyolt fejű vagypokú csavartól.
SZÁRNYASCSIGA, (szárnyascsiga) ösz. fn.
Általán azon egy teknőjü csigák neme, melyeknek
ajaka kidudorodik, és szárnyak gyanánt kétfelé nyi
lik. (Strombus).
SZÁRNYASEGÉR, (szárnyasegér). Máskép:
bőregér, bőrmadár, denevér, némely régieknél : pub
denevér v. pupdenevér, tűndevény; 1. BOREGÉR.
SZARNYASÍT, SZÁRNYASIT, (szárnyasít)
áth. m. szárnyasltott, htn. —ni v. —ani. Szárnyak
kal ellát, fölszerel.
SZÁRNYA SODÁS , (szárnyasodás) fn. tt.
szárnyasodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Alakulási
állapot, midőn bizonyos állatnak szárnyai nőnek.
SZÁRNYASODUL, (szárnyasodik) k. m.
szárnyasodtam, —tál, —ott. Szárnyai nőnek, szár
nyakat kap.
SZÁRNYASVAD, (szárnyasvad) ösz. fn. Va
don élő szárnyasállat vagyis vad madár, pl. vadlúd,
vadrécze. (Federwild).
SZÁRNYASZEGETT, (szárnyaszegett) ösz. mn.
Aminek szárnya letörött, csuklójából kimenült. Olyan,
mint a szárnyaszegett lúd. (Km.). Átv. képes kifeje
zéssel, erejétől, hatásától, szabadságától fosztott.
AKAD. NAGY SZÓTAB V. KÖT.
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„A dalnok egyedül,
Mellette és körüle vannak
Romai sok törött sóhajnak,
Szárnyaszegett dalok,
Romok közt andalog'"
Arany J. (A dalnok búja).
SZÁRNYASZEGETTEN, (szárnyaszegetten)
ösz. ih. Szárnyaszegett állapotban.
SZÁRNYATLAN, (szárnyatlan) mn. tt. szár
nyatlani, tb. —ok. Aminek szárnya nincs, vagy ha
volt, kitépték, letörték. Szárnyatlan emlős állatok.
Szárnyatlan légy. Határzóként am. szárny vagy szár
nyak nélkül. V. ö. SZÁRNY.
SZÁRNYATLANÍT, (szárnyatlanít) áth. m.
szárnyatlanitott, par. —s, htn. —ni v. —ani. Szár
nyatlanná tesz, szárnyait letöri, kitépi valaminek.
SZÁRNYATLANSÁG, (szárnyatlanság) fn. tt.
szárnyatlanságot, harm. szr. —a. Szárnyatlan álla
pot v. tulajdonság.
SZÁRNYATLANUL, (szárnyatlanul) ih. Szár
nyatlan állapotban, szárnyak nélkül, pl. mint a légy
melynek szárnyait lecsípték.
SZÁRNYAZ, (szárnyaz) áth. m. számyaztam,
—tál, —ott, par.—z. Átv. ért. szárnyformára alakít,
képez, kikanyarít valamit. Szárnyazni a csatarendbe
állított hadsereget. Szárnyazni a gátot. Szárnyazni az
angyalok képeit, szobrait. V. ö. SZÁRNY.
SZÁRNYÉK, (szárnyék) fn. tt. szárnyékot,
harm. szr. —a. 1) Szárny, megnyújtott alakban, mint
körny környék, árny árnyék. 2) Az alföldi pusztákon
nádból vagy cserényből keresztben felállított falnemü
kerítés, mely a juhokat a szél ellen védi. Ilyenforma
túl a Danán az úgynevezett sellencz. 3) Bizonyos
müvek szárnyalakú szélei. Háztető szárnyéka. Öltöny
szárnyéka, melyet kétfelé lehet hajtani. Süveg szár
nyéka, azaz, csákósan álló leffentyűji.
SZÁRNYÉRÓL, (szárnyékol); SZÁRNYÉ
KOLÁS (szárnyékolás), 1. SZÁRNYAL ; SZÁR
NYALÁS.
SZÁRNYÉKOS, (szárnyékos) mn. tt. szár
nyékost v. —at, tb. —ak. Szárnyékkai ellátott, kü
lönösen épület, vagy akolféle kerítésről mondják.
Szárnyékos háztető. Szárnyékos csákó, régies süveg,
öltöny. V. ö. SZÁRNYÉK.

SZÁRNYÉKSEGÉD, 1. SZÁRNYSEGÉD.
SZÁRNYÉKZONGORA , (szárnyékzongora)
ösz. fn. Szárny gyanánt kinyúló hosszú zongora, kü
lönböztetésül a keresztzongorától.
SZÁRNYEMBER, (szárnyember) ösz. fn. A föl
állított hadsorban azon katona, ki a sor legszélén
áll; máskép : szárnylegény, szárnyintő.
SZÁRNYÉPÜLET v. —ÉPÜLET, (szárny
épület) ösz. fn. Nagyobbszerü építményekhez ragasz
tott oldal vagy melléképület.
SZÁRNYFA, (szárnyfa) ösz. fn. Minden fa,
vagyis rúd, mely valamely más fának, rúdnak mel
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SZARPUP, (szarpup) 1. BÜDÖSBANKA.
lékágát képezi. Különösebben 1. SZÁRNYVITOR
SZÁRRAFUTÓ, (szárrafutó) ösz. mn. Mondják
LAFA.
SZÁRNYFAL, (szárnyfal) ősz. fn. Nagyobb nyeletlen levélről, midőn válla hozzá nő a szárhoz, s
falhoz épített oldal vagy mellékfal.
azon egy darabig lefelé menvén, azt gatyássá teszi.
SZÁRNYFÉDÉL v. —FÖDÉL, (szárnyfédél)
SZÁRRALAPULT, SZÁRRASIMULT, (szárra
ösz. fn. Némely repülő rovarok szárnyait takaró ke lapult v. —simult) ösz. mn. A növényi levélről mond
ményebbnemü hártya, mely azokat majd egészen ják, midőn egészen a szárhoz fekszik, mint a toron
majd csak félig borifja.
\ szál levelei.
SZÁRSZEG, falu Bihar m.; helyr. Szárszegre,
SZÁRNYHÉGY, (szárnyhegy) ösz. fn. A ma
darak szárnyainak ékalakú vége, csúcsa.
! —én, —röl.
SZÁRSZÓ, falu Somogy m.; helyr. Szárszóra,
SZÁRNYINTŐ, (száinyintö) lásd SZÁRNY
EMBÉR.
| — n , —ról.
SZARTOS, puszta Komárom m.; helyr. Szartos
SZÁRNYKAPU, (szárnykapu) ösz. fn. Kétfelé
nyiló kapu.
• ra, —on, —ról.
SZÁRNYLEGÉNY, (szárnylegény) ösz. fn. 1.
SZÁRTOS, erd. f. Alsó Fehér m. helyr. Szártos
SZÁRNYEMBÉR.
í ra, —on, —ról.
SZÁRNYÓK, (szárnyók) fn. tt. szárnyókot.
SZARU, (szaru), fn. tt. szarut, tb. —k. Értel
Gönczy Pálnál a kétfalkások seregébe és tíz poro mére nézve I. SZARV alatt. Azon kétalaku szavaink
dájuak (tízhímesek) rendébe tartozó növénynem; hü egyike, melyek az u ü véghangokat vm is cserélik,
velye négyszögű, mindenik ormóján széles szárnyas ; s mindkét alakban fölveszik — néha kissé eltérő érte
bibeszára fölfelé vastagabb. (Tetragonolobus). Dió lemmel — a módosító és képzöragokat, rniat: szaru
szeginél a kerep (lotus) egyik faja bársonykerep (lotus szarv, daru darv, hamu hamv, ölü 'ölv; innen szarut
tetragonolobus) néven ; köznépiesen : bársonyborsó, és szarvat, darut és darvat, hamut és hamvat, ölilt és
czipökvirág.
ölvet. Öszvetételekben és származékokban könnyebb
SZÁRNYSEGÉD , (szárnysegéd) ösz. fn. Se kiejtés végett ,szarv' helyett is ,szaru' használtatik,
} édtiszt a hadsereg szárnyát vezénylő tábornok, vagy pl. szarvhártya, szarvesö, szarvdad helyett : szaruhár
főnök mellett. V. ö. SEGÉDTISZT.
tya, szarucsö, szarudad.
SZÁRNYSZEGÉTT , (szárnyszegett)
lásd
SZARUCSÁVA, (szarucsáva) ösz. fn. Fésűsök
SZÁRNYASZEGETT.
csávája, melyben a szarvakat áztatják, puhítják, ido
SZÁRNYTEREM, (szárnyterem) ösz. fn. A fő mítják.
teremből kinyíló mellék v. oldalterem.
SZARUDAD, (szarudad) mn. tt. szarudadot.
SZÁRNYÚ, SZÁRNYÚ, (szárnyu) elavult fn. Szaruhoz hasonló alakú. Szarudad kinövések némely
a mai köz divatú szárny értelmével. Mint mellék állatok testén.
név, u képzőjénél fogva jelent bizonyos tulajdon
SZARUFA, (szarufa) ösz. fn. A háztetőn alá
ságú szárnyast, pl. fekete, pettyes, fehér, tarka szárnyú fordított \/, vagyis egymásra hajló szarvak alakjá
madarak.
ban ( / \ ) felállított gerendák, vagy rudak, melyekhez
SZÁRNYVITORLAFA, (szárnyvitorlafa) Ösz. a léczeket szegezik. Hasonlók hozzájok az úgy neve
fn. Hajósoknál azon rudak, melyeket a vitorlafák zett ollófák, azon különbséggel, hogy ezek kinyitott
végeire tolnak, hogy azokat meghosszabbítsák s ra ollóforinában fölül átmetszik egymást, és a szegé
jok vitorlákat is függeszthessenek, melyek a hajót nyebb sorsú birtokosok némely épületeiben a szele
újabb szárnyakkal gazdagítják. (Kenessey Albert). mengerendát tartják. V. ö. SZELEMEN.
SZÁRNYVONAL, (szárnyvonal) ösz. fn. Na
SZARUFACSÚCS, (szarufacsúcs) ösz. fn. A
gyobb vaspályához vezető, v. nagyobb vaspályából felállított szarufának felső hegyes vége.
kiágazó mellékút.
SZARUFAGOMB, (szarufagomb) ösz. fn. A
SZÁROGAT, (szarogat) gyak. önh. Gyakran, szarufának gombalaku hegye.
ismételve szarik, szardogál.
SZARUFEKÉLY, (szarufekély) ösz.fn. Fekély
SZÁROGAT, (szárogat) gyak. áth. Gyakran, a szaruhártyában. V. ö. SZARUHÁRTYA.
folytonosan vagy több valamit szárit. Az áztatából
SZARUFOGÓ, (szarufogó) ösz. fn. A fésűsök
kiszedett kendert, kimosott ruhákat szárogatni.
nél erős bot, melynek végébe a szarut becsíptetik,
SZAROS, (szaros) mn. tt. szarost v. —at, tb. midőn a tűzön melegítik.
— ük. Szarral bemocskolt, bekent, hintett, födött stb.
SZARUFORGÁCS, (szaruforgács) ösz. fn. For
Szaros ruha, gyerek. V. ö. SZAR.
gács, melyet a fésűsök a munkába vett szaruról le
SZAROZ, (szaroz) áth. m. szaroztam, —tál, faragnak.
—ott, par. —z. Szarral bemocskol, rútít, beken.
SZARUGYÁM, (szarugyám) ösz. fn. A szaru
SZÁRÖLELÖ, (szárölelő) ösz. mn. Növénytani fa alá tétetni szokott támasz.
ért. mondják nyeletlen levélről, mely vállaival vagy
SZARUHÁRTYA, (szaruhártya) ösz. fn. Álta
egészen vagy legalább félig a szárhoz nőtt, mint a lán, kemény, fehéres, s félig átlátszó hártyanemű
karórépakáposztáé.
b&Ą. Különösen a boncztanbau átlátszó, finom lemez
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kékből álló, szarunemü hártya, mely elül a szemgo
lyónak kis körszeletét képezi.
SZARUHÁRTYAMETSZÉS, (szaruhártyamet
szés) ösz. fn. Szemorvosi műtét, midőn a szaruhár
tyán szúrást tesznek.
SZARUHÁRTYASIPOLY, (szaruhártyasipoly) ,
ösz. fn. A szemgyógytanban am. a szemnek sipoly j
féle betegsége. V. ö. SIPOLY.
SZARUKO, (szarukő) ösz. fn. így neveztetnek
azon többféle kőncmek, melyek színre, átlátszóságra, !
és szerkezetökre nézve némileg az állati szarvhoz !
hasonlók, milyenek pl. a tűzkövek.
SZARUMETESZ, (szarumetesz) ösz. fn. Sebé j
szi eszköz, melyet a szaruhártyán tett műtétnél hasz
nálnak.
SZARUMÍVES, (szarumíves) ösz. fn. Míves,
ki állati szarukból különféle eszközöket készít.
SZARUMÜ, (szarumű) ösz. fn. 1) Állati sza
ruból készített mü, pl. fésű, szelencze, pohár. 2) A I
várerődítésben az erődök két szélét vagyis szarvait
képező erődmüvek.
SZARUNEMU, (szarunemű) ösz. mn. Bizo
nyos tulajdonságaira nézve az állati szarvhoz hasonló.
Szarunemü kemény bőr, kinövés. A körmök szarune
müek.
SZARUNYELVIZOM, (szarunyelvizom) ösz.
fn. A nyelvnek széles oldalizma.
SZARURESZELŐ, (szarureszelő) ösz. fn. A.
szarumívesek reszelőféle eszköze. V. ö. RESZELŐ.
SZARUSIPOLY, (szarusipoly) lásd SZARU
HÁRTYASIPOLY.
SZARUSZEG, (szaruszeg) ösz. fn. Nagy fajta
szeg. milyet a szarufák öszveszegezésénél szoktak
használni; kisebb fajta a léczszeg, még kisebb a zsin
delyszeg ; mindegyik használatát maga a név mutatja.
SZARUTALP v. — TALPALAT, (szarutalp
v. —talpalat) ösz. fn. A háztetőzetben falakra fek
tetett gerendák, melyekbe a szarufákat eresztik.
SZARUTOK, (szarutok) ösz. fn. Gönczy Pál
nál a sokporodások (sokhímesck) seregébe és egy
terméjüek (egyanyások) rendébe tartozó növénynem;
virágai magánosak ; tokja kopácsai közt kifejlett
taplós válaszfalánál fogva két rekeszü ; begye felől
kezd felnyílni. (Glaucium). Faja : szarvas szarutok
(gl. corniculatum); köznépiesen : szarvasmák. Dió
szeginél a gódircz (chelidonium) nemhez tartozó fa
jok ; t. i. az első : fakó gódircz (eh. glaucium), közné
piesen : sárga szarvasmák; az utóbbi: szarvas gódircz
(eh. corniculatum).
SZARUZAT, (szaruzat) fn. tt. szaruzatot,
harm. szr. —a v. —ja. A szarufák együtt véve.
SZARV, (szarv) fn. tt. szarvat, harm. szr. —a.
Kétségtelen, hogy szarv és szaru szók valamint ele
meiknél, úgy eredeti jelentéseiknél fogva is azono
sak, mindazáltal az általánosabb szokás némi kü
lönbséget tesz a kettő között. Ugyanis I, szarv 1)
széles ért. sudaras, majd hosszabb, majd rövidebb

kinövések némely állatok fején, milyenek több négy
lábúak , halak, rovarok, csigák ilyetén kinövései.
Csigabiga öltsd ki szarvad. (Gyermekjáték). 2) Külö
nösen több emlős állat fejéből kisarjadzó, kemény,
hegyes, majd egyenes, majd kajla, kacskaringós stb.
kinövések, azoknak egyszersmind fegyverül szolgálók,
mint az ökrök, kecskék, zergék stb. szarvai. Öszve
téve : ökörszarv, bikaszarv, tehénszarv, kosszarv, kecs~
keszarv stb. Az úgy nevezett szarvasok neméhez tar
tozóknál a szarvak nem oly egyszerűek, hanem ága
sabbak, mint másoknál. Kurta, sudár, suta, csira,
kajla, csákó, villás szarvak. Czimeres szarvak, a leg
sudarasabbak. Csonka, lefűrészelt, gombos szarvak.
Tekergódzö, kacskaringós, ágasbogos szarvak. Szarvak
kal öklelödznek, szúrnak, böknek a szilaj ökrök, tinók.
A bőszült bika szarvaival szórja a port, felhányja a
szénarendeket. Ökröt szarvánál, embert szavánál szok
ták fogni. (Km.). Mennyiben a szarvak a támadó és
véderő jellegei, s mint olyanok fegyverül szolgálnak,
innen némely képes kifejezésekre adtak alkalmat.
Szarva nő am. unja magát. Szarvai nőttek, megnőttek,
bántó, elbizott hatalomra kapott. Szarvait letörték,
leütötték, hatalmát megalázták, elvették. Szarvakat
kapott, vagy visel, oly férjről mondják, ki magát neje
által hűtlenül megcsalatni engedi, mely értelemben
a basonlati viszony az ökör vagy juh butaságára,
és türelmére látszik vonatkozni. 3) Átv. több tárgy
neve, melyek némileg az állati szarvakhoz hasonlók.
Ágas szarvai. Eke szarva. Kazal szarvai. Szekérrákás
kor a szénából, szalmából szarvakat csinálni, vetni.
Hold szarva, midőn újulóban vagy fogyóban van.
Tréfás értelmű ezen mondatban : letörte a macska
szarvát azaz valamely kis csínyt követett el, mit
rendesen gyermekekről mondanak. II.) <Sza?anak
nevezik a szarvakból készült némely müveket, sze
reket, edényeket. A régiek szarukból ittak. Lőporos
szaru. A fuvószerül használt szarut pedig szokottab
ban kilrtnek nevezik, pl. tábori kürt, vadászkürt, néha
pedig tülök v. tülk a neve, pl. a csordások kürtjéé,
továbbá a kaszások tülke, melyben a kaszakövet
hordják. Néha a szarufát is nevezik egyszerűen szaru
nak, kivált összetételekben pl. szarutalp. V. ö. SZARU.
Alapértelemre azon szók osztályába tartozik,
melyek gyökében r az alaphaDg, s valami magasat,
emelkedettet, kinövőt jelentenek, mint az állatokban
e magas részeket jelentök is : orj, marj v. morj, tárj,
taré, tarkó; s közelebbi törzsének szár tekinthető ;
v. ö. SZÁR, (1). Egyeznek vele a persa szuru (cornu
animalis és poculum, serleg), továbbá : szintén a persa
szaru, szarui, szarun, a hellén xéoug, latin cornu,
(honnan Varró szerént) cervus, német Horn, góth
haurn, melyeket Bopp P. a szanszkrit szirasz (= fej),
szóval rokonit, magában a szanszkritban is eléjön
szarnisz v. carnisz és szarngan (cornu), szárnga ^cor
neus), ide tartoznak továbbá az arab karn, persa
kom, héber keren, karná, török zurna v. szúrna (Horn,
Instrument). A finn családhoz tartozó nyelvekben:
sarve, sura, csorve. V. ö. R, gyökhang.
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SZARVA, (1), a toldalékkal am. az egyszerű
,szarv'; tt. szarvát ; s jelent Kemenesalján puska
portartót, löporszarut.
SZARVA, (2), NAGY—, falu, KIS—, puszta
Pozsony m.; helyr. Szarvára, — n , —ról.
SZARVAD, P E L E — , TASNÁD—, faluk Kö
zépSzolnok m.; helyr. Szarvadra, —on, —ról.
SZARVAL, (szarval) áth. m. szarvalt. Szar
vával öklel, szúr, bök valamit. A viaskodó bikák szar
valják egymást. A bőszült tinó felszarvalta a bujtárt.
SZARVALÁS, (szarvalás) fn. tt. szarvalást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szarvakkal véghez vitt
öklelés, bökés, szúrás.
SZARVAS, (1), (szarvas) mn. tt. szarvast
v. —at, tb. —ak. Aminek szarvai vannak, akár tu
lajdon, akár átv. értelemben véve. A hasított körmű
emlősök némely nemei szarvasak. Szarvas halak, boga
rak. A szarvasok szarvasak. Atv. erkölcsi ért. am. a
maga nemében igen sértő, fölötte nagy, kitűnő. Szar
vas bűn, vétek. Szarvas bűnt követett el. Ez szarvas
hiba. Több öszvetételekben használtatik, mint szar
vasbogár, szarvasfű, szarvasgomba stb.
SZARVAS, (2), (szarvas) fn. tt. szarvast, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Négylábú emlős állat a ha
sított körműek rendéből. Termetre a tehénnél vala
mivel magasabb és karcsúbb, de nem oly hosszú.
Némelyek szerént máskép : fövad (Hochwild, Edel
wild), minden egyéb vadtól megkülönböztetőleg, mint
az erdők fejedelme. Erdőkben lakik, szőre vörhe
nyeg, fején ágasbogos szarvakat visel, melyeket sza
batosan agancsn&k neveznek, s alig látszó kis farka
van ; mohával, fakéreggel, fűvel, makkal s vad gyü
mölcscsel él. A nőstényt tehénnek, szarvastehénnek,
helyesebben sutavadnak hívják, mert a nősténynek
nincsen szarva v. agancsa, a himet himszarvasnak
vagy szarvasbikának vagy csak szarvasnak szokás
nevezni. Némely vadászok és vadhúsárusok nyelvén :
vörösvad vagy rőtvad, azonban e név alatt szabato
sabban nemcsak a szarvast, hanem a dámvadat, őzt és
zergét is értik, külÖnböztetésül a feketevadtöl, azaz,
vaddisznótól. A szarvas évenként elhányja szarvait
(agancsait) s új nő helyettök. A szarvas derék tes
tének külső részei következők: 1) vállap v. lapoczka
(Blatt), 2) vállmögött vagy vállmög (Hinter's Blatt),
3) heveder (Mittenleib), 4) remek (Ziemer), 5) homor
v. homorlövet (Hohlschusz), 6) bél v. béllövet (Waid
wundschusz), 7) czopák (Schlegel). — Szarvasokra
menni, vadászni. Szarvast lőni, elejteni. Nehéz helytt
van a szarvas az erdőben, és az irás a káptalanban.
(Km.). Ezen állat, mint láttuk, nevét kitünőleg ágas
bogos szarvazatától kapta. V. ö. SZARVASAGANCS.
2) Átv. ért. szarvhoz, vagyis kürthöz hasonló alakú
sütemény. Vajas, tejes, tojásos, köményes, ánizsos
szarvas. Mákos, diós szarvas. 3) Borsod, Heves, Sza
bolcs megyében s több tiszai vidékeken ganéjdomb,
melynek magasabb részén széltől két csúcsot rak
nak B ezek fölfelé úgy állanak mintha szarvak
volnának.

SZARVAS, (3), mváros Békés, puszta Fehér
m.; helyr. Szarvasra, —on, —ról.
SZÁRVAS, (szárvas) ösz. fn. Általán lap,
vagy lemez vasból, mely szárat képez, vagy takar,
milyen a tengelyen a marokvas, vagy a régies fegy
verzetben a lábszárakat takaró lemez.
SZARVASAGANCS, (szarvasagancs) ösz. fn.
A fővadnak, az erdők fejedelmének köznéven szarva,
helyesebben agancsa. Az agancs és szarv közötti
különbség az, hogy az agancs tömör anyag és éven
ként újul, a szarv üres és nem újul. Az agancs fő
részei : két törzse tülök s ennek kiálló fokai ágak.
A szarvast (hímszarvast) az ágak mennyiségéhez ké
pest nevezik hat, nyolcz, tíz stb. águ szarvasnak. Az
ágakat az egyik tülkön számítják s a kijött számot
kettőzik. Ha egyik tülkön több ág nőtt ki, mint a
másikon, akkor a nagyobb számot kettőzik s az
ilyen szarvak : páratlan hatos, nyolczas, tízes stb. Az
agancs bibircses karimája : koszorú; azon rész, mely
az agancsot a homlokcsonttal összeköti: tűlöktŐ. Azon
kis növések, melyek az agancson elszórvák s az idős
szarvasoknál legnagyobbak : gyöngyök, az ezek közt
elnyúló mélyedések pedig rovatok. Csonka szarvas,
melynek egyik tülke nincsen meg.
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SZARVASALOM, (szarvasalom) ösz. fn. Alom,
vagyis fekhely ágyazata, hol a szarvasok heverni,
nyugonni, alunni szoktak.
SZARVASBIKA, (szarvasbika) ösz. fn. Him
szarvas. Mennyiben a közéletben a szarvasokat az
ökörnemü állatokhoz hasonlítják, a hímszarvast bi
kának, a nőstényt tehénnek, a vemhét pedig borjúnak
is nevezik. V. ö. SZARVAS.
SZARVASBILLEG ÉNY , (szarvasbillegóny)
1. SZARVASFARK.
SZARVASBOG, (szarvasbog) 1. SZARVAS
BUGA.
SZARVASBOGÁR, (szarvasbogár) ösz. fn.
Nagy bogárfaj, hosszú vastag falámokkal, melyek
ágbogaikra nézve a szarvas nevű állat agancsaihoz
hasonlók. Páriznál : scarabaeus cornutus, Linné sze
rént : cervus.
SZARVASBORJÚ, (szarvasborjú) ösz. fn. A
nőstényszarvas nevű emlős állatnak vemhe; s így
nevezik mind addig mig az öreg suták (nőstények)
újra megellenék s a tavalyi borjut elrúgják. Egyéb
iránt szokás azokat koruk szerént nyári, őszi és téli
borjuknak nevezni. A bak (hím) borjun&k második
évében fején két csapja nő, innét csapos a neve, har
madik évében : villás, aztán hatos, nyolczas stb. Az
üszke (nőstény) borjú első évének befejezésétől az
első üzekedésig : ünö, üzekedésétöl kezdve az öreg
suták közé soroltatik. V. ö. SZARVAS.
SZARVASBŐR, (szarvasbőr) ösz. fn. A szar
vasnak bőre akár nyers, akár kikészített állapotban.
Szarvasbörböl takarókat, lepedőket, vánkoshéjakat,
nadrágot csinálni. Némely összetételekben annyi mint
szarvasbörböl való. Szarv asbörkeztyű, nadrág, csizma,
vánkos.
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SZAEVASBÜGA, (szarvasbuga) ösz. fn. Bu
gához, vagy boghoz hasonló, hártyás kinövés a szar
vas fején, mielőtt tülkei ki lennének fejlődve.
SZARVASCSAPA vagy —CSAPÁS, (szarvas
csapa v. —csapás) ösz. fn. Csapás, vagyis nyomok
által jelölt vonal, melyet a futó szarvas lábai hagy
nak maguk után.
SZARVASCSEK v. —CSÖK, (szarvascsek v.
— csök) ösz. fn. A szarvasbika nemző vesszeje.
SZARVASCZOMB v. — CZOPÁK, (szarvas
czOmb v. — czopák) ösz. fn. A szarvasnak azon test
része, melyet czombnak nevezünk; v. ö. SZARVAS.
Szarvasczomb az uraknak, lencse borsó barátnak. (Km.).
SZARVASD, puszta Tolna m.; helyr. Szarvasá
ra, — on, —ról.
SZARVASDEREZLE , (szarvasderezle) lásd
SZARVASEMREKE.
SZARVASDERMENET, (szarvasdermenet) ösz.
fn. A szarvas nevű rőtvad betegsége, mely görcsből
áll, s majd előrészeit, majd egész testét meglepi, és
rángatja.
SZARVASEMREKE, (szarvasemreke) ösz. fn.
Népies neve nem annyira az emrekék, mint a derez
lék neméből való növényfajnak; máskép szintén köz
néven csak : ernreke vagy : hegyi petrezselyem; nö
vénytani néven : szarvasderezle. (Selinum cervaria).
Erről azt tartják, hogy a megsértett szarvas sebét
begyógyítja.
SZARVASFA, (szarvasfa) ösz. fn. Köznépies
neve a szömörczének. L. SZÖMÖRCZE.
SZARVASFABK, (szarvasfark) ösz. fn. A szar
vasnak csuta farka, máskép a vadászok nyelvén:
billegény.
SZARVASFARTŐ, (szarvasfartő) ösz. fn. A
szarvasnak egyik legízletesebb húsa, koncza, melyet
a fartőről vágnak le. V. ö. FARTŐ.
SZAR VASFEJ, (szarvasfej) ösz. fn. 1) A szar
vasnak feje. 2) A czimerekre vésett vagy festett
ilyetén fej.
SZARVASFI, (szarvasfi) ösz. fn. Fiatal szar
vas. V. ö. SZARVASBORJÚ.
SZARVASFÜ, (szarvasfű) ösz. fn. 1. SZAR
VASGYÖKÉR.
SZARVASGEDE, falu Nógrád m.; helyr.
— Gedére, — n , —r'ól.
SZARVASGÍM , (szarvasgím) ösz. fn. Sándor
István szerént az úgynevezett vörösvadak, azaz,
őzek, szarvasok, zergék és dámvadak közneve. Mol
nár Albertnél gím szarvas am. hímszarvas. Pázmán
nál gímszarvas am. szarvastehén, nőstényszarvas.
(Pred. 248. 1.).
SZARVASGÓDIRCZ, (szarvasgódircz) ösz. fn.
L. SZARUTOK.
SZARVASGOMBA, (szarvasgomba) ösz. fn.
A pöfetegek közé tartozó, telebélü gombának népies
neve, mely alatt két fajt értenek ; egyik gömbölyű,
húsos bélű, tüskés vagy ripacsos fekete héjú, és a
maga nemében nyalánkságul keresett, megehető;
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növénytani néven : drága pöfeteg (lycoperdon tuber);
a másik szintén gömbölyű és húsos bélü, de legkö
zepén fekete port termő, rongyos héjú, és nem ehető;
növénytani néven : porközepü pöfeteg (lycoperdum
cervinum).
SZARVASGYILOK, (szarvasgyilok) ösz. fn.
Kurta és egyenes piliugáju kés, melyet a vadászok
a szarvasok leszurására használnak.
SZARVAS GYÖKÉR, (szarvasgyökér) ösz. fn.
Népies neve az ezerjó nemű növény fajának, mely
másképen szintén népies néven : körislevelUfü, ezer
jó/W , szarvasfü; növénytani néven : kőris ezerjó.
(Dictamnus albus). Szára ágatlait, levelei szárnyasak.
SZARVASHAL, (szarvashal) ösz. fn. Azon
halak közneve, melyeknek fején szarunemü kinövés
van, vagy fejők hegyesen kicsúcsosodik.
SZARVASHÁLÓ, (szarvasháló) ösz. fn. Háló,
melyet szarvasok fogására használnak a vadászok.
SZARVASHÁT, puszta Baranya m.; helyr.
Szarvashátra, —on, —ról.
SZARVASRA, (szarvaska) kicsiny, fn. tt.
szárvaskát. Kicsided alakú, úgynevezett szarvasféle
sütemény. Krajczáros szarvaska.
SZARVASKEND, (1), erd. f. Doboka m.;
helyr. Szarvaskendre, —én, —r'ól.
SZARVASKEND, (2), falu Vas m.; helyr.
Szarvaskendre, —én, —röl.
SZARVASKETRECZ, (szarvasketrecz) ösz. fn.
Ketreez, melyben elevenen fogott szarvast tartogat
nak, vagy valahova szállítanak.
SZARVASKÍGYÓ., (szarvaskígyó) ösz. fn. Ki
gyónem a keleti tartományokban, melynek szeme
fölött szarunemü kinövés látszik. (Cerastes).
SZARVASKŐ, falu Heves m.; helyr. Szarvas
köre, — n , —röl.
SZARVASKÖNY, (szarvasköny) ösz. fn. Geny
bél, mely a szarvas, és iramszarvas szemgödrében
szokott támadni, s lassan lassan megkeményül.
SZARVASKÖRÖM, (szarvasköröm) ösz. fn.
A szarvasnak szarunemü körme, patája.
SZARVASLÁB , (szarvasláb) ösz. fn. A szar
vasnak vékony szárú, s futásra alkotott lába.
SZARVASMADÁR, (szarvasmadár) ösz. fn.
Keletindiai nagy madár, melynek fejéből mintegy
három hüvelknyi magas, elül fekete, hátul sárga
szinű, és szarunemü kinövés emelkedik föl, s nyaká
ról két, részént vörös, részént barna húsleffentyü
fityeg. Szárnyai a struczénál is kisebbek. (Casuar,
Struthip casuarius).
SZARVASMÁK, (szarvasmák) ösz. fn. Lásd
SZARUTOK.
SZARVASMARHA, (szarvasmarha) ösz. fn.
Gyűnév, mely alatt a nyelvszokás az ökröket, biká
kat, teheneket, s ezek fiatalait a tinókat, üszőket,
j borjukat érti. A szarvatlan marhát sutának, néhutt
bugának nevezik.

SZARVASNYOM, (szarvasnyom) 1. SZAR
! VASCSAPA.
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SZARVASODÁS, (szarvasodás) fn. tt. Szar
vasodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Növési állapot,
midőn bizonyos állatnak szarvai nőnek.
SZARVASODIK, (szarvasodik) k. m. szar
vasodtam, —tál, —ott. Mondjuk állatról, midőn
szarvai sarjadzanak, nőnek. A másodfií borjuk már
szarvasodnak.
SZARVASPATA, (szarvaspata) 1. SZARVAS
KÖRÖM.
SZARVASPEJ, (szarvaspej) ősz. mn. Olyan
pej, mint a szarvas, azaz, vörbenyegbarnás; más
képen : szarvasszin, v. —szinü.
SZARVASPÉZSMA, (szarvaspézsma) 1. SZAR
VASKÖNY.
SZARVASSZARU, (szarvasszaru) ősz. fn. A
szarvas nevű állatnak ágasbogos szarva, különbözte
tésül az ökör, kos, kecske stb. szaruktól; szabatosab
ban : agancs. L. SZARVASAGANCS.
SZARVASSZARULÉL, (szarvasszarulél) ösz.
fn. Barna, pörzsszagú folyadék, melyet vegytanilag
szarvasszaruból, de más szarunemii testekből is ké
szítenek. (Spiritus cornu cervi).
SZARVASSZARUSÓ, (szarvasszarusó) ösz. fn.
A hugyanysóhoz (szalmiához) hasonló só, melyet
szarvasszaruból, s más hasonló testekből készítenek.
(Sal cornu cervi).
SZARVASSZARV, (szarvasszarv) 1. SZAR
VASAGANCS.
SZARVASSZEGY, (szarvasszegy) ösz. fn. A
szarvasnak szegye, azaz, két első lábak közötti ré
sze , melyet a lóban szügynek mondanak. V. ö.
SZEGY, SZÜGY.
SZARVASSZÉM, (szarvasszém) ösz. fn. A szar
vasnak vidám, szelid tekintetű szeme.
SZARVASSZÍN , (szarvasszín) ösz. fn. és mn.
1) Vörnyeges barna szín, milyen a szarvasé. 2) L.
SZARVASSZÍNÜ.
SZARVASSZÍNÜ v. —SZINÜ, (szarvasszinü)
ösz. mn. A szarvas színéhez hasonló vörnyeges bar
na ; másképen : szarvaspej.
SZARVASSZÓ, falu Máramaros m.; helyr. Szar
vasszóra, — n, —ról.
SZARVASSZÖR, (szarvasszőr) ösz. fn. A szar
vas nevű állatnak vörnyeges barna szőre.
SZARVASTALP, (szarvastalp) ösz. fn. A szar
vaspatának azon része, mely közvetlenül tapossa a
földet.
SZARVASTEHÉNT, (szarvastehén) ösz. fn.
Nőstény szarvas, helyesebben sutavad vagy csak suta,
minthogy szarvai (agancsai) nincsenek. Pázmánnál:
gímszarvas. V. ö. SZARVASGÍM. — Egyébiránt va
lamint általában a tehénről, úgy erről is azt szokták
mondani, hogy üzekedik, s megellik, vagy borjazik.
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SZARVASTÖK , (szarvastök) ösz. fn. A szar
vasbikának hímgolyója, heréje.
SZARVASTŐKE, (szarvastőke) ösz. fn. Agas
bogos szőlőtőke. Heves megyei tájszó.
SZARVASTÜLÖK, (szarvastülök) 1. SZAR
VASAGANCS alatt.r
SZARVASÜLŐ, (szarvasülő) ösz. fn. Kovácsok
két szarvú ülője.
SZARVASVADÁSZAT, (szarvasvadászat) ösz.
fn. Vadászat, melyet tüzetesen szarvasok ellen űznek.
SZARVATLAN, (szarvatlan) mn. tt. szar
vatlant, tb. —ok. Aminek szarvai nincsenek, vagy
ha voltak is, elvesztek, lehulltak, letörtek stb. Más
képen : suta, néhutt : buga. Szarvatlan juhfajok. Ha
tározóként am. szarv vagy szarvak nélkül.
SZARVAZ, (szarvaz) áth. m. szarvaztam,
—tál, —ott, par. —z. Átv. értelmű szarvakat csinál,
alakít. Szarvazni az ekét, a kazalt, a ganéjdombot.
Alarczosan felszarvazni magát. V. ö. SZARV.
SZARVAZÁS, (szarvazás) fn. tt. szarvazást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által sza
ruhoz hasonló valamit készítnek, alakítnak. Kazal
szarvazása.
SZARVAZAT, (szarvazat) fn. tt. szarvazatot,
harm. szr. — a. 1) Az állat szarvai együtt véve, kü
lönösen több ágból bogból állók, mint a szarvasokéi.
Hét, nyolez águ szarvazat. 2) Több, átvitt értelmű
szarvak szerkezete. Kazalnak, szénás szekérnek szar
vazata.
SZARVKŐ, mváros Sopron m.; helyr. Szarvkö
re, — n, —röl.
SZARVORRU, (szarvorru) ösz. fn. A száraz
földi állatok egyik legnagyobbika Ázsiában és Afri
kában, termetre idomtalan, otromba; lábszárai arány
lag rövidek, vastagok; bőre ránezos, szürkés; s orrá
ból kemény tömör szaruféle kinövés emelkedik. Az
ázsiainak csak egy orra van, mintegy másfél vagy
két lábnyi hosszú, az afrikainak kettő. (Rhinoceros).
SZARZSÁK, (szarzsák) ösz. fn. Tréfásan am.
has. Eléfordúl Pázmánnál (Pred. 68, 1013. 11.).
SZÁSZ , mn. és fn. tt. szászt, tb. — ok, harm.
szr. —a, v. sza. A német nemzet egyik ágának neve,
mely a felső németbirodalomban, nevezetesen az úgy
nevezett szász tartományokban honol. Innen szár
maztak azon szászok is, kik Erdélyben a tizenkette
dik század folytán telepedtek le. Szász királyság,
szász herczegségek. Erdélyi szász nemzet. Hadd alább
jó szász, mert nem babodban találtál. (Km.). Ránezos,
mint a szász csizma. (Km.). Szász székek, városok, fal
vak. Magyarországban is több helység viseli e nevet,
mi szintén szász eredetű gyarmatokra mutat. A német
Sachshó\ módosult név.
SZÁSZ, mváros Zólyom, falu Pozsony m.; ÚJ—,
falu Pest m.; helyr. Szászra, —on, —ról.
SZARVASTINÓRÚ, (szarvastinórú) ösz. fn.
SZÁSZA, falu Gömör m.; és Kővár vidékében;
Gombafaj a tönkös tinórúk neméből, melynek sok helyr. Szászára, —n, —ról.
szétágazó tönköcskéi vannak, s mindeniken egyegy
SZÁSZAHÚSZ, erd. f, Újegyház székben; helyr.
Szásxahúszra, —on, —ról.
kalap; húsa megehető. (Boletus ramosissimus).
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SZÁSZAKNA, erd. f. Kolos m.; helyr. Szászak
nára, — n , —ról.
SZÁSZALMÁS, erd. f. Küküllö m. és Meggyes
székben; helyr. SzászAlmásra, —on, —ról.
SZÁSZAK, falu Kővár vidékében ; helyr. Ssa
szárra, —on, —ról.
SZÁSZBÁNYICZA, erd. f. Kolos m.; helyr.
SzászBányiczára, — n , —ról.
SZÁSZBEREK, puszta Heves m.; helyr. Szász
Berekre, —én, —röl.
SZÁSZBUDA, erd. f. Segesvár székben; helyr.
— Budára, — n , —ról.
SZÁSZBUDAK, erd. f. Besztercze vidékében;
helyr. —Budakra, —on, —ról.
SZÁSZDÁLLYA, erd. f. Segesvár sz.; helyr.
—Dállyára, — n , —ról.
SZÁSZEKKED, erd. f. Kolos m.; helyr. Szász
Erkedre, —én, —röl.
SZÁSZERNYE, erd. f. Küküllö m.; helyr.
—Ernyére, — n , —röl.
SZÁSZFA, 1. SZÁZFA.
SZÁSZFALU, falu Ugocsa m. és erd. f. Kezdi
székben, helyr. —faluba, —ban, —ból.
SZÁSZFALVA, falu Bihar m.; helyr. —falvá
ra, — n , —ról.
SZÁSZFEJÉREGYHÁZA, erd. f. Kőhalom
sz.; helyr. —Fejéregyházára, — n , —ról.
SZÁSZFÖLD, (szászföld) ősz. fn. Szászok lakta
vidék Erdélyben.
SZÁSZFÖLDI, (szászföldi) ősz. mn. Szászföld
höz tartozó; Szászföldről való ; Szászföldre vonat
kozó. Szászföldi törvények, szokások. Szászföldi viselet.
SZÁSZFU, (szászfü) ösz. fn. népies neve a
börvén meténg (vinca minor) növény fajnak; máskép
szintén köznéven : bervény, börvény, meténg, loncz,
erdei puszpáng, földi borostyán.
SZÁSZFÜLPÖS, erd. f. Kolos m.; helyr.
— Fülpösre, —ön, —ről.
SZÁSZHALOM, 1) erd. f. NagySink sz.; helyr.
—halomra } —halmon, —halomról. 2) L. SZAZ
HALOM.
SZÁSZHON, (szász hon); SZÁSZHONI, (szász
honi) 1. SZÁSZORSZÁG; SZÁSZORSZÁGI.
SZÁSZKA,faluBarsm.; NÉMET—, OLÁH—,
faluk Krassó m.; helyr. Szászkára, — n , —ról.
SZÁSZKÉRD, erd. f. Segesvár sz.; helyr.
—Kérdre, —én, —röl.
SZÁSZLÓNA, erd. f. Kolos m.; helyr. —hóná
ra, — n, —ról.
SZÁSZMAGYARÓS, erd. f. Küküllö m.; helyr.
—Magyarósra, —on, —ról.
SZÁSZMETÉNG, (szászmeténg) ösz. fn. Nö
vényfaj a meténgek neméből; szára lecsepült; levelei
láncsásak; csészéi szemszörösek, kocsányi egy virá
gúk. (Vinca herbacea).
SZÁSZNÁDAS, erd. f. Küküllö m.; helyr.
—Nddasra, —on, —ról.

SZÁSZNYIRES, erd. f. B. Szolnok m.; helyr.
—Nyiresre, —én, —röl.
SZÁSZÓKA, falu Bereg m.; helyr. Szdszókára,
— n , —ról.
SZÁSZORBÓ, erd. f. Szerdahely sz.; helyr.
— Orbóra, — n , —ról.
SZÁSZORSZÁG, (szászország) ösz. fn. Széles
ért. felső és alsó szász tartományok a németbiroda
lomban, öszvesen véve. Különösen a felső Szászor
szág déli része, vagyis a szász királyság (mely ré
gebben t. i. 1806 előtt választófejedelemség volt);
különböztetésül a száBz herczegségektől, milyenek :
SachsenAltenburg , SachsenKoburgGotha , Saehsen
Meiningen stb.
SZÁSZORSZÁGI, (szászországi) ösz. mn. Szász
országból való ; Szászországhoz tartozó ; arra vonat
kozó.
SZÁSZÖRMÉNYÉS , erdélyi falu Küküllö m.;
helyr. —Orményésre, —én, —röl.
SZÁSZPA, 1. ZÁSZPA és HUNYOR.
SZÁSZPATAK, erdélyi falu A. Fehér m.;
helyr. —patakra, —on, —ról.
SZÁSZPELSŐCZ , máskép : NÉMETPEL
SÖCZ, mváros Zólyom m.; helyr. —Pelsöczön, —re,
—röl.
SZÁSZRÉGEN, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Bégenbe, —ben, —Ml.
SZÁSZSEBES , erdélyi sz. kir. város ; helyr.
— Sebesre, —én, —röl.
SZÁSZSOMBOR, erdélyi falu Segesvár sz.;
helyr. —Somborr a, — on, —ról.
SZÁSZTYÚKOS, erdélyi falu Kőhalom sz.;
helyr. —Tyúkosra, —on, —ról.
SZÁSZUGRA, erdélyi falu Kőhalom sz.; helyr.
— Ugrára, — n , —ról.
SZÁSZUJJÖSS, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
— Ujjössre, — ön, —röl.
SZÁSZUL, (szászul) ih. Szász nyelven, vagyis
oly kiejtésű német nyelven, milyet a szászok be
szélnek.
SZÁSZVÁR, falu Baranya m.; helyr. Szászvár
ra, — on, v. —ott, —ról.
SZÁSZVÁROS, erdélyi mváros Szászváros sz.;
helyr. —városra, —on, —ról.
SZÁSZVESSZÖD, erdélyi faluk F. Fehér m.;
és NagySink székben; he.lyr. —Vesszödre, —ön,
—röl.
SZÁSZVESSZŐS, erdélyi falu Küküllö m.;
helyr. —Vesszösre, —ön, —röl.
SZÁSZVÖLGYE, erdélyi falu Küküllö m.;
helyr. Szászvölyyére, — n , —röl.
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SZATA, 1. SZATTA.
SZÁTFA, 1. SZÁGYFA.
SZATHMÁR, 1. SZATMÁE.
SZATINA, falu Baranya m.; helyr. Szatinára,
— n, —ról.
SZATING, nyitravölgyi tájszó, 1. SZATYING.
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SZATMÁR v. SZATHMÁR, 1) vármegye; 2)
Németivel egyesült sz. k. város ; helyragokkal mint
város : Szathmáron, —ra, —ról; mint megye : Szath
márba, —ban, —ból. Némelyek szerint román ere
detű, statu am. falu, vagy szlatina (am. posvány, mo
csár) és maré (am. nagy) szókból összetéve ; mások
szerént am. szakmar, a k ívé akként változván mint
szatyma szóban. Egyébiránt a Névtelen jegyző (,Zot
mar' alakban) oly formán említi, mint a honszerző
magyarok elfoglalásakor már fennlévő várat („usque
ad castrurn Zotmar pervenerunt, ct castrum, per trés
dies pugnando obsidentos, victoriam adepti sünt").
SZATMÁRNÉMETI, szab. kir. város ; helyr.
—Németibe, —ben, —bői.
SZATÓCS, fn. tt. szatócsoí, harm. s z r . — a .
Kis boltos, kurta kalmár, ki holmi vegyes apró áruk
kal, különösen konyhára, s mindennapi házi szük
ségekre valókkal üzérkedik.
Alakjára nézve több eredeti magyar szóhoz ha
sonló ugyan, mint: babócs, likacs, bogács, dörgécs stb.
de eredete a török nyelvben keresendő, hol szatmak
am. eladni, árulni és szat'ids'i am. árus, eladó. —
V. ö. BAKONYÁS ; KALMÁR.
SZATÓCSKODÁS , (szatócskodás) fn. tt
szatócskodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Üzérkedés.
kis kalmárkodás , milyet a szatócsok űznek. V. ö.
SZATÓCS.
SZATÓCSKODIK, (szatócskodik) k. m. szá
tócskodtam , —tál, —olt. Mint szatócs üzérkedik,
kis kalmárságot visz. V. ö. SZATÓCS.
SZÁTOK, FELSŐ—, falu, ALSÓ—, puszta
Nógrád m.; helyr. —Szátokra, —on, —ról.
SZÁTORJA, fn. tt. szátorját. Növénynem a
kétföbb hímesek seregéből és födetlen magvuak rend
jéből ; bokrétájának nyaka a csészénél rövidebb;
torka egy kevéssé öblös ; ajakassága kevéssé tetszik
ki; felső ajaka feláll, tompa, csorba ; alsó ajaka há
rom hasábu; hímszálai szerteszét állanak ; porhonjai
öszvehajolnak. (Satureja).
SZATRA, falu Vas m.; helyr. Szatrára, —w,
—ról.
SZATURÓ , falu Arad m.; helyv. Szaturóra,
— n, —ról.
SZATTY, 1. SZATY.
SZATTYÁN, fn. tt. szattyánt, ib. — ok, harm.
szr. —a , v. — ja. Csávában kikészített és festett
finom puha borjú, kecske, juhbör. Sárga, v'örös,
zöld szattyán. Szattyánból varrt papucs. Szattyánnal
béllelni a csizmát. Szattyánba kötött könyvek. A német
nyelvben : saffian, a szláv nyelvekben safian, safján;
a keleti nyelvekben törökül: szakldian, arabul: szikli
tijun, persául : szakhtijan; melyeket a nyelvészek a
persa szakht szótól származtatnak, mely am. kemény,
durva, vastag. A német Saffian szót Adelung török
eredetűnek tartja.
SZATTYÁNGYÁR , (szattyángyár) ösz. fn.
Gyár, melyben juhbörökből stb. szattyánt készítenek.

SZATTYÁNOS —SZÁTYÓK
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SZATTYÁNOS, (szattyános) fn. tt. szattyánost,
tb. —ok. Csávával dolgozó timárféle kézmives, ki
különösen szattyánt készít; továbbá, aki szattyánnal
kereskedik.
SZATTYÚ , fn. tt. szattyút, tb. — k. Növény
nem az együttnemzők és nősözvegyek seregéből;
vaczka kopasz; fészke hengeres; pikkelyei egyenlők,
a virág tányérjáig érnek, s hártya vagy szattyán
alakúak, honnan a magyar neve. Virágai vagy su
gárosak, vagy sugártalanok, a sugárosaknak félszer
virági éphegyűk; bóbitája hajszálas. (Tussilago).
Egyik faja : lókörmü szattyú (tuss. farfara) a köz élet
ben : martilapu, kis édes lapu, lókörömfü; egy másik
faja : kalapos szattyú (tuss. petasites), köznyelven:
kalapfü, nagy édes lapu.
SZATY, elvont gyöke szatying és szatyva szók
nak s rokon szoty gyökkel szotyog szóban, és szity
gyökkel szittyó szóban. Sőt szattyán (= szatyján ?)
és szattyú {= szatyjú?) is ide sorozhatókul látsza
nak. Lásd ezeket saját rovataik alatt.
SZÁTYÁR, (szátyár) mn. tt. szátyárt, tb.
—ok. Szabó Dávidnál, ocsmány, mosdatlan szájú,
fajtalan beszédű; honnan szószátyár am. sokat fe
csegő, hírhordó, temonda ember. Ezen értelmeinél
fogva úgy vélekedhetünk, hogy törzse a megnyújtott
szaty, ugyanaz mint szatyus szóban; v. ö. SZ ATYUS;
egyébiránt szátyár szóval mind hangokban, mind je
lentésben rokon a mongol szador, mely Schmidt sze
rént am. ein verdáchtiges Weib, eine Hűre; ein vet
hurter Mensch ; Kowalewszkinél : lascif; déréglé.
SZATYING, (szatying) fn. tt. szatyingot,
harm. szr. —ja. Szalag, különösen fehér szalagi
vagy kötő.
Mennyiben a szatying vékony, s a maga nemé
ben puhább anyagú köteléket jelent, alapértelemre
talán szattyánnal rokon. V. ö. SZATTYÁN, és
SZATY. Képeztetésre a pating, mócsing, rozmaring,
rrtatring, sing, bárzsing szókhoz hasonló, melyekben
a g csak utóhangzási toldalék.
SZATYINGHAL, (szatyinghal) ösz. fn. Tőke
hal, melynek háta csíkos, és mintegy szatyingokkal
vonalazott.
SZATYMA, fn. tt. szatymát. Apróra vagdalt
ólomdarabok, melyeket a vadászok serét gyanánt
használnak. Syatymára tölteni a puskát. Szatymával
lőni a madarakra. Valószinü, hogy eredetileg szakma
volt, mely töredéket jelent, honnan szakmatolni am.
töredékké tenni. V. ö. SZAKMA.
SZATYMATÖLTÉNY v. —TÖLTÉS , (szaty
matöltény v. töltés) ösz. fn. Töltény v. töltés vala
mely lőszerben, mely szatymát tartalmaz.
SZÁTYÓK, (szátyók azaz szájók) mn. tt. szá
tyókot. Szájtáti, bamba, mamlasz, léhűtő, haszontala
nul ásítozó. — E szó nagyitásra, néha egyszersmind
gúnyra mutat, mint : pofok, monyok, szemök, pirók.
Törzse : száty am. száj, t. i. a j tyvé változott, mint
tájszokásilag némely más szókban is megtörténik,

SZATYOR — S Z A V A L A T I
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pl. Göcsejben soklya am. sokja, iistöklyük am. üstök
jök. (Vasa József).
SZATYOR, (szatyor) fn. tt. szatyor t v. szatyrot,
tb. —ok v. szatyrok, harm. szr. szatyra. Ügy neve
zett gyékénykákából vagy szittyóból, szalmából kötött
kétfülü kosár, melyet pulia a n y a g á u á l fogva öszve
lebet lapítani. Szatyrot kötni.
Karra fűzni, vállra
vetni a szatyrot. Szatyorral menni piaezra. A czigány
asszonyok szatyorral járnak. Gúnyos közaépi nyelven
jelent banyát. Vén szatyor. Szatyor a vénasszony.
Eléfordúl némely közmondatokban ia : Rátartja ina
gát mint a kétfülü szatyor. Jön megy, mint Apátiban
a szatyor. Egy pénzes szatyornak két pint bor az ál
domása. Két pénzes szatyornak egy pint bor az ára.
Káldi azon szittyó kosarat, melybea a kisded Mózest
vizre bocsátották, szintén szatyornak nevezi.
Székelyes kiejtéssel: szatyor. Anyagánál és alap
hangjánál fogva rokon a szittyó, és a galaudot jelentő
szatying szókkal. V. ö. SZITTYÓ. A német Xecher,
mely Campe szerint csak az ausztriai németeknél di
vatos, alkalmasint a szomszédos magyar ,szatyor'ból
módosult.
SZATYRA, gömöri és bodrogközi tájszó, s a m .
a közösebb divatú sátra v. satrafa, azaz, vén b a n y a ,
1. S A T R A F A .
SZATYÜS, fn. tt. szalyust, tb. —ok, harm. szr.
— a. Győr tájékán am. kurva, szajha. Egyezik vele
szotyó és szotyka. L. ezeket és v. ö. SZÁTYÁR.
S Z A V A , falu B a r a n y a m.; helyr. Szavára,
—??, —ról.
S Z Á V A , (1), fn. tt. Szávát. F o l y ó v í z , mely
Karautánországban e r e d , s Belgrád vára alatt a
D u n á b a szakad. A magyar koronái birodalom főbb
folyóinak egyike : Duna, Tisza, Dráva, Száva.

SZAVALMÁNY, (szavalmány) fn. tt. szaval
mányt, tb. —ok, harm. szr. — a . L. S Z A V A L A T .
SZAVALÓ, (szavaló) mn. és fn. tt. szavalót,
tb. —7c Aki a szavalás szabályai szerént törekszik
valamit elmondani. Értelmesen, Itatással szavaló szó
nok, színész. E szavalónak minden szavát megérthetni.
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S Z A V A , (2), puszta Győr m.; erdélyi falu
Doboka m.; helyr. Szávára, — n , —ról.
S Z A V A C S K A , (szavacska) fn. 1. SZÓCSKA.
S Z A V A H I H E T Ő , (szavahihetö) ősz. mn. Oly
személyről mondják, kinek mondása hitelt érdemel.
S Z A V A L , (szaval) önh. és áth. m. szavalt.
Kötött vagy kötetlen beszédet bizonyos hanghordo
zással, és kellő nyomatékkal mond, hogy ez által
eléadása érthetőbb és hatásosabb legyen. Verseket,
szónoki gyakorlatokat szavalni.
Elszavalni a betanult
szerepet. Ezen szónok szépen értelmesen szaval.
S Z A V A L Á S , (szavalás) fn. tt. szavalás t, tb.
~ok, harm. szr. — a . Szóbeli eléadás, melynek föl
adata némi innepélyes, művészi, tiszta, értelmes, szép
hangzatosságu s a kedélyekre ható nyelven szólani
az illető hallgatósághoz. Egyházi, szinpadi, vitatko
zást, gyakorlati szavalás.
SZAVALAT, (szavalat) fn. tt. szavalatot, harm.
szr. •—a. A szavaló b e s z é d e , a szavalás tárgyilag
véve, szónoklat. Ekés szavalat.
S Z A V A L A T I , (szavalati) mn. tt. szavalatit,
tb. —ak. Szavalatra v o n a t k o z ó , szavalatot illető.
Zene és szavalati akadémia.
/LKAD, NAUY SZÓTÁR V. KÍ')T.
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SZAVATARTÓ, (szavatartó) ösz. mn. Olyan
személyről mondják, aki ha valamit igér, azt telje
sítni is szokta.
S Z A V A T O L , (szavatol) önh. m. szavatol t.
Bizonyos ügyben mint szavatos működik ; valakinek
valamiért szavatol. V. ö. SZAVATOS. Némelyek a
törvénykezésben a német ,einantworten' magyarítá
sára is használják (beszavatolni), de az ezt sehogy
sem fejezi k i ; helyesen : átadni.
SZAVATOLÁS, (szavatolás) fn. tt. szavato
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . Szavatosi működés.
SZAVATOS , (szavatos) fn. tt. szavalost, tb.
— ok, harm. szr. — a . A törvénykezésben oly mel
lékes személy, kire akár a fölperes, akár az alperes
mint kezesre, jótállóra rendszerint ugyanazon per
ben hivatkozik, hogy szavával a fólperest támogassa,
vagy az alperest védelmezze. Fölperesi, alperesi sza
vatos. (Evictor).
S Z A V A T O S S Á G , (szavatosság) fn. tt. sza
vatosságot, harm. szr. — a . Kötelesség és felelősség,
melyet valaki, mint szavatos, magára vállalt.
S Z A V A T O S S Á G I , (szavatossági) mn. tt.
szavatosságit, tb. —ak. Szavatosságot illető, arra
vonatkozó. Szavatossági kötelezettség. Szavatossági ke
reset. Szavatossági per.
SZAVATOZ, (szavatoz) önh. m. szavatoztam,
tál, —olt, par. —Z.JJ. SZAVATOL.
S Z A V A T T Y Ú , (szavattyú) fn. tt. szavattyút.
lieszédbeli hangszerv, hangképesség, szószerv. Sza
raltyús ifja. (Falndi). Jó szavátlyúja van. (iWolnár A.).
Azon régibb, de ma nem igen használt szavaink
e g y i k e , melyek vagy élő vagy elavult t képzőjü
i.lékből származván a részesülő képzője előtt a t
hangot meglágyítják, s néha meg is kettőztetik,
mint : fergetö fergetyű,
csikolto csikollyú, pattantó
pattantyú, szívató
szivattyú,
nyiretö nyirettyű stb.
Ezekben és hasonlókban az 6 G átváltozik ú ííre, mi
által főnevekké lesznek, mint fúró furu, váló válu.
S Z A V A T T Y Ü 3 , (szavatty ús) mn. tt. szá
vattyúst, tb. —ak. Kitünöleg erős hangszervekkel
ellátott, harsány szavú. Siavattyús szónok.
S Z A V A Z , (szavaz) önh. m. szavaztam, —tál,
— ott, par. —z. A köz tanácskozás vagy elhatározás
alatt forgó, s egymás'ól különböző vélemények, in
dítványok stb. közöl határozatként kimondott igenlő
vagy tagadó szava által valamelyik fél mellett nyilat
kozik. A vádlott mellett, vagy ellene szavazni. A tiszt
nj'dók egy Idán mind ö rá szavaztak. Átv. ért. bizo
nyos jel által nyilatkozik. Golyókkal,
czédulákkal
szavazni.
Fölemelt kézzel, felállással, ülve maradással
sz ivazni.
fi9
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S Z A V A Z Á S , (szavazás) fn. tt. szavazást, tb. Judith VII.). 0 maga sem változik más szám előtt.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, vagyis határozás „És ö monda annak : Vegyed te leveledet és írjh
neme a köz tanácskozások, véleményezések, válasz nyolez százat." (Müncheni cod. Lukács XVI.). De
tások körül, midőn az illető tagok a fenforgó ügyben maga magában felveszi a többes számot. Százak,
szavaznak. V. ö. SZAVAZ. Szavazás alá bocsátani, ezerek hulltak el az utolsó háborúban, azaz több száz,
szavazással eldönteni valamit.
Az
elnök szavazásra több ezer; különbözik : százan, ezerén. V. ö. SZÁZAN.
szólította a választókat, bírákat, tanácsosokat, vitat Néha határozatlan nagyobb számot jelent, s am. a
kozókat.
maga nemében sok. Száz a bajom, gondom. Százfelé
S Z A V A Z A T , (szavazat) fn. tt. szavazatot, kell látnom futnom. Száz rét'd paczal. Száz lábú bo
harm. szr. — a . 1) Nyilatkozat, határozat, melyet a gár. — Harmadik személynévmással, mint a többi
szavazók kimondanak, vagy bizonyos jel által tudat számnév, árúkra vonatkozik, s am. száz darab együtt
nak. A szavazatokat megszámlálni. A szavazatok több véve. Hogy száza az almának ? A téglának százát két
sége igenlő volt. Két szavazat Mán százat kapott. Ve forinton adják. A káposztát százával szokták árulni.
télytársát három szavazattal múlta fölül.
Titkos, nyílt Százától öt forint jár.
szavazat. Egyhangú szavazat. 2) Ilyetén nyilatkozati
Többékevésbé rokonok vele hangokban a szan
jog. Szavazattal bírni.
szkrit gata v. a nevező esetben gatan, (Boppnál :
S Z A V A Z A T I , (szavazati) mn. tt. szavazatit, s'atam = gátam), zend gatem, persa szád, párszi (régibb
tb. — a k . Szavazatra vonatkozó, azt illető. Szavazati persa) szád; latin centum ; a finn nyelvekben sata,
sada, sada, éado, sót, sát, sado, sildé, csuotte stb. (az
jog, képesség.
S Z A V A Z A T K É P E S , (szavazatképes) ösz. mn. s == magyar s, a z « = magyar sz); továbbá az átve
Akinek a törvény, vagy törvényes határozat, vagy tett szláv szto, mely az orosz szotnia (század katona)
társulati szabály stb. megadta a jogot valamely sza szóban rendes alakjában szót. Törökül : jüz, n é h u t t :
juz, tatárul : dsuz, csuvasul : szúr (ezen nyelvekben
vazásban részt vehetni.
S Z A V A Z A T K É P T E L E N , (szavazatképtelen) az r és z gyakran fölcseréltetnek). A mongolban
ösz. mn. Akinek nincs joga valamely szavazásban dzaghun (cent, centaine), innen : dzaghunta = száz
szorta, dzaghughat = százanként (régiesen : százan
részt venni.
SZAVAZATOS, (szavazatos) mn. tt. szavaza kéd), dzaghudughar = századik. Figyelemre méltó a
tost v. —at, tb. •—ak. Aki szavazattal bír. Mint fn. mongolban : szája am. milliom. V. ö. SZÁM, fn.
SZÁZAD , (század) osztószám , mely valamely
tárgy esete : —t, tb. —ok. Szavazattal biró személy.
száz részre osztott mennyiségnek, egésznek egyegy
SZAVAZATSZÁM , (szavazatszám) ösz. fn.
részét jelenti. Száz forintnak század része egy forint.
A szavazatoknak számmal kifejezett öszlete.
Az osztrák forintnak század része egy krajezár. Az
S Z A V A Z A T T Ö B B S É G , (szavazat többség) ösz. ezernek század része tíz. Mint a többi osztószámokat
fn. A két vagy többfelé menő szavazatok vagyis sza ik toldalékú sorszám helyett is használják, pl. század
vazók közt azon rész, mely számban a többit felül éve foly, hogy .. . = századik. Század napra megjö
múlja ; máskép : szótöbbség. Altalános szavazattöbb vök = századikra. Század magammal, magaddal, ma
ség v. szótöbbség, mely az összes szavazóknak több gával, oly sereggel, melyben magam voltam, magad
mint felét bírja, pl. száz szavazó közt ötvenegy már voltál, maga volt a századik. Mint fő és gyünév
szavazattöbbséget alkot. Viszonylagos szavazattöbbség, tárgyesete : századot, harm. szr. —ja v. — a ; és j e 
ha kettőnél többfelé mennek a szavazók, és általános lent a) száz évből álló korszakot. A keresztény korszak
többséggel egy rész sem bír.
első, második, harmadik stb. százada. Mi a 19dik
S ' / A V A Z O , (szavazó) mn. és fn. Aki szavaz században élünk. Múlt századok. Jelen század. Száza
vagy LÍJ szavazattal bír. Szavazó tag, szavazó biró. dunk. Félszázad. Negyedszázad. „Az előbbi századok
jobbak voltának." Szabó D. b) A hadseregek osztá
A szavazók többsége.
S Z Á Z , számnév, tt. százat. Tó'szám, mely tíz lyozásában száz emberből álló csapatot, kapitánysá
szer tíz egységet foglal m a g á b a n , honnan a sokszo got; innen van : gyalogszázad, lovasszázad; jóllehet
rozó táblán : tízszer tíz am. száz. Egy Mán száz. Egy a valóságban rendesen több személyt foglal magában,
szó mint száz. Mint általán a számnevek után a fő valamint az ezred sem áll kerekszámmal ezer em
nevet csak egyes számban kívánja. Száz ember, ló, berből.
S Z Á Z A D B É R , (századbér) ösz. fn. L. SZÁ
forint. Száz év, száz nap, száz perez. Tízszer száz ezer.
Száz annyi, száz féle. Száz számra adni, venni vala ZALÉK.^
SZÁZADIK, (századik), sorszám, s am. szám
mit. Megjárták a száz tü hosszát. (Km.).
lálás szerint a kilenczvenkilenczedik u t á n következő.
„Utána int száz szem, száz kéz,
Eletének századik évében halt meg. Századik számú ház.
De ő csak egy pár könnyet néz."
A besorozásban ö volt a századik. Továbbá am. száz
Kölcsey. (A vándor).
közöl egyik v. egy század rész. A legények közöl min
Száz ezer; határozóilag száz ezerén. „Valána k ked(ég) den századikat katonának vitték. Jövedelmének századi
hadakozó gyalogok százhúsz ezerén" (Bécsi cod. kát szegényeknek osztja. Erről századik sem tud semmit.

SZÁZADOL —SZÁZAN

SZÁZANKÉNT SZÁZLEVELÜ

SZÁZADOL, (századol) áth. m. századolt.
1) Száz részre osztja. 2) Valamely mennyiségnek
század részét kiveszi, vagyis, annyival kevesbíti azt.
Alapértelemben hasonlók hozzá : ötödöl, kilenczedel,
tizedel stb.

SZÁZANKÉNT, (százanként) ösz. ih. Több
oly csapatban , tömegben , mennyiségben , melyek
mindegyike száz egységet foglal magában. Százan
ként szétküldözgetni a czirkáló katonákat. Napjában
százanként haltak az emberek. Százanként osztogatni a
forintokat.
SZÁZANNYI, (százannyi) ösz. mn. Ami bizo
,,^óegységet százszor foglal magában. Százannyi
jövedelme van, mint nekem. Adjon Isten százannyit.
Százannyian voltak, mint mi.
SZÁZAS, (százas) 1) mn. tt. —t v. — at, tb.
— ak. Ami valamely mennyiségből, mértékből, szám
ból száz egységet foglal magában. Százas bankjegy,
Ezáz forintot, frankot stb. érő. Százas hordó, száz
akós. 2) Mint önálló főnév tárgyesete : százast, töb
bese : —ok, s jelenti a számjegyek sorában azon
számjegyet, mely százat, vagy százakat fejez ki, pl.
ezen sorban, 536 az 5 százas, a 3 tizes, a 6 egyes.
Jelent továbbá oly pénz, vagy bankjegyet, melyre
100 (forint, frank, tallér) van följegyezve. A ré
gieknél, pl. a Bécsi codexben, ,százas' am. század
(csapat) centenarius. „És szerze (rendele) környöl
százasokat menden forrásokra." (Judith. VII.). Ró
mai irás szerént a százasnak számjegye C, (centum).
SZÁZD, falu Hont m.; helyr. Százdra, —on,
—ról.
SZÁZFA, falu Abaúj m.; hely. Százfán, —ra,
— ról.
SZÁZFELÉ, (százfelé) ösz. ih. 1) Száz, egy
mástól különböző irányban, vagy határozatlan ért.
sokfelé. 2) Száz részre. Százfelé elosztani, elmetszeni,
eldarabolni valamit.
SZÁZFÉLE , (százféle) ösz. mn. Százra menő,
s oly egységekből álló valami, melynek egységei
nemben ugyan megegyeznek, de bizonyos tekintet
ben mindnyájan különböznek egymástól. Százféle
bor, melyek másmás hegyről vagy évből valók.
Százféle étek. Százféle nyelv. Határozatlan értelem
ben am. sok mindenféle.
SZÁZFÉLEKÉP, (százfélekép) ösz. ih. Száz
különböző módon, alakban; sokfélekép. V. ö. SZÁZ
FÉLE.
SZÁZFORINTOS, (százforintos) ösz. mn. és
fn. 1) Ami százforintot ér, vagy százforinton véte
fett. Százforintos ökör, ló, agár. 2) Bank, vagy
pénzjegy, melyen 100 forint áll.
SZÁZFORINTOSFÜ. Népies neve a földepe
tarnics (gentiana centaurium) növényfajnak; máskép
szintén köznéven : földepe, kis centauria, kis ezérjóftt.
SZÁZHALOM , falu Fejér m.; helyr. Százhal
mon, Százhalomra, —ról.
SZÁZLÁBÚ v. —LÁBÚ, (százlábu) ösz. mn.
és fn. 1. PINCZEBOGÁR.
SZÁZLEVELÜ v. —LEVELŰ, (százlevelii)
ösz. fn. A tojásdad gyümölcsű rózsák alueméhez tar
tozó növényfaj; gyümölcse éskocsánya borzas; szára
borzas és fulánkos; nyelei fulánktalanok. (Rosa cen
tifolia). Sokféle fajtái ékesítik a kerteket.
69*
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SZÁZADOLÁS, (századolás) fh. tt. százado
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valamit szAzadolnak. V. ö. SZÁZADOL.
SZÁZADONKÉNT, (századonként) ih. .Szá
zad' nevű csapatokra osztva. A katonákat századon
ként szemle alá venni. A díszlövéseket századonként
tetetni.
SZÁZADOS, (százados) I) mn. tt. századost
v. —at, tb. —ak. 1) Száz évtől fogva élő, létező,
szokásban levő. Százados ember; százados tölgy;
százados intézet; százados divat. 2) A mit minden
századik évben megtartanak. Százados innep, szer
tartás. II) fn. tt. századost, tb. —ok. 1) A hadse
reg szervezetében oly tiszt, ki századot vezényel.
Százados kapitány, mely értelemben önálló főnévül
is használják. 2) Némely királyi városok egykori
igazgatásában száz személyből állott külső tanács
nak tagja, valamint a hatvan személyből állotté
hatvanos.
SZÁZADOSSÁG, (századosság) fn. tt. száza
dosságot, harm. szr. —a. Századosi tisztség, hivatal.
V. ö. SZÁZADOS, II.).
SZÁZADSZOE, (századszor) ih. Századik íz
ben, vagy századik pontot számítva. E színművet ma
századszor adják. E sorszámításnak kezdete : először,
öszvetétekben : egyedszer, pl. tizen, huszonegyed
szer, másodszor, öszvetételekben : kettedszer, har
madszor stb.
SZÁZALÉK, (százalék) fn. tt. százalékot,
harm. szr. —a. Általán jövedelem, járandóság, juta
lék, kamat, nyereményrész, mely százával számított
alaptőke után jár, vagy bejön. Ót, tíz, húsz forintos
százalék. A részvényesek arány szerént osztoznak a szá
zalékokban. Máskép : száztóli, századbér, de ez utóbbi
nem igen jött divatba. (Latinul : pro centum, innen
olaszul: per cento, francziául : pour cent, németesen :
Procent). Az álék összetett képzőnek tekintendő, va
lamint ázalék, martalék, adalék, osztalék szókban is,
magas hangon : elek, pl. függelék, főzelék, s jelent
valami aprólékost, ami valamennyi származékokból
is, de leginkább magából ,aprólék' szóból kitűnik.
SZÁZALÉKJEGrY, (százalékjegy) ösz. fn. Az
Írásban és nyomtatásban azon jegy, melylyel a szá
zalékot fejezik ki ú. m. 0 /„, pl. 6u/„ azt teszi hat
százalék.
SZÁZALÉKOZ, (százalékoz) önh. és áth.
A százalékot ki vagy felszámítja.
SZÁZAN , (százan) számhatárzó , mely meg
felel ezen kérdésre : hányan? s am. együtt véve száz
számmal. Négy százan rohantak az ellenségre, százan
megsebesültek, ötvenen halva maradtak. Ha ö is eljön,
épen száza?i leszünk.
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SZAZRETU—SZE

SZAZRETU v. —RETU , (százrétü) ösz. mn.
Ami száz vagy átv. ért. igen sok rétből, rétegből áll.
Százrétü paezal.
SZÁZKÉTÜ CZICZKÓRÓ, a cziczkórók nemé
hez tartozó növényfaj ; virága tányéros sátorban;
levelei háromszor szárnyasán hasgattak; sallangjai
láncsásak, hegyesek; levéltövei fülesek, egyik fül föl
felé, másik alá hajlik; az egérfarkú cziczkórónál két
szerte nagyobb; szára ritka szőrös. (Achillea magna).
SZÁZRÉTÜ GYÖKÉR, népies neve a turbán
liliom (lilium martagon) növényfajnak; máskép szin
tén köznéven : erdei liliom, török turbán.
SZÁZSZOR, (százszor), sokszorozó szám, s am
bizonyos egységet, mennyiséget száz ízben véve, vagy
valamit annyiszor ismételve. Százszor száz = tízezer.
Betegségében százszor látogatta meg az orvos. Mint
más nagyobb számok, ez is néha határozatlanul véve
jelent sokat, sokszor történőt. Ezt már százszor hal
lottam, láttam, mondtam.
„Megfogadtam száz meg százszor."
Csokonai.
SZÁZSZORI, (százszori) mn. tt. százszorit, tb.
— ah. Százszor ismételt, százszor történő. Százszori
bolütés alatt meghalt. Százszori látogatásért az orvos
nak kétszáz forintot adtak.
SZÁZSZORKA, (szászszorka) fn. tt. százszor
Icárt. 1. SZÁZSZORSZÉP.
SZÁZSZOROS, (százszoros) mn.tt. százszorosU
v. —at, tb. —ak. Száz ugyanazon nemű részletből
álló, százszor vett, százszor öszvetett. Százszoros ré
iegzet, ránczozat. Százszoros szám.
SZÁZSZOROSAN, (százszorosan) ih. Száz
szoros ízben, százszor ismételve.
SZAZSZOROZ , (százszoroz) áth. m. százszu
roztam , —tál, —ott, par. —z. Bizonyos számot,
mennyiséget százszor annyivá tesz ; százzal szoroz,
sokszoroz.
SZÁZSZOROZÁS, (százszorozás) fn. tt. száz
snorozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valami százszoroztatik. V. ö. SZÁZSZOROZ.
SZÁZSZORSZÉP, (százszorszép) ösz. fn. A ru
kerezek "neméből való növényfaj népies neve, nö
vénytani néven : százszorszép rukercz. (Bellis perennis).
Tőkocsánya egy virágú, leveletlen; levelei visszás
tojáskerekek, esipkések, inasak. Virágának közepe
sárga; sugara fehér vagy veres. Máskép szintén köz
néven : százszorka, kis nadályfü, rukercz.
SZÁZSZORTA, (százszorta) 1. SZÁZSZOR.
SZÁZVÁSÁR, (Hundertmorgen) falu Szepes m ;
helyr. — vásárra, —on, —ról.
SZE, (1), mély hangon : SZA, némely indulat
szóknak, kiváltképen pedig a parancsolómódnak nyo
matos toldaléka. Leggyakrabban a 2ik személyben
fordul elé, pl. általánosb divatnak nosza, nesze,
addsza, jcrsze; szokottabb a székelyeknél, pl. fuss
sza, teddsze, szorítsdsza jobban héj! jösztesze bé.

SZE
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„Osókoljsza meg te Kati,
Az Isten megfizeti."
„Fog'sza meg, forgasd meg,
Téringesd meg, lógasd meg."
Székely tánezversek.
Néha g toldalékkal fussszag. Homoród vidékén mély
hangú szók után is eléjön sze ( = s z e ) alakban, pl.
fogdsze. (Kriza J.). A palóczoknál rendesen szi, szé
alakban divatozik, pl. gyereszi am. jersze v. jöszte ;
adszi, am. adsza; sőt önálló indulatszó gyanánt is
előfordul, pl. szi hé! Azonban mind a székelyek és
palóczoknál, mind a régieknél nem csak az egyes
szám második, hanem a harmadik, sőt többes sze
mélyekhez is járul a parancsolómódban. „Ha kjed
ojan hatalmas, próbájjasza meg, vegye tenyeribe a
fődet." „Jöjjönsze bé kjed, Uram!" „Egy miezre
("perezre) meg van, csak fogjunksza hezzá." (Kriza J.).
Gömörben általános divatúak : hallja szi v. szé, mondja
szi stb. „Mutassátoksze énnekem az adópénzt." (Müncb.
cod. Máté XXII.). „Ha Izraelnek királya, szálljonsze
le a keresztről." (U. o. XXVII). Mindenik szokás
mutatja, hogy az eredeti alak sze (sze), melynek a
sza csak hangrendes módosúlaía. Némelyek vélemé
nye szerént ezen sze hihetőleg egy a második személy
névmással : te, melyet a népies nyelvszokás szólítási,
biztatási, parancsi szók után is rendesen szokott hasz
nálni, pl. Zsiga te ! haj te ! ezo te ! tola te ! prücs te !
nem oda te ! fartő te ! hücs te ! sicz te ! csibi te ! ezoki
te ! gyi te ! tüled te ! hajsz te ! Ugyanezen értelműnek
tekinthető a nesze, nosza, hajsza, hopsza, továbbá
az uszu, uczu, hajdi, usdi, iszkurdi szókban a sze,
sza, szu, ezu, di. Egyeznék vele a jelentőmód jelen
idejének, és jövendő időnek egyes számú második
személyében fordítva divatos esz asz, és ed od, öd,
pl. döntesz, hordasz, veréd, hordod, döntöd, ülend
esz, állandasz, látandod, iltended. Eredetileg tehát
ezen vélemény szerént csak a második személyre
illenék szabatosan, de a későbbi szokás a többire is
alkalmazta. Ha azonban azt veszszük, hogy a har
madik személyre sőt többes számra is vitetik, még
pedig mind a régi iratokban, mind a most élő palócz
és tzékely beszédben, akkoron valamely hajszoló,
ösztönző szócskának tarthatjuk. A száll, szél szók
ban épen a sza sze gyökelem rejlik, mely kétségtele
nül suhanó hangot, illetőleg sebességet, sürgősséget
fejez ki. Ha a rokon nyelveket veszszük, a törökben
ásza sze rag valósággal a kapcsoló módot alkotja, pl.
szeusze am. szeressen, baksza am. lásson, isze vagy
oltza am. legyen, s a parancsoló módban n hozzá
járultával : szevszün, bakszün, olszün; ahonnét addsza,
adjasza mintegy azt tenné : add legyen, adja legyen.
A mongolban dza, dze a lehető mód (potentialis) kép
zője. Hasonlónak látszik ezen sza sze a latin to tol
dalékos raghoz is, mely szintén a parancsoló módban
divatozott, pl. audito, esto, ama to, ferto, mortuos
in űrbe ne sepelito (decem tab. leg.).
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S Z É C S , faluk Közép Szolnok és Nyitra m.;
SZE, (2), elvont gyök vagy gyökelem, melyből
szét, szédeleg, szédít, szédül, szél (margó), széled, szé R I M A — , mváros Gömör m.; helyr. Szécsre, — é n ,
leszt stb. származtak. Rokon hozzá a vastaghangu —röl.
sza a szava, szab, szak, szakad s z á r m a z é k o k b a n ; to
S Z É C S Á N P A L V A , falu Torontál m.; helyr.
vábbá azon te v. té, melyből tétova, téved, tébolyog, —falvára, — n , —ról.
tékozol eredtek. Mindezek alapfogalomban az illető
SZECSÁNY, falu Temes m ; helyr. Szecsány
részek egymástól elválására, vagy némi iránytól el ba, — b a n , —ból.
hajlására vonatkoznak. Ugyanezen alapfogalom rejlik
S Z E C S E , N A G Y — , K I S — , faluk Bars m.;
a szeg, szel igékben (v. ö. ezeket) és származékaikban. helyr. —Szecsére, — n , —röl.
Egyezik vele a latin elválasztó szócska se, pl. a se
SZECSEL, erdélyi falu AlsóFehér m ; helyr.
pono, separo, sejungo, secerno, securus, öszveíett, Szecselre, — é n , —röl.
és a seco, secula, securis egyszerű szókban. Hason
SZÉCSEN, faluk Krassó és Sopron m.; helyr.
lóan bizonyos iránytól elliajladozást jelentenek, és Szécsenbe, —ben, —böl.
alaphangban egyeznek a magyar tétováz, és latin
SZÉCSÉN, falu Torontál m.; helyr. Szécsénbe,
titubat. V. ö. CSA, T A , T O .
ben, —böl.
SZE , (3), gyökelem szél szóban ; 1. SZEL, (1).
SZÉCSÉNKE, I P O L Y — , falu Hont m.; helyr.
SZÉ , elvont gyök szédér és szém szókban s — Szécsénkére, — n , —röl.
ezek származékaiban. Hangban és értelemben meg
SZÉCSENY, falu Vas m; helyr. Szécsenybe,
egyezik ossz, össze szókkal. Egyébiránt a két gyök sze — ben, —böl.
és szé végelemzésében u g j a n a z , minthogy mindkettő
S Z É C S E N Y , mváros Nógrád m.; helyr. Szé
nek általános alapfogalma többség, több egyes rész. csénybe, —ben, —böl.
SZEBB, 1. S Z É P alatt.
S Z É C S É N Y K E , ALSÓ — , F E L S Ő — , faluk
S Z E B B E B B , Göcsejben am. szebb.
Nógrád m.; helyr. Szécsénykére, — n , —röl.
S Z E B B Í T , (szebbít) áth. m. szebbitélt, par.
SZECSKA, fn. tt. szecskát. Apróra sztgdelt,
— s , htn. — n i v. —eni. Valamit szebbé tesz, alakít, metélt szalma, mint barmok e l e d c ! e ; különösen, a
mint előbb volt; szépségét neveli. Új díszítményekkel rozsnak zsupszalmája, melyet zabbal keverve lovak
szebbíteni a teremeket, a színházat. V. ö. S Z É P Í T .
nak, j u h o k n a k adnak ; a magyar kocsisok gúnyos
S Z E B B Í T É S , S Z E B B Í T É S , (szebbítés) fn. tt. nyelvén : tót zab. Szecskát vágni. Szecskával vegyí
szebbítést, tb. —ék, harm. szr. •—e. Cselekvés, mely teni a zabot.
által valami szebbé tétetik. V. ö. S Z É P .
E szó közös a szlávokkal, valamint gyöke is,
SZEBBÜL, (szebbül) önh. m. szebbült. Szebbé mert a magyar szeg, a szláv szeká, és latin seoat egy
lesz, változik, szépsége növelkedik. Pest városa évről értelműek. V. ö. SZEG. A szecska szabályszerű hang
évre szebbül. Ez a gyermek szemlátomást szebbül. Mi rendben szecske, honnan szecskevész nép, am. csiribiri
olta katonává lett, rnegszebbüle.
hitvány gyülevész nép. Eredetileg szegese székese,
S Z E B B Ü L É S , S Z E B B Ü L É S , (szcbbül és) fn. mint a szök igétől szökése, szökcsö, átvetve : szöcske
tt. szebbülés1, tb. —ék, harm. szr. — e . Állapot! vál szöcskö, sőt mondják ezt is : szecska. í g y lett zsákcsó
tozás, midőn valaki v. valami szebbé lesz.
helyett zsacskó, hágcsó helyett hácskó, háskó stb.
S Z E B E D I N , falu Zólyom m.; helyr. Szébedin
SZECSKAMETSZÖ, (szecskametsző) ősz. fn.
be, —ben, —böl.
Gazdasági gép, melylyel a szalmát szecskává meté
S Z E B E D K Á Z S , falu Nyitra m.; helyr. Szebed lik, aprítják.,
rázsra, —on, —ról.
S Z E C S K A V Á G Ó , (szecskavágó) 1 SZECSKA
S Z E B E K L É B , mváros Hont m.; helyr. Szebe
METSZŐ.
klébre, — é n , —röl.
S Z E C S K A V Á L U , (szecskaválu) ősz. fn. 1) A
S Z E B E N , 1) NAGYSZEBEN, szabad királyi szccokametszöuek váluforma ládája, melybe a szal
város, és az erdélyi szászföldnek fővárosa; helyra mát fektetik, s onnan a metsző alá csúsztatják. 2)
gokkal : — be, —ben, —böl. 2) K I S  S Z E B E N , szab. Válu, melyben a szecskát zabbal, korpával stb. ke
kir. város Sárosvármegyében. 3) Van ily nevű puszta verve a barmok elé adják.
is Biharban.
SZECSKEVÉSZ, mn. tt. szecskevészt tb. — ek.
SZEBENI, írni. tt. szebcnit, tb. —eh. Szeben Csiribiri, hitvány, csőcselék, pipogya, pitypoty, giz
böl való, ott, vagy vidékén létező, ott készült, oda gaz. Eléjön P á z m á n K a l a u z á b a n : „Imcz amaz hi
vonatkozó stb. Szebeni szászok, kézmívek. Szebeni tá tetlen szecskevészek." Alakjára hasonló csenevész,
nyéralma.
gyülevész, si?idevész szókhoz ; s talán ,szecska' szótól
SZEBENY, falu B a r a n y á m . ; helyr. Szebénybe, származott.
— ben, —böl.
SZECSŐ, T Á P J Ó — , falu Pest m.; helyr. — Sze
SZEBENYE, puszta Abaúj m.; helyr. Szebenyé csSre, — n , —röl.
re, — n , —röl.
SZECSŐD, E G Y H Á Z A S — , N É M E T — , MOL
S Z E B E S Z L Ó , puszta T.uócz m.; helyr. Sze \' D O V Á N — , T E R E S T Y É N — , faluk Vas m.; helyr.
beszlóra, — n , —ról.
— Szecsödre, — ö n , —röl.
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SZECZEL, fn. tt. szeczélt, tb. — ék. A német
,Sessel'böl csavarodott. Eléjön Heltainál, s öszve
téve : szeczélszék más régieknél is.
SZED, áth. m. szedtem, —tél, —étt. Általán
gyüértelmü ige, mely több egynemű tárgyra ható, s
folytonos, vagy gyakori cselekvést jelent, mint a
rak, hord, gyűjt, stb. Néha a tó'személyben hosszá
^vel szed. „Nem szed a török is mások kosárjába
eperjet." (Gr. Eszterházi Miklós Rákóczi Györgyhöz.
1644.). Ilyenek ád, kél is. Jelentései 1) Holmit
tépve, törve, szakgatva eredeti, vagy nyugvó helyé
ről elemel, elvesz, öszvegyüjt. Almát, szilvát, szőlőt,
kukoriczát, gabonafejeket szedni. Gombát, füveket, szá
raz ágakat, forgácsot szedni. Szájból a rakott fogakat,
falból a szegeket, búza közöl a konkolyt kiszedni. A
háztetőről a gerendákat leszedni. A tejfölt, a leves zsír
ját leszedni Az elszórt magot fölszedni, öszveszedni.
Szedje fel aki elszórta (a czigány monda, midőn
aratni hivták). Szemed szőrét is kiszedi. A hidat föl
szedni. Az ócska hajót szétszedni. Könnyű a kepe mel
lett búzafejeket szedni. A szekrényből a könyveket elé
szedni. Valamit, holmit szednivedni, ideoda tenni,
válogatni, keresgélni. Szedivedi. 2) Kész, járandóság,
adomány, szerzemény, ragadmány stb. gyanánt ved
degel holmit. Vámot, dézmát, helypénzt, fübért, adót,
alamizsnát szedni. Az adósságot beszedni. Az útonál
lók elszedték mindenét. Az égettek számára ruhanemüe
ket, kenyeret, zsiradékot, fát szedni. Megszedte magát,
sok vagyont gyűjtött. 3) Válogat, a többi közöl hol
mit kiveddegel. Katonákat szedni. Szemen szedni a
gabonát. Hányják vetik, mint a dézmán szedett gabo
nát. (Km.). Betűket szedni. 4) Több azon nemüeket
öszveállít, rendez. Bánczba szedni a ruhát; átv.
ránczba szedni valakit, korlátok közé szorítani, fe
gyelem alá venni, megfenyíteni. Rendbe, sorba szedni.
A gyöngyöket sinórra szedni. Átv. ért. öszveszedni
magát, elszórakozott lelki erejét, öntudatát, önérze
tét, megfogyott egészségét visszaszerezni. Tűhegyre
szedni beszédét, szoros, rövid öszvefüggé3Ü mondat
ban eléadni valamit. Rászedni valakit, megcsalni,
vagyis úgy bánni vele mint a gyűrűvel, melyet ké
nyünk szerént ujjunkra húzunk, és forgatunk, vagy
mint a gyöngyszemekkel, midőn felfűzzük. /Szedi a
lábát, mondják a szépen lépdelő lóról.
Ezen ige első értelménél fogva oly cselekvést
jelent, mely által holmit elébbi helyétől, nyugpont
jától eltávolítunk, s mintegy elszakasztunk, elválasz
tunk ; minél fogva rokon a helyirány változására
vonatkozó szét, széled, szédül, lé, tétova., téved, és a
részek elválasztását jelentő szeg, szel szókhoz. A hely
től eltávolításnak, vagy elszakasztásnak fogalma rej
lik a ved (vesz) igében is, mely a szednok ikertársa,
s mintegy magyarázó gyanánt járul hozzá : szedved,
szedivedi, szedtevedte. A csagataj és törökben szfcs
mek am. válogatni, kiszedni. Másod értelménél
fogva a ,szed! szó gyűjtést jelent, mennyiben szedés
által a különféle pontokról eltávolított, vagy elszór
tan létező holmit együvé rakjuk, helyezzük.
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SZED, elvont gyöke szeder szónak és szárma
zékainak. Jelentése össze, összetett, minthogy a szeder
egyes gyümölcse több összetett apró részekből áll.
SZED, elvont törzse szédeleg, szédít, szédül
szóknak és származékaiknak. Rokon szét szóval. V. ö.
SZE, elvont gyök és SZÉDELEG.
SZEDDÉGEL, (szeddegel) 1. SZEDEGET.
SZEDÉGÉL, (szedégél) gyak. áth. m. szedé
gélt. L. SZEDEGET.
SZEDÉGÉLÉS, (szedégélés) fn. tt. szedégé
lést, tb. — ék, harm. szr. — e. L. SZEDÉGETÉS.
SZEDEGET, (szedéget) gyak. áth. m. szedeget
tem, — tél, —étt, par. szedegess. Gyakran, folytono
san, vagy lassanlassan, mintegy kényelemmel szed,
ezen igének minden értelmeiben véve. Szilvát, gombát
szedegetni. Adót, alamizsnát szedegetni. Betűket szede
getni. Valaminek javát kiszedegetni stb. V. ö. SZED.
SZEDÉGETÉS, (szedégetés) fn. tt. szedége
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, vagy foly
tonos, vagy aprólékos szedés. V. ö. SZEDÉS.
SZÉDELEG, (szédélég) gyah. önh. m. szédé
légtem, —tél, szédélgétt, htn. —ni v. szédélgeni.
1) Oly kóros állapotban szenved, mintha feje , és
szemei előtt levő minden tárgy forogna, keringene
vele, midőn minden homályban lebeg előtte, s gyak
ran egyideig öntudat nélkül van, pl. midőn a vér
rendkivüli erővel az agyvelőre tódul, vagy midőn
valaki meredek magasról a melységbe lenéz, s le
eséstől retteg. 2) Ideoda csavarog, lézeng, tekereg.
(Szabó D.).
E szónak törzsöke szed egy értelmű az egyenes
iránytól félre csapongást jelentő szét határzóval,
mintha volna szételeg, mennyiben a szédelgő tétova
mozog, mi leginkább kitetszik a fönti 2ik jelentés
ből. V. ö. SZÉDÉLGET. Képeztetésre hasonlók
hozzá : édeleg, téveteg, bódolog, csótolog, őgyeleg stb.
V. ö. SZE, elvont gyök.
SZEDELÉK, (szedelék) fn. tt. szedeléket,
harm. szr. •—e. Amit kéregetés, koldulgatás, szóval
aprólékos adományozás által öszvegyüjtöttek. A sze
delékböl aránylag részesíteni a kárvallottakat. Pénz
beli, eleségbeli szedetek. Ritka használatú szó s he
lyette inkább gyűjtelek használható.
Törzsöke az önálló szed, és elek összetett képző,
valamint főzelék, függelék s mély hangon ázalék, ada
lék, mártalék, százalék s több másokban is.
SZÉDELGÉS, (szédélégés) fn. tt. szédélgésl,
tb. —ék, harm. szr. —e. Kóros állapot, midőn vala
kinek feje szédeleg. Szédelgésben szenvedni. V. ö.
SZÉDELEG.
SZÉDÉLGET, (szédélóget) gyak. áth. m.
szédélgettem, —tél,—étt, par. szédelgess. Szédelgővé
tesz, szédelgésbe hoz. A sebes vértolulás szódelgeti
a fejet. Szabó Dávidnál am. forgat, ráz, lobogtat.
Molnár A.nél is am. a latin vibrat, azaz, forgat,
kanyarít. E jelentéséből világos, hogy törzsöke az
egyenes iránytól eltávolítást jelentő szét. V. ö. SZÉ
DELEG.
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SZÉDÉLGETÉS, (szédélgetés) fa. tt. szédél
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szédelgésbe hozás.
V. ö. SZÉDÉLGET.
SZÉDELGŐ, (szédólégő) mn. tt. szédélgöt.
Akinek feje szédeleg. Atv. ideoda lézengő, tántorgó,
tétovázva csavargó. Szédelgő lélek. V. ö. SZÉDELEG.
SZÉDÉLGŐS, (szédélégó'ös) mn. tt. szédél
göst v.—et, tb. —ék. 1) Szédelgésre hajlandó, ki
többször szédelegni szokott. Szédelgös fejű ember ne
menjen a meredekre. 2) Szédelgést okozó. Szédelgös
magasság ; szabatosabban : szédítő.
SZÉDÉR, (szédér) fn. tt. szédért v. szédrét,
tb. szédrék, harm. szr. szedre. A szeder és eper, mint
némileg hasonló gyümölcsök nevei, különböző táj
szokás szerént egymással fölcseréltetnek, hasonlóan
a szederfa, és eperfa is. V. ö. EPERFA ; j toldalék
kal : szederj (valamint ,eper' is toldalékkal : eperj).
A Müncheni codexben is szederjhfa. Diószegi füvész
könyve szerént a szeder cserjesedő növény a húsz
hímesek seregéből és sokanyások rendjéből, melynek
csészéje öt metszésű ; bokrétája öt szirmú ; gyümöl
cse csoportbogyó, egy magvú apró bogyókból öszve
forrt. (Rubus). Nevezetesebb fajai : málnaszeder,
szára felálló, hol sima, hol borzas; levelei szárnya
sak , ötével; gyümölcse rendszerént veres (rubus
idaeus); hamvas szeder, szára földön futó, indás, hen
geres, fulánkos, levelei hármasak ; gyümölcse fekete
hamvas vagy igen sötétkék hamvas (rubus caesius);
seregélyszeder, a hamvastól abban különbözik, hogy
levelei alul molyhosak, gyümölcse fényes, nem ham
vas (rubus fruticosus); szagos szeder, szára tövistelen,
soklevelíí és virágú, virágai pirosak, szagosak (rubus
odoratus) stb. így neveztetnek általán ezen növények
gyümölcsei is. V. ö. EPER.
Minthogy a szeder, mint gyümölcs, bogyócso
portozatot képez, valószínű, hogy nevét ezen tulaj
donságától kapta, miszerént gyöke szed valami ösz
szest, összetettet jelent, s rokon jelentésű volna a
szem szóval, mely átv. értelemben a gyümölcsök egyes
gümöit, golyóit is jelenti, pl. szilvaszem, szőlőszem,
buzaszem, egy szem rozs, két szem árpa stb. Az m és
d nem rokonszervü hangok, de szem és szed nem is
egészben, hanem csak gyökükben szé, és ennek álta
lános jelentésében egyeznek meg, ami nem azt teszi,
hogy szed szembői vagy ez amabból eredett volna,
hanem hogy mindkettő külön képző (d és m) segít
ségével közös gyökelemböl származott; mint törme
lék és tördelek, törmöl és tördel szókban is tör a kö
zös gyök. Képeztetésre hasonlók a szem, göm, csőm,
csőm, csúcs gyökökből származott szémér, gömör, csö
mör, csömör, csucsor stb. szókhoz. Figyelmet érdemel
az arabpersa szadar (mely némely tájak szerént
szedernoí is olvasható), Vullers szerént nomen fru
ctus, fructui álucsa (prunum parvum, cerasum acidum)
similis.

SZÉDÉREPERFA, (szédéreperfa) ösz. fn.
Diószeginél az eperfának egyik faja, melynek levelei
szívesek, vagy tojásdadok, néha karajosak is, rendet
lenül fogasak, durva tapintatúk; gyümölcse fekete,
savanyú. (Morus nigra). A köz életben csak szédérfa.
V. ö. EPERFA.
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SZEDERÉSZ, 1. SZEDRÉSZ.
SZÉDÉRFA, (szédérfa) ösz. fn. L. SZÉDÉR
EPERFA.

SZÉDÉRJ, fn. tt. szédérjet. L. SZÉDÉR. Azon
r gyökhangú szavaink egyike, melyek részént az
alapértelem módosítása végett, részént egyszerű tol
datképen j hangot vesznek föl, milyenek or orj; mar
marj; tar tárj; var várj; sar sarj ; ir irj; őr örj ;
fér férj ; eper eperj.
SZEDERJES, (1), (szédérjes) mn. tt. szédér
jest v. —et, tb. —ék. 1) Szederjnemü fákkal vagy
cserjékkel benőtt. 2) Sötétkék, vagy olyan hamvas
szinü, mint a hamvas szeder. Szélesb ért. oly szinű,
milyen akármelyik szederfaj szokott lenni, innét vör
hcnyeges is, Molnár A. szerént : purpureu3. Szeder
jes posztó. Szederjes orr. Szederjes káposzta, vöröses
kék káposzta. Szederjes a teste a veréstől. (Szabó D.).
SZEDERJES, (2), puszta Somogy m.; erdélyi
falu F.Fejér m.; helyr. Szédérjesre, —én, —röl.
SZÉDÉRJIN, (szédérjin) ösz. fn. A földön kú
szó, vagy cserjés szedernek szára. V. ö. In, fn.
SZÉDÉRKÉK, (szédérkék) ösz. mn. és fn. Igen
sötétkék, a hamvas szeder színétől így nevezve.
SZEDERKÉNY, faluk Baranya és Borsod m.
puszta Heves m.; helyr. Szédérkénybe, —ben, —bői.
SZÉDÉRNYE , (szédérnye) fn. tt. Szédérnyét.
Göcseji tájszó. L. SZEDERJ.
SZÉDÉRNYÉS, (szédérnyees) mn. tt. szédér
nyést v. — et, tb. —ek. L. SZEDERJES.
SZEDÉS, (szedés) fn. tt. szedést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Folytonos, vagy ismételt cselekvés,
midőn holmit szedünk. Gyümölcs, szőlő, kukoricza
szedés. Adó, vám, alamizsnaszedés. Katonaszedés,
betűszedés. Valaminek rendbeszedésével foglalkodni.
Igekötökkel : beszedés, kiszedés , fölszedés, elszedés,
leszedés, szétszedés, rászedés. V. ö. SZED.
SZEDETLEN , (szedetlen) mn. tt. szedellent,
tb. —ék. Aminek termésé', gyümölcsét le nem szed
ték ; amit össze nem szedtek. Szedetlen szőlő, gyü
mölcsfák. Szedetlen kukoriczás, dohányos földek. Sze
detlen betűk. Határozóként am. szedetlen állapotban,
szedetlenül.
SZEDETLENÜL, (szedetlenül) ih. A nélkül,
hogy össze vagy leszedték volna.
SZEDETT, (szedétt) mn. tt. szedéttet. 1) Ami
nek termését, gyümölcsét leszedték. Szedett szőlő,
szedett fa. Puszta, mint a szedett szőlő. Úgy hagyták,
mint a szedett tökét. Szemen szedett, egyes szemenként
kiválogatott. 2) Szedés által öszvegyűjtött, öszve
válogatott. Házról házra szedett alamizsna. Szemen
SZÉDÉRCSERJE, (szédércserje) ösz. fn. A szedett gabona. Adósságra felszedett pénz. Kiszedett
betűk. 3) Valahonnan, vagy valakitől elvett, kivett.
szeder nevű növénynek cserjeféle szára.
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Kemenczéböl kiszedett kenyerek.
szedett fegyverek. V. ö. SZED.

Az

orvadászoMól el

S Z E D É T T E N , (szedétten) ih. Szedett álla
potban.
S Z E D É T T V E D É T T , (szedettvedett) ikerített
mn. Ami ^nneuonnan öszvo^ordott, s együvé nem
illő, másmás nemű, vagy tulajdonságú gyürészekből
áll. Olcsárló, fitymáló értelemben használtatik. Sze
dettvedett háibái könyvele, ruhák, bútorok. Szedettvedett
jöttment emberekből öszveállitott testület, hadsereg.
S Z É D Í T , ( s z é d í t ) átli. m. szédítétt, par. — s ,
htn. — n i v. —eni. Okozza, vagy eszközli, hogy a
fej szédelegjen. V. ö. S Z É D E L E G . A nagy ülés, ráz
kódás, magasság elszédíti a fejet. Átv. ért. valakit
szilárdállásában megtántorít, félrevezet. Apénz meg
szédül a parasztot. (Km.).
S Z É D Í T É S , SZÉD1TÉS, (szédítés) fu. tt. szé
dilést, t b . —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely ál
tal valaki szédelgővé tétetik.
S Z É D Í T Ő , SZÉDÍTŐ, (szédítő)mn.tt. szédítüt.
Ami szédít, szédelgést okozó. Szédítő magasság. Szé
dítő ütés, vértolulás. Átv. ami erkölcsileg eltántorít,
félrevezet. Szédítő beszédek.
SZEDŐ, (szedő) mn. és fn. tt. szedőt. Mint
melléknév általában aki vagy ami szed. Különösen
mint főnév 1) munkás, napszámos, ki bizonyos ter
ményeket, gyümölcsöket szed, pl. szőlőszedő, gubacs
szedő. 2) Ki holmi járandóságokat, adakozásokat stb.
gyűjt. Adószedő, vámszedő, alamizsnaszedö, pénzszedő.
3) Személy, ki a sajtó alá szánt irományoknak meg
felelő betűjegyeket kiválogatja, s kellőleg öszveál
lítja. 4) Eszköz, melylyel valamit szednek, pl. fa
zékszedö, páleza, melylyel a polczról a fazekakat^le
veszik.
S Z E D Ö A S Z T A L , (szedőasztal) ösz. fn. Asztal,
melyen valamit s z e d n e k ; különösen szüretkor, azon
asztal, melyen a szölöfürtökből az aszúszemeket ki
válogatják.
S Z E D Ö D E S Z K A , (szedődeszka) ösz. fn. A
nyomdászoknál azon négyszögű deszka, melyen a
kiszedett betűsorokat öszveállítják, s kellően elren
dezik.
t
SZEDÖFIÓK, (szedőfiók) ösz. fn. A nyomdák
ban, fiókokra osztóit láda, melyekben a betűk sorban
elhelyezve foglaltatuak, s melyekből a szedő a kellő
betűket kiválogatja.
S Z E D Ö G É P , (szedőgép) ösz. fn. Gépezet, mely
nek segítségével a betűszedés gyorsíttatik.
S Z E D Ő K A L Á N v. — K A N Á L , (szedökalán v.
— k a n á l ) ösz. fn. Nagyobbféle asztali kanál, mely
lyel némely ételeket, pl. levest, főzeléket a tálból ki
merítni szokás. Különböztetésül a kisebbnemü evő
kanáltól.
S Z E D Ő V O N A L , (szedővonal) ösz. fn. Sárga
rézből való keskeny lemez, melyet a nyomdai szedő
a kiszedett betűsorok közé helyez, hogy egyenes vo
nalban álljanak.

SZEDRES—SZEG

1104

S Z E D R E S , falu Tolna m.; helyr. Szédrésre,
— é n , —röl.
S Z É D R É S K E R T , (szédréskert) ősz. fn. Kert,
melyben szederfákat vagyis eperfákat tenyésztenek.
S Z É D R É S Z , (1), (szédérész) fn. tt. szédrészt,
tb. —ék, harm. szr. — e . Személy, ki szederféle gyü
mölcsbogyókat szedeget.
SZÉDRÉSZ, (2), (mint fölebb) önh. m. szédrész
lem, —tél, —élt, par. —sz. Szedret szedeget. Ké
peztetésre hasonlók hozzá : eprész, f'dvész, böngész,
gombász.
S Z É D R E S Z E S , (szédérészés) fn. tt. szédré
szést, tb. —ék, harm. szr. — e . Szedrek szedegetése.
S Z É D R É S Z E T , (szédérészet) fu. tt. szédré
szttét, harm. szr. —e v. —je. Szedrészés elvont ér
telemben.
S Z E D T E  V E D T E , ikerített indulatszó. A valódi
káromkodásnak mintegy pótlékszava, és szelídebb
módosítása, mely csak tettetett haragra mutat, mint
a kutya macska, veszeti egye meg ! ilyenamolyan ! ka
kas csipje meg! stb.
S Z E D T E  V E D T É Z , (szedtevedteez) ikerített
önh. és áth. m. szedte vedtéztem, —tél, — é t i , par.
— z. Szedtevedtével káromkodik vagy szidalmaz va
lakit. V. ö. S Z E D T E  V E D T E .
S Z É D Ü L , S Z É D Ü L , (szédül) önh. rn. szédült.
Oly állapotba jön, mintha szemei előtt minden k e 
ringene, s fejében valami forogna. Elszédül, megszé
dül a feje. Átv. erkölcsileg oly zavarba jön, úgy meg
tántorodik, mintha szédülne u feje.
S Z É D Ü L É S , S Z É D Ü L É S , (szédülés) fn. tt.
szédülést, tb. —ék, harm. szr. — e . Kóros állapot,
midőn a fej szédül. Szédülést okozó magasság. V. ö.
S Z É D Ü L , S Z É D E L E G . Különbözik tőle a szédelgés,
mennyiben ez a jelen kórállapotnak folytonos vagy
gyakori voltát jelenti, amaz pedig egyszerű állapot
változást fejez ki.
S Z É D Ü L E T , S Z É D Ü L E T , (ezédület) fn. tt.
szédületét, harm. szr. —e v. —je. Szédülés elvont
értelemben.
S Z É D Ü L E T E S , S Z É D Ü L E T E S , (szédűletés)
mn. tt. szédületést v. —et, tb. —ele. S z é d ü l ő ; vagy
szédületet okozó.
SZEG, (1), áth. m. szeglem, —tél, —étt. Kö
zönségesebb kiejtéssel nyílt e hallatszik benne, s ez
által különbözik az ugyanazon betűkből álló szeg,
szeg mellék és főnevektől. A régieknél is pl. a Mün
cheni és Bécsi codexekben állandóan nyilt é v e l van
írva. 1) Valamely szilárd testet metsző eszközzel
v á g , h a s í t , elválaszt. Kenyeret, szalonnát, sajtot
szegni, megszegni. A czipóból egy karejt leszegni. A
kalácsot megszegni. A gyepet fölszegni. 2) Bizonyos
állati t a g o k a t megbénít, ficzamít, le, kitör. Nyakát
szegni. Esésben nyakát szegte. Átv. értelemben is
nyakát szegni valakinek am. m e g r o n t a n i , semmivé
tenni. Szárnyát szegni átv. am. erejét, nagyságát
megtörni, megbénítani. A Müncheni codexben meg
szeg am. el, széttör. „Jövő (jőve) egy néniben val
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ván drágalátos . . . . kenetnek alabástroraát, és az
alabástrom megszegvén ötté (önté) ö fejére." (Mark.
XIV.). Szabó Dávidnál is leszegni am. letörni, pl.
valaminek a szárnyát, az ágát; továbbá lehajtani:
leszegni vagy szemére szpgni a kalapot; félreszegett
kalap. 3) A ruhának széleit köröskörül, vagy rész
ben mintegy megtörve behajtja, s öszvevarrja. Be
szegni az üng alját, a lepedőt, kendőt. Szélesb ért. a
ruha széleit, szalagnemü szeletekkel bevarrja. Még
szélesb ért. valamely tért, vagy müvet bizonyos pár
tázattál kerít. A virágágyakat gyeppel beszegni. A ná
das háztető ormát deszkával beszegni. Székely tájszó
lással : a ruha megszegi a testet, am. helyesen meg
fekszi, ráillik. 4) Atv. erkölcsi sérelmet, törést ejt
valamin. Megszegni a törvényt, parancsot. Szükség
törvényt szeg (Gr. Eszterházi M. nádor. 1639. Tör
ténelmi Tár. VIII. K.) ; ma : törvényt ront. (Km.).
Megszegni az esküt, a szót, meg nem tartani. Meg
szegte a hitét, a böjtöt, az innepet. A Bécsi codexben
am. fölgerjeszt, felindít. „ Olofernesnek ked(ég) szüvö
megszegetteték" (concussum est cor ejus. Judith.XIL).
Használtatik középige gyanánt is szegik, mely eset
ben szenvedő értelme van, pl. Szép szónak nem szegik
szárnya. (Km. Szabó Dávidnál); hasonlók hozzá :
tűzik, hallik, érzik, izlik.
Minthogy alapfogalomban metszést, törést,
csonkitást jelent, rokon hozzá ízei, s általán azon
sze sza gyökhangu szók, melyek metszésre, hasításra
vonatkoznak, különösebben : szak, szakít stb. Többé
kevésbé rokon nyelvekben hasonlók hozzá a mongol
eszkikü (szegni), szőke szekercze és szeg, szughurkhai
(szekercze), mándsu szukhe (szekercze), török szök
mek (elválasztani), persa és török csak'i (zsebkés,
tollkés), héber szakkin (culter), keleti török csakmak
(szúrni, harapni), votják cig, cig'il (frangere), szür
jén ceg, eglal (frangere), német hacken, latin seco,
securis, secula, szláv szekám (vagdalok). V. ö. SZAK
és SZEG főneveket. A gj'ökelem : sza, sze, honnan
ezek is : szab (.törökben : szapmak vágni, bevágni),
szel (mongolul : szalkhu v. szalokhn), szalu stb.
SZEG, (2), vagy SZEG, (1), bizonyos szint je
lentő ; 1. SZÖG, mn.
SZEG, (3), vagy SZEG, v. SZEG, (2), fn. tt.
szeget, havm. szr. —e, tájdivatosan főképen az alábbi
2ik értelemben : SZÖG. 1) Kemény, szilárd anyag
ból alakított, tömegéhez mérve aránylag hosszúkás,
hegyes, pöczök vagy ékféle szer, melynek rendel
tetése két vagy több testet öszvekötni, öszvetartani,
mit az által eszközöl, ha hegyes végénél fogva az
illető testekbe szúrják, s azokban marad. Ilyenek az
asztalosok, kerékgyártók, varrgák stb. által használt
fa szegek. Különösen vasból készített ilyetén müvek,
melyek különböző rendeltetésökhöz képest sokféle
alakúak. Derékszeg a szekérben ; járomszeg; koporsó
szeg ; sindelyszeg ; léczszeg ; sinszeg; patkószeg; kerék
szeg ; nídszeg ; tengelyszeg; foglaló szeg; sasszeg,
melynek két szárnyú feje van ; kalapos szeg stb. Be
ütni, beverni, kihúzni a szeget. Szegre akasztani a ka

lapot, ruhát. Levenni valamit a szegről. Új szita sze
gen függ v. lóg (Km.). Szeget szeggel (contraria con
trariis). Kitetszik a szeg a zsákból. (Km.). Egy szeg
miatt megsántul a ló. (Km.). Szeget kérnél, patkót ve
szít. (Km). Ez a dolog nagy szeget ütött a fejébe,
azaz, aggodalomra, töprenkedésre, kétkedésre adott
neki okot. „Ez mellett példa is levén előtte, hogy a
salvus conductusért küldött embere most is árestom
ban vagyon kegyelmednél, én szorgalmazván is, visz
sza nem bocsátja, méltán szeget üthetett a fejében."
(Gr. Eszterházy M. Rákóczi Györgyhöz. 1645.).
Gondjait szegre akasztani am. gondosságát egészen
hanyagolni. Szegről végről kikérdezni valamit. Valami
szegről végről rokona. Egy szeggel fölebb akasztják az
orgazdát. (Km.). Bizonyos fűszer neve is, mely szeg
hez hasonló, szegfiíszeg, v. ö. SZEGFŰ. 2) Öszveszü
kölő szoros tér, vagy kihegyesedő csúcsos lap, me
lyet két külön iránytól jövő vonalak érintkezése,
akár belülről, akár kívülről képez ; amaz máskép :
szug, zug, németül : Winlcel; emez máskép : csúcs,
csücs, ék, hegy, sarok, csegely, melyet t. i. az ily vo
nalak külsőleg alakítanak; németül Adelung szerént
mindkét értelemben : Ecke, mely sz előtét nélkül
hangokban is egyezik a magyar szeg szóval. Innen
származtak több helységek, és földtájak nevei, me
lyek folyók, hegyek, erdők közé zárva ilyetén ala
kot mutatnak : Bánszeg, Dunaszeg, Egyházszeg, Ka
lotaszeg, Kőszeg, Malomszeg stb. stb. Szoros mértani
ért. egyenes szeg azon pont, melyben két függőleges
vonal érintkezik egymással, és folytatva általszelik
egymást, s ezek körvonal által öszvekötve a körnek
negyed részét teszik, azaz, 90 fokot; hegyes v. éles
szeg, mely az egyenesnél kisebb, azaz, szűkebb, s
körvonala 9 0 foknál kevesebbet teszen ; tompa szeg,
az egyenesnél nagyobb, és így 90 foknál nagyobb
korvonalat képez.
Szeg, különösebben az 1ső jelentésben, t. i.
mint hegyes, és öszvekötö eszköz neve, alapfogalom
ban megegyezik a 2ik értelmű vagyis csúcsot je
lentő szeg szóval, mennyiben mindegyik valami ék
neműt, csúcsosat, egyik végén öszveszorulót jelent;
de különböznek abban, hogy az első állandóan szú
rásra, bökésre vonatkozik, honnan mind gyökre mind
értelemre rokonok hozzá a szigony, szike, szú, szül,
szúr, szulák, szueza, ezueza, ezulák, cziczerél, a keleti
török csakmak (szúrni), latin sica, a héber szék
(vepres), szukkah (spina), sínai ting (clavus) ; votják
cog, lapp sagge; továbbá, mennyiben a szeg bizonyos
testbe verve, hézagot csinál, vagyis annak részeit
egymástól elválasztja, egyeznek vele azon sze sza
gyökhangu szók, melyek metszésre, hasításra vonat
koznak, mint a szeg és szel igék, továbbá szekercze,
szab, szak, szakad, szakócza, a latin scindo, seco, se
curis, secula, a scytháktól kölcsönzött hellén ffáyaoic
(mongolul : szughurkhai) stb. V. ö. SZEG, (1), és
SZE, (2), elvont gyök. Midőn pedig a szeg vagyis szeg
öszveszoruló tért jelent, egyeznek vele a szug, zug,
sut, szuszkó, a fordított kuszkó, kuczkó, (Ormánság
70
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ban czikó), csúcs, csücs, csege.ly, rokon nyelvekben a
mongol szughum (szug, zug), lapp cak, finnlapp eiék
(u. a.); s mennyiben szintén szorult állapotra, vagy
tulajdonságra vonatkoznak, a zsug, zsugor, zsigora,
zsikora, szegény, szült, szigorú, szikár. Mindezekben
az sz, 2, zs, ez, cs mint rokonszervü gyökhangok vál
takozva fordulnak elé. A megelőzőkkel együtt több
féle ,szeg' levén, szabatosság végett ajánlatos, hogy
a 2ik jelentésben állandóan zárt önhangzóju szög
alakot használjunk, annál fogva is, mert legközelebbi
rokonaiban szug, zug szintén zárt önhangzó (u) van;
ellenben az első jelentésű szeg állandóan e vagyis
éles evel ejtendő, minthogy legközelebbi rokona
szigony szintén állandóan éles önhangzóval (í) fordul
elé. E szerént megkülönböztetendők volnának : szeg,
szeg, és szeg v. szög. A szeg v. szög melléknév is a
szőke szóhoz áll legközelebb ; és így minden meg
különböztetés mellett is Írásban maradna két ,szeg'
(ige és fn.) és két ,szög' (fn. és mn.).
SZEG, (3), NAGY—, SZÉL—, SZILÁGY — ,
faluk KözépSzolnok m.; helyr. —Szégre, —én,
—röl. L. SZEGH.
SZEGALAKU v. —ALAKÚ, (szegalaku) ősz.
mn. Aminek olyan alakja van, mint a szegnek.
SZÉGBARNA, 1. SZÖGBARNA.
SZEG CSINÁLÓ, (szegcsináló) ösz. fn. Mester
ember, ki szegek csinálásával foglalkodik. Különö
sen szegfaragó, ki fából, szegkovács, ki vasból készít
szegeket.
SZEGCSIPÖ, (szegcsipő) ösz. fn. Fogóféle
eszköz vasból, szegeket kihúzni való.
SZEG CSÍPTETŐ, (szegcsiptetö) ösz. fn. Pat
koló kovácsok eszköze, mely által a beütött patkó
szeget leszorítják.
SZEGDÉGEL, (szegdégel, szegédégel) gyak.
4th. m. szegdégelt. Folytonosan, vagy lassanlassan
több részekre szeg, szel, metél valamit.
SZEGDÉGELÉS, (szegédégel és) fn. tt. szeg
dégelést, tb. —ék, harm. szr. —e. Egymás után több
részekre szeles, metélés.
SZEGDEL, (szegédel) gyak. áth. Gyakran,
több részre szeg, szabdal valamit. Karéjokra szeg
delni a kenyeret. Ekével szegdelni a gyepet. Régiesen,
tördel. „Hogy megszegdeltetnének ö szarok" (ut
confringerentur eorum crura. János XIX.). „Hogy
láták őtet immár meghalván nem szegdelek meg ő
szárait." (U. o.). Egyébiránt a szegdel és szegdegel
között szabatosan véve azon különbség van, hogy
amaz egyszerű, emez némi kicsinyítéssel, aprózással
járó gyakorlatot jelent.
SZEGDELÉS, (szegédelés) fn. tt. szegdélést,
tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva
valamit szegdelünk. V. ö. SZEGDEL.
SZEGECS, (szegecs) kicsiny, fn. tt. szegecsét,
harm. szr. —e. 1) Aránylag véve, s a maga nemében
kicsi szeg, mint szúró hegyes eszköz, pl. a csizma
talpába, sarkába való szegecsek. 2) Növénytani ért.
növénynem a négyföbbhímesek seregéből és beezősök

rendjéből; csészéjének levelei öszveállanak, tövön
egyenlők ; beczöje négy, néha öt szegü; a két ki
sebb himszálak tövén belülről ikra. (Erysimum). Ne
vezetesb fajai : szapora, tormáncs, hagymaszagú, für
tös, ibolya, sömörös, buglyos, szüklevelü, kákaszegecs.
SZEGECSEL, (szegecsél) áth. m. szegecsélt.
Szegecsekkel erősít, öszveköt. Szegecselni a téli csizma
talpát.
SZEGECSÉLÉS, (szegecsélés) fn. tt. szege
csélést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, midőn
valamely testbe erősítés, öszvekötés stb. végett sze
gecseket vernek.
SZEGECSIBOLYA, (szegecsibolya) ösz. fn.
Ibolyafaj, melynek levelei láncsásak, fogasak, kopa
szak, szára egyenes, ágatlan, beczöje négy szegü,
virága sárga. (Cheiranthus crysimoides).
SZEGED, szabad kir. város Csongrád m ; ÚJ—,
v. KIS—, falu Torontál m.; helyr. Szégedre, —én,
—röl. Tájdivatosan : Szöged.
SZÉGEGYHÁZA, puszta Szabolcs m.; helyr.
—egyházára, — n , —ról.
SZEGEL, (szegel) áth. m. szegelt. Valamibe
megerősítés végett szeget ü t ; szeggel öszveköt. Föl
szegezni a szarufákra a léczéket, a léczekre a sindelye
ket. Szokottabban : szegez.
SZEGELÉS, (szegelés) 1. SZEGEZÉS.
SZEGÉLY, (szególy) fn. tt. szegélyt, tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) A ruhanemüek behajtott, és be
varrott széle. Keskeny, széles szegély a kendőn, szok
nyán. 2) Ugyan a ruhák szélét keritő pártázat, vagy
prém, vagy szalag. Bársony, selyem szegélylyel díszí
tett köntös. 3) Szélesb ért. ráma vagy pártázatféle
kerülete, foglalványa valaminek. Tekeasztal szegélye.
Háztető szegélye. Eltart a nádfödél, csak szegélylyel
győzzék. (Km ).
SZEGÉLYES, (szegélyés) mn. tt. szegélyest
v.—et, tb. —ek. Szegélylyel ellátott, szegélyezett.
SZEGÉLYESEN, (szegélyésen) ih. Szegély
lyel ellátva.
SZEGÉLYEZ, (szegélyéz) áth. m. szegélyez
tem, v. szegélyzétt, —tél, —étt, htn. szegélyezni v.
szegélyz eni, par. szegélyezz. Szegélylyel ellát valamit.
Szegélyezni a ruhát, a háztetőt.
SZEGÉLYEZÉS, (szegélyezés) fn. tt. szegé
lyézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szegélylyel ellátás.
SZEGÉLYPÁRKÁNY, (szegélypárkány) ösz.
fn. Szegélyül alkalmazott párkány.
SZEGÉLYSZALAG, (szegélyszalag) ösz. fn.
Szalag, melylyel bizonyos ruhaneműt beszegnek.
Szegélyszalag a kalapon, szoknyán.
SZEGÉLYTELEN, (szegélytelen) mn. tt. eze
gélylelent, tb. —ek. Szegély nélküli.
SZEGÉLYZET, (szegélyézet) fn. tt. szegély
zetét, harm. szr. —e. Szegély, mint mű, egészen
véve, vagyis valamely ruha vagy más test szegélyei
nek öszvege.
SZEGÉN; SZEGÉNKE; SZEGÉNSÉG stb.
tájdivatosan am. szegény ; szegényke ; szegénység.
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SZEGÉNY, (szeg dny) mn. és fn. tt. szegényt, tb.
— ek, midőn fn. —ék. Tájdivatos kiejtéssel : szegény
(éles evel, mely az ihez áll közelebb). 1) Ki az élet
fentartására szükségelt kellékek, úgymint, eledel,
ruházat, lakhely hiányában szenved; szűkölködő.
Ellentétei : vagyonos, jó módú, gazdag, dús stb. A
különféle életnem, műveltség, rang, polgári állapot
hoz képest viszonylagos értelmű szó, amint t. i. va
lakinek több vagy kevesebb szükségei éa igényei
vannak, melyeket kielégítenie kell, honnan amely
vagyon birtokában valamely urat, grófot stb. sze
génynek mondunk, ugyanannyi vagyonnal egy mes
terembert vagy fóldmivest vagyonosnak, gazdagnak
nevezünk. Altalán tehát szegénynek mondják, ki
nem bír annyi vagyonnal, melylyel polgári vagy
egyéni állapotához mért szükségeit kellőleg födöz
hesse. 2) Szűkebb ért. ki elgyöngülés, betegség kö
vetkeztében nem képes az élet fentartására kellő
holmit megkeresni, milyenek a szoros ért. vett kol
dusok. Szegény vakok, bénák, nyomorékok, elaggott
munkások. Házi szegény, ki koldulni nem jár. Szegé
nyek háza, intézete. Szegény sorsra, állapotra jutni.
Szegényeket táplálni, ruházni. 3) Ami a maga nemé
ben nem elég a kellő szükségek födözésére. Szegény
termés, aratás, szüret. Szegény ebéd, vacsora, lakoma.
Szegény ebéd az, melynek vacsorája nincsen. (Km.).
Szegény öltözet, lakás. Szegény föld, ország. Mindenütt
bátran jár a szegény. (Km.). Altalán több közmonda
tokban előfordul : Szegény háztól ösztövér szalonna.
Eleget élt a szegény, ha korán meghalt is. Szegény aki
másé. Szegénynek szegény á barátja, A szegény pokol
ban is szegény. Mindenütt szegény a szegény. Ritka
vetésnek szegény az aratása. Ha szegény vagy ne tán
czolj. Nem illik szegényhez nedéngesség. A szegény em
bernek nincs kenyere, még is ebet tart. Szegény legény
nem nagy ár. Szegény ember szándékát boldog Isten
bírja. Szegénynek a csuprából is kifortt. Szegénynek a
szerencséje is szegény. Szegény úrnak galambház a mé
szárszéke. Szegényt az ág is húzza. Ki szegényben bí
zik, szalmán hízik, v. nádra támaszkodik. Nincs a sze
génynek féltő marhája. Sajt és kenyér két tál étel a
szegénynek. Szegény háztól ösztövér bárány. Szegény fog
madarat, gazdag eszi meg. (Mikes Kelemennél is a
XL1X. lapon). Nincs gyümölcsözőbb a szegény tenye
rénél. Szegényt a légy is jobban csípi. Sokra visz a
szegénység (paupertas magna meretrix). Mint vasszeg
a zsákból, szegénység a házból stb. 4) Használtatik
sajnálkozó indulatszó gyanánt. Szegény! Oh te szegény!
Szegény fiú, beh kár érte! Szegény pára! Oh te szegény
beteges, mikor léssz egészséges. (Népd.). Oh én szegény
bűnös ember ! Már az egyik legrégibb t. i. a kisebb
Halotti beszédben vagy Könyörgésben eléfordúl ez
értelemben: „Szerelmes brátim! imádjamok (ma:
imádkozzunk) ez szegín ember lukiért." (Némelyek
azt tartják, hogy ezen rövidebb beszéd valóságos
szegény emberek temetésénél mondatott). 5) Átv. a
maga nemében hiányos, szűkölködő. Szegény nyelv,
melynek az eszmék és érzelmek kifejezésére kevés

SZEGÉNYADÓ—SZEGÉNYDÖN

1110

szavai vannak. Szegény irodalom. Szellemileg szegény
ember. Bibliai ért. lelki szegény, ki vagyon után nem
ásítozik, s ha van is birtoka, ahhoz nem ragaszko
dik, boldogságát nem helyezi benne. Népies nyelven :
szegény legények, szolgálat nélkül a pusztákon vagy
erdőségekben barangoló, s lopásból élő zsiványok.
Szegény legény vagyok én, csikói tinót lopok én. (Népd.).
Bakonyi szegé?iy legények. De régente, mint némely régi
iratokból kitűnik, e név alatt úgy látszik az önkéntes
katonákat értették. „K(egyclmed), viseljen gondot
rólonk, k. agygyon pézeth, mert k. oztán mi reánk
ne vessen, az szegény legényeket nem tarthatjok,
ezek es (is) elmennek az kik vannak." (Levél 1555ből.
Szalay Ág. 400 m. 1.). „Az vég (végrész) mindenkor
így járt, az szegény legény ez félével él, mivelhogy
az frigy alatt az fejedelmek is szűkön fizetnek." (U.o.
Levél 1559ből).
„De szegénylegénynek csak jó hajlék Rohoncz,
Mert ott katonának bő kenyere, bor, s koncz."
A XVI. századból. (Thaly K. gyűjteménye; szerénte
is a ,szegény legény' és ,katona' hol egyik, hol másik
zászlós úr zsoldjában álló szabad csatárt jelentett).
Minthogy e szóban alapfogalom a vagyonos
ságra vonatkpzó szűk, azaz szorult állapot; innen leg
valószínűbbnek látszik, hogy gyöke szeg nem egyéb,
mint a módosított szűk, mintha volna szükény, szikény,
szekény; honnan szűkös Pázmánnál és Monoszlainál
am. szegény, és szűkölködni am. szegény állapotban
szenvedni, szegénykedni. Rokon hozzá törzsben a
szintén szoros állapotra vonatkozó szigorú, szigorog.
Legközelebb áll hozzá Vámbéry szerént a csagataj
szagin (nyomorult), Zenkernéi a keleti török csigán
(pauvre). Egyezni látszik vele a görög íj^iy* (az ióniai
nyelvjárásban, a finn heikko (gyönge, erőtlen, vékony),
lapp hdjo, hájos (gyönge, szegény), az arab szakim
(krank, schwach), sz előhang nélkül a latin egenus
(egeo igétől), mongol ügei, ügegü (= szegény, to
vábbá tagadó szó = nem ; használtatik a magyar
talán, telén értelmében i s ; a mandsu akó is am.
nem; vájjon nem egy eredetüe ezekkel a töröktatár
jok = nem ?). A törökben zengin rokon hangú szó
épen ellenkezőt, t. i. gazdagot jelent; innen zenginlik
a. m. gazdagság.
SZEGÉNYADÓ, (szegényadó) ösz. fn. Adó,
melyet a szegények tartására kell fizetni, pl. Angol
országban.
SZEGÉNYÁPOLÁS , (szegényápolás) ösz. fn.
A szegényeknek ellátása eledellel, ruházattal, s egyéb
szükségesekkel.
SZEGÉNYÁPOLDA, (szegényápolda) ösz. fn.
Intézet, ház, melyben a munkára képtelen szegények
eledellel, ruházattal stb. elláttatnak.
SZEGÉNYDED, (szegényded) mn. tt. szegény
dedét. Szegényféle, szegényes, aránylag kevéssel biró.
Szegényded táplálék, ruházat, lak. Szegényded úr.
SZEGÉNYDÖN, (szegénydön) régies ih. Am.
szegényesen. Eléjön a Nádorcodexben. A dön képző
70*
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azonos az ,ujdon' és ,csupádon' szók don képzőjével.
,Újdon' is régebben csak határozóként használtatott.
SZEGÉNYEDÉS, (szegényédés) fn. tt. sze
gényédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Allapoti változás,
midőn valaki előbbi vagyonához képest hovatovább
fogyatkozik, kevesebbet bír, s mindinkább szűkölkö
dik. A pazarlás szegényedéssel jár.
SZEGÉNYEDIK, (szegényédik) k. m. szegé
nyedlem, —tél, —élt. Vagyonában fogyatkozik, azon
állapothoz közeledik, melyben valakit viszonylag vagy
általán véve szegénynek mondunk. Sors csapásai, sa
ját bűnei miatt elszegényedni. V. ö. SZEGÉNY.
SZEGÉNYEN, (szegényen)ih. Szegények mód
jára, szűken, szűkölködve, nélkülözve. Szegényen élni,
ruházkodni.
SZEGÉNYES, (szegényés) mn. tt. szegényést,
v. —et, tb. —ek. Szegényfele, szegény állapotra mu
tató. Szegényes életmód, viselet.
SZEGÉNYESEN, (szegényésen) ih. Oly álla
potban, mely szegénységre mutat.
SZEGÉNYHÁZ, (szegényház) ösz. fn. Nyilvá
nos ház, intézet, melyben a község szegényeit ápol
ják, szükséges eledellel, ruházattal stb. ellátják; szo
kottabban : szegények háza.
SZEGÉNYISKOLA, (szegényiskola) ösz. fn.
Iskola, melyben a szegény gyermekeket díj nélkül
oktatják, nevelik.
SZEGÉNYÍT, (szeg ényít) áth. m. szegényitétt,
par. — s , htn. —ni v. —eni. Szegénynyé tesz, élet
neméhez szükséges vagyonától megfoszt valakit. A
pazarlás, szertelen fényűzés szegényiti a családot. Az
Ígéret senkit meg nem szegényit. (Km.).
SZEGÉNYÍTÉS, SZEGÉNYITÉS, (szegény
ítés) fn. tt. szegényitést, tb. —ék, harm. szr. —e.
Cselekvés, mely által valaki szegénynyé tétetik.
SZEGENYJOG, (szegényjog) ösz. fn. Kedvezés,
melynél fogva a valódi szegények ügyeit az illető ható
ság a szokott járandóság elengedésével viszi, védelmezi.
SZEGÉNYKE , (szegényke) kicsiny, mn. tt.
szegénykét. Mint sajnálkozási indulatszó van divat
ban. A szegényke mennyit szenved 1 0 te szegényke!
Tudnivaló, hogy leginkább kisdedekről és apróbb
állatokról használtatik.
SZEGÉNYKÉDÉS, (szegénykédés) fn. tt.
szegénykédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szegény ál
lapotban szenvedés, létezés; folytonos szegénység.
SZKGÉNYKÉD1K, (szegénykédik) k. m. sze
génykédtem, —tél, —élt. Szegény állapotban szen
ved, tengődik, sanyarog; mint szegény folytatja éle
tét. Képeztetésre olyan mint : királylcodik, úrkodik,
vitézkedik, kalmárkodik stb.
SZEGÉNYPÉNZ, (szegénypénz) ösz. fn. A
szegények ápolására, fölsegélésére szánt, rendelt,
adott pénz.
SZEGÉNYRENDÉLET, (szegényrendélet) ösz.
fn. Hatósági, községi, kormányi, vagy országos ren
delet, mely az elszegényült polgárok ápolása, ellá
tása felől intézkedik.
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SZEGÉNYSÉG, (szegénység) fn. tt. szegény
ségét, harm. szr. —e. 1) Szegény, szűkölködő álla
pot, vagy tulajdonság. Szegénységre jutni. Szegénysége
miatt szégyenleni magát. Szegénységben élni, meghalni.
2) Mint gyünév jelent szegényekből álló sokaságot.
Városi, falusi szegénység. Pázsitos udvaron lakik a
szegénység. (Km.).
SZEGÉNYTÖRVÉNY, (szegény törvény) ösz.
fn. Szegényekre vonatkozó törvény, mennyiben azok
ellátása, és ápolása felől rendelkezik.
SZEGÉNYÜL, (szegényül) ih. Szegények mód
jára ; szűkölködve; holmi szükségeseket nélkülözve,
nem birva. Szegényül élni, ruházkodni.
SZEGÉNYÜL, SZEGÉNYÜL, (szegényül)
önh. m. szegényült. Szegénynyé leszen ; az élet fen
tartására szükséges vagyona, pénze, ereje fogyóban
van. Evröl évre szegényül. Vénségére egészen elszegényült.
SZEGÉNYÜLÉS, SZEGÉNYÜLÉS, (szegény
ülés) fn. tt. szegényülést, tb. —ék, harm. szr. — e .
Szegény, szűkölködő állapotra jutás.
SZEGÉNYVITÉZ, (szegényvitéz) ösz. fn. Tej
ben áztatott s tojásba mártott zsemlye vagy kenyér
szelet megpirítva, illetőleg kirántva. Erdélyi tájszó.
Túl a Dunán : kalouabéles.
SZEGES, (szeges) mn. tt. szegest v. —et, tb.
— ek. 1) Szegekkel ellátott, amibe szegek vannak
ütve. Szeges sarutalp. Szeges kerítés. Szeges bot. Sze
ges borona. 2) Atv. erkölcsi ért. ami a belérzékeket
szeg gyanánt sérti, bökdösi, fuláukozza. Szeges beszéd,
szeges szók, szeges iratok.
SZEGES v. SZÖGES, (széges v. szöges) mn.
tt. szegest v. —el, tb. —ek. Egy vagy több szögletet
képező, csúcsosau végződő; máskép : szögletes.
SZEGES, (szegés) fn. tt. szegést, tb. —ék.
harm. szr. —e. 1) Széles ért. cselekvés, mely által
valamit részekre metszünk, hasítunk, törünk. Kenyér
szeges, szalonhaszegés. Szárnyszegés. Nyakszegésseljáró
esés. 2) Munka, melynél fogva valaki úgy nevezett
szegélyt varr, csinál, alakít. Kezkenök szegesével, be
szegésével foglalkodni. A nádazók már a szegeshez fog
tak. 3) Atv. erkölcsi sérelem, melyet valaki a kisza
bott teendőkön ejt, midőn kihágást követ el. Tör
vényszegés, böjtszegés, ünnepszegés, hitszegés, parancso
latszegés, szószegés, hüségszegés, eskűszegés, stb. V. ö.
SZEG, ige.
SZEGET, régies (pl. a Bécsi codexben) és táj
divatos kiejtésű fn. 1. SZIGET.
SZEGETLEN, (szegetlen) mn. tt. szegetlent,
tb. —ék. 1) Midőn a szúrós hegyes szert jelentő
szeg gyökből származik, am. amiben szeg nincsen.
Szegetlen bot, csizmatalp. Ez értelemben a gyöknek
e hangzója inkább éles e~. 2) Midőn a nyilt hangzóju
szeg igéből ered, am. amit meg nem szegtek, amin
metszést, törést nem ejtettek, vagy aminek szegélyt
nem csináltak. Szegetlen kenyér, szalonna. Szerencse,
hogy szegetlen nyakkal megszabadulhattam. A szegetlen
j ruha szélei kirojtosodnak. Szegetlen háztető, 3) Erköl
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csileg meg nem sértett, át nem hágott. Szegetlen tör
vény, hit, szó, eskü, parancsolat. Szegetlen böjt, ünnep.
I t t a gyökszóbeli e nyiltan, terpedten hangzik.
SZEGEZ, (szegez) áth. m. szegeztem, —W,
— élt, vagy szegzéttem, szegz éltél, szegzétt; htn. sze
gezni v. szegzeni; par. szegezz. 1) Szegféle hegyes
eszközzel erősít, öszveköt, kifeszít, ellát, stb. Hirdet
mény eket kapukra, falakra szegezni. Kiszegezni a szár
nyas egeret. Beszegezni a koporsót. Fölszegezni, lesze
gezni, öszveszegezni, odaszegezni holmit. 2) Átv. testé
nek valamely részét, különösen oldalát a fájdalom
szúrós szeg g y a n á n t ökleli, nyilalja. Valami szegezi
az oldalamat. 3) Szintén átv. ért. magát valakinek
ellene szegezni am. vele szembeszállni, ellene szegülni.
Szuronyt szegezni, am. ellenséggel szurony neki sze
gezésével szembe szállni. Szuronyt szegezz és előre
hadi parancsszó.
„Onnan imás szókkal ősz Torda levette
(t. i. a kardot)
Előbb Buda karján ereit pedzette,
Aztán Etelének szögzé hegye fényét,
Vére ugyan verte a gyula edényét."
A véreskü, A r a n y J á n o s n a k ,Buda h a l á l a ' czíniü köl
teményében.
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szegfű (d. cariophillus) köz néven : kerti v. szagos
szegfű; a leányszegfű (d. virgineus), köz néven : pUn
kösli szegfű. Néhutt a köz nép más nemű virágokat
is nevez e néven, ilyenek a büdös szegfű, máskép :
bűdöike (tagetes patula), kahuk szegfű, növénytani
néven : kakukmécsvirág (lychnis flos cuculi).
S Z E G F Ü B A R N A , (szegfübarna) ösz. mn. A
barna szegfű szirmaihoz hasonló szinű.
S Z E G F Ű B O R S , (szegfübors) ösz. fn. Kelet
indiai cserjének (eugenia cariophyllata) fűszeres erejű
gyümölcse.
S Z E G F Ü G A L Ó C Z A , (szégfügalócza) ösz. fn.
Gyepeken termő gombafaj a galóczák n e m é b ő l ; ka
lapja domború, azután meglapul, viaszszinü, átlátszó,
lemezei tejfelszinük, ritkásak; húsa kevés, megehető.
(Agarious esculentus).
S Z E G F Ü K Ö R T E , (szegfükörte) ösz. fn. Apró,
szamatos izü, nyári körtefaj.

S Z E G F Ü N Á P I C Z , (szeg fünápicz) ösz. fn. Nö
vényfaj a nápiezok n e m é b ő l ; bugája szétberzedt,
háromhárom águ, görbegurba k o c s á n y o k k a l ; virági
r i t k á s a k ; jószagú, de a moly nem szenvedheti. (Aira
earyophyllacea).
S Z E G F Ü O L A J , (szegfűolaj) ösz. fn. Szegfű
virág szirmaiból kivont olaj.
S Z E G E Z É S , (szegezés) fu. tt. szegezést, t b .
S Z E G F Ü S Z Á D O R , (szegfüszádor) ösz. fn. A
—ék, harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valamibe
szádorok neme alá tartozó növényfaj ; hiinszálai tö
szeget vagy szegeket ütnek, megerősítés, öszvekötés,
vön pelyhesek, bibéje fakó vagy piros; különben ha
kifeszítés stb. végett. Beszegezés, fölszegezés, leszege
sonló a nagy szádorhoz. (Orobanehe earyophyllacea).
zés stb. 2) Éles fájdalom, vagyis olynemü kinos ér
S Z E G F Ü S Z Á L , (szegfüszál) ösz. fn. A szegfű
zés, mintha a testet valami szurkálná ; öklelés, nyi
l a l á s ; különösen az oldalakat gyötrő ilyetén szenve nevü növénynek egyes szála.
S Z E G F Ű S Z E G , (szegfüszeg) ösz. fn. E g y
dés. (Plouritis).
S Z E G E Z Ő , (sz?gező) mn. tt. szegezöt. Aki indiai fának még ki nem nyílt, szegforma bimbaja,
vagy ami szegez. A Bécsi eodexben am. zár (clausura): mely előbb füstön, azután napon megszárítva fűszer
„Ugyan crősejtik meg a papok az ajtókat szegezök gyanánt árultatik. V. ö. S Z E G F Ű B O R S .
kel és lakaokkal." (Baruíh. Utolsó fejezet).
S Z E G F E J , S Z E G F Ő , (szegfej v . — f ő ) ösz.
fn. A szegnek vastagabb \ é g é n levő gombja, vagy
kalapja, vagy két águ szárnyai, amelyre ütve azt
valahová beverik. A szeget fején találni átv. ért. am.
kellő helyen, lényegében érinteni valamit.
S Z E G F U R Ó v. — F U R Ú , (szegfuró v. — furú)
ösz. fn. Vékony csavarú kis furú, mclylycl a beütni
való n a g y o b b szegnek likat csinálnak.
S Z E G F Ű , (szegfű) ösz. fn. Növénynrm a tíz
hímesek seregéből és kétauyások rendjéből; csészéje
egytagú, börforma, csöves, tövön pikkelyes; bokré
tája öt szirmú, szirmai nyakasak ; tokja hengeres,
egy rekcszü; levelei ellenesek. (Diantkus). Fajai
sokfélék, melyek ismét csomós virágúakra, elágazó
szántakra, és egy (néha két) virágúakra osztályoz
tatnak. Mind ezek között ismeretesbek a csillag szegfű
(d. barbatus), melynek virága sokszínű, teljesedő, köz
néven : szapora szegfű, csillagvirág; a barát szegfű
(d. carthusianorum), köznéven : barát v. németszegfií;
a szeplős szegfű (d. armeria), szirmai fejérrel pette
getett pirosak, köz néven : mezei szegfű; a pompás

S Z E G F Ü T Ő , (szegfű tő) ösz. fn. Szegfű, mint
növény, egészen, azaz, tövestül, szálasztul véve.
S Z E G F Ü V I R Á N Y , (szegfűvirány) ösz. fu.
Virágzásban levő szegfüvek csoportozata.
SZEGGOMB v .  G Ö M B , ( s z e g  g o m b v.—gömb)
ösz. fn. A szegnek gombhoz hasonló gömbölyű feje,
pókja.
S Z E G H , N E M E S — , puszta Pozsony m.; helyr.
—Szeghre, — é n , —röl.
S Z E G H A J U , 1. S Z Ö G H A J Ú .
SZEGHALOM, falu Békés in.; helyr. Szeghalom
ra, —halmon, —halomról.
S Z E G H Á M O R , (szeghámor) ösz. fn. Hámor,
melyben szegeket készítenek.
S Z E G H E G Y , falu Bács m.; helyr. Szeghegyrc,
— én, — röl.
S Z E G H I v. SZEGI, puszta Zemplén m.; helyr.
Szeghibe, —ben, —bői.
S Z E G H U Z Ó , (szeghuzó) ösz. fn. Csipővas, vagy
fogó, melylyel a szegeket kihúzzák; különösen a pa
lakövei dolgozó, és födelező mesteremberek ilyetén
eszköze.
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SZEGI, 1. SZEGHI.
SZEGIK, (szcgik) k. 1. SZEG ige alatt.
SZEGILONG, falu Zemplén m ; helyr. Szegi
longra, —on, —ról.
SZÉGLE, (szégele) fn. tt. széglét. Tájdivat
szerént, nevezetesen Mátyusföldön am. szeglet. Szegle
szugla = szegzug. Eléjön Szabó Dávidnál is. Törzse,
valamint a szeglet szóé, a szegei, v. széglik ige, mely
ből lett igenév : sze'glö, módosítva : sze'gle, mint hetle
kotla, vizsla, pisle, terleturla stb.
SZEGLET, SZÖGLET, (szégelet) fn. tt. szég
letét, harm. szr. —e. 1) Azon tér, melyet a szeg,
vagyis két vonalnak érintkezése képez, s mintegy
öszveszorít. Egyenes, éles, tompa szeglet. A két oldal
irányban öszvejövö falak szegletet alakítanak. Szeg
letbe szorítani valakit, tenni valamit. Szegletbe húzni
magát. V. ö. ZUG, SUT. 2) Azon csúcs, vagy sarok,
vég, melyet a szeg kivülröl képez. A ház szegletét
meghorholta a Ungely. Szegletbe botlani. A levél szeg
letét behajtani. A papirt szegletekre kimetélni. Egyik
utczaszeglettöl a másikig. V. ö. SZEG, fn.
SZEGLETES, SZÖGLETES, (szégeletés) mn.
tt. szégletésl v. —et, tb. —ek. Csúcsra, sarokra, ékre
végződő, kimenő, kiálló. Szegletes sipka. Szegletes be
tűk. Szegletes alma, körte. Ellentétei : gömbölyű, ke
rek. Atv. Szegletes modor, magaviselet, midőn valaki
nek mozdulataiban , taglejtéseiben hiányzik a kellő
arány, idom, s beszédében, tetteiben nincs meg a
finomabb simaság, minélfogva a bevett társalgási sza
bályokba ütközik.
SZEGLETESEN, (szégeletésen) ih. Szegletes
minőségben vagy állapotban.
SZÉGLETÉSSÉG , ' (szégeletésség) fn. tt.
szegletésséget, harm szr. —e. Tulajdonsága valamely
testnek, illetőleg térnek, melynél fogva szegletesnek
mondatik. V. ö. SZEGLETES.
SZÉGLETÉZ, (szégelct éz) áth. m. szégletéz
lem} —tél, —élt, par. —z. Szegleteket csinál vala
min ; szegletekre kimetsz, kifarag, stb. Szegletezni az
üvegedényeket. Ollóval kiszeglelezni a papirt.
SZEGLETÉZÉS, fn. tt. szégletézést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit szegle
tezünk. V. ö. SZÉGLETÉZ.
SZEGLETKŐ, (szégletkö) ösz. fn. 1) Nagyobb
tömegű kő, mely valamely épületfalnak szegletét ké
pezi. 2) Kívülről a szegletfalhoz a végett illesztett
kőczobor, hogy azt a járókelő szekerek dörzsölése
ellen megóvja. Szegletköbe akasztani a tengelyt. Meg
botlani a szegletkőben.
SZÉGLÉZ, (szégleez) 1. SZÉGLETÉZ.
SZEGMÉNY, (szegmény) fn. 1) Széles ért. da
rab, melyet valami egészből leszegnek. 2) Mértani
ért. a körterületnek oly (elszegett) darabja, mely
egy ív, és egy ívhúr között foglaltatik. Érteményre,
gyökre és képzőre egyezik vele a latin segment és
segmenlum.
SZEGMIVES, (szegmíves) ösz, fn. Szegcsináló,
szegkovács.
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SZEGŐ, (szegő) mn. és fn. tt. szegöt. Általán,
aki valamit szeg, beszeg, elszeg stb. V. ö. SZEG, ige.
Különösen 1) némely öszvetett szókban oly személy,
ki bizonyos erkölcsi kötelezettséget megsért, felbont.
Hitszegő, szószegö, esküszegő, hüségszegö, hivatalszegö,
törvényszegő stb. 2) A mértanban egyenes vonal, mely
valamely görbe vonalat két vagy több pontban érint.
(Secans). Vannak ily nevű családok is.
SZEGÖDÉS, (szegöödés) fn. tt. szegődést,tb.
— ék, harm. szr. — e. Állapoti változás, midőn valaki
elébbi, akár társas viszonyától akár magános álla
potától megválva máshoz csatlakozik. V. ö. SZE
GŐDIK.
SZEGŐDI, (szegőödi) mn. tt. szegődi l, tb.
—k v. —ek. Mondják oly emberről, ki előbbi tár
sát, pajtását, pártfeleit, könnyen oda hagyogatja, s
másokhoz adja magát, hasonló lévén oly szolgához,
ki urait minduntalan változtatja, s majd ehhez, majd
ahhoz szegődik be. Birnak e tulajdonsággal a csa
vargó ebek is.
E szó a szegődik ige részesülőjének módosított
alakja, melyben az i egyszersmind némi kicsinylést,
olcsárlást, gúnyt fejez ki, mint ezekben is : kortyándi,
szeleverdi, pökhendi, sunyi, csapdi, vaksi, kapzsi, zsu
gori, hiblihubli, csalavandi stb.
SZEGŐDIK, (szeg őödik) belsz. m. szegőd
tem, — tél, —ott. 1) Előbbi szokott vagy rendes ál
lásától eltér, elhajlik; máskép : szegül. 2) Előbbi
társas viszonyát, avagy magános állapotát elhagyva
valakihez oda csatlakozik, s öszveköttetésbe lép vele.
Tegnap Péteirel járt, ma pedig hozzám szegődött.
Egyik párttól másikhoz szegődni. Az urallan, csavargó
eb ahhoz szegődik, aki nyájas szóval, étellel csalogatja.
3) Valakihez, mint urához, parancsolójához, bizo
nyos bér kialkuvása mellett szolgaképen beáll. Az
urasághoz béresnek, ostorosnak, juhásznak, csikósnak
szegődni, beszegődni. Szolgálónak, szobaleánynak, sza
kácsnőnek szegődni. Elszegődtem Tarnóczára bujlár
nak. (Népd.). Még bé sem szegődött, már kiszolgálta
urát. „Megszegődvén ke(dég) a müvesekkel (con
ventione facta. Müncheni codex. Máté. XX.).
Minthogy a szegődés az elébbi viszonynak meg
szakasztásában, s egy ujabb csatlakozásban áll: in
nen gyöke szeg ige, és rokon azon szak szóhoz, mely
ben alapfogalom az öszvekapesolt részeknek elválása,
és ekképen egy más térviszonyba lépése ; ezen alap
fogalomnál fogva elszakadni valahonnan ain. eltá
vozni ; ide szakadt, hozzánk szakadt, am. máshonnan
elválva, eltávozva, ide hozzánk jött, telepedett, és
így, valakihez szegődni, am. máshonnan hozzá sza
kadni, mintegy szakódni; elszegődni am. elszakadni.
A 2ik és 3 ik jelentésben nem annyira a belszenve
dés mint önkéntes cselekvés rejlik, mint több más
hasonló képeztetésekben is, pl. munkálódik, gúnyoló
dik, kötődik, szerződik stb.
SZEGÖDMÉNY, (szegőödmény) fn. tt. sze
gődményt, tb. —ék, harm. szr. —e. L. SZEGÓDSÉG.
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SZEGÖDMÉNYÉS, (szegőödményés) mn. tt.
szegÖdményést v. —et, tb. —ek. 1) Szegődményre
vonatkozó. 2) Aki szegődményi v. szegődségi viszony
ban áll mással. Ha ilyenkor főnévül használtatik,
tárgyesete : szegödményést, tb. —ék.
SZEGŐDÖTT, (szegó'ödött) mn. tt. szegő
döítet. 1) Viszonyos föltételek mellett szolgálatra
szerződött. Egy évre beszegődött kocsis, juhász, bujtár.
2) Amit a szegődés föltételéül kikötöttek. Szegődött
élelmezés, ruházat. Szegődött bér, osztott koncz. (Km.).
SZEGÖDSÉG, (szegőödség) fn. tt, szegőd
ségét, harm. szr. —e. Szerződés, melynek erejénél
fogva valaki bizonyos szolgálatra, szolgálattételre,
pl. munkára, bérfizetésre kötelezi magát. (Conventio).
SZEGŐDSÉGI, (szegőödségij mn. tt. szegőd
ségit, tb. —ek. Szegődségre vonatkozó, azt illető.
Szegődségi levél. Szegödségi viszony, állapot.
SZEGŐDTET, (szegőödtet) mivelt. m. sze
gŐdlettem, —tél, — étt, par. szegődtess. Eszközli,
véghez viszi, hogy valaki szegődjék. Az urasági tiszt
az év vége felé újra szegődteti a cselédeket.
SZEGÖDTETÉS, (szegőödtetés) fn. tt. sze
gődtetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szegődés esz
közlése. Cselédek szegődtetése.
SZEGŐDVÉNY, (szegöödvény) fn. tt. szegőd
vényt, tb. —ék. 1) Szegó'dségről kelt iromány vagy
levél. 2) ,Szegődmény' helyett 1. SZEGÖDSÉG.
SZEGRŐL ESETT, mn. Átv. ért. am. egészen
üj, újdon új.
SZÉGRŐLVÉGRÖL, (szégrőlvógröl) ősz. ih.
Valamely tárgynak azon részeit véve, melyek annak
közepétől, belsejétől, derekától, lényegétől legkülebb
esnek. Szegrőlvégről szemügyre venni valamit. Szegröl
végről tudakozódni valami iránt. Innen : szegrölvégröl
atyafi, am. a nemzetségi törzsöktől távolról. A hason
lat onnan vétetett, mert a testek szegletei és végei
legkülebb esnek.
SZÉGSÁRGA, 1. SZÖGSÁRGA.
SZEGSZÁRD, mváros Tolna m.; helyr. Szeg
szárdon, —ra, —ról.
SZEGTÉN, (szeg tén) ih. Azon multidői íge
nevekböl származott határozóink egyike, melyek az
illető gyökigével párosulva a cselekvésnek vagy álla
potnak folytatását, vagy fokozott hatását fejezik ki,
mint nőttön nő, jöttön jő} futton fut, nézten néz, azaz,
folyvást nő, jő, fut, néz, és így, szegten szeg, folyvást,
mindig, egyremásra szeg, megszeg valamit. Szegten
szegdel (Faludi). Képzőjében a hangrendi hasonlat sze
rént közép é han zik szabályosan, melynek az ö és o
felel meg, mint nőitön, futton, nem pedig, nötten, fut
tán. Ellenkezőleg a melléknevekből képzett ilyetén
határzókban a kétágú nyilt a e uralkodik, mint:
okosan, bölcsen; noha itt is vannak némely kivételek,
mint : gazdagon, szabadon, szárazon, vakon, nagyon,
(alkalmasint jobb hangzáshói), s néhány mások, me
lyek számát a tájak szokása szaporítja.
SZEGÜL, (szegül) önh. m. szegült. Ellenkező
irányba helyezkedik ; rendes vagy szokott állapotát

elhagyva egy másik tárgygyal, v. személylyel öszve
tüződik. Neki szegülni. Ellene szegülni valaminek, vagy
valakinek. Az egymást taszigálok váltaikkal egymásnak
szegülnek. A kanyarodó folyam nyila a partnak szegül.
A kocsi rúdja megszegült.
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„Hogy mind begyülének, ezek és a többi,
Hún ágak apái, hűn seregek főbbi:
Fényével a homlok mind szegül Budára,
Ö pedig ily szókat vészen ajakára."
Buda halála. Arany Jánostól.
Gyöke lehet ugyan az öszvetüző vonalak által
képzett szeg is : azonban nem tapasztaljuk, hogy az
özö tájkiejtések ,szögül't használnának, mint hasz
nálnak ,szög'öt. Innét azt véljük, hogy ,szegül' va
lamint ,szegődik' a nyilt evel ejteni szokott ,szeg'
igétől származik.
SZEGÜLÉS, SZEGÜLÉS, (szegülés) fn. tt.
szegülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Azon állapot, mi
dőn valami vagy valaki szegül, megszegül, nekiszegül.
SZEGÜLŐ, (szegülő) ösz. fn. Szegmívesek
ülője, melyen szegeket kovácsolnak. V. ö. ÜLÖ.
SZEGÜL VÉGÜL, 1. SZÉGRŐLVÉGRÖL.
SZEGVAR, faluk Csongrád és Szála m.; helyr.
Szegvárra, —on, v. —ott, —ról.
SZEGVAS, (szegvas) ösz. fn. 1) Vas, melyből
szegeket készítenek. 2) A szegmíveseknél négyszögű,
likas vas eszköz, melyben a szegeknek fejeket ala
kítnak.
SZEGVÉNY, (szegvény) fn. tt. szegvényt, tb.
— ék, harm. szr. —e. L. SZEGŐ, 2).
SZEGZ, (szegez) 1. SZEGEZ.
SZEGZÁRD, 1. SZEGSZÁRD.
SZEGZÉS, 1. SZEGEZÉS.
SZEGY v. SZEGY, fn. tt. szegyet, harm. szr.
—e. A szarvasmarhának melle, vagyis két első lábai
között a lebenyeg alatt fekvő része ; továbbá a hus
árusok nyelvén, azon hús, melyet onnan levágnak.
Okörszegy, tehénszegy. A szegyéből egy fontot kérni.
Régi iratokban eléjön valamely ,gát' vagyis mai szo
kotíabb nyelven ,sarkantyú' helyett. „Volt nagyság
toknak valami Dunaszakadék vize, kin szegyet csi
náltatott." Levél 1558ból (Szalay Ág. 400. m. 1.).
Egyezik vele a lovak, szamarak, szarvasok
mellét jelentő szügy. Mennyiben mind a szegy mind
a szügy többé kevesbbé kidudorodott alakú, alap
hangban ós fogalomban rokonaik : a pofát jelentő
lügy, a felfúható tüdő, továbbá dödölle, döhér stb.
Görögül rTTTJ&og (Brust, eigentlich das Hervorste
hende. Dr. Valent. Chriat Friedr. Rost); finnül süke,
siike, sakehe.
SZÉGYP:LL; SZÉGYELLÉS, I. SZEGYÉNÉL ;
SZÉGYENLÉS.
SZEGYEN, (szégyen) fn. tt. szégyént, tb.—ék,
harm. szr. —e. 1) Erkölcsi szenny, mely becstelen
séget, nyilvános megvetést és utálatot szokott vonni
maga után, továbbá azon állapot, melybe valaki a
miatt jut. Szégyent vallani. Szégyenbe esni. Szégyent
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okozni, szégyenére lenni, válni valakinek. Szégyenbe
ejteni valakit. Szégyent tenni valakin. Nagy szégyen
érte öt. Szégyenében nem tud hova lenni. Szégyen gya
lázat ! Örökös, nyilvános, lemoshatatlon szégyen. A sze
génység nem szégyen. Szégyennek kitenni magát. Szé
gyen a futás, de hasznos. (Km.). 2) Szelídebb ért.
kudarcz, rövidség, veszteség, melyet valaki verseny
társa irányában vall, kivált ha előbb elbizta magát,
ha hetvenkedett. A támadd hadak, szégyennel kényte
lenek voltak visszavonulni. 3) Erzeményi viszonyban
van a szemérem szóval is, midőn am. elpirulás (jó
értelemben) melyet valaki szenved, midőn gyöngéd
erkölcsi és becsületérzése megsértetik. A tisztes nők
szégyennel fordulnak el ily becstelen látványtól. A trá
gár beszédekre szégyen pirja, futotta el arczát. Ezen
sajátságos mondatban : szégyen fejében tenni valamit
am. a szégyennek, megszégyenítésnek váltságára, ki
kerülésére.
E r e d e t i l e g , s két első jelentésében rokonság
ban áll a szenny szóval, minél fogva úgy vélekedhe
tünk, hogy talán csak ezen szóból módosult át, vagyis
összébbvonva : szegy, ennek erkölcsi érteményében,t.i.
az ny utóbb gyvé változott: szengy, ez pedig en tolda
lékkal lett szengyen,szégyen, milyen toldalékot találunk
a gézen gúz, enczen bencz, kótyon fity, inczen pincz stb.,
olcsárló szókban is, melyekkel egyezik : szégyen szem.
Kétségtelenné teszi a szengy törzset a Górycodex :
„Hogy az úr I s t e n . . . az örök szengyöntül megsza
badojcsa." (47.1.). Ugyanitt eléjön ,szégyön' is. Hogy
a kihagyott n, m helyett a rövid hangzó megnyúlik,
azt a nyelvszokás eléggé bizonyítja, mint : mengyen,
mégyen; mencs v. mincs (Csalóközben) am. mécs ;
pempö, pép; munka, múka (régiesen); lovgó (Nyitra
körül) am. lógó, langy, lágy (víz) stb. Idegen nyel
vekben rokonok hozzá a csagataj sziganmalc = szé
gyenelni (Vámbéry), továbbá a sínai szién (pudor,
rubor). Szlávul Dankovszky szerént : sztigyeni, J a n 
csovicsnál : sztud am. szégyen.
S Z É G Y É N É D É S , (szégyénódés) fn. tt. szé
gyénédést, tb. —ék, barm. szr. —e. Állapot, midőn
valaki szégyent vall. V. ö. S Z É G Y É N É D I K .
S Z É G Y É N É D I K , (szégyénédik) k. m. szé
gyenédtem, —tél, — é t i . Szégyent, pirouságot vall,
szenved; oly valami esik rajta, miért magát szégyen
lenié kell.
S Z E G Y É N É L , (szegyén él) áth. m. szégyénélt
v. szégyentétt, htn. — n i v. széyyenleni. Kétféle kép
ragozható ; hangugratással, és a nélkül : szégyenetek,
szégyénélsz, szegyénél, szégyenetek stb., vagy szégyen
lék, szégyénlsz v. szégyénlesz stb. De az n hasonulhat
is, vagyis az l előtt ehhez hasonlóvá, szintén l hanggá
átváltozhatik : szégyell; s ekkor a múlt lesz : szé
gyellt v. —étt, htn. — n i v. — e n i . Szenvedő alakban
nem divatozik. Valamit szégyennek t a r t ; pironságot
szenved ; bizonyos dolog szégyenérzetre indítja. Jó
zanan szégyenít, amit részegen elkövetett.
Szégyenli
ifjúságának
csínyei'.
Szégyenli, hogy vén leánynak
maradt. Miért szégyenled az elmdlcztetést ? Nem szé

gyenled magadat ? ! Szégyenli megvallani szegénysé
gét, bűneit. El, megszégyenleni magát. Aki hazudni
szokott, a lopást nem szégyenli. (Km.).
S Z É G Y É N É L É S , 1. S Z É G Y É N L É S .
S Z É G Y E N É R Z E T , (szégyenérzet) ösz. fn. L.
SZÉGYENLET.
S Z É G Y E N E A, (szégyenfa) ösz. fn. Nyilvános
téren felállított czölöp, ezobor, vagyis úgy nevezett
bitófa, melyhez a bűntetteseket köz megszégyenítés
végett büntetésül kikötni szokták.
S Z É G Y E N G E T , (szegyenget) áth. m. szégyen
gettem, —tél, —étt, par. szégyengess. Pesthi Gábor
nál : elszcgyenget am. szégyennel e l ű z , elpírongat.
„A h a l g a t a g madara t megfoszták a nem ö talljától
( t o l l j á t ó l ) . . . oztán el haza szégyengeték." ( X X I X .
mese).
S Z É G Y É N H Á Z , (szégyénház) ösz. fn. Külö
nös esetekben valamely bűntettben vagy vétekben
marasztalt fenyitésére rendelt lak vagy szoba.
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S Z É G Y E N Í T , S Z É G Y E N Í T , (szégyénít) áth.
m. szégyenítétt, par. — s , htn. — n i v. —eni. Valaki
nek irányában, ellenében oly tettet követ el, mi
miatt az magát szégyenli, pironságot szenved. Meg
szégyenít. Fiam, ne szégyenítsd apádat. Különösen bi
zonyos jelesség, kitűnő tulajdonságnál fogva verseny
társán vagy ellenfelén kitesz ; a hányivetit a k é r k e 
dőt legyőzi, nemeslelküsége által mást felülmúl s t b .
Az ujoncz vitéz megszégyenítette az agg katonákat. Az
adakozó szegény megszégyeníti a fösvény gazdagokat.
S Z É G Y E N Í T É S , S Z É G Y E N I T É S , (szégyen
ítés) fii. tt. szegyenitést, tb. —ék. Cselekvés, mely
szégyent okoz valakinek.
S Z É G Y É N Í T Ö , S Z É G Y É N I T Ő , (szégyénítő)
mn. tt. szégyenítöt. Szégyent okozó, szégyennel j á r ó .
Szégyenitö
magaviselet.
S Z É G Y É N K É D É S , (szégyénkéd és) fu. tt.
szégyénkédést, tb. —ék, harm. szr. — e . A becsület
érzésnek szenvedő állapota, midőn bizonyos dolog
miatt valaki szégyenli magát. V.ö. S Z É G Y E N K E D I K .
S Z É G Y E N K E D I K , (szégyénkédik) k. m. szé
gyénkédtem, —tél, — é t t . A k á r saját maga, a k á r a
vele viszonyban levők hibájaért, vétkeért folytonos
vagy gyakori szégyent szenved, pironkodik, vagyis
oly állapotban van, mely gyöngéd becsületérzésével
ellenkezik. Szégyenkedik, kit véletlenül valamely sze
méremséitö telten rajta kapnak. Szégyenkedik az apa,
midőn fia a társaságban illetlenül viseli magát. Elszé
gyenkedett innen, szégyennel eltávozott.
S Z É G Y E N K E Z É S , (szégyénkézés) 1. SZÉ
GYÉNKÉDÉS.
S Z É G Y E N K E Z I K , (szégyénkézik) k. m. szé
gyénkéziem, —tél, —élt, par. —zél. L. SZÉGYEN
KEDIK.
S Z E G Y É N K O , (szégyénkő) ösz. fn. Szoros ért.
kőállvány, melyre némely bűntettben marasztaltat
nyilvános megszégyenítés végett régebben állítani
szoktak. Kiállították a szégyenköre. Atv. köz látva
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SZÉGYENÜL. SZEGYÉNÜL, (szégyénül) önh.
nyúl nyilvános helyen véghez vitt akármily szégye
m. szégyenül t. Szégyent vall; oly valami történik
nítéa neme. Itt állok a szégyenkövön.
SZÉGYÉNLÉS, (szégyénélés) fii. tt. szégyén rajta, mi szégyenére válik; kevélysége, hányivetisége
ést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot midőn valaki lealáztatik. Megszégyenül. V. ö. SZÉGYENÍT.
SZÉGYÉNÜLÉS, SZÉGYÉNÜLÉS, (szégyén
valami miatt pironságot szenved.
SZÉGYÉNLET, (szégyénélet) fn. tt. szégyén ülés) fn. tt. szégyénülést, tb. —ék, harm. szr. —e.
letét, harm. szr. —e. A gyöngéd erkölcs, vagy be L. SZÉGYÉNVALLÁS.
SZÉGYENÜLTETIK, (szegyénültetik) ré
csületérzet megsértéséből eredt kedélyállapot. Szé
gies külsz. a mai ,szégyŁ.níti;etik' helyett.
gyenletében nem tudott hová lenni.
SZÉGYÉNVALLÁS, (szegyénvallás) ösz. fn.
SZÉGYENLETES, (szégyénéletés) mn. tt.
szégyénletést v. —et, tb. —ek. Szégyent hozó vagy Állapot, midőn szégyen ért valakit.
SZEGYFEJ, (sxegyfej) ösz. ío. A szarvas
okozó, szégyennel járó, szégyenítö. Szégyenletes ma
marha szegyének kidudorodó része, s a belőle kivá
gaviselet.
SZÉGYENLŐS, (szégyénélőös) mn. tt. szé gott kor.cz. V. ö. SZEGY.
S Z L G Y ' T Á J , (szegytáj) ösz. fn. A szarvas
gyénlöst v. —et, tb. —ek. Aki hamar elszégyenli
magát; könnyen elpiruló, szemérmes, kivált midőn marha szegye körüli rész.
SZÉHELY, vagyis SZÉNHELY, székely tájszó,
idegenek társaságába jut, minek oka gyakrau a ne
velés hiánya, vagy bizonyos félénkség szokott leani. am. szénégető hely. Túl a Duaán talán németesen :
milehely, a Meiler, Meilersíatt után.
Szégyenlős falusi leány, menyasszony.
SZEHENPA, puszta Somogy m.; helyr. Szélién
SZÉGYÉNLŐSSÉG, (szegyénélőösség) fn.
tt. szégyénlösségét, harm. szr. —e. Szégyenlős talaj fára, —n, —ról.
SZEJKE, fn. tt. szejkét. A székelyeknél jelent
donság, vagy állapot. V. ö. SZÉGYENLŐS.
SZÉGYÉNOSZLOP, (szégyenoszlop) ősz. fn. Dehéz italu, némelyek Bzerént büdösköves szagú, rósz
Bűntettesek szégyenitése végett kőből vagy fából izü forrásvizet, és ilyetén vízzel bővelkedő lapályt,
söppedéket, melyről egyébiráut Ferenczi János a
felállított oszlop. L. PELENGÉR.
SZÉGYENT AD, (szegy éupad) ösz. fn. 1) Pad Tájszótárban azt mondja, hogy a marhák szeretik
némely tanodában, IMVÍÍ a nevendéket fegyelmi te inni. Úgy látszik, mintha a szike vagyis szik főnév
kintetben ültetik. 2) Bűntettesek nyilvános megszé ből módosult volna ; s attól származott aztán szejkés
gyenítése vagy fenyítése végett is köz helyen felállí v. szejkes azaz szikes ; v. ö. SZEJKÉS.
SZEJKÉS , SZEJKES , (szejkees v. szejkes)
tott padforma készülék fából vagy köböl.
SZÉGYENPÍR, (szégyenpír) ösz. fn. Szégyen mn. tt. szejkést v. szejkest v. — et, tb. —ek. A Táj
lés miatt az arczon elöinlő píronság. Átv. ért. am. szótárban Gödry után : szejkés hely vagy víz am. bü
dösköves hely vagy víz. Kriza Jánosnál: szejkes hely
szégyenérzet.
SZÉGYENSÉG, (szégyónség) fn. tt. széyyen vagy víz = salétromos*, timsós forrás. Az utóbbi ér*
ségét, harm. szr. —e. Szégyennel járó mivolta, tulaj telmezésből megtetszik, hogy ez alkalmasint az álta
donsága, állapota valamely tettnek; csúfság, gyalá lánosabb divatú ,szikes' szóból módosult. A mongol*
zatosság. Szégyenséget okozó tolvajság, házasságtörés. ban szeköü am. salétrom.
SZEJP, 1. SZELYP.
SZÉGYÉNSÉGÉS, (szégyénségés) mn. tt.
SZÉK, (1), fn. tt. székét, harm. szr. —e. 1) Kü
szégyénségést v.—et, tb. —ek. Nagy szégyennel
lönféle szabású, alakú, és anyagból való bútorféle
járó ; csufságos, gyalázatos.
SZÉGYENSZEM, (szegyénszém) ösz. fn. Egyéb állvány, mely rendeltetésénél fogva ülőhelyül szolgál.
iránt csak e ragozásban használják : szégyenszemre Különbözíetés végett v. ö. PAD, LÓCZA, PAMLAG,
am. nyilvános szégyent okozó módon ; a köz illemet KEREVET. Karos, hátas, karatlan szék. Négy, há
vagy erkölcsiséget sértőleg. Szégyenszemre lenni va rom lábú szék. Fa szék, vas szék. Szalma, nád, bőr
szék, mennyiben ülési alapja szalmábólj nádból vagy
lamit.
SZÉGYENTELEN , (szégyéntolen) mn. tt. bőrből van. Kis szék, bábaszék, fejő szék, vargaszék,
szegyéntelent, tb. —ék. Szemtelen, orczátlan, ki nem tábori szék, zsellyeszek. Lueza széke (1. LUCZA). Két
szégyenli magát, midőn a gyöngéd erkölcsi vagy be szék között földre esett v. földön maradt. (Km.). Szék
csületérzést megsértette. „Mercurius azért megösmeré kel megkínálni a vendéget. 2) Székhez hasonló, s bi
az ö álnokságát és szégyentelen voltát." Pesthi Gá zonyos működésre használt állvány. Gyóntató szék,
bor meséi (CLXX. mese). Határozóként am. szem szónoki szék, tanszék, imaszék. Dagasztó szék, melyre
a teknőt fektetik. Szapulószék, faragószék, vágószék,
telenül.
SZÉGYENTELENÜL, (szégyéntelenül) ih. szövőszék, térdeplőszék, árnyékszék. A mészárszék több
Szemtelenül, orczátlanul, rút tettén el nem pirulva. vidéki szokás szerént egyszerűen : szék. 3) Bizonyos
méltóságok ülőpolcza, mint a rangnak jelvénye.
A nyilvános büntetést szégyentelenül venni.
SZÉGYENÜL , (szégyénül) ih. Szégyenként, Királyi, fejedelmi, érseki, püspöki szék. Szent Péter
szégyenitöleg , lealázásul. A gonoszak rágalmát nem széke. 4) Hely, telep, vidék, tartomány, mely állandó
kell szégyenül venni.
l lakul, tartózkodásul szolgál, milyenek Erdélyben a
71
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székelyek és szászok székei. 5) Átv. hatóságok, bí
róságok gyülekezete, testülete, mennyiben törvényes
hatalmukat, müködésöket összeülve szokták gyako
rolni, mely jelentése leginkább összetételekben for
dul elé. Kormányszék. Szentszék. Tisztiszék. Számvevő
szék. Törvényszék. ítélőszék. Semmitöszék. Bírói szék.
Orszagló szék. Tisztújító szék. Egyedül állva is hasz
náltatott, és használtatik ,törvényszék' v. ,birói szék'
helyett : „Ezért az dologért székre idéztetett minket
szógabiró által." Levél 1559ből (Szalay Ág. 400
m. 1. 398. lap). Innen ezen öszvetételek : székülés,
törvényes, birói tanácskozás; székülŐ v. székfia, biró
t a g ; széksértés.
Minthogy a szék szó önhangzója hosszú, bizo
nyossággal állíthatjuk, hogy az két önhangzóból hú
zatott egybe szeek vagy szaek, és így a gyök sze
vagy sza azonos azon sza gyökkel, mely száll szónak
is elemét alkotja. Innen szék eredeti értelme szállás,
megszállás, a hol megszállunk, megülepedünk, meg
telepedünk. De ugyancsak eredeti értelménél fogva
jelent emelkedést (felszállást), emelkedett helyet is.
Idegen nyelvekben egyezik vele közelebbről a török
széki (lieu un peu élévé pour s' asseoir; banc, estrade),
persa szaku v. szóku (sedile seu seumnum), mongol
szagokhu (s asseoir, demeurer), honnan : szaghodal
v. szagholta v. szaghori (siége, demeure, domicile),
továbbá szintén a mongol szeöke ' (chaise á porteurs,
Sánfte), arab széken (szék, székhely, domicil, habita
tion) ; távolabbról a latin : scamnum és török iszk
emle törzse. Különösen a latin scamnurnot a nyelvé
szek scando (= hágok, fel vagy leszállok) Jgéből
származtatják. De egyezik vele gyökben a latin sedes,
sedeo, sella, solium, német silzen, Sessel, szláv szedim,
szedlo, szelő, franczia seoir, asseoir, siége stb. is.
SZÉK, (2), fn. tt. széket, harm. szr. — e ; a
székelyeknél és Ormánságban mélyhangu, pl. amott:
tojás szikja, emitt : széka. Bizonyos állati és növényi
testek bele, belseje. Tojás széke, sárgája. Bodza széke,
azaz, szívós bele. Innen jelenti az emberi ürüléket
vagy ganajlatot is. Lágy szék, kemény szék. Nincs
rendesen széke.
E szó az ülőhelyet jelentő székkel fogalmi
öszveköttetésben nincsen 5 miért valószínű, hogy in
kább azon szék szóhoz rokon, melyet némely szójá
rás szerént máskép szíknek mondanak; v. ö. SZIK.
SZÉK, (3), falu Heves m.; FELSŐ—, Kraszna,
NÉMET—, MAGYAR—, Baranya, MARKA—, Bihar
m.; erd. mváros Doboka m.; helyr. Székre, —én, —röl.
SZÉK, (4), 1. SZÍR.
SZÉKA, fn. tt. székát. Ormánságban (Baranya
megyében) am. tojás széke. L. SZÉK, (2).
SZÉKÁCS, fn. tt. székácsot Gömörben vad ga
lamb faja, vagy némelyek szerént oly örvös galamb,
mely erdőkben és cserjésekben lakik.
Eredetét illetőleg a szék szóval semmi értelmi
öszvefüggése nincsen, szlávul : dupnacseki A szláv
nyelvben székács am. metsző, vágó ; s a magyarban
is szeg, szak a metszésre, szét választásra vonatkozó
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gyökszók. Innen úgy látszik, mintha székács a lég
nek mintegy szegesétől, azaz metszésétől vagy hasí
tásától vette volna nevét, t. i. ezen fajta galamb a
repülésben sebesebb mozgást tesz, vagy látszik tenni.
SZÉKALJ, SZÉKALY, (székalj v. aly) ösz.
fn. A párnával kitömött v. kitömendő széknek alsó
fa vagy vas részei.
SZÉKÁLLÓ, (székálló) ösz. mn. és fn. Mondják
mészároslegényről, ki a székben a húst fontonként
kiméri és árulja, különböztetésül a pénzszedőtől.
SZÉKÁLLÓ LEGÉNY, 1. SZÉKÁLLÓ, mint fn.
SZÉKÁS, faluk Krassó és Temes m.; erdélyi
puszta A. Fehér m.; helyr. Székásra, —on, —ról.
SZÉKBÉR, (székbér) ösz. fn. Általán bér, me
lyet bizonyos ülőhelyekért, székekért fizetni kell,
pl. a templomokban, szinházakban stb.
SZEKCSINÁLÓ, (székcsináló) ösz. fn. Kéz
műves, ki különösen székek csinálásával foglalkodik.
SZEKCSŐ, mváros, KAPÓS—, falu Baranya
m.; helyr. Szekcsőre, — n , —röl.
SZÉKDUGÚLÁS, (székdugúlás) ösz. fn. A ga
néjnak a végbelekben megkeményedése, bennreke
dése.
SZÉKEGYHÁZ, puszta Csanád m.; helyr.
—egyházra, —on, —ról.
SZÉKEL, (székel) önh. m. székelt. Valahol
rendesen lakik, állandóan tartózkodik. A fejedelem
országának fővárosában székel. Ez ige kivált oly mél
tóságokra s testületekre alkalmaztatik, melyekről
mondani szoktuk, hogy székeik vannak. Magyaror
szág prímása Esztergámban, a magyar ministerium
— egy minister kivételével — Budapesten székel.
SZÉKELÉS, (székelés) fn. tt. székelést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Méltóságok rendes lakása.
SZEKELFA, falu Pozsony m.; helyr. —fára,
— n , —ról.
SZÉKELLYÓ v. SZÉKELJÖ, erd. falu Kolos
m.; helyi. Székellyóra, — n , —ról.
SZÉKELY, (székelő) fn. és mn. tt. székelyt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Köz ismeretü, és általán
divatos értelemben magyarember, ki az erdélyi szé
kelyföldnek lakosa s az úgy nevezett székely nemzet
ivadéka, tagja. Aranyosszéki, csikszéki, marosszéki,
udvarhelyi, háromszéki stb. székely. Székely fÖ ember.
Lófő székely (lovas fó'székely) siculus equestris, pri
mipilus. Székely darabant, siculus pedestris, pyxida
rius. A hagyomány őket Atilla hunjaitól származ
tatja, vagyis a hún birodalom felbomlása után az
erdélyi bérczekbe vonult hún maradványoknak tartja.
„Óh e várak s őseid sírhalma
Kérdik tőlem : hol Attila népe ?
Éle még a székely? s ha él, merre
Szabadsága, neve, dicsősége?"
Gyulai.
Melléknévileg : székely népnyelv , székely népszokás,
székely öltözet, székely népdal, székely népmese. 2) így
neveztettek hajdan országunk némely határőrei i s ;

1125

SZÉKELY—SZÉKELYNYELV

SZÉKELYNYELV

1126'

siculi, speculalores; sőt némely régi iratokban álta nem is kizárólag, de jelennen a székely népnyelv
lán más közönséges örök is pl. 1558ból (Kégi Ma ben divatosabbak ú. m. :
1) A háromszéki szójárás szerént némely rago
gyar Nyelvemlékek II. kötet 3 1 1 . lapon): „Az erdő
Kegéczhez való, ha az székelyek ott tanálnak, be zások és szóképzésekben a végső rövid önhangzó
nem nyúlik meg : alája (e helyett : alája), melléje,
visznek bennönköt."
A ,székely' szó úgy tekinthető, mint igerészesülő ládacska, bundacska stb. épen úgy mint több régi
t. i. székelő, aki székkel, állandó teleppel bir valamely I nyelvemlékben pl. a Tatrosi eodexben : pinczejek.
helyütt, talán ellentétben a csángó (= csapongó), ! így a töröktatár nyelvben is.
2) Ugyanott, kivált a Csík felé lakóknál szo
vagy palócz (= ballócz vagy ballogóez)tól. Ezen
elemzést bizonyítja azon körülmény is, hogy a szé kottak alanyesetben is rövid önhangzókkal : boyar,
kelyeknél a megyék székeknek (mintegy telepeknek) szekér, kevés, közép, föveny, egér stb. Epcn úgy mint
hívatnak. ,Székelö'böl hangváltozattal lett székeli, a Bécsi és Tatrosi codexekben : ket (= két), het, kez,
székely, mint seregelőböl seregély, erdöelöböl erdély; nehéz, szén, szel (ventus, de margó szél), fedél, fel
hüvelöböl hüvely azaz övelő, t. i. bizonyos testnek (dimidium), közép stb. Azon szók t. i. melyek némely
tokja ; lörkölöhöl törköly, a sajtó alá tett szőlőnek, ragozásban ékezetöket vesztik.
3) Sok tiszta gyök önállóan is használtatik,
vagy más testnek öszvetört részei; szipolóból szi
poly, bökölöböl bököly bögöly stb. Arab nyelven melyek másutt csak származékaikban élnek, pl. röv
széken {szék, lakhely), szakin, székelő, vagyis lakó, am. az általános divatú rövid; pill (közelebbről a
lakos (incola), többese : szekene, székelök, lakók pillán gyöke) am. pillanat: egy pillra itt lesz; bü am.
(Zenker Szótárában) mind hangokban, mind jelentés gamat, tehát büdös, bűz szók gyöke; büdös (büdüs)
ben közel járnak a székely szóhoz. Semmi esetre törzse is büdil szokásban van, ain. büdüs hely; kákni
sem igazolható Engcl történésznek a szökő szóból am. szájat tátni, világosan a kákog szó gyöke; ősid
származtatása, minthogy a székely szó törzsében állan am. esidkó v. csikó hajtás szava ; továbbá maga a
dóan hosszú önhangzó vau, mi a szökik igében soha ' esidkó : csid alá mami kötődés a rósz lovaglóval.
4) A j mint tárgymutató a tárgyi igeragozás
sem fordul elé. Nagyobb figyelmet látszik érdemelni
azon körülmény, hogy Herodot szerént a persák a ban 'a jelentő módban (iudicativusban is) hasonul :
skythákat szakai vagy szálcaj (Saxai, accusativus : Kózsa nem állhassa (állhatja), kirántsa (kirántja) a
2áxag) néven nevezték, amit átiratokban szaka alakban kardot, neki uszítsa (uszítja) a kutyákat, erre a bo
adnak vissza. Kézai Simonnál zakidi am. székelyek. szorkány megmulassa (megmutatja) neki stb. Még pe
SZÉKELY, (2), falu Szabolcs in.; KIS — , dig ez áll oly személyekben is, melyekben az általá
NAGY —, Tolna m.; helyr. Székelybe, —ben, —bői. nos nyelv jt nem használ, pl. nem igyam m e g ( = nem
SZÉKELYE ALVA, erd. puszta Maros székben; ijam azaz iszom meg), nem vigyem el (= nem
vijem azaz viszem el) annak bizonyságául, hogy
helyr. —falvára, — n , —ról.
SZÉKELYFÖLD, (székelyföld) ösz. fa. Erdély eredetileg ezen személyben is megvolt a mutató j.
5) Ugyancsak a j tárgy vagyis birtokmutató
ország egyik alkatrésze, mely éjszakról Moldvával,
keletről ismét Moldvával és Oláhországgal, délről a nevekben részint tisztán, részint hasonulva több
Felsöfehérvármegyével, a krassói kerülettel, Kőhalom i szőr eléfordúl oly szókban is, melyekből az általános
és Segesvár székével, nyugotról Küküllő vármegyé ' nyelvekben az már elenyészett, pl. májja (mája),
I leányja (leánya), várossa (— városja), ágy
vel, és a beszterczei kerülettel határos.
SZÉKELYHÍD, mváros Bihar m.; helyr. — hid ; gya (= ágyja).
ra, —on, —ról.
6) Átható ige határtalan módja mellett a főnév
SZÉKELYKOCSÁRD, erdélyi falu Aranyos j sokkal gyakrabban áll alauyesetbeu, mint az általá
nos népnyelvben, zábaratni, búzavirágszedni, szeren
Székben; helyr. —Koesárdra, —on, —ról.
SZÉKELYNYELV, (székelynyelv) ösz. fa. A ' csepróbálni, Vázgyújtani. Számosabb példa vau erre
székelynyelv általánosságban azonos a magyar nyelv a régieknél is, pl. ,a Tatrosi eodexben : vízmerejteni,
vel. Azonban vannak a külön szójírásokban olyas j a Levelestárban : puskaporvenni (levél 1557ből).
eltérései, melyek a magyar nyelvbuvárlatra nézve I Különösen divatos ez a mongol nyelvben.
7) es a székelység igen nagy részében am. is.
fölötte nagy becsüek. Mellőzve azon eseteket, me
lyek némely magyarországi tájbeszédben is feltalál Akkoron es. Élményünk oda es. Úgy es mást ad az
hatók, pl. a val vei névragban a unck épségben ma Isten hejjibe. Ezen alak régiségét vagyis az iónek
radása : késvei, kenyervel; továbbá a zárt v. tompa az esből származtat tanúsítja számos régi magyar
cnek övel fölcserélése (a keresztúrfiszéki szójárás nyelvemlék, pl. a Bécsi és Müncheni codexek, Szenl
ban) : szent szönt, szembe szömbe, szerencse szöröncse, péteriek végezése.
menyek mönyök, szerelém szerelöm, testem lelkem testöm
8) szer rag mély hangú szóknál sem alkalmaz
leiköm, édes kincsem édös kincsöm stb. az ünek paló kodik ezekhez, pl. sokszer am. sokszor.
ezos kihagyása, pl. émegy = elmegy, beszeni = be
9) Kétféle rövid a, t. i. általános tapasztalás a
szélni, áma = alma, gondőta = gondolta, töröte = tö magyar rövid a kiejtésében, hogy az igen sok esetben
rölte stb, csak azokat érintem meg, melyek ha talán tompább, zártabb (az ohoz közeledőbb), mint szá
71*
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mos más nyelvekben. De ha a nyelvbuvár minden
13) Szintén az i az ik személyragban ok, ék, ok
finomságaiban észleli a magyar nyelvet, kétségtelen (vagy uk, ük) helyett nem birtok többeseként, hanem
nyomait találja egy nyíltabb (á) és tompább a ( = § , ) csak egyes birtok jelölésére használtatik, pl. szép
közti különbségnek. E betű alatt elmondok, hogy házik van, jó bundájik van, apjik, anyjik, testvérik
nyíltabbnak tartjuk azon a h a n g o t , mely 1szőr a haza jött, mind kettöjiknek eszikbe jutott stb.
zárt nemű o s u hangokkal nem szokott váltakozni,
1 á) Allapotjtyyzö a múltban és személyragok
mint agg} akad, ajak, arasz stb. 2szor melynek hang kal pl. „még csak álmotlam (oly állapotban, midőn
rendi párhuzamos társa nyilt e ú. m. aj ej (sóhaj, álmottam) láttam ijen (ilyen) dolgot, ő is csak ál
moraj, zörej), ha he (házba, kertbe) stb. Továbbá motta láthatott" ; hasonló émettem (= ébren létem
Élőbeszédünkben megérintettünk e g y m á s körülményt ben). Számos példák vannak erre a régi nyelvemlé
is, hogy t. i. az élő nyelvben is különbség vehető kek között különösen a Tatrosi v. Müncheni és Bécsi
észre a madár és majom, hárát és barlang szók első codexekben ; 1. — A T T A , — E T T E .
részében levő rövid a kiejtésénél, melyekre az utána
15) Határozott vagyis tárgyi ragozás helyett
következő nyílt (á) és zárt (a, o) önhangzók szintén gyakorta s leginkább a parancsoló módban határo
hatással vannak. S íme a székely népköltések jeles zatlan áll, pl. húrí be (= hunyd be) szemedet, nyis'
gyűjtője (Kriza János, kinek gyűjteményéből írtuk ki (nvisd ki) szemedet; mit a régieknél is sokszor
ki a példákat ezen egész czikkben) a legfényeseb t a l á l u n k pl. a L e v d e s t á r b a n : „Emlíss (= említsd)
ben igazolja föntebbi állításunkat, ezer meg ezer meg az uramnak, hogy KocsÍ3 J á n o s jó tunna a só
szót hozván fel, melyekben az utolsó szótagban levő lyomokhez" ( 1 5 1 0  d i k i levél). Ellenben
hosszú á (melyet nyelvünk, — némely tájszokások
1G) Tárgyi ragozást is találunk a névmutató
kivételével — nyíltabban ejt) visszahatással van a elhagyásával : „Széporczáját csókolom, mennyorszá
közvetlenül megelőző egy vagy több szótagban is got gondolom" ; „Fejér bőrét kéméli, s világot ingyen
levő rövid zárt a (a)ra, pl. ha apa, haza, lakadalom éli." A régieknél szintén gyakrabban találjuk.
az utolsó szótagban hosszú (nyílt) ával ragoztatnak,
17) A sajátító nek nak rag létezéséről, mit so
a megelőző rövid zárt a önhangzók is nyilt ává lesz kan tagadnak, és szabályszerű használatáról lásd az
nek : opám} hazám, lakodalmát, sőt a következő szó e czikk alatt mondottakat.
nak közvetlen hosszú ája, még egy másik megelőző
18) A szenvedő igék használatának is vannak
szó rövid ajára is befolyással van, pl. hadd lám.
nyomai a székely tájbeszédben, pl. a XI. mesében :
10) A háromféle rövid e, e és e a székely nép „Szítsd fel a tüzet s dógozz, macska, mett (== mert)
nyelvben tisztán felismerhető. T. i. a keresztúrfiszéki ma meyveró'döl.u A X V I I I . mesében : „ Mahónap azon
nyelvjárás ö magánhangzót használ, hol a háromszé vöszöd eszre ; hogy elragadtatódol" (t. i. az ördög
kiben zárt é hallatszik, mint e czikk elején megérin által).
t ő k ; azonban v a n n a k olyan szók is, melyekben a
19) Ezen mutató n é v m á s o k a t : ily v. ilyen és oly
háromszéki nyelvjárásban divó zárt é nem változik v. olyan, milyen a székely népnyelv általában egy
át övé, mint tennap (tennap), tenta, esztena, egy, egy jvel ejti : ij, ijen (mongolul : ejn, ejmü) oj, ojan, mijén.
szer, reá, hezzá, gyertya, leány stb. úgyde épen ezek
20) A székely népnyelvben még divatban ta
némelyikéről tudjuk, hogy más szójárásban (magok láljuk nemcsak a mássalhangzós (íés) multat (pél
nál a székelyeknél is) e helyett it használnak, pl. dául : látott), hanem az önhangzós multat (pl. láta),
tinta, riá, (,egy l is a régi halotti beszédben lg, igg) továbbá az összetett (lát vala) és régmúltat (látott
stb. vag}is az ezekben levő e közelebb az ivel ro vót) is. Lássunk egykét példát. „Jó estét agy gyón
kon, másokban pedig azon e az ova! cseréltetik fel isten apám uram ! — Hozott Isten, monda az óriás;
mint gyortya, hozzá; és e;:e:i e az, melyet mi éles kö«zönd, hogy apádnak szólítottál, mett ha nem,
é'nek, vagy mivel m'nd fel mind alhangu szókban egészen benyellek vala. — E l i n d u l t a m , azt feleli
eléfordul, közös e nek is nevezénk L. E betű.
Palkó, hogy szógálatot keressek, s a jó szerencse
11) Az i mint névképző igen gyakori, pl. csali ide vete kjedhez
Palkó
megtelepedett, vacsorált,
= csaló, csalfa, csapzi = csapodár, járifuti == járó elaluttak
Látok véghetetlen messze akkora fe
futó, kancsi = k a n c s a l ; s ami nevezetesebb, azon i jérséget mint egy csillag; mi az apám uram ? — Az
itt nem a részesülői 6 v. ó'böl változott el, hanem az a kiráj fellegvára, feleié az óriás . . . . Leültek, mind
önállólag mint kicsinző tűnik fel, mutálják ezt leg a ketten delet ettek; az óriás . . . . két kenyeret s két
inkább azon szók, melyek nem igék származékai, negyvenest délebédre elkötött; Palkót is kénálá (t. i.
mint gucsmi (.gucsma' kicsinzöje), kancsi í,kancsal' az alatt míg a két kenyeret elkötötte) . . . . P a l k ó
kicsinzője).
most egy gyönyörű tündöklő várat látott, a mijent
12) Az int igeképző is kicsinzőként és gyak soha még álmában sem látott vót" stb. stb. Bizon
r a b b a n jön elé, mint a többi magyar szójárásokban, bizon ! magyar íróink és tudósaink, még azok is, kik
p l . hallint am. fülhegygyei hall, Mint am. gyöngén pályakérdéseket tűznek ki, és pályakérdésekre felel
illet, dohint am. kissé dob ; hasonlók : nyalint, forra nek, a székely népnyelvbői az igeidők használatára
lint, fuvint, húzint stb. főkép a háromszéki nyelv nézve bő tanulságot meríthetnének. V. ö. M Ú L T
járásban.
IDŐK.
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2 1 ) Azt som vevők észre K r i z a János egéaz is kitér. Eb a fa szekere. Szekerén ment, gyalog jött.
gyűjteményében (30 ívnél több), hogy a székely nép A fölszerelt ökörszekér részei : rúd , juha, nyújtó,
lőcsök, rakonczák, oldalak,
vendégoldalak, keresztfák,
nyelv az ikes igék ragozása ellen vétene.
2 2 ) Ugyanezen gyűjtemény több ezer oly szó nyomórúd, kerekek, tengelyek, tézslák, csikóitok, jármok
val gazdagítja a magyar nyelvet, melyek az általá stb. melyeket 1. saját rovataik alatt.
Legvalószínűbb, hogy a szekér haladó, mozgé
nos magyar nyelvben ismeretlenek. (Lásd annak T á j 
szótárát). Ezek közt vannak olyanok i s , melyek kony tulajdonságától kapta nevét, s gyöke szök v.
régente már divatoztak, de az általános magyar szökik, melyből lett szökő, szökér, vagy zöktö\ zökér,
nyelvből kivesztek pl. alít (régiesen : olajt) am. vél, mint, csipö csipér, fűző füzér, búvó búvár, futó futár
s e j t ; olyanok pedig igen számosan, melyek a szó stb. Az ö átváltozván rokon ere lett szekér, mint
fejtésre világot vetnek, pl. ezent am. ezen szerént, s ketény, ecsém, fedél stb. ezek helyett : kötény, öcsém,
melyből kétségtelenül származott az ént rag, innen födél. Ezen alapfogalmi viszony van a latin curro és
a régieknél vérént való rokona am. vérszerént való currus, a német Wagen és wegen, bewegen, a hellén
r o k o n a ; s ebből lőtt az összetett ként r a g = kiént, ayw és ayavva között. (Adelung). V. ö. K O C S I ,
HINTÓ.
s a mint (régiesen : mént) szó = miént.
S Z E K É R A L , v. — A L J , v. — ALY, (szekéral,
Még igen sok érdekest és figyelemre méltót
hozhatnánk elé a székely népnyelvből, de itt nincs v. alj v. — a l y ) ösz. fn. A szekér alapját tevő részek,
helye, hanem utasítjuk az olvasót Kriza J á n o s n a k ú. m. kerekek, tengelyek, nyújtó.
többször idézett gyűjteményére : „Vadrózsák. Szé
S Z E K É R B É R , (szekérbér) ösz. fn. Bér, me
kely népköltési gyűjtemény."
lyet a szekéren szállítás, teherhordás fejében fizetni
S Z É K E L Y S É G , (székelység) fn. tt. székely szoktak.
S Z E K E R C Z E , fn. tt. Szekerczét. Bárdhoz ha
ségét, harm. szr. — e . 1) A székely nevű magyarok,
mint népség, vagy nemzet együtt véve. 2) Székely sonló, szélesebb lapú, rövid nyelű fejsze, melylyel
a faragás alá vett fát kisimítják, különböztetésül a
föld. Székelység hegyei, folyói, városai.
keskenyebb
pilingáju fejszétől vagy baltától. A ré
S Z É K E L Y S Z Á L L Á S , erdélyi falu Udvarhely
gieknél
jelentett
ily alakú hadi fegyvert is, milyen
s z é k b e n ; helyr. Székelyszállásra, — o n , — r ó l .
nel szent László királyt festeni szokták. Szekerczés
S Z É K E L Y T E L E K , falu Bihar m.; helyr. — te
szent László, Vajda S. 3. k. 7 9 . 1. Egyébiránt táj
lekre, — é n , —röl.
szokásilag a fejszét is néhutt szekerczének nevezik.
S Z É K E L Y  U D V A R H E L Y , erd. mváros Udvar
Egyezik vele a mongol szughurkhai (une espéce
hely székben ; helyr. — TJdvarlielyre, — é n , —röl. d' arme, un glaive), latin securis, szláv szekera, t. i.
S Z E K É R , (szekér) fn. tt. szekeret, harm. szr.
— e . Ékvesztő szavaink egyike, sőt palócz szóejtés
sel rendesen és általában röviden hangzik : szekér,
szekérrel, szekerén, szekérhez stb. Közönséges eredeti
ért. kerekeken mozgó szárazföldi j á r m ű , terhet hor
dani, kirándulni, utazni való. Ily széles értelemre
mutatnak a régieknél előforduló hintószekér, kocsi
szekér, két kerekű szekér, László szekere (gúnyosan
emberek által húzott taliga, daczára a közmondat
nak : taliga nem szekér). Szűkebb és ma szokottabb
értelemben különböztctésül a hintó, kocsi, taliga nevű
jármüvektől, durvább, nagyobb, erősebb szerkezetű,
kivált pedig teherhordásra való ilyetén j á r m ű , mely
közrendüeknél utazásra is használtatik. Paraszt, bé
res, hosszú szekér. Okörszekér , lószekér. Társzekér,
tábori szekér, ekhós szekér, melynek gyékény vagy
ponyvafödele van. Fakó szekér, mely nincs megva
salva. Közmondatok : Fakó szekér kenderhám, mind
a keltő rósz szerszám ; és : Fakó szekér, kenderhám,
nemes ember, szürdolmány. Félre szekér, jön a kocsi.
Megy a szekér, ha hajazod. Hájas szekér hosszú út.
Ha szekered nincsen, talpad készen legyen. Nincs oly
rakott szekér, melyre több nem fér. 0 szekeret vasáért,
vén asszonyt pénzéért el ne vegyed. Nem szénás szekér
a szó, könnyű megfordítani. Kinek szekere farkán ülsz,
annak a nótáját dúdold. Ne fuss oly szekér után, mely
föl nem vesz. Terhes szekérnek, részeg embernek az Isten

mind rokon törzsből származnak, mely a mongolban :
szűke, mandsu nyelven : szűke (hache, coignée), innen
szílkelekü (hacher), továbbá a latinban seco, a szláv
ban szekám, a magyarban szegni. V. ö. S Z E G , ige.
Mólyliangon : szakócza, melynek gyöke közvetlenül
a szak, szakad, szakaszt szókéval azono3.
RZEKEREMB, erdélyi falu H u n y a d m.; helyr.
Szekerembre, — é n , — r ö l .
S Z E K É R E M E L Ö , (szokéremelö) ösz. fn. Csa
var v. esigaféle eszköz, melynek segedelmével a sze
keret, illetőleg annak egyik vagy másik tengelyét,
kerekét fölemelik.
S Z E K É R E R N Y Ö , (szekérernyő) ösz. fn. Kö
zönséges szekereken rendesen gyékényből vagy vá
szonból is készített födél.
S Z E K E R E S , (1), (szekeres) mn. tt. szekerest,
v. —et, tb. — ek. Szekérrel ellátott, szekéren dolgozó,
szekérbe fogott. Minden telkes gazda szekeres, de a
zsellérek között csak némelyek szekeresek. Szekeres nap
számosok. Szekeres lovak. Midőn főnév, több. —ék.
E k k o r személyt jelent, ki holmit bérben, szekéren
hordani, szállítani szokott, azaz, fuvarost. Aruk, ka
tonaság szállítására fogadott, berendelt szekeresek,
„Bácsi szekeresek útnak indulának,
Útnak indulának, Eger városának."
Vitkovics,
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SZEKERES, (2), KIS—, NAGY—, faluk
Szathmár m.; helyr. Szekeres—re, —én, —röl.
SZEKERESÁGY, (szekereságy) ösz. fn. Ki
húzó ágy, valamely más ágy alatt, melynek négy
alaeson lábán négy kis kerék van s ezek segítségé
vel akkor húzzák ki, midőn használni akarják; más
kép : kerekeságy, tolóágy.
SZEKERESKÉDÉS, (szekereskédés) fn. tt.
szekereskédést, tb. —ék, harm. szr. — e . Foglalkodás,
kereseti mód, melyet valaki gyakorol, midőn holmit
bizonyos díjért szekéren hordani, szállítani szokott.
Szekereskedésböl élni.
SZEKERESKÉDIK , (szekercskédik) k. m.
szekereskédtem, —tél, —élt. Szekeresképen foglal
kodik, terhet hord, szállít s ezzel keresi kenyerét.
1. SZEKERES.
SZEKERESSÉG, (szekeresség) fu. tt. szeke
rességét, harm. szr. —e. Szckeresi foglalkodás, ke
resetmód.
SZEKERESTÖRPÉNY, erdélyi falu B. Szol
nok m.; helyr. —Törpénybe, —ben, —böl.
SZEKEREZ, (szekerez) önh. m. szekereztem,
— tél, —élt, par. —z. Szekéren hord, szállít valamit;
fuvaroz, tájdivatosan : fóroz ; a szekérbe fogott ök
röket, lovakat hajtja.
SZEKEREZÉS, (szekcrczés) fn. tt. szekere
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Teherhordás, teher
szállítás szekéren, különösen fogadott bér mellett.
SZEREREZŐ, (szekerezö) mn. és fn. tt. sze
kerezöt. Aki holmit szekéren hordani, szállítani szo
kott, fuvaros. Különösen hadjárásban, és hadszerve
zetben katona, ki a hadviseléshez szükséges szereket,
pogygyászokat, álgyukat vontatja.
SZEKÉRFOGAT, (szekérfogat) ösz. fn. A sze
kér vontatására alkalmazott állati erő, pl. ökör, ló
fogat stb.
SZEKÉRGYÁRTÓ, (szekérgyártó) ösz. fn.
Mesterember, ki szekereket készít; szokottabban:
kerékgyártó; németesen bognár, tótosan kollár.
SZEKERKAS, (szekérkas) ösz. fn. Kasnemü
vesszőfonadék, melyet némely tájakon, kivált a te
herszállító szekerek oldalai közé helyeznek.
SZEKÉRRE , (szekérke) kicsinző fn. tt. sze
kérkét. Kis, könnyű szekér, milyenek az úgy neve
zett csilleszekerek Bakonyban. Érsekujvárott régeb
ben kerekeken mozgó deres, melyen a bűntetteseket
csapni, korbácsolni szokták.
SZEKÉRKENŐ, (szekérkenő) ösz. fn. 1) Sze
mély, ki a szekeret keni. 2) Holmi zsiradék, mely
lyel a szekér tengelyeit időnként megkenik, hogy
a kerekek könnyebben forogjanak : háj, kulimász,
vagyis fenyőszurokból főzött kátrány. Félek tőle mint
a szekérkenötöl. (Km.).
SZEKÉRKENÖCS , (szekérkenőcs) [ösz. fn. 1.
SZEKÉRKENŐ, 2).
SZEKERKÉZÉS, (szekerkeézés) fn. tt. sze
kerkézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Kisebb szekéren
rövid kirándulás. V. ö. SZEKERKÉZIK.
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SZEKERKÉZIK, (szekerkeézik) k. m. sze
kerkéztem, —tél, —élt. Kisebbfajta szekéren, mu
latságból rövid kirándulást, sétautat teszen, kocsi
kázik.
SZEKÉRLÁNCZ, (szekérláncz) ösz. fn. Láncz,
a teherhordó szekereken, melylyel a felrakott hol
mit, s az oldalakat, saraglyát, nyomórudat stb. meg
erősítik.
SZEKERNYE, fn. tt. szekernyét. Molnár A. és
Calepinus latinozata szerént ocrea, gallica, azaz, láb
szárakat takaró süvegkapeza, vagy bőrből való szár.
Pakróczos talpaltán szekernye (Calep.), melyhez leg
inkább hasonló az úgy nevezett gamache, vagy fekete
kapeza, csarapa, milyet ezelőtt az osztrákbirodalmi,
nem magyar gyalogkatonák viseltek. Vevék eszekbe,
hogy lóbör a szekernye. (Pázmán Kai. 530.1.). Mások
szerént magas szárú saru, latinul cothumus, s ez
értelemben a szomorújáték jelmeze, szekernyében be
szélni, in cothurnis loqui, azaz, tragicai nyelven.
E szó, mint jelentéséből kitetszik, a rokon han
gú szekér, szekereze, szókkal semmi öszvefüggésben
nincsen, s valószínűen idegen eredetű, talán a latin
soecus, socculus, vagy német Socke (nálunk a köz
népnél : Sockerl) után képeztetett. Dankovszky sze
rént a szláv nyelvekben : skornye am. saru (a német
Stiefel).
SZEKÉRNYOM, (szekérnyom) ösz. fn. Nyom,
melyet a haladó szekér kerekei hagynak maguk
után, kerékvágás vagy vágány.
SZEKÉRNYÚJTÓ, (szekérnyújtó) ösz. fn. A
szekéralynak azon rúdnemü része, mely az első és
hátulsó tengelyt öszveköti.
SZEKÉROLDAL, (szekéroldal) ösz. fn. Laj
torjához hasonló rácsos készülőt a fölszerelt, mely
szekér jobb és bal részén végig nyúlik. Egyébiránt
vannak nem rácsos, pl. deszkákból szerkezeti szekér
oldalak is. Továbbá így hívják azon tért is, melyet
ez oldalak körülvesznek. Oly kevés szénája termett,
hogy alig tőit meg egy szekéroldalt.
SZÉKERÖLTETÉS v. —ERŐTETÉS, (szék
eröltetés) ösz. fn. Nehéz székürülés, vagyis szorulás,
midőn valakit az úgy nevezett nagy szükség sürget,
szorongat, de sikcretlenül.
SZEKÉRPÉNZ, (szekérpénz) ösz. fn. A bérbe
fogadott szekérért, illetőleg szállításért fizetett pénz.
SZEKÉRPOSTA, (szekérposta) ösz. fn. Leve
leket, személyeket s némely málhákat szekéren (ko
csin) vivő posta.
SZEKÉRRÚD, (szekérrúd) ösz. fn. A szekér
első tengelyéhez kapcsolt rúd, melyhez a vonó álla
tokat fogják. A lovas szekérrúd felhérczczel, és ki
safával, az ökrös szekérrúd járommal van fölszerelve.
V. ö. TÉZSLA, RÚD.
SZEKÉRSZÍN, (szekérszín) ösz. fn. Gazdasági
épület, félhaj, vagy mint néhutt nevezik, szekérállás,
félszín, félszer, mely alatt a szekereket tartják.
SZEKÉRTENGELY, (szekértengely) ösz. fn.
A szekér nevű járműnek tengelye. V. ö. TENGELY.

SZERÉRÚT—SZÉKHELY

SZÉKKAR—SZEKRÉNYÁGY

SZEKÉRÚT, (szekérút) ösz. fn. Ut, melyen
szekerek járnak, különböztetésül a gyalogúttói, ös
vénytől. Szekérút mentében.
SZEKÉRVÁM, (szekérvám) ösz. fn. Szekerek
től (kocsiktól) szedetni szokott vámpénz.
SZEKÉRVÁR, (szekérvár) ösz. fn. Régi had
viselésben táborozás, csatázás alkalmával sáncz gya
nánt öszveállított szekerek , hogy az ellenség nyo
mulása ellen akadályul, védelmül szolgáljanak.
SZEKÉRZET, (szekérézet) fn. tt. szekérzetét,
harm. szr. —e. Szekerek és ezekhez tartozó készü
lékek összesége a katonaságnál. (Fuhrwesen).
SZÉKES v. SZÉKES, (1), (székés) mn. tt.
székést v. —et, tb. —ek. 1) Egy vagy több székkel
ellátott, fölszerelt; nem széktelen. Székes terem, szín
házi karzat, sétatér. 2) Hol valamely főszemélynek,
méltóságnak, fejedelemnek állandó széke, lakhelye
van. Székes város. Székes egyház, templom. (Ecelesia
cathedralis).
SZÉKES , (2), erdélyi falu Maros] székben ;
helyr. Székesre, —én, —röl.
SZÉKES, (3), 1. SZIKES.
SZÉKESEGYHÁZ , (székesegyház) ösz. fn. 1.
SZÉKÉSTEMPLOM.
SZÉKESFEHÉRVÁR v. — FEJÉRVÁR, sz.
kir. város Fehérvármegyében, hajdan több király
nak koronázási és székhelye; helyr. —Fehérvárra,
— on, v. —ott, —ról.
SZÉKESKANONOK, (székeskanonok) ösz. fn.
Székeskáptalan tagja. V. ö. SZÉKESKÁPTALAN.
SZÉKESKÁPTALAN, (székeskáptalan) ösz.
fn. Püspök vagy érsek szókhelyén létező (püspöki
vagy érseki) káptalan; különböztetésül a társaskáp
talantól.
SZÉKÉSTEMPLOM, (székéstemplom) ösz. fn.
Püspöki, érseki, főérseki templom. (Ecelesia cathe
dralis).
SZEKESÚT, falu Temes m.; helyr. Szeke.sútra,
*—on, —ról.
SZÉKÉTLÖ SZEM, székely tájszólás szerént
túlzó kicsinyítésként használtatik, pl. egy székétlö
szemét sem hagyott. (Kriza J.). V. ö. ZEKETLÓ.
SZÉKFIA, (székfia) ösz. fn. A székelyeknél
am. törvényszék tagja, itétő biró, újabban alkotott
szóval : ülnök. (Assessor).
SZÉKFONÓ, (székfonó) ösz. fn. Kézirtives,
iparos, ki nádból, vesszőből, szalmából, kukoricza
héjból széküléseket fon.
SZÉKFÖLD, 1. SZÍKFÖLD.
SZÉKFÜ, 1. SZÍKFÜ.
SZÉKFÜVIRÁG, 1. SZÍKFŰVIRÁG.
SZÉKHÁT, (székhát) ösz. fn. A széknek föl
emelkedő része, melynek a hátat neki lehet vetni,
támasztani.
SZÉKHELY, (székhely) ösz. fn. Hely, illető
leg vár, város stb., melyen valamely hatóság, tör
vényszék stb. megtelepedett, és rendesen működik.

SZÉKKAR, (székkar) ösz. fn. A széknek jobb
és bal oldalán emelkedő támasz, melyen az ülő nyug
tathatja karjait.
SZÉKLA, fn. tt. széklát. B. Szabó D. szerént
tutaly rúdja, melylyel a szárazra kiköttetik. Erede
tét illetőleg talán am. széklő azaz telepítő, meg
szállító.
SZÉKLÁB, (székláb) ösz. fn. Állati lábakhoz
hasonló támaszok, melyeken a széknek ülésül szol
gáló lapja á l l ; így hívják a lugzócseber alatt álló
lábas készüléket is.
SZÉKLÁBFÚRÓ v. —FÚRU, (széklábfúró
v. —fúru) ösz. fn. Asztalosok eszköze, melylyel a
csavaron vagy szegre járó széklábakat kifúrják.
SZEKLENCZE, falu Máramaros m.; helyr.
SzeMenczére, — n , —röl.
SZEKLICZE, fn. tt. szekliczét. Növénynem az
együttnemzők seregéből s egyenlőnősök rendjéből;
vaczka polyvás, sertés ; fészke tojásdad, födelékes,
pikkelyei többnyire tövishegyüek ; bóbitája polyvás
szőrös, vagy nincs. (Carthamus). Fajai : sáfrány,
gordon szeklicze.
Legvalószínűbb, hogy nevét sörtés, tövises, s
mintegy szeges tulajdonságától kapta, minélfogva
elemezve szeglicze, a szeg gyöktől, és szegei törzsök
től, mintha volna szegelöcze, szegélicze.
SZÉKMÍVES, (székmíves) 1. SZÉKCSINÁLÓ.
SZEKMÜ, (székmű) ösz. fn. A bányászoknál
am. a német Slockwerk, azaz, bányajárások, és bá
nyatelepek többsége, melyek bizonyos helyen érint
keznek, és egyesülnek. Köz ért. székül szolgáló, vagy
székhez hasonló mű, alkotvány.
SZÉKÓ , falu Ung m.; helyr. Székóra, — n ,
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SZÉKOSZLOP, (székoszlop) ösz. fn. Szarufát
tartó oszlop.
SZÉKPÁRKÁNY, (székpárkány) ösz. fn. Va
lamely talapzat párkánya.
SZÉKPONT, (székpont) ösz. fn. A körnek kö
zéppontja. Hasonlat után a tojásnak, fának stb. szé
kétől átv. értelmű szó.
SZÉKREKEDTSÉG, (székrekedtség) ösz. fn.
L. SZÉKDUGÚLÁS.
SZEKRÉNY, fn. tt. szekrényt, tb. — ék, harm.
szr* —e. Általán, különféle alakú, és nagyságú, vagy
egy osztatlan öbölből, vagy fiókokból álló bútornemű
készület, melybe holmit helyezni, rakni, zárni szok
tunk. Könyvszekrény, ruhaszekrény. Polczos, fiókos
szekrény. Konyhaszekrény. Lisztes, szalonnás szekrény.
Pohártartó, edényes szekrény. Szekrénybe zárni a pénzt.
Úgy látszik, hogy a latin serinium után ké
peztetett, valamint a német Schrein, Sckrank, szláv
skrinya is stb.
SZEKRÉNYÁGY, (szekrényágy) ösz. fn. Szek
rényhez hasonló állvány v. készület ; melyben az
ágyneműt nappal zárva tartják, s éjjel vagy alvái
idején a szekrényt ki vagy szétnyitva, ki v. szét
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húzva alvóhelyül használják. Ilyenekül tekinthetők
az úgynevezett tolóágyak (szekeres vagy kerekes
ágyak) s a hajókon levő emeletes fekhelyek is.
SZEKRÉNYKE, (szekrényke) kicsiny, fn. tt.
szekrénykét. Kis kézi, vagy útravaló szekrény ; kis
láda.
SZÉKREVÁGÁS, (székrevágás) ősz. fn. A
húsárusoknál a marhának folkonezolása kimérés vé
gett, az úgy nevezett mészárszékben, vagy egysze
rűen, székben.
SZÉKREVÁGÓ, (székrevágó) ősz. fn. Husárus,
ki mai'hát vág, hogy azt a mészárszéken kimérje.
SZÉKSÉRTÉS, (széksértés) ősz. fn. A törvény
szék, s illetőleg annak, birái ellen szóval vagy írás
ban elkövetett olyan sértés, melylyel valaki azokat
birói müködésök, itélethozásuk illetlen gyalázásával
bántalmazza.
SZÉKSÓ, 1. SZIKSÓ.
SZEKSZEMONTA, fn. tt. szekszemontát. Mo
tyó, holmi czeleczula, retyemutya, poggyász ; más
kép : ekczemoncza. Idegen alakú és eredetű szónak lát
szik, melyek az olasz saccomanno vagy saccomessora.
emlékeztetnek, s talán a külföldi katonaság útján
lopódzott be.
SZEKSZENA, fn. tt. szekszenát. A teherhordó
barmok nyerge, a felrakott motyóval, poggyászszal
együtt; honnan : szekszenás ló, öszvér, szamár. Ide
gen szónak látszik. (Saumsattel ?).
SZEKSZENÁS, (szekszenaas) mn. tt. szeksze
nást v. —at, tb. —ak. Szekszenával terhelt. V. ö.
SZEKSZENA.
SZEKSZINÁS, mn. tt. szekszinást v. — at, tb.
—ak. Balaton vidékén am. boros, félrészeg, pityó
kos ; talán a szekszenával terhelt szamár vagy ösz
vér tántorgásától vett hasonlatnál fogva.
SZÉKTÖRÉS, (széktörés) ösz. fn. 1) Tulajd.
ért. a szék nevű bútornak rontása; eltörése. 2) Átv.
ért. törvényszék ellen elkövetett sértés.
SZÉKUDVAR, falu Arad m.; helyr. —udvar
ra, — on, —ról.
SZÉKÚJÍTÁS, (székújítás) ösz. fn. A vár
megyei stb. rendszerben alkotmányos joggyakorlat,
melynélfogva a kebelbéli választók megyei tisztvi
selőket időszakonként szavazás vagy felkiáltás által
újonnan választanak ; máskép : tisztújítás.
SZÉKÜLES, (székülés) ösz. fn. A törvényszék
tagjainak hivatalos együtt léte, és tanácskozása.
SZÉKÜLO, (székülő) ösz. mn. és fn. Ki a tör
vényszékben, mint annak tagja részt vesz, újabb
alkotású szóval : ülnök. Székülő birák. A régi rend
szerben a megyei székülők neve táblabíró volt.
SZÉKVÁNKOS, (székvánkos) ösz. fn. A szék
nek ülőlapjára alkalmazott váukosféle mü. Csöpilvel,
tehén, lószörrel kitömött, rugalmas székvánkos.
SZÉKVÁROS , (székváros) ösz. fn. Város,
melyben az illető ország, birodalom stb. feje la
kik. Az osztrák birodalom székvárosa Bécs, a ma
gyaré BudaPest.

SZEL , áth. m. szelt. Tömör, vagy szilárd szö
vetű testet éles eszközzel hasábokra metsz, vág. Ke
nyeret karéjokra, húst falatokra, konczokra szelni. A
szalonnából, sajtból egy darabot leszelni. A dinnyét
gerezdekre szelni. Ollóval a papírivböl egy negyedet
leszelni. Valamit fürészszel ketté szelni. Atv. mondjuk
akármily tömör testről, mely haladása, mozgása köz
ben a levegőt vagy vizet ketté hasítja. A repülő ma
dár szeli a levegőt. A sajkák, hajók szelik a folyó hab
jait. Egyezik vele mongol nyelven szeilkü v. szejle
kü, v. szejlökü (decouper, tailler stb.), továbbá mon
gol és inandsu nyelven : szelemé (épée, sabre, glaive);
ide sorozható mély hangon szalgakhu (séparer, dé
tacber, diviser, partager, isoler, tirer, deriver); ezen
igétől: szalkhu v. szalokhu (se séparer, étre partagé,
détaché, isolé stb.); csagataj csal mák lapp nyelven :
colé, vogul ny. sil stb. V. ö. SZEG, VÁG, HASÍT.
Gyöke azon sze, mély hangon sza, mely több szóban
a részeknek egymástól elválását, vagy a testnek bi
zonyos iránytól távolodását jelenti, miről részlete
sebben 1. SZE, (2), elvont gyök v. gyökelem. V. ö.
SZALU, SZÁLUL; SZAB, SZAK; SZÉL, (2).
SZÉL, (1), fn. tt. szelet, harm. szr. —e. Ék
vesztö szavaink egyike, palóczosan ejtve : szeel v.
sziel, v. szeil. A Müncheni codexben állandóan rövid
e (e)vel jön elé : „Megálla a szel" (ventus). „És
lön szelnek nagy fergetege." „Széltől ingandó ná
dat" (46, 90, 141. stb. lapokon). Különbözik a tér
nek , illetőleg testnek két oldalát jelentő széltöl,
mely az idézett codexben is mindig megtartja ékeze
tét. „Mennynek négy szélitől fogván" (68. 1.). Táj
szokásilag így is ejtetik szil. Szoros ért. a sebesebb
mozgásba hozott légnek azon fülbeható tulajdonsá
gát, vagyis hangját jelenti, mely folytonos sz gya
nánt hallik (lásd végül). Hideg, meleg, langyos, csí
pős, nedves, szárító szél. Al szél, fel szél. Széllel menni,
azon irányban, mint a szél fú ; ellentéte : szél ellen
menni; mindkettőt átvitt értelemben is használják,
t. i. az elsőben : a körülményekhez alkalmazkodni;
az utóbbiban : a körülményekkel daczolni. Északi,
keleti, déli, nyugoti szél. Tót szél, mely a kárpátok
tól délnek fú. Balaton szele, a Győri vidékre nézve
déli szél. Pásztás szél rövid időközökben és csak tá
janként megmegjelenő szél. Annyi, mint a Mátra
szele. (Km.). Vak Tamás szele, keleti szél. Nemere szél,
a székelyeknél igen mérges északi szél (a Nemere
hegyétől). Ki szelet vét, vihart arat. (Km.). Szél a töl
gyet ledönti, de a náddal nem bír. (Km.). Szelet fontol
v. szeleket horgász. (Km.). Nem él az ember széllel. (Km.).
Belé szorították a szelet, megfojtották. Szélesb ért. a
levegőnek különféle hangokat ütő sebesebb mozgása,
honnan e változatok : zivatar, zegernye, vihar, förge
teg, továbbá, fú, fütyöl, sipol, súg, susog, suhog, sivít,
üvölt, süvölt, zúg, mormog, dudál, tutul a szél stb.
A hajósoknál még eléfordúlnak e kifejezések : szél
alá, v. szél alatt, v. széllel alá, v. széltől el,
hajónak szélmentes oldalára vagy oldalán (leewiirts);
innen: szélalatti oldal
vitorlát szél alá fordítni
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(abbrassen), a szél alatti vitorlaszárakat meghúzni,
hogy a vitorlák a szélnek jobban táruljanak ; szélbe
fordítni (brassen) vitorlát fordítni, meghúzni; széllel
szembefordítni (baek brassen); szélnek hátat fordítni ;
széllel futni, haladni; széllel fordulni; szélnek vagy
szél ellen fordulni; vitorlát szélnek tárni (vollbrassen);
szélnek tartani (anlafen) stb. Átv. az állati test bel
sejében, különösen a gyomorban, belekben keletkező
s vagy a torkon felböfögő, vagy a végbélen kiomló
könenyféle bűzlég. Szelek bántják. Megy tőle a szél.
Élettani ért. betegség neme, mely a testnek valamely
részét hirtelen, mintegy szél gyanánt megüti, s vagy
megbénítja, vagy folytonos mozgásban, reszketegben
tartja (hemiplexia). V. ö. GtUTA. Karját, nyelvét,
egyik oldalát megütötte a szél. Képes kifejezéssel;
szele jár v. szele hallik valaminek, azaz, elöhíre, mely
gyanítva, suttogva terjed; rósz szél fú felöle, gyanús
hírben áll; szelét venni valaminek, alattomban érte
sülni róla; szélnek ereszteni v. bocsátani, martalékul
hagyni, pusztulni engedni; nagy széllel járni, nagy
szelet ütni v. szelet csapni, azaz, nagy zajjal, hirtelen
kedve, hányi veti módon mutogatni, fitogtatni magát,
honnan a szeleverdi, szeleburdi, szélcsapó, szélpila gú
nyos kifejezések.

bik szél, bal szél; alsó szél, felső szél. Határszél, erdő
szél, löszéi. Szája széle, azaz ajaka. Szélementében végig
v. szélementire végig, (székely szólás). A nyomtatott
lapnak tisztán hagyott széleit beírni. A papiríu széleit
körülnyírni. A rét bal szélén kezdeni a kaszálást,
gyűjtést. A ruha széleit beszegni, fodrozni, prémezni.
2) Szorosb ért. mint a hosszúsággal és magassággal
viszonyló térmérték jelenti azon egyenes irányban
vett vonalat, mely valamely területnek vagy testnek
hosszmentét általszegi, s annak egyik oldalától a
másikig nyúlik. E végposztó hossza húsz, széle (szé
lessége) két rőfnyi. Megmérni a szántóföld szélét,
hosszát. Valamely terület szélét annak hosszával sok
szorozni. Két szélben, másfél szélben venni a gatya
szártiak való vásznat. Egy szél a vitorlavászonból.
Széle hossza mindegy, azaz, négyszögű, vagy alaeson
vastag.

Alapfogalomban egyezik mind azon szókkal,
melyek a sebességnek, sietésnek, sirülésnek stb. szi
szegő sz vagy suhogó s hangját utánozzák; s legegy
szerűbben van meg a török eszmek (>= fúni) szóban ;
továbbá egyezik azon idegen szókkal, melyek magát
ezen légtüueményt is sz, s rokon gyökhangokkal
fejezik ki, mint legközelebb a mongol szalkin (Wind),
a latin spirat, spiritus, sibilus, sibilat; ide tartoznak
azon szók is, melyek ajakhanggal kezdődvén fuvást,
mintegy a levegőnek továbbra tolulását fejezik ki,
mint : fú, sínai nyelven is fú, a latinban fiat, a né
metben wehen, bl&hen stb. A finn nyelvekben sz he
lyett tompább t, a törökben lágyabb j hangzik;
amott : tuuli, tol, tyl, emitt : jel, jil. A magyarban is
van tutul, dúdúl. Kokon vele alapfogalomban vagyis
a sebesség természeti hangjának utánzásában a száll
ige is, egészen hasonló módon a mongollal, melyben
mint föntebb érintők, szalkin am. szél és szoilakhu
(maudsu nyelven : szoilome) am. szállni, repülni.
SZEL, (2), fn. tt. szélt, tb. — ék, harm. szr. — e.
A légmozgást jelentő széltö\ főleg abban különbözik,
hogy ékezetét mindig megtartja : széle, széles, szélű,
széléz; továbbá a tisztább kiejtés szerént valamivel
élesebben hangzik, miért némi tájszokással szil, sziles,
szilü, szilez; ellenben a légmozgató szél tompábban
hangoztatja az et, mintha nem volna egyéb meg
nyújtott , vagy kettőzött rövid enél : szeel. V. ö.
SZEL, (1). Hasonló hangejtési viszony van az eV
(pervenit) és ér (véna), az ég (coelum) és ég (ardet),
fél (dimidium) és fél (metuit) között. 1) Tágabb ért.
bizonyos területnek vagy testnek külső pontjai, vo
nalai, végei, melyek azt mintegy kerítik, s annak
középpontjától legtávolabb esnek. Ország, vármegye,
város széle, azaz, véghatára. Túlsó, innenső szél; job
AKAD. NAGY S Z Ó T A R V. KŐT.
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Gyöke azon elvont sze, melyből szédít, szédül,
szédeleg, ideoda irányzott mozgásra vonatkozó szók
is eredtek, s rokona az alapfogalomban egyező lé,
mint téved, tévelyeg, tébolyog, tékozol, tétova, téliül
származékok gyöke. Vogul nyelven : sel, sil am. ol
dal , part; finn nyelven syrja' (margó). A mongol
szálkhu v. szalokhu (se séparer, étre pártagé, déta
ché, isolé), közelebb a magyar széledni igével ro
kon. V. ö. SZE, (2), elv. gyök v. gyökelem; és SZEL.
SZÉLANYA vagy —ANYJA, (szélanya v.
— anyja) ösz. fn. Az épületek ormára alkalmazott
kakas, vagy zászló, vagy néha nyil alakú mű rézből,
bádogból, vasból stb. mely a szélnek érintésére ide
oda forog, s annak járását, irányát mutatja; más
kép : szélforgony szélmutató, s különösen ha kakas
alakja van : szélkakas. L. SZÉLMUTATÓ.
SZÉLBAJ, (szélbaj) ösz. fn. A gyomorbeli
széltől eredő bántalom.
SZÉLBILLENTYÜ, (szélbillentyű) ösz. fn.
Billentyű, melynek megnyomására a szél ki vagy
bejár ; máskép : szelcnlyü, szelep. (Ventillum).
SZÉLBODOK , (szélbodor) ösz. fn. A ruhák
széleit kerítő, diszítö bodor.
SZÉLCSAPÁS, (szélcsapás) ösz. fn. 1) A szél
nek valamely térre, tárgyra közbenközbou erösebb
nyomása, hatása. 2) Átv. ért. szelcverdiség.
SZÉLCSAPÓ, (szélcsapó) ösz. fn. Szeleverdi,
szelekótya, hányiveti, sok szóval, zajjal járó, magát
feltűnő viselettel fitogtató ember.
SZÉLCSÉCS, (szélesécs) 1. SZÉLHIMLÖ.
SZÉLCSEND, (szélcsend) ösz. fn. A levegőnek
nyugott, nesztelen, mozdulatlan állapota, különösen
mely a szélnek csillapodását követi.
SZÉLCSENDES, (szélcsendes) ösz. mn. Szél
nélküli, nesztelen. Szélcsendes idő, nap, éj. Szélcsen
des tenger.
SZELCSOVA, faluKrassó m.; helyr. Szelcsová
ra, — n , —ról.
SZÉLCSO, (szélcső) ösz. fn. Általán eső, mely
ből a levegő sebesebb mozgással szél gyanánt ömlik
ki, pl. a fújtatónak szélcsöve.
72
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SZELCZ, falu Nógrád m.; helyr. Szelczre,
—en, —röl.
SZELCZE, falu és puszta Gömör m.; helyr.
Szélességre, — n , —röl.
SZELD AG, (széldag) ösz. fn. Fehér, fényes és
pöffedékeny, fájdalom nélküli daganat, mely ittott
a sejtszövetekben a bőr alatt szokott öszvegyülui.
(Emphysema).
SZELDE, (szelde) fn. tt. szeldét. A székelyek
nél 1) am. igen erős, csipó's szél; 2) am. szeleverdi.
SZELDEL , (szeldel) gyak. áth. m. szeldelt.
Folytonosan, több hasábra, gerezdre, részekre szel
valamit. Kenyeret, sajtot, szalonnát, húst szeldelni a
vendégeknek. Fölszeldelni a dinnyét. Az ekevas baráz
dákra szeldeli a földet. Papirt szeldelni. Átv. a leve
gőt szárnyakkal, a vizet sajkával szeldelni. Ez igének
összetett képzője (del = edel) gyakorlatos jelentésű.
V. ö. SZEL.
SZELDELÉS, (szeldelés) fn. tt. szeldelést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Gyakori, folytonos, több részre,
hasábra választó szeles.
SZELDELET, (szeldelet) fn. tt. szeldeletét,
harm. szr. — e v% —je. 1. SZELETKE.
SZELDELÖ, (szeldelö) mn. és fn. tt. szeldelöt.
1) Aki valamit szeldel, különösen, ki az ételeket,
sülteket konezokra metéli. 2) Amivel szeldelnek.
Szeldelö konyhakés.
SZELDELT, (szeldelt) mn. tt. szeldelet. Amit
darabokra, hasábokra, konezokra, gerezdekre stb.
szeldeltek, metéltek. Szeldelt kenyeret, sajtot, dinnyét
rakni a vendég elé. Szeldelt papír, szövet. V. ö.
SZELDEL.
SZÉLDESZKA, (széldeszka) ösz. fn. 1) A desz
kává hasogatott, fürészelt faderéknak külső része,
melynek egyik oldala féldomborű, különböztetésül a
bél v. középdeszkátó\, mely mindkét oldalon lapos.
2) Általán valaminek szélét, külsejét képező deszka,
pl. mely építéskor a boltívnek tartalékul szolgál,
vagy az ágynak oldaldcszkái stb.
SZELE, MÁTRA — , falu Nógrád, TÁP JÓ —,
v. TÁPIÓ—, Pest m.; helyr. Szelére, — n , —röl.
SZELEBEKDI, 1. SZELEVERDI.
SZELEBURDI, 1. SZELEVERDI.
SZELEBÜRDISÁG; SZELEBURDISKODIK,
1. SZELEVERDISÉG; SZELEVERDISKEDIK.
SZELECZ, faluk Hont, Troncsén és Zólyom m.;
helyr. Szeleczre, —én, —röl.
SZELECZKE, erd. falu B.Szolnok m.; helyr.
Szeleczkére, — n , —röl.
SZELED, régiesen am. szelíd; 1. ezt.
SZELED, (széled) önh. m. széledt. 1) Mondjuk
seregbe gyűlt népről, vagy más élő lények sokasá
gáról, midőn egymástól különféle irányban eltávo
lodnak, elválnak, szétoszolnak. A látványra öszve
csödült nép széledni kezd. A legelőre kihajtott csorda
elszéledt. Gyakorlat után elszélednek a katonák. 2)
Átv. mondjuk némely élettelen testekről, midőn ré
szeik elválnak, elszakadnak, s mintegy eltűnnek.

Dél felé elszéled a köd, a felhő. Széled a daganat.
Képes kifejezéssel : széled a bú, a gond, midőn mú
lóban van. 3) Kitágul, szétterjed, azaz, alkatrészei
mintegy eltávolodnak a középponttól. Széled a hízó
állat teste, háta. Sodrófa alatt széled a tészta.
E szónak közvetlen törzse a terjedési határvo
nalt jelentő szél, s gyöke azon sze, mely több szár
mazékaiban szórakozásra, távolodásra vonatkozik,
s rokon a té, tá, sza gyökökhöz. Rokon hozzá a
mongol szalkhu v. szalokhu. V. ö. SZÉL, (2).

1140

SZÉLEDÉS, (széledés) fn. tt. széledést, tb.
—ék, harm. szr. —e. A gyüegésznek azon állapota,
vagy változása, midőn gyűré3zei egymástól elszéled
nek. V. ö. SZÉLED.
SZÉLEDEZ, (széledéz) gyak. önh. m. széle
déztem, —tél, —éit, par. —z. Folytonosan, vagy,
lassanlassan széled, oszol, egymástól elválik, távo
lodik. A köz mulatóhelyekről este felé széledez a nép.
Széledeznek a felhők, s derülni kezd. V. ö. SZELED.
SZÉLEDÉZÉS, (széledézés) fn. tt. széledé
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos sereg, so
kaság tagjainak, illetőleg részeinek folytonos széle
dése. L. SZÉLEDÉS.
SZELÉG, (szélég) gyak. önh. m. szélégtem,
— tél, —éit. Ideoda, szerteszét csavarog ; ma szo
kottabban : széléng, és általánosan : lézeng. Élt e szó
val Faludi, ,Nemes Asszony' 186. 1. Képeztetésre
hasonló hozzá : oldalog.
SZÉLÉGÉS, (szélégés) fn. 1. LÉZENGÉS.
SZELEKÓLA, (szelekóla) 1. SZELEVERDI.
SZELEKÓTYA, (szelekótya azaz szelekótó)
fa. tt. szelekótyát. L. SZELEVERDI.
SZELEL, ( l ) , (szelel) áth. m. szelelt. Polyvás,
szemetes gabonaszemeket, vagy más magvakat la
páttal a levegőbe szór, vagy rostán átbocsát, vagy
magasra tartott edényből kiereget, hogy polyváját,
szemetét a szél elvigye, s ez által megtisztuljon. Ki
nyomtatott búzát, rozsot szelelni. Továbbá, dohtól, pe
nésztől, stb. szél által megtisztít valamit. Szeleld
meg ha dohos, mint a vajkai asszony a lisztet. (Km.).
V. ö. PALOL, PELEL.
SZELEL, (2), (szelel) önh. m. szelelt. 1) Mond
juk esőről, vagy résről, melyen a belefújt levegő
szabadon j á r ; tájdivatosan túl a Dunán : szenei, sze
nyel. Szelel a pipa, pipaszár. Nem jól szelel a fújtató.
2) Képes kifejezéssel, elszelelni valahonnan, am. el
iszkódni, elszökni, s mintegy szél gyanánt elsuhanni.
SZELELÉS, (szelelés) fn. tt. szelelést, tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) Midőn áth. igéből származik, am.
gabonaszemek, vagy más magvak tisztítása szórás
és szél által. 2) Csőnek, résnek tulajdonsága, vagy
állapota, midőn szabad légjárása van. V. ö. SZE
LEL, (1) ; (2).
SZELELŐ, (szelelő) mn. tt. szelelöt. 1) Aki
valamit szelel, vagyis szél által a szeméttől, polyvá
tól megtisztít. 2) Ami a léget, szelet általereszti.
Szelelő pipaszár, fújtató. Használtatik főnévül is, mi
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dőn rést, likat jelent, melyet a levegő szabad járása
végett szoktak hagyni, vagy csinálni.
SZELELŐABLAK, (szelelöablak) ősz. fn. Az
ablaknak egy része, melyen a levegőt ki s be lehet
bocsátani.
SZELELÖLYUK, (szelelölyuk) ősz. fn. Lyuk
az épület valamely részén, pl. az éléskamra, a pincze
falán, az ablakon, hogy a levegő szabadon járjon ki
s be rajta ; ezt a pinczékben léleklyuknak is nevezik.
SZELELŐEOSTA, (szelelőrosta) ősz. fn. Na
gyobbféle gépnemü rosta, mely által a polyvás, sze
metes gabonát megtisztítják.
SZELELÖTÜZHELY, (szelelötüzhely) ősz. fn.
Tűzhely, mely úgy van alkotva, hogy a lég nagyobb
erővel és nagyobb mértékben nyomul az égő szerre,
s így a tűz hatását fokozza. (Windofen).
SZELEMÉN, fn. tt. szelemént, tb. — ék, harm.
szr. —e v.—je. A közönséges falusi épületeken azon
gerenda, mely a tető ormán nyúlik végig, s vagy
ágasokon, vagy ollófákon nyugszik. Szabó Dávidnál:
általgerenda, mestergerenda, melyet (a ház két végén
álló) ágasokra helyeztetnek, de, így szól, közönsé
gesen ,gerenda' helyett is tétethetik. A hajósoknál:
a hajótető hosszában menő gerenda, mely a tölgyfa
hajókon a kukajárót tartja (First, Firstbaum, Fürst
baum. Kenessey Albert).
Eredetileg talán szelevény volt a szel igétől,
minthogy a tetőt (vagy felső padolatot) mintegy vé
gig szeli, s annak élét képezi. Jancsovicsnál szlávul:
szlemü.
SZELEMENFA, (szelemenfa) ösz. fn. Szele
mennek készített fa; továbbá maga a szelemen.
SZELEMÉNGERENDA , (szelemengerenda)
ösz. fn. 1. SZELEMEN.
SZELEMENHÁZ, (szelemenház) ösz. fn. Olyan
ház, melynek teteje szelemengerendán nyugszik.
SZELEMENKÖNYÖK, SZELEMENKÖTÉS,
(szelemenkönyök v. —kötés) ösz. fn. A szelemen
azon része, hol a szarufák felső része nyugszik.
SZELEMENTETÖ, (szelementető) ösz. fn.
Épület födele, mely szelemenen nyugszik.
SZELEMÉNY, (szelemény) fn. tt. széleményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Általán valamely egésznek
leszelt darabja, hasábja. Különösen úgy nevezett
sindely, melyet leginkább fenyüfából hasogatnak,
éa hornyolnak.
Gyöke a metszést jelentő szel, s képeztetésre
hasonló azon igékből származott nevekhez, melyek
mány meny, vdny vény alakban váltakozva fordul
nak elé, de mivel a kétféle képzők között tulajdon
képen különbség van, bár a szokás a kettőt rend
szerént azonos értelemben használja, ahol lehet meg
kell különböztetnünk. V. ö. — VÁNY, —VÉNY
képző.
SZELEMÉNYÉS, (szeleményés) mn. tt. sze
leményést v.—et, tb. —ek. Szeleménynyel, azaz,
fa zsindelylyel födött. Szeleményes háztető.
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SZELEMÉNYÉZ, (szeleményéz) áth. m. sze
leményéztem, —tél, —étt, par. —z. Szeleménynyel
föd, takar, különböztetésül a szintén födésre vonat
kozó, cserepez, bádogoz, nádaz, zsúpoz igéktől.
SZELEMÉNYÉZÉS, (szeleményézés) fn. tt.
szeleményézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Ácsok mun
kája, midőn az épületet szeleménynyel födik.
SZELENCZE, fn. tt. szelenczét. 1) Fából ki
vájt, vagy más szilárd anyagból csinált váluforma
tokoeska, edényke, doboszka, melyben holmit tar
tani, hordani szokás. Borsos, paprikás, sós, burnótos
szelencze. Olajos szelencze. Ha nincs ived, s szelenczéd,
miért teszed magadat borbélylyá? (Km.). „A pénz
vévén mondanak : Nem illik nekönk, hogy ezt az
szelenczébe avagy pössölben (pörsöly v. perselyben)
tegyök." Nádorcodex. 215. 1. 2) 1. ORGONAFA.
Valószinű, hogy nevét kivájt, kiszalult alakjá
tól vette, milyenek a falusi konyhákon ittott látható
fa szelenczék. E szerént gyöke szel, mély hangon
szál, melyből szalu, szalui azaz, vájol, hornyol szár
maztak. Innen érthető az orgonafának szelencze neve
is, mennyiben székét vagyis belét könnyen ki lehet
vájni, s szárát mintegy tokká alakítani. Némelyek
erőnek erejével szlávvá akarják tenni, minthogy a
szláv|nyelvben szolnicze, szolnicza sótartót jelent.
SZELÉNDEK, 1. SZELINDEK.
SZÉLENG, (széleng) m. szélengtem v. —ettem,
—tél v. —ettél, —étt. L. SZÉLEDEZ ; és LÉZENG.
SZÉLENGÉS, (szélengés) 1. SZÉLEDEZÉS ;
és LÉZENGÉS.
SZÉLÉNSZÁRADT ,
SZÉLÉNSZIKKADT,
(szélénszáradt v. —szikkadt) ösz. mn. Általán, mi
nek nedveit, nyirkát a szél szárította ki, nem a nap
nak vagy tűznek melege. Szélenszáradt takarmány,
nedves ruha, dohány.
SZELENTYÜ, (szelentő) fn. tt. szelentyüt,
tb.—k. Billentyű, mely bizonyos öbölre, csőre, gépre
stb. alkalmazva, s megmeg nyitva szelet üt, vagy a
levegőnek szabad járást enged. Azon lyú tyü vég
zetü szók osztályába tartozik, melyek eredeti alak
ban igenevek, mint : csörgetyü, förgetyü, paltantyú,
ezek helyett : csörgető, förgető, pattantó stb.
SZELÉNY, ALSÓ — , FELSŐ — , faluk Hont
m.; helyr. Szelénybe, —ben, —ból.
SZELEP, (szelep), 1. SZELENTYÜ.
SZELEPCSÉNY, falu Bars m.; helyr. Szelep
csénybe, •—ben, —667.
SZELEPKA, falu Zemplén m.; helyr. Szelepká
ra, — n , —ról.
SZELEPZET, (szelepézet) fn. tt. szelepzetét,
harm. szr. —e. Valamely gépen az öszves szelepek.
SZÉLERNYŐ, (szélernyő) ösz. fn. Általán ami
a szél ellen mentöhelyül szolgál, pl. fal, sövény,
part, kocsifödél, a pusztai karámok szárnya stb.
SZÉLERŐMŰ, (szélerömü) ösz. fn. Erőmű,
vagy gép, melyet szél hajt, pl. szélmalom.
SZELES, (szeles) mn. tt. szelest v. —et, tb.
— ek. 1) Mondjuk időről, melynek folyta alatt szél
72*
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fú. Szeles tavasz, tél. Szeles napok, éjek. 2) Alkalmaz
zuk helyre, térre, vidékre. Szeles tenger, hegyszorulat.
8) Átv. hirtelen mozgású, hebehurgya beszédű, ide
oda kapkodó, h é t r e , serde, hetlekotla, serteperte,
szélpila, szeleverdi, szeleburdi; a székelyeknél m é g :
szclde, szcrde, szerdepurdi.
S Z E L E S , (szelés) fn. tt. szelést, t b . —ék. Cselek
vés, midőn valamit szelünk. Kenyérszelés. V. ö. SZEL.
S Z É L E S , (szélés) mn. tt. szélést v. —et, tb.
— ek. Aminek széle aránylag nagyobb terjedelmű ;
ellentéte : szoros, keskeny. Ezen arány az illető tér
nek vagy testnek hosszával, magasságával áll vi
szonyban. Széles út, útcza. Széles terem, szoba, folyosó.
Széles posztó, vászon, szalag. Széles mell, tenyér, hát,
arcz. Széles az asztal, keskeny az abrosz, rövid a va
csora. (Népd.), Széles feneket keríteni valaminek. Mér
tékszóval egyesülve határozott nagyságú szélre vo
natkozik. Tíz ölnyi széles útcza. Öt lábnyi széles fo
lyosó. Két rőfnyi széles szövet. Egy hüvelyknyi széles
szalag. Néha általán am. minden irányban kiterült,
tertyedt. Széles karimája kalap. Széles szájú korsó.
Széles határ. Különös szórend divatos o szólamban:
Széles e világon nincs mása.

S Z É L E S E D É S , (szélésédés) fn. tt. szélésédést,
t b . —ék, harm. szr. — e . Változási mivolta valamely
térnek vagy testnek, midőn szélei terjednek, nagyob
bodnak.
S Z É L E S E D I K , (szelesédik) k. m. szélesed
tem, — tél, —étt. Szelek kezdenek fúni rajta, vagy
benne. Szélesedik a tenger, a hegyi vidék. Szélesedik a
tavasz, az idő. Átv. mondjuk emberről, midőn csa
pongó szél módjára hirtclenkedővé, serdévé, hebe
hurgyává leszen. V. ö. S Z E L E S
S Z É L E S E D I K , (szélésédik) k. m. szélesed
tem, —tél, — é t t . Szélessé leszen, szélei kiterjednek,
n a g y o b b o d n a k , hosszához képest szélessége tágul.
A sziget két oldalról öxznetorlotl zátonyok által széle
sedik. A hízó állat teste, dereka szélesedik. A csizmája
hosszas viselés által kiszélesedett.
Az áradó folyam
szélesedik.

„Válaszsz el Istenem,
Széles e világtól,
H a elválasztottál
Kedves galambomtól.

Népdal.

„Művész hazája széles e világ."
Arany J.
S Z É L E S B E C Z É J Ü v. — B E C Z É J Ű , (szclcs
beczéjü) ösz. mn. Aminek széles beezője van. Nö
vényről mondják. V. ö. BECZŐ.
S Z É L E S B É D É S , (szélesbédés v. szélesebb
édés) fn. tt. szélesbédést. tb. —ék, harm. szr. — c .
L. S Z É L E S E D É S ; és B Ő V Ü L É S .
S Z É L E S B É D 1 K , (szél esbéd ik v. szélesebb
édik) k. m. szélesbédtem, —tél, — é t t . 1) L. SZÉ
L E S E D I K . 2) I.. B Ő V Ü L .
S Z É L E S B Í T , SZÉLESB1T, (szélesbít v. szél
esebbít) áth. m. szélesbtíétt, htn. —ni v. —eni,
par. — s. 1) L. S Z É L E S Í T . 2) L. B Ő V Í T .
S Z É L E S B Í T É S , S Z É L E S B I T É S , (ezélesbít
és v. szélescbbítés) fn. tt. izélesbítést, tb. —ék,
harm. szr. — e. 1) L. S Z É L E S Í T É S . 2) L. BŐVÍTÉS^
S Z É L E S B Ü L , S Z É L E S B Ü L , (szélesbiil v.
szélescbbül) tfnh m. tzélesbült. í) L. S Z É L E S E 
D I K . 2) L. BŐVÜL.
S Z É L E S B Ü L É S , S Z É L E S B Ü L É S , (szél es
bülés v. fzélesebbülés) fn. tt. szélesbülést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) L. S Z É L E S E D É S . 2) L.
BŐVÜLÉS
S Z É L E S C S Í K U , (szélescsíkú) ösz. mn. Aminek
úgy nevezett csíkjai, vagyis t a r k a vonalai szélesek.
Szélescsikú szövet, kelme.
S Z É L E S C S Ő R Ü v. — C S Ő R Ü , (szélescsőrü)
ösz. mn. Szárnyas állatról mondják, melynek széles
csőre van, Szélescsvrü kacsa.
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S Z E L E S E N , (szelesen) ih. 1) Széllel társulva.
Szelesen köszöntött be a tél. 2) H e b e h u r g y á n , sze
leskedve.
S Z É L E S E N , (szélésen) ih. Széles állapotban
vagy minőségben.
S Z É L E S F O G U v. — F O G Ú , (szélesfogu) ösz.
mn. Akinek vagy minek széles foga van.
S Z É L É S Í T , (szélésít) áth. m. szélésítétt, par.
— s, htn. — n i , v. —eni. Szélessé t e s z ; valaminek
határát, végvonalait külebb viszi, terjeszti, különösen
annak szoros ért. vett szélét jobbra balra nagyob
bítja.
Utakat, utczákat szélesíteni. Húzás, mángorlás
által kiszélesíteni a bőrt. V. ö. S Z É L E S .
S Z É L E S Í T É S , S Z É L E S Í T É S , (szélésítés) fn.
tt. szélesítést, tb. —éle, harm. szr. — e . Cselekvés,
mely által valaminek széle n a g y o b b á , terjedtebbé
létetik.
S Z E L E S K É D É S , (szeleskédés) fn. tt. szeles
kédést, tb. —ék, harm. szr. — e . Beszédben, tettben
gyakorlott hirfelenkedés, hebehurgyálkodás, szelever
diskedés, vaktában, változékony szél módjára űzött
kapkodás.
S Z E L E S K É D I K , (szelcskédik) k. m. szeles
kédtem, —tél, — é t t . Csapongó szélhez basonlólag
sürögforog, hirtelenkedik, s e r t e p e r t é l ; meggondolat
lanul, könnyelműen működik, hánykolódik.
S Z E L E S K É D Ő , (szeleskédő) mn. tt. szeles
kéd'ót. Hirtelenkedő, hebehurgya.
S Z É L É S K Ú T , mváros Sopron, falu Pozsony m ;
helyr.; —kútra, — o n , — r ó l .
SZÉLESLAPU,(széleslapu)ösz. fn. Népies neve
a bojtorjánok neméhez tartozó egyik növényfajnak,
másképen szintén köznyelven : keserülapu; növény
tani néven : keserülapubojlorján. (Arctium lappá).
S Z É L É S  L O N K A , falu Mannaros m; helyr.
— Lonkára, — n , —ról.
S Z É L É S M E T É L T , (széles metélt) ösz. fn. Sza
lagformára metélt tészta. Leves széletmetélttel. Né
hutt : szabógallér v. laposka.
S Z E L E S  P O R U B A , falu Liptó m ; helyr. Szeles
Porubára
—n, —ról.
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SZÉLESSÉG—SZELETKE

SZELETLEN— SZÉLFOGÓ

S Z É L E S S É G , (szelcsség) fn. tt. szélességét,
harm. szr. — e . Átv. hebehurgyaság , hirtelenkcdés,
szeleburdiság, vagyis, a vaktában csapongó szélhez
hasonló beszéd és cselekvésbeli tulajdonság. Széles
ségből fonákul beszélni,
lenni valamit. Ifjúi szélesség.
S Z É L E S S É G , (szélésség) fn. tt. szélésségét,
harm. szr. — e . 1) Minemüség, mely valaminek szé
les létét jelenti. Megmérni a posztó szélességét. A mell
nek szélessége erőre mulat. 2) Mértani ért. a testnek
széleit, oldalait képező vonalak öszvesége, mi szerént
a szél és szélesség körülbelül oly viszonyban vannak
egymással, mint a körvonalak és gömbölyüség, t. i.
a szélességet a sokszorozott szélvonalak képezik. T e 
hát szabatosan véve a szél és szélesség különböznek
egymástól, mennyiben amaz egyik oldaltól másikig
húzott egyenes irányú vonalat, emez pedig a testnek
hosszmentében keresztül vett, s két oldalra terjedő
területét jelenti. 3) Földrajzban azon távolság, vagy
távolsági vonal, mely az egyenlítőtől a földsarkig
nyúlik. Éjszaki, déli szélesség. Ezen város az éjszaki
szélesség 40dik foka alatt fekszik. 4) É g t a n b a n ha
sonló vonal, mely az éggolyó egyenlítőjétől az ég
sarkig terjed.

S Z E L E T L E N , (szeletlen) mn. tt. szelellent,
t b . —ék, harm. szr. — e . Amit meg nem szeltek.
Szeletlen kenyér, sajt, szalonna. Midőn gyöke szél fn.
(ventus) am. szél nélküli. Szeletlen idő. Határozóként
am. szeletlenül azaz 1) meg nem szelve v. szelten ;
2) szél nélkül.
S Z E L E V É N Y , (1), (szeleveeny) fn. tt. szele
vényt, tb. —ék. Általán, valami egésztől elszelt da
rab, pl. papír, posztószelevény; szokottabban : szel
vény. Különösen szántóvas által felhasított földszahig.
Vékony, vastag szelevények. Az utóbbi érteményben és
gyökhangokban egyezik vele a latin sultus.
S Z E L E V É N Y , (2), falu Heves m.; helyr. Sze
levénybe, — ben, —667.
S Z E L E V E R D I , (szeleverdi) ősz. mn. Beszéd
ben és cselekvésben, járáskelésben, laglejtéseiben
szél gyanánt hirtelenkedő, kapkodó ; továbbá hányi*
vetileg magát fitogtató, vízeszü ; némely kiejtésben a
verdi burdivh változván : szeleburdi; még m á s k é p :
szelde,
hebehurgya, hetlekotla,
szelekóla, szelekótya,
kelehajti, kélekotra, kelekuii, kiről azt szokás mondani,
hogy szelet üt, nagy szelet csinál, csap, nagy széllel
jár; még másképen : helrepila, széthajtó, széllelbéllett,
szélházi, széltömlö, szélpál, némely esetekben : hü bele
Balázs. A ,szeleverdi' alkatrészei : szél és ver, s tu
lajdonkép am. szétverő, szeletverő. Képzője di a nyelv
szokás szeréut gúnyos jelentésű, mint ezekben : eb
hendi, pökhendi, csalavandi, kortyándi, oktondi, herde
hurdi stb.

S Z É L É S Ü L , S Z É L É S Ü L , (szélésűl) öuh. m.
széléslilt. L. S Z É L E S E D I K .
S Z É L É S Ü L É S , S Z É L É S Ü L É S , (szélésülés)
fn. tt. szélesülést, t b . —ék, harm. szr. — e . L. SZÉ
LESEDÉS.
S Z E L E S T E , A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk Vas
m.; helyr. Szelestére, — é n , —röl.
S Z E L E S T É N Y , falu Hont m.; helyr. Szelestény
be, — b e n , — 667,
S Z É L E S Z T , (szél eszl) áth. m. szélesztélt, par.
széleszsz, htn. •—ni v. — e n i . Eszközli, hogy valamely
gyüegységnek, seregnek, csoportnak, falkának, nyáj
nak stb. tagjai, illetőleg gyűrészei különböző irány
ban egymástól elváljanak. Leginkább el igekötővel
j á r . Elszéleszteni a lázadó néptömeget.
S Z É L E S Z T É S , (szélesztés) fn. tt. szélesztést,
tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által bi
zonyos sokaság tagjai elválasztatnak s különféle
irányban eltávolíttatnak egymástól.
S Z E L E T , (szelet) fn. tt. szeletét, harm. szr. —e
v. —je.. Egyegy darab, melyet az egészből leszeltek.
Mint öszvetett szónak alkatrésze majd elül majd há
tul áll, mennyiben határozót vagy határozott valamit
jelent. Szeletkenyér, szeletsajt, szeleidinnye, szeletpapír.
Kenyérszelet., sajtszelet, dinnyeszelet, papírszelet.
S Z E L E T É L , (szeletél) áth. m. szelelélt. Sze
letekre metél, szabdal valamit. Kenyeret, kalácsot,
szalonnát, sajtot szeletelni. Iopapirt huszonnégy részre
szeletelni.
S Z E L E T É L É S , (szel etélés) fn. tt. szeletélést,
t b . — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midőn valamit
szeletelünk. V. ö. S Z E L E T É L .
S Z E L E T K E , (szeletke) kicsiny, fn, tt. szelet
két A r á n y l a g a maga nemében kis szelet. Kérek a
sajtból egy szele/két. Szeletke, papírra irt jegyzék.
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S Z E L E V E K D I S É G , (szeleverdiség) ösz. fn.
Szeleverdiket jellemző tulajdonság; serdeség, hebe
hurgyaság stb. V. ö. S Z E L E V E R D I .
S Z E L E V E R D I S K É D É S , (szeleverdiskédés) ösz.
fn. Serde , szeles hirtelenkedés, hebelmrgyálkodás.
S Z E L E V E R D I S K É D I K , (szeleverdiskédik) ösz.
k. m. szeleverdiskédlem , —tél, — é l t . Szeleverdiek
módjára hirtelenkedik, hánykolódik, hebehurgyálko
dik stb. V. ö. S Z E L E V E R D I .
S Z E L E Z , (szelez) önh. m. szcleztem, —tél,
— étt, par. — z . 1) Szelet hajt, szelet csinál, mint
aki neszt indít, neszez, aki port ver fel poroz. 2) L.
SZELEL.
S Z É L É Z , (széléz) áth. m. szélezlem, —tél,
— étt, par. —z. Szélt képez, idomít, szegélyez.
S Z E L E Z É S , (szelezés) fn. tt. szelezést, tb.
— ék. Szélcsinálás ; szelejés.
S Z É L É Z É S , (szélezés) fn. tt. szélézésl, tb.
—ék. L. S Z E G É L Y E Z É S .
SZELEZSÁNY, falu Arad m.; helyr. Szelezsávy
ba, — ban, — 6o7,
S Z E L E Z S É N Y , K I S — , N A G Y — , faluk Bars
m.; helyr. —Szelezsénybe, —ben, —bői.

SZÉLFÉL, (szélfél) 1. SZÉLOLÜAL.
SZÉLFÉLT, (szélfélt) 1. SZÉLOLDALT.
S Z É L F O D O R , (3zélfodor) ösz. fn. A ruhanc
rnüek széleit diszítö, befoglaló fodor.
S Z É L F O G Ó , (szélfogó) ösz. fn. Eszköz, vagy
készület, mely a nyomuló levegőt vagy szelet maga
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SZÉLFORGATAG—SZÉLHÜDSÉG

SZÉLHÜDT—SZELÍDÍT

hoz húzza, különösen hogy valahová irányozza, mi
lyen a fujtatok billentyűs nyilasa, melyen a levegő
betódul. Bányai szélfogó, oly készület, mely által a
bányajárásokba fris levegőt szívatnak.
SZÉLFORGATAG, (szélforgatag) ösz. fn. Ör
vényesen keringő szél, forgó szél.
SZÉLFORGONY, (szélforgony) ösz. fn. Lásd
SZÉLMUTATÓ.
SZÉLFŰ, (szélfü) ösz. fn. Növénynem a két
lakiak seregéből és kilenczhímesek rendjéből; hím
virágának csészéje három hasábu ; bokrétája nincs ;
hímszála kilencz, vagy tizenkettő—tizenöt; porhonai
gömbölyűk; anyavirágának csészéje három hasábu;
anyaszála kettő; tokja két golyóju, egyegy magvú.
(Mercurialis).
SZÉLGÉP, (szélgép) ösz. fn. L. SZÉLMOZ
DONY.
SZÉLGOLYÓ, (szélgoiyó) ösz. fn. Szűk nyi
lassal vagy csövei ellátott, üres fémgolyó, melyből,
ha vízzel megtöltik, és égő szénre teszik, a gőz szél
gyanánt ömlik ki.
SZÉLGYALU, (szélgyalu) ösz. fn. Valamely
famű szélén czifrázatul vagy szorosabb összeillesz
tés végett bevágásokat hornyoló gyalu.
SZÉLHAJTI KÓRÉ v. —KÓRÓ, hevesvárme
gyei tájszó; 1. ÖRDÖGBORDA.
SZÉLHAJTÓ, (szélhajtó) ösz. mn. és fn. Sze
leburdi, hebehurgya, hányiveti.
SZÉLHAJTÓSZER, (szélhajtószer) ösz. fn.
Orvosszer, mely a belekbe szorult szelet eltávolítja.
SZÉLHAL, (szélhal) ösz. fn. 1. ÖN.
SZÉLHÁRFA, (szélhárfa) ösz. fn. Hárfa, mely
a szél érintésére hangokat ad.
SZÉLHÁZI, (szélházi) 1. SZELEVERDI.
SZÉLHIMLÖ, (szélhimlő) ösz. fn. Himlő, mely
nek csecseiben geny helyett levegő van.
SZÉLHŰDÉS, (szélhüdés) fn. tt. szélhűdést,
tb. —ék. A test valamely részének, tagjának bénu
lása, némely orvosok nyelvén : hüdés, a szóalkotás
szabályai ellon. V. ö. SZÉLHÜDIK; és GUTAÜTÉS.
SZÉLHÜDIK, (szélhüdik) k. m. szélhüdtem,
— tél, —ott. Testének valamely része vagy tagja
bénulásba esik, érző, mozgó erejét veszti.
Ez igében és származékaiban a h középképzö
az üd az ed képzőnek oly módosítását eszközli, mely
által az némi hiányt, pl. kóros állapotot, elgyengü
lést roszra fordulást fejez ki, mintha volna szélhedik.
Hasonló képeztetésü igék : vénhedik, vénhüszik, bűn
hődik, petyhüdik, hamuhodik, s ik nélkül : hirhed,
poshad, görhed, porhad stb. E szerint a hüdés mint
önálló főnév oly semmit jelentő szó, milyen volna a
kodás , ülés, a gondolkodás, hevülés származékoktól
elvonva. Némelyek azzal akarják igazolni a ,hüdés'
szót, hogy az ,ütés' volna; úgyde nincs ,szélütik'
sem ,petyütik', szélhűdés pedig csak szélhüdikhő\
származott igenév.
SZÉLHÜDSÉG, 1. SZÉLHÜDTSÉG.

SZÉLHÜDT, (szélhüdt) mn. tt. szélhüdtet.
Kit a szél megütött, testének valamely részében,
tagjában megbénított. SzélhUdt nyelvű, karú ember.
V. ö. SZÉLHÜDIK.
SZÉLHÜDTSÉG, (szélhüdtség) fn. tt. szél
hüdtségét, harm. szr. —e. Bénaság, szélhüdö állapot.
SZELI, ALSÓ — , FELSŐ—, faluk Pozsony
m.; helyr. —Szelibe, —ben, —hol.
SZELICSE, erd. falu Torda m.; helyr. Szelicsé
re, —~n, —r'ál.
SZELÍD, (1), puszta Pest m.; helyr. Szelidre,
— én, —r'ál.
SZELÍD, SZELÍD, (2), mn. tt. szelídet. 1)
Emberre, s más állatokra vonatkozva am. simulékony,
nyájas, engedékeny, hajlékony természetű; nem vad,
mások elől nem futó; nem szilaj, nem kirúgó. Kedves
szelid fiú, leány. Szelid őzike. Szelid, mint a galamb.
2) Mások irányában nem szigorú, nem kemény, nem
nyers. Szelid atya, nevelő. Szelid bánásmód. 3) Átv.
növényekre, és terményeikre, gyümölcseikre alkal
mazva am. ami mivelés által természeti vad tulaj
donságából kivetkőzött; kedves izü, nem fanyar.
Szelid alma, körte. Szelid gyümölcsök. 4) Atv. időjá
rást, légváltozást, éghajlatot illetőleg, ami az érzé
kekre, különösen a tapintatra kedvesen hat, nem
zordon, nem hideg. Szelid tavaszi napok. Szelid ég
hajlat. Szelid szellő.
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„Ragyogsz felém éj csillagfátyola,
Könyűmön rengesz hold szelíd istenné."
Szemere Pál.
Némely régi irók, és élő tájszokás szerént más
kép : szeled, szeligy, sziligy. Képzőjénél fogva hasonló
a rövid és kiesidhez. Thaly Kálmán gyűjteményé
ben egyik dalban a XVII. századból eléjön szelődik
,szelídül' értelemben, alkalmasint összehúzva ,szelí
dődik'ből. E szónak alapérteménye, úgy látszik,
annak lágy hangjaiban fekszik. Minthogy pedig a
szelídség bizonyos vonzalommal, s mintegy odaszí
tással jár, végelemzésben gyökét a szivó sz hang
látszik alkotni. Egyébiránt a törökben szálih am. jó,
jámbor (bon, homme de probité), s az arabpersa
szaláh, szeláh szónak, melytől alkalmasint amaz is
eredett, jelentése szintén : jó, helyes ; észt nyelven
helde am. szíves, gyöngéd, lágy, jóakaratú (Budenz J.).
SZELÍDEN, SZELÍDEN, (szelíden) ih. Szelid
módon; simulva, nyájasan, gyöngéden ; nem vadul,
nem nyersen, nem szigorúan, nem zordonan stb. Sze
líden anyja ölébe simul. Szelíden szólni valakihez. Sze
líden bánni az alattvalókkal. Szelíden fújdogál a szellő.
„Kertemre szelíden
Az este leszáll."

Bajza.
SZELÍDÍT, SZELÍDÍT, SZELÍDÍT, (szelídít)
áth. m. szelidít'étt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Sze
líddé tesz ; vad természetéből kivetkőztet; nyájassá,
simulékonynyá képez; haragját lecsillapítja; szigo
rúságát enyhíti. Vad népeket, állatokat szelídíteni.

SZELÍDÍTÉS—SZÉLIRAT

SZÉLISTEN—SZÉLKÓRSÁG

Oltás által vad csemetéket szelídíteni. A kimondott ke
mény ítéletet megszelídíteni. V. ö. SZELÍD.
SZELÍDÍTÉS, SZELÍDÍTÉS, SZELIDITÉS,
(szelidítés) fn. tt. szelidítést, tb. —ék, harm. szr.
— e. Cselekvés, mely által valakit v. valamit szelíddé
teszünk. Vad népek, állatok szelidítése. V. ö. SZELÍD.
SZELÍDÍTHETETLEN, SZELIDITIIETLEN,
(szelidíthet[et]len) mn. tt. szelidíthetetlent, tb. —ék.
Aki v. ami oly vad, oly nyers indulatú, oly dühös,
haragos, kemény, szigorú, vagy oly zordon, hogy
szelíddé tenni nem lehet. Szelidíthetellen fenevadak.
Határozóként am. szelídíthetetlenül, vagyis a nélkül
hogy szelídíthető volna. V. ö. SZELÍD.
SZELÍDÍTŐ, SZELÍDÍTŐ, (szelídítö) mn. és
fn. tt. szelídítöt. Aki vagy ami szelídít; enyhítő.
Vadállatszeliditö. Szelídítő körülmény.
SZELÍDSÉG, (szelidség) fn. ti. szelidségét,
harm. szr. —e. Kedélyi tulajdonság, melynél fogva
az embert vagy más állatot szelídnek, nyájasnak,
simulékonynak, gyöngéd hajlamúnak stb. mondjuk.
Ellentétei: vadság, szilajság, mogorvaság, nyerseség,
szigorúság, zordonság Btb.
SZELÍDÜL, SZELÍDÜL, (1), (szelidül) ih. L.
SZELÍDEN.'
SZELÍDÜL, SZELÍDÜL, SZELÍDÜL, (2),
(szelídűl) önh. m. szelídűlt. Szelíddé leszen ; vadsá
gát, szilajságát, nyerseségét, haragját, szigorúságát,
zordonságát leteszi, elhagyja. Szépmüvészetek által
szelídülnek az erkölcsök. Társas életben szelídülnek az
emberek. Kérésemre haragja megszelídült. Ós erdők ir
tása, tavak lecsapolása által szelídül az éghajlat. A vad
gyümölcsfák oltás által szelídülnek. V. ö. SZELÍD.
SZELÍDÜLÉS, SZELIDÜLÉS, (szelidül és)
fn. tt. szelidíllést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapoti,
tulajdonsági, hajiami, természeti változás, midőn va
laki v. valami szelíddé leszen. V. ö. SZELÍD.
SZELINDEK, (1), fn. tt. szelindekét. Nagy
mészároskutya, melylyel a szilaj futó barmot elfogat
ják. Ezen faja hihetőleg Angliából szakadt hozzánk,
legalább Szabó Dávid így értelmezi : angliai nagy
kutya; s öszvetett szónak látszik, melynek második
alkatrésze dek egészen hasonló az ebet jelentő angol
doghoz (olvasd : dag), az egész lehet am. seadog,
(olvasd : szídag) am. Seehund, de eléjön magában
is seal (olv. szil) ugyanazon jelentéssel, tehát dog ta
lán ezzel együtt is fordulhat elé : sealdog (szíldag),
talán hasonalakjánál fogva. A szláv nyelvekben
Dankovszky szerént, különösen a cseh nyelvben
Gyarmathi szerént szlednik, szlidnik am. canis sagax,
Spürhund , magyarul : vizsla; azonban ,szelindek'
nálunk határozottan csak mészároskutyát jelent.

t. i. az írott vagy nyomtatott lapnak tisztán hagyott
oldalrészen. Lehetnek az érempénzek, bankjegyek
nek is stb. ilyen széliratai.
SZÉLISTEN, (szélisten) ösz. fn. A régi görög
római hitrege szerént, szeleken uralkodó isten; azaz,
Aeolus.
SZELISTYE, faluk, Arad és Zaránd m.; erd.
faluk Hunyad, Torda m. és Szeben székben; ALSÓ—
FELSŐ — , Máramaros m.; BELÉNYES—, PAP
MEZŐ—, SZÁLDOBÁGY—, VASKOH—, Bihar
m.; helyr. —Szelistyére, —n, —röl.
SZÉLJEGY, (széljegy) ösz. fn. Szabó Dávid
nál am. határjel.
SZÉLJEGYZÉK, (széljegyzék) 1. SZÉLIRAT.
SZÉLJEL, 1. SZÉLYLYEL; illetőleg : SZÉT.
SZÉLKAKAS, (szélkakas) ösz. fn. Kakasalakú
vas, bádog, vagy réz lemez az épületek ormán, mely
helyzetét a szél iránya szerént változtatja.
SZÉLKÁR, (szélkár) ösz. fn. Kár, pusztítás,
romlás, melyet a szelek szoktak okozni. Olyan mint
tűzkár, vízkár, jégkár.
SZÉLKAZÁN, (szélkazán) ösz. fn. Kazánforma
döbön a tüzfecskendőn , melynek levegője nyomás
által mozgóvá tétetvén a vízdöbönböl kilövellő vizet
folytonosan föcskendezteti.
SZÉLKE, 1. SZILKE. '
SZÉLKELEP, (szélkelep) ösz. fn. Szélmalom
kereke, vagy inkább szárnyai, melyek kelepelve fo
rognak. Szélesb ért. kelepelő készület, pl. a szőlők
ben, melylyel a madarakat ijesztik. Átv. gúnyos ért.
oly ember, kinek a nyelve mindig pereg; locska
fecske, deredaráló.
SZÉLKEMENCZE, (szélkemencze) ösz. fn.
Kemencze, melynek tüzét egy bele illesztett légcső
szítja, éleszti.
SZÉLKERÉK, (szélkerék) ösz. fn. Szárnyak
kal ellátott kerék, vagy forgómű, melyet a szél hajt,
mint a szélmalmokban.
SZÉLKERÜLÖ v. —KERÜLŐ, (szélkerülő)
ösz. mn. Ki a széltől fél, s mint ártalmas ellen óvja
magát.
SZÉLKIÁLTÓ, (szélkiáltó) ösz. fn. Közönsé
ges tengeri vészmadár, vagy, hojsza, sirály, mely a
közelgő vészt érezvén kiáltozni szokott. (Procellaria).
SZÉLKÍN, (szélkín) ösz. fn. Ceikarás, rágás,
felfúvódás, melyet a belekben kifejlett szelek okoz
nak, máskép : szélbaj, idegen szóval : kólika.
SZELKÓ, fn. tt. szelkót. Szabó Dávidnál szele
burdi', ,hebehurgya' stb. szókkal azonosittatik. Mint
ormánsági tájszó Baranyában am. vadrécze kanja.
SZÉLKOCSI, (szélkocsi) ösz. fn. Sajátnemü
lcg mesterkélt kocsi, melyet szél hajt.
SZÉLKÓR, (szélkór) ösz. fn. Betegség neme,
midőn a has a benn rekedt szelektől felfúvódik.
SZÉLKÓROS, (szélkóros) ösz. mn. Szélkórban
szenvedő.
SZÉLKÓRSÁG, (szélkórság) ösz. fn. L SZÉL/
KÓR.
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SZELINDEK, (2), erd. falu Szeben székben ;
helyr. Szelindekre, —én, —röl.
SZÉLIRÁNY, (szélirány) ösz. fn. Azon irány,
vonal, menet, melyet a szél nyomulása követ.
SZÉLIRAT, (szélirat) ösz. fn. Általán irt, vagy
nyomott betűk, szók valamely levélnek, lapnak, táb
lának stb. szélén ; máskép : oldalirat v. oldaljegyzék,
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SZELKO—SZELLEM

SZELLEMDUS—SZELLEMISÉG

SZÉLKÖ, (szdlkö) 1. HATÁRKŐ.
SZÉLKÖR, (szélkör) ösz. fn. A széliránytüuek
köre, vagy körlapja, haruiinczkét vonalra, illetőleg
körre, osztva, mely arra való, hogy a tengerészek
tudják, honnan, s merre fú a szél.
SZÉLKÚT, erd. falu Küküllö in.; helyr. Szél
kútra, —on, —ról.
SZÉLL, falu Nyitra m.; helyr. Széllre, —én,
— röl.
SZÉLLAPTA v. —LABDA, (széllapta vagy
—labda) ösz. fu. Hólyaggal béllelt, s levegővel teli
fútt nagyobbí'élo lapta, melyet a vele játszók ököl
lel szoktak ütögetni. (Ballon).
SZÉLLED ; SZÉLLESZT, 1. SZÉLED ; SZÉ
LESZT. Minthogy e szók gyöke a terjedésre vonat
kozó szél, az l hangnak kettöztetésa fölösleges, és
esak a hosszú <?nek túlságos megnyújtása által csú
szott be.
SZELLÉD1K, (szélelédik) k. m. szellédtem,
•—tél, —étt. A székelyeknél egyértelmű a ,szellőzö
dik' szóval.
SZÉLLELBÉLLETT, (széllelbéllett) ösz. mn.
L. SZELEVERDI.
SZELLEM, (szellem v. szélelem) fu. tt. szel
lemet, harm. szr. —e. Korunkban alkotott, s hirte
len elterjedt új szó a hellén ízvsiífia, latin spirihis,
uéinet Geisl kifejezésére, különböztetésül a lélekíö],
melynek szabatosan a hellén ipvffl, latin anima, s
német Seele felelnek meg. Legújabb időkig a köz és
irodalmi nyelven mind a spiritus, mind az anima ki
fejezésérc, a fogalmak nem kis öszvezavarasával, a
,lélek' szó divatozott, noha már a tatrosi bibliai má
solók a nép nyelvén sem ismeretlen szellet (spiritus)
szóval éltek. 1) Egyszerű, testetlen lény, melynek
gondolkozó és akaró tehetsége van. Ellentétei: anyag,
test. E fogalom alá tartoznak az angyalok, mint jó
szellemek, az ördögök, mint gonosz szellemek, a
boldogultak szellemei a mennyben, s mind azon lé
nyek, melyek akár a keresztények, akár más vallá
súak hittana szerént mint láthatatlan felsőbb valók
az emberek sorsára befolynak, vagy befolyni tartat
nak, továbbá a költök, vagy babonahitüek által kép
zelt tűzi, vízi, erdei, légi, földalatti stb. szellemek.
2) Az emberi léleknek felsöbbnemü tehetsége, vagyis
gondolkozó és szabad akarati ereje. Nagy, kicsi szel
lem. Erős, bátor, gyönge, gyáva szellem. Világos, tiszta,
magas röptű, fellengö szellem, leleményes, búvárkodó,
behaló, mélységes szellem. Szép szellem, melynek erői
éstehe'ségei tökéletes egyezményben vaunak és mű
ködnek. 3) Az ész müveinek belső lényege, alapja,
iránya. Törvények szelleme. Valamely tannak, igaz
ságnak, beszédnek szellemét felfogni. O egészen mécs
szellemben nyilatkozik. Behalni a nyelv szellemébe.
4) Bizonyos elvek, mennyiben valamely osztályhoz
tartozó személyek gondolkozás*! és cselekvési mód
jára befolynak, s annak némi szint, bélyeget kölcsö
nöznek. Kor szelleme, mely bizonyos korban élő em

berek gondolkozásának és tetteinek irányt ad. Tes
tületi szellem, mely az illető testület tagjait áthatja,
lelkesíti, vezérli. Keresztény, egyházi, polgári, katonai,
nemesi, úri, lovagias szellem. Nemzeti, hazafiúi szellem.
E városban jó szellem uralkodik. 5) Átv. a kedély
nek sajátságos hajlama, indulata. Béke szelleme.
Barátság, szeretet szelleme. Ellenmondási szellem.
Gyűlölködés szelleme. 6) Ellentétetik a testi, érzéki,
mulandó, külső dolgoknak. A böt'd öl, a szellem pedig
éltet. Nem a test, hanem szellem szerént kell élni. Ami
szellemtől származik, az szellem. Az Istenről nem
mondjuk hogy szellem, hanem lélek. Az Isten lélek,
s akik öt imádják, lélekben és igazságban kell öt imád
niok. Az emberi testnek is ellentéte : lélek, nem:
szellem. A test elrothad és porrá leszen, a lélek pedig
visszatér Istenhez, aki adta volt azt.
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E szó nyelvünkben csupán láthatatlan egyszerű
lényekre, vagy némely elvont fogalmú tárgyakra vo
natkozik, nem úgy, mint a latin spiritus, és német
Geist, melyek átv. ért. némely finomabb alkatit lát
ható testeket, vagy anyagi erőket is jelentenek. V. ö.
SZESZ, LÉL, LÉLEK, SZELLET.
Valamint a hellén nvevfia törzse m>8a> (fuvok),
a latin spiritusó spiro (lehelek), a szláv duché dujem
(fuvok); hasonlóan a magyar szellem is a természeti
széltől, mint fuvásban jelenkezö s ámbár láthatatlan,
de működéseiben igen is érezhető tárgytól kölcsonöz
tetett. Az l kettöztetése nagyobb nyomatosság végett
jött használatba, s az egész sajátlag am. szelelem
(szelelő valami).
SZELLEMDIJS, (szellemdús) ösz. mn. Kiben,
illetőleg miben sok szellemi erő, tehetség van.
SZELLEMDÚSAN, (szellemdúsán) ösz. ih.
Sok szellemi erővel v. tehetséggel.
SZELLEMES , (szellemés) mn. tt. szellemes l
v. —et, tb. —ek. Szellemmel biro, szellemi tehetség
gel felruházott.
SZELLEMESEN, (szelleméseu) ih. Szellemi
erővel v. tehetséggel.
SZELLEMETLEN, (szellcmetlcn) mn. ttszel
lemetlent, tb. —ék. Aminek szelleme, vagy amibeu
szellem nincs ; csupán érzéki, anyagi; felsőbb lelki
erő és szárnyalás nélküli. Síellemetlen hústömeg. Szel
lemetlen köz lélek. Szokottabban : szellemtelen. Hatá
rozóként am. szellem nélkül.
SZELLEMI, (szellemi) mn. tt. szellemit, tb.
—ek. Szellemmel viszonyban levő, azt illető, arra
vonatkozó stb. Szellemi élvezet, foglalkodás, munka.
V. ö. SZELLEM.
SZELLEMILEG, (szellemileg) ih. Szellem
képen, szellemi tekintetben. Szellemileg fölülemel
kedni az anyag fölött. Szellemileg élvezni valamit. Ér
zékileg és szellemileg.
SZELLEMISÉG, (szellemiség) fn. tt. szelle
miséyét, harm. szr. —e. Szellemre mutató tulajdon
ság, vagy állapot. Az emberi léleknek szellemisége. El
lentétei : érzékiség, testiség, anyagiság.
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S Z E L L E M I S É G , (szellemiség) fn. ti. szelle
miségét, harm. szr. — e. Szellemre mutató tulajdon
ság , vagy állapot. Az emberi léleknek szellemisége.
Ellentétei : érzékiség, testiség, anyagiság.
S Z E L L E M I T , (szcllemít) áth. m. szellemitétt,
liln. — n i v . — e n i , par. — s . Szellemivé tesz, alkot,
szellemiséggel felruház.
S Z E L L E M Í T É S , S Z E L L E M I T É S , (szellemít
és) fn. tt. szellemitést, tb. —ék, harm. szr. — e. Szel
lemiséggel felruliázásás, szellemivé alkotás.
S Z E L L E M K É P Z É S , (szellemképzés) ősz. fn.
A szellemnek ébresztése, emelése.
S Z E L L E M R O K O N S Á G , (szellemrokonság)ösz.
fn. Hasonló szellemi erővel v. tehetséggel bírás.
S Z E L L E M T A N , (szellemtan) ösz. fn. A szel
lem ismeretét, s annak működő erejét, tulajdonságait
tárgyaló tan. (Piieumatologia).
S Z E L L E M T E L E N , fszellemtelen) 1. SZEL
LEMETLEN.
S Z E L L E M T É R , (szellemtér) ösz. fn. Szellemi
(t. i. irodalmi s tudományos) működés köre.
S Z E L L E M V I L Á G , (szellemvilág) ösz. fn. A
szellemek együtt v é v e ; szellemek öszvege működő
erejökkel, tüneményeikkel, mint a testek, anyagok
világának ellentéte.
S Z E L L E N G É L , (szellengél) önh. m. szellen
gélt. A székelyeknél am. lebeg.
S Z E L L E N T Y Ü , 1. S Z E L E N T Y Ü .
S Z É L L E S Z T , 1. S Z É L L E D alatt.
S Z E L L E T , (szellet v. szelelet) fn. tt. szelletét,
harm. szr. •—e. T ö b b régi nyelvemlékekben, pl. a
Müncheni codexben a mai szellem (latin spiritus) ér
telmében, még pedig mind j ó , mind rósz értelmében
használtatik. Fertezetes szellet „immundus spiritus"
azaz daemon ( 1 3 7 . 1.). „En lelkem felmagasztalja
urat, és én szelletem vigadott" (magnifieat aniuia mea
dominum, et exultavit spiritus meus. 1 2 4 . 1.). nJézus
kedig teljes szent lélekkel, vitetik vala szellettől11 (Jesus
autem plenus spiritu sancto agebatur a spiritu.
1 3 1 . 1.). „Mely testtől született a(z) test és mely
szellettől született a(z) szellet." ( 1 9 4 . 1.) stb. To
vábbá a Bécsi codexben : „Fertezetes szellet" ( 1 5 6 .
levél). „Paráznaság szellete" (93.1.). „Próféta szent
szellettel teljes" ( 1 2 8 . 1.). „Gyetrelmekbeli lélek
(anima) és a bús szellet." ( 5 1 . 1.). A Nádorcodex
ben : „Valakik ő testét illetik vala, legottan . . . go
nosz szellettől megszabadulnak vala" ( 5 9 9 . 1.). De
használtatik a latin spiritusnak természettani (szél)
jelentésében is : „Szellet hol akar ott lehel" (Erdó'sy
nél : az szil az holott akarja ott fú." János ev. III.).
„Miután ked(ég) szelletet (lélekzetet) vött volna"
(Bécsi codex). Túl a D u n á n ma is divatozik, s jelent
kedélyi föllengzést, nagyratartást. Nagy szellet van
benne, sokat tart maga felől. A nyelvészetben hasz
náltatik némely fuvallati vagy hehentési elemek el
nevezésére, milyen főképen a görögben a spiritus
asper és lenis és a sémi nyelvekben álef vagy elif és
ájn, melyek nem annyira szóhangnak , mint inkább
AKAD. NAOT SZÓTÁR V. KÖT.
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csak némi fuvallatnak tekintetnek. A magyar e te
kintetben jelen korbeli Írásunk szerént részint önálló
h betűt használ, részint, amennyiben t. i. spiritus
lenis forog szóbau, minthogy ez a nyelvészek pl.
Steinthal tanja szerént a szó elején vagy végén álló
önhangzó kiejtésében ennek mind előtte, mind u t á n a
természetszerűleg hallatszik és önkéut értetik, ezért
valamint számos más, kivált európai nyelvekben,
úgy a magyarbau is, annak megjelölése szükséges
nek nem tartatik, pl. apa szóban mind a kezdő a
előtt, mind a bezáró a után hallunk némi gyönge
fuvalmát, mely némi figyelem mellett mindenki által
észrevehető. Azonban régi iratainkban talán a mos
taninál erősebb hehentés vagy fuvalás után, vagy
talán a sémi nyelvek példájára nagyon gyakran ta
lálkozunk ily fuvallási (szelleti) jelölésekkel, főképen
a lehelő h betűben, de egy másik fúvó betűben t. i.
a uben is, pl. ö régi iratokban néhutt vö néhutt hb'
alakban fordul elé ; a Debreczeni Legendáskönyvben
pedig számtalan esetben találjuk a ht végső önhang
zók után pl. ah (névmutató), eh (névmás), kih, mih,
sinkih, beh (névrag), pl. tömlöczbeh, reh pl. hitireh, leli
(kötszó), kih (kötszó) stb. még ragozásaik, összeté
teleik és származékaikban is, pl. ahra, ahról, ahmint,
dliféle, ehröl, ehképen, ehben, behhivatá, kihirtá stb.
SZELLŐ,(l),(szellő vagyis szelelő) fn. tt. szel
löt. Gyöngéd, lassú, enyhe fuvalom szél. Esti, nyugati
szellő. Fák levelei között lengedező szdlö. Kiülni a fris
szellőre. Kitették a szellőre, tréfásan am. felakasztották.
Képes kifejezéssel, ami könnyűd, s mintegy észrevét
len mozgással halad, fut, s különösen a lovakra és aga
rakra szokták alkalmazni. Szellő hi! Szellő hajsza !
Kettőztetett l hangja szerént elemezve : szelelő.
S Z E L L Ő , (2), falu Baranya m ; helyr. Szellőre,
— n, —ről.
S Z E L L Ő C S K E , (szellőöcske) kicsiny, fn. tt.
szellöcskét. Igen lassú, é3 gyönge szél, kis szellő.
S Z É L L Ö K É S , S Z É L L Ö K E T , (széllökés vagy
—löket) ösz. fn. A fúvó szélnek közbenközben erő
sebb nyomású mozzanata, megtaszító ereje ; máskép :
szélzúdulás,
szélcsapás.
S Z E L L Ő S , (szellőös) mn. tt. szellöst v. —et,
tb. —ek. Amin átfúdogál a szellő ; gyönge légmoz
gásnak, léghuzamnak kitett. Szellős völgy, hegyszoru
lat. Szellős szobák, teremek. Szellős ruha am. ritka,
vékony, könnyű kelméből való, vagy ittott likas,
rongyos, p o n g y o l a , foszlán. Szellős palota, tréfás
népnyelven : akasztófa.
SZELLŐZ, (8zellőöz) áth. m. szellőztem, —tél,
— S t t , par. — z . Szellőre, nyilt levegőre kitesz ; mes
terségesen hajtott szellővel érint, legyint. Szellőzni a
szobákat, ruhákat. Magát legyezővel szellőzni.
S Z E L L Ő Z É S , (szellŐözés) fn. tt. szellözést,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Cselekvés, mely által
valamit szellőzünk. Szoba, ruhaszell'kés. 2) Állapot,
midőn valami szellőzik. V. ö. SZELLŐZ; S Z E L L Ő Z I K .
SZELLŐZIK, (szellöözik) k. m. szellőztem,
•—tél, —Stt. Szellőre kiállva, vagy magát legyin
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getve h ű t ö z i k ; továbbá, új, fris légnek betódulása
által tisztul. Kiment az erkélyre, hogy szellőzzék. Ajtó
ablak nyitva, szellőzik a szoba.
S Z E L L Ő Z Ő D I K , (szellöözödik) belsz. m.
szellőzödtem, —tél, — ott. L. S Z E L L Ő Z I K .
S Z E L L Ő Z T E T , (szellööztet) mivelt. m. szel
löztettem, —tél, —élt, par. szellőztess. Miveltetö ereje
nem oda terjed, hogy más által tegye a szellőzést,
hanem csak a ,szellőzik' és nem ,szellőz' igétől szár
mazik. E s z k ö z l i , hogy valamit a szellő megjárjon,
megfújjon, e n y h í t s e n , tisztítson, am. az egyszerű
szellőz. Kiszellőztetni a ruhákat. Reggel, estve szellőz
tetni a szobákat.
S Z E L L Ő Z T E T É S , (szellőöztetés) fa. tt. szcl
lőztetést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, vagy
miveltetés, mely által valamit szellőztetünk. A ruhák
nak szükséges a szellőztetés, nehogy a moly, penést be
léjük essék.
S Z É L L Y E D ; S Z É L L Y E S Z T , 1. helyesebben
SZÉLED ; SZÉLESZT.
S Z É L L Y E L . (szélvei) 1. S Z É L T , SZÉT.
SZÉLMALOM, (szélmalom) ősz. fa. Saját.á
gos gépezetíí malom, melynek kerekét, illetőleg szár
nyait szél hajtja ; különböztetésül más erő, pl. víz,
gőz által hajtott malmoktól. Szélmalmok ellen har
czolni. Pörög a nyelve, mint a szélmalom. (Km.).
S Z É L M A L O M K E H É K , (szélmalomkerék) ősz.
fn. A szélmalomnak szárnyas kereke, melyet a szél
nek ereje forgat.
SZELMENCZ, K I S — , N A G Y — , faluk Ung
m.; helyr. —Szelmenczre, — é n , —röl.
S Z É L M E N T E S , (szélmentes) ősz. fa. Olyan
helyről mondjuk, melyet erdők, hegyek, magas kő
falak stb. a k k é n t védnek, hogy azt a szél nem járja.
Szélmentes erdőaly. Szélmentes kikötő.
SZELMÉNY, 1. S Z E L E M É N Y ; és S Z E L V É N Y .
S Z É L M É R Ő v . — M É R Ü , (szélmérő v. —mérii)
ősz. fa. Eszköz, melylyel a szélnek erejét, fokát meg
lehet mérni, különösen a tengerészek és orgoriacsi
nálók ilynemű eszköze.
SZÉLMEZŐ, puszta Veszprém m.; helyr. Szél
mezöre, — n , —röl.
SZÉLMOLNÁR, (szélmolnár) ösz. fn. Molnár,
ki szélmalomban őröl, különböztetésül másféle, pl.
vízi, és szárazmolnártól.
SZÉLMONY, (szélmony) ösz. fa. Mony, azaz,
madártojás, mely him cziczerélése és magva által
nincs termékenyítve, egyszersmind széllel béllelt kis
üreget foglal magában.
SZÉLMOZDONY v. — M O Z G O N Y , (szélmoz
dony v. —mozgony) ösz. fa. Altalán mozdony vagy
mozgony, azaz gép, melyet a szél ereje hajt, mozgat,
milyen a szélmalomé ; különösen a b á n y á k b a n hasz
nált ilynemű gép.
S Z É L M U T A T Ó , (szélmutató) ösz. fa. Bármi
féle eszköz, vagy készület, mely a széljárás irányát
mutatja, milyen az úgynevezett szélkakas, vagy szél
vitorla, n é h u t t : szélanya v. szélanyja; komáromi táj
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szólással : csingiring (csengörengő). Hajókon leg
inkább az árbocz csúcsára tűzött, elül nyil alakú
eszköz, hátul egy karikával, mely könnyű szövetből
készült szütyő (csucskás zacskó) száját k é p e z i ; ez a
szelet felfopja és a nyilat szélnek fordítván, ekképen
a szél irányát mutatja. Nevezik szélforgonynak. is.
SZELNICZA, falu Szála m.; helyr. Szelniczára,

— n, —ról.
SZELNICZE, falu Kővár vid.; helyr. Szelniczé
re, — n , —röl.
SZÉLOKOZÓ, (szélokozó) ösz. mn. Általán,
ami okozza, eszközli, hogy szél támadjon, fújjon.
Szélokozó felhők, levegöh'úlés. Különösen, amiből, vagy
ami által a testben szelek fejlődnek ki, ami a h a s t
felfújja. Szélokozó ételek.
S Z É L O L D A L , (széloldal) ösz. fn. Azon oldala
valaminek, pl. a hajónak, mely a szél fuvásának ki
van téve. Különösen az aklok, karámok, kerítések
éjszaki oldala, mennyiben az éjszaki szél mint leg
gyakoribb és legesipősebbik ellen védelmül szolgál.
S Z É L O L D A L I , (széloldali) ösz. mn. A szél
oldal felöl levő, fekvő, jövő.
S Z É L O L D A L T , (széloldalt) ösz. ih. A hajó
soknál : azon irányban, honnan a szél fú. (Luvwarts).
SZELŐCZE, falu Nyitra m.; helyr.

Szelöczére,

— n , •— röl.

S Z E L Ö D I K , (szelödik) m. szelödtem, —tél,
— ött, 1) belsz. mintegy maga magát szeli vagy en
gedi magát szelni. 2) Egy régi iratban ,szelidül' he
lyett áll. V. ö. S Z E L Í D .
SZÉLPEST,(szélpest)l.SZELELŐTÜZHELY.
S Z É L P U S K A , (szél puska) ösz. fn. Sajátszerü
íeg készített puska, melyből a töltényt, illetőleg go
lyót nem lőpor, hanem öszveszorított levegő ereje
által lövik ki.
S Z É L R O H A M v. — R O H A N Á S , (szélroham
v. —rohanás) ösz. fa. Hirtelen, erős, de hamar el
múló szélnek nyomulása.
SZÉLROSTA, (szélrosta) ösz. fa. 1. S Z E L E 
LÖROSTA.
S Z É L R Ő L v. S Z É L R Ü L , (szélröl) ih. 1. SZÉ
LÜL.
„Szegény vagyok én,
Szélrül fekszem ón
Csak azt engedd édes rózsám,
Hogy ágyadra fölfekhessem én."
Népdal.
SZÉLSŐ, (szélső) mn. tt. ezélsöt. Ami több
hasonnemüek között az illető rendnek, sornak, tér
nek szélén van ; ami a középtől legkülebb, legtávo
labb e s i k ; ami a gyüegységnek vég határán fekszik.
A fiókba helyezett könyvek közöl a szélsőt kivenni.
Szélső ház, mely a házsor végén áll. Mennyiben va
lami a középponttól kisebb vagy nagyobb távolság
ban lehet, felveszi a fokozást is : legszélső v. leges
legszélső. Ugyan ily viszony van a benső legbenső,
külső legkülső, utolsó legutolsó, első legelső stb. között.
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Képzőjének elemzését illetőleg 1. — S Ó , — S Ö ,
képző.
SZÉLSŐSÉG, (szélsöség) fn. tt. szélsöségét,
harni. szr. — e . Atv. ért. a szélső határig vitatott
okoskodás; a szélső határig űzött bárminő tulságos
kodás ; máskép : véglet.
S Z É L S Z E G , falu KözépSzolnok m.; helyi.
—szegre, — é n , —ről.
S Z É L S Z E K R É N Y , (szélszekrény) ösz. fn. 1)
A bányaművekben készület, mely által az a k n á k b a
fris levegőt vezetnek. 2) Az orgonákban azon fából
való cső, mely a levegőt a fujtatóból a sípokba vezeti.
SZÉLSZÓ, (szélszó) ösz. fn. Üres, hiábavaló
szó, vagy beszéd. Egyértelmű vele vagyis inkább
ennek ragozott esete az alanyesetnél divatozóbb :
széreszóra, pl. ne hallgass minden széreszóra, mintha
volna : szélreszóra v. szélszóra.
S Z É L S Z Ó R A D É K , (szélszóradék) ösz. fn.
Mindenféle gizgaz, polyva, szemét stb. melyet a szél
magával felkap, és elszór. Ilyenek a szél által letör
delt faágak, falevelek stb.
S Z É L S Z O R Ú L Á S v. — S Z O R U L Á S , (szélszo
rúlás) ösz. fn. Kóros állapot, midőn a belső részekben
kifejlett szelek a végbél csatornáján ki nem mehetvén,
rágást, csikarást, g ö r c s ö k e t , fölfuvódást okoznak.
S Z É L S Z Ü N E T , (szélszünet) ösz. fn. A levegő
nek azon csendes, nyugott állapota, mely közvetle
nül a szél lecsillapodta után áll b e ; különbözik né
mileg szélcsend.
S Z É L T , (szélt) lásd S Z É T és v. ö. S Z É L T É 
BEN.
S Z É L T Á J , (széltáj) ösz. fn. Azon táj, honnan
a szél fú, vagy legtöbbször szokott fúni.
S Z É L T A L Ó , falu Bihar m.; helyr. Széltalóva,
— n, —ról.
S Z É L T É B E N , S Z É L T I B E N , iszélteben) ih.
1) Szélesb ért. bizonyos térnek egész terjedelmén,
mindenfelé. A barmok széltében járnak a réten. Az
árvíz széltében pusztítja vidékünket. 2) Szorosb ért.
azon vonal mentében, mely valaminek szélét, oldalát
képezi. Széltébenhosszában megmérni valamit. A szán
tóföldet széltében ketté szelni.
Gyöke a térmértékre vonatkozó szél, melyből t
helyhatárzó képzővel lett szélt, vagyis azon helyeken,
pontokon, melyek valaminek területét, szélét képe
zik, mint : fen fent, len lent, ben bent, kiln kiint. K i 
vételes sajátsága, hogy a t képző után harmad sze
mélyi, sőt még helyragokat is vesz föl (széltében és
széltére), mely tekintetben hasonló hozzá némileg a
szintén elszórásra vonatkozó helyhatározó átabotá
ban, különösen pedig végiében, végtiben (egy végtiben)
és végtére. Különben alakra hasonló az igékből szár
mazott mentében, keltében, folytában, jártában stb.
határozókhoz.
S Z É L T E L E N , (széltelen) mn. tt. széltelent,
tb. —ék. A Nádorcodexben am. nem széles: „Mert
a keresztfa széltelen vala."
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S Z É L T É R E v. S Z É L T I R E , (széltere) lásd
SZÉLTÉBEN.
SZÉLTÖMLÖ, (széltömlő) ösz. fn. Széllel töl
tött tömlő, vagyis zsákféle k é s z ü l é k , pl. hajókon
olyan készülék, mely a szelet felfogja s oda vezeti,
hol erős léghuzam szükséges ; tág öblű henger leg
inkább vászonból; de készülhet vaslemezből vagy
egyéb szilárd anyagból is. Atv. gúnyos ért. szele
verdi, szeles, széltarisznya.
S Z É L T Ü L , (széltül) ih. kettősképzővel, me
lyek t és ül. L. S Z É L Ü L .
S Z É L Ü L , (szélül) ih. Valamely térnek, testnek,
tömegnek szélén; fokozva : legszélül. Oly képeztetésü,
m i n t : alul, fölül, kiottl, belül. Máskép : szélről, széliül.
SZÉLÜST, (szélüst) ösz. fn. A tűzoltó fecs
kendők üstje. 1. SZÉLKAZÁN.

SZÉLÜTÉS, (szélütés) ösz.fn. 1. SZÉLHŰDÉS.
SZÉLÜTÖTT, (szélütött) 1. SZÉLHÜDT.
SZÉLÜZÓ, (szélűző) ösz. inu. Orvosi ért. ami
a megszorult szeleket a belső részekből kiűzi. Szél
üzö szerek.
S Z É L V Á G Á S , (szélvágás) ösz. fn. Vadászok
nyelvén az agárról mondják, midőn ez egy pillanat
alatt szélsebesen felrohanva vágja meg a nyulat.
S Z E L V É N Y , (szelvény) fn. tt. szelvényt, t b .
— ék. 1) Fából hasított vékony szelet. Szelvénynyel
béliéit szekrényajtó. 2) Közhiteli papírokhoz vagy köte
lezvényekhez mellékelt iratkák, melyekre az egész
vagy félévenként fizetendő kamatok, illetőleg oszta
lékok felírva vannak, s lejártokkal levágatván (le
f szeletvén) fizetés végett az arra hivatott pénztárnál
bemutattatnak. (Coupon). Kamatszelvény.
S Z E L V É N Y M U N K A , (szelvénymunka) ösz.
fn. Munka, mely fából hasított vékony szeletekből
í jött létre. V. ö. S Z E L V É N Y , 1).
SZÉLVESZ, (szélvész) ösz. fn. Sebes nagy
erővel rohanó, ideoda csapongó, vészt, károkat okozó
szél, különösen mely a tenger habjait felduzzasztja.
Tengeri szélvész.
S Z É L V É S Z É S , S Z É L V E S Z É S , (szélvészés v.
veszés) ösz. mn. Szélvészt okozó, szélvészszel j á r ó ,
szélvésztől l á t o g a t o t t , mozgásba hozott. Szélvészes
hőség, felhő. Szélvészes tenger.
SZÉLVÉSZMADÁR, (szélvészmadár) ösz. fn.
1. HOJSZA.
SZELVIRÁG, (szélvirág) ösz. fn. Népies neve
a kökörcsinek neméhez tartozó egyik növényfajnak ;
másképen szintén népiesen : fejér pipacs, fejér berek
virák, patácz; növénytani néven : berki kökörcsin.
(Anemone nemorosa).
S Z É L V I T O R L A , (szélvitorla) ösz. fn. Vitorlá
hoz vagy.zászlócskához hasonló szabású lemez a há
zak ormain, mely forgó sarkon állva a szél mozza
natai szerént változtatja irányát. L. S Z E L M U T A T Ó .
Atv. ért. gúnyos ért. szeleverdi, szelehaj ti ember.
SZÉLVÍZKÓR, (szélvízkór) ösz. fn. A szelek
gyakori megszorulásának következtében kifejlett
vízkór.
73*
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S Z E L V I Z S E R V , (szélvízsérír) ősz. fn. Vízsérv,
melyet a megszorult szelek idéznek elé.
S Z É L V O N A L , (szélvonal) ősz. fn. 1) Azon
irány, melyet a szél menete, fuvalma követ. 2) Vo
nalak a szélmulatókon, melyek az égtájakat jelölik,
honnan a különböző szelek fúnak.
SZÉLVONAT, (szélvonat) ösz. fn. A szélnek
bizonyos rés között haladó s különösen érezhető
menete, pl. a völgyekben, kapuk alatt. Egyezik vele
a kisebb erővel működő légvonat, léghuzam.
S Z É L Z E T , (szélézet) fn. tt. szélzetét, harm.
szr. — e . L . S Z E G É L Y Z E T .
S Z É L Z Ú D Ú L Á S , v. — Z Ú D U L Á S ) ösz. fn.
L. SZÉLLÖKÉS.
SZÉLZSÁK, (szélzsák) 1. SZÉLTÖMLŐ.
S Z É L Y E L , v. S Z É L Y L Y E L , (szélvei) 1. SZÉT.
S Z E L Y P , v. S Z E J P , inn. tt. szelypet, v. — ét.
Ki « helyeit sz hangot szokott ejteni, pl. ki a síkság
ot szikszágrnüz mondja. Ellentéte : selyp, ki sz he
lyett íet m o n d , mint pl. a czigányok : talonnál
esem, e helyett : szalonnát eszem.
S Z E L Y P É S , (selypés) inn. 1. S Z E L Y P .
S Z E L Y P É S E N , (szelypésen)ih. Szelypek.vagy
szelypesek módjára. Szelypesen beszélni, ejteni a szókat.
S Z É L Y T , 1. SZÉT.
S Z E M , fn. tt. szémét, harm. szr. — e . kicsiny.
szemecske. A régi halotti beszédben, és tájdivat.'san :
szöm. „Látjátok feleim szömtökkelu (írva: zumtuchel).
Egyébiránt valamint a testnek többi páros részei
(kéz, láb, fül), úgy a szem is gyakran használtatik
többes helyett az egyes számban.

zés, látás, figyelés, vigyázás, le3és szerve. Szemre v.
szemügyre venni valamit. Szemmel tartani a gyanús
embert, vigyázni minden léptére, nyomára. Senki sem
sírja ki szemétamás szerencsétlenségén. (Km.). Szemre
került, meglátták, észrevették, eléjön. Szem a lélek
tükre. (Km.). Több szem többel lát. (Km.). Kék szem
úri szem; sárga szem macska szem ; fekete szem czi
gány szem. (Km.). A szem mindent lát, csak magát
nem. (Kin.). Helyén kelt a szeme, mindent lát, észre
vesz. Szemnek minden, kéznek semmi (ugyanaz ezzel :
Nesze semmi fogd meg jól). Szemedet is ellopná (rög
zött tolvajról mondják). Nincs szeme = szemtelen,
orezátlan : Kiszedték a szeme szőrét, úgy rá szedték,
hogy most már maga is látja csalatását; hasonló :
kitörlötték a szemét. Hiúz szemekkel lesni, nézni valakit,
rablói vágygyal. Szemrevaló, amit megnézni, látni érde
mes, a maga nemében szép, kitűnő. Szemre sokat
mutat, azaz látszatra. Úgy nézz a szemembe, képes vagy
bátor vagyok azt megtenni. Szemet szúr, mondjuk oly
jelenetről,látványról, tettről, melyen a nézők megszok
tak ütközni, botránkozni, ami gyanúra, megszólásra
okot ad. Szembe akad, szembe ötlik, szembe tűnik. Sze
me szöktében, amint hirtelen meglát valamit. Szemhez
való látcső, szemüveg. Az erdőnek is van füle, és a
mezőnek szeme. (Km.). Szemet mereszteni, merően nézni
valakire v. valamire, bámulni r a j t a ; hasonló : szemét
száját el v. rátátni. Szeme szája elállott. Megvan mit
szeme szája kivan. „Senki szemére és szájára nem
bízom, hanem cnmagam eljárom az szőlőhegyeket.
(Levél 1557ből. Szalay Ág. 4 0 0 m. I.). Szemmel
látott tanú, máskép : szemtanú. Ez szemem láttára
történt. Szemébe vágott. Saját szemeimmel láttam. Sze
mével megverni, látással megbabonázni. Megállaszem
rajta, érdemes megnézni, oly szép. Nehéz a szemet
megcsalni. (Km.). Csak a magam szemének hiszek. Szép
a szeme, ördög a szíve, a régieknél : ördög az éha.
Szem előtt, v. alatt lenni. Szem elől eltűnni, elbújni.
Mindenfelé jár, kacsingat a szeme. Nyisd fel a szeme
det, ha látni akarsz. Nincsen szemed, hogy nem látod?
Majd kiszúrja a szemedet, előtted van, még sem lá
tod. Kiszúrták a szemét, csekélységgel kielégítették.
Szemben lenni. 1. SZEMBEN. Hová tetted a szemedet,
midőn e nőbe szerettél f Kezetek a kulacson, szemetek a
kalácson, kár Ácson a Karácson. (Adoma. Szirmay
nál). Szemet vetni, fölvetni a szemet valamire. Rám
vetette szemét, figyelemből, vagy hajlamból. Szemére
vetni hibáját, előtte azt mintegy dorgál ózva elmon
dani ; szemére hányni, azt többször t e n n i ; szemére
lobbantani, finomul mintegy mellesleg, példálódzva
vetni szemére. Kinyílt a szeme, fel van világosítva,
csalódásából fölébredt. Eölnyílt a szeme, rá kezdi
magát tartani. Takarodjál szemem elöl. Ne jöjj többé
szemem elé. Minden szem ránézett. Némely dolgok előtt
jobb szemet hunyni, észre nem venni, nem ügyelni ra
jok, elnézni. Más szemében látni a szálkát, magáéban
nem látni a gerendát. (Km.). Koppan a szeme, nézhet
utána. Irigy szemmel nézni, irigyelni. Görbe v. kancsal
szemmel nézni (ugyanaz). Amit a szem nem lát a szív

„Mint a napnak ragyogása,
B a r n a szemének j á r á s a . "

Népdal.

„Már már zengi dalom ;
Honnomat egykor és
Lelkes nagy fiait ; most
Még csak gyenge szerelmeket,
És a lyányka szemét."
Kazinczy F. (A tanítvány).
Viszonyban van az hasonló esetekben a ,fél' kifejezés
sel; innen félszem, félkéz, félláb am. egyik szem,
egyik kéz, egyik láb. — Az embernek s más állatnak
azon érzékszerve, mely a tárgyakat látás által érzeli,
s rendes székhelye a fejben van. Kék, fekete, szürke,
éles, gyönge, tüzes, villogó, bágyadt, tiszta, homályos,
kancsal szemek. Nagy, dudorú, gurgula, apró, mélyen
fekvő, beesett szemek. Szelid pillantású, vad tekintetű,
hunyorgó, pislogó, kacsingató, vizsla, epedő, hamisítás
szemek. Elénk, kifejezését, kifejezéstelen szemek. Fél
szemre, mindkét szemre megvakulni. Szemét elveszteni,
átv. zavarodáa miatt a láthatót nem látni. Kifutott a
szeme, azaz, kifolyott. Kiszúrták, kivájták, kiásták a
szemét. Egyik holló nem vájja ki a másik szemét. (Km.).
Szemet hunyni, kinyitni, kidudorílani, ideoda forgatni.
Mint legnemesebb, s terjedelmes mezejíí érzékszerv
fölötte szapora alkalmaztatásu, mind tulajdon, mind
átv. érteményii kifejezésekben. 1) Mennyiben a né
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hamar felejt. (Kin.). 2) Mennyibon a, szemek az érzé
s e k e t , i n d u l a t o k a t , szenvedélyeket visszatükrözik.
Haragos szemet vetni valakire. Farkasszemet néznek
egymással.
Vasvilla módjára álló mordiás szemek.
Könybe lábbadt, könyükben úszó szemek. Olyakat mond
tak neki, hogy szeme szája teli lett. Egyik szeme csak
•úgy nevet. (Népd.). Sir a szemem , fáj a lelkem. Szé
gyenében lesüti a szemét. Szégyenszemre elvakarodott.
Epedő szemekkel néz a távozó kedves után. Ez nagy
Szálka a szemében, nem örömest látja, irigyli, akadá
lyára van. Nagyobb a szeme, mint a gyomra, túlságos
étvágya van, torkos, zabáló. 3) Oly visszatorló vagy
ellenséges cselekvésekre vonatkozik, melyek bizonyos
személy irányában homlokegyenest hajtatnak végre.
Szemtől szembe meghazudtolni valakit. Hogy mered ezt
szemembe mondani ? Szemére vetették, hányták, lobban
tották elkövetett gaz tetteit. (Lásd 1) alatt). Majd szeme
közé nézek én neki. Szembeállani, szembeszállani, szembe
szökni valakivel. Szembe pökni, szembe gyalázni, kicsú
folni valakit. 4) Különféle átv. érte'emben. Szemeit
behunyni, elaludni, vagy meghalni. Négy szem között I
valakinek mondani valamit, titokképen közleni. Négy
fal , négy szem között sok történik. (Km.). Valakinek
tzemél bekötni, elámítani. Szemét kinyitni, valamiről
felvilágosítani. Kinyíltak a szemei, saját eszével gon
dolkozik, földerült e l ő t t e , amit eddig nem tudott
Most egészen más szemmel látom a dolgot, más fogal
mam van róla. Az Isten szeme előtt nincs semmi el
rejtve, ö mindentudó. Az Isten szeme vigyáz mindnyá
junkra. Vérszemet kapni, vakmerő bátorságot venni,
nyerni , elbizakodni. 5) Szintén átv. ért. mondjuk
több kisebbnemü gömbölyded t e s t e k r ő l , mennyiben
némileg az állati szemhez hasonlíthatók, milyenek
a) némely bogyóféle gyümölcsök, pl. szőlőszem,, ribisz
keszem, egresszem, egy szem szilva, cseresnye, meggy,
kökény; b) többféle növénymagok , pl. gabonaszem,
búzaszem, rozsszem, árpaszem, zabszem, kukoriczaszem,
babszem, borsószem, lencseszem, mákszem; innen átv.
ért. jelent a maga nemében valami kicsit vagy ke
véskét , pl. Babszem v. Borsszem Jankó (a mesében)
igen törpe emberke. Ez értelemben a latin semen
(= mag), német Same stb. csak esetleg egyezik vele;
inert ha szintén, pl. búzaszem és búzamag hasonjelen
tésüek is , de ezek a németben sem felelnek meg a
,Same', hanem a ,Korn' szónak (Weitzenkorn) ; úgy
hogy más s z ó k b a n , pl. szőlőszem és szőlömag külön
böző jelentésűek ; c) más szervetlen , de szintén ke
rekded vagy gömbölyded testecskék, alakok, üregek,
likacsok, vízöblök : lánczszem, olvasószem, gyöngyszem,
aranyszem, porszem, homokszem; a kártyalapokon :
zöldszem, tökszem, makkszem, vörösszem; a koczkán :
egy szem, két szem., három szem stb., azaz p o n t ; tarka
szemek a páva farkán ; bimbószem rügy a növényeken ;
tyúkszem a lábakon ; likacsos szemek a s a j t b a n ; ten
gerszem stb.
Hasonlók hozzá a különféle finnugor nyelvágak
ban a finn silmil; mordvin selma, lív nyelvbeli sílma;
a vogul sem (honnan semtál am. szemetlen, vak) ; a

SZÉMÁG  S Z E M B E

1162

votják és szürjan szín (Budenz véleménye szerént e
helyett : sium = silm) ; a lapp csalme, csalbme (ocu
lus)J salme (foramen) j továbbá a samojed sei, seme,
sima, saimo, saiwa; a persa csesm (oculus; foramen ;
s u „
granutn tritieum); héber \)y ; arab .wji^a. stb. —
Mennyiben a szemnek működése a látás, rokonok
vele a német sehen, sehauen (szemlélni), Scham (sze
mérem), dán, svéd : se, góth : saihwan, a héber ÍISX
(sajátlag : nituit, spleuduit ; innen : speculatus est),
mint a pihélben iiEU nitidum r e d d i d i t ; speculatus
e s t ; az arabtörök tJua ; (szafi, világos , tiszta ,
szép) ; a hellén oéfiw , aé@ofiai (sich scheueti, scha
men), {réce (die Schau , das Anschauen, Beschaucn,
Otáojiai (sehen, betrachten) stb. Egyébiránt valószí
nűnek tartjuk, hogy a szem, mint az areznak csillogó
fényes r é s z e , oly szókkal áll eredeti rokonságban,
melyek fényre, csillogásra v o n a t k o z n a k , milyenek
szín, régiesen : szén v. szén, pl. a Lajos király ideje
beli esküformában 1 5 8 4  b ő l (Régi Magyar Nyelv
emlékek II. kötet 3 3 6 . l a p o n ) : „Isten szenjét te vég
napodon úgy láthassad", ma is mondjuk : Isten színe
előtt (= szeme v. orczája e l ő t t ) ; továbbá : szén (égő
parázs, mely máskép szám is l e h e t e t t , mert Göcsej
egyik vidékén szamaló = szenelö, szénvonó); ide
tartozik : szép , mint szemrevaló , a maga nemében
fényes, valamint a német schön, schimmern és schei
nen; Hunfalvy Pál a szem és szép szókat szintén ro
kenítja (Magyar Akadémiai Értesítő. 1 8 5 5 . 3 5 3 .
lapon) j ezt láttuk föntebb a héberben is. Végelem
zésben pedig azon szi, si, zsi sü hangutánzó gyökü
szókkal rokonítható, melyek tűzre, égésre, mint fénylő,
egyszersmind bizonyos hanggal jelenkezö tüneményre
vonatkoznak, mint : szít, sziporka, szikra, szirkó, si
sereg, zsizsi, süt. A mongol nidün v. nidU (= szem)
a magyar ,nézö' szóval egyezik, valamint a szanszkrit
aksa v. aksi, ,íks' (= videre) szóval; s Bopp ugyan
ezekkel rokonítja a latin oculus, góth augó (német
Auge), szláv oko szókat is.
SZÉMÁG,
a tülöktö fölötti
rendesen kettős
a középdg. V. ö.

(szémág) ösz. fn. Vadászok nyelvén
első ág. A mindjárt e fölötti, de nem
: vendégszemág, v. jégág , ez után jő
SZARVASAGANCS.

S Z É M A G Á T , (szémagát) ösz. fn. Agátkő neme,
melyen szemhez hasonló pettyek látszanak.
S Z É M Á P O L Á S , (szémápolás) ösz. fn. Cselek
vés , midőn valaki a szemre akár egészséges , akár
beteg állapotában különös gondot visel.
S Z E M B A J , (szémbaj) ösz. fn. Szembetegség,
szemfájdalom , általán akármily baj , mely a szemet
bántja.
SZÉMBALZAM v. — B A L Z S A M , (szémbalzam
v. balzsam) ösz. fn. Balzamféle g y ó g y s z e r , némely
szembajok ellen.
SZEMBE, (szémbe) ragozott név, igehatározó
és igekötőként használva. 1) Szemtül v. szemtö'szem
be, am. másnak jelenlétében s annak neki fordulva,

SZÉMBEÁLL—SZEMBEKÖTŐS

SZÉMBEKÖTVE  SZEMBE'PALÁLKOZÁS 1164

szemébe nézve ; irányában; ellenében. Szemtől szembe
megmondottam neki. Szembe szépet mondani am. hízel
kedni. Szembe rózsám, ha szeretsz. 2. L. SZEMBEN.
3) Mint igekötő az illető igével öszvetctetik, ugyan a
fentebbi értelemben , mint : szembeáll, szembeállít,
szembeszáll, szembeötlik, szembetűnik, szembeszökik stb.,
melyeket láss saját rovataik alatt.
SZÉMBEÁLL, (szémbeáll) ősz. önh. Arczczal
neki fordul valakinek és öszvenéz vele; különösen,
midőn felhivólag, versenytársul, ellenségkép teszi
azt. Az ellencsapatok szernbeállnak egymással. Vakme
rően szembe mert velem állani. A tanú álljon szembe a
vádlottal.
SZEMBEÁLLÁS , (szembeállás) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn valaki valakivel szembe áll.
SZEMBEÁLLÍT v. —ÁLLIT, (szémbeállít v.
— állit) ösz. fn. 1) Egyet vagy többeket úgy állít,
hogy mással vagy másokkal arczczal egymás felé
fordulva legyenek. 2) Törvényes vizsgálat és valla
tás alkalmával a vádlottakat egymással vagy a ta
nukkal öszvehozza, s egymás előtt vallatja, fartatja.
SZEMBEÁLLÍTÁS v. —ÁLLÍTÁS, (szembe
állítás) ösz. fn. Rendelkezés , melynél fogva kettőt
vagy többeket szembeállítanak egymással. Lásd :
SZEMBEÁLLÍT.
SZÉMBECSUKÁS, (szémbecsukás); 1. SZÉM
BEHÚNYÁS.
SZÉMBECSUKVA v. —DUGVA, (szémbe
csukva v. —dugva); 1. SZÉMBEHÚNYVA.
SZÉMBEHÚNYÁS , (szémbehúnyás) ösz. fn.
1) A szemnek becsukása, bezárása, mely aztán a
látást elveszi. 2) Megbalás, elhúnyás.
SZÉMBEHÚNYVA v. —HUNYVA, (szémbc
húnyva) ösz. ih. A szemet ideiglen becsukva, s néző,
látó tehetségét mintegy akadályozva. Szembehunyva
elmélkedni. Az ember szembehunyva alszik. Átv. ért.
magát úgy tettetve, mintha valamit nem látna, észre
nem venne ; nem ügyelve, nem figyelve , elnézve.
Némely dolgokat szembehunyva elmellőzni , tudomásul
nem venni.
SZEMBEJŐ v. —JÖN, (szembejő v. —jön)
ösz. önh. Valakinek irányában jön, szemközt jön.
Csak akkor ismerek reád, mikor velem szembejöttél.

SZÉMBEKÖTVE, (szémbekötve) ösz. ih. Be
kötött szemmel.
SZEMBEMEGY v. —MEGYÉN, (szembemegy
v. —megyén) ösz. önh. 1) Valakinek irányában
megy, szemközt megy. 2) Am. szembeszáll; 1. ezt.
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„Hiszem, az magyarok, mikoron kiütnek,
Pogány ellenségnek bátran szemben mennek."
Thúry György éneke. (1548.).
SZEMBEMENÉS v. —MENETEL, (szembe
menés v. —menetel) ösz. fn. 1) Valakinek irányában
menés. 2) Szembeszállás.
SZEMBEN, (szemben) ragozott fn. igehatáro
zóként. Együtt, egymással, személyesen. „Mikor
k(egyelmeddel) szembe(n) leszek, többet szólok."
(Levél 1552ból. Szalay Ág. 400 m. 1.). „Továbbá
emlékezhetik kémed az dolgokról, mikor kdei szem
ben voltam." (Levél 1557ből. U. o.). „Es helt vá
lasztjunk ketten, hol szembe(n) legyünk." (L. 1546
ból. U. o.).
SZÉMBEPÉNDÉRKÉDŐ v.—PÖNDÖRKÖDÖ,
(szémbepéndérkédö v —pöndörködö) ösz. mn. Aki
mindjárt kész a nagyobbakkal is szembeállani.
SZEMBESÍT, (szembesít) áth. m. szémbe
sitétt, par. szembesíts, htn. —ni vagy —eni, 1.
SZEMBEÁLLÍT. Új alkotású s nagyon felkapott, de
nem szabályos szerkezetű szó, mert aligha van pél
da rá, hogy a ba, be viszonyragos nevekből először
melléknév, azután ige származnék. Hasonló vád ter
heli a szintén új öntetü közbesít, kézbesít igéket is.

SZEMBESÍTÉS, SZEMBESÍTÉS, 1. SZEMBE
ÁLLÍTÁS.
. '
SZEMBESZÁLL, (szémbeszáll) ösz. önh. Mint
ellenség, vagy kihivó vetélytárs megmérkőzés végett
neki megy valakinek. Kardrántva szembeszállani az
ellenféllel. Hogy mersz velem szembeszállani f
SZEMBESZÁLLÁS , (szembeszállás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valaki v. valami szembeszáll mással.
SZÉMBESZÉD, (szembeszéd) ösz. fn. Érzel
mek és gondolatok kifejezési módja különféle ka
csintások , hunyorgatások , szemmozgatások által.
Ertem e szembeszédet. Kaczérkodó, czimborálkodó
szembeszéd.
SZEMBESZÖKIK, (szémbeszökik) ösz. k. 1)
SZÉMBEKÖTÉS, (szémbekötés) ösz. fn. A
szemnek kendövei v. szalaggal átkötése gyógyítás Valakivel mint ellenség vagy vetélytárs szembeszáll.
2) Átv. ritkasága, kiüönezsége által feltűnik. Ez igen
esetében vagy játék alkalmával.
SZÉMBEKÖTÖ, v. SZÉMBEKÖTÖJÁTÉK ; 1.szembeszökik.
SZEMBESZÖKŐ, (szémbeszökö) ösz. mn. I)
SZEMBEKÖTŐS.
SZEMBEKÖTŐS v. — KÖTŐSDI, (szémbe Szembeszálló, ellenkező. 2) Különösen feltűnő, a
kötős v. —kötösdi) ösz. fn. tt. szémbekötöst v. —kö szokott rendtől, módtól elütő, s ezáltal mintegy meg
tősdit. Közismereti! és gyakorlatú játék neme, mi lepő, megsértő stb.
SZEMBESZÖKŐEN v. — SZÖKŐLEG,(szembe
dőn a játszótársak egyikének szemeit bekötik, kinek
feladata ekkor a körülte bujkáló társak után tapoga szököen v. —szököleg) ösz. ih. szembeszökő v. fel
tódzni, s ha köv.ölök valamelyikre toppant, azt ál tűnő módon.
SZÉMBETALÁLKOZÁS , (szémberalálkozás)
hangjáról, vagy más jegyéről megismerni. Eltalálás
esetében a megismert személynek kötik be szemeit, I ösz. fn. Egymással szemközbe menőknek összejö
vetele.
hogy a játékot folytassa. Szembekötőst játszani.
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S Z E M B E T E G , (szémbeteg) ősz. fa. és mn. Ki
valamely szembajban Bzenved.
S Z E M B E T E G S É G , (szémbetegség) ösz. fn. A
szemnek akármily kórállapota.
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SZÉMDÚCZ, (szémdűcz) ösz. fn. Szemidegek
dúcza. V. ö. D Ú C Z .
SZÉMEBÚZA, (szémebúza) ösz. fn. Tisztítás,
rostálás után maradott, más gabonával vagy szemet
tel nem kevert búza.
SZÉMÉCS, (szémécs) fn. tt. szémécsét; lásd :
SZÉ MÉR.
S Z É M É C S É L , (szérnécsél) áth. m. szémé
csélt. A székelyeknél am. szemet vagy szemenként
eddegel, pl. a malacz ; vagy az ember is a főtt bab,
borsószemeket stb. Máskép : szémércsél, szemerkél.
SZEMEL, (szem él) áth. m. szémélt. Szemen
ként válogat, szed, gyűjt. A galambok szemelik a bú
zát. Ne szemeld a másét, csépeld a magadét. (Km.).
Átv. kiszemel a többi közöl a maga nemében jobbat,
a jelesebbet, kitünőbbet kiválasztja. A legénység javát
kiszemelni. Kéziratban levő költeményei közöl kiadás
végett némelyeket kiszemelt. Hajdan ily értelemben is
divatozhatott  Szemügyre vesz, szemek által tapasztal,
sőt nem régiben Szabó Dávid is írta : szemlem ( = s z e 
melem) szemre veszem ; ebből kettőzött el képzővel
lett szemelel, öszverántva szemlel v. szemlél, mint iz,
ízei, ízlel, valaminek izét kísérli, szag, szagol, szaglál
v. szaglál. Az elavult szemel igéből lett igenév sze
melő, szemlő, s ebből az ujabb divatú szemle. V. ö.
SZEMLÉL.

SZEMBETŰNŐ, (szémfaetünö) ösz;. mn. Álta
lán minden, amit az ép, és kellőleg basznált sze
mek láthatnak, észrevehetnek, különösen, ami a lát
érzékekre nagyobb benyomást tesz , ami figyelmet
ébreszt ritkasága, rendkívülisége, jelessége stb. által.
Szembetűnd viselet, szépség. Szembetűnő változást vet
tem rajta észre.
S Z É M B E T Ü N Ö K É P E N vagy — T Ü N O L E G ,
(szémbetünöképen v. —tünöleg) ösz. ih. A látér
zékekre különösen h a t v a ; nagyon észrevehetöleg ; a
maga nemében kiválva. Oromét, bánatát szembetü
nöleg kimutatni.
S Z E M B E T Ü N T E T , (szembetüntet) ösz. áth.
Szembetűnővé teszen.
SZEMBEVALÓ, (szembevaló) ösz. mn. Ré
gente : szembevaló adósság a törvénykezésben azt
tette : világos adósság.
SZEMBIBORCZ, falu Vas m.; helyr. Szembiborcz
ra, — o n , —ról.
SZÉMBOG, (szémbog) ösz. fn. A szarvasállat
agancsainak alsó boga, mely a szemhez közel esik.
Széles ért. akármily bogféle kinövés, dudorodás, cso
S Z É M É L É S , (szémélés), fn. tt. szémélést, tb.
mó a szem környékén.
— ék, harm. szr. — e . Cselekvés, melynél fogva vala
SZÉMBOR, (szembor) ösz. fn. Oly bor, melyet
mit szemelünk. V. ö. SZÉMÉL.
fris szőlőre öntenek s igy még egyszer forrásba hoz
S Z E M É L E T , (szémélet) fn. tt. széméletét,
nak, hogy annál erösebb legyen. E z t leginkább a raj
barm. szr. —e v. —je. Valamely kiszemelt tárgy.
namellékiek szokták gyakorolni. Magyarországon is
SZEMELLENZŐ, (szémellenző) ösz. fn. 1) A
néhutt, ha az ilyen bor elfogy, a hordóba ismét vizet
beteg szemek fölé alkalmazott fél karimás ernyő,
öntenek s kivált a munkások nyárban lőreként isz
mely azokat a világosság sugarainak közvetlen s
szák.
bántó hatása ellen védi. 2) Hasonló készület a lókan
SZEMCSALÓDÁS, (szemcsalódás) ösz. fn. Tü
táron, a szemek két oldalán.
nemény látása, mely valóságban nem létezik, pl. a
SZEMELVÉNY, (szémélvény) fn. tt. szemel
délibábé.
vényt, tb. — ék. L. S Z E M É L E T .
SZEMCSAP, (szémcsap) ösz. fn. A szölőfejnek
SZEMÉLY, falu Baranya m ; helyr. Szemelybe,
egyegy ágacskája, vagy biliingje. í g y lehetne ne —ben —bői.
vezni a csipás szemszőröket is.
S Z E M É L Y , (szémély) fn. tt. szémélyt, tb.
SZÉMCSARNOK,(szémesamok) ösz. fn. A szem — ék v. —ek , harm. szr. — e . Mai általános és leg
üregnek mellső része , melynek víznedvében lebegő szokottabb értelemben minden emberi e g y é n , mint
szivárványhártya az egész üreget két részre osztja. magánálló eszes lény. Ellentéte miaden anyagi lény,
(Camera oculi).
sőt a lelkes állati lények is, mennyiben ész és szellem
SZEMCSE, (1), (szémcse) fn. tt. szemcsét. Ki nélküli dolgok gyanánt tekintetnek. (Persona). Fér
csike szem, mind tulajdon, mind átv. értelemben véve. fiszemély, nőszemély v. asszonyszemély v. fehérszemély.
Kettőztetett kicsinyítéssel: szemecske. V. ö. SZEM. Egyházi v. papi, világi v. polgári, katonai személy.
SZEMCSE, (2), puszta Tolna m . ; helyr. Szem Alrendü, középoszlályu,
főrangú,
fejedelmi,
királyi
csére, — n , —röl.
személy. Tekintélyes, hivalalbelí, nyilvános, magán sze
SZÉMCSIRA, (szémcsira) ösz. fn. Bimbó a nö mély. Mennél nagyobb a személy, annál nagyobb a ve
vényeken, mely csirájában van, vagy csak nem régi szély. (Km.). Fiatal, középkorú, aggott személy. Több
ben csírázott ki.
személyből álló család. Becsületes, jóravaló, becstelen,
SZÉMCSŐ, (szémcső) ösz. fn. Széles ért. lá jellem nélküli személy.
Valakinek személyében csalat
tást elősegítő mindenféle cső. Kicsinyítő, nagyító, kozni, más személy helyett venni vagy nem olyannak
színházi, csillagászi szemcsö. Máskép : látcső.
találni, a milyennek véltük. Személy szerént, ma szo
S Z E M D Ő L E D É S , (szémdöledés); 1. SZÉM kottabban : személyesen, ő maga, nem más által
képviselve. „Még azra válaszonk nics (nincs), de
ISZAM.
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mely hamar válsiszonk leszen, Nagyságodhoz személy
szerint megyek." (Levél 1541böl. Szalay Ág. 4 0 0
m. 1.). Különösen néha jelenti az illető egyénnek ál
lapoti mivoltát, kivoltát. A bírónak nem szabad a sze
mélyre tekinteni, válogatni a személyeket.
Valakinek
személye iránt tisztelettel, kímélettel viseltetni. Isme
rem személyét. „Kiért j á m b o r szömélyü polgárok es
köttenek meg." (Levél 1 5 5 1  b ő l . Szalay Ág. 4 0 0 
m. 1.).
„Szép kis gyönge t e r m e t é n e k ,
Ékesen zengő nyelvének.
Nem kár volna személyének ,
Hogy ünnepet szentelnének."
Népdal.
Néhutt népnyelven így nevezik a szabad életű nőket,
a kéj leányokat. Bordélyházi, nyilvános személy. Sze
mélyek után járni. Személylyel élni. Nyelvtani ért. je
lenti az igének azon változási viszonyait, melyek sze
rint az ige által kimondott cselekvés vagy állapot
bizonyos lényre, mint alanyra vonatkozik, s az sze
rint módosul. Első személy az egycsszámban : én, a
többesben : mink , rövidítve : mi; második személy
az egyesben : te, a többesben : tik, rövidítve ti; har
madik személy az egyesben ö, a többesben ők, vagyis a
megnevezett alany, legyen az önálló egyén, vagy
akármely dolog, pl. a diákok irnak, a tinta fogy. In
nen élünk vele az én, te, és ó" helyett is, pl. személye
met ne sértsd, azaz , e n g e m e t ; személyedről (rólad)
mindnyájan jó
véleménynyel vannak. V. ö. SZE
M É L Y N É V M Á S ; és S Z E M É L Y R A G . A keresztény
hitvallás rejtelmes tana szerint az Isten lényegében
(essentia) egy, személyében pedig három, vagyis há
rom isteni személy van, e'ső az Atya, második a Fiú,
vagyis Jézus, harmadik a Szentlélek. Átv. jelenti az
emberi testnek termetét, alkatát, alakját. Magas, ala
cson, derék, sugár, szép, rút, csúnya személy. Ezen em
bernek van személye, tekintélyes külsejű. Személye so
kat mutat. Nevetséges személye van. Néha am. h e 
lyettes, képviselő. Király személye v. képe. Valakinek
személyében megjelenni, tenni, végezni valamit. Drámai,
szinpadi személy, aki a színműben, illetőleg a színpa
don bizonyos cselekvő személyt ábrázol, képvisel. Né
ma személy, ki a szinpadon csak hallgatag szerepet
játszik.
Ezen szó hajdan nem csupán emberi egyént j e 
lentett, hanem egyszersmind valaminek szinét, képét ;
arczát, alakját, látszatát. í g y a Müncheni codexben a
vultus, facies, aspectus, conspectus, species latin szók
nak felel meg. Máté X V I . fej. „Azért mennynek sze
mélyét (faciem coeli) tudjátok megválasztanotok."
Máté X X V I I I . fej. „Vala kedég ő személye (aspec
tus) miként villámat." Luk. III. fej. „Szent szellet
leszálla ö rejája
testi személyben"
(corporali
specie). U. o. I X . fej. „Megpáltozék ő orezájá
nak személye" (species vultus eius). U. o. X X I V .
fej. „0 személyekkel a földre hajlanának" (de
clinarent vultum in terram). Egyébiránt eléfordul
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emberi egyén helyett is Máté X X I I . fej. „Mert
nem veszed embereknek személyeket, (personam ho
minum). — A Bécsi codexben is am. arcz :„ Ha leltem
malasztot király személye előtt" (in conspectu regis.
Hester. V. fejezet). „Azért Baltazár király eléggé
megháborodék és ő személye (vultus illius) megvál
toztatok." (Dániel V. fejezet). „Ma bejöttének en
személyem eleibe bölcsek" (in conspectu meo. Ugyan
ott). Régi Magyar Passióban : „A sok arczul verés
sel és pekdeséssel emberi személy ö rajta nem tetszik
vala." (Toldy F. kiadása 2 2 7 . 1.). Ezek nyomán a
személy eredeti jelentése a szemről nevezett ábrázat,
kép, alak, mintegy a szem t á j a , környéke. A héber
b
áin v. 'áin is magamagában jelent mind szemet,
mind ábrázatot (Eichorn és Wiener szótára). De ne
vezetesebb a "?ao v. bpO (szemel) szó , mely am.
simulacrum, imago. „Origó vocis ignoratur," mondja
Eichorn.
Innét átv. és ma már csaknem kizárólagos ért.
jelent emberi egyént, épen úgy, mint a. fej és a lélek,
melyeket egymással fölcserélve használhatunk, mi
dőn az emberi egyéneket számszerint veszszük. H a 
sonló példa van rá magában a latin nyelvben is,
melyben ,persona' eredetileg álarezot jelentett, innen
Phaedrusnál olvasható : „Personam tragicam forte
vulpes viderat." í g y a hellén nyelvben 7inóg(x>7iov (aiifi
szótól, mely am. szem) eredetileg szemkörüli tájat,
vagyis a r e z o t , á b r á z a t o t , azután szintén álarezot,
végre személyt jelent. Ilyen a német Bild, különö
sen a Mannsbild, Weibsbild, Frauensbild szókban.
(Adelung).
Képeztetésre hasonló ezekhez : terébély, terebes
v a l a m i ; lapály, lapos vidék, t é r s é g ; veszély stb.
S Z É M É L Y B E L I , (szémélybeli) ösz. mn. Lásd :
S Z E M É L Y E S ; SZEMÉLYI.
S Z É M É L Y B I R Ó , (szémélybiró) ösz. fn. Biró,
ki valakinek személye iránt pl. bűnvádi ügyekben
illetékességgel bír. Ellentéte : dologi biró.
S Z E M É L Y E S , (sémélyés) mn. szémélyést v.
— et, t b . —ek. 1) Személy szerénti; nem mások ál
tali. Személyes jelenlétével megtisztelt bennünket. Sze
mélyes megtekintése valaminek, 2) Személyt illető,
meghatározó. Személyes tulajdonság, leírás.
S Z E M É L Y E S E N , (szémélyésen) ih. saját sze
mélyében, ő m a g a ; nem más által képviselve. Sze
mélyesen megjelenni valahol, vizsgálat alá venni va
lamit.
S Z E M É L Y E S Í T , S Z E M É L Y E S Í T , (szémély
ésít) áth. m. személyesítéti, par. — s , htn. — n i v.
— eni. Valamely személytelen lényt ú g y fog fel, úgy
ír le, úgy ad elé, mintha személy volna ; személyi tu
lajdonságokba öltöztet valamit. A régi hitregék az
erényeket és bűnöket személyesíteni szokták. A költök,
meseirók személyesitik néha az állatokat, és növényeket,
midőn beszéltetik őket.
S Z É M É L Y É S Í T É S , S Z É M É L Y É S I T É S , (szém
élyésítés) fn. tt. ssémélyésítést, tb. —ék, harm. szr.
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családnevek és keresztnevek osztálya. A családnevet
egy közös törzs után rendszerént a Seáfmazoftak
(nemzedékek) mindenike használja; a keresztnevet
kinekkinek
születése, illetőleg kereszteltetésekor
SZEMÉLYESNÉVMÁS, (személyesnévmás), 1.
adják vagy adatják rokonai; amaz családnév, emez
SZEMÉLYNÉVMÁS.
SZEMÉLYESSÉG, (személy ésség) fn. tt. sze keresztnév alatt ismeretes. De valamint a családnevek
mélyesség et, harm. szr. —e. 1) Személyi tulajdonság (úgynevezett elő vagy birtoknevekkel stb.) , tígy a
vagy állapot, vagy önállóság; máskép és helyeseb keresztnevek is (többeknek fölvételével) megtoldat
ben : személyiség. 2) Vitatkozási kicsapongás, mely a hatnak. A magyarban a családnevek elül állnak s
vita érdemétől eltérvén, a vitatkozó társnak szemé ezek után jönnek a keresztnevek, a körültűnk isme
retes nyelvekben pedig azok megfordítva használtat
lyét támadja meg. Személyességekre menni.
nak , pl. Kazinczy Ferencz , latinosan : Franeiscus
SZEMÉLYESÜL, SZEMÉLYESÜL, (szomély
Kazinczy , németül : Franz Kazinczy , francziául :
ésül) önh. Személytelen lény személylyé válik. A
Francois Kazinczy, angolul : Francis K., olaszul :
regékben, mesékben, elbeszélésekben s némely más költe
Francesco K, szlávul : Frantyisok v. Franyo K. stb.
ményekben az állatok, söt élettelen és elvont dolgok is
A családnév elébe jön a születési rang : gr. Szé
személyesülnek.
chenyi István; még ennek is elébe a birtok vagy
SZEMÉLYFOGSÁG, (személyfogság) ösz. fn.
más előnevek : Széki gr. Teleki József; legutól a hí
A személynek, különösen az adós személyének,
vatalnév : gr. Eszterházy Miklós nádor. Mind ezek
azaz magának az adósnak fogságban letartóztatása.
elébe a czímezés , ha ez melléknév, pl. Nagyméltó
SZEMÉLYI, (személyi)mn. tt. szémélyit, tb. ságú, Méltóságos, de legutól ha főnév alakban hasz
— ek. Személyt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. náltatik, pl. ő Exeellentiája, ö Méltósága stb.
Személyi tulajdonságok. Személyi végrehajtás, midőn ma
Az eredeti és innét származott családnevek
gát az adóst tartóztatják le, vagyis személyfogság között 1) legösiebbekuek látszanak azon nevek, me
alá vetik.
lyek a személyeknek külső vagy belső tulajdonsá
SZEMÉLYISÉG,(személyiség) fn. tt. személyi gaitól vétettek, pl. Nagy, Kis, Hosszú, Kövér, Stáraz,
ségét, harm. szr. —e. Személyi minőség, önállóság. Az Fejér, Fekete, Vörös, Szőke, Szép, Sánta; Vig, Édes,
észjog a személyiségben alapszik.
Mérges, Kemény, Fényes, Szeles ; Erős, Bátor, Boldog
SZEMÉLYIT, (személyít); SZÉMÉLYÍTÉS, v. Bódog, Gazdag; Okos, Jó, Jámbor stb., továbbá
(személyítés) ; 1. SZEMÉLYESÍT, SZEMÉLYE azok, melyek a testnek valamely feltUno részeiről vé
SÍTÉS.
tettek, pl. Szemes, Fejes, Csontos, Bajusz, Szakái,
SZEMÉLYJOG, (személyjog) ösz. fn. Termé vagy amelyekben a személy akár egész testének,
szeti jog, mely minden embert, mint személyt, meg akár egyes részének vagy bármely tulajdonságának
illet.
némely más természeti tárgyakkal való némi hason
SZEMÉLYKÉSÉEET v. —KÍSÉRET, (sze lóságai vétettek alapul, pl. Kasza, Sulyok, Bot, Csá
mélykéséret v. —kiséret) ösz. fn. Valakinek sze kány, Kalapács, Karika : Virág, Szegfű, Csillag (az
mélye mellé tisztelet, vagy biztosítás, vagy őrizet utóbbi három eredetileg talán inkább nők neveinél) ;
végett rendelt kiséret.
a hasonlatok némely állatokról is vétetvén, mint
SZEMÉLYKÖLTÉS, (személyköltés) ösz. fn. Orozlán, (némely keleti nyelvekben : Arszlán), Medve,
Költői személyesités neme, midőn nagyobb érzékítés Farkas, Bárány; Csóka, Czakó, Kánya, Holló, Páka,
végett a személytelen tárgyak, illetőleg eszmék oly Szarka; Kárász, Csuka stb. A mondottakhoz hasonlók
alakban állíttatnak elé, mintha élő személyek vol a régi történelmi népségeknél olvasható nevek is, pl.
nának.
szabad legyen egyik társunk buvárlatai szerént né
SZEMÉLYLEÍRÁS, (személyleirás) ösz. fn. mely hún, avar és régi magyar nevekre is hivatkozni:
Cselekvés, midőn valaki külsejének, különösebben Oibarsz a mongolban am. erdei párduez, Mundzuk
arczulatának minőségeit úgy körülírják és részlete (az avaroknál Mundzo v. Munzo) a mongolban tnun
zik, hogy őt minden másoktól meg lehessen külön cza am. buzogányí Baján (az avarok egyik leghatal
böztetni, így nevezik magát azon irományt is, mely masabb fejedelme) a mongolban am. vagyon, v. va
azon részletezést tartalmazza.
gyonos, gazdag; Zsolt v. Zoltán, a Névtelen jegyző
SZEMFLYNÉV, (személynév) ösz. fn. Emberi nél : Zulla, a mongolban eoltai am. boldog, szeren
egyes lény (egyed vagy egyén) nevezete, melynél csés ; Tulma mongolul : tulum, mandsu nyelven : tu
fogva őt a nyelv minden másoktól megkülönböztetni luma am. tömlő, a Névtelen jegyzőnél mind magában,
akarja. Os időben elegendő volt erre egyes szó is, mind pedig Olup kiséretében eléjön, a mongolban
de későbben szaporodván az emberi nem, a nemzedé olum am. gázló (p nincs e nyelvben), innen az egész
kek elnevezésére, az apai, illetőleg ősi név mellé még OlupTuhna am. gázlótömlő (tulbou jtomló" értelem
egy, sőt több szó is csatoltatott. Különösebben a ke ben szintén eléfordúl a Névtelennél) ; Kaplan egyik
reszténység fölvételével az egyes személynevek jel előkelő magyar család régi nemzetségi neve, a török
lemzésére két fő osztály jött gyakorlatba, ű. in. a ben am. tigris stb. stb.
74
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
— c. A képzelő tehetség cselekvése, midőn valamit
személyesít; különösen a költői festésnek, leirásnak
ilyetén neme. (Prosopopoea).
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2) A magyar családi nevek igen nagy része,
melyek i i végezetüek (az y is =i) a származás he
lyéről van véve pl. Pesti (v. Pesty), Budai, Debre
czeni, Kolosvári, Soproni, Váradi, Kassai, Aradi, Er
délyi, Kunsági stb. Azonban ezek közt van több, me
lyekben a helynevek mint birtokok szolgáltak első
vagy későbbi elnevezés alapjául, pl. Károlyi, Káttay,
Perényi. Megfordítva néha a személynevek is adtak
alkalmat a tulajdonosok birtokainak elnevezésére,
mint Almosd, Borsod, Endréd, Peterd, Pálháza, Mi
kőháza, Andaháza, Katalinfalva, Petöfalva, sőt régeb
ben minden ragozás nélkül is fogadtattak el helyne
vekül, mint Szabolcs, Csanád, Bars (Bors), Tarczal
(Turzol) stb. Újabb korban pedig a szentek nevei :
SzentAndrás, SzentPéter, SzentMiklós stb.
3) Családnevekül használtattak a magyarral
közelebbi viszonyban vagy szorriszédságban álló nem
zetek nevei; mi — legalább nagy részben — szin
tén származásra, vagy bevándorlásra mutat. Ilyenek :
Magyar, Kán, Székely, Német, Szász, Cseh, Lengyel,
Horvát, Tót, Oláh, Olasz, Báez, Görög, Török stb.
4) Igen gyakran keresztnevek vétettek föl csa
ládnevekül ; pl. Bálint, Balázs, Barabás, Dezső,
Illyés, Jób, Jakab, Máté, Mikó, Vincze stb.
5) E kereszt és más nevekből ismét fi (v. fy)
toldattal : Pálfy, Istvánfy, Simonfy, Péterfy, Bánfy,
Dezsöfy stb.
6) A családnevek igen nagy része a rang, vi
selt hivatal, mesterség és foglalkozástól kölcsönözte
tett, mint Biró, Pap, Barát, Katona, Huszár, Vitéz,
néha a legmagasabb rangoktól is mint Császár, Ki
rály, Herczeg, habár eldődeik soha e rangban nem ál
lottak is, hihetőleg valamely hasonlóságtól, viseletöktől
stb.; leggyakoriabbak azok, melyek a személyeknek
mindennapi foglalatosságától vették eredetöket, mint
Asztalos, Lakatos, Kovács, Fazekas, Kömiues, Csizma
dia, Molnár, Mészáros, Szabó, Kádas, Szakács, Szíj
gyártó , Kerékgyártó, Takács, Juhász, Madarász,
Vadász.
7) Néha a vallás tárgyaitól, mint Angyal, Ör
dög, Pogány.
8) Az érezektől ; Arany, Aczél, Vas.
Idegen nyelvekben hasonló elnevezésekről lásd
a Nyelvtudományi Közlemények 18G4iki kötetében
Fábián István értekezését, és különösen a Székely
családnevekről Kriza Jánosnak /Vadrózsák' czimű
gyűjteményét.
A keresztnevek nagy részben a kereszténység
gel együtt a Szentírás neveiből módosultak, amelyek
t. i. héber és görög eredetűek. íme néhány példa.
Ábrahám a törökben Ibrahim héber szó am. sokaság
vagy népek atyja. András görög szó (avőoelog) am.
férfias. Ágnes görög szó (liyvóg) am. tiszta, szűz,
szent. Anna héber szó (khannáh) am. kegy, kellem.
Balázs görög szó , [íaailivi am. fejdelem, király, v.
fiaailíios am. fejdelmi, királyi. Balthazár héber szó
am, hadügyi elüljáró v. tanácsos. Barnabás héber szó
am. vígasz fia. Miklós (latinosén : Nikolaus) görög
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szó am. népgyőző (vixáoi győzök és Xctóg nép). Dá
niel héber szó am. isteni biró. Eva héber szó (Khan
váh) am. élet. Erzsébet (Elisabetha) héber szó (eli
seba') am. istenre esküvő, istenfélő. Ézsaiás héber
szó, (Jehósűa) am. Isten segéltje. Jenő (Eugén, Eu
génia) görög szó am. jól született v. jó születésű
(a görög tv egyezik a tatár eji és magyar jó szóval).
István (Stephanus) görög szó am. koszorú. János
(Johanncs) héber szó (Jehókhanán) am. isten kegyel
mes, v. isten kegyeltje. József (Josephus) a héber
ben am. toldó (Toldy ?). Józsa amennyiben Jodo
chusból származott, görög szó s am. nyiltartó, tegez; de
a mennyiben a külföldön divatosabb Jósua az ere
deti, akkor azonos ,Ézsaiá3' szóval. György (Geor
gius) görög szó am. földmivelő. Gergely (Grogorius)
görög szó, am. ébrenlevő, éber (éyntyoQéa) am. ébren
vagyok). Ilona, Heléna görög szó, némelyek szerint,
áiQsco igétől, mely am. hóditok, mások szerént élévrj
szótól, mely fáklyát jelent. Pál (Paulus) görög szó
(rtavQOi) am. parányi, kicsi. Salamon héber szó et
től : sálóm üdv, boldogság, béke, az arabban is
szalem am. béke. Sámuel héber szó (S'múél) am. isten
meghallgatta. Zsófia görög szó (ffocpia) am. okosság,
bölcseség.
Azonban eléfordulnak a keresztnevek közt a
történelemből vett, vagyis történelmi személyek ne
veit használó nevek is. Ilyenek a latinban Aurelius
a latin ,aurum' (= arany) szótól, Koszta, v. Kon
stantin (Constantinus) a latin ,constans' (= állandó)
szótól. Bálint (Valentinus) a latin ,validus' (erős, ha
talmas) szótól. Beatrix latinul am. boldogitó. Bene
dek, Bene a latin ,benedietus' (áldott), szótól, Klára a
latinban nőnemű melléknév s am. világos, fényes. Ig
náez (Ignatius) a latin ,iguis' (= tűz) szótól. A ger
mán nyelvben: Adolf a német nyelvészek szerént
am. Adél v. EdelWolf, Albert v. Albrecht v. Adal
bert ugyanazok szerént am. durch Adél glünzend.
Károly Nagy Károlytól (Carolus,) mely a német nyel
vészek szerint am. a régi német Charal Kori vagyis
am. Mann, Ehemann. Edmund régi német, illetőleg
góth szó s am. vagyon védő (ed a mongolban is am.
vagyon) Eduárd v. Edvárd am. vagyonőr. Emészt a
németben Ernst am. komolyság. Gusztáv am. Kriegs
stab, kriger (,gudh' = Kampf és ,stafr' = Stáb
germán szóktól). Henrik (Heinrich) a régi felső né
metben Heinrih v. Heimrih am. házi v. hazai főnök ;
némelyek ugyanebből vélik eredetinek a magyar
Imre nevet is. A szláv nyelvekben : Bogyoszló
(Bogislav) ettől : bog Isten és szláv dicsőség am.
Istennek dicsőség v. dicséret. Szaniszló (Stanislaus)
lengyelül : Stanislav am. állam dicsősége (sztan =
állam és szláv am. dicsőség, dics).
A magyarba is vétettek át kivált az újabb kor
ban magyar és hűn történelmi nevek, ú. m. Atila v.
Etele v. Etel, Aladár, Árpád, Zoltán, Gejzav.Géza az
első királyok korából: Béla,Kálmán.stb. ,Béla'szóról né
melyekazttartják, hogy azaszláv bjeli,v. bili, melyam.
fejér (vila ? azaz világos) ; mások pedig azt tartják,
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hogy az a germán Adalbert v. Albert szónak felelne
meg, melyeknek utóbbi része bért (geboren) szóval
azonos. ,Kálmán' (latinosan : Colomannus) szóról azt
tartják, hogy ez Colomannus (scót származású) vér
tanú nevéről vétetett, és Jeruzsálembe zarándoko
landó a Duna mellett (az osztrák Stockerau táján)
erőszakos halállal végeztetett ki. Azonban e név kül
földön — legalább tudtunkra — nem igen van di
vatban. Nálunk némely tájbeszéd Kármán alakban
is használja, sőt Kármán család és irodalmi név és
nevezetesség is. Atilla v. Attila Kézai Simon króni
kájában : Ethela, a Névtelen jegyzőnél eléforduló
,Ecilburgu' szó első részében pedig : Ecil, mely ne
vet némelyek, különösen Thierry és Szabó Károly
a Volgának régi Athel (a tatártörökben ma is Etil,
Mii) folyó nevétől származtatják. Nincs kifogásunk
ellene. De hát Athel, Etil, Itü, mit jelentenek ? Azt
mondják, hogy a tatár nyelvben vizet, folyót jelente
nének. Ily értelmet a szótárakban nem találunk, s
megkérdeztük Vámbéry társunkat, ki a keleti tatái
nyelvekben kitűnően jártas,de ő sem mondhatott többet.
Ámde a mongol nyelv kisegít bennünket. Mongol
nyelven a Volga folyó neve Edsü ghool. Ez utóbbi
am. folyó, az első kétségen kivül azonos edzele ige
törzszsel (ds és dz a mongolban ugyanazon betűvel
fejeztetik ki, és csak i előtt ds, egyebütt rendesen
dz), mely igetörzs az uralkodás fogalmát fejezi ki s
tulajdonképen am. uralkodjál v. uralkodó, fejedelem,
(,edzenŁ ugyan ezt jelenti), tehát Edsil ghool am. fe
jedelmi folyó, mint legnagyobb folyó Európában. Edsil
szó pedig, mint látjuk, legeslegközelebb áll a Névte
len jegyző Ecil szavához. Innen az Etele név, vétes
sék akár a Volga folyótól, akár az edzele igétől, az
,uralkodó' vagy ,fejedelem' fogalmát foglalja magá
ban. Mi e nevet az ,Atila' czikk alatt kétkedve ,itélő'
szóhoz hasonlítottuk, mert később a honfoglaló ma
gyaroknál is a fejedelem után Konstantin szerint a
biró volt az első személy. Buda korában pedig Atila
v. Etele inkább csak másod személyként szerepelt,
diadal' a magyar krónikákban Atila egyik fia a mongol
ban aldara.ra.dicsöség.Arpád szó hasonlókép tekinthető
mongol eredetűnek, merte nyelvben arbid igetö am. so
kasodjál v. sokasodó. Zoltán szóról mint szintén mongol
ról föntebb szólánk. Geysa szó (a Névtelen jegyzőnél),
és Geyche vagy Geycha (a későbbi krónikákban) megfe
lel a mongol geikcsi szónak, mely fénylöt, vagy geilc
szen szónak, mely világosodottatjelent(Schmidtnél: der
Erleuchtete); az utóbbi egy mongol regében valóság
gal is előfordul mint személynév ; a k a cs v. sz előtt
épen úgy kimaradhatott, mint ,ezent' szóban, mely a
latin ,sanctus'ból kölcsönöztetett, a t előtt, A fön
tebbi geikcsi és geikszen a mongolban részesülő, amaz a
jelenben, ez a múltban, az igetö gei am. fényijei, fé
nyeskedjél; fény. Nem szólunk vala ezekről, ha meg
nem volnánk győződve, hogy a hűn és régi magyar ne
vek nagy része s némely fennmaradt szók a mongol
nyelvből értelmezhetők; mit egy külön órtekeáés tü
zetesen fog tárgyalni.
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SZEMÉLYNÉVMÁS, (személynévmás) ösz. fn.
Személy nevét helyettező vagyis személy neve he
lyett álló szó, mely a mondatbeli viszonyokhoz ké
pest minden személyre illik, innen általános személy
névnek is nevezhető. T. i. minden szóló vagy beszélő
személyt három viszonyban gondolhatunk : 1) a ki
szól, 2) a kihez v. kikhez szól, és 3) a kiről v. kikről
szól; ezen személyek neve : első személy, 2ik személy
v.személyek, 3ik személy v. személyek. A 3ik esetben
dolgok is, sőt többnyire ezek fordulnak elé, de ezek
személyeknek tulajdon értelemben nem tekinthetők,
azonban —• mint alább fogjuk — látni, számos
nyelvben csak a dolgokat jelző névmások (a ma
gyarban : az ez), szolgálnak a 3ik személy vagy
személyek jelölésére Í3.
A magyar személynévmások vagyis általános
személynevek a főbb esetekben e következők :
Első személy

2ik sz.

3ik sz.

Egyes szám :
alanyeset :
én
te, te,
ö
v
régiesen :
en
the
ö, eö, ií, hű, öb, ti11
palóezosan : een, ien —
iiö, eü
göcseji tájbe
szédben : ién
—
it
tárgyeset :
engem, téged
öt, ötét (néhutt :
v. engemet, v. tégedet ütet, régiesen :
v
öt, hó'í, hüt)
székelyesen : ingém(et), tégöd(et)
ingöm(et)
tulajdonító : (én) nekem (i'é)nekéd (ö) neki v. néki, v.
v. nékem v. néked nekie v. nékie
távolitó :
(én) tőlem (te) tőled (ő) tőle
közuépiesen : (én) tülem (te) tüled (ö) tüle , néhutt :
tölö.
Többes szám :
alanyeset:
mink
tik
öŁ(göcseiesen: ük)
rövidítve :
mi
ti
—
székelyesen : mü
tü
—
régiesen :
mttk, miv tiv
—
(Levelestár
54, 55. 1.)
tárgyestt :
minket
titeket, őket
v. (mi) ben v. tiktéket
nünlcet v.(ti) benne
teket
tájdivatosari: műnket
tUteket
ükét
tulajdonító : (mi)nekünk (ti)nekték (ö) nekik v. nekiek,
v. nékünk v. néktek v. nékik v. nékiclc
palóezosan : nekenk
—
—
távolitó :
(mi)tőiünk (ti)tőletelc (Ö) tölök v. tőlük
(székelycs. : tölik)
köznépiesen :
tíílünk stb.
palóezosan :
teülenk stb.
Jegyzetek. 1) A tulajdonító és távolitó mellett
az én, te, ö stb. csuk nyomositás végett használta
74*
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tik ; egyébiránt a többi ragozás a névragokkal és
névutókkal ezekhez teljesen hasonló módon történik;
miről 1. SZEMÉLYRAG.
2) Némely viszonyokban , kivált visszahatólag
a ,maga' szóval összetételben a személynévmások,
mintegy a bensöség nyomatosabb kifejezésére n tol
dalékot vesznek föl, sőt ezt kettőztetve s hármaztatva
is elfogadjak , u. m. :
én
te
ö
mi
ti
ö

V.
V.
V.
V.
V.
V.

enn
ten
ön
min
tin
lin

V.
V.
V.
V.
V.
V.

ennenmagam
tennenmagad
önnönmaga
minnenmagunk
tinnenmagatok
önnönmaguk.

Ragozáskor csak a végszók : magam , magad
stb. veszik föl az illető ragokat, pl.
énmagamnak, temagadat stb.
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összes magyar nyelvbirodalombau soha sem mi és
ti hanem kivétel nélkül a többesi kval kapcsolatban :
mk v. nk és tk.
c) Vass József társunk tanúsága szerént az őr
ségi és szomszéd tájbeszéd a teljes alakokat (mink,
tik) használja. (Magyar Nyelvészet 1860. 110.
lapon).
d) A minkböl az nk s a tikhöl a k jobbhang
zásból épen úgy maradt el, mint az ökböl is a k rag,
ha t. i. ezen ragok a közvetlenül következő szóban
ismételtetnek, pl. minekünk (,minknekünkl helyett)
tinektek (,tiknektek' helyett) s önekik (,öknekik')
helyett, pedig az utolsó szóban levő ö szócskát ön
magában soha sem használtuk és használjuk többesi
értelemben (,ők' helyett), úgy hogy az erdélyi tájbe
széd a többes harmadszemélyi birtokviszonyitásban
az ök szót a k elhagyása nélkül teljesen kimondja
pl. ok háza (mely másutt ,ő házok'), s e ragozást az
erdélyi íróknál is találjuk pl. ök hite ; és ez kétség
telenül szabályosabb mint az ,ő hitök'.
e) A ti szó egy személyt is jelent az általános
divatú ,tied* szóban.
f) E hibás véleményre, hogy a mi, ti teljes ala
kok volnának, a rokon nyelvek túlzó alkalmazása
nyújtott okot, melyekben, mint alább látni fogjuk,
azon alakok önállók és teljesek' lehetnek, amennyi
ben az inek mint többesi ragnak azokban nyoma
van, de a magyar nyelvre nem illenek, mert a többesi
birtokragozásban is, nem az i, hanem az ível együtt
járó a és e (ai ei) alkotják a több birtokot. Csak
egyetlen egy föltét alatt fogadhatnók el teljesként
nem ugyan a mi, ti, hanem a mü, tü alakokat.
Ugyanis
5) A mink és tik szókról vagy úgy véleked
hetünk, hogy ezek nem máskép keletkeztek mint a
többesi k hozzájárultával az egyes személyi névmás
ból, még pedig valamint a titek kettőztetve is elé
jön a ,titeket' szóban, a mink is lehet am, énénk v.
enenk s az első e elhagytával (mint és szóból is lett s)
és az nnek mvé módosultával (mint a ragokban is)
ménk, mink; vagy pedig a tatár wmihez (== én) egy
szerűen járulván a k, lett : mink ; vagy végre Bopp
Ferencz első rendű nyelvbuvár véleménye szerént
(minthogy az ,én'nek sajátlag többese nem lehet)
mink régiesen mük am. enök,(= én és ök) v.enönök, v.
enük t.i. itt is az e elhagytával s az nnek mvé módo
sultával : tnök v,m ttk,éa mönök,(= mink).S ím itt van
helye hogy a mü, tü székely szókról is Bopp F. véle
ményéhez hajulva, elmondjuk nézetünket, t. i. mü
am. énö v. éntt, az e elhagytával (mö, mU) és tü
am, teö v. teü (= tü). L. bővebben alább a szan
szkrit nyelv alatt.

3) Az első és 2dik személy egyes számbeli
tárgyesetei : engem(et) legegyszerűbben a föntebbi
toldalékos névmásokból {enn, Un) fejthetők meg,
hozzájok adatván az illető személyragok : ennem(el),
tened(et), ha t. i. ezen toldalékos »ek orrhangnak
vétetvén, ez a torok g hanggal egyesül (mint számos
nyelvek, különösen a tatártörök nyelvek példája bizo
nyítja) lesz : enngem, tenged, és az utóbbiban az en
hang megnyújtott ^év változván (mint mégyen = men
gyen szóban is) : téged.
A többesi bennünket és benneteket szók szintén a
minnünket és tinnetektt (v. tünneteket) alakokból fejt
hetők meg, amabban az m rokon 6vé, s az i evé
változván, emebben a ti vagyis tü szóhangok helyett
az Mvel rokon 6 maradván meg. így fejlődött a la
tinban is a vos a tvosbó], mint alább látni fogjuk,
sőt a szanszkrittól kezdve számos nyelvekben ugyan
ezen személyben szintén kiesett a t, és csak az ajak
hang v maradott fenn. Hogy ha pedig idegen nyelv
hez kell folyamodnunk, akkor legteljesebben a mon
gol tárgyeseti névutó ben (a nyugoti mongolban
vagyis kalmük nyelven : bén) elégíthet ki bennünket,
t. i. ha ehhez kapcsoljuk a személyragokat, és a
megnyújtott é helyett az mnet megkettőztetjük lesz :
bennünk, bennetek, (ez utóbbi valósággal is eléjön a
régi Halotti könyörgésben : ti bennetek, e helyett :
,tibenneteket') s a tárgyeseti et ragnak újabb hozzá
csatolásával : bennünket, benneteket, (mint ezekben
is : nálamnál, náladnál stb. kétszer fordul elé a vesz
teglő rag : nál.)
4) Hogy mi (mü, miv) és ti (tü , tiv) nem tel
jes hanem csak rövidült alakok , megtetszik ezekből :
a) azon szók tárgyesete soha sem mit v. mivet
s tit v. tivet, hanem állandóan mind a régi, mind a mai
6) A személynévmásokból származtak a sze
korban s minden tájbeszédben minket és titeket, sőt
mélyragok
, melyeknek példáit már a tulajdonító és
tikteket is (t. i. titek v. tiktekhen kettőztetve is elé
távolitó
eseteknél
is láttuk; ú. m. :
jön a ti v. tik).
énből —m (a ragozás szabályaihoz alkalmaz
b) a személyragok, melyek pedig a személy
névmásokból keletkeztek (mint alább), szintén az kodva teljesen : am, em, ém, om, 'óm) ;
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t e b ö l —d (teljesen : ad, ed, ed, od, öd) ;
birtokot, több tárgyat jelent ? S ki nem látja, hogy
Oből —e, mélyhanga szók mellett —a, tájdi ezen hangok teljesen azonosak a Kazinczyé, —éi,
vatosan : ö, o, sőt i is, (pl. bünö = b&ne, tükrö = Papé — éi szókban levő ragok vagy ha tetszik kép
tllkre, házo = háza, béri = bére, közepi = közepe) ; zőkkel ?
b) Az enyémek és miénkek alakok a többitől lé
minkbői —nk (unk, ünk, régiesen és tájdiva nyegesen eltérnek, mert a kettős hangzatu éi helyett
tosan : onk, önk, enk) a legrégibb nyelvemlékekben : egy ét, s végül a többesi kt veszik föl. T. i. itt
— rnk v. —mk (tiromk, isemük =• ősünk) ;
ugyanazok elemek szerepelnek mint ezen ragozások
ban : Kazinczyék, Papék, Szabóék; s valamint
tikböl t—k (tok, tök, ték és átok, etek, ötök);
ezektől különböznek : Kazinczy éi, Papéi, Szabó
Őkböl —A; (ok, ök, jok, jök, tájdivatosan : tik, éi, úgy az enyéim, miéinktöl különböző jelentéssel
ük, ék, az utolsó régiesen is).
bírnak : enyémek, miénkek, Kazinczyéi azt teszi : Ka
Igeragozásnál még némely eltérések u vannak. zinczy birtokához vagy tulajdonához tartozó dolgok
L. bővebben SZEMÉLYRAG.
pl. Kazinczy munkái; Kazinczyék pedig azt teszi :
Kazinczyhoz tartozó család vagy pártbeli személyek.
Végre 7) A személynévmásokból és egyszersmind
személyragokból származtak az önálló birtokos név Ezen különbséget minden magyar ember tudja, de
az enyéim és enyémek közti különbségre senki sem
mások.
ügyel; amaz, mint Kazinczyéi, csupán dolgokra, emez
Első személyre
2ik sz.
3iksz. vonatkozva. mint Kazinczyék, csupán személyekre vonatkozhatik.
Hasonlók ezek is : mieink (= ami vagyonaink, pl.
Egy személy, egy birtok :
házaink, munkáink, bátoraink stb.) és miénkek
enyém (= éném) tiéd (== té'é d) övé (= övé)
(= hozzánk tartozó személyek). Az é mindenütt ma
tájdivatosan :
rad, csak ami az egyikben i, lesz a másikban k. Va
enyim v. enyim
tied
öveje, üeje
lamint tehát Kazinczyék ezen elemekből állanak :
(Göcsejben)
Kazinczyéök, úgy az enyémck és miénkek szóknak
több személy :
is alkotó részei éné(m)ök és mié(nk)ök. A 2ik és
miénk (= miénk) tiétek(= tiéték) övék (= övék)
3ik személyben e különbség se az írói, se a népnyelv
tájdivatosan :
ben nem létezik, alkalmasint mivel tiédek ,tieid'
mienk
tietek
övejék, üejck
mellett) és övéek (,övéi' mellett), a ,tiétek' és ,övék'
szókkal könnyen összezavartathatnának.
egy személy , több birtok :
c) Ha a föntebb elszámlált birtokos névmások
enyéim (=éaéixn) tieid (= té'éid) övéi (= övéi)
ban levő é v. e önhangzó helyett valamely tárgyat
tájdivatosan :
mint birtokot veszünk, pl. kert szót, az egybeállítás
enyémek, enyhnek
tieid
Ueji
tökéletesen helyes lesz : (az) enyém szerént (az) én
több személy :
kertem, a tiéd szerént (a) te kerted, az övé (teljesen :
mieink, mieink
tiéiték(=tiéiték) öi;á'/t(=ö v éik) o"ée) szerént : (az) ö kerte stb. azon lényeges kü
( = miéink)
lönböztetéssel, hogy én, te stb. névmások el is ha
tájdivatosan :
gyathatnak, de ekkor a mondatnak egészen más ér
miénkek, mienkek tieitek
üejik
telme lesz, pl. (az) én pénzemet vitték el, egészen mást
jelent,
mint : (a) pénzemet vitték el. Amabban az éti
Mindenik elébe oda tehetjük a névmutatót is,
szón, emebben a pénzemet szón fekszik az erős hang
pl. az enyém, a tied, a miénk stb.
súly ; t. i. amarra nézve e kérdést tehetjük fel : ki
Ezekben figyelmet érdemelnek e következők : pénzét vitték el ? — Az én pénzemet; — emerre
a) Az elszámlált birtokos névmás mindenike nézve pedig e kérdést : Mit vittek el ? vagy : midet
(,övé' és ,övéi' kivételével) három részből áll. Első vitték el ? — A pénzemet. (Még ezekben is van kü
rész a személynévmás : én, te stb.; közepett áll egy lönbség : az én pénzemet elvitlék, és : a pénzemet el
birtoknál egy é v. e, egykét esetben í v. i, többb bir vitték. V. ö. HANGNYOMATÉK).
toknál : éi vagy ei; a harmadik vagy utolsó rész ma
d) Ezen helyettesítésnél ha a birtokot jelentő
guk a személyragok : m, d stb.; melyek nélkül az szónak többesben kell lenni, általában valamennyi
első két rész volna : éné, teé, mire (— minké) stb. főnév fölveszi a kettős hangzata ei (alhangu szók
övé és övéi szoknál v közbeszúrat is van akár könnyebb ban ai) ragot pl. egy személynél (az én, a te stb. el
kiejtés végett, akár mint maradvány a régi nyelvből; hagyásával) : kerteim, kerteid, kertei (a 3ik sze
azonban niucsmege közbeszúratagöeseji«e/e alakban, mélvnévmás elmaradt, mint magában az övéi szóban
de a melyben már szabályszerűbben a harmadik sze is), több személynél : kerteink, kerteitek, kerteik ;
mélyt is feltaláljuk a je ragban; Göcsejben szintén hasonlóképen : házaim, házaid stb. Több tagú
hallatszik öveje, némelyek szerént övejé is. Ki nem szóknál az i előtt az e v. a el is maradhat pl. beszed
látja a mondottakból, hogy az egy é v. e egy birto eim v. beszédim, barátaink v. barántik. V. ö.
kot, egy tárgyat, a kettőshangu éi v. ei pedig több [ SZEMÉLYRAG.
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A magyar személynévmásoknak az idegen nyel j lás által ebből : áff/xsg) az első személynek igazi ki
vekbeliekkel összehasonlítása fölötte érdekes ered fejezése az első a szótag, és ha ez nem a ma csonku
ményre vezet, mit e czikk végén fogunk kimutatni, lása (a mely ma t. i. az egyes függő esetekben for
mi végett ide igtatunk néhány lényeges példát a főbb dul elé, és a mely esonkulást a régi korba vezetve
nyelvekből (a dualisoknak, ahol léteznek, elhagyá vissza Bopp F; is lehetőnek vél) akkor az ugyanaz
sával).
a mutató névmásokban eléforduló a (= magyar e,
ez) törzszse], melyre nézve felvilágosításul szolgál az
A) Az árja nyelvcsaládból.
egyes első személynek a színművekben olvasható
ezen körülírása is : ajan dsanah (= ezeu személy).
1) A szanszkrit (müveit óhindu) nyelvben.
A ham másik tag pedig oly toldalék, mint a görög
Első személy
2ik sz. 3ik sz. nincs ye, különösen dóriai ya. A többesi függő esetekben
visszaható névmás : levő aszma törzsben (mely régente a Védában az
alanyesetben is megvan) ezen értelem rejlik én (és) ök,
(szvajam).
engem
(és) őket stb.; mert az ,én'nek nem lehet ket
Egyes szám.
tős vagy többes száma, mert beszélő csak egy lehet,
Alanyeset:
a ,mink' fogalom tehát az első személyi névmáson
aham v. aham
tvam
kivül (a duálisban) 2od vagy (a többesben) 3ad
tárgyeset :
személyt vagy személyeket is foglal magában ; a né
mám
tvám
met wir sem egyéb fogalmánál fogva mint ich (und)
rövidülve :
du, vagy ich, du (und) er (sie, esj, v. ich (und) er
má
tvá
(sie, es) vagy az utóbbiak többesei. Tehát a rendes
lulajdonitó :
(szanszkrit) többesszámu vajam is (a ma törzs föl
mahjam ( — i n a bbjam)
tubhjam,
vételével) am. majam v. méam, melyben az am
rövidülve :
eseti végzet — CasusEndung — (toldalék ?)
mé

mat

té
távolitó :

tvat
Többes

szám.

Alanyeset:
jújam ( r é g i : jtisméj
(régi: aszmé)
tárgyeset :
jusmán
aszmán
rövidülve :
nász
vasz
tulajdonító :
aizma bhjam
jusmábhjam
rövidülve :
nász
vasz
távolitó :
jusmat
aszmat
vajam,

Rövid jegyzetek. 1) A sajátító esetek közöl
némelyeket alább a birtokos névmásoknál fogunk
megérinteni.
2) A függő (obliquus) esetekben levő m töb
besben n (a tárgy esetekben), bhjam (a tulajdonitók
ban) és t (a távolitóban) többé kevésbé az általános
névragokkal egyeznek, különösen bhjam rag a duá
lisban dativuson kivül sinstrumentalist, és ablativust
is képez, itt pedig a többesi tulajdonitóban Sehlei
cher Ágoston szerént a teljes rag bhjamsz volna,
melyből származott a latin bis, bus is (nobis, homini
bus stb).
3) Az aham (== én) névmásról azt mondja Bopp
Ferencz (Kritisehe Grammatik. 4ik kiadás 166. 1.
stb.) magyar fordításban : „Valamint az aham egyes
alanyesetben, úgy a régi aszma többesi törzsben
(melynek megfelel az aeoliai görög cí^i/isg, hasonú

4) A második személy törzse szintén Bopp F.
szerintíua, mely a tulajdonitóban tu lett és a többesben
ju\k lágyult, az m itt is toldalékhang. A többes
számú jusmé szerénte am. te (és) ők, és a tárgyeset
jusmán am. tégedöket, az aszmé és aszmán ha
sonlatára.
5) A mellék (vagy összehúzottj és súlytalan
alakok t. i. a tárgyesetben má, tvá az m elhagyásával
csonkultak, a tulajdonító mé té pedig (ez utóbbi a
védában tvé is) eredetileg úgy látszik, a helyrag
(= i) egybeolvadása által módosultak és a görög
uoí, aoí (dórjai nyelvjárásban : roi) tulajdonitóknak
felelnek meg.
6) A harmadik személy a mutató névmások
kal pótoltatik. A visszaható (rcflexivum) szvajarn
minden személyre viszonyulhat mindenik számban,
a törzs szva csak összetételekbon használtatik, de az
európai nyelvekben (pl. a laíiuban : sui, se, sibi) némi
hajlitásoknak is alapul szolgál.
7) Schleicher Ágoston („Compeiidium der ver
gleichenden Grammatik") czimü munkájában Benfcy
nyelvtudós véleményéhez hajolva, s az első személy
egyes számú függő (obliquus) eseteiből is következ
tetve, törzsnek a ma szótagot tekinti, és valószínűnek
tartja, hogy az alanyeset is eredetileg maham (sze
rénte : magham), és a többesi aszma törzs is má
sznia volt; s ö ebből fejti meg a rövidített nas
(= latin nos) szót is ; valamint a vasz (= latin vos)
szót az eredeti egész tvaszma ( = j u  s m a ) törzsből,
és pedig ez utóbbiban a t elejtése által is.
8) Szabad legyen röviden megérintenünk, hogy
mennyivel egyszerűbben fejthetők meg s mily teljes
ségben maradtak fenn a magyar személyesnévmások
minden esetei, hacsak mesterkélgetni nem akarunk.
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II) A zend (óbaktriai) nyelvben (Spiegel és Schleicher
nyelvtudósok után).
Első személy
2 i k sz.
Egyes szám :
alanyeset : azem
túm: lú
tárgyeset : mám, (rövidülve)w<S thvám, thvá
tulajdon.: maibjá, maibjó
taibjá, taibjó
v. mávaja, mávoja,
(rövidülve: mé, mái) (té, tói)
távolitó : mat
thvat.

Első személy

2ik sz.

1182
3ik sz.

Többes szám :
alanyeset :
régi aoliai:
tárgyeset :
régi aoliai :
tulajdon. :

^ fit tg
átijieg
r/fiag
IÍ^JÁS
?j[iTv

vfisig acpeig, (közuem'd) ucpén
vfifieg
—
vfiag ffcprtc, (kii:]!.) atpéu
V[i{ie
—
v/iTv
acpiat(v).

Jegyzetek. 1) Az egyes szám tör
zsei a függő esetekben : éj.ie, <rs, *'
a többeséi : r^ie, vfis} aqie.
Többes szám :
2) Ha ezek az aizog (finem) , aitti (nőnem),
avzo (köznemü) szókkal egyesittetnek (melyeknek
alanyeset : vaém
júzsem, júsz, khsmá
jelentése : maga), származnak a visszaható névmások
tárgyeset : ahma, nó, (ne, náo) vő, (vb, váo)
tulajdon. : ahmái, ahmaibja, jusmaibja, khsmaibja, (reflexivum pronomenek) a függő esetekben ( pl. a
tárgyesetben (csak a finemekben) éfiuvróv (= en
nó (náo)
khsmávója, vő (ve)
magamat),
atavzov (= te magadat), éavtov (= ő
távolitó : ahmat, nó (ne)
jusmat, khsmat, vó
magát).
(ve).
3) Némely alakok már a szanszkrit nyelv alatt
Az olvasó mind ezen alakulásokat a szanszkrit
megérintettek, egyébiránt a többieknek a szanszkrit
ból könnyen megfejtheti.
nyelvvel egyeztetéséről az olvasó Bopp Perencz és
Schleicher Ágoston egybehasonlitó nyelvtanaiban ta
III) A latin nyelvben (Schleicher kiegészitéseivel).
lálhat bővebb felvilágosításokat.
Első személy
2ÍK sz.
3ik sz.
4) A görög nyelv szójárásaiban még némely
más
alakok
is eléjönnek, de ezek czélunkra nem tar
Egyes szám :
toznak.
alanyé?.: ego
tu
—
V) A góth nyelvben ( s = s z ) .
tárgyes.: me (= mern, te (tvem, se (svem, szvim)
mim)
tvim)
Első sz.
2ik sz. 3ik az.
tulajd.:
mihi(=mihei, tibi(tibei) sibi (sibei)
Egyes
szám
:
mibei)
távolitó : me (= med, te (tued, se (sved, seid). alanyeset :
ik
thu
—
meid)
teid)
(újkori ném. nyelven : ich
du)
—
mik
tárgyeset :
thuk
sik
Többes szám :
(német nyelven :
mich
dich
sich)
alanyes.:
tulajdonító
> nos
vos (== tvos)
tárgyes
a helyviszonyiból : mis
thus
sis
tulajd
(német nyelven :
dir
sich)
mit
> nobis (= nosbeis) vobis (vosbeis)
távol
Többes szám :
Láthatni a kiegészítésekből, miként igyekeznek
a nyelvbuvárok a latin személynévmásokat a szansz alanyeset :
krittal hozni kapcsolatba. A nos vos szókat már a (német nyelven :
szanszkrit nyelvben megérintettük.
tárgyeset : )
tulajdon. : S
(német ny. :
IV) A görög nyelvben (Buttman és Curtius után).

veis
v>ir

jus
ihr)

unsis, uns

izvis

uns

euch).

—
—
—

Jegyzetek : 1) Az egyes tárgyesetben a végső
ifct, mint a görögben eléfordúlni szokott végső ye szó
Egyes szám :
tagot Schleicher nyelvtudós csak toldaléknak tekin
alanyeset :
iyto
öv
( /') ti, az első tagokat pedig a mam, tum és szvam rövi
dületeinek, a honnan azokat ekként egészíti ki : mik
dóriai, jóniai
szójárásban:
iycav
(dór.) rv, (jón.) rvvij — = mamga, thuk = tumga, sik = szvamga.
2) Ugyanő a tulaj donitókat azonosaknak tartja
tárgyeset :
ifié, /(«'
ff«
t
dóriai szój. :
—
ti, T/V
—• a szanszkrit helyviszonyi esetekkel (locativusokkal);
tulajdonító :
éfioi, fioc
aoi
oí az egyes számú helyviszonyi eset ragja ugyan a
dór. és jón. szój. :
—
toí
— szanszkritban csak i, bővülve ji (maji, tvaji), de
dóriai szój. :
éfiiv
rív, re'tv
ív. a többesben szu (aszmaszu, jusmaszu).
Első személy

2ik sz.

3ik sz.
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2) A többesi má szóban, szintén Vullers véle
ménye szeréut, az á a közönséges többeai án vagy há
csonkulása, tehát az egész menán v. menhábó\ van
összevonva, s némi eltéréssel teljes alakban is eléjön. A
sümá szót ugyanazon nyelvész a zend júsem vagy szansz
krit jújam szókkal rokom'tja s végül az át, mint má
szónál, az <fn,ból rövidültnek tartja.
3) Az án v. ján és há végzetek rendes többtsi
VI) Az óbulgár nyelvben (Schleicher után).
ragok, és így némely föntebbi névmásokban a töb
Első személy
2ik EZ.
3iksz. bes kettőzve is eléfordúl, mint alább a török nyelv
ben. Pfizmaier a tán szót harmadik személy
Egyes szám :
nek irja.
alanyeset :
azu
ty
—
4) A tárgycseti és tulajdonitó rá általános név
(magyarhoni
rag. A tulajdonitóbau bá v. be elüljáró is használ
szláv
ny.:
ja
ti)
tathatik, pl. bámen v. bemen (= nekem, hozzám)
tárgyeset :
me
te
se
báttt v. betü (= neked, hozzád) stb.
(m.lioni szl. ny.: mna [mnya], ma teba [tyeba], ta)
tulajdonító :
muní
tebe
sebe
B) A sémi nyelvcsaládból.
m.honi szl. ny.: mne, mi
tebe, ti)
3) A német nyelvbeli személynévmásokat, mint
tudjuk, a nyelvészek közelebbről a góth nyelvből szár
maztatják. Feltűnőbb különbségek a két nyelven,
hogy az egyes számú tulajdonitóban és többesi alany
esetben a végső gótli ff, a németben r, ú. in. mis mir,
thus dir, veis wir, jus ihr.

I) Az arab nyelvben.

Többes szám :
alanyeset :
(m.honi szl. ny.:
tárgyeset :
(m.honi szl. ny.:
tulajdonító :
(m.honi szl. ny.:

my
mi
ny
nás [nász]
namu
nám

vy
vi)
vy
vás)
vamu
vám).

Első személy

2ik sz.

3ik sz.

Egyes szám :
—

Jegyzet. Schleicher szerént az e = franczia in
(pl. enfin szóban) ; az e — ea; az y olyforma mint ű,
(alkalmasint 'í).

alanyeset : ene v. ená

alanyeset : nahnü

ente (finem) hllwe (fin.)
(nőn.)
enti (nőnem) hije

Többes szám :
entüm (fin.)
eniünne (nőn.)

lilím (fin.)
h'dnne (nőn.).

A többi esetben csak az iméntiekből elvont
személyragok vannak használatban ; még pedig ezen
VII) Az új persa nyelvben (Pfizmaier átírása szerént). személyragok, mind igékhez, mind nevekhez, mind
elüljárókhoz (praepositiókhoz) vagy viszonyszóeskák
Első személy
2ik sz.
3ik sz.
hoz fiiggednek akképen, hogy igéknél személyre
hatást (a személy tárgyesetét vagy tulaj donitóját),
Egyes szám:
neveknél a személy birtokát, elüljáróknál a személy
alanyeset :
men
tü
ó, ói, vei
nek az elüljáró jelentésével egyező viszonyát fe
, . •, • r C nierá
tllrá
órá,veirá jezik ki, pl.
tulajc
tulajdonító : )
1) igéknél a tárgyeset vagy tulajdonitót :
ez 6 v. ezü.
távolitó :
ezmen eztü
Többes szám,
má
sümá
ísán v. sán
alanyeset :
néha
(Vullers után) : máján tán v.táján,
úsán,
v, máhá v. sümáján,
v. isánán,
v. sümáhá
v. isánhá
tárgyeset :
márá
sümárá
isánrá
tulajdonitó
távolitó :
ezmá
ezsümá
ezlsán.

naszareni
nászáreke
— ki
nászárehu
—

—

téged

segélte öt

há

niszárená
—
—
—
—

segélt engem

kílm
künne
hűm
hitnne

v. nekem
(férfit)
(nőt)
(férfit)
(nőt)

segélt minket
— titeket

(férfiakat)
(nőket)

Jegyzetek 1) A harmadik személy az egyes
segélte őket
(férfiakat)
számban (ó stb.) Vnllers nyelvész véleménye szerént
(nőket).
a zend mutató névmásból , mely ava, és a többesi
isán, Vullers szótárában ésán (kiejtések magyar s
Jegyzetek : a) Az átírás Meniuszki és Kollár
sel) a szanszkrit mutató névmási törzsből, mely sza után megfelelő magyar betűkkel van jelölve.
(máskép : ta), származott. A magyarban is megvan
b) A személyragok a föntebbiekben világosan
rokon % hanggal az, ez mutatónévmásokban.
megkülönböztetvék, s látjuk, hogy azok legnagyobb
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részben némi csekély eltéréssel a személynévmások
lényeges betűiből alakulvák, mint enebó'l ni, httveh'ól
hu, nahnüböl ná, stb. csupán a 2ik személyben lá
tunk lényegesb eltérést, miután t betű helyett k tűnik
szembe (mert az első szótag, mely mindenütt en nem
lényeges rész); itt csak azt jegyezzük meg minden kö
vetkeztetés nélkül, hogy a japáni nyelvben, mint
alább eléjön, a 2ik személyt jelelő egyik szó : ki,
mely tehát egészen megegyeznék az arab 2 o d sze
mélyi k raggal. A czikk végén többet.
c) A mai arab népnyelvben némely eltérések
mutatkoznak, pl. (Warhmund Adolf munkája után)
ana v. ane = én, hua = ő, nahn v. ehna am. mink,
entum am. tik, hum és hunná am. ők, s innen általában
a ragoknál is ü helyett ut találunk stb.
2) Az elüljárókhoz szintén a föntebbi ragok
járulnak s az egész oly formán alakul mint a ma
gyarban, pl.

tárgyesete : ejje; má (ki, mi) szóval összetéve pedig
am. kiki, bármi, és tárgyesetben : ejjemá = kitkit,
bármit; melyek nyomán ijjáje ilyformát jelentene :
kimet, miségemet, ijjáke, miségedet stb.

első szem.
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II) A héber nyelvben (Gesenius után).
Első személy

2ik sz.

3ik az.

Egyes szám , alanyeset :
áni v. anóki

attáh v. attá (fin.) hú (fin.)
atte v. atti (nőn.) hí (nőn.).

Többes szám , alanyeset :
anú v. anakhnú attem
(fin.) hétn v. hémrnáh (fin.)
v. naknú atten v. at
hén v. hénnáh (nőn.)
tenáh (nőn.)
Jegyzetek : 1) Láthatni, hogy ezek lényegben
egyeznek az arab személynévmásokkal, az attáhbau,
mely arabul : ente, az első t az eraből hasonult át.
(Gesenius).
2) A többi esetek épen úgy mint az arabban,
csak személyragokkal fejeztetnek k i , pl. :

2ik sz.
3ik sz.
li elüljáróval :
ll
nekem leke (finem) neked lehu (fin.) neki
leka (nőn.)
lehá ('nőn.)
mai nép
a tulajdonító , Zevel :
nyelven : — lak
l'hu v. lu (fin.)
ll
= nekem leká
= neked ló = neki (fin.)
lahá v.Z'M(nön.)stb.
láh
„ (nőn.)
min elüljáróval :
lánú = nekünk
MAem=nekik(f.)
láhen
„ (n.)
minni tőlem minke (fin.) tőled minhu (fin.) tőle
Z<ií;e»i=nektek(fin.)
minka (nőn.)
minhá (nőn.)
lákená
„ (nőn.).
mai nép
nyelven : —• minnak
minhu v. minnu (fin.)
a tárgy eset, éth elüljáróval :
mirihá (nőn.) stb.
oth{v.óthl=engem othká=téged(í.) oíAo=őt(f.)
3) Neveknél is megmaradnak a föntebbi ragok,
othák
„ (n.) otháh n (n.)
csupán az első személyi rag ni változik el rendsze othánú = minket ethkem=titeket otham=őket(f.)
rént ivé , pl. kitábi = könyvem ; néha önhangzók
othán
„ (n.).
után ^'evé ; de kitábná = könyvünk stb.
Egyébiránt személyeknél a héber tárgyeset is
Ha a személynévmások tárgyesetét önállólag használtatik az igékhez függesztett személyragok
akarjuk kifejezni, ez bizonyos ijjá szóval történ által, mint az arabban.
hetik, ehhez függesztetvén az iménti névragok u. m.:
3) A 2od személyi rag lényeges betühangja,
mint
látjuk,
a héber ragokban is k, mint az arabban.
ijjdje = engem,
ijjáke — téged (férfit) ) ... . .
.....
.... ,.
/ ,..\ í koznépiesen
: inak
r
íjjáki
(not) )
ijjáhu = őt (férfit) köznépiesen : ijjáh is
ijjáhá
(nőt)

C. Az altáji nyelvcsaládból.
I) A török nyelvben (MeninszkiKollár után).
Első személy

2ik sz.

Egyes szám :

ijjáná = minket, köznépiesen : ijjána

alanyeset: ben
ijjákilm = titeket (férfiakat) köznépiesen : ijjákum tárgyeset: beni
ijjákűnne
(nőket)
tulajdon. : bana
távolitó
:
benden
ijjáhüm ) „,
(férfiakat) közn. : ijjáhum
ijjáhilnne )

(nőket).

Ezen ijjá szóról Pfizmaier ujabbkori nyelvész
úgy nyilatkozik, hogy annak magában semmi je
lentése nincsen. Vájjon nem lehetnee azt azonosítni
ejjü szóval, mely Zenkernéi am. ki ? mi ? mily ? ;
i t t AD. HAGY SZÓTAR V. KÖT.

3ik sz.

szén
szeni
szana
szenden

ol v. o
oniy. ani
ona v. ana
andan.

Többes szám :
alanyeset: biz
tárgyeset : bizy
tulajdon. : bize
távolitó :
bizden

sziz
onlar v. anlar
szizy
onlary v. anlary
szize
onlara v. anlara
szizden onlardan v. anlardan.
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Jegyzetek. 1) Némely tatár szójárásokban az
első személy rnen és min; s a 3ik személy u, ul,
melynek többese ular, néhutt alar is (Kazembeg);
melyekből úgy látszik, hogy a többesi rag eredeti
leg csak ar (japáni nyelven : ra, mandsu nyelven :
ri), és hogy ezen idar v. alar (== ők, azok) szóból
lett az u vagy a előhang elhagyásával az általános
és mind a nevek többesében, mind az igék harmad
személyi többesében eléforduló lar, ler rag. Ide lát
szik mutatni az is, hogy a tatár nyelvekben az r a
zvel számlalanszor fölcseréltetvén szintén egyszerű
r helyett a föntebbi első és másod személyi többes
ben zt találunk : biz, sziz, A magyar igeragozásban
is a 3ik személyi többesi rag anak} ének nyilván
am. önök.

véljük egybeolvadottnak; mivel látjuk, hogy esi a
tárgyesetekben mélyhangu toldalékot vészen föl:
csima, tehát a többesben is csida e helyett : cside
(teők). Egyébiránt ta v. tan egyezik a persa és
vogul tán névmással is.
3) A törzseken túl a többi részek rendes névragok,
melyek itt többnyire szorosabban a törzshöz tapadnak.
4) Harmadik személy az alanyesetben nincsen,
hanem ezt részint a mutató névmás (ene), részint
csak az ige egyes harmadik személye pótolja.
5) A harmadik személyi egün törzs közel áll a
magyarban a palóezos kiejtésű elin (= ön) vagy, ha
tetszik, a régies hito szóhoz; egyébiránt a japáni
nyelvben kono am. eme.
6) A többesi edeger szóban a ger a mandsu
nyelvből vétetett át (Schott Vilmos), t. i. ebben
geren sokaságot jelent. Magában az ede szóban a de
talán többesi rag, mely köz nevekben is eléjön, de
utóhangzó (e) nélkül, od öd alakban.

2) A ben, szin, oraban az n hang olyan tolda
lék, mint a magyarban is az n mind a három személy
ben, sőt ezek többeseiben is : enn , ten, ön, min stb.
3) Az első éi 2ik személy többese kettős rag
gal is eléfordúl, ú. m. biz és bizler (= miők), sziz
és szizler (= tiök).

III) A. mandsu nyelvben (Gabelentz után).
El iö személy

II) A mongol nyelvben (Kowalewski után).
Első személy

2ik sz.

3ik sz.

Egyes szám :
alanyeset : bi
esi
—
tái'gyeset : namai
csimai
egüni
tulajdon. : nadurv. nada csimadur egün dili'
v. namadu
v. egün dü
távolitó :
nada ecze
csima ecze egün ecze
v. nadacza
v. csimacza v. egüeze.
v. csimasza
Többes szám :
alanyeset :
tárgyeset :
tulajdon. :

bide
bideni v. mani

bidend'dr
v. mandur
távolitó :
biden ecze
v. man ecze,
v. manacza
v. manasza

ta
tani

edev.edeger
edeni
v. edegeri
tandur
edendür
v. tana
v. edegerdür
tan ecze
éden ecze
v. tanasza . v. edeger ecze.

Jegyzetek 1) A bi, és esi közel állnak a török
ben (a csagataj szójárásban Kazembeg szerént bin)
és szen, s még közelebb a maudsu bi, szi névmások
hoz, az elsőbb toldalékosan egyes esetben na v. nama
v. nada, az utóbbi csima törzsként jön elé. A többes
ben pedig bi részint bide és biden, részint man (vogul
mán), esi pedig ta és tan törzs alakot vesz föl.
2) Legfeltűnőbb itt bide mely úgy látszik,
mintha biede (= énök) részekből állana, és ekkor
hatalmasan támogatná Bopp Ferencznek föntebb (a
szanszkrit névmásoknál) felhozott véleményét; egyéb
iránt származhatott a többesi d ragból is (lásd 6ik
pont). A csinek íara alakulását magából a mongol
ból csak úgy tudjuk indokolni, ha ezt csida szóból

alanyeset
tárgyeset
tulajdon.
távolitó :

2ik sz.

Egyes szám :
bi
szi
mimbe
szimbe
szinde
minde
minesi
szinesi

3ik sz.
i
imbe
inde
incsi.

Többes szám :
alanyeset
tárgyeset
tulajdon. :
távolitó :

be
membe
mende
mencsi

szue
szuembe
szuende
szuencsi

cse
csembe
csende
csenesi

Jegyzetek. 1) Alig van nyelv, melyben a ragok
(a köznevekéivel különben is azonosak levén) oly
szabályosan és egyszerűen simulnának a törzsek
hez, mint itten. Köznevekre példa : bandán pad, ban
dani padé (sajátító), bandán de padnak, bandán be
padot, bandán esi padtól. Többesi ragok : sza, ta,
sze, te és szi, ri; de élettelen tárgyaknál ,sok' v. ,min
den' jelentésű szók használtatnak.
2) A bi a mongol bi szóval teljesen, és a szi
csekély eltéréssel (mert cs és sz rokon hangok) a
mongol esi szóval egyezik.
3) Érdekes a mandsuban az n toldalékhang is,
mely a mongolban mmel felváltva tsak némely ese
tekben fordul elé mint az egyes számban nam, csim,
a többesben man, tan, de a mandsuban az alany ese
ten kivül mindenütt a törzshöz tapad (a tárgyeseti be
előtt közvetlenül hangejtési okból mmé változván,mint
a magyar külömb, azomban szókban is; be egyezni
látszik ba szóval, mely am. hely). A magyarban is
ösmerjük ezen toldalékos reet, mely mint a föntebbi
ekben láttuk, és alább is látni fogjuk, több más
nyelvben is eléjön, noha nem oly általánosan mint
a magyarban, hol az némi nyomatékot fejez ki s el
is hagyható.
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V) A finn nyelvben Fábián István után
4) A harmadik személy i, mely megvan a sniai
nyelvben is, rokon a magyar ó'vel, a magyar név
(s = sz, y == ü)
ragozásban pedig számos esetben ezzel tökéletesen
Első személy
2ik sz.
3ik sz.
egyező, pl. neki, pénzi. A többesi cse azon nyelvek
hez szít, melyekben a harmadik személyt sziszegő
Egyes szám :
vagy suhogó hang fejezi ki. L. föntebb a persa s alanyeset :
minii
sina
htin
alább a szyrjiin nyelvet.
tájdivatosan : mü, mie
siC, sie
hü
távolitó :
mulla
sulta
hüllü.
IV) A szyrjiin nyelvben Gabelentz után
Többes szám
(s = sznek olvasaudó).
alanyeset :
me (mö)
te (tö)
he (hö)
tájdivatosan
myö
Első személy
2ik sz.
3ik sz.
työ
hyö
távolitó :
meilta
teiltü
heilta.
Egyes szám :
Jegyzet. Tárgyesetre és tulaj donitóra ezen
alanyeset: me
te
syja v. syje v. sy
nyelvben nincsenek külön ragok; hanem a tárgy
a permi szó
eset néha sajátitóval (genitivussal), néha alanyeset
járásban : —
—
süja
tel fejeztetik ki, a tulajdonító pedig közelitővel,
tárgyeset: menö
tenö
syjesv.syjev.syjö (melynek raga lle, a magyarban hoz, héz, höz), né
tulajdon. : menym tenyd,
syly
ha veszteglővel {lla, Ilii, a magyarban nál nél).
v. ted
VI) A votják, VII; mordvin és VIII) vogul nyelvben
távolitó :
mes&nj tesíinj
sysdnj.
Keguly Antal és Hunfalvy Pál után (s = sz).
Többes szám :
alanyeset: mi
ti
a permiben : milv.mie tüe
tárgyeset : mijanös tijan'ös
v. tyjanös
a permiben : miancs
tulajdon. : mijanly tijanly
v. tyjanly
távolitó :
—
—

naja v. nyja
nüja
najaös, nyjaös

najaly v. naly
najasiinj.

Jegyzetek : 1) A harmadik személy az egyes
számban az árja nyelvekre, a többes számban pedig
némileg a tatártörök nyelvekre emlékeztet, mi
vel amott az s, itt az n látszik a túlnyomónak.
2) A tárgyeseti szokott rag (t. i. közneveknél)
a szyrjauben élő lényekre vonatkozva: 'ós, de ez tel
jesen esak a többesben jön elé; az egyes 1ső és 2ik
személyben az s (= sz) elmarad, a 3ik személy
egyik alakjában : es.

A votjákban
crq J első szem. mon
2ik sz.
ton
05
í" ) 3ik sz.
son
első szem. mi
2ik sz.
ti
sojos
3ik sz.

a mordvinban
mon
ton
son
min
Un
sin

a vogulban
(ím
nün
tan
mán
nán
tán.

Jegyzetek : A vogulban a 2od személyi nün és
nán, mint mindjárt látni fogjuk, a japáni 2ik sze
mélynévmást juttatja eszünkbe.

D. A japáni nyelvben.
A japáni nyelv is ragozó (agglutinans) nyelvek
közé számíttatik (Introduction a l' étude de la
Langue Japonaise par L. Léon de Rosny. Paris.
MDCCCLVII. 58. lap.); mindazáltal nehogy félre
értésre adjunk alkalmat, ím itt külön osztályozzuk.
Minthogy azonban c nyelv nálunk legkevésbé isme
retes , figyelmeztetésül közlünk némelyeket, mik
föltett czélunkra is közelebb vonatkoznak.

3) A tulajdonitói rendes rag : ly (talán —l'i,
mert az egészben mindenütt í értendő az y alatt,
A névragozásra példák :
mely legközelebb az iíhöz áll, magában a syrjttn
szóban is ezen y áll, melyet némely nyelvészek szür
Egyes szám :
jannék is írnak, de amely Gabelentzet követve nem
fito, fi v. férfi
onago
lehet ,zürjan' minthogy ö nála külön betű a z, — alanyeset
no
wciches s). A ly rag pedig a sémi li v. le szintén tu sajátító : fitono , férfinak
onagono, nönek
tulajdonító : fitoni, férfinak
lajdonítói elüljáróra emlékeztet.
onagoni, nőnek
tárgyeset : fitovo, férfit
onagovo, nőt
4) A. többesi rendes rag közneveknél jas, mely távolitó : fitojori, férfitói
onagojori, nötől.
itt a személynóvmásoknál csaknem egészen elhagya
Többes szám :
tik (a mi, ti szókban talán rnei} tei helyett), vagy
ja rész marad meg belőle (naja, nyja), több he Alanycset : fitobito , férfiak
onagotaczi, nök
lyütt n véghanggal toldatván meg (mijan és tijan sajátító : fitobitono, férfiaknak onagotaczino,
v. tyjan).
nöknck.
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Más példa :
alanyeset :
sajátító :
tulajdonító :

SZEMÉLYNÉVMÁS

katana
kard
— no — nak
— ni — nak stb.

Jegyzetek. 1) Alig ismerünk nyelvet, melyben
együtt, mind a sajátító (no), mind a tulajdonító (ni)
ragok oly közel járnának a magyar nak, nefchez,
mint ezen nyelvben. A tárgyeseti vo rag (tova ?)
egyezik a hasonló viszonyt kifejező' sínai pa szóval
és mandsu be raggal. A távolitó jori, hangokban a
mongol jer (= által) raggal egyezik.
2) A többesi fitobüo teljesen hasonlít a ma
gyar tinóbinó szóhoz , mely szintén több tinót
jelent.
3) Az onagotaczi többesi alakban a taczi a sí
nai tati szóval látszik egyezni, mely am. többnyire,
nagy részben.
4) Vannak még más többesi ragok is ú. m.
domo (mandsu nyelven tome = aaiud, töm, sínai
nyelven : to •= több, sok), szja (== számos) és ra,
mely a mandsu ri többesi raggal egyezik, valamint a
tatár lar, ler = ular v. alar, és mongol nar ner
(= eneir) ragokban rejlő ar er szótagokkal is.
Figyelmet érdemel még az igeragozásban a
múlt idő képzője, ta, da, pl. atajeta (= adott v.
adta), inda (— ment) stb. és ezek minden személy
ben változatlanul maradnak (mint a mongolban), ha
nem a szükséghez képest a személynévmások önál
lóan állnak az igék előtt.
Egyes szókra tekintettel jó a japáni nyelvben
igehatározó s am. jól, mint melléknév : joi v. joki
(== jog a régi magyar nyelvben pl. szent jog kéz).
A tatár, mongol kara (= fekete) itt kuro mely
közelebb áll a magyar koromhoz, kurosza pedig
am. feketesá/ stb.
Személynévmások :
egyes számban :
többes számban :
első szem. : vare v. vaga
v.migaatb.
varera én ,
régiesen :
va
midomo stb. mink
alázatosság kifejezésére : gu
nandzira,
nandzitaczi,
2ik sz. : nandzi v. omae v. ki
te omaetaczi
régiesen: na
stb. tik:
3ik sz. : are v. karé v. szőre v. koré ) ez, korera stb.
> az,
régiesen: a, ka, ko, szo
azok, ők.
i ő

Jegyzetek 1) Ha a régi alakokat veszszük, ak
kor a legegyszerűbb szókat találjuk : va (a szansz
krit vajam első szótaga), na (a vogul nitn, sínai ni)
és a (töröktatár, persa o, magyar mutató a stb.), ka,
ko sínai ki, szo árja törzs, néhutt altáji is, megfelel
a magyar az ez névmásnak; az egész are egyezik
a mandsu ere (= ez), szőre pedig a mandsu és mon
gol tere (== az) mutató névmással.
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2) A 3ik személyben a nemek megkülönböz
tetése végett használják ezeket is : ano fito (szó sze
rént am. ama férfi), és ano onago (szó szerént am. ama
nő); többeseik : anofilo taczi = ők (férfiak), és ano
onago taczi = ők (nők).
3) A ki második személyi névmás, kivált még
egynémely szókkal is összetéve, megtiszteltetést jelent
pl. kifen, kifó, kinin, kikó, kiden stb. am. kegyed,
kegyelmed.
4) Valamennyi névmás egészen a rendes névra
gokat veszi föl pl. vareni nekem (tulajdonító), nand
zini neked, ano fitoni neki (férfinak) stb.
5) Különös figyelmet érdemel még a japáni
nyelvben, hogy a közelre és távolra mutató névmások
kal is ki szokták fejezni a személyes névmásokat
ekképen: kono am. ez, innen : konata (szó szerént :
e helyütt, ezen részről) am. részemről (pour ma
part); szono a z , innen szonáta szó szerént : azon
részről) am. részedről, te (de ton cőté, toi) és ano
ama, innen anata (ama helyütt, ama részről) am.
ő (celuilá, il, lui).

E. A sinai (khinai) nyelvben.
Első személy

2ik sz.

3ik sz.

szokottak : ngu, ngb {vo), eul
k'i (khi)
fejdelmi
beszédben: csin
—
—
alázatos
beszédben : jü (= ostoba), —
—
nou (nu = rab),
pouko ( = nem
erényes)
régi írásmódban : —
na;i(=ott), kine, {
ni, zso
társáig, nyelvben (az elsőkön kivűl) t'á {thá am. más).
Jegyzetek. 1) A magyar nyelvre vonatkozólag
figyelmet érdemelnek a) ngu egyezik a magyar egyes
első személy tárgyesetének törzsével (= engém);
b) eul (Sehott V. átírása szerént : öl), a magyarban
egyes 2ik személyi igerag még pedig az ikes igera
gozásban minden módban és időben pl. öltb'zöl, öl
tözél (= öltözeel) öltözzél, öltöztél, öltöznél, zárat
ol, záratál, de az alanyi igeragozásban is a mutató
módbelijelen és jövő,to\ábbáaparancsoló mód kivételé
vel , egyebütt állandóan pl. ülél (= üleel) ültél
(== ültel), üljél, Ulnél, végrelab, lek igeragban ha
tás a 2ik személyre pl. szeretlek; c) khivel egye
zik a magyarban az egyes 3 ik személyi igerag (ik)
az ikes igeragozásban, még pedig az általános múlt
kivételével, egyebütt állandóan, pl. kéretik, kereték
(== kereteik), kéretendik, kéretnék (= kéretneik),
kéressék; már Eévay tanitá, hogy ezen i&rag harma
dik személyi névmás.
2) Az eul szó (így írva a franczia nyelvészek
nél, különösen ily czimü legújabb munkában : Syn
taxe nouvelle de la langue chinoise stb. par M. Sta
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nislas Julién. Paris melynek sínai czime : Han ven
esi nan, am. sínai nyelv délmutatója, azaz delejtűje)
Schott Vilmosnál: orl, mert, úgy mond Sch. V. azt a
téritők különbözöképen ú. m. ulh, urh, olr, eul vagy
rhnak írják, s az ö nézete szerént ezen szónak más
salhangzóból álló részében az r és l bensó'leg össze
van forrva. Mi a franczia átírást azért tartottuk meg
(melyet Endlicher is követ, Adelung ,Mithridates'ében
is ull, lu, el alakokban jön, elé) , mert az r a sínai nyelv
természtével ellenkezik, úgy hogy ezt idegen nyelvek
átvételénél vagy egészen kihagyják pl. Türk nálok
Tukiue, vagy Zlé változtatják pl. a crux szót így ej
tik : kuluszutu (minden mássalhangzó után önhang
zót hangoztatva, minthogy az ő beszédjökben szó
tüg mássalhangzón nem végződhetik , kivévén az
net és nget; egyébiránt a torlott önhangzó
kat sem úgy ejtik , mint az európai átírás
tartja, hanem összevonva, oly formán mint nálunk a
palóezok az au, eü, ua, üe stb. ikerhangzókat).

niuk " am. valóban v. bizonyára por és hamu va
gyunk stb.
F. A néger nyelvekből érdekes példák olvas
hatók 0 harmadik személyi névmás alatt.

Ezek után vessünk még egy pillantást a sze
mélynévmásokból származott birtokos névmásokra s
vegyünk mindenik osztályból (a sémi családbeli arab és
héber nyelvek kivételével, melyekben, mint föntebb
láttuk, csak birtokosragok léteznek, de különálló
birtokos névmások nincsenek) némely ismeretesb
nyelveket.
A birtokos névmások rendszerént a sajátító
esetből alakúinak, némely nyelvekben pedig a kettő
teljesen azonos.
Az elsőbbekre példákul szolgáljanak e kö
vetkezők.
3) Az alázatos beszéd alatt olyasmit értünk,
A latin nyelvben :
mint mikor szerénységből a magyar ember is igy
meiből
lesz meus, mea, meum
szól : csekélységem, csekély személyem (németül : meine
tuus, a, um
to'ból
n
Wenigkeit), sőt az összes európai nyelv használja :
suus, a, um
íwiból
n
szolgája (Ihr Diener, votre serviteur stb.).
nostriból
» noster, tra, trum
4) A többes a közneveknél szokott jegyek, ille
vestrib'ó\ JJ
vester, tra, trum
tőleg szók által fejeztetik ki, melyek között neveze
SMíbÓl
(mint föntebb).
!)
tesbek a nevek előtt : csüng v. csöng (am. sok), to
(= több, többnyire), a nevek után : kia'i, Hü (== sok
A görög nyelvben :
egyezik a magyar többesi &val), tíln (= együtt,
a sajátitó f^toiíból
éfióg} iftrj, ipóv
egyaránt).
aovból
aóg, aij, aóv
Eléjön Adelungnál az ngo egyik többese men
ovbol
os,
V,
ov
v. meng szó hozzá járulásával is : ngo meng, melyet
rjiielgböl rjnfasoog, a, ov
ö így fordít énmás (ich ander) am. én és más, azaz
V[ieTgböl vpeTEQog, a, ov
mi. Ezen ménrö\ Schott szótárában csak ezt olvas
aqisTgböl o<péTaQog) a, ov.
9
suk : nóta plurális in stylo recentiori ( /nc a jegy
össze van téve az ,ember' és ,kapu'jegyéből) . A kiű
A persa nyelvben ismerni kell előbb a sajáti
v. kiat ha két főnév után jön, azt jelenti mindkettő tói viszonyt, mely igen érdekes. T. i. a persa nyelv
pl. fú mh kiil (apa anya mind ketten) ; így a személy ben a sajátitói viszony rendszerént így fejeztetik ki :
névmásoknál is, pl. eul ngo kia'i i íhi (te [és] én mind a birtokot jelentő név i úgy nevezett viszonyragot
ketten egy test t. i. vagyunk), s ekkor azt Julién kap (melyet iszá/eth néven neveznek), s ez után té
nyelvész duálisnak nevezi.
tétik a birtokos pl. deszt kéz, deszli keze, kliánehkz
Megemlítjük itt mellesleg a sínai mutató név (kolna), khánei háza; utánok tevén csupán alany
másokat is t. i. közelre mutatók czhe, sze, sí (magyar esetben a birtokost, pl. peder, lesz khánei peder
s), cse am. ez; távolra mutatók : pi, fu, khi am. az. háza atyának, deszti peder keze atyának.
Mind ezek, mind a személynévmások, miként néme
Ezen i, mint látjuk, teljesen egyeznék a ma
lyeknél föntebb is megjegyzök, még más érdekes jelen gyarban a harmad személyi birtokosraggal, de ezt
tésekkel is bírnak, pl. a mondottakon kivül eül egyik nekünk mondani nem szabad; hanem a persa nyelv
jegyben am. közel jön ; egyszersmind ; továbbá ; és ; búvárai azon it visszahozó (relatív) névmásnak tart
zso am. engedelmeskedik; miként, mire nézve. A sí (az) ják, mely ugyan az új persa nyelvben ki, de a ré
mutató névmásról megjegyzi Schott Vilmos, hogy az gibb persa nyelvben i alakban is eléjön, honnan
közelebbről am. igazi, valódi, s igenlő szóként am. khánei peder azt tenné : ház mely (v. régiesen : ki)
igen, valóban, bizonyára, úgy van (so ist es, ja, wir atyáé (domus quae patris [est]).
klich, recht. Chinesische Sprachlehre. 54, 72, 129, la
A birtokviszony a névmásokkal hasonlókép
pokon) ; néha nagyobb erősítésül kettőztetve : sísí ezen módon is fejeztetik k i : námei men nevem
(íme a régi isa mind lényeges hangban, mind pedig (név [ki] éné), khánei tü, házad, deszti o keze ; több
jelentésben egyezve a sínai sí szóval, akár vegyük ezt személy : khánei má házunk, khánei sttmá házatok,
egyszerűen, akár kettőztetve : n isa por és hamu vágy khánei isán v. kháneisán házok.
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De kifejeztethetik ezen birtokviszony egészen
birtokosragokkal is, mint a magyar s némely más al
táji nyelvekben, leginkább csak a személyek egyes
számában, ekképen : desztcm kczem, deszlet kezed.
deraíe.skeze.Atöbbes személynévmások : mán,ián,sán
alakokban használtathatnak mind névmásokként (a
birtokviszonyi i raggal) mind ragokként (i nélkül).
A többes birtok kifejezésére a birtoknév töb
besbe tétetik, s ez után jön ahhoz a birtokviszonyi
i, ez után ismét akár a személynévmások akár a bir
tokos ragok, pl. püser gyermek (purgyé), pilserán
gyérmekek, püszeráni men v.püszeránem gyermek
eim (szó szerént : gyermekekem), püszeráni íü
v. püszerdnet gyermekeid stb.; önhangzó után j
közbeszúrattal pl. direm érem, pénz, diremhd érmek,
diremhájem érmeim, diremhájet érmeid stb.
Van még egy harmadik eset is, amidőn t. i. a
visszaható névmások jönnek használatba, melyek
közt legszokottabb a hhód szó, s magában is minde
nik személyre viszonyulhat, tehát am. magam, magad
maga, magunk, magatok, magok, de elébe jöhetnek a
személynévmások is mint : men lehód en magam, tu
hhód te magad, ó hhód (v. hódes) ö maga, má Mód
mi magunk stb.
Ezen szóval tehát akár magában, akár a sze
mélyragokkal együtt kifejezhetők a személyes név
mási birtokviszonyok is, pl. khánei hhod én házam,
te házad stb. v. magam, magad stb. háza ; vagy pe
dig hhánei hhódem én házam v. enmagam háza,
hhánei hhódet, te házad v. te magad háza stb.
Az önálló birtokos névmások pedig án (amaz,
ama) mutató névmással fejeztetnek ki, ez a személy
névmás előtt szintén birtokviszonyba tétetvén ekképen:
áni men (szószerént id quod ineum, magyarosan :
azzá éné, vagy mintha az ,enyém' szóból elhagynók
az első részt — az ,én't — ém = ezem) enyém,
áni til azod, tied , áni vei övé stb. vagy hhód szó
val : áni hhód (minden személyre vonatkozva) enyém,
tiéd, övé, miénk stb.

műnknek stb. amint t. i. a mondat értelme hozza
magával.
Az önálló birtokos névmások kei (= ki, quid)
ragot vesznek föl pl. minukei (meum quid, der, die,
dus Meinige) az enyém, csinukei a tiéd stb. (,Kü
lönálló' és ,önálló' közt különbséget teszünk).
A szuómi finn nyelvben különálló birtokos
névmás nincsen, hanem csak birtokragok ; még pe
dig (némi szójárási eltérésekkel) :
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1sö sz. ni, (tupaniezohá,m), mme, (lupamme szobáim)
2ik sz. si, s (tupas szobád), nne, (tupanne szobáid)
3 ik sz. nsa. nsii, (tupansa szobája, és : szobájok).
A töröktatár nyelvben, miként a magyarban,
mind a külön és önálló birtokos névmások, mind a
birtokragok megvannak.
A különállók (possessiva pronomina separata.
Kollár) maguk a sajátitó esetek, ú. m. :
beniim (némely tatár szójárásban : men ing, menim)
enyém, sze?iiln tiéd, aniin övé;
bizüm miénk, szizün tietek, anlarün övék {iín, ing
az általános sajátitói ragok ; az első személy
ben az Um caak az ,ün' módosulata).
Ezek önállólag szintén fölveszik a ki szócs
kát : benümki (meum quid) az enyém, szenilnki a
tiéd stb. A birtokosragok némi különbséggel (a má
sodik személynél) a magyar birtokosragokhoz lényeges
hangokban hasonlók ú. m. :
Egyes első személyé : m, (üm, im, %m, t. i. mással
hangzók után önhangzó jön
közbe),
2ik
„
n (üli, in, 'in, máss. után), a ta
tárban : ng,
iiik
„
i (mássalhangzók után), szi
(önhangzók után) .

Többes első személyé : müz, miz (ümüz, irniz mással
salhangzók után) ,
A mongoluyelvben a sajátító esetek ekképen állanak :
2ik
„
nüz, niz (ünüz, iniz máss. után),
a tatárban : ngiz
mini v. minu (éné) enyém, csinu tiéd, egünü övé,
3ik
„
i (a lar, Zerhez járulva : lar'i
bidanu v. manu miénk, tanu tiétek, edünü övék.
v. leri) ,
Ugyanezek használtatnak birtokos névmásokúi
is, pl. minit ghar (== enyém kar) karom, kezem, pl. babam apám, baban (a tatárban : babaiig) apád,
minu gharnn karomnak, stb. Birtokosrag pedig a babaszi apja, babamüz apánk, babanüz a tatár
mongolban csak egy van, mely ghan gen alakban a ban : babangüz apátok, babalari apjok. Több bir
névmodositó (v. viszonyító) szócskával összeolvadva toknál a többesi raghoz (larler) függednek a föntebbi
minden személy birtokát kifejezi, pl. a sajátitóban birtokragok, pl. babalarüm (szó szerént : apákom)
jnghan, jűgen, a tulaj donitóban : daghan, degen, apáim, babalarün, apátok stb. Azonban a"3ik
a távolitóbsn : eczegen stb. Alig lehet kétség benne személynél egészen összeüt mind a két ragozat, pl.
hogy ezen ghan, gen rag egünü (= övé) névmás mó hahhlari, am. joguk és jogaik, t. i. a lar mind
dosulata, legalább ezzel azonegy törzsű; s (mint a személyekre mind a birtokokra vonatkozhatik ; a
a szanszkritban szva (eredetileg am. övé, suus Bopp), homályt vagy a mondat többi helyei, vagy a birto
a szláv nyelvben szvoj, az imént eléadott pcrsában a kos névmásoknak is használata oszlatják el, pl. anün
hhód) minden személyre vonatkozhatik pl. érdem, hitablari az ö könyvei, anlarüii hitablari az ő(k)
degen érdememnek, érdemednek, érdemének, érdé | könyveik. T. i.
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e) A j a p á n i régi va s újabb kori vaga szóban
A különálló birtokos névmást ós birtokragot
együit is alkalmazhatni, pl. benüm babam, szenün is a v a rokon m helyett áll, mely elé is jön egy má
baban stb. oly formán mint a magyarban én apám, sik alakban, t. i. a miga szóban, mely lényegben
te apád, bizonyosan azon lényeges különbséggel egyezik a sínai ngo v. tübeti nge szóval.
Ha most eredeti jelentését akarnók tudni az
mint a m a g y a r b a n 1. H A N G N Y O M A I É K . I t t is mint
a magyarban, nem az irodalmi, hanem a népnyelv első személyt jelentő szóknak, erre nézve elágaznak
adja a kulcsot a hangnyomaték megismeréséhez. Ily a nézetek. Bopp Fcrencz véleményét különösen a
forma hangnyomaték látszik a törökben is e szólás szanszkrit nyelvre vonatkozva már föntebb láttuk,
nál : benim kitabüm dejil, szenin dir én könyvem mely s. erént az aham szóban az a önhangzó mint
a mutató névmásnak is törzse (^= magyar e v. ez)
nem, (hanem) a tied.
A sínai nyelvben, mint egyebekben, úgy a sze a lényeges rész, a h csak toldalékhang mint a görög
s
mélyuévmásokra vonatkozó birtokjelölésben is a leg Y t úgy az am is, mely megvan a 2ik (tvam), 3ik
egyszerűbb eljárás dívik, t. i. a személynévmás mint (szvajam) személyben, úgy ixvajam (mink), jujam,
birtokló elül, a birtoknév pedig utói tétetik minden (tik), ajam (ezen) szókban is, szintén csak toldalék
változás nélkül, pl. ngb fú én apá(m), eul fú te ( E n d u n g ) ; oly formán mint a magyar nyomositó n ;
enn v. ennen, ien v. tennen, stb. szókban, mint fön
apá(d) stb.
tebb
; igy az arabban is eléjön (elül) az en szótag a
A fent<bb érintett sémi ú. m. arab és héber
2ik
személyben : ente; sőt Ballagi társunk egyik
nyelvekben különálló birtokos névmások nincsenek,
hanem csak b i r t o k r a g o k ; melyekről már föntebb értekezésében úgy találjuk, hogy a különböző héber
nyelvágak egybevetése következő alakokat tüntet fel :
vaía szó.
Mind ezen eléadottakból ezen következtetése
ket vonhatjuk le :
1) Az első személynévmást az önhangzón kivül
lényegben n vagy m orr, néha h, g torokhangok al
kotják. Ugyanis
a) Noha az eléadott árja nyelvekben(a persán ki
vül)az alanyesetben valamely torokhang találtatik t.i.h,
k, g, melyekből módosult a szlávi is,de már a függő (ob
liquus)esetekbenaz egyes számban mindenütt.atöbbes
ben p e d i g n a g y o b b r é s z b e n , í g y a birtokos névmásokban
is m v. ii a lényeges hang. Az árja származású igék
ben torokhang helyett első személy jellemhangja már
eredetileg is m (Bopp Fcrencz) példák : szanszkrit
dadámi, görög didwfii, litani dumi = adom. A
latinban is találunk példákat némely más idők és
módokban, ú. m. : dabam,, darem, dederam, ded
issem stb. (A k torokhang előjön a magyar első [vagy
alanyi] igeragozásban, pl. adok, kérék; miről 1.
SZEMÉLYRAG).
b) A sémi nyelvek közt különösen az arabban
nemcsak az önálló személynévmásokban (ene v. end
= én és nahnü = mink) hanem különösen a sze
mélyragokban is ni és ná {= miénk, és minket)
rendszerént megmaradóit az n hang, mint föntebb
láttuk.
c) Az altáji nyelvekben állandóan feltaláljuk
az első személyekben az met v. íict, mert a néme
lyekben találtató 6 is csak a rokon m változata, in
nen a török bin a tatárban min, sőt magában a tö
rökben is az első személyragokat m lényeges h a n g
a l k o t j a , igy a mongol és mandsu nyelvben is. Az
altáji nyelvekhez járul mind az új persa, mind a pár
szi (régibb persa) nyelv, melyekben szintén állandóan
m az első személyek jellemhangja.
d) A sínai nyelvben a legszokottabb első sze
mélynévmásban ngo v. ngu mind az n orr, mind a g
torokhang megvan. Tübeti nyelven : nge.

1.
2.
3.

ánóki (enn), anachnú (min) ,
antáh (ten), antem
(tin) ,
inhű
(ön), in Iván
(ön).

„A magyar nyelvészkedés k ö r e " (M. A. Értesítő.
1 8 5 9 . ) Azonban, mint föntebb l á t t u k , az első sze
mély jelölésére, hasonlíthatlanul többször lényeges
m fordulván elé, Benfey (,Wurzellexicon'ában) azt
véli, ho^y az első személyt jelző lényeges hang az m,
úgy hogy a szanszkrit aham sajátlag maliam volt, de
több esetekben (s némely igehajtogatásokban is) már
igon régi időben elenyészett, mindazáltal a görög
ífií) í.jtov, tf(oi szókban az f is jelentőséggel bír és a
névmási fogalom erősbitésére szolgál. Pott azt mondja
(Záhlmethode 1 3 4 . 1.) hogy az aham szóban az első
rész ah (dicere) a gyök, s aha am. a latin ait, a görög
ij\ az egész aham szó tehát azt teszi : hic gui loquor.
Igy Lassen is. Kaltschmidt szinte azt m o n d ja,hogy ich,
ego, iycó am. a beszélő, s a többek közt eléhozza a
mongol iige szót is, mely am. szó, beszéd (a magyar
,íge'). Schleicher szerént az első személynévmás
gyöke : ma azonos a ma (gondolkodni) ígegyökkel,
melyből ,mensch' (régi hindu nianu, góth man) is
származik, tehát az .ich' eredetileg am. ,mensch'.
Hcyse Némethon kitűnő nyelvtudósainak egyike, kire
itt mind a három személynévmás fejtegetésében fo
gunk hivatkozni, ,System der Sprachwissensehaft'
czimü munkájában ezeket mondja a 1 2 3 . és 1 2 4 .
lapokon) : „A hang akadálya a fej belsejében az (m,
re) orrhangok eléállitásánál, ezen h a n g o k n a k tompa,
homályos és egyszersmind bensőségi jellemet kölcsö
nöz, melyet már Plató is tulajdonít ,Cratylus'ában az
r c  n e k . . . . Ezen orrhangi természetöknél fogva két
ségtelen vonatkozásuk van a beszélő alanyra is, a
mci, fii, fioVf mein stb szókban
„Hogy az m és n vonatkozása az alany bensősé
gére és így különösen az első személyre a h a n g n a k
természetes jelentőségében alapszik, világosan mu
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latja — úgy mond — azon körülmény, hogy ezen szó
hangok az (árjával) nem rokon törzsű nyelvekben is
uralkodók az első személynévmásban. E személynév
más a finnben : mina [mind), az estben : minna, a lapp
ban : mon, a syrjánben : me, a cseremiszben : min, a
mongolban : hi (sajátitója : minu), a magyarban : en, a
baszkban : ni ; a magyar az enyémet és tiédet m
és dvel fejezi ki : atyám = mein Vater ;
atyád, dein Vater stb. — Még a szanszkrit
man gyök is (mint imént láttuk) , ezen ben
söségre vonatkozik." — Ismét másutt 118. 1.
„ A mássalhangzók jellemzetes érteményét, különö
sebben a nyelv és szájpadhangok ellentétét (den
Gegeusatz der Zungen und Gaumenlaute) legtisztáb
ban az alakszók gyökeiben ismerjük fel. Hasonlítsa
össze valaki az ich, ego, ja, (sínai) ngo stb. szókat,
melyekben az alanyra viszonyulás a szájpadhangban
fejeztetik ki, a du, der, dieser szókkal, melyek a be
szélőn ldvüli tárgyra mutatnak." Tehát szerénte mind
az m és n mint orrhangok , mind pedig a k, g mint
szájpadi (gyöngébb torok) hangok a beszélő alanyra
mutatást is kifejezik , s e szerént meddőnek Iá'szik
az arróli vitatkozás, hogy az m, n, vagy a k (h, eh),
g hangoke a lényegesbek és eredetiebbek. A ma
gyarban semmi se könnyebb , mint az első személyi
névmást értelmezni, ha meg nem neheztelnének hazai
nyelvtudósaink. Az e és i (magas v. felhangok, né
mely külföldiek szerént gyönge hangok), valamennyi
magyar mutató névmásban és más mutató szókban
közelséget jelentenek az a, (o mély v. alhangok,
erős hangok) ellenében . pl. e, ez, eme v. emez, ily,
(régén : ely), ide, (régen : ede), itt, innen, így, imígy
stb. a, az, amaz, oly, oda, ott, onnan, úgy, amúgy stb.
ellenében. Továbbá az n és a ragokban m, számos
szavainkban általán a ,mutatásra' vonatkoznak, pl.
eme (mongolul : ene, persául : ín) és ama (japáni
nyelven : ano, persául án), emitt és amott, eminnen
és amonnan, emide és amoda, emerre és amarra stb.
Ezek szerént a magyar en v. én szóban két fogalom
rejlik : a közelségé , és mutatásé, vagyis annak je
lentése : közelmutató , mit a magyarban egy másik,
teljesen rokon önálló szó is kifejez : ím (latinul: en);
vagyis az én szó az ím szóval mind hangban , mind
alapfogalomban azonos; (a székelyeknél általános
divatú az ,ingem' szó ,engem' helyett). Lehete
ennél egyszerűbb és természetesb ? Hogy az n
az első (vagyis alanyi) igeragozás egyes első
személyében kvk, s az egyes tárgyesetben (eng
emet) ngvó változott , (ha Heyse föntebbi el
vétől el is tekintünk) ez az n természetében fek
szik, mely mint orrhang könnyen vészen maga mellé
torokhangot, sőt ezzé át is változik , és megfordítva
az ng könnyen módosul rané, mint a tatárban és tö
rökben általán a sajátitó ragokkal történik ; sőt az
ngt a nyelvbuvárok pl. Heyse (121. 122. 1.) az m
nnel együtt egy osztályba teszik. Megemlít
jük itt Ballagi társunk nézetét is, ki a torokhangok
megfejtésére ki (qui, quid) szót teszen föl, mintha

t. i. minden személy magához venné e kérdéses ese
tekben ezen ki szót: énki (ego ille), teki, b'ki v. önki,
innen az ,engemet,' tégedet' tárgyesetek is ezekből
módosultak volna : énkimet, tekidet. S ekképen sze
rénte az első igeragozási egyes első személyben is
csak afe maradott fenn, valamint az ikes igék egyes
harmadik személyében is. („A magyar nyelvészkedés
köre. "Magyar Akadémiai Értesitő.1859.). Visszatérve
az én = ím föntebbi fejtegetésére,móg megjegyezzük,
hogy, itt leglényegesebb hangnak a közelséget je
lentő ev.i hangot,vagy Bopp F. szerént a közel mutató
névmás törzsét tekinthetjük, azonban a magyar nyelv
ben, mint csaknem általán az altáji nyelvekben a
rag önhangzója a hangrendszer vagy a külföldieknél
úgynevezett önhangzói egyezmény (Voealharmonie)
szerént a tőszó önhangzójához illeszkedik, innen jól
lehet a magyar név és igeragozásban az m (illető
leg k) az egyes első személyben állandóan megma
rad, azonban az e ("illetőleg e, ö, ü) alhangú szók
után szintén alhangú a (illetőleg o, wvá) változik.
L. SZEMÉLYRAG. Továbbá, ha Heyse elvét fogad
juk el, úgy az n és m hangok is lényeges részt vesz
nek az első személy jelölésében, mint föntebb láttuk.
Megkívánjuk még érinteni , hogy ha az első
személyi mben a beszélőt akarjuk feltalálni,
úgy erre is a magyar mond gyökeleme (mon) ad leg
szembeötlőbb felvilágosítást, a mongolban is ama v.
aman am. száj .
A második személy jelölésére a nyelvek általá
ban (igen csekély eltéréssel)a nyelv v. foghangokat
(d, t, sz) használják. Külföldi nyelvészek megegyezni
látszanak abban, hogy ezen hangokat tekintve a 2ik
személy d v. íében v. szóben tárgyra mutatás, és
a ,tova' fogalma (das Deuten Zeigen, őeíxco, indico,
digitus, továbbá, Stosz, Dehnung stb.) rejlik (Heyse
idézett munkája 120. lapon). Másutt : „Az én (ich)
szónak a te (tu, du, av, dóriai TV) jelentős ellentéte"
(104.1.), imént már idéztük, hogy, a du, der dieser szók
a beszélőn kivüli tárgyra mutatnak." Innen tűnik ki
az is, hogy, mint föntebb láttuk, számos nyelvben,
még pedig nemcsak árja hanem altáji nyelvekben is
t és sz (néhutt s) a harmadik személy jellemhangjai
is. Röviden fejezve ki magunkat : az elSÖ SZemély

névrnás önmagára mutatást, a 2ik és 3ik
személynéTmás tora mutatást fejez ki. Ha

különösen a magyar nyelvet tekintjük, tárgyra mu
tatást jelentenek a í és ti ezekben : itt, emitt, ott,
amott, ide} emide, oda stb. és távolítást távolodást
ezekben : tol, tova, túl, téltúl, taszint stb. valamint az
sz ezekben szawa(szét), szak, szakad, szakaszt, szél
(margó), széled, széleszt stb. Amazok tiszta gyöke :
to, ta, <e,ezeké : sza sze. A mongolban is a í a mutató
szókban a távolt jelenti, pl. ejmü ilyen, tejmü olyan,
ejn így, ilyen, tejn úgy, olyan, ende emitt, tende
amott, (mandsu) ere ez, (mongol) tere az, ede ezek,
ők, tede azok ők, éneken v. enekü emez, teunigi amaz
stb. Továbbá da,de& töröktatárban helyrag,a mongol
ban pedig tulajdonító (dativusi) rag is. Ezek szerént te
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hát igazolva volna a tárgyra, vagy tova, távolra muta
tás a második és harmadik személy á,í és sz v.s hangjai
ban. Ide tartozik a dvel szintén közel rokon z is,
úgy hogy a magyar az névmutató némely régi ira
tokban ad alakban jön elé ; másutt is a kettő gyak
ran fölcseréltetik egymással, pl. gondolkodik, gon
dolkozik. Azonban több, kivált altáji nyelvekben a
harmadik személy puszta önhangzóval is fejeztetik
ki, pl. a magyarban ó'vel, mely táj divatosan U, a tö
rökben oval, mely sokszor ol is, és a függő esetekben
on, an, némely tatárnyelvekben u v. ul stb. „Das u,
der ausserste, tiefste Vocal drückt die Empfindung
des Widerstrebens , der Abwehr. .. aus , alsó eine ab
stossende Richtung des Subjectes" szól Heyse. Tehát
az u, ü s a legközelebbi o, ö önhangzókban ismét a
tova értelme lappang. Ide járul, hogy ezen önhang
zók előtt némely nyelvekben lehelési, kilehelési h is
van, pl. a föntebbi sémi nyelvekben (hue, hu)i a
szuómi finnben (híín), némely régi magyar iratokban
(hü), ezen kilehelési h által pedig szintén a ,tova' ér
telme fejeztetik ki, ilyen szók a magyarban : halad,
halaszt, hág, hajt, hat, hány, hárít, hess, hord, hossz,
huh ! hull, hurczol. Innen magyarázandó némely nyel
vekben a 2ik és 3ik személynél eléforduló k is,
mint a Aval igen közel rokon torokhang, kivált utó
hangzóval, mely által tisztán a fcilehelés (= távolo
dás , távolitás van kifejezve, pl. ki régen : küve,
kül, künn, kivül stb.), ú. m. a japáni ki 2ik személyi
névmás a sémi 2od személyi ka, ke ragok, a mongol
egünü és sínai khi 3ad személyi névmások. A sínai
nyelvben eléjön mint 2ik személyi névmás eul is,
valamint a magyar l mint másod személyi igerag ;
ezekkel legegyszerűbben rokonítható a magyar el
szócska, mely, miként mindnyájan tudjuk, szintén a
,tova' értelmében osztozik. Végre eléjön még n is
2ik személyként, ú. m. a sínai nyelvben : ni, nai, a
vogulban : non, a japáni nyelvben : na ; némileg a
terök és finn nyelvben mint 2ik személyi rag. Ezek
vagy az jlel való rokonságból csúsztak be, pl. a ma
gyarban : lám , régen : nám , onnan, régen : ónnal
stb., vagy pedig itt az n nem mint orr, hanem mint
nyelvhang szerepel, tehát mint ilyen , Heyse szerént
is általán tárgyra mutatást fejez k i ; innen fejthető
meg a magyar mutató szócska ni is , mely a japáni
nyelvben helyrag is, pl. leokoni itten, ssokoni ottan,
aszokoni amottan, ujeni, fent, szitani alant stb.,
ugyanez tulajdonitól (dativusi) rag is. Ezekben bő
vebben terjeszkedénk ki a személynévmásokra, mint
általán a nyelvek szerkezetében legfontosabb ténye
zőkre, véleményünk szerént nyelvhasonlitási tekin
tetben is igen nagyon fontosakra. L. a SZEMÉLY
RAG czikket is.
SZÉMÉLYNÖK, (szémélynök) fn. tt. személy
nököt, harm. szr. — e. A régi magyar alkotmányi
rendszerben a királyi táblának, az országgyűlésen
pedig az alsó táblának elnöke, mint a királyi szemé
lyes jelenlét képviselője (Personaüs praesentiae re
giae in judiciis loeumtenens).
AKAD. KAOY S Z Ó T A H V. KÖT.
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SZEMELYNÖKI, (személynöki) mn. tt. szé
mélynökit, tb. —ek. Személynökre vonatkozó. Sze
mélynöki hivatal.
SZEMÉLYPÓTLÁS , (személypótlás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valaki más személynek helyébe lép
s helyette működik.
SZEMÉLYRAB, (személyrab) ösz. fn. Alatt
való vagy szolga, ki személyes szabadságtól meg
fosztva urához lé van v. le vala kötve , s annak ön
kénye alá vetett birtokát tévé.
SZEMÉLYRABI, (szémélyrabi) ösz. mn. Sze
mályrabot illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Sze
mélyrabi állapot, szolgálat, nyomás.
SZEMÉLYRABSÁG, (személyrabság) ösz. fn.
Személyrabi állapot vagy tulajdonság. Személyrab
ságból fölszabadított jobbágyok. V. ö. SZEMÉLYRAB.
SZEMÉLYRAG, (személyrag) ösz. fn. Személy
ragoknak nevezzük , melyek a személynévmásoknak
valamely viszonyát fejezik ki, 1) némely más nevek
hez, illetőleg a birtokot jelentőkhöz, 2) a névviszony
ragokhoz és névutókhoz, 3) az igékhez. Innét álta
lában háromfélék :
Iször BIRTOKRAGOK; helyesebben BIR
TOKOSRAGOK vagy BIRTOKOS SZEMÉLYRA
GOK, minthogy nem a birtokot, hanem a birtokost
jelölik; azonban vannak ezekkel összefüggésben
valóságos birtokragok is, mint alább. A birtokos
ragok e következők (mint a sz mélynévmásoknál
is megériutők) :
Egyes számban :
1)  m (önhangzókkal a ragozás szabályaihoz ké
pest : am, em, ém, om, öm) az én képvi
selője ,
2) •—d (önhangzókkal : ad, ed, ed, od, öd) a te,
képviselője,
3) a, e, néha : ja, je az ö képviselője.
Többes számban :
1) —nk (önhangzókkal : unk, Unk) a mink képvi
selője ,
2) t — k (önhangzókkal : tok, ték, tök, gyakran elő
téttel, vagyis közbeszúrattal : átok, etek,
élek, ótok, ötök) a tik képviselője ,
3)
k (önhangzókkal : ok, ök, tájdivatosan és ré
giesen : ék , a székelyeknél : ik, irói
nyelven el van fogadva a szintén tájdi
vatos uk, ük; valamennyihez néha. j elő
tét is járulván : jok, jök, jui, jtlk, jik
stb.), mint az fík képviselője. V. ö. SZE
MÉLYNÉVMÁS czikket, hol a birtokos
ragokat némely más nyelvekben is lővén
ismertetjük.
Példák a magyarban az irói nyelv szelént :
lábam, lábad, lába, lábunk, lábatok, lábok;
kezem, kezed, keze, kezünk, kezeték, kezök;
szeméra, szeméd, szeme, szemünk, szemétek, szemök;
i karom, karod, karja, karunk, karotok, karjok;
• bőröm, böröd, bőre, bőrünk, bötötök, börük.
76

1203

SZEMELYRA.G

SZEMELYRAG

Jegyzetek : a) A tájdivatos eltérések közt fi
gyelmet érdemel az egyes harmadik birtokosrag, pl.
kezö, szemö, börö (Göcsejben), melyek a régieknél,
különösen a Tatrosi és Bécsi codexekben is feltalál
tatnak, és melyekben az ö az ö személynévmáshoz
mint ennek képviselője közelebb áll. Göcsejben maga
az ök is ük. Innen az irói nyelv elfogadta mint imént
érintők, különböztetés és változatosság végett az uk,
ük ragot, pl. (,lovok' helyett) lovuk, (,ökrök' helyett,
mely többes szám is) ökrük; de erre az irók nagy
része nem ügyel, hanem minden ok nélkül székiben
uk, üköt használ.

Több tagú szókban az a vagy e ki is hagyatha
tik, pl. barátaim v.barátim, barátai dv. barátid,
barátai v. baráti, barátaink v. barátink stb.
Azonban j közbeszúrat mellett v. helyett mindig telje
sen megmarad az ai v. ei, pl. kalapjaim, kalapjaid,
kalapjai, kalapjaink, kalapjaitok, kalapjaik; de
soha sem : kalapjim v. kalapim, kalapjid stb.

b) Figyelmet érdemelnek a régies és tájdivatos
többesi első birtokos ragok is : ank, enk, onk (,unkl,
,ünk' helyett), pl. házank (szófejtésileg am. házamk,
v. házamok), kertenk (== kerteink), uronk (== ur
amk), ösenk (= ősemök) stb., (a két utóbbi a régi
Halotü beszédben).
c) Természetes, hogy önhangzón végződő szók
nál az önhangzó a birtokosrag önhangzójával egy
beolvad , a 3ik személynél pedig j szúratik
közbe, pl. :
almám (== almaain), ahnád (= almaad),
almája (= altnaja),
almánk (= almaunk),
almálok (== almaatok), almájok.
d) Nyomatékozás végett magukat a szemelj név
másokat is elébocsátjuk névmutatóval vagy a nélkül,
pl. (az)én házam, (a)te házad; (az)öháza, (a)mi házunk
stb. A névmutató kétségenkivül nem a személynév
másra, hanem a birtokszóra vonatkozik, és épen in
nen tetszik ki, hogy, hacsak a szabatosság, vagy
jobb hangzás, vagy következő hangsúly nem kivánja,
el is szokták hagyni, mert az én, te stb. szeniélynév
mások elhagyásával is a névmutatót csak a föntebbi
okokból tartja meg az általános népbeszéd is, pl. a
székely népmesékben (Krizánál mindjárt az első
mesében) névmutató nélkül : „Esmént vállára (e he
lyett : a vállára) vette Palkót, szemit (a szemit) be
huny
atta"
„a mijent soha még álmában (az
álmában) sem látott"
„az isten visejje gon
dodat" (a gondodat) . . . . „máskülönben fejed (a fe
jed) nélkül maradsz." Névmutatóval : „ülj fel a
vállamra" . . . . „hund be a szemedet" . . . „a kiráj
udvarának a kapuja előtt letette" . . . . „eligazítom
a baját a hítván köjöknek" stb. Az utolsó két pél
dában a hangnyomaték szerepel. V. ö. —NEK sajá
tító rag. Mind ezekre nézve a classicus székely nép
nyelvből számos példát idézhetnénk.
e) Birtoktöbbség jelölésére ai, ei (néha jai, jei)
ragok jönnek a birtokos személyragok elébe s ezek
a tulajdonképeni birtokragok v. birtokmutató ra
gok, pl.
házaim, házaid, házai, házaink,
házaitok, házaik,
kerteim, kerteid,
kertei,
kerteink, kerteitek, kerteik,
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Fontos kérdés : honnan vagy miként fejthetők
meg ezen birtokragok ?
Hogy ezon ai ei birtokragoknak semmi közük
a birtokos a e ragokkal, megtetszik onnan, mert ez
utóbbiak az ö névmás képviselőji, pl. háza, kerte
am. házö vagyis övé, kertövé; ami házaim, házaid
stb. szókban képtelenség volna, mert a ház nem le
het övé is (háza), enyém vagyis enyéim is (ház
aim).
Ezeknek biztosabb megfejtése végett egy más ro
kon nemű birtokmutató elemhez folyamodhatunk,
mely is é és több birtoknál éi, mílyek másképen és
szabatosabban birtokhelyetteséknek, némelyek sze
rént birtokképzöknek neve/.hetők, mivel egészen
önálló s újra ragozható neveket alkotnak, pl. Péteré,
Péterének, Péter ét, Pe'terétöl, stb. és Péteréi,
Péteréinek, Péteréit, Péteréitöl stb. Ugyanazon e
és éi, melyek az enyém, enyéim, tiéd, tiéi d stb.
birtokos névmásokban is megvannak.
Hol veti ék tehát magukat ezen e, éi ragok?
Legegyszerűbben azon mutató é képzőt vehet
jük fel alapul, mely elé, felé, mögé, mellé, közé
stb. szókban is ,oda' jelentéssel bir : eloda, féloda
mögoda, melloda, köz oda, s mely egyezik a helyre
mutató köznépi mutató e a szócskákkal is , pl. ide
jbjj e! oda menj a ! itt a szobában e, ott a házban a,
tehát Péteré am. Péter oda, azaz Péterhez tartozó
(zugehó'rig).
Ha pedig idegen nyelvekhez folyamodunk, mind
azon nyelvek között, melyeket ismerünk, a persa
nyelv nyújt ezekre nézve legtisztább fogalmat, azon
persa nyelv, mely a személyes névmásokra és sze
mélyragokra nézve egészen az altáji nyelvekhez csatla
kozik, miként a személynévmásoknál is olvasha
tó. T. i.
A persa nyelvben az önálló birtokos névmások
szintén a mutató án (== amaz, az) névmás segítségé
vel fejeztetnek ki, ú. m. áni men enyém (id quod
meum, szószerént magyarosan : azja v. ezje éné, rövi
debben : azom, ezem), áni tu (= azod) án i ó (=
azja)stb. néha azv. ez elöljáróval : ez áni men (ex eo
quod meum, magyarosan : abbelim), ez áni tu, stb.
E szerént a magyar é birtokképző is össze volna
vonva ezekből : ezje v. csak eje, cs annyi volna
mint a persa áni ó = id (quod) ipsius. Aki azt vélné,
hogy ezen c képző az övé szóból van összehúzva, pl.
Péteré, Péterövé, attól azt kérdjük : hát ,övé' hol
vette magát? és enyém, tiéd, miénk stb. szókban
hogyan jelenthet övét is, enyémet, tiédet, miénket
is ? stb.
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Tovább menve a magyar i melléknévi képző
(rokon a föntebbi mutató evel, sőt azonos az ide,
itt, ihol, ily mutató szók gyökével) szintén csak
azt jelenti : oda való, ott levő : pl. házi házhoz Vj
házba való, földi, földön levő, égi égben levő, pesti,
Pesthez tartozó, Pestre való, Pesten létező stb.
Tehát a föntebbi evel együtt : éi semmi más
mint ikerités, melylyel a magyarban számtalanszor
sokaságot fejezünk ki, pl. ittott am. több helyütt,
ideoda am. több helyre, hápakupa dombos hely,
melyen több domb l é t e z i k ; különösen az igekötők
kettöztetése többszörös vagy gyakoritó értelmet ad
az igéknek, pl. bebetekint, elelkapja a hangot, vissza
visszanéz, megmegáll stb. tehát éi is ara. több oda
tartozó, több ott létező, több birtok. Más nyelvek
ben is találunk példát ily ikeritésekre, melyek ál
tal gyakoriság, többség fejeztetik ki, pl. a sínai
nyelvben : csungcsung (megraeg, iterum iterumque),
cshűcshíí (helylyelhelyíyel), suesue (terefere, in ei
nem fórt plaudern), mánmán (lassanlassan, nach
und nach) stb.
Azon föltevés, hogy itt az i jelent többest,
helyt nem foghat, mert a magyarban semmi más
körülmények között az i többesi érteménynyel nem
bir ; a mi, ti szók is csak mink, tik helyett állanak,
miként a S Z E M É L Y N É V M Á S czikk alatt l á t h a t ó ;
ti megvan a tied szóban is, mely épen nem jelent
több személyt. Legfőbb dolog pedig az, hogy a többesi
személyesnévmásokból alakult személyragok (mink
ből nk, tikböl tk) a magyar nyelv egész birodal
mában, kezdve a legrégibb nyelvemlékektől az élő
szójárásokig, soha k nélkül elé nem fordulnak, mint
eléfordulnának ha mi, ti csonkítatlan névmások vol
nának, vagy nem más alkatrészekből (mii, tü) álla
nának.
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f) Szintén a birtokos személyragokat használ
j u k némely igenevekben és a határtalan módban is.
Az ilyenek : jártomban, jártodban stb. kelténben,
keltédben stb. tudt om mai, tudtoddal, tudtával, v.
tudtomra, tudtodra, tudtára stb. továbbá : tudt
om nélkül, tudtod nélkül stb. más igéknél csak igen
gyéren jönnek elé. Régente a va ve végzetü állapot
jegyzők is személyragoztattak , mint : „amely föld
meghalvád tégedet fogadaud," „hogy élvénk dicsér
j ü k te nevedet." A mai ,irvák', ,becsülvék' i u k á b b
összehúzások : ,irva vaunak', ,becsülve vannak' szók
ból. A régiségben találkozunk még egy nevezetes
személy ragozással, melyről 1. — ATTA, — E T T E .
Legáltalánosabb divatú a h a t á r t a l a n mód sze
méiyragozása, némely személytelen igékkel, pl. kell,
leket, illik viszonyításban : kell tudaom, tudnod,
tudnia, tudnmik, tudnotok,
tudniok; illik megkö
szönnőm,
megköszönnöd, megköszönnie s t b . ; lehet
vámom, várnod, várnia stb.
Látjuk, hogy a határtalan mód i hangja csak
a harmadik személyben (egyesben és többesben)
maradott meg, egyebütt kiesett, épen úgy mint a gö
cseji szójárás szerént ezen szókban : annyan =
annyian, ennyen = ennyien stb.
Van még igenév alakjában egy nevezetes sze
mélyragozás is, melyre példák : szúrágta fa, kólepte
hegyek, vér szentelte sík stb. mik igen jeles rövidüle
tei ezeknek : fa melyet szúrágott v. szú által rágott
fa, hegyek melyeket hó lepett, sík melyet vér szen
telt. Ezek hasonlatára csaknem általában elfogadtuk
ezen szólásmódokat is •" az érinteltem szabályok,
a vásároltuk ház, ezen hosszadalmasabbak helyett :
a szabályok melyeket érintettem v. az általam érin
tett szabályok, a ház melyet vásároltunk, v. az álta
I lünk vásárolt ház.

Ezek szerént az ai ei birtokragok is csak
Jeles sajátsága ez némely keleti, főképen p e d i g
együtt, mintegy ikerítve jelentik a birtoktöbbséget, a tatártörök nyelveknek. Példákul szolgáljanak e
habár némely ritkább esetben (némely több tagú következők : dökdükün ádem a megverted ember,
szóknál) az a vagy e ki is esik, de valamennyi eset bubán sattugki atlari gördüm az apád vásárolta lo
ben meg is.tartathatik.
vakat láttam, kondugkum seker a laktam város, szev
szevdük
A tatártörök és persa nyelvben a birtoktöbbes dükUm, szevdükün, szevdüki, szevdüklimüz,
akként fejeztetik ki, hogy a rendes többes szám után ünüz,szevdükleri ávret a szerettem, szeretted, szerette,
jönnek a személyragok, mintha pl. magyarul így fe szerettük, szerettétek, szerették nő, még a jövő része
jeznők ki magunkat : könyvehim, könyvekid. V. ö. sülőjével i s : szevedsegüm ádem a szeretendem ember.
S Z E M É L Y N É V M Á S ; é s Előbeszéd 1 6 l . lap. D e
Ne.ezetes amit a föntebbi dűk, dugh képzőről
erre nincs példánk az összes magyar nyelvben. Mert MeninskiKollár nyelvtanában
olvasunk : nsew
ha talán némely régi Írásmódban, pl. a Debreczeni dük amatus, videtur passivum ; sed originaliter corn
Legendáskönyvben, vagy Szalay Ágoston 4 0 0 m. le ponitur a sewdyki quasi : is, ea, id, quem, quam quod
vele közt (Levelestár) 14, 2 9 . lapokon stb. melyek amavit" t. i. sewdi (olvasd szevdi) a mutató mód
ben a szók végén és g y a k r a n a ragok előtt h szel múltja és ehhez járul ki (némely szókban képző s j e 
lettel találkozunk, ily szellet volna is az a v. e, u t á n lentése oly forma mint a magyar ki, mi) • tehát az
található, ezen k többest, mint száz meg száz más egész magyarosan ezt jelentené : szerette(azt)ki, szeret
esetben is, nem jelenthet. Ki venné többesnek a teki, és a többi személyragokkal : szerettemhi, sze
D. Legendáskönyvben e szókat : neveli, képeli, szü rettedki, szereltükki stb. innen : szevd'dküm
avret
letések ; intik, itélih; tárták, jegyzék, ismerek, halá = szerettein(ki)nő. A tatártörökben eléjön e szó
lakról, kivatalakval stb ?
lásmód tagadólag is : gözler görme dülc nergiszler
A göcseji nyelvjárás a birtokragok mellett túlzás szemek nem láttá(k) nárczisok, kulaklar isitmedük
bUlbüller fülek nem hallottá(k) fulmilók. Ezek sze
ból többesi kt is használ, pl. fiaim ak, ökreikek.
7 6*
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Többes számban :
rént nem minden alap nélküli azok véleménye, kik
e szólásmódban : szú rágta fa = szúrágta (azt ki) fa, 1) —nk (önhangzókkal : unk, ünk, régiesen és táj
csak a mutatómód múltjának határozott alakját vé
divatosan : enk) mint a mini; képviselője,
lik rejleni, annyival inkább, mert ha c szóláamódot a 2) t.—k (önhangzókkal : tok, lék, tök, közbeszárat
többi személyre is alkalmazzuk, valósággal tárgyi ige
tal : átok, etek, étek, ótok, ötök) mint a
ragokat használunk (a többes számban), melyek né
tik képviselője ,
mileg eltérnek a névragoktól, pl. érintettük (nem : 3) •—k és n — k (önhangzókkal: ak ek és nőknek, köz
érintettünk), érintettétek (nem : érintettetek), érin
beszúrattal: anak, ének) mint az ök és önök
tették (nem : érintette&) szabály.
képviselője.
Eléjönnek némely idegen nyelvekbeli birtokos
Példák a mutató (jelentő) módból :
ragok a SZEMÉLYNÉVMÁS czikk alatt.
jelen idő :
Ilszor. Személyragokat használunk a névvi ir-ok,
írsz,
ír,
írunk,
írtok,
írnak,
szonyragok és névutók mellett, u. m. :
élék,
élsz,
él,
élünk,
élték,
élnek,
költök, költesz, költ, költünk, költötök, költenek.
(én) nálam,
(te) nálad,
(ö) nál a ,
2ik v. független múlt :
(mi) nálunk, (ti) nálatok, (ö) nálok ;
(én) velem,
(te) veled ,
(ö) vele ,
irtam,
írtál,
írt,
(mi) velünk,
(ti) veietek
(ö) velök.
írtunk,
irtatok, írtak v. írtanak,
éltem,
éltél,
élt,
Az én, te, ö stb. szókat néha csak eró'sbités vé
éltilnk,
éltetek,
éltek v. éltének ,
gett használjuk, de a hangnyomaték nem kívánja, a
költöttem, költöttél, költött stb.
honnan el is hagyhatók és rendesen el is hagyatnak.
A jövő időkben mint a jelenben.
Névutókkal :
A kapcsoló v. foglaló módból :
általam,
általad,
általa,
írjak,
írj,
írjon,
írjunk, írjatok, írjanak,
általunk ,
általatok , általok ;
éljek,
élj, éljen,
éljilnk, éljeték, éljenek,
fölöttem ,
fölött ed ,
fö'ötte ,
költsek, költs, költsön, költsUnk stb.
fölöttünk,
fölölteték,
fölötlük.
Ahol az idő vagy mód képzője önhangzón vég
Nem minden névviszonyrag és névutó veszi föl ződik, az önhangzók egybeolvadnak, pl. :
a személyragokat, vagy nem egyenlő módon; miről
első vagy függő múlt :
a nyelvtanok s e szótárban ittott az egyes czikkek
élek (=éleek), éléi
(= éleel),
éle
adnak felvilágosítást.
élénk (=éleenk), éléték, (=éleeték), élének (= élé
Illszor. Az igék személyragai — igeragok —
ének) ;
némileg eltérnek a többi személyragoktól, sőt külön óhajtó mód: élnék (== élneek), élnél (élueel), élne,
az egyes igeragozások Í3 némely különbségeket tün
élnénk (= élneenk) stb.
tetnek fel.
Látjuk , hogy az egyes számban a k hang eltér
Ugyanis tudjuk, hogy a magyar nyelvben há
rom rendes igeragozás van : A) alanyi, az alanyban az én szónak n hangjától és az l a le szónak l hang
maradó, és legalább nem határozott tárgyra ható jától. Némi rokonságot a magyarban is találunk,
igéknél; B) tárgyi v. tárgymutató, a határozott tárgyra amennyiben az engem szóban a törzsbeli ng közel
ható igéknél; Cj alanytárgyi máskép szenvedő, azon áll a fchoz, és az Zet némely más szókban is fölcse
igéknél, melyekben az alany ma»a van hatásnak — rélve találjuk a t vei, pl. mutat, régente mutál, po
roszló, régente porosztó, és tájdivatosan ne te ! helyett
idegen hatásnak — kitéve.
A) Az alanyi igeragozásban eléjövő személy mondják ne le l Egyébiránt a személynévmásoknál
látható , hogy sínai nyelven ngo — én, és eul = te.
ragok (alanyi személyragok) :
Némely csekély változások és a föntebbi ala
koktól eltérések a nyelvtanba tartoznak.
Egyes számban :
B) A tárgyi igeragozásban eléjövő személyra
1) —k
(önhangzókkal : ok, ék, ök), az én (eng) gok , de itt vegyest más elemekkel :
képviselője; a 2ik vagy független
Egyes szám :
múltban : m.
2) —se
(önhangzókkal : asz esz) és l (önhang 1) —ni (önhangzókkal : am, em, ém, om, öm), mint
zókkal : al, ál, el, él) a, te képviselője,
az én képviselője ,
3) néha : —n (önhangzókkal : on, én, ön) az ö v. ön 2) —d (önhangzókkal : ad, ed, éd, od, öd), mint a
képviselője , de , mint érintők, csak né
te képviselője ,
mely igéknél, mert legtöbbször a tő 3) iésja, melyek nem személyragok, hanem egészen
személyben csak magától értetik.
különböző idegen elemek, mint alább,
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Többes szám :

1) —késj— k (önhangzókkal: uk, ük, juk, jük), mint
a mink képviselője, rendszerént vegyest
a j mint külön elemmel,
2) —t—k és j—t — k v. it—k (önhangzókkal: átok,
étek és játok, iték), mint a tik képviselő
je, vegyest o, e v. j, i elemekkel ,
3) —k és j — kv.i—k (önhangzókkal: ák, ék és ják,
jék), melyekben csak a k az ök képvi
selője, az a, e, v. j, i elemek más ter
mészetűek.
Nevezetes itt, hogy a többes számban az 1sö
személynek jellemző n v. m betühangja egészen ki
marad, miről alább.
Példák a mutató módból :
jelen :
irom, írod,
írja,
írjuk, írjátok (=> írjaatok), irják (= írjaak);
kérém,
kéréd,
kéri,
kérjük, kériték, kérik.
Látnivaló , hogy itt az i, j v. mélyhangulag ja
idegen elemek.
Hogy a ja is csak az » helyett van, megtetszik
onnan, mert a nem iskolázott köznép csaknem az
egész magyar földön adja, adják helyett így szól :
adi, adik.
2ik múlt :
írtam, írtad,
irta,
írtuk, irtátok (= írtaatok), irták (— írtaak) ;
kértem, kérted, kérte, kértük,
kértétek, ( = kérteeték), kérték ( = kérteek).
Itt ismét látható, hogy a és e mint a személyragok
tól külön elemek is szerepelnek, mert az egyes 3ik
személyben levő a vagy e, ha nem is minden sze
mélyben és számban, de a többesi 2ik és 3ik sze
mélyben, legalább egybeolvadva, rend szerént fordul
elé, tehát nem lehet az ö mint személynévmás kép
viselője. Jobbára csak az egyes 1ső és 2ik személy
ben marad ki, mint alább bővebben láthatjuk.
E ragozásban is, ahol az idő vagy mód képzője
önhangzón végződik, az önhangzók a jt is odaértve
egybeolvadnak, pl. :
első múlt :
írám, (= íraom v. írajaom), írád (= íraod
v. írajaod), írá (= íraa v. íraja);
írák (= írajauk), írátok (= frajatok), írák
( = írajaak).
A dolog megértésére legelsőben az egyes 3ik
személyt mint törzset vegyük vizsgálat alá. Hogy
íraja, adaja, magas hangon : kéreje stb, az ere
detibb alak, megtetszik onnan, mert a régieknél így
teljesen is eléfordúl, sőt némely nyelvés»ek bizony
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ságtétele szerént a Csallóközben mai napság is hall
ható. Ezekben a középső a vagy e kétségen kivül
ezen múlt időnek képzője , mint az első igeragozás
ban ; a ja v. je pedig (vagy j nélkül a, e), azon má
sik elem, melyet a jelen időből ja és i, vagy a 2ik
múltban a, e alakban ismerünk. Hogy a többi sze
mélyekben ugyanezek a főszereplők, megtetszik on
nan, mert például a régi iratokban a többes első
személyt szintén találjuk teljesebb alakban, pl.
adajok. A régi Halotti beszédben j helyett v van,
pl. veteve, terömteve, de ez olyan fölcserélés, mint
kömijes és kömíves szókban. Ugyanott jön elé ezen ra
gozat mind j, mind v nélkül is : mondoa = monda.
Az óhajtó módban szintén ezen elemekkel és
egybeolvadásokkal találkozunk, hol a törzs na
ja, neje, pl. írnaja, kérneje, mely alakok tel
jesen is számtalanszor eléjönnek a régi iratokban ;
ma összehúzva : írná, kérné, s ezek után jönnek a
személyragok : írnám, kérném, írnád, kérnéd, ír
nók (= írnáuk, irnajauk régen : írnajok) ; kérnok
(= kérnéük, kérnejeük); írnátok, kérnéték ,
írnák, kérnék (régente : írnajak, kérnejek).
A kapcsoló módban a törzs irja, kérje, s
ezekben az a, e a névmástól épen úgy különálló ele
mek, mint a független múlt időben, és itt is, mint
ott a többi személyek közöl csak a többesi 2od
és 3ad személyben (írjátok = irjaatok, kérj
étek = kérjeetek, és írják = ír jaak, kér
jé k = kérjeek) tűnnek fel az összeolvadott hosszú
á és ében a törzsbeli a és e mint azon külön ele
mek, melyekről ezen egész igeragozásban szó vagyon ;
s melyek, mint láttuk, a 2ik múlt időben is hasonló
alakban fordulnak elé.
Ei.en elemek teszik az egész tárgyi igeragozás
nak lényeges részét s tulajdonképen a és e v. i han
gokból állanak, mert az i jvé s néhutt javk v.
jevé csak jobb hangzás végett alakúi át.
Hogy az i vagy j és a, e nem minden személy
ben fordul elé, ez kételyt azért nem támaszthat,
mert azok a kényelmesb kiejtésben épen úgy elma
radhattak, mint szintén az i a személyragozott ha
tártalan módban a két első személyben, pl. írn(i)om,
írn(i)od, írnia, írn(i)unk, írn(i)otok, írniok, vagy a
göcsejies annyan, ennyen szókban ,annyian,' ennyien'
(régiesen : ,annyean,' ,ennyeen') helyett.
Nevezetes ezen ragozásban, hogy, mint föntebb
megérintők, a többesi első személyi ragból a lénye
ges n v. m hang (mint az én képviselője) minden
időnél kimaradóit : írjuk, írók, írtuk, írnok, írandjuk ;
mit onnan fejthetünk meg, hogy eme ragozásban a
fő figyelem és fő nyomaték a föntebb észleltük ele
mekre fektettetvén; az n akár saját könnyedségénél,
akár annál fogva is, hogy hangzatossága által ezen
főelemet el ne nyomja, kimaradóit, mint hasonló ok
ból kimaradott az a többesi harmadik személy ra
gából is : írják, írák, írták, írnák.
De hát hol vették magukat ezen a, e és i v. j
elemek ?

1211

SZEMÉLYRAG

Ha nem akarunk nagyon meslerkélni , nincs
könnyebb mint ezek eredetét kimutatni. Hiszen ezek
ugyauazon mutató elemek, melyeket a népnyelvből
ismerünk, s melyek a neveknél is mint birtokragok
fordulnak elé, itt birtokra, az igéknél pedig t á r g y r a
mutatván ; és a melyek a mutató névmásoknak ele
meit is alkotják. Innen nevezi már régibb kitűnő
nyelvészeink egyike is ú. m. P á p a y Sámuel ezen
igeragozást mutató hajtogatásn&k.
Némelyek azokat az 8 személynévmásból ere
detieknek vélik. Tudjuk, hogy elvégre az ó' is a mu
tató elemek szülöttje. Azonban ez kifejlett alakjá
ban csak személyre viszonyúi, a tárgyi igeragozás
ban pedig mind személynevekre, mind pedig vala
mennyi képzelhető, akár a természetben létező, akár
elvont tárgyra mutatunk, s ha nyomósabban akarjuk
magunkat kifejezni, a mondatot ime szóval bővíthet
j ü k (mely maga is az i v. e mutató szócska szárma
zéka), pl. látom Pétert ime, azon Mrt vettem ime, e köny
vet olvasom ime.
Reguly Antal hagyományaiban a 3 1 6 . és 3 1 7 .
lapon példák adatnak elé a mordvin és vogul tárgyi
igeragozásaiból; de ezek nem egyebek mint a har
madik, második és első személy névmásokra vonat
kozó hatások kifejezése, épen úgy mint a SZE
MÉLYNÉVMÁS czikkben az arab és héber nyel
veknél láttuk, s mely kifejezési mód a persa nyelv
ben is megvan. A magyar tárgyi (v. t á r g y r a mu
tató) ragozás pedig, mint láttuk, nemcsak személy
nevekre, hanem minden képzelhető tárgyakra is al
kalmaztatik, s hozzá hasonlót, mint Mátyás Flórián
társunk is tartja, nem tudunk az általunk ismert
nyelvek között.
A magyarban is fordul elé 2od személynév
másra való hatás, de csak az első személynél, még
pedig akár egy, akár több személyre, lak lek alak
ban, pl. látlak (videó te v. vos) szeretlek (amo te
v. vos), melyekben, mint látjuk, az l jelenti az egyes
vagy többes 2od személyt. V. ö. föntebb az alanyi
igeragozást, melyben szintén szerepel, és pedig nagy
mértékben szerepel az l mint alanyi személyrag.
C) A szenvedő igeragozásban az egyes 3ik sze
mélyrag ik, néha a megelőző önhangzóval egybeolvad
va, pl. adaték = a d a t a i k ; az egyes első személyrag
állandóan — m, a 2ik — l ; a többesi ragok mint az
első igeragozásban.
Első személynévmásra hatás nem fordul elé a
magyar nyelvben, hanem rendszeréut nyilván hal
latjuk v. kiírjuk az engem, minket szókat (vagy vál
tozatait). De a n n a k is vannak példái, hogy e szók
elhagyatnak, amidőn t. i. alig érthetünk mást alatta
pl. hát nem ismersz ? (értsd hozzá : engemet).
H á t r a van még megemlítni, hogy az ismeretes
nyelvek között számos nyelvben, épen ú g y mint a ma
gyarban, a személynévmások összeolvadnak az ige
törzszsel, a lényeges betühangokat többékevésbé ki
tüntetvén : és így származnak azokban is az igeragok.
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Lássunk néhány példát, még pedig különböző
nyelvcsaládokból.
A görög nyelvből :
Mutató mód , jelen idő :
TÍ&rjfU:
teszem

tl&qs
teszesz

TÍ&T}ot(v)
teszen,

tí&sutr
ríí>tTS
teszünk
tesztek
(régiesen : teszmük).

rt&saat(v)
tesznek ,

A a, az egyes 3ik személyben a nyelvészek pl.
Curtius szerént TI helyett, a többesben pedig vti he
lyett áll.
A magyarban czélunkhoz képest az első sze
mélyt a tárgyi ragozásból vettük át, valamiut az itt
következőkben némely más személyeket is, minthogy
ekként még az egyes személyragok is szembetűnő
egyezést mutatnak.
Függő múlt : (imperfectum)
éTÍ&rjv
tevém

tTÍ&rjG
tevéd

éri&ri
tévé,

iziSsiisr
tevénk

éridBtt
tevétek

étí&saav
tevék.

Az ige előtt álló é a szanszkritban a, melyek
augmcntumoknak hívatnak, a nyelvészek véleménye,
még Boppéé szerént is (Vergleichende Grammatik.
Zweite Ausgabe. §. 5 4 0 ) am. a szanszkrit aná (je
ner, az, amaz) mintegy a távolra, a hátralevőre mu
latva, szépen egyeztethetők a magyar függő multi
a (magas hangú szók után e) képzővel, mely miként
tudjuk, nyelvünkben a nép szájában önállólag is él.
V. ö. — A , (4).
A latin nyelvből :
jelen idő :
amo
szeretek

amas
szeretsz

amat
szeret,

amamus
amatis
amant
szerettünk szerettek szeretnek ;
függő múlt :
docébam
tanítám

docébas
tanítád

docebat
taníta,

docebamus
tauítánk

docebatis
tanítátok

docebant
tanítának,

A persában :
búdem
voltam

búdi
voltál

búd
volt,

(köznépiesen : vótam),
búdím
voltunk

búdid
voltatok

búdend
voltanak.
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A héberben , múlt idő :

névmások egészen külön állanak. Lássunk egykét pél
dát a mongol nyelvből, melyben a személynévmások
az igének akár előtte akár utána állhatnak ;

katálli
öltem

katalta (finemü)
öltél

katal (fiu.)
ölt,

katalnn
öltünk

kataltém (fin.)
öltetek

katlu
öltek.

jelen idő , a személynévmást utói tevén :
szó szerént :

A jövőben a személyragok elülállnak :
'ektol
ölendek

tektol
ölendesz

jiktol
ölend,

niktol
ölendünk

tiktelú
ölcndtek

jiktelú
öleudnek.

Az arabban hasonló rendszer uralkodik.
A finnben :
(uon
hozok v. hozom

tuot
hozasz v. hozod

tuo
hoz ,

tuomme
hozunk

tuotte
hoztok

tuovat
hoznak.

A törökben , jelen és jövő idő :
szeverim
szeretok v. szeretem

szeverszin
szerctsz

szever
szeret,

tanimui bi
tanúi én

tanimui bide
tanúi mink
(Vnici a jelen idő képzője).

tanimui esi
t a a ú l te

tanimid
tanúi,

tanimui ta
tanúi tik

tanimui ede
tauúl ők ;

első múlt, a személynévmást elül tevén :
szó szer. :

bi tanibai v. taniba
én tanúla

esi taniba
te tanúla

taniba
tanúla ,

bide taniba
mi tanúla

ta taniba
ti tanúla

ede taniba
ők tanúla.

Sokszor a kettő egészen távol esik egymástól :
bi maghu
aburi ben
debcsibe
én rósz
szokásomat e l h a g y á ( m ) ,
(maghu egyezik a székely ,makuj' szóval s törzse a
,makacs' szónak i s ) ,
esi boghol jen
te foglyodat

talbibao
elbocsátá(d)e ?

S Z E M É L Y S A J Á T , (szómélysaját) ösz. fn. Sze
mély, mennyiben valakinek sajátját, saját birtokát
teszi. A rabszolgák uraiknak személy sajátjaik voltak.
szeretünk
szeretnek;
S Z E M É L Y S É G , (személység) fn. 1) Azon álla
pot vagy tulajdonság, melylyel valaki mint önálló
múlt idő :
személy b i r ; máskép : személyiség. 2) Bizonyos osz
szevdüm
szevdün
szevdi
tályhoz tartozó személyek öszvege, testülete. Udvari,
szerettem
szerettél
szeretett,
tiszti személység. Színházi, zenekari személység ; más
kép és szokottabban : személyzet.
szevdük
szevdünüz
szevdiler
S Z E M É L Y S É K T É S , (személysértés) ösz. fn.
szerettünk
szerettetek
szerettek.
Vétség, midőn valaki mást személyi jogaiban, külö
nösen becsületében sért meg.
A szírjSnben , jelen idö :
S Z E M É L Y T E L E N , (szómélytelen), mn. tt.
muna
munan
munö
személyttlent. tb. —ék. 1) Ami szoros értelemben
menek v. megyek mensz v. mégy mén v. megyén, véve személyi tulajdonságokkal nem b i r ; aminek
személye nincs. Személytelen dolgok, tárgyak. 2)
muiianrád
munam
munotn
Nyelvtani ért. mondják igékről, melyek első és má
mentek
menünk
mennek :
sodik személyragokat nem vesznek fel, mint : nincs,
nincsenek • sincs, sincsenek; szabad, fáj ; továbbá a kí
első vagy függő múlt :
náló ne, nesze, mely csak második szeoaélyraggal
mun'i
mun'in
mun'isz v. mun'i
divatozik : nelek, nesztek. Szélesb ért. több igék egyes
inenók
menél
mene,
számit harmadik személye midőn alanyeset nem vi
szonylik velők, pl. hallik, hallatszik, történik, villám
•mun'im
mun'innid
mun'iszn'i v. mun'ini
lik, estveledik, hajnalodik, esik (eső), szemzik stb.
menénk menétek
menének.
S Z E M É L Y V Á L O G A T Á S , (személyválogatás)
Nevezetes ebben, hogy magának ezen múltnak ösz. fn. Egyik személynek a u.ásiktól oly megkülön
képzője i (y, egy másik igeragozásban i) egyezik böztetése, hogy valaki valakinek nem az igazság
a magyar függő múltnak e képzőjével, mely a magyar kivánalmaihoz képest hanem más tekintetekből, pl.
mélyhangu igéknél avá. változik. A határtalan mód is polgári befolyásához, rangjához mérve ad előnyt vagy
munrii egyezik a magyar ,menni' szóval.
előnyöket, vagy mellőz szigorúságot. A jó bírónak sze
Vannak nyelvek, melyekben a személynévmá mélyválogatás nélkül kell Ítéletet hoznia. „Mely do
sok az igetörzszsel össze nem olvadnak ; ilyenek pl. lognak meujen végire személyválogatás nélkül Ke
a mongol, maodsu, japáni nyelvek; ezekben a személy gyelmetek." Báthori István király levele 1 5 8 2  b e o .
szeveriz

szeversziz
v. szeversziniz
szerettek

szeverler

1215

SZEMELYVISELÜ SZEMERE

SZEMELYVISELO, (szémélyviselö) ösz. mn.
és fn. Aki másnak képében tesz valamit; másképen :
képviselő.
SZEMÉLYVISZONY, SZEMÉLYVONATKO
ZAT, (személyviszony v. —vonatkozat) ösz. fn.
Különböző személyek között természeti jognál, vagy
törvénynél vagy szerződésnél fogva megállapított
vagy megállapíttatni szokott viszony, pl. szüle és
szülött, úr és szolga között stb.
SZEMÉLYZET, (szémélyézet) fn. tt. sze
mélyzetét, harin. szr. —e. Bizonyos rendhez, osz
tályhoz körhöz, társasághoz tartozó Bzemélyek együtt
véve. Száz tagból álló kiséreti személyzet. Táborkari,
mérnöktestületi, irodai személyzet.
SZEMÉLYZETI, (szémélyézeti) mn. tt. szé
mélyzetit, tb. —ék. Személyzetet illető, személyzetre
vonatkozó. Személyzeti névjegyzék.
SZEMENSZEDETT,, (széménszedétt) ösz. mn.
Szemenként kiválogatott. Szemenszedett búza, cse
resznye.
„Hogyha titkolt könnyeimből
Néhanéha gyöngy is válna,
Az a kis lyány porszem helyett
Szemenszedett gyöngyön járna."
Tóth Kálmán.
r

Atv. ért. amit, mint a maga nemében legjelesebbet a
többi közöl kiszedtek; választékos. Szemenszedett
éltes szavak, kifejezések. Szemenszedett beszéd. Kresz
nerics).
SZEMÉNY, fn. tt. szeményt, tb. — ék. Gyön
gyösinél am. kozák, lengyel katona. Szabó Dávid
nál am. kÚD.
SZEMENYE,falu Vas m.; ALSÓ , FELSŐ — ,
faluk Szála m.; helyr. Szemenyére, —»., —röl.
SZEMÉR, (szémér) fn. tt. szémért, tb. —ék,
ha i. szr. —e, v. —je. Piczi súlymérték, leginkább
a Ł /ógyszerészek mérlegén, mely a terecsnek (scru
pulm) egy huszad, s a nehezéknek (drachma) egy
hatvanad részét teszi. (Granum).
SZEMÉR, (szémér) ösz. fn. A szemekbe menő,
és ott szétoszló üterek, és viszerek.
SZÉMÉRCS, 1. SZÖMÖRCS.
SZÉMÉRCSEG , SZÉMÉRCSEGÉS, 1. SZÖ
MORCSEG, SZÖMÖRCSEGÉS.
SZEMERCSÉL, SZÉMÉRCSÉL, (szémércse
el) áth. m. szémércsélt. Szemenként szedeget; válo
gatva eszik. Máskép : szemerkél, scémérsél.
SZÉMÉRCSÉLÉS, (szémércseelés) fn. tt.
szémcresélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szemenként
szoaegetés ; válogatva evés.
SZEMERE (1), családnév; tt. Szemerét, Né
mely régieknél am. Desiderius, melynek a szokottabb
Dezse, Dezső, Dezsér felelnek meg. Egyébiránt egyik
legrégibb magyar nemzetségi név ; s Béla névtelen
jegyzője szerént (Zemera) Hubának a hét főmagyar
(hctumoger) egyikének fia. A mongolban szümertt (v.
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szümer aghola, v. szümber aghola) hegy neve (montagne
fabuleuse séjour des dieux ; aghola am. hegy, halom).
SZEMERE, (2), faluk Abauj; Borsod, Győr,
Komárom, Ung m; RÉPCZE—, Sopron, ÚJ —,Ung
m.; helyr. Szemerére, — n , —röl.
SZEMERÉD, ALSÓ , FELSŐ—, faluk Hont
m.; helyr. Szemerédre, —én, —röl.
SZÉMÉRÉG, (szémérég) gyak. öixh. m. szé
mérégtem, —tél, szemérgétt,htn.—ni v. szemérgeni.
1) Mondják esőről, midőn igen apró cseppekben, és
ritkán pereg, vagy permetezik alá. 2) A székelyek
nél am. gyöngyözve felbuzo;, pl. borvíz vagy szejke.
SZEMÉREM, (szémérém) fn. tt. szemérmet,
harm. szr. —e. Tájdivatosan : szöméröm. Ösztön
szerű hajlamból eredő gyöngéd érzet, illetödés, és
visszatartózkodás, midőn valamitől vonakodunk, vagy
valamiért szégyeneljük magunkat, mert az erkölcsi
finom érzetünket sérti, vagy az illem szabályaival
ellenkezik. Ez értelemben a szemérem némi gyer
meteg ártatlanságra, félénkségre, önbizalmi hiányra
mutat, s ellentéte a merészség, mennyiben ez az illem,
és szerénység korlátait átlépi. Bizonyos testi bajokat,
természeti szükségeket szeméremből eltitkolni, elnyomni.
Elfutotta arczát a szemérem pírja. Szeméremmel lesü
tötte szemeit. _ Azért úgy teszön (az ördög) hogy mi
koron embör az bínt (bűnt) teszi, az szömérmöt ütüle
elveszi" (Górycodex 45. 1.). Némely régiek rútság
vagyis szégyen szóval azonosirják, pl. XVI. század
beli Erkölcsiratokban : „Jó rútság (jó szemérmetes
ség) az mely az vétket megjelenti, azaz vétektül
megtartóztat." (Magyar Prózairók. Toldy Ferencz
kiadása I. 2 7 1 . 1.). Ha ezen illetödés és vonakodás
az illemnek és erkölcsiségnek ál vagy hibás fogal
mán alapszik, ál szemérem a neve. 2) Különösen a
nemi ösztönt illető erkölcsi érzet és vonakodás, mely
minden állatok között csak az embernek adatott.
Gyermeki, női, szűzi szemérem. Rózsához az illat, szűz
höz a szemérem illik. (Km.) Kerülj mindent, mi a sze
mérmet sérti. 3) Atv. a nemző tagok, és ezek tája az
emberi testen, mennyiben azok fölleplezése a gyön
géd erkölcsi érzettel ellenkezik, és szemeket sértő
botrányos cselekedet. Szemérmét vagyis szemérmi tag
ját elfödni. A Górycodexben annyi is mint nemi erő
szak : „Hogy ű rajta akart erővel szömérmöt tennie."
(24. 1.).
E szónak gyöke a látérzéket jelentő szem, mely
a szégyenérzetnek mintegy székhelye, és "tükre, mi
dőn erkölcsileg megilletődve lehunyódik. Innen a
szemtelen és s.emérmetlen legközelebbi rokonok. Ha
sonló fogalmi viszony és gyökrokonság létezik a né
met schauen, Scham, és Schan.de között. — Máso
dik alkatrésze véleményünk szerént a magán nem
divatozó érem főnév, azon ér gyöktől, melyből érint,
érdek, érdékel, illetésre, tapintásra vonatkozó szárma
zékok eredtek (,érem' újabb korban képződött és más
eredetű szó). j Képeztetésre hasonló a huzam, futam,
folyam nevekhez s élem, félem stb. törzsekhez. E
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szerént a szemérem eredetileg jelent szemérintést
vagyis oly benyomást, mely a szemeket (mintegy visz
szataszítólag) érinti, érdekli, melynél fogva lezáród
nak, behunyódnak, közvetó'leg pedig azon erkölcsi
belérzést, mely a szemekre visszahat. Figyelmet ér
demel a persa sarm (pudor; membrum virile).
SZEMÉREM— v. SZÉMÉREMAJKAK , (szé
mérémajkak) ösz. több. fn. A nő szeméremhüvelynek
ajkakhoz hasonló környezete, mely a szeméremidom
ban kezdődik, s a szeméremgátig nyúlik le.
SZÉMÉRÉMDOMB, (szémérémdomb) ösz. fn.
A szeméremajkak fölötti kidudorodás , Venus dombja.
V. ö. SZÉMÉREMAJKAK.
SZÉMÉRÉMÉR, (szémérémér) ösz. fn. A sze
méremtesten és tagokon átmenő erek.
SZÉMÉRÉMGÁT (szémérémgát) ösz. fn. A
nemzőtagok és alfél nyilasa között levő testrész.
SZÉMERÉMSÉG, (szémérémség) fn. tt. szé
mérémségét. Am. az egyszerű ,szemérem'. Eléjön a
Górycodexben : „ Ádámot szömérömség meggyőzé és
elrejté magát." (46. 1.).
SZÉMÉRÉMTAG, (szémérémtag) ösz fn. Szo
ros ért. vett nemzötag, mind a férfié, tóind a nőé,
különösen a férfivesszö és here, s a női hüvely. Ille
delemből elhallgatjuk az ide vonatkozó, s a nép
nyelvén divatos különféle aljas elnevezéseket.
SZÉMÉRGÉL , (szémérégél) 1. SZEMER
KÉL 1).
SZÉMÉRGÉS, (szemérégés) fn. 1) L. PER
METEZÉS. 2) Gyöngyözve felbuzogás. V. ö. SZÉ
MÉRÉG.
SZEMERTA , (SzentMária) erd. falu Sepsi
székben, helyr. Szemeriára, — n , —ról.
SZÉMÉH1CZE, 1. SZÖMÖRCZE.
SZEMERIKE v. SZÉMÉRKE, (szémérke) fn.
tt. szemerkét. 1) Túry Ignácz szerént a székelyeknél
a fenyőfák egyik faja; Kriza J. szerént borsfenyő
(borókafenyő); honnan szemerketuró, az elsöbbik sze
rént az ily fényűnek kérgéből való kászuba eltett
túró; az utóbbi szerént fenyőmagos túró. 2) Apró
szemecske, cseppecske.
SZEMERKÉL, (szémérkeel) önh. m. szemer
kél1. 1) Mondják esőről, midőn apró ritka cseppecs
kékben hulladoz ; máskép : permeg, permetez, szem
zik, szemereg, csepereg. 2) Szemenként szedeget, válo
gat, keresgél; máskép : szemercsél, szemecsel. A tyúkok
szemerkélnek a szeméten, a malaczok a kiöntött sze
méthulladékon.,
SZÉMÉRKÉLÉS, (szémérkeelés) fn. tt. sze
merkélést, tb. —ék, harm. szr. —e. L. 1) PERME
TEZÉS; 2) SZÉMÉRCSÉLÉS.
SZÉMÉRKETURÓ, (szémérketuró) 1. SZÉ
MÉRIKE alatt.
SZEMÉRMES, (szémérémes), mn. tt. sze
mérmes t v. —et, tb. — ek. Kinek a szemérem érze
tére hajlama van, szégyenlős; gyermeteg szerény
ségü; különösen a nemi ösztön gyönyöreitől elpi
rulva vonakodó. Szemérmes szűz. Szemérmes, mint a
AKAD. NAGY SZÓTAR V. KÖT.
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menyasszony (Km.). Szemérmes koldusnak üres a, tás
kája. (Km.) V. ö. SZEMÉREM.
SZEMÉRMESEN, (szémérémesen) ih. Sze
mérmesek módjára, szégyenlősen, némi félénk , s
gyermeteg vonakodással; elpirulva. Szemérmesen le
sütni szemeit.
„Szemérmesen vonakodva
A szép Lóra s elpirulva
Imígy ejti szavait.
Kisfaludy S.
SZÉMÉRMESKÉDÉS , (szémórémeskédés)
fn. tt. szémérmeskédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Er
kölcsi állapot, midőn valaki szemérmesen viseli ma
gát; szégyenlős vonakodás.
SZÉMÉRMESKÉDIK, (szémérémeskédik)
k. m. szemérmeskédtem, —tél, —itt. Szemérmes ma
gaviseletet gyakorol; szeméremből folytonosan vagy
gyakran vonakodik ; szégyenlősen tartja magát. V. ö.
SZEMÉRMES.
SZÉMÉRMESSÉG, (szémérémesség) fn. tt.
szémérmességét, harm. szr. —e. Gyöngéd erkölcsi
hajlam és tulajdonság, melynél fogva valakit sze
mérmesnek mondunk ; szegyenlősség ; gyermeteg sze
rénység, bátortalanság, vonakodás. L. SZEMÉREM,
SZEMÉRMES.
SZÉMÉRMETÉS, (szémérémetés) mn. tt.
szémérmetést v. —et, tb. —ek. Azon néhány sza
vaink egyike, melyekbe az et szótag fölöslegül csú
szott be, mint, szerelmetes, irgálmatos, félelmetes,
ezek helyett, szerelmes, irgalmas; vagy talán am.
szemérmeses, irgalmasos, félelmeses, mint van édeses,
vöröses.
„Én Istenem ! be szép ,
Be is dicséretes,
Mikor még a leány
Fülig szemérmetes."
Erdélyi János.
SZÉMÉRMETÉSKÉDIK , SZÉMÉRMETÉS
SÉG, 1. SZÉMÉRMESKÉDIK; SZÉMÉRMESSÉG.
SZEMÉRMETLEN, (szémérémetlen) mn. tt.
szémérmeilent, tb. —ék. Kinek a szemérem gyöngéd
érzetére nincs hajlama, ki bizonyos körülmények,
és esetek daczára nem szégyenli magát, orczát
lan, szemtelen. Határzóként am. szemérem nélkül.
SZEMÉRMETLENSÉG, (szémérémetlenség)
fn. tt. szemérmetlenséget, harm. szr. —e. Tulajdon
ság, vagy állapot, midőn valaki szemérmetlen; ke
ményebb ért. orczátlanság, szemtelenség. V. ö. SZE
MÉRMETLEN.
SZEMÉRMETLENÜL , (szémérémetlenül)
ih. Szemérem nélkül; magát bizonyos körülmények
közt nem szégyenelve ; orczátlanul, szemtelenül. V. ö.
SZEMÉRÉM.
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SZEMERNYI, (szémérnyi) mn. tt. szémérnyit,
tb. —ek. Szetner nagyságú, vagy nehézségű. /Sze
mernyi mákonyt rendelni a betegnek. V. ö. SZEMER.
SZÉMERNYŐ, (szémernyő) ősz. fa. Ernyő,
vagy ellenzöféle készület, a szemekre alkalmazva,
hogy azokat a sértő világosság ellen védje.
SZEMES, (1), (szémés), mn. tt. szémés t v.
— et, tb. —eh. 1) Aminek tulajdon ért. vett szemei
vannak ; ellenté'e : szemetlen. 2) Mondjuk növények
ről , különösen fii és gabnanemüekről , mennyi
ben szemeket, azaz magvakat teremnek. Szemes ga
bona. Szemes takarmányt adni a baromnak. 3) Átv.
aki szemeit, mint látérzéket, különösen használja;
figyelmes, körülnéző, vigyázó. Szemes gazdatiszt, ör,
kerülő. A szemes ember nem hagyja magát rászedetni.
Szemesnek áll a világ. (Km.). Szemesnek váló a játék,
vaknak az alamizsna. (Km.). Szemes kocsis, szemes 16,
kerek fiámra igen jó. (Km.). 4) Aki valamit saját
szemeivel látott, tapasztalt. Szemes tanú, szemes bi
zonyság.

hetségnek tulajdonsága, midőn figyelme minden kö
rülményre kiterjed. Továbbá, cselekvésbeli ügyes
ség , óvatosság , mely magát megcsalatni nem
hagyja.
SZEMÉSZ, (szémész) fn. tt. szémészt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Orvos, ki különösen szembajok gyó
gyításával foglalkodik. Okleveles szemész.
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SZEMES, (2), (szémés) fn. tt. szémést, tb. —ék.
Majorsági épület a szürün, hol a felszórt gabonát
fölméretésig tartják ; néhutt : szémház. A kinyomta
tott de még fel nem szórt gabonának való hajlék
neve ; pelyvás v. polyvás.
SZÉMÉS, (3), PUSZTA—, FALU—, faluk
Somogy m.; helyr, — Szémésre, —én, —röl.
SZÉMÉSÉDÉS, (szémésédés) fn. tt. szémé
sédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn va
laki, vagy valami szemessé leszen. V. ö. SZEMES.
SZÉMÉSÉDIK, (szémésédik) k. m. szémé
sédtem, —tél, —étt. 1) Vigyázóvá, figyelővé, kö
rülnézővé, világravalóvá leszen, tapasztalati okos
sága növekedik. Utazás, katonáskodás, különféle embe
rekkel való viszonyok által szemesedik a legény. 2)
Mondjuk növényekről, midőn magvasodnak. Szeme
sedik a búza, az érett fű.
SZEMESEN, (szémésen) ih. 1) Figyelve, vi
gyázva, körülnézve, óvakodva. „A magyar nem
zet . . . . tudott mindenkoron mind szemesen az idő
nek engedni, mind pedig annak idejében hathatós
képen munkálódni." (Gr. Battyáuy József eszter
gomi érseknek, 1790. június 10dikén a főrendek
nél mondott beszéde). 2) A benne termett szemek
kel, vagy is magvakkal együtt. A kalászokat szeme
sen jobban szereti a barom, mint szemek nélkül.
SZÉMÉSKÉDÉS, (széméskédés) fn. tt. szé
méskédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szemesség gya
korlása, vagy is cselekvési mód, midőn valaki min
den alkalommal szemesen viseli magát. V. ö. SZÉ
MÉSSÉG.
SZÉMÉSKÉDIK, (széméskédik) k. m. szé
méskédlem, —tél, —étt. Ügyeiben, teendőiben vi
gyázva, figyelve,körülnézve,ovatossággaljárel; észre
vétlenül semmit el nem mulaszt, el nem mellőz; a körü
le történő dolgokat kikutatni, megtudni iparkodik.
SZÉMÉSSÉG, (szémésség) fn. tt. szémésségét,
harm. szr. —e. A tapasztaló, észrevevö, fürkésző te
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SZEMÉSZET, (szémészet) fn. tt. szémészetet,
harm. szr. —e. A gyakorlati orvostudománynak
egyik ága, mely kiválólag, és tüzetesen a szemek
betegségeit tárgyalja.
SZEMÉSZETI, (szémészeti) mn. tt. szémé
szetít,tb.—ek.Szemészetet illető,ahhoz tartozó,arra vo
natkozó, stb.Szemészeti ismeretek, gyakorlatok, műtétek.
SZÉMÉSZSÉG , (szémészség) fn. 1. SZE
MÉSZET.
SZEMÉT v. SZEMET, fn. tt. szemetel, harm.
szr. szemétje v. szemetje, v. —e. 1) Mindenféle
gizgaz, hulladék, faradék, töredék, söpredék, melyet
mint mocskos, tisztátalan valamit félre szoktak ta
karítani. Szemetet csinálni, kisöpörni, elhordani. A
Hsöprött szemetlel nem jó a hirt is kihordani a ház
ból. A szemétnek is kell egy kis helyet engedni. 2) Az
ilyetén tisztátalanság egy halmazra gyűjtve. Szemé
ten heverő malaczok. A mosadékot kiönteni a szemétre.
Minden kakas a maga szemetén hatalmas. (Km.). Ki
szeméten nevelkedik, mást is rühesnek tart. (Km.). 3)
Akárminemü mocsok, piszok, ganaj féle. 4) Átv. a
maga nemében alávaló, hitvány, kivetendő. Szemét
ember. Tiszta gabona helyett szemetet adott. Ilyen sze
mét jószágért mit sem adok.
Túl a Dunán több vidéken átvetve meszet, vas
tag hangon maszat, a székelyeknél moszat, Vasban
néhutt maczat, moczat, mely egyszersmind általán
mindennemű mocskot, piszkot jelent. Ügy látszik,
ezek az eredeti alakok, mert alap fogalomban egyez
nek velők a mocs mocsok, lat. mucus, ném. Schmutz,
mennyiben t. i. a szemet mocskossá, piszkossá teszi
az illető testet, vagy tért, honnan miszitmaszat am.
mocsokpiszok, miszitelmaszatol mocskol, bezsíroz,
beken valamit. Közvetőleg tehát rokonok vele a
med, ned, máz, mint híg, folyékony, kenni való tes
tek. Egyezik vele a tót szmety, és a német Miszt is.
V. ö. SZENNY.
SZEMÉTDOMB, (szemétdomb) ösz. fn. Ösz
vesöpört, egymásra halmozott szemétből álló domb.
Szemétdombra épített ház.
SZEMETEL, (szemetel), önh. m. szemetelt.
Szemelet csinál. A nyirkáló, fúró, faragó mesterem
berek szemetelni szoktak. Igekötővel áth. am. szemét
tel becsunyít. Beszemetelni a szobát, folyosót. Tré
fásan szólva, elszemetelni valahonnan, am. kisöprött
szemét gyanánt eltakarodni; nem sokáig szemetelt
ottan, azaz hamar eltakarodott.
SZEMETELÉS, (szemetelés) fn. tt. szemete
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
laki szemetet csinál.
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SZEMETES, (1), (szernetes) ma. tt. szemetest
v. —et, tb. —ek. 1) Szemettel bemocskolt, rútított.
Szemetes szoba, udvar, utoza. 2) Amiben a szemetet
öszvegyüjtik, tartják, elhordják. Szemetes kosár, láda,
gödör. Szemetes szekér.
SZEMETES, (2), puszta Trencsin m.; helyr.
Szemetesre, —én, —röl.
SZEMETEZ, (szemetez) áth. és öuh. m. szeme
teztem, —tél, —étt. L. SZEMETEL.
SZEMETEZÉS, (szemetezés), lásd : SZEME
TELÉS.
SZEMÉTGÖDÖK, (szemétgödör) ösz. fn. Gö
dör, melybe a kitakarított szemetet hányják.
SZEMETH, falu Pozsony m.; belyr. Szemethre,
— én, —röl.
SZÉMETLEN, (szémetlen) mn. tt. szémetlent,
tb. —ék. 1) Aminek látérzéke nincs, vagy legalább
észre nem vehető. Szemetlen férgek. 2) Magvatlan,
vagy aránylag kevés magvú. Szemetlen búzafej. Ha
tározóként am. szem nélkül. V. ö. SZEMTELEN.
SZÉMEVESZTÉTT, (szémevesztétt) ösz. mn.
Szemevilágától egy vagy másképen megfosztott.
SZEMEZ, SZÉMZ, (széméz) áth. m. szemez
tem, — tél, —élt, par. —z. Valamely jelesebb nö
vényről, különösen fáról vagy cserjéről annak módja
szerént leválasztott szemcsirát v. bimbót egy másik
kevésbé jeles fának vagy cserjének, mint nemesíten
dó'nek, felhasított kérge alá becsiptet, megfogamzás,
illetőleg nemesítés, jelesb fajtanyerés végett; amely
ből t. i. ép oly jeles á g , s idővel fa válik , milyen
volt azon nemesebb fa, melyről a bimbó vétetett;
máskép : szemreolt. V. Ö. OLT; SZÉMREOLTÁS ;
és SZÉMPAIZS.
SZEMEZÉS, SZÉMZÉS, (szémézés) fn. tt.
szémézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Kertészkedők
munkája, midőn szemeznek; máskép : szémoltás,
szemreoltás. L. SZÉMREOLTÁS és v. ö. SZÉMÉZ.

mefcnye. Birtokragozott állapotban : szernemfénye,
szemedfénye, szemefénye stb., pl. úgy vigyáz rá, mint
szemefényére.
SZEMFÉNYVESZTÉS, (szómfényvesztés) ösz.
fn. Altalán cselekvés, mely a szemeket kápráztatja,
s csalódásba ejti, melynél fogva az előttök forgó tár
gyakat nem valódi alakjukban, hanem más ál színben
látják. Különösen az úgynevezett alakosok, ezermes
terek , vagyis szemfényvesztők ügyesen mesterkélt
működése. V. ö. SZEMFÉNYVESZTŐ.
SZEMFÉNYVESZTŐ, (szémfényvesztő) ösz.
mn. és fn. 1) Aki vagy ami a szemeket csalékonyan
kápráztatja és tévedésbe hozza. Szemfényvesztő ala
kosok, csillogások. 2) Személy, ki részint ügyes moz
gások, részint holmi eszközök által oly látványokat
képes eléállítani, melyeknek okát, öszvefüggését egy
hamar át nem látjuk, s melyek az avatlan nézőkre
egészen meglepők és bámulatosak. Ilyenek a nép vé
leménye szerént az úgynevezett bűvösök , ördön
gösök, garabonczázok, csöpüevők, kártyavetők stb.
SZEMFOG, (szémfog) ösz. fn. A felső oldal
fogak, melyek gyökerei a szemek irányában nyúl
nak fel.
SZÉMFOLT, (szémfolt) ösz. fn. L. SZEM
VIRÁG.
SZÉMFOLYÁS, (szémfolyás) ösz. fn. Szemek
kóros állapota, midőn víz v. könyféle nedv foly, cse
peg belölök, csipásság.
SZEMFORGATÁS , (szémforgatás) ösz. fn.
A szemeknek oly módon való jártatása, mintha majd
be majd kifelé fordulnának. Továbbá a fejnek me
rev tartása mellett a szemekkel hol ide hol odate
kingetés.
SZÉMFÖDÉL, (szémfödél) ösz. fn. A halott
szemeit, illetőleg arczát vagy egész testét takaró
lepel.
„De vakságtól ki már nem fél,
Minek annak a szemfödél?"
Csokonai.
SZÉMFÖDELÉK, (szémfödelék) ösz. fn. Apá
czák fátyola. Él e szóval szent Margit életirója.
SZEMFÜ, (szémfű) ösz. fn. Népnyelven a szál
kacsékok neméhez tartozó gyógynövényfaj ; máskép :
szémvidító fű; növénytani néven : szemviditó szálkaesék.
(Euphrasia officinalis.)
SZÉMFÜL, (szemfül) ösz. fn. Szem és fül,
mint a látás és hallás érzékei együtt véve. Átv. ért.
mindent látni és hallani vágyó kíváncsiság; vala
mire különös figyelem fordítása. Az egész ember csupa
szemfül. Használtatik melléknévül i s , midőn am.
szemfüles.
SZEMFÜLES, (szémfüles) ossz. mn. Mindent
látni, és hallani akaró; kiváncailag fürkésző ; külö
nösen figyelő, vigyázó ; óvakodva kutató. Szemfüles
kémek, rendörök. Szemfüles tolvaj.
SZÉMFÜLESKÉDÉS, (szémfüleskédés) ösz.
fn. Minden történő apróságot tudnivágyó fürkészés,
kíváncsiság.
77*

SZÉMÉZVÉNY, (szémézvény) fn. tt. széméz
vényt, tb. —ék, harm. szr. —e. A szemzési műtét
eredménye, amennyiben t. i. az már végrehajtatott.
Sikerült szemezvény.
SZÉMFÁJÁS, (szémfájás) ösz. fn. Fájás, me
lyet a szemnek valamely kóros állapota, szenvedése
okoz. Szúró, égető szemfájás.
SZÉMFÁJDALOM, (szem fájdalom) ösz. fn.
Szembetegség, szemkór.
SZEMFÁJÓS, (szémfájós) ösz. mn. Szemfájás
ban szenvedő, kinek szemei gyakran fájnak.
SZÉMFEHÉRE, (szémfehére) ösz. fn. A szem
golyónak fehér környezete.
SZÉMFEKÉLY, (szémfekély) ösz. fn. Fekély
a szemszögletben. V. ö. FEKÉLY.
SZÉMFÉNY, (szémfény) ösz. fn. A szem kö
zepén mintegy csillagot képző kerek folt, mely többé
kevesebbé fénylik. Atv. ért. oly kedves valami, amit
különösen őrizünk. Kedves gyermek, az apjának sze
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SZÉMFÜLESKÉDIK, (szémfüleskédik) ösz.
k. m. szemfüleskédtem, —tél, —ett. Kiváncsilag min
den körüle levő vagy történő dolgot látni, hallani
törekszik, észrevenni, megtudni, kikutatni akar.
SZÉMFÜLESSÉG, (szémfülesség) ösz fn. Tu
lajdonság, melynél fogva valaki szemfülesnek mon
datik. V. ö. SZEMFÜLES.
SZÉMFÜLKÖDIK, (szémfülködik) 1. SZÉM
FÜLESKÉDIK.
SZÉMFÜRÖSZTÖ, (szémfürösztő) ösz. mn. és
fn. Aki szemet füröszt; vagy amiben szemet fürösz
tenek ; ez utóbbi értelemben máskép : szémszilke.
SZEMGOLYÓ, (szémgolyó) ösz. fo. A szem
nek tömegét képező, hártyák, nedvekkel töltött, s
golyóhoz hasonló test, mely a szemüregben fekszik.
Mély fekvésű, kidudorodott szemgolyó.
SZEMGÖDÖR, (szémgödör) ösz. fn. Mélye
dések a kaponyacsonton, melyekben a szemek fe
küsznek; máskép : szemüreg.
SZÉMGÖRCS, (szémgörcs) ösz. fn. Görcsös
bántalom a szemizmokban.
SZÉMGYÓGYÁSZ, (szémgyógyász) ösz. fn. L.
SZEMÉSZ.
SZEMGYÓGYÁSZAT, (széingyógyászat) ösz.
fn. L. SZEMÉSZET.
SZÉMGYÓGYÍTÁS v. GYÓGYÍTÁS, (szem
gyógyítás) ösz. fn. Beteg szem orvoslása.
SZÉMGYÓGYSZER,(szémgyógyszer)l.SZÉM
ORVOSSÁG.
SZÉMGYÖNGY, (szémgyöngy) ösz. fn. Na
gyobb golyóju, s drágább nemű gyöngy.
SZÉMGYÖNYÖR, (szémgyönyör) ösz fn. Ér
zéki gyönyör, melyet valamely kedves dolog látá
sára élvezünk.
SZÉMGYÚLADÁS, (szémgyuladás) ösz. fn.
Szemek beteges állapota, midőn kitüzesednek, s mint
egy égnek. Különböző nemű és fokú lehet.
SZÉMGYÜRÜ v. —GYÜRÜ, (szemgyürü)
ösz. fn. A szemek alján képződő kékes karima, mely
gyakran a kicsapongó életmódtól származik, máskép :
szempatkó.
SZÉMHÁLYOG, (szémhályog) ösz. fn. L. HÁ
LYOG.
SZÉMHÁRTYA, (szémhártya) ösz. fn. Finom
hártya, mely a szemgolyót borítja.
SZÉMHÁZ, (szémház) ösz. fn. L. MAGTÁR.
Eléjön Kresznericsnél.
SZÉMHÉGY, (szémhégy) ösz. fn. Átv. ért. a
nézésnek mintegy góczpontja, melyben a látsugarak
öszpontosulnak , s az illető tárgyat elétüntetik. Szem
hegyre venni valamit, am. a nézést élesen ráirá
nyozni.
SZEMHÉJ, (szemhéj) ösz. fn. 1. PILLA.
SZÉMHOMÁLY, (szémhomály) ösz. fn. Hiba a
szemben, midőn felhőhöz hasonló vékony hártya
képződik rajta. (Staphyloma). Szélesb ért. gyönge sze
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mek tulajdonsága, midőn a tárgyakat tisztán nem
látják.
SZÉMHÚNYÁS v. —HUNYÁS, (szémhúnyás)
ösz. fn. A szempillának leeresztése ; szembecsukás.
Átv. ért. tettetett észre nem vevésSzemhunyássál el
mellözni, eltűrni valamit.
SZÉMHUNYOGATÁS, (szémhunyogatás) ösz.
fn. A szemnek többszöri behunyása, becsukása.
SZEMHUNYORÍTÁS v. —HUNYORÍTÁS ,
(szémhunyoritás) ösz. fn. 1) A szemek rángatódzó
mozgása. 2) Szembeszéd, szemintés, vagy gúnyos jel
adás a szemek mozdítása áital.
SZÉMIDEG, (szémideg) ösz. fn. Ideg a szem
szervezetében. V. ö. SZÉMIZOM.
SZÉMINTÉS, (szérnintés) ösz. fn. Intés, vagy
jeladás, melyet szemeinket különösen pilláinkat moz
gatva teszünk.
SZÉMIK, (szémír) ösz. fn. Szembajok ellen al
kalmazott különféle gyógyír.
SZÉMIRÁNY, (szemirány) ösz. fn. Azon czél
pont, melyre a néző szemek irányozvák.
SZÉMIRÁS, (szémirás) 1. SZÉMLEIRÁS.
SZÉMISZAM, (szémiszam) ösz. fn. Kóros ál
lapot, midőn a szemek rendes fekvésökből előre ki
nyomulnak, s mintegy kiiszamodnak. V. ö. ISZAM.
SZEMIT, (szémít) áth. m. szémüétt, par. —s,
htn. —ni, v. —eni. A gyógyszerészeknél am. bizo
nyos szereket apró szemekké, golyócskákká alakít.
SZÉMÍV, (szémív) ösz. fn. SZEMÖLDÖK.
SZÉMIZOM, (szémizom) ösz. fn. Izmok a sze
mekben, melyek segedelmével mozoghatok. Felső há
rántékos szemizom, mely a szemgolyót lefelé forgatja
(musculus obliquus superior); alsó hárántélcos szem
izom, mely a szemgolyót fölfelé rézsut mozgatja (mus
culus obliquus inferior).
SZÉMJÁRÁS, (szémjárás) ösz. fn. A szemek
kel ide oda tekingelés.
SZÉMJEL, (szemjel) ösz. fn. Jel, melyet sze
meinkkel intve, kacsintva, hunyorítva adunk , szem
intés.
SZÉMKAMARA , (szemkamara) ösz. fn. 1.
SZÉMCSARNOK.
SZÉMKÁMPULÁS, (szétnkámpulás) ösz. fn.
Beteg állapot, midőn a szemek előtt sötétség lebeg, a
fej mintegy örvény forogva szédeleg, s a fülekben
zsongás, zúdulás hallatszik, mintha zuhogó folyó
vagy susogó szél, vagy robogó szekér vonulna el
mellettök. (Scotoma).
SZÉMKE, (szémke) fn. tt. szemkét. L. SZEM
CSE (1).
SZEMKELÉS, (szémkelés) ösz. fn. Kicsi ke
lés a szemen, melyet közönségesen árpának hívnak.
SZÉMKENET v. KENŐCS, (szémkenet v.
— kenőcs) 1. SZÉMÍR.
SZÉMKERÉZ, (szémkeréz) ösz. fn. Apró sze
mekben találtató rézféle érez.
SZÉMKOROM, (szémkorom) ösz. fn. Korom,
mely az érczégető, vagy olvasztó kemenczék oldalán
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SZEMLÉL, (széméleel) áth. m. szémlélt.
rakodik le, s melyről azt tartják, hogy bizonyos
Szemeit ráirányozza valamire, s folytonosan rajta
szembetegségek ellen hathatós gyógyszer.
tartja, hogy bizonyos tudomása legyen felőle. Több
SZÉMKŐ,(szémkö) ösz.fn. l)Többfélekönemek,
oldalú, s mélyebb, tartósabb vizsgálásra mutat, mint
melyeken szemhez hasonló, fehér körözetü sötét
a néz szó. Különösen, szemlélabölcselkedö, midőn az is
pettyek látszanak. 2) Lencseszem alakú sima kö
meret tárgyait jegyeiknél fogva mintegy maga elé
vecske.
állítja ; szemlél a hadvezér, midőn seregét részleten
SZÉMKÖNNYEZÉS, (szémkönnyezés) ösz. fn. ként saját szemeivel átnézi stb.
Állapot midőn a szembe könnyek képződnek. (Epi
Ezen ige régibb mint törzse a szemle főnév,
phora. Molnár A.).
amennyiben ez csak újabb korban jött divatba, vagy,
SZEMKÖZBE, (szemközbe) ösz. ih. Azon ál ha tetszik, hozatott ismét önálló használatba; ebből
lapotban, midőn valamely test vagy személy egy származtatható el képzővel : szemleel, öszvehúzva :
másik felé mozgásban van. Szemközbe fúj a szél. szemlél, mint : besze beszél; mese mesél; csere cserél
Szemközbe mentem felé vagy hozzá. Közönségesen e stb. V. ö. SZEMLE.
helyett is a ,szemközt' szót használják.
SZEMLÉLDE, (széméleelde) fn. tt. szemléi
SZEMKÖZT v.—KÖZTT, (szémközt v. —köztt) dét. Szemlélő hely, különösen épület czélszerü készü
ösz. ih. Egymással szembe állva, menve ; szemtül lékekkel ellátva, a csillagok szemlélése végett. (Ob
szembe; homlokegyenest. Szemközt állani az ellen servatorium, Sternwarte).
séggel. Szemközt voltam vele. Szemközt (arczul) fúj
SZEMLÉLÉS, (széméleelés) fn. tt. szémlé
a szél.
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Ismeret szerzésére
SZÉMKUPAK, (szémkupak) ösz. fn. Túl a törekvő cselekvés, mely által valamit szemlélünk.
Dunán am. szemhéj, szempilla. L. PILLA.
V. ö. SZEMLÉL.
SZÉMKÖZTES v. SZEMKÖZTI, (szémköztes
SZEMLÉLET, (széméleelet) fn. tt. szemlélet
v. —közti) ösz. mn. Szemközt álló, szemközt jövő, ét, harm. szr. —e. Szabatosan véve, a szemlélés
szemközt fúvó stb. Szemköztes v. szemközti ház. Szem müve, munkálata, eredménye; azon elvont ismeret,
közti ellenség. Szemközti szél.
tudomás, melyet szemlélés által szereztünk. Szemlé
SZEMLAK, mváros Arad m.; helyr. Szemlak letünket bizonyos tárgyról másokkal közölni.
ra, — on, —ról.
SZEMLÉLETI, (széméleeleti) mn. tt. szém
SZÉMLÁTÁS v. —LÁTOMÁS, (szémlátás v. léletit, tb. —ek. Szemléletre vonatkozó, azt illető,
—látomás) ösz. fn. Tapasztalás, észrevevés, melyet azon alapuló. Szemléleti tárgyak.
valaki saját szemeivel tesz , a tapasztalati tudomás
SZEMLÉLGET, (széméleeléget) gyak. áth.
nak egyik biztosabb neme.
m. szémlélgettem, —tél, —étt, par. szemlélgess. Néze
SZEMLÁTOMÁST , (szemlátomást) ösz. ih. get, vizsgálgat, több oldalról, vagy gyakran, folytono
Különösen kitűnve, észrevehetőleg ; nyilván, mintegy san szemügyre vészen valamit, hogy világos tudomást
mindenek szeme láttára ; világosan. Esö után szemlá szerezzen felőle , hogy másoktól megkülönböz
tomást felfrisillnek és nőnek a vetések. Utolsó betegsé tesse stb.
gedben szemlátomást megfogytál.
SZÉMLÉLGETÉS , (széméleelégetés) fn.
SZEMLE , (széméle , azaz szémélö) fn. tt. tt. szémlélgetést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyakori,
szémlét. Vizsgálat, eljárás, midőn valamit minden folytonos szemlélés, vizsgálás, nézegetés, határozot
oldalról szemügyre veszünk, megtekintünk, hogy ál tabb, világosabb megismerés végett.
lapota , mibenléte felöl tudomásunk legyen. Hadi
SZEMLÉLHETŐ, (széméleelhető) mn. tt.
szemle, melyet a kiállított hadsereg fölött tartanak. szémlélhetöt. Amit megnézni, megtekinteni lehet vagy
Birói szemle. Kárbecslési szemle. Irodalmi szemle. V. ö. szabad. A nyilvános látvány, mutatvány, mindenki
SZEMLÉL.
áltál szemlélhető. Szélesb ért. amit vizsgáló érzékeink
SZÉMLEGELTETÉS, (szémlegeltetés) ösz. fn. állal felfoghatunk ; nem elvont, hanem tapasztalati.
Érzéki élvezés, midőn több kedves látványokon, szép A mértani ismereteket ábrák által szemlélhetökké
tenni.
ségeken szemeinket gyönyörködtetjük.
SZÉMLEIEÁS , (1), (széinleirás) ösz. fn. A
SZÉMLÉLHETŐKÉP v. —KÉPEN, SZÉM
szem egyes részeinek többékevésbé fejtegető elszám LÉLHETŐLEG, (széméleelhetőkép v. —képen
v. —leg) ih. Szemlélhető módon vagy állapotban.
lálása.
SZÉMLÉLHETŐSÉG, (széméleelhet őség)
SZEMLEIRÁS, (2), (szemleirás) ösz. fn. Vala
mely eljárás, avagy akár irodalmi, akár más mű fölött fn. tt. szémlélhetöségét, harm. szr. —e. Ismereti tár
gyak tulajdonsága vagy állapota, mennyiben szem
tartott szemlének Írásba foglalása.
SZEMLEIRÓ, (szemleiró) ösz. fn. Személy, ki lélés alá eshetnek, nem rejtélyesek, nem elvontak.
SZÉMLÉLKÉDÉS, fszémél eelkédés) fn. tt.
szemlét tart valamely mű fölött, vagy szemleirással
rendesen foglalkozik.
szémlélkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. A vizsgálódó,
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kutató észnek működése, midőn bizonyos tárgyakról |
szemlélkedik. V. ö. SZÉMLÉLKÉDIK.
SZÉMLÉLKÉDIK, (széméleelkedik) k. m.
szemlélkédtem, —tél, —étt. Folytonosan, gyakran,
mélyebben szemlél valamit, és pedig nem csupán
érzékileg, hanem elméletileg, a tapasztalati tárgyak
tól elvontan, azokon fölül emelkedve. (Speculatur). A
szemlél és szemlélkedik oly fokozati és belterji vi
szonyban állanak egymással, mint a rokon műkö
désű elméi elmélkedik, ismer ismerkedik, eszmél esz
mélkedik , gondol gondolkodik.
SZÉMLÉLKÉZÉS , (széméleelkézés) 1.
SZÉMLÉLKÉDÉS.
SZÉMLÉLKÉZIK,(széméleelkézik)l. SZÉM
LÉLKÉDIK.
SZEMLÉLŐ, (széméleelö) mii. tt. szémlélőt,
Aki valamit mélyebb, határozottabb, világosabb is
meretszerzés végett szemlél, vizsgál, több oldalról
figyelemre vesz. V. ö. SZEMLÉL.
SZEMLÉLŐDÉS, (széméleelöödés) fn. tt.
szémlélödéat, tb. —ék, harm. szr. —e. Altalán cse
lekvés, látérzéki, vagy elmei működés, midőn szem
lélődünk. V. ö. SZEMLÉLŐDIK.
SZEMLÉLŐDIK, (széméleelöödik) alakra
belsz. de jelentésre inkább közép ige; m. szemlélőd
tem, — tél, —ott. 1) A körötte levő tárgyakat figyel
mesen nézegeti, hogy határozott világos felfogást
szerezzen felölök, pl. a kém, midőn kémlelődik; a
hadvezér, midőn szemlét tart serege fölött. 2) Bizo
nyos tárgyakról elmélkedik, vizsgálódik, azok okait,
viszonyait, <">szvefüggé3ét stb. fürkészi. (Speculatur,
contemplatur).
SZEMLÉLŐDŐ, (széméleelöödő) mn. tt.
szémlélödöt. Általán , a ki szemlélődik , akár
egyedül érzékileg, akár elmeileg. Szemlélődő kémek.
Szemlélődő bölcsész. V. ö. SZEMLÉLŐDIK.
SZÉMLÉLTIRE, (széméleeltire) ragozott
igenév, igehatározóként használva. Oly állapotban
midőn szemlél valakit vagy valamit; szokottabban: lát
tára. Különösebben a székelyeknél divatos. Szemlél
tire közeledett hezzá (hozzá) mintha ismerné. (Kriza J.).
SZÉMLESÉS, (szémlesés) ösz. fn. Cselekvés,
midőn valaki másnak annyira kivan tetszeni v. szol
gálni, hogy ennek minden legkisebb intésére figyel,
de csak addig, míg annak szeme előtt van. (Augen
dienst).
SZÉMLESI v. —LESŐ, (szémlesi v. —leső)
ösz. mn. és fn. Aki másnak minden legkisebb inté
sére figyel, de csak tettetésböl, mig szem előtt van.
(Augendiener).
SZÉMLETÉR, (szémletér) ösz. fn. Tér, melyen
a hadseregek fölött szemlét szoktak tartani. V. ö.
SZEMLE.
SZEMLEÚT, (szemleút) ösz. fn. Utazás vala
mely nagyobbszerü, vagy pedig többféle tárgyaknak
pl. vaspályának, hadcsapatoknak szemre vétele vagy
megszemlélése végett.
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SZEMLING, fn. tt. szemlingét, harm. szr. —je.
A lazaczok neméhez tartozó, ízletes húsú halfaj.
Ügy látszik a latin Salmo után módosult idegen ere
detű szó : németül : Salm.
SZÉMLOB, (szémlob) 1. SZEMGYÚLADÁS.
SZEMMEL INTÉS, 1. SZÉMINTÉS.
SZÉMMELLÁTHATÓ, (szémmellátható) ösz.
mn. Amit valaki saját szemeivel tapasztal vagy ész
lel. Szemmellátható hold v. napfagyatkozás. Szemmel
látható üstökös. Atv. ért. annyira észlelhető, mintha
valaki saját szemeivel tapasztalná.
SZÉMMELLÁTHATÓLAG, (szémmellátható
lag), 1. SZEMLÁTOMÁST.
SZÉMMELLÁTHATÓSÁG, (szémmellátható
ság) ösz. fn. Állapota vagy tulajdonsága annak, ami
szemmel látható.
SZÉMMELLÁTOTT, (szémmellátott) ösz. mn.
Nyomosbított kifejezése a ,látott' szónak. Szemmel
látott dolog.
SZEMMEL TART, kiváló figyelemmel késéi
valakit vagy valamit.
SZÉMMELTARTÁS, (szémmeltartás) ösz. fn.
Valakinek vagy valaminek kiváló figyelemmel ké
sérése.
SZÉMMERESZTÉS, (szémmeresztés) ösz. fn.
Merően nézés a szemekkel, midőn ezeknek nem lehet
észrevenni semmi pillantását.
SZÉMMERESZTVE , SZÉMMERÉGETVE ,
(szémmeresztve v. —meregetve) ösz. állapotjegyzö,
igehatározóként használva. A szemekkel merően
nézve, mintha ezek nem is pillantanának.
SZEMMÉRTÉK, (szémmérték) ösz. fn. Képes
ség, melynél fogva valaminek nagyságát, mennyisé
gét, távolságát egyedül látás után határozzuk meg.
Jó szemmértéke van. Szemmértéke nem csalt. Szemmér
ték szerént ezen ökör öt mázsát nyomhat. Továbbá
ügyesség, midőn valaki bizonyos egész és annak
részei között levő arányt meghatározni tudja.
SZÉMNYIL, (szémnyil) ösz. fn. Átv. ért. szem
lövelte nyil, vagyis nyil módjára eszközlött hatás,
melyet mások igéző vagy erős nézése gerjeszt
bennünk.
SZÉMNYAVALYA, (szémnyavalya) ösz. fn.
A szemek épségét veszélyeztető akármiféle betegség,
mennyiben t. i. közvetlenül a szemekben fészkel;
máskép : szembaj, szembetegség.
SZÉMNYI, (szémnyi) ösz. mn. Nagyságra nézve
bizonyos szemhez hasonló. Porszemnyi, mákszemnyi,
szölöszemnyi.
SZÉMODU, SZEM ODVA, (szémodu, szém
odva) ösz. fn. L. SZEMGÖDÖR.
SZÉMOLTÁS v. —OLYTÁS, (szemoltás v.
—olytás), 1. SZÉMREOLTÁS.
SZEMORVOS, (szémorvoa) ösz. fn. L. SZE
MÉSZ.
SZÉMORVOSLÁS, (szémorvoslás), 1. SZÉM
GYÓGYÍTÁS.
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SZÉMORVOSSÁG , (szémorvosság) ösz. fn.
Gyógyszer a szembetegségek, szemfájások ellen.
SZÉMÖ, falu Komárom m. ; helyr. Szémőre,
—n, —rSl.
SZEMŐCZE, fn. tt. szemöczét. Györtájéki szó.
L. SZAMÓCZA.
SZÉMÖK, (szémó'k) mn. tt. szémököt. Nagy
szetnü, v. szemöldökű; mint a nagy pofájú : pofok,
nagy szájú : szájók, szátyók, nagy monyú : monyok.
Különösen így nevezik állatoknál a jegyes szemű,
vastag szemöldökű birkát, ökröt, tehenet. Csali
szemök !
SZÉMŐKE, fn. tt. szémökét. Tájdivatosan (kü
lönösen Szabó Dávidnál is) am. szemök. Lásd : SZÉ
MÖK.
SZEMÖLCS, 1. SZÖMÖRCS.
SZEMOLD, (szémöld) fn. tt. szémöldöt, harm.
szr. —je. L. SZEMÖLDÖK.
SZEMÖLDÖK, (szémöldök) fn. tt. szemöldök
öt, harm. szr. —e. Ivet képező szőrözet a szem fölött.
Fekete, fehér, vörös szemöldök. Sűrű, vastag, ritka,
vékony szemöldök. Átv. az ajtó vágy ablak fölött ki
álló pártázat. Ajtó szemöldöke.
Vagy öszvetett szó, melynek első alkatrésze
szem, második öldök, ennek gyöke pedig a kerekhaj
lást jelentő öl (sinus, ulna), melyből ölel származott;
az öl gyökből lett az elavult ige öld, azaz ölel, kerít,
körülfog, s ebből öldék, öldök; vagy pedig maga az
egész dök képző tekinthető összetettnek. Mindenik
esetben jelentése : ami a szemet mintegy öleli. Ha
sonló képeztetésü szók : szurdék szurdok, szándék
szándok, köldök stb. Ezen elemzésnél fogva a rövidí
tett szemöldre hasonszerű (analóg) példa nem igen
létezik, mert nem mondjuk : szúrd, szánd, köld;
azonban a rövidség ajánlatossá teszi, s kivált az iro
dalomban általán el van fogadva. A szemnek, ille
tőleg testnek több részeit szintén ily öszvetett
szók jelelik , u. m. szemhéj, szempilla, szemszőr,
szemgolyó, agyvelő, szájpadlás, orrczimpa, lábfej,
lábikra stb.
SZEMÖLDÖKFA, (szémöldökfa) ösz. fn. Az
ajtó vagy ablak fölött kiálló pártázat fából, vagy
annak fából való része.
SZEMÖLDÖKKŐ, (szemöldökkő) ösz. fn. Az
ajtó vagy ablak fölötti pártázat kőből, vagy annak
kőből való része.
SZÉMÖRCSÖK, 1. SZÖMÖRCSÖK.
SZÉMÖRCSÖKGALUSKA, (szémörcsökgalus
ka) ösz. fn. Étel neme, levesbe való. Szalonnát, te
hénhúst, tojás sárgáját összevagdalva lisztlángban
gombolyagra forgatják s levesbe megfőzik. Szé
kelyszó.
SZÉMPAIZS, (szémpaizs) ösz. fn. Fanemesí
tésnél, illetőleg szemzésnél a nemes fáról paizs alak
ban, vagyis háromszögben leválasztott szemcsira
vagy bimbó. V. ö. SZÉMREOLTÁS
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SZEMPÁR, (szémpár) ösz. fn. A két emberi
szem költői kifejezéssel.
„ Barna fürtök , barna szempár."
Tompa Mihály.
SZEMPCZ v. SZENCZ, mváros Pozsony m ;
helyr. Szempczre, —én, —tol.
SZEMPILLA, (szémpilla) ösz. fn. 1. PILLA.
SZEMPILLANAT, (szémpillanat) ösz. fn. 1.
SZÉMPILLANTAT.
SZEMPILLANTÁS, (szémpillantás) ösz. fn. 1)
A szempillának mozgása, egyes mozdítása. 2) Azon
kis perczenetnyi idő, mely alatt a szempilla egyszer
mozdul; szélesb ért. igen rövid idő. Egy szempillan
tásig nincs nyugta. Minden szempillantásban rajtunk
üthet az ellenség; szabatosabban : szempillantat.
SZEMPILLANTÁSNYI , (szémpillantásnyi)
ösz. mn. Addig tartó, mig szemünkkel pillantunk;
igen rövid idejű Szempillantásnyi fájdalom, szúrás.
Szempillantásnyi türelme sincsen. Szempillantásnyi
gyönyörért hosszú kin. Szabatossabban : szempülan
tatnyi.
SZÉMPILLANTAT, (szémpillantat) ösz. fn. A
szempillának mozdulata, elvont ért. véve; továbbá
azon időperczecske, mely alatt a szempilla mozdul.
Szempillantat alatt kiragadták kezéből .a fegyvert.
SZÉMPILLANTATNYI, 1. SZEMPILLAN
TÁSNYI.
SZÉMPÍR, (szémpír) ösz. fn. A szemnek piros
része; vagy vérben szenvedő állapota.
SZEMPONT, (szempont) ösz. fn. Azon pont,
vagy állási helyzet, melyről mintegy kiindulva va
lamit szemügyre veszünk, tulajd. és átv. ért. Helyes
szempontból nézni valamit. Másmás szempontból
venni a dolgot.
SZÉMPOR, (szémpor) ösz. fn. Por alakjában
rendelt gyógyszer némely szembetegségek ellen.
SZÉMPORCZ, (szémporcz) ösz. fn. 1. PILLA
PORCZ.
SZÉMPRÉM, (szémprém) 1. SZEMPILLA.
SZEMPTE, 1. SEMPTHE.
SZEMRE, (szémre) ragozott név. igehatározó
ként is használva. 1) A mint külsőleg látszik. Szemre
egészséges, derék, de valósággal gyönge, erőtlen. 2)
Magjára nézve. Szalmára sok gabonája termett, de
szemre kevés. Mint fölható viszonyragu név külön
féle értelemben használtatik. Szemre fülre venni va
lamit, különösen figyelemre venni. Szemre vetni,
hányni. Szemre kerülni. Szemre való, a maga nemében
szép, csinos, mit érdemes megnézni. Szemre birták őt,
rávették, hogy az idézésre megjelenjen.
SZÉMREFŐRE, egész arczulatát, vagy egész
külső alkatát tekintve. Szemre főrt sokat mutat.
SZEMREHÁNYÁS, (szémrehányás) ösz. fn.
Pirongatásnak, dorgálásnak, feddésnek neme, midőn,
valakinek az általa, kivált irányunkban elkövetett hi
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bákat, bűnöket szemtőlszerabe megpanaszolva el
mondjuk. Szemrehányásokkal illetni valakit.
SZEMRE OLT v. — OLYT 1. SZEMEZ.
SZÉMREOLTÁS v.—OLYTÁS, (szemreoltás v.
— olytás) ösz. fn. Fanemesitési módszer (legyen az
gyümölcs vagy másnemű fa, pl. rózsafa), mely által
jelesebb fajta gyümölcsű vagy virágú fának azon
nyári, vagyis idei hajtványáról vett bimbója más va
doncznak vagy hitványabb fajtájú alajnak héja alá
tétetik. A tavaszi, rendszerént Ivánnap előtti szemre
olytást hajtó szemre olytásnuk nevezik, minthogy
ez csak hamar megered, s még azon évben hajt
ványt ereszt; az Ivánnap utánit pedig alvó szemre
olytásnak, minthogy ez behelyezhetése után — s
ezen behelyeztetés is inkább a nrmesítendö fa északi
részén történik — mintegy elaluszik és csak a kö
vetkező tavaszkor indul meg. V. ö. SZEMEZ.

A szemszögletekben öszvegyült zsíros nedv, csipa,
szem vaj.
SZEMTANÚ v. —TANÚ, (szémtanú) ösz. fn.
Személy, ki bizonyos eseményről mint saját szemei
vel látott tény felől bizonyságot ad, különbözte
tésül a fültanutói, ki valamit másoktól vett hallomás
után tanúsít.
SZÉMTÁV v. —TÁVOL, (szémtáv v. —távol)
ösz. fn. 1) A szem távolsága az illető tárgytól. 2) L.
LÁTTÁV.
SZÉMTEKE, (szémteke) 1. SZEMGOLYÓ.
SZEMTELEN, (szémtelen) mn. tt. szémtelent,
tb. — ék. Átv. ért. Kiben szemérem, vagy szégyen
érzet nincsen ; vakmerő nézésű, tekintetű, kiről azt
szokás mondani, hogy se orczája se pofája, ki az
illem és finom erkölcsi szabályok ellen elkövetett
tettei miatt el nem pirul, szemeit le nem süti; er
kölcsileg elvetemedett; ki nyilvános botrányokat
tartózkodás nélkül követ el stb. A feddő kifejezések
egyik legkeményebbike. Határozóként am. szemte
lenül. Máskép : arczátlan. V. ö. SZÉMETLEN.
SZEMTELENKEDÉS, (szémtelenkédés) fn.
tt. szémtelenkédést, tb. —ék, harm szr. —e. Szemte
len cselekvéaek, szemtelen magaviselet; orczátlan
kodás ; vakmerő tolakodás.
SZEMTELENKEDIK, (Wmtelenkédik) k.
m. szemtelenkédtem, —tél. —étt. Szemtelenül viseli
magát; vakmerően tolakodik ; szégyenérzet, szemé
rem nélkül cselekszik ; orczátlankodik V. ö. SZÉM
TELEN.
SZEMTELENSÉG , (szémtelenség) fn. tt.
szemtelenségét, harm. szr. —e. Erkölcsi érzéketlen
ség elvetemedettség, mely pirulni nem képes ; orezát
lanság; tolakodó vakmerőség. V. ö. SZEMTELEN.
SZEMTELENÜL, (szémtelenül) ih. Szemérem
és szégyen érzete nélkül; el nem pirulva, szemeit
le nem sütve; orczátlanul; vakmerően tolakodva.
Testét szemtelenül felfödni. Szemtelenül kunyorálni. V. ö.
SZEMTELEN.
SZÉMTENGÉLY, (szémtengély) ösz. fn. A
szembeötlő fénysugarak legközépsöbbike.
SZÉMTOMPASÁG, (szémtompaság) ösz. fn.
Személosség hiánya, midőn a szemek nem eléggé
tisztán látnak.
SZÉMTÖLSZÉMBE, (szemtölszembe) ösz. ib.
Egymással homlokegyenest állva ; nem hátmögött;
némi merész őszinteséggel szólva. Szemtölszembe meg
mondani valakinek az igazat. Szemtölszembe leszidni,
kicsúfolni valakit.
SZÉMÜNCZIA, fn. tt. szémuncziát. Erdélyi szó.
Elment szémuncziástul, elment minden magostul, vagy
is úgy elment hogy egy magva sem maradott. Ro
mán eredetű, sementia am. mag. Háromszékben sze
lemuncza.
SZEMÜGY, (szémügy) ösz. fn. Szemek által
gyakorolt vigyázat, figyelem; szemek elé kitűzött
czél, tárgy. Szemügyre venni valakit v. valamit, szem

SZEMREVALÓ, (szemrevaló) ösz. mn. Aki
vagy ami méltó a megszemlélésre.
SZÉMREVESZ, (szémrevesz) ösz. áth. Am.
szemügyre vesz. a szemlélés, nézés különös tárgyául
tűz ki.
SZÉMREVÉTEL, (szemrevétel) ösz. fa. A né
zés különös tárgyául kitűzés.
SZEMSÓ, 1. PORSÓ.
SZÉMSUGÁR, (uzémsugár) ösz. fn. A szem
ből vagyis szem közepéből mintegy képzeletileg ki
lövellő sugár. V. ö. SZEM VONAL, 1).
SZÉMSZEGEZVE , (szémszegezve) ösz. ih.
A szemeket mintegy neki szegezve, ráfeszitve.
SZÉMSZER, (szémszer) ösz. fn. Általán akár
mily gyógyszer, orvosság, a szembajok, szembeteg
ségek ellen.
SZÉMSZERÜVEG, (szémszerüveg) ösz. fn. L.
SZEMÜVEG.
SZÉMSZILKE (szémszilke) ösz. fn. Szilkeféle
kis edény, közönséges, vagy gyógyvízzel megtöltve,
melyben a fájós szemeket füröszteni szokták.
SZEMSZÖGÉÉT, (szémszögletj ösz. fn. A
szemnek két széle, melyekben az alsó és felső szem
héj szögletet képez.
SZÉMSZÖR, (szémször) ösz. fn. A szemhéjak
széleiből kiálló szőrszálak. Fekete, vörös szemször.
Birtokragozva : szememszőre, szemedszöre, szemeszöre.
Kiszedték a szemeszörét.
SZEMSZÖROS, (szemszőrös) ösz. mn. A növény
tanban mondják a levélről vagy levélnemü részekről,
ha ezek élein szőrök nőnek, mint, pl. a fülfü levele
éle. (Ciliatum).
SZÉMSZÜRÓ v. —SZÚRÓ, (szémszúró) ösz.
mn. és fn. A maga nemében rendkivül szembetűnő ;
kiáltó szinü ; különösen erkölcsi ért. némi megütkö
zést, botiányt okozó, a köz szokástól vagy illemtől
elütő ; miről azt szoktuk mondani, hogy szemet szúr.
Köznépies nyelven túl a Dunán így nevezik a szem
orvost, különösen ki a szemhályogot gyógyítja.
SZÉMTAJTÉK, (szémtajték) ösz. fn. 1) Taj
tékféle nyálkás kenőcs némely szembajok ellen, 2)
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mel kiválólag megügyelni; nézés, figyelés különös
tárgyául kitűzni ; hasonló jelentésű : szemügyet tar
tani valakire v. valamire. (Szabó Dávid). Szemügyet
veszteni a székelyeknél am. szem elöl elmenni. Szem
ügyet kapni (máskép : vérszemet kapni), bátorságot
venni. Szeme ügyében van (Saabó Dávidnál), közel
érem, hozzáférek.
SZÉMÜGYREVÉTEL, (szémügyrevétel) ősz.
fn. Valakire különös figyelem fordítása. V. ö.
SZEMÜGY.
SZÉMÜREG, szémüreg) 1. SZEMGÖDÖR.
SZEMÜVEG, (szémüveg) ősz. fn. 1) Köszörült
üveg, melyet a gyönge, tompa látású szemeknél szo
kás használni, pápaszem. 2) A távcsövekben azon
üveg, melyet nézéskor a szemek felé fordítva tar
tunk. 3) Közönséges kerek üveg, bőrtokba csinálva,
melyek a szemeket a por, vagy csipős levegő ellen
védik.
SZÉMÜVEGÁRUS, (szémüvegárus) ösz. fn.
Ki szemüvegeket árul.
SZEMÜVEGES, (szémüvegés) ösz. mu. és fn.
1) Szemüveggel ellátott. 2) Szémüvegárus; Szémü
vegmives ; 1. ezeket.
SZÉMÜVEGÉSKÍGYÓ , (szémüvegés kígyó)
ösz. fn. Mérges, sárgásbarna kigyófaj Keletindiában,
melynek hátán szemüveghez hasonló barna folt lát
ásik. (Coluber naja).
SZÉMÜVEGKÁVA, (szémüvegkáva) ÖBZ. fn.
Magát az üvegkarikát tartó foglalvány.
SZÉMÜVEGKÉSZITÖ, (szémüvegkéazitő) 1.
SZÉMÜVEGMÍVES.
SZÉMÜVEGMÍVES, (szémüvegmíves) ösz. fn.
Míves, ki szemüvegeket készit.
SZÉMÜVEGTOK , (szémüvegtok) ödz. fn.
Bőrből, vagy kemény papirból és fából csinált tok,
melyben a szemüveget használat idején kívül tartani
szokták.
SZÉMVAJ, (szemvaj) ösz. fn. A szemszögle
tekben lerakodó zsíros nedv; máskép : szemtajték,
vagy népiesen : csipa.
SZÉMVÉD, (szem véd) ösz. fn. Födelek, vagy
takaró burok, mely a gyönge szemeket az erö
sebb világosság, vagy por, vagy csipős lég ellen
födözi.
SZÉMVÉG, (széinvég) ösz. fn. A szemnek
két szöglete Átv. szemvégröl ismerni valakit, am. csu
pán látásból.
SZÉMVÉSZ, fszémvész) ösz. fn. Szembaj ,
mely szemvesztésseljár.
SZÉMVESZTÉS, (szémvesztés) ösz. fn. A lá
tásnak teljes megszűnése vagy megszűnte.
SZÉMVESZTÉTT, (szémvesztétt) 1. SZÉME
VESZTÉTT.
SZÉMVÉTEL, (szemvétel) ösz. fn. Vásárlás
neme, midőn bizonyos árukat szemmérték szerént
becsülve veszünk meg. (Handkauf).
AKAD. NAGY SZÓTÁR V. KÖT.
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SZEMVIDÍTÓ FÜ, (szemvidító fű) 1. SZEMFÜ.
SZÉMVILÁG, (szémvilág) ösz. fn. birtokra
gozva : Szememvilága, szemedvilága, szemevilága stb.
Szemnek látó ereje. Szemevilága elveszett.
SZÉMVIRÁG, (szémvirág) ösz. fn. Szemhiba,
mely a szemgolyón támadt foltból áll.
SZÉMVÍZ, (szémvíz) ösz. fn. 1) Gyógyanyag
gal vegyített víz, bizonyos szembetegségek, vagy
szémgyöngeség ellen. 2) Víznemű kóros nedv, moly
a szemekből fakad.
SZÉMVÍZKÓR, (szem vízkór) ösz. fn. Szembe
tegség, midőn a szemgolyó a benne rendkivül bő
ven öszvegyült nedvektől^megdadag. (Hydrophtalmia).
SZÉMVONAL, (sz'émvonal) ösz. fn. 1) Azon
vonal, melyet a néző szemsugarak iránya képez.
Szemvonalba, vagy szemvonalon kivül eső tárgyak. A
szemvonalak minél távolabb nyúlnak, annál inkább
közelednek egymáshoz. 2) A várerödítési müvekben
azon vonalak, melyek az erődítés külsejét képezik,
s legelsőbb tűnnek szembe.
SZÉMZ 1. SZÉMÉZ.
SZÉMZÉS, (szémézés) fn. tt. szémzést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Növénybimbók fejlése, csí
rázása. Ennek törzse : szemzik. 2) Kertészi műtét, 1.
SZEMEZÉS; törzse : szemez. 3) Az esőnek apró,
ritkás cseppekben hullása; permetezés; ennek is
törzse : szemzik.
SZÉMZET, (szémézet) fn. tt. szémzetét, harm.
szr. —e. Szabó Dávidnál : bimbó, szemfakadás pl.
a fán. Különösen így nevezhető a beoltott szem, a
mely t. i. már szemzés által állott elé ; máskép :
szemezvény.
SZEMZIK, (szémézik) k. m. szémz'étt, htn.
— eni. 1) Mondjuk növényekről, midőn bimbójik
csirádzanak. Tavaszkor szemzenek a fák. 2) Az eső
apró, ritka cseppekben hulladoz, permetezik.
SZÉN, (1), elvont gyöke szenv, szenved szók
nak és származékaiknak. Rokon vele vastag hangon :
Sany. L. SZENV.
SZÉN, (2), Ormánsági szó (Baranyában) s je
lent parázstüzet; 1. SZÉN (2).
SZÉN, (1), v. SZÉNY, a székelyeknél különö
sen Udvarhely székben am. szín. Halálszényt vátott.
SZÉN, (2), fn. tárgyeset : szenet. Azon ékvesz
tök közül való, melyek némely tájszokás szerént pl.
Ormánságban általán is röviden hangzik : szén.
így a Müncheni codexben is : „Állnak vala ke(dég)
a béresek és a szolgák a szénnel (ad prunas, az
ottani Írásmód szerént : szénnel) mert hideg va
la és füítik vala magokat." (János XVIII). 1)
A szerves testek tökéletlen elégetése által képződött,
de a tűz által minden vizes és olajos részeitől meg
vált, száraz, fekete szinű, porlékony vagy szétmor
zsolható, szinét eresztő, érintésnél az ember ujjait
befeketítő vagyis beszennyező test; különösen a lég
szabad járását akadályozó valamely fedőlék alatt
78
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kiégetett f a ; t. i. a szénégetők a fadarabokat, hasá
bokat, különféle nagyságban majd kupaczokban,
majd hosszúkásán összerakják, és földdel, lombbal,
szénporral betakarják, s ily állapotban égetik m e g ;
az ilyen rakások neve idegen nyelvek után : mile,
millér, az Erdészeti Müszótárban : bogsa. Az ily ége
tett fát tartós, és parázsos égókenysége miatt tüze
lőül használják, általán a fémekből dolgozó mívesek
pl. kovácsok
lakatosok stb. katlanaiban. Szenet
égetni. Szénnel tüzelni, fűteni. Holt szén, midőn nem
ég. Eleven szén, mely parázszsal é g ; máskép : tü
zes, parázsos szén. Egő szén gőzétől megfúladni. Fris
szénnel pipára gyújtani. Szítani a szenet. Kovácstól
nem kell venni szenet (Km.), am. második kézből nem
kell vásárolni. Mintha tüzes szénen állanék. Szenet,
gyűjteni valakinek fejére, bibliai ért. am. megszégye
níteni, rápirítani. Altalfutott rajta, mint tyúk a szé
nen. ( K m ) . „ S a j n á l j a a szenet, hidegen veri a vasat."
(Km.). Szénvonu nem nevetheti a lapátot t. i. a pisz
kosság miatt. (Km.). 2) Égékeny tulajdonsága után
így neveztetik bizonyos ásványnem. 1. KOSZÉN. 3)
A vegyészeknél : állati szén, mely az állati testek,
nevezetesen csontok sajátszerű kiégetése által készül,
s mely a növényi szénnél nehezebben hamvad el.
Minthogy a szén vagy égetés által átalakult,
vagy tettleg ilyetén égő testet jelent : alaphangjá
nál fogva azon rokon gyökhangú szókhoz számít
ható, melyek tüzet, égést jelentenek, vagy azzal szo
ros viszonyban állanak, milyenek : szikra, szirka,
szirkó, szirkotál, zsizsi, izzó, üszök s végelemzés
ben az égő testek susogó hangját utánozzák, me
lyet külöúösebben a belölök kiszivárgó nedvek
okoznak, honnan a tűzre vonatkozó szít, zizeg, zsizseg,
siseg, sisereg, sustorog, sustorékol,
kifejezések is.
Mennyiben a szén kivált égő, eleven állapotában
csillogni, fényleni szokott, rokonságban van a ha
sonló gyökhangú, és fénylőt, a magok nemében vi
lágosabbat jelentő szókkal, u. m. szín, szőke, szem
stb. V. ö. S Z E M ; SZÍN. Egyezik vele Budenz J.
szerént a finnlapp csidn.
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széna. Szénát adni a lónak, ökörnek, juhnak. Lúdra
szénát vesztegetni. Átv. jó renden van a szénája, ügye,
állapota jó karban áll. Szentelt széna nem hizadalmas.
( K m ) . Szereti húzni a más szénáját (km.), mások
feleségének udvarol. Mint az Ízetlen szalmának el
lentéte valami j o b b a t jelent, honnan ezen kifejezés
értelme : Széna e vagy szalma ? azaz j ó l vagy roszul
ütött ki a dolog ? sikerülte vagy nem ?
Hangra és érteinényre egyeznek vele a finn
heina, lapp szuoine (Hunfalvy P.), szláv szeno, a elő
hangi változattal a latin foenum, minthogy az sz és /
hangok a susogó beszédben körülbelül hasonlóan
hangzanak, s mindketten némi fúvással és szisze
géssel j á r n a k , ennélfogva néha fölcseréltetnek, hon
nan a sürög fürög, sóhaj fohász, sül fül szók hangi
és fogalmi rokon volta. Egyébiránt eredetét legbizo
nyosabban látszik mutatni Vámbéry azerént a csaga
taj szongmak mely am. fonnyadni, innen : szónak
am. száraz fü.
SZÉNABOGLYA, (szénaboglya) ösz. fn. Bog
lyába, azaz gömbölyű csúcsos kupaczba rakott szé
na. V. ö. B O G L Y A .
SZÉNACSÜR, (szénacsűr) ösz. fn. Csűr, melybe
a szénát betakarítják ; máskép : szénapajta, szénaszín,
néhutt : szénaköpönyeg.
S Z É N A G E R E B L Y E , (szénagereblye) ösz. fn.
Szénatakaráshoz való gereblye.
S Z É N A G Y Ü J T É S , (szénagyüjtés) ösz. fn. Me
zei munka, midőn a lekaszált és rendeken megszá
radt szénát öszvegereblyélik, s petrenczékbe bag
lyákba, vagy máglyákba, kazalokba rakják.
S Z É N A G Y Ü J T Ő , (szénagyüjtő) ösz. mn. és fo.
Ki a lekaszált és megszáradt szénát öszvegyüjti.
S Z É N A H Á N Y Ó V I L L A , (szénahányóvilla) ösz.
fn. Fa villa, melylyel a szénát halomra, baglyába
rakják, szekérre hányják. Alakra különbözik a ga
najhányóvillától, mely rendszerént vasból van.

S Z É N A K A Z A L , (szénakazal) ösz. fn. Széná
ból
rakott
kazal, különböztetésül a szalma, nád,
S Z É N A , fn. tt. szénát. V i r á g z á s k o r , vagy
épen magbamenéskor lekaszált fű, melyet a mezei fakazaltól. V. ö. K A Z A L .
SZÉNAKÖTÖZŐ, (szénakötöző) ösz. fn. Mun
gazdák megszárítva, s öszvegyüjtve a barmok ele
ségeül takarítanak b e , különösen az úgy nevezett kás, ki a szénát csomókba, a d a g o k b a k ö t ö z i , pl. a
agg széna, melyet ugyanazon évben és telken először katonaság számára.
vágnak, különböztetésül a második, harmadik kaszá
S Z É N A K U P A C Z , (szénakupacz), 1. SZÉNA
lási sarjutól. Mennyiben az agg széna az ily nemű P E T R E N C Z E .
t a k a r m á n y n a k mintegy magvát, lelkét, j a v á t teszi,
S Z É N A M Á G L Y A , (szénamáglya) ösz. fn.
továbbá minthogy néha már magbamenő korában
Máglyaforma, hosszúkás szénabaglya. í g y rakják és
kaszálják, magszénán&k is nevezik. Parragi, öntö
nevezik T i h a n y vidékén. V. ö. M Á G L Y A .
zött réteken termett széna. Síkföldi, vizmelléki, homok
S Z E N A M Á L , puszta Borsod m . ; helyr. Széna
háti, erdei széna. Leveles, sasos széna.
Lóhere széna.
Rókahátu széna, törnyeges szalmaszárforma sovány, málra, — o n , —ról.
Ízetlen széna. Szénái kaszálni, takarni v. takarítni, gyűj
teni, petrenezékbe, boglyákba, máglyákba, kazalba rakni.
Szénát veretelni v. veretölni Szabó Dávidnál am. szé
n á t vonni a kazalból és azt gereblyével egymásra
rakogatni (lábicskálni), innen egy veret (v. lábicska)

SZÉNAMÁZSA, (szénamázsa) ösz. fn. Mázsáló
mérleg, melyen a szénát, néha szekerestül megmérik.
Városi, piaczi szénamázsa.
S Z É N A M E T S Z Ö , (szénametsző) ösz. fn. Ter
tyedt patkóhoz vagy félholdhoz hasonló, élesre kö
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SZÉNAVONOGÓ v. — V O N Y O G Ó , (szónavo
szőrűit pengéjű, nyélbe ütött vas eszköz, melylyel a
i nogó v. —vonyogó) ösz. fn. Tájszó s jelent majorsági
kazalba rakott szénából egyegy részt metszenek.
SZÉNAMOHAR, (szénamohar) ösz. fn. Takar kajmós eszközt, melylyel a kazal vagy baglya olda
máuyféle növényfaj a moharok neméből ; füzérbu lából kisebb adagú szénát húzogatnak.
gája hengeres ; minden két virágát sertegallér veszi
k ö r ü l ; magvai keresztben ránezos ripacsosak ; füzér
kéi mélyen barázdásak. (Panicum glaucum).
SZENANYAG, (szénanyag) ösz. fn. D a r a b o k r a
hasogatott, vagdalt fa, melyet szénné égetnek.
S Z É N A P A D L Á S , (szénapadlás) ösz. fn. Ólak,
aklok, istálók padlása, hiúja, melyre szénát takarí
tanak fel.
S Z É N A P A J T A , (szénapajta) ösz. fn.
SZÉNACSÜR.

Lásd :

S Z É N A P E T R E N C Z E , (saénapetreneze) ösz.
fn. Oszvegyüjtött szénarendböl egy kis rakás, melyet
két ember két dorongon el bír vinni , hogy többet
egybehordva, azok boglyába vagy kazalba rakassa
nak. Néhutt : szénakupacz.
SZENAPIACZ, (szénapiacz) ösz. fn. Vásártér,
melyen különösen szénát árulnak (vagy régebben
árultak).
S Z E N A R Á C S , (szénarács) ösz. fa. A lovak
jászola fölé alkalmazott lajtorjaféle rácsos mü, mely
megöl a lovak az oda vetett szénát kiharapdálják.
S Z É N A R E N D , (szénarend) ösz. fn. Lekaszált
s szalagosán fekvő szénafű; néhutt máskép : ve
leszta.
S Z É N Á R U S , (szénárus) ösz. fn. Ki szenet árul,
ki szénnel kereskedik.
SZÉNÁS, (1), (szénaas) mn. tt. szénástv. —o<,
tb. — a h . 1) Szénát termő, szénával bővelkedő. Szé
nás völgy, határ, vidék. 2) Amire vagy amibe szénát
raknak ; szénahordó, szénatartó. Szénás szekér. Nincs
oly rakott szénás szekér, melyre még egy villa széna nem
fér. (Km.).

SZÉNÁZ v. SZÉNÁZIK, (szénaaz v. szénaaz
ik) önh. illetőleg közép ige , m. szénáztam, —tál,
— ott. Szénával él. Mondják juhokról, ökrökről, me
lyek néha más eledelt is k a p n a k .
S Z É N Á Z T A T , (szénaaztat) miv. m. szénáz
tattam, —tál, —ott. Szénát e t e t , szénával táplál.
A hízó marhát szénázlatni.
SZENCSE, puszta Marmaros m. ; helyr. Szen
csére, —re, —röl.
SZENCZ, 1. SZEMPCZ.
S Z É N C Z I N E G E v. — CZINKE, (szónczinege
v. —czinke) ösz. fn. Czinegefaj, melynek feje feke
te, halántékai fehérek, torka sárgás, bögye fehér , s
háta zöld. (Parus major).
S Z E N D , falu Komárom , puszta Somogy m.;
A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk Abaúj , R A K A C Z A — ,
Borsod m . ; helyr. Szendre, —ere, —röl.
S Z E N D E , (ezende) mn. tt. szendét. Jelen ko
runkban alkotott szó, s am. szelíd, gyermekies, en
gedékeny, gyöngédeden szerény magaviseletű, v a g y
kedélyű. Leginkább gyermekek és fiatalabb nők j e l 
zésére használtatik. Szende fiú, szende kis lány.
Ez újabb alkatú szó alkalmasint a szender, szen
dereg köz ismeretit szóktól vonatott el, mennyiben a
szendének csendes, szelíd külseje , a szendergöéhez
hasonló, s fogalmi öszveköttetésben van vele az
alamár, alangyár, azaz aluszékony, alvóhoz hasonló,
magát meghúzó e m b e r ; mi szerént a szende oly vi
szonyban áll az alamárhoz, alangyárhoz, mint a szen
dergő az alvóhoz. V. ö. S Z E N D E R .

S Z E N D E H E L Y , falu Nógrád m . ; helyr. Szen
dehelyre, —ere, —röl.
S Z E N D E L A K , kertészgyarmat Krassó m.
SZÉNÁS , (2) , puszta Békésvárm.; helyr. helyr. —lakra, — o n , —ról.
SZENDÉN, (szendeen) ih. Szende módon,
Szénásra, — on, — ról.
szende
állapotban. V. ö. S Z E N D E .
S Z É N Á S F A L U , mváros (Szenicz) Nyitra, és
SZENDÉR, (szendér) fn. tt. szendért, tb. —ék.
falu Bars m . ; helyr. —faluba, — b a n , —ból.
Az alvásnak mintegy kezdete, első foka, midőn va
SZÉNÁSSZEKÉR, 1. SZÉNÁS alatt.
laki szunyadni kezd, s még fél ébren van, s öntuda
SZÉNASZIN, (szénaszín) ösz. fn. Rendszerént tát egészen nem vesztette el.
négy oszlopon álló födélzet, mely alatt a szénát tart
E szónak alaphangja az alvó ember szuszogó
ják, hogy az eső és hó ellen véd ?e legyen.
lehet utánzó sz, s ugyanez hangzik a szuny, szunyái
S Z É N A T A K A R Á S v.  T A K A R Í T Á S , (széna kat, továbbá a esagataj szergeg (könnyű álom. Abus
takarás v. — t a k a r í t á s ) ösz. fn. Altalán minden mezei ka), szanszkrit szvap (dormire), szvapna (somnium),
munka , mely szénabeszerzéssel foglalkodik , u. m. latin somnus, sopor, sopio, a szláv szpati, sznyivali stb.
kaszálás, gyűjtés, behordás, kazalbarakás.
szókban is.
S Z E N D É R É D É S , (szendéródés) fn. tt. szen
S Z É N A T A R T Ó , (széna tartó) ösz. fn. Ketrecz
forma kerítés az akolban, ólban, hol a fölctetni való dérédés t, tb. — ék. Gyönge, félig éber alvás, vagy
ily álomba merülés.
szénát tartják.
S Z É N A T I Z E D , (szénatized) ösz. fn. Tized,
S Z E N D E R E D I K , (szén dérédik) k. m. szén
melyet egykor és néhutt a szénából adtak.
dérédtem, —tél, —étt. Csendes, fél éber állapotú

SZÉNAVERŐS, erdélyi falu Küküllö in.; helyr.
Szénaverösre, —ön, —ről.

álomba kezd esni, elszunnyad. A beteg kevéssé elszen
deredett. Ültében elszenderedni. V. ö. S Z E N D É R .
78*
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„Csak szenderedjél gyönge kis virág ,
Neked még d u r v a , zordon c világ."
Vörösmarty. (Mese a rózsabimbóról).
S Z E N D E R E G v. S Z E N D É R G , (szendérég)
g y a k . önh. m. szendérégtem v. szendérgéttem, —tél
v. szendérgettél, szendergett, litn. — n i v. szendérgeni
v. szendérgni. Fél álomban szunyadoz, gyöngédeden,
fél ébren aluddogál. Pamlagon , széken ülve szende
regni.
„Csak s z e n d e r e g j , míg egy szebb kikelet
Elűzi végkép a bántó telet."
Vörösmarty. (Mese a rózsabimbóról).
Mély hangon ejtve megfelel neki némileg más, de
rokon jelentésű képzőkkel szundikál. V. ö. S Z E N D É R .
Alakjára és képzési fokozatra nézve hasonló a hen
tereg, bódorog, kódorog, sündörög, s némely más
igékhez.
S Z E N D E R G É S , (szendérégés) fu. tt. szen
dérgést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyöngén szunnya
dozó, félig éber állapotú alvás, vagy álom. L. SZEN
DÉR.
S Z E N D E R G Ő , (szendórégö) mn. tt. szender
döt. A ki szendereg, vagyis gyöngén szunnyad,
fél ébren alszik. Anyja ölében szendergő kisded. Ko
csiban szendergő utas.
S Z E N D É R Í T , (szendérít) áth. m. szendé.rít
étt, par. — s, htn. — n i , v. —eni. Szenderbe ejt,
elszunnyaszt, gyönge fél éber álmot hoz valakire.
A szellő, patak, levelek susogása elszenderitik a fáradt
utast. Ringatással, énekléssel gyöngéd álomba szende
ríteni a kisdedet. V. ö. SZENDÉR.
SZENDÉRÍTÉS,SZENDERITÉS,(szendérít
és) fn. tt. szendérítést, tb. •—ék, harm. szr. — e . Cse
lekvés, midőn valakit szenderbe ejtünk.
S Z E N E D É R Í T Ő , S Z E N D E R I T Ö , (szendér
ítö) mn. tt. szendéritöt. Ami szenderbe ejt. Szende
ritő lankadtság, meleg.
S Z E N D E R Ü L , (szendérül) önh. m. szendéríílt,
Gyönge, szendernemü fél éber álomba esik, szun
nyadni kezd. A beteg néhány perczig elszenderillt.
S Z E N D E R Ü L É S , S Z E N D E R Ü L É S , (szendór
ülés) fn. tt. szendérülést, tb. — ék, harm. szr. — e.
Áll apót, midőn valaki szenderül, szunnyadni kezd.
V. ö. S Z E N D E R Ü L .
S Z E N D É R Ü L E T , S Z E N D É R Ü L E T , (szend
érület) fn. tt. szendérületét, harm. szr. — e . Szen
derülés elvont értelemben.
S Z E N D E S É G , (szendeség) fn. tt. szendeségét,
harm. szr. — e. A kedélynek eredeti gyöngéd, szelid
tulajdonsága, különösen a gyermekek és nőknél.
V. ö. S Z E N D E .
SZENDRO, mváros Borsod m.; helyr. SzendrÖ
re, — n , —röl.
S Z É N É G E T É S , (szénégetés) ösz. fn. Foglal
kodás, vagy munkanem, midőn az öszvedarabolt fát
halomra rakják, s alá gyújtanak, azután hogy a le
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vegö szabadon ne járja, zöld gályákkal, vagy hol
mi gazzal, és földdel betakarják, hogy lassan füstö
lögve, gőzölögve, s nedveitől, és olajától megfosztva
szénné váljék. V. ö. SZÉN.
S Z É N É G E T Ő (1), (szénégető) ösz. mn. és fn.
Aki fából szenet éget. Szénégető parasztok, kovácsok.
Szénégetőnek tökén a szeme.{Km.).Különösen, ki rende
sen ezen munkával foglalkodik, és keresi kenyerét. Ba
konyi, zirczi szénégetők.
S Z É N É G E T Ő , (2) A L S Ó  , F E L S Ő — , faluk
Vas m.; helyr. Szénégetöre, —n, —röl.
S Z E N E L , (szenel) önh.m. szenelt. Szénből tüzet
c s i n á l , tüzel. Túl a Dunán több vidéken mondják
pipáról, pipaszárról, midőn szelel, pl. a pipája jól
szenei, de pipaszára épen nem szenei. Lágyítva :
szenyel.
S Z E N E L É S , (szenelés) fn. tt. szenelés1, tb.
—ék, harm. szr. — e . 1) Szénből v. szénnel tüzelés.
2) Pipa v. pipaszár szelelése. V. ö. S Z E N E L .
S Z É N É L E G , (szénéleg) ösz. fn. A széneny
nek élenynyel vegyülete, egyegy vegysulyban. Szín
telen, szagtalan, csepfolyóvá össze nem sűríthető,
tehát állandó gőz alakú t e s t , mely meggyújtva kék
lánggal ég. Légzésre nem alkalmas, sőt bizonyos
mértékben mérges hatású s bóditó méregként hat
az emberi szervezetre. A széngőznek öldöklő hatása
főleg a szénélegtöl ered oly szobákban, melyekben
rósz léghuzam mellett izzó szén van, vagy a kemen
cze kivezető' csatornáját előbb zárták be, mintsem
az izzó szén elégett v. elaludt volna.
S Z E N E L Ö , (szenelő) fn tt. szenelöt. Tűzhely,
kandalló, katlan, vagy serpenyöféle edény, melyben
tüzelnek, szenet égetnek, szeneinek. Balaton mel
léki szó.
S Z É N E N Y v. SZENENY, (széneny) fn. tt.
szénenyt v. szenenyt, t b . — ék, harm szr. — e . Szén
anyag , szénelem t. i. vegykémileg tiszta, vagyis
semmi idogennemii anyagokat nem fartalmazó szén ;
különösen ily tiszta szénnek tartják a vegyészek
a gyémántot és rajzlát (graphitot); azonban a növény
és állatországi anyagokból is lehet tiszta szenet
vagyis szenenyt állítni elé. Latin neve : carbonium a
,carbo' szótól.
SZÉNEN YÉS v. S Z E N E N Y É S , (szénenyes) mn.
tt. szénenyésl v. —et, tb. —ek. Széneuynyel vegyí
tett , a miben széneny van.
SZENES, (szenes) mn. tt. szenest, v. —et, tb.
— ek. 1) Amiben szenet tartanak, szenet hordanak.
Szenes kosár, zsák, szekér, gödör. 2) Szénnel bemocs
kolt, szennyezett. Szenes kéz, ruha. 3) Szénnel bánó,
szenet égető. Szenes betyárok. Somogyban ara. erdők
ben tanyázó; és szenet égető munkások. 4) fn. tt.
szenes1, tb. —ék. Baranyában am. erszény, zacskó,
melyben a pipások tüzszerszá maikat ú. m. az aczélt,
kovát, taplót tartani szokták.
S Z E N E S E D É S , (szenesódcs) fn. tt, szenese
dést, tb. •—ék, harm. szr. — e . Szén általi szennye
sedéi, mocskosodás.

SZENESÉDIK —SZENKUCZl

SZÉNLÁBASSZENNYES

SZENESÉDIK, (szenesédik) k. m. szeneséd
tem, —tél, —étt. Széntől szennyessé, mocskossá
leezen.
SZENESÍT, (szenesít) áth. m. szenesítétt,
par. —s, htn. —ni v. —eni. Szenessé tesz, szén
nel beszennyez, befeketít. Különbözik : szénit,

őr) után alakúit, melynek számos fajai közt van a
tavaszi üszögör is.
SZÉNLÁBAS, (szénlábas) ösz. fn. Konyhai
edény vas lemezből, melyet égő szénnel megrakva
a lábas fölé tesznek, midőn valamit sütnek benne.
SZÉNLAPAT, (szénlapát) ösz. fn. Lapát, mely
lyel a szenet hányják, rakják, a kemenczébe ve
tik stb.
' SZÉNMEDENCZE, (szénmedencze) ösz. fn.
1. SZÉNLÁBAS._
SZÉNMÉRŐ, (szénmérő) ösz. fn. Személy ki
szenet mér; továbbá mérleg vagy edény, melylyel a
szenet mérik.
SZÉNMÉRTÉK, (szénmérték) ösz fn. Súlyozó
mérleg, melylyel szenet méruek.
SZÉNMESTER, (szénmester) ösz. fn. A szón
égetésre felügyelő s milléreket (az erdészeti szótár
szerént : bogsákat) készitő fömunkás. (Ló'rincz Ká
roly). V. ö. SZÉN.
SZENNA, faluk Nógrád, Somogy és Ung m.;
helyr. Szennára, — n , —ról.
SZENNAFA, (szennafa) ösz. fn. Mintegy más
fél lábnyi magas cserje a keleti és éjszakafrikai
tartományokban, melyet olasz, s franczia országok
ban is tenyésztenek, és leveleit a gyógyszertárakban
árulják. Arab nyelven : szenna, szuna. (Cassis sena).
SZENNALEVÉL, (szennalevél) ösz. fn. Az
úgy nevezett szennafának vagy cserjének gyógysze
rül használt levele.
SZENNY, fn. tt. szennyet, harm. szr. —e.
Testhez, ruhához stb. tapadó akárminemü mocsok,
piszok, folt, czirom, mely azt csúnyává, rúttá, tisztá
talanná teszi. Ruhája csupa szenny. Maga szennyét
másra keni. Ez a te kezed szennye. Rajta hagyta a
keze szennyét. A szennyet lemosni.
Legvalószinübb hogy a szenny átv. értelmű szó,
s egy a szén vagy röviden ejtve szén tájdivatosan :
szeny főnévvel, és szennyes am. szenes, t. i. az ok az
okozat helyett használtatván, mennyiben a szén ra
gadós, tapadós természeténél fogva az érintett tes
teket beszenezi, bemocskítja. Hasonló viszony van
a korom kormos, mocsok mocskos, szurok szurkos szur
tos, czirom czirmos, lucsok lucskos, lom lomosszbk között.
Az n hangnak kettöztetése csupán nyomatos
ságból divatozik, mint a senny, könny, szunnyad, fon
nyad szókban az egyszerű eredeti seny, köny, szu
nyád, fonyad helyett.
SZENNYES, (szennyes) mn. tt. szennyest v.
— et, tb. —ek. Szennytől rútított, bemocskolt, tisz
tátalanná lett, piszkos, zsíros stb. Különösen mond
juk edényekről és ruhanemüekről. Szennyes tányé
rok, tálak. Szennyes asztali, agyi, fehérruha.
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SZENESÍTÉS, SZENESITÉS, (szenesítés) fn.
tt. szenesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenessé
tevés, szénnel feketítés.
SZENETÁL, áth. m. szenetált. A székelyeknél
am. tukmál v. tuszkol. „Nincs ojan ember a ki őket
essze tudná szenetálni. u (Kriza J.) Eredete homá
lyos. A mongolban szendelekhil am. ideoda hányni
(jeter cá et la).
SZENETÁLÁS, (szenetálás) fn. tt. szenetálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tukmálás v, tuszkolás.
„Szenetálás nélkül es biz összetartunk." (Kriza J.).
V. ö. SZENETÁL.
SZENETÁLÓDIK , (szenetálóodik) belsz.
alakban közép igei jelentéssel bir. Szenetálásban
jár kel. „Héjába szenetálódol, mett (mert) semmi
sem lesz belőle." (Kriza J.).
SZÉNFAZÉK , (szénfazék) ösz. fn. Fazék,
melyben égő szenet, parázst tesznek B melegítőül
használni szoktak, pl. télen a piaczon ülő kofák. Al
jas gúnynyelven : harcsapiritó.
SZÉNFOGÓ , (szénfogó) ösz. fn. Csipövas,
melylyel az égő szenet kezelik.
SZÉNFUVÓ, (szénfuvó) ösz. fn. 1) Ki a szenet
fújja, szítja, hogy égjen. 2) Fújtató, azaz, tüzet
szító tömlő. 3) Ki tüzelni szeret, mint a pásztorok,
gyermekek.
SZÉNHAJÓ, (szénhajó) ösz. fn. Hajó, melyen
szenet, kőszenet szállítanak, hordanak.
SZÉNHORDÓ, (szénhordó) ösz. fn. Edény
melyben az égő szenet ide oda vinni lőhet, pl. füstö
lésre használt vas lapát, vagy templomi füstölő.
SZÉNHUTA, (szénhuta) ösz. fn. Szénégetők
kemenczéje, illetőleg tanyája.
SZENICZ, 1. SZÉNÁSFALU; helyr. Szeniczén,
—re, —röl.
SZENICZE, falu Zólyom m.; belyr, Szeniczére,
— n, —rÖl.
SZÉNIT, SZENÍT, (szénit) áth. m. szenitétt,
par. —s, htn. —ni, v. —eni. Szénné éget, változ
tat valamit; bizonyos műtét által szenet készít va
lamiből.
SZÉNÍTÉS, SZENITÉS, (szénítés) fn. tt. sze
nitésty tb —ék, harm. szr. —e. Égetés, mely által
valamit szénné változtatnak. Szenitési folyamat. V. ö.
SZÉN.
SZÉNKAS, (szénkas) ösz. fn. Kas, melyben
szenet tartanak, vagy hordanak.
SZENKUCZI, fn. tt. szenkuczif. A székelyeknél
am. tavaszi ibolya. Talán az idegen seneeio (üszög
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„Édes anyám adj tisztát rám,
Szennyes minden üngöm, gatyám."
Népdal.
„Jaj be szennyes a kendője,
Talán nincsen szeretője.
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SZENNYESÉDÉS—SZENNYEZ
Adja ide, hadd mossam ki ,
Úgy fem szeret engem senki."

S Z E N N Y E Z É S  S Z É N S Z A P O R A FONÁS

Népd.

Átv. erkölcsileg mocskos, rút, becstelen. Szennyes
kapzsiság,
fösvénység.
S Z E N N Y E S É D É S , (szennyescdés) fn. tt
szennyesédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapotválto
zás, midőn valamely tiszta test szennyessé leszen.
S Z E N N Y E S É D I K , (szennyesédik) k. m.
szennyesédtem , — t é l , —étt. Szennyessé leszen;
szenny tapadoz h o z z á ; mocskosodik, piszkosodik
stb. Viselet által, izzadástól, konyhában szennyesedül
a ruha.
S Z E N N Y E S E N , (szennyesen) ih. Szennytől
bemocskítva, e l r u t í t v a , szennyes állapotban. Szen
nyesen járni. Szennyesen viselni a ruhát.
S Z E N N Y E S Í T , (szennyesít) áth. m. szennye
sílétt, par. — s ; htn. — n i v. — e n i . Szennyessé tesz ;
szennyel berutít, elmocskít, bezsíroz, czirmosit, stb.
A zsírral, olajjal, szurokkal, korommal, szénnel bánás
szennyesül a ruhát.
S Z E N N Y É S Í T É S , S Z E N N Y E S I T É S , (szenny
esítés) fn. tt. szennyesítést, t b . — é k , harm. szr. — e .
Cselekvés, mely által valami szennyessé tétetik. Ru
hák, edények szenny esltése.
S Z E N N Y E S R E , ( s z e n n y e s  k e ) kicsinzö mn.
tt. szennyeskét. Kevéssé szennyes. Atv. apróságosan
fÖsvénykedö.
S Z E N N Y E S K É D É S , (szennyoskédés) fn. tt.
szennyeskédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szennyes
magaviseletű szokás, tulajd. és átv. ért.
S Z E N N Y E S K É D I K , (szennyeskédik) k. m.
szennyeskédtem, —tél, —étt. Folytonosan szokás
szerént szennycsen r u h á z k o d i k , öltözködik. Atv.
csúnya módon fösvénykedik, takarékoskodik.
S Z E N N Y E S S É G , (szennyesség) fn. tt. szeny
nyesség ét, harm. szr. — e . Tulajdonság vagy állapot,
midőn valami vagy valaki s z e n n y e s , mocskosság,
piszkosság. Átv. alacson, becstelen módon gyakorlott
kapzsiság, zsugoriság, fösvénység.
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asztalos. Átv. erkölcsileg mocskol, rútít. Hírét, nevét
beszennyezte.
SZENNYEZÉS, (szennyezés) fn. tt. szennye
zést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, vagy oko
zás, mely által valami szennyessé leszen.
SZENNYÍT, (szennyít) áth. m. szennyitétt, htn.
— n i v. — e n i . Szabó Dávidnál am. szennyesít.
S Z E N N Y Ü L , (szennyül) önh. m. szennyült.
Szabó Dávidnál am. szennyesül.
S Z É N O L T Ó , (szénoltó) ösz. fn. A sütömühe
lyekben rézből való edény, melyet az égő szénre
borítanak, midőn azt akarják, hogy elaludjék.
SZÉNPOR, (szénpor) ösz.
szénnek poralakú részecskéi.

fn. Az

öszvetörött

SZÉNSAV, (szénsav) ösz. fn. Vegyészeti ért.
sajátnemü sav, melyben egy vegysuly szeneny két
vegysuly élenynyel van egyesülve. A föld mélyéből
ki buzgó vizek néha tetemes mennyiségben mind
szénsavat tartalmaznak. Az ily szénsavval vegyült
ásványos viznek csípős savanyuságu ízök van és pe
zsegni szokott.
Ezen szénsav közönséges hévmdrsékletnél szín
telen s mint imént érintők, savanyu csipös izü és
szagú gőznemü test. Ásványvizekben s pezsgő po
rok alakjában bevéve hűsítő tulajdonsága van.
Nagy nyomás vagy hidegség által csepfolyadékká
sűríthető. A szénsav többféle vegyfolyamok követ
keztében Í3 fejlődik. í g y pl. a bor és sörforrásnál, s
bizonyos italok pezsgő tulajdonságukat a szénsav
nak köszönik, mely edénybe zárva forrás alatt ki
nem szabadulhatott. A szénsavgöz nem képes az
égést táplálni, sőt elalszik benne minden égő test,
mihelyt azt szénsavba mártjuk. Szintúgy nem képes
fentartani a lélekzést s e m , és benne a felsőbb rendű
állatok azonnal megfúlnak , hacsak egy lélekzetet
is tesznek tiszta szénsavban ; ezért a bor, ser forrása
alkalmával, nem szabad a pinczékbe menni, ha éle
tünket koczkára tenni nem akarjuk. A gözalaku
szénsav is nehezebb a közönséges levegőnél. Innen
magyarázható azon tünemény, melynél fogva bizo
nyos barlangokban, (pl. az úgynevezett kutyabarlang
ban, Nápoly közelében) a kutya azonnal halva ele
sik, ha bemegy, az embernek pedig, ha állva marad,
semmi baja sem történik.

S Z E N N Y E S Ü L , S Z E N N Y E S Ü L , (szennycs
íil) önh. m. szennyesült. Szennyessé leszen , szeny
nycs alakot kap , mocskosul, piszkosul.
S Z E N N Y E T L E N , (szenny ctlen) mn .tt. szeny
nyetlent, tb. —ék. Amin szenny nincsen, nem lát
S Z É N S E R P E N Y v .  S E R P E N Y Ő , (szénser
szik ; tiszta, folt n é l k ü l i ; mocsoktalan. Szennyetlen
peny
v. —serpenyő) ösz. fn. Serpenyő, melyben
ágynemüek, asztalruhák. Átv. tiszta jellemű, erkölcsű,
feddhetetlen. Határozóként ara. szenny vagy mocsok különféle czélra szenet égetnek, szénnel tüzelnek.
SZÉNSZAPORA F O N Á S , Kriza J. szerént a szé
nélkül, szennyetlenül.
SZENNYETLENSÉG,
(szeunyetlenség) fn. kely falusi leányoknál így megyén végbe : Ha egy ház
tt. szenny'ellenségét, harm. szr. — e. Szenny nélküli ba összegyűlve több fonó leány van, kivesznek a tűz
ből egy izzó szenet s teszik a tüz eleibe. Elkezdi a
állapot, vagy tulajdonság.
S Z E N N Y E T L E N Ü L , (szcnyetlenül) Szenny legidősb leány , nyújt egyet, s rendre m i n d e g y i k ;
ezután esmét az idősb kettőt s rendre mindegyik;
v. mocsok nélkül.
SZENNYEZ, (szennycz) áth. m. szennyeztem, s így tovább hármat, négyet stb. A melyik leány
— tél, — étt, par. —z.Szenynyel beken, bemázol, mocs nyújtása alatt az izzó szén elhalt, annak büntetésül
kol, rutit, bezsíroz, stb. Be, el, összeszennyezni a ru a szeretőjét (szeretőjét) ki kell kiáltani, a kisebbek
hát. A kovács, lakatos több ruhát szennyez, mint az nek pedig a szók alatt átalbúni.
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SZÉNSZÍTÓ— SZENT
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SZÉNSZÍTÓ, (szénszító) ösz. fn. Fuvónemü
eszköz, melylyel a meggyújtott szenet szítják, hogy
vígabban égjen vagy el ne aludjék.
SZENT, (1), mn. és fn. tt. —ét, harm. szr. —je
v. — e. A keresztény vallással behozott szó. 1) Midőn a
szoros ért. vett latin sanctusnab felel meg, jelent er
kölcsileg tökéletes, feddhetetlen, romlatlan szellemű
lényt. Az Isten legszentebb valóság. Szent Isten. Szent
Háromság. Szent Lélek. Szent vagy uram szent szent.
Szent Isten ! felkiáltó szó valamely nagy szerencsétlen
ség láttára vagy hallattára. Tágabb ért. mondjuk
nem csak a tiszta mennyei szellemekről, v agy is an
gyalokról, hanem az idvezült jámborok leikéiről is.
Istennek szent angyalai. Mennyei szent karok. Szent
Mihály, szent Gábor föangyalok. Különösen a latin
és görög egyház hite szerént az úgy nevezett szent
család tagjai, u. m. a boldogságos szűz Mária, szent
József, szent Joakim, szent Anna ; a keresztény hit
első hirdetőji az apostolok , és úgy nevezett apostoli
v. egyházi atyák; továbbá mind azon jámbor hivek,
kiket kitűnő érdemeik miatt a katholikus anyaszent
egyház e czímmel különösen fölruházott, s az élő
hivek által kegyeletben tartatni, s nyilvánosan tisz
teltetni rendelt. Szent vértanúk, szent hitvallók, szent
doktorok, szent püspökök, szent papok, szent barátok,
szent remeték, szent szüzek, szent asszonyok, szent özve
gyek. Védszent. Már a régi Halotti beszédben és kö
nyörgésben eléjön : „És vimádjuk mend szentököt."
„Hogy birságnap jutva mend vő szentii (szentéi) és
önöttei közikön jou feleöl jok h tatnia ileszje 'őt." A
Bécsi codexben : „És a felségesnek szentit megtöri."
(Et sanctos altissimi conteret. Dániel. VII.). A Góry
codexben : „Még az szentöknek szenti es (is), mi
uronk Krisztus Jézus." Ugyanott : „Az felségös je
lös szentöknek közibe." Szélesb ért. bibliai és egy
házi nyelven a keresztény vallás hivei általán véve,
mennyiben a keresztség és más kegyszerek által Is
ten előtt tisztákká, és kedvesekké lettek. Szentek
egyessége, azaz, a hivek lelki öszveköttetése, s
Krisztus véghetetlen érdemeiben közös részessége.
Népies nyelven : szent atya, az egyházi személynek,
mint lelki atyának czime. Édes szentem ! a kedves,
szeretett személynek gyöngéd megszólitása. 2) Mi
dőn a latin sacernek felel meg, s ellentéte profanus,
mondatik vallási erkölcsöket tárgyazó, lelki épületre
szolgáló, vagy azokkal erkölcsi viszonyban álló dol
gokról, cselekedetekről. Szent elmélkedések. Szent ta
nok, oktatások, beszédek, énekek. Szent könyvek. Szent
gyakorlatok, böjti napok, szent gyónás, áldozás. Szent
történetek. Szent föld, szent város, szent falak, szent jog
ért szent háború, szent harcz. stb. Továbbá, ami lénye
génél fogva kegyeletet és tiszteletet igényel, vagy
bizonyos szertartás által kegyelet tárgyává lön
avatva; amit megsérteni, megfertőztetni tilos. A tör
vénynek minden polgár előtt szentnek kell lennie. Szent
kötelességét teljesíteni. Szent eskü, szándék, czél. Em
bertársaid becsülete szent legyen előtted. Szent dolgok
ból nem illik csúfot iízni. Szent helyeket látogatni.

SZENT SZENTANDRÁS
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Szent hely ez itt, melyen a pap imádkozik. Isteni szol
gálathoz tartozó szent eszközök, készületek, öltözetek.
Szent képek, szent szobrok. Szent oltár, szent szék.
Szent miseáldozat. Szent evangyéliom. Szent hét, szent
napok, szent ünnepek, stb. 3) Átv. igazra éa jóra vo
natkozólag, ami határozott, tagadhatatlan bizonyos,
amit elhinni vagy teljesíteni kell. Az szent igaz, szent
igazság. ígéretem, fogadásom, esküm, adott szavam
szent. Szent a békeség! félre minden gyűlölséggel,
egyezzünk meg ; nincs semmi baj, viszály. Gúnyos
ért. néha szent czimmel oly embereket szokás illetni,
kik különczködéseik által a rendes társalgási élet
módtól eltérnek, vagy képmutatók. Furcsa, különös,
csudálatos, kiállhatatlan szentje az Istennek. Fa szent,
alázatosat mutató mint a fából faragott szentszobor.
Eredetre nézve közönségesen a latin sanctusból
módosúltnak tartják, s közel jár hangokban is az
ugyancsak a latinból származott franczia saint szó
hoz , a szláv nyelvekben szvieti, szvati, szvati stb.;
azonban figyelmet érdemel , hogy ez csaknem
ugyanezen alakban a zend vagyis azon ős nyelvben
is eléfordúl, melyen a 2endaveszta van írva, ú. m.
szpenta, melyhez a föntebbi szláv szók is közelebb
állnak hangokban, mint a latin ,sanctus' szóhoz.
A mongolban is szain (fn. és mn. jó, szép, nemes)
gyakran használtatik jelzőül a vallásos és isteni dol
gokban, pl. szain edor, szép v. jó nap; és ünnep
(szent nap, szent idő), szain dzarlik szép v. jó be
széd ; és a vallás alaptudománya; ettől származik
szaitai v. szaitu (jó, szép, igen szép).
SZENT, (2), áth. m. szentétt, par. —s, htn.
— ni v. —eni. A székelyeknél am. sejt, sejdít, saj
dít, féligmeddig észrevesz valamit, gyanít valamit.
Megszenteltem a dolog titkát. Megszenté a tolvaj, hogy
nyomozódni kezdtek utána. (Kriza J ) . Egyezik vele a
latin sentio, de egyezik mélyhangúlag a mongol
szanahhu (penser, songer k, se souvenir de, se rap
peler) is. V. ö. SEJT.
SZENTA , falu Somogy m.; helyr. Szentára,
— «, —ról.
SZENTA, puszta Tolna m. ; helyr. Széntára,
— n, —ról.
SZENTÁBRAHÁM , falu Pozsony m., erdélyi
falu Udvarhely székben ; helyr. —Abrahámba,
— ban, —ból.
SZENTADORJÁN, falu Szála m.; helyr.
— Adorjánba, —ban, —ból.
SZENTÁGOTA, erdélyi mváros NagySink
székben; helyr. —Agotára, —n, —ról.
SZÉNTAKARÍTÓ, (széntakarító) Ö3z. fn. Kis
lapátféle eszköz, melylyel a tüzelésre való szenet a
kemenczébe, katlanba stb. rakják, s kellőleg eliga
zítják.
SZENTANDRÁS, faluk Abaúj, Békés, Bihar,
Liptó, Mosón, Sopron, Szepes, Temes, Torna, Szála,
Zólyom megyékben ; puszták Tolna m., és Jászság
ban, erdélyi faluk Doboka, Hunyad, Kolos m; helyr.
— Andrásra, —on, —ról.
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T

T
T, kisded alakban t, harmincz kcttedik bütü a
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában hu
szonegyedik , kiejtve té. Kemény k, p társaival a
kemény, továbbá külső hangszervek tekintetében a
nyelvhangok közé tartozik, s ezek közt legközelebb
rokona a lágyabb kiejtésű d, továbbá a ty, melylyel,
kivált némely palóczos tájejtés szerint, leginkább ha
i követi, föleseréltetik , mint : üti ütyi, kergeti ker
getyi, szeretik szeretyik, Kati Katyi, Pista Pistya stb.
A régieknél számtalanszor Aval egyesülve fordul
elé mint th; pl. csak történetesen kinyitva a Benigna
asszony imakönyvében : „Láthom magad megfogyat
tad, T h e népedeth ha megváltad." „Szent szívedeth,
megszaggathá, drága véröd ki h u l l a t h á . " A ível
kezdődő gyökszók száma a 150et, a ível végző
dóké, mint : at, et, üt, út, üt, hat, bát, bet, bit, bot,
bőt stb. a 60at fölülmúlja. Mint gyökhang , 1) oly
gyökszók, illetőleg származékok elején áll, melyek
természeti hangot u t á n o z n a k , mint : tap, melyből
taps, tapsol, tapicskol', tapad, tapaszt, tapasztal, tapos,
tapod, tapog , tapogat, tapint, tapasz, családaikkal
együtt erednek. T o m p á b b hangzóval : top, toppan,
lopog, toporzékol, tombol, loly, totytyan, totyog, totya,
turbékol, tutul, tutyog, tutyma, tücsök. Vékonyabb
hangzókkal : tengelic:, tepiczkel, teper, tipeg, tipiczkel,
tipor, tik, tilinkó, tiricsel. 2) Távolítást, távolodást, ter
jedést jelentő szók alaphangja, ú. m. ta, honnan tali
ga, talicska, tasz, taszít, taszigál, tág, tál (patina ,patet'
szótól), tályog (absccssus, apostema), tantor, tántorog,
tántorít, tár, tát, távol, távozik, tagad, tavai, a légies
tahót stb. Tompább hangzóval : to, tol, toliga, told,
toldúl, tojik, toszít, tuszkol, tusa, tusakodik, tál, tol, túl.
Magas hangzókkal : te, teker, tekereg, telek, telep, ten
yér, tenyér, teng, tenyész, tepsi, tér, terep, terepély, tere
get, terel, terjed, terjeszt, terped, terpeszt, test; té, tétova,
tétováz, téboly, tébolyog, tébolyodik, ténfereg, tékozol, tép,
téved, téveszt, tévelyeg, tévelyedik, tilt, tilalom, tilos stb.
Ide tartoznak a helytágulásra, kitágulásra, illetőleg
tömöttségre vonatkozó tüdő, tiigy, tüttös, töm, teli, tűit.'
3) Oly szók elöhangja, melyek bizonyos testek taka
róját, födelét, b u r k á t jelentik, vngy burokhoz hason
lólag körösek, milyenek : tajk, honnan tajkos = teke
nösbéka, takar, takaró, ták, tok, tokiász, lokla (burok),
teke, tekenö, tök. 4) Melyek alulról fölfelé távolodást,
emelkedést, magasságot jelentenek, mint : fám, tá
masz, támaszt, támad, tombácz, tuhad, túr (fölhányt
földhalom), tetű. 5) A belerö kifelé h a t á s á n a k alapfo
galma rejlik ezekben : tesz, tekéi, tana, tanács, tanú,
tud, tudakol. Mind a négy utóbbi őseiben pedig az
általáuos tova, Baranyában : /na, toa, a régieknél is
AKAD. JíAGY SZÓTÁR VI. KÜT.
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g y a k r a n toa (pl. Kégi Magyar Nyelvemlékek. I I I . K.
3 5 1 . 1 . ) . mutatkozik. 6) Amely szókban más g y ö k h a n g
is van, azok alapértelmére ennek is befolyása van,
ha pl. r hangot veszünk fel, ennek jelentésében osz
t a k o z n a k az erős reszketésü h a n g u t á n z ó k : teretura,
tere/ere, tréfa, trufa, terécsel, tiricsel, turul, torok, tur
békol, turha, törzsönködik; a metszésre, rontásra vo
natkozók : tarol, tarló, tör, tőr stb. V. ö. K, gyökhang.
7) Néhány szóban puszta előtétül j e l e n k e z i k ú. m.
talabor = alabor, talp vagy talap = alap, tata = a t y a ,
torlik = őrlik, tabajdok — abajdok. Ide t a r t o z n a k a
bámuló, egyszersmind ostoba szájnyílásra vonatkozó
tájdivatos szók, melyekben t. i. a l a p h a n g a szájtátó
és bámuló a v. á, úgymint : lábértos, tácsó, tájbász,
tandi, tatri, taté. N é h a nyelvhegyi rokonaival ú. m.
a d, cs, gy, sz, s h e t ü k k e l föleseréltetik, pl. tömőstül
tümöcsköl, dömöszöl dömöeskől, gyömöszöl, törzsöt dörzsöl,
tob dob, toboz doboz, le a szeinélyragokban d, pl.
házad kerted : tonka, csonka; tivornya, devernya ; tö
pörödik, csöpörödik ; tó, szó, mint Szikszó, szárszó; té
szé; tarjadzás, sarjadzás; tunya sunya. Mint kemény
mássalhangzó néha a többi kemény mássalhangzók
k a l is fölcseréltetik, pl. köp a székelyeknél töp, próba
terjedelmes szokással : tróba. Többire 1. mind ezeket
saját rovataik alatt.
Az Írásbeli rövidítések között (e szótárban, mint
tt. = tárgyeset és tb. = többes, eléfordulókon kivül)
igen g y a k r a n ezek j ö n n e k elé :
T = tekintetes.
T. N. tekintetes nemes.
T. CZ. teljes czímü (pleno titulo).
T. i. = tudniillik.
— T, ( 1 ) , múlt időt képző v. alkotó rag mint :
tolt, halt, Ut, kért, tört : néha kettőztetve, ön
hangzó fölvételével is, még pedig v::gy csak a törzs
ben, pl. adott, lépi'tt, de a többi személyekben csak
egyszerűen : adtam, adtál, adtunk, adtatok, ad
tak v. adlanak; léptem, léptél, léptünk stb. stb.,
vagy pedig mindenik személyben is pl. szabaditottam,
szabadítottál, szabaáított, szabadito/tunk stb. stb.
Ezen különbözések miatt a múlt idők képző raga az
egyszerű igéknél mindig följegyezve van ; s ha nem
mindenik személynél fordul elé kettőztetés, a ragok
több személynél is följegyezvék. Hogy ezen ragban
a tova (taa, toa) értelme rejlik, alig fogja valaki
kétségbe vonni. Bopp F. is hasonlitó n y e l v t a n á n a k
utolsó kiadásában a szanszkrit aoristusnak mint múlt
n a k a előhangjában a távolra mutató névmást hiszi
rejleni. ( 5 4 0 . §.). Egyébiránt 1. Előbeszéd, 13G. 1.
— T, (2), tárgyeseti r a g , mely majd magán,
majd scgédhangzóval j á r u l az illető n é v h e z , mint
első esetben általán önhangzón végződő nevekhez :
kasza1, ekét, kocsit, ásöt, erdűt, kaput, ürüt; to
1
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vábbá némely mássalhangzón végződőkhöz : tarajt,
hajnalt, ősvényt, kart, kárt, bort, kakast, araszt,
kölest; segéd ö n h a n g z ó k k a l : liázat, dobot, ölet,
kertét, gyöngyöt stb. stb. L. T Á R G Y E S E T . Az egész
szótár folyamában minden fő' és melléknév után a
tárgycseti r a g följegyezve találtatik ; s a hol a többes
ben a tárgyesettó'l eltérés van, minthogy a többesi
rag mindig önhangzóval j á r , ez is meg van érintve.
— T, (3), igen szapora igeképzó', s rendszerént
átható igéket alkot, pl. elvont gyökökbó'l: süt (ellen
tétben sül szóval), ont = omt (ellentétben omlik
s z ó v a l ) ; továbbá önható igékből : dohbant, durrant,
cseppent, rezzent; asz esz képzővel együtt sokszor
viszonyban áll az ad, ed önható igéket alkotó kép
zővel, pl. horpaszt (önhatólag : horpad), mereszt
(önh. mered), szakaszt. (önh. szakad), halaszt, (önh.
halad), széleszt (önh. széled), támaszt (önh. támad),
ereszt (önh. ered) stb. stb.; más önhatókból is gyak
r a n önhangzóval p á r o s u l v a , pl. mozgat, zörget stb.
stb.; továbbá alkot áthatókból miveltetőket, pl. irat,
kéret, szedet; igen sokszor kettőztetett dvel tat, tet
k é p z ő k b e n , pl. süttet, munkáitat, olvastat stb. stb.
Különös figyelmet érdemel az ível párosult t, tanit,
épit, kerit (körít), igazít, boldogít; amely ít régi
esen ót, ojt, ttjt, magas hangon öt, ojt, üjt, és mind
mély, mind magas hangon ejt, ét alakokban mutat
kozik ; s ezért alaposnak látszik azok véleménye is,
kik ezen ít (ót, őt stb.) képzőket már az önhatókat
alkotó vl, űl (régiesen ól, öl) igékhez j á r u l t a k n a k ,
illetőleg a két rendű képzőket egybeolvadottaknak
tekintik, pl. tanvl v. (régicsen) tanólhó\ lett első
b e n tanúlt v. tanólt, ebből az Znek rokon jvé vál
toztával tanujt v. tanojt, a n n a k egészen elhagy 
tával : tanvt tanót s az o, e'vé (mint bámó, bámé
szóban) átváltozván : tanéjt, tanét. — Mind ezek a
tesz igére vitethetek, moly a legtöbb ragozásban és
képzésben csak te törzsként szerepel, pl. teend, tehet,
tett, tön ( = toőn), tcvö ( = tcö). Lásd bővebben :
Előbeszéd 1 3 1 — 1 3 5 . 11.
— T, (4), mint névképző magában csak r i t k á n
fordul elé, pl. bojt (bolyt), csont (== csomt), rojt,
rost, kert stb. hanem dús gazdagságban önhangzó
val párosulva s igeneveket alkotva jelenik m e g ; pl.
mondat, gondolaf, akarat, pillanat v. pillantat, ál
dozat, kereset, őltijzet, élet, tekintct, emlékczet stb. stb.
néha tompább önhangzóval is : állapot, nyvgot. Ezen
igenevcknél némi ellentétben áll az ás és igenévkép
zövel mint mondás , gondolás , ákarás , pülantás,
áldoz'ás, keresés, élés, öltözés, tekintés, emlékezés, ál
lapás (állapik igétől), nyvgás (v. nyugvás) stb. T. i.
az ás és névképzővel alkotott igenévben a cselekvés
v. működés (illetőleg szenvedés) folyamatban levonok,
és ami fődolog, a működő alanynyal együtt gondol
tatik ; az at et (ot) névképzővel alkotott igenévben
pedig az mint már inkább a esclekvéj eredménye
befejezettnek és az alanytói e l v o n t n a k , önmagában
álló t á r g y n a k tekintet.k. Ezekben a régiek szabato
8"bl'ak valának. pl. fogyatkozat, bövülködet és száz
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meg száz szóban. Ellenben a mai divat szerént szá
mos oly szó fordul elé a köz életben, melyek a fön
tebbi elv ellenére már általános szokásba jöttek, pl.
tojás, rakás, kelés, gyűlés, ülés stb. melyeket ki nem
küszöbölhetünk. — Fordul még elé némely neveknél
a köz beszédben bizonyos t végezet, mely nem any
nyira képző mint csak toldalékhang, mint rubint,
esperest stb., melyek idegen szók, de eléjön tiszta
magyar szóban is, pl. választ (.válasz' helyett), mely
nek ilyenkor tárgyesete: védasztot. Ezeket irói nyelv
ben kerülni kell.
— T, (5), igehatározói r a g , mint szemhítomást,
mindjárt v. mindjárást, oldalt; örőmest, egyenest,
képest, megest, mely alak (melléknevekből) a régiek
nél sokkal g y a k r a b b a n fordul e l é , pl. a Bcnigna
asszony imakönyvében thval : kivánatosth (= kí
vánatosan) , méltóságosth , ajétatosth , reszketietősth,
rettenetöst/i stb.; s hanggal egyesül ezekben : bizvást
(bízvaast), folyvást, oldalvást stb.
T A , messzeségre vonatkozó egyszerű gyökelem,
melyből a további helymutató a képzővel lett taa,
mely különösen B a r a n y á b a n és alsó Somogyban di
vatos, öszvehúzva az országos gyermekszó tá, kettőz
tetve tátá (v. táti), azaz, valahova el, messze, pl. táti
menni v. tatába menni, tátá v. tatába vinni a gyereket,
am. elutazni, elmenni, elvinni; máskép : tacs v. /ács,
pl. midőn a dajka így szól a kisdedhez : menjünk tács!
Hihetőleg innen származott azon ruha neve is (tacska),
melylyel a falusi nők magukhoz kötik a kisdedet,
midőn valahová, pl. a mezőre m a g u k k a l viszik. P e r s a
nyelven tá határvető elüljáró (usque ad), pl. ez szer
tá pá (tetőtől t a l p i g ) ; jelenti ezt is : míg (donec,
dum, quamdiu); sínai nyelven is táo am. usque ad,
és pervenire. (Schott). Ezen ta gyökből származtak
a) a múlt esztendőre vonatkozó taval, azaz, (legkö
zelebb) eltölt vagy múlt évvel, mint holval, napval
(nappal), éjvel (éjjel), regvei (reggel), öszvel (őszszel),
tavaszval (tavaszszal), t. i. ezekben a val vei megfelel
e kérdésre : mikor? b) a messzehelyro utaló taa v. tá,
mely hangzóval kezdődő ragok előtt v hangot vesz
föl köz szokás s z e r é n t : tiivul, távol, távolít, távolság, tá
vozik, távozás; c) a helyéről valamit folytonosan odább
nyomó, mozdító tal (= tol) melyből taliga és talicska
s z á r m a z t a k ; továbbá az egyes vagy szakadozva gya
korlott nyomást, lökést, mozditást jelentő tasz, taszít,
taszigál; d) a több irányban szétterjedő, szétnyíló,
szétmenö távolságot jelentők : tág, tál, tályog (vértál),
tár (ige), tát; mely értelemben rokon hozzá azon sza
sze, melyből szanaszét e r e d t e k ; e) az egyensúlyi kö
zépponttól, egyenes vonaltól távozó, ideoda biczegő,
hajló tantor, tántorog, tántorodik, tántorít (hová ta
lán magát a téincz szót is sorozhatjuk), a midőn alap
fogalomban és hangban hasonló e gyökhöz a félrehaj
lási csa, honnan csók, csákó, csákány, csáklya, csámpa
stb.; továbbá : sa ezen származékokban : sanda félre
néző, sánta biezegve félre lépdegelő; f) az alulról
fölfelé távozó, illetőleg emelkedő tűm, támad, támaszt,
melyhez hangváltozattal rokon gyám, gyámol, gyá
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molít szók gyöke gya. Ezen la máskép : to, honnan c
változatok : taa toa, tal tol, taliga toliga, tmzit toszit,
sőt némely származékokban csak c második divato
zik : tob (dob), tova, tovább, tolong, told, toldúl. Néha
tuhn megyén által, mint : tuszkol, tuszkál, tusa, tusa
kodik, túl.
— T A , magas hangon — T E , ( 1 ) , öszvetett
igehatárzóképző, mely megfelel e kérdésre : mikor ?
pl. hajdant v. hajdanta, régente, naponta, éjente, a
székelyeknél : füente, legenyte, leányta.
— T A , — T E , (2), a sokszorozó igehatározók
hoz j á r u l ; 1. — S Z E R T E .
— TA, — T E , (3), névképzö, pl. vita, hahota,
fajta, csemete, szövöte. ,Tesz' ige gyöke.
TÁ, 1. TA alatt.
TAA, I. TA alatt.
T A A P , (Táp), falu Győr n i . ; helyr. Tápra,
— on, —ról.
TAÁPSZ. M I K L Ó S , falu Győr m . ; helyr.
— Sz. Miklósra, — o n , —ról.
T A B , mváros Somogy m.; helyv. Tabra, — o n ,
— ról.
T Á B , A L S Ó — , F E L S Ő — , puszták Nógrád
m.; helyr. Tábra, — o n , —ról.
T A B A J D , falu Fehér in.; helyr. Tabajdra,
— on, —ról.
T A B A J D O K , inn. tt. tabajdokot. A Tájszótár
ban Gyarmathi Sámuel után am. mosskos ; alkalma
sint t előtéttel abnjdokbó\ származott, mely a széke
lyeknél Kriza J á n o s szeréut azt is jelenti : ízlés és
arány nélküli nagy test vagy mív, pl. nagy abajdok
ember; abajdokul rakott asztag. L. T A J D O K .
TABAK, fn. tt. tabakot. A törökben közönsé
ges kiejtéssel am. tímár. í r v a : dabbágh.
TABDI, puszta Pest m.; helyr. Tabdiba, — b a n ,
— bál.

T A B É R T O S , mn. tt. tabértost v. — at, tb.
— ak. Kemenesalon am. tág, terjedt, terepes, pl. ta
bértos száj. Alaphangra és alapfogalomra hasonló a
terjedésre vonatkozó tág, tát, távol szókhoz. Mi alak
ját illeti, gúnyos jelentésénél fogva egyezik a szinte
gúnyos lámpértos, hóbortos, csipertes melléknevekkel.
TABlAS, erdélyi falu Meggyesszékben, helyr.
Tabiásra, —on, —ról.
T Á B i T , fn. tt. tábitot. Habos selyemszövet.
Párizpápainál: soricum undulatum. Szabó D á v i d n á l :
habos esemelct. Elavult s idegen eredetű szó. Falu
dinál : tábat. Francziául : tapis, Heysc szerént : ge
wásserter Doppeltaffet, Silbermohr, a persa utabi
szótól, mely szeréntc am. kostbarer Seidenstoff.
TÁBLA, fn. tt. táblát. 1) Széles ért. lapos, és
aránylag vékony rétü tömör t e s t , mely rendesen
négyszögletű, s mesterség által különféle haszná
latra képeztetik olyanná. Anyagra nézve : vastábla,
aranytábla, falábla, üvegtábla, kőtábla, palatábla. Czélra
nézve : ablaktábla, kályhatábla, padlótábla, számvetö
tábla, irótábla, könyvtábla, tilalomtábla, gyurótábla stb.
2) Asztal. Etlábla, terített tábla. Úri, vendégi tábla.
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Nagy táblához ülni. Törvényszéki, tanácsteremi, ország
gyűlési, alsó, felső tábla, (moly nevek alatt az egész
alsó, felső h á z a t értjük). Pesti, Marosvásárhelyi kirá
lyi tábla (== törvényszék). Szabótábla, melyen szabnak,
vasalnak. 3) Átv. lap, levél, melyen holmit följegyez
nek. Nemzedéki, időszámlálási, történeti, viaszos táblák.
Rajztábla. 4) Földmivelők nyelvén, táblához hasonló
alakú különkülön földosztály. Tábla szőlő, tábla föld.
Két táblát búzával, hármat rozszsal bevetni. 5) Képes
kifejezéssel, valamit a sziv táblájára vésni, am. hála
emlékezetben tartani.
Közvetlenül a latin tabula u t á n képeztetett,
mely számos más európai nyelvekben is foltaláltatik,
ú. m. a spanyol nyelvben szintén tábla, az olaszban
távola, a csehben tabuié, tabuiké, a francziában s
angolban table (természet szerént az illető nyelvbeli
kiejtéssel), német, holland, oroszban tafel, svédben
tajfel, tafla stb. sőt a persában is : tablah. (diseus vei
tabula lignea. Vullers). Adelung azt mondja róla,
hogy e szónak (a németben) igen régi kora azt mu
tatja, hogy az a latinnak inkább oldalrokona mint
származéka, s eredhet vagy a tulajdonképeni táf
törzstől, mely hosszasági és szélességi kiterjedés fo
galmát látszik magában rejteni, vagy az elavult tafen
(levelekre szelni) igétől. Az első értelemben egyező
volna a magyar táv szóval.
T Á B L A B Í R Ó , (tablabiró) ösz. fn. A magyar
alkotmánynak 1 8 4 8 . előtti korában, a főispáni hiva
tal által kinevezett s meghitelt, megyei különösen
törvényszéki ülnök. Hasonló ezimet viseltek a papi
nemesszékek ülnökei is. Több tek. nemes vármegyék
táblabírája.
Vajkai, Verebélyi, Bácsai, Füssi, Vecsei
nemesszékek táblabírája.
T Á B L A B Í R Ó I , (táblabirói) ösz. mn. T á b l a b í 
rót illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Táblabíró1
czim, hivatal, fizetés.
T Á B L A B Í R Ó S Á G , (táblabiróság) ösz. fn. T á b
labirói r a n g , hivatal, czim.
T Á B L A I , (táblai) mn. tt. táblait, tb. —ak.
Bizonyos táblát, különösen országgyűlésit, és felsőbb
törvényszékit illető, ahhoz tartozó. Alsó táblai tár
gyalások a néhai országgyűléseken. Királyi táblai bíró.
T Á B L A K Ő (táblakő) ösz. fn. 1. P A L A .
T Á B L A L E G É N Y , (táblalegény) ösz. fn. A
szabómühelybcn első legény, ki a szabáshoz ért,
s ebben valamint a m u n k á k kiosztásában az illető
mester képét viseli, vagy öt pótolja. Özvegy szabóné
táblalegénye.
T Á B L A P A P Í R v . — P A P I R O S , (táblapapiros)
ösz. fn. Vastag, tömör, kemény papiros, melyet holmi
táblaféle műnek, eszköznek h a s z n á l n a k .
T Á B L Á S , (táblaas) mn. tt. táblást v. —at, t b .
— ak. T á b l á v a l ellátott, fölszerelt. Táblás tanterem
Táblás padolat. V. ö. T Á B L A .
T Á B L A M Ü , (táblamű) ösz. fn. Koczkásan ki
' :;ijt.;zctt, s kisebb nagyobb mesterséggel öszveszerke
[ zett deszkadarabokból álló mű, nevezetesen padolat
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T Á B O R K O R O N A v. — K O S Z O R Ú , (táborko
rona v. —koszorú) ösz. fn. Díszkorona, a régi római
katonáknál, kik az ellenség táborába először betör
tek. (Corona castrensis, v. valiaris).
T Á B O R K Ü L D É S , (táborküldés) ösz. fn. T á 
bort képző hadseregnek bizonyos helyre, vagy ellen
ség ellen indítása, szállítása.
T Á B O R L Á S , (táborolás) fn. tt. táborlást, tb.
T Á B L Á Z Á S , (táblaazás) fn. tt. táblázást, tb. — ok. L. T Á B O R L A T , és T Á B O R O Z Á S .
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által valamit
T Á B O R L A T , (táborolat) fn. tt. táborlatot,
tábláznak,
l'adolattáblázás. A határnak kitáblázása. harm. szr. — a . Táborilag szerkezett hadsereg j á r a t a ,
Adósság betáblázása, kitáblázása. V. ö. T Á B L Á Z .
működése, különösen valamely hadi erősségnek meg
T Á B L Á Z A T , (táblaazat) fn. tt. táblázatot, szállása.
harm. szr. — a . T á b l a a l a k ú deszkakoczkákból szerke
T Á B O R L A T I , (táborolati) mn. tt. táborlatit,
zett kirakat. Padolai táblázata. Viaszos, tarkaláblázat. t b . —ak. T á b o r l a t r a vonatkozó, azt illető. Téiborlali
T Á B O D , puszta Tolna m . ; helyr. Tabodra, üteg. 'Táborlati gátak. Táborlati tanya.
— 0)1,
TÓI.
T Á B O R L Á Z , (táborláz) ösz. fn. Erős rohamú
T A B Ó D , puszta Tolna in.; helyr. Tabódra, láz n e m e , mely kivált nyári hónapokban a tábo
— 07i, — r ó l .
rozó hadseregekben szokott pusztítani.
T Á B O K , ( 1 ) , fn. tt. lábort, tb. — ok, harm.
T Á B O R L Ó , (táboroló) mn. tt. táborlót. Tá
szr. — a . 1) Szabad ég alatti tér, melyen a hadsereg i borral valamely hadi erősséget megszálló, láborló
sátorokban, vagy más ideiglen állított hajlékokban lövöcs. Táborló sereg. Táborló tüzérség. Táborló tűztelep.
megtelepedik, tanyát üt, s rövidebb vagy hosszabb ideig
T Á B O R N A G Y , (tábornagy) ösz. fn. Általán
tartózkodik. Kijelölni, kimérni, bekeríteni, körülárkolni, több tábornak , illetőleg öszves hadseregnek főpa
megerősíteni a tábort. Táborba szállani. Tábort verni, rancsnoka. (Eeldmarschall). Altábornagy. (Feldmar
ütni. 'Tábort járni. A tábort elhagyni. A táborból kiütni. schalllieutenant).
2) Az ily nyílt téren tanyázó hadsereg. Megtelepíteni,
T Á B O R N A G Y H E L Y E T T E S , (tábornagyhe
megindítani a tábort. Rajta ütni a táboron. Egész tábor lyettes) ösz. fn. Másodrangú tábornagy.
ral megtámadni az ellenséget. A tábort szükséges szerek
T Á B O R N A G Y I , (tábornagyi) ösz. mn. Tábor
kel, élelemmel ellátni. 3) Átv. pusztító, kártevő, ván nagyra vonatkozó, azt illető. Tábornagyi rang, mél
dorló állatsereg. A vidéket ellepte a sáskák tábora. Elé tóság.
jön általán a szláv nyelvekben. Törökül és mongolul:
T Á B O R N O K , (tábornok) fn. tt. tábornokot,
ordu, mely fordított alakban volna : duvr, duvor. harm. szr. — a . Általán megfelel neki az idegen
Ha a magyarból elemezni szabad, és alapfogai generál, mint egy külön tábort képező hadseregnek
mul azt veszszük föl, hogy a tábor terjedt, tág, nyílt vezére, főnöke. Lovassági, gyalogséigi tábornok stb.
helyet jelent, úgy törzse (táb) egyező a távol, tág,
T Á B O R N O K I , (tábornoki) mn. tt. tábornokit,
tett, tár terjedésre vonatkozó szók törzsével : tá vagy tb. —ak. Tábornokra vonatkozó, azt illető. Tábor
táv. A magyarban rokon hozzá még gyökbetükben noki rang, állás. 'Tábornoki kar. Tábornoki test.
tanya, és a Kcmenesalon divatos labértos, ám. tág,
T Á B O R N O K S Á G , (tábornokság) fn. tt. tábor
terepes ; Táb helynevek is v a n n a k Nógrád megyében. •nokságot, harm. szr. — a. 1) Tábornoki állás v. rang.
T Á B O R , (2), major Sopron m.; helyr. Táborra, 2) Tábornokok összesége.
— on, —ról.
T Á B O R O L , (táborol) áth. és önh. m. táborolt.
T Á B O R H E L Y , puszta Győr m.; helyr. Tábor Táborral valamely hadi erősséget megszáll. Körül
helyre, — én, —ról.
táborul.
T Á B O R I , (tábori) mn. tt. táborit, tb. — ak.
T Á B O R O R V O S , (tábororvos) ösz. fn. Tábor
T á b o r t illető, ahhoz v a g y a b b a tartozó, arra vonat b a n működő orvos.
kozó. Tábori élet; tábori ágy; tábori asztal; tábori pap;
T Á B O R O Z , (táboroz) önh. m. táboroztam,
tábori oltár: tábori orvos; tábori sátorok; tábori jelszó; — tál, —olt, par. —z. Táborban, szabad ég alatt ta
tábori lobogó; tábori székek, ágyúk, eszközök, készületek. nyáz. Vár környékén, mezőn táborozni. Trója alatt tíz
T Á B O R J Á R Á S , (táborjárás) ösz. fn. Á tábor évig táboroztak a hellének.
ból fölkerekedett hadseregnek tovább vonulása.
T Á B O R O Z Á S , (táborozás) fn. tt. táborozást,
T Á B O R K A R , (táborkar) öez. fn. Valamely tb. —ok, harm. szr. —a. Táborban, azaz, szabad ég
ezrednek öszves főbb tiszti kara.
alatt fölütött sátorokban tanyázás, tartózkodás.
T Á B O R K A R I , (táborkari) ösz. mn. Tábor
T Á B O R Ő R , (táborőr) ösz. fn. A tábor körül
k a r r a vonatkozó, ahhoz tartozó. Táborkari állomás, \ vigyázó őr.
százados, őrnagy.
T Á B O R S Z É M , (táborszém) ösz. fn. A tábortól
T Á B O R K Ó R H Á Z v. — K O R Ó D A , (táborkór ; bizonyos távolságnyira fölállított ő r , vagy őrség,
ház v. —kói'oda) ösz. fn. A táborhoz tartozó kórház. ' hogy az ellenség mozgásait szemmel tartsa.
T Á B L Á Z , (táblaaz) áth. m. táhláztam, —tál,
— olt, par. — z . 1) Táblaféle szabású k o c z k á k k a l
ellát, kirak. Táblázni a padolatot. 2) Bizonyos terje
delmű földet táblákra feloszt, 3) Hirdető, tudósító,
tilalmazó táblával l á t cl valamit. Kitáblázni a határt,
melyen tilos a vadászat. 4) Hatósági hivatalos könyvbe
bizonyos adósságot bejegyez. Házára több ezernyi
adósságot betábláztak. A lefizetett kölcsönt kitáblázni.
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TÁBOBSZER, (táborszer) ösz. fn. A táborhoz
tartozó, illetőleg a hadviseléshez megkívántató min
dennemű szerek és készületek.
T Á B O R S Z E R N A G Y , (táborszernagy) ősz. fn.
Fó' hadi parancsnok, ki különösen a hadsereg nehéz
löszereire ügyel föl. (Feldzeugmeistcr).
T Á B O R V É G Ő R , (tábor végőr) ösz. fn. A mozgó
tábort némi távolságban követő, és a n n a k biztossá
gára figyelő őrsereg, s ennek egyes tagja.
T Á B O R Z E N E , (táborzene) ösz. fn. A táborban
tanyázó hadsereg zenekara által játszatni szokott
hadi zene.
TACS, (1), hangutánzó gyök tacsák törzsben s
ennek lacsakos és tacskolódik származékaiban.
TACS, (2), fn. tt. tacs ot. Kenessey Albert Ha
józási Müszótárában am. csat kötélből vagy kötélen
(Klampf); továbbá : vetőkötél (Fangseil); melyről a
jeles szerző azt mondja : „Győr megyében hallottam
e szót, valamint tacsolni, tacsot vetni és tacsvetést is.
Tacs — úgy mond — valószínűleg csak a csat vál
tozata (mint ez czölőnk és kölönczczcl t ö r t é n i k ) ; t. i.
ha a vetökötéllel valamit halászunk, erre csatot kell
csinálnunk."
TACS, (3) v. T Á C S , (1), rag nélkül divatozó
gyermeknyelvi szó, s am. tova, messze, el. Menjünk
tács! Elment tács ! Máskép : tála, táli. V. ö. T A .
TÁCS, (2), elvont törzs tácsó és lácsog székely
szókban ; egyezik t előtét nélkül ács (— ánes, ámes)
törzszsel ácsorog szóban.
TACS, (3), erdélyi falu a beszterczei kerület
ben, helyr. Tácsra, — o n , —ról.
TÁCSA, (tálcsa) fn. tt. tácsát. Kis tál, kisfá
iul. Tájszótár.
TACSAK, (tacsak) önállólag nincs szokásban,
hanem csak ,takacsos' és ,tacskolódik' szókban mint
törzs szerepel.
TACSAKOS , (taesakos) mn. tt. tacsakost v.
— at, tb. —ak. Balatonmelléki tájszó am. lucskos,
pocskos, latyakos; néhutt : hangáttétellel : csatakos.
T A C S K A , (tacska) fn. tt. tacskót. 1) Pólya,
kendő, vagy lepedő, melylyel a falusi nők a kisde
det magukhoz kötik, midőn a háztól távol, pl. a me
zőre mennek. Gyöke a kirándulásra vonatkozó gyer
meknyelvi tacs. V. ö. T A , és T A C S , (3), T Á C S , (1).
2) Bodrogközben am. targoncza, talicska, hihetőleg
összehúzva talicska szóból.
TACSKÁND, puszta Vns m.; helyr. Tacskánd
ra, —on, —ról.
TACSKÓ, fn. tt. tacsleót. 1) Kis fajtájú fiityészó'
vadászeb. Mint a tacskók vgyan fölfütyészik. (Molnár A.).
Tacskók mindent fölfityésznek. (Káldi). Alkalmasint a
német Dachsliund után alakult. 2) Átv. gyereknek
szokták mondani , midőn megvetöleg vagy némileg
feddve szólnak h o z z á ; innen K r i z a J á n o s szerént
a székelyeknél am. kölyök, poronty. Eredj te tacskó!
T A C S K O L Ó D Á S , (tacsakolóodás) fn. tt.
tacskolódást, tb. —ok, harm. szr. — a . Valamely test
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nek ütés, nyomkodás által megzuzása, megtörődése.
V. ö. T A C S K O L Ó D I K .
T A C S K O L Ó D I K , (tacsakolóodik) bclsz. m.
tacskolódtam, —tál, —ott. Ütődés, csapódás által
megtörődik , öszvezuzódik , pl. a gyümölcs. Törzse
tacsk hangutánzó, s am. pacsk ,pacskolódik' szóban.
Székely táj szó. A Tisza mellett : zöcskölödik.
TÁCSÓ, (tácsó) mn. tt. tácsót. A székelyeknél
am. ügyetlen, szájtátó v. tátott szájú, mamlasz, os
toba ; máskép ugyanott : ánkueza. Azon gúnyszók
osztályába tartozik, melyek szájtátó ostobaságra, bá
mulásra vonatkoznak, milyenek : taté, tájbász, tatri,
melyekben alaphangok : ta, iá. V. ö. B A , BÁME.
T Á C S O G , (táesog) önh. m. iácsogtam, —tál,
— ott, A székelyeknél am. szájtátva bámészkodik,
ámolyog.
T Á C S O G Á S , (tácsogás) fn. t t . tácsogást, t b .
— ok. Szájtátva bámészkodás. V. ö. TÁCSOG.
T Á C Z , falu Fehér m.; helyr. Táezra, — o n , —ról.
TÁCZA, 1. T Á L C Z A .
T Á D É , T A D U S , férfi kn. tt. Tádét, Tadust.
Tbaddaeus, mely síriai nyelven am. okos.
T A F O T A , fn. tt. tafotát. Könnyebbféle selyem
szövet, melynek szálai legkevesbbé tömöttek. Mellék
névül használva am. ilyen szövetből való. Tafota
ruha, kendő, kárpit. Átv. tafota alma, világos, mintegy
átlátszó, sima héjú almafaj. Tafota gyomrú kényes
ember. (Káldi I n n e p . préd. 6 7 . 1.). Idegen eredetű
szó. Németül : Taffet, olaszul : taffetta, s p a n y o l u l :
tafetan, francziául : taffetas, melyeket a nyelvészek
a persa táftali szótól származtatnak, ez pedig Vul
lers szerént selyem szövetféle (genus telae serieeae
vei seriéi), táftan igétől, melynek egyik j e l e n t é s e :
torquere filuvn.
T A F O T Á S , (tafotaas) mn. tt. tafotást, tb. — ak.
Tafotával ellátott, béllelt, szegélyzett. Tafotás mente,
dolmány.
T A G , (1), fn. tt. tagot, harm. szr. —ja. 1) Az
állati testnek mintegy kisarjadzó része, melyet egy
más részszcl, illetőleg a deréktesttel csukló, vagy íz
k ö t öszve, milyenek a lábak, kezek, karok, ujjak stb.
Marhatag. Xagy tagú. Erős, izmos, vastag, vékony tagok.
Minden tagja fáj, reszket bele. A fenerágta tagot elvágni.
Férjitag, máskép : nemzőtag v. vessző. Szarvastag,
szarvasezomb. 2) Szélesb ért. minden felbonczolt,
d a r a b o k r a , izekre választott rész , honnan tagolni,
feltagolni az ökröt, am. részekre, konezokra vagdalni.
3) Átv. bizonyos t e s t ü l e t h e z , egyesülethez tarozó
személy. Család, nemzetség, nemzet tagja. Egyházi, pol~
gári társulat tagja. A magyar tudományos akadémiának
igazgató, tiszteleti, rendes, levelező tagja. A Kisfaludy
társaság tagja. 'Több tudományos, gazdasági stb. társulat
tagja. Tanács, törvényszék, hatóság tagja. 4) Földbir
tokra vonatkozva, am. bizonyos, terjedelmű földda
r a b , mely valamely egésznek (egész h a t á r n a k ) mint
egy tagját teszi. Egy tagban ezerhold szántóföld, rét és
legelő jutott neki. Tagerdö. 5) A szószerkezetben egy
egy ízt jelent, melyet öszvetéve szótagnak nevezünk,
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Alaphangra, és fogalomra legközelebb áll hozzá: i neinen, t. i. amaz a ne, emez a nein tiltó tagadó gyö
szak, mely szintén valamely egésznek egyes részét köktől. Hasonlóan a magyar tagad gyöke lenne azon
teszi, honnan tagolni, am. szakokra osztani, válasz ta, mely távolodásra vonatkozik, miért midőn valamit
tani v a l a m i t , továbbá tagló és szakócza körülbelül tagadunk, így is szoktunk szólani : távol legyen tő
hasonló vágóeszközt jelentenek. Oszmanlitörök nyel lem, hogy ezt cselekedtem volna. A gyökszótag és az ad
ven tiké rész, d a r a b , pl. tiké tiké, darabonként, tikele képző közé úgy csúszott be a g, mint a tegez v. teget
igébe, melynek gyöke a második személynévmás te.
mek, taglalni, szétdarabolni. (Vámbéry).
T A G , (2), elvont gyöke tagad igének és szár Végre megjegyzendő, hogy ez igében az ad képző
nem ön, hanem átható erővel bír, mi több más szó
mazékainak ; 1. T A G A D .
— T A G , magas hangon : — T E G , ( 1 ) , mint nál is eléfordúl, pl. ragad (rapit), fogad, feled. Csaga
melléknévi összetett képző kiegészítve am. —atag, taj nyelven Vámbéry szerént tangmak.
T A G A D Á S , (tagadás) fn. tt. tagadást, tb.
—eteg; 1. — A T A G , — E T E G . .Veszteg' és s z ö r 
nyeteg' szókban némi eltérés látszik; 1. ezeket.
— ok, harm. szr. — a . Nyilatkozás, mely által vala
— T A G , magas hangon : — T E G , (2). Ritk a mit tagadunk, ez igének minden értelmében. Vak
használatú igehatározói összetett képzó', pl. viszon merő, szemtelen tagadás. Elfogadás, megtagadás, kitaga
tag, ezenteg, melyekben az ag eg inkább csak tol dás. Törvényben tagadás jó. (Km. Si fecisti nega). Mi
dalék, mint ottanag, itteneg szókban is.
tagadás benne, azaz, nincs mit tagadni, valljuk meg
T A G , (taag) mn. tt. tágat. Altalán, a minek az igazat. V. ö. T A G A D .
szólei, körvonalai, határvetö korlátai aránylag távol
T A G A D H A T A T L A N , (tagadhatatlan) mn.
esnek egymástól, minélfogva a közéjök foglalt tér tt. tagadhatatlant, tb. —ok. Amit tagadni nem lehet,
elég n a g y , széles , bő. Tág út, úteza, udvar, terem, napnál világosabb , köztudomású , ami bizonyosan
szoba. Tág szekrény. Különösen, ami nem feszes, nem megtörtént.
Tagadhatatlan tény.
Az tagadhatatlan,
szoros, ami öblöt csinál vagy hagy. Tág csizma, nad hogy
Határozóként am. tagadhatatlanul.
rág, másképen : bő. Atv. tág leikiesméret, mely az eré
T A G A D H A T A T L A N S Á G , (tagadhatatlan
nyesség korlátain túl csapong, mely az erkölcsi tör ság) fn. tt. lagadhatatlanságot. Valamely létnek, ese
vényt nem veszi szorosan, és sokat enged m a g á n a k ; ménynek bizonyossága, kétségbe hozhatatlansága.
tág /egyelem, nem szigorú, só't igen is engedékeny.
T A G A D H A T A T L A N U L , (tagadhatatlanul)
Minthogy alapfogalomban a tág olyasmit jelent, ih. Oly bizonyosan, oly világosan, oly köztudomási
melynek szélvonalai bizonyos középponttól távol es lag, hogy tagadni, kétségbe hozni lehetetlen.
TAGADHATLAN, 1. TAGADHATATLAN.
nek, innen okszerüleg állíthatni, hogy gyöke azon
T A G A D Ó , (tagadó) mn. tt. tagadót. 1) Aki
ta, mely több hasonló fogalmú szók alapját teszi,
milyenek tát, tár, távolit. Képzője ag, mclylyel egye valamit tagad, meg nem vall. Bűntetteit tagadó tolvaj,
sülve s öszveolvadva lett tág. V. ö. T A , és AG, E G , útonálló, gyilkos. 2) Ami tagadást foglal magában,
O G , OG képző. Idegen nyelvek között, Vámbéry Tagadó válasz, levél. Tagadó mondat. Tagadó szóképzö.
szerént tágul szóval egyezik a csagatajoszmanli tö tagadó szócska, pl. nem, nincs, sehol.
T A G A D Ó L A G , (tagadólag) ih. Valamit ta
rök tagil szó, mely szerénte am. szétszóródik, elter
gadva, ellenkezőt állítva, nemet mondva. Tagadólag
jeszkedik.
T A G A D , (tagad) áth. m. tagadtam, —tál, válaszolni.
T A G A D Ó L A G O S , (tagadólagos) mn. tt.
— ott v. — t . 1) Valamely állításnak ellenkezőjét
vitatja, vagyis azt mondja felőle, hogy nincs úgy, tagadólagost v. —at, tb. —ak. Ami tagadólag mond
hogy nem való, nem igaz, nem történt. A vádlott go valamit, vagy az állítmánynyal ellenkező viszonyú.
nosztévő mindent tagad. Tagadom, hogy valaha láttalak. Ellentéte : állítólagos.
TAG A D Ó M E G Y E S , falu Bihar m . ; helyr.
Az okoskodás előzményét megengedem, következményét ta
gadom. Ha tetted, ne tagadd. Aggszó de igaz, hogy be — Megyesre, — é n , —röl.
T A G A D V A , (tagadva) ih. T a g a d á s által,
tegséget, sántaságot, szegénységet senki el nem tagadhat.
(Km.). 2) A z t állítja, vitatja, vagy kijelenti, hogy meg nem vallva, ellenmondva. A világ tagadva szapo
közte, és más valami között viszony nincsen, vagy rodik. (Km.).
T A G A L K A T , (tagalkat) ösz. fn. Az állati test
ha volt, azt magától eltolja. Ez értelemben igekö
tőkkel használtatik. Eltagadta apját, anyját, rokonait. tagjainak egymáshoz viszonyló szervezete, minősége,
Kitagadta a fiát minden keresményéből. Eltagadta a hitét, kifejlett állapota, termete. Arányos, idomos, erős tag
alkat.
nemzetiségét. Mindent megtagad tőlem, mit sem ad.
T Á G A N , (taagan) ih. Szélesen, b ő v e n ; nem
E szónak egyenes ellentéte vall, azaz, valami
ről azt állítja, hogy úgy van, tehát aki valamit tagad, : feszesen, nem szorosan.
T A G A K , (tagár) ösz. fn. Bujakór neme, mely
azt mondja, nincs úgy; de a vall és van ezt is teszi, i
habeo, tehát a tagad másod jelentése is am. valamiről ', tisztátalan személylyel történt elhalás következtében
azt állítja, hogy nem bírja, hogy nem az övé, hogy ! támad, s a megromlott nemi magnak folytonos cse
semmi köze vele. Ezek szerént a tagad alapfogalom , pegésében áll. máskép : kankó, némelyek szerint : ta
ban am. valamit nemei, latinul negat, németül ver kar (takonyár. Gonorrhea).
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TÁGAS, (taagas) mn. tt. téigast v. — at, t b .
— ak. Tág területű, széles, terjedt, egymástól távul
fekvő korlátok v. határvonalak közé foglalt. Tágas
út, útcza, udvar, terem, szoba, színház. Tágas az út (km.),
azaz elmehetsz. Tágas szék, ágy, kapu, öböl. Ellentéte :
szűkes, szoros, keskeny. V. ö. T Á G .
TÁGASÁN, (taagasan) ih. T á g a s , terjedt ál
lapotban, vagy minőségben.
T Á G A S S Á G , (taagasság) fn. tt. tágasságot,
harm. szr. — a . Aránylag nagy terjedelműség, szé
lesség, bizonyos tér korlátainak egymástól távolsága.
V. ö. TÁG, T Á G A S . Mint mértékre vonatkozó ma
gában foglalja a szélességet, és hosszúságot.
T A G B A S Z A K A D T , (tagbaszakadt) ösz. mn.
Deli, arányos testalkatú. K r i z a J. s z e r é n t : teljes ido
mos termetű. Szabó Dávidnál : nagy tagba szakadt.
Székely szó.
T A G B É N Ú L Á S v. — B É N U L Á S , (tagbénúlás)
ösz. fn. Bénulás, mely valaincly tagot ér, pl. nyelvet,
kezet, lábat. V. ö. B É N U L Á S .
TAGBESZÉD, (tagbeszéd) ösz. fn. Taglejtés
sel kifejezett gondolat; v. a gondolatnak, szándéknak
taglejtéssel kifejezése.
TAGELESÉS, (tagelcsés) 1. T A G B É N Ú L Á S .
TAGERDÖ, (tagerdő) ösz. fn. E r d ő , mely egy
tagban van, az Erdészeti Műszótár szerént körülbelül
az ami a mezőgazdaságnál a dűlő ; tag magában is
használtatik ugyanazon értelemben.
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mennyibon a szóbeszédet kíséri, és nyomatékozza,
vagy a némabeszédnek jellemző eszköze. Szélesb.
ért. az egész testnek, nevezetesen az arezvonások
nak a gondolatok, érzelmekhez képest mozgalmi vál
tozatai ; máskép : taglejtés, taghordozás.
T A G J Á T É K , (tagjáték) ösz. fn. Különösebben
az érzeményeknek tagjártatással kifejezése.
T A G L A L , (tagolal) áth. m. taglalt. 1) Az ál
lati testet t a g o k r a , ízekre, darabokra, konezokra stb.
metéli, szabdalja, vagdalja, bonczolgatja. Az ökröt
leütik, azvtém taglalják. Föltaglalni a szarvast, őzt, az
asztalra adandó ludat, pulykát. A hullák orvosi fölme
télésére szabatosabban a bonezol, bonczolgat használ
t a t i k . Kettőztetett képzőjénél fogva gyakorlatot, te
h á t többet jelent mint az egyszerű tagol. 2) Átv.
valamely elmemüvet, eseményt, tényt, szóval szel
lemi vagy erkölcsi egészet t a g o n k é n t alkatrészeire
felbont, azokat egyenként vizsgálat, bírálat alá veszi.
Költeményt, tudományos értekezést taglalni. A felpörös
vadait és alpörös védokait taglalni. A szókat nyelvészeti.
leg taglalni, elemeikre, alkatrészeikre boutani. V. ö.
TAGOL.
T A G L A L Á S , (tagolalás) fn. tt. taglalást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által valamit
t a g l a l u n k : illetőleg bonczolás, vizsgálás, részletezés,
elemezés. V. ö. T A G L A L .

T A G L A L A T , (tagolalat) fn. tt. taglalatot,
harm. szr. — a . Taglalás elvont értelemben véve,
T A G P Á J D A L O M , (tagfájdalom) ösz. fn. F á j  mint lettdolog, mint eredmény. A taglalatból kitűnt,
dalom, melyet valamely tagunkban érezünk, ilyen a hogy. . . A tagiadat szerint a kérdésben levő szó három
görcs a lábakban, szakgatás a k a r b a n .
részből áll.
TAGHORDOZÁS, (taghordozás) 1. T A G J Á R 
T A G L A L Ó , (tagolaló) mn. és fn. tt. taglalót.
TATÁS.
Aki valamit taglal, tagokra, ízekre választ, illetőleg
TÁGÍT, (taagít) áth. és önh. m. tágitott, par. bonezoló, részletező, elemező, egyenként vizsgáló.
—s, htn. — n i v. — a n i . 1) Bizonyos térnek széleit, Jelent eszközt is, melylyel valamit taglalnak (tagló).
korlátait, határvonalait egymástól távolabbra viszi, s V. ö. T A G L A L .
az által a köztök levő helyiséget nagyobbítja, más
TAGLAT, (tagolat), 1. TAGLALAT.
képen : bővít, illetőleg : szélesít. 2) Ami feszesen, szo
T A G L E J T É S , (taglejtés), 1. T A G J Á R T A T Á S .
rosan állott, megereszti, kinyújtja. Megtágítani az övet,
T A G L Ó , (tagoló) fn. tt. taglót. Mészárosok
hevedert. Kitágítani a csizmát. 3) Átv. ért. s ö n h a t ó l a g : bárdja, melylyel a barmot leütik, s nagyobb tagokra
erkölcsi korlátozásban, szigorban, fenyítékben alább szabják, különböztetésül a kivágó bárdtól, melylyel
hagy, vagy némi szoros állapoton segít, bizonyos a húst a székben konezonkint elvagdalják.
terhet kevesbít, enged. Erősen veszi a dolgai, s nem
T A G M E R E D É S , T A G M E R E V S É G , (tagmere
akar tágítani. A kiadott parancson tágítani. Tágítani a
dés v. —merevség) ösz. fn. Egy vagy több tagnak
rabok sorséin. Ez előbbi bajunkon, terheinken sokat tágí
merev állapota.
tott. Nem tágítani a dolgon. Gondjaim tágítanak. (Szabó
T A G O K , (tagók) mn. tt. tagókot. A r á n y l a g
Dávid).
nagy tagú, csontos, izmos karú, lábszáru, kezű stb.
„A bölcsön tudomány, erő
Nagyító melléknév, mint pofok, szemök, pirók, monyok,
Nem tágít a h a d a k hírkereső fián."
szájak. V. ö. T A G B A S Z A K A D T .
Vörösmarty.
T A G L Ó , (tagoló) fn. tt. taglót. így nevezik
TÁGÍTÁS, T Á G Í T Á S , (taagitás) fn. tt. tá különösen a mészárosfejszét.
gitást, tb. — ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely ál
T A G O L , (tngol) áth. m. tagolt. 1) Állati tes
tal valamit tággá teszünk, kiszélesítünk, vagy hogy tet tagokra metsz, vág, h a s í t ; kettőztetve s gyakor
ne szorítson, megeresztünk, kinyújtunk. Átv. enge latilag : taglat. Igekötökkel:föltagolni, öszvetagolni va
dés, alábbhagyás, kevesebb erőfeszítés. V. ö. T Á G Í T . lamit. 2) Átv. elemez, részletez, alkatrészeire bont,
T A G J Á R T A T Á S , (tagjártatás) ösz. fn. Szoros bonezol valamit. Különösen a nyelvtanban tiszta ért
ért. a tagok, különösen a kezek, k a r o k mozgatása, hető részekre, szótagokra oszt. 3) Képes kifejezéssel,
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valakit derekasan, tagról tagra megver, megdönget.
Jól eltagolták, megtagolták.

T A G S Z A K G A T Á S , (tagszakgatás) ösz. fn.
Csúzos, köszvényes, úgy nevezett száraz fájdalom,
mely úgy szokott jelenkezni, mintha az inakat e«
ízeket szakgatná, ránczigálná.

TAGOLÁS, 1. TAGLALÁS.
TAGOLAT, 1. TAGLALAT.
TÁGON, helyesebben : TÁGAN; 1. ezt.
TAGOLÓ, 1. TAGLALÓ.
T A G O L T , (tagolt) mn. T a g o k r a , részekre,
ízekre választott. Különösen a nyelvtanban, tiszta,
érthető szótagokra osztott.
T A G O N K É N T , (tagonként) ösz. ih. Minden
tagot külön véve, egyenként, részenként, elemekre
osztva, választva. V. ö. T A G .
T A G O S , (tagos) m n . tt. tagost v. — a t , tb.
— ak. Aminek több tagja van, vagy aránylag nagy,
eró's, izmos t a g o k k a l ellátott, mint : vállas, ezombos,
csontos, tenyeres, talpas, melles, faros. Á t v . több külön
részekből álló. Tagos erdő, mennyiben vágásokra van
osztva. Tagos osztály, melyben a részek egy tagban
méretnek és a d a t n a k ki.
T A G O S Í T , (tagosít) áth. m. tagosított, par.
— s, htn. — n i v. —ont. Valamely közös földbirtokot
bizonyos alaparány szerint az illető összes birtoko
sok között különkülön részekre s mintegy tagokra
feloszt, hogy kiki a maga j u t a l é k á t kizáró joggal
bírhassa, és mivelhesse. Az erdőket, kőzlegelöket tagosí
tani. Továbbá, szokottabb értelemben némely újabb
törvényekben hozott szabályok szerént az ugyanazon
h a t á r b a n különkülön, elszórva birt földrészek he
lyett egy tagban vagyis egy tömegben, hasonló ér
tékű telket mér ki, minélfogva az illető közbirtoko
sok mindegyike egyegy tagban, egy tömegben kapja
a magáét. A régi jobbágytelkeket tagosítani. A telekké:
tartozó szántóföldeket, réteket, legelöket tagosítani.
T A G O S Í T Á S , T A G O S Í T Á S , (tagosítás) fn.
tt. tagosítást, tb. —ok\ harm. szr. — a . Osztályozás
neme, melyszerint valamely közbirtokot tagositanak,
illetőleg elszórva létezett birtokrészeket egy tagba
vagyis tömegbe egyesítenek. V. ö. T A G O S Í T .
T A G O S Z T Á L Y , (tagosztály) ösz. fn. Földbir
tokot illető osztály, mely tagosítás által eszközöl
tetik. V . ö . T A G O S ; T A G O S Í T .
T A G O Z , (tagoz) áth. m. tagoztam, —tál, —ott.
L. T A G O L ; és TAGOSÍT.
T A G O Z Á S , (tagozás) fn. tt. tagozást, tb. —ok,
harm. szr. — a. L T A G O L Á S ; és T A G O S Í T Á S .
T A G O Z A T , (tagozat) fn. tt. tagozatoi, harm.
szr. —a v. —ja. 1) Tagnzás elvont értelemben. 2)
A tagok vagyis részek öszvesége, együttes állapota.
T A G O Z A T O S , (tagozatos) mn. tt. tagozatost
v. —at, tb. —ak. Tngokra, részekre választott, osz
tott. L . T A G O L T .
T A G O Z O T T S Á G , (tagozottság) fn. tt. tago
zottságot, harm. szr. — a . Tagozott (tagolt vagy ta
gosított) állapot, minőség.
T A G R Á N D Í T Á S , T A G R Á N D I J L Á S , (tagrán
dítás v. — r á n d u l á s ) ösz. fn. Valamely t a g n a k ren
des állapotából erőszakos meg v. kimozditása, vagy
mozdulása.
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T A G T A L A N , (tagtalan) mn. tt. tagtalant,
tb. —ok. Aminek kifejlett vagy érzékileg észlelhető
tagja v. tagjai nincsenek.
T A G T Á R S , (tagtárs) ösz. fn. Kik bizonyos
egyesületnek, szervezett társulatnak t a g j a i , azok
egymás irányában tagtársak. (Collega).
T A G Ú , T A G Ú , (tagú) mn. tt. tagút, tb. — ak.
Taggal b i r ó , taggal ellátott. Csak más szóval vi
szonyban használtatik. Egy tagú, két, három, négy tagú
szó, mondat. Arányos tagú. Idomtalan tagú.
T Á G U L , (taagúl) önh. m. tágúlt. Tággá le
szen, azaz, szélesül, bővül, szétterül, öble nagyobbal;
illetőleg feszessége, szoros állapota enged. Tágul, ki
tágul, a csizma. Tágul a hevedéi', az őv. Atv. erkölcsi
leg enged, alábbhagy, szigorúsága szűnik. Tágul a fe
gyelem. Megtágulnak a társadalmi viszonyok. Néha am.
távozás által ritkul. Tágulnak a vendégek. Tágulj innét!
V. ö. T Á G .
T Á G U L Á S , T Á G U L Á S , (taagúlás) fn. tt.
táguliist, tb. —ok, harm. szr. — a . Állapotválto
zás, midőn ami elébb aránylag szűk, keskeny, szo
ros, feszes, illetőleg szigorú volt, téressé, öblössé,
szélessé, illetőleg engedékenynyé leszen. V. ö.
TÁGUL.
T A G Y O N , falu Szála m.; helyr. Tagyonba,
— ban, —ból.
T A G Y O S , K I S — , N A G Y — , puszták Komá
rom m.; helyr. Tagyosra, — o n , —ról.
T A H Á T , kötszó, mely a régieknél am. akkor,
azután, annakutána. „ T a h á t J é z u s vitetek a kietlenbe."
Münch. cod. Máté 4. 1). Káldinál ezzel fejeztetik
ki : „ a k k o r . " „ T a h á t vépének ő hozjá." U. o. lő 1.
Káldinál szintén : „ a k k o r . " „ T a h á t jöved, ajándo
kozjad te ajándokodat." (Pestinél : osztán, Erdösi
nél : a n n a k utánna). „ T a h á t (tunc) Nabuhodonozor
megharagvék ménd a földre." Bécsi cod. Judith.
„ H a pediglen szintoda nem akar ti kj(gyelmed) kül
deni, t a c h á t kérőm ti kj(gyelmcdet)." Levél 1 5 5 4 
ből. (Szalay Ág. 4 0 0 . m. 1. 1 3 4 . 1.). „Merth ha
siketségre veszitök, t h a h á t még házatoknak az ham
váth széllel fúthathom." (Ugyanott 3 1 9 . 1.). A szö
nyi első békekötés irományai között olvasható : „És
ha megalkudhatunk ezen az dolgon, tahát nem le
szen s z ú k s i g h , ha pedig nem a l k o d h a t u n k , tahát
mindjárást feli kölgyön." Régi Magyar Nyelvemlé
kek. III. K. 3 5 1 . 1.). í g y a Nádorcodcxben, Debre
czeni Legendáskönyvben s másutt is. A székelyek
nél Udvarhelyszékben maiglan divatos ,tehát' érte
lemben. (Kriza J.). L . T E H Á T .
T A H I , puszta PestPilis m . ; helyr. Tahiba,
— ban, —ból.
T A H O N Y A , mn. tt. takonyéd. Göcsejben am.
lusta. rost. Egyezik hangokban is tunya szóval.
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T A J , (táj) fn. tt. tájt v. —at, t b . —ák, harm.
szr. — a . Bizonyos középpont körül némi távolság
ban elterjedő, vagy fekvő helyiség, térség, szomszéd
ság, környék. A háznak táját fákkal beültetni. Falu,
erdő tája. A Duna, Tisza, Balaton tája. Szívnek, szem
nek táján fájdalmat érezni. Továbbá, egy külön vett
vidék, térség, földrész, melyet mintegy öszvefiiggő
egészet tekintünk. Erdős, hegyes, völgyes, homokos, sík
táj. Kies, szép, regényes táj. Más tájra húzódott az ellen
ség. Magyarország minden táját beutazni. E tájon nincs
mása. Midőn időre vonatkozik, jelent bizonyos pont
hoz mért időszakot, s am. azon idő körül. Reggeltáj
ban, déltájban, éjféltájban, hajnaltájban, akkortájban,
aratás, szürettájban, egy óratájban. Mi időtájban esett
v. történt ? Tavasz táján jött.
E szónak gyöke ta v. tó, mely bizonyos ponttól
távolodást jelent, a j toldalékul j á r u l t hozzá, mint a
fej, száj, báj, éj szókhoz, a régies fe, szá, bá, é h e l y e t t ;
ilyenek továbbá, paréj, taréj, karéj, ganéj s némely
mások. Mi szerint a táj nem egyéb, mint bizonyos
távolságig terjedő helyiség, térség. Egyébiránt Vám
béry szerént csagataj, különösebben azerbaidsan nyel
ven tai v. taj am. vidék, rész, és j a k u t nyelven doidu
am. táj ; Budenz J. szerént pedig a l a p p taiv, taiva
am. hely, táj. V. a. T A .

T Á J D I V A T , (tájdivat) ösz. fn. A l t a l á n bizo
nyos tájon lakó népségnek sajátságos szokása, vise
lete, beszéde.
T Á J D I V A T O S , (tájdivatos) ösz. mn. Bizonyos
tájon lakó népségnél szokásban levő ; vonatkozva kü
lönösen a beszédre. Tájdivatos szó, kiejtés, beszédmód.
T Á J D I V A T O S A N , (tájdivatosan) ösz. ih. T á j 
divatos módon, valamely tájon lakó népségnél szer
zett tapasztalás szerént.
T Á J D I V A T O S S Á G , (tájdivatosság) ösz. fn.
Mód vagy modor, melyet valamely tájdivatnál ész
lelünk, tapasztalunk.
T A J D O K , mn. tt. tajdokot. Székely tájszó.
Incze József szerint a kiről a köntös lefoly (lelóg),
semmi sem áll jól rajta, resteli magát csinosítani.
K r i z a J. szerént hitvány, t a t á r ; Szabó D. szerént
undok, ocsmány, gálád, rusnya. Néhutt máskép : tajk
v. tájak. A l a k r a hasonló az undok szóhoz, de eredete
homályos. T a l á n vagy a tabajdok szó rövidülete, vagy
pedig a tajték szóval rokon, avagy épen ennek módo
sulata, mintha volna tajdék, mennyiben t. i. a tajték
mocskos, csúnya, undorító nyálat is jelent, mint a
pökedelem, takony, t u r h a . A tajdoknak megfelel a
D u n á n túl divatozó nyáladék, mi szinte az utóbbi
fejtegetésnek kedvez.
T A J D O K O L , ( t a j d o k  o l ) á t h . m . tajdokolt. Ocs»
mányit. (Szabó D.). V. ö. T A J D O K .
T A J D O K S Á G , (tajdokság), fn. t t . tajdokságot,
h a r m . szr. — a. Rondaság , mocskosság , viseletbeli
elemezneség. Eléjön Szabó Dávidnál. V. ö. T A J D O K .
T Á J E J T É S , (tájejtés) ösz. fn. Sajátsága vala
mely tájon lakó népségnek a szók kiejtése s módo
sításaiban.
T Á J É K , (tájék) fn. tt. tájékot, harm. szr. — a 
Köz nyelvszokás szerint egy értelemben használta,
tik a táj s z ó v a l , azon különbséggel, hogy ,tájék
nem vonatkozik időre is, h a n e m csak térre, pl. nem
mondjuk, éjtájékban, két óratájékban stb. E szóban
az ék vagy némi nagyításra mutató toldalék, vagy
a ki (= mi) módosulata, mint ezekben is : környék,
árnyék, szárnyék, tajték. V. ö. — É K , ( 1 ) .
TÁJÉKFESTÉS; TÁJÉKFESTŐ, lásd: TÁJ
FESTÉS ; TÁJFESTÉSZ.
T Á J É K O Z , (tájékoz) m. tájékoztam, —tál
— ott. J o b b á r a visszahatólag használtatik : tájékozom
magam, tájékozod magad, tájékozza magát. Annyi min.
valamely tájékkal megismerkedni. Á t v . magát valat
mibe beletalálni, helyzetét kellőleg felfogni. (Sieh
őrien tiren).
T Á J É K O Z Á S , (tájékozás) fn. tt. tájékozást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Megismerkedés valamely
t á j é k k a l , vagy t á r g y g y a l , vagy saját helyzetével.
(Orientirung).
T Á J F E S T É S , (tájfestés) ösz. fn. A festészet
nek azon neme, mely különösen valamely táj ábrá
zolását tűzi ki czéljaul.
T Á J F E S T É S Z , (tájfestész) ösz. fn. Festesz,
ki különösen tájképek ábrázolásával foglalkozik.
2

1?

TÁJAG ,
TÁLYOG.

tájdivatosan

am.

tályog ;

lásd :

T Á J A K , 1. T A J K .
T A J Á K , fn. tt. tajákot, h a r m . szr. —ja. K e 
véssé ismeretes tájszó, s am. a gabonafejnek vagyis
kalásznak szálkája, szakála. A törökben tiij am.
szőr, és t o l l ; a persában pedig tuj am. fürt, és tuják
fürtöcske, melyek általános fogalomban mind meg
egyeznek.
T Á J A S , (tájas) mn. tt. tájast v. — a t , t b .
—ák. Határos, szomszédos. Tájas velem. (Szabó D.).
T Á J A T T , (táajant) névhatárzó. Bizonyos kö
zéppont, vagy időpont körül. Erdő tájatt. Dél tájatt,
hat óra tájatt. Képeztetésére nézve lásd : — A T T ,
— OTT, — O T T helyképzöket.
TÁJBÁSZ , mn. tt. tájbászt, t b . —ok. Göcseji
tájnyelven am. együgyű, szájtátó, mamlasz, bamba.
Azon gúnyszók egyike, melyek ostobaságot, bámész
kodást jelentenek, s melyekben a l a p h a n g a szájtátó
a v. á, mint az ámé, hámé, bamba, bacza, málé, mam
lasz, tálé, tatri, tabértos, és a székely tácsó szókban is.
Jelen szó két részből látszik állani, egyik a szájtá
tásra vonatkozó tó gyök, másik a bámész szó, t e h á t
am. tábámész.
T Á J B E S Z É D , (tájbeszéd) ösz. fn. Bizonyos
tájon lakó népségnek sajátságos beszéde, mind egyes
hangok kiejtésére, mind némely különös szók hasz
nálatára, vagy ragozására, módosítására nézve, mely
a közönségesebb, és terjedtebb divatú népnyelvtől
majd többé, majd kevesbbé elüt. Őrségi, göcseji, or
mánysági, csalóközi, gömöri, mátravidéki palócz, nyitra
völgyi, székelyföldi stb. tájbeszéd.
AKAD. NAGY SZÓTAR VI. KíiT,
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TÁJFESTMÉNY, (tájfestmény) 1. TÁJKÉP.
TÁJFESTŐ, 1. TÁJFESTÉSZ.
TÁJIEÁS, (tájirás) ösz. fn. Részletes földirás,
mely bizonyos tájnak fekvését, természeti tulajdon
ságait, az állati, növényi, ásványi országhoz tartozó
minemüségeit stb. leirja.
TAJK, (1), v. TÁJAK, mn. tt. tajkot v. tajakot.
Kriza J. szerént a székelyeknél am. hitvány, tatár,
tojmák, elromlott, elitultfitult. „Ne fogd azt a lapátot
olyan tajk módra." „Tódom, fódom, kötöm, bogo
zom, méges (mégis) csak tajkul marad." A tojmák
szóból, mely nálunk szintén ismeretlen, úgy látszik,
hogy tajk v. tájak is am. tojók, vagy pedig az épen
magából tojmákbó\ rövidült meg. Tyúkültető is gúnyos
nyelven azt teszi : együgyű, tutyma ember. Mongolul
takja am. tyúk. Lehet a tajdok rövidülete is. V. ö.
TAJDOK.
TAJK, (2), elvont törzse tajkos szónak; 1. ezt,
és v. ö. TAJKOSTEKNŐ.
TÁJKÉP, (tájkép) ösz. fn. Rajzolt, vagy fes
tett kép, mely bizonyos akár valódi, akár költött
tájat ábrázol.
TÁJKÉPI, (tájképi) ösz. mn. Tájképre vonat
kozó ; tájképet ábrázoló. Tájképi rajz.
TAJKOL, (tajkol) áth. m. tajkolt. Székely szó
s am. tataroz. Megtajkolni am. megtatarozni, valami
nek hiányait kiigazítni. (Kriza J.).
TAJKOLÁS , (tajkolás) fn. tt. tajkolást, tb.
•— ok, harm. szr. — a. Tatarozás. V. ö. TAJKOL.
T A J K O S , (tajkos) fn. tt. tajkost, tb. — ók.
Sándor J. gyűjteményében am. tekenős béka. E szó
nak gyöke tajk valószínűleg egy a tok szóval, és ro
kon a tekenö névnek tek gyökével, melyek mind hé
jat, burkot, fedezőt jelentenek. A j úgy csúszhatott
közbe, mint a kajmó, kajcs, kajszás szókba, melyek
máskép kamó, kacs, kaszás (lábú). Alakra hasonló
hozzá : pajkos , melylyel alapértelemben egyezik :
pakocsál.
TAJKOSTEKNŐ, (tajkosteknő) ösz. fn. A taj
kos nevű békának teknőforma hüvelye, burka ; né
melyek helyette egyszerűen tajok szót is használják.
TAJKÚL, TAJKUL, (tajkúl) önh. m. tajkult.
A székelyeknél am. elromlik, elitúlfitúl. Eltajkúlt a
kézmű, eszköz. (Kriza J.). V. ö. TAJK, (1).
TAJKÚLÁS, TAJKULÁS, (tajkúlás) fn. tt.
tajkúlást, tb. —ok, harm. szr. —a. Elromlás, itúlás
fitúlás. V. ö. TAJKÚL.
TAJNA , falu Bars m.; helyr. Tajnára, — on,
—ról.
TÁJNYELV, (tájnyelv) 1. TÁJBESZÉD.
T A J ( ^ puszta KisKunságban, helyr. lajóra,
~n, —ról.
T A J O K , fn. tt. tajkot, harm. szr. — a v. ta
iokja. L. TAJKOSTEKNŐ.
TAJOVA, beszterczebányai telep, helyr. Tajo
vára, — n , —ról.
T Á J R A J Z , (tájrajz) ösz. fn. Valamely tájat
ábrázoló rajz.

TÁJSZÓ, (tájszó) ösz. fn. Szó, mely csak bi
zonyos tájon, vagy tájakon lakó nép nyelvében, nem
pedig általán, vagyis az illető nyelv egész birodal
mában divatozik. Mátyusföldi, balatonmelléki, baranyai,
erdélyi, göcseji, székely tájszó.
TÁJSZÓLAM, (tájszólam) ösz. fn. Valamely
tájon divatos kiejtésű egész mondat.
TÁJSZÓLÁS, (tájszólás) ösz. fn. Valamely
tájon divatos beszédmód. Vétetik ,tájszólam' he
lyett is.
TÁJSZÓTÁE, (tájszótár) ösz. fn. Szótár,
melyben egy vagy több tájbeszédből öszvegyüjtött,
külön divatú, nem országos szokású szók vannak
följegyezve.
T Á J T , fn. tt. tajtot, harm. szr. —ja. Némely
tájszokás szerint am. a szokottabb tajték, s különö
sen a tajlpipa öszvetett szóban használtatik. Lásd:
TAJTÉK.
T Á J T , 1. TÁJATT.
T A J T É K , fn.lt. tajtékot, harm. szr. — a v.
—ja. 1) Erősebb nemű külső és belső mozgás, rázó
dás által számtalan apró buborékká, hólyagoeskákká
alakult hig test, pl. a szélvésztől csapdosott, s part
hoz verődő víznek tajtéka, vagy a lószájából ömlő
nyáltajték, midőn a zabolát rágdossa. Néha a hara
gos emberek, s a nyavaylatörősök szájából is tajték
foly ki. 2) Összetételekben am. tajtföld. L. TAJT
FÖLD. — Első jelentésében néha máskép : hab; t. i.
noha e két szó többször ugyanazon értelemben véte
tik, de a szokás némely esetekben megkülönbözteti,
pl. a vert tojás fehérének, a szappannak, a forró víz
nek, éreznek, a fölrázottt sernek, tejnek, bornak habja
van; ellenben a nyál, az izzadság tajtékot is, habot
is képez, honnan mondjuk: tajtékzik y. habzik a szája.
A folyó, tenger habja és tajtékja közt is szabatosan
véve némi különbség van, t. i. a habok alatt a fölvert
hullámos, fehérlő vízrétegeket értjük, midőn pedig
partra vetődnek vagy akármily kemény szilárd test
körül Öszvegyülnek, tajtékká válnak. A hullámok taj
tékot túrnak a partra. Véres tajtékot folyatni.
Mi e szó elemzését illeti, talán vagy annyi mint
toladék, lágyítva : folyadék, talyadék (mint ,talyiga'
szóban is); vagy pedig a tajték fehérlő színétől kapta
nevét, s eredetileg am. tejdék, tejedék, aza', tejhez
hasonló folyadék. Ugyanezen alapfogalom látszik rej
leni a hab szóban is, mely a fehér szinü havhoz áll
legközelebb. így a persában is áb jelent vizet; és
fényességet.
TAJTÉKFÖLD, (tajtékföld) 1. TAJTFÖLD.
TAJTÉKFÜ, (tajtékfű) 1. SZAPPANFÜ.
TAJTÉKGOMBA, (tajtékgomba)ösz. fn. Szabó
Dávidnál am. szivacs (spongyia).
TAJTÉKKOCSON, (tajtékkocson) ösz. fn.
Növényfaj a lopvanőszők seregéből, és kocsonok ne
méből, azaz, kerekded, ránezos, tajtékos, zöldesfakó
mócsing a gyepen s kertekben, eső után. (Tremella
Nostoc).
TAJTÉKKŐ, (tajtékkö) 1. TAJTKŐ.
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TAJTÉKOS, (tajtékos) mn. tt. tajtékost v.
—at, tb. —ák. Tajtékkal födött; tajtéktól nedves,
elrutitott. Tajtékos vízpart. Tajtékos száj, zabola.
TAJTÉKOSAN , (tajtékosan) ih. Tajtékkal
födve; tajtéktól nedvesen.
TAJTÉKOZ , (tajtékoz) átli. m. tajtékoztam,
—tál, —ott, par. —z. Tajtékkal borít, nedvesít,
mocskít. A hullámok betajtékozzák a partokat, a hajó
oldalát, a fák torzséit.
TAJTÉKOZÁS, (tajtékozás) fn. tt. lajtéko
zást, tb. —ok, harra. szr. —a. 1) Nedvesítés, mocs
kítás, melyet a tajték okoz. 2) Tajtékbányás, taj
téktúrás; máskép : tajtékzás. V. ö. TAJTÉKOZ; és
TAJTÉKOZIK.
TAJTÉKOZIK , (tajtékozik) k. m. tajtékoz
tam, —tál, —olt. Tajtékot túr. (Szabó Dávid). Más
kép : tajtékzik.
TAJTÉKPIPA, (tajtékpipa) ösz. fn. Pipa,
melyet úgy nevezett tajtföldböl faragnak. V. ö.
TAJTFÖLD.
TAJTÉKSZEDŐ, (tajtékszedő) ösz. fn. Álta
lán kanál, melylyel bizonyos hig testekről a tajtékot,
illetőleg habot leszedik , különösen az olvasztóke
menczékben a forró éreznek taj tékát leszedni való
pléhkanál.
TAJTÉKZÁS , (tajtókozás) fn. tt. tajtékzást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Valamely híg testnek, ille
tőleg híg részeket tartalmazó anyagnak, állatnak
etb. forrongó, mozgalmas állapota, midőn tajték fej
lődik ki belőle. A zablarágó, megizzadt lónak, vagy
nyavalyalörö embernek tajtékzása.
TAJTÉKZAT, (tajtékozat) fn. tt. tojlékzatot,
harm. szr. —a v. —ja. Tajtékok tömege, összesége.
TAJTÉKZIK, (tajtékozik) k. m. tajtékzott,
htn. —ani. Tajtékfélc híg buborékok, hólyagocskák
forrnak és ömlenek ki belőle. Mérgében tajtékzik a
szája. V. ö. HABZIK.
TAJTÉKZÓ, (tujtékozó) mn. tt. tajlékzót,
tb. —k. Amiből tajtékféle nedv forr és ömlik ki.
Dühtől tajtékzó szájjal ordítozni.
TAJTÉKZÓFÜ, (tajtékzófii) ősz. fn. Népies
neve a szappanfü egyik fajának; növénytani néven :
tajtékzó szappanfü. (Saponaria officinalis). Szintén
népies nyelven másképen : szappanfü, lábmosófü.
TAJTFÖLD, (tajtföld) ösz. fn. Szalonnakövei
rokon ásvány, melynek anyaga zsiros, és könnyű,
színe halványsárga, s törékeny mint a föld. Hazája
Anatolia, Thracia, Görögország és Tauria. Faragás
által különfélekép alakítható, s ebből készülnek az
úgy nevezett tajtékpipák. Nevét onnan kapta, mert
szine a tenger által kihányt tajtékhoz hasonló. Né
melyek szerént máskép : tajtla.
TAJTI, falu Gömör m.; helyr. Tajtiba, —ban,
—bál.
TAJTKÓ, (tajtkő) ösz. fn. Könnyű, szürke
ízinü, likacsos könem, mely a tűzokádó hegyek kö
rül a vizeken úszkál. (Pumex).
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T A J T L A , (tajtla) fn. tt. tajtlát. L. TAJT
FÖLD.
TAJTNEMÜ, (tajtnemü) ösz. mn. Tajthoz v.
tajtékhoz hasonló. Tajtnemű folyadékok, testek.
TAJTPIPA, (tajtpipa) 1. TAJTÉKPIPA.
TAJTSALAK, (tajtsalak) ösz. fn. Megtisztí
tott éreznek tajtforma salakja.
TÁJTÜ, (tájtű) 1. DELEJTÜ,
TAK, elvont gyök, mely takar, s hihetőleg a
takács és takony szók alapját is teszi. Mennyiben a
takaró valaminek burkát, födelét, hüvelyét jelenti,
rokon hozzá tok, tokiász; továbbá, tekenö és dag, hon
nan ez is : fardagály, vagyis a ló farát takaró hám
szíjazat. Idegen nyelvekben rokonok hozzá a latin
tego, leges, texo, textor, és a német decken stb. Lásd :
TAKAR, TAKÁCS.
TÁK, fn. tt. tákot, harm. szr. —ja. 1) Túl a
Dunán, azon szij, melylyel a bocskort a lábszárhoz
kötik, máskép : telek (honnan a telekes bocskor ne
vezet). A székelyeknél Ferenczi János szerént a
bocskor talpához ragasztott folt, mely csak úgy van
oda szorítva, nem varrva, innen e közmondat : bocs
kornak nem leszek tokja, azaz, magamnál alábbvaló
embernek szolgája. Szabó Dávidnál bőrfolt a kisza
kadt bocskorban. Kriza J. szerént csizma vagy bocs
kortalpbéllés, szakadt bőrdarab. Nem leszek senki
tokja. (Km.). 2) Általában folt, toldalék, s ebből
lett tákoz v. tákol, valamit öszvetold, máshoz férczel.
3) A növénytanban DiószegiFazekas szerént azon
kinövések, melyek több virágokon a rendes szirmo
kon kivül, vagy azokhoz nőve találtatnak ; Gönczy
Pálnál sziromnemü levél vagy pikkely, mely a lepel
vagy a bokréta valamely részén vagy mellett, kivül
vagy belül fejlik ki s rendszerint méz edényül szol
gál ; máskép : pilis. (Nectarium).
A tulajdon értelemben vett Iák rokonságban
látszik állani a burkolásra, födésre vonatkozó takar
és tekenö szók tak, tek gyökeivel, és dug szóval is,
mennyiben a ták, részint mint szalag, részint mint
folt valamit takar, beburkol. Egyébiránt Vámbéry
szerént csagataj nyelven take am. folt, kiegészítésül
valamihez illesztett darab.
TAKÁCS , fn. tt. takácsot, harm. szr. —a v.
—csa. Mesterember, ki különféle anyagú fonalakból
holmi kelméket, pl. vásznat, gyolcsot stb. sző. A ta
kács müeszközének neve : szövőszék. Közönséges, par
ragi, falusi takács. Műtakács, ki finomabb, sávolyos szö
veteket készít. Ilarisnyatakács. Három takács egy ember.
(Km.). Zöld hasú takács, gúnyos kifejezés. Takácsszinű
ember, sápadt, halavány. Rugdalódzik, mint a takács.
Egyezik vele a szláv tkács, mely ismét a latin
textor, tego(t), texo, teges szókkal áll alaphangi és ér
telmi viszonyban, t. i. tkáty szlávul am. szőni. Ide tar
tozhatnak a következő rokonságok : szanszkrit tvacs
(takar és tok, takaró), tvacsá (tok, hüvely), tvacsan
(ernyő, födél), görög léyog, ffttyng, magyar takar stb.
TAKÁCSBORDA, (takácsborda) ösz. fn. Rá
mába szorított vékony, rendesen nádból való pálczi
2*
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k á k , fésüfogak g y a n á n t párhuzamosan öszveállítva,
melyek között a felhúzott vonalak elnyúlnak.
T A K Á C S C S É V E , (takácscséve) ősz. fn. Csö
alakú eszköz, melyre a szőni való fonalakat felte
kerik ; máskép : csürlö, csörlő.
T A K Á C S C S Ó N A K , (takácscsónak) ősz. fn.
L. VETÉLŐ.
T A K Á C S I , falu Veszprém m.; helyr. Takáesiba,
— ban, —hói.
T A K Á C S I N A S , (takácsinas) ösz. fn. Ki a ta
kácsságot mint újoncz tanulja.
T A K Á C S K Ö T É S , (takácskötés) ösz. fn. Saját
ságos kötés, mely által a takácsok a m u n k a alatt
elszakadt fonalat csomóra fojtják.
T A K Á C S L E G É N Y , (takácslegény) ösz. fn.
Czéhbeli iparos, ki mint fölszabadított legény a ta
kácsmesterséget gyakorolja.
T A K Á C S M Á C S O N Y A , (takácsmácsonya) ösz.
fn. Növényfaj a mácsonyák n e m é b ő l ; levelei nyelet
lenek, öszvenőttek, egyenetlenül fiirészesek; virág
bunkói tojásdadok, k a r i k á b a hajlott szúrós csésze
m u r v á k k a l körülvéve; vaczokpolyváji horgas végűek.
Máskép köznyelven : bogácskóró, takácsvakaró. (Di
psacus fullonum).
T A K Á C S M E S T E R , (takácsmester) ösz. fn.
Személy, ki a takácsságot kitanulta, s mint mester
az illető czéhegyesület tagja.
T A K Á C S M E S T E R S É G , (takácsmesterség) ösz.
fn. A kézművességnek azon n e m e , mely szövéssel
foglalkodik, továbbá ügyesség az ilyetén mívek,
vagyis szövetek készítésében.
T A K Á C S M U N K A , (takáesmunka) ösz. fn.
1) A szövéshez tartozó minden munka. 2) Kész mív,
vagyis szövet, melyet takács készített.
T A K Á C S M Ü , (takácsmü) ösz. fn. Lásd : T A 
K Á C S M U N K A , 2).
T A K Á C S O L Á S , (takácsolás) fn. tt. takácso
lást, tb. —ok, h a r m . szr. — a . Szabó Dávidnál am.
szövés.
T A K Á C S S Á G , (takácsság) fn. tt. takácsságot,
h a r m . szr. — a . 1) M e s t e r s é g , melyet a t a k á c s o k
űznek. Takácsságot tanulni, űzni. 2) Valamely hely
ben, városban a takácsok öszvesége.
T A K Á C S V A K A R Ó , (takács vakaró) l á s d : T A 
KÁCSMÁCSONYA.
T A K A J A K , (tákajak) ösz. fn. Növényncin a
kétfőbbhímesek seregéből és magrejtősök n e m é b ő l ;
csészéje öt fogú; bokrétája csaknem gömbalaku, ka
rimája k u r t a ; felső ajaka k é t metszetű, alsó a j a k a
közép karéja letüremlett, innen a neve. (Scrophula
ria). Nevezetesebb fajai: bodza tákajak, (ser. nodosa),
mely másképen köznyelven : fekete cseresznye, fekete
bodza, torokgyékfű, varjú mogyoró; továbbá vizi ták
ajak (ser. a q u a t i c a ) ; tavaszi tákajak (ser. v e r n a l i s ) ;
sallangós tákajak (ser. laciniata).
T A K A R , (takar) áth. m. takart. 1) Valamit
bizonyos födéllel, lepellel, vagy akármiféle testtel
borít, beföd, beburkol, illetőleg a szemek elöl elrejt.

TAKAR—

TAKARÉK

2

4

Ruhába, papírba takarni valamit. Arczát fátyollal ta
karni. Szemeit tenyerével eltakarni. Az ágyat lepellel,
télen a gyönge növényeket szalmával, ganajjal betakarni.
Valamit letakarni, am. takaróját, leplét, födőjét le
venni. Föltakarni valamit, takaróját fölvenni. Kita
karni, takaróból kivenni, kitüntetni. Mondjuk magá
ról a födő eszközről is. Holt testét hideg föld takarja.
A napot felhők takarják. Á t v . valamit titkol, rejteget.
2) Életszükségre vagy kényelemre való holmit, pl.
eleséget, pénzt gyűjt, s a z t mintegy elfödi, bizonyos
helyen elrejti, hogy veszendőség vagy k á r ellen meg
őrizze. Szénát takarni. Sok pénzt, kincset őszvetakarni.
Jobb magának hamut, mintsem másnak lisztet takarni.
(Km.). Ezen alapfogalomból értelmezendők a takarít,
takarék, takarékos, takarékosság, takarmány.
E szónak gyöke tak, mint származékaiból ki
tűnik, fedezőt, burkot, hüvelyt jelent, s legközelebb
áll hozzá a tok főnév, továbbá a vékonyhangú tek,
mint a b u r o k a l a k ú tekenö gyöke és dug ige. Rokon
vele Vámbéry szerént a csagataj takar am. takaró,
lepel, z s á k ; honnan takardsuk z s á k o c s k a ; továbbá
taghar am. tarisznya. Ide sorozható a latin tego, teges,
tectum, tegumen és a német decken, Dach. V. ö. T A 
KÁCS.
T A K A R , (takár) ösz. fn. A húgycsövön akár
vizelettel v e g y ü l v e , a k á r külön kiömlő takonyféle
kóros nyálkafolyadék.
T A K A R Á S , (takarás) fn. tt. lakarást, tb.
— ok, h a r m . szr. — a . Általán cselekvés, mely által
valamit t a k a r u n k , födünk, burkolunk, illetőleg el
rejtünk stb. Különösen, gyűjtés, a beszerzett vagyon
n a k megőrzése. Szénatakarás. Megtakarása a pénznek.
V. ö. T A K A R .
T A K A R A T L A N , (takaratlan) mn. tt. taka
ratlant, tb. —ok. Ami nincs b e t a k a r v a ; födetlen,
leplezetlen, a szabad levegőnek kitett. Takaratlan
nyak, mell. Takaratlan ágy. Határozóként am. takaró
nélkül, be v. el nem t a k a r v a .
T A K A R A T L A N U L , (takaratlanúl) ih. El
nem t a k a r v a , födetlenül, lepletlenül, burok nélkül.
Télen a takaratlanul hagyott gyönge növények elfagytak.
Szénája takaratlanul rohadt el a réten. V. ö. T A K A R .
T A K A R C S , (takarcs) fn. tt. takarcsot. 1) Nö
vénytanban, némely gyüihölcsök, pl. dió, mondola
héja, tokja. 2) Csalóközi tájnyelven, am. töltött ká
poszta, szárma. V. ö. T A K A R T .
T A R A R É K , (takarék) fn. t t . takarékot, harm.
szr. —ja. 1) Födél, burok, tok, melybe valamit ta
k a r n a k , pl. takarékpapiros. Ez értelemben kevesbbé
divatos. Eléjön Szabó Dávidnál is. 2) Oszvegyűjtött
s elrejtett, biztos helyre tett holmi jószág, eleség,
pénz. Takarékpénztár.
Takarékgabnatár. Innen szár
maztak : takarékos, takarékosság. Képeztetésre hason
lók hozzá : habarék, kavarék, keverék, zavarék.
T A K A R É K E R S Z É N Y , (takarékerszény) ösz.
fn. Erszény, melybe valaki megtakarítás végett pénzt
rakosgat , vagyis az időnként megtakarított pénzt
berakosgatja.
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T A K A R É K G A B N A T A R , (takarékgabnatár)
ösz. fn. Tár, melybe megtakarított vagy megtakarí
tásra szánt gabonát t a r t a n a k .
T A K A R É K M I L L Y E , (takarékmillye) ösz. fn.
Millye (pikszis), melybe megtakarítás végett időn
ként pénzt rakosgatnak.
TAKARÉKOS, (takarékos) mn. tt. takarékost
v. —at, tb. —ak. Ki a szerzett vagyont megőrizi,
ki bőven nem költ, nem p a z a r o l ; gondosan gazdál
kodó. Különbözik a zsugoritól, fösvénytől, mennyi
ben a takarékos helyes mértékben költekezik, s nem
vonja meg magától a szükségeseket. Á t v . takarékos
épület, lakás, ruházat, asztal, azaz, egyszerű, czélirá
nyos, de nem fényűző. Régiesen máskép : takaros.
T A K A R É K O S A N , (takarékosan) határzó.
Okosan gazdálkodva, nem fényüzőleg, nem pazarol
va, hanem kiméivé a vagyont, pénzt, költséget. Ta
karékosan élni, ruházkodni.
T A K A R É K O S K O D Á S , (takarékoskodás) fn.
tt. takarékoskodást, tb. —ok, harm. szr. —ct. Helyes
mértéket tartó gazdálkodás.
T A K A R É K O S K O D I K , (takarékoskodik) k.
m. takarékoskodtam, —tál, •—ott. T a k a r é k o s a n gaz
dálkodik; időről időre megtakarít valamit; nem költi
el minden jövedelmét.
T A K A R É K O S S Á G , (takarékosság) fn. tt.
lakarékosságot, harm. szr. — a . A jövedelem és ki
adás közötti helyes arányú m é r t é k t a r t á s ; jövendőröl
gondoskodó g a z d á l k o d á s ; az élet szükségeinek és
kényelmeinek kielégítésében követett egyszerűség.
A takarékosság legjövedelmezőbb. (Km.). Késő a takaré
kosság, mikor üres a: erszény. (Km.).
T A K A R É K P A P I R O S , (takarékpapiros) ösz.
fn. Durvább anyagú vastag papíros, melybe holmit
beburkolni, begöngyölgetni szoktak. Szélesb ért. ta
karónak használt akármily papiros.
T A K A R É K P É N Z , (takarékpénz) ösz. fn. Ki
adástól megkímélt pénz, melyet valaki jövendőre
félretesz.
T A K A R É K P É N Z T Á R , (takarékpénztár) ösz.
fn. 1) Magánpénztár, melyben valaki jövedelmének
megtakarított részét jövendőre elteszi. 2) Nyilvános
intézet, melybe megtakarított akármily csekélymennyi
ségü pénzét kiki beteheti, attól mérsékelt kamatot
húz, s midőn tetszik, vagy legott, vagy ha az öszveg
nagyobb, bizonyos felmondott időre kiveheti.
T A K A R É K P E R S E L Y , (takarékpersely) lásd :
TAKARÉKERSZÉNY.
T A K A R É K T Á R , (takaréktár) 1. T A K A R É K 
PÉNZTÁR ; T A K A R É K G A B N A T A R .
T A K A R É K T Ü Z E L Ő vagy T A K A R É K T Ű Z 
HELY, (takaréktüzelő v. —tüzhely) ösz. fn. T ü 
zelő hely vasból, vagy vasból és téglából összeállítva,
melyben a tűz födött helyen ég, és amely ez által a
tüzelőszer megtakarítását eszközli, takarékfőző.
T A K A R G A T , (takarogat) g y a k . áth. m. ta
kargattam, —tál, —ott, par. takargass. 1) Gyakran,
vagy folytonosan, vagy minden oldalról takar, be
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föd, beburkol, leplez valamit. Testét a hideg ellen ta
kargatni. Az elszállítandó holmit papírba, szalmába ta
kargatni. A gyönge kerti növényeket a dér ellen beta
kargatni. 2) Holmit gyűjtöget, jövendő szükségre
eltesz. Pénzt, eleséget takargatni. Télre való szénát ta
kargatni. Néhány ezer forintot öregségre megtakargatni_
T A K A R G A T Á S , (takarogatás) fn. tt. takar
gatást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely
által holmit t a k a r g a t u n k ; födözgetés, burkolgatás,
leplezgetés stb. V. ö. T A K A R G A T .
T A K A R Í T , T A K A R Í T , (takarít) áth. m. ta
karított, par. — s , h t n . — n i v. — o n t . 1) Holmi élet
szükségekhez valót, pl. eleséget, pénzt öszvegyüjt, s
mintegy a romlás, veszendöség ellen biztos helyen
eltakar, beföd. Pénzt, eleséget takarítani. Szénát takarí
tani. A learatott gabonát betakarítani. 2) Ami elszórva,
széthányva feküdt, halomra söpri, gyűjti. Öszvelaka
rítani az elszórt szalmát, szemetet, ganéjt, gizgazt. Kita
karítani a szobát, am. a benne levő szemetet öszvese
p e r n i , azután kivinni. Innen annyit is teszen, mint
tisztít, csinosít, s ez értelemmel függ öszve a takaros,
azaz, csínos, tiszta. 3) Valamit szem elől eltüntet,
elsikkaszt, elvisz. Alattomban több holmit eltakarított.
4) Halottra vonatkozólag am. eltemet. A csatában el
hullott vitézeket egy nagy sírba takarítani. Meghalt biz ö,
már el is takarították.
Ezen igében az ít képző az alapigének értelmét
mintegy hatályosabbá teszi, legalább ily viszony lát
szik rejleni a hasonló csavar és csavarít, peder és pe
derít, teker és tekerít, csikor és csikorít, kapar és kapa
rít, vakar és vakarit között.
T A K A R Í T Á S , T A K A R Í T Á S , (takarítás) fn.
tt. takarítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés,
melynél fogva holmit t a k a r í t u n k ; illetőleg, begyűj
t é s , beszerzés, gazdálkodás. Továbbá, tisztogatás,
söprés, meszelés stb. L. T A K A R Í T .
T A K A R Í T A T L A N , T A K A R Í T L A N , (tak
arítatlan) mn. tt. takarítatlant, tb. •—ok. 1) Amit
be nem t a k a r í t o t t a k , öszve nem gyűjtöttek, csűrbe
nem raktak. Takarítatlan széna, gabona. 2) Szeméttől,
gizgaztól ki nem tisztított, ki nem söpört, nem ren
dezett, lakarítatlan szoba. H a t á r o z ó k é n t am. fel vagy
be nem takarítva.
T A K A R Í T M Á N Y , (takarítmány) fn. tt. taka
rítmányt, tb. —ok, harm. szr. — a . Megtakarított
valami, pl. eleség, pénz.
T A K A R Í T Ó , (takarító) mn. és fn. tt. taka
ritót. 1) Aki t a k a r í t , vagy a mivel t a k a r í t a n a k . Szé
natakarító munkások. Szobatakarító inas. 2) Mint főnév
jelent fejrevaló kendőt, mely az arezot a n a p sütése
ellen takarja.
„A l á n y fehér orczájára
Rásütött a napsugara,
Ha tudnám hogy elégeti,
T a k a r í t ó t vennék neki."

(Népd.).

T A K A R M Á N Y , (takarmány) fn. tt. takar
mányt, tb. —ok. A házi barmok, ú. m. ökrök, tehe,
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nek, juhok, lovak tartására begyűjtött eleség, vagyis
széna, szalma, sarjú stb., máskép : szülcség, és zöld, szá
raz, nyári, téli takarmány. Szálas takarmány, mint, szé
na, szalma, kukoriczaszár. Rázott takarmány, vagyis,
árpa, zab, búzaszalmával kevert széna. Szemes ta
karmány, mint, árpa, zab, kukorieza. Kifogyni a ta
karmányból. A gyönge kukoriczaszárt takarmányul le
kaszálni.
TAKARMÁNYÁRUS , (takarmányárus) ösz.
fn. Ki takarmánynyal kereskedik.
TAKARMÁNYBALTACZIM, (takarmánybal
taczim) ösz. fn. Növényfaj a baltaczimek neméből,
szára felálló, nyúlánk ; levelei szárnyasak, levélkéi
ékformák, kopaszak; virága hosszú füzéres, pirosló ;
köz nyelven másképen : szamárhere, spanyol lóhere,
varjuborsó. (Hedysarum onobrychis).
TAKARMÁNYCSÜR, (takarmányesür) ösz. fn.
Csűr, melybe a takarmányt berakják, szénapajta. Az
ágasokon álló, minden oldalról szellős, és csak tető
vel ellátott szénacsürt némely vidékeken kalapnak
nevezik.
TAKARMÁNYFA, (takarmányfa) ösz. fn. A
legelökön tenyésző cserjefák, melyek leveleit a bar
mok lerágdossák, s mintegy takarmányul megeszik.
TAKARMÁNYFÜ, (takarmányfű) ösz. fn
Mindenféle fű, melyet a barmok vagy lábán legelnek?
vagy a mezei gazdák lekaszálva begyüjtenek.
TAKARMÁNYLOMB, (takarmánylomb) ösz.
fn. Különféle erdei fáknak takarmányul használt
lombja.
TAKARMÁNYMESTER, (takarmánymester)
ösz. fn. Udvari tiszt, ki a fejedelmi lovak takarmá
nyáról gondoskodik. Továbbá, ki a katonaság lovai
nak élelmezésére fölügyel.
TAKARMÁNYOZ, (takarmányoz) önh. m.
takarmángoztam, —tál, •—ott, par. —z. Takarmányt
gyűjt, szerez. A hadsereg számára takarmányozni.
TAKARMÁNYOZÁS, (takarmányozás) fn.
tt. takarmányozást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Takar
mánynak gyűjtése, beszerzése, különösen a katona
ság számára.
TAKARMÁNYRÉPA, (takarmányrépa) ösz.
fn. Répafaj, molyet takarmányul vagyis marhák ele
deléül szoktak használni.
TAKARMÁNYSZALMA , (takarmányszalma)
ösz. fn. Különféle gabonák takarmányul használt
szalmája, milyenek a zab, árpa, búza, kölesszalma,
sőt az apróra vagdalt rozsszalma is.
TAKARMÁNYTARTÓ, (takarmánytartó) ösz.
fn. Ketrecz az akolnak, ólnak valamely szögletében,
hol az etetni való takarmányt tartják, szénatartó,
néhutt egyszerűen : ketrecz.
TAKARMÁNYVETÉS, (takarmányvetés) ösz.
fn. Holmi mesterséges takarmánynak termesztése,
elvetett magból, milyen a mohar, lóhertermesztés,
vagy a sűrűen vetett, és zöldében lekaszált kukori
czának szára : csalamádé.
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TAKARÓ, (takaró) mn. és fn. tt. takarót.
Általán, akármily szövet, pl. posztó, vászon, pok
rócz, szőnyeg, vagy szövetből varrott lepel, melylyel
valamit takarunk, födünk. Ágytakaró, lótakaró, nyereg
takaró. Meddig takaród ér, addig nyújtózkodjál. (Km.).
TAKARODÁS, (takarodás) fn. tt. takarodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) A lekaszált vagy leara
tott terménynek öszvegyüjtése, s behordása, csűrbe
rakása. Sietni, elkésni a takarodással. 2) Némi erköl
csi kényszerítés által okozott elmcnés, eltávozás, pl.
a katonák takarodása, midőn az estveli dobot meg
verik. V. ö. TAKARODIK.
TAKARODIK, (takarodik) k. m. takarodlam,
— tál, —ott. 1) Tájdivatosan, lekaszált, vagy leara
tott jószágát öszvegyüjti, s haza hordja. Siessünk ta
karodni, hogy az árvíz el ne söpörje szénánkat. 2) Ál
talában bizonyos erkölcsi kényszerítés következtében
valahonnan eltávozik, s kellő helyére vonul, haza
megy stb. Estveli dobolásra a katonák laktanyáikba,
szállásaikra takarodnak. Kitakarodtak a városból. Mind
nyájan haza takarodtak.
„Estveledik alkonyodik,
Gulya, ménes takarodik."

(Népd.).

Némi gúnyos érintéssel am. elkotródik, elhordja ma
gát. Takarodjál (tágulj) innen. Erezvén a kolbászbűzt,
mind eltakarodtak a jó madarak. Ha ki nem takarodtok,
legott kivitletlék benneteket.
E másod pont alatt a takar törzsök átvitt érte
lemben vétetik, t. i. aki valahonnan kényszerülve
eltakarodik, lígy teszen, mint az útra készülő, ki
holmiját öszvetakarja. Innen a német nyelvben is
packen, einpacken am. takarni, öszvetakarni, és packe
dich! am. takarodjál (hord el vagy szedd fel a sátor
fádat). Mennyiben az eltakarodó az elébbi helyet
mintegy tisztán hagyja, azt is szoktuk róla mondani,
hogy eltisztul, nem szemetez itt többé. V. ö. TAKARÍT.
TAKARODÓ, (takarodó) mn. és fn. tt. taka
rodót. 1) Ami vagy aki takarodik. 2) Mint főnév,
széles ért. jeladás, melyre bizonyos estveli órában a
távollevőknek, vagy itt ott elszéledt lakosoknak haza
kell menniök, pl. némely községekben az úgy neve
zett korhely harang meghúzása, hogy az utczai csa
vargók, vagy kocsmákban mulatók haza takarodja
nak. Ez adta meg neki a végső takarodót. (Km.). Né
hutt a munkásoknak is csengetnek takarodót, hogy
munkájokat abban hagyva éjszakai nyugalomra eltá
vozzanak. 3) Szoros ért. a katonákat szállásaikra,
laktanyáikba hazaszólító estveli dobolás, vagy trom
bitálás. Takarodót dobolni, trombitálni, fújni. Takarodó
lövés.
TAKARÓDZÁS , (takaróodozás) fn. tt. ta
karódzást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által saját testünket bizonyos lepellel betakarjuk,
befödjük, különösen a lég viszontagságai ellen. V. ö.
TAKARÓDZIK.
TAKARÓDZIK, (takaróodozik) k. m. taka
rództam, —tál, —ott, par. —zál. Testét valamely
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lepellel, pl. köpenynyelj bundával, paplanynyal, duny
hával stb. betakarja, kivált, hogy meg ne fázzék.
Pokróczczal, lepedővel, selyempaplannal takaródzni. Jól
betakaródzzál, hogy meg ne hűtsd magadat. Almában ki
takaródzott.
TAKARÓDZÓ, (takaróodozó) fn. tt. taka
ródzót. Mindenféle felső lepel, ruhanemű, melylyel
testünket a hideg ellen, vagy alváskor befödjük.
Addig nyújtózzál, meddig a takaródzód ér. (Km.).
TAKARÓHÁJ, (takaróháj) ösz. fn. Lásd :
CSEPLESZ.
TAKAROS, (takaros) mn. tt. takarost v. —at,
tb. —ak. 1) Tiszta, csinos viseletű. Takaros leány,
menyecske. 2) Mondjuk épületről, s annak egyes ré
szeiről is. Takaros ház, szoba, konyha, azaz, tiszta,
nem szemetes. 3) A régieknél találjuk ,takarékos'
helyett is. „Az félelmes magát okosnak híja, az fös
vény takarosnak." XVI. századbeli erkölcsiratok.
(Magyar Prózaírók. Toldy P. kiadása. 288.1.). Azon
néhány szók osztályába tartozik, melyek tulajdon
ságotjelentő képzővel igékből alakultak, milyenek,
firitos (de amely néhutt pirítós), vakaros, magasztos
stb. V. ö. TAKAR.
TAKAROSAN, (takarosan) ih. Csinosan, tisz
tán. Takarosan jár, viseli magát. Takarosan bebutoro
tolt, elrendezett szobák.
TAKAROSSÁG, (tak arosság) fn. tt. takaros
ságot, harm. szr. —a. Csinosság, tisztaság a viselet
ben, vagy lakásban.
TAKAROSZIK, 1. TAKARODIK. Amaz csak
a mutató mód jelen idejében van néhutt divatban,
egyebütt ugyanaz a ,takarodik' igével.
TAKARÓZÁS; TAKARÓZIK, 1. TAKARÓD
ZÁS; TAKARÓDZIK.
TAKART, (takart) mn. és fn. tt. takartat,
midőn fn. —ot. 1) Ami be van takarva, letakarva.
Ruhába takart kenyér. 2) Némely tájakon am. töltött
káposztaféle étek, vagy szárma.
TAKARUL, (takarúl) önh. m. takarúlt; TA
KARÚLÁS, (takarúlás); TAKARÚLÓ, (takar
úló), lásd : TAKARODIK ; TAKARODÁS ; TAKA
RODÓ.
TAKARVÁNY, (takarvány) fn. tt. takarványt,
tb. — ok, harm. szr. —a. Molnár A. szerint am. ösz
vegyüjtött, megtakart vagyon, kincs, pénz. Eredetre
egy, de az alkalmazásban szűkebb jelentésű a takar
mány szó, mely csupán barmok számára gyűjtött
szüleséget jelent.
TÁKEMBER, (tákember) ösz. fn. A széke
lyeknél am. haszontalan, erélytelen, mintegy a iák
hoz hasonló ember.
TAKNYOS, (takonyos) mn. tt. taknyost vagy
—at, tb. —ak. 1) Takonytól mocskos, takonynyal
bekent. Taknyos kendő, taknyos orr. 2) Kinek v. mi
nek orrából foly a takony. Taknyos gyerek. Különö
sen takonyféle betegségben levő. Taknyos ló. V. ö.
TAKONY.

TAKNYOSSÁG, (takonyosság) fn. tt. ták
nyosságot, harm. szr. —a. Állapot, midőn az ember,
vagy más állat taknyos. Különösen lovak és juhok
betegsége, midőn orraikból takonyféle nyálkás nedv
foly ki. A lovak taknyossága ragadós, és alig gyó
gyítható, a juhoké tulajdonképen náthanemü folyás.
TAKNYOSÍT , (takonyosít) áth. m. taknyo
sított, par. —s, htn. —ni v. —ani. Taknyossá tesz;
takonyféle betegséget idéz elé. El, megtaknyosit. Egy
taknyos ló többet megtaknyosit.
TAKNYOSÍTÁS, TAKNYOSITÁS, (takony
osítás) fn. tt. taknyosítást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által bizonyos állatok taknyosokká
tétetnek. V. ö. TAKNYOS.
TAKNYOSODÁS , (takonyosodás) fn. tt.
taknyosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Egészségi
változás, midőn a ló vagy juh taknyossá leszen.
TAKNYOSODIK, (takonyosodik) k. m. tak
nyosodtam, —tál, —ott. Takonyféle beteges folyá9
fejlik ki benne. Taknyosodnak a lovak, juhok, a nát
hások.
TAKNYOSSÁG, (takonyosság) fn. tt. tak
nyosságot, harm. szr. —a. Taknyos állapot, vagy tu
lajdonság, illetőleg betegség.
TAKNYOSUL, (takonyosúl) önh. m. taknyo
sult. L. TAKNYOSODIK.
TAKNYOSULÁS, (takonyosúlás) fn. Lásd :
TAKNYOSODÁS.
TAKÓ, KIS—, NAGY—, puszták Győr m.;
helyr. Takóra, — n , —ról.
TÁKOL, (tákol) áth. m. tákolt. Valamit imigy
amúgy öszvefoltoz, áklál, férczel ; tákkal megtold.
V. ö. TÁK.
TÁKOLÁS, (tákolás) fn.tt. tákolást, tb. — ok,
harm. szr. —a. Valaminek tákkal megtoldása; fol
tozás, áklálás, férczelés.
T Á K O L T , (tákolt) mn. tt. tákoltat. Tákkal
toldott, foltozott. Tákolt bocskor. V. ö. TÁK.
TAKONY, (takony) fn. tt. takonyt v. taknyot,
tb. taknyok. Ragozásban a hangugratók szabályait
követi : taknyom, taknyos, taknyoz. 1) Szivós nyálka,
mely a mirigyekben fejlik ki, az orrban öszvegyül,
s annak üregét sikamló nedves állapotban tartja.
Lúg a taknya. Kiütötték orrából a taknyot. Így ne
veztetnek némely más állatok testéből kifejlő nyál
kás nedvek is. 2) Bizonyos betegség következtében
a lovak és juhok orrából folyó nyálka.
E szónak, mint undorító tárgyat jelentőnek, a
finom társalgási, vagy nemesb írói beszédben nincs
helye.
Mi gyökének eredeti jelentését illeti, talán a
takar igével rokon, mennyiben a takony az orrüreg
belső falait takarja; vagy talán am. dagony, azaz, a
mirigyből és orrból kidagadó nyálka, s hasonló hozzá
a dagonya, mely Bodrogközben marha által fölvert,
földagasztott sarat jelent. Egyezik vele Révai szerint
(Ant. Lit. Hung. 83. 1.) az észtheknél divatos tat,
TAKONYÁR, (takonyár) 1. TK ÁR.
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TAKONYHARTYA, (takonyhártya) ösz. fn.
Takonymirigygyei ellátott hártya, mely az orriireg
oldalait takarja.
TAKONYMIRÍGY , (takonymirigy) ösz. fn.
Mirigyek az emheri s más állati testben, melyek ta
konyféle nyalkát választanak el; különösen az orr
nak felső részében létező' ilyetén mirigyek.

TAKONYPÖCZ, ösz. fn. 1. TAKONYPÖCZ.
TAKONYPÖCZ, (takonypőcz) ösz. fn. Pórias
gúnynév, melylyel a taknyos gyereket csúfolják.
Eredj te takonypöcz. Más kiejtéssel : takonypöcz. Kü
lönösen mondják, midőn a gyerekek az öregebbek
dolgaiba avatkoznak s ezeknél okosabbak akarnak
lenni. E szónak második alkatrésze egy eredetű a
pöcze szóval, mely árnyékszéket, és ennek csúnya
tartalmát jelenti. A takonypöcz tehát am. takony
tartó. Hasonló pórias gúnynevek : takonyfészek, ta
konyvári, takonyházi. V. ö. PÓCZE.
TAKOS, falu Bereg m.; helyr. Takosra, —on,
—ról.
TÁKOS , (tákos) mn. tt. tákost v. — at, tb.
— ok. 1) Tákkal ellátott, tákkal foltozott. 2) Lásd :
TÁKEMBER.
TÁKOZ, (tákoz) áth. m. tákoztam, —tál, —ott,
par. —z. Valami ruhaneműt foltoz, nagyjából ösz
veférczel, öszveáklál. V. ö. TÁK.
TÁKOZÁS , (tákozás) fn. tt. tákozást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Ilyenolyan foltozás, férczelés,
abdálás, áklálás. V. ö. TÁKOZ.
TAKSONY, faluk Pest és Pozsony m.; helyr.
Tnksonyba, —ban, —hói.
TÁKSZÉR, (tákszér) ösz. fn. A székelyeknél
Kriza J. szerént am. tatár portéka, tákhoz hasonló
szer.
TAKTA, (1), folyó név; tt. Taktát. A Tisza
mellék folyója Tokajon alul, mely néha egészen
kiszárad. Ez képezi a Gomony vizével együtt a Ti
szának azon nagy szigetét, melynek Tahtalcöz a neve.
TAKTA, (2), fn. tt taktát. Növénynem a sok
hímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje
négy levelű, lehulló; bokrétája négy szirmú, lehulló;
himszálai fölül szélesebbek ; bogyója egy rekeszü;
magvai fél kerekek. (Actaea). Nevezetesebb fajai :
békabogyó és szárazbogyó takta.
TAKTAFÜ, (taktafű) ösz. fn. L. TAKTA, 2).
TAKTAKENÉZ v. TAKTAKINÍZS, falu Sza
bolcs m.; helyr. —Kenézre, —éti, —ról.
TAKTAKÖZ, (Taktaköz) ösz. fn. mint hely
név Szabolcs m.; 1. TAKTA, (1) alatt; helyr. Takta
kőzön, —re, —röl.
TAKÚL, TAKUL, (takúl) önh. m. takúlt. A
székelyeknél am. lódul, takarodik, szem elől eltaka
rodik. Takúlj! Hihetőleg nem egyéb, mint tágul; s
általában mondjuk : tágulj! (latinul : apage v. apage
te v. apage sis, görögül is annyi).
TAKÚLÁS, TAKULÁS, (takúlás) fn. tt. t„
kulást, tb. —ok, harm. SZJ. —a. Takarodás, lódúlás.
V. ö. TAKÚL.
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TAL, elvont gyök talaj, talál, talap, talp stb.
szókban és származékaiban. Rokon a felhangú tele,
tölt szók tel, tői törzsével, melyekben még további
elemzéssel kétségtelenül mind a te, to, mind az el
egyes ízek valami teljeset, tömöttet jelentenek. Töké
letesen összeüt ezen értelmezéssel a hangokban is
egyező szanszkrit tála (solum, fundus. Bopp. Vielleicht
von sztár, ausdehnen. Bőthlingk)és talima (Puszboden).
TÁL, (1), fn. tt. tál at, harm. szr. —a, kicsiny.
tálacska v. tálka v. tálcza. Terebélyes karimájú, ille
tőleg tertyedt nyilásu, öblű evőedény, melynek szé
lessége aránylag nagyobb, mint magassága, s ebben
különbözik a bogrács, fazék, csupor, bögreié\e edé
nyektől. Arany, ezüst, czin, porczelán, cserép, fatál.
Leveses, húsos, becsináltas tál. Kerék, hosszúkás tál. Tálba
nyúlni. Tálból kimerni, kiszedni az ételt. A kalánt elébb
viszik a tálba, azután a szájba. (Km.). Más tálában ka
nalazni. Az ,étel' szóval öszvetéve am. fogás vagy féle.
Kél tálétel, két fogás, két féle.
Valószínűnek tartjuk, hogy e szó a távolságra,
terjedésre, tágasra vonatkozó ta gyökből származott.
Ugyanezen fogalmi rokonság létezik a latin patet,
patulus és patera, patina között. Mandsu nyelven taili.
A persában Vullers szerént szintén tál (am. discus
seu paropsis ex aere, argento, auro, siinili) s megfelel
neki a szanszkrit tála (pálma manus).
TÁL, (2), mint betegség neme, az öszvetett
vértál szóban. L. TÁLGYÚ, T'ÁLYOG.
TALABE, (talabe) ösz. indulatszó. Borjuhajtó
szó, midőn azt akarják, hogy valahová, pl. az ud
varba, akolba, ólba menjen. Becze talabe! Máskép:
lolabe v. hajbe.
TALABER, (1), (talabér) ösz. fn. Kresznerics
szerint am. bér, melyet valamely elveszett jószág
megtalálójának fizetnek. (Pretium inventionis). Egyéb
iránt jelenthetné a baromhajtók bérét is, mennyiben
a tála tála! borjú, illetőleg baromhajtó szó.
TALABÉR, (2), 1. TALAMÉR.
TALABOR, fn. tt. talabort, tb. — ok. A szé
kelyeknél, váluformára kihornyolt fa, melyet lejtön
kerékkötő láncz helyett a kerék talpa alá vetnek,
hogy ne foroghasson, és hogy megkiméljék azt a ko
ráni elvásástól. (Kriza J.). Szabó D. szerint ugyan
ezt jelenti az alabor, s úgy látszik, hogy al gyökénél
fogva ez az eredeti alak, és amabban a t előtét. To
vábbá, szinte Szabó Dávidnál am. terepély, pl. tala
hor kalap, széles karimájú. Nagy talabor kalapot tett a
fejére. Ez értelemben a terebély szónak vastaghangon
ejtett módosulata.
TALABORFALVA, falu Mármaros m.; helyr.
—falvára, •—n, —ról.
TALACS, falu Záránd m ; helyr. Talacsra,
— on, —ról.
TALAJ, (talaj) fn. tt. talajt, tb. —ok, harm. szr.
— a. l)Padolat, mennyiben a rajta állónak, járónak
mintegy alapúi szolgál. 2) Amire valamit állítnak, pl.
szobor talaja. 3) A gazdaságban am. a földnek külső
mivelés alatti része. Agyagos, homokos, meszes talaj.
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E szóban, mint jelentései gyaníttatják, egy részről
az al egyszerű gyök rejlik, t e h á t eredetileg alaj,
melyből t előtéttel lett talaj, mint alabor talabor, alap
talp, valaminek alja, a l a p j a ; más részről pedig a
teljes, tömött fogalma. V. ö. T A L elvont törzs.
T A L A J G Y É K É N Y , (talajgyékény) ösz. fn.
Gyékény, melyet a talajra, azaz, padolatra terítenek.
T A L A J K O C Z K A , (talajkoczka) ösz. fn. Kocz
kaalakban a szoba, vagy terem talajának kirakása
vagy pallózására szolgáló, simára gyalult deszkasze
letek.
T A L A J O S , (talajos) mn. tt. talajost v. —at,
tb. —ak. T a l a j j a l ellátott, padolatos. Talajos szoba,
szobor. V. ö. T A L A J .
T A L A J O Z , (talajoz) áth. m. talajoztam,—tál.
— ott, par. — e . T a l a j j a l e l l á t ; állványt tesz, épít
valami alá. Talajozni a szobát, a szobrot.
T A L A J O Z Á S , (talajozás) fn. tt. talajozást,
tb. — ok, harm. szr. — o . Padlatozás ; valaminek áll
ványul szolgáló alappal ellátása.
T A L A J S Z Ö N Y E G , (talajszőnyeg) ösz. fn. T a 
lajt, azaz, padolatot beterítő szőnyeg.
T A L Á L , (talaal) áth. és önh. m. talált. 1)
Valamely elveszett, vagy rejtett tárgyat keresve,
vagy véletlenül r á b u k k a n v a lel, s mintegy birtokába
ejt. Pénzt, gyűrűt találni az utczán. Ásás közben kincset
talált. Talál az, aki keres. (Km.). Vak is talál olykor
egy garast. (Km.). Amit kerestél, megtaláltad. Föltalálni
az eltévelyedett juhot. Eczetes korsó megtalálta dugóját.
(Km.). Zsák megtalálta foltját. (Km.). Ha ma egy órát
hiába elmulasztottál, holnap egész nap azt fel nem ta
lálod. (Km.). Az új világot Columbus találta föl. Néha
felható ragu viszonynevet v o n z , s am. valamire
bukkan, rájön, ráakad. Rátalált az elveszett jószágra.
Emberére talált bennem. Jóra találtál, csak higyj neki.
A könyvtárban nevezetes fontosságú régi kéziratra ta
láltam. Rátaláltam a bökkenőjére. 2) Bizonyos kitűzött
czélt, pontot ér, elér, érint, illet, megüt. Egy lövésre
tiz verebet találni. A fecskét röptében eltalálni. Ha el
akarod találni a czélt, fötebb irányozz. Az ágyúgolyó
mellen találta öt. Fejben, nyakon, derékon, hátban ta
lálni valakit. Hát téged mi talált ? azaz, mi lelt, mi
ért? Sok baj talált engemet. Nagy nehezen oda találtam.
Megtalálta amit keresett, (rósz) tettének következmé
nyeit hordozza. 3) Elmeműködés által bizonyos rej
télyt megfejt, fölvilágosít; új eszmét vagy müvet
hoz létre; a dolgot kellőleg fogja föl. Kitalálni a me
sét. Új gépet találni. Találd el mit gondoltain. (Szabó
D.). Eltalálta szarva között a tőgyét. (Km.). Föltalálta
magát, nem jöt t zavarba. 0 sem találta föl a puska
port. 4) Elő v. előltalálni valakit, am. találkozni vala
kivel. „Találá elöl az eb az orozlánt." P e s t i Gábor
meséi. (CXVII. mese). 5) Vél, gondol, valaminek tart.
Ugy találom, ez legjobb lesz. Tanácsodat nem találom
jónak. Czélirányosnak találta. 6) Fölcserélhető a talán
vagy történetből, véletlenül határozókkal, mely esetben
a határtalan módú viszonyige határos módba jő, pl.
Ha hozzád találna menni (ha talán hozzád menne),
AKAD. HAQT 8ZÓTÍ.B TI. KÖT.
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add tudtomra. Ne bántsd azt a lovat, meg talál rúgni.
Ha sokáig nem találand jönni, én nem várok rá. 7) Meg
találni valakit, régiesen am. megkérni, megkeresni.
L. M E G T A L Á L . 4). 8) Munkával stb. találni, szintén
régiesen am. keresni. „ E z t kegyig nem munkámmal
találom, hanem mulatságommal." Pesti G. (CXVII.
mese). 9) Némely mondatban am. egyezik, összeüt.
Az órád talále az enyimmel ? Nem talál a színnel.
(B. Lakos). Tájdivatosan : tanál.
Értelemben jobbára egyezik vele a lel, s alap
fogalomban mindkettő azt fejezi ki, hogy az a l a n y
az illető tárgygyal bizonyos érintkezésbe, vagy k a p 
csolatba jön, mintegy rájön, rájut, r á m e g y ; minél
fogva a tal gyök ide is illik. V. ö. T A L elvont gyök.
Különösen a mennyiben talál azt t e s z i : valaminek vél,
tart, némileg egyezik vele olajt, Molnár szerént álét,
a székelyeknél alitt, azaz, alít (supponit, arbitratur,
putat), honnan, jónak alajtani v. alétani, vagy találni
valamit, rokon jelentésűek. Egyébiránt v. ö. L E L .
T Á L A L , (tálal) önh. és áth. m. tálalt. A fő
z ö t t , s ü t ö t t , vagy hideg ételnemüeket tálba önti,
szűri, rakj?., hogy az asztalra föladja. Kész a leves,
tálalni lehet. Kitálaltak senki sincs, körülülték semmi
sincs. (Km.). Átv. ért. kitálalni valamit, am, titokban
tartandó valamit, vagy szivének rejtett, elnyomott
érzését köz tudomásra hozni, kiböffenteni.
T A L Á L Á S , (talaalás) fn. t t . találást, t b .
— ok, harm. szr. — a . Kájutás, rájövés, lelés, midőn
akár véletlenül, a k á r keresés után rátoppanunk va
lamire, vagy a k i t ű z ö t t czélt megérintjük. Föltalálás,
eltalálás, megtalálás, kitalálás. Szent kereszt föltalálása.
V. ö. T A L Á L .
T Á L A L Á S , (tálalás) fn. tt. tálalást, tb. — ok,
harm. szr. — a . A kész ételnek tálba töltése, bera
kása, a végett, hogy asztalra adassék. V. ö. T Á L A L .
T A L Á L É K O N Y , (talaalékony) mn. tt. talá
lékonyt v. :—at, tb. •—ak. Kinek különös észbeli te
hetsége, s gyakorlati ügyessége van holmi rejtélyes
dolgokat kinyomozni, megfejteni, vagy czélszerü öt
leteket, új meglepő müveket eléidézni; ki bizonyos
körülményektől szorongatva zavarba nem j ő , sőt me
nekvésre rést, módot e j t ; m á s k é p : leleményes. Talá
lékony ész. Találékony gépész. Találékony hadvezér.
T A L Á L É K O N Y S Á G , (talaalékonyság) fn
tt. találékonyságot, harm. szr. — a . Képesség, tehet
s é g , ügyesség, melynél fogva valaki találékony
Gyors, éles eszű, zavarba hozhatlan találékonyság. V. ö
T A L Á L É K O N Y ; és LELEMÉNYESSÉG.
T A L Á L G A T , (talaalgat) gyakorlatos áth.
m. találgattam, —tál, — o t t . 1) Gyakran talál. 2)
Valamit el vagy kitalálni, megfejteni a k a r v á n , több
odavágó körülményt, cselekvényt megkísért, megne
vez. A rejtvényt találgatni. Nevet találgatni.
T A L Á L G A T Á S , (talaalgatás) fn. tt. talál
gatást, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit talál
gatunk.
T A L Á L H A T A T L A N , T A L Á L H A T L A N , (tal
a  a l  h a t  a t l a n ) mn. tt. találhatatlant, tb. —ok. Amit
3

30

TALÁLHATLAN—TALÁLMÁNYOSSÁG

TALÁLŐ—TALÁN

36

TALÁLÓ, (talaaló) mn. és fn. tt. találót.
találni nem lehet, akár nagy rejtélyessége, akár nagy
ritkasága, távolsága, vagy más ok miatt. Megtalálhat 1) Aki valamit keresve, avagy véletlenül meglel, va
lamely új dolgot hoz létre, tudomásra. 2) Ami bizo
lan, eltalálhatlan, kitalálhatlun, föltalálhatlan.
TALÁLHATLAN, 1. TALÁLHATATLAN. nyos czélt, tárgyat kellőleg érint, Jól találó fegyver,
TALÁLHATÓ, (talaalható) mn. tt. találha vadász. Találó élez.
TÁLALÓ, (tálaló) mn. tt. tálalót. Aki tálal,
tót. Akit v. amit bizonyos helyen, időben, vagy mód
dal találni, megtalálni lehet; ami valahol létezik s vagy ami tálalásra vonatkozik. Tálaló szakács. Tálaló
hozzájuthatni; megfejthető stb. V. ö. TALÁL. 0 min asztal, kanál, edények, eszközök.
TALÁLÓLAG , (talaalólag) ih. Bizonyos
den estve a kávéházban (aláiható. Ezen fűnemek és ál
latok nálunk nem találhatók. Kitalálható rejtély. Elta czélt, tárgyat kellő módon érintve. V. ö. TALÁLÓ.
TALÁLOMEA, (talaalomra) ih. A vélet
lálható czél.
lenre
támaszkodva, magát az eshetőségre bizva.
TALÁLKA, (talaalka) fn. tt. találkát. Né
TALÁLOMSZERÜ vagy —SZERŰ, (találom
melyek által a légyott értelmében használt szó. L.
szerií) ösz. mn. A véletlenre támaszkodó, az eshető
LÉGYOTT.
TALÁLKOZÁS , (talaalkozás) fn. tt. talál ségen alapuló.
TALÁLÓS, (talaalóos) mn. tt. találóst vagy
kozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Oszvejövés neme,
midőn ketten vagy többen bizonyos helyen és időben —at, tb. —ak. 1) Találmányos, leleményes, ki vala
akár véletlenül, akár előre kitűzve megjelennek. Vé minek föltalálásában különös ügyességgel bír. Talá
lós eszű ember. 2) Rejtélyes, aminek miiétét csak ta
letlen, váratlan találkozás. V. ö. TALÁLKOZIK.
lálgatva lehet megtudni. Találós mese.
TALÁLKOZIK, (talaalkozik) k. m. találkoz
TALÁLÓSDI, (talaalóosdi) fn. tt. találósdit.
tam, —tál, —ott. 1) Akár keresve, akár véletlenül
Játék neme, melyben a rejtélyes tárgynak nevét an
elékerül, elétünik, birtokunkba j u t ; van, létezik. Tiz
nak némely eléadott tulajdonságaiból kell kitalálni.
legény között csak egy katonának való találkozott. A nagy
E szónak di képzője általán játékneveket alkot, mint:
úrnak is találkozik ura. (Km.). Senki sem találkozott, ki
szembekötősdi, katonásdi, bujósdi stb.
vállalatomban társ akart volna lenni. 2) Val vél ragu
TALÁLÓSSÁG, (talaalóosság) fn. tt. talá
viszonynévvel am. valakivel öszvejön. Utczán, váro
lósságot,
harm. szr. —a. L. TALÁLÉKONYSÁG.
son kivül találkozni valakivel. Ma négy régi barátom
TALÁLTATIK,
(talaaltatik) szenvedő ige,
mal találkoztam a színházban. 3) Átv. mondjuk más
tárgyakról is, melyek bizonyos tekintetben érintkez melyet rendszerént csak harmadik személyben hasz
nek, s egymással némileg egyeznek. A nagy elmék nálunk, midőn ezt jelenti : van, létezik, valahol tar
találkoznak. Némely események időre nézve furcsán ta tózkodik. Kevés oly ember találtatik mint ő. Találtatnak
emberek kik.... Oda bujdosom, hol emberek nem talál
lálkoznak.
tatnak. 20 a 100ban 5ször találtatik. Néha am. bizo
Ez igének középképzője koz, öszve van téve a
nyos tulajdonságúnak ismertetik. Minthogy ártatlan
gyakorlatos og és oz képzőkből, melyek együvé ol
nak találtatott, elbocsátok. Egyébiránt ez utóbbi ér
vadása által a g keményebb &ra változott.
telemben első és második személyben is divatozik.
TALÁLKOZÓ , (talaalkozó) mn. és fn. tt.
TALÁLTATÓ (talaaltató) mn. tt. találtatót.
találkozót. 1) Aki vagy ami találkozik. 2) L. TA Ami valahol van, létezik, tartózkodik, hol mintegy
LÁLTATÓ. 3) L. TALÁLKA.
meg lehet találnunk. Házát a benne találtató minden
TALÁLMÁNY, (talaalmány) fn. tt. talál ingósággal együtt árverésre bocsátottak.
mányt, tb. —ok, harm. szr. —a. Általán minden,
TALÁLTGYERMEK, (találtgyermek) ösz. fn.
amit valaki talált, amire akár véletlenül, akár kere L. LELENCZ.
sés, kutatás után rájött, ráakadt. Különösen, vala
TALÁM, tájdivatos kiejtés. L. TALÁN.
mely új ismeret, vagy mii, melyet valaki saját esze,
TALAMÁS, falu Bereg m.; helyr. Talamáson,
és ügyessége által, mint eddig rejtélyben létezett va — ra, —ról.
lamit napfényre hoz, vagy eléállít. Elme találmány.
TALAMÉR, férfi kn. tt. Talamért, Latinosan :
A természetbúvárok, gépészek, erömivesek találmányai. Tholomirus. (PtolemSus ?)
V. ö. LELEMÉNY.
TALÁMOZ , (talaanoz) önh. m. talámoztam,
TALÁLMÁNYOS, (talaalmányos) mn. tt. — tál, —ott. par. —2. Tálammal szól, felel. Ne ta
találmányost v. —at, tb. —ak. Ki különös észbeli lámozz. (Szabó D.).
tehetség, vagy ügyesség által új, eddig ismeretlen
— T A L Á N , magas hangon —TELÉN, igen
dolgokat födöz fel, vagy alkot. Találmányos eszű em termékeny melléknévi és igehatározói képző, gyak
ber, gépész. V. ö. LELEMÉNYES.
ran — atlan, —étlen, s önhangzók után rendszerént
TALÁLMÁNYOSSÁG, (talaalmányosság) — tlan, —tlen alakban, tagadó, néha fosztó, helye
fn. tt. találmányosságot, harm. szr. —a. Tulajdonság, sebben nélkülöző, de mindig ellentétes jelentéssel, t. i.
tehetség, ügyesség, melynél fogva valaki új, eddig a törzs vagy tőszó ellenében tagadó vagy nélkülöző
rejtélyes dolgokat hoz létre, új ismereteket födöz fel. értelemmel bír. E képzőt — A T L A N , —ÉTLEN
czikk alatt meglehetős bőven tárgyaltuk, s —LAN)
V. ö. LELEMÉNYESSÉG,
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—LEN alatt is megérintettük, itt pótlásul és bővebb
felvilágosításul me'g némelyeket elmondani szüksé
gesnek tartunk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy
mily szókhoz szokott járulni, ú. m.
1) Főnevekhez, pl. magtalan, barátságtalan, do
logtalan, fajtalan, sajtalan v. sótalan, zabolátlan, számta
lan, álmatlan, csintalan, haszontalan v. hasztalan, bizony
talan, páratlan, kovásztalan, szagtalan, uratlan, fogatlan,
arczátlan, rakonczátlan; békétélen, becstelen, egészségte
len, stiikségtelen, végtelen v. végetlen, idétlen, szerencsét
im, éktelen, gyermektelen, fegyvertelen, nemtelen, szem
telen, meztelen v. mezítlen, helytelen, istentelen, kénytelen,
névtelen, nőtelen, szertelen, törvénytelen, fejetlen, feneket
len, lelketlen, figyelmetlen, szemérmetlen, kegyetlen, eszte
len v. eszetlen, erőtélen v. erőtlen stb. stb. Mind ezek
ben a törzs mint főnév fogalmának nélkülöző vagy
ellentétes állapotát fejezi k i , akár tulajdon, akár
néha átvitt értelemben; és (igehatározóként) ,nélkül'
vagy (melléknévként) nélkül való, nélküli szókkal a
legtöbb esetben, főleg tulajdon értelemben fölcserél
hető, pl. dologtalan = dolog nélkül és dolognélküli,
barátságtalan = barátság nélkül és barátságnélküli;
gyermektelen = gyermek nélkül és gyermeknélküli;
fegyvertelen = fegyver nélkül és fegyvernélküli; sze
rencsétlen = szerencse nélkül és szerencsenélküli stb.
stb.; az ellentétes fogalmat is többnyire ugyanazon
tőszóból alakított melléknévvel, illetőleg igehatáro
zóval kifejezhetjük, pl. dologtalan ellentéte : dolgos,
barátságtalan ellentéte : barátságos, gyermektelen ellen
téte : gyermekes, fegyvertelen ellentéte : fegyveres stb.
tehát az előbbiek az utóbbiaknak itt is tagadóivá
lesznek.
2) Melléknevekhez , pl. tisztátalan, boldogtalan,
bátortalan, szaporátlan, igaztalan (Simái Kristófnál)
valótlan (Prágainál), hitelen. Ezekben egyszerűen a
tőszó tagadása vagy ellentéte foglaltatik : nem tiszta,
nem boldog, nem bátor, nem szapora, nem való, nem hű;
s itt még csak azt jegyezzük meg, hogy ezek bizony
sága mellett nincs alapja azon véleménynek, hogy
ezen képzők melléknevekhez nem járulhatnának s
az űjabbkori egyenlőtlen (== nem egyenlő), kedvezőt
len (== nem kedvező), népszerűtlen stb. alakítások
helytelenek volnának.
3) Igékhez, v. ha tetszik, igenevekhez, pl. szokat
lan, tudatlan, ingatlan, háládatlan (= hálaadatlan), vá
ratlan, ártatlan, vigyázatlan, osztatlan, hívatlan; szüntelen
V. szünetlen, fotelen y. főtlen, födetlen, véletlen, kémélet
len, sértetlen, okvetetlen stb. Mind ezekben tagadó vagy
ellentétes értelem fejeztetik k i : nem szokott, nem tudó,
nem ingó, nem háládatos, nem várt, nem ártó, nem vi
gyázó; nem szűnő, nem főtt, nem födött, nem vélt stb.
Különösen igen gyakori ezen képző a tehető igéknél)
pl. állhatatlan (== nem állhatatos), halhatatlan (= nem
halandó) , csalhatatlan (helyesebben : csalódhatatlan
V; csalatkozhatatlan = nem csalatkozható), hajthatat
lan (= nem hajtható), múlhatatlan (= nem múlható
v. mulasztható), lehetetlen (= nem lehető), hihetetlen,
győzhetetlen, mérhetetlen, menthetetlen stb.
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Mind ezek, mint föntebb érintők, annak helyén
igehatározókul is állhatnak, de e minőségben tetszés
szerént föl is vehetik az ul, ül igehatározói képzőket,
pl. magtalanul, barátságtalanul, (,számtalan' a szór
képzőt kedveli : számtalanszor) , szükségtelenül, végte
lenül, tisztátalanul, boldogtalanul, szokatlanul, szüntele
nül stb. Rendszerént fölveszik a ság, ség képzőket is,
melyekkel elvont főnevekké alakulnak, mint : dolog
talanság, fajtalanság, hasztalanság, arczátlanság, szeren
csétlenség, valótlanság, tudatlanság, véletlenség, lehetetlen
ség stb. stb.
E képzők eredetére nézve a vélemények külön
bözők. Ha magát a magyar nyelvet veszszük szem
ügyre, kétségtelen, mint —ATLAN, —ÉTLEN
czikkben is eléadtuk, és kitűnő magyar irók példá
ira is hivatkozánk, hogy a magyar nyelvérzés a lan,
len szótagban találja az ellentétes vagy tagadó,
vagy ha jobban tetszik, a fosztó értelmet, és ezen
alapon azt a nem, vagy (—LAN, —LEN czikkben)
az ellen szó módosulatának tekintettük, melyek min
denike kifejezi a fönt eléadott jelentést, egyedül maga
az egyszerű el gyökszó is bír távozó vagy távoztató
értelemmel is. Azonban nem tagadhatjuk, hogy ahol
összevont vagy rövidült alakban fordul is elé ezen
képző, tudtunkra egyetlen régi szó (mértéklen) kivé
telével, mindenkor megtartja a t hangot, vagyis csak
ott él az általános szokás rövidítéssel, ahol már t
hang különben is létezik, pl. hitlen (régi szó) ,hitetlen'
helyett, korlátlan ,korlátolatlan' v. ,korláttalan' v.
,korláttlan' helyett, büntetlen ,büntetetlen' helyett,
okvetlen ,okvetetlen' helyett stb.
Mind ezek oda vezérlének bennünket, hogy
ezen képzőben a í hangot is egyik alkatrésznek te
kintsük ugyan, mindazáltal a tagadás vagy ellentét
fogalmát legjobb íróink nyelvérzése és a nép nyel
vében is használt több szó nyomán annak csak az
utóbbi lan, len, (= ellen) részében hiszszük rejleni,
épen úgy mint a ,nélkül' szóban a ,kül' (= kivül)
rész teszi a szűkölködést vagy hiányt (v. ö. NÉLKÜL);
s ekképen a ta, te (v. at, et) vagy a név és ige
szóhoz tartoznék, (v. ö. —ATLAN), vagy pedig az
nem egyéb mint a nál, nélnék megfelelő ta, te hely
képző vagy épen maga az ott szó (v. ö. LAN. (2),).
Figyelmet érdemel a mongol nyelv i s , melyben
a talán, telén képzőnek vagy a nélkül névutónak
ügei (== szegény, szűkölködő ; nincs) felel meg mind
nevek mind igék után, s melyekhez még gyakran
si szótag is járul, pl. ukasi ügei oktalan; és okta
lanul, szedkisi ügei (szedkil fn. am. kedély, gondolat)
gondolhatatlan, vagy képzelhetetlen, bolosi ügei
valótalan, lehetetlen, iteksi ügei hihetetlen; si
nélkül : nere ügei névtelen v. nevetlen, innen nere
ügei khorogon névtelen ujj. Ugyanazon (ügei) szó,
mint érintők, néha am. nincs, pl. nidür morin ügei
énnek(em) lov(am) nincs; tehát a ,nmcs' szóval a
föntebbi példák is kifejezhetők.— Egyébiránt akik a
ta, te szótagot tartják lényeges alkatrésznek, ebben
a tova, tájdivatosan : toa, ta értelmet vélik rejleni;
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söt némelyek úgy gondolják, hogy a lan, len rész'
ben nagyobb nyomatosságból az el szó is szerepel
tehát talan am. toel. Rokon nyelveket tekintve az
imént előadott véleményhez közelebb némelyek a
talán, telén képzőt a finn ton, tön (ttoma, ttöme)
hiányt, fogyatkozást jelentő képzővel egyeztetik,
mely úgy látszik, hogy a tta, tte nélkülöző esettől
származtatható (miként másutt is megérintők), azon
ban ez csak főnevekből alkot mellékneveket, leg
alább Fábián István nyelvtanában más származtatást
nem találunk (ellenkezőleg mint föntebb a mongol
nyelvben foglalt példák). Ha idegen nyelvekhez kell
folyamodnunk, a magyar talán képzővel legtökélete
sebben egyezik a keleti török vagyis csagataj talán,
mely am. rabló, rablás, talárnak igétől, mely Zenker
szerént am. rabolni (pillér, fairé du butin, németül:
plündern, Beute machen).

mit állítanak, pl. az emlékszobrok, épületoszlopok
talapja. — E szóban az egyszerű al gyök rejlik,
melynek származékai alap, t előtéttel talap, öszve
rántva talp, alapfogalomban egyeznek. V. ö. TAL
elvont törzs, továbbá TALP, és TALAJ.
TALAP ATKA , falu Vas m ; helyr. Talapat
kára, — n , —ról.
TALAPKÓ, (talapkő) ösz. fn. Szoros értelem
ben vett talapul szolgáló kő.
TALAPPÁRKÁNY, (talappárkány) ösz. fn.
Párkány, kerület, melyet a talap szélei képeznek,
különösen az épületek szobrainak és oszlopainak
talapját környező párkány.
TALAPOZ, (talapoz) áth. m. talapoztam,
— tál, —ott v. talapzott, htn. —ni v. talapzani, par.
— z. Talappal ellát, talappal fölkészít.
TALAPOZÁS, TALAPZÁS, (talapozás) fn.
tt. talapozást, tb. —oh, harm. szr. —a. Talappal el
látás, talappal fölkészítés.
TALAPZAT, (talapozat) fn. tt. talapzalot,
harm. szr. —a v. —ja. Valamely mütalap egész
szerkezete.
TÁLAS, (1), (tálas) mn. tt. tálast v. — at, tb.
— ak. Tálat vagy tálakat tartalmazó, tálak elhelye
zésére, eladására stb. rendelt. Tálas szekrény. Tálas
asztal. Tálas ház, piacz.
TÁLAS, (2), (tálas) fn. tt. tálast, tb. — ok.
Konyhai, ebédlői polcz, vagy fiókos szekrény, hol a
tálakat, tányérokat stb. tartják.
TÁLBA v. TÁLBANFŐTT, (tálbanfőtt) ösz.
fn. A székelyeknél 1) felpuffadt étel neme; 2) sóba
főtt marha hús. (B. Lakos). Az első esetben az úgy
nevezett Kochféle ételnek látszik ; a 2ikban pedig
párolt húsnak.
TÁLCSA, (tálcsa) fn. tt. tálcsát. Lásd : TÁL
CZA, 1) ;
TÁLCZA, (tálcza) fn. tt. tálezát. 1) Kisebb
féle tál, tálacska, tálcsa. 2) Tálhoz hasonló edény,
melyen palaczkokat, poharakat, kávésedényeket, vagy
holmi száraz eledeleket, pl. zsemlyét, kalácsot adnak
az asztalra. Néhutt az l kihagyásával : tácza, mely
alakban közelebb áll hozzá nem csak a franczia tasse,
olasz tazza, német Tasse, hanem az arabpersa tász
is, mely Vullers szerént am. vas potorium, scyphus,
crater, patera.
TÁLÉ, Balatonmelléki tájszó. L. TÁLYOG.
TALENTOM, fn.tt. ialentomot, harm. szr. —a.
Eredetileg latingörög szó, s jelent bizonyos sulymér
téket és pénzöszveget. A magyar nyelvben bevett
értelme : elmebeli jeles tehetség.
TALENTOMOS, (talentomos) mn. tt. talen*
tomost v. —at, tb. —ak, Jeles tehetségű. V. ö.
TALENTOM.
TÁLÉS, 1. TÁLYOGOS.
TÁLGYU, (tálgyu) fn. tt. tálgyut. 1) Szélesb
ért. kelevény, daganat, eves genyes fakadás a testen,
máskép : tályog. 2) Golyvanemü csomós daganat a
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TALÁN, (talaan) ih. Elünk vele, midőn azt
akarjuk kijelenteni, hogy valamit bizonyosan nem tu
dunk, hanem csak hihetőnek, valószínűnek tartunk,
azt gondoljuk, gyanítjuk, véljük, hogy úgy van ; to
vábbá, midőn több vélemény között mintegy talál
gatunk valamit. Talán a fejed fáj. Talán meghűléstől
származott a baj, vagy talán megterhelted a gyomrodat.
Talán Pétert, vagy talán Pált kérhetnék meg. Talán ha
ragszik, vagy talán beteg, hogy nem jön hozzánk. V. ö.
NETALÁN. Tájdivatosan : talám, taláng, összehúz
va : iám, tán, s kettőztetve : talántán. Alapfogalomban
egyezni látszik a ,talál' igével, mennyiben amaz is
találgatásra vonatkozik, s mindkettő törzse : tála.
Az is lehető, hogy az egész ,talán' szó össze van ol
vadva ebből : találván. V. ö. TALÁL, (6).

TALÁNG, 1. TALÁN.
TALÁNTÁL, 1. TALÁNTÁN.
TALÁNTÁN , (talántán) kettőztetett ih. mint
a nép szájában : azutánosztán. A régieknél gyakran
talántál, pl. a Müncheni codexben : „Hanemha talán
tál (nisi forte) mii menjönk el és vegyönk enniek
mend e népnek. (Lukács. IX.). így a Bécsi codexben
is : „Mert talántál (forsitan) elmetszi ö haragját."
(Judith. VII.).
TALÁNY, (talaany) fn. tt. talányt, tb. —ok,
harm. szr. —a. Homályos és képes jellemzésekkel
körülirt, s beburkolt értelem, vagy fogalom, illetőleg
föladat melyet a benne rejlő értelemmel öszvehason
lítva kell megfejteni. Talányokat csinálni, föladni, meg
fejteni. Talányokban beszélni, példázgatni. V. ö. REJ
TETTSZÓ. Továbbá, minden homályos, rejtélyes
dolog, melyet eszünkkel meg nem foghatunk, minek
okát, czélját, öszvefüggését nem látjuk. Ez rám nézve
talány.
TALÁNYOS, (talaanyos) mn.tt. talányost v.
— at, tb. —ak. Talányhoz hasonló, homályos, rej
télyes, nehéz megfejtésü, vagy épen megfoghatatlan.
Talányos magaviselet, melyből a cselekvőnek czélját
kitalálni lehetetlen.
TALAP, (talap) fn. tt. talapot, harm. szr. —ja.
Szilárd, tömör testből csinált emelvény, melyre vala j
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nyakon. Tájdivatos BZÓ, néhutt : tálé, tállá, szokot
tabban : tályog. Eredetére nézve 1. TÁLYOG.
TALIÁN, mn. és fn. tt. taliánt, tb. —ok. Az
italiano szóból módosult. L. OLASZ.
TALICSKA , (talicska) kicsiny, fn. tt. talics
kát. Köz ismeretü kézi jármű, vagyis egy kereken
járó, s két nyéllel ellátott láda, melytől a targoncza
abban különbözik, hogy ennek csak hátsaraglyája
van, de ládája nincsen. Talicskát tolni. Talicskával
főidet, követ hordani. Bakonyi talicskák. Csikorgó ta
licska.
E szónak gyöke tal máskép : tol, melyből kettős
kiesinyitővel lett talicska, azaz, kis toló jármű, kii
lönböztetésül a nagyobb taligától. Egyébiránt úgy is
elemezhetni, hogy törzse taliga, s ebből csa képzővel
lett taligcsa, s átvetve talicska, mint faragcsál faracs
kál faricskál, szökcse szöcske, hágcsó háskó, zsákcsó
iiacskó.
TALICSKÁS, (talicskaas) mn. és fn. tt. ta
licskást, tb. —ak, midőn fn. tt. talicskást, tb. —ok.
Talicskával ellátott, vagy dolgozó; aki holmit ta
licskán hord, szállít. Oly képeztetésü, mint : szekeres,
kocsis, targonczás, hajós.
TALICSKÁZ, (tal icskaaz) önh. m. talicskáz
tam, —tál, —ott, par. —z. Talicskát tol, talicskán
hord, szállít valamit. Kertészek, kőmívesek mellett ta
licskázni. A gyermekek játékból talicskáznak Mondják
így is talicskázik, mint, szánkázik, kocsizik, ladikázik.
TALICSKÁZÁS, (talicskaazás) fn. tt. talics
kizást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki talicskát tol, vagy azon hord, szállít valamit.
TALIGA, (taliga) fn. tt. taligát. Két kerekű
kisebbféle jármű, majd egy, majd két rúddal ellátva.
Gyalog taftga, melyet ember tol, vagy húz, máskép,:
káré, kordé, László szekere. Lovas taliga, melyet ló
húz, milyeneken hajdan Győrött a dunai vizet hord
ták, s más terhet is szállítottak. Koldusok taligája.
Eketaliga, melyhez az ekerudat kötik. Taliga nem
szekér. (Km.). Törökül : talika. (Zenker).
E szónak gyöke tal, azaz, tol, melyből lett az
elavult gyakorlatos ige : talog, s innen talogó, taloga,
kicsiuyezve taliga, vagyis toló, tolni való jármű. így
lett a gurog igéből guroga, guriga, továbbá hajoghó\
hajiga, hajigál. Ide tartoznak, melyekben a gyakor
latos g átváltozott kra., mint, karika, sántikál, szuny
dikál, ránczikál stb.
TALIGARŰD, (taligarúg) ösz. fn. A taligának
egy vagy két águ rúdja.
TALIGÁS, (1), (taligaas) mn. tt. taligást v.
~at, tb. —ak. Taligával ellátott. Taligába fogott.
TALIGÁS, (2), (taligaas) fn. tt. taligást, tb.
— ok. Személy, ki taligával dolgozik. Taligásokkal
hordatni a málhákat, búzás zsákokat. Különösen, ki lo
vas taligával fuvaroz. Debreczeni, váczi taligás. Győ
rött taligások hordják a vizet, gabonát. Verik, mint ta
ligás a lovát. (Km.).
TALIGÁSLÓ, (taligásló) ösz. fn. Ló, mely
taligát húz. Izéad, mint a taligásló.

TALIGASZEKÉE, (taligaszekér) ösz. fn. Két
kerekű, s két rudú jármű, melyet ló vagy szamár
húz. Van egy rudú taligaszekér is, mely elé ökröket
fognak , milyen néhutt a gulyások, ökörpásztorok
szekere, melyen holmijöket tartani szokták.
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TALIGÁZ, (taligaaz) önh. és áth. m. taligáz
tam, —tál, —ott, par. —z. Taligán jár, ideoda rán
dul ; taligán hord, szállít valamit.
TALIGÁZÁS, (taligaazás) fn. tt. taligázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Taligán járás. Taligán hor
dás, szállítás.
TALIZMÁN, fn. tt. talizmánt, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Varázsszer, varázskép, varázsgyürü stb.,
melyekről a babonáshitüek azt tartják, hogy azok
hordozása által betegségtől és más szerencsétlenség
től megóvatnak. Idegen eredetű szó, spanyolul és
francziául : tálisman, olaszul : talismano , az arab :
'tiliszm, "tilszam szótól, mely varázsképet jelent.
TALKKÓ, (talkkő) ösz. fn. Kőnem, mely ka
vicsföldből, agyagföldből és vasból áll, fénylő pik
kely forma rétegei vannak, s kövéres tapintatú.
TALLÉR , fn. tt. tallért, tb. —ok, harm. szr.
—a v. —ja. Ezüst érem, mely különböző időszakok
és államok szerint másmás értékű. Az úgy nevezett
kemény tallér, Németországban harminczkét ezüst ga
rast ért; a birodalmi tallér harmincz császári garast
tett, s ezen értelemben veszi ma is nálunk a köz
nyelv, mely szerint a tallér alatt másfél forintot ér
tünk, pl. száz talléros ló, am. 150 forintos. Külön
ben a két forintos ezüst pénzdarabokat is tallérok
nak nevezzük. E pénznemet Adelung szerént először
Joachimsthal nevű csehországi bányavárosban ver
ték , honnan a németek eleinte JoachimsThaler,
majd egyszerűen Thalernék kezdték nevezni, s innen
lett a magyar tallér is.
TALLÓ, 1. TARLÓ.
TÁLLÓ , fn. tt. tállót; göcseji tájszó. Lásd :
TÁLYOG.
TALLÓS , falu Pozsony m.; helyr. Tallósra,
— on, —ról.
TÁLLYA, KIS—, falu Borsod m.; NAGY—,
falu Heves m.; helyr. Tállyára, —n, —ról. L.
TÁLYA.
TALMÁCS, puszta Bihar m.; helyr. Talmácsra,
— on, —ról.
TÁLMOSÓNŐ, (tálmosónő) ösz. fn. Konyhai
nőcseléd , ki a tálakat, illetőleg konyhaedényeket
mosogatja.
TÁLNOK, (tálnok) fn. tt. tálnokot, harm. szr.
— a. 1) Urasági szolga, kinek kötelessége a kitálalt
ételeket asztalra feladni. 2) Szoros ért. a fejedelmi
házaknál előkelő udvari tisztviselő, ki a konyhára és
étteremre felügyel. 3) Udvari méltóságú személy, ki
ily czimet visel. Királyi főtálnokmester. (Dapiferorum
regalium magister).
TÁLNYALÓ, (tálnyaló) ösz. fn. Mások aszta
Iánál ingyenélő ; tányérnyaló ; kotynyeleskedő. Meg
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vető gúnyneve az oly embernek, ki az urak, gazda kaja, midőn a lábbelit talpalják. 2) Erős gyalogolás,
siető távozás. V. ö. TALPAL.
gok körül hízeleg, s azok kegyéből éldegél.
TALPALAT, (talpalat) fn. tt. talpalatot,
TÁLNYÉR, 1. TÁNYÉR.
harm. szr. —a v. —ja. 1) A talpalás eredménye,
TALÓKÁS, 1. TALYÓKÁS.
TALOSFALVA, erdélyi falu B. Szolnok m.; valamely lábbelinek talpalt része. 2) Egy talpnyi
mérték. Talpalatnyia sincs v. talpalatnyival sem bír,
helyr. —falvára, — n , —ról.
TALP, (1), (talp) fn.tt. talpat, harm. szr. — a. semmi (fekvő) vagyona sincs.
TALPALÓ , (talpaló) fn. tt. talpalót. 1) A
1) Általán azon alap, melyen bizonyos testek álla
nak, vagy azoknak alsó lapja, feneke. Keréktalp, szán nadrág kengyele, mely t. i. a talp alá nyúlik. Képez
talp, oszloptalp, eketalp, háztalp. 2) Különösen az állati tetésre olyan, mint a szügyet kerítő szügy elő, a nya
lábnak alja, fenéklapja. Széles, keskeny talp. Lúdtalp, kat övedző nyakló, s a haskötő hasló. Némely tájbe
átv. am. a lúd talpához hasonló tertyedt lapos talp. szédben : talpalló. 2) L. TALABOR.
Szeg, tövis ment a talpába. Talpával nagyot toppantott.
TALPAS, (1), (talpas) mn. tt. talpast vagy
Viszket a talpa, szeretne tánczolni. Csak a talpát nyalja — at, tb. —ak. 1) Talppal ellátott, különösen nagy
mint a medve. (Km.), nem szeret dolgozni. Tététől tal talpú, izmos lábú. Tenyeres talpas legény. 2) Ki talp
pig, am. egészen, egész testében. Talpig becsületes em nemü járművön szállít holmit, kivált faárukat, vagy
ber. Talpon áll, menésre készen van. Talpra legények! ki ily fákkal kereskedik. Talpas tótok. Révkomáromi
Átv. ért. ember a talpán v. talpra esett ember, am. de talpas kereskedők.
rék ember, aki megáll a lábán. 3) A lábbelinek azon
TALPAS, (2), (talpas) fn. tt. talpast, tb.
vastagabb anyagból készített része, mely közvetlenül — ok. 1) Talp nevű szálon vagy tutajon járó vagy
a talp alatt van, s a földet érinti, továbbá maga az működő ember. 2) Gyalog katona, bakancsos. 3) A
anyag is. Csizmatalp, sarutalp, bocskortalp. Elkopott a medve tréfás neve. 4) Talpacs; 1. ezt.
talpa. Csizmám talpát sem törölném hozzá. Fontos talp,
TALPAS, (3), falu Arad m.; helyr. Talpasra,
a legvastagabb, s talpnak való bó'r. Fa talp. 4) Lásd: — on, —ról.
TALAP. 5) Egymás mellett keresztfák segítségével
TALP AZ , (talpaz) áth. m. talpaztam, —tál
öszVeszegezett gerendákból, kivált fenyó'szálakból — ott, par. —z. Valaminek talpat csinál. Talpazni a
álló vízi mü, hogy rajta valaki magát a vizén fenn kereket, az ekét, a szánkát. V. ö. TALP.
tarthassa, pl. mosás vagy vízmerítés stb. végett, vagy
TALPAZÁS, (talpazás)fn. tt. talpazást, tb.
arra valamely málhaterhet rakhasson, azon egyet — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, különösen faragó
mást szállíthasson. Deszkákat, zsindelyeket, léczeket, munka, melylyel valamit talpaznak. V. ö. TALPAZ.
dongákat stb. talpakon szállítani. Talpakra állított für
TALPAZAT, (talpazat) fn. tt. talpazatot,
dőház. 6) Némelyek használják a hoszmértékeknél, a harm. szr. —a v. —ja. Valamely mü talapjának, pl.
lábmérték(Schuh) elnevezésére is; 1. TALPALAT, 2). az oszloptalpnak egész szervezete; szokottabban :
E szónak legegyszerűbb gyöke al, melyből p v. talapzat.
ap képzővel lett alap, t előtéttel: talp és talap, melyek
TALPBŐR, (talpbőr) ösz. fn. Kikészített vas
azonban némileg különböznek egymástól. A mongol tag, tömör, kemény ökörbőr, melyből az erősebb láb
ban ula am. talp (die Sohle). Egy eredetű és rokon beliek, saruk, bakancsok talpait csinálják ; máskép :
fogalmú vele a, magyarban : alabor és talabor. Roko fontos talp. Szélesb ért. talpnak használt vékonyabb,
nok még Budenz J. szerént a finn talla valamire al de szilárd bó'r, pl. a könnyű topánok, czipők talp
kalmazott lap, lemez, az észt tol (Fusz, Schuhsohle); bÖre.
Vámbéry szerént a csagataj tap (lábnyom), az osz
TÁLPESZÉR, (tálpeszér) ösz. fn. Szabó Dá
manli taban (talp). Képeztetésre hasonlók hozzá a vidnál am. tobzódó, nyalakodó.
szintén helyre vonatkozó kozep, ülep, terep, telep.
TÁLPESZÉRKEDIK, (tálpeszérkedik) ösz. k.
T A L P j ( 2 ) , falu Bihar m.; helyr. Talpra, Tobzódik, nyalakodik. Eléfordul Szabó Dávidnál.
— on, —ról.
TALPGERENDA, (talpgerenda) ösz. fn. Tal
TALPACS, (talpacs) fn. tt. talpaesot. 1) Gö pul v. talapul szolgáló gerenda.
csejben am. talpait erősen rakó, izmos széles talpú.
TALPFA, (talpfa) ösz. fn. 1) Általán vastag
2) A magyar gyalogkatonák régi neve, ma bakancsos, deszkák, vagy gerendák, melyeket talpul használ
v. hajdú, tréfásan : fika, baka. Eredetileg talpas, mint nak, pl. a vaspályákon. 2) Szálfák, melyek talppá
ordacs ordas, bogács bogas stb. A barkókhál Gömör kötve szállíttatnak.
ben csakugyan ,talpas' divatozik.
TALPHAJÓ, (talphajó) ösz. fn. Kenessey Al
T A L P A L , (talpal) áth. és önh. m. talpalt. bert szerént ládaforma lapos, nagy usza (Flott), me
1) Áthatólag am. valamely lábbelinek talpat csinál. lyet a hajók tősjavitásához, majd az árboczoknak a
Csizmát, sarut, bakancsot talpalni. 2) Onhatólag am. hajóban fölállítására hasznainak. (Bulién vagy Kiel
erősen, sietve gyalogol. Talpal, mint a vásárra siető lichter). Ehhez hasonló, de kisebb a talpnaszád. (Pont*
Prahm).
varrga. Eltalpalt, elhordta magát, ellábalt.
TALPHÍD, (talphíd) ösz. fn. Híd, mely több
TALPALÁS , (talpalás) fn. tt. talpalást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Csizmadiák, varrgák mun öszvekötött talpszorkezetböl áll.
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TALPIG, (talpig) ih. Fölülről lefelé egész a
TALPÚSZTATÓ, (talpúsztató) ösz. fn. Fa
talpat érve. Tetőtől talpig, am. egész testében. Talpig szállító személy, ki a talpakat hajós módjára majd
érő ruha. Atv. Talpig becsületes ember. Talpig ismerjük, evezve majd kormányozva a víz mentében leeregeti;
azaz, minden részről, minden tekintetben.
egyszerűen : talpas.
TALPVERÖ, (talpverő) ösz. fn. Csizmadiák
„Talpig ember, akit én említek."
eszköze.
V. ö. MUSTA.
Vörösmarty.
TALPVONAL, (talpvonal) ösz. fn. Alapvonal
TALPÍV, (talpív) ősz. fn. Alapúi szolgáló ív a rajzolásban és festésben.
az épületben.
TÁLTARTÓ , (táltartó) ösz. fn. Polcz, vagy
TALPIZOM, (talpizom) ösz. fn. Négyszögű fiókos szekrény, melyben a tálakat, és tányérokat
izom, mely a sarkcsont alsó lapjától a lábhuvelyk tartani szokták ; egyszerűen : tálas.
ináig nyúlik. (Caro quadrata).
TÁLTOS, 1. TÁTOS.
TALPKEREKÍTŐ, (talpkerekítő) ösz. fn. Fél
TALU, fn. tt. talut. L. TOLL.
körű csizmadia vagy varrgakés, melylyel szabáskor
TÁLYA , mváros Zemplén m.; helyr. Tályára,
a lábbelinek való talpat kikerekítik.
—n, —ról. ,Talián' szóból ?
( TALPKERESKÉDÉS , (talpkereskédés) ösz.
TÁLYAG, 1. TÁLYOG.
fn. Epületfakereskedés, talpakká öszvefüzött fenyü
TALYIGA, 1. TALIGA. Gyöke tol, törzsöke
szálakkal, s ezeken szállított deszkákkal, léczekkel, pedig talog v. tálig, s az l az i előtt meglágyult.
zsindelyekkel stb.
TALYKA, puszta Sáros m.; helyr. Talykára,
TALPKERESKÉDŐ, (talpkereskédő) ösz. fn. —n, —ról.
Ki épületfákkal kereskedik melyeket rendesen tal
TÁLYOG, (tályog) fn. tt. tályogot, harm. szr.
pokon szállítanak alá. Komáromi talpkereskedők.
— a v. —ja. Eves fakadás, vagy daganat az állati
TALPKORCSOLYA , (talpkorcsolya) ösz. fn. testen, mely vér folyásával vagy szétömlésével j á r ;
Fakészitmény, melyen a talpkötőhelyről a kész tal különösen a szarvasmarha ebbeli betegsége ; máskép:
pakat a folyóra csúsztatják.
tálé, tálgyú, vértál. Gyöke talán taa v. toa, am. tova
TALPKŐ , (talpkő) ösz. fn. Alapkő, mely az a terjedéstől; honnan Szabó Dávid a ,tarjag' szóhoz
épület fenekén fekszik. Atv. ért. alap, melyen valami is hasonlítja. Ezért szokták a betegségbe esett ba
nyugszik, biztosan áll. Igazság az országok talpköve. romról mondani, hogy elfutotta a vértál v. vértályog.
TALPKÖTŐ , (talpkötő) ösz. mn. és fn. Aki
TALYÓKÁS, mn. tt. talyókást v. — at, tb.
vagy ami a talpakat együvé foglalja. Különösen ke —dk. Heves megyei tájszó, am. ostoba, pimasz,
resztfák, melyek által a talpfák vagy a talp szálfái bamba. Talán bolyokás szóból módosult.
egymással összefoglaltatnak.
TÁM, (1), tájkiejtéssel am. tán, azaz, talán, me
TALPKÖTŐHELY, (talpkötőhely) ösz. fn. lyet láss saját rovata alatt.
Folyók partjain azon hely, ahol a szálfákat talpakká
TÁM, (2), elavult törzs, melyből támad, támasz,
kötik és ahonnan a kész talpak vízre csusztattatnak. támaszt, támogat, támbálódik, és ezek származékai ered
TALPMÉRTÉK, (talpmérték) ösz. fn. A varr tíek, melyeknek elvont alapjelentése után a tám, ma
gák és csizmadiák kis deszkaforma eszköze, melylyel gasra, fölfelé állást, neki szegülést, merevedést, vagy
a lábbelinek való talpbőrt kimérik.
fölfelé tartó segédeszközt jelent. Innen főnévként
TALPNASZÁD, (talpnaszád) ösz. fn. L. TALP alkalmazható oly szilárd állású testekre, melyek más
HAJÓ alatt
testeket a hanyatlás vagy esés, dőlés ellen óvnak,
TALPNYOM, (talpnyom) ösz. fn. Azon ábra, pl. a hangjegyeket felállított helyzetben tartó állvány,
s mintegy másolat, melyet a lépő állatnak talpa a vagy a széknek háta, karja stb.; tárgy esete : támot,
földön, porban, sárban stb. maga után hagy, lábnyom. harm. szr. —ja. Különösebben összetételeknél hasz
TALPNYOMDOK, (talpnyomdok) 1. TALP nálják, mint támfa, támoszlop, támpont. Némi hang
NYOM.
változattal egyezik vele az átvitt értelmű gyám, s
TALPPONT, (talppont) ösz. fn. Azon képzelt ennek származéka gyámol, mely erkölcsi támot vagy
pont az égboltozaton, mely lábunk aljának, vagyis támaszt jelent. Szanszkrit nyelven sztambh v. sztab/i
talpunknak irányában fekszik ; máskép : lábpont. am. füleire (Bopp).
(Nadír). Ellentéte : fejpont v. tetőpont. (Zenith).
TÁMAD, önh. m. támadtam, —tál, —í v. —ott.
TALPSIMÍTÓ, (talpsimító) ösz. fn. Fából csi 1) Fekvő, nyugvó helyéből vagy bizonyos mélység
nált eszköz, melylyel a varrgák és csizmadiák a láb ből, rejtekből fölkel, fölemelkedik, némi magasságra
beliek talpát simára csiszolják.
nyúlik, vagy száll. Támad a nap, hold, támadnak a
TALPSZEGECS, (talpszegecs) ösz. fn. Apró csillagok, midőn a látkör fölé emelkednek.
szegecskék, melyeket a varrgák, csizmadiák a kettős
„ Jőve napkeletről, hol a hajnal támad."
talpakba vernek.
Arany J.
TALPTEHER, (talpteher) ösz. fn. A talpakra,
tutajokra rakott teher, ú. m. deszka, lécz, zsindely, Szél, szélvész, förgeteg, zivatar támad, midőn mintegy
donga etb.
nyughelyéből fölemelkedve a levegőben csapong.
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Amely szél hirtelen támad, hirtelen el is szokott enyészni.
(Km.). Krisztus urunk halála után harmadnapra föltá
madt. Egykor mindnyájan föltámadunk. 2) Ered, kelet
kezik, s mintegy eddig látatlan, észre nem vett álla
potából elétünik, létet nyer, valósággá lesz. A tenge
ren, folyóvizeken néha új szigetek támadnak. Kelés, daga
nat, bibircsó támadt a testén. A városban tűz támadt.
Ebből nagy neheztelés, harag, per, viszálkodás, és ellen
ségeskedés támadhat. Háború támadt. 3) Ellenszegülve
más ellen emelkedik. Rátámadni valakire. Megtámadni
az ellenséget. Ellene támadni a törvényes hatalomnak.
Valaki mellett támadni, régiesen am. védelmére kelni,
pl. a N. Lajos idejebeli régi esküformában : „Szűz
Mária melletted, te végnapodon Szent Fiának előtte
úgy támadjon." V. ö. TÁM, (2); és TÁMASZ.
TÁMADÁS, (támadás) fn. tt. támadást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Fölkelés, emelkedés, különö
sen égi testekre és tüneményekre vonatkozólag. Nap,
hold, csillagok támadása. Szél, vihar, főrgetegtámadás.
Föltámadás. 2) Eredés, keletkezés. 3) Ellenszegülő
fölállás, zendülés, neki rohanás. V. ö. TÁMAD.
TÁMAD A T , (támadat) fn. tt. támadatot,
harm. szr. —a. Széles ért. támadás, mint végrehaj
tott tény. elvont értelemben. Különösen (nap)támadat,
am. napkelet.
TÁMADÉK, (támadék) fn. tt támadékot, harm.
szr. —a. Tulaj donkép, ami valamiből támadt, eredt,
keletkezett, mint maradék, ami megmaradt, faradék,
amit lefaragtak; folyadék, ami foly stb. Kresznerics
idézete szerént am. támaszték, de ezen értelem az
itteni ad képző természetével nem egyezik.
TÁMADÓ , (támadó) mn. és fn. tt. támadót.
Altalán ami támad, ez igének minden értelmében.
Támadó nap, hold, csillagok. Támadó szél, förgeteg.
Támadó háború. Támadó csapatok, hadseregek. Felsőség
ellen támadó alattvalók. Mint önálló főnév, jelent zen
dülőt, lázadót. A támadókat szétverni, legyőzni. V. ö.
TÁMAD.
TÁMADÓLAG, (támadólag) ih. Másba bele
kötve , háborúságot kezdve, más ellen fölkelve.
Ellentéte : védöleg.
TÁMADÓLAGOS. (támadólagos) mn. tt. tá
madólagost v. —at, tb. —ak. Mondjuk oly ellenszegü
lésről, háborúról, melyet valaki más ellen kezd. Ellen
téte : védöleges, mely által a megtámadt fél az ellent
visszaverni, s magát oltalmazni törekszik. Támadó
lagos háborút viselni. Támadólagos ütközetet rendezni.
TÁMADÓS, 1. TÁMADÓLAGOS.
TAMÁND, puszta Arad m; helyr. Tamándra,
— on, —ról.
TAMARIK, fn. tt. tamarikot. Az átánok nemé
ből való csernövénynek, idegen nyelvből átvett népies
neve; himszálai a tövön öszvenőttek, bibéje szárat
lan; virágai pongyola fürtökben. Van oly fajtája is,
mely minden évben új szárakat hajt a gyökérről, más
kép szinte népies nyelven : tamariska v. átánfa; nö
vénytani neve Diószegi—Fazekasnál : tízhímes átán.
Tamarix germanica).
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TAMARIND, fn. tt. tamarindot. Lásd: TAMA
RINDFA.
TAMARINDFA, (tamarindfa) ösz. fn. Kelet
indiai fa, mely hüvelyes gyümölcsöt terem, s ennek
belét az oda való lakosok ételekbe fűszerül, egyszer
smind bizonyos nyavalyák ellen gyógyszerül hasz
nálják. (Tamarindus indica).
TAMÁS, férfi kn. tt. Tamást, tb. — ok. Az
apostolok egyikének neve : Thomas, kinek az apos
tolok cselekedetében följegyzett kétkedésére vonat
koznak e közmondatok : Tamás vagyok benne. Hitetlen
v. hihetetlen Tamás.
Héber eredetű s jelentése : kettős, iker, Q N P
(geminus, duplex fűit) gyöktől.
TAMÁSDA, falu Bihar m.; helyr. Tamásdára,
— n , —ról.
TAMÁSFALU , faluk Szepes és Torontál m.;
helyr. •—faluba, —ban, —bál.
TAMÁSFALVA, (1), falu Gömör m.; helyr.
—falvára, — n , —ról.
TAMÁSFALVA, (2), erdélyi faluk Kolos m.
és Orbai székben; helyr. —falvára, — n , —ról.
TAMÁSFÖLD, puszta Sopron m.; helyr.
—földre, —ön, —ról.
TAMÁSI, mváros Tolna, falu Sopron, puszták
Gömör, Somogy m.; BAKONY—, puszta Veszprém
m.; DRÁVA—, falu Somogy m.; helyr. Tamásiba,
— ban, —bál. L. TAMÁSSI.
TAMÁSPATAKA, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —patakára, —n, —ról.
TAMÁSSI, falu Nógrád m.; helyr. Tamássiba,
— ban, —bál.
TAMÁSTELKE, puszta Gömör, erdélyi falu
Hunyad m.; helyr. —telkére, — n , —ról.
TAMÁSVÁRALJA, falu Ugocsa m.; helyr.
— Váraljára, — n , —ról.
TÁMASZ, (támasz) fn. tt. támaszt, tb. — ok,
harm. szr. —a. Általán minden szilárd anyagú, vagy
szerkezetű test, állvány, dúcz, karó, oszlop, czobor
stb. mely más testet, rakványt, partot, falat, épületet
stb. a hanyatlás, dőlés, esés, leomlás ellen föntart.
A falat, kazalt támaszokkal megerősíteni. Átv. oltal
mazó erő, véderő, segítség, melyben valaki bízik,
melytől fönmaradása függ; gyám, gyámol. Ország
támasza, oszlopa. Te vagy a mi támaszunk. Pártjának
legerősebb támasza veszett el benne.
Képeztetésre hasonlók hozzá : szakasz, válasz,
rekesz, eresz stb.
TÁMASZDORONG, (támaszdorong) 1. TÁ
MASZTÓDORONG.
TÁMASZFA, (támaszfa) ösz. fn. Támaszul
szolgáló rúd, ágas stb. fából. L. TÁMASZTÓFA.
TÁMASZFAL, (támaszfal) ösz. fn. Az épület,
vízpart stb. szilárdítására, vagy dőlése ellen emelt
mellékfal.
TÁMASZGERENDA, (támaszgerenda) ösz. fn.
Támaszul szolgáló gerenda, pl. építészetben.
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TÁMASZKODÁS , (támaszkodás) fn. tt. tá r j á k ; továbbá azokat is, melyekkel a hajót épitcs
maszkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Nehézkedés alatt föltámasztják. (Kenessey A.).
neme, midőn valaki bizonyos szilárd állású testnek
TÁMASZTÓFA, (támasztófa) ösz. fn. A tá
neki veti magát. L. TÁMASZKODIK.
masztódorongnál rövidebb és véknyabb darabfa.
TÁMASZKODIK , (támaszkodik) k. m. tá Arra való, hogy a partba tüzö hajó eej ét erősebb
maszkodtam, —tál, —ott. Fáradság miatt nyugtatá ütödéstől óvja.
sul, vagy csupa kényelemből testét valamely szilárd
TÁMBÁLÓDÁS, (támbálóodás)' fn. tt. tám
helyzetű testnek neki veti, ránehezkedik, s mintegy bálódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Nehéz erőködés
támaszául használja. Fának, falnak, asztalnak támasz sel járó kapaszkodás v. munka. V. ö.TÁMBÁLÓDIK.
kodni. Könyökével a szék karjára támaszkodni. Neki
TÁMBÁLÓDIK, (támbálóodik v. támbaal
támaszkodni a szekéroldalnak. Botra, puskára támasz óodik) belsz. m. támbálódtam, •—tál, —ott. Nagy
kodni. Más vállára támaszkodni. Dülö falhoz támaszko . nehezen, nagy erőködéssel kapaszkodik, emelkedik,
dik. (Km.). Átv. másnak oltalmára, védelmére, se támaszkodik, hogy felálljon ; továbbá : nagy nehezen
gítségére számít, vagy szorul; mástól várja, hogy tesz valamit. Gyöke azon tám, melyből támad, támaszt
tegyen érte valamit. Rám ne támaszkodjatok, mert ma stb. származtak. Képcztetésre hasonlók hozzá a szin
gam is szegény vagyok.
tén mozgásra vonatkozó himbálódik, kászmálódik, csim
TÁMASZPONT , (támaszpont) ősz. fn. Azon belödik. Máskép : támbáskodik, támbászkodik. Feltám
hely vagy pont, melyen a támasznak föntartó ereje báskodott a beteg. (Kriza J.).
egyesül. Átv. erő, tehetség, hatalom, mely támaszul,
TÁMBÁSKODIK v. TÁMBÁSZKODIK,(tám
oltalmul, vedül, gyámolul szolgál, melyben leginkább báskodik v. támbászkodik) 1. TÁMBÁLÓDIK.
bízhatunk, melyre számot tarthatunk.
TAMBURA, 1. TOMBURA.
TÁMASZT, (támaszt) áth. m. támasztott, par.
TÁMÉNTALAN v. TÁM ÉT ALÁN , (támént
támaszsz, htn. —ni v. —ani. 1) Eszközli, hogy va talan v. száméttalan) mn. tt. táméntalant, tb. —ok.
laki v. valami fölkeljen, fölemelkedjék, nyugvó vagy A régiek, nevezetesen Molnár A., Pázmán, Prágai,
rejtekhelyéből elétünjék. Halottakat támasztani, föl Faludi stb. szerint is am, számtalan, igen sok.
támasztani. 2) Mozgásba hoz, megindít. Szelet, főrge Táméntalan sok, táméntalan sokaság. Egyezik vele
teget, vihart, zivatart támasztani. 3) Valamit okoz, a Pázmánnál előforduló száméntalan, melynek tör
létre hoz. Tüzet, pert, haragot, irigységet támasztani. zse számént vagy számét (= számít), s tagadó kép
Lázadást, zendtilést támaszt. Egyenlő osztály nem tá zővel száménttalan, vagy száméttalan. A ,táméntalan'
maszt háborút. (Km.). 4) Hanyatlás, dőlés, leomlás, szó tehát úgy látszik nem egyéb, mint számíttalhns
esés ellen bizonyos szilárd állvány által megerősít, azaz, oly sok, melyet megszámítani nem lehet. Egyéb
felállít, vagy feszes, mozdulatlan állapotba helyez. iránt egyezik ezzel a szintén szám nélküli sokaságra
Duczczal megtámasztani a falat. Kitámasztani a kaput, vonatkozó teménytelen v. töménytelen is. L. ezt és kü
ajtót, ablakot. Eggmásnak hátat támasztani. Vállát lönböztetés végett v. ö. TEMÉRDEK.
neki támasztani valaminek. Oda, mellé támasztani. A
TÁMÉNTALANSÁG , TÁMÉTALANSÁG,
csevegő gyermek száját peczekkel föltámasztani. V. ö. (táménttalanság, száméttalanság) fn. tt. táménta
TÁMASZ, TÁMAD.
lanságot, harm. szr. —a. Számtalan sokaság; szá
TÁMASZTÁS, (támasztás) fn. tt. támasztást, méntalanság, teménytelenség. V. ö. TÁMÉNTALAN.
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
TÁMFA, (támfa) 1. TÁMASZFA.
lami támad, azaz, ered, fölkel, létre jön, vagy szilárd
TÁMFAL, (támfal) 1. TÁMASZFAL.
állásúvá tétetik, a dőlés, hanyatlás ellen biztosítta
TÁMGERENDA, (támgeronda) 1. TÁMASZ
tik. Öszvetéve : pertámasztás, harag, háborutámasztás, GERENDA.
rihartámasztás stb. Igekötőkkel: kitámasztós, feltámasz
TÁMLA, (támola) fn. tt. támlát. Széknek
tás, megtámasztás.
karja, honnan támlás szék, am. karos szék.
TÁMASZTÉK, (támaszték) fn. tt. támasztékot,
TÁMOGAT, (támogat) gyak. áth. m. támogat
harm. szr. •—a. Szilárd alkotvány, vagy eszköz, pl. tam, — tál, —olt, par. —támogass. Gyakran, vagy
oszlop, fal, dúcz, melylyel valamit megtámasztanak, folytonosan, vagy több támaszszal erősít, szilárd ál
mely dőlés, hanyatlás, esés ellen akadályt vet. Kü lásúvá, az omlás, dőlés, hanyatlás ellen biztossá tesz
lönbözik tőle : támasz, mennyiben ez átv. erkölcsi valamit; vagy álló helyzetbe rakosgat. A falat dú
értelemben is vétetik, a támaszték pedig csak anyagi csokkal támogatni. Tekebábokai támogatni. A gyümölcs
segédre, föntartó műre vonatkozik.
től terhelt ágakat megtámogatni. Az áztatóból kiszedett
TÁMASZTÓ, (támasztó) mn. és fn. tt. ta kenderkévéket fóllámogalni. Átv. bizonyos állítást, vá
masztót. 1) Aki vagy ami támaszt. 2) Minden, ami dat, mentséget, kérelmet okokkal, tanukkal stb. meg
támaszul szolgál, azaz, támaszték. E gúnynévben, erősít, hitelessé tesz. Továbbá, valamely ügyet se
katlantámasztó am. henye, kemencze mellett ülő.
gítségével előmozdít, véd, oltalmaz.
TÁMASZTÓD ORONG, (támasztódorong) ösz.
TÁMOGATÁS, (támogatás) fn.tt. támngatást,
fn. Hajósoknál azon fákat nevezik így, melyekkel a tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, melylyel vala
hajót fölüléskor, vagy part mellett állva eltámaszt I mit támogatunk, ez igének minden értelmében véve.
AK4P. NAílT SZÚTÁlt VI. Jíc'iT,
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Falnak, hazainak, épületnek támogatása. Ügynek, kére
lemnek okszerű erélyes támogatása. V. ö. TÁMOGAT.
TÁMOGATÓ, (támogató) mn. e's fn. tt. támo
gatöt. 1) Aki vagy ami valamit támogat. 2) Támasz
nemü eszköz, melylyel valamit hanyatlás, dőlés,
omlás, esés ellen támogatunk, erősítgetünk ; támasz
ték. 3) Személy, aki valamit anyagi vagy erkölcsi
erővel védelmez, elősegít. Különösen, ki a tekebá
bokat a játszók számára fölállítgatja, fölrakosgatja.
TÁMOGATVÁNY, (támogatvány) fn. tt. tá
mogatványt, tb. —ok, harm. szr. —a. L. TÁMOK.
TÁMOK, (támok) ösz. fn. Azon ok, melyre bi
zonyos állításunk igazságát, vagy kérésünk, követelé
sünk, mentségünk helyes voltát alapítjuk, szóval mely
által másokat valamiről észszerüleg meggyőzni törek
szünk. Szigorúan véve különbözik tőle : indok, mely
az akaratot bizonyos cselekvésre indítja, vagy indí
totta, vagyis ami okul szolgált arra, hogy valamit
cselekedtünk. A tárnok tehát az észre, az indok pedig
az akaratra hat. Egyébiránt a törvénykezésben az
Ítélet indokának mondják, mely a birót az itélet
hozásra inditá, s melyben bíráskodásának okát adja.
TÁMOKOL, (támokol) ösz. áth. Valaminek
igaz voltát, észszerüségét meggyőző okoskodással
erősíti. V. ö. TÁMOK. Különbözik tőle némileg in
dokol, azaz, okát adja, miért kelljen, vagy kellett
valamit cselekedni.
TÁMOLG, 1. TÁMOLOG.
TÁMOLGÁS, TÁMOLYGÁS, (támologás)
fn. tt. támolgást, tb. —ok. Szédelgő módjára ideoda
hajladozó menés, járás, tántorgás ; máskép : csámol
gás. V. ö. TÁMOLOG.
TÁMOLOG, TÁMOLYOG, (támolog) gyak.
önh. m. támologtam, •—tál, támolgott, htn. —ni v.
támolgani vagy támolgni. Testét ideoda hajtogatva
megy, mozog, jár, mint a szédelgő, vagy részeg em
ber. Ideoda támolgott, oly részeg volt. Egyezik vele a
tájdivatos csámolog, mit különösen szarvasmarháról,
igás Ökörről mondanak , midőn a legelőn, vagy a
szekér előtt ideoda csapongva jár. Mint alapértelme
mutatja, gyöke a félre hajló távozást jelentő csa,
tompább kiejtéssel ta. Ugyan ezen gyök rejlik a tán
torog igében is. V. ö. TA, CSA. Alaphangra és érte
lemre rokon hozzá a német taumeln. Némelyek az
Zet lágyítva mondják és írják : támolyog.
TÁMOSZLOP, (támoszlop) ösz. fn. Valamely
tárgynak, testnek támogatására szolgáló oszlop.
TAMPOLOM, TAMPOLONY, TAMPLOM,
tájdivatos szók. L. TEMPLOM.
TÁMPONT, 1. TÁMASZPONT.
T A N , egykor elavult, de újra fölélesztett fn.
tt. tant, tb. —oh, harm. szr. —a. Származékai:
tana, tanács, tanácsol, tanakodik, tanácskozik, tanít,
tanti, tanúság, tanul, tanulság, tanulmány, tanítvány stb.
Mind ezeket egy fogalom alá véve kitűnik, hogy tan
legszélesb ért. jelent eszmét, ismeretet, melyet lelki
tehetségünk akár tapasztalás , akár gondolkodás,
vagy mindkettő által szerzett, vagyis mindent, amit
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tudunk, vagy miről tudomást szerezhetünk. E szerint
aki tanít, az másokkal új ismereteket, eszméket kö
zöl, aki tanúi ismereteket szerez; a tanú bizonyos
dolgokról tapasztalati tudomással bír; tana, tanács,
eszmecserélő, ismereteket közlő értekezés; akik ta
nácskoznak, ismereteiket viszonyosán közlik, s egy
máshoz képest fontolgatják; aki valamit tanácsol, az
bizonyos tudomását, ismeretét, belátását, mint czél
irányosat javasolja. Szűkebb ért. jelent oly ismere
teket, melyek bizonyos szakhoz tartoznak, s megfe
lel neki jobbára a hellén logia, és a német Leltre,
pl. nosologia, Krankheitslehre, kórtan; cosmologia, Welt
lehre, világtan. Hasonló szakismeretekre vonatkoznak :
bSlcsészettan, észtan, erkölcstan, természettan, növénytan,
géptan, gyógytan, nyelvtan, hittan stb. Alkalmazható
az ismeretek alárendelt szakaira is, pl. a nyelvtan
részei : betütan, hangtan, ragozástan, szókötéstan stb.
a bölcsészettanhoz tartoznak : észtan, lénytan, embertan,
lélektan stb. V. ö. TANÁCS, TANÚ, TUD.
Hangokra és fogalomra legrokonabb hozzá a
mongol ianikhu am. tanúlni, ismerni (apprendre,
connaítre); honnan tanighulkhu, tanítni (régiesen
tanótni, tanojtni stb.); ismertetni; továbbá rokonok
a persa dánisztan am. tudni; honnan dáná (mint
részesülő) am. tudó, tudós, bölcs ; dánis tudás ; tu
domány ; a csagataj és oszmanli tanimak, tudni,
ismerni; honnan tanitmah ismertetni, tanismak is
merkedni ; a sínai táo tan, tanítni (doctrina ; docere);
Budenz J. szerént a finn tűnte am. tudni megismerni,
érezni; a mordvin tonad'i am. tanulni, tonaft'i am.
tanítni; a cseremisz tünem {am), a hegyi cseremisz
tomen, tumen (am) = tanulni stb.
T Á N , megrövidített ih. az eredeti talán he
lyett, melylyel a népnyelven öszvekötve is használ
tatik : talántán; 1. TALÁN.
TANA, (1), (tana) fn. tt. tanát. Két vagy
több személynek eszmecserélö beszélgetése, bizonyos
teendők, elintézendő dolgok végett. El a nép e szó
val több vidéken tanakodás v. tanácskozás helyett.
Tanát tartani, tanába menni. Néha rósz értelemben
alattomos, valami roszat, titkos cselt koholó tanácsra
alkalmazzák. Tolvajok tanája.
TANA, (2), falu Vas m.; helyr. Tanára, —n,
— ról.
TANÁCS, (tanács) fn. tt. tanácsot, harm. szr.
— a. Régiesen sokszor : tanálcs. 1) Gyakorlati isme
ret, melyet valakivel a végett közlünk, hogy bizo
nyos teendők körül ahhoz tartsa magát; okszerű,
javasló utasítás, irányadás. Tanácsot kérni, adni. Más
tanácsát követni. Kár a jó tanácsra nem hallgatni. Ad
nak tanácsot, de nem adnak kákicsot. (Km.). Okos, bolond
tanács. Hamar tanács hamar bánás. (Km.). Szamártól
ökörtanács. (Km.). lanácscsal szolgálni. A tanácsot meg
bánni, megváltoztatni. További közmondatok Erdélyi
J. után : semmire kellő a tanács, ha nincs követője. Ta
nácsot ne adj ha nem kérnek. Tetszik a tanács, de izzaszt
a munka. Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. Hitvány
tanácsnak is néha jó a vége. Ha másnak tanácsot adsz,
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leveheted mégis a más tanácsát. Tanácsra liallyass, idő
iül várj. Könynyebb tanácsot adni mint venni. Rósz
tanács fejedre fordul. Tanácscsal tégy mindent, soha
meg nem bánod. Sok tanácskozó tanácsot se nem ad,
se nem vesz. Jó tanács sosem késő. Magadnak köszönd
meg a jó tanácsot, azaz, jó a tanács, de legtöbbet ér
a magad iparkodása. 2) Két vagy több személy ér
tekezése, eszmecserélése, mely által bizonyos teen
dőkről fölváltva eléadják véleményeiket, s határo
zatot hoznak, vagy hozni szándékoznak. Tanácsot
ülni, tartani, folytatni, bevégezni. A birák is okosabbak,
midőn a tanácsból kijönnek. (Km.). Tanácsban ész, harcz
ban erö használ. (Km.). 3) Az ilyképen, és végből
értekező személyek testülete. Ország tanácsa. Helytartó
tanács. Városi, falusi tanács. Oszvehíni, szétoszlatni a
tanácsot. Valamely Ügyet a tanács elé terjeszteni.
„Hogy zsidók elhajlottak (= elpártoltak) egy tanács
Nem akarnak adót adni Rómába."
[ba,
Versezet 1552. évből. (Régi Magyar Nyelvemlékek.
H. K. 87. 1.).
Istenek tanácsa.
„Villogj te nékünk, mennyei jó tanács !
S vezérlj az éjnek kétes homálya közt."
Kazinczy F. (Tusakodás).
„Papok fejedelme kedeg es mind tanálcs" (egész
tanács). Régi M. Passió. (11. lap). 4) Régiesen am.
tanácskozás, pl. „Tahát Ozias a tanálcs megvé
gezvén (azaz, a tanácskozást elvégezvén) vivé ötét
ő házába." Bécsi codex. „Adjuk emlékezetre, hogy
mi egyaránt való elvégezett tanácsból." SajóSzent
péteriek végezése. 5) Szintén a régieknél tanácstag,
azaz, valamely tanácskozó testülethez tartozó egyes
tag vagy személy. A SajóSzentpéteriek végezése így
kezdődik : „Mi Gergely deák főbíró, esküttek és
minden tanácsok, polgárok." Egy 1517diki peres
irományban áll : „Tisztölendő biró uram és nemös
tanács uraim." (Régi Magyar Nyelvemlékek. II. Kötet.
Vegyes tárgyú stb. 15. 1.). Hogy az utóbbi példa itt
nem összetett szó (tanácsúr, ,tanácsos' v. ,tanácsbeli,
helyett), onnan tetszik ki, mert elválasztva mondja
v. írja : tanács uraim, mint szintén mondjuk : taná
csos' vagy ,tanácsbeli uraim.' így Sennyey István
Méhemet egri pasához 1627ben irt levelében ma
gáról mondja : „Mi Sennyey István püspök, a hatal
mas és győzhetetlen római császárnak, magyarok
királyának tanácsa" (azaz tanácsosa).
Jászay Pál azon tárnoknál fogva, hogy némely
régiek így is irták : tanálcs, úgy vélekedik, miszerint
öszvetett szó volna tanálcs v. tanaálcs, azaz, tanaács,
ki tanát ácsol, csinál; de véleményünk szerint a ta
nács, elemezve tamaas, melyből lett tanás, s ebből az
snek csre mint szervileg rokonára történt átváltoz
tával tanács, mint : boga bogas bogács, (bogas kóró),
kenős (ír) kenőcs, kohás kohács kovács, ordas ordacs
stb. Tudniillik midőn a tanács értekezést jelent, am.
tanás beszéd, eszmecsere, s midőn személyre vo
natkozik, szinte tanás, t. i. tanás ember, személy,
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testület. Mindkét értelemben az eredetileg melléknév
főnévi fokra emelkedett, mi nyelvünkben igen sok
oly szóban divatozik, melyek valamivel foglalkodó,
bánó személyt jelentenek, mint : lakatos, asztalos,
irhás, nyerges, gulyás, dudás stb. Ilyféle a bíráskodik
igében lappangó birás is. A d, t és lágyitott cs elébe
igen könnyen furakodik az l hang , mi több más
szóknál is eléfordúl, mint szemölcs, gyümölcs, ezek
helyett : szemőcs, gyümőcs, de ép oly könnyen ki is
marad, mint vót, hód, bocs ezek helyett : volt, hold,
bölcs.
TANÁCSADÁS, (tanácsadás) ösz. fn. Cselek
vés, vagyis akár szóval, akár Írásban közlött javaslás,
melyet a végett tudatunk, s illetőleg ajánlunk, hogy
azt valaki teendői körül kövesse. V. ö. TANÁCS.
TANÁCSADÓ , (tanácsadó) ösz. fia. Személy,
ki valakinek bizonyos ügyben tanácsot ad, valamit
javasol, bizonyos eljárási, cselekvési módot akár jó,
akár rósz szándékból terjeszt elé. V. ö. TANÁCS.
TANÁCSBELI, (tanácsbeli) ösz. inn. és fn.
Bizonyos tanácsnak, mint igazgató, intézkedő testü
letnek tagja. Tanácsbeli urak. Oszvehíni a tanácsbe
lieket. „Valakit közzülönk vagy biránkot, vagy es
küttinket vagy valamely tanácsbeli embert és község
közzül valót." (Szentpéteriek végezése). Máskép:
tanácsnok.
TANÁCSGYÜLÉS v. —GYŰLÉS, (tanács
gyűlés) ösz. fn. Gyűlés, melyet a tanácsnak, mint testü
letnek tagjai tartanak, hogy az illető ügyekben érte
kezzenek, s határozatot hozzanak. V. ö. TANÁCS.
TANÁCSHATÁROZAT, (tanácshatározat) ösz.
fn. Indítvány, vélemény, javaslat, rendelet, válasz
stb., melyben az illető tanács tagjainak többsége
viszonyos eszmecsere, és fontolgatás után végleg meg
állapodott, s azt jegyzőkönyvbe igtatni rendelte.
TANÁCSHÁZ, (tanácsház) ösz. fn. Nyilvános,
vagy községi épület, melybon az illető tanács tagjai
öszvegyülni és tanácskozni szoktak. Országos, városi,
falusi tanácsház.
TANÁCSJEGYZŐ, (tanácsjegyző) ösz. fn. Hi
vatalnok, ki a tanácskönyv szerkesztésével foglal
kodik.
TANÁCSJEGYZŐKÖNYV ,
(tanácsjegyző
könyv) 1. TANÁCSKÖNYV.
TANÁCSKODÁS; TANÁCSKODIK , 1. szo
kottabban TANÁCSKOZÁS; TANÁCSKOZIK.
TANÁCSKOZÁS , (tanácskozás) fn. 1t. ta
nácskozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Két vagy több
személynek értekezése, fontolgató beszéde, hogy el
határozzák, mit és hogyan kelljen bizonyos ügyben
tenniök.
TANÁCSKOZAT, (tanácskozat) fn. tt. ta
nácskozatot, harm. szr. —a v. —ja. Tanácskozás,
elvont értelemben.
TANÁCSKOZIK, (tanácskozik) k. m. tanács
koztam, —tál, —ott, par. —zál. Másod vagy többed
magával bizonyos ügyben, s teendők meghatározása
végett tanácsot tart; különösen mint hivatalos tes

55

TANÁCSKOZMÁN

Y—

TANÁCSOS

tület tagja a tisztéhez tartozó kérdések, javaslatok,
indítványok, szóval, ügyek fölött értekezik. V. ö.
TANÁCS.
T A N Á C S K O Z M Á N Y , (tanácskozmány) fn.
t t . tanácskozmányt, t b . —ok. 1) Tanácskozás, elvont
értelemben. 2) Néha jelenti magát a tanácskozó
gyülekezetet vagy testületet.
T A N Á C S K Ö N Y V , (tanácskönyv) ösz. fn.
Jegyzőkönyv, melyben a tanács mint testület vagyis
tanácskozmány tárgyalásai, illetőleg valamely bíró
ság tanácskozásai, s az ezek folytán hozott határo
zatok írásba foglalvák; és sokszor a tanácskozások
ban és határozatok hozatalában résztvevő szemé
lyek is megnevezvék.
T A N Á C S L Á S , (tanácsolás) fn. tt. tanácslást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Utasító eszme vagy véle
mény vagy javaslatközlés, melynél fogva valakinek
ajánljuk, hogy a mi belátásunk szerint cselekedjék.
Tanácslásodat elfogadom.
T A N Á C S L A T , (tanáesolat) fn. tt. tanács
latot, h a r m . szr. — a . Maga azon utasitvány, vagy
teendő dolog és a n n a k m ó d j a , melyet tanácskép
ajánlunk valakinek, vagyis, a tanácsiásnak t a r t a l m a .
T A N Á C S L Ó , (tanácsoló) fn. tt. tanácslót.
Személy, ki valamely ügyben másnak tanácsot ad,
vagyis valamit tanácsol, teendő gyanánt ajánl. Jó,
bölcs, rósz, oktalan tánácsló.
T A N Á C S N A P , (tanácsnap) ösz. fn. Határozott
n a p , vagy napok, melyeken valamely tanácstestü
let tagjai tanácskozás végett hivatalosan öszveiilni
szoktak.
T A N Á C S N O K , (tanácsnok) fn. tt. tanácsnokot,
harm. szr. — a . Széles ért. minden tanácstostülct
tagja, ki e czimet hivatalánál fogva viseli. Szorosb
és szokottabb ért. a városi községtanács tagja (se
n a t o r ) ; s ez éríelemben a köz szokás megkülönböz
teti a tanácsostói (consiliarius).
T A N Á C S N O K I , (tanácsnoki) mn. tt. tanács
nokit, t b . —ak. Tanácsnokot illető, arra vonatkozó,
ahhoz tartozó. Tanácsnoki hivatal, kötelesség, czirn, rang.
T A N Á C S O L , (tanácsol) áth. m. tanácsolt v.
tanácslott, htn. — ni v. tanácsiam'. Valamit tanács
képen javasol, indítványoz ; különösen jó akaratból;
részvétből, barátságból intés, utasítás gyanánt, mint
másnak j a v á r a , hasznára szolgáló valamit ajánl. Azt
tanácsolták neki. hogy . . . . A betegnek különféle gyógy
szert tanácsoltuk. J.:l ugyan nem jól tanácsoltad.
T A N Á C S O L A S ; T A N Á C S O L Ó , 1. T A N Á C S 
LÁS ; TANÁCSLÓ.
T A N Á C S O S , (1), (tanácsos) mn. tt. tanácsost
v. —at, tb. —ak. Mondjuk oly valamiről, mit tenni
j ó n a k , czélirányosnak, bizonyos b a j , vész, k á r ellen
ovószernek t a r t u n k . Tanácsos lesz innen tovább áll
nunk. Nem tanácsos vele tréfálni. Az ellenséggel társpo
harat inni nem tanácsos. (Km.).
T A N Á C S O S , (2), (tanácsos) fn. tt. tanácsost,
t b . —ok, h a i m . szr. — a . A latin, nálunk régtől di
vatozó consiliarius szónak felel meg, s jelent császári,
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v. királyi hivatalnokot, ki a kormánytanácsnak való
ságos vagy czimzetes tagja. Királyi tanácsos. Udvari
tanácsos. Valóságos belső titkos tanácsos.
T A N Á C S O S I , (tanácsosi) mn. tt. tanácsosit,
t b . —ak. Tanácsost illető, ahhoz tartozó, arra vo
natkozó. Tanácsosi rang, czirn.
T A N Á C S O Z , (tanácsoz) áth. m. tanácsoztam,
— tál, •—ott, par. — 2 . A régieknél, pl. a Debreczeni
Legendáskönyvben , Nádorcodexben am. tanácsol.
L. ezt. „ S ez szent Juliána asszon kétölködvén ezön,
ha Istennek angyala volna, ki b ezöket őneki taná
csoznája." (Debr. Lcg. 1 9 3 . 1.).
T A N Á C S R E N D , (tanácsrend) ösz. fn. Taná
csosok k a r a , testülete.
„Akkoron áldozni véresküre mentek
Buda, Etel és a többi tanácsrendek."
A r a n y J. (Buda halála).
T A N Á C S S Z É K , (tanácsszék) ösz. fn. Átv. Hi
vatalosan működő tanácstestület, mint igazgató ha
tóság. Valamely ügyet a tanácsszék elé terjeszteni, a ta
nácsszéken tárgyalni. Különbözik tőle tőrvényszék, mint
bírák itélethozó testülete, gyűlése vagy hatósága.
TANÁCSSZOBA, 1. T A N Á C S T E R E M .
T A N Á C S S Z O L G A , (tanácsszolga) ösz. fn. A
tanácsi hatóságnál, mint olyannál szolgálatot tevő
személy, pl. ajtónálló, bemondó stb.
T A N Á C S T A G , (tanácstag) ösz. fn. A tanács
n a k , mint közhatósági testületnek tagja, tanácsnok,
tanácsbeli, vagy tanácsos.
T A N Á C S T A L A N , (tanácstalan) mn. tt. ta
nácstalant, tb. —ok. 1) Tanácsi testület hiával levő.
Tanácstalan község. 2) Amit tenni nem tanácsos, nem
czélirányos, nem jó : ellentéte : tanácsos. 3) Aki ma
g á n a k tanácsot adni nem tud, aki előre meggondolás
nélkül cselekszik. Ugyefogyott tanácstalan ember. Ta
nácstalan szeleburdiság. Határozóként am. tanács nél
kül, tanácstalanul.
T A N Á C S T A L A N S Á G , (tanácstalanság) fn.
tt. tanácstalanságot, harm. szr. •—a. Tanácstalan ál
lapot, meggondolatlan, megfontolatlan cselekvésmód.
T A N Á C S T A L A N U L , (tanácstalanul) ih. Ta
nácsot nélkülözve, tanács n é l k ü l ; megfontolatlanul,
vaktában.
T A N Á C S T A R T Á S , (tanácstartás) ösz. fn. T a 
nácskozó értekezés, eszmováltás, meghányásavetése
a felvett ü g y n e k ; különösen a hatósági tanácsnak
hivatalos működése.
T A N Á C S T E R E M , (tanácsterem) ösz. fn. Te
rem, melyben a hatósági tanácstestület gyűléseit tar
tani szokta.
T A N A C S U R , (tanácsúr) ösz. fn. Némely ré
gibb iratokban am. tanácsos (consiliarius). „Egy tu
datlan tanácsúr olyan egy országban mint egy üres
hordó a pinczében." Mikes Kelemen (LX1I. levél).
T A N Á C S Ü L É S , (tanácsülés) ösz. fn. A ható
sági tanácstagok öszveülése, az illető ügyek tárgya
lása végett. V. ö. T A N Á C S S Z É K ,
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TANÁCSVÁLASZTÁS,, (tanácsválasztás) ösz.
TANÁR, (2) v. TANÓR, helyesebben : TA
fn. Alkotmányos országokban illetőleg községekben NÁRK v. TANÓRK. Jelent ,tanár' v. ,tanórkapu'
divatozó nyilvános működés, midőn a nép hatósági összetett szóban kerítést, gyöpüt, árkot. V. ö. TAN
tanácsnokait szabadon választja.
ÁROK.
TANÁRI, (tanári) mn. tt. tanárit, tb. —ak.
TANÁCSVÉGZET, (tanácsvégzet) ösz. fn. L.
Tanárt illető, tanárra vonatkozó. Tanéiri hivatal.
TANÁCSHATÁROZAT.
TANAG, (tanág) ösz. fn. A széles értelemben Tanári jxzetmény. Tanári képesség.
TANÁRKAPÜ, TANÓRKAPU, (tanárk v.
vett valamely tannak, tudománynak egyes, elkülö
tanórkkapu)
1. TANÁROKKAPU.
nített része, pl. a mennyiségtanban a mértan, szám
TANÁRKODÁS, (tanár kodás) fn. tt. tanár
tan stb.
TANAKODÁS, (tanakodás) fn. tt. tanakodást, kodetst, tb. —ok, harm. szr. —a. Tanári működés;
tb. —ok, harm. szr. —a. Nem oly innepélyes, és tanári hivatal viselése.
TANÁRKODIK, (tanárkodik) k. m. tanár
fontos tárgyú értekezés, mint a tanácskozás. A ta
kodtam,
—tál, —ott. Tanári minőségben v. tanár
nakodás inkább kisebb nemű teendőkre vonatkozik;
ként
működik
; tanári hivatalt visel.
továbbá jelent alattomos, valami titkot, roszat főző
TANÁROK,
fn. tt. tanárkot, harm. szr. taná
cselkoholást. Tolvajok tanakodása. Gyöke tana, meny
rokja.
Túl
a
Dunán,
nevezetesen a Balaton vidékén,
nyiben népnyelven inkább titkos gyűlést jelent.
Kemonesalon, Rábaközben, rétet, kaszálót vagy szü
TANAKODIK, (tanakodik) k. m. tanakod
lőföldeket kerítő árok, gyöpü, a marhák becsapása
tam, — tál, •—ott. Holmi kisebb nemű ügyekben,
ellen. Hasonló értelmű a székelyeknél divatos taná
vagy teendők felett értekezik. Epén most tanakodunk
rok, azaz, kerített rét, füves telek, akár a helység
felőle, mint és hol töltsük a mai esté!. Alacsonyabb ért.
területén kivül, akár belül. Innen : tanárokkapu,
titkos, alattomos cseleket főz. Azon tanakodnak, mint
melyen az ily kerített helyre bejárnak, vagy falu
lehetne valakit kirabolni.
kapuja, mely oda vezet.
TANÁL, régiesen és tájdivatosan, pl. a széke
E jelentések nyomán magyar elemzéssel hihe
lyeknél is am. talál. Példa a régi nyelvből:
tőnek látszik, hogy a tanárok illetőleg tanárok szó
öszve van téve a tanya és árok elemekből, mennyi
„Engem kildtek téged látnom,
ben t. i. a tanya bizonyos megtelepedési térséget,
Országodat mind megjárnom,
megszállás által kizáró tulajdonná tett telepet je
Lakóheleden megtudakoznom,
lent ; második alkatrésze pedig árok.
Néped tervínit tanárnőm."
TANÁROK— v. TANÓROKKAPU, (taná
Ének Pannónia megvételéről (Pray másolatából Toldy
rok— v. tanórokkapu) ösz. fn. Kapu, melyen a tan
F. után).
árok által kerített helyre bejárnak. A székelyeknél
TANÁLCS, régiesen am. tanács. L. TANÁCS. a falu kapuja, mely az árokkal kerített mezőre ve
TANALKOTMÁNY , (tanalkotmány) ösz. fn. zet. Kriza J. szerént : tanórkapu, vetéskapu a faluk
Valamely tannak, tudománynak rendszeres egybe végén, s mondják : porgoláczkapunak is.
állítása.
TANÁRSÁG, (tanárság) fn. tt. tanárságot,
TANÁLLITMÁNY, (tanállitmány) ösz. fn. harm. szr. —a. Tanári hivatal, állapot, minemüség.
Valamely tanban v. tudományban olyan egyes tétel, V. ö. TANÁR.
mely igazságnak fogadtatik el akár azért, mert be
TANBÉR, (tanbér) 1. TANITOBÉR.
van bizonyítva, akár azért, mert valamely felsőbb
TANCS, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Tancsra,
sugallatból különösen vallási dolgokban isteni kije
— on, —ról.
lentésből eredettnek tartatik. (Dogma).
TÁNCZ, fn. tt. tánezot. l) Általán, bizonyos
TANANYAG, (tananyag) ösz. fn. Tanítás tár rend c's időmérték nélkül egymást követő szökdösé
gyául szolgáló anyag.
sek, ficzáukolások, keringések, mint a csapongó jó
TANÁR, (1), (tanár) fn. tt. tdnárt, tb. — ok, kedvnek, örömnek kitörései. Innen az oktalan állatok
harm. szr. —a. Új alkotású, s hamar köz divatuvá hasonló mozgása is táneznak neveztetik. Borjutáncz,
lett szó, mely eredetileg (F. J. által) a latin dóctor midőn tavaszkor ficzánkolnak. Szarkatánc:, midőn
kifejezésére alkottatott, de jeleimen kizárólag am. ; jobbra balra szökdösnek. Darutáncz, midőn e mada
Wófessor, vagyis személy, ki valamely nagyobb tan rak mintegy körtánezot járnak. Átv. ért. medvetáncz ;
intézetben mint rendes oktató bizonyos tanszakból, ebek láncza midőn verésre szökdösnek. 2) Szorosb
illetőleg tudományból eléadásokat tatr. Egyetemi, fel és szokottabb ért. szabályos mozgásokból, illetőleg
tiawdai, altanodai tanár. Jogtanár, gyógytana), bölcsé léptekből, szökésekből, forgásokból álló s bizonyos
tzettanár, nyelvtanár. Nyilvános, kii: rendes tanár.
rend és időmérték szerint szerkezeti test és taglej
Képeztetésre nézve azon ár ér képzőjü főne tőzködés , számtalan módosításokkal a népek kü
vekkez tartozik, melyek valamivel foglalkodót je lönbsége, kedélye, műveltsége, s az illető mesterség
lentenek, mint, kádár, kulcsár, buvár, rovar, nynzár, leleményességéhez képest. Magyar, német, tát. kozák,
hajisár stb. V. ö. TUDOR.
lengyel, oláh, franczia táncz. Lassú, toborzó, fris, csár
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dásféle, bokázó, mártogató magyar táncz. Pásztori, ka
násztáncz. A régieknél: hajdutáncz, fegyvertáncz. Egyes,
páros v. kettős táncz, k'órtáncz. Gyertyatáncz. Koldus
táncz. Mennyekzói, vánkostáncz. Zsivány v. bvjnyiktáncz.
Palotás táncz.
Tánczot járni, lejteni, rakni, ropni, he
gyezni, aprózni. Tánczba ugrani, tánczra perdülni, ke
rekedni. Három a táncz, t. i. elősző*! lassú, azután
czifrázó, végre fris, mint hajdan a toborzók j á r t á k ,
s ehhez voltak alkalmazva a tánczzenék. Közmon
datok : Könnyű Katót tánczba vinni. Néha regvei táncz,
estve pedig láncz. Nem sokat hajt a táncz a konyhára.
Eljáratták vele az ebek tánczát, megverték, megugrat
ták. Átv. baráttáncz, béketűrés, v a k engedelmesség.
A táncz kisebb nagyobb módosulattal majd
minden európai nyelvben m e g v a n ; németül : Tana,
angolul : dance, olaszul : danza, franez. danse, romá
nul : dantiu, a szláv nyelvekben : tanecz, tancze, ta
niecz; a sémi nyelvekben is héberül : dúcz (saltare,
exultare), és arabul : dász. Adelung szerint e szóban
a mozgás alapfogalma rejlik, s azt a német tündéin,
a svéd danka (= ideoda csapong), s a hellén őórrjaig
( = heves mozgás) szókkal hasonlítja öszve. Nyel
vünkben pedig alapfogalomban hasonlók a támolyog
és tántorog, magas hangon denczel, dőnczöl, mint ide
oda mozgásra vonatkozó igék ; amivel nem azt
akarjuk mondani, hogy a ,táncz' szó ezek törzséből
származott, hanem hogy ennek közös elemei nyel
vünkben is megvannak. Régi nyelvemlékeinkben kü
lönösen a Müncheni codexben szökés, szökdösés, Mol
nár Albertnél is : szökés, szökdécselés, szököllés szókkal
fejeztetik k i ; ,tánczolni' helyett is szökni, szökdécselni,
szökdösni szókat t a l á l j u k ; 1. ezeket. Ropni ige pedig
,tánczolni' értelmében ma is divatos ; 1. R O P .
Említést érdemel még hogy a régi árja nyelvek
között a zendben tancs, máskép tacs, tak, am. teker,
f o r g a t ; és tekereg, forog, melynek a szanszkritban
tak és tancs, a persában pedig <áA7ítan felel meg
(Vullers persa szótára ^j.X^JJ> alatt).

T Á N C Z L É P É S , (tánczlépés) ösz. fn. Bizonyos
idomú és lejtésű lépések, milyek a különböző táncz
nemek kellékeit teszik. Magijar, franczia tánczlépés.
T Á N C Z M E S T E R , (tánczmester) ösz. fn. Mes
ter, ki másokat bizonyos táneznemekre tanít, idomít.
Magyar, franczia, színházi tánezmester. Néhutt, pl. Ér
sekujvárott a népies innepélyü pünkösdi tánezban
am. elötánezos, ki a tánczkörtől különválva, vagyis
a kör közepén lejti párjával a tánczot, s kinek lej
téseihez a l k a l m a z k o d n a k a többiek. Tudnivaló, hogy
erre a legügyesebb tánezost és tánezosnőt jelölik ki.

T Á N C Z E S T É L Y , (táncz estély) ösz. fn. Est
velí házi mulatság, melyben tánczolnak is.
T Á N C Z G Y A K O R L A T , (tánczgyakorlat) ösz.
fn. Gyakorló mozgás a tánezolási ügyesség meg
szerzésére, avagy további kiképzésére.
T A N C Z H A Z , (tánczház) ösz. fn. Nyilvános
ház illetőleg terem, melyben köz tánezniulatságokat
szoktak tartani.
T Á N C Z I S K O L A , (táncziskola) ösz. fn. Iskola,
melyben tánczleczkéket a d n a k .
T Á N C Z J Á T É K , (tánczjáték) ösz. fn. Egynek
vagy többeknek színpadi előadása a tánezmüvészetben.
T Á N C Z K O R , (tánczkör) ösz. fn. A tánezoló
személyzet által alakított kör vagy különkülön bokor.
T Á N C Z L E C Z K E , (tánczleczke)ösz.fn. Leczke,
vagyis oktatás, melylyel valaki bizonyos táncz, vagy
tánezok lejtésére képeztetik.
T Á N C Z L E J T É S , (tánczlejtés) lásd : TÁNCZ
LÉPÉS.
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T Á N C Z M E S T E R S É G , (tánczmesterség) ösz.
fn. Mesterség, melynek kelléke bizonyos szabályok
szerint szép, bájos, deli, ügyes testtartással, és tag
lejtésekkel tánczolni.
T Á N C Z M U L A T S Á G , (tánczmulatság) ösz. fn.
Mulatság, vigalom, mely főleg az öszvegyült társa
ság tagjai által lejtegetett tánczokból á l l ; máskép :
tánczvigalom.
TÁNCZMŰ, (tánczmü) ösz. fn. Színpadi eléadás
a tánezmüvészetben, vagy ily eléadásra szánt mü.
T Á N C Z M Ü V É S Z , (tánczmüvész) ösz. fn. A
táncz mesterségében művészileg kiképzett egyén.
T Á N C Z M Ü V É S Z E T , (tánczmüvészét) ösz. fn.
Kitűnő képzettség a táneznemü mozdulatokban, mi
lyenek főleg a színpadokon adatnak elé.
T Á N C Z O L , (tánczol) önh. m. tánczolt. Tán
czot j á r , lejt. Szépen, nyalkán, hegyesen, ügyetlenül
tánczolni. Topogva, csoszogva, ugrándozva, bukdácsolva,
dőlögve tánczolni. Magyart, németest, francziást tánczolni.
A mint húzzák, ügy tánczolj. (Km.). Roszúl hegedülnek,
ebül tánczolunk ma (km.), azaz, veréssel fenyegetnek.
„Csak a mint vonják, úgy kell tánczolnunk." Mikes
Kelemen (XII. levél). V. ö. TÁNCZ.
T Á N C Z O L Á S , (tánczolás) fn. tt. tánczolást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Azon élénk vidám kedvű
mozgások lejtése, melyeket táneznak nevezünk.
V. ö. T Á N C Z .
T Á N C Z O L O , (tánczoló) mn. és fn. tt. tánezolót.
Aki tánczot lejteget, j á r . Tánezoló legények, leányok.
T Á N C Z O R A , (tánezóra) ösz. fn. Óraszámra
kiszabott idő, melyben tánczleczkét adni, vagy táncz
gyakorlatot tartani szoktak.
T Á N C Z O S , (tánczos) mn. és fn. tt. tánezost
v. —at, tb. —ak. Aki tánczolni szokott, t u d , szeret.
Tánczos legény, leány. Tánczos leányból ritkán válik
jámbor asszony. (Km.). Midőn önálló főnévül hasz
náltatik, tárgyesete —t, tb. —ok. Kinek rendes fog
lalkodása, vagy mestersége a táncz, vagy ki tán
czolva mulat. Színpadi tánezosok. Elrendezni a tán
ezosokat.
T Á N C Z O S K O L A , 1. T Á N C Z I S K O L A .
T Á N C Z T Á R S A S Á G , (táncz társaság) ösz. fn.
Társaság, mely főleg tánczolás végett szokott öszve
gyűlni.
T Á N C Z T E R E M , (tánczterem) ösz. fn. Terem,
mely tánczra van rendelve, és elrendezve. Nyilvános,
városi, kocsmai tánezterem.
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T Á N C Z V E Z É R , (tánczvezér) ösz. fn. Ki elül
szokott tánezolni, eló'tánczos.
TÁNCZVIGALOM, (tánczvigalom) ösz. fn. 1.
TÁNCZMULATSÁG.
TÁNCZZENE, (tánczzene) ösz. fn. Időmérté
kekben és nemzeti szellemben valamely nemzeti
tánezhoz alkalmazott zene, milyenek a palotás, csár
dás; más nemzeteknél a keringő, polka, mazurka stb.
T A N D I , (tandi) mn. t t . tandit, tb. — Ł v.
trák. Tátott szájú, mamlasz. E szóban a l a p h a n g az
ostoba bámulásra mutató, nyilt szájjal ejtett a v. á,
és ám, am v. an, (ámul, ámmog, andalog szókban),
melyek több elötétes hangokat vesznek f ö l , mint
Jt : há, hám, hámé, bamba, mcí : má, mám, málé,
mamlasz, tt : tácsó, tankó, tabértos, tájbász, taté, tatri,
tantali, tantalog stb., melyek a köznép nyelvén mint
gúnyszók divatoznak. Képeztetésre hasonlók e gúny
nevek : oktondi, dundi, dömsödi, bonfordi, nyámándi,
hrtijándi stb.
TANDÍJ, (tandíj) 1. T A N Í T Ó B É R .
T ANDISÁG, (tandiság)fn.tt.íanfZi«a^of, harm.
szr. —a. Mamlaszság, szájtátiság. V. ö. T A N D I .
T A N E L V , (tanelv) ösz. fn. Elv, melyből bi
zonyos tanszakhoz tartozó ismereteket kivonunk,
vagy melyre azokat visszaviszszük.
T A N E J T v. T A N É J T , 1. T A N Í T .
TANESZKÖZ, (taneszköz) ösz. fn. Mindenféle
eszközök, melyek valamely tan eléadására, és fel
fogására szükségesek, pl. a természettanban, mér
tanban a különféle rajzok, ábrák stb.
TANÉT, 1. T A N Í T .
T A N É V , (tanév) ösz. fn. Megnevezett év,
melyben valamely iskolai tanitás foly.
TANFOLYAM v. — F O L Y A M A T , (tanfolyam
v. —folyamat) ösz. fn. Valamely t a n v. tudomány
eléadására a tanodákban meghatározott időtartam.
T Á N G Á L , önh. m. tángált. Győr és P á p a vi
de'ke'n am. tenget, imígyamúgy szegényesen, nyomo
rúltan táplál. Csak úgy tángálja magát, életét. Innen,
táitgálódik, am. tengődik. Mint jelentéséből kitűnik,
alkalmasint annyi mint a magashangú tenget igének,
(honnan : tengődik), mély hangú módosulata. Egyéb
iránt a mongolban tangkhai v. tangghai am. nyomo
rult, nyomorúságos (pitoyable).
T Á N G Á L Á S , (tángálás) fn. tt. tángálást,
tb. ok, harm. sz. —a. L. T E N G E T É S ; és v. ö.
TÁNGÁL.
TÁN G Á L O D A S , (tángál ó odás) fn. tt. tángá
lúdást, tb. — ok, harm. szr. — a. L. T E N G Ő D É S ;
és v. ö. T Á N G Á L .
TÁNGÁLÓDIK, (tángálóodik) belsz. m. tán
Wádtam, —tál, —ott. L. T E N G Ő D I K ; és v. e.
TÁNGÁL.
T Á N G Y É R ; T Á N G Y É R N Y A L Ó , tájdivatos
szók. L. T Á N Y É R ; T Á N Y É R N Y A L Ó .
T A N I N T É Z E T , (tanintézet) ösz. fn. Intézet,
melyben bizonyos tudomáyokban oktatást a d n a k ;
tanoda.
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T A N Í T , T A N Í T , (tanít) áth. m. tanított, htn.
— ni, v. •—ani, par. — s . Mást vagy másokat bizo
nyos elméleti vagy gyakorlati ösmeretekbe illetőleg
ügyességbe avat, bevezet. Fiúkat, leánykákat, ifjakat,
meglett embereket tanítani. Midőn az illető t a n vagy
ügyesség tárgyát m e g n e v e z z ü k , ezt felható raggal
határozzuk
meg.
írásra, fogalmazásra, szavazásra,
nyelvekre tanítani.
Vívásra, lovaglásra, úszásra, rajzo
lásra tanítani a növendékeket. Néha a tanuló személyt
tulajdonító s a t a n t á r g y á t tárgyesetbe t e s z s z ü k ;
vagy szokottabban az igenevek helyett h a t á r t a l a n
módot használunk, meghagyván tárgyesetben a sze
mélyeket. A növendékeknek vívást, lovaglást, rajzolást,
nyelveket tanítani; vagy A növendékeket vívni, lovagolni,
rajzolni tanítani. A kisdedeket először ülni, azután állni,
későbben járni tanítják. Midőn semmi tantárgyat nem
nevezünk, am. oktat, idomít, képesít. Maga is tanúi,
ki másokat tanít. (Km.). Engem ne taníts. N é h a am.
tanítással foglalkodik. 0 már régen tanít. Iíarmincz
éve, miolta tanítok. Igekötőkkel : Betanítani valakit
bizonyos mesterségbe. Megtanították Öt, mit kell tennie.
Majd megtanítlak! fenyegető kifejezés.
Megtanítlak
keztyúben
dudálni vagy fütyölni. (Km.). Réitanították,
hogy ezt vagy azt tegye. A régieknél ma szokatlan
viszonyítás is jön elé, pl. „Demaga Orsola Istentől
ezen m e g t a n í t t a t é k , hogh e k e r á l n a k akaratjáth
megtelj esétené." Nádorcodex. ( 4 5 6 . 1.). Átv. ért.
midőn oktalan állatokra alkalmaztatik, am. idomít,
bizonyos ügyességre szoktat. Lovakat nyargalásra,
hadi fordulatokra, ebeket némely mesterséges mozgá
sokra, madarakat síp mellett énekre tanítani.
Ezen igének régibb és eredetibb alakjai : tanát,
tanójt, tanút, tanét, tanéjt. Különösen út képzővel
használja ezt a T i h a n y i codex irója : „Hogy megta
núhon minket." „Kiben minket m e g t a n ú t h a . " G y a k 
r a n ojt képzővel áll, pl. a Nádorcodexben : „Es a
korály fia addig megkeresztelködnék, es a keresztien
hitben megtanojtanák." ( 4 5 7 . 1.). Sz. Krisztina éle
tében : „Mi tanojtottonk tégedet imádni az Istent."
( 6 . 1.). T o v á b b á ót képzővel a Müncheni codexben:
„Menjetek azért és t a n ó h a t o k (régi alak e h e l y e t t :
,tanótjátok' vagy ,tanótsatok') menden n e m z e t e k e t " ;
eit v. ejt képzővel ugyanott : „Mert vala őket ta
nejtó" (erat docens eos) ; ét képzővel u g y a n o t t :
„ U r a m tanéh (régi a l a k e helyett : ,tanétj' v. ,ta
néts') műnket imádkoznonk." Egyébiránt ezen ész
revétel általán illeti az ít képzőjü igéket, miről rész
letesebben 1. — T , 3), igeképző.
T A N Í T Á S , T A N Í T Á S , (tanitás) fn. tt. tanítást,
tb. —oh, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által va
lakit bizonyos ismeretekre, vagy gyakorlati ügyes
ségre tanítunk. Lelki tanitás : a hittani ismeretekre.
Továbbá, ilynemű m u n k á v a l foglalkodás; életmód,
pl. tanítással keresi kenyerét; megunta a tanítást. V. ö.
TANÍT.
T A N Í T Á S I , T A N Í T Á S I , (tanítási) mn. tt.
lanitásit, tb. — a h . Tanítást illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Tanítási módszer, költség, idő.
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TANÍTÁSDÍJ, (tanításdíj) ösz. fn. Díj, me
lyet a tanítványok az illető tanítónak, tanárnak,
mesternek fizetnek.
TANÍTÁSMÓD, (tanításmód) ösz. fn. Általán
azon szokás, melyet valaki akár személyes tulajdon
ságainál, akár külső befolyásnál fogva a tanításban
követ. Szelíd, kellemes, nehézkes tanításmód. Világos,
érthető tanításmód. Különösen bizonyos terv, rend, e's
szabályok szerinti tanítás, mennyiben az a tanítvá
nyok felfogásához legczélszerübbnek találtatik.
TANÍTATLAN, TANITATLAN, (tanítatlan)
mn. tt. tanítatlant, tb. —ok. Akit vagy amit nem
tanítottak, nem idomítottak; illetőleg bizonyos is
meretekben járatlan, továbbá ügyetlen; vad. Taní
tation pusztai sihederek. Tanitatlan ló, tinó. „Megkö
töztethé őtet es a város szerte, tanittatlan lovakkal
hordoztatja vala." Nádorcodex (511.). Határozó
ként am. tanítatlanul, a nélkül hogy tanították
volna.
TANÍTGAT, (tanítogat) gyak. áth. m. tanit
gattam, —tál, —ott, par. tanítgass. Gyakran, foly
tonosan, lassanlassan tanít, ez igének minden értel
mében, s a kicsinyítésnek mellékfogalmával. Lásd :
TANÍT.
TANÍTGATÁS , (tanítogatás) fn. tt. tanii
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, folytonos,
kiesinyes tanítás.
TANÍTHATATLAN, (taníthatatlan) mn. tt.
taníthatatlant, tb. —ok. Akit vagy amit megtanítani
nem lehet; bizonyos ismeretekre, vagy ügyességre
fogékonytalan ; fölötte buta , tompa elméjű ; nem
idomítható. Taníthatatlan hüle, váltott gyerek. Hatá
rozóként am. a nélkül hogy tanítni lehetne, tanitha
tatlanul.

TANÍTHATLAN, 1. TANÍTHATATLAN.
TANÍTHATÓ, (tanítható) mn. tt. taníthatót.
Akinek bizonyos ismeretek fölfogására képessége,
esze, tehetsége van ; idomítható.
TANÍTHATÓLAG, (taníthatólag) ih. Ta
nítható módon, alakban.
TANÍTMÁNY, TANITMÁNY, (tanítmány)
fn. tt. tanítmányt, tb. —ok. Tantárgy, mire valakit
tanítanak; amit az illető tanító eléad.
TANITMÁNYOS , (tanitmányos) mn. tt. ta
nitmányost v. —at, tb. —ak. Elméletileg megállapí
tott felfogásokon alapuló, mely által valaki a gya
korlati életet azon felfogásokra, és nem megfordítva
kivánja alkalmazni; máskép : tanszerű. (DoctrinSr).
TANÍTÓ , TANÍTÓ , (tanító) fn. tt. tanitót.
Személy, kinek kitűzött feladata, hivatala valakit,
vagy többeket bizonyos tanszakban oktatni. Magán
tanító. Falusi tanító. Rósz tanítótól tanulhatod, mit kell
jen kerülni. (Km.). E névvel mint czimmel rendesen
csak az elemi oskolák tanítóit (docens), vagy na
gyobb intézetekben csak a rendkívüli tanítókat ne
vezik, a többiek, kiket hajdan professoroknak hív
tak, tanári nevet viselnek.
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TANÍTÓBÉR , illőbb kifejezéssel : TANÍTÓ
DÍJ, (tanítóbér v. —díj) ösz. fn. Díj, melyet a ta
nítványok az illető tanítónak oktatásért fizetnek.
Régebben ezt a kath. falusi tanodákban kántorpénz
nek nevezték.
TANÍTÓHÁZ, (tanítóház) ösz. fn. Széles ért.
ház, melyben tanításképen bizonyos elméleti vagy
gyakorlati esméreteket adnak elő.
TANÍTÓI, (tanítói) mn. tt. tanitóit, tb. —ak.
Tanítót illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Tanítói
kötelesség, hivatal.
TANÍTÓKÖNYV, (tanítókönyv) ösz. fn. Os
kolai kézi könyv, mely az illető tanszak tárgyait
rövid vázlatban vagy részletesebben tartalmazza;
röviden és szokóttabban : tankönyv.
TANÍTÓMESTER, (tanítómester) ösz. fn.
Minden mesteri czimet viselő személy, ki másokat
valamire tanít, pl. falusi mester, azaz kántor, ki
egyszersmind tanít, vagy czéhbeli mester, ki máso
kat illető mesterségére tanít.
TANITÓÓRA, (tanítóóra) ösz. fn. A napnak
óraszámra meghatározott időszaka, melyben bizo
nyos tanszakból az illető tanító oktatást ad, elő
adást tart, tanóra.
TANÍTÓSÁG, TANÍTÓSÁG, (tanítóság) fn.
tt. tanítóságot, harm. szr. —a. 1) Tanítói hivatal,
állás, állapot. Tanítóságért folyamodni, abból élni.
2) Tanítók kara, testülete.
TANÍTÓSZÉK, (tanítószék) ösz. fn. 1) Szék,
emeltebb állvány a tanodában, honnan a tanító elő
adásait tartja. 2) Atv. tanítói hivatal, állomás. Az
egyetemnél tanítószéket nyerni. A tanítószékröl lemondani.
Röviden és szokottabban : tanszék.
TANÍTÓSZER, (tanítószer) 1. TANESZKÖZ.
TANÍTÓTERÉM, (tanítóterém) ösz. fn. Te
remek a tanodái épületekben, hol a tanítványok osz
tályonként öszvegyülekeznek, s a tanítók előadásait
hallgatják; röviden : tanterem.
TANÍTVÁNY, (tanítvány) fn. tt. tanítványt,
tb. —ok, harm. szr. —a. Személy, kit bizonyos is
meretekre, ügyességre, mesterségre tanítanak. Néhutt
a kisvárosi czéhekben így nevezik azon legényt, ki
az inasságból csak imént szabadult föl. Nem lehet a
tanítvány mindjárást mesterré. (Km.).
E szóról mint különösség megjegyzendő, hogy
átható igékből a vány, vény képző által alakult fő
nevek között, ha némely újabb alkatú szóktól el
gondolunk , egyedül vonatkozik személyre. Szőke
vény, jövevény már önható igékből származtak. V. ö.
—VÁNY, —VÉNY, képző.
TANK A , falu Vas m.; helyr. Tankára, — n,
— ról.
TANKÓ, (tankó) mn. tt. tankót. Együgyű,
ostoba, mamlasz, málészáju. Ne légy tankó, ha eszed j
del élhetsz. (Km.). Elemzésére nézve 1. TANDI. V. ö.
FAJANKÓ.
TANKÖLTEMÉNY, (tanköltemény) ösz. fn.
Költői alakba vagyis versekbe foglalt oktatás,
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T A N S E G É D , (tansegéd) ösz. fn. Az illető tudo
TANKÖLTÉSZET, (tanköltészet) ösz. fa. Költői
alak, versezet, melyben valamely oktatás foglaltatik. mányszakban kellően kiképzett és valamely fő tanító
TANKÖNYV, (tankönyv) 1. T A N Í T Ó K Ö N Y V . vagy tanár mellett ezt működésében támogató vagy
a n n a k akadályoztatása esetében azt helyettezö egyén.
TANO, régiesen am. t a n ú ; 1. ezt.
T A N S Z A B A D S Á G , (tanszabadság) ösz. fn.
TANODA, (tanoda) fa. tt. tanodát. Legujabb
kori alkotású s legott általánosan felkapott szó az Szabadság arra, hogy valaki nyilvánosan taníthasson
idegen eredetű ,iskola' h e l y e t t ; jelent általán min a nélkül, hogy a tanitásnak a k á r t á r g y á b a n , a k á r
den köz , vagy magánintézetet, melyben bizonyos formájában korlátoltassék.
tanszakhoz tartozó ismereteket eléadnak. Elemi,
T A N S Z A K , (tanszak) ösz. fn. A tudományok
reál, kereskedelmi, festészeti tanoda.
Altanoda, fel összegében egyes elkülönített és meghatározott tudo
tanoda. Különbözik némileg : iskola; mert a m a z t mányág, vagyis az általános tudományok egyes ága,
csak emberi lények számára rendelt tanintézetekről pl. inennyiségtan, bölcsészettan, természettan. Tanszakok
mondjuk; emezt másokról i s , pl. lóiskola, faiskola, szerént osztani be a tanítókat.
szőlőiskola, (nem ló, fa, szólótanoda).
T A N S Z É K , (tanszék) ösz. fa. L. T A N Í T Ó S Z É K .
T A N S Z E R , (tanszer) 1. T A N E S Z K Ö Z .
T A N O D Á I , (tanodai) mn. tt. tanodait, tb.
T A N S Z E R Ü v. — S Z E R Ű , (tanszerü) 1. T A 
.— ak. Tanodára vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó.
Tanodái könyvek , vizsgálatok, gyakorlatok. Tanodái N Í T M Á N Y O S .
lapok.
T A N S Z O M J , (tanszomj) 1. T U D V Á G Y .
T A N S Z O M J A S , (tanszomjas) ösz. mn. Aki
TANODASZERÜ v. — S Z E R Ű , (tanodaszerü)
ösz. mn. Tanodái eléadáshoz avagy élethez hasonló. tanulni, tudni áhítozva vágyik, s mintegy szomjú
TANOGAT, (tanogat) gyak. áth. in. tanogat hozza a tudományokat.
tam, —tál, —ott, par. tanogass. Lassanlassan, folyto
T A N T , elavult törzsök, melyből tantor, tánto
nos, de mintegy könnyű, nem erőtetett módon, ké rog, tántorodik stb. származtak, mint hányt, hánytoro'g,
pesít tanít, mint a gyermekeket, a k e z d ő k e t , a hánytorgat; fint, fintorog, fintorgat; hent, hentereg, hen
gyöngébb tehetségüeket szokták. A tanogat és tanít terget. Elemezve : támt a tám gyöktől, melyből támo
gat úgy viszonylanak egymással, mint a guritgat és lyog is k é p z ő d ö t t ; rokonok hozzá : sánt és csámp,
guro'gat, feszítget és feszeget, ter'üget és tereget s né t. i. a görbe, egyenetlen mozgásra vonatkozó sánta
mely mások.
és csámpa, csámpás szók törzsökéi. V. ö. T Á N T O R O G .
TANOL v. T A N Ó L ; T A N Ó L Á S stb. régiesen Egyébiránt képeztetésre egyeznek v e l e : int, ont,
és tájdivatosan am. tanúi, tanulás stb.; 1. ezeket.
bont, önt, dönt, ront, hint, liánt, szánt s több mások.
TANONCZ, (tanoncz) fn. tt. tanonczot. Alta
T A N T A L G Á S , fa. tt. tantalgást, t b . — ok,
lán tanuló gyermek, fiú; továbbá tanintézeti növen h a r m . szr. — a . Mélázva, bandsalogva j á r k á l á s . Szé
dék. Oly alkatú új szó, mint ifjoncz, virgoncz.
kely szó. V. ö. T A N T A L O G .
TANONCZI, (tanonczi) mn. tt. tanonczit, t b .
T A N T A L I , fn. tt. tantalit, tb. —ak. Mélázva
—ak. Tanulót vagy tanítványt illető, azokra vonat magát felejtő. (Kriza J.). V. ö. T A N T A L O G .
kozó. Tanonczi gyakorlatok, vizsgálatok.
T A N T A L O G , Önh. in. tantalogtam, —tál, tan
TANONCZKODÁS , (tanonczkodás) j fa. tt. talgott, htn. tantalogni v. tantalgani. A székelyeknél
tanonczkodást, tb. — o k , harm. szr. — a . Életnem am. m é l á z v a , bandalogva (bandsalogva) j á r k á l .
vagy foglalkodás, melyet valnki mint tanuló gyer Nem egyéb mint andalog t előtéttel s a rfnek is ke
mek, vagy mint bizonyos tanintézet növendéke kö ményebb íre változásával. V. ö. T A N D I .
vet, gyakorol, diákoskodás.
T A N T Á R G Y , (tantárgy) ösz. fn. T á r g y , mely
TANONCZKODIK, (tanonczkodik) k. in. ta tanítás végett van megszabva vagy kitűzve.
nonczkodtam, •—tál, —ott. Valamely tanintézetben
T A N T E R E M , (tanterem) 1. T A N Í T Ó T E R E M .
tanulgat.
T A N T E R V , (tanterv) ösz. fa. Előre megálla
TANÓR v. T A N Ó R A , 1. T A N Á R , (2).
pított rend és mód a tudomány vagy tudományok
g i TANÓRA, (tanóra) 1 . T A N Í T Ó Ó R A .
eléadásában.
TANÓROK, 1. T A N Á R O K .
T A N T É T E L , T A N T É T , (tantétel v . — t é t )
T A N Ó R O K K A P U , 1. T A N Á R O K K A P U .
ösz. fa. Valamely t a n b a n , tudományban felállított
TANOSZTÁLY , (tanosztály) ösz. fn. A tan egyes tétel.
folyamban a növendékek bizonyos osztálya, melyben
T A N T O G , önh. m. tantogtam , —tál, —ott.
az ezen növendékek fölfogásaihoz mért vagyis előbb Össze van húzva ,tantalog' szóból. L. T A N T A L O G .
szerzett ismereteik fonalán további kiképeztetésökre
T A N T O R , (támtor) fa. tt. tántort, tb. — ok.
szükséges tudományok t a n í t t a t n a k ; s egy tanosz Állapot, midőn az egyensúlyát vesztett állati test
tályt rendszerént egy tanévre szoktak meghatározni. ideoda mozog, pl. szédelgés, részegség, gyöngélke
T A N Ó J T , T A N Ó T , 1. T A N Í T .
dés m i a t t ; ettől származtak különösen tántorog,
T A N P É N Z , (tanpénz) ösz. fn. Tanításért, il tántorít, tántorodik igék. A tantor és tántorgás között
letőleg valamely nyilványos tanodába, vagy tanosz olyféle különbség van, mint a nyomor és nyomorgás,
tályba fölvételért fizettetni szokott pénz.
a henger és hengergés, a fintor és fintorgás között.
AKAD. NAGY SZÓTÁK VI. KÖT.
5
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Gyöke tóm, ugyanaz, mely van a rokon értelmű állati testnek az egyensúly középpontjától félre bicz
,támolyog' szóban is. V. ö. TÁNTOROG. Alakra czenő tévedése. Különbözik tőle : tántorgás, mely
pedig hasonló a fintor, hánytor,. henter elavult ne folytonos vagy gyakori félrebillenést jelent, ellenben
vekhez. Hasonlóan részint élő, részint elavult igék tántoroáás, egyes vagy kezdő billenésre vonatkozik.
ből származtak : fondor, undor, nyomor, avar, kondor,
TÁNTORODIK, (támtorodik) k. m. tánto
göndör, henger s némely mások. Hasonló hozzá gyök rodtam , —tál, —ott. Teste egyensúlyos irányából
ben a német taumeln.
félro mozzan, s mintegy kibillen; tántorgóvá lesz.
TÁNTORGÁS , (támtorogás) fn. tt. tántor Átv. az erkölcs egyenes ösvényéről el kezd térni,
gást, tb. —ok, harm. szr. —a. A mozgásban levő lelkének szilárdságát veszti, helyes határozatától
állati, nevezetesen emberi testnek ideoda dőlöngö elhajlik. El, megtántorodni. V. ö. TÁNTOROG.
hajlása. Szédelgő, részeg ember, gyöngélkedő aggastyán
TÁNTOROG, (támtorog) gyak. önh. m. tán
tántorgása. Egyértelmű vele a némileg szelídebb ki torogtam, —tál, tántorgott, htn. —ni v. tántorgani
fejezésü támolygás. V. ö. TÁNTOROG.
v. tántorgni. Bizonyos okoknál fogva testének egyen
TÁNTORGAT, (támtorogat) lásd : TÁNTO súlyi mozgó irányát vesztve ideoda dölöngve, majd
RÍTGAT.
csára, majd hajszra lépve, botorkálva megy, pl. a ré
TÁNTORGÓ, (támtorogó) mn. tt. tántorgót, szeg, vagy szédelgős, vagy gyöngélkedő, rándult inú
Aki szédelegve, vagy akármi oknál fogva egyensú ember. Némileg rokon értelműek: támolyog, csámolyog,
lyát vesztve ideoda dölöngve lép, megy. Tántorgó s magas hangon : ténfereg. Csagataj nyelven : tinte
részeg, beteg. Y. ö. TÁNTOROG.
reklemek düledezni, tántorogni. Képeztetésre ha
TÁNTORGÓK, (támtorogóos) mn. tt. tántor sonlók a szintén mozgásra vonatkozó háborog, finto
góst v. —at, tb. —ak. Tántorgásra hajlandó, köny rog, hentereg, hengereg, hánytorog stb. V. ö. TANTOR.
nyen, vagy gyakran tántorgó ; szédelgős, dölöngős.
TÁNTOROSZIK, 1. TÁNTORODIK; amaz a
TÁNTORÍT, TÁNTORÍT, (támtorít) áth. m. mutató módbeli jelen időn kivül a többi időket és
tántorított, par. — s , htn. —ni v. —ani. Eszközli, módokat is az utóbbi igétől kölcsönzi.
okozza, véghez viszi, hogy valaki mint szédelgő, s
TANTÖREDÉK, (tantöredék) ösz. fn. Egyes,
egyensúlyát vesztve ideoda dölöngve lépjen, járjon.
A részegség az utcza egyik soráról a másikra tántorítja kiszakasztott tételek valamely tanból vagy tudo
őt. Atv. valakit az erkölcs egyenes útjáról veszte mányból. (Aphorismus).
getés s egyéb módok által félrevezet; elébbi határo
TANÚ, TANÚ, (tanú) fn. tt. tanút, tb. —k.
zatától elmozdít. Pénz, hiuság, dicsvágy, szerelem, eltán Személy, kinek bizonyos eseményről, lettdologról,
torítják az embert. V. ö. TÁNTOROG.
tudomása van, és pedig vagy közvetlen tapasztalás
TÁNTORÍTÁS, TÁNTORITÁS, (támtorítás) által, pl. szemtanú v. szemmel látott tanú, ki valamit
fn. tt. tánturitást, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, saját szemeivel látott, továbbá oly fültanu, ki amit
fokozás, mely által valaki tántorgóvá tétetik, külö tud, saját füleivel hallotta, vagy közvetett fültanu, ki
nösen valakinek eltérítése az erkölcs ösvényéről, vagy bizonyos eseményt más szemtanuk elbeszélése után
helyes határozatától. V. ö. TÁNTORÍT.
tud. V. ö. TAN. Különösen személy, ki valamely
TÁNTORITGAT, (támtorítogat) gyak. áth. kérdéses eseményről, történt dologról, s annak mi
m. tántoriigattam, —tál, —ott, par. tántorítgass. Is voltáról, körülményeiről bizonyságot ad, mennyiben
mételve tántorít.
tudomása van róla. Bizonyos ügyben tanukat állítani,
TÁNTORÍTHATATLAN, TÁNTORÍTHAT  gyűjteni, megesketni, vallatni. Hiteles, hitezeit, aggályos, ha
L A N , (támtoríthat[at]lan) mn. tt. tántoríthatat mis, megvesztegetett tanú. Érdékelt, részrehajló tanuk. Ta
lant, tb. —ok. Átv. szilárd jellemű, vesztegethetlen nuk megegyező, vagy ellenkező, eltérő vallomásai. Isttnen
erkölcsű, elhatározott akaratú, kit se az erkölcs út kivül nincs egyéb tanúm. Senki sem lehet tanú maga ügyé
járól félre vezetni, elcsábítani, se elveinek megvál ben. (Km.). Átv. képes kifejezéssel mondjuk elvont,
toztatására birni nem lehet. Határozóként am. tán vagy lelketlen tárgyakról is, melyek némi tényekjől
toríthatatlanul.
bizonyságul szolgálnak. E művek nagy mesteri kezek
TÁNTORÍTHATATLANSÁG, (támtoríthat nek tanúi. E kö?iyük legyenek mély bánatom tanúi. Ré
atlanság) fn. tt. tántoríthatatlanságot, tb. —ok, giesen tanó, pl. „Jóllehet sok hamis tanok jöttek
harm. szr. —a. Meg nem vesztegethető, szilárd jel volna." (Münch. cod. Máté. XXVI.).
lemű erkölcsi tulajdonság vagy állapot.
Képeztetésre hasonlók hozzá : lapu, gyanú v
TÁNTORÍTHATATLANUL, (támtoríthat gyanú, ború v. ború, gyöpű v. gyöpü, csöpű v. csőpü s
atlanul) ih. Az erkölcs szabályaihoz és határozatá több mások. Egyébiránt azon ú, ű képzőjü főnevek
hoz híven ragaszkodva megvesztegethetlenül, elcsá közé tartozik, melyek leginkább a ragozás és kép
bíthatlanul, rendületlenül.
zéskor vie nem változnak, ellenkezőleg mint ezek :
TÁNTORÍTHATLAN, stb. 1. TÁNTORÍTHAfalu falv, odu odv, fényű fenyv, enyü enyv stb. Csaga
taj nyelven tanuk am. tauu, ujgur nyelven pedig
TATLAN stb.
TÁNTORODÁS , (támtorodás) fn. tt. tánto tanuk v. tanú, am. tanúság, bizonyíték; és tanukmah
ri dást, tb. —oh; harm. szr. —a. A mozgásban levő am t ;;ú/. ni, tanuskodni. (Vámbéry A.).
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TANÚ— v. TANÜÁLLITÁS, (tanúállitás)
ösz. fn. Tanának v. tanúknak az által, ki azok bi
zonyítását akarja igénybe venni, a bíróság elé ve
zetése.
TANÚ— v. TANÁLLITÓ , (tanúállitó) ösz.
mn. és fn. A tanú vagy tanúk által bizonyitni szán
dékozó cselekvénye, midőn azokat a biró elé vezeti.
TANÚ— v. TANÜBIZONYITÁS, (tanúbizo
nyitás) ösz. fn. Tanú vagy tanúk vallomása által
szándékolt vagy teljesített bizonyitás.
TANÚ— vagy TANÚBIZONYSÁG, (tanúbi
zonyság) ösz. fn. Bizonyság, melyet valamely ese
mény, lettdolog mivoltáról, ignzlétéről stb. szere,
vagy fültanu ad. Szélesb ért. akármily okmány, mü,
jelenet stb. , melyből valaminek volta, vagy léte,
vagy igazsága stb. kitűnik. Tanúbizonyságot tenni.
,Az isteni gondviselésnek tanúbizonyságaihoz igen
hozzászokván.... körülöttünk való gondoskodásáról
gyakorta vagy egészen elfelejtkezünk, vagy legalább
azt eléggé becsülni nem tudjuk." (Gr. Teleki József,
Ugocsa megye rendéihez. 17 90.).
TANÚ— v. TANUESKÜ, (tanueskü) ösz. fn.
Eskü, melyet az illető hatóság elé idézett tanúk le
tesznek. V. ö. ESKÜ.
TANÚ— v. TANUIDÉZÉS, (tanúidézés) ösz.
fn. A tanúnak vagy tanúknak a biró által kihallga
tás végett Írásbeli meghagyás utján maga elé hivása.
TANÚ— v. TANUIRAT , (tanúirat) ösz. fn.
Irat, vagyis okmány, mely bizonyos tény, vagy kér
dés alatt levő jog felől bizonyságot nyújt; máskép :
tanúlevél, tanúsítvány.
TANÚ— v. TANUJEL, (tanújel) ösz. fn. Jel,
mely bizonyos eseményt illetőleg mintegy tanubizony
lágul szolgál. A mérgezésnek, megfojtásnak, gyilkosság
nak tanvjelei.
TANÚ— v. TANÚKIHALLGATÁS, (tanúki
hallgatás) ösz. fn. L. TANÚVALLATÁS.
TANUL, TANUL, (tanul) önh. éa áth. m. ta
núi t. Bizonyos ismeretekben tudóvá, jártassá, s mint
egy tanossá lesz; okik, okúi. Onható minőségében
áthatólag megfelel neki : tanít, régiesen : tanát v. ta
nút v. tanejt v. tanét, azaz, tudóvá tesz, képez, ok
tat. — Példák önható jelentéssel : A tanár tanít, a
tanítvány tanúi. Jól, szorgalmasan tanulni. írni, olvasni,
magyarul, németül tamil. Betanulni valamibe. Maga ká
rán tanúi (okúi). Az okos más kárán tanúi. Eyy év alatt
megtanula olaszul és francziúul. Addig tanulj, mig időd
van. (Km.). A mint tanulsz, úgy ves~ed hasznát. (Km.).
„Mely vereségből megtanula" (== megokúla). Cart
hausi Névtelen. (Toldy F. kiadása. 159. 1.) „Adja
Isten, hogy tanultunk legyen a késértet nehéz nap
jaiban, s kik egyek voltunk szenvedésben, egyek
legyünk működéseinkben is." (Deák Ferencz, a kép
viselőházban. 1861. május 13.) Áthatólag : A fel
adott leczkét tanulni. Mit ember ifjanta tanúi, azt ag
gottan is nehezen felejti. (Km.). Midőn áthatólag s
tárgyesetes viszonynévvel használtatik, szabatosan
tanol v, tanól volna ; azonban a megrögzött szokás a
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föntebbi alakot áthatólag is használja, s ettől nem
igen fog megválni. (Hasonlók kerül és keröt). Régente
azt is jelentette : tudakozik, kérdez, pl. a Müncheni
codexben : Szerelmest tanolja vala (Pestinél : tuda
kozik vala, Erdősynél : megkérdezé) ő tőllök a cs 1
lagnak idejét" (Máté. II.); továbbá: tanúbizonyságot
v. tanúvallomást tesz, pl. szintén a Müncheni codex
ben : Ki es (is) mellyet látott é3 hallott, azt tanólja
(testatur) es ő tanóságát senki nem veszi." (János.
III.); „Semmit sem felelsz mend ezekre, mellyeket
ezek te ellened tanólnak." (Máté. XXVI.). A régi
M. Passióban is : „Semmit nem felelsze ezekre,
kiket ezek ellened tanólnak." (Toldy F. kiadása,
1 1 . 1.). „Mert kik őreá tanúinak vala." Ugyanott.
(Toldy F. kiadása. 254. 1.).
TANULÁS, TANULÁS, (tanulás) fn. tt. ta
nulást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Onható cselekvés,
mely által bizonyos tanokban, ismeretekben mintegy
saját erőnk , tehetségünk használásával jártasakká
leszünk. Régen am. tanuzás. Szabatosan véve külön
böznék tőle : lanolás, mint okulástöl az okolás, táro
lástói a tárulás, tereléstöl a terülés. V. ö. TANUL.
TANULÁSI, (tanúlási) mn. tt. tanulásit, tb.
— ak. Tanulásra vonatkozó, azt illető, ahhoz tar
tozó. Tanulási alkalom, idd.
TANULATLAN, TANULATLAN, (tanúlat
lan) mn. tt. tanulatlant, tb. —ok. Aki nem tanult,
tudatlan, általán vagy bizonyos ismereti szakokban
járalan; tapasztalatlan stb. Határozóként am. ta
nulatlanul.
TANÚLATLANSÁG, (tanúlatlanság) fn. tt.
tanulatlanságot, harm. szr. —a. Tanulatlan állapot,
vagy tulajdonság; tudatlanság, miveletlenség, ta
pasztalatlanság.
TANULATLANUL , (tanúlatlanul), ih. Ta^
nulatlan állapotban; tudatlanul, ismeretek nélkül ;
tapasztalatlanul stb.
TANULÉKONY, TANULÉKONY, (tanúlék
ony) mn. tt. tanulékonyt v —at, tb. —ak. Kinek
hajlama, képessége, tehetsége van rá, hogy tanuljon ;
könnyen tanuló, jófejű, képzékeny, idomítható. Al
kalmazható az oktalan állatokra is. Az eb a macská
nál, a ló a juhnál tanulékonyabb.
TANULÉKONYSÁG, (tanúlékonyság) fn.
tt. tanulékonyság'Ot, harm. szr. —a. Tanulásra való
hajlandóság, képesség, tehetség, s ezekből álló tu
lajdonság.
TANÚ— v. TANULEVÉL , (tanulevél) ösz.
fn. Általán minden hiteles iromány, okmány, mely
valamit bizonyít; máskép : tanúirat, tanusitvány.
TANULGAT, (tanulogat) gyak önh. m. ta
nulgattam, —tál, —ott. Gyakran folytonosan, vagy
lassanlassan, képesínt, némi kényelemmel tanúi. Át
hatólag : valamit tanulgat. V. ö. TANUL.
TANULGATÁS, (tanulogatás) fn. tt. tanul
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, folytonos,
vagy lassanlassan haladó, k^nye^mes tanulás.
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T A N U L M Á N Y , (tanulmány) fu. tt. tanulmányt,
tb. •—ok, harm. szr. — a . Bizonyos tanszakhoz tar
tozó és tanulás által szerzendö vagy szerzett ismere
tek ; különösen egyes emberre vonatkozva, mennyi'
ben valaki tudományos ismeretek megszerzésével
tüzetesen foglalkozik, valaki azokat kötelezett vagy
kedvencz tana gyanánt sajátjaivá tenni ügyekszik
v a g y ügyekezett. A nyelvészet ifjúságától fogva kedves
tanulmánya volt.

TANÚLÓTÁRS —TANÚSÁG
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T A N U L Ó — v. T A N U L Ó T Á K S , (tauúlótárs)
ösz. fn. Kik ugyanazon időben és tanintézetben ta
nulnak, egymásnak tanulótársai ; iskolatárs.
T A N U L S Á G , (tanúlság) fn. tt. tanulságot,
harm. szr. — a . Jelenkori használatban, bizonyos er
kölcsi példából, példázatból, v a g y eseményből folyó,
s mintegy önként ajánlkozó gyakorlati tan. Meséből
kihozott tanulság. Ebből az a tanulság, hogy . . . . Amit
mondottam, a ti tanulságtokra mondottam. Más jelen
T A N U L M Á N Y I , (tanulmányi) mn. tt. tanul téseit régibb korban, 1. T A N Ú S Á G alatt. Képezte
mányit, tb. —alc. T a n u l m á n y t vagy tanulmányokat tésre hasonló azon szókhoz, melyek igékből ság ség
illető, a r r a v a g y azokra vonatkozó. Tanulmányi bi képzővel alakultak, mint : fogság, izzadság, fáradság,
zottság. (Studieneommission).
Tanulmányi alaptőke. gyűlölség, nyereség, veszteség, feledség, ijedség, vesződség
stb. Szabatosan véve különbözik tőle főkép a mai
(Studienfond). Tanulmányi tervezet. (Studienplan).
T A N U L M Á N Y O Z , (tanulmányoz) áth. m. nyelvszokásban : tanúság, azaz tanutétel, tanúbizony
tanulmányoztam, —tál, —ott v. tanulmányozott, par. ság, és tanultság : 1. ezeket.
— z. Bizonyos tudomány vagy ismeretek s z a k á t ki
T A N U L S Á G O S , (tanulságos) mn. tt. tanul
tűzött t a n u ' m á n y gyanánt üzi, gyakorolja , belé aágost v. —at, tb. —dk. Amiből gyakorlatilag ta
okulni törekszik. V. ö. T A N U L M Á N Y .
nulni lehet, a k á r elméleti, a k á r erkölcsi tekintetben.
T A N U L M Á N Y O Z Á S v. T A N U L M Á N Y Z Á S , Tanulsáyos példák, könyvek, értekezések. V. ö. TA
(tanulmányozás) fn. tt. tanulmányozást, tb. —ok, N U L S Á G .
harm. szr. — a . Cselekvés, észmüködés, mely által
T A N U L T , (tanult) mn. tt. tanultat. Aki bi
valamit tanulmányozunk. V. ö. T A N U L M Á N Y O Z . zonyos tanokban, ismeretekben jártasságot, vagy
T A N U L Ó , T A N U L Ó , (tanuló) mn. és fn. tt. müvekben ügyességet szerzett. Tanult ember, katona.
tanulót. Általán, aki tanúi, bizonyos ismeretekben Kitanult orvos, gyógyszerész, kézmives. A tanult ember
j á r t a s , vagy müvekben ügyes lenni törekszik. Külö holta után híres. (Dugonics).
nösen mint főnév, személy, ki bizonyos tanintézet
T A N U L T S Á G , (tanultság) fn. tt. tanultságot,
ben képezi magát, tanodái növendék. Régen am. tanú. harm. szr. — a . T a n u l t állapot, vagy tulajdonság,
T A N U L Ó — v. T A N U L Ó É V , (tanulóév) ösz. elméleti, tapasztalati műveltség; tudósság.
fn. Az élet korszakából egy vagy több év, mely
T A N U L V Á G Y , (tanulvágy) ösz. fn. Vágya
a l a t t valaki bizonyos ismeretek megszerzésében, lom, mely ismeretek szerzésére, észmüvelésre, szóval
illetőleg ügyességben képezi m a g á t ; különösen azon tanulásra ösztönöz bennünket. Újabb alkatú szó,
évek, melyeket valaki akár nyilvános, akár magán melyre a régieknél hasonló példát aligha találunk ;
tanodában tölt el. Különbözik : tanév.
azonban a rövidség ajánlatossá tette s többekkel
T A N U L Ó — v . T A N U L Ó I N A S , (tanúlóinas) együtt már az életbe is átment. Ilyenek a hasonlóan
ösz. fn. Inas, ki bizonyos mesterségben, kézmives új szerkezetű látvágy, tudvágy, bírvágy, ezek helyett :
ségben ügyekszik magának képességet szerezni. V. ö. tanulásvágy, látásvágy, tudásvágy, bírásvágy,
INAS.
T A N Ú S Í T , T A N Ú S Í T , T A N Ú S Í T , (tanúosít)
T A N U L Ó — v . T A N U L Ó K O R , ( t a n ú l ó  k o r ) ösz. áth. m. tanúsít ott, par. — s , htn. — n i v. —ani. Mint
fn. Az életnek azon szaka, melyet valaki különösen tanú valamit b i z o n y í t ; értesít, tudósít ; tanukép be
arra fordít, hogy bizonyos ismeretekben képezze ma vall, erősít valamit. A házi cselédek köz egyezéssel ta
f á t , milyen az ifjúkor, tauonezkor, diákkor. Tanuló núsítják az elkövetett gyilkosságot. Szélesb ért. valamit
korában kevéssé hanyag volt, de utóbb kimivelte magát. fölvilágosít, tudomásra hoz. Tettei tanúsítják jó szivét,
T A N U L Ó — v . T A N U L Ó L E Á N Y , (tanulóle baráti hajlamát.
ány) ösz. fn. Leánynövendék, ki akár magán, akár
T A N Ú — v. T A N U P R Ó B A , (tanupróba) ösz.
nyilvános tanító intézetben neméhez illő munkás fn. Próba, vagy belyescbbem bizonyítás, melyet va
ságban, pl. varrásban, vagy szellemi foglalkodások lamely eseményről, lcttdologról a hiteles tanuk
ban oktattatik.
egyező vallomása nyújt.
T A N U L Ó — v . T A N U L Ó L E V É L , (tanulóle
T A N Ú S Á G , T A N Ú S Á G , (tanuság) fn. tt. la
vél) ösz. fn. Az illető czébhatóság vagy mester ált J nusúgot, harm. szr. — a . Bizonyítás, melyet vala
kiadott bizonyítvány, a felől, hogy a n n a k kimuta mely esemény felől valaki mint szemtanú, vagy fül
tója az illető közműben gyakorolta mngát.
tanu ad. Hamis tanúságot felebarcitod ellen ne mondj.
T A N Ú L Ó S Á G , T A N U L Ó S Á G , (tanúlóság) K ü l ö n b ö z n e k : tanulság és, tanultság, noha a régiek
fn. tt. tanulóságol, harm. szr. — a . T a n u l ó k testülete, nél mind a három értelemben találjuk. (Lásd Mün
cheni cod. 3 5 2 . 1. ,tanóság' alatt). A régieknél tanu
ösz vege ; diákság, iskolai Kjuság.
T A N U L Ó  vagy T A N U L Ó S Z O B A , (tanuló lást és tanulási helyet is jelent. Néha oktatás, uta
szoba) ösz. fn. Szoba, melyben valaki tanulni szo sítás értelmében jön elé. „Az napon Idvöziténk
nömös tanúságokat ada h nekik." Debreczeni Legén
kott ; vagy melyben tanulók luknak, diákszoba.
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dáskönyv. (3. 1.). „Az gahonáth penigh amint az
szegénységnek kioszszam , nagyságodtul tanóságotli
várok, pénzene vagy mi módon." Levél. 1 5 5 6  b ó l .
(Szalay Ág. 4 0 0 . m. 1.). ,Tanulság' alakban szintén
ezen értelemben : „ H a meg kell vennem, avagy nem,
ezekről kegyelmed adjon tanulságot énnekem." Le
vél 1557ből. (Ugyanott). í g y gr. Eszterházy Miklós
nádornál is : „Azt kivánom azért én, hogy k e g y e l 
med jó tanulsággal az magyarországi atyafiak köz
ziil kettőt, s kettőt viszont az erdélyiek közzül
bocsátana sietve élőnkbe." Leve'l 1 6 4 4  b ő l , Rákóczi
Györgyhöz. „Mit kellessék vélek cselekedni tanul
ságot adunk róla kegyelmeteknek." Levél ugyanat
tól 1645ből, Győr megyéhez. „No mikoron immár a
gyermök eszös volna , a d á k őtet tanúságra (tanulási
helyre); a n n a k u t á n n a , m i k o r a t a n u s á g b a n tudományá
nak miatta verágoznék." Nádorcod. ( 5 7 7 , 5 7 8 . 11.).
TANÚSÁG— v. T A N Ú S Á G T É T E L , (tanúság
tétel) ösz. fn. Am. tanúbizonyság , vagy szokott j e 
lentésében az egyszerű ,tanúság'.
TANÚSÍTÁS, T A N Ú S Í T Á S , (tanuosítás) fn.
tt. tanúsítást, tb. — ok. Tudósító, erősítő bizonyítás.
T A N Ú S Í T V Á N Y , T A N Ú S Í T V Á N Y , (tanúos
itvány) fn. tt. tanúsitványt, t b . —ok, harm. szr. •—a.
L. TANÚLEVÉL.
TANÚSKODÁS, (tanuoskodás) fn. tt. tanus
kódást, tb. —ok, harm. szr. — a . T a n u k é n t szerepe
lés. Altalán, tanúságtétel, tanúbizonyság. V. ö. T A 
NÚSKODIK.
T A N Ú S K O D I K , (tanuoskodik) k. m. tanús
kodtam , — tál, — ott. Tanuként szerepel. Általán,
tanúbizonyságot teszen. V. ö. T A N Ú B I Z O N Y S Á G .
T A N Ú T , 1. T A N Í T .
T A N Ú — v. T A N U V Á L L Á S , (tanuvallás) ösz.
fn. Szóval, vagy Írásban tett nyilatkozás , melyet
valaki tanuképen terjeszt elé bizonyos lettdologról,
mint szemmel látott, vagy füllel h a l l o t t felöl. V. ö.
TAXU.

T A N Ü G Y I , (tanügyi) ösz. mn. T a n ü g y r e tar
tozó, tanügyet illető. Tanügyi bizottság. Tanügyi in
tézkedések.

73

T A N Ú — v. T A N U V A L L A T Á S , (tanuvalla
tás) ösz. fn. Törvényes eljárás, midőn az illető ható
ság, vagy ennek megbízottja a t a n u k a t kérdőre ve
szi , hogy a tárgyalás alá vett ügyről mindent el
mondjanak, mennyiben tudomásuk van felőle. Mai
korban e helyett szokottabban és szelídebben tanú
kihallgatás v. tanüzás szó használtatik ; minthogy a
,vallatás' szóban némi kényszeritési fogalom rejlik,
mely a mai birói eljárással össze nem fér.
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T A N V I T A , (tanvita) ösz. fn. Valamely t a n 
ban , tudományban bizonyos t é t e l e k , állilmányok
megvitatása, tudományos vitatkozás.
T A N Y , N A G Y — , falu, K I S — , puszta K o m á 
rom m.; helyr. Tanyba, —ba7i, —bál.
T A N Y A , (tanya v. tanya) fn. tt. tanyát, 1)
Azon hely, hol a vándor életet élő emberek, különö
sen a vadászok, halászok, pásztorok ideiglen megtele
pednek, sátort ütnek, kunyhót g a l y a b í t n a k , majd me
gint fölszedvén holmijukat odább állanak. Vadász ta
nya, halásztanya, csikósok, gulyások, juhászok tanyája.
Juhtanya (Szabó Dávidnál). Vadak tanyája a vadászok
nyelvén am. tartózkodása. Vándorló ezigányok, szénége
tők tanyája. Tanyát ütni valahol. Odább vinni a tanyát.
„Mint rengetegen fut zaja robbanásnak,
Veti t o v á b b erdő, bérez, öböl egymásnak,
I t t elhal, odább még csak azután gerjed :
T a n y á r a tanyáról a hír szava terjed."
Arany J. (Buda halála).
Tolvajok, zsiványok tanyája. Ráütni a zsivány
Ringyók tanyája.

tanyára.

„Csikósok oltárja, juhász kápolnája,
Betyárok barlangja, ringyóknak t a n y á j a .
(Orczy a bugaczi csárdáról).
2) Az alföld terjede'mes sikságain, pusztáin elszórt
gazdasági telepítvények, aklok, ólak, mezei lakok,
csűrök, szóval mezőgazdasági épületek, hová az il
lető gazdák terményeiket betakarítják, hol b a r m a i k a t
tartják, tenyésztik stb. Máskép : szállás ; alsó Vág
molléken, nevezetesen a gútai h a t á r b a n : akol, aklok.
Debreczeni, kecskeméti, szegedi, szabadkai, hódmezővásár
helyi tanyák. Tanyára menni. Tanyán lakni, tölteni a
nyarat.
„Nem maradok én a t a n y á n ,
Mert galambom izent reám,
Menjek haza a falura,
Piros pünkösdi búcsúra. 1 '
(Népdal).

Nemzetünk hajdani életmódjából következ
tetve a tanya legeredetibb ősi szavaink egyike, mely
hez alaphangban és fogalomban rokonok a sinai
T A N U V A L L A T Á S I , (tanuvallatási) ösz. mn. tang (= aula) , a szanszkrit szthána (= hely) , ez
Tanuvallatásra vonatkozó, ahhoz tartozó, azt illető után a persa s több más nyelvben eléforduló sztana,
sztan képzők, melyek valamely h e l y e t , lakhelyet,
Ttmuwllatási eljárás, eskütétel, irományok.
T A N Ú V A L L O M Á S , (tanúvallomás) 1. T A  különösebben várost, országot stb. jelentenek, mint
gülisztan (rózsás hely), márisztán (kigyós h e l y ) ; Ilindit
NITALLÁS. (
TANÜZÁS, (tanú ozás) fn. t t . tanúzást, t b . sztan, Turkisztan, v. Turkesztán, Kabulisztan stb. Bopp
— ok, harm, szr. — a. L. T A N Ú K I H A L L G A T Á S ; F. szerént (Glossarium. 3ik kiadás) a szanszkrit
TANÚSKODÁS.
sztána (alkatrészei: szthá am. állni, lenni stb. és ana
TANÜGY, (tanügy) ösz. fn. Mindenféle ügy, suffixum) am. 1) állás , szállás, tartózkodás, (actio
intézkedés, mely a tanításra , illetőleg a köztanitás standi, versandi, m o r a n d i ) ; 2) hely (locus). R o k o n 
Czélszerii rendezésére, előmozdítására vonatkozik.
tásba hozzahiberniai nyelven ezen szót; tan (a countvy,
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region, territory). Magyar elemzéssel gyökben (ta v. Magyar nadrág tányéra, azaz ülepe. Tányérok a tÖ
tany), egyezők a terjeszkedésre vonatkozó talaj, telek, rökzenében. Ide tartoznak az ily öszvetétes s z ó k :
telep és többek. Valószínűleg ide tartoznak a Komárom tányérvirág, tányéralma. 3) A növénytanban a va
megyei
KisTany és NagyTany helynevek is. B. czoknak kifejlett s attól legalább egy vonal által
Szabó Dávid a ,tó' szótól származtatja : tonya; a elkülönülni látszó teteje, pl. az atraczélé ; l a t i n u l :
régi oklevelekben J e r n e y Nyelvkincsei szerént kö discus.
vetkező alakokban találjuk : tune, tana, thone,
E szó csekély módosulattal több európai nyelv
tanya, tonya, leginkább ,halásztelep l (eaptura pis ben divatozik, úgymint francziául: tailloir (fatányér),
cium, piseina, piscatura) jelentéssel; honnan J e r  olaszul : tagliero , svédül : tallrick, orosz : talreka,
ney szerént a Don folyó torkolatánál feküdt Tan itteni szlávul : tanyjer, németül : Teller, középkori
(Tanais) várostól, mely a régi világ egyik leghíre latin nyelven : talierium. Adelung a franczia tailler
sebb halásztelepe és szárító hallal kereskedő helye ből elemezi, minthogy azon az ételeket el szokták
volt, s melynek környékén egykor őseink a Dcn metélni, konczolni. — Mivel a tányér némely régiek
tumogerek laktak, hozák és kölcsönzék a ,tanya' ne nél máskép : tálnyér, továbbá a tál és tálnyér között
vet." (A Dentumogerek szerénte : Dóntőinagyarok ; egyedül terjedelmi különbség van, vagyis a tál na
azonban a mongol nyelv után dontu egyszerűen am. gyobb, a tányér kisebb nemű tertyedt alakú edény :
doni). De magyar nyelven általánosabb jelentése is innen e két szót magyar elemzéssel egy gyökből
van (föntebb 1) a l a t t ) , mely összevág akár a szansz származtathatjuk. T. i. a tányér v. tálnyér szó a szé
k r i t szthána (= hely) , a k á r a magyar talaj, telep,
kelyeknél : tángyér ( = tálgyér).
telek szók jelentésével.
„Majt élményünk a l a k o d a l m á b a
T A N Y A G A Z D A S Á G , (tanyagazdaság) ösz. fn.
Megugratjuk menyasszon k o r á b a .
Mezei gazdaság neme, melyet az úgynevezett tanyá
De nem tánczol akkor velünk h é á b a ,
kon űznek.
Ajándékot h á n y u n k a tángyérjába."
T A N Y A I , (tanyai) mn. tt. tanyait, tb. —ok.
Székely népköltési gyűjt. (Kriza J.).
T a n y á r a vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Tanyai
Porczollán tángyér az Isö három székely mesében
épületek, iskolák.
A székely szót vévén a magyarban legeredetibbnek :
T A N Y A O S Z T Á S , (tanyaosztás) ösz. fn. T a  az n l helyett áll, (mint nám = lám és több szóban))
nyák v. szállások felosztása.
a gy kicsinzőnek látszik, mint a rongy (roncs), gö
T A N Y A S A R A G L Y A , (tanyasaraglya) ösz. fn röngy (göröncs), varangy (varancs) s z ó k b a n ; végre
Saraglyából álló katroczfélo rekesz, hová a t a n y a 1 az ny és gy úgy váltakoznak, mint a varnyu és var
j u h o k a t fejeskor és éjszaka bezárják. A székelyek gyu, bornyu és borgyu, sarnyu és sargyu, horny és
nél : esztena, nálunk n é h u t t : kosár.
horgy táj divatos szókban. Mi az ér végzetet illeti,
T A N Y Á Z , (tanyaaz) önh. m. tanyáztam, —tál, ez úgy j á r u l t a tálgy v. tálny (tány) törzshöz, mint
— ott, par. —z. Bizonyos helj'en t a n y á t ütve ideig taposhó\ lett a bodrogközi tapsér, tapséros, tenyeres
len megtelepedik, s tartózkodik ; szállásoz. A vadá talpas vagy az alangyból alangyár, azaz, alamuszi,
szok erdőben, a halászok a vizek mentében, a pásztorok aluszékony, alamár. A fenn említett idegen nyelvek
mezőkön, legelőkön, pusztákon, vagy erdőségekben tanyáz ben a tálat és tálnyért jelentő szók hangokban kü
nak. A tolvajok rejtekbarlangokban tanyáznak. V. ö. lönböznek egymástól, pl. a szláv nyelvben ,tál' J a n 
TANYA.
esovics szerént misza, miszka; minél fogva föntebbi
T A N Y Á Z Á S , (tariyaazás) fn. tt. tanyázást, elemzésünk nem látszik minden a l a p nélkülinek.
t b . —ok, harm. szr. — a . T a n y á n tartózkodás, ideig Egyébiránt legjobban egyezik vele a szláv tanyjer.
lenes l a k á s , szállásozás. V. ö. T A N Y A .
T Á N Y É R A L A K U v. — A L A K Ú , (tány éralaku)
T Á N Y É R , fn. tt. tnnyért, tb. —ok, harm. szr. ösz. mn. A tányérhoz hasonló alakú.
—a v. —ja. 1) Kisebbféle tál, fióktál ; különösen,
melyből a rendes terítékű asztalnál az egyes étkezők
enni szoktak. Czin, fa, cserép, ezüsttányér. Leveses,
csemegés tányér. Konczoló tányér. Tányérokat váltani.
Tányérból enni. Ha ezüsttányéron hoznák, sem kell.
(Km.). Tál, tányér zördületlen. nem marad, de azért
együtt maradnak. (Km. a házasokról). Már némely
régieknél is a ,tál' szótól megkülönböztetve találjuk.
„ T o v á b b á kegyelmetek hozzon vele ( = magával),
tálat, kalánt, tányért, abroszt, kezkenőt ( = tányér
kendőt), asztalra szőnyegöt, mert it semmi nincsen."
Levél 1 5 6 7  b ő l . (Régi M. Nyelvemlékek. I I I . K.
Vegyes tárgyú iratok. 6 0 . 1.) 2) Tányérhoz hasonló
kerek alak, vagy mü. Nap tányéra, hold tányéra.

T Á N Y É R A L M A , (tányéralma) ösz. fn. T á 
nyérhoz némileg hasonló, aránylag lapos tertyedt
a l a k ú almafaj. Sándor J. latinozata szerint : pomum
epiroticum. Némelyek egynek tartják a pogácsaal
mával.
T Á N Y É R L E V E L Ü F A , lásd : T Á N Y É R O S 
CZERCZIS.
T Á N Y É R N Y A L Ó , (tányérnyaló) ösz. mn. és
fn. Más asztalához tolakodó, s arról élő ; majd itt,
majd ott vendégeskedő ; magát ételért behizelkedő
udvaroncz.
T Á N Y É R N Y A L Ó S Á G , (tányérnyalóság) ösz.
fn. Tányérnyalói vagyis magát ételért behízelgő tu
lajdonság.

77

TÁNYÉROS—TÁP

T Á N Y É R O S , (tányéros) mn. tt. tányérost v.
—at, tb. —ak. T á n y é r o k k a l ellátott; vagy tányér
alakú, szabású, pl. tányéros nadrág, szorosan a test
hez álló, s tányérhoz hasonló ülepü.
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szanszkrit dai (Eichofnál am. táplálás), az ételt je
lentő latin daps, dapes.
T Á P , (2), falu Győr m.; helyr. Tápon, — r a ,
—ról.
T A P A D , (tapad) önh. m. tapadt. Mondjuk
„Isten hozzád már ezután szép tányéros n a d r á g ,
ragadós, zsíros, enyves, s hasonló testről, midőn más
Karmazsinból varrott csizma, többé h a z á n k nem lát."
testet illetve, vagy oda csapódva hozzáragad. A sár
(Horvát Ádám gúnydala, mely így kezdődik : „Nyár
a kerékhez v. kerékre tapad. A szurok, enyv, csiriz,
tavaszszal Debreczenből Bécs felé u t a z v á n " ) .
a mész a ruhához tapad. A nedves üng hátához tapadt.
TÁNYÉROSCZERCZIS, (tányérosczerczis) ösz. Á t v . ért. mondjuk személyről, aki más valakihez kü
fn. külön is írhatjuk. A czerczis nemű növény f a j a ; lönösen ragaszkodik. E szónak gyöke az érintésre
levelei szívesek, k e r e k d e d e k ; innen a n e v e ; közné vonatkozó tap. Rokonok Budenz J. szerént a l a p p
piesen :í<íni/eWet,'efö/a, Júdás fája. (Cercis siliquastrum). töppo ( h o z z á t a p a d n i , ragadni), finnlapp doppo ;
. T Á N Y É R T A L P U , (tányértalpu) ösz. mn. T e r  Vámbéry szerént az oszmanli jap'ismak (tapadni).
tyedt, széles t a l p ú , lúdtalpu. Tányértalpu medve; Egyébiránt v. ö. T A P .
máskép : tapséros.
T A P A D Á S , (tapadás) fn. tt. tapadást, t b .
T Á N Y É R T A R T Ó , (tányértartó) ösz. fn. Szek — ok, harm. szr. — a . Állapot, midőn egyik test a
rény vagy polcz, hol a tányérokat szokták t a r t a n i ; másikhoz ragad, és pedig nedves, SZÍVÓS minemüsége
következtében. Ragaszkodás. V. ö. T A P A D .
tálas.
T A P A D É K , (tapadék) fn. tt. tapadékot,
T Á N Y É R V I R Á G , (tányérvirág) ösz. fn. Más
kép :NAPRAFORGÓ : 1. ezt. „A tányérvirág is csak harm. szr. — a . Azon test, mely t a p a d á s által más
addig fordul a n a p felé, míg fiatal; ha megérett, ez is hoz ragad.
szomorúan hajtja le fejét." B. Eötvös J. (Gondolatok).
T A P A D É K O N Y , (tapadékony) mn. tt. tapa
TAP, azon tompa h a n g n a k utánzása, melyet dékonyt v. —at, t b . •—ak. Ami könnyen t a p a d , ra
akár a kezek, a k á r lábak, illetőleg t e n y e r e k vagy gadós. A szurok, enyv, agyagsár, mész tapadékony testek.
talpak által megilletett, megütött, megnyomott tes
T A P A D É K Ö N Y S Á G , (tapadékonyság) fn.
tek adnak. Származékai amennyiben a kéz illeté tt. tapadékonyságot, harm. szr. — a . Tulajdonság,
sére vonatkoznak : tapint, tapogat, taps, tapsol, meny melynél fogva valamely test könnyen t a p a d ; r a g a 
nyiben pedig lábnyomásra : tapod, tapog, tapos; átv. dósság.
ért. tapad, tapasz, tapaszt, tapasztal stb. Megfordított
T A P A D Ó , (tapadó) mn. tt. tapadót. A k i vagy
alakban : pat, melyből pattant, pattog, pata, patkó ami valakihez v a g y valamihez tapad. Továbbá am.
származtak. Rokon hozzá : csap, csapa is, pl. a tehe tapadékony.
nek csapója, a z a z , lábaik által tapodott ösvény,
T A P A D Ó S , (tapadóos) mn. tt. tapadóst v.
nyomvonal. Hangváltozattal egyeznek velő : top, tep, — at, tb. — ak. L. TAPADÉKONY.
tip, honnan e származékok : topog toppan, topán, te
T Á P A N Y A , (tápanya) ösz. fn. Nő, ki vala
per, tepiczlcel, tipor, tipeg. Mint hangutánzók rokonai mely árva, vagy örökbe fogadott gyermeket t á p l á l
a szanszkrit tup, görög Tvnzat, német toppén, tippen, és fölnevel.
stampfen, taumeln, tummeln, mordvin tapa (taposni,
T Á P A N Y A G , (tápanyag) ösz. fn. Általán ele
ütni), Vámbéry u t á n az Abuskában a csagataj táp del, mennyiben az embereket s állatokat táplálja,
nak (találni), talp'ir (ideoda mozog, szökdel, evicz vagyis azoknak tápul szolgál. Á t v . ami némely más
kél), dipszer (tapos, tipor). I d e tartozik a héber testek létezését föntartja. A növények egyik tápanyaga
dábab, arab dabbá (leniter incessit). Továbbá tapint, a szükséges nedv. A tűznek tápanyagai a fa, zsir, olaj, s
tapogat szók jelentésében a lapp toppé (fogni, meg más égékeny testek.
fogni) ; finn tapaa (hozzákapni, t a l á l n i ) ; észt taota
T A P A S Z , (tapasz) fn. t t . tapaszt, t b . —ok,
(fogni, megfogni) stb. (Budenz J.). , T a p a d ' értelem
harm. szr. —a v. — s z a . Általán minden ragadós,
ben 1. T A P A D alatt.
SZÍVÓS test, melyet más testre ragasztanak. Sártapasz,
TÁP, (1), (taap) fn. tt. tápot, harm. szr. —ja. melylyel a falakat, sövényeket stb. bekenik, bebur
Mármár elavult, de újonnan fölélesztett gyökszó, kolják. Gyógytapasz, melyet a fájós testre tesznek stb.
T A P A S Z D , 1. T A P A Z D .
melyből tápol, tápla, táplál, táplálék származtak. J e 
lent általán mindenféle eledelt, mely az állati testet
T A P A S Z P A L , (tapaszfal) ösz. fn. Gyúrt sárból
fóntartja s növeli; különösen az ételek velejét, ned rakott, vagy sártapaszszal burkolt fal, milyenek az
vét, mely mint mondják, vérbe megy, különbözteté úgynevezett fecskefészkek, vagy sövényfalak.
sül az étel salakjától, söprejétől, mely bélsárrá válva
T A P A S Z R A , (tapaszka) kicsiny, fn. tt. ta
a végbélen kitakarodik. Kétségtelenül származott paszkát. K i s írtapasz. Bibircsóra ragasztott angol ta
szó, mutatja a hosszú ö n h a n g z ó ; első része la gyök, paszka.
ugyanaz a te, tö gyökkel, mely tömöttet, telit jelent,
T A P A S Z O L , (tapaszol) áth. m. tapaszolt.
a második része (ap) hozzá j á r u l t á v a l a k é t a egybe T a p a s z s z a l behúz, beken, beburkol. Tapaszolni a
olvad s hosszúvá lesz. Egyezni látszanak vele a szoba talaját, a falat. Betapaszolni a kemencéét.
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T A P A S Z O L Á S , (tapaszolás) fn. tt. tapaszo
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn va
lamely testet tapaszolnak. V. ö. T A P A S Z O L .
T A P A S Z O S , (tapaszos) mn. tt. tapaszost v.
— at, tb. —ak. Tapaszszal b e v o n t borított, bekent.
Tapaszos falak. Tapaszos arcz. V. ö. T A P A S Z .
T A P A S Z O S A N , (tapaszosan) ih. Tapaszszal
bevontán, b o n t o t t a n , bekenten.
T A P A S Z S Z E K R É N Y , (tapaszszekrény) Ösz.
fn. Vesszőből font hombárféle szekrény, melyet sár
ral szoktak betapasztani.
T A P A S Z T , (tapaszt) áth. m. tapasztott, par.
tapaszsz, htn. — n i v. —ani. Tapaszszal beken,
burkol. Falat, kemenczét tapasztani. A repedékeket sár
ral betapasztani. Atv. valakinek betapasztani a száját,
am. hallgatásra birni. Be lehet az 5 száját is néhány
forinttal tapasztani. A régieknél annyit is t e t t , mint
tapint, tapogat, így a Münch. codexben. L u k . X X I V .
„Lássátok en kezeimet és en lábaimat mert en ma
gam vagyok. Tapaszjátok és lássátok (palpate et vi
dete), mert szelletnek teste és teteme nincsen."
T A P A S Z T A L , (tapasztal) áth. m. tapasztalt.
Eredeti, tulajdon, szoros ért. annyit tenne, mint ta
pintva, vagy tenyerét tapasz gyanánt bizonyos testre
téve észlel, megérez valamit. „Mégtapasztalom mel
leden r ó z s á d a t . " Népdal. (Kisfaludy társ. gyűjt.
1 8 4 6 . évben. 6 7. lapon). „ E g y é b a r á n t is ennyi sok
fogyatkozásban legyenek országunknak végházai....
kézzel tapasztalhatja minnyájon kegyelmetek." Gr.
Eszterházy M. Nádor. ( T ő r é n e l m i T á r . V I I I . K. 8 8 .
lap). V. ö. T A P A S Z T . Azonban a bevett szokás szé
les értelemben használja, s am. saját bel és külér
zékei által valamely dolognak tudomására j u t , észre
vesz valamit. E szerint tapasztalunk nem csupán
é r i n t é s , hanem látás, hallás, szaglás, izlés és belér
zékek által is. Aki sokat utazik, sok emberrel társalog,
az sokat tapasztal. Azt tapasztaltam róla, hogy szeret id
dogálni. Ha még egyszer tapasztalom, hogy káromkodol,
legott elbocsátlak. Ezt ne tapasztaljam többé.
Azon ászt, észt képzőjü igék osztályába tarto
zik, mr.lyek al, el toldalékképzőt vesznek föl, m i n t :
vigasztal, marasztal, magasztal, nyugasztal (nyugosz
tal), engesztel. Ezekben a két alak, olykor némi el
téréssel, rokon jelentésű így a tapaszt és tapasztal ré
gebben közelálló jelentésűek voltak, de újabb kor
ban éltelemkülönbség" van közöttük.
T A P A S Z T A L Á S , (tapasztalás) fn. tt. tapasz
lalást, tb. —ok, harm. szr. — a . A tudomásnak, ille
tőleg benyomásnak azon neme, melynek forrását a
bel vagy kül érzékekre ható t á r g y a k teszik. „Mint
a fának árnyéka, hol a nap forró sugaraitól oltalmat
keresünk, csak estve nő nagygyá : így nőnek tapasz
talásaink a k k o r , mikor reájok nincs többé szüksé
g ü n k , " B. Eötvös J. (Gondolatok). Ellentéte : elmél
kedés, elmélés, mint az elmének közvetlen működése.
Egyébiránt szabatosan véve a tapasztalás jelenti a
bel vagy kül érzékek működését, ami pedig ez által
tudomásunkra j u t , vagyis ezen működésnek eredmé
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n y e : tapasztalat, mint az elmélésé elmélet. Valami
tapasztalásból v. tapasztalás állal tudni. Tapasztalás vé
gett utazni, azaz, hogy tapasztaljunk valamit. Ellen
ben nem szabatosak az ily kifejezések : tapasztalatait
feljegyezni, ,tapasztalatait' helyett. Örvendetes, fájdal
mas tapasztalás, e helyett : tapasztalat, mennyiben
ezekben már a tapasztalás által eléidézett eredmény
ről van szó.
T A P A S Z T A L Á S I , (tapasztalási) mn. tt.
tapasztalásit, tb. —ak. T a p a s z t a l á s t illető, ahhoz
tartozó, a r r a vonatkozó, abból merített. Tapasztalán
utazás, kutatás, tudomás.
TAPASZTALÁSILAG,
(tapasztalásilag)
ih. Tapasztalásképen, mint a tapasztalás mutatja.
T A P A S Z T A L Á S Z , (tapasztalász) fn. tt. ta
pasztalászt, tb. — ok. Bölcselő, tudós, aki elveit, tu
dományát csak a tapasztalt tényekre alapítja. (Em
piricus).
T A P A S Z T A L A T , (tapasztalat) fn. tt. tapasz
talatot, harm. szr. — a . Tapasztalás által szerzett
ismeret, tudomány, vagy érzelem, érzet, melyet a ta
pasztalás támasztott bennünk. V. ö. T A P A S Z T A L Á S .
T A P A S Z T A L A T E L V I S É G , (tapasztalatelvi
ség) ösz. fn. Bölcselet, mely elveiben a tapasztalt
tényekre alapíttatik. (Empirismus),
T A P A S Z T A L A T H A L A D Ó , (tapasztalathala
dó) ösz. mn. Tapasztalás , vagyis érzéki felfogás alá
nem eső ; máskép : tapasztalattúli. (Transscendentalis).
T A P A S Z T A L A T I , (tapasztalati) mn. tt. ta
pasztalatit, t b . —ak. T a p a s z t a l a t r a vonatkozó, abból
merített. Tapasztalati ismeretek, jegyzetek.
Tapasztalati
és elméleti tudományok.
TAPASZTALATILAG,
(tapasztalatilag)
ih. L. T A P A S Z T A L Á S I L A G .
T A P A S Z T A L A T I S Á G , (tapasztalatiság)
L. TAPASZTALATELVISÉG.
T A P A S Z T A L A T L A N , (tapasztalatlan) mn.
tt. tapasztalatlant, tb. —ok. Kinek tapasztalata nincs;
bizonyos ismeretekben j á r a t l a n ; gyakorlati dolgok
ban ügyetlen ; ki az embereket, a világot nem ismeri ;
idegen. Tapasztalatlan gyermek, szobatudós. A tapasz \
talatlan embert könnyű rászedni. En e városban egészen
tapasztalatlan vagyok. Határozóként am. tapasztalat
lanul.
T A P A S Z T A L A T L A N S Á G , (tapasztalatlan
ság) fn. tt. tapasztalatlanságot, harm. szr. — a . T a 
pasztalat hiányára mutató állapot vagy tulajdonság;
járatlanság, ügyetlenség, mely részint a tapasztalat,
részint a gyakorlat hiányából származik.
T A P A S Z T A L A T L A N U L , (tapasztalatlan
ul) ih. T a p a s z t a l a t nélkül; j á r a t l a n , ügyetlen módon,
g y a k o r l a t l a n u l ; a kül dolgokról keveset vagy alig
t u d v a valamit.
T A P A S Z T A L A T T Ú L I , (tapasztalattúli) ösz.
mn. L . T A P A S Z T A L A T H A L A D Ó .
T A P A S Z T A L M Á N Y , (tapasztalmány) fn.
tt. tapasztalmányt, tb. —ok. Tapasztalt dolog, ta
pasztalt tény.
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TAPASZTALT, (tapasztalt) mn. tt, tapasz
taltat. 1) Amit magunk tapasztaltunk, aminek kül
vagy belérzékeink által tudtára jutottunk. Ezek töb
bek által tapasztalt dolgok. A tapasztalt (v. észlelt) tü
neményekről tudósítani a közönséget. 2) Aki tapasztalás
által bizonyos ismereteket, ügyesse'get szerzett, ki
sokat látott, hallott; jártaskeltes ; bizonyos életnem
ben gyakorlott; világban forgott stb. Tapasztalt ten
gerész, katona, utazó. Ide tapasztalt ember kell.
TAPASZTALTÁN, (tapasztaltan) ih. Ta
pasztalás következtében. Tapasztalat ügyességgel
felruházva.
TAPASZTALTSÁG, (tap asztaltság) fn. tt.
lapasztaltságot, harm. szr. —a. Tulajdonság, mely
lyel a tapasztalt ember birni szokott; jártasság,
ügyesség, gyakorlottság. V. ö. TAPASZTALT.
TAPASZTÁS , (tapasz tás) fn. tt. tapasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, melyet az gya
korol, ki bizonyos tapaszszal, pl. sártapaszszal vala
mely testet beken, burkol. Kemenczetapasztással fog
lalkodó cseléd. Régiesen am. tapintás, tapogatás. V. ö.
TAPASZT.
TAPASZTÉK, (tapaszték) fn. tt. tapasztékot,
harm. szr. —a. Azon tapaszanyag, vagyis sár, melyet
valamire tapasztottak. A falnak, kemenczének tavasz
téka megrepedezett, lehullott. A régi tapasztékot leverni.
TAPASZTÓ, (tapasztó) mn. és fn. tt. tapasz
tót. Aki sártapaszszal beken, burkol valamit. Kemen
czetapasztó asszonyok. A rongált házfalat nem kömicessel,
hanem tapasztóval kitatarozni. Tréfás átv. ért. lélekta
pasztó, sürü pép, kása, babkása.
TAPASZVIASZ, (tapaszviasz) ösz. fn. Viasz,
melylyel valamely likat, rést, hézagot betapasztanak,
betömnek.
TAPAZD, ALSÓ —, FELSŐ—, puszták So
mogy m.; helyr. Tapazdra, — on, —ról.
TÁPCSATORNA , (tápcsatorna) 1. TÁPCSŐ.
TAPCSO , (tápcső) ösz. fn. Cső, melyen a le
nyelt táp, vagyis ételital a gyomorba lemegy.
TÁPDÚS, (tápdús) 1. TÁPGAZDAG.
TÁPÉ, falu Csongrád, puszta Tolna m.; helyr.
Tápéra, —n, —ról.
TÁPGAZDAG , (tápgazdag) ösz. mn. Táplá
lékban bővelkedő.
TÁPHIÁNY, (táphiány) ösz. fn. Fogyatkozás
a táplálékban.
TAPIA, falu Krassó m.; helyr. Tapiára, — n ,
—ról.
TAPICSKÁL , (tapicskál v. tapicskaal) 1.
TAPISKÁL.
TAPICSKOL, (tapicskol) 1. TAPISKÁL.
TAPINT, (tapint) kicsiny, áth. m. tapintott,
par. —s, htn. —ni v. —ani. Tenyerével vagy tal
pával könnyeden, gyöngéden érint. Azon hasonló
képzésű igék osztályába tartozik, melyek az illető
cselekvésnek némileg szelídebb, finomabb módját
fejezik ki, pl. legyint, érint, nyomint, suhint, taszint,
hibint stb.
±SAD. NAGY SZÓTÁ.K VJ. KÖT,
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TAPINTÁS , (tapintás) fn. tt. tapintást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn tenyerünk
kel vagy talpunkkal gyöngéden érintünk valamit.
V. ö. TAPINT.
TAPINTÁSI, (tapintási) mn. tt. tapinlásit,
tb. —ak. Tapintást illető, arra vonatkozó.
TAPINTAT, (tapintat) fn. tt. tapintatot, harm.
szr. —a v. —ja. Azon érzet vagy tárgyismeret, mely
tapintás által ered bennünk. Sima, rögös, meleg, hideg,
borzalmas tapintat. Selyem, bársony tapintatu test. Átv.
ért. cselekvési ügyesség, különösen másokkal bánás
módja, melynél fogva a dolgot kellő helyén találva
érintjük, ahhoz czélirányosan nyúlunk, valamiben va
laki iránt bizonyos kimélettel járunk el. Finom tapin
tat. A dolgok megítélésében helyes tapintata van.
TAPINTATLAN, (tapintatlan) mn. tt. tapin
tatlant, tb. —ok. Amit nem tapintottak. Személyre
viszonyítva, aki cselekvésében a dolgot nem kellő
helyén érinti, valaki irányában nem jár el bizonyos
kimélettel. Határozóként am. tapintatlanul.
TAPINTATLANSÁG, (tapintatlanság) fn.
tt. tapintatlanságot, harm. szr. •—a. Tapintatlan ál
lapot vagy tulajdonság. V. ö. TAPINTATLAN.
TAPINTATLANUL, (tapintatlanul) ih. Ta
pintat nélkül, tapintatlan állapotban; tapintatlan
módon.
TAPINTATOS , (tapintatos) mn. tt. tapinta
tost v. —al, tb. —ak. Kellő tapintattal bíró.
TAPINTATOSAN, (tapintatosan) ih. Kellő
tapintattal.
TAPINTATOSSÁG, (tapintatosság) fn. tt.
tapintatosságot, harm. szr. —a. Tapintatos tulaj
donság.
TAPINTATTELJES, (tapintatteljes) ösz. mn.
Teljes mértékben tapintatos.
TÁPINTÉZET, (tápintézet) ösz. fn. Közös
étkező asztallal ellátott iskolai növendékek vagy
szegények intézete.
TAPINTHATÓ , (tapintható) mn. tt. tapint
hatót. Amit tapintani lehet.
TAPINTHATÓLAG, (tapinthatólag) ih. Ta
pintható módon, tapintható állapotban.
TAPINTHATÓSÁG, (tapinthatóság) fn. tt.
tapinthatóságot, harm. szr. —a. Valaminek azon mi
nősége, mely szerént azt tapintani lehet.
TAPINTÓ, (tapintó) fn. tt. tapintót. 1) A
zongora vagy orgona billentyűje, melyet a játszó
ujjai tapintanak. 2) L. TAPINTYÚ.
TAPINTYÚ, (tapintó) fn. tt. tapintyút. A bo
garak és rovarok fejéből kinyúló fonal vagy cső
forma eszköz, csáp, melyeket érző szerveknek tar
tanak.
TÁPIÓ v. T Á P J Ó , KIS—, NAGY—, igen
posványos folyók Pest megyében.
TÁPIÓB1CSKE, l.BICSKE alatt.
TÁPIÓGYÖRGYE, falu Pest m.: helyr. — Győr
ayére, •—n, —ról.
TÁPIÓSÁGH, l. SÁGH alatt.
6
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TÁPIÓSÁP, 1. SÁP, (3) alatt.
TÁPIÓSÜLY, 1. SÜLY, (4) alatt.
TÁPIÓSZECSÖ , falu Pest m.; helyr. — Sze
csöre, — n , —röl.
TÁPIÓSZELE, falu Pest m.; helyr. —Szelére,
—«, —ről.
TÁPIÓSZENTGYÖRGY, 1. SZENTGYÖRGY
alatt.
TÁPIÓSZENTKIRÁLY, 1. SZENTKIRÁLY
alatt.
TÁP1ÓSZENTMÁRT0N, 1. SZENTMÁRTON
alatt.
T A P I R , fn. tt. tapirt, tb. — ok. Amerikában
élő szárazföldi állat, mintegy ökörnyi nagyságú,
melynek feje és czombjai a disznóéihoz hasonlók, s
mozgékony orra mintegy arasznyi hosszú. Jobbára
a mocsárokban lakik, s jól tud úszni. (Hydrochaeris
tapir).
TAPISKÁL , (tapiskál v. tapiskaal) önh.
m. tapiskált. Tipegve tapogva ideoda mozog. Első
része tapis, a tapos szó módosulata, azonban az i némi
kicsinzést rejt magában ; innen az is képző néha át
is változik icsre; vagyis az egész másképen : ta
picskál.
TAPISKÁLÁS , (tapiskálás) fn. tt. tapiská
lást, tb. —ok, harm. szr. — a. Tipegvetapogva ide
oda mozgás.
TÁP JÓ, 1. TÁPIÓ.
TÁPKELME, (tápkelmo) lásd helyesebben:
TÁPANYAG.
TAPKERÉK, (tapkerék) ösz. fn. Bizonyos
gépekben alkalmazott kerék, melyet^emberek vagy
barmok rátaposva hajtanak.
TÁPLA, (tápola) elavult de újra fölélesztett
fn. melyből táplál és ennek származékai eredtek. Je
lent általán mindent, amivel az állatokat táplálják,
azaz, tápot, eledelt. Képeztetésre hasonlók hozzá:
tokla, szegle, számla, szemle, csáklya, vizsla, ós a csak
származékaikban élő emle, gyomla, s némely mások.
Ujabb korban jött divatba az idegen származatú
koszt helyett.
TÁPLAHÁZ, (táplaház) ösz. fn. Ház, vagyis
intézet, melyben bizonyos kialkudott fizetésért táplát
(kosztot) adnak. V. ö. T Á P L A ; és TÁPINTÉZET.
TÁPLA JEGYZÉK, (táplajegyzék) ösz. fn.
Tápintézetekben készített vagy készíttetni szokott
Írásbeli jegyzék a kiszolgáltatott vagy kiszolgálta
tandó tápszerekről.
TÁPLÁL, (tápolaal) áth. m. táplált. Táppal,
tápiával, azaz eledellel ellát; továbbá, testét élteti,
gyarapítja. Az égi madarakat, az erdők vadait az Isten
táplálja. Ezen eledel igen táplálja a testet. Aki kelletinél
többet eszik, nem táplálja magát. (Km.). Átv. lelki,
szellemi életet ad, fentart, vagy igér. Táplálj minket
szent testeddel. (Egyházi ének). Táplálja őt a jó remény.
TÁPLÁLÁS , (tápolaalás) fn. tt. táplálást,
tb. —ok. Gondoskodás neme, melynél fogva embert
vagy más állatokat táplálunk. V. ö. TÁPLÁL.
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TÁPLÁLAT, (táp •olaalat) fn. tt. táplálatot,
harm. szr. —a. Amivel táplálnak, pl. eleség, szüle
ség, takarmány. Körülbelül megfelel neki a latin
nutrimentum, alimentum.
TÁPLÁLÉK, (tápolaalék) fn. tt. táplálékot, ]
harm. szr. —a. Minden, ami táplál, tápul szolgál.
Mint gyűnév a táp és tápla szóknál szélesebb értelmű.
TÁPLÁLÉKONY, (tápolaalékony) mn. tt.
táplálékonyt v. —at, tb. —ak. Amiben sok tápanyag
van, mi a testet különösen növeli, hizlalja. A sor táp
lálékonyabb, mint a bor.
TÁPLÁLÉKONYAN, (tápol aalékonyan)
ih. Táplálékony állapotban vagy minőségben.
TÁPLÁLÉKONYSÁG, (tápolaalókonyság)
fn. tt. táplálékonyságot, harm. szr. —a. Bizonyos ele
delek tulajdonsága, melynél fogva aránylag sok táp
anyag van bennök.
TÁPLALEVES , (táplaleves) ösz. fn. Velős,
hizlalékony részekből álló leves, milyet pl. a lába
dozóknak szoktak főzni, hogy üdüljenek, erősödjenek.
TÁPLÁLKOZÁS, (tápolaalkozás) fn.tt. táp
lálkozást, tb. •—ok. Visszaható cselekvés, vagyis gon
doskodás, melynél fogva minmagunkat táplálgatjuk.
TÁPLÁLKOZIK, (tápolaalkozik) k. m. táp
lálkoztam, —tál, —ott, par. —zál. Önmagát táplálja
bizonyos eledelekkel él, hogy egészségét, életét fön
tartsa. Némely állatok növényekkel, mások hússal táp
lálkoznak. Gazdagon, buján, szegényül, szűken táplálkozni.
TÁPLÁLMÁNY, (tápolaalmány) fn. tt. táp
lálmányt, tb. —ok, harm. szr. —a. Minden, ami az
állati testet táplálja, táplálék, eleség, szüleség, ta
karmány.
TÁPLÁLÓ, (tápolaaló) mn. tt. táplálót.
1) Másokat táppal, táplával ellátó. Szegényeket táp
láló úr. Kisdedeket tápláló dajka. Ez értelembed önálló
főnévül is használjuk. 2) Amiben tápanyagok van
nak, mitől a test növekszik, gyarapodik, hízik. Táp
láló eledekkkel élni.
TÁPLÁLÓINTÉZET, (táplálóintézet) ösz. fn.
Intézet, melyben a szegény szűkölködőket eledellel
ellátják.
TÁPLÁLÓS, (tápolaalóos) mn. tt. táplálóst
v. —at, tb. —ak. Amiben aránylag sok tápelem van,
mi a testet különösen hizlalja, táplálékony.
TÁPLÁN, puszta Vas m.; helyr. Táplánba,
— ban, —ból.
TÁPLÁNFA, falu Vas m.; helyr. Táplánfára,
— n , —ról.
TÁPLÁNY, (1), (tápolány) fn. tt. táplányt,
tb. —ok, harm. szr. —a. L. TÁPINTÉZET.
TÁPLÁNY, (2), puszta Győr m.; helyr. Táp
lányba, —ban, —ból,
TÁPLÁTLAN, (tápolaalatlan) mn. tt. táp
látlant, tb. —ok. Kellő tápla vagyis eleség nélkül
szűkölködő; éhet szenvedő.
TAPLI— v. TAPLYIBISZTRA, 1. TAPOLY
BISZTRA.
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TAPLÓ , (tapló vagy tapoló) fn. tt. taplót.
1) Némely növényi testek, melyek vagy eredeti tu
lajdonságuknál fogva, vagy mesterségesen elkészítve
könnyen tüzet fognak, egy szikrától ia meggyulad
nak, s a fogott tüzet fogytig táplálják. Cserfa, bük/a
tapló, mely a reves és száraz fabélbó'l válik. „A szív,
mint a tapló, könnyebben fog tüzet, ha már egyszer
égett." B.Eötvös J. (Gondolatok). Rongy, papirtapló,
melyet égékeny testtel beitatva készítenek. Gomba
tapló, mely némely fákon, pl. füzeken termő' forra
dékokból lúg által megpuhítva készül, az úgy neve
zett banyatapló. 2) Atv. a fataplóhoz hasonló puha
íágu, vagy forradékféle kóros kinövés az állati testen,
milyen az úgy nevezett vadhús.
E szót kétfélekép elemezhetni. Ha alapul azon
faforradékokat veszszük, melyekből taplót főznek,
azt vélhetnök, hogy gyöke a tapadásra, ragadásra
vonatkozó tap, minthogy az ily forradékok egy rész
ről a fákhoz tapadva teremnek, más részről általán
véve tapadós, ragadós, nyálkás fóldszinüek szoktak
lenni, s így tapló elemezve annyi volna mint tapoló,
azaz tapadó. Ha pedig azt veszszük tekintetbe, hogy
a taplónak általános kelléke, és lényeges tulajdon
sága tüzet fogni, akkor figyelmet érdemel a szansz
krit tap gyök, mely égést jelent (calefaeere, urere),
a görög Tvcpco égetek, égek; latin tepeo, tepor, tepidus;
persa tábidan vagy táftan vagy taftan, égetni, égni;
szintén persa tábi, fényesség, világ: tábisztán, nyár,
(azaz égető, melegítő évszak); orosz tepl (calidus),
teplota (calor. Bopp Ferencz. Az ő véleménye szerént a
latin tempus is a föntebbi szanszkrit gyöktől szár
mazhatott. Glossarium Comparativum. 3ik kiadás.
163. 1.). Ha a gyök ezen jelentését a magyarban is
elfogadjuk, akkor ,tapló' annyit tenne mint égő,
gyúló; s gyöke a magyarban még rokon a régies
,gyaponik' szó gyap gyökével. Egyébiránt más
nyelvekben rokon a ,tapló' szóval a finn taula, takla,
észt tael, tagel, liv nyelvbeli tagi, dagl, lapp tuovle,
finnlapp duovle, déli vogul taploch, taplit. (Budenz J.).
A mongolban uula v. nla (= tapló) a ,gyúl' szóhoz
közelít.
TAPLOCZA, CSÍK—, erdélyi falu Csik szék
ben; helyr. Taplocsára, — n , —ról.
TAPLOCZA, JOLSVA—, mváros ; KUN—,
falu Gömör m.; helyr. Taplóczára, — n , —ról.
TAPLÓNÖVEDÉK, (taplónövedék) ösz. fn.
Taplóforma termés némely fákon s növényeken.
TAPLÓS, (1), (tapolóos v. tap1óos) mn. tt.
taplóst v. —at, tb. —ak. 1) Taplóféle tüzfogó szer
rel ellátott, bővelkedő. 2) Atv. kifőzött taplógombá
hoz, vagy más fataplóhoz hasonló rostozatú, podvás,
vagy rohatag. Taplós hús, vad hús, mint kóros kinö
Aés. Taplós alma, melynek nedve kiszáradt, s csak
rostjai maradtak. Taplós fabél.
TAPLÓS, (2), puszta Pest m.; helyr. Taplósra,
—on, —ról.
TAPLÓSODÁS, (tapolóosodás) fn. tt. tap
lúsoüúst, tb. —ok, harm. szr, —a. Növényi vagy
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állati testek állapotváltozása, midőn taplósakká lesz
nek. V. ö. TAPLÓSODIK.
TAPLÓSODIK, (tapolóosodik) k. m. tapló
sodtam, —tál, —ott. Taplóssá alakúi, taplóvá vál
tozik ; vagy tapló gyanánt megpuhul, likacsosodik,
pl. a csernek, bükknek pudvás bele.
TAPLÓTINÓRÚ, (taplótinórú) ösz. fn. A lop
vanőszők seregének, illetőleg gombák rendének tinórú
neméhez tartozó faj; fölül lókörömforma, barnás,
alsó likai igen aprók, és szőkék. Többféle fán terem,
s kifőzve tüzfogó taplónak jó. (Boletus iguiarius).
TAPLYIHERMÁNY, 1. TAPOLYHERMÁNY.
TAPLYILUCSKA, 1. TAPOLYLUCSKA.
TAPLYIPORUBKA, 1. TAPOLYPORUBKA.
TÁPNEDV, TÁPNEDÜ, (tápnedv v. — nedÜ)
ösz. fn. A bevett táplálékból az állati test belső ré
szeiben képződött fehéres, tejhez hasonló nedv, mely
különösen a vérbe megy által. (Chylus).
TAPOD, (tapod) gyak. áth. m. tapodtam,
— tál, —ott. Talpával nyom, üt, taszít valamit. El
tapodni, letapodni, kitapodni, megtapodni, öszvetapodni
bizonyos testeket. A barmok letapodták a gabonát. A kis
gyermeket eltapodták a lovak.
„Király, ne tapodtasd magad önkint porba."
Arany J.
TAPODÁS , (tapodás) fn. tt. tapodást, tb.
— ok. Cselekvés, midőn talpunkkal nyomást, ütést
teszünk. Gyakorlatosan : taposás.
TÁPODAT , (tapodat) fn. tt. tapodtat, a kép
zőbeli a kiugratásával e helyett : tapodatot, mint ál
talában e minőségű igeneveknél. Lábnyomat, annyi
hely vagy tér, mennyit a talp elfoglal, lapodatnyi
földet sem birok. Egy tapodtat sem eresztlek tovább.
TAPODÓ, (tapodó) mn. és fn. tt. tapodót.
Talpával nyomot vagy nyomokat csináló. Gúnyosan :
útczatapodó, kövezettapodó, henyék módjára dologta
lanul csavargó, ingyenélő.
TAPODÓKA, (tapodóka) kicsinző fn. tt. ta
podókát. A barkó szójárásban am. lépcső.
TAPOG, (tapog) gyak. önh. m. tapogtam,
— tál, —ott. Ideoda tapva lép, mozog. Gyakran
tipeg szóval ikerítve jön elé. Tipegtapog, mint a tojó
galamb. (Km.). Különböznek tőle : tapod és tapos,
mint áthatok. V. ö. TIPEG, TOPOG.
TAPOGÁS, (tapogás) fn. tt. tapogást, tb.
— ok. Tipegés, tapogás.
TAPOGAT , (tapogat) gyak. áth. és önh. m.
tapogattam, —tál, —ott, par. tapogass. Tenyerével
vagy talpával ismételve, vagy gyakran folytonosan
illet, érint, nyomdos valamit, különösen midőn keres,
kutat, vagy sötétben, homályban megkülönböztetni,
megtudni, megérezni akar holmit. A fájós testet gyön
géden tapogatni. Kinek hol fáj, ott tapogatja. (Km.).
Talpával tapogatja a fűidet, ha nem ingoványose ? Meg
tapogatták a hátát, tréfásan am. megverték. A vak és
sötétben járó tapogatni szokott. Halászok 113'elvén am.
burítónemü kosárral a vizekben halat keres. A tavak*
G*
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ban, erekben tapogatni szoktak a halászok. Átv. vala
mely titkos rejtélyes dolognak nyomát keresi. Jól
tapogat. Itt roszúl tapogatsz. Végre kitapogattam, nyo
mára jöttem, k i k u t a t t a m .
T A P O G A T Á S , (tapogatás) fn. tt. tapogatást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Tenyérrel vagy talppal
gyakorlott érintés, illetés, nyomkodás ; k u t a t á s , k e 
resés. Vakok tapogatása. Szemtelen tapogatás. Holmi
titkok kitapogatása. Nehéz ott a tapogatás, hol nem fáj.
(Km.). Halászok tapogatása. V ö. T A P O G A T .
T A P O G A T Ó , (tapogató) mn. és fn. tt. tapo
gatót. 1) Aki tapogat. 2) Halfogó k a s , melylyel az
erekben és t a v a k b a n szoktak halászni. 3) A rovarok
érző csápja, tapintyú.
T A P O G A T Ó D Z Á S , (tap ogatóodozás) fn.
tt. tapogatódzást, t b . —ok, harm. szr. — a . A sötét
ben keresgélőnek, vagy v a k n a k ideoda motozó ta
pogatása. V. ö. T A P O G A T Ó D Z I K .
T A P O G A T Ó D Z I K , (tapogatóodozik) gyak.
k.m.tapogatódziam, —tál, —ott, par. —zál. Vakon,
vagy sötétben tenyereit ideoda rakosgatva vizsgá
lódik, hogy tájékozhassa m a g á t , vagy valamire akad
j o n . Ez igének visszaható értelme is van, mennyiben
a tapogatódzó g y a k r a n m e g ü t ő d i k , bele ütközik
valamibe.
T A P O G A T Ó Z Á S , (tapogatóozás); T A P O 
G A T Ó Z I K , (tapogatóozik) l á s d : T A P O G A T Ó D 
ZÁS ; T A P O G A T Ó D Z I K .
T A P O L C S Á N , faluk Borsod és Sáros m.; helyr.
Tapolcsánba, — b a n , —bál.
T A P O L C S Á N Y , K I S — , mezőváros B a r s ,
N A G Y —, mváros Nyitra m . ; helyr. Tapolcsányba,
— ban, — bál.
T A P O L C Z A , (1), p a t a k Veszprém m. és meleg
ásványos forrás Borsod megyében.
T A P O L C Z A , (2), mváros Szála, falu B a r a n y a ,
puszták Borsod és Abauj m . ; helyr. Tapolczára,

ján törzse tapor, s gyöke tap, a medvének nehézkes
tapodásától, s talpas tulajdonságától; s hasonló hozzá
a Bodrogközben divatozó tapséros, mely am. tenye
restalpas. Alakja sajátságos kinövésre mutat, vala
mint a tátorján, burján, bojtorján szóké is. Eredetileg
,tapor' igétől, s utóhangzás nélkül : tapori (azaz ta
poró) mint ugri (= ugró), a nyúlnak tréfás ugrifüles
nevében.
T A P O S , (tapos) gyak. áth. m. tapostam, —tál,
— ott, par. — s . Valamit többször tapva, azaz, tal
pával nyomva, illetve gyúr, öszvezúz. Sarat taposni.
Szólöt, káposztát taposni. Eltaposni a férgeket. V. ö.
T A P , T A P O D . Képeztetésre olyan mint futos.
T A P O S Á S , (taposás) fn. tt. taposást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Nyomdosás, z ú z á s , melyet valaki
bizonyos testen talpával teszen.
T A P O S H Á Z A , puszta Zala m.; helyr. Tapos
házán, — r a , —ról.
T A P O S Ó , (taposó) mn. és fn. tt. taposót. Aki
valamit t a l p á v a l nyomdos, gyúrogat, esömöszöl. TJt
czataposó iparlovag. Sártaposó, káposztataposó, szóló
taposó.
T A P O S Ó K Á D , (taposókád) ösz. fn. Kád,
melyben szüretkor a must kinyomása végett szőlőt
taposnak.
T A P O S Ó K E R É K , (taposókerék) ösz. fn. Az
erőmüvezetben kerék, melyet (rendszerént ló vagy
ökör)taposás által hoznak mozgásba.
T A P O S Ó K O R O N G , (taposókorong) ösz. fn.
Korong, melyet taposás által forgatnak.
T A P O S Ó Z S Á K , (taposózsák) ösz. fn. Zsák,
melyben szüretkor a k á d b a n szőlőt taposnak.
T A P O T A , (tapota) fn. tt. tapotát. Erdélyi
szó, s am. járáskelés. Gyöke tap, s törzse tapod,
melyből lett tapodó, tapoda, s a </nek megkeménye
désével : tapota. Hasonló képeztetésü : serteperte, e
helyett se> deperde, azaz , serdülveperdülve ideoda
járó. Ilyenek továbbá : hahota, szunyáta, cselefinta s
némely mások.
T A P O T Á L , (tapotaal) önh. m. tapotált. Gú
nyosan szólva, ideoda j á r k á l , tapossa a földet. Ha
sonló hozzá : sertepertél. V. ö. T A P O T A .
T A P O T Á L Á S , (tapotaalás) fn. tt. tapotálást,
t b . —dk, harm. szr. — a . Ideoda, ki s bejárás, föld
tapodás.
T A P S , (taps) fn. tt. tapsot, harm. szr. — a.
Azon h a n g , melyet az öszvecsapott tenyerek adnak.
Tapssal jelt adni. Tapsra tánczolni, ugrani. Atv. tet
szésnek, helybenhagyásnak, örömnek jele. Tapsokkal
fogadni valakit. A nép örömtapsai között bevonulni a
városba. Tapsokat aratni. Tapsra vágyni. Gyöke tap,
mint hangszó egyezik csap szóval.
T A P S É R , fn. tt. tapsért, tb. — ok: Növénynem
az öthímesek seregéből és kétanyások r e n d é b ő l ; gal
lérait elrúgja; virága sugárzó, néha középen meddő ;
szirmai behajtottak, c s o r b á k ; gyümölcse körkörös,
l a p o s , h á r t y a k a r i m á s ; kicsípett vagy csorbavégit
magvai hártyaformák. Egyik faja az úgy nevezett

~n,

—ról.

T A P O L C Z A P Ő , falu Veszprém m.; helyr. Ta
polczaföre, — n , —ról.
T A P O L Y , folyó Sáros és részben Zemplén me
gyében.
T A P O L Y A , falu Zemplén m.; helyr. Tapolgára,
— n, —ról.
T A P O L Y  B I S Z T K A , falu Sáros m . ; helyr.
'—Bisztrán, •—r.a, —ról.
T A P O L Y  H E R M Á N Y , falu Sáros m . ; helyr.
=— Hermányba, —ban, —ból.
T A P O L Y  L U C S K A , falu Sáros m . ; helyr.
•—Lvcskán, — r a , —ról.
T A P O L Y  N É M E T F A L U , falu Sáros m.; helyr.
«— Némeifaluba, •—ban, —ból.
T A P O L Y  P O R U B K A , falu Sáros m . ; helyr.
^Porubkán, — r a , —ról.
T A P O R , göcseji tájnyelven am. t i p o r ; 1. ezt.
T A P O R J Á N P É R E G , (tapofjánféreg) ösz. fn.
Erdélyi tájszó, am. medve. Vigyázz, hogy a taporján
féreg meg ne egye als tinókét. Valósziníí, hogy a tapor
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medvetapsér v. medvetalp, s nevét ezen hasonlattól
kapta, mennyiben a medve t a l p a széles lapos. Dió
szegi—Fazekasnál : tapsir. V. ö. T A P S É R O S .
TAPSÉROS, mn.tt. tapsérostv. — at, tb. — ah.
Bodrogközben am. tenyerestalpas. Tapséros medve. Ez
értelemből kitűnik, hogy törzsöke tapsér is mintegy
talpast jelent, a tap gyöktől, és tapis v. tapos tör
zsöktől. V. ö. T A P I S K Á L ; T A P O R J Á N F É R E G , és
TAPSI.
T A P S I , fn. tt. tapsit. Bérczy Károly Vadász
miiszótárában am. a nyúl füle (Löffeln). Vagy a ,tap
séros' szóból rövidült, vagy pedig úgy tekinthető,
mint a ,tepsi' szónak mély h a n g ú módosulata, vala
mint ,tapszia' is.
TAPSIFÜLES , (tapsifüles, mintegy : tapsér
fűles) ösz. fn. A székelyeknél tréfásan am. nyúl,
vagy tapsér, tapséros, azaz, széles fiileitől, vagy a
,tepsi' szótól; v. ö. T A P S I . Túl a D u n á n némely
cserháti vidékeken szintén tréfásan : kurtadisznó;
több helyütt : ugrifüles.
TAPSIKOL , (tapsikol) gyak. önh. m. tapsi
tolt. Mátyusföldön, Érsekújvár tájékán am. tapsol
gat. Képeztetésre hasonló hozzá : dávorikol, azaz, jó
kedvében, mulatságában kiáltoz, kurjongat. Mind
kettőben az ik a gyakorlatos ojrnak kicsinző módo
sulata ; tapsogol, dávorogol; ilyen a karika (guroga),
taliga (tologa) is.
T A P S I K O L Á S , (tapsikolás) 1. T A P S O L Á S ;
és v. ö. T A P S I K O L .
TAPSÍR, 1. T A P S É R .
TAPSOL, (tapsol) önh. m. tapsolt. Tenyereit
öszveesapva taps hangot hallat. Jeladásul tapsolni.
Különösen jó kedvből, örömből, valamit helyeselve
üti tenyereit öszve. Tapsolnak a tánczoló legények.
„Szólt a duda, tapsolt a táncz,
A sarkantyúk pengének."
Kisfaludy S. (Csobáncz).
Tapsolni a színésznek. Kitapsolni a színészt. Beszédét,
játékát megtapsolta a közönség. Tapsoljatok! V. ö.
TAPS.
T A P S O L Á S , (tapsolás) fn. tt. tapsolást, t b .
— ok, harm. szr. — a . A tenyereknek öszvecsapása,
s ez által nyilvánított örvendezés, tetszés, helybe
higyás, megdicsérés.
T A P S O L G A T , (tapsologat) gyak. önh. m.
tapsolgattam, —tál, •—ott, par. tapsolgass. G y a k r a n ,
ismételve, folytonosan tapsol.
T A P S O L G A T Á S , (tapsologatás) fn. tt. tap
solgalást, tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori, folyto
nos, ismételt tapsolás.
T A P S O L Ó , (tapsoló) mn. és fn. tt. tapsolót.
Aki bizonyos kedélyi kitörésből, vagy némi más je
lül tenyereit öszvecsapja. Különösen személy, ki
nyilvános helyen v a l a k i vagy valami iránt ezen jel
lel szokta tetszését nyilvánítani. Bérbe fogadott, in
gyenjegyes színházi tapsolók. Bizonyos párthoz tartozó
népgyűlési tapsolók; újabb kifejezéssel : tapsoncz.
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T A P S O N C Z , (tapsoncz) fn. tt. tapsonczot. L.
TAPSOLÓ.
T A P S O N Y , falu Somogy m.; helyr. Tapsonyba,
— ban, —ból.
T A P S V I H A R , (tapsvihar) ösz fn. Zajos tapsolás
(a színházakban s hasonló m u t a t v á n y o k a l k a l m á v a l ) .
T Á P  S Z E N T M I K L Ó S , falu Győr m . ; helyr.
— SzentMiklóson, — r a , —ról.
T Á P S Z E R , (tápszer) ösz. fn. Á l t a l á n eledel,
amennyiben az emberek s állatok táplálására szolgál.
T A P S Z I A , (tapszia) fn. tt. tapsziát. A széke
lyeknél jelent kerekded kalácsnemet. Alkalmasint a
tepsi v. tepszi szótól származott, ennek mély h a n g o k r a
változtával. V. ö. T E P S I .
T Á P S Z I V Ó , (tápszivó) ösz. fn. A növénytan
ban a gyökérnek fejbőr nélküli vége, melynél fogva
a tápszert magába szívja. (Spongiola).
T Á P U L , (tapúl) önh. m. tapult. Tájdivatosan
olyformát jelent mint lapul, vagyis lapulva mozog.
Tapúl a féreg a fűbe. (Idősb Mándy P.).
T Á P V E V Ő , (tápvevő) ösz. fn. Vadász nyelven
így hívják a farkas száját. (Graser).
T Á P V Í Z , (tápvíz) ösz. fn. Valamely gépezet
ben tápul (pl. gőzfejlesztés végett) szolgáló víz.
T A R , (1), elvont gyök, melyből több családot
képező szók eredtek, 1) melyek kinövésxc, magas
ságta, vonatkoznak, mint : tárj, taré v. taraj, tarkó,
tarjag v. tarju. Rokon hozzá azon sar, melyből sarjú,
sarang, sarjadzik e r e d t e k , továbbá staru, szár stb.
2) Melyekben alapfogalom az időbeli terjedség, mint:
tart, és ettől : tartós, tartósság, öszvetételekben : el,
kitart. Egyeznek vele a török durmak (demeurer,
r e s t e r , sejourner, habiter) , szanszkrit dhar, dhru,
görög &gáé, rrjnica, latin duro, német dauern, szláv
trwá. 3) Melyek erős fogásra v o n a t k o z n a k , mint,
tart valamit a k á r kézben akár talapul, támul szol
gálva ; öszetételekben : föl és föntart, megtart; szár
mazékokban : tartogat, tartóztat, tartozik (mintegy
más által t a r t a t i k ) stb. Ez értelemben egyeznek vele
a k a l m ü k dari (haltend, habend), szanszkrit tra v.
trá (servare), latin servat, hellén riypsoo, szláv drzsi.
Ide sorozható a tart ige ,táplál', ,ellát' értelemben is.
4) Egyik alapfogalma a térbeli mozgás, pl. Budára
tart, hegynek tart. Rokona magas hangon : tér és ter
(terjed, terjeszt stb. szókban). Mennyiben még némely
más osztályú szók gyöke is, pl. t a r t a n i valakitől
vagy valamitől, 1. az illető szók rovatai a l a t t .
T A R , (2), mn. tt. tart, tb. — ok v. — ak. Sza
batosan véve jelent oly testet, vagy földterületet,
melyről a rajta nőtt szőrt, hajat, gyapjat, illetőleg
növényeket levágták. Szabó Dávid szerént : kopasz,
kopár, csupasz, meztelen csóré, gulacs (gulács). Kö 
zelebbi származékai : tarol, tarló. Ami tehát t a r ,
annak szárai, szőrei stb. csonkitott állapotban van
nak, pl. tar fej, melyről a hajat rövidre lenyírták,
vagy tövig leborotválták; tar mező, melyről a füvet
l e k a s z á l t á k ; tar szántóföld, metyről a gabonát le
a r a t t á k ; tar hegy, melyről az erdőt, fákat kivágták.
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Tar gyermeknek még megnöl a haja. (Km.). Némileg
különbözik tőle : kopasz, melyről a haj, szőr, vagy
növe'ny tövestül kiveszett, vagy lekopott, elszáradt,
honnan ezt szárnak is mondják, pl. Szárhegy. Azon
ban széles ért. ,tar' használtatik egész ,kopasz' he
lyett is, mintha t. i. valaminek szőrét, szálát letarol
ták volna, pl. tarbúza, melynek szálkája, vagyis
szakála nincsen: tar varjú stb. Mint főnév jelent
beretvált fejű embert, milyenek a törökök. Elment a
tarra csatázni. Ilyenek valának a hajdani kunok,
tar kunok is. Tar összeüt hangokban ort v. irt szóval;
gyökül megvan a jakut taragai szóban (mely = ko
pasz), és persa tarásidan igében is, mely am. a latin
radere; evellere pilos; honnan tárás v. tárása, quod
rasum est, radendo decidit; ramentum. (Vullers).
TAK, ( 3 ) , fn. tt. tart, tb. —ok, harm. szr.
— a v. —ja. A szarvasmarhának azon nyakrésze,
mely a lapoczkák fölött emelkedik, máskép : tárj
v. tarja. így nevezik a mészárosok az innen levágott
konczot is. A lónál ugyanezen rész mar v. mor, marj,
V. morj, az embernél pedig tarkó. Tara/arás, régi
kifejezés, eléjön Mártonfalvi Györgynél, Kresznerics
szerént latinul : nimis ornatus. Tarát farát ékesíti.
(Faludi). V. ö. TARAFARÁS. A magasságot, emel
kedést, kinövést jelentő r gyökhangu szók osztályába
tartozik. V. ö. R, gyökhang.
TAR, (4), falu Heves m.; helyr. Tarra, —on,
—ról.
TÁR, (1), fn. tt. tárt v. — at, tb. —ak. 1) Szabó
D. szerént kincs, álló jószág; továbbá Sándor I.
szerint a régieknél am. rakásba gyűjtött holmi, va
gyon, kincs, innen tárház, melyben a vagyont őr
zik ; tárnok, kir. tárnok, a királyi kincsek őre; tár
széké', nagy szekér, melyen a hadi szereket hordják.
Ezen jelentés van a mongol tavar (le bien, les effets,
les hardes) szóban is. 2) Azon helyiség, szekrény,
épület, ház, terem, melyben holmit tartanak, őriz
nek, öszvegyüjtenek. Kincstár, fegyvertár, pénztár, le
véltár, könyvtár, raktár, képtár; továbbá könyv, mely
bizonyos gyűjteményt tartalmaz. Törvénytár, tudo
mánytár, ismeretek tára, szótár stb. Egyezik vele a
kalmük dari (haltend, habend), pl. altandari ara
nyat tartó; továbbá az arab s persa dár am. (ház),
chaldeai dór (lak), mongol tar am. kosár, kenyeres
kosár (corbeille, panier. Kowalewszky).
TÁR, (2), (taar v. toar) áth. m. tárt. Általán
valamit kiterjeszt, szétvet, elválaszt, s az által némi
nyilast, vagy öblöt képez. Karjait kitárni. Tárt karok
kal fogadni valakit. Mellen széttárni a dolmányt. Kitárni
a könyvet. Különösen kaput, ajtót, ablakot nyit. Ka
put ajtót tárjatok a kedves vendégnek. Tárva nyitva
hagyni az ajtót. Az ablak mindkét szárnyát kitárni. Vi
torlát tárni.
Ez igében alapfogalom a távolodásé, mennyiben
tárás által az illető test előbbi helyzetétől eltávolít
tatik, s rokonok hozzá : tát, tág, táv, vékony hangon :
tér, s közös gyökük a távolodásra vonatkozó ta, to, te.
Y. ö. TA, gyök.

TÁR, (3), mn. tt. tárat. Ugyanaz a föntebbi
igeszóval, melléknévi használattal, vagyis am. nyilt,
kitárt. Tár kapu. Tár a kapu. (Szabó D.).
TARA, (1), am. tarja e kifejezésekben : tara
farás, és tarát farát ékesíti. L. TAR, (3); és TARA
FARÁS.
TARA, (2), fn. tt. tarát. A kereskedőknél igen
gyakran eléforduló szó, s jelenti azon pénzlevonást,
mely valamely begöngyölt avagy bármely módon el
helyezett portékának árából, mint a göngyöleg, zsák,
hordó stb. súlya alku vagy szokás szerént elesik. A ke
reskedelmi szótárban magyarul göngysuly, buroksuly, bu
rok nevezetekkel magyaríttatik. Az utolsó leginkább
fogadható, mert különösen a kereskedelmi irály sze
reti a rövid szókat. ,Tara' eredetileg arab szó, t. i.
arabul thara v. tarah v. tara am. tova, és taraha ige
am. elvetni, eltávolítni.
TARACZ, folyóvíz Máramaros megyében.
TARACZK, (1), (taraczk) fn. tt. taraczkot,
harm. szr. —ja. A búzák neme alá sorolt növény
fajnak népies neve ; füzérkéi négynyolcz viráguak ;
csészepolyvái láncsaformák, hegyesek; levelei lapo
sak, simák; gyökere szétterjedő; máskép szintén
köznépiesen : perje, lábas perje, búzalevelű fű, ebgyó
gyitó fű, növénytani néven : taraczk búza. (Triticum
repens). Magyar elemzéssel, minthogy gyökerei rend
kívül szétterjednek, elágaznak, valószínű, hogy innen
kapta nevét, s vékonyhangon am. tereczk. A k csak
toldalékhang, mint a viaszk, tövisk, s némely mások
ban. Hangokban egyezik a latin taraxacum szóval;
de amely PárizPápainál am. erdei vad saláta ; Dió
szegi— Fazekasnál pedig leontodon taraxacum am.
pongyola pitypang.
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TARACZK , ( 2 ) , fn. tt. taraczkot, harm. szr.
—ja. 1) Mozsárálgyu, melynek aránylag tertyedt
öblű szája van, tehát vagy erről neveztetett, vagy
pedig a szakálas álgyunak ellentétül am. tar vagyis
szakálatlan álgyu. Ilyenforma jelentésben jön elé
Molnár Albertnél is : colubrina, eine Feldschlange,
ein langes Geschütz. 2) Erdélyben különcsen To
roczkón am. vassalak (Kriza J.), toroczk?
TARACZKBÚZA, (taraczkbúza) ösz. fn. L.
TARACZK, (1).
TARACZKGRÁNÁT, (taraczkgránát) ösz. fn.
Taraczkból lőtt v. lövésre készített gránát. V. ö.
TARACZK, (2).
TARACZKGYÖKÉR, (taraczkgyökér) ösz.
fn. A taraczkféle kártékony növénynek szétágazó,
aránylag hosszú szárú gyökere.
TARACZKOS, (taraczkos) mn. tt. taracz
kostv. —at, tb —ak. Taraczknemű növénynyel bő
velkedő, perjés. Taraczkos szántóföld.
TARACZKOZ, (taraczkoz) önh. és áth. m. la
raczkozstam, —tál, —ott, par. —z. Taraczkból lődöz.
TARACZKOZ, falu Máramaros m.; helyr. Ta
raczközre, •—ön, —röl.
TARACZKÜTEG, (taraczküteg) ösz. fn. Ta
raczkokból álló üteg; v. ö. TARACZK, (2), és ÜTEG.
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TÁRAD, (tárad) önb. ra. táradtam , —tál,
t v. —ott. L. TÁRUL.
TARAFARÁS , (tarafarás) iker. mn. tt. tara
farást v. —at, tb. —ak. Túlságosan cziczomázott,
piperézett. Tara/arás kaczki menyecske. E szónak egyik
alkatrésze a nyaktájat jelentő tar (tarkó), a másik
pedig far, minthogy e részeket leginkább szeretik
ékesgetni, vagy kitüntetni. így értendő Faludinak
gúnykölteményében ezen verssor : tarátfarát ékesíti,
vitorláit kifeszíti.
TARAGLYA, 1. SARAGLYA.
TARAGY, 1. TARJAG.
TARAJ v. TARÉ v. TARÉJ , (taraj v. taré
v. taréj) fn. tt. tarajt v. taréjt v. tarét, tb. tarajok
v. taréjok v. tarék. Némely madaraknak, különösen
a tyúkok neméhez tartozóknak fejét ékesítő húsos
kinövés. Kakas, jércze, fürj taraja. Csipkés, piros taraj.
itv. ért. az ily tarajhoz hasonló ékesség, növény
sarj, vagy szer. Sisak taraja. Sarkantyú taraja, csip
kézett pengője. TJgyaa megnőtt a taraja v. taréjt emel,
(km.), am. rátartja magát, fennhéjázik. Alább ereszti
taraját, (km.), meghunyászkodik, megalázza magát.
A növénytanban valamely szerven kifejlett fogasolt,
majd kemény, majd puha szárnyforma pótlék, mi
lyen van az espárczet (onobrychis, Diószegi—Faze
kasnál : hedysarum onobrychis) magván.
E szónak gyöke, ha a magyar nyelvből elemez
zük : tar, és azon r gyökhangu szók osztályába tar
tozik, melyek az állati testeknek magasabb részeit,
vagy kinövéseit (mintegy sarjait) jelentik, mint a
szarvasmarha tarja, és szarva, az embernek tarkája,
a lónak marja, a disznónak orrja. V. ö. R, gyökhang.
Az oszmanlitörökben Vámbéry szerént tarák am.
fésű, és taraj, továbbá daruk és durug am. csúcs; a
csuvasban tereké am. taraj. A persában tark v. terk,
az arabban terk v. terke am. sisak. — Tájszólások
szerénti változattal : taré v. taréj is, mint hé héj haj,
páré paréj paraj, gané ganéj ganaj, karé karéj karaj.
TARAJFÜRT v. TARÉJFÜRT, (taraj— v.
taréjfürt) ösz. fn. Diószegi—Fazekas szerént nö
vénynem az öthímesek seregéből és egyanyások ren
déből; bokrétája öt szirmú, csészéje három levelű,
sziromforma ; himszálait tövön egy ránczos pót fog
lalja öszve; tokja derekán nyílik. (Celosia). Külö
nösen tarajos v. taréjos bársonyvirág, a népies neve
azon fajának, melyet a növénytanban üstökös taraj
/i'rínek hívnak, ennek tarajhoz hasonló füzérjeiről
(Celosia eristata).
TARAJKA, (tarajka) fn. tt. tarajkát. Újab
ban a franczia ,cocarde' (kokárda) magyarítására
használt szó, minthogy ez is a franczia coq (am. ka
kas) szótól származik, azon hasonlóságnál fogva,
mely a kokárda és kakastaraj között van.
TARAJOS, (tarajos) mu. tt. tarajost v. —at,
tb. —ak. Aminek taraja van, akár tulajdon, akár
átv. értelemben. Tarajos madarak, kakasok. Tarajos
sisak, fejkötő. Tarajos sarkantyú, virágfürt. V. ö.
TARAJ.

TARAJOSBÁRSONYVIRÁG,(tarajosbársony
virág) ösz. fn. L. TARAJFÜRT alatt.
TARAJOSFINTOR, (tarajosfintor) ösz. fn.
A fintorok neme alá tartozó növényfaj ; füzérjei tö
möttek, négy szögük, a sürü szíves, fogas, egymást
hátaló murváktól, levelei ellenesek, szálasak; bok
rétája felső ajaka pirosló, sárgaszélü, az alsó belül
sárga, kivül vörös. (Melampyrum eristatum).
TARAJOZ, (tarajoz) áth. m. tarajoztam, —tál,
— ott, par. —z. Tarajjal ékesít, ellát. Tarajozni a
sisakot, fejkötőt, sarkantyút.
TARAJOZÁS, (tarajozás) fn. tt. tarajozást,
tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által vala
mit tarajféle müvei ékesítnek, vagy ellátnak. V. ö.
TARAJ.
TARÁK, fn. tt. tarakot, harm. szr. —ja. A
Tájszótárban am. kis bőrtarisznya ; alkalmasint am.
tarka. V. ö. TARISZNYA.
TÁRAL , másképen : TÁROL, áth. m. tárolt
v. tárlott, htn. tárolniv. tárlani. (Szabó D.) Am. az
egyszerű íár'ige; 1. TÁR, (2).
TÁRÁN, 1. TÁRON.
TARAND , fn. tt. tarándot, harm. szr. —ja.
L. NYARGALÓCZ v. IRAMSZARVAS.
TARÁNDCSŐBIBIRCS , (tarándcsőbibircs)
ösz. fn. A csöbibircsek neme alá tartozó cserjés nö
vényfaj ; lombja igen ágasbogas ; ágai bókolok, tö
vön likasak; lakik hideg éghajlat alatt, a havasokon.
A tarandszarvasok eledele. (Cladonia rangiferina).
TARANGY, (tarangy) fn. tt. tarangyot, harm.
szr. —a. Rútság, undokság a testen, vagy viseleten,
máskép : torongy. Származéka: tarangyos v. torongyos.
Gyöke tar egyezik tor gyökkel torhad, torhaszt szók
ban. Mi alakját illeti, olyan mint varangy, göröngy,
rongy.
TARANGYOS, (tarangyos) mn. tt. tarangyost
v. —at, tb. •—ak. Tisztátalan, rút, mocskos, undok
testű vagy viseletű; máskép : torongyos. Hasonló
hozzá : toprongyos.
TARANY, falu Somogy m.; helyr. Taranyba,
— ban, —ból.
TARÁNY, ALSÓ—, FELSŐ—, puszták Nyitra
m.; helyr. Tarányba, —ban, —ból,
TÁRAS, falu Torontál m.; helyr. Tarason,
—ra, —ról; máskép : TARRAS.
TÁRÁS, (tárás)fn.tt. tárást, tb. —ok, harm. szr
— a. A ,tár' ige származéka, s am. nyitás, kinyitás.
TARASZOL, áth. m. taraszolt. Hont megyében
és Csalóközben am. a szénát, szalmát szétszórja. Ta
lán azonos doroszol v. csoroszol szókkal. Hasonló
hozzá törzsben a persa turus és tiris (instrumentum
ferreum hortulani; ligo, rutrum vei sarculum); to
vábbá a szláv traszjem (= rázok) és reszketek; mely
ismét egyezik a szanszkrit trasz igetórzszsel, (mely
am. tremere).
TÁRASZT , (táraszt) áth. m. tárasztott, htn.
—raív. —ani, par. táraszsz. Eléjön Szabó Dávidnál.
L. TÁR, (2).
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TARÁTA, (taráta) mn. tt. tarátát. Túl a
Dunán, Veszprémben, Vasban, Szálában mondják
házról, udvarról, melyet elpusztulni hagytak, és se az
udvurnak kerítése, se a háznak födele nincsen, mintha
kifosztották volna. Ezen jelentésénél fogva okszerüleg
állíthatni, hogy gyöke azon tar, melyből a tarol is szár
mazott, t. i. a taráta ház olyan, mint a letarolt mező,
szántóföld. Alakra hasonló a szunyáta melléknévhez,
s valamint ennek törzse szunyád, hasonlóan amazé az
elavult tarád (tarul), melyből lett taradó, tarada, ta
ráta, megnyújtva : taráta, mint szunyada, szunyáta.
Rokonítható torhad, torhadt szókkal is.
TARATTYÚ, TARATYU v. TARATYÚ,
(taratyú, azaz tarató, taratú) fn. tt. tarattyút.
Holmi ócska, ringyrongy eszközök, kopott szerszá
mok, ruhák, milyeket a zsibárusok szoktak árulni.
,Az igaz barátság ritka mint a fekete hattyú ;
A hamis nem tisztán fogontatik, mint a fattyú,
Azért elfutamik mellöled mint egy rósz tarattyu."
Pesti Gábor meséi. (XCIV. mese).
Némelyek szerént hason jelentésű volna ,csoroszlya'
szóval is. Alapfogalomban és hihetőleg gyökben is
egyezik taráta szóval; v. ö. TARÁTA. Mi alakját
illeti, olyan, mintpattantyú, sarkantyú, csikoltyu, perge
tyű és több mások, melyek részesülőkből alakultak.
T. i. magyar elemzéssel törzse az elavult tarát, azaz,
mintegy tarrá, kopaszszá, romlottá, fosztorrá tesz,
vagy ,taratik' alakban : fosztorrá lesz. A ty kottőzte
tése fölösleges, mint az ergettyű (eregető), szivattyú
(szívató) szókban is. Alkalmasint esetleges találkozás,
hogy alaphangokra nézve hasonló hozzá a német
Trödel, melynek törzse némely nyelvészek szerént,
tragen volna.
TARATTYÚBOLT , (tarattyúbolt) ösz. fn.
Bolt, melyben tarattyúárukat adnak, vesznek.
TARATTYÚHÁZ v. —KAMRA, (tarattyú
ház v. —kamra) ösz. fn. Ház, kamra, melyben holmi
ócska szereket tartogatnak. V. ö. TARATTYÚ.
TARATTYÚLÁDA, (tarattyúláda) ösz. fn.
Láda, melybe holmi ócska szereket, rongyokat, ko
pott viselt szerszámokat berakni szoktak. V. ö. TA
RATTYÚ.
TARATTYÚS, (taratyúos) fn. tt. tarattyúst,
tb. —ok. Zsibárus, ki tarattyúféle árukkal kereske
dik. Összetételekben am. tarattyúkkal ellátott, ta
rattyúkat tartalmazó. Tarattyús bolt. Tarattyús kamra.
V. ö. TARATTYÚ.
TARATTYÚSÁG, (taratyúság) fn. tt. ta
rattyúságot, harm. szr. —a. Mindenféle tarattyu
egymásra halmozva, öszvegyüjtve, vagy áru gyanánt
kirakva.
TARATYÚ, 1. TARATTYÚ.
TARÁZ, (taraaz) áth. m. taráztam, —tál,
— ott, par. —z. Tarrá tesz valamit; különösen a ga
bonafejeket veri, hogy a szem kihulljon beló'lök.
Megtarázza a lúzát. (Kresznerics). Ez értelemben kö
zel áll taráta szóhoz.
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TÁRBÉR, (tárbér) ösz. fn. Bér, melyet bizo
nyos tárért, mint lerakó helyiségért fizetnek, pl.
melybe a gyapjút, gabonát, gubacsot stb. berakják.
TARBÚZA, (tarbúza) ösz. fn. Búzafaj, mely
nek fejei nem szálkásak v. nem szakálasak, hanem
olyanok, mintha le volnának tarolva. Molnár A.
szerint triticum mutilum.
TARCS, (1), 1. TARCZ; és TARTS.
TARCS, (2), puszta Veszprém m.; helyr.
Tarcsra, —on, —ról.
TÁRCSA, faluk Mosón és Vas m.; puszták Ba
ranya és Heves m., erdélyi puszta Kolos m.; CSÍK—,
falu Pest, ÉR—, Bihar, E R D Ő  , Nógrád, KIS—,
Pest, KÖRÖS —, Békés m.; helyr. Tarcsára, —n,
— ról.
TÁRCSA, (tárcsa) fn. tt. tárcsát. Azon kiczir
kalmazott kör, vagy kerek tábla, melyre a czéllövé
szek irányoznak. Egyezik vele a régiektől ugyanezen
értelemben használt tárgy, t. i. e két szó között oly
alaprokonság van, mint a varangy és varancs; a gö
röngy és gőröncs között.
TARCSAPALVA, erdélyi falu Udvarhely szék
ben ; helyr. —falvára, — n , —ról.
TARCSAHÁGÓ, erdélyi hegy Kolos m.; helyr.
—hágóra, — n , —ról.
TÁRCSALÖVÉS, (tárcsalövés) ösz. fn. Gya
korlás a lövésben, melyet tárcsára irányoznak.
TARCSÁNY, puszta Hont m. ; helyr. lar
csányba, —ban, —ból.
TÁRCSÁZ, (tárcsaaz) önh. m. tárcsázlam,
— tál, —ott. Tárcsára v. tárcsákra irányozva lődöz.
TARCZ, (tarcz) fn. tt. tarczot. Hajósok nyel
vén azon kötelek, melyekkel az árboczok s annak
részei elülről feszíttetnek s visszatartatuak, hogy a
hajó erős hánykódásakor hátra ne bukjanak. (Német
nyelven : Stag. Kenessey Albert).
TARCZA, folyó Szepes, Sáros és Abaúj me
gyékben.
TARCZA., (tárcza) kicsinzö fn. tt. tárczát.
Könyvhöz hasonló alakú tokerszény, melyben pénzt,
holmi jegyzeteket, irományokat stb. szoktunk ma
gunkkal hordani. Pénzes tárcza. Jegyzékek tározója.
Bőrből, kemény papírból, selyemből való tárcza. Hímezett
tárcza. Hivatalos tárcza. Átv. minisztert tárcza, am.
miniszteri hivatal, mintegy a hozzá tartozó okmá
nyokkal együtt. Átvenni a pénzügyi, hadügyi tárczát.
Helyesen alkotott, s általánosan divatba jött újabb
kori szó. V. ö. TÁR, fn., melyből cza kicsinzövel
képeztetett.
TARCZAL , mváros Zemplén m.; helyr. Tar
czalra, —on, —ról. v. —ba, —ban, —ból. A Név
telen Jegyző szerént Tarczal városa vagyis az ezt
északról fedező hegy Turzol kún vezértől vette ne
vezetét, kit Árpád a föld kikémlése végett küldött,
és a föntebbi hegyre legelső lovagolt fel. Turcsighol
a mongolban csakugyan azt teszi : kémlés végett
küldött követ (un envoyé pour fairé une reconnai
sauce); a torokhangok a szók közepén a mongolban,
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különösen a kalmük s más szójárásban számtalan
szor kiesnek; így khagán máskép : khán; baghatur, a
mandsuban hatom, magyarul : bátor; daghari (seb a
lovak, öszvérek stb. hátán), a mandsuban darin, ma
gyarul : túr; tebát Turcsighol is máskép : Turczol
(a ez rendszerént csak t előtt cs) tökéletesen egyezik
a Névtelen Jegyző Turzol szavával, sőt még jelenté
sében az egyén feladatával vagy foglalkodásával is.
TÁRCZÁS, (tárczaas) mn. tt. tárczást v. — at,
tb. —ak. Tárczával ellátott. Tárczás miniszter.
TÁRCZANÉLKÜLI, (tárczanélküli) ösz. mn.
Akinek v. minek tárczája nincs Tárczanélküli mi
niszter.
TÁRD, falu Borsod, puszta Somogy m.; belyr.
Tardra, —on, —ról.
TARDONA, falu Borsod m.; belyr. Tardonára,
—n, —ról.
TARDONYA, puszta Heves m.; belyr. Tardo
mjára, —n, —ról.
TARDOS, faluk Komárom és Szabolcs m.; helyr.
Tardosra, —on, —ról.
TARDOSKEDD, falu Nyitra m.; helyr. Tardos
keddre, —/'n, —röl.
TARÉ, (taré) fn. tt. tarét; és TARÉJ, (taréj)
tt. taréjt, tb. — ok. L. TARAJ.
TARÉJFÜRT, 1. TARAJFÜRT.
TARÉJOS, (taréjos); TARÉJOZ, (taréjoz)
1. TARAJOS; TARAJOZ.
TARÉK, régies, Sándor I. följegyzette fn. tt.
tarékot. Az oszmanli ,tarak' szóra emlékeztet. L.
TAKAJ.
TARÉS , (tarés) mn. tt. tarést v. —at, tb.
ah L. TARAJOS.
TARFEJÜ v. —FEJŰ, (tarfejü) ösz. mn. Ki
nek fejéről a haj le van beretválva, tarolva, vagy
tövig lenyírva. Tarfejü törökök, sinaiak. Szabatosan
véve különbözik tőle : kopaszfejü, kinek haja elment,
tövestül kihullott, V. ö. TAR, KOPASZ.
TARGANCZ, TARGONCZ, fn. tt. targanczot
v. targonczot. L. TARGONCZA.
TARGANCZA v. TARGONCZA, (tologoncza?)
fn. tt. targonczit. Egyik végén kerékkel ellátott, sa
ráglyás derekú, vagyis fenekű jármű , melyet két
nyélnél fogva ember tol, vagy maga után húz. Né
mely tájakon am. taliga. Egy eredetű vele, de abban
különbözik tőle talicska, hogy ennek ládája van,
melybe a terhet rakják. Magyar elemzéssel mind
kettőnek gyöke tal vagy tol, s mindegyik kicsinző
képzővel alakult. Azonban figyelmet érdemel a mon
gol leigen szó, mely szekeret jelent; ehhez járulván
a kicsinző cza képző, s az egész szó mély hangú ön
hangzókat vévén fel, lett legegyszerűbben : targon
cza. Gyarmathi Sámuel a német tragen, különösebben
Tragkarren szóval egyezteti. Némely táj kiejtésben :
tarboneza, torboncza.
TARGONCZÁS, (targonczaas) fn. tt. targon
czást, tb. —ok. Gyalog fuvaros, teherhordó, ki hol
mit targonczaféle járművön szállít, tologat ideoda.
#Kir>. NAfiY SZÓTÁR VI, KflT.
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Pesti, gőzhajói targonczások. V. ö. TARGONCZA és
TALIGÁS.
TARGONCZÁZ, (targonczaaz) önb. m. tar
goncsástam, —tál, —ott, par. —z. Targonczát tolo
gat, azzal fuvaroz, terhet hord. Hasonlók hozzá : ta
licskáz, kocsiz, szekerez, hajóz, mint jármüvekre vonat
kozók.
TARGONCZÁZÁS, (targonczaazás) fn. tt.
targonczázást, tb. —ok, harm. szr. —a. Targonczá
val űzött fuvarozás, teherhordás.
TÁRGY, (tárgy) fn. tt. tárgyat, harm. szr.
—a. 1) Régen jelentette azon czélpontot, vagy ezé
lul kitett köralaku testet, melyre a lövészek irányozni
szoktak. Molnár Albertnél : méta, das Ziel, Schiesz
s éheibe. Szabó Dávidnál is am. czél. Tárgy közepe
(centrum metae. Pázmán Kai. 607. 1.). Innen tár
gyalni valamit, am. czélba venni, mint Dugonics köz
mondásai közt olvasható 2. R. 136. 1. Ha madárra
tárgyalsz, íjadat ne pöngesd. 2) Ujabb korban átv. ért.
minden lény, melyre gondolkozásunkat, vagy érzé
keinket, vágyainkat, vagy akaratunkat irányozzuk,
szóval amit bizonyos tekintetben figyelemre, szem
ügyre veszünk, s mintegy czélul tüzünk ki magunk
nak, (latinul : objectum, németül : Gegenstand). En
nél fogva, beszéd, értekezés, tanácskozás tárgya, amiről
beszélünk, értekezünk, tanácskozunk; szeretet tárgya,
bizonyos személy, vagy dolog, kire vagy mire szere
tetünket irány ózzuk; más tárgyat tűzni ki vitatkozásra;
némely tárgyakra irányozni, másokról elvonni a gyermek
figyelmét. Elemzésére nézve legközelebb áll hozzánk
tárt vagyis tárult dolog, kitárult valami, t. i. ami
valamely ezélból élőnkbe tárul, vagy mit élőnkbe
tártak. Azonban minthogy e szónak eredeti tulajdon
értelme czéltáblára látszik vonatkozni, az sem való
színűtlen , hogy elemezve tálgy, azaz czéltányér.
Második jelentése átvitt v. képes alkalmazású. V. ö.
TÁRCSA. Egyébiránt ba a latin méta és meo észjá
rásból indulunk ki, s a tárgyat szűkebb értelemben
oly czélpontnak veszszük, melyet menve futva kell
elérni; úgy a tart igének azon jelentéséből is értel
mezhetnek, melynél fogva valahova tartani, neki tar
tani a hegynek, Budára tartani, am. valahova menni,
neki menni a hegynek, Buda felé menni, mi szerint
a tárgy oly pontot jelentene, melynek neki kell tar
tani, és így eredetileg rövid hangzóval bírt.
TÁRGYAL, (tárgyal) önh. és áth. m. tárgyalt.
1) Bizonyos kitűzött pontra irányoz, mint lövész.
Ha madárra tárgyalsz, íjadat ne pöngesd. (Km.). Pon
tosan, hibásan tárgyalni. 2) Átv. mint értekező, vitat
kozó, bíráskodó, frmácskozó bizonyos dolgot tűz ki
működéséül. A pörös/elek tárgyalják a bíró előtt meg
indított ügyet. A törvényszék tárgyalja a bevégzett port.
Tárgyalni az országgyűlés, a tanács elé terjesztett ügyet.
Latinul : iractat, pertractat. V. ö. TÁRGY.
TÁRGYAL AP, (tárgyalap) ösz. fn. Valamely
tárgyhoz vagyis tárgyalás végett fölvett alapszó vagy
alapmondat.
7
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T Á R G Y A L Á S , (tárgyalás) fn. tt. tárgyalást,
t b . —ok, harm. szr. — a . 1) Czélzás, irányozás,
bizonyos czélpont felé. 2) Atv. működés a vitatko
zás és határozás alá kitűzött dolog körül. Törvény
kezésekben : szóbeli, Vagy Írásbeli tárgyalás. V. ö.
TÁRGYAL.
T Á R G Y A L A T , (tárgyalat) fn. tt. tárgyalatot.
harm. szr. —a v. —ja. T á r g y a l á s elvont értelemben,
tárgyalás eredménye.
T Á R G Y A L A T I , (tárgyalati) mn. t t . tárgya
latit, t b . —ok. T á r g y a l á s r a vonatkozó, azt illető.
Tárgyalati igazság.
T Á R G Y A Z , (tárgyaz) áth. m. tárgyaztam,
— tál, —ott, par. —z. Átv. 1) Bizonyos dolgot alap
vagy czél gyanánt foglal m a g á b a n ; valamit t a r t a l 
maz. Ezen könyv hazánk természetrajzi leírását tár
gyazza. 2) Bizonyos czélt elérni törekszik. Amit tár
gyazott, el nem érheti.
T Á R G Y A Z Á S , (tárgyazás) fn. tt. tárgyazást,
t b . —ok. 1) Tartalmazás. 2) Bizonyos czélra törek
vés. V. ö. T Á R G Y A Z .
T Á R G Y A Z A T , (tárgyazat) fn. tt. tárgyazatot,
h a i m . szr. — a . Ami bizonyos működésnek, cselek
vésnek, törekvésnek alapját teszi. (Substratum).
T Á R G Y B E L I , (tárgybeli) ösz. mn. Bizonyos
t á r g y a t illető, ahhoz tartozó, a r r a vonatkozó. Több
tárgybeli pert kell benyújtanom. Ez ismét más tárgybeli
ügy, mint az előbbiek.
T Á R G Y E S E T , (tárgyeset) ösz. fn. Nyelvtani
ért. a szónak azon viszonybeli á l l a p o t a , illetőleg
változata,melybe jön, midőn bizonyos cselekvésnek,
illetőleg át v. kihatásnak mintegy kitűzött czélját,
t á r g y á t képezi. (Accusativus). Némelyek szenvedő
eseínek hívják. A tárgy v. szenvedő eset tehát
szabály szerént ki vagy átható igével j á r , s a n n a k
mintegy hatása alá van v e t v e , pl. embert látok,
kenyeret szelek. De minthogy széles értelemben nem
csak az átható, h a n e m az önható, sőt középigék is
g y a k r a n kiható erőre vonatkoznak, innen tárgyese
tes nevet ezek némelyike is vonzhat, pl. megülöm a
lovat, megfutom a pályát, e világot lakom (Simái Kris
tóf). „Most élem gyöngyvilágom, míg virít ifjúsá
gom." (Népdal). Nyelvünkben a tárgyeset raga ön
hangzók, továbbá /, n, r és s, sz, z, zs mássalhangzók
után rendszerént t, egyéb mássalhangzók után al
h a n g u szókban : at, ot, felhanguakban : et, ét, 'ót. —
E szótárban minden egyszerű — nem összetett —
névnél ki van téve, hogy az elszámlált 6 rag közöl
melyik j á r u l az egyes számbeli névhez. A többes
számhoz az általános népnyelvben és az összes iro
dalomban alhangú nevek után mindig at, fenhan
gúak u t á n et, pl. házakat, templomokat, utczákat;
hegyeket, gyöngyöket, csengetyűket; dunántúli s né
mely más szójárásban előfordul ot, öt i s ; de az iro
dalom csak az általánosb szójárást követi.
Érdekesnek véljük megérinteni : nyelvbölcsc
leti tekintetben mit t a r t a n a k a tudósok általában a
tárgyesetről. T. i. azt tanítják róla, hogy eredetileg
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a ,hová' viszonyt fejezi ki. „Valamely dolognak egy
más dologra vonatkozása az időben, tevékenységénél
vagy állapotánál fogva háromféle módon történhetik.
A vonatkozás lehet a kiindulási pont : a , h o n n a n ' ;
a czélpont : a ,hová'; a n y u g p o n t : a hely, a ,hol' . . .
A tárgyeset (accusativus) eredetileg a czélt fejezi ki,
a mozgást vagy irányt, a végpontot mind a térben
mind az időben is . . . . Ez legáltalánosabb és legel
vontabb jelentésében a szenvedő tárgy esete, azon
tárgyé, melyre a tevékenység, mint czéljára k i h a t . . .
A tárgyeset jellemző betühangja a szanszkritban,
zendben és latinban m, a görögben n." (System der
Sprachwissenschaft von K. W. L. Heyse). S egyszer
smind megjegyzi, hogy Pott szerént (Etymologische
Forschungcn) a tárgyeseti m az ossj.ét nyelvben
( k a u k á z i n é p Oroszországban) mint utóijáró ma ,houa'
értelemben csakugyan létezik.
Schleicher Ágoston „Compendium der indoger
manischen sprachen" czimü munkájában e nyelvek
ről ezt tanítja : „Az egyes szám tárgyesetének jegye
mássalhangzón végződő törzs után am, önhangzón
végződő után majd mindenütt m, mely az am rövi
dülésének tekinthető. A köznemü törzsek (die neu
tralen stamme) némely kivétel alá esnek (t. i. azok
rendszerént nem különböznek az alanycsettől).
Ezen am, m, — folytatja Schleicher — rokon'
nak látszik a törzsképzésekben gyakorta használt ;»
elemmel, ennél fogva kell lenni oly névmási törzsnek,
melynek m a fő eleme. Ilyen létezik a régi hinduban,
és némi változásokkal ekként hangzik : ama (alany
esete : ámasz [= magyar emez], amu (= ama, pl,
az egyesi hímnemű tárgyesetben : amúm) és ami
(== ama, pl. a többesi himnemü instrumentálisban :
amlbhis) és mutatói functióval bír. (A magyar jelen
tést, mely Schleichernél németül van kitéve, mi irtuk,
nem Schleicher). „Ezen törzseknek alkalmasint am
névmási gyök szolgál a l a p u l . " stb. Bopp Fercncz szin
tén azt tartja (o szóval: wie ich nicht zweifle) hason
lító nyelvtanában, hogy a tárgyeset raje, melyet a
köznemüek (neutrumok) már az alanyesetben (nomi
nativusban) is fölvesznek, névmási eredetű, sőt né
mely névmási törzsek tárgy (és egyszersmind alany)
esetéről is, mely t, d, úgy vélekedik, hogy ennek
eredete szintén a szanszkrit ta (== er, dieser, görö
gül to, góthul tha stb.) névmási törzsben keresendő,
pl. a szanszkrit tat, latin istud, góth thatta. Ha a
magyar tárgyeseti t r a g eredetét nyomozzuk , azt
igen egyszerűen a tova (régiesen és tájdivatosan ma
is : ta, toa) vagy, ha inkább tetszik, az oda szóban
találjuk fel, melyek épen a ,hova' viszonyt fejefcik
ki, mely Heyse, P o t t s némely mások szerént a tárgy
eset j e l l e m e ; de amelyekben ha Schleicher és Bopp
nézeteit fogadjuk el, a mutatás fogalma is megvan.
Némely más nyelvekből még följegyezzük az
érdekesbek tárgyeseteit.
Az ismeretes nyelvek között legtökéletesebben
egyezik a magyar tárgyeseti raggal a héber ét, et
( n N , HN), de amely a neveknek elébe tétetik és
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csak határozott főneveknél (bei bestimmten Substan
tiven) használtatik, ilyen határozott főnevek, me
lyek névmutatóval jelölvék, továbbá tulajdonnevek
stb. Ezen ét eredetére nézve Gesenius (Lehrgebaude.
§. 177.) azon nézetben van, hogy az valamely el
avult névmás, mely m u t a t ó természetű volt s alany
esetek előtt is állhatott és áll is g y a k r a n a régi
könyvekben. Ugyanő a z t is megengedi, hogy az ro
kon lehet és v. jés (lŁ7'), arámi nyelven : it szóval,
mely am. ott v. itt levő (da vorhanden).
A szírjan nyelvben a tárgyeseti rag : ősz, esz,
de csak az élő lények neveinél, pl. piüsz, fiút, inam
ősz, anyát, bátjesz, atyát, veröszősz, férjet; más
neveknél a tárgyeset hasonló az alanyesethez, pl.
nim, név és nevet, zárni, a r a n y és a r a n y a t , ki, kéz
és kezet. Az sz és t közel rokon hangok levén
ősz, esz mint látjuk hasonló a magyar at, et, ot, öt
raghoz.
A tatár nyelvekben a tárgyeseti r a g csaknem
mindenütt ni, rá'(KasemBeg), pl. erni férfi1, kapun'i
kaput, arszlanrii orozlántt; az oszmanliban csak
i v. i van, pl. eri, kapui, arszlani. A ni az árja
nyelvbeli különösen a görög n raggal e g y e z i k ; és
ha a mutatást veszszük alapul, mind a ni szócska,
mind az i gyökelem, p l . ihol, ily, itt szókban mint
mutatásra vonatkozók, feltaláltatnak a magyar nyelv'
ben is.
A mandsu nyelvben a tárgyeseti r a g : be, pl.
bandanbe, padot, tailibe, tálat, boszobe vásznat,
szövetet. Ezen be egyezni látszik az elébe, felibe,
közibe, szók be végzetével, mely teljességgel nem a
beható be rag, hanem a tova, hova szókban levő
mély hangú végzetnek megfelelő m a g a s h a n g ú ve,
mely néha jere is változik, mint eléje, fölérje.
A mongol nyelvben mint a többi függő (ob
liquus) eset úgy a tárgyeset is kétféle : egyszerű és
birtokos. Az egyszerű tárgyeset raga vagyis végzete
önhangzók u t á n : ji, mássalhangzók után i, pl. ügeji,
igét, ereji, férfi1, erdemi, érdemet, bajani, va
gyont. A birtokos tárgyeset (accusativus posscssivus)
egyszersmind a személynévmások birtokát is kifejezi,
s képzője Schmidt szerént önhangzók u t á n : ben,
mássalhangzók után jen, pl. ügeben, igémet, igédet,
igéjét, igénket stb. bajanjen, vagyonomat, vagyo
nodat stb. (A ben első része be, mint látjuk, a man
dsuból van átvéve. Az n pedig mindkét képzőnél a
gen szót pótolja, mely a többi függő esetben egészen
is eléjön, és egiinü [= övé] szóból módosult, úgy,
hogy Kowalewszkinél jiigen is mint tárgyeseti vég
zet szintén teljes a l a k b a n eléjön, a k a l m u k b a n is
bén, jén alakokban a hosszú é világosan összehúzásra
mutat).
A finnben (szuómiban) azt tartják, hogy tárgy
eseti rag nincsen, hanem más módon fejezi ki a
tárgyesetet, még pedig háromféleképen, t. i. egyszer
az egyes birtoki (vagyis sajátító, ú. m. n), másszor
a nevező (vagyis alanyeset), harmadszor a határo
zatlan (ta, tő, y. a, ii) által. (Fábián Istyán).

A j a p á n i nyelvben a tárgyeseti r a g : vo, pl.
fitovo, férfit, onagovo, nőt. Egyezik h a n g o k b a n a
hova, tova szók utóbbi (va) részével.
A mai sínai nyelvben a tárgyeset egyik jegye :
pa, de amely a névnek elébe jön, pl. pa dsin (mint a
héberben az ét) embert, pa kin a r a n y  a t ; egész mon
datban : pa diin kién liao embert látott (tiao m u l t a t
jelent). Valamint föntebb az árja nyelvekben az m,
úgy a mandsu, j a p á n i , sínai nyelvekben is a b, v, p
mint ajakhangok alkotják a tárgyesetet.
Érdekes még a persa tárgyeseti végzet, mely
rendesen : rá, de amely néha a tulajdonító eset r a g a
is, pl. zenrá asszonyt v. asszonynak, dsánrá lelket
v. léleknek; dsárá helyet v. helynek. Ezen rá (í\)
végzetről a nyelvtudósok azt tartják, hogy az rali v.
rái (fiU v. (^5')) névtől származott, mely annyi m i n t
út. (Joannis Augusti Vullers Lexicon PersicoLatinum
Etymologieum. Tomus II. pag. 1.),
Végül megjegyzendő, hogy a melléknév ma
gyarban a tárgyeseti ragot mint más eseti r a g o k a t is
ha a főnév előtt áll, föl nem veszi, vagyis valamint
KazemBeg szerént a töröktatár nyelvben, de több
más, kivált altáji nyelvben is, a főnév r a g a a r e á
vonatkozó s előtte álló melléknévhez is tartozik, pl.
jó embert, jó embereket stb. Ezen sajátságon kivül nem
létezik név a magyar nyelvben, mely a tárgyeseti
ragot nélkülözné. Mindazáltal némely kifejezésekben
elhagyható, de mindenkor ki is tehető. Ilyen esetek
1) az egyes első vagy 2ik személyraggal használt fő
nevek, pl. könyvemet, könyvem elvitték; pénzedet, pénzed
ellopták. A többesi személyragok m á r nem szeretik
nélkülözni a tárgyeseti ragot, legalább az irodalom
nem igen él ezekkel : könyveink elvitték, pénzeitek
ellopták. — Hasonló módon h a s z n á l t a t i k 2) engemet
és engem, tégedet és téged; de már mink v. bennünk és
titek v. bennetek tárgyesetileg nines szokásban, noha
libennnetek, e helyett : tibenneteket, eléfordul a régi
Halotti Könyörgésben. 3) Régiesen szokásban volt
és a nép nyelvén n é h u t t ma is szokásban van, hogy
a h a t á r t a l a n módú ige mellett csak alanyeset áll,
pl. favágni,
szölőkapálni, szénagyüjteni, ruhavenni
stb. (Vass József). A székelyeknél is eléjönnek: búza
virágszedni, zabaratni, csidmavenni, szerencsepróbálni
stb. (Kriza J. gyűjteménye). De, mint érintők, még
a népnyelvben is általánosabban használják :fát vágni,
szőlőt kapálni, szénát gyűjteni stb. 4) Régi iratokban
találjuk azt is, hogy részesülők és állapotjegyzök
mellett szintén csak a l a n y e s e t áll : „A v á r t h a r t h á 
sára való kőcségemmel egyethemben szám vetvén."
Levél 1 5 4 6  b ó l . (Szálai Ág. 4 0 0 m. 1.). „ E z levél
látván siessön ide b e . " Levél 1 5 5 4  b ő l . (Ugyanott).
A Müncheni codexben is számtalanszor eléjönnek a
mondottakhoz hasonló kifejezések : tanálcs tartván
( 1 1 8 . 1 . ) , ö keze kinyojtván (46.1.), ajtó betévén (26.1.),
térdek hajtván ( 1 1 9 . l . j ; ő mig e beszéltette (adhuc eo
loquente. 5 1 . 1.). Ma is mondjuk közbeszédben :
e tudva, a mondó vagyok, ezek h e l y e t t : ezt tudva,
azt mondó vagyok.
7*
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T Á R G Y E S E T I , (táigyeseti) ősz. mn. Tárgy
esetre vonatkozó, ahhoz tartozó, azt illető. Tárgy
eseti rag. Tárgyeseti viszony.
T Á R G Y I , (tárgyi) mn. tt. tárgyit, tb. — ak.
Valamely t á r g y a t illető, ahhoz tartozó. Leginkább
öszvetett szókban használtatik : ismerettárgyi, pertár
gyi stb. Magában am. tárgyilagos; 1. ezt.
T Á R G Y I L A G , (tárgyilag) ih. Mint kívü
l ü n k létezőt, saját személyünktől különbözőt véve,
(objective); mely értelemben ellentéte : alanyilag
(subjective).
T Á R G Y I L A G O S , (tárgyilagos) mn. tt. tár
gyilagost v. — a ! , tb. —ak. Kívülünk valóban létező,
amit közvetlenül vagy közvetőleg érzékeink és ta
pasztalat vagy észlelet által fogunk f e l ; ami felfo
gásunk u t á n magával a tárgygyal megegyezik, ami
nek alapja önmagában a tárgyban (és nem csak
bennünk) van, pl. tárgyilagos igazság; különbözteté
sül az alavyi igazságtó\, mely az alany vagyis sze
mély gondolatának magával megegyezését jelenti.
T Á R G Y I L A G O S A N , (tárgyilagosan) lásd :
TÁRGYILAG.
T Á R G Y I L A G O S S Á G , (tárgyilagosság) fn.
tt. tárgyilagosságot, harm. szr. •—a. Vonatkozás va
lamely kívülünk valóban létező t á r g y r a ; valamely
kívülünk létező t á r g y n a k tulajdonsága önmagában
véve.
T Á R G Y I R A G O Z Á S , az igeragozásnak a ma
gyar nyelvben sajátságos módja, mely által az igében
kifejezett átható cselekvés bizonyos, meghatározott
dologra vagy személyre irányúi, pl. ha azt mondom :
pénzt kérek, ezzel nincs kifejezve, hogy micsoda pénz
az, melyet k é r e k ; ellenkezőleg mint ha azt mondom :
az igért pénzt kérem; ez utóbbi kifejezésben bizonyos
meghatározott nemű vagy mennyiségű pénzt értek,
s ezt a magyar majd valamennyi időben, számban
és személyben máskép fejezi ki, mint az első példá
ban. A k é t ragozás közti különbség megjelölésére a
nyelvtanokban rendszerént e szókat használják : ha
tározatlan és határozott tárgyú ragozás. Azonban a
határozatlan tárgyú ragozás teljesen egyezik az ön
ható vagyis semmi tárgyra ki nem ható vagy más
képen alanyi igék r a g o z á s á v a l ; azért egyik társunk
ezt alanyi, a másikat pedig tárgyi (ige) ragozásnak
n e v e z t e ; melyektől ismét különbözik az ala'nytárgyi
vagyis szenvedő (másképen az ik végzetről ikes) ige
ragozás , melyekben maga az a l a n y (úgynevezett
személy) van tárgyi viszonyban, pl. ha azt mondom :
kéretem, engemet k é r más valaki, t e h á t a kérés hoz
zám irányúi. Ez utolsó viszony, más nyelvekben is
megvan egy vagy más módon, egy vagy más alak
által különböztetve ; de a tárgyi vagyis határozott
tárgyú igeragozás, részint oly terjedelemben, mint
azt a magyar nyelvben találjuk, részint annál fogva,
hogy a magyar tárgyi ragozásban a személyragok is
rendszerént különböznek más igeragozási személy
ragoktól , az ismeretes nyelvek között csak a ma
g y a r nyelv sajátja. L á s s u n k egy példát.

A mutató
Határozatlan tárgyú
ragozás.

104

módban
Határozott tárgyú
ragozás.

Jelen idő
kérék, kérsz, kér,
kérünk, kérték, kérnek,

kére'm, kére'd, kéri,
kérjük, ( = kériük),
kéritek, kérik.

Első v. függő m ú l t :
kérém ( = kéreem),
kéréd (== kéreed),
kéré
( = kéree, régie
sen : kéreje),
kérénk; kérétek, leérének, kérök ( = kéreük),
kérétek, kérék).
kérék
kérél
kére,

( = kéreek),
( = kéreél),

Második v. független m ú l t :
kértem,
tel),
kértUnk
tertek

kértél (v. kér kértem, kérted, kérte,
kért,
kértétek,
, kérteték , kér kértük,
( = kérteetek),
v. kértek,
kérték ( = k é r  t  e  e k ) .

Ily szellemben megyén ez minden módban és
időben.
L á t h a t ó , hogy a határozott tárgyú ragozás két
különbséget tüntet fel, mely is észlelhető 1) a sze
mélyragokban, pl. a jelen időben egyik ragozásban :
ék, sz, —, ünk, ték, nek, a másikban : ém, éd, —, ük,
tik, k; 2) az igető és személyragok között az egyes
első és második személy kivételével, a többi négy
személynél, még egy új elemben, mely i, j és e han
gokban jelenik meg. A j az ivel azonos levén, az é
pedig a két ee, s az ö az eü egybeolvadásából kelet
kezvén, ki nem látja ? hogy ezek semmi mások mint
azon m u t a t ó h a n g o k , melyek közöl az e mint önálló
szócska él a magyar népnyelv nagy részében (itt e,
ezen helyen e), az i h a n g pedig amazzal egyezik és
kétségtelen gyök az ihol (v. ehoí), ide (régen : ede),
ily v. ilyen (régen : elyen), ez és több közel mutató
szóban, melyeknek alhangokkal rendszeresen meg
felelnek 'a távolmutató ahol, oda, oly v. olyan, az
stb. szók. T e h á t azon harmadik elem, mely felhangu
ragozásnál e és i v. j, alhangú ragozásnál pedig a
és j hangokban tűnik elé, elvitázhatlanul a tárgyi
vagyis határozott tárgyú igeragozásban a tárgyra
m u t a t á s t fejezi ki, s legegyszerűbben a és e mutató
szócskákban ma is él, mint föntebb is érintők, a
népnyelv nagy részében, t. i. a Dunán inneni és Du
nán túli némely vidékeken. — Hogy a tárgyi ragozás
multi alakja az első személyekben is használtatik
részesülöként, íme példák a régiségből : „Hogy vagy
az Szaniszló mestert avagy valakit egyebet külgycu
ö n(agysága), ki láthnája meg az én dicsértem malom
helyth." Levél 1557ből (Szalay Ág. 4 0 0 . m. 1.). —
„Hoztad jegyruhádat vigyed meg helyébe." (Istvánfi
P á l a X V I . században). S alhangu ragozásnál is
i ugyanezen elemeket találjuk rokon alhangokban, pl.
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Határozatlan t. ragozás. | Határozott t. ragozás.
Jelen idő:
adok, adsz, ad,
adom, adod, adja,
adunk, adtok, adnak,
adjuk (»= adiuk),
adjátok ( = adiatok
v. adjátok), adják
( = adiaak).
Függő múlt:
adék (= adaek), adál, adám, adád, adá,
ada,
adánk, adátok, adának. adák, adátok, adák.
Látjuk, hogy a különbséget csak az alhangu ra
gozás terme'szete hozza magával, ú. m. e helyett van
a, s i v. j helyett van ja; az á pedig itt az aa, az é
az ae, és az ó az au egybeolvadása ; de az elemek
ugyanazok; ú. m. a mutató a e's i, de az i itt rende
sebben jyé, sőt az alhanguság nyomatosabb megje
lölése vagy ha tetszik, a harmadik személynek is ki
fejezése végett jaré. is változván.
Az önható és közép (ikes) igék, mennyiben
áthatólag is használjuk, határozott tárgyra vonat
kozva szintén a föntebbi módon ragoztatnak, pl.
önható igével :
járok, jársz, jár,
járunk, jártok, járnak,

járom, járod, járja,
járjvk, járjátok, járják.

jártam, jártál, járt,
jártam, jártad, járta,
jirtunk,jártatok,jártak jártuk, jártátok, járták.
v. jártanak,
közép igével:
észém, észél, eszik,
iízünk, észték, észnek,

észém, észéd, észi,
észszük ( = észjük),
észitek, eszik.

éttem, éttél, étt v. évétt, éttem, étted, éíte,
tüünk, étteték, éttek v. tttük, éttétek, ették.
éttenek,
Még némely körülmény érdemel figyelmet. A tár
gyi ragozásban a magyar nyelvérzés oly erős, hogy
a többesi első és harmadik személyben a lényeges n
hangot, mely a mutató elemnek rövidségére válhat
nék, egészen kihagyja, sőt a második múlt többes
első személyében egyedül csak azon n kihagyásával
fejezi ki a tárgy határozottságát : kértük , adtuk,
jártttk, éttük, ezek helyett : kértiük v. kértjük,
adtjuk, jártjuk, éttjük. Lehető, hogy a jobb hang
zás is okozta a kihagyást. Lényegesnek mondottuk
az n hangot, mert a többesi ilnk (régiesen és tájdi
vatosan : enk) szokott kifejezéssel az én (v. ere) töb
besét jelöli. (A legrégibb két halotti beszédben levő
mukb&n az m szintén az re módosulata). A többesi
harmadik személyben is a nák nek v. anak ének (kér
nek , adnak, kértenek, adtanak) nem más mint
ón (= ö) többese : önök, mert tudjuk, hogy az őre szó
régi iratokban gyakran fordul elé ú helyett, pl. a
Müncheni codexben : őnbenne = ő benne (Máté. IX.);
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„Tulajdon önnébe (övébe) jött, és önnéi (övéi) nem
fogadták." (Ján. ev. I.). Másik körülmény, hogy több
magyar vidék az első múlt többesi első személyében
a határozott tárgyú ragozás helyett is határozatlan
tárgyú ragozást használ, pl. kérénk őt, e helyett h :
kérők őt; így az óhajtó módban is kérnénk őt e he
lyett is : kérnők őt. Nem így a régi iratokban és a
mai székely szójárásban is, mely a két alakot sza
batosan használja. Egyébként a magyar nyelvérzés
oly kényes, hogy az idegenek nem tökéletes jártas
ságát a magyar nyelvben a tárgyi ragozás (másikon
a hangsúly illetőleg ezen alapuló szórend) elleni
vétségen ismeri föl. Ez okból
Czélszerünek láttuk röviden elszámlálni azon
eseteket, melyeken az átható vagy áthatólag is hasz
nált igék tárgyi ragozása alapszik. U. m.
1) Midőn azok oly tárgyesetre vonatkoznak,
mely határozott névmutatóval áll, pl. a házat meg
tartom, a szőlőt pedig eladom (értvén bizonyos tudva
levő, tehát határozott házat és szőlőt). Ezen szabály
ellen találunk ugyan példát, de csak fölötte ritka
esetben a régieknél, továbbá a közmondatokban,
népdalokban és igen kitűnő költőinknél is mint Vö
rösmartynál, Aranynál; mindazáltal valamennyi ha
son példában a tárgy mindig határozott és csak a
névmutató maradt ki. Példák :
„Szép orczáját csókolom
Mennyországot gondolom." (A mennyországot).
Székely népdal.
Katalin verses legendájában is :
„Neked adom mennyországot."
(Toldy F. kiadása. 198. 1.).
„Bort megissza magyar ember." (A bort).
Vörösmarty. (Fóti dal).
„Visszavonást nézem köztetek én búval." (A vissza
vonást).
Arany János. (Buda halála).
„Igen köti ebet az karóhoz." (az ebet).
Versezet a XVI. századból. (Thaly K. gyűjt.).
„Legjobb futót is eléri az öregség." (A legjobb futót).
Közmondat. (Erdélyi J. 6098.).
E példákat senkinek sem tanácsoljuk. Bízzuk azokat
a nép és az említettekhez hasonló kitűnő irók nyelv
érzésére.
A visszahozó névmások akár állanak névmuta
tóval , akár nem, tárgyi ragozást nem kivannak.
Akit, akiket, amelyet stb. látsz.
2) Midőn azok tulajdonnevek tárgyesetére vo
natkoznak. Budát látom. Hunyadit tiszteiéin. Jánost
nem isinerem. Ide tartozik az ,Isten' név is, melyet
névmutatóval is szokás használni : Istent emberi szem
nem láthatja v. az Istent stb.
3) Midőn azok harmadik személyi névmás tárgy
esetére {őt, őket, hová tartozik Önt is) vonatkoznál:.
Ismerem, öt vagy őket. Ont még fogom látni. Az élsö

108

TÁRGYIRAGOZÁS

TÁRGYISÁG—TARHÓMAG

személyi névmás tárgyesete nem kivan tárgyi rago
zást. Szeretsze engemet t 0 szeret engemet, minket. A
második személyi névmás pedig mind az egyesben
mind a többesben l hangot (néha főleg több mással
hangzói torlat kikerülése végett ál, el szótagokat)
vesz fül az igető után, midőn a hatás az egyes első
személytől ered, azonban szintén tárgyi ragozás nél
kül : látlak, szeretlek, láttalak, szerettelek, látná
lak, saeretnélek (tégedet v. téged és titeket).
A személynévmásokat, mint az imént láttuk,
tetszés szerént kiírhatjuk vagy mondhatjuk, de ha a
hangsúly ezeken fekszik, akkor azok az ige elébe
jővén el nem hagyhatók : téged szeretlek (azt értjük
alatta : nem mást, de ekkor ,szeretlek' első tagán
nincs hangsúly).
4) Midőn azok személynévmások tárgyesetére,
vagy birtokos személyragokkal egyesült főnevek
tárgyesetérc vonatkoznak, pl. (én) lovamat, (te) lova
dat, (ö) lovát, (mi) lovunkat stb. ellopták. A tárgymu
tató itt is tetszés szerént kitétethetik : az (én) lovamat,
v. a lovamat, a (te) lovadat v. a lovadat stb. A régiek
a tárgymutatót gyérebben használták, mint ma hasz
náljuk. „Ha ki szeret engemet en beszédimet tartsa
és en atyám szereti őtet." (Münch. cod. János XIV.).
„Szeressétek tü ellenségeteket.11 (U. o. Lukács. VI.).
„És ki elveszi teneked szolgádat." (U. o.). „És leszen
tü érdemtek nagy." (U. o.). „Vesd ki előszer a geren
dát te szemedből, és oztán látod a kalászt kivetned te
atyádfia szeméből." (U. o.). így a birtokos névmások
előtt is. „A beszéd, kit hallottatok, nem enyém de
övé, ki eresztett engemet : atyáé." (Ugyanott). „És
ki elveszi mely tied." (Lukács. VI.). „Mendeneket,
melyeket vall (bír) atyám, enyéim." (János XVI.).
„Kiket adtál énnekem, e világon, tieid valának."
(U. o. XVII.).
5) Midőn a mutató főnévi névmások tárgyese
tere vonatkoznak, pl. ezt a házat v. ezen házat vetted
meg, nem amazt. Többnyire az azt v. azokat szók, ha
nem rajtok fekszik a hangsúly, kihagyatnak, pl. tu
dom (azt), hogy . .. ., halljuk (azt), hogy . . . . Mind lát
tátok (azt v. azokat). Ha a mutató fönévmás csak ha
sonlóságot jelent, akkor az ige nem kivan tárgyi
ragozást, pl. ha te kalapot veszesz, én is azt (azaz, ha
sonló dolgot) veszek; egészen mást jelentene : én is
azt (ugyan nzt) veszem.
6) A milységet jelentő névmásoknál arra kell
tekinteni, ha vane határozott névmutatójuk vagy
sem, pl. olyan embert szeretek vagy az olyan embert sze
retem.
7) Tárgyi ragozást kivannak még az í'Avégzetü
sorszámnevek, illetőleg névmások, ú. m. egyik, másik,
második, harmadik, tizedik; valamelyik; mindenik stb.;
azon számnevek a névmutatót is elfogadván, pl. (az)
egyiket látom, de [a) másikat nem találom, (a) huszadikat
sem bírjuk; kivétel : mindeniket ismerjük. Ide tartozik
egymás szó is. Egymást szeressétek.
8) ,BeériŁ ige midőn azt jelenti : megelégszik
valamivel, vagy elégnek talál valamit, bár segitő

raggal, mindig tárgyi ragozással használtatik, pl. beéri
száz forinttal, ezen eleséggel e hónapban be nem érjük.
Több részletesség a nyelvtanokba tartozik.
TÁRGYISÁG, (tárgyiság) fn. tt. tárgyiságot,
harm. szr. —a. L. TÁRGYILAGOSSÁG.
TÁRGYLAGOS, tárgylagos) 1. TÁRGYI
LAGOS.
TÁRGYLAGOSAN, (tárgylagosan) 1. TÁR
GYILAG.
TÁRGYLAGOSSÁG, (tárgylagosság) lásd:
TÁRGYILAGOSSÁG.
TÁRGYMUTATÓ , (tárgymutató) ösz. fn. 1)
Mutató lajstrom a könyv elején vagy végén, mely
ben a tárgyalt dolgok czime, sora, lapszáma stb.
föl van jegyezve. 2) A tárgyi ragozásban azon elem,
mely azt mutatja, hogy az ige hatása a tárgyesetben
bizonyos meghatározott dologra vagy személyre vo
natkozik. V. ö. TÁRGYI RAGOZÁS.
TÁRGYÜGYELŐ, (tárgyügyelő); TÁRGY
SZERŰ v. —SZERŰ, (tárgyszerü) ösz. mnevek;
1. TÁRGYILAGOS.
TÁRGYSZERŰSÉG, (tárgyszerüség) ösz. fn.
L. TÁRGYILAGOSSÁG.
T A R H , fn. tt. tarhot, harm. szr. —a. Molnár
A. szótárában am. a szokottabb tarhó. L. TARHÓ.
TARHAJÓ , (tarhajó) ösz. fn. Letarolt v. le
szerelt hajó , vitorlakészülékétől akár önkéntesen,
akár viharban és csatázásban megfosztott hajó.
TÁRHÁZ, (tárház) ösz. fn. Rakhelyül szol
gáló ház, épület; különösen, eleség, vagy élettár.
Apránként elfogy a tömött tárház is. (Km.). Némelyek,
mint TÁR szónál érintők azon nézetben vannak,
hogy ,tárház' szóban is ,tár' kincset jelent; azonban
ezt nem mérnők egész általánosságban elfogadni,
mert a régieknél is ,tárház' mindennemű rakhelyet
jelentett, vagyis olyan épületet, mely holminek el
tartása végett tárul szolgált. Pl. Thúry György ha
lála után maradott marháinak (ingóságainak) ,re
gestrum'ában 1571ben : „Az Kanizsai tárházba
találtatott marha : Egy subában (zsáktarisznya) va
gyon paplan 1. Egy vörös bárson heoz ber (hiúz bőr)
suba 1. Veress kamuka nest suba 1. Fejér kamuka
dolmán 1." stb. (Századok. 1870. év. 724. lap).
TARHELY, (tarhely) ösz. fn. Letarolt vagy
kopasz hely.
TARHÓ , fn. tt. tarhót. Szabó Dávidnál aludt
téj. A Táj szótár szerént Kecskemét vidékén felforralt
tejből beoltva készült nyári hüvösító" eledel; az al
földi gulyásoknak úgy szólván fagylaltja. Kinek a
kása megégette a száját, a tarhót is megfújja. (Km.).
Szabó Dávidnál eléjön tarh és taroh alakban is.
Egyezik vele a mongol tarák (le caillé, le lait caillé,
Schmidt szerént : gesauerte Milch nach Abkochung
derselben); azonban kivált taroh alakban rokon a
túró szóval is.
TARHÓMAG , (tarhómag) ösz. fn. Tarhóból
vagyis oltott tejből bizonyos adag, melyet új beol
tásra használnak.
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TARHONYA, fn. tt. tarhonyát. Tojással vagy
a nélkül is készített, s megreszelt vagy apróra vag
dalt vagy morzsolt tészta, melyet megszárítva sokáig
eltartanak, s leginkább gazdasági t a n y á k b a hordják,
minthogy itt nem mindenkor van idő és alkalom
fris tésztát készíteni ; hamarjában megfőzik, s leves
ben vagy tejjel, zsírral, paprikás hússal stb. szokták
enni, ezért különösen a pusztai és tanyai lakosok
eledele. Szabó Dávid szerént aludt v. savanyótejjel
készült étek. Eredetére nézve úgy v é l j ü k , hogy a
farMból származott, minthogy nem csak morzsáinál
fogva hasonló a tarhóhoz, mely túróssá öszvefutott
fejrészekből áll, hanem, mint láttuk, valóban aludt
tejjel vagyis tarhóval is k é s z ü l ; vagy pedig egé
szen a keleti nyelvekből vétetett át, jelesül Zenker
szótára szerént a persa tárkháne (S betű alatt) így
értelmeztetik : eine Suppe oder Brei von sauerer
Milch mit Graupen ; továbbá a törökpersa tárkháne
(h betű alatt) : geschrotenes Getreide in Milch ge
kocht und gewürzt (mind k é t esetben mint Szabó D.
is értelmezi).
T A E H U D I , (tarhudi, azaz tarudó v. torh
adó) mn. tt. tarhudit, t b . —ak. Ferenczi János sze
rént a székelyeknél am. rőkönyödött v. rökönyösödött.
V. ö. TAEHUDIK.
T A R H U D I K , (tarhudik) k. m. tarhudtam,
—tál, —ott. Rőkönyödik v. rökönyösödik. Úgy lát
szik inkább torhad igével rokonítható , mint tarhó
főnévvel.
T A R H U D T , (tarhudt) mn. tt. tarhudtat, t b .
—ak. Mondják fűről, melynek szára megrökönyö
dött, elszáradt, s leveleitől fosztva mintegy t a r r á
lett; vagy eltorhadt. V. ö. T A R H U D I K .
T A R H U S Z I K , (tarhuszik) k.; a jelen időn
kivül, a többi időt tarhudik igétől kölcsönzi. J e l e n t é 
sére nézve is 1. T A R H U D I K .
T Á R I , (tári) mn. t t . tárit, tb. — ak. T á r b a
vagy tárhoz tartozó, a r r a vonatkozó. Tári szekrények,
fortékák, szerek. Tári számvitel. Leginkább összetéte
lekben használják, pl. takaréktári könyvecske; könyv
tári szolga.
TARISZNYA, fn. tt. tarisznyát. Zsáknemü, kü*
lönfélo kelméből készült táska, melyben a hazulról
távozók, vagy utasok h o l m i t , különösen eleséget
szoktak vinni magukkal. Több vidéken a köznépnél
a rendes öltözékhez tartozik, mely nélkül templomba
sem mennek. Hátas tarisznya, melyet h á t r a fektetve
viselnek. Oldaltarisznya, mely oldalon lóg. Börtarisz
nya, vászontarisznya , szörtarisznya , posztótarisznya,
kittiltarisznya, vadásztarisznya, koldústarisznya.
Add
ide a tarisznyámat, hadd öltözzem föl. Koldústarüznyát
akasztottak a nyakába. (Km.). Néha a zsíros tarisznyá
ból is hull ki vajas pogácsa. (Km.). Vén tarisznya,
gúnynév am. banya. A népmesékben g y a k r a n v a n
szó bűvös tarisznyáról, melyből birtokosa minden
féle eleséget nagy bőségben állít elé.
. Németül: Tornister, melyről Adelung azt jegyzi
meg, hogy némelyek az olasz canestrot6) (latinul :
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canistrum) származtatják, de szerénte is hihetőbb,
hogy a magyar tarisznyaböl van átvéve, s gyöke tár.
Ha e véleményt elfogadnék, a k k o r elemezve t a l á n
táricznya v. táriczka, azaz , t á r a c s k a ' volna. A k, ny
hanggá úgy változott, mint izény v. iszény (= izéli)
szóban. Egyébiránt rokonok még lengyel nyelven :
taisztra, idevaló szláv nyelven : tarnyisztra, persa
nyelven : talisza (hippopera). A régieknél, pl. T h ú r y
György ingósági lajstromában (Századok. 1 8 7 0 . 7 2 4 .
725.11.) eléjön : tanizra, taniztra, tanyzra a l a k o k b a n .
Gyökre rokonok hozzá : torba, a magyar lovas k a 
tonák táskáját jelentő tarsoly, a Tájszótárba föl
jegyzett tarák, azaz, bőrből v a r r t kis tarisznya, mely
hangátvetéssel am. tarka, mint kupak kupka (kis kúp),
sipak sipka, csutak csutka, bicsak bicska.
T A R I S Z N Y Á S , (tarisznyaas) mn. tt. tarisz
nyást v. —at, t b . —ak. T a r i s z n y á v a l ellátott, föl
szerelt. Tarisznyás utasok, pásztorok.
T A R I S Z N Y A S Z Í J , (tarisznyaszíj) ösz. fa. Szíj
a tarisznyához varrva, fűzve vagy kötve, melylyol
azt n y a k b a vagy vállra akasztják.
T A R I S Z N Y Á Z , (tarisznyaaz) áth. m. tarisz*
nyáztam, •—tál, —ott, p a r . —z. Tarisznyával ellát,
fölszerel. Á t v . tréfás ért. eltarisznyázni az időt, am.
csavarogva, henyén eltölteni, mennyiben t. i. a csa
vargók, s hazulról elmenők tarisznyát szoktak ma
gokkal vinni.
T A R I T A R K A , (taritarka) iker. mn. Igen t a r k a ,
nagyon czifra. L . T A R K A B A R K A .
T A R I T U P P O S , (tarituppos) iker. mn. Mar
czal mellékén am. púpos hátú. Szabó Dávidnál : tá
rituppos, és szerénte am. fardagályos, p á r n a módra
púpos. Első alkatrésze a kinövést jelentő tar, mint a
tárj, tarkó, taraj s z ó k b a n ; a tuppos gyöke tupp pedig
rokon a szinte púposságra vonatkozó csup, kúp, hup,
púp gyökök illetőleg szókkal.
T Á R I V Á R I , (tárivári) ikerített mn. Tájdiva
tosan mondják házról, udvarról, kertről, mely min
denünnen t á r v a n y i t v a áll.
T A R I Z S A , puszta Borsod m.; helyr. Tarizsára,
— n, —ról.
T Á R J , (tarj) fn. tt. tarjat. A szarvasmarhá
n a k első lapoczkáji fölött levő hús. A lónál ugyan
ezen rész mar v. marj, v a g y tájdivatosan : mor, morj.
Néhutt utóhanggal : tarja és torja. Alapfogalomban
azon szók osztályába tartozik, melyek emelkedésre,
m a g a s s á g r a , kinövésre v o n a t k o z n a k , mint : tarkó;
taraj stb. V. ö. R. gyökhang.
T A R J A , (tarja) fn. tt. tarját. L. T Á R J .
T A R J A G , (tarjag) fn. tt. tarjagot, harm. szí.
— a. 1) Mérges fakadék, vagy bibircsó, v a g y csomó
az állati testen, különösen a szarvasmarhákon. Sze
gedi tájszólással : taragy v. táragy. (Nátty József).
V. ö. T Ú R , fa. 2) A lopvanőszök seregéből való nö
vénynem, mely a fák kérgén vagy a köveken tenyé
szik, s leveletlen ripacs és szömörcsféle kicsucsoro
dásokból áll, és némileg az állati tarjaghoz hasonló.
( V e m i c a r i a ) . Minthogy a tarjagot máskép snrjuzás
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n a k is mondják, valószinü, hogy gyöke a kinövésre dolatok. Tarka beszéd. Tarka hír, melynek részletei
egymástól különböznek.
vonatkozó tar v. sar, sarj.
T A R J A G O S , (tarjagos) mn. tt. tarjagost v.
„Bámulva kergetjük álmunk tarka képét."
— at, t b . — a h . Amin tarjagféle fakadékok, bibir
Berzsenyi.
esók, mérges kelevények vannak. Tarjagos ökör.
T A R J A G O S S Á G , (tarjagosság) fn. tt. tar Tarka ember, a székelyeknél am. szembe szépet mondó
jagesságot, harm. szr. — a . Állapot vagy tulajdonság, s h á t a mögött megszóló. (Perenczi János).
E szónak gyöke alkalmasint a metszésre, saro
midőn valamely állat testén tarjagféle kifakadások
lásra,
irtásra vonatkozó tar, melyből tarol, tarló is
vannak.
T A R J A G O Z Á S , (tarjagozás) fn. tt. tarja származtak, mennyiben t. i. a t a r k a testen némely fol
gozást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Állapot, midőn az tok úgy tűnnek elé, mintha azok szőre, haja, illetőleg
szine el lenne koptatva, letarolva. A ka képző kétfé
állati bőr tarjagozik. V. ö. T A R J A G O Z I K .
T A R J A G O Z 1 K , (tarjagozik) k. m. tarjagoz lekép elemezhető, vagy maga az egyszerű kicsinyítő
tam, —tál, —ott, par. •—zál. Tarjagféle fakadékok ka, mintha volna tar(ocs)ka, ezen hasonlat szerént,
támadnak a testén. Tarjagozik az igái ökör nyaka, fehérke, piroska; vagy az elavult gyakorlatos ige tarog
részesülője, tarogó, taroga, öszvehúzva : tarka, mint
tarja.
T A R J Á N v. T A R J Á N Y , mváros Borsod me bugyoga bugyka, csacsoga csacska, czinege czinke s több
gyében ; falu Komárom , puszta Győr m.; GYÖN mások. E tekintetben hasonlók hozzá a szintén színekre
G Y Ö S — , falu Heves, K Ő R Ö S — , Bihar, S A L G Ó — , vonatkozó hóka = hópetytyes , róka riska = vörös,
Nógrád m.; helyr. Tarjánba, —bari, •—bál. Mongol szőke, sárga. Körülbelül egy értelmű vele az iromba,
és k a l m ü k nyelven tarján am. gabona és szántóföld; melynek gyöke ír, metszésre, rovásra vonatkozik.
vájjon a föntebbi helységek nem gabonatermő tulaj Szláv nyelven : strakati, tarkavi. Budenz J. szerént az
donságuktól k a p t á k  e nevöket ? Bíborban született osztyákszurguti tájszólásban tárach am. szürke. A
Constantinnál személynév, t. i. a magyar fajhoz tar mongolban tarilan szintén am. tarka (bigarré, bariolé,
tozó bét s a k h a z á r o k t ó l elszakadt k a b a r o k k a l együtt taeheté) gyökben egyezik a magyar ,tarka' szóval.
T A R K A B A R Á T , (tarkabarát) ösz. fn. L á s d :
nyolez fő nemzetség közt a Tarjáné (rov zaotúvov)
is említetik {Ghazar v. Ghadzar is a mongol és k a l  S Z E S Z T R A B A R Á T .
T A R K A B A R K A , (tarkabarka) ikerített mn.
mukban am. föld, hely; vidék, tartomány. A magyar
Különféle
színezetű. Tarkabarka, mint a szarka farka,
b a n szinte voltak és ma is v a n n a k ilyetén személy
nevek : Búza, Ország. T o v á b b á ugyanott Khabar am. (Km ). Ez iker szóban a második alkatrész b betűje
orr, orrmány, hegyfok, és Kara am. fekete, szintén inkább csak hangjáték, mint a „ F a r k a s nemzetség"
mongol szók, az utóbbi megvan a mandsu és t a t á r czimű népmesében eléforduló példákból is kitűnik :
nyelvben is. A többi nemzetségfőnök neve is igen „farkasbarkas az is szép, rókabóka az is szép, őröm
csekély, de rokon hangváltozással szintén a mongol bőröm az is szép, nyúlombúlom az is szép, kakasbakaa
ból értelmezhető, pl. Neké görögösen : vény, a mon az is szép, tyúkombúkom j a j be r ú t ! " V. ö. IKERSZO.
golban jeke am. nagy ; Kurtugermatu a mongolban :
T A R K A B A R K Á Z , (tarkabarkáz) iker. áth.
khurdungeremetu azt teszi : gyors mint a fény).
T a r k a b a r k á r a fest, hímez, farag.
T A R K A B O G Á C S , (tarkabogács) ösz. fn. A bo
T A R J Á K K Á , puszta Heves m.; helyr. Tarján
gácsok neméhez tartozó növényfaj, melynek fészke
kára, — n , •—ról.
T A R J Á N Y , mváros Borsod m . ; helyr. Tar pikkelyei hosszú, válús tövisekkel kitoldott hegyűek,
váluszélei tövön tövisprémesek, levelei Szárölelök,
jányba, — b a n , —bál.
T A R J U , (tarju) fn. t t . tarjut. L. T A R J A G 1). fehér csíkokkal tarkák, de van tiszta zöld levelű is.
T A R J U M O G Y O R Ó , (tarjumogyoró) ösz. fn. (Carduus marianus). Máskép köznépiesen : tarkatövis.
Sándor J. szerint am. radix serophularia. L. T Á K 
T A R K A C S Í K O S , (tarkacsíkos) ösz. mn. Kü
A J A K , és VARJUMOGYORÓ.
lönféle színű csikókkal czifrázott. Tarkacsikos szövet,
T A R K A , (tarka v. taroga) mn. tt. tarkát. ruha.
Különféle, kivált egymástól elütő foltokkal, pettyek
T A R K A F O L T O S , (tarkafoltos) ösz. mn. Tarka
kel , c s í k o k k a l , koczkákkal czifrázott színezetű. szinü foltokból öszvetoldott, vagy olyan pettyekkel
Tarka virág, tarka toll, tarka madár, tarka pók, tarka pontozott. Tarkafoltos ócska nadrág.
gyík, tarka récze, tarka tojás, tarka ló, tarka kutya,
T A R K A G É M , (tarkagém) ösz. fn. Kisebb fajú
tarica kigyó. Tarka szövet, kezkenö, ruha. Tarkára fes gém, fején három bóbitatollal és t a r k a tollazattal.
teni, hímezni valamit. Tarka, mint a szárcsamony, mint (Ardea nycticorax).
a pulykatojás. Nem csak egy tarka kutya van a világon.
T A R K Á G Y É K v. — G Y Í K , (tarkagyík) ösz.
(Km.). Poczi poczi tarka, se füle se farka. (Km.). „ E g y fn. Babos, pettyes bőrű gyíkfaj, sárgyík. (Stellio).
k i s t a r k a madár víg kedvében szép gyümölcsös kert
T A R K A I C Z A , puszta Bihar m . ; helyr. Tar
nek ment röptében." (Faludi). Á t v . ért. különféle kaiczára, •—n, —ról.
elemekből álló. Tarka népgyülekezet, sereg. Képes ki
T A R K Á L , (tarogaal) m. tarkáit; TARKÁ
fejezéssel, a maga nemében furcsa, czifra. Tarka gon ' L Á S , 1. T A R K Á Z ; T A R K Á Z Á S .
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TARKÁLLIK, (tarkaallik) k. m. tarkállott, valakit. Máskép : nyákszirt. Gyöke magyar elemzéssel
htn. —ani. Tarka színezetben tűnik elé. Tarkáilik a a kidudorodást, kinövést jelentő tar, rokonai taraj v.
különféle virágokkal hímezett mező.
taré, szaru stb. V. ö. R, gyökhang. Egyébiránt rokon
TARKAKÍGYÓ, (tarkakígyó) ösz. fn. Több vele a mongol taraki v. tariki (cerveau, cervelle); és
terigün (la t§te), persa tárek (Gipfel, Wirbel des
féle szint játszó kígyófaj. (Cenebris).
TARKÁN, (tarkaan) ih. Tarka színekkel, Kopfes), kiesinzö fn. tár (Spitze, Gipfel) szótól, mely
ismét a magyar taré v. taraj szóhoz áll közelebb.
különféle színre pettyezve, csíkozva.
TARKÁNY, falu Bihar m.; helyr. Tarkányba, Budenz J. szerént az észt túri, tűrik (nyakszirt), finn
túrja, lapp csorge (apex); ugyanő ezeket taraj v. ta
—ban, —ból.
TÁRKÁNY, falu Komárom m.; FELSŐ—, réj szóval is rokonítja.
Borsod, KIS—, Bihar és Zemplén, MEZŐ—, Heves,
TARKÓ, (2), (tarkó) fn. tt. tarkót. Tarka ku
NAGY—, Zemplén m.; helyr. Tárkányba, — ban, tya neve. Tarkó ne!
— ból. Darkhan a mongolban mívest, művészt jelent,
TARKÓDÖFÉS , (tarkódöfés) ösz. fn. Döfés,
pl. altacsi darkhan arany míves. Ha a mongolból melyet a tarkón, különösen a vadászok az állatok
származtatható (mint több más helynév is, pl. Tar tarkóján ejtenek.
czal, Tarján, Tokaj), akkor az eredetileg valamely
TARKÓGÖDRÖCSKE, (tarkógödröcske) ösz.
személynév (mint birtokos neve). így származott a fn. Mélyedés a fej alsó részén, vagyis a nyakcsigo
magyarban kivált a szentek nevéről igen számos lya fölött.
helynevezet.
TARKÓHAJ, (tarkóhaj) ösz. fn. Haj, mely a
TARKAPEJ, (tarkapej) ösz. mn. és fn. Barna tarkót takarja. V. ö. TARKÓ.
TARKÓIDEGÉK, (tarkóidegék) ösz. fn. Ide
foltokkal pettyegetett, tarkázott pej. L. PEJ.
TARKAPÓK, (tarkapók) ösz. fn. Pettyegetett gek a tarkóban. (Nervi cervicales)
TARKÓIZOM, (tarkóizom) ösz. fn. Izmok,
szinii pókfaj. (Stellio araneus).
TARKÁS , (tarkaas) mn. tt. tarkást v. — at, melyek a tarkó táján nyúlnak el, s arra szolgálnak,
tb. — ah Imittamott, helylyelközzel tarka. Tarkás hogy a nyak különféle irányban mozoghasson.
TÁRKONY, fn. tt. tárkonyt, tb. — ok, harm.
búzaföld, melyen ittott pipacsok vöröslenek, búza
szr. —a. Az ürmök neme alá tartozó egyes levelű
virágok kéklenek.
TARKASÁG, (tarkaság) fn. tt. tarkaságot, növényfajnak közönséges neve; levelei láncsásak,
harm. szr. —a. A tarka szinezetü testnek vagy so kopaszak, elülhátul hegyesek, fészkei gömbölyüde
kaságnak állapota, vagy tulajdonsága. E ruha tarka dek, kocsányosak, felállók. Konyhai fűszerül hasz
nálják. Bárányhús tárkonynyál. Növénytani néven:
sága miatt nem tetszik.
TARKÁSÍT, (tarkaasít) áth. m. tarkásított, tárkonyüröm. (Artemisia dracunculus). Valószínűleg
par. —s, htn. —ni v. —ani. Tarkássá tesz, hímez, a latin dracunculus után alakult, valamint a német
Dragun, és törökpersa tarkhun szók is.
pettyez. V. ö. TARKÁS.
TÁRKONYÜRÖM , (tárkonyüröm) ösz. fn. L.
TARKÁSÍTÁS , TARKÁSITÁS, (tarkaas
ítás) fn. tt. tarkásitást, tb. —ok, harm. szr. —a. TÁRKONY.
TARKÓ , falu Sáros m.; helyr. Tarkőn, —re,
Cselekvés, mely által valamit tarkássá tesznek.
TARKATÖVIS , (tarkatövis) lásd : TARKA —röl.
TÁRKÖNYV , (tárkönyv) ösz. fn. Számviteli
BOGÁCS.
TARKÁZ, (tarkaaz) áth. m. tarkáztam, — tál, könyv valamely tár, árutár, magtár, raktár stb. he
—ott, par. —z. Tarkára fest, hímez, pettyez, foltoz, lyiségeiben, a beadott s kivett portékákról, gaboná
ír, metél; czifráz. A szövetet különféle szinű virágokkal, ról stb.
csikókkal, pettyekkel tarkázni.
TARKÖR, (tarkör) ösz. fn. tt. tarkört, tb.
TARKÁZÁS, (tarkaazás) fn. tt. tarkázdst, —ök. Növénynem az együttnemzök seregéből é»
tb. — ok, harm. szr. •—a. Cselekvés, mely által va nősözvegyek rendéből; vaczka kopasz; fészkének
lami tarkává tétetik.
pikkelyei kétsorosak, egyenlők ; bóbitája a karimán
TARKÍT, (tarkaít) áth. m. tarkított, par. —s, levő magvaknak nincs, innen a neve. (Doronicum).
TÁRKÚL , (tarkaúl) önh. m. iarkúlt. Tarka
htn. —ni v. —ani. Valamit tarkává tesz. Szabato
san véve némileg különbözik tőle tarkáz, mennyi színezetűvé alakúi, tarkává lesz. Virágzás idején tor
ben ez gyakorlatos, és részletekre terjedő, amaz pe kúinak a mezők, kertek. V. ö. TARKA.
TARKÚLÁS, TARKULÁS, (tarkaulás) fn.
dig egyszerű s általános cselekvésre vonatkozik.
TARKÍTÁS, TARKITÁS, (tarkaítás) fn. tt. tt. tarkúlást, tb. —ok, harm. szr. —a. Színváltozás,
tarkítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely vagy módosulás, vagy vegyülés, midőn valami tar
kává leszen.
által tarkává teszünk valamit.
TÁRLAL, (tárolal) áth. m. tárlalt. Am. az egy
TARKÓ, (1), (tarkó v.tarogó?) fn. tt. tarkót.
A fejnek hátsó alrésze a nyakcsigolya táján, a fülek szerű tár, nyit. Eléjön Szabó Dávidnál. L.:TÁR, (2),
TARLASZT , (tarolaszt) áth. m. tarlasztott,
közötti vonalon. Körülbelül azon rész, melynek szar
vasmarhánál tar v. tárj a neve. Tarkón ütni, találni htn. —ni v. —ani, par. tarlaszsz. L. TAROL;
8
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T Á R L A T , (tárolat) fn. tt. tárlatot, harm.
szr. — a . Valamely tárban, teremben köz szemléletre
rendezett kiállítás, illetőleg az így kiállított tárgyak
együtt véve. Mütárlat.
T Á R L A T I , (tárolati) mn. tt. tárlatit, tb. — ok.
T á r l a t b a v. tárlatból való, arra vonatkozó. Tárlati
képek, festmények.
T A R L Ó , (taroló) fn. tt. tarlót. Az általános
magyar nyelvben, sőt régibb magyar munkákban is,
mint Molnár Albertnél, am. lekaszált, learatott, le
vágott fűnek, nádnak, gabonának stb. földben ma
radt csonka szára. Búza, árpa, zabtarló. Kukoricza
tarló. Nádtarló, kákatarló. Letiporni, fölhasítani a tarlót.
Tarlóra hajtani a barmot.

T A R L Ó Z Á S , (tarolóozás) fn. tt. tarlózást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Az aratók után elmarado
zott gabonafejek öszvegyüjtése. A t v . az ismeretek
nagy mezején, némely csekélyebb részletek és ada
tok keresése, kutatása.
T A R L Ó Z A T , (taroló ozat) fn. tt. tarlózatot,
harm. szr. — a . Amit valaki a tarlón öszveszedege
tett. Átv. ért. bizonyos szakhoz tartozó egész mü
vekből egyes érdekesb részletek és adatok gyűjte
ménye.
T A R L Ó Z Ó , (tarolóozó) mn. és fn. tt. tarló
zót. Aki tarlóz. 1 ariózó gyermekek, szegények. V. ö.
TARLÓZ.
T Á R N A , (1),. falu U n g m., K I S — , N A G Y — ,
Ugocsa m.; helyr. Tarnára, — n , —ról.
T Á R N A , ( 2 ) , folyó Heves megyében, mely a
Mátráról lerohanó patakokból gyűl össze, s a parádi
kies völgyet végig futván Verpelétnél a nagy sík
ságra ér.
T Á R N A , (tárna talán csak : tarna ?) fn. tt.
tárnát. Bányászok nyelvén, a bányahegy belsejében
részint a bányaakadályok elhárítása, részint a szállí
tás könnyebbitése, vagy más bányászati czélokból
vízszintes irányban vezetett üreges m e n e t ; máské
pen : alag, s az idegen nyelvű ,Stollen' után : istály.
Ellentéte : akna, mely függőleges irányban vezette
tik, németül : Schacht. A t á r n á k legfontosbika az
öreg v. főtárna (Erbstollen), mely a hegységben levő
minden építmények alatt vonul el, s ez által a bá
nyamivelést általában könnyíti és lehetségesíti.
T A R N A  B O D , falu Heves m.; helyr. —Bodra,
— on, —ról.
T A R N A  Ö R S , falu Heves m.; helyr. — Örsre,
— ön, —ról.
T A R N A  M É R A , falu Heves m.; helyr. — Mé
rára, — n , —ról.
T A R N A  S Z E N T M I K L Ó S , falu Heves m.; helyr.
— SzentMiklósra, — o n , —ról.
T Á R N I C S , fn. tt. tarnicsot, harm. szr. — a .
Növénynem az öthimesek seregéből és kétanyások
rendéből (Gentiana) , melynek több fajai között
gyógyerejéröl különösen ismeretes a sárga tárnics,
(gentiana lutea), melynek virágai gyűrűsek, gyűrűi
bogernyő szabásuak, bokrétáji többnyire ötmetsze
tük, kerekformák, pettyegetett s á r g á k ; máskép köz
népiesen : danczia, encziána (mindkettő a ,gentiana,
szóból), keserűgyökér. Másik ismertebb faja a komis
tárnics (gentiana pneumonanthe), virágai kocsánosak,
ellenesek; bokrétáji harangformák, ránczoltak, öt
metszetük ; levelei szálasak, t o m p á k ; virágzata kék,
belül homályos sárgával vagy fejérrel pettegetett;
köznépiesen : kornisfű. Van még a tölcséres bokré
tájuaknak egy ismeretes faja, melynek köznépiesen
földepe, kis czentauria, százforintosfű, kis ezerjófű, a
növénytanban pedig földepetarnics a neve. (Gentiana
centaurium).
T A R N Ó , faluk Sáros és Turócz m . ; helyr.
Tarnóra, — n , —ról.
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„Ne menj rózsám a tarlóra,
Gyönge vagy még a sarlóra."
(Népdal).
Árva vagyok árva, mint a nyári tarló. (Népd.).
E szónak törzsöke tehát tarol, melynek része
sülője szenvedő értelemben vétetik, azaz, oly valami,
amit l e t a r o l t a k ; hasonló a l k a t ú a k : legelő amin le
gelnek, kaszáló, amit kaszálnak, szántó, amit szánta
n a k stb. Tájdivatos kiejtéssel : talló v. tarrá, táró,
mint sarló, salló, sarró. Az oszmanlí törökben Vám
béry szerént tarla am. szántóföld. Megengedjük,
hogy a magyar ,tarló' Vámbéry azon idézete után
is : „rus Bissenorum, quod vulgo dicitur Besseneu
thorlou", régen szántóföldet j e l e n t h e t e t t , de ezen
jelentés, legalább tudtunkra, ma már a magyar élő
nyelvben nem létezvén, még régibb szótárainkban,
pl. Molnár Albertében sem találtatván, mind ama
régi thorlou. mind az oszmanli török tarla inkább a
mongolkalmük tarja v. tarján szóval rokonítható,
mely am. gabona, és szántóföld (Kowalewszki, Jülg),
és e nyelvekben több társa és származéka is van,
pl. tarikhu (semer; labourp.r uno térre, mely tehát
legalább gyökben inkább a termelrá igéhez hasonlít),
tarjacsi (fóldmives) stb. S ezekkel egyezik a csaga
taji tarik (szántóföld), tarimak (magot vetni), laran
dsi (fölmíves). Sőt tarla szó Zenker szótárában egy
helyütt arab szónak van jelezve (elif nélkül), e sze
rent „Besseneu thorlou" arabtörök kifejezés is lehet.
T A R L O T T , (tarolott) mn. tt. tarlottat. Amit
letaroltak, minek ágait, szárát lemetszették. Tarlott
nádasok.
„ H e r v a d már ligetünk, s díszei hullanak,
T a r l o t t bokrai közt sárga levél zörög."
Berzsenyi.
T A R L Ó V I R Á G , (tarlóvirág) ösz. fn. Népies
neve a tisztes hunyásznak ; 1. ezt.
T A R L Ó Z , (tarolóoz) önh. m. tarlöztam, —tál,
— ott, par. — z . A tarlón elmaradozott gabonafeje
k e t öszvegyüjti; továbbá a barom által letört tarló
szálakat gereblyével öszvehárítja, s betakarítja. Atv.
az ismeretek mezején, bizonyos könyvekből holmit
kiszedeget, gyűjtöget, vagy mások által föl nem jegy
zett egyes adutokat eszveszedeget.
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TARNÓCZ, mváros Liptó, faluk Nógrád és
T A R O K , fn. tt. tarokot, harm. szr. —ja. Kár
Ung m.; helyr. Tarnóczra, — o n , —ról.
tyajáték neme, mely teljesen 78 k á r t y a l a p b ó l áll, s
TARNÓCZA, puszták Heves és Fehér m. köztök 22 ütő v. t a r o k k á r t y a , 21 s z á m m a l jelölve,
ALSÓ — , F E L S Ő — , B E L S Ő — , K Ü L S Ő — , pusz s a 22ik neve Skűz (Excüse). Olaszul : tarócco,
ták, Somogy MI.; helyr. Tarnóczára, — n , —ról.
többese : tarocchi, franeziául : tarots. Egyiptomból
TARNÓDHÁZA , puszta V a s m.; helyr. —há származottnak vélik.
lára, —n, •—ról.
T A R O K O Z , T A R O K K O Z , (tarokoz) önh. m.
TÁRNOK, (1), (tárnok) fn. tt. tárnokot, harm. tarokoztam, — t á l , —ott.
Tarokot, tarokkártyát
szr. —o. Hajdan a királyi kincstár ó're. (Tavernicus). játszik.
Utóbb az ország zászlós u r a i n a k egyike s a nádor
T A R O L , (tarol) áth. m. tarolt. Fűnek, gaboná
és országbíró után és távoliétökben a kir. helytartó n a k , s más vékonyabb sarjú n ö v é n y e k n e k szárait le
tanács és az országgyűlésen a főrendi tábla harmad, metszi, aratja, kaszálja stb. A szénát kaszával, a búzát
és a tárnokszék rendeselnöke ; az elnökségek a ná sarlóval letarolni. Nádat, kákát tarolni. Az erdőt leta
dor akadályoztatása esetében a g y a k o r l a t b a n úgy rolni, minden fáit kivágni. Továbbá, az állati testen
osztattak meg az országbiró és tárnok között, hogy nőtt sarjakat, azaz, szőrt, hajat lenyírja. A törökök
amaz rendszerént a Hétszemélyestáblán, illetőleg letarolják hajaikat. Hajdan a pogány kunok is tarolták
Curiai ülésekben, a tárnok pedig a Helytartótanács fejeiket. E g y eredetű s rokon jelentésű vele : sarol,
nál elnökölt. Bővebb czíme : királyi főtárnokmester. sarából. V. ö. S A R O L , és T A R .
(Tavernicorum regalium magister).
T Á R O L , (tárol) áth. m. tárolt v. tárlott, htn.
TÁRNOK, (2), faluk Pozsony és Szála, pusz tárolni v. tárlani. Am. az egyszerű tár, nyit. Eléjön
ták Pozsony és Fehér m.; helyr. Tárnokra, — o n , —ról. Szabó Dávidnál. L. T Á R , ( 2 ) .
T Á R N O K A , falu Zemplén m . ; helyr. Tarnó
T A R O L Á S , (tarolás) fn. tt. tarolást, tb. — ok,
kára, •—n, —ról.
h a r m . szr. •—a. Bizonyos növényszárak lemetszése,
T Á R N O K I , (tárnoki) mn. tt. tárnokit, tb. l e a r a t á s a , kaszálása, kivágása stb. V. ö. T A R O L .
—ak. Tárnokra vonatkozó ; tárnok a l a t t álló. Tár
T Á R O L Á S , (tárolás) fu. tt. tárolást, tb. —ok,
noki szék. Tárnoki városok. V. ö. T Á R N O K S Z É K .
harm. szr. •—a. Nyitás, tárás, tárasztás.
T Á R N O K M E S T E R , ősz. fn. L. T Á R N O K , (1).
T Á R O N , (táron) ih. Nyitva, tárva. Táron van
TÁRNOKSZÉK, (tárnokszék) ösz.fn. Az 1 8 4 8  az ajtó. (Szabó D.).
diki alkotmányváltozás előtt a t á r n o k elnöklete a l a t t
T A R O R J A , (tarorja) ösz. fn. A k é t főbb hí
időnként működő hatóság , illetőleg törvényszék, mesek seregébe és födetlen magvúk rendébe sorolt
mely több királyi város ügyeiben rendelkezett, ille növénynem ; bokrétájának felső ajaka nincs, t a r k ó j a
tőleg itélt. Más királyi városok a személynóki szék alá pedig meghasadt. (Teucrium). Fajai sokfélék, s kö
tartoztak.
zöttök főleg ismeretes a gamandor tarorja (t. cha
TÁRÓ v. T A R R Ó , tájdivatos kiejtés, helyesen m a e d r y s ) ; köznépiesen máskép csak gamandor v. zsu
1. TARLÓ.
zsánka v. kis cserelevelii fű v. kis sarlós fű. Más ismer
TARÓDCSENCS , falu V a s m.; helyr. Taród tebb faja az életillattarorja (t. marum), köznépiesen :
Csencsre, — é n , —ról.
életfűve, engem szagolj, márum fű.
T A R Ó D F A , 1. T A R Ó T F A .
T A R O S ; T A R O S K E D D ; 1. T A R R O S ; T A R 
TARÓDHÁZA, 1. T A R R Ó D H Á Z A .
ROSKEDD.
T Á R O G A T , (tárogat) gyak. áth. m. tárogat
T A R Ó T F A , falu Vas m. ; helyr. Tarótfára,
tam, — tál, —ott, par. tárogass. 1) G y a k r a n , ismé — n, —ról.
telve tár, nyitogat valamit. A járókelők tárogatják az
T A R P A , mváros B e r e g m. ; helyr. Tarpára,
ajtót. 2) A ,tárogató' nemű hangszeren játszik. V. ö. — n , —ról.
TÁROGATÓ.
T A R R A S , falu Torontál m.; helyr. Tarrasra,
T Á R O G A T Á S , (tárogatás) fn. tt. tárogatást, — on, —ról.
tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori tárás, nyitogatás.
T A R R Ó D F A , 1. T A R Ó T F A .
Továbbá a tárogató síp billentyűjének nyitogatása.
T A R R Ó D H Á Z A , falu V a s m.; helyr. Tarród
T Á R O G A T Ó , (tárogató) fn. tt. tárogatót. házára, — n , —ról.
Hajdani, billentyűkkel ellátott, s éles harsogásu töl
T A R R O S , falu B a r a n y a m.; helyr. Tarrosra,
cséres tábori síp. Harsog a tárogató, riad a trombita — on, —ról.
szó. (Harczi dal). Jelennen a nép több helyen a kla
T A R R O S K E D D , falu N y i t r a m.; helyr. Tarros
rinétét nevezi tárogatónak. Érsekújvár vidékén : tá keddén, — r e , —ról.
rigatyú.
T Á R S , fn. tt. társat, harm, szr. — a . Á l t a l á n
T Á R O G A T Ó I Z O M , (tárogatóizom) ősz. fn. személy, ki bizonyos életmódnak, állapotnak, üzlet
Arczizom, mely a tárogató, és általán a fuvószerek nek, vállalatnak, cselekvésnek g y a k o r l a t á b a n része
hangoztatásakor működik, vagyis a pofákat kifeszíti. sünk. Számos összetétel alkatrésze. Hitves v. házas
TAROH , fn. tt. taroht v. tarhot. L. T A R H Ó . társ, polgártárs, pa.ptárs, vitéztárs, embertárs, tanulótárs,
játszótárs, útitárs, lakó v. laktárs, kenyerestárs, asztal
T Á R O G A T Ó S Í P , ösz. fn. L. T Á R O G A T Ó .
8*

119

TÁRSAD ALMÁS—TÁRS AL

társ, kereskedötárs, adóstárs, legénytárs, leánytárs, Örö
köstárs, szolgatárs, tiszttárs, hirótárs, vőtárs, vetélytárs,
kezestárs , mulatótárs, hálótárs , bajtárs. Hü, hűtelen,
nyájas, mogorva társ. Társul adni, társul fogadni. Tár
sul állani, szegődni. Kinek társa van, ura van. (Km.).
Szerelem, uraság nem tűrnek társat. (Km.). Nem jó
társ az, ki mindent] maga hörpent fel. (Km.). Különö
sen, ki bizonyos vonzalomnál fogva belsőbb viszony
ban él velünk. Amilyen a társa, olyan ő maga. I n n e n
j e l e n t átv. ért. hasonló külsejűt, a l a k ú t is. Ez annak
társa, azaz, hasonló mása. Nem találom társát, vagyis
párját.
Valószinü, hogy e szó gyöke azon tár, mely
házat, vagy l a k o t jelent, miszerint társ annyi mint
velünk egy t á r b a n v. h á z b a n lakó, lakrészes ; vala
mint a német Kamerád, franczia camarade, olasz ca
merata, a latin camera szótól származnak, és Heyse
á l t a l Stubengenosz szóval értelmeztetnek. Ez elem
zéssel egyezik a pajtás, ha t. i. törzseként pajta te
kintetik, mely a héber bajit v. betli, a r a b bejt, h á z a t
jelentő szókkal egyezik; t e h á t e szerént pajtás, tu
lajdonképen am. velünk egy pajtában (házban) lakó.
(E szót azonban némelyek bajtárshol eredettnek
' vélik. L á s d végül a török dást). A föntebbihez ha
sonló észjárással képeztettek : ágyas, ki mással egy
ágyban h á l ; házas, ki egy másnemű személylyel egy
h á z a t t a r t ; kenyeres, ki mással egy kenyéren él.
Egyébiránt a l a k r a egyeznek vele : hárs, nyárs, birs,
gyors, Srs, nyers. Táj divatosan : táss, melylyel egye
zik a török dás, innen joldás am. uti társ.
Mennyiben a társ üzleti, kézmüi dolgozó ré
szest, vagyis mesterlegényt jelent, hasonló hozzá a
szláv tovaris.
T Á R S A D A L M A S , (társodalomas) mn. tt.
társadalmast v. •—at, t b . —dk. Társalkodni szerető,
nyájas, nem magába vonult. Társadalmas életmód.
T Á R S A D A L M I , (társadalomi) mn. tt. tár
sadalmit, t b . —ak. T á r s a d a l m a t illető, érdeklő, ah
hoz tartozó, arra vonatkozó. Társadalmi viszonyok,
erények, bűnök. V. ö. T Á R S A D A L O M .
T Á R S A D A L O M , (társodalom) fn. tt. társa
dalmat. Bizonyos erkölcsi kötelékekkel öszvefüzött
emberek sokasága, legszélesb értelemben véve, kü
lönböztetésül a vad állapotban, egymástól szétsza
kadozva élő emberek sokaságától. Polgári, egyházi
társadalom. Különbözik tőle a szűkebb jelentésű tár
saság, vagyis a társadalom egyes tagjaiból álló ki
sebb nagyobb csoport, vagy felekezet. A magába
zárkózott polgár társadalomban él, ha bár nem tár
saságban. A remete is tagja a társadalomnak, ámbár
a társaságoktól elvonja magát.
T A R S Á G , (tarság) fn. tt. tarságot. T a r álla
pot, vagy tulajdonság. V. ő. T A R , (1).
T Á R S A L , (társal) elvont igetörzs, mely csak
származékaiban, ú. m. társalog, társalkodik, társaltat,
divatozik. E tekintetben hasonlók hozzá a hízeleg,
szédeleg, émeleg, andalog igék mint hizel, szédel, emel,
andal törzsökéi.
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T Á R S A L G , lásd : T Á R S A L O G , és T Á R S A L 
KODIK.
T Á R S A L G Á S , (társalogás); T Á R S A L G Á S I ,
(társalogási); T Á R S A L G Ó , (társalogó) lásd :
T Á R S A L K O D Á S ; TÁRSALKODÁSI; TÁRSAL
KODÓ.
T Á R S A L K O D Á S , (társalkodás) fn. tt. tár
salkodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Két vagy több
társnak egymással folytatott személyes közlekedése,
beszélgetése, mulatása, időnkénti öszvejövetele nem
annyira valamely komoly ügyek tárgyalása végett,
mint nyájas vonzalomból. Tetszetősb alakban : tár
salgás.
T Á R S A L K O D Á S I , (társalkodási) mn. tt.
társalkodásit, t b . —ak. Társalkodást illető, ahhoz
tartozó, arra vonatkozó. Társalkodási ügyesség. Tár
salkodási nyelv. (Conversations . . . . ) .
T Á R S A L K O D I K , (társalkodik) k. m. társal
kodtam, •—tál, —ott. Némi nyájas vonzalomnál fogva
egy vagy több társsal személyesen közlekedik, mu
lat, beszélget, eszméket cserél stb. Inkább szeret ma
gán lenni, mint társalkodni. Hozzá nem illő emberekkel
társalkodik. Müveit, becsületes emberekkel társalkodni.
Régiesen am. szövetkezik : „Mind ezök öszvetársol
kodván." Nádorcodex. 4 7 3 . 1.
T Á R S A L K O D Ó , (társalkodó) mn. és fn. tt.
társalkodót. Aki másokkal társalkodni szokott, vagy
s z e r e t ; nyájaskodó. Mint főnév jelent személyt, ki
különösen, és rendszerént valakinek mulatótársa, s
bizonyos lekötelezettségnél fogva körülötte van. •
T Á R S A L K O D Ó N Ő , (társalkodónő) ösz. fn.
Nőszemély, ki rendes társalkodó vagyis mulató társa
valakinek, különösen valamely úrhölgynek.
T Á R S A L K O D T A T , (társalkodtat) miv. m.
társalkodtadtam, —tál, —ott, par. társalkodtass. L á s d :
TÁRSALTAT.
T Á R S A L O G , (társalog) gyak. önh. m. társal
kodtam, •—tál, vagy társalgottam, —ottál, —ott; htn.
társalogni v. társalgani. L. T Á R S A L K O D I K .
T Á R S A L O M ; T Á R S A L M I , lásd : T Á R S A D A 
LOM ; TÁRSADALMI.
T Á R S A L T A T , (társaltat) áth. illetőleg miv.
m. társaltattam, —tál, —ott, par. társaltass. Eszközli,
engedi, hogy társalogjon. „Vele ne társaltasd fiadat."
Szabó D.
T Á R S A S , (társas) mn. tt. társast v. —at, tb.
— ak. 1) Kinek társa van, ellentéte : társtalan. 2) Tár
sakból s különösen egyenlő jogú társakból álló ; ma i
gában társakat foglaló ; társasággal járó. Társas ke
reskedés. Társas kör. Társas egyház. Társas kocsi.
3) Nyájas társakkal lenni, mulatni kedvelő, társa
ságos.
T Á R S A S Á G , (társaság) fn. tt. tarsaságot,
harm. szr. — a . 1) Széles ért. több személyek se
rege, csoportozata, kik bizonyos viszonyban egymás
sal öszvekötve élnek, milyen a polgári, vallási tár
saság általán véve. 2) Különösen testület, melyet
oly személyek képeznek, kik valamely köz czélra
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bizonyos szabályok szerint egyesültek. Tudományos, vés, mely által két vagy több személy egymásnak
szépművészeti, kereskedelmi társaság. Agarász, vadász társaivá tétetnek. V. ö. TÁRSASÍT.
társaság. 3) Több személy öszvejövetele, együttléte,
TÁRSASKÁPTALAN, (társaskáptalan) ösz.
barátságos beszélgetés, múlatás, értekezés stb. vé fn. Káptalan, melynek tagjai nincsenek közvetlenül
gett. Társaságba menni. Többek társaságában utazni. valamely püspök vagy érsek alatt; ellentétben a
Játszók, zenélók, tánczolók társasága. Elvonni magát a püspöki v. érseki káptalannal; mindazáltal amazok
társaságtól. Némileg különbözik : társulat; 1. ezt.
élén is valamely főnök (rendszerént prépost) áll.
E szóba a közép a kiejtési könnyebbség végett
TÁRSASKERESKEDÉS, (társaskereskedés)
toldatott be, a Müncheni codexben is csak társság ösz. fn. Társaságban űzött kereskedés.
áll: „Alajtván ke(dég) ö neki a társág (társság) kö
TÁRSASKOCSI, (társaskocsi) ösz. fn. Bér
zött voltát." Lukács. II.
kocsi nagyobb városokban, melyen többen — kiki
Hasonló módon furakodott közbe gyorsaság, csak saját személyeért fizetvén —• a kocsizást tár
bőlcseség, nyerseség, mint két mássalhangzóval végződő saságban élvezik. (Omnibuskocsi).
törzs szókba az a és e, ezek helyett: gyorsság, bölcs
TÁRSASKÖR, (társaskör) ösz. fn. Társasági,
ség, nyersség.
több hasonló jogú tagból vagy személyből álló ösz
TÁRSASÁGBELI, (társaságbeli) ösz. mn. Ami szejövetel.
bizonyos társaságban lenni szokott, vagy arra vo
TÁRSASNÉV , (társasnév) 1. MELLÉKNÉV.
natkozik, ahhoz tartozik, azt illeti. Társaságbeli rend
TÁRSASSZERZŐDÉS, (társasszerződés) ösz.
tartás, üledék. Társaságbeli tagok, személyek, részvénye fn. Valamely társaság létesítése végett kötött szer
tek. V. ö. TÁRSASÁG.
ződés.
TÁRSASÁGI, (társasági) mn. tt. társaságit,
TÁRSASUL, TÁRSASUL, (tárasasúl) önh.
tb. —ok. Társaságot illető, arra vonatkozó. Társa m. társasúlt. Társas állapotba lép, egy vagy több
sági viszonyok, szabályok.
társsal szövetkezik, egyesül; rövidebben : társul.
TÁRSASÁGOS, (társaságos) mn. tt. társasa
TÁRSASULÁS, (tár sasulás) fn. tt. társasu
gost v. —at, tb. •—ak. Mások társaságában lenni, lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Társas viszonyba
mulatni szerető; nyájasságra hajlandó, barátságos. lépés. V. ö. TÁRSASUL.
Társaságos finom udvari ember. Ellentétei : vad, ma
TÁRSASVISZONY, (társasviszony) ösz. fn.
gányos, zárkózott, mogorva, emberkerülő, társaság Társaságra vonatkozó, társaságot illető viszony.
talan.
TÁRSATLAN , (társatlan) mn. tt társatlant,
TÁRSASÁGTALÁN, (társaságtalán) mn. tt. tb. —ok. L. TÁRSTALAN.
társaságtalant, tb. —ok. Ki a társaságot nem szereti,
TÁRSELLENES, (társellenes) ösz. mn. Tár
kerüli, magába vonult, hozzáférhetlen. Határozóként sas viszonyokat, egyesületeket ellenző, akadályozó ;
am. társaságtalanul, magába vonultán.
különczködő. Társellenes magánélet. Társellenes elvek,
TÁRSASBIRÓSÁG, (társasbiróság) ösz. fn. tanok, melyek a társaság czéljával nem egyeznek.
Több bíróból vagy birótagból álló törvényszék,
TÁRSFÉL, (társfél) ösz. fn. Ki velünk bizo
melynek minden tagja egyenlő szavazattal bír, és nyos czélra alakult egyesületben, vállalatban stb.
melynek kebelében érvényes birói határozat hozata közösen működik, részt vesz.
lára több birótag, (pl. 3, 5, 7) szavazata kívántatik.
TÁRSFÉLTÉS, (társféltés) ösz. fn. Féltékeny
Ellentéte : egyes bíróság.
ségi állapot valamely társ irányában.
TÁRSASBIRÓSÁGI, (társasbirósági) ösz. mn.
TÁRSHAJÓZÁS, (társhajózás) ösz. fn. Együtt
Társasbiróságot illető, arra vonatkozó. Társasbirósági utazó hajók öszvege, pl. a kereskedelmi hajók védel
eljárás. Társasbirósági illetékesség.
mére azokkal járó hadi hajók, a flotta körül lőszer
TÁRSASEGYHÁZ, (társasegyház) ösz. fn. rel, élelmi czikkekkel, kórodákul járó hajók stb.
1) Egyenjogú társak egyesületéből álló egyház, t. i. (Convoi).
melynek tagjai egyenlő jogokkal és kötelességekkel
T Á R S I , (társi) mn. tt. társit, tb. —ak. Egy
bírnak. Ilyeneknek tekintendő a protestánsok egy vagy több társat illető, arra vonatkozó. Társi vi
házi rendszere vagy szervezete. Különösebben így szonyok.
szokták hívni a társaskáptalant is; 1. ezt.
TÁRSÍT, (társít) áth. m. társított, par. —s,
TÁRSASÉLET, (társasélet) ösz. fn. Élet, me htn. —ni v. —ani. Társsá tesz, társ gyanánt vala
lyet valaki társaságban tölt. Különösen családi és kihez köt, társi viszonyba helyez. A vadul elszórt
társadalmi élet.
embereket polgári szerkezet által társítani. Férfit és nót
TÁRSASÍT, TÁRSASIT, (társasít) áth. m. házasság által társítani. „íme uram jó Jézus Krisztus
társasított, par. — s, htn. —ni v. —ani. Valakit bizo en is ilek (ülök) teveled az földre, es társittom en
nyos társsal, vagy társakkal viszonyba hoz, egyesít; magamat teveled." Régi Magyar Passió. (Toldy F.
párosít. A köz érdek társasítani szokta az embereket. kiadása. 98. 1.). „Mely örömmel őhozjá társittanád
Rövidebben : társít.
magadat. (Ugyanott. 115. 1.).
TÁRSASÍTÁS, TÁRSASÍTÁS, (társasítás)
TÁRSÍTÁS, TÁRSÍTÁS, (társítás) fn. tt.
fa. tt. társasítást, tb. •—ok, harm. szr. —a. Cselek társitást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
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által valakit egy vagy több személynek társává
tesznek.
T Á R S N Ő , (társnő) ösz. fn. Széles ért. oly nö,
ki valakinek bizonyos viszonyban társa, különböz
tetésül az idegen, velünk öszveköttetésben nem levő
nőtől. Különösen, nőszemélynek nőtársa. Felesége két
társnővel elutazott. Végelemzésben egy jelentésű vele
a fordított nőtárs.

lehet tár, úgy hogy talán táska is am. táraska v. tá I
racska. V. ö. T A R I S Z N Y A . A tassoly v. tasoly szó
hangváltozattal úgy módosult, mint a borsó, korsó,
társ, orso'ból lett tájdivatos ejtéssel : bossó, kossá,
táss, ossó. Ide sorozzuk még Vámbéry után a csaga
taji turszuk nevet, mely szerénte am. böredény vagy
t ö m l ő , melyben a kimiszt (kanczatéjből készített
italt) tartják.
T A R S Ó , palóczos kiejtéssel am. t a r s o l y ; 1. ezt.
T A R S O L Y F Ü , (tarsolyfü) ösz. fn. L. TAR
T Á R S O D I K , (társodik) k. m. társodtam, —tál, S Ó K A alatt.
— ott. Eléjön Szabó Dávidnál. L. T Á R S U L .
T A R S O L Y G Y Á R T Ó , (tarsolygyártó) ösz. fn.
T Á R S O K , (társok) ösz. fn. Oly ok, mely bizo L . T A R S O L Y O S , (2).
nyos e r e d m é n y , vagyis okozat eléállításában más
T A R S O L Y O S , ( 1 ) , (tarsolyos) mn. tt. tarso
okkal egyesülve m ű k ö d i k , pl. a sok virasztás és lyost v. —at, tb. —ok. Tarsolylyal ellátott. Tarso
megfeszített m u n k á s s á g , mennyiben az egészséget lyos huszár.
rontják, az illető okozatra nézve társokok. Ti bolond
T A R S O L Y O S , ( 2 ) , (tarsolyos) fn. tt. tarso
tanácstok által társokai vagytok szerencsétlenségemnek.
lyost, tb. —ok. Tarsoly készitő mesterember. Ma
T A R S Ó K A , (tarsolyka, palóczos ejtéssel) ki szokottabban : bőröndös.
csinző fn. tt. tarsókát. 1) Széles ért. a négy főbb hí
T Á R S P O H Á R , (társpohár) ösz. fn. Áldomás, I
mesek seregéből és táskások rendéből való növény melyet valamely társulat új tagjának beavatásakor
nem , melynek magtokjai vagyis táskáji laposak, isznak az illető társak. Nem tanácsos az ellenséggel
vagy visszás, öszvenyomott éles végűek, vagy kerek társpoharat inni. (Km.). Különösen a mesterlegénye I
ded, csorba végű hártyakarimásak ; kopácsai csóna ket beavató ilyetén áldomás.
kosak , ormósak. (Thlaspi). 2) Különösen népies
T Á R S R O K O N S Á G , (társrokonság) ösz. fn.
nyelven azon faja, melyet növénytani néven pásztor Rokonság, vagyis szorosabb viszony, mely bizonyos
táskatarsókán&k hívnak, minthogy magtokja némileg személyek mint társak között létezik.
ahhoz h a s o n l ó ; máskép köz nyelven : paperszény,
T Á R S T A L A N , (társtalan) mn. tt. társtalant,
békatarsoly, szükés, vérállató/ű, porczogó/ű, vadmustár.
tb. —ok. Akinek v. minek társa nincsen, társ nélkül
(Thlaspi bursa pastoris). Még némely fajai : vetési
tarsóka (thl. arvense), köznépiesen : nyűfű, nagy bor való. Határozóként am. társ nélkül.
T Á R S U L , (társul) ih. T á r s k é n t , úgy mint
socska, temondád, vadmustár; hagymaszagú tarsóka (thl.
Társul állani,
alliaceum), köznépiesen : foghagymaszagu tarsolyfií; társ. Társul venni, fogadni, tekinteni.
mezei tarsóka (thl. campestre), köznépiesen: palaczkfű, szegődni.
T Á R S U L , (társúl) önh. m. társúlt. Bizonyos
temondádfú,
vadmustár.
egyesületnek társává leszen, vagy társ gyanánt egy
T A R S O L Y , fn. tt. tarsolyt, t b . —ok, harm.
valakihez csatolja magát, társas viszonyba lép.
szr. — a . 1) H a j d a n i széles ért. t á s k a , tarisznya,
T Á R S U L Á S , T Á R S U L Á S , (társúlás) fn. tt.
vagy erszény, máskép tájdivatosan : tassoly, tasoly.
í g y a Münch. cod. L u k . X X I I . „ D e ma kinek zsákja társulást, tb. —ok, harm. szr. — a . Társas viszonyba
vagyon felvegye, azonképpen is tassolyt" (peram). vagy állapotba lépés.
„ G y a k r a n fú körmébe, mert nincsen pénz tasolyába"
(Tinódi). 2) K ü l ö n ö s e n , legújabb korig a magyar
huszárok öltözékéhez tartozott disztáska, mely de
rékra övezett szíjazatról térdhajlásig fityegett alá
(a szablyával együtt), s eredetileg pénz, élelmi és
lőszere!; hordására szolgált. T h ú r i György hagyaté
k á b a n eléjön : „ E g y szablya tarsoly, egy ezüst gomb
r a j t a . " (Századok. 1 8 7 0 . év. 7 2 4 . 1.). „Tarsolyában
sok gyöngy vala, mátkájának számára." (Kisfaludy
S. Csobáncz). „Nyissa föl tarsolyom száját, s olvassa
ki a bor á r á t . " (Huszárdal).
Mi e szónak eredetét illeti, törzsben hasonló
h a n g z a t a és rokon értelmű kivált a táj divatos t a s 
soly' a l a k b a n vele : táska, melylyel ismét egy a kö
zépkori latin tasca, német Tasche, svéd táska, a hol
landi tas v. tash, a lengyel tasz, és cseh tasska. Mint
hogy pedig a magyar tarsolyban nyilván r is hang
zik, mi amazokban nincsen, ennélfogva inkább ta
risznya szóval rokonítható, s ekkor közös gyökük

T Á R S U L A T , T Á R S U L A T , (társúlat) fn. tt.
társxdatot. Bizonyos szabályok szerint alakult egye
sület, melynek tagjai valamely czélra önakarattal
állának valamely társas viszonyba. ,Társaság' és
,társulat' közt azon finom különbség létezik, hogy
ez utóbbiban a társak egymással előre kitűzött elv
vagy terv szerént saját akaratjukból s ösztönzésök
ből lépnek társi viszonyba; ellenben a társaság sok
szor véletlenül, legalább előleges összebeszélés és
értekezés nélkül és nem önkéntesen, hanem vagy a
sors utján, vagy rendszerént választási alakban lé
tesül és áll fenn. Innen szabatosan : polgári társaság,
melyben polgárok születés, vagy bevándorlás utján
vesznek r é s z t ; tudományos társaság, melybe a tagok
a tudományok körében szerzett érdemeikért válasz
t a t n a k ; biztosító társulat, melybe részvény vásárlása
által a k á r k i beléphet; kertészeti, zenészeti s egyéb mű
vészeti társulat, melynek akárki tagjává lehet, ha az
azért megszabott évi vagy havi díjt fizeti stb.

125

TÁRSUL Á T F Ő — T A R T

TÁRSULAT— v. T Á E S Ú L A T F Ö , (társulat
fő) ösz. fn. Választott feje vagy elüljárója valamely
társulatnak.
TÁRSULATI, T Á R S U L A T I , (távsúlati) mn.
tt. társulatit, tb. — ak. T á r s u l a t r a v o n a t k o z ó , azt
illető, ahhoz tartozó. Társulati rendszabályok, pénztár,
viszonyok, tagok.
TÁRSULATILAG , (társúlatilag) ih. Kö
zös társulatba lépés által.
TÁRSZÁMLA, (társzámla) ösz. fn. A tár
könyvben lévő, vagy tárkonyvbó'l kivont egyes számla.
TÁRSZEKÉR, (társzekér) ösz. fn. Tábori szekér,
melyen a hadsereg számára különféle podgyászt s had
szereket szállítanak. Szélesb ért. a hadi szekerekhez
hasonló, ponyvával terített nagy fuvarosszekér, mi
lyenek pl. a gyapjuszállító cseh, vagy morvái szekerek.
T A R T , ( 1 ) , (tart) áth. m. tartott, par. — s,
htn. — ni v. —ani. 1) Kézzel, vagy közvetöleg kézbe
vett eszközzel valamit fog, s bizonyos helyzetben,
állapotban maraszt. Olvasáskor kézben tartani a köny
vet. Gabonaméréskor zsákot tartani. Elfáradt a kezem,
nem tarthatom tovább a terhet, lenyerét tartja, hogy
adjanak bele valamit, azaz, bizonyos távolságra és
magasságra kinyújtja. Lovat kantáron, féken tartani.
Tartsd a gyeplőt. A tüzes vasat fogóval tartani. Erősen,
feszesen, sokáig tartani valamit. Az irományt közel tar
tani a szemhez. A gyertyavilágot odatartani az Írónak.
A pirítani való kenyeret, szalonnát tűzre tartani. Vala
kit kézen, karján, ölben tartani. 2) Bizonyos irányba
helyez és maraszt. Kezét föltartani, kitartani, letartani.
Ujjait vizbe tartani. Tenyerét arczára tartani. Fejét,
derekát, egyenesen tartani. Száját tátva tartani. Neki
tartották a puskát. Átv. értelemben sokfélekép fordul
elé. 1) Akadályozza, eszközli, hogy valami a rendes
helyzetből, állapotból ki ne mozduljon, ki ne törjön,
ki ne hágjon, .hogy veszteg maradjon. A szilaj fivkat
féken, zabolán, fegyelem alatt tartani. Az elitélteket fogva
tartani. Alig b'rta haragját, boszuságát tartani. Nem tart
hatta a nevetést. A vizeletet nem jó sokáig tartani. 2) Va
lamit eredeti mivoltában vagy bizonyos állapotban,
helyen stb. megőriz. A házat, kertet, bútorokat jó, ép
karban tartani. Titokban tartani valamit. A mondottakat
eszében tartani, megtartani. Az ételt melegen, az italt
hidegen tartani. Pénzét ládában, gabonáját vermekben
tartja. A bort hordókban, és palaczkokban tartani. Isten
tartsa öt sokáig. 3) Mint birtokos bír, használ valamit.
Lovakat, ökröket, juhokat tartani. Fényes házat, sok
cselédet tartani. „Ehféle regestomtétel mentül először
(legelőször) Syria országnak tiszttartójától kezdeték,
kiben tartatik Zsidóország i s " azaz foglaltatik. (Deb
reczeni Legendásk. 3 8 . 1.). Innen a ,tartomány' ne
vezet, mely csak részét teszi valamely országnak
vagy birodalomnak. 4) Táplálás, nevelés végett ma
gához fogad. Katonákat, szegényeket tartani. A ven
dégeket jól tartani. Árva gyermekeket, tanulókat tartani.
Étellel, ruházattal tartani. Örökben tartani. Föltartani,
a székelyeknél Szabó Elek szerént am. fölnevelni.
Pesti Gábornál : „Egy paraszt ember tartott vala
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fel egy kígyót." Pesti G. meséi. (XXVI. mese). 5) Va
lamit véghez viszen, létesít, teljesít. Gyűlést, törvény
széket, ülést, tanácsot tartani. Beszédet tartani. Szavát
v. az adott szót, Ígéretet, fogadást megtartani. Az Isten
parancsait, a törvényeket, a böjtöt megtartani. Innepet
tartani. Rendet, fegyelmet tartani. „ T e parancsolatidat
nem hallgattuk, sem t a r t o t t u k , sem töttük miként
parancsoltál vala minekönk." (Bécsi cod. Dániel. III.).
(!) V a l a m i felől véleményét, í t é l e t é t , nézetét ki
mondja, kijelenti, vagy valaminek becsét meghatá
rozza.
Jónak, rosznak, szépnek, rútnak, hasznosnak,
károsnak tartani valamit. Nagyra tartja v. rátartja ma
gát , saját érdemeit túlbecsüli, k e v é l y , fenhéjázó.
Föltartja az orrát, mint az érsek disznaja. ( K m ) . Mire
tartja kend az árát a búzának ? Ne tartsa kend olyan
nagyra, szebb is van, jobb is van a faluban. (Népd.).
Magasra tartja a borát. Sokat tart rá. Becsületére mit
sem tart. Szégyennek, gyalázatnak tartom. Azt tartom,
jobb lesz hallgatni. Mit tartsunk az oly emberről!
7) Visszahatólag : magát tartani, szilárd állásban
maradni. Tartja magát mint az üres zsák. (Gúnyos
km.). Valamihez tartja, azaz, alkalmazza magát. Ahhoz
tartsd magad, amit mondottam. Magát a víz szinén fenn
tartani.
Visszatartani magát = tartózkodni valamitől.
8) Valamit szenvedve tür, kiáll. Jajgatás nélkül ki
tartotta a huszonöt botot. Kitartja a koplalást, fárad
ságot, munkát. 9) Figyelemre vesz. Szemmel tartani
valakit, v. szem előtt tartani valamit. 10) Ellent tart,
a ítádorcodexben am. ellent áll.
Alapfogalomban a cselekvő erőnek oly műkö
dését fejezi ki, mely az ellenerőt különös megfeszí
téssel lefogni , s egyensúlyba helyezni törekszik;
minélfogva azon r gyökhangu szók osztályába so
rozható, melyek erőkifejtésre v o n a t k o z n a k . V. ö. R,
g y ö k h a n g . A l a p h a n g b a n és érteményben egyeznek
vele a szanszkrit dhar és trá g y ö k ö k , persa dár
törzs, hellén rrjQsm, a latin servo, és a szláv derzsim,
v. drzsím. V. ö. T A R , elvont gyök.
T A R T , (2), önh. m. tartott, h t n . — n i v. —ani,
par. •—s. 1) Helyből mozgást jelentő (ra, re, nak, nek
stb.) r a g o k k a l am. bizonyos czélpont, kitűzött irány
felé halad, megy, mozog. Jobbra tarts, balra tarts. Hegy
nek, völgynek tartani. Torony iránt v. irányában tar
tani. Lefelé, fölfelé tartani. Egyenest az ellenségnek tar
tani. „Harmincz nemes B u d á r a t a r t . " (Garay. Kont).
A hajóval vagy magát széloldalt tartani, a hajósoknál
a szélirányt megközelítő vonalban vitorlázni. 2) Se
gitö (val, vei) raggal am. szövetségben, barátságban
l e n n i ; továbbá : egy véleményben lenni. Valakivel
tartani, A francziákkal tartani. En az előttem szólóval
tartok. 3) Szabó Dávidnál eléjön : valaki mellett tar
tani, és hozzám tarts. 4) Távolitó (tói, tői) r a g g a l
am. félni. Valakitől \, valamitől tartani. Tartok tőle,
hogy nem jól üt ki a makacskoáás. Ez értelemben egye
zik vele a persa tarszídan v. tarszíden (timere).
T A R T , ( 3 ) , (tart) önh. m. tartott, paf. — s,
htn. — n i v. — a n i . 1) Folytonosan, vagy bizonyos
időhatárig létezik, s mintegy időről időre halad, hu
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zódik, marad. Éghajlatunk alatt a tél néha négy hóna
pig is tart. A színi eléadás három óráig tartott. Meddig
tartott az egyházi szertartás f Beszéde alig tartott egy
óranegyedig. Addig tart a barátság, míg zsiros a konyha.
(Km.). Míg pénzem tart, itt maradok. 2) Különösen
ép, romlatlan állapotban marad, vagy folytatja lé
telét bizonyos ideig. Egy pár csizma egy évig tart neki.
Köpenye tíz évig tartolt. Már e világ nem tart sokáig.
Eltart a föld, csak legyen mit ennünk. (Km.). A kötél
húzósán tart. (Km.).
Nem csak hangra, hanem alapfogalomra is
az átható tart igével annyiban egyezik, mennyiben
mindegyik bizonyos állapotnak folytonos maradá
sára, illetőleg létezésére vonatkozik, azon különb
séggel, hogy az önhatólag vett tart azt jelenti, hogy
valami bizonyos állapotban marad; ellenben az át
ható tart am. bizonyos állapotban maraszt. Egyéb
iránt gyökre és alaphangra egyeznek ezen önható
,tart' szóval a latin duro, a német dauern, a szláv
terwá v. trwá stb. V. ö. TAR, elvont gyök.
TART, (tárt) mn. tt. tártat. Ami tárva, nyitva
áll. Tárt kapun, ajtón ki s bejárni. Továbbá, egymás
tól szétálló. Tárt karokkal fogadni valakit. Néha am.
tág, széles. Tárt út, tárt nyilas az erdőn.
TARTALÉK, (tartalék) fn. tt. tartalékot,
harm. szr. —a v. —ja. 1) Támasz, gát, akadály,
mely valamit az esés, rohanás ellen föntart. Víz tar
talékja. (Szabó D.). 2) Akármely eszköz, mely vala
mit vagy valakit tartóztat, bizonyos helyen vagy
irányban maraszt, pl. a kötőfék a lónak tartaléka.
Minden tartalék nélkül rohanni. (Szabó D.). 3) Külö
nösen erkölcsi akadály, mely valakit bizonyos cse
lekvéstől mintegy visszahúz , visszatart; máskép :
tarts. Véleményét tartalék nélkül kimondani. 4) Vala
mely egészből oly rész, melyet a többivel jelenleg
nem használunk, hanem félretéve más alkalomra,
vagy időre s véletlen esélyekre tartjuk föl. Tarta
lékbor, tartalékgabona, tartaléksereg, tartaléktőke.
Ezen szóban az alék végzet összetett képzőnek
tekinthető , s hasonlók hozzá : mártalék, toldalék,
ázalék, főzelék, függelék stb.
TARTALÉKKÖTÉL, (tartalékkötél) ősz. fn.
Kötél, mely valamit tart, hogy bizonyos helyzetben,
vagy irányban maradjon.
TARTALÉKPÉNZ , (tartalékpénz) ösz. fn.
Pénz, melyet valaki rendkívüli, vagy véletlen elé
kerülhető költségekre félre tesz.
TARTALÉKSEREG , (tartaléksereg) ösz. fn.
Bizonyos czélra szánt hadtesthez tartozó számfeletti
sereg, melyből a derékhadnak hiányait pótolják,
vagy segédséget nyújtanak neki.
TARTALÉKTŐKE, (tartaléktőke) ösz. fn.
Tőkepénz, melynek kamatjait az illető tulajdonos
el nem költi, hanem az anyapénzhez csatolja, vagy
amelyet rendkívüli eshetőségek v. esélyekben a szük
séges födözésre tartogat.
TARTALMAS , (tartalomas) mn. tt. tartal
mast v. —at, tb. —ak. 1) Ami anyagilag sokat fog

lal magában, nagy öblű, terjedelmes, bő. Tartalmas
hordó, fazék. 2) Aminek sok belső becse, szellemi
vagy erkölcsi értéke van. Tartalmas beszéd, értekezés,
könyv, nem üres, nem szószaporító.
TARTALMATLAN, (tartalomatlan) mn. tt.
tartalmatlant, tb. —ok. Aminek tartalma nincs, ami
nek belső becse vagy értéke hiányzik.
TARTALOM, (tartalom) fn. tt. tartalmat, j
1) Ami bizonyos terime, vagy öböl határai között
foglaltatik, pl. a hordónak tartalma a bele öntött i
bor, sör, pálinka stb. Továbbá azon térmennyiség
vagy mérték, melyet bizonyos öböl teszen. E hordó 1
nak tartalma tíz akónyi. Atv. a beszédnek veleje, ér
telme, vagyis a benne foglalt eszmék öszvege. Mondd
el a mai egyházi beszéd tartalmát. A könyvnek tartal
mát megismertetni.
TARTÁLY, (tartály) fn. tt. tartályt, tb. — ok.
Hely, melyben valamit tartanak.
TARTAM , (tartam) fn. tt. tartamot, harm.
szr. —a. Időre vonatkozva am. tartóság, meddig va
lami tart.
TÁRTAN , (tártan) ih. Nyitva, nyitott álla j
pótban. Tártan áll a kapu.
TARTARIA, erdélyi falu A. Fehér m.; helyr.
Tartariára, — n , —ról.
TARTÁS, (tartás) fn. tt. tartást, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Valaminek folytonos létezése,
romlatlan állapotban maradása. Lásd : TART, önh.
2) Cselekvés, mely által valamit v. valakit tartunk,
ez igének minden értelmében. V. ö. TART, áth.
Oszvetéve : haragtartás, háztartás, lótartás, jóltartás,
kitartás, megtartás, rátartás, rendtartás, szertartás, ta
nácstartás, szótartás, cselédtartás stb.
TARTÁSI, (tártási) mn. tt. tartásit, tb. — ak.
Tartásra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Ház
tartási szabályok. Szótartási kötelesség.
TARTATLAN, (tartatlan) mn. tt. tartatlant,
tb. —ok. Túl a Dunán, kivált Szálában mondják
baromról, melyet nem tartottak, azaz nem tápláltak,
hizlaltak, sovány, görhes. Értelemre nézve öszve
függ ezen kifejezésekkel : jól tartani, azaz, táplálni,
és föltartani valakit, azaz fölnevelni, mi a széke
lyeknél divatos, valamint tartó embernek nevezik,
kit ingyen kell tartani, azaz táplálni.
TARTDOGÁL, (tartadogál) m. tartdogált.
L. TARTOGAT. Egyébiránt szabatosan véve azon
különbség van köztök, hogy amaz inkább az ön j
ható tart (durat) igének gyakorlatosa, mint járdogál,
mendegél, álldogál stb., emez pedig az átható íaríból
származik.
TARTÉKONY, (tartékony) mn. tt. tarte
konyt v. —at, tb. —ak. Amit bizonyos ideig épen
tartani lehet, ami hamar el nem romlik, el nem ko
pik, el nem múlik ; máskép és szokottabban : tartós.
Tartékony ruha, edény.
TARTÉKONYSÁG, (tartékonyság) fn. tt.
tartékonysáyot, harm. szr. —a. Tartós, hamar meg
nem romló minősége valaminek.
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TARTHATATLAN, TARTHATLAN, (tart
hat[at]lan) mn. tt. tarthatatlant, tb. —ok. Amit tar
tani nem lehet ez értelmű igének több jelentésében.
Kézien tarthatatlan dolog. A ház, kert tarthatatlan.
Azon állítás, vélemény tarthatatlan.
TARTHATATLANSÁG ,
TARTHATLAN
SAG, (tarthat[at]lanság) fn. tt. tarthatatlanságot,
harm. szr. —a. Állapot vagy tulajdonság, midőn
valamit tartani nem lehet.
TARTÓ, (tartó) mn. és fn. tt. tartót. 1) Foly
tonosan létező, el nem múló, épen maradó. Sokáig
tartó meleg, hideg eső. Századohig tartó épület. Har
mnczévig tartó háború. 2) Bizonyos irányban haladó.
Nyugotról kelet felé tartó felhők. 3) Valamitől óva
kodó, távolodó. Rablóktól tartó utasok. 4) Valamely
helyzetben vagy irányban marasztaló, valamit leesni
vagy távolodni nem engedő. Hidtartó oszlopok, czölö
pók, lánczok. 5) Valamivel biró. Marhatartó, juhtartó,
Ulartó gazda. 6) A székelyeknél tartó ember, v. csak
tartó, akit, semmit nem keresvén, táplálni kell. (Fe
renczi János), t. i. szenvedőleg értve : aki tartatik.
V. ö. TART, önh. ós áth.
Használtatik önálló főnévül is, vagy valamely
viszonyszóval öszvetéve. Gyertyatartó , ruhatartó,
kmeáartó, puskaportartó, ebtartó, helytartó, sótartó,
számtartó, tömlöcztartó, tűtartó, zászlótartó stb., melye
ket 1. saját rovataik alatt.
TARTÓDZIK, (tartóodozik) 1. TARTÓZIK.
Eléfordúl Szabó Dávidnál.
' TARTOGAT, (tartogat) gyak. áth. m. tar
togattam, — tál, —ott. Folytonosan vagy gyakran
tart valamit, ez igének minden értelmében. V. ö.
TART, áth. Különösen bizonyos jószágot elveszés,
romlás ellen megőriz, vagy későbbi időkre megta
karít. Aranyait fürdői, uti költségekre tartogatja.
TARTOGATÁS , (tartogatás) fn. tt. tarto
gatást, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit tartogatunk. V. ö. TARTOGAT.
TARTÓLÁNCZ, (tartóláncz) ösz. fn. Láncz,
melylyel valamit megkötnek, hogy tovább ne moz
duljon, vagy ne rohanjon ; különösen melylyel kere
ket kötnek a lejtőkön.
TARTÓLCZ, falu Szatmár m.; helyr. Tar
tólczra, —on, —ról.
TARTOMÁNY, (tartomány) fn. tt. tarto
mányit, tb. —ok. Molnár A. szerint megfelel neki a
a latin regio, provincia, ditio, tractus. Ennélfogva je
lenti valamely birodalomnak, vagy országnak egyes,
nagyobb, s külön kormányzat, főhatóság alatt álló
részét, területét, mely az egészhez, mint annak egyik
alkatrésze, tartozik, vagyis inkább, melyet bizonyos
fejedelem, vagy állam birtok gyanánt hatalmában
tart, vagy melyet hódítás által birodalmához, orszá
gához csatolt. A tartomány nem külön, önálló, füg
getlen állam, hanem alárendelt ország, vagy föld
terület, milyenek pl. Bosnyákország, Bolgárország a
török birodalomban, az orosz birodalomhoz tartozó
európai és ázsiai tartományok.
iKAn NAGY SZÓTÁR VI. KÖT.
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TARTOMÁNYFŐ v. —FŐNÖK, (tartomány
fő v. —főnök) ösz. fn. Lásd : TARTOMÁNYKOR
MÁNYZÓ.
TARTOMÁNYGYÜLÉS, (tartománygyűlés)
ösz. fn. Valamely tartományban az arra jogosultak
(rendek, képviselők) gyülekezete.
TARTOMÁNYI, (tartományi) mn. tt. tarto
mányit, tb. —ak. Tartományra vonatkozó, azt illető,
ahhoz tartozó, abból való stb. V. ö. TARTOMÁNY.
TARTOMÁNYRA , (tartományka) kies. fn.
tt. tartománykát. Kis területű tartomány.
TARTOMÁNYKORMÁNYZÓ, (tartománykor
mányzó) ösz. fn. Főhivatalnok, ki valamely tarto
mányt kormányzói czimmel és hatalommal igazgat;
máskép : tartományfö, tartományfőnök.
TARTOMÁNYNAGY, (tartománynagy) ösz.
fn. Főúr, mint bizonyos tartomány főrendéinek
egyike. V. ö.; ORSZÁGNAGY.
TARTÓS, (tartóos) mn. tt. tartóst v. — at,
tb. —ak. Állandóan létező; hamar el nem múló;
nem romlékony. Tartós hideg, meleg esőzés. Tartós há
ború, béke. Tartós szerszám, ruha. Tartós bor, gyümölcs.
V. ö. TART, (3), önh. Átv. rátartás, ki fejét maga
san hordozza, büszke.
TARTÓSAN, (tartóosan) ih. Állandóan,
szünetlenül, sokáig azonegy állapotban maradva.
V. ö. TARTÓS.
TARTÓSSÁG, (tartóos ság) fn. tt. tartósságot,
harm. szr. ~a. Tartós tulajdonsága, vagy állapota
valaminek; folytonos létezés, romlatlanság. V. ö.
TARTÓS.
TARTÓSZEGH, puszta Nyitra m.; helyr. Tar
tószeghre, —en, —ról.
TARTOZANDÓ , (tartozandó) mn. tt. tarto
zandót. Ami bizonyos jognál, igénynél fogva, vagy
kellék, járulék gyanánt valamihez való, vele járó,
azt illető stb. Valamely mezei jószágot minden hozzá
tartozandó épületekkel átvenni. Mesterséghez tartozandó
eszközök. Elég, sőt helyesebb csak : tartozó.
TARTOZANDÓSÁG, (tartozandóság) fn.
tt. iartozandóságot. L. TARTOZÉK.
TARTOZÁS , (tartozás) fn. tt. tartozást, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Erkölcsi kötelezésből szár
mazó állapot, midőn valamit tenni kötelesek va
gyunk. Tartozásainkat hiven, pontosan, leikiesméretesen
teljesítsük. 2) Mivel valakinek akár anyagilag, akár
erkölcsileg adósak vagyunk. Tartozásunkat lefizetni.
Három évi tartozását egyszerre fizette le.
TARTOZÁS, (tartóozás) fn. tt. tartózást, tb.
— ok, harm. szr. —a. L. TARTÓZKODÁS, 2 ) ; és
v. ö. TARTÓZIK.
TARTOZÁSI, (tartozási) mn. tt. tartozásit,
tb. —ak. Tartozást illető, ahhoz tartozó, arra vonat
kozó. Tartozási jegyzék.
TARTOZATLAN, (tartozatlan) mn. tt. tar
tozatlant, tb. —ok. 1) Amivel valaki nem tartozik.
2) Tartózkodás nélküli. V. ö. TARTOZATLANUL.
9
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TARTOZATLAN , (tartóozatlan) mn. tt.
tartózatlant, tb.—ok. Tartózkodás nélküli; határo
zóként am. tartózkodás nélkül.
TARTOZATLANUL , (tartozatlanul) ih.
1) A nélkül, hogy valaki tartoznék vagy tartozott
volna. 2) A székelyeknél am. tartózkodás nélkül.
Ha megharagítasz, tartozatlanul agyon ütlek. (Kriza J.).
Ezen jelentésben helyesen : tartozatlanul.
TARTOZATLANUL, (tartóozatlanul) ih.
Tartózkodás nélkül.
TARTOZÉK, (tartozék) fn. tt. tartozékot,
harm. szr. —a. Ami kellék, vagy járulék gyanánt
valamihez való. Valamely gyárt minden tartozékaival,
ú. m. gépeivel, szerszámaival stb. együtt megvenni.
TARTOZIK, (tartozik) k. m. tartoztam,
— tál, —ott, par. —zál. 1) Valamit cselekedni köte
les. Az atya tartozik gyermekeit nevelni. Én nem tar
tozom rólad gondoskodni. Neked nem tartozom számot
adni. 2) Valakinek adós valamivel. Péter ezer forint
tal tartozik Pálnak. Sokkal tartozik a kalmárnak. Én
senkinek se tartozom. Neked nagy hálával v. köszönettel
tartozom. Kocsmáros mivel tartozom ?

Az első pont alatti értelemben azon önható
tart igének származéka, mely t. i. folytonos létezést
jelent; a második pont alatt pedig az átható tartbö\
ered, mintegy magát visszatartja. V. ö. TART, (1),
áth. és (3), önható.
TARTÓZKODÁSI, (tartóozkodási) mn. tt.
tartózkodásit, tb. —ák. Tartózkodásra vonatkozó,
azt illető. Tartózkodási hely.
TARTÓZKODIK, (tart óozkodik) k. m. tar
tózkodtam, —tál, —ott. 1) Valamely helyen bizo
nyos ideig marad, mulat, lakik, időt tölt. Az utas
némely városokban sokáig, némelyekben rövidebb ideig
tartózkodik. 2) Valamibe fogódzkodik, hogy le ne
essék, el ne dőljön. Erősen tartózkodott, még is leve
tette a szilaj ló. 3) Valamitől óvakodik, visszahúzó
dik. Ezen gyanús embertől nem árt tartózkodnod. Néha
am. átall, nem mer, fél, restéi. Tartózkodik beszélni.
V. ö. TARTÓZKODÁS.
TARTÓZKODÓ, (tartó ozkodó) mn. tt. tar
tózkodót. 1) Valamely helyen hosszabb, rövidebb
ideig maradó, ideiglenes lakó. Erdőkben tartózkodó
szökevények. 2) Valamibe fogódzó, kapaszkodó. 3) Va
lamitől óvakodó; magát átalló. Tartózkodó magaviselet.
TARTOZMÁNY, (tartozmány) fn. tt. tartoz
mányt, tb. — ok, harm. szr. —a. L. TARTOZÉK.
TARTOZÓ, (tartozó) mn. tt. tartozót. 1) Ami
nek meg kell lenni, amit teljesíteni kell. Tartozó kö
telesség. Urának szótfogadni tartozó szolga. 2) Valaki
nek adós. 3) Bizonyos viszonynál fogva valamihez
való, kellő. Határunkhoz tartozó erdő. Gazdasághoz
tartozó eszközök. V. ö. TARTOZIK.
TARTÓZTAT , (tartóoztat) mivelt. m. tar
tóztattam, —tál, —ott, par. tartóztass. 1) Valakit
maradásra késztet, sürget, kényszerít, vagyis esz
közli, hogy valahol tovább tartózzék; el nem bocsát,
késleltet. Tartóztatni a vendégeket. Föltartóztat, letar
tóztatni valakit. 2) Valamiben akadályoz. Munkájában
tartóztat valakit. Utunkban ne tartóztassatok. 3) Visz
szaható névmással am. magát bizonyos vágynak, kí
vánságnak teljesítésétől visszatartja. Bortól, haragtól,
bujavágytól tartóztatja magát. Böjtben bizonyos ételektűi
megtartóztatni magát. Tartóztasd magadat, azaz, mér
sékeld.
TARTÓZTATÁS, (tartóoztatás) fn. tt. tar
tóztatást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés,
mely által másokat bizonyos helyen maradni kész
tétünk, vagy valamiben akadályozunk, késleltetünk,
2) Minmagunk mérséklése. V. ö. TARTOZTAT.
TARTOZVÁNY, (tartozváuy) fn. tt. tartóz
ványt, tb. —ok, harm. szr. —a. Ami törvényesen,
vagy kiegészítő rész vagy akármily kellék gyanánt
valamihez tartozik, ahhoz való; máskép : tartozék.
(Appertinentia).
TARTS, (tartos) fn. tt. tartsot, harm. szr. —a,
1) Eszköz , vagy gátféle ellenzék , mely valamely
mozgásban levő, vagy mozgékony testet az eséstől,
rohanástól visszatart, milyen a kerékkötő láncz, vagy
alabor, a gyeplő stb. 3) Lejtős út, magasabb part(

„Kocsmárosné már én többet nem iszom,
Mert én kendnek igen sokkal tartozom."
(Népdal).
3) Bizonyos viszonynál, öszveköttetésnél fogva va
lamihez való, kellő. Ezen kert a mi házunkhoz tarto
zik. Azon székek nem ezen pamlaghoz tartoznak. 0 nem
tartozik közénk. 4) Bizonyos érdeknél vagy más vi
szonynál fogva valakit illet, midőn a viszonyszó ra,
re ragot vészen föl. Ez nem tartozik rám, engem nem
illet. Azzal törődjél, ami rád tartozik.
Ezen igének minden jelentéseiben a megkötés,
kötelezés alapfogalma rejlik, mennyiben aki tarto
zik, azt bizonyos ok erkölcsileg mintegy kötve tart.
TARTÓZIK, (tartóozik) k. m. tartóztam,
— tál, —ott, par. —zál. 1) Valamibe fogódzva, vagy
neki támaszkodva tartja magát, hogy le ne essék,
el ne dőljön stb. Kötélbe fogódzva tartózott, hogy a víz
el ne sodorja. 2) Régiesen és tájdivatosan : valamitől
óvakodik, s mintegy távol tartja magát. Ezen vesze
delmes embertől tartóznod kell. Aki Istent szeme előtt nem
viseli, az semmi gonosztól meg nem tartózik. (Pázmán
Préd. 1068. 1.). Mai nyelvszokás szerént általáno
sabban : tartózkodik, de amely még más jelentéssel
is bir.
Egyébiránt ezen ,tartózik' szótól ered tartóztat.
TARTÓZKODÁS, (tartóozkodás) fn. tt.
tartózkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Folytonos,
vagy bizonyos ideig terjedő maradás valamely he
lyen, mely különben nem rendes lakásunk. Ha ki
utazandol, tartózkodásod helyeit időnként add tudtomra,
Nálunk tartózkodása alatt jól viseli magát. 2) Félelem
ből, bizalmatlanságból, vagy akármely más okból
származó ovakodás. Az idegenek előtt tartózkodással
beszélni, nyilatkozni. Ami szivén feküdt, tartózkodás nél
kül kimondotta.
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melyen a szekeret, kocsit, illetőleg a vonó barmot
tartani kell. 3) Átv. a szabad akaratnak megkötése,
midőn bizonyos okból valamit tenni vagy mondani
tartózkodunk, vonakodunk, vagy mérsékeljük ma
gunkat Véleményét tarts nélkül kimondani. Néha a
franczia géné (zsenirozás) felel meg neki.
Mint ezen értelmezésből látszik, a tarts szó tart
(servat, haltét) igének származéka. De képzése mód
ját kétfélekép elemezhetni, t. i. vagy úgy alakult,
mint a rikkant, bánt, felejt igékből rikkants, bánts (ne
bánts virág), felejts (nefelejts); tehát tart, tarts, nem
pedig csvel tarcs; vagy oly képzésű, mint vakarcs,
habarcs, tekercs, melyek elemezve vakaros (mint az
Őrségben nevezik) habaros, tekerés, s hasonlók hoz
zájuk piritos, takaros, magasztos, amazokból t. i. ösz
verántás által lett eleinte va'kars, habars, tekers, utóbb
az ínek rokon csre változtával vakarcs, habarcs, te
kercs, és így a tartból lett volna tartós, tarts. Ez
elemzések közöl akármelyik volna helyes, a fenn em
lített szót nem csvel, hanem ísvel kellene irnunk.
TARTVÁNY, (tartvány) fn. tt. tartványt, tb.
—ok, harm. szr. —a. A gyógyszerészeknél, külön
féle fiivek, növényi szerek, melyeket akár kiszárí
tott, akár forrázott, befőzött stb. állapotban jövő
használatra eltesznek, fentartanak. (Conserve).
TARTZA, falu Sáros m.; helyr. Tartzára,
—n, —ról.
TAEÚL, (tarúl) önh. m. tarúlt. Tarrá leszen.
Aratáskor taráinak a szántóföldek. V. ö. TAR, mn.
TÁRUL, (tárúl) önh. m. tárált. Tárrá leszen,
azaz, kinyílik, illetőleg szétterjed. Tárái a kapu, ajtó.
üdvözlő karjai felém tárultak. L. TÁR, (2).
TÁRVA, (tárva) ih. Tárt állapotban, kinyitva.
Tárva hagyott ajtó, kapu. lárva nyitva ajtó, ablak. Átv.
szemek elé terjesztve, mindenki által láthatólag, él
delhetöleg.
TARVARJU, (tarvarju) ösz. fn. A Tájszótár
szerént nagy fajta varjú; így nevezve talán tar,
azaz kopasz minőségétől.
TÁRVINNYE , (tárvinnye) ösz. fn. Tábori
vinnye, vagyis kovácsműhely, melynek szerszámait
társzekéren szállítják helyről helyre.
TARZIK, Nyitra vidékén am. tartozik. 0 nekem
tizfoiinttal tarzik.
TAS^l. TASS.
TASÁDFŐ, falu Bihar m.; helyr. Tasádfőre,
—n, —ról.
TASAK, fn. tt. tasakot. Némely Dunán túli vi
dékeken am. táska, bőrerszény.
TÁSKA, (1), fn. tt. táskát. 1) Mindenféle ta
risznya, vagy ehhez hasonló kisebb nagyobb tárcza,
melyben a kirándulók, vagy utasok holmit maguk
kal visznek. Bőrtáska, uti táska, vadásztáska, koldus
táska, pénztáska, lovagtáska, levéltáska. Két táskára sze
gődött, (km.), azaz, koldusbotra jutott; máskép : ál
talvetóre szorult. 2) Tokféle takaró. Hajtáska, melybe
a befont hajat teszik. Tolltáska. 3) Öszvehajtogatott
tésztalevelekből álló ételnem, melyet valamivel meg

töltenek. Túrós, darás, lekváros táska. 4) A növény
tanban a beczö terméshez hasonló alkatú magrejtő,
csakhogy a hossza a szélességével egyenlő, mint a
négy főbb hímesek seregében számos növénynem.
Képes és tréfás kifejezéssel : álomtáska, igen aluszó
kony, ki mintegy álommal van megtöltve, máskép :
álomszuszék, álomtarisznya. Néhutt : tasak.
Külsejére idegen eredetű szó, t. i. németül Tasche,
olaszul tasca, svédül táska stb. Azonban ha azt vesz
szük, hogy az r az s előtt igen gyakran hasonul,
vagy egészen ki is esik, pl. maga a tarsoly szó a ré
gieknél s mai tájejtés szerént is tassoly, tasoly; akkor
táska a legtermészetesben és egyszerűbben lehet am.
táraska, a székelyeknél tariskó. V. ö. TARSOLY.
TÁSKA, (2), falu Somogy m.; helyr. Táskára,
— n , —ról.
TÁSKARAG, (táskarag) ösz. fn. Gönczy Pál
nál a négy főbb porodások (négy főbb hímesek) se
regébe és táskások rendébe tartozó növénynem;
szárnytalan táskája vesealaku, vagy két göcsü, la
pított, szélesebb, mint hosszabb, hálózatosán rán
czos, kopasz. (Senebiera). Diószegi—Fazekasnál csak
mint a torma egyik faja jön elé pikkelyes torma
(cochlearia coronopus) név alatt, mely Gönczy Pál
nál : pikkelyes táskarag (senebiera coronopus).
TÁSKAZÁR, (táskazár) ösz. fn. Gönczy Pál
nál a négy főbb porodások (négy főbb hímesek) se
regébe és táskások rendébe tartozó növénynem ; tás
kája tojásdad vagy körkörös gömbded, tetejét bibe
szára hegyezi k i ; két rekesze egymás mellett áll, s
mindenikben egyegy mag van; bokrétája fejér.
(Euclidium). Faja : madárorru táskazár (eucl. syria
cum), mely Diószegi—Fazekasnál csak mintaszüm
csö (bunias) faja jön elé : madárorru szümcsö.
TASKONY, puszta Heves m.; helyr. Taskonyba,
— ban, —ból.
TASLI, fn. tt. taslit. A Tájszótár szerént kére
gető diák inasa ; alkalmasint a német ,Tasche' szótól.
TASNÁD , mváros Közép Szolnok m.; helyr.
Tasnádra, —on, —ról.
TASOKA, puszta Somogy m.; helyr. Tasokára,
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TASOLYA, falu Ung m.; helyr. Tasolyára.
— n, —ról.
TASS, falu Pest, puszta Heves m.; helyr.
Tassra, —on, —ról.
TASS, tájdivatosan am. társ ; 1. ezt.
TASSÁDFŐ, 1. TASÁDFŐ.
TASSOLY, tájdivatos ,tarsoly' helyett. Lásd:
TARSOLY. „Mikor éreztettelek tűtöket zsáknálkül
és tassolynálkül és saruknálkül." (Tatrosi v. Mün
cheni cod. Lukács. XXII.).
TASZ, 1. TOSZ.
TASZA, (tasza) fn. tt. taszát. A Jóreményfok
körül és ÉjszakAmerikában lakó tSngeri halnem,
melynek teste mint a süldisznóé, mozgatható tövi
sekkel van rakva. (Diódon). Magyar nevét azon tasz
gyöktől kapta, melyből taszít, taszigál származtak.
9*
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T A S Z Á E , falu Somogy m . ; helyr. Taszárra,
—on, —ról.
T A S Z I G Á L , (taszigál) gyak. áth. m. taszigált.
G y a k r a n , ismételve, s apróbb lökésekkel taszít, nyom
kod, ideoda mozgat. Könyökkel taszigálni valakit. A
sürü tömegben mozgó nép taszigálja egymást. Kitaszigálni,
eltaszigálni, betaszigálni valakit. Megtaszigálták őt a vá
sárban. Kadarka ne taszigálj! részegen tántorgó em
b e r e k közmondata.
Gyöke tasz v. tosz, h o n n a n máskép : toszigál.
A középképzö ig, a gyakorlatos o<;nak (taszogál) ki
csinyító'je, mint a hajigál, álldigál, gurigái igékben.
V. ö. T U S Z K O L .
T A S Z I G Á L Á S , (taszigálás) fn. tt. taszigálást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Gyakori, ismételt, kicsi
nyes taszítás, ideoda tolás. L. T A S Z I G Á L .
T A S Z I G Á L K O D Á S , (taszigálkodás) fn. tt.
taszigálkodást, t b . —ok. Valaki által kezdett, s más
tól viszonozott t a s z i g á l á s ; tolakodás. V. ö. TASZI
GÁLKODIK.
T A S Z I G Á L K O D I K , (taszigálkodik) k. m.
taszigálkodtam, —tál, —ott. Egymást taszigálva to
lakodik. A pajkos fiúk taszigalkodnak, hsau Jákobbal
még az anyja méhében is taszigálkodott. (Káldi Innep.
P r é d . 2 0 6 . 1.).
T A S Z I G Á L Ó D Á S ; T A S Z I G Á L Ó D I K , 1. T A 
SZIGÁLKODÁS ; TASZIGÁLKODIK.
T A S Z I N T ; T A S Z I N T Á S ; T A S Z I N T A T , lásd:
T A S Z Í T ; T A S Z Í T Á S ; T A S Z Í T A T . Egyébiránt sza
batosan véve azon különbség van köztök, bogy az
első rendbeliek az illető cselekvésnek némileg kisebb
fokát vagy finomabb módját látszanak jelenteni,
legalább ilyféle jelentés lappang a szintén illetésre
vonatkozó nyomint, érint, legyint, emelint igékben.
T A S Z Í T , (taszít) áth. m. taszított, par. — s ,
h t n . — n i v. —ani. Lökés, döfés, vagy nyomás által
nyugvó helyéből kimozdít valamit. Változattal : ta
szít. Falhoz, odább, jobbra, balra, hanyatt taszítani vala
mit v. valakit. Betaszítani a kihúzott fiókot. Eltaszítani
az útjában álló gyereket. Kitaszították őt a szobából. Le
taszították őt az állásról. Majd ide, majd oda taszítják.
Ahova taszítják, ott marad. Isten taszította ember, egy
ügyű, hüle, mamlasz. A baktól őrizkedjél, mert seggre
taszít. (Km.). E o k o n hozzá : tul, azon különbséggel,
hogy taszít egyes, tol folytonos távolító nyomásra vo
natkozik. Gyöke tasz v. tosz átható ige, s azon ít kép
zőjü igék sorába tartozik, melyek egyszerű cselek
vőkből származtak, m i n t : merit, vonít, nyomit, vetít,
vakarít, kaparít, csavarit, sodorit, pederít, tekerít,
melyek közöl némelyek n közbevetett hangot vesz
n e k föl : nyomint, vakarint, csavarint, taszint.
T A S Z Í T Á S , (taszítás) fn. tt. taszítást, tb.
— ok, h a r m . szr. — a . Cselekvés, mely által valakit
v. valamit nyugvó helyéről tovább lökünk, döfünk,
vagy nyomunk. Egy taszításra lebukott.
T A S Z Í T A T , (taszítat) fn. tt. taszítatot, harm.
szr. — a . Taszítás elvont értelemben v é v e , mint,
ütés ütet, járás járat, menés menet stb.

T A S Z Í T O T T , (taszított) mn. tt. taszítottat.
Általán, amit taszítás által tovább nyomtak. Külö
nösen átv. ért. taszított eszű, am. féleszű, bolondos,
hóbortos, kinek esze mintegy kiment a helyéből. Né
mely tájszokás szerint így nevezik a metélt tésztát,
talán azért, hogy midőn metélik, közbeközbe odább
taszítják a deszkán.
T A S Z K A S , 1. TOSZONKOS.
T A T , (1), fn. tt. tatot, harm. szr. —ja. l ) H a j ó ,
dereglye, sajka, csónak fara, hátulja, hátulsó része,
mely régibb hajóknál laposan, újabbaknál gömböly
deden végződik. Kormányosnak tat a helye. (Km.).
Minthogy a t a t a hajónak magasabb része, valószínű,
hogy egy eredetű a magas hangú tel gyökkel, mely
ből tető származott. Szélesb ért. foglaló keresztdeszka
a csónakon, mely ülésre szolgál. 2) A Balaton mel
lékén, valaminek széle, pártázata, pl. kályha, kemen
cze, ágy tatja.
T A T , (2), 1. T A T Ü G Y .
— T A T , — T E T , igeképzö, mely 1) alkot né
mely nevekből átható i g é k e t , pl. kénytet, b'ántet,
késztet, erötet; 2) számos átható igékből rendszerént
tétetőket vagy miveltetöket, pl. arattat, áruitat, üt
tet, láttat, helyheztet, bocsáttat stb. 3) önható és kö
zép igékből áthatókat, pl. futtat, ültet, szoktat, szök
tet, pattogtat, csepegtet, juttat, tüntet, változtat, szün
tet, kopogtat, rezegtet; 4) némely elvont v#gy avult
gyökökből áthatókat, pl. igtat, fektet, nyugtat, al
tat. (A g a kemény t előtt a kiejtésben mindenütt
hasonul, vagyis úgy hallatszik mintha szintén ke
mény k volna, ilyenek a föntebbiekben : kopogtat a
kiejtésben: kopoktat, rezegtet a kiejtésben : rezektet,
hasonlók : igtat, csepegtet, nyugtat). Megjegyzendő,
hogy az áthatókból lett miveltetők mindenütt kül
szenvedők is, t. i. ikes ragozással, pl. árultatik, üt
tetik, bocsáttatik stb. (Így az egyszerű ível alakult
miveltetők is, pl. adatik, küldetik). Némelyek jobb
hangzás (a sok t elkerülése) végett a közép igékből
származott áthatókat is újabb szenvedő (tat, tet)
képző nélkül használják, pl. változtatik e h e l y e t t :
változtattatik, így : szüntetik. Jeles példát találunk
erre a Müncheni codexben : „Mikor eltávoztatandom
(e h e l y e t t : eltávo'ztattatandom — cum amotus fuero)
a folnagyságtól, fogadjanak engemet ö házokba."
(Lukács. XVI).
T Á T , (1), összevont mn. a szokottabb tátott v.
taté helyett, és ennek értelmében. Tát szájjal kiáltják.
(Monoszlai. Hit oltalm. 4 3 3 . 1.). Lehet összetett szó
ban ennek első alkatrésze maga a tát törzs, pl. tát
száj (mint ,fogház'). Ugyan ezen szó teszi a tátkanaf
első részét is.
T Á T , ( 2 ) , (taat v. tát) áth. m. tátott, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Általában mondjuk szájról,
midőn azt valaki vagy más valamely állat igen föl
nyitja, s nagy üreget képez. Tátsd föl a szádat, hadd
lássam melyik fogad rósz. Ugy föltátotta aszóját, mintha
el akart volna nyelni. Tátsd föl a szádat, hogy értsük
init beszélsz. Különösen gúnyosan szólva mondjuk bá
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múló ostoba emberről. Mindenre eltátja a száját, min
dent bámul. Mit tátod itt a szádat ? mit bámulsz.
Ezen értelemmel függenek öszve a hasonló gyök
hangú s ostobaságra, s bámulásra vonatkozó gúny
szók tájbász, tabértos, tácsó, tandi, tatri. Rokonok
hozzá ám, ámul, ámmog, ámolyog, ánkucza, bá, hámé,
bámész, banga, málészáju, mamlasz stb., melyekben ál
talán a nyitott szájjal ejtett a v. á az alaphang. Ja
kut nyelven at. Ide tartoznak a szintén szájnyílással
járó ásít és mámor. Mondják ajtóról is : tátva nyitva
van az ajtó. (Szabó D.).
TATA, (1), fn. tt. tatát. Gyermeknyelven am.
atya, apa. Édes tatám. Eredeti törzse : ata, melyből a
gyök mássalhangzójának elötételével lett tata, mint,
apa papa, anya nyanya mama, aha törökül : baba.
IVdik Béla királynak 1263diki oklevelében olvas
suk : „Et in signum hujus rei et faeti praefatus rex,
S. Stephanus, dictam villám ob reverentiam et me
móriám dicti comitis Deodati, et testamenti facti per
ipsum, Tatám nominavit, quod páter spirituális in
terpretatur vulgariter. (Fejér. Codex diplomaticus.
Tomus IV. volumen III. 105. lapon). Ugyanezt bizo
nyítja az „Agendarius anni 1 5 8 3 " czimü könyv 52.
lapja : „Tatája, azaz keresztapja vagy anyja legyen
mindennek aki oda járul" (t. i. a bérmálás szentségé
hez). Szanszkritul is tata (Vater. Vertvauliche Be
nennung. Böthlingk), mely a latinban szintén eléjön;
görögül: tara, rézra. Finn nyelven: taata, taato am.
atya (többnyire csak megszólításra használt szó),
észt nyelven : taat, lív nyelven tát, táti (Budenz J.).
TATA, (2), mváros Komárom m. KIS — , falu
Sopron, puszta Esztergám m.; helyr. a Tata városa
és vidékebeliek szokása szerint : Tatába, —ban,
hói
TATAHAZA, falu Bács m.; helyr. Tataházára,
— ?!, —ról.
TATALÓ, mn. tt. tatalót. A székelyeknél Kriza
J. szerént am. teljesen ügyefogyott. Egynek, vagy
legalább egy eredetűnek látszik tatár szóval; talán
am. tatáró v. tatarú, Kemenesalon : tatri (== tatari).
TATÁR, mn. tt tatart, tb. — ok. A széke
lyeknél Incze József és Ferenczi János szerént am.
rósz, rongyos, hitvány, alávaló. Tatár szerszám, esz
köz, ruha, viselet. Tatár ember, hitvány, rongyos, ki
nek se esze, se külseje, se jó öltözete nincs ; széke
lyesen szólva : tikombakom, torongy, tatarbatar ember,
néhutt : koczipor, rongyember. Jelent még mindenből
összetüzöttfüzöttet (Ferenczi J . ) , toldottfoldottat
(Túry Ignácz); továbbá Kriza J. szerént : akinek
kezén minden elromlik; vagy aki ferde bánásu, rósz
erkölcsű; honnét tatarozni valamit, am. toldozni fol
tozni. Hasonhangzásu és értelmű Kemenesali táj
szólással : tatri (== tatari); s a székelyeknél még
tataló is. Rokon hozzá a Dunán túl divatozó taráta,
melyet rongyos, puszta, fosztor, elhagyott házról
mondanak és a tájdivatos torongy; minélfogva úgy
látszik, mintha a tatár szó utóbbi hangjaiban hely
csere történt volna és eredetileg talán tarát vala, te

hát egy eredetű a tarol, tarló szókkal. Egyébiránt
mandsu nyelven hangokban egyezik tatarame igeszó,
mely am. szétvágni, széttörni (in Stücke hacken oder
brechen. Gabelentz).
TATÁR, fn. és mn. tt. tatárt, tb. —ok. Inga
dozó jelentésű népnevezet, melyet a keleti és nyugoti
történetírók és ethnographok most szűkebb majd tá
gabb értelemben használnak; amely név illetőleg nép
ség pedig bennünket sokkal közelebb érdekel, mint
többnyire vélik, ha tudni fogjuk, hogy e név a régi
korban a görög skütha névvel azonos, hogy a sínai
annalisok a hunok bírták ázsiai fennsíkságot tatár
ságnak is hívják, s a sínaiak ma is a mongolokat,
mandsukat és rokon népeket általában tatároknak
nevezik stb. stb. Ezért jónak láttuk Adelung Mithrida
tese, továbbá Castrén (Ethnographische Vorlesungen
über die altaischen Völker. Petersburg 1857.), az
Allgemeine Deutsche Reál Encyclopadie (1868.) és
Müller Miksa (Vorlesungen über die Wissenschaft der
Sprache) után itt egy rövid ismertetést adni. Adelung
mondja : „Azon nagy nép, melyet mi törököknek vagy
tatároknak hívunk, Mózesnél és az araboknál, leg
alább annak délibb része Magog néven neveztetett.
A görögök őket a skűtha (seytha, magyaros kiejtéssel
szittya) név alatt értették. Nagy sokasága, állhatlan
sága, és vad hősiessége által bizonyára már a legrégibb
időben nagy változásokat okozott. A közép korban
az Vik század óta a bolgárok, khazarok, úzok, bese
nyők (pecsenegek) stb. neve alatt háborgatta e nép
mind Ázsiát mind keleti Európát. Tatár név alatt egy
része csak Batunak Magyarországba betörése után
lön ismeretes. Az arabok és persák kevéssé ismerik e
nevet. Azonban Ábulgházi írja, hogy egy csapatjok
már az előtt is viselte e nevet. Valószínűleg a sínaiak
tól származik e név, kik nomád szomszédait Tata v.
Tadze néven nevezik. S innen van, hogy régente e
névnek ép oly terjedelmet tulajdonítottak, mint a
görögök a skütha névnek (így Müller M. is), és min
den harczias és rabló természetű nomádokat közép
Ázsiában a keleti tengertől a kaspi tengerig, követ
kezőleg a mandsukat és mongolokat is tatár néven
nevezték s egész nagy földterületöket Nagy tatárság
nak hívták" stb. Lássuk részletesebben a fönt emlí
tett újabb müveket, melyek kiválólag nyelvtörténeti
tekintetben érdekesek. „Eredetileg mongol néptörzset
jelentvén és e névvel néprajzi tekintetben azonos
levén, a mongoloknak hóditásai folytán a XIII. szá
zadban a tatár név gyünév lett, milylyel (épen úgy
mint a frankok neve Nagy Károly és a frankok ural
ma után a nyugoteurópai népek általános jelölésére
szolgált) nemcsak a tulajdonképeni tatárokat vagy
mongolokat, hanem a hatalmok alatt állott rokon és
hasonló népeket is jelezték. (Csakhogy Európában
szójátékból a régiek ,Tartarus' [= alvilág] szava
után őket tartároknak vagyis alvilágiaknak, alvi
lágból jöttéknek nevezték el. 'De Magyarországon
tisztán megmaradt a ,tatár' név). Innen történt, hogy
főleg testi alkat tekintetében ugyan különböző, de
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nyelvre néave bensöleg rokon három nép : a mon
golok , tungűrzok és turkok, a tatárok neve alatt
értve, azok történetében a tatárok története is benn
foglaltatik. Mai korban a tatár név kettős vonatko
zásban használtatik : egyszer a felső ázsiai (altáji)
népség és nyelvtörzs jelölésére, aztán különösen
mint egyes meghatározott népségek nevezete. A ta
tár v a g y altai nyelvtörzs, m á s k é p uralaltaji,

üzbek, turkomak, kirgiz, baskír, krimm, nogai stb.)
foglalnak magokban. Ide csatlakoznak az északke
leten elszórt j akutok a Lénánál. A tatár nyelvek
másik főcsoportját teszik a finn nyelvek, csúd, ugor,
uráli nyelvek neve alatt is együvé sorolva. Itt öt
csoportot különböztetnek meg : 1) a samojéd csopor
tot a Pecsora, Ob, és Jeniszei torkolatainál, a közép
Obnál és felső Jeniszeinél is ; ez leginkább látszik
eltérni a finn jellemtől; 2) az ugor csoportot az osz
tyákok, vogulok és magyarok nyelvével; 3) a bulgár
csoportot, melyhez a cseremiszek és mordvinek tar
toznak ; azonban a csuvasok a tatár nyelvre mentek
által; 4) a permi csoportot, mely a permi, szurján
ós votják népeket foglalja magában ; 5) a szűkebb '
értelemben vett finn csoportot a finn vagy szuómi
(szuomalainen), észt, lív, lapp és vót népek nyelvével.
Jelentékeny saját irodalmat csak a finn fejtett k i ;
egyébiránt csak a nyugoteurópai befolyások alatt
álló magyarok és moszlem oszmánok állítottak elé
valóságos irodalmat. Kevésbé jelentős a buddhismus
által támadt irodalmuk a mandsuk, mongolok és kal
mukoknak, valamint a keleti törököknek és tatárok
nak az arab és persa példaképek után származott
irodalma is. Mind ezen népcsaládok, bármennyire
különbözzenek is fajban, vallásban és szokásokban,
mégis a nyelven kivül közös léttel bírnak történelmi
fejlődésökben, eseményeikben s nagy részt többé
kevésbé nomád életmódjukban is, úgy hogy a tatár
nevezetnek rajok alkalmazása elegendő alappal bír.
A tatár nép és nyelvtörzshöz tartozó öszves egyének
száma 34 milliomra tétetik. — Különös értelemben
véve több egyes népséget hivnak e néven, melyek
minthogy testalkatukra nézve többékevésbé a mon
gol fajhoz, nyelvöknél fogva pedig a török népcsa
ládhoz tartoznak, alkalmasint a mongoloknak a tö
rök népségekkel nagyobb vagy kisebb vegyüléséböl,
az elsőbbek uralma idejében keletkeztek, s akiket
ez okból turktatár népségeknek hívnak. Ezek a déli
Oroszországban és a Kaukáznál honoló tatárok,
nogai, kumiick stb. nevek alatt; a volgai tatárok,
több kisebb törzsek az alsó Volgánál és Uralnál,
lakhelyeiktől vett több külön neveikkel mint kaukázi,
úzi tatárok stb.; a turktatárok az Ural, Tom, Ischim •
és Tobolnál, hasonlókép nagy részben lakhelyeiktől
vett különféle törzsnevezeteikkel, kik között a bas
kírok az alsó Volgánál, az Urálon, és Kámánál, és
a karakalpagok az Arai tó közelében legismerteb
bek a kirgizek; a sibériai turktatárok a közép Irtis
és a felső Angara alsó folyása között, törökmongol
elemekkel vegyes szójárásokkal és mongol testál I
kattal."
Csodálatos, hogy némely hazai tudósaink ezekre
s általán a legelső külföldi tudósok, mint Rotteck,
Weber munkáira azt szokták mondani, hogy ezek
nem kútfőnyomozók. Hisz az Istenért, ezek sem
szoptak semmit az újjokból. És ami különösen az
ezen néptörzs régi történelmére vonatkozik, ebben a
külföldi tudós világ jobbára a múlt században élt

ugortatár (Müllernél is), vagy (északi) turáni
a ragozó nyelvekhez számittatik. Őshazájául
az Altai hegység tájékán létező fennsikságot
gyanitják. E nyelv birodalma, az indogermán
által többképen megszakasztva, a japáni ten
gertől egész Bécsig (értve a magyarokat) és
Chistianiáig (értve a finneket, lappokat), és az
északi jeges tengertől Tibetig s a kisázsiai
tengerpartig terjed. Az ehhez tartozó nyelvek
között, melyek egymás között nincsenek oly
közel rokonságban mint az indoeurópaiak, a
legkeletibb (ú. m. a mandsu) a legcsekélyebb
(szerintünk helyesebben : legegyszerűbb; lásd:
SZEMÉLYNÉVMÁS), ellenben a legnyugotibb
(a finn) legmagasabb (helyesebben : legbonyo
lultabb) nyelvtani képzettséget mutat. Mindaz
által a nyelvtani szerkezetbe mélyen bevágó
tetemes különbségek mellett birnak a tatár
(y. altaji)nyelvek több igen jellemző közös sa
j á t s á g g a l . Mással és önhangzók a szótagban egy
aránt jogosulvák, ezért azonegy szótagban több más
salhangzó (t. i. a szótag elején) elé nem fordulhat. Az
önhangzók között a harmónia (hangegyezmény) tör
vénye uralkodik, minélfogva e nyelvek kemény (mély)
és lágy (magas) önhangzókat ugyanazon szóban nem
tűrnek. A szórészeeskéknek (— particuláknak, me
lyek alatt főleg a kötszók értetnek —) szegénységét
(mit a magyarról nem lehet mondani) pótolja a szár
mazéki alakok (ragok és képzők) gazdagsága, és a
körmondatok alakításában ismétlődnek a szóképzés
törvényei, úgy hogy a mondatok nem fűződnek egy
másba mint az indogermán nyelvekben, hanem min
denik mondat mintegy ragasztókként viszonyúi a má
sikhoz. A tatártörzs két fő csoportra ágazik. Az első
tartalmazza a szűkebb értelemben vett tatár nyelve
ket. Ide tartozik 1) a tungúzi, melyet beszélnek az
orosz birodalombeli tungúzok Jeniseitől az Okhoczki
tengerig, és nz irodalmi nyelvre emelkedett mandsu,
a mandsuknál vagyis a sínai birodalombeli tungúzok
nál. 2) A mongol, mely háromfelé oszlik, d) keleti
mongol ágra (Mongolhonban a nép ó'stelepén), b) nyu
goti vagy kalmük ágra (a nyugoti felső Ázsia téres
pusztám és a Volga alsó mellékén), c) északi v. burát
Kowalewszkinél : burját ágra (a Baikal tótól délre
fekvő hegyes vidéken). 3) A török az adriai tenger
től a Lenatorkolaton túlig; legtisztábban tűnik elé
az uiguroknál; leginkább persa, arab és európai be
folyásoknál fogva vegyesen az ozmánoknál Konstan
tinápolyban; és három nagy csoportra válik, melyek
ismét mintegy húsz szójárást (pl. uigur, komán.
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Deguignes franczia kitűnő iró munkáját követi, aki
épen ezen történelem nagy részét sínai forrásokból
merítette, s munkája czíme : „Histoire Generálé des
Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares
occidentaux"; s ime itt is látjuk, hogy ,tatár' az
általános neve a hunok , turkok és mongoloknak.
A ,tatár' név e törzsnek saját régi történet
irója — AbulghaziBehader — után már a mesés
vagy hagyományos korban eléjön, mint Alyndsa
khán fiának és Mogul nevű testvérének a neve.
A sínaiaknál, mint föntebb érintők, Tata v.
Tadze — Sehott Vilmos átírása szerént — T'atsée
néven jön elé e nép, s ami különös figyelmet érdemel,
ugyanazon Írásjegy (melynek egyik alkatrésze a kéz
jegye) így is ejtetik : t'á és azt jelenti : verberare,
castigare, tehát ha szabad ezekből okoskodni, e név
vel a sínaiak úgy látszik, verekedő, azaz harezias
népet jeleznek. A mongol nyelvben is eléfordul e szó
mint népség nevezete, és tatakhu am. húzni, von
ni, vonszolni.
A ,tatár' nevet (különös jelentésében) a ma
gyar történelem fölötte gyászos emlékezetben tartja
fenn. Ugyanis tudjuk, hogy a XIII. században IV.
Béla uralkodása alatt a tatárok Batu khán által
vezérelve az országba törtek, és alkalmas vezér
hiányában a roszul rendezett, és fegyelmetlen ma
gyar hadsereget szétverték, az egész országot a Du
náig eláraszták, a népnek mindenét elrablák vagy
elpusztiták, őt magát lemészárlák. Ezen tatárpusz
titásnak Pestre vonatkozó egyik iszonyatos jelene
tét Horvát Mihály koszorús irónk után röviden ide
igtatjuk : „A mohii ütközet után egy csapat tatár,
futamlókat űzve, gyilkolva, pár nap alatt Pestre
érkezett.... A polgárok egy része bízva számuk
ban, mely a minden felől e városba futott vidéki
nép által mintegy százezerre növekedett, védelemre
készült, az árkokat s falakat, mint hamarjában le
hetett, javítani kezdték. De alig haladtak valameny
nyire e munkában, már is városuk alatt termett egy
nagy tatársereg s azt haladék nélkül körültáborolta.
Néhány napig, daczára a városba eregetett nyilzá
pornak, sikerült is a bennlevőknek visszaverni az
ellenséget; de ez végre mégis betört s iszonyú mé
szárlást vitt végbe az ellentállás miatt felfokozott
dühében. A lakosok egy része, mintegy tízezerén, a
domokosok templomába s klastromába menekült; de
az épületek rajok gyújtatván, mind bennégtek. A
spalatói főesperes százezerre teszi e városban fegy
ver, tűz s víz által elveszettek számát. A nép lemé
szároltatván, a város kifosztatott s felgyújtatott."
E szerencsétlen korszakból a ,tatár' név igen szo
morú emlékezetben él a magyar nép között. Innen e
mondatok : Kutyafejű tatár. Tatár fajta, am. kegyet
len. Nem hajt a tatár, nem vagyunk a legvégső kény
szerűségben. Hordjon v. vigyen el a tatár! Tatár étel
(azaz korbács, mennyiben ez kolbászhoz hasonló),
törők táncz (mennyiben talpon forog a táncz, a török
pedig talpvcréssel büntet), magyar adta (azaz szitok;
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káromlás), ördög láncz (azaz rabbilincs. Ezen négyet
összehozva átokként mondja a magyar. Erdélyi J.).
Mi a tatár! Hogy a tatárba ne! az átkozó, szidó,
vagy bámuló mondatokban az ördög vagy manó he
lyett gyakran használtatik. — Melléknévként, mint
általán a nemzetek nevei, jelent olyast, mi a tatár
népre vonatkozik, azt illeti, attól ered, annak tulaj
dona stb. Tatár pusztítás. Tatár ló, korbács, köpönyeg,
tatár búza. A Tatár előnevü helységek valószínűleg
az itt megtelepedett tatárokról neveztettek el.
TATARBATAR, ikerített rnn. Lásd : TATÁR
alatt.
TATARBÉR, (tatarbér) ösz. fn. Bér, melyet
valaminek tatarozásaért, azaz, foltozásaért, kijaví
tásaért fizetnek.
TATÁRBOCZ, (tatárbocz) ösz. fn. Árbocz,
mely a hajónak tatján, azaz farán áll.

TATÁRBUZA, ösz. fn. L. TATÁRKA.
TATARDÍJ, 1. TATARBÉR.
TATÁRDÚLÁS, (tatárdúlás) Lásd : TATÁR
JÁRÁS.
TATÁREPER v. — EPERJ , (tatáreper vagy
— eperj) ösz. fn. Népies neve a mángoltok neméből
való növényfajnak; leveles virággombjai szerteszét
állanak az ág oldalain; levelei háromszegük, foga
sak ; növénytani néven : vesszős mángolt. (Blitum vir
gatum).
TATÁRFALVA, faluk Bihar és Szatmár m.;
helyr. —falvára, — n , —ról.

TATÁRPUTÁS, (tatárfutás) ösz. fn. L. TA
TÁRJÁRÁS.
TATÁRJÁRÁS, (tatárjárás) ösz. fn. A Ma
gyarország történetében gyászos emlékezetű pusz
títás, melyet a tatárok IVdik Béla király idejében
tettek. Nagy a hire, mint a tatárjárásnak. (Km.). V. ö.
TATÁR.
TATÁRKA, (tatárka) fn. tt. tatárkát. 1) A
székelyeknél am. köles, növénytani néven : kÖlesmu
har (panicum miliacium). L. KÖLES. 2) Magyaror
szág felső vidékein, nevezetesen Gömörben, Torná
ban stb. ugyanazon növény, mely túl a Dunán hajdina,
másutt haricska vagy pohánka, növénytanilag pohánka
czikkszár név alatt ismeretes. L. HAJDINA v. PO
HANKA. A tatárka nevezet talán a tatár néptől
származott, mintha azok földéről került volna hoz
zánk , s hihetőleg szintén erre vonatkozik, mint
Adelung is véli a pogányt jelentő német ,Heide' után
Heidekorn, mire mutat szerénto a franczia blé sarazin
és szláv pohánka is.
TATÁRKENYÉR, (tatárkenyér) ösz. fn. L.
TÁTORJÁN alatt.
TATÁRKORBÁCS, (tatárkorbács) ösz. fn.
Rövid nyelű, s igen kemény fonatéku szíjkorbács,
milyet a tatárok használnak.
TATÁRLAKA, erdélyi falu Küküllő m.; helyf.
Tatárlakára, — n , —ról.
TATARLONCZ, (tatárloncz) ösz. fn. Növény
faj a lonczok neméből; levelei szívformák, tompák ;
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bokrétája szájatátott szabású; felső ajaka három
hasáb, a középső két hegyű, alsó egy hasáb. (Loni
cera tatariea). V. ö. LONCZ.
TATÁRORSZÁG, (tatárország) ősz. fn. Mai
jelentésében közép Ázsiában földterület, melynek
határai északra az Orosz birodalom (a kirgiz siva
tag), keletre a sínai birodalom, délre a Kasmír tar
tomány és Afghanistan, nyugotra Irán vagy Persia.
Némely Íróknál és utazóknál : Nagy Bukharia v. Bok
hara, Turkesztán, Csagataj v. Csagatai v. Dsagatai.
TAT ÁROS, (1), mn. tt. tatárost v. — at, tb.
— ak. Balatonmelléken am. takarékos, takaros,
rendbe szedett viseletű. Tehát takarosból válto
zott el.
TATAROS, ( 2 ) , falu Bihar m.; helyr. Tata
rosra, — on, —ról.
TATÁROS, (tatáros) mn. tt. tatárost v. —at,
tb. —ak. A tatárok szokására, módjára, viseletére,
erkölcseire mutató ; különösen kegyetlen, durva, vé
rengző, ádáz. Tatáros bánás, büntetés.
TATAROZ, (tataroz) áth. m. tataroztam, —tál,
— ott, par. —z. Rongyolt, szakadt, repedt holmit,
pl. ruhát, szerszámot, bútort, épületet stb. megfoltoz,
kijavít, kiigazít, öszveférczel. Rozzant szekeret, ház
tetőt, hajót tatarozni. Ócska köpenyt öszvetatarozni.
E szóban a foltozás alapfogalma rejlik, mely
a rongyolással legszorosb viszonyban van, miért
azon tatár törzstől származtatható, mely ringyrongy
viselt, kopott holmit, vagy alávalót jelent. V. ö.
TATÁR.
TATAROZÁS , (tatarozás) fn. tt. tatarozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Toldozás, foldozás, holmi
likak, repedékek stb. kijavítása. V. ö. TATAROZ.
TATÁRPÉZSMÁLY, (tatárpézsmály) ösz. fn.
Nagyságra, alakra és élésmódra nézve őzhöz ha
sonló állat, mely Tatárországban és Sínában tar
tózkodik. Bakja azon pézsma nevű sűrű nedvről
ismeretes, mely köldöke mellett gyülekezik, s fö
lötte erős szagú. (Moschus moschiferus).
TATÁRPUSZTITÁS, (tatárpusztitás) 1. TA
TÁRJÁRÁS.
TATÁRRÉPA, (tatárrépa) ösz. fn. L. TÁ
TORJÁN alatt. ^
TATÁRSÁG , (tatárság) fn. tt. tatárságot,
harm. szr. —a. 1) A népre vonatkozva am. tatárok
népsége. 2) A nyelvre vonatkozva am. a tatár nyelv
vagy nyelvek sajátsága.
TATÁRSZÁLLÁS , puszta Békés m.; helyr.
— Szállásra, —on, —ról.
TATÁRSZENTGYÖRGY, falu Pest m.; helyr.
— SzentGyörgyre, —on, •—röl.
TATÁRSZIRMANYÚLT, (tatárszirmanyúlt)
ösz. fn. Növényfaj az úgy nevezett szirmanyúltak
neméből; virágzása sátorozó, sűrű; levelei láncsá
sak, hegyzettek ; máskép köz néven : tatárvirág, kré
tai mustár, kistorma. (Iberis umbellata).
TATÁRUL, TATÁRUL, (tatárul) ih. 1) Ta
tár nyelven. Tatárul beszélni, érteni, írni. 2) Tatárok

módja, szokása szerint. Ugyan tatárul bántak velünk,
azaz keményen, kegyetlenül.
TATÁRVÁR, KIS—, NAGY—, puszták So
mogy m.; helyr. —várra, —on, —ról.
TÁTAS, 1. TÁTOS.
TATÁS, (tátás) fn. tt. tátást, tb. — ok, harm.
szr. —a. A szájnak terjedelmes fölnyitása; továbbá,
ostoba bámulás, tátott szájjal csodálkozás.
TATCZÍMER, (tatczimer) ösz. fn. Hajósok
nyelvén a tat felsőrésze, vagyis a hajónak a fartő
kétől a tatormóig eső része, hol a födélzet alatti
lakok ablakai vannak. (Kenessey A.).
TATCZOBOR , (tatczobor) ösz. fn. Azon vé
kony dúczok, melyek a tat karzatát tartják.
TATÉ, (1), (táté) mn. tt. tátét. Tátott szájú,
málé szájú, szájtáti, szájtátó, ostobán bámuló, bámé,
bamba, buta, gyáva. Gyöke tát azon szók osztá
lyába való, melyekben az ó, ö, e're módosul, mint:
ámó ámé, bámó bámé, csuhó csuhé, fő fé, bő bé stb. és
így taté = tátó.
T A T É , (2), erdélyi falu A. Fehér m.; helyr.
Tátéra, — n , —ról.
TATFÖDÉL , ösz. fn. A hajó farának födele.
T Á T H , falu Esztergám m.; helyr. Táthra,
— on, —ról.
TÁTI v. TÁTI, (1), gyermeknyelven am. atya,
tata, papa.
TÁTI, (2), 1. TATTÁ.
— TÁTIK, — T E T I K , igeképző, alkot kül
szenvedő igéket; 1. —TAT, — TET alatt.
TÁTIKA, vagy TÁTIKA, (1), kicsinző fn. tt.
tatikát. Gyermek nyílven am. atyácska, apáka,
apuska, tatuska.
TÁTIKA, (2), régi vár neve Szála megyében.
Tátika és Rezi vár dolgát ebre bízták, ebül vették hasz
nát. (Km.).
TÁTINT , (tátint) önh. m. tátintott, par. — s,
htn. —ni v. —ani. Kissé, vagy féligmeddig eltátja
a száját. Egyet tátintott, s meghalt. Képzőjénél fogva
a kicsinyzők osztályába tartozik, mint, taszint, dobint,
nyomint, legyint, suhint stb.
TÁTINTÁS, (tátintás) fn. tt. tálintást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A szájnak féligmeddig nyitása.
TATÍV v. TATÍVEZET , (tatív v. — ívezet)
1. TATKORONA.
TÁTKANAF, (tátkanaf) ösz. fn. Növénynem
a két főbbhímesek seregéből és födetlenmagvúk
rendéből; bokrétája ásító; felső ajaka boltos, ép
végü; tátott szájának torkolatja szélén két felől
egy egy kis kanaf van. (Lamium). Fajai : pofok, ha
das, fehér, piros, szárölelő tátkanaf. Nevét tátott és
kanafos szájától kapta.
TATKORONA, (tatkorona) ösz. fn. Azon
görbe ív, melyet a tatormó képez, vagy mely a tat
ormót befejezi. (Kenessey A.).
T Á T Ó , (tátó) mn. tt. tátót. Száját nyitó,
nyitva tartó, bamba. Szájtátó hüle. Máskép : tatéi
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TÁTOS

TÁTOG, (tátog) gyak. önh. Szája gyakran
vagy folytonosan nyílik, föltárul. Átv. mondjuk rés
ről, nyilasról, sebről, melynek ürege látszik. Közbe
vetett n hanggal tátong, azaz szája nagyon erősen
nyiladozik, vagy átv. nagy rést, nyilast, hézagot,
üreget képez.
TÁTOGÁS, (tátogás) fn. tt. tátogást, tb. — ok.
A szájnak gyakori, vagy folytonos nyiladozása, föl
tárulása. Némi nagyító módosítással : tátongás.
TÁTOGAT, (tátogat) gyak. áth. m. tátogat
km, —tál, —ott, par. tátogass. Száját föltárva nyi
togatja. Tátogatja a száját, mint a harcsa. Használta
tik önhatólag is tárgyesetes viszonynév nélkül. Ne
tátogass, hanem dolgozzál.
TÁTOGATÁS, (tátogatás) fn. tt. tátogatást,
tb. —ok. Gyakori vagy folytonos szájtátás. Átv. bá
mészkodás, vagy dologtalan veszteglés.
TÁTOGÓ, (tátogó) mn. tt. tátogót. Mondják
a szájról, midőn tátog. Átv. ért. mondják a taté v.
gyáva emberről.
TATOM, puszta Somogy m.; helyr. Tátomba,
— ban, —bál.
TÁTONDI, (tátondi) mn. tt. tátondit, tb.
—ak. Am. tátó v. taté v. tácsó, azaz gyáva, buta.
Gúnyszó, s oly képeztetésü mint oktondi, orrondi,
pökhendi stb.
TÁTONG, (tátong) önh. m. tátongtam vagy
— ottam, —tál v. —ottál, —ott, htn. •—ni v. —ani;
TÁTONGÁS, (tátongás); TÁTONGÓ, (tátongó)
1. TÁTOG; TÁTOGÁS ; TÁTOGÓ.
TÁTONY, 1. TATOM.
TÁTORJÁN, fn. tt. tátorjánt, tb. — ok. Nö
ve'nynem a négy főbbhímesek seregéből és táskások
rendéből; Gönczy Pál szerént két czikkü táskája
alsó tagja kocsányka alakú, üres; a felső gömb
alaku, egy magvu; kötőléke hosszú, virága fejér.
(Crambe). Faja a buglyos tátotján, melynek fiatal le
velei keményszőrüek, az idősbek szárával együtt
kopaszok; tőlevelei kétszer szárnyasak ; szárnyacs
kái hosszúkásak, fogasak vagy bevagdaltak; hosz
szatb porodái (hímjei) hegyei villásak ; táskáin nincs
rajta a bibe szára. (Crambe tataria). Néhutt : tatár
lenyér, tatárrépa. Molnár Albertnél pedig és Szabó
Dávidnál tátorján am. karórépa, mely Fazekas—Dió
szeginél és Gönczy Pálnál szintén a négy főbb hí
mesek (négy főbb porodások) seregébe, de a becző
sök rendébe tartozik (brassica napus). ,Tátorján' szó
hihetőleg a ,tataria' szóból módosult.
TATORMÓ, TATOEOM, (tatormóv. —orom)
ősz. fn. Hajókon a tat felső beszegése, mely a tat
czímer fölött csínos faragványokban domborodik ki.
(Kenessey A.).
TÁTOS v. T Á L T O S , fn. tt. tátost, tb. —ok.
Némelyek véleménye szerént a régi pogány magya
roknál a papok és bölcsek neve, de erre nem levén
történeti emlékünk vagyis adatunk, ez inkább csak
következtetés abból, hogy á titkos müveletekre és
tudákosságra képeseknek a régi népek általában a

papokat tartották. Amit e szóról régi nyelvemlé
keinkben, továbbá némely régi íróknál és a ma is
élő népnyelvben, sajátlag a népmesékből tudunk, e
következőkben adjuk elé. 1) A Bécsi codex irója a
mágus szó értelmében használja : „Parancsolá kedég
király, hogy egybe hivattatnának az oltáron nézők,
és a táltosok" (magi). „Tudakozik illen nemő igét
menden oltáron nézőtől, és táltostól." Dániel II. fej.
2) Molnár Albert így értelmezi : „Tátos : Proteus,
vertumnus, mágus, praestigiator." 3) Szabó Dávidnál
ezt olvassuk : „ Tátos : változó, tündér. Tátosló vagy
gyermek." Faludinál is eléjön : tátosparipa. 4) A Táj
szótárban : „ T á t a s , tündér, rémkép a mesék or
szágából , garabonczás diák. Balaton melléki szó.
Horváth Zsigmond." Ami ezután jön : „Az ős magya
roknak még pogány hitökben ilyek voltak a papok
stb. (Matics)", csak vélemény. 5) A mai népmesékben
általában jelent csodás születésű, és erejű, bűbájos,
különféle alakot ölthető, titoktudó embert, sőt ál
latot is, különösen lovat, bikát. A tátos ember (va
lamint a ló is) fogakkal születik, s rendszerént ko
moly, gondolkodó, szomorú; neki meg kell valamely
bikával vívnia, mely alkalommal ő is bikává lesz,
s ha a bikát legyőzte, el kell mennie vándorolni, és
tátos lovat keresni. A tátos ló sovány, kóros, ronda,
de csak addig, míg a tátos ember meg nem veszi,
ki ha ráül, mint a gondolat, oly sebesen repül vele.
A tátoson nem fog semmi fegyver. A karácson éjén
született gyermekek tátosok. A tátos ember tudja,
hol van a kincs elrejtve, de nem szabad hozzá nyúl
nia stb. stb. A tátosról mint lóról Kriza J. után a
XIII. székely népmeséből ide irjuk e következőket:
„Hej uram, azt monda a vén banya, itt nem kapsz
kévánságodhoz való lovat, henem (hanem) megtanít
lak én, hogy kaphatod föl a z t . . . azt a kürtöt fúdd
meg, s az aranyszőrű ménös ecczö're (egyszerre)
megjelönik; de ne válaszd azok közül az arany sző
rüeköt; henem leghátul jő egy borzos, horgaslábu
kancza . . . avá (avval) poróbá'j szöröncsét. — Mirkó
kirájfi meg is fogadta a vén banya t a n á c s á t . . . . Mi
helyt a ménös a kiráji udvaron megállapodott, min
gyár émönt a borzos, horgaslábu tátosboz, azt a
többi közű' kifogatta, a kiráji istállóba békötte s je
lentötte, hogy ázér fogta ki a ménösbö', hogy szö
rőncseporóbá'ni mönnyön vélle; de a tátos azt vála
szőta : Jó' van uram kirájfi! de előbb hát abrakojj
ki jól, mett (mert) a nékü' bajos a hosszú utat ki
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álani
No hát hozz neköm ecczö're egy köböl
árpát, s tőtsd belé a vállumba! — Mirkó teljesitté
a tátos kévánságát, a pedig a köböl árpát mind meg
ötté; osztán hozatott egy köböl kölest, azt is megötte
s azután monda Mirkó kirájfinak : No má' most hozz
egy fél véka tüzes parazsát s mikor a tüzes parazsát
megötte volna, hát ojan aranyszőrű paripa vált be
lölle, mind (mint) egy hajnalcsillag
Ekkor a
tátos azt monda : No édös gazdám, hogy vigyelek,
úgye mind a sebős forgó szél, vaj úgy mind a seböa
gondolat ?" stb. stb. 5) Átv. ért. képes kifejezéssel
10
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jelent a nép nyelvében tüzes vérű, szilaj, sebes nyar
galásu paripát, milyen a néphit szerént a tátos ló.
A fentebbi pontok szerint a tátos vagy táltos
szóban a mondottak nyomán valami titkos, titokszerü
rejlik; amidőn törzsben legközelebb jár hozzá a
mongol dálda v. daldu am. titkos, rejtélyes; és titok,
rejtély (secret, mystérieux; le secret, le mystére),
mely tehát magyar s végzettel : daldás v. daldus
am. titokkal, v. rejtélylyel, v. titkos dologgal biró
v. foglalkodó. Akik a táltos vagy tátos szóban a tu
dás v. tudákosság alapfogalmát veszik kiindulási
ponttul, azok törzsi és fogalmi rokonságban állónak
a tud, tan, tana, tanács szókat vélik, midőn legköze
lebbnek tartják hozzá a finn taitaa azaz ,tudni' igét;
s némelyek viszonyba hozzák az egyiptomi Thaut v.
Tant v. Tkot szóval (bölcseség és tudomány istene)
úgy a germán Tuisto stb. szóval is.
De ezen nézetek szerént ,táltos' nem igen illik
az állatokra; a ,rejtélyes' v. ,titokszerü' jelentés
pedig ezekre is egyszerűen alkalmazható. Azonban
nincs kétségünk benne, hogy kiki a maga véleménye
mellett marad.
TATPÁRKÁNY, (tatpárkány) ösz. fn. A hajó
tatját, azaz farát kerítő párkányféle korlátozat.
T Á T R A , a Kárpát nevű hegyeknek legmaga
sabb havas része Szepes és Liptó megyékben, de
amely ismét több hegycsúcsra oszlik, melyek leg
magasbika 8000, némelyek szerint 8200 láb. Béla
király névtelen jegyzőjénél : TATUR.
TÁTRAFÜRED , fürdőhely Szepes m.; helyr.
— Füredre, <—én, —röl.
TATRÁNG, erdélyi falu Brassó vidékében,
helyr. Talrángra, —on, —ról.
TATRI, mn. tt. tatrit. Balgatag; együgyű; ren
detlen külsejű. L. TATÁR.
TATROS, folyóvíz neve Erdélyben, mely innét
Moldvába menvén át, ettől vette nevét az e mellett
fekvő Tatros (Totrus) városa : s erről neveztetik a
Münchenben fölfedezett magyar codex Tatrosi codex
nek is, minthogy az a végén olvasható jegyzék sze
rént „ott végeztetett meg" 1466ban.
TATT, 1. TAT ÚGY.
TATTÁ, v. TÁTTA, gyermeknyelven am. tá
vol, messze, hazulról el. Elmegyünk tattá! vagy tat
tába! A távolodásra vonatkozó ta v. tá kettőztetése.
Hasonlók hozzá a szintén kettőztetett gyermekszók :
papa, tütü, csecse, czoczo, bibi, cziczi, mumu, süsü, baba,
csücsü stb. V. ö. GYERMEKSZÓ.
TATTOS , erdélyi helynév Háromszékben;
helyr. Tattoson, —rat —ról.
TAT ÚGY, kérdőmondatra igenlőleg felelő ki
fejezés am. igenis, úgy vagyon. Eléfordul leginkább
a régieknél, pl. a Müncheni codexben : „Tü mester
iek nem fizeti meg a didragmát ? Es ö monda : tat
úgy." (Máté. XVII.). Hallode mit mondnak ezek?
Jézus ke(dég) monda nekik : tat úgy. (Utique. Máté.
XXI.). Az egyszerű tat is eléjön, pl. Pesti Gábornál:
„Szeretede ez asszonkát? Monda Xanthus : Szere
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tem tat." Pesti Gábor meséi (Toldy Perencz kiadása
18.1.). „Mikoron az róka gyakorta vetné szemére az
nőstén oroszlánnak, hogy ő csak mindenkoron egyet
szülne, monda ecczer neki az oroszlán: Egyet szülök
tat, de oroszlánt." (Ugyanott. 218. 1.). Szabó Dávid
nál : tatt v. tott, melyet ő így értelmez : mondom,
tudniillik, la. Úgy tatt. Molnár Albertnél is tatt, és
szerénte ez az értelme : inquam, ich sagc. A szánsz
kritban tat am. az, ez (köznemü mutató névmás);
továbbá tathá am. igen, úgy (sic, ita, e stirpe prono
minali ta, et suffixo thá, Bopp). Jászay Pál a tat szót
a ,tahát' (am. azután, akkor) régi szóból rövidültnek
véli, de ez nem illik a föntebbi példákra.
TATVlTORLA, (tatvitorla) ösz. fn. A hajó
tatján, azaz farán lengedező vitorla.
TAUCZ , falu Arad m.; helyr. Tauczra, —on,
—ról.
TAV, elavult törzs, melyből távol, távul, távozik
eredtek. Gyöke azon ta v. tá, mely több származé
kaiban messzeségre, terjedésre vonatkozik. Azon
szók osztályába tartozik, melyek a v utóhangot leg
inkább ragozás kedveért veszik föl, mint bá báv báva,
nyá nyáv nyávog hangutánzók, továbbá lé lév, hé hév,
bé bév, csé csév cséve, mű műv stb. Egyébiránt meg
felel a német Férne szónak, s önálló főnévül ,távol*
helyett használható volna ; azonban leginkább össze
tételekben alkalmazzák, mint távcső, távirat. Csaga
taji nyelven tav és tavos szintén am. távul, messze.
(Vámbéry). Lapp nyelven : taave (távul a parttól
Budenz J.).
TAVA, KIS—, puszta Tolna m.; helyr. — Ta
vára, — » , —ról.
TAVAL v. TAVALY, időhatárzó, s am. leg
közelebb múlt évben, latinul : praeterito anno, nóme
tűi : voriges Jahr, melyekből kitűnik, hogy mind a
latin, mind a német az illető szók szélesebb jelenté
sét szűkebb értelemben veszi, vagyis a legközelebb
multra használja. Valószinü, hogy ezen észjárást kö
veti a magyar tavai is, melynek gyöke a távolságra
vonatkozó ta, s ebből val névviszonyítóval lett tavai,
mint : nap nappal, éj éjjel, tavasz tavaszszal, ösz öszszel,
reg regvei, hol hóival, melyek e kérdésre felelnek meg :
mikor ? Mi szerint tavai annyi volna mint múlttal,
múlt évben (értve a legközelebb múlt évet).
TAV A L I , (tavali) mn. tt. tavalit, tb. —ak.
Legközelebb múlt esztendőbeli, arra vonatkozó, azt
illető, ahhoz tartozó. Tavali bor, gabona, gyümölcs,
mely tavai termett. Tavali asztag nem szerez szükséget.
(Km.). Alkalmas távoliban. (Inter senes puer. Mol
nár A.). Ami a tavalin túl esik : harmadévi, negyedévi,
ötödévi; ami innen esik, vagyis a jelen évből való :
idei v. ez idei.
TAVALY, tájdivatos kiejtés, az elemzésileg
helyesebb tavai helyett.
TA VÁRNA , falu Zemplén m.; helyr. TaVar*
nára, —n, —ról.
TAVARNOK , falu Nyitra m.; helyr. Tavar
nokra, —on, •**ról.
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TAVASZIDŐ—TAVASZUTÓ

TAVAS, (tavas) mn. tt. tavast v. —at, tb.
— ak. Tavakkal lepett, bol sok a tó. Tavas völgyek,
síkságok. V. ö. TÓ. Képeztetésre hasonlók hozzá:
avas, javas, havas, tavas, szavas.
TAVASZ, fn. tt. tavaszt, tb. —ok, harm.szr.
—a. Azon évszak, mely földrészünkön közvetlenül
a tél után következik, s a nyárt megelőzi. A csilla
gászok meghatározása szerint azon időköz, mely a
mi félgömbünkön körülbelül martius 21dikétöl szin
tén körülbelül június 21ig tart. Egyébiránt a tavasz
kezdete és vége népies értelemben a légmérséklet,
illetőleg a szélesség fokozata szerint különböző. Esős,
izáraz, hideg, langyos tavasz. Egy fecske nem hoz ta
vaszt. (Km.). Néha az ősznek, néha a télnek tétetik
ellenébe.

vaszi vetemények. Élünk vele önálló főnévül is, s ek
kor oly gabonanemüt jelent, melyet tavaszkor szo
kás vetni, milyenek : árpa, zab stb. Tavaszi alá
szántani. Tavaszit vetni. A tavaszira rósz időjárás van.
Ez évben mind az őszi mind a tavaszi jól fizetett.
TAVASZIDŐ, (tavaszidő) ösz. fn. Tavaszszal
uralkodó idő és időjárás.

„Öszszel szokott a daru elmenni,
Vissza szokott az tavaszszal jönni."
(Népdal).
„Kis határodon nagy eszmék
Fognak lenni küzdelemben
S bár a szép s rút, a mosoly s köny,
Mint tavasz s tél kört vesz rajta,
Fénye árnya lészen együtt:
Az Űr kedve és haragja."
Madách Imre. (Az ember Tragédiája).
Átv. ért. az életnek serdülő, ifjú kora. Eltünk tava
s:án, am. ifjú korunkban. Néha év helyett használ
tatik csakugyan a fiatal korra nézve. Eltének tizen
ötödik tavaszán meghalt. Mi e szónak eredeti jelentését
illeti, valószínűnek látszik, hogy gyöke tav, s tavasz
am. tavas, t i. az évnek azon része, midőn tél elmul
tával az olvadó hó tarákat képez. E szóban t. i. az
asz, egy a tulajdonságot jelentő as képzővel, mely a
csángóknál közönséges divatú, de megvan a köz
szokásban levő horpasz, kopasz, csupasz, ravasz mel
léknevekben is. Csagataji nyelven tomusz am. a ta
vasz utórésze (Vámbéry); votják nyelven : tulusz,
szürjan ny. tulisz, osztyák ny. távén (Budenz J.).
A tavaszt nálunk máskép kikeletnek is mondják,
melyben t. i. a lég átmelegülvén a növények kelés
nek, sarjadzásnak indulnak. V. ö. TEL.
TAVASZARPA, (tavaszárpa) ösz. fn. Közön
séges árpa, melyet tavaszkor vetnek, különböztetésül
az öszszel vetett árpától. Szokottabban : tavaszi árpa.
TAVASZBÚZA, (tavaszbúza) ösz. fn. Külö
nös bázafaj, melyet tavaszkor szokás vetni; szokot
tabban : tavaszi búza.
TAVASZELŐ, (tavaszelö) ösz. fn. Martius
hava; máskép : böjtmáshava, harmadhó.
TAVASZFÉLT, (tavaszfélt) ösz. ih. A széke
lyeknél am. tavasz táján. A fél névszótól, melynek
egyik jelentése : rész, tehát időrész is.
TAVASZHÓ, (tavaszhó) ösz. fn. Április hava,
máskép : Szent György hava; negyedhó.
TAVASZI, (tavaszi) mn. tt. tavaszit, tb. —ak.
Tavaszra vonatkozó, azt illető; azon időszakból való
stb. Tavaszi munkák. Tavaszi időjárás, eső, meleg. Ta
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„Oh gyönyörű tavaszidő,
Szerencsétlen uj esztendő !
Akit akarsz megújítasz,
Engem pedig szomorítasz."
Vitéz Oláh Gerö dala (a törökvilágból).
TAVASZIRA, (tavaszika) kicsinző fn. tt. ta~
vaszikát. Köznépiesen két növényfaj neveztetik így'
1ször a fejér tavaszika, máskép szintén köznéven "
hóvirág, fejér kankós, fejér viola; növénytani néven '
kikeleti hóvirág. (Galanthus nivalis). 2szor a piros
tavaszika, máskép szintén köz néven : piros kankós;
Diószegi—Fazekasnál növénytani néven : veres nyak
agyar. (Erythronium dens canis).
TAVASZIKANKALIN, (tavaszikankalin) ösz.
fn. A kankalinok neméhez tartozó növényfaj ; leve
lei ránczosak , fogasak; bokrétája homorú, nyaka
torkolata hosszudad ; tőkocsánya sok virágú. Az er
dőkön sárga virágú, a kertekben pedig sokféle szinü.
Köznéven : kásavirág, Sz. György virága, sárga kü~
korcs, keztyüvirág, kankalin. (Primula veris).
TAVASZKOR, (tavaszkor) ösz. ih. Tavasz
idején, midőn tavasz van. A fák tavaszkor virágzanak.
Tavaszkor mezőre hajtják a barmokat. Máskép : tavasz
szal, valamint őszkor v. öszszel; ellenben : télen, nyáron,
nem : télkor, nyárkor.
TAVASZLAS , (tavaszolás) fn. tt. tavaszlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A tavaszi időnek megnyí
lása és folytatása.
TAVASZLIK, (tavaszolik) k. m. tavaszlott,
htn. —ani. A tél elmultával tavaszra fordul az idő;
,tavaszodik' személytelen ige gyanánt használják.
TAVASZODÁS , (tavaszodás) fn. tt.. tavaszo
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Időfordulat, midőn
tél után tavasz kezd lenni.
TAVASZODIK , (tavaszodik) k. m. tavaszod
ott. Tél elmultával tavaszra fordul az időjárás. Csak
egyes harmadik személyben divatozik a többi idők
ben is : tavaszodék, tavaszodott, tavaszodandik, tava
szodjék, tavaszodnék.
TAVASZOL, (tavaszol) önh. m. tavaszolt. Ta
vaszt tölt; olyan alkatú mint : nyaral, telel. Eléjön
Szabó Dávidnál.
TAVASZROZS, (tavaszrozs) ösz. fn. Rozsfaj,
melyet tavaszkor szoktak vetni. Különböztetésül az
őszi rozstól. Szokottabban : tavaszi rozs.
TAVASZSZAL, (tavaszval) 1. TAVASZKOR.
TAVASZTARLÓ, (tavasztarló) ösz. fn. A ta
vaszi gabonanemüek tarlója, pl. árpatarló, zabtarló.
TAVASZUTÓ, (tavaszutó) ösz. fn. Május
hava; máskép : pünkösdim, pünkösd hava, ötödhó.
10*
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TAVASZVETÉS, (tavaszvetés) ösz. fn. Ta
vaszkor elvetett gabona ; szokottabban : tavaszi vetés.
TÁVCSŐ, (távcső) ösz. fn. Sajátnemüleg kö
szörült üvegekkel fölszerelt cső, melynek segítsé
gével távolabb lehet látni, mint szabad szemmel.
TÁVCSÖVEZ, (távcsövez) ösz. áth. Valamit
távcsövei szemügyre vesz, vizsgál. Távcsövezni a vi
déket, a távolról érkezőket.
TÁVCSÖVEZÉS, (távcsövezés) ösz. fn. Nézés,
vizsgálás, melyet távcső segedelmével gyakorlunk.
TAVI, (tavi, azaz tói, v. ö. TÓ) mn. tt. tavit,
tb. —ak. 1) Tóban lakó, termő, tóból való. Tavi
állatok, növények. Tavi gémek, halak. 2) Tóra vonat
kozó, azt illető. Tavi környék.
TÁVIRÁSZAT, (távirászat) ösz. fn. Távírás
mestersége.
TÁVIRAT, (távirat) ösz. fn. Tudósító hír
mondó irat neme, az úgy nevezett távirda (telegraph)
eszközlése által. V. ö. TÁVÍRDA.
TÁVIRATOZ, (táviratoz) ösz. áth. Valamit
táviratban közöl.
TÁVÍRDA, (távirda) ösz. fn. Általán oly gé
pezet, melynek segedelmével különféle jelek által
nagy távolságra és gyorsan híreket, tudósításokat
közleni lehet. Ezt legújabb időben fő tökélyre vitték
a villanyos érczhuzalok által, melyek percznyi idő
alatt száz és ezer mérföldre villámsebességgel röpí
tik a híreket.
TÁVIRDAI, (távirdai) ösz. mn. Távirdát illető,
arra vonatkozó, az által közlött stb. Távirdai vona
lak. Távirdai épület, hivatal. Távirdai tudósítások.
TÁVÍRÓ, (táviró) ösz. fn. 1) Személy, ki táv
irdákban a távirati közlésekkel foglalkodik. 2) L.
TÁVÍRDA.

TÁVOLI, (távoli) mn. tt. távolit, tb. —ak.
Távolban létező, messze fekvő. Távoli barátainkat
meglátogatni.
TÁVOLÍT, (távolít) áth. m. távolított, par.
— s, htn. —ni v. —ani. 1) Eszközli, parancsolja,
rendeli, meghagyja, hogy valaki bizonyos ponttól
kisebb nagyobb messzeségre odább álljon, menjen.
A botrányos látványtól eltávolítani a nézőket. A helység
ből eltávolítani a csavargókat. 2) Elidegenít, elűz.
Durva viselete által eltávolítja magától társait. 3) Szé
lesb ért. bizonyos viszonyt megszakaszt, vagy meg
tagad. Eltávolít magától mindent, ami gyanúba hoz
hatná. 4) Mondjuk látcsőről, mely a tárgyakat mesz
sze veti.
TÁVOLÍTÁS, TÁVOLÍTÁS, (távolítás) fn.
tt. távolítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
melylyel valakit v. valamit távolítunk. V. ö.
TÁVOLÍT.
TÁVÖLKÖZ, (távolköz) ösz. fn. 1) Az építé
szetben jelenti azon nagyobb közt, mely az egy
mástól távol álló oszlopokat elválasztja. (Diastyl).
2) A zenészeiben zengeköz (intervallum).
TÁVOLLÉT, helyesebben : távullét; 1. ezt.
TÁVOLLEVŐ, helyesebben : távullevő; 1. ezt.
TÁVOLMÉRŐ , (távolmérő) ösz. fn. Mértani
eszköz, mely által bizonyos pontok távolságát meg
határozzák.
TÁVOLODÁS, (távolodás) fn. tt. távolodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Bizonyos ponttól tovább
tovább menés, haladás.
TÁVOLODIK, (távolodik) k. m. távolodtam,
—tál, —ott. Valamely ponttól kiindulva tovább to
vább, kisebbnagyobb messzeségre halad, nyomul,
fut, röpül stb. Ez igében a folytonosabb mozgás
alapfogalma rejlik, s némileg különbözik tőle : távo
zik, mely azt jelenti, hogy bizonyos helyről elmegy;
előbbi helyét oda hagyja.
TÁVOLPONT , (távolpont) ösz. fn. Bizonyos
messzeségben fekvő, vagy kitűzött pont. Rövideb
ben : távpont.
TÁVOLRÓL, (távolról) helyhatárzó. Némi
messzeségről; bizonyos ponttól távol esve. Távolról
kisebbnek látszik, mint közelről. Távolról integetett fe
lénk. Távolról való atyafiak, kik a közös törzsöktől
távul esnek. Átv. tagadó szócskával utána am. leg
kcvesbbé, semmikópen. Távolról sem oly szép, mint hí
resztelték.
TÁVOLSÁG, (távolság) fn. tt. távolságot,
harm. szr. —a. Messzeség, vagy azon vonal, mely
valamely kiindulási ponttól bizonyos czélpontig nyú
lik. Kisebbnagyobb távolság. Száz ölnyi, öt mértföldnyi
távolság. A hegyek, égi testek távolságát megmérni. Bizo
nyos távolságig látni, futni.
TÁVOLVALÓ, (távolvaló) ösz. mn. Távolról
való, messziről való. Megfelel e kérdésre : honnan?
Távolvaló atyafiak; helyesebben távolvaló volna, de
,távol' nincs szokásban, s helyette , mint föntebb
érintők, ,távolról való' használtatik. Mindenesetre
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TÁVKÖZ, (távköz) 1. TÁVOLKÖZ.
TÁVOL, (1), (távol) mn. és fn. tt. távolt, tb.
— ok; fokozva : távolabb, legtávolabb. Ami bizonyos
ponttól kiindulva messze fekszik. Távol vidékre, tar
tományba, országra, tengerre utazni. Távol hegyekig ter
jedő síkság. Ellentéte : közel. Főnévül használva je
lent messze fekvő helyet. Távolba menni, nézni.
A hegyek távolában elvesző láthatár. „Valamint min
den hegy távolról tekintve kéknek látszik, s ha
közelebb lépünk, legjobb esetben is csak zöld : úgy
a jövő távolában minden égi szinben tűnik fel, s ha
közelebb lépünk, legfeljebb a remény zöldjében áll
előttünk." B. Eötvös J. (Gondolatok). Ellentétesen:
közelre menni, nézni; a hegyek közelében lakni. Táj di
vatosan : távoly. Használják helyhatározóként ,távul'
helyett is.
Az ol képző, úgy látszik, az ó képzőnek meg
nyújtott módosulata, mintha volna : távó.
TÁVOL, ( 2 ) , (távul) helyhatárzó ,távul'
helyett.
TÁVOLAD, (távolad) mn. tt. távoladot. A
szokottnál vagy kellőnél kevéssé messzebb fekvő,
létező ; máskép és szokottabban : távoldad v. távuldad.

TÁVOLAG, (távolag) 1. TÁVULAG.
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különbözik tőle : távulvaló, szokottabban távullevő,
ami messze van. Távulvaló ház. A távulvaló faluig
menni.
TÁVOLY ; TÁVOLYÍT ; TÁVOLYOD1K;
TÁVOIYSÁG, régies és táj divatos, alakok; 1. TÁ
VOLAI); TÁVOLÍT; TÁVOLODIK; TÁVOLSÁG.
TÁVOZÁS, (távozás) fn. tt. távozást, tb. — ok,
harm. szr. —o. Bizonyos helynek odahagyása, egy
szersmind távolabb helyre indulás, menés. Távozás
elótt elbúcsúzni az illetőktől. Távozásra jelt adni.

id nyos helyről távol van, midőn nincs jelen. Távulléte
alatt nagy csapás érte családját.
TÁVULLEVŐ, (távullevő) ösz. mn. Aki bizo
nyos, vagy szokott tartózkodási helyétől messze van,
aki nincs honn, nincs velünk. A távullevőket emlegetni.
Távullevő barátainkkal levelezni.

TÁVOZIK, (távozik) k. m. távoztam, —tál,
— ott, par. —zál. Bizonyos helyet elhagyva odább
megyén, elutazik, elválik, elköltözik, messze indul.
A vendégek egymás után távoznak. A vásáros nép mind
eltávozott hazafelé. Már te is eltávozol tőlünk. Hazájától
őrökre eltávozott. Távozzál tőlem sátán! „Mert bün
hőttönk és hamisan müveikettönk eltávozvánk tető
led." (Bécsi cod. Dániel. III.) V. ö. TÁVOLODIK.
TÁVOZKODIK, (távozkodik) k. m. távoz
iodtam, —tál, —ott. Távozni indul, távozófélben
van; távozásra készületeket tesz.
TÁVOZTAT, (távoztat) mivelt. m. távoztat
tam, — tál, —ott, par. távoztass. Szabatosan véve
am. eszközli, hogy valaki távozzék, azaz, bizonyos
helyről odább menjen ; elküld. De szokottabban am.
valakit v. valamit magától némi távolságban tart, és
viszont: valamit kerül, valamitől tartózkodik. A gya
nús embereket távoztatja magától. Távoztat minden bot
rányt, visszaélést.
TÁVOZTATÁS , (távoztatás) fn. tt. távoz
tatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
lyel valakit v. valamit távozásra bírunk, távozni
késztetünk, sürgetünk. Továbbá ovakodás, vissza
tartás, melynél fogva valamit kerülünk. V. ö. TÁ
VOZTAT.
TÁVOZTATHAT ATLAN, TÁVOZTATHAT
LAN, (távoztathat[at]lan) mn. tt. távoztathatlant,
tb. —ok. Amit eltávoztatni, elkerülni nem lehet.
TÁVPONT, (távpont) 1. TÁVOLPONT.
TÁVUL, (távul) helyhatárzó, mely megfelel
ezen kérdésre : hol f Messze fekvő helyen. Távul lát
szó hegyek. Távul a várostól, hegytől, víztől. Távul ha
zámtól. Hasonló ragozásuak : alul, fölül, kivül, belül.
V. ö. TÁVOL, (1) és (2).
TÁVUL, (távúl) önh. m. távúit. Szabó Dávid
nál am. távozik, eláll. „Eltávult tőlem, am. elállt
mellölem."
TÁVULAD, 1. TÁVOLAD.
TÁVULAG, (távulag v. távulan) régies ih.
Am. az egyszerű távul.
TÁVULDABB, (távuladabb) régiesen am.
távulabb levő.
TÁVULDAD, (távuldad) mn. tt. távuldadot.
Kissé távullevő. L. TÁVOLAD.
TÁVULDADON,(távuldadon) ih. Kissé távul.
TÁVULLÉT, (távullét) ősz. fn. A jelenlétnek
ellentéte, vagyis azon létállapot, midőn valaki bízó
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TÁVULNAN, (távulnan) ih. Am. távúiról,
messzünnen.
„Mennydörögve zúg amaz le,
Távulnan rettegve nézed:
S kebelében milljó lény lel
Boldogságot, enyhe képet."
Madách Imre. (Az ember Tragédiája).
TÁVULRÓL , (távulról) helyhatárzó e kér
désre : honnan ? Bizonyos messzeségről; messzünnen.
L. TÁVOLRÓL.
TÁVULSÁG, (távulság) fn. tt. távulságot,
harm. szr. •—a. L. TÁVOLSÁG.
TÁVUL VALÓ, (távulvaló) 1. TÁVOLLEVŐ :
és v. ö. TÁVOLVALÓ.
TAZÉT, fn. tt. tazétot. Növényfaj a narcziszok
neméből; burka sokvirágu ; minden második szirma
szélesebb; piliskoronája harangforma, ránczos ; le
velei laposak; virága fehér, pilise sárga. (Narcissus
Tazetta).
TAZLÁR, puszta Pest m.; helyr. Tazlárra,
— on, —ról.
TE, T É , (éles á'vel, mely t'vé szeret változni,
mint itten is tied [= teed] származékban) második
személyt jelentő névmás, mely a ragokat nem a ren
des alakban veszi fel. Tárgyeset: téged v. tégedet, tb.
teljes alakban : tik, k nélkül : ti, erdélyiesen főleg
a székelyeknél tü; többes tárgyesete : titeket, tiktéket,
benneteket v. tibennetéket; fölötte ritkán, leginkább a
régieknél: titék, bennetek. Személyragozva vagyis bir
tokos névmássá alakulva : egy birtokú egyes alany
esetben : tiéd v. tied (= teéd), többesben : tiétek v.
tietek (=töédék v. teéték), több birtokú egy sze
mély : tieid v. tieid (= teéid), több személy : tieitek
v. tieitek. Mindezek magok elé vehetik a határozott
névmutatót is : a tied, a tieid stb.; de ami a régiek
nél ritkán történik. Továbbá ugyancsak a személy
ragos állapotban, t. i. mint birtokos névmás, egyéb
nevekhez hasonlólag, szintén fölveszi a névragokat:
tiedé, tiédnek, tiédet, tiédre, tiédről; tiéteké, Hetekének,
tiéteket stb. A többi eseteket is a névragokkal és
névutókkal szintén személyragok által képezi, ú. m.
benned, benneték, nálad, nálatok, beléd (== beleed),
belétek, hozzád (= hozzáad), hozzátok, általad, ál
talatok, melletted, melletteték stb. Az igy személye
sített névragoknak és névutóknak néha, nagyobb
nyomatosságért elébe tétetik maga a személynévmás
is, pl. te veled, ti veletek, te melletted, ti mellettetek, te
rólad, ti rólatok stb. Figyelmet érdemel még, hogy
mint a többi személynévmás, úgy ez is a szemóly
ragozott neveknek névmutatóval vagy a nélkül nyo
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mosítás v. súlyosbítás esetében elébe tétethetik, pl.
(a) te lovad, (a) te házad, s többesben : (a) ti lovatok,
(a) ti házatok, mintegy alatta értjük : nem másé.
V. ö. HANGNYOMATÉK. Némely régiek ritkáb
ban használták a névmutatót, mint a mai beszédben
divatos, pl. „Szeressed te feledet." (Müncb. cod.
Máté. XIX.). „És te lelkedet tör általfolyja." (Mün
cheni cod. Lukács. II.). Megjegyzendő végre, bogy
a te személynévmás is vissza v. magára hatólag n
hangot vesz maga után, néha kettőztetve sőt hár
maztatva is, sőt magad szóval is egyesülhet, pl. ten,
tenn, tennen v. tenmagad, tennmagad, tennenmagad.
„Ten tőled mondode ezt" ? (Münch. cod. Já
nos. XVIII.). „És te atya fényesén (fényesíts) meg
engemet tenennálad." (János. XVI.). „Szeressed
te feledet mént tenmagadat." Ugyanitt olvashatók
a többesben : tiin tulajdonitokba, tünön közöltetek, tű
nőn magatoknak stb. (Magyar Nyelveml. III. K.
338. 1.). Rokonai a szürjSn te (tárgyeset : tenö, töb
bes : ti, többesi tt. tijanösz), mandsu szi (tb. szue),
mongol esi tb. ta), persa tü (tb. sümá, néha: sümájen),
latin tu (tb. vos = tvos), görög ö~v (tb. ifislg), török
tatár szén (tb. sziz), arab ente hímnemű, enti nőnemű
(tb. entüm hímnemű, entünne nőnemű), héber attáh
hímnemű, atte, atti nőnemű (tb. attem hímnemű, attén,
v. atténáh nőnemű), finn sziná, szie, szi, sza (tb. te,
työ), észt szina, sza (tb. teie), liv szina, sza (tb. tég,
teig, té), lapp ton, todu (tb. tyé), votják ton (tb. ti),
mordvin ton (tb. tin), osztják nen (tb. nen), vogul
nang (tb. nán), japáni nandzi eredetileg na stb. stb.
Egyébiránt 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
T É , tesz v. ieszén átható igének gyöke, sőt
ennek legtöbb ragozásaiban egyszerű igető, pl. má
sod múlt tétt, jövő : téend, tehető forma : téhet,
miveltető forma : tetet v. tétet; a tégyen kapcsoló
mód is e helyett van : téjén, az első múltban pedig
a v csak közbeszurat : téve (mint föve), a kü
lönben kellemetlen űrnek — önhangzói torlatnak —
elkerülése végett, s a régies tőn sem egyéb mint téön.
Hasonló igetők : lé, ve, hi, vi, ezen igében lesz v. lé
szén, vész v. vészén, hisz v. hiszen, visz v. viszen. Álta
lán nemcsak ezen sz v. szen, hanem több más sz,
különösen szik végzetü közép igék i s , főkép ha
e végzetet közvetlenül önhangzó előzi meg, az sz
végzetet vagy elhagyják, vagy más rokon hanggá
változtatják. Példák az elsőbbek közöl : aluszik,
esküszik, fekiiszik v. fekszik, nyvgoszik v. nyvg
szik, észik, iszik; az utóbbiak közöl : cselekészik
v. cselekszik, haraguszik v. haragszik stb. melyek
sz helyett ragozáskor rendesen d, néha v hangot
vesznek föl; némelyekben pedig az sz és d már a je
len időben váltakoznak, mint : betegédik, betegészik
v. betegszik, melegédik, melegészik v. melegszik,
gazdagodik, gazdagoszik v. gazdagszik stb.
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TÉ, (1), hely vagy irányhatárzó, mely csak
öszvetóve, vagy ragozott állapotban divatozik, pl.
tétó (Paludynál), tétova, té s tova, se té se tova, téved
stb. Alapfogalomban jelenti a gyürészek azon álla
potát, midőn egymástól szétválnak, vagy a mozgás
ban levő testnek majd ide, majd oda, másmás irány
felé hajlását. Ezen alapfogalomból elemezhetők : té
boly, tébolyog, téoely, tévelyeg, téved, téveszt, tékozol,
tétova, tétováz, tép. Értelmi és hangrokonságban van
vele azon szé v. sze, melyből szél (margó, extremitas),
szélt v. szét, szédeleg, szédít, szédül származtak, to
vábbá a vastaghangu sza, ta és tá a szana, szanaszét,
táv, távol, tántorog, támolog szókban. V. ö. SZE,
gyökhang.
TÉ, (2), tájdivatosan, különösen a székelyek
nél am. téj v. tej ; verté am. vert tój. (Kriza J.).
TEA v. TÉA, fn. tt. teát v. teát. 1) Sínában és
Japánban tenyésző növény, illetőleg ennek megszá
rított illatos levelei. 2) Ezen levelekből készített
főzet, ital. Teát főzni, inni. 3) Szélesb éit. több nö
vények neméből készített ital, melyek a valódi teá
nak némi pótlékai. Különösen gyógyszerül, hevítőül
használt ilyetén főzetek, pl. bodza tea, kukoricza tea
stb. Sínai nyelven : csá, déli tájejtéssel : the, mongo
lul : cZai v. esai, persául, oroszul, törökül : csai, az
európai nyelvekben, francziául : thé, olaszul, spa
nyolul : té, angolul : tea (olvasd : ti), németül : Thee
stb. Látni való, hogy az előbbiek (a keletiek) az
északi, az utóbbiak (európaiak) pedig a déli kiejtés
után sajátították el e nevet; hozzánk is ez utób
biak utján jött által.
TEÁS , TEÁS , (teaas v. téaas) mn. tt. teás
v. téást v. —at, tb. —ak. 1) Teával bővelkedő,
teát termő vagy tartalmazó. Teás tartomány, ország.
2) Miben a teát készítik, vagy föladják. Teás ibrik,
csésze.
TEÁTROM v. TEÁTRUM , fn. tt. teátromot.
Göröglatin szó s jelentése : néző hely. Lásd : JÁ
TÉKSZÍN.
TEÁZ, TEÁZ, (teaaz) önh. m. teáztam, —tál,
—ott, par. —z. Teát iszik. Képeztetésre olyan mint
boroz, serez, pálinkáz.
TEÁZÁS, TEÁZÁS, (t eaazás) fn. tt. teázást,
tb. —ok. Tea ivás.
TEÁZÓ, TEÁZÓ, (t eaazó) mn. és fn. tt. teázót.
Ki teát iszik. Teázó társaság. Továbbá teaiváshoz
való. Teázó edények, teázó asztal.
TEBE, (1), (tebe) mn. tt. tebét. Kemenesali
tájszó, s am. esetlen, idomtalan kövérségü. A teb
gyök egyezik a mélyhangu tab gyökkel, amelytől
származott tabajdos, tabértos szók jelentésben is
egyeznek a tebe szóval.

TEBE, (2), Kresznerics szerént puszta Borsod
— T E , ( 1 ) , igehatárzói képző. L á s d : —TA, m., és CSONKATEBE, Pest m.; helyr. Tebén,
—re, —ről.
 T E , (1).
TÉBLÁB, (téb v. tévláb) ikerített ige am.
— T E , (2), 1. —TA, — T E , (2).
ügyetlenül, másoknak alkalmatlankodva, dolog nél
—TE, (3), 1. —TA, — T E , (3).

TEÖNAK— TED
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kül ideoda jár, vagy mindenfelé hányódik, vetődik.
Szabó Dávidnál : tébnilábni, mozogni de semmit
vagy igen keveset tenni. V. ö. LÁB, ( 3 ) ; és TÉ.
TEBNAK, bodrogközi tájszó, melyben az ajak
és torokhangok (b és k, illetőleg p és g) áttétel által
fölcseréltetnek, s ekként azt a tegnap helyett hasz
nálják.
TÉBOJU, 1. TÉBOLYÜ.
TÉBOLY, (téboly) ősz. fn. tt. tébolyt. 1) A já
rókelőnek, nevezetesen utasnak azon állapota, mi
dőn az egyenes igazi utat nem találva, vagy elvesztve
ideoda viszás irányban megyén, görbe utakon járva
czélt nem ér. 2) Átv. és szokottabb ért. az észnek
zavarodott állapota, illetőleg észkór, midőn ennek
rendes működő ereje mintegy öszvevisszabonyolodik,
s a képzelődés balga ábrándjait valóságnak veszi.
V. ö. BOLOND, BOLONDSÁG, és TÉVELY.

TÉDDÉGÉL,TÉDDÉGÉL, (tészdégél) gyak.
áth. m. téddégélt. 1) Gyakran, vagy kicsinyesen,
aprólékosan tesz, visz véghez valamit. 2) Holmit
egymás után bizonyos helyre rakosgat. A törzsigé
nek SÍ hangja átalakul c?re, mint a rokon törzs
hangu vesz, iszik, eszik, aluszik igékből lesz : veddegél,
iddogál, eddegél, aluddogál. Szabó Dávidnál a végtag
is rövid : teddegel.
TEDDEGÉLÉS v. TEDDEGELÉS, (teszdég
élés) fn. tt. teddegélést, tb. —ék, harm. szr. —e.
Cselekvés, midőn vki vmit teddegel. V. ö. TED
DEGEL.
TÉDEJ , puszta Szabolcs m. ; helyr. Tédejre,
— én, —ről.
TEÉGET , (tSéget) gyak. áth. m. teégettem,
—tél, —étt, par. teegess. 1) Barátilag valakit te czi
men szólítgat, nevezget. Öszvehúzva : téget. 2) Meg
vető ért. keményen, durván, megvetöleg, illő czím
nélkül szól valakihez. Máskép : téz, tegez, tegez.
TEÉGETÉS , (teégetés) fn. tt. teégetést, tb.
—ék. Te czimen szólitás.
TEENDŐ , (téendő) mn. tt. teendőt. 1) Amit
kell, vagy kötelesség tenni. Főnévül is használtatik,
s jelenti a cselekvésnek kötelezett tárgyát. Teendőit
elvégezte. Tedd meg a teendőket. 2) Amit valahová
tenni, azaz helyezni, rakni kell. A szekrénybe teendő
pénzt megszámlálni. A télre elteendő gyümölcsöt kiválo
gatni. 3) Fel igekötővel, amit föltétel gyanánt hinni,
gondolni kell. Felteendő róla, hogy
V. ö. TESZ.
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TÉBOLYDA, (tébolyda) ösz. fn. Új alkatú
szó, am. tébolyodottak, örjültek, bolondok háza.
TÉBOLYGÁS, (tébolygás) ösz. fn. tt. téboly
gást, tb. — ok, harm. szr. •—a. 1) Egyenetlen, görbe,
irány vesztett utakon járáskelés, bolyongás, csavar
gás. 2) Átv. a megzavarodott észnek rendetlen, vi
szás csapongása, bolondoskodása. V. ö. TÉBOLYOG.
TÉBOLYGÓ, (tébolygó) ösz. mn. és fn. 1) Aki
hibás irányban, utat vesztve ideoda járkel, csavarog.
Erdőkben, pusztákon, vadonban tébolygó utasok. 2) Czél
nélkül ideoda bujdosó, csavargó.
TÉBOLY ÓDÁS, (téboly ódás) ösz. fn. Az ész
működő erejének kóros megzavarodása, vagy álla
pota, mely bizonyos rögeszmével szokott párosulni.
V. ö. BOLONDULÁS, ŐRJÜLÉS.
TÉBOLYODJ S í , (tébolyodási) ösz. mn. Té
bolyodást illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
TÉBOLYODIK , (tébolyodik) ösz. k. m. tébo
lyogtam, —tál, —ott. Eszének rendes járása meg
zavarodik ; bolonddá, örjültté leszen. Elméjében meg
tébolyodott.
TÉBOLYODOTT, (tébolyodott) ösz. mn. és fn.
Bizonyos rögeszmében szenvedő, bolond, őrjült.
TÉBOLYOG , (tébolyog) ösz. gyak. önh. m.
tébolyogtam, •—tál v. tébo'.ygottam, tébolygottál, té
bolygott, htn. tébolyogni v. tébolygani. 1) Igazi, he
lyes utat vesztve, vagy azt nem találva, ideoda jár
kel bujdosik. Éjtszaka, ismeretlen helyeken, sürü erdő
ségben tébolyogni. 2) Kitűzött irány és czél nélkül
szanaszét jár kel, csavarog. V. ö. TÉVELYEG,
TÉNFEREG.
TÉBOLYU, (tébolyu) ösz. mn. Tébolygó eszű,
eszefogyott. Székely szó. V. ö. TÉBOLY.
TÉBOLYUSÁG, (tébolyuság) ösz. fn. Az ész
nek tébolyu állapota, vagy tulajdonsága.
TÉCS, falu, KIS —, puszta Veszprém m.; helyr.
Técsre, —én, —ről.
TÉCSO, mváros Mármaros ni.; helyr. Técsöre,
^n, —ről. Ugyanott patak neve is.
TÉD, régiesen am. tevéd. L. TESZ alatt.
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T E É S , puszta Csongrád m.; helyr. Teésre,
— én, —ről.
TEEZ; TEEZÉS, 1. TEGEZ illetőleg T É Z ;

TÉZÉS.

TEG, a tege, tegent, tegett, tegeten szók gyöke,
s tegnap összetett szóban előrész. L. TEGE.
TEGE, időhatárzó. A régieknél am. közel múlt
idő, minap ; különösebben a jelen napot közvetlenül
megelőzött nap, ma szokottabban: tegnap, a köznép
nél gyakran tennap, a székelyeknél ma is tege. (Táj
szótár). Ugyan csak a régieknél s tájnyelven máskép:
tegett (Báthorinál), tegét (Baranyában), tegeten (a Bécsi
codexben), tegetlen (Molnár Albertnél), tegent, tegitlen.
Lássunk néhány példát. „Debreczenben es (is) jól
vannak és élnek minden rokonink, mert Sós Ferencz
itt vala nálam e thege (= e múlt időben); ű thüle
mind megkérdezthem." Levél 1545ből. (Szalay Ág.
400. m. 1. 28. 1.). „Mondának neki az tanítványok:
Mester, lám tudod hogy téged im tegitlen és (is) meg
akarnak vala kevezni (kövezni) ott az zsidók." Régi
m. Passió. (Toldy F. kiadása. 172. 1.). „Tegeten
(nuper) ked(ég) megfordólának ö urokhoz istenek
hez." Bécsi cod. Judith. V.).
Valószínűnek látszik, hogy ezen szóban alap
fogalom a távolságot, s itt különösen idötávolsá
got jelentő te, mélyhangon : ta. Egészen egyezik a
teg gyökkel a persa dig (<&Ł>} dies hesternus, heri.
Vullers.), másképen : di (^5<^, honnan di rúz tegnapi

TÉGELY— TÉGLAÉGETÉS

TÉGLAÉGETŐ—TÉGLAVÉRÉS

nap). A magyarban is eléfordul : tignap; 1. ezt.
(Vámbéry szerént csagataji nyelven : tön am. teg
nap ; t'öne kün tegnapi nap, oszmanli nyelven : dün
am. tegnap. Ugyan ö megjegyzi, hogy tön v. tün
csagataji nyelven éjt jelent, melyhez a föntebbi
tön (== heri) úgy viszonyúi, mint a szláv vecser (== est)
a vcsera (== tegnap)hoz.
T É G E L Y , fn. tt. tégelyt, tb. — ék, harm. szr.
— e. Csésze, vagy kis tálforma edény agyagból,
vagy fából; milyen az olvasztó tégely, melyben ércze
ket, vagy más ásványokat olvasztanak; kenöcsős té
gely, melyben kenőcsöt tartanak ; konyhai tégely, zsi
radékot olvasztani, vagy benne valamit fölmelegíteni
való. Idegen szó. Németül : Tiegel, svédül : digel,
lengyelül : tygiel stb.
TÉGELYRE, (tégelyke) kicsiny, fn. tt. tégely
két. Kis tégely.
TEGENT, (tegent) 1. TEGE.
TEGENYE, falu Ung m.; helyr. Tegenyére,
—n, —ről.

Szorosb ért. munka, midőn a vályogokat kémen
czében tüz által kőszilárdakká teszik.
TÉGLAÉGETŐ, (téglaégető) ösz. fn. 1) Sze
mély, ki agyagból téglákat alakít és éget. 2) Ke
mencze, melyben téglát égetnek.
TÉGLAFAL, (téglafal) ösz. fn. Téglából épí
tett fal, különböztetésül más anyagból, pl. kőből,
vályogból, sárból stb. rakott falaktól.
TÉGLAFORMA, (téglaforma) ösz. fn. és mn.
Fából csinált keret, melylyel a gyúrt sarat kisza
kasztják , s téglává, illetőleg vályoggá alakítják.
Mint melléknév, jelent oly testet, mely alakjára tég
lához hasonló. Téglaforma szappandarab.
TÉGLAGYÁR, (téglagyár) ösz. fn. Nagyobb
szerű téglakészitő és égető helyiségek.
TÉGLAGYÁROS, (téglagyáros) ösz. fn. Tég
lagyár birtokosa.
TEGLAGYARTO , (téglagyártó) ösz. mn. és
fn. Téglavetéssel és égetéssel foglalkodó.
TÉGLAHÁZ, (téglaház) ösz. fn. 1) Téglából
épített ház, különböztetésül oly házaktól, melyek
más anyagból, pl. kőből, vályogból, fából, sárból stb.
építvék.^ 2) L. TÉGLACSÜR v. TÉGLAVETŐ.
TÉGLAKARIMA, (téglakarima) ösz. fn. Va
lamely épületen téglából való karima.
TÉGLAKEMENCZE, (téglakemencze) ösz. fu.
Kemencze, melyben a vályogot téglává égetik.
TÉGLAOLAJ, (téglaolaj) ösz. fn. Izzó tégla
poron általeresztett olaj, melyet, némely bőrbajok,
pl. koszosság ellen gyógyszeres kenőcsül használnak.
TÉGLAPÁRKÁNY, (téglapárkány) ösz. fn.
Valamely épület párkánya téglából.
TÉGLAPOR, (téglapor) ösz. fn. Porrá zúzott
vagy őrlött tégla. Torkára szállt a téglapor.
TÉGLÁS, (1), (téglaas) mn. tt. téglást v. —at,
tb. —ak. Téglával ellátott, bővelkedő, rakott. Mint
főnév tárgyesete : téglást, többese: —ok, s jelent
téglavető kézmivest, téglagyártót.
TÉGLÁS, (2), mváros Szabolcs, KENYERE—,
puszta Csongrád m.; helyr. Téglásra, —on, —ról.
TÉGLÁSMESTER , (téglásmester) ösz. fn.
Mester, ki a téglavetést érti, s az ide tartozó mun
kákat igazgatja, rendezi.
TÉGLASZÍN, (téglaszín) ösz. fn. 1) Hala
vány vörnyeges szín, milyen az égett tégláé szokott
lenni. 2) Szín, azaz félhaj, mely alatt a téglának
vetett vályogot szárítják, s a kiégetett téglát tartják.
TÉGLASZÍNŰ v. —SZÍNŰ, (téglaszínű) ösz.
mn. Minek a tégláéhoz hasonló vörnyeges szine van.
Téglaszinű virágok.
TÉGLAVAS, (téglavas) ösz. fn. Szabók, ka
laposok, mosónők stb. köz ismeretü eszköze, tulaj
donkép téglához némileg hasonló alakú vasdarab,
melyet tűzben izzóvá tesznek, s rendesen tokba
zárva ruhanemüek, és más szövetek kisimítására
használnak; másképen : vasaló vagy téglázóvas.
TÉGLAVÉRÉS, (téglaverés) ösz. mn. Olyan^
féle veres szinű, mint a tégla.
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TEGÉT, (tegétt) 1. TEGE.
TÉGET, 1. TEEGET.
TEGETEN, (tegetten) 1. TEGETLEN.
TEGETLEN , (tegettlen, a len csak toldalék
hang, mint ,pediglen', ,ismétlen' szókban) idó'ha
tárzó. Am. az egyszerű tege, továbbá tegeten és tegett
azaz tegnap. De eléjön minap értelemben is, pl. a
Nádorcodexben, Bécsi codexben stb. L. TEGE.
TEGÉTT, (tegétt) 1. TEGE.
T E G E Z , (1) , (tegez) fn. tt. tegezt v. tegzét,
harm. szr. —e v. tegze. Tok, melyben az íjászok a
nyilakat tartják, nyíltok, másképen : puzdra. Úgy
illik hozzá, mint bot a tegezhez. (Km.). Alaphangra
(gyökre) és értelemre egyeznek vele : tok, takar. Ro
konok még a latin tego, ieguíum, a hellén •dqxr], hon
nan fiEXo&iqxti am. nyiltok; és Budenz J. szerént a
vogul tant. V. ö. TAKAR; TOK. Alakra nézve ha
sonló képeztetésüek : lemez, koboz, doboz, száraz.
TEGEZ, (2), TEGEZ, ige. 1. TÉZ.
TÉGLA , fn. tt. téglát. Gyúrt agyagból alakí
tott , s kemenczében kiégetett rendesen hosszúkás
négyszögű, vagy más alakú test, melyet építési anya
gul használnak, néhutt máskép : égett kő. Kiégetlen
állapotban mór vagy vályog a neve. Téglát vetni,
égetni. Téglából rakott fal, épített ház. Téglával padolt
szoba, folyosó. Téglát szapulni, am. sikertelen munkát
tenni.
Eredetileg a latin tegula után képeztetett, va
lamint a szláv nyelvekben : tyéhla, cehla, cegla, olasz
tegola, és a német Ziegel is stb.
TÉGLACSINÁLÓ, ösz. fn. L. TÉGLAVETŐ.
TÉGLACSINÁLÖHELY, (téglacsinálóhely)
1. TÉGLACSÜR.
TÉGLACSÜR, (téglácsür) ösz. fn. Azon épü
• letekkel ellátott hely, hol a téglákat készítik, s a
kemenczéböl kiszedve összerakják.
TÉGLAÉGETÉS, (téglaégetés) ösz. fn. Azon
munkák öszvege, melyek által a téglák készülnek.
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T É G L A V E T É S , (téglavetés) ösz. fn. Tulnj
donkép kézmivesi m u n k a , mely által g y ú r t agyag
ból téglának való vályogot g y á r t a n a k .
TÉGLAVETŐ, (téglavető) ösz. fn. 1) Személy
vagyis kézmive3, ki agyagból téglákat a l a k í t és éget.
2) L. TÉGLACSÜR.
T É G L Á Z , (téglaaz) áth. m. tégláztam, —tál,
—ott, par. — z . 1) Bizonyos tért t é g l á k k a l föd. Tég
lázni a szobát, folyosót. Képzésre olyan mint kövez,
cserepez, sároz, kövecsez. 2) Ú g y nevezett téglavassal
ruhaneműt, vagy szövetet s i m á v á , fényessé t e s z ;
máskép : vasal. V. ö. T É G L A V A S .
T É G L Á Z Á S , (téglaazás) fn. t t . téglázást, t b .
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely á l t a l valamit
tégláznak. V. ö. T É G L Á Z .
T É G L Á Z A T , (téglaazat) fn. tt. téglázatot,
harm. szr. —a. Téglákból r a k o t t b u r k o l a t a bizonyos
térnek. A folyosó téglázatát fölszedni, s helyette deszka
padlózatot rakni.
T É G L Á Z Ó V A S , (téglázóvas) 1. T É G L A V A S .
T E G N A P , (tegnap) ösz. fn. tt. tegnapot. A fo
lyó vagyis mai napot közvetlenül megelőzött n a p ,
valamint a mai n a p után következő : holnap, s a nem
rég múlt : minap. A névviszonyító r a g o k a t j o b b á r a
fölveszi. Tegnapig vártam öt. Tegnapra ígérkezett. Teg
naptól fogva nem ettem. Tegnaphoz egy hétre. E z e n kér
désre mikor? időhatárzó g y a n á n t divatozik. Tegnap
indult, ma ide érkezik, holnap elmegy. V. ö. T E G E .
Átv. szélesb ért. jelent nem rég múlt időt is. 0 sem
tegnap született ember.
T E G N A P E L Ő T T , (tegnapelőtt) ösz. időha
tárzó. Tegnapot közvetlenül megelőzött napon, ez
előtt két n a p p a l v. ez előtt másod napon. Se tegnap,
se tegnapelőtt nem láttam őt. Tegnapelőtt csütörtök volt,
minthogy ma szombat van.
T E G N A P E L Ő T T I , (tegnapelőtti) ösz. mn. T e g 
napot közvetlenül megelőzött. A tegnapelőtti jégeső sok
kárt okozott a vetésekben. V. ö. T E G N A P E L Ő T T .
T E G N A P I , (tegnapi) ösz. mn. T e g n a p r a vo
natkozó, azt illető, ahhoz tartozó, a k k o r történt stb.
Tegnapi ebéd, vacsora. Tegnapi napszámát nem kapta
meg. A tegnapi ülésben nem vehettem részt. Á t v . szé
lesb évt. közel múlt időbeli, nem régi. Tegnapi gomba,
gúnyneve a nem régen fölcseperedett gőgös embernek.
T E G N A P O N , (tegnapon) lásd T E G N A P idő
határzó.
T E G Z E S , (tegezés) mn. tt. tegzést v. —et, t b .
— ek. Tegezzel, azaz nyíltokkal, máskép puzdrával
ellátott, fölszerelt. Tegzes íjászok, régi vitézek.
T E G Z E S B O K F Ő , falu H o n t m.; helyr. — Bor
före, — n , —röl.
T E G Z E S E N , (tegezésen) ih. Tegezzel föl
szerelve.
TEGYE, puszta Veszprém m.; helyr. Tcgyére,
—n, —röl.
T E H Á T , kötszó. É l ü n k ma ezen szóval a kö
vetkeztetést jelentő latin ergo vagy igitur (követke
zőleg) értelmében, kivált a föltételes mondatok után
AKAI). NAGY SZÚTÁR VI. KOT,
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vagy általán, midőn az okoskodási előzményekből
valamit kihozunk, midőn az okozatot az o k k a l Ösz
vekötjük. Ha vétett, tehát bűnhődjék. Minthogy semmi
szükség rád, tehát elmehetsz. Nagy barátja volt, tehát nem
csoda, hogy annyira sajnálja öt. Tehát csakugyan igaz,
amit hallottam ? Ez tehát az a híres munka ? A régiek
nél, de a székelyeknél az udvarhelyszéki szójárásban
ma is tahót, amazoknál akkor és azután jelentéssel.
L . T A H Á T . Egyébirán t már P e s t y G á b o r n á l i s elé
j ö n ,tehát' a l a k b a n , de a régies ,akkor' jelentéssel.
( X L V I . mese végén). E szerint eredeti értelménél fogva
valami előre bocsátott vagy elmúlt dologra v o n a t k o 
zik. Utóbb jelentése szűkebbé lőn, s azon viszonyt
fejezi ki, mely az okoskodási előzmény és eredmény,
vagy következtetés között létezik. Jász;ay P á l véle
ménye " szerint (Régi m a g y a r nyelvemlékek. I I I . köt.
3 5 1 . 1.) tahót gyöke a távolra vonatkozó ta v. to,
melyből a tova, s ebből továt, tohát, tahát fejlődött k i .
Erdősinéi iahág, mely oly módosítási viszonyban áll
a tahát s z ó v a l , mint a táj divatos ittenneg ittennet,
ottannag ottanat, ismét ismég. A t nem csak hely, ha
nem idöhatározókat is képez, mint a régies akkort,
idétt stb. Egyébirán t az sem valószinütlen, h o g y ösz
vetett szó a ta és azon ha gyökből, mely a néha.
soha, valaha, mindenha szókban időt jelent, s melyből
t képzővel lett hát, mint idő idétt (== időben), e sze
rént , t a h á t ' elemezve taha, tahát v. tahátt annyi
volna, mint tova időben, vagy bizonyos elmúlt idő után,
röviden : a k k o r v. a z u t á n . A hát ily értelemben egy
szerűen is használtatik. L. H Á T , (2).
T É H E L Y , (tevőhely ?) fn. tt. téhelyt, tb. — ék.
1) T o k g y a n á n t szolgáló edény, eszköz, pl. a bor
bélyok téhelye, melyben b e r e t v á i k a t tartják. 2) A
székelyeknél jelenti a borbélymühelyt is. (Cserei
Elek). 3) A kőmiveseknél vakoló k a l á n .
T É H E L Y É Z , (téhelyóz) áth. m. téhelyeztem,
— tél, —étt, par. — z . A vakolómeszot téhelylyel a
falra hányja, vakol. V. ö. T É H E L Y .
T É H E L Y É Z É S , (téhelyézés) fn. tt. téhelyézést,
tb. —ék, h a r m . szr. — e . Kömivesek munkája, mi
dőn téhelyeznek, azaz v a k o l n a k . V. ö. T É H E L Y É Z .
T E H É N , fn. tt. tehént v. tehenet, t b . tehenek.
A székelyek s palóczoknál rendszerént, a köz nyelv
ben pedig többnyire csak önhangzón kezdődő viszony
ragok és k é p z ő k előtt az utóbbi szótag is rövid : tehén;
és tehenek, tehenes, tehenész. Az úgy nevezett szarvas
m a r h á k nősténye, mely teljesen kifejlődött, már bor
jazott, s melynek fiatal k o r á b a n üsző a neve, mint a
fiatal ököré tinó. Úgy nevezzük a bivalok, bölények,
és szarvasok nőstényeit is, melyek t. i. b o r j u k a t elle
n e k . Meddő, üzekedö, borjas, fejős tehén. Fehér, tarka,
kese, riska, vörös, fekete tehén. Bivaltehén, szarvastehén
v. — ü n ö , v. nöstényszarvas. Sötétben minden tehén
fekete. (Km.). Amely tehén sokat bőg, kevés tejet ad.
(Km.). Fekete tehénnek is fehér a teje. (Km.). Úgy illik
rá, mint tehénre a gatya. (Km.). Derék dolog, három
tehén egy csorda. (Km.). Sír mint a zálogos tehén. (Km.).
Haj baj, kilencz tehén, még sincs vaj. (Km.) A hol üze
11
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kedö tehén nincs, nem megy oda a bika. (Km.). Atv.
köznépies nyelven : Tehenet vett borjastul, oly leányt
vett el, kinek már gyermeke volt, vagy teherben
van. Vörös tehén legel a házon, ég a ház. Képes kife
jezéssel jelent bó'ségforrást. Tehenek nevei : Barna,
Bimbó, Bodor, Böjti, Bojtos, Bokros, Csákó, Csen
des , Csínos, Csira, Csóka, Daru , Fecske, Fura,
Hattyú, Hegyes, Homály, Jeges, Kajla, Karcsú,
Kedves , Kesely , Lombi, Lombos , Pirók, Pityer,
Perge, Rendes, Kigó, Riska, Sugár, Szemó'k, Szőke,
Viola, Virág stb. Néha nó'nevek után : Juczi, Kati,
Margit, Sári, Zsuzsi stb. — A Bécsi és Tátrosi v.
Müncheni codexben tehén a latin ,bos' jelentésében
fordul elé : „És teheneknek csordáit" (boum quoque
nrmenta. Bécsi cod. Judith. II.). „Es szénát eszik
vala mint tehén" (ut bos. Dániel. V.). így a Mün
cheni codexben is (János ev. II.), melyek Pesty Gá
bornál és Erdó'sinél : ,ökör' szóval fodittatnak. A la
tin ,vacca' pedig ama codexekben mindenütt ünő.
Minthogy a tehén tejének bősége által más
nőstények között különösen kitűnő, valószinűnek
látszik, hogy nevét a tejtöl kapta, s eredetileg lején
volt; nem áll ellent, hogy a Bécsi és Tatrosi codex
írója vagy irói a latin ,bos' szót ,tehén' szóval for
dították, mert amaz közös jelentésű : „Bos taurum
vaccamque comprehendit, einRind. Ochs oderKuh."
Fabri Thesaurus, hol különösen Livius, Virgilius,
Tacitusból is mondatok idéztetnek : „boves quae
dam", „boves foeminas", „bos locuta."
TEHÉNÁLLÁS, (tehénállás) ösz. fn. Akol
féle, árkolt, vagy héjazattál ellátott helyiség a ma
jorban, vagy a mezőségen, hová a teheneket fejés
végett vagy éjjeli hálásra beterelik.
TEHÉNBÖR, (tehénbőr) ösz. fn. A tehénnek
bőre, akár élő állajiotban, akár lenyúzva ; s ez is
mét akár nyersen, akár kikészítve. Nyers, kikészített
tehénbör. Tehénbőrből varrott csizma, saru.
TEHÉNCSENGETYÜ , lásd : TEHÉNCSÖN
GETYÜ.
TEHÉNCSORDA , (tehéncsorda) ösz. fn. Na
gyobb számmal együtt legelő, s ugyanazon egy
vagy több pásztor őrizete alatt levő tehenek serege.
A helységbeli tehéncsordát reggelenként ki, esténként haza
hajtani. V. ö. GULYA, CSORDA.
TEHÉNCSORDÁS, (tehéncsordás) ösz. fn.
Pásztor, ki tehéncsordát őriz és legeltot. V. ö. TE
HÉNCSORDA.
TEHÉNCSÖNGETYÜ , (tehéncsöngetyü) ösz.
fn. Csöngetyü, milyet a tehenek nyakára szoktak kötni.
TEHENEDIK, (tehenédik) k. m. tehenedtem,
— tél, —élt. Atv. ért. népies kifejezéssel am. tehén
módjára elterpeszkedve rádől, lefekszik valamire.
Letehenedett a földre. Rátehenedett a karszékre.
TEHENES, (tehenes) 1) mn. tt. tehenest v.
— el, Ib. —ék. Tehenekkel ellátott. Tehenes gazda.
2) fn. tt. tehenest, tb. —ék. Tehenekkel bánó házi
szolga, mint csikós, bivalos, szamaras, cstrás. V. ö.
TEHENÉSZ.

TEHENÉSZ , (tehenész) fn. tt. tekenészt, tb.
—ék. Sajátlag aki tehénnel vagy tehenekkel bánik;
teheneket őriz; különösen pedig aki teheneket tart
a végett, hogy azok tejének, és ebből készített vaj
nak, túrónak, sajtnak eladásából hasznot, nyeresé
get húzzon.
TEHENÉSZET, (tehenészet) fn. tt. tehené
szetét, harm. szr. —e v. —je. Marhatartás neme,
melyben tehenek teje, s ebből készített vaj, túró,
sajt teszik a gazdaság főczélját és nyereményét.
TEHÉNFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —fal
vára, — n , —ról.
TEHÉNFARK , (tehénfark) ösz. fn. A tehén
farából kinőtt hosszú, mozgékony rész. Messze orszá
got bejárt, mint a tehénfark, egyik farkpofától a má
sikig. (Km.).
TEHÉNGANAJ v. —GANÉJ, (tehénganaj v.
— ganéj) ösz. fn. A tehenektől elmenő bélsár. V. ö.
TEHÉNTRÁGYA, és GANAJ.
TEHÉNHIMLŐ, (tehénhimlő) ösz. fn. Himlő
féle bőrbetegség, milyen a teheneket szokta meg
lepni. Minthogy ezen himlő nem veszedelmes és
könnyen gyógyítható, innen ezzel szokás a gyerme
keket beoltani, hogy a veszedelmes emberhimlőtől
megóvassanak.
TEHÉNHÚS , (tehénhús) ösz. fn. A levágott
tehénnek húsa, mint főzni, sütni való eledel. Szé
lesb ért. némely tájakon így nevezik általán a mar
hahúst.
TEHÉNHÚSLEVES, (tehénhúsleves) ösz. fn.
Leves, melyben tehénhúst főztek. Szélesb ért. szar
vasmarha húsából főtt leves.
TEHÉNISTÁLLÓ, (tehénistálló) lásd : TE
HÉNÜL.
TEHENKÉDIK, (tehenkedik) k. m. tehénkéd
tem, —tél, —étt. Tehén módjára, s folytonosan fek
szik, heverész, dőlöng. Köznépies kifejezés.
TEHÉNÓL, (tehénól) ösz. fn. Istálló, ól,
melybe a teheneket, különösen a fejőseket szokták
bekötni.
TEHÉNPÁSZTOR, (tehénpásztor) ösz. fn.
Tehén v. tehenek őrzésével foglalkodó személy.
TEHÉNSAJT, (tehénsajt) ösz. fn. Tehéntej
bői készített sajt.
TEHÉNSZÁJU, (tehénszáju) ösz. mn. így ne
vezik Göcsejben s némely homokos vidékeken a
vágott orrú kapát. Tehén szájú kapa.
TEHÉNSZAB., aljas kifejezés; lásd : TEHÉN
GANAJ.
TEHÉNSZARV, (tehénszarv) ösz. fn. A te,
hénnek szarva, mely a magyar teheneknél rendesen
kisebb az ökörszarvnál.
TEHÉNSZÖR, (tehénszőr) ösz. fn. Szőr, mely
a tehénbört takarja ; vagy melyet a lenyúzott te
héubőrröl leszedtek, lefaragtak. Tehémzörrel tömött
pamlag, derekaly.
TEHÉNTÁNCZ, (tehéntáncz) ösz. fn. A te
henek ficzkándozó ugrálása, midőn jó kedvök van,
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pl tavaszkor, midőn az akolból a mezőre szabadul
nak. Van ily nevű csárda Borsod várni. Á táncz szót
némely más állatokra is alkalmazza a népnyelv, pl.
borjutáncz, darutáncz, szarkatánez.
T E H É N T E J , (tehéntej) ö'sz. fn. T e j , melyet
a tehén tögyéből fejnek.
T E H É N T Ő G T , (tehéntőgy) ősz. fn. Tőgy,
melyben a tehén teje öszvegyül. V. ö. T Ó G Y .
T E H É N T R Á G Y A , (tehéntrágya) ősz. fn. T r á 
gya, mint földet, kövérítő a n y a g , mely az alommai
kevert tehénganajból lesz.
Tehéntrágyával meghor
dani a szántóföldeket.
T E H É N T Ú R Ó v. — T Ú R Ó , (tehéntúró) ösz.
fn. Tehéntejből készített túró. V. ö. T Ú R Ó .
T E H É N V A J , (tehénvaj) ösz. fn. Tehéntejből,
illetőleg tehén tejföléből köpült vaj. V. ö. V A J .
T E H É N V I D Í T Ó F Ü , (tehénvidítófíT) ösz. fn.
Füfaj, m e l y e t a tehén különösen s z e r e t ; igliczfaj
nak látszik. (Ononis agrestis ?).
T E H É N Z S Í R , (tehénzsír) ösz. fn. Olvasztott
tehén vaj.
TEHER, fn. tt. terhet, t b . terhek, melyekben az
r és h helyet cserélnek, s ugyan ez történik más oly
ragok és képzők előtt is, melyek rövid e önhangzó
val kezdődnek, pl. terhel, terhes; ellenben teheré,
tehernek, tehertöl stb. 1) Akármi féle t e s t , áru,
málha, podgyász stb., melyet tovább szállítás végett
valamely járműre r a k n a k . Sok teherrel megrakott
hajó. Egy szekérre ötven mázsányi terhet rakni. Ennyi
terhet két ló nem bír elhúzni. T o v á b b á oly holmi, me
lyet emberekre, vagy más állatokra r a k n a k elszál
lítás végett. Vállai és térdei roskadoznak a nagy teher
alatt. Nagy teliéi is könnyű, ha sokan emelik. (Km.).
A terhet a ló vagy szamár hátára rákötni. 2) Minden
test, mely másra, mint alapra nehézkedik, melyet
más test tart. Vékony falakra nagy teher ekkora födél.
3) Néha ,suly' helyett használtatik. ^4 boltozati ív
terhe az oszlopokon nyvgszik. 4) Á t v . kedélyt, lelket
nyomasztó gond, állapot. Szivén nagy teher fekszik.
Ennyi terhet nem vagyok képes elviselni. Ezen ember
terhemre van. Csak ezen terhet lerázhatnám magamról.
5) Adó, adósság s általán minden tartozás, melyet
valakinek rajtunk követelni j o g a van. Ezen házon
tóbb teher fekszik, mint amennyit ér. Egyenlő teher senki
nyakát nem szegi. (Km.). Innen : terhül írni, a könyv
vitelben am. tartozásba írni. 6) A nőnek nehézkes
állapota. Teherben levő asszony. Teherbe esett leány.
Teherbe ejteni valakit. V. ö. S Ú L Y , N E H É Z S É G .
E szóban az utóbbi mássalhangzók, mint fön
tebb érintők, helyet cseréltek, s eredeti alakja : terh
v. tereli, mely noha gyérebben, szintén használtatik,
ez rendesen viszonyragozva : terhet, terhek, terhem,
e képezve : terhes, terhel. E tekintetben hasonlók
hozzá: kehely és kelyh, pehely és pelyh, vehet,; és vemh •
megfordítva : molyh és moholy. Ú g y látszik, egy ere
detű a terül, térit igékkel, s a székelyeknél Csikszék
ben Döbrentei Gábor szerént csakugyan ter'ú. (Régi
M. Nyelvemlékek. I I I . K. 3 5 3 . 1.). Egyébiránt Bu
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denz J. szerént osztyákul, különösen a szurguti szó
j á r á s b a n tágért am. nehéz, s a déli vogulban tarvt
am. teher. Eléfordul a szerb nyelvben : teret, és tótul :
tercha, tyarcha.
T E H E R B E E J T É S , (toherbeejtés) ösz. fn. A
férfinak sikeres elhalása valamely nővel, melynek
következtében ez m a g z a t o t fogan.
T E H E R B E E S É S , (teherbeesés) ösz: fn. A nő
nek azon állapota, midőn magzatot fogan.
T E H E R E N G E D É L Y , (teherengedély) ösz. fn.
A lóversenyzésben néhány font könnyebbség, mely
ben a verseny föltételeihez képest k a n c z a , herélt;
próbátlan , nyeretlen vagy belföldi ló részesül a mén,
próbált, külföldi ellenében.
T E H E R F U V A R , (teherfuvar) ösz. fn. V a l a 
mely járművön, pl. szekerén, hajón teherszállítás.
T E H E R F U V A R D S , (teherfuvaros) ösz. fn. Te
herszállítással foglalkodó fuvaros.
T E H E R H A J Ó , (teherhajó) ösz. fn. T e h e r h o r d ó ,
teherszállitó hajó.
T E H E R H O R D Ó , (teherhordó) ösz. fn. és mn.
1) Munkás, ki bizonyos j á r m ű v ö n , pl. targonczán,
taligán, talicskán, vagy vállain, h á t á n , holmit egy
helyről másra szállít. 2) Melléknévül mind szemé
lyekről, mind állatokról s j á r m ü v e k r ő l is használjuk,
Teherhordó napszámosok.
Teherhordó szamarak, lovak,
öszvérek. Teherhordó hajó.
T E I I E R J E G Y , (teherjegy) 1. Z Á L O G J E G Y .
T E H E R K É P E S S É G , (teherképesség) ösz. fn.
Valamely j á r m ű n e k , különösen h a j ó n a k bizonyos
súlyú és térfogatú áruk befogadására való ereje,
vagyis azon mérték, melyet súlyra és helyre tekin
tettel a hajó magába foglalhat.
T E H E R L A P , (teherlap) ösz. fn. A telek
könyvben azon l a p , hová a terhek vagyis adósságok
j e g y e z v é k ; másképen : 0 lap, m e r t azok e betű a l a t t
foglaltatnak. V. ö. T E L E K K Ö N Y V .

TEHERLEVÉL, (teherlevél) 1. ZÁLOGLEVÉL.
T E H E R S Z Á L L Í T Ó , (teherszállitó) ösz. fn. és
mn. 1) A k i teherszállítással foglalkodik, teherfuva
ros. 2) J á r m ű , különösen h a j ó , melyen különféle
p o r t é k á k a t szállítanak. Teherszállító hajó.
T E H E R V A G Y O N , (tehervagyon) ösz. fn. Va
lamely vagyontömeg mérlegezésénél az adósságok
öszvege; máskép : szenvedő vagyon. (PassivVermögen).
T E H E R V O N A T , (tehervonat) ösz. fn. Vasúti
vonat, illetőleg vasúti szekerek, melyeken holmi ter
het, á r u k a t szállítanak, különböztetésül a személy*
vonattól.
T E H E T , (téhet) tehető igeforma ; m. tehetlem,
— tél, —e'tt, par. tehess. 1) Valamit tenni, eszközölni,
végre hajtani képes, a k á r testi vagy lelki ereje, a k á r
anyagi vagy szellemi stb. segédeszközök által. A
gazda, ha akarja, sokkal jót tehet. Betegsége miatt nem
tehet semmit. Nem tehetek róla, azaz, nem akadályoz
hatom, nem segíthetek rajta. Kedvemért ezt megtehet
néd. 2) Valamit bizonyos helyre helyezhet. Még egy
mázsát tehetsz a szekérre. Egyébiránt v. ö. T E S Z .
11*
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TEHETSÉGTELEN, (téhetségtelen) mn. tt
TEHETEK, (téheték) fn. tt. tehetékét. Bölcsé r
szeti ért. képesség, velünk született erő, hajlam, tthetségtélent, tb. —ék. Kinek tehetsége nincsen.
V. ö. TEHETSÉG.
melynél fogva valamit tenni képesek vagyunk.
T E J v. T É J , fn. tt. tejet, harm. szr. — e. Az
T E H E T E T L E N , (téhetetlen) mn. tt. tehetet
lent, tb. •—ék. 1) Kinek ereje, eszköze, módja, ké önhangzón kezdődő viszonyragok és képzők előtt
pessége nincsen , hogy valamit tehessen; erőtlen, rendesen rövid : tejek, tejem, tejes, tejel, tejez, tejetlen,
gyönge, ügyetlen, gyáva. Tehetetlen nyomorék, vak, de egyébként is nagy kiterjedésű szokás szerént rö
sántabéna. Magával jótehetetlen. 2) Ki valamely külső viden hangzik. 1) Szoros és szokott értelemben, fe
erőszak által akadályozva van, hogy valamit tehes héres szinü, át nem látszó, kellemes édességű nedv,
mely a szülőnek emlőiben, s általán az emlős állatok
sen. A lebilincselt rab tehetetlen.
TEHETETLENSÉG, (téhetetlenség) fn. tt. nőstényeinek csöcseiben, illetőleg tőgyeiben öszve
téhetetlenséget, harm. szr. —e. Állapot vagy tulaj gyűl, és közönségesen szólva vajas, túrós és savós
donság, melynél fogva valaki vagy cselekvő erő nél részekből áll, s a kisded magzatok első eledele, de
kül szűkölködik, vagy annak kifejtésében akadá meglett embereknek is mind ételül, mind italul szol
gál. Bizonyos növények éldelete után a tej különös
lyozva van; gyöngeség, ügyetlenség, gyávaság.
TEHETETLENÜL, (téhetetlenül) ih. A nél színt ölthet; sáfrántól sárga lesz, a buzértól piros,
kül, hogy tehetne valamit; erejétől megfosztva, vagy indigó tartalmú növényektől kék. Fűszeres növények
annak működésében akadályozva. Tehetetlenül vesz pedig zamatossá teszik azt. Asszonylej, kecsketej, te
héntej, bivaltej, lótej, juhtej, szamártej stb. Az ember
tegetni, eltölteni az időt.
TÉHETLEN; TÉHETLENSÉG;TÉHETLE leginkább a szelídített növényevő állatok, különösen
NÜL, lásd : TEHETETLEN ; TEHETETLENSÉG; a tehén, bival, juh, kecske tejével táplálkozik; van
nak azonban népek, melyek a ló, szamárkanczák,
TEHETETLENÜL.
TEHETŐ, (téhető) mn. tt. téhetöt. 1) Szen s a nőstény tevék, dromedárok, iramszarvasok és
vedőleg amit tenni lehet; minek végrehajtása nagy lámák tejét is élvezik. Föcstej, azaz előtej. Édes tej,
nehézséggel vagy sok akadálylyal nem jár ; ami erőn aludt tej v. savanyú tej. Tejben, vajban fürösztöllék. Fris
ket fölül nem múlja. Ami tehető, megteszem. 2) Cse tej, amint a tőgybó'l kifejtik. Tejet szopni, fejni, szűrni,
lekvó'leg, aki valamit tenni, véghezvinni képes. Min forralni. Kit a forró tej megéget, a tarhót is megfújja.
(Km.). Ha ikrázik a tej, rajta a köpüvel (km.), azaz,
dentehető Isten.
TEHETŐS, (téietőösi) um.tt. tehetőstv. —et, mindent annak idején sürgő Íj. Meglátszik a mely tejben
tb. —ek. 1) Ki anyagilag sokat képes tenni, sorsához túró leszen, v. korán meg tetszik, mely tejből lesz jó túró,
képest gazdag, jómódú, jó magabíró. Tehetős urak, v. a tejnek elején tetszik meg a túró. (Km.). Tejjel vagy
polgárok, gazdák. 2) Hatalmas, sok erkölcsi hatással tejből készített eledelek. Ha a kifejt tej egy ideig csen
desen áll, a felületén sürü, zsiros réteg képződik
biró, sokat eszközölni képes.
TEHETŐSÉG, (téhetőség) fn. tt. téhetőségét, (a zsir mint könnyebb test fölfelé húzódik), ez a
harm. szr. —e. Tulajdonság, melynél fogva valaki tejszín v. tejsürű, s ha még tovább áll, az alsó rész
megalszik s megsavanyodik, s ekkor a felső rész még
erkölcsileg sokat képes eszközölni.
TÉHETŐSSÉG, (téhetöösség) fn. tt. tehetős sűrűbbé, zsirosabbá válik, s tejföl lesz a neve. A tej
ségc't, harm. szr. —e. Anyagi jómódú állapot, sor megalvását gyorsabban, de a különnemű részeknek
együtt maradásával együtt az által segítik elé, hogy sa
sához képest gazdag.
TEHETSÉG, (téhetség) fn. tt. téhetségct, harm. vanyú oltógyomrot (borjúét) vagy savanyu anyagot
szr. —e. Testi vagy lelki erő, anyagi vagy szellemi (borkövet) stb. tesznek belé. Tejjel, mézzel folyó föld,
képesség , melynél fogva valamit mivelhetünk, esz am. dús termékenységü. Anyai tejjel beszívott erkölcsök.
közölhetünk, végrehajthatunk. Kiki tehetsége szerint Az anyai tej legédesebb. (Km.). Arcza olyan, mint a tej
dolgozzék, a közjóra adózzék. Ami tehetségemben áll, el és vér, azaz fehér és piros. Sárkánytejen nevelt, ke
nem mulasztom megtenni. Nagy tehetségű ifjú. „Ada gyetlen, vad. Madártej, kakastej, tréfásan am. semmi,
őnekik tehetséget (Tarkanyinál : erőt) és hatalmat" nem lény. 2) Szélesb ért. tej színéhez hasonló némely
(virtutem et potestatem. Müncheni cod. Lukács. IX.). állati és növényi nedvek, milyen a hímhalak nemző
Régente szélesebb értelemben is : „Ki (== mely) magva, melylyel az ikrákat termékenyítik, vagy az
napokban paranc.solá egybegyűlni ő tehetségének úgy nevezett ebtej, kutyatej növények nedve. 3) Né
mely növényekből vagy magvakból kivont italnemü
(Tarkanyinál : az ő hadi erejének) minden seregét.
(Bécsi cod. Judith. HL). Különösen eredetileg az vagy gyógyszeres nedvek, pl. mondolatej.
emberbe öntött cselekvési hajlam és szellemi erő.
Alakra nézve hasonló a fej, hej v. héj, haj, vej,
Akaró tehetség. Ismerő tehetség. ítélő tehetség. Szervező nej, saj, raj, máj, háj, éj, száj szókhoz ; a székelyeknél:
tehetség.
té. Mély hangon csngataji nyelven: száj. Hasonló hozzá
TEHETSÉGES, (téhetségés) mn. tt. tehetsé a szláv dojim (szoptatok) igének gyöke doj, s a szansz
g'st r. —et, tb. —ek. Bizonyos tehetséggel, azaz, krit duh gyök, mely am. fej. Mennyiben fehér, világos
cselekvési erővel, képességgel, ügyességgel biró. V. ö. színre vonatkoznak, rokonok vele : tél, dél, dér, melyek
szintén röviden is ragoztatnak : telet, delet, deret stb.
TEHETSÉG.
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TEJÁRUS, (tejárus) ösz. fn. Aki pénzért ki
sebb nagyobb mértékben tejet árúi.
TEJÁRUSNŐ, (tejárusnő) ösz. fn. Nőszemély,
ki tejet árúi.
TÉJÁZALÉK, (téjázalék) ösz. fn. Győr me
gyében Czeeh János szerént am. téjnemüek.
TEJBEDARA, (tejbendara) ösz. fn. Tejjel
vagy tejben főtt dara.
TEJBEGOMBÓTA, (tejbengombóta) ösz. fn.
Tejjel v. tejben főzött gombótaféle tészta.
TEJBEKÁSA, (tejbenkása) ösz. fn. Tejjel v.
tejben főzött kása, pépnemü eledel. Kis gyermeknek
tejbekását adni.
TEJBEMETÉLT, (tejbenmetélt) ösz. fn. Tej
jel v. tejben főzött ,metélt' nevű tészta.
TEJBERIS, (tejbenris) ösz. fn. Tejben főtt
riskása.
TEJCSOMÓ, (tejcsomó) 1. TEJGOMOLY.
TEJCZUKOR, (tejczukor) ösz. fn Czukornemü
teát, mint az édes tejnek egyik alkatrésze, mely a
tejnek hosszabb ideig állása, megalvása által, a sza
bad levegő élenyével vegyülve tejsavvá változik,
így neveztetik a tej, többi alkatrészeitől mestersé
gesen elválasztott és jcgeczített állapotban is.
TEJDINE ! (teidene). Vadászok nyelvén sok
szor ismételt kiáltás, melylyel a kopókat a vadnak
fris nyomához hívják.
TEJDÚS, (tejdús) ösz. mn. Tejben bővelkedő.
TEJED, ELŐ—, LEDÉR—, ÖLLÉ—, faluk
Pozsony m.; helyr. Tejedre, —én, —ró'/.
TEJEDÉNY, (tejedény) ösz. fn. Általán min
den edény, melybe a tejet fejik, szűrik, vagy azt
tartják, asztalra adják stb.; máskép : tejes edény.
TEJEDZÉS, (tejedezés) fn. tt. tejedzést, tb.
ék, harm. szr. — e. L. TEJESÉDÉS; és TEJELÉS.
TEJEDZIK, (tejedézik) k. m. tejedzétt. L.
TEJESEDIK; és TEJEL.
TEJEL, (tejel) önh. m. tejelt. Mondjuk nőstény
állatról, mely tejet ad. A borjas tehenek, az anyajuhok
tejelnek.
TEJELÉS, (tejelés) fn. tt. tejelést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Állapot, midőn a nőstény állat te
jet ad.
TEJÉR, (1), (tejér) ösz. fn. Azon erek, melyek
a tejnedveket az emlőbe, tőgybe vezetik.
TEJÉR, (2), (tejér) fn. tt. tejért, tb. — ék.
Gönezy Pálnál az ötporodások (ötbímesek) seregébe
és két terméjüek (két anyások) rendébe tartozó nö
vénynem (Thysselinum). Faja a posványtejér (tbyss.
palustre), mely DiószegiFazekasnál a derezle (seli
num) faja közt mint posványderezle jön elé; köznépie
sen : büdös tejelő.
TEJES, (tejes) mn. tt. tejest v. —et, tb. —ék.
1) Tejjel bővelkedő, akár tulajdon, akár átvitt ér
telemben. Tejes tőgyű tehén. Tejes hal. Tejes kukoricza.
Tejes fú. 2) Amiben tejet tartanak. Tejes dézsa, kánná,
fazék. 3) Aki tejet árul. Tejesasszonyok, leányok, kofák.
4) Amit tejjel vegyítettek, készítettek, főztek stb. Te

jes kávé. Tejes kása, tészta, kenyér, czipó, kalács. 5) Átv.
tejes szájú fiu, am. kisded, ki még szopik, vagy kit
nem rég választottak el a csöcstől; pelyhetlen ifjú.
TEJESASSZONY, (tejesasszony) ösz. fn. Tej
jel kereskedő, tejet áruló asszony.
TEJESCSÉSZE, (tejescsésze) ösz. fn. Csésze,
melyben tejet tartanak, vagy melyben tejet tesznek
az asztalra.
TEJESDÉZSA, (tejesdézsa) ösz. fn. Dézsa,
melyben tejet tartanak.
TEJESEDÉNY, (tejesedény) 1. TEJEDÉNY.
TEJESÉDÉS, (tejesédés) fn. tt tejesédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn az állati
nedvek tejrészekké alakulnak; vagy midőn bizonyos
növényekből tejhez hasonló nedv fejlődik ki. Kuko
ricza tejesedése.
TEJESEDIK, (tejesédik) k. m. tejesédtem,
— tél, •—éti. Tejes részek, nedvek képződnek belőle.
Átv. tejszinü nedv keletkezik benne. A szemesedő ku
koricza tejesiidik.
TEJESEMBÉR, (tejesembér) ösz. fn. Aki tej
árulással foglalkodik.
TEJESÉTEK , (tejesétek) ösz. fn. Tejjel ké
szített étek. „Húsvét napján szentelt borjúhús su
sával (zúzával), paréj orjjal, lúdfi, vadhús, tejes
etek." Levelestár. (Szalay Ág. gyűjteménye). 4 3 . 1.
TEJESHAL, (tejeshal) ösz. fn. Hím hal, mely
nek szaporító magva tejhez hasonló.
TEJESLEÁNY, (tejesleány) ösz. fn. Tejáruló
leány.
TEJESRUHA, (tejesruha) ösz. fn. Ruha, me
lyen a tejet átszűrik, vagy melylyel a tejesedényeket
betakarják, bekötik. Elválasztva tejes ruha, am. tej
jel leöntött, bemázolt ruha.
TFJESSEG, (tejesség) fn. tt. tejességét, harm.
szr. —e. Tulajdonság vagy állapot, midőn a nős
tény állat tejjel bővelkedik; vagy midőn valamely
testből tejhez hasonló nedv fejlődik ki. Gyönge kuko
ricza tejessége.
T E J E T L E N , (tejetlen) mn. tt. tcjetlent, tb.
— ék. Aminek teje nincs, meddő. Tejetlen telién.
„Várj tejetlen gubás kecske." (Faludi). Határozó
ként am. tej nélkül, tejetlenül.
TEJETLENSÉG, (tejetlenség) fn. tt. tejetlen
ségét, harm. szr. —e. A nőstény állatnak tejetlen tu
lajdonsága, vagyis azon állapota, midőn teje nincsen.
TEJFALU, falu Pozsony m.; helyr. —faluba,
— ban, —ból.
TEJFÉL ; TEJFELES, lásd : TEJFÖL ; TEJ
FÖLÖS.
T E J F É L E , (tejféle) ösz. mn. 1) Tejből ké
szült. 2) Tejhez hasonló nemű. Tejféle ital, gyógyszer.
Némely növények és magvak tejféle nedvei.
TEJFOG, (tejfog) ösz. fn. A szopó állatoknál
azon fogak, melyekkel születnek, vagy melyeket
csecsemő korukban kapnak, s melyek utóbb kihull
ván, mások nőnek helyökbe. A borjuknál így neve
zik a szélső zápfogakat. A lovaknál csikófog a neve.
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TEJFÖL, (tejföl) ösz. fn. A tejnek zsiros, ille
tőleg vajas részei, melyek a tejtartó edény fölszinére
emelkednek, míg a túrós részek lefelé szállanak s az
lígy nevezett aludttejet képezik. A tejszín vagy tej
sűrű csak annyiban különbözik a tejföltől, bogy
amazok még frisebbek, ritkábbak, édesek, s nem fog
lalják is magukban a vajas részek egész öszvegét. A
tejföl is még mindig foglal magában nem zsiros része
ket, honnan köpülés (röcskölés) által két külön részre
válik, úgymint vajra és iróra v. iróstejre, a kinyo
mott aludttej pedig túróra és savóra. A tejföl leg
finomabb s legizletesb része a tejnek. Leszedni a tej
fölt. Tejföllel készített, leöntött eledel. Nem fenékig tejföl.
(Km.). Leszedte a tejfölt, csak a savót hagyta. (Km.).
V. ö. TEJPILLE.
TEJFÖLÖS , (tejfölös) ösz. mn. 1) Amiben
tejfölt tartanak ; vagy amit tejfölszedésre használ
nak. Tejfölös fazék. Tejfölös kalán. 2) Tejföllel készí
tett. Tejfölös rétes, lepény. 3) Atv. tejfölhöz hasonló
fehér. Tejfölös bajusz.
TEJFÖLSZEDŐ, (tejfölszedő) ösz. fn. Kalán,
melylyel az edényben öszvegyült tejfölt leszedik,
hogy külön edénybe gyűjtsék; tejfölös kalán.
TEJFÜ, (tejfü) ösz. fn. A csészeszárnyak ne
méhez tartozó növényfaj népies neve; száratövön
megdőlt, levelei szálas láncsásak, virágai fürtösek,
rojtos ajakuk, esészeszárnyai három inuk, akkorák,
mint a bokréta; máskép szintén népies néven : pa
csirta fű, tejhozó fű; növénytani néven : pacsirtacsé
szeszárny. (Polygala vulgáris).
TEJFÜRDŐ, (tejfürdő) ösz. fn. Fürdő, melyet
tejből készitenek. A népmesék vasorrú bábája tej
fürdőben füröszti leányait.
TEJGAZDAG, (tejgazdag) 1. TEJDÚS.
TEJGAZDASÁG, (tejgazdaság) lásd : TEHE
NÉSZET.
TEJGOMOLY, (tejgomoly) ösz. fn. Azon kis
gomolyok, melyek a tejsürüt vagy tejfölt képezik ;
továbbá az alutttejnek csomókká alakult túrós részei.
TEJGYOMOR, (tejgyomor) ösz. fn. A kérődző
állatok negyedik gyomra vagy bele.
TEJHAB, (tejhab) ösz. fn. Hab, melyet a tej
képez, midőn csapdossák, keverik, töltögetik stb.
TEJHAL, (tejhal) ösz. fn. Fehér keszeg, más
kép : ökle vagy pelehal.
TEJHÁRTYA, (tejhártya) 1. TEJPILLE.
TEJHOZÓFÜ, (tejhozófü) ösz. fn. L. TEJFÜ.
TEJKE, (1), (téhelyke?) fn.tt. tejkét. A malom
garat alatt függő kis medencze, melyből lmllognak a
szemek a kő alá. Szabó Elek szerént székely szó.
TEJKE, (2), puszta Pozson m.; helyr. Tejkére,
— n, —ről.
TEJKÉK, (tejkék) ösz. mn. Fehérlő, igen vi
lágos kék, mint a higabb tej.
TEJKÓ, (tejkő) ösz. fn. Fehrészürkés könem,
mely a vizben felolvadván azt tejszinűre festi.
(Galactites). Néha a tejfejérségü márványt is neve
zik e néven.
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TEJKÖPÜ v. —KÖPÜ, (tejköpü) ösz. fn. j
A majorosok, bixkások fa edénye, melybe fejnek, j
vagy melyben a tejet tartják. V. ö. KÖPÜ.
TEJLÁZ, (tejláz) ösz. fn. Láz, mely a szop
tató asszonyokat lepi meg, midőn tejök nincs rendes
állapotban.
T E J L E V E S , (tejleves) ösz. fn. Tejből vagy
tejjel főzött levesétel.
TEJMEDENCZE v. — MELENCZE, (tejrae
dencze v. — meleneze) ösz. fn. Medencze, melyben
tejet tartanak, vagy forralnak.
TEJMELEG, (tejmeleg) ösz. mn. Oly fokú,
vagyis hévmérsékü meleg, mint a tőgyből kifejett
fris tej.
TEJMENET, (tejmenet) 1. TEJVEZETÉK.
TEJMÉSZKŐ, (tejmészkö) ösz. fn. Finom,
fehér mészföld, a sziklák repedékei, és hegyek nyi
lasaiban, mely vizzel keverve tejhez hasonló szinü.
(Lac lunae).
TEJNEDV, (tejnedv) ösz. fn. 1) Nedv, mely
ből a tulajdon értelemben vett tej áll. 2) Tejhez
hasonló nedv némely állati és növényi testekben.
3) Tejféle tápnedv, melyet az állati gyomor a be
vett eledelektől elválaszt.
TEJNEMÜ v. —NEMŰ , (tejnemü) ösz. mn.
Minden, mit a széles értelemben vett tej alatt ér
tünk. Tejnemű állati és növényi nedvek.
TEJOLTÓ, (tejoltó) ösz. fn. A szopós állatok
gyomrában megsavanyodott tej, melylyel az édes te
jet beoltják, s úgy nevezett ordát vagy zsendiczét
készitenek. Borjú, bárány, kecske beléből való lejoltó.
TEJOLTÓFÜ, (tejoltófü) lásd : TEJOLTÓ 
GALAJ.
TEJOLTÓGALAJ, (tejoltógalaj) ösz. fn. Nö
vényfaj agalajok neméből; szára felálló, keményke; |
levelei szálasak, barázdásak; virágágai rövidek, s
nagy sttrü virágú bugát képeznek; máskép köz
nyelven : tejolló fű, tejzsugoritó fű, kásafű. (Galium
verum).
TEJORVOSLÁS, (tejorvoslás) ösz. fn. Orvos
lás neme, melyben bizonyos betegségek elleni gyógy
szerül tejet használnak.
TEJPÉNZ, (tejpénz) ösz. fn. Az eladott tej
ből bevett, vagy tejre kiadott pénz. Reggeli helyett
tejpénzt adni valakinek.
TEJPÉP, (tejpép) ösz. fn. Tejes kása lisztből,
darából stb.
T E J P I L L E , (tejpille) ösz. fn. Hártya a fel
forralt tejnek felszinén, mely mintegy pilleszárny
hoz hasonló.
TEJSAV , (tejsav) ösz. fn. Az állott tejnek
megsavanyodott részei, különösen az alutttejben az
úgy nevezett savó, a tejfölben az iró. V. ö. TEJCZU
KOR és TEJFÖL.
TEJSAVANYÚ, (tejsavanyú) ösz. mn. Minek
savanyú, illetőleg alutttejhez hasonló íze van.
TEJSÜRÜv. —SÜRÜ, (tejsürü) ösz. fn. A tej
nek zsiros része, mely a tejszínnél valamivel kővé
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rebb, a tejfölnél pedig hígabb, r i t k á b b . A kávét tej
mrúvel inni. V. ö. T E J F Ö L .
TEJSZEKRÉNY, (tejszekrény) ösz. fn. Kony
haszekrény, melyben az edényekre sziirt tejneműeket
tartják.
TEJSZÍN, (tejszín) ösz. fn. 1) Az édes tejnek
azon zsiros részei, melyek először szállanak fölfelé,
de még nem oly sűrűen, mint a tejsürü vagy épen
tejföl, mely utóbbi a tejnek hosszabb állása u t á n
gyűl öszve. Midőn a tejet felforralják, a tejszínből
tejpille lesz. 2) A tejnek fehéres, néha fehéreskék
színe. Melléknévileg am. tejszinü.
T E J S Z l N Ü v . — S Z I N Ü , (tejszinti) ösz. mu.
Halavány, s vékony kékes szinü, mint a tej szokott
lenni. Tejszinü habok, tajték. Tejszinü arezbőr.
TEJSZ1VATYU, (tejszivatyú) ösz. fn. Sziva
tyuféle eszköz, mely által az emlőkben megtorlott
tejet kiszívják.
TEJSZÓR, (tejszőr) ösz. fn. P u h a , fehéres, vé
kony szálacskáju szőr, vagyis pehely, mely a serdülő
ifjak arezát, illetőleg állát kiveri.
TEJSZÜRŐ v. — S Z Ű R Ő , (tejszürő) ösz. fn.
Szitanemü konyhai vagy majorházi eszköz, melyen
akifejt tejet áteresztik. Formája rendesen k ú p a l a k ú .
Xéinely tájakon szitka a neve.
T E J T A R T Ö , (tejtartó) ösz. fn. 1) Tulajd. ért.
szekrény vagy edény, melyben a tejet tartják. 2) Az
állati test szervezetében a hátgerincz mellett fekvő
csatorna, melybe a tejedények benyúlnak. (Cisterna
lactea).
T E J Ú T , (tejút) ösz. fn. Azon számtalan s meg
mérhetetlen távolságú , és fehérlő csillagokból álló
csíkos vonások az ég boltozatán, melyek évhosszanti
éjeken föltűnve félkört a l a k í t a n a k . Máskép : hadak
útja v. szalmás út v. ország út.
T E J V E R Ő D É Z S A , (tej verődézsa) ösz. fn.
A székelyeknél am. köpülő, 1. ezt.
T E J V E Z E T É K , (tejvezeték) ösz. fn. Azon
csatornaféle menetek, melyekben az cmlömirigyek
bó'l kijövő finom edények egyesülnek, s melyek a
csecsbimbóba nyúlva a tejet odavezetik. (Ductus
lactiferi).
T E J Z S U G O R I T Ó F Ü , (tejzsugoritófű) ösz. fn.
L. T E J O L T Ó G A L A J .
TEK, (1), elvont gyöke tekint szónak és szár
mazékának ; 1. T E K I N T .
TEK, (2), elvont gyöke teke, tekenő, és teker
szóknak és származékainak ; 1. T E K E , T E K E R .
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töniör test. A golyó szélesb érteményü, mint a teke,
vagyis minden tekét golyónak is m o n d h a t u n k , de
nem viszont. Vasból öntött álgyvteke. Köböl, fából, üveg
ből csinált teke. 2) Különösen játékszerül használt ily
féle golyó, melylyel az úgy nevezett tekebábokat
dobálják, vagy melyeket tekeasztalon b o t t a l lökdös
nek ; honnan tekézni am. a fölállított k ú p o k r a t e k é t
hajigálni, vagy kicsusztatni. 3) Földkört, vagy ég
kört ábrázoló golyó. Földteke, égteke.
Gyökhangra és alapfogalomra nézve rokonok
hozzá : teker, tekercs, tekereg, mennyiben a tekerés és
tekercs szintén körös irányban történnek, s körhöz
hasonló alakot képeznek. V. ö. T E K E R . Rokon to
vábbá : tök, mint növényi termény és mint a himál
latok heréje. Valószinüleg egy eredetű a beborításra
vonatkozó takar, tok, tekenö, tegez szókkal, minthogy
a teke is mintegy öszvegöngyölgetett, öszvetakarga
tott csomóhoz hasonló. V. ö. a föntebbi szókat.
T E K E , (2), puszta Győr, erdélyi mváros Kolos
m.; helyr. Tekére, — n , —ről.
T E K E A L A K Ú , (tekealakú) ösz. mn. Gömbö
lyű, mint a teke. Tekealakü gombolyag.
T E K E A S Z T A L , (tekeasztal) Ösz. fn. A köz
ismeretű franczia biliárd j á t é k r a szolgáló asztal.
T E K E B Á B , (tekebáb) ösz. fn. F á b ó l faragott,
illetőleg esztergározott k u p a l a k o k az úgy nevezett
tekejátékban.
T E K E B O T , (tekebot) ösz. fn. Bot, melylyel
az úgy nevezett tekeasztalon a tekéket l ö k d ö s i k ;
máskép : tekepáleza. (Queue, Billiardstoek). Vörös
m a r t y szerént : kelevész. Egyébirán t tekebotot vehetni
szélesebb értelemben is, pl. midőn a tekét a levegőbe
feldobják, és azt hajitóbottal fölebb vagy tovább
ü t i k ; v a g y a t e k é t esak a földre gurítják és a z t
szinte hajítva b o t t a l tovább hengergetik.

TEK, (8), elvont gyöke a régies tekéi ma tőkéi
szónak és származékainak.
— T E K , személytöbbségben második személy
raga; 1.^ SZEMÉLYRAG alatt.
TÉK, régiesen am. tevék, 1. T E S Z .
TÉKA, fn. tt. tékát. Göröglatin szó, de a rnely
lyel egyezik a magyar tol: L. T O K , S Z E K R É N Y .

T E K É C S K E , (tekeecske) kies. fn. tt. tekécs
két. Kisebb fajta t e k e .
T E K É D E D , (tekőded) 1. T E K E A L A K Ú .
T E K E F É R É G , (tekeféreg) ösz. fn. T e k e a l a k ú
férgecske, mely vízben l a k i k , s tekercset képezve
folytonosan forog. (Volvos).
T E K E G O L Y Ó , (tekegolyó) ösz. fn. T e k é z ö
golyó. Fölösleges összetétel, minthogy mindegyik szó
külön is (teke, golyó) ugyanazt jelenti.
T E K E G O M O L Y , (tekegomoly) lásd : T E K E  .
RAKÁS.
T E K E H A L , (tekehal) ösz. fn. Halfaj a csepü
v. borzas h a l a k neméből, melynek teste tekéhez ha
sonló gömbölyű. (Diódon atinga). E nevet némely
más ily alakú h a l a k is viselik.
T E K E H A Z A , falu Ugoesa m.; helyr. —házára,
— n, —ről.
T E K E J Á T É K , (tekejáték) ösz. fn. Különféle
j á t é k n e m e k , melyeket tekével j á t s z a n a k . Dobáló, ha
jító, ütő tekejáték, medvézö tekejáték, asztali tekejáték stb.

T E K E , ( 1 ) , (teke vagy tekö) fn. tt. tekét.
1) Nagyobb nemű golyó, azaz gömbölyűvé alakított

TÉKÉL, TÉKÉLET, TÉKÉLETÉS stb. L.
TÖKÉL, TÖKÉLET, TÖKÉLETES stb.

.
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T E K E M É R Ő , (tekemérő) ösz. fn. Tüzérek
mérő eszköze, mely által az álgyutekék átmérőjét
fnegliatározzzák.
T E K E M I N T A , (tekeminta) ösz. fa. Minta,
melybe a tekéket önteni szokták.
T E K E N Ő ; T E K E N Ő S , 1. T E K N Ő ; T E K N Ő S .
T E K É N T ; T E K É N T É S ; T E K É N G E T stb. ré
gies és táj divatos kiejtések, 1. T E K I N T ; T E K I N 
T É S ; T E K I N T G E T stb.
T E K E N Y E , falu Szála m.; helyr. Tekenyére,
 — n , —ről.
T E K E N Y Ő , 1. T E K N Ő .
T E K E N Y Ő S , puszta Nyitra m.; helyr. Teke
nyősre, — ö n , —ről.
T E K E Ö N T É S , (tekeöntés) ösz. fn. Fémtekék
készítése, öntés (olvasztás, mintába töltés) által.
T E K E Ő R , (tekeőr) ösz. fn. Szolgaszemély, ki
az asztali tekézésnél a j á t é k r a felügyel, a tekéket
helyökre rakja, a számítást eszközli stb. (Marqueur).
T E K E P Á L C Z A , (tekepálcza) ösz. fn. A teke
j á t é k h o z tartozó pálcza, melylyel a tekeasztalon a
tekéket lökdösik. (Queue, Billiardstock). V. ö. T E 
KEBOT.
T E K E P A T T A N Á S , (tekepattanás) ösz. fn.
A tekének felszökése játékközben.
T E K E R , (teker) áth. m. tekert. Széles ért. va
lamely testet folytonosan görbülő, vagyis körös, ke
rek irányban mintegy saját tengelye körül f o r g a t ;
mi különbözőleg történhetik. 1) Hajlékony, többé,
kevesbbé szilárd szövetű, rostos testet két ponton
erősen megfogva s k é t ellenkező irányban forgatva
gyürüs rétegűvé alakít. Vesszőből, marokszalmából gúzst
tekerni. Kendőt, lepedőt oszvetekerni. Különbözik t ő l e :
sodor, mennyiben ez valamely testet egy irányban
forgatva hengerdeddé alakít, (Tésztát, dohánylevelet
sodorni). A tekerés, marokba szorított kézzel, a sod
rás tenyérrel szokott t ö r t é n n i , valamint a pedrés
ujjak által. Hasonló jelentésű vele csavar, honnan
átv. ért. az ikerített csavarog tekereg, csavargás teker
gés; azon szabatos különbséggel, hogy ,csavar' alap
fogalomban bizonyos iránytól eltérő, mintegy csálés
mozgásra, ,teker' pedig általán kerekítő, gyürüsitő
körös, kavingós elhajlásra vonatkozik. 2) Valamely
testet bizonyos szilárd mozpont körül erőszakosan
forgat, mely esetben az alakuló körök vagy gyűrűk
egy irányban képződnek, pl. midőn valaki a fiatal
fát tövéből, vagy a botot más kezéből kitekeri, vagy
a szeget a fogóval forgatva kihúzza. 3) Csavaros
gépet vagy eszközt forgat. Csigát, sajtót, gvgorát te
kerni. 4) Valamely hajlékony testet több gyürüzet
ben egy másik testre k a n y a r g a t . Kőtelet, lánczot te
kerni a nyomórudra, a gugorára. A húrt foltekerni a
hegedűszegre. Czérnát, szalagot tekerni a ruhával begön
gyölgetett vjjra. Igekötőkkel : belétekerni, foltekerni,
kitekerni, letekerni, megtekerni, reátekerni, oszvetekerni,
egybetekerni, visszatekerni. Kitekerték a nyakát. Fölte
kerje az eszét, ki a ravaszszal fői akar tenni. (Km.).
5) Aljas beszédben am. nemileg közösül.
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Alapfogalomban ezen ige körös, gyűrűs, kére
kes vagy általán görbülő irányú mozgásra vonatko
zik, s ennél fogva gyökre és alapérteményre nézve
rokon a teke szóhoz, mely több gyűrűk vagyis körvo
n a l a k sokszorozása által keletkezik. Az er (V> képző
is részint a kör fogalmát, részint pedig mintegy eré
lyes cselekvést látszik kifejezni s hasonló alkatú
ezen igékhez : kavar, kever, csavar, habar, hadar, za
var, peder, hidor, sodor, kapar, gyötör stb., melyek
mind bizonyos görbe irányban működő hatályosabb
cselekvésre m u t a t n a k . Legközelebb áll hozzá, sőt
azonos vele a mongol tegerekü (umdrehen, umkehren),
honnan tegerme = malom, tegermedekü = őrleni stb.
T o v á b b á rokonok vele Vámbéry szerént a csagataji
tékir = teke, kör, tikre v. tegre = kör, tekre — körül,
tékrenmek = körben mozogni, tekirlemek = körben
forogni, tekirlek = kerék ; Budenz J. szerént a finn
káari (e helyett : ködari) = tekerni , betekerni,
kaarehe = tekercs. Gyökben egyezik vele a persa
tákhtan (torquere), melylyel rokonítja Vullers a zend
tak és szanszkrit tancs s z ó k a t ; ez utóbbi Boppnál
am. curvare, inflectere.
T E K E R A K Á S , (teke rakás) ösz. fn. T ö b b teke
egy rakásbán.
T E K E R C S , ( 1 ) , (tekercs) fn. tt. tekercsét,
harm. szr. — e . 1) Gúzs g y a n á n t megtekert, s hen
geresen öszveszorongatott szálas, rostos test. Szalma,
széna, szörtekercs. Ruha, papírtekercs. Vastekercs Szabó
D á v i d n á l am. drót. 2) Amit gyűrűs rétegűvé teker
tek öszve. Tekercsbe szedett kötél, madzag, zsinór, haj
fonaték. Sodronytekercs.
Viasztekercs. A kigyó néha
tekercsbe húzza öszve testét. Botratekercs, sütemény, ,
máskép : dorongfánk. A hajósoknál körültekergetett
madzag a kötélen. Képeztetésre hasonlók hozzá : va
karcs, kaparcs, habarcs, melyek hasonlóan igékből
származtak, s minthogy vakarcs némely tájejtéssel:
vakaros, kaparcs pedig kapars (kaparós), valószínű,
hogy a tekercs is eredetileg tekerés volt, mint pirítos,
takaros, magasztos is.
T E K E R C S , (2), (tekercs) fn. tt. tekercsét. Dió
szegi— F a z e k a s n á l az öthímesek seregébe és kétanyá
sok rendébe tartozó tekeredett növénynem; kerék
forma, ö t h a s á b u ; hasábjai szétnyilók, szálasak, tom
p á k ; torka tövén bögreforma ötfogu pilis, a nemző ré
szeket borítja; kinyúlik belőle öt kis serte. (Periploca).
T E K E R C S C S U K A , (tekercscsuka) ösz. fn.
Szakácsok nyelvén főtt c s u k a , melyet tekercsbe
hajtva tálalnak fel.
T E K E R C S D O H Á N Y , (tekercsdohány) ösz. fn.
Öszvetekergetett dohánylevelek, pl. midőn meg akar
j á k a p r í t a n i ; vagy oly dohány, melyet hengerded
csomóba gyűrnek öszve.
T E K E R C S E L v . T E K E R C S E L , (tekercsél)
áth. m. tekercsélt. Tekercsesé alakít, tekercsbe szorít I
valamit.
T E K E R C S É L É S v. T E K E R C S É L É S , (teker
csélés) fn. tt. tekercselést, t b . —ék. Tekercsbe fo 1
nás, szorítás.
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TEKERCSES, (tekercsés) mn. tt. tekercsést
v. —et, tb. —ek. Gúzs gyanánt megtekert, tekercs
módjára nőtt, tekercshez hasonló alakú. Tekercses fa.
Tekercses edények a növényi sejtszövetekben.
TEKERCSESEN , (tekercsésen) ih. Teker
cses alakban vagy állapotban.
TEKERCSÉSSÉG, (tekercsésség) fn. tt. te
kercsésséget, harm. sz. —e. Tekercses állapot vagy
talajdonság.
TEKERCSFÜ, (tekercsfű) ösz. fn. Lásd : TE
KERCS, (2).
TEKERCSIK , (tekercsik) fn. tt. tekercsikét,
harm. szr. —e. Öszvetekergetett rétegű kalács neme
a barkóknál. V. ö. KALINKÓ, KULCSOSKALÁCS.
TEKERCSRUGÓ , (tekercsrugó) ösz. fn. Oly
rugó, melynek szerkezetét több gyűrűből, karikából
álló ércztekeres képezi.
TEKERÉDÉS, (tekerédés) fn. tt. tekerédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő vagy cselekvő ál
lapot, midőn valamely test vagy irányvonal tekere
dik. Tekeredésben elpattant húr. Folyónak, útnak tekere
dése. Kígyó fehéredése. V. ö. TEKEREDIK.
TEKEREDIK , (tekerédik) k. m. teherédtem,
—tél, —itt. 1) Gyűrűs, körös, gúzsos, csavaros
irányvonalban mozog, hajladozik. A kígyó teste gyű
rűkbe tekeredik. A vessző gúzszsá tekeredik. Félre, el
tekeredik. Kitekeredik a nyaka, lába. 2) Valamely szá
las hajlékony test gyűrűsen egy más testre fonódik.
Az iszalag a fa derekára, a borsó indája a karóra teke
redik. A tyúk lábára a kócz, a tinó nyakára a kötél rá
tekeredett. 3) Irányvonala félre hajladozik. A kis pa
tak majd erre majd arra tekeredik. Ez az ösvény az erdő
alatt balra, majd ismét jobbra tekeredik. V. ö. CSAVA
RODIK ; és TEKEREG.
TEKERÉDZÉS, (tekerédézés); TEKERÉD
ZIK, (tekerédézik) lásd : TEKERÉDÉS ; TEKE
REDIK.
TEKERÉG , (tekerég) gyak. önh. m. tekereg
tem, — tél v. tekergettem, tekergéttél, tehergétt, htn.
tekeregniv. tekergni. Folytonos görbe, gyűrűs, körös,
karingós irányban mozog. Tekereg a gugora, a csiga,
midőn forgatják. Tekereg az ideoda hajtogatott nyak.
Tekereg a fergetegtől hajtott por, füst. Tekereg a patak,
midőn megmeg görbedve folydogál. Tekereg a kígyó, mi
dón gyűrűsen mozog. Atv. rendetlen utakon, bizonyos
irány és czél nélkül ideoda bolyong, csavarog, mint
a henye, munkátlan emberek tenni szoktak. Reggeltől
estig az utczákon tekereg. Különbözik tőle tekeredik,
mennyiben ez egyes görbe hajlásokra vonatkozik,
amaz pedig több és folytonos ilyetén mozgást fejez ki.
TEKEREK, (tekerék) fn. tt. tekerékét, harm.
szr. —e. Test, melyet tekerés által gyűrűs, henge
res, göngyös, gúzsos, csomós stb. állapotúvá tettek.
Képeztetésre hasonlók hozzá : keverék, vakarék, ha
barék stb.
TEKERÉS, (1), (tekerés) mn. tt. tekerest v.
— et, tb. —ek. Csavarhoz hasonló alakú; amit te
kergetve meggörbítettek, gyűrűssé, gúzsossá tettek.

Tekerés szarvú kos. Tekerés ugorka. A székelyeknél
am. tekervényes. Tekerés beszédű, lelkű. (Kriza J.).
Ebből képződött öszvehuzás által a tekercs, mint va
karosból lett vakarcs, habaroshó\ habarcs.
T E K E R É S , (2) , falu Baranya, puszták So
mogy és Veszprém m.; helyr. Tekerésre, —tn, •—ről.
TEKERÉS, (tekerés) fn. tt. tekerést, tb. — ék,
haim. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit gúzs
zsá, göngygyé, hengerré, görbévé stb. tekernek vagy
bizonyos mozpont körül forgatnak, hajtogatnak vagy
valamely testre kanyarítanak. Hastekerés am. hasrá
gás. Aljas beszédben am. nemi közösülés. V. ö.
TEKER.
TEKERÉSZIK, (tekerészik) k. A jelenen kí
vül a többi időt ,tekeredik' szótól kölcsönzi. L. TE
KEREDIK.
TÉKÉRÉSZT, (tékérészt) ösz. fn. Olyanforma
kereszt, mint a T betű; Antal keresztje, különböz
tetésül más alakú, pl. X András, tŁn Constantin ke
resztjétől.
TEKERGŐI. TEKERÉG.
TEKERGÉS, (tekerégés) fn. tt. iekergést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Állapot, midőn bizonyos
test folytonos görbe irányban hajladozik, gyürűsö
dik, gúzsolódik, karingósodik stb. 2) Atv. czéltalan,
dologtalan, henyélkedő járáskelés, csavargás, kószá
lás, bódorgás. V. ö. TEKERÉG.
TEKERGET , (tekéreget) gyak. áth. m. te
kergettem, —tél, —étt, par. tekergess. Gyakran vagy
folytonosan, vagy lassanlassan teker valamit vagy
holmit. A kút csigolyát fölalá tekergetni. A dohányle
veleket csomókba, hengerekbe tekergetni. A fonalat fölte
kergetni a tekerófára. Nyakát tekergetni. A fiatal fákat
töveikből kitekergetni. Nyelére tekergetni az ostort. Papírt
ruhát öszvetekergetni. V. ö. TEKER.
TEKERGETÉS , (tekerégetés) fn. tt. teker
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valamit vagy holmit tekergetünk. V. ö. TE
KERGET.
TEKERGŐ , (tekerégö) mn. tt. tekergőt. 1)
Görbe, gyűrűs, karingós irányban, vonalban mozgó,
vagy olyan alakú. Tekergő kígyó. Tekergő patak.
2) Átv. csavargó, kószáló, bódorgó, henye bujdosó.
Erdőkben, pusztákon tekergő zsiványok. Utczákon tekergő
suhanezok. V. ö. TEKERÉG.
TEKERGŐDZÉS, (tekerégőödözés); TE
KERGŐDZIK, (tekerégőödözik) 1. TEKERGÖ
ZÉS ; TEKERGŐZIK.
TEKERGŐS, (tekerégőös) mn. tt. tekergőst
v. —et, tb. •—ek. Görbegurba vonalú csavaros test
hez hasonló. Tekergős út, ösvény. Tekergös rovata bot,
pipaszár.
TEKERGŐSEN, (tekerégőössen) ih. Csava
ros, gyürüdzö vonalakban, görbegurbán. Tekergösen
csúszó kígyó. Tekergösen menő hegyi út.
TEKERGÖZÉS, (tekerégöözés) fn. tt. tekér
gözést, tb. —ék, harm. szr. —e. Tekergő alakban
körüljárás, folyás, futás.
, 12 '
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T E K E R G Ő Z I K , (tekerégőözik) belsz. in. g á t forgatják, vagy a sodronycsinálók rúdja, mely
lekergöztem, —tél, —ott. T e k e r é s , gyürüdzö, karin lyel a korongot hajtják stb.
gós a l a k b a n bizonyos testet v a g y t é r t körülvesz.
T E K E R Ő S Í P , (tekerösip) ösz. fn. Sípokból
Tekergőznek az indás növények. Az iszalag föltekergőzik összeállított mü, melyet tekerés (forgatás) által han
a fa derekára.
goztatnak. V. ö. K I N T O R N A , S I P L Á D A .
T E K E R I C Z , (tekericz) fn. tt. tekericzét, harm.
T E K E R Ő Z É S , (tekerőözés) fn. tt. tekeiőzést,
szr. — e . A pacsirtánál valamivel nagyobb vándor t b . —ék, harm. szr. — e . Körültekeredés.
madár, mely a n y a k á t tekergetni szokta. ( J y n x tor
T E K E R Ő Z I K , (tekeröözik) belsz. m. tekerőz
quilla. L.). Képeztetésre hasonló a bibicz, pólicz, ten tem, — tél, —ött. E g y jelentésű a tekergőzik igével,
gelicz, gébics, kendericze m a d á r n e v e k h e z . Máske'p : azon szabatos különbséggel, hogy amabban egyszerű,
nyaktekercs, nyaktekerö.
emebben kettőztetett gyakorlat rejlik.
T E K E R I N T , (tekerint) áth. m. tekerintétt,
T E K E R T , (tekert) mn. tt. tekertét. Amit el,
htn. — n i v. —eni, par. — s . Gyöngén, könnyen te föl, ki, összetekertek stb. Tekert eszű, átv. ért. am.
kerik
ravasz, furfangos.
T E K E R I N T É S , (tekerintés) fn. tt. tekerintést,
T E K E R T C Z I K S Z Á R , (tekertczikszár) ösz. fn.
A nyolezhímes és háromanyás czikszárak alneme
tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki tekerint.
T E K E R Í T , T E K E R I T , (tekerit) áth. m. te alá tartozó növényfaj ; gyökere fás, tekert, facsart,
kerítéit, p a r . — s , h t n . — n i v. —eni. Valamely tes szára felálló, ágatlan ; levelei tojásdadok, habos szé
tet tekerés i r á n y b a n mozdít, fordít, helyéből, rendes l ü k ; virágai egy tömött hengeres füzérben a szár
állásából kicsavar. Tekeríteni a csigát, sajtót, gvyorát. begyen pirosak. (Polygonum bistorta). Máskép köz
népiesen : tekertgyökerii fű, kigyógyökeriifű v.kigyótrank.
Egyet tekerített a fiatal csemetén, s kirántotta tövéből.
T E K E R T G Y Ö K E R Ü E Ü , (tekertgyökerüfü) I
T E K E R Í T É S , T E K E R I T É S , (tckerítés) fn.
1. T E K E R T C Z I K S Z Á R .
tt. tekerítést, tb. •—ék, harm. szr. — e . Cselekvés,
T E K E R Ü L , T E K E R Ü L , (tekerül) önh. m.
mely által valamit tekerítünk. Egy tekerlléssel eltörni
tekerúlt.
Tekerés vonalban mozdul, fordul, tekeressé
valamit.
T E K E R Í T E T T , T E K E R I T É T T , (tekerítétt) alakúi.
T E K E R Ü L É S , T E K E R Ü L É S , (tekerülés) fn.
mn. tt. tekerítéttet. Amit tekcrítve meggörbítettek,
tt.
tekerűlést,
t b . —ék, harm. szr. — e . Mozdulás,
meghajlítottak stb. Gúzszsá tekerített vessző.
fordulás, mely által valamely test vagy vonal gör j
T E K E R Ő , (1), (tekerő) mn. tt. tekerőt. l) Aki
bedt, gyűrűs, karingós alakot ölt.
valamit teker. Gúzstekerd munkások. Csigatekerű nap
T E K E R Ü L E T , T E K E R Ü L E T , (tekerület)
számosok. 2) Amivel vagy amire tekernek valamit.
fn. tt. tekerűletét, harm. szr. — e . Azon vonal vagy
Tekerőfa, iekerőcsiga, tekerőeszköz. Különösen csörlő
alak, melyet a tekeredő test képez. A gyürüdzö patak
eszköz, melyről gombolyagba szedik a fonalat. Béla
tekerűletét lerajzolni. A sajtó csavarának tekerülete.
király Névtelen jegyzőjénél (L. fej.) így neveztetik
T E K E R Ü L E T É S , (tekerületés) mn. tt. teke
a Sebes Körös (juxta fluvium T e k e r c u ) ; vagyis Szabó
rületést v. —et, t b . —ek. Csavaros, gyürüdzőleg ke
Károly forditmányában : Tekeröér, mint a Sebes Kö
ringő, tekercs alakú. Tekerűletes csavar. Tekerűletes
rösnek egyik ere.
vakandturás.
T E K E R Ő , (2), erdélyi falu H u n y a d m.; helyr.
T E K E R V É N Y , (tekervény) fn. tt. tekervényt, :
Tekeröre, — n , —röl.
tb. —ék, harm. szr. — e . Örvényesen, csigásán, csa
T E K E R Ö C S , (tekeröcs) fn. tt. tekeröcsöt. L.
varosán forgó, sodródó, mozgó, hajló test vagy esz
C S A V A R , fn.
köz, vagy g é p . Különösen az utak, utczák, folyók,
T E K E R Ő C S I G A , (tekeröcsiga) ösz. fit. Csiga
völgyek, s mindenféle menetek, vezetékek, csator
féle gép, mely által valamit tekernek.
nák, csövek stb. ideoda görbedező hajlása. A széke
T E K E R Ő D Z I K , 1. T E K E R Ő Z I K .
lyeknél Udvarhelyszékben és Háromszékben madár
T E K E R Ö É R , (tekeiőér) ösz. fn. L. T E K E R Ő fája (tekericz ?).
alatt.
T E K E R V É N Y E S , (tekervényés) mn. tt. te
T E K E R Ő E S Z K Ö Z , (tekeró'eszköz) lásd : T E 
ker vény 'st v. —et, t b . —ek. Görbegurba menetű,
KERŐ, 2).
ideoda hajladozó irányú, csavaros alakú. Tekervényes
T E K E R Ő F A , (tekerőfa) ösz. fn. Dorong a
idak, öwények, völgyek, folyók. Tekervényes csövek, csa
szövőszékben, melyre egész végfonalat szoktak föl
tornák. Átv. tekervényes beszéd, am. bonyolult, szöve
tekerni. Általában mindennemű oly rúd (fából), mely
vényes, a fő tárgytól félre csapongó.
valamely tekerőeszközhöz emelcsőül használtatik.
T E K E R V É N Y E S E N , (tekervényésen) ih.
T E K E R Ő P A T A K , erdélyi falu Gyergyó szék Tekervényes vonalban, irányban, haj l á s s á l ; görbe
ben ; helyr. —patakra, — o n , —ról.
gurbán, örvényesen, csavaros, tekercs alakban. Te
T E K E R Ő R Ú D , (tekerőrúd) ösz. fn. Általán kervényesen menő út, folyam.
T E K E R V É N Y É S S É G , (tekcrvényésség) fn.
rúd, melynek forgatása által valamit tekernek, for
gatnak, pl. melylyel a gugorát hajtják vagy a csi tt. teker vény ésségét. Állapot vagy tulajdonság, midőn
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valamely test vagy irány tekervényes alakú, illető
leg menetű. V. ö. TEKERVÉNYES.
TÉKES, falu Baranya m.; lielyr. Tékesre,
—én, —ről.
TEKESZOLGA, (tekeszolga) 1. TEKEÖE.
TEKETÁRSZEKÉR, (teketárszekér) ősz. fn.
A tüzérek társzekere, melyen az ágyutekéket szál
lítják.
TEKETÓRIA, ősz. fn. Beszéd vagy eléadás
neme, mely az elmondandó tárgynak nagy feneket
kerít, mely a dolgot messizró'l kezdi; beszédbeli
kacskaringó, csekély tárgyakról nagy hűhóval, nyo
matossággal fenhéjázva nyilatkozó. Ilyenek némely
népies, pl. kérői, lakodalmi szertartásokat megnyitó
beszédek. A kérő násznagy nagy teketóriával adta elé
kívánságát, s a kiadó násznagy hasonló teketóriával vá
laszolt. Minthogy a teketória a beszédnek nagy fene
ket kerít, s a dolgot messziről és magasan kezdi:
innen valószínű, hogy e szó két külön elemből van
b'szvetéve, t. i. egyik a teke, mint kerekséget, bonyo
dalmat jelentő, másik a tória, mint magasságra vo
natkozó törlik, torlás, túr; továbbá óriás, orom,
góré, górta, hóri stb. szók rokona; mi szerint teketória
elemezve annyi volna, mint a maga nemében nagy
kört képező és magas valami, s mintegy gúla (obe
liscus). Vagy második alkatrésze csória, a csór (csa
var) törzstől, honnan csórálnimórálni, am. valami
nek szóval feneket keríteni, valamit csürvecsavarva
Beadni. Figyelmet érdemel az arabtörök tekelliif és
teklif, melyeknek egyik jelentése : ceremóniái, eere
monie, s melyek törzsben egyeznek a ,teketória'
előrészével, azonban amazok törzse Zenker szerént
az arab kalafa (ojJLO

mondor ugat; v. vén eb ugatására méltó kitekinteni.
(Km.). Szabatosan szólva különbözik tőle : néz,
azaz, valamit folytonosan szemügyre vesz; továb
bá : lát, azaz, szemei által felfog, észlel valamit;
pillant, vagyis pilláját emelve egy szemvágást te
szen. 2) Rövid időre, futtában befordul valahová,
hogy ott mintegy körültekintsen ; ez értelemben
mindig be igekötővel.

TEKETÓRIÁS, ösz. mn. Teketóriával elmon
dott, czikornyázott. Teketóriás beszéd. V. ö. TEKE
TÓRIA.
TEKETÓRIÁZ , ösz. önh. Teketóriával, azaz
messziről keritett, s magasan kezdett beszédet mond.
TEKETÓRIÁZÁS, ösz. fn. Teketóriás eléadás.
V. ö. TEKETÓRIA.
TEKÉZ, (tek.eez) önh. m. tekéztem, —tél,
— ott, par. —z. Tekeféle, vagy tekés játékot űz.
V. ö. TEKE. r
TEKÉZÉS, (tekeezés) fn. tt. tekézést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Játék, melyet tekék dobálásá
val vagy lökdösésével, ütésével űznek. V. ö. TEKE
JÁTÉK.
TEKINGET; TEKINGETÉS, lásd : TEKINT
GET ; TEKINTGETÉS.
TEKINT, (tekint) önh. m. tekintétt, par. — s,
htn. —ni v. —eni. 1) Szemeit hamarjában bizonyos
tárgy vagy iránypont felé fordítja, s mintegy futólag
vesz valamit szemügyre. Jobbra, balra, előre, hátra,
visszatekint. Ideoda tekint. Ide tekints, ne oda, itt az
Isten angyala. (Népvers). Letekint, föltekint, kitekint,
betekint, körültekint. Bele tekintett a kancsóba, ivott be
lőle. Rám sem tekint. Kétfelé tekints, mikor az agg ko
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„Ha megunom magam a pusztába,
Betekintek a szomszéd csárdába."
Népdal.
Betekintett mint Bolond Istók Debreczenbe. (Km.). Te
kints be hozzánk is, ha lehet. 3) Használtatik tárgy
esetes viszonynévvel is áthatólag, s am. fontolóra,
figyelembe vesz valamit. Ifjúságodat tekintem, külön
ben ... Ha tekintem azon sok veszélyt, melyeken átes
tem . . . Tekintve hogy .. . (néha a birói határozatok
ban az indokolás bevezetése). Régiesen és néhutt
ma is leként. „Tekénts (respice), te hütöd megüdvö
zejtett tégedet." Müncheni cod. (Lukács. XVIII.).
Minthogy a tekintés a látásnak és nézésnek
mintegy kezdete, mely által a látható tárgyak első
pillanatra szemünkbe tűnnek vagy ötlenek, mintegy
föltetszenek : innen úgy vélekedhetni, hogy gyöke
tek nem egyéb, mint a látásra vonatkozó régies tetik
szóban a tel gyök módosított alakja, a kemény t
hangnak szinte kemény kra. változtatásával; s e sze
rént tekint annyi volna, mint telint. Vagy pedig vég
elemzésben a tek gyökeleme a távolra vonatkozó te
v. ta, s az egész tek jelentése mintegy tehat, tovahat.
A törzs tek és int képző között oly viszony létezik,
mint az ér és érint, emel emelint, tap tapint, tasz ta
szint, nyal nyalint, izei izelint, csap csapint, nyom nyo
mint, dob dobint, köp köpint, csavar csavarint és több
más között, t. i. az int képző mintegy futólagos és
egyszerűen működő érteményt kölcsönöz a tőigének.
TEKINTÉL, (tekintél) gyak. áth. m. tekintett.
Mólnál Albert és PárizPápainál tekintél, am. gyak
ran, figyelmesebben tekint vagy tekintget, nézeget,
nézkél. A Carthausi Névtelennél : tehéntől. „Az ő
atyja kedég bódogságus szent István királ azt (Imre
fiát) gyakorta megtekéntöli." Toldy F. kiadása 4 2 . 1 .
TEKINTÉLY, (tekintély) fn. tt. tekintélyt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Korunkban alkotott szó,,
a latin auctoritas kifejezésére. Jelent bizonyos erköl
csi előnyt, mely mások szemeit mintegy magára
vonja, mely némi tiszteletet, bódulatot igényel, mely
hitelt, bizalmat gerjeszt maga iránt. Tekintélyt sze
rezni, tekintélyre emelkedni, tekintélyben lenni, tekintélyét
elveszteni. Elüljárói, atyai, tanítói, papi tekintély. Jeles
irók tekintélyére épített állítás. Vak, előítéletes tekintély,
midőn valakinek minden vizsgálat nélkül hiszünk,
mert csalódhatlannak tartjuk. Átv. jelent oly em
bert, nevezetesen férfiút, ki bizonyos ügyekben, is
meretekben, képességben jeles nevet szerzett magá
nak. Irodalmi tekintély. Valamely kérdés megoldására a
szaktudományi tekintélyeket fölszólítani. „A törvényho
12*
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zás köriben soha tekintélyek ne nézessenek." Bőthy
Ödön az 1843iki országgyűlésen július 9ikén.
TEKINTÉLYES, (tekintélyés) mn. tt. tekin
télyést v. —et, tb. —eh A kinek tekintélye van, bi
zonyos erkölcsi és szellemi tekintetben mások fölött
kitűnő, s az illető közönség előtt tiszteletben álló,
hitellel, bizalommal biró, akire mások hallgatnak
stb. Tekintélyes iró, tőrténetbuvár. Tekintélyes elüljáró,
tanító. Tekintélyes kalmár, kereskedő, kinek hitele van.
Tekintélyes magatartás, hivatal.
TEKINTÉLYESEN, (tekintélyésen) ih. Bi
zonyos erkölcsi és szellemi előnyt mutatva, igé
nyelve, tiszteletet, bódulatot parancsolva. V. ö. TE
KINTÉLY.
TEKINTÉLYÉSKÉDIK,(tekintélyéskédik)
k. m. tekintélyéskédtem, —tél, —élt. Tekintélyt sze
ret mutatni v. igényelni.
TEKINTÉLYTELEN, (tekintélytelen) mn. tt.
tekintélytelent, tb. — ék. Kinek tekintélye nincsen. Ha
tározóként am. tekintély nélkül. V. ö. TEKINTÉLY.
TEKINTÉLYTELENSÉG, (tekintélytelen
ség) fn. tt. tekintélytelenségét, harm. szr. —e. Tekin
télyhiány, állapot, midőn valakinek vagy valaminek
tekintélye nincsen.
T E K I N T É S , (tekintés) fn. tt. tekintést, tb.
— ék, harm. szr. —e. A szemek működése, midőn
bizonyos tárgy vagy iránypont felé fordulnak. Egy
tekintéssel észrevenni valamit. Első tekintésre beleszeretni
valamibe. A tekintése sem jó. Oszvetéve : betekintés, ki
tekintés, megtekintés, visszatekintés stb. V. ö. TEKINT_
TEKINTET, (tekintet) fn. tt. tekintetét, harm.
szr. —e. 1) ,Tekintés' helyett áll. Első tekintetre bele
szeretni valakibe vagy valamibe. 2) A szemekben és
arczvonásokon eléidézett kedélyszerü változat, mely
akkor tűnik elé, midőn szemeinket bizonyos tárgyra
fordítjuk. Nyugalmas, szelid, kegyes, nyájas, haragos,
mérges, szomorú, bánatos, vidám tekintet. Hideg, megvető
tekintetet vetni valakire. Büszke tekintettel lenézni valakit.
3) Az ujabb divatú tekintély értelmében. Tekintetre
vergődni. Nagy tekintetben lenni. Tekintetet igényelni.
Nincs semmi tekintete. Baj a tanítónak, ki növendékei
előtt tekintetét elvesztette. Nagyobb a tekintet, mint az
erőszak. (Km.). L. TEKINTÉLY. 4) A figyelembe v.
fontolóra vett tárgynak bizonyos viszonya, oldala.
En a dolgot más tekintetből veszem fői. Bizonyos tekin
tetben igazad van. Minden tekintetben jeles ember. E te
kintetben nem tartok veled. Tekintetbe véve hogy.. ..
5) Bizonyos viszonyra vonatkozó részvét vagy kimé
let vagy gyöngédebb érzelem. Tekintettel lenni valaki
iránt. Szegény állapota tekintetet érdemel. Atyja iránti
tekintetből különös figyelmet fordítani a fiúra. „Az Ke
gyelmed jámbor szolgalatjának nálunk, miképen az
előtt, azonképen ezután is mindenkor tekinteti le
szen." Báthori István lengyel király levele 1581ből.
(Történelmi Tár. VIII. Kötet), „A haza javát semmi
más tekinteteknek nem áldozom fel." Deák Ferencz
az 1839iki országgyűlésen június 17ikén.

TEKINTETBEVÉTEL, (tekintetbevétel) ösz.
fn. Elmeműködés, midőn valaki valamit fontolóra v.
figyelembe vészen.
TEKINTETES, (tekintetés) mn. tt. tekintetést
v. — et, tb. — ek. 1) Szélesb ért. erkölcsileg vagy szelle
mileg tekintetben álló; ujabb kifejezéssel: tekintélyes;
1. ezt. 2) Bizonyos hatóságok, testületek, hivatalok
tiszteleti czíme. Tekintetes vénmegye, tek. káptalan, tek.
törvényszék, tek. alispáni hivatal. (Spectabilis, lőblich.
Nagy tekintetű, Hochlöblich). 3) Bizonyos rangban és
hivatalban álló személyeket illető czim. Tek. alispán,
főbiró. Tek. egyetemi tanár ér. Tek. táblabíró urak.
Tek. úr, tek. asszony. (Spectabilis, Wohlgeboren). Szé
lesb ért. az ügyvédek, orvosok, s több oklevelesek
czime. Végre a tisztelkedésre hajlandó népszokás al
sóbb rendű úgy nevezett tisztesbek rendüekre s a
módosabb, előkelőbb polgárokra is szinte visszaélé
sig kiterjeszti. V. ö. NAGYSÁGOS; NEMZETES.
TEKINTETÉSKÉDIK , (tekintetéskédik)
k. m. tekintetéskédtem, —tél, •—étt. Tekintetet vagy
tekintélyt igényelve viseli magát; tiszteletre, hódo
latra tart számot.
TEKINTETÉSSÉG, (tekintetésség) fn. tt.
tekintetésségét. Annak, ki a czímezést szereti, szokták
mondani : tekintetésséged, e helyett : kegyed (t. i. a
Tekintetes úr v. a Tekintetes asszony).
TEKINTETLEN, (tekintetlen) mn. tt. tekin
tellent, tb. —ék. Tekintet, vagy helyesebben, tekin
tély nélküli. Tekintetlen köznapi ember. Szabatosabban :
tekintélyiélen.
TEKINTGET, (tekintéget) gyak. önh. m. te
kintgettem, •—tél, —étt, par. tekhitgess. Gyakran te
kint, vagyis ideoda forgatja szemeit. Előre, hátra,
jobbra, balra tekintgetni. A templomban nem illik ideoda
tekintgetni. Kikitekintget, mintha valakit várna. V. ö.
KACSINTGAT, PILLOGAT, NÉZKÉL. Közéletben
a közbülső t könnyebb és tetszetősb kiejtés végett
elhagyatik, ami Írásban sem helytelen.
TEKINTGETÉS, (tekintégetés) fn. tt. te
kintgetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, ismé
telt, majd ide majd oda tekintés. V. ö. TEKINTET ;
és TEKINTÉS.
TEKLA, női kn. tt. Teklát. Görög eredetű szó :
Theokles am. Isten dicsősége.
TEKLAFALU, falu Somogy m.; Jielyr. — fa
luba, •—ban, —bői,
TEKNŐ, (tekenő) fn. tt. teknőt. 1) Rendesen
faderékból homorúan kivájt, félkörös és hosszúkás
öblű vagy több deszkából öszveillesztett ilyetén edény.
Mosóteknö, sütőteknö, kis teknő, nagy teknő, bükfateknö,
aranymosó teknő. Teknőben kenyeret dagasztani, besózni
a disznóhúst. Teknővel leborítani valamit. Olyan, mint
a teknőben ingó viz. (Km.). 2) Némely vizi állatok,
nevezetesen, békák, csontáros héja, tokja. Békateknő.
3) Hajó medre, vagyis hasa, öble, melyet a bóko
nyok tartanak öszve. 4) Folyók medre. 5) Vadá
szoknál egy egész vaddisznónyáj heverő vagy fek
helye. Továbbá a rókaszállás egy része; v. ö. SZÁL
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LAS. Tájdivatosan : lekenő, tekenyö, teknyö. A Debre
czeni Legendáskönyvben : tekönű is. „Szent Benedök
vévé íih ke't foltját (darabját) a tekönó'nek s imád
kozván megegészszité a tekönőt." (221. 1. —• a co
dex lapja).
Készesülő alakú, mint csökkenő, bökkenő, s hihe
tőleg az elavult tekén igéből. Törökül tekne. Tekenö
v. teknő mind alakjánál, mind gyökhangjainál fogva
alapfogalomban is rokon a teke, tok, tők, tegez, takar,
szókkal.
TEKNOBOLT, (teknöbolt) ösz. fn. Az építé
szetben oly boltozat, melynek alakja teknőhöz ha
sonló.
TEKNŐCZ , (tekenöcz vagyis tekenős) fn.
tt. teknőczöt. Új alkatú szó, mely alatt némelyek
csak a teknősbékát, mások a többi teknősállatot is
értik.
TEKNŐKE, (tekenöke) kies. fn. tt. teknökét.
Kis teknő, máskép : teknőcske.
TEKNŐKÉSZ, (teknőrész) ösz. fn. A hajónak
alsó, öblös része, medre, különböztetésül más részek
től, u. m. a tattól, födéltől stb.
TEKNŐSÁLLAT, (teknősállat) ösz. fn. Álta
lán állat, melynek testét kemény héjú tok födi, mi
lyenek a tekenősbékák, továbbá a csigák és kagy
lók. Újabb korban némelyek teknőczriek mondják.
TEKNŐSBÉKA, (teknősbéka) ösz. fn. Vizben
és szárazon tenyésző négylábú, úszómászó állatnem,
melynek mintegy harminczféle faja van, s teste a
békáéhoz hasonló, honnan a neve. Hátát kemény
csontárféle paizs takarja, s több fajoknál a hast is
kemény héj födi. Szárazföldi, vízi, tengeri teknősbéka.
Legnagyobb faja a zöld vagy óriás teknősbéka. „Ke
vánja vala egy időbe a teknősbéka, hogy ö is fel
repílhetne az égbe." Pesti G. meséi. (LXXXVII.
mese). „Teknősbékának az ő lábait megneveti vala
az nyúl. (U. o. CLXXVTI. m. Másutt : mevei).
TEKNŐ VAKARÓKÉS, (teknővakarókés) ösz.
fn. Késnemü eszköz a sütőknél, melylyel a tészta
kiszakasztása után a kenyérsütőteknőről az odara
gadt tésztát le és összevakarják.
TEKNŐZET, (tekenőözet) fn. tt. teknözetét,
harm. szr. •—e. Teknőforma boltozat az épületben.
TEKONY , (tékony v. teéköny v. teeköny)
mint mn. ezen összetételekben fordul elé : kártékony,
jótékony; s további alakulással : kártékonyán, jótéko
nyan ; kártékonyság, jótékonyság; 1. ezeket.
TÉKOZLÁS, (tékozolás) fn. tt. tékozlást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Vagyonvesztegetés, fecsérlés,
pazarlás. V. ö. TÉKOZOL.
TÉKOZLAT, (tékozolat) fn. tt. tékozlatot,
harm. szr. —a v. •—ja. Tékozlás elvont értelemben.
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„Minden jószágából midőn kipusztúla
A tékozló fiú, moslékra szorúla."
Iskolai vers.
Hasonló jelentésűek : pazarló, fecsérlö, vesztegető.
TÉKOZOL , (tékozol) áth. m. tékozolt v. té
kozlott, htn. —ni v. tékozlani. Oly bőven költ, oly
nagy kiadásokat tesz, hogy vagyonának nem csak
gyümölcsét, kamatját, hanem tőkéjét is könnyelmü
leg elvesztegeti, elfecséreli, elpazarolja, mi túlságos
adakozás, fényűzés, dorbézolás, s hasonló kiadások
által történik, vagy midőn valaki költekezik, a nél
kül, hogy költségeit új keresménynyel pótolná. La
komákra, lovakra, agarakra minden vagyonát eltéko
zolta. Akinek semmié sincs, nem sokat tékozol. (Km.).
A régieknél némileg eltérő jelentéssel fordul elé.
„Sok házak tékozlatnak el." (Bécsi cód. Ámos. III.
Tarkanyinál : sok épület összeromboltatik). „Ezután
látám a kost szarvaival tékozlót napkelet ellen és
napnyugat ellen, ezfek ellen és dél ellen." (Bécsi
cod. Dániel VIII. Tarkanyinál : szarvaival öklel
dezni).
Minthogy mai szokott jelentésében a tékozló
vagyonát, pénzét mintegy szétosztogatja , ideoda,
mindenfelé dobálja; valószinii, hogy a tékozol ele
mezve am. tékÖzöl, azaz té v. szerte v. szerteszét,
másokkal közöl, mi szerint oly öszvetett szó, mint
tébolyog, magas hangon : tévelyeg és ténfereg, azaz
tétova forog. A régies jelentés után indulva, (rombol,
öklel) lehet tékuszál v. tékuszol is.

TEKÖNŐ, 1. TEKNŐ.
TEL, (1), elavult vagy elvont gyök, melyből
két osztálybeli szónemzetség eredt. 1) Telek, telep
térre viszonylók; melyekkel alapfogalomban egyez
nek mély hangon : talaj, talap. 2) Teli, teljes, televény,
telik és családjaik. E tekintetben egyezik vele azon
tői, melyből tölt, töltözik, töltsér stb. képződtek. Mind
ezek bizonyos térnek űrét, öblét, hézagát elfoglaló
vagy hiányt pótló bőségre, sokaságra vonatkoznak.
Ez alapfogalomnál fogva rokonai : tem v. töm, tömlő,
temérdek v. tömördek, és több (tömb v. tövb) ; s vala
mennyivel közös a te v. té v. tő gyökelem, melyből
egyébiránt tér, térj stb. szók és származékaik is
eredtek.
Mindkét osztálybeliek megegyeznek azon szé
lesebb érteményben, hogy alapjokat a tova, különö
sebben a tér fogalma teszi; de különböznek abban>
hogy az első pont alattiak (nyilt evel) szétterjedő,
szétnyúló, a másik osztálybeliek pedig (inkább zárt
e s 5vel, úgy hogy telik ige múltja tölt is) mintegy
gömbölyűén vagy tömören megrakott, vagy némi so
kaságot öszvefoglaló, illetőleg bekerítő térre vonat
koznak. Az idegen nyelvekbeli rokon szókat 1. TELI,
TÉKOZLÓ, (tékozoló) mn. tt. tékozlót, tb. TÖM szóknál.
TEL, (2) a Nádorcodexben átható igeként jön
—k. Aki vagyonát, jószágát, pénzét tékozolja. V. ö.
TÉKOZOL. Tékozló fiú. A fösvénynek fia gyakorta elé, t. i. a mai ,tölt' értelemben. „Es a szegek oly
tékozló. (Km.). Tékozló adakozások. Tékozlónak ruhája temerdök valának, hogy a seböket mind betelik vala
végre koldustáskája. (Km.).
és vér semmi ki nem jöhet vala." (261. L).
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TEL, fin. tt. telet, tb. telek; személyrag : telem,
teled stb. Elveti az éket a telel igeszármazékban is.
Az évnek azon szaka, midőn a földgömb egyik vagy
másik félkörén leghidegebb időjárás van, különösen
az éjszaki közép mérsékii égöv alatt, pl. közép Euró
pában csillagászilag számítva körülbelül december
21töl martius 21dikeig tartó időszak. Erűn, kemény,
csikorgó, havas, zivataros, tartós, lágy, esős, változó tél.
Beáll, beköszönt a tél. Enged, múlik a tél. Meg nem eszi
a farkas a telet. (Km.). A tél hagyján, de a szele go
nosz. (Km.). Télben kényért, nyárban ruhát (subát) bo
lond aki elhagy. (Km.). Hét tél, hét nyár megpróbálja
őket. (A házasokról szóló km.).
Egyezik vele a persa dai vagy dei am. a téli
első hó, telelő, nomen primi mensis hiemalis, idest
decembris. Vullers), cseremisz tele, mordvin tála, tele,
finn, észt, lapp lalve, vogul tál, tél, osztyák teda, tede
stb.; valamint másfelül a magyar szél (ventus) is,
amennyiben valószínű, hogy a tél a széltől, azaz sze
les, zivataros időjárástól kapta nevét, mint Adelung
szerint a német Winter a Windtöl. Ide mutat e köz
mondat is : Ha már fújdogál a szellő, nem sokára beáll
a tellő (telelő). így neveztetett el a magyar tavasz,
a tavas szótól, tehát ami éghajlatunk, vagyis az ős
eleink lakták éghajlathoz képest szintén az időjárás
szülte rendes természeti változástól.. Ősz is am. asz,
és a nyár hihetőleg rokon eredetű az arab nár (== tüz)
és mongol naran (= nap) szókkal. Adelung szerént
a latin hyems is a görög vsiv (= esőzni) igétől szár
mazik (noha ezen szóról hiems alakban vannak más
vélemények is), és a görög itifiáv v. "/íi\iLa (stür
misches, regnerisches Wetter; Winter) fénv (= ön
teni ; ömleni) szótól. Sínai nyelven tüng am. tél
(hyems), és túng fagy, megfagyni (gelu, frigore
corripi).
TELCS, erdélyi falu a beszterczei kerületben ;
helyr. Telcsre, —én, —ről.
TELDÉGÉL, (teldégél) gyakoritó önh. m.
teldégélt. Egymás után telik. Már ötödik esztendeje tel
degel.
T E L E , (tele) mn. a szokottabb teli hdlyett.
L. TELI.
TELEDESTELI, (teledesteli) ösz. mn. Szabó
Dávidnál am. telesdedteli.
TELEGD, 1. TELEKD.
T E L E K , ( 1 ) , (telek) fn. tt. telkét. ^ V a l a 
mely földrész, földterület, mint birtok, akár mívelt,
akár parlag állapotban, akár beépítve, akár pusztán
hagyva. Belső telek, melyet valaki bizonyos helység
vagy város területén bir. Külső tekék, valamely köz
ség vagy majorság határában. Háznak való telket venni.
Nem régiben még divatosak valának : udvartelek, ne
mestelek, szabad telek, jobbágy telek, elhagyott puszta telek,
mely nevezetek az új birtokviszonyok következtében
elhalványultak vagy egészen elenyésztek. Régente
inkább csak,belsőtelek' értelemben használták: „Az
telek mellett vallok thizen négy hold földet." Fel
valló levél 1565ből. (Régi M. Ny. E. II. K. Vegyes
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tárgyú). 2) Különösen helység, puszta , majorság,
melyet többen vagy kevesebben telep gyanánt meg
szállottak, s állandó lakhelyül választottak. Innen
igen nagy számú helyneveink : Aggtelek, Borsostelek,
Csehtelek, Erdőtelek, Halásztelek, Jásztelek, Selyemtelek
stb. stb. 3) Kötél vagy szíj, melylyel valamit meg
kötnek. Ostor telke, melylyel az ostort a nyélre kötik.
Bocskor telke, melylyel a bocskort a lábszárra fűzik.
Mi a két első pont alatti jelentését illeti, 1.
TEL, elvont gyök. Midőn szíjat, kötelet jelent, rokon
a szalag, szilag, szilánk hasonló érteményű szókhoz,
mintha volna szeleg a szel ígegyöktől. Fábián István
véleménye szerint mindkét értelemben át volna vetve
a kötél v. ketel szóból, s minthogy a telkeket kötél
lel is szokták mérni, innen a területit jelentő telek
neve is átv. értelemben, mivel tudjuk, hogy néhutt
a holdföldet lánczföldnek vagy egyszerűen láncznsk
nevezik. Egyébiránt az elsőbb jelentésekben egyezik
vele a mongol delekei (die Erde, ErdoberflSche; der
Fuszboden), mely szó jelent telepet is, pl. altan dele
kei arany telep; továbbá szintén a mongol íaZa (Step
pe, Ebene, Flur, Seite, Gegend).
TELEK, (2), falu Bihar in., erdélyi faluk Hu
nyad, Torda m. és Orbai székely székben, MI
HÁLY—, mváros a Jászságban, 0 —, falu Torontál,
SZAMOS—, Szatmár, FELSŐ — , puszta Heves m:
ALSÓ—, FELSŐ—, vashámorok Hunyad m.; helyr.
Telekre, —én, —rőt.
TELEKABROSZ, (telekabrosz) ösz. fn. Vala
mely külső vagy belső teleknek rajza, térképe.
TELEKADÓ , (telekadó) ösz. fn. Adó neme,
melyet valamely telek birtokától fizetni kell. V. ö.
TELEK.
TELEKBIRÓ, (telekbiró) ösz. fn. A telek
könyvi hatóság vagyis bíróság tagja.

TELEKBIRÓSÁG, ösz. fn. L. TELEKHA
TÓSÁG.
TELEKD, MEZŐ —, mváros Bihar m.; helyr. í
Telekdre, —én, —ről.
TELEKDARABOLÁS , (telekdarabolás) ösz.
fn. Valamely teleknek több kisebb részekre osztása.
TELEKDIBACZON, máskép : NAGYBA
CZON, erdélyi falu Udvarhely székben; helyr.
— Baczonba, —ban, —bál.
TELEKÉS, (1), (telekés) mn. tt. telekést v.
— et, tb. —ek. Telek nevű, szíjjal ellátott, megkö
tött. Telekes bocskor, melyet szíjjal fűznek a lábszárra.
Telekes bocskorban vadászni. Különbözik : telkes.
TELEKÉS, (2), ALSÓ — , FELSŐ — , faluk
Borsod m., KIS—, NAGY—, Vas m.; helyr. Tele
késre, —én, —ről.
TELEKFALVA, erdélyi falu Udvarhely szék
ben, helyr. —falvára, — n , —ról.
TELEKFÖLJEGYZÉS, (telekföljegyzés) ösz.
tn. A teleknek valamely jegyzőkönyvbe, telek
könyvbe irása.
TELEKFÖLSZABADITÁS, (telekfölszabadi
tás) ösz. fn. Valamely teleknek, melylyel némely
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földesúri terhek, szolgálatok valának egybekötve,
TELEL , (telel) önh. m. telelt. Életét, lételét
ezen terhek és szolgálatok alól mentesítése; máskép: télen által folytatja; bizonyos helyen és állapotban
fóldtehermentesités.
tölti a telet. Falun, városban telelni. A szarvasmarha
TELEKHATÓSÁG, (telekhatóság) ősz. fn. akiokban, istálókban telel. Száraz szalmán telelnek az
Hatóság, illetőleg biróság, mely általában a telek ökrei. Nem tudom, hogy telelünk ki. A nyári szállásért
törvény alkalmazásával, különösen a telekkönyvek meg nem telel veled a fecske. (Km.). Krumplin telelt
vezetése s rendezésével, a telkek becsülése s árve éhenkórász.
rezésével stb. foglalkodik.
T E L E L É S , (telelés) fn. tt. telelést, tb. — ek,
TELEKI, faluk Somogy és Veszprém, puszta harm. szr. —e. A télnek bizonyos helyen vagy álla
Ab.iuj m.; helyr. Telekibe, —ben, —bői.
potban átélése, eltöltése. Telelésre akolba hajtani a
TELEKIRÉCSE, erd. falu Fogaras vidékében ; gidyát. Telelésre szükséges eleséget beszerezni.
helyr. —Réesén, —re, —ről.
TELELŐ, (telelö) mn. tt. telelőt. 1) Aki vagy
TELEK JEGYZŐKÖNYV, (telekjegyzökönyv) ami bizonyos helyen v. állapotban tölti el a telet.
ősz. fn. így neveztetnek a helyszinelési bizottságok Falukon, városokban telelő hadseregek. Akolban telelő
által szerkesztett és a telekkönyvi hatóságok által barmok. 2) Ami télen által eltart. Telelő gyümölcs,
ez alakban folytatott birtokkönyvek, melyek rendes alma, körtvély. 3) Mint főnév jelent téli eleséget.
telekkönyvekké csak későbben valának átdolgozan Elegendő telelöt beszerezni. Elfogyott a telelője.
T E L E L Ő , (télelő) ösz. fn. December hava,
dók; de ami nálunk ez ideig még elmaradt.
TELEKJÖVEDELEM, (telekjövedelem) ösz. melyben a tél kezdetét veszi, máskép : karácson hava, ,
fn. Jövedelem, melyet valamely telek a birtokosnak véghó.
TELELTET, (teleltet) mivolt m. teleltettem,
behoz vagy behozhat.
TELEKKÖNYV, (telekkönyv) ösz. fn. Hiva — téli •—étt, par. teleltess. A barmokat, nyájakat télen
talos könyv, melyben bizonyos község vagy kerület által bizonyos helyen és eleséggel tartja, táplálja.
telkeinek mennyisége, nagysága, tulajdonosa s végül A disznócsordát makkon az erdőben, a gidyát akolban
terhei följegyezvék. Innen minden egyes telekkönyvi szénán szalmán teleltetni. Másnak marháit bérben telel
följegyzés három főlapot foglal magában, ú. m. A tetni.
T E L E L T E T É S , (teleltetés) fn. tt. teleltetést,
alatt a birtokállási, B alatt a tulajdoni illetőleg tu
lajdonváltozási és C alatt a teherlapot. Más nevei: tb. —ék, harm. szr. —e. Élelmezés, melylyel téli
időben a barmokat, nyájakat ellátják.
mjilvhúönyv, hiteltelekkönyv, hiteltábla.
— TELÉN, 1. —TALÁN.
TELEKKÖNYVI, (telekkönyvi) ösz. mn. Te
T É L É N , (télén) idöhatárzó. Téli időben, tél
lekkönyvet illető, arra vonatkozó. Telekkönyvi eljárás,
kezelés. Telekkönyvi bejegyzés. Telekkönyvi szabályok, ren folytában. Nyáron pusztán, télen faluban, városban
lakni. „Télen nyáron pusztán az én lakásom."
deletek. Telekkönyvi hatóság.
TELEKKÖNYVVEZETÉS, (telekkönyvveze (Tompa M.).
TE LENES TELI a székelyeknél am. a szokot
tés) ösz. fn. Hivatalos működés, mely által a telek
könyvbe följegyzendök följegyzése eszközöltetik. V. tabb telides teli.
TELEP, (telep) fn. tt. telepét, harm. szr. —je
ö. TELEKKÖNYV.
TELEKMÉRTÉK, (telekmérték) ösz. fn. Tér v. — e. Bizonyos földterület, vagy telek, melyen egy
mértek, mely a telek nagyságát hold, láb stb. sze vagy több személy ideiglen vagy állandó lakás vé
gett megszáll; gyarmat által elfoglalt, s megnépesí
rént mutatja.
TELEKNAGYSÁG, (teleknagyság) ösz. fn. tett vidék. Szélesb ért. minden hely, tér, melyen va
laki leül, lefekszik, hogy megpihenjen, kinyugodja
Valamely teleknek kiterjedése.
TELEKOSZTÁLYOZÁS , (telekosztályozás) magát vagy bizonyos dolgot végezzen. Pásztorok, ha
ösz. fn. A telkeknek minőségök (a talaj kisebbna lászok, utasok telepe. Áz árnyékos fa a zöld gyep kedves
gyobb termő ereje) szerénti megjelölése, pl. 1ső, telepet nyújt az utasnak. Algyutelep, több álgyu ál
tal elfoglalt hely. Bányász nyelven az ásványoknak
2ik, 3ik stb. osztályú telek.
TELEKPÉNZ, (telekpénz) ösz. fn. Pénz, me oly rétegszerü fekvényei (Lagerstatten), melyeknek
lyet némely városokban a község pénztárába tarto hosszaságokhoz képest, nagyobb és nevezetesebb szé
zik fizetni, ki valamely telket, illetőleg házat elad lességűk van; különböztetésül az erektől, melyek
vagy vészen, a szerint amint az eladók és vevők hosszaságukhoz képest csekély szélességgel bírnak.
Kereskedelmi telep, valamely kereskedőnek vagy keres
egymás közt egyezkednek.
TELEKSZOLGALOM, (telekszolgalom) ösz. kedői társulatnak üzleti helyisége (Etablissement);
fn. Valamely telken fekvő szolgalom. V. ö. SZOL milyennel azonban nagy kereskedő társulatok külön
böző országokban sőt földrészekben is szoktak bírni.
GALOM.
TELEKTÖRVÉNY, (telektörvény) ösz. fn. A Váltókon a fizető lakhelyétől külön megnevezett fize
telkeket, mint földbirtokot illető törvény. Különö tési hely; máskép : telepvény. (Wechseldomicil).
sebben a telekhivatalt, telkek be v. átírását, telek
Mint származékai: telepedik, telepit mutatják, leg
könyvek vezetését stb. illető törvény.
közelebb rokonságban van azon terep szóval, melyből
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terepéit/, terepélyes, terped, terpeszt, terpeszkedik szár
maztak, vagyis telep végfogalomban nem egyéb mint
terep, azaz, nyilt tágas tér és telepedik am. terepedik,
t. i. az / és r rokon hangok fölcserélésével, mint:
Hornba iromba, botlik botránkozik, talabor terebély stb.
Képeztetésre hasonlók hozzá a szintén térre vonat
kozó alap, közép, ülep, talap. Egyezik vele a mongol
talbikhu ige (mertre, poser, plucer, poster, installer).
V. ö. TEL, elavult gyök; és TELEK.
TELEPÉDÉS, (telepédés) fn. tt. telepédésP
tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos helynek, térnek
elfoglalása nyugvás, pihenés, vagy ideiglenes szállás,
vagy állandó lakás végett. Letelepedés, megtelepedés.
TELEPEDIK, (telepédik) k. m. telepedtem,
— tél, —étt. Valamety helyen, téren megszáll, leül,
lefekszik, leheveredik, vagy állandó lakást foglal.
Az utasok árnyékos fa alá, a vendégek egy asztal mellé
telepedtek. „Es midőn letelepedtek és evének, monda
Jézus" (Mark. 14. Tarkányi szerint). Az ellenhadak
a városon kívül telepedtek le. Külföldről jött családok,
földművesek telepedtek meg nálunk. A vándor czigányok
a falu, végén telepednek le. A mutatómód jelen idejé
ben máskép : telepszik. Telepszik a rötvad ha lefekszik.
(Bérczy K.). Elemzésére nézve 1. TELEP.
TELEPÉRCZ, (telepérez) ősz. fn. Érez, mely
az úgy .nevezett bányatelepekben találtatik. V. ö.
TELEP.
T E L E P E S , (telepés) mn. és fn.; mint mn.
tárgyesete : telepest v. —et, többese: —ek. Teleppel
biró, teleppel ellátott. Telepes váltó. Mint fn. tárgy
esete, telepést, tb. —ék. Személy, ki a váltói telepen
mint a fizetéssel megbízott fordul elé. (Domicilat).
TELEPÉZ, (telepéz) áth. m. tetepeztém, — tél,
— étt. A váltót teleppel látja el, vagyis a váltóra kü
lön fizetési helyet ír. (Domiciliren). V. ö. TELEP.
TELEPÉZÉS, (telepézés) fn. tt. telepézést,
tb. —ék. A váltónak teleppel ellátása.
.TELEPHEGY, (telephegy) ösz. fn. Hegy,
mely telepekből, azaz, vízirányosan fekvő szélesen
terjedő föld és kőrétegekből áll.
TELEPHEGYSÉG, (telephegység) ösz. fn.
Több telephegy lánczolata; egymással öszvekölött
telephegyek. V. ö. TELEPHEGY.
TELEPHELY, (telephely) ösz. fn. Hely, föld
terület, puszta telek, melyet megszállani lehet. Az
érkezett gyarmatoknak kimutatni a telephelyet.
TELEPÍT, (telepít) áth. m. telepitett, par.
— s, htn. •—ni v. —eni. Bizonyos földterületre ide
gen földről jött embereket, gyarmatokat szállít,
hogy ott lakván földet miveljenek, vagy bizonyos
iparágat űzzenek. Az érezhegyekbe bányászokat, az er
dőkbe szénégetőket, a pusztákra földmiveseket telepíteni.
Szélesb. ért. ideiglenes tartózkodás, táborozás, pihe
nés stb. végett bizonyos helyre, térségre rendel. Az
ostromló sereget a vár környékére telepíteni.
TELEPÍTÉS, TELEPÍTÉS, (telepítés) fn. tt.
telepítést, tb. •—ék, harm. szr. •—e. Eendelkezés, mely
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' által bizonyos földterületre idegen helyről érkezett
embereket szállítanak akár ideiglenes, akár állandó
maradásra.
TELEPÍTŐ, TELEPÍTŐ, (telepítö) fn. tt,
telepítőt. Személy, ki valamely puszta földterületre
lakosokat, gyarmatokat szállít.
TELEPITVÉNY, (telepítvény) fn. tt. telepit
vényt, tb. —ek, harm. szr. —e. Gyarmat által elfog
lalt s megnépesített földterület; így nevezik magát
a gyarmatot is, mely inkább más telepítő eszközlésé j
vei, befolyásával mint saját erejéből telepedett meg. ;
TELEPÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Telepócz1
ra, —on, —ról.
TELEPSZIK, (telepészik) k. Csak a mutató
mód jelenidejében használtatik, különben 1. TELE \
PÉDIK.
TELEPÜL , (települ) önh. m. telepúlt. Bizo j
nyos telepen meghonosúl, vagy ideiglenes tartózko j
dás végett megszáll. Egy jelentésű vele : telepedik.

TELEPÜLÉS , TELEPÜLÉS, (település) 1.
TELEPÉDÉS. f
TELEPVÉNY, (telepvény) fn. tt. telepvényt,
tb. —ék. így hívják különösen a váltói telepet; 1.
TELEP alatt.
TELEPVÉNYÉS, (telepvényés) mn. és fn.
L. TELEPES.
TELEPVÉNYÉZ , (telepvényéz) áth. m. te
lepvényeztem, —tél, —ett, par. —z. 1. TELEPEZ.
T E L E P Z E T , (telepézet) fn. tt. telepzetét,
harm. szr. —e v. —je. 1) Telepek összesége 2). L.
TELEPVÉNY.
TELES, (teles). Nagyitó kifejezésül használják
,telestele' ikerített szóban; hasonló képeztetésüek:
legesleg, megesmeg.
T E L E S , (telés) fn. tt. telést, tb. — ék, harm.
szr. —e. Állapot, midőn valamely hézagot, ürt, bi
zonyos bőség foglal el. Ellentétei : fogyás, ürűlés.
Midőn időre vonatkozik, jelenti azon egymás után
következő perczek, napok, évek sorát, melyek el
multak, s mintegy végrehajtott egészet képeznek.
V. ö. TELIK.
TELESDED, (telesded). Nagyitó kifejezésül
használtatik ,telesdedteli' ikerített szóban.
TELESDEDTELE v. — T E L I , (telesdedtele
v. —teli) ösz. ikerített mn. Fölösen, csordultig, meg
telt. Alakra hasonló hozzá körösded körül.
TELESMAN , mn. tt. telesmánt, tb. —ok. Szé
kely szójárás szerint am. szájtátó, ügyetlen, bámész
kodó, ángóbángó. Eredetére talán telesmám v. bám v.
bámé, azaz tele bámészkodással.
TELESTELE , (telestele) ösz. mn. Szabó Dá
vidnál am. telesdedtele.
TELESZT, (teleszt) áth. m. telesztétt, par.
teleszsz , htn. —ni v. —eni. Vegytani ért. bizonyos
folyadékban annyi másnemű testet oldoz fel, meny
nyit az magába fogadni képes. A választóvizet ezüst
tel teleszteni. (Saturare). Máskép : telít; 1. ezt.
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TELESZTÉS, (telesztés) fn. tt. telesztést, tb.
—át, harm. szr. —e. Vegytani működés, mely által
bizonyos folyadékot telesztenek. V. ö. TELESZT.
TELETALPU v. —TALPÚ, (teletalpu) ösz.
mn. Mondják oly állatokról, melyeknek talpa, illető
leg körme hasítatlan, nem hézagos, milyen a lovak,
szamarak körme.
TELETSZAKA, (teletszaka) ösz. ih. Egész té
len által, mig a téli időszak tart. Hasonló alko
táauak : nyaratszaka, hetetszaka, éjtszdka. Elemzésére
nézve 1. NYARATSZAKA.
TELEVÉNY, (televény) mn. és fn. tt. tele
vényt, tb. —ek v. —ék. Szabó D. szerént am. tölte
vény, öszvehordott, torlott sokféle gaz. Innen újabb
használatban, elrobadt növényi testekből, árvíz hordta
hasonló alkatrészeket tartalmazó iszapokból szárma
zott, zsiros, kövér, termelésre legalmasabb, buján
sarjadzó föld, melynek tenyésztő erejét a hosszas
mivelés még ki nem szivta. Némelyek szerént más
kép : korhany. Szigetek, lápok, vizmellékék televény földe.
„A legtökéletesebb mag, ha azt sziklára vagy sivár
homokra vetjük, nem verhet gyökeret; mig ellenben
a látszólag leghibásabb, mely gazdag televénybe
esett, faóriássá nőhet fel. így az emberek kifejlődé
sénél nem határozhatjuk meg, mit köszön mindenik
magának s mit helyzetének." B. Eötvös J. (Gondo
latok 279. 1.).
Nevét a telik, teli szóktól kapta, mennyiben az
ily föld termelésre kellő részekkel, bőségesen meg
van telve. Alakra nézve hasonló a kelevény, lialavány,
merevény stb. igékből származott szókhoz.
TELEVÉNYDÚS, (televénydús) ösz. mn. Te
levényben bővelkedő.
TELEVÉNYÉS, (televényés) mn, tt. televé
nyist v. —el, tb. —ek. Televénynyel vegyes.
TELEVÉNYGAZDAG , (televénygazdag) 1.
TELEVÉNYDÚS.
TELEVÉNYTUftBOLYA, (televényturbolya)
ösz. fn. Növényfaj a turbolyák neméből; szára hen
geres, bötykös; levelei háromszor szárnyaltak, le
veikéi tojásdadok ; ernyői mintegy ötágúk ; gyümöl
cse orra rövid, sima. (Scandix Anthriscus). V. ö.
TURBOLYA.
TELEVÉR, 1. TELIVÉR.
TÉLFORDULAT, (télfordulat) ösz. fn. A téli
időszak változata, midőn a hideg tetőpontját érvén,
ismét engedni kezd. Határozatlan időpont, mely ná
lunk mintegy január vége vagy február eleje táján
szokott beköszönteni.
TELGÁRT, falu Gömör m.; helyr. Telgártra,
—on, —ról. (Thiergarten). A Garam folyó itt veszi
eredetét.
TELHETETLEN, TELHETLEN, (telhet[et]
len) mn. tt. telhetetlent, tb. —ék. Széles ért. kinek
Vágyait kielégíteni nem lehet, ki mindig többet ki
van. Telhetetlen nagyravágyásu ember. Telhetetlen zsu
gori, pénztőzsér. Telhetetlen, mint a pap v. barát zsákja.
(Km.). Telítetlen mint a pokol. (Km.). Különösen am.

sokat evő, torkos, szüntelen éhező, zabáló. Telhetet
len hasú éhenkórász. Határozóként am. telhetetlenül.
TELHETETLENKÉDÉS, TELHETLENKÉ
D É S , (telhet[et]len kédés) fn. tt. telhetetlenkédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Vágyakodási állapot, mi
dőn valaki folytonosan telhetetlen, soha ki nem elé
gíthető. V. ö. TELHETETLEN.
T E L H E T E T L E N K É D I K , TELHETLENKÉ
D I K , (telhet[et]lenkédik) k. m. telhetetlenkédtem,
— tél, —étt. Ujabb és ujabb vágyai támadnak, min
dig többet és többet kivan; különösen hasát soha ki
nem elégítve egyremásra eszik, zabál, torkoskodik,
vagy ennivalót keres.
TELHETETLENSÉG, TELHETLENSÉG,
(telhet[et]lenség) fn. tt. telhetetlenségét, harm. szr.
— e. Telhetetlen állapot, vagy tulajdonság; szünte
len éhezés, étvágy. V. ö. TELHETETLEN.
TELHETETLENÜL, TELHETLENÜL, (tel
het[et]lenül) ih. Telhetetlenek módjára, szüntelen
többre vágyva, többre éhezve.
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TELHETLEN; TELHETLENSÉG; TELHET
LENÜL , 1. TELHETETLEN; TELHETETLEN
SÉG ; TELHETETLENÜL.
TELHETŐ, (telhető) mn. tt. telhetőt. Ami bi
zonyos erő, eszköz, mód által megtörténhetik, meg
lehet, végrehajtható. Minden telhető, kitelhető módon.
Kitelhetőképen rajta leszek. Ami tőlem telhető, el nem
mulasztom.
TELHETŐLEG, (telhetöleg) ih. Telhető mó
don, telhetöképen. Tőlem kitelhetőleg.
TÉLHÓ, (télhó) ösz. fn. Első hó a polgári év
ben, azaz január, melyre égövünk alatt a tél dereka
esik; máskép ; Boldogasszony hava, első hó.
TELI, (teli) mn. tt. telit, tb. — ek. 1) Minek
öblös belseje, hézaga, ürege, vagy egész terjedelme
bizonyos bőséggel el van látva, amiben ür, hiány
nincsen. Teli zsák, erszény, zseb. Teli kád, hordó, saj
tár, kancsó, palaczk, pohár. Teli fazék, tál, tányér, ka
Ián. Teli marok (teli marokkal szórja a pénzt), teli
száj, teli torok (teli torokkal kiabál). Teli hold, midőn
egész tányéra világos. Teli hang, vadászok nyelvén,
ha a falkának minden kopója csaholva hajt. A latin
plenus szerkezete szerint a bőség tárgyát val, vei vi
szonyító raggal vonzza. Pénzzel teli zacskó. Borral
teli hordó. Gabonával teli hombárok, vermek. Meddig
hordód teli, addig leszesz deli, de amidőn üres, megvet
minden rühes. (Km.). Teljebb (= teliebb) töltsd poha
ram, éljen a barátság. (Bordal). 2) Midőn van vagy
lesz igével fordul elé a mondatban, akkor igerésze
sülő telve gyanánt használtatik. Teli van a város ide
genekkel. Teli van a marka. Teli lesz vele három zsák.
Ez a hordó tegnap teli volt, s ma már üres. 3) Határo
zóként áll ily mondatokban : Teli rakta a zsebét pénz
zel. Teli szedte a kosarat gyümölcscsel. Teli töltötte a
poharat. Hord leli a kancsót. Köz szokás szerinti vál
tozattal : tele, kivált midőn van és lesz igékkel jár.
Tele van hírével a város. Szép virágokkal kerted tele,
13
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könnyű volna menni bele. (Népd.). Torkig tele vagyok
vele. Tele v. teli van suvadt mogyoróval, azaz büszke
semmire. (Székely km.).
Gyöke a telik ige, s ennek módosított alakú ré
szesülője telő helyett áll, t. i. a részesülő képzője ó, 5,
többször ire s néha ere szokott változni, mint csaló,
csali, menő meni (meny), sunyó sunyi, hányóvető hányi
veti, lótófutó lótifuti, markapökd markapöki stb. és így
telő teli tele. V. ö. TET, (1). Egyezik vele az osz
manlitörök : dolu. (Innen a ,dolu' [nem : dolo] nevű
török faj dinnye), melylyel ugyanitt egy eredetűek:
dolmak (= telni), doldurmak (tölteni) stb.; továbbá
Vámbéry szerént a csagataji tolu (teli), tolmak (telni),
toldurmák (tölteni), ujgur toluk (tele); Budenz J.
szerént a finn tayte (teli), tayty (telni, megtelni),
táytta (tölteni, teljesítni), észt t'áis, taüs (teli), lapp
teuvas, teuves (teli), teus, teusa (megnőtt, aduitus), vo
gul tajl, tali, taul (teli), déli vogul tal (teli), tál (telni),
talt (tölteni), osztják tét (teli), szürjén t'ir (tele),
t'irm (megtelni), t'irt (tölteni), votják t'ir (tele),
t'ir (tölteni), t'irm (telni, genügen), t'irmxt (tele,
elég) stb. Ide sorozhatok még a mongol tűi (Schmidt
nél) v. dűl (Kowalewszkinél, am. bővülés, növekedés),
delger (terjedt, teli, pl. delgher szara (teli hold),
delgerekű (terjedni), ismét tügel (teljes, egész), dűng
(teli, teljes), dünglekü (teli, teljes lenni) stb. Zenker
nól eléjönnek még a keleti török tola, tolun (mind
kettő az Ábuskában is, 52, 5 3 . 1.) és tülej (sokaság,
Menge, Schaar).
TÉLI, (téli) mn. tt. télit, tb. — ek. Télben lé
tező, télben uralgó ; télre vonatkozó, télben használt
vagy használtatni szokott, télre való. Téli időjárás.
Téli munka. Téli mulatság. Téli szállás, szoba. Téli kön
tös, keztyü, sapka, öltözet. Ritka, mint a téli fa ár
nyéka. (Km.).
TELIBÉLÜ v. — BÉLŰ, (telibélü) ösz. mn.
A növényeknél midőn a szerv belseje valamely tö
möttebb állománynyal van megtöltve; ellentéte a
csöves vagy bÖrdősnék.
T E L I D , (telid) mn. a teli törzsből dvel meg
toldva, mint kicsi kicsid, könnyű könnyűd, lassú lassúd,
karcsú karcsúd stb. Jobbára csak ikerítve használta
tik : teliden teli, telides téli s am. igen nagyon, csur
dultig, kiömlésig stb. töltve. Másképen : teledes v.
teljedes teli, teles v. telis teli, teljen teli.
TELIDEN TELI, 1. TELID alatt.
TELIDESTELI, ösz. fn. L. TELID alatt.
TÉLIES, (télies) mn. tt. téliest v. —et, tb.
*—ék. Téli időre, szokásra mutató, mint télen szokott
lenni ; téli időhöz alkalmazott. Télies napok, idő, azaz
hideg, fagyos, borongós. Télies öltözet.
TÉLIESEN, (téliesen) ih. Úgy mint télen
szokás, pl. hideg ellen elkészülve. Téliesen öltözködni.
TELIHANGU v. —HANGÚ, (telihangu) ösz.
mn. 1) Az egész hangöbölből kijövő, kinyomuló.
Telihangu kiáltás, szózat, trombitariadás. 2) Teljes
hangú, melyben az összhanghoz, v. hangegyezmény
hez tartozó minden hang (rendszerént négy szózat,

pl. valamely férfikarban első, másod felhang és első,
másod alhang) megvan. Teli hangú zene, ének.
T E L I K , (telik) k. m. telt, néha toli, htn.
telni. 1) Mondjuk öblös, hézagos térről, üregről,
midőn bizonyos test, illetőleg bőség, sokaság fog
lalja el, s hiánya, üressége megszűnik. Telik, megte
lik a hordó, midőn valamit fölszinig öntenek, gyömö
szölnek stb. bele. Etellel, itallal telik a has. Nagy száj
nagy falatokkal telik. (Km.). Telik a zsák, az erszény.
Megteltek a hombárok, vermek búzával. Ha fénylik
Vincze, megtelik a pincze. (Időjóslati mondat). Majd
elválik, hány zsákkal telik. (Km.). Telik, megtelik a hold,
midőn egész tányéra fényessé lesz. Kocsistorok, ba
rátzsák nehezen telik. (Km.). Ellentétei : ürül, fogy.
2) Időről szólva am. perczek, órák, napok, évek
váltják föl egymást, s mintegy halomra, tömegbe
gyűlnek, tulajdonkép elmúlnak. Sok idő telt bele.
Telnek a napok. Eltelhetik bele Küsz év is. 3) Megesik,
megtörténik. Betelt, amit jövendöltem. Kitelik tőle min
den, azaz, képes megtenni, elkövetni mindent. Annyi
nem telik tőlem, annyira nem vagyok képes, annyival
nem bírok. „Ami tőle telt, megcselekedte." (Mark
14. Tarkányi szerént). Sokba, kevésbe telik, azaz sok,
kevés kell hozzá, hogy meglegyen. Nagy fáradságba,
sok pénzbe, hosszú időbe telt. Ami sokra becsültetik, sokba
telik. (Km.). Ez érteményben többször kerül igével
fölcserélhető. 4) Ömlik, szakad. Fejedre telik a pár
lúg. (Km.). 5) Ezen mondatban : kedve, öröme telik
valamiben v. valakiben, am. kedvét, örömét leli benne,
tetszik neki. Ez az én szerelmes fiam, kiben nékem ked
vem telt. (Máté 3. 17. Káldi).
Azon egyszerű igék osztályába tartozik, me
lyek élő vagy elavult főnevekből ik által képeztet
nek, mint : okik, tűzik, továbbá alik, fekik, nyugik,
(régiesek) hugyik stb. V. ö. TEL és TÖLT.
TÉLILEG, (télileg) ih. Téli módon, télen di
vatozó szokás szerint. Télileg öltözni, melegen, hideg
ellen óvakodva. Jobb hangzással : téliesen.
TÉLI SALÁTA, népies neve a derécze szigoráll
(veronica beccabunga) nevű növényfajnak; máské
pen szintén népiesen : vizi saláta, vízi pólé, derécze.
TELISÉG, (teliség) fn. tt. teliségét, harm.
szr. —e. Állapot vagy tulajdonság, midőn valamely
üreg, hézag, öböl valamivel töltve van. Ellentéte:
üresség, hiányosság.
TELISKA, erdélyi falu Szeben székben; helyr.
Teliskára, — n , —ról.
TELISTELI, (telisteli) 1. TELIDESTELI.
T E L Í T , (telít) áth. m. telitétt, htn. — ni v.
— eni, par. —s. Az egyik testet feloldás utján a má
sikkal akként egyesíti, hogy a feloldó anyag a felol
dandóból többet magába nem fogad, pl. a köz élet
ben, ha egy pohár tiszta vizben annyi sót, czukrot
olvasztunk fel, hogy az már többé tiszta nem marad,
hanem abban némely részecskék feloldatlanul úsz
kálnak vagy leülepednek. Egyébiránt mint műszó
nak a vegyészetben van helye.
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TELI TORMANCS, népies neve a torináncs sze
gecs (erysimum barbarea) nevű növényfajnak.
TELIVÉR, (telivér) ösz. mn. I) Embert ille
tőleg, ki túlságosan vérmes, kinek vérerei a bőséges
vértől duzzognak, minélfogva gutaütésre hajlandó.
2) így nevezték az angolok azon lovakat, melyeket
keletről, nevezetesen Arabiából hozott mének által
negyedik nemzedékig nemesítettek.
TÉLIZÖLD, (télizöld) ösz. fn. 1) A puszpán
gok neme alá tartozó cserjefaj népies neve ; levelei
tojáskerekek, nyelei szőrös szólük, porhonjai tojás
dad nyilformák; növénytani néven : télizöld puszpáng.
(Buxus sempervirens). 2) N é h u t t a h a n g a nemű
cserjefajnak szintén népies n e v e ; máskép : köz né
ven : hangafa, vad cziprus, repcsén; növénytani néven
DiószegiFazekasnál : repcsén hanga. (Erica vulgáris).
Eléjön még népnyelven : kerek télizöld, DiószegiFa
zekasnál : csahajsz körtike. (Pyrola rotundifolia).
TELJ, (telj) fn. tt. leljet. Bőség, sokaság, mely
bizonyos tér határai között levő öblöt, üreget, héza
got foglal el, s azt betölti. Á t v . élet lelje, férfi k o r ,
midőn az életerő egészen kifejlett. Erő telje, azaz az
erőnek fő fokon álló bősége.
E szónak gyöke : tel, melyből j utótéttel lett
telj, mint az al, fe, szá, szóm, fér, sar, ter, mar, orr
gyökökből, alj v. aly, fej, száj, szomj, férj, sarj, térj,
marj, orrj stb. Egyébiránt úgy is elemezhető, hogy a
íeíí melléknévből alakult, az i átváltozván /  r e , misze
rint a teljes származék is am. télies.
T E L J E B B , 1. T E L I a l a t t .
T É L J E G Y , (téljegy) ösz. fn. í g y neveztetnek
azon csillagzatok, melyeken a n a p téli h ó n a p o k b a n
látszólagos futását teszi, t. i. a b a k , vízöntő v. k a n t a ,
és halak.
T E L J E N T E L I , (teljenteli) ö s z . m n . é s i h . T á j 
divatosan am. telides teli, egészen, csurdultig teli.
Teljenteli pohár. Teljenteli tölteni a hordót. E l e m e z v e :
telien teli.
T E L J E S , (teljes v. telies) mn. tt. teljest v.
—el, tb. —ek. Bizonyos bőséggel, sokasággal elég
ségig ellátott, hiánytalan, a maga nemében semmi
fogyatkozást nem szenvedő. Teljes arcz, azaz gömbö
lyű, hizott, nem ránczos, nem sovány. Teljes hold,
midőn egész t á n y é r a világos. Teljes kor, megérett,
férfi kor. Teljes szarvas az augusztusi, midőn a hizási
időszak tetőpontját éri el. (Bérczy K . ) . Teljes virág,
melynek bokrétáját sürüen nőtt szirmok képezik.
Teljes viola. Teljes szegfű. Az erdészeti müszótárban
teljes virág az , melynél a csésze, p á r t a , porodák
(hímek) és terme (anya) m e g v a n n a k ; nem teljes, hol
e négy főrész valamelyike hiányzik. Gönczy P á l n á l
ezek neve helyesebben : tökélyes és nem tökélyes virág.
Teljes bucsu, mely minden bűnök, illetőleg büntetések
elengedésére, megbocsátására kiterjed. Teljes erő, ha
talom, akarat. Teljes életében, egész élete folytában.
Szeretni az Istent teljes szivből, teljes lélekből, teljes erő
ből. Ez teljes lehetetlen, semmikép nem történhető,
végre nem hajtható. Val, vei képzőjü viszonynevet
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is vonz, mint a latin plenus. Üdvözlégy Mária, ma
laszttal teljes. Ravaszsággal teljes ember. Régibb írás
móddal : tellyes; Szabó Dávidnál eléjön télies is,
mintha ,tellik' igéből származtatná.
T E L J E S E D É S , (teljesédés) fn. tt. teljesédést,
t b . —ék, harm. szr. — e . 1) Állapot, midőn valami
teljessé, azaz a maga nemében egészszé, tömötté le
szen. 2) Végrehajtás által, vagy történetileg meglett
állapot. Parancs teljesedése. Reményünk, vágyaink telje
sedése. V. ö. T E L J E S .
T E L J E S E D I K , (teljesédik) k. m. teljesed
tem, — tél, —e'tt. 1) A maga nemében egészszé, bő
ségessé, t ö m ö t t é , h i á n y t a l a n n á leszen. Arcza, teste
szemlátomást teljesedik. 2) Működés, végrehajtás által
létesül. Akaratom, parancsom teljesedett. 3) Történeti
leg meglesz, megesik. Reményem, vágyam teljesedett,
beteljesedett.
Amit jövendöltem volt, ime beteljesedett.
Be v. megteljesedett rajta. (Szabó D.). „ F é l e k igen
rajta, hogy az én jövendőlésim bé ne teljesedjenek,
a mellyeket egynéhány esztendőktől fogvást egyszer
is másszor is írta m k e g y e l m e d n e k . " Gr. E s z t e r h á z y
M. nádor Rákóczi György erdélyi fejedelemhez
1644ben.
T E L J E S E N , (teljesen) ih. Egészen, hiányta
lanul, fogyatkozás nélkül. Teljesen végrehajtani vala
mit. Teljesen bevégzett munka. Teljesen igazolni magát.
Teljesen megtörtént, amit jövendöltem volt.
T E L J E S E R E J Ü , (teljeserejü) ösz. mn. Kellő fo
kig fejlődöttjS egész h a t á s ú erővel biró. Teljeserejű férfi.
T E L J E S É R T É K Ü , (teljesértékű) ösz. mn. Mi
n e k értékéből semmi sem hiányzik, minek becse nem
f o g y a t k o z o t t ; eredeti, számszerinti értékét m e g t a r t ó .
Teljes értékű pénz, kötelezvény.
T E L J E S H A N G U v . — H A N G Ú , (teljeshangu)
1. T E L I H A N G U , 2 ) .
T E L J E S H A T A L M U v . — H A T A L M Ú , (teljes
h a t a l m ú ) ösz. mn. 1) Ki mások személye és v a g y o n a
fölött h a t á r t a l a n h a t a l m a t gyakorol. Teljes hatalmú
fejedelem, uralkodó. 3) Ki bizonyos ügyek viselésében
valamely személyt v a g y testületet mint a n n a k meg
bízottja képvisel, s az illető ügyben egész h a t a l o m 
m a l r e n d e l k e z i k , intézkedik.
Teljeshatalmu kövei,
ügyviselő.
TELJESHATALOM, (teljeshatalom) 1. T E L J 
HATALOM.
T E L J E S Í T , T E L J E S Í T , (teljesít) áth. m.
teljesítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Valamit egé
szen végrehajt, megtesz. Teljesíteni az Isten paran
csait, az elüljáróság rendeleteit. Miért nem teljesítetted,
amit magadra vállaltál ? A szerződést teljesítni polgári
kötelesség. Régiesen am. kiegészítni. „Montha (mondta)
vala k(egyelmed), hogy az legényeknek az mennyi
héja (híja) vagyon, reá tellesétsek" (tellesítsük. Le
vél 1557ből. Szalay Ág. 4 0 0 . m. 1. 2 4 8 . 1.).
T E L J E S Í T É S , T E L J E S Í T É S , (teljesítés)
fn. tt. teljesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Valami
nek végrehajtása, megtevése. Parancsok, rendeletek,
megbízások teljesítése..
13*
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TELJESÍTÉSI, (teljesitési) mi. tt. teljesi kell, vagy a szabályokban eléírva van. Teljesszámu
tésit, tb. —ek. Teljesítésre vonatkozó. Teljesítési per. sereg, gyülekezet.
TELJESSZAVU, (teljesszavu) 1. TELJES
TELJESÍTMÉNY, (teljesitmény) fn. tt. tel
jesitményt, tb. —ék, harm. szr. —e. Valaminek tel HANGÚ.
jesítéséből eredett állapot; teljesített dolog.
TELJESÜL, TELJESÜL, (teljesül) önh. m.
TELJESÍTŐ, TELJESÍTŐ, (teljesítő) mn. teljesült. L. TELJESEDIK.
tt. teljedtöt. 1) Aki bizonyos teendőket végrehajt.
TELJESÜLÉS, TELJESÜLÉS, lásd: TELJE
Ura parancsát hiven teljesítő szolga. 2) Mi által valami SEDÉS.
végrehajtatik. Kötelességet teljesítő pontosság, szorgalom.
TELJESVIRÁG, (teljesvirág) lásd : TELJES
TELJESITVÉNY , (teljesitvény) fn. tt. tel alatt.
jesítvéiyt, tb. —ék. harm. szr. —e. Lásd : TELJE
TELJHATALMÚ, ösz. mn. Teljhatalommal
SÍTMÉNY.
ellátott. Teljhatalmú követ, kormányzó.
TELJESKOR , (teljeskor) ősz. fn. Az emberi
TELJHATALOM, (teljhatalom) ösz. fn. 1) Kor
életnek egészen kifejlett, megülepedett kora. Jogi látlan, meg nem szorított hatalom, vagyis másokra
ért. azon kor, mindön az ifjú szülei vagy más gyám ható cselekvési függetlenség. 2) Másra ruházott,
ság és gondnokság alól kiszabadul s vagyona és mástól átengedett hatalom, melynél fogva a megha
egyéb jogai iránt önmaga rendelkezhetik. Ez a mi talmazott a meghatalmazó nevében egészen szaba
törvényünk szerént fiszemélyeknél rendesen a betöl don rendelkezhetik, intézkedhetik. Teljhatalommal ci
tött 2áik, nó'személyeknél a betöltött 16ik év után látott követ, ügyviselő, kormányzó.
következik; másképen : nagykor; ellentéte : nemteljes
T E L J K Ü R T , (teljkürt) ösz. fn. A bőségnek
kor, kis kor.
mythologiai jelképe, azaz virágokkal, gyümölcsök
TELJESKOEU, (teljeskoru) ösz. mn. Ki a tel kel stb. töltött kürt vagy szaru; máskép: bőségszaru,
jeskort elérte. V. ö. TELJESKOR.
bőség szarva. (Cornu copiae).
TELJESKORUSÁG, ösz. fn. A teljeskorra ju
TELJSÜLY, 1. TELJESSULY.
tott embernek állapota, illetőleg képessége, vagyona
TELJSZARU, (teljszaru) 1. TELJKÜRT.
kezelésére és jogi viszonyai iránti rendelkezésre.
TELKES, (telekés) mn. tt. telkést v. — et, tb.
V. ö. TELJESKOR.
— ek. Bizonyos mennyiségű telkekkel ellátott. Egész
TELJESMÉRTÉK, (teljesmérték) ösz. fn. Bár telkes gazda, ki a régi úrbér szerint egy egész jobbágy
minő mérték (ür, súly, hosszmérték) , melyből telket birt. Fél telkes gazda stb. V. ö. TELEK.
semmi se hiányzik.
TELKÉSD, falu Bihar m.; helyr. Telkesdre,'
TELJESMÉRTÉKÜ v. —MÉRTÉKŰ, (teljes — én, —ről.
mértékű) ösz. mn. Ami a rendes törvényes mértéket
T E L K I , falu Pest m., puszta Nógrád m.,.
megüti. Teljes mértékű akó, mázsa.
MEZŐ—, falu Bihar m.; helyr. Telkibe, —ben, —bői. •
TELJESSÉG, (teljesség) fn. tt. teljességét,
TELKIBANYA, falu Abaúj m.; helyr. — bi
harm. szr. —e. Teljes, hiánytalan, egész állapota nyara, —n, ról.
vagy tulajdonsága valaminek. Areznak, testnek teljes
TELLEGET , csalóközi és székely táj ige, m.
sége. V. ö. TELJES.
tellégetétt, par. tellegess. Csalóközben am. kezeivel
TELJESSÉGGEL, (teljességvel) ih. Rende hadonáz ; a székelyeknél pedig am. teddegél. Talán
sen nem tagadóval használtatik, s am. épenséggel am. teveléget (teveléget).
nem, semmikép sem, semmimódon. Teljességgel nem
TELLES, 1. TELJES.
boldogulhatni vele. Tagadó nélkül ara. el határozottan,
TELLETULLA, (telletulla) ikernév, tt. telle
mindenképen. Teljességgel megtagadott tőlem mindent. túllát. Haszontalan beszéd, fecsegés, licslocs, tere
Teljességgel azt akarja, hogy ...
iére, teretura. Elemezve : terle turla, azaz terlöturló,
TELJESSULY , (teljessuly) ösz. fn. Súlymér terelöturoló, mint mendemonda = mendőmondó (be
ték, melyből semmi se hiányzik.
széd), locskafecske = locsogó fecsegő stb.
TELJESSZÁM, (teljesszám) ösz. fn. Mondják
T E L L I K , (tellik) k. m. lellett, htn. — eni.
tanácskozó, illetőleg határozó gyülekezetről, midőn Táj divatosan am. az egyszerűbb telik; 1. ezt.
ennek tagjai a törvény vagy szabály szerénti számot
TELLINA, fn. tt. teliinát. Sima, két hüvelyű
megütik, pl. ha azon gyülekezetekben, gyűlésekben kagylófaj. (Teliina). Idegen eredetű.
a törvényszéki birák, városi, megyei, egyházi, or
TELLNICZ (v. VITTENCZ), mv. Nyitra m.;
szággyűlési képviselők, közkereseti társulatok tagjai helyr. Tellniezin, —re, •—ről.
stb. a törvényhez vagy szabályhoz képesti számon
TELLYES, 1. TELJES.
alul nincsenek, azonban ezen számot (amennyiben
TELMEGYER, puszta Bihar m; helyr. — me
ez iránt korlátolás, mint néha a törvényszékeknél, gy erre, — én, —ről.
nem létezik) meg is haladhatják.
TÉLTÚL , (téltúl) ikerített ih. Ittott, imitt
TELJESSZÁMÜ v. —SZÁMÚ, (teljesszámu) amott, errearra, idestova, tétova. Csereken bokron
ösz. mn. Minek száma egészen megvan, hiánytalan; teltül csatangol. Néhutt am. imigyamúgy. Téltúl tenni,
annyi egyes részből álló, amennyi törvény szerént a székelyeknél am. imígyamúgy tenni. Elemei a tá
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volsági irányra vonatkozó te és to, melyekből űl úl testeket jelentenek, melyek ágbogaikat, szögleteiket,
képzővel lett téiil, tóul, s öszvehuzva tűltúl v. téltúl, hegyeiket, éleiket elvesztették, ú. m. ténk v. tönk
mint elűlhátúl, alidfölül, kivűlbelűl.
(témk, tömk), a növénynek, illetőleg fának lebotolt
TÉLUTÓ, (tálutó) ősz. fn. Február hava, mi . dereka, tuskója ; tÖnkő, vastag karó ; tömpe, tömörzsök,
dőn éghajlatunk alatt a télszak vége felé jár, más mintegy megcsonkított, rövidre vágott, törpe; tompa,
kép : bőjtelő hava, másodhó.
tonka, hangváltozattal csonka; tömb, tombácz, ducz
TÉLÜL, (telül) önh. m. telűlt. Midőn valamely gyanánt támasztékul szolgáló gerenda vagy tuskó;
feloldó test, pl. a víz, a feloldandó testből, pl. czu tombár, azaz tömbhöz hasonló tompa elméjű, buta
korból, tsóból, többet magába felolvasztani venni ember, máskép : tankó.
nem képes, azt mondjuk róla, hogy telülve van.
Ezen 2dik osztályba tartozó szók alapfoga
V. ö. TELÍT.
lomban annyiban egyeznek az előbbiekkel, hogy
TELVE, (telve) igenév és a régiek szokása noha csonkított állapotban, szintén valamely tömött
Bzerént ragozható is : telvét; a mai telvék összehúzás, ségre, összenyomott tulajdonságra vonatkoznak.
ebből : telve vannak. Am. teli, töltött állapotban lé
TEM v. TÉM, (2), áth. Szabó Dávidnál elé
tező, s jobbára el, meg igekötőkkel használtatik. jonnek : temem (== tömöm), temeti (= tömött), meg
El van telve magával. Meg van telve pénzzel. Vermei tömni (== megtömni) stb. Azonban általánosb és szo
gabonával telvék. Etellel nagyon megtelve alig fújt.
kottabb kiejtéssel : töm. L. TÖM, ige.
TEM v. TÉM, ( Í J , v. TÖM, gyök, melyből
TÉMÉNY, 1. TÖMÉNY.
több szócsalád vette eredetét, u. m. 1) lem v. töm
TÉMÉNYTELEN, I. TÖMÉNYTELEN.
ige, melyből temet, temetés, temető, temetkezik, tömeg,
TEMÉRDEK, 1. TÖMÉRDEK.
tömkeleg, tömlő, tömhüdik, tömhiidt, tönkesz (tömkesz),
TEMEREST, falu Krassó m.; helyr. Teme
temény, temérdek v. tömény, tömérdek származtak. Mind r estre, —én, —ről.
ezek valami sürüen öszvenyomott, aránylag szűk
TEMERIN, mváros, K I S — , puszta Bács m.;
térimébe szorított sokaságra vonatkoznak. Ez alap helyr. Temerinbe, —ben, —bői.
fogalomnál fogva rokonok : tem v. tim, honnan
TEMES, ( 1 ) , CSERES— , falu Krassó m.;
(temcs) tencs, vagy (timcs) tincs, egy csomóba fo helyr. —Temesre, —én, —ről.
gott hajból, szőrből, lenből stb. álló tömegecske
TEMES, (2), 1. TEMES VÁRMEGYE. Folyó
tincsúdik, kövéredik, tönkeszszé lesz; lom, honnan neve is Temes és Torontál megyékben.
tompor v. tompora, a csipö táján vagyis faron ki
TÉMÉS, 1. TÖMÉS.
álló dudorodás; tum, származéka tung (tumg) öszve
TEMESESTY, falu Arad m.; helyr. Temesesty
vert méztömeg; tungos, azaz tömött, zömök, kövér, re, — :'n, — ről.
különösen ilyen farú, duczifaros; dém, dőm, dom,
TEMESS, falu Nyitra m.; helyr. Temessre,
dum, honnan e származékok, déme v. döme, démsédi — én, —ről.
v. dömsödi, dömöszke, azaz tömött köpczös termetű,
TEMESVÁR, sz. kir. város Temes m.; helyr.
különösen busa fejű, íövid nyakú, széles vállú, Temesvárra, •—on v. —ott, —ról.
bátu; dömöszöl v. domoszol, dömöczköl, valamint ösz
TEMES VÁRMEGYE, a Tiszán túli várme
venyomdos, sürüen együvé töm, gyúr; domb dombor, gyék egyike.
domború, dundi (dumdi) puffadt, tömött, hizott gyer
T E M E T , (temet) áth. m. temetétt, par. temess.
mek ; csőm v. csőm, származékai : csomó csomor, csö Ma általában nyilt evel ejtjük, ámbár a töm igével
mör, csomoszol csömöszöl; gyöm, honnan gyömör gyö rokonságánál fogva szabályosan zárt evel kellene
möz, gyömöszöl, azaz csömöszöl, tömöszöl, dömöszöl; ejteni. A régi Halotti könyörgésben csakugyan zárt
zom zöm, melyből zomok v. zömök, tömött, köpczös; önhangzóval (uval) van írva : „Kinek ez nopun
zsom zsombék, azaz domború hant, sárcsomó az isza testet (testét) tumetjvk (tömetjük); más részről Gyar
pos helyeken.
mathinál és Szabó Dávidnál töm ige helyett székely
Mindezen gyökök szervi leg rokon hangokból kiejtéssel a tem szót találjuk. — Bizonyos testet gö
állanak, vagyis kezdő hangjaik d t, és ezek rokon dörbe tesz, s ráhányt holmival, különösen földdel
változatai gy, cs, z, zs, zárhangjok pedig az m, mind betakarja. Szorosb ért. a megholt emberek hullájit
nyájokkal közös. Rokonságban vannak velők azon gödörbe, sirba teszi, s földet töm föléjök. Eltemetni a
tömött vagy felfújható tárgyakra vonatkozó szók is, halottak testeit. Koporsóban vagy anélkül, Öltözetben,
melyek kezdő gyökhangokban megegyeznek velők, vagy meztelenül eltemetni valakit. Némely tájakon egy
ú. m. tűgy, az arcznak felfújható része, vagyis a szerűen a tem használtatik. Biz az megholt, el is tem
pofa ; tüdő, melyet levegővel megtömhetünk ; dödölle, ték a szegényt. Átv valamit úgy elborít, eltakar, hogy
béllelt, töltött tésztanem ; dudor, dudorodik; dö/tér, végképen eltűnjék, vagy elveszszen. A hajót eltemet
azaz vaskos, poczkos testű; dölmecz, kurta testű, ték a hullámok. A pusztai zarándokokat eltemette a ho
nagy hasú gyermek.
moktenger. Feledékenységbe temetni valamit.
2) tem, változattal töm v. tom, oly származékok
TEMETÉS, (temetés) fn. tt. temetést, tb.
gyöke, melyek vágás, metszés, nyesés által szűkebb — ék, harm. szr. —e. Halotti szertartás, melylyel a
testüekké lett tárgyakra vonatkoznak, vagyis oly megholtak testeit az örök nyugalom helyére kisér*
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jük. Fényes, nagyszerű, pompás, egyszerű, szegény te
metés. Temetésibe meghívni az illetőket. Pompás temetés
pénzvesztegetés. (Km.). Sok temetés. V. ö. TEMET.
TEMETÉSDÍJ, (temetésdíj) ösz. fn. A teme
tésnél szolgáló személyek, ú. m. papok, énekesek,
zenészek stb. díja, továbbá temetési szertartásra for
dított egyéb költségek.
TEMETÉSES, (temetéses) mn. tt. temetésest
v. —et, tb. —ek. Temetésnek szánt. Temetést kí
sérő. Tcmetéses hely (Szabó D.). Temetéses nép.
TEMETÉSI, (temetési) mn. tt. temetésit, tb.
—ek. Temetést illető', ahhoz tartozó, arra vonat
kozó. Temetési pompa, költség, szertartás. Temetési tisz
telet. Temetési domb (= sírhalom). V. ö. TEMETÉS.
TEMETET, (temetet) fn. tt. temetetet. Régi
alakú szó ,temetés' helyett. (Münch. c. Mark. XIV.).
TEMETETLEN, (temetetlen) mn. tt. teme
tetlent, tb. — ék. Amit, illetőleg akit el nem temet
tek. A harezban elesett vitézek temetetlen hullái. Hatá
rozóként am. temetetlenül. Temetetlen maradt.
TEMETETLENÜL, (temetetlenül) ih. El
nem temetett állapotban. A csatatéren temetetlenül
rohadó hullák.
TEMETKEZÉS , (temetkézés) fn. tt. temet
kezés', tb. —ék, harm. szr. —e. Többek hulláinak
bizonyos temetőbe vagy sírboltba letevése, eltaka
rítása.
„Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll."
Szózat, Vörösmartytól.
TEMETKEZÉSI, (temetkézési) 1. TEME
TÉSI.
TEMETKEZIK, (temetkézik) k. m. temet
kéztem, —tél, —étt, par. —zél. Bizonyos helyen te
mettetik el. Köz temetőbe, családi sirboltba temetkezni.
TEMETKEZŐ HELY, 1. TEMETŐ, fn.
TEMETŐ, (1), (temetö) mn. tt. temetőt. Aki te
met. Molnár Albertnél különösen am. sírásó. Ma in
kább csak főnévileg használják, mint temetkezési
helyet.
TEMETŐ, (2), (temetö) fn. tt. temetőt. Köz
hely, térség vagy kert, hová a halottakat temetik;
máskép : sírkert; némely tájakon a hellenlatin coeme
terionból alakult czinterem. Városi, falusi temető.
„lm, koporsód ajtajánál áll hív szeretöd,
De látom, hogy bé van zárva sötét temetőd."
Ányos Pál.
TEMETŐBOGÁR, (temetöbogár) ösz. fn. Bo
gai faj, mely az apróbb döglött állatok, pl. egerek
alól a földet oly ügyesen elkotorja, hogy ezek az
ásott gödörbe esnek, s eleségül szolgálnak nekik.
(Silj)ha).

T E M E T Ő H E L Y , (temetőhely);
K É R T , (temetó'kert) 1. TEMETŐ, fn.
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TEMETŐTALP , (temetőtalp) ösz. fn. Fenék
kő, talpkő. (Szabó D.). Temetőtalpából elpusztult, er
délyiesen szólva : úgy elpusztult, hogy híre sincs,
hogy se híre se hamva. (Gáspár János). Temetőtal
pából kihányni, — forgatni. (Szabó D.).
TEMETSÉG, (temetség) fn. tt. temetségét,
harm. szr. —e. Temetési szertartás, holtak eltaka
rítása ; szokottabban : temetés.
TEMETVÉNY, (temetvény) fn. tt. temetvényt,
tb. —ék. Eredetileg egy jelentésű a ,temetőhely'szó
val ; ma vár neve Nyitra megyében.
TEMHETETLEN, (temhetetlen) mn. tt. tem
hetetlent, tb. —ék. A székelyeknél am. teménytelen: ]
„A leán hogy a temhetetlen sok kendert megnézte,
a gút (guta) jedtibe (ijedtibe) szinte (csak nem) meg
ütte." (IV. mese Kriza Jánosnál).
TEMJÉN; TÉMJÉNÉZ; TÉMJÉNÉZÉS, 1.
TÖMJÉN; TÖMJÉNEZ; TÖMJÉNÉZÉS.
TEMLECZ, tájdivatosan am. tÖmlocz; 1. ezt.
TÉMLESZ ,. (tém1esz) fn. tt. témleszt, tb.
—ék, harm. szr. —e. ,Malom' szóval összetéve : ma
lomtémlesz; 1. ezt.
TEMONDA, (temonda) ösz. fn. Szájról szájra
adott, ideoda hordott, többnyire költött hir, pletyka,
olcsárló beszéd. Temondákra ne hallgass. Mást temon
dába keverni. (Szabó D.). „A (török) vezérek mikor
országos dolgokról beszélnek, néma szolgákat tárta
n a k . . . Talám még nálunk is jó volna az ilyen szo
kás és nem volna annyi temonda a háznál." Mikes
F. törökországi levelei (VII. levél). E szónak alkotó
része valószínűleg azon te v. té, melyekből téved, té '
velyeg, tétova stb. származtak, minthogy a temonda
mintegy szerteszét bolyongó, tévelygő beszéd. Vagy
talán onnan származott e szó, hogy a pletykázok
másra szoktak hivatkozni.
TEMONDÁDFÜ, (temondádfü, talán csak:
temondafü) ösz. fn. A tarsókák neme alá tartozó
növényfaj népies neve; máskép szintén köz néven:
nyűfű, nagy borsocska, vadmustár; növénytani néven:
vetési tarsóka. (Thlaspi arvense).
TEMONDAFÉSZEK, (temoudafészek) ösz.
fn. A székelyeknél am. pletyka. (Kriza J.).
• TEMONDÁL, (temondál) ösz. önh. m. temon
dált. Temondákat, azaz, pletykás híreket terjeszt,
másokról olcsárolva, becsmérelve beszél.
TEMONDÁLÁS, (temondálás) ösz. fn. tt. te
mondálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Pletykázás,
becsmérlő hirhordás.
TEMONDÁROZ, (temondároz) m. temondároz
tam, —tál, —ott, par. —z. L. TEMONDÁL. Elé
jön Szabó Dávidnál.
TÉMPE, (témpe, tömpe) mn. tt. témpét. A szé
kelyeknél am. törpe. V. ö. TEM v. TÉM v. TÖM
gyök.
TEMPLOM, fn. tt. templomot, harm. szr. —a.
1) Nyilvános épület, melyben akármely vallási fe
lekezet hívei köz isteni tisztelet végett öszve szok
tak gyűlni. Jeruzsálemi templom, melyet Salamon épí
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tett. Görögök, rómaiak templomai. Jupiter, Janus, Béké
iden temploma. 2) Különösen, melyben a keresztény
hivek végezik az isteni szolgálatokat, máskép : szent
egyház, istenháza, úrháza. Templomba járni. Templomo
kat építeni. Anyatemplom, fióktemplom. Templom hajója,
szentéige. Oltárokkal díszített templom. Érseki, püspöki
templom, azaz főtemplom, nagy templom. Nem mind
szent, aki templomba jár. (Km.). Szegény mint a tem
plom egere v. mint a templomba szorult egér. (Km.).
A latin templumból kölcsönöztetett. Tisztább ma
gyarsággal, mint föntebb érintők, egyház, szentegy
ház, Isten háza. A latin templum pedig Varró szerént
eredetileg égtájat, sőt magát az eget jelentette:
„a tuendo primum templum dictum" honnan sze
rénte a contemplor ige is. „Templum regionem coeli
significat, quam auspieia captaturi augures non
manu, sed lituo definiebant et notabant secundum
quatuor cardines mundi" Basilii Fabri Thesaurus.
Későbben a keresztények, hogy magokat s egyhá
zaikat a pogányságtól megkülönböztessék, a szent
egyházat inkább ecclesia, basilica, sacrarium nevekkel
illették. A keresztény, különösen római és görög
szertartású templomok fő részei. 1) A tornácz, me
lyen belül lépni hajdan a nyilvános bűnbánatot
tartóknak nem volt szabad. 2) A templom hajója,
vagyis azon legtágasabb öble, melyben a nép rende
sen kétfelé van válva, t. i. a férfiak jobb, a nők
baloldalra. 3) A karzat, mely a tornácz fölött emel
kedett erkély. 4) A szentély, hol a szentséges áldo
zat vitetik végbe, s tartatik az oltári szentség. Ezt
a hajótól rendesen korlát választja el.
TEMPLOMABLAK , (templomablak) ösz. fn.
Sajátságos alakú ablakok, melyek a templomokat
más épületektől megkülönböztetik. >
TEMPLOMAJTÓ, (templomajtó) ösz. fn. Ajtó,
melyen a templomba járnak. Templomajtóban ülő sze
gények. Templomajtóra ragasztott hirdetvények.
TEMPLOMALJA, (templomalja) ösz. fn. 1) Va
lamely templom alsó része. 2) Különösen a széke
lyeknél Csikszékben helynév, mint ,Csatószeg' nevű
falunak dombon álló temploma alatt elvonuló része.
TEMPLOMATYA, (templomatya) ösz. fn. Sze
mély, ki valamely templom vagyonát, jövedelmeit,
kiadásait kezeli; máskép : egyházatya, latinosan:
curator.
TEMPLOMBELI, (templombeli) ösz. mn. 1)
Templomban levő. 2) Templomot illető, arra vo
natkozó.
TEMPLOMBIRÓ, (templombiró) lásd : TEM
PLOMATYA.
TEMPLOMBOLTOZAT, (templomboltozat)
ösz. fn. Boltozat, mely a templom fő falait öszve
foglalja.
TEMPLOMFOSZTÁS , (templomfosztás) ösz.
fn. Szentségtörési bűntett, melyet az követ el, ki
valamely templom ékszereit, díszleteit, kincseit stb.
elorozza.
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TEMPLOMFOSZTÓ, (templomfosztó) ösz. fn.
Szentségtörő, ki templomfosztási gonosztettet kö
vet el. V. ö. TEMPLOMFOSZTÁS.
TEMPLOMI, (templomi) mn. tt. templomit,
tb. —ak. Templomot illető, templomra vonatkozó,
ahhoz tartozó. Templomi szertartások, imák.
TEMPLOMKAR v. — K A R Z A T , (templom 
kar v. —karzat) ösz. fn. A templomnak azon része,
melynek neve kar vagy karzat. V. ö. KARZAT.
TEMPLOMOS, (templomos) mn. tt. templo
most v. —at, tb. —ak. 1) Templommal ellátott,
vagy templomokkal bővelkedő. 2) Mint főnév tárgy
esete : —t, több. —ok. Azon szerzetes '\ itézrend
tagjai, mely rend a Xldik században alapíttatott,
hogy a jeruzsálemi templomot a muhamedánoktól
megszabadítsák, de a XlVdik század elején általán
eltöröltetett. Hazánkban vörös barátok neve alatt is
mertettek, minthogy fehér köpenyeiken nyolcz szög
letü vérpiros keresztet viselének.

TEMPLOMRABLÁS; TEMPLOMRABLÓ, I.
TEMPLOMFOSZTÁS; TEMPLOMFOSZTÓ.
TEMPLOMSZENTELÉS , (templomszentelés)
ösz. fn. Újonnan épült templomnak egyházi szertar
tások szerént, tiszteletessé, kegyeletessé avatása.
TEMPLOMSZOLGA, (templomszolga) ösz. fn.
A templomi szertartásoknál szolgai minőségben mű
ködő személy.
TEMPLOMTORNÁCZ, (templomtornácz) ösz.
fn. A templomnak előrésze, csarnoka, mely a tem
plomhajóba vezet.
TEMPLOMÚT, (templomút) ösz. fn. Út, mely
valamely magán álló, a helységen kivül fekvő tem
plomba vezet.
TEMPLOMUTCZA, (templomutcza) ösz. fn.
Utcza, melyen akár elkülönítve, akár más házak so
rában valamely templom áll. Kisebb helységekben
szokásos elnevezés, hol csak egy templom van.
TEN, elvont gyök teng szóban és származékai
ban ; 1. TÉNY.
TEN, TEN, TÉNN, TENNEN, (te) a te máso
dik személynóvmásnak megtoldott változata, mely
visszahatólag rendesen a magad visszahatóval tétetik
öszve, tenmagad, többesben : tin, tinmagatok. V. ö.
TE, névmás.
— TEN, különös rag ezten szóban, mely a ré
gies ezten nap (néha: ezten ez nap), különösebben ezten
vasárnap, és az általános esztendő (= ezten idő) szók
ban fordul elé. „Meg hattam volt az én emberim
neh, hogy k(egyelme)det Biró uram, mind az egész
tanácsval elhívjonak az én menyeközőmre.... Az
(menyeköző) napja ez jövendő kedhez eztennap"
(Régi M. Nyelvemlékek II. K. 1 0 3 . 1.), azaz kedd
hez egy hétre, t. i. a napok folyása addiglan, míg
ismét a nevezett nap (kedd) fordul elé; tehát ,ezten
nap' v. ,ezten ez nap' am. eztől ez nap, bővebben :
eztöl fogva (eztől kezdve) ez n a p ; vagyis a ten am.
tői, s teljesen egyezik a töröktatár ten v. den rag
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TENGEFÖLD, (tengeföld) ösz. fn. Lugossy
József, Erdélyi János, Hegedűs László után am.
könnyű, parázs föld; mély hangon : tangaföld.
TENGÉLET, (tengélet) ösz. fn. 1) A növé
nyek anyagi élete (vita vegetativa). 2) Átv. állati
élet, mennyiben az csupán a testnek föntartására, s
gyarapodására vonatkozik.
TENGELICZ, fn. tt. tengeliczét. A pintyek
neme alá tartozó, s hazánkban is honoló madárfaj,
vörösen pettyezett homlokkal és bögygyel; éneklő
madár, és a szavához alkalmazott sipláda hangjait
eltanulja. Magyar neve valószínűleg a német Stieglitz
után módosult. Némelyek rendes hangját utánzó szó
nak tartják a németben is; ezért csehül : stehlik,
lengyelül : szczigiel, Jancsovics Magyarszláv Szótá
rában : styelík. Latinul : fringilla carduelis, minthogy
a bogácsokon szeret röpködni.
TENGELICZE, (1), fn. tt. tengeliczét; 1. TEN
GELICZ.
TENGELICZE, ( 2 ) , A L S Ó — , FELSŐ—,
KIS—, KÖZÉP—, puszták T o l n á m . ; helyr. Ten
geliczére, — n , —ről.
TENGELY, fn. tt. tengélyt, tb. — ék, harm. szr.
— e. 1) Hengeralaku, s két végén valamivel véko
nyabb rúd vagy tönk, melyen a szekér vagy kocsi
oldalai, illetőleg rakonczái nyugosznak, s melynek
két végén a kerekek forognak. Első, hátvlsó tengely,
melyeket az úgy nevezett nyújtó köt öszve. Fa ten
gely, vas tengely. Kocsi, szekér, talyigatengely. A fa
tengely végeit marokvassal megerősíteni. Hájjal, kátrány 
nyal megkenni a tengelyt. Eltörött a tengely. Kiesett a
tengely szege. Fergety&s vagy pengős tengely. Megakadt
a tengelye (Km.). A tengelyt verte a nagy sár. Tengelyt
akasztani v. üttetni valakivel, átv. ért. am. belékötni,
belekapczáskodni. Nem volna tanácsos tengelyt üttetni
TÉNFÉRGÉS, TÉNFÖRGÉS, (ténférgés v. vele. 2) Átv. mint lényeges rész az egész helyett je
— förgés) ösz. fn. Ideodaletrengés. V. ö. TÉNFEREG. lent szekeret. Valamit tengelyen szállítani, nem vizén.
TENG, (tenég) gyak. önh. m. tengétt, htn. 3) Mértani ért. azon egyenes vonal, melyet képze
— eni. v. —ni. Mondjuk állatokról, különösen em letben vagy valósággal bizonyos test, vagy tér kö
berről, midőn nyomorúan, szegényül, szűken él, alig zéppontján általhuzunk. Föld tengelye, ég tengelye,
képes életét föntartani. Csak alig teng a szegény. Teng világ tengelye. „De az bölcs Isten az, az ki e világ
leng. Molnár Albertnél : tengek, victito, dego, vivő nak tengelyét, az ő elvégezett akaratja szerint for
utcunque, vitám dego miseram; Szabó Dávidnál: gatja." Báthori István király. (Történelmi tár. VIII.
tengeni, tengődni : éldegélni, élődni. Kresznerics is k. 2 1 3 . lap).
csak ezen jelentéseket jegyezte föl. Mennyiben a
„Felfordult a világ, eltörött tengelye,
tengő állat teste fogyni, soványodni, aszni szokott,
Régi járásának se nyoma, se helye."
innen mind alapfogalomban, mind gyökre nézve ro
Faludy F.
konok hozzá: csenevész, csünik, sindevész, sindik, sinnyed,
senyved, t. i. a t, cs, s mint szervileg rokon hangok 4) Szélesb ért. mindenféle keréknemü gépezet kö
változtával. Képeztetésre hasonló a leng, reng, ing zépponti vonala, mely körül az illető gép küllői, ;
stb. igékhez. Minden tekintetben egyezik vele a szárnyai stb. keringenek. Malomkerék, csiga tengelye.
persa teng, mely Zenkernéi am. eng, eingeengt, ein 5) A növénytanban a növény gyökere, szára vagy
geschrankt, bedrangt in seinen Umst&nden stb. Vul ágai közepén végig menő képzeleti vonal. Az Erdé
lersnél is am. angustus, arctus; és angustum, an szeti Müszótárban : a növény azon főrésze, melyen
gustiae. Legújabban a növényi életre is alkalmaz a mellék és függelékrészek (ágak, levelek stb.) van j
zák ezen értelemben : növényi életet folytat (vege nak megerősítve.
tat) ; s átvitt értelemben az emberi anyagi életre kü
Törökül : tingil, csagátaji nyelven : töngül,
lönböztetésül a lelki, illetőleg szellemi élettől.
mongolul : tenggelik. Nálunk még némely, kivált p4 I

gal. A föntebbihez hasonló mondatok a régieknél:
„Ezten vasárnapra kegyelmed küldjön egh (egy)
kocsit." (Levél 155 5ből. Szalay Ag. 400. m. 1.
1 5 3 . lapon). „Megh hagyom, hogy Bereghszászba
vigyék ezten napra" (1556ból. U. o. 19 7. 1.). „Ez
levél láthván, ezthen vasárnapra thi enghemet megh
keressetek" (U. o. 3 2 1 . 1.).
— TÉN, toldaléknak látszik az ilyetén, olyatén
mutató névmásokban ; felhoztuk —ÉTEN alatt is.
A mongolban metii (mely hangáttétellel az étén rag
gal egyezik) am. a magyar mint, miként, ként, és
végül járul a nevekhez, pl. bi metil mint én (énként),
aghola metii halom v. hegyként, tere metii ilyképen,
ilyetén.
TENER, Krisztina életében am. tenyér.
TENERIPUP, Molnár Albertnél és Szabó Dá
vidnál am. denevér; ,pupdenevér' szó helyett áll; az
összetett részek : yub és denevér helyet cserélvén. L.
PUBDENEVÉR.
TENETNEK, puszta Gömör m.; helyr. Tenet
nekre, —én, —rőt.
TENEVÉR, I. DENEVÉR.
TÉNFEREG, TÉNFÖRÖG, (ténférég v. —fo
rog) ősz. gyak. önh. m. térférgétt, htn. ténférgeni v.
ténferegni. Ideoda fetreng, vonagolva forog, meggör
bedt testtel hajladozva mozog. Mondják különösen
csúszómászó gyermekekről, kik láb alatt akadékos
kodnak , henteregnek. A Tájszótárban kemenesali
és szathmárvidéki kiejtés szerént : ténförög. Oszve
tett ige azon té, megnyújtva tén határozóból, mely
a tétova, tébolyog, téved szók törzse, és a féreg vagy
fSr'óg, azaz forog igéből. Néhutt, talán áttétellel:
fénterég v. fénterég, ritkán : vontörög. Lugossy József
mély hangon rokonítja tántorog szóval is.
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lóczos tájejtéssel : tengő, töngö, tengű, tongű. Magyar den szárazföldét és szigeteit körülveszi; ez világten
elemzéssel, minthogy a tengely nem egyéb, mint vé ger ; továbbá ennek egyes részei, melyeket különféle
konyabb faderékhoz, azaz tenkhez (tönkhöz) hasonló jelzőkkel különböztetünk meg : atlanti tenger, közép
hengerrud; valószínű, hogy gyöke tenk v. tönk (néha tenger, adriai tenger, balti, csendes, vörös, fehér, fekete
pl. Molnár Albertnél is : t'óriko), melyből ély, oly tenger. Jégtenger v. fagyos tenger, indiai tenger stb.
képzővel lett tengely v. tengöly (a keményebb kt lá Szélesb ért. a világtengerrel közvetlen öszvekötte
gyabb rokon gre változtatva), mint pehely, kesely, tésben nem levő, de szintén nagy terjedelmű tó.
csermely, gőmbőly, hömp'óly, gomoly, gomboly, göröndöly,Holttenger v. aludt tenger. Magyar tenger, mint néme
tugoly. Egyezik vele a karót jelentő táj divatos tön lyek a Balatont nevezik. Tengerre szállani, tengeren
köly v. tönkő, és a forgócsont neve esönköly. Ennél hajózni. Tengeren, kis vízen máskép kell hajókázni. (Km.).
fogva a tengely eredeti széles értelemben jelent álta Tengerbe halni. Nem lehet a tengert kalánnal kimerni.
lán faderékból csinált, vágott hengert, s különösen (Km.). Tenger járása (tengerapály és dagály). Tenger
olyat, mely a szekérbe van alkalmazva, valamint a öble, szorulatja, torkolatja. Tenger örvénye. Tenger
rúd, dorongféle faszál, szűkebb ért. a szekérnek síkja. Tenger magaslata. Tengerbe hordasz vizet. (Km.).
nyele. V. ö. TEM gyök, és TENK. Vámbéry szerént Többen halnak borban, hogysem a tengerben. (Km.). Ki a
a töröktatár tingil és tÖngül a töngülmék forogni igé tengeren jár, nem léphet alkura a szelekkel. (Km.). Aki
ből származott, minthogy KözépÁzsiában nem a ke nem tud imádkozni, menjen a tengerre. (Km.).
rék hanem a tengely forog a kocsi alatt (vagyis in
„Felforrott a tenger, tüzes habot forgat,
kább a kerék együtt forog a tengelylyel). A mongol
Várasok omlanak, a szükség nyomorgat."
tenggelik szót a mongol nyelv után a tengke szóból
Faludi Ferencz.
lehet származtatni, mely erőt, vagy a teng szóból,
A
népmesékben
eléfordúl
az
óperencziás tenger : hol
mely sulyegyent jelent; mik a tengelyre mind rá
volt,
hol
nem
volt,
még
az
óperencziás
tengeren is túl
illenek, minthogy a szekérnek erejét és sulyegyenét
a tengely alkotja. „Felfordult a világ, eltörött ten volt. Ez tulajdonkép jelenti az Ens folyón túl felső
Austriában (ob der Ens) fekvő tartományokat. 2) Átv.
gelye" mint föntebb.
TENGELYAGY, (tengelyagy) ösz. fn. L. KE mint melléknév jelent valami sokat, nagy számút,
nagy terjedelműt. Tenger nép gyülekezett öszve. Tenger
KÉKAGY.
TENGELYFA, (tengelyfa) ösz. fn. Bognárok búknak közepette, mihez fogjak epedt szív. (Kartigám).
(kerékgyártók) számára való szerszámfa, melyből Tenger adóssága van. Tenger sok gabona. Tenger nép.
Véleményünk szerint e szónak gyöke magyar
különösen tengelyeket készítenek.
TENGELYFUVAR, (tengelyfuvar) ösz. fn. elemzéssel valószínűleg azon tem v. töm, mely a ,te
Olyan fuvar, melyet szekerén visznek; ellentétben mérdek' v. ,tömérdek' származékban is nagy, rend
kívüli terjedelmet jelent, mi szerint gyakorító eg
a hajófuvarral.
TENGÉLYKARIKA, (teugélykarika) ösz. fn. képzővel lett belőle temeg elavult ige, s ebből : tem
Vas karikák, melyek a fa tengelyt erősítik; továbbá, ger, könnyebb kiejtéssel : tenger. így alakult a kom,
melyek a fatengelyre akasztva a kerékagyot a külső göm gyökökből kondor, göndör stb.
Idegen nyelvekben többékevésbé egyeznek
és belső oldalon a kopástól némileg óvják, melyeket
vele az utóhangokban csekély változással a mongol
néhol pengőkarikáknak hívnak.
TENGÉLYSZEG, (tengélyszeg) ösz. fn. A kö tengiz (un grand lac, mer. Kowalewszki), mandsu
zönséges szerkezetű szekerekben és kocsikban azon tenggin, csagataji tengiz, oszmanli deniz. Zenkernéi
szegek, melyek a tengely végeibe szúrvák, hogy a még eléjön mint keleti török szó : tengi. A szintén
kerék ki ne essék. A hintókban e helyett csavarféle rokon hangú tenggeri, tengri, tegri szók a mongol
nyelvben és némely tatár szójárásokban ezt jelentik :
eszkőzök vannak.
TENGÉLYVAS, (tengélyvaB) ösz. fn. Marok ég; istenség , isten ; pl. a mongolban : uszun tegri
vas, vagyis lemezvas, melyet a fatengely két végére vízisten, vizek istene, ghadzar un tegri föld(nek) is
tene, ghal un tegri tüz(nek) istene ; továbbá tegri jin
vernek, hogy erősebb, tartósabb legyen.
• TENGÉLYVÉGSZEG, (tengélyvégszeg) lásd: edzen ég(nek) ura, tegri jin oroi ég(nek) orma, tető
pont (zenith) stb.
TENGÉLYSZEG.
TENGER, (2), falu Abaúj m.; helyr. Tengérbe,
TENGELYVONAL, (tengélyvonal) ösz. fn.
Mértani ért. vonal, melyet valamely test vagy tér — ben, —bői.
TENGÉRABROSZ, (tengerabrosz) ösz. fn.
középpontján valósággal vagy képzeletben húzunk.
TENGÉLYZÁVÁR, (tengélyzávár) ösz. fn. Abrosz, melyen a világtenger, vagy annak egyes ré
1) Csavarforma készület vasból, mely a hintók ten szei lerajzolvák.
TENGÉRAPÁLY, (tengérapály) ösz. fn. Mi
gelyében a tengelyszeget pótolja. 2) Az ágyutalaj
dőn a tenger vize szabályszerüleg naponkint néhány
nak falait öszvetartó zavarok fából.
TENGER, (1), (temgér) fn. tt. tengert, tb. óráig a parttól befelé távolodik. Ellentéte : tengerár,
— ék, harm. szr. —e. 1) Általán azon nagy kiterje öszvetéve, vagyis a tengernek e két ellenmozgása:
désű, öszves víztömeg, mely a földkerekségnek min árapály.
14
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TENGERÁR, (tengérár) ösz. fn. A tenger vi
zének szabályszerű nyomulása és emelkedése a part
felé, melyet fölváltva hasonló mértékű apály követ.
TENGÉRCSE, (tengércse) fn. tt. tengereiét.
Kis tenger.
TENGÉRCSODA, (tengércsoda) ösz. fn. Rend
kívül meglepő csodaféle tünemény, vagy látvány a
tengeren; különösen némely mesés állatok, szörnyek.
TENGÉRDAGÁLY , (tengerdagály) 1. TEN
GERÁR.
TENGÉRELLENNAGY, (tengérellennagy)
helyesebben : ellentengernagy. L. TENGERNAGY
alatt.
TENGERENTÚLI, (tengéréntúli) 1. TENGÉR
TÜLI.
TENGERÉSZ , (tengérész) fn. tt. tenger észt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Széles ért. tengereken ha
józni szokott ember; különösen a tengeri hajózás
hoz és csatázáshoz vagy hadviseléshez szükséges
ismeretekben jártas személy.
TENGERÉSZALEZREDES , (tengerészalez
redes) ösz. fn. A tengerészetben, illetőleg hajós se
regben alezredesi rangban álló tengerésztiszt.
TENGÉRÉSZALTÁBORNAGY, (tengérészal
tábornagy) ösz. fn. A tengernagy után első tenge
résztiszt ; máskép : altengernagy. (Viceadmiral).
TENGERÉSZET, (tenégérészet) fn. tt. ten
gerészetét. 1) Tengerészi életmód; a tengeren járni
szokott hajósok állapota. Tengerészeire adni magát.
2) A tengeri hajózáshoz, különösen a tengeri hadvi
seléshez szükséges ismeretek tudománya. Tengerésze
tet tanulni.
TENGERÉSZETI, (tenegerészeti) mn. tt.
tengerészetit, tb. —ek. Tengerészeihez tartozó, arra
vonatkozó.
TENGERÉSZHADNAGY, (tengerészhadnagy)
ösz. fn. A tengerészetben hadnagyi rangban álló tiszt.
TENGERÉSZKAPITÁNY v. —SZÁZADOS,
(tengerészkapitány v. —százados) ösz. fn. A tenge
részetben századosi rangban álló tiszt.
TENGERÉSZTÁBORNAGY, (tengerésztábor
nagy) 1. TENGERNAGY.
TENGERÉSZTÁBORNOK, (tengerésztábor
nok) ösz. fn. A tengerészetben tábornoki rangban
álló tiszt.; máskép : ellentengernagy. (Contreadmiral).
TENGERÉSZTISZT, (tengerésztiszt) ösz. fn.
Tiszti minőségben álló személy a tengeri hajóhadban.
TENGERFOLYÁS, (tengerfolyás) ösz. fn. A
tengernek bizonyos tájvonala, melyen a tenger vize
folyam gyanánt néha több mérföldnyi irányban
mozog.
TENGÉRHÁNYADÉK, (tengérhányadék) ösz.
fn. Mindenféle hulladék, töredék , pl. hajódarabok,
áruk stb. melyeket a tenger vize a partokra kihány.
Máskép : tengerlápa.
TENGERI, (tengéri) mn. és fn. tt. tengerit,
tb. —ek. 1) Általán tengert illető, ahhoz tartozó,
abban lakozó, termő stb. Tengeri szélvész, vihar, be

tegség. Tengeri állatok, növények. Tengeri hajók. Tengeri,
háború, harcz, ütközet. Tengeri erö. Tengeri hatalom v.
hatalmasság. Néha össze is szokták írni. 2) így ne
veztetnek némely állatok és növények, melyek ten
germelléki vagy messze idegen földről származtak
be hozzánk. Tengeri nyúl; tengeri szajkó; tengeri füle
mile ; tengeri baraczk; tengeri köles; tengeri bodza; ten
geri mályva stb. Ezeket is össze lehet írni. 3) Főné
vül különösen némely keleti vidékeken így nevezik
a kukoriczát (többese : tengerik), mely máskép : tö
rőkbuza, tengeribuza, málé.
TENGÉRD3ARACZK, (tengeribaraczk) ösz. \
fn. Sárga husii baraczkfaj ; máskép : kajszi (nem :
kajszin) baraczk. V. ö. BARACZK.
TENGÉRIBETEGSÉG, (tengeribetegség) ösz.
fn. A tengeren utazással járó betegség; különösen,
mely hányásra készti az utast.
TENGÉRIBORJU , (tengériborjú) ösz. fn. A
fókák neme alá tartozó tengeri állatfaj, borjúfóka.
(Phoca vitulina). Különféle al fajai vannak. A né
met Seehund után tengeri kutyánsík is nevezik.
TENGÉRIBÚZA, (tengeribúza) ösz. fn. L.
TENGERI, 3).
TENGÉRICSALÁN, (tengericsalán) ösz. fn.
Tengeri gilisztaféle állatnem, melynek teste szivos
nyálkadarabhoz hasonló, a tengeren szabadon usz ;
kál, s éjjel világít. (Medusa).
TENGÉRICSATA, (tengericsata) lásd : TEN \
GERIHARCZ.
TENGÉRICSŐ , (tengerieső) ösz. fn. L. KU
KORICZACSŐ.
TENGÉRIDISZNÓ, (tengeridisznó) ösz. fn.
Amerikában otthonos, de Európába is átszármazott
emlősállat; füle és farka igen rövid, sivítása pedig
olyan mint a malaczé. (Mus porcellus).
TENGÉRIDUGÓ , (tengeridugó) ösz. fn. Né
mely puhanyféle növényállatok neve, melyeknek
belső teste rostos és sejtszövetes, külsejök pedig li
kacsos és varacskos. (Alcyonium).
TENGÉRIEBHAL, (tengeriebhal) ösz. fn. L.
TENGERIKUTYA, illetőleg TENGÉRIBORJU.
TENGÉRIFOG, (tengerifog) ösz. fn. Kagyló
faj, melynek héja fogsorhoz hasonló. (Dentalium).
TENGÉRIFÜL, (tengerifül) ösz. fn. Azon egy
héjú kagylók neve, melyek alakra nézve állati fül
höz hasonlók. (Holiotis).
TENGÉRIFÜLMILE, (tengerifülemile) ösz. fn.
Fürj nagyságú vízi madár, felül zöld, alul vörös,
a hátán és farkán kék színnel. (Ispis, > leyon, Al
cedo, Eisvogel).
TENGÉRIGOMBA, (tengerigomba) ösz. fn.
L. SPONGYIA.
TENGÉRIGYANTA, (tengerigyanta) ösz. fn.
L. BOROSTYÁNKŐ, (1).
TENGÉRIHÁBORÜ v. —HÁBORÚ, (tengeri I
háború) ösz. fn. A tengeren vagy tengereken hajó
hadakkal viselt háború.
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TENGÉRIHAGYMA v. — HAJMA , (tengeri
hajma) ösz. fn. Sándor Istvánnál a ,csilla1 (scilla)
neve.
TENGÉRIHAJÓ , (tengerihajó) ösz. fn. Leg
nagyobbszerii hajó, mely a tengereken jár.
TENGÉRIHARCZ, (tengeriharcz) ösz. fn.
Egyes harcz a tengeri háború idején.
TENGÉRIHO JSZA, (tengerihojsza) ösz. fn.
L. HOJSZA.
TENGÉRIHÓLYAG, (tengerihólyag) ösz. fn.
Állatfaj a puhányok neméből, melynek hengerded
teste bó'rszivosságu, vagy húsos. (Holothuria).
TENGÉRIKAPITÁNY, (tengerikapitány) ösz.
fn. Tengerihajó kapitánya.
TENGÉRIKÉRÉG, (tengerikérég) ösz. fn. Le
veles korallfaj , mely némely tengeri növényekre
vagy más testekre szokott tapadni. (Flustra, Eschara).
TENGÉRIKERESKÉDÉS, (tengerikereskedés)
ösz. fn. A tengereken űzött vagy űzetni szokott ke
reskedés.
TENGÉRIKIKÖTŐ , (tengerikikötő) ösz. fn.
L. TENGÉRRÉV.
TENGÉRIKÓRSÁG , (tengerikórság) 1. TEN
GÉRIBETEGSÉG.
TENGÉRIKŐ, (tengerikő) ösz. fn. Gyantakő,
melyet a tengerből hálóval szoktak kihúzni.
TENGÉRIKÖLES, (tengeriköles); TENGERI
KŐMAGVUFÜ, 1. MADÁRKÖLES.
TENGÉRIKUTYA, (tengerikutya) lásd : TEN
GÉRIBORJU.
TENGÉRILANT, (tengerilant) ösz. fn. Fecs
kehal faja. (Tryglalyra). V. ö. FÉCSKEHAL.
TENGÉRILÓ, (tengeriló) ösz. fn. Sándor Ist
vánnál am. rozmár. (Rosmarus, Wallross). Lásd:
ROZMÁR.
TENGERIMAKK, (tengerimakk) ösz. fn. Sok
héjú kagylófaj, melyben úgy nevezett kövültcsiga
lakik. (Balanus).
TENGÉRIMALACZ, (tengerimalacz) 1. TEN
GÉRIDISZNÓ.
TENGÉRIMÁLYVA, (tengerimályva) ösz. fn.
Némely régiebb íróknál a hibik (hibiscus) neve.
TENGER [MEDVE, (tengerimedve) ösz. fn.
Tengeri emlős állatfaj a fókák neméből, rövid he
gyes fülekkel s hosszú bozontos farkkal, mintegy
nyolcz kilencz lábnyi hosszúságú. Különösen az éj
szaki tengerben lakik Amerika és Ázsia között.

márnái (tengeri lónál) nagyobb és mérgesebb; a nyaka
körül serénye van mint a közönséges orozlánnak.
(Seelőwe).
TENGÉRIORSÓ , (tengeriorsó) ösz. fn. Ten
gerben lakó orsóhal, melynek igen Ízletes húsa van.
(Petromyson marinus).
TENGÉRIPARIPA, (tengeriparipa) ösz. fn.
Faludynál am. hajó.
TENGÉRIRABLÓ, (tengerirabló) ösz. fn.
Azon rablók közöl való gonosztevők, kik a tengere
ken (rabló hajókkal) űzik fosztogató mesterségöket,
különösen a kereskedelmi hajókat támadván meg;
egyszerű szóval : kalóz.
TENGÉRIRÁK, (tengerirák) ösz. fn. A folyó
vízi rákhoz hasonló, de ennél sokkal nagyobb rák
faj, néha másfél rőfnyi hosszú, s tiz fontnyi nehéz
ségű. (Cancer gammarus). Az éjszaki tengerben
nagy számmal tenyészik.
TENGERISTEN, (tengeristen) ösz. fn. A gö
röglatin mythologiában egyik főisten, kinek uralma
különösen a tengerekre terjedt ki, azaz Neptun. Alat
tosai valának ennek a szélesb értelemben vett ki
sebb istenek és istennők, kik a tengereken laktak,
ú. m. Okeanosz és neje Tethys, Ner.eus és ennek neje
Boris, 50 leányával a jósló néreidekkel; továbbá Tri
ton Neptúnnak Amphitritével a néreidek egyikével
nemzett fia és több más tritonok stb.
TENGÉRISTENNŐ , (tengeristennő) ösz. fn.
L. TENGERISTEN alatt.
TENGÉRISÜL, (tengerisül) lásd : TÜSKÉS
FÉREG.
TENGÉRISZŐLŐ, (tengeriszőlő) ösz. fn. Cser
jenövényfaj népies neve a ribiszkék neméből; más
kép : veresszőlő, ámbár van fehér és sárgás gyümöl
csű fajtája is. (Ribes rubrum).
TENGÉRITEGEZ, (tengeritegez) ösz. fn. Ten
geri féregfaj az állatnövények neméből. (Tubularia).
A német Seeköcher után van betű szerint fordítva.
TENGÉRITIK v. TENGÉRITYÚK, (tengeri
tik v. —tyúk) ösz. fn. Molnár Albertnél am. pulyka.
TENGÉRITOLL, (tengeritoll) ösz. fn. Ten
gerben úszkáló féregfaj, mely alakra nézve tollhoz
hasonló. (Pennatula). Egyik fajtája fénylő tengeritoll,
mely sötétben fénylik. (P. phosphorata).
TENGÉRITOLVAJ, (tengeritolvaj) 1. TEN
GÉRIRABLÓ.
TENGÉRITÜZÉRSÉG, (tengeritüzérség) ösz.
fa. A tengeri hajókon működő tüzérség.
TENGÉRIUTAZÁS, (tengeriutazás) ösz. fn.
Távolhelyre utazás a tengeren, vagyis tengeri hajón.
TENGÉRIÜTKÖZET , (tengeriütközet) lásd:
TENGÉRIHARCZ.
TENGÉRÍZ, (tengeríz) ösz. fn. A tenger vi
zének és a tengeri állatok húsának sajátságos ize.
TENGERJÁRÁS, (tengerjárás) ösz. fn. 1) Uta
zás, hajózás a tengeren. 2) Tengerár és apály.
TENGERJÁRÓ, (tengerjáró) ösz. fn. Utas,
hajós, ki tengereken jár.
14*

TENGERIN, falu Baranya m.; helyr. Tenge
rkbe, —ben, —bői.

TENGERINYÚL , (tengerinyúl) ösz. fn. Ál
latfaj a nyulak neméből, melynek fülei jobbadán
csupaszak, és rövidebbek, s csánkjai kisebbek, mint
a közönséges nyúléi. Egyik mellékfaja a nálunk is
meretes házi nyúl. (Lepus caniculus).
TENGÉRIOROZLÁN, (tengeriorozlán) ösz. fn.
Négy lábú állat, mely a tengerben és tengermellé
kén szokott tartózkodni; a tengerikutyánál és roz
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TENGÉRJÁTÉK, (tengerjáték) ösz. fn. A ten
geri vidékeken megfordult magyar katonák szójá
rása szerint am. árapály, miről azt mondják, hogy:
játszik a tenger.
TENGÉRJOG, (tengerjog) ösz. fn. Azon jog,
vagy törvények öszvege, melyek a tengeri közleke
dést, kereskedést, háborút illető ügyekre, illetőleg
vitás kérdésekre vonatkoznak.
TENGÉRKÉP, (tengerkép) ösz. fn. Tájkép,
mely tengert ábrázol.
TENGÉRLÁPA, (tengerlápa) 1. TENGÉR
HÁNYADÉK.
TENGÉRLEIRÁS, (tengerleirás) ösz. fn. A
széles ért. vett földleírás azon része, mely különösen
a tengerek nagyságát, fekvését, határait, szigeteit,
s egyéb tulajdonságait rajzolja.
TENGÉRMELLÉK v. —MELLYÉK, (tenger
mellék v. —mellyék) ösz. fn. A szárazföldnek azon
területei, melyek a tengerek partjához közel feküsz
nek. Tengermelléken lakó népek.
TENGERMELLÉKI, (tengermelléki) ösz. mn.
Tenger mellett lakó, tenyésző; tengermellékre vo
natkozó, azt illető stb. Tengermelléki lakosok, növé
nyek, termények.
TENGERNAGY, (tengernagy) ösz. fn. A ten
geri hajóhad főnöke, vezére. (Admiral). Altengernagy,
aki rangban a tengernagy után következik; ezután
jön az ellentengernagy.
TENGÉRNAGYHAJÓ, (tengernagyhajó) ösz.
fn. Hajó, melyen a tengernagy tartózkodik, s mely
ről ez osztja parancsait.
TENGERNAGYI, (tengernagyi) ösz. mn. Ten
gernagyra vonatkozó, azt illető. Tengernagyi lobogó.
TENGÉRNAGYSÁG, (tengernagyság) ösz. fn.
Tengernagyi hivatal, méltóság.
TENGÉRNÖK, (tengernök) fn. tt. tengernököt.
L. TENGERÉSZ.
TENGÉRÖBÖL, (tengeröböl) ösz. fn. Tenger
rész, mely kisebb nagyobb terjedtségben a száraz
föld közé nyúlik. így a közép tenger, keleti tenger,
a világtenger öblei, a feketetenger ismét a közép
tenger öble. így neveztetnek a félkörösen behajlott
tengerpartok által ölelt viztömegek is. V. ö. ÖBÖL.
TENGÉRÖRVÉNY, (tengerörvény) ösz. fn.
Örvény vagy forgó a tenger vizében. V. ö. ÖRVÉNY.
TENGERPART, (tengerpart) ösz. fn. Part,
melyet a tenger széle érint. V. ö. PART.
TENGERPARTI, (tengerparti) ösz. mn. Ten
gerparton levő, növő; azt illető, arra vonatkozó.
TENGÉRRÉV, (tengerrév) ösz. fn. Rév, vagy
kikötőhely a tengerpart öblében, a tenger szélén.
V. ö. RÉV.
TENGÉRSÍK v. —SÍKSÁG, (tengersík vagy
— síkság) ösz. fn. A tenger nyílt tere, távol és nagy
kiterjedésben a száraztól. Különbözik : tengerszín.
TENGÉRSÓ, (tengersó) ösz. fn. Sajátnemü
sórészek a tengervízben; különösen azon darás só,
melyet a kipárologtatott tengervíz maga után hagy.
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TENGÉRSZAG, (tengerszag) ösz. fn. A ten
geri állatok húsának vagy tengeri viztől átázott tes
teknek sajátnemü szaga.
TENGERSZEM, (tengerszém) ösz. fn. Némely
magas hegyek tetejéhez közel létező tó.
TENGÉRSZÍN, (tengerszín) ösz. fn. és mn.
1) Világos vékony zöld szín, milyen a tengervize
szokott lenni. 2) A tenger vizének fölszine csendes
állapotban, melyhez szokták mérni a száraz földi
magasságokat. Ezen hegy 8000 lábnyi magas a ten
ger szine fölött. 3) L. TENGÉRSZÍNÜ.
TENGÉRSZÍNÜ v. — SZINÜ, (tengerszínű)
ösz. mn. Minek színe olyan, mint a tengeré.
TENGERSZOROS, (tengerszoros) ösz. fn.
Keskenyedő tengerrész, két egymással közel általel
lenben fekvő part között, mely egyik tengerből a
másikba átmenetül szolgál. Calaisi, gibraltári, sztam
buli tengerszoros.
TENGÉRSZORULAT, (tengerszorulat) lásd:
TENGERSZOROS.
TENGÉRTÁJ, (tengertáj) ösz. fu. Táj, vidék,
vagyis terület, mely a tengernek egyes részét képezi,
mutatja , némely szárazföldi háttérrel vagy árnyék
lattal.
TENGÉRTÁJKÉP, (tengertájkép) ösz. fn.
Kép, festvény, mely valamely tengertájat ábrázol.
V. ö. TÁJKÉP.
TENGÉRTÁRULAT, (tengertárulat) ösz. fn.
A tengernek a szárazba mélyedése, mely kisebb az
öbölnél s nem is nyúlik be annyira a szárazba mint
az öböl. Talán inkább iengerkanyarulatnalk lehetne
nevezni.
TENGÉRTÖRVÉNY, (tengertörvény) ösz. fn
L. TENGÉRJOG.
TENGÉRTUDOMÁNY, (tengertudomány) ösz.
fn. A tengerészethez tartozó ismeretek tudománya.
TENGÉRTÚLI, (tengertúli) ösz. mn. A mi ál
láspontunkhoz képest a tengeren vagy tengereken
túl létező, pl. Európára nézve Amerika tengertúli
földrész.
TENGÉRÜGY, (tengerügy) ösz. fn. A tengeri
járást, közlekedést, kereskedést, háborút illető dol
gok, intézkedések, rendeletek, törvények, szerződé
sek stb. öszvege.
TENGÉRVÉSZ, (tengervész) ösz. fn. Vész,
förgeteg, mely tengeren szokott támadni é3 dúlni.
V. ö. VÉSZ.
TENGÉRVIDÉK, (tengervidék) lásd : TEN^
GÉRTÁJ.
TENGÉRVIHAR, (tengervihar) lásd : TEN
GERVÉSZ.
TENGERVÍZ, (tengervíz) ösz. fn. A tengerek
sajátnemű s különös izü sós vize.
TENGERZÖLD, (tengerzöld) lásd : TEN
GÉRSZÍN, 1), 2).
TENGÉS, (tenégés) fn. tt. tengést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Szegény módon szigorgó, szükséget
szenvedő, nyomorgó, aligalig élés.
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TENGET, (tenéget) gyak. áth. m. tengettem, r TENTÁS v. TÉNTÁS; TÉNTÁZ v. TÉNTÁZ,
—tél, —étt, par. tengess. Eletét szűkölködve, nyo 1. TINTÁS ; TINTÁZ.
morúan húzza, szegényül táplálja magát. Inkább ten
TENTÉL, önh.m. tentélt. Gyermeknyelven am.
getném életemet alamizsnával. (Faludi). Alig képes életét alszik. Elaltatáskor a dajka énekelni szokta : tentélj
napról napra tengetni. V. ö. TENG.
bubus, tentélj!
TENTENEVÉR, alkalmasint az elsőbb han
TENGETÉS, (tenégetés) fn. tt. tengetést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Szegényes, szűkölködő, nyo goknak megkettőztetésével am. az egyszerű ,dene
vér', mely másképen : tenevér; egyébiránt létezik
morú táplálás.
TENGLENG, iker. önh. m. tengettlengett, htn. tájdivatosan : tündenevér (idősb Mándy P.) és tünde
levény is. L. DENEVÉR és TÜNDEVÉNY.
tengenilengeni. L. TENG.
TÉNY és T E N , elvont elavult gyökök, me
TENGŐD, falu Tolna m.; helyr. Tengődre,
lyekből két rendbeli szócsalád származott. 1) Vala
—en, —röl.
TENGŐDÉS, (tenégöödés) fn. tt. tengödést, mely szélesen elterjedő, vagy terjedékeny tárgyra
tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, tovább tovább vonatkoznak : tenger, nagy kiterjedésű víztömeg, és
átv. ért. sokaság (de ez némelyek szerént am. temger,
húzódó tengés; élődés. V. ö. TENGÉS. '
TENGŐDIK, (tenégöödik) belsz. m. tengőd tömger); tenyér (de amely ismét mások szerént : te
tem, — tél, — ott. Folytonosan , napról napra teng, rény) a kinyitott kéznek lapja ; kétségtelenül ide tar
szűkölködve, nyomorogva élődik. Száraz kenyéren és tozik : tenyészik, azaz a növényi vagy állati egyén
vizén tengődik. „Mi itt csak tengődünk lengődünk, ivadékok, sarjak által terjed, szaporodik, sokasodik.
mint szege'ny bujdosók." Mikes K. Törökországi Le Szélesb ért. rokona azon te v. té, mely térbeli széle
désre, távolodásra, ideoda irányzásra vonatkozik a
velei. (LXXIII. 1.). V. ö. TENGLENG.
TENK, (1). E szóról Kresznerics így ir : Ma tétova, tébolyog, tékozol, tévelyeg, tép, tér származé
gán nálunk nincs szokásban; perzsa nyelven : tenki kokban. A fennemlített gyök és családszókban ren
(Zenkernéi : teng) annyit tesz, mint angustus, arctus, desen nyilt e hangzik. 2) Az állati vagy növényi
azaz szűk, szoros (Zenkernéi : eng, eingeengt, einge életnek növésben elmaradt, épen nem gyarapodó ál
schránkt, bedr&ngt in seinen Umstanden), honnan lapotát jelentik : teng, tenget, tengődik. Rokon hang
tenkináj am. szorultság. (Zenkernéi : tengáj = Enge, változattal alapfogalomban egyeznek vele : seny,
Beengung; Betrübnisz stb.) Hasonlóképen a török honnan senyv, senyved, vagyis teste romlik, öszve
nyelvben tenki (Zenker szerént tengi = Enge , Be megy, soványodik ; sin, honnan sindik, sindevész, siny
engung stb. szintén perzsa szó) ugyanazt jelenti. nyed, lassankint fogy, vész, soványodik, növésben
Tehát ezekből származtatja : tenkre tenni valakit elmarad; csin, melyből csingér, sovány, száraz, aszott
redigere ad angustiam, ad incitas. Mi e szónak a ma testű; csünik, a növésben késik, megfogy, elmecse
gyarban elfogadható eredeti jelentésére nézve ha vész. Ezekben alaphangzó részint a vékony i, részint
sonló véleményben vagyunk, miről lásd : TÖNK; és ennek legközelebbi változata az élesebb ejtésü i.
Egészen, azaz mindkét értelemben egyezik a
v. ö. TÉNY és TEN ; TENG.
TENK, (2), puszta Heves m.; helyr. Tenkre, hindu származéku nyelvekbeli tan, ten gyökkel, ú. m.
a szanszkrit tan gyökből ered : ianvat, am. terjedő
—én, —ről.
TENK, régiesen am. tevénk; v. ö. TESZ vagy és tanús vékony, gyönge; hasonlók a latin tendo és
tenuis, görög rsívm, ravvco és ravaog, német : dehnen
TESZEN.
TENKE, mváros Bihar, puszta Heves m.; helyr. és dünnstb. V. ö. TENYÉR és TENYÉSZIK.
TÉNY, (tevény) fn. tt. tényt, tb. —ék, harm.
Tenkére, —n, —ről.
szr.
—e.
Az emberi akarat kifolyása által végrehaj
TENKÉLY, 1. TÖNKÖLY.
TENKES, puszta Baranya m.; helyr. Tenkesre, tott cselekvény, mint lettdolog, tekintet nélkül an
nak milyenségére, s elvontan véve. A tényt eléadní
—en, —ről.
TENMAGAD v. TENNENMAGAD, ösz. sze amint történt. Idényeket hozni föl bizonyításul. A tény
mélynévmás , többese : tin v. tinnenmagatok (mint körülményeiről tudomást szerezni. Tényekből ítélni. Osz
enmagam, önmaga, többesben : minmagunk, önmaguk veállítani a tényeket. Szabatosan megfelel neki a latin
vagy megtoldva : enn v. ennenmagam, ön v. önnön factum, s különbözik tőle : cselekvény v. cselekedet, la
tinul : actio, actus. Ujabb alkotású szó a té(sz) ige
maga stb.). L. TE, TÉ személynévmás alatt.
TENN, TENNEN, TENNÖN, 1. TE, TÉ sze gyökből, mint a Z('(sz)böl lény, azaz tevény, levény.
Kissé régebben máskép : lett dolog.
mélynévmás alatt.
TÉNYÁLLADÉK, TÉNYÁLLAPOT, (tény
TENNAP, régiesen és tájdivatosan am, tegnap ;
álladék v. —állapot) 1. TÉNYÁLLÁS.
1. ezt.
TÉNYÁLLÁS , (tényállás) ösz. fn. Valamely
á Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra
tény, mint lettdolog, részletes körülményeivel véve.
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra."
(Species facti).
Arany J. (Buda halála).
TÉNYBELI, (ténybeli) ösz. mn. Valamely
tényt illető, arrra vonatkozó.
TENTA v. TÉNTA, 1. TINTA.
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TENYEREZÉS, (tenyerezés) fn. tt. tenyere
TÉNYE , Nyitra völgyi tájszó, am. vadaskert
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Tenyérbe csapkodás ;
árkolata, kerítése.
TENYÉR, (tenyér v. terény) fu. tt. tenyért v. ö. TENYEREZ.
TENYÉRJÓS , (tenyérjós) ösz. fn. Jós, ki a
v. tenyeret, tb. tenyerek, szmélyr. tenyerem, tenyered
stb. Ekét elveti ezekben is : tenyeres, tenyerez. A pa tenyér alkotásából, különösen annak barázdás vo
lóczoknál Szeder Fábián szerént a törzsben is : te násaiból jövendőt mond valakinek , pl. ha sokáig
nyér. A kinyitott kéznek lapja. Midőn kezünket foge élni.
TENYÉRJÓSLÁS vagy —JÓSLAT, (tenyér
öszveszorítjuk : öklöt alakítunk, ha pedig öblösen
öszvehajtjuk, hogy bele valamit vegyünk vagy fog jóslás) ösz. fn. Jóslás v. jóslat neme, mely a tenyér
junk, marok a neve. Tenyerét nyújtja, tartja, hogy te alkotását veszi jövendölése alapjául.
TENYÉRNÉZŐ, (tenyérnéző) 1. TENYÉRJÓS.
gyenek bele valamit. Széles, keskeny tenyér. Tenyérrel
TENYÉRNYI, (tenyérnyi) mn. tt. tenyérnyit,
ütni, simogatni. A tenyereket öszveesapni. Pöki a tenye
rét, szokottabban : markát, azaz hetvenkedve valamit tb. —ek. Szoros ért. terjedelemre a tenyér nagysá
tenni készül. Viszket a tenyere, arról mondják, aki gához hasonló. Átv. a maga nemében igen kicsi ter
pénzt vár vagy reményi. Kend meg a tenyeret, meglá jedésű. Tenyérnyi hely, lepényke. Tenyérnyi ablak.
tod elnyered. (Km.). Vagy : Kend meg a tenyerét, meg
TÉNYERŐ, (tényerő) ösz. fn. Erőbeli tények
nyered ügyedet. Nem használ ha aranyat hordasz is te végrehajtására szolgáló képesség.
nyereden. (Km.). Paczkával megverni a gyermek tenye
TENYÉSZ, 1. TENYÉSZIK. Amazt különösen
rét. Feltörte tenyerét a kapa. Tenyere kérges lett az erős összetételekben használják, mint tenyészbika, tenyész
munkától. Tenyerén hordozza, gyöngéden ápolja, őrzi; hal, tenyészmén stb.
kedvez neki.
TENYÉSZBAROM, (tenyészbarom) ösz. fn.
Némely tájakon átvetve : terény, mintegy kiter Barom, melyet különösen azért tartanak, hogy mint
jesztett kéz ter gyöktől. A szokottabb s föntebb kitűnőbb, faját szaporítsa, különböztetésül más czé
jegyzett kiejtés szerint gyöke azon ten v. tény, mely lokra, pl. igavonásra, hizlalásra szánt barmoktól.
TENYÉSZBIKA, (tenyészbika) ösz. fn. A gu
ből tenyészik mint széledésre, terjedésre vonatkozó
szó is származott. Gyökben egyezik vele a szanszkrit lyával, tehéncsordával járó hágóbika.
TENYÉSZCSÖDÖR , (tenyészcsődör) ösz. fn.
tan (extendere, expandere); ezzel rokonítja, illetőleg
ebből származtatja Bopp Ferencz a görög tavvpai, Hágócsödör, melynek rendeltetése faját szaporítani.
TENYÉSZDE , (tenyészde) fn. tt. tenyészdét.
tsivto, latin tendo, goth tanja (tendo), régi német denju,
orosz tonju (tenuo) szókat. Egészben egyezik ,tenyér' L. TENYÉSZINTÉZET.
TENYÉSZÉB, (tenyészéb) ösz. fn. Nöstényeb,
szóval hangokban a görög &évao (die flache Hand ;
és Fuszsohle; Grund, Boden. GriechischDeutsches melyet különösen a végett tartanak, hogy faját köly
Wörterbuch von Rost). Ugyanitt deívto [infinitiv: kök által szaporítsa.
TENYÉSZÉDÉS, (tenyészédés) fn. tt. tényé
&tvüv] van mint amannak törzse följegyezve, mely
nek jelentése : schlagen, hauen stb. Curtius pedig szédést, tb. —ék, harm. szr. —e. A növénynek foly
még ezeket rokonítja vele : szanszkrit: dhanvan (Bo tonosan terjedő sarjadozása, szaporodása, vagy az
gén , Flachland), dhanus (Bogén); ahd. (althoch állati fajnak ivarok, ivadékok általi sokasodása.
TENYÉSZÉDIK , (tenyészédik) k. m. tenyé
deutsch) tenar (flache Hand), tenni (Tenne). Budenz J.
felhozza rokonul a finn tantere (nominativus : tanner) szédtem, •—tél, —étt. Mondjuk növényekről és álla
tokról, midőn sarjaikat, illetőleg ivadékaikat folyto
szót, mely am. tér. V. ö. TÉNY v. TEN.
_ TENYÉRCSAPÁS, (tenyércsapás) ösz. fn. nosan szaporítják, sokasítják.
TENYÉSZÉS , (tenyészés) fn. tt. tenyészést,
1) Ütés, midőn paczkával, lapoczkával stb. valaki
nek tenyerére csapnak. 2) Midőn valaki tenyerét tb. —ék, harm. szr. —e. A növénynek vagy állatnak
másnak tenyerére csapja, mint az alkudozók, szer nemzési, fajzási állapota, a nemek, fajok további
ződők tenni szoktak, idegen kifejezéssel : parolázás. szaporodása, sokasodása.
TENYÉSZET , (tenyészet) fn. tt. tenyészetét,
3) Midőn valaki tenyérrel üt, ver valakit. Tenyéresa
harm. szr. —e. Ami tenyészés által létre jött. Növé
pásokkal büntetni a gyereket.
T E N Y E R E S , (tenyeres) mn. tt. tenyerest v. nyi, állati tenyészet. Két három évi tenyészet, azaz, sar
—et, tb.—ék. Nagyító értelemben am. széles, izmos jadék, ivadék. 2) Iparmunkálat, mely tenyésztéssel
tenyerű. A növénytanban az olyan levél vagy levél foglalkodik. Baromtenyészetre különös gondot fordítani.
TENYÉSZETI, (tenyészeti) mn. tt. tenyészetit,
nemü vagy gyökérféle szerv, mely tövén egy darab
ban terül ki, hanem éle felől legalább a közepéig be tb. —ek. Tenyészetre vonatkozó, azt illető.
TENYÉSZETLEN, (tenyészetlen) mn. tt. te
van vagdalva, mint a jókori jávor (acer platanoides)
levele, némely kosbor kolonczos gyökere. Öszvetéve nyészetlent, tb. —ék. Ami faját nem szaporítja, nem
tenyerestalpas, am. izmos, erős, jól megtermett, markos. sarjadzó , meddő , terméketlen. Ellentéte : tenyésző,
TENYEREZ, (tenyerez) önh. m. tenyereztem, szapora, termékeny.
TENYÉSZETLENSÉG, (tenyészetlenség) fn
— tél, —étt, par. —z. Barátságosan, vagy alkudva,
tt. tenyészetlenségét, harm. szr. —e. Sarjatlan, iva
szerződve valakivel tenyeret csapkod, paroláz.
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déktalan, terméketlen , meddő állapot vagy tulaj
donság.
TENYÉSZPAJ, (tenyészfaj) ősz. fn. Faj nö
vényeknél, de főképen az állatoknál, melyet mint
kitünó'bbet, jelesbet leginkább szaporítás végett tar
tanak és ápolnak.
TENYÉSZFÖLD, (tenyészföld) ősz. fn. Tele
vényes, termékeny, kerti föld, melyben a növények
különösen tenyésznek, sarjadzanak, szaporodnak.
TENYÉSZHAL, (tenyészhal) ösz. fn. Halnem,
melyet a halastavakban leginkább lebet szaporítani,
milyenek kiváltképen a pontyok.
TENYÉSZIK , (tenyészik) k. m. tenyésztem,
—tél, —étt, par. —szél. Mondjuk növények és álla
tok felöl, midőn sarjadzás, illetőleg ivás, elles, szü
lés által fajaik szaporodnak, sokasodnak, s mintegy
szétterjednek. Magról, gyökérről tenyésző füvek, fák.
Tenyészik a gyom, hol nem is vetik. (Km.). Jó főidben
tenyésznek a növények. Nálunk mindenféle gabona tenyé
szik. A kövér legelőjű pusztákon tenyésznek a gulyamar
hák. A bükk meszes talajon igen jól tenyészik. Szélesb
itv. ért. a maga nemében sokasodik, terjed, szapo
rodik. Tartva tenyészik a pénz, köllve vész. (Km.). Te
nyészik a romlott erkölcs. Elemzésére nézve 1. TEN és
TEXY, gyökök.

tal szaporodjék, sokasodjék. Külföldről hozott növé
nyeket, szőlöfajokat tenyészteni. Szarvasmarhákat, juho
kat, lovakat tenyészteni. V. ö. TENYÉSZIK.
TENYÉSZTÉS, (tenyésztés) fn. tt. tenyésztést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, különösen gazda
sági iparkodás, midőn a növények és állatok száma
termelés, illetőleg párosítás által szaporíttatik. Szar
vasmarha, juh, ló, sertéstenyésztés. Baromfitenyésztés.
TENYÉSZTET, (tenyésztet) miv. m. tenyész
tettem, —tél, —étt. Eszközli, hogy valami tenyész
szék. Elégséges a rövidebb ,tenyészt' is.
TENYÉSZTŐ , (tenyésztö) mn. és fn. tt. te
nyésztőt. Aki vagy ami tenyészt. Barom, lótenyésztő.
TÉNYEZ, (tényéz v. tevényez) áth. m. fényez
tem, — tél, —étt, par. —z. Eszközli, cselekszi, hogy
valami ténynyé legyen, hogy mint lettdolog álljon elé.
TÉNYEZŐ, (tevényéző) fn. tt. tényezőt. Ami
valamely ténynek létesítésére kellék gyanánt szük
séges ; aki valaminek létesítésébe befoly. Különösen
a szám és betüvetéstanban am. sokszorozó, szorzó.
TÉNYPÖLVÉTEL, (tényfölvétel) ösz. fn.
Valamely ténynek, különösen a büntető eljárásban,
kinyomozása és egyszersmind irásba vétele. V. ö.
TÉNYNYOMOZÁS.
TÉNYLEG , (tevényleg) ih. Mint valóságos
tény, mint lettdolog. Tényleg máskép áll az ügy, mint
először eléadatott.
TÉNYLEGES, (tevénylegés) mn. tt. tény
legést v. —et, tb. —ék. Tényként létező, mint lett
dolog fennálló.
TÉNYLEGÉSÍT, (tevénylegésít) áth. m.
ténylege'sitétt, htn. —ni y. •—eni. Eszközli, hogy va
lamely dolog ténylegessé vagyis ténynyé váljék.
TÉNYLEIRÁS, (tényleirás) ösz. fn. Valamely
ténynek körülményes eléadása Írásban; máskép:
tényrajz.
TÉNYNYOMOZÁS v. —NYOMOZAT, (tény
nyomozás v. —nyomozat) ösz. fn. Birói, törvény
széki vizsgálás, valamely tény eredete , minősége, s
körülményei felöl.
TENYŐ, puszta Heves m.; helyr. Tenyőre,
—n, —röl.
TÉNYÖ , falu Győr m.; helyr. Tényöre, — ti,
— röl.
TÉNYRAJZ, (tényrajz) 1. TÉNYLEIRÁS.
TÉNYVIZSGÁLAT, (tényvizsgálat) 1. TÉNY
NYOMOZÁS.
TÉNYZŐ, 1. TÉNYEZŐ.
TEP, elvont gyök, melyből tepeczkel, teper, té
ped, tepesz, tepsed, tepsen stb. származtak. Az utóbbi
szók a székelyeknél divatosak. Eredetre nézve nem
egyéb, mint azon tap vékonyhangu változata, mely
ből tapog, tapos, tapad stb. eredtek. Éles evel: tép, me
lyet a székelyek megkülönböztetnek a föntebbi nyilt
tep gyöktől. Emettől származnak, mint érintők, téped,
tepesz, tepsed stb.; amattól : tépeg, tépelődik, tépiczkel
stb. A tép gyök a kicsinyző íiphez áll közelebb,
mely t. i. a tipeg, tipor, tipiczkel szók gyöke. Van
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TENYÉSZINTÉZET, TENYÉSZISKOLA, (te
nyészintézet v. —iskola) ösz. fn. Jeles növények és
állatok szaporítására szánt hely (a növényeknél kert,
az állatoknál istálló stb.). Rövidebben : tenyészde.
(Pepiniére).
TENYÉSZJUH, (tenyészjuh) ösz. fn. Kitűnőbb
és szaporításra szánt fajta juh.
TENYÉSZKANCZA, (tenyészkancza) ösz. fn.
Kitűnőbb fajta kancza, melynek rendeltetése, hogy
faját csikók által szaporítsa, vagy mely e czélra kü
lönösen alkalmas.
TENYÉSZKOS, (tenyészkos) ösz. fn. Kos,
melyet azért tartanak, hogy mint kitűnőbb faját sza
porítsa.
TENYÉSZMAG, (tenyészmag) ösz. fn. Szapo
rításra szánt jelesebb fajta növény magja.
TENYÉSZMARHA, 1. TENYÉSZBAROM.
TENYÉSZMÉH, (tenyészméh) ösz. fn. Méhek,
melyeket őszszel meg nem fojtanak, hanem jövő
nyárra fentartanak, hogy rajt ereszszenek.
TENYÉSZMÉN , (tenyészmén) 1. TENYÉSZ
CSÖDÖR.
TENYÉSZŐ, (tenyésző) mn. tt. tenyészőt. Ami
tenyészik, azaz faját sarjak, illetőleg ivadékok által
szaporítja, sokasítja. Vizben, homokos, agyagos földben
tenyésző növények. Legelőkön tenyészd barmok.
TENYÉSZPONTY, (tenyészponty) 1. TE
NYÉSZHAL alatt.
TENYÉSZSZERV , (tenyészszerv) ösz. fn. A
renyészést eszközlő szerv.
TENYÉSZT, (tenyészt) áth. m. tenyésztétt,
par. tenyészsz, htn. •—ni v. —eni. Eszközli, hogy va
lami tenyészszék, hogy új sarjak, vagy ivadékok ál
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még egy harmadik tép (zárt evel), máskép top, mely
től téped, tépérédik (topod, töpörödik) erednek. Bőveb
ben 1. T A P ; TOP ; T I P ; és v. ö. TÉPED, TEPÉG.
TÉP, áth. m. téptem, —tél, •—étt. 1) Valamely
fonaldad, foszlány szálú, sejtes, rostos szövetű test
nek részeit kézzel, körmökkel, fogakkal egymástól
szétszakítja, elválasztja, s illetőleg rongyokká, sza
kokká teszi, repeszti. Az ócska ruhát darabokra tépni.
A levelet eltépni. A ragadozó állatok széttépik a zsák
mányt. Mérgében letépte a ruhámat. Gyapjút, kendert,
szöszt tépni. Sebbe való ruhaszálakat tépni. 2) Szálas tes
teket, növényeket, szőröket stb. töveikből kiszakaszt.
Gyomot tépni. A fiatal csemetéket kitépni. A ló farkából
egy tencsnyi szőrt kitépni. A veszekedők egymás haját té
pik. Az ősz szálakat kitépni a szakálból.
A bosszú é oda látszik mutatni, hogy ez még
egyszerűbb gyökből, t. i. te gyökből és ep képzőből
van alkotva. Minthogy pedig alapfogalomban az ösz
vekötött részek vagy testek egymástól elválasztására
vonatkozik : innen azon te v. sze, sza gyökü szók osz
tályába sorozható, melyek bizonyos iránytól távolo
dást jelentenek, mint tétova, tévelyeg, szét, széled, szana
stb. Legközelebb áll hozzá, a jelentésben is rokon
,czibál' szó czib gyöke. Budenz J. szerént egyezik
vele a finn tempaa (megragadni, kiszakítani, tépni),
észt tómba, tömb (húzni, magához húzni), lív tömb
(húzni, hurczolni, rántani). Képeztetésre rokonok
hozzá, mint ajakbetükkel kihangzó egyszerű igék:
lép, csíp.
TÉPÁSZ v. TÉPÁZ, (tépász v. tépáz) áth. m.
tépásztam, —tál, —ott, par. —sz, lépázz. Valamely
testet ideoda ránczigál, mintha szét vagy ki akarná
tépni, különösen, hajánál, üstökénél fogva czibál va
lakit. A récze tépászsza a békát. Megtépászni a gyermek
haját.
Ez igében az ász v. áz képző mintegy fordított
viszonyban áll a fáész, rákész igéknek ész képzőjével,
amaz t. i. inkább tépész, emezek fáász, rákász helyett
állanak. Egyébiránt a rokon gyökü czibál is mély
hangu képzőt vett föl.
TÉPÁSZÁS v. TÉPÁZÁS, (tépászás v. tép
ázás) fn. tt. tépászást y. tépázást, tb. —ok, harm.
szr. —a. Cselekvés, midőn valaki valamit tépász.
TÉPDEGEL , (tépédégel) gyak. áth. m. tep
dégelt. Aprózva, kicsi részekre tépeget valamit. Ezen
igében háromszoros kicsinyítő gyakorlat van, mint a
hasonló képzésű mendegél, járdogal, üldögél, álldogál,
futosgal stb. igékben. V. ö. TÉP.
TÉPDÉGELÉS , (tépedégelés) fn. tt. tépdé
gelést, tb. —ék. Több apró részekre tépés.
TÉPDEL, (tépédel) gyak. áth. m. tépdelt. Kö
rülbelül egy jelentésű a tépdegel igével, azon szaba
tos különbséggel, hogy ebben hármas, amabban pe
dig csak kettős gyakorlatilag kicsinyítő képző rejlik.
V. ö. TÉP.
TÉPDELÉS, (tépédelés) fn. tt. tépdélést, tb.
— ék, harm. szr. — e. Ismételt, s apró részekre tépés.
V. ö. TÉPÉS.

TÉPDES v. TÉPDÉZ, (tépédés v. tépédéz)
áth. m. tépdéstem v. tépdéztem, —tél, —étt, par. tép
dess v. tépdézz. L. TÉPDEL.
T É P E , falu Bihar m.; helyr. Tépére, —n,
—ről.
TEPECSKEL, (tepecségel) gyakorító kicsinző
áth. m. tepecskelt. Szabó Dávidnál am. (tiporva) gyúr,
roncsol, teper, tapod, pl. szőlőt a kádban. Letepecs
kelte a földre, am. leteperte. Balaton mellett mély
hangon : tapicskol. (Lugossy József). Különbözik:
tepeczkel.
TEPECSKELÉS, (tepecskelés). fn. tt. tepecs
kelést, tb. —ék. harm. szr. —e. Boncsolás, tiprás,
tapodás. V. ö. TEPECSKEL.
TEPECZKEL v. TEPECZKEL, (tepeczégel)
gyak. kicsinző önh. m. tepeczkelt. Apró lépéseket ra
kosgatva, s kézzellábbal tapogatózva, és magát egyen
súlyozva megy, mozog, mint az igen elaggott embe
rek, vagy járni tanuló gyermekek, vagy vakok, vagy
sikos utón járók tenni szoktak. Szegény Öreg már alig
bir tepeczkelni. Nagy nehezen áttepeczkelt a jégen. Némi
változattal : tepiczkel, mély hangon : tapicskál. Ké
peztetésre egyezik vele a kepiczkel, azaz kipkedve
kapkodva úszkál a vizben, és eviczkel. Gyöke tep a
vastaghangu íopnak kicsinyítő módosítása, s rokon
vele tip, melyből tipeg, tipor származtak. V. ö. TAP.
Ezen igében három kicsinyítő gyakorlatos képző
torlódik öszve.
TEPECZKELÉS, TEPICZKELÉS, (tepiczég
elés) fn. tt. tepeczkelést, tb. —el, harm. szr. — e.
Aprózó járásmenés neme. V. ö. TEPECZKEL.
TÉPED , önh. m. tepedt. A székelyeknél am.
mély hangon az általánosabb divatú tapad, azaz va
lamibe belé ragad, belémarad. (Kriza J.) Ugyanott
,tepesz' is am. tapasz. Ezek gyökében Krizánál nyilt
e van, s különbözik a tepeg (helyesebben : tépég) és
tépelődik szók gyökében levőt éles é'től, mely ihez
áll közelebb s a tipeg, tipor szók tip gyökével egye
zik. V. ö. TEP.
TEPEDÉS, fn. tt. tepedést, tb. —ék, harm. szr.
— e. Mély hangon : tapadás. V. ö. TÉPED.
TÉPED ; TÉPIK; TÉPÉRÉDIK , 1. TÖPÖD;
TÖPIK; TÖPÖEÖDIK.
T E P É G , TÉPÉG , (tepég azaz tipég) gyak.
önh. m. tepegtem, —tél, —étt. Ügy mozog, hogy dol
gának nincs látatja. Székely szó. (Kriza J.). Egynek
látszik tipeg szóval. Tepegtopog, mint a tojó récze.
(Kriza J.).
TEPÉGÉS, TÉPÉGÉS, (tepégés) fn. tt. tepé
gést, tb. —ek, harm. szr. —e. Ideoda mozgás a
nélkül hogy dolgának látatja volna. V. ö. TEPÉG.
TÉPEGET , (tépéget) gyak. áth. m. tépeget
tem, — tél, —étt, par. tépegess. Ismételve, gyakran
vagy több darabra , rongyra, szakaszra tép, vagy
tőből szakgat holmit; máskép : tépdel, még többszö
rösen : tépdegel. V. ö. TÉP.
TÉPÉGETÉS , (tépégetés) fn. tt. tépégetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, folytonos, isme
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telt tépés, szétszakgatás , vagy tőből kiránczigálás.
V. ö. TÉP, TÉPÉS.
TEPEL, TEPEL, (tépel) áth. m. tépelt. Keme
nesalon am. tipor, tehát tép gyöktől; v. ö. TEP. Kü
lönbözik a következő tépd.
TÉPÉL, (tépél) áth. m. tépelt. Szabó D. sze
rint a megáztatott, aztán kiszárított s megtörött
kenderből, lenből a pozdorját, szárát, szálkáját ki
veri (mintegy czibálja). Székely szó. Innen Szabó
Dávidnál téplőrúd, olyan rúd, melyhez verik a törött
kendert. Különbözni látszik a ,tilól' szótól.
TEPELÁK, TÉPÉLÁK, mn. és fn. tt. tépelákot.
Kriza J. szerént a székelyeknél am. ügyetlen, rósz
növésű; továbbá : kapezaboeskor. Látszik hogy tava
szodik, mert az ütőn elhányták a tépelákot. Talán ,tebe'
vagy ,tepetupa' szókkal áll származási viszonyban ;
vagy pedig tépláb, tébláb szókból módosult.
TEPELÉS, TÉPELÉS, (tepelés) fn. tt. tépe
lést, tb. —c'k, harm. szr. —e. Kemenesalon am. tip
rás. V. ö. TEPEL.
TÉPELÉS v. TÉPLÉS, (tépelés) fn. tt. tépe
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Kendertörés. V. ö.
TÉPEL.
TÉPELŐDÉS, (töpelőödés) fn. tt. tépelődést,
tb. —t'k, harm. szr. —e. A székelyeknél am. forgó
dás. V. ö. TÉPELŐDIK.
TÉPELŐDÉS, (tépelőödés) fn. tt. tépelődést,
tb. — ék, harm. szr. —e. A hánytvetett bús kedély
nek aggódása, töprenkedése. V. ö. TÉPELŐDIK.
TÉPELŐDIK, (tepelöödik) k. m. tépelödtem,
—tél, —ott. A székelyeknél am. forgódik (Kriza J.),
igyekszik (Gyarmathi Sámuel). Mintegy ideoda ti
peg. A mongolban tebedekü, szintén am. sürgődni,
igyekezni (se presser, se hátér, se depécher). A gyö
kök tep, teb teljesen egyeznek. (A mongolban nincsp).
TÉPELŐDIK, (tépelőödik) belsz. m. tépe
lödtem, — tél, —ütt. 1) Nagyobbszerü aggodalom,
vagy szomorú eset miatt kedélye ideoda hányódik,
töprenkedik; midőn, majd fejéhez, majd ruhájához
kapkod, vagy épen haját tépi, ruháját szakgatja stb.
A bús kedély állapotának érzékítő kifejezése. 2) Na
gyobb erőfeszítéssel valamire törekszik, s mint mon
dani szokás, töri marja magát.
TEPÉLY, puszta Heves m.; helyr. Tepélybe,

múló módosulata. Mindkét hangzója nyilt e, de tip
rokongyök után lehet élese i s ; minden esetre külön
bözik a tépérédik, tépértű szók tép törzsében levő
zárt e'től, mely ö'vel szokott váltakozni.

225

— ben, —bői.

TÉPEMÉNY, (tépemény) fn. tt. tépeményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Szálak, fonalak, melyet
valamely szövetből kitéptek; különösen az úgy ne
vezett tépés, melyet a sebekbe tömnek, hogy a ge
nyet magába vegye. (Charpie). Máskép : tépet.
TÉPÉNKE v. TÖPÖNKE, (tépénke) fn. tt.
tepenkét. Székely szó, am. törpe ember.
TEPER, (teper) áth. m. tepert. Valakit v. va
lamit kézzel, lábbal taposva lenyomkod , legyúr,
földhöz szorít. Földre teperni a birkózó társat. Sárba
teperni valamit. A bőszült bika térdével leteperte a gu
lyáit. Hangváltozattal rokonai: tipor és tapos. Gyöke
tep, nem egyéb, mint a tip, tap, top gyökök belido
AKAD. HAGY SZÓTÁB VI. KÖT.
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TÉPÉRÉDÉS; TÉPÉRÉDÉTT; TÉPÉRÉDIK,
1. TÖPÖRÖDÉS ; TÖPÖRÖDÖTT; TÖPÖRÖDIK.
TEPERÉS, (teperés) 1. TEPRÉS, TIPRÁS.
TEPERTŐ v. TÉPÉRTYÜ, 1. TÖPÖRTŐ v.
TÖPÖRTYÜ.
TÉPÉS, (tépés) fn. tt. tépést, tb. —ék, harm.
szr. —e. 1) Cselekvés, mely által valamit tépünk.
2) Tépemény, tépet.
TEPESIA, fn. tt. tepesiát. L. TEPSI.
TÉPET, (tépet) fn. L. TÉPEMÉNY.
TÉPETDUGASZ, (tépetdugasz) ösz. fn. Sebé
szi , tompa tüforma eszköz, melylyel a tépetet a
sebbe nyomkodják.

TÉPETECSET, 1. TÉPETÖCSET.
TÉPETHÉNGÉR, (tépethenger) ösz. fn. Hen
geralakban öszvegöngyölgetett tépet, melyet mé
lyebb sebbe dugnak.
TÉPETÖCSET, (tépetöcset) ösz. fn. Öcset
formára öszveillesztett tépet, melyet a seb nyilasába
tesznek. V. ö. ÖCSÉT.
TÉPETPAMACS, (tépetpamacs) ösz. fn. Se
bészek pamacsa, melyet tépetbol készítenek. V. ö.
PAMACS.
TEPETÜPA, (tepetupa) ikerített mn. tt. tepetu
pát. Ügyetlenül, s alkalmatlanul tébőlábó, tipegőta
pogó, semmitevő. Erdélyben mondják rósz gebelóról
is, mely csak tipegve tapogva lép. Máskép : tipitapi.
TEPICZKEL v. TEPICZKÉL; TEPICZKÉ
LÉS, 1. TEPECZKEL; TEPECZKELÉS.
T E P K E , puszta Nógrád m.; helyr. Tepkére,
— n, —ről.
TEPLA , mváros Liptó m.; helyr. Teplára,
—n, —ról.
TÉPLÁB, (tipláb v. tepeláb v. talán : tébláb)
ikerített ige, m. tépettlábott. Nyugtalanul vagy má
soknak alkalmatlankodva járkel, mizeginozog. Első
alkatrésze vagy azon tip v. tep, melyből tipeg, tepicz
kel származtak, a másik pedig a menést jelentő láb
ige ; vagy azon téb, mely tébláb szóban ismeretesb.
L. TÉBLÁB.
T É P L É S , (tépelés) fn. tt. téplést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, midőn a megáztatott, ki
szárított s megtört kenderből a pozdorját kiverik.
V. ö. TÉPEL.
TEPLICSKA, faluk Liptó, Szepes és Trencsin
m.; helyr. Teplicskára, — n , —ról.
TEPLICZ, faluk Szepes és Trencsin m.; helyr.
Tepliczre, —én, —ről.
TÉPLŐ , (tép elö) fn. tt. léplöt. Csíki szó Há
romszékben. (Incze József). 1) Személy, ki kendert
tépel.' 2) Rúd, darabfa, melylyel az áztatott, kiszá
rított és tört kenderből, lenből szálait, szálkáit poz
dorjáját kiverik, elválasztják. V. ö. TÉPEL Alap
értelemre és hangra igen hasonló hozzá : cséplő,
15
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tenni, hogy a zsir bele csepegjen. Zápfogára kevés egy
nap tepsi rétes. (Km. a nagyfaló emberről). Tájdiva
tosan, különösen túl a Dunán (Pápa vidékén, Tolna
megyében Kemenesalon) : tepszi; Szabó Dávidnál elé
jön tepszia is. Thúry György 1571iki leltárában
pedig : tepesia (,réz tepesia.' Századok. 1870. 725.
lapon).
Minthogy ezen edény más tálakhoz képest ter
tyedtebb, laposabb alakú, magyar elemzéssel való
színű, hogy gyöke azon tep, változattal tap, mely az
TÉPRÉNG; TÉPRÉNGÉS, lásd: TÖPRÖNG; állati talpnak is laposságát jelenti; honnan tapsi v.
tapséros am. talpas, pl. a medve; így laposság fejez
TÖPRÖNGÉS.
TÉPRENKÉDÉS ; TÉPRENKÉDIK, 1. TÖP tetik ki a tapsifülcs szóban is, legközelebb pedig a
teps törzsben. V. ö. TEPSED, TEPSÉL, TEPSEN.
RENKÉDÉS;TÖPRENKEDIK.
T E P R É S , (teperés) fn. tt. teprést, tb. — ék, Egyébiránt a mongolban is megvan ugyanezen alak
harm. szr. —e. Am. a mély hangú tiprás; 1. ezt; és ban, és rokon értelemben : tebsi (plat, vasé, lavoir,
cuvette, auge), pl. münggün tebsi, ezüst tepsi (cuvette
v. ö. TEPER.
TEPS, elvont törzs tepsed, tepsel, tepsen szók d' argent stb.). Törökül : tepszi v. tebszi és persául,
arabul : tebsi (plat, assiette, porteassiette, plateau,
ban, s talán tepsi szóban is.
TEPSED, (tepésed) önh. m. tepsedtem, —tél, flaeher Teller, Unterteller; Prasentirbrett). Szabó Dá
— étt v. —t. Laposan szétterül, szétmegy, szétnyú vid a göröglatin authepsa szóval rokonítja; avűéiprji;
lik, pl. a kovász, rohadt gyümölcs. Úgy látszik eb görög szóról pedig Rost szótárában csak annyi áll:
ből módosult hangáttétel által az általánosb divatú ein Kochgeschirr, etwa wie eine Theemaschine, szó
tesped, azaz tömörségét, rugalmasságát, életerejét szerént avzóg (= ömaga) és t'ipm (= fövök) szókból
vesztve romlik, hanyagul hever. V. ö. TESPED; összetéve am. magában fövő, ,Pabri Thesaurus'ában :
olla per se elixans, paucissimo et fere nullo igne
TEPSEN.
TEPSEDÉS, (tepésegés) fn. tt. tepsedést, tb. supposito. Nem gondoljuk, hogy ebből ment volna
— ék, harm. szr. —e. Szétterülés, szétnyúlás. V. ö. át az arab, török, persa és mongol nyelvekbe, s a
hangok találkozását esetlegesnek tartjuk.
TEPSED.
TEPSILÁB, (tepsiláb) ösz. fn. Lapos talpú
TEPSÉG, TEPSÖG, (tepéség) önh. gyako
rító, m. tepségtem, —tél, —étt. Gyakran vagy foly láb, úgy nevezett lúdláb.
TEPSILABU, (tepsilábu) ösz. mn. Kinek tep
tonosan szétterül, szétnyúlik. Lehet tiposog módosu
sihez hasonló tertyedt talpa van; lúdtalpu.
lata is.
TÉPSODRAT, (tépsodrat) ösz. fn. Ruhatépet
„A legénnek nincsen esze,
ből csinált sodrat, a sebészeknél.
Mett (mert) a sárba tepsög este;
TEPSZI, fn. tt. tepszit, tb. — k. L. TEPSI.
A leánnak van csak esze,
TEPSZIA, fn. tt. tepsziát. L. TEPSI.
Mett ő oda várja este."
TEPZELÖDÉS, (töpézelöödés) fn. tt. tepze
Székely népdal.
lödést, tb. —ék, harm. szr. —e. Sürgésforgás. V. ö.
TEPSÉGÉS, (tepéségés) fn. tt. tepségést, tb. TEPZELŐDIK.
— ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos szét
TEPZELŐDIK , (te'pézelőödik) k. m. tépze
terülés.
lődtem, —tél, —ott. A székelyeknél Szabó Elek sze
T E P S E L , (tepésél) gyak. áth. m. tepsiit. La rént am. készülődik, költözködik. Kriza Jánosnál:
posra nyújt, elterít valamit, pl. a tésztát, mintegy ugyan tepzelődik, am. szorgosan rakja magára öltö
taposol, azaz széttapos.
nyeit. Látható , hogy tépelődik (== forgódik, sürög
TEPSEN, (tepésen) önh. m. tepsent. Hirtelen, forog) szótól csak a gyakoritó ez képzőben külön
egyszerre szétterül, szétnyúlik, ügy eltepsent, mint a bözik. Nem ered pedig ,tép' szótól, mint Szabó Elek
véli, hanem tepeg, tépelődik, tepeczkel v. tepiczkel szók
béka. (Kriza J.).
TEPSENÉS, (tepésenés) fn. tt. tepsenést, tb. tep vagyis tép gyökétől; tehát sajátlag am. ideoda
— ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami le v. tepiczkel. V. ö. TÉPELŐDIK, TEPECZKEL.
eltepsen. V. ö. TEPSEN.
TER, elvont gyöke, 1) terem (ige), teremt, ter
TEPSÉRÉS, 1. TAPSÉRÖS.
mék, termel, termés, termény, termékeny, termeszt, ter
TEPSI, fn. tt. tepsit, tb. —k. Alacson kari mészet, termet származékoknak. Mindezek életszerves,
májú , jobbára hosszudad négyszögű tálezaforma átv. ért. ásványi testek növésére is vonatkoznak.
edény, vas lemezből vagy cserépből, melyen kemen Ez alapfogalom szerént rokon azon ser gyökkel,
czében némely ételfélét, pl. rétest, bélest, pogácsát, melyből növést, növényeket, kinőtt szálakat jelentő
málét, ludat, réczét stb. szoktak sütni. Tepsin sült serdűl, serény, serte, sereng, vastaghangon sar, sarj,
kalács, prósza, költés, A nyársra húzott liba alá tepsit sarjú, sarjadozik eredtek. 2) Szélesb ért. azon r gyök

melylyel a gabonaszemeket a toklászból kiverik, mi
szerint tépel és csépel rokon jelentésű és eredetű igék.
TÉPLÖRÚD, (téplőrúd)'ösz. fn.L.TÉPLŐ, 2).
T E P P E N , (tepüen) önh. m. teppent. A Táj
szótárban jelentés nélkül áll. Ha a tép azaz tip gyö
köt vesszük alapul, akkor annyi volna, mint tippen
(egyet tippen, egy tippet teszen), s viszonyban ál
lana a mélyhangu és erősebb tapodást jelentő top
fan szóval, oly különbség levén köztök mint tipeg
és tapog v. topog között.
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hangú szók nemzetségébe tartozik, melyek kisebb
nagyobb szélesedésre vonatkoznak, s ekkor azonos,
vagy legalább rokonítható ,tér' főnévvel. L. TÉR, (1).
TÉR, (1), (teer v. tér) fn. tt. tért v. teret, tb.
— ék v. terek, harm. szr. tere. 1) Kisebb nagyobb
széledésii , szétnyulásu, körözetü, öblözetü, s bizo
nyos határok közé szorult, vagy olyannak képzelt
hely, mennyiben fölötte vagy benne valami elfér,
állhat, ülhet, fekhetik, elnyúlhatik stb. Ilyen álta
lán minden sikság, út, utcza, piacz, udvar, terem,
szoba fölepét, talapzatát képező helyiség. Tágas,
szűk, széles, hosszú, keskeny, kerek, kis, nagy, négyszögű
tér. Nyilt, zárt, kerített tér. Különösen bizonyos czélra,
működésre szolgáló ilyetén hely. Vásártér, raktér,
harcztér, csatatér, vártér, sétatér, pályatér, küzdtér, gyű
léstér, hadgyakorlati tér. Innen átv. ért. életviszony,
életpálya, melyen valaki cselekvőleg mintegy kiter
jeszkedve működik. Tért nyitni, engedni valakinek te
hetsége, ügyessége kitüntetésére. Új munkálkodási térre
lépni. Ezen téren mit sem tehetni. 2) Mint melléknév
jelent tágast, sikot, egyenest. Tér föld, tér mező,

elfoglalt vagy elfoglalandó helynél; máskép : fér.
Szobámban több bútor el nem tér. Kis kocsidban csak
ketten térünk el. Ezen hordóba három akónyi folyadék
tér. Szűk likon nehéz betérni. Ez értelemben egy a tér
főnévvel, s oly viszonyban áll vele, mint a nyom
(premit) és nyom (vestigium), zár (elaudit) és zár
(sera, clausura), les (insidiatur) és les (insidiae), nyit
(aperit) és nyit (apertúra). Vagyis azon szók osztá
lyába tartozik, melyek ugyanegy alakban nevek és
igék. 2) Bizonyos ponttól valamely irányban és
iránypont felé lehajlik, eltávozik, s ennélfogva távo
lító vagy valahova beható , közelítő vagy fölható
viszonyragu neveket vonz. Jobb útra, más ösvényre
térni. Kitérni az útból. Alátérni a völgybe. Betérni a
csárdába. Megtérni a katonaságból. A bűnös ember meg
tér, midőn az erény útjára vissza fordul. Más vallásra
térni. Magába tér, elszórt figyelmét ön belsejére for
dítja. Magához tér, ájult, öntudatlan, kábult állapot
ból öntudatosra megy vissza. Térj meg útcza, kutya
szorító, melyen által menni nem lehet, s vissza kell
belőle fordulni.

tér völgy.

Származékai az ékezetet megtartják : térés, té
rül, térít, téreget, térd, térdepel, térdel; kivétetik : terel.
Egyébiránt alapfogalomban egyezik a tér főnévvel,
és a helyfoglalásra vonatkozó tér igével, de azon kü
lönbséggel, hogy ez különösen bizonyos középpontot
környező helyszéledésre, amaz pedig valamely pont
ból bizonyos irányban kiinduló távozásra, félrehaj
lásra mutat. Ezen eszmejáratnál fogva valószinünek
látszik, hogy az elhajlást jelentő tér öszvehúzott
ige, s eredetileg tever, vastaghangon tavar, a te ta
(té to) gyöktől, mely tekintetben hasonló képzésüek :
a csa gyökből csavar, öszvehúzva csór, csűr, csűr; a
za gyökből zavar, öszvehúzva zűr, zűr; a sza gyök
től szavar, szór; mennyiben t. i. az elsorolt gyökök
oly származékok gyökhangjai, melyek félre irányzó
mozgásra vonatkoznak, s nem egyebek, mint ugyan
azon alapgyökhang változatai. V. ö. CSA, SZA,
SZE, gyökszók.
TERBEGECZ, falu Hont m.; helyr. Terbegeczre,
— én, —ről.
TERBELÉD, falu Nógrád m.; helyr. Terbelédre,
—én, —ről.
TERCS, PUSZTA—, SZALMA—, falu Nóg
rád m.; helyr. Tercsre, —én, —ről.
TERCSI, női kn. tt. Tercsit, tb. — k. A Te
rézia névnek kicsinyített módosulata; máskép : Ter
csus, Teri, Terka, Trézsi, Trezka, Riza stb.
T É R D , (térd) fn. tt. térdet, harm. szr. —e.
Az ember és több állat testének azon része, illetőleg
izülete , mely a ezombot a lábszárral öszveköti, s
mely midőn meghajlik, elül kidudorodik, hátul pe
dig szöget képez. Térdre esni, bukni, borulni, eresz
kedni. Térden állni, csúszni. Térdet, fejet hajtani. Térd
del nyomni, taszigálni valamit. Térden ringatni a kisde
det. Térdek közé szorítani valamit. Térdeit öszveverni,
súrolni. Valakinek térdeit könyörögve általkulcsolni. Tér
dei a teher alatt ingadomak. Nem birják őt térdei.
15*

Azon szók osztályába tartozik, melyek némely
viszonyragok és képzők előtt gyakran elvetik az
e'ket: tért v. teret, térek v. terek, tere; terem (fő
név), tereb, terebély, terit, terül, tereget, terj, ter
jed, terjeszt, terped, terpeszt, terpeszkedik, ter
epély, terepes. Néha állandóan hosszúnak marad, pl.
téres, térség származékokban. Rokon mély hangon : tár.
Minthogy a tér általán valamely helynek ki
sebb nagyobb szélesedésére, szétnyulására vonatko
zik : alapfogalomra nézve gyökeleme azon te v. tó,
vastaghangon ta, v. Iá, to, változattal sze v. sza, mely
ből bizonyos középponttól kiinduló széledést, távo
lodást jelentő származékok képződnek, mint téved,
tévelyeg, tébolyog, tép, tát, tág, tár, táv, távol, szanaszét,
izéled, szérű, szór. Ide sorozható a gyér, melynek
egyes gyürészei között rések, üres helyek tátonga
nak, vagyis melynek részei egymástól némi távol
ságban terjednek el. T. i. az eredeti t hang átvál
tozott lágy gyre, mint tűr gyűr, türemlik gyüremlik,
türközik gyürkőzik; tömöszöl gyomoszol; tűkor gyűkör;
tüszú gyüszű.
Mennyiben ezen szót ékezet nélkül röviden
is ejtjük, azon egy szótagu származékok közé tar
tozik, melyekben a gyök véghangzója nem szokott
megnyujtatni, midőn képzőül egyszerű mássalhang
zót vesznek fel, milyenek a ta to, te, ve, lé, vi, hi,
i, é, ma, fe, le, be, sza, sze gyökökből származottak,
ú. m. tal tol, tasz tosz; tesz, vész, lesz; hisz, visz, ész(\k),
!«(ik), mást, fen, fel, len, ben, bel, szab, szeg, szel.
Egyezik vele a persa lír (planities. Vullers).
Egyébiránt rokoníthatók vele a török : dere
(völgy, innen Bujukdere = nagyvölgy, helynév), derja
(tenger), törökpersa dirasz (hosszú); sőt a szanszkrit
dhará s latin terra is.
TÉR, (2), önh. m. tért. 1) Bizonyos helyiség
elég neki, vagyis testének teriméje nem nagyobb az

TÉRDBÓK —TÉRDEP

TÉRDEPEL—TÉRDSZORÍTÓ

Görbe, csukló térdek. Átv. némely növényszárak, pl. 
füvek, nádak, csomós izületei. Gyöke azon tér, mely
ből hajlásra vonatkozó származékok erednek, s kép
zője d, mely táj és helyneveket képez, miszerint a
térd jelenti azon tájat, melyen a lábszár a ezomb
tól eltér, azaz elhajlik, elgörbed. A Müncheni co
dexben : térd = térd (1. TÉRDEPEL alatt), amidőn
gyöke ter volna a terjedés fogalmával. Az elsőbb vé
lemény mellett látszik harczolm az is, hogy ami a
lábszárra nézve a térd, ugyanaz a karra nézve a
könyök, melynek gyöke köny, a kany, kanyar, kony,
konyít, konya, szókkal rokon, s ezekkel egyezik a
a térdet jelentő hellén yóvv, latin genu, német Kríie.
A könyök t. i. nem egyéb, mint a karnak térde, és
a térd a lábnak könyöke. A forduló hajlás alapfo
galma rejlik ezen testrészekben is : far, azaz for,
fi.r, honnan fartat, fortat, firtat és kar, mely a kör,
ker, kor gyökökkel rokon. Terjedelmes tájejtéssel:
térgy, valamint származékai is : térgyei, térgyepei (rit
kábban). Hasonló módon változik a d és gy : Almád
Almágy, Szilvád Szilvágy, Somod Somogy stb. helyne
vekben és némely másokban.

öszvehasonlítva, úgy látszik, a térdnek egész táját,
terjedelmét jelenti.
TÉRDEPEL, (térdepél) önh. m. térdepéit.
Közönségesen egy értelemben veszik a térdel igével,
de szabatosan véve úgy tetszik, mintha 1) a térdep
lés tartósabb térdelést jelentene, melyet valaki akár
tiszteletből, akár büntetésből folytat; 2) ,térdepel'
átható értelemben nem is divatos. Romlott tájejtés
sel : térbeköl, térbetyöl, térbetöl, térgyepei. A Müncheni
codexben : terdepl (elül is rövid é = e). „És fél
térdre terdeplvén (genu flexo, nem : genubus flexis,
ezért írja a codex : fel Jerdre) ő előttö káromlatot
tesznek vala neki." (Lukács XVII).
TÉRDEPÉLÉS, TÉRDEPLÉS, (térdepélés)
fn. tt. térdepélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hosz
szabb ideig tartó térdelés, különösen mind a két
térdre leereszkedve.
TÉRDEPLŐ, (térdepélö) mn. és fn. tt. tér
deplőt. 1) Aki térdepel, vagyis folytonosan térden
áll. Templomban, oltár előtt térdeplő hivek. 2) Zsámoly
féle állvány, melyen az imádkozok térdepelni szok
tak, egyszersmind a jámborok házi bútora, vagyis
zsámolylyal és könyöklővel ellátott szekrényke (fle
xorium).
TÉRDFÁJÁS, (térdfájás) ösz. fn. Fájás, me
lyet a térdek kinos állapota, pl. térdköszvény, térd
szakgatás okoz.
TÉRD HAJLÁS, (térdhajlás) ösz. fn. A térd
nek hátulsó része, öble vagy szöge. Molnár A. sze
rint térdhónalja.
TÉRDHAJTÁS, (térdhajtás) ösz. fn. Azon
görbülés, melyet a térd képez, midőn lábszárunkat
hátrafelé húzzuk. Különösen tisztelet neme, melyet
ezen hajtással jelentünk, vagyis mélyebben csinált
térdbók.
TÉRDKALÁCS , (térdkalács) ösz. fn. Birtok
ragozva : térdemkalácsa, térdedkalácsa, térdekalácsa stb.
Azon háromszögletükerek forgócsontlap, mely tu
lajdonkép a térdet képezi. Elhasadt a térdkalácsa.
TÉRDKÉP, (térdkép) ösz. fn. Kép, vagyis
festvény, mely valakinek termetét tetőtől térdig áb
rázolja, különböztetésül az arcz vagy mellképtöl.
TÉRDKÖSZVÉNY, (térdköszvény) ösz. fn.
Köszvény, mely a térdet gyötri, szakgatja. V. ö.
KÖSZVÉNY.
TÉRDKÖTŐ, (térdkötő) ösz. fn. Kötő, melylyel
a harisnyát a térden alul vagy fölül is megszorítják.
TÉRDSZALAG, (térdszalag) ösz. fn. Általán
szalag vagy kötő, melylyel a lábszárravalót a térd
táján megszorítják.
TÉRDSZALAGREND, (térdszalagrend) ösz.
fn. Illik Eduárd angol király által 1350ben alapí
tott lovagrend, melynek jellegét a bal térd alatt vi
selt átkötő szalag teszi ezen franczia jeligével:
Honny sóit, qui mai y pense.
TÉRDSZÉK, (térdszék) ösz. fn. Lásd : TÉR
DEPLŐ, 2).
TÉRDSZORÍTÓ, (térdszorító) 1. TÉRDKÖTŐ.
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TÉRDBÓK, (térdbók) ösz. fn. Bók, melyet
valaki térdének meghajtásával csinál, mely esetben
a lábát hátrarántja, s mintegy kaparint yele, hon
nan tréfás népnyelven hátrakapar cs a neve.
TÉRDBŐR, (térdbőr) ösz. fn. 1) Bőr, mely a
térdkalácsot takarja. 2) Bőrdarab , melyet némely
mesteremberek, pl. csizmadiák, vargák, utczakövezők
térdeikre kötnek; szokottabban : lábszij.
TÉRDCSAT, (térdcsat) ösz. fn. Csat, mely
lyel a nadrág vagy harisnya szárát a térd körül meg
szorítják.
TÉRDEL, (térdel) önh. és áth. m. térdelt.
Térdeire ereszkedve áll, térden áll. Letérdelni, rátér
delni valamire. Templomban, oltár előtt térdelni. Tér
delve imádkozni, könyörögni. Athatólag am. térddel
nyom, szorít.
„Térdelik a málhát, ügyesen kötözve."
Arany J.
Képeztetésre hasonlók hozzá a szintén testrészek
működéseit jelentő könyököl, ölel, karol, farol, szemel,
fülel, orrol, markol, lábol, vállal, hasal, seggel, oldali,
öklel, sarkal, talpal (= megy), nyelvel.
TÉRDELÉS , (térdelés) fn. tt. térdelést, tb.'
—el, harm. szr. —e. Térden állás. Térdelésben elfá
radni. Térdelésre jelt adni, csengetni. Térdeléssel bün
tetni a csintalan fiút.
TÉRDÉNÁLLÓ, (térdénálló) ösz. mn. Aki
térdel; térdelő.
TÉRDÉNÁLLVA, (térdénállva) ösz. ih. Tér
delve, térdre esett állapotban. Térdenállva imádkozni,
könyörögni, esengeni.
TÉRDEP, elavult fn. mely a térdepel, térdeplő,
térdeplés származékokban divatozik. A közép, alap,
ülep, telep, talap, terep helyiségre vonatkozó szókkal
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TÉRDVÁNKOS , (térdvánkos) ösz. fn. Ván
kos, melyen a térdenállva imádkozok vagy dolgozók,
pl. az utezakövezó'k térdelnek.
TEREB , elavult fn. mely a terebély, terebélyes
származékokban és Terebes, Terebesd, Terebó helyne
vekben él; másképen : terep. Gyöke : tér, röviden : ter,
melynek nagyobb mennyiségét, szélesebb állapotát
látszik jelenteni. L. TEREP.
TEREBÉLY; TEREBÉLYES, 1. TEREPÉLY ;
TEREPÉLYES.
TEREBES, mváros Zemplén, falu Bihar m.,
RÁKOS—, TŐKE—, faluk Szatmár, TÚR—, Ugo
csa m.; helyr. Terebesre, —én, —röl.
TEREBŐ, falu Sáros m.; helyr. Terebőre,
—n, •—röl.
TERECS, (terecs) fn. tt. terecsét. A gyógysze
reszek mérlegén a latnak egy huszonnegyed része.
(Scrupulus). Újabb műszó.
TERÉCS, természeti hangszó, melyből terécsel,
terécselés származtak ; öszverántva : trécs. Alakra ha
sonlók hozzá a szintén hangutánzók : köhécs, kehics,
kodics, kotkodács, nyivács, rikács.
TERÉCSEL, (terécsél) önh. m. terécsélt. Ha
szontalan dolgokról locsogfecseg; öszvehúzva : trécsel.
TERÉCSELÉS, (terécsélés) fn. tt. terécsélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Locskafeeske beszéd.
TERECSEN, puszta Somogy m.; helyr. Tere
csenbe, —ben, —bői.
TERÉFA; TERÉPÁL , tájdivatos kiejtések;
1. TRÉFA; TRÉFÁL.
TEREFERE, (terefere) ikerített fn. tt. tere/e
rét. Licsilocsi beszéd, teretura, deredara, dereducsa,
terécs. Néhutt : terepere. V. ö. TEREFERÉL.
TEREFERÉL, (tereferél) ikerített önh. m. te
referélt. Terécsel, deredarál, dereducsál, tereturál,
licseglocsog, pletykáz stb. A székelyeknél: tereperéi;
Pápa vidékén : tere/erez; a palóczoknál egyszerűen:
terel. Természeti hangutánzása is lehet a forgó
nyelvű beszédnek.
TEREFERÉLÉS, (tereferélés) iker. fn. tt. te
referélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Terécselés, tere
turálás, fecsegés.^, ö. TEREFERE.
TEREFERÉZ, (tereferéz) ikerített önh. m. te
referéztem, —tél, —étt, par. tereferezz. Lásd : TE
REFERÉL.
TEREGET, (teréget) gyak. áth. m. ierégettem,
— tél, —étt, par. teregess. 1) Holmi szálas vagy más
gyűrészekból álló testeket, szöveteket stb. laposan
szétrakosgat, szétnyujtogat, gyérítve elhelyez. Szé
nát, szalmát, ganéjt teregetni. A megáztatott kendert ki
teregetni. A dohos, nyirkos gabonát ponyvára teregetni.
A mosott ruhát szárítás, az öltönyöket szellőztetés végett
kiteregetni. 2) L. TERELGET.
TÉRÉGET, (téréget) gyak. áth. m. térégettem,
—tél, —étt, par. teregess. A menésben, futásban levő
barmokat ideoda vagy bizonyos iránypont felé haj
togatja. A juhász teregeti a nyáját, hogy a tilosba ne
menjen. A gulyát betéregetni az akolba. Máskép : terel
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get. Mint önh. am. bizonyos helyekre vagy irány
pontok felé vagy valahová gyakran félretér, félre
megy. Útjában az ismerősökhöz betéregetett. A csárdába
naponkint betéreget.
TERÉGETÉS, (terégetés) fn. tt. terégetést,
tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit teregetünk.
V. ö. TEREGET.
TÉRÉGETÉS, (térégetés) fn. tt. térégetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által va
lamit teregetünk vagy valahová gyakran betérünk,
befordulunk. V. ö. TÉRÉGET.
T E R E G E T T E ! TEREGETTÉT! indulatszó,
mely némi megütközést, bámulást, meglepetést fe
jez ki. Teregette! ez már valami. Teregettél! ezt nem
hittem volna. A keményebb szitkot jelentő teremtette
szót akarják vele szelidítni, mintha ,teremtettét'
akarna valaki mondani, de csak ,teregette' jön ki
belőle. Máskép : teréngette ! v. teringette!
TEREH, v. TERH, 1. TEHER.
TEREHEGY , falu Baranya m.; helyr. Tere
hegyre, —én, —röl.
TEREHFUVAROS, (terehfuvaros) ösz. fn. Fu
varos, ki holmi árukat, málhákat stb. bizonyos bér
ért szállít, különböztetésül az oly fuvarostól, ki sze
mélyeket visz.
TEREHHAJÓ, (terehhajó) ösz. fn. Különféle
árukat, terményeket, barmokat stb. szállító hajó.

TEREHHORDÓ, 1. TEHERHORDÓ.
TEREHKOCSI, (terehkocsi) ösz. fn. Kocsi,
melyen terhet vagyis holmi árukat, podgyászokat
stb. szállítanak.
TEREHNYERÉG, (terehnyerég) ösz. fn. Nye
reg, milyet a teherhordó barmokra, ú. m. lovakra,
öszvérekre, szamarakra kötnek. Másképen : málha
nyereg, szekszena. (Szabó D.).
TEREHSZEKÉR, (terehszekér) ösz. fn. Teher
szállító szekér, milyenek a terehfuvarosok szekerei,
vagy az úgy nevezett társzekerek.
TEREJ, 1. TÉRJ.
TEREJT , régiesen am. terít. „Paranesolá . . .
az kerek alá lángat gerjeszteni es fákat terejteni
alája." (Sz. Krisztina élete 20. 1.).
TEREL, (térel) áth. m. tereli. Bizonyos irány
pont felé hajt. Különösen mondjuk a barom hajtők
ről, pásztorokról. Mezőre, erdőbe, vízre, akolba terelni
a csordát. Az útról leterelni a nyájat. Tilosba terelni a
gulyát.
„Sok legelő nyáját terelik a pusztán."
Arany János.
Gyöke azon tér ige, mely fordulásra, elhajlásra vo
natkozik, s melynek származékai megtartják az éket,
téiit, térül, téreget, kivévén a fenjegyzett terel igét és
családját, terelés, terelget. V. ö. TÉR, ige. Különbö
zik : terel.
T E R E L , (tereel) önh. m. terelt. A palóczok
nál am. hivalkodva beszél. (Szeder Fábián). Egynek
látszik ,tereferél' ikerített szóval.
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TERELÉS, (térelés) fn. tt. terelést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit terelünk,
azaz valamerre hajtunk. V. ö. TEREL.
TERELÉS, (téreelés) fn. tt. terélést, tb. — 'ék,
harm. szr. —e. Hivalkodva beszélés, tereferélés, te
returálás. V. ö. TEREL.
TERELGET, (téreléget) gyak. áth. m. terel
gettem, —tél, —e'tt, par. terelgess. Gyakran vagy
folytonosan vagy lassan, képesint terel. A legelő nyá
at terelgetni. V. ö. TEREL.
TERELGETÉS , (térelégetés) fn. tt. terelge
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
laki barmokat, nyájakat terelget. V. ö. TERELGET.
TEREM, (1), (terém) önh. m. termett, htn.
— ni v. termenl. Természeti erejénél fogva növényi
vagy állati életre serdűl, illetőleg magról vagy tőről
foganik, sarjadzik, nő. Jó főidben terem a búza, de
ahol a hű lány terem, azt a főidet nem ismerem. (Népd.).
Oda alá a pusztán, alma terem a fűzfán. (Népd.). Ke
vés gabonánk, rósz borunk termett. Ott is terem, ahol
nem vetik. (Km.). Merő gyom terem a kertében. Itt min
denféle vetemény megterem. Jól termett ember, helyes
növésű. Katonának, lóra termett legény, mintha arra
született volna, hogy katona, hogy lovag legyen.
Székelyesen ik végzettel : termik; a Debreczeni Le
gendáskönyvben is : terőmik. 2) Atv. valamely he
lyen hirtelen, váratlanul megjelen, mint növény az
elrejtett magból vagy állat a méhből elétünik. Egy
szerre ott termett. Mindjárt itt teremj. 3) Áthatólag,
tárgyesetes viszonynévvel am. valamit növés, növesz
tés által létrehoz. Ez a hegy jó bort terem. Tavai sok
gyümölcsöt termettek a fák. Gabonát termő v. gabona
termő földek. Atv. ért. ásványnemü testekről is mond
juk. Arany, sótermö hegyek. A Müncheni codexben e
helyett ,teremt' áll. L. TEREMT.
Nyelvünk birodalmában azon ritka képeztetésü
igékhez tartozik, melyek önállólag m képzővel ala
kultak ; minthogy az egy tagú töm és nyom igék in
kább gyököknek tekintendők. Egyébiránt vannak
némely régies igék, melyek szintén m képzővel ala
kultak, de csak mint ikeaek használtatnak, pl. vete
mik, szülemik, folyamik, futamik stb. Elemzésre nézve
1. TER, gyök.
TEREM, (2), (terém) fn. tt. termét, zárt evel,
mert nyelvhasonlat szerint az am, ém, om, öm kép
zó'jü, s két tagú nevek a viszonyragokat zárt hang
zóval veszik föl, mint : folyamot, vermét, selymét, ál
mot, ólmot, malmot, körmöt, ürmöt stb. 1) A régieknél
jelentette a háznak, nagyobb épületnek egyes osz
tályait, különféle czélokra szánt szobáit. A Bécsi
codexben (Heszter II. fej.): „A némberieknek teremé
ből a királynak hajiokába mennek vala." A Vulgá
tában : triclinium, Káldinál : szoba. (U. o. XII. fej.):
„Azon üdőben lakozik vala királynak teremében."
Vulg. aula, Káldi .palota, Jochel II. fej.: „Kimen
jen a vőlegény ö hajlakából, és menyasszony ő tere
méből." Vulg. thalamus, Káldi : ágy. „0 szent béke
ség, te vagy az tír istennek szentségös teremé, kiben

ü szönetlen szokta lakozták" Gór3'codex. 68. 1.
2) Mai használat szerint téresebb szoba vagy lakosz
tály a nagyobbszerü uri házakban, palotákban vagy
köz intézetekben, fogadókban stb. Tánczterem, étte
rem , gyülésterem, hallgatóterem , hálóterein , színházi
próbaterem, vívóterem. E szerint a terem a közönséges
szobánál nagyobbszerü lakosztály, s megfelel neki a
német Saal, franczia sálon, régies magyar nyelven
palota, pl. tánczpalota. .
Mint nagyobb terjedelmű hajlék, nevét valói
szinüleg a tér főnévtől v. ter gyöktől kapta.
TEREM, (3), puszta, MEZŐ—, falu Szatmár
m.; helyr. Terémbe, —ben, —Ml.
TEREMI, KIS — , NAGY—, erdélyi faluk Kü
küllő m.; helyr. Terembe, —ben, —bői.
TEREMIA, KIS—, NAGY—, faluk Torontál
m.; helyr. Teremiára, — n , —ról.
TEREMIK, 1. TEREM, (1) alatt.
TERÉMSZÉG, puszta Bereg m.; helyr. Terém
szégre, —én, —ről.
TEREMT, (terémt) közkiejtéssel nyíltan:
teremt, de túl a Dunán több vidéken zártan ejtik és
következetesen, mert törzse : terem, csaknem ország
szerte zártan hangzik. Múlt : terémtétt, par. —s,
htn. —ni v. —eni. 1) Eszközli, hogy valami terem
jen. Különösen mondjuk Istenről, mint mindenható
lényről, ki az egész mindenséget létrehozta, s termő
vagyis folytonosan tenyésző erővel ellátta. A terem
tés különbözik a termesztéstől, mennyiben amaz a lé
tezés vagy léteztetés első eredetét, kútfejét, emez
pedig a létező anyagnak további sarjaztatását, te
nyésztését jelenti. Kezdetben teremte Isten a mennyet és
a földet. Az Isten semmiből teremtette a világot. „Meny
nyi milosztben (malasztban) terömteve (= terömteve
= terömté v. teremte) eleve (= élő, mely után a
leiró hibájából kimaradt : Isten) miv (mű) isemüköt
(ősünket) Ádámot." Régi halotti beszéd. 2) Atv. va
lamit eléállít, bizonyos forrásból eléhoz. Pénzt te
remteni. A jó gazda kevésből sokat teremt. Teremtsd elé,
akárhova tetted. Nagy nehezen birtam a szükségelt pénzt
kiteremteni. Az undok káromkodók nyelvén am. va
lakit nemz, különösen, ördög, kutya, disznó, veszett
(állat), fene teremtette. Tréfásan : pofon teremteni,
am. pofon ütni. 3) A régieknél, pl. a Müncheni codex
ben az áth. ,terem' jelentésében fordul elé : „Lássá
tok a figefát és menden fákat, mikor immár ő be
lőllök gyimölcsöt teremtendnek" (cum producunt iam
ex se fractum. Lukács. XXL). „Sok gyimölcsöt te
remt" (multum fructum affért. János ev. XII.). A
Debreczeni Legendáskönyvben: „Mert étszaka meg
verágozának es gerezdöt terömté h nek." (56. lap).
„Egy szőlő tű neveködött és ez szőlőt terömte."
Górycodex. 1 7 . 1 .
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Azon átható igékhez tartozik, melyek egyszerű
t képzővel alakulnak, mint : ront, bont, Önt, hánt,
szánt, hint, jelent, köszönt, billent, serkent, kopaszt, /ior
paszt stb.
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TEREMTE v. TERÖMTÉ v. TERÖMTE, mint
fn. a régieknél, pl. a Nádorcodexben, teremtő helyett
áll. „Tégedet ke'rlek e'n uram terömtém," Olyan,
mint szüle ,szülő' helyett. így Idvezité v. Idvezite is
gyakran eléjön Jdvczítö' helyett.
TEREMTÉS, (terémtés) fn. tt. terémtést, tb.
—ék, harm. szr. •—e. 1) Szoros ért. a mindenható
Isten cselekvése, mely által a mindenséget létre
hozta. A világ teremtésétől fogva számított időszak.
2) Jelent teremtett dolgot és állatot; különösen em
bert, mint a földi lények közt az Istennek legneme
sebb müvét; máskép : teremtmény. Áldott egy teremtés.
Gonosz, nyomorú teremtés. Egy teremtés sem volt jelen,
azaz senki. 3) A mocskos szájú káromkodók nyel
ven am. teremtetés, azaz születés, származás. Vala
kinek teremtését szidni.
TEREMTET, (terératet) fn. tt. terémtetét,
harm. szr. — e v , —je. Eléfordúl a régieknél ,terem
teV helyett, különösen a 2ik érteményben. „Tene
ked szolgáljon te menden teremteted" (creatura. Bé
csi cod. Judith XVI.).
TERÉMTETLEN , (terémtetlen) mn. tt. te
rémtetlent, th. —ek. Akit senki nem teremtett; örök
től létező, milyen egyedül az Isten. Végtelen, minden
haté, örök, teremtettem Isten.
TEREMTETTE ! (terémtétte) indulatszó,
melyet a mocskos nyelvű káromkodók használnak.
Egyébiránt mennyiben inkább nyelvszokásból, mint
haragos indulatból fakad, szelídebb jelentése is van,
s bámulást, meglepetést fejez ki, hasonlóan, mint a
terengette indulatszó.
TERÉMTÉTTÉZ , (terémtéttéz) önh. m. te
rémtéttéztem, —tél, —étt, par. —z. Teremtette szó
val káromkodik, szitkozódik. Kérlek ne teremtettézz.
Apámat, anyámat őszveteremtettézte. V. ö. TEREM
TETTE !
,
TERÉMTÉTTÉZÉS (terémtéttézés) fn. tt.
terémtéttézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Teremtette
szóval nyomosított káromkodás.
TERÉMTÉTTSÉG, (terémtéttség) fn. tt. te
rémtéttséget, harm. szr. —e. A teremtvények össze
sége.
TEREMTMÉNY, (terémtmény) fn. tt. te
rtmtményt, tb. •—ék, harm. szr. —e. Szoros ért. min
den, mit Isten teremtett. Az ég, föld, állatok, füvek
mind Isten teremtményei. Átv. valaki által létrehozott
mü, vagy bizonyos állapotba , hivatalba helyezett
ember. Némelyek jobb hangzás tekintetéből teremt
re'm/nek mondják és írják.
TEREMTŐ, (terémtő) fn. tt. teremtőt, töb
bese nincs, midőn t. i. szoros ért. vétetik, különben :
—k .Isten, ki a világot és ami benne van, teremtette.
Istenem, teremtőm! Teremtő Isten, mire jutánk! Arra
kérem teremtőmet, hogy ... Teremtő Atyaisten. Szent
séges, kegyelmes, végtelen jóságú teremtő. Szélesb ért.
aki valami müvet mintegy saját erejéből hoz létre,
s kivált melléknévül divatozik. Teremtő ész} lélek,

TEREMTŐI, (terémtöi) mn. tt. tertmtöit,
tb. — ek. Teremtőt illető, ahhoz tartozó, attól eródö
stb. Teremtői hatalom. A teremtőhöz hasonló. Terem
tői szellem.

mvm
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TERÉMTŐLEG, (terémtöleg) ih. Teremtő
módjára.

TERÉMTVÉNY, I. TEREMTMÉNY.
TERÉNGET, (terénget); TERÉNGETÉS, 1.
TEREGET; TERÉGETÉS.
TERÉNGET, (térénget); TERÉNGETÉS, 1.
TÉRÉGET, szokottabban : TERELGET ; TEREL
GETÉS.
TERÉNGÉTTE ! TERÉNGÉTTÉT ! I. TERE
GETTE !
TERENY, fn. tt. terenyt, tb. — ék. Újabb kor
ban fölfödözött fémnemü vegyelem, nehéz sötét
szürke por alakjában. (Thorium).
TERÉNY, falu Nógrád, ALSÓ — , FELSŐ—,
Hont m.; helyr. Terénybe, —ben, —bői.
TEREP, (1), (térep) fn. tt. terepet. Szélesebb
tér, melyet valamely teát elfoglal, különösen midőn
széleit szétfeszíti, honnan terepély fa, melynek ágai
szétnyúlnak, terepély sátor, melyet szélesre pányváz
nak ki. Némi módosulattal : tereb. Kenessey Albert
Hajózási Müszótárában az árbocztörzsnek (olykor
az árboczderéknak is) tetejéhez közel, víairányosan
helyezett állvány, hosszudad félkört képezve. Czélja
hogy az árboczágak tartására szükséges kötelek
rajta megerősíttessenek. (Mars. Köz életben, kivált
nem hajósok ,Mastkorb'nak nevezik). Főterep vagy
— tereb a főárbocz törzsén levő tereb. Előtereb az
előárbocz törzsén levő. Hátsó tereb, mely a hátulsó
árbocz törzsén van. TÖmörtereb, mely erősen be van
deszkázva. Rostélytereb v. fonatékos v. fonástereb,
mely léczekkel vagy csak fonással hézagosan van
behúzva. Legközelebbi rokona telep, s képeztetésre,
és mint helyiségre vonatkozók egyeznek vele : közép,
alap, talap s az újabb alkatú fölep (Superficies).
TEREP, (2), falu Szatmár m; helyr. Tereprer
— én, —ről..
TEREPÉDIK, (terepédik) k. m. terepédtem,
—tél, —étt. Szabó Dávidnál am. messzére nyúlik,
terjed, terjeszkedik. Elterepedett a fa.
TEREPÉLY, (terepély) mn. tt. terepélyt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Minek ágai, szárnyai, szélei,
a középponttól, illetőleg deréktól köröskörül kinyúl
nak, messzeterjednek. Terepély almafa, Terepély szár
nyú sas. Terepély sátor, szoknya, kalap. Mennyiben és
képzővel terepélyes melléknév alakul belőle, eredeti
leg főnév, mint több hasonló képzésüek. Egyezik
vele a vastaghangu talabor, midőn valami tertyedtet
jelent, pl. talabor kalap.
TEREPÉLYÉS , (terepélyés) mn. tt. terepé
lyést v. —el, tb. —ek. Szélesen vagy köröskörül
elterülő, szétnyúló. Terepélyes kalap, gomba, marhája 
nej. Terepélyes fa.
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TEREPÉLYÉSÉDIK, (tcrepélyésédik) k.
m. terepélyésédtem, —tél, —ett. Terepélyessé leszen,
teriméje nagyobbodik, szétágazik, sátorosodik stb.
TEREPÉLYÉSEN, (terepélyésen) ih. Ágait,
szárnyait stb. szélesen kiterjesztve. Terepélyesen növő
fa, kinyújtott sátor.
TEREPÉLYÉSSÉG , (terepélyésség) fn. tt.
terepélyésségel, harm. szr. —c. Állapot vagy tulaj
donság, midőn valamely testnek szélei terepélyesen
kinyúlnak.
TEREPERE, 1. TEREPERE.
TEREPES, (terepés) mn. tt. terepést v. —et,
tb. —ek. Ami tereppel van ellátva. Továbbá tere
pélyes. V. ö. TEREPÉLY; és TEREP.
TEREPEZD, puszta Somogy m.; helyr. Tere
pezdre, —én, —röl.
TÉRÉS, (térés) mn. tt. térés1 v. —et, tb. —ek.
Mondjuk különösen helyiségről, mely nagyobb, s
egymástól távolabb eső határvonalok közt létezik,
vagyis mely nagyobb tért képez. Téres udvar, szoba,
konyha, bolt, tanoda, templom. Téres út, úteza, szérű,
pajta.
TÉRÉS , (térés) fn. tt. térést, tb. —ék, harm.
szr. —e. A mozgásnak vagy menésnek azon neme,
mely bizonyos iránytól elhajlik, elfordul. Rendesen
öszvetéve divatozik. Eltérés, betérés, kitérés, letérés,
visszatérés. Gyöke az elhajlást, fordulást jelentő tér
ige, s különbözik tőle azon térés, mely egy jelen
tésű a féréssel, s melynek gyöke a helyiségre vo
natkozó tér.
TERESEDÉS , (térésédés) fn. tt. térésédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A helyiségnek állapotvál
tozása, midőn téressé, azaz szélesebbé leszen. Lásd :
TÉRÉSÉDIK.
TÉRÉSÉDIK , (térésédik) k. m. térésédtem,
— tél, —élt. Valamely helyiség határvonalai annak
középpontjától távolabbra nyúlnak, s ez által a
közbeszorított tér nagyobbodik. Téresedik az udvar,
ha a benne levő kocsiszineket elbontják. Téresedik
az út, midőn az árkokat behúzzák. Téresedik a szoba,
ha a falak mellett álló bútorokat kirakják.
TERESELPATAK, falu Mármaros'm.; helyr.
—patakra, —on, —röl.
TERESKE, falu Nógrád m.; helyr. Tereskére,
— n, —ről.
TÉRÉSSÉG, (térésség) fn. tt. térésségét, harm.
szr. —e. Téres állapota vagy tulajdonsága valamely
helyiségnek; szélesség, terjedtség. Az út térességét
nyolez ölnyire szabni.
TERESTENYE, puszta Gömör m.; helyr. Te
restenyére, — n , —ről.
TERESTYÉNFA, falu Vas m.; helyr. —fára,
— n, —ról.
TERESZTENYE, falu Torna m.; helyr. Teresz
tenyére, — n , •—ről.
TERETURA, (teretura) ikerített fn. tt. tere
turát. L. TEREPERE; v. ö. TRÉFA, TRUFA
TERETURÁL, 1. TEREFERÉL.
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TERÉZIA,női kn.tt. Teréziát. Latinul: Theresia;
kicsinyezve: Trézsi, Terka, Tercsi, Tera, Ríza. A gö
rög ŰTIQ v. &TJQÓÍ (vad), és &7]Qcc (vadászat), drjosvw,
&7]f}u<o (vadászok) után értelmezve am. vadászná.
TERFALVA , falu Zaránd m.; helyr. —fal
vára, — n , —ról.
TÉRFOGAT, (térfogat) ösz. fn. Lásd : TE
RIMÉ.
TÉRFÖLD, (térföld) ösz. fn. Messze, körös
leg szétnyúló, sík, lapályos, nyilt térségü föld.
TERGÉLYE, (teregélő ?) fn. tt. tergélyét.
Molnár A. és Páriz szerint orsófarku hal. (Asper).
Mások szerint a halak negyedik rendébe tartozó hal
nem. (Cobitis). Nevének eredete homályos.
TERGENYE, falu Hont m.; helyr. Tergenyére,
— n, —röl.
TERGENYE, 1. TERHÉNYE.
TÉRGY; TÉRGYEL; TÉEGYEPEL, tájdi
vatos kiejtések ; 1. TÉRD ; TÉRDEL ; TÉRDEPEL.
TERH, 1. TEHER, TEREH.
TERHEL, (terh él) áth. m. terhelt. 1) Elszál
litás végett terhet rak, fektet, szorít valamely jár
műre, vagy állatra. Szekereket gyapjúval, lisztes zsá
kokkal, hajókat gabonával, fával terhelni. Podgtjáízszal
terhelni az öszvért, szamarat. Nagyon megtérhetni a vonó
barmot. 2) Átv. valakire nehéz, súlyos, fárasztó, kelle
metlen munkát szab. Sok írással terhelni a tanulókat.
A gyönge fút nem kell erős munkával terhelni. Továbbá
a kedélynek kellemetlen, nyomasztó érzést okoz,
alkalmatlanságot szerez. Gyakori látogatással terhelni
valakit. Nem kell a bölcset tanácscsal terhelni. (Km.).
Értjük adósságról is. Adóssággal terhelni a házát, jó
szágát. V. ö. TEHER.
TERHELÉS , (terhélés) fn. tt. terhelést, tb.
— ek, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által terhet
rakunk valamely járműre vagy állatra. Atv. midőn
valakire nehéz munkát szabunk, vagy kedélyére
nyomasztólag hatunk ; valamire adósságot csinálunk
V. ö. TERHEL.
TERHELETLEN , (terhéletlen) mn. tt. ter
héletlent, tb. —ék. Ami nincsen megterhelve. Terhe
letlen szekér, hajó. Határozólag am. meg nem terhelt
állapotban, terheletlenül.
TERHELETLENÜL, (terhélctlenül) ih. Ter
heletlen állapotban; anélkül, hogy terhet raktak
volna r á ; üresen. A hajók, szekerek terheletlenül vissza
tértek.
TERHELHETŐSÉG, (terhélhetőség) fn. tt.
terhélhetöségét, harm. szr. —e. Valamely jármű vagy
állatnak bizonyos súlyú és térfogatú terhek, rako
mányok, áruk befogadására való ereje, terhessége.
TERHELŐ , (terhélö) mn. és fn. tt. terhelőt.
1) Aki vagy ami terhel. V. ö. TERHEL. 2) Szíj,
melylyel a nyerget, különösen a tehernyerget a ló,
szamár, öszvér derekához szorítják. Megszorítani,
megereszteni a terhelőt.
TÉRHELY, (térhely) ösz. fn. Tágas, nyilt,
széles tért képező hely.
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TERHÉNYE, (terhénye) fn. tt. terhényét.
Mindenféle pocigyász, rctyemutya, úti nyaláb, me
lyet teher gyanánt fölraknak valamire. (Sarcina.
Párizpápai). Gyöke terh v. terek. Máskép : terg 'nye.
(Szabó Dávid).
TERHES, (terhés) mn. tt. terhes1 v. — et, tb.
—eh. 1) Teherrel, mint szállítmánynyal megrakott.
Terhes hajó, szekér, ló, szamár. 2) Mondjuk nősze
mélyró'l, ki méhében magzatot visel; máskép : ne
hézkes, viselős; oktalan állatokról szólva : vemhes, ha
sas, poczokos stb. A Müncheni codexben is előjön:
„Jaj ke(dég) terheseknek és szülőknek." (Mark.
XIII.). Terhes asszony, leány. Mindent megkiván, mini
a terhes asszony. (Km.). 3) Ami testünkre, lelkünkre,
kedélyünkre nyommasztólag hat, amit nehezen tű
rünk, viselünk. Terhes munka, hivatal, szolgálat. Rám
nézve ez igen terhes dolog. V. ö. TEHER.
TERHÉSÉDÉS , (terhésédés) fn. tt. terhesé
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Midőn bizonyos
állapot nehézzé, súlyossá, nehezen viselhetövé leszen.
2) Állapot, midőn valamely nő teherbe esik, vagyis
méhébe fogan és viselőssé, nehézkessé leszen.
TERHÉSÉDIK, (terhésédik) k. m. terheséd
tem, —tél, —étt. 1) Testi vagy lelki erőhöz képest
nehézzé, súlyossá leszen, nyommasztólag hatni kezd.
Állapota, hivatala ujabb szolgálatok, gondok miatt ter
hetedik. 2) Nőről szólva am. teherbe esik, azaz mag
zatot foganva viselőssé leszen.
TERHESEN, (terbósen) ih. 1) Teherrel rakva.
A hajó üresen ment le, s terhesen jött vissza. 2) Nőre
vonatkozva, nehézkes, viselős állapotban. Terhesen
ment férjhez. 3) Súlyosan, nehezen. Terhesen esett neki
az utazás. V. ö. TERHES.
TERHÉSÍT, (terhésít) áth. m. terhésítétt,
par. —s, htn. —ni v. —eni. 1) Valamely munkát,
állapotot nyommasztóvá tesz, a rendes terhet na
gyobbítja. Az utazást terhesiti a rósz idő, a nagy sár.
Az elvállalt hivatalt új szolgálatokkal terhesíteni. 2) Nőt
teherbe ejt.
TERHÉSÍTÉS, TERHÉSITÉS, (terhésítés)
fn. tt. terhesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által valami, illetőleg valaki terhessé tétetik.
V. ö. TERHES.
TERHESSÉG, (terhésség) fn. tt. terhességét,
harm. szr. —e. 1) Széles ért. mindenféle állapot
vagy tulajdonság, mely a testi vagy lelki erőre nyom
masztólag hat. Hivatal, szolgálat terhessége. 2) A nő
nek állapota, midőn magzatot fogadott méhébe.
TERHESÜL, TERHESÜL, (terhésül) önb.
m. terhesült. L. TERHÉSÉDIK.
TERHÉSÜLÉS, TERHÉSÜLÉS, (terhésülds)
1. TERHÉSÉDÉS.
TERHETLEN, (terbetlen) mn. tt. terhetlent,
tb. —ék. 1) Amin teher, mint szállítmány nincsen.
Terhetlen, üres kocsi. A terítetlen kocsit könnyebben húzza
a ló, mint a terheset. 2) Átv. a testi vagy lelki erőt
nem fárasztó, könnyű, nem alkalmatlan. Terhetlen
úri szolgálat.

TERIMÉ, (térime) fn. tt. térimét. A testnek
egész fölülete által bezárt tér. (Volumen). Új alkatú
szó, a régi és köz ismeretü karima hasonlatára ké
pezve. Némelyek szerént : térfogat.
TERIMÉS, (terimees) mn. tt. terimést v. —et,
tb. —ek. Aminek teriméje van; aránylag a maga ne
mében nagyobb térfogata van.
TÉRINGET, (téringet) am. téreget, szokot
tabbau : terelget; 1. ezt.
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TEKINGETTE , TERINGETTÉT, 1. TERE
GETTE.
TERÍT, T E R I T , (terít) áth. m. teritétt, par.
—s, htn. —ni v. —eni. 1) Szövetncmü, lebenyeg
vagy foszlány, szálas, omlékony részekből álló tes
tet valamely testnek vagy térnek fölszinén némi szé
lességben szétnyújt, széthúz, elszór stb. A padolatra
szőnyeget, a lóra, pakróezot teríteni. Szűrt, köpenyt terí
teni a derék alá. Leterítem a bundát. A lovak, ökrök alá
szalmát teríteni. A jeges útra hamut, homokot teríteni.
A ponyvát, lepedőt, hálót kiteríteni. A ganajrakásokat,
a búzagarmadát, a megázott baglyát szétteríteni. A gön
gyöleget, bugyrot, könyvet kiteríteni. A kalmár a vég
vásznat, posztót szétteríti. A halottat kiteríteni valamely
asztalon vagy asztal vagy tábla forma eszközön vagy
födetlen koporsóban lepedővel stb. takarva kinyúj
tóztatni. 2) Különösen a végett nyújt vagy húz va
lamit szét, bogy bizonyos testet vagy térszínt beföd
jön, betakarjon. Az ágyat lepedővel, a fejet kendővel
beteríteni. Asztalt teríteni, azaz abroszszal födni, s evő
eszközökkel fölszerelni. A szabad ég alatt álló árukat
ponyvával leteríteni. 3) Birkózva, verekedve földhöz
csap valakit. Földre, sárba, homokba teríteni az ellen
felet. 4) Akármily erőszakos nyomás, ütés, csapás
által elejt, különösen le igekötővel. Az ágyúgolyók
egész sori leterítettek. A vadat puskalövéssel leteríteni.
Az erős szél leterítette a felvont sátorokat. 5) Vadászok
nyelvén : jól terít a puska, mely seréttel nagyobb tért
is sürün borít. Gyöko azon tér, mely származékai
ban az ékezest el szokta veszteni. V. ö. TÉR, fn.
TÉRÍT, TÉRIT , (térít) áth. m. térítctt, par.
— s, htn. —ni v. —eni. 1) Menésben, mozgásban
levő valakit vagy valamit bizonyos iránypont felé
hajt, fordít, igazít, csavarít, taszít, nyomint stb.
Jobbra, balra, jobb útra téríteni az utazót. Akolba térí
teni a gulyát, csordát. A hajót part felé téríteni. A nyá
jat kitéríteni a tilosból, föltéríteni a hegyre, letéríteni a
völgybe. Körülbelül egy jelentésű vele terel. 2) Er
kölcsi ért. valakit a kicsapongó rósz életről, vagy
téveteg, hibás tanról jobbra vezet, igazít. Bűnösöket
téríteni, megtéríteni. Az egyháztól elszakadt híveket visz
szatériteni. 3) Kölcsönbe vett vagy akármikép eltu
lajdonított vagyont az eredeti birtokosnak visszaad,
vagy hason értékű jószággal pótol. Amivel tartozol,
térítsd meg. Az ellopott jószágot visszatérítette. Megtérí
teni a tett kárt. Gyöke azon tér ige, mely elhajlásra,
fordulásra vonatkozik és származékaiban az ékezést
megtartja, kivévén a terel igét és családjait. V. ö.
TÉR, ige.
16
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TERÍTÉK , TERÍTÉK, (teriték) fn. tt. teri
tékét, harm. szr. —e. Az evó'asztalnál egyegy sze
mély számára való evőeszközök, ú. m. tányér, kendő,
kalán, kés, villa. Ahány vendég, annyi teríték. Húsz
személyre való teríték. Az újonnan érkezett vendég elé
terítéket hozni.
TERÍTÉS, TERÍTÉS, (terítés) fn. tt. teritést,
tb. —e'k, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn terítünk,
e szónak minden értelmében véve. V. ö. TERIT.
TÉRÍTÉS, TÉRÍTÉS, (térítés) fn. tt. térítést,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Cselekvés, melynél fogva
valakit v. valamit bizonyos iránypont felé hajtunk,
fordítunk. 2) Erkölcsi ért. midőn a rósz életről vagy
hibás, téves tanról valakit jobbra vezetünk, igazí
tunk. V. ö. TÉRÍT.
TERÍTETT , TERÍTETT , (terítétt) mn. tt.
terítettet. Amit bizonyos takaróval befödtek, behúz
tak. Terített asztal, mely evőeszközökkel és ételital
lal meg van rakva. Szemfödéllel beterített halott.
TERÍTÉZIK, TERITTÉZIK, (terítézik) k.
m. terítéztem, —tél, —étt, par. terítezzél. A széke
lyeknél am. terjegeti magát; innen : leterittezik am.
földre heveredik. (Kriza J.).
TERÍTGET, (terítéget) gyak. áth. m. terit
gettem, —tél, —étt, par. terítgess. Gyakran vagy
folytonosan vagy némi kényelemmel, lassanlassan
terít, azaz szétnyujtogat vagy takargat valamit. L.
TERÍT.
TERÍTGET, (térítéget) gyak. áth. m. térít
gettem, —tél, —étt, par. t&ritgess. Gyakran, többször,
folytonosan, többeket térít. A legelő nyájat téritgetni.
A pogányokat a keresztény hitre téritgetni. V. ö. TÉRÍT.
TERITGETÉS, (terítégetés) fn. tt. terítge
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn hol
mit terítgetünk. V. ö. TERÍTGET.
TÉRÍTGETÉS, (térítégetés) fn. tt. tériige
tést, tbl —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
lamit vagy valakiket terítgetünk. V. ö. TERÍTGET.
TÉRÍTGETŐ , (térítégetö) fn. tt. téritgetőt.
Személy, ki más hitvallás követőit vagy pártnak tag
jait a maga felekezetének iparkodik megnyerni.
TÉRÍTHETETLEN, TÉRÍTHETLEN, (térít
hetetlen) mn. tt. térithetetlent, tb. —ék. Kit az er
kölcstelen életről erényesre, vagy téves, hibás véle
ményéről igazra vezetni nem lehet; megrögzött go
nosz ; véleményében makacs; pártjától elszakaszt
hatatlan.
TERÍTMÉNY, (terítmény) fn. tt. terítményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Ami terítve van. 2) L.
TERÍTÉK.
TERÍTMÉNY, (térítmény) fn. tt. téritményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Mit a kölcsönzött vagy
akármikép elsajátított vagyon avagy okozott kár fe
jében az illető birtokosnak visszaadnak vagy ha
sonló értékben pótolnak.
TERÍTŐ, T E R Í T Ő , (terítö) fn. tt. terítőt.
1) Mindenféle szövet, melylyel valamit betakarnak,
leterítenek. Ágyterítő, asztalterítő. 2) Azon táblaforma

eszköz, melyre a halottat kiterítik. 3) Személy vagy
szolga, kinek különösen az a feladata és köteles
sége, hogy az étteremekben asztalokat terítsen. V. ö.
TERÍT.
TÉRÍTŐ, TÉRÍTŐ, (téritő) mn. és fn. tt. té
rítőt. Mint mn. aki vagy ami térít. Mint fn. szoros
ért. személy, ki a hitetlen pogányokat a keresztény
vallás tanainak elfogadására bírni iparkodik; más
kép összetétellel : hittérítő. Szélesb ért. ki a gonosz
életűeket az erkölcs ösvényére vagy tévtanok köve
tőit az igaz tan elismerésére buzdítja.
TÉRÍTŐKÖR, (térítőkör) ösz. fn. így nevezik
az ég és földgolyón az egyenlítővel párhuzamos
azon két (ú. m. déli és éjszaki) kört, melyek egyi
két, midőn a nap (látszó mozgásban) eléri, vissza
felé tér, azaz ismét az egyenlítő felé fordul, miért
fordítókörnék is nevezik.
TÉRITŐPONT, (térítőpont) ösz. fn. A térítő
kor azon pontja, melynél a nap visszafelé fordul.
V. ö. TÉRÍTŐKOR.
TERITTÉZIK, 1. TERÍTÉZIK.
TÉRITVÉNY, (téritvény) fn. tt. téritvényt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyító, egyszersmind
kötelező irat, melyben valaki elismeri, hogy valamit
által vett, s arról az átadó rendelkezése szerint fog
intézkedni vagy annak idejében azt vissza fogja
szolgáltatni, pl. milyet a bizományosok az általvett,
s eladandó vagy valahova szállítandó portékákról,
árukról stb. adnak. V. ö. NYUGTATVÁNY. 
T É R J , (terj) elavult, azonban némelyek áltaí
ismét fölélesztett fn. melyből terjed, terjeszt, terjeszke
dik, terjesznyeg eredtek. Azon r gyökü szók osztá
lyába tartozik, melyek a j betűt kihangzásképen vet
ték föl, mint gerj, fürj, eperj, szederj, orj, marj, sarj,
tárj. Eredetileg teri lehetett, t. i. a véghez csatolt i
a gyökhangzónak elhagyott ékezetét látszik pótolni.
Egyébiránt a tér és térj között azon különbséget ál
líthatjuk föl, hogy amaz általán am. spatium, emez
pedig extensio, vagyis a testnek azon minősége, mely
nél fogva bizonyos tért foglal el, vagyis a téren ki
nyúlik, széttágul, széled. De van belterj (intensio) is.
V. ö. TER J I ; TER JILEG.
TERJÁN, falu Torontál m.; helyr. Terjánba,
— ban, —ból.
T É R J E , falu Bihar m.; helyr. Terjére —n,
•—ről.

TERJED, (terjed) önh. m. terjedt. 1) Szoros
ért. bizonyos térnek fölületén szétnyúlik, széltében
hosszában külebb és tovább nyomul, több és több
helyet foglal el. Terjed a medréből kifolyó árviz. Ter
jed a hizó állat teste. Terjed a testi daganat, fekély.
Terjed az indáit széteresztő növény. Terjed a pőrölylyel
ütött tüzes vas, midőn szétlapul. A repülő sas szárnyai
szétterjednek. Elterjedt a hanyatt fekvő, s kezeit lábait
szétvető ember teste. Terjed a felhő, midőn a tiszta kék
ég boltozatából több és több részt föd el szemeink
elől. 2) Szélesb átv. éit. többféle irányban növek
szik, szaporodik, közönségesebbé lesz, többekre ki
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hat. A keresztény vallás a világ minden részeiben elter
jedt. Terjed a fúr, a ragályos betegség. Sajtó közlekedés
által terjednek az ismeretek. Mongolul : tarkhakhu =
terjedni. V. ö. TÉR, TÉRJ.
TERJEDEK, (terjedék) fn. tt. terjedékét,
harm. szr. —e. Ami terjedés által létrejött, a terje
dés okozata, eredménye. Hasonlat szerint ily érte
ményüek : repedek, hasadék, fakadék, szakadék és több
mások.
TERJEDÉKÉNY, (terjedékény) mn. tt. ter
jedéktnyt v. —et, tb. —ek. Ami könnyen, nagyobb
számmal és mértékben terjedni szokott, aminek sok
terjedéke van; nyulékony, lapítható, omlatag, osz
lékony. Terjedékeny testek, melyeket nyújtani, lapí
tani stb. lehet. A lég és gőz igen terjedékeny testek.
Terjedékeny növények. Terjedékeny betegségek. Általán
azon ad, ed képzó'jii igetörzsökökböl származott, s
ékony, ékeny alakzatú melléknevek osztályába tarto
zik, melyek bizonyos tulajdonsági hajlamot, köny
nyüse'get, készséget, képességet fejeznek k i , mint
feledékeny, engedékeny, kérkedékeny, gerjedékeny stb.
Ez értelemben rokonok az atag, eteg képzó'jii mellék
nevek, mint hervatag, ingatag, lengeteg, miszerint a
terjedékenyt terjeteguék is mondhatnók. Egyébiránt
T. 8. —ÉKONY, —ÉKÉNY, képző.
TERJEDÉKÉNYSÉG, (terjedékénység) fn.
tt. terjedékenységét, harm. szr. —e. Tulajdonság,
melynél fogva valami terjedékeny. L. TERJEDÉ
KENY. V. ö. TERJEDTSÉG.
TERJEDELEM, (terjedelém) fn. tt. terje
delmet. Azon térek öszvege, melyet valamely test
minden irányban, azaz szélességben, hosszúságban
és magasságban elfoglal. Megmérni a fának terjedel
mét. Szűkebb ért. a test fölületének nagysága, vagyis
széle és hossza. Atv. bizonyos nemű tárgynak soka
sága, sokáig tartása. Beszéd terjedelme. Valamely pert
egész terjedelmében eléadni, meghallgatni.
TERJEDELMES, (terjedelémes) mn. tt.
terjedelmest v. —et, tb. —ek. Aminek aránylag vagy
a maga nemében nagyobb terjedelme van; vastag,
széles, magas, messze kinyúló stb. Terjedelmes szikla
darab, töke. Atv. ért. magában sokat foglaló, több
részletből álló. Terjedelme? beszéd, szónoklat, periratok.
TERJEDELMESEN, (terjedelémesen) ih.
Nagyobb terjedtségíi részletekben , körülményesen,
hosszasan. Terjedelmesen elbeszélni, leírni valamely
eseményt.
TERJEDELMESSÉG, (terjedeldmesség) fn.
tt. terjedelmességét. 1) Testek tulajdonsága, melynél
fogva aránylag nagyobb tért foglalnak el. 2) Atv.
bizonyos tárgyak terjedtebb részletessége. V. ö.
TERJEDELMES.
TERJEDÉS , (terjedés) fn. tt. terjedést, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) A test állapotának tulaj
donkép térbeli mennyiségének változása, midőn több
és több helyet foglal el, midőn széle nagyobbodik.
2) Szélesb. ért. midőn valami létező mindenféle
irányban növekedik, szaporodik. V. ö. TERJED.
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TERJEDÉSI, (terjedési) mn. tt. terjedésit,
tb. —ek. Terjedésre vonatkozó, azt illető. Terjedési
mozgás, sebesség.
TERJEDET, (terjedet) fn. tt. terjedetét, harm.
szr. —e. Terjedés elvont értelemben; másképen:
terjedek.
T E R J E D E Z , (terjedéz) gyak. önh. Folyto
nosan, jobban jobban terjed ; széle hossza mindegyre
növekedik. Atv. valaminek hatása, működése, befo
lyása közönségesebbé lesz. Terjedez a hír, a ragályos
betegség. V. ö. TERJED.
TERJEDÉZÉS , (terjedézés) fn. tt. terjedi
zést, tb. —ek, harm. szr. —e. Térre vagy hatásra
vonatkozó folytonos terjedés, illetőleg növekedés,
szaporodás.
TERJEDSÉG, (terjedség) 1. TERJEDTSÉG.
TERJEDT, (terjedt) mn. tt. terjedtet. Arány
lag nagyobb tért foglaló, minek szélei, végei mesz
szebb esnek egymástól. Kiterjedt, elterjedt, szétterjedt.
Messze terjedt földbirtok. Terjedt szárnyák. Átv. mesz
szeható, közönségessé lett. Országszerte éltetjedt hír,
ragály.
T E R J E D T S É G , (terjedtség) fn. tt. terjedt
ségét, harm. szr. —e. A testek egyik közös tulaj
donsága , melynél fogva azok, bármily parányiak
legyenek, bizonyos hosszúságú, szélességű és magas
ságú, illetőleg mélységű tért foglalnak el. A terjedt
ség határai teszik a test fölületét, s a fölület által
bezárt tér teszi a testnek térfogatát vagy teriméjét.
T É R J É K , fn. tt. terjéket, harm. szr. — e v.
—je. A régieknél mérges kigyók részeiből stb. ké
szült, s állati méreg ellen használtatni szokott szer.
Újabb korban többféléből összetett, s mákonyt is
tartalmazó gyógyszer. (Theriaca a görög therion
—• &tjQtov — szótól, mely vad állatot jelent).
TERJEKFALU, falu Sáros m.; helyr. —fa
luba, —ban, —ból.
TERJELEM, (terjelém) 1. TERJEDELEM.
T E R J E N G , (terjeng) gyak. önh. m. terjeng
tem, —tél, —étt. Folytonosan vagy lassanlassan
terjed; szaporodik, növekedik, közönségesebbé le
szen. Körülbelül egy jelentésű vele : terjedez. Azon
gyakorlatos igék osztályába tartozik, melyek a g
előtt n közbevetett hangot vesznek fel, mint esetleg
cselleng, bolyog bolyong, tátog tátong stb. és így terjeg
helyett terjeng.
TERJENGÉS , (terjengés) fn. tt. terjengést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos terjedés, szapo
rodás.
TERJESZKEDÉS, (terjeszkédés) fn. tt. ter
jeszkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Mintegy belülről
kifelé ható működés, mely által valamely testnek
térje növekedik vagy átv. ért. valaminek hatása kö
zönségesebbé leszen. V. ö. TERJESZKEDIK.
TERJESZKEDIK, (terjeszkédik) k. m. ter
jeszkédtem, —tél, —étt. t) Teste egy vagy több
irányban több és több tért foglal el, teriméje növe
kedik, mintegy maga magát kiterjeszti. Terjeszkedik
16*
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a repülni készülő madár. Elterjeszkedni a pamlagon.
Terjeszkedik a növény, midőn ágai, sarjai nőnek, sza
porodnak. Átv. hatása, működése többfelé befoly;
birtoka, fekvő jószága növekedik stb. Beszéde, elé
adása, irása különféle részletekre kiterjeszkedik. Hatalma
több országra, népre kiterjeszkedik.
TEBJESZNYEG , (terjeszenyeg) fn. tt. ter
jesznyegét. L. NAP— és ESEENYŐ. Ez utóbbiak
lábra kaptával amaz a divatból kiesett. Nevét ter
jeszkedési tulajdonságától kapta.
TERJESZT , (terjeszt) áth. m. terjesztétt,
par. terjeszsz, htn. —ni v. —eni. 1) A kisebb téri
mébe szorult testnek részeit, rétéit, széleit stb. kife
szíti, kipányvázza, szétnyujtja, s ez által az egészet
terjesebbé teszi. A repülő madár kiterjeszti szárnyait.
Felém terjeszti karjait. Kiterjeszteni az esernyőt. Szét
terjeszteni a göngyölegben álló posztót, vásznat. 2) Hoz
záadás által bizonyos testnek, illetőleg térnek, terü
letnek nagyságát növeli. Országát hódítások által a
tengerig terjesztette. Földét a határon, árkon túl terjesz
teni. 3) Bizonyos tárgyat, ügyöt valakinek elébe ad,
illetőleg szóval vagy Írásban közöl. A pert a bíró
ságnak elébe terjeszteni. Valamely kérelmet a fejedelem
hez /ölterjeszteni. 4) Valamit közössé tesz, köz tudo
másra juttat. Új vallást, új tanokat terjeszteni. Hírt
terjeszteni. 5) Hatását, működését többek fölött gya
korolni törekszik. Uralmát, parancsait, rendeleteit az
egész községre kiterjeszti. Elemzésére nézve 1. —ÁSZT,
—ÉSZT képző.
TEEJESZTÉS, (terjesztés) fn. tt. terjeszlést,
tb. —ek, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által va
lamit terjesztünk, ezen igének minden értelmében ;
v. ö. TERJESZT. Öszvetéve : kiterjesztés, elterjesztés,
izétterjesztés, fölterjesztés.
TERJESZTGET , (terjesztéget) gyak. áth.
m. tejesztgettem, —tél, —itt, par. terjesztgess. Foly
tonosan, gyakran vagy lassanlassan terjeszt vala
mit. A repülni készülő madárfi terjesztgeti szárnyait.
Mendemondákat terjesztni. V. ö. TERJESZT.
TERJESZTMÉNY, (terjesztmény) fn. tt.
terjesztményt, tb. —ék, harm. szr. —e. L. ELÓTER
JESZTMÉNY.
TERJI, (terji) mn. tt. terjit, tb. — ek. Terjre
vonatkozó, azt illető. Meg szokták különböztetni:
külterji (extensivus), belterji (intensivus).
TERJILEG, (terjileg) ih. Terjre vonatkozva,
terjet illetőleg. Külterjilcg (extensive). Belterjiley (in
tensive).
TÉRJMEGÚTCZA, (térjmegúteza) ösz. fn.
Utcza, melynek egyik vége el van zárva vagy be
van építve; máskép : zsáhtteza, vakuteza; köznépi
esen : kutyaszorító.
TERJŐKE, (terjőke) kies. fn. tt. terjőkét.
Növényfaj népies neve a kígyósziszek neméből;
Bzára bibircsós tövű, szúrós, sok águ; levelei láncsá
sak, borzasak; virágai egy soros füzérkékben veres
Ok, néha fehérek; máskép szintén köznéven : tövises
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v. vad atraczél, pirosító gyökér; növénytani néven :
terjöke kigyószisz. (Echium vulgare). Nevét valószínű
leg sokfelé terjedő szárától kapta.
TERJŐKE KÍGYÓSZISZ, 1. TERJŐKE.
TÉRKAPITÁNY, (térkapitány) ösz. fn. Tér
parancsnok , kapitányi ranggal. Lásd : TÉRPA
RANCSNOK.
TÉRKÉP, (térkép) ösz. fn. Valamely helynek,
városnak stb. tér alakban eléterjesztett rajza, mint
általában a földabroszok szoktak lenni.
TÉRKÖZ, (térköz) ösz. fn. Két tér között el
választó határt, mesgyét képező tér vagy helyiség,
illetőleg rés, hézag, ür a külön testek vagy azok ré
szei között.
TERLING, falu Pozsony m.; helyr. Terlingre,
— én, —röl.
TERME, (teréme azaz terémő) fn. tt. termét.
Gönezy Pálnál az, ami DiószegiFazekasnál nőstény
v. nő v. anya. (Pistillum). A virág legbelsőbb részé
ben termő levelekből képződő szerv, melyből a mag
vagy gyümölcs fejlődik k i ; alsó része, melyben a
magesák vannak a magzat, Gönezy Pálnál : maghon I
(germen); felső része a bibe, DiószegiFazekasnál
máskép : csúcs vagy porfogó (stigma); a maghon és I
bibe között sokszor kifejleni szokott száracska : bi
beszár, DiószegiFazekasnál anyaszár (stylus).
TERMÉCSKE, (terémécske) kies. fn. tt. ter
mekét. Kisebbféle terem. V. ö. TEREM, fn.
TERMÉK , (terémek) fn. tt. termékét, harm.
szr. —e. 1) A növényország minden, teste, mennyi
ben magról, tőről vagy bimbóból terem, sarjadzik,
növekedik. Meleg, hideg tartományok termékei. Külö
nösen a növények illető gyümölcsei, sarjai, fajzatai,
forradásai stb. 2) Használják az ásványokra is álta
lában ; különösebben pedig némely ásványokra al
kalmazva atn. vajaskor vagy a természetben a maga j
nemében tiszta, vegyületlen állapotban talált, pl. ter
mékarany, különböztctésül az érczes aranytól. 3) Átv.
képes ért. szellemi erő által létre hozott mű. Esz
termékei. Szépművészet termékei. V. ö. TERMEL;
TERMÉNY. .
TERMÉKADÓ, (termékadó) ösz. fn. Adó, me
lyet a növények termékeitől, illetőleg gyümölcseitől, ]
sarjaitól stb. fizetni kell.
TERMÉKARANY, (termékarany) ösz. fn. Va
jas alkalmával tiszta, vegyületlen, érczetlcn álla
potban talált arany. Köznyelven inkább termésarany
van szokásban.
TERMÉKENY, (terémékény) mn. tt. termé
kinyt v. —et, tb. —ek. 1) Mondjuk általán föld
ről , melyben bizonyos növények bőven , szaporán
tenyésznek. A televény föld termékenyebb a homok
vagy mészföldnél. Termékeny vidék, lapály, völgy. 2) Bő
ven gyümölcsöző, magzó. Termékeny fák, vetemények.
3) Átv. erkölcsi vagy szellemi müvek, illetőleg siker
eléhozásában gazdag. Termékeny ész. Termékeny kÖltú,
zenész.
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TERMÉKÉNYÉDÉS, (terémékényedés) fn.
tt. termékényédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot
változás, midőn valami termékeny tulajdonságot vesz
fol, midőn termékenynyé lesz. Mivelés által a földnek,
növénynek termékenyedését előmozdítani.
TERMÉKÉNYÉDIK , (terémékényédik) k.
m. termék'nyédtem, —tél. —étt. Termékenynyé lesz,
illetőleg bizonyos növényeket és gyümölcsöket bő
vebben teremni kezd. A parlagi föld kellő mivelés ál
tal termékenyedik.
TERMÉKENYÍT, (terémékényít) áth. m.
termékényítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Eszközli,
hogy valami termékenynyé legyen; termékenynyé,
illetőleg gyümölcsözővé tesz, képesít. A vízjárta mo
csáros vidéket lecsapolás által termékenyíteni.
TERMÉKENYÍTÉS, TERMÉKENYÍTÉS, (ter
émékényítés) fn. tt. termébnyitést, tb. •—ék, harm.
szr. —e. Cselekvés, mely által valami termékenynyé
tetetik.
TERMÉKENYSÉG, (terémékénység) fn. tt.
termékénységét, harm. szr. —e. A földnek növénye
ket bőven tenyésztő, vagy a növénynek gyümölcsöző,
maghozó tulajdonsága.
TERMÉKÉNYÜL, (terémékényül) önh.;
TERMÉKÉNYÜLÉS, fn. L. TERMÉKÉNYÉDIK ;
TERMÉKÉNYÉDÉS.
TERMÉKÉRCZ, (termékércz) ösz. fn. Bányá
éi ez, mely nagyobbrészt fémrészeket kevés idegen
vegyülékkel foglal magában.
TERMÉKETLEN, (teréméketlen) mn. tt.
terméketlent, tb. —ék. Amiben a növények igen gyé
ren vagy alig tenyésznek vagy ami gyümölcsöt, ma
got, sarjakat nem terem. Terméketlen sivó homok.
Terméketlen vén fa. Atv. kevés szellemi müvet hozó.
Terméketlen ész. Terméketlen erő.
TERMÉKETLENSÉG, (teréméketlenség) fn.
tt. terméketlenségét, harm. szr. —e. A termő erőnek
hiányára mutató állapot vagy tulajdonság; gyü
mölcstelenség, magzattalanság.
TERMÉKETLENÜL, (teréméketlenül) ih.
Terméketlen, sarjadéktalan, gyümölcstelen állapot
ban. Terméketlenül heverő parlagföld.
TERMÉKHIGANY, (termékhigany) ösz. fn.
A természetben tiszta állapotban talált higany.
TERMÉKKÉN v. TERMÉKKÉNKŐ, (termék
kén v. —kénkő) ösz. fn. A természetben vagyis va
jaskor tiszta, vcgyületlen állapotban talált kén.
TERMEKOCSÁNYKA, (termekocsányka) ösz.
fn. A növénytanban Gönczy Pál szerint a vaczokról
növő nyelecske, melyre a terme (anya) van felnőve
(gynophoruin), mint a mécsvirágban.
TERMÉKRÉZ , (termékréz) ösz. fn. Bányák
ban talált réz, idegen érezrészek vegyüléke nélkül.
TERMÉKSZÁLLITMÁNY,
(termékszállit
mány) 1. TERMÉNYSZÁLLITMÁNY.
TERMÉKTÁR, (terméktár) 1. TERMÉNYTÁR.
TERMEL, (terémel) áth. m. termelt. Új alka
tásu ige, melyet némelyek a latin producit, s német
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' erzeugen nemzetgazdasági értelmében kezdettek hasz
nálni. Azonban ,tcrem' igétől származván aam jelent
het mást mint a termést eszközölni, előmozdítani,
azaz más szóval : termeszteni; lásd : TERMESZT.
Azon szók egyike, melyre oly jelentést erőszakoltak
az írók, mint amelylyel az a magyar nyelv természe
ténél fogva nem bír, pl. aranytermeles, sötermelés, vaj
termelés; még megérjük, hogy csizmatermelést, nad
rágtermelést is ránk tukmálnak. ,Termel' kétségen
kivül a ,terem' szótól származik; tehát nem tehet
mást, mint a termést eszközli, eló'segéli. ,Terem' tu
lajdon jelentésében növényi vagy állati oly életre vo
natkozik, mely természeti erejénél fogva vagy ennél
fogva is létesül. Arany, vas, só is terem ugyan, de
a mi munkásságunk magához a terméshez nem járul,
hanem ha már termett, csak kivájja, kibányászsza
azokat. A magyar ember csak növényeket termeszt
vagy termel, már az állatokat tenyészti; az erdőt nö
veszti, növeli; az érczeket vájja; az iparmiveket készíti
stb. Az általános ,productio' szó magyarosítására a
Kereskedelmi Szótár a ,jövesztés' szót használja.
TERMELÉK, (terémelék) fn. tt. termelékét,
harm. szr. —e. Oly szülemény általános kifejezésére
alkalmaztatik, melyet a termelés hozott létre.
TERMELÉS, (terémelés) fn. tt. termelést, tb.
— ek, harm. szr. —e. Munkásság, midőn valamit ter
melünk. V. ö. TERMEL.
TERMELŐ, (terémelö) fn. tt termelőt. Álta
lában aki földmivelési tárgyat hoz létre. V. ö.
TERMEL.
TERMÉNK , (teréménk) mn. tt. terménket.
1) Lásd : TERMÉKENY. 2) Ásványokról, neveze
tesen érczekről szólva am. termék, azaz vegyületlen,
tiszta. — Képeztetésre hasonlók hozzá : félénk, fa
lánk, nyiilimk, azaz félékeny, falékony, nyulékony,
és így egyik jelentése terménk am. termékeny.
TERMÉNY, (terémény) fn. tt. terményt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Szoros ért. akár a mi veit, akár
a vadon termett növények gyümölcsei, mag', ai vagy
hasonló nemü sarjai, kinövései stb. különösen, midőn
kereskedési áruezikkekké válnak, milyenek: gabona,
gubacs, gj'apot, kender, dohány stb. Hazai, külföldről
hozott termények. Ide számíthatók némely állati tes
tek sarjadékai, mint : gyapjú, szőr, toll. Máskép:
termék, csakhogy ezt átv. értelemben is használjuk,
ellenben ,tormdny' szót nem; nem mondjuk pl. ezt :
elme terményei. Különbözik némileg termesztmény:
1. ezt.
TÉRMENNYISÉG, (térmennyiség) 1. TÉR
NAGYSÁG.
TERMÉNYSZÁLLITMÁNY, (terményszállit
mány) ösz. fn. Terményekből álló szállítmány. V. ö.
SZÁLLÍTMÁNY.
TERMÉNYTÁR, (terménytár) ösz. fn. Tár
vagy rakhely, melyben az eladó terményeket lerakják.
TERMÉNYTÁRLAT, (terménytárlat) ösz. fn.
Nyilvános kiállítási helyek vagy helyiségek egy vagy
többféle termények megnézése végett.
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TÉRMÉRÉS , (térmérés) ösz. fn. A tér fölüle
tének, illetőleg hosszának és szélének bizonyos mérő
eszköz általi meghatározása.
TÉRMÉRTÉK , (térmérték) ösz. fn. Mérőesz
köz vagy határozott nagyságú tér, mely által va
lamely térség fölületét meghatározzuk, milyenek
négyszögű láb, négyszögű öl, négyszögű mérföld;
különböztetésül másnemű, pl. súlyt, térimét, magas
ságot meghatározó mértéktől.
TERMÉS, (terémés) fn. tt. termést, tb. —el,
harm. szr. —e. 1) Anövnénynek magról, tőről, gyö
kérről fakadó létrejövése, sarjadzása, növése, tenyé
szése. A növények termését mesterségesen előmozdítani.
2) Az átható igétől származva am. a létrejövés, nö
vés eszközlése. A föld termését mivelés által előmozdí
tani. 3) Állatokra vonatkozva, születés, származás.
Valakinek terméséi szidni, káromolni. 4) Maga a ter
més által létrejött növény, sarjadék. Idei, tavali ter
més. Bő, szűk termés. Nyvgodt földnek jobb a termése.
(Km.). 5) A növények gyümölcsei, tenyészésök vég
eredményei. A gyümölcskertet, szőlőtáblát termésével
együtt megvenni. Reménylett termését előre eladta. Er
czekről is mondják : bányatermés. 6) Öszvetételeknél
az előrészben különösen érczekre vonatkozva am. a
természetben vagy vajaskor tiszta, vegyületlen álla
potban talált pl. termésarany, termésréz, terméskénkő
stb. am. eredeti, tiszta, vegyületlen, mesterkéletlen
növésű valami. Továbbá terméság, mely termöbimbó
kat hoz (latinul : termes) ; termésbimbó, melyből virág
fakad, s illetőleg gyümölcs terem.
TERMÉSADÓ, (termésadó) 1. TERMÉKADÓ.
TERMÉSÁG, (terméság) ösz. fn. Ág, mely
virágos bimbókat hoz , illetőleg gyümölcsöt terem.
TERMÉSARANY, 1. TERMÉKARANY.
TERMÉSBIBE, (termésbibe) ösz. fn. A virág
terméje v. nősténye hegyén ikrás szőrök vagy babu
gokból álló ragacsos rész, mely a reá hulló virág
port felfogja, s azokat termékenyítő szütyőkké fej
leszti. Növénytani munkákban a bibe szót önmagá
ban is használják. (Stigma).
TERMÉSKŐ, (terméskő) ösz. fn. Valódi ere
deti kő, különböztetésül a kőhöz némileg hasonló, s
agyagból égetett téglától. Terméskőből épített ház.
V. ö. KŐ.
TERMESZ, fn. tt. termeszt, tb. —ék, harm. szr.
— e. Faevö, faragó, szúféreg. Ha eredetét a magyar
ból szabad nyomozni, talán ter gyökét a tör igével
lehetne rokonítani, mintha volna termesz, törmesz,
mennyiben a fát porrá tördeli, törmelékké rágcsálja.
Egyébiránt egyeztethető vele gyökben és jelentés
ben is a latin teredo, illetőleg görög Tsotjőmt' j ez
utóbbit a nyelvészek reígco (reiben, zerreiben, mürbe
machen stb.) szótól származtatják.
TERMESZ, (terémész) fn. tt. természt, tb.
— ék. Jelentene oly személyt, ki különféle növények,
vetemények, gyümölcsök termesztésével foglalkodik,
milyenek általán a mezei gazdák, szölőmívesek, ker

teszek, erdőszök; azonban így elvontan nem diva j
tos. V. ö. TERMÉSZIK; TERMÉSZET.
TERMÉSZET, (terémészet) fn. tt. természetét,
harm. szr. —e. 1) Eredeti érteményben jelenti az
érzékek által közvetlenül észrevett földi testek min
denséget, melyek földünk örök és szükségképeni tör j
vényeinél fogva teremnek, s melyeket a tudományos
nyelv három osztályra, ú. m. az állatok, növények és
ásványok országára különített el; és ez a külső ter
mészet. Latinul: natura (naturata) a nascor igétől, mint
a természet a terem v. teremik igétől. Eletszerves és élet
szervetlen természet. Vizsgálni, tanulmányozni a termé
szetet. Tei mészét leírása. A képzőművészek utánozzák a
természetet, midőn egyes tárgyait rajzban, festvény
ben stb. ábrázolják. 2) Szélesb ért. a földön kivül
is létező, akár látható, akár szemeink elől elrejtett
lények öszvege, mint a mindenható Isten teremtmé
nyei. Természet mindensége. Mindenes természet. A ter
mészetből ráismerni a teremt'óre. 3) Az öszves ter
mészetben foglalt lények azon eredeti belereje,
melynél fogva fejlődnek, változnak, új és új alakot
öltenek, fajaikat szaporítják, egymásra hatnak stb.
Innen jelenti az állati, különösen emberi nemzőmagot
is. Természet menete, folyása. A természet változatlan
törvények szerint működik. A természetben nincs ugrás.
Természet szerint vagy ellene cselekedni. A természet
megboszulja magát. A természet adóját lefizetni, azaz
meghalni, s mintegy visszaadni neki, amit szárma
zásunk, s életünk által kaptunk tőle. A természet
hajlamát, ösztönét követni, vágyait teljesíteni, szavára
hallgatni. A természet mostohán bánt vele. 4) Különö
sen a lények azon tulajdonságai, változatai, melyek
az imént érintett belerőből folynak. A testek termé
szetét kutatni, vizsgálni. Ez a dolog természetével meg
egyezik, ellenkezik. A viz természeténél fogva folyékony,
a jég hideg, a tűz éget, a kő kemény. Az ember kettős
természete úgy hozza magával, hogy mind testét mind
lelkét egyformán ápolja és mivélje. A természet különféle.
Az emberi lélekre és kedélyre vonatkozva : erős, ke
mény, gyönge, lágy, szelíd, vad, nyájas, bátor, félénk,
haragos, indulatos, heves, lassú, jó, rósz természet. Ha
sonlatilag véve mondjuk az emberről, hogy kutya,
macska, ló, szamár, disznó., rókatermészete van stb.,
azaz, némi testi, vagy erkölcsi tulajdonságokra
nézve a mondott állatokhoz hasonló. Természete nem
szenvedi. Nagy benne a természet, makacs,, akaratos.
Természet csúfja. 5) Néha úgy fordul elé, mint a
mesterség, mesterkélés, emberi mű ellentéte. Termé
szeténél fogva eszes, okos, elmés, anélkül, hogy taní
tották, iskoláztatták volna. Ezen ember csupa termé
szet, semmi tettetés, erötetés nincs benne. 6) Átv.
ért. erkölcsi vagy szellemi lényeknek is mintegy ve
lök született tulajdonságai; továbbá az emberi ész
nek elvont gondolatai, vagy belső szükségesség és
érzet alapján teremtett müvei stb. Isteni, angyali
természet. A természet világánál belátott igazságok.
A nyelv természetével egyező vagy ellenkező beszédmód,
ragozás. — Eredetére nézve 1. TERMÉSZIK.
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TERMÉSZETAD OMÁN Y, (természetadomány)
TERMÉSZETFÖLÖTTI, (természetfölötti) ösz.
ösz. fa. A természet utján közvetlenül nyert jeles mn. A természet határait túlhaladó; mit a termé
tulajdonság, pl. az egészséges emberi test, kitűnő szet rendes törvényeiből megfogni, értelmezni nem
ész, szívjóság stb.
lehet. Természetfölötti erő, hatalom. Különbözik tőle a
TERMÉSZETBELI, (természetbeli) ösz. mn. természetelleni és természetlen. Mondjuk továbbá
oly ismeretekről, melyeket nem érzékek, hanem az
A természetből való.
TERMÉSZETBÚVÁR, (természetbuvár) ösz. észnek elvonó tehetsége által szerzünk. Ide tartoz
fn. Személy, ki a természetben eléforduló eseménye nak keresztény értelemben azon igazságok, melyeket
ket, változatokat, tüneményeket fürkészi, kutatja, a korlátolt emberi ész meg nem fog, hanem azokról
sazok törvényeit és származását kitanulni törekszik, azt hiszi, hogy isteni közvetlen nyilatkozatból tudja.
s ha ezt némi sikerrel teszi és végrehajtja, termé Természetfölötti hitigazságok.
szettudós a neve.
TERMÉSZETGYÜJTEMÉNY, (természetgyűj
TERMÉSZETELLENI, (természetelleni) ösz. temény) ösz. fn. A természet országaiból öszvesze
mn. Ami a természet törvényeibe, s annak rendes dett testek gyűjteménye, pl. állat, növény, ásvány
működési folyamába ütközik; ami a természet erejét, gyűjtemény.
hatását mintegy elrontani, megsemmíteni törekszik.
TERMÉSZETHISTÓRIA, (természethistória)
Természetéileni növelés, erkölcsök, életmód, állapot. V. ö. ösz. fn. Az úgy nevezett természet országaihoz tar
TERMÉSZET.
tozó lények, ú. m. állatok, növények, ásványok stb.
TERMÉSZETELLENILEG, (természetelleni leirása, alakjaik s egyéb tulajdonságaik szerint; he
leg) ösz. ih. A természet rendébe, törvényeibe, mű lyesebben : természetrajz.
ködési módjába ütközve, természet ellen.
TERMÉSZETHISTÓRIAI, (természethistóriai)
TERMÉSZETES, (terémészetés) mn. tt. ter ösz. mn. Természethistóriát illető, ahhoz tartozó,
mészetésl v. —et, tb. —ék. 1) Ami valami dolognak arra vonatkozó. Természethistóriai ismeretek, érteke
eredeti szerkezetén, mivoltán alapszik, azzal meg zések.
egyezik. Az éliség, szomjúság természetes vágyaink. Mi
TERMÉSZETHÍVEN, (természethíven) ösz.
természetesebb, mint erős munkában elfáradni t Termé ih. A természettel nagyságban vagy életmódban
szetes működései az emberi testnek. A szeretet saját gyer egyezőleg. V. ö. TERMÉSZETHÜ.
mekei irányában az anyának természetes tulajdonsága.
TERMÉSZETHIVŐ, (természethivő) ösz. mn.
Természetes halál, mely a természet törvényei szerint és fn. Aki a természeti vallást követi, s az isteni
egykor szükségkép bekövetkezik. Ennek természetes nyilatkozásban nem hiszen.
oka van. 2) Néha használjuk bizonyító, erősítő kife
TERMÉSZETHÜ, (természethű) ösz. mn. A
jezésül. Természetes, hogy te is meghalsz. Az természetes, természettel nagyságban egyező; a természet törvé
úgy van, úgy kell lennie. 3) Ami bizonyos dologgal nyeit követő. Természethű kép. Természetim életmód.
egyszerre támad, együtt létezik. A szülék, gyermekek Az utóbbi érteményben másképen : természetszerű.
és testvérek egymással természetes öszvéköttetésben van
TERMÉSZETI, (terémészeti) mn. tt. termé
nak. A füst természetes jele a gyuladásnak, Agésnek. szetid, tb. —ek. 1) Bizonyos viszonynál fogva a ter
4) A mesterkéltnek, erőtetettnek ellentétese. Termé mészethez tartozó, arra vonatkozó, azt illető. Ter
szetes ember, tettetés nélküli, nyilt, őszinte, a művelt mészeti események, tünemények, változások. Ennél fogva
ség máza által eredetiségéből ki nem vetkőzött; kü különbözik tőle a természetes, mely valaminek szoros
'lönösen, gyermeteg. Természetes beszéd, nyilatkozat. belső viszonyát, öszveköttetósét jelenti a természet
Természetes arczszin, nem festett. Természetes haj, nem tel, vagyis ami valamivel szükségkép létezik, vagy
paróka. Természetes bor, nem kotyvasztott. Természe belőle foly; honnét természetes esemény, tüneményválto
tes mozgás, járás. 5) Túl a Dunán, nevezetesen Gö zás, mely a természet törvényeiből szükségkép szár
csejben, am. indulatos, akaratos. — V. ö. TERMÉ mazik vagy azokkal egyezik. 2) Ismeretekre és erköl
SZETI.
csi tárgyakra vonatkozólag, amit a velünk született
TERMÉSZETESEN, (terémészetésen) ih. ész törvényeiből vagy lelkünk bel sugalmából tu
1) A dolognak természetéből, szervezetéből folyva, dunk, ami nem külsőleg viszonylik velünk. Termé
következve, a természet törvényei szerint; úgy mint szeti jog, törvény, erkölcstan. Természeti vallás, mely
a természeti ösztön, hajlam hozza magával. Termé értelemben különbözik tőle a természetfölötti, az
szetesen élni, halni. 2) Bizonyító , erősítő jelentésű. Isten nyilatkoztatta vagy alapította (positiv) vallás
Természetesen! azaz nem különben , úgy, tudnivaló, stb. V. ö. TERMÉSZETES.
hogy... 3) Nem mesterkélve, nem tettetve; őszin
TERMÉSZETILEG, (terémészetileg) ih.
tén, erőtetés nélkül. Természetesen beszélni, viselni ma Természeti módon; úgy, mint a dolog természete
gát. Természetesen lépni.
hozza magával; nem mesterkélve.
TERMÉSZÉTISÉG, (terémészetiség) fn. tt.
TERMÉSZETESSÉG, (terémészetésség) fn.
tt. természeti'sségét, harm. szr. —e. Állapot vagy tu természetiségét, harm. szr. —e. Természeti tulajdon
lajdonság , melynél fogva valamit természetesnek sága vagy állapota valaminek. Az emberi ösztön ter
mészetisége. Az atyai szeretetnek természetisége. Külön ö
mondunk; tartunk. V. ö. TERMÉSZETES.
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sen tettetés nélkülise'g, szendese'g, gyermetegség,
mesterkéletlenség. A ferde műveltség, mesterkélt társa
dalmi szabályok kivetkőztetik az embert természetiségéből.
TERMÉSZETISME, (természetisme) ösz. fn.
Ismeret, melyet valaki kutatás, vizsgálódás által a
természet országaihoz tartozó tárgyakról szerzett.
TERMÉSZETISMERET, lásd : TERMÉSZET
ISME.
TERMÉSZETISMERŐ, (természetismerő) ösz.
fo. Személy, ki természetismerettel bir. V. ö. TER
MÉSZETISME.
TERMÉSZETJOG, (természetjog) ösz. fn.
Egyedül az eszményi ember természetéből, tekintet
nélkül a fennálló társadalmi életre, az észből, az
ész kívánalmai szerént kifejtett jog, melyet észjog
nak is hívnak, s melyhez mint eszményhez a tevő
leges jog lehetőleg közeledni törekszik.
TERMÉSZETJOGI , (természetjogi) ösz. mn.
Természetjogra vonatkozó, természetjogból merített.
Természetjogi igazságok, tételek, állitmányok.
TERMÉSZETLEIRAS, (természetleirás) ösz.
fn. A természeti testeknek, t. i. a természet orszá
gához tartozó lényeknek alakjaik s egyéb tulajdon
ságaik szerénti ismertetése ; másképen : természetrajz.
TERMÉSZETLEN , (terémészetlen) mn. tt.
természetlent, tb. —ék. A természetnek szokott ren
dét, törvényeit nem követő, vagy azokkal ellenkező ;
továbbá a dolognak természetéhez nem illő, nem al
kalmazott ; erőtetett. Természetlen állás, állapot. Ter
mészetlen dolog, midőn az anya gyűlöli, vagy épen meg
öli gyermekét. Ellentétül v. ö. TERMÉSZETES. Ha
tárzóként am. természetlenül.
TERMÉSZETLENSÉG, (terémészetlenség)
fn. tt. természetlenségét, harm. szr. —e. Természetlen
állapota vagy tulajdonsága valaminek. V. ö. TER
MÉSZETLEN.
TERMÉSZETLENÜL, (terémészetlenül) ih.
A természetnek rendes törvényeit nem követve, vagy
azokkal ellenkezve.
TERMÉSZETORSZÁG, (természetország) ösz.
fn. A földi testek mindensége, a természettudósok
által három osztályra különítve, melyeket ország
nak neveznek, vagyis az állatok, növények és ásvá
nyok országa.
TERMÉSZETRAJZ, (természetrajz) 1. TER
MÉSZETHISTÓRIA.
TERMÉSZETSZERÉNTI, (természetszerénti)
Ösz. mn. A természettel, a természet törvényeivel
egyező ; természetes. Természetszerénti életmód.
TERMÉSZETSZERŰ v. —SZERŰ, (természet
szerű) ösz. mn. A természettel egyező; a természeti
lények tulajdonságaival biró; természetes.
TERMÉSZETSZERŰLEG v. — SZERÜLEG,
(természetszerüleg) ösz. ih. A természettel egyező
leg; természetesen.
TERMÉSZETTAN, (természettan) ösz. fn.
1) Tan, mely a természetben eléforduló eseménye
ket és változatokat, továbbá azok okait és törvé
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nyeit tárgyazza, s mely tudományos rendszerbe fog
lalva természettudománynak mondatik. Súlyos, súly 1
talán testek természettana. 2) Könyv, melyben ezen
ismeretek adatnak elé.
TEBMÉSZETTANI, (természettani) ösz. niD.
Természettant illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Természettani munkák, kísérletek.
TERMÉSZETTÁR, (természettár) ösz. fn. L. I
TERMÉSZETGYÜJTEMÉNY.
TERMÉSZETTUDOMÁNY, (természettudo
mány) ösz. fn. Természettani ismeretek, tudományos
rendszerbe foglalva.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI, (természettudo
mányi) ösz. mn. Természettudományt illető, arra vo
natkozó.
TERMÉSZETTUDÓS, (természettudós) ösz. fn.
Tudós, ki a természet országába tartozó tárgyakról
alapos, rendszeres ismeretekkel bir.
TERMESZ ÉT VIZSGÁLÓ, (természetvizsgáló)
ösz. fn. Tudós, ki a természetben eléforduló esemé
nyeket és változásokat vizsgálja, kutatja, s azok
törvényeit és származását megfejteni, fölvilágosítani
törekszik ; másképen : természetbúvár.
TERMÉSZIK, (terémészik) Elavult közép
ige, melyből a köz ismeretü természet, és származé
kai eredtek, valamint a még élő enyészik, tenyészik
igékből lett enyészet, tenyészet. (Hasonlóan létezett
hajdan merészik a mer igegyöktöl : „És senki nem
mtrészik vala ellenek állani." Bécsi cod. Hester
IX. fej.)
Ész képzőjénél fogva az alapfogalomnak vágyig
termő állapotnak és erőnek bizonyos gyakorlatát,
folytonosságát s az ik némi szenvedést vagy kény
szerűséget fejezvén ki, az egész azt jelentené : belső
kényszerűség vagy szükségességnél fogva termő ál
lapotban létezik.
TERMESZT, (terémeszt) áth. m. termesztétt,
par. termeszsz, htn. —ni v. —eni. Munka, szorgalom
által eszközli, hogy bizonyos növények teremjenek,
sarjakat hajtsanak, gyümölcsözzenek stb. Két té
nyező kívántatik hozzá : elsőben, hogy magában a
földben is meglegyen a termő erő; másodszor, hogy
az előállításhoz emberi munkásság is járuljon. Gabo
nát, dohányt, kendert, lent, zöldséget, takarmányt ter
meszteni. Burgonyát, répát, repczét termeszteni. Napi
szükségekre, kereskedésre való növényeket termeszteni.
Törzse terem ige, de amelynél ezen származék
szűkebb érteményü, minthogy kizárólag csak növé
nyekre vonatkozik. Alakra az észt, ászt képzőjü igék
osztályába tartozik, azon különbséggel, hogy meg
felelő ed, ad önható alakja (termed) nincsen, mint a
dermeszt, förmeszt, mereszt stb. igékkel viszonyló der
med, förmed, mered; t. i. önhatólag már az egyszerű
terem szót használják vagy tájdivatosan különöseb
ben a székelyeknél divatos termik közép igét. így a
mulaszt, omlaszt, ömleszt, kopaszt átható igékkel is a
múlik, omlik, ömlik, kopik állnak viszonyban. Egyéb
iránt v. ö. TEREMT ; TENYÉSZT ; TERMEL.
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TERMESZTÉS, (terémesztés) fn. tt. termesz
tkt, tb. •—ék, harm. szr. —e. Gazdászati, illetőleg
kertészeti iparra vonatkozó cselekvés, mely által bi
zonyos növényeket, gyümölcsöket termesztünk. Ga
bona, repcze, len, kender, répa, hajmatermesztés.
Olaj, bor, gyümölcstermesztés. V. ö. TERMESZT.
TERMESZTMÉNY, (terémesztmény) fn. tt.
krmesztményt, tb. —ék, harm. szr. —e. Mindenféle
növény, s azok sarjai, gyümölcsei stb. melyeket ipa
rilag sarjasztanak, növesztenek, pl. gabona, burgo
nya, len, dohány, szőlő stb. Szabatosan véve külön
. bözik tőle a széles érteményu termény, mely utóbbi
nem csak emberi munkásság által növesztetett, ha
nem a nélkül is vadon termő növényeket, sarjakat,
gyümölcsöket jelent, milyenek : gubacs, toll, tapló stb.
Jobb hangzással : termesztvény.
TERMESZTŐ, (terémesztő) mn. és fn. tt.
ermesztőt. Aki munka, szorgalom által emberi és ál
lati táplálásra szolgáló és más a társadalomban hasz
nos, szükségre és kényelemre fordíttatni szokott nö
vényeket termeszt. Dohánytermesztő kertészek, gányók.
Atv. ért. gabonatermesztő ország, bortermesztő vidék.
Mint főnév jelent földmivest, szölőmivest, kertészt.
Ł4 termesztőktől nyerekedésre bevásárolni a gabonát,
zöldséget. Hol kevés a termesztő, és sok a fogyasztó, ott
a termények ára nagy.
TERMESZTVÉNY, (terémesztvény) fn. tt.
urmesztvényt, tb. —ék, harm. szr. —e. L. TER
MESZTMÉNY. •
TERMET, (terómet) fn. tt. termetét, harm.
szr. —e. Szófejtésileg , s képzési hasonlat szerint
véve annyit tenne, mint a termés által kifejlett test
nek alkata, külseje, formája; de szokott szoros érte
lemben a köz életben főleg az emberi test alakjára
vonatkozik. Alacson, magas, sugár, zömök termet. Kar
csú, nyúlánk, vastag termet. Szép, helyes, deli, rút, idom
talan termet. Deli, jeles, ép termete. (Faludi).
„Kertünk alatt szánt egy eke,
Egy szép legény áll mellette,
Úgy megtetszett a termete,
Halál választ el mellőle."
(Népd.).
A növénytanban az egész növény külseje. (Habitus).
TERMETES, (terémetés) mn. tt. termetest v.
— et, tb. —ek. Derék, magas, szálas testalkatú. Ter
metes legény, leány, katona. Itt az alapszó fokozatos
érteményu, mint a csontos, vállas, tenyeres, talpas, mar
kos, izmos, czombos, faros szókban.
TERMETT, (terémétt) mn. tt. terméttét.
1) Mondjuk életszerves, különösen növényi, de néha
életszervetlen testekről i s , mennyiben azt állítjuk
rólok, hogy teremnek. Alföldön termett búza. Kertben
termett vetemények, gyümölcsök. 2) Emberi testalkatra
vonatkozólag am. bizonyos testi alakkal biró. Szépen
termett legény, szép növésű. 3) Atv. bizonyos ezélra
alkalmasnak fejlődött, vagy képességgel bir vala
mire. Nagyra termett ifjú. Világra termett ember. Lóra
ARAD. NAQY SZÓTÁR. VI. KÖT.
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termett legény. Katonának, papnak, ügyvédnek, színész
nek termett fiú. V. ö. TEREM, (1).
TERMÉTTSÉG, (teréméttség) fn. tt. termétt
ségét, harm. szr. —e. 1) Termés által létrehozott
bőség, sokaság. 2) Ügyesség, képesség, melyet valaki
mintegy természeténél fogva bir. Nagyra termettség.
TÉRMEZŐ , (térmező) ősz. fn. Nyílt egyenes
sik, tág mező, térség, lapály. Szabó D. szerént más
kép : orgovány föld.
TERMIK , (terémik) k. m. termétt. A széke
lyeknél am. az önh. ,terem'; 1. TEREM, 1).
TERMŐ, (terémö) mn. tt. termőt. 1) Önható
lag véve ami magból, tőről stb. nő, sarjadzik, azaz
növő, sarjadzó, tenyésző. Mezőn, kertekben termő vi
rágok. Vadán termő növények. Buján termő füzesek,
burjánok. 2) Áthatólag, amiben valami terem, növe
kedik, sarjadzik. Gabonatermő föld. Szőlőtermő hegyek.
V. ö. TERÉM, ; ige.
TERMŐÁG, (termőág) ősz. fn. Ág vagy sarj,
melyen termő, azaz virágzó, s gyümölcsöző bimbók
fakadnak.
TERMŐBIMBÓ, (termőbimbó) ösz. fn. Virágot
illetőlóg gyümölcsöt hozó bimbó bizonyos növénye
ken, pl. fákon.
TERMŐFA , (termőfa) ösz. fn. Fa, mely gyü
mölcsöt terem, vagyis szoros ért. vett gyümölcsfa,
mert széles ért. minden fa a maga nemében termő
nek mondható, mig ki nem szárad.
TERMŐPARÁNY, (termőparány) ösz. fn.
Rendkivül piczi állatkák az úgy nevezett ázalagok
neméből, melyek tisztátalan vizben milliomonként
hemzsegnek, s nagyító csövön nézve mozgó para
nyokhoz, pontokhoz hasonlók. (Monas).
TERMŐRÉTEG, (termőréteg) ösz. fn. A föld
nek felső, mivelés alatt levő vagy mi vélhető része.
TERMŐRÜGY, (termörügy) 1. TERMŐBIMBÓ.
TERMŐSÍT, TERMŐSIT, (terémősít) áth.
m. termösitett, htn. —ni v. —eni, par. —s. Valamely
földet vagyis földrészt mivelés által termővé tesz;
némelyek szerént másképen : telekesit.
TERMŐSÍTÉS,TERMŐSITÉS,(terémősítés)
fn. tt. termősítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Termővé
tétel. V. ö. TERMÖSÍT.
TERMÓZTET, (terémőz tet) 1. TERMŐSÍT.
TÉRNAGYSÁG, (térnagyság) ösz. fn. A tér
fölületének széle, hossza együtt véve. Négyszögölnyi,
négyszögmérföldnyi térnagyság.
TERNEKÁG, falu Szála m.; helyr. Ternekágra,
— 011, —ról.

TERNOVA , falu Arad m.; helyr. Temovára,
•—n,

—:ról.

TERNYE, ( I ) , (terenye) fn. tt. ternyét. Dió
szegiFazekasnál növénynem neve, a négyfőbbhíme
sek seregéből és táskások rendéből; némely hírnszá
lain belülről kis fogacska látszik: táskája vagy
csorba, vagy ép végű, szirmai némely fajokban két
fogúk. (Alyssum). Ennek egyik faja népies néven a
ternyefű; 1. ezt. A ternyének legtöbb faja sátorozó,
X7

TERNYE—TERPED

TERPEDÉS—TERPETINISZTRAGOR

azaz szétterjedt virágfüzérii, t. i. habár a virágzat
kocsányai különböző magasságból indulnak, végre
mégis egyenlő magasságra érvén egy sikban terül
nek ki. Különösen ilyen minőségű a ternyefű is; te
hát ez valószínűleg e tulajdonságtól vette nevét; s a
,ternye' magában a növénytanban nemi névvé lett,
mint több más növény nevével is történt.
TERNYE, ( 2 ) , faluk Sáros és Zólyom m.;
helyr. Ternyére, — n , —ről.
TERNYEFŰ , (ternyefü) ösz. fn. Népnyelven
am. fejér ternye, melynek virágai a szár és ághe
gyeken sátorozok azután fürtösekké lesznek. (Aly
sum incanum).
TERNYŐ, (terenyő) fn. tt. ternyőt. l ) L á s d :
TERNYŐTISZAFA. 2) A székelyeknél am. száraz,
törpe növésű.
TERNYŐFA, (ternyőfa) lásd : TERNYŐTI
SZAFA.
TERNYŐTISZAFA, (ternyőtiszafa) ösz. fn.
A tiszafák egyik faja, melynek levelei szálasak, la
posak, két oldaliak, s himvirágának vaczka gömbö
lyű. (Taxus baccata). Köznépiesen : ternyőfa, tiszafa.
TERÖM, TERÖMIK, tájdivatosan és régiesen
am. terem; 1. TEREM, (1).
TERÖMT, régiesen és tájdivatosan am. teremt;
1. ezt.
TÉRÖNGET, (térönget); TERÖNGETÉS,
(téröngetés) székely szók; am. téreget; téregetés,
szokottabban : terelget; terelgetés ; 1. ezeket.
TÉRŐRNAGY, (térőrnagy) ösz. fn. Térpa
rancsnok, őrnagyi ranggal.
TÉRŐRPARANCSNOK , (térőrparancsnok)
1. TÉRPARANCSNOK.
TÉRŐRPARANCSNOKSÁG, (térőrparancs
nokság) 1. TÉRPARANCSNOKSÁG.
TÉRPARANCSNOK, (térparancsnok) ösz. fn.
Valamely erődített helyen s nagyobb katonai állo
máson az őrségre és ennek felosztására ügyelő tiszt.
Nem szabatos kifejezés. Helyesebb : helyőrségi pa
rancsnok, helyőrparánesnok.
TÉRPARANCSNOKSÁG, (térparancsnokság)
ösz. fn. Térparancsnoksági v. helyőrparancsnoksági
hivatal; helyőrparancsnoksági személyzet.
TERPED , (tereped) Önh. m. terpedt. Széles
ért. mondjuk rugalmas vagy tágulékony részii test
ről, midőn szétterjed, eltertyed, két vagy többfelé
nyúlik, szétnyílik. Terped a széthúzott száj. Terped a
kifeszített sátor, esernyő. Szorosb ért. terpednek a lá
bak, kezek, midőn két ellenkező irányban kinyúl
nak. Az úszó béka lábai elterpednek. Terped az ember,
midőn szétveti lábait. Gyökre és alapfogalomra nézve
egyeznek vele a terebes, terebély, terepes, terepély, ter
jed, tertyed és származékaik. V. ö. TÉR, fn. Molnár
A. szerint latinul : desidet, azaz lefelé száll, mennyi
ben terpedés által az illető állatnak vagy testnek
dereka alább esik, továbbá : torpet, azaz tesped,
minthogy ami tesped, az rendesen szétmegyen, meg
tágul, rugalmasságát veszti, pl. peshedt alma, tök.

TERPEDÉS, (terepedés) fn. tt. terpedést, tb,
— ék, barm. szr. —e. A test alakjának változása,
midőn bizonyos részei szétnyúlnak, terpednek. V. ö.
TERPED.
TERPEDÉKÉNY, (terepedékény) mn. tt.
terpedékenyt v. —et, tb. —eh Ami természeténél
fogva könnyen terped, terpedésre hajlandó vagy al
kalmas. Terpedékeny lábak.
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TERPENTIN, 1. TERPETIN.
TERPÉNY, 1. TÖRPÉNY.
T E R P E S , falu Heves m.; helyr. Terpesre,
—• éri, — ről.
T E R P E S T , falu Bihar m.; helyr. Terpestre,
— én, —ről.
TERPESZKÉDÉS, (terepeszkédés) fn. tt.
terpeszkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Az állati lá
bak mozgása, midőn egymástól távolodó irányban
szétnyúlnak, s mintegy nagyobb tért képeznek ma
gok között. Tei'peszkedésben megszakadni.
TERPESZKEDIK, (terepeszkédik) k. m.
terpeszkédtem, —tél, —élt. Lábait egymástól szét
vetve áll vagy nyújtózkodik, pl. hogy erösebben áll
jon, hogy birkózó társa földhöz ne vághassa stb.
TERPESZT , (terepeszt) áth. m. terpeszt étt,
par. terpeszsz, htn. — ni v. —eni. Terepessé, terpedővé
tesz valamit, széthúz, szétfeszít, tertyeszt; különösen
lábait szétveti. Száját elterpeszteni. Lábait kiterpesztenu
TERPESZTÉS , (terepesztés) fn. tt. terpesz
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
lamit terpesztünk. V. ö. TERPESZT.
TERPETIN , TERPENTIN, fn. tt. terpetin+t,
tb. —ék, harm. szr. —e v. —je. Mézgaféle folyadék,
melyet több nemű tűlevelű fákból bemetszés által
vonnak k i ; vagy néha a kéreg fölrepedése által ön
magától folyik ki. 1) Pisztáczterpetin, főleg a Cyprus
és Chio szigeteken tenyésző pisztáczból a legjobb
fajta ; 2) Velenczei terpetin, a veresfenyü mézgájából
finom fajta ez is; az úgy nevezett canadai balzsam
mal együtt. 3) Közönséges terpetin, folyó gyanta több
nemű fényűből, ilyenek különösen a straszburgi (fe
jér fenyőből), bordeauxi, bostoni terpetinek. Eléfordúl
ezen szó (terebinthina itoéfiiv&og, téoinv&og) külö
nősen a latinban és görögben s ezek után a többi
európai nyelvekben is. De szintén eléfordúl az a ke
leten, névszerént a persa nyelvben termentin alakban.
TERPETÍNESZTRAGORR, (terpetinesztrag
orr) 1. TERPETINSZTRAGOR.
TERPETINFA, (terpetinfa) 1. TERPETIN
PISZTÁCZ.
TERPETINGÓLYAORR , (terpetingólyaorr)
1. TERPETINISZTRAGOR.
TERPETINISZTRAGOR v. —ISZTRAGORR,
(terpetinisztragorr) ösz. fn. DiószegiFazekas sze
rént növényfaj az isztragorok neméből; ernyőike
vés virágúk; levelei tenyeresek, s kétszerszárnyasan
hasgattak, szegett szélűk, érdesek, csíkosak; virága
veres csíkos. (Pelargonium v. geránium radula ; né
melyek szerént : geránium revolutum).
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TERPETINOLAJ, (terpetinolaj) ösz. fn. Olaj
féle sürii folyadék, melyet közönséges terpetingyan
tából vonnak ki. Némileg különbözik : terpetinszesz.
TERPETINPISZTÁCZ, (terpetinpisztácz) ösz.
fn. A pisztáczok neméhez tartozó fa, mely különö
sebben Persiában, Arábiában, Syriában s Keletindiá
ban tenyészik, s melynek mézgája igen erős illatú,
és éles keserű izü. (Pistacia terebinthus). Némelyek
szerént máskép : ierpetinfa, pisztáczfa.
TERPETINSZESZ, (terpetinszesz) ösz. fn.
Szeszféle finomabb folyadék, melyet a terpetinböl
párolás által készítenek. A párolás után hátramaradt
rész adja azon gyantát, melynek göröglatinul colo
phoniutn a neve.
TÉRSÉG , (térség) fn. tt. térségét, harm. szr.
— e. Nagyobb helyet foglaló tér; sikság, lapány.
Alföldi, tiszavidéki térség. Hídi a zápor az alföldi térsé
gen. (Népd.). Mennyiben az illető gyökszónak nagy
ságát vagy gyüsokaságát jeléntik, hasonlók hozzá a
síkság, hegység, völgység, rónaság, pusztaság, mezőség,
posványság, tóság, erdőség, Bakonyság, Hanság, Nyír
ség stb.
TÉRSZTYÁN, falu Szepes m.; helyr. Tersz
. tyánba, —ban, —bál.
TÉRTET, (tértet) mivelt. m. tértettem, —tél,
— itt, par. tértess. Eszközli, hogy valaki v. valami
bizonyos irányát változtatva más irány felé fordul
jon; szokottabban : terel vagy térit.
TÉRTI VEVÉNY. Oly vevény (vételről szóló
irat), midőn a levélfeladó nemcsak a postahivataltól
kap yétbizonyitványt, hanem ezért az átvevőtől a
postán érkezett bizonyitvány is a feladó kívánságára
kiadatik. (RetourRecepisse).
TERTYED , (tertyed) önh. m. tertyedt. Alap
értelemben egyezik a terjed igével, azon különbséggel,
hogy amaz némi gúnyt foglal magában, s helytelen,
idomtalan terjedést, szétnyulást fejez ki, pl. tertyedt
száj, tertyedt szóejtés, mely a szavakat nyújtja. — Aj
némely vidékek ejtése szerint majd gy, majd ty
hangra szokott változni, mint sarjú sargyu, borjú
borgyu, kalapja kalaptya stb.
TERTYEDT, (tertyedt) írni. tt. tertyedtét,
tb. — eh Idomtalanul szétterült, lapult, kinyúlt.
Tertyedt talpú leány. Tertyedt orr.
TÉRUT, (térút) ösz. fn. Nyilt, tágas út, mely
aránylag nagy tért foglal el.
TERŰ, fn. tt. terűt. 1) Térhely, téres hely.
2) A székelyeknél am. tereh V. teher. Orbán Bálás
•munkájában is többször eléjön.
TERÜL, TERÜL, (terül) önh. m. terűit. 1) He
lyiségre vonatkozólag am. fölülete bizonyos távol
ságban szétnyúlik. Falunk határa két mérföldnyire terűi.
2) Mondjuk testről, midőn tágul, szélesül, szétlapul,
s ez által mintegy nagyobb tért képez vagy foglal el.
Elterül a sodrófával nyújtott tészta. Kiterül. a sátor,
midőn kifeszítik. Szétterül az árvíz. 3) Leesve, le
dőlve, lefekve bizonyos tért beföd. Leterül a tőből
kivágott fa. Földre, jégre terült. Estében hanyatt terült.

TÉRÜL, TÉRÜL, (térül) önh. m. térült. Bizo
nyos iránytól másfelé fordul, hajlik. Igaz útra térül.
Félre térül. „Hogy az istenekhez térölj es irgalmas
ságot nyerj." (Sz. Krisztina élete. 29. 1.). Térül for
dul. (Pázmán Pr. 461.). Megtérült a borjú benne {ím.),
azaz megjuhászodott, lecsendesedett. (Szabó D.).
Megtérül a kár, veszteség.
TERÜLÉS, TERÜLÉS, (terülés) fn. tt. terű
lést, tb. —ck, harm. szr. —e. Állapot, midőn vala
mely test terül.
TÉRÜLÉS, TÉRÜLÉS, (térülés) fn. tt térü
lést, tb. ;—ék, harm. szr. — e. Fordulás, elhajlás.
Megtérülése a kárnak.
TERÜLET, TERÜLET, (terűlet) fn. tt. terü
letet, harm. szr. —e. Bizonyos határok közé szorí
tott térség, mennyiben valami különálló helyiséget,
nevezetesen földbirtokot jelent. Ország, vármegye, vá
ros, falu területe. Száz négyszÖgmérföldnyi terület.
TÉRÜLFÉRÜL , (térülférül) ikerített önh. A
székelyeknél am. térül fordul. (Kriza J.).
TERV, (terv) fn. tt. tervet, harm. szr. —e.
Atv. értelmű szó, s jelent alapfogalmat vagy alap
rajzot, mely valamely készülőben levő vagy végre
hajtandó műnek, egésznek mintegy vázolatát terjeszti
elé. Építendő templom, intézet terve. Bizonyos vállalat
hoz, képhez, beszédhez, költeményhez tervet készíteni. Tan
terv, mely az eléadandó tanulmányok mennyiségét,
s a tanítási rendszert terjeszti elé. Terv szerint végre
hajtani valamit. Kivihető, kivihetetlen terv.
Több réginek hasonlatára , mint : kedv, nedv,
redv, orv, örv, sérv, senyv, enyv stb. alkotott új szó.
TÉRVÁR, falu Torontál m.; helyr. Térvárra,
— on, —ról.
TERVEL, (tervel) áth. m. tervelt. L. TERVEZ.
TERVEZ, (tervez) áth. és önh. m. terveztem,
— tél, —élt, par. —z. 1) Tárgy esetés viszonynévvel
am. valamely müvet tervben, azaz alaprajzban, vá
zolatban fogalmaz. Epületet tervezni. 2) Onhatólag,
eszében holmi vállalatokat forgat, magában tanács
kozik. Sokat tervez, és keveset végez.
TERVEZÉS , (tervezés) fn. tt. tervezést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit
tervezünk. V. ö. TERVEZ.
TERVEZET, (tervezet) fn. tt. tervezetét,
harm. szr. —e. Több részekből álló terv, mint egész.
TERVEZGET, (tervezget) gyakoritó áth. m.
tervezgettem, —tél, —étt. Gyakran vagy folyvást
tervez, terveket készít vagy készitget.
TERVEZGETÉS, (tervezgetés) fn. tt. ter
vezgetést, tb. —ék. harm. szr. —e. Tervek készitge
tése.
TÉRVIDÉK, (térvidék) ösz. fn. Téres vidék.
TÉRVISZONY, (térviszony) ösz. fn. Valamely
térnek viszonya egy másikhoz vagy ugyanazon tér
részeinek egymáshoz.
TERVKOHOLÓ , (tervkoholó) ösz. fn. Némi
gúnyos árnyéklattal olyan személy, ki felszólitatla
nul terveket készíteni, s ajánlani szeret.
17*
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TERVNÉLKÜLISÉG, (tervnélküliség) ösz. fn.
Állapot v. minőség, melyben bizonyos terv hiányzik.
TERVRAJZ, (tervrajz) ösz. fn. Valamely épí
tendő ' tárgy, pl. ház, hajó egész teste és részeinek
rajzokban, képekben elétüntetése.
TÉSA, falu Hontm.; helyr. Tésára, —n, —ról.
TÉSBARÁT, (tésbarát) ösz. fn. Jó barát, kit
tegezni szoktunk. V. ö. TEGEZ, 2) v. TÉZ.
TÉSÉN, falu Baranya m.; helyr. Tésénbe,
— ben, — bői.
TÉSÉNFA, falu Baranya m.; helyr. —fára,
—n, —ról.
TESKÁND, faluk Szála m.; helyr. Teskándra,
— on, —ról.
TESLA, puszta Tolna m.; helyr. Téslára, — n ,
— ról.
TESMÁG, falu Hont m. ; helyr. Tesmágra,
— on, —ról.
TÉSOLA, 1. TÉZSOLYA v. TÉZSLA.
TESPED, (tepésed) önh. m. tespedt. Eredeti
leg , mint Erdélyben s különösen a székelyföldön
mondják : tepsed, azaz (meglágyulva) szétnyúlik
(Kriza János); ugyanazon törzsű tepsi szóval. Innen
áttétellel, s átv. ért. rugalmasságát vesztve mozdu
latlanul romlik , poshad , peshed ; tétlenül hever.
Tesped az álló víz, a tunya ember teste.
TESPEDÉS, (tepésedés) fn. tt. tespedést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Némely testek állapota,
midőn rugalmasságukat tömörségöket vesztve szét
tertyednek, mint a tepsi. 2) Az életerőnek tunyaság
miatti megromlása. V. ö. TESPED.
• TESPEDÉZ, (tesépedéz) önh. m. tespedéztem,
— tél, —étt, par. —z. Folytonosan tesped, tottyad,
peshed; tunyálkodva romlik.
TESPEDÉZÉS, (tepésedézés) fn. tt. tespedé
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos tespedés.
TESPEDSÉG, (tepésedség) fn. tt. tespedségét.
Tulajdonság, midőn valamely test bizonyos o,koknál
fogva tesped. V. ö. TESPED.
TESPEDT, (tepésedt) mn. tt. tespedtet. Rom
lásban szétlapult, elterjedt, poshadt.
TESPEDTEN, (tepésedten) ih. Tespedt álla
potban.
TESPEDTSÉG, (tepésedtség) Lásd : TES
PEDSÉG.
TESSANÓCZ, falu Vas m.; helyr. Tessanóczra,
— on, —ról.
TEST, fn. tt. testét, harm. szr. — e. 1) Széles
ért. minden látható, vagy más kül érzékeink által
tapasztalható, s bizonyos alakú anyag, mint a látha
tatlan lélek és szellemi lények ellentéte. Szilárd, tö
mör, kemény, lágy, híg, sötét, átlátszó testek. A lég nem
látható, de érezhető rugalmas test. Földi, égi testek.
A nap világító test. Súlyos, súlytalan testek. A testek
terjedtsége, áthatlansága, likacsossága. 2) Szűkebb ért.
az ember, s más állatok szilárd és híg részei együtt
véve, melyek mesterséges szervezetet képeznek, s a
lélek működésének mintegy eszközei. Ép, egészséges,

erős, izmos, helyes alkotású test. Kövei', vastag, nehéz
idomtalan test. Gyönge, beteges, vézna, szikár, sovány
test. Halavány, holt test. Test, jóra rest. (Km.). Test
Miésé, a székelyeknél am. testalkat, test állása. Jó
kötésű teste vagyon. (Mondják marháról is). A lélek
szóval ikerülve jelenti az ember egész valóságát,
Teste lelke megunta. Se testének, se lelkének nem kell.
Csak a teste lelke, azaz nines semmi egyebe; más
. kép : csak teste, lelke és a sodrófája. Testestül, lelkestül
elkárhozni. Testét, lelkét elátkozta. 3) Különösen az ál
latnak szilárd szövetű, húsos, izmos részei, mint a
nyirkos részektől és vértől különböző anyag. Testé
ből f oly a vér, geny, rútság. Darabhúst hasítottak ki tes
téből. Innen keresztény hittani ért. Az ige testté lón.
Krisztus teste és vére, a kenyér és bor szine alatt,
mint á catholicusok hitelve szerént az oltári szent
ség titka, vagy némely más hitfelekezetek tana sze
rént a kenyér és bor példázzák a Krisztus megtöre
tett testét és kiontott vérét. Jelen van itt test és vér,
mely minden kincscsel fölér. (Egyh. ének). Krisztus tes
tét magához venni. 4) Atv. bizonyos czélra egyesült
személyekből álló, társadalmi egész. Hadtest, állam
test, törvényhozó test. Az országnak teste a nép, feje an
nak a király. (Kisf. S.). Egyébiránt 1. TESTÜLET.
Alakra nézve hasonló a nyest, rest, est, rost,
nyüst, füst, üst, tiszt, liszt szókhoz. Ha azon alapfoga
lomból indulunk ki, hogy a test, mint a lélek ellen
téte szemmel látható tárgyakat jelent : akkor gyö
kül tekinthetjük az elavult tel v. tetik igét, melyből
tető és tetszik származtak, s melynek eredeti jelentése:
látszik, szembetűnik. Csáti Demeter krónikájában ol
vassuk : „A Tetemben el féltetőnek", azaz Tétény
ben feltüntenek. A Müncheni cod. Máté XVII. fej.
„Mi tetik te neked Simon?" quid tibi videtur ? Luk.
XI. fej. „A koporsók, kik nem tétnek", monumenta,
quae non apparent. Innen : tettetni magát am. bizo
nyos látszatot, alakot mutatni, álképet tüntetni elé;
nekem úgy tetszik, azaz úgy látszik; tető am. valaminek
legmagasabb, azaz leglátszatosabb fölülete; tetem, az
elrohadt holttestnek látszó maradványai, csontjai;
tetemes, szembetünőleg nagy, felötlő a maga nemében.
Ezeknél fogva test vagy am. tetes, azaz látsza
tos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az
utóbbi í és s helyet cserélve v. áttéve (mint a p és s
tesped = tepsed szóban) s az utóbbi' e elhagyásával
lett : test; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi
volna mint tetszet, és szintén azt jelenti : látsza
tos valami, öszvehúzva tetszt, s változattal test,
mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v.
metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szom
széd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk,
maga tessék nem egyéb, mint átalakult tetszjék v.
tetjék. A gyökelem mindenesetre te, melynek eredeti
alapjelentése : tova, azaz terjedés. Innen hangban
is megegyeznek a magyar test szóval a szanszkrit
tatasz (= terjedt), tatisz, görögül tiau;, am. terjedés.
V. ö. TA, TE, TEN v. TÉNY gyökök és TETSZIK
közép ige. Ide jegyezzük még figyelmeztetésül Mátyás
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Flóriánnak e tárgybeli jegyzeteit is. Test = zend tasz
TESTÉSÍT, T E S T E S Í T , (testésít) áth. m.
(formálni, alkotni) ; ebből lesz múlt részesülő : tacta testesítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. 1) Valamely
(alakított). Hasonul (hasonló) még hozzá a szanszkrit szellemi lényt vagy elvont tárgyat testi alakban
taksz (csinálni); ebből lesz múlt részesülő : taszta állít elé, hogy érzékeink által könnyebben fölfog
(,takszta' helyett) am. alkotmány, figmentum. A zend hassuk. Testesíteni az Istent, az angyalokat. Mit a költő
szoros érteményben a részesülő más alakját hasz megénekel, a festesz és szobrász megtestesíti. 2) Átv. több
nálja : taszan = test. Deszatir dehasz = test.
személyt bizonyos testület tagjaivá teszen vagy egye
TESTÁL , áth. m. testált, TESTÁLÁS ; latin sít. Betestesíté őket a szászokkal, (incorporavit. Heltai).
eredetű szók. L. HAGYOMÁNYOZ; HAGYOMÁ
TESTÉSÍTÉS, TESTESITÉS, (testésítés) fn.
NYOZÁS.
tt. testésítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
TESTALKAT, (testalkat) ősz. fn. Általán az mely által valamit testesítünk. L. TESTESÍT.
állati, különösen emberi testnek egész külső idoma,
TESTÉSSÉG, (testésség) fn. tt. testésségét,
termete, alakzata. Deli, férfias, erős, idomtalan, gyönge harm. szr. —e. A testnek vastag, kövér állapota vagy
testalkat.
tulajdonsága. Külső anyagi állapot. V. ö. TESTES.
TESTALKOTÁS, (testalkotás) ösz. fn. Szoro
TESTÉSÜL, TESTÉSÜL, (testésül) önh. m.
san, szófejtésileg véve annyit tenne, mint cselekvés,
testesült. Testet vesz magára, teste nő, gyarapodik ;
mely által valamely test bizonyos alakúvá képezte
testessé, vastaggá, kövérré lesz. Keresztény hittani
tik, formáltatik; de ezen érteményben nem divatos,
ért. Krisztus, mint Isten megtestesült, midőn emberi
hanem jelenti a már kész testnek alakját, idomát
testbe öltözött. Átv. mondjuk elvont tárgyról, midőn
vagy bel szerkezetét; tehát szabatosabban : testalkat.
mintegy érezhetővé leszen vagy megrögzött tüne
TESTALKOTMÁNY, (testalkotmány) ösz. fn.
ménynyé válik. Megtestesült ostobaság, tunyaság.
Az állati testnek, mint életszerves egésznek öszve
TESTÉSŰLÉS, TESTÉSÜLÉS , (testésülés)
függő szerkezete, mind belsőleg, mind külsőleg véve
s abban különbözik a testalkattól, hogy ez inkább fn. tt. iestesülést, tb. —ék. 1) Sokasodó, nagyobbodó
állapot, midőn valamely állat testessé leszen. 2) Ke
csak a test külső alakjára vonatkozik.
TESTÁLLÁS, (testállás) ösz. fn. Az emberi resztény hittani ért. Krisztus testesülése, midőn emberi
testnek bizonyos idomú magatartása, melyet álltá testbe öltözött. V. ö. TESTÉSÜL.
TESTÉSÜLET, TESTÉSÜLET, (testésület)
ban, mentében, lejtéseiben életuntét. Egyenes, feszes,
1.
TESTÜLET.
katonás, nyalka, görbe, lomha, idomtalan testállás. Deli,
TESTÉSÜLT , (testésült) mn. tt, testésültét.
úrias, méltóságos testállás. Tánczosok, színészek testállása.
Testté
vált, testbe öltözött. Átv. rögzött. Testesült
TESTAMENTUM, fn. tt. testamentomot, harm.
szr. a. L. VÉGEENDELET. A Szentírás két fő tunyaság, ostobaság. V. ö. TESTÉSÜL.
TESTESZÁKADT, (testeszakadt) ösz. mn.
része : 0 és Uj Testamentom, újabb korban 0 és Uj
Szabó
Dávidnál am. inaszakadt, béna.
Kswefeá/re alakult át.
TESTETLEN,
(testetlen) mn. tt. testetlent, tb.
TÉSTÁRS, (téstárs) ösz. fn. T á r s , pajtás,
czimbora, kit ,te' czimmel nevezünk, kit tegezni — ék. Aminek teste nincs. Az Lten testetlen lény. Az
angyalok festetlen lelkek. Határozóként am. test nélkül.
szoktunk; máskép : tésbarát. (Dutzbruder).
TESTETLENSÉG, (testetlenség) fn. tt. tes
TESTBONCZOLÁS, (testbonczolás) ösz. fn.
tetlenségét,
harm. szr. —e. Test nélküli állapot vagy
Az állati test alkatrészeinek, tagjainak, ízeinek stb.
különösen emberi hullának egymástól szétválasztása, tulajdonság.
TESTETLENÜL, (testetlenül) ih. Test nélkül.
különösen avégett, hogy bel szerkezete, s mivolta
TESTGYAKORLÁS , (testgyakorlás) ösz. fn.
tudomásra jöjjön. V. ö. TAGOLÁS, KONCZOLÁS,
Különféle testmozgások , melyeknek czélja a test;
BONCZOLÁS.
ügyességet kifejteni, s az erőt edzeni; milyenek .
TESTECS, (testees) 1. TÖMECS.
. TESTES , (testés) mn. tt. testést v. — et, tb. úszás, lovaglás, csúszkálás, vívás, birkózás stb.
TESTGYAKORLÁSI, (testgyakorlási) ösz.
— ek. Fokozott ért. am. nagy, kövér, vastag testű.
Hasonlóan fokozott érteményüek : csontos, vállas, ha mn. Testgyakorlást illető, arra vonatkozó. Testgya
tos, poczokos, czombos, faros, tenyeres talpas, markos, korlási mozgás, futás, mászás. Testgyakorlási leczkék.
izmos, melles, pofás, pofitos. A Nádorcodexben am.
TESTGYAKORLAT , (testgyakorlat) ösz. fn.
testtel biró, anyagi. „A pokolnak tüze testös és il Végrehajtott vagy elvont érteményben vett testgya
lethető." (79. 1.). f
korlás.
T E S T H A J T Á S , (testhajtás) ösz. fn. A test
TESTÉSÉDÉS, (testésédés) fn. tt. testésédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyarapodó állapot, midőn nek , illetőleg deréknak előre görbitése. Hasonlók
az állati, nevezetesen emberi test izmosodik, húso hozzá : fejhajtás, térdhajtás.
sodik. Testesedésre hajlandó ember.
TESTHORDÓ, (testbordó) ösz. fn. Személy,
TESTESÉDIK, (testésédik) k. m. testeséé ki a holt testeket szent Mihály lován vagy hasonló
tem, —tél, —étt. Izmos, húsos, kövér, vastag tes eszközön a halottas házba vagy temetőbe hordja;
halotthordó.
tűvé leszen; vastagodik, kövéredik, dalmahodik.

TESTHŐ — TESTTARTÓ
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TESTHÖ, (testhő) ösz. fn. Az élő állat testé
nek rendes mérsékü melegsége.
T E S T I , (testi) mn. tt. testit, tb. —ek. Testet
illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó ; különösen ér
zékekre ható. Testi kívánság, gyönyörűség. Testi fáj
dalmak. ' Midőn a lelki szóval ikerül, am. egész va
lónkra vonatkozó. Testi, lelki barát. „Testi lelki
nyugodalmam mint eltűntének!" (Vörösmarty).
TESTILEG, (testileg) ih. Testet illetőleg, arra
vonatkozva, viszonyulva; különösen, érzékileg. Testi
leg szenvedni. Testileg lelkileg gyönyörködni valamiben.
TESTISÉG, (testiség) fn. tt. testiségét, harm.
szr. —e. Erkölcsi ért. a testi érzékek, vágyak, in
gerek öszvege, mennyiben az állati élet gyönyöreire
vonatkoznak egyedül, s a lélek nemesebb törekvé
seivel, élvezeteivel ellenkeznek. A testiség elfojtja a
szellemet, kiirtja az erényt. A testiség élveit keresni.
A mértékletes élet, a böjt megzabolázza a testiséget.
TESTJÁTÉK, (testjáték) ösz. fn. Játszás a
testtel. Különösen test v. tagmozgatás, mely a kü
lönböző indulatot kifejezni törekszik. •
TEST KÖTÉSE, 1. TEST alatt.
TESTMÉRÉS, (testmérés) ösz. fn. Mérés,
mely által a testek nagyságát minden irányban véve
meghatározzuk; különböztetésül a térméréstől, mely
a testek fölületét határozza meg.
TESTMÉRTAN, ítestmértan) ösz. fn. A mér
tannak azon része, mely a testmérés szabályait tár
gyalja. (Stereometria). V. ö. TESTMÉRÉS.
TESTMOZGÁS, (testmozgás) ösz. fn. Minden
féle mozgás, melyet testünkkel, illetőleg tagjainkkal
teszünk, mint : járás, ugrás, tánczolás, hajlongás,
úszás, korcsolázás stb.
TESTOVA, (testova) ih. Ide oda irányozva;
jobbra balra, előre hátra. Testova tekintgetni. Testova
járnikelni. „És látják vala ötét a vének egymenden
napon bemenette (a gyimölcskertbe) és testova já
ratta." (Bécsi cod. Dániel XIII.). Elemezve : té és tova;
máskép : ide s tova.
TESTŐR, (testőr) ösz. fn. Udvari szolga vagy
katona, ki valamely főrangú, különösen fejedelmi
személy őrizetére van rendelve.
TESTŐRSÉG, (testőrség) ösz. fn. Testőrök
ből álló személyzet. Magyar királyi testőrség. V. ö.
TESTŐR.
TESTŐRSEREG, (testőrsereg) lásd : TEST
ŐRSÉG.
TESTŐRZŐ, (testőrző) 1. TESTŐR.
TESTSZÍN, (testszín) ösz. fn. 1) Olyan szín,
milyen az emberi testé, illetőleg bőré szokott lenni.
Világos, barna, sötét testszín. 2) Melléknévül 1. TEST
SZINŰ.
TESTSZÍNÜ v. — SZINÜ, (testszinű) ösz. mn.
Olyan szinű, mint az emberi test. Testszínű keztyű,
nadrág, mellény.
TESTTARTÓ, (testtartó) ösz. mn. Pázmánnái
am. testet tápláló, nevelő. Testtartó eledelek. V. ö.
TARTATLAK.

TESTTŐL VÁLT, (testtölvált) ösz. mn. Mond
juk lélekről, midőn a testből elszáll. Testtőlvált lélek.
TESTŰLET, TESTÜLET, (testület) fn. tt.
testületét, harm. szr. —e. Átv. bizonyos czélra egye
sült vagy egyesített több személy társulata. Tudósok,
kereskedők, iparosok testülete. Különös testületet képezni.
TESTÜLETI, TESTÜLETI, (testületi) mn.
tt. testűletit, tb. —ek. Bizonyos testülethez tartozó,
azt illető', arra vonatkozó. Testületi tagok, szabályok. ,
Testületi szellem, mely a testület tagjait lelkesíti, meg
különbözteti stb.
TESTVÉR, (testvér) ösz. fn. tt. testvért, tb.
— ék, harm. szr —e. Szoros ért. testvéreknek vagy
egytestvéreknek nevezzük, kik ugyanazon apától és
anyától lettek , vagyis szófejtésileg véve, kik egy
testből és vérből származtak. Kiket pedig ugyan
azon apa nemzett, de más anya szült vagy viszont;
azok féltestvérek, s illetőleg apui v. anyui testvérek.
Testvérbátya, öregebb férfitestvér; testvéröcs, fiatalabb
férfitestvér; testvérnéne, idősb nőtestvér, testvérhug,
ifjabb nőtestvér. Újabb szokás szerint a fráter kife
jezésére fivér, a soror jelentésére nővér jött divatba.
Szélesb ért. testvérek azok is, kik ugyanazon törzs
apától és anyától származván közelebbi vérrokon
ságban állanak, honnan az unokatestvér, unokabátya,
unokaöcs, unokanéne, unokahug nevezetek. Legben
sőbb viszonyra és bizalomra, szeretetre vonatkozik
az ily mondatokban : Úgy szeretik egymást, mintha
testvérek volnának. Testvérek között is megér annyit.
Néha egyszerűen vér használtatik helyette. Ok a mi
véreink. Édes vérem. A vér nem válik vízzé, a testvéri
szeretet ki nem alszik.
TEST VÉR ATYAFIAK, (testvératyafiak) ösz.
többes fn. Kik egy közös törzsapától és anyától
származva közelebbi vérrokonságban vannak egy
mással, milyenek a fiak, az első, másod, harmad
unokák stb.
TESTVÉRATYAFISÁG , (testvératyafiság)
ösz. fn. Rokonság, melyben a testvératyafiak vannak
egymással. V. ö. TEST VÉRATYAFIAK.
TESTVÉRÉS, (testvérés) ösz. mn. Kinek egy
vagy több testvére, bátyja, öcscse, nénje Vagy húga
van. Ellentéte : testvértélen.
TESTVÉRÉSÍT, (testvérésít) ösz. áth. m. test
vérésítétt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Átv. valakit
mással oly belső viszonyba hoz, milyenben a test
vérek szoktak egymással lenni, pl. midőn az apa
önnemzette gyermekei mellé idegent fiusít, gyerme
kévé fogad.
TESTVÉRÉSÍTÉS, TEST VÉRÉSITÉS, (test
vérésítés) ösz. fn. tt. testvérésítést, tb. —rk, harm.
szr. —e. Cselekvés, mely által bizonyos személyeket,
testvéresítünk. L. TESTVÉRÉSÍT.
TESTVÉRÉSÜL, TEST VÉRÉSÜL, (testvéré
sül) ösz. önh. m. testvéresült. Valakivel testvér gya
nánt egyesül, a legbensőbb viszonyba lép. A külön
böző szüléktől származott árvák testvéresülnek, mi
dőn valaki fiaivá fogadja őket.
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TESTVÉRFAJ, (testvérfaj) ösz. fn. Közel
rokon faj akár származásra s névre, akár nyelvre
nézve. A franczia, spanyol, portvgalli és olasz testvér
fajok. A torok, mongol és tatár testvérfajok. A görög,
latin, germán, szláo testvérfajok.
TESTVÉRGYÍLKÖLÁS , (testvérgyilkolás)
ösz. fn. Gyilkolás , midőn valaki saját testvérét
megöli.
TESTVÉRGYILKOS, (testvérgyilkos) ösz. fn.
Gyilkos, ki öntestvérét megölte. Káin volt az első
testvérgyilkos.
TESTVÉRGYILKOSSÁG, (testvérgyilkosság)
ösz. fn. Testvérgyilkoíási gonosztett.
TESTVÉRHAZA, TESTVÉRHON, (testvér
haza v. —hon) ösz. fn. Hazánkkal rokon népség
lakta másik háza. Különösen így neveztük egyesü
lés előtt Erdélyt.
TESTVÉRI, (testvéri) ösz. mn. Testvért illető,
arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Testvéri vonzalom,
szeretet, bizalom. Testvéri viszony, öszveköttetés. Néha
ara. a testvérek között történni szokott. Testvéri osz
lóig, perlekedés, czivakodás.
TESTVÉRIES, (testvéries) ösz. mn. A test
véri jó indulathoz hasonló.
TESTVÉRIESEN, (testvériesen) ösz. ih. A
A testvéri jó indulathoz hasonló módon.
TÉSTVÉRIESSÉG, (testvériesség) ösz. fn.
testvéri jó indulathoz hasonló tulajdonság.
TESTVÉRILEG, (testvérileg) ösz. ih. Testvé
rek módjára ; különösen, gyöngéden, szeretettel, von
zalommal. Testvérileg bánni valakivel. Testvérileg meg
egyezni, élni egymással.
TESTVÉRISÉG, (testvéríség) ösz. fn. Test
véri viszony, egymásnak testvéri módon szeretése.
Szabadság, egyenlőség, testvériség! az újabb kor három
jelszava.
TESTVÉRIT, (testvérit) ösz. áth. m. testvérít
élt, par. — s, htn. —ni v. —eni. L. TESTVÉRESÍT.
TESTVÉRÍTÉS, TESTVÉRITÉS , 1. TEST
VÉRÉSÍTÉS.
TESTVÉRORSZÁG , (testvérország) ösz. fn.
Ország, melyben valamely más ország népével rokon
nép lakik, pl. Belgium Francziaországgal testvér
ország.
TEST VERSÉG, (testvérség) ösz. fn. 1) Test
vérek közötti viszony vagy állapot. A testvérséget
gyöngédség, szeretet által kimutatni. 2) Testvérek együtt
véve. Az egész testvérség együtt volt.
TESTVÉRSZERETET , (testvérszeretet) ösz.
fn. Eredeti, belső vonzalmu szeretet, melylyel a
testvérek természetnél fogva viseltetnek egymáshoz.
TESTVÉRÜL , (testvérül) ösz. ih. Testvér
gyanánt vagy testvérré. Testvérül szeretni, testvérül
fogadni valakit.
TESTVÉRÜL, (testvérül) ösz. önh. L. TEST
VÉRESÜL.
TESTVILÁG, (testvilág) ösz. fn. A testi lé
nyek mindensége; jobb hangzással : testi világ, más
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kép : külső világ, Rüíöh'böztetésül a szellem v, szellemi
és erkölcsi világtó\, belső világi(Á:
TESTVILÁGI, (testvilági) ösz. mn. fesíví
lágra, vagyis a testek mindenségére vonatkozó, külső
világi. Testvilági tünemények, változások.
TESZ, (tész) áth. első m. tevék, tevéi, teve v.
tén v. tön, tsvénk, tevétek, tevének, régiesen : ték v. tők
(egyes tső személy)1, töl (2ik sz.), tőn (3ik sz.),
ténk v. tőnk (többes 1ső sz.), tőnek (többes 3ik sz.);
második m. tett; jöv. téend; par. tégyj kapcsoló' m'ótf: í
tegyek, tégy, tegyen; htn. tenni; részes, tevő; tehető'
alak : tehet; mivelt. tétet v. tétet. 1) A helyiség kü
lönféle viszonylataira nézve, valamit bizonyos térre
Vagy téröbölbe vagy fölületre helyez, illetőleg fek
tet, állít, ültet, mozdít. Fejére kalapot, sipkát, sisakot
tesz. Föltette az Orbán süvegét. (Km.). Polczra, szek
rénybe tenni az edényt. Asztalra tette a tálat. A terhel
leteszi a földre. Kemencze mögé, véka alá, szekrény fölé,
ház elé tenni valamit. Tűzhöz tenni a fazekat. Betenni a
kaput, ajtót, ablakot, könyvet, azaz kinyílt szárnyait
behajtani, s mintegy más helyzetbe igazítani. Zseboe
tenni a pénzt. Visszatenni elébbi helyére a könyvet.
A száz forinthoz még tizet tenni. Kitették a szűrét, azaz
kiadtak rajta, szégyen fejében elküldték, kosarat
adtak neki. A vész igével ikerülve : teszi veszi, ide
oda, egy helyről másra rakja, helyezi; tesziveszi háló,
vagy tapogató kosár, melyet folytonosan majd le
merítenek, majd fölhúznak; se teszi se veszi, nem
nyúl hozzá, nem gondol vele ; ha letetted, vedd föl,
Átv. föltenni magában valamit, bizonyos dolgot végre
hajtás végett mintegy ezélpont gyanánt kitenni.
Ilyesmit ne tégy föl rólam, ne vélj, ne gondolj. Föl
tenni a folyamodványt, am. fogalmazni. Koczkára, kár
tyára pénzt tenni. Száz forintot teszek egyre. Fejemet
teszem rá, fogadásképen fejemet koczkáztatom, hal
jak meg, ha nincs úgy. Valakit szolgálatból, hivatalá
ból kitenni. Bíróságból letették. Szóval letenni valakit.
Akár hová tesz az Isten, nem segíthetek róla. Rósz fát
tett a tűzre, csinyt követett el. Mit félre nem tettél,
elé sem veheted. (Km.).
2) Valamit csinál, eszközöl, elkövet, cselek
szik. Jót, rosszat tenni. Kárt tenni. Amit örömest te
szünk, nem esik nehezünkre. Mi van mit tenni, ha meg
kell lenni. (Km.). Mit tettél megint? Mi tevő legyek?
mit tegyek 'í Megtette kötelességét. Nagyot tettéLMünoh.
cod. János III. fej. Ki kedig teszen igazságot, jő a fé
'nyességre. XV. fej. Mert szolga nem tudja, mit ö ura
tegyen. Sajátságos mondatok : Eleget tenni valakinek,
tartozását lefizetni , megadni. Bűneiént eleget tenni.
Magáért kitenni, cselekedet által kitüntetni magát.
Másokon kitenni, jeles tett által másokat fölülmúlni.
Valakivel föltenni, bizonyos tettre versenytársul föl
hívni , összetűzni. A régieknél általán ,cselekszik'
és ,végez' értelemben is találjuk. „Késedelmet te
szen. " (Müncheni. codex. Lukács. XII.). „Ki teszen
igazságot." (Ugyanott. János. III.). „Holott uronk
tegnap estve velőnk a vacsorát tévé." (Nádorcod,
3 8 3 . 1,),
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Mint tőige fölveszi az en harmadik személyra
got : teszem, mint veszem, leszen, hiszen, viszen, megyén,
(régies) aluszon, fékszen stb.
Azon igék osztályába tartozik, melyek egyszerű
elavult gyökökből sz képzővel alakultak, s azt a mi
veltető és tehető származékokban elhagyják, mint:
vész, vétet, véhet; le'sz, léhet; visz, vitet, vihet;
hisz, hitet, hihet; ész(ik), étet, éhet(ik), i.w(ik),
itat, ihat{\k), alszik, áltat, alhatik ; nyugszik,
nyvgtat, nyugliatik; fekszik, fektet, fekhetik.
Véleményünk * szerint ez igének eredeti első je
lentése mint az egyszerű te gyöké : tova, különösen
helyiségre vonatkozó irányzás, illetőleg '• mozgás, s má
sod jelentése : cselekvés. Mint közvetlenül helyiségre
vonatkozó egyezik azon t, vagyis et at, fordítva te ta
képzővel is, mely számos helyhatározót és helynevet
képez, mint : itt ott, alatt, fölött, között, mögött, lent,
fent, kiint, bent; Győrött, Fehérvárt; Hahót, Babot,
Marót, Bárót, Gyimót, Gyirót, Szanat, Bakta, Rákota,
Bagota, Csejte, Perbete, Csente stb. Rokon hozzá a
szintén helyneveket képző cl, lágyítva gy, előhang
zóval ad, ed, od, öd, mint Uclvard, Ludad, Ölved,
Tyúkod, Somogy, Szilvágy. V. ö. — D , helynévképző.
Különösen a tesz igének érteménye rejlik az igeal
kotó t és ít képzőkben, pl. tölt am. telivé tesz, kelt,
kelővé tesz; feketít, fehérít, csunyit, szépít, am. fe
hérré, feketévé, csúnyává, széppé tesz. L. —T ige
képző. Végre a íe elavult gyökkel egyezik azon ese
v. esi, melyből a régies, sőt a székelyektől ma is
hallható cseál, csiál, azaz csinál, és csel, cselekszik szár
mazott. Hasonló érteményü a csizmadia és csizmazia,
csizmagyia szókban rejlő dia, zia, gyia, mintha volna
csizmacsia, csizmacsináló, mint Pápán a zubbonycsi am.
zubbonycsiuáló , vagyis paplanos. Idegen nyelvek
ben egyezik vele a finn teke, észt lege, lív tie, lapp
lakké, mordvin tije, erzamordvin teje. (Budenz J.).
Továbbá egyezik vele a szanszkrit dhá gyök, töké
letesen a magyar tesz (ú. m. helyez; eszközöl) je
lentésében ; hellén űém, xí&rjfii, fréoig; továbbá a
német thun és származékai ihat, thatig stb. A német
thun is, mint a magyar tesz, vétetik pono és facio ér
telemben, pl. 2)ie éjimbe in bie tajd)?. Üjmt; bie @ad)e
Bet ©ette tíjmt; Dbl irt bte Sampe, SBaffer in ben
3Bein tt)mt (Adelung); és : feine ^Pfltdjt, fehtc Sívbeit
tt)un; ©üteg, 23öfe§ tíjmt; SKhtnbet" tfoun stb. Hasonló
hozzájok a szláv gyelaty (tenni, munkálni) és esinity
(csinálni).
TÉSZEN, (tészen); 1. TESZ.
TESZÉR, falu Hont m., ÁCS—, PÁPA—, fa
luk Veszprém m.; helyr. Teszérre, —én, —röl.
TESZETOSZA, (teszetosza) iker fő és mn.
Bangó, hülye, kit ideoda tenni, tuszkolni lehet.
TESZNYE, (tesznye) mn. tt. tesznyét. A palócz
barkóknál am. csúnya, rendetlen viseletű. Képzőjére
(nye v. ne) nézve hasonló a szintén rósz érteményü
csúnya, rusnya, susnya, elemezne szókhoz, mely képző
a tagadó ne szócskából eredetinek vagy ezzel rokon
nak látszik.
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TESZNYEKÉDÉS , (tesznyekédés) fn. tt.
tesznyekédést, tb. —ék, harm. szr. —é. Rendetlen
kedés. V. ö TESZNYEKÉDIK'.
TESZNYEKÉDIK, (tesznyekédik) k. m. tesz
nyékédtem, —tél, —itt. Palóczosan szólva am. ma
gaviseletében rendetlenkedik. „Ne tesznyekedj, mert
a bor még ím a torkodra forr." (Palócz népd.). V. ö.
TESZNYE.
TÉSZTA, fn. tt. tésztát. 1) Széles ért. valami
folyadékkal vegyített lisztből vagy más porhanyú
testből szívóssá gyúrt, dagasztott tömeg. Téglaporból
és, olajból készített tészta. Gyógyszerészek tésztája, mely
ből labdacsokat csinálnak. Csiriznek való tészta. A kép
faragóknál lágygyá gyúrt agyag, melyből mintákat
alkotnak. Az irhagyártóknál liszt, tojás, faolaj, timsó
és konyhasóból vegyített sűrű tömeg. 2) Szorosb és
szokottabb ért. vízzel, tojással, tejjel stb. kevert és
idomíthatóvá gyúrt, dagasztott testtömeg, melyet kü
lönféle alakban elmetélve, kiszakgatva stb. eledelül
megfőzni vagy sütni szoktak. Kenyér, kalács, zsem
lyetészta. Gombócz, bukta, lepény, pogácsatészta. Tész
tát gyúrni, dagasztani, kinyújtani, metélni, szakgatni,
csipegetni. Savanyú tészta. Tésztát savanyítani. Dagasz
tott, gyúrott, kelesztett tészta. Vágott, metélt, csipkés v.
csipkézett, koezkás, szakgatott, csipedett, morzsolt tészta.
3) Atv. tésztából készített eledel. Főtt, sült tészta,
száraz v. szárított tészta. Tésztával élni. Tésztát enni.
Tésztaétek, tésztacsík, tésztapaczal, tésztasütemény.
Képeztetésre hasonló a giliszta, veleszta, puszta,
tiszta, rosta, kosta szókhoz. A t hang helyett pt ejtve,
egyezik vele az olasz posta (Mehlteig, Teig). Mi ma
gyar elemzését illeti, ha alapfogalomul azt vesz
szük, hogy mindenféle tészta gyúrás, dagasztás, dör
zsölés által készül: valószinünek látszik, hogy gyöke
tesz egy a gyeszöl, gyeszetöl, csesz, cseszel, cseszelödik
szók gyökeivel, melyekhez hasonlók tosz, toszogat ;
mi szerint tészta annyi volna, mint gyeszette, to
szotta (a ,rátotta' hasonlatára), vagyis öszvegyesze
tölt porhanyú test, változattal : gyesztő, gyeszte vagy
tosztó, toszla, honnan alakult : tészta, tészta. Egyéb
iránt szintén egyezik vele a szláv tyeszto v. czeszto v.
cseszto, melyekkel viszonyban látszanak lenni: tyeszni
szoros, tyesznit vagy tyisznút szorítani, szorongatni,
mely ismét rokon a magyar toszogat igével, honnan
némely tájszólásban toszogatott kolbász, am. bélbe
nyomogatott, tömött, szorongatott, begyúrt vagda
lékhús. A német Teig és izlandi nyelven teyga (kneten,
gyúrni) mind érteményben, mind származási viszony
ban szintén hasonlók hozzá.
TÉSZTACSÍK, (tésztacsík) ösz. fn. Vékony
szálakra metélt tészta, egyszerűen : csík v. metélt;
(mákkal készítve : mácsik, azaz mákcsik). Tyúkleves
tésztacsikkal.
TÉSZTAÉTEK v. —ÉTEL, (tésztaétek vagy
— étel) ösz. fn. Étek főtt vagy sült tésztából.
TÉSZTALEVES, (tésztaleves)ösz. fn. Tesz ]
tás étekkel, pl. gombóczczal, galuskával, csuszával,
morzsókával, metélttel készített leves.
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TÉSZTAMETÉLŐ, (tésztametélő) Ösz. fn. j
Konyhakés, melylyel a tésztát vagdalják, metélik.
TÉSZTAMÍVES , (tésztamíves) ösz. fn. Mes
terember , ki különféle tésztasüteményeket, néha
főzni való száraz tésztát készít és árul. (A száraz v.
szárítóit tészta arra való, hogy több ideig, hetekig
vagy hónapokig is el lehessen tartani vagy távol
helyekre vinni, melyet használat előtt rendesen főzni
szoktak).
TÉSZTAMÜ, (tésztamű) ösz. fn. Tésztából
készített sütemény, kalács.
TÉSZTAPACZAL, (tésztapaczal) ösz. fn. Sza
lagos paczal formára metélt tészta, melyet levesbe
szoktak belefőzni; máskép : szabógallér.
TÉSZTÁS , (tésztaas) mn. tt. tésztást v. —at,
tb. —ak. 1) Tésztancmü, tésztából főzött vagy pirí
tott, vagy sütött. Tésztás étek. 2) Lágy, ragadós, czo
pákás, záklás, keletlen. Tésztás kenyér. 3) Önálló
fó'nevül jelent tésztából készitett étket, midőn a tt.
tés2tást, és a tb. —ok. Szereti a tésztást.
TÉSZTÁSÉTEK, (tésztásétek) 1. TÉSZTA
ÉTEK.
TÉSZTASÜTEMÉNY, (tésztasütemény) ösz.
fn. Tésztából illetőleg lisztből készitett sütemény,
különböztetésül másféle pl. czukorsüteménytől.
TÉSZTESSÉG, Sz. Krisztina életében am. tisz
tesség.
TET, elavult gyök, melyből a szintén elavult
íelíi, továbbá tető, tetem, tetés, tetszik stb. származtak.
Baranyában főnévül használva am. tető. Új tete van
a háznak. Egyezik vele mély hangon : tat. Bővebben
1. TETSZIK alatt.
— TET, mélyhangon—tat, átható és miveltető
igeképző, pl. büntet, erőtet, iiltet, süttet, jártat, un
tat stb. L. —TAT, és Előbeszéd, 132 — 33 lap.
TÉT, (téet) fn. tt. tétet. 1) Tárgyra vonat
kozva, amit valahova helyezünk, állítunk, fekte
tünk stb. különösen játékban, kereskedésben azon
mennyiség, melyet nyerészkedés végett ajánlunk,
odaadunk. Az első tétre nyerni, a másodikban a nye
reséget is elveszteni. 2) Cselekedet, mivelkedet. Jó tét,
gonosz tét. Jó tét helyébe jót ne várj. (Km.) „Bódog a
szolga, kit mikor jövend az úr, lelendi ő neki úgy
tétét" (ita faeientem, Münch. cod. Luk. XII. fej.).
„Bánom tétemet."' (Ugyanott XVÍI. fej.). Késaság és
gyilkosság tétejért (r. tétéiért — a codex írásmódja
szerént : tétéiért, tudnivaló hogy az e = hosszú é
vagy közép é, az é pedig rövid e. Ugyanott XXIII.
fej.). Képeztetésre hasonló a vét, lét, hit, ét főnevek
hez, melyek el utóragot is vesznek fel : vétel, létei,
hitel, étel és így tétel. Egyezik vele a hellén &éo~ig,
és a német That. V. ö. TESZ.
TETALJPONT, (tetaljpont) ösz. fn. A csil
lagászoknál jelenti azon szöget, melyet a csillag
nak tetököre valamely helynek délkörével képez.
(Azimuth).
TÉTBÜN, (tétbün) ösz. fn. Bűn melyet va
laki tettel, cselekvéssel visz véghez (pcecatum eom
AKAD. NAGY SZÓTÁR, T I . KÖT.
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missionis), különböztetésül oly bűntől, melyet az
ember a kötelesség nem teljesítése mulasztása által
követ el (peceatum omissionis).
TETE, puszta Pest m.; helyr. Tetére, — n, —ról.
TETEJ, fn. tt. tetejt, tb. —ék. Tájdivatosan
am. tető. Eléjön Molnár Albertnél és Szabó Dávid
nál is.
TETEJÉZ ; TETEJÉZÉS, lásd TETŐZ ; TE
TŐZÉS V
TÉTEL, (téetel) fn. tt. tételt, tb. —ék, harm.
szr. —e. 1) Nem egyéb, mint a hangzatosság végett
el szótaggal megnyújtott tét. Hasonlók : vét vétel,
lét létei, ét étel, hit hitel, menet menetel, jövet jövetel,
rovat rovatai. 2) Jelent különösebben valamely iro
mányban , eléadásban, számvitelben egyes szakot,
körülményt, vitatkozásnál, vitatás közben valamely
bizonyítandó mondatot, pl. „A lélek halhatatlan." Igy
könyvvitelekben is valamely egyes kiadásra vagy be
vételre vonatkozó esetet, vagyis azon kiadásra vagy
bevételre vonatkozó eset eléadását, pl. „A pénztárba
fizetett NN. lejárt váltóbeli tartozása lerovásául 100
forintot."
TÉTELES," (téetelés) mn. tt. tételest v. — el,
tb. —ek. Ami téve, adva, megállapítva van. Tételes
jog. (Jus positivum).
T É T E L P É N Z , (tételpénz) ösz. fn. A kártya,
koczka, szerencsejátékosoknál azon pénz , melyet
nyereségi alapul eleve kitesznek, vagy felajánlanak
és befizetnek, tétöszveg.
TÉTELSZÁM , (tételszám) ösz. fn. Számvitel'
ben valamely egyes tételnek száma.
TETEM, (tetem)fn. tt. tetemét, harm. szr. —é,
1) Régiesen am. csont (Szabó Dávid), csontszár, kü
lönösen a holttestek csontváza. A holtak tetemeit ki
ásni a sírokból. Belül teljesek halottaknak tetemekkel
(ossibus. Münch. cod. Máté XXII. fej.). „S hogy
egyedül ne lenne (t. i. Ádám), oldala teteméből, mi
kor alunnéjek, társot terömte neki, Éva anyánkat."
(Debreczeni Legendáskönyv 148. lap.). „Az teteme
(a báránynak) torkába akada." (Pesti G. Meséi. VI.
mese). Szent teteinek (reliquiae sanctorum). 2) Szélesb
ért. állati test, honnan Calepinus magyarázójánál
tetemellen am. testetlen (asomatos). Továbbá, tagok,
úgymint a lábak, kezek, melyeknek fő alkatrészét
a szárcsontok teszik. Mint az elavult tetik szárma
zéka hasonló a foly, kell, él, húz, kel igékből szárma
zott folyam, kellem, élem, huzam, Kelem (föld) főne
vekhez.
TÉTEMÉNY, (téetemény) fn. tt. téteményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvény, cselekedet,
mint a szabad akaratnak végrehajtott műve, más
kép : tett. Mai szokás szerént rendesen csak a jó szó
val egyesülve használtatik : jótétemény. (Azonban a
,tctt' szó ellentétes szóval egyesülve is, mint : jótett,
gonosztett, bűntett). Pesti Gábornál magában is jóté
temény helyett áll. „Míg szolgálhattalak, szeretél
(mily helyesen használja a viszonyos multat) : immár
látod, hogy nem lehet tőlem és gyílelsz. Ha halálát
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lan nem volnál, kit ezelőtt a haszonért szerettél,
mastan is szeretnél akkori téteményemért." (XXII.
mese). Újabb használattal annyi is mint tétel, hon
nan téteményes am. tételes (positivum).
TÉTEMÉNYÉS, (tééteményés) mn. tt. téte
mémjést v. — et, tb. — ek. L. TÉTELES.
TETEMES, (tetemés) mn. tt. tetemést v. — et,
tb. —ek. 1) Eredetileg és némely régibb Íróknál, pl.
Szabó Dávidnál, am. csontos, izmos, tagos, testes.
2) A tv. és mai szokottabb jelentéssel, ami a maga
nemében nagyobb, feltűnőbb, fontosabb , mintegy
szembeötlőbb, láthatóbb, kitetszőbb. Tetemes haszon,
tetemes dolog, tetemes kár. Tetemes oknál fogva.
TETEMESEN, (tetemésen) ih. Átv. a maga
nemében kitiinőleg, látszatólag, nagy mértékben.
Jószága tetemesen gyarapodott. Tetemesen javult.
TETEMÉSSÉG, (tetemésség) fn. tt. tetemes
ségét, harm. szr. —e. Kitűnő, látszatos, nagy mér
tékben szembetűnő tulajdonsága valaminek, tetemes,
feltűnő állapot.
TETEMETLEN, (tetemetlen) mn. tt. tete
metlent, tb. — ék. Aminek tetemei nincsenek; testet
len, csontatlan. Átv. a maga nemébea csekély, nem
nagy, nem szembetűnő, alig látszatos.
TETEMETLENSÉG, (tetemetlenség) fn. tt.
tetemetlenségét, harm. szr. —e. Tulajdonság, vagy
állapot, midőn valami tetemetlen.
TETEMHÁZ, (tetemház) ösz. fn. Ház vagy
elzárt hely, hová a sírokból kiásott tetemeket rak
ják. V. ö. TETEMTARTÓ.
TETEMKOROM, (tetemkorom) ösz. fn. Álta
lán, kiégetett csontokból eléállott korom.
TETEMOLDÓPÜ, 1. TETEMTOLDÓFÜ.
TETEMTARTÓ, (tetemtartó) ösz. fn. A sír
boltban azon üreg vagy gödör, melyben a holtak
csontjai tartatnak.
TETEMTOLDÓFÜ v. — SZUHAR, (tetem
toldófü v. —szuhar) ösz. fn. Növényfaj, a kórós
és pálhás levelű szuharok alneméből ; kórója meg
dőlt, ágai felállanak; levelei ellenesek, szegett szé
lük, tompák; pálhái láncsásak. Virága rendszerint
sárga. Tetemtoldófú, népies, tetemtoldó szuhar pedig
növénytani neve. (Cistus helianthemum). Nevét on
nan kapta, hogy némely csontbajok, csonttörések
ellen hasznos gyógyszernek tartják. Gönczy Pálnál
tetemoldó hibából áll ,tetemtoldó' helyett. Nemcsak
DiószegiFazekasnál, hanem Molnár Albertnél is az
utóbbi alakban találjuk.
TETEM VÁZ, (tetemváz) 1. CSONTVÁZ.
TÉTÉN, 1. TETŐ alatt.
TÉTÉNY, falu Mosón, KIS—, puszta, NAGY
—, falu Pest m.; helyr. Téténybe, —ben, bői.
TETEPUTA, (teteputa) ikerített mn. tt. tete
putát. Élhetetlen, ügyetlen, kit semmiben megbízni
nem lihet, tetyetotya. Székely tájszó. Hangáttétel
lel, tepelvpa szóból támadott, mely önhangzói válto
zással : tipitapi.

TETÉS, (1), (tetees v. tetős) mn. tt. tetést v. 1
— et, tb. —ek. A Müncheni codexben am. fölözött, 1
tetézett. „Jó mértéket, és bővöt, és nyomottat és I
tetést (superfluentem) adnak tü kebeletekbe." (Luk.
VI. fej.). Gyöke azon telik, melyből tetéz, tetem, tete 1
mes, tető származtak; és tulajdonképen am. tetős; I
közel áll hozzá érteményben a mai tetéz; v. ö. I
TETÉS, (2).
T E T É S , (2), (tetees v. tetős) mn. tt. tetést
v. —et, tb. —ek. A székelyeknél am. magas. Heves
megyében tetős.
TÉTET, (tótet) mivelt. m. tétetétt, par. tétess.
Eszközli, parancsolja, meghagyja, hogy valaki bizo
nyos helyre, vagy cselekvőleg tegyen valamit. Lele
tetni valakioel a könyvet. A levett süveget föltetette ve
lem. A holttestet szekérre tetették. Szolgai, durva munkát
tetetnek vele.
A tesz igének egyszerű te gyökéből alkotott szó,
mint, vétet, hitet, vitet, altat, nyugtat, fektet, étet, itat.
V. ö. TESZ. Különbözik : tettet.
T É T E T , ! . TÉTET.
TÉTETÉS, (tétetés) fn. tt. tétetést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Parancsolás, eszközlés, mely által
valamit tetetünk. V. ö. TÉTET. Különbözik tőle:
Tettetés, 1. ezt, és v. ö. TETTET.
TETÉTLEN, (1), (tetételen, azaz tetötlen)
mn. tt. tetétlent, tb. —ék. Aminek teteje, födele nin
csen. Tetétlen ház. Törzse tété a szokottabb tető vál
tozata, melyekhez hasonlók a fő fé, eső csé, hő hé,
bő bé stb.
TETÉTLEN , (2), falu Szabolcs, puszták Pest
m.; helyr. Tetétlenen, —re, —ről.
T E T É Z , (1), (tetéez, v. teteez v. tetöez)
áth. m. tetéztem, —tél, —étt, par. —z. 1) Valamire
födelet rak, csinál, épít. Rázat tetézni. Szokottabban:
tetőz. 2) Öszvehalmozott, garmadába rakott holmit
csúcsosan, hegyesen bevégez, beföd. Baglyát, kazalt,
osztagot tetézni. 3) Bizonyos mértékre fölös mennyi
séget halmoz. Az itczével, vékával mért szilvát, almát
megtetézni. 4) Átv. bőven tulajdonít, valamit. Dicsé
rettel, áldással tetézni a jótevőt. V. ö. TETÓZ.
T E T É Z , (2), (tetéez) fn. tt. tetézt, tb. — ék,
harm. szr. —e. Valamely űrmértékre rakott fölös I
leg. Tetézvékát kapnak a cséplők. (Kriza J.). Tetézzél j
adják mint Bódván a tejet. (Gúnyos mondat).
TETÉZÉS, (tetéezés) fn. tt. tetézést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit tété I
zünk. V. ö ; TETÉZ, (1).
TETÉZETT, (tetéezétt) mn. tt. tetézettet. j
1) Amit tetővel födtek, csúcsosan, hegyesen öszve
halmoztak. Tetézett ház; tetézett baglya, kazal. 2) Ren
des mértéken túl fölhalmozott. Tetézett iteze, véka,
mérú. V. ö.TETÉZ, (1).
TETÉZVE, (tetéezve) ih. A rendes mértéken
túl fölhalmozva. Tetézve mérni, adni a gyümölcsöt, ga
bonát.
T É T H , faluk Győr és Szabolcs m.; helyr.
Téthre, —én, —ről.
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TETIK, elavult ige, 1. TETSZIK.
—TETIK, 1. —TAT, —TET alatt.
TÉTOVA, (tétova) ösz. ih. Rendetlen s ide
oda hajló irányban; errearra. Tétova járni kelni,
bolygani. Szemei tétova járnak. Tétova kap v. kapdos.
2) Használják főnév gyanánt is, a határozatlan s
ingadozó kedélyállapot kifejezésére.
Az ikerszók osztályába tartozik, s némi módo
sítással egyezik vele mint igehatározóval : téliül.
TÉTOVÁZ, (tétováz) ösz. önh. Tulajd. ért.
különböző' irányban, ideoda mozog, ingadoz. Átv. és
szokottabb jelentéssel am. akarata határozatlan ál
lapotban van, nem tudja, többek közöl mit tegyen ;
véleményében, gondolkodásában haboz, ingadoz.
TÉTOVÁZÁS, (tétovázás) ösz. fn. Az akarat"
nak határozatlan, ingadozó, habozó ideoda hányó
dása, kétkedő állapota. A sok tétovázás után végre el
határozta magát.
TÉTOVÁZÓ , (tétovázó) ösz. mn. Ingadozó,
határozatlan elméjű, akaratú.
TETŐ, (tető) fn. tt. teiőt. Személyi, tetőm, te
tőd, tetője v. teteje. A székelyeknél tétén (= tetőn) azt
teszi : agyba. Ma tétén sujtlak. (Kriza J.). Baranyá
ban : vj tete van a háznak, e helyett van : új teteje,
mintha csak tet volna a törzs. ,Tető' eredetileg az
elavult tetik igének részesülője, s mint olyan jelent
általán látszatos, föltűnő valamit. V. ö. TETSZIK.
1) Akármely testnek legmagasabban fekvő, vagy fel
nyúló része, fölülete, csúcsa, kúpja, hegye, orma,
mennyiben ezek legelőször, vagy leginkább tűnnek
föl. Hegytető, dombtető, faiető, hajótető, kazaltető, fej
tető. Tetőtől talpig becsületes ember, azaz, minden te
kintetben, egészen. Ha feje tetejére áll sem bánom.
Tetőn v. mint a székelyeknél : tétén ütni am. agyba
ütni. „Messze sötétedik már a Ság teteje." (Berzse
nyi). Torony tetejére tűzött kereszt. Ellentétei : alj, fe
nék, tó, alap, talp. 2) Különösen az épületnek födele.
Háztető, faltető. Fölrakni a tetőt. Elégett a templom
tetője. A szokás oda látszik hajlani, hogy midőn a
tető födelet (tectum) jelent, harmadik személyraggal
inkább tetője, midőn pedig általán fölületre vonatko
zik, teteje (apex). A töröktatár nyelvben Vámbéry
szerént : tepe, töpe, töbő. Egyezik vele a franczia
(la)téte, régi francziául : teste, olaszul testa, Régnier
szerént a latin testa után.
TETŐABLAK, (tetőablak) ösz. fn. A födél
zetén levő nyilasok beüvegezése. Különösen így ne
vezik némely épületeken, hajókon a födélzet alatti
helyiségek, udvarok fölülről világító és szellőztető
ablakait.
TETÖÉL, (tetőél) ösz. fn. Az éles szöget ké
pező épület födelének teteje.
TETÖFA, (tetőfa) ösz. fn. Különféle farag
ványu fák, melyekből az épülettetöt készítik, ú. m.
gerendák, ollófák, szelemenek stb.
TETŐGERINCZ, (tetőgerincz) ösz. fn. Azon
faalkotmány, mely az épülettetőnek mintegy gerin

ezét képezi, vagyis a szelemengerendáról kétfelé a
falak párkányaira lenyúló ollófák szerkezete.
TETŐIRÁNYOS, (tetőirányos) ösz. mn. Föl
felé nyúló; különböztetésül a fekirányostól. Tető
irányos helyzetben fölállított gerenda. Tetöirányos vonal
(linea verticalis).
TETŐIRÁNYOSAN , (tetőirányosan) ösz. ih.
Tetöirányos állásban, fölfelé nyúlva.
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TETŐLEG; TETŐLEGES, 1. TERŐIRÁNYO
SAN; TETÖIRÁNYOS.

TETŐLYÜK, (tetőlyuk) ösz. fn. Ablakféle
nyilas az épülettetőn.
TETŐPONT, (tetőpont) ösz. fn. A tetőnek
legmagasabb, legfelsőbb csúcsa, hegye. Átv. bizo
nyos minőségnek , állapotnak magassági, nagysági
határfoka. A dicsőség tetőpontját elérni. Csillagászati
ért. a szemlélőnek feje fölött levő vagy képzelt
pont, az égnek boltozatán (Zenith). Ellentéte : láb
pont (Nadir).
TETÖPONTI, (tetőponti) ösz. mn. Tetőpontra
vonatkozó. Tetőponti kör.
TETŐPONTOS, (tetőpontos) 1. TETÖIRÁ
NYOS.
TETŐS , (tetöös) mn. tt. tetőst v. — et, tb.
— ek. Aminek tetője, födele van. Tetős ház, akol.
Tetős tányér (székelyesen : tángyér), a szűcsöknél esz
köz, melylyel a kucsma tetejét kikerítik. Tetős teteje
a székelyeknél am. legteteje. Éppen a tetős tetejébe
állott. (Kriza J.). Ellentéte : tetőtlen.
TETŐSZUG, (tetőszug) ösz. fn. Szug, melyet
az épület tetőzete vagyis födélalkotmánya képez.
TETŐTLEN, 1. TETÉTLEN.
TETŐVONAL , (tetővonal) ösz. fn. Csillagá
szati ért. egyenes vonal, mely a lábponttól a tető
pontig nyúlik, s a látkörnek mintegy tengelyét ké
pezi. (Linea verticalis).
TETŐZ, ( l ) , (tetőöz) áth. m. tetőztem, —tél,
— ött, par. —z. Az épületre tetőt azaz födelet r a k ;
tetővel föd. Tetőzni a házat, templomot, tornyot. Midőn
a tető alatt nem épületrészt, hanem más fölületet,
magasságot, pl. csúcsot, halmazt, hegyességet ér
tünk, közönségesebb szokás szerint tetéz kifejezéssel
élünk. A baglyát, kazalt tetézzük nem tetőzzük, kivé
vén, ha külön tetőt csinálnánk vagy emelnénk fö
lébe. V. ö TETÉZ.
TETŐZ , (2), (tetőöz) önh. helyesebben : te
tőzik ; 1. ezt.
TETŐZÉS, (tetőözés) fn.tt. tetözést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Ácsolás, építés, mely által valamely
épületre tetőt raknak. L. TETŐZ; (1), (2), és v. ö.
TETÉZÉS.
TETŐZET, (tetőözet) fn. tt. tetőzetét, harm.
szr. — e. Az épületnek tetője, egészen véve, mint
elkészített mü; födélzet.
TETŐZIK, (tetőözik) km. tetőztem, —tél,
— ött, par. —tetőzzél. A tetőpontot éri, a tetőponton
áll. (Culminare).
TETŐZUG, (tetőzug) 1. TETŐSZUG.
18*
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TETSZETÉS, (tetszetés) mn. tt. tetszetést v. j
TETSZÉKÉNY, (tetszékény) mn. tt. tetszé
kényt, tb. •— ek. Tetszeni vágyó, magát kelletni akaró. — et, tb. —ek. 1) Látszatos ; a szemeknek bizonyos 1
színben, alakban vagy álképben feltűnő, nem igazi, j
Tetszékeny nő. V. ö. TETSZIK.
TETSZÉKÉNYSÉG , (tetszékénység) fn. tt. nem valóságos, esak olyanforma. 2) Ami a szemek I
tetszékenységét. Kedélyi tulajdonság, melyne'l fogva nek kedves tüneményül, kellemes látványul szolgál, j
vagy általán, ami kedves érzést gerjeszt, vonzalí
valaki tetszeni vágyik. V. ö. TETSZIK.
TETSZELEG, TETSZELG, (tetszelég) önh. munkát megnyeri. Tetszetes magaviselet, testtartás, tag 1
m. tetszelégtem, —tél, tetszelgétt, htn. —ni v. tet lejtés. Tetszetes beszéd, nyájasság.
TETSZETÉSKÉDÉS; TETSZETÉSKÉDIK 1. 1
szelgeni. Kacze'rkodás által tetszeni vágyik.
TETSZELGÉS, (tetszelégés) fn. tt. tetszelgést, TETSZESKÉDÉS ; TETSZESKÉDIK.
TETSZETÉSSÉG, (tetszetésség) fn. tt. tet j
tb. —ék, harm. szr. —e. Kaczérkodás neme, mely
szetésségct, harm. szr. —e. 1) Látszatosság, tünemé j
által valaki mások tetszését megnyerni törekszik.
TETSZELGŐ, (tetszelégö) mn. tt. tetszelgőt. nyesség. 2) Tetszetet vagyis kedvezést megnyerő, I
Tetszeni vágyásból kaczérkodó, magát kellető. Tet gerjesztő tulajdonsága valaminek.
TETSZETLEN, (tetszetlen) ran. tt. tetszetlent, I
szelgő hiú nő.
TETSZELKÉDÉS ; TETSZELKÉDIK, lásd: — ék. Ami a kedélynek nem tetszik 5 ami kül vagy
bel érzékeinkre kedvesen, kellemesen nem hat; ami j
TETSZELGÉS, TETSZELEG.
TETSZEMÉNY, (tetszemény) fn. tt. tetsze nem tetszetes.
TETSZETŐS , (tetszetőös) mn. tt. tetszetőst
ményt, tb. —ék, barm. szr. —e. Új alkatú szó, a
gyakorlatilag behozott placetum kifejezéséve, s jelenti v. —et, tb. —ek. Ami kitünöleg tetszeti magát, ami
a római anyaszentegyház fejétől jött egyházi intéz első látásra megnyeri tetszésünket. Tetszetős női alak.
TETSZETŐSÉG, (tetszetó'ség) fn. tt. tetsze
kedések helybenhagyását a fejedelem által, mielőtt
azok jogérvényesen kihirdettetnének vagy életbe tőséget, harm. szr. —e. Tulajdonság, melynél fogva
léptethetnének. Királyi tetszemény (Placetum regium). valaki vagy valami magát tetszető, kellető alakban
TETSZÉS, (tetszés) fn. tt. tetszést, tb. —ék, tűnik elé.
TETSZETŐSEN, (tetszetőösen) ih. Tetsze
harm. szr. —e. 1) A kedélynek kedves érzeménye,
mely akkor támad bennünk, midőn valami dolog jó tős módon, alakban, szinben; magát megkedveltetve.
tulajdonságainál fogva kellemesen , vonzólag, vá Tetszetősen öltözködni, piperézkedni. V. ö. TETSZETŐS.
TETSZHALOTT, (tetszhalott) lásd : SZÍN
gyainkat kielégitőleg hat reánk. Tetszéssel fogadni
valamit. Mások tetszésére tenni, tetszését keresni. 2) Kü HALOTT.
TETSZIK, (tetszik) km. tetszett, par. tessél.
lönösen , helybenhagyás, beleegyezés. Az vj terv
mindnyájunk tetszését megnyerte vagy birja. 3) Szabad Gyöke az elavult tet v. tetik, mely a régieknél vide
akarat. Tetszés szerént tenni valamit. Tetszésre szóló, tur, apparet érteményben divatozott, pl. Münch. cod.
v. tetszésre kelt váltó (a bemutatásra vonatkozva). Máté XVII. fej. „Mi tetik neked ?" (quid tibi videtur?)
Lukács XXIII: „ A szombat /eltetik vala ", (sabbatum
V. ö. TETSZIK.
TETSZESKÉDÉS, (tetszeskédós) fn. tt. tet illucescebat). Luk, XXII: „ A koporsók, kik nem tét
szeskédést, tb. —ék, harm. szr. — e. Mások tetszésé nek." (Monumenta, quae non apparent). Máté XXIII:
„Kik embereknek küvöl szépeknek tétnek." Csáti
nek hiú keresése, önfitogtatás, kaczérkodás.
TETSZESKÉDIK, (tetszeskédik) km. tetszes Demeter krónikájában : „A Tetemben (Afeltetőnek"
kédtem, —tél, —étt. Mások tetszését keresi; némely azaz, Tétényben föltünének, meglátszanak. Innen a
valódi vagy képzelt kellemeinek fitogtatása, muto miveltető tettet am. láttat, magát tettetni, am. bizonyos
álszinben mutatni, láttatni; tettetés, színlelés, képmuta
gatása által kelleti magát; kaczérkodik.
TETSZÉSSZERÉNTI, (tetszésszerénti)ösz. mn. tás; tettetett szent, képmutató. A tetik és tetszik közép
A szabad tetszést vagyis szabad akaratot nem kor igék oly viszonyban állanak egymáshoz, mint a szintéu
régies met és mai metsz átható igék. Egyébiránt már
látoló.
TETSZET, (1), (tetszet) fn. tt. tetszetét. a régieknél is eléjön ,tetszik', pl. a Nádorcodexben: 1
1) Látszat, vagyis azon szin, alak, melyben valami „De enneköm úgy tetszik és alkolmasbnak úgy lát
dolog szemünkbe tűnik, vagy elménkben földerül. tatik." (383. 1.). A parancsoló tessék is talán inkább
Különösen tünemény, álkép, gyanítás, vélemény, a telikböl képeztetett, mintha volna tetjék, miként
mint a valóságnak ellentéte. Ez csak tetszet, nem va a régies met (scindit) igéből metj, mess, Döbrentei
lóság. Egyedül tetszet végett tenni valamit. 2) Kedves, ' codexben megygy. „Vala kedeg az szoknya varratlan,
a kedélyre kellemesen ható érzemény és tünemény. mondának azért egymásnak : ne megygyük meg titet" j
azaz, ne messük, ne metjük meg. Hasonlóan, vessen am.
V. ö. TETSZÉS.
TETSZET, (2), (tetszet)áth.m. tetszettem, —tél, ; vetjen és üssön am. iltjön. (Egyébiránt ,látszik' is a ]
— ett. Egyedül visszaható névmással használtatik ; parancsoló módban ,lássék', a melyben szintén mind
tetszetem magamat, tetszeted magadat, tetszeti magát stb. : a három hang t sz j, sssé hasonult). A föntebbiek
azaz, mások tetszését bizonyos előnyök mutogatásá szerént a tetszik (valamint tetik) szónak első jelentése
val megnyerni iparkodom stb. Hasonló hozzá : kellet. ! látszik, fel v. szembetűnik, felötlik. Föltetszik a csil
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lag, azaz, föltűnik. Kitetszik (kilátszik) a szög a zsák vet illeti, mint más főnevek a névviszonyragokat
ból. Nekem úgy tetszik, mintha ott valaki jönne. Ez jó mind fölveheti, mint: tetté, tettnek, tettet, tettek, tetthez,
nak, rosznak, világosnak, sötétnek tetszik. Megtetszik, ki tetten, tettről stb. Az ember tettét csak a tekintete is el
az ember. Ez nekem korai dolognak tetszik. Kinek mi árulja. Jó tett, gonosz telt. Tetten vagy tettén érni, tet
tan szwében, kitetszik szemében. (Km.). Kitetszik belőle, ten kapni valakit. Tettel mutatja, hogy derék ember.
hogy nincs nevelése. Mennyiben a testek föliilete leg
TÉTTDÚS, 1. TÉTTGAZDAG.
inkább szembetűnő, innen tető am, a testnek legma
TÉTTÉBEN , (tetteben) Szabó Dávidnál am.
gasabb, vagyis legelőbb feltűnő része; tetem, maga valóban, valósággal, valójában. Tettében úgy vagyon.
a test, mint látszatos tárgy, tetemes, a maga nemé
T E T T E R Ő , (tétterő) ösz. fn. Nagyobb tet
ben nagysága által szembeötlő. — Másod értelemben tekre megkívántató erő v. tehetség.
mondjuk valamiről hogy tetszik, midőn bizonyos jó
TETTERŐS, (tétterős) ösz. mn. Aki erővel,
tulajdonságánál fogva kedves, kellemes, vagy ilyen tehetséggel bír nagyobb tettek végrehajtására.
nek látszik, régiesen : kelletik. Ez az ember nekem
TETTES, (téttes) fn. tt. téttest, tb. — ék. Aki
tetszik, jónak, kedvesnek látszik. Mi tetszik önnek t valamit tett vagy elkövetett. Különösen mondják a
Ha nem tetszik, hagyd ott. Nehéz mindenkinek tetszeni. büntető eljárásban, ki valamely büntetésre méltó
Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság. (Km.). cselekvényt elkövetett. (Thater).
Visszatetszik. Innen e kedveskedő kifejezések : Mi tet
TETTET, (1), (tettet) áth. m. tetlettem, —tél,
ttik önnek ? Hogy tetszik érezni magát. Nem tetszik le — étt, par. tettess. Visszaható névmással viszonyulva
ülni t Tessék!
divatozik, s am. külsőleg magát bizonyos szinünek,
TETSZŐ, (tetsző) mn. tt. tetszőt. 1) Látszó, alakúnak mutatja, illetőleg hazudja, vagyis alakos
szembetűnő; valamely szint, alakot, álképet mutató. kodik, álarczoskodik. Szentnek, jámbornak tetteti ma
A távolban feltetsző hegyek sötétlenek. A házak kőzöl ki gát. Úgy tettetik magukat, mintha mit sem tudnának a
tetsző torony. Kitetsző vagy mint juhok közöl a szamár. dologban. Ne tettesd magadat. „Ésőtetteté ön magát."
(Km.). Szélesnek tetsző víz. Néha a betegnek tetsző ember (Et ipse se finxit. Müncheni cod. Lukács. XXIV).
legjobb egészségben van. 2) Kedélyünkre kedvesen ható. „Mert ki(k) tettetik ő orczájokat, hogy láttassanak
embereknek böjtölök." (Ugyanott Máté VI. fej.).
V. ö. TETSZIK.
TETSZÖLEG , (tetszöleg) ih. 1) Látszólag, Mint ez érteményből látszik, tettet nem a tesz igéből
a mint első pillanatra szembeötlik; külső szinre, származik, mert ennek miveltetője : tétet v. tétet,
alakra nézve. Tetszöleg erős ház. A síkföldi tornyok hanem azon régies tetik igéből, mely látásra vonat
tetszileg közel látszanak, pedig távol vannak. Ellentéte : kozik s am. látszik, és így tettet, am. láttat, szembe
valódilag, igazán. 2) Kedvesen, vágyunkat kielégít tüntet. Ennélfogva a gyök hangzója nyilt e, ellen
ve, helybenhagyásunkat megnyerve, vonzalmunkat ben a tesz tétet igéé zárt e.
birva. Indítványa tetszöleg fogadtatott.
T E T T E T , (2), (tettet am. tetszet) fn. tt.
TETSZŐSÉG, (tetszó'ség) fn. tt. tetszöségét, tettetét. Külső látszata, szembetűnő alakja, színe
harm. szr. —e. 1) Látszóság, állapot vagy tulajdon valaminek; s ettől származik : tettelés. Ugyanaz, ami
ság, amint valami látszólag szembeötlik. 2. L. T E T  a tetszet, melynek sz belképzó'je rokonszervű íre vál
tozott, mint a látszat máskép láttat. Egyébiránt szár
SZETŐSÉG.
TETSZVÁGY, (tetszvágy) ősz. fn. Vágy, mely maztatható a régies tetik igéből is.
TETTETÉS, (tettetés am. tetszetés) mn. tt.
nél fogva valaki mások tetszését megnyerni törek
szik. Hiú tetszvágy, mely holmi külső kecs, pipere, tettetést v. —et, tb. —ek Szabó Dávidnál am. szín
testi kellemek stb. által vadászsza a tetszést. Komoly, lett, színrevaló; tehát látszatos, ami bizonyos szín
nemes tetszvágy, mely valódi érdem által akar méltóvá ben, alakban vagy álarczban tűnik elé. így a régiek
nél is, pl. a Debreczeni Legendáskönyvben „Tette
lenni mások kegyére, becsülésére, tisztelésére stb.
TETSZVÉNY, (tetszvény) 1. TETSZMÉNY. tösképen békeségöt szerze az érsökkel." (83. lap.).
TETT, ( l ) , (tétt) részesülői mn. tt. téttet. Molnár A. szerint : kitűnő (egregius, conspicuus).
1) Bizonyos helyiségre , térre helyezett, fektetett, V. ö. TETTET, (2).
T E T T E T É S , (tettetés) fn. tt. tettetést, tb.
állított stb. Verembe tett gabna. Asztalra tett könyvek,
irományok. Föltett kalappal bemenni valahova. Kitett — ék, harm. szr. —e. Színeskedés, álarczoskodás,
gyermek. Bírónál letett peres pénz. Zsebbe tett erszény. képmutatás, mely által valaki másnak akar látszani,
2) Cselekvés által eszközlött, végrehajtott. Okosan mint ami valóban. Tettetés nélkül. Tettetésböl jámbor.
tett rendelkezés. A megtett számadást, számolást ismételni. Hagyj föl a tettetéssel, s légy őszinte. Mirevaló az ily
tettetés? V. ö. TETTET, (1).
V. ö. TESZ.
TETT, (2), (tétt) fn. tt. téttct, harm. szr. — e.
T E T T E T E T T , (tettetétt) mn. tt. tettetéttet.
Tulajdonkép a tesz igének, mint cselekvést jelentő Bizonyos álszínt, álarczot hazudó, képmutató ; nem
nek múltja, vagyis teljesedett, végrehajtott állapota, őszinte, nem valódi. Tettetett barátság, jámborság, áj
némely érteményben egyezik vele tét, mely képzésre tatosság. V. ö. T E T T E T , (1).
hasonló az igékből alkotott at et képzőjü főnevekhez,
TETTETIK, (tettetik) külszenvedő, m. tettet
azaz, elemezve teet, öszvehúzva tét. Mi a tett föne tem, — tél, —étt, par. tettessél. A Nádorcodexben am,.
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l á t t a t i k v. látszik. „ É s a lába nyoma törés miá vér
rel tettetik v a l a . " ( 5 3 9 . 1.).
T E T T E T Ő , (tettető) fn. tt. tettetőt. Képmu
t a t ó , alakoskodó, színlelő személy.
T E T T E T Ő S , (tettetős) 1. T E T T E T É S .
T É T T G A Z D A G , (tettgazdag) ösz. mn. Ki so
k a t t e t t ; tevékenységéró'l h í r e s ; tettekkel bővelkedő;
m á s k é p : tettdús. Korról szólva, melyben sok történt,
eseménydús.
T E T T L E G , (téttleg) ih. Valósággal végre
hajtva valamit, nem csupán szóval, Ígérettel, bizta
tással stb. Tettleg bebizonyítani vitézségét.
T E T T L E G E S , (téttlegés) mn. tt. téttlegést v.
•—et, tb. —ék. Tettel végrehajtott, valóságos létre
hozott. Tettleges segítség. Tettleges megsértés.
T E T T L E G E S S É G , (téttlegesség) fn. tt. tétt
legességét, h a r m . szr. — e . Va'óságos végrehajtással
eszközlésbe vett állapot; különösen rósz értelemben,
pl. midőn a szóval való czivódás ütlegezésre kerül.
T E T T S Z O M J , T E T T V Á G Y , (tettszomj vagy
~~ v % y ) ösz. fn. É l é n k kívánság valamely n a g y tett
végrehajtására.
T E T Ű , (tetü) fn. tt. telüt, t b . — k. Mennyiben
t ö b b hasonló képzőjü szók g y a n á n t tetv a l a k o t is
ölthet, innen tárgyesete máskép tetvet, több. tetvek, s
képzöragokkal tetves, letvez, tetvészkedik. T ö b b tájon
divatozó kiejtéssel telő. Csúnya féregnem, melynek
h a t mászólába, egy árhegyü szilárd sziványa, fonal
dad csápja és lapos fara van. (Pedieulus). A termé
szet búvárok eddig alakja, n a g y s á g a és színére nézve
mintegy 66 faját ismerik, melyek mindnyájan ele
ven állatokon élődnek, s j o b b á r a ezektől k a p t á k ne
veiket is. Juhtetü, ebtetü, disznótetü, tyíiktetü, lótetü.
S z ű k e b b ért. az emberi testen élődő ilyetén féregfaj,
milyen a fejtetü, fantetü, szőrtetü, lapostetü. (Pedieulus
humánus) . Telüket keresni, ölni. Tetük másznak a ruhán,
a bundán. Lassan inász, mint a tetű. Majd megeszik a
tetük. Meghúzza magát, mint a tetű a var alatt. Szegény
mint a tetű. Tetüszinü, undok sáppadt sárgaszínű. Tetű
a bíborban is megnevekedik. (Km.). Nem szükség a tetüt
ködm'ónbe rakni. (Km.). Oda ütök, hol a tetű bakzik.
(Aljas km.). Ringy rongyban terem meg a tetű. (Km.).
Minél hitványabb a tetű. annál jobban csíp. (Km.). Átv.
ért. vizestetü, vagyis a tetücsipéshez hasonló börvisz
keteg. Hasonlatnál fogva t e t ü k n e k nevezik a fák
leveleihez tapadó apró férgeket is. V. ö. K O L D U S 
TETÜ.
E szó eredete nyelvünkben homályos. T a l á n
am. a székelyes kiejtésű tepedő, azaz általánosabb
nyelvszokás szerént : t a p a d ó , minthogy a testekbe
mintegy beleteped vagy tapad. Egyébiránt némileg
hasonló hozzá Budenz J. szerént a finn és észt tái,
osztyák teudem, lív tei, votják táj stb.
T E T Ü F A , (tetüfa) ösz. fn. Népies neve a far
kas boroszlánnak ; máskép szintén népiesen : farkas
hárs. L. F A K K A S B O R O S Z L Á N .
T E T Ü F É S Z É K , (tetüfészék) ösz. fn. 1) Azon
hely az emberi vagy állati testen, hol több tetű r a k á 
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son tanyáz, s faját serkék által szaporítja. 2) Aljas
gúnykifejezéssel, tetves ember, nyomorult ringyrongy.
T E T Ü F Ü , (tetüfü) ösz. fn. 1) A sarkvirágok
neme a l á tartozó növényfaj népies n e v e ; pilise négy
tagú, s a r k a n t y ú j a rövid, t o m p a ; levelei tenyeresek,
máskép szintén köznéven : turhásfű, náthafű, tetüölöfű;
növénytani néven : féregölő sarkvirág. (Delphinium
staphisagria). 2) Molnár Albertnél am. pedicularia,
mely DiószegiFazekasnál : kajmacsór (pedicularis).
T E T Ü Í R , T E T Ü K E N Ö C S , (tetüír, —kenőcs)
ösz. fn. ír vagy kenőcs, melyet a tetük kiölésére
használnak.
T E T Ü K E R E S É S , (tetükeresés) ösz. fn. Midőn
valaki t e t ü k e t keres, hogy megölje.
T E T Ü K E R E S Ő , (tetükereső) ösz. mn. és fn.
Személy, ki tetüket keres ; továbbá ringyrongy tet
ves ember.
T E T Ü M A G , (tetümag) ösz. fn. A tetüfünek
magva. V. ö. T E T Ü F Ü .
T E T Ü Ö L Ö F Ű , (tetüölőfü) ösz. fn. lásd : TE
T Ü F Ü , 1).
T E T V , (tetv) fn. tt. tetvet, harm. szr. —e.
A tetű szónak módosított alakja, mely csak némely
ragok és képzők előtt d i v a t o z i k ; tetvet, tetves, letvez.
A l a k r a hasonlók hozzá nedű nedv, redő redv, ked'ú
kedv, daru darv, szaru szarv, s több mások.
T E T V E S , ( 1 ) , (tetves)mn.tt.<ftoesi! v. — et, tb.
—ek. T e t ü k t ő l lepett, tetükkel bővelkedő. Tetves fej.
Tetves ember, kutya, disznó. Tetves szűr, bunda, gallér.
Tetves betegség. Aljas népnyelven megvető gúnyezím.
T E T V E S , (2), puszta Somogy m.: holyr. Tetves
re, — én, —ről.
T E T V E S É D É S , (tetvesédés) fn. tt. tetves '
dést, t b . —ék, harm. szr. — e . Állapot, midőn az
embert vagy más állatot, illetőleg az öltözéket tetük
lepik el. A zsírban kifőzött fehémihát a pusztai nép
ovószernek tartja a tetvesedés ellen.
T E T V E S É D I K , (tetvesédik) km. tetveséd
tem, —tél, —élt. T e t ü k nőnek rajta, tetük lepik
meg. A tisztátalan ember megtetvesedik.
T E T V E S Í T , (tetvesít) áth. m. tetvesítétt, par.
— s, h t n . — n i v . — m i . Tetvessé tesz, eszközli, hogy
tetük teremnek benne.
T E T V E S S É G , (tetvesség) fn. tt. tetvességét,
harm. szr. — e . Tulajdonság vagy állapot, midőn va
laki vagy valami tetves.
T E T V É S Z K É D É S , (tetvészkédés) fn. tt. tet
vészkédést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mi
dőn valaki tetvészkedik.
T E T V É S Z K E D I K , (tetvészkédik) km. tet
vészkedtem, —tél, — i t t . Saját testén vagy ruháján
t e t ü k e t keresgél.
T E T V E Z , (tetvez) áth. m. tetveztem, —tél,
— itt, par. — z . T e t ü t tesz, r a k valahová, tetüvel
behint. A tetves vendég betetvezi az ágyat.
T E T V E Z É S , (tetvezés) fn. tt. tetvezést, tb.
— ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely által valakit
vagy valamit tetükkel behintenek.
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TETVEZKÉDÉS, (tetvezkédés); TETVEZ
KÉDIK, (totvezkédik) lásd : TETVÉSZKEDÉS;
TETVÉSZKÉDIK.
TEA", (tév) elavult s újonnan fölélesztett fn.
tt. tévtt. Tulaj donkép menésre vonatkozva jelenti
azon állapotot, midőn valaki a helyes, a czélszerü
iránytól eltér. Ezen érteményre mutatnak szárma
zékai : téved, tévelyeg, téves, téveszt stb. Átv. az ész
járásnak, gondolkodásnak az igaztól, a valótól el
térése. Öszvetételekben némely új szók alkotására
alkalmazzák, pl. téveszme, tévtan, tévokoskodás.
Eredetére nézve 1. TE. Hangáttétellel egyezik
vele vét ige, mely eredetileg annyit tesz, mint téveszt,
pl. elvéti az utat, a számlálást stb. V. ö. VÉT.
TEVE , fn. tt. tevét. A kérődzők osztályába
tartozó s igen hasznos házi állat Ázsiában és Afri
kában, mely hét nyolcz lábnyi magas, hosszú, görbe,
és bozontos nyakú, idomtalan lábszáru, egy vagy
két púpos hátú. A homokos és vizetlen sivatagokon
teherszállításra igen alkalmas állat. Két púpos teve
(camelus bactrianus); egy púpos teve (camelus drome
darius). Teve, ha riihes is, többet bír, mint az egészséges
szamár. (Km.). Tevének mind nyaka mind szőre haszon.
(Km.). Görbe mint a teve háta. (Km.).
Egyezik vele a török deve, csagataj ííVe(Abuska),
mandsu temen, mongol temegen; továbbá Dankovszky
és Gyarmathy szerént az illír deva, ugyanazok és
Jancsovics szerént a szláv tyava; ez utóbbiak hihe
tőleg a töröktatár és magyar nyelvek után.
TEVE, (2), (teve) ,tesz' ige törzse (egyes
Bzámban harmadik személy) a függő múltban. Ré
giesen, sőt az irói nyelvben ma is : tön (== teveön).
TEVEBŐK, (tevebőr) ösz. fn. A teve nevű
állatnak bőre, akár eleven, akár lenyúzott állapotban.
TÉVED, (téved) önh. m. tévedt. 1) Az egye
nes, czélravezető, igazi irányt vagy utat elvesztve
ideoda bolyong. Éjjel, sürii erdőben eltévedni. 2) Átv.
téved az emberi ész, midőn az észtan szabályaitól
önkénytelenül eltérve hibásan vélekedik, itél vagy
okoskodik, midőn az igazság ösvényét akaratlanul
elhagyja, hibát követ el. Tévedsz, ha azt gondolod,
hogy... Az ember vajmi gyakran téved Ítéletében. Szám
adásomban tévedtem. „Sokat tanultam tévedve — szól
a bölcs, s nem csodálatos dologe, hogy tapasztalá
sainkból mégis semmit nem tanulunk meg oly későn,
mint azt, mit legtöbbször tapasztaltunk, hogy köny
nyen tévedhetünk." B. Eötvös J. (Gondolatok). V. ö.
TÉ, TÉV.
TÉVEDÉS, (tévedés) fn. tt. tévedést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki akár
tulajdon, akár átv. értelemben téved, vagyis a he
lyes, a czélirányos utat elveszti, különösen az ész
járásra vonatkozólag am. hibázás.
TÉVEDÉZ, (tévedéz) gyak. önh. m. tévedéz
tem, —tél, —e'tt. Gyakran v. ideoda téved. Lásd:
TÉVELYEG.
TÉVEDSÉG, (tévedség) fn. tt. tévedségét,
harm. ssiv »*<•«. Tévedés, elvont értelemben véve.

TÉVÉGÉL, (tévégél) áth. m. tevegélt. Ide
oda tesz ; gyakran tesz.
TÉVÉGÉLÉS , (tévégélés) fn. tt. tevegélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Ideoda tevés; gyakori
tevés.
TEVEHAJTÓ, (tevehajtó) ösz. fn. Szolga, ki
a teherszállító tevéket, tereli.
TÉVÉK, (téveek), régiesen : iék, tök; lásd:
TESZ alatt.
TEVEKÁKA, (tevekáka) ösz. fn.
TEVEKECSKE, (tevekecske) ösz. fn. Amerikai
emlősállat, melynek hosszú nyaka, széles és vastag
bőrű sziigye és barna szőre van. Teherhordásra hasz
nálják, és szőréből az úgynevezett teveszőrkelmét
készítik. (Camelus láma). Nevét onnan kapta, mert
a tevéhez és kecskéhez is némileg hasonló.
TÉVÉKÉNY, (tévékény) mn. tt. tevékényt,
tb. —ek. Tettekben nyilatkozó; tettek végrehajtá
sában munkás.
TEVÉKÉNYEN, (tévékényen) ih. Tettek
ben nyilatkozva; tettek végrehajtásában munkás
részt véve.
TEVÉKENYSÉG, (tévékénység) fn. tt. tevé
kenységét, harm. szr. — e. Tettekben nyilatkozó szor
galom. „Hogy tevékenységünknek síkere legyen:
arra mindenek előtt az szükséges, hogy cselekede
teink fontosságáról meg legyünk győződve." B.,Eöt
vös J. (Gondolatok).
T É V E L , mváros Tolna m.; NAGY— falu
Veszprém m.; helyr. Tevdbe, —ben, —bői, v. —re,
— én, —röl.
T É V É L , (téveel) régiesen : —tői; 1. TESZ
alatt.
TÉVÉLY, (tévély) elavult és újonnan föl
élesztett fn. tt. tévelyt, tb. tévelyék. Ebből származ
tak : tévelyeg, tévelyedik stb. E tekintetben hasonló
émély, gomoly, gomoly, gömböly, gomboly szókhoz, me
lyek szintén újabban jöttek divatba. A tévely szó
jelentése pedig nem egyéb, mint némileg módosított,
s mintegy folytonos tév.
TÉVÉLYÉDÉS, (tévélyédés) fn. tt. tévélyé
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Az igaz útról eltérő,
s ezélvesztett járáskelés.
TÉVELYEDIK , (tévélyédik) k. in. tévelyed
tem, — tél, —ctt. Az igazi irányt elvesztve tévely
gővé lesz. A tévedésnek nagyobb, s bonyolultabb
állapotát fejezi ki.
TÉVELYEG, TÉVÉLYG, (tévélyég) gyak.
önh. m. tévélyégtem, —tél y. tévelygéttem, —ettél,
tévelygett, htn. —ni v. tévelygeni v. tévélygni. Igazi
utat, irányt vesztve folytonosan ideoda járkel, bo
lyong. Erdőkben, úttalan pusztákon tévelyegni. Egész
éjjel tévelyegtünk. „Nem tévelyeg a z , ki elvesztett
útját megtalálja." Gr. Eszterházy Miklós nádor, Rá
kóczi Györgyhöz 1644ben.
TÉVELYGÉS, (tévélyégés) fn. tt. tévtlygést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Tévutakon folytatott, czél
iránytalan ideoda járáskelés, bolyongás. Átv. az ész
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járásnak, gondolkozásnak hibás működése; a való
tól, igaztól folytonos eltávozása.
TÉVELYGŐ, (tévélyégő) mn. tt. tévelygőt.
Aki v. ami tévelyeg, ideoda járkel, bolyong.
TÉVELYKERT, (tévelykert) 1. TÉVKERT.
TEVEPÁRDÜCZ, (tevepárducz) ösz. fn. Afri
kában e'ló', hasítatlan körmű , kérődző emlősállat,
magasra nyúló hosszú ny&kkal, melynek szőre sötét
barna foltokkal pettyezett világos sárga szinü. Igen
félénk, de könnyen szelídíthető állat. (Giraffe).
TÉVÉS, (tévés) fn. tt. tévést, tb. — ék. Cselek
vés, midőn valamit teszünk, e szónak minden értelmé
ben. Játevés, kitevés, betevés, föltevés, eltevés. V. ö. TESZ.
TÉVES, (téves) mn. tt. tévest v. —ct, tb. —ek.
Az igaztól eltérő, magában tévedést foglaló. Téves
felfogás.
TÉVESEN, (tévesen) ih. Téves módon, téve
dést foglalva magában.
TÉVESZME, (téveszme) ösz. fn. A helyes gon
dolkozás szabályaival meg nem egyező eszme.
TEVESZŐR, (teveszőr) ösz. fn. A teve és
tevekecske nevű állatnak szőre. Különösen melyet
ezen állatokról lenyírva szövetekre használnak.
TÉVESZT, (téveszt) áth. m. tévcsztétt, htn.
—eni v. —ni, par. téveszsz. A valódi v. igazi helyett
akaratlanul hibásat ad avagy vesz elé, tévedésből
elvét v. elhibáz valamit. El, megtéveszt. Eltéveszteni
az utat. Megtéveszteni a neveket.
TÉVESZTÉS, (tévesztés) fn. tt. tévesztést,
tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés midőn valaki va
lamit el vagy megtéveszt.
TÉVESZTETT, (tévesztétt) mn. tt. tévesz
téttet. Elvétett, tévedésből elhibázott.
TÉVKERT, (tévkert) ösz. fn. Bonyolódott útú
kert, melybe aki bele téved, nehezen vagy épen nem
tud belőle kijutni. (Labyrinthus). Máskép : tévelykert,
tömkeleg, mindkét szó eléjön Szabó Dávidnál.
TÉVKÖR, (tévkör) ösz. fn. A tévokoskodás
azon neme, mely egyik téveszméből másikba esik.
(Circulus vitiosus).
TÉVOKOSKODÁS, (tévokoskodás) ösz. fn.
Hibás alapra, hamis előzményekre épített okosko
dás, mely téves következményekre vezet.
TÉVŐ, TÉVŐ, (tévő) mn. mint részesülő tt.
tevőt. Aki valamit tesz. Leginkább öszvetételekben
divatozik. Jótevő emberek. Gonosztevő latrok. Kártevő
szomszéd. Sőt mondjuk : kártevő barom, jégeső. Külö
nös sajátságul fordul elé ily mondatokban : Mi tevő
legyek f = mit tegyek ? Én a tevő lennék = én azt
tenném. Mint főnév jelent személyt, ki valami tettet
követ el. A kártyajátékban tevőnek mondják, ki va
lamely kártyára, húzásra stb. bizonyos mennyiségű
pénzt nyereség vagy veszteség fejében kitesz. Végre
tevő, vagy szokottabban tévő, azon vesszőből font, és
sárral betapasztott ajtócska, melylyel a kemencze
vagy katlan száját beteszik, bedugják, máskép : előte.
TEVŐDIK , (tévőödik) belsz. A tevés mint
egy magamagától származik. Betevődött az ajtó, pl.

saját nehézsége vagy hajlása által. Néhutt a köznép
külszenvedő (tétetik) helyett is helytelenül használja.
TEVŐLEG , (tevőleg) ih. Valamit téve, te
vésképen, állítólag.
TEVŐLEGES , (tévőlegés) mn. tt. tevőlegest
v. —et, tb. —ek. Tételes. (Positivum). Különbözik
tőle : tettleges, amaz t. i. elméletileg alapit, állít,
mond valamit, emez pedig gyakorlatilag visz véghez.
TÉVTAN, (tévtan) ösz. fn. Téveszmékre alaj
pított, hibás tan.
TÉVÚT, (tévút) ösz. fn. Út, mely a kitűzött
iránytól félrevezet. Tévúton járni. Tévútra vezetni va\
lakit. V. ö. TÉV.
TÉZ, (teéz) áth. m. téztem, —tél, —étt, par. tézf.
Valakit barátságból, vagy mint alárendeltet, vagy
épen megvetésből, vagy nemzeti szokásból te czimmel
szólit. A testvérek, pajtások tézik egymást. Magyar köz
népi szokás, hogy a férj a feleséget tézi, a nő pedig férjét
kendezi. Képeztetésre hasonló a magáz, kendez, komái
czimzésre vonatkozó igékhez. Máskép : téget, tegez. I
TÉZÉS, (teezés) fn. tt. tézést, tb. —ék, harm.
szr. —e. Valaki irányában ,te' szó használása. V. ö,j
TÉZ.
TEZSÉR, falu Nyitra m.; helyr. Tezsérre,
— én, —ről.
TÉZSLA, (tézsola) fn. tt. tézslát. Midőn a sze
kér elé két vagy három, vagy több pár ökröt fog
nak, a szekérrúdhoz folytatólag egy, két, vagy több
toldalékrud járul, melyekre ugyanannyi iga illesz
tetik, s ezen toldalékrudak neve : tézsla. E szerint a
négyökrös fogatban a szekérrúd előtt egy, a hatök
rösben kettő, a nyolezasban három tézsla nyúlik
előre, és úgy tovább. A szántótaligának nem levén
hosszú rúdja, akkor is tézslát akasztanak bele, mi
dőn kétökör húzza.

287

„ Jó reggel a szántó nézi taligáját,
Igazgatja vasát, éles csoroszláját,
Elébe ragasztja csikorgós tézsláját,
Ökrei nyakára felteszi a jármát."
Népvers.
A lovasszekér rudjához is tézslát szoktak kötni, ha
ökröket fognak bele. Némely tájejtés szerint: tézsola,
tézsola, tésola, tésla. Alakra nézve hasonló a vizsla, i
kajla, hetlekotla, csoroszla v. csoroszló, doroszló, sarló,
nyakló, hasló szókhoz, melyek részint élő, részint el
avult igék részesülői. E hasonlatnál fogva a tézsola
és tézsola törzse hihetőleg az elavult tézsol, hangvál
tozattal : tózsol, azaz tovazol mintegy told, a távolo
dásra, továbbiságra vonatkozó to v. tó gyöktől, mi
szerint a tézsla nem egyéb, mint a tőrudat toválb
nyvjtó, megtoldó másod , harmad stb. rúd. Egyezik
vele a szláv tazadlo vagy tyazsadlo, melylyel gyök
hangokban és fogalomban egyezik : tahám húzom, \
és tiszkam, tolom, taszitom. Vagyis mind a magyar,
mind a szláv származékok közös gyöke a távolodást
jelentő ta v. to v. té, mely mint önálló szó, této, ti
s tova szókban csak a magyarban él.
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TÉZSLARÚD, (tézslarúd) ösz. fn. Toldalék
rúd, melyet az ökrös fogatban az úgynevezett tézsla
képez kiüönböztete'sül a volódi szekérrudtól, mely
az első tengelylyel van öszvekötve. V. ö. TÉZSLA.
THASS, 1) falu Szabolcs m.; helyr. Thassra,
on, —ról. 2) 1. TASS.
THASZÁR, falu Bars m.; helyr. Thaszárra,
— on, —ról.
THEA, fn. tt. theát. 1) Lásd : THEACSERJE.
2) A theaeserjének vagy theafának zsenge e's meg
szántott levelei, melyeket forró vízzel leöntve italul
szokás használni. 3) Szélesb ért. holmi más növé
nyek és terményekből készített italok, kivált gyógy
szerül szolgálók. Boihathea, hársviráglhea, székifűthea,
bikorkzathea stb. L. TEA.
THEACSERJE, (theacserje) ösz. fn. Sínában
e's Japánban tenyésző cserjenövény, mely legfölebb
5 vagy G lábnyi magas, és tövétől kezdve tetőig ága
kat hajt, melyekből ismét kisebb sarjak fakadoznak.
Ennek leveleiből készítik a szoros értelemben vett
theaitalt. Fajai többfélék. Barna theacserje, sötét,
zöld levelekkel (Thea bohea). Zöld theacserje, vilá
goszöld levélkékkel, melyek szárítás után is meg
tartják szinöket. (Thea viridis).
THEACSÉSZE , (theacsésze) ösz. fn. Sajátsá
gos alakú csésze, melyből a theaitalt inni szokták.
THEAPA, (theafa) 1. THEACSERJE.
THEASZELENCZE , (theaszelencze) ösz. fn.
Szelencze, melyben a szárított thealeveleket zárva
tartják.
THEA VÍZ, (theaviz) ösz. fn. Forró víz, mely
lyel a theát leöntve italul elkészítik.
THESS, falu Temes m.; helyr. Thessre, —én,
ról.
THORDA 1. TORDA.
THURDOSSIN , inváros Árva in.; helyr. Thur
áomnba, — ban, — hói.
THURZÓFALVA, falu Trencsín m.; helyr.
—falvára, — n , —ról.
THUZSER, falu Szabolcs in.; helyr. ThUzsérra,
— on, —ról.
TI, a második személynévmás rövidült többese,
amennyiben az egyes számú íeből az í'hez legköze
lebb álló éles e hang ire változott (mint a tied szó
ban is, mely am. té'ed), és a többesi k elmaradott;
régicsen és tájdivatosan máskép : tü, amely már eson
kítlan többesnek is tekintethetik. V. ö. SZEMÉLY
NÉVMAS. Általános szokással a többesszámnak szo
kott képzőjével: tik, tájdivatosan : tűk. Midőn viszony
állapotba lép, állandóan Aval jön elé, és te'k, tök, tok
alakban váltakozik, pl. egyes és többes birtokban, fe
jeiét fejoiit'/., fürtöfó'A f'ivrteUék, nyomotok nyomaitok,
saruié/; snruiloA, a névviszonyító ragokkal: tiétek, tiéi
t'k, nektek, bennetek, rujtatok, nálatok, hólétek, rátok,
hozzátok, belőletek, rólatok, tőletek, érettetek, veletek,
alattaío/;, alólaíoA, előttetek, előletek, fölötteíJA, fö
líleték, hegyettc/e'/;, köröttetek, körültcít/;, közötteíe'A,
BzőleíeA, mögöttcit'A, melletteie'A, mellöleícX,J általa
AKAD. }(Aöy SZÓTÁB. VI. KÖT.
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tok, elleneiéi, helyetteie'A, irántatok, miattaíoA, nél
külete'k, szerinteieX, utánaíoA, végetteíeX, kivüleíeX,
általaioA, fölüleieA, belüleíeX, alúlaioA. Az igeragozás
ban szintén a fönebbi alakokban és állandóan Aval
jön elé: nyerték, ültök, láttok; nyerétók, üléték, láta
tok; nyertetek, ülteíeX, láttaioA; nyerendíeA, ülendíc'A,
látandíoA; nyerjetek, üljeieX, lássaioA; nyernéieA, ül
néték, látnátok; nyernetek, ülnöfóX, látnoíoA. A fóXféle
változat szabatosan csak akkor használtatik, midőn
köz\etlenül ö vagy ü előzi meg, pl. körötök, bűnötök,
öltök, ültök, ellenben : köreitek, büneiitX, ölhetieX, üt .
hetiéit. Részletesebben 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
TIBA, faluk Gömör és Ung m.; helyr. Tibdra,
— n , —ról.
TIBAVA, K I S — , NAGY—, faluk Bereg m.;
helyr. Tibavára, — n , —ról.
TIBÁZ, tájdivatosan am. tépáz ; 1. ezt.
TIBÉJÉDIK v. TIBÉLYÉDIK a székelyeknél
am. tébolyodik.
TIBÉJÉG v. TIBÉLYÉG a székelyeknél am.
bódul.
TIBÓD , 1) erdélyi falu Udvarhely sz.; helyr.
Tibódra, —on, —ról. 2) L. TIBOLD.
TIBOLD, (1), férfi kn. tt. Tiboldot, tb. —ók,
Theobaldus , németül : Théobald , Theubald (régi
német nyelven : Theudobald, Thiotbald, Diotbald)
am. vitéz (der Volkstapfere Tapfere).
TIBOLD, (2), DARÓCZ—, falu Borsod m.;
helyr. —Tiboldra, —on, —ról.
T I B O R , (1), férfi kn. tt. Tibort, tb. — ok. Ti
borius. A törökben (Hindoglu szerént) tibr v. tibir
am. arany kard; s az arabban (Zenker szerént) tibr
am. nemes érez, termés érez.
TIBOR , (2), erdélyi falu, A. Fehér m.; helyr.
Tiborr a, —on, —ról.
TIBORCZ, férfi kn. tt. Tiborczot, tb. —ok.
Tiburtius.
TIBORISZEG, falu Vas m.; helyr. —Szegre,
— n , —ról.
TICHA, falu Ung m.; helyr. Tichdra, — n , —ról.
TICSURA, puszta Máramaros m.; helyr. Ticsu
rára, —«, —ról.
TIDO, fn. tt. tidót. Mécses, valamely száraz,
vékony meggyújtott nyírfából vagy pordorjából.
Kriza J. szerént erdővidéki székely szó.
TIÉD, TIED, (teéd) a második személy egyes
számu birtokragozása, vagyis egy személy, egy bir
tok. Tiéd ezen könyv f Ezen puska nem a tiéd.
TIEID, TIEID, (tééid) jelenti egyes második
személy többes birtokát. E könyvek tieid.
TIEITEK, TIEITEK, (teeiték) többes máso
dik személy, többes birtoka.
TIÉTEK, TIETEK, (téeték) többes második
személy egyes birtoka. V. ö. SZEMÉLYRAG.
TIGRIS, fn. tt. tigrisi, tb. — ék, harm.szr. — e.
A ragodozó négylábú állatok rendébe sorozott ke
gyetlen , marezona fenevad, mely öldöklő vágyát
mintegy gyönyörből akkor is lízi, midőn éhét szom
19
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ját eloltotta. Lakik Ázsiának forró ö'vü tartományai tikkadnak és sárgulnak." (Lippai Virágkert 61.1.).
ban, szőre halaványsárga, hosszú fekete csíkokkal Szabó D. és Gyarmathi S. ,fúlad' szóval értelmezik.
tarkázott, melyek hátáról hasa alá nyúlnak. (Felis Innen amennyiben általán is a tikkadó emberről azt
tigris, latinul, görögül szinte tigris, németül : Tiger; szoktuk mondani, hogy lélekzete fogy, s mintegy el
a törökben : kaplon, fö magyar családok régi neve fúlad, továbbá a tikkadó növényekről máskép azt
zete s egy helynévben ma is élő szó). Átv. ért. a mondjuk, hogy a hőség elfojtotta őket : innen való
vérengző kegyetlen embernek jelképe. Tigris tejjel színű, hogy a tikkad eredeti jelentése : fúlad, elfúlod,
szoptatott, tigristejen nevelt ember. Nevét a nagy pusz és így gyöke azon hangutánzó tik, melyből tikácsol
tai komondoroknak is szokták adni. Tigris ne!
(azaz fuladozva köhécsel) származott. Szabó D. is a
TIGRISBŐR, (tigrisbőr) ösz. fn. A tigris nevű ,tikkad' szót így értelmezi : fúlad. Gyarmathi Sá
fenevad csikókkal tarkázott bőre. Tigrisbörbvl való muel szintén e fogalom alapján a német sticken, erj
Icaczagány.
sticken szókkal rokonítja. Más nézet szerént a ,tikk'
TIGRISLO, (tigrisló) ösz. fn. máskép : czeb gyök egyeznék a csök v. csökk gyökkel, melytől csó'ij
raló, melynek bőre a tigriséhez hasonló csíkozatú.
ken, csökkent igék származnak, s rokon érteményiiek
TIGRISPORCZELLÁNCSIGA, (tigrisporczel a tikkad, tikkaszt szókkal.
láncsiga) ösz. fn. Csigafaj a porczelláncsigák ne
TIKKADÁS , (tikkadás) fn. tt. tikkadási, tb.
méből, melynek héján fekete pettyek tarkállanak. — ok, harm. szr. —a. Fáradság, forróság vagy más
(Cypraca tigris).
okból származott lankadás. V. ö. TIKKAD.
TIGRISSZÍV, (tigrisszív) ösz. fn. Képes kifeje
TIKKADSÁG, (tikkadság) fn. tt. tikkadságot,
zéssel am. tigristermészetü kegyetlen, vérengző sziv. harm. szr. —a. Szenvedő állapot, midőn valaki vagy
TIHANY, mváros Szála, falu Sáros, puszta valami tikkad. V. ö. TIKKAD.
Gömör m.; helyr. Tihanyba, —ban, —bál.
TIKKADT, (tikkadt) mn. tt. tikkadtat. Em
TIHÓ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Tihóra, berről vagy más állatról szólva, am. lankadt, fáradt.
— n , —ról.
Növényekre vonatkozva, a forróságtól elfojtott, el
TIHUCZA, erdélyi puszta Doboka m.; helyr. fonnyadt. V. ö. TIKKAD.
Tihuczára, — n , —ról.
TIKKADTAN , (tikkadtan) ih. Tikkadt ál
TIK, (1), személynévmás. 1. TI.
lapotban.
TIK, (2) ; TIKMONY stb. 1. TYÚK; TYÚK
TIKKAN, (tikkan) önh. m. tikkant. Lankadó,
MONY stb. A ,tik' alak divatos a székelyeknél Csik fáradt állapotba esik; vagy, fonnyadni kezd. Szabó
székben; továbbá Magyarországon túl a Dunán, kü D. szerént am. biizhödni kezd. V. ö. TIKKAD.
lönösen Sopron vármegyében, Baranyában.
TIKKANÁS, (tikkanás) fn. tt. tikkanást, tb.
T I K , (3), elvont hangutánzó gyök tikácsol — ok, harm. szr. —a. Tikkanó állapot.
szóban.
TIKKASZT, (tikkaszt) áth. m. tikkasztott,
TIKÁCS , puszta Veszprém m.; helyr. Tikács par. tikkaszsz, htn. —niv. —ani. Lankadttá, fáradttá
ra, — n , —ról.
tesz, vagy, a nagy hőség által fonnyaszt, hervaszt.
TIKÁCSOL, (tikácsol) önh. m. tikácsolt. Éles, A nagy teher eltikkasztott. A forró nap eltikkasztja o
vékony, fojtó hangon köhicsel. Hangutánzó, s rokon gyönge növényeket. V. ö. TIKKAD.
vele czikákol. V. ö. TIKKAD.
TIKK ASZ TÁS , (tikkasztás) fn. tt. likkasz
TIKACSOLÁS, (tikácsolás) fn. tt. tikácsolásl, tást, tb. —ok. harm. szr. — a. Tikkadttá tevés. V. ö.
tb. —ok, harm. szr. —a. Fojtó hangon köhécselés. TIKKASZT.
V. ö. TIKÁCSOL.
TIKKASZTÓ, (tikkasztó) mn. tt. tikkasztót.
TIKÁSZ 1. TYÚKASZ.
Ami lankadttá, fáradttá vagy fonnyadóvá tesz. Tik
kasztó futás, teher. Tikkasztó nyári napok. A meleg
TIKER, régiesen és tájdivatosan am. tükör.
TIKEREL , áth. m. tikerélt. Túl a Dunán am. ségre vonatkozva máskép : fojtó, rekkenő.
TIKMONY, (tikmony) ösz. fn. 1. TYUKMONY.
tojóz, petéi. Talán tik és here szók összetételéből
eredett : tikhereel v. tikhereez (tikheréz).
TIKÓL, (tikól) ösz. fn. 1. TYÚKÓL.
TIKFI, (tikfi) ösz. fn. Régiesen am. csibe, csir
TIKOS, (1), (tikos) mn. 1. TYÚKOS.
ke. „Tikfi éleslével." (Szalay Ág. 400 m. 1. 4 3 . 1.).
TIKOS, (2), falu Somogy, puszta Szabolcs,
TIKHÚR, 1. TYÚKHÚR.
erdélyi falu Csik sz.; helyr. Tikosra, —on, —ról.
TIKK elvont gyök tikkad, tikkaszt, tikkan szók
TÍKÖR, régies és tájdivatos szó, tükör helyett;
ban és származékaikban.
1. ezt.
TIKSZÉM , (tikszém) fn. 1) 1. TYÚKSZEM.
TIKKAD, (tikkad) önh. m. tikkadl. 1) A nagy
fáradság miatt vagy más okból ellankad. „Eszes 2) Az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből
sége vallyon fölöttébb terhelnünk magunkat, hogy való növénynem ; csészéje öt basábu; bokrétája ke
eltikkadjunk a terh alatt?" (Pázmán, préd. 89. L). rékforma ; tokja egy i?ekeszü, derekán nyiló. (Ana
2) Mondjuk gyönge növényekről s leveleikről, midőn gallis). Egyik faja piros] tikszem, máskép köz nyelven:
a nagy forróságtól lankadnak, fonnyadnak, lekonyul ' tiktara, kakukterjék, tyúkbegy. (Anagallis arvensis).
nak. „Ha igen rökkenő helyen vagyon, a levelei meg ] Azonban van kék virágú fajtája is. (Anag. cocrulea).
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TIKSZÓ, TIKSZÓKORON régiesen am. kakas
szó, kakasszó idején 1. TYÚK alatt.
TIKTAK, (tiktak) ikerített fn. tt. tiktakot,
harm. szr. —ja. A székelyeknél am. hitvány, hányt
vetett ember. (Ferenczi János).
TIKTARA, (tiktara) ösz. fn. 1. TIKSZÉM, 2).
TIKVAKOS, TIKVAKSI, (tikvakos vagy
—vaksi) ösz. ma. Győr tájékán am. oly ember, ki
éjjel nem lát, vagy, mint máskép mondják, kinek
farkassötétsége van.
TIKVÁN, KIS — , NAGY— faluk Krassó m.;
helyi'. Tikvánba, —ban, —hói.
TIKVAKSI 1. TIKVAKOS.
TIKVERŐ; TIKVERÖS; TIKVERŐZ lásd:
TYÚKVERŐ stb.
TIL, (1), természeti liangszó, melyjyel a ma
gyar nyelvjárás bizonyos vékony éles hangú fuvó
szernek, az úgy nevezett tilinkónak hangját üli HU
utánuzza.
•
TIL, (2), elavult név és igegyök, melyből
tilalom, tilos, tilt és a régies' tiloszik származtak, s
melyek mindnyájan némi erkölcsi távolításra vonat
koznak, mennyiben ami tiltatik, vagy tilos, tilalmas,
ahhoz közeledni nem szabad, attól távolodni, tar
tózkodni kell; s a régies tüoszik épen am. tartózko
dik. Ezen alapeszméből kiindulva legvalószínűbbnek
látszik, hogy a til nem egyéb, mint hangzóváltozat
tal módosított tol, tol; amabból t miveltetővel lett
tilt, mint a kel, telik, alik, válik igéből kelt, v. költ,
lel! v. tölt, alt v. olt, vált. E szerint a til mint el
avult főnév annyit tenne mint távol, honnan tilos
am. távolos és tilt am. távolít, távollá tesz. Például
ezen értelmet fejezi ki a régi halotti beszédben:
„De tilutoá őt igy (egy) fa gyimilcsétől" azaz erköl
csileg parancsszóval eltávolítá. Az i és o váltakoz
nak irt ort, bibircsó boborcsó, gyilk gyolk stb. szókban
is. Egyébiránt rokon vele Vámbéry szeréut az ujgur
titmak és csagataj tijtnak am. tiltani. Budenz J. sze
rént a finn kielta, észt keel, lív kieldő am. tiltani.
TILAJ, falu Szála, puszta Borsod m. KIS—,
puszta, NAGY—, falu Vas m.; helyr. Tilajba,
— ban, —bál.
TILALMAS, (1), (tilalomas) mn. tt. tilalmast
v. — at, tb. —ak. Amire tilalom van vetve, kimond
va, vagyis amitől vágyunkat, akaratunkat, illetőleg
cselekvési erőnket visszatartani, s mintegy eltávo
lítani kell, amit tenni nem szabad. Tilalmas erdő,
melytől a szabad bejárás, legeltetés el van zárva.
Tilalmas út, melyet nyilvános közlekedésül használni
nem szabad. Tilalmas a vadászat. A tilalmas alma min
denkor jobb izű. (Km.). V. ö. TILALOM.
TILALMAS, (2), (tilalomas) fn. tt. tilalmast,
tb. —ok. Tiltott hely, t. i. erdő vagy legelőrész,
melyet a sarjadék, vadállomány, illetőleg fü tekin
tetében ember és állat elöl árokkal, kerítéssel, vagy
csak kitűzött jegyek által tilalom alá helyeznek. Fé
lénk szív nem megy a tilalmasba. (Km.). L. TILOS, (2).
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TILALMAZ, (tilalomaz) áth. m. tilaimaztam,
—tál, —ott, par. — z. Tilalomféle nyilatkozat által
erélyesen kijelenti, hogy ezt vagy azt tenni, elkö
vetni nem szabad. Tilalomfák által tilalmazni a, vadá
szatot. Tőivények által tilalmazni valamit. Tilalmazni,
eltilalmazni valamely erdőt, határt, azaz, tilalomjelek
kel, tilalomfákkal stb. ellátni határszéleiket. V. ö.
TILALOM; TILALMAS (1), (2).
TILALMAZÁS, (tilalomazás) fn. tt. tilalma
zást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Erkölcsi rendelés,
törvényhozás, mely által tilalmaznak, vagy tilalom
jellel ellátnak valamit. V. ö. TILALMAZ.
TILALMI, (tilalomi) mn. tt. tilalmit, tb.
— ak. Tilalomra vonatkozó, azt illető. Tilalmi pa
rancs, rendelet. Tilalmi idő. Tilalmi jel. Tilalmi tábla.
TILALOM, (tilalom) fn. tt. tilalmat, harm.
szr. —a. Az erkölcsi törvényes hatalom erélyes és
határozott nyilatkozata, mely által valamit tenni
tilt, vagyis korlátot jelöl ki, melyet áthágni nem
szabad. Isteni, emberi tilalom. Kihirdetni a tilalmat.
Tilalom ellen cselekedni. A tilalom a cselekvési vágyat
akaratot visszatartóztatja, valamint egyik ellentéte
a parancs az akaratot tevésre kényszeríti, az engedély
pedig az akaratnak szabad tért nyit.
Törzse az önállóan nem divatos tilal ige, mint
általán az alom elém alakú főnevek jobbára hasonló
törzsökből származtak. V. ö. —ALOM , —ELEM,
névképző.
TILALOMÁROK, (tilalomárok) 1. TILÁROK.
TILALOMCSUTAK , (tilalomcsutak) 1. TIL
CSUTAK.
TILALOMFA , (tilalomfa) ösz. fn. Határszé
leken fölállított czölöp, czobor, mely vagy már ma
gában tilalomjelül szolgál, vagy táblával van ellát
va, mely a tilalmat köztudomásul hirdeti. Vadászati
tilalomfa. Utat, erdőt elzáró tilalomfa. Tilalomfán ül
dögélő sas.
TILALOMJEL, (tilalomjel) ösz. fn. Akármi
féle jel, mely által köztudomásul adatik, hogy va
lami tiltva van, pl. keresztben fölállított két karó
az elzárt út, vagy ösvény elején.
TILALOMPARANCS, (tilalomparancs) ösz. fn.
A széles értelemben vett parancsnak azon neme, mely
valamit tilalmaz, vagyis a cselekvő akaratnak gátot
vet. Különben a szoros értelmű parancs szabatosan
véve a tilalomnak ellentéte. V. ö. PARANCS.
TILALOMTÁBLA, (tilalomtábla) lásd : TIL
TÁBLA.
TILÁROK, (tilárok) ösz. fn. A tilalom alatt
levő helyet pl. erdőrészt bekerítő árok.
T I L A T L A N , (tilatlan) mn. tt. tilatlant, tb.
— ok. Ami nem tilos, amit tenni szabad, meg van
engedve. Az elavult til v. tilik származéka. V. ö.
T I L gyök.
TILATLANUL, (tilatlanul) ih. Tilalom nél
kül, szabad akaratra hagyva.
TILCSUTAK, (tilcsutak) ösz. fn. Egyes rudak
vagy (erdőkben) fák tetejére kötött szalma vagy
19*
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rőzseesutakok , melyekkel a tilalmas helyek jelez
tetnek.
TILD, falu Bars m.; kelyr. Tildra, —on, —ról.
TILFA, (tilfa) ösz. fn. 1) L. TILALOMFA. 2).
A posztósok és kalapgyártók ivalakú faeszköze, hú
rokkal ellátva, melylyel a gyapjút verik és tisztogat
ják. V. ö. TILÓ.
TILHATÁK, (tilhatár) ösz. fn. Tilalmi határ,
valamely város környéke, meddig annak hatósága
terjed; a német ,Bannmeile' és franczia ,banlieue'
magyarítására használják. Az Erdészeti szótárban
am. a tilalmas erdőtérek határa.
TILI, női kn. tt. Tilit, tb. — k, kicsiny. Tilike.
Ottilia. ,Otto' szóval együtt a régi német ót (mon
golul : ed = vagyon) szótól származtatva am. vagyo
nos, szerencsés.
TILIBÓGYI, (tilimbógyi ?) mn. tt. tilibógyit.
Kriza J. szerént a székelyeknél am. ügyetlen, féleszű.
TILIDÓ, (tilidő) ösz. fn. Tilalmi idő, t. i. azon
időtartam, melyre v. meddig a tllalmazás kiterjed.
T1LIMÍT, (tilimít) áth. m. tilimílott, par. —s,
htn. —nt v. —eni. A székelyeknél am. csendesít,
csillapít, csitít, csigát. A ,tilim' törzs csendet jelent
het. Az Abuskában (Vámbéry csagatajtörök szó
gyűjteményében) tin gyök csendesedést, csillapodást
jelent, pl. tinib am. csillapodván, tindiiriib lecsen
desítvén, csillapítván.
TILINKA, fn. tt. tilinkát. Vékonyhangu pász
tori vagy gyermeksíp, pl. milyet a lehámzott fűzfa
héjából csinálnak. Természeti hangutánzó. Eléjön ez
alakban mint székely szó Gyarmatin Sámuelnél és
Szabó Dávidnál. Általánosb kiejtés szerént : tilirikó.
A tilin v. tilink törzs hangutánzónak látszik. Vullers
persa szótárában ez áll : „ Tiling (tí&AJ'j digitis pul
sare instrumenta musica daf (tympanum manuale)
et dájirah (ugyanaz) dicta vei similia."
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am. darab. Eléjön a francziában is tiíler v. W//er«
am. tilólni és tillote v. tillotte v. tillőié am. tiló.
T I L Ó L , (tilóol) áth. m. tilólt. A kendernek*
vagy lennek szárait tilóval tördeli, hogy fonálszálai 1
a pozdorjától elváljanak. Tájdivatosan : tilol.
TILÓLÁS, (tilóolás) fn. tt. tilólást, tb. — ok, ]
harm. szr. —a. Kézi munka, midőn tiló nevű eszköz ]
segítségével a kendert vagy lent törik. V. ö. TILÓL. ]
TILÓLT, (tilóolt) mn. tt. tilóllat. A mit üM
lóval megtörtek és pozdorjájától megtisztítottak. I
Tilólt len, kender. A tilólt kendert meggerebenezni.
T I L O S , (1), (tilos) mn. tt. tilost v. — at, tb. ]
— ak. Ami meg van tiltva, ami nem szabad, amit az I
áthágás ellen elzártak, elkorlátoltak. Ide tilos a be 1
menet. A mi kőtárunkban tilos a vadászat. Tilos érdi, 1
melyben fát vágni vagy barmokat legeltetni nem I
szabad. Máskép : tilalmas; és valamint ez, úgy tilos I
is használtatik főnévül, amidőn tárgyesete : í<7osíH
többese : — ok. L. TILOS, (2).
Gyöke közvetlenül az elavult til ige, melyből os 1
képzővel lett tilos, mint pirít, takar, vakar, magaszt I
igékből, piritos, takaros, vakaros (vakarcs), magasztos. 1
T I L O S , (2), (tilos) fn. tt. tilost, tb. — ok. I
Hely, térség, melyre menni, vagy hol bizonyos dol 1
dókat végezni nem szabad. Tilosba menni. Tilosban I
vadászni, legeltetni, fát vágni. A tilosban kapott vadászt, 1
lovászt megzálogolni. Szeret a tilosba járni, bizonyos 1
tekintetben kihágni, a törvényt megszegni. Tilosba 1
is bevág a kasza. (Km.). V. ö. TIL, gyök.
TILOS , (3), máskép : ÓR, falu Somogy m.;
helyr. Tilosra, —ov, —ról.
TILOSZIK, (tiloszik) régi k. az .aluszik',
,esküszik' igék hasonlatára; első m. tilovám, tilovál,
tilovék (a Nádorcodexben), tilovánk stb.; 2od m. ti
lottam, tilottál, tilott, filottunk stb. jövő : tilovandom, I
lilovandol, tilovandik, tilovandunk; kapcsoló mód:
tilógyam, tilógyál, tilógyék, lilógyunk stb. Am. a mai ]
tiltatik. „És evek az tilott gyimilcstöl (gyümölcs j
bői). Régi Halotti Beszéd. „És paradicsomba őket j
béhelheztette volna, parancsolván őnekik, hogy ne
ennének az megtillott gyemelcsbe." Katalin prózai ]
Legendája. (Toldy F. kiadása 218. 1.). „Ha penig
len te k(egyelmed) nem akarja, bátor abban jár j
jónk el, kit ismétlen az törvény hoz, de azért az 1
hajdinátul és az földektül te k. es (is) eltilógyék." j
Levél 1550ből (Szalay Ág. 400 m.L). „Izentél volt j
énnekem, hogy az földektől eltilógyam." (Ugyanott. 1
1559ből). A Nádorcodexben am. tartózkodik. „0
álnak (alább : álnok) és hitetlen Júdás, ki nem szé ]
gyönléd annyának egygyetlen egy fiát ily kemény
kénra elárulni. Azért nem tilovék meg a veszedelem j
nek fia ö gonosz és álnok szándékáról" (155. 1.).
V. ö. TIL, (2).

TILINKÁZ, (tilinkaaz) önh. m. tilinkáztam,
— tál, —ott, par. —z. Tilinkaféle kis sípot fúj.
TILINKÓ ; TILINKÓZ lásd : TILINKA; TI
LINKÁZ.
TILÓ, (tiló) fn. tt. tilút. Lábakon álló kes
keny váluforma eszköz, egyik sarkán szegbe illesz
tett, s fölalá mozgatható íryellel ellátva, melylyel az
áztatás után megszáradt kendert és lent markokra
fogva tördelik, hogy a pozdorjától megtisztítsák.
Átv. öszvetéve : nyaktiló, a francziául úgy nevezett
guillotine, az emberek lenyakazására használt gép.
E szó, mint alakjából kitűnik, eredetileg ré
szesülő az elavult til igéből, mely valószínűleg nem
egyéb, mint a tal tol s talán lágyítva gyal, honnan
gyalu am. famívesek azon szerszáma, melylyel a fá
nak fölületéről szijácsokat, szilagokat szelnek mint
TILOZ, (tiloz) 1. TILALMAZ.
egy tolnak le; hasonlóan a tiló is am. toló toló, mert
vele a kender és lenszálakról a pozdorját letolják.
T I L P R É S , TILSAJTÓ, (tilprés v. —sajtó) j
Vámbéry szerént csuvas nyelven : tila, szintén am. ösz. fn. Tilalmi sajtó, bérsajtó, melyen bizonyos vi
a magyar tiló ; továbbá csagataj nyelven tilmak am. dék lakosai bér mellett sajtóihatnak, A német ,Bam>
íörni, darabolni, s titim, valamint az oszmanli d'il'im kelter' után magyarított szó.
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TILT, (tilt) áth. m. tiltott, par. — s, htn. — ni
TILU, 1. TILÓ. E szók végbangzója változa
v. —ani. 1) Korlátot von vagy jelöl ki, melyet át tosan fordul elé, mint némely más eszközök nevei,
hágni nem szabad, vagyis bizonyos helyiségtől eltá p l . válu váló, vésü véső, seprű seprő, gyeplü gyeplő s t b . ,
volít. A határt a vadászok, a rétet, erdőt a legelő bar melyekben az első alak inkább önálló főnevet, a má
mok elöl eltiltani v a g y a vadászokat a határból, a bar sik melléknevet vagy részesülőt képez.
mokat a: erdőből kitiltani. A kóborló idegeneket kitiltani
TILÚL, TILÚLÁS, 1. T I L Ó L ; TILÓLÁS.
a városból. 2) Sze'lesb ért. jogszerű hatalomnál fogva
TIM , fn. mely önállólag nem, csak öszvetéte
s büntető fenyegetés mellett kimondja és rendeli, lekben divatozik : timany, timércz, timföld, timkő, timsó,
hogy valamit cselekedni, elkövetni nem szabad. A Ide tartozik a timmal dolgozó timár neve is. — Ere
szerencsejátékok némely nemeit tiltják a tőrvények. Ezt deti jelentésére nézve mennyiben a tim illetőleg timsó
az ész és az Isten tőrvénye tiltja. „ M e g t i l t v á n ( m a : el más sóktól főleg abban különbözik, hogy öszvehuzó,
tiltván) az ördögöket, hogy engömet ne illessenek." öszveszorító, s mintegy tömegesítö erővel bír, azt
(Nádorcod. 88. 1.). A rendőri szabályok tiltják az éjjeli lehet vélni, hogy a tem v. töm igével rokon, vagy
dorbézolást. Megtiltani, eltiltani valamit. Letiltani vala azonos. V. ö. TIMANY.
kit a: ügyvédi gyakorlatról. Az erkölcstelen könyveket, a
TIMAFALVA. erdélyi falu Udvarhely sz.;
fegyverviselést betiltani, használat elől elzárni. A szé helyr. —falvára, — n , —ról.
kelyeknél : tit.
TIMALYKÖ, 1. TOMOLYKÓ.
TIMANY,
(timany) fn. tt. timanyt, tb. —ak
„Titnak rózsám, titnak tölled.
v.
—ok.
Az
elemi
vagyis egyszerű testek egyike, s
Titkon se beszéjek veled."
tulajdonkép a földek érczeinek egyike. (Alumínium).
Székely népdal.
A természetben élenynyel egyesülve találtatik, s azon
A régieknél is a viszonyszó részint tói, tői, részint testet alkotja, melyet agyagföldnék hívunk. Mint
rél, lói raggal jár. „De tilutoá v őt igy (egy) fa gyi ilyen igen nevezetes és elterjedt alkatrészét teszi a
milcsétöl" azaz, rendelé, hogy egy fa gyömölcséből földkéregnek, és számos ásványban mint lényeges
ne egyék. (Régi Hal. beszéd). „Azért méltán tiltja alkatrész találtatik. Nevét onnét nyerte, hogy a tim
Krisztus ez szentségnek vételét az iregygyéktől" sónak (alumen) alkatrészét teszi. Összetételekben :
(irigyektől. Nádorcodex 1. lapon). „És kezdég (kez tim, mint timéleg, timföld stb.
dek) ütet fegyelmeznie és róla tiltania" (U. o. 84. 1.).
TIMÁR, (1), (timár) fn. tt. timárt, tb. — ok,
Mennyiben a tiltás az akarati törekvésre taga harm. szr. —a v. —ja. Széles ért. mesterember, ki
dólag, akadályozólag hat, ellentéte részint a szoros különféle állatok nyers bőreit bizonyos csávalében
értelemben vett parancsol ige, mely bizonyos cselek áztatva megpuhítja, szőreiktől megtisztítja, s úgy ké
vésre kényszerít, részint az enged ige, mely a cselek szíti el, hogy némely használatra alkalmasak legye
vést a cselekvőnek önkényére hagyja. — Elemzésére nek. Különbözik tőle : szűcs, ki a bőröket szőröstül
nézve 1. TIL, (2).
gyapjastúl készíti ki. Szorosb ért. amaz mészszel,
TILTÁBLA, (tilrábla) ösz. fn. Tilalmi tábla, cserből, gubacsból és timsóból csinált csávával dolgo
t. i. a tilalmas helyet jelező tábla.
zik, s idomítja a bőröket. Mennyiben a németek által
TILTAKOZÁS, (tiltakozás) fn. tt. tiltako gyakorlott mód szerint készíti müveit, német timár
mt, tb. —ok, harm. szr. —a. Ellenmondó nyilat a neve, különböztetésül az ősi honi módon dolgozó
kozás , mely által valami ellen tiltakozunk. V. ö. magyar timártol, vagy cserző vargátó\ ki sarunak g
bocskornak való durvább munkákat gyárt ló, tehén
TILTAKOZIK.
TILTAKOZIK, (tiltakozik) km. tiltakoztam, és ökörbőrböl. Ide tartoznak (törökből kölcsönzött
—tál, —ott, par. —zál. Jogait sértő, akár végre szóval) az úgy nevezett tobakok, kik juh és kecskebör
hajtott, akár csak szándokolt cselekvés, illetőleg ki böl fehér kutyaganajjal és szömörczével kordoványt,
szattyánt és irhabőrt gyártanak; továbbá a fehértimá
hágás ellen óvást teszen.
rok,
kik különösen őz és szarvasbőröket készítenek ki.
TILTAKOZMÁNY, TILTAKOZVÁN Y, (til
A szoros értelemben vett timár a ítmtól, azaz
takozmány, tiltakozvány) fn. tt. tiltakozmányt,
tb. —ok, harm. s«r. —a. Cselekvény, mely tiltako timföldtől, timsótól vette nevét, mely a timárcsává
nak egyik lényeges kellékét teszi; tehát timár ere
zást foglal magában.
TILTÁS, (tiltás) fn. tt. tiltást, tb. — ok, harm. detileg am. timsóval csáváló (Gyarmathi Sámuel).
szr. —a. Jogszerű hatalom nyilatkozása, mely által Közel áll hozzá hangokban is a franczia tanneur
valamit tilt. Igekötőkkel : eltiltás, kitiltás, letiltás, meg (Lohgerber), melyet tan (angolul : tan), tanner stb.
szókkal együtt Regnier a középkori latin tannum
tiltás. V. ö. TILT.
TILTOTT, (tiltott) mii. tt. tiltottat. Amit át (Gerberlohe, Lohe) szótól származtat.
TIMÁR , (2), falu Szabolcs, puszta Fehér m.;
hágni vagy amit tenni nem szabad, megengedve
nincs; máskép: tilos, tilalmas. Tiltott játék, mulatság. helyr. Timdrra, — n , —ról.
TIMÁRBAK, (timárbak) ösz. fn. Lejtősen álló
Tiltott eledelek, melyeket orvosi vagy egyházi rende
letből enni uem szabad. Tiltott gyümölcs, saját és átv. pad, melyen a tímárok a nyers bőröket vakarják,
tisztítják, puhítják. Máskép : timárfa.
értelemben.

TIMÁRCSER—TIMON

TIMORÁCZ—TIMSÓZ

TIMÁRCSER, (timárcser) ösz. fn. Beáztatott I
cserhéjból s gubacsból készített csáva, melyben a |
tímárok a nyers bőröket áztatni s puhítani szokták. |
TIMÁRFA, (timárfa) 1. TIMÁRBAK.
TIMÁRFU, (timárfíí) ösz. fn. Népies neve az
eczetszőmórcze (rhus coriaria) nevű növénynek, me
lyet szintén népiesen eczetfána.k is neveznek.
TIMÁRKÉS, (timárkés) ösz. fn. Két végén
nyéllel ellátott kés vagy kaszaforma eszköz, mely
yel a timárok a nyers bőrön levő szőrt és húsos
rostokat levakarják. A magyar timárok, vagyis to
bakok és eserzővargák farczolónak vagy kaszának
nevezik.
TIMÁRMÜHELY, (timármühely) ösz. fn. Mű
hely, melyben a timárok a bőröket kikészitik, ido
mítják, festik, mángorolják stb.
TÍMÁRSÁG, (timárság) fn. tt. timárságot,
harm. szr. —a. A timárok bőrgyártó mestersége.
Timárságot tanulni. Büdös a tímárság, de hasznos. (Km.).
TIMARSÓ, (timársó) 1. TIMSÓ.
TIMÉLEG, (timéleg) ösz. fn. A timanynak
élenynyel vegyülete, melyet közönségesen tiszta
agyagföldnck vagy timfőldnek. hívunk.
TIMÉNY a székelyeknél am. tömjén.
TIMÉRCZ, (timércz) ösz. fn. Érez, mely tim
részeket foglal magában, melyből timanyt lehet
főzni.
TIMFÖLD, (timföld) ösz. fn. Timrészekből és
élenyből álló föld; 1. TIMÉLEG alatt.
TIMFÜ , (timfü) ösz. fn. így nevezik néme
lyek a démutkát, mely latinul : thymus.
TIMGYÁRTOTT, (timgyártott) ösz. mn. Amit
timvegyitékü csávával fehérré gyártottak ; tímár ál
tal készített. Timgyártott borjubőrők.
TIMKÜ, (timkö) ösz. fn. Timrészeket tartal
mazó kő.
TIMM, elvont gyök 1) timmed, timmég; 2) tini
méi szóban ; az utóbbiban hangutánzó.
TIMMED, (timmed) önh. m. timmedt. Keme
nesali tájszó, s am. sanyarodik, veszni indul. Eredeti
jelentésére nézve timm gyökben rokonnak látszik a
csűnik, csenevész szók csűn, csen gyökével.
TIMMEDÉS, (timmedés) fn. tt. timmedést, tb.
— e'k, harm. szr. —e. Timmedő, csenevészedő álla
pot. V. ö. TIMMED.
TIMMÉG, (timmég) önh. Folytonosan vagy
lassanlassan csökken, sanyarog, elvész.
TIMMEL, (timmel) áth. m. timmelt. Valamely
húros hangszeren a húrt felhúzza, amidőn ez a pen
getésre ,timmtimm' hangokat ad. Egyezik a törzs
ben s ennek érteményében a német ,stimmen' igével.
TIMNÖCZ 1. TÖMLÖCZ.
TIMÓ v. TIMOTÉ, férfi kn. Timotheus. Görög
eredetű szó s am. imádd az Istent (timíín am. imádni,
tisztelni, theós am. Isten).
TIMON , fn. tt. thnont, tb. —ok. Hajó kormá
nya, t. i. a hajó hátulján levő azon készülék, mely

nek részei a kormányfél, köldökök, kormáuylapát ésl
kormányrúd vagy kormánykerék s mely egészbenB
együtt a hajó irányadásának eszköze. A magyar ha1
jósnép az olasz timone után nevezi így, ez pedig aj
latin temo szóból alakult.
TIMORÁCZ, falu Trencsin m.; helyr. TimM
ráczra, —ora, —ról.
TIMPALA, (timpala) ösz. fn. Timrészeket tar«
talmazó palakő, a legközönségesebb timércz.
TIMPÓ, fn. tt. timpót. Növénynem a húszlií I
mesék seregéből és sokanyások rendéből; csészéjej
nyolcz metszésű, minden második foga kisebb ; bok1
rétája négy szirmú, vaczka kicsin, aszú; magva sok, 1
és csupasz. (Tormentilla). Xpimpótól csak abban kü1
lönbözik, hogy a virágzásnak minden része ötödrészj
szel kevesebb benne. V. ö. PIMPO.
TIMSÓ, (timsó) ösz. fn. Közönséges értem&B
nyébe öszvehuzó erejű, fehéres szinü, félig átlátszó •
kettessó, ú. m. kénsavas hamanyból és kénsavas 1
agyagföldböl összetevő. Timsót főzni. Égetett timsó.
TIMSÓBÁNYA, (timsóbánya) ösz. fn. B á n y a «
melyből timsót tartalmazó érczeket ásnak.
TIMSÓCZÜKOR, (timsóczukor) ösz. fn. A I
gyógyszertárakban, tojásfehérrel és rózsavízzel ve I
gyített timsóból álló, s czukorsüvegecske formájú 1
készítmény.
TIMSÓÉRCZ, (timsóércz) 1. TIMÉRCZ.
'
TIMSÓFEJTÉS, (timsófejtés) ösz. fn. A bá j
nyarétegekben levő timércznek kiásása.
TIMSÓFORRÁS, (timsóforrás)l.TIMSÓKÚT. I
TIMSÓFÖLD, (timsóföld) 1. TIMFÖLD.
TIMSÓFŐZÉS, (timsófőzés) ösz. fn. 1) Fő
zés, mely által a timmal vegyült ásványokból a tim 1
részeket kivonják. 2) Bányahuta, melyben timsót!
főznek.
TIMSÓFŐZŐ, (timsófőzö) ösz. fn. Bányamun
kás, ki timsót főz.
TIMSÓGYÁRTOTT, (timsógyártott) 1. TIM j
GYÁRTOTT.
TIMSÓHUTA, (timsóhuta) ösz. fn. Timsó
bányához tartozó épület, hol az ásványokból a tim1
sót kifőzik.
TIMSÓKŐ, (timsókő) 1. TIMKŐ.
TIMSÓKÚT, (timsókút) ösz. fn. Kút, mely j
nek vize timsós részeket tartalmaz.
TIMSÓNEMÜ v. —NEMŰ, (timsónemü) ösz. |
mn. Némely tulajdonságaira nézve a timsóhoz ha J
sonló.
TIMSÓPALA, (timsópala) 1. TIMPALA.
TIMSOR, falu Bereg m.; helyr. Timsorra, 1
— on, —ról.
TIMSÓS, (timsós) ösz. mn. Timsóval vegyi
tett vagy izre a timsóhoz hasonló. Timsós víz, csáva. 1
Timsós íz.
TIMSÓVÍZ, (timsóvíz) ösz. fn. Timsórészek1
kel terhelt víz, melyből timsót lehet főzni.
TIMSÓZ , (timsóz) ösz. áth. Timsóval vegyít,
behint. Timsózni a csávát, a szájvizet.
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TIN—TINNHAL
TIN, személynévmás, 1. TE, TI.
TINCS, (timcs azaz tömcs) fn. tt. tincsét.
Szőr vagy fonalszálakból való kisebb nagyobb fürt,
vagy csomó, maroknyi tömeg. Egy tincs kender, len;
. egy tincs haj, szűr, gyapjú, vessző. Egy tincs haját ki
szakasztották. Hangzóváltozattal: tencs, pl. Szabó Dá
vidnál ,matring' szó alatt. Másképen ugyan ő nála :
eset, zseréb.
Alapértelménél fogva legvalószínűbb, hogy
gyöke tim a lem v. tőm szóval rokon, mintha volna:
 v. temes, azaz, kisebb tömeg vagy csomó, öszve
huzva : tencs, tőnes tincs, mint a lom, rom, kam, bom
gyökökből loncs, roncs, kancs, boncz. Bókon vele a
csomóba vert méznek tung neve is. V. ö. TAM, gyök;
e's TINCSÉL, TINCSŐDIK.
TINCSÉL, (timcsól) áth. rn. timcsélt. A szé
kelyeknél különféle értelemben divatozik. 1) Az áz
tatott kenderszálakat száraikról lefejti, tehát mint
egy kis tincsekre szedi. 2) A fonalcsomót kisebb
fürtökre, vagyis tincsekre választja. 3) A fát apró
részekre hasogatja, s kötésekbe szedi. V. ö. TINCS.
4) Hizlal, kövérít. Ez érteményben is egyezik a tincs
szóval, mennyiben hizlalni annyit tesz, mint a testet
tömötté tenni. Szintén ettől származik a rokon érte
ínényii tincsődik.
TINCSÉLŐDIK, (tincsélöó'dik) belsz. m.
tincsélődtem, —tél, —ott. Kriza J. szerént a széke
lyeknél Udvavhelyszékben am. sanyarán dolgozik.
V. ö. TINCSÉL.
TINCSES, (tiucsés) mn. tt. tincsést v. —el,
tb. —ek. Tincsbe szedett, szorított, kötött, csavaro
dott. Tincses kender, len, haj, szőr. V. ö. TINCS.
TINCSÉSEN, (timcsésen) ih. Tincscsel vagy
tincsekkel ellátva, kötve, csavarodva.
TINCSFÖLD, (tincsföld) ösz. fn. A székelyek
nél kis hasáb föld. V. ö. TINCS, TINCSÉL.
TINCSŐDÉS, (tincsőödés) fn. tt. tincsődést,
tb. —ék, harm. szr. —c. Hízás, kövéredés. V. ö.
TINCSŐDIK.
TINCSŐDIK, (timcsöödik) belsz. m. lincsöd
iem,—tél, —őtt. Hízik, hízni kezd, bizakodik (Szabó
Dávid), azaz, teste tömöttebbé leszen, s mintegy
tömesődik, tömösödik. V. ö. TINCS.
TINCSKOJT, (tincsrojt) ösz. fn. Tincset,
vagyis kis csomót képező rojtok, különböztetésül a
zilált szálú rojtoktól.
TINI, női kn. tt. Tinit, tb. •—k. Christiua.
TINKOVA, falu Krassó m.; helyr. Tinkovárq,
— «, —ról.
TINMAGATOK, (tinmagatok) kettőztetett má
sodik személynévmás a többes számban. Az első sze
mély itt : minmagunk, a harmadik : önmaguk, vagy
toldva: minneiimagunk, tinnenmagatok, önnönmaguk.
L. SZEMÉLYNÉVMÁS alatt.
TINNHAL, (tinnhal) ösz. fn. Középtengeri hal,
mely mintegy hét lábnyi hosszura nö. Húsát besóz
zák, s eledelül árulják. (Scomber thynnus).
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TINNYE , falu PestPilis in.; helyr. Tinnyére,
— n, —ról.
TINÓ, (tinó) fn. tt. tinót, harm. szr. —ja v.
tinaja. Széles ért. minden kiherélt bikaborju, kétéves
korától mintegy negyedfíí koráig, midőn tudniillik
ökörré növekedik. Ellentéte : üszöborju, melyből te
hén leszen. Szűkebb ért. három, négy éves fiatal
ökör, melyet már be is szoktak fogni; ez értemény
ben máskép : tulok. Innen a közmondat : tanulj tinó,
ökör lesz belőled. Tinókat járomba fogni, tanítani. Tinó
kon szántani. Szilaj tinó. Kicsin tinó nagy a járom.
(Km.). Innen vették a Tinód helységek is nevöket,
mint : Lovad, Kecskéd, Szamárd, Disznód, Maglód stb.
a lótól, kecskétől stb. Vámbéry A. szerént a tinó
(juvencus) csuvasul : tina, csagataj nyelven tana,
oszmanli török nyelven : dana.
TINÓBINÓ, ikerített fn. Jelen több tinót
együtt. Hasonló alkatú hozzá a japáni Jitobito, a
jito (= fi, férfi) szó többese. A székelyeknél Kriza J.
szerént am. apró marha.
TINÓD, falu Bihar m.; helyr. Tinódra, —on,
— ról.
TINÓRD v. TINÓD, puszta Fehér m.; helyr.
Tinórdra, —on, —ról.
TINÓBÚ, (tinórú) fn. tt. tinórút, tb. — k.
Gombanem, melynek kalapja v. süvege alul lika
csos, és majd minden fajai domborúak, honnan la
tinul : boletus, görögül : ^(űUrng (talán {icöXog szótól,
mely am. a német Klosz, Klump = buezok, csomó).
Ezen alapfogalomból kiindulva a iinórú talán annyi
mint tomorú v. domorú, azaz domború és így törzse
tinor am. domor, dombor. Párizpápainál : úrgomba.
Figyelmet érdemel a székely tinótorty, mely szintén
gombát jelent; e szerént, tinórú' talán annyi volna
mint tinóorru, t. i. a tinóorrához hasonló. V. ö.
TINÓTORTY.
TINÓTORTY, (tinótorty) ösz. fn. Székely szó.
Kriza J. csak annyit jegyez föl róla, hogy gomba
neme. A torty szó pedig szerénte valami bugyogó
vagy bugygyanóféle, tehát szintén valamely buezok,
csomó. (L. TORTY). A borjúról és tagjairól is több
növényt neveznek, mint borjúláb, borjúorr, borjúpázsit.
TINTA, fn. tt. tintát. Általán, bizonyos szinre
festett folyadék, melylyel imi szokás. Vörös, zöld,
sárga, kék tinta. Különösen, ily nemű fekete folyadék.
Irótinta. Kalapostinta, melylyel a kalapposztót festik.
Festészek tintája. Más kiejtéssel : tenta, ténta.
Eredetre egyezik a német Tinte, a szint jelentő
olasz tinto, és franczia teinte szókkal, melyek Ade
lung szerént a latin tingo, tinctura, középkori latin
tincta szókból eredtek stb.
TINTAFÉRÉG, (tintaférég) ösz. fn. Tengeri
féreg, mely midőn ellenséget lát közeledni magához,
fekete nedvet ereszt ki, melylyel a vizet elhomályo
sítja, hogy ellensége szemeit kikerülje. (Sepia loligo).
TINTAFOLT, (tintafolt) ösz. fn. Folt, vagyis
szenny, melyet a tinta, kivált fekete csinál valamely
testen. Tinlaj'oUok az iró ruháján, ujjain, asztalán.
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TINTAFOLTOS, (tintafoltos) ösz. mn. Tintá
val beszennyezett, becsepegtetett. Tintafoltos papir,
padolat.
TINTAFOLTOSAN, (tintafoltosan) ösz. ih.
Tintával beszennyezve, becsepegtetve.
TINTAKŐ , (tintakő) ösz. fa. Vörös, sárga,
szürke, fehér vagy fekete szinü kőnem, mely vas
gáliczot kevés rézzel, és horganynyal vegyítve tar
talmaz, és ha nyalják, tintaízc van.
TINTAPECSÉT, (tintapecsét) 1. TINTAFOLT.
TINTÁS, (tintaas) mn. tt. tintást v. — at, tb.
— ak. 1) Tintától foltos, szennyes, mocskos. Tintás
ujjak, ruha, padló. Aljas népnyelven és gúnyosan
tintás seggü, am, diák vagy más Írással foglalkodó
személy. 2) Amiben tintát tartanak. Tintás üveg.
TINTATARTÓ, (tintatartó) 1. KAKAMÁRIS.
TÍNY, alsó Nyitra völgyében divatos tájszó,
am. magasabb karókból, hasogatványokból készített
kerítés.
TIP, (1), hiányos fn. mely csak vá, áthasonulva
•pá viszonyítóval divatozik ; lippá tenni valakit, azaz,
lábakkal öszvetaposni, zúzni, pocsékká tenni. Ettől
erednek : tipod, tipor, tiporczol, lipos, továbbá bizo
nyos árnyalattal a székely tippadt, tippanós, liponyó.
Egyébiránt nem más, mint a lábtalpra vonatkozó
tap, top, tep változata, honnan a föntebbi tipor, tipod
stb. s némi hangváltozattal: tapos, topog, teper rokon
e'rteményü származékok. V. ö. TAP.
TIP, (2), elvont gyöke tipeg, tipcs, tipiczkel
szóknak. Abban különbözik a föntebbi tip szótól,
hogy emebből mély, a második számú tipböl pedig
magas hangú szók erednek.
TIPANYÓS, (tipanyós) mn. A székelyeknél
am. tésztáiágyságu; 1. TIPPANÓS.
TIPASZÓ, puszta Heves m.; helyi. Tipaszóra,
— n, —ról.
TIPEG, (tipég) gyak. önh. in. tipégtem, —tél,
— c'tt. Egy helyben maradva, vagy lassú léptek
kel haladva, s aprózva tapossa a földet. Tipegtopog,
mint a tojó galamb. (Km.). Az inagyöngült vén ember
tipegve jár. Máskép : tipes, csagataj nyelven : dipszer.
(Abuska 61.1., az er részesülő féle végzet). V. ö. TAP.
TIPEGÉS, (tipégés) fn. tt. típégést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Aprózott tapogás, topogás, lépegetés.
TIPEGTOPOG , (tipégtopog) ikerített önh. 1.
TIPEG és TOPOG.
TIPÉS, (tipés) önh. m. tipéstem, —tél, —étt,
par. tipess. L. T I P E G ; v. ö. TAPOS.
TIPÉSTAPOS, (tipéstapos) ikerített önh. A
földet talpával majd gyöngébben majd erösebben
nyomdosva mozog, lépeget.
TIPICZKÉL, (tipiczkél) gyak. kies. önh. m.
tipiezkélt. A földet igen aprón taposva mozog, pl. a
járni tanuló gyermek, vagy a kertész, midőn a föl
det lábával nyomdossa.
TIPICZKÉLÉS, (tipiczkélés) fn. tt. tipiczké
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va
laki tipiczkel.
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T1PISKÁL , (tipiskaal) gyak. kies. önh. m. I
tipiskált. L. TIPICZKÉL.
TIPITAPI, (tipitapi) ikerített inn. Tipegőtök
pogó, vagy, minden czél nélkül idestova járó kelő.«
Máskép : tepetupa.
TIPOD, (tipod) 1. TAPOD.
TIPOLY, fn. tt. tipolyt, tb. —ok. Féregnem*
melynek hosszú lábai vannak, szárnyai részint szétB
állanak, részint testét födik, s a legyek seregébe tavJ
tozik. (Tipula). Bükktipoly (tipula fagi). FenyőtipolyW
(tipula pini).
TIPONYÓ, (tippanó) mn. tt. tiponyót. Székely 1
szó. L. TIPPANÓS.
TIPONYODIK, (tippanodik) km. íyjonyodl
toi, —tál, —ott. Székely szó. L. TIPPAN, (2).
TIPOR, (tipor) áth. m. tiport v. tiprott, htn. I
— ni v. tiprani. Lábaival, talpaival erösebben nyom1
kod, tapos és öszvezúz, öszvetördel valamit. Letiporni*
a virágokat, növényeket, füvet, vetést. A lovak eltiporták 1
a gyermeket. A sárba beletiporni valamit. Kitiprom a j
lelkedet. Oszvetiporlak mint a férget. A göcseji szója I
rásban : tapor; némely más tájak szeréiit: teper. V. ö. I
TAPOS, TEPER.
Képzője or illetőleg r az alapszónak hatását 1
növeli, mint a kotor, gyötör, habar, csavar, zavar, ka 1
var s több igében. Egyébiránt Vámbéry A. szerént 1
csagataj nyelven is tipremek v. tepremek am. tiporni 1
és tepmek am. tapodni.
TIPORCZOL , (tiporczol) önh. in. <fpo>Mo/f.|
Tipegtopog, különösen hidegben, hogy a lábai meg
ne fázzanak. Göcseji tájszó. V. ö. TOPORZÉKOL.
TIPP elvont gyöke tippad és tippan szóknak;
1. ezeket.
TIPPAD, (tippad) önh. m. tippadt. A széke
lyeknél am. tapad, ugyanott másképen : téped.
T I P P A N , (1), fn. tt. tippant, tb. — ok. Sok I
családn növénynem a háromhímesek seregéből és
kétanyások rendéből; csészéje egy virágú, polyvája i
kettő; bokrétájának ondója kettő, hol kalászos, hol j
kalásztalan. A bokréta a csészéből kiér, s virágzás ]
kor szétnyílik. Virágzása bugás. (Agrostis). Nevét ta
lán a székely tippan szótól, mely am. tapadós lesz.
Innen egyik faja köznéven is harmattartó; növény \
tani néven: harmattartó tippan. (Agrostis spica venti).
TIPPAN , (2), (tippan) önh. in. tippan. A szé 1
kelyeknél am. tésztásul, tésztásodik, lágygyá vagy
tapadós lesz. Gyöke tipp egyezik tep gyökkel a szin
tén székely ,teped' szóban, mely általánosb szójáiás
szerént : tapad. Y. ö. TIPPANÓS.
TIPPANÓS, (tippanós) mn. tt. tippanóst v.
— at, tb. —ak. Keletlen, lágy, záklás, szalonnás,
ezopákás tésztáju, tapadós v. ragadós, pl. Kriza J. j
szerént a kenyér, ha nincs tökéletesen megsülve s
ragadósán, csirízesen marad; mondják a sárról is.
Székely szó. V. ö. TIPPAN.
TIPRÁS, (tiporás) fn. tt. tiprást, tb. — ok,
harm. szr. —a. Erösebbféle taposás, mely által vala 1
mit öszvezúzunk, törünk, nyomunk stb. V. ö. TIPOR.
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TIPRAT, (tiporat) mivelt. m. tiprattam, — tál,
—ott, par. tiprass. Eszközli, parancsolja, okozza, hogy
más embernek vagy állatnak lábai, vagy valamely
járinii talpai tiporjanak, öszvezúzzanak , törjenek
valamit Kendert, szőlőt tipratni a munkásokkal. A ve
tést letipratni, a gyermeket, apró barmokat eltipratni a
lovakkal, V. ö. TIPOR.
TIPRODÁS, (tip oróodás) fn. tt. tipródást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Lábakkal gyakorlott nyom
kodás, taposás.
TIPRÓDIK, (tiporóodik) belsz. m. tipród
tam, — tál, —ott. Nagyobb erővel, illetőleg kárté
kony indulatból, rontásra törekvő czélból gyako
rolja a tiprást, taposást. A földhöz sújtott birkózó társ
mellén térdekkel tipródni. Ne tipródjatok a kerti vélemé
nyeken.
TIPRÓZSÁK , (tiprózsák) ösz. fn. A szUrete
ló'kne'l szőlővel töltött zsák, melyből tiprás által
nyomják ki a szölőlevelet. Máskép : taposózsák.
TIRIBES, puszta Heves m.; helyr. Tiribesre,
— in, —r'ól.
TIRANN , idegen fn. tt. tirannt, tb. — ok. L.
ZSARNOK.
TIRIA, fn. tt. tiriát. A székelyeknél am. tér
jék; 1. ezt. A gyermek ha nem alszik, adj neki tiriát.
(Kriza J.).
TIRICS, némely apró madarak utánzott hangja.
Hasonló hozzá a csiri, csirip.
T1RICSÉL , (tiricsél) önh. m. tincséit. Tirics
fele vékony szóval hangicsál. Mondják különösen
pacsirtáról. Tiricsel a pacsirta. (Szabó D.).
TIRICSÉLÉS, (tiricsélés) fn. tt. tiricsélést, tb.
'.—ék, haim. szr. •—e. Tiricsféle hangon csiripelés.
TIRIHOL, 1. TIR1CSÉL.
TIRINÁKÓ, inn. tt. tirinákót. A székelyeknél
gúnyneve az ügyetlen, együgyű embernek. Egyéb
iránt a tiri mint gúnynév ismeretes a palóczoknál is
nevezetesen Apátfalva vidékén és a Mátyusfóldön.
TJRINK, fn. tt. tirinkét. A székelyeknél jelent
máslást, mely megmarad az alborból, midőn a sep
rűről lehúzzák. A maga nemében oly ital, mint a
Dunán túl divatos ficzkó, vagy seralja.
TIRIPIRILÚDLÁB, (tiripirilúdláb). A széke
lyeknél közmondatnemü kifejezés, me'yet oly em
berre alkalmaznak, ki valamivel sikeretlenül fogla
latoskodik, s tulajdon értelme : abból semmi sem lesz.
TIRNAVA, falu Zaránd m.; helyr. Tirnavára,
— n, —ról.
TIRNAVICZA, falu Zaránd m.; helyr. Tirna
ticzára, •—n, —ról.
TIRNOVA, falu Krassó m.; he'yr. Tirnovára,
— n, —ról.
TISZA , (1), folyó neve, tt. Tiszát. Nagyságra
második, s hajókázható folyóvíz Magyarországban,
mely felső Mármarosban két forrásból fakad, s mi
után több kisebb nagyobb folyót fölvett, Tittelnél
a Dunába ömlik. Tis:a melléke v. Tisza vidéke azon
földterület, mely a Tisza jobb és bal partján terjed
AKAD. NAGY SZÓTÁR. VI. KÖT.
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el. Tiszán innen, a Tisza jobb partján, Tiszán túl, a
Tisza bal oldalán. Lassan /oly a Tisza, boldog a ki
issza. (Km.). A Tisza és a Duna, mint hazánk fő fo
lyamai nagyban szerepelnek a népdalokban.
„Tiszaháti kis leány,
Gyere által a Tiszán,
Ha általjösz a Tiszán,
Megcsókollak a partján."
„Tisza! habod azért vidám,
Mert tebenned fürdött rózsám."
„Duna mellett van a házunk,
Kinyilt már a rózsa nálunk."
„A Tisza, a Duna beh zavaros,
Az én kis galambom beh haragos."
Népdalok.
„Menjünk innen fakó lovam,
Tisza ide nem messze van,
A Tiszában megitatok,
A Dunáig meg sem állok."
Vörösmartytól.
Valamint több más folyó nevét, úgy a Tiszáét is a
kuvasz és komondorebeknek szokta adni a nép. Ti
sza, Duncsi ne! A régi s középkori latin íróknál
Tibissus, Tibiscus, Pachyssus, Tibisca, Tiscia, s ezek
után alakult a magyaros Tisza németül Theisz.
TISZA, (2), erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Tiszára, — n , —ról.
TISZAFA,!. TERNYŐ. A tisza(fa) valószínűleg
a latin tarwsból módosult. Gyarmathi S. szerént vend,
szerb és cseh nyelven tisz, illírül is tisza.
TISZAFAGOMBA, (tiszafagomba) ösz. fn.
Gombafaj, mely tiszafán szokott teremni. L. GA
LÓCZA.
TISZAFALVA, falu Zaránd m.; helyr. Tüza
falvára, — n , —ról.
TISZAFENYÜ, (tiszafenyü) 1. TERNYŐ.
TISZAMELLÉK, (Tiszamellék) ösz. fn. A Ti
sza mentében jobbra balra fekvő vidék, földterület.
Szokottabban birtokragos viszonyban : Tisza melléke.
TISZAMELLÉKI, (Tiszamelléki) ösz. mn. Ti
szamelléken lakó, fekvő, onnan való, oda tartozó,
arra vonatkozó. Tiszamelléki magyarok, városok, faluk.
Tiszamelléki szójárás. Tiszamelléki termények.
TISZAÚJLAK, 1. ÚJLAK.
TISZAVÁRKONY, 1. VÁRKONY.
TISZAVID, falu Bereg m.; helyr. Tisza Vidra,
—on, —ról.
TISZÁN INNEN v. INNÉT, a Tiszának jobb
oldalán, jobb partján.
TISZÁNINNENI, (Tiszáninneni) ösz. mn. A
Tiszának jobb oldalán fekvő, létező. Tiszáninneni ke
rület. Tiszáninneni vármegyék : Abaúj, Borsod, Sáros,
Zemplén stb.
TISZÁN T Ú L , a Tiszának balpartján, balol
dalán.
20
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T I S Z Á N T Ú L I , (Tiszántúli) ösz. mn, A Tiszá
n a k balpartján, baloldalán fekvő. Dunántúli kerület.
Dunántúli vármegyék : Bihar, Szabolcs, Szathmár, Má
ramaros stb.
T I S Z I N A , puszta Somogy m.; helyr. Tiszináia,
— n, —ról.
T I S Z O L C Z . mváros Gömör m.; helyr. Tiszolcz
ra, — o n , —ról.
T I S Z T , (tiszt) fn. tt. tisztét, harm. szr. — e v.
—je. 1) Hivatali állapot és rang, mely az illető sze
me'lynek a társadalomban, vagy bizonyos testületben
mások fölött némi fényt, díszt, erkölcsi becset, ha
tást kölcsönöz. Nehéz a szegénynek tisztre hágni. (Km.).
Magas tisztre vágyni, törni, jutni, felkapni. Tisztet vi
selni. Tisztét, letenni. Tisztéből kitenni valakit. 2) Az em
iitett hivatallal, ranggal járó teendők, kötelességek
és jogok. Tisztében eljárni. Tisztét teljesíteni. Ez tisz
temben álló dolog. Ez tisztemhez nem tartozik, tisztemmel
nem egyezik. Tiszt szerint cselekedni. Tisztéről elfeled
kezni, Tiszte ellen véteni. Ha fölvetted a tisztet, el is járj
benne. (Km.). Köntöst a testhez, tisztet a tehetséghez kell
szabni. (Km.). „Mi is azért ő felsége után szeretettel
kérjük s — intjük is tisztönk (írva : tisztiönk) szerént
kegy(elme)teket." G r . E s z t e r h á z y M. nádor 1 6 4 3  b a n .
(Magyar Tört. T á r 1 7 9 . 1.). 3) Maga azon személy,
ki bizonyos ranggal díszített és kötelezettséggel j á r ó
hivatalt visel. Országkormányi, hutósági, polgári, ura
dalmi tiszt. Különösen, a hadseregben a közvitézek
fölött kisebb nagyobb rangban álló személy. Katona
tiszt, hadi tiszt. Altisztek : szabados, tizedes, őrmester.
Feltisztek : h a d n a g y , százados v. k a p i t á n y . Törzstisz
tek : őrnagy, alezredes, ezredes. Huszár, vértes, dsidás,
gyalog, vadásztiszt. Tüzér, utász, mérnöktiszt.
Véleményünk szerint e szónak eredeti első je
lentése az erkölcsi fényre, k i t ü n t e t é s r e , ékességre
vonatkozó dísz, (decus , o m a m e n t u m ) , melyből t
utótéttel lett díszt, s keményebb hangoztatással tiszt.
(V. ö. T I S Z T E L E N Í T ) . Tudniillik szokása nyelvünk
nek az sz, s, cs véghangu gyököket és törzsöket ível
vagy ival megtoldani, mint : válasz választ, arasz
araszt, eresz ereszt, mész meszet, máz maszat, tövis tövisk,
viasz viaszk, varacs varacsk, lucs lucsk, lust stb. T o v á b b á
a d keményebb íre szeret változni, mint : dobzódik
tobzódik, dukmál tukmál, duska tus, dok tok, dombéroz
tombol, devernya tivornya, derécsel terécsel, dömöszöl tö
möszöl stb. A tiszt tehát, mennyiben a disz gyökből
származik, észtani rendben j e l e n t először diszt adó,
erkölcsi becscsel j á r ó társadalmi állást, rangot, hon
n a n a tisztes, tisztesség, tisztel, tisztelet, tisztelendő szár
mazékok ; másodszor, azon állással j á r ó kötelessé
g e t ; harmadszor, átv. érteményü, melynél fogva az
á l l a p o t t a l az állapotot viselő személy azonosíttatik,
s e z nyelvünkben nem ritkaság, p l . tanács, consilium,
és consiliarius ; méltóság dignitas és dignitarius ; ha
tóság, potestas és magistratus ; őr vigília és v i g i l ;
őrizet custodia, és militia custodiaria. Y. ö. DÍSZ, és
TISZTA.
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T I S Z T A , (tiszta) mn. tt. tisztát. 1) M i n d e j J
olynemü tapadékrészektől m e n t , melyek a testet •
m o c s k o s s á , szennyessé , homályossá teszik. TÍ'SÍÍM
ruha, melyben szennyfoltok nincsenek. Tisztává modM
ni, tisztára kiporolni, kikefélni a ruhákat. Tiszteit venniM
magára. Fejér r u h á r a vonatkozva am. ki v a n mosvaM
Édes anyám adj tintát rám, szennyes minden üngŐr^M
gatyám. (Népd.). Tiszta edények, evőszerek, fegyvereid
melyeket csiszolás, dörzsölés által fényessé, ragyo
góvá tettek, melyekről a mocskot, rozsdát stb. lezsúH
rolták. Tiszta szoba, ház, folyosó, udvar, utcza, melyeB
k e t szemet, por nem disztelenít. Tiszta üveg, í « í  ő r «
Tiszta papir. Thcta test, bőr, azaz, mocsoktalan, szepfl
lőtelen, pörsedéktelen stb. Tiszta mesterség, mely ^B
vele bánót be nem szennyezi. Tiszta munka, melyenB
a dolgozónak keze szennye nem látszik. Tiszta irál,U
nem tintafoltos, nem törléses. Egyik kéz a tnásikatm
mossa, s mindkettő tiszta marad. (Km.). Ide vele, bl
tiszta, ha nem tiszta, vidd vissza. (Km.). 2) Derült, viB
lágos, fényes, nem homályos, mintha kicsiszolták •
volna. Tiszta szemek. Tisztaság. Tiszta idő. 3) EgyBJ
nemű alkatrészekből álló, idegenféle állománynyalH
nem vegyült, nem zavaros. Tiszta bor, víz, melyet™
más folyadékkal nem k e v e r t e k , nem seprűs, nenjH
szemetes. Tiszta búza, nem kevert, nem kétszeres.pj
Tiszta gabona, nem polyvás nem konkolyos stb. •
Tiszta, mint a galamb szedte búza. Tiszta liszt, nem •
korpás, vagy melyet tiszta búzából őrlöttek. TYsifuBJ
erdő, ceteméiiy , melyben idegemiemü cserje, gazjH
g y o m , burján nem tenyészik. 4) Mondjuk térről, 1
helyiségről, öbölről, midőn üres, mennyiben mindenBJ
idegennemü tartalék távol van tőle. Tiszta a tál, ha I
mindent kiettek belőle. Tiszt óira kiüríteni a palaczkot,U
hordót, zsákot. Tisztára eltakarodtak, senki sem m a  a
radt ott. 5) Átv. ami bizonyos tekintetben egynemű I
tulajdonságú, nem vegyes, nem abajdócz. Tiszta ma-m
gyár, nem korcs, nem zagyva beszédű, ki a magya 1
ron kivül más nyelvet nem beszél. (Csupa német, 1
merő tót). Tiszta magyar irály, idegen szókkal és szó •
lásmódokkal nem kevert. Tiszta magyar helység, mely I
ben csak magyar ajkúak laknak. Szintén átv. ért. 1
tiszta hang, tiszta torok, mely, mint képesen mondják,
nem rozsdás, nem rekedt. Tiszta haszon, tiszta jÖvede 1
lem, mely a költség lehúzása után marad. Tiszta nye \
reség, minden kiadások után fenmaradó nyereség. I
Tiszta súly, minden idegen súly, pl. zsák, láda, gön
g y ö l i k eltávolításával eléállott súly. 6) Észre vo 1
natkozólag, ami világos, mindenki által fölfogható 1
homálylyal nem födött. Tiszta igazság. Tiszta eszű,^
fölfogásu ember. Tiszta észből merített ismeretek. 7) Er j
kölesi ért. amit bűnök, vétkek be nem szennyeztek, |
ártatlan lelkű, szemérmes kedélyű. Tiszta szív, lékl
indulat, szándék. Tiszta élet, hűség, szeretet. Szűzieim
tiszta szerelem. Szeretlek, én Istenem tiszta szivemből.
A fentebb elsorolt érteményekböl kitűnik, hogy i
a tiszta tulajd. érzéki vagy anyagi jelentése a tes 1
tek látható minemüségére vonatkozik, melynél fogva I
azok minden idegennemű vegyülék, keverék, tapa
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dék nélkül sajátszerű külsejükben, tüneményeikben az idegen részeket eltávolítja s ez által azt finommá
ötlenek szemeinkbe. Minthogy továbbá a testek job teszi. Czvkrot tisztálni.
bára vagy gyakran részint más testrészek odata
TISZTÁLÁS, (tisztaalás) fn. tt. tisztálást,
padása, részint közbevegyülése által mocskosak, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
illetőleg homályosak, zavarosak lesznek, s valódi lamit tisztálunk. V. ö. TISZTÁL.
szinöket különféle csiszolás, dörzsölés, vagyis az
TISZTÁLAT, (tisztaalat) fn. tt. tisztálatot,
idegenncmií részek eltávolítása , elválasztása által harm. szr. — a v. —ja. 1) L. TISZTÁLÁS. 2) A
nyerik vissza : innen okszorüleg állíthatni, hogy ere tisztálá3 eredménye.
deti magyar fölfogás szerint a tiszta szóban a csiszo
TISZTÁLKODÁS, (tisztaalkodás) fn. tt.
lás, dörzsölés alapfogalma rejlik, s gyöke tisz egy tisztálkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
azon csisz gyökkel, melyből csiszol, csisza(kö), csiszár, midőn valaki tisztálkodik
cmzárol származtak, s az illető testek tisztítására,
TISZTÁLKODIK, (tisztaalkodik) km. tisz
fényesítésére vonatkoznak. Ezen csisz v. tisz gyökből tálkodtam, — tód, — ott. Magát tisztára mossa. Tisz
származott az elavult ige tiszt, mint a vesz, osz, fősz, tán öltözködik.
re/, fej, him, hám, rom gyökökből veszt, oszt, foszt, rejt,
TISZTÁLMÁNY, (tisztaalmány) fn. tt. tisz
fejt, hint, hánt, ront. Mi szerint tiszta módositott ré tálmányt, tb. —ok, harm. szr. —a. Ámi tisztálás
szesülő tiszta helyett, mint, hinta hintó, sánta sántó, által létesült. Szesz tisztálmánya. Czukortisztáhnány.
myóa sunydó, csisza csiszó, serteperte sertőpertö, hetle
TISZTÁLÓ, (tisztaaló) mn. és fn. tt. tisztálót.
kotla hdlökotló és több más.
Aki tisztái; vagy ami által, aminek segítségével tisz
Alapfogalomban rokona : dísz, mennyiben ré tálnak.
szint külső, részint erkölcsi csint, fényességet jelent,
TISZTÁN, (tisztaán) ih. 1) Tiszta vagyis
honnan dísztelen am. külsőleg vagy erkölcsileg csú szennyetlen, mocsoktalan állapotban, kimosva, ki
nya, mocskos, tisztátalan. Azonban abban különbö csiszolva, fényesítve stb. A kölcsönözött edényeket, evő
zik a kettő egymástól, hogy a disz és ezzel azonos szereket tisztán visszaadni. 2) Minden idegen részek
tisz származékai mint díszes, tisztel stb. magas kép vegyüléke nélkül. Tisztán inni a bort. 3) Átv. ért.
zőket és ragokat vesznek fel, ellenben tiszta és az egészen, épen; különösen Ormánságban Baranyában.
ebből eredett szók mély önhangzókkal járnak, vala Tisztán olyan.
mint az ezzel azonos csisz és származékai : csiszol,
TISZTÁS, (tisztaas) mn. tt. tisztást v. —at,
aüzár stb. is.
tb. —ak. 1) Idegen vegyitékü részektől ment, a
Egyezik a ,tiszta' szóval a szláv csiszti, mely maga nemében híg, salaktalan, söprütlen stb. Tisztás
lyel ismét egy gyökü a tiszkám, teszkám azaz tuszko liszt, melyben korpa nincsen. Tisztás égettbor. 2) Fő
lom, taszigálom, mennyiben a csiszolás és dörzsölés névileg (tárgyesete : tisztást, tb. —ok). Mondják er
a dolog természeténél fogva ideoda nyomuló toszi dőről, melynek egyes részeiben fák nincsenek, mert
gálással jár. V. ö. TA, TASZ, TASZÍT, TO, TOSZ, vagy kivágták azokat, vagy nem termettek, nyilt
TOSZIT.
hely az erdőben.
TISZTABEREK, falu Szatmár m.; helyr. Tisza
TISZTASÁG, (tisztaság) fn. tt. tisztaságot,
Berekre, —en, —ről.
harm. szr. —a. 1) Mocsok, szenny nélküli tulajdon
TISZTABÚZA , (tisztabúza) ösz. fn. így ne sága vagy állapota valaminek. Szobák, bútorok, edé
vezik a búzát, midőn abban semmi más gabonafaj nyek, öltözékek tisztaságára ügyelni. A tisztaság második
(a mezőn), vagy gabonaszem (kicsépelt és rostált egészség. (Km.). 2) Erkölcsi ért. lelki, szivbeli tisztaság;
állapotban) főleg pedig rozs nem találtatik. Átv. ért. szűzies tisztaság, azaz, szemérmes élet. A Bécsi codex
feddhetetlen jellemű ember. „De az (a fő szolgabíró) ben : tisztaség; így kazdagség, magasség stb.; v. ö.
nem tiszta búza, elbocsátta (bocsátotta) vala őket — SÁG, — SÉG képző.
(a gonosztevőket). Szalay Ág. 400 m. levél (364.1.).
TISZTASÁGOS, (tisztaságos) mn. tt. tiszta
TISZTÁDONTISZTA, (tisztádontiszta) ösz. ságost v. —at, tb. —ak. Képzési túlzással a régiek
mn. Egészen tiszta, igen tiszta; minden szennytől, nél, pl. a Nádorcodexben am. tiszta, igen tiszta.
mocsoktól, idegen vegyüléktől ment. Túlozva na
TISZTÁSÁN, (tisztaasan) ih. Tisztás minő
gyító kifejezéseink egyike, milyenek : csupádoncsupa, ségben ; tiszta állapotban ; tisztán.
újdonuj, ódonó, merevenmerő, telidesteli, régesrégi, egyes
TISZTÁTALAN, (tisztatalan) mn. tt. tisztá
egyedül stb.
talant, tb. —ok. 1) Mocskos, szennyes, mosatlan,
TISZTÁL , (tisztaal) áth. m. tisztált. 1) Va mosdatlan. Tisztátalan test, fej, arcz, kezek. Tisztátalan
lamely folyadéktól szűrés vagy csepegtetés által az lak, bútorok, öltözékek. Tisztátalan edények, evőeszközök.
idegen anyagú seprüs részeket elválasztja. A seprüs 2) Idegenszerű részekkel, salakkal, seprűvel stb. ve
eczetel ruhán által, a homokos folyóvizet csepegő kövön gyített. Tisztátalan italok, ételek. Tisztátalan búza, bab,
tisztáim. A pálinkát második lejártatás által tisztálni. liszt. 3) Átv. ért. ami az embert erkölcsileg beszeny
2) Szemes, magvas jószágtól az ondót, polyvát, s uyezi, szemérmetlen, buja, trágár. Tisztátalan élet,
idegen részekből álló salakot elválasztja. Tisztálni az személy. Tisztátalan beszéd. Tisztátalan gondolat, vágy
őrleni, vetni való gabonát. 3) Bármely vegyes anyagból szándék,
20*
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TISZTÁTALANÍT, TISZTÁTALANÉT, (tisz
tatalanít) átli. m. tiszlátalanított, par. — s , htn.
—ni v. —ani. Tisztátalanná tesz, tulajdon és átv.
értelemben véve, azaz, mocskosít, szennyesít, idegen
salakkal vegyit, zavar vagy erkölcsileg megfertőz
tet. V. ö. TISZTÁTALAN.
TISZTÁTALANÍTÁS, TISZTÁTALANITÁS,
(tisztatalanítás) fn. tt. tisztátalanitást, tb. — oŁ,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valami tisztá
talanná tétetik. V. ö. TISZTÁTALAN.
TISZTÁTALANKODÁS, (tisztatalankodás)
fn. tt. tisztátalankodást, tb. —ok, harm. szr. —a.
Gyakorlatos cselekvés, midőn valaki tisztátalanul
viseli magát; illetőleg mocskos ruházkodás. 2) Sze
mérmetlen, parázna életmód gyakorlása.
TISZTÁTALANKODIK,(tisztatalankodik)
gyak. k. m. tisztátalankodtam, —tál, —ott. 1) Tes
tét, öltözetét, lakását szokása szerint mocskosan,
disztelenül tartja. 2) Szeméremsértő, parázna, buja
életet gyakorol.
TISZTÁTALANSÁG, (tisztatalanság) fn. tt.
tisztátalanságot, harm. szr. —a. 1) Tisztátalan tulaj
donság vagy állapot, illetőleg mocskosság, szennyes
ség , mosdatlanság , szurtosság, különösen a testre,
öltözetre, lakásra, bútorzatra vonatkozólag. 2) Sze
mérmetlen, buja, testfertőző életmód.
TISZTÁTALANUL, (tisztatalanul) ih. 1)
Mocskosan, szennyesen, piszkosan, szurtosan, mosat
lan, mosdatlan állapotban. 2) Szemérmetlenül, bu
ján, paráznán.
TISZTÁTLAN; TISZTÁTLANSÁG; TISZ
TÁTLANUL 1. TISZTÁTALAN, TISZTÁTALAN
SÁG, TISZTÁTALANUL.
TISZTAVÍZ, puszta Veszprém m.; helyr. —víz
re, — én, —röl.
TISZTÁZ, (tisztaaz) áth. m. tisztáztam, —tál,
— ott, par. —z. 1) Tiszta ruhaneművel ellát, öltöz
tet, behúz stb. Tisztázni a gyermekeket. Tisztázni az
ágyakat. 2) Szennyfoltos irományokat, törléses vagy
rendetlenül följegyzett fogalmazatokat tiszta pa
pírra, rendes, olvasható módon átír v. lemásol.
TISZTÁZÁS , (tisztaazás) fn. tt. tisztázást,
tb. —ók, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
lamit tisztázunk. V. ö. TISZTÁZ.
TISZTÁZAT, (tisztaazat) fn. tt. tisztázatot,
harm. szr. —u. Valamely irománynak, fogalma
zatnak tisztára leirt példánya v. másolata. V. ö.
TISZTÁZ 2).
TISZTÁZMÁNY, (tisztaazmány) fn. tt. tisz
tázmányt, tb. — ok, harm. szr. —a. L. TISZTÁZAT.
TISZTBELI, (tisztbeli) ösz. mn. Tiszthez,
mint hivatalhoz tartozó, arra vonatkozó; hivatalbeli.
Tisztbeli kötelesség, eljárás, pontosság, ügyesség. Tiszte
letbeli társ.
TISZTECSKE, (tisztécske) kies. fn. tt tisz
treskét. 1) Csekély, alsó rangú kis hivatal. 2) Fiatal,
a msiga nemében alac3on rangú tiszt; különösen a
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katonai testületben az olcsárlás vagy gúny némi isM
nyéklalával.
TISZTEJT 1. TISZTÍT.
TISZTEL , (tisztél) áth. m. tisztélt. 1) V a k  1
kit bizonyos erkölcsi tulajdonságai miatt becsben, I
kegyeletben tart, s becsülését a bevett illem külső
jelei által kimutatja. Az érdemes, jámbor emberekit m
tisztelnünk kell. Süvegvetve, üdvözölve, köszöntve megtiszM
telni valakit. A szenteket, a szentek képeit és maradva I
nyait tisztelni. Alázatosan megtisztelem az urat. EzenM
embert tisztelem, beesülöm. 2) Valakit akármily felsőbb j
ségi viszonyánál fogva kegyel, s némi hódolat által j
kitüntet. Atyádat anyádat tiszteljed. A jó alattvaló tiszM
teli urát, fejedelmét, elüljáróit. A tanítvány tiszteli taní
tóját. A kinek szárnya alatt nyugszol, azt tiszteljed. (Km.).
V. ö. TISZT.
TISZTÉLÉG, (tisztélég) gyak. önh. m. tisz ,
télégtem, —tél v. tisztelgettem , tisztelgettéi, tisztelgett,
htn. —ni v. lisztelgni, v. tisztelgeni. L. TISZTÉL
KEDIK.
TISZTELEGJ ! hadi vezérszó, am. a fegyver
nek bizonyos megrántása és tartása által jelentsd
tisztelésedet, üdvözlésedet.
TISZTÉLENDŐ, tisztélcndő) mn. tt. tiszté
lendőt. Akit, vagy illetőleg amit tisztelni kell, vagy
illik. Minden érdemdús férji tisztelendő. De különösen,
és általán bevett szokás szerint az egyházi szemé
lyik czimnevéül használtatik, latinul : reverendás,'
venerandus. Fokozatosan : nagyon tisztelendő, admo
dum reverendus; főtisztelendő, reverendissimus. Aproj
testánsoknál ezek helyett nagytiszteletü és főtiszteiéül
czímnevek vannak Szokásban. Egyébiránt régente a
,tisztelendő' czimet a világi, vagyis polgári hatóság
tisztviselőinek is adták, a latin ltonorabilis értelmé
ben, pl. 1517ben egy perbeszédben megszólítás:
„Tisztölendö biró uram és nemes tanács uraim."
1558ban Fóris Gáspár Lőcse városa birájához így
czimzé levelét : „Ezen levél adassék az lőcsei fő
bírónak, nekem tisztelendő jó uramnak." 1559ben
Pellyó János és Török Imre, Nagyszombat küldöttei
a város tanácsához : „ Tisztelendő biró uram, nemes
uram." 1560ban a liszkai birák és polgárok a lőcsei
biráknak és polgároknak : ., Tisztelendő nemes bírák
nak és polgároknak adassék ez levél." (Régi Ma
gyar Nyelvemlékek II. és III. k.). „És népek között
tisztelendőbbek" (optimates. Bécsi cod. Dániel. III.).
„Menden városoknak lakozói, fejedelmi és tis/.te
lendőbbi" (honorati. Ugyanott. Judith. III.).
TISZTÉLENDŐSÉGÉD, (tisztélendőségéd)
czímnév, melylyel az egyházi személyeket szólítani
szokás. Képeztetésre olyan mint nagyságod, méltósá
god, kegyelmességed.
TISZTELENÍT, (tisztelenít) áth. m. tisztele
nített, htn. —ni v. —eni. A Régi Magyar Passióban
többször is eléfordúl ,dísztelenít' értelmében. „Es
őneki tisztelendő fénes ifiúnak arczáját nyavalyás
ságos es ondokságos hagyapásokval (köpésekkel)
tisztelenittik vala." (Toldy F. kiadása 89. 1.). „Ó en
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édességes uram jó Jézus Krisztus, ez világnak te
remtője, miképpen ülsz, es megutálván, tisztelenit
vén! hol vannak az te barátid?" (Ugyanott 96. 1.).
TISZTÉLÉS, (tisztélés) fn. tt. tisztelést, tb.
—el, harm. szr. —e. Belérzés vagy külső jelekkel
kitüntetett cselekvés, mely által valakit tisztelünk.
V. ö. TISZTEL.
TISZTÉLET, (tisztélet) fn. tt. tiszteletét,
harm. szr. —e. Szivünkben élő kegyeleti érzemény,
melyet valakinek erkölcsi tulajdonságai iránt táplá
lunk, vagy bizonyos erkölcsi becsütárgy iránt ére
zünk. FÍ'IÍÍ tisztelet. Tisztelettel viseltetni szüleink, elöl
járóink iránt. 2) Illemi, hódulati külső jelek, melyek
által kegyeletünket kijelentjük. Isteni tisztelet, mely
vallási szertartásokban nyilatkozik. Tisztelet' becsület,
de igazság is. (Km.). Tisztelettel legyen mondva, azon
tiszteleti illem megsértése nélkül, melylyel a hallga
tók, a jelenlévők iránt tartozunk. Nagytiszteletü a pro
testánsoknál így czímezik az előkelőbb lelkészeket,
különösen espereseket. Főtiszteletii ugyanott a super
intendensek, püspökök czíme.
TISZTÉLETADÁS, (tisztéletadás) ösz. fn.
Külső cselekvény által kitüntetett tisztelés; máské
pen : tisztelettétel.
TISZTÉLETADÓ, (tisztéletadó) ösz. mn. Aki
valaki iránt tiszteletet mutat; másképen : tisztelettevő.
TISZTELETBELI, (tisztéletbeli) ösz. mn. Ki
valamely testületnek, hivatalnak, hatóságnak kebe
lébe csupán némi megtiszteltetésből, nem rendesen
működő vagy fizetéses tagul vétetett föl, ki az illető
hivatalnak vagy rangnak egyedül czímét viseli. Tisz
teletbeli polgár, kanonok. Valamely tudományos társulat
tkteletbeli tagja. Tiszteletbeli czim.^ Tiszteletbeli hivatal,
szolgálat.
TISZTÉLETCZÍM, (tisztéletczím) ösz. fn. Ál
talán, a társadalmi szokás által bevett mindenféle
czím, melylyel kitkit polgári, katonai, egyházi állá
sához, illetőleg rangjához képest szólitani szoktunk,
TISZTÉLETDÍJ, (tisztéletdíj) ösz. fn. 1) Díj,
melyet valakinek kitüntetett érdemiért némi elis
merésül, s tiszteletből adnak. 2) Szellemi müvekért
adott jutalom, mennyiben általa az illető tudós vagy
művész megtiszteltetik.
TISZTELETES, (tisztéletés) mn. tt. tisztéle
téstv.—et, tb. —ek. 1) Tisztelést, becsülést, szerző,
tisztelettel járó. Tiszteletes magaviselet. Tiszteletes pol
gári állás, rang, hivatal. 2) Népünknél általán diva
tozó szokás szerint a protestáns egyházi személyek
czíme. Tiszteletes úr! v. uram! V. ö. TISZTELENDŐ.
TISZTÉLETÉSEN, (tisztéletésen) ih. Tisz
teletre gerjesztőleg, illedelmesen.
TISZTÉLETÉSSÉG, (tisztéletésség) fn. tt.
tisztéletésségét, harm. szr. —e. Tiszteletre inditó, tisz
teletet szerző állapot vagy tulajdonság, illedelmes
ség; tiszteletre méltóság.
TISZTELETI, (tiszteleti) 1. TISZTELET
BELI.
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TISZTÉLETLEN, (tisztéletlen) mn. tt. tisz
télellent, tb. —ék. 1) Tiszteletben nem álló, akit
vagy amit nem tisztelnek. Tiszteletlen elüljáró, hiva
talnok. 2) Illetlen, a mások iránt tartozó illemet, tisz
teletet sértő. Tiszteletlen beszéd, magaviselet. A tem
plomban tiszteletlen módon kacsingatni, nevetgélni.
TISZTELETLENSÉG, (tisztéletlenség) fn.
tt. tiszteletlenségét, harm. szr. —e. 1) Állapot, midőn
valakit nem tisztelnek, gyaláztatás. Tiszteletlenségben
lenni, élni. „Miolta ez világban élek, ilyen tisztelet
lenség nem esett vala rajtam és eltürhetlen volt volt
volna es (is) énnekem, ha az k(egyelm)ed személyét
nem néztem volna, mert nem szoktam a barátorczát,
és tiszta orezával akarok az koporsóban mennem."
Levél 1560ból (Szalay Ág. 400 m. 1. J.560. 1.).
2) A mások iránt tartozó tiszteletnek hiánya, vagy
a tiszteleti kötelességnek tényleges megsértése; illet
lenség.
TISZTÉLETLENÜL, (tisztéletlenül) ih.
1) Másoktól nem tiszteltetve. 2) Mások iránt tisz
teletet nem mutatva; illetlenül. Tiszteletre méltó, ami
a tiszteletet, becsültetést megérdemli. Tiszteletre méltó
régiség.
TISZTÉLETTELJES, (tiszteletteljes) ösz. mn.
A kellő tiszteletadásnak minden jeleit kitüntető; bó
duló figyelemmel járó. Tiszteletteljes üdvözlet, fogadás.
TISZTÉLETTÉTEL, (tisztélettétel) ösz. fn.
Cselekvés, midőn mások iránti tiszteleiünket az illem
és hódulat bevett jeleivel kimutatjuk.
TISZTELETTEVŐ, (tisztelettevő) 1. TISZ
TELETADÓ.
TISZTÉLG ; TISZTELGÉS, 1. TISZTÉLÉG ;
TISZTÉLKÉDÉS.
TISZTÉLKÉDÉS, (tisztélkédés) fn. tt. tisz
télkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Illedelmi foglal
kodás, mely által valakinek v. valakinél tisztelke
dünk; pl. midőn csupán tiszteletből vagy hódulatból
meglátogatjuk, bizonyos szertartásokkal üdvözöljük
stb. V. ö. TISZTÉLKÉDIK.
TISZTÉLKÉDIK , (tisztélkédik) k. m. tisz
télkédtem , —tél, —itt. Valamely becsben tartott
vagy magasabb állású, rangú személy iránti figyel
mét, hódulatát bizonyos illedelmi cselekvés, illetőleg
szertartások által kitünteti. A hires férfiaknál, előkelő
uraknál, hölgyeknél tisztelkedni. A városba érkezett fő
rangú személyeknek tisztelkedni. Tisztelkedik a katonaság,
midőn diszöltönyben, fegyveresen, a szemletartó tá
bornok előtt elvonul, fegyverét megbúzza stb.
TISZTELLENÉS v. — E L L E N I , (tisztellenés
v. —elleni) ösz. mn. Ami valamely tiszttel, mint
hivatallal, illetőleg hivatali kötelességgel ellenkezik.
Tiszteletellenes v. tisztelleni tettre kényszeríteni, csábítani
valakit. Tisztellenes eljárás.
TISZTÉLŐ, (tisztélő) mn. és fn. tt. tisztélőt.
Aki valakit bizonyos érdemeiért, jeles tulajdonsá
gaért, vagy a társadalomban elfoglalt állásaért tisz
tel, becsül, s figyelmét, hódulatát tettleg is kitünteti
iránta.
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TISZTÉLT—TISZTESSÉG

TISZTÉSSÉGADAS—TISZTI

TISZTÉLT, tisztélt) nm. tt. tisztéltet. Tisz
teletben, erkölcsi becsben tartott; kit tisztelünk, be
csülünk. Mindnyájunktól tisztelt férfiú : Tisztelt barátim,
polgártársaim !
TISZTÉLTEN, (tisztélten) ib. Tisztelt ál
lapotban v. minőségben.
TISZTES, (tisztés) nm. tt. tiszttst v. et. tb.
— ók. Személyre vonatkozva am. külseje, magavi
selete, érett higgadt szóra, vagy rangja miatt tiszte
letet gerjesztő. Tisztes férfi., asszony. Tisztes öreg úr.
A mi bírónknak igen tisztes személye van.

kinek az illő tisztességet. Másoktól tisztességet kivánni.
Tisztességgel legyen mondva.
TISZTÉSSÉGADAS, (tisztésségadás) ö sz. fn.
Mások iránt mutatott udvariság, melynél fogva a
kellő tiszteletet megadjuk nekik ; máskép : tisztesség
mutatás, tisztességtétel.
TISZTESSÉGES, (tisztésségés) nm. tisztes
ségést, v. et, tb. —ék. Az illető személynek rangjá
hoz, korához, állásához, illő, nem sértő külsejű; a
maga nemében szerény illedelmes, közép mértéket
tartó, l'isztességes viselet, lakás, bútorok. A tisztességes
,nem' néha kedvesebb, mint az Ízetlen .ugy' (Km.). Jobb
a tisztességes háborúság, mint a színes barátság. (Km.).
TISZTESSÉGESEN, (tisztésségésen) ih. Il
lendően ; közép mértéket tartva; nem túlságos fény
nyel ; állásához mérve. Tisztességesen fogadni a vendé
geket. Ennyi jövedelemből tisztességesen megélhetni.
TISZTÉSSÉGMUTATÁS, (tisztességmutatás)
ösz. fn. Udvarias, illendő kinyilatkoztatása azon
tiszteletérzésnek, melylyel mások iránt viseltetünk,
vagy viseltetnünk kell.
TISZTESSÉGTELEN, (tisztésségtelen) nm.
tt. tisztességtelent, tb. — ék. A tisztesség kellékeit
nélkülöző, illetlen, mások iránti tiszteletet megta
gadó. Tisztességtelen magaviselet.
TISZTESSÉGTELENÜL, (iszttésségtelen
ülik.) Illetlenül; a kellő tiszteletet meg nem adva;
szerénytelenül, udvariatlanul.
TISZTESSÉGTÉTEL, (tisztességtétel) 1. TISZ
TESSÉGMUTATÁS.
TISZTETLEN, (tisztetlen) nm. tisztetlent, tb.
— ék. 1) Tisztesség nélküli, tisztességtelen. 2) Kinek
hivatala, tiszti állása nincsen. 3) Tisztféle személye
ket nélkülöző. Tisztetlen uraság, kinek gazdasági tisz
tei nincsenek. V. ö. TISZT.
TISZTETLENÍT, régiesen: TISZTETLENE JT
(tisztetlenít v. tisztetlenejt) áth. m. tisztetlenítétt,
htn, —ni v. —eni, par. —s. Régies szó, am tisztesség
től megfoszt, a tisztességtételt megtagadja. „Tisztesej
tem én atyámat, tü ke(dég) megtisztetlenej tétek enge
met" (vos inhonorastis me. Münch. cod. János VIII.)
TISZFELEDÉS, (tisztfeledés) ösz. fn. Azon
kötelességek elfeledése, illetőleg elhanyagolása, me
lyek bizonyos tiszti álláshoz kötvék.
TISZTFELEDŐ, (tisztfeledő) ösz. nm. Ki
tiszti, vagy is hivatali kötelességét elhanyagolja, nem
teljesíti.
TISZTHATÁLY, TISZTHATÁS, (tiszthatáiy
v. hatás) ösz. fn. Valamely tisztviselőnek működési
körébe vágó cselekvés v. cselekvény.
TISZTHATÓSÁG, (tiszthatóság) ösz. fn. 1)
Azon cselekvési kör, melyre valamely tisztnek, ille
tőleg tiszti karnak működési jogai és kötelességei
kiterjednek. 2) Maga azon testület, mely ilyetén
cselekvési körrel bír.
TISZTI, (tiszti) nm. tt. tisztit tb. —eh Tisz
tet, tisztviselőt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó,
attól származó. Tiszti kötelesség, foglalatosság. Tiszti

„Szüzek, szép leányok, szép kisded gyermekek,
Vélek egyetemben szép tisztes szömélyek".
Temesváry István. 1569ben. (Thaly Kálmán gyűj
teménye I. Köt. 66. 1.). Tárgyra alkalmazva am.
illemes. Tisztes öltözet.
TISZTESB v. TISZTESEBB RENDŰ, közép
osztályból való a nemesek és nem nemesek között,
milyenek a műveltebb és különösen okleveles állam
polgárok ha különben nemesi ranggal nem birnak.
TISZTES BIBETYÜ, (tisztesbibetyü) 1. TISZ
TESFÜ.
TISTESEJT 1. TISZTESÍT.
TISZTÉSFÜ, (tisztésfü) ösz. fn. A bibetyük
neme alá tarozó növényfaj népies neve; virágai
gyűrűsek,murvátlanok; szirmai a csészénél kesébbek ;
felső ajaka három fogú, s az egész növény borzas ;
növénytani néven: tisztes bibetyü. (Sideritis montana).
Néhutt közt néven a tisztes hunnyászt is így neve
zik ; 1. TISZTESHUNNYÁSZ.
TISZTESEN (tisztésen) ih. Rangjához állá
sához, körülményekhez illő díszesen, a bevett ille
messég szabályait nem sértve Tisztesen öltözködni, vi
selni magát^ „Ha szinte nem tisztesen, legalább esze
sen." (Paludi. ddv. Emb.)
TISZTESHUNNYÁSZ, (tiszteshunnyász) ösz.
fn. Diószeginél, növényfaj a hunnyászok neméből; vi
rág zása füzéres szabásu,hattiz virágú gyűrűkkel: le
velei szíves tojásdadok, gyakran láncsásak, alig nye
lesek, csipkések, ritka szőrösek, ránczos szabásúk;
máskép köznépiesen : tiszlesfű, tarlóvirág. Sárközben:
élekhalokfű. (Stachys recta).
TISZTÉSÍT, (tisztésít) árh. m. tisztisitétt. par.
— s. htn. ni. v. eni. Tisztessé, illemessé tesz. Jámborság
tisztesit, szemérem ékesít. (Szabó D.). Régiesen pl.
Münch. codelban tiszlesejt, am. tisztelettel illet. „Én
tisztesejtem én atyámat". Ego honorifico Patrem meum
(János VIII.)
TISZTÉSKÉDIK,(tisztéskédik)K. m. tisztés
kédtemtélétt. Tisztesen viseli magát. V. ö. TISZTES.
TISZTESKÜ, (tiszteskü) ösz fn. Eskü, melyet
a tiszt hivatalba léptekor letesz.
TISZTESSÉG, (tisztésség) fn. tt. tíszésségét,
hárui. szr. —e. 1) Tisztesállapot, vagy tulajdonság,
külső erkölcsi becsületesség. Ruha tisztesség, pénz em
berség. (Km). Utolsó tisztesség am. temetési szertartás.
2) Mások iránt viseltető illemesség. Megadni minden

31C

TISZTIKAR—TISZTITLAN.
éra. Tiszti eljárás. Tiszti jelentés. Tiszti bizonyítvány.
Tiszti Írásmód.
TISZTIKAR, (tisztikar) ösz. fn. Bizonyos mű
ködésre, hatóságra rendelt tisztekből álló testület.
Polgári, katonai, urasági, tisztikar. V. ö. TISZT.
TISZTI ALÜGYÉSZ, közhatósággal biró, alat
ta rangban álló ügyész. V. ö. TISZTIÜGYÉSZ.
TISZTI FŐÜGYÉSZ, közhatósággal biró főbb
rangban álló ügyész. V. ö. TISZTIÜGYÉSZ.
TISZTÍT, (tisztaít) áth. m. tisztitott, par. s.
htn. KÍ'. v. ani. 1) Valamely testről a mocskot, szeny
nyet lecsiszolva, ledörzsölve, lemosva stb. azt fé
nyessé, ragyogóvá, a tapadékrészektől mentté teszi.
Ruhát, kardot, puskát tisztítani. Csizmát kefével, lovat
vakarával tisztítani. 2) Valaminek héját, tokját, bő
rét lehúzza, lehántja. Burgonyát, répát, petrezselymet
tisztítani. 3) Valamely tömegtől az idegennemü része
ket elválasztja, salakját, söprejét kivonja. Némely
orvosszerel kitisztítják a beleket. 4) Átv. erkölcsileg
tisztává tesz, a bün szennyét mocskát lemossa vala
kiről. Régiesen pl. a Müncheni codexben: tisztejt
„Uram ha akarsz megtisztejthatsz engemet" (Máté
VIII.). „Jaj tünektek Írástudók leváltak képmuta
lók, kik megtisztyátok azt mely küvöl vagyon a
kelyhen" (Máté XXIII.). Ugyanitt tisztát is. „Tisztó
had meg (tisztótsad v. tisztítsad meg, t. i. h a régiek
nél a parancsoló módban igen gyakran am. a mai
ts) eló'szer azt, mely belől vagyon." Sz. Krisztina
életében is olvassuk: „Es tisztóh meg az szeplőktől,
kik reám vettetének." (Toldy F. kiadása a Debre
czeni Legendáskönyv végén 189. 1.) ,Tisztít' törzs
től: „Édes laput keress és jól megh tisztíhad" (Régi
Magyar Nyelvemlékek. II. Kötet. Vegyes t. 46. I.
1531 — 1542. és közötti korból). Ma is hallható
Abaúj megyében : tisztíjad.
TJSZTITÁRS, (tisztitárs) 1. TISZTÁRS
TISZTÍTÁS, TISZTÍTÁS (tisztaítás) fn. tt.
lisztítást tb. —ok, (harm. szr.—a, Általán cselekvés,
mely által valami tisztává tétetik. Ruhatisztítás, szo
batiszlitás, edény, fegyvertisztítás. V. ö. TISZTA.
TISZTÍTATLAN, TISZTÍTATLAN, TISZ
TITLAN, (tisztaít[at]lan) nm. tisztítatlant. tb.
—ok. Amic meg nem tisztítottak ; szennyes, mocs
kos, salakos, szemetes, söprüs, rozsdás stb. Igehatá
rozóként: tisztítatlanul, tisztítatlan állapotban. V. ö.
TIZTÍT.
TISZTÍTATLANUL, (tisztaítatlanul) ih.
Meg nein tisztítva, tisztítatlan állapotban, minemü
ségben, 1. TISZTÍTATLAN.
TISZTÍTKOZÁS, (tisztaitkoz ás) fn. tisztit
kozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Visszaható cselek
vés, mely által valaki önmagát tisztogatja. V. ö.
TISZTÍTKOZIK.
TISZTÍTKOZIK, tisztaitkozik) k. m. tisztit
koztam, —tál, —ott. par. —zál. Önmagát tisztítja,
csinosítja. Átv, erkölcsi mocskot okozó vád ellen
mentegeti magát.
TISZTITLAN I. TISZTÍTATLAN.
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TISZTÍTÓ, TISZTÍTÓ, (tisztaító) nm. és fn.
tt. tisztitót. A ki vagy ami valamely testről a szeny
nyet, mocskot, salakot, idegen részeket stb. lecsiszolja,
lemossa, lekeféli stb. Az illető tárgy nevével öszve
téve főnévül használtatik. Ruhatisztító, csizmatisztító,
k'ménytisztító, szobatisztitó stb. V. ö. TISZTIT.
TISZTITOLL, (tisztitoll) ösz. fn. Bizonyos
formák szerint megalapított, sajátságos Írásmód, me
lyet a hivatalos irományokban követni szokás és
szükséges ; máskép : tiszti Írásmód.
TISZTÍTÓ v. TISZTÍTÓSZER, (tisztítószer)
1. HAJTÓSZÉR.
TISZTÍTÓ v. TISZTÍTÓTŰZ, (tiszti tótüz) ösz.
fn. A katholikus egyház tana szerint közép állapot a
mennyországi üdvösség és pokoli örök kárhozat kö
zött, vagyis lelki helyzet, melyre halál után azok
lelkei jutnak, kik azon bűnökért, melyek örök kár
hozatot nem érdemelnek, e világon eleget nem tettek,
hogy ott bizonyos ideig szenvedjenek és tisztuljanak,
mielőtt mennybe mennének, (Purgatórium).
TISZTIÜGYÉSZ, (tisztiügyész) ösz. fn. Me
gyékben, városokban a köz különösen bűnügyekre
vonatkozó perek vitelére felhatalmazott közhatóság ;
vagyis tiszti rangban álló személy. Tiszti főügyész.
Tiszti alügyész. Máskép : tisztügyész.
TISZTIÜGYÉSZI, (tisztiügyészi) 1. TISZT
ÜGYÉSZ.
TISZTKAR, 1. TISZTIKAR.
TISZTKERESÉS, (tisztkeresés) ösz fn. Midőn
valaki bizonyos tiszti vagyis hivatali állomást nyerni
törekszik.
TISZTKÖR, (tisztkör) ösz. fn. Hatáskör, vagy
kerület, melyre valamely tisztnek illetőleg tiszti ha
tóságnak működési joga és kötelessége kiterjed.
TISZTMULASZTÁS, (tisztmulasztás) ösz fn.
A tiszti kötelesség teljesítésének elfeledése, elhanya
golása.
TISZTNAP, (tisztnap) ösz. fn. Általán, nap,
melyen a tisztek az illető hivatalban megjelenni és
működni kötelesek. Különösen az urodalmi tisztek
nek öszvegyülekezési és tanácskozási napja.
TISZTNÉV, (tisztnév) ösz. fn. Név, vagy czim,
melyet a tiszt rangjához képest visel.
TISZTOGAT, (tisztogat) gyak. áth. m. tísz
togattam, — tál, — ott/ par. tisztogass. Gyakran, foly
tonosan tisztít valamit, vagy holmit. Ruhákat, edénye
ket, szobákat, lovakat tisztogatni.
Képeztetési hasonlatnál fogva nem tagadhatni,
ugyan, hogy valamint a nyitogat, tiltogal, bontogat, töl
töget, öntöget, rejteget, veszteget, fejteget s több ilyen
igékből származnak, hasonlóan a tisztogat törzse is
talán az elavult tiszt igére vihető vissza ; azonban e
szónál inkább csak az a esett ki a tiszta szóból. így
emleget szóban is az eml törzs nem látszik igének. V. ö.
TISZTA.
TISZTOGATÁS, (tisztogatás) fn. (tisztoga
tási, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, foglalkodás,
mely által valamit tisztogatunk. V. ö. TISZTOGAT.

319

TISZTOGATÓ — TISZTTAlíTÓSÁíi.

TISZTÚJÍTÁS  TISZT VISELŐ.

320

TISZTOGATÓ, (tisztogató) fa. tisztogatót. dalomnak egy része, melyre tiszttartó ügyel fel. A •
Személy, kinek foglalkodása, illetőleg szolgálata ab régieknél főnökség, melyet valaki bizonyos tarto«
ban áll, hogy tisztogasson. Ruha, csizma, szobatiszto mányban mint a fejedelem helyettese viselt. V. ö. •
gató. V . 8 . T I S Z T O G A T :
TISZTTARTÓ.
TISZTÚJÍTÁS, v. —ÚJÍTÁS (tisztújítás) ösz. I
TISZTOSZTÁLY, (tisztosztály) ősz. fn. Bizo
nyos hatósághoz tartozó tiszti személyzetnek egyes fn. A megyei, városi, kerületi és községi rendszerben I
osztálya, mennyiben különös hivatali szakban műkö a szavazatjoggal ellátott személyek abbeli joggya I
dik. Számvevői, adószedői, pénztári, gazdasági, tiszt korláta, melynélfogva tisztviselőiket bizonyos időszak j
elmultával újra választják. Megyei, kerületi, városSM
osztály.
tiszvjitás.
TISZTÓT, régies ; 1. TISZTÍT.
TISZTUL, TISZTUL, (tiszta úl) öuh. m. tiszM
T1SZTÖV, (tisztöv) 1. VITÉZÖV.
TISZTRUHA, (tisztruha) ösz. fn. Egyenruha, túlt. Általában, tisztává alakúi, tisztává lesz, e szó«
melyet bizonyos hivatali osztályhoz tartozó tiszti nak minden részletes értelmében véve. Tisztul a moM
személyek mint olyanok viselnek ; különösen a ka sott ruha, a rozsdás fegyver, ha csiszolják. Tisztul a kiW
meszelt ház, a kiseprett szoba. Tisztül a bor, midőn ,
tonatisztek ilyetén öltözete.
TISZTSÉG, (tisztség) fn. tt. tisztségét, harm. seprűje leszáll. Tisztül a viz. Bizonyos szerek által 3
szr. —e. 1) Bizonyos ranggal, kitüntetéssel járó ál tisztulnak a belek. Tisztül az idő, midőn a felhők elvo 1
lapot a társadalomban, vagy testületben, mely által nulnak. Tisztul a nyelv, midőn az idegen szók, és
az úgynevezett tisztek másoktól különböznek, tiszti szólásmódok eltűnnek belőle. Képes kifejezéssel, I
rang, tiszti hivatal, tiszti állás. Tisztségre emelkedni. megtisztul a lélek, midőn a bűnök a szennyéből kivet 1
Alsóbb rendű, felsőbb folcu tisztség. 2) Tisztek testülete. kőzik. Sajátságos értelemben használjuk oly ember I
Városi, kormányhatósági tisztség. Ezredbeli tisztség. V. ről, ki valahol kelletlen, alkalmatlan levén, onnan i
eltakarodik, elhordja magát. Tisztuljatok innen ! Hála 1
ö. TISZT.
TISZTSEGÉD, (tisztsegéd) ösz. fn. Személy, Istennek, hogy egyszer eltisztultak! Régiesen: tisztái, 1
ki valamely tiszt mellett segéd gyanánt működik, melyhez mint rendszerént az ól ől (úl, ül) végzetü j
önható igékhez tátik képző szokott járulni. „Illeté j
hivatalkodik; 1. TISZTISEGÉD.
TISZTSÉHTŐ, (tisztsértő) ösz. nm. Ami bizo ötét (Jézus) mondván : Akarlak megtisztejtanom, és 1
nyos tiszti kötelességbe ütközik, s annak czélja. ren legottan megtisztoltaték (mundata est) ő poklossága. I
(Münch. cod. Máté VIII.).
deltetése ellen tan. V. ö. TISZTELLENES.
TISZTULÁS, TISZTULÁS, (tisztaulás) fa. j
TISZTSZOBA, (tisztszoba) ösz. fn. 1) Szoba,
melyben valamely tiszt hivatalbeli dolgát űzni, és tisztutást, tb. —ok, harm. szr. —a. Általán, állapot 1
végezni szokta. 2) Különösen a katonai tanyákra vo változás, midőn valami tisztul. KölönÖsen, havi tisz 1
túlás a nőnemnél, máskép: hószám. V. ö. TISZTUL. 1
natkozva am. tiszti lak, vagy szállás.
TISZTÚLAT, TISZTULAT, (tisztaúlat) fn. 1
TISZTTÁBS, (tiszttárs) ösz. fn. Kik ugyan
azon szakbeli hivatalosztálynak, vagy testületeknek tt. tisztúlatot, harm. szr. —a v. —ja. Tisztuló v. j
tisztult állapot. „Mária tisztólatinak napi" (diespur I
tagjai, azok egyszersmind egymásnak tisztársai.
TISZTTARTÓ, (tiszttartó) ösz. fn. A nagyobb gationis. Münch. cod. Áukács. II.). A zsidóknak tisz J
urodalmakban főbb rangú gazdasági tiszt, kinek tólatjok szerént (secundum purificationem. Ugyanott
igazgatása alá rendszerént több gazdaság tartozik, János II.).
TISZTULÓ v. TISZTÜLÓHELY, (tisztuló I
s kinek elnöklése alatt az alárendelt ispánok, illető
leg más ily tisztek is időszakonkint tanácskozásokat hely) 1. TISZTÍTÓTŰZ.
TISZTÜGYÉSZ, (tisztügyész) 1. TISZTI j
tartanak, tőle rendeleteket vesznek stb. miért is ki
tünőleg (per excellentiam) neveztetik tiszttartónak ÜGYÉSZ.
azaz tisztnek, tisztviselőnek. A Debreczeni Legendás
TISZTÜGYÉSZI, (tisztügyészi) ösz. nm. Tiszt 1
könyvben olvassuk: „Pilátos kegyig a császártól ügyészre vonatkozó ; tisztügyésztől hivatalánál fogva
tisztül (tisztként) tartja vala Jéruzsálemöt." (Toldy eredett. Tisztügyészi .teendők. Tisztügyészi kereset.
F. kiadása 56. 1.) A hazánkbeli németeknél: Verwal
TISZT VADÁSZ AT, (tisztvadászat) ösz. fn.
ter, vagy Ilofrichter, s a szlávoknál : uradnih, latinul: Vágy midőn valaki minden úton múdon tisztségre,
provisor, v. procurator. A régieknél jelentett fejedelmi hivatalra akar jutni.
helyettest, helytarlót is, „Pontius Pilátus tiszttartója
TISZTVÁLASZTÁS, (tisztválasztás) 1. TISZT j
levén Judaeanak." (Káldi Luk. III). Pogányoknak ki ÚJÍTÁS.
rályi uralkodnak ő rajtok, és kik hatalmat válnak
TISZTVISELÉS, (tisztviselés) ösz. fn. Bizo
ő rajták, tiszttartóknak hivatnak. (Münch. cod. Luk. nyos tiszti állásához, vagy hivatalhoz csatolt köte ,j
XXII.). „Mikoron Effesomba predikállana, megfogat lességek és jogok tetttleges gyakorlása. Tisztviselés 1
tatták a tiszttartótól és Rómába vitetek." (Debreczeni gonddal jár. (Km.).
Legendáskönyv. Toldy P. kiadása. 5 3 . 1.).
TISZTVISELŐ, (tisztviselő) ösz. fn. Személy,
TISZTTARTÓSÁG , (tiszttartóig) ösz. fn. ki mint tiszt, azaz, hivatalnok bizonyos kötelessége
Tiszttartói hivatal, és rang továbbá a nagyobb uro ket teljesít, és jogokat gyakorol. V. ö. TISZT.
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TISZTVISELŐI, (tisztviselői) ösz. mn. Tiszt
TITKON, (titkon) ih. Alattomban, mások ész
viselőt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Tiszt revevése, tudomása elől elrejtve, takargatva; mások
viselői gond, pontosság.
előtt elhallgatva. Titkon forralni, tervezni valamit.
TISZTVISELŐSÉG, (tisztviselőség) ösz fn. Titkon jót tenni, valakivel. „Tahát ő es (is) felmene
1) Tisztviselői hivatal. 2) Tisztviselőkből álló testü az innepnapra nem jeleunen (nyilvánosan) de mon
nal (mintegy) titkon." (Müneh. cod. János. VII.).
let, személyzet.
A maga nemében azon határozók osztályába
TIT, gyöke titok szónak és származékainak ; 1.
tartozik, melyek főnevekből alkotvák, mint: módon,
TITOK.
TITEKET v. TIKTEKET, (tikteket) a tik éhen, szomjan, kéjen, télen, nyáron stb.
TITKOS, (titkos) mn. tt. titkost v. — at, tb.
többesi 2od személynévmás kettőztetése, tárgyeseti
raggal; ezen rag nélkül is eléjön a XVI. században — ak. Mások tudomása elől elrejtett; alattomos, rej
Istvánfi Pál egy vcrsezetében (Volter és Grizeldisz): télyes, titok gyanánt őrzött. Titkos szándék, tervezet.
„Nem akarlak titok ' en ezzel bántanom." (Magyar Titkos érzelem, mely bizonyos jelvényekbe, mesékbe
költészet Kézikönyve Toldy Ferencztől I. Köt. 14. van burkolva, melynek fölfogására mélyebb belátás
kívántatik. Titkos nyavalya. Titkos ellenkezés. Nem kell
1.). Egyébiránt 1. SZEMÉLYNÉVMÁS alatt.
TITEL, mváros az úgynevezett csajkások vi czégért kötni titkos szándékunknak (Km.). Titkos taná
dékében, a Tiszának a Dunába szakadásához közel; csos, v. belső titkos tanácsos, a fejedelemnek előkelő
belsőtanácsosa, kit kormánya titkaiba beavat, s ki
helyr. Titelbe, —ben, •—bői.
vel országának ügyeiről tanácskozik ; többnyire csak
TITK, régiesen titok helyett; 1. ezt.
TITKÁR, (titkár) fn. tt. titkárt, tb. — ok, mint czímet adományozza a fejedelem, s az adomá
nyozottat ,nagyméltóságú' (excellcntiás) megszólítás
harm. szr. —a, 1. TITOKNOK.
TITKÁRI, (titkári) mn. tt. titkárit, tb. —ak, illeti.
TITKOSAN, (titkosan) 1. TITKON.
1. TITOKNOK!
TITKOSÍRÁS v.—IRAT, (titkosirás v. —irat)
TITKÁRSÁG,(titkárság) 1. TITOKNOKSÁG.
TITKOL, (titkol) áth. m. titkolt. Valamit ösz. fn. Rejtett betűkkel vagy jegyekkel készített
mások észrevevése, tudomása, kikutatása elől elrejt, irat, melyet csak az abba beavatottak értenek ; ilyen
eltakar, vagyis titok gyanánt őriz. Pénzt, kincset tit e következő betűcserékből álló irat: ó%i ge li ro pu
hliú. Szándékát, akaratát mások előtt titkolni. Szegény azaz d helyett a, g helyett e stb. és megfordítva pl.
téget, betegséget nem lehet titkolni. (Km.). Hiába titkolod, szgogtigk = szeretlek.
TITKOSSÁG, (titkosság) fn. tt. titjcosságot,
tudjuk, kit rejtettél el. Ne titkold, hanem mondd meg.
harm. szr. —a. Elrejtett állapota, vagy tulajdonsága
V. ö. TITOK.
TITKOLÁS, (titkolás) fn. tt. titkolást, tb. valaminek, rejtélyesség.
TITKOSSZER, (titkosszer) Ösz. fn. Gyógyszer,
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
titok gyanánt rejtegetünk, mások tudomása elől el melyet az azt feltatáló vagy használó titokban tart.
TITKOSSZOBA, (titkosszoba) ösz. fn. Elzárt
takarunk. V. ö. TITOK.
TITKOLATLAN, (titkolatlan) mn. tt. titko és csak egy vagy kevesek előtt tudva levő szoba**
TITKOSTANÁCSOS, (titkostanácsos) lásd
ktlant, tb. —ok. Nem titkolt, mi nincs eltitkolva;
határozóként am. titok nélkül, el nem titkolva. Tit TITKOS alatt.
TITNOK 1. TITOKNOK.
koktlan maradt a dolog. (Szabó D.)
TITOK, (titok) fn. tt. titkot, személyragozva :
TITKOLÓDÁS, (titkolóodás) fn. tt. titkoíó
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonosan tartó títkom, —od, •—a stb.; a mássalhangzón és éles ön
titkolás, vagy is valaminek rejtegetése, takargatása, hangzón kezdődő ragok és képzők előtt, mint általá
elhallgatása, hogy mások ne jöhessenek nyomára, ban a hangugrató szóknál történik, nem veszti el
utóbbi önhangzóját, pl. titoknak, titoké, titokért, titok
mibenlétére, tudomására stb.
TITKOLÓDIK, (titkolóodik) belsz. m. tit ban, stb. A régieknél ily esetekben s magán állólag
kolódtam, —tál, —ott. Különös gonddal, és vi is gyakran csak titk törzset találjuk pl. a Müneh.
gyázattal mindent elkövet, hogy valamit mások ész codexben : „Tünektek adván vagyon megesmérnetek
revevése, és tudomása elől rejtve tartson ; különösen, isten országának titkját." (Márk. IV. és Lukács
bizonyos ismereteiről hallgat, azokat másokkal VIII.) ; a Bécsi codexben: Tahát Dánielnek ó titk
közölni óvakodik, vonakodik. Terveiuel, szándékával éjjel megjelenek" (Dániel. JI.): n Es menden titk
titkolódik, hogy utóbb meglephesse velők az illetőket. nem lehetetlen teneked". (Ugyanott IV.). 1) Széles
ért. minden mi ismerötehetségeink elől el van rejtve,
Valami csínyt forral, mert igen titkolódik.
TITKOLÓDZÁS, (titkolóodozás); TITKO minek megtudásához jutnunk nem lehet, yagy eddig
LÓDZIK, (titkolóodozik) 1. TITKOLÓDÁS; nem lehetett, mit korlátolt eszünkkel föl nem fog
hatunk. Teremtés titka. Az egész mindenség eredetének
TITKOLÓDIK.
TITKOLT, (titkolt) mn. tt. titkoltat. Amit titka. Természet titka, vagy is oly természeti tüne
valaki titokban tart, mások tudomása elől elrejtett, mény, melynek létezését észleljük, de belső lényegét
eltakart, elhallgatott. Titkolt terv, szándék, cselekedet. nem ismerjük. Vallási titkok, melyeket isteni kinyilat
21
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koztatás után hiszünk, de azokat elménkkel meg
nem fogjuk, milyenek a Szentháromság, az Isten meg
testesülésének titka stb. 2) Szűkebb ért. oly ismereti
tárgy, melyről csak kevesen tudnak, mely élesebb
elmetehetséget, s mélyebb tanulmányozást igényel,
mely a nagy közönség előtt rejtélyes, csudaszerü,
vagy babonás színben tűnik elé. 3) Még szűkebb
ért. bizonyos zárt körliöz, testülethez tartozó sze
mélyek előtt ismert dolog, melyet azok a nyilvános
ság, és köztudomás elől rejtegetnek. Államtanács tit
kai. Családi titok. Tolvajczimborák titkai. 4) Legszo
rosb ért. oly tudomás, melyet valaki kizárólag ma
gának tart, azt mások előtt elhallgatja, senkivel nem
közli; honnan mihelyest valami felől többen tudnak,
az szoros értelmű titok lenni megszűnt. Egy, titok,
kettő, tanács, három, Isten adta világ. (Km.). Rejtegetni,
elhallgatni, elárulni, kibeszélni a titkot. Kikutatni, felfö
dözni, megtudni a titkot. 5) Alattomos, rejtélyes álla
pot, vagy rejtekhely. Titokban tenni valamit. Titokban
tartani valamit. Titokban valakit magánál tartogatni.
Minthogy a titok általán mindenre alkalmaz
ható, aminek tudomása előlünk el van rejtve, s mint
egy elkorlátolva: valószínűnek látszik, hogy a tilt,
tilos, tilalom, tiloszik szókkal egy eredetű, melyekkel
alapfogalomban megegyezik, mennyiben a titok mint
a tilalom valamit mások elől elzár, eltávolít, eltilt.
Ezen alapfogalommal egyezik a latin arcanum, az
arceo szótól, vagy secretum a seccrnotó\. (Pabri The
saurus Eruditionis (Scholasticae). E szerint a titok
gyöke tit nem egyéb, mint vagy a tilt igének egy
szerű alakja, az l hangnak kihagyásával, vagy pedig
a til gyökben levő l átváltozott tvé, mint a régies
,képmutaló' ma ,képmutató', vagy megfordítva a ré
gies ,porosztó' ma .poroszló' szókban. Hasonló ezek
hez ,melencze' és ,medencze' t i. ebben t helyett a
legközelebbi rokon d áll. Lehet a til és tit gyökök
között oly viszony is mint sül és süt, nyil(ik) és nyit
között. Vámbéry szerént ujgur nyelven a titmak
(tiltani, meggátolni) ige törzse csakugyan tit. V. ö.
T I L ; TILT. Egyébiránt legközelebb áll a tit gyök
köz az orosz taity (Gyarmathi). Budenz J. pedig a ,ti
tok' szóval több finn stb. szókat egyeztet: finn kátke
elrejteni, kiitkö, rejtek, lapp cciŁéelrejteni (abscon
dcre , occultare) , c'áko (celatum , arcanum), cakón
le (in occulto est); cákos (occultus), finnlapp Ziekka
elrejteni, íiekko, ciekkos rejtekhely; mordvin küse
elrejteni stb.
'HTOKBAN, (titokban) marasztaló raggal
ígehatárzóként használt szó. Alattomban, suttonyban,
mások tudomása elől elrejtve ; ellentéte : nyilván, má
sok tudtára, szemeláttára, fülehallatára stb. Titokban
tartózkodni valahol. Titokban tenni jót. V. ö. TITOK.
TITOKHÁZ, (titokház) 1. TITOKSZOBA.
TITOKNOK, (titoknok) fn. tt. titoknokot,
harm. szr. — a. Már Szabó Dávidnál is eléjön. Álta
lán megbizott személy, ki valakinek titkos ügyeit
kezeli. Különösen tisztviselő, ki valamely fejedelem,
yagy főrangú úr, vagy főhivatalnok, vagy testület |

TiTOKNÓKÍ—TÍV

324

belügyeit, levelezéseit mint titkos irnok viszi. Feje
delmi, elnöki, főnöki, államtitoknok. Tudós társasági,
színházi titoknok. Mennyiben e szó többes számban,
titoknokok, titoknokoknak, rút hangzatu, helyette in
kább a rövidebb és a dolgot szintén megütő, s nyel
vünk természetével nem ellenkező titkár szót hasz
nálják. Némelyek titnok rövidítést ajánlottak, de ez
nem kapott lábra.
TITOKNOKI, (titoknoki) tt. mn. titoknokit, tb
— dk. Titoknokot illető, ahhoz tartozó, arra vonat
kozó. Titoknoki hivatal, fizetés, jelentés, tudósítás. Más
kép és rövidebben : titkári.
TITOKNOKSÁG, (tit oknokság) fn. tt. titok
nokságot, harm. szr. •—a. Titoknoki hivatal, vagy
állás, vagy rang. Titoknokság ért folyamodni, azt el
nyerni. Máskép : titkárság. V. ö. TITOKNOK.
TITOKSZERÜ v. — SZERŰ (titokszerű) ösz.
mn. Rejtélyes minőségű, mi olyas dolgokat foglal
magában, melyekről tudomásunk nincs, vagy melye
ket magunknak megfejteni nem birunk.
TITOKSZERÜLEG v. — SZERÜLEG, (titok
szerűleg) ösz. ih. Titkos módon, rejtélyes dolgokkal
kapcsolatban.
TITOKSZERÜSÉG v. —SZERŰSÉG, (titok
szerűség) ösz. fn. Titokszerü vagy rejtélyes tulaj
donság.
TITOKSZOBA, (titokszoba) ösz. fn. Az elő
kelők s gazdagok lakosztályában külön használatra
szolgáló szoba, melyben valaki ha magánosan akar
lenni, elvonulni, mint iró dolgozni szokott, irományait,
könyveit, s némely titkaságait tartja, és csak meghit
tebb barátjai látogatását fogadja. (Cabinet). A Ná
dor codexben : titokház : „Es a mise a mikoron megh
végeztetött volna, felmene titokházában, nagy sirva
keáltván úr Istenhöz." (487. 1.)
TITOKTALAN, (titoktalan) mn. tt. titokta
lant, tb. —ok. 1) Amit titok gyanánt nem rejteget
nek, nyilvános. 2) A kinek titka nincsen. V. ö.
TITOK.
TITOKTARTÁS, (titoktartás) ösz. fn. A rej
tegetésnek és hallgatásnak azon neme, mely által
valamit mások tudomása elől elzárunk.
TITOKTARTÓ, (titoktartó) ösz. mn. Aki a
titkot magának tartja, tovább nem mondja, másokkal
nem közli.
TITOKTELI v. —TELJES, (titokteli v. tel
jes) ösz. mn. 1) Akinek sok titka van. 2) Rejtélyes
mivoltu, a mi sok olyast foglal magában, miről vilá
gos tudomásunk nincsen.
TITOK 1. TITEKET.
TITULÁL, áth. m. titulált. Idegenből módosult
szó. Lásd CZÍMEZ.
TITVAN, puszta Nyitram. helyr. Titvanba,
— ban, —bál.
TITVÁNY, puszta Somogym. helyr. Titvány
ba, —ban, —ból.
TIV, régiesen am. tik v. ti, pl. «Hogy es tiv
látjátok szömtökhel." Régi Halotti beszéd*

TIVADAR—TÍZ

TIZED—TIZEDES

TIVADAR, (1) v. T I V A D O R , T Ó D O R ; férfi
kn. tt Tivadart, tb. — ok. T h e o d o r u s . Görög ere
detű szó s am. Isten ajándoka.
TIVADAR, (2) faluk Bereg és Ugocsa m. helyr.
Ticadarra, —on, —ról.
TIVADARCZ, falu V a s m. helyr. Tivadarczra,
—on, —ról.
TIVIS, TIVISK, régiesen am. tövis ; 1. ezt.
TIVONYOS, fn. tt. tivonyost, tb. — ok. A T á j 
Bzótárban Szabó Elek szerént székely szó s jelen
tése: fejér népen erőszakot tevő buja lator férfi.
Eredete homályos.
TIVORNYA, fn. tt. tivornyát. Sándor István
szerént táberna vinaria, azaz, borkorcsma, csapszék.
Szokott érteményben ivók, dőzsölök, zajos, lármás
mulatsága. Ugyan ily értelemben h a s z n á l t a t n a k e
rokonhangu s z ó k : devernya, dávorikolás, dáridó, da
liké, dorbézolás, dombérozás, dínomdánom. Alig lehet
kétség benne hogy tivornya és devernya szókat a diá
kos emberek a latin taberna u t á n hozták n y e l v ü n k b e s
mint több más latin szó, a nép között is különfélekép
módosulva elterjedt.
TIVORNYÁZ, (tivornyaaz) önh. m. tivornyáz
tam, —tál, —ott, par. tivornyázz. Ivás közben zajo
san dőzsöl, kiáltoz, dinomdánomoz. Máskép külön
fe'le tájszokások szerint': devernyál, dározikol, dári
dóz, dálibóz, dombéroz, dorbézol. V. ö. TIVORNYA.
TIVORNYÁZÁS, (tivornyaazás) fn. t t . tivor
nyázást, tb. —ok, h a r m . szr. — a . Dőzsölés, dorbé
zolás, devernyázás, dávorikolás stb. V. ö. T I V O R 
NYÁZ. (
TÍZ, (1) régiesen am. t ű z ; 1. ezf.
TIZ, (2) s a r k s z á m n é v , tt. tízet. K é t s z e r öt,
vagy ötször kettő, vagy is tárgyhoz kötve, azon szám,
mely két kezünk, vagy k é t lábunk öszves ujjainak
megfelel. Úgy tudja, mint a tíz ujját. (Km.). Tíz ujjon
tiz köröm. Kétszer tíz=húsz. Háromszor tíz=harmincz,
régiesen: harmicz. Tízszer tíz=száz. Tízszer száz=
ezer. Tízszer ezer=tizezer. Különféle v i s z o n y r a g o k k a l :
tizen vagyunk ; tizén fölül v o l t u n k ; tízszer a n n y i ; ti
zed rész; tizedik h á z a s z ö g l e t t ő l ; tízenként j ö n n e k ;
tizével adják a t o j á s t ; tízszeres kárpótlás, büntetés ;
tízszerte drágább.
Egyezik vele közelebbről a finnugornyelvek
közöl a szürjan és votják dasz, az indoeurópai nyel
vek közöl a szanszkrit dagan, czigány des, oskét
desz, densz, örmény taszn, hellén őéxa, latin decem,
kelt dec, litaui dészimti, régi szláv deszengt(i), ma
gyarhoni szláv deszat, ggeszet, gyeszaty, dzesecz stb. E ke

tük viszonyba hozni, minthogy azon ige mindkét ere
deti jelentése (helyez; csinál) a kézre (rendszerént
mind a két kézre) vagyis az ujjakra vonatkozik. Sőt
az sem volna épen képtelenség, ha a k és t hangok
fölcseréltével a kéz szót vennők a tíznek is alapúi,
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mint ez köp székely top, töpörödik székely kuporodik,
kövér tövér szókban is történik. ( L . Budenz József
szóegyeztetéseit T I L T , T I T O K , T O R O K , T Ö P Ö R Ö 
D I K szók alatt). Ezért merészeltük az öí szót is ököl
szó ök gyökével, sőt az egész ökl törzszsel is roko
n í t n i ; minthogy valamint a Łnak úgy az Znek is
ívé változtáról példák h i á n y á b a n nem v a g y u n k (po
roszló porosztó, képmutató képmutató).
T I Z E D , (1) (tized) osztószám, mely 1) meg
felel e k é r d é s r e hányad f s j e l e n t tíz hasonló részre
osztott egészből egy részt. Az osztrák forint tized része
tíz krajezár. Tized magával, azaz, ő maga, és kilencz
társa . Különösen j e l e n t ily részletü járandóságot,
melyet n á l u n k régebben némely terményekből vagy
más jövedelemből adóképen adni, illetőleg fizetni
s z o k t a k ; latinos elnevezéssel: dézma. Papi tized. Ti
zedet adni a gabonából, borból, etltörölni, megváltani a
tizedet. Követelni, megvenni a tizedet. 2) I d ő s z a k r a al
k a l m a z v a : évtized am. tiz évet m a g á b a n foglaló idő
szak. 3) A katonaságnál tíz személyből álló csapat.
4) Némely nagyobb községekben igy nevezik a vá
ros egyegy k e r ü l e t é t , honnan tizedes oly községi
szolga, vagy hajdú, ki az illető tizedben a város
rendeleteit kihirdeti, s más kötelességeket végez. E
nevezet onnét is származhatott, hogy ily n a g y o b b
községekben a hasonló szolgai személyzet tíz legény
ből vagy tagból állott.
A dvel egyező k é p z ő k v a n n a k a szürjan da
szcid, és votják daszáti szókban is (mindkettő am.
tizedik).
T I Z E D , (2) sorszám ; 1. T I Z E D I K .
T I Z E D A L J A , Szabó D á v i d n á l am. tíz sze
mélyből álló katonaság.
T I Z E D B Ú Z A , (tizedbúza) ösz. fn. B ú z a , me
lyet a régi úrbér vagy törvény szerint tized fejében
a z illető u r a s á g n a k v a g y p a p n a k a d n i szoktak. L .
TIZEDGABONA.
T I Z E D E L , (tizedél) áth. m. tizedclt. 1) V a 
laminek tized részét, különösen a tizedféle j á r a n d ó 
ságot kiveszi. Gabonái, bort tizedelni. 2) Bizonyos
czélra az egésznek csak tized részét használja, vagy
válogatja vagy vonja ki.
T I Z E T É L É S , (tizedélés) fn. tt. tizedélést, t b .
— ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely által valamit
vésből is az tetszik ki, hogy eredete, illetőleg alapértel tizedelünk. V. ő. T I Z E D E L .
me a legrégibb ős korban tűnik el. Némely nyelvészek,
T I Z E D E L Ő , (tizedélő) fn. tt. tizedélőt. Sze
különösen Benfey, Heyse stb. a szanszkrit dagan szót mély, ki a tizedféle j á r a n d ó s á g o k a t beszedi v a g y
a dac gyöktől származtatják, mely mutatást (t. i. beszedte. Urasági, papi tizedelő.
kézzel, ujjakkal mutatást is) jelent, innen rokonítják
T I Z E D E S , (1) tizedés) mn. t t . tizedést, v. — et,
a görög dixat a őeíxvvfit (mutatok) igével, s a latin tb. —ek. Ami egy vagy több tizedrészt foglal m a g á 
rfecemet a digitus névvel stb.
b a n . Tizedes számok, ú. m. Vio 2 /io 3 /io ( 0 . 1 , 0 . 2 , 0 . 3 ) s t b .
A magyarban mi a tíz számnevet a tesz v. te ViooVioo 3 /ioo ( 0 . 0 1 , 0 . 0 2 , 0 . 0 3 ) s t b . I n n e n a s z á m t a n 
áin, (tájdivatosan: tesz y. tészen) igével merészel j ban : tizedes számítás, tizedes törtszámok (decimalis.).
21*
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TIZEDSZEDŐTIZENHÉT

TIZEDES, (2)(tizedés) fn.tt. tizedést,tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) Némely nagyobb községekben
községi szolga, vagy hajdú, ki egyegy tized nevű
kerületben, vagy mint rendszerént tíz tagból álló
szolgaszemélyzet egyes tagja a tanács rendeleteit
kihirdeti, bemondói tisztet végez, előfogatokat rendel
stb. 2) A katonaságnál tíz legényből álló csapat
elüljárója, idegenből kölcsönzött néven : káplár.
TIZEDFIZETŐ, (tizedfizető) ösz. fn. Személy
ki bizonyos terményekből, illetőleg jövedelemből ti
zedféle tartozással adózik.
TIZEDFÖLD, (tizedföld) ösz. fn. Úrbéri telek,
melynek terményeiből tizedet kellett, vagy kell adni.
TIZEDGABONA, (tizedgabona) ösz. fn. Ga
bona, mely a termesztett gabonának (búzának, rozs
nak stb.) tized részét tette, és a földes úrnak vagy
illető papi személynek járandóságul fizettetett.
T1ZEDHÓ, (tizedhó) ösz. fn. Október hava;
másképen: Mindszenthó, Mindszent hava, őszhó.
TIZEDIK, (tizedik) sorszám, mely megfelel e
kérdésre: hányadik ? Jelenti azon sorszámot, mely a
kilenczedik után következik. A szöglettől tizedik ház.
Eltének tizedik évében meghalt. A régiek ik nélkül hasz
nálták : „capitulum tized" (Bécsi, Müncheni co
dexek).
TIZEDIKSZER, (tizedikszer) ih. sorban a
tizedik helyen.
TIZEDJEGYZŐ, (tizedjegyző) ösz. fn. Ura
sági tiszt, ki a tizedféle járandóságokat felrója, és
számba veszi.
TIZEDJOG, (tizedjog) ösz. fn. Jog, melynél
fogva valaki bizonyos úrbéri terményekből és jöve
delmekből tizedet húz. A tizedjogot eltörölni, megszün
tetni, és kármentesíteni.
TIZEDKÉVE, (tizedkéve) ösz. fn. Minden tíz
kéve közöl egy, mely tized fejében az illető uraság
nak vagy papnak járt.
TIZEDKÖNYV, (tizedkönyv) ösz. fn. Hivata
los jegyzőkönyv, melyben a tizedfizetők nevei, a be
vett tizeddel együtt fölirvák.
TIZEDMENTES , (tizedmentes) ösz. mn. 1)
Személy, ki a szokott úrbéri tized alól föl volt vagy
van mentve. 2) Telek, melynek terményeitől tizedet
adni nem kellett, vagy nem kell.
TIZEDPAJTA, (tizedpajta) ösz. fn. Urasági
pajta, hóvá a tized fejében beszedett gabonát beta
karították.
TIZEDPÉNZ, (tizedpénz) ösz. fn. Pénz, mely
lyel a természetben adandó tizedet megváltani
szokták.
TIZEDPÉR, (tizedpér) ösz. fn. Per, mely az
uraság és illető hűbéres között a tized ügyében ke
letkezett.
TIZEDRENDÉLF.T, (tizedrendélet) ösz. fn. A
régi úrbéri szabályzat rendeletei a tizedféle járandó
ságokra nézve.
TIZEDROZS, (tizedrozs) ösz. fn. L. TIZED
GABONA.

TIZEDSZEDŐ, (tizedszedő) ösz. mn. és fn. L.
TIZEDELŐ.
TIZEDSZER, (tizedszér) ösz. számnévhatárzó.
1) Ugyanazt tizedik ízben ismételve. Tegnap már fi ]
zedszer 'irtain neki. Ma már tizedszer mentem ki. 2) A
sorolás, elszámlálás rendében a kilenczedik pont után
következve.
TIZEDTÖRVÉNY, (tizedtörvény) ösz. fn. Tör
vény, mely a.tizedet illető úrbéri ügyeket és viszo
nyokat tárgyazta.
TÍZEN, (tízen) ih. s am. oly számmal, mely
tizet foglal magában. Rendesen csak személyekre
vonatkozik. Tizen vagyunk. A vendégek közöl tízen el
mentek. Mindöszve tízen maradtunk. Némely tájak sze
rént az i röviden is ejtetik. Különbözik tőle 1) a zárt
evel ejtett tizén, melyben az én állapító névviszony
rag, pl. tízén fölül; hány lovon jár ? tízén. Tizén (tíz
ujjon) vette, azaz lopta. 2) Az állandóan rövid ivel
ejtett tizen, a tizenegytöl tizenkilenczig számlálásban,
így különböznek egymástól négyen és négyén, öten és
ötön, heten és hétén, kilenczen és kilenczén, hárman és
hármon, hatan és haton, nyolczan és nyolczon, húszan
és húszon, százan és százon.
TIZENEGY, (tizénegy) ösz. számnév. Tizen
fölül még egy, azaz 10|—1. Minthogy a tizén köz
szok4s szerint zárt evel ejtetik, valamint a huszonegy
nem huszanegy : innen okszerűleg állíthatni, hogy az
én alapító viszonyrag, s tizénegy am. tizén fölül egy,
valamint huszonegy = húszon fölül egy.
TIZÉNEGYEDFÉL, (tizénegyedfél) ösz. szám
név. Tiz egész és fél. Tizenegyedfél órakor, azaz, tiz
óra után fél órakor, németesen : fél tizenegykor. Ti
zenegyedfél esztendős, tiz esztendős és hat hónapos.
Tizenegyedfél mázsa, tiz mázsa és ötven font. V. ö.
NEGYEDFÉL, NYOLCZADFÉL, ÖTÖDFÉL.
TIZENEGYEDIK, (tizén egyedik) ösz. sorszám
név. Sorban, rendben a tizedik után következő. A
szöglettől tizenegyedik ház. Ma van tizenegyedik napja,
hogy útra indultam.
TIZENHÁROM, (tizénhárom) ösz. Számnév,
mely egy tizest, és háromszor egyet foglal magában;
tizen fölül még három, lOj3. Tizenhármon kivül
mind elvesztek. Határozóilag e kérdésre hányan ? fele
let : tizenhármán. Sorozva: tizenharmadik.
TIZENHÁROMVÁROS, falu Vasm. helyr. vá
rosba, —ban} —ból.
TIZENHAT, (tizénhat) ösz. számnév. Tizen
fölül még hat, azaz, 10}6. Tizenhatan vagyunk.
Tizenhaton fölül voltunk. Tizenhatszor feldőltünk. Ti
zenhatos szám. Tizen/tatával adni valamit. Tizenhaton
ként elosztani, beszállásolni a katonákat. Tizenhatod
fél mázsa am. tizenöt és fél. Tizenhatodrét, Tizenhat sze
pesi város.
TIZENHÉT, (tizénhét) ösz. számnév. Tizen
fölül még hét, azaz 1 0 4  7 . Nem adom tizenhétén alul.
Tizenheten vagyunk. Tizenhétszer ki és bement. Tizen
hetes szám. Sorban tizenhetedik. Tizenhetedfél osztrák
forint am. tizenhat forint és ötven krajczár,
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TIZENKÉT, (tizénkét) ösz. számnév. Tizen
fölül még kettő, lOj2. Elünk vele, midőn a vi
szonynevet közvetlenül megelőzi. Tizenkét ember, ti
zenkét óra, tizenkét mázsa. Különben kettő. Tizenkettőig
számlálni. V. ö. KÉT, KETTŐ. Különféle viszonyok
ban : tizenketten vagyunk; tizenkettőn alul soha sem
voltunk; tizenkétszer lemásolni valamit; tizenkettedik
v. kettódik; tizenkétrét, tizenketted v. kettődfél; tizen
kettejével.
TIZENKÉTHÍMES.
' TIZENKETTŐ, (tizénkettö) 1. TIZENKÉT,
és v. ö. KETTŐ.
TIZÉNKILENCZ, (tizénkilencz) ösz. szám
név. Tízen fölül még kilencz, lOj9. Egyik tizenki
lencz, másik egy Mán húsz (km.) azaz, egyik olyan,
mint a másik. Tizenkilenczen ültek az asztalnál. Ti
zenkilenczén alul vagy fölül, vagy kivül. Tizenki
lenczedfél, tizennyolez és fél. Tizenkilenczszer. Tizen
kilenczedik, sorban a tizennyolez után következő. V. ö.
KILENCZ.
TIZENNÉGY, (tizennégy) ösz. számnév. Tizen
fölül még négy, 10|—4. Tizennégyen gyűltünk öszve.
Tizennégyén fölül ritkán ültünk együtt. Tizennégyén
kivül az egész hadcsapat elveszett. Tizennégyed/él,
tizennégy és fél. Tizennégyedszer, tizennegyedik izben,
V. ö. NÉGY.
TIZÉNNYOLCZ, (tizénnyolez) ösz. számnév.
Tizen fölül még nyolez, 10|—8. Tizennyolczan vet
tek részt a bűntettben, s mind a lizennyolczon végre
hajtották a halálos Ítéletet. Tizennyolczadik, tizen
nyolczadszor stb. V. ö. NYOLCZ, NYOLCZAD stb.
TIZENÖT, (tizénöt) ösz. számnév. Tizén fölül
még öt, 10|5. Tizenöten, versenyeztek vele, s mind
a tizenötön kifogott. Tizenötödik, tizenötször, tizenötös,
tizenötöd/él, tizenötöd magával. V. ö. ÖT.
TÍZES, TÍZES, (tizes) mn. tt. tizest, v. —et, tb.
—ek. Ami bizonyos nemű egységekből tizet foglal
magában. Tizes malom, mely tíz kövön őröl, tíz ke
reket hajt. Tizes vászon, tíz nyüstös, jobbféle vászon.
Mint önálló főnév (tárgyesete : tizest, többese: — ék)
jelent pénznemet, mely 1) tizkrajezárt, fél húszast ér.
Egy tízesen adni, venni valamit. 2) am. tízforintos bank
v. pénzjegy. Számtani ért. oly szám, mely kereken
egy vagy több tizet foglal magában, a kilenczvenig
bezárólag, azaz, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
A több számjegyből álló sorozatban jobbról bal
felé a második helyen lévő számjegy, pl. ebben 3546,
a 3 ezeres, az 5 százas, a 4 tizes, a 6 egyes.
TÍZFÉLE, (tízféle) ösz. mn. Tíz különböző
tárgyból álló. Tízféle ételt adtak fel az ebéden.
TÍZKRAJCZÁROS, (tízkrajezáros) ösz. mn.
1) Tíz krajezárt érő. Ttzkrajczáros ezüst v. papiros
pénz. Amit tiz krajezáron adnak, vagy vettek. Tiz
krajezáros pipa, pohár.
TÍZLÁBU, (tízlábu) ösz. mn. Aminek tíz lába
van. Tizlábu bogarak, férgek.
TÍZLAPÁTOS, (tizlapátos) ösz. mn. Mondják
hajómüről, dereglyéről, melyet tíz evezővel hajtanak.
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TÍZNAPI, (tiznapi) ösz. mn. Tíz napig tartó.
Tíz napi utazás.
TÍZNAPOS, (tíznapos) ösz. mn. Tíz napot
töltött. Tíznapos gyermek, borjú, csibe, malacz, csikó.
TÍZOSZLOPOS, (tízoszlopos) ösz. mn. Tíz
oszlopon álló, vagy tíz oszloppal díszített. Tízoszlo
pos tornácz, csarnok, homlokzat. V. ö. OSZLOP.
TÍZPARANCSOLAT, (tízparancsolat) ösz. fn.
Mózses II. könyvének 20dik részében foglalt pa
rancsolatok, melyeket a Isten Sinai hegyen Mózses
által a zsidónépnek kihirdettetett, s melyek részint
az Isten, részint a felebarátok iránti tartozó köte
lességekre vonatkoznak.
TÍZSZER (tízszér) sokszorozó szám, éshatárzó,
mely megfelel e kérdésre : hányszor t hány izben f Va
lamit különkülön tíz izben egymáshoz adva, vagy
ismételve, vagy cselekedve stb. Tízszer tiz forint —
száz forint. Tízszer irni valakinek. Tízszer ki és be
menni. Midőn hasonlatul használtatik, fokozati rag
gyanánt te toldalékot vehet föl, pl. tízszerte nagyobb,
tízszerte drágább.
TÍZSZERES, (tízszérés) ösz. mn. Ami a maga
nemében tiz ízű, vagy tíz izben ismételt; bizonyos
mennyiséghez mérve tíz annyi. Tízszeres fáradságba
került. Tízszeres visszafizetés, kárpótlás.
TÍZSZERESEN, (tízszérésen) ösz. ih. Bizonyo
mennyiséghez mérve tizannyiszor. Tartozását tízszere
sen megfizette.
TÍZSZÉRÉZ, (tízszéréz) ösz. áth. Valamely
mennyiséget kilenczser annyival szaporít, valamit
még kilencz izben ismétel. Tízszerezni a megígért bért.
Tízszerezni bizonyos számot, az az, tízzel sokszorozni,
vagy tízszer öszveadni.
TÍZSZÉRÉZÉS , (tízszérézés) ösz. fu. Cselek
vés, mely által valamit tízszerezünk. V. ö. TÍZ
SZÉRÉZ.
TÍZSZERTE, (tízszerte) ösz. ih. L. TÍZSZER
alatt.
TÍZSZÖG, (tízszög) ösz. fn. Test, vagy épít
mény, melynek tíz szöge van. Tízszöget képző vármű.
TIZSINA. falu Trencsin m.; helyz. Tizsinára;
— n, •—ról.
TIZSITE, falu Sáros m.; helyz. Tizsitére, —n,
— ról.
TO, v. T A ; a nép nyelvén élő, s azon egy
szerű szók egyike, melyekkel a barmokat űzni, haj
tani, terelni, vagyis odább menésre szólítani szok
ták. Különösen a szarvasmarhákat, úgymint ökröket,
teheneket, borjukat űző, nógató fölkiáltás, melynek
megfelel a lovat nógató ezo! Midőn a baromnak így
szólnak : to te! v. tola te! és tola be, tála be! am.
mozdulj innen v. menj odább ; és menj tova be !;
far to Y.far to te'! azaz, farral odább mozdulj, for
dulj. Alapfogalomban tehát odább mozdulásra vo
natkozik. Ezen fogalom és gyök rejlik a következő
szókban, mint származékaiban: toa v. taa, mint Ba
ranyában ejtik, azaz, odább fekvő helyre, szokottab
ban: tova, honnan tovább, továbbá (régiesen és tájdi
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vatosan : toábbá), táv, honnan : távol, távolit, távolság,
távolodik, távozik; tavai (taval) elmúlt távol időben ;
tob, lágyan dob, kezébe fogott valamely testet magá
tól bizonyos távolságra odább hajít, vet, röpít, el
dob, kidob, földob, ledob, bedob; tol, v. tal, valamit
neki feszített erővel odább nyom, csúsztat, szorít;
honnan o származékok : toliga v. taliga, tolicska v.
talicska, oly jármüvek, melyeket tolva szoktak odáb
bozni, tolakodik, tolong, told, toldoz, tóidul v. tódul, tol
dít v. tódit, tolóka am. tolóágy, tolúv. talu v. toll; tosz
v. tasz, toszit v. taszít, toszigál v. taszigál, toszogat,
tuszkol, totolász továbbtovább tapogatódzik; tojás,
tojik; túl, bizonyos határvonalnak amonnan, vagyis
tőlünk távolabb fekvő oldalán, elemezve: toúl (mint
alúl, föliil, kivül, belül, elül, hátúí). Atv. ért. a tá
volság, távollét alapfogalma és a ta v. to gyök rej
lik ezekben is : tagad, azaz, valamiről azt mondja,
hogy a valóságtól távol van; tuszkol azaz taszigál;
tukmál, valakire valamit rátol.
Alapértelmökre nézve ide tartoznak azon ro
konhangu gyökszók, és származékaik, melyek bizo
nyos iránytól eltérő odább menést, hajlást, elválást
jelentenek, mint: te, honnan tétova, téltúl, téved, té
velyeg, téveszt, tép; sza sze, honnan szanaszét, szél
(margó), széled, szédeleg, szédít, szédül, szór; csa, sa, ta,
honnan csak, csákó, csáklya, csámpa, sanda, sánta, tán
torog, tág, tár, tát. Mind ezeket részletesen 1. saját
rovataik alatt.
A to ta gyökkel rokonok Budenz J. szerént a
finn tuo(= az, latin iste, is), tuohon (oda), tuolla, tuossa
(ott), tuolta, luosta (onnan), tuonne (oda tova) ; lív tuo
(az, amaz), lapp tuo, finnlap duo, do (az, iste, ille),
tuoggo, duoggo (ott); mordvin to, tona (az, amaz),
tosa, toso (ott); cseremisz tu (az); osztják to, torna
(az), tolta, totti (ott) ; vogul to, tot (ott), tú (oda), túl
(onnan), tont (akkor) stb. stb. A mongol mutató szók
ban is a t gyakran távolt, távoltságot fejez ki pl.
ejmü = ilyen, tejmii =: olyan; ejn = így, ilyen,
tejn úgy, olyan; ende = itt, emitt, tende = ott,
amott stb. A távol helyiségre vonatkoznak a szláv
tam, tade, dal, daleko, és a múlt távol időt jelentő latin
tum, tunc, dudum, hellén róOsv (onnan), tors (akkor);
szláv dávno (régen).
TÓ, (1), fn. tt. v. tavat; kicsinyezve tócsa,
tócska, tavacska. 1) Nagyobb kiterjedésű állóviz, mely
bizonyos területet kis tenger gyanánt lep el, s néha
mérföldeket foglal el, milyenek hazánkban a Bala
ton tava és a^ Fertő, a kisebbnemű velenczei tó
Fehérvármegyében, a palicsi tó Bácskában stb. Ka
kastó, nádastó, melyekben káka, vagy nád terem. Ha
lakkal, vizimadarakkal bővelkedő tó. Tavon hajókázni.
2) Kisebb terjedelmű állóviz, mely néha kiszárad,
máskép : mocsár, tócsa, pocsolya, podséta, láp. 3) Mes
terségesen készített mederbe gyűjtött viz. Halastó,
melyben halakat nevelnek. Molnártó, melybe télre a
malmokat bekötik. Összehúzott szó a tou v. tau,
v. tav elemekből, mely tekintetben hasonlók hozzá:
9 === ou, ov, au, a v ; só sou, sov, saó, sav; hó hou,

TÓ—TOB

332

' hov, hau, hav ; ló lou, lov; cső csöü, csöv ; kő köü,
köv, stb.
A tó és tenger alapfogalomban rokonok, misze
rint nagyobb kiterjedésű, s látszólag álló víztömeget
jelentenek. Innen van, hogy némely nyelvekben cse
kély különbséggel azonos nevekkel birnak, p. a né
met der See tó, die See tenger. Valószínű, hogy vala
mint a tenger a tenyér és tenyész szókkal mint szét
terjedésre vonatkozókkal egy eredetű : hasonlóan a
tó a tág, tát, tár, távol, tétova, vagyis a to v. ta helyi
távolságra vonatkozó szókkal áll származási vi
szonyban.
Egyezik velők az uralaltáji nyelvek közöl a
szamojéd to, toa, tu, tuú, a tengert jelentő wereho
turi ut, utá; Budenz J. szerént az osztják teu, touk,
tokh, votják ti, vogul tuo, túr, finn szuó, észt szoo, lív
szuo. Ide sorozhatok a sínai séu (lacus), süi (aqua),
továbbá a török szu és mongol uszun, melyek általá
ban vizet jelentenek. Sőt hasonlók hozzá a német
Teich és See is. Némely helynevekben magyar nyel
ven is szó, mint a Szikszó, Szárszó, Berekszó (azaz Szik
tó, Szártó, Berektó) helynevekből gyaníthatni. V. ö.
TENGER.
TÓ, (2), össze van húzva ebből: toa v. tova;
Állj tó, menj tó. Erdélyben Toroczkó vidékén diva
tos. (Kriza J.)
TOA, (toa) helyhatárzó. Baranyai tájejtéssel
am. tova, messzére, távolra. Toa ment. Kinek jó sze
mei vannak, az toa lát. Katalin prózai legendájában
edetoa (v. toá) am. idetova, ide s tova. (Toldy F. kia
dása 216. 1.) Összehúzva tá, mely a gyermeknyelv
ben kettőztetve divatozik (pl. tatába ment, azaz, el
távozott) ; máskép : tacs. Hasonló változatokkal for
dul elé hoa, hova, há.
TOÁBBÁ, (toaabbá v. toaabbvá) némely
régieknél, de mai táj divat szerént is e helyett: to
vábbá. „Mester, mü mit tegyönk ? És ő monda azok
nak : Semmit toábbá, hanem mely szerzettetett tü
nektek, azt tegyétek." (Müncheni cod. Lukács. III.).
TÓÁLLÁS, (tóállás) ösz. fn. Vizenyős helyek
a legelőkön, réteken, szántóföldeken, hol az esővíz
megáll, öszvegyül, s tavat képez, vagy a fenékviz
fölveri magát.
TÓÁLLÁSOS, (tóállásos) ösz. mn. Vizenyős,
lápos, mocsáros. Tóállásos hely, mezőség.
TÓALMÁS, 1. ALMÁS alatt.
TÓÁSÓ, (tóásó) ösz. fn. Munkás, ki mestersé
ges tónak való medret ás.
TOB, (1), természeti hangot utánzó gyökszó,
melyből tobor, toborz, toborzék, toborzékol, toborzó, to
borzok származtak; keményebb ajakhanggal top, to
por, toporzék, topol. Közbevetett m hanggal tömb, hon
nan tombol, tombolás, vagy lágyabb elöhanggal: domb,
dombéroz. Azon tompa hangot utánozza, melyet a
szökdöső, ugráló tánczosok talpai adnak, midőn a
földet, illetőleg a padolatot tapossák. Eokonai: tap,
tep, tip, ezekben : tepetupa, tipitapi, tapos, tepiczkel, tipeg,
tipor, és a szintén kiválólag tánczra vonatkozó top.
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TOB, (2), önállólag nem divatos gyök, mely
ből tobosz, toboz, tobzódik származtak, s ezek értemé
nyéböl elvonva valami dudorút, puffadtat jelent. Lá
gyabb eló'banggal egyezik vele azon : dob, mely erede
tileg tompa hang, mint a puffad szó ,puff gyöke is.
TOB, (3) áth. mn. tobtam, —tál, —ott. Mol
nár Á. szerint, valamit akaratlanul letesz, leejt.
Tobd le barát a vakarát. (Km. Fur ablatum restitue).
Máskép: top. (Szabó D.). Mai nap alig divatozó ige,
8 helyette a sze'lesb értelmű dob használtatik. Gyöke
a távolításra vonatkozó to. V. ö. TO.
TÓBA, falu Torontál m. helyr. Tóbára, — n ,
—ról.
TOBAJ, falu Vas m. helyr. Tobajba, —ban,
bél.
TOBAK , fn, tobakot, harm. szr. —ja. Bőr
gyártó mesterember, ki különösen juh és kecskebőr
bó'l szattyánt, és kordoványt készít. Túl a Dunán ne
vezetesek a székesfehérvári tobakok. Eredetileg tö
rök szó, honnan a szerb tabak is. V. ö. TÍMÁR.
TOBAK, fn. tt. tobákot, harm. szr. —ja. Porrá
zúzott, és sajátnemüleg elkészített dohány, melyet
orrba dugdosni, és főiszíni szokás, máskép : por dohány,
vagy burnót. Sárga, fekete tobák. Spanyol tobák. Idegen
eredetű; francziául: tabac, spanyolul: tabaco, ola
szul : tabacco mint dohányzásra és burnótolásra szol
gáló növény nevezete, SzentDomingónak Tabaco
nevű tartományától; a mongolban : tamaki, honnan
tamakincsi am. dohányos, tobákos.
TOBÁKOL, (tobákol) önh. m. tobákolt. Tobá
kot azaz pordohányt vagy burnótot szí; máskép:
burnótoz v. burnótot.
TÓBÁKOLÁS, (tobákolás) fn. tt. tobákolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Pordohány fölszivása az
orron. Megszokni, elhagyni a tobákolást.
TOBÁKOLÓ, (tobákoló) mn. és fn.tt. tobákolót.
A ki tobákot színi szokott. Tobákoló vénasszony. A
tobákolónak csepeg az orra.
TOBÁKOS, (tobákos) mn. 1) Amiben tobákot
tartanak, vagy árulnak. Tobákos zacskó, bödön, szelen
eze. Tobákos bolt. 2) Aki tobákolni szokott. Tobákos
vénasszony. 3) Tobákkal behintett, tobáktól mocskos.
Tobákos ruha, zsebkendő. V. ö. TOBÁK.
TOBÁKTARTÓ, (tobáktartó) ösz. fn. Millye
vagy másféle edény, melyben tobákot tartanak, hor
danak ; máskép: burnóttartó.
TÓBELI, (tóbeli) ösz. mn. tt. tóbelit, tb. —ek.
Ami tóban terem, nö, él, tenyészik, vagy tóból való,
tóból vett. Tóbeli növények. Tóbeli halak. Tóbeli vízzel
öntözni a kertet.
TÓBIÁSHAL, ösz. fn. A fövenybuvárok egyik
faja. (Ammodytes Tobianus.).
TOBOLYGÓS, (tobolygós) mn. tt. toboly
góst, v. —at, tb. —ak. Heves megyei tájbeszédben
mondják ruháról, mely túlságosan bő, mintegy távol
gós, a testtől távol álló. A székelyeknél: tortyos.
TOBOR, elavult törzsszó, melyből a toboroz,
y. toborz, toborzék, toborzékol, és toborzó, toborzok szár

máztak, s minthogy mind ezek topogó tánczra, szök
delésre vonatkoznak, innen valószínűleg a tobor a
magyar táneznak azon saját ütenyü nemét jelenthette,
melyet ma a nép németesen verbunkosn&k nevez. Ke
ményebb kiejtéssel: topor. Egyébiránt hajdan diva
tozhatott igeképen is, mint a tipor, teper igék.
Ezen elemzésből világos, hogy a toborzó és ro
kon származékai nem a tábor módosulatai, mely vé
leményre az adott alkalmat, hogy esetleg a toborzó
oly tánezot jelent, melyet különösen a hadi férfiak
szerettek lejteni.
. TÓBOROSTA, (tóborosta) ösz. fn. Növénynem
az egylakiak seregéből és sokhímesek rendéből;
hímvirágának csészéje négy metszésű, bokrétája négy
szirmú, hímszála nyolcz ; anyavirágának cséczéje és
bokrétája mint a hímé; magzata négy, magva négy,
anyaszála nincs. Vízben, vagy viz mellett lakik,
(Myriophyllum). Fajai DiószegiFazekasnál: fSzeres,
és gyűrűs tóborosta.
TOBORZ, (toboroz) önh. m. toborzott, htn.
— ani. 1) Eredeti tulajd. ért. hármas (két rövid, egy
hosszú) topogásu, és szökésü férfias, katonás magyar
tánezot jár. Ily értelemben jön elé Szabó Dávidnál
is. Egyébiránt v. ö. TOBOR. Innen toborzék, vagy
toborzok főnév jelent ilynemű tánezjárást. 2) A ré
gibb hadállítási rendszerben toborzottak a gyalog és
lovas ezeredekből kiválasztott nyalka, szemszer, jó
tánezos legények, midőn nyilvános helyeken, piaezo
kon, utozákon, vásárokon zenekíséret mellett tán
czolva, szökdösve, ujjongatva a fiatalságot édesget
ték , szólítgatták, hogy katonának csapjanak föl.
Németesen : verbuvál. Az ily módon szedett legény
séggel szokták akkoriban pótolni az időközben meg
fogyott ezeredek tagjait. így gyűjtötték rendkívüli
esetekben az úgy nevezett önkénteseket is.
TOBORZÁS, (toborozás) fn. tt. toborzást, tb.
— ok, harm. szr. •—a. 1) Sajátnemü férfias, hadi tán
czolás, toborzójárás. 2) Hadfogadás neme, melyet az
úgy nevezett toborzok, vagy verbunkosok űztek. V. ö.
TOBORZ, TOBORZÓ.
TOBORZÁSI, (toborozási) mn. tt. toborzásit,
tb. —ak. Toborzást illető, ahhoz tartozó, arra vo
natkozó. Toborzási édesgetések. Toborzási költségek.
TOBORZÉK, (toborozék) fn. tt. toborzékot.
Keményebb ajakbetüvel: toporzék. Hármas (két rö
vid s egy hosszú) szökellésü topogós, magyar férfias,
katonás táncz ; hangváltozattal: toborzok, mint fazék
fázok, szándék szándok, szurdék szurdok, marék marok.
TOBORZÉKI, (toborozéki) mn. tt. toborzéklt.
A verselésben négy tagból álló láb : u
u, lati
nul : anapüstus; ellentéte : lengedező: —yu —; maguk
ban a nevekben levő hosszú és rövid szótagok is
megfelelnek a lábakban levő tagoknak. E két láb
uralkodó a magyar zenében.
TOBORZÉKOL, (toborozékol) önh. m. to
borzékolt. Toborzékféle tánezot j á r ; széles kedvében
szökdösve tapossa a földet, tombol, dombéroz; ke
ményebb ajakhanggal: toporzékol.
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TOBOEZÓ, (toborozó) mn. és fn. tt. tobor
zót. 1) Sajátnemü, magyaros ütenyü, hármas (két
rövid s egy hosszú) topogással és szökeléssel lejtő.
Toborzó táncz, toborzó legények, vitézek. 2) Mint ön
álló fn. jelenti az imént említett tánczot; máskép :
toborzék v. toborzok. Eljárni, megrakni a toborzót. 3)
Szoros ért. az ezered részéről kiválasztott, s a végett
megbízott legény, hogy a hadsereg számára katoná
nak való ujonczokat szerezzen, fogadjon ; köz nyel
ven, de németesen : verbunkos. Nyalka, csintalan, paj
kos toborzó. Mint gyünév jelentett ily öt hat legény
ből álló hadfogadó testületet. Jón a toborzó, s föl
csapnak, a sihederek.
TOBOKZÓHELY, (toborzóhely) ösz. fn. Na
gyobb vidékek vagy kerületek egyes községeiben
kijelölt hely, hol toborzások történtek. V. ö. TO
BOKZÁS.
TOBORZOK, (toborozok) 1. TOBOEZÉK.
TOBOEZÓKEEÜLET, (toborzókerület) ösz.
fn. Több községből álló kerület, melyek egyikében
vagy másikában toborzások történtek.
TOBOEZOKJÁEÁS, (toborzokjárás) ösz. fn.
Táncz neme, milyet a toborzok járnak. Ilyen tánczot
járt Kinizsi Pál is a kenyérmezei győzedelem után.
V. ö. TOBOEZÓ.
TOBOSZ, (tobosz) fn. tt. toboszt, tb. —ok,
harm. szr. —a. Gömbölyüded, s mintegy dobforma
tok, skatulya, vagy némely tájakon szalmából font
hasas kosár, melyben a tojást tartják, vagy piaczra
viszik; máskép: dobosz. Legközelebb áll hozzá a
puffadtat, duzzadtat jelentő dobasz, s alakra hason
lók hozzá horpasz, dugasz, csupasz, kopasz, rogosz v.
ragasz.
TOBOZ, (toboz) fn. tt. tobozt, tb. — ók, v.
tobzot, tobzok. Némely növények, különösen a komló
és fenyü neműek virágait s magvait tartalmazó olyan
pikkelyes barkatermény, melynek puha pikkelyei a
gyümölcs mérésekge megkeményednek sőt meg is
fásulnak. Tobozosfák (Zapfenbaume). Képzőre egyez
nek vele : koboz, lemez, nemez, tegez, száraz, igaz, csi
maz. Eredetére nézve 1. TOB. (2). Egyezik vele gyök
ben a finnlapp dieppe (fenyüfák gyümölcse. Bu
denz J.).
TOBOZMIEIGY, (tobozmirigy) ösz. fn. Tojás
dad mirigy az agyvelőnek felső részében, hol több
ideg egyesül, s melyet némelyek a lélek székének
tartanak. (Glandula pinealis).
TOBOZOS, (tobozos) mn. tt. tobozost, v. —at,
ib. —ak. Tobozzal ellátott, toboztermő. Tobozosfák
(Zapfenbaume).
TÖBOZPIKKELY, (tobozpikkely) ösz. fn.
Pikkelyforma kemény fanemű levélkék, melyek kü
lönösebben a fenyütobozt képezik.
TOBOZTERMŐ, (toboztermő) ösz. mn. Faja
azon fáknak, melyek magvai tobozokban rejlenek.
TOBZÁS, (tobozás) fn. tt. tobzást, tb. — ok.
Kemenesalon, segédek, mellékék, melyet azért ütnek
a résbe, hogy az illető testet jobban szétfeszitsék.
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Egyezik vele : dobzás, azon fa, melyet a malombaD a
korongvas és alkő közé csíptetnek. Alapfogalomban
rokon a dagadó kifeszülésre vonatkozó dobász, tobzó,
tobzódik szókhoz.
TOBZÓDÁS, (tobozóodás) fn. tt. tobzódást,
tb. —ok, harm, szr. —a. Torkig való lakmározás,
mértéktelen evésivás, zabálás, töltözés, mely a hast
földuzzasztja, puffadttá, dobaszszá teszi, máskép: dob
zódás. V. ö. TOBZÓDIK.
TOBZÓDIK, (tobozóodik) belsz. m. tobzód
tam, — tál, —ott. Torkosán, duskálkodva lakmáro
zik, dőzsöl, hasát tölti. Szabó Dávid szerént: zabál;
máskép : dobzódik. Gyöke tob puffadtat jelent; misze
rint tobzódni v. dobzódni tulajdon szoros értelemben
annyit tesz, mint sok ételitallal a hast dobaszszá
tenni. Ily fogalmi viszonyban áll a német schioelgen
dobzódni, és schwellen dagadni, puffadni, duzzadni.
V. ö. TOB. (2).
TOBZÓDÓ, (tobozóodó) mn. és fn. tt. tobzó
dót. Aki tobzódik; duskálkodva, torkigtöltiglakmá
rozó, dőzsölő, korhely. V. ö. TOBZÓDIK.
TOBZÓS, (tobozóos) mn. tt. tobzóst, tb. —ak,
L. TOBZÓTEEMŐ.
TOBZOSKA, (tobozoska) kies. fn. tt. tobzos
kát. Kis bogár, melynek testét a fenyütobozhoz né
mileg hasonló szerkezetű, s ezüst szinü pikkelyek
takarják.
TÓCS, fn. tt. tócsot. Malompor, vagy korpa,
vagy liszt, mely a malomkő kérgéhez ragad.
TÓCSA, (tócsa) kies. fn. tt. tócsát. Kis terje
delmű, sekély állóvíz, pocséta, mocsolya, mely tartó
sabb meleg napokban ki szokott száradni. V. ö. TÓ.
TÓCSAP, (tócsap) ösz. fn. Csap, vagy zsilip,
vagy zúgó, melyen a tó vizét kifolyatják.
TÓCSKA, (tócska) kettőzt. kies. fn. Kicsided
tó, pocsétáeska, mocsolyácska; máskép szintén a tó
szótól: tavacska.
TÓCSVA 1. TOLCSVA.
TÓD, (1), szokottabban 1. TOLD. Egyébiránt
szabatosan véve a tód és told között szófejtésileg
azon különbség van, hogy amaz a távolságra vo
natkozó egyszerű to gyökből és od képzőből öszve
húzva alakult, mint az üző, menésre sürgető noból
lett nód, nódít, a hajtó csö gyökből csőd csődít, a meg
állást parancsoló ho indulatszóból (némelyek véle
ménye szerént) hód, hódit, a menést mozgást jelentő
Zoból lód, lódit, a félre hajló mozgásra vonatkozó
szeböl szed, szédít, a bő természeti hangból bőd, bódít.
Miszerint tód oly képeztetésü, mint az elavult és
csak származékaikban élő nód, csőd, hód, lód, szed, bőd.
Ellenben a told közvetlen törzse tol, mint az oldé ol
(elvont gyök), az ölté öl (fn.), a kelté kel, a tilté til,
a válté vál stb. A különféle táj és népszokás majd
egyiket majd másikat ugyanazon értelemben szokta
használni. Úgy látszik azonban hogy a tód, tódul, tó
dúlás, tódít szoros ért. többeknek bizonyos pont vagy
irány felé nyomulására, sietésére, öszvegyülésére vo
natkozik, s egyezik vele a csőd, csődűl, csődűlés, csődit,
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mennyiben mindkettejük közvetlen gyökei a hajtó
TÓGÉR, falu Torontál m. helyr. Tógérra,
to! és csÖ! indulatszók. A told, toldás, toldalék, toldal — on, —ról.
pedig bizonyos egészhez ragasztott járadék, pótolék
TÓ GEREBLYE, (tógereblye) ösz. fn. Nagy
fogalmával bir, melyet mintegy hozzá tolnak vala gereblyeféle fogas eszköz, melybe lovakat fognak,
mihez. Miként sokszor a népies kiejtés a szó lényegé s vele a tó fenekén öszvegyült iszapot kitisztítják.
hez tartozó l hangot kihagyni szereti: úgy néha, mint
TÓHAJLAT, puszta Csongrád m. helyr. T6
egy ékesebben akarván beszélni oda is becsúsztatja, hajlatra, —on, —ról.
hol nines helye, mint csók esolk, csóka csolka, szónok
T Ó H A L , (tóhal) ösz. fn. Hal, melyet úgy
szolnak, tőke lőlke, tögy (uber) tölgy.
nevezett halastóban tenyésztenek, vagy mely viz
TÓD, (2), fa. tt. tódot. A jégmadarak egyik áradáskor a tavakban marad, s ott szaporítja faját.
korcs faja, (BastardEisvogel).
TÓHÁT, falu Köz.Szolnok m. erdélyi faluk
TÓDÁS, fn. tt. tódást, tb. —ok, harm. szr. A. Fehér, B. Szolnok és Torda m. helyr. Tóhátra,
—a. L. TOLDÁS. A székelyeknél annyi is mint — on, —ról.
hazudság. „Az az egész beszéd csaktódás" (Kriza J.)
TOHONYA, 1. TUNYA.
TÓDÍT, TÓDÍT, (toodít) áth. m. tódított
TOHONYÁLKODÁS; TOHONYÁLKODIK;
par. —s, htn. —ni v. —ani. Hajtva, sürgetve, vagy 1. TUNYÁLKODÁS ; TUNYÁLKODIK.
bizonyos erkölcsi inger által eszközli, hogy többen
TOHONYASÁG, 1. TUNYASÁG.
valamely helyre sietve, s mintegy tolongva öszve
TÓI, (tói) mn. tt. tóít, tb. — ok. Tóban te
gyiiljenek. Piaczra, utczára tódítani a népet. A kíván nyésző, lakó, tóból való. Tói halak, madarak. „Az én
csiság sok embert öszvetóditott a látványra. Hangvál Lillám, mint a tói réczepipc, olyan vad." (Szász
tozattal egyezik vele csődít. Képeztetésre hasonlók József.).
hozzá lódít, nádit, hódít, bódít (boldít), indít, szédít,
TOJ, áth. m. tojt. 1) L. TOJIK. 2) A széke
lódít, kondít, zúdít, stb. V. ö. TÓD, (1).
lyeknél eredeti jelentéséhez közelebb ezt is teszi:
TÓDÍTÁS, TÓDITÁS, (toodítás) fn. tódí tol, taszít.
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, vagy er
TOJADÉK, (tojadék) fn. tt. tojadékot, harm
kölcsi hatás, mely által bizonyos sokaságot valahová szr. —a. 1) A székelyeknél am. vízturadék, zákány
tódítanak. V. ö. TÓDÍT.
csomag. (Kriza J.). Ez értelemben, úgy látszik, hogy
TÓDOE, 1. TIVADAR.
toladék v. torladékból módosult; noha a székelyek
TÓDOEICZA, erdélyi falu Fogaras vidékében, nél eléfordul toj ige is tol érteményben. 2) L. TO
JOMÁNY.^
helyr. Tódoriczára, —n, —ról.
TOJÁS, (tojás) fn. tt. tojást, tb. —ok, harm.
TÓDOSKÁNY, erdélyi falu a beszterczei ke
szr. —a. 1) Azon félig cselekvő, félig szenvedő ál
rületben ; helyr. Tódoskányba, —ban, —bál.
TÓDUL, TÓDUL, (toodúl) önh. m. tódúlt. lapot, midőn bizonyos nemű állatból tojásnemű faj
Bizonyos sokaság, népség valamely helyre folytono szaporitó gyümölcs tolul ki. A ludak ősz végén elkez
san nyomulva, s mintegy tolakodva siet. Tódul a dik a tojást. A kotlós tyúk abba hagyja a tojást. 2)
nép a templomba. Öszvetódul, betódul, kitódul. V. ö. Maga a nőstény v. jérczemadarak testében növő
hosszúkás gömbölyű, belül híg tartalmú, kemény
TÓD. (1).
TÓDÚLÁS, TÓDULÁS, (toodúlás) fn. tt. mésznemü héjú termék, melyet érett állapotban vég
tódulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Többeknek bizo beleiken kitolnak, s ha a rokonnemü hím által ter
nyos helyre, vagy irányban nyomuló sietése, gyüle mékenyítve volt, rajta ülve öntestök melegével ki
költenek, és belőle ivadékot szülnek. Tyúktojás, lúdto
kezése.
TOPA, fn. tt. tofát. Jobbára mészrészekből jás, réczetojás, pulykatojás, verébtojás, galambtojás, strucz
álló kó'nem, mely a meszes viznek fenekén leülepe tojás. A tojásnak héja, hártyája, fehére, sárgája v. széke
v. szike. Fris, záp, büdös tojás. Magvas, magtalan tojás.
dés által képződik. (Tophus.).
Hímes
tojás. Két Boldogasszony közötti tojást télre el
TÓFALU, falu Heves, puszta Pest m. helyr.
tenni. Tojást főzni, sütni, rántani. Kemény, lágy, hig,
—faluba —ban, —bál.
TÓFALVA, erdélyi falu Maros székben, helyr. nyers tojással élni. Akié a tyúk, a tojás is azé. (Km.).
Szabatosabban tojat vagy tojománynaí kellene mon
—falvára, — n , —ról.
dani.
Tréfás népnyelven: segggyümölcs; egyébiránt más
TÓFEJ, falu Szála m. helyr. Tófejre, —én,
kép: pete, savult szóval: mony (tikmony, lúdmony),
•—ról.
TÓFENEK, (tófenék) ösz. fn. A tó medrének gyermeknyelven néhutt: kukkÓY.kukó. 3) Széles ért. né
mely más állatok, úgymint halak, hüllők, bogarak,
légalsó része. (Teichsohle).
stb. hasonló fajszaporító gyümölcse, ikrája, illetőleg
TÓFOK, férf. kn. tt. Tófort. Theophorus.
tökje. Kigyó, krokodil tojásai. Hangyatojás, légytojás, po
(Theophron görög szó am. isteni érzelmű).
loskatojás, lepketojás, selymértojás. 4) Átv. hasonlatnál
TÓFŰ, falu Baranya m. helyr. Tófűre, — n ,
fogva a négylábú himállatok heréje, töke, monya.
— ról.
TOJÁSALAKÜ, (tojásalaku) ösz. mn. 1. TO*
TÓGÁT, (tógát) ösz. fn. Gát, mely a tónak
JÁSDAD.
vizét a kiöntés ellen fentartja. V. ö. GÁT.
22
AKAD. HAGY SZÓTÁE. VII. KÖT.
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TOJÁSÁRULÓ, (tojásáruló) ösz. mn. és fn.
Ki tojással kereskedik.
TOJÁSCSUCSOR, (tojáscsucsor) ösz. fn. 1)
Növényfaj a csucsorok neméből; szára tövistelen, le
velei tojáskerekek, molyhosak; kocsányi lecsüggök,
borulok ; máskép : egyiptomi alma. 2) Ugyanazon nö
vénynek földben termő almaforma gyümölcse. (So
lanum melongena.).
TOJÁSDAD, (tojásdad) mn. tt. tojásdadot.
Hosszúkás gömbölyű, mint a tojás. Különösen a nö
vénytanban olyan levélncmü szerv, mely mindkét
végén le van kerekítve, az alsó vége azonban szé
lesebb, a felső vége hegyesebb ; vagyis olyan lap,
mely a megfőtt és hosszában két felé vágott tojás
lapjához hasonlít, milyen a körtefa levele.
TOJÁSFEHÉR, v. —FEJÉR, (tojásfehér v.
— fejér) ösz. fn. A madártojásnak tiszta, fehér, h/g
része, mely a sárgáját veszi körül. Szokottabban bir
tokragozva : tojás fehére.
TOJÁSFÉSZÉK, (tojásfészék) ösz. fn. Általán
a nőszemélyek, és nős'tényállatok, különösen a jér
czemadarak testében azon rész, melyen a fajtenyésztő
tojások függenek; máskép: petefészek. Továbbá fészek,
hová a madarak, különösen a háziak, tojni szoktak.
V. ö. FÉSZEK.^
TOJÁSHÁRTYA, (tojáshártya) ösz. fn. Azon
vékony fehér hártya, mely közvetlenül a tojáshéj
hoz tapad, s melyen belül a tojás fehére fekszik.
TOJÁSHÉJ, ,(tojáshéj) ösz. fn. A madárto
jásnak kemény, mésznemű külső tokja, vagy hüvelye.
Fehér, pettyes, tarka tojáshéj.
TOJÁSLEPÉNY, (tojáslepény) ösz. fn. Le
pényalakú sütemény tojásból.
TOJASLEVES, (tojásleves) ösz. fn. Leves,
melybe tojást ütöttek, habartak, főztek.
TOJÁSOS, (tojásos) mn. tt. tojásost, v. —at,
tb. —ak. 1) Tojással készített, lojásos lé. Tojásos
eledelek. 2) A miben tojást tartanak, hordanak. To
jásos kosár.
TOJASSARGA, (tojássárga) ösz. fn. A ma
dártojásnak sárgaszínű bele, széke, közepe; szokot
tabban birtokragozva : tojás sárgája.
TOJÁS SZÉKE.v. —SZIKE, 1. TOJÁSSÁRGA,
TOJÁSTARTÓ, (tojástartó) ösz. fn. Edény,
kosár, bödön stb. melyben a konyhai s más haszná
latra való tojásokat tartani szokták, vagy melybe a
kikölteni valókat öszvegyüjtik.
TOJIK , (tojik) k. m. tojtam, —tál, —ott.
Altalán, tojást, vagy tojásokat nyom, tol, bocsát ki
magából. Tojnak a tyúkok, ludak, réezék, s egyéb ma
darak. Tojik a kigyó, krokodil. Tojnak a bogarak, le
gyek. V. ö. TOJÁS. Valamint a természeti szükségre
vonatkozó eszik, iszik, szarik, hegyik, fosik stb. úgy a
tojik is átható ige gyanánt tárgyesetes viszonynevet
vonz. Az ő tyúkja nagyobbat tojik. Egyet tojott, s meg
kotlott. (Km.). Népies nyelven, mintegy szépitöleg szól
va, am. szarik.
Gyöke toj nem egyéb, mint a tol igének lágyí
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tott módosulata, honnan tojás am. tolás, vagyis a I
szoros értelmű nőstényi petének kitolása; miért ré
gebben némelyek igy is írták: folyik, tolyás.
TOJÓ, (tojó) mn. és fn. tt. tojót. Általán j
mondjuk minden szárnyas nőstényről, mely t. i. to
jik. A madarak tojó állatok. Tipegtapog, mint a tojó j
galamb. Km. V. ö. TOJIK.
TOJOMÁNY, (tojomány) fn. tt. tojományt, I
tb. —ok, harm. szr. —a. Amit valamely madár to
jott, tojat, tojás, pete.
TOJÓS, (tojóos) mn. tt. tojóst, v. —at, tb.
— ak. Mondják különösen tyúkról, mely folytonosan
tojik, melynek petefészke ki nem száradt. Tojás tyúk.
Jó tojós tyúkjai vannak. Ellentéte: kotlós, mely ideig
len tojni megszűnik, s tojásokra ülni és azokat kiköl
teni vágyik.
TOJÓZ, (tojóoz) áth. m. tojóztam, —tál, —ott,
par. —z. Tájszokásilag mondják hímmadárról, ka j
kasról, gunárról stb. midőn a jérczét megugorja, s
tojásait termékenyíti; máskép: cziczerél, hergel, heré
czel, petéi. A szopós állatokra vonatkozva népies nyel
ven : tököl.
TOJÓZÁS, (tojóozás) fn. tt. tojózást, tb.
—ok. Cziczerélés, hergelés, heréczelós, petélés.
TOJPAD, önh. m. tojpadt. A székelyeknél am.
gyöngén horpad; máskép : hojpad; miből úgy lát
szik, mintha a _;' az rnek l v. ly hangokká válto
zása volna; miután a székelyek az ly hangot álta
lán /nek ejtik, pl. székej e helyett: székely.
TOK, (1) fn. tt. tokot, harm. szr. —ja. 1)
Némely gyümölcsök, illetőleg magok hüvelye, ta
karója, mely bizonyos érettségi fokra jutván elválik
tőlök. Bab, borsó, lencse tokja. „ Tokba indult a pa
szuly, bab." (Szabó D.). Tokjából kihullt a mogyoró, j
makk, mondola. Kikopott a beszédből, mint mogyoró a
tokjából. (Km.). 2) Szélesb ért. némely gyümölcsmagok
csontnemü kemény héja, esontára. Ha mondolát akarsz
enni, meg kell törnöd a tokját. (Km.). 3) Mestersége
sen készített hüvelyféle mű, melybe valamit takar
nak. Papírból, bőrbűi, fából, lemezből csinált tok. Nyíl
tok, óratok, puskatok, tolltok, borotvatok, kalaptok,
könyvtok, szivartok, tűtök. Pinczetok, ládaforma tok,
fiókokkal ellátva, melybe boros üvegeket tesznek. 4)
A madárfiak testéből sarjadzó, gyönge állományú, s
hüvelyforma kinövés, mely a tollaknak mintegy tö
vét, törzsét képezi. Innen tokosodik a kis madár, mi
dőn tollai sarjadzanak ; Szabó Dávid szerént máskép:
pelyhesedik.
Alapfogalomban, mint burokra, burkolásra vo
natkozók, egyeznek vele a takar, tekenő, tegez szóknak
tak, tek, teg gyökei ; továbbá : dok, mibe a fonókerék
csörlő orsóját teszik. Rokon vele a mongol duktvi(tok),
továbbá Vámbéry szerént a csagataj takar v. takao
(zsák, lepel). Hasonlók hozzá a hellenlatin tlieca, latin
tego, teges, tegmen, teguhim, német decken, Deckel, stb. 3
TOK, (2) fn. tt. tokot, harm. szr. — ja. 1) Széles I
ért. halnom, melynek szálkái nincsenek, banem por
ezogói, ikrája igen sok, mely igen Ízletes és melyből a j
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carárféle nyalánkságot készítik. Nevezetesebb fajai:
AközŐnséges tok, mely mázsányira megnő, (antacaeus);
a sóreg (sturio secundus) oroszul: sevruga; a kecsege
tok, melylyel a Tisza és Szamos különösen bővel
kedik (sturio primus) és a viza, latinul: huso, németül:
Hausen, mely mindnyájok között legnagyobb, s a kö
zönséges tokkal együtt nagyobb folyóinkba a fekete
tengerből úszik föl ivás végett. A halászok nyelvén a
viza, tok, és sőreg, általán kötélhaln&k neveztetik,
mennyiben nem bárkába zárva, hanem kötélre kötve
tartják. Mi eredeti jelentését illeti, talán a toka szó
val rokon, minthogy ezen halak húsa kiválólag tö
mött, s egész testök hengcrded gömbölyű, mintha
föl volna dagadva,
TOK, (3), falu Arad m. helyr. Tokra, —on,
\

—TÓI.

— TOK, személyrag; 1. —TIK alatt.
TOKA, (toka) fn. tt. tokát. Az ember s némely
négy lábúak álla alatt kidagadó hús. A kővár, rövid
nyakú embernek nagyobb tokája van. Birka, kos tokája.
A szarvasmarháknál megfolel neki a lebenyeg, a ma
daraknál a b'ógy. Különbözik tőle a kóros daganatu
golyva és görvély. Hasonló hozzá a szintén kidudorodó,
Ádám almáját jelentő szaka. Gyökhangokra és alap
fogalomra nézve rokona a dag, dagad, daganik, meny
nyiben a toka természeténél fogva dagályos; tehát
mintegy daga.
TOKA, (1), (tóka) kies. fn. tt. tokát. 1) Tócsa,
tavacska, kis tó. 2) Van ily nevű vadréezefaj is, de
ennek eredeti jelentése homályos.
TOKA, (2), fn. tt. tokát. Az erdélyi oláhoknál,
és bányászoknál, karóra kötött deszkadarab, melyet
pálczával verve jeladó dob vagy harang gyanánt
használnak ; máskép : száklob. Ily doboló eszközzel
élnek Magyarországban is a falukon tanyázó lovas
katonák. A ,tóka' szó idegen eredetűnek látszik.
Vagy talán toböka (dobóka) szóból van öszvehúzva?
TOKAFÉK, (tokafék) ösz. fn. 1) Tulaj d. ért.
lófék, vagy kantár, mely állazó szíjjal el van látva.
2) Atv. növénynem az anyahímesek seregéből; bok
rétája öt szirmú, a magzat fölött; pilise nyelve tö
vén homorú és tokás, honnan a neve; anyaszála
kihegyzett, a porhon hátul melléje nőtt. (Neottia.)
Fajai DiószegiFazekasnál: kukora, és gyökerező to
kafék.
TOKAJ, (1), fn. tt. Tokajt, helyr. Tokajba,
—ban, —bál. Mezőváros Zemplin megyében, mely
világhírű aszúborairól nevezetes. Mongolul : tokhai
v. tokai am. könyök, mely jelentés e város fekvésé
nek teljesen megfelel , minthogy az úgy nevezett
Hegyalja behajló kart képezvén, Tokaj hegyével ki
dudorodva annak közepe táján fekszik. Régibb ira
tokban csakugyan eléfordúl tokai alakban is. Bereg
szászi úgy vélekedik, hogy Tokaj eredetileg öszvetett
szó, s am. tokalj v. —aly, hangváltozattal tagaly
v. dagaly, a töröktatár nyelvben élő s hegyet je
lentő dag v. tag szótól, miszerint Tokaj annyi volna,
mint hegyalj v. hegyalja. Egyébiránt tokaji borok neve (
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alatt nem csupán Tokaj városának határában, hanem
általán az úgy nevezett Hegyalján termő borok ér
tetnek.
TOKAJ, (2), puszta Somogy m.; KIS—, Bor
sod, OROSZ —, Zemplin megyei faluk; helyr. Tokaj
ba, — ban, —bál.
TOKAJI, (tokaji) mn. tt. tokajit, tb. — ok. To
kajból való, ott termett. Tokaji bor. Szélesb ért. mi
dőn borról van szó, am. hegyalyjai. V. ö. TOKAJ.
TOKÁNY, fn. tt. tokányt. tb. —ok, harm. szr.
— a. Pörkölt bárány, vagy juhhús, Szabó D. szerént
pörkölt kolbász is. Készítik disznóbusból is. Nevét
talán a toka szótól kapta, minthogy a juh vagy bárány
vagy disznó tokája e czélra legkedvesebb.
TOKÁS, (tokaas) mn. tt. tokást, v. —at, tb.
— ák. Kinek vagy minek nagy tokája van, kövér,
húsos előnyakú. Pojitos, melles, tokás ember. Tokás ga
lamb, azaz, nagy dudorú bögyü. A növénytanban
tokás lapicz, növényfaj a lapiezok neméből, melynek
csészéje tövön toka forma táskával van ellátva. (Lu
naria annua.) V. ö. LAPICZ.
TOKÁSODÁS, (tokaasodás) fn. tt. tokáso
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Hizási állapot, midőn
az embernek vagy más állatnak tokája nő, s na
gyobbodik.
TOKÁSODIK, (tokaasodik) km. tokásod
tam, —tál, —ott. Tokája növekedik, kövéredik, ki
dudorodik. V. ö. TOKA.
TOKÁSZ, (tokász) fn. tt. tokászt, tb. — ok.
Féreg faja. Az Erdészeti Szótárban eléfordúl: alma
tokász. (Obstmade. Phalena tortrix [carpocapsa] po
nomana).
TOKATARÉJ v. TARAJ v. TARÉ, (toka
taréj) ösz. fn. A tyúknemü madarak, különösen a
kakasok álla alatt növő taréjféle hús, máskép:
szakái.
TOKBŐR, (tokbőr) ösz. fn. Különös módon
készített bőr, melyből toknemü hüvelyeket, tartókat
csinálnak. (Chagrin).
TOKCSINÁLÓ, (tokcsináló) ösz. fn. Mester
ember, ki papirból, bőrből stb. tokféle takarókat
készít. V. ö. TOK, (1).
TOKFÖDÉL, (tokfödél) ösz. fn. Némely to
kok felső része, melyet le lehet venni, lecsavarni.
TOKGYÁRTÓ, (tokgyártó) 1. TOKCSINÁLÓ.
TOKGYÜMÖLCS, (tokgyümölcs) ösz. fn.
Olyan száraz gyümölcs, mely felnyilásra képes. (Kap
selfrucht. Erdészeti Szótár).
TOKHAL, (tokhal) ösz. fn. 1. TOK, (2).
TOKIKRA, (tokikra) ösz. fn. A toknemü ha
lak ikrája, melyből az úgy nevezett eaviar nyalánk
ságot készítik.

TOKJÜH, (tokjuh) 1. TOKLÓ.
TOKLA, (tokola) fn. tt. toklát. Azon bőrnemü
hártya, vagy burok, melyben a gyermek, vagy más
állati magzat, különösen borjú, bárány, csikó az
anyaméhből kijő. Némely tájakon egyszerűen burok,
hangváltozattal: bürök, több vidéken pedig pokla. A
32*
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dolog természetéből világos, hogy gyöke a takarót
burkot jelentő tok, melyből lett a divatban nem lévő
ige tokol, azaz, burkol, takar, s ebből toldó, tokla.
TOKLÁSZ, (tok1ász) fn. tt. toklászt, tb. — ok,
harm. szr. —a. Azon száraz hártyaféle levélke, vagy
is tokforma burok, mely a gabonaszemekről, midőn
megérnek, leválik.
Gyöke a burkot jelentő tok, s törzse a divatban
nem levő toklik, azaz, tokja lehull, elválik, mint hám
lik, vedlik, küklik, fejlik, melyekből lett: hámlás, ved
lés, küklés, fejlés, s e szerint a tokiász am. toklás t. i.
átv. ért. a cselekvést vagy állapotot jelentő név
gyakran az eredményt jelentő helyett használtatik,
pl. tojat, irat helyett: tojás, irás. V. ö. —ÁSZ, —ESZ
képző.
TOKLÓ, (tokoló) fn. v. (tokjuh) ősz. fn. tt.
toklót. Második esztendőbe menő bárány. Kostokió,
nősténytokió. E szót kétfélekép elemezhetni. Ha azt
veszszük alapfogalomul, hogy a bárány, miután
egy éves elmúlt, úgy nevezett báránygyapjából ki
vetkezik, s helyette más szálút kap, azt vólhetnök,
hogy gyöke azon átvitt értelmű tok, mely a madár
fiak sarjadéktollát jelenti, miszerint toklik annyi
volna mint tokgyapját elveti, valamint hámlik ami
hámjából vedlik, küklik, ami tollaiból kivetkezik, s e
szerint tokló am. tokgyapjából kivetkező. Helyesebb
nek tartjuk Szabó Dávid figyelmeztetését, aki azt
tokjvhva.1 (azaz tokosodé juhval) azonosítja; mely
ből könnyen származhatott a szintén divatos toklyo,
s ebből tokló. Egyébiránt Vámbéry szerént az osz
manliban is eléjön tokli s jelent hat hónapos bá
rányt.
TOKLÓKOS, (toklókos) ösz. fn. Fiatal kos,
mely második esztendőben jár. V. ö. TOKLÓ.
TOKLÓÜRÜ, (toklóürü) ösz. fn. Második
esztendőben járó ürü, mely herélt kosból lett.
TOKLYO, 1. TOKLÓ.
TOKMA ; TOKMÁL, 1. TUKMA ; TUKMÁL.
TOKMÁNY, (tokmány) fn. tt. tokmányt, tb.
— ok, harm. szr. —a. Széles ért. tokféle készület,
takaró. Különösen a kaszások és aratók oldalán
fityegő s vizzel töltött szaru, melyben a fenkövet
tartják, kaszatok.
TOKMÁNYORR, (tokmányorr) ösz. fn. Tré
fás népnyelven, tokmányhoz hasonló nagy orr ; más
kép : tül'ókorr.
TOKMÁNYORRU, (tokmányorru) ösz. mn.
Tokmányhoz hasonló nagy orrú, tülökorru.
TOKOD, falu Esztergám m.; helyr. Tokodra,
— on, —ról.
TOKORCS, falu Vas m.; hclyr. Tokorcsra,
— on, —ról.
TOKOS, (tokos) mn. tt, tokost, v. — at, tb.
— ak. 1) Aminek tokja, azaz hüvelye, burka, taka
rója van. Tokos magok. A mogyoró, gesztenye, makk
tokos gyümölcsök. Tokos óra, kés, beretva, könyv. 2)
Mondják madárfiakról, midőn még csak sarjutollaik
vannak. Tokos még a liba (Szabó D . ) ; tokos veréb,
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némely tájakon hangváltozattal: tökös veréb, mi
egyébiránt talán a verébfiak idomtalan nagy hasára
vonatkozik, mintha valósággal tökösek volnának. 1
Nem mind okos, a ki tokos, szójátékos közmondat. 3) 1
Gúnyos népnyelven ki térdig érő, s mintegy tokhoz
hasonló kurta nadrágot visel, milyen a tolnamegyei
sváboknál még az ujabb időkben is divatozott.
TOKOSODÁS, (tokosodás) fn. tt. tokosodást, 1
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn valami to j
kosodik.
TOKOSODIK, (tokosodik) k. m. tokosodtam, 1
—tál, —ott. 1} Tokféle hüvelye fejlődik, növeke
dik. Tokosodik a bab, borsó, midőn elvirágzott. 2) Tollai
sarjadzanak. A meztelenül kikelt madárfiak először to
kosodnak, azután tollasodnak.

TOKOSUL, TOKOSUL, (tokosúl) önh. m.
tokosait. L. TOKOSODIK.
TOKTERMŐ, (toktermő) ösz. mn. Lásd TO
KOS, 1).
TOL, áth.m. tolt. 1) Valamely testet nyughelyé
ből kimozdítva neki feszitett erővel, vagy eszközzel
bizonyos irányban odább nyom, előbbi helyétől eltá
volít. Előre, hátra, jobbra, balra, föl, le, ki, betolni, el
tolni valamit. Kézzel, homlokkal, mellel, háttal, térddél,
könyökkel vállal tolni. Rudjánál fogva tolni a kocsit, ta
ligát. Ellentétei: húz, von, mennyiben ezek által az •
illető testeket magunk felé mozdítjuk, közelünkbe
juttatjuk. A csiga majd kitolja, majd behúzza a szarvát.
Egyik a kocsit hátulról tolja, másik elül húzza, vonja.
Melledet told ki, hasadat húzd be. Kitolja a nyelvét, fa
rát. A tekenösbéka kitolja fejét, lábait. Letolja a nad
rágját, majd megint fölhúzza. Tolja a szelet, átv. sze
leskedik, hűhóval jár.
Ez ellentétből világos, hogy jelen igében alap
fogalom a távolítás, és gyöke a távolságra vonatkozó
to, hangváltozattal ta, honnan származékaik tol és
tal, toliga és taliga, tolicska ós talicska ugyanazon ér 1
telmüek. Az l, mint számos igéinkben cselekvést je 1
lentő képző, egyszerűen, a gyök hangzóját röviden
hagyva járult hozzá, mi az első származtatásu szókban
nem ritka eset. így lettek az elválásra vonatkozó
sza sze gyökökből szab, szak, szeg, szel, így a fé v. fő
ből fél föl, fén, főn, fed föd, a le, be kü helyhatárzók
ból len, ben, kün, bel, kül, a té, ve, hi, vi, é, i gyökök
ből tesz, vész, hisz, visz, ész, isz. Néhutt: toly; túl a
Dunán köznépies kiejtéssel: tul, honnan tulakodik, és |
dulakodik am. tolakodik. Mongolul tölkikü szintén am.
tolni. Egyébiránt több családi rokonságát illetőleg 1.
TO gyök alatt.
— TOL, vékonyhangon—tői, névviszonyító rag,
mint: háztói, helytői. L. —TÓL.
TOLAKODÁS, (tolakodás) fn. tt. tolakodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Visszaható cselekvés, és !
szenvedés, midőn két vagy több ember, illetőleg ál
latok egymást ideoda tologatják. Átv. a hívatlan
kelletlen személynek erőszakos beavatkozása vala
mely társaságba vagy ügybe. V. ö. TOLAKODIK.
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TOLAKODIK, (tolakodik) k. m. tolákodtam, szótagu ige van, melyek d toldalékhangot vesznek
—tál, —ott. 1) Bizonyos sereg, sokaság között át föl, mint, kenfen kendfend, mosd(ik), kérd stb. V. ö.
hatolni akarván az útjában állókat ideoda tolja, ta —D, (2), igeképző; és TÓD. (1).
szítja, nyomja, s tölök viszonyos taszítást, nyomást
TOLD, (2), ALSÓ—, FELSŐ, faluk Nógrád,
szenved. A tömött színházba alig birt betolakodni. A PUSZTA—, Bihar m.; helyr. Toldra, —on, —ről.
szomjas barmok tolakodnak a válu körül. 2) Tájdiva
TOLDAL, (toldal) gyak.áth. m. toldalt. Gyak
tosan sértő szándékból, vagy birkózva valakit helyé ran, folytonosan told, azaz, több pótolékot ad, köt,
ből kitolni, eltolni, iparkodik; ez érteményben más csatol, varr valamihez, máskép: toldoz. Képeztetésre
kép és szokottabban : dulakodik. Tolakodnak a hom hasonlók hozzá azon egyszerű igékből származott
lokkal vivő kosok, ökrök. 3) Atv. mondjuk ember cse gyakorlatosak, melyek szintén d középtoldalékot
lekvényéró'l, ki bizonyos körbe, társaságba hívatlanul vesznek föl, mint: szabdal, vagdal, rugdal, szeldel,
mintegy betolja, s kelletlenül másokra köti magát. nyŐgdel, tördel, éldel stb.
TOLAKODÓ, (tolakodó) mn. tt. tolakodót.
TOLDALAG, (toldalag) fn. tt. toldalagot,
Altalán, aki tolakodik. Tolakodó sokaság. Színházba harm. szr. —a. Am. toldalék. Különösen a régi jó
betolakodó nézők. Tolakodó, dulakodó kosok, tulkok. Átv. szágzálogosításoknál az eredeti zálogöszvegen felül
ki gyöngédtelen, alkalmatlan, sőt szemtelen módon későbben adott v. kölcsönzött pénzmennyiség, mi ál
mások társaságába vegyülni, vagy dolgaikba avat tal a zálogos évek is meghosszabbíttattak.
kozni szeret. V. ö. TOLAKODIK.
TOLDALÉK, (toldalék) fn. tt. toldalékot,
TOLAKODÓSÁG, (tolakodóság) fn. tt. to harm. szr. —a. A mit némi pótolék, vagy ráadás,
hkodóságot, harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél vagy kiegészítő' rész gyanánt bizonyos nagysághoz,
fogva valaki erkölcsileg tolakodni szokott; hívatlan, mennyiséghez adnak. Toldaléknak való posztó, vá
szon. KŐnyv végéhez csatolt toldalékészrevételek. V. ö.
kelletlen, szemtelen, erőszakoskodó beavatkozás.
TOLAKOZÁS, (tolakozás); TOLAKOZIK, TOLDAL.
TOLDALÉKADOMÁNY, (toldalékadomány)
(tolakozik) 1. TOLAKODÁS; TOLAKODIK.
TOLÁKD, (tolárd); TOLÁRDSÁG 1. TO ösz. fn. Ráadás, melylyel bizonyos adományt meg
szereznek.
LAKODÓ ; TOLAKODÁS.
TOLDÁS, (toldás) fn. tt. toldást, tb. — ok,
TOLÁS, (tolás) fn. tt. tolást, tb. — ok, harm.
szr. —a. Cselekvés, mely által valamit tolnak. To harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által bizonyos
lásban megerőtetni magát, megszakadni. Kocsitolás, ta mennyiséghez valamit hozzá toldanak. 2) Maga
azon pótlék, járulék, kiegészítő rész, melyet utólag
ligatolás. V. ö. TOL.
TOLCSA, Pesti Gábornál am. tócsa; az l. kötnek, csatolnak, varrnak stb. valamihez, vagyis
toldalék. Toldás a ruhában, az asztalosműben, a kovács
hang a cs elébe furakodott.
TOLCSEMES, falu Sáros m. helyr. Tolcsemesre. által megnádalt szántóvason. V. ö. TOLD.
TOLDÁSOS, (toldásos) mn. tt. loldásost, v.
—én, —ről.
TOLCSVA, mváros Zemplén megyében; ha —at, tb. ak. Amit bizonyos nemű toldással, tolda
sonnevű patak mellett; helyr. Tolcsvára, —w, —ről. lékkal, pótlékkal kiegészítettek, különösen ilyetén
TOLD, (1) (told) áth. m. toldott, htn. — ni, kézmű. Toldásos gallér. Toldásos asztal, szántóvas. V.
v. — ani. Bizonyos mennyiséghez, vagy nagysághoz ö. TOLDÁS.
járulék vagy pótlék gyanánt hasonnemü valamit
TOLDAT, (to1dat) fn. tt. toldatot, harm.
hozzá ad, illetőleg hozzáadással nagyobbít, szaporít szr. —a. Amit hozzá toldottak, p. varrtak, ragasz
valamit, különösen hozzá varr. A rövid ruhához egy tottak, csiptettek stb. valamihez; szokottan, de nein
két hüvelyknyi kelmét, szegélyt toldani. A tagosztályban oly szabatosan: toldás. Különösen pótlék a váltólc
jutott telket néhány négyszögű öllel megtoldani. A hajte vélhez, végrendelethez stb.
kercshez vendégfürtöt toldani. Bajuszát megtoldani.
TOLDI, puszta Somogy m.; helyr. Toldiba,
—ban, —ból.
„Nem mondom, hogy szeretlek,
TOLDIT, szokottabban 1. TÓDÍT, és v. ö. TÓD.
Mi haszna mondanám ?
TOLDÍTÁS, 1. TÓDÍTÁS.
Te szómra nem hajolnál,
TOLDOMÁS, (toldomás) fn. tt. toldomást.
S csak búmat toldanám."
tb. —ok, harm. szr. —a. Szokottan 1. TOLDÁS, 1).
Vörösmarty.
Hasonló képeztetésüek: áldomás, látomás, hallomás,
A Müncheni codexben (Luk. XX.) a latin addo ér tudomás, vallomás.
TOLDOZ, (toldoz) gyak. áth. m. toldoztam,
telmében szó szerint használtatik: „És hozjá tolda
más szolgát ereszteni" (et addidit alterum servum mű — tál, —ott, par. —z. Különösen ruhanemüekre s
tere). „És tolda harmadot ereszteni" (et addidit tertium más kézmüvekre vonatkozólag am. pótlék vagy ki
egészítő részeket hozzá varrogat, fűzöget, ragaszgat
műtere).
Eredetre nézve a tol igének átvitt értelemben stb. valamihez. Toldozza foldozza az ócska ruhát. A
használt módosulata; mennyiben a toldás mintegy kovács toldozza az elvásott szántóvasat. A szekrény le.
hozzátolás által történik. Nyelvünkben több oly egy töredezett szögleteit toldozni, megtoldozni.
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T O L D O Z Á S , (toldozás) fn. t t . toldozást, t b .
•—ok, harm. szr. — a . 1) Cselekvés, midőn toldo
z u n k valamit. 2) Maga a toldozott m ü ; m á s k é p :
toldozat. V. ö. T O L D O Z .
T O L D O Z A T , (toldozat) fn. tt. toldozatot,
harm. szr. —a v. —ja. Toldozásból származott mű.
T O L D O Z G A T , (to1dozogat) g y a k . áth. m.
toldozgattam, —tál, —ott, p a r . toldozgass. G y a k r a n ,
ismételve / folytonosan, vagy többfélét toldoz. Több
darab f osztóból öszvetoldozgatni a köpenyt. Alig győz a
sok gyermekre toldozgatni, /oldozgatni.
T O L D Ú L ; T O L D U L Á S , szokottabban 1. T Ó 
DUL ; TÓDULÁS.
T O L I C S K A ; T O L I C S K Á Z tájdivatosak ; lásd
TALICSKA ; TALICSKÁZ.
T O L I G A ; T O L I G Á S táj divatosak ; lásd T A 
LIGA ; TALIGÁS.
T O L L , (tol1 vagyis tolu) fn. tt. tollat, harm.
szr. — a . 1) A m a d a r a k testét t a k a r ó , részint ru
galmas k e m é n y , részint lenge , puha , röpke ré
szekből álló sarjadékszálak. Fehér, fekete, sárga,
zöld, tarkabarka tollak. Száras toll, pelyhtoll. Vastag,
vékony szárú tollak. Hosszú, rövid, sima, borzas,
egyenes, kacskaringós tollak.
Szárnytollak, farktollak,
bóbita tollak. Kiszedni, kitépni a madár tollait. Tol
lat fosztani, szőrnemü szálacskait a száráról le
húzni. Könnyű, mint a toll. Kiverte az anyja tolla, föl
serdült. Toll lelke, vékony hártyaféle bele. Midőn a
m a d á r tollai elhullanak, azt mondjuk róla, hogy ved
lik. Tollal, fosztott tollal töltött párna. Tollal kereskedni.
Más tollaival ékeskedni, átv. ért. más tulajdonaival di
csekedni, azokat magára ruházni. Még a tolla sem nőtt
ki, már is röpülni akar.(Km.). 2)Némely m a d a r a k éksze
rül szolgáló tollai. Kócsagtoll, sastoll, pávatoll, kakastoll,
a süvegen, strucztollal díszített női kalap. Fodros, bodros,
kacskaringós, foszlános kalaptoll. 3) Némely m a d a r a k ,
különösen l u d a k szárnytollából készített Íróeszköz,
vagy átv. ért. más anyagból csinált hasonló mü. Vas
tag, vékony, tompa, hegyes tollal írni. Tollat metszeni,
csinálni, hegyezni, vakarni. Innen különféle átv. ér
telmű szólásmódok. Ezen levél az ö tollából folyt, ő
irta. Ügyes tolla van, j ó l ir. Kenyerét tollal keresi, Írás
ból él. Valamit tollában feledett, elmulasztott leirni.
Tolba mondani gondolatait, más által leiratai. Tollát
indulat, irigység vezeti. Éles, hegyes, csipás tolla van. 4)
Némi tekintetben, különösen rugalmas, vagy hajlé
kony, vagy kemény volta, vagy alakjánál fogva a
madártollhoz hasonló mű, vagy eszköz, pl. vasból,
aczélból stb. készített vékonyabb, vastagabbféle szál,
r u d a c s k a , mely a myomást visszarúgja. Tollakra
csinált pamlag, kocsi. Csavaros toll. Meghajtani, meggör
bíteni a kulcs tollát. Tájdivatosan tolu, tollú.
Valószínűnek látszik, hogy a toll gyöke átv. ért.
a távolításra vonatkozó tol, mennyiben a tollak a
m a d a r a k mintegy odább tolják, honnan Erdélyben
és némely magyarországi tájakon tolu v. talu, azaz,
toló taló, részesülőre mutat, — mint fúró furu, véső
vésü, váló válu,— melynek képzője a törzs mássalhang
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zojara változott á l t a l , vagyis ezzel hasonult. Nyel
vünkben t. i. több példa van rá, hogy az egy szótagu
s k é t ugyanazon mássalhangzóval végződő főnevek
így alakultak, pl. könyő könyü, könyv, könny ; fagyó
fagyu faggyú, váló váll; senyő senyü senyv senny; eső
ess. Hasonlóan fejlődtek ki a mag, or, szeny, megy,
ag, mel ( = e l ) gyökökből makk, orr, szenny, meggy, agg,
mell stb. A toll tehát = toló, mórt a madarat tovább
t o l j a ; valamint népies n y e l v e n , a mivel hallunk,
halló, hallóka, a mivel látunk, látó, látóka, a mivel nye
lünk, és nyeldeklünk, nyelő nyelv, nyeldeklö. Egyéb
iránt többé kevésbé egyeznek vele a mongol dali
(der Flügel eines V o g e l s ) ; továbbá Budenz J. sze;
rént a l a p p tolke (toll), finnlapp dolgge, mordvin
tolga, votják (itt, vogul taul (szárny, toll) s t b . ; Vám
béry szerént az oszmanli tüj, csagataj tüg; eléjönnek
Zenkernéi a tüle és tel szók is hasonló értelemben.
T O L L Á R U S , (tollárus) ösz. fn. Ki tollal mint
áruezikkel kereskedik.
T O L L A S , (to1uas) mn. tt. tollast, v. at. tb.
— ak. 1) Minek testét mez gyanánt tollak födik. A nwA
darák tollas állatok. 2) Tollal diszített, vagy tömött,
vagy behintett, beszemetezett. Tollas kalapot viselni.
Tollas bot a régi vezérek, és vezénylők jelvénye, bu
zogánya. Tollas lábú galamb, máskép : gatyás. Tollas
párna, vánkos, zsák. Tollas haj, melybe tollszálak, pely
h e k keveredtek.
T O L L A S Á L L A T , (tollasállat) ösz. fn. Bár
mely madár általában.
T O L L A S Á N , (toluasan) ih. Tollal ellátva,
fölkészítve.
T O L L A S D I , (to1uasdi) fn. tt. tollasdit, töb
bese nincs szokásban. E g y vagy több tollal űzött
különféle játéknem, p. midőn az asztalt többen kö
rül állják, s a közepére letett tollat ideoda fújják,
vagy fagolyócskába tollat szúrnak, s lapoczkával egy
másnak ütögetik stb. Képzője di játéknemeket alkot,
mint, katonásdi, bvjosdi stb.
T O L L A S Í T , T O L L A S I T (to1uasít) áth. m.
tollasított, par. — s , h t a . — n i , v. —ani. 1) Tollakkal
díszít, czifráz, vagy behint, beszemetez; szokottabban:
tollaz. 2) Atv. gazdagít s mintegy vagyonnal fölru
ház. V. ö. T O L L A S O D I K .
T O L L A S Í T Á S , T O L L A S I T Á S , (toluasítás)
fn. tt. tollasítást t b . —ok, harm. szr. — a . Cselekvés
midőn valaki tollasít.
T O L L A S L A P T A , (tollaslapta) ösz. fn. Tollal
ellátott laptaforma szer.
T O L L A S N É P , (tollasnép) ösz. fn. 1. TOLLAS
ÁLLAT.
T O L L A S O D Á S , (toluasodás) fn. tt. tollasa
dást, t b . —ok. harm. szr. — a . A növésben levő,
vagy megvedlett, megkoppasztott madárnak állapota,
midőn tollai nőnek. Atv. gazdagodás, gyapjasoddá,
midőn valaki megszedi magát.
T O L L A S O D I K , (to1uasodik) k. m. tollasod
tam, — tál, —ott. Mondjuk madárfiról, midőn tollai
sarjadzanak, és sűrűsödnek, vagy felnőtt madárról
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is, midőn vedlés vagy koppasztás után ismét tolla
TOLLFOSZTÁS, (tollfosztás) ösz. fn. Bíbelődő
kat kap. Átv. gazdasága gyarapodik, gazdagodik, cselekvés, mely által a tollnak szőrös, pelyhes szá
megszedi magát; máskép, szintén átv. ért. gyapjasodik lait a szárról letépdelik. Meg nem szakad ember a toll
fosztásban. (Km.).
faggyasodik.
TOLLÁSZKODÁS, (to1uászkodás) fn. tt.
lollászkodást. tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvő álla
pot, midőn a madár, s illetőleg az ember tollászkodik.
V. ö. TOLLÁSZKODIK.
TOLLÁSZKODIK, (to1uászkodik) k. m. tol
lászkodtam, —tál, —ott. Mondjuk madárról, midőn
csőrével tollai között piszkálódik, azokat a farcsík
ból kiszívott olajnemü anyaggal nyirkosítja, tiszto
gatja, rendezgeti, húzogatja; rövid szóval, midőn
tollaival bíbelődik. Emberről szólva, am. hajából, ru
hájáról az oda tapadt tollakat pelyheket szedegeti;
átv. ért. haszontalansággal tölti az időt.
Ez időnek törzsöke az önállólag nem divatos
tollász, azaz, tollakkal bánik, vagy bánó.
TOLLATLAN, (to 1uatlan) mn. tt. tollatlant,
tb. —ok. 1) Aminek tollai nincsenek; vagy még
ki nem nőttek. A négylábú állatok tollatlanok. Az em
ber kétlábú tollatlan állat, mint Pláto, talán tréfából,
mondotta. Tollatlan verébfiak, meztelenek. 2) A mi
tollal díszítve, vagy töltve nincsen. Tollatlan ka
lap, süveg. Tollatlan párnahéj. Ellentéte: tollas. Hatá
rozóként am. tollatlanul.
TOLLATLANUL, (toluatlanul) ih. Toll
nélkül.
TOLLAZ, (to1uaz) áth. m. tollaztam, —tál,
—ott, par. —z. 1) Tollal, vagy tollakkal díszít,
ékesít. Kalapot, süvegit tollazni. Föltollazza magát. 2)
Tollal behint, dísztelenné tesz. Haját, ruháját betol
laita. Agyvetéskor betollazni a szobát.
TOLL ÁZÁS, (to1uazát) fn. tt. iollazást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
tollaznak. V. ö. TOLLAZ.
TOLLAZAT , (to1uazas) fn. tt. tollazatot,
harm. szr. •—a. A madár testét inez gyanánt födő
tollak öszvege, mint sajátnemü szerkezetes egész.
Vzifra, tarka, fehér, fekete, tömőit tollazat. Továbbá,
tollakból készített pipere. Kalap, süveg tollazata.
TOLLBOKRÉTA, (tollbokréta) ösz. fn. Bok
rosán, csokrosan elkészített tollak, mint bizonyos pi
pere, vagy disz. Kalapot, süveget diszitő tollbokréta.
TOLLCSAVARÓ, (tollesavaró) ösz. fn. Órá
sok eszköze, melylyel az óratollat illető helyére be
teszik.
TOLLCSÉV, TOLLCSÖ, (tollcsév. v. —cső)
ösz. fn. A tollnak csöves része.
TOLLÉK, (tollék) ösz. fn. 1. TOLLPIPERE.
TOLLÉKÁRUS, (tollékárus) ösz. fn. Árus ki
ki tollékekkel, vagyis tollakból készített piperékkel
kereskedik.
TOLLÉKESSÉG, (tollékesség) ösz. fn. lásd
TOLLPIPERE.
TOLLFIOK, (tollfiók) ösz. fn. Fiók, melyben
a disztol'akat, vagy tollpiperét tartják.

TOLLFOSZTÓ, (tollfosztó) ösz. mn. és fn. 1)
Aki tollat foszt. 2) Helyiség, ahol tollat fosztanak,
V. ö. TOLLFOSZTÁS.
TOLLFŰ, (tollfü) ösz. fn. 1. HAJKA.
TOLLGATYA, (tollgatya) ösz. fn. Átv. ért
némely madarak lábszárait gatyaként takaró puha,
pehelyféle tollazat.
TOLLGATYÁS, (tollgatyás) ösz. mn. Mond
juk némely madarakról, melyeknek úgynevezett toll
gatyájok van. Tollgatyás v. csak gatyás galamb.
TOLLHARCZ, (tollharcz) ösz. fn. írásban
gyakorlott vitatkozás oly személyek között, kik bi
zonyos véleményben, vagy ügyben ellenkeznek egy
mással.
TOLLHEGY, (tollhégy) ösz. fn. Az irótollnak
vékony csúcsa, vége.
TOLLHIBA, (tollhíba) ösz. fn. írásban elkö
vetett hiba.
TOLLHŐS, (tollhős) ösz. fn. Személy, ki tol
lal, vagyis írásbeli feleseléssel szokott, vagy szeret
vitatkozni. Tulajdonkép a veszekedni szerető irók
gúnyneve.
TOLLHUZÁS, (tollhuzás) ösz. fn. Az iró ke
zének működése, midőn a tollal bötüket képez, tollvo
nás, tollrántás. Egy tolllmzással változtatni a bőtün, szón.
A ,kor'ból egy tollhuzással lesz ,kór.'
TOLLKALÁSZ, (tollkalász) ösz. fn. Növény
nem a háromhímesek seregéből és kétanyások rendé
ből ; csészéje egy virágú, két polyváju; polyváji
gyapjasak, kalászosak : bokrétája két ondóju, a küL
sőnek hegyén két kis egyenes kalász, a derekán egy
megtekeredett. (Lagurus.)
TOLLKARMANTYÚ, (tollkarmantyú) ösz. fn,
Karmantyú, mely tollal, vagy pöhölylyel van bél
lelve. V. ö. KARMANTYÚ.
TOLLKERESKEDŐ, (tollkereskedő) ösz. fn,
1. TOLLÁRUS.
TOLLKÉS, (tollkés) ösz. fn. Vékony, kis pí
lingáju késecske, melylyel tollat csinálni szokás,
Két, négy águ tollkés. Toll késsel körmöt metszeni, tyúk
szemet vágni.
TOLLMETSZŐ, (tollmetsző) ösz. mn. és fn,
1) A ki tollat metsz, vagy amivel tollat metszenek,
2) L. TOLLKÉS.
TOLLNOK, (tollnok) fn. tt. tolnokot, harnl.
szr. —a. Általán írással foglalkodik ; aki tollal aza/
különösen valamely gyülekezetben, tanácsban jegyzői
másképen : tollvivő.
TOLLÓ, tájdivatosan pl. a székelyeknél is
am. talló v. tarló.
TOLLÓRA, (töllóra)' ösz. fn. Ó r a , melyet
aczélból készített tollfélé mü mozgat, különbözteté
sül az ingaórától,

TOLLŐZ—TOLMÁCS

TOLMÁCS—TOLÓDÁS

TOLLÓZ, táj divatosan pl. a székelyeknél is
am. tarlóz.
TOLLPILLE, (tollpille) ösz. fn. Molypille,
mely a tollat szereti rágni.
TOLLPIPEEE, (tollpipere) ösz. fn. Tollakból
készített diszmű, p. a női kalapokon, hadi süvege
ken stb.
TOLLPIPEEÉSZ, TOLLPIPEKŐ , (tollpipe
rész v. •—piperő) ösz. fn. Divatárus személy, ki toll
piperéket készít, s azokkal holmi ruhanemüeket föl
ékesít.
TOLLPOH, (tollpoh) ösz. fn. Tollal tömött
s poh gyanánt dudorú része valaminek. Tollpohos
ruha. V. ö. POH.
TOLLKAJZ, (tollrajz) ösz. fn. Rajz, melyet
valaki tollal, és tintával, nem irónnal vagy festészpa
macscsal készít.
TOLLRÁNTÁS, (tollrántás) ösz. fn. 1. TOLL
HUZÁS.
TOLLSÉPRÜ, (tollséprü) ösz. fn. Seprű gya
nánt szolgáló, öszvekötött hosszú tollak, vagy e
végre használt egész madárszárny, különösen, lúd
szárny.
TOLLSZÁE, (tollszár) ösz. fn. A nagyobb
féle madártollnak szilárd állományú, s alul üreges
része, nevezetesen, melyből irótollat csinálhatni. Szé
lesb ért. minden tollnak derékszála, melyből szőr,
vagy pihenemü sarjak nőnek ki. Midőn tollat fosz
tanak, a tollszárnak szőrét, pelyhet húzkálják le.
TOLLSZEKRÉNY,(tollszekrény) ösz. fn. Szek
rény ; melyben tollékszereket, tollpiperét tartanak.
TOLLTAEAJ v — T A E É , (tolltaraj vagy
—taré) ösz. fn. Némely madarak feje tetejét taraj
gyanánt ékesítő tollak, vagyis bóbita; milyen a kó
csagok, babukák tolltaraja.
TOLLTAETÓ, ösz. fn. Hüvely, vagy tok,
melyben irótollakat szokás tartani.
TOLLTOK, (tolltok) ösz. fn. 1) A madár toll
nak alsó üreges szára, dereka, mely legelőször sar
jadzik ki. 2) Irótollaknak való hüvely.
TOLLTŰ, (toll tű) ösz. fn. Azon aczél peczek,
melyen a zsebórák tolla fekszik, és mozog.
TOLLÚ, fn. tt. tollút; tájdivatos kiejtés; lásd
TOLL.
TOLLUFÜ, (tollufü) ösz. fn. 1. HAJKA.
TOLLVAKAEÍTÁS, (tollvakarítás) ösz. fn.
Gúnyosan szólva am. tollhuzás, tollvonás.
TOLLVITA, (tollvita) ösz. fn. lásd TOLL
HARCZ.
TOLL VIVŐ, (tollvivő) ösz. fn. 1. TOLLNOK.
TOLLVONÁS, (tollvonás) ösz. fn. 1. TOLL
HUZÁS.
TOLMÁCS, (1), fn. tt. tolmácsot, harm. szr.
—a. Személy, ki egymással értekezni, vagy beszélni
akaró, de egymás nyelvét nem értő személyek kö
zött, mint azok nyelveiben jártas, magyarázóként
közbenjár, vagyis az egyiktől mondottakat a másik
nyelvén eléadja. Tolmács által értekesni, tanácskozni,

tudakozódni. Széles ért. minden magyarázó, vagy ér
telmező. Te légy tolmácsa gondolatimnak, vágyaimnak,
érzelmeimnek. Idegen származású szó. Mongol nyel
ven : tolmacsi, honnan tolmacsilakhu, = tolmácsolni,
tatárul: tulmas, oroszul: tolmács, lengyelül: tlumacz,
németül: Dolmetscher, (dolmetschen am. tolmácsolni,)
törökpersaarab nyelven: tardsamán, tardsumán, tur
dsumán, ezen igétől: tardsama (== fordítni). A törö
köknél eléjön dragomán, drogemán, trugmán alakok
ban is.
TOLMÁCS, (2), faluk Nógrád, Bars és Szak,
puszta Nyitra m.; helyr. Tolmácsra, —on, —ról.
TOLMÁCSOL, (tolmácsol) áth. m. tolmácsolt.
Mint szoros értelemben vett tolmács magyaráz, vagy
értelmez valamit. Szélesb ért. másnak gondola
tait, érzelmeit az illetők fölfogására eléterjeszti. V.
ö. TOLMÁCS, (1).
TOLMÁCSOLÁS, (tolmácsolás) fn. tt. tolmá
csolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki tolmácsként beszél, magyaráz, értelmez. V.
ö. TOLMÁCS, (1).
TOLMÁCSOLAT, (tolmácsolat) fn. tt. tolmá
csolatot, harm szr. —a v. —ja. Az ami tolmácsolta
tik vagy tolmácsoltatott, tolmácsolt szó v. beszéd.
TOLNA, hasonló nevű vármegyében a Duna
jobb partján fekvő régi mezőváros, a hajdani római
aknál Altinium; helyr. Tolnára, — n , —ról; mint
megye nevénél: Tolnába, —ban, —ból. Van ily nevű
falu is Komárom m. Megjárta Tolnát, Baranyát (km.)
azaz, nagy tapasztalatú ember.
TOLNA VÁEMEGYE, (Tolnavármegye) ösz.
fn. Fehér, Somogy, és Baranya vármegyék között
fekvő, s a Duna jobb partjára dőlő vármegye.
TOLÓ, (toló) mn. és fn. tt. tolót. 1) Aki va
lamit tol. Széltoló ember, szeleverdi, szeleskedő, nagy
széllel, hűhóval járó. 2) Eszköz, melylyel valamit
tolnak. A viszonyszóval rendesen öszvetétetik. Toló
rúd) tolózár, kitolókása (hús nélkül) melyet a menő
ben levő, vagy kelletlen vendégnek adnak, hogy el
menjen. 3) Amit egyik helyről vagy helyzetből a
másikra tolás által szoktak elmozdítani. Toló ablak,
melyet nem tárnak, nyitnak, hanem föl alá tolnak.
Tolóágy, melyet fiók gyanánt majd betolnak, majd
kihúznak. Tolószék, mely karikákon jár. 4) Amit
tolva készítenek. Tolófánk, tolócsík. Mind ezeket 1. sa
ját rovataik alatt.
TOLÓABLAK, (tolóablak) ösz. fn. Ablak,
melynek egyes szárnyát, vagy fiókját kinyitás helyett
föl szokták tolni.
TOLÓÁGY, (tolóágy) ösz. fn. Fióknemü ke
rekes ágy, melyet lábakon álló ágy alá, vagy szek
rényféle állványnak hézagába szokás betolni.
TOLÓCSÍK, (tolócsík) ösz. fn. Csíkféle tészta
étel, melyet szűk csövön általtolva készítenek, kü:
lönböztetésül a metélt csiktől. V. ö. CSÍK.
TOLÓDÁS, (to1óodás) fn. tt. tolódást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A tömegesen mozgó sereg tag
jainak viszonyos nyomódása, vagy súrlódása egy
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mással,; vagy valamely testnek erőszakos odább
nyomása, egy tömegbe gyűlése.
TOLÓDIK, (to1óodik) belsz. m. tolódtam,
—tál, —ott. Mintegy belső erejénél fogva, h a b á r kül
erőszaktól nyomva is továbbtovább h a l a d , s többek
kel öszvehalmozódik, öszvetömődik. A jégdarabok a
prtra tolódnak. A kiömlött árviz messze tolódik. A szél
tói hajtott por, homok, gaz Öszvetolódik.
TOLÓFÁNK, (tolófánk) ösz. fn. F á n k , vagyis
tésztából csinált sütemény, melyet tülök forma, s be
lül rovatos csövön eresztenek által, különbözíetésül
a dorongfánktó\, melyet hengerre tekernek, továbbá
a gömbölyű fánk és forgács fánktó\, mely utóbbit for
gács formára a l a k í t a n a k vagy alakítottak. V. ö.
FÁNK.
TOLÓFIÓK, (tolófiók) ösz. fn. Szekrénynek,
asztalnak, vagy más bútornak fiókja, melyet ki lehet
húzni, és betolni.
TOLÓFOGAS, T O L Ó G E R É B , (tolófogas v.
— geréb) ösz. fn. F o g a s vagy gerébféle eszköz, me
lyet ideoda tolni lehet.
TOLÓHOROG, (tolóhorog) ösz. fn. T o l á s r a
szolgáló horog.
TOLÓKA, (to1óka) kicsiny, fn. tt. tolókát,
1) Závárféle eszköz, melyet csukás vagy nyitás vé
gett ideoda lehet tolni. Zavarok, kapuk, ajtók tolókája.
2) L. TALICSKA.
TOLÓKANÁL, (tolókanál) ösz. fn. Tolásra,
szolgáló kanál forma eszköz (a fürészmalomban).
TOLÓKÁSA, (tolókása) ösz. fn. L. T O L Ó
alatt.
TOLÓKASZA, (tolókasza) ösz. fn. 1. N Á D 
TOLÓ.
TOLÓKÁZ, (tolókaaz) á t h . m. tolókáztam,
—tál, —ott. 1) T o l ó k á v a l zár. 2) T o l ó k á v a l el ki
ír, széthordoz.
TOLÓKERÉK , (tolókerék) ösz. fn. Tolásra
szolgáló kerék.
TOLÓMÜ, (tólómü) ösz. fn. Tolásra szolgáló
mii; különösen a fürészgépnek azon része, mely a
ramaszszekér (Blockwagen, Klotzwagen) előtolását
eszközli.
TOLONG, (tolong) g y a k . önh. m. tolongtam,
— tál, —olt, htn. — n t v . — a n i . Mondjuk mozgásban
levő süni néptömegről, vagy állati seregről, nyájról,
csordáról, midőn egymást tolva, nyomkodva, taszigálva
halad. Tolongnak a vásári népek, az Hatóra siető bar
mok. Tolongottak, mint az esztergára hajtott juhok. (Páz
mán préd. 4 7 5 . 1.). Azon gyakorlatos igék egyike,
melyek képzője közbevetett nt vesz föl, mint, tátong,
dúlong, szállong, fetreng s t b .
TOLONGÁS, (to1ongás) fn. tt. tolongást, tb.
—ok, harm. szr. — a . A mozgásban levő tömeg, se
reg tagjainak szoronkodása, egymásra viszonyosán
ható nyomdosása. Tolongásban lábára hágtak, oldalba
döfték, majd kinyomták a lelkét.
T Ó L Ó N Y O S Z O L Y A , (tolónycszolya) 1. T O 
LÓÁGY.
!
AKAD. NAQÍ BZÓTÍB. VII. KÖT,
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TOLÓRÚD, (tolórúd) ösz. fn. Általán minden
féle rúd, melylyel valamit tolnak, különböztetésül
másnemű, pl. emelő, nyomórúdtól.
TOLÓSZÉK, (tolószék) ösz. fn. Karikákon
járó szék, melyet helyről helyre tolni lehet.
TOLÓZÁR, (tolózár) ösz. fn. Peczek az ajtón,
kapun, vagy a pléh alján, mely ideoda tolható és
zár gyanánt szolgál.
TOLU, fn. tt. tolut, székely esen: tóival; pl.
tolvat fosztottam; 1.

TOLL.

T O L U L , (tolúl) önh. m. tolúlt. Ön ereje, h a b á r
más erőszak által is nyomva előre halad ; továbbá,
r a k á s r a , egy tömegbe gyűl, együvé szorul, n y o m u l ,
h a l o m r a torlódik stb.
T O L U L Á S , (tolúlás) fn. t t . tolulást, t b . —ok,
h a r m . szr. — a . Erőszakos előre nyomulás, együvé
szorulás, öszvetorlódás, stb. Vértolulásban szenvedni.
T O L V A D I A , falu Torontál m.; helyr. Tolva
diára, — n , —ról.
T O L V A J , fn. tt. tolvajt, t b . —ok, h a r m . szr.
•—a. Szokott ért. személy, ki lop, vagyis, másnak
ingó vagyonát a l a t ' o m b a n elviszi s m a g á n a k t u l a j 
donítja ; m á s k é p e n : or v. orv, l a t i n u l : fur, németül :
Dieb. Különbözik tőle a rabló, ki a másét e n n e k sze
mélye ellen intézett e r ő s z a k k a l ragadja el, mint az
útonálló zsiványok, h a r a m i á k ; l a t i n u l : praedo, n é 
metül : Rauber. Addig jár a tolvaj lopni, ?nig fölakaszt
ják. (Km.). Házi tolvaj, ki az illető h á z b a n lakik, és
lop. Házi tolvajtól nehéz óvakodni. (Km.). Szélesb ért.
minden alattomos csaló, ki mást roszlelküleg k á r o 
sit, pl. h ű t l e n gazdatiszt, tilosba h a j t ó b a r o m ő r s t b .
Egyébiránt, Molnár A. latinozata szerint praedo, la
tro értelemben is vétetett, mennyiben mind a tolvaj,
mind a rabló a b b a n egyeznek, hogy mindketteje
m á s n a k vagyonát zsákmányul elveszi. E z e n alapfo
galomból kiindulva m a g y a r elemzéssel úgy véleked
h e t ü n k , hogy a tolvaj gyöke dú, azaz zsákmány, r a 
gadmány, l a t i n u l : praeda, honnan az elavult dúka,
am. az öszves d ú n a k egy osztályrésze, s ebből k a t o 
nai nyelven dukál nm.. zsákmányrészül k i j á r ; továbbá
dúméh, am. tolvajméh, mely más méhek k a s á t meg
lopja ; dús eredetileg kinek sok dúja (ragadománya)
van, dúsgazdag. A dú gyökből lett dúl ( p r a e d a t u r ) , s
ebből dúló, dúlva részesülök. T e h á t a tolvaj szó köz
vetlen törzse lehetett a részesülő dúlva, melyből j
utóhangzással lett dulvaj, módosítva tolvaj; miszerint
tolvaj = dúló, mint csalva szokottam csalfa = csaló.

Alakra hasonlók hozzá azon aj v. éj végzetü nevek,
melyek eredetileg ó v. evel képződtek, mint gané,
ganéj ganaj, taré taréj taraj, páré paréj paraj, karó
karéj karaj. Egyébiránt a töröktatárban talamak
am. rabolni. Budenz J. szerént pedig a déli vogulban
tolmakh, a l a p p b a n suol, suola, a mordvinban salaj,
saU, sal'icsa, a hegyi cseremiszben iola ( m a g y a r s)
szintén am. tolvaj.
T O L V A J B A N D A , (tolvajbanda) ösz. fn. T ö b b
tolvaj szövetkezése, társasága, tolvajcsapat.
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TOLVAJMEH, ((olvajméh) ösz. fn. 1. DUMEH.
TOLVAJBARLANG, (tolvajbarlang) ösz. fn.
TOLVAJXÉP, (tolvajnép) 1. TOLVAJHAD.
FöUlalalti rejtek, vagy más búvóhely, melyben tol
TOLVAJNŐ, (tolvajnő) ösz. fn. Tolvajságban
vajok tanyáznak.
TOLVAJCSA, (tolvajcsa) kicsinzö fn. tt. tol ért, marasztott nőszemély.
TOLVAJNYELV, (tolvajnyelv) ösz. fn. Sa
vajc'át. A Bécsi codexben am. a latin latrunculus.
játnemü zagyvaléknyelv, melyen a tolvajezimborák
„Fosztván küvöl a tolvajcsa." (Ozeás prof. V I I ) .
TOLVAJCSAPAT, (tolvajcsapat) 1. TOLVAJ egymással beszélni szoktak, s melyet mások nem ér
tenek.
BANDA.
TOLVAJOL, (du1vajol) áth. m. toloajolt,
TOLVAJCZIMBORA,(tolvajczimbora) Ösz. fn.
v. tolvajlott, htn. tolvajolni v. tolvajlani. Mint tolvaj
A tolvajságban, lopásban részes társ.
TÓLVAJCZIMBORASÁG, (tolvajczimbora : más jószágát elviszi, elidegeníti. Ez igét följegy
ság) ösz. fn. Tolvajok társasága, szövetsége. V. ö. ' zette szótárában Moluár Albert, s használta Pázmán,
I de ma, úgy látszik, alig van divatban. Egyébiránt
CZIMBORA.
TOLVAJCSÍNY, (tolvajcsíny) ösz. fn. Csíny, képeztete'sre hasonló azon kevés igékhez, melyek az il
melyet valaki mint tolvaj követ el, vagyis lopást lető személy működésére vonatkoznak, mint papol,
zarándokol, szolgál, kovácsol, ácsol.
előmozdító, lopásra czélzó mindenféle cselekvés.
TOLVAJOS, (du1vajos) mn. tt. tolvajost, v.
TOLVAJECZET, (tolvajeczet) ösz. fn. Négy
féle eczetveg) ülékből készített, s bizonyos bajok ellen at, tb. —ak. Tolvajokkal bővelkedő, a hol tolvajok
gyógyszerül használtatni szokott eczet. (Báuberes tartózkodnak. Tolvajos erdő.
TOLVAJRÁK, (tolvajrák) ösz. fn. Indiai rák
sig, acetum quntuor latronum.)
TOLVAJÉLET, (tolvaj élet) ösz. fn. Életmód, faj, mely meztelen farkát sziklarepedékbe szokta rej
teni. (Cancer latro.)
mely tolvajkodásból tartja fenn magát.
TOLVAJSÁG, (to1vajság) fn. tt. toloajságot,
TOLVAJFÉSZÉK, (tolvajfészek) ösz. fn. Ház,
tanya, vagy helység, vidék, erdőség, hol tolvajok harui. szr. —a. Cselekvés, melyet a tolvaj követ el,
szoktak tanyázni, tartózkodni, vagy honnan időnként vagy gyakorol. Tolvajságból élni.
TOLVAJTANYA, (tolvajtanya) ösz. fn. A tol
sok tolvaj kerül ki.
TOLVAJFURDANCS , (tolvajfurdancs) ösz. vaj czimborák gyülekezési, és tartózkodási helye.
TOLVAJTÁRS, (tolvajtárs) ösz. fn. 1. TOL
fn. Kövér bolhához hasonló nagyságú furdancs, mely
a füvészgyüjteményékben nagy kárt szokott tenni. VAJCZIMBORA.
TOLVAJ TÁRSASÁG, (tolvajtársaság) ösz. fa.
(Ptinus fur.). V. ö. FURDANCS.
TOLVAJFÜ, (tolvajfü) ösz. fn. Népies neve 1. TÓLVAJCZIMBORASÁG.
TOLVAJ ÚT, (tolvajút) ösz. fn. Alattomos,
a csakkörök neméhez tartozó egyik növényfajnak;
(sárga) virága bugás; levelei félbeszárnyasan has titkos út, melyen a tolvajok szoktak járni, melyen
gattak; a végső karély 3 — 5 szögletü, fogas; más észrevétlenül el lehet valahová jutni.
TOLVAJVADÁSZ, (tolvajvadász) ösz. fn. Ki
kép szintén népiesen : sebfű, növénytani néven : bu
tilosba jár vadászni.
gás csakkör. (Prenanthes muralis).
TOLVAS; TOLVASODIK, székelyesen am.
TOLVAJHAD, (tolvajhad) ösz. fn. Egész nép
tollas (toluas); tollasodik; 1. ezeket.
ségből álló tolvajcsapat.
TOLY, TOLYÓKA; TOLYONG stb. (Szabó
TOLVAJKODÁS, (du1vajkodás) fn. tt. tol
vajkodást, tb. — ok, harm. szr. —a. Lopással való Dávidnál) 1. TOL ; TOLÓKA; TOLONG stb.
TOM, (1), természeti hang, melyből tömb, tom
foglalkodás, gyakori lopás. Tolvajkodást űzni.
TOLVAJKODIK, (du1vajkodik) k.m. tolvaj bol, tombolás, tulajdonkép kicsapongó jó kedvre vo
lodtam, —tál, —olt. Tolvajéletct gyakorol, lopással natkozó szók származnak, mely topogással, ugrá
lással jelenkezik; lágyabban ejtve: dom, honnan
foglalkodik, s abból él.
TOLVAJKULCS, (tolvajkulcs) ösz. fn. Álta dombéi oz. Ide tartozik a hangszert jelentő tombura v.
lán, kulcs, mclylyel a tolvajok a zárakat föl szokták tambvra is. Hasonló származási viszonyban állanak a
nyitni. Különösen saját szerkezetű kulcs, mely több szintén hangutánzó gyökökből kifejlett zsémb zsémbel,
bömb bömböl, doromb dorombol, dörömböl, zörömböl, csö
féle zárt fölnyit, álkulcs.
TOLVAJLÁMPA, (tolvajlámpa) ösz. fn. Kis römpöl, kolompol. Sándor István szerint ,tomb' jelen
kézi lámpa, vagy mécs, mely a tolvajoknak igen al tett hajdan lakomát, lakmározást is, mely gyakran
kalmas, mivel egy fordítás, vagy tolóka által világos tombolással, tánczezal szokott párosulni.
TOM, (2), elvont gyök, melyből két külön ér
ságát majd el lehet zárni, majd felderíteni.
TOLVA JLÁS, (du1vajolás) fn. tt. tolvajlást, telmű :zá>mazékok erednek: a) tompa, tompul, tompít,
tb. —ok, harm. szr. —a. Lopás, más jószágának alat és tombár, melyek metszett, csonkított vágott állapotra
vonatkoznak; továbbá: tömb tombácz, mint a levágott
tomos elvivése, elidegenítése.
TOLVAJLÁSI, (du1vajolási) mn. tt. tolvaj fának dereka, tőkéje; egyezik vele a latin iundo, obtun
lásit, tb. —ak. Tolvajlást illető, ahhc.7 tartozó, arra do, obtusus szókban rejlő tun gyök ; b) tompor, tompora,
melyek a tömöttet, duzzadtat jelentő domb dombort
ypna'kozó; Tolvajlán kisérltt.
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dobom szókkal rokonainak, s maga a gyök megvan [
a latin tűmet, tumor, tvmidus, tumultus, a német dunsen
ben is stb. Részletesen 1. TEM v. TÖM gyök.
TOM, (3), köznépiesen (kivált ,uem' tagadó
szócska mellett) összehúzva am. tudom.
„Nem vagy legény, nem vagy,
Nem mersz csókot adni,
Azt gondolod rózsám,
Nem tom visszaadni."
Népdal.
Látom emberséges összegyűléseket,
Nem tom mire vélni e végezéseket"
Lakadalmi vers.
TOMAJ, ( l ) , fn. tt. tomajt, tb. — ok. Heves
megyei tájszó, am. sáros söppedék, ingoványos hely.
Rokon tó, tócsa szókkal.
TOMAJ, (2), puszta Heves m.; BADACSON—,
CSERSZEG—, LESENCZE— , faluk Szála in.; helyr.
Tomajha, —ban, —bál.
TOMAJKÓ, 1. TOMOLYKÓ.
TOMÁNYA, faluSzatmár m. helyr. Tomávyára,
— n, —ról.
TÖMB, (tomb) fn. tt. lomhot, harm. szr. —ja.
1) Mint hangutánzó jelent zajos, lármás, dobogó,
topogó ugrálással járó mulatságot, vigságot, lakomát.
2)Am. duez gyanánt alaptámasztékúl szolgáló tönk,
tőke, tuskó vastag gerenda. Tombot tenni a foltozás
végett partra kivont hajó alá. Képeztetésre hasonlók
hozzá a részint önállóan élő, részint csak származé
kaikban rejlő gomb, domb, lomb, ezomb, doromb, gömb,
tömb, zsémb, bűmb, h'ómb stb.; származéka némi értelmi
módosítással: tombácz, azaz hajó helyett malom alá
tétetni szokott, kivésett vastag tölgyfaderék, mely
nek belső ürege 4 — 6 lábnyi átmérőjű. Egy ma
löm alá Szeged tájékán három tombáczot tesznek,
kettőt a malomház alá, egyet pedig tarhajó vagy
Tölgyhajó gyanánt a készségen kivül. A tömb és tom
bácz, tehát körülbelül oly viszonyban állanak egy
máshoz, mint a gomb és gombócz, a gömb és gömbőcz,
a kp és lapácz. Mi elemzését illeti, 1. TÖM v. TOM,
gyök.
TOMBÁCZ, (tombáez) fn. tt. tombáczot, harm.
szr. —a. L. TÖMB alatt.
TOMBÁR, (tombár) mn. tt. tombárt, tb. — ok,
Buta, ostoba, tompa eszű, vagyis tömbhöz, tombácz
hoz hasonló, kiről azt is szokták mondani, hogy olyan
mint a tuskó. Ugyanezt jelenti a tájdivatos tankó.
Gyöke az átv. értelmű tömb.
TOMBOL, (tombol) önh. m. tombolt. 1) Örö
mében, széles kedvében ugrál, tapossa a földet. Tom
bol a lakmározó legénység. Egyezik vele  dombéroz.
2) Szélesb ért. akármiféle indulatból nagy robajt
csinál. Mérgében, haragjában tombol. Gyöke a termé
szeti hangot utánzó tom.
TOMBOLÁS, (tombolás) fn. tt. tombolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kedélyi állapot, midőn va

álé

laki örömében , vagy más indulattól elragadtatva
tombol. V. ö. TOMBOL.
TOMBORA, (tombora) fn. tt. tomborát. Hú
ros hangszer, melyet ujjakkal vagy tollal pengetnek,
s csaknem úgy hangzik, mint a czitara. „Vedd el
ajándékul... tomborámat." Faludi Fereucz. (Pász
torversengés). A dunai hajóslegények tréfásan má
csikszedó'nek hivják, mert mint ennek, olyan nyaka
és öblözete van. Hangutánzónak látszik, valamint a
doromb, gordon, brúgó, barbora tompa hangszerek ne
vei is. Hasonlatára képeztetett az ujabb alkatú zon
gora is. Tájak szerént némi módosulattal: tombura,
tambnra. A persában tambur (instrumentum musicum
celebre; cithara oblongiore collo, rotundo ventre;
fidibus aeneis, quae plectro pulsatur) : máskép : dun
bura v. danbura; Vullers véleménye szerént ettől:
dunba bara (cauda obesa ovis).
TOMBORÁL, (tomboraal) önh. m. tomborált,
Tomborán játszik. V. ö. TOMBORA.
TOMBORÁS, (tomboraas) fn. tt. tomboiást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Személy, zenész, ki tom
borán játszik.

TOMBURA; TOMBURÁL, 1. TOMBORA;
TOMBORÁL.
TOMCSIN, falu Turócz m.; helyr. Tomcsinba,
— ban. —ból.
TOMEJ, puszta Somogy m.; helyr. Tomejre,
— en,

•—ről.

TÖMESD, falu Zaránd m.; helyr. Tomesdré,
— en, —röl.
TOMEST, falu Krassó m.; helyr. Tomestre,
— en, •—ről.
TÖMESTER, (tómester) ösz. fn. Nagyobb uro
dalmakban tiszt, ki a halastavakra felügyel, s as5
azokat illető kiadásokról és jövedelmekről számadói
Tatai vrodalom tómestere.
TOMNYATüK, falu Zaránd m.; helyr. Tom
nyatekre, —én, —ról.
TOMOJKÓ, 1. TOMOLYKÓ.
TOMOLYKÓ, fn. tt. tomolykót. A pisztránghoz
hasonló folyóvízi hal, melynek oldalai hamuszinüek.
(Thymallus.).
TOMOR, falu Abaúj m.; helyr. Tomorra,
— on, —ról.
TOMP, (tomp) ín. tt. tompot, harm. szr. —ja.
Mo'nár Albertnél am. tompor, vagy tompora. Meny
nyiben dudorút, gömbölyűt jelent, hasonlók hozzá
domb, gomb, ezomb, csomb, gömb, csömb, hömp. Külön
bözik tőle az elmetszésre, elvágásra vonatkozó tomp,
melyből tompa, tompul, tompít származtak. V. ö. TOM
v. TOM gyök.
TOMPA, (1), (tompa) mn. tt. tompát. 1) Ami
nek élét, hegyét, vékonyabb szélét, sarját elmetszet
ték, elkoptatták, elvásították. Tompa kard,fejsze, lét)
szantóvás. Tompa villa, szeg, tű, toll, szarv. Ellentétei:
éles, hegyes, csúcsos, sarjas. 2) Ami természeténél fogva
olyan, mintha élét, hegyét stb. elvágták volna. Tompa
orr, köröm, fog. Tompa falevelik, tompa hegytető. 3) Mér
23*
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tani ért. tompa szög, melyet szétterpedő szárvonalak
képeznek, s mely kilenezven foknál nagyobb ; kü
lönböznek tőle: éles szög, mely kilenezven foknál
kisebb, és egyenes szög^ mely kilenezven fokos. 4) Átv.
tompa hang, melynek metsző éle nincsen, s a füldo
bot vastagon üti meg; tompa érzék, mely élénk fogé
konyságát elvesztette, s az érdeklő tárgyak benyo
mását föl nem fogja; tompa ész, elme, azaz, buta,
ostoba, máskép: tombár, tanko.
Gyöke azon tom, vékony hangon tem, melyből
metszésre illetőleg elmetszett, elvágott testdarabokra
vonatkozó származékok eredtek. V. ö. TEM. v. TOM
gyök. Egyezik vele a tájdivatos tonka, és a köz hasz
nálatú csonka, mely egyébiránt szűkebb jelentésű. Ha
sonló hozzá az elötétes német stumpf, mely jelent tón
kat és tönköt v. tenket, valamint a magyar tőke, elő
téttel németül: Stock. A tompaság alapfogalma rejlik
a latin stupet, stipes, stipula szókban is, melyek gyö
kei az s kihagyásával: txip, tip, forditva put, honnan
putare, amputare, am. elmetszeni, megtompítani, és
mut, honnan mutilus, mutilo am, metszek, metélek.
Szláv nyelven: tvpí.
TOMPA, (2), falu Hont, puszta Csanád m.;
helyr. Tompára, — n , —ról.
TOMPAHÁT, puszta Csongrád m.; helyr Tom
páhátra, —on, —ról.
TOMPAHÁZA, falu Sopron m.; helyr. Tom
paházára, — n , —ról.
TOMPÁK, fn. tt. tompakot, harm. szr. —ja.
Vörössárga szinü érczkeverék, mely rendesen sárga
és vörös réz, továbbá ón, vagy horganyrészekből áll,
s külsejére nézve aranyat mutat. Tompák óra, tompák
gombok. Malayi nyelven tombago rezet jelent, mely ke
reskedelmi úton jött be az európai nyelvekbe.
TOMPALÁTÁSÚ, v. —LÁTÁSÚ, (tompalá
tásu) ösz. mn. Gyönge szemű, ki a tárgyakat homá
lyosan látja. Ellentéte : éleslátású.
TOMPÁN, (tompaan) ih. Tompa minőségben
vagy állapotban.
TOMPAORUÚ v. —ORRÚ, (tompaorru) ösz.
mn. Tertyedt, széles orrú, tülökorru, vagy lapos orrú,
mint a majom ; máskép : tonkaorru.
TOMPASÁG, (tompaság) fn. tt. tompaságot,
harm. szr. — a . 1) Valamely testnek hegyetlen, élet
len, csúcslalan állapota, vagy tulajdonsága. 2) Átv.
érzéki fogékonytalanság, vagy elmei butaság, osto
baság. V. ö. TOMPA, (1).
TOMPASZÖGLETÜ v. —SZÖGLETÜ, (tompa
szögletü) 1. TOMPASZÖGŰ.
TOMPASZÖGŰ, v. —SZÖGŰ, (tompaszögü)
ösz. mn. Ami tompa szöget képez, vagy is olyat, mely
kilenezven foknál nagyobb. Tompaszögű háromszög,
melynek egyik szöge tompa.
TOMPÍT, (tompaít v. tompít) áth. m. tom
pított, par. —s, htn. — fii, v. —ani. 1) Valaminek élét,
hegyét, csúcsát elmetszi, elvásítja, elkoptatja. Kar
dot, kést, villát tompítani. Sok Írás megtompitja a tollat.
Nyilat tompít, aki serpenyőt lövöldöz. (Km.) 2) Átv. az
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érzékeket, vagy elmetehetséget fogékony erejöktó'l
megfosztja, illetőleg érzéketlenné vagy butává, osto I
báva tesz. A mértéktelen élet tompítja az érzékeket, és 1
az észt.
TOMPÍTÁS, TOMPÍTÁS, (tompítás) fn. tt.
tompílást, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, vagy ha 1
tás, mely által valami tompává tétetik. Fegyvertom I
pítás. Szemtompítás. Esztompitás. V. ö. TOMPA.
TOMPOR, (tompor) fn. tt. tomport, tb. — ok,
harm. szr. —a. Az ember csipeje, és fara között '
két oldalt kidomborodó rész : máskép : tompora. Mint
hogy a tompor természeténél fogva többé kevésbbé
kidomborodik, legvalószínűbb, hogy nem egyéb, mint 1
a dombor szónak keményített módosulata.
TOMPORA, (tompora) fn. tt. tomporát. 1.
TOMPOR.
TOMPUL , (tompaúl v. tompúl) önh. m.
tompúlt. Tompává leszen, tulajdon és átv. értelem
ben véve. Tompul a kard, kés, midőn élét veszti. Tom
pul a toll, midőn hegye elkopik. Tompulnak a szemek,
midőn láterejök fogy. Tompul az ész, midőn élénksége,
fogékonysága múlik. V. ö. TOMPA.
TOMPÚLÁS, TOMPULÁS, (tompúlás) fn.
tt. tompulást, tb. —ok, harm. szr. —o. Állapotválto
zás, midőn valami tompul. V. ö. TOMPUL.
TOMPÚLAT, TOMPULAT, (tompúlat) fn.
tt. tompúlatot, harm. szr. —a v. —ja Tompult álla
pot vagy minőség.
—TON, vékonyhangon: — TÉN, TÖN, össze
tett igehatározói képzők, (=ton) mely igékhez szo
kott járulni, pl. nyugton, mentén, jÖtlőn. Rendesen
az illető igével párosítva használtatik s ily állapot
ban gyakorlatos jelentésű, mint: folyton /oly, forrton
forr, jöttön jő. „Haragja lohadton meglohada." Arany
J. (Buda halála).
TONGYÓ, fn. tt. tongyót. GyarmathiS. szerént
a székelyeknél am. széles lábú (Tájszótár); midőn
hasonló értelmű toppancs szóval. Kriza J. szerént pe
dig am. tonyhó; 1. ezt.
TONKA, (tomka) mn. tt. tonkát. Szoros ért. 
aminek hegye végét elvágták, vagy eltörték. Tonka
kés, tonka kard, melynek hegye nincs. Tonka vjjak,
melyeknek egy vagy két izét elmetszették. Tonka '
szarv, melynek hegyét lefűrészelték. Átv. tonka orr,
tomjja, széles, mintha hegyét elmetszették volna.
Egyezik vele : csonka, továbbá tompa, azon különb
séggel, hogy ez szélesebb értelmű, s nem csak a tes 1
tek hegyére, csúcsára, hanem élére is vonatkozik,
és hogy ez átv. értelemben az érzékekre és elmére is
alkalmaztatik. A tonka szóval legközelebbi rokon I
ságban van a tc'nk vagy tönk, mint megcsonkított da
rabfát jelentő. E szerint törzse tónk am. tönk v. ténk,
mely a képzővel megtoldva melléknévvé alakult, s
jelent tenkhez hasonló valamit. V. ö. TEM, vagy
TOM gyök.
TONKHÁZA, falu Pozsony m.; helyr. Tonkhá
zára, — n , —ról.
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TONKIT, (tomkít) áth. m. tonkitott, par. — s,
htn. — ni v. —ani. Tonkává tesz valamit, midőn
hegyét csúcsát, végét elmetszi, vagy eltöri; némi el
téréssel máskép : csonkit. V. ö. TONKA.
TONKÍTÁS, TONK1TÁS (tomkítás) fn. tt.
tmkith, tb. —ok; harm. szr. —o. Cselekvés, mely
által valamely csúcsos, kegyes test tonkává tétetik;
némi eltéréssel máskép : csonkítás.
TÓNKUL, (tomkúl) önh. m. tonkúlt. Hegyét,
csúcsát, végét vesztve tonkává lesz. V. ö. TONKA;
és CSONKA.
TONKÚLÁS, TONKULÁS (tomkulás) fn. tt.
lonhlást, tb. —ok, liarm. szr. —a. Állapotváltozás,
midőn a hegyes, csúcsos, sudaras test tonkává leszen.
V. ö. TONKA ; és CSONKA.
TONNA, fn. tt. tonnát. Az európai nyelvekben
általán divatos szó. Széles ért. jelent hordót, különö
sen, melyben holmi árukat szállítani szoktak. Külö
nösen jelent a) űrmértéket mind folyó mind száraz
árukra nézve Angolországban, Északi Némethonban,
Dániában, Svédhonban stb.; b) súly mért éket hajóra
kományoknál.
TONYA, fn. tt. tonyát. Kriza J. szerént a szé
kelyeknél Erdővidékében am. kis kövér fejér nép
(nőszemély); továbbá : tócsa, állóvíz.
TONYA, fn. tt. tanyát. Növénynem az öthíme
sek seregéből és egyanyások rendéből; bokrétája
gyertyatartóforma, hímjei a bokréta torkán; bibéje
gombos, tokja egy rekeszü. (Hottonia). Faja : cziczló
nya, vizben lakik. Ügy látszik, az idegen hottonia
után képeztetett, ámbár, mivel tóvizben tenyészik,
azt is vélhetni, hogy gyöke tó, s ebből lett nya kép
zővel : tónya.
TONYHÓ, székely tájszó, némi hangáttétellel
máskép: tohonya 1. TUNYA.
TOP, (1), a földet érintő állati lábtalp hangját
utánozó természeti hangszó, melyből topog, toppan,
toppant, toporezol, toporzékol származtak. Némi módo
sítással egyértelműek vele a tap, iep, lip, mint szin
tén hangutánzó származékok gyökei. V. ö. T A P .
Mennyiben az állati lábtalppal bizonyos öszvekötte
tési vagy hasonlati viszonyban á l l a n a k , ide tartozók :
topány, topor, toporján is.
TOP, (2), ön és áth. m. toptam, —tál, —ott.
1) Mint önható am. lehajol, négykézláb áll. 2) Mint
átható, valamit akaratlanul l e e j t , s mintegy ledob,
levet. Ugy látszik, hogy az első érteményben toppan
szóval rokon, az utóbbi érteményben pedig a dob igé
nek keményített hangú módosulata.
TOPA, (1), (topa) mn. tt. topát. Bokában ki
ficzamodott lábú, ki menetközben topogni szokott.
Gyöke a természeti hangot utánozó top, s képeztc
tésre olyan, mint a hasonló gyökü nyifa, kuka, pösz
sze, gyagya, susa, suta, stb.
TOPA, (2), ALSÓ—, FELSŐ — , KŐRÖS — ,
faluk Bihar m,; helyr. Topára, — n , —ról.
TOPÁN, (1), (topaan) fn. tt. topánt, tb. — ok,
harm. szr. —ja; kicsinyezve : topánka. Az egész láb

fejet betakaró, mintegy bokáig érő s befűzött kurta
szárú lábbeli, melyhez hasonló a fontosabb talpú,
s erösebb bőrből készített bakancs. V. ö. BOCSKOR,
CSIZMA, SARU. Némi módosulattal: topány.
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„Csizma helyett topányod lesz,
Az is elöl hasított lesz."
Régi vitézi dal (Thaly K. gyűjt.). A lábtalpra vo
natkozó top gyöktől vette eredetét. Hasonló viszony
b a n állanak: boka és bokancs, bocskor, továbbá sark
és saru.
T O P Á N , (2), puszta Veszprém m.; helyr. To
pánba, — b a n , —bál.
TOPÁNKA, (top aanka) kies. fn. tt. topánkat.
L. TOPÁN.
TOPÁNY, (topaany) fn. tt. topányt, tb. — ok,
harm. szr. —a. L. TOPÁN.
TOPÁZ, fn. tt. topázt, tb. —ok, harm. szr. —o.
Az agyagnemüek közé tartozó drágakőfaj, mely czit
romsárga, vagy sötétsárga szinű; van füstszínű,
vagy feketesárga alsóbb rendű topáz is.
TOPEST, falu Bihar m.; helyr. Topestre, —én,
—ról.
TOPICSKÁL, tájdivatosan am. tapicskál v.
tapiskál; lásd ezt.
TÓPISZTRÁNG, (tópisztráng) ösz. fn. Pisz
trángfaj, mely hidegebb vizű hegyi tavakban tenyé
szik, különböztetésül a folyóvízi, vagy pataki pisz
trángtól. V. ö. PISZTRÁNG.
TOPLA, falu Krassó m.; helyr. Toplára, — n ,
— ról.
T O P L I C Z A , falu K ő v á r vid.; helyr. Topliczára,
— n, —ról.
T O P L I C Z A  K A R Á N D , falu Bihar m.; helyr.
— Karándra, — o n , —ról.
T O P O C Z O L , (topoczol) áth. m. topoczolt. A
székelyeknél am. t a p o s ; 1. ezt.
T O P O C Z O L Á S , (topoczolás) 1. T A P O S Á S .
T O P Ó C S O S , (topócsos) 1. T O P Ó T Y O S .
T O P O G , (topog) g y a k . önh. m. topogtam, —tál,
— ott. Talpával a földet erősebben ütögeti, verdesi,
ikerítve : tipe.gtopog. V. ö. TOP, (1).
TOPOGÁS, (topogás) fn. tt. topogást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki talpával
erősebben üti a földet, vagy talapzatot; továbbá
azon tompa hang, muly ekkor hallatszik. Sánta, nagy
saruban járó ember topogása. V. ö. T O P , (1).
T O P O L , (topol) áth. m. topolt. A székelyeknél
am. tapos ; 1. ezt.
T O P O L Ó C Z , falu Vas m.; helyr. Topolóczra,
— on, —ról.
T O P O L O K A , falu Zemplén m. helyr. Topolo
kéira, •—n, .—ról.
T O r O L Y , (1), fn. tt. topolyt, tb. — ok, h a r m .
szr. —a. í g y nevezik némely vidékeken a fehér nyár
fát. 1. N Y Á R F A . Hihetőleg a pimk fre változtával
a latin populushól módosult.
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TOPOLY , (2) , máskép : VIZESGYÁN , falu
Bihar m.; helyr. Topolyba, —ban, —ból.
TOPOLYA, (1), fn.tt.<o,potydí.L.TOPOLY,(l),
TOPOLYA, (2), ótvaros Bács m.; falu Toron
tál, puszta Temes m.; helyr. Topolyára, —n, —ról.
TOPOLYÁN, falu Zemplén m.; helyr. Topo
ly ánba, — ban, —ból.
TOPOLYFA, (topolyfa) ösz. fn. L. TOPOLY.
TOPONÁB, mváros Somogy m.; helyr. Topo
nárra, —on, —ról.
TOPOR, (1), (topor) elavult v. elvont hang
utánzó törzs, melyből toporcz, toporczol, toporzék, to
porzékol származtak. Jelenti azon folytonos top han
got, melyet a talpakkal ütögetett talaj ad. Szintén
csak származékaikban divatoznak ezen hangután
zók is : sustor, csikor, nyikor, siser, pizser, döbör stb.
TOPOB, (2), topor) fn. tt. loport, tb. — ok,
harm. szr. —a. Széles pilingáju, simító szekercze, kü
lönösen a kerékgyártóknál. Nevét valószinüleg a
lábtalpra vonatkozó toptói kapta, minthogy lapos
terjedelmére nézve ahhoz némileg hasonló.
TOPÓRA, (topora) mn. tt. lőporát. Szabó
Dávidnál törpe növésű, alacsony. Topóra fa. Alap
értelménél fogva egy eredetűnek látszik a tompa
tömpe, tőpőr, töpörödik szókkal. Képeztetésre ha
sonlók hozzá : gvgora, szapora , csutora, czondora,
csuszkora stb.
TOPOBCZ, falu Szepes m.; helyr. Toporczra,
—on, —ról.
TOPORCZOL, (toporczol) önh. m. topor
czolt. Nagy nehéz lábbeliben topogva jár.
TOPORCZOLÁS, (toporczolás) fn. tt. topor
czolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Nehéz lábbeliben
topogva járás.

megtompulnak. Szabó Dávidnál: lankad, restül.
„Egészen eltoppadt." Gyöke valószinüleg azon tom,
melyből tompa tompul származik.
TOPPAN, (toppau) önh. m. toppant. Talpá
val a földet vagy akármily talapzatot megütve topp
hangot ad, illetőleg egy egy erösebb lépést tesz. Ahá
nyat ugrik, annyit toppan. Betoppan a szobába. Elé
toppan. Hirtelen mellém toppan.
TOPPANÁS, (toppanás) fn. tt. toppanást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Lábával a földet, talajt ütve
,topp' hang adása.
TOPPANAT, (toppanat) fn. tt. toppanatot,
harm. szr. — a. v. —ja. Toppanás elvont értelemben.
TOPPANCS, (toppancs) mn. tt. toppancsot,
Nehéz lábú. Ki topogva szokott járni. Törzse toppan
s képeztetésre hasonlók hozzá: lappanes, furdancs,
szurdancs, rikkancs stb.
TOPPANT, (2) (toppant) csel. m. toppantott.
par. s. htn. ni, v. ani. Rendesen a toppan igével föl
cserélve használtatik, de szabatosan véve a toppan
egyszerű állapotra, toppant pedig cselekvésre vonat
kozik, s oly viszonyban állanak egymáshoz, mint
csörren, csörrent; durran, durrant; zörren, zörrent stb.
Lábával egyet toppantott.
TOPROGYA, (toporogya) mn. tt. toprogyát.
Tolna megyében am. ügyetlen. A ,topora' szóval
egy eredetűnek látszik.
TOPRONG, (toporong) önh. m. toprongtam
v. —ottam, —tál, v. —ottál, —olt, htn. —ni v. ani.
Vadászok a megszorult farkasról mondják. (Bérczy
K. szerént beregi szó).
TOPRONGYOS, (toprongyos) ösz. mn. Ringy
rongy ember, vagy mint néhutt mondják : rüherongya.
Valószinü, hogy e szónak első alkatrésze eredetileg
TOPORCSOL, (toporcsol) 1. TOPORCZOL. kop, melynek k betűje ível cseréltetett föl, mint
TOPORJÁNFÉRÉG, 1. TOPORTYÁ NFÉRÉG.köp, korhadó székelyesen töp, torhanyó; mi szerint
TOPORT YÁNFÉRÉG,(toportyánférég) ösz. fn. toprongyos jelentene kopott rongyost, koprongyost. A
Székely tájszólás szerint, valamint Baranya megyé székelyeknél hasonérteményben még eléjön torongy.
ben is, am. farkas.
Lehet egyébiránt a ,toprogya' szó módosulata is.
TOPOEZÉKOL, (toporozékol) önh. m. topor
TOR, (1), elvont gyök, melyből l ) , torol szó
zékolt. Lábaival aprózva tapossa a földet. Törzse és származékai mint lorladék, torlat, torlasz stb. to
az elavult toporoz, v. toporz, melyből lett toporzék fő vábbá torz, torzad, torzs, torzsa stb. erednek s ezek
név, s ebből ismét toporzékol, ige ; némi módosulattal: ben általán a rakás vagy halmaz fogalma rejlik ; 2),
toporzikol, toporzikál. V. ö. TOBORZÓ.
ugyan ebből erednek torok szó és ennek származé
TOPORZÉKOLÁS, (top orozékolás) fn. tt. kai, ezek közt torkollik, s talán torlyika is. 3) torhad,
toporzékolást, tb. •—ok, harm. szr. —a.
torhaszt szóknál korhad, korhaszt szók módosulatai
TOPORZIKÁL, (toporozikaal) 1. TOPOR gyaníthatok; v. ö. TORHAD.

ZÉKOL.

TOPÓTYOS, (topótyos) mn. tt. topótyost, v.
— at, tb. —ak. A székelyeknél Kriza J. szerént am.
tapadozott; némi módosulattal: TOPOCSOS.
TOPP , (topp) az utolsó hang kettőztetésével
nyomosbítva am. az egyszerű top, s elvont törzsül
szolgál toppan, toppancs, toppant szóknál. A széke
lyeknél főuévileg is divatos ezen és hasonló kifeje
zésben : egy toppot (tapodtat) sem menyek.
TOPPAD, (tcmpad) önh. m. toppadt. Mond
ják testről, midőn érzékei megmerevednek, s mintegy

TOR, (2), fn. tt. tort, tb. — ok, harm. szr.
— a. Vendégség, lakoma ; különösebben így hívják
1) azon vendégséget, melyet a megholtnak roko
nai a temetés után azon meghívott ösmerösöknek ad
nak, akik az utolsó tisztességtételnél jelen valá
nak, halotti tor. 2), azon lakomát, melyet disznó
öléskor a család tagjai s velők néha mások is tarta
nak és élveznek.
Persa nyelven: tur (convivium, Vullersnél T , j '
szónál 7) pont alatt, máskép : táj ^, j  szintén Vul

365

TORAK—TOAHASZT

TORHASZTÁS—TORKOSSÁG

366

lersnél). Vámbéry szerént csagataj nyelven: tor (la
T O R H A S Z T Á S , (torhasztás) fn. tt. torhasz
koma), és oszmanli nyelven: toj, melyet Vullers tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Eszközlése annak,
,nuptiae' szóval értelmez.
hogy valami torhad.
T O R H O N Y Ó , (torhonyú) mn. tt. torhonyót.
TORAK, K!S—, N A G Y — , faluk Torontál
A székelyeknél am. torhadt.
m.; helyr. Torakon, — r a , — r ó l .
TORHÚL, TORHUL, (torhúl) önh. m. tor
TORBA, puszta Somogy m . ; helyr. Torbán
hult. L. TORHAD.
—ra, —ról.
TORHÚLÁS, TORHULÁS, (torhúlás) 1.
TORBÁGY, K I S — , falu Pestm.; helyr. Tor
TORHADÁS.
Mgyon, —ra, —ról.
T O R I S Z K A , falu Szepes m . ; helyr. Toriszkán,
TORBÉKOL v. T O R B I K O L , önh. m. torbékolt. — ra, —ról.
A székelyeknél am. bugyborékol pl. a pipe a vízben.
T O R J A , (1), (torja)? fn. tt. torját. A mell üre
(Kriza J.). Törzse torb hangutánzónak látszik, s mint gét fedező csontos részek. (Thorax).
ilyen rokon torty törzszsel is, tortyan tortyollik, tor
T O R J A , (2), A L S Ó — v . A L — é s F E L S Ő — v .
tyong szókban.
F E L — , erdélyi faluk Kezdi székben; helyr. Torján,
TORBONCZA , tájdivatosan am. targoncza ; — r a , —ról.
1. ezt.
T O R J Á N C Z , falu B a r a n y a m . ; helyr. Torján
czon,
— r a , —ról,
TORBONCZÁS 1. T A R G O N C Z Á S .
TORKAFÁJÓ; TORKAFÁJÓS 1. TOROK
TORBOSZLÓ, erdélyi falu Maros s z é k b e n ;
FÁJÓ ; TOROKFÁJÓS.
helyr. Torboszlón, — r a , —ról.
T O R K O L , (torokol) áth. m. torkolt. 1) Vala
TORCS , falu Pozsony m . ; helyr. Torcson,
kit
torkon
fog, vagy fojtogat. 2) Átv. ért. kemény
—ra, —ról.
szóval visszaver, lehurogat, hurogatva czáfol külö
TORDA, faluk Bihar és Torontál m. ; erdélyi
nösen le igekötövel: letorkolni valakit. Szabó Dávidnál
mváros hasonnevű megyében; helyr. Tordán, — r a ,
eléjön : valakit bé, megtorkolni. V. ö. T O R K O L L I K .
—ról.
T O R K O L Á S , (torokolás) fn. tt. torkolást, t b .
TORDACS, t előtéttel am. o r d a c s ; 1. ezt.
—ok, harm. szr. — a . 1) Fojtás. 2) Kemény szóval
TORDÁS, erdélyi faluk A. Fejér m. és Szász
való czáfolás.
Táros székben, helyr. Tordáson, — r a , —ról.
T O R K O L A T , (torokolat) fn. tt. torkolatot,
TORDASS, falu Fejér m ; helyr. Tordasson,
h a r m . szr. —a v. —ja. 1) L. T O R O K . 2) Nyilasa,
—ra, —ról.
nyiladéka valamely bányaüregnek, barlangnak, pin
T O R D Á T F A L V A , erdélyi falu Udvarhely sz.; czének stb. 3) Valamely folyamnak egy másikba,
helyr. —falván, — r a , —ról.
különösen tengerbe szakadása. 4) Szabó D. szerént
TORDAVILMA, erdélyi falu BelsőSzolnok annyi is mint szűk, mély v ö l g y ; s nála eléjön ez i s :
megyében; helyr. TordaVilmán, — r a , —ról.
tenger torkolatja.
TŐRÉNEK, (torének) ősz. fn. Ének vagy zene,
T O R K O L A T I , (torokolati) mn. tt. torkolatit,
melyet tor, különösen halotti tor alkalmával adnak tb. — ak. Torkolatra vonatkozó , azt illető, ahhoz
elé, halotti ének.
tartozó. Torkolati szélesség, mélység.
TORFA 1. T U R F A.
T O R K O L L I K , (toiokollik) k. m. torkollott,
TORHA 1) 1. T U R H A , 2) Am. torhadt^ más htn. —ani. Torlódik, halmozódik, rakásra gyűl. Az
képen : torhány, torhonyó. Torka fa lágy anyagú. ekében a gaz megtorkollik, melyet az észtekével (üsztöké
(Kriza J.). V. ö. T O R H A D .
vel) taszítanak el. (Horváth Zsigmond a Tájszótárban).
T O R K O N F O J T Á S , (torkonfojtás) ösz. fn. Am.
TORHAD, (torhad) önh. m. torhadtam, —tál,
— í, v. —ott. Székelyesen am. elmálás, rothadás az egyszerű fojtás.
T O R K O S , (torokos) mn. tt. torkost v. — at,
által összeomlik; talán korhadt szóból módosult.
tb. —ak. 1) Torokkal ellátott, akinek v. aminek
mint köp is székelyesen : top.
TORHADÁS, (t orhadás) fn. tt. torhadást, tb. torka van. 2). Ételben, italban mértékletlen, telhe
—ok. harm. szr. — a . Állapot midőn valami torhad. tetlen, vagyis n a g y ehető, falánk és iszákos. V. ö.
TORKOSSÁG.
Székely szó.
T O R K O S K O D Á S , (torokoskodás) fn. tt. tor
TORHADT, (torhadt) mn. tt. torhadtat. Szé
koskodást, t b . —ok, harm. szr. — a . Étéiben italban
kely szó, am. rothadt. (Buczy). V. ö. T O R H A D .
TORHÁNY, (torhaany) mn. tt. lorhányt, tb. mértékletlenkedés, dőzsölés.
T O R K O S K O D I K , (torokoskodik) k. m. ior
—ok. A székelyeknél am. torhadó, elmálló minő
ségű ; átv. ért. tunya, rest. Torhány ember. (Kriza J. koskodtam, —tál, —ott. Ételben, italban dőzsöl, mér
tékletlenkedik.
Szabó Elek).
T O R K O S S Á G , (torokosság) fn. tt. lorkossá
TORHASZT, (torhaszt) áth. m. torhasztott,
htn. —ni, v. —ani, par. torhaszsz. Eszközli, hogy got, har. szr. — a . Ételben s italban mértékletlen
e é g ; vagy ily mértékletlenség által eléidézett állapot.
Tslami torhad. V, ö. T O R H A D ,
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Rövid torkosság, hosszú betegség. (Km.). „Figyelmezje
tek.. . , netalántál megnehezedjenek tü szüvetek tor
kossággal (crapula) és részegséggel." (Müncheni cod.
Lukács. XXI.).
TORLADÉK, (toroladék) fn. tt. torladékot,
harm. szr. — av. —ja. Összetorlódott, halomra gyűlt
holmi. Habtorladék. Jégtorladék.
TORLÁS, (torolás) fn. tt. torlást tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Halmozás, rakásia hordás, gyűj
tés. 2) Boszuállás. V. ö. TOROL.
TORLÁSI, (torolási) mn. tt. torlásit, tb.
— ok. Torlásra vonatkozó, azt illető.
TORLASZ, (torolasz) fn. tt. torlaszt, tb. — ok,
harm. szr. —a. Rakásra hordott v. halmazott min
denféle szerdék; különösen igy nevezik a forradal
makban, útczai harczokban az ellenfél akadályozá
sára és sajút védelemre mindenünnen összehordott
útczai kövüket, házibútorokat, homokos zsákokat stb.
Útezatorlasz. V. ö. TOROL.
TORLASZFÖLD, (torlaszföld) ösz fn. Min
denünnen összetorlott, rakásra hordott föld ; különö
sen víz hordta föld.
TORLASZOL, (torotaszol) áth. m. Torlaszolt.
Torlaszt, vagy torlaszokat állit, rak. Eltorlaszol.
Föltorlaszol. V. ö. TORLASZ.
TORLASZOLÁS, (torolaszolás) fn. tt. tor
laszolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Torlasz vagy
torlaszok állítása, rakása.
TORLAT, (torolat) fn. tt. torlatot, harm. szr.
— a v. —ja. 1) L. TORLADÉK. 2) Am. boszuállás.
3) A magyar, latin, görög verselésben azon szótag,
melyben az önhangzóra közvetlenül egynél több
mássalhangzó következik, s melyek a rövid önhang
zót hosszúvá teszik, latin kifejezéssel positio pl. ma
gában ezen ,torlat' szóban az —orl— szórész, ,asz
tal' szóban az ászt, ,mondtam' szóban az ondt; még
pedig torlat jön elé, ha a végszótagban levő mással
hangzót oly más szó követi, mely, szintén mással
hangzón kezdődik pl. asztal fiókja. Ugyan ezen eset
áll, ha bár a két mássalhangzó azon egynemű is
pl. toll, kappsm. Alig szükség megjegyeznünk, hogy
a cs, ez, sz, gy, ly, ny, ty betűink a kiejtésben egy
szerű hangok, egyszerű mássalhangzók, haszinte két
betűvel irjuk is.
TORLATLAN, (torolatlan) mn. tt. torlatlant,
tb. —ok. Meg nem bőszült. Határozóként am. meg
nem torolva, torlás nélkül.
TOELATLANUL, (torolatlanul) ih. Torlás
nélkül, meg nem boszulva.
TORLIK, (torolik) k. m. torlott, htn. —ani.
Több tárgy, vagy többféle holmi öszvegyül, meg
gyül. (Szabó D.).
TORLÓ, (toroló) mn. és fn. tt. torlót. Ami
torlik, torlódik. Különösen a víz feltorlása téli erős
hidegben. (Székely szó. Szabó Elek).
TORLÓDÁS, (torolóodás) fn. tt. torlódást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Több tárgynak vagy több
féle holminak öszve v. meggyülése.
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TORLÓDIK, (torolóodik) 1. TORLIK.
TORMA, (torma) fn. tt. tormát. Növénynem a
négyfőbb hímesek seregéből és táskások rendéből ;
táskája csorbavégü, degesz, ripacsos, érdes; kopácsi
dúczosak, tompák; néha a táska épvégü. (Cochle
aria). A közéletben az orrtekerő torma (C. armora
cia) fajnevét is csak általában tormának hívják.
TORMAFALU, helység Sopron m.; helyr.
—faluba, —ban, —bél.
TORMAFÉREG, (tormaféreg) ösz. fn. Féreg,
mely a tormán vagy tormában szokott élődni.
TORMAFÖLDE, falu Zala m.; helyr. —földén,
—re, —ről.
TORMÁK, falu Temes m.; helyr. Tormákon,
—ra, —ról.
TORMÁNCS, (tormaancs) fn. tt tormáncsos,
harm. szr. —a. Köznépiesen téli tormáncsn&k hív
ják a tormáncsszegecset; 1. ezt.
TORMÁNCSSZEGECS, (tormácsszegecs) ösz.
fn. A szegecs nevű növénynem egy faja; alsó leve
lei félbeszárnyasak ; végső karélyuk kerekített; fel
ső levelei viszástojásdadok, fogasak. (Erysimum bar
barea). Köz néven : téli tormáncs.
TORMAPATAKA, erdélyi falu BelsőSzolnok
m.; helyr. —patakán, —ra, —ról.
TORMARESZELÖ, (tormareszelő) ösz. fn.
Reszelő nemű eszköz a torma széthasgatása vagy
zúzására.
TORMÁS, (1) (tormaas) mn. tt. tormást, v.
— at, tb. —ak. Tormával vegyített vagy készített.
Mint fn. tárgyesete : tormást, többese: —ok, s ekkor
jelent l)tormával készített étket, 2) tormatermö földet.
TORMÁS, (2), falu Baranya, puszták Komá
rom és Nyitra m.; erdélyi falu Hunyad m. KIS—,
falu, NAGY—, puszta Tolna m.; helyr. Tormáson,
—ra, •—ról.
TORMÁSÁN, (tormaasan) ih. Tormával ve
gyítve vagy készítve.
TORMÁSMAJOR, puszta Sopron m.; hely.
—majorba, —ban, —ból.
TORMATILLA, a latin tormentilla után mó
dosult. L. TIMPÓ.
TORMOS, ( 1 ) , tájdivatosan am. tornyos;
1. ezt.
TORMOS, (2), falu Nyitra m.; helyr. Tor
moson, —ra, —ról.
TORNA, ( t ) fn. tt. tornát. Régen lovagjáték ;
mai korban rendszeres testgyakorlat az emberi test
erejének, egészségének, ügyességének stb. előmoz
dítására. Idegen eredetű szó. Olaszul: torneo, fran
cziául: tournoi, régi németül: turney, (Adelung), ma
Turnier, közép latin nyelven : torneamentum, a latin
torno igétől, mely általán forgatást jelent.
TORNA, (2), mváros hason nevű megyében:
helyr. Tornán, —ra, —ról.
TORNÁCZ, fn. tt. tornáczot, harm. szr. —a.
A ház elébe, de ahhoz épített vagy toldott helyiség,
melyet tető fedez egyik vagy másik oldala nyíltan
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és fa, kő vagy vas oszlopokon áll. Udvarhelyszék
TOROCZKÓ, erdélyi mváros Torda m. helyr.
ben : tornánc:. Zenkernéi keleti török nyelven : tur v. Toroazkón, •—rá, •—ról.
fúr, (vestibule, Vorliaus). Gyarmatin Sámuel a fran
TOROCZKÓSZENTGYÖRGY, erdélyi falu
czia tournant szóval rokonítja, mely am. forduló ; Torda m.; helyr. —SzentGyörgyön, •—re, —r.ől.
különösebben azon liely, hol a kocsi megfordulni
TOROK, (torok) fn. tt. torkot, harm. szr. —a.
szokott.
E nevezet alatt a magyarban mind a nyeló' mind a
TORNALJA, mváros Görnör m.; lielyr Tor légzési csövet értjük összes részeikkel együtt. Köz
naljin, —rá, • ról.
mondatok : Lator a torok. Igyál torok, nincs pokol.
TORNAPINKÓCZ, falu Veszprém m.; helyr. Nem kell a toroknak hinni. Kis lyuk a torok, de egész
—Pintóczon, —ra, —ról.
falut elnyelhet.
„A pénzem elkarikázolt,
TORNAÚJFALU, falu Torna m.; helyr. — Új
Torkomon lekorcsolyázott."
fahba, —ban, —bál.
Népvers.
TORNÁVÁ, puszta Gömör ni.; helyr. Torna
M'?!, —ra, —ról.
Kvtya baja csak a torka véres, tréfásan mond
TORNÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Tornóczon, ják valamely nagy bajra, mintha ,csak' (azaz cse
kélység) volna, ha az embernek a torka van veszé
—ra, —ról.
TORNYA, mváros Csanád m.; helyr. Tornyán, lyes állapotban. Sajátságos kifejezések : torkára, forrt,
azaz meglakolt érte. Innen : torkára forrasztani. Tor
—ra, —ról.
TORNYADZIK, (toronyadozik) k. m. tor ka szakadva v. torokszakadva v. torka szakadtáig, v.
ityadztam, htn. —ni v. —am, par. tornyadzzál. 1 ) L . lorokszakadtig v. teli torokkal kiáltani. Bedugni valaki
TORNYOSODIK. 2) A növénytanban tornyadzóna,k nek a torkát, megvesztegetni hogy ne szóljon. Tor
hívják az olyan szervet vagy egynemű szervek ösz kán akadt, bajba , veszélybe jutott valami miatt.
BZeállásából támadt alakot, melynek az alja széles, Szabó Dávidnál eléjönnek még: Torkon verve elra
és teteje felé elhegyesedik, oldalai azonban ormósán gadták. Valamit másnak torkára v. torkába verni. Tor
tűnnek fel, mint a bokvétafa virágzata. (Pyrami kig elég, dugtig (v. duztig) elég. Átv. ért. ,torkolat'
helyett is használják (1. TORKOLAT, 2,), pl. bá
dale).
TORNYIKOL, (tornyikol) önh. m. tornyikolt. nyatorok, pinczetorok, Zsitvatorok (helynév) stb.
Budenz J. szerént osztyákul túr (torok, nyak),
Szabó Dávidnál am. kákog, fecseg. „Ellenem azt
tomyikolja" (Ugyanott). A ,tornyik' törzs mintegy déli vogul nyelven : tur (szintén az), továbbá finnül:
kurkku (guttur, fauces, collum), észt nyelven: kurk,
gúnyos hangutánzó.
TORNYIKOLÁS, (tornyikolás) fn. tt. lornyi lív nyelven : kurk stb.; ez utóbbiak a német Gurgel,
kolást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Kákogás, fecsegés. és latin gurges szóhoz állnak közelebb, mely utóbbi
ból származott a franczia gorge, olasz gorga és több
V. ö. TORNYIKOL.
TORNYÓ, puszta Fejér m.; helyr. Tornyón, mások is.
TOROKBETÜ, (torokbetű) 1. TOROKHANG.
—ra, —ról.
TOROKCSAP, (torokcsap) ősz. fn. 1. NYEL
TORNYOS, (toronyos) mn. tt. tornyost, v.
— at, tb. —ak. 1) Toronynyal ellátott. Tornyos épü DEKLŐ.
TOROKDAGADÁS v. —DAGANAT, (torok
let, templom, tornyos vár. 2) Torony v. tornyok mód
jára emelkedett. Tornyos sziklák. Tornyos felhők. V. ö. dagadás v. —daganat) ősz. fn. Daganat a toroknak
külső' vagy belső részén.
TORONY.
TOROKDIÓ, (torokdió) ösz. fn. lásd ÁDÁM
TORNYOSÁN , (toronyosan) ih. 1) Torony
nyal ellátva. 2) Torony módra v. tornyok módjárama CSUTKÁJA.
TOROKFÁJÁS, v. —FÁJDALOM, (torokfá
gasan fölemelkedve.
TORNYOSNÉMETI, falu Abaúj m. ; helyr. jás v. •—fájdalom) ösz. fn. Fájdalom a torkon belül
vagy kivül.
—Németibe, —ben, —bői.
TOROKFÁJÓ, (torokfájó) ösz. mn. Kinek
TORNYOSODÁS, (toronyosodás) fn. tt. tor
nyowdást, tb. —ok, harm. szr. —a. Torony v. tor vagy minek a torka fáj.
TOROKFÁJÓá, (torokfájós) ösz. mn. Kinek
nyok módjára emelkedés.
TORNYOSODIK, (toronyosodik) k. ra. lor vagy minek torka gyakran fáj.
TOROKGARAT, (torokgarat) ösz. fn. Az orr
n^osodtam, —tál, —ott. Mint a torony vagy tor
és szájüreg hátuljában húsból álló tarisznyaféle
nyok, akként emelkedik. Tornyosodnak a fühők.
TORNYOSPÁLCZA, falu Szabolcs m.; helyr. szerv, mely a szájból az ételt és italt legelső fogadja
magába. Innen mondják a részeg emberről : felöntött
— Pálczán, —ra, —ról.
TORNYOZ, (toronyoz) áth. m. tornyoztam, a garatra.
TOROKGYÉK, v. —GYÍK, (torokgyík), ösz.
— tal, —olt. 1) Toronynyal vagy tornyokkal ellát.
fn. Nyelvcsap dagadása. (Angina. Szabó D.).
2) Torony vagy tornyok módjára fölemel.
TOROKGYÍKFÜ, (torokgyíkfü). L. VARJÜ
TüROCZK, fn. tt. toroczkot, harm. szr. —ja.
MOGYORÓ.
»
Nélmtt am. vassalak.
AKAD. NAGY SZÚTÁE. VIt. KÖT.
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TOROKGYULADÁS, (torokgyúladás) ösz. fn.
L. TOROK; és LOB.
TOROKHANG, (torokhang) ösz. fn. A szóhan
gok azon osztálya, melyeknek kiejtése a torokból ki
törő eró'sebb hehentés által módosul, milyenek a ma
gyarban g, k, h; úgy hogy mind a magyarban (a régi
Írásmód szerént), mind más nyel\ekbon a g, és k be
tűk is többnyire Aval párosítva íratnak : gli, kh (eh).
TOROKHÚS, (torokhús) ösz. fn. A torkon
nőtt vastagabbféle hús ; különösen torokpeesenye.
TOROKMIRÍGY, (torokmirigy) ösz. fn. Kóros
állapot a torokban, mely mirigynek neveztetik.
TOROKMANDOLA, v. —MONDOLA, (torok
mandola) ösz. fn. Két csomócska a gégefó' közepén.
TOROKMOSÓ, TOROKÖBLINTŐ, (torokmosó
v. —öblintö) ösz. fn. Víz vagy más folyadék, mely
lyel a torkot tisztántartás vagy gyógyitás végett gur
gulázzák, öblögetik.
TOROKPECSENYE, (torokpecsenyej 1. TO
ROKSÜLT.
TOROKROJT, (torokrojt) ösz. fa. Öthímes,
egy anyás növénynem. (Nerium).
TOROKTISZTITÓFÜ , (toroktisztitófíí) ösz.
fn. Népies neve a szapora szegecs (erysimum offici
náié) nevű növényfajnak; máskép szintén köznéven:
nőstény szaporafű.
TOROKVILLAHÍM, (torokvillahím) ösz. fn.
L. VILLAHÍM alatt.
TOROKVÍZ, (torokvíz) ösz. fn. Toroköblintö
tiszta vízből. V. ö. TOROKMOSÓ.
TOROL,(torol)áth.m. toroltam, —tál, —t.v.tor
lottam, —ottál, —ott. 1) Több holmit, vagy többféle
holmit rakásra hord. Az árvíz a hegyekről lehordta és ősze
torolta a fákat, a köveket. 2) Boszút áll; igekötökkel:
meg, visszatorol. A bűntetteket megtorolni. „Megtorolták
v. torlották gonosz tettét." (Szabó D). „Megkell az en
atyámfiai halálát torolnom." Debreczeni Legendásk.
(25. 1.). 3) Hibás használattal am. toroz; 1. TOROZ.
TOROLÁS ; 1. TORLÁS.
TOROLYA, fn. tt. torolt/át. Növénynem a sok
hímesek seregéből, és sokanyások rendéből; latinul:
trollius, s nevét is innen vette.
TOROM, 1) tájdivatos kiejtéssel használják a
szokottabb torony helyett, ez alakban a régieknél is
gyakran eléjön. 2) Törzse a toromba származéknak.
TOROMBA, (toromba) fn. tt. torombát. 1)
A háztetőnek legmagasabb orma. 2) A nádas házte
tőkön az ormot fedő nádburok. 3) Balaton vidékén
egy marokuád, melynek tüzénél éjtszaka rákot fogni,
vagy halászni szoktak.
Mint háztetőre vonatkozó, alapfogalomban és
eredetre egyezik a magasat jelentő iorlik, orom szók
kal. Többi jelentései átvitt értelműek, mennyiben a
hasonlat alapját a náddal fedett háztetők teszik.
TOROMBAZ, (torombanz) önh. m. torom
báztam, —tál, —ott. Balaton vidékén ain. marokban
tartott égő nád világánál éjtszaka rákász, vagy ha
lász. V. ö. TOROMBA.
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TOROMBÁZÁS, (torombaazáá) fn. tt. to
rombázást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Rákfogás vagy
halászás az úgy nevezett toromba világánál. V. 8. :
TOROMBAZ.
TORON 1. TORONY.
TORONGY, fn. tt torongyot. 1) Székely táj
szó. Csupa rongyból álló szegény ember (Ferenczi
János). Máskép : toprongyos. 2) Szabó Dávidnál ke
lés forma fekély az emberi alfelén. Molnár A. la
tinozata szerint therioma, melyhez hangra hasonló
nak látszik ; de másfelül rokon a szintén fekélyes
sebre vonatkozó túr, túros szókhoz, miszerint torongy
annyi volna mint turongy. Hasonló viszonyuak a var
és varangy,gőr és göröngy. V. ö. TÜRHA; és TÖRNYO.
TÓRONGY, (tórongy) ösz. fn. Növénynem
az egylakiak seregéből és egyhiinesek rendéből;
himvirágának csészéje nincs ; bokrétája nincs, hím
szála sincs ; porhonja a levéltöveken ül. Anyavirá
gának sincs se bokrétája, se csészéje ; anyaszálai ezér
naszálasak. Nevét onnan kapta, mert a tavakban
lakik, és rongyhoz hasonló. (Caulinia; némely nö
vénytanok szerént: kennedia rnbicimda).
TORONKÁZIK, k. m. toronkáztam, —túl,
— ott. Tájdivatosan am. tántorog, botorkázik ; s ta
lán hangáttétellel ez utóbbiból módosult.
TORONSZÁL, (toronszál) ösz. fn. A négy
föbbhímesek seregébe és beezősek redébe tartozó
növénynem; csészéjének levelei öszveállanak ; bok
rétájának szirmai fölmerevednek ; beezője vékony,
nyúlánk, szögletes. (Turritis). Fajai DiószegiFaze
kasnál : kopasz, borzas, terepély toronszál.

TORONTÁL , TORONTÁLMEGYE ; 1. TO
RONTÁL VÁRMEGYE ; v. ö. TORONTÁLPÓK.
TORONTÁLPÓK, (torontálpók) ösz. fn. Egyik
apókoklegnagyobbneméböl, déli Európában, Olaszor
szág némely vidékén, Perzsiában stb.különösen Olasz
hon Tarent nevű városában is, honnan a tarantula,
magyarosan torontál nevezet. Hálót nem szokott
kötni, hanem a földben likat váj , s oldalait néhány
szállal behúzza, hogy be ne ömöljék. Hogy csipése
az embert őrültté teszi, és folytonos tánezra készteti,
azt az újabbkori természetbúvárok mesének tartják.
TORONTÁL VÁRMEGYE, a Tiszán túli kerü
letben fekvő vármegye, a Tisza, és Maros folyók, to
vábbá Csongrád, Bács és Csanádvármegye között.
TORONY, (1), fn. tt. tornyot, v. toronyt, tb.
tornyok ; harm. szr. tornya. A közönséges lakházak
nál s más épületeknél rendesen magasabbra emelt,
aránylag karcsú, sudár épület, még pedig vagy ön
álló állapotban, vagy többnyire más épülethez ra
gasztva, melynek különfélék rendeltetései. Őrtorony,
vigyázótorony, csillagásztorony, mint messzelátásra szol
gálók. Világítótorony, a tengeri révekben, Teplomto
rony, harangtorony. Vártorony. Lőporos torony. Bolon
dok tornya. Dísztorony a palotákon , kastélyokon
stb. Börtönül szolgáló torony. Sudár, csonka, négyszögű,
gömbölyű, magas, alacson torony. Fából, köböl épített to
rony. Porezellán torony, sínai épület. Toronyba fel
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menni, felmászni. Torony iránt menni, egyenesen a to
rony felé tartva. Előfordul több helynévben : Csák
tornya, Edestornya, Simonytornya, Szenttornya, Fél
torony, Verestorony stb. Atv. torony gyanánt fölma
gasodó csúcsa, orma valamely miinek, honnan tor
nyos am. csúcsos, hegyes, pl. tornyos födelü pipa,
tornyos fejkötó', párta. Táj divatosan : torom, toron.
Egyezik vele alaphangokban a mongol túra
(forteresse, un fórt, citadelle), lengyel turma, latin
turris, hellén tvQÓtg v. Tvyffig (der Thurm, beson
ders Mauer odor Festungsturm; daher fiir Stadt
selbst. Rost szótára), német Thurm stb. Egyébiránt
azon szók osztályába tartozik, melyek hasonló gyök
hangjaiknál fogva mind a magyar, mind több más
nyelvekben magasságra vonatkoznak s közös erede
tűek. V. ö. R, gyökhang, és TOR, (1).
TORONY, (2), falu Vas m.; KIS — , erdélyi
falu Szebenszékben ; helyr. Toronyba, —ban, —bál.
TORONYA, KIS — , NAGY—, faluk Zemplén
m.; helyr. Toronyára, — n , —ról.
TORONYABORONYA, (toronyaboronya) ősz.
fn. Tolna Baranya. Bejárta toronyét boronyát, azaz
sokat járt kelt, tapasztalt. Erdélyben ezen értelme
is van : mindenféle összevissza. Toronyát boronyát fel
hord, nagy teketóriával beszél. Csalóközben : tönya
boronya.
TORONYALAKÚ, (toronyalakú) ősz. mn. Ma
gas, sudár, oly mértékarányban épült mint a torony.
Torony alakú filagória, galambház.
TORONYFEDÉL v. — F Ö D É L , (toronyfö
dc'l) ősz. fn. 1) A torony nevű épület födele. 2)
Némely építményeken a toronyéhoz hasonló födél.
TORONYÓRA, (toronyóra) ősz. fn. Sajátságos
szerkezetű nagj' óramű, milyet a tornyokban szoktak
fölállítani.
TORONYOSZLOP, (toronyoszlop) ősz. fn. 1.
GÚLA.
TORONYŐR, (toronyöi) ösz. fn. Toronyban
lakó ör, ki onnan a közbátorságra, különösen tűzi
veszélyre, vagy a netalán közeledő ellenségre vigyáz.
Ilyenek voltak a régi lovagvárak toronyörei.
TORONYTETŐ , (toronytetö) ösz. fn. 1) A
toronynak csúcsa, sudarasabb magas része. 2) L.
TORONYFEDÉL, 2).
TORONYVERSENY, (toronyverseny) ösz. fn.
A lófuttatásnál sövényen, karózaton, palánkon, fa
lon, árkon, bokron, folyón, mocsáron s több ily aka
dályon keresztül — mintegy torony irányában — tar
tatni szokott verseny, mind a ló erejének s egyszers
mind gyorsaságának, mind a lovag ügyességének, bá
torságának stb. legkeményebb próbájára. Angol né
ven: steeple chase.
TOROZ, (toroz) önh. m. toroztam —tál, —ott,
par. —z. Halotti temetés után többekkel együtt la
komát tart; szélesb ért. általán vendégeskedik, lak
wároz. V. ö. TOR, fn.
TOROZÁS, (torozás) fn. tt. torozást,th. —ok,
hann. szr. — a. Halottas, vagy másféle lakmározás.

TÓRÓZSA, (tórózsa) ősz. fn. Göuczy Pálnál
a sokporodások (sokhímesek) seregébe, és egy ter
méjüek (egy anyások) rendébe tartozó növénynem ;
csészéje öt levelű ; bokrétája sárga ; szirmai csészé
jénél kurtábbak, hátukon mézgödör van. (Nuphar).
TORPAD, (torpad) önh. m. torpadt. Kevéssé
használt, s alig ismert szó. Calepinus szótárában
megtorpad latinozva : inhaeret, azaz, beleakad, bele
ragad valamibe. Némely szótárakban azt is teszi:
mered, mereven lesz. Talán a törlik igével áll fo
galmi és származási viszonyban, mennyiben a tor
lott, megtorlott testek egymásba akadnak. Egyéb
iránt képeztetésre hasonló a horpad, terped igékhez.
T O R R Ó , (1), v. TARRÓ, tájdivatosan am.
tarló ; 1. TARLÓ.
TORRÓ, (2), puszta Gömör m.; helyr. Tor
róra, — n , •—ról.
TORTA, fn. tt. tortát. Általán csemegeféle süte
mény, milyet a ezukrászok különféle anyag végy ülék
böl és különféle alakban készítenek. Mondolatorta, ke
nyértorta, almatorta stb. Eredetre nem egyéb mint a kö
zépkori latin torta, (némelyek szerént torqueo = te
kerek szótól), mely majd minden európai nyelvben
megvan, ú. m. francziául: törte, németül: Törte, ola
szul és spanyolul: torta, stb ; mások szerént gyöke
a latin torreo, sütök, piritok, pergelek, midőn a múlt
részesülő után eredetileg tosta volna.
TORTASERPENYŐ, (tortaserpenyő) ösz. fn.
Czukrászok serpenyője, melyben a tortát sütik.
TORTASÜTŐ, (tortasütő) ösz. fn. 1) Sütő,
vagy ezukrász, ki tortákat készít. 2) Edény, mely
ben tortát sütnek.
TORTATÉSZTA ,(tortatcszta) ösz. fn. Tészta,
öszvevegyített lisztből, tejből, czitromból, tojásból,
stb., melyből a tortát sütik.
TORTY, természeti hangszó, melyből tortyan,
tortyog származékok eredtek. Kriza János szerént a
székelyeknél önálló fn. (tárgyesete: tortyot) s je
lenti a bőre szabott ruhának bugygyanós részét; in
nen tortyos nadrág stb. Torty ember, aki tirtyegtor
tyog mint a vén ember.
TORTYAN, (tortyan v. tortyuan) önh. m.
tortyant. Tortyféle hangot a d ; bugygyan. A bő és
nedves lábbeli, vagy nadrág ülepe minden lépten tortyan.
Tortyan a vízbe göbbögtetett vászon. (Kriza J.). V. ö.
TORTY.
TORTYANÁS, (tortyuanás) fn. tt. tortyanást,
tb. —ok , harm. szr. —a. Tortyféle hang adása.
V. ö. TORTYAN.
TORTYIKA, (tortyika) fn. tt. tortyikát. A
szarvasmarhának torka alatt fityegő bőr, azaz lebe
nyeg. Gyöke valószínűleg azon tor, melyből a torok
is származott.
TORTYOG, (tortyog) gyak. önh. m. tortyog
tam, —tál, —ott. Folytonos, vagy gyakori torty
hangot ad. Tortyog a lábbeli, mikor abba víz megy (Táj
szótár). A székelyeknél eléjön ikerítve: lirtyegtor
tyog, pl. tirtyegtortyog mint a vén ember. (Kriza J.).
24*
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TORZÍTÁS, TORZÍTÁS, (torzítás) fn. tt 1
torzitástj tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés midőn
valaki torzít.
TORZKÉP (torzkép) 1. TORZALAK.
TORZKÉPEL, (torzképei) ösz. fn. Torzképet
v. képeket készít.
TORZOL, (torzol) áth. m. torzolt. L, TORZ
KÉPEL.
TORZOMBORZ 1. TORZON, (1).
TORZON, (1), (torzon). Egyszerűen nincs szo
kásban, hanem mint a borz szónak ikertársa öszve
téve használtatik, s jelent a maga nemében igen
borzast, bozontost. Torzonborz, vagy (az n a közvet
len utána álló b miatt mvé változva) torzomborz ba
jusz, szakái. Képeztetésre hasonló a fántonfánt, ki
tyonfity , inczenpincz , gézengúz stb. ikerszókhoz.
TORZON, (2), fn. tt. torzont, tb. — ojt. Nö
vénynem a háromhímesek seregéből és egyanyások
rendéből; csészéje három levelű; bokrétája öt szirmú,
csésze formájú. (Polychnemum). Különös faja a
mezei torzon, melynek szétterülő szárát árforma, ke
mény szúrós levelek födik. (Polycnemum arvense).
Gönezy Pálnál eléfordul még a karcsú t. (p. Heuffelii),
és bibircses t. (p. verrucosum).
TORZONBORZ, (torzonborz) 1. TORZON.
TORZONG, (torzong) gyak. önh. m. torzong
tam, —tál, —ott, htn. ni v. ani. 1) Folyvást tartó
torzas állapotban van. 2) Átv. haragos kedélyből,
indulatból durczásan, daezosan viseli magát, s úgy
tesz, mint némely állatok, melyeknek szőre mér
gökben föltorzad.
TORZONGÁS, (torzODgás) fn. tt. torz ongást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Torzas állapot. 2) L.
TORZONKODÁS.
TORZONKODÁS, (torzonkodás) fn. tt. tor
TORZ AN.(torzan) önh. m. torzant.'L. TORZ AD.
TORZANKODÁS, TORZANKODIK, 1. TOR zonkodást. tb. —ok, harm. szr. —a. Ellenszegülés,
daezoló ellenállás neme, midőn valaki torzonkodik;
ZONKODÁS, TORZONKODIK.
TORZAS, (torzas)mn. tt. torzast, v. at, tb. — ak. durczálkodás, berzenkedés. V. ö. TORZONKODIK.
TORZONKODIK, (torzondodik) k. m. tor
Minek szálai fölmerevedtek. Torzas serte, bajusz, haj,
zonkodtam, —tál, —ott. Átv. a kedély állapotára
tollak. Torzas levelii növények. Egyezik vele borzas.
TORZASAN, (torzasan) ih. Torzas minő vonatkozva am. durczáskodik, daezoskodik, haragos
indulattal, s mintegy neki merevült kedélylyel, né
ségben vagy állapotban.
TORZASKODIK, (torzaskodik) k. m. tor mely mérges állatok módjára ellenszegül. Ezen ér
telemben rokon eredetűek: durcz, durcza, durczás,
zaskodtam, —tál, —ott. L. TORZOSKODIK.
TORZASZT, (torzaszt) áth. m. torzasztott, durczáskodik, durmonyas, és dérdúr, s az előhang vál
par. torzaszsz, htn. —ni, v. —ani. Torzassá tesz, fölme tozatával, berzenkedik, borzaszkodik.
reszt ; máskép : borzaszt, berzeszt. V. ö. TORZAS.
TORZOSKODÁS, (torzoskodás); TOR
TORZASZTÁS, (torzasztás) fn. tt. torzasz ZOSKODIK, (torzoskodik) 1. TORZONKODÁS;
tást, tb. —ok, harm. szr. —a. Torzassá tevés, föl TORZONKODIK.
meresztés.
TORZS, (torzs) fn. tt. torzsot. Szokottan a
TORZFEJ, (torzfej) ösz. fn. Idomtalan, rút toldalékkal torzsa. Táj divatosan torzsnsik hívják
különösen a kaszálás utáni kemény és vastag fűnek
alakú fej, vagy ilyet ábrázoló festmény,
TORZFESTÉSZ, (torzfestész) ösz. fn. Festesz, tarlóját. (Tájszótár). Vékony hangon egyezik vele
törzs. Alakra hasonlók hozzá az önállólag nem di
ki torzképek készítésével foglalkodik.
TORZÍT, (torzít) áth. m. torzított, par — s, vatos inorzs, porzs, pörzs, horzs, dörzs, továbbá az ön
htn. —ni, v. —ani. Torzalakuvá tesz, vagyis rendes állóan használt bors, birs, Örs, társ, nyárs, nyers, hárs,
idomából kivetkőztet, összevissza kuszált vonások gyors szók. V. ö. TOR gyök, és TORMA. Különbö
zik tőle a) azon torzs., melyből a dörzsölésre vonat.
kal fest, rajzol, eléad valamit.
TORTYOGÁS, (tortyogás) fn. tt. tortyogást,
tb. —ok, harm. szr. — a. Folytonos vagy gyakori
torty hang adása.
TORTYOLLIK, (tortyololik) k. m. tortyol
lotl btn. —ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am.
bugyoglik.
TORTYONG (tortyong) önh. m. tortyongtam,
— tál, —ott, htn. —ni v. —ani. Am. tortyog. Külö
nösen a székelyeknél az örvényre értve am. tátong
(Kriza J.).
TORVAJ, falu Somogy m.; hely. Torvajba,
— ban, —bál.
TORZ, (torz) elavult törzs, melyből torzas , tor
zaszt, torzít, torzonkodik származtak. Alapfogalom
ban jelenti az állatok testét takaró szőrnek, bajnak,
tollnak, vagy a növények vékonyabb szálú sarjai
nak fölfelé merevedő állapotát. Rokon vele a rokon
jelentésű bor?, és származékai: borzas, borzaszt; to
vábbá durcz durcza, durczás, mint kedélymereve
désre vonatkozók. Azon tor gyökii szók osztályába
tartozik, melyek magasságra, fölmerevedésre vonat
koznak, mint torony, toromba, törlik stb. Ujabb kor
ban leginkább öszvetételek által oly arezok , illető
leg fes tett képek jelentésére alkalmazzák, melyek
nek vonásai idomtalanul összevissza vannak kuszálva
s elrutítva : torzalak, torzkép. (Carrieatura). Szabó Dá
vidnál igealakban is eléjön: torzani.
TORZ AD, (torzad) önh. m. torzadt. Mondjuk
állati szőrről, hajról, tollról, vagy növényi véko
nyabb sarjakról, midőn fölmorevednek. Hasonjelen
tésüek vele : borzad, berzed.
TORZALAK, (torzalak) ösz. fn. Alak, ille
tőleg kép, arezkép , melynek vonásai idomtalanul
el vannak rútítva. (Carrieatura).
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kozó torzsot származik, s gyökre nézve a tóV, tőről,
torzsái, dörgöl, dörzsöl szókkal rokon ; b) azon torzs,
mely a torzsalkodik igének alapját teszi, s az indu
latra vonatkozó torzonkodik, durczáskodik igékkel áll
fogalmi rokonságban.
TORZSA, (1), (torzsa) fn. tt. torzsát. 1) Né
mely növények rövid , zömök , húsos tönké, vagy
dereka, melyet közvetlenül más növényrészek, p.
levelek, vagy magvak vesznek körül. Káposzta, saláta
torzsája. Kukoriczatorzsa. 2) Némely gyümölcsök, kü
lönösen alma és körtenemüek magvait takaró tok,
illetőleg belső csutka. Az almát torzsástul megenni.
Az úgynevezett torzsátlan körtének nincs v. alig van tor
zsája. 3) A növénytanban olyan virágzat, melynek
meghűsosodott vastag kocsányára nőnek a virág te
nye'szszervei, mint a kontyvirágnál. (Spadix).
Gyökre és alapfogalomban egyezik vele a vé
konyhangu törzs, törzsök és derék. Rokon gyökü a
latin truncus, német Striink, Strumpf stb. L. TORZS.
TORZSA, (2), falu Bács m.; helyr. Torzsára,
—n, —ról.
TORZSABUROK, TORZSAHÜVELY, (torzsa
burok v. hüvely) ösz. fn. A torzsa takarója.
TORZSALÉK, (torzsalék) fn. tt. torzsalékot,
harm. szr. —a. Holmi öszveaprított torzsadarabok.
Ke'peztetésre olyan, mint a morzsa szóból származott
morzsalék.
TORZSALGÁS, (torzsalogás) 1. TORZSAL
KODÁS.
TORZSALOG, (torzsalog) gyak. önh. m. tor
zsalogtam, — tál, torzsalgott, htn. torzsalogni v. torzsal
gani. L. TORZSALKODIK.
TORZSALKODÁS, (torzsalkodás) fn. tt.
torzalkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Torzankodó,
berzenkedő, durczáskodó veszekedés. Gyöke azon
íoi', melyből a fölmerevedésre, magasodásra vonat
kozó torz, torzon, torzos, torol, torlás stb. származ
nak, v. ö. TORZANKODIK.
TORZSALKODIK, (torzsalkodik) k. m. tor
zsalkodtatn, —tál,—ott. Haragos, veszekedő indulat
tal más ellen torzankodik, berzenkedik, durczáskodik.
TORZSÁS, (torzsaas) mn. tt. torzsást,v. —at,
tb. — ak.l) Aminek torzsanemü tönké van. A káposzta
féle növények torzsásak. Torzsás saláta. 2) Csutkás, pl.
alma, körte. V. ö. TORZSA.
TORZSÁSAN, (torzsaasan) ih. torzpávai el
látva, torzsás minőségben.
TORZSÁSSÁG, (torzsaasság) fn. tt. torzsás
ságot, har. szr. —a. Torzsás minőség.
TORZSÁTLAN, (torzsatlan) mn. tt. torzsát
lant, tb —ok. A minek, torzsanemü tönké vagy
csutkája nincsen. Torzsátlan gyönge saláta. Torztátlan
körte, melynek magtokja és csutkája alig van.
TORZSIKA, (torzsika) fn. tt. torzsikát; lásd
LÓTORMA.
TORZSOL, (torzsol) áth. m. torzsolt. Dör
zsöl, vagy is zsarolás által koptat. Ha a barátod ga
bonáiéba mégy, szakgass gabonafejeket, és kezeddel tor

zsold ki. Káldi. Móz. V. Könyv. 2 3 . fej. 2 5 . v. Vé
kony hangon egyezik vele törzsöl, dörzsöl, továbbá
doroszol. A hangzók úgy váltakoznak benne mint a
porzsol és pörziöl szókban. Gyökre és alapértelemben
rokon vele a latin tero, tergo, tergeo.
TORZSOLÁS, (torzsolás) fn. tt. torzsolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés midőn valamit
torzsolnak.
TORZSONKODIK, 1. TORZSALKODIK.
TORZSUL, (torzsúl) önh. m torzsúlt. Szára,
tönké torzsássá leszen, torzsává alakúi. Torzsul a
saláta, midőn magba megy,
TÓS, 1. TAVAS.
TÓSNYÁRASD, falu Pozson m.; helyr. — Nyá
rasdra, —on, —ról.
TÓSOK, falu Veszprém m.; helyr. Tósokra,
— on, —ról.
TOSONCZA, falu Nógrád m. ; helyr. Toson
czára, ^on, —ról.
TOSZ, (tosz) áth. m. tosztam, —tál, —ott,
par. —sz. Valamit akár saját testének valamely tag
jával, akár bizonyos bökő, szúró, gyakó eszközzel
odább nyom, helyéből tova mozdít. Innen a gya
korlatos toszigál, toszogat am. többször, gyakran tosz.
Azon szavaink egyike, melyet az aljas trágár nyelv
szokás különösen a nemi közösülés kifejezésére hasz
nál, mint a gyak és teker igéket, nevezetesen ikes
alakban: toszik; miért tisztes beszédben illemesen
nem használható ; helyette állhat taszít.
Gyökeleme azon to, vagy la, melyből távolságra,
odább nyomásra vonatkozó származékok erednek.
Hangváltozattal tasz, honnan toszit és taszít, toszigál
és taszigál egy értelműek. Némi módosítással hason
lók hozzá tuszkol, tusa és eloszol, s lágyítva és vékony
hangon gyeszel és gyeszetel. Mint szintén távolításra vo
natkozók egy eredetűek és alapfogalomban egyeznek:
tol v. tol, toliga v. taliga, tola v. tála, tói, túl, továbbá
dob v. tob, talán a lágyított gyalu ( = t a l u , toló) és
gyalk v. gyolk v. gyilk is. V. ö. TO gyök. Egyezik vele
Budenz J. szerént a mordvin <os<í)'e(kopogtatni, ta
szítani), az erza mordvinban : tosteje; ide sorozható
s előtéttel a német stossen, mely csakugyan az an
golban is azon előtét nélkül á l l : toss.
TOSZA, ikerítve: TESZETOSZA, lásd TO
SZONKOS.
TOSZÁS, (toszás) fn. tt. toszást,tb. —ok, harm.
szr. —a. Eredetiért, cselekvés, mely által valamely
mozgékony, vagy mozdítható testet tovább nyomnak.
Szokottabb trágár beszédben, nemi közösülés.
TÓSZEGH, falu Pest m. K I S — , NAGY—, fa
luk Torontál m.; helyr. Tószeghre, —én, —ról.
TOSZIGÁL, 1. TASZIGÁL.
TOSZIK, (toszik) k. L. TOSZ alatt.
TOSZINT, (toszint) áth. m. toszíntott, htn.
—ni v. —ani. Gyöngén vagyis alig érintve, kicsi
erővel taszít.
TOSZINTÁS, (toszintás) fn. tt. toszintáit, tb.
— ok, harm. szr. —a. Gyönge taszítás.
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TOSZÍT —TÓT

T O S Z Í T ; TOSZÍTÁS, lásd T A S Z Í T ; TA
SZÍTÁS.
TOSZKA, puszta Máramaros m ; helyr. Tosz
kára, — n , —ról.
TOSZOGAT, (toszogat) gyak. áth. m. toszo
gattam, —tál, —ott, par. toszogass. Valamit gyakran
vagy folytonosan tosz, azaz, nyomdos, lökdös, bök
dös , odább odább vagy bizonyos üregbe tologat,
beszorongat. Az őszvevagdalt húst a hurkabélbe toszo
galni. Innen a toszogatott kolbász neve, mely nagy da
rabokra metélt hússal van megtöltve. Egyébiránt a
trágár kifejezések közé tartozik, melyek a nemi kö
zösülésre is vonatkoznak. V. ö. TOSZ.
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mint TótDiós, TótGurab, TótKomlós stb. melyeket
1. illető czikkeik alatt.
TÓTÁGAS , (tótágas) ösz. fn. Midőn valaki
fejére állva lábait az ég felé tartja, azt mondják
róla, hogy tótágast csinál, vagy tótágast áll.
TOTALÁZ 1. TOTOLÁZ.
TÓTALMA, (tótalma) ösz. fn. Kisebbnemii
almafaj, milyen a hidegebb éghajlatú Trencsin, Tu
rócz, Liptó stb. vármegyékben terem.
TÓTFALU, faluk B. Szolnok, Kraszna, Pest,
Szepes, Vas, Szála, puszták Somogy, Vas m.; erdé
lyi faluk A.Pehér, Doboka, Kolos m.; K O M L Ó D  ,
OLÁH—, MISZT—, GIRÓT—, Szatmár, K I S  ,
NAGY—,Baranya, SORKI —, Vas in.; helyr. Tótfalu
TOSZOGATÁS, (toszogatás) fn. tt. toszoga
ha, —ban, —ból.
tást,tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn va
TÓTHEGEDÜ, (tóthegedű) ösz. fn. Hegedű
laki toszogat.
forma gyermeki játékszer, milyet a vásározó kana
TOSZONKOS, (toszonkos) mn. tt.toszonkost, lastótok szokták árulni; csukahegedü.
V. —at, tb. —ak. Ügyetlen mozgású, járású ; hitvány,
TÓTHI, K Á P T A L A N T , falu Szála m.; helyr
alávaló. Pápa vidéki és Kemenesali szó. Máskép : Tóthiba, —ban, —bál. L. TÓTI.
tosza, ikerítve: teszetosza.
TÓTI, falu, KIS —, NAGY—, puszták Bihar m.;
TÓT, (1), fn. tt. tátot, harm. szr. —ja. Szo helyr. Tótiba, —ban, —ból. L. TÓTHI.
ros ért. azon szlávfajú s hazánkban lakó népség
TÓT LAK, falu Vasm.; helyr. Tótlakra, —on
neve, mely magát saját nyelvén szlovákntík nevezi, —ról.
s nyelve kivált a nyugati megyékben legközelebb
TÓTLANT, (tótlant) ösz. fn. A székelyeknél,
áll a cseh és morva szójáráshoz. Régibb Írásmóddal: különösen Udvaih .lyszékben pléhböl való bolti ko
tólh, thót. Pozsony, Nyitra, Trencsin, Árva, Turócz, lomp a marhák nyakán. (Kriza J.).
Liptó, Sáros vármegyei tótok. Különféle üzérkedéseik
TOTOLÁZ, (totolaaz) önh. m. totoláztam,
és foglalatosságaiknál fogva : gyolcsos tót, olajos^ lót, — tál, —ott. par. —z. Lassan, tapogatódzva, s mint
drótos tót, kaszás tót, vajas tót, sajtos tót, kalamászos tót, egy keresgélve tesz, vagy kutat valamit. Mondják
csipkés lót.
különösen oly emberről, ki a munkába lassú, s csak
Leginkább az ily vándor tótokra vonatkoznak bibelődéssel tölti az időt; néhutt aki láb alatt hen
ama gúnyos, tréfás közmondatok, melyek a nép ajkain tereg, akadékoskodik. Legközelebbi rokona a lassú
forognak, pl. Soha sem láttam rongyos tóinak jó nadrágát. menésre, mozgásra vonatkozó totya, totyog.
Tüszög, mint a tót bocskora. Járja az országot mint a csip
TOTOLÁZÁS, (totolaazás) fn. tt. totolázást,
kés tót stb. Szélesb ért. így nevezi a nép a slavoniai, tb. —oŁ,harm. szr. —a. Lassan, topogatózva keresgé
horvátországi, dalmacziai, illíriai szlávokat is, kivált lés; bibelödés, láb alatt heutergés. V. ö. TOTOLÁZ.
kik némely áruczikkckkel bevándorolják az országot.
TÓTORSZÁG, (tótország) ösz. fn. 1) Magyar
Zágrábi tót („A Thótok Zágrábban... teszik ülő széke ország koronájához tarozó társország, melynek ha
ket." Liszti László 1653ban), borsos tót, sáfrányos tára nyugotról Horvátország, a többi három olda
tót, máskép néhutt: bális vendis. Egyébiránt közösebb lát pedig a Duna, Dráva és Száva választják el Ma
szokás szerint a többi szláv népeket különkülön sa gyarországtól, Serviától, és Bozsnyákországtól. Más
játságos neveken hivjuk: orosz, horvát, szerb, lengyel, kép : Szlavónország, Szlavónia. Egyébiránt hajdan ez
bosnyák, bunyevácz stb.
Alsó Tótországnak vagy Alsó Szlavóniának nevez
Némelyek véleménye szerint a tót nevezet a bi tetett, midőn a (Magyar birodalommal egyesülve
zonyítást vagy rámutatást jelentő to to (az az)szótól levő) mostani Horvátország Felső Szlavónia nevet
vette volna eredetét, melyett. i. abeszélö szlávok ajkai viselt. 2) Szélesb népies ért. tót népségek által la
ról gyakran hallani. így tréfás gúnynyelven a német kott vidékek, felső Magyarországban , mennyiben
neve sagtei bakter, a felső dunai német hajósoké : hő t. i. az ,ország' szó népies'nyelven egyes vidéket is
rSgetö. Úgy látszik, hogy a czinczár, hiencz népnevek jelent, pl. görbe ország.
is szókiejtésre vonatkoznak. Valamint egyes szemé
TÓTORSZÁGI, (tótországi) ösz. mn. Tótor
lyeket a népies nyelvszokás bizonyos szójárásaik szágból való, azt illető, arra vonatkozó, ahhoz tar
ról nevez el: hasonlóan történhetett ez a szlávok tozó. Tótországi ezredek, határvidékek, vármegyék.
kal, s különösen a szlovákokkal.
TÓTOS, (tótos) mn.tt. tótost,\.—at, tb. — ak.
TÓT, (2), mn. tt. tótot. 1) Altalán, ami vala Tót népek szokására, erkölcseire, módjára mutató.
mely tulajdonságára, erdetére, viszonyaira nézve a Tótos viselet, tótos beszéd, kiejtés, tótos magyarság.
TÓTOSAN, (tótosan) ih. Tótok szokása, módja
tót népre vonatkozik. Tót táncz, tót ének, tót szokás,
tót viselet, tót nyelv stb. 2) Számos helynevek jelzője, szerint. Tótosanviselni magát. Tótosan ejteni a magyar szót.
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TÓTOSÍT, (tótosít) áth. m. tótositott, par. f
—j,htn.ni, v . — a n i . V a l a k i n e k szokásait, erkölcseit,
különösen nyelvét totóssá, vagy egészen tóttá ala
kítja, változtatja által. V. ö. E L T Ó T O S Í T .
T Ó T O S Í T Á S , T Ó T O S I T Á S (tótosítás) fn.
tt. lótositást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés
mely által valakit totóssá vagy tóttá tesznek.
TÓTOSODÁS, (tótosodás) fn. tt. tótosodást,
tb. — ok, harm. szr. — a . Állapotváltozás, midőn va
laki eredeti nemzetiségéből kivetkőzvén tótos szoká
sokat, erkölcsöket, s különösen nyelvet vesz fel, s
ez által a tót népfajnak tagjává lesz.
TÓTOSODIK, (tótosodik) k. m. tótosodtam,
—tál, —ott. Tótos szokásokat, erkölcsöket, s nyel
vet vesz föl, s tóttá leszen.
TÓTOSSÁG, (tótosság) fn.tt. tótosságot, h a r m .
szr. —a. Tótos minőség, pl. a viseletben, beszéd
ben stb.
T Ó T O S Ú L , T Ó T O S U L Á S , 1. T Ó T O S O D I K ,
TÓTOSODÁS.
T Ó T Ö L T É S , (tótöltés) ösz. fn. A tó vizének
Maradásai ellen emelt töltés.
TÓTRÉPA, (tótrépa) ösz. fn. A székelyeknél, kü
lönösen Marosszékben, am. csicsóka (Kriza J . ) .
TÓTSÁFRÁNY, (tótsáfrány) ösz. fn. Közön
séges parlagi sáfrány, milyet a házaló tótok szok
tak árulni. V. ö. S Á F R Á N Y .
TÓTSÁG, (tótság) fn. tt tútságot, h a r m . szr.
—a. 1) Tót sajátság, különösen a tót nyelv saját
sága. 2) Bizonyos vidéken, t a r t o m á n y b a n , ország
ban lakó tót népek öszves sokasága, tót népség.
Felső Magyarország némely vármegyéit csupa tótság
lakja. 2) így nevezik Vasvármegyének azon vidé
két, illetőleg j á r á s á t , hol j o b b á r a vend fajú tótok
liknak.
T O T T 1. T A T T , T A T U G Y .
T Ó T T E L E K , falu B i h a r m . ; helyr. — telekre,
—t'n, —röl.
T O T T Y , a lábnak, v a g y más leeső testnek
tompa hanggal j á r ó ütödését utánzó gyökszó, mely
ből lottyan származik. Képzésre hasonlók hozzá a
szintc'n hangutánzó pötty, kotty, rotty, szolty, sutty.
T O T T Y A N , (tottyan v. tottyuan) önh. m.
tottyant. Lusta, lomha, fáradt lépés, vagy lassú esés
következtében totty hangot adva megütődik. Az el
gyöngült vén ember lába ahányal lép, annyit tottyan.
Hasonsók h o z z á : pottyan, kottyan, rottyan, szottyan,
suttyan.
T O T T Y A N Á S , (tottyuanás) fn. tt. tottyan
ht, tb. —ok, harm. szr. — a . , T o t t y ' hangot adva
megütödés.
T O T T Y A D , (tottyad) önh. m. tottyadt. Mond
ják gyümölcsről, midőn rohadozva megpuhul, vagy
töppenni kezd, borról, midőn nyulósodik, romlik.
T O T T Y A D Á S , (tottyadás) fn. tt. toltyadást,
tb. — ok, harm. szr. — a . Állapot midőn a gyümölcs
töppen, vagy a bor nyulósodki kezd. V. ö. T O T 
TYAD.
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T Ó T U L , (tótul) ih. T ó t nyelven. Tótul érteni,
beszélni, szónokolni, irni, tanítani.
„ M e g t a n u l t a m tótul, ráczul,
Kukoricza gombóczátul."
(Népd.).
T Ó T V I D É K , (tótvidék) ösz. fn. Vidék, me
lyen tót népség lakik v a g y tartózkodik.
T O T Y A , (1), (totya) mn. t t . totyát. Idomtalan,
ügyetlen, lassú j á r á s ú , ki tipegve topogva lép. Totya
vénasszony. Máskép táj d i v a t o s a n : totyakos, totyala'
gos, totyka.
T O T Y A , ( 2 ) , fn. tt. totyát. L. T U T Y I .
T O T Y A K O S , (totyakos v. totyogos) mn. tt.
tolyakost v. — at, t b . —ak. L. T O T Y A , (1).
T O T Y A L A G O S , (totyalagos) mn. tt. totya
lagost v. —at, t b . — ak. L. T O T Y A , (1).
T O T Y K A , (totyka azaz totyogó) mn. tt. loty
kát. L. T O T Y A , (1).
T O T Y M A , (totyma) mn. tt. tolymát. Lassú,
idomtalan járá3U, vagy, dolgát immelámmal végező,
totolázó. Különbözik t ő l e : tutyma, vagy is, orrán
beszélő.
T O T Y O G , (totyog) g y a k . önh. m. totyogtam,
— tál, —olt. L á b a i t ügyetlenül, idomtalanul, lassan,
lustán r a k o s g a t v a lép, j á r , mint az elhizott réeze,
lúd, vagy elgyöngült l á b ú vén ember. Képzésre h a 
sonlók h o z z á : kotyog, potyog, rotyog, szotyog, mind
hangutánzók.
T O T Y O G Á S , (totyogás) fn. t t . totyogást, tb.
— ok, h a r m . szr. — a , I d o m t a l a n u l tipegő tapogó j á 
rás kelés.
T O T Y O M P O T T Y , (totyompotty) i k e r í t e t t m n .
Málészáju b a m b a , süsü, ügyetlen.
T O V A , (tova) ih. A k á r m i l y i r á n y b a n vett tá
volságra, messzeségre. Tova látni, menni. Tova fól a
hegyre.
„A k ü r t tova és tova zengve r i v a l . "
Vörösmarty.
A székelyeknél K r i z a J. szerént azt is t e s z i : mint
egy, körülbelül. Tova huszhuszonötot kapott a fenekire.
Se té se tova, se ide se oda. Vonatkozik időbeli tá
volságra is. Innen v. innét tova nem látjuk egymást,
azaz, ezután. Más szókkal e g y ü t t : ide s tova, majd
közelebbi majd távolabbi helyre, irányban. Össze
téve : tétova, különböző irányú távolságban, szerte
szét. Elemzésére nézve 1. T O .
T O V Á B B , (tovaabb) másod fokú határzó :
tova, tovább, legtovább, mint ide, idébb, oda odább ;
t á j d i v a t o s a n : tovébb, mint odébb, arrébb. Lassan járj,
tovább érsz. (Km.). Drótos fazék, foltos ruha tovább tart.
(Km.). Minél tovább; hova tovább; tovább tovább. Föl
h a t ó viszonyraggal : továbbra, nagyobb térbeli vagy
időbeli távolságra. Továbbra menni. Továbbra halasz
tani valamit.

TOVÁBBÁ— TÖ
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TOVÁBBÁ, (tovaabbá v> tovaabbvá) ih.
Távolságra vonatkozva am. azután; időben folyta
tólag. Mondják igy is : továbbad, v. továbbáll.
TOVÁBBACSKA, (tovaabbacska) kicsinzö
határozó. Kevéssé vagy kissé tovább.
T O V Á B B A D v. T O V Á B B A T T , (tovaabbad
v. tovaabbott) 1. TOVÁBBÁ.
TOVÁBBI, (tovaabbi) mn. tt továbbit, tb.
— ak. Térben vagy időben messzebb, távolabb levő,
ezutáni, utóbbi következő. V. ö. TOVÁBB.
TOVÁBBRA, (tovaabbra) ih. További időre.
Eltenni valamit továbbra.
TOVACSŐ, (toyacsö) 1. TÁVCSŐ.
TOVÁBBSZÁLLÍTÁS, (továbbszállitás) ősz.
fh. Amit már valahova szállítottak, annak onnat
odébb szállitása.
TOVÁBBSZÁLLITÓ, (fovábbszállitó) ősz. mn.
és fn. Aki azt, amit hozzá szállítottak, odébb szállítja.
TOVAKINNET, (tovakiinnet ?) ih. Pesti Gá
bornál (CLXXV. mese) am. az egyszerü'tova ,innét',
,el innét'. „Hallode gyermek, vedd tovak innét ke
zedet."
TOVASZÁLLITÁS ; TOVASZÁLLITÓ 1. TO
VÁBBSZÁLLÍTÁS : TOVÁBBSZÁLLITÓ.
TÓVIZ, ősz. fn. Tavat képező álló víz, külön
böztotésül másféle, u. m. folyó, tenger, forrás, kút
vizektöl. Igyál ökör, tóviz. (Km.).
TOVONNAT, TOVONNÉT. A székelyeknél
összébb húzva am. tova onnét.
TÓ VÖLGY, puszta Heves m.; helyr. —völgy
re. — ön, —TŐI.
TOVUL, (tovul) elavult határzó a köz szokású
túl értelmében. Alakra hasonlók hozzá : kivül, belül,
alul, fölül.
TÖ , gyökelem, melyből bizonyos alapfoga
lomban egyező szócsaládok képződtek, a) Melyek
Valamely térbe, körbe foglalt, vagy szorított, s gyű
egészszé lett részekre, illetőleg mennyiségre vonat
koznak, mint: több, töm, tölt, töpik, töpörödik. Fogal
milag és alaphangilag rokonok hozzá a csöpü, gyöp,
gyap, csepzik, cseplesz, cseprente szók alapjait képező
cső, gyö, gya, cse gyökelemek, mennyibén t. i. az em
lített szók siirü gyiirészekből, vagy gytiállományok
ból alakult sokaságra, többségre, egészre vonatkoz
nak, b) Melyek a magok nemében valami vékonyat,
hegyeset, csúcsos végűt jelentenek, mint: tő, v. töv,
tű, tőgy, és származékaik : tövis, v. tüvls, tüske, tör,
tőrök. Alapfogalomban, és gyökhangra nézve roko
naik a szintén hegyesre, csúcsosra vonatkozó gyök,
cső, csücs, csúcs, csöcs, ezuez, ezueza, szulák, ezulák, szúr,
szűk szók elvont gyökelemei: gyö, csö, csu, csű, ezu,
szu, szü. Mindkét osztálybeliekben azon közös alap
fogalom uralkodik, hogy mindnyájan bizonyos testek
Öszveszoritott, együvé nyomott állapotát fejezik ki,
azon különbéggel, melynél fogva az első rendűek
az illető testek anyagi mennyiségére, a másod osztály
beliek pedig az iilető tárgyak alaki minőségére vo
natkoznak különösen.

TÓ, (1), (töő) fn. tt. tőt, v. lövet, harm. szr. töve.
1) A növénynek csöves, vagy hengerded, vagy zömök,
alakú alrésze, mely nagy részben a földben rejlik, s be
lőle fölfelé a derék, vagy szár, vagy levelek, lefelé pe
dig, vagy szétkúszó irányban a gyökéiszálak sarjad
zanak ki. Tőből kivágni, kiirtani áfát. A szőlőtő vesz
szejét lenyesni. Tőből hajló fák, növények. A fát töves
tül, gyökerestül kiásni és átültetni. 2) Az állati testen
növő hajak, és szőrök alsó vége. A bajuszt, hajat, só
rényt, tövestül kilépni. Hajának töve is kiveszett. 3) Ha
sonlatnál fogva többféle átv. értelemben használta
tik : a) Tőnek nevezik a folyók alsó végét, hol más
vizbe merülnek, p. Zsitvatö, hol a Zsitva a Dunába
szakad. Marczaltő, hol a Marczal a Rábába ömlik;
ellentéte : fő, vagyis a folyónak eredete, mely leg
magasabban , legföntebb fekszik, pl. Tapolczafö, Pin
kafő, s innen értelmezhetők a Balatonfő, Aszófő stb.
helynevek is ; továbbá ellentéte a tetőt, magasat je
lentő hegy, honnan, tövéről hegyére járni valaminek, am.
eredetének, származásának egész menetelét kiku
tatni ; tővel hegygyei összehányni rakni holmit, am. kit
fejjel le, kit lábbal fölfelé, öszvevissza, rendetlenül,
b) Jelenti a magasabb helyek alsó végét, lábát; pl,
hegytövében fekvő város; szőlőhegy tövébe ültetett fák; \
oszlop töve; tűz töve. c) Némely állati tagok azon
végrészei, melyek úgy nyúlnak be a test más ré
szébe, mint növény töve a földbe, pl. kéz töve, köröm ;
töve. d) Mondjuk oly álló vagy fekvő testről, tömeg
ről, illetőleg térről, mely egy másikkal közvetlenül
érintkezik, mintha egy tőből nőttek volna k i : tó
szomszédház, tő szomszédok, e) A nyelvtanban igetó,
névtőj am, törzs, melyhez egy vagy több rag és egy
vagy több képző járul.
Alakra nézve és ragozási tekintetben rokon
a csö, kő, fö, nő, bő nevekhez. Mi eredetét illeti,
mennyiben a növények tövei többé kevesebbé ken'
gerdedek, s csúcsosan, csövesen nyúlnak ki, legvaló
szinübbnek tartjuk, hogy a, tő alapfogalomban egyezik
a cső, csöcs, csücs, csúcs szókkal ; de legközelebb áll
hozzá, sőt azonos a hegyeset jelentő tű v. tő, mint
vékony hegyű, szúrós szilárd növénysarj, honnan a
tüvis v. tövis, tüske, és a hegyes szúró eszközt jelentő
tű v. tő, tör és tőrök fogalomban rokonok. Mennyiben
pedig a tő a fák és némely más növényekben vastag
zömök alakúvá növekszik, innen a tőke, törzs, tör
zsök, csög, csök, tuskó és duez alaphangban és fogalom
ban szintén egyeznek vele. Ide tartozik a gyökér is,
mely öszvetett szónak látszik a gyök és ér (véna) al
katrészekből, miszerint a gyök szabatosan véve any
nyi volna mint tő v. csök, a gyökér pedig jelentené a
tőből kinövő érforma rostos szálakat. Csagataj nyel
ven : tüb, pl. tag tübi hegy töve, oszmanli nyelven:
dib. (Vámbéry).
TŐ, (2), öszvetételeivel együtt mint töáru, tő';'
csináló, tűtartó stb. 1. TU stb.
TÖBB, határzatlan számnév, tt. liibhet; szeJ
mélyekre viszonyítva : többeket; V, ö. TÖBBEN. 1)
Oly mennyiségre vonatkozik, mely egy másiknál szám
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TÖBBED, (többed) a szcmélyragos maga szó
szerint nagyobb, vagyis számosabb azonuncmíí egy
séget foglal magában. Három forint több, mint kettő. val egyesülve társas viszonyt fejez k i : többed ma
Négy aranynyal többet adott, mint igért volt. Utam gammal, magaddal, magával stb. azaz, én, te. ő, többek
többe került száz forintnál. Péternek sok a könyve, társaságában. Többed magával jött ellenem. Hasonló
de Pálnak több van. Két forint'. ki ad többet t Valamint viszonyban használhatók a határozatlan: sokad, ke
más számnevek után, a vele viszonyban levő mennyi vesed, néhányad stb. és a határozott ketted v. másod,
ség neve rendszerént egyes számban marad. Több szem harmad stb. számnevek.
többet lát. Több emberrel találkozni, nem : több szemek,
TÖBBÉG, (többvéig, de lehet a g csak tolda
több emberekkel. Több országot, több várost bejárni. De lékos hang is mint itteneg, ottanag stb. szókban). A
midőn önálló név gyanánt használtatik, s egymástól székelyeknél s néhutt magyarországi tájdivat sze
külön álló egyéniségekre, nem egész tömegekre, vagy rént is am. többé; 1. ezt.
gyíisokaságra vonatkozik, akkor a többségi ragot föl
TÖBBEN, (többen) számnévhatárzó , mely
veszi. Utamban többekkel találkoztam, kiket már régolta gyüsokaságra vonatkozik, és személyekre vonatko
nemláttam volt. Evárosban többekkel ismerős vagyok. Gyazólag többes számnak felel meg. Mi többen vagyunk,
korta mint gyünév en képzőt vesz fel. Mi többen va mint ti. Hol többen, hol kevesebben ülünk az asztalnál.
gyunk,mint ti. Tavai többen haltak, mint születtek. A nyelv E teremben többen is elférnének.
tanokban rendesen úgy veszik, hogy a több a sotnak
TÖBBES, (többes) mn. tt. többest, v. — et, tb.
másod foka, azonban már egészen különböző alakjok — ek. 1) Számjegyekre vonatkozva jelent több jegy
másmás gyökre és alapfogalomra mutat, valamint a gyei irt számot, milyenek a tízesek, százasok, ezere
latinban a multus és plus, a németben a viel és mehr, sek stb. 2) Nyelvtani ért. a nevek és igék azon vi
a szlávban a mnohí, vjacz; de észtanilag véve sem szonyállapota, mely több személyre s bármely más
áll szabatosan a hasonlat, mert lehet valamely szám, egyénre, illetőleg azoknak többszörös állapotára,
vagy mennyiség egy másikhoz hasonlítva több, ami vagy cselekvésére, vagy szenvedésére, végre birto
magában véve, vagy bizonyos tekintetben épen nem kára vonatkozik, pl. a könyv többese: könyvek, az
sok, sőt kevés, és viszont, pl. három krajczár több én többese: mink, mi, mü, az olvasok szóé : olvasunk,
mint kettő, de egy paripa árának igen is kevés; fél az olvasé olvasnak; a könyvem személyragos szóé, ha
font bús, több mint három lat, de egy adagnak nem több személyre vonatkozik : könyvünk, ha több bir
sok. 2) Mondják oly mennyiségről, melyben nem egy tokra : könyveim, ha egyszersmind több bitokra és
ségeket vagy egyéneket, hanem általán gyűnagyságot több személyre : könyveink : Péteré birtokos evel ra
veszünk tekintetbe. Péternek több jószága, több földe, gozott szóé, ha a birtok több: Péteréi. V. ö. SZE
erdeje van, mint Pálnak. 3) Atv. a maga nemében MÉLYRAG. Ez értelemben önállólag használva a
nagyobb. Út többre becsülöm sok másnál. Több nyomo főnevek sorába tartozik , amidőn tárgyesete: töb
rúságon mentem keresztül, mint te. Több volt a fáradság, best. L. TÖBBESSZÁM.
de több a jutalom is. Különös sajátság gyanánt am.
TÖBBESI, (többesi) mn. tt. többesit, tb. — ek.
különb, derekabb. 0 több ember, mint a bátyja.
Nyelvtani értelemben többes számot jelző, pl. k, ak,
Valószinü, hogy a több gyöke, alapfogalmánál ek, ok, ök, többesi ragok.
fogva azon tó, mely a töm és tölt igékben rejlik,
• TÖBBESLEG, (többesleg) ih. A székelyek
s jelenti bizonyos gyürészeknek, vagy állományok nél Kriza J. szerént azt teszi: ami nines egyesleg.
nak egy sürü egészbe szorítását vagy szorulását, s
TÖBBESSZÁM, (többesszám) ősz. fn. (de kü
képeztetésre olyan, mint a jóból eredt jobb; vagy lön is írhatjuk). A név és igeragozásban a név vagy
talán törzse töm volt, s a szabályszerű tömebb helyett ígeszó azon módosulata, midőn ezek több dologra il
lön több, mint a szépböl szépebb helyett öszvehúzva letőleg több személyre vonatkoznak, vagyis valamely
tiehb. Altalán a töm, tölt, és több szók oly gyökhan dolog, illetőleg személy többségét fejezik ki, és a
gi és alapfogalmi viszonyban állanak, mint a latin melynek jellemhangja általában k, különösen ne
pleo, plenus, és plus. Figyelmet érdemel, hogy a man veknél : ak, ek, ék, ok, ök, s önhangzókkal végződő
dsu nyelvben többes szám jelölésére eléfordul tome, szóknál a rövid önhangzók a k előtt rendszerént
mely a japáni nyelvben : domo ; a sinai nyelvben pe hosszúvá lesznek, pl. ház~ak, rétek, kertek, állatok,
dig to a névszó előtt szinte többséget (többes számot) gyümölcsök ; almák, fügék ; igéknél a ragozási for
jelent. V. ö. SZEMÉLYNÉVMÁS.
mák, módok, idők és személyekhez képest: unk,ünk,
TÖBBÉ, (többvé) ih. 1) Az ellentétes kevesebbé uk, ük ; tok, tek, tök (átok, etek, ötök, átok, étek, ötök) i
szóval ikerülve bizonyos állapotnak vagy cselekvésnek nak, nek, ak, ek stb. pl. a múltban vártunk, kértünk ',
határozatlan, s mintegy mérlegen ingadozó arányát fe vártuk, kértük, vártatok, kérteték, vártátok, kert
jezi ki. Többé kevesebbé mind megérdemlitek a büntetést. étek, vártak v. vártanak, kértek. v. kértenek stb. V.
A vendégek többé kevesebbé leitták magokat. 2) Az álla ö. TÖBBES, 2 ) ; és SZEMÉLYRAG. Nyelvhasonli
potnak vagy cselekvésnek további folytatását tagadó, tási tekintetben 1. — K (5); és SZEMÉLYNÉVMÁS
vagy tiltó, vagy tudakoló viszonyban fordul elé, s am. alatt.
azután, jövőre. Mi többé e világon nem látjuk egymást.
TÖBBFELÉ, (többfelé) íisz. ih. 1) Több kü
Ezt többé ne tedd. Eljösze többé, vagy soha sem t
lönkülön irányban, több helyre. Többfelé kémeket küi
AKAD. NAGY SZÚTÁU. VII; KÖT.
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deni. 2) Több részre. Többfelé osztani az erdőt. V. 8.
FELÉ.
TÖBBFÉLE, (többféle) ösz. mn. Több külön
külön tulajdonságú, nemű, fajú, osztálybeli stb. Több
féle árut vásárolni. Többféle nyelven beszélni. Többféle
emberrel találkozni. V. ö. FÉLE.
TÖBBFÉRJÜSÉG, (többférjüség) ösz. fn. Há
zassági viszony, midőn valakinek egynél több férje
van. (Polyandria). V. ö. TÖBBNEJŰSÉG ; és TÖBB
TÁRSUSÁG.
TÖBBI, (többi) mn. tt, többit, tb. — eh Bizo
nyos többet illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó,
vagy a mi bizonyos mennyiséghez járul. Ezer forin
tot magának tartott, a többit elosztotta. Midőn vala
mit elszámlálunk, elsorolunk, s azt akarjuk tudatni,
hogy még más hasonló neműek is vannak, elhallga
tólag utána teszszük: és a többi v. s a többi (a betűk
összevonásával: stb.). Főnévül használva am. több
más. Többihez képest. Többivel együtt. Többire semmi
gondom.
TÖBBIRE, (többire) ih. Mi a többit illeti.
Többire észrevételem nincs. Különösen a levelezésben
a záradékmondat vezérszavául használják, s oly
formát jelent: a mondottak után, ezután. Többire
(teljességgel nem : többnyire) magamat becses hajlandó
ságába ajánlva maradok stb. V. ö. TÖBBNYIRE.
TÖBBÍZBELI, (többízbeli) ösz. mn. Ami több
különkülön ízben történik. Több ízbeli felszólításomra
sem fizet. Többízbeli látogatásomat egyszer sem viszonozta
V. Ö. íz.
TÖBBÍT, (többít) áth. m. többítétt, par. ~s,
htn. ni, v. eni. Előbbi számához, vagy más mennyi
séghez képest nagyobb számúvá, vagy mennyiségűvé
tesz, sokszorít. „Többíhed meg (régiesen e helyett:
többitsed v. többejtsed meg = adauge) münekünk
hűtőnket." (Tatrosi cod. Lukács. XVII.).
TÖBBÍTÉS , TÖBBITÉS , (többítés) fn. tt.
tobbitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
valamit többítünk. V. ö. TÖBBÍT.
TÖBBLAP, (többlap) ösz. fn. Olyan tömör
test, melynek több lapja vagyis oldala van, pl. a több
szöglettel köszörült üvegnek. (Polyedrum).
TÖBBLET, (többlet) fn. tt. többletét, harm.
szr. — e. Felül való összeg v. mennyiség, pl. bevételi,
kiadási többlet.
TÖBBNEJŰSÉG, v. —NEJÜSÉG, (többne
jüség) ösz. fn. Házassági viszony, midőn valakinek
egynél több neje van. (Polygynía). V. ö. TÖBBFÉR
JÜSÉG; és TÖBBTÁRSUSÁG.
TÖBBNYIRE, (többnyire) ih. 1) Többesetben,
jobbára, leginkább. Többnyire olvasással tölti az időt.
Nyáron többnyire falun lakik. 2) Némelyek hibásan
többire értelemben is használják, pl. levelezésekben
a záradékmondat vezérszavául.
TÖBBOLDALÚ, v.  O L D A L Ú , (többoldalú)
ösz. mn. 1) Mondjuk oly alakú testről, illetőleg mű
ről, mely több oldalt, illetőleg szöget képez. 2) Atv.
Sssokottabb ért. ami többféle tulajdonságot tüntet

föl; ami valamit több tekintetben vesz szemügyre, j
vizsgálatra stb. Többoldalú ismeret, műveltség. A kér
désnek többoldalú meghányása.
TÖBBSÉG, (többség) fn. tt. többség % harm.
szr. —e. Több számból, vagy azon nemű részekből, j
egyénekből álló egész, mennyiben más kisebb szám
mal, vagy mennyiséggel áll hasoulati viszonyban. 1
A birok többsége fölmentette a vádlottat. Szavazattöbb 1
seggel megválasztani, megjutalmazni valakit. A többség \
határoz.
TÖBBSÉGI, (többségi) mn. tt. többségit, tb.
— ek. Többségre vonatkozó, többségtől származott. |
Többségi határozat, mely valamely gyűlésben, tör
vényszéken a szavazók vagyis szavazatok többsége
által keletkezett.
TÖBBSÉGILEG, (többségileg) ih. A szava
zók többsége, vagyis szavazattöbbség által. Többségi j
leg hozott határozat.
TÖBBSZÉRŰ, v. —SZERŰ, (többszérű) ösz.
mn. Több részből álló, öszvetett; ellentéte : egyszerű. 1
TÖBBSZÉRŰSÍT v. — SZERÜSIT, (több 1
szérüsít) ösz. áth. Több részből alkot egybe; ellen* j
tété: egyszerűsít.
TÖBBSZÍNŰ, v. —SZÍNŰ, (többszinü) ösz.
mn. Aminek több, vagyis, különnemű szine van; I
tarka, változatos szinü.
TÖBBSZÖG, (többszög) ösz. fn. Test, mely
nek több kiálló szöge vagy szöglete van. (PolyJ
gonum).
TÖBBSZÖR, (többször) számhatárzó. l)Több I
különkülön izben, vagy időpontban; s hasonlítás 1
nélkül véve am. sokszor, gyakran, nem egyszerkét j
szer. 0 napjában többször megy sétálni. Nyaranta több 1
szór szoktam főrödni. 2) Hasonlító mondatban am. I
egymáshoz viszonyítva több izben, gyakrabban. Pe 1
ter többször megy színházba, mint Pál. 0 többször fillent, ]
mint igazat mond.
TÖBBSZÖRI, (többszöri) mn. tt. többszörit,
tb. —ek. Többízbeli, gyakrabbi. Többszöri hívásra sem 1
jött el.
TÖBBSZÖRÍT, (többszörit) áth. m. többszÓ
rítctt, par. —s, htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy
valami többszörivé legyen ; sokszorít.
TÖBBSZÖRÖS, (többszörös) mn. tt. többszó 1
rött v. — et, tb. — ek. 1) L. TÖBBSZÖRI. 2) L. 1
TÖBBFÉLE.
TÖBBSZÖRÖZ, (többszöröz) áth. m. tőbbszö
rőztem, —tél, ^ött, par. *Ł. Többszörössé teszen,
TÖBBTÁRSUSÁG, (többtársuság) ösz. fn. Há
zassági viszony, midőn valamely férjnek egynél több
neje, vagy valamely feleségnek egynél több férje
van; mindkettő a keresztény vallás elvei és sza ;
bályai szerént tilos. (Polygamia).
TÖBBÜL, (többűl) önh. m. többiilt. Száma) 1
mennyisége szaporodik, növekedik, nagyobbodik. El
lentéte : kevesűl, kevesbúl. fogy.
TÖBBÜNNÉT, (többünnet v. összetételként:
többinnet v. —onnat) ih. A székelyeknél am. több
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helyről. Viszonyban áll többiint, többüve szókkal. Ha
sonló képeztetésü midenünnel szóval.
TÖBBÜNT, (többünt) ih. A székelyeknél
am. több helyütt.
,
TÖBBÜVE, (többüve v. összetételként: több
hova) ih. Több helyre.
. TÖBETŰ, TŐBÖTÜ, (töbetü v. bötü) 1. TŐ
HANG.
TÖBÖK, (töbör) fn. tt. töbört, tb. — ők. Gö
móri tájszó, s am. vizgödör. Mennyiben a gödör ren
desen többé kevésbbé kerek alakú szokott lenni,
alapfogalomban egyezik az edényeket jelentő' csö
bör, csupor, csobolyó, döbör, döbŐrke, göbre szókkal.
A TóbörEthe és Töbörzsök helynevek is alkalmasint
ily víztartó gödiös helyiségre vonatkoznak. Ujabb
korban használni kezdették az idegen ,crater' elne
vezésere is.
TÖBÖRETHE, falu Pozsony m.;lielyr. — Ethé
re, —n, —ről.
TÖBÖRZSÖK, puszta Fehér megyében; helyr.
Tobörzsökre, —ön, —ről.
TŐCSAVAR, (tőcsavar) ösz. fn. A csavaros
fogónak, vagy csavarnyélnek csavarrovatu alsó vége,
melyre a csavart rátekerik.
TÖCSEK, (töcsek) fn. tt. töcseket, harm. szr.
—e. A székelyeknél am. törpe, csökevész ember. Némi
hangáttétellel máskép : tökencs. Ez utóbbi alaphan
gokban közel áll csök szóhoz, amennyiben ez tuskót
jelent; ,töcsek' pedig magához a ,tuskó' szóhoz.
TÖCSÉR, 1. TÖLTSÉR.
TŐCSIK, fn. tt. tócsikét, harm. szr. —e. Vá
lyogból, vagy agyagból rakott ülőpad, máskép: tűz
paly, tűzpó, tűzhely, mennyiben tüzelnek is rajta.
Néhutt: tóczik. Talán a tűz szóból alakult és fejlett
ki, valamint a tüzelni való ganéjvályog tőzek neve is.
TÖCSKÖL, össze van rántva ebből: döböcsköl,
szokottabban: dömöczköl.
TŐCZIK 1. TŐCSIK.
TŐCZIMER, (tőezímer) ösz. fn. Paizsczímer,
mely egy egész nemzetséget illet, vagyis, melyet vala
mely nemzetség törzsatyja kapott, különböztetésül a
különös családi czímertöl.
TŐDZ 1. TÜDZ.
TŐERŐ, (tő v. tüérő) ösz. mn. a székelyek
nél am. tőnyi, tünyi, vagyis igen csekély értékű.
Egytöérót sem lopott. (Kriza J.).
TŐGY, (1) fn. tt. tögyet, harm. szr. —e. A
négylábú nőstények, kivált nagyobbak téjedénye.
Tehén, ló, szamár, juh, kecske tőgye. Más tehenének na
gyobb a tőgye. (Km.). Eltalálta szarva között a tőgyét,
(Km.). Teli van a tőgye. Tőgyet ereszt.
Alakra nézve hasonló a tűgy, szügy, húgy, völgy,
gyöngy, rongy, bongy, horgy, ágy, tárgy szókhoz. Mi
eredeti jelentését és gyökét illeti, valószínűnek lát
szik, hogy nem egyéb, mint a csöcs szónak módosí
tott alakja, s gyöke a csövet jelentő tő v. töv, meny
nyiben a tögy több csővel van ellátva, azaz esős,
változattal csőd, csögy, mint Somos, Somod, Somogy,

Almás, Almád, Almágy stb. Azonban, ha alapfoga
lomul a tej szót veszszük, azt vélhetnők, hogy erede
tileg tejőd v. tejögy volt, s ebből öszvehuzás által lett
tögy, azaz tejes része vagy tája a nőstényállati test
nek. Ez alapnál fogva egyeznék vele a tehén, azaz,
tején, mint kitünőleg tejelő állat. V. ö. TÜGY.
TŐGY, (2) 1. TÖLGY. '
TŐGYELŐ, (tögyelő) mn. tt. tőgyelőt. Ami
tőgyet ereszt, melynek tőgyében gyülekszik a tej.
Tögyelő üsző.
TŐGYES, (1), (tőgyes) mn. tt. tögyest. v. el,
tb. —ek. Altalán, a minek togye van. A nőstény
négylábúak tőgyesek. Különösen, nagy, teli tőgyü. Tő
gyes tehén sok tejet ad. Népies nyelven mondják nagy
csöcsű nőszemélyről is.
TŐGYES, (2), 1. TÖLGYES.
TŐGYESÉDIK, (tőgyesédik) k. m. tőgyesed
tem, —tél, —itt. Tőgye növekedik, teje szaporodik.
TÓGYÖK, (tőgyök) ösz. fn. A növénynek azon
gyökrésze, mely közvetlenül a tőből ered.
TÓHAJTÁS, (tőhajtás) ösz. fn. A növénynek
azon hajtása, vagyis sarja, mely közvetlenül a tő
ből fakad ki.
TÓHANG, (tőhang) ösz. fn. 1) Széles ért. azon
egy vagy több szóhang melyek valamely szónak
gyökét képezik, pl. a bingo, bizgat, Jirkál szókban
a bin, biz,jir, ámbár ezekben a b és / csak előtétek,
s tiszta gyökeik, tehát igazi töhangjaik : in, iz, ir.
2) szorosb ért. azon szóhang, mely a gyöknek
lényegét teszi, s az alapfogalmat különösen jel
lemzi, p. e hangutánzókban : sug, hess, szisz, szusz, dör,
ezinezog, csattan jellemző tő hangok az s, sz, r, ez, cs.
TŐHATÁROS , (tőhatáros) ösz. men. Minek
határszéle egy másikéval közvetlenül érintkezik; tő
szomszéd. Töhatáros, tartományok, helységek, szőlőhe
gyek, szántóföldek.
TŐHELY, (tőhely) ösz. fn. Származási hely,
honnan valami eredetét veszi.
TÖHÖL.falu Bars m.; helyr. TÖhölbe,—ben,—ről.
T Ö J K E D ; TÖJKEDÉS, székely tájszók 1.
TÖKED; TÖKEDÉS.
TÖK, (1), fn. tt. tököt, harm. szr. —e. 1) Ko
bak alakú, s köz ismereti! terménye azon növény
nemnek, melyet a növénytanban az úgynevezett egy
lakiak, és falkások seregébe soroznak. (Cucurbita).
Tök is estve virágzik (Km.), annak mondják ki este
kap a dologhoz, melyet nappal is elvégezhetett
volna. Tőrül szárad a tök. (km.). Addig úszik a tök a
vízen, inig egyszer elmerül; v. addig jár a tök a lékre,
hogy végre oda szakad. (Km.). Kit nem tökkel tijésztének,
elfelejt az egyebet. (Km.). Nagyon jól tudja, ha töke
vagy túrós étek. (Km.). Kopasz mint a tök. (Km.). Tök
kel ütötték a fejét (km.) am. ostoba tökfejű, töksi. Fa
jai többfélék, pl. sártök, melynek kobakja gömbölyű,
sima, narancsszínű, fás héjú (c. aurantia) disznótök,
kobakja fáshéju, nagy, sárga, szömöbícsös;(c. verru
cosa); úritök, máskép : sütőtök v. selyemtök v. patyolat
tök, kobakja kemény, de'nem fás, nagyra nő, sokféjg
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színű, húsa megsütve édes, ízletes (c. pepo); csikos
tők, kobakja tyúktojásnyi, fáshéju, csikos,(e. ovifera);
lopótők v. szívótok, kobakja nyakas, fejes, fáshéjú (c.
lagenaria) ; görög v. görgődinnyetök (c. citrullus);
koronás v. turbántök stb. 2) Plasonlatnál fogva átv.
ért. mennyiben legtöbb tökök kobakjai gömbölyűek,
jelenti a négylábú hímállatok, és hímmadarak golyó
dad heréjét. Megdagadt, leszállott a töke. Lóg a töke.
Kostök, a kos tökzacskójából csinált dohányzacskó.
Egész nap a tokit vakarja (km.) am. lustálkodik,
henyél. Szorítják a tokit (km.) am. szigorún fogják.
Nem egy eb rúgja a tokit (km.) am. több felöl van
segítsége, pártfogása. 3) A kártyajátékban azon la
pok, melyekre megkülönböztető jelül tök van festve.
Tökdisznó, tökkirály, tökfilkó (felső), tökalsó, töktizes stb.
4) Népies gúnynyelven: tökfej, tökfejű, tökagyú, töksi
am. ostoba, buta. Nem fér az 5 tökfejébe. Tedd le azt
a tökfödöt, azaz föveget. Tökkel ütötték a fejét. Tök
nél tökebb.
Minthogy a tökről vett hasonlatok gömbölyű
testekre vonatkoznak ; innen legvalószínűbb, hogy e
gyökszóban alapfogalom a gömbölyüség, s ennélfogva
rokonságban van a szintén valami gömbölyűt jelentő,
és hasonló gyökhangu teke, csök, esög, gyök, csók,
csokor, tok, dok, továbbá a puffadtat jelentő döddő,.
tűgy, tüdő, tüttös, döme, dömsödi, dundi stb. szókkal. L.
TEM, TÖM, gyök. A megfelelő latin cucurbita és
cucumis gyöke : cuc, melylyel a hosszúkás gömbölyűre,
vagyis hengerded alakra vonatkozó kukora, és a
tojást jelentő kukó egyeznek. Különben is a k és í
mint kemény hangok néha fölcseréltetnek, mint:
köp a székelyeknél top. kövér néhutt: tövér; s for
dítva : töpörödik a székelyeknél köpörSdik.
TÖK, (2), falu PestPilis m.; helyr. Tökre,
— ön, —ről.
TÖK, (3) elvont gyöke töked, tökeszt és tökölödik
szóknak, s talán tokit szónak is ; úgy látszik, hogy azo
nos tönk szóval, s töjked szóban, mely érteményben
egyezik töked szóval, az njyé változott; v. ö.TÖKED.
TÖK, (4), elvont gyök tökél, tökéletes, és az
újabb alkatú tökély szóban; v. ö. TÖKÉL.
TÖK 1. TESZ alatt.
TÖKAGYU v. AGYÚ (tökagyu) 1. TÖKFEJŰ.
TÖKALSÓ, (tökalsó) ösz. fn. A magyar kár
tyajátékban a tökfilkónál egy fokkal alább, s a tök
tizesnél egygyel fölebb álló képes lap, melynek lábá
hoz tökszem van festve, különböztetésül a makk, zöld,
és veresalsótól. Máskép németesen szólva : tökgyerek.
TÖKASSZONY, (tökasszony) 1. TÖKTÍZES.
TÖKDINNYE, (tökdinnye) ösz. fn. Népies
nyelven éretlen görögdinnye ; azonban az úgyneve
zett görögdinnye a növénytani rendszernél fogva a
tök nemű növény egyik faja levén, az tökdinnyé
nek is nevezhető, mely DiószegiFazekasnál görög
dinnyetök (cucurbita citrullus) ; de általánosabb neve
csak görögdinnye, némely ujabb iratokban görgődinnye.
TÖKDISZNÓ, (tökdisznó) ösz. fn. A kártya
játékban a tökjegyü lapok között legnagyobb értékű

lap. Nevét onnan kapta, mert a régi úgynevezett ma •
gyár kártyában disznót és mellette két tököt ábrázolt,
honnan máskép tökkétszemnék is nevezik ; még máské
pen : töktúz, az utóbbi szó talán a török domuz mely am.
disznó. Talán innen eredt a disznószerencse kifejezés.
TÓKE, fn. tt. tőkét. 1) A levágott nagy fának
vastag zömök töve. Kiásni a tőkéket. Tőkéről hajló fa. •
2) Szélesb ért. vastagabb faderékból elvágott tömör
darab, melyet bizonyos czélra használnak. Cíí^roaI
diák tökéje, melyen szabnak. Hentesek, mészárosok tó\
kéje, melyen a húst metélik. Szénégetőnek tökén a sze\
me. (Km.). 3) Átv. ért. oly vagyon, mely nem elköl
tésre, hanem arra van szánva, hogy tulajdonosának
jövedelmet hozzon. Álló tőke. Forgó töke. Befektetési j
tőke. Üzleti töke. L. TÖKEPÉNZ, és TŐKEVAGYON.'
E szó alakjánál fogva kicsinzőnek látszik, de
alapfogalma szerint nem az, sőt nagyító értelmű,
s eredetileg tők a tő gyöktől, s azon ók ők képzöjii
szók osztályába tartozik, melyek a maguk nemében
valami nagyobbat jelentenek, mint: pofok, monyok,
szemök, csombók. A tők törzs lehet annyi is mint tönk,
valamint a tengelicze szó tájdivatosan, különösen a
palóczoknál: töklincz; a pénz szót pedig a köz élet
ben rendesen péznek ejtik; mongol nyelvben tengri,
v. tengeri (ég; istenség) másképen, t. i. az n kihagyá
sával : tegri. Az sem valószínűtlen, hogy törzse az
elavult töög v. tövög ige, melyből öszvehúzva lett
igenév tögö, tökő, tőke, mint fecsegő fecske, czinegó
czinke, bugyogó bugyka, locsogó locska stb. Miszerint
jelentené a faderéknak azon alsó részét, melyből a
tő kinyúlik, s mintegy kitövedzik. Egyébiránt egye
zik vele a német Stock, mely az angol nyelvben épen
mint a magyarban, különösen tőkevagyont, tőkepénzt
is jelent.
TÖKED, (töked v. töjked v tönked) önh.
m. tökedt. Erdélyi tájszó, s am. beleütközik, bele
akad valakibe vagy valamibe ; máskép : töjked. Belé
tőkedni v. töjkedni valakibe, íbelébojtorkodni. V. ö.
TÖK, (3) elvont gyök.
TÖKEDÉS, (tökedés v. töjk«dés) fn. t t ]
tökedést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bele akadás, bele
ütközés valamibe. V. ö. TÖKED.
TÖKEDÉZ, (tökedéz) gyak. önh. m. Töked ]
éztem, —tél, —étt. Gyakran vagy folytonosan töked.
V. ö. TÖKED.
TÖKEDÉZÉS, (tökedézés) fn. tt. tökedezést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos
tökedés.
TŐKEFA, (tökefa) ösz. fn. Az elhasogatott
tőkéből való fa, különböztetésül más farészektöl,
milyenek : derékfa, dorongfa, rőzsefa.
TŐKEGOMBA, (tökegomba) ösz. fn. 1. PISZ
TEICZ.
TŐKEHAL, (tökehal) ösz. fn. A gadóezok ne
méhez tartozó tengeri halfaj, mely az éjszaki ten j
gerben nagy számmal lakik. Megszárított húsa ele
delül szolgál. (Gadus morhua). A német StockfimK
után van szó szerint fordítva.
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TŐKEHÁZ, (tökeház) 1. helyesebben : törzshöz. képzővel: tcgüszltekü am.elvégezni, eltökélni; tö
TŐKEJÓSZÁG, (tökejószág) 1. helyesebben: kéletesítni; végrehajtani; kel névképzővel •" tegüszkel
törzsjószág.
am. be v. elvégzés ; tökély. A tegiisz melléknév sok
TŐKEKÖPÜ, (tökeköpü) ösz. fn. Erdei méh szor használtatik más mellék nevek képzésére, pl.
köpü, vagy kaptár, mely levágott fátokéból van ki erke egüsz hatalomteljes azaz hatalmas, vagy teg'úsz
vájva; különböztetésül a deszka, vessző, vagy szal erkelü, teljhatalmú; igen hatalmas ; teg'úsz ojotu, teljes
maköpütó'l.
okosságu stb. Innen származtatják némelyek a Csin
TÖKÉL, v. TÖKÉLL, régiesen: TÉKÉL, (tá gisz (azaz Csingtegüsz = legtökéletesb) khán nevet.
géi? azaz tevegél) áth. m. tökélt, v. étt. 1) Meny
Minthogy pedig a tökél szót rendesen két Kel
nyiben származékai tökélet, és tökéletes a latin per/ectio ejtjük: tökéli, régen : tekéll, ebből úgy is vélekedhe
és i>erfcchisna\i felelnek meg, ain. valamit teljesen, tünk, hogy ez am. tegüszöl, tegüszl, és az sz l\é ha
egészen megtesz, megcsinál, elkészít, bevégez ; régies sonulva lett tegüll, mint javall am. javasol.
jelentés; honnan : tökéletlen., am. nincs úgy megcsi
TÖKÉLÉS, régiesen: TÉKÉLÉS (tökélés) fn.
nálva, megtéve, elkészitve, mint kellene. 2) Az akaró tt. tökélést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Eredetileg
tehetségre vonatkozva, am. elhatározza magát vagy am. valamit teljesen bevégzö gyakori tevés, cselek
magában, hogy valamit tenni végrehajtani fog, vagy vés, s mintegy teddegelés. De ezen jelentése ma nincs
törekszik. Eltökélettem magamat, hogy, ha törik szakad, divatban. 2) Az akaró tehetségnek elhatározó mű
ellent állok. Sok lelki küzdés, habozás, fontolgatás után ködése, cselekvése, melynél fogva fölteszi magában,
eltökélni magát. Régiesen : „Tekéljed meg" am. végezd hogy cselekedni fog. Rendesen öszvetéve használta
be (Carthausi névtelen. 4 5 . 1.). „S nagy szépséggel tik : eltökélés. V. ö. TÖKÉL.
megtekéllé." (Katalin 82. 1.). A Müncheni codexben
TÖKÉLET, v. TÉKÉLET, (tökélet) fn. tt.
is gyakran előfordul megtökélylyem (=megtökéljem, tökéletét, harm. szr. —e. 1) Mint a tökéletes szárma
peificiam. 198.1.). Megtökéllenének (perficerent 128.1.). zékszónak törzse jelentene gyakori tevés által végre
Kitmegtökéllendővolnafauem completurus erat. 148.1.). hajtott, jól bevégzett valamit; továbbá tökélyt. Kü
Es a napok megtökélvén (consummatisque diebus. 128, lönben ma nincs szokásban. 2) Az akaró tehetségnek
131. 11.). Megtökélletnek (perficientur. 124. 1.). Megtö bevégzett határozata, föltétele. Tökéletében állhata
kélletett (eonsummatum est. 237. 1.). 1. TÖKÉLLIK. tosan megmaradni, ingadozni. Tökéletét végrehajtani.
Pázmán, s némely más régi Íróknál, mint fön V. ö. TÖKÉL.
tebb érintők, máskép : tekéi, és származékai: tekéiét,
TÖKÉLETES, régiesen: TÉKÉLETÉS, (tö
lekéletlen, tekéletes, tekéletesség. Ejtik és írják két Kel kéletés) mn. tt. tökélettés, v. —et, tb. —ék. 1) Műre,
is: tökéli, tökélletes stb.
készítményre vonatkozva, ami kellő módon, czélirá
Minthogy a tökély, tekéi részint végrehajtott, nyosan, minden tekintetben jól, helyesen, hibátlanul
részint elhatározottan végrehajtandó tevésre, cselek meg van csinálva, bevégezve, a maga nemében egész,
vésre vonatkozik: innen magyar elemzéssel valószí ép, hiánytalan. A nagyítva dicsérő, helybenhagyó,
nűleg állithatni, hogy gyöke azon te, melyből a tesz helyeslő kifejezések egyike. Tökéletes remekmű. 2)
ige fejlődött ki, a tétet, és téhet pedig a gyökhang Erkölcsi, vagy szellemi ért. az erény vagy ész sza
zónak megnyújtása nélkül képeztettek. A lé v. tö bályainak egészen megfelelő. Tökéletes életmód, erköl
gyökből öszvetett gyakorlatos gél (egél v. ögél) csi magaviselet. Tökéletes megjavulás. Tökéletes bánat,
képzővel lett tégél v. tögél (tevegél) s keményítve melynél fogva a bűnös a bűnt egészen megutálja, s
tékél v. tökél, azaz, teddegél, gyakran tesz, s ez által minden mellékes érdek nélkül kerüli.
egészen bevégez valamit. Hasonló módon alakultak :
TÖKÉLETÉSBÉDÉS, (tökéletésbédés); TÖ
hergel herkél; pergel perkel; járgál v. járogál járkál; KÉLETÉSBÉDIK (tökéletésbédik); lásd TÖKÉ
szurogál szvrkál; turogál turkál, s több más. Horvát LYÉSBÉDÉS; TÖKÉLYÉSBÉDIK.
István, kivált régi alakjánál fogva, a teke szóból
TÖKÉLETÉSBÍT; TÖKÉLETÉSBÍTÉS; TÖ
elemezi, minthogy véleménye szerint a testek alakja KÉLETÉSBÜL ; 1. TÖKÉLYESBÍT ; TÖKÉLYÉS
között legtökéletesb a maga nemében az, ami teke BÍTÉS; TÖKÉLYÉSBŰL.
gyanánt gömbölyűén ki van kerekítve. De ezen
TÖKÉLETESEDÉS, (tökéletésédés) fn. tt.
elemzésből a tökél szónak minden jelentéseit alig le tökéletésédési, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapoti ala
hetne kimagyarázni. Nagyobb figyelmet érdemel a kulás, midőn valami tökéletessé képződik. Különö
az ujgur és csagataj tökei = tökéletes, tökellik = sen erkölcsi nemesedés, vagy szellemi mivelődés.
tökély, tökün = egészen (Vámbéry); továbbá a
TÖKÉLETESEDIK, (tökéletésédik) k. m.
mongolban a szintén azonos gyökü és jelentésű te tökéletésédtem, —tél, —étt. Folytonos képződés által
güsz; t. i. a mongolban iegüsz (kalmukban tögiisz) 1) tökéletessé leszen ; illetőleg erkölcsileg javul, szelle
melléknévül am. teljes, tökéletes; 2) mint igetörzs mileg művelődik.
am. teljes lenni, teljesedni; tökéletes lenni, tökélete
TÖKÉLETESEN, (tökéletésen) ih. Bizonyos
sedni; elhatározott eltökélett, lenni (s'achever, s ac czélhoz képest egészen, teljesen elkészülve ; hiányta
complir, se terminer ; étre accompli; se remplir, se lanul, hibátlanul. Tökéletesen bevégzett mű. V. ö. T Ö '
perfectionner; étre terminé, decidé), honnan ke ige KÉLETES.
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TÖKÉLETÉSÍT, TÖKÉLETESÍT, (tökéleté
6ít) áth. m. tökéletesítül, par. —s, htn. —ni, v.
— eni. Eszközli, véghez viszi, hogy valami tökéletes
legyen. L. TÖKÉLETES.
TÖKÉLETESÍTÉS, TÖKÉLETESÍTÉS, (tö
kéletésítés) fn. tt. tőkéletésitést, tb. —ék, harm. szr.
— e. Cselekvés, mely által valami tökéletessé tétetik.
TÖKÉLETÉSKÉDIK , (tökéletéskédik) k.
m. tökéletéskédtem, —U.I, —élt. Tökéletes alakban,
színben mutatkozik, jelenkczik, vagy, tökéletesnek
látszani vágyakodik. Képeztet ésre olyan, mint ékes
kedik, fényeskedik, kényeskedik.
TÖKÉLETESSÉG, (tökéletésség) fn. tt. tö
kéletességet, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdon
ság, midőn valami a maga nemében tökéletes. Töké
letességre vinni valamit. Erkölcsi tökéletesség. V. ö. TÖ
KÉLETES ; és TÖKÉLY.
TÖKÉLETÉSÜL, TÖKÉLETESÜL, (tökélet
ésül) önh. m. tökéletésűlt. Tökéletessé lesz, olyanná
alakúi, illetőleg hibátlan, hiánytalan, bevégzett egész
szé elkészül; erkölcsileg vagy szellemileg nemesül.
TÖKÉLETÉSÜLÉS, TÖKÉLETESÜLÉS, (tö
kéletésülés) fn. tt. tökélelésülést, tb. —ék, harm.
szr. —e. Alakulási, képződési állapot, midőn valami
tökéletessé lesz.
TÖKÉLETLEN, (tökéletlen) mn. tt. tökélet
lent, tb. —ék. 1) Ami bizonyos kitűzött czelhoz,
vagy eszményhez képest nincs kellőleg bevégezve,
hiányos, hibás, csonka; a maga nemében nem jeles.
Tökéletlen mű, mely a mütan vagy művészet kellé
keinek meg nem felel. Tökéletlen életmód, mely az er
kölcsi szabályokat ki nem elégíti. Tökéletlen bánat, mi
dőn a bűnös nem teszi fel határozottan, hogy életét
megjobbítja. 2) Akaró tehetségre vonatkozólag, in
gadozó, habozó, állhatatlan, el nem határozott.
TÖKÉLETLENKÉDIK, (tökéletlenkédik) k.
m. tökéletlenkédtem, —tél, •—étt. Tökéletlen erkölcsi
életet gyakorol. Hasonló alapfogalom szerint képződ
tek : illetlenkedik, becstelenkedík. hálátlankodik stb.
TÖKÉLETLENSÉG, (tökéletlenség) fn. tt.
tökéletlenségét, harm. szr. —e. Állapot vagy tulaj
donság, midőn valami v. valaki tökéletlen. Ellen
téte : tökéletesség.
TÖKÉLETLENÜL (tökéletlenül) ih. 1) Be
végeztlenül, el nem készítve, nem egészen, hiányo
san, hibásan, csonkán. A szerző halála miatt tökélet
lenül maradt munka. 2) Határozatlanul, habozólag,
állhatatlanul.
TÖKÉLÉTT, (tökélétt) mn. tt. tökéléttet. Aka
ratilag elhatározott; erős föltételű. Eltökélett akarat,
szándék. Minden vészre, akadályra eltökélett ember. Je
lent megátolkodottat is. Eltökélett gonosztévő.
TÖKÉLIK, (tökélik) k. és TÖKÉLETIK, (tö
(tökéletik) régi külsz. Véghez v. teljesedésbe megy ;
végrehaj tátik. L. TÖKÉL alatt az utolsó példákat.

TOKELTSEG, (tökéltség) fn. tt. tökéltségH,
harm. szr. —e. Az akaratnak bizonyos dolog vég
rehajtására elhatározott, elszánt állapota, vagy tu
lajdonsága ; lelki határozottság, elszántság.
TÖKÉLY, fn. tt. tökélyt, tb. — ék, harm. szr.
— e. Elvont fogalom, s azon általános tulajdonsá
gokat fejezi ki, melyek a tökéletesnek lényeges kel
lékei. Különbözik tőle a régebben helyette divatozó
tökéletesség, mert ebben több részletes alfogalom fog
laltatik, t. i. tőkélet, bevégzett tett, tökéletes bovég
zett tettre mutató, bevégzett tettel biró ; tökéletesség,
oly tulajdonság, mely egészen bevégzett tettből szár
mazik ; bevégzettség, bevégzett állapot vagy tulaj
donság. Szabályszerüleg alkotott uj szó, a mennyiben
a tök (tek) törzset elfogadhatónak tartjuk, mint a szeg,
vesz, asz, akad igékből lett, szegély, veszély, aszály, aka
dály stb. V. ö. TÖKÉL. Hasonlóan képződtek ezen
uj szók : segély, eszély, dagály, ragály, szabály stb. mint
ezen régiek : terepéig, csekély, apály, lapály stb.
TÖKÉLYES, (tökélyés) mn. tt. tökélyést, v.
— et, tb. —ek. Amiben tökély van, a tökély kellé
keivel biró. Különbözik tőle szabatosan véve : lóké !
letes, mely a tökélyt eléidéző cselekvést is magában
foglalja; s am. tökélyessé tett, elkészített.
TÖKÉLYÉSBÍT, TÖKÉLYÉSBIT, (tökélyés
bít) áth. m. tökélyésbitétt, par. — s , htn. —ni, y.j
—eni. Előbbi állapotához képest tökélyesebbé tesz
készít, alakít valamit.
TÖKÉLYESBÍTÉS, TÖKÉLYESBITÉS, (tö
kélyesbítés) fn. tt. tökélyesbitést, tb. —ék, harm.
szr. —e. Cselekvés midőn valaki vagy valami tö
kélyesbbé tesz valakit vagy valamit.
TÖKÉLYESBÜL, TÜKÉLYESBÜL (tökély
ésbül) önh. m. tökélyésbúlt. Több és több jeles kel
lékek, tulajdonságok fölvétele által a tökély nagyobb
fokára jut.
TÖKÉL YÉSBÜLÉSITÖKÉLYÉSBÜLÉS, (tö
kélyésbűlés) fn. tt. tökélyesbülési, tb. —ék, harm.
szr. —e. Több és több jeles tulajdonságok fölvétele.
TÖKÉLYÉSBÜLET.TÖKÉLYESBÜLET, (tö
kélyésbűlet) fn. tt. tökélyesbűletét, harm. szr. —ej
v. —je. Tökélyesbülő állapot elvont értelemben.
TÖKÉLYÉSÉDÉS, (tökélyésédés) fn. tt. tó
kéiyésédést, tb. — ék, harm. szr. — e. Képződési vál
tozás, midőn valami előbbi állapotához képest tö
kélyessé alakúi. V. Ö. TÖKÉLYES.
TÖKÉLYÉSÉDIK, (tökélyés édik) k. m. tó
kélyésédtem, —tél, —étt. Oly folytonos változáson
megyén által, melynél fogva tökélyessé lesz.
TÖKÉLYÉSŰL, TÖKÉLYÉSÜL, (tökélyésül)
önh. m. tökélyésült. V. ö. TÖKÉL YÉSÉDIK.
TÖKENCS, fn. tt. tökencset. L. TÖCSEK.
TŐKENYÁJ, (tőkenyáj) ösz. fn. Tenyész
tésre, szaporításra szánt és tartott nyáj.
TŐKEPÉNZ, (tőkepénz) ösz. fn. Kamatozás
végett kiadott, vagy bizonyos vállalatba, üzletbe fek
tetett pénz, mennyiben jövedelmet hoz. V. ö. TÓ"
KEVAGYON.
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TÖKÉLL ; TÖKÉLLÉS ; TÖKÉLLETES stb.
1. TÖKÉL; TÖKÉLÉS: TÖKÉLETES stb.
TÖKÉLT, (tökélt) 1. TÖKÉLÉTT.

TŐKEPÉNZES—TÖKEVAGYÓtf

TÖKFEJ—TÖkKtRÁLY

TŐKEPÉNZES, (tökepénzés) ösz. fn. Sze
mély, kinek tökepénze van, s azt kamatokra kiadja,
vagy bizonyos vállalatokba fekteti.
TŐKERÜGY, (tökerügy) ösz. fn. Rügy vagyis
sarjadzó bimbó, mely a növény tőkéjéből fakad és
hajt ki.
TŐKÉS, (1), (tökees) mn. tt. tőkést, v. et, tb.
—fi. Tőkével ellátott, tőkékkel bővelkedő. Tőkés vá
gós:ék, csizmadiaműhely. Tőkés irtványföld. Viselik e
nevet több helységek, melyek valószinüleg irtásföl
deken épültek.
TŐKÉS, (2), faluk Bereg, Pozsony, Szatmár m.;
ALSÓ— , FELSŐ— , Abaúj m.; helyr. Tőkésre,
—én, —ről.
TŐKÉSÍT, (tőkeesít) áth. m. tűkésitétt, par.
—í. htn. —ni, v. —eni. Bizonyos pénzmennyiséget
maradandó tőke gyanánt kamatozóvá tesz. A jövede
lemnek, vagy bevett kamatnak egy részét tőkésíteni.
TŐKÉSKACSA, (tőkéskacsa) ösz. fn. Vad
récze faj neve Heves m.
TŐKÉSÚJFALU, falu Nyitra m.; helyr. — Új
faluba, —ban, —bál.
TÖKESZT, (tökeszt) áth. m. tökesztétt, htn.
—ni v. eni, par. tökeszsz. Hegyével beleakaszt, belé
fúr. Székely szó. ; máskép : töjkeszt. V. ö. TÖK, (3).
TÖKESZTÉS, (tökesztés) fn. tt. tökesztést, tb.
•*$, harm. szr. —e. Hegyével bele akasztás, bele
fúrás.
TŐKETEREBES, 1. TEREBES alatt.
TÖKETLEN, (töketlen) mn. tt. töketlent, több.
—ék. Altalán mondják hím állatról, melynek tökét
kimetszették, herélt. Az ökrök, ilrük, kappanok tökei
lenek.
TŐKEVAGYON, (tőkevagyon) ösz. fn. Töke
Vagyonnak nevezzük általában, melynek segítségé
vel vagyis használatával s a munka hozzájárulásá
val újabb vagyonokat jövesztünk vagyis állitunk
elé (helytelen kifejezéssel: termelünk. V. ö. TER
MEL). Anyagilag a csupán halmozott és jövesztöleg
(eléállitólag — productiv módon —) nem használt
javak vagy vagyonok a vagyonmennyiség szaporí
tására és nemzeti jólét öregbítésére, emelésére semmi
befolyással nincs, és ezért sajátkép tökének nem is,
legfölebb holt tökének hívjuk. Ama használat tekin
tetében a tőkevagyon két fő osztályt képez. Álló
tökevagyon, álló töke (stehendes Kapital) alatt értjük
azon javakat, melyek a jövesztő (producens) birto
kában maradva szolgálnak jövesztésre, ú. m. általában
a telkek, épületek, gépek és más ipar és házi eszkö
zök, igavonó és haszonhajtó állatok. Forgó töke vagy
forgótűkevagyon (umlaufendes Kapital) azon javakat
foglalja magában, melyeket a tulajdonos, hogy jö
vesztésre szolgáljanak, fölhasznál és tovaad, ilyenek
a munkára vagy feldolgozásra szánt anyagok (pl.
bűza, gyapjú, répa, repeze stb.) és a muska által
átalakított anyagok, a kész áruk (liszt, posztó, czu
kor, olaj stb); továbbá a jövesztésnél v. feldolgo
zásnál föl emésztett segédanyagok (fa, kőszén, élelmi

szerek stb.) különösebben pénzkészlet. A kettő kö
zötti lényeges különbség egyetlen szóval az, hogy az
elsőbb osztálybeli tárgyak csak .használtatnak' (wer
den benutzt), az utóbbiak pedig ,felhasználtatnak'
(werden verbraucht). Ezen kívül meg szokták még
különböztetni a befektetési tökét (Anlagekapital), mely
alatt már inkább azon tőkepénzt értjük, mely
főleg az ,álló tökevagyon' beszerzésére fordittatik,
úgy hogy tágasb értelemben ezzel azonosnak is ve
hetjük; és az üzleti tőkét (Betriebskapital), mely alatt
a forgó tőke beszerzésére fordított tőkepénzt, vagy
tágasb jelentésben épen magát a forgótőkét értjük.
Végre meg szokták még különböztetni a szellemi tőkét,
mely alatt általában az észbeli ügyesség ós tudomá
nyosság értetik, és mely föténjTező mind az Ö3szes
tőkevagyon hasznosításában, mind a munkásságban,
vagy munka használatában. „Csak a tudomány szá
mos ágaiban gyűjtött szellemi tökének alkalmazása
az emberiség életfentartó s élvezetnyujtó szüksé
geinek kielégitésére fejleszthető magát a termelést
(jövesztést) is olyanná, mely a véletlennek irányta
lan tapogatózásából kibontakozva, okszerű cselek
véssé, a kapkodás bizonytalan kísérletei helyett rend
szeres tevékenységgé változott." Keleti Károly.
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TÖKFEJ, (tökfej) ösz. fn. Átv.buta, ostoba fej.
Nem fér az ő tökfejébe. (Km.). Igen nagy tökfeje van.
TÖKFEJŰ, (tökfejű) ösz. mn. Buta, ostoba,
nehéz fölfogásu, máskép: tökkel ütött fejű, v. töksi.
TÖKFÉLE, (tökféle) ösz. mn. 1. TÖKNEMÜ.
TÖKFELSŐ, (tökfelső) ösz. fn. Az úgyneve
zett magyar kártyajátékban a tökszinüek között
azon lap, mely értékre a király után, s az alsó fö
lött áll, és melyen a tökszem a rajta levő képnek
feje mellé van festve. Máskép : tökfilkó.
TÖKFILKÓ, (tökfilkó) ösz. fn. Jelentésére
nézve 1. TÖKFÉLSŐ. Átv. tökfejű, ostoba, buta.
V. ö. FILKÓ.
TÖKGOLYÓ, (tökgolyó) ösz. fn. A férfiak, s
más hímállatok tojásdad alakú, s nemzőmagvat tar
talmazó nemi edénye ; máskép : here, mony.
TÖKGYEREK, (tökgyerek) 1. TÖKALSÓ.
TÖKINDA, (tökinda) ösz. fn. A tökféle nö
vény szára ; v. ö. INDA.
TÖKÍT, (tökít v. tönkít ?) áth. m. tökítétt,
par. —s, htn. —ni, v. —eni. Tájdivatos, különö
sen némely tiszai vidéken hallható szó. Sándor Ist
ván szerént eltökít am. alattomban elvisz, ellop, el
rejt, eldug valamit. V. ö. TÖK, (3).
TÖKKASA, (tökkása) ösz. fn. A töknemíí ter
ménynek húsából főzött pépféle eledel.
TÖKKENT, (tönküent v. tönkcnt ?) áth. m.
tökkentétt, htn. —ni, v.—eni. Elavult ige 1. TOKIT.
Egyébiránt képeztetésre hasonló a csökkent, rekkent,
zökkent, rokkant s némely más igékhez.
TÖKKÉTSZÉM, (tokkétszém) ösz. fn. 1. TÖK
DISZNÓ.
TÖKKIRÁLY, (tökkirály) ösz. fn. A kártya
játékban királyképet ábrázoló lap, melyre egyszer' '
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smind tökszem van festve, különböztetésül a malik,
zöld és vereskirálytól.
TÖKKOBAK, (tökkobak) ősz. fn. Lopótökből
csinált palaczkféle kobak.
TÖKKOLOP, (tökkolop) ösz. fn. 1. TÖK
FILKÓ, és v. ö. KOLOP.
TÖKLEVELÜ, (töklevelii) ösz. mn. Olyan le
véllel vagy levelekkel ellátott, mint a tökökéi szok
tak lenni.
TÖKLINCZ, tájdivatosan am. tengelicz \ 1. ezt.
TÖKMAG, (tökmag) ösz. fn. A tök nevű ter
ménynek magva. Tökmagot szárítani, enni. Tökmagból
olajt ütni.
TÖKMAGOLAJ, (tökmagolaj) ösz. fn. Olaj,
melyet tökmagból ütnek.
TŐKNEMÜ, ösz. mn. A tök nevezetű növé
nyek és termények neméhez tartozó, vagy ahhoz
hasonló.
TŐKOCSÁN, (tó'kocsán) ösz. fn. A növény tö
véből kisarjadzó kocsán. I. KOCSÁN.
TÖKÖLD, falu Nyitra m.; helyr. Tőköldre,
— 5n, —ről.
TÖKÖLE, falu Pest m.; helyr. TökÖlére, —n,
*^röl.
TÖKÖLŐDÉS, (tökölöödés) fn. tt. tökölő
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Vesződés, bajlódás.
V. ö. TÖKÖLŐDIK.
TÖKÖLŐDIK, (tököló'dik) belsz. m. tökölöd
tem, —tél, —Ött. Székely tájszó, s Gyarmathi sze
rént am. vesződik, bajlódik. Mennyiben a tökölődés
ideoda vergődéssel, ütődéssel j á r , alapfogalomban
valamint gyökhangra nézve egyezni látszik a töked
igével. V. ö. TÖKED.
TÖKÖS, (tökös) mn. tt. tököst, v. —et, tb.
— ék. 1) Köznépies nyelven, kinek tökgolyói leszáll
tak, vagy lejárnak, máskép : húros v. ágyékos v. sé
rült. 2) Mondják apró, különösen verébfaju madár
fiakról, midőn az anyjok tolla még ki nem verte,
azaz, még tokosak. Tökös veréb. Köznépi gúnynévvel
a tokos németet is tökös polgárn&k nevezik. V. ö. TO
KOS. 3) Néhutt tökös szilvának mondják a szilvafa
üszögös terményét, melynek neve máskép : birtok v.
birtoka v. bábaszilva.
TÖKÖSÖDÉS, (tökösödés) fn. tt. tökösödést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Kórállapot, midőn valaki
nek tőkgolyói leszállnak.
TÖKÖSÖD1K, (tökösödik) k. m. tökösödtem,
— tél, —ött. Tökgolyói leszállnak; megsérül, húro
sodik. Nagy erőködésben megtökösödött.
TÖKÖSSÉG, (tökösség) fn. tt. tökösségét,
harm. Pzr. —e. Kórállapot, midőn a tökgolyók le
szállanak; vagy sérülés következtében a belek le
járnak.
TÖKÖSÜL, TÖKÖSÜL, (tökösül) önh. m.
tökösűlt. L. TÖKÖSÖDIK.
TÖKPÉP, (tökpép) ösz. fn. A tökféle termény
megfőzött húsából készített pép, tökkása.
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TÖKSÉRV, (töksérv) ösz. fn. 1. TÖKÖSSÉG.
TÖKSI, (töksi) fn. tt. töksit, tb. —k. L. TÖK
FEJŰ. Képzőjére nézve egyezik buksi, vaksi szókkal.
TÖKSZÁR, (tökszár) ösz. fn. 1) Szár, vagy
kocsán, mely a tökterményt a tökindával öszve
tartja. Némelyek igy nevezik a tökindát is. 2) He
ves megyében am. tolófánk.
TÖKTÍZES, v. —TÍZES, (töktízes) ösz. fn.
A kártyajátékban a tökszinüek között azon lap,
melyre tíz tökszem van festve, tökasszony.
TÖKTOLDALÉK, (töktoldalék) lásd MEL
LÉKTÖK.
TÖKTŰZ, (töktúz, ez utóbbi talán a török
domuz, mely am. disznó) ösz. fn. 1. TÖKDISZNÓ.
TÖKVIRÁG, (tőkvirág) ösz. fn. A tökféle nö
vénynek sárga s igen kényes virága. Lankad mint a
tökvirág. (Km.).
TÖKZACSKÓ, (tökzacskó) ösz. fn. A nemző
vessző alatt kidudorodó, s rugalmas bőrből álló
zacskó, mely a tökgolyókat takarja. A kosok tök
zacskójából készítik az úgy nevezett kostököt.
TÖL, (1) elvont gyöke tölgy, tölt, tölcsér szók
nak és származékaiknak. Azonos tel gyökkel vagy
tele szóval.
TÖL, (2) 1. TÖLGY, (1).
TÓL, régiesen pl. a Debreczeni Legendás könyv
ben összevonva ebből: tevéi; valamint tők am. tevék;
1. TÖN.
— TÓL, mély hangon • tói, névmódosító rag.
pl. ndtől, férjtői, széktői, asztaltói, bortói. Személy
névmásokkal : (én) t'ólem, (te) töled, (ő) tófe, (mi) től
ünk) (ti) tőietek, (ő) tőlök. Köznépiesen ejtve: tűi,
tul,v. tul, tul pl. nőtül, férjtül, bortul; tülem, tüled
stb. Minthogy személyragozva, mint láttuk: tölem,
tŐled, töle stb. innen kétségtelen, hogy eredeti alakja:
tői, nem: tói, s hihetőleg közvetlenül azon te gyök
ből származott, mely közelebbi távolságra vonatko
zik a této, tétova, téltúl szókban. Az el (latinul: a
v. ab) távolodóval egyesülve : téel, lett tői. mint:
beléel régiesen lett belől, ma összevonva: bői, (de.
belölem, belőled stb. nem : bőlem bőled), rael lettí
ról; valamint viszonytársa a közelítő hoz általános
közelítést, helyreközelítést, nál általános helyenmara
dást, úgy tői (tói) eredetileg általán távozást, t. i.
helyről v. helyből távozást fejez ki, még pedig az
illető tárgy minden külső helyzetbeli viszonyaira
értve ; s ezek szerént tői jelentése : téel azaz onnan
el amihez közelvolt, valaminek közeléből el. A bői (ré
gen : belől) és ról ragoktól abban különbözik, hogy
amannak eltávozázi pontja a tér foglalata, vagyis
valaminek belseje, emezé a tér fölülete; képzőjökre
(el) nézve pedig mindhárman egyeznek. Némelyek
szerént tői am. töel azaz tőből v. tőről (tövéből V.
tövéről) el.
Tulajdon és általános ért. onnan távozást, távo
lítást, odábbozást fejez ki, még pedig a) Mozgás, jövés
menés stb. által, midőn valaki v. valami előbbi he
lyét odahagyva tovább halad, s gyakran hoz ragu
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névvel mint czélponttal viszonylik, pl. ahóbb bírótól fel
sőbb bíróhoz, Pontziustól Pilátushoz megy. b) Terjedés, ter
jeszkedés által helyben és időben, g y a k r a n ig h a t á r v e 
tővel viszonyulva. Pestről Pécsig nyvló vasútvonal. Te
tőtől talpig. Osztói tavaszig. Reggeltől estig, c) Elválás, el
választás által. Elbúcsúzik, elválik, elszakad rokonaitól.
Megfosztották ruhájától, pénzétől, d) Eredés, származás
által. Mindnyájan Ádámtól eredünk. Teli vértől szárma
zott ló. Első nejétől három gyermeket nemzett. Eogantaték
Szentlélektől, szülétek Szűz Máriától. (Apostoli hitvallás).
Atv. értelemben viszonyúi oly igékkel, melyek
a) az érzékeket, a kedélyt elidegenítik, mintegy el
távolítják valamitől stb. l'él a kísértettől. Undorodik a
bortól. Sem ijed meg árnyékától. Óvakodjál a gonosz
tól. Irtózik a haláltól, b) Melyek v á g y r a v o n a t k o z n a k ,
mint: fái', óhajt, remél, kér, követel, kivan valakitől v.
vakmitől valamit, c) Melyek tudásra, vonatkoznak,
mennyiben az bizonyos személytől ered. Másoktól tu
dom. Barátomtól értettem. Szemtanutói hallottam, d)
Melyek bizonyos oksági függést fejeznek ki. Nem
lát a nagy füsttől. Elkábult a bortól, gőztől. A fű ned
ves a harmattól. Jlüdős a pálinkától, zsírtól, szenytől. e)
Amennyiben helye van a szenvedő formának, a mun
kásság oka v. okozója szintén ezen r a g g a l szokott
kifejeztetni. A jóktól szerettetni tisztesség. N é h a kivált
szenvedő részesülőknél által névutóval is fölcserél
jük. A sokaktól v. sokak által táplált remény meghiúsult.
Egészen egyezik vele h a n g o k b a n A d e l u n g és
Vater Mithridatese szerént (IV. Kötet. 1 4 7 — 150.1.)
Daghestánban az avar, máskép chunsag (kunság ?)
néptörzs nyelvében az egyik távolitó eseti r a g : tul,
pl. cseszhu asszony, cseszhutvl asszonytul. A finn
nyelvben hasonló hozzá Ita, Itá, p. maalla fökltől,
tyőltá, dologtói, t. i. a finnben is úgy látszik mind
a két lényeges h a n g megvan, de fordított viszony
ban. A kalmük nyelvben a tu tü és du dü ragok, (me
lyek rendszerént tulajdonító és helyviszonyi ragok)
szenvedő igékkel viszonyban távolitó jelentéssel is
bimak pl. kiimün dü iilii üzekden embertől nem l á t t a t v a ,
gitrban du ülii üzekdümüi a háromtól nem l á t t a t i k ,
araki du szoktokszon araktól (pálinkától) ittas. ( J ü l g ) .
Az árja nyelvekben B o p p , Sehleicher stb. nyel
vészek szerént a távolitó eset (ablativus) r a g a ere
detileg at, t, pl. mat (von mir) matarat (anyától
latinul csak matre, de eléjön áz ősrégi l a t i n b a n : se
natud, hosteid). A tatártörökben szintén rokon han
gok alkotják a távolitó esetet ú. m. dan, den (d=t,
n=l), a syrjanben siinj péld. batjsánj a t y á  t ó l ;
azonban ezen t a t á r és syrjan ragok a m a g y a r bői
és ról ragokat is pótolják, v a l a m i n t az említett finn
ragok is a ról ragot (Fábián István). A mongol ecze,
kalmük e'cze, mandsu csí távolitó r a g o k is mind a bál
mind a ról ragok jelentését fölveszik. A régi H a l o t t i be
szédben is : „ Gyimilcsiktül monda neki élnie." Budenz
J. rokonságba hozza e h e l y ü t t a finn tykö (quod prope
est) szót is, melytől ered tykőá (e helyett tykSta) tői j e 
lentésben (pl. Vaksi tyköamme elment t ő l ü n k ; talán
szó szerént: elment k ö z e l ü n k b ö l ) ; ugyanazon SZÓ
AKAD. NAOY SZÓTAB. VII. KÖT.
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tói:
vön
ban
am.

tyköna am. — n á l ( k ö z e l ü n k b e n ? ) és tykő, v. ty
v. tyv'ó (stb.) am. — h o z . Szerinte a mordvin
is eléjön te v. tej v. testa a m .  t ő l ; lesa v. tejsa
n á l , tes, v. ti v. tej am. — h o z .
Megemlítendő még, hogy a régiek a másod fokú
melléknevekkel és h a t á r o z ó k k a l viszonyos névviszo
n y i t á s b a n a mai nál nél helyett j o b b á r a tói tői rago
k a t h a s z n á l t a k , p l . a Müncheni c o d e x b e n : „ J á n u s
baptistától nagyobb próféta n i n c s " ( L u k á c s " VII.).
„Szeretszé engemet ezektől i n k á b b " (János X X L ) .
Ma is életben v a n e s z ó b a n : mentől (= mendtől
vagyis mindtől, minthogy a régiek ,mind', ,minden'
h e l y e t t t ö b b n y i r e ,mend'et' és , m e n d e n '  t í r t a k ) .
Ezen ,mentől' v a l a nálok szokásban a legfőbb foki
, l e g ' h e l y e t t i s ; l . M E N T Ő L . A személyragos tőle
szóban a tői ragot g y a k r a n meg is kettőzték pl. „ N a 
gyobb ő tőiétől." ( M ü n c h e n i cod. L u k á c s . VII.). „ T ő 
létől á l n o k b a k a t " ( L u k á c s . XI.). „ T ő i é t ő l meg
v a l l v a " (praeter ipsum. Bécsi cod. Heszter. V.). „ T ö l 
ledtől m e g v á l v a . " ( J u d i t h I X ) . Olyan mint a ma is
divatos nálamnál, náladnál stb.
T Ö L C S Á N Y , (tölgycsány) falu Szála m . ; helyr.
Tölcsányba, — b a n , —ból.
T Ö L C S É R , fn. tt. tölcsért, tb. —ék, h a r m . szr.
— e. Rendesen, kerek öblű , fölül tágas, alul cső
g y a n á n t öszveszoruló edényféle eszköz, melyet más
edény szájába dugnak, hogy nyilasán bizonyos hig,
vagy más apró részekből álló testet bele töltsenek.
Pléhtőlcsér, üvegtölcsér, fatölcsér. Szélesb ért. a k á r m i 
féle alakú, de hasonló czélra szolgáló töltögető esz
köz. A t v . a tűzokádó hegyek szája. (Crater.)
E szónak törzse : tölt, mint a hasonló hajcsár
szóé : hajt. Valószínű, h o g y mindkettő közvetlenül a
szokásban nem levő gyakorlatos töltős, hajlós törzsek
ből fejlődött k i ; tÖltösér, hajtosár azaz, töltöső, hajtosó,
mint buvár = buvó} füzér = fűző, a z u t á n öszve
h ú z v a lett töltsér, hajtsár; miért némelyek ez utóbbi
a l a k o k b a n írják. Hasonlóan fejlődhettek ki hágos,
lépes ( = h á g d o s , lépdes) törzsigékböl a hágosó hágcsó,
és lépesö lépcső. Az is lehető, hogy töltér, hajtárhoi
a inek j o b b hangzás kedvéért egyszerűen rokon csyé
változtával lett tölcsér, hajcsár.
T Ö L C S É R A L A K U , v . — A L A K Ú , (tölcsér
alakú) ösz. mn. A l a k r a nézve tölcsérhez hasonló,
pl. a l o p ó t ö k ; különösebben a n ö v é n y t a n b a n egy
t a g ú olyan csésze, melynek az alja szűkebb s teteje
felé menedékesen szélesedik k i , milyen a szulák (con
volvulus) b o k r é t á j a ; (infundibuliforme).
T Ö L C S É R D E D , (tölcsérded) mn. tt. tölcsér
dedét. L. T Ö L C S É R A L A K U .
T Ö L C S É R E S , (tölcsérés) mn. tölcsérest v.
— et, —ek. Tölcsérrel ellátott. í g y nevezik n é h u t t a
bádogost, ki tölcséreket k é s z í t ; a midőn mint főnév
nek t á r g y e s e t e : tölcsérést, t ö b b e s e : —ék.
T Ö L C S É R F O R M A , (tölcsérforma) 1. T Ö L 
CSÉRALAKU.
T Ö L C S É R H A L , (tölcsérhal) ösz. fn. A kövi
halhoz hasonló tengeri h a l , melynek kékes, vagy fe
26
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kete pettyes szárnyai, sárgás kopoltyú födele, sárgás
hasa, e's apró éles pikkelyei vannak. (Gobius niger.)
TÖLCSÉRIDOMU, v. IDOMÚ, (tölcséridomu)
1. TÖLCSÉR ALAKÚ.
TÖLCSÉRORRU, v. —ORRÚ, (tölcsérorru)
ösz. mn. Tölcsérhez hasonló hosszúkás orrú. Tölcsér
orrú halak, madarak.
TŐLEG, (tó'leg) ih. a székelyeknél am. tövi
nélfogva, alaposan. (Kriza J.).
TÖLEVÉL, (tőlevél) ösz. fn. Levél, mely köz
vetlenül a növény tövéből sarjadzik.
TÖLGY, (1), fn. tt. tölgyet, harm. szr. — e.
Fanem az egylakiak seregéből és sokhimesek ren
déből, melynek himvirágai barkákban, anyavirágai
bimbókban vannak. Himvirágának csészéje öt kis
fogú, bokrétája nincs; himszála 5 — 1 0 . Anyavirágá
nak csészéje egytagú, ép szájú , érdes; bokrétája
nincs ; makkja börhéju, tövén a megmaradt csésze
kopáncs. Ncvezetesb fajai: kocmntalan tölgy, vagy
az Erdészeti Műszótárban cmpkátlan tölgy (quercus
robur); gyümölcse hosszudad, kocsánt<ilan, levelei
hosszúkásak, nyelesek, kikanyargatott élük ; fájának
húsa szivos rostu, s különféle építkezési eszközökre
alkalmas; ez köznyelven a szokott értelemben vett
tölgyfa; ettől különbözik, amely növénytani né
ven : csertölgy (quercus austriaca, v. az Erdészeti
Müszótárban : quercus cerris), makkkopáncsa tüskés,
félgömbölyü levelei hosszudadok, vállban karcsuk,
alul szőröskék, épélük; fájának parazsa aczélosabb
mint a tölgyfáé; ez köz néven: cserfa. Némely vi
dékeken a magyalfát (ilex) szintén a tölgyfák ne
méhez sorozzák, mely az Erdészeti Műszótárban :
szörÖsödő tölgy (quercus pubescens). Ugyanitt s rész
ben DiószegiFazekasnál eléj önnek még csupkás tölgy
(quercus pedunculata) ; dugasz tölgy (quercus suber);
keleti tölgy (qu. aegilops, Knopereiche).
Mennyiben a tölgyfák neme különösen sziárd,
szivos, kemény, tömör állományú : valószinűnek lát
szik, hogy gyöke töl, alapfogalomban a tölt és töm
igékkel rokon. Több vidéken egyszerűen töl, tölfa.
Innen a tölös dunántúli tájszó és Tölös helynév. Régi
iratokban is gyakran eléjön ily alakban : „Sub arbore
ilicea quae vulgo dicitur Twl" (12G5). „Arborem
Tol vocatam" (1283). Ttilfa, Thulfa 1015ben, 1259
ben ; Tiulfa, Tyulfa 1280ban. Pesti Gábornál is tölfa,
tölyfa (Toldy F. kiadása 116, 136. 1.). De eléjön ré
gente is Tulg 1181ben, Tulgli 1235ben, Twlgy 1 2 ö l 
ben, Tulgfa 1235, 1295ben stb. (Jerney. Nyelvkin
csek). Képeztetésrc egész alakjában hasonló a völgy,
hölgy, tárgy, rongy, bongy, göngy s némely más
szókhoz.
TÖLGY, (2), 1. TŐGY, (1). Csak az előbbi szótól
megkülönböztetés végett hagyják el az irók az íet;
különben a köz beszédben mindkét szót ejtjük / nél
kül s ezzel együtt is. A mongolban és mandsuban
is ezen 2ik jelentésben ivel jön elé; mongolul: de
leng, mandsu nyelven : delén (le pis, unc tette); l nél
kül a görög th0t] szóhoz hasonlít jobban.

TÖLGYEL, (tölgyel) öuh. m. tölgyelt, A Ba
laton vidékén mondják tehénről, midőn borjuzóba
j á r ; s átv. ért. helytelenül varrott ruháról, ha ittott
bugyogósan kidudorodva áll. Hevesben tölgyela hegy,
midőn felhő ereszkedik reá.
TÖLGYERDŐ, (tölgyerdő) ösz. fn. Tölgyfák
ból álló erdő, máskép : tölgyes.
TÖLGYES,(1), (tölgyes) mu.tt. tölgyest. v.—et,
tb. — ek. 1) Tölgyfával bővelkedő, tölgyfát termő. Mint
önálló főnév jelent tölgyerdőt is. 2) L. TŐGYES, (1).
TÖLGYES, (2), faluk Hont m.; és Kővár vid.
helyr. Tölgyesre, —én, —röl.
TÖLGYESFALVA, puszta Ugocsa m.; helyr.
—falvára, —n, —ról.

TÖLGYFA, (tölgyfa) ösz. fn. 1. TÖLGY, (1).
TÖLGYFAERDÖ, (tölgyfaerdő) 1. TÖLGY
ERDŐ.
TÖLGYFAGOMBA, (tölgyfagomba) ösz. fn.
A galóczák neme alá tartozó, félkalapú, tönktelen
gombafaj; húsa fás, lemezei zegzugosak, porosak;
lakik a tölgyek derekain. (Agarieus quercinus). Tap
lót lehet belőle készíteni, melytől különbözik a cserfa'
tapló vagy bükkfatapló, mely nem gombából készül, ha
nem a fa belének megporhanyodása által képződik.
TÖLGYFAGYÖNGY, (tölgyfagyöngy) ösz.
fn. Tölgyfák ágaiból fakadni szokott fattyúhajtás,
melynek kifőzött bogyói enyves lépet adnak, s ma
dárfogásra alkalmasak.
TÖLGYFALEVÉL, (tölgyfalevél) 1. TÖLGY
LEVÉL.
TÖLGYFALOMB, (tölgyfalomb) 1. TÖLGY'
LOMB.
TÖLGYFAMAKK, (tölgyfamakk) 1. TÖLGY
MAKK.
TÖLGYFAMOH, (tölgyfamoh) ösz. fn. Tölgy
fákon nőni szokott moh.

TÖLGYGOMBA, (tölgygomba) 1. TÖLGYFA
GOMBA.
TÖLGYGUBÓBOGÁR , (tölgygubóbogár) 1,
RÜGYÉSZ.
TÖLGYKÍN, (tölgykín) ösz. fn. Vörössziníí
ránezos buborék a tölgyfák levelein, melyben leve
lészféreg lakik.
TÖLGYLEVÉL, (tölgylevél) ösz. fu. A tölgy
fának saját szabású levele.
TÖLGYLOMB, (tölgylomb) ösz. fn. A tölgy
fának lombja. V. ö. LOMB.
TÖLGYMAKK, (tölgymakk), ösz. fn. A szo
ros értelemben vett tölgyfának hosszúkás, kocsán
talan makkja, mely a cserfának félgömbölyü, tüskés
kopácsu makkjától különbözik.
TÖLGYMAKKOLÁS , (tölgymakkolás) ösz.
fn. Tölgymakkal etetés, hizlalás.
TÖLGYPILL ANGÓ, (tölgypillangó) ösz. fn. Pil
langófaj, mely tojásait a tölgyfák virágaiba, vagy bim
bóira, vagy leveleire szokta lerakni. (Cynips quercus.).
TÖLGYPILLE, (tölgypille) ösz. fn. Éjjeli
pille, mely a tölgyfákon szeret tartózkodni.
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TÖLGYSZÍNBOGÁR , (tölgyszínbogár) ösz.
fa. Színbogárfaj, mely a tölgyfák leveleit pusztítja.
!. SZINBOGÁR.
TÖLÖS, (1), (tölös) mn. és fn. T ú l a D u n á n
divatos tájszó. L. T Ö L G Y E S , ( 1 ) ; és V . Ö . T Ö L G Y . (1).
TÖLÖS, (2), puszták Somogy és Szála m . ;
heiyr. Tölösre, — ö n , —ről.
TÖLT, (1), (tölt) áth. m. töltőtt, htn. —ni.v.
—eiii, par. —«. 1) Bizonyos öbölbe, üregbe, hézagba
valami anyagot töm, vagy r a k , v a g y önt, folyat,
ereszt, még pedig úgy, hogy az egész üreg, vagy egy
része megteljék, vagyis az illető a n y a g á l t a l elfog
laltassék. Gyomrát ételitallal tölteni, megtölteni. Az üres
korsót vízzel, húrral megtölteni. Pipát tölteni (dohány
nyal). Algyut, puskát tölteni, lőport és golyót, göbe
cset stb. fojtani b e l é j ö k ; ha csak lőporral töltik, a z t
mondják: vakon tölteni. Gödröt, kutat földdel betölteni.
Félig tölteni a poharat. A hordót borral teli tölteni, Meg
tölteiii tollal a párnát, lószörrel a pamlagot. 2) Mélyebb
fekvésű, gödrös, üreges, völgyes t é r t egymásra h a l m o 
zott anyaggal bizonyos színvonalig fölemel. Utat,
ukzit, udvart, kertet tölteni, feltölteni. Áradás ellen
a határt, helységet köriiltölteni, eltölteni. 3) A k á r m i l y
hig, vagy ömleteg testet előbbi tartójából e g y má
sikba önt, folyat, ereszt. A vizet vödörből korsóba, kor
sóból, pohárba tölteni. A zacskóból kimarkolt dohányt
pipába tölteni. Az eczet közé bort tölteni. A tollat egyik
párnából másikba tölteni. A tudományt nem lehet tölcsér
rel az emberfejébe tölteni. (Km.). Különösen a megivásra
szánt valamit részenkint kisebb edénybe v a g y to
rokba önt. Töltsön kiki magának. 4) Á t v . időre, mint
képzeleti ürességre vonatkozva, időt tölteni am. vala
mit tenni, hogy az idő üresen, hiún el ne folyjon,
hogy lefolytának némi nyoma, látszata legyen. Já
tékkal, sétálással, olvasással, tanulással, kézi munkával
tölteni az időt. Mivel töltöd a napot ? Vigan tölti ifjú
korát. Hasznosan tölteni az élet folyamát. Alig bírtam
egy órát eltölteni az unalom miatt. Fogságban két évet
töltött. A szolgálati időt betölteni. Az innepeket falun
töltötte. V. ö. M U L A T . 5) Szintén átv. a k e d é l y n e k bi
zonyosvágyait végrehaj tja, teljesíti. Kedvét tölteni.Hadd
töltse kedvét. Haragját boszuját tölteni. Mérgét kitölteni.
Alapfogalomban és gyökben azonos vele tele
telik, és közös g y ö k ü k tel v. töl, s oly viszonyban
állanak egymással mint kel és kelt v. kőit, alik alt
v. olt, sér sért, men ment, t o v á b b á romlik ront, bom
lik bont, ömlik önt, hímlik hint, számlik szánt, hámlik
hánt stb. V. ö. T E L E , T E L I K .

T Ö L T E L É K , (töltelék) fn. tt. töltelékét. h a r m .
szr. — e . Azon a n y a g , melylyel bizonyos üreget h é 
zagot betöltöttek. Kolbásztöltelék, öszvevagdalt hiis,
melyet bélbe töltenek. Szakácsok nyelvén öszvevag
dalt, vagy péppé gyúrt eleségféle, melyet valamely
tészta v a g y h ú s nemüekbe t a k a r g a t v a sütnek, főz
nek. Különösen a borkezelésben azon bor, melylyel
a hordóban a némileg l e a p a d t bort feltölteni szok
ták. Töltelékbor. Hasonlóak : töltelékser, töltelékeczet stb.
L. a következő szókat.
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TÖLTELÉKBOR, (töltelékbor) ösz. fn. L.
TÖLTELÉK alatt.
TÖLTELÉKPA, (töltelékfa) ösz. fn. Apróbb fa,
melylyel a bogsa (szénégető) aknájában a szenités
alatt támadt hézagokat kitöltik. (Erdészeti Műszótár).
TÖLTELÉKFÖLÜ, (töltelékföld) ösz. fn. Fa
ültetésnél rósz földben, az ültető likakba hordott
jó föld.
TÖLTELÉKSER, (töltelékser) ösz. fn.L.TÖL
TELÉK alatt.
TÖLTELÉKSZÉN, (töltelékszén) ösz. fn. Apró
szén, melylyel a bogsa (szénégető) aknájában a sze
nités alatt támadt hézagot kitöltik. (Erdészeti Mű
szótár).
TÖLTEMÉNY, (töltemény) fn. tt. tölteményt,
tb, —ék, harm. szr. —e, Körülbelül am. töltelék,
de kevésbbé divatos.
TÖLTÉNY, (töltény) fn. tt. töltényt, tb. —ék.
1. TÖLTÉS 2).
TÖLTÉNYI, (töltenyi) mn. tt. tÖltényit. Meny
nyi bizonyos üreg betöltésére elég. „Meg nem elégszik
a farkas azzal, hogy hasatöltényit egyék." (Káldi
Vasár. préd. 609. 1.). Hasonló képzésű a jártányi v.
jártányi, p. nincsen jártányi ereje, azaz, anyyi, hogy
járni bírjon. A maga nemében ritka képzésű szó.
TÖLTÉS, (töltés) fn. tt. töltést. tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) Cselekvés, mely által valamit töl
tünk, e szónak minden érteményében. V. ö. TÖLT.
2) Lőanyag, melyet a lőfegyverekbe töltenek, illető
leg fojtanak. Puskába, ágyúba való töltés. Erős töltés.
Vesszővel leverni, körömvassal kihúzni a töltést. Elfogyott
a töltés. Vak töltés mely csak lőport t a r t a l m a z ; ke
mény töltés, golyóval, v. göbecscsel, v. szatynsával
együtt. 3) Bizonyos anyagból, és czélra emelt gát
féle építmény. Árvíz ellen földből, ganéjból, nádból,
pözsböl töltést csinálni. Magas széles töltés. A jeges árvíz
elszakasztotta a töltést. Szekérútnak való töltés.

TÖLTÉSFÖLD, (töltésföld)^ ösz. fn. Föld,
TÖLT, (2), (tölt v. telt, mint telik múlt ré melyből töltést csinálnak. 1. TÖLTÉS 3).
szesülője) mn. tt. töltet. Ami telve, v. teli van. Víz
TÖLTÉSGÁT, (töltésgát) ösz. fn. Föld, vagy
zel tőit edények. Tölt pohár. Tölt erszény. Szabatosan ganéjtöltelékből álló gát, különböztetésül más nemű
véve különbözik tőle töltött, mennyiben a m a z egy gátoktól. V. ö. GÁT.
szerű állapotra, emez pedig az illető állapotot okozó
TÖLTÉSKÖZ, (töltésköz) ösz. fn. Két töltés
cselekvésre is vonatkozik.
közti térség.
T Ö L T E , (tölte) Személyragos igenév, mely
TÖLTÉSTARTÓ, (töltéstartó) ösz. fn. Táska,
mindig csak egy más névvel (birtokost j e l e n t ő név tok, vagy tüszüféle öv, melyben a puskások a töltés
vel) együtt fordul elé, pl. valaminek tölte azaz töltött féle készleteket viszik magokkal. Katonai németes
állapota; különösen hold tölte.
nyelven : patrontás (Patrontasche).
26*
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T Ö L T É S T A R T Ó S Z Í J , (töltéstartószíj) ösz.
fn. Szíj, melynek segítségével a töltéstartót a pus
k á s o k m a g o k r a akasztják.
T Ö L T É S T A V A , puszta Gömör m . ; helyr. Töl
tést avár a, — n , —ról.
T Ö L T É S T O K , (töltéstok) 1. T Ö L T É S T A R T Ó .
T Ö L T É S Ű T , (töltésút) ösz. fn. Gátféle töltés,
mely egyszersmind gyalog v a g y szekérutúl vagy
m i n d k é t czélra használtatik.
T Ö L T E T , (1), (töltet) fn. tt. töltetét, harm.
szr. — e . E g y egy töltésre való löanyag. Egy töltet
puskapor.
T Ö L T E T , (2), (töltet) m i v e l t ni. töltettem,
— tél, — é t t , par. töltess. Eszközli, vagy rendeli, pa
rancsolja, h o g y valamit töltsenek. V. ö. T Ö L T .
T Ö L T E T L E N , (töltetlen) mn. tt. töltetlent,
t b . —ék. Á l t a l á n ami nincs megtöltve, üres öblű.
Töltetlen edény. Töltetlen puska, álgyu. Ellentéte : töl
tött. H a t á r o z ó k é n t am. töltetlenül.
T Ö L T E T L E N Ü L , (töltetlenül) ih. Meg nem
töltve, üresen. A hordókat, álgyukat töltetlenül hagyni.
T Ö L T E V É N Y , (töltevény) fn. tt. töltevényt,
t b . — ék, h a r m . szr. — e. Töltés, vagy gátféle ma
g a s b b vonal, v a g y út. Hasonló h o z z á az elavult
ötevény v. öttevény, azaz öntevény, mely szintén töl
tött u t a t jelentett.
T Ö L T I K E , (töl tike) fn. tt. töltikét. Kisebb
szerű tölcsér; különösen a borkezelők hasonló esz
k ö z e , mely által a h o r d ó k a t feltöltik; m á s k é p : Ki
csike.
T Ö L T Ő , (töltő' mn. és fn. tt. töltőt. Aki
t ö l t ; v a g y amivel töltenek, pl. töltővessző, kolbásutÖltö.
T Ö L T Ö G E T , (töltöget) g y a k . á t h . m. töltö
gettem, —tél, —étt. par. töltögess. Folytonosan, vagy
g y a k r a n , több ízben tölt. Hordóból palaczkokba töltö
getni a bort. A gabonát hombárba töltögetni. Burgonyát,
kukoriczát töltögetni, töveiknél a körötte levő földet
domborúan ráhúzni k a p á v a l vagy ekével. Töltögető
eke. V. ö. T Ö L T .
T Ö L T Ö G E T É S , (töltögctés) fn. tt. töltoge
tést, tb. —ék, harm. szr — e . Folytonos vagy gya
kori töltés. V. ö. T Ö L T Ö G E T .
T Ö L T Ö G E T Ő E K E , 1. T Ö L T Ö G E T alatt.
T Ö L T Ő K A L Á N v . K A N Á L , (töltőkalán v .
— kanál) ösz. fn. 1. Á G Y U K A L Á N .
T Ö L T Ő K A N N A , (töltőkanna) ösz. fn. K a n n a ,
melyből a bort, sert stb. más kisebb edényekbe, pa
laczkokba, p o h a r a k b a töltögetik.
T Ö L T Ö T T , (töltött) mn. tt. toltöttet. Általán,
amit megtöltöttek, minek üreges öblébe bizonyos
anyagot tömtek, g y ú r t a k , nyomtak, t a k a r t a k stb. Töl
tött hordó, palaezk, pohár. Töltött fegyver. Töltött ván
kos. Töltött út. Különösen mondjuk ételnemüekről,
melyek úgy nevezett töltelékkel készítvék. Töltött
csirke, galamb. Töltött fánk, melybe gyümölcsízet tet
tek. Töltött káposzta stb, V. ö. T Ö L T .
T Ö L T Ö T T K Á P O S Z T A , (töltöttkáposzta) ösz.
n. Ká.posztába különösen káposztalevélbe göngyön

getett ris és vagdalt hús ; a köznépnél ris helyett búza
vagy á r p a k á s á t is h a s z n á l n a k ; n é h u t t másképen:
takart és törökösen szárma ; de ezek jelentenek töltött
szőlőlevelet is.
T Ö L T Ő V E S S Z Ő , ösz. fn. Közönséges puska;
és hasonló szerkezetű lőfegyverhez tartozó sima vagy :
simított vessző, melylyel a lőport a lőfegyverbe
csepü vagy papír rátevése és ráverése által lefojtják,
és ha szükséges, arra a golyót vagy göbecset is paJ
pírba göngyölve vagy a nélkül szintén ráverik.
T Ö L T Ö Z É S , (töltözés) fn. tt, töltözést, tb.
•—ék, harm. szr. — e . Evés, mely által valaki gyom
rát bőven tölti ; különösen mértéktelen evésivás.
T Ö L T Ö Z I K , (töltözik) k. m. tÖltöztem, —tél,
— ott; p a r . —zél. Bőven vagy épen mértéktelenül
eszik iszik, duskálkodik. „Ne hagyjuk töltözni po
gányt magunk j a v á n . " Vitézi énekek a X V I I . szá
zadból. ( T h a l y K. gyűjt.).
T Ö L T Ö Z K Ö D É S , (töltözködés) fn. tt. től
tözködést, tb. — ek, harm. szr. — e. L. TÖLTÖZÉS.
T Ö L T Ö Z K Ö D I K , (töltözködik) k. m. töltŐz
ködtem, —tél, —ött. G y a k r a n vagy rendesen szokás
szerint bőven, duskálkodva eszik iszik.
T Ö L T S É R , 1. T Ö L C S É R .
T Ö L T S Z É K , falu Sáros m . ; helyr. Töliszékre,
— én, —ről.
T Ö L T VÉNY,(töItvény) fn. tt. töltvényt, tb. — ék.
A Tájszótár szeréntGömörben, T o r n á b a n am. gádorfa.
TÖM, (1), amennyiben elvont gyököt értünk
alatta, ebből származtak a tér nagyságával megfor
dított a r á n y b a n álló, vagyis téraránylag sürüebb ál
lományú testeket jelentő szók, m i n t : tömhüdt, tömlő, tö
mény, tömör, tömörzök, tömpe. Egyeznek vele a hasonló
alapfogalmu döm, gyöm, zöm gyökök ezen származé
k o k b a n : dömöszöl, dömÖcsköl, döme, dömbicz, dömsödi
gyömöszöl, zömök. V. ö. T E M , elvont gyök; és T Ö M (2
T Ö M , (2), áth. m. tömtem, tömtél, tömött. Ri
k á b b állományú, szövetű, de többé kevésbbé szilár
rugalmas testrészeket úgy öszvegyúr, tapos, szoro
g a t , nyomkod stb. hogy aránylag minél kisebb te '
mében férjenek el, és sürüebben álljanak öszve, va
hogy bizonyos üregben, öbölben hézag ne maradjo
A deszkák közé töltött, vagy hányt földet tömni, töm
getni, hogy fallá alakuljon. Holmi ruhanemüeket zsákb
tömni. Pipába, zacskóba jól betömni a dohányt. Ököllé
lábbal, térddel, lömőfával tömni valamit. A gödröt föl
del, ganéjjal beiömni. Betömték, a száját kendővel. A vá'
kost tollal, a pamlagot szőrrel megtömni. A sovány me
let, fart, lábikrát, ezombot kitömni. Allatok bőrét kitömn
Különösen, étellel tölt, megtölt; s hizlalás végett b
zonyos eledelt bele gyömöszöl. Hasát tömi. Ludat, r
ezét kukoriczáoal tömni.
T á j ejtéssel: tem, honnan a köz divatú lem
Alapfogalomban egy eredetű a tele, telik és tölt ige
k e l , azon különbséggel, hogy a tömés csak szilár
állományú testekre vonatkozik, s közvetlen czélj
minél több testrészt aránylag kisebb térbe szorítan'
— Rokonai a dömöszöl, döme, dömsödi, dödölle, gyö
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műszol, zömök szók gyökei: döm, dód,gyom, zöm. Ugyan
azon alapfogalom rejlik a latin tomentum (töltelék)
szóban is. Mongolul: tamakhu = tömni. V. ö. TEM.
TÖBB. TÖPIK.
TÖMB, (tömb) fn. tt. tömbet, harm. szr. —je.
Egy tömegbe gyűlt vagy gyűjtött csoport.
TÖMBESÍT, (tömbesít) áth.m. tömbesítétt,htn.
—niv. —eni, par. —s. Több külön részt egy tö
megbe csoportosít.
TÖMBEZ, TÖMBÖZ, (tömbez v. tömböz)
áth. m. tömbeztem, —tél, —élt, par. —z. L. TÖM
BESÍT.
TÖMBÜL, (tömbül) önh. m. tömbült. Egy tö
megbe csoportosul.
TÖMECS, (tömecs) fn. tt. tömecsét harm. szr.
— e. A természettudósoknál valamely anyagnak, test
nek legkisebb részecskéje, pl. vértömecs. (Molecule).
TÖMEDÉK, (tömedék) fn. tt. tomedékét,
Benn. szr. —e. 1) Azon anyag, melyet tömés által
bizonyos térbe és alakba szorítanak. 2) A testnek
azon tömör tulajdonsága, melynél fogva az elfoglalt
térrel kisebb nagyobb arányban áll. (Intensitas).
TÖMEDÉKSZŐR, (tömedékszőr) ősz. fn. Szőr
anyag, melylyel valamit megtömnek, p. vánkost,
pamlagot stb.
TÖMEG, (tömeg) fn. tt. tömeget, harm. szr.
— e. Altalán, valamely test anyagának öszvege, so
kasága, mennyiben a testet mint több részekből
öszvetömött egészet képzeljük. (Massa). Nagy tö
meg, hústömeg, sártömeg, tésztatömeg. Különösen, ami
aránylag sürübb részekből öszveállott nagyobb da
rabot v. csoportot képez. Innen átv. ért. több rész
ből együvé gyűlt sokaság, egész. Néptömeg (v. csak
magában is tömeg). Sürü tömegben álló katonasúg. Va
gyontömeg. A csődperekben tömegnek, csődtömegnék
nevezik az alperes vagyonának öszvegét, mely a kö
vetelések lehető fedezésére fordittatik, még pedig
vagy bizonyos törvényes elsőbbség szerént, vagy
aránylag. Hagyatéki tömeg, az elhaltnak hátrahagyott
összes vagyona.
TÖMEGBÁSTYA, (tömegbástya) ösz. fn. Sű
rűen egybeállított anyagból, anyagrészekből álló
bástya, melyben üres helyiségek, úgynevezett bás
tyaboltok (kázsamáták) nincsenek.
TÖMEGES, (tömegés) mn. tt. tömegést, v. —et,
tb, —ek. Tömeget képző, csoportos ; sürüen öszve
gyiilt részekből álló. Tömeges fölkelés.
TÖMEGESEN, (tömegésen) ih. Csoportosan,
seregesen. Tömegesen iolduló nép.
TÖMEGGONDNOK, (tömeggondnok) ösz. fn.
A csődbíróság által ideiglen és az érdeklett felek
által végleg megbízott személy, ki a csőd alá került
vagyontömegre felügyel. Néha így nevezik az elhalt
által hátrahagyott vagyon gondviselőjét is; de ez
szokottabban hagyatéki gondnok.
TÖMEGŐR, (tömegőr) 1. TÖMEGGONDNOK.
TÖMEGSZAKOZÁS, (tömegszakozás) ösz. fn.
Az évi fatermés meghatározásának azon módja, mi
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dőn a jelen fatömegkészleteket a vágásig létrejövő
növedékkel együtt a forda (turnus) minden szakára
egyenlőn szétosztják s így az egész fordára egyenlő
évi fatermést állapitnak meg. (Erdészeti Műszótár).
TÖMÉNTELEN, mn. tt töméntelent, tb. —ék.
Aránylag, és a maga nemében igen sok, igen nagy.
Hangváltozattal több vidéken : teméntelen. Mi e szó
elemzését illeti, ha a tagadó v. fosztó —telén mostani
képzőjét tekintjük, a törzsszónak jelentését tagadja,
ily módon törzse nem lehet azon tömény, mely soka
ságot jelent, mert akkor töménytelen annyi volna
mint nem sok, igen kevés. Véleményünk szerint ere
deti alakja vagy száménlalan, máskép táméntalan,
támétalan volt, mint Pázmán s más rógiebb íróknál
eléfordúl, ebből magas hangon lett teméntelen, s mó
dosítva : töméntelen : 1. SZÁMÉTALAN, TÁMÉNTA
LAN ; vagy pedig, mivel Kveszncriesnél eléfordúl:
löményteni szerzetek. (Sámbár ellen. 37. 1. Talán Pó
saházitól ?), ez lehetett eredetileg töményteli, mely
ben a teli a föntebbi szóban tenivé, majd később
nyelvérzék hiányában telenné változott. V. ö. TÖ
MÉNY. A régiebbeknél, mint Molnár Albertnél, Sza
bó Dávidnál, sőt Kresznericsnél is a töméntelen v.
teméntelen szó elé sem fordul (Simái Kristófnál már
megvan), hanem csak táméntalan (Pázmánál, Prá
gainál) v. téunétalan (Faludinál , Simáinál, Molnár
Albertnél), és száménlalan (Pázmánnál ; honnan ugy
látszik, hogy amazok ujabbkori módosulatok a tá
méntalan és töményleni {töményleli f) alakok összeza
varodásából.
TÖMÉNY, (tömény) mn. tt. tSményt, tb. —ek.
A maga nemében együtt levő igen sok részekből
álló, mintegy öszvetömött. Tömény sok embert láttam.
Tömény érez. (Prágainál, Molnár Albertnél, Szabó
Dávidnál). Tömény sokaság. (Szabó D.). Hangválto
zattal temen;/. V. ö. TÖM, gyök. Sándor István sze
rint am. zsák, erszény, táska vagy tömlöféle eszköz,
de ezen jelentése mai napság nincs szokásban. A ve
gyészetben leginkább a legerősebb savakról mondják,
melyek t. i. nincsenek vízzel vegyítve v. föleresztve.
Tömény kénsav. Tömény salétromsav. Mongol nyelven
lumen jelent tízezerét és határozatlan sokaságot is ;
innen árban tümen am. százezer (tízszer tízezer),
dzagun tümen, milliom (százszor tízezer); tatár nyel
ven is luman, köznépiesen : tümen szintén am. tíz
ezer, és határozatlan sokaság (myriade), továbbá tíz
ezerből álló sereg, öszveg stb. Eléjön a persában és
arabban is thúmán ugyanazon jelentéssel (Vullers
szerént: lingva kharizmiae et mongolica). Vámbóry
szerént csagataj nyelven is tömén sok ; tízezer, ujgur
nyelven: tömén igen sok, honnan tömenmek soka
sodni.
TÖMÉNYÍT, (töményít) áth. m. töményitétt,
htn. —ni v. —eni, par. —s. A vegyészetben vala
mely folyadékból főképen savból a vizes részeket el
távolítja. V. ö. TÖMÉNY.

TÖMÉNYTELEN, TÖMÉNYTENI1. TÖMÉN
TELEN.
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TÖMÉRDEK, (tömérdek) mn. tt. tömérdeket.
1) Eredeti régi ért. mint Molnár A. följegyzette, am.
vastag, tömör, zömök, nagy tömegből álló, különö
sen nőszemélyre vonatkozva, terhes, nehézkes. 2)
Mai szokás szerint, a maga nemében fölötte nagy,
vagy sok. Nagyító kifejezések egyike. Tömérdek vas
tagságú fa. Tömérdek testű ember. Tömérdek nagy fej.
Tömérdek sok pénz.
Alapfogalma mutatja, hogy gyöke a térarányu
sokaságra vonatkozó töm s közelebbi törzse vagy
tömérd (mint csalárd), vagy pedig tömör, melyből
tömördök, majd tömérdek fejlett ki, tömér és tömör
ugy változván, mint koezér és koezor.
TÖMÉRDEKÉDIK, ftömérdckédik) k. m.
tömér dekédtem, —tél, —élt. L. TÖMÉRDEKÜL.
TÖMÉRDEKÍT, (tömérdekít) áth. m. tömér
dekitétt, par. —s. htn. —ni v. —eni. Tömérdekké
tesz. V. ö. TÖMÉRDEK.
TÖMÉRDEKSÉG, (tömérdekség) fn. tt. tö
mérdekségét, harm. szr. — e. Rendkiviili nagyság, vagy
sokaság. 1. TÖMÉRDEK.
TÖMÉRDEKÜL, (tömérdekül) önh. m. tö
mérdekűlt. Tömérdekké, azaz, szerfölött nagy töme
gűvé, vastaggá lesz.
TÖMÉS, (tömés) fn. tt. tömést, tb. — ék. harm.
szr. —e. 1) Cselekvés, oly által valamit tömünk, ez
igének minden érteményében véve. 2) A székelyeknél
Kriza J. szerént folyóvíz által a partjain álló élő
fák gyökerei közé gyúródott (mintegy tömött) ágbo
gak alatti mélység. A tömésben lakik a hal.
TÖMET, ( 1 ) , (tömet) mivelt. m. tömettem,
— tél, —étt, par. tömess. Meghagyja, rendeli, paran
csolja, hogy tömjenek valamit.
TÖMET, ( 2 ) , tömet) fn. tt. tömetét. Azon
anyag vagy test mennyisége, melyet valamibe tömnek.
TÖMETLEN, (tömetlen) mn. tt. tömetlent. tb.
—ék. Amit öszve nem tömtek, minek részei ritkán,
hízagosan, lazán állanak; továbbá, mibe mit sem
tömtek, üxes. Az vjonnan hordott, s tömetlen földbe
lesüppednek a lábak. Tömetlen lúd, V. ö. TÖM. (2).
TÖMFA, (tömfa) ösz. fn..A fának tömeges
része. (Derbholz. Erdészeti Műszótár).
TÖMFATARTALOM, (tömfatartalom) ösz.
fn. Azon fátömeg, melyet valamely farakásban a
tömfa elfoglal, s mely az egész farakás űrmértéké
nek 48 — 75 százalékát tölti ki. (Erdészeti Műszótár).
TÖMHÖL, (tömhöl) áth. m. tömhölt. A széke
lyeknél Kriza J. szerént am. az egyszerű töm vagyis
gyúr. Máskép ugyanott dömhöl v. dömzsöl.
TÖMHÖLÉS, (tömhölés) fn. tt. tömhöl'st,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés midőn valaki
valamit tömhöl.
TÖMHÜDT , (tömhüdt) mn. tt. tömhüdtet.
Balaton vidékén am. tömött, kemény öszveálló ; sürü
szövetű, lömhüdt föld (eső után). Tömhüdt vászon,
posztó. Törzse a szokatlan tömhüdik, v. iömhüszik, ige,
melyben a —Midik képző alkalmasint az —ödik kép
zőből módosult, tehát am. tSmödik. Alakra hasonlók
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amazokhoz petyhüdik, petyhüdt, melyek amazoknak
némileg ellentétei.
TÖMJÉN, fn. tt. tömjént, tb. —ék, harm. sar.
— e. 1) Bizonyos borókafaj (juniperus thurifera) gyan
tája, mely égetve kellemes illatot ad. Ezen füstölőt
szokták használni a római és görög egyházi szertar
tásoknál. Tömjént égetni. Ilyennel, vagy hasonlóval
kedveskedtek hajdan a keleti népek ajándékul. „És
megnyitván kincsöket, ajándékokat adának neki
(Jézusnak), aranyat, tömjént, és mirrhát." Máté. 2.11.
Ha tömjén nem telik, liszttel is áldozunk. (Km.). 2)
Átv. a külső tiszteletnek, vagyhizelgésnekjelvénye;
V. ö. TÖMJÉNEZ.
Valószinüleg a hellenlatin thimiama után ma
gyarított szó , mely füstölőszert jelent, közelebb
a görög &v(uám igétől, mely am. füstölök, ez ismét
a görög %rvfia névszótól, mely am. füstölőszer; áldo
zat ; végre ez a &va> igétől, mely am. áldozatot ége
tek, áldozom. Az ettől különböző német Thymian nö
vényneve Adelung szerént a thymus v. thymum szóból
eredett, mely magyarul Párizpápainál: balzsamfú,
DiószegiFazekasnál: démutka.
TÖMJÉNEZ, (tömjénéz) áth. és önh. m. töm
jénéztein, —tél —étt. 1) Tömjénféle illatszerrel
megfüstöl. Az oltárt, a szertartó főpapot, megtömjénezni
(incensare.). 2) Átv. tömjénezni valakinek, am. külö
nös tiszteletjelekkel hízelegni.
TÖMJÉNÉZÉS, (tömjénézés) fn. tt. tömjéné
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Szertartás, midőn
az isteni szolgálatnál tömjént égetnek. 2) Átv. hí
zelgő tisztelkedés.
TÖMJÉNEZŐ, (tömjénéző) mn. és fn. tt. tömi
jénézöt. 1) Aki tömjénnel füstöl, vagy valakinek hi
zelgőleg tiszteleg. 2) Egyházi edény, melyben a füs
tölni való tömjént égetik.
TÖMJÉNFA, TÖM JÉNFENYŐ, (tömjénfa v.
— fenyő) ösz. fn. A borókafák neme alá tartozó fa,
illetőleg cserje, melynek gyantája illatos, és egyházi
füstölőül használtatik. (Juniperus thurifera).
TÖMJÉNFÜST, (tömjénfüst) ösz. fn. A töm
jénféle égő gyantának füsté. Illatos, magasra szálló
tömjénfüst. A hízelgés tömjénfüstével elkábítani valakit.
TÖMJÉNFÜSTÖLŐ, (tömjénfüstölő) ösz. fn.
Templomi edény, melyben füstölés végett tömjént
égetnek.
TÖMJÉNMILLYE, (tömjénmillye) ösz. fn.
Millye, vagyis szelenezeféle kis edény, melyben a
füstölni való tömjént tartják. Kis kalán van hozzá,
melylyel a pap a tömjént a füstölőbe rakja.
TÖMJÉNTARORJA, (tömjéntarorja) ösz. fn
Növényfaj, a tarorják neméből; szára elágazó ; le
velei szárnyasán hasítottak ; sallangjai szegett szé
lüek; virága hármas minden levél mellett, fehér,
veressel pettegetett, jószagú. (Teucrium botrys.)
TÖMJÉNTARTÓ, (tömjéntartó) 1. TÖMJÉN
MILLYE.
TÖMJÉNTERMŐ, (tömjéntermő) ösz. mn. Nö
vényről mondják, mely tömjén nevii gyantát hoz
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létre; vagy talajról, mely ily növény tenyészésére al
kalmas.
TÖMJÉNY, 1. TÖMJÉN.
TÖMKELEG, fn. tt. tömkelegét, harm. szr.
— e. Csak az újabb korban jön elé Szabó Dávidnál,
Sándor Istvánnál; s am. labyrinthus, vagyis, sűrűen
benőtt, tekervényes járású, úttévesztő kert, milyen
ből a régi hitrege szerint Theseus csak Ariadné fo
nalának segítségével volt képes kihatolni. A német
Irrgarten után némelyek szerint: tévkert. Átv. ért.
szövevényes , öszvebonyolodott dolog, ügy, melyen
eligazodni igen bajos, vagy épen nem lehet.
Mi e szó képeztetését illeti, úgy látszik, hogy
alkotója a sűrűségre vonatkozó töm igét vette fel
alapfogalomul, s a gombolag v. gombolyag, gömbölyeg,
huppolag stb. szók hasonlatára alakította, melyek
törzsei: gomboly, gömböly, happol, mi szerint a tömke
leg közelebbi törzse volna: tömegei v. tömgel, némi
hangváltozattal tömkel.
TÖMKELEGKORALL, (tömkelegkorall) ősz.
fn. A természetleiróknál, koralifaj, mely csaknem
golyódadalakú,mintegy két lábnyi átmérőjű, fölszinén
széles tekervények látszanak, s belül többféle irány
ban elterjedő sugarai vannak. (Madrepora meandri
tes, v. labyrinthica).
TÖMLŐ, (tömölö) fn. tt. tömlőt, Kendesen
bőrből készült zsák vagy csőalakú edény, híg tes
teket tartani, hordani, vagy átereszteni való. A ré
giek tömlőben tartották a bort. A fecskendők tömlőjét víz
zel megtölteni. Tömlőben vinni a légszeszt. Fölfujni a
lómlót. Kiereszteni a dudatömlöböl a levegőt. Arany
tömlőből is csak szél, ami kijö. (K. m.).
Magyar elemzéssel gyöke azon töm, mely bizo
nyos testrészek öszveszorítására, sürüsítésére vonatko
zik. Egyébiránt a mongolban némi hangáttétellel tu
lum s a mandsuban tuluma am. bőrzsák, tömlő (un sac
de cuir, une outre ; Schlauch aus einem Feli, um damit
über das Wasser zu setzen. Gabelentz). Vámbéry sze
rént az oszmanliban szintén tulum, csagataj nyelven
pedig csömlek, edény, a keleti törököknél fából ké
szült nagy hasú vízedény, a nyugoti törököknél pe
dig alacson széles főző edény. Egyezik a föntebbiek
kel a Névtelen Jegyzőnél is eléjövő tulbou szintén
,tömlő' jelentésben. („Et fluvium Etyl super tulbou
sedentes [tömlőre ülve, Szabó Károly] transnatave
runt." VII. fejezet). A szintén itt előforduló Tulma
(összetételben: Oluptulma) név egészen is egyezik a
föntebbi tuluma szóval. {Olum pedig a mongolban
azt teszi gázló víz, tehát olum v. oluptulma am. gázló
tömlő. Ezen Tulma építette a Névtelen Jegyző sze
rént Komárom várát: „Juxta Danubium, ubi fluvius
Wag descendit, Oluptulma [alább csak Tulma] ca
strum construxit, quod Camarum nuncupavit" XV. fe
jezet. Kamar pedig, mely másképen kabar, a mongol
ban : am. orr ; orrmány ; fok ; nyilkáva csontos vége;
Kowalewszkinál francziául: noz, museau, trompe,
bouts d' arc en os, Schmidtnél: die Nase; bei Ge
birgen ein Vorgebirge, ein Vorsprung stb. Mint ,orr'
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vagy ,fok' jelentése tökéletesen ráillik Komárom
várára).
TÖMLÖCZ, fn. tt. tömlöczöt, harm. szr. — e.
Jelentésére nézve 1. BÖRTÖN. A régi timnicz alakból
kiindulva szláv eredetű szó, mert temni (tyemni) tó
tul am. sötéí, homályos, és temnicza (tyemnyicza)
am. sötét homályos hely, milyen a tömlő ez szokott
lenni. Ily eredeti alakban fordul elé a régi Halotti
beszédben : „Kit Úr ez nopun ez hámos világ tim
niczebelől mente." Különben ,tömlöcz' népiesebb di
vatú, mint ,börtön'. Mondják középkori latinos szó
val árestom, v. áristomn&k is (arrestum). A fogság
szót mai elfogadott jelentésésben a kevésbé súlyos
büntetésnemekre használják.
TÖMLÖCZBELI, (tömlöczbeli) ösz. mn. Töm
löczben levő. Tömlöczbeli lég.
TÖMLÖCZHÁZ, (tömlöczház) ösz. fn. Ház,
melyben tömlöczféle zárlakok vannak, vagyis rabok
számára épített lak.
TÖMLÖCZI,(tömlöczi) mn. tt. tömlöczit, t b — ék.
Tömlöezöt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó, löm
löczi fegyelem, szigor. Tömlöczi dohos lég, sötétség.
TÖMLÖCZÖZ, (tömlöczöz) áth. m. tömlöczöz
tem, —tél, —ott, par. —z. Tömlöczbe zárva tart,
vagy büntet; börtönöz. Eleget tömlöczözték, még sem
javult meg.
TÖMLÖCZÖZÉS, (tömlöczözés) fn. tt. tömlö
czözést, tb. —ék, harm. szr. —e. Büntetés, vagy
kinzás, midőn valakit tömlöczbe zárva tartanak.
TÖMLÖCZTARTÓ, (tömlöcztartó)ösz. fn. Tör
vényhatósági személy, ki a tömlöczbe zárt rabokra
felügyel, máskép: börtönőr; több vidéken: porkoláb.
TÖMLŐDAG, v. —DAGANAT, (tömlődag
v. —daganat) ösz. fn. Daganat a testen, mely geny
nyel tölt tömlőféle hártyával képződik. .
TÖMLÖHÍD, (tömlőhíd) ösz. fn. Valamely
folyón léggel töltött tömlőkből egybeállított, átme
netre szolgáló ideiglenes híd.
TÖMLŐS, (tömölőös) mn. tt. tömlöst, v. —et,
tb. —ék. Tömlővel ellátott. Tömlős szivatyú. Mint fő
névnek tárgyesete: tömlöst, többese —ök, amidőn
jelent mesterembert, ki tömlőket készit.
TÖMLŐSÍP, (tömlősíp) ösz. fn. Síp, melyen
a duda tömlőjéből a levegő kinyomúl.
TÖMLŐTURÓ, (tömlőturó) ösz. fn. Túró, me
lyet hártyába takargatva tesznek el, vagy érlel
nek meg.
TÖMMÉRÉS, (tömmérés) 1. TESTMÉRÉS.
TÖMMÉRTAN, (tömmértan) lásd TEST
MÉRTAN.
TÖMNYOMÁS, TÖMNYOMTATÁS, (töm
nyomás v. —nyomtatás) ösz. fn. Tömnyomatnak
hívják azon könyvnyomtatási módot, mely által va
lamely nyomatandó lapot közvetlen nem egyes betűk
ből raknak össze, hanem egész darabból álló leme
zen állítanak ki. (Stereotypie). A könyvnyomtatás
is kezdetben ezen tömnyomáson alapult, mert az
egész lapot v. oldalt fában metszették ki s úgy nyom
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TÖMÖRÍTÉS, TÖMÖRÍTÉS, (tömörítés) fn]
tatták le. Később midőn már egyes betűket használ
tak, a tömnyomás úgy eszközöltetett, hogy a betűk tt. tömörítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
összeforrasztalak. Mai napság ezen tömnyomás kü midőn valamit tömörítünk.
TÖMÖRKE, puszta Somogy m.; helyr. Tömöri
lönböző módon törte'nik, t. i. a betűket az egész lapra,
mint közönségesen, kiszedik, s gipszbe vagy papii kére, —n, —ről.
pépbe nyomkodják, ezt megszárítva s erre öntve tö
TÖMÖRKÉNY, puszta Csongrád m.; helyr. Tó
mött érezmintát készítenek, aztán erre nyomják a mörkénybe, —ben, —bői.
nyomtatandó iratot.
TÖMÖRÖDÉS, (tömörödés) fn. tt. tömön
TÖMNYOMAT, vagy TÖMNYOMTATVÁNY, dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Allapot^minőn vala
(tömnyomat v. —nyomtatvány) ösz. fn. Azon nyomat mely testrészek sürüen öszvenyomulnak, s kemé
vagy nyomtatvány, mely tömnyomás által létesült. nyebb, aránylag nehezebb állományuakká lesznek.
TÖMÖRÖDIK, (tömörödik) k. m. íöwörödl
TÖMNYOMATOL , (tömnyomatol ösz. áth.
Tömnyomással létesít valamely müvet, illetőleg tem, —tél, —ött. Tömörré képződik. V. ö. TÖMÖR,
és TÖPÖRÖDIK.
könyvet.
TÖMÖRSÉG, (tömörség) fn. tt. tömörségét,
TÖMNYOMATU, (tömnyomatu) ösz. Í M , Töm
harm. szr. —e. Tömör állapot vagy tulajdonság.
nyomás által létesült.
TÖMÖRÜL, TÖMÖRÜL, (tömörűl) önh. ni.
TÖMŐ, (tömő) mn. tt. tömőt. Aki töm; vagy
tömörült. L. TÖMÖRÖDIK.
amivel tömnek.
TÖMÖRZSÖK, (tömörzsök)l. TÖMÖRCSÖK.
TÖMÖCSÉPÜ, (tömöesépü) ösz. fn. Csépü,
TÖMÖTT, (tömött) mn. tt. tömöttet. l) Amit
vagy kócz, melylyel valamit betömnek.
TÖMŐCSIK, (tömőcsík) ösz. fn. Tésztacsík, nyomás, gyúrás, szorongatás által sűrűvé, keménynyé
tettek. Tömött földből emelt fal. Tömött kerti út. Tó
melylyel a ludakat tömni és hizlalni szokták.
TÖMŐDIK, (tömődik) belsz. m. tömődtem, mött szérű. 2) Amibe holmit bele nyomkodtak. Tö
— tél, —ött. Nyomás, tömés, szorulás által tömörré, mött zsák, erszény, párna. Tömött lúd, azaz, tömés ál
tal hizlalt. 3) Sürü szövetű, rostú. Tömött vászon,
keménynyé, sűrűvé leszen.
TÖMŐPA, (tömőfa) ösz fn. Nyéllel ellátott tömött posztó. 4) Átv. zömök köpezös termetű, testű,
súlyos zömök bunkó, melylyel a földet, murvát stb. mintha kitömték volna. Tömött legény.
keményen öszvetömik, lenyomkodják.
TÖMÖTTEN, (tömötten) ih. Sürüen öszve
TÖMŐKÉS, (tömükés) ösz. fn. Kés vagy kés nyomulva, együvé szorítva. Tömötten teli párna. Tómöt
hez hasonló eszköz, melylyel holmi hézagokba bi ! ten megrakott zsák. Általán am. tömött állapotban,
zonyos anyagot p. mohát, csepüt, kákát tömnek be. vagy módon. V. ö. TÖMÖTT.
TÖMÖTTSÉG, (tömöttség) fn. tt. tömöttség]
TÖMÖL, (tömöl) áth. m. tömőit. Folytonosan,
ét, harm. szr. —e. Tömött állapota, vagy tulajdon
vagy gyakran töm.
TÖMÖR, (tömör) mn. tt. tömSrt, tb. —ök, v. sága bizonyos testnek ; sűrűség, tömörség, kidudorodó
— eh. 1) Aminek teriméjéhez képest aránylag nagy ! vastagság.
TÖMÖTTSÉGMÉRŐ, (tömöttségmérő) ösz.fn.j
tömege van ; sürüen öszvenyomott részekből álló. Am
érezek tömörebbek a fáknál. A mongolban tamir am. i Mérőeszköz, melylyel valamely test tömöttségét
erő; ügyesség: lényeg, természet (force, vigeur; ca meghatározzák.
pacité ; essence, nature). A keleti törökben temir, a
TÖMÖTTSZŐRÜ, v. —SZŐRŰ, (tömöttszöí
mongolban temiir s az oszmanliban deinir am. vas. rü) ösz. mn. Szőrrel sürüen benőtt. Tömöttszőrű uszkár.
2) Alacson termetű, vagy növésű de zömök, vastag,
TÖMÖTT TESTŰv. —TESTŰ, (tömötttestü)
tömpe ; máskép : tömSrcs'ók, néhutt: tönkesz. 3) Átv. ösz. mn. L. TÖNKESZ.
ért. a beszédről am. velős rövidségü. Mint törzsszó
TÖMPE, (tömpe) mn. tt. tömpét. Alacson, de
él a Tömörd, Tömörke, és Tömörkény helynevekben is. aránylag zömök, törpe növésű, termetű, vagy alakú,
V. ö. TÖM, (1).
mintha igen öszvetömték volna : Tömpe zsidó égbe
TÖMÖRCSÖK, (tömörcsök) mn. tt. tömörcsök néz, rejtélyes közmondat, am. mozsár. Néhutt: tempe.
öt. Alacson zömök tömött növésű vagy termetű. Alapfogalom benne a tömöttség, valamint a döme,
Alapfogalomban és gyökre nézve hasonlók hozzá : dömbicz, dömsödi rokonszókban. Ennélfogva különbö
zik tőle a rokonnak látszó vastaghangú tompa, mely
tömérdek, döme, dömbicz, dömsödi.
Törzse tömör, melyből kicsinzö képzővel lett eredetileg élétől, v így hegyétől megfosztott testre
tömörcs, mint szömör szömörcs, bobor boborcs; végre, vonatkozik, mint: tompa kés, kard, villa. Egyébiránt
tömörcsök, mint szömörcsök, boborcsok; székelyes kiej abban egyeznek, hogy mindkettő a rendes vagy kellő
nagyságnak, vagy épségnek hiányát jelenti. V. ö.
téssel : tömörzsök.
TOMPA.
TÖMÖRD, falu Vas, puszták Komárom és So
TÖMPÖLY, (tömpöly) fn. tt. tömpölyt, tb.
mogy m.; helyr. Tömördre, —ön, —röl. Ül a szék
—ök, harm. szr. —e. A levágott nagy fa apróbb
ben mint a tömördi bíró. (Km.)
TÖMÖRÍT, (tömörít) áth. m. tömöritétt, htn. darabjai. Székely szó.
TÖMSZARU, (tömszaru) 1. TELJKÜRT.
—ni, v. —eni, par. —s. Tömörré tesz v. alakít.

TŐMSZÖR—TÖNK

TÖNKESZ—TŐNYELV

TÖMSZÓR, (töinszőr) ösz. fn. Ujabb kori szó,
a jelenti azon szőranyagot, inelylyel valamit, pl. pár
nát, pamlagot, széket kitömnek.
TÖMTARTALOM, (tömtartalom) ösz. fn. Va
lamely test anyagi részeinek egész öszvesége,
elgondolva azoknak térfogatától.
TÖMÜL, (tömül) önh. m. tömült. Mintegy ön
ereje, vagy belalakulás által tömötté, sürüvé leszen.
lőmiilaföld, midőn önterhe miatt alábbszállva meg
siiríídik. Tőmül a fa, midőn rostjai sűrűbben ösz
venö'nek.
TÖMÜLÉS, T Ö M Ü L É S , (tömülés) fn. tt. tö
milést, fb. —ék, harm. szr. •—e. Állapot midőn va
lami tömül.
TÖMZS, (tömzs) fn. tt. tömzsöt. Mii a kalló
niiilornban,; mely a szőr, gyapjuanyagot tömötté
teszi.
TÖMZSI, (tömzsi) mn. tt. tömzsit. Kicsi tö
mött v. zömök testű.
TÖMZSÖL, (tömzsöl) á t b . m. t&mzsölt. A kal
lóba vitt kelmét tömöríti, sűrüsíti.
TÖN v. TŐN, régiesen összevonva teve ön szók
ból (mint lön = leve ö n ) ; az első személy szintén
re'giesen tök (== tevék), a 2ik személy : tői (= te
véi). A 3ik személyi tön v. tön (és a t ö b b e s b e n :
•<"'».ek) ma is szokásban van.
— T Ö N , v . — T E N , mély bangón — T O N , össze
tett rag pl. üztön (űzni), mentcn (menni), folyton
folyni), : hasonló alkatú röktön (v. rögtön).
TÖNGÖR, f n . t t .  t , t b . — (ü,székelyeskiejtéssel
am. tenger, 1. ezt.

am. végkép megromlani, e l p u s z t u l n i ; tönkre v. tenkre
tenniy. juttatni, némelyeknél újabb k o r b a n : tönkre
silányítni valakit v. valamit am. v a l a k i t j ó s z á g á b a n ,
vagyoni á l l a p o t á b a n , valamit épségben
végkép
megrontani, s mintegy az ágaitól, sarjaitól megfosz
tott, s tövéből kivágott tönkhöz hasonlóvá, csonkává
tenni, vagy ú g y bánni vele, mint a tönkön öszveap
rított holmival. Tönkre verni az ellenséget, egészen le
győzni, semmivé tenni. Eléjön ez i s : tönkre ütni.
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TÖNGÖJ v. T Ö N G Ö L Y , székelyesen am. ten
ged
TÖNGÖRÖG, (töngörög) gyak. önh. m. töngö
rógtem, —tél, töngörgött; htn. — n i v. töngörgeni. A
székelyeknél am. höngörög vagy bengereg , gurul.
(Kriza J.).
TÖNK, T É N K , v. T E N K , fn. tt. tönköt, v. ét,
harm. szr. tönkje v. tenkje. 1) Széles ért. a növény
szára , dereka , törzsöke , torzsája , illetőleg leg
vastagabb része, tövétől, ágaitól, gályáitól, sarjaitól
külön véve, vagy gondolva, pl. DiószegiFazekas
nál a gomba növények tönkje v. t e n k j e , melyen a
kalap nyugszik. 2) Szűkebb ért. tőből kivágott, s
ágaitól megfosztott csonka faderék, vagy ennek ki
sebb darabokra fűrészelt hengeres része. Két három
tőnkre vagdalni a fenyüszálakat, s deszkákat fürészelni
belőtök. A tölgyfa tönkéből vágószéket csinálni. Tönkön
konczolni, metélni, aprítani a húst, öszvevagdolni a kuko
riczakóröt. Rokon vele a k u r t á b b , zömök tönköt je
lentő' tőke, mintegy tönké, tájdivatosan : tüke, tüőke,
továbbá a v a s t a g karóduczot jelentő tönkö. H a n g v á l 
tozattal alapfogalomban r o k o n a i : csőnk, azaz tus
kó, csönköly, forgócsont, mennyiben zömök a l a k ú , mint
a tőke : továbbá : tonka és csonka. Hasonlók a latin
l;~uncns, német Strunk, valamint töke és német Stock,
tompa és német stumpf, ducz és német Slütze. Átv. ért.
tönkre v. tenkre menni, v. tönkre jutni, v. tönkre lenni
1KAT). NAGY SZÓTÁR. V I I . KÖT.
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„Mért ütötted t ö n k r e
J ó pej m é n e m e t ? "
Vörösmarty.
Újabb a l k a l m a z á s b a n használják vagyonbukás
értelmében, melyet a kereskedők, s más üzérkedők
szenvednek. A s a k k j á t é k b a n am. schachmatt, pl.
tönk a király.
Kresznerics a perzsatörök tenki szűket, szoro
sát, és tenkinaj szorult állapotot j e l e n t ő szókkal azo
nosítja ; 1. T E N K .
Budenz J szerént finnül : tynke elvágott k u r t a
darab, lív nyelven : tünk am. tönk, Tpl.pú tón/c (Baum
stumpf). Vámbéry szerént csagataj nyelven töng fe
nék, alsó rész, fának t ö v e ; továbbá t ö r / s , valamely
edénynek alsó v a s t a g része. Részletesb elemzésére
nézve 1. T E M , gyök, 2 ) ; és T O N K A .
T Ö N K E S Z , (tömkesz) mn. tt. tönkeszt, tb.
— ek. A székelyeknél j e l e n t zömök, renkesz, tömött,
tungos testűt. Törzse a vastag fadarabot jelentő tönk,
mely a hasonlat alapját teszi. Képeztetésre hasonló
a kopasz, dobasz, horpasz, csupasz, cseplesz szókhoz.
TÖNKŐ, 1) am. tőke, tuskó, vagy vastag zö
mök karó ; V. ö. TÖNK. 2) Palóczosan am. tönköly.
TÖNKÖLY, fn. tt. tönkölyt, tb. — ök, harm
szr. —e. A búzák neméhez tartozó növényfaj ; csé
szepolyvái tonkák, kemények, négy virágúk, ondói
kalászosak, a magra száradnak, s nehezen válnak
le. Máskép : tenkely, v. piros alakor. (Triticum spelta.)
Valószinü, hogy a német Dinkelhöl alakult, s ennek
eredetije Adelung szerint a hellén díxoxxog, azaz ket
tes magvú, mert magvai két egymástól elválasztott
sorban állanak. Egyébiránt úgy is vélekedhetnénk,
hogy gyöke : tönk, vastagon : tónk, tehát mintegy tön
köly, mennyiben más buzaf aj októl abban is külön
bözik, hogy esészepolyvái tonkák. Az úgy nevezett
tarbuza is azon tulajdonságától kapta nevét, hogy
szálkái nincsenek.
TÖNKÖS, (tönkös) mn. tt. tönköst, v. — et,
tb. —ek. Tönkkel ellátott, pl. gomba.
TÖNKREJUTÁS, (tönkrejutás) ösz. fn. Végső
elpusztulás, semmivé levés.
TONYE, falu Pozsony m.; helyr. Tőnyére,—n.
—ről.
TŐNYELV, (tőnyelv) ösz. fn. Ós nyelv, mely
ből más nyelvcsaládok származtak. Ilyennek tartják
a nyelvtudósok az árja családban a szanszkrit nyel
vet, mint ezen családbeli nyelvek ősanyját.
27

TŐOK —TÖPÖRIT 

TOPÓRODES—TÖPRENGÉS

TŐOK, (töok) ösz. fa.. Eredeti, lényegen, leg
első oka valaminek, melyből az illető okozat mint
egy tőből származott.
TÖP, (1), gyökszó, melyből töpik, tiipodt, töpör,
töpörödik, töpörtö, töpped, és származékaik eredtek.
Mind ezek az állati vagy növényi nyirkos és rostos,
illetőleg nyers testek azon változására vonatkoznak,
melynél fogva nyirkaik kipárolgása, vagy száradása
miatt öszvezsugorodnak, s rostjaik tömöttebben
együvé ragadnak. Ezen alapfogalom szerint rokonok
hozzájok a töm, tömör, tömhüdik, tömörzsök, tömörödik,
azon szabatos különbséggel, hogy a tömött testek az
illető részek térarányos sokasodása, a töpödtek pedig
némi alkatrészek térarányos kevesbedése által kép
ződnek. Egyébiránt abban mindnyájan egyeznek,
bogy valami sürüen öszveálló részekre vonatkoznak.
TÖP, (2), önb. m. töpöit. Székely tájejtés sze
rint am. a közönségesebb divatú köp; hasonlóké
pen módosult tövér is ,kövér' szóból. Különös, hogy
megfordítva ugyancsak a székelyeknél köpörödik azt
teszi, mit a köz használatú töpörödik.

levelekel. A vénség töpöríti az arczbűrl. Tűznél szalon
nát töpöríteni. V. ö. TÖPÖR.
TÖPÖRÖDÉS, (töpörödés) fn. tt. löpörödéii,
tb. —ék, harm. szr. —e. Némely állati és növényi
testrészek változása, midőn töpörödnek, vagyis fon
nyadnak, asznak, ránezosodnak. öszvezsugorodnak.
TÖPÖRÖDIK, (töpörödik) k. m. töpörödtem,
— tél, —ött. Mondjuk bizonyos állati vagy növényi
testrészekről, midőn nyirkaik, nedveik kipárolognak,
rostjaik pedig öszvetömülnek, mogzsugorodnak, ille
tőleg ránezosodnak. Töpörödik a szalonna, a zsiros
hús, midőn sütik. Töpörödik a soványodó ember bőre.
Töpörödik a szőlőszem, a szilva, midőn aszik. Hangvál
tozattal a székelyeknél köpörödik, Kemenesalján : c«8
pörödik, Győrbon és Balaton mellékén : göböiödik. Ide
sorozható gimberedik v. gémberedik v. giberedik is. Bu
denz J. szerént rokonai észt nyelven : kiprasc (rán
ezos, töpörödött), cseremisz nyelven : kvpturg (ráu
ezosodni). Vámbéry szerént a csagataj csoporusmak
am. összefutni.
TÖPÖRÖDÖTT, (töpörödött) mn. tt. töpnrö
döttet. A nyirkos, nedves, hig részek kipárolgása
kiszáradása miatt elfonnyadt, öszvezsugorodott, rán
ezosodott. „Töpörödött ránezos bőre, Őszszel tarkás
minden szőre, Utálatos ocsmány kép." (Faludi)
„Töpörödött boszorkányok, Nektek én már fitty
hányok" (Kisfaludy S.). Tájejtéssel : köpörödött, g
börödött, csöpörödött; v. ö TÖPÖRÖDIK.
TÖPÖRTŐ, (töpörtö v. töpörtü) fn. tt. V
pörtőt. A tűzön kiolvasztott szalonnának, vagy
disznóhús más zsirosabb, hájasabb részeinek öszv
zsugorodott vagyis töpörödött rostjai, vagy koczkákr
metélt, s pörkölt szalonna. Töpörtövel sütött pogáes
Népies nyelven, töpörtőhöz hasonló fakadás a sz
körül, pap töpörtöje. Tájejtésscl: töpörtü, töpörly
mint: csikoltó csikoltyu, kopoltö kopoltyú stb. Túl
Dunán pörcznek is nevezik, mely a pörköl, pörzs
igékkel egy származású. A Kecskemét táján diva
kurczina talán a ránezot jelentő korcz szóval e
eredetű, mennyiben a töpörtö csakugyan ránezos
más értelmezésére nézve 1. KURCZINA.
TÖPÖRTŐS, (töpörtős) mn. tt. tÖpörtőst,
— ct, tb. — ek. Töpörtövel készített, sütött, vagy b
hintett, kevert. Töpörtős pogácsa. Töpörtős túrós cs'
sza, lángos. Töpörtős száj, tréfásan am. varas.
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TŐPÉNZ, (tőpénz) 1. TÖKEPÉNZ.
TŐPÉNZÉS, (tőpénzés) 1. TŐKEPÉNZES.
TÖPÉS, (töpés) fn. tt. löpést, tb. — ('k, harrn.
szr. —e. 1) Bizonyos gyümölcsök aszása, öszvefon
nyadása, zsugorodása. V. ö. TÖPIK. 2) Székely tájej
tés szerint, köpés v. pökés. V. ö. TÖP ige.
TÖPIK, (töpik) k. m. töptem, —tél, —ött.
Túl a Dunán mondják bogyós, leves gyümölcsökről,
midőn nedveik kipárologván asznak, öszvezsugorod
nak. Töpik a szőlő, szilva, baraczk, berkenye, lasponya.
Innen, lopott szőlő, szilva, am. aszott szőlő, szilva.
Szabatosan véve a töpik és aszik között az a
különbság, hogy a töpés egyedül a nap melege vagy
túlérettség következtében történik, ellenben az aszás
mesterséges meleg vagy tüz által is eszközöltethetik,
pl. midőn a gyümölcsöt kemenczében aszalják.
TÖPÖLYE, fn. tt. topolyét. Kapnikbányai szójá
rás szerént fazékféle edény. (Lőrincz K.). Talán a
német Top/, Töpfchen (a köznépnél: löpfel) szókból
csavarodott.
TÖPÖR, (töpör) mn. tt. töpört, tb. —ők v.
— ek. Oly állati vagy növényi testek jelzője, melyek
nyirkai, nedvei kipárologtak, s rostjaik sűrűbben
öszvehuzódtak, megránezosodtak. Hasonló hozzá tö
mör, mennyibon mindegyik sürü állományú testré
szekre vonatkozik ; de. különböznek abban, hogy a
töpörödés némely részek fogyatkozásának, a tömö
rödés pedig az alkatrészeknek a térarányhoz képesti
növekedésének eredménye. V. ö. TÖPÖRÖDIK.
TÖPÖRE, (töpöre) mn. tt. töpörét. Fonnyadt,
aszott, zsugorodott,ránezos. Töpöre gyümölcs, a.rczbör.
V. ö. TÖPÖR.
TÖPÖRI, (töpöri) mn. tt, töpörit, tb. — k.
A székelyeknél am. összeszáradt testű (Kriza J.).
TÖPÖRÍT, (töpörít) áth. m. löpÖrítétt, par.
— s, htn. — ni, v. —eni. Töpöiré tesz, azaz, fomiyaszt,
zsugorít, ránezosít. A forrü nap öszvetöpöriti a gyönge
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TÖPÖRTÜ, TÖPÖRTYÜ, 1. TÖPÖRTŐ.
TÖPPED, (töpped) önb. m. töppedt. Folyt
nosan töpik, aszik. Rendesen csak bizonyos gyümö
csökről mondják Töpped, megtöpped a szőlő, silv
baraczk. V. ö. TÖPIK.
TÖPPESZT, (töppeszt) áth. in. löppesztét
par. töppeszsz, htn. —ni v. — eni. Eszközli, okozz
hogy valami töpödt, aszú legyen. A meleg őszi nnp
megtöppesztik a szőlőt.
TÖPRENG, (töprenég') önh. m. töprengM
htn. — ni, v. —eni. L. TÖPRENKEDIK.
TÖPRENGÉS, (töprené s és) lásd TÖPREN
KEDÉS.
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TÖPRENKÉDES—TÖR

TÖR

TÖPRENKÉDÉS, (töprenkédés) fn. tt. töp
renkklést, tb. —ék, h a r m . szr. — e . L e l k i , különösen
kedélyi állapot, és u;üködés, midőn v a l a k i töprenke
dik. Elemzésére nézve v. ö. T Ö P R E N K E D I K .
T Ö P R E N K E D I K , (töprenkédik) k. m. töp
renkedtem, —tél, —ott. Mondjuk emberről, midőn
kedélye nyugtalanul, gondtcljesen aggódik, h á n y ó 
dik, szorong, midőn valami végett, m i n t .mondják,
töri, marja magát, vagy valamely kellemetlen dolog
fölött egymásba ütköző eszméket forgat elméjében,
s eszét töri rajtok. Azon töprenkedik, inikint menekül
jön meg a bajtól. Kár azon töprenkedni, amiről nem te
hetünk.
Minthogy a töprenkedéssel szoros fogalmi vi
szonyban állanak ezen kifejezések : valamivel törődik,
töri az eszét, töri marja magát: innen valószínűnek
látszik, hogy a töprenkedik gyöke tör, s eredetileg
wrpenkedik, t. i. az r h a n g az u t á n a következő né
mely mássalhangzókkal n é h a h e l y e t cserél, m i n t :
ferteng, fetreng, kertecz ketrecz, törpe tupri, csertes (sá
ros, cséres) csetres stb E szerint a tör gyökből l e t t
törp, ebből törpeng (töpreng) s innen törpenkedik,
mint, pirong pironkodik, szorong szoronkodik stb. Azon
ban lehet a törzse töpör is, minthogy a k i töprenkedik,
mintegy összetöpörödik, valamint a gond szó is gyök
ben gorn gyökkel látszik egyezni.
T Ö P R Ö N D I , ( t ö p r ö n  d i ) mn. tt. töpröndit, tb.
\—k. A székelyeknél, különösen Udvarhelyszékben,
Kriza J. szerént am. töprenkedő. V. ö. T Ö P R E N 
KEDIK.
T Ö P R Ö N D I S É G , (töpröndiség) fn. tt. töprön
diségtt, harm. szr. — e . Töpröndi tulajdonság. V. ö.
TÖPRÖNDI.
TÖR, (1) áth. és önh. m. tört, v. —ött, á m b á r
szabatosan véye az utóbbi változat inkább a törik
igét illeti, pl. P é t e r k a r d o t tört, a k a r d eltörött. I)
Atliatólag általán, valamely kemény és merev test
részeit némi erőszakkal két vagy több felé választja,
mi rendesen bizonyos erregő h a n g g a l történik. K ü 
lönböznek tőle : szakaszt, repeszt, tép, melyek műkö
dése a rostos részek ellenirányban történő széthúzá
sával megy v é g b e ; továbbá vág, szel, hasít, midőn
éles eszköz választja el a r é s z e k e t ; zúz, midőn va
lamit nyomás által lapossá tesznek, v a g y apró ré
szekre oszlatnak. De lássuk részletes jelentéseit. 1)
Hajtogatás által, midőn az elválandó testrészek végei
egymás felé közelednek. Botot, pálczát, léczet, doron
got erőszakos kézzel ketté törni, öszvelörni, eltörni. Tér
den eltörni valamit. 2) Tövéből helyéből kitekerve, csa
varva, fiezamitva stb. Agat törni. A fát kitörni. Kezét
lábát törni. Nyakát törni, átv. halálos vészt szenvedni,
merényében megbukni. Letörték a derekát. Eltörte a
macska szarvát, gyermeki csinyt követett el. 3) Szét
ömlő részekre választva. Cznkrot, rögöt, keni/eret, kö
vet kézzel darabokra törni. Töröm a zúzát. (Km.). „De
kire a kő csendik, megtöri ö t é t . " (Müncheni cod.
Máté. XXL). „ E z ezt monda hogy megtörheti (== el
ronthatja) Istennek templomát." (Nádor cod.). Lán

csat, dárdát törni. Törjünk láncsát átv. k ü z d j ü n k meg,
versenyezzünk. Fogát valamiben kitörni. Üveget, edényt
törni. Kendert törni. Jeget törni átv. nehéz dolgot kez
deni. 4) A p r ó r a v á l a s z t v a , őrölve. Követ morzsákra
törni. Festéket törni. Sót törni. JSorsot törtek az orra
alá. ( K m . ) . Mákot törni. Töri a mákot. á t v . tréfá
san, lötyögve l o v a g o l . 5) Zúzva, csiszolva. Diót törni.
Valakinek fejét betörni. A nyereg föltörte a ló hátát, az
iga az ökör nyakát; a csizma a lábát. 6) F ö l h a s o g a t v a .
Qyöpöt törni. Parlagföldet feltörni, felszántani. T)
R á n g a t v a , s dörzsölve. Lánczon törni a bőrt. 8) V a l a 
mit száráról l e s z a k a s z t v a . Kukoriczát törni. Virágot
törni. 9) R é t e g e k r e hajtva. A papírívet nyolcz, tizen
két, tizenhat rétegre törni, l u ) Á t v i t t ért. V a l a m i kö
telezettséget megszeg. Megtörni a békét, barátságot,
szövetséget. I n n e n értelmezendök a szentségtörés, házas
ságtörés. Mondjuk oly dologról i s , mely n a g y o b b
ereje által egy másikon kifog. Megtörte őt ások nyo
morúság. A makacs embert is meglehel törni. Ki törte őt
a hideg. Nyavalya töri.
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„ K i töröm a n y a k a m a t ,
Öszvetöröm m a g a m a t ,
Még sem h a g y o m m a g a m a t . "
Népdal.
Töri marja magát. Fejét töri valamiben. Töri az eszét.
Eletemre törnek a gonoszok. „ D e mit töröm fejemet."
( H o r v á t Ádám). Törvényt törni = sérteni. „ M e r t
nem j ö t t volna ez velágba az ő fia azért, hogy tör
v é n t törjön." (Debreezeni L e g . 1 0 0 . 1.). „Meniszer
törted meg az ő oltárokat r a g a d o z á s o d d a l . " (Pesti
G. X V . mese.). Feltörni a. ládát, a pinczét. II.) Ön
h a t ó l a g , bizonyos gáton, a k a d á l y o n , korláton erő
s z a k k a l áthat. Betörni a várba. Kitörni a várból.
Ellenségre törni. Rátörni valakire. A nap sugarai
áttörnek a ködön, felhőn. Á t v . utat törni, keresztül
küzdeni magát, v a g y valamely nehéz dolog végre
hajtásában elül menni. A ló kitör a hámból, az ökör a
járomból. Kitör belőle a harag, a rósz indulat. A libá
ból is kitör a lúdméreg. (Km.). Erejét, a k a r a t á t bizo
nyos czél elérésére megfeszíti. Nagyra törni. Magasra,
dicsőségre törni. Valakire v. valaki ellen törni. (Szabó
D . ) . Ellenem tör.
Azon gyökszók n a g y számú seregébe tartozik,
melyekben a reszketeg r a l a p h a n g a romlás, rontás
alapfogalmát fejezi ki. L. R, g y ö k h a n g . Mennyiben
morzsoló rontásra, illetőleg zúzásra v o n a t k o z i k , ro
k o n hozzá azon dör, melyből dörgöl, dörzsöl v. törzsöl
s t b . származnak. V. ö. T Ö R Ö L . Rokon hozzá Vám
béry szerént az oszmanliban k'irmak (törni), dirim
(darab) ; B u d e n z J. szerént a finn sarké (el, szét
törni, á t h . ) , a votják ser, sert (ugyanaz). A perzsában
pedig Vullors szerént tarák v. tarák 1) am. fissura,
r u p t u r a ; 2) sonus vei ercpitus findendo vei fran
gendo ortu3 ; 3) sonus tonitrus ( d ö r g é s ) ; ettől szár
mazik tarákidan findendo vei írangendo sonum edeie.
Az önható tör igével egyezik közelebb a mongol
27*
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tiirikü, mely am. sicli stossen, sicli durchdrangen z.
B. durch eine Volksmenge (Schmidt), se pousser, se
heurter, se coudoyer, passer a travers la foule (Ko
walewski); s közelebb a ,törtet' származéknak fe
lel meg.
TOR, (2), elvont gyöke 1) töröl szónak és szár
mazékainak, mint törleszt, törölközik, törlődik stb. ; 1.
bővebben TÖRÓ1 alatt; 2) törzs, és törzsök szóknak.
3) Talán ezen gyökből erednek történik, törlejt és tör
vény szók is; 1. TÖRLEJT, és TÖRTÉNIK.
TOR, (tőr) fn. tt. tört, tb. —ök, harm. szr.
— e. 1) Gyilokféle hegyes eszköz. Éles, hegyes tör.
Valakit tőrrel leszúrni. Két élű tőr. Hegyes tőr átjárta
a szivét. Két éles tör nem fér egy hüvelybe. (Km.). Szabó
Dávidnál máskép : gerely. A régieknél jelentett szab
lyát, pallost is. „Nem jöttem békeséget eresztenem
földre, de tört" (non veni pacem mittere, sed gladium.
Münch. cod. Máté X.), „A nyakavágó felvéve az ö
tőrét és egy vágással el vágányakát." (Nádorcodex.
522.1.). 2) Gyilokhoz hasonló eszköz némely mester
embereknél, melyet likcsinálásra használnak. Csiz
madiák, szabók tőre. 3) Tőrnek nevezik a hurkot vagy
kelepczét is, mint veszélybe ejtő eszközt. Tőrt vetni
valaminek vagy átv. ért. valakinek. Tőrbe keríteni a
ragadozó állatot. Madarat tőrrel fogni. Tőrbe esni.
Tőrbe ejteni. Nehéz az agg rókát tőrbe ejteni. (Km.,).
Máskép táj divatosan: török és csekle, czeklye. Ezen
jelentésben is eléjön a Müncheni codexben: „Mert
monnal (mintegy) tőr (laqueus) jő méndeneknek kö
zikbe." (Lukács. XXIJ.
E szónak gyöke magyar elemzéssel a hegyes
eszközt jelentő tő vagyis tű, melyből a rokon jelen
tésű tövis v. tüvis, és tüske származtak. E szónak ha
sonlatára alakult a eső gyökből csőr. így képződtek
a té, tá gyökökből r képzővel, tér, tár. Egye
zik vele a csagataj tőr (subula. Abuska); a finn terá
(éle, hegye valaminek), észt tera, ter'á, liv tera
(ugyanaz), cseremisz tűr, él (acies stb. Budenz). Ro
kon vele a persa úr is, melynek Vullers szerént egyik
jelentése : nyil (sagitta sive jaculatoria, sive aleatoria);
továbbá bármely egyenes vagy fölfelé álló faeszköz
(quodvis lignum rectum vei ereetum). Rokonnak te
kinthető még a csagataj tnzak, (fogó, tőrök); a ja
kut dogur (tőr. Vámbéry); a votják tír (fejsze. Budenz).
TÖRDEL, (tördel) gyak. áth. m. tördelt. Va
lamit több darabra tör, vagy a törést több testen
gyakorolja. A pogácsát apró falatokra tördelni. Száraz
ágakat tördelni, s tűzre rakni. Az edényeket öszvetör
delni. Átv. kezeit tördelni, kulcsolva szorongatni.
Lásd : TÖR.
Mindkét képzője gyakorlatos, melyeknek meg
felel a dos dös dés, p. tördös, szeldel szeldes, nyögdel
nyögdös, szabdal szabdos, rugdal rugdos, szurdal szur
dos stb.
TÖRDELEK, (tördelék) fn. tt. tördelékét,
harm. szr. —e. Valamely egésznek eltördelt darab
jai, részei. A tördelek gyiinév, s több töredéket fog
lal magában. Különbözik : töredék.
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TÖRDELÉKÉNY, (tördelékény) mn. tt. tör
delékenyt, tb. —ek. Amit könnyen el lehet tördelni,
morzsolékony, nem szilárd tömörségű.
TÖRDELÉS, (tördelés) fn. tt. tördelést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit több
darabra, vagy több testet részekre törünk. V. ö.
TÖRDEL.
TÖKDELÖDZIK, (tördelőödözik) belsz.
m. tördelödztem, —tél, —ött, htn. —ni, v. —eni, par.
tördelödzdzél. Mintegy önmagától, vagy gyönge érin
tésre könnyen töredezik, részekre szakadoz, pl. a
homokkő, s más porhanyó testek. Képzésre hasonlók
hozzá: morzsolódzik, vagdalódzik, rugdalódzik, stb.
TÖRDELÖZIK, (tördelőözik) k. m. tördel
lőztem, — tél, — ött, par. tördelözzél. L. TÖRDE
LŐDZIK.
TÖRDEMÉSZ, MALOM —, MÓRICZ—, pusz
ták Győr m. helyr. Tördemészre, —én, —röl.
TŐRE, KIS—, NAGY—, puszták Bars m.;
helyr. Törére, — n , —röl.
TÖREDÉK, (töredék) fn. tt. töredékét, harm.
szr. —e. 1) Általán oly darabrész, mely bizonyos
erőszak, nevezetesen törés által vált el az egésztől.
Kö,fa, nád, szalmatöredék. A töredékkövet utcsinálásra
fordítani. 2) Átv. csonkán maradt, be nem végzett,
vagy az egészből kiszakasztott szellemi mű. Nagyobb
költeményből egy két töredéket közleni. Némely régi Írók
tól csak holmi töredéket bírunk. Töredékgondolatok.
TÖREDÉKÉNY, (töredékény) mn. tt. tőre
déki'nyt, v. — et, tb. — ek. Ami könnyen törik, mi
nek részei nincsenek szorosan egymáshoz kötve, mi
az ütésnek, nyomásnak erejét ki nem állja, és szét
omlik. Töredékeny üveg, cserép. Töredékeny homokkő,
purhásfa. A száraz ág töredékenyebb a nyersnél. Átv.
emberi akaratra vonatkozólag am. gyarló.
TÖREDÉKÉNYSÉG, (töredékénység) fn.
tt. töredékinységét, harm. szr. —e. Merev testek ál
lapota vagy tulajdonsága, mely szerint könnyen tör
hetők.
TÖREDÉKES, (töredékés)mn. tt. töredékcst,v.
— et, tb. —ek. Több töredékből álló; diribdarabos;ki
nem egészített. Töredékes zsupszalma, nádkéve.Átv. töre
dékes szellemi mű, eléadás, költemény. V. ö. TÖREDÉK.
TÖREDÉKESEN,(töredékésen)ih. Darabokra
törve ; nem egész épségben, be nem végezve, csonkán.
TÖREDELÉM, (töredelóm) fn. tt. töredelmet,
harm. szr. —e. 1) Testre vonatkozólag, annak gyöt
rött, sanyarú, nyomorgatott, kinzó állapota. Testi
tőredelem. A régieknél ,törés' helyett is áll. „Testem
szakadásával és csontom töredelmével." Levél 1554
ből (Szalay Ág. 137. 1). 2) Szokottabb, de átv. ért.
kedélyi, illetőleg lelki állapot, midőn bizonyos er
kölcsi benyomások mintegy megtörik a lelket, s az
akarat daczát, átalkodottságát, makacsságát, szilaj
ságát megszelídítik, és jobb útra terelik. Bűnbánó em
ber töredelme. Tökéletes töredelem, mely a bűnt telje
sen, és sikeresen megutálja, mely tiszta erkölcsi
érzelemből fakad. Töredelemmel járulni Isten elé. (Con
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tritio). „Én törödclmemböl (de tribulatione mea) I
TÖRÉK, (2), BAKOS—, ORLAJ— , faluk
kiáltottam Úrhoz." (Bécsi eod. Jónás. II.).
Gömör m. ; helyr. Törékre, —én, —röl.
' TÖREDELMES, (töredelémes) mn. tt. tőre
TÖREKÉDÉS, (törekédés) fn. tt. törekédést,
delmest, v. et, tb. —ek. Erkölcsileg megtörött, az tb. —ék, harm. szr. •—e. Az akaró erőnek műkö
elkövetett bűnök miatt teljes szívből bánkódó. Tö dése, melynél fogva, mint mondani szokás, töreke
redelmes bánat. Töredelmes gyónás. Töredelmes szívvel dik valamire. V. ö. TÖREKEDIK.
fogadást tenni, hogy többé nem vétkezünk.
TÖREKEDIK, (törek edik) K. első m. törek
TÖREDELMESKÉDIK , (töredelémeskéd é.dém v. tövekvém ; 2od m. törekédtem, —tél, —étt.
ik) k. m. töredelmeskédtem, —tél, —élt. Elkövetett 1) Bizonyos kitűzött czélt neki feszített erővel, s az
bűnei miatt szívből bánkódik, szomorkodik, azon akadályokkal és nehézségekkel daczolva elérni ipar
föltétellel, hogy az erény útjára térend ; bűnbána kodik, mintegy töri magát. Nagyra, magasra, dicső
tot (penitentiát) tart.
ségre törekedni. Mindenkép törekedett, hogy vágyai tel
TÖREDELMESSÉG, (töredelémesség) fn. jesüljenek. 2) Ellenséges indulattal működik valaki
tt. tőredelmességét, ham. szr. — e. A magába szállt vagy valami ellen. Vetélytársa ellen törekedik. Mind
bűnösnek elhatározott készsége, melynél fogva föl nyájunk megbuktatáséira törekedik. A Müncheni codex
teszi magában, hogy a bűnt utálni, és a jót gyako ben áthatólag : „ Kérdi vala azokat mit törekedtek
rolni fogja.
volna (quid tractabatis) az útban." (Mark. IX.)
TÖREDELMETLEN, (töredelémetlen) mn. Pestinél, Erdösinél: vetekedtek. A Nádorcodexben
\X.tőredelmetlent, tb. —ék. Bűneiben megrögzött, meg is, de első szokottabb jelentésében : „Gyorson sietni
átalkodott, ki erkölcstelen élete fölött nem bánkó hattad (hagytad) amit töreködik vala." (165. 1.).
dik ; javulatlan ; közönyös lelkiösméretű, meg nem
TÖRÉKENY, (törékény) mn. tt. törékényt,
térő. Töredelmetlen bűnös, gonosztévő. Továbbá, ami v. —et, tb. —ek. Ami könnyen törik, kevés erő,
töredelem nélkül történik. Töredelmetlen gyónás, ütés, nyomás által hamar darabokra válik. Szabato
iimúlás.
san véve abban különbözik tőle a töredékeny szó, hogy
j TÖREDELMETLENSÉG, (töredelémetlen ebben a gyakorlat alapfogalma is rejlik.
ség) fn. tt. töredelmetlenségét, harm. szr. —e. A bű
TÖRÉKENYSÉG, (törékénység) fn. tt. tő
nösnek megrögzött, megátalkodott lelküsége, álla rékénységét, harm. szr. —e. Némely merev, és ke
pota, tulajdonsága.
mény testek tulajdonsága, melynél fogva könnyen
TÖREDEZÉS, (töredézés) fn. tt. töredézést, darabokra törnek, vagy törhetők.
tb. —ék, harm. szr. —e. Valamely merev test ré
TÖREKÉS, (törekés) mn. tt. törekési, v. et,
szeinek egymás utáni folytonos, vagy gyakori törése, tb. —ek. Törekkel kevert, vegyített. Törekes szalma,
elválása. V. ö. TÖREDEZIK.
széna, takarmány. V. ö. TÖREK.
TÖREDEZIK , (töredézik) gyak. k. m. tő
TÖREKÉSZIK, v. TÖREKSZIK, (törek
redcztem, —tél, •—étt, par. —zél. Részei gyakori észik) 1. TÖREKEDIK. Személyragokat csak a je
törés által elváladoznak. Töredeznek a kiszáradt fa lentőmód jelenidejében vesz föl: törekszem, törek
ágai, a szekerektől tiport kmlarabok. A korsó szája tö szel stb.
redezik.
TÖREKI, puszta Somogy m.; helyr. Törekibe,
TÖREK, (törek) fn. tt. törekét, harm. szr. — ben, —bői.
—e, v. —je. 1) A csépelt vagy nyomtatott gabo
TÖREKROSTA, (törekrosta) ösz. fn. Nagy
naszárak töredezett részei, melyek a szalma lehú karimájú, és ritka rostozatú fa rosta, melylyel a
zása után az ágyon maradnak, s melyeket úgy neve töreket a polyvától és portól megtisztítják.
zett vágó gereblyevel tisztítanak el még szórás
TÖREKSZALMA, (törekszalma) ösz. fn. Tö
előtt. A törek között vegyesen üres gabonafejek is redezett, s üres gabonafejekkel vegyes szalmadara
vannak , s így együtt a szarvasmarhának ele bok. Törek szalmát adni a baromnak. Törekszalmával
delül szokták adni. Midőn már a gabonát fel is vegyített marhaganéjból falat, úgy nevezett fecskefészket
szórják, az erről felező seprűvel letakarított idegen rakni, vagy tőzeget csinálni.
részeket különösen felezetaek hívják. Különbözik
TÖREKVÉS, (törekvés) fn. tt. törekvést, tb.
tőle polyva, melyet, mint a szemeknél sokkal köny — ék, harm. szr. — e. 1. TÖREKÉDÉS. Hasonló
nyebbet, szórás által a szél segítségével, vagy ros változatúak: menekvés menekedés, cselekvés cselekedés,
tálás által, midőn a polyva középre hányódik, vá nyugvás nyugodás stb.
lasztanak el a szemektől; továblá izék, vagy murugya,
TÖRÉS, (törés) fu. tt. törést, tb. — ék, harm.
a takarmány szárának azon durvább részei, melye szr. •—e. 1) Cselekvés, mely által valamely erő két
ket a barom nem szokott megenni, s a jászolban vagy több részre tör valamit, ezen átható, továbbá
hagy. 2) Töreknek mondják a széna vagy más ta mint önható igének is minden értelmében. V. ö.
karmány törött, roncsolt részeit is. Finnül Budenz TÖR. 2) Szenvedő állapot, midőn valami törik. E
J. szerént tőrky am. szalma v. szénahulladék, gaz két igének alapértelméből magyarázandók ezen ösz
(quisquiliae). V. ö. TÖRKÖLY szót is.
vetett szók : hajótörés, házasságtörés, nyavalyatörés,
szentségtörés, úttörés. 3) Maga a dörzsölés, zúzódás
TÖRÉK, (1), 1. TÖREK.
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által t á m a d t sérület valamely élő testen pl. a lábon,
lábsarkon a szűk csizma miatt, a ló h á t á n a rósz
nyereg v a g y nyergelés miatt.
T Ö R E T , (1), (töret) mivelt. m. tőrettem, —tél,
— étt,'pa.r. töress. Eszközli, vagy valakinek parancsolja,
hogy törjön valamit. A szolgálóval sót, mákot, borsot
töretni. Követ töretni. Gyepet töretni, 9,7,0,7. fölszántatni.
Kendert töretni stb. V. ö. T Ö R .
T Ö R E T , ( 2 ) , (töret) fn. tt. töretét, harm. szr.
— e, v. —je. Törés által elválasztott valamely
rész v. d a r a b .
T Ö R E T É T , (töretet) fn. tt. tőretetét, harm.
szr. —e v. —je. A Bécsi codexben am. romlás (cor
ruptio). „Es felemeled a töretéiből én életemet."
(Jónás. II.).
T Ö R E T L E N , (töretlen) mn. tt. töretlent, tb.
— ék. Amit d a r a b o k r a nem t ö r t e k ; a maga nemében
ép, e g é s z ; öszve nem zúzott, szét nem tiport, mor
zsolt stb. Bővebb a l k a l m a z á s á t 1. a tör igének kü
lönféle érteménye szerint. Töretlen utakon járni. Tö
retlen sót adni a baromnak. Töretlen borsot tenni az
ételbe. Töretlen fejjel egy sem menekült a vereke
désből.
T Ő R E , idegen származású fn. máskép : turf a,
és magyarosan : gyeptőzeg; 1. ezeket.
T Ö R P Ü , (tőrfii) ösz. fn. Növénynem az öthí
mesek seregéből és kétanyások rendjéből; melynek
virágai tőrhöz hasonló hegyes füzért képeznek, hon
n a n az elnevezése. (Rotíboellia.)
T Ő R G Y Á R T Ó , (tőrgyártó) ösz. fn. Míves, ki
tőröket készít. Elavult szó.
T Ő R H E G Y Ü , v. — H E G Y Ű , (tőrhegyü) ösz.
mn. Növény leveléről mondják, mely a tőr he
gyéhez hasonló alakú.
T Ö R H E S Z T , (törheszt) áth. m. törhesztutt,
par. törheszsz, htn. — n i v. —eni. Törékenynyé tesz.
E l a v u l t szó.
T Ö R H E T E T L E N , T Ö R H E T L E N , (törhet[et]
len) mn. tt. törhetetlent, tb' —ék. 1) Tulajd. ért. amit
eltörni nem lehet, vagy fölötte nehéz. 2) Szokottabb
átv. ért. kemény, szilárd, elszánt, eltökélett l e l k ű ;
vagy megrögzött, makacs, átalkodott szivü.
T Ö R I K , (törik) k. és személytelen; in. törött. A
cselekvő tör igének szenvedő állapotát fejezi ki, s am.
bizonyos erőszak következtében valamely kemény és
merev test részei között az öszvetartó, s egymáshoz
vonzó erő enged, minél fogva azok k é t vagy több da
r a b r a válnak egymástól. Törik a kalapácscsal ütött kő :
az erősen meghajtott bot, páleza. Betörik a falba ütött fej.
Eltörik az elejtett korsó, palaczk. Addig jár a korsó a
kútra, mig el nem törik. Majd kitörött a nyakam, ke
zem, lábam. Eltörött a mécses, tréfásan a siró gyer
mekről mondják, midőn félrehúzza a száját. Átv.
benn v. bele törött a kése v. bicskája, vállalata me
rénylete nem j ó l ütött ki v. rósz véget ért. Törik
szakad, meg kell lenni. Megtörik a bor, midőn nagy
meleg, hideg, rázás, vagy tisztátalan kezelés miatt
zavarossá, nyúlóssá lesz. Megtörik a sziv, a nagy

b á n a t b a n . A régieknél sokszor am. elromlik, leom
lik. „Leesék a b á l v á n y isten, s a templomának
negyedrésze is eltörék. "(Dcbreczeni Legendáskönyv.
1 2 1 . l . ) . V . ö. T Ö R , (1). S ,eltörik' helyett meg
törik.' „És mikoron levetette volna, megtörék" (Pesti j
G. X. mese). ,Összezuzódik' helyett is. „Megtörék
szeme szája." (Pesti G. C X X X V . mese).
Mennyiben a cselekvő tör egyszerű ik képző
vel szenvedő középig évé alakúi, hasonlók hozzá a
zúz, hall, érez, búzol, izei, poroz, vérez, virágoz cselek
vőkből képzett zúzik, hallik, érzik, bűzlik, izlik, porzik,
vérzik, virágzik stb.
T Ö R I N C S , falu Nógrád m . ; helyr. TÖrincsre,
— én, —ről.
T Ö R J E K , puszta Somogy m . ; helyr. Törjékre,\
— én, —ről.
T Ő R K . 1. T Ő R Ö K .
T Ö R K Ó , tájdivatosan, különösen a palóczo3
szóejtésben am. törköly ; 1. ezt.
T Ö R K Ö L Y , (törköly) fn. tt. törkölyt, tb.
—ök, harm. szr. — e . Bizonyos gyümölcsök, vagy
magvak kisajtolt héja, h á r t y á j a , szára, rostja. Sitiim 1
törköly, almatörköly, olajtörköly. Lenmag, kendermag j
törköly, olajütés után. Árpa, rozstörköly, melyből
sert illetőleg szeszt főznek ; ez utóbbiak palóezo
san : törkő v. törköa. Szabó Dávid a törkölyt máskép
montnsk nevezi, pl. szőlőmont, vagy szőlőmaláta, j
,Mont' egyezni látszik az alsó német ,Molt' szóval,
mely am. az általánosabb ,Malz;' szokottabban: 1
maláta.
Minthogy a törköly zúzás, sajtolás, törés által
képződik ; okszerüleg állíthatni, hogy gyöke tör. V. i
ö. T Ö R , ( 1 ) . Középképzője k a gyakorlatos (/nek mó
dosítása, miszerint törköly törögő részesülői igenév I
bői fejlődött ki. Hasonló képzésüek : bögöly (bökő)
szipoly (szipó, SZÍVÓ), fogoly (fogó, szenvedő ért.)
konkoly stb. Rokon a törk törzshöz a persa tarák v, ]
tarák (fissura, ruptura). V. ö. T Ö R , (1).
T Ö R K Ö L Y B O R , (törkölybor) 1. L Ő R E .
T Ö R K Ö L Y H O R D Ó , (törkölyhordó) ösz. fn.
Hordóféle edény, melybe a kisajtolt szőlőnek, vagy
más gyümölcsnek törkölyét rakják. V. ö. TÖR
KÖLYÖS.
T Ö R K Ö L Y I C Z A , tréfásan mint slivovica; 1.
TÖRKÖLYPÁLINKA.
T Ö R K Ö L Y K Á D , (törkölykád) ösz. fn. Kád,
meylbe a törkölyt gyűjtik, hogy még egyszer csöB
möszöljék.
T Ö R K Ö L Y O L A J , (törkölyolaj) ösz. fn. Olaj |
melyet a kisajtolt szőlő törkölyéből, különösen szőa
lőmagvakból ütnek.
T Ö R K Ö L Y Ö S , (törkölyös) mn. és fn. tt,
törkölyöst, v. et, t b . —ek, midőn fn. —ök. 1) Tör
kölylyel vegyített , le nem szűrt. Jörkölyös must,
olaj. 2) Mint fn. jelent nagyobbféle hordót, melyben
a leszedett szőlőt taposás és sajtolás végett a ház
hoz hordják. E jelentésben egervidéki tájszó.

•130

TÖRKÖLYPÁLINKA—TÖRLEJT

TÖELEJTÉS—TÖRLÉS

TÖRKÖLYPÁLINKA, (.törkölypálinka) _ösz.
fn. Pálinka, melyet szölőtörkölyből égettek.
TÖRKÖLYSZIGORÁLL , (törkölyszigoráll)
ősz. fn. Növényfaj a szigorállok neméből, levelei to
jáskerekek, csipkések, szára felálló, kevéssé szőrös ;
egyvirágu, kocsányos. (Veronica acinifolia.) V. ö.
SZIGORÁLL.
TÖRL 1. TÖRÖL.
TORLAP, (tőrlap) ösz. fn. A törnek lapos ré
sze vagy oldala.
TÖRLEGÉL, (törőlegél) áth. m. törlegélt 1.
TÖRÖLGET.
TÖRLEJT, TÖRLÍT, (tör1ejt, v. törlít) el
avult áth. m. íörlejtétt, par. —s. htn. —ni, V. — eni.
A regieknél annyit tett, mint: valamint bizonyos alak
bankészit, előállít, alakít,szerez, pl. verseket, könyvet
törlejteni, képeket v. edényeket törlejteni (a képesiná
lóról vagy fazekasról). r É s arany és ezüst székek (szé
kek) szerze' tettek val.a a pagyimentomon, ki smaragdos
e's perimis kővel törlcjtetett vala" (et pario stratum
lapide. Bécsi cod. Hester. I.). Máskép: törlit, mint
Katalin Verses Legendája XXXV. fejezetében :

mit eléhozni, eléállitni (gebüren, zur Welt bringen,
etwashervorbringen, erzeugen. Schmidt; 1) geboren
werden; 2) gebaren; 3) hervorbringen, erzeugen,
schaffen, Jülg); tehát a töröl szótól magyar ít, régi
esen ejt képzővel legegyszerűbben eredhetett : tör.
lejt vagy törlit am. szülemz, származtat, eléállít, ké
szít, szerez, mely jelentések a föntebbi példáknak
teljesen megfelelnek. Egészen egyezik a mongollal
az ozmanli töremek, eléjönni ; eléteremteni; vala
mint az ujgur töremek, világra jönni, töretmek, te
remteni, csagataj töretmek, készíteni, teremteni.
(Vámbéry). Még egy figyelmeztetést! Ki nem látja
a törő és tör igetörzseknek a teremni ige gyökével
(ter) tökéletes egyezését ? S azon igék érteményben
még annyiban is egyeznek,hogy, miként láttuk,minda
kottö, mong. és magy. nyelven mind önhatólag mind át
hatólag használtatik. Azt nem is kell érintenünk, hogy
magában a magyar nyelvben is ö és e gyakran vál
takoznak pl. csak ezen T betii alatt: tem , töm,
feZik tölt, tenk tönk stb.

429

„Mindezekről így beszéllek.
'S ím ilyen szörzést tőrlíttek"
Az LV1I. fejezetben:
„S ő az császárt megmeveté,
Mert ő beszédét igyen törlitté."
A Debreczcni Legendáskönyvben , 135. lapon:
„Nagy édös beszedőt törlíte (tárta) előttök." Alap
e'rteleinben egyezik vele a palóczoknál néhutt diva
tos szerit, azaz bizonyos szerrel móddal csinál, ala
kit. „Rablánczom egy szemét tükörré szerítem."
(Lisznyai Kálmán, Balassa B. fogsága). Magyar
elemzéssel, minthogy a szt'r vátlozattal szőr, honnan
bérez tul a Dunán szőröz; továbbá, minthogy az sz
néha ire változik, mint a régieknél száméntalan és
táméntalan stb. innen valószínűnek látszik, hogy a
türlejt v. törlit am. szörlejt, v. szörlít, azaz a fön
nebbi szerit. Ide tartozik talán a törvény szó is
mintha szervény v. szörvény volna; legalább Béla
névtelen jegyzője szerént az első törvényalkotmányt
.wnek nevezték, valamint azon helyet is, hol az
első törvényeket hozták ; ahonnan némelyek a tör
lit v. töri ejt és törvény szókat egy credetüeknek
tartják. V. ö. TÖRVÉNY. Azt. is vélhetnők, hogy
mivel a vers, könyvtörlejtés stb. törlésekkel jár, ta
lán a ,törlejt' v. .törlit' ige a ,töröl' igétől szárma
zik mint ,tekerít' ige a ,teker' igétől. Azonban ki
váló figyelmet érdemel ezen igen régi szónál (mely
már a Bécsi codexben eléjön) a mongol töröl (Schmidt
és Jülg átírása szerént) vagy türül (Kowalewszki
átirása szerént), mely név am. születés, szárma
zás; nemzettség,törzs (Geburt; Geschleeht, Stamm.
Schmidt, Jülg); töröl pedig származik törökü igé
től, mely önhatólag am. születni (naítre, venir au
nionde. Kowalewszky); és áthatólag : szülni; vala

TÖBLEJTÉS v. TÖRLÍTÉS , (törlejtés v.
törlítés) fn. tt. törlejtéit v. törlitést, tb. — ék, harm.
szr. — é. Készítés, eléállítás, szerzés. V. ö. TOR
L E J T és TÖELKJTÖ.
TÖRLEJTET, (tör1cjtet) fn. tt. törlejtetU,
harm. szr.  e v. —je. Régi szó, am. készített v. al
kotott mü, készítmény. „Ő tevőjö (tevője, készítője)
reménkedett (bizott) a törlejtctbo" (Bécsi cod. Aba
kuc. II.; Karolinái: csinálmány, Káldinál, Tarkanyi
nál : alkotmány).
TŐRLEJTÖ v. TÖELÍTŐ, (tör1ejtö v. tör
1ítö) mn. és.fn. tt. törlejtót v. törütőt. Készítő, elé
állitó, szerző ; vagy ahol valamit készítenek. Vala
mint maga az ige, úgy ezen részesülői igenév is leg
régibb szavaink egyike, pl. a Bécsi codexben: „Es
monda úr énnekem : Vessed azt a törlejtőbe. .. .
És vőm a harmincz ezüst pénzeket és vetem azokat
úrnak házába a törlejtőbe." (projice illád ad statu
arium stb. Káldinál: vesd azt a képformáló eleibe ;
Karolinái: vesd azt a fazekasra ; Tarkanyinál: vesd
a fazekas elé. Zacharias. XI.). Veistörlejtó == vers
szerző, „így mond versterlejtő mester. (Katáim
Verseslegendája. Toldy F. kiadása. 238. 1.). Be
szédtörlejtö = beszédet alkotó, beszédtartó, szónokló.
„Hogy Alexandriába valamene beles (valamennyi
bölcs) volna, sietetest (sietettél v. sietséggel) oda jo
nének, nagy ajándokot veendők, hogy ha egy beszed
terlejté (törlejtö) szüzet meggyőzhetnének. (Ugyan
ott. 2 7 0 . 1.). A Górycodcxben is : „Kiről ugy mond
verstörlejtő mestör." (G. 1.). V. ö. TÖRLEJT.

TÖRLEKÉZÉS, TÖRLEKÉZ1K. 1. TÖRÖL
KÖZÉS, TÖRÖLKÖZIK.
TÖRLÉS, (törölés) fn. tt. törlést, tb — <k>
harm. szr. — e. 1) Cselekvés mely által valamit le,
ki, eltörölünk. 2) írás, festés, rajz, mázolat, melyet
az illető lapról ledörgölünk, levakarunk, sikárolunk
stb. Kézirata teli van törlésekkel. V. ö. TÖRÖL.
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T Ö R L Ő R U H A , (törlőruha) ösz. fn. Ruhadaj
T Ö R L E S Z K E D I K , (törölészkédik) K m . tör '
lészkédtem, —tél, — é t t . T e s t é t más testhez dörgöli, rab, szövet, melyet akármiféle tisztogatásnál hasz
hogy valamit letöröljön r ó l a ; vagy, festi, kendőzi nálnak. Szobaleányok, szakácsok, borkezelök, mesterem
m a g á t . M o n d h a t ó emberről, v a g y más állatról ak berek törlőruhája.
T Ö R M E L É K , (törmelék) fn. tt. törmelékét,
k o r is, midőn hízelegve, kedveskedve máshoz dör
h a r m . szr. — e . Morzsalék, hulladék, töredék. Kenyér,
gölődzik. Törleszkedik a hízelgő macska.
T Ö R L E S Z T , (töröleszt) á t h . m. törlesztétt, kőtörmelék. A székelyeknél am. gabonarono.salék, tö
par. törleszsz, h t n . ni, v. eni. Átv. valamit megszün rek. Közel áll hozzá mind h a n g o k b a n , mind jelentés
tet, mintegy divatlanná, s z o k á s t a l a n n á tesz. Eltör ben : törmölék, mely a székelyeknél útravaló po
leszteni a régi alkotmányt, törvényeket, kormányrend gácsát j e l e n t (Kriza J.) melyet az utas törmöl
szert, innepeket, szertartásokat, szokásokat. Továbbá, bi get. Egyezik ,törmelék' szóval a Szeged táján diva
zonyos t a r t o z á s o k a t részenkint, időnkint, vagy egy tos csörmelék.
T Ö R M Ö L , (törmöl) áth. m. törmölt. Ujjaival,
szerre leró. Adósságot törleszteni.
kezével dörzsöl, morzsol, zsurmol. A székelyeknél azt
T Ö R L E S Z T É K , (töröleszték) fn. tt. törlesz
is j e l e n t i : eddegél, rágesál mintegy fogaival morzsol,
tékét, harm. szr. — e . Időszakonként pl. evenként,
i n n e n : törmölék. V. ö. T Ö R M Ő L G E T .
félévenként, h a v o n k é n t törleszteni igért vagy k ö 
T Ö R M Ö L É K , (törmölék) fn. tt. törmölékit,
telezett öszveg. Valamely adósságot a tőkétől állandó
1. T Ö R M E L É K alatt.
•5 százalék kamattal és fél százalék törlesztékkel évenként
T Ö R M Ö L É S , (törmölés) fn. tt. törmölést, tb.
ötven év alatt egészen le lehet róni.
— ék, harm. szr. — e . Morzsol ás ; rágcsálás. V. ö.
T Ö R L E S Z T É S , (törölesztés) fn. tt. törlesz T Ö R M Ö L .
tést, t b . —ék, harm, szr. — e , Cselekvés, mely ál
T Ö R M Ő L G E T , (törmölget) g y a k . áth. m.
tal v a l a m i t törlesztünk. V. ö. T Ö R L E S Z T .
tormölgettem, —tél, —étt. p a r . gess. A székelyek
T Ö R L E S Z T É S I , (törölesztési) mn. tt. tör nél, aprón a k e n y e r e t morzsálgatja a markában
lesztésit, tb. —ek. Törlesztésre vonatkozó. Törlesz (Szabó E l e k ) . Kenyerei, pogácsát törmőlgetni. Továbbá,
tési alap, törlesztési összeg.
k e n y e r e t l a s s a n k é n t törve rágogat. (Perenczi János).
T Ö R M Ö L G E T É S , (törmölgetés) fn. tt. fór
T O R L Ó , (törölő) mn. és. fn. t t . törlőt. A k i
t ö r ö l ; vagy eszköz, melylyel valamit törölni, eltö mölgetést. t b . —ék, h a r m . szr. — e . Morzsolgatás;
rölni, letörölni, kitörölni, megtörölni szoktak. Törlő r á g o g a t á s v. rágicsálás. V. ö. T Ö R M Ő L G E T .
T Ö R N Y Ő , fn. tt. tórnyöt. A Tájszótár sze
labda. V. ö. T Ö R Ö L .
T Ö R L Ő D É S , (törölőödés) fn. tt. törlődést, rént székely szó s am. semmirekellő ember vagy
tb. —ék, h a r m . szr. — e . Súrlódás, dörzsölés, mor állat. (Szabó József). Ha származását (tornyos) te
kintjük, jelentene túros koszot, v a r a t , vagy sinnye
zsolás őrlés által okozott lekopási állapot.
T Ö R L Ő D I K , (törölöödik) belsz. m. törlőd d e g e t , r ü h ö t ; s törzse tör egyeznék a mély hangú túr
tem, — tél, —Síi. Valamely testnek fölszinéró'l, kül s z ó v a l ; maga az egész t'órnyő szó mély hangokban
sejéről súrlódás, dörzsölés, őrlés által bizonyos ré szintén közel áll torongy szóhoz. V. ö. TORNYOS.
T O R N Y O S , (törnyős) mn. tt. törnyőst v.
szek lekopnak, lehullanak. A szilva hamva, az arcz
festék, a falnak mesze dörzsölés által letörlődik. A fű — et, t b . —ek. A Tájszótár udvarhelyszéki szónak
irja ; s jelentése (Derzsi Mózes szerént) koszos, va
ben jéirónak csizmájáról letörlődik a por.
T Ö R L Ő D Z I K , (töröló'ödözik) belsz. m. tör ras, vagy sinnyedeges, r ü h e s ; K r i z a J. szerént tú
lődztem, —tél, —ött, htn. — n i v. —eni, par. tör ros fejű ; és : sommire kellő.
T Ö R Ő , (törő) mn. tt. törőt. Altalán, aki vagy
lödzdzél. 1. T Ö R L Ő D I K .
T Ö R L Ö G E T , T Ö R L Ö G E T É S , 1. T Ö R Ö L G E T , ami valamit tör, e szónak minden érteményében.
Faltörő kos. Fejtörő munka. Házasságtörő férj, feleség.
TÖRÖLGETÉS.
T Ö R L Ő K E N D Ő , (törlőkendő) ösz. fn. Kendő Szentségtörő. Törvénytörő. A tör önható ige után:
Könnyű száraz'
féle r u h a , melylyel mosakodás a l k a l m a k o r testün nagyratőró, kitörő, előretörő, hajótörő.
k e t törölgetjük. Szélesb ért. mindenféle törölésre ról nézni a hajótöröket, (Km.). Mint főnév jelent kü
h a s z n á l t ilynemű ruha. E g y é b i r á n t észtanilng véve lönféle eszközöket, m e l y e k k e l törnek valamit. SótSrő,
kötörö, kendertörö. Törővel fejbe ütni valakit.
ezen szó elemei ellentétben állanak, mert törölni borstörő,
a n n y i t tesz, mint a testnek fölszinct koptatni, ken Bunkós törő. Vas törő. A mozsár törővel jár. (Km.).
T Ö R Ő B U N K Ó (törőbunkó) ösz. fn. A töröféle
deni azaz kenni, pedig am. hozzáadni, r á t a p a s z t a n i
eszköznek zömök buezkós vége, feje ; vagy maga az
v a l a m i t ; helyesebben : törölköző.
T Ö R L Ő L A B D A , (törlőlabda) ösz. fn. A réz egész b u n k ó s t ö r ő .
T Ö R Ö C S K E , falu Somogy m.; helyr. TörÖcs
nyomóknál kis labdaféle eszköz, melylyel a rézlapo
kére, — n , —ről.
k a t simára dörgölik.
T Ö R Ő D E , (töröde) fn. tt, tőrödét. Malomfélc
T Ö R L Ő R O N G Y , (törlőrongy) ösz. fn. Minden
féle mocsok, szenny, porfolt stb. letörlésére szolgáló készülék , melylyel a b á n y á k b ó l kiásott nagyobb
é r e z d a r a b o k a t a p r ó r a z ú z z á k : máskép : zúzda.
rongy, r u h a d a r a b .

433

TORODES—TOROK

TOROK

434

TORODES, (töröödés) fn. tt. törődétt, tb. li végzettel legörömöstebbb ozmanli nevet használ
—ék, harm. szr. —e. A testnek romló, illetőleg nak, mely mind melléknévi (németül: ,osmanisch')
szenvedő állapota, mely törés, zsurolás, zúzás, vágy mind főnévi (,der Osmane') jelentésben eléfordúl.
nehéz e's tartós munka, betegség stb. által támad. Mennyiben Muhammed vallását követik, törököknek
2) A kedélynek bizonyos dolog fölötti aggódása. V. szokták nevezni ama vallás hiveit is. Régi ós sokáig
e. TÖRŐDIK,
tartott szoros viszonyainknál fogva a török szó sza
TÖRŐDIK, (törőödik) belsz. m. tSrődtem, pora divatú nyelvünkben. Viselik e nevet több csa
—tél —őtt. 1) Mondjuk testekről, midőn más testek ládaink, továbbá helységeink, mint: TörökKanizsa,
kel gyakori s erősebb érintkezésben levén kopnak, T. Koppan, T. SzentMiklós, Törökfalva ; állatok és
mzódnak, csorbulnak, szóval épségöket vesztik. növények: törökróka, törökfarkas, törökborsó, török
Az igahvzásban feltorődik az ökör nyaka} a hámtól a ló buza, törökbab, törökdohány, törökmogyoró, törökszegfű
izügye, a szoros csizmától az ember sarka, kapanyéltől a stb. Eléfordúl közmondatainkban is : Nincs török a
tenyere. Rázósban magtörődik a szilva, szőlő, alma, körte. hátunkon v. nyakunkon, azaz, nincs veszedelem, nem
A bor megtörödött, rázásban, útban zavaros szint kell félni. Nagy a hire, mint a török járásnak. Török,
öltött. 2) Különösen, akármiféle erőtetés, betegség, torok sok kárt tett az orazágban. Verjen meg a török
vagy az idő súlya miatt teste gyöngül, rugalmassá átka (verjen meg az Isten rósz szomszéddal). Fejére
gát veszti, lankad. 3) Kedélye bizonyos nyomások, kelt a török átka. Éles mint a török kés. Meg lesz a tö
súrlódások, viszontagságok következtében előbbi rökök húsvétján, azaz soha napján. Iszik, mint a he
szilárdságát veszti, daczolni, ellenszegülni megszün, rényi török, Olyan mint a törökbasa v. pasa, zömök, hí
simulni kezd, megszok valamit. Szigorú fegyelem zott. Szalmatörök, ijesztő, vagy idomtalan külsejű,
alatt fogságban megtörődni. Hozzá törődni valamihez, vázforma emberről mondják, ki szalmából tömött
Halála előtt néha az átalkodott gonosz is megtörődik, törökhöz hasonló ; innen e közmondat: úgy ül a lo
i) Képes kifejezéssel: valamin, v. valamivel törődni, von, mint a szalmatörök. A régi nyelvemlékekben igen
am. aggódni, gondoskodni, részvéttel viseltetni. Azon gyakran terek,
törődik, hogy mi lesz fiából, ha ö meghal. 0 semmivel
„Terekechtől nyerél ajándokokath,
tm törődik. A komondor nem sokat törődik, ha meg
Ne pusztítanád országokath"
ugatja a kis kutya. (Km.). V. ö. T Ö R ; és TÖPREN
Mátyás király halálára 1490bon.
KEDIK.
A ,török' vagyis magában az ozmanli török
TÖRŐDÖTT, (törőödöt) mn. tt. törődöttet.
1) Ami erősebb visszahatásu érintkezés következ nyelvben ,türk' szónak jelentései Zenker szerént né
tében épségét vesztette; zúzott, csorbult, megkopott metül : Türké aus Asien, Bewohner von Turkestan
ítb. Törődött gyümölcs. Törődött nyak. Törődött eszkö und Hinterasien, Turkmane ; Nomade; Landstreicber;
lók. Törődött bor. 2) Aki testének szilárd, rugalmas Sóidat von der Leibwache, Trabant; ungebildeter
erejét elvesztette; elgyöngült, elnyomorodott, lan Mensch, Tölpel (innen nem igen szeretik a nyugotiak
kadt. Törődött vén ember, agg katona. 3) Aki előbbi — az ozmanlik — ha ,török' néven hívják őket) ; köl
daczos, szilaj, ellenszegülő természetéből kivetkezett, tői nyelven: ein schőner Knabe, der Geliebte. Vul
lers nagy persa szótárában : türk l) Turca ; 2) Turki
megszelídült. V. ö. TÖRŐDIK.
TÖRÖK, fn. és mn tt. törököt, harm. szr. —je. stan, Turcomania; 3) amatus, amata, puer formo
Általában azon keleti népcsoportozat, mely a kü sus ; 4) barbarus, vagabundus, latro. Némelyek sze
lönösebb tatár három népcsalád egyikét alkotja; rént Türk v. Türk ősrégi keleti fejedeluiök nevéről
ezek pedig a finn népcsaláddal együtt teszik az altáji ment át e nevezet az egész néptörzsre. Mások, pél
vagy általános tatár néptörzset. (V. ö. TATÁR). A dául Neumann, azt a Túr v. Turan szótól származ
török (türk v. türk) népek ez értelemben ősi lak tatják, mely mint elül érintők az Altai hegyekből
helyökböl — az Altai hegyekből — kijővén, Sibi lett kiköltözésök után első lakhelyök vala. Vullersnél
ria, Tibet és az Araltó között telepedtek meg a VI. eléjön még : túri „turca,plur. (többese a persában) tur
században, mely telepjök nevökröl Turkestánn&k, a ján Partbi, Scythae. Scriptores persici vocem túri, etiam
persáknál pedig Turannak neveztetett. Innét ismét significatione ,mongolicus' usurpant." Megemlítjük
többnyire mint hóditók nyomultak tovább észak felé még, hogy a türk v. türk népség Turánban történt
be Sibériába (jakutok), északnyugot felé az Uraiig megtelepedése és hódításai folytán, oly hatalmas
és Feketetengerig, délnek Persián keresztül nyugot és nevezetes lön hogy ez ősi törzshöz tartozó
felé meghódítva a görög birodalmat, egészen Euró többi tatár (szittya), vagy hún népség is régi nevét
pába. Itt törtek be később Magyarországba is, mely jobbára elveszítvén, csaknem általában türk vagy
nek hol kisebb hol nagyobb részét mintegy másfél türk név alatt ismertetett, úgy hogy Bölcs Leo s fia
századig tartották elfoglalva. S kiválólag ezek ne Konstantin és a Xdik századi byzandi irók türk
veztetnek törököknek, másképen, a többi keleti tö (TOVQXOI) néven emlegetik a magyarokat is. V. ö.
rököktől még inkább megkülönböztetve, ozmándk MAGYAR; TATÁR.
nak Ozmán (v. Ottomán) uralkodótól, mint a biro
TŐRÖK, (tőrök) fn. tt. tőrkÖt, harm. szr. — e .
dalomnak 1300ban alapitójától. Saját nyelvökön 1) Fából, vagy csontból való vastagabb árféle esz
28
AKAD. NAQT SZÓTÁB. VI. KÖT.

435

TÖRÖKBAB— TÖRÖKFALVA

köz a csizmadiáknál és szabóknál; néhutt máskép :
furdancs ; továbbá a kocsisoknél, tülökcsúcsból készí
tett eszköz, a lószerszám szíjkötéseinek feloldására ;
a nádkötőknél, hosszú faék, melylyel a készülő nád,
vagy zsupfödélen a szalmakötelet átöltögetik. 2)
Némely tiszai vidéken így nevezik a lószőrböl, vagy
czérnából, madzagból csinált hurkot, kelepczét,
melylyel madarakat, illetöleg'más állatokat fognak,
szokottabban: tőr; t. i. a k vagy okok némely szók
hoz toldalékul járul, a nélkül, hogy a törzs értemé
nyét módosítaná, ilyenek : szömÖrcsök, törzsök, túzok,
poczok, pocsok, mocsok, vakandok, varacsk, tővisk,
viaszk stb. V. ö. TÖR.
TÖRÖKBAB, (törökbab) 1. TUKMA, (2).
TÖRÖKBÁLINT, (1). falu Pestpilis m.; helyr.
— bálinton, —ra, —ról.
TÖRÖKBÁLINT, (2) törökbálint) ősz. fn.
Téli, piros héjú almafaj. Néhutt másképen: szálai
piros.
TÖRŐKBASA 1. TÖRÖKPASA.
TÖRÖKBECSE, 1. BECSE alatt; máskép:
ÚjBecse.
TÖRÖKBIRODALOM, (törökbirodalom) lásd
TÖRÖKORSZÁG.
TÖRÖKBORS, (törökbors) lásd TÖRÖK
PAPRIKA.
TÖRÖKBOROSTYÁN, (törökborostyán) ösz.
fn. Népies neve a persiai lila (syringa persica) fajta
növénynek.
TÖRÖKBORSÓ , (törökborsó) ösz. fn. Nem
annyira borsó, mint bab vagy paszulyfaj népies neve ;
szára felfutó, fürtjei a leveleknél rövidebbek; virá
gai a fürtön párjával állanak, hüvelyi lecsüggök ;
máskép : futó paszuly, olaszbab. Fajtái: kardos paszuly,
melynek hüvelye szélesebb, laposabb, görbébb, si
mább ; néhutt máskép : kaszaborsó; továbbá: cseres
nyepaszuly, magva gömbölyű, sötét, piros stb.
TÖRÖKBÚZA, (török búza) ösz. fn. 1. KUKO
RICZA. Máskép: tengeri v. málé. Nyelvünkben t. i.
a keletről behozott növényeket gyakran tőrök vagy
tengeri névvel szokták jelzeni.
TÖRÖKCSALMA, (törökcsalma). ösz. fn. 1)
Turbán, vagyis tekercses föveg, milyet a törökök
viselnek. 2) Átv. ért. népiesen liliomfaj, melynek le
velei gyűrűsek, vagy örvösek, tojáskerekláncsásak,
virágai lekonyultak, szirmai kikunkorodnak. Más
kép szinten köznyelven: erdei liliom, tőrökturbán,
százrétű gyökér; növénytani néven : turbánliliom. (Li
lium Martagon.).
TÖRÖKCZITROM, (törökczitrom) ösz. fn.
Czitromfajú cserje, melynek nyelei szálasak, levelei
tojáskerekek, hegyzettek. (Citrus medica). Továbbá,
ezen csejének gyümölcse.
TÖRÖKDOB, (törökdob) ösz. fn. Nagy dob,
melyet az úgy nevezett törökmuzsikánál használnak.
TÖRÖKFALVA, falu Kővár vid. helyr. —fal
vára, — n , —ról.
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TÖRÖKFARKAS, (törökfarkas) ösz. fn. lásd
HIÉNA. Eléjön Sándor Istvánnál.
TÖRÖKFÜZ, (törökfüz) ösz. fn. Szőrös levelii
füzfaj ; fája alacson, galyas, buglyos; levelei tojás
dadok, fölül zöldek, szőröskék, alul fakók; pálhái
kerekítettek, fogasak; magzatai kocsánkásak, lán
csásak, gyapjasak; bibéi száratlanok. Máskép : vizi
fűz. (Salix aquatica.).
TÖRÖKHIBIK, (törökhibik) ösz. fn. A hibi
kek neme alá tartozó növényfaj ; szára cserje; leve
lei ékforma tojáskerekek, három karéjuk, bevagdalt
fűrészesek, alul inasak; külső csészéje mintegy
nyolczlevelű. (Hibiscus syriacus.)
TÖRÖKHIT,(törökhit) ösz. fn. Muhammed hit
vallása, melynek ágazatai, s erkölcstanai az úgy
nevezett Koránban foglaltatnak.
TÖRÖKHITÜ, v. —HITŰ, (törökhitü) ösz.
mn. Ki a török törökhitet, vagyis Muhammed vallá
sát követi.
TÖRÖKHON, (törökhon) 1. TÖRÖKORSZÁG.
TÖRÖKKANIZSA. 1. KANIZSA alatt.
TÖRÖNKONTY, (törökkonty) ösz. fn. Teker
cses, kontyos föveg, milyet a törökök viselnek.
TÖRÖKKOPPÁNY, 1. KOPPÁNY alatt.
TÖRÖKKÓRSÁG, (törökkórság) ösz. fn. Nya
valyatörés.
TÖRÖKKŐ, (törökkő) ösz. fn. Drágakőnek
tartott ékszer, mely azonban nem egyéb, mint a föld
alatt rézrészek befolyása által kékké, vagy zölddé
festett állati fog, vagy csont, mely szép simára csi
szolható. (Gemma turcica, Turcoides, Turchesia.).
TÖRÖKKÖLES, (törökköles) ösz. fn. 1. RIS.
TÖRÖKKUTYA, (törökkutya) ösz. fn. Egyip
tomi kutyafaj.
TÖRÖKLÓHER, (töröklóher) ösz. fn. 1. TA
KARMÁNYBALTACÍM.
TÖRÖKMASZLAG, (törökmaszlag) 1. MÁ
KONY.
TÖRÖKMOGYORÓ, (törökmogyoró) ösz. fn.
A közönségesnél jóval nagyobb fajta mogyoró ; te
rem főkép Konstantinápoly vidékén. (Corylus co
lurna.).
TÖRÖKMUZSIKA (törökmuzsika) ösz. fn. Kü
lönféle fuvóhangszerek, u. m. trombiták, sipok, har
sonákbúi, továbbá dobokból, csengőkből, réztányé
rokból álló, zajos tábori zene, melyet a néhai jan
csároktól más európai seregek is általvettek; más
kép : törökzene, tábori zene.
TÖRÖKNYELV, (töröknyelv) ösz. fn. (külön
is írhatjuk). A török nyelv a közép és északi Ázsiá
bap a Kaspi tengertől Sína határáig terjedő tatár
nyelvcsaládhoz tartozik, de ozmanli törökök hódítá
sai által messze nyugotra is eltérj edett. Ez utóbbiak
nyelvét hívjuk különösebben török nyelvnek, a keleti
törököt pedig dsagatainak, mely eredetiségéhez külö
nösen alaki részében sokkal hűbb, mint a nyugoti vagy
ozmanli török. Ezen török nyelv nemcsak sajátképeni
tatár, hanem persa és mindenek fölött vallásos köny
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vök a korán által elterjedt számtalan arab szóve
gyülékbó'l áll; azonban ezen idegen elemek is rend
szerint a tatár elem alakjaihoz alkalmazkodnak.
Innen a törökben mind a szótárak mind a nyelv
tanok a sajátképeni tatár szókészleten és nyelvtani
alakokon kivül a persa éí arab szókra és szóalaki
tásokra is kiterjeszkednek.
TÖRÖKNYERÉG, (töröknyerég) ösz. fn. Sa
játságos szabású, és szervezetű nyereg, milyet a tö
rök lovasok használnak.
TÖRÖKORSZÁG, (törökország) ösz. fn. Al
talán törökbirodalom, mely három világrészből ú. m.
Európából, Ázsiából és Afrikából van együvé hó
dítva ; hozzá tartozik Európában az úgy nevezett
Balkán félsziget, az északdunai fejdelemségekkel
(Oláh v. KeletiRomán és Moldovaországgal); Ázsiá
ban az anatóliai félsziget, Örményország, Syría, Me
sopotania, Kurdistan, Arab Irak és az arábia félszi
get egy része; Afrikában Egyiptom Nubiával és
Kordofánnal, Tripolis stb. Bizonyosabban megje
lölt határvonalai: a tengeren kivül az OsztrákMa
gyar birodalom felöl a Száva és Duna által képezett
határszél, s az orosz Bessarábia felől a Pruth fo
lyó, Ázsiában Oroszországnak a Kaukázon túli tar
mányai és a persa birodalom, Afrikában a franczia
országhoz tartozó Algir.
TÖRÖKORSZÁGI (törökországi) ösz. mn. Tö
rökországból való, Törökországot illető, arra vo
natkozó.
TÖRÖKÖS, (törökös) mn. tt. törökÖst,v. — et,
tb. —ek. Törökök szokására, divatára, erkölcseire
mutató. Törökös viselet, életmód.
TÖRÖKÖSEN, (törökösen) ih. Török módra,
törökök szokásaként.
TÖRÖKPAPRIKA) ösz. fn. Paprikafaj, mely
nek szára fünemü, kocsányi egy virágúk, bogyói
lecsüggenek. A magyarnak közhasználati, s kedves
fűszere. (Capsicum turcicum). Köz nyelven egysze
rűen csak paprika, máskép : török bors v. kerti bors.
TÖRÖKPASA, (törökpasa) ösz. fn. Helytartó
és előkelő katonai parancsnok czíme Törökország
ban; a ,pasa' név némelyek szerént a persa padisáh
(= király, fejedelem) szótól.
TÖKÖKPIPA, (törökpipa) ösz. fn. Széles öblű
alacson pipa, milyenből a törökök, s az őket utáno
zók szoktak dohányozni.
TÖRÖKRÓKA, (törökróka) ösz. fn. 1. SAKÁL.
TÖRÖKSÉG, (törökség) fn. tt. törökségét,
harm. szr. —e. 1) Török nyelvi sajátság. 2) Mint
gyünév jelent törökökből álló sokaságot, vagy a tö
rökök öszveségét.
TÖRÖKSZÁKOS, L SZAKOS alatt.
TÖRÖKSZEGFÜ, (törökszegfű), 1. CSÁSZÁK
SZAKÁLL.
TÖRÖKSZENTIRÁS, (törökszentirás) ösz.
fn. Muhammed vallás és törvénykönyve ; saját nyel
vökön arab szóval: Korán, névmutatóval: AlKorán
(= az olvasmány, a könyv).
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alatt.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 1. SZENTMIKLÓS

TÖRÖKSZIL VA, (törökszilva) ösz. fn. A szár
nyas levelű, s déli tartományokban tenyésző pálma
fának hengerded, vagy hüvelykhez hasonló húsos
gyümölcse; máskép idegen nevezettel: datolya (né
metül : Dattel, olaszul: dattola és dattero, francziául:
dates, lengyelül daktyl, mindnyájan a görög Sáxtvlog
szótól, minthogy alakjára nézve az ujjhoz hasonló).
TÖRÖKTURBÁN, (törökturbán) ösz. fn. 1)
L. TURBÁN. 2) A liliom nemű virág egyik fajá
nak népies neve ; levelei gyűrűsek vagy örvösek, to
jásdad láncsásak ; virágai lekonyultak ; szirmai ki
kunkorodnak ; máskép szintén népiesen: erdei liliom,
százrétü gyökér, törökcsalma; növénytani néven : tar
bánliliom. (Lilium Martagon).
TÖRÖKÜL, (törökül) ih. Török nyelven; vagy
török módon. Törökül érteni, beszélni; irni.
TÖRÖKZENE, (törökzene) 1. TÖRÖKMU
ZSIKA.
TÖRÖL, TÖRÖL (töröl) áth. m. törolt, v. rör
lött, htn. —ni, v. törleni. 1) Valamely testnek föl
színét erősebben nyomja, simogatja, hogy tiszta,
sima, fényes legyen, hogy a rátapadt szennyet, mocs
kot, idegennemü testet levegye róla stb. Mosdás után
arczát, kezeit törölni, megtörölni. Könnyüs szemeit tö
rölni. A könyvről letörölni a port. Töröld meg a szádat.
A táblára krétázott számokat letörölni. Fátyollal törlik
a sebet (km.) kíméletesen bánnak a szenvedővel. 2)
Átv. bizonyos hatalom, vagy erőszak által vala
mit megszüntet, megsemmisít. Eltörölni valamely nem
zet szabadságát. Eltörölték a föld színéről. Kitörölték az
élők sorából. Továbbá, kihagy, kizár. Kitörölni vala
kit a tisztviselők, a polgárok közöl.
Gyökében (tör) a cselekvő tör igétől különbö
ző értelem látszik rejleni, miként a föntebbiekből és
a töröl szó alábbi származékaiból láthatni. Egye
zik vele azon dör, melyből dörgöl, dörzsöl máskép :
törzsül származtak, s megfelel neki a mongol kal
mük türkekü (streichen, anstreichen), Vámbéry sze
rént a csagataj szirénák, Budenz J. szerént a csere
misz turz (dörzsölni pl. mosó ruhát). Ide tartozik
továbbá a latin tero, tergo, szláv trjem stb. Azonban
távolabb menve, amennyiben a töröl szó mintegy
morzsoló rontásra, illetőleg zúzásra vonatkozik, a
tör igétől származtatás sem alaptalan. A szláv trjem
is Jancsovics szerént mind dörzsölést mind törlést
J' elent >
TOROLES 1. TORLES.
TÖRÖLGET, (törőlöget) gyak. áth. m. toröl
gettem, —tél, —étt, pan —gess. Gyakran, vagy foly
tonosan, vagy több holmit töröl. A nagy por miatt
egész nap törölget. Könyveket törölgetni. Az eves sebet tö
rölgetni. Szemeit törölgeti. V. ö. TÖRÖL.
TÖRÖLGETÉS, (törőlögetés) fn tt. törölge
tést, tb. —ék, harm. szr. —e, mely által valamit
törölgetünk. V. ö. TÖRÖLGET.
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TÖRŐLHETETLEN, TÖRŐLHETLEN, (tör
ölhet[et]len) mn. tt. törölhetlent, tb. —ék, . Amit
törölni, el v. le v. kitörölni nem lehet (a ,töröl'
BZÓ minden érteményében). Határozóként am. tö
rölhetlenül.
TÖRŐLHETETLENÜL, TÖRŐLHETLENÜL,
(törölhet[et]lenül)ih. Törölhetien állapotban vagy
minőségben.
TÖRŐLHETLEN 1. TÖRŐLHETETLEN.
TÖRÖLHETŐ, (törőlhető) mn. tt. törőlhetőt.
Amit törölni, el v. le v. kitörölni lehet (a ,töröl'
szó minden érteményében).
TÖRÜLKÖZÉS, (törölközés) v. törölögözés)
fn. tt. törölközést, tb. —ék, harm. szr. —e. Vissza
ható cselekvés, midó'n valaki önmagát törölgeti. V.
ö. TÖRÖLKÖZIK.
TÖRÖLKÖZIK, (törőlközik v. tőrölögözik)
k. m. törölköztem, —tem, —tél, —ött. Önmagát,
saját testét, vagy ennek vagy valamely részét töröl
geti. Mosdás, fürdés után törölközni szoktunk. Borral
mosdik, kolbászszal törölközik. (Km.). Mondják macs
káról is, midőn arczát, lábaival simogatja.
Ez igének középképzője k eredetileg átalakult
gyakorlatos g, s az egész ige a törölgethö\ hangválto
zatokkal módosított visszaható.
TÖRÖLKÖZŐ, (törőlköző v. törőlögözö)
mn. és fn. tt. törölközőt. 1) Aki v. ami törölgeti magát.
2) Ruhaféle eszköz, melylyel testünket, illetőleg ar
czunkat, kezünket megtörölni szoktuk, törölköző
kendő.
TÖRÖLŐ, 1. TÖRLŐ.
TÖRÖLT, (törölt) melléknévi részesülő; tt.
töröltet. Ami törölve, el, le, ki, megtörölve, van.
TÖRŐMALOM, (törőmalom) ösz. fn. lásd
TÖRŐDE.
TÖRŐMOZSÁR, (törőmozsár) ösz. fn. Mozsár,
tulajdon ért. véve, melyben valamit apróra, morzsákra
törni szoktak ; különböztetésül az álgyuféle mozsár
tól. V. ö. MOZSÁR.
TÖRÖNY, 1. TÖRNYŐ.
TŐRÖS, puszta Fehér m. helyr. Törösre, —ön,
— ről.
TÖRŐS, (törőös) mn. tt. törőst, v. et, tb. — ek.
Ami könnyen törik, törékeny. Mennyiben végképzője
bizonyos könnyüségre vagy hajlamra vonatkozik,
hasonlók hozzá : rugós, hajlós, fájós stb.
TŐRÖS, (törös) mn. tt. tőröst, v. ot, tb. —ek.
Tőrrel ellátott, fölkészült, fölszerelt. Tőrös rabló, ha
ramia. Tőrös kelepcze. V. ö. TÖR.
TÖRŐTEKENŐ v. TEKNŐ, (törötekenő) ösz.
fn. Teknő, melyben valamit törni szoktak, különböz
tetésül más féle pl. mosó, sütőtekenöktől.
TÖRÖTT, (törött) mn. tt. töröttet. 1) Szaba
tosan véve a törik igének részesülője, s különbözik
tőle tört, mint az átható tör származéka. Törött
szekér, törött fazék. Törött bor, gyümölcs. Törött vér.
(Szabó D.). Egyébiránt a szokás fölváltva is hasz
nája, pl. törött czukor, törött lencse. 2) Mondjuk járt

• útról, melyet a jövökelők lábai, illetőleg a jármüvek
lapossá, egyenessé nyomtak, törtek. Törött úton járni.
V. ö. TÖRT.
TÖRÖTTBAB, (töröttbab) 1. TÖRVEBAB.
TÖRÖTTLÉ, (töröttlé) ösz. fn. Leves étek,
melyet zurbolással készítenek.
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TÖRÖTTLENCSE, (töröttlencze) 1. TÖRVE
LENCSE.
TÖRŐ VAS, (törővas) ösz. fn. 1) Midőn a törik
igéből származik, am. vas, mely könnyen törik. 2)
Mint a cselekvő tör részesülője jelent vasból készí
tett töröt, vastörőt.
TÖRPE, (törpe) mn. tt. törpét. Altalán mond
juk állatokról és növényekről, melyek termetre,
növésre nézve a maguk nemében aránylag igen ki
csinyek, vagy alacsonak. Törpe ember, asszony, ki
péld. alig három, vagy négy lábnyi magas, pogonya.
A törpe csak törpe ha hegytetőn áll is. (Km.). Gyakran
használjuk a növények elnevezésénél pl. törpe almafa,
mely a szokott magasságnál akár természeténél fogva
sokkal alacsonyabb, akár mesterségesen, vagdalá
sokkal stb. alacsonyabban neveltetett. Mennyiben
némely állatok és növények már fajaiknál fogva,
rendesen, tehát nem a természet játékából, és kivé
telképen, ily kicsinyek, ezek neveit öszve szoktuk
i m i : törpebab, törpebival, törpekecske stb. Különben
elválasztjuk, pl. a szálas embernek is lehet törpe fia.
A Váradi lajtstromban eléjöu mint személynév Terpe.
Túl a Dunán némely tájakon a törpe ember gúny
neve mély hangon és hangátétellel : tupri.
Mi e szó gyökét illeti, ez alkalmasint a ron
tásra, darabolásra vonatkozó tör ige, minthogy a
törpe más nagyobbhoz képest olyannak látszik
mintha el volna törve, és a fanemüeket csakugyan tö
rés, botolás, vágás, nyesés által szokás törpékké
alakítani, s ezek hasonlatára neveztettek el a kisded
állatok is törpéknek. Ezen képeztetés szerint alakult
a töm és rokon döm gyökökből a tömpe és döme, mely
mindegyik tömöttet, zömököt jelent.
Képzőjére nézve azon származékszók osztá
lyába tartozik, melyekben a pa pe, ba be, fa fe, ma
me, va ve rokon gyökhangu képzők ó vagy ő egy
szerű képzőkből fejlődtek ki, milyenek tompa, csámpa)
czimpa, pipe; gomba, lomba, csorba, görbegurba; csalfa,
tréfa; szakma, fityma, szuszma, tutyma, duzma, bőszmé,
s talán polyva,golyva, zagyva; eleve is stb. V. ö. — 0 ,
— Ó, képző. Vámbéry szerént csagataj nyelven csör
pe am. disznó kölyke (csürhe ?), Budenz J. szerént
lapp nyelven caur am. törpe, s a finnben typera am.
kurta, tönkesz.
TÖRPEBAB, (törpebab) ösz. fn. Rövid és föl
nem futó szárú babfaj, melyet máskép gyalog bah
nak neveznek. (Phaseolus nanus).
TÖRPEBIVAL, (törpebival) ösz. fn. Kis ter
metű biválfaj, Afrikában.
TÖRPEBORSÓ, (törpeboró) ösz. fn. Föl nem
futó szárú borsófaj ; máskép : gyalog borsó.
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TÖRPECSERFSZNYE, (törpecseresznye) ösz.
fa. Népies neve a sajmeggy (prunus mahaleb) fajta,
alacson eserjéü növénynek.
TÖRPEPA, (törpefa) ösz. fn, 1) Széles ért. a
maga nemében igen alacson növésű fa; továbbá me
lyet mesterségesen nyesés, botolás, csonkítás által
kicsinné tettek.
TÖRPEGÉM , (törpegém) ösz. fn. A Kaspi
tenger vidékén tenyésző apró gémfaj. (Ardea pu
milla).
TÖRPEJÁZMIN, (törpejázmin) ösz fn. Sárga
virágú, s alacson szárú jázminfaj. (Jasminum
humile).
TÖRPEKALÁNOS, (törpekalános) ösz. fn.
Surinam, és Guiana tartományokban otthonos apró
kalános gémfaj mely mintegy verébnyi nagyságú.
(Platella pygmea.)
TÖRPEKECSKE, (törpekecske) ösz. fn. Apró
kecske Afrikában és déli Amerikában, igen alacson
és alágörbedő szarvakkal. (Capra depressa.)
TÖRPENÖVÉNY, (törpenövény) ösz. fn. Ál
talán minden növény, mely vagy fajánál fogva más
hasonnemüeknél aránylag sokkal kisebb, vagy me
lyet mesterségesen kicsinné növeltek.
TÖRPÉN Y, erdélyi falu a beszterczei székben;
SZEKERES—, BelsőSzolnok megyében; helyr. Tör
fénybe, —ben, —bői. Másképen az elsöbbik •' Ter
fény, az utóbbi Törpön.
TÖRPENYÍR, (törpenyír) ösz. fn. 1) Éjszaki
Európa mocsáros vidékein tenyésző nyirfaj, mely
legfölebb három lábnyi magas. (Betula nana.) 2)
Éjszaki Amerikában otthonos kisded nyirfaj. (Be
tula pumila).
TÖRPENYÚL, (törpenyúl) ösz. fn. A nyulak
neméhez tartozó kis faj, mely legfölebb hat hüvelyk
nyi hosszú, s földalatti vaczkokban lakik. (Lepus
pusillus.).
TÖRPESÉG, (törpeség) fn. tt. törpeségét,
harm. szr. —e. Állat vagy növény tulajdonsága,
vagy állapota, midőn a mnga nemében rendkívül
kicsin.
TÖRPETARNICS, (törpetarnics) ösz. fn. Nö
vényfaj a tölcséres bokrétáju tárnicsok alneméből;
szára tövön bokros, egy virágú; bokra öt metszésű,
tölcséres ; metszései kevéssé fürészesek, levelei lán
csásszálasak. (Gentiana pumila.)
TÖRPETÚZOK, (törpetúzok) ösz. fn. L.
REZNEK.
TÖRPETYÚK, (törpetyúk) ösz. fn. Kisded
testű fáczán faj. (Phasianus gallus pumilio.)
TÖRPEVIASZBURA, (törpeviaszbura) ösz.
fa. A viaszburák neméhez tartozó növényfaj ; szára
cserjeskórós; levelei láncsásak, kevéssé fürészes
végük, válban ékformák; barkapikkelyi kihegye
zettek. Viaszszagú nedvességet izzad. (Myrica gale.)
TÖRPÍT, (törpeít) áth. m. törpitétl, par. — s
htn. —ni. v. —eni. Törpévé tesz, csonkit; növését
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akadályozza, szokott magasságra nőni nem engedi.
Iákat törpiteni. V. ö. TÖRPE.
TÖRPÍTÉS, TÖRPITÉS, (törpeítés) fn. tt.
törpttést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valami törpévé tétetik.
TÖRPONT, (törpont) ösz. fn. Azon pont, me
lyen az egyenes vonal, vagy a fénysugár megtörik,
vagyis előbbi irányától elhajlik.
TÖRPÖN, 1. TÖRPÉNY alatt.
TÖRPÜL, TÖRPÜL, (törpeűl) önh. m. tor
pűlt. Törpévé lesz, kellő növésben csökken, csonkul.
TÖRPÜLÉS, TÖRPÜLÉS, (törpeülés) fn.
tt. törpülést, tb. —ék, harm. szr —e. Fogyatkozási
állapot, midőn valamely állati vagy növényi test
törpévé leszen. V. ö. TÖRPE.
TÖRT, (tört) mn. tt. tőrtet. Szabatosan véve
a tőr ön és áthatónak részesülője, s ennélfogva cse
lekvő állapotra vonatkozik. Akadályokon keresztül tört
ember. Igát tőrt szilaj ökör. Külszenvedő eredetű az
ily mondatokban: Tőrt kövekből építeni a házat. A
cseléd által eltört edények árát megfizettetni. Tört. po
rondból csínált út. Tört sót adni a baromnak. Belszen
vedésre inkább a törött illik. V. Ö. T Ö R Ö T T ; TÖR ;
TÖRIK. Mint főnév am. törtszám; 1. ezt.
TÖRTCSONTÚ, (törtcsontú) ösz. mn. Kinek
vagy minek csontját valamely kül erőszak eltörte.
Törtcsontú katona.
TÖRTÉL, puszta Pest m. helyr. T&rtelén, —re,
—ről. Törteire ment (km.) azaz eltört (a korsó,
üveg stb.).
TÖRTÉNELEM, (történelém) fn. tt. törté
nelmet, harm. szr. — e. Ujabb kori alkatú szó, a
köz ismeretü hellenlatin história kifejezésére. 1) Egy
más után következő terjedelmesebb változások, ese
mények, viszontagságok öszvege, melyek bizonyos
időben, térben, és dolgokat illetőleg, föltűntek. Ed
dig ezen fogalomra a történet szót használták, de ez
inkább csak egyes eseményekre vonatkozik, a törté
nelem pedig több történetet foglal magában. Külö
nösen az emberi nemet vagy ennek egyes népeit, fa
jait illető események sorozata, kisebb vagy nagyobb
időszakok szerint véve. Egyetemes történelem, mely
az egész emberi nemre, és minden időszakra kiter
jed. Egyes népek, országok történelme. Magyarok törté
nelme. Ókori, középkori történelem, mennyiben tárgyát
az ó vagy középkori történetek teszik. Kereszténység
történelme. 2) Ezen események, illetőleg történetek
elbeszélése, leírása, s azon könyvek melyekben amaz
elbeszélések foglaltatnak. Katona, Fessler, Horváth
Mihály magyarországi történelme. Húsz kötetből álló tör
ténelem. Az emberi műveltség történelme. V. ö. TÖR
TÉNIK.
TÖRTÉNELMÉSZ, (történelémész) 1. TÖR
TÉNÉSZ.
TÖRTÉNELMí, (történelémi) mn. tt. törté
nelmit. tb. —ek. Történelmet illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Történelmi adatok, könyvek, kutatások,
vitatkozások. V. ö. TÖRTÉNELEM,
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TÖRTÉNÉSZ, (történész) fa. tt. történészt, tb.
— ék. Történetbuvár; történetíró.
TÖRTÉNÉSZET, (történészet) fn. tt. törté
nészeiét, harm. szr. —e. Történeti buvárlatokkal,
vagy történetírással foglalkodás.
TÖRTÉNET, (történet) fn. tt. történetét, harm.
szr. —e. Altalán minden változás, vagy tünemény,
mely akár az emberi, akár felsőbb szellemi akarat
működésnek eredménye. A történet tehát mindenkor
valamely erőnek kifolyása ; hol nyugvás, szünet, sem
mittevés, pangás van, ott nincs történet. Köiönséges,
gyakori, ritka, csodás, borzasztó, mulattató történet. Kü
lönösen előre nem látott, váratlan esemény, változás.
Történetből találkozni valakivel. Történetként 5 is oda
jött. Vak történet. Szorosb ért. az emberi nemet illető,
s emberi működésből folyó események, viszontagsá
gok, mint a szabatosan vett történelem tárgyai. V.
ö. TÖRTÉNELEM. Elemzésére nézve 1. TÖRTÉNIK.
TÖRTÉNETBELI, (történetbeli) ösz. mn. Vé
letlen, váratlan, előre nem látott történetre, ese
ményre vonatkozó. Történetbeli találkozás, szerencse.
TÖRTÉNETBŐL, (történetböl) ragozás által
származott ih. L. TÖRTÉNETESEN.
TÖRTÉNETBUVÁR, (történetbuvár) ösz. fn.
Ki a szoros értelemben vett történelemhez tartozó ese
ményeket kutatja, azok időszakát, okait, eredetét,
körülményeit és viszonyait vizsgálja.
TÖRTÉNETES, (történetés) mn. tt. történe
tést. v. et. tb. —ek. Véletlen, nem várt, előre nem
gyanított. Történetes ;semény, változás. Göcsejben
történetes helynek. mondják, hol veszedelmes az uta
zás, hol könnyen fölfordul a szekér, hol szerencsét
lenség történhetik.
TÖRTÉNETESEN, (történetésen) ih. Vé
letlenül, váratlanul, esetileg, nem gyanítva.
TÖRTÉNETÉSSÉG, (történetésség) fn. tt.
történetésségét, harm, szr. —e. Véletlenség váratlan
ság, előre nem látott, nem gyanított állapot. A do
log történetessége mindnyájunkat meglepett.
TÖRTÉNETFESTŐ, (történetfestő) ösz. fn.
Festő, ki bizonyos történelemből vett egyes esemé
nyeket szokott müveinek tárgyául fölvenni.
TÖRTÉNETI, (történeti) mn. tt. történetit. tb.
;—ek. 1) Általán, ami bizonyos történetre vonatkozik,
ahhoz tartozik. Történeti képek, adatok. Történeti kútfők
orrások. 2) Véletlen eseményü. V. ö. TÖRTÉNET.
TÖRTÉNETILEG, (töténetileg) ih. 1) Va
lódi történet szerént, úgy amint történt, hiteles ada
tok nyomán. Történetileg bebizonyítani valamit. Tör
ténetileg, nem mesék után eléadolt hir. 2) Véletlenül, eset
leg, történetesen.
TÖRTÉNETÍRÁS, (történetirás) ösz. fn. Szel
lemi foglalkodás, midőn valaki bizonyos történeteket,
illetőleg történelmet Írásba foglalt. Használják tör
ténetirat he lyett is.
TÖRTÉNETIRAT, (történetirat) ősz. fn. Irat,
melynek tárgyát ós tartalmát történeti események,
változások teszik, megírt történelem.
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TÖTÉNETIRÓ, (történetiró) ösz. fn. Ki az
emberi nemre vagy egyes népekre, illetőleg orszá
gokra vonatkozó történeteket, vagyis azok történel
mét leírja, e szónak legszélesebb értelmében.
TÖRTÉNETISME, (történetisme) ösz. fn. Bi
zonyos történeti események, alakulások tudalma.
TÖRTÉNETRE, (történetke) Kies. fn. tt.
történetkét. Kisszerű, csekély tárgyú, rövid történeti
esemény.'
TÖRTÉNETKÖNYV, (történetkönyv) ösz.
fn. Könyv, melyben bizonyos történetek följegyez
vék, vagy mely bizonyos korszaknak, országnak,
népnek stb. történelmét foglalja magában.
TÖRTÉNETRAJZ, (történetrajz) ösz. fn. L.
TÖRTÉNETIRAT, TÖRTÉNETTAN.
TÖRTÉNETSZERÉNTI, (törénetszerónti) ösz.
mn. 1) A való történethez híven eléadoít. 2) LJ
TÖRTÉNETES.
TÖRTÉNETTAN, (történettan) ösz. fn. Tör
ténetek ismerete, tudása; továbbá oly könyv, mely
ezen ismeretekre oktat.
TÖRTÉNETTANI, (történettani) ösz. mn.
Történettanra vonatkozó, azt illető. Tórténettani ol
vasások, eléadások, vizsgálatok.
TÖRTÉNETTUDOMÁNY, (történettudomány)
ösz. fn. Azon ismeretek rendszere, melyeknek tár
gyát általán az emberi nemre vonatkozó történetek
teszik.
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI, (történettudomá
nyi) ösz. mn. Történettudományra vonatkozó; azt
illető. Törtónettudománynyal vagy tudományokkal
foglalkodó. Történettudományi társulat.
TÖRTÉNETTUDÓS, (történettudós ösz. fn.
Tudós, ki a történeti eseményekről alapos, és rend
szeres ismereteket szerzett.
TÖRTÉNET VIZSGÁLÓ , (történetvizsgáló)
ösz. mn. és fn. 1. TÖRTÉNETBUVÁR.
TÖRTÉNHETIK (történhetik) lehető k. m. tör
ténhetétt. Csak harmadik személyi ragot vesz fel. Le
hetséges, hogy megtörténjék, megeshetik. Ami egy
egy emberen megtörténhetett, rajtam is megeshetik. (Páz
mán. Kai. 100. 1.)
TÖRTÉNHETŐ, (történhető) mn. tt. történ
hetöt. Ami lehetséges, ami megeshetik. Minden tör
ténhető esetre elkészülni.
TÖRTÉNHETŐLEG, (történhetöleg) ih. Azon
föltevéssel, hogy valami megtörténhetik.
TÖRTÉNHETŐSÉG, (történhetőség) fn. tt,
történhetőségét, harm. szr.—e. Előre képzelt, föltett,
gondolt lehetősége valaminek; máskép : eshetőség.
TÖRTÉNIK, (történik) k. m. történt. Csak
harmadik személyben viszonyítható : történnek, törté
nek, történének, történt, történtek stb. 1) A természet
mindenségében, akár annak törvényeinél fogva, és
szükségképen, akár pedig a szellemi lények műkö
dése, illetőleg a szabad emberi akarat által bizo
nyos esemény, tünemény, változás, cselekvés való
sággal létre jön. A föld kerekségén korszakonként több

445

TÖRTÉNT—TÖRTET

TÖRTETÉS—TÖRVÉNY

tallózás történik. Jelek történnek az égen és földön A
mohácsi veszedelem 1526. évi aug. 29én történt. Nagy
aoda történt. Az már régen, több század előtt történhe
tetl. Ami megtörtént, nem tehetünk róla. Sok történik
addig. Tudode mi történt nálunk ? Mi történik itt ?
azaz, mit miveltek, mit tesztek ? Ez jól történt. Többé
i: ne történjék, ezt többe' ne t e d d . Ami részemről tör
ténhetik, megteszem. Négy fal, négy szem közt sok törté
nik. (Km.). 2) Különösen, ami saját a k a r a t u n k befo
lyása nélkül jön létre, s r á n k nézve közremüködé
(iinkön kivül adja magát elé. Véletlenül, akaratom
ellen, tudtomon kivül történt. Akármi történik rajtam,
nem bánom. Az rajtad is megtörténhetik. Ez velem soha
tem történt. Néha az is történik. Ez értelemben más
kép : megesik.
Eredeti jelentését csak gyanítani lehet. A részekre
daraboló tör igével vagy töröl, törzsöt ( = = dörzsöl)
igék tör gyökével csak úgy rokonítható, ha a z t vesz
sziik alapul, hogy a dolgok s általán a világ folyása
súrlódásokkal, sőt rombolásokkal v a n összekötve.
Vagy amennyiben a t ö r t é n e t oly v á l t o z a t o k a t , s tü
neményeket jelent, melyek telnek, m ú l n a k , az idő
fogalmát, illetőleg űrét mintegy betöltik azt vélhetnök,
hogy gyöke eredetileg azon töl v. tel, melyből tölt, telik
stb. származnak. E r r e m u t a t n a k az ily kifejezések : ki
telik tőle, azaz, részéről megtörténhetik; sok idő tölt bele,
sok történt a d d i g ; beteljesedett rajta a jövendölés,
vagyis, megtörtént. E szerint történik rokonhangcse
rével (l=r) e helyett volna : tölténik, mint a bottik
iéi származott az lnek rré változtával botorkál, bot
ránkozik. Jelen elemzést valószínűvé teszi azon kö
rülmény is, hogy az en an igeképző szabály szerént
az illető gyök alapfogalmának létrejövését, vagyis
megtörténését fejezi ki. p l . zörren, dörren, szökken,
tüs:sien, hortyan, horkan, fogan v. foganik s t b . ; az
előbbiek közöl is „zörren, dörren, s z ö k k e n " k ö n n y e n
fölveszik az ik végzetet •" zörrenik, dörrenik, szökkenik;
tehát hasonlat szerint a tölt törzsből l e t t : töltenik. s
megnyújtva: tölténik, mint a régies kevb'ó\ lett keván
kivan, s a bocsánat elavult törzse bocsán.

m o n d a t b a n önhatólag áll, valamint baktat, vágtat,,
lüktet.
T Ö R T E T É S , (törtetés) fn. tt. törtetést, t b .
— ék, h a r m . szr. —e. Uttörés j á r a t l a n helyen vagy
helyeken, előre nehezen hatolás. V. ö. T Ö R T E T .
T Ö R T I R Á S , v . — I R A T , (törtirás v . — i r a t )
ösz. fn. Szögletes b e t ű k b ő l álló régi németes irás
V. ö. I R Á S .
T Ö R T Ö L Y , fn. tt. törtölyt, t b . — dk. L. G E R 
L I C Z E . Eléjön Sándor I s t v á n n á l . A latin turtur v.
német Túrtel (— Taube) u t á n módosult.
T Ü R T Ő Z T E T , hibás t á j e j t é s , helyesen 1.
TÜRTŐZTET.
T Ö R T S Z Á M , (törtszám) ösz. fn. A számtan
b a n t ö r t s z á m n a k nevezik, mely valamely egésznek
részét jelenti, s a közönséges törtszám k é t sor szám
jegygyel jelöltetik : az egyik (az alsó) nevező, részne
vező (denominator) azt mutatja, h á n y részre v a n fel
osztva az egész, a másik számláló, részszámláló, (nu
merator) azt j e l e n t i , hány ily rész vétetik az egészből,
pl. az osztrák é r t é k ű forintnak i/i része = 75 kr. Kö
zönséges, tizes törtszámok. Egynemű, különnemű törtszámok.
T Ö R T T E J , (törttej) ösz. fa. Savójától meg
tisztított s tejföllel föleresztett a l u t t e j . Erdélyi szó.
TÖRÜL ;
T Ö R Ü L K Ö Z I K stb.
tájszokási
k i e j t é s ; helyesebben lásd T Ö R Ö L ; T Ö R Ö L K Ö 
Z I K , stb.
T Ő R V A D Á S Z A T , (tőrvadászat) ösz. fn. Va
dászat neme, midőn az illető v a d a k a t tőrrel fogják.

A mongol nyelv u t á n még egy véleményt kocz
káztatunk. Mint törlejt és törvény szónál is eléjön,
a mongol törő igetörzs á t h a t ó jelentésében am. szülni
szülemzeni, világra hozni, eléállitni ( S c h m i d t n é l :
gebáren, zur W e l t b r i n g e n ; etwas hervorbringen,
erzeugen; J ü l g n é l : ^chaffen' is) ; t e h á t ezen törő
igéből, melynek szenvedő formája a mongolban tö
rökdekü, fejlődhetett ki a magyar történik a német
wird erzeugt, wird hervorgébracht, ereignet sich jelen
tésében.
T Ö R T É N T , (történt) mn. t t . történtet. Ami
valóban létre j ö t t , n e m képzelt, n e m költött. Történt
dolgot, nem mesét mondok. V. ö. T Ö R T É N I K .
T Ö R T E T , (törtet) önh. m. törtettem, —tél,
—üt. par. törtess. J á r a t l a n helyen u t a t törve halad,
nagy nehezen halad előre. Bozótos, göröngyös, tövises
helyen áttörtetni. Jó négy lovon alig birtam a bokrokon
keresztül törtetni. A l a k r a nézve u g y a n miveltető, de
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T Ő R V A S , (törvas) ösz. fn. A tőr nevű kelep
czének a vasa. Maga a vasból való egész tőr is. L.
TÖR. 2).
T Ö R V E B A B , (tö^vebab) ösz. fn. É t e l neme,
midőn a megfőzött b a b o t apró l i k a c s ú edényen által
nyomkodják, mely esetben az a héjától megtisztul. A
hasonlóan általszürt borsó n e v e : törveborsó, és a len
cséje : törvelencse. E szókban a ,törve' szó a m ú l t
részesülője h e l y e t áll s am. töröttbab, töröttborsó, tö
röttlencse, m i n t h a volna : törve levő bab stb.

TÖRVEBORSÓ, 1. TÖRVEBAB. alatt.
TÖRVELENCSE, 1. TÖRVEBAB. alatt.
T Ö R V É N Y , fn. tt. törvényt, tb. — ék, h a r m .
szr. — e . 1) Széles ért. megállapított, h a t á r o z o t t , ál
landó mód, szer, rend, sinormérték, mely szerént a
dolgoknak szükségképen történniök, folyniok, egy
máshoz viszonylaniok kell. A természetben minden
bizonyos
törvények szerént történik, fejlődik, változik,
képződik stb. A testek mozgásának, vonzó, vagy vissza
taszító erejének törvényei. A nehézkedés törvényei. 2)
Azon erkölcsi szükségen alapuló mód, rend, szabály,
mely a szabad emberi cselekvények, működések, mü
vek végrehajtási s z e r é t , r e n d é t , csínját m e g h a t á 
rozza, szabályozza. Valamit törvényül tűzni ki magá
nak. A költészettan törvényei ellen véteni. A barátság, a
vendégszeretet törvényét megsérteni. Az udvariság tör
vényei ellen cselekedni. 3) Szorosb és szokott ért. er
kölcsi kényszer illetőleg belsugalat, v a g y k ü l h.a,
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t a l m ú felsőség által hozott rendelet, mely a szabad
a k a r a t t a l s okos észszel bíró embert kötelezi, hogy
valamit t e g y e n ; azaz, valamit parancsol, vagy tilt,
egyszersmind a n n a k általhágóját büntetéssel fenyíti.
Természeti törvény, (lex naturális, mai elnevezéssel
máskép ! természeti jog, észjog, j u s naturale), mely
az észnek általános belátásán, s a lelkiesméret su
galásán alapúi. Hozott v. szerzett v. tevőleges törvény
(lex positiva, j u s positivum), melyet valamely felsö
ség *ad ki, mint kinek j o g a van az alattvalók cselek
vésit bizonyos köz czélra i r á n y o z n i ; ez sajátlag egy
s z ó v a l : törvény t. i. tevőleges jog. Ez ismét isteni
vagy emberi, amint Istentől (a Szentírásban) vagy
embertől származik. Mózes törvénye, melyet a zsidók
számára Mózes irt, m á s k é p : ó törvény, különbözte
tésül a Krisztus által szerzett éj törvénytöL T o v á b b á :
egyházi törvény, mely az egyház által parancsolt,
vagy tiltott dolgokra vonatkozik. Polgári törvény,
mely a polgári állam, és társadalom célját, boldog
ságát illeti. Parancsoló vagy tiltó törvény. írott tör
vény, e l l e n t é t e : szokástörvény vagy szokásos törvény,
mely irva nincs, de köz szokás és gyakorlat által
kötelező erejűvé lett. Tőrvényt hozni, szabni, adni.
Törvényt megtartani, teljesíteni. Törvényt szegni, által
hágni. Törvény szerént vagy ellene tenni valamit. A ré'
gi törvényeket eltörölni.
Szigorú tőrvények.
Célirá
nyos, jó, bölcs törvények. Nem mindig tollal, gyakorta
fegyverrel is irják a törvényt. (Km.). Törvénynek viasz
az orra. (Km.). Sok törvény, sok vétek, v. hol sok a tör
vény, szaporodik a bűn, v. sok törvény sok örvény. (Km.).
Szükség törvényt bont v. ront v. szeg. (Km.). Nincs a
szükségnek szabott törvénye. (Km.). Törvény az, amit
szivem parancsol. (Km.).
Legjobb törvény legroszabb
erkölcsökből származik. (Km.). 4) Mint gyüné v jelenti
az egymással öszvefüggő törvények egészét, öszvegét
pl. különböző népek, államok s z e r é n t : magyar tör
vény; német, osztrák birodalmi tövény ; egyes t á r g y a k r a
v o n a t k o z ó l a g : sajtótörvény, házassági tőrvény stb. 5)
A legújabb időkig kevesebbé szabatosan, de közszo
kás szerint e szóval fejezték ki azon fogalmat is,
melynek latinul jus németül Recht felel meg, s me
lyet már ma jognalí mondunk. S ,törvény' mai ér
telemben a m . szerzett v. tevőleges jog. 6) Peres
igazság v. jogszolgáltatás. Innen e sajátságos kife
jezések : törvénybe idézni am. perbe idézni, hogy Ítéletet
kapjon, törvényt szolgáltatni, azaz, jogot, i g a z s á g o t ;
törvényt állani, a biró előtt felelelőséggel tartozni, fe
lelőségre vonatni. Törvényben tagadás jó. (Km.).
Tőrvényben nem jó a hamarság. (Km.). Törvényt látni,
Ítéletet h o z n i ; törvény útja, biró előtti p e r l e k e d é s ;
törvényt ülni, bizonyos ügyben bíráskodni stb. A ré
gieknél g y a k r a n térvény (mely szervényhez közelebb
á l l ) : „ T h i kegyelmetek n e adjon olyan tervénth
reá." (Levél 1 5 4 0  b ő l . R. M. Nyelvemlékek. I I . K.
Vegyes tárgyú. 3 7 . 1.). „Hogy t h e kegyelmed felöl
én nekem t h e r v é n t t h e t h e t h n e " (tétetne. Egyezség
l e v é l , mely k ö t t e t e t t W e r b e w c z i 'előtt 1 5 2 3  b a n .
Ugyanott 1 8 . 1.). De j ö n elé tőrvény is. „ A z törvé
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n y e k ( i r v a : thewrwenyek) és régi szokássok és
az egész községnek és község j a v á n a k ellene
hogy semmith nem cselekedünk." (Ugyanott 32.
1.) ,jTörvénynyel imádom ( = v é d e m ) magamat"
Levél 1 5 5 8  b ó l (Szalay Á g . 4 0 0 . m. 1.1. Sajátságos
jelentését találjuk a Müncheni codexben : törvénytáréi
(adulteriüm, 4 7 . 1.) törvénytöret (ugyanaz, 9 7 . 1.),
törvénytörö (adultera, 4 9 . 1.), törvényt ne törj (non
adulterabis, 5 6 . 1.). Mint látjuk, a fordító különösen
szeméremerkölcsi vagy házasságviszonyi törvényt
értett a ,törvény' szó alatt.
Ha e szónak eredeti jelentését a magyarból
nyomozzuk, többféle véleménynyel találkozunk. Né
melyek úgy elemzik hogy gyöke a tör (frangit) ige,
s törvénynek azért mondatik, hogy az akaratot, il
letőleg emberi szabadságot megtöri, korlátozza, az
áthágást megtorolja. Sándor István szerint a tövény
hajdan csakugyan jelentett törést, honnan szertörvény
vagy szertörés am. legis ruptio, delictum, erimen. De
ugyanezen szóból kitűnik, hogy a szer hajdan any
nyit is tett, mint lex, továbbá, mint constitutio regni,
államszer, mely érteményben Béla Névtelen Jegyző
jénél fordul elé. A z t is vélhetnök továbbá, hogy mi
vel a ,szer' v. ,ször' szó hasonjelentésü a ,sor ! és rend
szóval, mely alatt közrendet vagy országos állam
rendet is értünk, ennek pedig lényegét a törvények
t e s z i k : i n n e n i d é mellékeljük azon véleményünket
is, hogy a törvény némi hangcserével (Í=»S.J) am.
szervény v. szörvény, ami t. i. a cselekvények szerét,
módját meghatározza. Innen a régieknél az ugyan
azon tőszóból eredett ,szerzés' csakugyan azt jelen
tette, amit a .törvény' szó. V. ö. SZERZÉS. Azonban
ha más, többé kevésbé rokon nyelvekbeli, hason
szókkal hasonlítjuk össze, úgy találjuk, hogy a ^ör
vény' szó törzshangokban egyezik némely keleti nyel
vekben divatos, hason jelentésű szókkal pl. a mongol
és k a l m u k b a n türü (Kowalewski szerént am. loi, or
donnance, loi fondamentale, loi naturelle, principe,
regle ; usage, methode ; gouvernement, administra
tion ; regence ; J ü l g s z e r é n t : Gesetz, Grundgesetz,
V e r o r d n u n g ; figyelemre méltó, hogy a mongolban
ugyanazon igetörzs azt teszi '• szülni, szülemzeni,
eléállitni, szerezni. V. ö. T Ö R L E J T . A mandsuban
doro (Gabelentz szerént am. Regei, Ordnung, Sitté
s t b . ) ; a törökben tőre (Zenker szerént am. loi, cou
tume, u s a g e ; le code de D s i n g i s k h a n ) ; az ujgurban
Vámbéry szerént : törü ; a persában tóra, (v. tőrei
Vullers szerént am. consuetudo, mos, institutum,
l e x ; nomen codicis legum a Csengizkhán editi); a
héberben thóráh (Simon, Eiohorn és Winer szerént
am. institutio et h u m a n a ct divina ; mos, consue
t u d o ; melyet némelyek a jár áh törzsöktől [=jecit;
posuit, collocavit stb.] mások közvetlenül a thör név
től [—ordo] vagy közvetve a thúr törzsöktől [=cir
cuivit] s z á r m a z t a t n a k ) ; sínai n y e l v e n : tab stb. A
,törvény' szóban a ,vény' képző egészen magyar.
T Ö R V É N Y A D Ó , (törvényadó) ösz. fn. Szo
k o t t a b b a n 1. T Ö R V É N Y H O Z Ó .
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TÖRVÉNYALKOTÁS, (törvényalkotás) lásd
TÖRVÉNYHOZÁS.
TÖRVÉNYALKOTÓ, (törvényalkotó) 1. TÖR
VÉNYHOZÓ.
TÖRVÉNYBELI, (törvénybeli) ősz. mn. Tör
vényben létező, törvényben foglalt; törvényen ala
puló. Törvénybeli határodat. Törvénybeli jog, kötelesség.
TÖRVÉNYBIRÓ, (törvénybiró) ösz. fn. A
falucsi tanácsban az úgynevezett öregbiró után
rangra második személy.
TÖRVÉNYBONTÁS, (törvénybontás) 1. TÖR
VÉNYSZEGÉS.
TÖRVÉNYBONTÓ, (törvénybontó) 1. TÖR
VÉNYSZEGŐ.
TÖRVÉNYCSAVARÁS, (törvénycsavarás) ösz.
ra. Midőn valaki a törvény valódi s egyenes értel
mét, bizonyos ügyre nézve kedvezöleg, mestersége
sen, álokoskodásokkal félre magyarázza.
TÖRVÉNYCSAVARÓ, (törvénycsavaró) ösz.
mn. és fn. Személy illetőleg ügyvéd, ki törvénycsa
varást gyakorol. V. ö. TÖRVÉNYCSAVARÁS.
TÖRVÉNYCZ1KK, (törvényczikk) ösz. fn.
Egyes, különös tárgyról, pl. az adóról, községi, bí
rósági szervezetről, perrendtartásról, csődről, vadá
szatról stb. szóló törvényhozási intézkedés; melyek
ugyanazon évben folyó számokkal szoktak megje
löltetni : Isö, Ilik, Illik stb. törvényczikk. A né
methoni váltótörvény szakok (§§ok) helyett is czik
kekbó'l áll.
TÖRVÉNYELLENES, v. — E L L E N I , (tör
\ényellenes v. —elleni) ösz. mn. Ami a törvény ál
tal kimondott rendelettel öszveütközik; vétkes, bű
nös, kihágó. Törvényellenes eljárás, erőszak, követelés.
TÖRVÉNYENGEDÉLY,
(törvényengedély)
ösz. fn. Amit a törvény bizonyos kivételkép, kedve
zés gyanánt megenged, szabadon gyakorolni hagy.
TÖRVÉNYES, (törvényés) mn. tt. fórvényést,
v. — et, tb. —ek. Ami bizonyos törvénynyel meg
egyezik, vagy azon alapszik, vagy abból foly. Tör
vényes örökség, kereset, követelés. Törvényes idézés, vizs
gálat, büntetés. Törvényes házasság. Máskép: törvény
ueri. Néha am. a törvényekben jártas, vagy bizo
nyos torvényhatósághoz tartozó. Törvényes ember.
Tórcéuyes személy előtt letenni az esküt. V. ö. JOGOS.
TÖRVÉNYESEN, (törvényésen) ih. A tör
vény által szabott rendelettel egyezöleg. V. ö. JO
GOSÁN.
TÖRVÉNYÉSÍT, TÖRVÉNYESÍT, (törvény
ésít) áth. m. törvényesítétt, par. —s, htn. —ni, v.
—mi. Törvényessé tesz ; a törvények által megha
tározott jogokban részesít. Gyermekek törvényesítése
utólagos házasság állal.
TÖRVÉNYÉSÍTÉS, TÖRVÉNYÉSITÉS, (tör
vényésítés) fn. tt. törvényesitést, tb. — ék, harm. szr.
— í. Cselekvés, mely által valamit törvényesítenek.
TÖRVÉNYESSÉG, (törvényésség) fn. tt. tör
vényességét, harm. szr.—e. Törvényes állapot vagy tu
lajdonság; törvényszerűség.
AKAP, HAGY SZÓTÍB, V I . KÖI,
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TÖRVÉNYETLEN, (törvényetlen) mn. tt.
törvényetlent, tb. — ék. Törvény nélkül levő; ami
törvények alá nincs vetve; független, szabad, Tör
vényellen vad népek. Különbözik tőle: törvénytelen,
vagyis, bizonyos törvényekkel ellenkező, azokon nem
alapuló, jogtalan, igazságtalan. T. i. a telén és étlen,
talán és atlan némely szókban a szokás érteményi
különbséget állapított meg, pl. szemetlen és szemtden,
gondatlan és gondtalan, ügyetlen és ügytélen stb.
TÖRVÉNYETLENSÉG , (törvényetlen'ség)
fn. tt. törvény etlenségtt, harm. szr. —e. Törvény
nélküli állapot vagy tulajdonság. Különbözik tőle
törvénytelenség.
TÖRVÉNYPA, (törvényfa) 1. AKASZTÓFA ;
és v. ö. BITÓFA. Ama szóról Káldi Innep. Préd. 3 0 5 .
1. igy í r : „Talán azért nevezték a magyarok tör
vényfának, minthogy törvény és igazság szolgálta
tik rajta."
TÖRVÉNYFOLYAM v. —FOLYÁS (törvény
folyam v. —folyás) ösz. fn. A fölvett kereseti ügy
nek bizonyos törvényhatóságok előtt folytonos tár
gyalása.
TÖRVÉNYGYAKORLÓ v —GYAKORNOK,
(törvénygyakorló v. —gyakornok) 1. JOGGYA
KORNOK.
TÖRVÉNYGYŰJTEMÉNY, (törvénygyűjte
mény) 1. TÖRVÉNYTÁR.
TÖRVÉNYHALASZTÁS, (törvényhalasztás )
1. TÖRVÉNYSZÜNET.
TÖRVÉNYHATÓSÁG, (törvényhatóság) ösz.
fn. Szoros ért. köz ügyek elintézésével foglalkodó
hatóság.
TÖRVÉNYHÁZ, (törvényház) ösz. fn. Köz
épület, melyben az illető birák öszvegyülni, s az
ügyeket tárgyalni szokták.
TÖRVÉNYHELY, (törvényhely) ösz. fn. Vala
mely törvényszék helye, törvényszéki hely.
TÖRVÉNYHOZÁS , (törvényhozás) ösz. fn.
1) Felsőbb hatatomnak rendelkező működése, mely
nél fogva törvényeket alkot. 3) Mint személyre vo
natkozó, illetőleg mint gyűnév jelenti magát a tör
vényhozót vagyis a törvényhozásban részvevő sze
mélyeket, testületeket.
TÖRVÉNYHOZÁSI, ösz. mn. Törvényhozásra
vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Törvényho
zási jog.
TÖRVÉNYHOZÓ, (törvényhozó) ösz. mn. ás
fn. Aki bizonyos törvényeket hoz. Törvényhozó test v.
testület. Törvényhozó hatalom, országgyűlés.
TÖRVÉNYHOZÓI, (örvényhozói) ösz. mn.
Törvényhozóra vonatkozó, azt illető. Torvényhozói
képesség, készültség, bölcseség,
TÖRVÉNYI, (törvényi) mn. tt. törvényit, tb.
—ek. Törvényt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
TÖRVÉNYINAS, (törvényinas) 1. TÖRVÉNY
SZOLGA.
TÖRVÉNYJAVASLAT ,
(törvényjavaslat)
ösz. fn, Az illető törvényhozó testület, vagy fejede
29
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lem elé terjesztett javaslat, mely bizonyos új tör
vénytervet foglal magában.
TÖRVÉNYKAR, (törvénykar) ősz. fn. Az
egyetemeknél, vagy más fó'tanodáknál azon taná
rok testülete, kik különösen a törvényi szakhoz tar
tozó tudományoliat adják elé, törvénytudományi,
vagy általánosabb értelemben : jogtudományi kar,
TÖRVÉNYKÉDÉS; TÖRVÉNYKÉDÉSI, stb.
1. TÖRVÉNYKEZÉS, TÖRVÉNYKEZÉSI.
* TÖRVÉNYKEZÉS, (törvénykézés) fn. tt. tőr
vénykézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bíróság előtti
pörlekedés, pörös eljárás.
TÖRVÉNYKEZÉSI, (törvénykézési) mn. tt.
törvénykézésit, tb. —ek. Törvénykezést illető', arra
vonatkozó, ahhoz tartozó. Törvénykezési eljárás, rend
tartás, szabályzat. Törvénykezési hivatalnok, tisztviselő.
TÖRVÉNYKEZIK, (törvénykézik) k. m. tör
vénykéztem, —tél, —étt. Peres ügyét bizonyos
bíróság előtt folytatja.
TÖRVÉNYKIBOCSÁTÁS, (törvénykibocsá
tás) ősz. fn. Törvényül szolgálandó rendeletnek, in
tézkedésnek formaszerü fölkészítése, pl. a szükséges
bevezetéssel, aláírással stb.
TÖRVÉNYKIHIRDETÉS , (törvénykihirde
tés) ösz. fn. A törvénynek akár az illető (törvény
hozói, törvényhatósági stb.) gyülekezetekben, akár
hivatalos hírlapok utján közzététele.
TÖRVÉNYKIVÜLI, (törvénykívüli) ösz. mn.
Törvény által kijelölt határok közé nem tartozó, nem
kötelező.
TÖRVÉNYKIVÜLISÉG, (törvénykivüliség)
ösz. fn. Valamely ügynek törvénykivüli állapota
vagy tulajdonsága. V. ö. TÖRVÉNYKIVÜLI.
TÖRVÉNYKÖNYV, (törvénykönyv) ösz. fn.
Kö nyv, mely bizonyos nemű törvényeket rendszere
sen szerkesztve foglal magában. (Codex legis, Ge
setzbuch). Polgári, katonai, egyházi, büntető, kereske
delmi, váltótörvénykönyv. Osztrák általános polgári tör
vénykönyv. Verbőczy Hármastörvénykönyve. Napóleon
törvénykönyve. (Code Napóleon) A (franezia) öt tőr
vénykönyv. (Die fünf [französischen] Gesetzbücher,
Les cinques codes). Ily értelemben különbözik tőle:
törvéngyüjtemény v. törvénytár; azonban a közélet
ben gyakran e helyett is ,törvénykönyv' szót hasz
nálunk. V. ö. TÖRVÉNYTÁR.
TÖRVÉNYLÁTÁS, (törvénylátás) ösz. fn. íté
lethozás, törvényes ítélet kimondása ; jogszolgáltatás.
TÖRVÉNYLÁTATLAN, (törvénylátatlan) ösz.
mn. és ih. A nélkül, hogy jogszolgáltatással, vagy
itéletkimondással elláttatott volna.
TÖRVÉNYLEVÉL, (törvénylevél) ösz. fn.
Iromány, oklevél, melyben a törvényhozó felsőség
bizonyos törvényt szentesít, s kihirdet; máskép:
végzemény (decretum). Magyar királyok törvénylevelei.
(végzeményei).
TÖRVÉNYMAGYARÁZAT, (törvénymagya
rázat) ösz. fn. A homáíyos értelmű törvénynek sza
bályszerű megfejtése.

TÖRVÉNYNAP, (törvénynap) ösz. fn. Nap
melyen az illető bíróság bizonyos ügyet tárgyalásra
fölvesz.
TÖRVÉNYNÉLKÜLI, (törvénynélküli) ösz.
mn. L. TÖRVÉNYETLEN.
TÖRVÉNYOLDÁS, (törvényoldás) ösz. fn.
Valamely törvénynek szigorú alkalmazása alóli föl
mentés, pl. hogy két személy a vérségi vagy sógor
sági tiltott ízekben házasságra léphessen.
TÖRVÉNYORVOSLAT, (törvényorvoslat) ösz.
fn. 1. PÉRORVOSLAT.
TÖRVÉNYRONTÁS, (törvényrontás) ösz. fn.
Valamely cselekvényben az illető törvénynek mel
lőzése, semmiben vétele.
TÖRVÉNYRONTÓ, (törvényrontó) ösz. mn.
és. fn. Aki valamely cselekvényében a törvényt mel
lőzi, semmiben sem veszi.
TÖRVÉNYSÉRELEM v. —SÉRTÉS (törvény
sérelem v. —sértés)!. TÖRVÉNYRONTÁS ; és TÖR
VÉNYSZEGÉS.
TÖRVÉNYSÉRTŐ, (törvénysértő) 1. TÖR
VÉNYRONTÓ ; és TÖRVÉNYSZEGŐ.
TÖRVÉNYSZABTA, (törvényszabta) ösz. mel
léknévi részesülő. A törvény által szabott, rendelt,
törvényszerű. Törvényszabta eljárás. Törvényszabta
módon.
TÖRVÉNYSZAK, (törvényszak) ösz. fn. 1)
A régibb törvénykezésben az évnek bizonyos részei,
melyekben a birák rendesen működtek. V. ö. TÖR
VÉNYSZÜNET. 2) Valmely törvénynek egyes része,
idegen szóval: paragraphus.
TÖRVÉNYSZEGÉS, (törvényszeges) ösz. fn.
Általán cselekvés, mely által valaki a törvény által
kiszabott kötelességeket megsérti.
TÖRVÉNYSZEGŐ, (törvényszegő) ösz. mn. és
fn. Törvény ellen cselekvő.
TÖRVÉNYSZÉK, (törvényszék) ösz. fn. Átv.
1) Az öszveült birák tanácsa, midőn bizonyos per
ügyben Ítéletet hoznak. Törvényszéket ülni, tartani.
A törvényszék három évi fogságra Ítélte. 2) Törvény
hatóság, mint birói testület. Városi, megyei törvény
szék. Első biróságu v. első folyamadásu törvényszék. Fö
törvényszék ^fmost királyi itélő tábla). Legfőbbtörvény
szék (most Kúria). Büntető, polgári törvényszék tagjai,
ülnökei.
TÖRVÉNYSZÉKI, (törvényszéki) ösz. mn.
Törvényszékhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó.
Törvényszéki tag. Törvényszéki elnök, tanácsos, jegyző,
írnok, igtató, kiadó, hivatalnok, szolga. Törvényszéki el
járás, határozat, végzés, ítélet.
TÖRVÉNYSZEMÉLY, (törvényszemély) ösz.
fn. Birói személy.
TÖRVÉNYSZERÉNTI, (törvényszerénti) lásd
TÖRVÉNYSZERŰ.
TÖRVÉNYSZÉRÉS, (törvényszérés) 1. TÖR
VÉNYSZERŰ.
TÖRVÉNYSZERŰ, v. —SZERŰ, (törvény
szerű) ösz. mn. A törvénynyel, vagy törvény szel
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lemével, czéljával, rendeletével egyező. Törvényszerű
bírói eljárás. Törvényszerű követelés.
TÖRVÉNYSZERŰSÉG, vagy —SZERŰSÉG,
(törvényszerűség) ősz. fn. A szabad emberi cselek
vény állapota, vagy tulajdonsága, melynél fogva az
illető törvénynyel egyezik.
TÖRVÉNYSZERÜTLEN, (törvényszerütlen)
ősz. mn. A törvény szellemével, czéljával, rendele
tével nem egyező, nem törvényszerű. Némileg szelí
debb kifejezés mint ,törvénytelen.'
TÖRVÉNYSZERÜTLENSÉG, (törvényszerüt
lenség) ősz. fn. Valamely eselekvénynek a törvény
nyel össze nem egyezése.
TÖRVÉNYSZÉRZÉS, (törvényszerzés) ösz. fn.
A főhatalomnak azon cselekvése, midőn törvénye
ket alkot, törvényhozás. Régibb nyelvemlékek ma
gát a ,szerzés' szót ,törvény' jelentésben is hasz
nálják.
TÖRVÉNYSZÉRZÖ, (törvényszerző) ösz. fn.
Személy ki felsőségi hatalmánál fogva az illető tes
tületnek, országnak, államnak, egyháznak stb. tör
vényeket hoz, szab, alapít.
TÖRVÉNYSZOKÁS, (törvényszokás) ösz. fn.
A polgároknak egymáshozi némely viszonyaiban nem
valamely írott vagyis hozott törvény, hanem csak a
népnek jogérzete által megállapított jogelv, melyre
a birák gyakran ítéletekben is, kivált a régibb pe
res eljárásokban, mint olyanra hivatkoztak.
TÖRVÉNYSZOLGA, (törvényszolga) ösz. fn.
A törvényszék, törvényhatóság mellett szolgai köte
lességeket végző személy, törvényszéki szolga.
TÖRVÉNYSZOLGÁLTATÁS }> (törvényszol
gálatás) ösz. fn. Törvényhatósági működés, midőn az
illető biróság az elébe terjesztett ügyeket vizsgálat
alá veszi s azokban Ítéletet hoz.
TÖRVÉNYSZOEÍTÁS, v. —SZORÍTÁS, (tör
vényszorítás) ösz. fn. Kényszerítés, melynél fogva
valaki bizonyos törvényhatóság parancsának, ren
deletének engedelmeskedni kénytelen, pl. hogy a
rendelt napra a törvényszék előtt megjelenjen, hogy
esküt tegyen le stb.
TÖRVÉNYSZÜNET, (törvényszünet) ösz. fn.
Időköz, melyen régebben valamely törvényszék hi
vatalos üléseket nem tartott s ügyeket nem tárgyalt.
(Juristitium). Ilyenek voltak rendszerént az aratási,
szüreti, farsang utolsó napjaira és a sátorünne
pekre eső törvényszünetek, rendkivülileg az ország
gyűlések és nemesi fölkelés alkalmával használt
törvényszünetek. Mai korban csak a vasárnapok és
a latin keresztény szertartás ünnepei vétetnek ki a
renclszerénti bíráskodás alól.
TÖRVÉNYTÁBLA, (törvénytábla) ösz. fn.
Tábla, milyenre hajdan a törvényeket írni, illetőleg
vésni szokták. Mózes torvénytáblái, melyekre a tiz pa
rancsolatot jegyezte. A régi rómaiák tizenkét törvény
táblája.
TÖRVÉNYTANULTSÁG, (törvénytanultság)
ösz. fn. Jártasság a törvények ismeretében.
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TÖRVÉNYTÁR, (tötvénytár) ösz. fn. Külön
böző törvények gyűjteménye. mely több nemű,
akár különkülön rendszerben alkotott, akár az
élet eléforduló szükségeihez képest időnként vegye
sen hozott törvényczikkeket foglal magában (Corpus
juris) s ebben különbözik a törvénykönyvtöl. V. ö.
TÖRVÉNYKÖNYV.
TÖRVÉNYTELEN, (törvénytelen) mn. tt. tör
vénytelent, tb. —ék 1) Bizonyos törvény rendeleté
vel ellenkező; igazságtalan. Törvénytelen telt, k'óve
telés,birtokolás,szerzemény. 2) Oly szüléktől szármázott,
kik törvényes házasság által nem voltak öszvekötve ;
köznépiesen : fattyú, korcs.
TÖRVÉNYTELENKÉDÉS,(törvénytelenkéd
és) fn. tt. törvénytelenke'dést, tb. —ék, harm. szr. —e.
Törvények ellen elkövetett gyakori vagy folytonos cse
lekvés, különösen, mely mások jogainak sértésével jár.
TÖRVÉNYTELENKÉDIK ,
(törvénytelen
kédik) k. m. törvénytelenkédtem, —tél, —étt. Bi
zonyos törvények gyakori vagy folytonos megszegése
által mások jogait sértegeti.
TÖRVÉNYTELENÜL, (törvénytelenül) ih.
Bizonyos törvényeket sértve, áthágva ; jogtalan mó
don, igazságtalanul.
TÖRVENYTERÉM, (törvényterem) ösz. fn.
Terem, melyben valamely biróság hivatalos eljárá
sát végezni szokta.
TÖRVÉNYTÉTEL, (törvénytétel) ösz. fn. A
bíróságnak, törvényszéknek hivatalos eljárása, mi
dőn törvényt szolgáltat. A törvénytétellel nem kell igen
sietni. (Km.).
TÖRVÉNYTÉVŐ, (törvénytevő) ösz. mn. ós
fn. Aki törvényt szolgáltat, törvényt ül, törvényt
mond, bizonyos ügyben ital. Törvénytevő birák.
TÖRVÉNYTUDÁS , (törvénytudás) ösz. fn.
Jártasság a törvények ismeretében, törvényismerés.
TÖRVÉNYTUDÓ, (törvénytudó) ösz. mn. és
fn. Aki bizonyos törvényekben jártas, azok szelle
mét, czétját ismeri, érti.
TÖRVÉNYTUDOMÁNY, (törvénytudomány)
ösz. fn. A törvényeknek bizonyos elveken alapuló
rendszere, és ösmérete.
TÖRVÉNYTUDOMÁNYI, (törvénytudományi)
ösz. mn. Törvénytudományt illető, ahhoz t tartozó,
arra vonatkozó. Törvénytudományi kérdések, vitatko
zások, munkák. A magyar tud. Akadémia iórvénytudo
mányi osztálya.
TÖRVÉNYTUDOR , (törvénytudor) 1. JOG
TUDOR.
TÖRVÉNYTUDÓS, (törvénytudós) ösz. fn. A
törvényekről tudományos , rendszeres ismeretekkel
biró személy.
TÖRVÉNYZÁR, (törvényzár) 1. ZÁRLAT.
TŐRVETÉS, (tőrvetés) ösz. fn. Cselekvés, mi
dőn valaminek, vagy átv. ért. valakinek tőrt hánynak.
TŐRVETÖ, (tőryető) ösz. mn. és fn. Vadász,
vagy más személy, ki bizonyos vadak fogására tő
röket rak le.
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TÖRZSNYÁJ—TÖRZSÖKÖS.

TÖRZS, (törzs) fn. tt. törzset. 1)1. TÖRZSÖK.
2) A katonai rendszerben mint gyünév valamely
hadseregnek vagy seregosztálynak felsőbb parancs
nokló tisztsége ; innen az ezredtörzs, tábornoki törzs,
törzstiszt, törzsorvos összetett szók.
TÖRZSÁLLOMÁS, (törzsállomás) ősz. fn.
Törzstisztség állomása.
TORZSATYAv.— APA, (törzsatya v. —apa)
ősz. fn. Ősatya, kitől bizonyos nemzetségnek tagjai
illetőleg ágai leszármaznak; a nemzetség közös őse.
Majd szélesebb, majd szűkebb értelemben vehető el
nevezés, amint valamely nemzetség, illetőleg vérro
konok közelebb vagy távolabb korra viszik vagy
vihetik vissza eredetöket. Történeti hiteles adatok
hiánya miatt csak kevés előkelő nemzetségek képe
sek több századra visszavinni származási fájókat.
A régi héberek pontos jegyzetei, melyeket a szent
könyvekben őriztek meg, e tekintetben, mint külö
nös ritkaság, figyelemre méltók.

TÖRZSNYÁJ, (törzsnyáj) ösz. fn. Jelesebb
fajta nyáj, melyet a végett tenyésztenek, hogy más
jeles fajokat szaporítson.
TÖRZSNYELV, (törzsnyelv) ösz. fn. Vala
mely törzsnemzet v. törzsnépség nyelve. V. ö. TÖRZS
NEMZET.
TÖRZSORVOS, (törzsorvos) ösz. fn. A kato
nai törzstisztséghez tartozó vagy törzstiszti ranggal
felruházott orvos.
TÖRZSÖK, (törzsök) fn. tt. törzsököt, harm.
szr. —e. A nyelvszokás különféle rokon értelemben
használja. 1) Am. a fának a föld fölötti dereka, tö
kéje, vastaga, melyből az ágak kinőnek (ágak nél
kül értve). Levágott állapotban is. Törzsök is szép ha
felöltöztetik. (Km.). 2) Néhutt, nevezetesen a Tájszó
tár szerint a székelyeknél is, a fiatal korban levágott
fának kisarjadzott töve. 3) Általán a növények tö
véből azoknak fölfelé növő zömök része. (Truncus).
4) Átv. ért. az emberi vagy állati származásra is
vonatkozólag azon ős, kitől vagy melytől ivadékok
eredtek.
E szónak alapja az elavult, de ismét éledező
törzs, melyből ők képzővel lett törzsök, mint a, far,
táj gyökökből farok, tájék stb. Alaphangokban egye
zik vele derék v. darék, és torzsa. A/.névképző némely
származékokban az illető gyöknek nagyobbodását,
kiállását, kinyulásátjelenti, pl. farok megnyújtott far,
könyök a kar hajlásának kiálló része, szárnyék, ki
terjesztett szárnyak formájára állított sövény vagy
nádfal, mely nyilt mezőn a barmokat a szél ellen
őrzi; derék v. darék, a test törzsének alsó része; ha
sonlóan tehát ,törzsök' jelentené a törzsnek kinövé
sét, megnyúlását fölfelé és igy ,törzs' kizárólag le
hetne stirps, ,törzsök' pedig truncus, melyekről meg
jegyzendő, hogy hangokban is rokonok a ,törzs
szóval.
A törzs gyöke tör, melynek megfelel a derék
régiesen darék főnév gyöke der vagy dar, továbbá a
torol ige gyöke: tor; innen egészben véve is rokon
torzs szóval. A zs eredetileg öszvehuzoít ó'snek lát
szik, mintha volna tőrös; így húzódhattak ösz ve a mor
zsol, horzsol, porzsol, porzsol, dörzsöl igékben rejlő•
moros,horos,poros,pörös8tb. elavult törzsek. így lett az
őrö,sből őrs. Egyébiránt törzs v. törzsök a mongol
ban darghi, és derekún; továbbá Budenz J. szerént
a lapp torzsok am. vastag, és a finnlapp dursSui am.
a német „dick, plump."
TÖRZSÖKBÉTÜ, (törzsökbetü) 1. TŐBÉTÜ.
TÖRZSÖKHÁZ, (törzsökház) 1. TÖRZSHÁZ.
TÖRZSÖKNEMZET; TÖRZSÖKNEMZETSÉG
1. TÖRZSNEMZET; TÖRZSNEMZETSÉG.
TÖRZSÖKNYÁJ, (törzsöknyáj) 1. TÖRZS
NYÁJ.
TÖRZSÖKNYELV, (törzsöknyelv) 1. TÖRZS
NYELV.
TÖRZSÖKÖS, (törzsökös) mn. tt. törzsökóst,
v. —et, tb. —ek. 1) Tulajd. ért. aminek törzsöke
van. Törzsökös fa. 2) Törzsökökkel bővelkedő. Tőr

TÖRZSCSARNAK, (törzscsarnak) ösz.fn.Csar
nakkötelek, melyek az árboczok alsó részét a tereb
(Mastkorb) alatt két oldalt takarják. (Unterwant.
Kenessey Albert).
TÖRZSELÉK, (törzselék) fn. tt. tvrzselékét,
harm. szr. —e v. —je. A székelyeknél Kriza J.
szerént am. izék, száraz aprólék. Közelebb a tör
igétől származik.
TÖRZSFA, (törzsfa) ösz. fn. Törzsökében lé
tező akár élő, akár levágott fa. V. ö. TÖRZSÖK.
TÖRZSFŐ, TÖRZSFŐNÖK, (törzsfő v. —fő
nök) ösz. fn. Feje valamely népség vagy nemzet
ségnek.
TÖRZSHADBIRÓ, (törzshadbiró) ösz. fn. A
törzstisztséghez tartozó vagy törzstiszti ranggal fel
ruházott hadbíró.
TÖRZSHÁZ, (törzsház) ösz. fn. Ház vagy csa
lád, melyből más családok ágaznak ki.
TÖRZSHOSSZ, (törzshossz) ösz. fn. A fa tör
zsének hosszasága a föld fölött az ágakig terje"
dőleg.
TÖRZSJÓSZÁG, (törzsjószág) ösz. fn. Jószág,
melyből vagyis melynek czélszerü kezelése által több
jószág szereztetett.
TÖRZSNEMZET, (törzsnemzet) ösz. fn. Nem
zet, népség, melyből, legalább részben, több más nem
zet származott, pl. a római vagy latin népből az úgy
nevezett román v. latin nemzetek, ú. m. olasz, fran
czia, spanyol, portugál, oláh v. keleti román. Magok
a rómaiak a görögökkel, germánokkal, szlávokkal
együtt stb. ismét származtak a régi indiai törzsnép
ségből, melynek nyelve az úgy nevezett szanszkrit
volt.
TÖRZSNEMZETSÉG, (törzsnemzetség) ösz.
fn. Valamely szétágazó nagy családnak közös tör
zsöke, melyből a többiek származtak. V. ö. NEM
ZETSÉG.
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tlÖkős irtás/öld, kivágott erdő. 3) Átv. bizonyos régi
őstől származó, bizonyos nemzetséghez, néphez tar
tozó, s ennek testi lelki tulajdonságaival biró, nem
korcs eredetű, tös gyökeres. Törzsökös magyar faj ;
törzsökös nemes ember.
TÖRZSÖKROKON, (törzsökrokon) 1. TÖRZS
EOKON.
TÖRZSÖKSZÁM, (törzsökszám) 1. TŐSZÁM.
TÖRZSÖKSZÓ, (törzsökszó) 1. TŐSZÓ.
TÖRZSÖKVAGYON, (törzsökvágyon) lásd
TÖRZSVAGYON. r
TÖRZSÖKSZÓTAG, (törzsökszótag) ösz. fn.
Valamely szónak azon része, mely annak gyökét
vagyis eredeti elemét alkotja, pl. kerít, kerül, keres,
kerget szókban a ker tag.
TÖRZSÖKTELEN, (törzsöktelen) mn. tt.
tórzsöktelent, tb. —ék. Aminek törzsöke nincsen,
vagy nőni nem szokott. T'órzsöktelen cserjék. Továbbá
jelent oly erdőt, illetőleg erdöhelyet, melyet tövse
tiil, törzsököstül kiirtottak, lörzsöklelen irtovány.
TÖRZSÖL; TÖRZSÖLÉS, lásd DÖRZSÖL;
DÖRZSÖLÉS. Mongolul: türki igetörzs am. dörzsöl.
TÖRZSROKON, (törzsrokon) ösz. mn. A né
pekről mondják, melyeket az őskorban egy törzsből
eredetieknek tartanak vagy bisznek pl. a tö
rök, mongol, finn népek (v. ö. TATÁR); a kü
lönböző germán népek mint németek, angolok, hol
landok stb.
TÖRZSÖNKÖDÉS ; TÖRZSÖNKÖDIK ; lásd
TORZSALKODIK.
TÖRZSSZÁM, (törzsszám) 1. TŐSZÁM.
TÖRZSSZÓ, (törzsszó) 1. TŐSZÓ.
TÖRZSTISZT, (törzstiszt) ösz. fn. A kato
nai törzshöz tartozó tiszt.
TÖRZSTISZTI, T(törzstiszti) ösz. mn. Törzs
tisztet illető, arra vonatkozó. Törzstiszti állomás.
Törzstiszti kar. Törzstiszti visgálat.
TÖRZSTISZTSÉG, (törzstisztség) ösz. fn. L.
TÖRZS. 2).
TÖRZSVAGYON, (törzsvagyon) ösz. fn. Azon
vagyon, melyből vagyis melynek helyes kezelése ál
tal több vagyon szereztetett.
TÖS, (1), (tőös) mn. tt. tőst, v. — et. tb. — ék.
Minek tulajd. értelemben vett növényi töve van,
töves, gyökös. Átv. ért. főleg a gyökeres szóval is
ikerülve am. régi eredetű, nem korcs származású,
Ösi. Tös gyökeres nemzetség, jószág, szokások.
TŐS, (2), (tőös) fn. tt. tőst, tb — ök. A szé
kelyeknél am. répa, melynek húsa a földben elrejtve
tövet képez ; máskép ugyanott: töves, tövös; össze
tett szóval: töves répa.
TŐSARJADÉK, (tösarjadék ösz. fn. A nö
vény tövéből kihajtott ág v. vessző.
TŐSÉR, 1. TŐZSÉR.
TŐSGYÖKERES, (tősgyökeres) 1. TŐS alatt.
TŐSJAVITÓHELY, (tősjavitóhely) ösz. fn.
A hajósoknál azon tér, melyen a hajó általános ja
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vitásához és az ezzel járó megdöntéshez (Kielholen)
szükséges készülékek megvannak s hol a hajók tő
gerendát (Kiél) is kaphatnak. (Brabank. Kenessey
Albert.).
TŐSLEG, (tősleg) ösz. ih. A székelyeknél
am. tövestül, tövével együtt; máskép ugyanott: tö
vesleg, tősiil v. tösön, tőstöbül v. töstőből. L. TÓSTÖN
TŐBŐL.
TŐSRÉPA, (tősrépa) 1. TÖVESRÉPA.
TÖSTÉNT, 1. TÜSTÉNT.
TÖSTŐBŐL v. — TŐBÜL, (tőstőből) ösz. ih.
Székely szó. L. TŐSTÖNTŐBŐL.
TŐSTÖN, (tö's tön) ih. Székely szó. L. TŐS
TÖNTŐBŐL.
TŐSTÖNTŐBŐL, v. —TŐBÜL, (töstöntőből)
ösz. ib. Gyökerestül, egész tövestül v. töviből a föld
ben rejlő minden sarjaival együtt. A fákat, s más
növényeket tőstöntőböl kiirtani, kitépni.
A tőstön törzse a tös melléknévből eredt batárzó
tőst, mint örömes örömest, egyenes egyenest; az ön csak
hangzatos toldalék, mint a mostan, itten, ottan,
meginten, régenten, hajdantan határszókban. Más
kép a székelyeknél: tösleg, tövesleg, tősiil, tösön, tős
töbül, merő tövestül.
TÓSZAK, (tőszak) ösz,, fn. Az álgyúnak vagy
mozsárnak azon része, melyen a gyújtólik van.
TŐSZÁM, (tőszám) ösz. fn. 1) Az egyes szá
mok 1 — 9ig, mennyiben a többiek mintegy ezek
ből nőnek ki és szaporodnak. 2) Szélesb ért. minden
más nagyobb szám, pl. tíz, száz, ezer, millió, mennyi
ben a többi szám alapjait teszik.
TŐSZÁMNÉV, (tőszámnév) ösz. fn. Tőszám,
amennyiben ragozható vagy hajlítható névnek te
kintethetik.
TŐSZÓ, (tőszó) ösz. fn. 1) Oly szó, melyből
bizonyos képzők által más szók származnak, vagyis
maga az egyszerű gyök, p. in, öl, ür, üt, ki, be, hal,
ver, vet. 2) Szélesb ért. akármely képzett szó, mely
egy ujabb származéknak szolgál alapul, pl. inog,
melyből lesz : ingat, ingás, ingó; 3) Minden szó,
mennyiben viszonyitóragokat vesz föl. Ilyenek a ne
vekben az úgy nevezett alanyesetek ; az igékben az
igetök pl. ver, vére, vert, verj, verend.
TŐSZOMSZÉD, (tőszomszéd) ösz. fn. Kiknek
lakjaik, illetőleg fekvőbirtokaik, vagy határaik köz
vetlenül érintkeznek, azok egymás közt tőszomszé
dok. A jónak töszomszédja a jó. (Km.).
TŐSZOMSZÉDSÁG, (tőszomszédság) ösz. fn.
Tőszomszédok közötti viszony, vagy állapot, vagy
helyzet.
TŐTIKE v. TÖLTIKE, (töltike) kicsinző
fn. tt. töltikét. Balaton mellékén am. borválu, fa
tölcsér.
TŐTMULT, székelyesen am. tölt múlt. Azóta
tőtmult az idő, (Kriza J.).
TÖTÖS, falu Bihar m. helyr. TÖtösre, ön,
— ről,

459

TÖTTÖS—TÖVIS

TÖTTÖS, v. TŐTTÖS, faluk Baranya és Vas
m. CSIKÓS, RÁCZ, Baranya m.; helyr. TÖttÖsre,
— ön, —ről.
TÖTY, elvont gyöke töty'óg szónak ; mély han
gon : toty, tuty (,totyog' ,tutyma' szókban).
TÖTYÖG, (tötyög) gyak. önh. m. t'ótyögtem,
—tél, —ött. Öregek, vagy gyöngélkedők módjára
lassan tipigve tapogva, döczögve jár. Mély hangon :
toty, ikeritve : tötyöytotyog, v. tityégtotyog.
TÖTYÖGÉS, (tötyögés) fn. tt. tötyögést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Tipegvetapogva menés v.
járás.
TŐVÉG, (tővég) ösz. fn. A fatörzseknek vas
tagabb vagyis a tőhöz közelebb álló vége. (Stockende,
Stammende).
TŐVELHEGYGYEL, székely szólás, am. tö
vével ágaival együtt, mindenestül. „Tővelhegygyel
a nagy fákat haza vondozták." (Kriza J.).
TÖVÉR, a ,kövér' szónak tájdivatos módosu
lata, mint köp a székelyeknél top. Különbözik az
,ösztövér' szóban eléforduló jtövér'től. V. ö. ÖSZ
TÖVÉR.
TÖVES, (1), (töves) mn. tt. tovest, v. — et. tb.
— ek. 1. TŐS, (1).
TÖVES, (2), (töves) fn. tt. tövest, tb. — ék.
L. TŐS, (2).
TÖVESRÉPA, (tövesrépa) ösz. fn. A kerekré
pának egyik fajtája, melynek hosszud^d, elágazó,
húsos gyökere van. (Radix rapa).
TÖVESTÜL, (tövestül nem: tövestői) ih.
Tövével együtt, gyökerestül.
TÖVESZT, (töveszt) áth. m. tövesztétt, htn.
—ni, v. — m i . A székelyeknél am. tövéből kifeszít.
TÖVESZTÉS, (tövesztés) fn. tt. tövesztést, tb.
— ék, Tövéből kifeszités.
TŐVETŐKAPA, (tővetőkapa) ösz. fn. Erős,
vastag, hosszú fogú kapa, melylyel a levágott fák
földben maradt töveit feszegetik ki.
TÖVIS, (1), (tövis v. tüvis) fn. tt. tövist. tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Némely növények dereká
ból, ágaiból, leveleiből stb. kinövő hegyes, szúrós,
és a tüfóle eszközhöz némileg hasonló sarjak, szál
kák. Tövis ment a talpába. Megszúrta a tövis. 2) így
nevezik azon cserjéket is, melyek ily szúrós sarja
kat teremnek. Tövisből csinált borona, söprű. Tövisbo
kor, 'lövisenkeres'szőlőt. (Km). Másképen:tövisk,tüske.In
nen többféle növény népies nevezete, mint eb v.
varjútövis, laptatövis, fodor v. szamártövis, szomjútÖ
vis, csodatövis, fejér v. mezei v. macskatövis stb. 3)
Némely állatok tűhöz vagy vékony szeghez hasonló
kemény szőre, vagy sörtéje, pl. a borzé, vagy úgy
nevezett tövises disznóé.
Gyöke a hegyeset jelentő tő, vagy helyeseb
ben tű, melyből is (= es) képzővel alakult tiivis,
azaz. tüves, vagy tűs, innen a Margit életében is : tü
viskes vessző. Hasonló is képző van ezekben: lapis,
hamis, haris, melyekben t. i. az is képző szintén a
szokottabb os helyett áll. Eredetileg tehát melléknév.
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TÖVIS, (2), erdélyi mváros A. Fehér m.; helyr.
Tövisre, —én, —ről.
TÖVISALJGALÓCZA, (tövisaljgalócza) ön.
fn. Galóczafaj, melynek egész teste sárga, kalapja
besüppedt közepü, lemezei félig tönkre futók, néha
zöldesek. Húsa megehető. Tenyészik erdőn, tövises
cserjék árnyában. (Agaricus delieiosus.)
TÖVISBOKOR, (tövisbokor) ösz. fn. Többféle
cserjék neve, melyek szárai, ágai tövisesek.
TÖVISBORONA, (tövisborona) ösz. fn. Tövi
ses vesszőkből összefűzött boronáló eszköz ; homokos
földben használják.
TÖVISEGYHÁZA, puszta Arad m.; helyr.
— egyházára, — n , —ról.
TÖVISES, (I)(tövisés) mn. tt.tovisht, v. et, tb.
— ék. Tövisféle sarjakkal vagy szőrökkel benőtt;
szúrós, tüskés, bök ős. Tövises rózsa, bogács, cserje, lapu.
Tövises borz, süldisznó, csiga. Tövises hely. Máskép : tó
viskes, tüskés. V. ö. TÖVIS.
TÖVISES, (2), puszta Borsod m.; helyr. Tó
visésre, —én, —ről.
TÖVISÉSCSIGA, (töviséscsiga) ösz. fn. Csigák
neme, melyeknek héjai tövisesek, vagy szálkásak,
vagy éles varangyuak. (Murex.)
TÖVISÉSDISZNÓ, (tövisesdisznó) ösz. fn. 1)
L. SÜLDISZNÓ. 2) Vízi tövisesdisznó, növénynem
a három hímesek seregéből és egyanyások rendéből;
máskép: békabuzogány; növénytani néven: baka.
(Sparganium).
TŐVISESHAL, (töviséshal 1. SÜLHAL.
TÖVISESLAPÜ, (töviseslapu) ösz. fn. Tájdi
vatos neve a takácsmácsonya fajta növénynek; 1. ezt.
TÖVISETLEN, (tövisetlen) mn. tt. tövisét
lent, tb. —ék. Minek a maga nemében tövisei nin
csenek. Töviseden kóró, bokor, lapu. Máskép : töviste
len. Határozóként am. tövis nélkül.
TÖVISPALU, falu Nyitra m.; helyr. —faluba,
—ban, —ból.
TÖVISFALVA, Faluk Bereg és Bihar m.; helyr.
—falvára, — n , —ról.
TÖVISGOMBA, (tövisgomba) ösz. fn. A barna
bőrű galóczák egyik fajának népies neve; kalapja
sűrűn bibircsós ; minden bibircsóból három tövis nő
k i ; perecze elenyésző; tönkje tövön barna; növény
tani néven máskép : tüskés galócza. (Agaricus spinű
losus).
TÖVISHENGER, (tövishenger) ösz. fn. Tövis
féle szúrós szegekkel ellátott henger, mely egyszers'
mind boronaként is szolgál.
TÖVISK, fn. tt. töviskét,harm. szr. —je. L«
TÖVIS. A k csak toldalékhang, mint a viaszk, va
racsk és némely más szókban.
TÖVISKÉS, (1), (töviskés) mn. tt. töviskést,
v. — et, tb. —ek, 1. TÖVISES. Toldalékos k hangjára
nézve hasonló a viaszkos, varacskos, és némely más
szókhoz.
TÖVISKES, (2), puszta Csanád m.; helyr. TÓ
viskesre, —én, —ről.
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TÖVISKEBITES, (töviskerítés) ösz. fn. Sö
yényféle kerítés tövisbokrokból, vagy kivágott tö
visgalyakból.
TÖVISPEEEI, puszta Abaúj m.; helyr. — pere
ik, —ben, —bői.
TÖVISSED, falu Köz, Szolnok m.; helyr. Tö
vissedre, én, röl.
TÖVISSÖVÉNY, (tövissövény) ösz. fn. Sű
rűen egymás mellé ültetett tövisbokrokból, vagy ösz
vefont tövisgalyakból álló sövény.
TÖVISSZURÓGÉBICS, (tövisszurógébics) ösz.
fn. Ragadozó kis madárfaj a gébicsek neméből. (La
ntos Falco minimus.)
TÖVISTELEN, (tövistelen) 1 TÖVISETLEN.
TÖVÖS, v. TŐVÖS; TÖVÖSTÜL; 1. TÖVES,
illetőleg TŐS; TÖVESTÜL.
TÖZ, elvont gyök tözög, tozgöl, tozgölődik szók
ban ; 1. TÖZGÖLŐDIK.
TŐZ, (1), folyó Arad megyében ; a Fejér Kö
rössel csaknem párhuzamosan ömlik alá s az ebbe
való erőszakos átszakadását nagy költséggel lehet
megakadályozni; tehát mintegy tözgöló'dő (tuszko
lódó) tulajdonságától vette volna nevét ?
TŐZ, ( 2 ) ; TŐZÉS 1. TÜZ áth; TŰZÉS.
TŐZEG, TŐZEK, fn. tt. tőzegét v. tözékét,
harm. szr. —e. 1) Szalmával vagy törekkel öszve
gyúrt marhaganéjból vályog formára alakított tü
zelő a fanélkül szűkölködő helyeken, különösen a
szegényeknél. Tőzegnél főzni, tőzeggel fűteni. Tőzegei
csinálni, ölbe rakni. Máskép, mint érintők: tőzek. 2)
Szélesb ért. megszáradt szarvasmarhaganéj, melyet
eredeti mivoltában szintén tüzelőül szoktak hasz
nálni. 3) Gyeptőzeg, mely alatt némely lapályos he
lyeknek fügyökerekből és földből álló fölszinét ért
jük, mely megszárítva szintén tüzelőnek használ
tatik.
Törzse töz, alkalmasint nem egyéb mint az égést
jelentő tűz. Apáczai Cserénél 346.1. a tőzek, szénatőzek
csakugyan jelent szénapernyét, azaz, tűz által meg
emésztett szénát. B. Orczy Lőrincz egészen tüzek
nek mondja.

TŐZEGES, (tözegés) rnu. tt. tőzegést v. —et,
tb. —ék. Tőzeggel vegyes v. vegyített; v. trá
gyázott.
TŐZEGPÖLD, (tőzegföld) ösz. fn. 1. TURFA.
TŐZEGGYEP, (tőzeggyep) ösz. fn. Gyep,
mely tőzegföldből nőtt ki.
TŐZEGLÁP, TŐZEGLAPÁLY v. —LAPANY.
(tőzegláp v. —lapály v. —lapány) ösz. fn. Lapá
lyos tőzegföld.
TŐZEGTELEP, (tőzegtelep) ösz. fn. Nagyobb
terjedelmű tőzegföld.
TÖZEGVIDÉK, (tőzegvidék) ösz. fn. Vidék,
mely tőzegtelepeket foglal magában.
TŐZEK, 1. TŐZEG.
TŐZEKVIOLA, (tőzekviola) ösz. fn. L. TŐ
ZIKE alatt.
TÖZGÖL,(tözögöl)önh. m.tözgölt. L. TÖZÖG,
TÖZGÖLŐDIK.
TÖZGÖLŐDÉS, (tözögölő ödés) fn. tt. töz
golődést, tb. —ék, harm. szr. —e. Fészkelődés, ide
oda forgolódás, tuszkolódás. V. ö. TÖZGÖLŐDIK.
TÖZGÖLŐDIK, (tözögölőödik) km. tözgölőd
tem, —tél, —ott. A Tájszótárban am. fészkelődik,
tehát: ideoda mozog v. forgolódik. Valószínűleg
nem egyéb, mint a tuszkolódik igének magashangu
módosulata, mennyiben a tözgölődő, a közvetlenül
érintettekkel vagy érintkezőkkel csakugyan tuszko
lódik, azaz taszigálódik. Rövidebb alakban : tozgöl,
tözög. Egyébiránt a inek r hanggá változtával röz
gölődik hason érteményü.
TŐZIKE, fn. tt. tőzikét. Növénynem a hathi
mesek seregéből és egyanyások rendéből; bokrétája
harangforma, hat hasábu a magzat fölött; hasábjai
vastaghegyük; hímszálai a bokréta tövéből nőnek
ki; bibéje ágatlan; virága fehér. (Leucosum). Fajai
DiószegiFazekasnál: tavaszi, nyári, őszi tözike. A
nyárinak neve köznépiesen máskép : tőzekviola.
Nevét onnan kapta, hogy tőzekes (gyeptőze
kes) földben, különösen Gönczy Pál szerént a nyári
tőzike vizenyős réteken szeret tenyészni.
TÖZÖG, (tözög) önh. m. tözögtem, —tél, —ött.
A Tájszótárban némi zajjal készülődik, mozgolódik.
Törzse a ,tözgölődik' szónak, lkerítve : tözögmozog.
L. TÖZGÖLŐDIK.
TŐZÖK 1. TŐZEG.
TŐZÖL, székely szó ; lásd TŰDZEL vagy
TŰZDEL.
TÖZS, fn. tt. t3z't, v. — öt, tb. —ők. Keres
kedés, szatócsság. Mandsu nyelven tusán (magyar s
hanggal) am. megbízás, ügy v. üzlet (Auftrag, Ge
schaft); szerb nyelven pedig ducsan v. dutyan jelent
szatócsboltot. Egyezik vele a német Tausch (=csere)
szó is, minthogy kezdetben, t. i. a pénznek általá
nos használata előtt, a forgalom leginkább az áruk
át és kicserélésében állott. V. ö. TŐZSÉR; TŐZSDE.
TŐZSCZIM, (tőzsezím) ösz. fn. 1. CZÉG.
TŐZSDE, (tőzsde) fn. tt. tőzsdét. Nyilvános
épület a nevezetesebb kereskedelmi városokban,

„Nem a kormos bogrács, ki büdös tüzéktől,
Hoz neked vendéget alsó felső széltől"
A Bugaczi Csárda.
Szabó Dávidnál eléjön ,tó'zök' alakban is.
TÖZEGÁSÁS, (tőzegásás) ösz. fn. Cselekvés
midőn a gyeptőzeget a földből kiássák.
TŐZEGÁSÓ, (tőzegásó) ösz. fn. Aki tőzeget
ás; vagy eszköz, melylyel tőzeget ásnak.
TŐZEGÉL, (tőzegél) önh. és áth. m. tőzegélt.
1) Tőzeggel tüzel, fűt. 2) Tőzeggel trágyázás. Heg
tőzegelni a földet.
TŐZEGÉLÉS, (tőzegélós) fn. tt. tőzegélést,
tb. —el. 1) Tőzeggel fűtés v. tüzelés. 2) Tőzeggel
trágyázás.
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melynek arra rendelt helyiségeiben a kereskedők és
üzérek vasárnapokon és ünnepeken kivül naponként
bizonyos órákon összejönnek s üzleteiket egymás
között elintézik, amennyiben részint árukat, részint
váltókat és más értékpapírokat, például államköte
lezvényeket, részvényeket stb. adnak és vesznek;
idegen néven : börze. Gabonatőzsde. Értéktőzsde. Sze
mélyekre vitetve jelenti a tőzsdén részvevő közön
séget ; vagy a tőzsdére felügyelő hivatalnokokat.
TŐZSDEALKUSZ, (tőzsdealkusz) ösz. fn.
Hites alkusz, ki a tőzsdei üzletekben közbenjárókint
szokott részt venni, a létesült üzleteket följegyzi stb.
TŐZSDEBIRÓSÁG, (tőzsdebiróság) ösz. fn.
Szakférfiakból álló biróság, mely a tőzsdén és tőzs
deüzleteknél eléforduló vitáskérdéseket nyomban
elitéli.
TŐZSDEBIZTOS, (tőzsdebiztos) ösz. fn. Hi
vatalnok vagyis hivatalnokok egyike, kiknek felügye
lete alatt áll a tőzsde.
TŐZSDEÉPÜLET, (tőzsdeépület) ösz. fn. L.
TŐZSDE alatt.
TŐZSDEJÁTÉK, (tőzsdejáték) ösz. fn. Sze
rencsejáték tőzsdeüzleteknél.
TŐZSDEJEGYZÉK, TŐZSDELAP, (tőzsde
jegyzék v. —lap) ösz. fn. írott levélke, melyre a
tőzsdén naponként eléforduló átlagos árakat hitele
sen (hiteles alkuszok) följegyzik.
TŐZSDÍJ, (tőzsdíj) ösz. fn. Azon díj, melyet
valamely kereskedő egy másiktól némi fáradságért,
pl. valamely megbízásért, bevásárlásért, eladásért,
szállítás, biztosítás eszközléseért stb. a valóságos
kiadásokon, mint levéljegyeken, vitel, raktárbéren s
több efféléken felül maga részére felszámit. (Provi
sion).
TŐZSDÍJSZÁMLA, (tőzsdíjszámla) ösz. fn.
Számviteli l a p , melyre tőzsdíjak vannak följe
gyezve.
TŐZSÉR, (tőzsér) fn. tt. tőzsért, tb. —ék.
Kereskedő, szatócs. Különösen, aki pénzt kamatra
adogat, pénztözsér. Eléfordúl Molnár A. szótárában
(tősór, negotiator, mercator), s él vele Pázmán P. is.
Egyezik általános érteményben az arabtörök iádsír
(=marchand, negotiant) névvel (de amelynek meg
felelő igegyök ezen nyelvekben nincsen, legalább
Zenker ilyest föl nem jegyzett); továbbá egyezik
(Dankovszky szerént is) "a német Tauscher szóval.
Ha a magyar nyelvből elemezni szabad, lehet annyi
mint iözér v. tözgér azaz tözögő, tözgölődő, ideoda
forgolódó, tuszkolódó. V. ö. TÖZÖG; TÖZGÖLŐ
D I K ; TŐZ, (1). Magáróla ,Tausch, szóról jeles
német nyelvbuvárok, mint Adelung, Heyse stb. megz
vallják, hogy eredete homályos. Kaltschmidt is csak
annyit mond, hogy eszményitörzse x—x mozgást je
lent, de a Bevezetésben felhozta szanszkrit tasz Bopp
szerént csak annyi mint: levare, allevare. A föntebbi
mandsu tusán szóból kiindulva (1. TŐZS), iigyesbajos
embert, különöeen üzért jelentene.

TŐZSÉRKÉDÉS, (tőzsérkédés) fn. tt. tőzsér
kedést, tb. —ék. —harm. szr. —e. Kereskedés, sza
tócskodás.
TŐZSÉRKÉDIK, (tözsérkédik) km. tőzsérkid
tem, —tél, —étt. Kereskedést, szatócsságot űz.
TŐZSÉRSÉG, (tőzsérség) fn. tt. tőzscrségét,
harm. szr. —e. 1) Tőzsérkedéssel folytatott életmód.
2) Valamely helyen vagy vidéken a tőzsérek együtt
véve. V. ö. TŐZSÉR.
TŐZSHAJO, (tőzshajó) ösz. fn. Kereskedelmi
áruk szállításával foglalkodó hajó, különösen a ten
geren.
TŐZSHAJÓS, (tőzshajós) ösz. fn. Aki tőzsha
jóval vagy hajókkal bír s ezeken szállításokat esz
közöl.
TŐZSLET, (tőzslet) fn. tt. tőzsletét, harm. szr.
— e v. —je. Némelyek által használt szó, a hosszú
,kereskedés' helyett; v. tőzsérség.
TŐZSMÉRLEG, (tőzsmérleg) ösz. fn. Keres
kedelmi mérleg, t. i. valamely országban a kiviteli
és behozatali éitékek egybeállítása, a köztök létező
különbség kiszámítására; innen maga ezen különb
ség. (Handelsbilanz).
TŐZSPAJTÁS, (tőzspajtás) ösz. fn. Kereske
dők, kik ugyan, kivált távolhelyeken egymástól kü
lön tőzsérséget űznek vagy folytatnak, azonban egy
más megbizásait teljesítik.
TŐZSSEGÉD, (tözssegéd) ösz. fn. Valamely
kereskedésben alkalmazott segéd.
TÖZSTÁRS, (tőzstárs) ösz. fn. Azon egy czég
alatt működő vagy résztvevő tőzsér.
TRÁDOR, fn. tt. trádort, tb. — ok. Három
nyüstös csinvat. A német Dreidrathhó\ módosult szó.
Eléjön Csúzinál; de már egészen kiment a szo
kásból.
TRAGÁNBÓKA, (tragánbóka) ösz. fn. 1.
KECSKEDISZ. (Tragopogon.)
TRÁGÁR, mn. tt. trágárt, tb. —ok. Mondjuk
oly beszédről, mely szeméremsértö, pajkos, sikamlós,
mocskos kifejezésekből, vagy hasonló tréfákból s
élczeskedésekből áll. Trágár beszédek, versek, népda.
lok, mesék, elbeszélések. Alakja idegen eredetre mutat.
Talán a latin scortator szóból ferdittetett el. Néme
lyek mint Gyarmathi, Dankovszky a német ,Trager'
szóval rokonítják.
TRÁGÁRKODÁS, (trágárkodás) fn. tt. író
gárkodást, tb. —#k, harm. szr. —a. Szeméremsértö
beszédekkel űzött pajkoskodás.
TRÁGÁRKODIK, trágárkadik) k. m. írffl
gárkodtam, —tál, —ott. Trágár beszédeket gyako
rol, folytat. V. ö. TRÁGÁR.
TRÁGÁRSÁG, (trágárság) fn. tt. trágáná
got, harm. szr. —a. Szeméremsértö beszédekben
nyilatkozó pajkosság, tréfaság, élczesség; továbbá,
az ily beszédek tartalma, tárgya.
TRÁGYA, fn. tt. trágyát, 1) Széles ért. min
denféle anyag, melyet a mivelés alá vett föld közé
vegyítnek, hogy termékenynyé legyen, pl. hamu,
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mész, tó'zekföld. 2) Szorosb ért. tiszta, vagy szal
mával, gazzal stb. vegyített mindenféle állatok, kü
lönösen háziak ganéja.
Mint alakja mutatja (elül közvetlen egymás
mellett álló k é t mássalhangzóval) idegen eredetű.
Valószinüleg a német Dreckböl módosult, mely
is
mét talán a latin slercusnrík felel meg.
T R Á G Y A B O G Á R , (trágyabogár) ösz. fn.
Többféle bogárfaj, melyek az állatok ganéjában te
nyésznek. Másmásfélék a szarvasmarhák, a lovak
stb. ganéjában tenyészó'k.
T R Á G Y A F Ö L D , (trágyaföld) ösz. fn. 1. T Ő 
ZEKFÖLD, v. T U R F A .
TRÁGYÁL, (trágyaal) m. trágyáit. L. T R Á 
GYÁZ.
TxíAGYÁLAS, (trágyaalás) fn. tt. trágyálásl,
tb. ok, harm. szr. — a. L. T R Á G Y Á Z Á S .
TRÁGYÁS, (trágyaas) mn. tt. trágyást, v. at.
tb. —ak. Trágyával kevert, kövérített. Trágyái rét,
uintófóld, szülő.
T R Á G Y A S Z E K É R , (trágyaszekér) ösz. fn.
Szekér, melyen trágyát hordoznak, ganéjszekér.
TRÁGYÁZ, (trágyaaz) áth. m. trágyáztam,
—tál, —ott, par. — z . T r á g y á v a l meghord, kever,
kövérít, termékenyít. Sovány földeket, szőlőket trá
gyázni.
TRÁGYÁZÁS, (trágyaazás) fn. tt. trágyázást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Földmivelési munka, midőn a
földet trágyázzák. V. ö. T R Á G Y Á Z .
TRÁZS, falu Nógrád m . ; helyr. Trázsra, — cn,
—ról.
T R É B E L Y , fn. tt. trébelyt, t b . —eh. Némely
vidéken a német Tröberhöl módosult. L. T Ö R K Ö L Y .
TRÉCSEL, (tréesél) önh. m. trécsélt. Haszon
talanul, hiába j á r a szája, licseglocsog; némi válto
zatta! : terécsel.
Törzse a hangutáuzó trécs v. terécs, máskép és
ikerítve: tricstrocs v. tritytroty. Egyezik vele : tere
tura, deredara, dereducsa, a németben: Trátsh, tratschen
(Heyse).
TRÉCSÉLÉS, (trécsélés) fn. tt. trécselést, t b .
—ék, harm. szr. — e . Hiábavaló liesiloesi beszélés
v. beszélgetés ; fecsegés, csacsogás. V. ö. T R É C S E L .
T R É F A , fn. tt. tréfát. Oly beszéd, vagy cse
lekvés, melynek nincs valamely fontos, vagy komoly
czéija, hanem főleg mulattatásra, megnevettetésre
szolga'. Midőn valamit tréfából mondunk, vagy te
szünk, a dolgot nem veszszük komolyan, csak lát
szólig. Tájdivatosan: teréfa, teréfa.
Szokottabb
szólásmódok: Ez nem tréfa, azaz, komoly dolog.
Félre a tréfával, vegyük a dolgot komolyan. Tréfán
kiml, v. tréfa nélkül, komolyan, igazán. Néha a tré
fából valóság lesz. Tréfát mondani, tréfát tenni, csinálni.
0 nem érti a tréfát, a dolgot komolyan veszi, meg
haragszik. Tréfát ütni. Tréfát űzni valakivel v valaki
ből. Tréfának tartani valamit, nem venni komolyan.
Nem venni tréfára a dolgot, komolyan venni. Nem ér
teni a tréfát, neheztelni a tréfa miatt. Tréfára fordí
AKAD, SAGV SZÚTÍ.K. VJ. KÖT.
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tani a dolgot. Tréfából mondani valamit. Micsoda fa az,
mely meg nem ég a tűzön? F e l e l e t : Tréfa (szójáték).
Tréfa nem répa. (Km.). Hírnév, hit, szem nem tud tré
fát. (Km.). Ennek már fele sem tréfa. Torkába verték a
tréfát v. torkára forrt a tréfa. Egyébiránt a tréfának
az illető egyének kedélyéhez, s műveltségéhez ké
pest sok á r n y a l a t a van. Finom, elmés, nyájas, éles
tréfa. Vastag, goromba, ostoba tréfa. Bohóczos, bolon
doskodó, sületlen, idétlen tréfa. A bohózat a tréfának
alsóbb neme, mely g y a k r a n az illem, és finom izlés
rovására gyakorolja ötleteit és tetteit s ráillenek e
k ö z m o n d a t o k : szapora tréfa, meddő okosság; jó a
tréfa de nem mindétig v. mindéltig; szünetlen tréfa ha
táros a hazugsággal; kinek élte teljes tréfa, nem teljes
ember.
H a n g v á l t o z a t t a l : trufa (Molnár Albertnél ). Ha
eredetét a m a g y a r n y e l v b ő l a k a r n ó k nyomozni, a tréfa
és trufa holmi dibdáb, röhögésre késztő loeska be
szédet jelenthetett, s egy származású volna a trécsel,
terefere, teretura, deredara, cserefere szókkal, ami
dőn a terevev. turava öszvehúzva : treoe,truva elavult
szókból fejlődhetett ki, a v átváltozván /  r e , mint
csalava csalva csalfa; nyiva nyifa stb. Azonban meg
jegyzendő, hogy olasz nyelven eléfordul: trujfa (Pos
s e n ; de jelenti ezt is : Gaunerei, Betrügerei). A szan
szkrit tarp v. tarph törzs pedig azt t e s z i : exhilarare.
Némelyek a franczia troubadour szóval rokonítják,
mely máskép : trousére, trouveur, ,trouver' ( = t a l á l n i )
igétől, s melyet a nyelvészek a német , ; reffen' igével
is rokonitnak.
T R É F A B E S Z É D , (tréfabeszéd) ösz. fn. Ko
molyság nélküli, egyedül mulattatásra, vagy nevette
téáre czélzó beszéd.
T R É F A F I L L E N T É S , (tréfafillentés) ösz. fn.
Midőn v a l a k i nem komolyan s mások megcsalása
végett, hanem csupán kedvszeszszenésböl fillent, mit
az illetők könnyen észrevehetnek.
T R É F A K Ö L T E M É N Y , (tréfaköltemény) ösz.
fn. Tréfás ötletekből álló, s mások megnevettetésére
czélzó költemény.
T R É F Á L , (tréfaal) önh. m. tréfált.Saját egyéni
műveltsége, és modora szerint mások m u l a t t a t á s á r a el
méskedik, tréfát üz, vagy, mint mondani szokás, tré
fából tesz valamit. Ne tréfálj, hanem mondj igazat.
Én nem tréfálok, komolyan veszem a dolgot. Megtré
fálni valakit, nevetséges módon, elmésen kijátszani,
rászedni.
T R É F Á L Á S , (tréfaalás) fn. tt. tréfálást, t b .
— ok, harm. szr. — a . Midőn valaki szóval, vagy
bizonyos t e t t n e k elkövetése által tréfát üz, s az il
lető dolgot nem veszi komolyan.

TRÉFÁLKODÁS, (tréfaalkodás) 1. TRÉ
FÁLÓDÁS.
TRÉFÁLKODIK, (tréfaalkodik) 1. TRÉFÁ
LÓDIK.
T R É F Á L Ó D Á S , (tréfaalóodás) fn. tt. tré
fáló fátt, t b . —ok, h a i m . sz — a . K é t vagy több
személy közötti viszonyos tréfúlás.
30
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TREFALODIK— TRILLA

TRILLÁZ—TROMBITA

TREFALODIK, (tréfaalóodik) k. m. tréfálód
tam, —tál, —olt. Tréfát tréfával viszonozva kötő
dik, ingerkedik.
TRÉFÁLÓDZIK, (tréfaalóodozik) 1. TRE
FALODIK.
TRÉFÁLÓZÁS, (tréfaalóozás); 1. TRÉFA I

Olaszul: trillo, németül: Triller. Természeti hang
utánzónak látszik.
TRILLÁZ, (trillaaz) önh. m. trilláztam, —tál,
—ott, par. —z. Zöngéket trillákban rezegtetve dalol,
vagy énekel.
TRILLÁZÁS, (trillaazás) fn. tt. trillázást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Zöngéknek trillákban re
zegtetése.
TRINCSÉL, TRINCSÖL áth. m. trincsölt. A
hajósoknál szokott kifejezés, midőn a köteleket mad
zaggal vagy vászonnal begöngyölik v. tekergetik.
Kenessey Albert szerént az olasz trincerare szóból
módosult.
TRINCSÉLÉS, (trincselés) fn. tt. trincselétt,
tb. —ék, harm. szr. —e. A kötélnek vászonnal
vagy madzaggal begöngyölése. V. ö. TRINCSÉL.
TRINCSÉLET, (trincsélet) fn. tt. trincséletü,
harm. szr. —e, v v — j e . L. TEKERCS; és v. ö.
TRINCSÉL.
TRIZS, falu Gömör m. ; helyr. Trizsre, 
—ről.
TROCSÁN, falu Sáros m.; helyr. Trocsánl
— ban, —ból.
TRÓJÁK, puszta Veszprém m.; helyr. Trt
jákon. —ra, —ról.
TROJÁS, falu Arad m.; helyr. lrojásra
—on, —ról.
TRÓKIS, fn. tt. trókist. tb. — ok. A székelyek
nél Kriza J. szerént am. pereszlen, orsókarika. Ide
gen eredetűnek látszik.
TROMBITA, fn. tt. trombitát. Sárgarézből készí
tett fúvóhangszer, mely többnyire háromszorosan ösz
vehajtott hosszúkás esőből áll, felső végén kerek szája,
az alsón pedig tölcsérforma tág nyilasa van, melyen
a bele fújt levegő erős, reszketeg, harsány bangót
adva ömlik ki, s rendesen tábori, vagy zajgóbb ze
nekari hangszerül használtatik. Harsognak a trombi
ták, peregnek a dobok. Némelyek harsona v. harsonya
magyaros nevet adtak neki. De úgy látszik, hog
szabatosan véve különbözik a trombitától harsona
(Posaune), valamint kürt, és tárogató is stb. Idegen
szó. Németül: Trompete, de ez is Adelung véleménye
szerént nem más mint a franczia trompette. Némely
német szójárásokban Trumpette, Trummet, Luther
bibliájában: Drommete; továbbá olaszul: tromba
trombetta, angolul: trumpet, izland nyelven : trameta,
románul: trimbitia, tótul: truba. A franczia ,trom
pette' pedig szintén Adelung és Regnier szevént is
a trompe szó kiesinzője, mely azonos jelentésű amaz
zal; de jelenti, Adelung szerént átv. értelemben,
(Regnier szerént is 2ik pont alatt) az elefánt i
némely más állatok orrmányát is; azonban eredetile
erős harsogása és egyszersmind tompa hangjától
vette volna nevét, úgy hogy azon hang, melyet
trombita némely esetekben hallat, már Euniusnál is
Taratantara alakban jön elé. Regnier figyelmeztet a
görög <TTQÓ[I{ÍOZ szóra is (gewundener Körper;
Schneckengehguse; Kreisel; Kegel; Zapfen von

LÓDÁS.

TRÉFÁLÓZIK, (tréfaalóozik) k. m. tréfálóz
tam, —tál, —ott. par. —zál. L. TRÉFÁLÓDIK.
TRÉFANÉV, (tréfanév) ősz. fn. 1) Némi gtínyt
rejtő szó, vagy elnevezés, mely az illető tárgynak
valamely nevetséges oldalát tünteti ki, vagy azt ne
vetségessé teszi, pl. gyikleső (koezperd), koszvakaró
(borbély), lencséstál (borbélytányér), papramorgó (égett
ital), pörhentes (ügyvéd), éghasitó, v. pofoncsapott ka
lap (háromszögű kalap) stb. A dévajkodó népnyelv
az ily nevek alkotásában gyakran elmés, de néha az ille
men, s jó Ízlésen túl is megy. 2) Annyi is mint gúnynév.
TRÉFÁS, (tréfaas) mn. tt. tréfást, v. at, tb.
— ak. Holmi tréfákkal fűszerezett, nevettető, mulat
tató ; illetőleg, bohózatos, dévajkodó. Tréfás ötletek,
beszédek, versezetek, közmondatok, szójárások. Fönévi
leg tárgyesete: tréfást, tb. — ok. V. ö. TRÉFA.
TRÉFASÁG. (tréfaság)fn. tt.tréfaságot, harm.
szr. —a. Tréfából álló valami; nem komoly dolog,
nem valóság. Az egész dolog tréfaság.
TRÉFÁSAN, (tréfaasan) ih. Tréfáló módon;
nem komolyan; a dolgot csak szinleg, vagy mulat
tató oldaláról véve. Komoly dologról is lehet tréfásan
beszélni. Valamely eseményt tréfásan elbeszélni.
TRÉFASZÓ, (tréfaszó) ösz. fn. Tréfából ej
tett, nem komolyan vett szó, vagy beszéd ; 1. TRÉ
FANÉV. ;
TRÉFÁTLAN, (tréfaatlan) mn. tt. tréfátlant,
tb. —ok. Eléjön Molnár Albertnél. A maga nemében
komoly, semmi tréfával nem vegyített; továbbá, aki
tréfálni nem szokott, vagy nem tud.
TRÉFÁZAT, (tréfaazat) fn. tt. tréfázatot,
harm. szr. —a v. —ja. L. BOHÓZAT.
TRENCSÉN v. TRENCSÍN, helynév, sz. kir.
város, hasonló nevű vármegyében;helyr. Trencsénbe,
•—ben, —bői.
TRENCSÉNI v. TRENCSÍNI, mn. tt. trencsé
nit, tb. —ék. Trencsénből való, azt illető, arra vo
natkozó. Hazai történelmünkben nevezetes úgy
nevezett Trencséni Máté, mint Trencsénnek, és felső
Magyarország nagy részének ura Róbert Károly
alatt; máskép : Csák Máté.
TRENCSÉN v. TRENCSÍNVÁRMEGYE, ösz.
fn. A Dunán inneni kerülethez tartozó, s Morvaor
szág, Szilézia, Árva, Turócz, és Nyitravármegye kö
zött fekvő megyei terület.
TRESZKA, tt. Treszkát. L. TERCSI.
TRÉZI, TRÉZSI tt. Trézit vagy Trézsit. Lásd
TERCSI.
TRILLA, fn. tt. trillát. Dalmüvészuti ért. két
szomszéd zöngének (tónus) gyors, és többszörös is
métlése, vagyis hullámként fölalá szálló rezegtetése
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Fichten u. dergl. 2) Wirbelwind. Rost Szótára),
mely fogalomban összeütne a mongol dung szóval,
am. bizonyos nagy tengeri kagyló v. csigafaj ; és
trombita (grand limaion de mer, coquille ; trompette.
Kowalewski).
TROMBITABIGEBECZŐ, (trombitabigebe
cző) ösz. fn. Növényfaj a bigebeczó'k neméből; leve
lei szívdedek, hármával; virágai az ágliegyeken bu
gás fürtben, gyakran kéthímüek ; köznépiesen : trom
biíafa. (Bignonia catalpa). Azért kapta nevét a trom
bitától, mivel hosszú beezői, melyekben a magvak
rejlenek, egy kis trombitához hasonlítnak.
TROMBITABOJT, (trombitabojt) ösz. fn.
Bojtos zsinór a trombitán, melynélfogva azt nyakba
vetni, vagy szegre akasztani lehet.
TROMBITACSIGA, (trombitacsiga) ösz. fn.
Csigafaj, melynek héja trombitához hasonló.
TROMBITAFA, (trombitafa) 1. TROMBITA
BIGEBECZŐ.
TROMBITÁÉOLYOSÓ, (trombitafolyosó) ösz.
fn. Folyosó, vagy erkély valamely várbeli épületen,
vagy tornyon stb. honnan bizonyos időkben, vagy
alkalomkor trombitával jelt szoktak adni.
TROMBITAHANG, (trombitahang) ösz. fn. A
trombitanemü fuvószernek'erős, nyers, harsogó hangja.
TROMBITAHARSOGÁS, (trombitaharsogás)
ösz. fn. Harsogás, melylyel a megfújt trombita el
tölti a levegőt.
TROMBITAKÜRT, (trombitakürt) ösz. fn.
Vadászok kürtje ; innen másképen : vadászkürt.
TROMBITÁL, (trombitaal) önh. m. trombttált.
Trombitát fúj. Csatára, visszavonulásra trombitálni.
Átv. erős, harsány hangon kiáltoz, vagy hortyog.
TROMBITÁLÁS, (trombitaalás) fn. tt. trom
málást, tb. —ok, harm. szr. —a. Trombitába fúvás,
hangadás végett. V. ö. TROMBITÁL.
TROMBITAMARS, (trombitamars) ösz. fn.
Mars, azaz, hadi induló, mely trombiták harsogá
sából áll.
TROMBITÁS, (trombitaas) mn. és fn. tt. trom
bitást, v. at. tb. —ak ; mintfn. tárgyesete : —í. töb
bese : — ok. Trombitaféle hangszerrel ellátott, trom
bitával működő. Trombitás tábori zene. Továbbá, mint
főnév, aki trombitát szokott fújni; tótul: trubacs.
Huszárok, vadászok trombitásai.
TROMBITAS1NÓR, (trombitasinór) 1. TROM
BITABOJT.
TROMBITÁSLÓ, (trombitásló) ösz. fn. A lo
vas ezredeknél azon lovak, melyeken a trombitások
ülnek, s rendesen fehérek.
TROMBITASZÓ, (trombitaszó) 1. TROMBI
TAHARSOGÁS.

TROMF—TRÓN
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TROMF, fa. tt. tromfot, harm. szr. —ja. A
kártyajátékban azon szín, mely értékre nézve a többi
fölött előnynyel bir, vagyis mely a többi szint, mint
mondják, elüti. Tok a tromf! Tromfot kérni, tromffal
ütni. Tromfra tromfot. Tromfot tromffal {visszaütni).
Átv. ért. viszonzás, mely által erő ellen erőt szege
zünk ; máskép: fánton fant. Visszaadni valakinek a
tromfot. — Idegen eredetű szó : németül: Trumpf, an
golul : trump, olaszul: trionfo, francziául: triomphe,
a győzelmet, diadalt jelentő latin triumphus után,
mely görögül űoiatiflog; noha Adelung a német
Trumpfot nem annyira ezekből, mint inkább a
,trumpfen' igéből származtatja, amennyiben ez sze
rénte még ittott csonkítást jelent s a latin ,trun
care' szóval rokonitható, általános érteményben pe
dig a svéd ,trumpfen' am. vágni, ütni, döfni.
TROMFOL, (tromfol) önh. és áth. m. trom
folt. 1) Tromffal játszik, tromfot kér, tromffal üt.
2) Átv. ért. valakit megtromfolni, letromfolni, visszatrom
folni, am. megtorolni, legyőzni ; erőt erővel viszo
nozni. V. ö. TROMF.
TROMFOLÁS, (tromfolás) fn. tt. tromfolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tromffal játszás; megtor
lás, legyőzés. V. ö. TROMFOL.
TROMFOZ, (tromfoz) áth. m. Tromfoztam,
—tál, —ott; par. —z, L. TROMFOL, l ) .
TRÓN, fn. tt. trónt, tb. —ok, harm. szr. —ja.
Talapzatos, és kitűnőbb alakú szék vagy ülés, ki
vált milyenen innepély alkalmával a fejedelmek,
királyok stb. ülni szoktak. A király fölkelt a trónról, s
úgy fogadá a követeket. Átv. fejedelmi méltóság, legfőbb
személyes hatalom. Trónra lépni. Lemondani a trónról.
Trónra vágyni. „Az ősi alkotmány a királyi szent
trónnak létét és boldogságát, a nemzet létével éi
boldogságával elválhatatlauulegybekötötte." Palóezy
László. 1839iki országgyűlésen, július 3.
Idegen eredetű szó a hellenlatin thronusból meg
ró viditve, melyet több más nyelv elsajátított; ma
gába a német nyelvbe is (,Thron* alakban) újabb
korban ment által a latinból; a régi német nyelv
ben e helyett Adelung szerént stuol hochsetli, herstuol,
Heyse szerént anasedal, s a régi szász nyelvben ku
nigstól divatozott. A hellén OQÖvog általán széket je
lent, különösen pedig emelt zsámolyos széket, s in
nen fejedelmi, királyi széket is. így a persatörök
takht, arabtörök kiirszü, arab szerir, mongol szaghori,
sirege stb. szintén általán széket, vagy ily forma al
kotmányt jelentenek és csak különösen fejedelm
széket. Az érintett mongol szaghori v. szaghorin i
am. szék, s a magyar ,szék' szóval igetörzsben egyes
zik, t. i. szagokhu s székelni, ülni; és csak a
fejedelem (khán) neve melett van ,trón' jelen
tése, pl. tabun khanu szaghori, az öt khán(nak)
i, Midőn bús trombitaszóra
trónja, khán szaghorinu emöne, a khán trónjának
Ülni kellett mindjárt lóra."
előtte; jelent székhelyet is mint a magyar ,szék'.
(Csokonai).
Eléfordul még a mongolban tabszang v. tabczang
T R O M B I T A Z S I N Ó R , (trombitazsinór) ösz. fn. (fensík valamely hegyen; oltárlépcső ; trón) de amely
nél Kowalewski szótára a lengyel tapczanra. utal.
L. TROMBITABOJT.
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TRÓNÖRÖKLÉS—TüBÁ

TUBA—TUD

T R Ó N Ö R Ö K L É S , v. — Ö R Ö K L E T v. — ÖRÖ
K Ö D É S , (trónöröklés v. — ö r ö k l é t v. —öröködés)
ősz. fa. Öröködési állapot, midőn valakit a fejedelmi
szék, vagyis fejedelmi hatalom családi leszármazás
által illet, pl. az elsőszülöttet atyja halála vagy le
mondása után, a testvért m a g z a t nélkül elhalt test
vére után stb.

T U B A , (2), T h ú r y György X V I . századbeli
leltárában (Századok. 1 8 7 0 . év. 7 2 4 . 1.) am.zsák,
tarisznya ; kétségen kivül túrba helyett á l l ; 1. ezt.
T U B Á K , 1. T O B Á K .
T U B A R Ó Z S A , fn. tt. tubarózsát. Növényfaj a
poliántok neméből ; tőkocsánya leveles, tetején vi
rági váltogatva á l l a n a k , legtöbbször kettőnként,
fürtben. (Polyanthes tuberosa). E szó nem a tuba is
rózsa elemekből alakult, hanem a tuberosa megma
gyarosított mása, mert h a b á r virága a rózsához ha
sonló, de a tubával semmi köze. Hasonló magyarítási
példa kivált a növénytani szókban több találtatik.
T U B I , T U B I C Z A , (tubicza), T U B I K A , (tu
bika) 1. T U B A alatt. Különösen tubi, galambokat
édesgető, hívogató szó.
T U B O L S Z E G v. T U B O L Y S Z É G , falu Szála
m . ; helyr. —sz'gre, — é n , —ről.
T U C Z A T , v. T U C Z É T , fn. tt. tuczatot v. ÍB
czétét harm. szr. tuczatja v. iuczé'tje. Gyünév, mely
bizonyos nemű tárgyakból tizenkettőt jelent. Legin
k á b b adásvevésnél némely áruezikkekre nézve hasz
náltatik. Egy tuezat kendő, keztyű. Tuczat számra adni
vagy venni valamit. Á t v . tréfás beszédben : egy tuczat
gyermek.
A latin duodecim után francziául: douzaine, ola
szul : dozina, n é m e t ü l : Dutzend stb.
T U D , áth. m. tudtam, —tál, —ott, htn. —m,
régiesen és tájdivatosan : tűnni. 1) Bizonyos tárgyak
léte, mivolta felől öntudatos eszméje, illetőleg isme
rete van. Tudom, hogy beteg, mert én gyógyítom. Jól\
tudom az útját, hiszen többször voltam ott. Tapasztalás
ból, látásból, hallásból tudom. Mindent tudok, ami' veled
történt. Csak Tsten tudhat mindent. Isten tudja, v. tudja.
Isten, mi baja, a z a z , se én se más nem tudja. Amit
nem tudok, azon nem búsulok. (Km.) Nem jó mindent
tudni (Km.), k a n d i n a k mondják, ki hírek után szag
lál mindenütt.
„ A k i tudja, mért nem mondja,
Merre van az ország útja."
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T R Ó N Ö R Ö K L É S I vagy — Ö R Ö K L E T I vagy
— Ö R Ö K Ö D É S I (trónöröklési v. — örökleti v.
— öröködési) Ösz. mn. Trónöróklésre vonatkozó, azt
illető. Trónöröklési rend. Trónöröklési törvény.
T R Ó N Ö R Ö K Ö S , (trónörökös) ösz. fn. Akit a
fejedelmi szék valamely fejedelem h a l á l a u t á n illet
vagy illetend.
T R Ó N U S , fn. tt.
— a . L. TRÓN.

trónust, t b . —ok, harm. szr

T R Ó N U T Ó D , (trónutód) ösz. fn. Akit a feje
delmi szék általában a k á r örökség, a k á r választás,
a k á r más törvényes megállapítás szerént illet vagy
illetend.
T R U C Z , fn. t t . truezot. Bátor, vagy vakmerő,
s némi makacssággal párosult ellenszegülés, mely
valódi vagy képzelt jogon, s erőbeli önérzeten alap
szik, és ebben bizakodva mások i r á n y á b a n megve
téssel nyilatkozik. Az a k a r a t n a k hajthatatlan, ke
mény s mintegy merevedett állapotára vonatkozik.
Közvetlenül a német Irotz szóval e g y e z i k ; de roko
nai a magyarosabb dvrez, durcza, durczás, durmonyás,
dvrbonezás, dérdér, durzad, durál, dermed, és némileg a
latin trvx. A természeti hangutánzók közé tartozik, me
lyekben az r gyökhangerősebb kitörésü indulatot fejez
k i . Gyöngébben hangzik, de ugyanazon érteményü a
m a g y a r dacz ; 1. DACZ és v. ö. B gyökhang.

TRUCZOL, (truczol); TRUCZOLÁS, (truez
olás); TRUCZOS, (truezos); TRUCZOSKODIK,
(truezoskodik) stb. 1. DACZOL, DACZOLÁS;
DACZOS ; DACZOSKODIK stb.
TRUFA; TRUFÁL stb. 1. TRÉFA; TRÉFÁL.
T R Ü C S , borjuhajtó indulatszó.
Trücs te.' Néhutt máskép : tola !
T R Ü C S Ö K , 1. T Ü C S Ö K .

Trücs be

te!

T R Ü S Z S Z E N , 1. T Ü S Z S Z E N .
T U B A , ( 1 ) , fn. t t . tubát. Jelentésére nézve 1.
G A L A M B . Egyozik a német Taube s z ó v a l ; régi né
metben : tuba, tűbe, góth n y e l v e n : dúbo, régi szász
nyelven : dúbha, dúfa, s v é d ü l : dufwa, angolul : dove
stb. A magyar tuba szó kedveskedő név is, t. i. átv.
kedves nőt, leányt jelent. Édes tubám.
„ É r t e d adom azt is tubám,
Csak szádhoz érhessen a szám."
(Csokonai).
Kicsinezve : tubicza, v. tubika.
Mi származását illeti, talán természeti hang
utánzó, mint A d e l u n g is vélekedik. V. ö. T U R 
BÉKOL.
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(Népd.)
Te nem tudsz róla semmit. 0 tőle tudom. Hiteles kútfő
ből tudni valamit. Honnan tudod, hogy ez történt ? Tu
dod mit? É l ü n k e kérdéssel, midőn valami újat, kü
lönöset akarunk valakivel közleni. Mit tudom énj
Tudom is én, azaz dehogy tudom, nem tartozik hoz
zám hogy tudjam, nem gondolok vele. Nem tudok
felőle semmit. Te tudsz róla. Ide tartozik a személyra
gos i g e n é v : tudtom., tudtod, tudta stb. Különösen
ra és val n é v r a g o k k a l : tudtomra, tudtodra, tudlára,
tvdtunkra, tudtotokra, tudtokra adni; és tudtommal,
tudtoddal, tudtával van stb. Továbbá ul raggal tud
tul adni. tudtul venni. Hallatszik ez i s : tudtomra
jött, szokottabban: tudomásomra. 2) Ön eszének be
látása, vagy a k a r a t á n a k h a t á r o z a t a szerint valami
felől bizonyos. Jól tudom én, mi van a dologban, mi jó,
mi rósz. Jól, bizonyosan tudom. Nem csak hiszem, de tu
dom is. Tudom, mit kell tenni, mint lehet segíteni rajta.
3) Tanulás, okulás, gyakorlás következtében szer
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zett képessége, ügyessége van tenni, csinálni valamit. n a n : t'úszetei ( p r u d e n t j , tüszelckü comprendre), tü
Tud olvasni, irni, számolni, rajzolni, vívni, úszni, lova szüb (combinaison) s t b v toda v. todo (klar, deutlich),
filni, hegedülni. Tud sütni, főzni, varrni, fonni, tán csidakhu ( k ö n n e n , vermögen). T o v á b b á r o k o n o k
colni. Tud magyarul, németül, francziául, angolul, de V á m b é r y szerént csagataj nyelven : tujmak am. meg
latinul nem tud (pl. beszélni). Tud hozzá, mint hajdú tudni, megérteni, felfogni; és oszmanli nyelven : duj
a harangöntéshez, vagy tyúk az ábéczéhez (km.) azaz, mak am. érezni, megtudni, h a l l a n i ; Budenz J. sze
aem e'rt hozzá. Csak annyit tud ember, mennyit elő (elé) rént pedig a finn tietá am. tudni, tiedusta t u d a 
mondhat. (Km.). Jobb semmit nem tudni, mint imígy kozni, taita (können, verstehen), az észt teed, teád,
amigy. (Km.) Nem szégyen nem tudni, de tanulást futni. a lív tiedő, a l a p p tele, taide, a finnlap diette am.
(Km.). 4) Szorosb ért. valamit e m l é k e z e t b e n t a r t s z ó r ú l tudni. Végül idesorozható, a persa dákhtan, más
szóra megtanult. Tudja leczkéjét, szerepét, mondókáját. képen : dánisztan 1) scire, intelligere, percipere, co
Betéve (könyv nélkül) tudja az egész költeményt. Az el gnoscere ; 2) putare ; 3) discernere, distinguere : 4)
számlált jelentésekben a latin scíonak felel meg. posse. ( V u l l e r s ) ; innen dánis tudás, dáná tudó, tudós,
5) A közéletben néha am. gondol. Azt tudtam, hogy b ö l c s ; a zend dáó t u d ó (in fine compositorum —
senki sincs itt. Nem is tudtam, hogy... L a t i n u l : puto. b) seiens. Vullers).
Képes valamire, tehet valamit, van annyi ereje, módja,
T U D A K O L , (tudakol) áth. m. tudakolt. Kér
képessége, hogy valamit tegyen vagy tebessen. La dezősködés által valamit meg a k a r tudni. Valakinek
tinul: possum. Ez a kis fiú már tud futni, ugrálni. A nevét, lakását, kilétét tudakolni. Tőlem ne tudakold,
pölyhös veréb még nem tud repülni. Nagy fájdalom miatt mert magam sem tudom. Kiváncsilag mindent kitudakolt.
nem tud alunni. Nem tud hova lenni. Semmit sem tudok
T U D A K O L Á S , (tudakolás)fn. tt. tudakolást,
miatta tenni. Nem tud szabadulni. Ez érteményben t b . —ok, h a r m . szr. — a . Az ismeretszerzésnek azon
többször tehető igével cserélhető fel, pl. alig tudtam neme, melyet kérdezősködés által a k a r u n k elérni.
menekülni, alig menekülhettem. Mutasd meg amit tudsz.
T U D A K O L Ó D Á S , (tudakolóodás) fn. tt.
(Km.). Egyébiránt ha szabatosan akarjuk m a g u n k a t túdakolódást, t b . —ok, harm. szr. — a . Kivílncsi kér
kifejezni, különbséget kellene tenni a cselekvésre vo dezősködés, mely által holmit megtudni a k a r u n k .
natkozó tud, bir (képes) és tehet igék között. Tudjuk
T U D A K O L Ó D I K , (tud akolóodik) belsz. m.
tenni, azt, mihez elegendő k é p z e t t s é g ü n k van, amit tudakolódtam, —tál, —ott. Többször v a g y t ö b b e k n e k
tanultunk. Birjuk tenni, amihez kellő erőnk, hatal tett k é r d é s e k által valaminek t u d o m á s á r a a k a r j u t n i ;
munk van. Tehetjük, amiben semmi a k a d á l y u n k bizonyos dolognak holléte, mivolta, körülményei fe
nincs; pl. tudok irni, mert tanultam ; levelet sem bi lől kérdezősködik.
rok [sem vagyok képes) irni, mert nagyon beteg va
T U D Á K O S , (tudákos) mn. tt. tudákost, v. at,
gyok ; nem irhatok, mert nincs íróeszközöm , vagy t b . — a k . 1) Ki sokféle dolgról holmi felületes isme
mivel nem szabad irnom, vagy nincs rá időm stb. retekkel bir, s azokat fitogtatja, helytelenül alkal
Tudok tánczolni, mert t a n u l t a m , de most nem bírok mazza. 2) Javasféle ember, kiről a hiszékeny n é p
(nem vagyok képes) tánczolni, m e r t fáj a lábam, de azt tartja, h o g y titkos mesterségek, büvölések, babo
különben sem tánczolhatok mert, nem illik, nem sza naságok által holmi rejtett dolgokról tudomást sze
bad, mert nincs kivel, nincsen hely stb. Tudok hege rezni képes. Törzse tudák, alakjánál fogva g ú n y r a
dülni, mert tanultam, de nem, birok (nem vagyok képes) m u t a t , mint az iszák, szunyák szók is.
hegedülni, mert sebesek az ujjaim, nem hegedülhetek,
T U D Á K O S S Á G , (tudákosság) fn. t t . tudá
mert nincs hegedűm, v a g y elszakadtak a húrjai, kosságot, h a r m . szr. — a . Oly személynek tulajdon
vagy beteg van a szobában stb. 7) Sajátságos kife sága, kit t u d á k o s n a k nevezünk. V. ö. T U D Á K O S .
jezéssel : valamit betudni valamibe, v. hozzátudni vala
T U D A K O Z , (tudakoz) á t h . m. tudakoztam,
mihez, am. beszámolni, a többi számhoz venni. A fog —tál, —ott, p a r . — z . L. T U D A K O L .
lalót betudni a szegődött bérbe. A vizsgálat alatti letar
TUDAKOZÁS, (tudakozás)l.TUDAKOLÁS.
tóztatást betudni az itélet által rendelt fogságba. A tő
T U D A K O Z Ó D Á S , (tudakozóodás) 1. T U 
kéhez hozzátudni a kamatot. T o v á b b á : valamely cselek
DAKOLÓDÁS.
vényt betudni valakinek, azaz, mint szabad a k a r a t b ó l
T U D A K O Z Ó D I K , (tudakozóodik) 1. T U 
származottat neki tulajdonítani, s j u t a l o m r a vagy
DAKOLÓDIK.
bütetésre érdemesnek találni, Ítélni (imputare). Ki
T U D A K O Z Ó I N T É Z E T , intézeti hely, mely
tudni valakit valahonnan, v. valamiből, a z a z , bizonyos
ben egyet mást pl. valaminek eladását, vásárlását
számolás, osztozás alkalmával az osztályból kizárni,
megtudni l e h e t ; különösen pedig hol a szolgálatke
követeléseit elmellőzni. Kitudták őt az ősi házból, s
resők szolgálatadókról, és viszont, kérdezősködni
minden örökségből.
szoktak, v a g y egyikök a másiknak ajánltatik stb.
T U D A K O Z Ó L A G , (tudakozólag) ih. T u d a 
Egyezik vele legközelebb a votják tod, erza
mordvin soda, melyek szintén azt t e s z i k : tudni; kozásképen, tudakozó minőségben.
nem különben a régi biungnu (hűn) tusi, mely De
T U D Á L É K O S , (tudalékos) 1. T U D Á K O S .
guignes szerént bölcset (tudót), különösen bölcs ki 1). Törzse tudálék e l a v u l t ; k ö z é p b a n g z ó j á t a szokás
rályt jelentett; a mongol tüszükü (préméditer,) hon hibásan nyújtotta meg ,tudalék' helyett, melyhez
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hasonlók : toldalék, tartalék, kötelék, főzelék, ázalék stb.
Ellenkezőleg a zagyvál törzsből származott zagyva
lék helyett rövid zagyvalék divatozik.
TUD ALOM, (tudalom) In. tt. tudalmat, harm.
szr. —a. Ismeretek, tudomány, amit tudunk. Ily érte
ményben használta Gyöngyösy, 1. Dar. 205. 1.
„Minthogy tudalmadnak nagy hirét hallottam."
TUDÁS, (tudás) fn. tt. tudást, tb. —ok, harm.
szr. •—a. Általán, az észlelő tehetségnek azon álla
pota, midőn valamit tud, ezen igének minden érte
ményében. V. ö. TUD. Mindentudás, megtudás, betudás.
Az elfelejtésnek és a nemtudásnak egy a fizetése. (Km.).
TUDAT, (1), (tudat) fn. tt. tudatot, harm.
szr. —a. v. —ja. 1) Minden, amit tudunk, tárgyi
lagosan, vagy elvontan véve, s ebben különbözik az
alanyilag vett tudástő\. 2) Lelki állapot, midőn
eszünkön vagyunk, s magunkat a külső tárgyaktól
megkülönböztetjük, öntudat; ellentéte: önkívület, ön
kivüli állapot. A személyragozott tudtom, tudtod, tudta,
tudtunk stb. szók nem annyira a ,tudat' szórjak mint
inkább azon ismeretes igenévnek alakulásai, mely
leginkább e személyragokkal együtt van használat
ban, s ez alakulás folytán még némely viszonyrago
kat vesznek föl : tudtommal, tudtoddal, tudtával; tud
tomra, tudtodra, tudtára. Ezen dolog tudtommal történt.
Tudtomra adták, hogy .. . Tudtodra esette, mi törtált
távolléted alatt ?
T U D A T , ( 2 ) , (tudat) mivelt. m. tudattam,
—tál, —ott, par. tudass. Valamit másnak tudtára
ad, tudás, ismerés végett közöl. Szóbeli izenet, vagy
levél által tudasd velem, mi szándékod van.
TUDATÁS, (tudatás) fn. tt. tudatást, tb.
— ok, harm. szr. •—a. Tudtul adás, ismerés végetti
közlés. V. ö. TUDAT, (2).
TUDATLAN, (tudatlan) mn. tt. tudatlant, tb.
— ok. Általán, aki bizonyos dolgokat nem tud, nem
ismer, azokban járatlan, ügyetlen, értetlen, művelet
len, tapasztalatlan. Egyik tudatlan hamarább megérti
a másikat. (Km.). Tudatlanok közt akárki is mutogat
hatja magát. (Km.). Az illető ismerettárgyak köréhez,
vagy mennyiségéhez képest majd s?élesb, majd szű
kebb érteményü szó. Aki egyben tudatlan, másban
tudós lehet. Különösen, aki rendes tanítás, vagy ta
nulás által kiképezve, vagy az ismeretek bizonyos
szakába beavatva nincsen.
TUDATLANOZ, (tudatlanoz) áth. m. tudat
lanoztam, —tál, —ott, par. —z. Valakit tudatlan
nak nevez, czimez, gúnyol. Olyan mint ostobáz, sza
maraz, filkóz.
TUDATLANSÁG, (tudatlanság) fn. tt. tu
datlanságot, harm. szr. —a. Állapot, vagy tulajdon
ság, midőn valaki bizonyos, vagy kellő ismeretek
nélkül szűkölködik. Tudatlanságból hibázni, vétkezni,
azaz, nem szándékosan, nem rósz akaratból, hanem
a kellő ismeret hiányából.
TUDATLANUL, (tudatlanul) ih. A dolgot
nerr. tudva, nem ismerve; értetlenül; ügyetlenül,
műveletlen módon, kellő ismeretek nélkül.
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TUDNIA ILLIK 1. TUDNIILLIK.
TUDNIA MERT v. TUDNI MERT, vagy he
lyesen —MÉRT ( = m i é r t , mert állandóan hosszú i
jegygyei [é v. e] jön elé a Bécsi codexben), régies ki
fejezések, a mai tudniilik és azaz jelentésében. „Esi
monnon (mindketten) meghalának, Maalon tudni
mért (videlicet) és Celion." (Bécsi cod. Ruth. L).
„Sok üdőben tudnia mért száz és nyolczszáz napok
ban." (Ugyanott Hester. I.) „Az három férfiak ke
dég tudnia mért (idest) Sydrach Missach és Abde
nago." (Ugyanott. Dániel III. 64, 67. levél).]
„Tudni mert ő drágalátos szent testét (Régi M. Pas
sió. Toldy F. kiadása 128. 1.). A Debreczeni Le
gendáskönyvben, Nádorcodexben stb. tudnia mint.
„Az örökkévaló és az új csudaképen összeegyeső
dének, tunnia (tudnia) mint az istenség s az embbr
ség." (Debr. Leg. k. 53. 1.).
TUDNIA MINT, 1. TUDNIA MERT.
t TUDNIILLIK, TUDNILLIK (tudniillik) ösz.
ih. Elünk e szóval, midőn a figyelmet különösen va
lamely tárgyra akarjuk fordítani, hogy az illetőkkel
tudassuk, vagy midőn valamit határozottan állítunk.
Leginkább az oktató, értelmező beszédben van helye.
Körülbelül megfelel neki a latin scilicet, azaz scire
licet s valószínűen ennek formájára képeztetett a ma
gyar tudniillik' is. Régebben tudnia illik. „Ilyen sze
mélyek előtt vallom tútorrá az én gyermekimnek,
mint tudnia illik Hethei Estván uram előtt, Farkas
György uram előtt" stb. (1551dik évből. Régi M.
Nyelveml. II. Köt. Vegyest. 82. 1.). „Es azonképen
juta az ötödik életnek állapatjában, tudniaillik éle
tének halandó végére." (Carthausi Névtelen. Toldy
F. kiadása. 145. 1.). Még régebben : tudni (v. tűnni)
mert v. tudnia mert. L. ezeket. Azonban már a régiek
nél is eléjön a mai alakban : „És ha csak rész sze
rint mond minek ellene, tudni illik egy falunak vagy
egy résznek." (Levél 1558ról. Szalay Ág. 400 m. 1.).
TUDNIMÉLTÓ, (tudniméltó) ösz. mn. Ami
bizonyos tekintetben érdekes, é3 megérdemli, hogy
tudjuk.
TUDNIMERT 1. TUDNIAMERT.
TUDNIVÁGYÁS, (tudnivágyás) ösz. fn. A
lélek ismerőtehetségének azon természetes hajlama,
ösztöne, kíváncsisága, melynél fogva ismereteket,
különösen tudományosakat szerezni törekszik ; újabb
korban rövidítve: tudvágy.
TUDNIVÁGYÓ, (tudnivágyó) ösz. mn. Álta
lán, aki valamit tudni, megtudni, tanulni, észrevenni
szeret, kivan, óhajt, akármiféle érdekből, vagy
czélból.
TUDNIVALÓ, (tudnivaló) ösz. mn. Amit tudni
kell, szükséges, érdekes, czélszerü. Az új hivatalnokot
holmi tudnivaló dolgokra figyelmeztetni. Élünk vele mi
dőn valamit határozottan állítunk, vagy kétes kér
désre felelünk, ludnivaló, hogy ott leszek. Továbbá
főnévként, midőn valamely eléadandó tárgyra előle
ges megjegyzést teszünk. A közéletben néha ,tudva
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levő' helyett is használják. Tudnivaló dolog ez itt
nihnt (Szalay Ág. jegyzeteiből).
T U D N I V A L Ó K É P E N , (tudnivalóképen) ih.
Olyan ke'pen, olyan módon, amint valamit tudni szük
séges, czélszerü.
1
TUDNIVALÓST, (tudnivalóst) a székelyeknél
am. tudnivalóképen.
TUDÓ, (tudó) részesülői, mn. tt. iudót. 1)
Pázmánnál többször am. tudnivaló. 2) A k i v a l a m i t
tud. Rendesen az illető viszonytárgygyal öszvetéte
tik. írástudó, mindentudó, törvénytudó.
TUDÓDIK, (tudóodik) belsz. m. tudódott.
A dolog természeténél fogva c s a k h a r m a d i k személy
ben divatozik, éspedig ki igekötó'vel .kitudódik. Szaba
tosan akkor használható, midőn bizonyos rejtett, tit
kos dologról azt a k a r j u k mondani, hogy véletlenül,
i mintegy belkörülményekből kifejlődve, j u t közis
meretre, nyilvánosságra, tudomásra. Sok gonosztett
lehet, aminem tudatik (nincs tudva), de utóbbkitudódhatik.
TUDOMÁNY, (tudomány) fn. tt. tudományt,
tb. —ók, harm. szr. — a . 1) Széles ért. minden amit
tudunk, amiről bizonyos ismereteink v a n n a k . Külön
féle tárgyú tudományokban jártasnak lenni. 2) Régeb
ben jelentett óvástételt valamely jog sértése ellen.
(Protestatio). Tudományt t€nni, protestálni. „ Az egész
világ előtt tudományt teszek (protestor." Szabó Dá
vid.). „Azért az árvák a r r a is re(á) j ü t t e k és azt is
várták, de reá nem j ö t t az más fél, és n e k ü n k tudo
mánt tóttek." (Vinnai biró és esküttek bizonyitványa.
1560. évről. Régi M. Nyelvcml. I I . K. Végy. t. 1Ő3.1.).
3) Használják némelyek tudomás helyett. Tudományul
tenni valamit, a jegyzőkönyvekben am. tudomásul
venni. 4) Szűkebb ért. meghatározott elveken ala
puló, egymással öszvefüggő, s egymásból következő
ismeretek, illetőleg igazságok rendszere. Bölcsészeti,
orvosi tudományok. Jogtudomány,
természettudomány.
Elméleti, gyakorlati tudományok. Hol sok a tudomány
tok a titok. (Km.). Fáradsággal adják a tudományt.
(Km.). Nincs a tudománynak rest ágyban fekvése. (Km.).
Jó úti társ a tudomány. (Km.). Tudomány nem. veszhet
el. (Km.). Tudomány eltart mindenütt, v. embert tudo
mánya mindenütt eltartja. (Km.). Tudomány szegénynek
is palotát rak. (Km.). „ B á r mennyire haladjon a tu
domány, sem az emberi gyengeséget, sem a gyenge
ségnek érzetét nem fogja elokoskodhatni." ( B . Eöt
vös. J. Gondolatok).
T U D O M Á N Y B E L I , (tudománybeli) ösz. mn.
A tudományok körébe tartozó, abból való. Tudo
mávybeli kérdések, vizsgálatok, jártasság.
TUDOMÁNYI, (tudományi) mn. tt. tudomá
nyit, tb. —ak. T u d o m á n y r a vonatkozó, azt illető.
Leginkább összetételekben használják, pl. nyelvtudo
mányi, jog, állam, természet, erkölcstudományi stb.
TUDOMÁNYOS, (tudományos) m n . t t . tudo
mányost, v. —at, t b . —ak. 1) Aki bizonyos szakbeli
tudományban, vagy több nemű ismeretekben j á r t a s ,
müveit. Tudományos férji.. 2) T u d o m á n y t t a r t a l m a z ó ,
azzal bánó, arra vonatkozó. Tudományos könyvek, ér
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tekezések, társulatok, gyűjtemények, hirdetmények. Ma
gyar tudományos Akadémia.
T U D O M Á N Y O S A N , (tudományosan) ih. T u 
dományos a l a p r a v a g y a l a p o k r a fektetve. Tudomá
nyosan leírni, megvitatni valamit.
T U D O M Á N Y O S S Á G , (tudományosság) fn.
t t . tudományosságot, h a r m . szr. — a . Tudománybeli
jártasság, műveltség. A régieknél a n n y i t is tett, mint
a mai közdivatú irodalom.
T U D O M Á S , (tudomás) fn. tt. tudomást, t b .
— ok, h a r m . szr. •—a. Az észlelő tehetségnek azon
állapota, midőn valami felől t u d a t a van, midőn va
lami t u d t á r a esett, v a g y t u d t á v a l történt. A t u d á s 
nak ezen neme különösen a történelem t á r g y a i r a ,
vagy előttünk t ö r t é n t bizonyos eseményekre vonat
kozik. Nincsen tudomásomra, mi történt köztök, a z a z
nem tudom. Tudomásomra csak egyszer volt részeg,
mennyire én tudom. Különösen, tudomásul venni va
lamit, am. egyszerűen, minden észrevétel nélkül va
lamely hirt, eseményt meghallani, s emlékezetül följe
gyezni; a hivatalos jegyzőkönyvekben divatoskifejezés.
E szónak képeztetése sajátságos, mely tekin
tetben hasonlók hozzá : látomás, hallomás, vallomás, ál
domás, állomás, halomás, kéremés (Pázmánnál) és t a l á n
még egy k e t t ő . Első gondolatra ú g y látszik, m i n t h a kü
lönös kivételképen a jelenidő határozott első szemé
lyéből képeztettek volna, s épen oly különösségre mu
t a t n á n a k , mint midőn az eszem, iszom, fogdmeg, éljen ra
gozott igéket ismét ragozzuk, p. szereti az eszemiszomot;
j ö n n e k a fogdmegek; sokszor éljeneztek neki. A z o n b a n
Kassai a fennemlített elemzésre azon helyes észrevé
t e l t teszi, hogy a haligének nincs határozott a l a k j a :
halom ; de azon véleménye, hogy ezen nevekben az m
csak közbevetett h a n g volna, nem látszik elfogadható
n a k . Annyi igaz, hogy az m néha t a l á n csak közbeve
tett betű, mint e példák m u t a t j á k : véres vérmes; gyerek
gyermek; kajács kajmács; czibál czimbál; giber gimber ;
csipeszkedik, csimpeszkedik; káva kámva; ezobók ezombók,
szuszog szuszmog, tutyog tutymog stb. ; de az omás (emés)
vagy más (més) ú g y látszik, hogy vagy az om, em
v a g y a ma, me és ás és képzőkből van összetéve.
T U D O M Á S U L , (tudomásul) ih. 1. T U D O 
MÁS a l a t t .
T U D O M Á S V É T E L , (tudomásvétel) ösz. fn.
Cselekvés midőn v a l a m i t u d o m á s u l vétetik.
T U D O R , (tudor) fn. tt. tudort, t b . —ok, h a r m .
szr. — a . T u d ó s , ki valamely tudományszakból az illető
egyetemi k a r előtt a szigorlati vizsgálatok érvényes
letétele u t á n tudományos képzettségéről szóló és ta
núsító oklevéllel megtiszteletett. Hittani, jogtani, gyógy
tani, bölcsészeti tudor, v. hit, jog, gyógy, bölcsészettudor.
T U D O R I , (tudori) mn. t t . tudorit, tb. — ak.
T u d o r t v. t u d o r o k a t illető, azokhoz t a r t o z ó , a z o k r a
vonatkozó. Tudori czim, oklevél.
T U D O R R A N G , (tudorrang) ösz. fn. Tudori állás.
T U D O R S Á G , (tudorság) fn. tt. tudorságot,
harm. szr. — a . Tudori oklevéllel, czimmel felruhá
• z o t t tudományos k é p e s s é g ; továbbá, tudori állás, r a n g ,
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T U D O S T A G , (tudóstag) ösz. fn. Valamely
T U D Ó S , (tudóos v. tudós)mn. és fn.tt. tudóst,
v. —at, tb. —ak, mint fn. t á r g y e s e t e : tudóst, t b . tudományos intézetnek t a g j a .
T U D V A , (tudva) részesülő, tb. tudvák. Egyes
— ok; kicsinezve: tudóska, tudósocska. 1) Altalán,
különösen n é p n y e l v e n : a ki valami felöl t u d , s ez számban van igével am. tudatik, ismert dolog. Tudua
által mintegy részt vesz benne. Te tudós vagy benne, van mindnyájatok előtt. Többesben a vannak elmarad.
kilopta el a pénzt. Aki miben tudós, abban gyanús. (Km.). Az elkövetett bűntett tudva van, s a bűnrészesek mini
tudvák. Megjegyzendő, hogy itt a tudva szenvedő
„ E r r e mit feleljen, forgatja magában,
értelemben használtatik s megfelel neki a latin sci
Csak ő maga tudós titkos s z á n d é k á b a n . "
tur, notum est A régieknél, midőn áthatólag szólt,
Gyöngyösi István. (A Murányi Vénus). föl vévé, mint más ily részesülők, a személyragokat:
Tudóssá tenni régiesen am. tudósíini. „ P a l k ó fiáról tudvám, tudvád, tuduája, tudvánk, tudvátok, tudoájok.
még sémit nem tudok mondanom, de megtudakozom „Időt mulattok, tudvátok, (scientes vos) hogy elment
róla, és ötét tudóssá teszem." (Levél 1550rö'l. Sza légyen én lőlem a beszéd." (Tatrosi codex. Dániel
lay Ág. 4 0 0 m. I.). Eléjön gr. Eszterházy M. nádor I I . fej.)
nál is. 2) Bizonyos ismeretekben j á r t a s , miiveit; tu
dományos. Tudós férji. Tudós társaság. Mint önálló
főnév jelent szakférfit, ki különösen valamely tudo
mányba a v a t v a van. Tudós is talál min köszörülje eszét.
(Km.). Nem mind tudós, ki pápaszemet hord. (Km.).
Tudósok becsülete, ifjak ébresztése. (Km.). Ha nem ke
vély a tudóska, világ nyolczadik csodája. (Km.).

T U D VAGY, (tudvágy) ösz. fn. 1. TUDNI
VÁGYÁS.
T U D V A L E V Ő , (tudvalevö) ösz. mn. Köztudo
mású, nyilvános. Ez tudvalevő dolog.
T U D V A L E V Ő K É P , v. — K É P E N , TUDVA
L E V Ő L E G (tudvalevőkép v. — képen, tudvalevó'leg)
ösz. ih. Köztudomás szerént, a m i a t általán tudva
Alakulásra (s végzettel a jelen részesülő után) vagyon.
T U D V A V A L Ó , (tudvavaló) 1. TUDVALEVŐ.
basonló a futos, ropogós, tartós, fojtás, cdpös, tehetős
T U D V A V A L Ó K É P , v — K É P E N (tudvava
és több más szóboz.
T U D Ó S Á N , (tudóos an) ih. A dologboz tudo lókép v. — k é p e n ) i. T U D V A L E V Ő K É P .
T U G A R v. T U G Á R , L O S O N C Z ^  , mváros,
mányosan értve, alapos, rendszeres ismeretekkel föl
KIS —, falu Nógrád m . ; helyr. Tugárra, —on,
ruházva.
T U D Ó S Í T , T U D Ó S Í T , (tudó osít) á t b . m. — ról.
T U H , elvont gyök tuhad, tuhaszl, tuhodik és tu
liidósított, par. — s , btn. —ni, v . — a n i . V a l a k i n e k
bizonyos dolgot t u d t á r a ad. Levélben, szóbeli izenettel húl szókban. L. T Ü I I A D .
T U H A D , (tuliad) önh. m. tuhadt. Öszvetolu
tudósítani valakit. Valamely esemény felől falragaszok,
hirlapok által tudósítani a közönséget. Jöveteled előtt egy lás következtében földagad, földuzzad, fölhalmozó
dik, pl. a szél által hajtott homok, vizáradáskor a
két nappal légy szíves tudósítani bennünket.
T U D Ó S Í T Á S , T U D Ó S Í T Á S , (tudóosítás) z á t o n y ; m á s k é p : tuhid, tuhodik. Fel v. megtuhodtak
fn. tt. tudósítást, t b . —ok, b a r m . szr. — a . í r á s , vagy az árkok. (Szabó D.).
Gyöke tuh alapfogalomban egyezik duvad, du
izenés, mely által valakit, vagy bizonyos közönsé
dorodik, dundi, dunyha szók du gyökhangjaival. Rokon
get tudósítunk valamiről. 1. V. ö. T U D Ó S Í T .
T U D Ó S Í T Á S U L , T U D Ó S Í T Á S U L , (tudóos hozzá a mandsu tuhen (Haufen), tuhi v. tugi (Wolke);
ításul) ih. Tudomás gyanánt, vagy végett. Ez szol továbbá a latin tűmet, tumor is.
T U H A D Á S , (tuhadás) fn. tt. a tuhadást, tb.
gáljon tudósításul. Tudósításul kihirdetni, megizenni va
— ok, harm. szr. — a . Felduzzadás, dagadás. V. ö.
lamit.
T U D Ó S Í T Ó , T U D Ó S Í T Ó , (tudóosító) mn. T U H A D .
T U H Á R , 1. K I S  T U G Á R , , T U G A R ' alatt.
és fn. tt. tuódsitót. 1) Aki vagy ami által másokat
T U H A S Z T , (tuhaszt) átb. m. tuhasztott, par.
tudósítunk. Tudósító hírnök, futár. Tudósító levél, ize
net. 2) Hirdetmény, vagy hirlap, illetőleg hirlapi tuhaszsz, htn. — n i , v. ani. Eszközli, okozza, hogy
szak, mely az illetőket bizonyos dolgok felől értesíti. valami tuhadjon, földagadjon, magasra halmozódjék.
T U D Ó S Í T V Á N Y , (tudóosítvány) fn. tt. tu Tuhasztott föld. (Szabó D.). V. ö. T U H A D .
T U H O D I K , k. m. tuhodtam, —tál, —ott, v.
dósitványt, t b . —ok, harm. szr. a. Iromány, levél,
—t. L. T U H A D .
mely tudósítást foglal magában.
T U H Ú L , (tuhúl), önh. m. tuhúlt. Eléjön Szabó
T U D Ó S K O D Á S , (tudóoskodás) fn. tt. tudós
kodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Tudóskodást j á t  D á v i d n á l . L . T U H A D .
T Ú J A F A , (tújafa) ösz. fn. Az egylakiak se
szó, tudósságot fitogtató magaviselet.
T U D Ó S K O D I K , (tudóoskodik) k. m. Tudós regébe és falkások rendébe sorozott növénynem,
kodiam, —tál, — o t t . Tudósságot szenvelg, fitogtat, melynek himvirágai tobzoeskákban vannak. (Thuja).
Más neve : életfája. F a j a i : nyugoti tuja, (Canadában
tudóst játszik.
T U D Ó S S Á G , (tud óosság) fn. tt. tudósságot, h o n o s ) ; galyai kétélük, szétnyíltak, levelei négy ol
harm. szr. — a . Tudósi állapot, vagy tulajdonság. dalra födelékesek, tojáskerekek ; szárai lapultak, ko
paszok, bibircsósak, ha megdörgölik, jószagúak;
Tudósságát mindnyájan bámulják.

TUJÁNTŰL—TUKVÁNY
tobozai viszás tojásdadok, belső pikkelyei csonkák,
a hegyeken alul púposak; keleti tuja (Sína és Ja
pánban honos), melynek galyai felállók, levelei kö
zépen barázdásak, tobozai körkörösek, belső pikke
lyei tompák, a hegyeik alatt szálkásak. Mindkettő
nek rendkívül kemény gesztje (fásrésze) van, s azt
tartják, róla hogy a szabad levegőn egy emberkornál
is tovább épen marad.
TUJÁNTÚL, 1. TULJÁN TÚL.
TUKÁNBOESÉVŐ, (tukánborsévö) ösz. fn.
Madárnem, melynek aránylag igen nagy fürészes
ezélii, s kajmós végű orra van, s tollazata igen szép.
(Ramphastos.)
TUKMA, v.TOKMA, (tukmav. tokma, ameny
nyiben a tuk v. tok gyököt töröktatár elemnek te
kintjük, mint alább) fn. tt. tukmát. Régebben pl.
Molnár A., Szabó D,, Simái Kr. szerént am. alku, szer
ződés. (Contractus, pactio, pactum). Származéka:
tukmál v. tokinál, am. alkut köt, szerződik (contra
bere, pacisci). EléjönPázmánnál is (Kalauz. 544. 1).
A székelyeknél most is tokmálni Ferenczi János sze
rént am. szerzeni és Szabó Elek szerént am. szer
szó'dni, alkudni, „mintha — úgymond — két dolgot
egy hüvelybe, tokba, suskába akarnánk egygyé illetni
öszsze." (Tájszótár). De ezen érteménye az általános
nyelvben egészen elavult; azonban némely vidéken
mondják : valamit rátukmálni valakire, valamit másra
erővel rákötni, erőtetni, hogy vegye meg, vagy fo
gadja el. 2) Némelyek újból fölelevenített régibb je
lentése után az idegen váltólevél (tratta) elneve
zésére használják; különösen tukvány (== tukmale
vél) alakban; 1. TUKVÁNY. 3) Néhutt am. alattomos,
fortélyos, mely érteményben vagy a iutyma, vagy pedig
a német ,Duckmauser' után módosult. L. TUMKA.
Régibb és a székelyeknél még fenlevő jelenté
sét tekintve, mind eredeti fogalomban, mind han
gokban egyeznek vele a török, illetőleg tatár tog'i
mak v. tokimak v. tokumak v. tögmek, valamennyien
am. csomót kötni, összekötni (fairé un noed, nouer,
knüpfen) vagy igenévként a k elhagyásával a török
tatár nyelvtan szerént a mak mek nek ma mevé
változtával): tok'ima v. tokuma v. t'ógme am. csomó
kötés, kötés; miből látjuk hogy ezen fogalmakkal
teljesen egyezik azon eredeti fogalom, mely a kötni,
kötés, kötvény szókat jellemzi. A tukma szó ma vég
zete is a magyar nyelvbe átjött több más török szóra
is emlékeztet, mint szárma, szacsma v. szatyma stb.
TUKMACSORRU, (tukmacsorru) ösz. mn.
Tompa, pisze, benyomott orrú. V. ö. TUTYMA.
TUKMÁL ; TUKMÁLÁS; lásd TUKMA alatt.
TUKORA, 1. TUKMACSORRU.
TUKVÁNY, (tukvány) fn. tt. tukványt, tb.
—oh, harm. szr. —a. Az idegen váltó (tratta) jelö
lésére hozatott indítványba, minthogy ennek ,intéz
vény' neve már más fogalmakra is el van foglalva. A
tukvány' (= tukmalevél) szó pedig a ,tukma' szó
val ugyanazon gyökből van származtatva. ,Tukma'
AKAD. HAGY SZÓTÁR. VI. KÖT.
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eredetileg kötést jelentvén, ,tukvány' az idegen vál
tóra mint legszigorúbb kötésre helyesen alkalmazható.
TUKVÁNYOZ, (tukványoz) áth. m. tukványoz
tam, —ál, —ott. L. INTÉZVÉN YEZ.
TÜL, (toul) helyhatárzó, és névutó. Bizonyos
kiindulási, vagy nézőponttól véve valamely határvo
nalnak távolabbi oldalán. Állapító viszonyragú ne
veket vonz. Túl a Dunán, v. Dunán túl. Árkon túl, v.
túl az árkon. Hegyen, vizén, erdőn túl. Túl van már a
határon. Ellentéte: innen. Tiszán innen, Tiszán túl.
Időfolyamra alkalmazva am. bizonyos időnek lefoly
tánál tovább. Egy órán túl el ne maradj. Három órán
túl van az idő. Innen túl, mai napon túl nem iszom bort.
Átv. ért. mértéken túl, kelletén túl, & kellő v. illő mér
teket meghaladva. Túl megy a mértéken, annak illő
határát általhágja. Túl lenni vaamin, pl. a bajon, ki
állani azt; a munkán, bevégezni azt; „Túl vagyok
ugyan minden babona és kisértethivésen" azaz nem
hiszek a babonában és kisértetben (Palóczy László
országgyűlési beszéde. 1840. april 23.) Túl esik va
lamin pl. a munkán, bevégezi, s mintegy maga után
hagyja. Túladni, túltenni valamin, lásd TÚLAD.
TÚLTESZ.
Gyökeleme a távolságot jelentő to, melyből
ul képzővel lett tóul, régiesen tovul, öszvehuzva túl;
igy képződtek az al, föl, kii, bel gyökökből alul, fö
lül, kilül (kivül), belül pl. forinton alul, házon fölül
városon kivül, határon belül. Egyezik vele mandsu
nyelven : tule (túl), duleme (tulnat), tulime (überschrei
ten), tulesi (túlsó, ausserhalb). Rokon hozzá Vám
béry szerént csagataj nyelven : tűri (szemközt, túlsó
rész), jakut tuora (át, szemközt). V. ö. TO, gyökelem.
—TÚL, (1), magas hangon: —TÜL, röviden
ejtve : —TUL, —TÜL, névmódositó rag, tájdiva
tos kiejtéssel am. tói, tői; 1. —TÖL.
—TÚL, (2), magas hangon: —TÜ1, röviden
ejtve: —TUL, —TÜL, összetett határozói képző,
némely nevek után, ú. m. faltúl, széltűl, végtűl.
— T Ú L , (3), magas hangou : —TÜL, röviden
ejtve: —TUL, TÜL. névmódositó összetett rag, s
mindig as, es, 'ós stb. végzetü melléknevekhez já
rul pl. jiastul, gyermekestül, nőstül; 1. —ASTUL.
TÚLAD, puszta Esztergám m.; heiyr. Tuladra,
— on, —ról.
TÚLAD, (túlad) ösz. önh. Megszünteti azon
viszonyt, mely öt valakihez mint alárendelthez, vagy
valamely birtokhoz kötötte ; elbocsát, elad, elajándé
koz stb. Túladott hivtelen szolgáján. Rajtad is nem so
kára túladok. Szeretne túladni lovain, de nem kap ra
jok vevőt. Átv. túladni gondjain, bánatán, megmene
külni tőlök, elűzni azokat.
TULAJDON, mn. és fn. tt. tulajdont, tb. —oh,
harm. szr. —a. l) Anyagi vagyonTa, jószágra vonat
kozólag, aminek lényegéről szabadon rendelkezhe
tünk, különösen, a mi kizárólag a miénk, a mi nem
másé, nem közös, hanem sajátunk. Tulajdon házában
lakik. Tulajdon székerén, lovain utazik. Ez a könyv,
fegyver tulajdonom, nem kölcsönvett. Tulajdon, nem idegen
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pénzen vásárolni holmit. 2) Ami testi, vagy lelki mi
voltunkhoz tartozik, ami annak valamely részét teszi
Tulajdon szemeimmel láttam. A levelet tulajdon kezével
irta. Tulajdon szája árulja el. Ezt tulajdon eszeddel is
beláthatnád. Mindent tulajdon meggyőződése szerint tesz.
Gyakran en, ten, ön, magam, magad, maga stb. népmá
sokkal felcserélhető. Enszemeimmel (tulajdon szemeim
mel) láttam. Tinmagatok vagytok okai, tulajdon ma
gatok. 3) Ami kizárólag, vagy közvetlenül tőlünk
eredt, származott. Tulajdon keresményem, szerzemé
nyem, müvem, irásom, költeményeim. Tulajdon gyerme
keink. „Viselje gondját mint az ői (wy), ment
tulajdon (twlaydon) magájának." (1551. évről.
Kégi M. Nyelveml. II. K. Végy. t. 82.1.). Ugyanitt az
aláírásban, talán irásv. nyomdahibából, ez áll: „En
Ugray Estván tuliadon kezem irása ez." 4) Ami szo
ros, belső viszonyban áll velünk. Tulajdon rokonai,
testvérei, szülei ellene vannak. Tulajon baráti elhagyták
őt. 5) Ami a dolog lényegében alapszik, ahhoz tar
tozik, különböztető jegy gyanánt létezik benne. Az
állatoknak, növényeknek seregek, nemek, fajok sze
rint vannak tulajdon jegyeik, melyek által egymás
tól különböznek. 6) A szónak, beszédnek tulajdon ér
telme, azaz, eredeti, pontosan, szorosan vett, nem át
vitt, nem képes jelentése. 7) Mint főnév jelent oly
vagyont, mely kizárólag a mienk, sajátunk. Tulajdo
nul birni valamit. Tulajdonától megfosztani valakit. Ez
a ház és kert az ő tulajdona. „Két erő köti biztosan
a népet honhoz és törvényhez, s e két varázserő :
szabadság és tulajdon." Deák Ferencz követjelen
tési beszéde. 1840. július 28. —Mind ezen jelenté
sekben egyezik ,saját' szóval. 8) Használtatik tulaj
donság' helyett. Sok jeles tulajdona van.

iula szók eredete azon igében rejlik mely finnül tule;
cseremiszül tol stb., s mely a magyar lalálhun is
fenmaradt. A finn tule azt is teszi: zukommen, ge
hören. A tul igének ily értelemben lehet participiuma
a tulaj (— finn tideja, tulia); donia, nézve v. ö.
új don."
TULAJDONI, (tulajdoni) mn. tt. tulajdonit,
tb. —ak. Tulajdont illető, arra vonatkozó, ahhoz tar
tozó. Tulajdoni jog.
TULAJDONISÁG, (tulajdoniság) fn. tt. tu
lajdoniságot, harm. szr. —a. Bizonyos tulajdonra vo
natkozó állapot, vagy minemüség.
TULAJDONÍT, (tulajdonít) áth. m. tulajdonít
ott, par. —s, htn. —ni, v. —ani. 1) Bizonyos va
gyont tulajdon gyanánt maga részére elfoglal, el
vesz, megszerez. Az egész zsákmányt, mint a mesebeli
orozlán, magának tulajdonította. Eltulajdonittotta mái
jószágát. 2) Magáról vagy másról azt állítja, hogy
bizonyos eredménynek, eseménynek, ténynek oko
zója. Ami jót mások cselekedtek, ö azt magának tu
lajdonítja, Aminek magad vagy oka, ne tulajdonítsd
másnak.
TULAJDONÍTÁS, TULAJDONITÁS, (tulaj
donítás) fn. tt. tulajdonítást, tb. —ok, harm. szr.
— a. Cselekvés, illetőleg állítás, melynél fogva vala
mit magunknak vagy másnak tulajdonítunk. V. ö.
TULAJDONÍT.
TULAJDONÍTÓ TULAJDONÍTÓ, (tulajdon
ító) mn. és fn. 1) Aki v. ami tulajdonít. 2) Tulaj
donító eset; 1. NEK, (2).
TULAJDONKÉP, v. — K É P E N , (tulajdon
kép v. —képen) ösz. ih. 1) Birtokféle tulajdon gya
nánt, úgy mint öt illető tulajdont. Tulajdonként, nem
kölcsön, nem zálogban, nem haszonbérben birni valamit.
2) A dolgot maga eredeti valóságában, minőségé
ben véve ; a maga nemében; szorosan véve. A mü
itészet tulajdonkép a széptanhoz tartozik. Ez tulajdon
kép nem a te dolgod, nem tartozik hivatalodhoz.

483

Magyar elemzéssel e szóban talán a ,ragadomány'
illetőleg ,szerzemény' alapfogalma rejlik, amennyi
ben harczkedvelő, sőt honszerző őseink ezen korban
harczolva és vitézség által szereztek vagyont (mint
a Névtelen jegyzőnek egész történetrajza is mutatja).
A ragadomány kifejezésére pedig legegysze
rűbb és legrégibb szavaink egyike a dú szó, melytől
dúl, sőt dús is származik, a dúlból, aj (== av) vég
zettel származhatott dúlaj (== dúló, dulav), majd
ismét don végzettel (mint ujdon, hajadon) dulajdon
am. dúló módon (ragadományként) szerzett vagyon,
mely utóbb bármely módon szerzett vagyonra is ér
tetett (mint dús szó is), melyből aztán csekély válto
zással tulajdon szó módosult.
Ha pedig rokon nyelvhez folyamodunk, a török
ben dolaj v. doloji am. valaminek környülete (cir
conférence, circuit, les environs (Zenker, Hindog
lu), dolamak igétől, mely am. körülvenni, környé
kezni (talán ,dolog' szó is innen ered?); tehát dolaj
lesz don (dan) végzettel dolajdon am. valaminek kör
nyületéből (való), környületebeli. V. ö. SAJÁT.
Budenz J. mint melléknevet (genuinus, proprius ér
teményében) a lapp tuol, tuola (legitimus, genuinus,
justus) szóval rokonítja s a jegyzékben igy nyilatko
zik: „Különben azt sejtem, hogy a tulajdon és lapp
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TULAJDONNÉV, (tulajdonnév) ösz. fn. Név,
mely egyedi lényt, azaz egyedi személyt vagy tár
gyat jelent, p. Péter, Pál, Budapest, Duna, Bakony.
A tulajdonneveket nagy elöbetüvel szoktuk irni.
TULAJDONOS, (tulajdonos) fn. tt. tulajdo
nost, tb. —ok. Személy, aki bizonyos vagyont tulaj
don gyanánt bir, vagy valamivel mint tulajdonával
rendelkezhetik. Háztulajdonos. A katonaságnál, vala
mely ezred tulajdonosa, kinek nevét az ezred viseli,
s ennél némely jogokat gyakorolhat.
TULAJDONOSSÁG, (tulajdonosság) fn. tt.
tulajdonosságot, ham. szr. —a. Állapot, vagy mine
müség, midőn valaki tulajdonosa valaminek. V. ö.
TULAJDONOS.
TULAJDONSÁG, (tulajdonság) fn. tt. tulaj
donságot, harm. szr. —a. Általán, azon jegyek ösz
vege, melyek akármely személy, vagy dolog lényé
hez vannak kötve, s azt bizonyos tekintetben és vi
szonyokban másoktól megkülönböztetik, Az emberek
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egyéni, faji, nemzetségi, éghajlati tulajdonságai. A nö
vényeket tulajdonságaiknál fogva külön seregekre, ne
mekre, fajokra osztályozni. Lényeges, állandó tulajdon
ságok. A mindenhatóság és mindentudás isteni tulajdon
tagok. A test és lélek lényeges tulajdonságai az embernek.
A testi és lelki tulajdonságok különbözük az emberekben.
A szépség, ifjúság mulandó tulajdonságok. Ide tartoz
nak mindennemű szokások, módok, mint különböz
tető jegyek.
TULAKOZIK, (tulakozik) k. m. tulakoztam,
—tál, —ott, par. —zál. Mintegy tolakodva bizonyos
akadályon, tömegen által vergődik. Tájdivatos szó.
Középke'pzó'je ak a gyakorlatos og képzőnek felel
meg. V. ö. TULIZ.
TULBA, fn. tt. tulbát. Bőrzsák, melyet tömlő
gyanánt föl lehet fújni; hangváltozattal: túrba, mely
Calepinus szerint latinul: corycium, Molnár Albert
nál: vidulus, pera. Béla névtelen Jegyzőjénél is VII.
fej. irva van: „Fluvium Etyl super tulbou sedentes
transnataverunt." Némelyek szerint e szó alatt talp
volna értendő, mintha talpon keltek volna által
őseink ama folyón; de valószínűbb, hogy itt bőr
tömlőt, általán tömlőt kell érteni, mert a talpon nem
kell vala szükségkép ülniök; Szabó Károly is töm
lőnek fordítja. Egyébiránt v. ö. TÖMLŐ és TÚRBA.
TÚLBECSLÉS v. —BECSÜLÉS, (túlbecslés
j y. —becsülés) ösz. fn. Valódi értékén felül becsülés.
Atv. ért. önmagának, Önerejének, öntehelségének túl
becslése.
TÚLBECSÜL, (túlbecsül) ösz. áth. Becsét
valódi értékén felül állapitja meg.
TÚLBÜZGALOM, TÚLBUZGÓSÁG, (túl
buzgalom v. —buzgóság) ösz. fn. Szerfölötti buz
galom, kelletén v. mértéken túli buzgalom.
TÚLCSAPÁS, (túlcsapás) lásd TÚLCSA
PONGÁS.
TÚLCSAPONG, (túlcsapong) ösz. fn. Az illő
mértéket vagy megszabott szoros határt áthágdossa.
TÚLCSAPONGÁS, (túlcsapongás) ösz. fn. Az
illő mértéken vagymegszabotthatáronkivül csapongás.
TÚLCSIGÁZ, (túlcsigáz) ösz. áth. Erején túl
feszít, hajt.
TULDUL, némely régieknél pl. a Debreczeni
Legendáskönyvben am. tóidul; 1. ezt.
TÚLÉL, (túlél) ösz. önh. Tárgyesetes viszony
névvel, am. határozott időpontnál, vagy időben tör
ténő eseménynél tovább él, vagy élethosszra nézve
más kortársakat fölülmúl. Ez évet aligha túléli. Sok
viszontagságot túléltünk már. Ü minden iskolatársait
túlélte.
TÚLÉLET, (túlélet) ösz. fn. Túlvilági v. si
rontúli v. jövő élet.
TÚLÉR (túlér) ösz. önh. Nyúlás, nyújtás*
nyujtózás által bizonyos határnál tovább terjed,
odább hat. A komp kötele túlér a másik partra. A fá
nak terepély ágai túlérnek a kerítésen.
TÚLÉRETT, (túlérett) ösz. mn. Némely gyü
mölcsről mondják, midőn az kelletinél nagyobb érett

ségre jutott, úgyhogy ez által kellemes izéből vesz
tett; ilyenek a dinnyefajok.
TÚLÉRETTEN, (túléretten) ih. Túlérett álla
potban.
TÚLÉRETTSÉG, (túlérettség) ösz. fn. Túl
érett állapot v. minőség.
TÚLERŐ, (túlerö) ösz. fn. 1) A szokott vagy
rendes állapotot meghaladott erő. 2) Az ellenfél
irányában ennek harczi mivoltát v. állapotát meg
haladó képesség.
TÚLESIK, (túlesik) ösz. k. Bizonyos határ
vonalnál tovább esik, leesik. A fölvetett kéve túlesett a
szekér oldalán. Atv. valami reánézve bevégződik s
mintegy utána marad. Túlesni a munkán. Hála Isten
nek, hogy e veszélyen túlestünk. Essünk túl rajta, azaz,
végezzük be. Továbbá a felfogáson kívül áll. Az Isten
lénye túlesik a mi felfogásunkon.
TÚLFELŐL, (túlfelől) ösz. helyhatárzó. Ezen
kérdésre : honnan ? Azon oldalról, irányról, mely bi
zonyos álláspontra nézve amott, távolabbra esik.
A pestiekre nézve túlfelől jön a hajó, midőn a bu
dai partról érkezik, és viszont. Ellentéte: innen/elől^
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TÚLPELÜL, (túlfelül) ösz. helyhatárzó. Ezen
kérdésre : hol ? Azon oldalon, részen, helyen," mely
bizonyos állásponthoz képest amott, vagyis odább
fekszik. A pesti partról túlfelül Buda látszik.
TÚLFESZÍT, (túlfeszít) ösz. áth. A rendes,
kellő, illő mértéket meghaladva, erőn fölül feszít va
lamit. A húr elpattan, ha túlfeszítik. A testi lelki erőt
káros, veszélyes túlfeszíteni. V. ö. FESZÍT.
TÚLFESZŰLT, (túlfeszült) ösz. mn. Ami akár
magától, akár kül erőtől hajtva, illetőleg húzva, vonva
mértéken túl kinyúlt, kitágult. V. ö. FESZÜLT.
TÚLFÍNOM, (túlfínom) ösz. mn. 1) Túlságo
san finom. 2) Rendkívül finom.
TÚLFOLYAM, (túlfolyam) ösz. fn. Leginkább
az érez vagyis fémpénzről mondják, midőn ez a
forgalomban a másmemü, illetőleg papírpénz ér
tekéhez mérve, ezen felüláll, pl. ha száz ezüst fo
rintért százhúsz papírpénz forintot adnak vagy szá
mítanak. (Agio).
TÚLHÁG, (túlhág) ösz. önh. Bizonyos kisza
bott határvonalnál tovább lép, megy. Túlhágni a kor
láton, az árkon. Tárgyesetes viszonynevet is vonz.
Túlhágni az alacson kerítést. Átv. bizonyos erkölcsi f
vagy szellemi korláton általtör. V. ö. HÁG.
TÚLHAJT, (túlhajt) ösz. önh. A kellő mér
téken vagy kiszabott határon túlmegyen, az eszmék
ben, fogalmakban túlzó irányt követ. Az átvitt fo
galom a lovak s más igavonó marháknak erőn fö
lüli hajtásától vétetett.
TÚLHALAD, (túlhalad) ösz. önh. Haladva
bizonyos távolsági pontot maga után hagy. V. ö;
HALAD.
TÚLHALADÓ , TÚLHATÓ, (túlhaladó v.
— ható) ösz. mn. A bölcsészetben az érzéki vagy
tapasztalati dolgon felülálló. (Transscendent, trans
31*
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részszel a mongol tiile (láng), mely igeként am. éget,
gyújt; továbbá a szintén lángot jelentő persa tólusv.
tálas (Vullersnél), és a tüzet jelentő finn túli. Kriza
J. gyűjteményében eléjön dali veres (talán csak tréfá
san). „A gyermek kéri apját: Apám uram, hozzon
nekem vásárfiát. Hozok fiam, dali veresset, hoppi
kéket, látatlan ződet."
TULIZ, (tuliz) önh. m. tuliztam, —tál, —ott,
par. —z. Mondják szarvasmarhákról, midőn ökleló'z
nek, türkölnek, s egymást mintegy eltolni törekesz
nek. Gyöke tul egynek látszik a tol igével, s képzője iz
am. oz, mintha volna túloz v. toloz. Hasonlóan őriz és
őröz azonos képeztetésüek. Persául, túl am. viaskodás.
TULIZÁS, (tulizás) fn. tt. tidizást, tb. — oh
Tülkölés, öklelőzés; V. ö. TULIZ.
TULJÁN TÚL, a székelyeknél (saját kiejté
sök szerént: tuján túl) am. túlságosan, túlon is fölül,
kelletén túl v. fölül.
TÚLJÁR, (túljár) ösz. önh. Bizonyos határ
pontot vagy vonalat általlépve s maga után hagyva
jár. Hegyen völgyön, hetedhét országon túljár. Túljárni
valakinek eszén am. gondolatát, szándékát megelőzni,
s ez által kifogni rajta.
TULKA, falu Bihar m. helyr. Tulkára, —n,
— röl.
TÚLKEL, (túlkel) ösz. önh. Bizonyos határ
vonalon túllép, túlmegy.
TÚLKELŐ, túlkelő) 1. TÚLHALADÓ.
TÚLKODÁS, (túlkodás) fn. tt. túlkodást, tb;
— ok, harm. szr. —a. Az erkölcsi és szellemi hala'
dásnak, vagy törekvésnek illő mértéket nem tartó
módja ; máskép és szokottabban: túlzás.
TÚLKODIK, (túlkodik) k. m. túlkodtam,
— tál, —ott. Bizonyos tetteket a kellő mértéket áh
talhágva gyakorol, vagy is tovább megy, mint a ki
tűzött czél kívánja ; máskép és szokottabban : túloz.
TÚLKÖLTSÉG, túlköltség) ösz. fn. Mértéket
haladó, a rendes számítást fölülmúló költség, költ*
ségtöbblet.
TÚLLÉP, (túllép) ösz. ön és áth. Bizonyos
határvonalat áthág, azon túlmegy.
TULLUS, puszta Borsod m.; helyn Túllusraj
— on, —ról.
TÚLMEGY, (túhmegy) 1. TÚLKEL.
TÚLMESTERKÉL, (túlmesterkél) ösz. átíf.
Valamit mesterséges módon ízléstelenül czifráz, tár
gyal. Magában a , mesterkél' szó is ugyanazt teszi.
TÚLNAN', TÚLRÓL, (túlnan v. túlonan,
túlról) ih. ezen kérdésre : honnan v. honnét ? am.
túl felől, túl oldalról. Olyféle használatú, mint az
„Fölteszem a tulipántos ládámat,'
onnan, innen, amonnan (v. onnét, innét, amonnét)
Furulyámat, dudámat."
pl. Honnan jött az ellenség f Fel. Onnan, innen, túlnan.
(Juhászdal).
TÚLNAT, (túlonat) ih. ezen kérdésre felel:
TÚLIPÁNT, fn. tt. tulípántot; TULIPÁNTOS, hol ? Tehát ,tulnat' annyi, mint a tulsórészen, túlsó
oldalon.
1. TULIPÁN; TULIPÁNOS.
TÚLNYOMÓ, (túlnyomó) ösz. mn. Átv. ért.
TULIPIROS, (tulipiros) ösz. mn. Eleven piros ;
különösen szőló'fajról mondják, melynek piros szinü, s a mi erkölcsi vagy szellemi erejénél fogva mások
tékony átlátszó borii bogyói vannak. Egyezik az első fölé emelkedik, másokat fölülmúl.
scendental.). Amennyiben némely bölcsészek a ket
tőt megkülönböztetik, a magyarban is némely irók
a ,transcendental' szót , túlkelő' szóval fejezik ki.
De mivel a magyar ,túlbaladó' és ,túlkelő' szók közti
különbség sem eléggé szabatos, némelyek a ,tran
scendent' kifejezésére ,túlontúli' szót ajánlanak.
TÚLHASZNÁLÁS, TÚLHASZNÁLAT, (tál
használás v. —használat) ösz. fn. Cselekvés, midőn
valaki valamely dolgot kelletén túl vagy rendelte
tésének hátrányára vesz használatba; pl. valamely
erdőből többfát^vág ki, mint amennyi jövendő fenn
állásának vagy czélszerü növekedésének megfelel.
TÚLI, 1. TULIPIROS alatt.
TÚLI, (túli) mn. tt. túlit, tb. — ak. Oly helyre,
Vagy időre, illetőleg helyben vagy időben létezőre vo
natkozó, mely bizonyos állásponthoz képest távolabb,
onnansó félen van. Hegyen túli falvak, rétek. Dunán túli
szójárás. Tiszán túli lakosok. E világon túli élet. Századun
kon túli világesemények. Időn túli várakozás. V. ö, TÚL.
TULIPÁN, fn. tt. tulipánt, tb. —ok, harm.
szr.; —ja. Növénynem a hathímesek seregéből és
egyanyások rendéből; csészéje nincs, bokrétája ha
rangforma, hat szirmú ; bibéje száratlan, a magza
ton ül. (Tulipa). Szép a tulipán is, de ha nincs illatja.
(Km.). Tájejtéssel, s némely régieknél pl. Molnár
Albertnél is: tulipánt. — Tulipán Panna, csúfneve az
oly férfinak, ki asszonyi dolgokba avatkozik, más
kép : katuska.
Olaszul: tulipano, spanyolul: tulipa, tulipán,
francziául: tulipe, németül: Tulpe stb. A nyelvészek
azt tartják ,hogy a törökpersa iulban v. tulbend v.
dulbend (= turbán) szókból jött által az európai
nyelvekbe, minthogy ezen virág némileg a turbánhoz
hasonló. V. ö. TURBÁN.
TULIPÁNÁGY, (tulipánágy) ösz. fn. Virág
ágy valamely kertben, mely tulipánokból van egybe
alkotva.
TULIPÁNBOKOR,(tulipánbokor) ösz.fn.Bok
röt képező több tulipánszár és ezek virága.
TULIPÁNHAGYMA, v. — HAJMA, (tulipán
hagyma v. —hajma) ösz. fn. Azon hajmaforma
gyökér, melyből a tulipánszár kinő.
TULIPÁNLEVÉL, (tulipánlevél) ösz. fn. A
tulipánszárnak széles sima levele.
TULIPÁNOS, (tulipános) mn. tt. tulipánost,
v. —at, tb. —ak. 1) Tulipánnemü növénynyel bő
velkedő, diszlő. Tulipános kert. 2) Festett vagy hím
zett tulipánnal czifrázott. Tulipános ködmön, ágy.
Tájejtéssel: tulipántos.
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TÚLNYOMÓLAG, (túlnyomólag) ösz. ih. Túl
nyomó állapotban.
TÚLNYOMÓSÁG, (túlnyomóság) ösz. fn. Túl
nyomó állapot vagy tulajdonság. Túlnyomóságra ver
pdni, jutni.
TÚLNYÚLIK, (túlnyúlik) ösz. k. Valamely
határpontot vagy vonalt meghaladva odább nyúlik,
. terjed. V. ö. NYÚLIK.
TULOK, (tulok) fn. tt. tulkot. Közönse'gesen
egy értelemben használtatik tinó szóval, ámbár a tulok
szűkebb jelentésű mint a tinó, mert ez általán jelent
minden kiherélt bikát fiatalabb korától fogva ki
. fejlettségig, ellenben a tulok csak mintegy négy
íves, és járomba fogható tinót.
„A szántó, mihelyest kél az aranyhajú
Hajnal, tulkaival metszeni gyöpjeit
Örvend."
Virág Benedek.
„Az Sionnak, Uram, puszta falait
Epits (régiesen am. épitsd) föl romlott oszlopit,
Hogy az te néped ajaki tulkait
Áldozza abban néked, áldozatit."
A XVII. századból (Thaly K. gyűjt.).
V. ö. TINÓ.
Minthogy a tulkok különösen szeretnek ökle
lőzni, vagy is tulizni, tulakozni; innen magyar elemzés
sel valószínű, hogy nevöket a tulakozástól (tolakodás
tól) vették, s a tulok gyöke tul v. tol. V. ö. TULIZ. Ha
sonlóan a fiatal tehén neve üsző, vagyis üzó', üzekedő,
miként mondani szokták róla, hogy nemi párosodás
kor üzekedik. Egyébiránt mongolul tughul am. borjú
(Kalb, veau) ; Dankovszky szerént oroszul: telenok,
illírül: telak (szintén borjú, vitulus) ; Vámbéry szerént
csagataj nyelven turuk (két éves tinó), tulan(ü&ta,l ló).
TULOKDÍSZ, (tulokdísz) ösz. fn. Növénynem
a kétfó'bbhímesek seregéből és magrejtösök ren
déből ; csészéje öt hasábu, egyenetlen; bokrétája
öblös, harangforma, kevéssé lapított; tokja száraz
csontárhéju, két szarvú, négy rekeszü, kétfelé üyiló.
(Martynia.) Különösen midőn egyik faja, a ezifra
tvlokdisz érettségre jut, leválik vastag húsos kopá
csa, s tokja olyan két szarvuvá lesz, mint a czíme
res tulok, honnan amaz elnevezés.
TULOKFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —fal
vúra, — n , —ról.
TÚLONTÚL ösz. ih. Szerfölötti mértékben v.
inertekkel, túlságosan. Túlontúl megadni valakinek a
becsülétet. Erdélyi, különösen székely kifejezés; más
kép : tulján túl.
TÚLONTÚLI, (túlontúli) ösz. mn. 1) Túlsá
gos vagy szerfölötti mértékkel vett. 2) L. TÚLHA
LADÓ alatt.
TÚLOZ, (túloz) önh. m. túloztam, —tál; —ott;
V. túlzottam, —ottál, —ott, par. túlozz, htn. —ni, v.
iulzani. Bizonyos cselekvésekben, Vagy nyilatkoza
tokban a kellő mértéken túlmegy, péld. rfendkivül na
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gyít, vagy kicsinyít, dicsér vagy gyaláz stb .Mandsu
nyelven : tulime, am. túlmenni (überschreiten).
TÚLSÁG, (túlság) fn. tt. túlságot, harm. szí.
— a. A cselekvésnek, illetőleg állításnak azon tulaj
donsága, melynél fogva valaki a kellő mértéket és
módot általlépi. Egyik túlságból a másikba esni. Túlsá
gig dicsérni valamit. „A tulságok tőszoinszédok."
(Prancziául: Les extrémes se touchentX Széchenyi
István beszédéből a főrendeknél. 1840. april 22.
TÚLSÁGOS, (túlságos) mn. tt. túlságost, v.
— at, tb. —dk. A kellő mértéken túl menő ; ami az il
lető tárgygyal nem áll arányban; fölösleges, nem szük
séges. Túlságos félelem, gondoskodás. Túlságos követelés.
TÚLSÁGOSAN, (túlságosan) ih. Mérték fölött,
kelletén túl v. fölül; székelyesen : tálján túl, túlon túl.
TÚLSÁG OSKODÁS, (túlságoskodás) fn. tt.
túlságoskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakorlatos
cselekvés, vagy állítás, midőn valaki tulságoskodik.
V. ö. TULSÁGOSKODIK.
TULSÁGOSKODIK, (túlságoskodik) k. m.
túlságoskodtam, —tál, —ott. Tetteiben vagy állítá
saiban gyakran vagy rendesen túlságig megy ; a kellő
mértéket és módot által szokta hágni; máskép : tú
loz, túlkodik.
TÚLSÓ, (túlsó v. túleső) mn. tt. túlsót. Bizo
nyos vonalon, vagy határponton túl fekvő, lévő; a
többiek sorában legtávolabb eső. Néha am. által
ellenben lévő. Túlsó sor. Szép mint túlsó soron a dőlt
ház. (Km.). Ellentéte : innenső. Mandsu nyelven tidesi
am. külső (aussen, ausserhalb) ,tule' szótól mely am.
túl és kivül.
TÚLSÚLY, (túlsuly) ösz. fn. 1) Oly súly,
mely a vele viszonyban levő súlynál nehezebb, s azt
fölbillenti. 2) Azon részsuly, elvonva, melylyel egyik
test a másikat fölülmúlja. A túlsúlyt külön megfizetni.
3) Átv. erkölcsi erő, hatalom, mely mások fölött ural
kodik,
TÚLSZABADELMÜSÉG, vagy — ELVÜSEG,
(túlszabadelmüség v. — elvüség) ösz. fn. Józan mér
téken túl csapongó szabadelmüség.
TÚLSZÁRNYAL, (túlszárnyal) ösz. áth. Átv.
ért. mintegy szárnyra kelve, repülve fölülmúl, meg
előz valamit v. valakit.
TÚLTEHER, túlteher) ösz. fn. Oly nagy te
her, mely a szállító erővel arányos viszonyban nem
áll. Túlteher alatt elsülyed a hajó, öszveroskad a sze
kér, megszakad a barom.
T Ú L T E L T , (túltelt) ösz. mn. A kellő mérték
nél többet evettivott, torkig jól lakott; megzabált
TÚLTERHEL, (túlterhel) ösz. áth. Kellő
mértékot haladó terhet rak valamire, vagy valakire.
TÚLTERJESZKEDÉS, (íúlterjeszkedés) ösz.
fn. Terjeszkedve a határvonalon túl lépés.
TÚLTERJESZKEDIK, (túlterjeszkedik) ösz.
k. Terjeszkedve a kiszabott határt áthágja.
TÚLTESZ, v. —TÉSZÉN, (túltész v. — té
szén) ösz. önh. Állapitó ragu viszonynévvel: túltenni
valamin, atn. cselekedve általesni rajta, végbevinni
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azt; túltenni valakin, bizonyos versenyben, vetélke
désben kifogni rajta; magát túltenni valamin, nem
gondolni vele, nem hajtani reá.
TULU, tájdivatosan am. tollú ,• 1. ezt.
TÚLÚT, (túlút) ösz. fn. l) Kerülőút mely néha
az irányponton túljár, milyenek a hegyre vezető te
kervényes utak. 2) Tulnat létező út.
TÚLVILÁG, (tulvilág) ösz. fn. Halál utáni élet.
TÚLVILÁGI, (tulvilági) ösz. fn. Halál utáni.
TÚLVISZ, (túlvisz) ösz. áth. 1) Valamit túl
oldalra visz , általvisz. 2) Átv. ért valamiben a
kellő mértéket általlépi, pl. szerfelett nagyít, vagy
kicsinyít; máskép : túloz.
TÚLVITT, (túlvitt) ösz. mn. 1. TÚLZOTT.
TÚLZÁS, (túlozás) fn. tt. túlzást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki túloz. V. ö.
TÚLOZ.
TÚLZOTT, (túlozott) mn. tt. túlzottat. Ami
a kellő mértéket meghaladja; a czélon túl csapongó.
Túlzott ájtatosság, hazafiság, szerénység.
TÚLZOTTSÁG, (túlozottság) fn. tt. túlzott
ságot, harm. szr. —a. Állapot vagy tulajdonság,
midőn valaki túloz.
TULYOK, tájnyelven am. tulok; 1. ezt.
TUMKA, (tumka v. tomka ? ; mandeu nyelven
tungge, bizonyos felfolyó növény, mint alább a latin
smilax is értelmeztetik) fn. tt. tumkát. Amennyiben
DiószegiFazekasnál tukma név alatt fordul elé, nö
vénynem a kétlakiak seregéből és hathimesek ren
déből ; himvirágának csészéje hat levelű; bokrétája
nincs; anyaszála három; bogyója három rekeszü,
két magvu. (Smilax). Nevezetesb faja a nevezettek
nél a szúrós tumka v. tukma. (Smilax aspera). PárizPá
painál a ,smilax' török bab, /elfolyó, s fajai: szúrós fel
folyó (sm. aspera), lágylevelüfelf. (sm. lenis), kerti kék
V. szederjes tölcséres virágú felf. (sm. hortensis). Gönczy
Pálnál csak a természetes rendszerben a 7ik rend
ben jönnek elé a tumka v. tukmafélék (smilaceae),
s ezek közé számittatik a csillár (paris) és gyöngyvirág
(convallaria). Kachler János Növényszótárában a
csillár ugyan szintén a tumkafélékhez számittatik,
de a gyöngyvirág a magzating (asphodelus) félék
hez ; az 1858ban kijött Németmagyar Tudomá
nyos Műszótárban pedig a tukma (v. tumka)félék
a nyúlárnyékfélékkel (asperagineae) azonosak. Mint
hogy a ,tukma' szó régente egészen mást (t. i. szer
ződést) jelentett, itt a tumka elnevezést helyesebbnek
tartjuk, melyet Ballagi szótárából vevénk által.
TÚN, tájdivatos kiejtés a szokott túl helyett;
innen: túnan v. túnnan am. túlnan, túnat v. túnnat
v. túnatt am. túlnat. Egyébiránt oly módosúlati vi
szony van a tún és túl között, mint a kérdő hon v.
hun, és hol között. Az l és r néha íivel fölcserélőd
nek, pl. lám nám, már mán, onnan régiesen ónnal stb.
TUNG, (tumg v. tomg) fn. tt. tungot. Balaton
mellékén am. káposztás hordó. Kresznericsnél elé
jön: „Tungra veri a mézet s lépet. Márton Gábor.
Méhtartás. p. 233." Tehát itt is hordó vagy tonna
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félét jelent. Amennyiben pedig ,tungos' am nagy
farú: általán jelent dudorodtat, dundát, mely utób
bival gyökben is (tum=dum) egyezik. Mandsu nyel
ven dongmo gömbölyű edényféle (eine Art rundes
Gefáss. Gabelentz) ; mongolul is dongmo v. dungmo v.
domo (gömbölyű edény theának. Kowalewski).
TUNGOS, (tumgos) mn. tt. tungost, v. —at,
tb. —ak. Túl a Dunán mondják nagy farú ember
ről, különösen nőről; szokottabban : duezifaros. V. ö.
TUNG, DUNDI, DUNDA.
TŰNNI, TUNNIA, TUNNÁM stb. tájdivato
san és régiesen am. tudni stb. „Említs meg (= em
lítsd meg — ez alakok régente gyakran fölcseréltet
tek —) az uramnak, hogy az Kocsis János jó tuna
(tunna=tudna) az solomokhez" (sólymokhoz. Levél
1510ről. Szalay Ág. 400 m. 1.).
TUNYA, TUNYA, mn. tt. tunyát. 1) Kinek
kevés tevékenységi, működési hajlama, ösztöne van,
lomha, lusta, rest, lajhár ; más ejtéssel különösen a
székelyeknél: tonyhó, Balaton mellékén: tohonya.
Meanyiben a rögzött tunya ember testét, illetőleg tag
jait elhagyja, s nem egyenesen és feszesen, hanem
meggörbedve, sunnyogva szokott járni, innen a fön
nebbi jelentésnél fogva hihető, hogy a tunya neve
zet gyökben rokon a sunya, hunya, henye, kunya
szókkal. 2) Molnár ,Albertnél (Eder kiadásában) ré
giesen am. könnyű, mely jelentése a székelyeknél e
kifejezésben: tunya neki ( = k ö n n y ü neki, v. tenni
könnyű neki) Kriza J. szerént ma is divatos pl. tu
nya a nagy gazdának nagy osztagot rakni. Molnár Al
bert az első jelentésben hosszú úval, a 2ikban pe
dig rövid wval írja ; a népnyelv általában rövid «
val ejti.
Ha mindkét jelentésre nézve alapul az első
pont alatti tohonya szót veszszük, melytől a székely
tonyho, csak hangáttétel által különbözik, gyökként
azon tuh elemet tekinthetjük, melyből tuhad, tuhaut,
tuhodik, s tuhúl is erednek ; ezen származékok sze
rént abban a duzzadás fogalma rejlik, honnan tohonya
(összevonva : tunya) eredetileg valami duzzanót vagy
duzzadtat jelentene; tehát átvitelesen egy részről
lomhát mint a duzzadt test; más részről könnyűt)
mint a duzzadt hab. Egyébiránt mandsu nyelven
duyen (olvasd: dujen) am. hanyag, lassú; barátjai
iránt hideg (nachlassig, langsam; kait gegen seine
Freunde) ; továbbá Budenz J. szerént lapp nyelven
tokkones am. haszontalan, gyáva (inutilis, iners).
TUNYÁLKODÁS, (tunyaalkodás) fn. tt. tű
nyálkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Henyélkedésj
restelkedés, lustálkodás.
TUNYÁLKODIK, (tunyaalkodik) k. m. k'
nyálkodtam, —tál, —ott. Dologtalanul, henyélve)
restelkedve, lustálkodva tölti az időt. V. ö. TUNYA.
TUNYÁN, (tunyaan) ih. Lustán, lomhán, he
nyelve, dologtalanul, magát elhagyva. Tunyán tölti
a napot. Tunyán lép, mozog.
TUNYASÁG, (tunya ság) fn. tt. tunyaságot,
harm. szr. —a. Lomhaság, restség; lustaság, henye*
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«g; a testi virgonczság hiányából származó dolog
talanság, cselekvési, mozgási lankadtság.
TUNYÍT, (tunyaít) áth. m. tunyított. par. —s,
htn. —ni, v. —ani. Tunyává, lomhává teszen. A sok
evésivás, tele gyomor, kövérség tunyitja a testet. V. ö.
TUNYA.
TUNYÍTÁS, TUNYITÁS, (tunyaitás) fn. tt.
tunyítást, tb. —ok, h. szr, — o. Tunyává, lomhává
tevés.
TÚNYOG, falu Szatmár m.; helyr. Túnyogra,
—on, —ról.
TUNYÚL, (tunyaúl) önh. m. tunyúlt. Tunyává
lesz, lomhúl, lustúl. Sok heverés, veszteglésben eltunyul
a test. V. ö. TUNYA.
TUNYÚLÁS, TUNYULÁS, (tunyaúlás) fn.
tt. tunyúlást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot midőn
valami vagy valaki tunyává, lomhává leszen.
TUPRI, mn. tt. tuprit, tb. — k. Dunán túli táj
szó, s jelent kis termetű, picii, törpe embert. — Vagy
a szokottabb törpe szónak hangáttétele által módo
sított mély hangú változata, töpri helyett; vagy pe
dig a töpör törzsöktől származtatva am. löpöri, azaz
töpörödött. Rokon cseprő szóval is, mint aprócseprő
ikerített szó egyik része'vel. Különben alakjára nézve
gúnynév, mint kopri kopasz, csitri nyírott hajú,
lodri, ugri, putri stb. Budenz J. szerónt finn nyelven:
typerii, és lapp nyelven: csaur am. törpe. V. ö.
TÖEPE ; és TÖPÖR, TÖPÖRÖDIK.
TUR, természeti hang, melyből a galambok
bizonyos szavát utánzó turbékol, s talán az elavult
turul is származtak.
TÚR, (1), fn. tt. túrt, tb. — ok. 1) Sándor J.
szerint hajdan jelentett földtorlást, vagy domborúra
fölhányt földet. Alapfogalomban és gyökhangokban
egyezik a következő túr igével, melylyel oly viszony
ban áll, mint okkal az okozat. Honnan vakandtúrás
jelenti a vakand által föltorlasztott földet. Több
helynév fordul elé e szó alatt, részint változatlanul,
részint némely képzővel módosítva, vagy újabb szó
val összetéve; pl. Túr, Túra, Turány, Turcz, Turia,
Túregyház, Túrkeve, TúrPásztó, TúrTerebes, Túr
vékonya stb. V. ö. TÚR, ( 4 ) , TÚRA. Túr persa
nyelven Ferídún király fiának neve, kiről az Oxuson,
illetőleg Persián v. Iránon túli föld vagy ország
szintén Túrn&í vagy Túránn&k neveztetett; to
vábbá Túr v. Túri ugyanott am. török, a többesben
pedig turján alatt a parthusok, szittyák, különösen
mongolok is e'rtetének. (Vullers). Túra (szintén
Vullers szerént) keleti török nyelven általán fejedelmet
és fejedelemséget jelent. V. ö. TÚRA, ( l ) ; TÚRÁN.
Túr, folyó neve is Ugocsa és Szathmár megyékben.
TÚR, (2), fn. tt. túrt, tb. — ok. Dörzsölés, fel
törés által támadt genyes, rutságos seb az igás, há
mos, nyerges állatok testein, illetőleg nyakukon, há
tukon, vagy szügyökön. Szabó D. szerént általán var,
kosz, koszmó. Származéka: túros. Ezen érteményre
nézve rokon egy részről a ,túr', más részről a tör igé
vel (honnan törés, nyeregtörés bizonyos érteményben

egyezik a ,túr' szóval); de rokon gyökben (tör) kü
lönösen dörzsöl v. törzsöl igével is. Mongolul daghari,
(eine durchgeribene Wunde z. B. von Sattel), mandsu
nyelven : darin. Dankovsky szerént vend nyelven :
tvúr, tvór, Miklosich szerént új szláv nyelven : toor.
TÚR, (3), áth. m. túrt. 1) Szoros ért. mond
juk némely állatokról, melyek a földet orraikkal föl
szurkálják, föltorlasztják. A disznók fölturják a gyöpöt,
ugart, kitúrják a gyökereket. A vakand zsombékokat túr.
A földi giliszták is túrjak az iszapos földet. A szarbogár
ganéjt túr. Fene túrja ki (átkozódás). 2) Szélesb ért.
valamely hegyes eszközzel a földet bolygatja, vagy
más porhanyú, lágy stb. testet fölkever. Bottal föl
turni a homokot, ekével a gyöpöt. Kanállal villával túrni,
fölturni azételt. A csontszedők czövekkeltúrják a szemét
dombot. Származékai.' turkál, turz stb.
Alapfogalmánál fogva rokonérteményü s ere
detű azon szókkal, melyek szu gyökből származván
valami hegyesre, illetőleg bökőre vonatkoznak, u. m.
szú, szúr, szueza, szulák, szúnyog. V. ö. SZŰR. Mi
szerént túr nem egyéb volna, mint keményebb han
gon kiejtve szúr. Rokon bizonyos érteményben gyúr
szóval is. 1. TÚRÓ alatt. A finnben Budenz J. sze
rént tuhraa am. turkálni (fodio in sorde ut sus), sár
ban vagy hamuban henteregni, fertőzni.
TÚR, (4), falu Somogy m. ; erdélyi falu Torda
m.; ALSÓ— v. K I S — , FELSŐ— v. NAGY—,
KÖZÉP—, faluk Hont m.; MEZŐ—, mváros Heves
m.; helyr. Túrra, —on, —ról.
TÚRA, (1), faluk Pest, Szabolcs és Trencsén
m.; Ó —, mváros Nyitra m.; helyr. Turára, —n,
—ról. Mongol nyelven túra am. eröde (fortesse, un
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fórt, citadelle) ; továbbá persa nyelven {'W> v. *)}>)
hadi palánkféle (genus plutei, quo milites pro cli
peis utebantur, quemque etiam in terram infigebant,
ut quasi valló muniti tela in hostes mittere possent,
Vullers).
TÚRA, ( 2 ) ; TURÁL, teretura és tereturál iker
szók utóbbi részei; 1. ezeket.
TÚRÁN, a nyelvészetben gyakran eléforduló
név. A persák régente Persiával (Iránnal) keleti
szomszédságban az Oxus (ma Dsihun v. AmuDarja)
folyón túli földet vagy országot Ferídún király fiának
Túrnak nevéről általán Túr v. Túrán néven nevez
ték ; s a ,Túr', többesi raggal toldva : turján szó alatt
értették általán a parthusokat, szittyákat, különö
sen mongolokat is (Vullers). V. ö. TÚR, (1). A mai
földiratokban (Galletti, Bromme stb. munkáiban)
eléfordúl ,Turáu' név alatt különösebb jelentésben
Nagy Bvchara vagy Szabad Tatárország, másképen régie
sen : Dsagatai, a persáknál Maioaralnahr (Vámbéry sze
rint Maveraülnehr az Oxus és Jaxartes — ez utóbbi mi
SirDarja v. Sihun — folyamok közti tartomány), a
benszülötteknél Turkesztán v. Turkiszlán (Turkhon,
Turkföld, mint a turkok v. törökök törzs telepe; a
sztan végezet am. hely, föld, ország; v. ö. TANYA.
Turáni nyelvek alatt általán értjük az ural^ altai y. szit
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tya nyelveket. V. ö. TATÁR. Turáni mn. a pcrsá
ban is : turáni (turaniensis).
TURÁNY, mváros Turócz m.; helyr. Turányba,
— ban, —bál.
TÚRÁS, (túrás) fn. tt. túrást, tb. — ok, harm.
szr. —a. 1) Cselekvés, midőn bizonyos állat vagy
eszköz valamit túr. A vakandot rajtaérni a túráson,
s ásóval kivetni. 2) Maga azon föld, vagy más anyag,
melyet föltártak : Vakandtúrás, disznótúrás. A vakand
turásokat kiegyengetni.
TÚRÁT, (túrat) fn. tt. túratot, harm. szr.
•—a. Túrás által fölhányt föld, iszap, ganéj stb.
Fris túrát. A túratokból látszik, hogy sok vakand van
a kertben.
TÚRBA, fn. tt. turbót. Bőrtarisznya, bőrláda,
bőrönd, milyet az utazók, gyalog vándorlók használ
nak. Ellopták o turbát, de nálam a kulcsa (km.), oly
embernek önvigasztalása, ki valaminek lényegét,
tartalmát elvesztette, s azon örül, hogy a héja, ta
karója megmaradt. — Szabó Dávid szerént am. tüsző.
Egyezik a ,turba' szóval a törökpersa torba, más
kép : tobra (Sack, Futtersaek, Ranzen).
TURBÁL, (1), 1. TÖRÖKBÁLINT; helyr.
Turbálon, —ra, —ról.
TURBÁL, (2), 1. TORBÁGY, KISTORBÁGY.
TURBÁN , fn. tt. turbánt tb. — ok, harm.
szr. —ja. Fejre tekert kontyos föveg, milyet a törö
kök, s több más keleti népek viselnek. Vullers sze
rint mint hindusztánpersa szó igy hangzik : tulband
v. dulband s jelentése : involucrum capitis, tiara, pi
leus. (Est vox hind. significans: „a turband, or the
fine cloth of one," Shakespeare szótárából). Zenker
néi ; tülbend v. diilbend (Nasseltuch, Musselin; Kopf
bund, Turbán). Vullers azt véli, hogy bánd (vincu
lum, ligamentum) szóval van összetéve („vox cum
XÁJ composita videtur".)
TURBÁNLILIOM, (turbánliliom), összetett fn.
Liliomfaj, melynek levelei gyűrűsek, vagy örvösek,
tojáskerekláncsásak ; virágai lekonyultak, szirmai
kikunkorodnak; máskép köz néven : török liliom, er
dei liliom, százrétii gyökér. (Lilium Martagon). Nevét
onnan kapta, mert virága némileg turbánhoz ha
sonló.
TURBÁNY 1. TURBÁN.
TURBÁS, (turbaas) mn. tt. turbást, v. —at,
tb, —ak. 1) Turbával ellátott, fölszerelt. Turbás
vándorok, utasok. 2) Mint fn. tárgyesete: turbást, tb.
—ok, s ekkor am. turbakészitő. V. ö. TÚRBA.
TURBEK, puszta Somogy m. helyr. Turbékra,
—on, —ról.
TURBÉKOL, (turbékol) önh. m. turbékolt.
Mondjuk galambokról, midőn szerelmi ömledezéseik
ben, nyájaskodásaikban turbékíéle erős torokhangon
szólnak. Átv. szerelmesen epedez, vágyait, fájdal
mait galambok módjára nyögdelve fejezi ki. Szabó
Dávidnál: turbikol. „A galambok, gerliezék turbi
kolnak".
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TURBÉKOLÁS, (turbékolás)fn. tt. turbékolásl,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az epedő, nyájaskodó^ ga
lambok sajátságos szólása.
TURBIKAL, (turbikál) gyak. önh. m. turbi
kált, A vizet, lúg sarat vagy más folyadékot bottal,
doronggal, evezővel stb. kavarja, kotorja. (Az első
hajósok) „csak a part mellett turbikáltak." Faludi
Ferencz. (Téli éjtszakák. 185. 1.). Szabó Dávidnál:
turbikol. „Az ételben turbikolnak a disznók, ha egy
szer jóllaknak." Egyezik vele turbokol is.
Gyöke vagy hangutánzó, vagy maga a tár ige,
melyből b közbetéttel lett gyakorlatos turbogál, s
hangváltozattal a kicsinzö ttirbikál, mint irkál, fir
kál, ránczigál, sántikál, mórikál, szunydikál stb.; némi
változattal mint föntebb : turbikol, turbokol. Rokon
vele még turkál, zurbol, továbbá a latin turbó és Bu
denz J. szerént a finn tarpo (=zurbolni, pisces
conto agere).
TURBIKÁLÁS, (turbikálás) fn. tt. turV
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn va
laki a vizet vagy sarat turkálja, zurbolja, kavarja
TURBIKOL, 1) 1. TURBÉKOL; 2) 1. TU
BIKÁL.
TURBIKOLÁS 1) 1. TURBÉKOLÁS; 2)1.
TURBIKÁLÁS.
TURBOKLÁS,TURBOKOLÁS,(turbokolás)
fn. tt. turboklást, tb. •—ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, midőn egy vagy több személy turbokol. V.'
TURBOKOL.
TURBOKLÓ, (turbokoló) fn. tt. turbokU
tb. —k. Halászok póznája, melylyel a vizet fölz
várják, hogy a lappangó halakat mozgásba hozzá
(Contus piscatorius. Molnár Albertnél, Eder kiad
sában).
TURBOKOL, (turbokol) áth. m. turboko
tam, —tál, —t, v. turboklottam, —ottál, —ott; htn
turbokolni v. turboklani. Szabó Dávid a halászokról
mondja: „Gübülni, turbokolni a padmalyt halászat
kor (Gübii alatt) ; gübülni, vizet zurbolni, turbokolni
(Butykázni alatt). L. TURBIKAL.
TURBOLYA, (turbolya) fn. tárgyeset: tw
bolyát. DiószegiFazekasnál növénynem az öthíme
sek seregéből és kétanyások rendéből. (Scandix).
Ismeretesb faja: tümagvu turbolya, melynek gyü
mölcse tűforma hosszú, érdes orrú; máskép közné
ven : vad turbolya, tűhegyü/ű. (Scandix pecten). Gön
czy Pálnál e szó egyszerűen, mint növénynem neve
nem fordul elé. A közéletben főkép a Tisza némely
vidékén, turbolya v. turbolyka egyértelmű a bubu
lyicska, v. mogyoró saláta, v. csemegebürök szókkal,
mely a növénytanokban bubulyicskabaraboly (chaero
phillum bulbosum), név alatt áll. Szabó Dávid is e
jelentésére utal. Eléjön még DiószegiFazekasnál:
bécsi turbolya, növénytani néven: nagy magú mirha
szag (myrrhis odorata v. scandix odorata); továbbá
közönséges turbolya, 1. TURBOLYABARABOLY; &
vad turbolya mint föntebb.
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Amennyiben az egyszerű turbolya népies jelen
tése : bubulyicska v. mogyoró saláta v. csemegebürök,
egyezik vele hangokban, de alakját s termési mód
ját tekintve, rokon hozzá jelentésében is a persa tur
bvza v. turbuz v. titrb (raphanus, retek). Mikloisch
felhozza rokonokul a cseh trebule, szlovák trebulka,
njszláv trcbelje (Sumpfkreuzwurz), horvát trbulja
(oenanthe), krabilika (chaerophillum), lengyel trze
bvh, trybula, trebulka szókat. Talán magát a német
Körbei v. Kerbel szót is ide sorozhatjuk (l=k, mint
tÓp=kőp).
TURBOLYABARABOLY , (turbolya  bara
boly) ossz. fn. DiószegiFazekas füvész könyvében
növényfaj a barabolyok neméből; szára alacson,
tövön vörös ; levelei háromszor szárnyaltak, felül ko
paszak, simák, alul ritka szö'rösek ; köz nyelven:
közönséges turbolya, olasz saláta, (Chaerophillum sati
vum; máskép: scandix cerefolium.) Gönczy Pálnál
ennek növénytani neve : turbolyaormánka. (Anthris
cus cerefolium).
TURBOLYKA 1. TURBOLYA alatt.
TURBUCZA, falu KözépSzolnok m., helyr.
Turbuczára, — n , —ról.
TURBULYA 1. TURBOLYA.
TURCSÁNKA, falu Nyitva m.; helyr. Turcsán
liára, —n, —ról.
TURCSEK, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Tuvócz
m.; helyr. Turcsekén, —re, —ról.
TURCSOK, falu Gömör m.; helyr. lurcsokra,
—on, —ról.
TURCZ, falu Ugocsa m.; helyr. Turczra,
— on, —ról.
TURCZÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Turczócz
ra, —on, —ról.
TURCZOS, (turczos) mn. tt. turczost, v.
—at, tb. —ak. Baranyai tájszólás szerint am. bo
zontos , borzas, mintha szőrét, haját felturkálták
volna. Turczos fejű gyerek. Turczos komondor. Néhutt:
turzos, torzas.
TÚRDOGÁL, (túrodogál) gyak. áth. és önh.
m. túrdogált. Folytonosan, vagy bizonyos kényelem
mel, kedvteléssel túr. Az ugart szántás helyett disz
nók túrdogálják. A malaczok a ganéjdombon túrdogálnak.
TÚRDOGÁLÁS, (túrodogálás) fn. tt. túrdo
gálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
vki v. vmi túrdogál.
TÚRÉ, erdélyi falu Kolos m., helyr. Túréra,
— n, —ról.
TÚREGYHÁZA, puszta Temes m, helyr.
—egyházára, —on, —ról.
TÚRÉSZ, (túrész) áth. és önh. m. túrésztam,
—tál, —ott, par. —sz. Orral, vagy bizonyos esz
közzel valamit vagy valami között turkál, különösen
a végett, hogy valamit találjon. Képeztetése oly sa
játságos ,túrász' helyett, mint kórész, rákész igéké
,kórász' ,rákász' helyett.
TURÉSZÁS, (túrészás), fn. tt. túrészást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Turkálás. V. ö. TÚRÉSZ.
AKID. NAGY SZÓTÍB. VI. KÖT.
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TURFA, fn. tt. tvrfát. L. GYÉPTŐZEG.
TURFALÁP, (turfaláp), ösz. fn. Lápos hely,
mely turfával van benőve.
TURGULYA fn. tt. turgulyát. Némely vidéken,
különösen Bácsban, Pestben am. gömbölyű szilva,
bódi szilva.
TURHA, (turha) fn. tt. turhát. Enyekes sürü
nyálka, mely a gyomorból jön fel, vagy hurutos
bajban fölszakadoz. Kikopni a turhát.
Alaphangban és fogalomban egyezik az eves,
genyes fekélyt jelentő túr és torongy szókkal. Ké
peztetésre olyan mint purha, bőrhe, görhe, irha, lomha,
csürhe, renyhe. Egyébiránt törökül: tükrük am. pök,
tükürmek (== pökni) igétől.
TURHÁS, (turhaas) mn. tt. turhást, v. —at,
tb. —ak. 1) A ki turhát pökdös. Turhás beteg. 2)
Turhával rútított. Turhás kendő, szobapadló.
TURHÁZ, (turhaaz) önh. és áth. m. turház
tam, —tál, —ott, par. —z. Turhát pökdös ; turhá
val mocskít.
TURHÁZÁS, (turhaazás) fn. tt. turházást,
tb. —ók, harm. szr. — o . Hurutos pökdösés, midőn
valaki turhát hány; v. azzal mocskít.
TURIA, falu Bács m.; helyr. Turiára, — n,—ról.
TURIABISZTRA, falu Ung m.; helyr. — Bisz
trára, — n , —ról.
TURIAREMETE, falu Ung m.; helyr. — Re
metére, •—n, —ról.
TURICSKA, falu Nógrád m.; helyr. Turicskára,
— n , —ról.
TURICZA, KIS—, falu Ung m ; helyr. Turiczá
ra, — n , —ról,
TŰRIK, falu Liptó m.; helyr. Turikra, —on,
—ról.
TURISZAKÁLLOS, falu Komárom m.; helyr.
Szakállosra, —on, —ról.
TURJÁN, (1) vagy TURJÁNY, (turjány)
fn. tt. turjánt, tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja.
Bozótos, zsombékos láp, ingovány, dsindsa, gyingya.
Gyöke valószínűleg azon túr, mely fölturt,
fölhányt földet, zsombókot jelent, minthogy a tur
ján helylyelközzel csakugyan zsombékos szokott
lenni, kivált midőn a benne járó barmok fölvágják s
mintegy föltúrják.
Képeztetésre hasonló a bojtorjány, surjány,
burjány szókhoz. V. ö. TURJÁN, (2).
TURJÁN, (2) falu Zemplén ro. helyr. Tur
jánba, —ban, —ból.
TURJÁNY 1. TURJÁN (1).
TURJÁNYOS, TURJÁNOS, (turjányos) mn.
tt. turjányost, v. — at, tb. —ak. Ingoványos, lápos,
bozótos, zsombékos, dsindsás. Turjányos völgy, határ,
vizmellék.
TÜRK 1. TÖRÖK.
TURKÁL, (túrogál) gyak. áth. és önh. m.
turkált. Bizonyos gyürészekből álló tömeg, avagy hig,
lágy test közepét folytonosan vagy gyakran túrja,
valamely eszközzel kavarja, kotorja. A disznók a
32
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Hasonló hozzá az oltott tejet, mint hüvösitő
eledelt jelentő tarhó. V. ö. SAJT ; TARHÓ. 
A tejnek finomabb része fölfelé száll, és gyűl öszve,
honnan a tejszín és tejföl nevezetek, durvább része
alá nehezedik, s ez az alutttej. A tejfölnek neme
sebb része vaj, mintegy a tejnek java, legjava; vize
nyős része pedig iró, azaz hig, folyó, a higat jelentő
ír gyöktől; az alutttej vékony, vizes része savó, azaz
savanyú, a savik igétől, durvája pedig túró, talán a
gyúr igétől; ezt mutatja a közmondat is : akár túr
ják, akár gyúrják. így a görögben rvgo<; am. túró
(Kitse), és IVQBO) v. zvoéva am. gyúrok (unter ein
ander mengen und kneten). Rokon vele még a mon
TURKÁLÓDZÁS, 1. TURKÁLÁS; és v. ö. gol tarák (gesauerte Milch nach Abkochung derééi
ben), továbbá Vámbéry szerint a csagataj turak
TURKÁLÓDZIK.
TURKÁLÓDZIK, (turog álóodozik) belsz. (túró), t helyett kval: khurut, (mint: töpörödik a
m. turkálództam, —tál, —ott. Különös kedvvel, székelyeknél: köpörödik) ; mandsu nyelven is kóru
szenvedélylyel, vagy hajlamnál fogva turkál, mint a (espéce de fromage, Kasé aus Pferdemilch.)
disznók szoktak tenni.
TÚRÓ CSÍK, (turócsík) ösz, fn. Túrós csík; 1.
TURKÁSZ, (turogász) gyakoritó önh. és áth. TÚRÓS alatt.
m. turkásztam, —tál, —ott, par. —sz. Ám. turkál
TÚRÓCZ vagy TURÓCZ, lásd TÚRÓCZVÁK
vagy turogál, különösen az ételben. Olyforma ké
MEGYE.
peztetésü mint kaparász, markolász.
TÚRÓCZSZENTMÁRTON, 1. SZENTMÁK.
TURKE, falu Vas megyében; helyr. Turkéra,
TON>latt.
— n, —ról.
TÚRÓCZ— v.TURÓCZVÁRMEGYE, (Túrócz
TÚRKEVE, mváros a NagyKunságban ; helyr.
vármegye) ösz. fa. Árva, Trencsén, Nyitra, Bars és
— Kevére, — n , —ról.
TURKON, puszta Trencsén m.; helyr. Turkon Zólyom vármegyék közt fekvő vármegye. Használ
ják magában i s : Túrócz v. Turócz, helyragokkal:
ba, —bon, —ból.
TÚRNA, faluk Veszprém, Vas és Trencsén m.; Turóczba, —ban, —ból.
helyr. Turnára, — n , —ról. Veszprémben másképen :
TÚRÓDZÁS, TURÓDZÁS, (túróodozás) fn.
Torna, és Vasban : Torony.
tt. turódzást, tb —ok; harm. szr. —a. A tejnek
TURNISA, mváros Szála m.; helyr. Turnisára, azon változási állapota, midőn turódzni kezd. V. 8.1
TÚRÓDZIK.
— n, —ról.
TÚRÓDZIK, TÚRÓDZIK, (túróodozik) k.
TÚRÓ v. TÚRÓ, (1), (túró), mn. és fn. Aki v.
ami t ú r ; különösen tréfás mondatokban v. szójáték m. turództam,, —tál, —ott. Mondjuk tejről, midőn
ban a disznót nevezik így, mint kiválólag túró vagy megsavanyodott részei közöl a túrós alkatrészek ki
turkáló állatot, pl. ezekben: túró tormával, azaz disz fejlődnek, s morzsásan öszvetömörödnek; görögül:
nóhús, főleg disznófej eczetes tormával (kedves ele rvQÓco. V. ö. TÚRÓ.
dele a magyarnak); túróval (disznóhússal) a rósz ká
TÚRÓKOSÁR, (túrókosár) öszetett fn. Kosár,
poszta is jó.
melybe a turózacskókat rakják, s melynek rostjai
TÚRÓ v. TÚRÓ, (2) (túró) fn. tt. túrót. 1) között a zacskókból kifolyó savó az alátett hordóba
A tejnek azon szivos, és nyálkás részei, melyek sa vagy sajtárba leszivárog.
TUROLUKA, falu Nyitra m., helyr. Túrok
vanyodás vagy melegség által a többi részektől el
válnak, s ha nedvök kipárolog, vagy leszivárog, kára, — n , —ról.
morzsás csomókba tömörödnek. A túró az alutttej 
TURONY, falu Baranya m. helyr. Turonyba,
nek durvább alkatrésze, s különbözik a vajtól, mely — ban, —ból.
a tejfölben rejlik. A túrónak vize savó, a vajé, ille
TUROPOLYA, falu Nógrád m. helyr. Turopo
tőleg tejfölé pedig iró. 2) Ezen tejrészek különféle lyára, — n , —ról. Vidék is Zágráb megyében.
alakban és módon eledelül készítve. Lapos túró, he
TÚRÓRÁCS, (túrórács) ösz. fn. Vesszőből
gyes túró, édes túró, érett túró. Szárított, füstölt túró. font rács, melyre a kisajtolt túrót rakják szároga
Sajtólt, homolkatúró. Jó ember, mint a falat túró. (Km.). tás végett, vagy magasabb helyre akasztják, hogy E
Fehér czipó sós túróval hasznúi éhes gyomornak. (Km.). kártékony állatok hozzá ne férjenek.
Fölült a tyúk a* ülőre, heyyes túró lett belőle. (Népd.).
TÚROS, (túros) mn. tt. túrost, v. —at, tb.
Nem jó a túró, ha nem jó a gyúró. (Km.). Túrót riszelni, —ak. Eves, genyes, fekélyes sebü, feltörött testű.
morzsolni. Túróval készített metélt, galuska, csusza. Szá Túros hátú ló (Szabó D.). Közös lónak túros a háta.
raz túrót rágni. Tehéntúró, juhtúró, Kecskeiúró átv. tré (Km.) Nem: túrós; túr és nem túró törzstől. V. ö.
fás ért. faibarugás.
TÚR. (2)
ganéjt, a földet turkálják. Bottal turkálni a sarat. Ra
lánnal, villával turkálni az ételt, vagy ételben. Az iro
mányok között tarkái. Mindent fölturkál a szekrényben.
Turkál a becsületes emberben, mint a jól lakott disznó a
makkban. (Km.). Törzse a gyakorlatos turog, mintha
volna turogál. így képződtek és módosultak e gyakor
latos igék is : szurkál, furkál, irkál, firkál, piszkál, járkál,
herkél, bujkál, fujkál stb. s megfelel nekik a szintén gya
korlatos túrogat, fúrogat, szúrogat, irogat, járogat stb.
TURKÁLÁS, (turogálás) fn. tt. turkálást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn az ember
vagy más állat turkál valamit, vagy valamiben. V.
ö. TURKÁL.
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TÚRÓS, TÚRÓS, (túróos) mn. tt. túróst v.
—aí, tb. —ak. 1) Miben a túrórészek különváltak.
Túrós tej, túrós zsendicze, tarhó. 2) Túróval készített,
hintett, töltött. Túrós étek, túrós tészta, túrós metélt, tú
rós csík, túrós csusza, túrós táska, lepény, gombócz, rétes,
béles, galuska. 2) Mondják megromlott borról, midőn
fölszinén feliéres turóforma anyag ú s z k á l ; máskép :
virágos.
T Ú R Ó S A J T , (túrósajt) ősz. fn. Különféle
módon megsavanyított, s csipössé csinált túró, me
lyet döbönökben szoktak tartani, pl. az úgy ne
vezett érett túrót, vagy liptai sajtot, breznói sajtot
(brinzát).
TÚROSÍT, T Ú R O S I T , (túrosít) átb. m. túro
tított, par. — s , btn. — n i , v. — a n i . Túrossá, azaz
genyessé, fekélyessé tesz, p. az iga az ökör nyakát,
a hám a ló szügyét, hátát. V. ö. T Ú R O S .
TÚRÓSÍT, T Ú R Ó S I T , (túróosít) áth. m. tú
risított, htn. —ni v. —ani, par. —s Túróssá tesz.
A tejoltó megtúrósítja az édes tejet.
TÚROSODÁS, (túrosodás) fn. tt. túrosodást,
th. —ok, harm. szr. — a . Dörzsölés, feltörés által tá
madt sebesedés, evesedés a testen. V. ö. T Ú R , ( 2 ) ;
TÚEOS.
TÚRÓSODÁS, T U R Ó S O D Á S , (túróosodás)
fh. tt. túrósodást, tb. —ok, harm. szr. — a . A t e j 
nek azon állapotváltozása, midőn a túrós részek a
többi híg és vajas részektől különválnak.
TÚROSODIK, (túrosodik) k. m. túrosodtam,
—tál, —ott. Az állati testnek valamely része dör
zsölés, törés által túrossá, azaz evessé, fekélyessé,
sebessé leszen. Megtúrosodott a ló háta. Máskép : tú
rósul (nem: túrósul). „A lovának az lába mert igen
megtúrosult" Lakadalmi gajd a XVI. századból.
(Thaly K. gyűjt.). V. ö. T Ú R , ( 2 ) ; T Ú R O S .
TÚROSODIK, TURÓSOD1K, (túróosodik)
k. m. túrósodtam, —tál, —ott. A tejnek durvább,
szívósabb részei morzsákká tömörödnek. A beoltott
vagy megsavanyodott tej meglúrósodik. M á s k é p : tú
riúzik.
TÚRÓSUL, (túrosúl) önh. m. túrosult. L. T Ú 
ROSODIK.
TÜROVA, falu Zólyom megyében ; helyr. Tu
rován, —ra, —ról.
TÚROZ 1. T U R Z .
TÚRÓZ, TURÓZ, (túróoz) áth. m. túroztam,
—tál, —ott, par. — z . Túróval behint, beken, meg
tölt. Túr ózni a galuskát, a lepényt.
TÚRÓZACSKÓ, (túrózacskó) ösz. fn. Csúesos
végű zacskó vászonból, melybe a megtúrosodott sa
vanyú tejet beleöntik, azután valamely edény fölé
akasztják, hogy a savó leszivárogjon belőle. Az így
megtisztult túrótömeget a zacskóban lenyomtatják,
s úgy lesz belőle lapos túró. Tréfás népnyelven
alakja után jelent hálósüveget is.
TÚRÓZÁS, TURÓZÁS, (túróozás) fn. tt. tú
rózást, tb. —ok, harm. szr. — a . Túróval behintés
vagy megtöltés.
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T Ú R Ó Z S Á K , (túrózsák) 1. T Ú R Ó Z A C S K Ó .
T Ú R  P Á S Z T Ó , puszta Heves m.; helyr. —Pász
tóra, — n , —ról.
TÚRTÁP, (túrtáp) ösz. fn. Az Erdészeti Mii
szótárban a makkon kivül mind azon táplálék, me
lyeket a szelid és vad sertések az erdőn túrás által
lelnek, pl. rovarok, ezek alakjai, bábjai, gomba, gyö
kér stb.
TÚRTEREBES, falu Ugocsa m.; helyr. — Te
rébe ire, — én, —ről.
T U R U K , eléjön a régi Halotti beszédben ,to
rok' h e l y e t t : „ T u r c h u c a t mige szokosztja vola" (tor
kukat megszakasztja vala).
T U R U L , fn. tt. turult, tb. —ok, harm. szr.
—ja. Turóczi és Kézai krónikáik szerént Etele ki
rály hadi czímerül a paizsokon és zászlókon a fe
jén koronát viselő madár képét hordoztatta, mely
madár magyarul turidnsik. neveztetek. E ezímer a
magyaroknál egész Gejza vezér koráig fennállott.
A .turul' nev utóbbi korban ismeretlenné levén, ér
telmének fejtegetésében több jelenkori iró fáradozott,
azonban különösebben Jászay és Szabó Károly úgy
vélekednek, hogy a t betű helyett ct kell tenni s
akkor lesz curul vagyis kurul azaz karoly, karvaly.
Azonban Vámbéry szerént csagataj nyelven turgul
sólyom fajta madár. Mi csak figyelmeztetésből azt j e 
gyezzük fel, hogy mandsu nyelven turbelji ragadozó
madárfajt jelent (eine Art Raubvogel. Gabelentz). A
mandsu nyelvben az egyes szók nem végződhetnek
mássalhangzón, kivéve az net, hanem utóhangul
még önhangzót vesznek föl, így baturu am. bátor,
taili am. tál, tehát ,turbelji' szóból is ha a végső t
s talán az egész ji (dsi ?) elesik, marad : turbel. Olyan
véleményt is hallottunk, mely szerént ,turul' annyi
volna mint turölyv azaz fejedelmi ölyv, minhogy túra
keleti török nyelven fejedelmet jelent. V. ö. T Ü R ,
(1) ; valamint karoly is e vélemény szerént karölyv.
T U R U N T U L , fn. tt. turuntult, t b . —ok, harm.
szr. —ja. 1. T O R O N T Á L P Ó K .
T U R V É K O N Y A , falu Szathmár m e g y é b e n ;
helyr. Turvékonyán, — r a , —ról.
T U R Z , (túroz) átb. m. lurzott, htn. — a n i , par.
turzz. Bányászok nyelvén am. ásvány vagyis ércz
keresés végett próbaásásokat tesz, ittott fólturja a
földet. A kőszénkeresők turzzák a hegy oldalát. Néme
lyek szerént m á s k é p : kutat, de ez már mélyebb
ásást jelent.
T U R Z Á S , (túrozás) fn. tt. turzást, tb. — ok,
harm. szr. — a . Bányászi ásás, áskálás, földturás,
holmi ásványok, érczes erek keresése végett.
T Ú R Z I K , (túrozik) k. m. túrzott, htn. — ani. L.
TÚROSODIK.
T U R Z Ó , (túrozó) mn. és fn. Aki t u r z ; vagy
eszköz, melylyel turzanak.
T U R Z O N , erdélyi puszta Kőhalomszékben;
helyr. T:irzonba, — b a n , —ból.
TURZOS, baranyai tájszó, 1. TORZAS; és
TURCZOS.
32*'
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T U S , (1), fn. tt. tust, t b . —ok, harm. szr. — a .
v. —sa. 1) Lakomái, asztali felköszöntés, és ivás
valakinek egészségére. Tust inni, tust húzni, hegedülni.
Ügy látszik, hogy nem más mint az angol toast
(olvasd : tószt), mely 1) am. pirítós kenyér. 2) ivás
valakinek egészségére ; t. i. úgy t a r t j á k : Angolhon
b a n régente szokásban vala, hogy ha valaki vala
mely lakománál más egészségére ivott, poharába pi
rított kenyeret tett, a poharat körüljáratta, s midőn
ez hozzá ismét visszajött vala, a pohárból a mara
dékot kiitta s a pirított kenyeret megette. Heyse szó
t á r á b a n pedig ezt olvassuk : „tuschen (ein Sohallwort
vgl. = vergleiehe: tősen) oberdeutsch für dumpf
klatschend ersehallen; schlagen, klopfen, stossen....;
innen : der Tusch (vgl. = vergleiehe das aitdeutsehe :
dóz, duz) eine festliche Begrüssung mit Trompeten
und P a n k e n s e h a l l z. B. beim Gesundheit trinken
und L e b e h o c h . " Figyelmet érdemel a szanszkritban
tus gyök, am. örülni, elégült lenni (gaudere, conten
tum esse), i n n e n : tusti am. gaudium, satisfaetio. Né
melyek az érintést jelentő franezia touche (koczin
tás) v. touchez (koczints) szótól származtatják, meny
nyiben a tusivás rendesen, a népek közszokása sze
rint pohárkoczintással, öszveütéssel j á r . Más részről
rokonnak látszik a m a g y a r duska, dúskál, duskálkodik,
dutykol szókkal is. Atv. ért. nem nagy tus, azaz nem j
oly dolog, melyen nagyon örülni vagy melyre nagy
súlyt fektetni kellene; v. mely nagy tusába, küzdésbe
került volna.

T U S A K , (tusak) fn. tt. tusakot, harm. szr.
—ja. 1) L. T U S K Ó . 2) Mint a székely ,tusakol'
mutatja, am. tus, vagyis p u s k a a g y a ; 1. T U S , (2).
T U S A K F A , (tusakfa) ösz. fn. A kiásott tus
kókból s gyökerekből n y e r t fa.
T U S A K O D Á S , (tusakodás) fn. tt. tasakodást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Tolakodó, egymást tusz
koló verekedés, küszködés. A t v . ért. a léleknek az
erkölcsi törvénynyel küszködése, vagy ezzel összeüt
közésben szenvedése. „Lelkisméretnek tusakodása."
(Szabó. D.). V. ö. T U S A K O D I K .
T U S A K O D I K , (tusakodik) gyak. k. m. tu
sakodtam, —tál, —ott. Valakivel tolakodva, ökle
lődzve , tuszkolódva verekedik, birazodik. Túsza
kodnak a homlokkal öszveütkőzö kosok, bikák. Ököllel,
vállvetve tusakodni. Atv. lelke, a k a r a t a önmagával
erős erkölcsi küzdelemben szenved ; valamiről töp
renkedik, nem képes elhatározni magát.
Ez igének gyöke talán tus, mákóp: túsz, tosz, tasz,
melyből g y a k o r l a t o s képzővel fejlődött ki a tusag^
odik, keményebben tusakodik, mint a mos, vesz, mar,
ver, tol igékből mosakodik, veszekedik, marakodik, vere
kedik, tolakodik, és sok más. V. ö. T U S A .
T U S A K O L , (tusakol) áth. m. tusakolt. 1)
Valamire ösztönöz, ösztökél, sürget, s mintegy ta
szigál v a l a k i t ; máskép : tuszkol. 2) A székelyeknél
fegyvertussal taszit v. taszigál. (Kriza J.).
T U S A K O L Á S , (tusakolás) fn. tt. tusakolást,,
t b . —ok, harm. szr. — a . 1) Ösztönzés. 2) Fegyver
tussal taszigálás.
TUSALGr, (tusalog) önh. m. tusalgott, htn.
— ni, v. — a n i . Önmagában v. magával tusakodik,
töprenkedik.
T U S A N Y A K , (tusanyak) ösz. fn. A puskatus
közepén lévő vékonyabb rész.
T U S A P Á N T , (tusapánt) ösz. fn. A puskatust
erősítő vas vagy más nemű érczpánt.
T U S Á Z , (tusaaz) önh. m. tusáztam, —tál,
— o t t , par. — z . Birkózik, verekedik, harczol, külö
nösen tolakodva, öklözve, ökleló'zve, nyomdosva tö
rekszik legyőzni az ellenfélt. V. ö. TUSA.
T U S Á Z Á S , (tus aazás) fn. tt. tusázást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Az ellenfélt tolakodva vissza
nyomni s legyőzni törekvő birkózás.
T U S F E S T É K , (tusfesték) 1. T U S , (3).
T U S I N 1. T U S O N .
T U S I V Á S , (tusivás) 1. T U S , ( 1 ) .
T U S K A ; T U S K Á L ; T U S K Á L K O D I K , 1.
DUSKA ; DÚSKÁL ; DUSKÁLKODIK.
T U S K É K , (tuskék) ösz. fn. A tusféle festék
a n y a g színéhez hasonló sötét kék.
T U S K Ó , fn. tt. tuskót, tb. — k. A faderéknak
v a g y vastag ágnak zömök, buczkós, tömött darabja,
a k á r úgy vétessék, mint a fának azon része, mely
a n n a k levágása után a föld fölött megmarad; akár
pedig, ha ez maga is ki van vágva, milyen pl. azon
koloncz, melyet a k ú t gém végére kötnek. Tuskót tenni
a tűzre, hogy sokáig égjen. Hamvazószerdán tuskót lm
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T U S , ( 2 ) , fn. tt. tust, t b . — ok. A p u s k á n a k
agya, v a s t a g zömök vége. Ez érteményben egyezni
látszik a zömök rövid karót, tönköt jelentő tusok,
tuskó, továbbá a dudorúságra vonatkozó duez szóval
és duz gyökkel (.duzzad' szóban). N é h u t t : tusa, sőt
mint a székely ,tusakol' mutatja, tusak is.
T U S , (3), fn. tt. tust, t b . — ok, Finom fekete fes
t é k a n y a g , melyet olajretek, zézámfü stb. magolaj
kormából készítenek, s használatkor vizben öszvedör
zsölve fölolvasztanak. Khinai (sínai) tus. Tussal fes
teni, bemázolni valamit. Széles ért. t u s n a k neveztetik
más ilynemű, s hasonló czélra való festék is. A fran
ezia touche (olvasd: tus) szóból (Farbenauftrag) több
más nyelvbe is á t m e n t ; németül i s : Tusche.
T U S A , fn. tt. tusát. 1) Szoros ért. oly vereke
dés, oly ütközés, melyben az ellenfelek egymást ta
szigálják, tuszkolják, p l . ököllel, homlokkal, szar
v a k k a l , dárdával. Széles ért. birkózás, mely az el
lenfél legyőzésére törekszik. Atv. ért. lelki küzdelem,
t u s a k o d á s . Alapfogalmánál fogva rokon a tuszkol,
tuszkol, toszit, taszít szókkal, mintha volna túsza, hon
n a n tusakodni am. tuszakodni. J a k u t nyelven tuszun
= harczolás, verekedés, tusztu=t\isit, keleti török ny.
togus (Zenker). 2) L. T U S , (2). 3) Heves megyében
ugy nevezik a kéve alsó végét, hol t. i. a szárak mint
egy öszve v a n n a k tuszkolva ; vagy talán ez értemény
ben tusak szóval egyezik; vagy végre ugyanazon szó,
mely a puska agyát is jelenti. A kévéket tusaikra állítani. <
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zatni a leányokkal. Tuskó is szép, ha szépen felruház
zák, (Km.). Atv. ért. faragatlan tuskó, am. műveletlen,
idomtalan, nyers, durva erkölcsű ember. Némely tá
jakon pl. Balaton mellékén : iusak • mint tüske Ba
ranyában : tüsök, csutka, néhutt máskép : csutak stb.
Eléfordúl a tájbeszédben tucskó és dücskő alakban is.
Ez utóbbi Bodrogközben.
Gyöke tus nem egyéb, mint a dudorodást je
lentő cfaczváltozata, mintbavolna duczkó. Kópeztetésre
hasonlók hozzá a szintén zömökös, csomós testekre,
illetőleg fadarabokra vonatkozó buczkó, bunkó, furkó,
bötkó.
TUSKOL 1. TUSAKOL.
TUSKÓMOZSÁK, (tuskómozsár) ösz. fu. Mo
zsár, melyet tuskóból fúrtak v. faragtak.
TUSKÓS, (1), (tuskós)mn. tt. tuskóst, v.—at,
tb. —ak. Tuskóval biró ; (valamely helyről szólva)
ahol tuskó vagy tuskók vannak.
TUSKÓS, (2), puszta Somogy m.; helyr. Tus
kósra, —on, —ról.
TUSNÁD, erdélyi falu Csik székben, helyr. Tus
nádra, —on, —ról.
TUSNÁDÚJFALU, 1. ÚJFALU alatt.
TUSOL, (tusol) áth. m. tusolt. 1) Fegyvertus
sal taszít v. taszigál; máskép : tusakol. 2) Tusféle fes
tékkel fest, mázol, beken valamit. V. ö. TUS, 3).
TUSON, ARANYLÁBU—, erdélyi falu Kolos
m.; helyr. Tusonba, —ban, —bál.
TUSSÁ, falu Zemplén m.; helyr. Tussára,
fn, —ról.
TUSSAÚJFALU, falu Zemplén m.; helyr.
— Ujfaluba, —ban, —ból.
TUSS1NA 1. TUZSINA.
TUSTYA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Tus
tyára, —n, —ról.
TUSSZOGAT, (tuszogat v. tusszogat) áth.
m.tusszogattam, —tál, —olt; par. tusszogass. A széke
lyeknél am. tuszol, azaz zuvatol, pletykál. Mind azt
tusszogatják, hogy
(Kriza J.).
TÚSZ, (1), fn. tt. tuszt, tb. —ok. Kriza J. sze
rént a székelyeknél am. vita, zuvat azaz pletyka,
utczahír. Minden esetre különbözik a következő ,tusz'
v. ,túsz' szótól, mely am. megfelelő, hasonló rész;
továbbá: személykezes. L. TÚSZ, (2), v. TÚSZ.
Ezen (1) szám alatti tuszt6\ származnak: tuszol
(egyik jelentésében), és tuszogat v. tusszogat.
TÚSZ, (2), v. TÚSZ, fn. tt. túszt, tb. — ok,
harm. szr. —a, v. —sza. 1) Erdélyben Incze J. szerént
hasonló, megfelelő rész, különösen osztályrész, mely
bizonyos földből, nevezetesen köz rétből, kaszálóból
valakinek j u t ; melyet néhutt nyilasmik neveznek.
2) Kriza J. szerént am. zuvat, vita; továbbá vala
minek hasonmása. Tuszszát fizetem am. visszatuszo
lom. 3) Kezes vagy személyzálog, azaz oly személy,
kit háború alkalmával, vagy más meghasonlott álla
potban egyik fél a másiknak általad, hogy az által
magát bizonyos föltételek teljesítésére lekötelezze.
„Farkasok és a bárányok . . . egyszer frigyet szerzé

nek, és minden felöl egymásnak zálagot adának. A
farkasok adák túszon az ő kölykeit." (Pesti G.
XXXVIII. mese). „Fiát tuzsúl adá" (obsidem, vadem
dedit. Szabó D.)
Magyar elemzéssel túsz lehet am. dúsz azaz
dúrész, birtokrész, mint az 1ső jelentésben. Egyéb
iránt a kalmükmongolban Jülg szerént túsz am. átel
lenben (gegenüber, visavis) ; és túsza készség (die Be
reitschaft, Hilfe); továbbá tusja am. átellensö, ellunső;
kölcsönös viszony (gegenüber stehend ; gegenseitige
Beziehung). Vullers és Zenker szerént a török tutu
am. zálog ; túsz (Pfand ; Geiszel). Vámbéry szerént
ujgur nyelven : tus, t'ös am. érték, hasonló megfelelő
rész ; csagataj nyelven : tus rész ; jakut nyelven :
túsz, ellenkező, megfelelő rész.
Amennyiben a székelyeknél vitát és zuvatot
azaz pletykát, utczahírt is jelent, úgy véljük, hogy
ezen jelentésekben valamely zajra vonatkozó hang
utánzás rejlik, mint a zuvat és zuvol (== zuvatol)
szókban i s , melyek szintén a székelyeknél diva
tosak.
TÚSZA, falu Kraszna m.; helyr. Tuszára, — n ,
— ról.
TUSZKÁL, (toszog ál) áth. m. tuszkált. L.
DUSZKAL. Rokon sőt egy eredetű a tuszkol igével.
TUSZKOL, (toszogol) áth. m. tuszkolt. Kéz
zel, vagy valamely eszközzel taszigál, hogy tovább
menjen; átv. ért. bizonyos cselekvésre sürget, nógat.
A nádalók, midőn házat földnek, tuszkolják a nádat.
A kelletlen vendéget kituszkolni, eltuszkolni. Ne tuszkolj,
hisz ugy is eleget iparkodom. Előre tuszkolni.
Gyöke túsz nem egyéb, mint a tosz (tasz) módo
sulata, honnét tuszkol gyakorlatos ige elemezve =»
toszogol.
TUSZKOLÁS, (toszogolás) fn. tt. tuszkolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg nyo
más, tolás, sürgetés, mely által valamit, vagy vala
kit tuszkolunk. V. ö. TUSZKOL.
TUSZKOLÓ, (toszogoló) fn. tt. tuszkolót,
A nádalók vagy zsuppolok eszköze, melylyel a tetőre
fölrakott nádat, zsuppot helyre verik.
TUSZLI, a német Stutz v. Stutzen v. Stützel, a
köznépnél: Stutzli szó módosulata. L. KARMANTYÚ.
TUSZOGAT 1. TUSSZOGAT.
TUSZOL, (tuszol) áth. m. tuszolt. 1) Hason
lóval fizet; v. ö. TÚSZ (2), a 2ik pont alatt. 2). Zuva
tol, tudakozódik, pletykál. (Kriza J. V. ö. TÚSZ, ( l ) .
TÚSZTÁRS, (túsztárs) ösz. fn. Személy, kit
az ellenfélhez másod, vagy többed magával túszul
adtak, köz viszonynál fogva ezeknek társa.
TUTAJ, fn. tt. tutajt, tb. —ok, harm. szr. —a.
1) Egymás mellé gúzsolt, vagy szegezett fenyüszá
lakból álló vízi jármű; máskép : talp. Az Erdészeti
Műszótár szerént a tutaj több talpból áll. Tutajon
szállitani deszkát, zsindelyt, sót. 2) Szeged tájékán igy
nevezik az összefűzött nád, vagy gyékénykákaszá
rakat. Vizenyős helyeken oszlopokra, és nádtutajokra
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építik a házikókat. A tiszamelléki gyermekek gyékénytuta
jon tanulnak úszni.
A tutaj szó valószínűleg a tovauszástól vagy
tétova, idetova hányatástól vette nevét; ezért
néhutt, mint idősb Mándy P. följegyzette, máskép:
láhbó (mintegy, lebegő). A hajó szóban is a hajladozás
fogalma látszik rejleni. Egyébiránt persául tóti (.j'.ü)
am. hajó (navis. Vullers 3. pont alatt), továbbá ke
leti török nyelven: tuta (sj'.j') am. nád. (Rohr.
Zenker).
TUTAJGÚZS, (tutajgúzs) ösz. fn. Gúzs, mely
lyel a fenyüszálakat, vagy más növényszárakat
öszvekötik, hogy tutaj legyen belőlök.
TUTAJHOROG, (tutajhorog) ösz. fn. A tutaj
szálait öszvetartó kampós horog.
TUTAJMESTER (tutajmester) ösz. fn. Sze
mély, ki több tutajra, illetőleg a tutaj személyzetre
felügyel, vagy ki tutajokat készít.
TUTAJOS, (tutajos) fn. tt. tutajost, tb. —ok,
harm. szr. —a. Személy, ki a tutajon evezői, vagy
kormányosi szolgálatot tesz. Tutajos mester. Tutajos
legény. Oly képeztetésü mint hajós, sajkás, kocsis,
szekeres, targonczás, taligás.
TUTAJOZ, (tutajoz) önh. és áth. m. tutajoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Tutajon jár , vagy szál
lít ; oly alkatú mint: hajóz, sajkáz, csónakoz, kocsiz,
szekerez.
TUTAJOZÁS, (tutajoz ás) fu. tt. tutajozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tutajon járás, v. szállítás.
TUTAJOZHATÓ, (tutajozható) mn. tt. tuta
jozhatót. Kisebb folyamról mondjuk, melyen tutajjal
menni lehet.
TUTAJRÉV, (tutajrév) ösz. fn. 1. FAREV.
TUTAJTULAJDONOS, (tutajtulajdonos) ösz.
fn. A tutaj nevű vizi jármű tulajdonosa.

lás, illetőleg fúvás, vagy ugatás. Legrokonabb hozzá :
dudulás.
TUTULÓ (tutuló) mn. és fn. 1) A ki v. ami
tutul. 2) L. TUTUKÜRT.
TUTUSKA, (tutuska) kies. fn. tt. tutuskát. A
gömöri barkóknál, s némely más palóez vidékeken
jelenti azon kis ganajkupaczokat, melyeket a szántó
földeken a ganajhordó szekerekről lerakosgatnak,
hogy utóbb szétteregessék.
Törzse : tutus, gyöke : tut, mely alapfogalmánál
fogva egy a dudor; dudorodik szók gyökével, s képezte
tésre hasonló a tültüs, bubus, mumus, pampus szókhoz.
TUTY elvont hangutánzó gyök tutyma, tuíymog
és tutyog szókban.
TUTYI, fn. tt. tutyit, tb. — k. 1) Hosszúkás,
kobakforma, hátraálló kontyos kemény fejkötő, mi
lyet túl a Dunán több vármegyében viselnek. 2)
Szőrből, vagy posztószélböl fűzött papucs.
Ügy látszik tréfás gúnynév a tutu szóból mó
dosítva, mely csövet, és ehhez némileg hasonló zacs
kót is jelent, honnan méregtutu máskép : méregzacskó.
A tutyi szó is ily zacskóforma föveg, vagy lábtyú.
TUTYIPEJKÖTŐ, (tutyifejkötő) ösz. fn. L.
TUTYI, 1).
TUTYMA, (tutyma) mn. tt. tutymát. A ki az
orrán, tisztátalan tompa hangon beszél, tutyog ; va
lamint kinek az orra szuszog, szuszma, és aki harag
jában duzzog, duzma, aki fityog, fityma.
TUTYMASÁG, (tutymaság) fn. tt. tutymaságot,
harm. szr. —a. Az orrszervek hibás állapota, midőn
a hangot tutyogva bocsátják ki.
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TUTALY, TUTALYOS stb. 1. TUTAJ, TU
TAJOS stb.
TUTI 1. TUTYI.
TUTMA, 1. TUTYMA.
TUTOL 1. TUTUL.
TUTU, fn. tt. tutut. Végig lyukas, csöalaku
test, melyen által lehet fújni. Szabó Dávidnál : vas
tuiu = p u s k a ; méregtutu =mérges, haragos. Te mé
reglutu. A nyelvnek gyermekkorából való eredeti,
természeti hangszó, melynek gyfike a fuvást jelentő
tu, du, honnan tutul és dudul a szél. Vámbéry szerint
oszmanli nyelven düdük am. síp, furulya.
TUTUKÜRT, (tutukürt) ösz. fn. Tutuíéle
hangon szóló kürt.
TUTUL, v. TUTÚL (tutu1 v. tutuol) önh.
m. tutúlt. Tompa, vastag íiítaféle hangon szól, mint
néha a szél. Különösen mondják a farkasok, rókák,
kutyák ilynemű ugatásáról. Rokona : dudul vagy
dúdol.
TUTULÁS, TUTÚLÁS, (tutu1ás) fn. tt. tutit
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Tutuíéle hangon szó
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TUTYMOG, (tutymog) 1. TUTYOG.
TUTYOG, (tutyog) önh. m. tutyogtam, —tál,
— ott. Orrán beszél, dünnyög.
TUTYOGÁS, (tutyogás) fn. tt. tutyogást tb.
—ok, harm. szr. —a. Orrán beszélés.
TÚZ, fn. tt. túzt, tb. — ok. 1) ,Túzok' szó egyik
alkatrésze ; 1. ezt. 2) A magyar kártyajátékban, am.
disznó. Tóktúz, makktúz ; mely jelentésben egyezik a
török domuz (—disznó) szóval.
TÚZBEREK, puszta Pest m. helyr. Túzberek
re, —ere, —ről.
TŰZÖK, fn. tt. túzokot. harm. szr. —ja. A
górlábuak közé tartozó nagy, sikmezei madárfaj ;
orra rövid, nyaka hosszú és szürke tollazatú, háta
szürke és veres pettyü, hasa fehéres, és farktollai
tarkák. Teste lúdnagyságu, melynek nehézkessége
miatt csak neki futamodva, és lassan bir fölrepülni.
Húsa elkészítve ízletes. (Otis tarda). Hazánkban
nyáron a sik pusztákon szeret tanyázni. Van egy
kisebb faja, melynek neve reznek v. törpetúzok. A nagy
füjtátkülönösenZom/ía túzokmik hivják. Van Srvestúzok
is, a nyakán örvvel. Jobb ma egy veréb, mint holnap
egy túzok. (Km.)
Némely tájakon csak túz, mint a vakandok
vakand, a poczok pocz, a mocsok mocs. Magyar elem
zéssel, mintha tooz, tovaoz vagyis távoz szóból volna
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összehúzva, mert az embert megpillantva, legott tá
TÜCSKÉRÉZÉS, (tücsökérézós) fn. tt. tücs
vozni, tovarepülni törekszik. A szlávok is Miklosich kérezést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hiába ideoda
szerént igy nevezik tűz, kicsinezve : túzek. Vámbéry járkálással töltött idővesztegetés.
szerint csagataj nyelven : tugdak és tujdak.
TÜCSÖK, (tücsök) fn. tt. tücsköt, harm. szr.
TUZSA, puszta Abauj m. ; helyr. Tuzsára, — e. Ismeretes bogárnem, melynek két fő faja v a n :
— %, —ról.
házi tücsök, ez konyhákban, sütőszobákban s egyéb
TÜZSÁR, fn. tt. tuzsárt, tb. — ok. A Fertő meleg helyeken tartózkodik ; szine barnasárga ; van
mellékén am. törzs; 1. ezt 1) pont alatt.
két tapogató szarva, négy evőcsipérje, s kétágú
TUZSINA, falu Nyitra m. helyr. Tuzsinára, farka; mezei tücsök, buczkós fejű, és sötétbarna szinü,
—ti, —ról.
s a mezőn holmi kis dombocskákon tartózkodik.
TU, régiesen, és székelyes kiejtéssel ma is, am. Mindkét fajnak sajátnemü csiripoló éneke van, me
ti névmás. Más szókkal viszonyban: tünektek, tűtöket, lyet különösen éjjelenként hallat. Gyönge tücsöknek
tüveletek, iünmagatok stb.
is hangos a szava. (Km.). Tücsök bujt a fejébe, (km.)
TÜ, fn. tt. tűt, tb. —k, harm. szr. —je. nyugtalan, háborgó gondolatok bántják. Összeeszik
A hasonló alakú hű, bű, nyű, mű, szű, sű nevek tücskét, bogarat. (Km.). Máskép : trücsök, prücsök, ptrü
től abban különbözik, hogy v nélkül kap ragot, ille csök; és szütyőke. Hangutánzó, valamint a latin gryl
tőleg képzőt, és ragozáskor is megtartja hosszú ön lus, cicada is. Miklosich a magyar trücsök szót a szerb
hangzóját : tűt, tűk, tűs, tűz, nem tüvet, tüvek stb. Ki .cvrcak' és szlovák ,cvrcok' szókkal rokonítja.
vétetik a tüvis származék. 1) Némely növények vé
TŰDED, (tüded) m. tt. tüdedét. L. TÜALAKÚ.
kony, hegyes, szúrós sarjai, milyenek az úgynevezett
TÜDŐ,
(tüdö) fn. tt. tüdőt, tb. — k, harm.
tttvisek, tüskék szálkái, vagy a fenyvek levelei. 2)
Ezekhez némileg hasonló eszközök vasbél, rézből stb., szr. —je, v. tüdeje. Az emberi, s több nemű állati
melyek különféle használatra valók. Rézmetszők, arany testnek egyik nemesebb belrésze, mely egy kül hár
mívesek tűje. Kötőtű, füzőtű, hajtű, iránytű v. delejtű, tyával szorosan összekötött rostosforma, sejtszövetes
gombostű, tűzötű, himzötű, spékelö (szalonna) tű. 3) Leg rongyocskákból áll, a mellüregben fekszik, s a lé
szorosb ért. aczélból készült, egyik végén vékonyka lekzés szerve. Levegővel teli szivni, fölfujni a tüdőt.
hegyes, másikán fokos, likas, és varrásra használt Majd kifúvom a tüdőmet, igen erősen dolgoztam vagy
eszköz, varrótű. Tű hegye. Tűhegyre állítani valamit, szaladtam. Jó tüdeje van, azaz, hosszú lélekzetet tud
élire állitani (auf die Spitze stellen); 1. TŰHEGY. húzni, egy lélekzettel sokáig beszélni, énekelni, erő
Tű foka, 1. TÜFOK. Tűvel megszúrni, fölszúrni vala sen kiáltani, hangszereket fújni. Félre tüdő a májtul
mit. Ujjába ment a tű. „Gyönge tűvel varrott szép (km.) azazjobbamáj mint a tüdő, nem kell tüdő, mi
sátoreroyöket." Gróf Zrínyi Miklós. (Siklós alatt). kor májat ehetem. Mint egy tüdő úgy él. (Km.). Tüdeje
Keresni mint a tűt, v. mindent tűni tenni t i. a kere romlik,sorvad,gyuladásbanvan. n Kicsin vagyok én,!majd
sésben mindent fölhányni. Tűvel keresi kenyerét, azaz megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én."
varrással. Átugorja még a száz tű hosszát, (km.) azaz (Népd.) Legvalószínűbbnek látszik, hogy valamint a
ifjú erejében van. Tűn kezdik a lopást. (Km.). Ki hellén nviv^av v. nXívuav és a latin pulmo, e test
tűi lopott, ökröt is próbál. (Km.). Nincs tű köztünk, résznek azon tukjdonságát vette a]apul, melynél
fogva a levegőt magába sziva fölfuvódik, fóldudo
hogy össze ne /érjünk. (Km.)
rodik : hasonlóan a tüdő elnevezésében is, melynek
Mongolul: dzü v. dzeü v. dzegü v. dzegün
Lugossy József szerint is mély hangon duda felel
(aiguille a coudre, aiguille. Kowalewszki ,dzeü' és
meg, ez alapfogalom rejlik, miszerint gyöke tűd
,dzegü' alatt), honnan dzegükü am. tüzni; dzegütü
egyezik az arcznak dudoru vagy fölfajható részét
am. tüskés.
jelentő régies tügy, valamint a fölfuvódásra vonat
TUALAKÚ, (tüalakú) ösz. mn. A mi alakra
kozó duda és dudoru szókon kivül ezen szóknak is
nézve a tűhöz hasonló, az az, hegyes, vékony. Tűalakú
dödölle, dundi, döme, dömhe stb. gyökeikkel (illetőleg
falevelek.
gyökelemeikkel): dud, död, dun, döm. Budenz J. sze
TÜÁRU, (tűáru) ösz. fn. Különféle tűkből álló
rént finn nyelven táty, távy am. tüdő, lapp nyelven :
áru, mint eladó jószág. Tűáruval kereskedni.
tabd, tabde am. lép, cseremisz nyelven íodo (hegyi
TÜCS, borjukat űző, hajtó szó. Tücs te! Tücs
cseremisz : soda) am. tüdő, votjákul ti, zürjSnül: ti
be.' Tücs ki! Se tücs ki, se hajts ki, (km.) az az semmi
stb. A mennyiben tügy szóval is rokonítható 1. a ro
barma sincs, semmije sincs ; máskép: se tücske (tü
konságokat TÜGY alatt.
csöké), se bogara. Tájejtéssel: trücs, prücs.
TÜDŐBAJ, (tüdőbaj) ösz. fn. A tüdőnek va
TÜCSINÁLÓ, (tücsináló) ösz. fn. Mesterem
ber, ki tűket gyárt; máskép: tűmíves, régiesen : tű lamely kóros állapota. Tüdőbajban szenvedni. V. ö.
TÜDŐKÓR.
gyártó.
TÜDŐBALZAM v. BALZSAM, (tüdöbalzam)
TÜCSKÉRÉZ, (tiicsökéréz) önh. m. tücske
•teztem, —tél, —élt, par. —z. Túl a Dunán arról ösz. fn. Balzam, bizonyos tüdőbajok ellen.
mondják, ki az időt hiába töltve ideoda járkál, s a
TÜDŐBETEGSÉG, (tüdőbetegség) lásd TÜ
mesebeli tücsök módjára henyél.
DŐKÓR.

TÜDŐÉR—TÜDŐSÖR V.

TÜDŐSZAK—TÜGY.

TÜDŐÉR, (tüdőér) ösz. fn. Erek a tüdőben,
melyek a vért a szívből a tüdőbe vezetik, vagy vi
szont. A lovaknál jelent eret a nyakban, mely a
tüdőbe nyúlik.
TÖDŐFEKÉLY, (tüdöfekély) ösz. fn. A tü
dőnek külseje't vagy belsejét meglepő fekély.
TÜDŐFÉREGKÓR, (tüdőféregkór) ösz. fn.
Kór v. kórság, midőn a tüdőt féreg v. férgek rágják,
emésztik. Juhok betegsége.
TÜDŐFŰ, (tüdőfü) ösz. fn. Növényfaj népies
neve ; ÍJ az elágazó levelii zuzmók neméből; lombja
sallangos; sallangjai fölül apró gödrösek, alul moly
hosak ; tenyészik vén tölgy és bikkfákon; máskép : tü
dőmoh. Növénytani néven : tüdözuzmó. (Lichen pulmo
narius.) Tüdöbajok ellen használtatni szokott gyógy
fü. 2) A köznép szintén tüdöfünek hívja a pettegetett
gálnát is, melynek latin neve: pulmonaria offici
nalis.
TÜDŐGÁLNA, (tüdőgálna) ösz. fn. A gálnák
neméhez tartozó növényfaj ; gyökérlevelei láncsásak,
nyélrefutók ; szárlevelei szárölelő szabásuak. (Pulmo
naria angustifolia) V. ö. GÁLNA.
TÜDŐGYÚLADÁS, (tüdőgyúladás) ösz. fn.
A tüdő szerveiben kifejlett gyuladásféle kórállapot.
V. ö. GYÚLADÁS.
TÜDŐHÁM, (tüdőhámj ösz. fn. A tüdőnek felső
finom börnemü része.
TÜDŐKÓR, (tüdőkór) ösz. fn. Általán, min
denféle kór, mely a tüdőt bántja. Különösen, genyes
tüdőfekély, mely folytonos lappangó lázzal van ösz
szekötve, s az egész testet lassanként elsorvasztja.
(Phthisis pulmonalisj
TÜDŐKÓROS, (tüdőkóros^ ösz. mn. Aki tü
dökórban szenved. V. ö. TÜDŐKÓR.
TÜDŐKÓRSÁG, (tüdőkórság) 1. TÜDŐKÓR.
TÜDŐLÁZ, (tüdőláz) ösz. fn. Láz mely a tüdő
kórral szokott járni.

TÜDŐSZAK, (tüdőszak) ösz. fn. lásd TÜ
DŐPÉP.
TÜDŐ SZAKADTÁIG, TÜDŐSZAKADTAN,
TÜDÖSZAKADVA, (tüdőszakadtáig v. —szakad
tán v. —szakadva) ösz. ih. Oly erős lélekzéssel, fú
vással, kiáltással, hogy tüdeje csaknem megszakad.
TÜDŐSZÁRNYAK, (tüdőszárnyak) ösz. fn.
A tüdőnek két főrésze, melyek közöl egyik a mell
jobbik, másik annak bal oldalán fekszik.
TÜDŐSZÉLHÜDÉS, (tüdőszélhüdés) ösz. fn.
Szélhüdésféle bántalom, mely a tüdőt támadja meg.
TÜDŐSZER, (tüdőszer) ösz. fn. Általán min
denféle gyógyszer , melyet tüdőbajok ellen szoktak
alkalmazni.
TÜDŐTÁLYOG, (tüdőtályog) ösz. fn. Tá
lyogféle kór a tüdőben. V. ö. TÁLYOG.
TÜDŐVÁGÁS, (tüdővágás) ösz. fn. Vágás,
vagy ütés a mellnek azon táját illetőleg, hol a tüdő
fekszik.
TÜDŐVÉSZ, 1. TÜDŐKOR; és TÜDŐSORV.
TÜDŐVÉSZES, (tüdővészes) ösz. mn. Ki, vagy
mi tüdőkórban, tüdősorvadásban szenved.
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TÜDŐLOB, (tüdőlob) ösz. fn. 1. TÜDŐGYÚ
LADÁS.
TÜDŐMOH, (tüdőmoh) ösz. fn. 1. TÜDŐFÜ.
TÜDÓPEP, (tüdőpépj ösz. fn. Apróra vagdalt
borjú, vagy tehén, vagy ökör stb. tüdejéből készített
pépféle eledel, vagy töltelék.
TÜDŐPRÓBA, (tüdőpróba) ösz. fn. A rend
őrségi orvostanban azon kisérlet, melyet az imént
született holt gyermeken tesznek , midőn tüdejét
vizbe teszik, s annak alámerülése, vagy a fölszinen
maradásából megtudják, ha holtan jötte ki az anyja
méhéből, vagy születése után még egy ideig lé
lekzette ?
TÜDŐS, (tüdőös) mn. tt. tüdőst, v. —et, tb.
— ék. 1) Állati szervezeténél fogva tüdővel ellátott,
tüdővel lélekző. A szopós allatok tüdősek ; a halak nem
tüdősek. 2) Bizonyos állatok, pl. borjúk, tehenek,
disznók öszvevagdalt tüdejével készített, töltött. Tü
dős táska. Tüdős hurka, tájdivatosan : tültüs.
TÜDÖSORV, (tüdösorv) ösz. fn, Sorvadási be
tegsége a tüdőnek.
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TÜDŐZUZMÓ, (tüdőzuzmó) ösz. fn. 1. TÜ
DŐFÜ.
T Ü D Z , (tüdz v. tüdöz) áth. m. Tűdztem, —tél,
— ott; htn. —ni, v. —eni, par. tüdzdz. Tűvel varr,
hímez, likgat valamit; másképen : tűz, tüdzel, tűzdel.
TÜDZEL (tüdzel) áth. m. tüdzelt. L. TÜDZ.
TÜDZELÉS, (tüdzelés) fn. tt. túdzelést, tb.
— ék, harm. szr. — e. 1. TÜDZÉS.
TÜDZÉS, (tűdzés) fn. tt. tűdzést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Tűvel varrás, himezés, likgatás.
TÜFEJ, (tűfej) ösz. fn. A tűnek felső, vastag
vége, különböztetésül a tűhegytől, különösen a gom
bostűnek gombja.
TÜFOGÓ, (tűfogó) ösz. fn. A tücsinálók fo
gója, melylyel a varrótűket megesipik, midőn fokot,
s likat csinálnak rajtok.
TÜFOK, (tűfok) ösz. fn. A varrótűnek lapos
végén levő lik. A tű/okon általhúzni a fonalat, czérnát;
szűk, tág tű/ok.
TŰGÖMB, (tűgömb) ösz. fn. A gombostűnek
gömbölyű vége, feje.
TÜGY, fn. tt. tíigyőt, v. — el. A régi iratokban
jelenti az embernél az orczának azon oldalait, me
lyeket köznyelven pofának nevezünk; az állatok
nál pedig ezek vastag nyakát, lebenyegét. (A Vulga
tában mindkettő maxilla szóval van kifejezve, mely
Párizpápainál: állcsont, állkapcza). „De ha meg
csapand tégedet jog tügyödre (dexteram maxillam
tuam) tartsad annak a másikat es. (Müncheni cod.
Máté V.) „És kicsapandja egyik tügyodet." (Ugyanott
Luk. VI.). „És leszek őnekik monnal (mintegy) fel
magasztató iga ő tügyökön" (Károlyinál: mint a ki
a jármot a baromnak nyakában megkönnyebbítik;
Tarkanyinál: mint ki az igát fölemeli nyakokról
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qnasi exaltans jugum super maxillas eorum. Ozeas.
XI. A Bécsi codexben hibásan „Capitulum tized"
kétszer áll).
Véleményünk szerint, valamint a pofa a fölfu
vódásra vonatkozó puffad, pöffed, pöfeteg szókkal áll
fogalmi és hangi rokonságban : hasonlóan a tügy oly
hason hanguszókkalegy eredetű,melyek valami tömöt
tet, dudorút jelentenek, mint tőgy, tüdő is. V. ö. TÜ
GYES; TÜDŐ; TŐGY. Egyébiránt rokon hozzá mon
golul: tügüsi (dasEnde der Kinnlade, wo die Zahne auf
hören, les deux cőtés de la machoire ou finisseDt les
dents). A mongolban is a tüg düg gyökök teljest, tö
möttet, gömbölyűt jelentenek, mint több származék
matatja, pl. tügel am. teljes, tügerik v. tügürik am.
kör, gömböly; dügüreng am. teli, töltött. A persában
tíde am. halmaz, domb (Haufen, Hügel).
TŰGYÁRTÓ, (tügyártó) 1. TÜCSINALÓ.
„Tügyártó Gergely" többször eléjön egy 1567iki
levélben. R. M. Nyelvemlékek III. K.
TÜGYES, (tügyes) mn. tt. tügyest, tb. — eifc.
Kriza J. szerént a székelyeknél a fejsze ós hasitó
szeg éliró'l mondják, mikor hirtelen összeköszörülik,
illetőiig faragják s e miatt az élin fölül mintegy
martja marad; mondják a tü éliró'l is. Némely tiszai
vidéken pl. Abaújban a késnek ilyen éléről azt mondják:
toros. — Kriza J. nem említi ugyan magát a tügy
szót, de ha a fejsze éle tügyes, kétségen kivül mond
hatjuk igy is : a fejsze élén tügy van, vagy tügyek
vannak.
TUHAL, (tühal) ősz. in. Azon nemű halak
neve, melyek aránylag hosszú vékony testeiknél fogva
tűhöz hasonlók, különösen melyeknek öszvenőttko
poltyúik hegyesek. (Syngnatus acus, typhle).
TŰHEGY, (tühégy) ösz. fn. A tüféle, különö
sen varró eszköznek vékonyabbik vége. Tühegygyel
aurkálni valamit. Tűhegyri szedni beszédét, igen szoro
san öszvehúzni. Tűhegyre állítani valamit t. i. éles
vagy hegyes részére, melyen nehezen vagy épen
séggel meg nem állhat, tehát átv. ért. veszélybe esés
nek tenni ki. „Csak úgy fogunk boldogulni, ha né
mely kitételeket nem állítunk mindjárt tűhegyre."
Gr. Széchenyi István. (1844 ben).
TUK, székelyes kiejtéssel am. tik személynév
más. Igeragként változat végett divatos — tök he
lyett pl. szömtük =szömötök, körötük =körötök.
TÜKORONG, ösz. fn. tt. A tücsinálók korongja
aczélból, közepett ki van likasztva, és ráspoló fogak
kat ellátva. A tűket ezzel reszelik és simítják ki.
TÜKÖR v. TÜKÖR, fn. tükőrt, v. tükröt, tb.
tükrök, harm. szr. —e, v. tükre. Tájejtéssel, különö
sen a palóczoknál lágyítva : tyűkör v. gyúkör. l) Szé
les ért. bizonyos testek sima lapja, fölszine, mely a
fénysugarakat erősen visszaveri, s az előtte levő tes
tek képeit a néző szemei elé tünteti. Minél simább
és fényesebb ezen lap, annál tisztább és tökéletesebb
az alakított kép. A csendesen álló víz tükre. A köszö
rült drágakő tükre. Sima, domború, homorú tükör. Ercz
tükőr. 2) Szoros ért. simára csiszolt, köszörült, há
AKAD. NAOY SZÓTÁB. VI. KÖT.

TÜKÖRABLAK—TÜKÖRBORÍTÓ.

514

túlsó oldalán cin és higanyvegyülékkel borított
üvegtábla, mely az előtte álló tárgyak hasonlatos
képeit visszaadja, s H nézővel láttatja. Tükörbe nézni.
Tükör előtt állni, tükörben látni magát. Faltükör, zseb
tükör stb. Oly tiszta a tükör, hogy a lehelet is árt neki.
(Km.) Nem vaknak való a tükör. (Km.). Tükör azt mu
tatja, mi előtte van. (Km.). Nem mindig tükör az oka ha
csúnyát mutat. (Km.). Tlazud mint a rósz tükör. (Km).
Tükör a példa. (Km.). Az 1BÖ pontban: Víz tükre.
„A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csálét fedi."
Berzsenyi.
3) Átv. oly dolog, mely bizonyos eszmeképeket tün
tet elénk, melyben valaminek mintegy jellemét, tu
lajdonságait, természetét lefestve látjuk. Az egész ter
mészet az isteni hatalomnak, bölcseségnek tükre. Emberi
élet tükre, eleven, hív rajza. Erény tükre. E leírásban,
mint tükörben láthatni öt. A régieknél pl. a Nádor
codexben eléjön tíkör i s : „Örök velágosságnak fénös
sége és szeplőtelen tíkör."
A tükör neve több nyelvben a látszatra, né
zésre vonatkozó szókkal van eredeti viszonyban, pl.
a hellén xárontQOv (OÍ1TÍI, ónza^oS), a latin speculum
(spicio, aspicio), a szláv zrkadlo (zrak am. látás)
stb. Valószinü, hogy magyar neve is a tűnik (szembe
tűnik), tündöklik, tündér, tüngös szókkal egy eredetű,
s oly testet jelent, mely más testek képét életuntét',
vagy tünögteti, és mely a fénysugaraktól tündöklik.
Ha alapul a gyakorlatos tünög igét veszszük, ennek
részesülője tünögő, öszvehuzva lesz tüngő (tájbeszéd
ben elé is fordul: tüngös), tehát r toldalékkal, mely
mint ilyen, nyelvünkben sok szót képez : tüngör v.
tünkör, végre a közép n kihagyása folytán s táj
divatosan is az ű megnyújtásával tükör. így képződ
tek a kunkor és kukor, kunkorodik és kukorodik. Hogy
nyelvünk több szavaiban a közép n, kivált a torok
és rokon hangok előtt, gyakran kimarad , fölös pél
dák bizonyítják, pl. tönkö töke, harmincz harmicz,
munka múka, pontypotyka, műnk mük (nos), dönt dót, őr
döng ördög.Lehet a,tündököl' szó összehúzása is : tünd
köl, tündkör, tükör. Mongol nyelven is : tüle am. láng,
tülekü am. égni; és toli am. tükör. Egyébiránt Mik
losich szerént régi szláv nyelven: tykrs. Vámbéry
szerént csuvasz nyelven : tügür és tügürt.
TÜKÖR— v. TÜKÖRABLAK, (tükörablak)
ösz. fn. Ablak, melynek táblái tükörüvegből vannak.
T Ü K Ö R — v . TÜKÖR AJTÓ, (tükörajtó) ösz.
fn. Ajtó, melynek egy részét tükörüveg teszi.
TÜKÖR— v. TÜKÖRASZTAL, (tükörasztal)
ösz. fn. Pipereasztal, melynek közepén szekrényke,
s ennek fölnyitható tükörtáblája van.
TÜKÖRBORÍTÁS v. —BORÍTÁS, (tükörbo
rítás) ösz. fn. A tükörüvegnek hátulsó oldalát béta
karó cin és higanyvegyülék, vagyis foncsor.
TÜKÖRBORÍTÓ v. —BORÍTÓ, (tükörbo
ritó) ösz. fn. Mesterember, ki a tükörüvegeket való
ságos tükrökké alakítja.
33
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TÜKÖRCSINÁLÁS, (tükörcsinálás) ösz. fn.
Mesterség, mely által üvegekből vagy bizonyos ér
pzekből tükröket készítenek.
TÜKÖRCSINÁLÓ, (tükörcsináló) ösz. fn. Mí
ves, ki tükröket készít.
TÜKÖRPUVÓ, (tükörfuvó) ösz. fn. Üveghu
tás, ki tükörnek való üvegtáblákat készít.
TÜKÖRGYÁR, (tükörgyár) ösz. fn. Gyár,
melyben tükröket készítenek.
TÜKÖRGYÁRÓS, (tükörgyáros) ösz. fn. Gyá
ros, ki tükröket gyárt.
TÜKÖRHAL, (tükörhal) ösz. fn. Nagy és fé
nyesen ragyogó pikkelyes halnem, melynek több
faja van. (Zeus faber, zeus gallus, zeus vomer.)
TÜKÓRHUTA, (tükörhuta) ösz. fn. Üveghuta,
melyben tükröket is készítenek.
TÜKÖRKERESKÉDÉS , (tükör  kereskedés)
ösz. fn. Kereskedés, melyet valaki tükrökkel, tükör
féle árukkal üz.
TÜKÖRKERESKÉDŐ, (tükörkereskédő) ösz.
fn. Kereskedő, ki tükörféle árukkal üzérkedik.
TÜKÖRKÖSZÖRÜLŐ, (tükörköszörülő) ösz.
fn. Míves, ki tükörüvegeket simára köszörül.
TŰRÖRLEMEZ, (tükörlemezj ösz. fn. Czinbői
vert vékony lemez, melylyel a tükörüvegeket hátul
ról behúzzák, s melyet higanynyal ragasztanak oda.
TÜKÖRMÁZ, (tükörmáz) ösz. fn. Czinbői és
higanyból csinált máz, melylyel a tükörüveg hátul
ját beborítják.
TÜKÓRRÁMA, (tükörráma) ösz. fn. Ráma,
azaz keret, mely közé a tükörtáblát szorítják. Ara
nyos, drága t'úkörráma.
TÜKÖRSIMA, TÜKÖRSIMASÁGU, (tükör
sima v. —simaságú) ösz. mn. Olyan sima, mint a
tükör szokott lenni.
TÜKÖRSZÉK, (tükörszék) ösz. fn. Szekrény
féle fiókkal ellátott pipereasztal, mely tükörrel van
fölszerelve. Képeztetésre olyan mint pohárszék.
TŰKÖRSZEKRÉNY, (tükörszekrény) ösz. fn.
1) Szekrény, melyben tükröt tartanak. 2) Belül tü
körrel fölszerelt pipereszekrény. 3) Oly tükrös szek
rény, melynek tükre az elébe állított tárgyat na
gyobbítja, vagy bizonyos távolságra vetve mutatja
(camera catoptrica.)
TŰKÖRSZOBA, (tükörszoba) ösz. fn. Szoba,
vagy terem, melynek falait tükrök takarják, vagy
melyben a tükrök ugy helyezvék el, hogy a köztök
álló tárgyak képeit többszörözve vetik vissza.
TÜKÖRSZÜRKE, (tükörszürke) ösz. mn. Oly
szürke ló, melynek fehér alapszőro feketével ve
gyülve tükör gyanánt csillámlik.
TÜKÖRTANÍTMÁNY, (tükörtanítmány) ösz.
fn. A lattannak azon része, mely a testeknek tükrök
általi elétüntetési módját tárgyalja.
TÜKÖRTÁVCSŐ, (tüköitávcsö) ösz. fn. Távcső,
melyben a tárgymutató üveg helyett homorú tükör van.
TÜKÖRTOK, (tükörtok) ösz. fn. Tok, mely a
tükörnek takaróul szolgál.

TÜKÖRÜVEG, (tükörüveg) ösz. fn. 1) Üveg,
mely a valódi tükörnek lényegét teszi, 2) Simított
vastag üvegtábla, milyet ablakokra is használnak.
TÜKRÖDZÉS, (tükörödözés) fn. tt. tükröd
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos tündöklő
testeknek azon állapota, midőn a reájok vetett fény
sugarakat visszavetik.
TÜKRŐDZIK, (tükörödözik) k. m. tükröd*
tem, —tél, —ott, htn. —ni, v. —eni. 1) Mondjuk
bizonyos tündöklő testekről, midőn a rajok vetődött
fénysugarakat visszavetik. Tükrődzik a csendes viz, a
köszörült gyémánt, a köszörült kard. Tükrődzik a szemt.
2) Valaminek alakja, képe a tükörben, vagy tükör
féle testen látszik, tündöklik. A parti fák ágai a víz
ben tükrödzenek.
TÜKRÖS, TÜKRÖS, (tükörös) mn. tt. tilkröst,
v. —et, tb. —ek. 1) Tükörrel ellátott, fölszerelt, dí
szített. Tükrös szoba, terem, szekrény, asztal. 2) Tükör
módjára fényes, visszasugárzó. Tükrös víz, aczéltábla.
TÜKRÖSDARA, puszta Fehér m.; helyr. Tik
rösdarán, —ra, —ról.
TÜKRÖSMAJOR, puszta Fehér m,; helyr.
—mojorba, —ban, —bál.
TÜKRÖZ, TÜKRÖZ, (tüköröz) áth. m. tükröz
tem, — tél, —ött, par. —2. 1) Egy vagy több tükör
rel ellát, szerel, diszít. Tükrözni a teremet, a falakat.
2) Szóval, v<igy leírás által oly élénken fest valamit,
mintha tükörben látnók. 3) Valaminek képét tükör
gyanánt visszaveti. A csendes tó visszatükrözi a csilla
gokat. A szemek tükrözik a lelket, tükör módjára ismer»
tetik.
TÜKRÖZÉS, TÜKRÖZÉS, (tükörözés) fn.
tt. tükrözést, tb. —ek. Cselekvés, vagy hatás, mely
által valami tükröztetik. V. ö. TÜKRÖZ; és TÜKÖR.
TÜKRÖZET, TÜKRÖZET, (tükörözet) fn.,
tükrözetét, harm. szr. —e. Tükrökből álló diszlet,
szerelvény, tükörmü; vagy azon látképek, melyeket
a tükör idéz elé.
—TÜL, v. —TÜL, névmódositó rag, pl. kéz
iül, viztül, 1. — TŐL.
TÜLED, v. TÜLED, (tőled) mint személyrago
zott szó a lóterelök, különösen kocsisok nyelvén
am. jobb kéztől vett irányban félre, kifelé. Midőn a
balfelül befogott nyergesnek, avagy gyeplősnek azt
mondják : tüled, akkor az a rudas, illetőleg kisefás
felé nyomul s azt odább tolja. Megfelel neki az ökröt
terelő csa! v. csálé. Ellentéte a lóra vonatkozva:
hozzád, az ökröt illetőleg: hajsz. Se tüled se hozzád,
se jobbra se bí.lra nem mozdul, vagy nem mozdul
hat. Irányadásul a jobb kéz hajlása szolgál, mely
ha befelé hajlik, hozzád, ha kifelé, tüled, azaz tőled.
Fölveszik a ra re és ról ről viszonyragokat. Egyik
tüledre, másik hozzádra húz. Tüledről hozzádra.
TÜLEKEDÉS ; TÜLEKEDIK, néhutt a Tisza
vidékén, pl. idősb Mándy Péter szerdát Szathmárban
is, am. a mély hangú dulakodás; dulakodik; Lugossy
József szerént hallható dülekedés, dülekedik is. L,
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DULAKODÁS; DULAKODIK. A mennyiben ,tülök'
szótól származtatható, v. ö. TÜLÖK.
TŰLEVÉL, tíilevél) ösz. fu. Némely növé
nyek, különösen a fenyüfanemüek szálkaforma, tü
alaku vékony levelei.
TŰLEVELŰ, (tülevelü) ösz. mn. Minek tűhöz
hasonló levelei vannak. Tűlevelű fák, cserjék.
TÜLKÖL , (tülököl) áth. m. iülkölt. Lásd
TÜEKÖL.
TÜLÖK, fn. tt. tülkÖl, harm. szr. —e. 1) Üre
ges szaru, milyen az ökörnemü barmoké. 2) Ily sza
ruból készített eszköz, pl. fúvóhangszer, milyent
neWly pásztorok, vadászok s mások használnak.

Törzse: lündik, melynek részesülője : tündő, mó
dosítva : tünde.

„Körbenkarikában zendült magas ének,
Gerjedve hatalmas tülkök felelének."
Arany J. (Buda halála).
Továbbá a kaszások hasonló tokmánya, melyben a
kaszakövet tartják; löportartó tülök ; a hurkatöltők
szarucsöve. Átv. tréfás népnyelven: tülökorr, nagy
orr, máskép : tokmányorr. Némi változattal (l helyett
r): tűrök, melytől erednek különösen: türköt é3 tilr
kÓlldzik. Bérczy Károly ,Vadászmüszótárá'ban tülök
az agancs két törzse (Stange). Ennek egyes ága:
etap (Spiesz), a kettős : villa (Uabel), legfelső hármas
ága: korona, négyes vagy több ága: markolat. Ro
konnak tekinthető vele a mongol terigün, am. fej (la
tété), és iologhai, am. fej ; tető (tété; sommet.) Bopp
Ferencz is a német Horn, latin cornu szókat stb. a
szanszkrit círasz (caput) szóval hozza kapcsolatba.
TÜLÖKDED, (tülökded) mn. tt. tülökdedét.
Tülökhöz hasonló alakú, szaruforma. Tülökded fu
vószer.

TÜLÖKHÁETYA, (tülökhártya;. 1. SZARU
HÁRTYA.
TÜLÖKMÜ, (tülökmü) 1. SZARUMÜ.
TÜLÖKRESZELŐ, tülökreszelö) ösz. fn. Fé
sűsök reszelöje, melylyel a munkába vett szarukat
simára reszelik, szarureszelő.
TÜLÖKSZELENCZE, (tülökszelencze) ösz.
fn. Tülökből, azaz szaruból kószitett szelencze.
TÜLÖKTŐ, (tülöktő) ösz. fn. Azon rész, mely
az agancsot a homlokcsonttal összeköti. (Rosenstock.
Bérczy K.)
TÜMIVES, (tümives) ösz. fn. 1. TÜCSINÁLÓ.
TÜN, régies és tájdivatos, tin személynévmás
helyett, pl. „tün magatoknak" a Bécsi codexben.
TŰN, í. TŰNIK.
TŰND, elvont törzs, tünde, tündököl, tündörög s
talán tündevény és tündér szókban is. L. mindeniket
saját helyén.
TÜNDE, (tünde, v. tünedő, tünede) mn. tt.
tündét. A mi csak úgy futtában alig láthatólag, rö
vid időre tűnik elé, meg eltűnik, elmúlik, tünedező.
Tünde fényű látvány, árnyék, felhőcske.
„Elszállt tőle tünde lebbenéssel."
Czuczor.
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TÜNDEFÉNY, (tündefény) ösz. fn. Hirtelen
föltűnő, meg elenyésző fény ; különösen néma (dör
gés nélküli) villámlás.
TÜNDELEVÉNY, fn. tt. tündelevényt. tb. — ék,
harm. szr. —e. Bodrogközben, és némely más tájakon
igy nevezik a denevért, vagy tenevért v. bőregeret.
Szabó Dávidnál eléjön tendenevér és tündevény alakok
ban. A tendenevér szó alkalmasint az első szótagnak
den v. ten megkettőztetéséből származott; s tündele
vény is vagy amabból módosult, vagy pedig összetett
szó a török dün ( = é j ) , vagy mongol tün ( = sötét
hely) és magyar denevér szókból, mintha volna : éjjeli
v. sötéthelyi denevér. Ha valaki a denevér szót is a
török ditnhöl vagy mongol tünhö\ származtatná, ak
kor a ,tündelevény' szóban dün v. tün kétszer jönne
elé. Nehéz hinni, hogy mi a denevér szót, vagy leg
alább első részét a törökből vettük volna által, mi
dőn magok a törökök az elörészben a gedse szót hasz
nálják, mely szintén am. éj ; honnan denevér törö
kül : gedse kasu (—éj madara). A ,tündelevény'ből
származhatott a tündevény is, vagy talán megfor
dítva ? L. TÜNDEVÉNY.
TÜNDEMÉNY (Sándor Istvánnal) 1. TÜNDE
VÉNY.
TÜNDÉR, fn. és mn. tt. tündért, tb. — ék, harm.
s/r. —e. 1) Molnár A. latinul igy értelmezi: porten
tum, mágus, praestigiator, qui se in varias species pro lu
bitu transformat, empusa, németül: Zíuiberer, Fee; tehát
általán valamely csodálatos, bűvös, szemfényvesztő,
különböző alakot ölteni szokott tüneményes lény.
Szabó Dávidnál am. szörnyeteg, csoda; vagy alakos,
varázsló, vahorázó, tátos, szemfényvesztő, csalárd,
magát változtató. Eltűnt, mintegy tündér. (Km.). Az
ujabbkori népmesékben, női szellcmnemü lények
neve (tündérleány), melyeket a képzelődő tehetség
sokféle csalóka, csábító, változékony alakba öltöz
tetett, s lakásokul kies kerteket arany almákkal,
erdőket, tavak, tengerek mellékét, légvárakat, a
egész mesés országot tulajdonított. A tündérek hó
fehér színűek, aranyhajuak, fiatalok, csoda szépsé
güek, bájolók, aranyos ruhában járnak, gyönyörűn
tánczolnak stb. A nép előtt e lények képviselője
gyanánt különösen ismeretes az úgynevezett Tündér
Ilona. E mesés lény neve németül: Fee, melyről Ade
lung igy ír : „Mi németek ezen szót a dologgal
együtt a franczia fée szótól birjuk. Spanyolul és ola
szul ez fata, fada, a középkori latinban fada, mely
ben finemü fadosok is jönnek elé." 3) Átv. mint
melléknév jelent eszményileg szépet, kieset, bájosát.
Tündér nő, tündér szépség, tündér kert, vidék, tündér
pompa.
Továbbá jelent csalókát, mulandót, változéko
nyat, szemkápráztatót, a mi csak futtában, ideiglen
kecsegtet, gyönyörködtet. Tündér szerencse, tündér
képek, tündér világ, tündér fény. Adják e nevezetet
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lovaknak, agaraknak is, mely esetben könnyű sebes
mozgásra, futásra vonatkozik.
Mint érteményeiből kitetszik, gyöke a mulandó
látszatra vonatkozó tün v. tűnik, melyből d toldalék
kal származott tűnd vagyis tiindik, (ebből származtak
tünde} tündoklik és tündörög is), mint a fon, un,
ken, fen, mos, kér, tol igékből: fond (fondor), und
(undor), kend (kendő), mosdik, kérd, told.
A tűnd törzsből lett tündőr vagy tündér, azaz
tündő, mint fondor, füzér, fellengér, tőltsér, buzgár,
kopár, kajtár, búvár, nyuzár, szivar, hunyor. Hason
lóan fejlődtek ki : gondor, göndör, sündör. Sőt a szé
kelyeknél előjövő ,tündörög' igében mint ennek kö
zelebbi törzse megvan tündőr is, mely már csak
alig különbözik a ,tündér' szótól.
Finn nyelven a légi tündérek neve tar v. tár;
bonnan némely vélemény szerint a tündér szóban
eléforduló dér egyeznék amazzal, és igy a tündér
öszvetett szó volna a tün és tar v. tár elemekből. De
e véleményt nehéz annyiban elfogadni, amennyiben
a finn tar szó csak női lényt jelentene (gótb dauther,
svéd dotor, német Tochter stb.), a ,tündér' szónak
pedig mint föntebb láttuk, a régiebbeknél a nemre
való tekintet nélkül általános értelme vala. — Első
részével (tün) egyezni látszik az arabtörök dsinn
(szellemek — Génien, DSmonen, gute und bőse.
Zenker); továbbá a sinai sin (schín=genius, numen.
Schott). Kérdés : nincsene a mongol tengri v. tegri,
továbbá a régies török langr'i, v. tanr'i (mindenik am.
ég; isten, istenség) összefüggésben a tündér szóval ?

TÜNDÉRIES, (tündéries) mn. tt. tündériest,
v. —et, tb. —ek. Olyan mint a tündér vagy tündéré.
Tündéries alak. Tündéries bájkép.
TÜNDÉRIESEN, (tündériesen) ih. Tündéri
módon, tündérhez hasonlólag.
TÜNDÉRJÁTÉK, (tündérjáték) ösz. fn. Tün
dérek játéka. Tündéri vagy tündérekéhez hasonló
játék.
TÜNDÉRJELENET, (tündérjelenet) ösz. fa.
Jelenet, melyben tündér vagy tündérek jönnek elé.
TÜNDÉRKASTÉLY, (tündérkastély) ösz. fn.
Rege vagy mesebeli kastély, melyben tündérek lak
nak, s melyben tünde látványok, események történ
nek ; bűvös kastély.
TÜNDÉRKÉDÉS, (tündérkédés) fn. tt. tün
dérkédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Mesés, képzelt
szellemi lénynek azon bűvös állapota, midőn tündér
gyanánt lebeg, mutatkozik, alakját változtatja stb.
TÜNDÉRKÉDIK, (tündérkédik) k. m. tün
dérkédtem, —tél, —étt. Tündér módjára változik,
elétünik, majd eltűnik, szemeket kápráztatva lebeg.
TÜNDÉRKÉP, (tündérkép) ösz. fn. Képze
letben lebegő bűvös, tünékeny, csodaszerü kép v.'
ábránd.
TÜNDÉRKERT, (tündérkert) ösz. fn 1) Me
sebeli bűvös, csodás kert, melyben tündérek szállong
nak, csodanövények díszlenek, milyen pl. az Árgilus
históriájában leirt kert. Egy ilyen kerthez hasonló
szépségű kert.
TÜNDÉRKIRÁLY, (tündérkirály) ösz. fn. A
tündérország mesés fejedelme.
TÜNDÉRKIRÁLYNŐ, (tündérkirálynő) ösz.
fn. Tündérország királynője.
TÜNDÉRLAK, (tündérlak) ösz. fn. Lak vagy
lakás, melyben tündérek tartózkodnak. V. ö. TÜN
DÉRPALOTA.
TÜNDÉRLEÁNY, (tündérleány) ösz. fn.
Leánynem és korbeli tündér.
TÜNDÉRLET, (tündérlet) fn. tt. tündérletét,
harm. szr. —e. v. —je. A Müncheni codexben am.
tündéralak v. tündérhez hasonló alak (phantasma).
„És ők hogy láták őtet a tengeren járatta, alajták
(vélek) őtet tündérletnek." Tarkanyinál: rétnná
vélek.
TÜNDÉRMAJOR, puszta Veszprém megy
ben ; helyr. —majorba, —ban, —ból.
TÜNDÉRMESE, (tündérmese) ösz. fn. Mese
melynek tárgyát tündérekről szóló csodás dolgok
események teszik.
TÜNDÉRNŐ, (tündérnő) ösz. fn. Nő nembe!
tündér. V. ö. TÜNDÉR.
TÜNDÉRORSZÁG, (tündérország) ösz. fn.
Képzelet által alkotott mesés ország, melynek lako
sai tündérek. A népek különféle képzelő tehetsége
szerint az ország szerkezete is különböző. Átv. ért.
gyönyörű szép ország. „Erdélynek — annak a ked
ves tündérországnak." Mikes Kelemen (XIV. levél).
V. ö. TÜNDÉR.
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TÜNDÉRALAK, (tündéralak) ösz. fn. A me
sés tündér egész alakja. Továbbá átv. ért. a képze
leti tündérhez hasonló alak.
TÜNDÉRÁLOM, (tündérálom) ösz. fn. Tüu
dérképekkel v. jelenetekkel tépelődő álom. Továbbá
tündéiként változó álom.
TÜNDÉRÉS, (tündérés) mn. tt. iündérést, v.
— et, tb. —ek. A szemek előtt tüudérkint megjelenő,
lebegő, majd legott eltűnő, elmúló. Tündéres ábrány
képek, éjjeli tüzek.
TÜNDÉRFÉNY, (tündérfény) ösz. fn. A kép
zeleti tündérvilági fényhez hasonló, ritka szépségű
és szemet kápráztató fény. A tegnapi vigalomnál a
tánczterem tündérfényben ragyogott. Különbözik : tünde
fény.
TÜNDÉRHON, (tündérhon) ösz. fn. Tündérek
hazája, viiága. L. TÜNDÉRVILÁG.
„Dal, minőt a lélek hall magában,
Éjein, ha boldog álma eljő,
S a nem ismort tündérhon öléből
Legrejtettebb vágya visszahangzik. '
Vörösmarty.
TÜNDÉRI , (tündéri) mn. tt. tündérit, tb.
— el; Tündérre v. tündérekre vonatkozó ; tündérhez
vagy tündéralakjához hasonló. Tündéri jelenet, tündéri
szépség.
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TÜNDÉRPALOTA, (tündérpalota) ösz. fn.
Palota, melyben tündérek laknak, mulatnak. Átv.
értelemben a maga nemében igen fényes palota. V. ö.
TÜNDÉR.
TŰNDÉRPOMPA, (tündérpompa) ösz. fn.
Igen fényes, a szemeket rendkívül meglepő, s gyö
nyörködtető pompa.
TÜNDÉRREGE, (tündérrege) ösz. fn. Rege a
tündérekről, tündérmese.
TÜNDÉRSÉG, (tündérség, fn. tt. tündérségét,
harni. szr. —e. Látványi tulajdonság, mely a szeme
ket tündér gyanánt kápráztatja, gyönyörködteti,
vagy a mi büvössége által bámulatra, csodálkozásra
indít.
TÜNDÉRSZÉP, TÜNDÉRSZÉPSÉGÜ, (tün
dérszép v.—szépségű) ösz. mn. Olyan szép, mint a
tündért képzeljük, az emberi szépséget fölülmúló,
rendkívül szép.
TÜNDÉRSZERENCSE, (tündérszerencse) ösz.
fn. Változékony, állhatatlan, tünékeny, mulandó,
csalékony szerencse.
TÜNDÉRVÁR, (tündérvár) ösz. fn. Képzelt
vár, melyben tündérek laknak és uralkodnak.

TÜNDIK — TÜNTDÖRGÉS.
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TÜNDIK, (tündik) k. m. tündött, htn. —eni.
Sándor I. szerént ugyanaz ami az egyszerű tűnik
(apparet, comparet, videtur, transformatur, transfi
guratur). L. TŰNIK; és v. ö. TÜNDÉR.
TÜNDÖK, (tündök) fn. tt. tündököt, harm.
szr. •—e. Növénynem az együttnemzők seregéből és
nősözvegyek rendéből; vaczka kopasz; fészke föde
lékes ; pikkelyei sugárosan kinyúlnak, színesek, su
gáros virágot mutatnak honnan elneveztetése. (Eli
crysum.). Egyik faja : ragyogó t'úndök, melynek csé
szesugárai arany színük, tündöklők. (E. fulgidum).

TŰND OKÍT, (tündökít) áth. m. tündökitétt,
htn. —ni, v. —eni, par, —s. Tündöklővé, ragyo
góvá tesz.
TÜNDÖKÍTÉS, TÜNDÖKITÉS, (tündökít
é3) fn. tt. tündökítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Tün
döklővé , ragyogóvá, fényessé tevés. V. ö. TÜN
DÖKLIK.
TÜNDÖKLÉS, (tündökölés) fn. tt. tündök
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Bizonyos testek azon
állapota, vagy tulajdonsága, midőn visszavert suga
raik tündökölnek. Elemezve : tündőgöl, melynek gya
korlatos képzője g keményebb rokon k hangra vál
TÜNDÉRVESSZŐ , (tündérvessző) ösz. fn. tozott.
Bttvös bájos vessző, melylyel ha a tündér valakit,
TÜNDÖKLET, (tündökölet) fn. tt. tündök
vagy valamit illet, csodaszerü müveket, látványokat,
letét, harm. szr. —e, v. —je. Tündöklő állapot, vagy
változásokat idéz elé.
minőség; ragyogvány.
TÜNDÉRVILÁG, (tündérvilág) ösz. fn. Mesés,
TÜNDÖKLETES, (tündökletés) mn. tt. tün
képzeletben létező, csoda lényekből s büvszerü ese
dökletést, v. — el, tb. —ek. L. TÜNDÖKLŐ.
ményekből álló, a maga nemében sajátszerű világ.
TÜNDÖKLIK, Ctündökölik) k. m. tündökl
TÜNDÉRZET, (tündérézet) fn. tt. tündér
ött,
v.
tündökölt • htn. tündökölni, v. tündökleni; par.
tetét, barm. szr. —e. Tündérileg bűvölt, bájolt álla
tündököljél. Mondjuk oly testekről, melyek a rajok
pot ; vagy bűvös, mesés, csodaszerü műtét.
esett fénysugarakat rendkívüli módon verik vissza,
TÜNDEVÉNY, fn. tt. tündevényt, tb. —ék, és mintegy reszketeg, s tünedező mozgásban le
harm. szr. —e. Némely régiebbeknél, pl. Sándor begtetik a szemek előtt. Rokon jelentésű ragyog,
Istvánnál, Szabó Dávidnál (,bőregér, alatt) am. a szo csillámlik, az alapértemény némi módosításával. V. ö.
kottabb ,denevér', s amaz is talán vagy ebből vagy RAGYOG, CSILLÁMLIK. Tündöklik a tükör, gyémánt,
a ,tündelevény' máskép .tendenevér' szóból csavaro midőn a nap sugarai megtörnek rajta. Átv. igen
dott el (v. ö. TÜNDELEVÉNY); vagy ha a ,tünde fényes, tiszta. Minden oly szép fényes nála, csakúgy
vény' szót veszszük eredetinek, akkor ,tündik' törzs tündöklik.
től volna származtatható s azt jelentené : tünedező,
A tündik törzsből képzett gyakorlatos ige,
és némileg mint éjjeli madár a kisértet fogalmával
eredetileg: tündöglik, tündögölik. így képződtek a hal,
hozathatnék kapcsolatba; így a székelyeknél is tünet
fúl igékből haldoklik, fúldoklik, vagy haldokol, fuldo
azt jelenti: lidércz, kisértet. A ,denevér' és ,tünde
kol. A tűnd törzs megvan a székely lündörög szó
vény' szóknak mind a régiebbeknél, mind a tájbe
ban is.
szédben többféle alakjai fordulnak elé, ú. m. a ,tün
TÜNDÖKLŐ, (tündökölő) mn. tt. tündökUt.
devény'en kivül: tündelevény, lendenevér, pubtenevér,
Ami
tündöklik,
vagyis, a ráesett és megtört fénysu
pvptenevér, puppcnevér, teneripvp ; maga a ,denevér'
is máskép: tenevér. ,Pupdenevér' szót némelyek a garakat igen apróan és sebesen rezegtetve visszaveri.
,púp' szóval összetettnek vélik, miszerint annyi volna Tündöklő tükör, drága kövek, fegyverek.
TÜNDÖKÖL, (tündököl). /Tündöklik' törzse ;
mint púpos denevér; mi e czikk alatt az első részt
,bubo' latin szóval azonosítottuk. Mongol neve bakh használható volna amaz egyszerű alakban is {ik nél
baghai a bagoly szóhoz hasonlít. Mások a ,denevér' kül), azonban nem igen van szokásban. 1. TÜN
vagy ,tenevér' szót is a ,tenebrae' vagy ,tenebrio f DÖKLIK.
latin szókból származtatják ; ismét mások a den v.
TÜNDÖRGÉS, (tündörögés) fn. tt. tündör
ten részt a török d'ún ( = é j ) szóval rokonítják. V. gést, tb. —ék, harm. szr. —e. Villogás. V. ö, TÜN
8. TÜNDELEVÉNY.
DÖRÖG.
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TÜNDÖRÖG, (tündörög) önh. m. tündörög
tem, —tél, v. tüdörgöttem, —öttel, tündörgött, htn.
tündör'ögni, v. tündörgeni. A székelyeknél Kriza J.
szerént am. villog, azaz tündöklik.
TÜNEDÉZ, (tünedéz) önh. m. tünedéztem,
— tél, —étt. Lassan lassan egymás után vagy foko
zatosan a szemek elől eltűnik, elfogy. Az éjjeli őrtü
zek már tünedeznek: Tünedeznek a csillagok, midőn a haj
nal pirulni kezd.
TÜNEDEZIK, (tünedézik) k. 1. TÜNEDÉZ.
TÜNEKÉDIK, (tünekédik) k. m. tünekédtem,
—tél, —étt. Szembetűnni, föltűnni kivan, iparkodik,
mutogatja, fitogtatja magát.
Törzse az önállóan nem divatozó gyakorlatos
tüneg, s képeztetése olyan mint menekedik, verekedik,
nyerekedik, vonakodik stb.
TÜNÉKENY, (tünékény) mn. tt. tünékényt,
v. —et, tb. —ek. Ami könnyen, hamar eltűnik, el
múlik ; változékony, állandó látványul nem szolgáló.
Tünékeny szépség, ifjúság. Tünékeny fény, csillám.
TÜNÉKÉNYSÉG, (tünékénység) fn. tt. tü
nékénységet, harm. szr. —e. Tünékeny állapot vagy
tulajdonság.
TÜNELÉM, (tünelém) fn. tt. tünelmet, harm.
Bzr. —e. Az észrevevő tehetségre vonatkozó állapot,
mennyiben valami föltűnik, bizonyos alakban látszik
neki. (Apparentia). Különbözik tőle ,tünemény,'
mint föltűnt tárgy, vagy annak látszatos képe. (Phae
nomenon).
TÜNELG, TÜNELÉG, (tünelég) gyak. önh.
m. tünelégtem, —tél, v. tünelgéttem, iünelgéttél, tttnel
gétt, htn. tünelégni, v. tünelgeni, v. tünelgni. Néha
néha, aprózva, lassanlassan majd föl, majd eltűnik,
pl. éjjel a pásztori tűz, vagy bolygó tűz.
TÜNELGÉS, (tünelégés) fn. tt tünelgést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Állapot midőn valami tüneleg.
V. ö. TÜNELG.
TÜNELMES, (tünelémes) mn. tt. tünelmest,
v. — et, tb. —ek. Látszatos, a szemek előtt bizonyos
alakban föltűnő, föltetsző. V. ö. TÜNELÉM.
TÜNEMÉNY, (tünemény) fn. tt. tüneményt,
tb. —ék. harm. szr. —e. 1) Széles ért. minden, mit
érzékeink által észlelünk, amit látunk, hallunk stb.
minek eszmeképe elménkbe tűnik. Mindennapi, ritka,
rendkívüli, szép, fölséges tünemény. Földi, égi tünemény.
Bölcsészeti nyelven, a tapasztalati ismeret tárgya
(phaenomenon); különböztetésül azon ismeretektől,
melyekhez elmélet által jutunk (numenon). 2) A
képzelő tehetség által eléidézett látszat, mely a va
lóságnak, érzéki tárgynak csak képét, alakját mu
tatja. Valóságe az amit látok, vagy csak tünemény ?

TÜNÉR—TÜNTET.

524

1

TÜNÉR, (tünér) Ösz. fn. Az alsó Urös érnek
egyik ága, mely a czombnak beloldalán által a belső
izbütyök felé megy. (Véna saphena.)
TÜNÉS, TÜNÉS, (tünés) fn. tt. tünést, tb. — ek,
harm. szr. —e. Áll apót midőn valami tűnik, el, fel,
elé, szembetűnik. V. ö. TŰNIK.
TÜNET, (tünet) fn. tt. tünetet, harm. szr. —e.
1) A képzelet által eléidézett látszat; máskép:
tünemény. 2) A székelyeknél am. lidércz, kisértet.
(Cserey Elek).
TÜNGÖS, (tünögÖs v. tündös) mn. tt. tűn
gőst, v. —et, tb. —ek. Tájdivatosan am. tündöklő.
„Czifra tüngös kantár" (Angyal Bandi pusztai hős
dalában). Kresznerics így idézi; de az Erdélyiféle
gyűjteményben: „czifra csíkos kantár" áll. A ponyva
irodalom szereti a tájnyelvet használni.
TŰNIK, TŰNIK, (tünik) k. m. tünt. 1) Lá
tásra vonatkozólag, szembe ötlik, láthatóvá lesz.
Föltűnik. Eltűnik. Kitűnik. A szem elöl eltűnik, látsza
tos oldala eltávozik. Letűnik a nap, látszatos oldala
leszáll. Ez a dolog nagyon föltűnik, a közfigyelmet ma
gára vonja, mindenki látja. Szembe tűnik, szembe
ötlik. Kitűnik, kilátszik; jelesség által kiválik. A
nap sugara letűnik a szobába, belátszik, láthatóvá lesz.
„A szín megmaradott, eltűnt a valóság."
B. Orczy Lőrincz. (A bugaczi o ;átda).

2) Valaminek látszata változik, módosul, különféle
föltűnő alakban jelenkezik, honnan a tündér, tünd'ik
lik, tündörög, tüngös származékok.
Minthogy a tünés látszatra vonatkozik, s a fel
tűnő testek, illetőleg látványok bizonyos színben je
lenkeznek; innen a tűn és szín gyökök rokonoknak
látszanak. Egyébiránt csagataj nyelven is tünmek
am. tünni, fényleni; innen tünlük am. fény ; ablak,
a sátor felső nyilasa; aj tünlük, oszmanli nyelven:
aj dinlik am. holdfény. (Vámbéry).
TÜNKO, fn. tt. tankot. Bodrogközben, száraz
gerezd, melyről a szemet leszedték. Vagy a ,töngöly'
azaz tengely módosulata, t. i. a gerezdnek puszta
tengelye, vagy a ,tönk' szóval azonos.
TŰNŐDÉS, (tünőödés) fn. tt. tünödést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Aggodalmas, hánykódó elme
beli állapot, vagy működés, midőn valaki tűnődik;
töprenkedés. V. ö. TŰNŐDIK.
TŰNŐDIK, (tünőödik) belsz. m. tűnődlem,
—tél, —ölt. Valaminek oka, módja, czélja, eredménye
felől gondolkodva határozatlan elmével különféle
képeket, eszméket forgat, aggodalmasan töprenke
dik. Azon tűnődik, miért mellőzték el öt f hogyan érhetné
el czélját ? Nem szál senkinek, mit akar, csak magában
tűnődik.
„Földiekkel játszó égi tünemény."
Ez igének törzse tünik, s alapfogalmát azon
(Csokonai).
képek teszik, melyek a tűnődő ember eszében és
TÜNEMÉNYES, (tüneményés) mn. tt. tüne képzeletében föltűnnek, s melyeket maga idéz
mény ést, v. —et, tb. —ek. Ami bizonyos látványok, get elé.
látszatos képek által a szemeket mulattatja, kápráz
TÜNTET, (tüntet) mivelt. m. tüntettem, —tél,
tatja. Tüneményes színpadi jelenetek.
— éttf par. tüntess. Eszközli, hogy valami tűnjék,'
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azaz szembe ötöljék, látszatossá legyen; vagy a többi
között a figyelmet különösen rá vonja. Az ördög is
néha angyallá tünteti magát. (Páz. Kai. 100.1.). Ki
tüntetni valakit, különös figyelmet, tiszteletet, mél
tánylást mutatni iránta. Ezen ifjú a tanulásban kitün
tette magát. V. ö. TŰNIK; TÜNTETÉS.
TÜNTETÉS, (tüntetés) fn. tt. — t. tb. — ék.
Cselekvés, mely által valami vagy valaki szembetű
nővé, figyelem tárgyává tétetik. Kitüntetés. Hadi tün
tetés, a hadsereg oly mozdulatai, melyek látszólag az
ellenfél megtámadására mutatnak. Politikai tüntetés,
midőn a politikai érzelem vagy vélemény himezet
Ien nyilvánítása tiltva levén, valamely nem tiltott
cselekvényben ad valaki érzelmének kifejezést pl. a
magyarellenes rendszer idején magyar ruha viselésé
ben. V. ö. TÜNTET.
TÜNTETŐ, (tüntetö) mn. Aki v. ami tüntet ;
különösen a székelyeknél, tüntetőleg elémutató, me
gint elrejtő.
TŰPÁRNA, (tüpárna) ösz. fn. Kis párnaforma
készület a szabók, varrónők stb. asztalán, melybe a
tűket szúrják, midőn nem varrnak velők, vagy hogy
el ne hányódjanak, máskép : lúvánkos, varrópárna.
TŰPÉNZ, (tüpénz) ösz. fn. 1) Pénz, melyet
valaki tükre szokott költeni. 2) Átv. havi vagy évi
pénzjárandóság, melyet a nők a végre kapnak,
hogy rajta szükségeiket, különösen a női piperéhez
tartozókat födözzék. 3) Ajándékpénz, melyet há
lául valamely nőszemélynek adnak, midőn valamely
szolgálatot tett.
TÜR 1. TÜR MELLÉ.
TÜR, (l),áth.m.<Krí. Származékaiban az ű rend
szerént megrövidül. 1) Valamely hajlékony, lapos,
leveles, lebenyeg testet hajtogatva csavar, tömegbe
teker, öszveszorít. Hengerbe tűrni a papirost, vásznat.
Öszvetűrni a ruhát, hogy a bőröndbe férjen. Sárban a
gatyaszárt főitűrni, vagy a csizmába tűrni. Foltüri az
üng vjját, a kalap karimáját. Letűrni a gallért. E szó
ban alapfogalom a görbére csavaró mozgatás és nem
egyébmmt&gyűr szónak módosulata; Szabó Dávidnál:
„tűrni v. gyűrni am. fogni, hajtani; öszvetűrni a ruhát,
papirost" ; honnan türemlik és 'jyüremlik, türet és gyüret
e
gy jelentésűek. Továbbá rokon a csavar igével is,
melynek gyöke a félrehajló irányt jelentő csa. T. i.
csavar öszvehuzva csór; honnan a csórcsavar, v. csúr
csavar ikerigének előbbi része vékony hangon csűr
(csürcsavar). Némi értelmi módosulattal hasonló hozzá
gyúr is, mennyiben a gyúrás által az illető lágy tö
meg öszvevissza csavartatik, forgattatik, pl. midőn
tésztát gyúrnak. Vámbéry szerént egyeznek vele a csa
gataj lürmek, tűrni, honnan türlemek felgyürközni,
üek türlemek, ruha szegélyét felgyürni; továbbá az
oszmanli dürmek, jakut iür gyürni, göngyölni.
TÜR, (2), önh. és áth. m. tűrt. Bizonyos benyo
mást, mely a kedélyre kellemetlen, kinos, lájdalmas
hatással van, lelki ereje által kiáll, elszeuved. Bé
kével tűrni, eltűrni a csapást, kint. Ezt tovább nem tűr
hetem. Akármit is tűrve ér el az ember. (Km.). A ki tür,
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uralkodik, vagy ki nem tűr, nem uralkodik. (Km.). Sokat
kell neki tűrni. Eltűri a papiros, akármit irsz rá. (Km.).
Származékaiban az ti ezen szónál is 'öbbnyire megrö
vidül. Mongolul tűrekü am. (sehr erschöpft seyn durch
Mangel, Leiden u. s. w.). Budenz J. szerént cseremisz
nyelven : turk(em) tűrni, elszenvedni.
TÜR, (3) erdélyi falu AlsóFejér megyében ;
helyr. Türbe, —ben, —bői.
TÜREDÉK, (türedék) fn. tt. türedékét, harm.
szr. —e. Göngyöleg, csomó, henger, mely bizonyoi
testnek öszvetürése, csavarása által alakult. Papir,
posztó, vászontüredék. Máskép : türet.

TÜREDELÉM, 1. TÜRELEM; és v. ö. TÜRÖ
DELEM.
TÜRKDELMES, 1. TÜRELMES.
TÜRÉKÉNY, TÜRÉKENY (türékény) mn.
tt. türékr'nyt, v. —et, tb. —ek, A ki tűrni, azaa
szenvedést, kint, fájdalmat kiállani kész vagy képei,
s azt, mintegy elmellőzni, félretériteni bírja.
TÜRÉKÉNYEN,TÜRÉKÉNYEN,(íKrefcerat/en)
ih. Tűrékeny módon vagy állapotban.
TÜRÉKÉNYSÉG, TÜRÉKENYSÉG, (ttirék
énység) fn. tt. türékénységet, harm. szr. —e. Kedá
lyi, illetőleg akaraterői tulajdonság, melynél fogva
valaki tűrékeny. V. ö. TÜRÉKÉNY.
TÜRELEM, (türelém) fn. tt. türelmet, harm.
szr. —e. Kedélyi állapot, melynél fogva valaki tűrni
tud,
kellemetlen benyomásokat, fájdalma
kat, kínokat stb. békén, és tartósan kiállja, ellenök
nem panaszkodik. Különösen, mások gyöngéinek,
hibáinak, alkalmatlankodásaiknak stb. elnézése, el
szenvedése. A tanításhoz sok türelem kell. A kinek tü
relme nincs, ne fogjon nehéz munkába. Türelemmel
lenni mások iránt. Vallási, véleményi türelem, mely a
más valláson, vagy véleményen levőket nem gyűlöli.
V. ö. TÜR (2).
TÜRELMES, (türelémes) mn. tt. türelmest,
v. —et, tb. —ek. Kinek türelme van ; kitartó , vi
szontagságokat békén, nyugton kiálló, szenvedő ; má
sok iránt elnéző. Türelmes tanitá, nevelő. A szeretet
türelmes. (Km.). V. ö. TÜRELEM.
TÜRELMESEN, (türelémesen) ih. Kitartó,
erős akarattal, békésen, nem nyugtalankodva, nem
zúgolódva, panasz nélkül. Türelmesen szenvedni a
csapásokat, mások sértegetéseit.
TÜRELMESSÉG, (türelémesség) fn. tt. tü
relmessége't, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdon
ság, midőn valaki az érzékekre kellemetlenül ható
benyomások ellen türelmes; kitartás, békés szenve
dés; mások iránti engedékenység. Különösen, keresz
tény erény, mely mindenféle viszontagságot Istenbe
vetett bizodalommal zúgolódás nélkül elszenved.
Továbbá társadalmi erény, mely a különböző véle
ményen vagy valláson levőket szeretetéből ki nem
zárja, nem üldözi stb.
TÜRELMETLEN, (türelémetlen) mn. tt. tü
relmetleni; tb. —ék. A kinek türelme nincs ; ki a
kedélybántó benyomásokat békén nem szenvedi ;
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nem kitartó, nyugtalankodó, mások iránt nem el
néző. V. ö. TÜRELEM.
TÜRELMETLENSÉG, (türelémetlenség) fn.
tt. türelmetlenségét, harm. szr. —e. Gyönge, kényes,
edzetlen kedély tulajdonsága, mely tűrni nem képes,
vagy nem akar. V. ö. TÜRELEM.
TÜRELMI, (türelémi) mn. tt. türelmit, tb. — ék.
Türelmet illető, különösen, társadalmi s vallási tü
relemre vonatkozó. V. ö. TÜRELEM.
TÜREM, (1), (türem) fn. tt. türemét, harm. szr.
—e. Oszvetürt, öszvecsavart valami, pl. göngyöleg,
csomó. Származéka: türemlik, mint, sikam sikamlik,
villám villámlik, félem félemlík.
TÜREM, (2), helyesebben : (törem) fn. tt. tü
remet, harm. szr. — e. Pápa vidékén, omladék, meg
romlott része a falnak.
TÜREMLÉS, (türemelés) fn. tt. türemlést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Némely hajlékony, lapos,
lebenyes testek alakváltozása, midőn göngyökbe,
csomókba, ránezokba szedődnek. V. ő. TÜREMLIK.
TÜREMLIK, (türemelik) k. m. fúremlét,
htn. —eni. Göngybe, csomóba, hengerbe, ránezokba
csavarodik, tömörödik, pl. a fekvő teste alatt a le
pedő. Atv. türemlenek a víztől hajtott hullámok,
midőn hengeralakban mozognak. „Egy^hó'st éneke
lek, ki hadával Volga türemlő habjait átszegvén..."
(Horvát E. ,Árpád' nevű költeménye).
TÜREMPIKK, (türempikk), ösz. fn. Növény
nem az együtt nemzők seregéből és nősözvegyek
rendéből; vaczka kopasz ; fészke födelékes ; külső
pikkelyi nagyobbak , kinyilók, hátratüremlettek,
(honnan a neve); virágai csövesek; bóbitája nincs.
(Carpesium.)
TŰRÉS, TŰRÉS, (türés) fn. tt. tűrést, tb.
— ék, harm. szr. •—e. 1) Cselekvés, mely által va
lamit göngybe, csomóba, hengerbe stb. csavarunk,
szorítunk. 2) Az akarat edzett erejének folytonos
működése, melynél fogva bizonyos nehézségeket le
győz, szenvedéseket kitart, mások hibái iránt enge
dékeny, átnéző stb. Keserű a tttrés, édes a gyümölcse.
(Km.). Mi tűrés, tagadás, nem akarom tovább tagadni.
V. ö/TÜR, ( l ) ; é s (2).
TÜRET, (türet) fn. tt. türetét, harm. szr. — e.
Tűrés, összehajtás által alakult göngyöleg, csomó,
henger. Szabó Dávidnál másképen: gyűret. Türetvá
szon, iűretpapir, iiiretbör. Tttretposztó =végposztó
(Szabó D.). Türetszéna, midőn a szekér vagy kazal
rakók a szénát nyalábonkint Öszvegöngyölgetik, és
szarvakat vetnek belőle.
TÜRETLEN, (türetlen) mn. tt. türetlent, tb.
— ék. 1) A mi nincs öszvetürve, sima, kiterjesztett
lapú. Tűretlen váizon, melyet nem hajtogattak öszve.
2) Tűréssel, türelemmel nem biró.

. T Ű R H E T E T L E N , T Ű R H E T E T L E N ,~TŰR
HETLEN, (türhet[et]len) mn. tt. tűrhet etlent, tb.
— ék. 1) A ki, vagy ami oly annyira kellemetlen,
vagy fájdalmas hatással van ránk hogy békén szen
vedni, kiállani nem birjuk. Tűrhetetlen, házsártos,
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garázda ember. Tűrhetetlen szolgálat. Tűrhetetlen álla
pot Tűrhetetlen magaviselete miatt kizárták őt a társa
ságból. Máskép : kiállhatatlan, szenvedhetetlen 2) A
ki tűrni nem tud, kinek türelme nincs, bizonyos ese
tekben nyughatatlan. Ne légy oly tűrhetetlen, hanem
szenvedj békével.
TÜRHETETLENSÉG, TÜRHETETLENSÉG,
TÜRHETLENSÉG, (türhet[et]lenség) fn. tt. türhi
tetlenségét, harm. szr. —e. 1) Valakinek vagy vala
minek oly tulajdonsága, melynél fogva öt v. azt tűrni,
kiállani, kitartani, elszenvedni, elnézni nem lehet.
Türhetetlensége miatt mindenütt kiadtak rajta. 2) Kedé
ly i, illetőleg akarati tulajdonság, midőn valaki tűrni,
szenvedni, kitartani nem képes.
TŰRHETETLENÜL , TŰRHETETLENÜL,
TÜRHETLENÜL, (türhet[et]lenül) ih. Szenvedhe
tetlen, kiállhatatlan módon. Tűrhetetlenül viselni ma
gát, garázdálkodni.
TÜRHETLEN v. TÜRHETLEN 1. TŰRHE
TETLEN.
TŰRHETŐ, TŰRHETŐ, (türhető) mn. tt.
türhetőt. Mondjuk oly tárgyról, mely a maga nemé
ben középszerű, melyben sem különösen dicsérni,
sem gyalázni való nincsen, s mint mondani szokás,
a mi megjárja, meglehetős, vagy a minek gyönge
oldalai, hibái nem olyanok, hogy el nem nézhetnök.

TŰRHETŐEN, TŰRHETŐEN (türhetően) 1.
TÜRHETÖLEG.
TÜRHETŐKÉP, TÜRHETŐKÉP v. —KÉ
PEN, (tűrhetőkép v. —képen) 1. TÜRHETÖLEG.
TÜRHETÖLEG, TÜRHE TŐ LEG,(türhetőleg)
ih. A maga nemében meglehetősen, nem kitünöleg
jól, de nem is roszul. Eddig tűrhelőleg viselte magát.
TÜRHETŐS, TÜRHETŐS, (türhetöös) mn.
tt. túrhetóst, v. —et, tb. —ek. Oly tulajdonsággal
biró, melynél fogva azt mondhatjuk róla, hogy tűr
hető, vagy is, kit nem csak egyszer másszor, hanem,
általán minden alkalommal tűrni lehet. A tűrhetős szó
terjedtebb eszmét fejez ki, mint a tűrhet5> amaz t. i.
képességre és hajlamra, emez egyszerű állapotra vo
natkozik, így különböznek egymástól: szopós és szopó
gyerek, harapós és harapó kutya, fájós és fájó has,
nevetős és nevető ember stb.
TŰRHETŐSÉG, TŰRHETŐSÉG, (türhet«
ség) fn. tt. tűrhetőségét, harm. szr. —e. Állapota
vagy tulajdonsága valaminek, midőn a maga nemé
ben tűrhető, meglehetős, megjárja.
T Ű R J E , mváros Zala m.; helyr. Türjén,
—re, —röl.
TÜRK (Szabó Dávidnál) 1. TŰRÖK.
TÜRKÖL, (türököl) önh. m. türkőlt, 1) Tii
rökbe, azaz szaruból csinált hangszerbe fúj. Turkál
a kanász , tehéncsordás. „Türkölni a kopóknak."
(Szabó D.). Szélesb ért. némely helyeken divatos,
cseresnye vagy megyfából fúrt hosszú pásztori sípba
fuvásról is mondják. 2) Szarvával öklel, szúr, bök.
Turkálnék a bikák. A szilaj tulkok tűrkölik egymást.
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,Türköltek szarvokkal a bikák, kosok: öszvecsap
tak, erejeket kisértgették, próbálgatták." (Szabó D.).
Miskép: tülköl.
TÜRKÖLÉS, (türkólés) fn. tt. türkölést, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Tűrök nemű hangszerbe
fúvás. 2) Szarvával öklelés.
TÜEKÖLŐDZÉS, (türkölőödözés) fn. tt.
türkölödzést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szarvasmarhák
verekedése, midőn szarvaikkal ökleldezik egymást.
TÜEKÖLŐDZIK, (türköló'ödözik) belsz. m.
lürkölództem, —tél, —ott, htn. —ni, v. —eni. Szarvai
val ökleló'dzik. Türkölődznek a bikák, kosok, tulkok.
TÜRKÖS, erdélyi falu Brassó vidékében ;
helyr. Türkösön, —re, —ról.
TÜRKÖZIK, (türögözik) k. m. türköztem,
—tél, —ott, par. —zél. Gatyája, nadrágja szárát,
vagy inge, dolmánya ujját föltüri, föltekeri, föl
hajtja.Átv. valamely kézi munkához vagy birkózáshoz
készül; mi rendesen a ruha ujjának föltürésével
történik. Neki türköztek mindketten, s összekaptak. Egye
zik gyürközik szóval.
TÜRKÖZTET, (türköztet) szokottabban: tür
tőztet; 1. ezt. Amaz a székelyeknél divatozik; a má
sodik t ivá változván, mint ebben is : köpörödik=

göngyölegbe, ránezokba csavarodik, tekeredik. A lo
vagló legénynek feltürödz'ótt a gatyaszára. Szabó Dá
vidnál mindkét jelentésben : túrázni, feltűrni magát,
ruháját, karját, eltürőzni.
TŰRÖK, fn. tt. türköt. Szaru, különösen szaru
ból csinált ivó vagy fuvószer, milyen a kanászok
nál és csordásoknál egyik vagy másik tekintetbea
divatos; azonos tülök szóval 1. TÜLÖK.
TÜRÖMFÜ, v. TÜRÖMFÜ (türömfü) 1. TÜ
RÖMOLAJ. Kösd be szived sebét tilrömfűvel és jajle
véllel.
TŰRÖM— v. TÜRÖMOLAJ, (türömolaj) ösz.
fn. Kedélyes, képes kifejezéssel, am. béketűrés, türe
lem, mint bizonyos bajok egyetlen gyógyszere. Ennek
csak iürömolaj az orvossága. Kend meg v. kösd be
türŐmolajjal. Hasonló jelentésűek : türömfű, türömvaj.
Sajátságos öszvetétel, melyben az első alkatrész sze
mélyragozott ige , mint ezekben is: iszomkárász,
eszemiszomem ber.
TÜRŐil— v. TÜRÖMVAJ, 1. TÜRÖMOLAJ.
TÜRÖS 1. TÚROS.
TÜRŐZÉS, TÜRÖZÉS, (türőözés) lásd TÜ
RŐDZÉS.
TÜRŐZIK, TÜRŐZIK, (türőözik) lásd TÜ
RŐDZIK.
TŰRTET, (türtet) mivelt. m. türtettem, —tél,
— éti, par. tűrtess. Visszaható névmással am. valami
től visszatartja magát, vagyis elszánt akaratánál
fogva bizonyos nélkülözést szenved. Haragtól, tor
kosságtól tűrtetni magát.
TÜRTŐDZÉS, (türtőödözés) 1. TÜRTŐZÉS.
TÜRTŐDZIK, (türtöödözik) 1. TÜRTŐZIK.
TÜRTŐDZTET, (türtőödöztet) lásd TÜR
TŐZTET.
TÜRTŐZÉS, (türtőözés) fn. tt. tűrtőzést, tb.
— éjt, harm. szr. —e. Tűrve, szenvedve valamitől
tartózkodás.
TÜRTŐZIK, (türtőözik) k. m. türtoztem, —tél,
—ott, par. —zél. Tűrve, szenvedve, vágyait el
nyomva, megtagadva valamitől visszatartja magát.
TÜRTŐZKÖDIK, (türtőözködik) k. m. tür
tözködtem, —tél, ott. 1. TÜRTŐZIK.
TÜRTŐZTET , TÜRTŐZTET, (türtöztet)
mivelt. m. iürtöztettem, —tél, —élt, par. türtőztess.
Magát, vagy mást bizonyos vágyak kielégítésétől
visszatart, vagyis eszközli, hogy türtözzék, különö
sen : magát, türtőzteti; máskép : magát tűrteti. A szé
kelyeknél türköztet. V. ö. TÜRTŐZIK.
TÜRTSZIROM, (türtszirom) ösz. fn. Az öthi
mesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó nö
vénynem ; bokrétája kerékforma, hátratűremlett ka
rimával (innen a neve); torkolatja kicsucsorodott,
bogyója tokban van. (Cyclamen), Egyik faja, a ligeti
tűrtszirom (c. europaeum); köznyelven máskép : disz
nórépa, disznókenyér, földikenyér.
TŰS, (tűös) mn. tt t&st, v. —et, tb. — ek. 1)
Egy vagy több tűvel ellátott, fölszerelt; a miben tüt
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TÜR MELLÉ! A székelyeknél amely ökör
nem szereti, hogy szarvát megfogják, hanem önként
a járom mellé áll, annak szokták mondani, ha be
akarják fogni: tür mellé. Atv. ért. a háborgó háza
soknak is. (Kriza J.)
TÜROLAJ, (türolaj) 1. TÜRÖMOLAJ.
TŰRŐ, TŰRŐ, (türö) mn. tt. türöt. A ki va
lamit tür, elszenved, kiáll, kitart. Munkatürő ember.
Béketűrő beteg. Az Isten hosszútűrő, az emberek gyar
lósága iránt engedékeny, megjavulásukra sokáig vá
rakozó, nem mindjárt büntető. V. ö. TŰR (2).
TÜRÖDELÉM , (türödelém) fn. tt. türö
delmet, harm. szr. —e. Folytonos, kitartóbb, na
gyobb türelem. Egyébiránt, valamint más ily kép
zöjü szókat, úgy ezeket is a közönséges szokás több
nyire azonegy érteményben használja.
TÜRÖDELMES, (türödelémes) mn. tt. türö
delmest, v. —et, tb. —ek. Ki sokat, tartósan, folyto
nosan tűrni, szenvedni képes; a bajok, csapások,
viszontagságok kitartására elég lelki erővel és el
szántsággal bir. V. ö. TÜRÖDELÉM.
TÜRÖDELMESSÉG, (türödelémesség) fn.
tt. türödelmességét, harm. szr. —e. Állapot vagy tu
lajdonság, midőn valaki türödelmes.
TÜRŐDZÉS, (türőödözés) fn. tt. tUrődzést,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Cselekvés, midőn valaki
ruháját föltüri. 2) Állapot, midőn a ruha ránezokba
atb. tekeredik, csavarodik. V. ö. TÜRŐDZIK.
TÜRŐDZIK, TÜRŐDZIK (türőödözik) belsz.
m. türődzött, htn. —ni, v. —eni. 1) Ruhájának
szárait, vagy ujjait föltüri, különösen valamely kézi
munka, avagy birkózás végett; máskép: türközik,
gyürközik. 2) Mondjuk magáról a ruháról, midőa
AKAD, NAQY SZÓTÁE. VI. KÖT.
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tartanak. 2) Tüleveles pl. iűserdö, tűs/a. 8) Erdély
ben, különösen Toroczkó vidéke'n am. tövis, tüske.
(Kriza J.). Innen származnak: ttlske, tüshaj, tűses v.
tüsses. 4) Önálló főnévként jelent tucsinálót, s ekkor
tárgyesete : t&st, tb. tűsök.
TÜSÉK, (tüsék) fn. tt. iüsékét. A tüskebokrok
közt tanyázó közönséges gyík.
TÜSERDŐ, (tüserdö) ösz. fn. Tűlevelű fákból
álló erdő. (Nadelbolzwald. Erdészeti M.)
TÜSES 1. TÜSSES.
TÜSPA, (tüsfa) ösz. fn. Azon fanemüekböl
való, melyeknek levelei tüalakuak, s leveleiket (a
vörös fényű kivételével) nem egyidejűleg, hanem
lassanként hullatják el, minek következtében ezen
fák télennyáron zöldek.
TÜSHAJ, (tüshaj) ösz. fn. Tűs vagyis tüske
módra összevissza álló haj ; a kosznak elüljáró
postája. (Tájszótár). V. ö. TÜS.
TÜSKE, (1) (tüöske v. tüviske) fn. tt. tüs
két. 1) Némely növények szálkaforma hegyes, szúrós
sarjadéka, finomabb, vékonyabb tövise. Tüske ment a
talpába, körme alá. Ne menj a tüskére, ha sarud nincs.
(Km.). 2) Magok az ily tövisű növények. Haragos
tüske. Isten átkozta tüske. Tüskével kerített udvar. Tüs
kére való, am. égetni való boszorkány. 3) Némely
állatok kemény, tövishez hasonló szőre, sörtéje, mi
lyen a borzé, süldisznóé. 4) A halak szálkája. — Más
kép : tövis, néhutt : bökőcze. Különböző ejtéssel Ba
ranyában az Ormánságban : tüsök ; Eidélyben Torocz
kón divatos maga a törzs tűs is, ,tüske' v. ,tövis' je
lentéssel ; 1. TÜS, 3)
TÜSKE, (2), puszta Tolna m.; helyr. Jüskén,
— re, •—ről.
TÜSKEBOKOR, (tüskebokor) ösz. fn. Cserje
bokor, melynek tüskés, tövises ágai vannak, milyen
az úgynevezett csipkebokor, s tövis nevű többféle
cserjék.
TÜSKEMAG, (tüskemag) ösz. fn. Gönezy
Pálnál az ötporodások (öthímesek) seregébe és két
terméjüek (kétanyások) rendébe tartozó növénynem ;
magvacskái háta sűrű tüskés, melyek közt három
sor serte van. (Torilis). Fajai: mezei, teleki, cseplesz
tüskemag. DiószegiFazekasnál a borzon (caucalis) fa
jai közt jönnek elé.
TÜSKEPÁR, (tüskepár) ösz. fn. Gönezy Pál
nál az ötporodások (öthímesek) seregébe, és részint az
egy, részint a háromterméjüek (anyások) rendébe
tartozó növénynem ; föl nem nyiló csontárát köralaku
hártyaszárny szegélyezi; tövisei párosak. (Paliurus).
DiószegiFazekasnál mint a benge faja szárnyasbenge
név alatt jön elé.
TÜSKÉá, (1) (tüviskees) mn. tt. tüskést, v.
— et, tb. —ek. A minek tüskeféle sarjadékai, szál
kái vannak. Tüskés növények, cserjék. Tüskés disznó.
Tilskés hal. Atv. igen kemény szőrű, vagy sörtéjü.
Tüskés haj, bajusz.
TÜSKÉS, (2), puszta Baranya m.; helyr.
Tüskésén, —re, —ről.

TÜSKÉSÁLLAT—TÜSTÉNT,
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TÜSKÉSÁLLAT, (tüskésállat) ösz, fn. Állat,
melynek tüskéhez hasonló sörtóje, vagy szőrözete,
vagy szálkái vannak, milyenek a borzok, süldisznók,
és némely halak, csigák ; némelyek szerént máskép:
tüskoncz.
TÜSKÉSBORZ, Ctüskésborz) ösz. fn. 1. BORZ.
TÜSKÉSCSIGA, (tüskéscsiga) ösz. fn. Csi
gák neme, melyeknek héjai göröncsösek, szúrósak,
szálkásak, tüvisesek. (Murex).
TÜSKÉSCZÁPA, (tüskésczápa) ösz. fn. Czá
pafaj, melynek nyaka tüskés. (Squalus acanthius).
V. ö. CZÁPA.
TÜSKÉSFÉRÉG, (tüskésférég) ösz. fn. Pe
regnem, melynek testét tüskeféle kemény szőrök
vagy szálkák födik.
TÜSKÉSHASÚ, (tüskéshasú) ösz. fn. Állat
nem, melynek hasából tüskék állnak ki, különösen
ilyféle tengeri halak, melyeknek gömbölyű testök, e's
négy foguk van. (Tetrodon).
TÜSKÉSHERNYÓ, (tüskéshernyó) ösz. fn.
Hernyó, melynek testét tüskeferma szőr takarja.
TÜSKÉSMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—Malomba, —ban, —ból.
TÜSKÉSORRU, (tüskésorru) ösz. fn. Bélfé
regfaj, melynek sima teste, s tüskeforma szőrözette!
lepett hengerded ormánya van. (Echinorhynchos.)
TÜSKESÖVÉNY, (tüskesövény) ösz. fn. Ele
ven tüskebokrokból álló sövény.
TÜSKÉSRÁJA, (tüskésrája) ösz. fn. A ráják
neméhez tartozó állatfaj, melynek hátát, szája és
szeme környékét, továbbá oldalait és farkát szeg
forma tüskék födik (Raja clavata.)
TÜSKESZÁRNY, (tüskeszárny) ösz. fn. Szú
rós, tüskeforma szálkákból álló halszárny.
TÜSKESZENTPÉTER, falu Zala m.; helyr.
— Szentpéterén, —re, —ről.
TÜSKESZER, falu Zala m.; helyr. Tüskeszerén,
— re, —ről.
TÜSKETOP, (tüsketop) ösz. fn. Tüskés talpú
féregfaj. (Aeanthopus).
TÜSKEVÁR, mezőváros Veszprém, és pusz
ták Somogy m.; helyr. Tüskevárra, —on, v. —ott,
—ról.
TÜSKONCZ, (lüösköncz) fn. tt. tüskönczót,]
harm. szr. — e. L. TÜSKÉSÁLLAT.
TÜSÖK, (tüösök) fn. tt. tüsököt, harm. szr.
—e, v. —je. Ormánsági tájszó Baranyában, a közö
sebb divatú tüske értelmében. Lehet végül hangátté
tel is, mint csutak csutka, tusak tuskó, és némely más
szókban.
*
TÜSSES, v. TÜSES, (tüöses) fn. tt. tűsest, tb.
—ék. Kemenesali tájszó, am. tüvises, tüskés, csöpá
tés legelő. V. ö. TÜS, 3).
TÜSSZ; TÜSSZEN stb. 1. TÜSZSZ; TÜSZ
SZEN stb.
TÜSTÉNT, TÜSTINT, időhatározó. Minden
haladék nélkül, mindjárt, azonnal, legottan, ízében,
röktön, a kiszabott, meghatározott időponttal egy
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TÜSZSZ—TÜTÜ.

Ezerre. Tüstént menj innen, pillanatig se m a r a d j itt.
Tüstént térj vissza. A mint pénzem lesz, tüstént lefizetem
adósságomat. Néhutt, nevezetesen Somogyban, Keme
nesalon, Ormánságban így is m o n d j á k : üstöllést, üs
ttllést, istőllést, melyek a l k a l m a s i n t ,tüstént' szónak
ferdítései. (Vas József. Dunántúli Nyelvjárás). Kresz
nericsnél eléjön ezen tűst (1. végül).
A ,tüstént' szónak eredetére nézve a véle
mények különbözők. Némelyek szerént a tó, ille
tőleg tűs szóból képződött v o l n a : tűstént, azaz
bizonyos meghatározott időnek mintegy tövéből ki
fakadva. Mások azt vélik, hogy törzse tűz ige
szó, mennyiben időkijelölésre v o n a t k o z i k , p l . ki
töm az időt; mi szerint tüstént annyi volna mint tüz
t'ánt, kitűzött időben. Ismét mások szerént alapját a
tűi főnév teszi, s am. hevenyében, melegében (in
flagranti); úgy vélekedvén, hogy hasonló alapfogalom
rejlik a rögtön v. röktön szóban is, melynek g y ö k e
r'tik a rököny , rökönyödik szók gyökével látszik egyezni.
Végre némelyek szerént az nem más mint füstént
,füst' szótól, mely törökül tütiln, tiltszü (fumée), ,füs
tént' pedig am. füstként (1. — É N T ) . Mi tűz szóból
képeztetését illeti: a tűz gyökből először t h a t á r z ó
képzővel lehetett tüzt v. tüst, miként mindjárt, mi
helyt szókban, azután ent öszvetett képzővel : tüstént,
tüstént. Ha a Kresznericsnél eléforduló ezen tűst v.
helyesebben ezentöst visgáljuk (melyről azonban szo
kása ellenére nem mondja hogy hol van h a s z n á l a t 
ban) : bízvást állíthatjuk, hogy az más képeztetés
8el am. ezennel vagyis ezent (a székelyeknél is diva
tos), ebből lett további s z á r m a z t a t á s s a l : ezentés, v.
ezentös, ebből i s m é t : _ ezentöst, mit kegyeimest, keser
vetőst, kívánatost, méltóságost, sietetöst és számtalan
régi, valamint a mai örömest igehatározóban.
T Ü S T Ö N T Ü B Ö L , 1. T Ő S T Ö N T Ő B Ő L .
T Ü S Z E J , a székelyeknél divatos, kissé össze
vonva a tűzhely szóból; 1. ezt.

TÜSZSZ, vagy TÜSZ, vagy TÜSSZ, termé
szeti hangutánzó gyöke tüsszen , tüsszőg, tüszköl stb.
szóknak.
TÜSZSZEN v. TÜSSZEN, (tüsszen) önh. m. tüs*
szent. A szagló idegek csiklandozása következtében az
orrizmai görcsösen öszvehuzódnak, s ez által az orrli
kakon a levegő erős kitörő hangon ömlik ki. Por
dohánytól tüsszenni. Nagyot tüsszenni. Máskép : prüsszen
trüszszen.
T Ü S Z S Z E N É S , (tüsszenés) fn. t t . tüsszenést,
t b . —ék, h a r m . szr. — e . Azon rendkívüli sajátsá
gos h a n g , mely az orron k i t ö r , midőn v a l a k i
tüsszen.
T Ü S Z S Z E N T , (tüsszent) áth. képzővel de
ö n h a t ó l a g h a s z n á l t a t i k , mint némely más h a n g 
utánzó g y ö k ü igeszó. 1. T Ü S Z S Z E N . E g y é b i r á n t n é h a
miveltető értelme is van, h o n n a n tüsszentő por., ami
eszközli, hogy v a l a k i tüsszenjen.

ié§

T Ü S Z S Z E N T É S , 1. T Ü S Z S Z E N É S .
T Ü S Z S Z E N T Ő P O R , (tüsszentőpor) ősz. fn. Bi
zonyos növényekből készitett p o r , mely az orrba
fölszíva tüsszenést okoz. pl. a pordohány.
T Ü S Z S Z E N T Ő S Z E R , (tüsszentőszer) ösz. fn.
A l t a l á n szer, mely az orrot érintve, vagy a b b a föl
szíva, tüsszenést okoz.
T Ü S Z S Z Ö G v. T Ü S S Z Ö G , (tüssz ög) g y a k . önh.
m. tüszö'gtem, —tél, —ott. Többször, g y a k r a n tüsszen.
Mondják haragos emberről is, midőn mérgében fúj.
T Ü S Z S Z Ö G É S , (tüsszögés) fn. tt. tüsszögést,
t b . —ék, h a r m . szr. — e. Többszörös, g y a k o r i tüsz*
szenes.
T Ü S Z S Z Ö G T E T , (tüsszögtet) mi veit. m. tusi?
szögtettem, —tél, —étt, p a r . íií.sszö^íess. Tüsszögésre in
gerel , k é s z t e t , kényszerít. A pordohány, a nátha
tűsszögteti az embert.
TÜSZÚRÁS, v. —SZÚRÁS, (tüszúrás) ösz,
fn. Szúrás, bökés, melyet valamely testen tűvel
tesznek; továbbá tűvel tett egy egy öltés a varrásnál.

T Ü S Z K Ö L ; T Ü S Z K Ö L É S 1. T Ü S Z S Z Ö G . T Ü S Z 
SZÖGÉS.
T Ü S Z Ő , T Ü S Z Ő , fn. tt. tüszöt. 1) Széles bőröv,
TÜSZÚRAT v. —SZÚRAT, (tüszúrat) ösz,
erszényféle Öblös üreggel ellátva, milyet h a z á n k b a n fn. Tüszurás eredménye, végrehajtott tüszurás.
a tótok, és a m a g y a r o k közöl a palóczok, derékon
TÜSZÜ 1. TÜSZŐ.
átkötve viselnek. E b b e n hordják a pénzt, vagy m á s
TŰTARTÓ, (tütartó) ösz. fn. Tok, melyben
apróságokat; néhutt m á s k é p : tüszü, és gyüszü ; h a n g á t  tűket szoktak tartani.
Vetéssel: szlityii. Tanácscsal nem telik a tüsző (km.),
TŰTÖK, (tűtok) 1. TŰTARTÓ.
nem elég a tanács, hol anyagi v. pénzsegitség kel
TÜTTÖS, (1), (tüttös azaz tüdőös, valamint
lene. 2) A növénytanban egyetlen termőlevélből kép májos [hurka] am. májas); fn. tt. tüttöst, tb. —ök;
ződött olyan toktermés, mely a szár vagy kocsán fe harm. szr. —e. Rövid, zömök, vastag hurka, a leölt
lől való oldalán egy felül feslik föl; ilyen termése van disznónak főleg vagdalt tüdővel töltött kis gyomra ;
a sarkvirág (delphinium)nak.
különbözik tőle: gömböcz, azaz, töltött nagy gyomor.
Magyar elemzéssel, minthogy a tüsző oly k i  Törzse: tütt lehet annyi is mint tött vagyis tölt. A
sízület , melybe holmit bele szoktak t ű z n i , azaz, kövér gömbölyű kis gyermekről is mondják, hogy
szúrni, dugni, tehát am. tűző ; továbbá gyűszű alak olyan mint a tüttös.
TÜTTÖS, (2), faluk Zala m.; helyr. Tüttösön,
ban lágyított kiejtés, mint tükör helyett gyükör. Egyéb
re, —ről.
iránt keleti török nyelven tűse Zenkernéi am. mell
(poitrin, Brust) ; tehát tüsző v. tüszü (tüszeü) esz
T Ü T T Ü S , 1. T Ü T T Ö S , (1).
közt jelentene, melyet a mellen, dérékon szoktak
T Ü T Ü , fn. tt. tütut, t b . —k. Gyermeknyelveri
hordani.
ent italt, különösen vizitalt, mint a papa ételt; á
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pupa kenyeret. Úgy látszik az itsd első részének .
megkettőzéséből (itit) származott, mint több más szó
a gycrmeknyelvben. Tréfás népnyelven, borital. Sze
reti a tütüt.
1ÜVES, (tüves) mn. tt. lűvest, v. —et, tb.
— (k. l) Tííforma, szúrós, bökös, hegyes szálkáju,
tövises, tüskés. Tüves borona; tüves alma (datura stra
monium), tüves csiga, hal. (Eléjönnek Sándor István
nál). Tüves fényű, tűlevelű fényű; máskép: tűs. 2) L.
TÖVES.
TÜVESFA, (tüvesfa) ősz. fn. 1) L. TÜSFA.
2) L. KÖKÉNYFA.
TÜVESHAL, (tüveshal) 1. OKSÓíTAL.
TÜVESZTÉS, (tűvesztés) ösz. fn. Fiatal erdei
fényűnél eléforduló kórállapot, melyben a tülevelek
megvörhönyesednek s lehullanak, minek következté
ben a fényük egészen ki is vesznek.
TÜVIS 1. TÖVIS.
TŰZ, (1), fn. tt. tüzet, harm. szr. —e. A régiek
nél gyakran tíz, pl. Sz. Krisztina életében. 1) Köz
életben az égő testek állapota, midőn lángot vagyis
fényt és hőséget fejlesztenek ki; s az égés folyamá
ban mind önmagok fölemésztetnek, elhamvasztatnak,
mind, ha a láng táplálékot kap, ez tova harapódzva
ami égékenyt ér, azt szintén fölemészti. A tűznek
legkisebb részecskéjét szikrának, sziporkáuak, tüzes
pernyének, s az elégett, de még mindig láng fényű
és hőségü testet parázsnak, parázstüznek, égő vagy
eleven szénnek hívjuk. Tüzet csinálni, gyújtani, élesz
teni, gerjeszteni, piszkálni, szítani. A tüz az épület bel
sejében támadt v. keletkezett. Tüzet rakni. Tűzbe, lángba
borult. Az egész város tűzben áll. Lobog, szikrázik, pattog,
zsizseg, zsizsereg, sustorog, sustorékol, szikrázik a tűz.
Aczéllál, kovával taplóba tüzet ütni. Égő, parázsos, izzó,
pislogó, hamu alatt lappangó tűz. Lohadó, hamvadó, ki
alvó tűz. Tábori tűz. Tűzet oltani, elfogni. Tűzzel nem
jó játszani. (Km.). Könnyű melegedni, ki a tűz mellett ül.
(Km.). Tűznél sütni, főzni, melegedni. Tűzhöz tenni a
fazekat. Tűz, tudomány eledelt kivan (Km.). Tűz, víz,
vigyázz. (Km.). Tűz használ fázónak, de árt izzadónak.
(Km.). Egy tűznél több fazék is felforr. (Km.). Úgy ég
a tűz ha tesznek rá. (Km.). Vas nyakat is meglágyít a
tűz. (Km.). Mint, rakod tüzed, úgy forralod vized. (Km.).
Kiki a maga fazeka mellé szítja a tüzet. (Km.), füstből
tűzbe esett. (Km.). Kénkőtűz, kéntűz a kénnek égése;
átv. ért. igen eró's, igen emésztő tűz. Tűzzel, vassal
pusztítani az ellenséget. Tűzzel, vassal rajta lenni va
lamin, átv. minden erővel. Tűzre való boszorkány.
Tüzet hányó v. okádó hegyek. Örök tű", soha ki nem
alvó tűz; különösen a pokol tüze. Mennyei v. égi tűz
a csillagokról, mindenek fölött a napról mondják;
átv. ért. az ember szellemi része. Pokoli tűz átv. igen
nagy, égető tűz. Görög tűz, mesterségesen csinált lát
ványos, tüneményes tűz. Szalmatűz, hirtelen föllobbanó
s hamar elmúló lelkesedés. lutosó tűz, bolygó tűz,
tüzes ember. Tisztító tűz (purgatórium). Háztűz, kony
hai gazdaság ; gyakran áll az egész gazdaság érte
feíényében pl. háztűznézni, azaz, a kérő legény há

zához menni, s annak konyhai, gazdasági készületét,
mibenlétét megtudni, mielőtt a kért leányt neki ad
nák. 2) Szorosb ért. különféle égő testek, vagy gyúj
tás által okozott tünemények. A katonának tűzbe kell
mennie, azaz, elsütött puskák, álgyúk golyói közé.
Két tűz közé szorulni, az ellenség lödözésének elül há
tul vagy több oldalról kitéve lenni; átv. ért. legna
gyobb veszélyben forogni. — Atv. 1) Világosság,
fény. Az ég csupa tüz volt. Drága kövek tüze, ragyo
gása, tündöklése. Csupa tűz a szeme, fényes, élénk
pillantású. Szent Antal tüze. 2) Melegség, forróság.
Orczájába ment a tüz. 3) Heves indulat; élénk érze
lem, vérforgás. Tűzbe jönni. Tűzbe hozni. Tüzet nem jó
tűzzel oltani. (Km.). Tűzre ne önts olajat. (Km.). Ez a
fiú teli van tűzzel. Sok a tűz benne. Ne oly nagy tűzzel.
Tűzről pattant gyerek, legény, leány. A ló úgy jó, ha tűz
van benne. 4) Különösen a költészetben am. szerelem.
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„Azért mivel méltó vagy,
Tüzem hozzád égig nagy.
Feláldozom véremet
Tüz, láng hív szívemet."
Népdal.
5) Szellemi erő. Tűz ész, tűz eszű ifjú ; továbbá szesz
bizonyos italokban, pl. borban. Tüz és víz gyakran
némi ellentétbe állíttatnak. Tűznek, víznek neki menni.
Elül víz, hátul tűz.
„Egy tűz van csak erős és egy víz árja hatalmas,
Mely sziveket gyújt, mely szívbeli lángokat olt.
Mindkettőt szemeidbe, óh némber! az istenek
adták:
Mennyei szikra amaz, mennyei harmat emez."
Vörösmarty.
Hosszú önhangzójánál fogva alapos azon nézet,
hogy gyökeleme tü egyezik mély hangon a to (tova,
tol szókban rejlő) gyökelemmel, mint Lugossy Jó
zsef tartja, és így a tova harapózás fogalmát fog
lalja magában. Lugossy J. a ,lang' szót is a ,leng'
szóval hozza párhuzamba; figyelmet érdemelnek
alább a persa szók. A rokon nyelvek azt tanúsítják,
hogy ha némely szók az utóhanggal (z) nem mindig
egyeznek is, de a to, tu, tü stb. elemeket azokban
rendszerént föltaláljuk; ilyen szók a mongolban,
tüli v. tüle igetörzs am. égetni, gyujta'ni (brúler,
allumer, mettre le feu) és az utóbbi mint név am.
láng; ugyan csak a mongolban tügüczek am. tüz (bran
don, tison); a mandsuban : tuva = tüz; továbbá
Budenz J. szerént a finn és észt tule (nominat. túli),
a lív tul, lapp toll, tolla, finnlapp dolla, cseremisz tul,
hegyi cseremisz tul, tol, mordvin tol, vogul tol, tuol,
votják ül; osztják tűt, szurguti osztják t&get, déli vo
gul taut, tát, toat, valamennyien am. tűz. Ide
sorozandók a persa nyelvből: tas, á előtéttel : ális
(ignis; lux, splendor; ira, animi le vitás et mobilitás j
amoreincensus; ignis amoris stb.), tigin (ignis) tólis v.
tálas (flamma), iaf (aestus, calor; splendor, lux), taft
(ealor, esttlí % celerítaa. Vullcrs). Vámbéry A. fel
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hozza a ínek kví változtával az ujgur kizi szót.
Ugyanő nála az Uigur Szótárban eléjön kiszmak (roth
werden, feurig, glühend werden). Figyelmet érdemel a
latin titio (ein brand, brennend scheit. Fabri The
saurus), honnan a franczia tison (Feuerbrand, Brand).
Bopp Ferencz a görög Zev$ és dióq szókat, valamint
a latin dies szót is a szanszkrit div gyöktől származ
tatja, mely am. a latin splendere.
TÜZ, (2), (ttiöz) áth. m. túztem, —tél, —ott
par. —z. 1) Tűvel varr, hímez, likgat valamit. A
ruhát szépen kitűzni. A ruha szegélyére csipkéket tűzni.
Máskép : tűdz. 2) Tűvel, vagy hasonló eszközzel va
lamit megerősít. Kalapjára gyászfátyolt tűzött. Föltűzte
mellére a nemzeti tzalagot, az érdemjeleket, a rendjeleket.
Hajába virágokot tűzött. Átv. valakivel összetűzni, vesze
kedés, verekedés végett egymásba kötni, össze
kapni.
TÜZ, (3), áth. m. tűztem, —tél, —ott, par.
— Í . Bizonyos czélra v. czélul kijelöl, kitesz, meg
határoz, leginkább ki igekötővel. Határidőt, napot,
kát tűzni ki. Zászlót tűzni ki. Pályakérdést tűzni ki.
Jutalmai tűzni ki. Valakit választás végett elnökül tűzni
ki. Gúnytárgyul tűzni ki. Kérdésbe jöhet, vájjon ezen
igeszó egy eredetüe a (2)ik szám alattival ? Nekünk
ugy látszik, mintha itt a tész tájdivatosan : tösz igé
nek tő gyöke szerepelne, vagyiz tűz annyi volna mint
tőőz, valaminl gyakorlatosan tesz. Vámbéry Á. Uigor
Szótárában eléjön uigur nyelven : tüzmek (az uigur
Írásjegy szerént inkább tüszmek) am. rendezni,sorozni
(ordnen, reihen.)
Közvetlenül ezen ,tűz' igétől származik az
ujabb korban divatba jött tüzetes, tüzetesen.
TÜZABRONCS, (tüzabroncs) ösz. fn. Égő
szerekkel körültekert faabroncs, melyet hajdan a
csatarohamban az ellenség közé szoktak volt vetni.
TÜZAKNA, (tüzakna) ösz. fn. Ostromi akna,
melyet a végre ásnak, hogy fölvessék.
TÜZAKNÁSZ, (tüzaknász) ösz. fn. Aknász
ki lőporral fólvettetni való aknákat készít.
TŰZÁLLÓ, (tüzálló) ösz. mn. Ami a tűz ere
jének ellentáll, ami meg nem ég. Tűzálló testek. Az
úgy nevezett kőlen tűzálló.
TÜZANYAG, ösz. fn. Minden égékeny test;
továbbá a tűz maga, mennyiben hévanyagot képez.
TÜZÁR, (tüzár) ösz;. fn. Árvíz gyanánt elter
jedő, és pusztító tüz.
TÜZBARNÍTOTT, (íüzbarnított) ösz. mn
Tüz által barnává lett; máskép : tűz larnította, de
ekkor külön kell írni.
TÜZBÉKA, (tüzbéka) ösz. fn. Gyíkhoz ha
sonló hüllőfaj, melynek sötétbarna háta, s halvány
sárga és tűzveres pettyekkel tarkázott hasa van.
TÜZBIZTOSÍTOTT, (tüzbiztosított) ösz. mn
Aminek tüz által okozandott kárát az úgy nevezett
tüzkármentő társaság visszatéríti. V. ö. TŰZKÁR
MENTŐ.
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TŰZBOGRÁCS, (tüzbogrács) ösz. fn. Üstféle
főző edény, vaslemezből, melyet használatkor a tűz
fölé akasztanak. L. BORGÁCS.
TÜZCSÁKLYfA, (tüzcsáklya) ösz. fn. Na
gy'obbféle csáklya, milyennel tűzveszélykor az épü
letek födeleteit szakgatják.
TÜZCSÉBÉR, v. —CSÖBÖR, (tüzesébér v.
— csöbör) ösz. fn. Cseber, melyben tűzoltás végett
viszik a vizet, vagy azt tüz esetére előlegesen ké
szen tartják.
TÜZCSŐ, (tüzcső) ösz. fn. Általán cső, melyből
tüz által valamit kilőnek, milyenek az álgyucső, pus
kacső ; különböztetésül másnemű, pl. vízcsövektől.
TŰZCSÜPOR, (tüzcsupor) ösz. fn. 1) Csupor
melyben bizonyos czélra, p. télen a piaezon ülő ko
fák melegítésül égő szenet tartanak. 2) A tüzjáté
koknál csupor, vagy mély tál forma edény, kénnel,
salétrommal stb. megtöltve.
TŰZDEL, (tű özödel) gyak. áth. m. tiízdelt.
Többször, gyakran, folytonosan tüz, azaz tűvel hi
mezget, varrogat, szurdal, akaszgat. Szalonnát lűz
c?eZm=spékelni. Tájdivatosan : tűdzel. V. ö. TÜZ, (2).
TŰZDELÉS, (tűözödelés) fn. tt. tűzdelést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos
tűzés. V. ö. TŰZDEL.
TÜZDELET, (tüözödelet) fn. tt. tűzdeletét,
harm. szr. —e, v. —je. Amit tűzdeltek valahová.
Szalonnatüzdelet.
TŰZDELT, (tűözödelt) mn. tt. tüzdeltet.
Ami tűzdelve van. Tűzdelt marhasült. Tűzdelt borjú'
szelet.
TÜZEK, fn. tt. tüzékét, harm. szr. — e. I.
TÓZEG. Zenkernéi eléjön mint persatörök szó : fe
zek (Kuhfladen, besonders in Kuchen getrockneter
Kuhmist, der zur Feuerung dient).
TÜZEL, (tüzel) önh. é3 áth. m. tüzelt. 1) Va
laminek tüze, melege nagy mértékben hat. Tüzel a
nap, a fűtött kemencze, a pipa. 2) Valamit égetve t ü '
zet csinál, főzés, sütés, melegítés stb. végett. Fával,
szalmával, tőzekkel tüzelni. Éjjel a mezon tüzelnek a
pásztorok. 3) A lőfegyvert v. fegyvereket egymás
után kisüti. Erősen tüzel az ellenség. 4) Átv. ért. iz
gatva erős, élénk mozgásba hoz. Vérét tüzeli a bor<
Harczra tüzelni a katonákat.
TÜZELÉG, (tüzelég) gyak. önh. m. túzeíeg*
tem, —tél, tüzelgétt. 1) Folytonosan tüzet vagy tü
zeket bocsát magából. Tüzelgő hegy. Tüzelgó fa.
Oly képeztetésü mint a füstölög. 2) L. TÜZES
KEDIK.
TÜZELEK, (tüzelék) fn. tt. tüzelékét, harm.
szr. —e. Minden, amivel tüzelni szoktak, pl. fa,
szalma, nád, tőzek, kőszén. Elfogyott a tüzelek.
TÜZELEM, (tüzelem) ösz. fn. Azon gyúlé
kony testrészecskék, melyekből tűz ered, vagy
eredhet.
TÜZELÉS, (tüzelés) fn. tt tüzeVst, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) A tűznek működő hatása. A nap
nak, a fűtött kemenczének tüzelése. 2) Cselekvés, rai<
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dön valaki a vadászaton vagy lövészcsatában tüzet
ad. Tüzelésre fogni a fegyvert, czélba lövésre irá
nyozni. 3) Átv. izgatás, bujtogatás, mely a kedélyt
bizonyos tettre buzdítja. V. ö. TÜZEL.
TÜZELG 1. TÜZELÉG.
TÜZELGÉS, (tüzelégés) fn. tt. tüzelgést, tb.
— ék, barm. szr. —e. 1) Állapot midőn valaki tü
zet vagy tüzeket bocsát magából. 2) 1. TÜZESKE
DÉS. V. ö. TÜZELÉG.
TÜZELLENÉS, (tüzellenés) ösz. mn. Ami
a tüz erejének, pusztításának ellent áll; ami az égés
ellen biztosít. Tűzellenes fal, boltozat.
TÜZELLENZŐ, (tüzellenző) ösz. fn. Ellen
zőféle készület pl. spanyolfal, deszkatábla, mely a
tüz melegét távol tartja, mérsékli. Kályha melletti tűz
ellenző.
TÜZELME, (tüzelme) 1. LÁNGELME, il
letőleg LÁNGÉSZ.
TÜZELŐ, (tüzelő) ösz. mn. és fn. tt. Ulze
lőt. 1) Aki tüzel. 2) Tűzi v. égő szer, melylyel tü
zelnek vagy tüzelni szoktak, Tüzelő szer, tüzelő anyag.
Fogytán van a tüzelő; máskép : tüzelek. 3) Tűzhely, tü
zelöhely.
TÜZELŐANYAG, TÜZELŐSZER, (tüzelő
anyag v. —szer) 1. TÜZELŐ 2).
TÜZÉR, TÜZÉR, (tüzér) fn. tt. tüzért, tb.
•—éh, harm. szr. —e. Álgyús, pattantyús.
TÜZÉRI, TÜZÉRI, (tüzéri) mn. tt. tilzérit, tb.
•*—ék. Tüzért illető, arra vonatkozó. Tüzéri állomás.
Tüzéri szabályzat. Tüzéri készlet.
TŰZERŐ, (tüzerö) ösz. fn. 1) A tűznek bei
ereje. 2) Valamely gépmünek tüzelési vagy tüzbi
rási képessége.
TÜZÉRSÉG, (tűzérség) fn. tt. tiízérségét,
harm. szr. —e. 1) Ágyúsok v. pattantyúsok testüle
tileg véve. 2) A tüzérek által gyakorlott mesterség.
Tüzérséget tanulnia
TÜZÉRSÉGI, (tüzérségi) nWi tt. ttizérs/git)
tb. —ék. Tüzérségre vonatkozó, azt illető. Tüzérségi
gyakorlatok.
TÜZÉRSZER, (tüzérszer) ösz. fn. Mindennemű
szer és eszköz, melyek a tüzérséghez megkíván
tatnak.
TÜZÉRTÉK, (tüzérték) ösz. fn. A fanemek
viszonylagos hévfejlesztő képessége; pl. a bükkfát
mértékegységül véve a nyírfa tüzértéke 0,82
(0 egész 82 /iooad rész), a nyárfáé0,60. (ErdészetiM.)
TÜZES, (tüzes) mn. tt. tüzest y. — et, tb.
— ek. 1) Ami ég, szikrázik, lángol, lobog; parázsos.
Tüzes vas; tüzes vassal sütögetni valamit. Tüzes fogó;
tüzes kanócz; tüzes lapda vagy golyó; tüzes szén;
tüzes faüszök; tüzes perje, hamu. Tüzes (tengeri) tol
vaj Molnár Albertnél és Szabó Dávidnál. (Alkal
masint a piratát akarták érteni alatta, nem tudván,
vagy nem figyelvén reá, hogy pirata nem a nvQ (tüz)
névtől, hanem ntiQaca igétől jön, mely am. vállalkozni,
szerencsét próbálni; miért helyesebben ma kalóznak
illetőleg tengeri /.aWznak hívjuk, mely a kaland szó
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val egy eredetű). Tüzes áldozat. Tüzes ember, bolygó
tűz. Tüzes adta! mennykőadta (káromkodó szó). 2)
Tűzhöz hasonló szinü. Tüzes ég, csillagos ég, fölső
ég. Tüzes liliom. Tüzes felhő. Tüzes kigyó. 3) Tűzhöz
hasonló forróságu. Tüzes arcz; tüzes fekély ; kelés, i)
Átv. ért. szeszes, erős, vérizgató. Tüzes bor, ital.
Továbbá a maga nemében fölötte élénk, erős indu
latú, forró szenvedélyű. Tüzes legény, tüzes menyecske.
Tüzes csók, tüzes szerelem. Tüzes tekintet, szem. Tüzes
beszéd. Adják e nevet lovaknak is. Tüzes ne! 5) A
székelyeknél eléjön tizes v. tízes helyett is, midőn je
lentése : tíz egyenlő darab szántóföldből álló tábla
rész. (Szabó Elek.)
TŰZÉS, TŰZÉS, (tüzés) fn. tt. tűzést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Tűvel varr, hímez. 2) Va
laminek tűvel vagy hasonló eszközzel megerősítése.
3) Összekapás. 4) Ki, megjelölés, meghatározás.
V. ö. TÜZ, ( 2 ) ; és (3).
TÜZESBETEGSÉG, (tüzesbetegség) ösz. fn.
Porrósággal egybekötött betegség. Szinére nézve a
tűzhöz hasonló betegség, mint a vöröses szinü bör
kütegek.
TÜZESÉDÉS, (tüzesédés) fn. tt. tüzesédést,
tb. —ék, harm. szr.—e. Állapot, midőn valami tüzes
leszen, midőn melegedni, égni, szikrázni kezd.
TÜZESEDIK, (tüzesédik) k. m. ttizesédtem,
*tél, —étt. 1) Tüzessé leszen, gyúlékony eleme
égni kezdenek, tüzet fog, lángra kap. Tüzesedik
kohóba tett vas. 2) Szesze, ereje növekedik. Fórra,
által és után tüzesedik a bor. 3) Élénk, szenvedélyes,
indulatos mozgásba jön. Tüzesedik a vére. Egészen
neki tüzesedett. V. ö. TÜZES.
TÜZESEN, (tüzesen) ih. 1) Égve, lángolva
szikrázva, parázsosan, tűzzel telve. 2) Vörösen,
mint a tűz. Tüzesen szállt le a nap. 3) Indulatosan
élénken. Tüzesen szeretni. Tüzesen beszélni, szavalni.
Tüzesen hozzálátni valamihez. V. ö. TÜZES.
TÜZESHAMÜ, (tüzeshamu) ösz. fn. Hai
melyben tüzrészecskék vannak.
TÜZESÍT, TÜZESIT, (tüzesít) áth. m. tűzi
sttétt, pai\ —s, htn. —ni v. —eni. Tüzessé tesí
hevít, melegít. Vasat tüzesíteni. A bor ttizesíti. a vért.
Átv. élénk mozgásba hoz, buzdítj izgat. Föltűzeáte.
a kedélyeket. V. ö. TÜZES.
TÜZESÍTÉS, TÜZESITÉS, (tüzesités) fn. tt.
tüzesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valami, vagy átv. ért. valaki tüzessé tétetika V.
ö. TÜZES.
TÜZESKÉDÉS, (tüzeskédés) fn. tt. túzeské'
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Kedélyi állapot, mi^
dön valaki hirtelen föllobban, heveskedik, rendkí
vüli élénkséggel, sebességgel működik, beszél stb.
TÜZESKÉDIK, (tüzeskédik) k. m. tüzeskéd
tem, —tél, —étt. Kedélye, tüz módjára, föllobban,
vére sebes mozgásba jön, s ennek következtében mö
dot, mértéket nem tartva hirtelenül, hebehurgyái
beszél, cselekszik, intézkedik stb.
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TÜZESKÉDŐ, (tüzeskédö) mn. tt. lüzeskédót.
Heves indulattal, hirtelenül, hebehurgyán beszélő,
cselekvő; heveskedő.
TÜZESLILIOM (tüzesliliom) 1. TÜZLILIOM.
TŰZESŐ, (tüzeső) ősz. fn. 1) Természetes
eső, melynek csöpjei bizonyos körülmények befolyása
miatt csillámló fényben tűnnek elé. Tűzijátékokban
eléidézett tünemény, vagy látvány, midőn a légben
szétpattant golyóból a szikrák esőcseppek gyanánt
sziporkáznak alá.
TÜZESPERNYE, (tüzespernye) ősz. fn. L.
SZIPORKA.
TÜZESRÓKA, (tüzesróka) ősz. fn. Rókafaj,
melynek hátszőre inkább szürke mint vörhenyeges,
hasa pedig és lábai feketék. A német Brandfuclts
után nem épen helyesen alkotott szó.
TÜZESSÉG, (tüzesség) fn. tt. tüzességét,
harm. szr. —e. 1) Az égő testnek mint olyannak
tulajdonsága. 2) Vérmes vörös állapota az állati
' testnek. Bőrnek, sebnek, daganatnak tiizessége. 3) Az
indulatnak rendkívüli élénksége. V. ö. TÜZES.
TÜZESÜL, (tüzesül) önh. m. tüzesült. L. TÜ
ZESEDIK.
TÜZESÜLÉS, TÜZESÜLÉS, (tüzesülés) 1.
TÜZESEDÉS.
TÜZESVASITÉLET, 1. TÜZKÉMLE.
TÜZÉSZ ; TÜZESZÜ 1. LÁNGÉSZ ; LÁNG
ESZŰ.
TÜZET ! katonai vezényszó a lőfegyver vagy
fegyverek kisütésére.
TŰZETÉS, (tüzetés) mn. tt. iüzete'st, v. — et,
tb. —ek. Gondos és részletes elintézés végett czélul ki
jelölt, eleve meghatározott, föltett szándékba vett. V.ö.
TÜZ, (3). Tüzetes tárgyalások, értekezések. Legelsőbben
a Kossuth L. szerkesztette „Hírlapban" olvastuk a
következő igehatározóval együtt.

TŰZFEGYVER, (tüzfegyver) ösz. fn. Fegyver,
melyből tüzelnek, lőporral v más szerrel lődöznek,
milyenek, az álgyu, mozsár, puska, pisztoly, külön
böztetésül másféle, úgymint vágó, szúró fegyverektől.
TÜZFÉNY, (tüzfény) ösz. fn. A tűznek saját
ságos csillogásu és világosságú fénye.
TŰZFÉSZEK, (tüzfészek) ösz.fn. Hely, mely
ben könnyen gyúló és égő szerek vannak egybehal
mozva, pl. nagyobb asztalosmühelyekben, ácsudva
rokban, szénával, szalmával, száras gabonával meg
rakott szérűskertekben,
TÜZFOGÓ, (tüzfogó) ösz. fn. Vasból csinált
fogóféle eszköz, melylyel a tűznél vagy tűzzel dol
gozók a parázs vagy égó'testet fölcsipik, ideoda ra
kosgatják stb. V. ö. FOGÓ.
TŰZFOLT, (tűzfolt) ösz. fn. 1) A testen
égés, pörköló'dés által támadt folt. 2) Vörös folt az
emberi test bőrén, melyet néha a gyermekek anyjok
méhéből hoznak magokkal.
TÜZFŐ, puszta Veszprém m.; helyr. Tűzfőn,
—re, —ről,
TÜZFÖDÉL 1. TÜZFÉDÉL.
TŰZFÖLD, (tüzföld) ösz. fn. A földiratban
igy neveztetik Amerikának déli csúcsa, a Magellan
szorosa mellett.
TŰZFÖLDI, (tüzföldi) ösz. fn. Tüzföldön
lakó, oda tartozó, onnan való, azt illető. V. ö.
TŰZFÖLD.
TÜZFŰ, (tüzfü) ösz. fn. Sándor Istvánnál az,
ami Párizpápainál égető fű. (Flammula Jovis).
TÜZGÉL, 1. TÜZÖGÉL, illetőleg TÜZÖGET.
TÜZGERELY, (tüzgerely) ösz. fn. 1) Gerely,
vagy dárdaforma eszköz, a hajdani hadviselésben,
melyhez ólomgolyókkal töltött zsákot kötöttek, s
azt roham idején használták. 2) A tűzijátékoknál
papírból csinált gerely, mely meggyújtva a tüzjá
téki álláson világitóul szolgál.
TŰZGOLYÓ v. TŰZGÖMB, (tüzgolyó v.
— gömb) ösz. fn. 1) A tüzérmesterségben, minden
gömb, vagy golyó, melyet meggyújtani s égetni
lehet. 2) Természeti légtűnemény, mely égő gömb
gyanánt mozogni látszik az égen.
TÜZGULA, (tüzgúla) ösz. fn. Gúlaalakban
emelkedő tűzláng; továbbá innepélyes látványul
emelt, s égő lámpákkal világított gúla.
TÜZGYIK, (tüzgyik) ösz. fn. Vastag fejű, zö
mök testű, tonka farkú, pikkelyetlen gyikfaj, mely
nek első lábain négy, a hátulsókon öt körme van.
Testének felső része fényes fekete vagy szürke, alsó
fele pedig sárgás vagy kékes. Ha parázsra teszik,
tejforma nedvet fecskendez ki hátából, melylyel a
gyöngébb tüzet eloltja, de az erősebbet eloltani nera
birja, s megég benne. (Salamander.)
TÜZGYŐZŐ, (tüzgyőző) ösz. mn. Molnár Al
bertnél tűzgyóző kő am. asbestus ; 1. TŰZÁLLÓ.
TŰZHALÁL, (tüzhalál) ösz. fn. Altalán,
akármiféle tűz, megégés által okozott halál, pl. mi
dőn valakit tűzbe dobnak, vagy ha tűz közi worúl stb,.
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TŰZETÉSEN, (tüzetésen) ih. Czélul kije
lölve, eleve meghatározva, föltett szándékkal és
minden szorgalmat s gondot ráfordítva. (Ex pro
fesso). V. ö. TŰZETÉS.
TŰZFAL, ösz. fn. Két épülettető között emelt
magas fal a végett, hogy a szomszédban netalán ki
törő tűznek terjedését akadályozza.
TÜZPAZÉK , (tüzfazék) ösz. fn. Fazék,
melybe égőszenet tesznek, hogy a hideg ellen mele
gítőül szolgáljon. A piaczon ülő kofák tűzfazeka.
TÜZFÉCSKENDŐ, (tüzfécskendö) ösz. fn.
Készülék, melylyel oltás végett a tűzre vizet fecs
kendeznek. V. ö. Fecskendő.
TÜZFÉDÉL v. —FÖDÉL, (tüzfédél v. —fö
dél) ösz. fn. Fedél, mely tüzet, vagy tüzokozható
szert takar.
TÜZFÉDŐ, (tűzfédő) ösz. fn. 1) Általán, mi
vel a tüzet befödik, letakarják. 2) Vaslemezből csi
nált fedő, melyet a szakácsok parázszsal tetézve a
lábasra tesznek, hogy a benne levő tészta vagy hus
eledel alulfölül egyformán süljön.
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TŰZIK, (tűzik) személytelen ige; m. tűzött.
TŰZHÁNYÓ, (tüzhányó) ősz. fn. A mi tüzet
bocsát ki magából. Tűzhányó hegyek. Tűzhányó mesés Tűz módjára égetőleg v. igen melegen süt. Jojón be
a folyosóról, mert igen oda tűzik a nap. (Szalay Ágos
sárhány, röppentyű.
ton
gyűjteménye.)
TŰZHARANG, (tüzharang) ősz. fn. Harang,
TŰZIJÁTÉK, (tüzijáték) 1. TŰZJÁTÉK.
melyet akkor húznak meg, midőn az illető helység
TÜZIMA, (tűzima) ösz. fn. Ima, melylyel a
ben tűz üt ki. Ily harang az úgynevezett tűztornyok
ban szokott lenni. Szélesb ért. minden harang, me babonások a tüzet elháríthatni vélik.
TÜZIMÁDÁS, (tűzimádás) ösz. fn. A tűznek
lyet tűzveszélykor félrevernek.
mint legfőbb lénynek, imádása. V. ö. IMÁDÁS.
TŰZHELY, (tűzhely) ösz. fn. 1) Általán
TÜZIMÁDÓ, (tüzimádó) ösz. mn. és fn. Ki a
minden hely, melyen rendesen tüzet rakni, tüzelni
tüzet, mint főbb lényt, Isten gyanánt imádja. Abul
szoktak, pl. a pásztorok tűzhelyei a mezőn. 2) Hely,
feda arab iró szerént a magyarok tűzimádók voltak.
hol tűzveszély volt. Szokottan : Éyés helye. 3) Mes
V. ö. TÜZTISZTELET.
terségesen rakott falféle emelvény, hol bizonyos
TÜZING, (tűzing) ösz. fn. Gyúlékony anyag
munkához szükséges tüzet raknak. Kovácsok, lakato
gal bevont vitorla faszon, melyet tengeri csatában az
sok tűzhelye. Különösen a konyha fölszereléséhez tar
ellenséges hajóra vetnek, hogy fölgyújtsák. A német
tozó ilyetén emelvény, melyen főzni, sütni szokás.
Feuerhemd után szószerint fordított kifejezés.
Sárból, téglából rakott tűzhely. Takaréktűzhely, Gömör
TŰZISZONY, (tűziszony) ösz. fn. Visszarette
ben, Tornában: tüzpaly v. tűzpó; 1. ezeket. Molnár
nést, borzadást okozó iszony, melyet az ember,
Albertnél eléjön tűzhely feje, a régibb alkatú kony
vagy más állat a tűz láttára érez. Különösen a ka
hákban a kéménynek a tűzhely fölé illesztett öblös
tonákat vagy lovakat a harczi tűz között megrázó
része (der Mantel ober dem Heerde). 4) Tűzhelynek
borzalom.
nevezik némely tájakon a kemeneze vagy házak
TÜZITÉLET, (tűzitélet) ösz. fn. Mestersége
fala mellé sárból vagy téglából rakott s ülőhelyül
sen készített tűzi tünemények, látványok, kénnel,
szolgáló padot is j néhutt ez máskép : lűzpad v. tűz
salétrommal, szénnel, lőporral, melyek czélja a né
padka. Talán mivel ezen helyeken, padokon ülve a
zőket mulattatni, vagy bizonyos innepélynek nagyobb
tűznél melegszenek ; vagy a házak falánál (rendsze
díszt adni.
rént a déli oldalon) a nap oda tűzik. V. ö. TŰZIK.
TÜZJÁTÉKOS, (tűzjátékos) ösz. fn. Személy,
5) Átv. mint a családi laknak szükséges kelléke je
ki
tüzjátékhoz
tartozó míveket készít, s azokat lát
lent házat, melyben bizonyos család lakik. Tűzhe
ványkép eléadja.
lyeinket kénytelenek voltunk elhagyni.
TÜZJEL, (tüzjel) ösz. fn. Általán a végre ra
TÜZHELYPÉNZ, (tüzhelypénz) 1. FÜST kott tűz, hogy valaminek jeléül szolgáljon. Különö
PÉNZ.
sen a tengeren hajózók tájékozására a tengerparto
TÜZHORDÓ, (tüzhordó) ösz. fn. A tüzjáté kon rakott tűz vagy lámpavilág.
koknál, holmi gyúlékony anyaggal töltött hordó,
TÜZKÁD, (tüzkád) ösz. fn. Kád, melyben,
melyet a földbe ásnak ; s úgy rakétáznak belőle.
leginkább az épületek padlásán, vizet tartanak, hogy
TŰZI, TŰZI, (tüzi) mn. tt. tüzit, tb. —ek. Tüzet szükség esetén tűzoltásra szolgáljon.
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Tűzijáték,
TŰZKÁR, (tűz kár) ösz. fn. Általán, minden
fény, tünemény. Tűzi mesterség. Továbbá tüzes része féle kár, vagy veszteség, melyet a tűz okoz, midőn
ket tartalmazó, égékeny. Tűzi fold, tűzi kő. V. ö. valamely becses jószágot megemészt, elront, elham
TŰZIFA.
vaszt stb.
TŰZIFA, (tűzifa) ösz. fn. Fa, melyet különö
TŰZKARD, (tüzkard) ösz. fn. A tüzjátékok
sen égetésre, fűtésre, főzésre, sütésre stb. fordítanak, nál, fából csinált, s kardhoz hasonló üreges eszköz,
különböztetésül a más czélokra pl. építésre, szerszá vagy készület, mely meggyújtva tűzgolyókat, csilla
mokra, edényekre használandó vagy használt fától_ gokat stb. lövel ki.
TÜZKÁRMENTES, (tüzkármentes) 1. TÜZ
TÜZIFÖLD v. TÜZIGYEP, (tűziföld v. tüzi
BIZTOSITOTT.
gyep) 1. TŐZEG.
TÜZKÁRMENTES, (tűzkármentés) ösz. fn.
TŰZIHLET, (tűzihlet) ösz. fn. Keresztény
egyházi értelemben, Istennek természetfölötti aján A tűz által okozott kárnak megtérítése, mi bizonyos
déka, vagyis vallási szellem, mely az apostolokat és egyesület által történik, ha az illető kárvallott az
első keresztényeket lelkesítette, midőn Krisztus ta elégett vagyont, pl. házat, a benne levő jószágot
nát fölvevék, s most is lelkesíti azokat, kik a po stb. előleg bevallotta, s azok bevallott értékéhöz mért
gány hitről a keresztény vallásra térnek. Erre vo dijat a kármentő egyesületnek időszakonként be
natkozik keresztelő szent János mondása, Lukács fizette.
TÜZKÁRMENTŐ, (tüzkármentő) ösz. mn.
3. 16. „Erősb jő pedig nálamnál; ő megkeresztel
titeket szent lélekben és tűzben." (Káldi). A régi Mondjuk oly társulat, egyesület, illetőleg intézet fe
keresztény atyák kifejezése szerint: baptismus flam lől, mely a tűz által okozott kárt bizonyos föltételek
mellett visszatéríti. V. ö. TŰZKÁRMENTÉS.
mans, tűzkeresztség.
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TÜZKÉMLE, (tüzkémle) ösz. fn. 1) Általán
kémle vagyis próba, midőn valaminek jóságát, va
lódiságát tüz által vizsgálják meg. 2) Különösen a
régi babonás világban az ítélőszékek azon borzasztó
eljárása, midőn az határoztatott, hogy a vádlott ár
tatlansága bebizonyitására kezébe tüzes vasat fog
jon, 8 azt tartsa ott egy darab ideig ; máskép : tllzes
vasitélei, tűzitélet, istenitélet.
TŰZKÉVE, (tüzkéve) ösz. fn. Fölállított ké
véhez hasonló tüzjátéki készület, mely minden ol
dalról szórja magából a sziporkákat.
TÜZKOSZOKÚ; (tüzkoszorú) ösz. fn. Égő, s
tüzet hányó koszorúféle mű a tűzjátékoknál.
TÜZKOVA, (tüzkova) 1. TŰZKŐ; és v. ö.
KOVA.
TÜZKOVATARTÓ, (tűzkovatartó) ösz. fn.
Erszén)fele eszköz, melyben, ha szükséges, tüzcsi
nálás végett tüzkovát, egyszersmind aczélt és taplót
tartanak. V. ö. TÜZSZERSZÁM.
TŰZKŐ, (tűzkő) ösz. fn. Általán, többféle kő,
mely a kemény, edzett, aczéios vasnak ütésére, vagy
egymáshoz ütve tüzet ad, szikiákat vet. Különösen
azon szaruhoz vagy üveghez hasonlóra csiszolható
tiizkó'faj vagy kova, melyet tüzkiütésre használni
Bzoktak. Aczéla jó, de tűzköve rósz. (Km. Szójáték is :
acsél a jó stb.). Átv. kemény, tüzes természetű. Tűzkő
gyerek, tűzkő legény.
TÜZKÖZ, (tüzköz) ösz. fn. Szűk köz, vagy
üresen hagyott hely a szomszéd épületek között,
hogy a netalán kiütő tüz oly hamar tovább ne hara
pózzék.
TÜZLÁBTÓ, (tüzlábtó) ösz. fn. Hosszabb,
rövidebb lábtók v. lajtorják, melyeken a tűzoltók
járnak, kelnek. Különösen, némely épületek födelére
szegezett, s folytonosan ott levő lábtók.
TÜZLÁDA, (tűzláda), ösz. fn. Lőporral, go»
lyókkal, vasdarabokkal stb. rakott láda a hadi ha
jók párkánya alá rejtve, melyet akkor vettetnek föl,
midőn az ellenség rászállani akar.
TŰZLAJTORJA, (tűzlajtorja) 1. TÜZLÁBTÓ.
TŰZLÁNG, (tüzláng) ösz. fn. A tűznek lobogó
lángja. Pattog, mint tűzláng a tövisekben. (Km.)
TÜZLAPÁT, (tüzlapát) ösz. fn. Vaslemezből
készített lapátféle eszköz, az égő üzenet, parázst
kiszedni.
TÜZLÁRMA, (tüzlárma) ösz. fn. Kiáltozás,
dobolás, harangozás, mely által a helybeli község
nek tudtára adják, hogy tüz ütött ki.
TÜZLÁTÓ, (tüzlátó) 1. TÜZŐR.
TÜZLEGYEZŐ, (tüzlegyező) ösz. fn. Tüzet
szítani való legyezőféle eszköz.
TŰZLEMEZ, (tüzlemez) ösz. fn. Vaslemez a
tűzhelyen, vagy kemeneze, kályha, kandalló száján.
TÜZLILIOM, (tüzliliom) ösz. fa. Liliomfaj,
melynek szirmai lángszinüek, s belül érdesek ;
máskép : tüzes liliom. (Lilium bulbiferum).
TÜZLOBOGVÁNY, (tüzlobogvány) ösz. fn. 1.
TŰZLÁNG.
AKAD. NAQY SZÓTÁR. VI. KÖT.
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TÜZMENNY, (tüamenny) ösz. fn. Azoknak
költői fölfogása szerint , kik több egymásfölötti
mennyet képzelének, jelentette a mennynek felső
emeletét, melyben az idvezültek laknak. (Empyrium.)
TŰZMENTES, (tűzmentes) ösz. mn. 1) Ami
úgy van építve, hogy a tűz alig, vagy épen nem te
het kárt benne, ami el nem ég. 2) Tűzkár ellen
biztosított, tűzkármentes. Tűzmentes épületek.
TÜZMÉRÜ, (tűzmérü) Ö3z. fn. í) Eszköz,
melylyel a tüz fokát meg lehet határozni. (Pyrcme
ter). 2) Eszköz, mely által megtudhatni, mennyivel
lett nagyobb a tűzben megmelegített éreznek te
riméje.
TŰZMIV, (tűzmív) ösz. fn. Kén, salétrom és
szénvegyülékből mesterségesen készített tüz, mely a
szemeket különféle tüneményekkel gyönyörködteti,
s rendesen közmulatságra vagy innepélyek díszíté
sére használtatik. Egyébiránt vannak komoly termé
szetű és czélu tüzmivek is, milyenek a tüzérekéi.
TÜZMIVÉSZ v. —MŰVÉSZ, (tüzmivész v.
—művész) ösz. fn. Mivész, ki tüzmiveket készít, és
mutatványul, látványul eléad.
TÜZMOZSÁR, (tüzmozsár) ösz. fn. Mozsár
alakú lőszer.
TÜZMUNKA, (tüzmunka) ösz. fn. Munka,
melyet tüz, azaz, égetés, sütés, olvasztás által haj
tanak végre, milyek az érczből dolgozó mesterem
berek munkái.
TŰZMÜNKÁS, (tüzmunkás) ösz. fn. Munkás,
ki tűz segítségével űzi mesterségét, mint a lakatos,
kovács stb.
TÜZMÜVÉSZ 1. TÜZMIVÉSZ.
TÜZMÜVÉSZET, (tüzmüvészet) ösz. fn. Tüz
játékok és komoly hadi tüzmivek készítésének és
végrehajtásának mestersége.
TÜZNAP, (tüznap) ösz. fn. A tüzjátékokban
tüzes, szikrázó, sugárzó napot ábrázoló mutatvány.
TÜZNEMÜ v. —NEMŰ, (tűznemü) ösz. mn.
Tüz tulajdonságaival biró, azaz, melegítő, , égető,
tüz gyanánt ragyogó, tüzelemeket tartalmazó stb.
TÜZNYALÁB, (tüznyaláb) ösz. fn. Égő test,
mely nyalábot áürázol, vagy ily alakban látszó
villám.
TŰZNYIL, (tüznyil) ösz. fn. Nyil alakú tüze3
lőmivek, melyeket házak vagy hajók fölgyujtására
lődöznek.
TŰZOKÁDÓ, (tűzokádó) ösz. mn. A mi tüzet
okád, minek gyomrából, szájából tüz ömlik ki. Tűz
okádó hegy. Tűzokádó mesés sárkány. Máskép : tűzhányó.
TŰZOLTÓ, (tüzoltó) ösz. mn. és fn. 1) A ki
bizonyos eszközökkel tüzet oltani iparkodik. Tűzoltó
munkások, kéményseprők; különösen valamely tűzoltó
intézet tagja. V. ö. TŰZOLTÓINTÉZET. 2) Amivel
tüzet oltani szoktak. Tűzoltó eszközök, szerszámok,
fecskendők, vedrek.
TÜZOLTÓHOROG, (tüzoltóhorog) ösz. fn.
Hosszú nyelű eió'3 csáklya, melylyel tűzveszélykor
az épület égő részeit leszakgatják.
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de a Tájszótár sem mondja, hogy ezt csak a taka
réktüzhelyre értenék, Máskép palóczos kiejtéssel;
tűzpó.
TÜZPILLE, (tüzpille) ösz. fn. Molyféle pillű,
mely éjjel röpköd, s a tűzbe vagy gyertyavilágba
rohanni szokott.
TŰZPIROS, (tüzpiros) ösz. mn. A tűz lángjához
vagy parazsához hasonló piros szinti. Tűzpiros virág
szirmok. V. ö. TULIPIROS.
TÜZPISZKÁLÓ, (tűzpiszkáló) ösz. mn. és fn.
1) A ki a tüzet piszkálja. 2) Eszköz amivel a tüzet
piszkálják.
TŰZPÓ 1. TÜZPALY.
TÜZPRÓBA, (tűzpróba) ösz. fn. 1. TÜZ
KÉMLE. Kiállani a tűzpróbát. (Km.)
TÜZRÁCS, (tűzrács) ösz. fn. Vas szálakból
csinált rácsféle készület a tűzhelyen vagy kályhá
ban, kandallóban, melyre a fát fektetik.
TŰZRAKÁS, (tüzrakás) ösz. fn. A tüzanyag
nak egymásra rakása és meggyújtása, vagyis, cse
lekvés, midőn valaki tüzet rak.
TÜZRENDSZABÁLY, (tüzrendszabály) ösz.
fn. Az illető helyhatóság által kiadott rendelkezési
szabályok, melyeket a község tagjainak követni
kell, hogy a tűzveszély akadályoztassék, vagy, ha
kitörött, minél sikeresebben megszüntessék.
TŰZRŐL PATTANT 1. TÜZ (1) alatt 3).
TŰZSEPRÜ, (tüzseprü) ösz. fn. L. PEMET. 2).
TÜZSERPENYŐ v. — SERPENYÜ, (tüzser
penyö) ösz. fn. Serpenyő, melyben az illető munká
hoz szükséges égő szenet tartják.
TÜZSÖPRÜ 1. TŰZSEPRÜ.
TŰZSUGÁR, (tűzsugár) ösz. fn. Sugáralakban
égő, vagy sugarat képző tűz.
TÜZSZABÁLY, (tűz szabály) ösz. fn. A tűz
oltásra vonatkozó szabály, tüzrendszabály.
TÜZSZEKRÉNY, (tüzszekrény) ösz. fn. 1)
Tűzálló szekrény, mely a benne tartott holmit tüz
ellen biztosítja. 2) L. TÜZLÁDA.
TÜZSZER, (tűzszer) 1. TÜZÉRSZER.
TŰZSZERÉSZ, (tüzszerész) ösz. fn. Ki a tü
zérségi készülékek s lőszerekre fölvigyáz, azokról
TÜZPAD, TÜZPADKA, (tüzpad v. —padka). számol; a hajókon rendesen hadnagyi rangú tiszt.
1. TŰZHELY, 4)
(Konstabel. Kenessey A.)
TŰZPÁKA, (tűzpáka) ösz. fn. Pákához,
TŰZSZERSZÁM, (tűzszerszám) ösz. fn. 1)
vagyis buzogányhoz hasonló tüzjátéki készület, Szerszám vagy eszköz, melylyel tüzet ütni vagy
melynek gombja belülről tűzanyaggal, kívülről ra csinálni szoktak, milyenek a régibb használatú
kétákkal van fölszerelve.
aczél, kova, tapló ; melyeket a mai közdivatu gyu
TÜZPALACZK, (tűzpalaezk) ösz. fn. A hadi fák a használatból mármár kiszorítottak. 2) A lő
tüzéreknél, lőporral töltött vékony üvegű palaczk, fegyver azon része, mely a lőpor gyújtását eszközli.
melyet gyujtószerrel ellátva az ellenség hajóira lő
TÜZSZERTÁR, (tüzszer tár) ösz. fn. Az a
nek vagy vetnek.
hely, hol a tűzszerész gondja alá bízott eszközök és
TÜZPALY, (talán: tűzalj ? v. tüzmally?) szerek állanak; a hajókon különösen ezek hátul
A Tájszótár szerént Gömörben és Tornában am. jában.
tűzhely. Azt vélhetnők, hogy a „paly" talán a
TÜZSZERZŐ, (tüzszerző) ösz. fn. Sándor Ist
,Sparheerd' első részéből csavarodott el; azonban vánnál am. a szokóttabb gyújtogató.
ezelőtt mintegy 40 évvel, midőn a Tájszótár készü
TÜZSZIKRA, (tüzszikra) ösz. fn. Szikra, me
lőben vala, a köznép aligha ismerte a ,Sparheerd'et; lyet az égő testek hánynak magokból, vagy mely
TÜZOLTÓINTÉZET (tűzoltóintézet) ösz. fn.
Intézet, melynek tagjai magokat különösen kiképe
zik és mindenféle eszközökkel ellátják, tűzveszély
idején a tüzet oltják, terjedését gátolják s általán
minden igyekezetöket arra fordítják, hogy a veszély
ben forgó vagyonok és személyek lehetőleg meg
mentessenek.
TÜZOLTÓSZER, (tüzoltószer) ösz. fn. Min
dennemű eszköz, melyet a tűzoltáskor használnak.
TÜZORSZÁG, (tüzország) ösz. fn. Am. pokol,
melyben a hivők szerént örök tűz ég.
TŰZOSZLOP, (tüzoszlop) ösz. fn. A bibliai
történetekben, magasan lobogó tűz, mely az Egyip
tomból kivándorolt, s a pusztában bujdosó zsidók
előtt éji kalauzul világított.
TŰZŐ, TŰZŐ, (tüöző) mn. tt. tüzót. I) A ki
tűz. Tűző munkás. 2) Amivel tűznek. Tűző eszköz,
tűző vas.
TÜZÖGÉL, (tüözögél) áth. m. tűzögélt. L.
TÜZÖGET.
TŰZÖGÉLÉS, (tüözögélés) 1. TÜZÖGETÉS.
TÜZÖGET, TÜZÖGET, (tüözöget) gyak. áth.
m. tűzögettem, —tél, —ett, par. tűzögess. A ruhának
ernyedt, kilikadt részét czérnával vagy másféle fonal
lal , keresztül  kasul öltögetve, varrogatva kita
tarozza.
TÜZÖGETÉS, (tüözögetés) fn. tt. tűzögetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Varrási tatarozás, midőn a
ruhát tüzögetik. V. ö. TÜZÖGET.
TŰZÖL, (tüzöl) fn. tt. tüzölt, tb. — öife. 1.
TÜZGYIK.
TÜZŐR, (tüzőr) ösz. fn. Éjjel czirkáló őrök,
kiknek kitűzött kötelessége, hogy a netalán kiütő
tűzveszélyt akadályozzák, illetőleg a községnek
tudtára adják.
TÜZŐRSÉG, (tüzőrség) ösz. fn. Tüzőrök tes
tülete és hivatalos kötelessége.
TŰZÖTT, TŰZÖTT, (tűözött) mn. tt. tű
xöttet. l) Tűvel varrott, hímzett. 2) Tűvel vagy
más hasonló eszközzel megerősített. 3) Ki, megje
lölés, meghatározás. V. ö. TŰZ ( 2 ) ; és (3).
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bizonyos testekből ütés, dörzsölés stb. által kifejlik
és gyújt.
TÜZSZÍN, (tüzszín) ősz. fn. Eleven piros,
vagy vörös szin, milyen a tüze szokott lenni; tuli
piros szin.
TÜZSZÍNÜ v. — SZINÜ, (tüzszínű) ösz. mn.
Minek szine a tüzéhez hasonló piros, vagy vörös,
tulipiros.
TÜZSZÍTÓ, (tüzszító) ösz. mn. és fn. 1) A
mivel a már égő testet, illetőleg tüzet erősebb égésre
gerjesztik, pl. fujtató. 2) Tüzpiszkáló. V. ö. SZÍT.
TŰZSZÜNET, TÜZSZÜNTETÉS, (tüzszünet
V. —szüntetés) ösz. fn. A tüzelés, különösen lődözés
megszüntetése.
TÜZTAKARÍTÓ v. —TAKARÍTÓ, (tüzta
karító) ösz. fn. 1. TÜZOLTÓHOROG.
TÜZTÁMADÁS, (tüztámadás) ösz. fn. Tűz
vész kezdete v. keletkezése.
TÜZTARTÓ, (tüztartó) 1. TÜZCSUPOR,
TÜZFAZÉK.
TÜZTEKE, (tüzteke) ösz. fn. 1. TŰZGOLYÓ.
TÜZTELEP, (tüztelep) ösz. fn. 1. ÁLGYU
TELEP.
TÜZTISZTELET, (tüztisztelet) ösz. fn. A
tüz mint éltető elem iránt tisztelettel viselkedés. A
görög Theophylaktos szerént: „A magyarok tisztel
ték a tüzet, léget és vizet, tisztelik még és énekkel
dicsérik a földet, de imádják s egyedül Istennek
nevezik azt, ki az eget és földet alkotta."
TŰZTORONY, (tüztorony) ösz. fn. Torony,
melynek őre különösen tűzveszélyre vigyázni, s úgy
nevezett tüzharanggal jelt adni köteles.
TÜZÜTŐKŐ, (tüzütőkő); TŰZÜTŐSZER
SZÁM, (tüzütőszerszám) 1. TŰZKŐ; TÜZSZER
8ZÁM.
TÜZVÉDÉR, (tüzvédér) ösz. fn. Bőrből ké
szített veder, vagy kannaféle edény, melylyel tüzet
szoktak oltani;
TŰZVERES, (tüzvérés) ösz. mn. Élénk,haragos
veres, milyen a tüz szine •, máskép: túli v. tűzpiros.
TŰZVÉSZ, (tüzvész) ösz. fn. Pusztító, rom
boló tüz által okozott vész.
TŰZVESZÉLY, (tüzveszély) ösz. fn. lásd
TŰZVÉSZ.
TŰZVESZÉLYES, (tüzveszélyes) ösz. mn.
Könnyen tűzveszélyt okozó pl. a kőolaj.
TÜZVETŐ, (tüzvető) 1. TŰZHÁNYÓ.
TŰZVEZETÉS, (tüzvezetés) ösz. fn. A tűznek
a bogsában (szénégetőben) ennek esúesától egész
aljáig való lassankénti szabályos vezetése.
TÜZVILÁGITÁS, (tüzvilágitás) ösz. fn. Égő
test világítása, különösen midőn nem a szokott olaj,
faggyú, gázvilágitásról van szó, hanem pl. rakásfá
tüzének, égő háznak stb. világításáról.
TŰZVIRÁG, (tüzvirág) ösz. fn. Molnár Al
bertnél Éder kiadásában így neveztetik a kerti
peremer (xalendula officinalis.)

TŰZVONAL—TY.
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TŰZVONAL, (tüzvonal) ösz. fn. Azon vonal
vagy irány, melyen a pusztító tüz> vagy a puskából,
álgyuból kilőtt golyó, teke halad.
TÜZZAJ, (tüzzaj) ösz. fn. 1. TÜZLÁRMA.
TÜZZÁPOR, (tüzzápor) ösz. fn. 1. TŰZESŐ.
TVARÓCZ, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Sá
ros m.; helyr. Tvaróczon, —ra, —ról,
TYRANN, fn. tt. tyrannt, tb. — ok. A göröglatin
tyrannushó\ módosult. L. ZSARNOK.
A T betűben van 6323 czikk.

TY.
TY, kisded alakban ty, barminczharmadik bötü
az ábécérendben, s külsőleg, öszvetett mássalhangzó,
mely kiejtve úgy hallik, mintha t és _;' (i) együvé
olvadt hangokból állana, pl. ezeket: látja, válogatja,
hasgatja, mártja, barátja, gondolatja, értjük, szeretjük,
eresztjük stb. stb. általában igy ejtjük: láttya, váló
gattya, hasgattya, mártya, baráttya, gondolattya, értyük,
szerettyük, eresztytík stb. stb.
Mint kezdő gyökbötii országosan csak egykét
szóban, a származékokat is ideértve, s egykét hely
névben, de közepett számos szóban fordul elé. A pa
lóczos tájbeszéd néhány más szók előhangjául is
használja a rendes t v. cs helyett, midőn í v . ii kö
vetkezik utánok, u. m. tyino, tyísztel, tyiszteletes,
tyizma, tyűkör, tyUszű. A gyüge beszédű golyhók éa
kukkok, kiknek hangszervei nem fejlődtek ki, több
ször élnek vele, különösen, ez, s, sz helyett, pl. ha
vátyár lety, tyipót vety, éty etyik ityik, ha vásár lesz,
czipót vesz, és eszik iszik.
Mint gyökszók zárbötüje eléfordúl ezekben:
kity, koty, pity, poly, ponty, szity, szoty, tity, toty, rity,
roty, lity, loty, lőty, pity pinty, fity, fitty, moty, tuty,
zöty, melyek mind természeti hangutánzók. A gyök'
szók nyomatékadó kihangzása vagy lágyitása ezek'
ben: korty, forty, horty, szorty, varty, putty, poronty^
A szók közepén, mint érintők, terjedelmes
vagy általános szokással az eredeti ínek lágyitása^
mint: ata atya, batú batyu, portáz portyáz, tuti tutyi,
ilyenek: bátya, gatya, hártya, kutya, kátyol, fátyol,
retye mutya, aggastyán, puruttya, szatyma stb. Különö
sen a <vel képzett cselekvöigék részesülőjéből szár
mazott főnevekben, melyek jobbára valamely eszközt
jelentenek a tó tő vagy ritkán dó, jú helyett tyú tyű
vagy työ tyő hangzik, majd országszerte, majd csak
tájdivatosan, ilyenek: berrentyű, billentyű, brúgatyú,
búgatyú, csaptatyú, cságatyú, esikoltyú, csengetyű, csőr
getyű, fergetyű, forgatyú, fattyú (fatyjú)j fogatyú, fo
gantyú, hattyú (havatyú, havadó), kopoltyú, kalantyú,
kelentyű, keztyű (kéztevő, chirothéca); karmantyú,
kösöntyű, koppántyú, leppentyű, nyirettyű, pergetyű)
pattantyú, pengetyű, sikkantyú, sarkantyú, süvöltyű,
satyú, szelleniyű, szivatyú,tárigaíyú, tőpörtyű, zörgetyű.
Tájdivatos kiejtéssel túl a Dunán némely vidé
kekeh j helyett áll & kp keményhangok után r>;
35*

551

ÍYAPESSÓ—TYÚK.

raktya, vaktyában, böktye, aplya, kalaptya, haráptya,
csaptya, s megfelel neki a lágyabb gy, a szintén lá
gyabb g és b után következő j helyett, pl. nadrággya,
rággya, dobgya, szabgya. (Vass J.).
Palóczos beszédejtésben az i előtt álló t rende
sen tyve változik, mint : iltyi, vetyi, kergetyi, tehetyik,
verhetyik, Petyi, Pistyi, Katyi, Marótyi, Gyarmatyi,
Komjátyi, Kürtyi stb. Ugyanazoknál a lágyabb d,
midőn i következik utána, gyre változik : verekegyik,
marakogyik, másogyik, harmagyik, Andógyi, Negyegyi,
Farkasgyi, Zsigárgyi, Udvargyi stb.
Az idegen nyelvekből kölcsönzött szókban a t
bötüt, kivált i hangzó előtt szintén tyvel szereti
ejteni nyelvünk. E szerint alakullak : hostia ostya,
bestia bestye, sacristia sekrestye, Sebastianus Sebes
tyén, cbristianus keresztyén, charta kártya, Vorstadt
hóstya, Dorothea Dorottya stb.
Midőn a j mint ragozási hang t után járul, ki
ejtésben e kettő öszveolvadván, rendesen ty gya
nánt hangzik, habár nem ugy irjuk is, pl. múltja
kiejtve : multya, foltja foltya, szántja szántya, tartja
tartya, ütjük ílttyiik, érintjük érintyük és több ezer
meg ezer esetben ; mint elül is érintők.
Noha a rokon északi és keletázsiai nyelvekben,
értve az altajiakat, amennyire könyvekből ismerjük,
az önálló ty kivált ily szaporasággal nem létezik s
Európában leginkább a szláv fajok élnek vele, ível
fölváltva, pl. otec otyec, wratit wratyit utekat utyekat,
továbbá a románok is pl. fráter frátye, dominatio
dominyátye, mente mintye: mindazáltal ha a hang
utánzó gyökök befolyását nem tekintjük is, a í j és
t i egybeolvadásával, ami nálunk, miként mondók,
ezer meg ezer esetben fordul elé, épen lígy keletkez
hetett az önálló ty mint a francziáknál a moitié pitié,
metier, amitic, Gauthier s hasonló hangelemü szókban,
habár az írásban külön ty betűt nem használnak.
TYAPESSÓ, falu Árva m. ; helyr. Tyapessóra,
—n, —ról.
TYAPKÓ, falu Nyitra m.; helyr. Tyapkón,
•—ra, —ról.
TYEPLA, falu Bars m.; helyr. Tyeplán, —ra,
"ról.
TYJÜH ! 1. TYÜH !
—TYO, ( l ) , a göcseji tájszólásban tyú v. tó
helyett pl. sarkantyó, kallantyó, koppantyó.
—TYO, (2), a göcseji tájszólásban gyó helyett
pl. ^)ertyd=pergyó.
—TYO, a göcseji tájszólásban tyű v. tó he
lyett, pl. csengetyő, fürgetyö.
—TYÚ, magas hangon : —TYŰ. 1. TY betű
alatt.
TYÚK, (tojók ?) fn. tt. tyúkot, v. tyúkot, harm.
szr. —a v. —ja; másképen mind régente, mind né
mely mai táj nyelven pl. a székelyeknél Csík székben,
Magyarországon Baranyában, Sopronban: tik. 1) A
természetrajzban azon szárnyasok általános nevezete,
melyeknek elül három lábujjok, s hátul egy sarkujjok
V*!:? orruk erős és inkább rövid, mint hosszú, s orr
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likjokat pörczogóféle hártya födi. Szárnyaik arány
lag rövidek, s magas és tartós repülésre nem alkalma
sak. Ide tartoznak : a házi tyúk, gyönytyúk, pulyka,
páva, az olasz és szerecsen tyúk, fogoly, fajd, császár
madár és fürj. Széles ért. idetartozik a vizi tyúk is.
A tyúk nevezet mai nyelvszokással különösen a nős
t é n y t jelenti, melynek neve fiatal korában jércze, a
himé pedig általán kakas, vagy némely fajoknál
pl. a pávánál és pulykánál kan. Azonban némely ré
gieknél a t y ú k v. tik, kivált a házi tyúk nevezet alatt
a k a k a s t is találjuk pl. a Müncheni codexben : „Mert
nem tudjátok mikor jő a háznak ura, estve, avagy éfél
koron, avagy tikszókoron (an galli cantu), avagy hói
v a l " (Mark. X I I I . A következő fejezetben felváltva ta
láljuk: „ k a k a s szavát," „ k a k a s szóla", „és tikszóla"
stb.). Molnár Albertnél is eléjön: ,tikszókor' (zur
Zeit des Hahnengeschreies). 2) Szűkebb ért. a közis
meretü é3 használatú házi tyúk, melyet a többi fajoktól
húsos taréja, meztelen füle, kettős tokája, vagy sza
kála, s fölmerevedő, és kevéssé hátrahajló farka kü
lönböztet meg. Különféle alfajai és fajtái vannak.
Kusza tyúk, gór tyúk, olasz tyúk, szerecsen tyúk, törpe
tyúk. Gatyás tyúk, búbos tyúk, borzas tyúk, tarka
vagy iromba tyúk. stb. K ö z m o n d a t o k : Vak tyúk
is talál néha buzaszemet. Jó példát ad a tyúk, de kacsai
(midőn kacsatojásokat költött) nem követik (mert vízbe
mennek). A szelid tyúk hamar meglippen. Tyúk is szóra
szoktatja csirkéit, szóra kell szoktatni a gyermeket.
Elkapta kenyerét a tyúk (a gyermektől s ezért sír v.
búsul). A tyúk is kikaparja, a titokban történt bűnös
tett is előbbutóbb nyilvánosságra jön. Tyúk fő a
fazekában, van mit aprítani a tejbe, azaz vagyonos.
Tyúkkal, kalácscsal járni valaki körül, mindent ked
vére tenni, hogy valamire birjuk. Meglapul, mint a
tyúk. A kié a tyúk, a tojás is azé. A szomszéd tyúkjának
nagyobb a tojása. A vak tyúk is talál néha szemet. Eri
hozzá, mint tyúk az ábécéhez. Azt is tudja, hányat tojott
a biró tyúkja. Amely tyúk sokat kodácsol, v. sokat
kárál, keveset tojik. Ha egy tyúk úszni tudna, a többi is
eltanulná. — Állapotukhoz képest: Tojós tyúk, kotlái
tyúk, mely költeni készül. Csibés tyúk. A tyúk termé
szeti hangjaiból alkotott i g é k : karicsál, kárál, unión
jó kedve v a n ; kodákol, kotákol, kotkodál, kodácsol,
midőn megijed, különösen midőn eltojott ; előbb tojik
a tyúk, azután kodácsol (km.); kirrog, ha ragadozó
m a d a r a t l á t ; kotlik, midőn köiteni készül, és saját
nemű beteges hangon szól; kotyog, midőn riait hivja,
s mintegy beszélget velők. Néhutt, mint föntebb, tik.
Eredetére nézve, ha a magyarban elemezzük
talán am. tojók. Mongol nyelven: takja, és nem sze
rént : ere takja (férfi v. hímtyúk, azaz) kakas, eme
takja nőstény t y ú k ; i n n e n : takja konoklamui, a tyúk
hunyni készül (esteledik). Vámbéry A. szerint osz
manli és csagataj nyelven tank v. touk (Zenkernéi:
tauk) am. t y ú k és erkek tauk (him v. férfi tyúk mint fön
tebb a mongolban) = k a k a s . (Táúkgözi ==tyúkszem.)
T Y Ú K A D Ó , (tyúkadó) ösz. fn. Adó neme,
melyet némely országokban a tyúkoktól fizetni kell
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y. kellett. Nálunk, mint úrbéri tartozást, természet
ben adták meg a jobbágyok.
TYÚKÁEUS, (tyúkárus) ösz. fn. Kufár, ki
tyúkokat árul.
TYÚKÁRUSNŐ, (tyúkárusnö) ösz. fn. Asz
szony, kofa, ki tyúkokkal kereskedik.
TYÚKÁSZ, (1), (tyúkász) fn. tt. tyúkászt, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) Nagyobb majorságokban, ki
a tyúkoknak s más barorrfiaknak gondját viseli ;
tyúkokat tenyészt. 2) Ki házról házra, vagy hely
ségről helységre járva tyúkokat s más baromfiakat
kereskedésre összevásárol. A bécsi piaczra járó tyú
kászok felső Magyarországon igy szoktak falu
hosszant kiáltani: „Tyúkot, csibét, kappant, ludat,
kacsát adjanak;" honnan e közmondat: Ne kurjo
gass, mim bécsi tyúkász az utczákon. Máskép táj divato
san: tikász.
TYÚKÁSZ, (2), (tyúkász) ön és áth. m.
tijékásztam, —tál, —ott, par. —sz. Tyúkokat te
nyészt. Tyúkokkal kereskedik. Atv. ért. valaki ked
vét tyúkászni, am. tyúkkal, kalácscsal járni körülte;
1. TYÚK alatt: Közmondatok.
TYÚKÁSZKOCSI, (tyukászkocsi) ösz fn.
Fiókos ketreczekkel ellátott kocsi v. szekér, mely
ben a tyúkászok a bevásárolt tyúkokat s más ba
romfiakat piaczra szállítják.
TYÚKBÉGY, (tyúkbégy) ösz. fn. 1) A tyúk
nak begye, melybe a megevett magokat ereszti. V.
ö. BEGY. 2) A tyúkszemek neme alá tartozó nö
vényfaj népies neve; szára megdőlő, levelei tojáske
rek láncsásak, virága piros. Máskép szintén népie
sen: tyúkszem, likszem, tiktara, kahikteijék; növény
tani néven : piros tikszem. (Anagallis arvensis). 3)
L. TYÚKHÚR.
TYÚKBÉL, (tyúkbél) ösz. fn. A tyúknak sa
ját szervezetű bélé.
TYÚKBÉR, (tyúkbér) ösz. fn. 1. TYÚKADÓ.
TYÚKBORÍTÓ, (tyúkborító) ösz. fn. Vessző
ből font, alul tág, fölül szűk öblű és szájú kosár,
melylyel a konyhára szánt tyúkokat, csirkéket leta
karva tartják s hizlalják.
TYÚKDÉZMA (tyúkdézma) ösz. fn. Dézma v.
tized adó neme, melyet hajdan a jobbágyok illető
nraságaikns': a tyúkokból adni tartoztak.
TYÚKFÉSZÉK, (tyúkfészék) ösz. fn. Fészek,
melyben a tyúkok tojni, és csirkéket költeni szoktak.
TYÚKFÍ, TIKFI, (tyúk v. tikfi) ösz. fn.
Csirke, mely ha nőstény, jércze, ha hím, kakas a neve.
Még a iyúkfi is lelapul, midőn kányát lát. (Km.)
TYÚKGALÓCZA, (tyúkgalócza) ösz. fn. Nö
vényfaj a fehér galóczák neméből; kalapja domború;
lemezei tönkre futók, tönkje toli bélü; lakik erdők
ben. (Agaricus gallinaceus). V. ö. GALÓCZA.
TYÚKGANAJ, (tyúkganaj) ösz. fn. Ganaj,
mely a 'yúkoktól elmegy.
TiÚKHIZLALÓ, (tyúkhizlaló) ösz. fn. Ki
piaczra, illetőleg konyhára szánt tyúkokat kö
vérre etet.

TYÚKHORDÓ— vagy TIKHORDÓKÁNYA,
(tyúk v. tikhordókánya) ösz. fn. A kányák nemé
hez tartozó ragadozó madár , mely a csibéket
pusztítja.
TYÚKHÚR, TIKHÚR, (tyúk v. tikhúr) ösz.
fn. Növényfaj népies neve a lúdhúrok neméből;
szára lecsepült, gyönge, kövér; levelei tojáskerek
szívesek, ellenesek ; szirmai két hasábúk ; nyelei s
kocsánjai prémesek. Máskép szintén népiesen: pipe
húr, egérfül, tyúkbegy, árnyékszerető fű; növénytani
néven : gyöngelúdhúr. (Alsine média).
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TYÚKHÚS, TIKHÚS, tyúkhús) ösz. fn. A
tyúknak sajátnemü rostos húsa, mely hizottan, por
hanyó és ízletes, soványan pedig többnyire SZÍVÓS és
rágós. Tyúkhús, jobb annál lúdhús. (Km.)
TYÚKHÚSESTVE, TIKHÚSESTVE, (tyúk
v.tikhúsestve) ösz. fn. így nevezik Erdélyben a to
roczkóiak az esketésnap előtti, menyasszony szüléi
nél tartatni szokott nászvacsorát, hol az új pár és
rokonaik rendesen tyúkhússal és kalácscsal vendé
geltetnek meg. (Gáspár János).
TYÚKHÚSLEVES, (tyúkhúsleves) ösz. fn. 1.
TYÚKLEVES.
TYÚKISTÁLLÓ, (tyúkistálló) 1. TYÚKÓL.
TYÚKKAS, (tyúkkas) 1. TYÚKKOSÁR. (
TYÚKKATROCZ, (tyúkkatroez) II. TYÚK
KETRECZ.
TYÚKKERESKEDÉS, (tyúkkereskedés) ösz.
fn. Kereskedés, melyet valaki tyúkárukkal űz.
TYÚKKERESKEDŐ, (tyúkkereskedő) ösz. fn
Ki a tyúkárulást nagyban űzi : tyúkász.
TYÚKKETRÉCZ, (tyikketrécz) ösz. fn. Ka
liczkaforma rácsos készület, vagy kerített hely, mely
ben a tyúkokat összezárni vagy piaczra szállítani
szokták.
TYÚKKODÁCSOLÁS, v. — KÓDÁKOLÁS,
v. —KOTÁKOLÁ.S, v. —KOTKODÁLAS, (tyúk
kodácsolás v. —kodákolás stb.) ösz. fn. A tyúk ,kot
kodács' hangon kiabálása, midőn megtojott. Aki a to
jást szereti, a tyúk kodácsolást is szenvedje. (Km.)
TYÚKKOSÁR, (tyúkkosár) ösz. fn. Kerekfö
delü s oldalnyilással ellátott kosár, melyben a tyú
kok költeni szoktak, különböztetésül a födeletlen ke
rek lúdkosártól, a hosszúkás galambkosártól stb.
TYÚKKOTYOGÁS, (tyúkkotyogás) ösz. fn. A
tyúknak kotykoty hangokon szólása. V. ö. KOTYOG.
TYÚKKÖLTÉS, (tyúkköltés) ösz. fn. Álla
pot, midőn a tyúk tojásokon ül. V. ö. KÖLT, (1).
TYUKLÁBFÜ, (tyúklábfü) ösz. fa. Molnár
Albertnél (Eder kiadásában) am. ranunculus, Hah
nenfusz. Alkalmasint ugyanaz, ami DiószegiFaze
kasnál népnyelven : kakasláb v. Iwllóláb v. boglárka ;
növénytani néven: boglárka szironták (ranunculus
repens).
TYÚKLÁBTÓ, (tyúklábtó) ösz. fn. Sajátságos
szerkezetű létra, melyen a tyúkok az ülőre, vagy
magasabb tyúkólba följárnak.
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TYUKLAJTORJA v. —LÉTRA, (tyúklaj
torja v. —létra) 1. TYŰKLÁBTÓ.
TYÚKLEVES, (tyúkleves) ösz. fn. Leves,
melyben tyúkot főztek. A falusi lakodalmak egyik
szükséges kelléke. Tyúkleves metélttel v. csiktésztával,
v. laskával.
TYÚKMELL, (tyúkmell) ösz. fn. A tyúknak
vastag húsos melle, vagyis begye alatti tája.
TYÚKMÉREG, (tyúkméreg) Ösz. fn. Népies
neve a csalmatok egyik fajának, mely szintén népie
sen máskép : beléndfű, bolonditófű, disznóbab ; növény
tani néven : bolonditó csalmatok (hyoscyamus niger).
TYÚKMONY, v. TIKMONY (tyúk v. tik
mony) ösz. fn. Szabatosan véve, a tyúk nevű házi
madárnak monya, azaz tojása. Több vidéken hibá
san igy nevezik általán mindenféle madár tojását:
lúdtyukmony, kácsatyukmony, pókatyukmony, galamb
tyukmony stb. oly fonák elnevezések, mint kőkereszt/a,
arany. vasmacska. A mely tyúkmony egyszer eltörött,
nincs az a kovács, aki helyrehozza, (km.) a szüzesség
elvesztéséről mondják. Tyúkmony fehére, széke, héja.
Tynkmonyat ültetni kiköltés végett. Tyukmony is megáll
az asztalon , ha betöröd csúcsát. (Km. Columbus
tojása). Tyúkmonysült aluli, azaz, igen rövid idő
alf tt. Alig tartott egy tyúkmony sültig.
TYUKNEMÜ, (tyúKnemü) ösz. mn. A tyúkok
teme alá tartozó. A fogoly és fürj tyúknemű madarak.
TYÚKOD, falu Szatmár m. helyr. Tyúkodra,
•^on, —ról.
TYÚKÓL, (tyúkó!) ösz. fn. Ól, hová éjjeli
hálásra a tyúkokat bezárják, vagy melybe önként
bemennek. V. ö. ÓL.
TYÚKORV, (tyúkorv) 1. TYÚKTOLVAJ.
TYUKORZÁS, (tyúkorzás) ösz. fn. Tyúknak
Vagy tyúkoknak eltolvajlása, alattomos eltulajdo
nitása.
TYÚKOS, (tyúkos) fn. tt: tyúkost, tb. —ok.
Tyúkokra felvigyázó, tyúkokat nevelő cseléd. Né
hütt máskép : tikos.

beli nyomására élénk fájdalmat okoznak. Nevezik
tyúkseggnek is, minthogy a tyúknak öszvecsucso
rodó segge végéhez hasonló. Tyúkszemére hágni vala
kinek, átv. ért. nagyon fájdalmas érzésében sebzeni.
2) Jelenti az öthimesek seregébe és egy anyások
rendébe tartozó növénynemet; 1. TIKSZÉM, 2).
TYÚKSZÉMÉS, (tyúkszémés) ösz. mn. A min
tyúkszem nevű keményedések nőttek. Tyúkszeme)
lábujjak.
TYÚKSZÉMÜ, v. — SZÉMÜ, (tyúkszémü) ösz
mn. Átv. ért., rövid látású. (Sándor I.)
TYÚKSZÓ, TIKSZÓ, (tyúk v. tikszó) ösz. fn.
1) A tyúknak kodácsolása, vagy kotyogása, vagy
kárálása. 2) Kakasszó. L. TYÚK alatt.
TYÚKTARÉ, v. — T A R É J , (tyúktaré v.
— taréj) ösz. fn. Népies neve a sárma (ornithogalumj
nemű növénynek ; fajai népnyelven : sárga tyúktaré,
máskép : sárga madárliliom, növénytani néven : sárga
sárma (ornithogalum luteum); kis tyúktaré, növény
tani néven : apró sárma (orn. minimum).
TYÚKTARTÓ, TIKTARTÓ, (tyúk v. tik
tartó) ösz. mn. és fn. 1) A ki tyúkokat tart, vagyis
tenyészt. 2) Bármiféle hely, hol tyúkokat tartanak,
pl. kas, ketrecz, ól.
TYÚKTENYÉSZTÉS, (tyúktenyésztés) ösz.
fn. Tyúkok szaporítása csirkék koltetése által. V. ö.
TYÚKTENYÉSZTŐ.
TYÚKTENYÉSZTÉSI, (tyúktenyésztési) ösz.
fn. A házi kis gazdaságnak azon ágára vonatkozó,
mely tyúkok szaporításával foglalkodik.
TYÚKTENYÉSZTŐ, (tyúktenyésztő) ösz. fn
Gazda, vagy gazdasszony, illetőleg majoros, ki to^
jásokból csirkéket költet, s tyúkokat szaporít.
TYÚKTETŰ, v. —TETŰ, (tyúktetü) ösz. fn.
Tetünemü féreg, mely néha ragály gyanánt a tyúko
kokat meglepi és pusz'itja.
TYUKTIZED, (tyúktized) ösz. fn. 1. TYÚK
DÉZMA.
TYÚKTOJÁS, (tyúktojás) ösz. fn. 1. TYÚK
MONY.
TYÚKTOLL, (tyúktoll) ösz. fn. A tyúk mezét
alkotó tollak.
TYÚKTOLVAJ, (tyúktolvaj) ösz. fn. Tolvaj,
ki másnak tyúkját v. tyúkjait ellopja, Átv. tréfás
ért. kisebb tolvaj vagy gonosztevő; máskép: csir
kefogó.
TYÚKUDVARj (tyúkudvar) ösz. fn. Udvar,
majorudvar, melyben tyúkokat tartani, nevelni, sza
porítani szoktak; továbbá oly piaczi ház, melynek
udvarán tyúkokat, csirkéket árulnak.
TYÚKÜLŐ, (tyukülö) ösz. fn. Keresztfák az
ólban, vagy kocsiszínben, házpadláson, melyeken a
tyúkok éjjelenként ülni, és alunni szoktak; máskép:
kakasülő. Tréfásan igy nevezik a színházak legmaga
sabb karzatát.
TYÚKÜLTETÉS, (tyúkültetés) ösz. fn. Má
jorosnők foglalatossága, midőn a megkotlott tyúko
kat tojásokra ültetik, hogy kiköltsék.
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TYÚKÖRÖM, (tyúköröm) 1. TYÚKÖRÖM
NOLÁNA.
TYÚKÖRÖMNOLÁNA , (tyúkörömnolána)
ösz. fn. Nolánanemü növényfaj, melynek szára le
csepűlt, levelei párosak, virága kék. A tyúkoknak
igen kedves eledelök, honnan tyúküröm népies neve
is. (Nolana prostrata).
TYÚKPIACZ, (tyúkpiacz) ösz. fn. Piacz, me
lyen tyúkokat s általán baromfiakat árulnak.
TYÚKSEGG, 1. TYÚKSZEM. 1)
TYÚKSZAKÁL, (tyúkszakái) ösz. fn. E köz
mondatban használják : lyúkszakálra becsülni valamit,
azaz felületesen, roszul.
TYÚKSZEDÖ, (tyúkszedő) 1. TYÚKÁSZ 2).
TYÚKSZEM, TIKSZÉM, (tyúk v. tikszém).
ösz. fn. Tulaj donkép a tyúk nevű madár szeme; de
rendesen átv. értelemben 1) jelenti azon kemény ki
növésü csomócskákat, melyek a lábujjakon, s néha
a kézen is kidudorodnak, s időváltozáskor, s a láb
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TYÚKÜLTETÖ, (tyúkültetö) ösz. mn. 1) Aki
tyúkot ültet. 2) Kosár, helyiség, melyben tyúkokat
ültetnek. 3) Gúnyosan igy nevezik az asszonyi dol
gokkal pepecselő férfit, máskép : asszonyférfi, katuska.
TYÚKVÁSÁR, TIKVÁSÁR, (tyúk v. tikvásár)
Ó'EZ. fn. Vásár, illetőleg piacz, melyen tyúkokat, csi
béket árulnak és vesznek.
TYÚKVERŐ, TIKVERŐ, (tyúk v. tikverő)
öez. fa. Ezelőtt több helyeken divatozott, de már
lassan avulni kezdő néplakodalmi mulatság, midőn
a fiatal násznép a lakodalom másod vagy harmad
napján zeneszóval a helységet bejárja, mely alka
lommal dorong végére kötött tyúkot, vagy kakast
visznek magukkal, és valamely kitűzött helyen meg
állapodván egyik vőfélnek szemeit bekötik, s kardot
adnak kezébe, hogy a tyúk nyakát levágja. Ez sa
játneinü zeneszó mellett szokott történni, melyet
tyúkveró no'<ának hivtak v. hívnak. Tyukveröt járni.
TYÚKVERŐS, TIKVERŐS, (tyúkverős) ösz.
mn. Tyúkverővel összekötött; tyúkveröben rész
vevő. Tyúkverős mulatság. Tyúkverös lakodalmi néjj.
TYÚKVERŐZ, TIKVERŐZ, (tyúk v. tikve
ró'z) ösz. önh. Tyúkverőféle lakodalmi vigságban mu
latja magát v. mulatják magokat. V. ö. TYÚKVERŐ.
TYUSKA, falu Marmaros m.; helyr. Tyus
kira, —n, —ról.
TYUTYU, (tyutyu) iker. szó, melylyel a tyú
kokat hívogatni szokták ; máskép : pipi!
—TYÜ 1. a TY betű alatt.
TYÜH ! v. TYJÜH ! igen nagy csodálkozást,
de egyszersmind némi kételyt kifejező indulatszó.
Tyűh! teringettét, heh jó dolgunk lesz ! Tyűh! fele
tem tréfa.
TYŰKÖR, tájdivatosan am. tükör ; I. ezt.
A TY betűben van 85 czikk.

ü.
U, kisded alakban u, harmincznegyedik bötü
az ábécérendben, s tizenkettedik az önhangzók so
rában. Vastag, tompa, mély hang, mely a szépszólás
előnyére sokkal ritkábban fordul elé, mint az a o,
vagy e i. A hanglejtőzeti változásban ellentéte az ü,
pl. látunk ütünk, látjuk ütjük, lássuk üssük, lábunk
kezünk, lapu kapu, köpü gyöpü, domború gömbölyű,
aluszik feküszik, vajúdik szélhüdik. Némely tájakon,
nevezetesen túl a Dunán némely szókban hibásan o
helyett áll, mint, tulom tolom, gondul, gondol, sza
gul szagol, porul poroZ, stb. Bizonyos szókban köz
szokás szerint állandóan rövid, pl. ezek gyökeiben:
uda, ugat, ugrik, uhog, usdi, uszu, uszít, fut, dug,
szug, lyuk, burok, szurok, csuha; különösen a rövid
a v. o változata, mint buglya baglya boglya, tuszkol
toszkol, kupor(ít) kapar stb.; továbbá állandóan rö
vid némely személyragokban, mint karunk, nyakunk,
adunk, adjuk, adtuk, adnunk, és képzőkben, mint
saru, kapu, gyalu, válu, lapu, szapu, adu. Némelyek
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ben különböző tájejtés szerint majd rövid, majd
hosszú, mint: un v ún, ur v. úr, ut v. út, kut v. kút,
csúnya v. csúnya, ugy v. úgy, czucza v. czúcza. Ezek
ben és több más szóban, melyeket pontosan följegy
zénk , túl a Dunán inkább a rövid, ellenben a Tisza
vidékén és Erdélyben inkább a hosszú kiejtés diva
tozik. V. ö. Ú.
Némely szókban tájanként oval váltakozik,
mint uson oson, udu odu, udvar, odvar, tukma tokma,
undok ondók, unoka onoka stb.; másokban pedig ivel
mint: lyuk, lik, tyúk, tik, szug szig, csuszamik csiszamik,
esuma csima , lubiczkol libánczol, ludvércz lidércz,
hosszú hosszi, koldus koldis, puczi piczi, szurtos szirtos,
zsuzsok zsizsik, csuhu csuhi, előhasu előhasi; különösen
a székely szójárásban uk, ük (ok, ők) személyrag he
lyett rendesen ik divatos, pl. apjik, anyjik, bundájik,
testvérik, feléjik, melléjik.
Némely szók végén, kivált ha önhangzón kez
dődő ragok s képzők járulnak hozzájok, vve változik
(valamint az ü is), pl. odu oáv odwas ; daru darvak,
szaru szaru ; hamu hamu ; olu oluad ; (enyii enyu :
fenyü fenyu). Egyébiránt figyelemre méltó, hogy noha
ragozáskor a végső rövid a, e hangok csaknem álta
lánosan megnyúlnak, pl. apa, apát, apának, apával,
apák, teve, teve't, teve'nek, tevevei, teve'k stb. a
végső rövid u, (valamint ü, i) soha hosszúvá nem vá
lik, pl. kapu, kapuf, kapunak, knpuk stb.
Az ősnyelvben a mássalhangzóval végződő
mély hangú szókban toldalékféle utóhangzás, mint:
Uudu Und; Kundts Kund ; Ta3Ú Tas ; Borsu Bors ;
Bolhádu Bolhád; Hungw Hung (Ung); Pákozdu Pá
kozd ; Szabolcsú Szabolcs stb. (mandsu nyelven is :
batura bátor, kuku kék, dambagu tobák, niru nyíl
stb. általán a mandsuban minden szó, vagy önhang
zón, vagy re mássalhangzón végződik). Hasonló utó
hangzásnak látszik a gyapjú, varjú, sarjú, borjú,
fagyju szókban; ezekben t. i. némely ragozásnál az
u kiesik, pl. gyapjak, v"~jak, sarjak, borjak,
fagyjak. Régi iratokban fo,eg uk, unk személyragok
helyett számtalanszor, mondhatnók : rendszerént ok
onk ragokat találjuk (valamint ük, iink helyett: ők,
önk). Lássunk egykét példát: a Bécsi codexből
(Judith. 12ik lap.) „Szönjéi;. meg te méltatlankoda
tod mü ellenó'nk, mert jobb hogy elevenen szolgál
junk Nabukodonozor nagy királynak és alázkodjunk
te neked, hogy nem meghalvánk mü veszedelmeikben
kárát szenvedjük. Ménd (mind) mű várasonk és mén
den birodalmonk, ménden hatalmorek . . . . mendenek
te törvényed alatt legyenek. Münön magonk es (is)
és mü fiaink te szolgáid vágyónk. Jöj münekó'nk . . .
és éltettessél mü szolgálatunkkal." A Debreczeni
Legendáskönyvből (68. 1.) „Szeressó'k azért uronk
Jézust, és tanuljonk valamit ő szent felségeért szen
vedni, hogy mirólonk es (is) mondhassák halálunk
nak idején a szent angyalok: Ez a tanítvány, kit
szeret vala éltébe uronk Jézus." A következő so
rokban találjuk még: tanuságonk, érdömljönk,
megtanulnonk, megtartanunk, lehessönk, szerettes
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sónk, megtunnonk (tudnonk), követnönk, nekó'nk
stb. A Górycodexből: uronk (65. 1.) értenó'nk,
ösmernönk (17. 1.), nekó'nk (66 1.) stb. A kassai ma
gyar polgárok pimaszában 1852dik évről előjönnek :
halálonk, szolgálónk, uronk, vágyónk, igazságomé,
mondjok, rnagonk, adónk stb. (Régi M. Ny. II. k.
Vogyes t. 98. s köv. 11.). Arra is fordulnak elé pél
dák, bogy az uk ük és unk ünk szemályragokban az
u ü a eve változik pl. a Régi M. Passióban: „Es
azután bocsássak be (== bocsássuk be) Jeruzsá
lembe." (Toldy F. kiadása i 8 7 . 1.) „Mert im jól lá
tod, bogy mi bínünk szerént szenvedjek ez ként."
(kínt. Ugyanott. 230. 1.) Katalin Prózai legendájá
ban : „íme megadta minekenk isteneknek istene amit
tőle kértenk; de kérdlek téged, hogy minemi névvel
nevezjek ó'tet." (Toldy P. kiadása. 2 1 1 . 1.) A gö
cseji, belső somogyi s ormánysági szójárásokban ezen
ragozás ma is általában divatos : kértek ( = k é r t ü k ) ,
vetettek (=vetettük), luank (=lovunk), földéhk
(=földünk), réténk (rétünk. Vass József. Magyar
Nyelvészet. 1860. 105, 116, 144. 11.)
U, mint gyökhang, 1) Mély, tompa természeti
hangnak utánzása ezekben : ugat, uhog, huhog, bubus,
mumus, dada, kutya, tutul, suhog, susog, szuszog, zuhog,
dünnyög, puska, tutyma, huppan stb. 2) Kedélyhang,
és pedig a) visszaborzadással járó nagy ijedés
hangja : huh ! juj !; b) széles kedvűek felkiáltása : hej
huj! heje huja! ijuju! i hvhuh; c) visszataszító kel
lemetlen érzésre vonatkozik ezekbon: un, undok,
undor, undorodik, utál, utálat; d) távozásra, cselek
vésre biztatók, sürgetők: uczu! uszu! uszít, huszit,
us! usdi! uson, (v. oson), unszol stb.
—U, vékonyhangon —Ü 1. —Ú v. —Ü mel
léknévi képző.
UA. rövidítése ugyanaz, és ugyanakkor összetett
szóknak.
UM. rövidítése, úgymint összetett szónak.
UN. rövidítése úgynevezett szónak.
UO. rövidítése ugyanott összetett szónak.
UBLYA, falu Zemplén m.; helyr. Ublyira,
— n, —ról.
UBORKA, fn. tt. uborkát. A növénytanban az
egylakiak seregébe és falkások rendébe tartozó nö
vénynem, mely a töktől főleg abban különbözik,
hogy magvai élesek, szegélytelenek, portokai össze
tartok, kacscsai egyszerűek. (Cucumis). V. ö. TOK.
Fajaihoz számítják tudományos tekintetben a sárga
dinnyét is. (Cucumis meló). A közéletben ismeretes
faja a savanyitó uborka (cucumis sativus), melynek
gyümölcse hosszudad, érdes, bibircsós ; levelei egye
nes szögletesek, s általán csak uborkának hivják. A
mivelés által számtalan fajtái keletkeztek: fürtös
uborka ; nyúlánk (hosszú) uborka stb. — Kovászszal, v.
eczettel savanyitott uborka. Másképen : ugorka, néhutt:
buborka, umorka. Egyezik vele hangokban is a német
Gurke, mely Adelung szerint a bajoroknál: umur
ken, SLZ alsó szász nyelvjárásban: augurke, a dán
nyelvben: agurke; továbbá egyezik vele a szláv
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nyelvekben a lengyel ogorek, cseh wokurka. a magyar
honi szláv uhorka, oharka stb. Adelung a latin anguria
szóból módosultaknak tartja.
UBORKAÁGY, (uborkaágy) ösz. fn. Kerti
ágy, vagy tábla, melyben uborkát termesztenek.
UBORKAFA, (ukorkafa) ösz. fn. Tréfás átai
értelemben mondják alsóbb hivatali állásról, rangról
stb., melyre valaki véletlen vak szerencse által ju
tott, s abban rátartja magát; ezen közmondatok sze
rént : Fölkapott az iiborkafára; leesett az uborkafáról.
UBORKALÉ, (uborkalé) ösz. fn. A kovászszal
savanyított uborka leve. Uborkalevet inni.
UBORKAMAG, (uborkamag) ösz. fn. Az
uborka belsejében levő mag, mely érett korában ki
szedve, további termesztésre alkalmas.
UBORKANŐSZŐFÜ, (uborkanőázöfü) ösz. fn.
A lóherék neme alá tartozó növényfaj népies neve;
máskép: szintén népiesen : uborkabakzófű, mert a
nép azt hiszi, hogy az uborka indái közé téve, az
uborka bővebben terem ; továbbá : nyullábfú, macska
here, herehura; növénytani néven: herehuralóhere.
(Trifolium arvense).
UBORKÁS, (uborkaas) mn. tt. uborkást, v.
— at, tb. —ak. 1) Uborkával bővelkedő, miben
uborkát termesztenek vagy tartanak. Uborkás kert,
föld. Uborkás hordó. 2) Uborkával készített. Uborkás
mártalék.
UBORKASALÁTA, (uborkasaláta) ösz. fn.
Nyersen aprított, sóval, eczettel, olajjal, borssal v.
paprikával elkészített uborka, mint salátaféle eledel.
UBORKÁSMAGRUGÓ , (uborkásmagrugó)
ösz. fn. A magrugók neméhez tartozó növényfaj;
indája kacstalan; levelei szívesek, borzasak, durva
tapintatúk, tompák, fogasak ; gyümölcse körkördeci,
borzas, kis uborka forma magvait a végén lövi ki;
innen köznépi neve: lövő uborka. (Momordica elate
rium).
UBORNAK 1. ÓBORNAK.
UBRICS, falu Ung m.; helyr. Ubricsra,
— on, —ról.
UCSA, ALSÓ — , FELSŐ , erdélyi falvak
Fogaras vidékében; helyr. Ucsán, —ra, —ról.
UCSÓ v. UCSU tájdivatosak; 1. OCSU, OCSÓ.
UCSUODIK, a székelyeknél Kriza J. szerént
am. ocsúdik (talán: ocsódik t) A Nádor codex
ben meguesódott am. felocsúlt. (Toldy F. szótára a
codex végén).
UCCZU indulatszó, mely által valakit bizonyos
tettre biztatunk, sürgetünk, máskép : uszu! néha:
rajta ! nosza! hajsza! Ucczu rajta legények! Különösen
kutyát biztató, nógató szó. Ucczu Kormos, fogd meg !
Némely népdalokban kedélyes fölkiáltás. , Ucczu bi
zony, ucczu már, a kis lány is dáma már."
E szó nem egyéb mint az uszu módosulata, a
mennyiben az első tag erős hangsulylyal ejtetvén
ki, a következő szct megkettőztetjük, és wvé vál
toztatjuk. L. USZU.

íéi
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UDDÉG, a székelyeknél am. úgyde. TJddég hát
az igaz ? (Kriza J.). Az első cl a következő d előtt a
gy hasonulása (udde=ugy de), az ég vagy am. még,
vagy pedig eg olyan toldalék mint itteneg szóban,
tehát az egész=ugydemég v. ugydeeg.
UDICS, KIS—, NAGY—, faluk Trencsén m.;
helyr. Udicsra, —on, —ról.
UDOR, tájdivatosan, pl. a székelyeknél is am.
odor. 1. ODOR.
UDORNYA, falu Nógrád m.; helyr. Udornyára,
. —n, —ról.
UDU; UDUS, tájdivatosak; 1. ODU ; ODVAS.
UDVA, falu Zemplén m.; helyr. Udvára, — n ,
—ról. ugyanott patak neve is.
UDVAR, (1), fn. tt. udvart, tb. —ok, harm.
szr. —a. 1) Kerített, s különösen lakházhoz tar
tozó, vagy több oldalú épület falai közt hagyott üres
tér. Szűk, tágas, négyszögű, hosszúkás udvar. Majorház
vdvara. Szekérrel behajtani az udvarra. Udvarban meg
állni, járni. Holmit az udvarra kirakni. Pázsitos udva
ron lakik a szegénység. (Km.). Innen átv. ért. néha a
napot, holdat vagy csillagokat övező gyürüforma
kerület, melyet a gőzpárán megtört fénysugarak
szoktak képezni. Nap udvara, hold udvara. 2) Szé
lesb ért. minden lakhely, vagy épület a hozzá tar
tozó területtel együtt, mit máskép latinosan portá
nak is neveznek. Udvara minden vendégnek tárva áll.
Xe merészelj udvaromba lépni.

bástya (Back és Schanze) között marad. (Kuhl des
Schiffes. Kenessey A.). Régiesen, pl. a Górycodex
ben: odvar. „Az mennyei odvar" (Régi Magyar
Nyelvemlékek IV. K. 6 3 . lap.).
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„Hát valának nékik (némelyek) nagy csudába
Hogy Budának menden utczájába
Jelennen királnak odvarában
Látják török népeth kazdagh ruhában."
Ének aXV. századból. (Századok. 1872.15.1. )

Az idegen nyelvek közöl egyezik vele a zend
(ó baktriai) dvara, szanszkrit dvára, az ékiratokban
dhuvara, melyektől származik a persa dar, 1) am.
porta, janua ; 2) aula stb. (Vullers); továbbá a szláv
dvor, melyről megjegyezhető, hogy egy eredetűnek
látszik az ajtót jelentő dvere szóval; ide tartoznak
a német Ihor Thüre, a góth daur, hellén Svon v. dvoa
stb. melyek ajtót, kaput, illetőleg ajtó v. kapuüre
get stb. jelentenek. Az udvar szó alapfogalmánál fogva
mint üreget, öblöt képező zárt tér, saját nyelvünk
ből is elemezhető, mint Kresznerics és Döbrentey is
vélekednek, s törzse szeréntök azon udu, mely máskép :
odu v. adu, honnan a régies és táj divatos odor vagy
udor jelent üreget, különösen a székelyeknél jelenti
a csűrben kétfelül azon ürességet, hová a gabo
nát rakják; tehát ,udvar' v. mint föntebb ,odvar'
( = u d u a r Anonymusnál is, mint alább) képeztetésre
hasonló volna a bog, av, med, fegyv (fegyő, fegyü),
csöm} som gyökökből képződött bogár, avar, meder,
„Nézz ki rózsám ablakodból,
feyyver, csömör, sömör stb. származékokhoz. Figyel
Most lépek ki udvarodból."
met érdemel, hogy az ,udvar' szó első részéhez
(udv v. udu) hasonlít különösen a kalmük őden (Thüre,
(Népd.).
Pforte. Jülg.) és a mandsu uden (Herberge, öffent
3) Főurak, fejedelmek lakhelye, a hozzájok tartozó
liches Gebaude. Gabelencz.)
Öszves családdal s háztartással együtt. Grófi, her
czegi, fejedelmi, királyi, császári udvar. Az udvarnál
Anonymusnál is, mint érintők, uduor, kinél mint
hivatalt viselni, szolgálni. Fényes udvart, nagy udvart helynév eléjön Hymusuduor, melyet Szabó K. Hímös
tartani. Az udvar elutazott. Udvartól jött rendelet, pa wífoarnak ír. „Említett Tarczal (Turzol) pedig Ár
rancsolat. Habzó tenger az udvar. (Km.). „Más szer pád vezér kegyelméből azon hegy tövében, hol a
zetös is látván eh szent Baziliust nagy udvarral egy Bodrog a Tiszába szakad, nagy földet szerze, s
szer mennie, megutálá őtet alítván (vélvén), hogy eh azon helyen föld párat építe, melyet most jelenben
ízent pispök gyönyörködnéjek aféle pompaságba." HimÖs udvarnak neveznek." Szabó K. fordítása, ki
(Dehreczeni Legendásk. 104. 1.). Nagy udvarban ne a föntebbiekre ezt jegyzi meg: „E vár helyét szer
,héz remetének lenni. (Km.). Nagy udvarokból is mentek zőnk oly pontosan meghatározza, hogy azt minden
mennyországba. (Km.).
legkisebb kétségen kivül a tokaji várral egynek
kell vennünk. Nevezetes — mondja tovább — hogy
„Egy dolmányt, egy mentét választ csak magának,
szerzőnk a Hímes udvar nevet az ő korában divato
Ebbe szokta mutatni magát udvarnak."
zottnak állítja, s így mintegy hallgatva elismeri, hogy
Gr. Zrínyi M. (Zrínyi halála. XV. Ének).
annak előbb más neve volt. E név a szláv Sztokaj
(vízszakadás),
melyet a magyar ajak könnyebb ki
4) Régebben jelentett udvarbiróságot is, innen Szabó
Dávidnál is eléjönnek: udvart (udvari törvényt) ál mondás végett Tokajjá, egyszerűsített." Azonban
lani, udvart hirdetni, összehívni az udvart. Olt van go Jancsovics István Szlávmagyar Szótárában csak
nosz udvar, ahol nincs igazság. (Km.). 5) Kölcsönözött sztok van ,összefolyadék' jelentéssel. Véleményünk
idegen szójárás szerint jelent nagy urak, vagy höl szerént Tokaj a legegyszerűbben s a helynek megfe
gyek körüli tisztelgést, bódulatot. Ezen értelmen ala lelőleg a mongol tokhai (Mándy Istvánnál is a múlt
pulnak a következő kifejezések : udvarol, udvari, ud század végén eléjön: „nunc Tokai") am. könyök.
variság, udvarias, udvariasság, melyeket 1. saját rova V. ö. TOKAJ (1). Tarczal (Anonymusnál Turzol)
taik alatt. 6) Hajósoknál a hajófödélzet, mely a két szintén mongol név, (1. TARCZAL), mint a legtöbb
36
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régi magyar és hún nevek; lásd ennek még némely
példáit SZEMÉLYNÉV, TÖMLŐ, UGEK stb. alatt.
UDVAE, (2), Ú J — , falu Szála m.; helyr.
Udvarra, —on, —ról.
UDVARABLAK, (udvarablak) ösz. fn. Ab
lak az épületen, mely az udvarra szolgál, kiilön
böztetésül a másfelé, p. utczára, kertre nyiló abla
koktól.
UDVAEAJTÓ, (udvarajtó) ösz. fn. Ajtó, mely
a [ház oldaláról az udvarba nyílik, különböztetésül
a más térre, pl. utczára, kertre nyiló ajtótól.
UDVARBÍRÓ, (udvarbiró) ösz. fn. A Nádor
codexben Toldy F. szerént am. udvarmester. Néme
lyek véleménye szerént a német Hofrichter szó
szerénti fordítása, mely magyarosan : tiszttartó.
UDVARD, faluk Baranya, Komárom és Sop
ron m.; helyr. Udvardra, —on, —ról.
UDVARDI, falu Bihar, puszta Veszprém m.;
helyr. Udvardiba, —ban, —ból.
UDVARFALVA, erdélyi falu Maros székben;
helyr. —falvára, — n , —ról.
UDVARHÁZ, (udvarház) ösz. fn. Molnár A.
szerint hajdan jelentett nemes uri házat, nemes
telket.
UDVAR HAZUGJA, régiesen am. csélcsapó,
ki abból él, hogy egyik vagy másik előkelő udvar
ban az embereket hazugságokkal ámitja.
UDVARHELY, (1), (udvarhely) ösz. fn. 1)
Főúri, vagy fejedelmi lakhely. 2) Nagyobb közsé
gekben, városokban fekvő egyes kisebb nemesi lak
és telek, ideértve a telek külsőségeit is, mely telek
azonban a régi magyar államjog szerént, némely úgy
nevezett királyi haszonvételi, u. m. bor és húsmé
rési, s malomhasználási jogokkal is birt. (Curia).
„Panaszolkodnak énnekem az páni nemes népek
miel (mivel) hogy kémed sokra róttha volna őketh
ők penég (pedig) azt megbizoníthanák ispánnyokkal
(ispánjokkal), hogy egy nemes udvarhelynél többről
nem fizettenek. Levél 1549ből. (Szalay Ág. 400
m. 1. 62. 1.) 3) Székelyszék neve Erdélyben.
UDVARHELY, (2), falu Somogy, puszták
Nógrád m.; SZAMOS—, falu KözépSzolnok m.;
SAJÓ —, erd. falu BelsőSzolnok megyében; SZÉ
KELY—, mváros Udvarhely székben ; VÁMOS —, v.
OLÁH— faluKüküllőm.; helyr.—helyre, •—éh,—ról.
UDVARHELYES, (udvarhelyes) ösz. mn.
Kinek udvarhelye, azaz, nemesi háza és telke van.
Udvarhelyes urak, nemesek. V. ö. UDVARHELY, 2).
UDVARI, (1), (udvari) mn. tt. udvarit,
tb. —ak. 1) Udvarban levő, ahhoz tartozó. Udvari
kert. Udvari szín. 2) Bizonyos főúri vagy fejedelmi
udvarhoz tartozó; ott létező; eléforduló; abban
hivatalt, szolgálatot viselő. Udvari pap, káplán,
tiszt, orvos. Udvari hölgy. Udvari ember. Udvari
bál. Udvari ebéd. Udvari gyász. Udvari kápolna. Ud
vari nép. Udvari szakács, kertész, ajtónálló, inas, ko
csis. Udvari cselédség, őrség. Udvari bolond. Néha
csak czím. Udvari tanácsos. Udvari szállító. Udvari

UDVARIUDVARKODIK.

564

festő, fényképész, gyógyszerész, kocsigyártó stb. 3) Ud
vari életre vonatkozó, azzal bizonyos viszonyban
levő. Udvari élet, szokások. Az udvari élet nemcsak
borsos kalácsot, hanem kenyérhajat is ad. (Km.). Ud
vari dísz, pompa. Udvari cselszövények. Udvari kegye
lem, esős idő • némelyek szerént: udvari kegyelem,
álom. (Km.). 4) Müveit, finom társalgásu. Udvari bánás
mód. A ki mód nélkül udvari, nem udvari. (Km.)
UDVARI, (2), faluk Szatmár, és Tolna m.;
BALATON— falu, Szálam.; helyr. Udvariba, —ban,
— ból.
UDVARIAS, (udvarias) mn. tt. udvariast, v.
— at, tb. —ak. A finomabb udvari társalgás szo
kásait követő, gyakorló. Udvarias magaviselet, bánás
mód, tisztelgés.
UDVARIASAN, (udvariasan) ih. A fino
mabb társalgás szabályai és szokásai szerént.
UDVARIASKODÁS, (udvariaskodás) fn.
tt. udvariaskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Fino
mabb társalkodási szokások gyakorlása.
UDVARIASKODIK, (udvari askodik) k. m.
udvariaskodtam, —tál, —ott. Udvarias, finom tár
salgási szokásokat gyakorol ; udvarias ember mód
jára viseli magát.
UDVARIASSÁG, (udvariasság) fn. tt. udva
riasságot, harm. szr. —a. Az udvaroknál divatos,
finom társalgási tulajdonság.
UDVARIATLAN, (udvariatlan) mn. tt. ud
variatlant, tb. —ok. Műveletlen, pórias, durva tár
salgásu ; mások irányában gyöngédtelen, nem előzé
keny magaviseletű; a finomabb társalgás szokásai
ban avatatlan.
UDVARIATLANSÁG, (udvariatlanság) fn.
tt. udvariatlanságot, harm. szr. •—a. Az udvarias
viseletnek, társalgási módnak hiánya ; mások iránti
gyöngédtelenség ; nyers műveletlenség, stb.
UDVARI BOLOND, régebben az előkelők 9
fejedelmek udvaraiban is élősködő tréfás személy,
kinek meg vala engedve a társalgást, különösen ven
dégeskedéseknél, élczeskedéseivel vidítgatni s élén
kíteni, melyek ha néha nyersen ütöttek is ki, nehe
zen nem vétetének.
UDVARILAG, (udvarilag) ih. 1) Udvari mó
don, mint főudvaroknál szokás. 2) A finom társalgás,
nyájasság szabályai szerint; udvariasan.
UDVARIS,(udvaris) 1. UDVARIAS.
UDVARISÁG, (udvariság) fn. tt. udvariságot,
harm. szr. —a. Finom, müveit, gyöngéd, nyájas tár
salgási tulajdonság.
ÜDV ARIVÁR, (udvarivár) ösz. fn. Vár, vagy
várforma fejedelmi, vagy főúri lak.
UDVARKA, (udvarka) kies. fn. tt. udvarkát.
Kicsi, szűk öblű udvar.
UDVARKAPÜ, (udvarkapu) ösz. fn. Kapu,
mely udvarba vezet, különböztetésül másféle, pl.
kert, vár, városkaputól.
UDVARKODIK, helyesebben és szokottabban
1. UDVAROLGAT.
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UDVARKÖLTSEG, (udvarköltség) ösz. fn. A
fejedelmi udvar fentartására határozott költség.
(Civilliste).
UDVARLÁS, (udvarolás) fn. tt. udvarlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Finomabb szolgálattevés,
mely által valakinek udvarolunk. V. ö. UD
VAROL.
UDVARLÓ, (udvaroló) mn. és fn. tt. udvar
io'í. Aki másnak nyájas, finom, gyöngéd szolgálatot
tesz. Különösen, ki a hölgyek körül forgolódik, azo
kat mulattatja, kényelmökre valamit tesz stb.
UDVARMESTER, (udvarmester) ösz. fn. A
fejedelmi, vagy fó'uri udvar egyik főtisztje, ki az
egész udvarnépre fölügyel. Főudvarmester.
UDVARNAGY, (udvarnagy) ösz. fn. 1. UD
VARMESTER. (
UDVARNEP, ''udvarnép) ösz. fn. A fejedelmi
vagy fó'uri udvarhoz tartozó tisztek és szolgák
együtt véve.
UDVARNOK, (1), (udvarnok) fn. tt. udvar
nokot, harm. szr. —a. 1) Széles ért. előkelő udvari
szolga valamely fejedelem mellett. 2) Szorosb ért.
királyi udvarnok (aulae regiae familiáris), a régi ma
gyar királyok alatt, és jelennen is, udvari ranggal, és
bizonyos kiváltságokkal díszített személy, ki bizo
nyos innepélyek alkalmával udvari, nevezetesen asz
talnoki szolgálatot tesz, minek czimeréül diszöltö
nyén ezüstbojtos villát visel, valamint a es. kir.
kamarás arany bojtos kulcsot.
UDVARNOK, (2), faluk Nyitra, Tolna, Szála,
Hontm., KIS—, NAGY—. Pozsony m. helyr. TJd
varnokra, —on, —ról.
UDVAROL, (udvarol) önh. m. udvarolt. Tu
lajdonító ragu viszonynévvel am. valakinek tisztel
gési, kedveskedési, finomabb társalgási szolgálatot
lesz. Nagy uraknak, hölgyeknek udvarolni.
„Királnak ékesen odvarlani."
Ének a XV. száz.ból. (Századunk. 1872. 15. 1.)
UDVAROLGAT, (udvarologat) gyak. önh.
m. udvarolgatlam, — tál, — ott, par. udvarolgass. Gyak
ran vagy folytonosan udvarol valakinek.
UDVARONCZ, (udvaroncz) fn. tt. udvaronczot,
harm. szr. —a. Megvető ért. hízelkedő udvari
kegyencz.
UDVARSZÁLLÁS, falu Krassó m., helyr.
— szállásra, —on, —ról.
UDVÁRSZERŰ v. —SZERŰ (udvarszerű) ösz.
mn. Udvari szokásokhoz alkalmazott, azokkal egyező.
UDVARSZERÜLEG, v. — SZERÜLEG, (ud
varszeriileg) ösz. ih. Főúri vagy fejedelmi udvarban
divatozó szokás, mód, szabály szerint.
UDVARTARTÁS, (udvartartás) ösz. fn. Ud
vari tisztekből és szolgákból álló fejedelmi vagy
főúri háztartás.
UDVARTELEK, (udvartelek), ösz. fn. 1. UD
VARHELY, (1), 2).

UDVAS, 1. ODVAS,
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UG 1. UGH.
U G A J , UGÁL, puszta Somogy ni. helyr.
Ugajba v. Ugálba, •—ban, —ból.
UGAR, fn. tt. ugart, tb. —ok, harm. szr. —a,
v. —ja. Oly szántóföld, melyet a terménynek beta
karítása után a jövő év őszéig, tehát egy évig vete
ményezetlenül heverni, pihenni hagynak, azonban
tavaszon és nyáron át rendesen háromszor, néhutt
négyszer is felszántják, s igy készítik elé a követ
kező vetéshez. Különösen hol a vetést három szántás
előzi meg, ott az ugarföldet először tavasz végén,
másodszor nyár derekán s utoljára a vetés előtt szok
ták fölszántani; az első szántás neve : ugarolás, a
másodiké: forgatás v. keverés, a harmadiké vető szán
tás v. vető alá szántás. Ugarokon legeltetni a nyájakat.
A volt úrbéri földek egy részét ugarnak szokták vala
hagyni. Ugarba vetett gabona. Különbözik tőle némileg :
parlag, mely több ideig miveletlenül hagyott föl
det vagy szőlőt is jelent. A tartós háború alatt parla
gon heverő telkek. Parlagon hagyott homokbuczkák.
„Parlag nagy részént Hunnia földe s ugar." (Virág B.)
Sokak véleménye szerint szláv eredetű szó,
mert szerintök szerbül szintén ugar, s cseh és szlo
vák nyelven Miklosich szerént úhor, mely Stephano
vics Vuk értelmezése után vetésre feltört, és a nap
átmelegítésének kitett föld, áll t. i. az az igekőtő u, és
égetésre, tűzre vonatkozó gar, hor elemekből. Azon
ban szintén figyelmet érdemel, hogy a mongolban
ukhori ige am. harken, rechen, mit der Harke oder
dem Rechen ausscharren, francziául: gratter la térre
avec un rateau; ramasser avec un rateau les herbes
en un monceau ; tehát am. a földet gereblyeféle esz
közzel felvájni, a füvet egy csomóba összekaparni
és így általában a mivelés, illetőleg vetés alá elké
szíteni ; s épen ez a czélja az ugaron hagyásnak, és
ugarolni a magyarban is épen azt teszi: feltörni a
földet, mely jelentést épenséggel nem az ol képzőből,
hanem az egész szótól magyarázhatjuk vagy merít
hetjük ; a föntebbi szónak pedig még egyszerűbb tör
zse : uko, ausgraben, aushöhlen; fouir, creuser la
térre, déterrer. Figyelmünket még inkább fokozza
az, hogy eke is, melyet általán a német „Egge" szó
ból származottnak hisznek, a mongollal egyezik, t. i.
mongolul: böke (Schmidt átírása szerént) v. büké
(Kowalewszki átírása szerént) am. Pfluggestell.
Szántani, számtani szóról pedig még nem hallottuk,
hogy az árja eredetű volna. Tehát ugar, eke is altáji
eredetüeknek mutatkoznak.
UGARFÖLD, (ugarföld) ösz. fn. Ugarnak ha
gyott szántóföld. V. ö. UGAR. Ugarföldeken legel
tetni a barmokat.
UGARGABONA, (ugargabona) ösz. fn. Oly
szántóföldön termett gabona, mely előbbi évben ugar
ként hevert. Néha az ugarban magától termett gabona.
UGARHÓ v. —HÓNAP, (ugarhó v. —hónap)
ösz. fn. Nyárelő hava, melyekben ugarolni szoktak
vagyis az ugart fölszántani szokták. Némelyek által
g, mezei munkától vett kifejezés.
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UGARI, (ugari) mn. tt. ugarit, tb. —ák. különbözik a szűkülés, vonyitás, tululás, nyöszörgés
Ugarföldben termő, létező. Ugarról nevezett.
stb. Ebugatás nem hallik mennyországba. (Km.)
UGARI MÜGE, a müge neméhez tartozó nö
UGEK, személynév. Anonymus szerint Almus
vényfaj ; szára ágasbogas; virági az ághegyen nye apja. Szabó K. Ögyeknek irja. Meg fogja engedni
letlenek, csoportosak; levelei csillagosak, 6—8 egy az olvasó, hogy a mongol nyelvből az egész családot
gyűrűben ; magvai simák. (Asperula arvensis). Né értelmezhessem. A mongolban ügek Kowalewski sze
pies neve: békaragadály.
rént am. rőzse, nyaláb, csomó ; különösen áldozati
rözse v. csomóvessző v. fű v. gyapjú áldozás végett a
UGARLÁS, 1. UGAROLÁS.
UGAROL, (ugarol) áth. m. ugarolt. Az ugart szellemeknek. Neje volt Anonymus szerént Emesu,
vagyis ugarnak hagyott földet feltöri, fölszántja. melyet Szabó K. Emesnék ír. A mongolban eme nőt,
(Szabó D. — Agrum proscindere. Molnár A.) T. i. a pi feleséget jelent, s a mandsuban anyát; továbbá
henni hagyott földet először ugarolják, másodszor for amott emege v. emegen am. nagyanya, emitt emek&
gatják v. keverik, harmadszor (néhutt t. i. roszabb ta am. napa (Schwiegermutter). Emesröl Anonymus azt
lajban negyedszer) vető alá szántják. V. ö. UGAR. írja : filia Ennedubeliani ducis, Szabó K. fordításában:
UGAROLÁS, (ugarolás) fn. tt. ugarolást, Önedbeli vezér leánya. A mongolban önetii v. önetei
tb. —ok, harm. szr. —a. Első szántás, melyet az am. becses, nagybecsű, (couteux, prétieux, de haut
ugarföldben tesznek. A második keverés vagy forga prix), önén főnévtől, mely am. becs, érték stb. végre
a mongolban bele am. erő (vigueur, force, szanszkri
tás. V. ö. UGAROL.
UGARON, (ugaron) ih. Pihenés végett szán tul : bála) ; a — belianus végezet lehet a magyar béli
tatlanul hagyva. A határnak egy harmadát ugaron is, minthogy Anonymus néha a végzeteket magyaro
san írja, mint Szabó K. is vélekedik, s akkor önetii
hagyni. Ugaron hevei' a föld.
UGARROZSNOK, (ugarrozsnok) ösz. fn. Nö lehet helynév. Végre almasx, vagy mint Bálinth Gá
vényfaj a rozsnokok neméből; bugája bókoló, pon bor irja: almusz a mongolban bűvöst jelent.
gyola ; füzeikéi Öthat viráguak, simák; ondói fehér
UGH, puszta Veszprém m., TISZA—, falu He
szélük, néha kalászosak, néha kalásztalanok. Az ves m., helyr. Ughra, —on, —ról.
ugarföldeken szeret tenyészni. (Bromus arvensis).
UGLES, puszta Baranya m. helyr. Uglesre,
UGARSZÁNTÁS, (ugarszántás) ösz. fn. 1. —én, —röl.
UGAROLÁS.
UGLYA, falu Marmaros m., helyr. Uglyára,
UGARSZIGORÁLL , (ugarszigoráll) ösz. fn. — tt, —ról.
Növényfaj, az egy virágú és kocsányos szigorállok
UGOCSAMEGYE , UGOCSAVÁRMEGYE,
alneméből; levelei alig nyelesek, csipkések, szívesek, (Ugocsamegye v. —vármegye) ösz. fn. Magyaror
szárai henyélők, szőröskék: csészelevelei egyenetle szág tiszántúli kerületében fekvő vármegye, Szat
nek. (Veronica arvensis).
már, Máramaros és Beregmegyék között. Ugocsa, mint
UGARTÖRÉS, (ugartörés) ösz. fn. Első szán általán a vármegyék nevei, magában is használtatik.
tás az ugarként hevert földön, gyeptörés.
UGOD, falu Veszprém vármegyében, helyr.
UGAT, (uogat) önh. m. ugattam. —tál, Ugodra, —on, —ról.
— ott, par. ugass. Szoros ért. ugat a kutya, midőn
UGOR, önhatólag használva; 1. UGRIK.
fenhangon kiált; szélesb ért. mondják más kutyane
UGORDÁS, (mint játszodás), fn. 1. UGRÁS.
müekről is, um. rókákról, farkasokról. V. ö. SZŰ „Ugordást segitő rúd" (Gewichtstange der Springer.
KÜL, VONYÍT, TUTUL, CSAHOL. Ugat a kutya, Molnár A.) ; 1. U G R Ó R Ú D .
midőn idegent jönni lát, midőn megharagszik, midőn
UGORDIK, 1. UGRIK. A d oly közbevetett
valamit gyanít stb.
betű, mint játszódik (játszik) szóban. Eléjön Molnár
A komondor nem sokat törődik, ha megugatja is a Albertnél, Szabó Dávidnál; leugordik Káldinál.
kis kutya. Az eb a lánezon ugathat, de nem haraphat.
UGORDÓS, 1. UGRÓS.
(Km.). A halál kutyáji ugatnak belőle, tüdővészben kö
UGORGYÁN, fu. tt. ugorgyánt, tb. —ok, harm.
hög. Képes kifejezéssel am. másokat haragos kutya szr. —a. Szalavármegyében Lenti táján így nevezik
módjára rágalmakkal illet, megszól, rútul perleke a szivárványt. Nevét talán képes kifejezéssel onnan
dik. Ne ugass! Mit bánom én, hadd ugasson. Mocskos kapta, hogy a feléje közeledni akaró elöl mindig
nyelvével minden embert megugat, leugat. Továbbá né tovább halad, s mintegy odább ugrik. Hasonló
pies nyelven mondják üres, éhes, korgó gyomorról. képes kifejezés a palóczoknál divatos bábabukra.
Ugat a gyomra. A mongol khucza ( = u g a t ) törzs kö
Alakra hasonló a toporján, bojtorján, tátorján
zelebb a ,kutya' szóval egyezik.
szókhoz. T. i. Szálában a j helyett gyt szeretnek
Eredetre nézve hangutánzó, s alaphangja a ejteni.
tompa u {k elöhanggal: ku), mely a kutya, (kuvasz),
UGORKA, 1. UBORKA.
és mongol khucza szókban is rejleni látszik. A gal
UGORKAÁGY, UGORKAMAG stb. I. UBOR
(=ogat) összetett képző.
KAÁGY ; UBORKAMAG stb.
UGATÁS, (uogatás) fn. tt. ugatásl, tb. —ok,
UGORKÁS, UGORKASALÁTA stb. 1. UBOR
h&rm. szr, —a. A kutyának rendes kiáltása, melytől KÁS, UBORKASALÁTA stb,
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UGORNYA, falu Bereg m., helyr. Ugomyára,
—n, —ról.
UGEA, falu Bihar és Heves m.; erdélyi falu
Kiikiilló' m.; SZÁSZ—, Kőhalom székében; helyr.
Ugrára, —n, —ról.
UGRACZ 1. UGRÓCZ.
UGRÁL, (ugrál) önh. m. ugrált. Gyakran,
vagy folytonosan ugrik v. szökik, szökdös. Ugrál mint
a kecskebak, mint a szarka. Jó kedvében vgrál. Ugrálva
iinczol. Azon gyakorlatos igék osztályába tartozik,
melyek ál él képzővel alakulnak, mint: dob dobál,
hal hálál, jár járói, men menél. V. 8. UGRIK.
UGRÁLÁS, (ugrál ás) fn. tt. ugrálásl, tb.
—ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy folytonos ugrás,
szökdösés.
UGRÁLGAT, (ugrálogat) gyakor. önh. m.
vgrálgattam, —tál, —ott, par. ugrálgass. Folytono
san és némi könnyűséggel, vagy aprózva ugrál. A
jó kedvű kis fiuk vgrálgatnak.
UGRÁNCS, (ugráncs) fn. tt. ugráncsot. Ugráló,
szökdelő víg gyermek.
UGRÁNDOZÁS, (ugrándozás) fn. tt. ugrán
iozóst, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, kivált jó
vidám kedélyből származó ugrás. V. ö. UGRÁN
DOZIK.
UGRÁNDOZIK, (ugrándozik) k. m. vgrán
doztam, —tál, —ott, par. —zál. Gyakran ideoda
ugrál, jó kedvében szökdös, mint a jó kedvű gyer
mekek. Képeztetésre és alapértelemre hasonló hozzá
fczkándozik. Molnár Albertnél eléjön fölös gyakori
tással ugrándozdogál is.
UGRÁNY, (ugrány) fn. tt. ugrányt, tb. —ok,
harm. szr. —a. v. —ja. A természetrajzban a czicz
kányok neme alá tartozó állatfaj, Egyiptomban, Ara
biában és Szibériában, mely nagyságra a patkány
hoz hasonló, és nyúlfejü; mezőkön lakik, és hosszú há
tulsó lábszárai levén nagyokat ugrik. (Mus jaculus.)
UGRÁS, (ugrás) fn. tt. ugrást, tb. — ok, harm.
szr. —a. Az állatnak azon mozgása, midőn rugalmas
inainál, tagjainál fogva bizonyos magasságra fölveti
magát, vagy a levegőbe fölemelkedve némi távol
ságra szökik, leesik, lebukik. Veszedelmes, halálos
ugrás. A mesebeli táltosló három ugrással czélhoz ér.
Elvétette az ugrást. (Km.), nem oda jutott, a hová
szándoka vala. A vadászoknál ugrásban (felugrásban)
lini, akkor lőni, midőn a vad fektéből fölpattan.
Atv. oly haladás neme, mely a közbeeső tárgyakat
mintegy elmellőzve (átugorva) siet bizonyos czélra.
Nincs ugrás a természetben. (Km.) Non datur saltus
in natura). V. ö. UGRIK.
UGRASZT, (ugrasz t) áth. m. ugrasztott,
par. ugraszsz, htn. —ni v. —a/ni. Ugrásra kénysze
rit, sürget, ösztönöz; különösen fenyegetés vagy
ijesztés által felszöktet, s megfuttat. Kiugrasztani a
nyulat a bokorból. Megugrasztani a tolvajokat. Néha
egyezik vele ugrat, pl. úsztatáskor a juhokat be
ugrasztják v. beugratják a vizbe. A csintalan fiukat
pegugratták y, megugrasztották. Pe ngha ÍQI nem cse

rélhetők, pl. jól vall mondva : a lóval átugratni az árkot,
de nem szoktuk mondani: átugrasztani; noha ,ugraszt'
hatása rendesen csak élő lényekre, ,ugrat' szóé pe
dig élettelen tárgyakra is vonatkozhatik. ,Ugraszt 1
azon ászt észt képzőjü igék osztályába tartozik, me
lyek ikes igékből képződnek, milyenek: válik vó.
laszt, múlikmulaszt, ömlik ömleszt stb. V. ö. UGRAT ;
UGRATÁS.
UGRASZTÁS, (ugrasztás) fn. tt. ugrasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által em
bert vagy más állatot ugrásra, illetőleg szökésre,
megfutamodásra kényszerítenek. V. ö. UGRASZT.
UGRAT, (ugrat) mivelt. m. ugrattam, —tál,
—ott, par. ugrass. Eszközli, okozza, parancsolja, hogy
az ember vagy más valami ugorjék. Korbácscsal,
sarkantyúval megugratni a lovat. Megugratom az ebet
alattad, (km.) azaz, veréssel megkergetlek, rád verek.
Árkot ugratni a lóval. A tánczban megugratni a leányt.
A tekét föl, kiugratni. V. ö. UGRASZT.
UGRATÁS, (ugratás) fn. tt. ugratást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valakit
v. valamit ugratunk; különösen, midőn a lovaglók
bizonyos téren, árkon, gáton neki rugaszkodva át
szöknek. Hangugratás a nyelvtanban , midőn a
szók a képzöjökben levő tompa rövid önhangzót
(o, e, ö) némely újabb ragozáskor vagy képeztetés
kor kilökik, pl. hatalom, hatalmak, szerelém szerel
mek, köröm körmök stb. A részletes szabályok a
nyelvtanokba tartoznak.
' UGRATÓ, (ugrató) részesülői mn. 1) A ki
ugrat. 2) A mértékes verselésben úgynevezett láb, két
hosszú tag közt egy rövid taggal: — " — (creticus).
UGRATÓVERSENY, (ugratóverseny) ösz. fn.
A lóversenynek akkénti megnehezítése, hogy a futó
lovaknak utjokba helyezett több gátat, u. m. sö
vényt vagy korlátot kelljen átugornia; máskép :
akadályverseny, gátverseny.
UGRI, (ugri) mn. tt. ugrit, tb. —ak. Oly
emberről mondják, ki fürgén, izegve mozogva szök
décsel. Néhutt futival összetóve : ugrifuti.
UGRIFÜLES, (ugrifüles) ösz. fn. Tréfás nyel
ven jelent nyulat, mint ugrándozó és nagy fülű
állatot.
UGRIK, (ugrik) k. m. ugrott, v. ugort, htn.
ugrani v. ugorni, par. ugorjál v. rövidítve: ugorj. 1)
Szoros ért. mondjuk emberről vagy más állatról,
midőn rugalmas inai, izmai, tagjai segedelmével
nyugvó helyéből hirtelen kimozdul, s bizonyos irány
ban és sebesen fölemelkedve odább szökik, elveti
magát. Különféle irányú szökésre vonatkoznak az
ily öszvetételek: fölugrik, leugrik, félre, előre, hátra
ugrik, kiugrik, beugrik, általugrik, visszaugrik, eléugrik.
Ugrik mint a esik, mint a sajtkukacz. Örömében, jó ked
vében nagyot ugrik. Vizbe ugrani. Az ablakon ki
ugrani. A szekérről leugrani. A zergék szikláról sziklára
ugranak. Fölugrani a székre, padra, asztalra. Odább
ugrani, megugrani, elugrani, elszökni. Tánczba ugrani.
Visszaugrani (a ruganyos testről mondják). A,vkQi
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ugrani, az árkot átugrani. A szán tű hosszát átugrani,
teljes erejében lenni. Rútba ugrani. Akkor mondj hop
pot, mikor általugortad az árkot. (Km. önként folyó
hexameterben). Mindenkor legszebb hal volt az, mely
kiugrott a hálóból. (Km.). Mérgében olyant ugrott, mint a
hörcsök. Jó férj hóna alól ugrik ki a kövér menyecske.
(Km.). Átv. kiugrott a szeme; majd kiugrik a bőréből, oly
jó kedve van. Athatólag : Elugrotla mint a peri leány a
férjhez menést. (Km.). 2)Him állatokra vonatkozva am.
hág, meghág. A csődör a kanczára ugrott. Athatólag :
A kos megugrottá a jerkét. 3) Mondjuk folyó testek
ről, midó'n a forráshói kifakadva, vagy valamely
csövön felnyomulva magasra szöknek ; innen : ugró
kút, ugró viz. 4) Ugranak a rugalmas testek, midó'n a
nyomást visszataszítják. 5) Képes kifejezéssel, né
mely közbevetett dolgok elhagyásával, egymástól tá
volabb eső tárgyakra megy által. A kérdésnek némely
pontjain átugrani. Athatólag: Épen azt ugrotta át, mi
ben a dolog veleje fekszik. Nyelvtani ért. kiugrik az
önhangzó, midőn bizonyos ragok előtt kimarad, pl.
álom, álmot, kotor kotrunk. Sándor I.nál kiugrott
barát am. kilépett barát, ki a klastromi életet ott
hagyta.
Mennyiben a tulajdon értelmű ugrás az illető
állati testnek fölemelkedését, magasra vetődését fe
jezi k i ; az ugrik igében az emelkedés, magasság
alapfogalma látszik rejleni; honnan valószínűleg
gyaníthatni, hogy gyöke eredetileg ur v. or azon r
gyökhangu szók osztályába tartozik, melyek magas
ságra vonatkoznak. V. ö. R gyökhang. E szerint
ugrik hangvetés által urgikböl származhatott. Ezt
bizonyítja főleg a Vámbéry följegyzette csagataj
irgamak = u g r a n i . Egyébiránt Miklosieh szerént régi
szláv nyelven igrati am. ugrálni (salire, hüpfen). Alap
fogalomban rokon hozzá a szintén átvetett rúg, mint
hogy a rúgás csakugyan a lábak fölugrása v. ugra
tása által történik. A rugalmas testek is, nyomás
után előbbi helyzetűkbe visszaugranak; innen Sándor
I.nál visszaugró =elasticus.
UGRÓ, (ugró) mn. és fn. tt. ugrót. 1) Aki v.
ami tulajdon vagy átv. értelemben ugrik, honnan
ezen öszvetételek : ugrófű, ugróháló, ugrókút, ugróláb,
ugrórúd. 2) A sakjátékban azon lófejü bábok, me
lyek két szögleten mindjárt a tornyokon túl állanak.
3) Csárda neve Zemplénben.
UGRÓCZ, (1), (ugrócz) fn. tt. ugróczot. Ug
rándozó bohócz, alakos a nyilvános táncvigalmak
ban. (Harlequin.)
UGRÓCZ, (2), K I S — , NAGY—, faluk Bars,
ZAY—, mváros Trencsén m.; erd. falu Doboka m.;
helyr. Ugróczra, —on, —ról.
UGRÓÉV, (ugró év) szokottabban : szökőév; 1.
ezt; és V. ö. UGRÓNAP.
UGRÓFÜ, (ugrófű) ösz. fn. Afájvirágok neme
alá tartozó növényfaj népies neve ; szára felálló, ál
tallátszó, üres bélü, bötykös ezikkelyü; levelei to
jásdadok, virágfürtjei kétáguak. Tokjából leggyön
gébb érintésre magvai kipattannak, honnan a neve,
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Máskép szintén népiesen hozzám ne nyúlj, engem ne
bánts, üvegszáru fii; Sándor I .nál: ugrógyökér; nö
vénytani néven : üvegszáru fájvirág. (Impatiens noli
tangere.)
UGRÓHALÓ, (ugróháló) ösz. fn. Bizonyos
háló neme a madarászoknál, melynek kiterjesztett, s
földié fektetett szárnyai a húzózsineg megrántására
fölugranak és öszvecsapódnak.
UGRÓKÚT, (ugrókút) ösz. fn. 1. SZÖ
KŐKÚT.
UGRÓLÁB, (ugróláb) ösz. fn. Némely állatok,
p. nyulak, ugrányok, szökcsők, békák stb. hátulsó
lábszárai, melyek különösen ugrásra alkotvák.
UGRÓNAP, (ugrónap) ösz. fn. Szokottabban:
szökőnap ; 1. ezt. Egyébiránt megjegyzendő, hogy ugró
v. szökőnap nem azt jelenti, hogy valamely nap ki
ugornék v. kiszöknék, hanem, hogy tova (egygyel
tovább) ugrik v. szökik; igy ugró v. szökőév is am.
tova (egy nappal tovább) ugró v. szökőév.
UGRÓRÚD, (ugrórúd) ösz. fn. Rúd, vagy do
rong, vagy hosszú bot, melynek segedelmével az ug
rálok tovább vetik, lódítják magokat. Molnár Albert
nél : vgordást segitö rúd.
UGROS, (ugros) önh. m. ugrostam,—tál, —ott;
par. — s. L. UGRÁL.
UGRÓS, (ugróos) mn. tt. ugróst, v. —at, tb.
— ak. Ugrani szerető; könnyen ugró; rugalmas.
Mondják különösen tánczról, melyben ugrálni szo
kás, milyen a tótok ugrós (viszkots) táncza.
UGRÓVÍZ, (ugróvíz) 1. SZÖKŐVÍZ.
UGY, 1. ÚGY.
UGYÁM, 1. ÚGYÁM.
UGYAN, (1), (ugyan). 1) Határzó, mely által
valamit mintegy rámutatva erősebben bizonyítunk,
s helybeli, időbeli, vagy másnemű azonosságára mu
tatunk. Ugyanolt álltam én is, ahol ő. Ugyanarra men
tünk mi is. Én is ugyanonnan jövök. Ugyanakkor látta
lak mindkettőtöket. Ugyanazért itt kell maradnod. Ugyan
úgy történt, mint irják. Mi is ugyanannyian vagyunk,
mint ti. Ez értelemben a hasonlat vagy azonosság
fogalmát erősbíti, s az épen, szintén határozókkal föl
cserélhető, p. épen v. szintén ott, épen arra, épen olyan,
épen úgy, épen annyi stb. 2) Nagyító jelentésű az ily
mondatokban : Ugyan ("v. ugyancsak) megverték. Ugyan
megjárta a szegény. Ugyancsak oda mondta, mi a szivén
fekütt. Ugyan derék, ugyan szép, ugyanja. 3) Gúnyos je
lentésű ilyekben. Ugyan úgye f Ugyan megadtad neki.
No ugyan szépen viselted magadat. Ugyan bizony érde
mes is volt azért szólni. Ugyan vagyok Molnár A. így
latinozza: resto, supersum, supersto, vivő. A mai
nyelvszokás szerént talán így mondanók : megvagyok,
azaz, úgy ahogy élek, épen csakhogy vagyok v. élek.
4) Dorgáló vagy sürgető, vagy sürgetve kérő : Ugyan
miért jöttél oly későn ? Ugyan ne boszonts! Ugyan mondd
meg ! Ugyan hallgass már ! Ugyan menj pokolba! Ugyan
hagyj békét! Ugyan mi kell még ? 5) Mintállitó, engedő
kötszó a vezérmondatban az erős hangsúlylyal el
látott szó, után áll, s az. utpmondatban. de, mégis, a;w
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iati, mindazáltal ellentétes vagy kivételező kötszók ami lefoglaltatott. így ha valaki büntető perben áll,
felelnek meg neki. En ugyan kértem őt, de nem hall a bírónak bizonyosságot kell tanuk által vagy más
gatott rám. Az öcsém ugyan eljött, de a húgom elma képen szereznie, hogy a perben álló épen az, ki a
radt. Eteléi ugyan jók, de borai roszak. Alig lehet két kérdéses bűnös tettel vádoltatik. 2) Néha használta
ség benne, hogy az úgy mint helyben hagyó, erősitő, tik két különböző tárgyra i s , melyek egymással
bizonyító szótól ered ; s az ú megnyújtásával vgyan igen nagy hasonlatosságot mutatnak. Erről mondja
u ,úgy' szóval egy jelentésű ; alakulására pedig ha b. Eötvös J. „Tökéletes ugyanazonosság a világon
sonló a hogyan szóéhoz ,hogy' szótól, s igyen szóéhoz nem létezik." (Gondolatok. 60.1.). 3) Bölcsészeti ér
,így' szótól. V. ö. IGYEN; HOGYAN. Budenz J. telemben állapota vagy tulajdonsága valamely lény
felhozza rokonokul azon szókat, melyeknek jelen nek, melynél fogva annak tárgya a rávonatkozó esz
téseigaz, való, pl. a finn tote (nominativ: tosi), totta, meképpel megegyezik. (Identitás). Másképen: azonság,
todesti, tosin (quidem; vére, serio), totise (verus, cer azonosság.
tus, verax, serius); észt tődé (veritas); lapp tuoda
UGYANCSAK, (ugyancsak) ösz. ih. 1) Épen
(komoly dolog, komoly v. nagy igyekezet); finnlapp úgy, ugyanazon módon. 2) Erősen, derekasan. Ugyan
duót (való, igaz; komoly dolog) stb. Megjegyezhet csak megdöngették. 3) A székelyeknél kérdőleg = úgy
jük, hogy az ,ugyan' szóhoz még közelebb járó de vané hát ? (Kriza J . ) ; másképen : vgyan vgye ?
magashangu mongol ünen szintén azt teszi: igaz,
UGYANENNYI, (ugyanennyi) ösz. mn. Épen
való; valóság. A mandsuban vdu egyik jelentése : oly számú, mennyiségű, mint ezen közellévő.
obgleich, egészen egyezik az vgyan szónak 5) pont
UGYANEZ, v. —EZEN, (ugyanez v. —ezen)
alatti jelentésével; ,úgy' pedig a mandsuban uttii, ösz. mutató névmás. Élünk vele, midőn valamely
\i. tvttu, és ,így' ede. V. ö. ÚGY.
közelebbi tárgyra határozólag rámutatunk. Ugyanezt
UGYAN, (2) 1. UGYAN.
a könyvet keresem, nem azt, v. amazt. V. ö. EZ.
UGYANAKKOR, (ugyanakkor) ösz. ih. Egy
UGYANEZÉRT, (ugyanezért) ösz. ih. E leg
valami mással azonos időben, egykorulag, épen ak közelebbi okból; v. közelebb levő dolog miatt Ugyan
kor. Ugyanakkor jött, midőn levelet irék neki. En is ezért jöttem, nem másért.
ugyanakkor voltam Pesten, mikor ö.
UGYANILY, v. —ILYEN, (ugyanily vagy
UGYANANNYI, (ugyanannyi) ösz. mn. Meny —ilyen) ösz. mutató névmás. Egészen ilyen, szint
nyiségre egy bizonyos másikhoz hasonló. Ugyanany ilyen.
nyi jövedelme,' pénze, juhai vannak, mint nekem. Ugyan
UGYANIS, (ugyanis) ösz. kötszó. Élünk vele,
annyi idő alatt jöttem vissza, mint mentem volt.
midőn valamely előre bocsátott állítást bizonyos ki
UGYANAZ, v. UGYANAZON, (ugyanaz v. mutató részletekkel, vagy példákkal akarunk fölvi
—azon) ösz. mutató névmás. Bizonyos határozott lágosítani, vagy okokkal támogatni. Hogy nem jó já
valaki v. valami, és nem más; épen a z ; a kérdés ratban vala, lehetett gyanítani; ugyanis többször megke
ben levő dolog vagy személy maga. Ugyanazt a házat rülte a házat, majd a cselédektől a házi körülményekről
ttttan meg, melyet te ajánlottál volt. Ugyanazzal az em tudakozódott stb.
berrel háromszor találkoztam. „Mastan is ugyanazont
UGYANITT, (ugyanitt) ösz. helyhatárzó.
írhatom te kegy"(elmednek). Levél 1558ból. (Sza
Ezen
közel
helyen, épen itten, nem amott, nem másutt.
lay Ág. 400 in. 1. 2 9 1 . 1.). Távolsági tárgyakra vo
Ugyanitt
várlak
meg holnap is. Ugyanitt már kétszer
natkozik ; ellenben a közelebbi tárgyakra vonatkozó:
be akartak törni a rablók. Tavai is ilyenkor ugyanitt
ugyanez v. — ezen. V. ö. UGYANAZONSÁG.
ültem.
UGYANAZÉRT, (ugyanazért) ösz. ih. Bizo
ÚGYANNYIRA, (ugyannyira) lásd ÚGYANY
nyos meghatározott okból ; nem másért, nem
NYIRA.
egyébért; épen annál fogva. Ugyanazért jöttem én is,
UGYANODA, (ugyanoda) ösz. helyhatárzó.
hogy közös ügyünkről értekezzünk. Néha am. következés
Ama
bizonyos
határozott távolabbi helyre, nem ide,
képen, tehát. Ugyanazért ha vétettél, bűnhődjél.
nem máshova, épen oda. Ugyanoda sietek én is, hova
UGYANAZON, v. —AZONOS, (ugyanazon v.
ti. Szemeit ugyanoda szegzi, hová a többi nézők. Ugyan
azonos) 1. UGYANAZ.
oda tedd vissza a könyvet, honnan elvetted.
UGYANAZONNAL, (ugyanazonnal) régies
UGYANOLY v. —OLYAN, (ugyanoly vagy
ih. Am. ugyanakkor. „0 fölsége ugyanazonnal min
—
olyan)
ösz. mutató névmás. Egészen olyan, szint
ket is kegyelmességébe, hívségébe és szárnya alá
vött." Kassai magyar polgároknak panasza 1552 olyan, épen olyan.
UGYANONNAN v. —ONNÉT, (ugyanonnan
dik évben. (Régi M. Ny. II. Kötet. Vegyes t. 98. 1.).
UGYANAZONOSSÁG, vagy —AZONSÁG, v. —onnét) ösz. helyhatárzó. Ama határozott s bizo
(ugyanazonosság v. ;—azonság) ösz. fn. 1) A külön nyos távolságban levő tájról, helyről, nem innen,
félének látszó dolog vagy személy ugyanegy léte, pl. nem máshonnan, épen azon helyiségről. Budáról jöt
ha valaki perben bíróilag lefoglalt valamely tárgy tök ? Ugyanonnan jövünk mi is.
iránt tulajdonjogot követel, be kell bizonyitnia az
UGYANOS, (ugyanos) mn. tt. ugyanost v<
ugyanazonságot, vagyis, hogy amit követel épen az, — at, tb. — ak. L. UGYANAZ.
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UGYANOTT, (ugyanott) ösz. helyhatárzó.
Ama határozott távolabbi helyen vagy tájon, nem
itten, nem másutt, épen azon helyen. Ugyanott törött
el a szekerünk, hol ti tavai fölfordultatok.
UGYANŐ, (ugyanő) ösz. szeme'lynévmás. Épen
ő, szintén ö, kiről már előbb szólánk.
UGYANÚGY, (ugyanúgy) ösz. módhatárzó.
Épen oly módon, mintegy másik, vagy mint máskor;
hasonlóan, épen úgy, nem máskép. Ugyanúgy jártam
én is, mint ti. Kérdőképen némi meglepetésre, eso dál
kozásra vagy kétkedésre vonatkozik. Ugyanúgy ?
UGYANÚGYE ? (ugyanúgye) ösz. indulatszó.
Élünk e kifejezéssel, midőn szóváltás közt némi gúny
nyal, vagy olcsárolva, vagy roszalva kérdezünk vala
mit, pl. A. Mikor fizeted meg már, a mivel nekem oly régen
tartozol ? B. (daczosan) Majd ha lesz. A. Ugyanúgye ?
UGYANVAGYOK, 1. UGYAN alatt.
UGYANVALÓST, (ugyanvalóst) ösz. ih. A
székelyeknél Kriza J. szerént am. ugyan valójában,
még inkább. Ha valaki, ő ugyanvalóst kitett magáért.

ÚGYDE 1. ÚGYDE.
ÚGYMINT 1. ÚGYMINT.

UGY TATT v. TOTT, eléjön Molnár Albert
nél, Szabó Dávidnál. Mandsu nyelven : tuttu = úgy.
1. ÚGY TAT.

UHOG, UHOGÁS, 1. HUHOG, HUHOGÁS.
UJ, (1), származékaival s öszvetételeivel együtt,
mint ujonta, itjdon, ujoncz, újság, újságíró stb. lásd
ÚJ (1) stb.
UJ, (2), 1. U J J (2).
UJAK, falu Sáros m., helyr. Ujakra, —on,—ról.

UJÁN; UJANTA 1. ÚJAN, ÚJANTA.
ÚJBÓL 1. ÚJBÓL.

UJDIVATU 1. ÚJDIVATU.
UJDON; UJDONNAT stb. 1. ÚJDON; ÚJ
DONNAT stb.
ÚJÉV v. ÚJESZTENDŐ 1. ÚJÉV.
Ú J F A L U ; UJHELY ; ÚJHOLD 1. Ú J F A L U ;
Ú J H E L Y ; ÚJHOLD.
Ú J Í T ; ÚJÍTÁS stb. 1. ÚJÍT, ÚJÍTÁS stb.
UJJ, (1), gyöke ujjú, ujjong szóknak és szár
mazékaiknak.
U J J (2), v. Ú J J , fn. tt. ujjat, v. újjat, harm.
szr. — a; kiesinezve : ujjacska ; személyragozva:
ujjain, ujjad, tájdivatosan s némely régieknél: vjjom,
— od; a hosszú ú mindenütt maradhat. 1) Az emberi
kéznek és lábnak öt felé vált hengerded, körmös
végii s hajlékony görbülékeny részei. A kézen az első
legvastagabbik hüvelykujj v. nagyujj, a második mu
tatóujj, továbbiak : középujj, gyürüsujj vagy nevendékujj
vagy nevetlen ujj (ugyanezen utóbbi jelentéssel elé
jön több nyelven mind az árja, mind az altáji nyelv
családban pl. szanszkrit nyelven: anáman [1) na
menlos; 2) Kingfinger. Bőhtlingk], mongol nyelven :
nere ügei khoroghon), végre kisujj. Lábujjakon és között
növő tyúkszemek. Ujjait kinyújtani, behajtani. Ujjaival
fogni, enni. Ujjait egymásba kulcsolni. Ujjal mutatni va
lakire, mi gyakran a gúnynak jele. Valamint a test
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nek más nevezetesb részeiről, úgy erről is a közbe
szédben és életben különféle átvitt értelmű szólás
módok és közmondatok divatoznak. Úgy tudom, mint
az öt ujjamat, azaz, világosan, bizonyosan. Akár az
ujjaimon elszámláljam. Oly szelid, oly engedékeny, hogy
akár az ujjadra tekerheted őt. Hosszú úijai vannak, sze
ret csipni, lopni. Ezt a hirt ujjából szopta, maga köl
tötte. Nim szoptam az ujjamból. Ezt a kis ujjamlól tu
dom, vagyis titkos módon jöttem rá. Ujjaink sem egy
arányosak (v. sem egyenlők), különbségek vannak a
természetben is. Ujjai közt átnézni valamit, engedé
kenynek lenni, úgy tenni, mintha nem látná. Ujját
szájára teszi, hallgatásra int. Oly jó izil volt, hogy az
ujjamat is megszoptam utána. Ha ujjadat nyújtod neki,
a kezedet is kívánja, kevéssel nem elégszik meg, min
dig többet zsarol. Azt se tudja, hány az ujja. Mit egy
ujjal bedughatsz, ne várj többet oda. Ennek a kisujja ü
többet ér, mint amaz egészen. Ujjat húzni valakivel, el
lenkező irányban működni, ellenkedni. „A maga
idejében oly hatalmas egri püspök gr. Eszterházy
Károlylyal is ujjat húztak a jezsuiták." Palóczy
László (az országgyűlésen 1840. apr. 23.). Meztelen
mint a kis ujjam, melyen nem szoktak gyürüt hor
dani. Ugy maradt mint a kis ujjam. Mit kisujjaddal
elnyomhatsz, ne nyomd azt a nagygyal. (Km.) Bibliai
képes kifejezéssel jelent hatalmat. Isten ujja. Istennek
ujjával űzöm ki az ördögöket. Luk. 1 1 . 2 0 . Káldi. — 2)
Természetrajzi ért. mondják az állatok körmeiről,
vagy lábaik egyéb végrészeiről, melyekkel ujjak
gyanánt élnek. 3) Átv. bizonyos felső öltönyök
derekához két oldalt oda varrott csőalaku részek,
melyekbe a karokat ölteni szokás, németül: Aermel,
kartakaró rész, latinul: manica, tótul: rukáwa, am. j
kézrevaló. Mente, dolmány, köpeny, szúr, iing ujja. Bt
van az én szűröm ujja kötve. (Népd.) Bő, szűk, hosszú,
rövid, lobogós ujjak. Borjuszáju üngvjj, széles. Sip vjjú
üng, szűk.
A kiejtésben e két szó új (novus) mn. és új (di
gitus, manica) fn. rendesen egyenlő hangzatu; mind*
azáltal a közösebb szokás, több régi irók nyomán is,
oda látszik hajlani, hogy különböztetésül a ,novus'ií/'
a ,digitu8' és ,manica' újj v. ujj legyen. Egyébiránt
a val névutóval is mindig csak ujjal, nem : ujjjal. Ami
a rokonságokat illeti, legközelebb áll hozzá a mongol
üje (íz, tag ; francziául: articulation, jointure, em
boitement ; mernbre; Jülgnél: Glied, Mai). Ro
konok továbbá Budenz J. szerént ,digitus' jelentéssel
a lapp cute, a finnlapp íuvdde az enarelapp szója
rásban cuvdi, osztják tuj, vogul tul'e, zűrjén feíj
,manica' jelentéssel a lapp soje (szője, s—sz a többi
szóban is), sasse, finnlapp soaga, soga1 az enarelapp
szójái'ásban soaja (szárny, ujj), finn hiha, Ina; déli
vogul tájt, tant, votják sajas, saes, zűrjén soj (brachium),
sos (manica) cseremisz soks, mordvin oza.
ÚJJÁALAKÍTÁS; ÚJJÁALAKULÁS 1. ÚJ
JÁALAKÍTÁS ; ÚJJÁALAKULÁS.
UJJAL, (ujjal) áth. m. újjalt. 1) Ujjal tapo
gat, érint valamit. Ujjaim az üteret. 2) Bizonyos öl
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tönyh&'z ujjakat varr, csinál. Ujjalni a dolmányt. Ha
lonlók hozzá: fejd, talpal, pl. csizmát.
UJJALÁS, (ujjalás) fn. tt. ujjalást, tb. —ok,
harm. 8zr. —a. Cselekvés mely által valamit ujja
lunk. V. ö. UJJAL.
UJJANTYÚ, (újjantyú) fn. tt. ujjantyút, tb.
—k. A keztyú hasonlatára képzett újabb szó, azaz,
bőrből vagy más kelméből varrott tok, melyet az
iijjra húznak, pl. midőn sebes. V. ö. KEZTYÜ.
UJJAS, (ujjas) mn. és fn. tt. mint melléknév
nél: vjjast, v. —at, tb. —ak. ÍJ Ujjakkal, különö
aen ruhanemüekkel ellátott. Ujjas köpeny, bunda,
ruha. 2) A növénytanban ujjas (digitatum) az olyan
fűzött levél, mely 5—7ével nőtt egy közös nyél
végére, mint a milyen a bokrétafa (aesculus) levele.
Mint főnév tárgy esete: vjjast, többese: —ok. Er
délyben és Magyarország némely vidékein derékra
való rövid szabású dolmányféle öltöny, ujjas mel
lény; különböztetésül az ujjatlan mellénytől.
UJJASDI, (ujjasdi) fn. tt. ujjasdit, tb. —k.
Ujjakkal űzött játéknem. Ujjasait játszani. Képzőjét
di más játéknemekre is alkalmazzák, mint: bujósdi,
tzembekótósdi, katonásdi stb.
UJJASFŰ, (ujjasfű) ösz. fn. Népies neve a
gyűszűvirág nemű növény egyik fajának, mely más
kép szintén népiesen: ujjfű, gyüszűfű; növénytani
néven: sárga gyűszűvirág. (Digitális lutea).
UJJASHAL, (ujjashal) ösz. fn. A hasszár
nyuak neméhez tartozó halfaj, melynek hasszárnyai
ból rostos kinövések nyúlnak ki, s mintegy ujjakat
képeznek. (PolynemusJ.
UJJASKEZTYÜ, (ujjaskeztyü) ösz. fn. Kez
tyü, melynek öt ujja van, különböztetésül oly kez
tyütó'l, melynek csak hüvelykujja van.
UJJASMELLÉNY, (ujjasmellény) ösz. fn.
Derékravaló, mellényszabásu, ujjakkal ellátott mele
gebbféle téli öltöny.
UJJASRUHA, (ujjasruha) 1. UJJAS alatt.
ÚJJÁSZERVEZÉS, 1. ÚJJÁSZERVEZÉS.
ÚJJÁSZÜLETÉS, 1. ÚJJÁSZÜLETÉS.
UJJÁTÉK, (ujjjáték) ösz. fn. 1. UJJASDI.
UJJATLAN, (ujjatlan) mn. tt. ujjatlant, tb.
—ok. 1) A minek tulajdon értelemben vett ujja
nincsen. Megcsonkított ujjatlan kéz, láb. 2) A minek
öltönyféle ujja hiányzik. Ujjatlan köpeny , szűr,
mellény.
UJJBESZÉD, (ujjbeszéd) ösz. fn. Ujjakkal
adott különbféle jelekből álló néma beszéd.
UJJDAD, (ujjdad) mn. Az ujjhoz v. ujjakhoz
hasonló alakú.
UJJFÜ, (ujjfü) 1. UJJASFÜ.
UJJIZ, (ujjíz) ösz. fn. íz az ujjon.
UJJIZOM, (ujjizom) ösz. fn. Izom az ujjban.
UJJMUTATÁS, (ujjmutatás; ösz. fn. Tulajdon
értelemben am. az ujjnak mutatása, vagy ujjal mu
tatás. Átv. ért. valamire vagy valaminek véghezvi
tele végett rövid figyelmeztetés. (Fingerzeug), Ujj
mutatáml szolgáljanak, amiket mondék.
AKAP. «AG? SSÓTáS, VI, SÖT,
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UJJNYELV, (ujjnyelv) ösz. fn., lásd UJJ
BESZÉD.
UJJNYI, (ujjnyi) mn. tt. ujjnyit, tb. —ak.
Ami térmértékre nézve az ujjnak hosszához, magas
ságához, vagy vastagságához, vagy végre szélességé
hez hasonló. Ujjnyi hosszú vonal. Ujjnyi széles kés.
Ujjnyi magas csizmasark. Ujjnyi vastag kolbászka. Két,
három, négy, öt ujjnyi. Szabatosabb mértéknyelven :
hüvelyknyi. Hasonló alkatúak: lábnyi, ölnyi, mér
földnyi stb.
UJJONG, (ujjong) gyakor. önh. m. ujjongott,
v. ujjongtam, ujjongtál stb. Széles jó kedvében így
kiáltoz : ujjú, ujjú ! ujjuju!
UJJONGÁS, (ujjongás) fn. tt. ujjongást, tb.
— ok, harm. szr. —a. A széles kedvűek ismételt ujjú
hangokra fakadó kiáltása.
U J J O N G A T ; UJJONGATÁS, 1. U J J O N G ;
UJJONGÁS. Hasonló változatúak: kurjong kurjon
gás és kurjongat kurjongatás.
UJJRAKÁS, (ujjrakás) ösz. fn. Azon mód,
mely szerént kell a hangszeren játszónak ujjait
együtt vagy egymásután elhelyeznie.
UJJSÁM, (ujjsám) ösz. fn. A keztyüsök és
keztyüárusok hengerded fából álló eszköze, melylyel
a keztyűk ujjait tágabbra feszegetik.
UJJSZABAS, (ujjszabás) ösz. fn. Szabói
munka, melylyel a ruhaujjat kiszabják.
UJJSZÁMÍTÁS, (ujjszámítás) ösz. fn. Számí
tás módja, melyet valaki ujjaival végez.
UJJSZÉLESSÉGÜ, (ujjszélességü) ösz. mn.
Olyan széles mint az ujj, értve különösen a kifejlő
dött nagy ujjat; néha az ujj ^hüvelyk' helyett áll ;
tehát hüvelykszélességü. Rövidebben: ujjnyi v. hü
velyknyi széles. V. ö. UJJNYI.
U J J Ú ! indulatszó, melyre a széles kedvűek,
különösen tánczközben fakadni szoktak.
„Oszvetöröm magamat,
Kitöröm a nyakamat,
Még se hagyom magamat,
Ujjú ju ! ujjú ju !"
Tánczvers.
UJJZSÁBA, (ujjzsába) ösz. fn. Zsába az
ujjakban. V. ö. ZSÁBA.
ÚJKOR 1. ÚJKOR.
ÚJLAK 1. ÚJLAK.
ÚJMAJOR 1. ÚJMAJOR.
ÚJMÓDI 1. ÚJMÓDI, illetőleg ÚJDIVATU.
UJNÉP 1. ÚJNÉP.
UJOLAG; UJOLAN 1. ÚJÓLAG; ÚJOLÁN.
UJOLAT 1. ÚJÓLAT.
UJONCZ ; UJONCZOZ stb. ; 1. ÚJONCZ;
ÚJ0NCZOZ stb.
ÚJONNAN 1. ÚJONNAN.
UJONOZ v. UJONZ 1. ÚJONOZ.
UJONSZÜLÖTT 1. ÚJONSZÜLÖTT.
UJONTAN; U J O N T I 1 . ÚJONTAN; ÚJONTI,
UJOSLAG 1. ÚJOSLAG
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UJPALÁNKA—UKONNPOHÁE.
UJPALÁNKA 1. UJPALÁNKA.
UJEA 1. ÚJRA.

ÚJSÁG; ÚJSÁGÍRÓ; UJSÁGVÁGY stb. 1.
ÚJSÁG ; ÚJSÁGÍRÓ ; ÚJSÁGVÁGY stb.
UJSZÁSZ 1. ÚJSZÁSZ.
UJTÓ 1. ÚJTÓ.
U J Ú L ; UJÚLÁS stb. 1. Ú J U L ; ÚJÚLÁS.
UJVÁGÁS 1. ÚJVÁGÁS.
ÚJVÁR ; ÚJVÁROS ; ÚJVIDÉK 1. ÚJVÁR;
ÚJVÁROS; ÚJVIDÉK.
UK, (1), 1. UKK.
UK, (2J, fn. tt. ukot, harm. szr. —ja. A szé
kelyeknél Cserey Elek szerént am. nagy anya, kü
lönösen u, mátkáé. Egyezik a régies ük főnévvel;
lásd ezt.
—UK, magashangon —ÜK, (1) birtokos sze
mólyrag, ok ök helyett. Néha eléfordul a régieknél
is, pl. „Adajokat (adójokat) és szolgalatjukat az ma
gyaroknak feljebb tették." Ismét: „Hogy senki há
zakra ne szállhasson." (Régi M. Ny. II. köt. Végy.
t. 1 0 1 . 1.). Döbrentei G. tanúsága szerént ma is
dívik Pest megye solti járásában, Baranya tájain, a
Bácskában és Szeged körül. Gondosabb Íróink sza
bályszerüleg akkor használják 1) midőn ugyanazon
szónak többese is ok ök pl. szokásuk (többes: szoká
sok), körük (többes : körök) ; 2,), midőn a megelőző
szótagban vagy szótagokban szintén o ö van, pl.
lovuk (e helyett: lovok, noha a többes: lovak), örö
mük (e helyett: örömök, noha a többes örömek)
— UK, —ÜK, (2), igéknél eléforduló sze
mélyrag, pl. várjwfc, mondjufc, kérjü/c, izenjüfc;
váxtuk, mondottut, kértük, izentüi. L. TÁRGYI
RAGOZÁS és SZEMÉLYRAG alatt.
UKK, falu Szála m.; helyr. TJkkon, —ra, —ról.
UKKONPOHÁR, UKONPOHÁR, (ukkon v.
ukonpohárj ösz. fn. Újabb korban felmerült régi
szó. Az 1867iki Nyelvtudományi Közleményekben
(340. s köv. 11.) zemplénhegyaljai több bevallási
v. örckeladási (illetőleg csereszerződési) levél közölte
tik, melyeknek végsoraiban áldomásivásról és ukkon,
egyszer vkonpohrirról is tétetik emlités. Álljon itt
egy példa 1660ik évből a szerződés végéről: „En
nek nagyobb bizonyságára áldomását is ittuk, mellyet
magára vállalván Puttonbergi Jánosné Mihalycho
Judit asszony adott ételre fi. 1. bor just ficzét) 20,
ukonpoliárt just 2 ; volt az bornak itczéje d(enár) 12.
Ukkonpohármutató volt Pávai Tamás." Hunfalvy Pál
sejditése szerént az ukkon egy volna a finn hitregék
ben eléforduló Ukko szóval, s a finneknél Ukko po
hara a tavaszi ünnepen szokott szerepelni. E nézetet
látszik támogatni Vámbéry Á., ki a Magyar és Tö
röktatár Nyelvegyezésekben felhozza az ujgur ukan
és csagataj ogan (—isten) szókat. Azonban szintén
ezen korból t. i. 1665dik évből eléjön Szalay Ágos
ton gyűjteményében a szomszéd Abauj megye Füzér
községében kötött szerződés, melynek végén ez á l l :
„Melynek bizonyságára minekünk biráknak és pol
gároknak Tóth Márton mind áldomását, mind, kötő
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poharát' 15 pénzes borból meghozatta és megadta."
Látjuk, hogy itt egészen hasonló szerződésben
,ukkonpohár' helyett ,kötőpohár' azaz kötési vagy
szerződési pohár áll, melynek az ,isten' szóval semmi
köze. Ha a mongol nyelvet veszszük segítségül —
melyből fejthetők meg legtöbb avult szavaink —
ezen nyelvben Kowalewski szerént uughon am. ital
uughokhu v. ughokhu (=inni) igétől, tehát ukkon v.
ukonpohár am. italpohár vagyis ivópohár; de a
mondott igének úgy nevezett gerundiuma is : ughon,
s ez kivált igemódositásoknál részesülői értelemmel
birván am. ivó, honnan ughonpohár szintén azt tenné:
ivópohár ; mi, ha úgy tetszenék, a legtermészetesb
megfejtés volna.
UKLINA, falu Bereg m. helyr. Uklinára, — n,
—ról.
—UL, —ÜL, (1), névmódositó rag, pl. pa
lástul, feleségül, hibául, országul, vétkül; 1. —UL,
—ÜL, (1).
— UL, magashangon: —ÜL, (2) igehatárzói
képző; pl. bolondul, gondatlanul, józanul, roszvi,
esztelenül, illetlenül; mint módhatárzó, megfelel e
kérdésre: hogyan 11. —ÜL ; —ÜL (2); és Előbeszéd.
139. 1.
— U L , —ÜL, (3), igeképzö; lásd — UL,
— Ü L , (3).
ULÁSZLÓ, férfi kn. A lengyel eredetű
Vladiszláv névből alakult, s magyarított szó, jelent
erős dicsőt, v. erős boldogot. Hazánknak két ily nevii
királya volt.
UL1CS, falu Zemplén m.; helyr. Ulicsra, — o»,
—ról.
ULM, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Ulmra,
— on, —ról.
ULTA, némely régieknél, pl. a Nádor codexben
am. olta (az ulta=azolta).
—ULTATIK, —ÜLTETIK 1. — ÚLTATIK.
UMAKK, fn. tt. umakkot, harm. szr. —ja. Fe
hér hasú sikló kígyó, melynek hasát pikkelyek bo
rítják. (Coluber.)
UN, v. ÚN, önh. m. unt. Származékaiban álta
lános szokás szerint az u röviden hangzik: untalan,
unatkozik stb.; ezért adtuk elé a rövid Unál. 1)
Tárgyesetes viszonynévvel, bizonyos testi vagy lelki
foglalatosságtól ereje és kedélye némi nyomasztó,
fárasztó, kedvetlen visszavonulást érez, s menekülni
iparkodik tőle. Unja a munkát, a tanulást, az olvasóit.
Megunta életét. Hamar kezdi, hamar unja. (Km.). Tet
tem, lelkem megunta a várakozást. Eluntam a sok per
patvart. Nagyon eluntam a falusi életet.
„Megunta az én lovam a nyargalást"
(Népd.)
2) Különösen valamely dologban élvezetet, gyönyört,
időtöltést találni szün, s kedélye visszavonal tőle.
Unni, megunni az izetllen tréfát, a rósz színi előadást,
a száraz értekezést. Változattal: beleunni valamibe, v.
ráunni valamire. 3^ Visszaható névmással, unja, eh
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unja v. megunja magát, am. semmi oly foglalatosságoí szalva az időt, vagy másoknak ilyféle állapotot
nem talál, vagy nem gyakorol, mely némi szóra okozva. Unalmasan folynak le napjai. Unalmasan be
kozást, élvezetet, kedvtöltést szerezne neki, s ennél szél, értekezik.
fogva hosszalja, s tétlenül tölti az időt. Kinek semmi
UNALMASKODÁS, (únalomaskodás) fn.
dolga sincs, rendesen unni szokta magát. Idegen társa tt. unalmaskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Alkal
iágban unom magamat.
matlankodás neme, mely által valaki másoknak
unalmára, terhére van.
„Ha megunom magam a pusztába,
UNALMASKODIK, (únalomaskodik) k. m.
Befordulok a szomszéd csárdába."
unalmaskodtam, —tál, —ott. Épen nem mulattató
(Népd.).
társalgási módja, beszéde stb. által mások v. má
„El nem unom magamat, a mikor vele vagyok." Mikes soknak terhére van, unalmat okoz nekik.
UNALMASSÁG, (únalomasság) fa. tt. unal
Kelemen (XLI. levél).
Származékai: unalom, unalmas, unodalom, unodal masságot, harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél
inas, vnakodik, unatkozik, untalan, továbbá az elavult fogva valami unalmas, azaz, testi vagy lelki működő
und, mint ken kend, fon fond, tol told, mos mosd, kér erőnknek semmi élvezetet, mulatságot, időtöltő fog
kérd, honnan undok undokot, régiesen ondokol , lalatosságot nem szerez. Ezen beszédet, értekezést unal
undor, undorodik, mint fondor fondorkodik. — E szár massága miatt lehetetlen figyelemmel hallgatni.
mazékok értelméből kitűnik, hogy az un gyökben a
UNALMATOS, 1. UNODALMAS v. UNAL
kedélyből kitörő visszahatás, elutasítás, eltávolítás MAS. Buja kisarjadzásu, szó, milyenek ezek is :
alapfogalma rejlik, s ennél fogva rokon hozzá szorgalmatos, irgalmatos, kegyelmetes, szerelmetes, me
Hál, mely az unásnak nagyobb fokát fejezi ki, s az lyekkel csak csínján, s legfólebb a népies vagy ósdi
undor, undorodik, undorít szók legközelebbi rokona. nyelv jellemzésében lehet élni. Egyébiránt Kreszne
Távolabb esnek tőle a szélesebb értelmű ó, óvakodik, rics szerént eléjön Kapitár István halotti prediká
és a távolitásra vonatkozó unszol v. onszol. Végelem cziójában.
zésben gyökhangzója u v. o az eltaszító indulatnak
UNALMATOSSÁG, 1. UNALMASSÁG.
természeti hangja. Egyébiránt egyezik vele a hé
UNALMAZTAT, (únalomaztat) , UNAL
ber un (Ilii lassus, defatigatus fűit). Mongolul: uidkhu MAZTATÁS, 1. U N T A T ; UNTATÁS.
am. unatkozni, (se chagriner, s' attrister, étre triste,
UNALOM, UNALOM, (únalom) fn. tt. unalm
Kowalewskinól; sich langweilen. Schmidt, Jülg). at, harm. szr. —a. Alapfogalomban egy az unodalom
A franczia ennui, ennuyer is találkozik vele, melyeket szóval, s ettől csak fokra, terjedelemre s tartósságra
Regnier a görög évvota (Gedanke), és ávt'a (Krüa látszik különbözni. Unalmat szerezni, unalmára lenni va
knng, Kummer) szókkal viszonyít.
lakinek. A szép, s jó, ha többször mondod is el, nem szerez
Egyszerű alakjokra nézve hasonlók hozzá ezen unalmat. Unaloműző foglalkodás. 1. UNODALOM. Ké
egytagú, s n vngy lágyítót ny végzetü igék: fon, peztetésre hasonló ezen egytagú igékből származot
von, bán, szán, csen, fen, ken, csün, szün, tün, hány, takhoz: hatalom, jutalom, siralom, szánalom, rágalom,
huny, szuny, suny.
félelem, védelem, türelem stb.

ÜNADALMÁS, (únadalomas) 1. UNALMAS,
UNANDÓ, (únandó) mn. tt. unandót. Unalom
v. UNOD ALMÁS.
mal járó, unalmat szerző v. okozó.

UNADALOM, (únadalom) fn. tt. unadalmat.
Mikes Kelemennél többször eléfordul ; 1. UNODA
LOM, UNALOM.
UNAKODÁS , (únakodás) ; UNAKODIK,
(ünakodik) 1. UNATKOZÁS, UNATKOZIK.
UNAKOSZIK, (únakoszik v. únakozik) 1.
UNATKOZIK.
UNAKOZÁS, (únakozás); UNAKOZIK;
(únakozik; 1. UNATKOZÁS ; UNATKOZIK.
UNAKOZAT, (únakozat) fn. tt. unakozatot,
harm. szr. —a, v. —ja. L. UNAT, UNALOM.
UNALKODIK, (únalkodik) 1. UNATKOZIK.
Amaz eléjön Csúzinál, Faludinál.
UNALMAS, (úualomas) mn. tt. unalmast,
v. —at, tb. —ak. Körülbelül azt fejezi ki, mit az
unodalmas, talán azon finom különbséggel, hogy
emez az illető dolognak nagyobb fokát és terjedel
mét jelenti. L. UNODALMAS.
UNALMASAN, (únalomasan) ih. Elvezet,
mulatság, vagy foglalatosság nélkül töltve, s hosz

UNÁS, ÚNÁS, (únás) fn. tt. unást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, állapot, midőn valaki ún
valamit. Megúnás. Beleúnás, Ráúnás.
UNAT, (1), (únat) fn. tt. unatot, harm. szr.
—a. v. —ja. Unás elvont értelemben, unalom.
Unat nélkül Szabó Dávidnál am. untalanul, fárad
hatlanul.
UNAT, (2) (únat) mivelt. m. unattam, —tál,
— ott, par. unass. Dunamellékies szó, am. eszközli,
okozza, hogy valaki unjon, megunjon valamit. Ízetlen
beszéddel, rósz szini eléadással unatni a közönséget. Ezen
ételt, miután mindennap adják, megunatták velem. Szo
kottabban : untat; 1. UNTAT.
UNATKOZÁS, (únatkozás) fn. tt. unatko
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kedélyi állapot, mi
dőn valaki unatkozik, azaz, folytonosan, tartósan,
gyakran unja magát. V. ö. UNATKOZIK. Hasonló
képeztetésüek: fogyatkozás, vonatkozás, csalatkozás,
keletkezés stb.
37*
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UNATKOZAT.(únatkozat) fn.ít. unatkozatot, zékünket rendkívül sérti, förtelmes. Undok beszéd,
harm. szr. —a. v. —ja. Unatkozás elvont értelemben, káromkodás. Undok képek, tnglejtések.
unalom.
Az ,undok' szó nagyobb fokát fejezi ki annak,
amit
untatónak,
unalmasnak nevezünk, s legközelebbi
UNATKOZIK, (únatkozik) k. m. unatkoztam,
— tál, —ott, par. —zál. Testi, vagy lelki ereje, kü rokona : undor. Régiesen is pl. a Górycodexben: on
lönösen kedélye folytonos foglalkozás, illetőleg idő dók. „Ülvén egy (írva: egh) nagy szörnyű ondók
töltési mulatság nélkül mintegy tesped, s ennélfogva sárkányon" (48. 1.). V. ö. UND,(1); UNDOR.
UNDOKÍT, (undokít) áth. m. undokított,
hosszalja az időt. Az egyszerű un ige által jelentett
kedélyi állapotnak gyakorlatos és tartós mivoltát fe par. —s. htn. —ni, v. —ani. Valamit undokká,
jezi ki. Aki unatkozik, az folytonosan, és tartósan ocsmánynyá, puruttyává, utálatossá tesz, förtelme
sen bemocskít. V. ö. UNDOK.
unja magát.
UNDOKÍTÁS, UNDOKITÁS, (undokítás)
Képeztetésre rokonai, melyek szintén egytagú
igékből eredtek: fogyatkozik, vonatkozik, csalatkozik, fn. tt. undokítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely undokká tesz, azaz, elrutit, utálatosan, för
keletkezik stb.
telmesen
elcsúnyít valamit.
UNATKOZOTT, (únatkozott) mn. tt. unat
UNDORÍTÓ, UNDOKITÓ, (UD dokftó) mn.
kozottat. Kinek kedélye folytonos, tartós, gyakori
megunt állapotban szenved, akár azért, mert nincsen tt. undokítót. Aki, vagy ami undokká tesz valamit.
mivel kedvét s idejét töltse, akár pedig, mivel meg Okádva ruháját s ágyát undokitó részeg ember. Utczákat
tompult érzékei a körülötte levő tárgyakban élveze undokitó büdös szemétdombok.
UNDOKLÁS, (und okolás) fn. tt. undoklást,
tet nem találnak.
tb. —ok, harm. szr. —o. Bemocskolás. Becstelenités.
UNATLAN, (únatlan) mn. tt. unatlant, tb.
V. ö. UNDOKOL.
— ok. Közszokás szerint egy jelentésűnek vétetik az
UNDOKLAT, (undokolat) fn. tt. undoklatot,
untalan szóval; de úgy látszik némi finom különbség
harm. szr. —a, v. —ja. L. UNDOKSÁG. „Hogy ne
van köztük, mint némely más talán, telén, és atlan,
ö szentek undoklatba." (Bécsi
étlen kópzőjüek között, milyenek pl. gondtalan és adatnának
cod.
Judith.
IV.
Tarkanyinál:
fertözetbe).
gondatlan, oktalan és okatlan, hirtelen és híretlen. Szo
UNDOKLATOS,
(undokolatos),
lásd UN
ros, szabatos értelemben unatlan az amit meg nem
untunk, s ellentéte : unos, unt, honnan, unatlan munka, DOKSÁGOS.
UNDOKODÁS, (undokodás) lásd UNDO
állapot, mely folyvást kedvesen foglalkodtat bennün
KULÁS.
ket; unatlanul irni, olvasni, am. anélkül, hogy meg
UNDORODIK, (undokodik) k. m. undok
unnók. Ellenben: untalan sürgetés, szidás am. folyto
nos, szüntelen, untalanul henyélni, am. szüntelenül. odtam, —tál, —ott. Eléjönnek Szabó Dávidnál,
Egyébiránt mind unatlan mind untalan határozóként Sándor Istvánnál. 1. UNDOKUL.
UNDOKOL, (undokol) áth. m. undokolt, v.
is használtatnak a rendes képző kihagyásával, mint
szüntelen, véletlen, hirtelen és általán az atlan, étlen v. undoklott. Undokká tesz, bemocskol, berutít. Erkölcíi
ért. gyaláz; becstelenít.
talán telin képzöjü melléknevek.
UNDOKOSKODÁS, (undokoskodás) fn. tt
UNATLANUL, (únatlanul) ih. Anélkül, hogy
undokoskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Oly tettek
megunnók, fáradatlanul, folytonos kedvtöltéssel.
gyakorlása, melyek különösen erkölcsileg undokok,
Egész nap unatlanul olvas, tanul, ir. V. ö. UNATLAN.
förtelmesek.
UND, (1), (und) elvont törzs, mely az un
UNDOKOSKODR, (undokoskodik) k. m.
gyökből származott, mint lettek a fon, ken, kér ige undokoskodtam, —tál, —ott. Undok módon cselekszik,
gyökökből a részint önálló, részint származékaik viseli magát, különösen gyöngéd erkölcsi érzést sértő'
ban élő fond(or), kend, kérd igék. Az und törzsből tetteket gyakorol; förtelmeskedik.
eredtek: undok (máskép: ondók) , undokit, undok
UNDORSÁG, (undokság) fn. tt. undokságot,
ság ; továbbá undor, undorodik. Egyébiránt mongolul harm. szr. —a. 1) Tulajdonság, melynél fogva valami
ondói épen azt is teszi: undok (méprisable. Kowa akár anyaga, akár alakja által utálatot, csömört okoz.
lewsky).
Undoksága miatt nem nézhetem. 2) Maga az undok
U N D , (2), falu Sopron m.; helyr. Undra, tárgy, p. mocsok, okádék, fertő, büz. Egész háza teU
— on, —ról. Pislog mint az undvári v.yul a nyár van undoksággal. V. ö. UNDOK.
ion. (Km.).
UNDOKSÁGOS, (undokságos) mn. tt. un
UNDOK, (undok) mn. tt. undokot; tájdivatos dokságost, v. —at, tb. —ak. Nagyon, fölötte undok,
kiejtéssel: ondók. 1) Ami csúnya, r ú t , puruttya, undoksággal teljes.
ocsmány anyaga vagy alakja által külső érzéke
UNDOKUL, (1), (undokul) ih. Undok mó
inkre visszataszító hatást gyakorol, vagy épen gyom don, rútul, csúnyán, utálatosan. Undokul becsunyitani
runkat fölkeveri. Undok varangyos béka, szörnyeteg. valamit. Undokul beszélni, káromkodni. V. ö. UNDOK.
Mocskos, ganajos, leokádott undok ágy. Fekélyekkel ra
UNDOKUL, UNDOKUL, (2), (undokul)
kott undok test. 2) Ami belső, különösen erkölcsi ér önh, m. undokúlt. Undokká leszen, rútul, csúnyái,
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csömörletes sé válik. Undokul a test, midőn fekélyek hyög magában s nem felel tisztán a kérdésre. L.
ÜNGET.
támadnak rajta.
UNDOKULÁS, UNDOKULÁS, (undokúlás)
UNGMEGYE 1. UNGVÁRMEGYE.
fii. tt. undokulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot
UNGURFALVA, erdélyi falu B. Szolnok m.;
változás, midőn valami undokká, utálatossá, förtel helyr. —falvára, — n , —ról.
messé lesz.
UNGVÁR, mváros Ung m.; helyr. Ungvárra,
UNDOK, (undor) fn. tt. undort, tb. —ok, — on, vagy —ott, —ról; mint megye nevénél: Ung
harm. sz. —a. Gyomorkeverö, vagy erkölcsi érzel várba, —ban, —bői. Béla király névtelen jegyzőjé
met visszaborzasztó érzés, melyet valamely ocsmány, nél : Hungvár.
puruttya, undok, förtelmes tünemény és behatás okoz,
UNGVÁRI, (ungvári) mn. Ungvár városába
mitől borsódzik a hátunk, és megcsömörlünk. Ez v. Ungvár megyébe való, oda vonatkozó, oda tar
az étel undort gerjeszt bennem. Ily szemtelen látványtól tozó. Ungvári bor, beregi búza, nyíri makk, nem tesz
undorral kell elfordulnunk. Vámbéri szerént csagataj bőséget. (Km.)
nyelven undor am. csúnya, utálatos. V. ö. UND, (1).
UNGVÁRMEGYE, (Ungvármegye) ösz. tu
Az unásnak föfokát fejezi ki, mennyiben ami lajdonnév. A tiszam ellöki vármegyék egyike, fek
undort okoz, azt legjobban megunjuk, s testtel lé szik az ország északi részén Galiczia, Beregh, Sza
lekkel iparkodunk menekülni tőle. Képeztésre ha bolcs és Zemplén között. Használtatik mint általán
sonlók hozzá fondor, bondor, gondor; de mellék a megyék neve, egyszerűen is : Ung.
névül csak undoros használható, undok helyett, pl.
UNGYA, puszta Arad m.; helyr. Ungyára, — n ,
vndoros látvány, undoros beszéd. Alakilag hasonlók —ról.
hozzá e vékonyhanguak is: szender, sündör, göndör.
UNIN, falu Nyitra m.; helyr. Uninba, — ban}
UNDOEIT, (undorít) áth. m. undoritott, par. —ból.
—s. htn. —ni, v. —ani. Undort, utálatot, csömört
UNIP, falu Temes m.; helyr. Unipra, —on,
okoz, gyomort kever. V. ö. UNDOR.
—ról.
—UNK, magashangon — ÜNK, (1), birtokos
UNDORÍTÁS, UNDORITÁS, (undorítás)
fn. tt. undoritást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek személyrag, mely névviszonyragok s névutóknál is
előfordul és az első személy többesére vonatkozik, pl.
vés vagy hatás, mely undort okoz.
UNDORÍTÓ, UNDORÍTÓ, (undorító) mn. hé.zunk, kertítnfc; nálwni, velünfc; általwnfc, ki
tt. nndorítót. Ami undorít; förtelmes, utálatos, pu \\ilünk stb. A régieknél igen gyakran onk, önk L.
U betű; és v. ö. SZEMÉLYRAGOK, I. II.
ruttya stb. V. ö. UNDOR.
—UNK, —ÜNK, (2), az igék némely idejénél
UNDORODÁS, (und orodás) fn. tt. undoro
iást, tb. —ok, harm. szr. —a. A kül vagy belérzék eléforduló s az első személy többesére vonatkozó sze
szenvedő állapota, midőn valamitől undorodik. Un mélyrag, pl. irunk, írtunk, írandurefc, kériínfc, kért
dorodástól megcsömörleni, okádni. V. ö. UNDORODIK. iink, kérenditraí:; mely a régieknél igen gyakran
UNDORODIK, (undorodik) k. m. undorod onk, önk v. énk. L. U betű; és v. ö. SZEMÉLYRA
tam, — tál, —ott. Távolitó ragu viszonynévvel am. GOK. III.
valamely utálatos, undok tárgytól, tüneménytől, be
UNNYAN, (úgyolyan v. ugyanolyan) Erdély
hatástól gyomra fölkeveredik, háta borsódzik, meg ben Toroczkón am. az egyszerű ,olyan'. (Kriza J.).
csömörlik. Némely ételtől undorodni, megundorodni. Ha
UNÖDALMAS, (unodalomas) mn. tt. unod
látom, vagy csak hallom is, undorodom tőle. Vannak oly almast, v. —at, tb. —ak. Ami kedélyünknek semmi
szeméremsértő dolgok, melyektől a gyöngéd erkölcsi érzelemélvezetet, gyönyört, időtöltést nem szerez, s nyo
undorodva fordul el.
masztólag hat rá, szóval, ami épen nem mulattat
UNDOROS, (undoros) mn. tt. undorost, v. bennünket. Unodalmas színjáték, pusztai lakás. Más
—at, tb. dk. Undort gerjesztő, okozó; utálatos, csö kép s unalmas. Mikes Kelemennél: unadabnas. „Una
dalmas dolog törököt látogatni." (XXXVII. levél).
mörletes, gyomorkeverő, förtelmes.
UNDOROSZIK, (undoroszik) k.; csak a je „Unadalmas Rodostó." (XLI. 1.).
len időben tartja meg az sz hangot, a többi időt un
UNODALMASSÁG, (unodalomasság) fn. 1.
dorodik szótól kölcsönzi. L. UNDORODIK.
UNALMASSÁG.
UNODALOM, (unodalom) fn. tt. unodalm^at,
„Ez a bortól Undoroszik,
harm.
szr. —a. Kellemetlen kedélyi állapot, midőn
Az, mint szapusajtár, iszik."
a körülöttünk levő tárgyak semmi élvezettel nem
Horvát Endre.
kecsegetnek, s belsőnk is minden lelki foglalkozást
UNG, v. UNGH, 1) 1. UNGVÁRMEGYE. 2) nélkülöz, és ennélfogva hosszaljuk az időt.
Képeztetésre hasonlók hozzá a szintén egytagú
Folyó Ungmegyében. 3) Puszta Zala m.; helyr. Ungra,
igékből származott lakodalom, birodalom, s az ujabb
—on, —ról.
ÜNGAT, (un v. umgat, szokottabban: ün alkatú irodalom stb. V. ö. UNALOM.
UNOKA, (í)) fnAt. unokát; némely kiejtés sze
get), önh. m. ungattam, —iái, —ott) par. ungass.
A székelyeknél Kriza J. szerént i érthetlenül nyttny rént : onoka, innét onokát, onokám stb. A nemzetségi
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leszármaztatásban am. gyermekemnek gyermeke,
vagyÍ3, fiamnak vagy leányomnak mindke't nemű
szülötte, magzata; összetétellel: unokagyermek. Ki
nek unokája van, az nagyapa. Unokám gyermeke, fia
v. leánya: másod unokám, kinek én ősapja vagyok ;
unokám unoká'a: harmad unokám, kinek én dédapja
vagyok; unokám unokájának gyermeke: negyeduno
kám; kinek én dédnagyapja v. némelyek szwént
dédó'se vagyok; innen e nevezetek: másod unoka
(máskép : kisunoka v. ősunoka); harmadunoka, ne
gyedunoka stb. A nemek megkülönböztetésére hasz
nálják : unokqfi v. fiunoka; leányunoka v. unokaleány.
Unokafiam, unokaleányom.
Egyezik vele a szerb unuk fiunoka, és unuka nő
unoka, a szlovák vnuk és vnucska; Miklosich szerint
a mordvin unyk; továbbá a német Erikel, Enkelin.
Eléjön a mandsuban : omoszi v. omoló. A német Enkel
(a régi németben: enikel) szóról az Eriké szóval
együtt Adelung úgy vélekedik, hogy azok a régi la
tin anculus, ancula, ancilla szókkal egy eredetűek,
melyek szolgát jelentettek. Köznépünknél is szokás
ban van, hogy a szülék gyermekeiket szolgájuknak
nevezik. Jer ide szolgám. Ne sirj édes szolgám. Né
mely német nyelvészek az Enkelt az Alin szótól
származtatják.
Eégente használtatott magyarul vonoka alak
ban is. „Maradékoknak, vonokáknak avagy örökö
söknek gyümölcsét nem követék." Telekicod. 17. 1.
UNOKA, (2), erdélyi falu Torda m., helyr.
Unokára, — n , —ról.
UNOKABÁTYA, (unokabátya) ösz. fn. Azon
vérrokon, kinek apja v. anyja az én apámmal vagy
anyámmal egy testvér, s nálamnál idősebb: uno
kabátyám ; ha pedig fiatalabb, unokaöcsém. E vérro
konsági nevezet kiterjeszthető a másod, harmad ágon
levő unokákra is. V. ö. UNOKA.
UNOKAFI, (unokafi) 1. UNOKA alatt.
UNOKAGYEEMEK, (unokagyermek) lásd
UNOKA.
UNOKAHUG, (unokahúg) ösz. fn. Azon nő
rokon, kinek apja vagy anyja az én apámmal vagy
anyámmal egytestvér, és fiatalabb mint én : az nekem
unokahúgom, ha pedig idősebb, unokanéném. Első,
másod, harmad ágon levő unokahug.

az úr s mind az szolgája unosuntalan bejőnéaek.
(Pesti G. XLII. mese). Máskép szintén wwossal öaz
szetéve: unos untig.
UNOS UNTIG, ösz. ih. Oly nagy mértékben,
mely egész unalomig elegendő. Balatonmelléki szó.
UNOTT 1. UNT.
UNOTTFA, (unottfa) ösz. fn. Gömör megyé
ben tréfásan am. guzsaly. (Hollók Imre).
UNOTTSÁG 1. UNTSÁG.
UNSZOL, (uszuol vagy noszol) átb. m.
unszolt. Valakit bizonyos cselekvésre sürget, ösztö
nöz, nógat szüntelen, s néha alkalmatlanul kontat,
tuszkol valamire. Szóval, Ígérettel fenyegetve unszolni
valamire valakit. Tanulásra unszolni a gyermeket.
Ugyan ne unszolj annyit. Más kiejtéssel: onszol.
(Szabó D.)
Minthogy alapfogalmánál fogva sürgetésre vo
natkozik, innen némelyek véleménye szerént törzse a
nógató uszu indulatszó, melyből uszit (uszuít) is
származik, és amely képeztetésre hasonló a hajsza,
nosza, hopsza, szintén nógató indulatszókhoz. E né
zetet támogatja Szálay Á. gyűjteményében eléfor
duló uszolja. „Ha olyat mivelt volna, tahát ( = a k k o r )
kész thervént (törvényt) állani, azért ha mivel ha
misalja (hamisnak valljav. tartja, olyan, mint,javall'),
kész vagyok felől thervént tenni, mert tbervénnek
uszolja magát." (400 magy. lev. 342. 1.)

UNOKALEÁNY, (unokaleány) 1. UNOKA
alatt.
UNOKANÉNE 1. UNOKAHUG alatt.
UNOKAÖCS 1. UNOKABÁTYA alatt.
UNOKATESTVÉR, (unokatestvér) ösz. fn.
Azon vérrokonok, kiknek apjaik vagy anyjaik test
vérek : egymásnak unokatestvérei. Első, másod, har
mad ágról unokatestvérek. Ezen fogalom alá tartoz
nak : unokabátya, unokaöcs, unokanéne, unokahúg.
UNÓMEZÖ, erdélyi falu B. Szolnok m., helyr.
Unómezőre, — n , —ról.
UNOS UNTALAN , ösz. ih. Teljes unalomig,
egész fáradtig, szünet nélkül, folytonosan elfoglalva.
Unos untalan vesződni valamivel. „Mert majdan mind
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Az n tehát nagyobb hangzatosság végett csúsz
hatott közbe. A mennyiben pedig egyezik vele a no
gyökből származott noszol, noszit, innen azt is vél
hetnők, hogy unszol v. onszol nem egyéb, mint az
első hangok átvetésével noszol. Vámbéry a csagataj
ondamak (híni) szóval rokonítja; de az unszolás
inkább a tuszkolás, tovanógatás fogalmával bir.
UNSZOLÁS, (uszuolás v. noszolás) fn. tt.
unszolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Szólás vagy cse
lekvés, mely által valakit unszolunk valamire; sür
getés, nógatás, kontatás, tuszkolás. Sok unszolásra
végre kimozdult helyéből. Meguntam már a gyakori un
szolást. V. ö. UNSZOL.
UNSZOLAT, (uszuolat v. noszolat) fn. tt.
unszolatot, harm. szr. —a, v. —ja. Unszoló szó v.
igéret v. fenyegetés.
UNSZOLKODÁS, (uszuolkodás v. noszol
kodás) 1. UNSZORGÁS.
UNSZOLKODIK, (uszuolkodik) v. noszol
kodik) k. m. unszolkodtam, —tál, —ott. A széke
lyeknél am. kénytelenkedik (Kriza J.), azaz kény
telen, kedvetlen, mintegy unszolásra tesz valamit.
UNSZORGÁS, (uszuorogás,v.noszorogás),
fn. tt. unszorgást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kény
telenkedés, kényszergés. V. ö. UNSZOROG.
UNSZOROG, (uszuorog v. noszorog) önh.
m. unszorogtam, —tál, v. unszorgottam, —ottál,
—ott, htn. —ni, v. unszorogni. A székelyeknél am.
kényszereg. Egy jelentésűnek látszik ,unszolkodik.'
szóval.

UNT—UPOR.
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UNT, (únt v. únott) részesülői mn. Akire v.
amire reáuntak. Megunt izetlenség. (Faludi). Életunt,
a ki életét megunta.
UNTALAN, (úntalan) 1), mn. tt. untalant,
tb. —ok. Folytonosan tartó, szüntelen, fáradatlan.
Untalan munkával foglalatoskodni. 2) Határozóként
am. szüntelenül, abbahagyás nélkül. Untalan a köz
jóért fáradozni. „Mást es (most is) untalan reám ír
és izén az török, hogy megvínék vele, és ütet ne
tartanám úgy, mint egy leányt jegybe." Levél
1555ből. (Szalay Ág. 4 u 0 m. 1. 176 1.). Nyomato
sabban: minduntalan. V. ö. UNATLAN.
UNTALANUL, (úntalanúl) ih. Szünet nélkül,
fáradatlanul.
UNTAT, (úntat) mivelt. m. untattam, —tál,
—ott, par. untass. 1) Eszközli, hogy valamit megun
junk, unalmat okoz. Ez értelemben gyöke az un ige;
máskép tájdivatosan: unat, melylyel olyan forma
viszonyban áll, mint ezek : jártat, járat, csíptet csi
pet, vártat várat stb. 2) Sürget, nógat, ösztönöz, un
szol, noszol valakit. Molnár A. latinozata szerént:
sollicitat, urget, molestat, Szabó D. szerént: untalan
kér. Arra untat, hogy menjek vele. Nincs kedvem, ne
mtass. Ezen fogalmából kitűnik, hogy egy eredetű
az unszol v. noszol igékkel. 3) Balaton vidékén : va
lakinek áruba bocsátott jószágát feliben, harmadá
ban kérengéli s ottott hagyja, hogy annál olcsób
ban juthasson hozzá. (Horváth Zsigmond). V. ö.
UNSZOL.
UNTATÁS, (úntatás) fn. tt. untatást, tb.
—ok, harm. szr. —a. I) Cselekvés, mely által va
lakivel megunatnak valamit. 2) Sürgetés, ösztönzés,
nógatás, unszolás, noszolás. V. ö. UNTAT.
UNTATLAN, (úntatlan) mn. és ih. Szabó
Dávidnál am. unszolatlan. „Untatlan is végbeviszi."
UNTATÓ, (úntató) mn. tt. untatót. 1) Unal
mat okozó, szerző, kedélyfárasztó. Untató szónoklat,
értekezés. Untató kérés. (Pázmán. Kalauz. 417. 1.). 2)
Sürgető, nógató, unszoló.
UNTATOTT, (úntatott) részesülői mn. tt.
mlatottat. Unalomig zaklatott; kért; unalomig sür
getett.
UNTIG, (úntig) ih. A maga nemében fölös
elégségig; egész unalomig; oly mértékben, melynél
több terhünkre volna, dosztig v. duztig, töltig.
Untig elég. Untig eleget hallottam. Untig kéri. (Molnár
A.) Untig, duztig ivott. Néha unos tétetik elébe:
Unos untig jól laktam.
UNTSÁG, (untság, v. únottság) fn. tt. unt
ságot, harm. szr. —a. Állapot, melyre valaki ráunt.
Életuntság.
UNY, falu Esztergom m.; helyr. Unyba,
—ban, —ból.
UNYOM; KIS—, NAGY—, faluk Vas m. ;
helyr. Unyomba, —ban, —ból.
UPOK, falu Zemplén m.; helyr. Uporra,

*<m,
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UPPONY, falu Borsod m. ; helyr. Upponyba,
— ban, —ból.
UR, (1), fn. tt. urat; birtokos személyragok
kal : uram, urad, ura stb. 1. ŰR. A mely származé
kokban az u állandóan rövid, azokat itt adjuk elé,
mint uracs, ural, uralkodik, uralom, urodalom, uras stb.
a többit 1. Ú alatt.
UR, (2), némely régiek pl. Bécsi, Müncheni co
dexek stb. Írásmódja szerént am. or, orv. „Hová ur
nem közelejthet" (quo fur non appropriat. Mün eh.
cod.) De ugyanitt eléjön or is. A többes ezen codex
ben: urrok, orrok. A Nádorcodexben eléjön urv am.
orv. V. ö. UROZ.
URA, falu Szatmár m. helyr. Urára, — n , —ról.
URACS, (uracs) kicsinző, fn. tt. uracsot, harm.
szr. —a. Fiatal úr, úrfi, ifjú úr. Kettős kicsinző vei:
uracska, melyben némi finom gúny vagy olcsárlás
fogalma is rejlik.
URACSKA, (uracska) kicsinző fn. tt. uracskát.
L. URACS.

URADALMI, URADALOM, 1. URODALMI,
URODALOM.

URAHAGYOTT, (urahagyott) ösz. mn. 1)
Férjétől elhagyott. Urahagyott feleség. 2) Urától, bir
tokosától elhagyott. Urahagyott jószág. Eléjönnek
Faludinál.
URAIÚJFALU v. URAJÜJFALU 1. ÚJ
FALU alatt.
URAJ, falu Gömör m. és Erdélyben Hunyad
m.; helyr. Urajba, —ban, —ból. L. URALY.
URAK, úr szó többese; 1. ÚR.
URAL, (1) uralg, uralkodik s uralom szók és
származékaik törzse.
URAL, (2) helyesebben: URALL (uiall =
úrvall azaz úrnak vall, mint javall = j ó n a k vall;
1. e czikk végén) ; átb. m. uralt. Valakit úrnak vagy
urának ismer, vall, és mint olyat tisztel, g bizonyos
szertartásokkal megkülönböztet. Az elüljárokat köteles
ségünk urallni. A vendéget megurallni, úr gyanánt fo
gadni. Uraltatja v.uralltatja magát, megkívánja, hogy
úr gyanánt tiszteljék, szolgálják. Az egyszerűbb ural,
mint(l) alatt, inkább csak az uralg, uralkodik szók
törzse. Különbözik : uraz. Hogy a föntebbi jelentés
ben ,urall' az eredeti és helyes Írásmód, kitetszik töb
bek közt Esterházy Gábornak, Esterházy Miklós báty
jához 1619ben sajátkezüleg írt s Jáezay Pál által a
Magyar Tudományos Társaság Evkönyveinek VI.
kötetében (286, 2 8 7 , 2 8 8 . lapokon) közlött kitűnő
magyarságú leveléből: „Hogy ha Ferdinánd király
nem nyugszik háborgatni bennünk, míg az törököt
arczól támasztja reánk, gondja érkezik Ujhelben
vagy Graczben is. Jobb ő is az jámbor, ha nem kell
senkinek, ülne veszteg. Mit köti erővel más nyakár.a
magát. Választottae az ország ? Fölháborétván az
egész kerűszténséget sok kárvallásunk után már nem
akarjuk urallani." így a Cartbausi Névtelennél is ;
, Urallják vala azért szent Lászlót mint koronás kj
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rált és természet szerént való urokat." (Toldy P.
URALKODÓCSALÁD, URALKODÓHÁZ, (ural
kiadása 1 0 2 . 1.). ,Urnak vallani' eléjön egy régi kodócsalád v. —ház) ösz. fn. Ház, család, vagyis
(1549iki) énekben:
nemzetség, melynek kebeléből bizonyos népnek, or
szágnak, birodalomnak fejedelmei származnak.
„Álnok tanácsát minden elhagyja
URALKODÓI, (uralkodói) mn. tt. ural
Az ki az Kristust Urának vallja l"
kodóit, tb. —ak. Uralkodót illető, ahhoz tartozó,
Vitézi Énekek. Thaly K. gyűjt. (I. K. 46. 1.).
arra vonatkozó; fejedemi, császári, királyi stb. Ural
URALÁS, URALLÁS, (urallás) fn. tt. uralást, kodói hatalom, joq.
URLKODONE, (uralkodóné azaz neje) ösz.
tb. —ok, harm szr. — o . Azon tisztelés neme, mely
fn. tt. uralkodónét. Szabatosan véve, valamely fejede
által valakit uralunk. V. ö. URAL.
URALG, (uralog) gyak. önb. m. uralgtam, lemféle uralkodónak neje, s különbözik tőle az ural
—tál, —ott. Üri hatalmat gyakorol, úr gyanánt kodónő, azaz nőfejedelem. Mária Terézia Magyaror
rendelkezik mások fölött. Átv. mondják magasabb, szág uralkodónője volt.
URALKODÓNŐ, (uralkodónő) ösz. fn. Lásd
emeltebb helyről, honnan az alantabb tájékot lát
URALKODÓNÉ alatt.
hatni. E hegyi vár az egész vidék fölött uralg.
URALKODÓTÁRS, (uralkodótárs) ősz. fn.
UALGÁS, (uralogás) fn. tt. uralgást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Űri hatalom gyakorlása stb. Kivel a fejedelem uralkodói méltóságát, és hatalmát
megosztja.
V. ö. URALG.
URALL ; URALLÁS 1. URAL ( 2 ) ; URALÁS.
URALKODÁS, (uralkodás) fn. tt. uralko
URALLTAT, (uralltat) miv. m. uralltattam,
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Üri hatalomnak gya
korlása, különösen, fejedelemkedés. Császárok, kirá —tál, —ott, par. urálltass. Visszaható névmással:
lyok uralkodása. Uralkodásának ötödik évében. Szelid, urálltatja magát megkívánja, hogy úr gyanánt tisztel
zsarnoki uralkodás. Kemény uralkodás nem mindenkor jék, szolgálják.
URALLTATIK, (uralltatik) külsz. m. urall
hasznos. (Km.). V. ö. URALKODIK.
URALKODAT, (uralkodat) fn. tt. uralkod attam, —tál, —ott, par. ur álltassál. Akitur gyanánt
atot, harm. szr. — a , vagy —ja. Régies használatú tisztelnek, szolgálnak.
URALMI, (uralomi) mn. tt. uralmit, tb. —ak,
,uralkodás' helyett. „Ő uralkodatjának harmad
Uralomra vonatkozó, uralmat illető. Összetételekben:
esztendejében" (Bécsi cod. Hester. L).
URALKODIK, (uralkodik) km. uralkodtam, egyeduralmi, népuralmi, papuralmi." E korlátlan uralmi
—tál, —ott. Általán úri hatalmat gyakorol mások rendszer, mely vak engedelmességet követelve min
fölött. Különösen, mint valamely országnak, vagy denben, az ellenszólást, de még a felvilágosítást is
népnek fejedelme fölségi jogokat gyakorol; császár kizárja". Klauzál Gábor. (A képviselőházban 1861.
kodik, királykodik, fejedelemkedik. Árpád finemzet május 22ikén). V. ö. URALOM.
URALOM, (uralom) fn. tt. uralmat, harm.
sége négy századig uralkodott Magyarországban. Átv.
magán uralkodni, azaz, indulatait, vágyait zabolán szr. —a. Uralkodási hatalom (kisebb vagy nagyobb
tartani, magát meggyőzni. Aki tűr, uralkodik. (Km.). körben), mely valakit illet, vagy melyet valakinek
tulajdonítanak. Uralmat gyakorolni. Uralomra vágyni.
L. URALG.
Törzse a gyakorlatos uralog v. uralg, melynek Uralma sokra kiterjedt.
. . . . „Most béke uralmán,
g képzője a keményebb rokon fcra változott által,
Népemet a nyájtól zaklatja hiába."
mint, agyarog agyarkodik, háborog háborkodik, szorong
Arany J. (Buda halála).
szoronkodik, hízeleg hizelkedik, töpreng töprenkedik stb.
URALKODNIV ÁGYÁS, (uralkodnivágyás) ösz. Különösebben: Államkormányzási forma, összetételei
fn. Vágyás, melynél fogva valaki mások fölött úri, ben : egyeduralom (autocratia), népuralom (democratia),
különösen fejedelmi hatalmat gyakorolni kivan, és papuralom, (hierarchia), jobbáguralom, főbbek uralma,
(aristocratia), rémuralom (terrorismus). V. ö. UR0
törekszik.
URALKODNIVÁGYÓ, (uralkodnivágyó) ösz. DALOM.
URALOMVAGY, (uralomvágy) ösz. fn. Ki
mn. Úri, különösen fejedelmi hatalomra törekvő. V. ö.
sebb vagy nagyobb korbeli uralkodási hatalomra vá
URALKODIK.
URALKODÓ, (uralkodó) mn. és fn. tt. ural gyakodás. Az uralomvágy már sok országot nyomorba
kodót. Aki mások fölött ú r i , felsösógi hatalmat ejtett, vagy el is pusztított.
URALY, erdélyi faluk Torda m ; és Maros
gyakorol. Uralkodó herczeg. Mint önálló főnév jelent
fejedelmi személyt, felséget, p. császárt, királyt. Né székben; helyr. Uralyba, —ban, —ból. L. URAJ.
URAM, az úr szó ragozása első személyi birto
melyek különbséget tesznek az uralkodó és országié
között, de helytelenül. Átv. ami a maga nemében kosraggal. Régebben a személynevek mellett megtisz
kitűnő erővel, hatással működik. Uralkodó szellem, teltetésül használtatott, pl. Szalay Ágoston 400 ma
szokások, divat. Uralkodó nyavalya, bűn, mely igen gyar levelében a 335ik lapon : „Oroztony Péter uram
el van terjedve, melynek sokan alája yetyék V, 8. ön maga Fonódra ment." „Szóllott Magyar Bálüith
uram ő, előtbe." „Idejött yaja B a ttjánj Mibály ura,m
URALOM.
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mai." Az Akadéma Évkönyveinek VI. kötetében
(287. lapon) Esteiházi Gábor levelében előjönnek :
Bajky uram, Daróczy uram, Széesy uram, Tliuróczy
Imre uram. Eléjön ugyanott megszólításként magá
ban is: „Az mi Uram! az Kegyelmed fia dolgát illeti."
„Mert Uram! bizon kárt vall Kegyelmed." „Azért
Uram! megítélheti Kegyelmed" stb. Am. a franczia
Monsieur.) Ezen szó Cinnanus görög iró szerént a XII.
század elején, és Tullius amannak fordítója szerént a
magyaroknál a király utódjának czíme volt. Az utóbbi
szavai: „Stephanuua verő, senioram dico, Uram fa
ciunt, quod nomen successorem Regni apud Hunnos
significat." Mai napság leginkább csak czímezéseknél
használják : Nagyságos uram ! Kegyelmes uram ! Régen
használták s ma is haliható : Nagyja urain! Némely
vidéken divatoznak kivált az öregebbeknél ezen és
hasonló megszólítások: Ur barátom uram; Úr bátyám
uram!
UEAS, (uras) mn. tt. urast, v. —at, tb. —ak.
1) Akinek ura, avagy férje van ; ellentéte : uratlan.
2) Úri szokású, módú, viseletű, természetű; szokot
tabban ; úrias ; ellentéte : parasztos, pórias, köznépies.
URASÁG, (uraság) fn. tt. uraságot, harm.
szr. —a. 1) Úri rangú, hatalmú, birtokú állapot.
Uraságra vágyni, jutni. Az uraságot könnyU meg
szokni, de nehéz elhagyni. (Km.). Uraságról szolga
tágra, koldusságra jutni. Uraság is bajjal jár. (Km.).
Nem állandó az erőszakos uraság. (Km.). Ui •aság oly
dolog, mely sok gondon jorog. (Km.). 2) Jelenti magát
az urat, az uii személyt, különösen, kinek nagyobb
földbirtoka van. A földes urasághoz folyamodni. Mél
tóságos uraság. Az uraság meglátogatta jószágait. 3)
Tiszteletczim, az ujabb kegyed v. ön értelmében. Ké
rem uraságodat. Már rég nem láttam uraságtokat. Már
a XVIik században használtatott, pl. „Emlékezhe
tik uraságod, miképen kenyergettem im némely nap
uraságodnak," „Ezel uraságodnak magamat aján
lom. Te uraságod szolgája Marotty László." (Szalay
Ág. 400 m. 1. 3 5 1 , 352 11.). A nőnemet illetőleg
megfelel neki asszonyság.
URASÁGHÁZ, (uraságház) ösz. fn. Általán
minden ház, mely valamely földbirtokos uraságé,
különösen, melyben maga vagy tisztjei laknak.
URASÁGI, (urasági) mn. tt. uraságit, tb.
— ak. Uraságot illető, ahhoz tartozó, arra vonat
kozó. Urasági épületek, rétek, erdők, ökrök, juhok. Ura
sági jog, hatalom. V. ö. URASÁG, 2)
URASÁN, (urasan) ih. Úri módon, urak szo
kása szerint; finoman, némi nemes büszke magatar
tással. Urasán öltözködik, jár, él. Urasán tartja, viseli
magát. Máskép : úriasan.
URASKODÁS, (ur askodás) fn. tt. urasko
dást, tb. —ok. Uras magaviselet v. életmód.
URASKODIK, (uraskodik) k. m. uraskod
tam, —tál, —ott. Urasán viseli magát, uras életmó
dot folytat. Arról mondják, ki ahhoz kellő vagyon
nal nem bir.
URAT, úr szó tárgyesete; 1. ÚR.

URATLAN, (uratlan) mn. tt. uratlant, tb.
— ok. 1) A minek ura, bizonyos birtokosa nincsen;
bitangra hagyott. Uratlan jószág. 2) Férjetlen. Urat
lan menyecske, ki férjét elhagyta, vagy attól elha
gyatott.
URAZ, (uraz) áth, m. uraztam, —tál, —ott,
par. —z. Valakit úr névvel czímez, úrnak vagy
,uram' nak nevez. A parasztok nem szokták egymást
urazni, hanem kendezni. Hasonló képeztetésüek : téz
v. tegez, komáz, szamaraz, gazemberez stb.
URAZÁS, (urazás) fn. tt. urazást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Szólitás, mely által valakit úrnak
czimezünk. V. ö. URAZ.
URBÁN 1. ORBÁN.
URBANÓ, B E N Y Ó  , falu Trencsén m„ helyr.
Urbanóra, — n , —ról.
ÚRBA RIÓM latinos fn. tt. urbáriomot. Lásd
ÚRBÉR.
ÚRBÉR, ÚRBÉRI stb. lásd ÚRBÉR, ÚR
BÉRI stb.
URDOLGA, 1. ÚRDÓLGA.
ÚRFI 1. ÚRFI
URGOMBA 1. ÚRGOMBA.
ÚRHÖLGY 1. ÚRHÖLGY, ÚRNŐ.
URI, ÚRIAS, URIASAN stb. 1. ÚRI, ÚRIAS,
ÚRIASAN stb.
URI IMA, s az uri szó több összeállitásait 1.
ÚRI összetételeinél.
ÚRIK, erdélyi falu Hunyad m., helyr. Urikra,
— on, —ról.
URIKÁNY, erdélyi falu Hunyad m., helyr.
Urikányba, —ban, —ból.
ÚRKODIK 1. ÚRKODIK.
URKOL; URKOS; UROK 1. HURKOL; HUR
KOS; HUROK. A mongol nyelvben i s : uraka.
UROMK, UROMKHOZ a régi halotti beszéd
ben ; 1. ÚR alatt.
UROZ, régies, pl. a Debr. Legendáskönyvben,
Müncheni codexben oroz helyett; de ugyanitt eléjön
,oroz' is.
URSÁG, régies, pl. a Müncheni, Bécsi codexek
ben, orság azaz orzás helyett; de eléjön ,orság' is.
URSZÁD, falu Bihar m.; helyr. Urszádra,
— on, —ról.
URUS v. URUSEMBER v. URUSOS; URUSOL;
URUSSÁG székelytájszók, 1. ORVOS ; ORVOSOL;
ORVOSáÁG.
URV a Nádoreodexben am. orv.
URVOS; URVOSOL, régies szók, pl. a Debr.
Legendáskönyvben, Müncheni, Bécsi codexekben,
orvos, orvosol helyett.
USDI, (usdi) indulatszó, s am. menj szaporán,
szaladj, fuss, lódulj. Usdi, vesd el magad ! Öszvetett
szó azon us v. os gyökből, melytől uson v. oson szár
mazott, és azon di szócskától, mely a <evel azonos ;
tehát am. us te. Hasonló módon képződtek a moz
gásra bíztató ezen szók is: hajdi—hajtc, iszkurdi=
38
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iszkolj te ! Némelyek a sza, sze szócskát is hasonló
eredetűnek tartják. V. ö. SZA (2), illetőleg SZE (1).
UEKUN, Béla király Névtelen Jegyzőjénél
Őse (Eusee) fia, kit Zsolt fejdelem az Ottó német
király ellen küldött hadsereg egyik vezérévé tett.
Máskép: Irhund. Szabó K. ur és kán magyar szók
összetételének véli. Nem lehetne ellene kifogás, ha a
többi nevek nagy részét is tudnók a magyarból ele
mezni és értelmezni. Mi, valamint több ősrégi tulaj
donneveket és más szókat, mint Turzol, Tulma, Tu
hutum, Uszubu, ulchon (pohár) stb. ezen utóbbi füze
tekben a mongolmandsu nyelvekből értelmezünk (s
a pótlékban a hún és avar nevekkel együtt legna
gyobb részben szintén ezen nyelvekből fogunk kísér
letet tenni az értelmezésre) : úgy az Urkun névnél
is megérintjük, hogy uvgun mandsu nyelven am.
öröm ; kedv; szerencsekivánás ; és örvendő, víg
(Freudé, Lust; Glückwunsch ; erfreut, fröhlich.)

roncsolék stb., melyet az árviz magával viszen.
Partra hányt uszadék. 2) L. USZADÉKFÖLD.
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ÚRNŐ 1. ÚRNŐ.
URODALMI, (urodalomi) mn. tt. urodal
mit, tb. —ak. Urodalmat illető, ahhoz tartozó, arra
vonatkozó. Urodalmi igazgatás. Urodalmi tisztek. V.
ö. URODALOM.
URODALOM, (urodalom) fn. tt. urodalmat,
harm. szr. —a. Nagyobb terjedelmű, s több részek
ből álló urasági földbirtok, mely bizonyos közép
ponti kormány által igazgattatik. Némely nagy bir
tokosoknak több urodalmok van. Az esztergomi érsek
séghez tartozó érsekújvári, giitai stb. urodalmak. íler
czeg Eszterliázy urodalmai.
USSANT v. USSÍNT, (ussant v. ussint) önh.
m. ussant y.ussintott, htn. —ni v. —ani, par. —s.
L. OSON, OSONT.
USZ ! ebeket biztató, vagyis azokat kártékony
állatok s ily emberek megtámadására sürgető indu
latszó. Néha kettőzve : usz usz ! Származékai: uszu,
uszit, uszitás. néhutt: húsz, huszít. Rokonnak látszik
az oson szó gyökével.
USZ, ÚSZIK, 1. ÚSZ, ÚSZIK. A mely szárma
zékokban állandóan rövid u van, azokat itt adjuk
elé, pl. usza, uszadék, uszály, uszkár, uszoda stb., a
melyek itt nem soroltatnak el, azokat lásd hosszú

Ú alatt.

USZA, (úsza vagy úszó) fn. tt. uszát. Ke
nessey A. így nevez minden oly vizi tárgyat, készü
léket vagy épitményt, mely a vizén felül van, akár
áll az, akár mozog, pl. fa, deszka, szál a víz szinén,
továbbá : ladik, dereglye, tutaj, naszád, hajó, komp,
vizi malom stb. (Flott, flottes Objekt).
USZA ÁROK, (uszaárok) ösz. fn. Árok, melyen
fát úsztatnak. (Floszgraben.)
USZACSAPAT, (uszacsapat) ösz. fn. Uszatá
bor v. sereg egy osztálya. (Geschwader.)
USZACSATORNA, (uszacsatorna) ösz. fn.
Mesterségesen készített, fausztatásra szolgáló csa
torna.
USZADÉK, (uszadék) fu. tt. uszadékot, harm.
gjsr. —a. 1) Mindenféle gizgaz, szemét, iszap, fatörzs
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USZADÉKFÖLD, (uszadékföld) ösz. fn. Árvíz
által hordott, s bizonyos helyen lerakott iszap,
agyag, homokföld. Uszadékföldben termett vessző.
USZADÉKJOG, (uszadékjog) ösz. fn. Jog,
melynél fogva az árvíz által hozott, s lerakott föld,
és egyéb anyag annak birtokává leszen, kinek telkén
megállapodott.

USZAFA, (uszafa) 1. USZAMFA.
USZAFOLYÓ (uszafolyó) 1. USZAPATAK.
USZAGÁT, (uszagát) ösz. fn. Gát a fauszta
tásra szolgáló vizeken a viz felfogására.
USZAGÁTOR, (uszagátor) ösz. fn. A fausz
tatásra szolgáló vizeken rácsos gát, mely a vizet át
bocsátja, de a fát felfogja. (Schwellung, Klause).
USZAJT, (uszajt) áth. m. uszajtott, htn
— ni v. —ani, par. —s. 1) A hajósoknál általában
valamely nyomás súlyát gyöngíti, különösen a mé
lyen gázló hajóterhéből valamit kiszed, hogy ezáltal
a hajó könnyebbedjék, és a sekélyes helyeken biz
tosabban átmehessen. (Lichten, leichten). 2) L.
ÚSZTAT.
USZALÉK, (uszalék) fn. tt. uszalékot, harm.
szr. — a v. —ja. L. USZADÉK.
USZÁLY, (uszály) fn. tt. uszályt, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) A hosszú köntösnek, kivált női
diszrubának azon része, mely a sarkak után messze
elnyúlik, s menés közben mintegy a menő után úszik.
Az innepélyes díszruha uszályát inas v. apród hor
dozza úrnője után. 2) Kenessey Albertnél a vontató
hajó után kötött s árukkal, tűzi fával stb. rakott
hajó. (Schleppboot).
USZÁLYHORDOZÓ, (uszályhordozó) ösz. fn.
Inas vagy apród, ki a diszköntös uszályát fölemelve
viszi ura v. úrnője után. Atv. gúnyos ért. ki bizo
nyos tekintélyes személy tetteit alárendelt módon s
szolgailag követi.
USZÁLYKÖNTÖS , (uszályköntös) ösz. fn.
Hosszú, mintegy farokra nyúló, vagyis uszálylyal
ellátott köntös. V. ö. Uszály, 1).
USZÁLYOS, (uszályos) mn. tt. uszályost v.
at, tb. —ák. Uszálylyal ellátott. Uszályos köntös,
diszpalást. V. ö. USZÁLY, 1).
USZÁLYRUHA , (uszályruha) ösz. fn. 1.
USZÁLYKÖNTÖS.
ÜSZÁLYTARTÓ, USZÁLYVIVÖ (uszálytartó
v . _ v i v ő ) 1. USZÁLYHORDOZÓ
USZAM, (úszam) elvont törzs, melyből tisza
mik, uszamás, uszamodik, uszamodás származtak. Ha
sonlók hozzá a szintén mozgásra, haladásra vonat
kozó iszam, ficzam, csuszám, sikam, folyam, futam,
iram stb.
USZAMÁS, (usz ainás) eléjön Molnár Albert
nél, Szabó Dávidnál; 1. ÚSZÁS.
USZAMEDER, (uszameder) ösz. fn. Az usza
folyók, patakok medre. (Flossbett.)
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USZAMFA, (uszamfa) ösz. fn. Kötetlen álla
potban úsztatva szállított rövidebb és kisebb méretű
pl. hasábfa. (Sclrwemmholz, Triftliolz).
USZAMIK, (uszamik) eléjön Szabó Dávidnál;
I. ÚSZIK. Egyébiránt oly viszonyban vannak egy
mással, mint foly és folyamik, fut és fiitamik, csúsz
és csuszamik.
USZAMODIK, (uszamodik) k. m. uszamod
tam, —tál, —ott. Úszásnak indul, úszni kezd t Neki
uszamodott a Danának. Hasonlóan kezdetre vonat
koznak : csuszamodik, futamodik, folyamodik, éleme
dik, iramodik, iszamodik, ficzamodik stb.
USZÁNY, (uszány) fn. tt. uszányl, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Növénynem a négybímesek sere
géből és négyanyások rendéből; csészéje nincs ;
bokrétája négy szirmú; bibéje négy, tompa; vizben
lakik. (Potamogeton). Sokféle fajai vannak, különö
sen 1. USZÁNYFÜ. 2) A hajósoknál a víz szinén
libegő szálfa vagy czölömp vagy hordó stb. mint
jegy valamely horgony fekvése, szikla vagy záto
nyos hely stb. fölött. (Boyé, Flottén, Kenessey A.)

ÜSZATÁBORNAGY, (uszatábornagy) ösz.
fa. Minden tengeri méltóság legfőbbje. (Grosz
Admiral).
USZATÁBORNOK, (uszatábornok) ösz. fn.
Uszatábor parancsnoka. (Admiral der Flotté).
USZATO, (uszató) ösz. fn. Az uszagát által
magasabbra emelkedett víz. V. ö. USZAGÁT.
USZAVÁM, (uszavám) ösz. fn. A tutajoknak
idegen gátakon való átbocsátásaért fizetni szo
kott vám.
USZAVÍZ, (uszavíz) 1. USZAPATAK.
USZDA 1. USZODA.
USZFA 1. USZAMFA.
USZÍT, USZÍT, (uszuít) áth. m. uszitotii
par. —s, htn. —ni, v. —ani. Az ebet uszít! v. usz !
szóval támadásra sürgeti, biztatja. Farkasra uszfc
tani a komondorokat. Ne uszitsd a kutyát. (Km.). Elö
lehelettel: huszít.
USZÍTÁS, USZÍTÁS, (uszuítás) fn. tt. Uszlt
ást, tb. —ok, harm. szr. —a. Biztatás, nógatás,
sürgetés, melylyel ebet uszítanak. V. ö. USZÍT.
USZKA, (1), (uszoga) fn. tt. uszkát. Többféle
vízi bogár neve, melyek a vizek, különösen tavakj
mocsárok fölszinén a vizet súrolva, vagy rajta úszva
lebegnek. Máskép: uszár.
E szóban a k nem egyéb mint a gyakorlatos
képző (/nek változata, eredetileg uszoga azaz uszogó,
mint bugyogó bugyoga bugyka ; locsogó locsoga locslca j
fecsegő fecsege fecske, és sok más.
USZKA, (2), falu Szathmár m. helyr. Usz'
kára, — n , —ról.

USZÁNYFÜ, (uszányfü) ösz. fn. Növényfaj
népies neve az uszányok neméből; fenlábbó levelei
tojáshosszúk, nyelesek, hegyesek, kerek válluk,
nagy láncsás fényes pálhákkal. Úszó levelei szála
sak, s a viz színére érvén kiszélesednek. Máskép
szintén köznépiesen: békatutaj, hékaszölö; növény
tani néven : békatutajuszány. (Potamogeton natans).
USZÁNYHAJÓ, (uszányhajó) ösz. fa; A lo
vakkal vontatott hajócsapatban a hátulsó hajó, pl.
ha két hajó van, a 2ik, ha három, a 3ik.
(Scbwemmer.)
USZÁNYKÖTÉL, (uszánykötél) ösz. fn; Azon
kis kötél, melyet az uszányra a végett kötnek, hogy
általa az uszány (czölömp stb.) könnyebben fogható
legyen, vagy hogy ahhoz valamit könnyen lehessen
kötni.
USZAPATAK, (uszapatak) ösz. fn. A fának
kötetlen állapotban usztatására szolgáló patak vagy
kisebb folyóvíz. (Flossbach, Flosswasser, Triftbach.)
USZÁK, (uszár) ösz. fn. Vizeken, leginkább ta
vakon úszkáló bogárfaj.
USZAEAJ, (uszaraj) ösz. fn. Az uszatáborénál
kisebb uszamennyiség. (Flottilje).
ÚSZÁS, (úszás) fn; tt. uszást, tb. — ok, harm.
szr. —a. 1) Cselekvés, midőn az ember, vagy más
állat önszántából és erejevei úsz. Úszást tanulni.
Úszásban elfáradni, görcsöt kapni. 2) Szenvedő állapot,
tnidön valamely lelketlen test a folyadék erejétől
mozgatva úszik. V. ö. ÚSZ; ÚSZIK.
USZASEREG, (uszasereg) 1. USZATÁBOR.
ÚSZ ÁSZT, (uszaszt) áth. m. uszasztott, htn.
—ni, v. —ani, par. uszaszsz. 1. USZAJT.j

5ÖÖ

ÚSZKÁL; USZKÁLÁS 1. ÚSZKÁL; ÚSZ
KÁLÁS.

USZKÁR, (uszogár) fn. tt. uszkárt, tb. —okf
harm. szr. —a. Hosszú s göndörszőrü kutyafaj, mely
igen tanulékony, s úszásban kitűnően ügyes. (Pudel.);
Azon ár ér képzőjü szók osztályába tartozik, melyek
igékből származnak, mint, buzgár, búvár, csapo
dár stb.
USZKORÁL, (uszogor ál) ; USZKORÁLÁS li
ÚSZKÁL; USZKÁLÁS. Alakra hasonló hozzá
csuszkorál.
USZKURUSZ, fn. tt. uszhiruszt, tb. — ok. Abaúj
s Torna megyei tájszó, 1. BERKENYE.
ÚSZÓ; USZÓHÁETYA; USZÓHELY; ÚSZÓIS
KOLA stb. 1. ÚSZÓ ; ÚSZÓHÁRTYA stb.
ÚSZÓD, falu Pest m.; helyr. Uszódra, —<wj
—ról. f
USZODA, (uszoda) fn. tt. uszodát. Az úszókj
fürdők, különösen úszni tanulók számára bizonyos
korlátok közé szorított helyiség a folyóban, tóban,
tengerben.
USZOLY, (uszoly) fn. tt. uszolyt, tb; — oki
Hajósoknál, azon egész készülék, melyet valamely
USZATÁBOR, (uszatábor) ösz. fn. Hajók és zátony fölibe vagy sekélyes helyre stb. figyelmezte
naBzádok, majd talpak különzött és együttes nagy tőül a vízbe helyeznek. Áll a fenéken horgony vagy
száma, különösen valamely hatalmasság összes ha más súlyos testből, továbbá kötél vagy lánczból, mely
azon súlyos testbe erősítve a viz színén libegő szálfát
jói. (Flotté. Kenessey A.).
38*
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UTALVÁNY; UTALVÁNYOZ stb. 1. UTAL
vagy hordót tartja. (Baak v. Bűje. A fenn libegő test
neve : uszány, s ha az hordó: uszor. Kenessey A.) VÁNY ; UTALVÁNYOZ stb.
USZONY, (uszony) fn. tt. uszonyt, tb. —ok.
UTÁN, (utaan v. utóan ?) névutó. Sze
A halak úszószárnya; a hasnál hasi, a háton mélyragozva: ulánam, •—ad, —a, —unk stb. ré
háti uszony.
giesen és a népies kiejtésben ma is : utánnarn, után
USZOR, (1), (uszor) fn. Hajósoknál hordó v. nad, utánna stb., mintha a törzs ,utánn' volna; mely
kettőztetés alkalmasint a megnyújtott á következ
bödön, mint uszány ; 1. ezt.
USZOR, (2), falu Pozsony m.; helyr. Uszorra, ménye. A mutató névmást nak nek viszonyraggal is
vonzza: az után v. annak utána; ez után v. ennék
— on, —ról.
USZOVÁNY, (uszovány) fn. tt. uszoványt, utána, miután v. minek utána. Más viszonynevek is
tb. —ok. Jelenthet általán valamely üszó, vagy úszó fölveszik ezen ragozást, midőn a névutó a mondat
minőségű, vagy úszást utánzó alakú testet. Különö ban rendesen előre tétetik. Utánok néz a szép nőknek
sen Faludi Ferencznél uszován am. lefolyó, bő ruha (a szép nők után néz). Utána nyomul az ellenségné
(Nemesasszony; Téli Ejtszakák). Gyöngyösi István (az ellenség után nyomul). Utána lát dolgának. Láss
nál eléjön : „Fejérkék a lova, úszovan festették" utána már egyszer a dolognak (láss a dolog után).
(Phoenix. III. k.) ; talán am. uszóan t azaz úszó ha Ellenben az ily szószerkezetet: embernek utána (nem
előtte), ellenségnek utána, dolgának utána, inkább
bokkal, hullámzatosan.
ÜSZPEKLIN, falu Sáros m.; helyr. Peklinbe, csak akkor használjuk, ha az ,utána' szó első tag
ján fekvő hangsr.lyt nagyon ki akarjuk emelni. —
— ben, —hol.
USZSALGÓ, falu Sáros m.; helyr. —Salgóra, Jelentésére nézve bizonyos térvonalnak vagy időme
netnek azon pontját határozza meg, melyen vala
•—n, —ról.
mely tárgy vagy esemény egy másikat követ, s an
USZSZAKÁL 1. USZSZAKÁL.
ÚSZTAT; USZTATÁS lásd ÚSZTAT; ÚSZ nak mintegy nyomában és ösvényén van; honnan
közvetlen ellentéti viszonyban áll vele előtt, pl.j
TATÁS.
ha
Pál Péter után megy, úgy Péter Pál előtt jár vagy
ÚSZTATÓ, (1), (2) 1. ÚSZTATÓ, (1), (2).
járt.
A vadludak a gunár után röpülnek. A ki bogár
USZTYA, falu Árva m.; helyr. Usztyára, —n,
után
indul,
ganajra jut. {Km.). Ne fuss oly szekér után,
^ról.
USZU, (uszu v. uczu) indulatszó, melylyel az mely föl nem vesz. (Km.). Lovak után, ökrök után menni,
ebet megtámadásra biztatni, űzni szokták. Uszu azaz, a mezőn lovakat, ökröket őrizni. Dél után alunni.
Kormos ! Uszu Dunesi, Tisza ! Uszu csipd meg !. Szé Éjfél után ütött egyet. Hajnal után, nap kelte után.
lesbért, emberbiztatásra is használják. Uszu rajta! j Holnap után kis kedden. Húsvét, pünkösd után. Egy\
HangvAltozattal: uczu vagy ucczu. V. ö. UCZU ; és év után. Mikor időre vonatkozik, fölcserélhető a
múlva névutóval, de csak a szokás által megállapi
— SZE.
USZUBU, Béla király Névtelen Jegyzője a tott esetekben, pl. egy hét, két hó, három év múlva.
XIX, XLVIII. s következő fejezetekben, ^ e néven Sok idő, több század múlva. Követi az időben elmúlt,
(Uszubu) előkelő némzetségü vitézt emlit,ki Álmos ve I előrement, megtörtént cselekvéseket, eseményeket is.
zér után a scythiai földről nagy sok néppel jött vala ! Kaszálás, aratás, szünet után. A nagy árvíz, tűzveszély,
ki s kit Velekkel együtt Árpád MénMarót bihari ve, j döghalál után. Néha valamihez tartozó függelékre,
zérhez követül, majd ellenségül küld, s ezt legyőzvén, vagy valamiből származó járulékra is vonatkozik,
a Vele kötendő békét Árpádnál előmozdítja s végre j Ezen ház után szőlők és szántóföldek is járnák. Ett
nagy hü szolgálataiért Árpádtól Veszprém várát \ mind hivatala után szerezte. Más emberek után él. Sa
kapja tartományaival együtt. Szabó Károly Ocsöb ! játságos kifejezések : Dolga után lát v. néz v. jár,
nek írja, mert, úgymond, „jegyzőnk az öt aval, a dolgát folytatja, üzi, fárad benne. Utána van vala
cs hangot ssel fejezi ki. Azonban ,Sureusar' s több minél;, rajta van, működik benne. Fölveszi a ra vii
más szóban Szabó K. sem irja az ut önek, és az szonyragot is. Holnap utánra halasztotta az etuía*
set cs nek. Usabun mandsu nyelven am. valamibe zást. A vadászatot dél zitánra rendelte. Ellentété;
bonyolult, másért szenvedő; és bonyolultság, za előtt. V. ö. UTÓ.
varodás (in etwas verwickelt, für einen Andern lei
Alapértelménél fogva tér vagy időbeli folyto
Jend ; Verffickelung, Verlegenheit.)
nos menetű, fonalú sorozatra vonatkozik, minélfogva
UT, fn. 1. ÚT. Származékai részint röviden, némelyek azt tartják, hogy gyöke a haladási térvo
részint hosszan használtatnak, amazokat, ha az u nalt jelentő ut v. út. S elemezve, útaan, azaz,
állandóan rövid. 1. a rövid U, az utóbbiakat a hosszú után v. után, vagyis utján, pl. midőn mondjuk: apja
után megy, ezt teszi, az apja utján, azon az utón,
Ú alatt.
UTAJÁN, (utóján) a székelyeknél am. utói; nyomon, melyen az apja ment; egy év után, azon
utat, időmenetet folytatva, melyen már egy év elha
legutaján am. legutól. (Kriza J.)
ladt ; más után lenni valamit, folytatni azt, a mit
UTAL; UTALÁS; 1. UTAL; UTALÁS.
UTÁL ; UTALÁS; UTÁLAT stb. 1. UTÁL; más tett, vagy ahhoz hasonlót tenni, s mintegy az
általa mutatott utat követni. Minthogy az út tájdiva
UTALÁS; UTÁLAT stb.

UTÁNA—UTÁNKÉPEZ.

ÜTÁNKÖTUTÁNÖZ.

tosan kivált ragozáskor rövid wval is eléjön: utam,
utad, uta, innen szintén azt vélik, hogy ,után' annyi
volna, mint az ö v. az, v. ök v. azok után, mint föntebb.
Azonban e szót úgy is elemezhetjük, hogy törzse
utó, melyből an határzóképzövel lett: utóan, s ebből
ó'szvehúzva: után; mely elemzés hihetőbbnek lát
szik. V. ö. UTÓ.
UTÁNA VALÓ 1. UTÓD.
UTÁNCS, (utáncs) fn. tt. utáncsot, harm. szr.
—a. Némelyek így hívják az urangutangot. L. EM
BERMAJOM.
UTÁNCSATOL, (utáncsatol) ösz. áth. A ha
jósoknál valamely vontatandó hajót egy másik már
vontatotthoz vagy vontatásban levőhöz köt v. akaszt.
(Aufklampfen.)
UTÁNCSINÁL , (utáncsinál) ösz. áth. L.
UTÁNOZ.
UTÁNEREDÉS, (utáneredés) ösz. fn. Eredés,
vagy is megindulás, menés valaki más után.
UTÁNFA, (utánfa) ösz. fn. Erdészek nyelvén,
a vágás után ittott lábán hagyott, szebb növésű, s
különös czélra pl. mag általi tenyésztésre, vagy épít
kezési anyagnak föltartott fa.
UTÁNFIZETÉS, (utánfizetés) ösz. fn. Fizetés,
melyet azután teljesít valaki, midőn a (hajón, pos
\ tán, vaspályán) küldött árut már megkapta. Helye
sebb s a fogalomnak jobban megfelel, mint a né
met ,Naehnahme' után alakított utánvét v. utánvé
tel szó.
UTÁNFIZETMÉNY, (utánfizetmény) ösz. fn.
Öszveg, mely utófizetés által adatik v. adatott. V. ö.
UTÁNFIZETÉS.
UTÁNIGAZÍT , (utánigazít) ösz. áth. L.
UTÁNSEGÍT.^
UTÁNJÁRÁS, (utánjárás) ösz. fn. Működés,
fáradozás, tudakozódás, keresés, mely által valami
nek nyomába jutni, vagy valamit elérni akarunk.
Sók utánjárásba került mig hozzá juthaték.
UTÁNJÖVŐ, (utánjövö) ösz. mn. A ki más
vagy mások után jő ; különösen a nemzedékre viszo
nyítva, mely a most élőket fogja követni.
UTÁNKAPKODÁS, (utánkapkodás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valaki valami után kapkod, midőn
ezt annyira kívánja elérni, hogy mintegy kézzel
nyúlkál feléje.
UTÁNKELTEZ, (utánkeltez) ösz. áth. Vala
mely okmányra egy előbbi keletet későbben ír reá.
(Postdatiren).
UTÁNKELTEZÉS , (utánkeltezés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valaki valamely okmányra egy
előbbi keletet későbben ír reá. Az utánkeliezés gya
nússá teszi az okmányt.
UTÁNKÉP, (utánkép) öqz. fn. Kép, melyet
valaki egy másik eredeti után másolt l e , máso
lati kép.
UTÁNKÉPEZ, (utánképez) ösz. áth. Valamely
eredeti képhez hasonló mást készít.

UTÁNKÖT, (utánköt) ösz. áth. A hajósoknál,
valamely vontatandó hajót a vontató hajóhoz akaszt.
(Anhangen). Különbözik: utáncsatol.
UTÁNLÁTÁS, (utánlátás) ösz. fn. L. UTÁN
NÉZÉS alatt.
UTÁNMÉR, (utánmér) ösz. áth. Valamely
tárgyat, mely már meg van mérve, teljes meggyőző
dést szerzendő, újólag megmér.
UTÁNMETSZ, (utánmetsz) ösz. áth. 1) Vala
mely eredeti metszett képhez, vagy másnemű műhöz
hasonlót vés, készít. 2) Valamely metszett képet,
mely másnak tulajdona, jogtalanul lemásol nyerész
kedés végett.
UTÁNMETSZÉS, (utánmetszés) ösz. fn. Cse*
lekvés, midőn valaki bizonyos metszett kép vagy
más mű hasonlatára metsz, vés. V. ö. UTÁNMETSZ.
UTÁNMETSZET, (utánmetszet) ösz. fn. Met
szett kép, vagy másféle mű, mely egy másiknak
másolata.
UTÁNNÉZÉS, (utánnézés) ösz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamely dolognak utána néz, vagyis
felügyeletképen megtekinti, hogyan foly a dolog.
Különbözik: zitánlátás; mert aki valamely dolognak
utána lát, az ezt maga viszi véghez, a ki pedig
utána néz, az a más vagy mások dolgára ügyel.
UTÁNNÖVÉS, (utánnövés) ösz. fn. Növés,
mely az előbbi sarjadéknak kiveszése vagy kiirtása
után keletkezik; továbbá oly növés, mely a többi
hasonló nemüeknél későbben tűnik elé.
UTÁNNYOM, (utánnyom) ösz. áth. 1) Nyom
dában az első kiadás bevégeztével valamely müvet
másod, harmad stb. ízben kinyom. 2) Valamely mü
vet, mely másnak tulajdona, jogtalanul, mintegy
orozva saját nyerekedésére kinyom.
UTÁNNYOMÁS, (utánnyomás) ösz. fn. Nyotri
dai működés, midőn valamely miivet akár jogosan,
akár jogtalanul Utánnyoüinak. V. ö. UTÁNNYOM.
UTÁNNYOMAT, (titánnyomat) ösz. fn. Után
nyomásánál készített nyomdaítnű.V.ö.UTÁNNYOM.
UTÁNNYOMÓ, (utánnyomó) ösz. fn. Személy,
nyomdász, könyvkiadó, müárus, ki valamit után
nyomva ad ki. V. ö. UTÁNNYOM.
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UTÁNNYOMTAT; UTÁNNYOMTATÁS 1.
UTÁNNYOM; UTÁNNYOMÁS.

UTÁNNYOMÚL v. —NYOMUL, (utánnyo
múl) ösz. önh. Bizonyos úton előre mentnek nyomát
némi erőfeszítéssel, sietéssel, s mintegy űzve követi,
hogy utóiérje.
UTÁNNYOMÚLÁS v. —NYOMULÁS, (után
nyomúlás) ösz. fn. Utolérés végett nagy sietéssel
való haladás valaki után.
UTÁNOZ, (utánoz) áth. m. utánoztam, —tál,
— ott, v. utánzottam, —ottál, —olt; htn. — ni, v.
utánzani, par. utánozz. 1) Valakinek szokásait, visele
tét, módját követi, fölveszi, hogy hozzá hasonlónak lás
sák. Utánozni az idegen divatot, a nagyurak fényűzését.
Utánozni valakinek kiejtését, járását, mozgását. A szí
nész némelykor élő személyt utánoz. Gúnyból, nevetség

UTANOZÁS—ÜTÁNVIZSGÁLA'T.

UTÁNZÁS—UTÓ.

okáért utánozni valakit. V. ö. MAJMOL, MÍMEL. 2)
Bizonyos művet v. tárgyat egy más eredeti szerint
készít, eléállit. A jelesebb költőket, festészeket, szobrá
szokat utánozni. A természeti tárgyakat, tüneményeket
híven utánozni. 0 eredeti, önálló müvet nem képes te
remteni, csak utánozni tud.
UTÁNOZAS, v. UTÁNZÁS, (utánozás) fn.
tt. utánozást, tb. —ok, harm. szr* — a . Cselekvés,
mely által valaki utánoz valamit v. valakit. V. ö.
UTÁNOZ.
UTÁNOZAT v. UTÁNZAT, (utánozat) fn.
tt. utánozatot, harm. szr. —a. Utánzás által létre
hozott mii vagy látvány.
UTÁNOZHATATLAN, UTÁNOZHATLAN,
(utánozhat[at]lan) mn. Akit v. amit utánozni nem
lehet. Határozóként am. utánozhatlan módon.
UTÁNOZÓ, (utánozó) mn. és fn. tt. utánozót.
A ki valamit v. valakit utánoz, ki nem állit elé ere
deti művet, hanem csak ahhoz hasonló valamit; ösz
szébb húzva : utánzó. V. ö. UTÁNOZ.
UTÁNÖNTET, (utánöntet) ösz. fn. 1) Hig
folyomány, melyet járulék vagy pótlék gyanánt ön
tenek egy másikra, vagy utána. 2) Öntött mü, me
lyet bizonyos formára, mintára készítenek.
UTÁNPÓTLÁS, (utánpótlás) ösz. fn. Utóla
gos pótlás.
UTÁNRAJZ, (utánrajz) ösz. fn. Rajz, mely
egy másik formájára készült; rajzi másolat.
UTÁNREZGÉS, (utánrezgés) ösz. fn. Álla
pot, midőn valamely rezgő tárgy nem egyszerre szű
nik meg rezegni, hanem, bár mindig gyöngébben,
még némely rezgéseket tovább is hallat vagy láttat.
UTÁNSEGÍT, (utánsegit) ösz. önh. A hajó
soknál, úgy bánik valamivel pl. kötéllel, hogy az
meg ne akadjon, vagy hogy aki azzal bánik, feltar
tóztatva vagy erötetve ne legyen. Utánsegitni a köte
lén. Máskép : utánigazít. Utánigazítni a kötelet.
UTÁNSZÁMÍT v. —SZÁMIT, (utánszámit)
ösz. áth. Ami már számítva van, nagyobb meggyő
ződés végett még egyszer számit.
UTÁNSZERZÉS, (utánszerzés) ösz. fn; Cse
lekvés, midőn valaki valamely tárgyat nem más ha
sonló tárgyakkal egyszerre* hanem későbben sze
rez meg.
UTÁNTEKINTÉS, (utántekintés) 1. UTÁN
NÉZÉS.
UTÁNVÉSÉS, (utánvésés); UTÁNVÉSET,
(utánvéset). L. UTÁNMETSZÉS, UTÁNMETSZET.
UTÁNVÉT v. —VÉTEL, (utánvét v. —vétel)
1. UTÁNFIZETÉS; UTÁNFIZETMÉNY.
UTÁNVÉT, futánvet) ösz. áth. Megelőzött
vetés után, ha ez nem kellőleg sikerült, a hiányt pót
lólag, ismételve vet.
UTÁNVETŐLEG, (ütánvetőleg) ösz. ih. Pót
lólag, pótlásképen.
UTÁNVIZSGÁLAT, (utánvizsgálat) ösz. fn.
A már egyszer végrehajtott vizsgálatnak, teljes meg
g)ó'ződés végetti isméilése.

UTÁNZÁS; UTÁNZAT; UTÁNZÓ 1. UTÁ
NOZAS ; UTÁNOZAT; UTÁNOZÓ.
UTAS; UTASÍT; UTASÍTÁS stb. 1. UTAS ;
UTASÍT; UTASÍTÁS stb.
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UTÁSZ 1. UTÁSZ.
UTAZ; UTAZÁS; UTAZÓ stb. 1. UTAZ;
UTAZÁS; UTAZÓ stb.
ÚTBAIGAZÍTÁS 1. ÚTBAIGAZÍTÁS.
UTCZA; UTCZAABLAK; UTCZAI stb. 1.
ÚTCZA; UTCZAABLAK; ÚTCZAI stb.
UTCSINÁLÁS;UTCSINÁLÓ 1. ÚTCSINÁ
LÁS; ÚTCSINÁLÓ.
ÚTÉPÍTÉS; ÚTÉPÍTŐ, 1. ÚTÉPÍTÉS; ÚT
ÉPÍTŐ.
UTFÉl 1. ÚTFÉL.
U T I ; UTIFÜ stb. 1. Ú T I ; ÚTIFŰ stb.
Ü T J E G Y ; ÚTKÖZBEN; ÚTLEVÉL; ÜT
MELLÉK; ÚTMUTATÁS stb. 1. ÚTJEGY; ÚT
KÖZBEN ; ÚTLEVÉL stb.
ÜTÓ, (utó ?) mn. és fn. tt. utót, tb. — h El
lentéte : elő, honnan ragozva: előbb utóbb, legelőbb
legutóbb, leges legelőbb leges legutóbb; továbbá: először,
utószor, elején (élőjén) utóján, előd utód. Jelenti azon
személyt, dolgot vagy eseményt, mely bizonyos tér
vonalon vagy idó'huzamban egy másik vagy több
után következik, vagyis, melyet egy másik vagy
több megelőz, honnan az ily ellentéti viszonyok:
előőrs, utóörs ; elöhad, utóhad j előfájdalom, utófájda
lom; előbeszéd, utóbeszéd; elöjáték} utójáték; el'óh,
utóíz ; előraj, utóraj ; élőkor, utókor stb. Elovek (előek,
azaz elsők) lesznek utóvak (utók) és utolsók elülsők."
(Münch. cod. Mark. X.) A mondott egybeállításokat
öszvetéve szokták irni. — Az utó szót kétféle viszony
ban kell megkülönböztetni, a) midőn tüzetesen más
után következő valamit jelent, pl. a sorba állított, s
egymás mögött levő tárgyak mindegyike utója a«
előtte állónak, ilyenek pl. a nemzetiségi Utók vagyis
utódok; b) midőn valami után az illető sorozatban
semmi sem következik, mely értelemben véget Vi
végsőt jelent, pl. utószó, melylyel valaki beszéddt
végképen bezárja, vagy a feleselésnek véget vet.
Mindkét esetben főnévül is használtatik, pl. azon
legyünk, hogy utóink áldjanak bennünket. Éltének utó
ján van.
Alapfogalomban valamint gyökre nézve is tel1
jesen egyezik az utó szóval a mandsu uthai, mely
am. azután, tehát, következve (dann, alsó, folglich);
továbbá Ugyanezen nyelvben tutanie önh. am.
hátramaradni; (zurück bleiben, übrig sein) ; átha
tólag am. hátra v. maga után hagyni (zurücklassen,
hinterlassen). Hangáttétellel, de egyszersmind jelen
tésben is rokonok vele a magyarban: to gyök és
tova szó. Közvetlen az ,út' szótól származtatás erS
tetettnek látszik. .,
A régiebbeknél eléj önnek Ugyan némely rago
zások, pl. utóvak=(utók) a Müncheni codexben (mint
föntebb), továbbá Molnár Albertnél, Sándor István
nál : utóim, utóink stb. (posteri mei stb.), de az ,utó'
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szót önállólag vagy legalább összetételekben, mint
mai napság divatos, nem igen találjuk: ,utóbbŁ he
lyett is utólb van nálok följegyezve. Azonban már
Szabó Dávid irja: titólb v. utóbb, utólétek y, utó
tálétek.
UTÓADÓ, (utóadó) ösz. fn. Pótlékadó, me
lyet a rendes adón kívül és után fizetni kell.
UTÓÁKU, (utóáru) ösz. fn. Utoljára maradt
áru, maradékáru, áruk utolja. A székelyeknél más
kép : utókelet. (Kriza J.)
UTÓBAJ, (utóbaj) ösz. fn. Utóbb vagyis va
lamely tett v. esemény után bekövetkezett v. bekö
vetkezendő baj. Előbbi bajok látszatos elmultával
ismét megújuló baj.
UTÓBÁNAT, (utóbánat) ösz. fn. Bánat, mely
a már megtörtént szerencsétlenség, csapás, elkövetett
bün stb. után kínozza a szivet; máskép: Késő bánat.
Utó (v. késő) bánat, ebgondolat. (Km.). V. ö. UTOL.
UTÓBB , (utóbb) másodfokú határzó az
utó törzstől, (régiesen: utólb ,utól' törzstől); har
madfokon : legutóbb v. leges legutóbb. Későbben, bizo
nyos idő múlva. A mit előbb ígért, utóbb visszavonta.
Ikerítve: előbbutóbb, azaz határozatlan időben, de
mindenesetre el nem maradva. Ha így pazarol, előbb
utóbb koldusbotra jut. Fölveszi a ra viszonyítót.
Utóbbra hagyni, halasztani valamit. Némely tájszokás
szerint — ad toldalékkal: utóbbad.
UTÓBBAD, (utóbbad) 1. UTÓBB.
UTÓBBI, (utóbbi) mn. tt. utóbbit, tb. —ak.
Ami bizonyos időhuzamban mások után következik ;
későbbi. Utóbbi korszak. Utóbbi világ. Utóbbi élete
jobb az előbbinél. Amaz ültetvény előbbi, emez utóbbi
Utóbbi végrendeletével az előbbit megsemmisítette.
UTÓBESZÉD, (utóbeszéd) ösz. fn. Valamely
beszédnek utórésze ; vagy akár írott, akár élőszóval
történt valamely eléadásban ennek berekesztő része ;
máskép : zárbeszéd, zárszó, utószó. A ,beszéd' alatt
rendesen hosszabb eléadást értünk mint e ,szó' alatt.
UTÓCSAPAT, (utócsapat) ösz. fn. A vonuló
hadseregnek azon része, mely a deréktestet bizonyos
távolságban követi. Sorviszonyos ellentéte : előcsapat.
UTÓD, (utód) fn. tt. utódot, harm. szr. —a,
v, —ja. 1) A nemzetiségi leszármazásban minden
ivadék, mennyiben bizonyos ősöktől vette eredetét.
2) Szélesb ért. a későbbi korban élő emberek utód
jai azoknak, kik előbb éltek.
„És szelleme a sír körül marad,
Tettekre intve az utódokat!"
Szász K. (B. Eötvös J. emlékezete).
Ellentéte: előd. 3) A ki bizonyos állapotban, hiva
talban következik valaki után. Tanárságban, pap
ságban, bírói hivatalban utóda lenni valakinek. Gróf
Eszterházy M. nádor 1634iki egyik levelében :
tilánna való. „Megh levén egyéb aránt is parancsolva,
mind Lengyel Boldizsár uramnak magának s mind
utánna valóinak, hogy jó disciplinában tartsák az
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mely vitézlő népet fogadnak." Magyar Történelmi
Tár VIII. k. 98. 1.) Ellentéte itt is előd.
Képeztete'sre hasonlók hozzá: apród, előd, sőt
ezek is : másod, harmad, negyed stb.
UTÓDANDÁR, (utódandár) ösz. fn. Dandár,
mely a derék hadtest után bizonyos távolságban ha
lad. V. ö. DANDÁR.
UTÓDICSŐSÉG, (utódicsőség) ösz. fn. Dicső
ség, mely valakit eltávozása vagy holta után ér.
UTÓDIJ, (utódij) ösz. fn. Utólag fizetendő
vagy fizetett dij.
UTÓDKÖVETKEZÉS, (utódkövetkezés) ösz.
fn. Az utód azon jogosultsága, midőn valamely előd
kihaltával vagy leléptével valaminek élvezetébe,
használatába lép.
UTÓDOK, (utódok) gyünév és többes ; tt.
utódokat. Azon személyek öszvege, kik bizonyos
időponttól számítva későbben éltek, élnek, vagy
élni fognak. V. ö. UTÓD.
UTÓ ELŐTTI, (utóelőtti) 1. VÉGELŐTTI.
UTÓÉRZÉS, v. —ÉRZET, (utóérzés vagy
— érzet) ösz. fn. Érzés vagy érzet, mely egy meg
előző eseményt vagy hatást követni szokott. V. ö.
UTÓFÁJDALOM.
UTÓÉTEK, (utóétek) ösz. fn. Az étkezés vé
gén feladott, s nem annyira jól lakásra, mint inkább
nyalánkságra való étek (csemege) ; vagy megemész
tésre való étek, pl. sajt.
UTÓFA, (utófa) ösz. fn. Fiatal, sarjadékfa,
melyet vágás után lábán hagynak, hogy növekedjék.
UTÓFAGY, (utófagy) ösz. fn. Kései fagy ta
vaszkor, midőn t. i. a téli fagy már kiengedett, és
egykét hideg éj ismét dért s fagyot okoz.
UTÓFÁJDALOM, (utófájdalom) ösz. fn. Fáj
dalom, mely valamely betegséget vagy más bajt kö
vetni szokott. Sebem begyógyult, de időváltozáskor
némi utófájdalmat érezek. A háború utófájdalmai. Kü
lönösen azon fájdalom, melyet a nő szülés után al
testében és hátában szenved.
UTÓFIZETÉS, (utófizetés) ösz. fn. Valamely
öszveg egy részének későbbi kifizetése.
UTÓGONDOLAT, (utógondolat) (ösz. fn. Eltit
kolt gondolat, illetőleg szándék, melyet valaki bizo
nyos tárgyban, ügyben elhallgat, nem nyilvánít. (Ar
riérepensée).
UTÓGYERMEK, (utógyermek) ösz. fn. Gyer
mek, ki apja halála után jött a világra ; máskép : utó
szülött v. árvaszülött v. méhben hagyott. (Posthumus).
UTÓHANG, (utóhang) ösz. fn. 1) A hangnak
lassudan, s gyöngéden csillapodó vége. Különbözik
a viszhangtó\, mely az eredeti hangot ismételve adja
vissza. 2) A szószerkezetben a végső hang, mely
több hangból is állhat; különböznek : előhang, közép
hang, pl. ember szóban em előhang, 6 középhang, er
utóhang; amennyiben t. i. az egyes részeket (gyök,
képző, rag) közelebbről jelezni nem akarjuk vagy
nem tudjuk. (Németül: előhang=Anlaut, középhang
—Innlaut, utóhang=Auslaut). Különbözik a tolda?
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lékhang pl. a tájdivatos illeneg, ottanay szókban :
eneg, anag ; megintelen szóban : elén ; az ig rag után
általában használtatni szokott lan len, pl. addiglan,
eddiglen, pediglen ; kivévén a mennyiben az a szó
nak már alkatrészévé vált, pl. egyetlen eredetileg
ain. egyiglen v. egyéglen, Katalin Verseslegendájában.
UTÓHANGZAT, (utóhangzat) ösz. fn. A fö
hangzatnak folytatott mása, mely erejében fogyva
lassankint megszűnik. Átv. ami valamely régibb
korbeli dologhoz némileg hasonlít, s arra emlékestet.
Müveiben a régi görög és római remekírók utóhangza
tát hallom.
UTÓHATÁS, (utóhatás) ösz. fn. Olyan hatás,
mely nem azonnal vagy nem csupán a cselekvény
idejében, hanem később áll elé.
UTÓHÍR, (utóhír) ösz. fn. Hír, mely valaki
ről v. valamiről távozta, illetőleg holta után támad
és terjed el.
UTÓHULLÁM, (utóhullám) ösz. fn. A víznek
Talamely erős szél megszűnése után fenmaradt vagy
az ütközött hullámok visszaverődéséből származott
ingása.
UTÓHUZÁS, (utóhuzás) ösz. fn. Húzás, mely
a főhuzás után utólag történik, pl. a kártyajáték
ban, sorshúzásban.
UTÓHÜBÉR, (utóhübér) ösz. fn. Hűbér,
melylyel valaki nem az eredeti tulajdonosnak, ha
nem hűbéresének van lekötve; egy másikra szállított
hűbér. (Subfeudum.).
UTÓIRÁS, (utóirás) ösz. fn. Toldalékiromány,
melyet a már forma szerint bevégzett iromány után
szokás ragasztani, pl. a levelekben ily betüjegyek
alatt: U. i. Helyesebben : utóirat.
UTÓIRAT, (utóirat) 1. UTÓIRÁS.
UTÓIZ, (utóíz) ösz. fn. Ételnek, vagy italnak
ize, melyet evés v. ivás után érezünk. Az édes eledel
nek néha keserű utóíze van. Átv. más élvezetekre is
vonatkozik. A testi gyönyörök utóíze.
UTÓJÁRA, v. UTOLJÁRA, (utójara vagy
utóljara) ih. Valaminek végére, legkésőbbi időre.
A legjobb falatot utójára hagyni. A megtérést utójára
halasztani. Tudnivaló, hogy itt valami alattomban
értetik., pl. a fentebbi esetekben : evés és élet. Föl
veheti a leg, v. nyomatosán, leges leg szócskákat is :
legutójára, leges legutójára.
UTÓJÁTÉK, (utójáték) ösz. fn. Játék, mely
a fó'játék után következik, s azt bevégzi; különösen
a színmüvekben és zenészeiben. Átv. ért. bizonyos
történet után következő események.
UTÓKELET, (utókelet) ösz. fn. A székelyek
nél am. 1) utóáru; 2) utóvásár. L. ezeket.
UTÓKEZES, (utókezes) ösz. fn. Személy, ki a
főkezes után vállal kezességet, s ki azon esetre, ha
a főkezes eleget nem tehet, köteles helytállani.
UTÓKEZESSÉG, (utókezesség) ösz. fn. Köte
lezettség, melynél fogva valaki utókezesül ajánlja
magát. V. ö. UTÓKEZES.
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UTÓKOR, (utókor) ösz. fn Minden kort v. kor
szakot a régebben elmúlthoz képest utókornak mon
dunk ; különösen azon kort, mely a jelen után követke
zik. Viszonyfogalmak vele : élőkor, középkor, jelenkor,
UTÓKÖLTSÉG, (utóköltség) ösz. fn. Költség
mely a főköltséghez utólag némi pótlók vagy tolda
lék gyanánt járul.
UTÓKÖVETKEZÉS, (utókövetkezés) ösz. fn.
Valamely cselekvésnek vagy eseménynek későbben
beálló eredménye.
UTOL, (utóul). Az általános nyelvszokás ezen
szóval e kérdésre felel: hol ? Valaminek v. valakinek
utána; hátul, végül. Utóljutolt észszel ebet csalunk meg
(km.) azaz a dolognak már megtörténte után késő an
nak módjáról eszeskedni. Szabó Dávidnál eléjon utólb
és utólabb is, am. utóbb.'Használják főnévként harmad
személyi raggal is : utálja valaminek ; s maga elébe ve
heti a leg szócskát, vagy nyomatosán a. leges leg szócskát
is •' legutól, leges legutól; legutolja v. leges legutolja,
valaminek stb. A régieknél többször jön elé főnéi
ként: „Es leszen napoknak utóliban." (Bécsi cod.
Micheas. IV.). V. ö. UTÓLY. — E szó határozói
minőségében azon szók egyike, melyek bizonyos tár
vagy helyirányra vonatkoznak, úgymint nzelö,hát,föl,
al, kii v. kiv, bel gyökökből származottak, melyek
ezen kérdésre hol ? igy állanak : elül, hátul, alul, fö
lül, kívül, belül, mint e példákból kitűnik ; elül fáj a
feje, nem hátul; alul kemény köves az út, fülül lágy,
sáros ; kívül zaj vau, belül halálcsend. Ellenben e kér
désre, honnan ? ekkép felelnek meg : elöl (élűiről) hátul
(hátulról), alól v. alulról, kivöl v. kívülről, belől v. be
lülről, mögül, pl. onnan elöl kezdeni, nem innen hától,
elejéről, nem hátuljáról, végéről; a forrásvíz alól
(alulról) buzog föl, az eső fölöl (fölülről) száll alá;
kivöl (kívülről) hideg jő be, belől (belülről) meleg
megy ki; jer elé a kemencze mögöl; állj idébb a ke
mcncze elöl. E hasonlatoknál fogva, melyek azonban
nem állandóan ily szabályosak, s némelyek legfölebb
az irodalomban használtatnak, inkább utúl volna;
innen: utúl járni, menni, am. hátul, végen, végűi;
utul van, utul marad, hátul van, hátul vagy végen
marad ; elül kell állanod, nem útid, azaz hátul. Ele
mezve is utóul, mint túl = taul, toul, távul. Ellen
ben e kérdésre: honnan? a felelet volna: utói, azaz
utóhelyről, hátról, végről, valami mögöl, pl. utói kez
deni a számlálást, nem elöl, a sornak végéről. Azonban
a nyelvszokás mindenik értelemben az ,utól' alakot
használja, kétségen kívül a jobb hangzás kedveért.
A ra re, és ról röl viszonyragokat is inkább
az első osztálybeliek veszik föl: elülre, elülröl, alulra
alulról, fölűlre fölülről, kívülre kívülről. Honnan az
ily ragozásokról: utolja, (valaminek végső vagy utó
része), utoljára, némelyek úgy vélekednek, hogy in
kább ezek helyett vannak: utója, utójára, mert ügy
állítják, hogy nem mondjuk elölje v. elölje, alélja,
fölőlje stb. hanem elöje (eleje), alja, föle stb.; azon
ban szokásban van hátulja ; ezért ,utól : szót illetőleg
is mind a mai általános nép és irói nyelvben, mind
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a régieknél, pl. Molnár Albertnél, cléjön : utolja va
kminek (postrema pars rei cujuspiam). V. ö. UTÓLY.
UTÓLABB v. UTÓLB, Szabó Dávidnál am.
utóbb; 1. ezt.
UTÓLAG, (utólag) ih. Az előre bocsátott,
előbb megtörtént, előbb véghezvitt dolog után, vagy
tapasztalt nyomán. Utókig azt írhatom, hogy . .. Utó
lag vettem észre, hogy . . .
UTÓLAGOS, (utólagos) mn. tt. utólagosat,
tb. — ah. Ami utólag történik, a többi elöbocsátot
tak után következő. Utólagos tudósítás.
UTÓLAGOSAN, (utólagosan) 1. UTÓLAG.
UTÓLB,(utólb);UTÓLBI,l.UTÓBB;'UTÓBBI;
és v. ö. UTOL.
UTÓLBSZEK, (utólbszer) ösz. ih. A Müncheni
codexben am. utóbbszor, utoljára. „Mentől utólbszer
(=mindtöl utóbbszor, vagy legutólbszor, legutoljára)
V. ö. UTOL.
UTOLÉR, (utólér) ösz. áth. Valakit útjában,
mentében, hátulról nyomulva feléje, beér. Gyors pa
ripán utóiérni a futó tolvajt. A sebesen menő utoléri a
lassan gyalogolót. V. ö. UTOL. Átv. utolérni valakit,
jelességben vele megmérkőzni; észszel utolérni valamit,
am felfogni.
UTOLÉRÉS, (utóiérés) ösz. fn. Menés, hala
dás, mely által valakit utolérünk. V. ö. UTOLÉR.
UTOLÉRHETETLEN,
UTÓLÉRHETLEN,
(utólérhet[et]len) ösz. mn. Akit vagy amit utóiérni
(tulajdon v. átvitt ért.) nem lehetséges. Utolérhetetlen
gyorsfutó. Utolérhetetlen költő, szónok, zenész.
UTÓLISZT, (utóliszt) ösz. fn. A lisztnek alja,
durvája, melyet legutóra jár le a kő, vagy henger.
UTOLJA—, vagy UTÓJASER, Molnár Albert
nél és Szabó Dávidnál : utóly ser, am. utolsó főzet a
serből.
UTOLJÁRA, (utóljára) 1. UTÓJÁRA.
UTÓLJÁRÓ, (utóijáró) ösz. fn. Nyelvtani ért.
1. NÉVRAG és NÉVUTÓ. 2) Aki valamely sornak,
rendnek végén jár, ki a többit hátul követi, sereg
hajtó. V. ö. UTOL.
UTÓLJUTOTT, a Nádorcodexben am. későb
ben jött.
UTÓLNEVEZETT, (utóinevezett) ösz. mn.
Aki vagy ami végül van megnevezve.
UTÓLÖVÉS, (utólövés) ösz. fn. Lövés, mely
a többi után későbben következik, p. midőn az osztá
lyonkint egyszerre lövő katonák valamelyikének
puskája későbben sül el.
UTOLSÓ ; (utolsó v. utólesö); UTOLSZOR,
(utólszor) 1. UTÓSÓ ; UTÓSZOR.
UTÓLY, pl. utólyser, am. utolja s e r ; UTÓ
LYOZ am. utóiját veszi valaminek stb. eléjönnek
némely régieknél pl. Molnár Albertnél, Szabó Dávid
nál, de ma már elavultak. A Müncheni codexben is
olvasható: „Lesznek az embernek utólyi (írva:
utóli) gonoszbak eleinél." (Máté. XII.). „Hogy mártsa
ö ujjának utólylyát (extremum digiti sui) a vizbe.
(Lukács. XVI.).

UTÓMAKKOLÁS, (utómakkolás) ösz. fn.
Makkolás, midőn az erdőn ittott elmaradt makkot a
sertésekkel föletetik.
UTÓMONDAT, (utómondat) ösz. fn. A kör
mondat utóbbi része.
UTÓMUNKA, (utómunka) ösz. fn. Munka,
melyet a főmunkának bevégzése után, javítás, igazí
tás, rendezésképen stb. tenni szoktak.
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ÚTONÁLLÁS; ÚTONÁLLÓ 1.ÚTONÁLLÁS;
ÚTONÁLLÓ.
UTÓNÁSZ, (utónász) ösz. fn. A menyekzői
főlakomát követő mulatság, pl. tyúkverő; vagy mi
dőn a maradékétel, ital elköltésére a násznép újra
öszvegyül.
UTÓNEMZEDÉK, (utónemzedék) ösz. fn. Azon
nemzedék, vagy ivadék, mely a mostan élők után
fog a világra jőni.
UTÓNÖVÉS, (utónövés) 1. UTÁNNÖVÉS.
UTÓNYÁR, (utónyár) ösz. fn. A nyárnak
utolsó szaka, vagyis utolsó hetei.
UTÓNYOMOZÁS, (utónyomozás) ösz. fn. Nyo
mozás, melyet már előbbi nyomozás előzött meg.
UTÓPERCZ, (utópercz) ösz. fn. Utolsó perez,
utolsó pillanat.
UTÓRAG, (utórag) ösz. fn. Nyelvtani értelem
ben minden egyes hang, vagy szótag, mely bizonyos
gyök, vagy törzs végéhez kapcsoltatik. Viszonyító
utórag, mely a szó viszonyát változtatja, pl. ember,
emberwefc, embertó';, emberre stb. lát, láto&, látiíwí:,
lÁttok, \á,tnak. Képző utórag, (vagy csak képző) mely
valamely gyökből vagy törzsből új szót alakít, p.
emberség, ember?', emberkedik ; látcfí, \&.tvány,
\iXszik stb.
UTÓRAGOZ, (utóragoz) ösz. áth. Valamely
szót utóraggal megtold, azaz, viszonyít, vagy abból
új szót képez. V. ö. UTÓRAG.
UTÓRAGOZÁS, (utóragozás) ösz. fn. A szó
nak utórag általi viszonyítása stb. V. ö. UTÓ
RAG ; UTÓ.
UTÓRAJ, (utóraj) ösz. fn. A méhészetben,
utóbb eresztett raj, mely ugyanazon nyáron azon
egy kasból száll ki. Ellentéte : előraj. V. ö. SZŰZ
R A J ; RAJ. r
UTÓRÉSZ, (utórész) ösz. fn. Valaminek utóbbi
vagy utolsó része, szaka, pl. a körmondatban.
UTÓSEREG, (utósereg) ösz. fn. lásd UTÓ
CSAPAT.
UTÓSÓ. v. UTOLSÓ, (utósó v. utóieső)
mn. tt. utósót. Fokozva: legutósó , leges legutósó.
Szoros ért. valamely sornak végén levő, sort bezáró ;
aki vagy ami után több nem következik. Vonatko
zik térbeli vonalra és időhuzamra. Utósó ház az ut
czában. Érdemsorozat szerint utósó diák. Utósó na
pot tölteni valahol. Utósó ítélet. Utósó kenet. Egyezik
vele : végső. Szélesb ért. midőn többek sormenete töb
bekével hasonlíttatik öszve, többekről is mond
ható, kik tömegesen mások után következnek. A kör
menetben a férfiak elsők, a nők utósók. Ti mindenütt
39
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utósók vagytok. Aki ezek között leghátrább van, az
legutósó, v. nyomatosán szólva leges legutósó.
UTÓSÓKENET, (utósókenet) ösz. fn. A latin
görög keresztény egyház tana szerint, szentség, mely
ben a beteg szentelt olajjal való megkenés, és a pap
imádsága által, malasztot nyer lelkének üdvösségére,
s néha testének könnyebbségére is.
UTÓSÓVACSORA 1. VÉGVACSORA.
UTÓSZAK, (utószak) ösz. fn. 1. UTÓRÉSZ.
UTÓSZEDET, (utószedet) ösz. fn. A szé
kelyeknél, utójáa vagy utoljára szedett gyümölcs
(Kriza J.).
UTÓSZÓ, (utószó) ösz. fn. 1) Összetételekben az
utói v. végül álló szó pl. ,házfödél' szóban: födél. 2)
L. UTÓBESZÉD.
UTÓSZOR, (utószor) ih. Végül, utósó ízben,
nem többé. Utószor látjuk egymást. Holnap utószor
megyünk iskolába. Először és utószor azt mondom,
hogy . . . .'; leg szócskával: legutószor, v. nyomato
sán : leges legutószor.
UTÓSZÓTAG, (utószótag) ösz. fn. A több
tagból álló szónak végső tagja, végszótag. pl. bátor
ság' szóban: ság.
UTÓSZÜLÖTT, (utószülött) 1. UTÓGYERMEK.
UTÓSZÜRET, (utószüret) ösz. fn. Szüret, a
derék szüret után, midőn az elmaradozott, vagy ké
sőbben érő szőlőfejeket öszveböngézik, és kisajtol
ják. Szélesb ért. valamint maga a szüret, máa gyü
mölcsök, és termények szedésére is alkalmazható. V.
ö. SZÜRET.
UTÓTAG, (utótag) ösz. fn. Nyelvtani ért. a
szónak végtagja, utószótag.
UTÓTÁJ, (utótáj) ösz. fn. Valamely tájnak
v. tájéknak hátulsó része.
UTÓTERMÉS, v. —TERMÉNY, (utótermés
v. —termény) ösz. fn. Növény termény, illetőleg
gyümölcs, mely a hasonnemüeknél későbben jut tel
jes érettségre, különböztetésül az elő v. korai ter
méstől.
UTÓTÉT, v. —TÉTEL, (utótét v. —tétel)
ösz. fn. A tételek között amelyik utói történt, vagy
utói hajtatott végre, v. utói jegyeztetett föl. Monda
tokban az utóbbi, vagy utolsó kifejezés.
UTÓ VÁSÁR, (utóvásár) ösz. fn. Vásár utolja.
A székelyeknél máskép: utókelet. (Kriza J.).
UTÓVÉD, (utóvéd) ösz. fn. Hadtani ért. sereg
vagy csapat, mely hadviselési járat alkalmakor az
ellenség előtt nyomuló deréksereget bizonyos távol
ságban követi, s ennek megtámadása ellen födözi.
UTÓVÉGRE, (utóvégre; ösz. ih. El v. leg
végre, mindenek után, valahára.
UTÓVILÁG, (utóvilág) ösz. fn. 1) Azon vi
lági események öszvefüggése, melyek a jelenkor után
következnek vagy következhetnek. 2) Azon emberek
öszvege, kik utánunk fognak élni, általán véve.
UTÓZ, (utóoz) átb. m. utóztam, —tál, —ott,
par. —z. A székelyeknél am. utoljára hagyja, pl.
az ütést a kártyában. (Kriza J.).

UTÓZÁS, (utóozás) fn. tt. utózárt, tb. — ok,
harm, szr. —a. Utoljára hagyás. V. ö. UTÓZ.
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UTŐR 1. ÚTŐR.
UTTÖRÉS; ÚTTÖRŐ 1. ÚTTÖRÉS; ÚTTÖRŐ.

UTUFUTU, (utufutu) ikerített mn. Az Őrség
ben (Vas megyében) am. lótófutó. V. ö. ÚT szónál
a mongol ot törzset.
UTVÁM; UTVESZTÉS; lásd ÚTVÁM; ÚT
VESZTÉS.
UZAPANYIT, falu Gömör m.;helyr.—panyitra,
— on, —ról.
UZD, puszták Tolna és Somogy m.; helyr.
Uzdra, —on, —ról.
UZON, erdélyi falu Sepsi sz. helyr. Uzonba,
— ban, —ból.
UZOS, mn. tt. uzost, v. —at, tb. —ak. Ballagi
M. szótára szerint am. tüskés hajú vagy szőrű.
UZSA, puszta Nógrád m.; helyr. Uzsára, —n,
— ról.
UZSAL, puszta Veszprém m.; helyr. Uzsalba,
— ban, —ból.
UZSOK, falu Ung m.; helyr. Uzsokra, — on,
—ról.
UZSOKÁL v. UZSUKÁL, önh. m. uzsokált. A
székelyeknél Kriza J. szerént: alkalmatlankodva
kéregéi, az ember nyakán van, regnál (virginál ?) pl.
a czigány alamizsnáért, a gyermek szüleinél kenyér
ért, játékért stb. Talán am. uzsogál, v. tuszogál. Né
hutt a Tisza mellékén: nyüzsgölödik.
UZSONNA ; UZSONNÁZ ; lásd OZSONNA ;
OZSONNÁZ.
UZSOPA, falu Bihar m.; helyr. Uzsopára, —n,
—ról.
UZSORA, (a latin usura után) fn. tt. uzsorát.
A latin usura eredetileg am. usus (Fabri Thesaurus)
azaz haszonvétel (PárizPápainál: valamivel élés,
nyereség), különösen a kölcsönözött tőkepénztől járó
kamat. De az ebből kölcsönzött uzsora szó nálunk
szokott értelemben mérték fölötti embertelen nyere
kedés, midőn valaki megszorult embernek igen nagy
kamatra adja ki pénzét, vagy általános éhség idején
nagyon fölcsigázza eladó gabnája árát.
UZSORÁL, (uzsoraal) önh. m. uzsorált. Pénzét
törvénytelen nagy kamatra adva nyerekedik.
UZSORÁLKODÁS, ( uzsoraalkodás) fn. tt.
uzsorálkodást, tb. —'ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn valaki uzsorálkodik ; uzsorával űzött folytonos
nyerekedés. V. ö. UZSORÁLKODIK.
UZSORÁLKODIK, (uzsoraalkodik) k. m.uzso
rálkodtam, —tál, —ott. Az uzsorái zsarolást rendes
üzletkép gyakorolja ; pénzét az adósnak nyomasztó
s ahol a törvények tiltják, a törvényesnél magasb ka
matokra szokta kiadogatni. Szokottabban : uzsorásko
dik. Egyébiránt v. ö. UZSORA.
UZSORÁS, (uzsoraas) fn. tt. vzsorást, tb. — ok,
harm. szr. —a. Személy, ki nagy uzsorára kölcsönö
zött pénzzel szokott üzérkedni, nyerekedni,
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UZSORÁSKODÁS — Ú.

UZSORÁSKODÁS, ("uzsora askodás) ; UZSO
RÁSKODIK, (uzsoraaskodik; 1. U Z S O R Á L K O 
DÁS;UZSORÁLKODIK.
UZSORÁSKODÓ ,
(uzsora  as  kod  ó)
lásd
UZSORÁS.
ÜZSORATÖRVÉNY, (uzsoratörvény) ösz. fn.
Uzsorát tiltó vagy korlátoló t ö r v é n y .
Az Uban van 693 czikk.

t

r

Ú, kisded a l a k b a n IÍ, harminczötödik bötü a
magyar abéczerendben, s tizenharmadik az önhang
zók között. A magas h a n g ú lejtó'zeten megfelel neki
az íí, pl. zűr zttr ; csűr csűr ; gyúr gyűr ; csúcs, csúcs.
Ezen nyújtott v. hosszú ú (valamint a hosszú ü és í)
magyar hangoztatással az ország csaknem minden
részében, értve mind a dunai, mind a tiszai, mind az
erdélyi vidékeket, bizonyos tájakon rövid jjval (ille
tőleg rövid il és ivel) szokott ejtetni, mire nézve az
irodalomban Bincs határozott megállapodás. Mi, ré
szint az eredeti hosszú ának kitüntetése, részint
jobbhangzás , végre megkülönböztetés végett is
1) következő szabályokat b á t o r k o d u n k ajánlani :
ej Rendesen és szabályszerüleg az ú hosszúnak ma
radjon az egytagú szókban, mint bú, fú, szú ; úgy, új,
úr. út; híg, csiíf, lúd, kút, fúr, zúg, zúz, súg, rút, túl;
tid, tyúk, fúl, búb, dúl, túr, nyúl stb. Mind ezek r a g o 
zás, képzés és összetételben is megtartják a hosszú
ilt, ha rövid szótag követi pl. búban, úrral, útnak,
tmfol,zúza, kút ostor; kivévén azon származékokat és
ragozási alakokat, melyekben az általános nyelvszo
kás az nt állandóan megrövidíti, pl. rudat, uralom,
urak, ludat, furakodik. 2) Változó h a s z n á l a t ú lehet
a ragok és k é p z ő k b e n ; u. m. a) Az ú (ü) képzőben,
mint: domború v. domboru, szigorú v. szigorít, nyakú
y. nyakú. Ez esetekben czélszerü a j o b b h a n g z a t r a
ügyelni, hogy se hosszú, se rövid önhangzók öszve
ne csoportosuljanak, t e h á t i n k á b b szigorú, szomorít,
lomorú, mint szigorú, szomorú stb. valamint j o b b a n
hangzanak: állású, látású, lábú, mint
állású, látású,
lábú stb. b) Az úl (ül) n é v r a g b a n és igehatározói
képzőkben rendesen rövidnek veszszük, p. o. például,
pórul, magyarokid, hátul; roszul, szilárdul, alul; lati
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gyüszü, sz8rnyü. 2) Egyesülve or, ör, er képzővel al
kot mellékneveket, pl. domború, komorú, háború,
szomorú, gyönyörű, keserü, melyek közöl némelyek
újabb korban az ú, ü képző nélkül is használatban van
nak, pl. dombor, gyönyör. 3) Eszközt jelentő némely
szókban a részesülői ó, ö változata, pl.furú, (=furó),
seprü, (=seprő), vésü, (=véső). 4) Legneveze
tesb szereplése, midőn főnévhez járul, melyet meg
előz valamely határozó név B ez rendszerént mel
léknév, de jönnek elé fő és számnevek is, és az egész
kifejezés melléknévi tulajdonságot vészen föl. Példák :
a) melléknévi határozóval: nagy szájú, horgas lábú,
magas homlokú, vörös szakálú, fekete hajú,jó indulatú,
mély tudományú ; kék szemü, nemes lelkű, nagy szeríl,
arany színü, bö beszédü;b)főnévi h a t á r o z ó v a l rendesen
összeírva p l . kapafogú, nyúlszájú, sasorrú ; csoda
szépségü; c) számnévi h a t á r o z ó v a l : kétszarvú, három
ágú, négylábú, ötujjú; hatszögű, hétrétü, százlevelü stb.

Táj divatosan és régiesen igen gyakran 6, ö,
pl. Göcsejben savanyó, porhanyó; a régi codexekben :
szomoró, keser'ó. A régieknél gyakrabban eléjön hatá
rozó név nélkül, különösen a ság, ség képző után.
„Es egy szépségő ( = n a g y szépségű v. szépséges)
ruhát . . . hoza ő neki." (Carthausi Névtelen). Ha
sonló a Régi Passióban: kegyessége (=kegyességes),
bUdösségü,feneségű ( 8 7 , 8 9 . 11.).

ÚGY, módhatárzó, és kötszó, mely megfelel e
kérdésekre : hogy f v. hogyan f mi módon f Valamely
hasonlati tárgyra vonatkozik, melyet az utómonondat
ban mint, v. mintha, v. ahogy kötszók előznek meg, pl.
Úgy adom mint vettem. Úgy tesz ő is mint az apja.
Úgy szól mint valamely bölcs ember. Úgy lótfut,
mintha elment volna az esze. Csak úgy, csak úgy
ahogy lehet. Úgy vagyunk mint a jégenálló. (Km.).
A hasonlati tárgy néha alattomban rejlik, mint elő
leges föltétel, pl. Úgy van. Úgy jár az, ki a zsidónak
nem köszön. (Km.). Úgy kell neki. Úgye f Ugyan
úgye ? Úgy ám, úgy bizony. Határozatlan tárgyú ezen
szerkezetben: ahogyan úgy, azaz, valamikép, vala
hogy. Néha a hogy kötszó felel meg neki pl. Úgy pofon
csapták hogy a szeme is szikrázott bele. Úgy látom,
hogy nincs kedved dolgozni. Úgy (azt) mondják, hogy
már elutazott. Ugy megijedt, hogy a nehéz nyavalya
kitörte. Úgy intézkedett, hogy minden rendén legyen.
mi, olaszul; részint mivel különösen az igehatározó Úgy (azt) akarom, hogy itt maradjatok. Úgy jól lak
nak megfelelő an, (on, en) képzőben is rövid ön tam, hogy no, hogy még !
hangzó van, részint, hogy az igéknek úl (ül) képzőjé
„Úgy éltem, hogy életemet
től megkülönböztessük, c) Az igék úl (ül) képzőjét az
Visszaélni ne bánnám,
iménti okból rendesen hosszúnak ejtjük és irjuk, ki
Úgy éltem, hogy életemet
vévén ha ragozáskor mássalhangzó, vagy hosszú ön
Végezni ne fájlalnám."
hangzó követi; pl. mozdul, indul, borúi, járul; ellenben
Berzsenyi.
mozdult, induló, borulás, járulék. — Palóczosan ejtve:
őó v. ou v. uó pl. szomoroó, szomorou, szomoruó. V. Ily szerkezetben határozottan, s mintegy rámuta
tólag szól.
ö.  Ú , — Ü és — ÚL, —ÜL képzőket.
Mennyiben ellentétesen mutat valamire, ellentéte:
—Ú, magas hangon —Ü, igen termékeny képző
a magyar nyelvben. 1) Alkot némely önálló fő és mel így, honnan az ily szerkezetek : Majd így, majd ugy
lékneveket, pl. árú, álgyú, fiú, hiú. válú, tanú, beszél. Se így, se úgy nem megy. így is, úgy is roszul van.
hszil; becsií wagjböcsü, sürű, gyürű, gyopü,fésü, Ma így, holnap úgy. Te így, ö meg úgy. Ha te úgy, én
39*
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ÚGYÁM!

meg így. Úgy a ! így e ! Ezek között távolsági, és kö
zelségi ellentétes viszony létezik, vagyis az úgy a két
öszvehasonlított mód között a távolabbikra, az így
a közelebbikre mutat. Hasonló viszonyban állanak a
helyre menéstjelentő oda, ide (régen: ede),'a helyállapo
dásra vonatkozó ott, itt, s a tulajdonsági oly, ily (régen:
ely), melyekben alaphangok a távolra mutató o és
közelre mutató i v. e, s megfelelnek nekik a mutató
az (a régi Halotti beszédben: oz) és ez névmásokban
is rejlő' a v. o és e gyökhangok, melyek nagyobb nyo
matosságul az ország nagy részében önállólag is di
vatoznak, pl. Oda menj a ! Ott van a másik szobában
a ! Ide hozd e ! Itt járunk a roskadt födél alatt e!
A föntebbiek is tehát mind ezek önálló s ma is élő
gyökökből származtak, még pedig egymástól függet
lenül : oda, ide, oly, ily (a régieknél is számtalan
szor egyes lyvél, a székelyeknél s általán Erdélyben
°~j> ij> e gyes ivel), ott, itt, az, ez, melyek oly egy
szerű származtatások, hogy azokat semmi más nyelv
elhomályositni nem képes. Ezek szerint az úgy, rövi
den ugy gyökhangja is a távolra mutató vastag hangú
w v. o, valamint az igyé a közelre mutató i; gy
képző pedig azonos az ezekkel viszonyban álló hogy
szónak is gy képzőjével (hogy). Egyezik az úgy szó
val legközelebb a mandsu uttu= úgy; az ígynék
pedig megfelel a mandsuban ede; úgy hogy ha a
végső önhangzókat elhagyjuk, minthogy a mand
suban valamely szó mássalhangzón — kivévén
az met, — nem végződhetik, az utt, ed már csak
alig különbözik a magyar úgy igytöl, ha tudjuk,
hogy a gy leginkább a d és t lágyulásából szárma
zott (pl. diamant, gyémánt, disznó táj divatosan gyisznó,
bufor bugyor stb.). Eléjön még a raandsuban t előtét
tel tultu is ,úgy' értelemben, melynek ismét a régies
tott v. tatt felel meg. L. ÚGY TAT (ahol a szansz
krit ta gyök is figyelmet érdemel). Budenz J. mind az
úgy, mind az így szót szintén a mutatónévmásokkal
hozza kapcsolatba; de az ,úgy' ,így' jelentésű szókat
ugy látszik, származási viszonyba teszi a névmások
egyikével vagy másikával, melyeknek gyöke : to v.
tu. (Megemlíthetjük itt, hogy mint az imént érintők,
a szanszkritban is egyik mutató gyök : ta.). Az ,úgy'
szónak megfelelnek szerénte e következők : a csere
misz tuge, votják soce, ozi. Vámbéry A. az úgy (sicut)
szóval rokonítja a csagataj ok (=hasonló, ugyanaz)
és oszmanli ujmak (= hasonlítani, utánozni, al
kalmazkodni) szókat. Mongol nyelven ejn am. így,
igyen, és ha távolságra vonatkozik t előtéttel: tejn.
am. úgy.
Mi az úgy önhangzójának mértékét illeti, az mint
egytagú szó (v. ö. Ú betű) általánosabb nyelvszokás
szerint hosszú, még pedig az összetételekben is, mint:
úgyannyira, úgyde, úgye f úgyis, úgymint. Ellenben
ugyan toldott alakban és ennek öszvetételeiben rövid;
de amely különbözik a régies ugyan szótól.
ÚGYÁM! (úgyám) ösz. indulatszó, mely
lyel valamit határozottan valamihez hasonlónak bi
zonyítunk, vagy nyomatosán igazolunk, erősítünk ;
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máskép : igenám ! Megfelel gyakran az idegen ,persze'
(latin per se) szónak.
UGYAN, (úgyan) ih. Am. az egyszerű ,úgy',
az an végzet inkább csak toldalék mint az ,olyan',
,ilyen', ,hogyan' szókban. Ma nem igen van haszná
latban — kivévén a rövid wjú ,ugyan' szót, de en
nek némileg más értelme van; azonban a régieknél
gyakran találjuk ,úgy' jelentésben, pl. a Góryeodex
ben: „A részögös torkosokat ördög ugyan bírja,
mint embör ű barmát." (3. lap.). így Pesti Gábor
nál, a Nádor codexben, Debreczeni Legendáskönyvben.
ÚGYANNYIRA, (úgyannyira) ösz. ih. Nagyító
jelentésű, s am. oly nagyon, oly igen ; máskép : elany
nyira, oly annyira. Úgyannyira megverték, hogy le
pedőben kellett haza vinni.
ÚGYDE, (úgyde) ösz. ih. Elünk vele, midőn
némi kifogást, kivételt, nehézséget teszünk valami el
len, vagy kétségünket fejezzük ki. Úgyde, ha nem IM
pénzem, hogyan fizetek ? Úgyde tegnap mást mondott ön.
ÚGYE ? kérdő szó, Sürgető erővel bir, mi
dőn valakit mintegy erőtetünk, hogy valamit kény
telen legyen igaznak ismerni, bevallani. Máskép:
nemde f úgye bár ? úgye bizon f
„Úgye bár azt mondja, te vagy az
Angyalok ragyogó csillaga?"
(Népd.).

I

Néha bizonyos jó vagy rósz tettnek eredményére
emlékeztet. Úgye megmondtam, hogy győzünk t Úgy*
ebül jártál.
ÚGYIS, (úgyis) ösz. ih. 1) Mint az ígyis ellen
téte am. oly módon is, oly képen is. Úgyis, ígyis jól
lesz. Úgyis, ígyis el kell vesznünk. Úgyis lehet tenni,
amint te mondod. Ezen jelentésben és példákban a két
szót külön is írhatjuk: úgy is (így is). 2) Elünk vele
midőn valamit némi közönyösséggel ráhagyunk, nem
gondolunk vele, midőn azt akarjuk jelenteni, hogy a
dolog nem lehet máskép. Soha se búsulj rajta, hogy
meghalt, úgyis elég sok bajod volt vele.
ÚGYMINT, (úgymint) ösz. kötszó. Használ
juk, midőn valamit tüzetesen hasonlati példa vagy
tárgyként nevezünk meg. Több országot bejárt, úgy
mint Német, Franczia, Angol, Porosz, Oroszorszá
got. Különösen értelmező, fejtegető, oktató beszédek
ben van helye. Egyezik vele tudniillik. Midőn aziíjy
különösen módra, a mint pedig hasonlati mód tárgyára
vonatkozik, akkor e szók elválasztva iratnak. Nem
teszek úgy, mint te. Te is tanulhatnál úgy, mint a többi.
A régieknél eléjön ,mintegy' és ,mintha' értelmében
pl. Katalin Legendájában Toldy F. kiadásában 279.
lapon : „ Theodorus apáturral es úgymint huszadma
gával" a Carthausi Névtelennél 13, 102, 161. la
pokon stb. Az utolsó helyen ez áll: „Egy nagy tisz
tölendő vén úgymint fejér öltözetben volna . . . nagy
sok sereggel eloda jeve" (jőve). Másképen ,mintegy'
értelemben szintén a régieknél: olymely, olymint.
ÚGYMOND, (úgymond) a régieknél igen sok
szor eléjön elbeszélés közben, midőn másnak beszé
dét közlik; megfelel neki a latin iquit, ait.
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ÚGY TAT—ÚJ.

ÚJ—ÚJDIVATÚ.

ÚGY TAT, v. TATT, ÚGY TOT v. TOTT, |lív
Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál. Megfordítva: tat
T. tot úgy. Eléjön a régieknél tat v. tot v. végül két
övel: tatt v. tott magában is. — T A T ÚGY alatt
a tat, tatt, v. tot, tott jelentésére nézve a szanszkrit
nyelvhez folyamodtunk. További vizsgálódásaink alap
ján a mandeu nyelvben ismerkedénk meg e szóval :
iuttu = úgy, mely az utóbbi u elhagyásával egészen
egyezik toll v. tatt szóval. (A mandsu nyelvben a szók,
kivévén az «et, mássalhangzón nem végződhetnek).
ÚJ, (1), mn. tt. újat. Altalán, ami nem régtől
fogva létezik, ami csak imént, csak most támadt,
eredt, született, sarjadzott, képzó'dött, készült stb.;
ellentéte: o, v. réyi, néha ócska, múlt. Új templom,
melyet most épitettek. 0 v. régi házfalakra új tetőt
rakni. Új ruha, új kalap, új csizma, amint a kézmi
ves kezéből kikerültek (ellentéte : ócska ruha, ócska
kalap, ócska csizma). Új pénz. Új könyv. Új bor
(óbor). Új széna, (ó széna) azaz, tavali, harmadévi
stb, termés. Új dohány (ó dohány). Új gabona, idei ter
més. Új buzábóljdj kenyér. Új év. (múlt év). Új hold,
midőn egészen homály födte állapota után ismét vilá
gosodni kezd, tulajdonkép úgy látszik. „Hoz ő kénesé
ből új okát és ókat." Münch. cod. (Máté XXIII. Pes
tinél : újakat és avasakat). Új ötlet, új élez, új gondolat,
új tan, új költemény, új zenemú. Új törvények, rende
letek. Új barátság, új szerelem, új harag. Új szokás, di
vat, izlés. A legújabb divat szerint. Új fejedelem, ki
most kezd uralkodni. Új tisztviselők. Új szövetség,
mely az ó után következett. Új világ, új események,
történetek, hirek. Többször viszonylagos jelentésű,
mennyiben minden utóbbi az előbbihez képest új, s
ez ismét az utána következőre nézve 6. A helynevek
Újmajor, Újtelek, Újfalu, Újlak, Újvár, Újváros,
ÚjArad stb. szintén ezen viszonyból származtak.
— Szűkebb és átv. ért. a tárgyak egyes tulajdonsá
gaira is vonatkozik, mennyiben azokat csak nem rég
vették föl. Valamely régi müvet újjá alakítani, olyanná
tenni, mintha új volna. A könyvnek új táblát csinálni.
Néha am. nem kopott, viseletlen, pl. újnak mond
ható a ruha, ha régebben készítették is, de még senki
sem viselte. Továbbá mennyiben az új rendesen jobb,
épebb szokott lenni az ónál, a réginél: innen mel
lékértelemben jobbat is jelent, kivált erkölcstani, s
bibliai nyelven: Új emberré lenni. Vetkezzél ki az 6
emberből, s öltözzél újba. Új életet kezdeni. Közmonda
tok : Új szita szegen lóg v. függ; az újat jobban szok
ták becsülni, kimélni. Új söprű jobban söpör, az uj
tisztviselő, új gazda, új cseléd pontosabb. Bámész
kodik, mint borjú az új kapura. Egy avult zsákból két
új tarisznya.
E szónak hangzója általánosabb szokás szerint
hosszú ú származékaiban is, ámbár némely tájakon,
kivált túl a Dunán röviden szeretik ejteni, minél
fogva a költőnek szabadságában áll így is használ
nia. V. ö. Ú betű.
Mandsu nyelven: ice, icengge. Budenz J. sze
rént finnül uute (nomin. uussi), észt nyelven: mis,
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nyelven: uz (génit, úd), lapp nyelven: od, oddo,
oddos, cseremisz nyelven: uo, hegyi cser. ü, erzamord
vin ny. od, (honnan odi = új év, odava (mostoha
[új] anya), votják és zürjan ny. vil' etb.
ÚJ, (2) ; Ú J A L stb. 1. U J J . ( 2 ) ; U J J A L stb.
ÚJAN, ÚJANNAN, 1. ÚJON, ÚJONNAN.
ÚJANT, ÚJANTA, Ú J A N T A N ; ÚJANTI 1.
ÚJONT stb.
ÚJANTYÚ 1. UJJANTYÚ.
Ú J A S ; Ú J A S D I ; ÚJASKEZTYÜ stb. 1. UJ
JAS ; U J J A S D I ; UJJASKEZTYÜ stb.
ÚJASLAG, (újaslag, oly alkatú mint olda
laslag, mellesleg); 1. ÚJRA, ÚJÓLAG. Molnár Al
bertnél : újoslag.
ÚJASMELLÉNY; ÚJASRUHA; Ú J A T L A N
stb., lásd UJJASMELLÉNY; UJJASRUHA ; UJ
JATLAN stb.
ÚJBÁNYA, sz. kir. város Hont, falu Baranya
m.; erdélyi vasbánya Hunyad m.; helyr. Újbányára,
— n, —ról.
ÚJBARACS, puszta Fehér m.; helyr. Újbaracs ra,
— on, —ról.
UJBARD, falu Máramaros m.; helyr. Újbárdra,
— on, —ról.
ÚJBAREST, falu Zaránd m.; helyr. Űjbarestra,
—on, —ról.
ÚJBAROK, puszta Fehér m ; helyr. Újbarok
ra, —on, —ról.
Ú J B A R S , falu. Bars m.; helyr. Újbarsra,
— on, —ról.
ÚJBECSE 1. TÖRÖKBECSE.
ÚJBELA, falu Szepes m.; helyr. Újbélá ra,
—M, —ról.
ÚJBESSENYŐ, falu Temes m.; helyr. Újbes
senyőre, — n , —ről.
ÚJBESZÉD 1. UJJBESZÉD.
ÚJBEZNÓCZ, falu Vas m.; helyr. Újbeznóczra,
— on, —ról.
ÚJBISZTRICZ, falu Trencsin m. ; helyr.
Ujbisztriczre, —én, —ről.
ÚJBODROG, falu Temes m.; helyr. Ójbod
rogra, —on, —ról.
ÚJBÓL, J J B Ó L , (újból) ih. németes; lásd
ÚJÓLAG.
ÚJBUDA, puszta Erdélyben Kolos m.; helyr.
Újbudán, —ra, —ról.
ÚJDAD, UJDAD, (1), (újdad) mn. tt. újdadot.
Korra, időre, eredetre nézve újacska, nem régi, olyan
mint kisded, édesded, kerekded, rövided.
ÚJDAD, UJDAD, (2), (ujjdad) 1. UJJDAD.
ÚJDALMAND, Puszta Tolna m.; helyr. Új
dalmandra, —on, —ról.
ÚJDÁVIDHÁZA, falu Beregh m.; helyr.
újdávklházára, — n , —ról.
ÚJDIVATÚ, (újdivatú) ösz. mn. Ami most,
imént, nem rég jött használatba, szokásba, viseletbe.
Új divatú bútorok, ruhák. V. ö. DIVAT.
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ÚJDOMBVÁR—ÚJEGYHÁZ.

ÚJDOMBVÁR , puszta Baranya m.; helyr.
Újdombvárra, —on, —ról.
ÚJDÓN, UJDON, (újdon) mn. tt. újdont, tb
— ok. Am. az egyszerű , ú j ' ; azonban megjegyzendői
hogy régebben pl. Faludinál, Szabó Dávidnál, csak
mint határozó az ,uj' szó előtt nagyobb nyomatékul,
és az alapfogalom értelmét fokozva állott, ami kü
lönben ma is divatos, és annyit jelent: egészen új,
épen most készült, eredt stb. Újdon új ruha, divat ;
Újdon új ház, bútorok, szerszámok, gépek. Máskép:
újdonnat új. Ellentéte: ódonó, igen régi. Újabb kor
ban mint önálló mn. is divatba jött, Szabó D.
melléknévül még újdoni szót használ. Képeztetésre
hasonlók hozzá : csupádon, szegénydön, ódon, mint ha
tározók, s talán hajadon, tulajdon nevek is, melyeket
láss saját rovataik alatt.
ÚJDONAN, ÚJDONNAN, (újdonan v. üj
donnan) ih. Egészen új alakban, amint legújabban
készült, eredt stb. Néhutt: újra, ismét, megint.
E ruha újdonan sem ért annyit, mennyit most ócska ko
rában kérsz érte. Kétszeri elűzés után újdonan vissza
jött. Nagyítva újdonan új, máskép : újdonatt azaz új
donant új.
ÚJDONÁSZ, UJDONÁSZ, (újdonász) fn. tt.
újdonászt, tb. —ok, harm. szr. •—a. Hírlapi szer
kesztőség tagja, ki az újonnan felmerült napi ese
ményeket külön rovat alatt följegyzi. Általában új
dondásznak mondják, de hogy hol vette mngát az
utóbbi d, bajosan tudnák urát adni.

ÚJDONATT, ÚJDONNAT, (újdonatt v. új
donnat) 1. ÚJDONAN.
ÚJDONI, (ujdoni) mn. tt. ujdonit, tb. —ak.
Eléjön Szabó Dávidnál. L. ÚJDON.
ÚJDONISÁG, (újdoniság) fn. tt. újdoniságot,
harm. szr. —a. L. ÚJDONSÁG, 1).
ÚJDONOZ, UJDONOZ, (újdonoz) önh. m.
Újdonoztam, —tál, —ott. v. újdonzottam, —ottál,
— ott, htn. újdonozni, v. újdonzani, par. ujdonozz.
Újságokra vágy, új dolgokon kapkod, újításokat,
kedvel.

ÚJDONOZÁS 1. ÚJDONZÁS.
ÚJDONSÁG, ÚJDONSÁG, (újdonság) fn. tt.
— ot. D Valami létezőnek azon tulajdonsága, mely
nél fogva csak imént eredt, készült, támadt stb. Új
donsága miatt kapni valamin. 2) Maga az új tárgy.
E gyümölcs ily korán újdonság előttem, eddig még
nem láttam, nem ettem. Különösen új esemény, hír.
Újdonságokat vadászni, beszélni, hírlapokban közleni.
ÚJDONSÁGI, UJDONSÁGI, (újdonsági)
mn. tt. vjdonságit, tb. —ak. Újdonságra vonatkozó,
azt illető.
ÚJDON ÚJ 1. ÚJDON.
ÚJDONZÁS, ÚJDONZÁS, (újdonozás) fn. tt.
újdonzást, tb. —ok, harm. szr. —a. Újságokon kap
kodás, újítások kedvelése. V. ö. ÚJDONOZ.
ÚJEGYHÁZ, erdélyi mezőváros Újegyház szék
ben ; helyr. Újegyházra, —on, —ról.

ÚJESZTENDEI—ÚJHOLDVÁSÁRNAP. 620
ÚJESZTENDEI, (újesztendei) ösz. mn. Újesz
tendó're vonatkozó, azt illető, akkor történő. Újest
tenclei köszönet, ajándék. Molnár Albertnél: újest
tendoi.
ÚJESZTENDŐ, (újesztendő) ösz. fn. Esztendő
mely a lefolyt ó után következik; különösen annak
első napja. Újesztendöre megköszönteni valakit. Újest
tendb' napján kifizetni, megajándékozni a cselédeket. Ná
lunk az újesztendő január hó elsején kezdődik. V. ö.
ESZTENDŐ.
ÚJÉV, (újév); ÚJÉVI (újévi) lásd ÚJESZ
TENDŐ ; ÚJESZTENDEI ; és v. ö. ÉV.
ÚJFALU, részint előnév nélkül ú. rn. faluk
Gömör, Győr, Komárom, Mosony, Sopron, Temes,
Torontál, Vasmegyékben ; továbbá Erdélyben Torda
megyében, s a beszterczei és brassai szászvidékben ;
puszta Pest, Pozsony, Somogy megyékben; részint
előnévvel igen nagy számú helyneveket alkot Magyar
országon és Erdélyben ALSÓ—, AVAS—, BÁRT
F A — , BEREG—, BERETTYÓ—, B I S Z T R A  ,
BOLDOGKŐÚJFALU stb. Magyarországon; és
BÖZÖD—, CSICSÓ—, DABJON—, GYERGYÓ
ÚJFALU stb. Erdélyben; melyek illető helyeiken
jobbára eléjönnek ; helyr. Újfaluba, —ban, —bél.
ÚJFEHÉRTÓ , mváros Szabolcs m.; helyr.
Újfehértóra, — n , —ról.
ÚJFUTAK, falu Bács m.; helyr. Újfutakra,
— on, —ról.
ÚJGADÁCS, falu Somogy m.; helyr. Ujga
dácsra, —on, —ról.
ÚJGYÁLLA, falu Komárom m.; helyr. Ujgyal
lára, — n , —ról.
ÚJHARTYÁN, falu Pest m.; helyr. Újhar
tyánba, —ban, —bál.
ÚJHÁZAS, (újházas) ösz. fn. Személy, ki csak
imént, vagy nem rég házasodott. Még új házasok, már
is czivakodnak.
ÚJHEGY, (újhégy) (1), 1. UJJHEGY.
ÚJHEGY, (2), falu Vas m.; helyr. —Mgyre,
— in, —röl.
ÚJHELY, falu Torontál, puszta Pozsony m.;
KISZUCZA—.Trencsin, SÁTORALLYJA— mváros
Zemplén m.; TISZA—,falu Ugocsam.VÁG—, mváros
Nyitra m. ; helyr. Újhelybe, —ben, —böl; néhutt:
— re, —én, —röl.
ÚJHELYJÓKA, falu Pozsony m.; helyr. — jó
kára, — n , —ról.
ÚJHELYMAJOR, puszta Soprou m.; helyr.
—majorra, —on, —ról.
ÚJHODOS, puszta Veszprém m.; helyr. Újho
dosra, —on, —ról.
ÚJHOLD, (újhold) ösz. fn. A holdnak azon
állapota, midőn a naptól vett világának teljes fogyta
után ismét azon pontra é r , melyen világot kezd
kapni; máskép : hold újulta (Szabó Dávidnál).
ÚJHOLDVÁSÁRNAP, (újholdvasárnap) ösz.
fn. Első vasárnap, a hold megújulta után.
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ÚJHUTA—ÚJKEMENCZE.

ÚJKÉR—•ÚJNYELV.

ÚJHUTA, faluk Borsod és Szathmár m. helyr.
Ujhutára, — n , —ról.
ÚJÍT, Ú J Í T , Ú J Í T , U J I T , (újít) áth. m.
vjitott, par. — s , htn. —ni, y. —ani, 1) Oly dolgo
kat hoz létre, gyakorlatba, melyek eddig szokásban
nem voltak. Nyelvet újítani, azaz, egyes új szókat,
új kifejezéseket, szószerkezetet behozni. A polgári,
katonai kormányban újítani holmit. 2) Valamely ré
gibbb dolgon oly válozásokat tesz, melyek azt mint
egy újjá alakítják. Régi házat, kopott bútorokat újí
tani, megújítani. 3) Ismételve tesz vaalamit. Előbbi
kívánságomat megújítom. Az elvesztett pert megújítani.
ÚJÍTÁS, Ú J Í T Á S , (újítás) fn. tt. újtiást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által valamit
újítunk. V. ö. Ú J Í T . Nyelvújítás, házújítás. Tiszt
újítás, perújítás.
Ú J Í T Á S I , Ú J Í T Á S I , (újítási) mn. tt. újít
ásit, tb. —ak. Újításra vonatkozó, azt illető Nyelv
újítási viták. Tisztújítási zavargások. Perújítási kereset.
Perújítási alperes. Újítási szerződés.
Ú J Í T G A T , U J I T G A T , (újítogat) gyak. áth.
m. Újítgattam, —tál, —ott, par. újitgass. Gyakran
folytonosan, v a g y lassanlassan újít valamit, vagy
holmit. V. ö. Ú J Í T .
Ú J Í T G A T Á S , U J I T G A T Á S , (újítogatás)
fn. tt. újítgatást, tb. —ok, harm szr. — a . Gyakori,
folytonos, vagy aprólékos újítás. V. ö. Ú J Í T Á S .
ÚJÍTÓ, U J 1 T Ó , (újító) fn. tt. újítót. Személy
ki bizonyos dologban eddig nem létezett szokásokat,
divatot, rendet stb. hozott be. Nyelvújító, vallásujító,
hitvjttó, rendszerujító, tanújító. Az újítók néha nagyon
tévednek. Újítók ellen irt, s az ó rendszert védő munkák.
Ki ismétel vmit. Újító fölperes.
ÚJÍTOTT, ÚJÍTOTT, (újított) mn. tt. újít
ottat. Amit új alakba öltöztettek, s némely változta
tások által mintegy újjá képeztek, kijavítottak, meg
igazítottak, szebbé tettek stb. Újított kormányrend
;«ser. Újított bútorok. Ujíott per. Némelyek a per
újításban hibásan szokták m o n d a n i : újított fél, újí
tott alperes ; hibásan azért, mert a peres felet nem
újítják meg, hanem a pert. Helyesebb: perujítitási
v. újítási alperes. V. ö. Ú J Í T .
Ú J J L UJJ (2);
ÚJJÁ ALAKÍT, eszközli, hogy valami új le
gyen, vagy új alakot vegyen magára.
ÚJJÁALAKÍTÁS, (újjáalakitás) ősz. fn. Cse
lekvés midőn vki vmit újjá alakít.
ÚJJÁ ALAKUL, új alakot vesz magára.
ÚJJÁALAKULÁS , (újjáalakúlás) ösz. fn.
Állapot, midőn vmi újjá alakúi.
UJJAS ; UJJATLAN 1. UJJAS ; UJJATLAN.
ÚJJÁSZÜLETÉS, am. megújulás ; keresztény
vallási s bibliai nyelven am. jobbulás, jobbá levés.
ÚJJÁTÉK 1. UJJÁTÉK v. UJJASDI.
ÚJKÉCSKE, falu Pest m.; helyr. Újkécskére,
~n, —ről.
ÚJKEMENCZE, falu Ung m.; helyr. Újkemen
ciére, — n , —r'ól.

U J K É R , falu Sopron m . ; helyr. Újkérbe,
— ben, —bői.
Ú J K Í G Y Ó S , falu Békés m.; helyr. Újkígyósra,
— on, —ról.
Ú J K I S P A C Z A L , falu KözépSzolnok m.; helyr.
—Kispaczalra, — o n , —ról.
Ű J  K O N D A , puszta Tolna m . ; helyr. Újkon
dára,   « , —ról.
Ű J K O R , (újkor) ösz. fn. A jelent k8zvétlenül
megelőző vagy ehhez, előbbi korhoz hasonlítva, köze
lebb álló kor.
r
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Ú J K O R I , (újkori) ösz. mn. Űj v. újabb kor
ból való, a r r a vonatkozó. Újkori események. Újkori
történelem.
U J K U R D , puszta Tolna m.; helyr. Ujkurdra,
— o n , —ról.
Ú J L A K , mváros Nyitra, faluk Abaúj, Temes,
Vas, Szála m . ; B A L A T O N — , Somogy, B E L É 
N Y E S — , Bihar, B O D Z Á S — , Zemplén, H E G Y 
K Ö Z — , B i h a r , K I S — , Zemplén, M A G Y A R — ,
O L Á H — , S O M L Y Ó — , Kraszna, R I N Y A — , So
mogy, S Á R K Ö Z — , Szatmár, SZAMOS — , Közép
Szolnok, T I S Z A — , mváros Ugocsa m. erd. falu Ko
los m.; helyr. Ujlakra, — o n , —ról.
Ú J L E H O T A , falu Nyitra m . ; helyr. Újlehotá
ra, — n , —ról.
Ú J L U B L Ó , falu Szepes m. ; helyr. Újlublóra,
— n , —ról.
Ú J M A J O R , több puszták neve Csongrád és
Somogy m . ; helyr. Újmajorra, — o n , —ról.
U J M A L O M , puszta Somogy m . ; helyr. Újma
lomba, — b a n , — b a n .
Ú J M A L O M S O K , falu Győr m . ; helyr. Újmalom
sokra, — o n , —ról.
Ú J M A R J A , puszta Bihar m.; helyr. Újmarjára,
— n , —ról.
Ú J M I H Á L Y P A , falu Vas m. ; helyr. ÚjmUiály
fára, — n , —ról.
Ú J M I N D S Z E N T , falu B a r a n y a m . ; helyr.
Ujmindszentre, — é n , —ről.
Ú J M I S E , (újmise) ösz. fn. Miseáldozat, me
lyet az újonnan fölszentelt pap először nyújt be a
M i n d e n h a t ó n a k ; m á s k é p : zsönge mise. (Primitiae).
Ú J M Ó D I , (újmódi) 1. Ú J D I V A T Ú .
Ú J M O L D O V A , mváros Krassó m . ; helyr.
Újmoldovára, — n , — r ó l .
Ú J N É M E T I , falu KözépSzolnok m . ; helyr.
Újnémetibe, — b e n , —bői.
Ú J N E M Ü , v. — N E M Ű , (újnemü) ösz. mn. Ami
a maga nemében eddig nem létezett, szokásban nem
volt. Újnemü gépek, szerszámok. Továbbá, ami eddig
ismeretlen volt. Újnemü mövények, állatok fölf'ódözése.
Ú J N É P , falu Somogy m.; helyr. Újnépre, — é n ,
—ről.
ÚJNYELV, (l)j (újnyelv) ösz. fn. Akár el
származás, akár irodalmi művelés, gazdagítás által
némileg átalakult nyelv.
ÚJNYELV, (2) i. UJJNYELV.

UJNYI—UJONT.

UJONTI—UJROSZTOKA.

UJNYI 1. UJJNYI.
ÚJODIK, (újodik) k. m. újodtam, —tál,
—ott. L. ÚJUL.
ÚJÓLAG, UJOLAG (újolag) ih. Ismételve,
megint. Már Molnár Albertnál is eléjön. E szóban
az o csak közbetett hang, tehát eredetileg újlag,
mint végleg, mellesleg, oldalaslag stb. Sz.Krísztina
életében: újolan, Molnár Albertnél szintén olvas
ható : újidan (denuo, denovo stb.)
ÚJOLAN, (újolan) 1. ÚJÓLAG.
ÚJOLANSZÜLETÉS, (újolanszületés) ösz. fn.
Sz. Krisztina életében am. újjá születés. „Es mostan
engemet újolan sziletni parancsolj es vennem újon
nan sziletésnek tisztúlatját." (23, 27. 11.)
ÚJÓLAT 1. ÚJÚLAT.
ÚJON, ÚJONAN, ÚJONNAN, (újon, újonan
v. újonnan) ih. Molnár Albertnél egy «nel: újo
nan. 1) Új állapotban; nem kopottan, nem viselten.
Újon vett ridia. 2) Nem rég, imént, csak most. Ujon
épült ház. Újon nyomott munka. 3) Ismét, megint;
máskép : újólag. Újon eljött sürgetni bennünket. Mond
ják így i s ; újan, újonnan; és toldalókhangokkal
újont, újonta, újontan; 1. ezeket.
ÚJONCZ, ÚJONCZ, (újoncz) fn. tt. újonczot,
harm. szr. —a. Altalán, oly személy, ki bizonyos
életnemben, foglalatosságban, üzletben stb. csak
most kezdi magát gyakorolni, s ennélfogva még ta
pasztalatlan, kitanulatlan. Tanodái, papi újonczok.
Én még újonca vagyok ezen dologban. Különösen, új
katona, kit csak imént soroztak be. Az ujonczokat
zászló alá esketni, oktatni. Ujonczokat állítani. Ha
sonló képzésüek : ifjoncz, virgoncz, fürgencz, suhancz,
s több újonan alkottak, melyekben általán némi
kicsinzés alapfogalma is rejlik.
ÚJONCZÁLLITÁS, (új onczállitás) ösz. fn. 1.
ÚJONCZOZÁS.
ÚJONCZFOGADÁS, rújonczfogadás; ösz. fn.
1. ÚJONCZOZÁS.
ÚJONCZKERÜLET, (újonczkerület) ösz. fn.
Kerület, melyben bizonyos számú vagy rendeltetésű
újonczok állíttatnak ki, vagy fogadtatnak.
ÚJONCZOZ, UJONCZOZ (újonczoz) önh. m.
ujonczoztam, —tál, —ott, par. —z. Ujonczokat
szed, gyűjt, fogad stb. különösen a hadsereg szá
mára. Az új rendszerben évenkint újonczozni szoktak.
Kiütött a háború, rendkívül fognak újonczozni.
ÚJONCZOZÁS ÚJONCZOZÁS, (új onczozás)
fn. tt. ujonczozást, tb. —ok, harm. sz.—a. Újonczok
szedése, gyűjtése, állítása, fogadása. V. ö. ÚJONCZ.
ÚJONCZSZEDÉS, (újonczszedés) ösz. fn. 1.
ÚJONCZOZÁS.
ÚJONNAN 1. ÚJON.
ÚJONOZ, (újonoz) áth. m. újonoztam, —tál,
— ott, par. —z, v. újonzottam, —ottál, —ott. L.
ÚJÍT. Eléjön Szabó Dávidnál.
Ú J O N T , ÚJONTA, ÚJONTAN, (újont,
újonta, újontan) ih. Azon korban midőn új volt,
új állapotban. Molnár Albertnél: újantan. Szabó

Dávidnál eléjön: újontában =„eleintén, midőn még
új v. újság v. kapós volt." Hasonlók hozzá ifjonta
(v. ifjontan), hajdanta, régente (v. régenten).
ÚJONTI, (újonti) mn. tt. újontit, tb.  ak.
Nem régi, csak mostani; új állapotban létező vagy
létezett.
ÚJONZÁS, (új onozás) fn. tt. üjonzást, tb.
— ok, harm. szr. — a. L. ÚJÍTÁS ; és v. ö. ÚJONOZ.
ÚJONZAT, (újonozat) fn. tt. ujonzatot,
harm. szr. —a v. —ja. Újonzott v. újított állapot
avagy tárgy. Szerződési újonzat. (Novatio.)
ÚJOSLÁG, 1. ÚJASLAG.
ÚJPALÁNKA, mváros Bács m.;helyr. Ujpalán
kára, — n , —ról,
ÚJPALOTA, falu Bihar m.; helyr. Újpalota ra,
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— ??, —ról.

ÚJPANÁT, falu Arad m.; helyr. Újpanátra,
— on, —ról.
ÚJPAULIS, falu Arad m.; helyr. Újpanlisra,
—on, —ról.
UJPECS, mvaros Torontál m.; helyr. Ujpécsre,
— én, v. —étt, —ról.
ÚJPERINT, falu Vas m.; helyr. Újperintn,
— én, — ról.
ÚJPEST, telep Pest városa mellett; helyr.
Újpestre, —én, —r'ól.
ÚJPUSZTASZER, puszta Csongrád m.; helyr.
Újpusztaszerre, —én, —ról.
ÚJRA, ÚJRA, (újra) ih. Újonnan, ismételve,
megint. Amit már elmondott, újra kezdi. Újra kű,
támad a szél.
„Sirjake, hogy életemet
Jól használni nem tudtam.
Ha ezt újra elkezdhetném,
Ismét a múltat követném."
Berzsenyi.
Különösen mint fölhívó indulatszót használjuk,
midőn azt kívánjuk, hogy a zenész, tánczos, énekes,
vagy más mulattató művész ismételje az eléadottakat.
ÚJRAKÁS 1. UJJRAKÁS.
ÚJRAKERESZTÉLÉS, (újrakérésztélés) ösz."
fn. Másodszori keresztelés. V. ö. Ú JRAKÉRÉSZTÉLŐ.
ÚJRAKÉRÉSZTELÖ , (újrakérésztélő) ösz.
fn. A keresztény egyház történelmében egy különös
hitfelekezetüek neve, kik azt állítják, hogy a ke
resztségét csak érett vagy fölserdült korban lehet
érvényesen és sikeresen fölvenni, midőn t. i. a keresz
telendő ezen szentségnek czélját, foganatát stb. be
látja ; s kik ezen okból a hozzájok áttérő más ke
resztényeket újra megkeresztelik. (Anabaptista.)
ÚJRA RAGADATKOR, a székelyeknél annyit
tesz mint: új kenyér beállásakor. (Tájszótár.)
UJRODNA, erdélyi falu a beszterczei vidék
ben ; helyr. Újrodnán, —ra, —ról.
UJROSZTOKA, falu Bereg m.; helyr. Roszto
kára. —n, —ról.
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ÚJSÁG—ÚJSÁGSZERKESZTŐ.

ÚJSÁGUL—ÚJUDVAR.

L ÚJSÁG, ÚJSÁG, (üjság) fn. tt. újságot,
harm. szr. —a. 1) Új minemüsége, tulajdonsága va
laminek. E dolog bennünket újsága által meglepett,
I 2) Minden, ami új, eddig nem látott, hallott, nem
tapasztalt, nem várt dolog gyanánt tűnik élénkbe,
•• továbbá, ami csak ime'nt keletkezett, eredt, készült
rtb. Az utazó sok újságot lát. E dolog újság elöt
feia. Különösen korai, első termény, gyümölcs. 3)
Esemény, illetőleg ennek híre, mely most jön először
tudtunkra. Sok újságot tudni, beszélni. Mi újság f Ami
\ t^nek újság, másra nézve óság lehet. 4) Határozott
napokon megjelenni szokott időszaki tudósítások,
ágynevezett hirlap, mely a legközelebb történt napi
; eseményeket közli. Katonai, politikai, egyházi, tudo
Utyos, művészeti újságok. Újságot kiadni, olvasni.

ÚJSÁGUL, ÚJSÁGUL, (újságuU ih. Újság
ként, mint újság, újságot stb. Üjságul azt Írhatom,
hogy . . . .
ÚJSÁGVADÁSZ, (ujságvadász) 1. ÜJSÁG
HAJHÁSZ.
ÚJSÁGVÁGY , (újságvágy) 1. ÚJSÁGKÍ
VÁNÁS.
ÚJSÁGVÁGYÓ , (újságvágyó) 1. ÚJSÁG
KÍVÁNÓ.
ÚJSÁM 1. UJJSÁM.
ÚJSINKA, erd. falu Fogaras vidékében;
helyr. Sinkán, —ra, —ról.
ÚJSOMODOR , puszta Somogy m.; helyr.
Somodoron, —ra, —ról.
ÚJSZÁLLÁS, falu Abaúj m.; KIS — , mváros
a NagyKunságban ; helyr. Újszállásra, —on, —ról.
ÚJSZALONAK, 1. ÚJZALONAK.
ÚJSZÁMITÁS 1. UJJSZÁMITÁS.
ÚJSZÁSZ, falu Pest m., helyr. üjszászra,
— on, —ról.
ÚJSZEGED, falu Torontál m.; helyr. Szeged
re, — én, —rol.
ÚJSZÉKELY, erdélyi falu Udvarhely sz. helyr.
Uj'székelyén, —re, —röl.
ÚJSZEMERE, falu Ung m.; holyr. — szemerére,
— n, —rÖl.
ÚJSZENTANNA. falu Arad m. ; helyr. — An
nára, — n , — ról.
ÚJSZENTIVÁN , falu Torontál m . ; helyr.
— Szentivánba, —ban, —ból.
ÚJSZENTPÉTER, erdélyi falu Kolos megyé
ben ; másképen: ÚzdiSzentpéter; helyr. —Szentpé
terén, — re, —röl.
UJSZIVACZ, faluBácsm., helyr. —szivaczra,
—on, —ról.
ÚJSZOMODOR 1. ÚJSOMODOR.
ÚJSZŐNY, falu Komárom m., helyr. —szöny
be, —ben, —böl.
ÚJTELEK, falu Sopron m.; helyr. —telekre,
— in, —röl.
ÚJTÓ, (Olld ?) falu Baranya m.; Helyr. Újtón,
— ra, — ról,
ÚJTORDA, Erdélyben, Torda városának egy
része.
ÚJUDIK, régies ,újodik' helyett.
* ÚJUDVAR, (1) falu Szála m.; helyr. Újudvaron,
—ra, —ról.
ÚJUDVAR, (2) (újudvar) ösz. fn. Sajátlag azt
teszi: újonnan rendezett (fejedelmi, főurij udvar; de
különösebben újabb harezjátékot jelent, mint régeb
ben az udvarok fömulatságát.

ÚJSÁGHAJHÁSZ, UJSÁGHAJIIÁSZ, (ujság
bajhász) ösz. fn. Aki akár saját kíváncsisága, akár
másokkal közlés végett újságokon kapkod, új hírek
után tudakozódik, járkel.
ÚJSÁGHOEDÓ , UJSÁGHORDÓ , (újság
bordó) ösz. fn. 1) Személy, ki híreket hord, beszél,
terjeszt, hírhordó. 2) Ki a nyomtatott újság vagyis
birlap példányait illető helyeken kézbe szolgáltatja ;
máskép: újságkihordó.
ÚJSÁGÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ, (újságiró) ösz. fn.
Altalán, a ki hirlapféle újságokat, czikkeket közöl.
Különösen, hirlapszerkesztő.
ÚJSÁGKEDVELŐ, UJSÁGKEDVELŐ, (újság
Skedvelő) ösz. fn. Ki az újonan történt eseményeket
ítudni, hallani, olvasni szereti. Továbbá, aki az új
dolgok iránt különös vonzalommal viseltetik, s azo
fkat megszerezni, élvezni, Használni vágy. V. ö.
[ÚJSÁG.
ÚJSÁGKIADÁS, ÚJSÁGKIADÁS, (újságki
iadás) ösz. fn. Újságokat, eseményi hireket tartal
mazó lapok szerkesztése, s köz használatul ter
jesztése.
ÚJSÁGKIHORDÓ, (újságkihordó) 1. ÚJSÁG
HOEDÓ, 2).
ÚJSÁG— v. ÚJSÁGKÍVÁNÁS, (újságkivá
náe) ösz. fn. Kiváncsisági vágy, ösztön, melynél
fogva valaki új eseményeket, hireket hallani, tudni
óhajt. Máskép: újságvágy.
ÚJSÁG— v. UJSÁGKIVÁNÓ, (újságkívánó)
ö'sz. mn. és fn. Új híreken, eseményeken kapó, azo
kat megtudni vágyó, újságvágyó.
ÚJSÁGLAP, ÚJSÁGLEVÉL,
levél) 1. HÍRLAP.

(újságlap v.

ÚJSÁG— v. UJSÁGNYOMTATÓ, (újság
nyomtató) ösz. fn. Aki hírlapokat, újságféle czikke
ket nyomtat.
ÚJSÁGOL, (újságol) áth. m. újságolt. Újsá
got kezd, üz. Eléjön Szabó Dávidnál.
ÚJSÁGSZERKESZTŐ, (újságszerkesztő) ösz.
fn. 1, HIRLAPSZERKESZTŐ.
AKAB. NAGY SZÓTÍB. VI. KÖT.
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„Új udvarba sok nemzettségek gyűlének
Jeles öklelések akkor ott levének."
Illosvai Péter a XVI, századból..
40
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ÚJUL—ÚL.

—

Úl.
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Ezt utánozta Arany János egy újabb költemé példákul ( = m i n t példa, példák, példaként, pél
dákként) szolgáljanak ezek ; gazdául, ( = m i n t gaz
nyében (Szibinyáni J a n k ) :
dát, gazdának) fogadni valakit; feleségül vagy nöill
„Majd vígaság: zene, táncz, bor
(úgy mint feleséget) venni v. birni valakit, barái
Tartja ébren a fölházat,
tómul (mint barátomat) tekintelek. Mi magyaro
Majd újudvar, öklelés áll,
kul, erdélyiekül (úgy mint magyarok, erdélyiek).
Hangos erdőn nagy vadászat."
Zálogul adni valamit, túszul adni valakit. „A debre
ÚJUL, (Újúl) [önh. m. újúlt. Új alakot ölt, czeniek várassul találák megh (keresek meg) az 8
régi állapotából kivetkezik, s másba lép által. Újul felsége camaráját." Régi M. Nyelvemlékek. II. k.
a hold, midőn ismét világosodni kezd, innen hold Vegyes t; 269. lap.) „Egész nemzetül járulván
újulta. Újul az egészsége. Tavaszkor a növényi természet hozzá." (Gr. Wesselényi F. 1661ben). „Rákóczi
megújul. Néha am. a megszűnt, elavult állapot ismét fejedelemre indulván az pogányság, szegént vévé
előkerül. Sebei, fájdalmai megújulnak. V. ö. ÚJ, ( l ) . tárgyul" (Ugyanaz).
ÚJULAN 1. ÚJÓLAG.
„Akarsz Buda hőssel meglenni királyul:
ÚJÚLÁS, UJULÁS, (újúlás) fu. tt. újulásl,
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául."
tb. —ok, barin. szr. —a. Változás, midőn valami
Arany J. (Buda halála).
újjá alakul, vagy régi állapotát, alakját ismét föl
„Míg világ világul leszen
veszi, y . Ö . Ú J U L .
Nevek dicsőséges leszen."
ÚJÚLAT, ÜJULAT, (újúlat) fn. tt. újúlatot,
Katalin Verseslegendája (Prológus).
harm. szr. —a v. —ja. Újult állapot. A Müncheni
codexben: megújólat (regeneratio).
„Ez a szent békeség, kinél hogy megmaradá
ÚJVAGÁS, falu Eraszna m. ; helyr. Újvágás sunkra több orvosság nincsen, sok káros experientiák
kal és próbákkal tanultuk országul." Gr. Eszterházy
ra, —on, —ról.
ÚJVÁE, ÚJVÁR faluk Krassó és Torontál m. M. nádor. (Történelmi Tár. VIII. K. 10.1.) „És jobbá
ÉESEK—, ni város Nyitra, NÉMET—, mváros Vas gyúl kezdem N(agyságod) szolgálnia." Levél 1554
bö'l. (Szalay Á. 400 magyar lcv. 137. 1.) „Isme'g
m.; helyr. Újvárra, — on, — ról.
ÚJVÁRMEGYE, némely régi iratokban am. reánk izentek mind falvul," mint az egész falura
(Ugyanott 3 2 1 . lap.) Különös kifejezés: arczúl ütni
Abaújvármegye.
ÚJVÁROS, ÚJVÁROS, falu Abaúj, puszta vagy csapni valakit am. arczon.
—ÚL, —ÜL, (2) röviden —UL, —ÜL. Ren
Csongrád m. AVAS—, Szatmár, BALMAZ—, mvá
ros Szabolcs m., erdélyi falu NagySink székben ; desen melléknevekből igehatározókat alkotó képző,
és az így alkotott szó megfelel e kérdésre: hogyan ?•
helyr. Újvárosra, —on, —ról.
ÚJVÁROSRA, mváros, SZERED—,falu Nyitra s értelmezhető jobbára e szóval: módon. Példák:
ostabáúl, bolondul, józanul, roszúl, álnokul, jól(=jóú\),
m.; helyr. Üjvároskára, — n , —ról.
ÚJVÁSÁR, UJVÁSÁR, falu Gömör m.; helyr. boldogul, jámborul, vitézül, szentül (ostoba módon,
józan módon stb.). A talán telén v. atlan étlen kép
Újvásárra, —on, —ról.
ÚJVÁSÁRI, puszta Pozsony m.; helyr. —vá zőjü melléknevek általában elfogadják ezen határo
zói alakot, pl. szokatlanul (szokatlan módon) Ártatla
sáriba, —ban, —ból.
ÚJVENCSELLŐ, falu Szabolcs m.; helyr. nul, látatlanul, gondatlanul, tudatlanul; véletlenül,
rendetlenül, szerencsétlenül; szintén a nemzetiségi
Vjvencsellöre, — n , —röl.
ÚJVEBBÁSZ, falu Bács m., helyr. — ver melléknevek is, amidőn közelebbről ,nyelven' szóval
értelmezhető, pl. magyarul, horvátul, tótul, francziául,
bászra, •—on, — ról.
ÚJVIDÉK, ÚJVIDÉK, királyi város, Bácská angolul, olaszul, persáúl, mongolul; németül, lengyelül,
nak déli határán a Duna mellett, Péterváraddal csehül (magyar, horvát, német nyelven stb. stb. ,Csc
hül' néha főnévi ragozás; 1. —ÚL, —ÜL, (1) s je
szemközt; helyr. Újcidékre, —ín, —röl.
ÚJVILÁG, ÚJVILÁG, (1), (újvilág) ösz. fn. lentése : miként cseh vagy a csehek). Helyette szá
1) Amerika és Ausztrália, melyek az ujabb kor mos melléknév az an en képzőt fogadja el. De van
szakban födöztettek fel, különböztetésül a többi vi nak melléknevek, melyek mindkét képzőt fölveszik,
lágrészeket magában foglaló ó világtól. 2) Át^. az pl. ostobán v. ostobául, józanon v. józanul, resten v.'
egész föld kerekségén történő ujabb események és restül, szilárdan v. szilárdul. Néha helyi határozókat
is alkot, pl. alul, hátid, fölül, kivill, belül, körül, kör
népek.állapotának, szokásainak stb. öszvege.
ÚJVILÁG, ÚJVILÁG, (2) puszta Nógrád m. ; nyül. Ritkán főnevekből is alkot igehatározót: em
berül, pórul, poklúl (régi szó), ebül. Katalin Legendá
helyr. Újvilágra, —on, —ról.
ÚJZALONAK v. — ZALONOK, falu Vas me jában eléjönnek : különbéi (=különbűl), belel (=be
gyében (Neustift) ; helyr. — zalonokon, —ra, —ról. lül), környel (=környül. 217, 221,. 249. lapokon).
— Ú L , magas hangon —ÜL, (1), röviden Számnévhez járulva találjuk a régi Halotti beszéd
— UL, —ÜL, mutató névrag, s főnevekhez járul ; ben: „Es keáteatok uromkhoz hármul (irva: urom
értelmezhető ,mint' v. .úgymint' szókkal: például. choz charmul) azaz hármával vagy háromszor. Csa
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— ÚL—ÚLTATIK.

ÚN—ÚR.

gataj nyelven is: iicseíile ain. hármával (üle v. ile
=val, vei), biseiile am. ötével (Abuska).
A régieknél helyneveknél ról röl helyett is elé
fordtil. „Az terek (török) Pécsül mégh tegnapon el
indulni" (Levél 1554ből. Szalay Ág. 400 m. 1.
127.1.) „Pécsül jőve emböröm." (Ugyanott 204. 1.)
— ÚL, —ÜL, (3), röviden: —UL, ÜL, ige
képző, alkot rendszerént önható igéket, még pedig
1), akár elvont, akár önálló gyökökből, pl. gyií gyúl,
gur gurul, szór ugorul, ám ámul, bám bámul, lap la
HnH, ok okúi, pír pirul: végy vegyül, gyű uniti rep
Uiptil; 2) származott főnevekből: alap alapúi, sze
men szégyenül, telep települ; 3) származékigékböl (a
ffnek t/vé változtával) buzog, buzdul (buzgúl), mozog
ioedúl (mozgúl), reng rendül, cseng csendül; sőt min
den változás nélkül i s : tol tolul, told tokiul, nyom
nyomát, mer merül, mén v. men menüi stb. 4) Leggyak
rabban melléknevekből: vad vadul, tág tágul, híg
lilgiil. boldog boldogul, bús búsul; vén vénül, szelíd sze
: Üdül, ösz őszül, sebes sebesül, üdvöz üdvözül; ha a
melléknév önhangzón végződik, ezen önhangzó a
következő ú iíbe bele olvad, vagy, ha jobban tetszik,
kiesik : tiszta tisztul, sima simul, puha puhul; szürke
mfürkül, gyönge gyöngül stb.
Alkot egykét esetben átható igéket is, pl. tan
itanúl, dú dúl, ker kerül, de ezekben az ú ü inkább
6 ó, mintha volna tanól v. tanol, dúol, kéről.
Nevezetes körülményül fölemlítendő, hogy nagy
részint ezen alakulásokban az úl ül képzőknek az
Ü (régiesen : ót, ojt, út, újt, ejt, őt, üt, üjt, ojt) képző
felel meg mint átható igéket alkotó képző, pl. gyúl
gyújt (gyúit), gurul guru, szorul szorít, ámul ámít,
pirul pirít; vegyül vegyít, gyűl gyűjt; alapúi alapít

Ú N ; UNALOM; UNSZOL; UNTAT stb. lásd
UN ; UNALOM, UNSZOL ; UNTAT stb.
ÚNY, falu Esztergám m.; helyr. Únyba. —ban,
—lói.
ÜK, v. UR, fn. tt. itral, harrn. szr. —a. Rago
zatlan állapotban helyesebb szokással megnyújtva ejte
tik : úr, továbbá az öszvetételekben is mind megnyújt
va, mind röviden ejtethetik, mint: úr v. úrbér, úrfi,
úrgomba, úrnap, úrszék stb. ámbár sokan, kivált a du
nántúliak rövidítni szeretik. A viszonyragok előtt, ki
vévén a tárgyesetet és ettől függöleg a többest, hason
lóképen lehet a z ú hosszú is, rövid is : úrral v. úrral,
úrhoz v. úrhoz, úrnál v urnái, úrtól v. úrtól; így:
úrba, úrban, úrból, úrra, úron, úrról, úrig; ellenke
zőleg a tárgyesetben (mint föntebb), továbbá a töb
besben s a személyragok és képzők előtt rend
szerént megrövidül: urat, urak, uram, urad, ura,
urunk (a régi Halotti beszédben: uromk), uratok
stb. továbbá: uracs, ural, uralkodik, uraság, uroda
lom, uratlan. Az i, és birtokot jelentő e s éi képzők
előtt lehet úri v. uri, úrias v. úrias, úfilag v. urilag;
úré v. uré, úréi v. úréi. Amely származékok a hosszú.
Ú alatt nem fordulnak elé, azokat 1. a rövid U alatt.
Egyébiránt v. ö. Ú betű. — 1) Férfi személy, ki a tár
sadalomban bizonyos rang, méltóság, vagy hivatal
nál fogva mások fölött áll, s némi hatalmat gyakorol,
A fejedelem a maga országában legnagyobb úr. A király
a mi legkegyelmesb urunk. Fő úr, zászlós úr, nemes urak.
Vármegye, város urai. Sós urak. Felséges, fenséges, fő
méltóságu, nagyméltóságú, méltóságos, nagyságos, tekinte
tes, nemzetes úr. Főtisztelendő, tisztelendő, tiszteletes úr.
Püspök , kanonok, prépost, apát, esperes urak. Gróf,
báró úr. Urak kérése parancsolás (Km.). Mikor az
urak tanácsból fölkelnek, mindig okosabbak. (Km.).
Nagy úr, előkelő rangú úr. Nagy úrnak is van ura.
(Km.). Nagy urak kedve nyúlháton jár. (Km.). Nagy
urak keveset adni szégyenlenek, wkat adni nem akar
nak. (Km.). Senki sem nagy úr szolgája előtt.
(Km.). Nincsen oly nagy" úr, ki meg nem szorul.
(Km.). Némelyek a ,nádor' szót is ,nagy úr'ból
származottnak vélik. L. NÁDOR. Bibliai nyelven
kitünöleg az Isten és Megváltó neve mind más szók
kal együtt, mind önmagában. Úristen. Menny és föld
ura. Seregek ura.''Uraknak ura. Úr angyala. Uram
fia! (Jézusom!) Monda az úr az én uramnak. (109.
zsoltár). Elnyugodott az úrban. Az úr adta, az úr el
vette. Krisztus urunk. Úr asztala. Úr vacsorája. Úrnap
v. Úr napja. Úr mennybemenetele. Úr szine változása
(transfiguratio domini). Úr születése. Tréfásan szólva,
alig úr, v. kurta úr, ki külső viseletre és módjára
nézve alig különbözik a köz embertől, de mégis urat
játszik, s annak tartja magát. 2) Szélesb ért. minden
férfi személy, kinek hatalma van parancsolni vala
kivel. Ki sarkalja urát, inkább veszi hasznát. (Km.).
Ki urával perel, Isten az orvosa. (Km.). Minden gazda
ura a maga szolgájának, cselédjének. A mester ura az
inasának. Gazd' uram, mester uram. „Bódogok a szol
gák, kiket műkor jövend az úr, lelend vigyázattok."

[stb. stb.
A palóczos szójárásban, sőt csaknem az egész
dunántúli kerületben, és a székelyeknél, "az M«nek
némi megnyújtásával a végső l egészen el is marad,
pl. ború, = b o r ú l , barn'ú = b a r n ú l , tanú = t a n ú l ,
ie.ru =deriil, merít = m e r ü l . (Vass József. Kriza J.)
A régieknél úl ül helyett igen gyakran ól űl ol
vasható, pl. a Müncheni codexben : gonoszból, gonosz
Ulat, indái, indólat, tisztái, tisztólat, közösei, győl,
gyölekezet, sőt él is pl. készélet (=készület). A Bécsi
codexben : fordól, szabadat, ki'nyöről, egyesől, rémől.
Istvánfi Pálnál a XVI. században: avél ( = a v ú l ) .
Rokon vele a töröktatár il igeképző. L. Előbe
széd. 135. 1.
—ÚLTATIK, —ÜLTETIK, összetett és a ré
gieknél gyakran eléforduló szenvedő igéket alkotó
képző, pl. háboróltatik, mozdóltatik, fényesőltetik, fé
nyesűltetik, ékesőltetik, dicsővőltetik, (Müncheni vagy
Tatrosi cod.), feszültetik (Nádor codex.). gyógyúltatik,
mdúltatik. crősültetik (Carthausi névtelen), dicsőülte
tik (Katalin Legendája) stb. Néha a második tat mint
igazi szenvedői képzőt is fölveszi „Adjon módot én
nekem, kiben én az én hazámnak javára és megma
radására méltán indultattassam." Báthori István ki
rály. (Történelmi tár. VIII. köt.).
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(Müncheni cod. Lukács. XII.). Az úr és szolga viszo
nyos fogalmak, honnan e közmondatok : Magad uram
ha szolgád nincs. Eb ura fakó, eb ura kurta, azaz,
nekem nem parancsol, ebnek parancsol. Aki jó szolga
nem volt, nem lesz abból jó úr. Nincs oly nagy
úr, kinek ura nem volna. Majd uradra találok
én. Maga ura, ki másoktól független, s tetteiről ké
nye szerint rendelkezik. 4) A magyar asszony urá
nak nevezi férjét, (mely törökül: er, mongolul: ere,
szürjanül : verdsz); s férje testvérbátyját nóhutt öreg
bik, v. nagyobbik, öcscsét pedig ifjabbik v. kisebbik
urának.

részében (or), mely a nyelvészek általános tanúság
tétele szerént am. dominus, Herr, tehát legközelebbi
rokonságban áll vele a magyar ,úr'. Egyébiránt az
teljes alakjában eredeti zend v. óbaktriai nyelven:
ahura v. ahuró s összetéve mazdáo szóval: ahuro.
mazdáo (innen a későbbi nyelvekben ormazd, ormuzd,
'SiQOitáfyg) v. mazdáo ahuró (Schleicher. Chresto
mathie.) am. nagybölcs úr, v. nagyhatalmú úr.
ÚR ANGYALA, Isten angyala v. küldötte,
így nevezik azon imát is, mely így kezdődik: nÚr]
angyala köszönté szép szűz Máriát."
ÚR ASZTALA, Idvezitőnk rendelete szerént
az úrvacsorával fölkészitett asztal a protestánsoknál.
— Néha jelenti az úrvacsorával élést is. V. ö. ÚR
VACSORA.
ÚRBÉR, ÚRBÉR, (1), (úrbér) ösz. fn. Általán
azon szolgálatok és tartozások együtt véve, melyek
kel a jobbágy illető földesurának 1848ik év előtt
kötelezve volt. V. ö. HŰBÉR.
ÚRBÉR, ÚRBÉR, (2), puszta Szála m.; helytJ
Úrbérén, —re, —ről.
ÚRBÉRI, ÚRBÉRI, (úrbéri) ösz. mn. Úrbért
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Úrbéri köteles
ség, járandóság, szolgálat. Úrbéri törvények. Úrbérik
telkek, földek.
URBÉRISÉG, (úrbériség) ösz. fn. Úrbéri álla
pot. V. ö. ÚRBÉRI.
ÚRBÉRTÖRVÉNY, (úrbértörvény) ösz. fo.Az
úrbéri szolgálatokra, telkekre vonatkozó törvény.
ÚRDAL, URDAL, (úrdal) áth. m.; úrdaUÍ
Magasabb helyről mondják, midőn ez valamely vidék
fölött emelkedve a rajta állónak azon egész vii
dékre kilátást nyújt. A Gellért hegye úrdalja Buda
Pestet. Új szó. Szokottabban : uralg BudaPesten, i
ŰRDOLGA, (úrdolga) ösz. fn. Napi munka,
melyet a jobbágy illető földesurának javára az úrbéri
törvények rendelete vagy régi szokás szerint gyalog
vagy szekérrel végezni köteles volt; máskép : robot.
ÚRFELMUTATÁS, (úrfelmutatás) ösz. fn.
A szentmiseáldozatnak azon része, midőn a pap a
Krisztus testévé változtatott ostyát, és kehelyben a
Krisztus vérévé változtatott bort fölemelvén a nép3
nek mutatja.
ÚRFI, ÚRFI, (úrfi) ösz. fn. A szoros ért. vett
úri rendhez tartozó apának fia, férfigyermeke, azon
ideig, míg férfi korba nem lép. E nevezet nemesebb
mint az ifjuúr, melylyel a középrendüeket is szokták
czimezni. Gróf úrfiak, báró úrfiak, nemes úrfiak. A
nőnemre nézve megfelel neki kisasszony, honnan
e közmondat: Sok a kisasszony, kevés az úrfi. Ré
gente : úrfiú.

„Nem szeretem az uramat, hajjá ha!
Csak az ifjabbik uramat, hajjá h a ! "
(Népd.).
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Ura hagyott asszony. „Ez jámbor asszonynak az ű ura."
„Felele ez asszonyi állat, ez kórokat az énuramigön
nem szereti." „Ezön közbe az asszonynak ura
haza jőve." (Górycodex, 40.1.). 5) Bizonyos jószág
nak birtokosa. Földes úr, házi úr v. ház ura. Hamar
lehet valaki úr, de későre jó. (Km.). E jószágnak nincs
ura, azaz, elhagyott, bitang. 6) Közönséges tisztelet
czim, melylyel nem csak rangban levő, hanem a köz
néphez tartozó személyeket is szokás megtisztelni.
Tanácsos úr, elnök úr, szolgabíró úr, jegyző úr, ezredes,
kapitány, hadnagy; őrmester úr. Szomszéd úr. Különösen
a rokonsági nevekhez kapcsoljuk: atyám v. apám
uram, bátyám uram, öcsém uram, komám uram, sógor
uram, ipám uram, vöm uram, vőtárs uram, nász uram,
fiam uram, melyek közöl némelyeket idegen szokás
szerint megfordítva használnak, kivált az úri renden
levők, minthogy az eredeti magyar szórendet köznépi
esnek tartják, mint: uram atyám, uram bátyám, uram
öcsém. Régi közdivat szerint és a közrendüeknél ma
is szokásban van az uram czímezés akkor is, midőn
az illető személyről mint távollevőről szólunk, pl.
Biró uramhoz megyek. Ispán uramnál voltam. Tegnap
Szabó Pál urammal találkoztam. Kis Péter uramat
tiszteltetem. L. URAM (U betű alatt) 7) Atv. Szavá
nak ura, megtartja szavát. Urát adui valaminek, okát,
eredetét kimutatni, igazolni.
Minthogy az úr tulajdon értelemben bizonyos
rangi, és hatalmi fokon, magasságon álló személyt
jelent: okszerüleg azon hasonló gyökü szók neme alá
sorozható, melyek valami magasat, emelkedettet je
lentenek, mint orr, orj, orom (mongolul: oroi), óriás,
hóri stb. V. ö. R, gyökhang. Hasonló véleményen
van Adelung a Herr szóra nézve, mely valamint a
latin herus, és hellén xvQtog a magyar úr szóhoz
hasonló. Vámbéry szerént is ujgur neyelven un v.
üri am. magas; előkelő. — A régieknél és némely
„Elő egy ifíjú Várdai Simon,
palócztáji kiejtéssel or v. ór, honnan : ország, régi
Kinek
anyja é naponkéd sírhon!
esen : urszág, pl. a régi Halotti beszédben: mönnyi
Bizon,
ő kegyes úrfiú vala,
uruszág (írva : munhi uruzag, azaz mennyország), am.
Ki pattantyú miá ott hala"
urság. Igen nevezetes rokonsága van a Zoroaster
alapította vallásos rendszerben eléforduló Ormuzd {elő régiesen=első,é=éj, eHapo«/téd=éjnaponkéűt,
azó (az ó persa vallásban a jó istenség neve) első sirhonz=sírjon).
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Ú E F Ö L D — Ú R I IMA.

(Szabács viadalja. Ének a XV. századokból. Szá
radok. 1872. 20. 1.).
A Carthausi Névtelennél úrfiu am. Krisztus
,Mikoron írnának úrfiúsziletetnek utánna ezerkét
száz harminczegy esztendőben." (Toldy F. kiadása

Íl48.1.).

ÚRFÖLD v. Ú R F Ö L D E , puszta Pozson m. ;
helyr. Úrföldön, — re, —röl. vagy Úrföldén, — r e ,
frről
ÚRGOMBA, (úrgoinba) ösz. fn. Némely ga
lóezák neme alá tartozó gombafaj, melynek szélei
hutát szinüek, s innen befelé sötét sugarak, mintegy
csillagot képezve n y ú l n a k el. (Agarieus equestris.
Németül: Stevnsehwamm, Ritterschwamm). Párizpá
pai, Simái Kristóf és mások szerint boletus. — „Igen
i érette voltam minden felé, de soholt az úrgombának
[szeréth nem tehetem." Levél 1 5 5 9  b ő l (Szalay Ag.
400. m. 1. 3 3 0 . 1.).
ÚRHIDA, puszta F e h é r m . ; helyr. Úrhidára,
— a. —ról.
ÚRHODIK, (úrhodik) 1. Ú R I A S K O D I K .
ÚRHÖLGY, Ú R H Ö L G Y , (úrhölgy) 1. Ú R N É
alatt.
ÚRI, U R I (1), (úri) mn. tt, úrit, tb. — dk.
El) Urat illető, ahhoz tartozó, a r r a vonatkozó. Úri
öltözei, úri ház. Úri szokás, természet. Úri rend, sze
mély. 2) Különösen, a m a g a nemében nemesebb,
előkelő. Űri magatartás, úri műveltség,
tfinomabb,
társalgás, úri élet. Úri asszony. Úri pompa, koldus
konyha, nem egyez a tisztességgel. (Km.) V. ö. Ú R I A S .
ÚRI, U R I , (2), falu P e s t m . ; helyr. Úriba,
mhan, —hói.
ÚRIAS, Ú R I A S , (úrias) mn. tt. úriast v.
l—at, tb. —ak. Az u r a k n á l divatos szokású, m ó d ú ;
különösen finomabb, nemesebb, büszkébb, előkelő
ségre mutató ; fényes, pompás. A nyelvszokás végUl
nyújtva is h a s z n á l j a : úrias v. uriás, mint kaczkias
helyett kaczkias. Ilyen óriás is a helyesebb óriás, azaz
pórias helyett, az őri hóri törzstől.
ÚRIASAN, U R I A S A N , (úriasan) ih. Úrias
módon, úri szokás, divat szerint; nemesen, finomul ;
fényesen, pompásan. Úriasan tartani, viselni magát.
Úriasan élni, lakni. Némely n y e l v s z o k á s s a l : úriasan.
V. ö. ÚRIAS.
Ú R I A S K O D Á S , U R I A S K O D Á S , (úrias
kodás) fn. tt. úriaskodást, t b . —ok, harm. szr. — a .
Úrias szokások g y a k o r l á s a ; p o m p á s k o d á s , fény
fizéskedés.
Ú R I A S K O D I K , Ú R I A S K O D I K , (úriaskodik)
|k, m. úriaskodtam, —tál, —olt. Úrias életmódot,
szokásokat gyakorol, pompáskodik, n a g y u r a t játszik.
ÚRI ASSZONY, 1. Ú R N É alatt.
ÚRI GOMBA 1. Ú R G O M B A .
ÚRI I M A , Ú R I I M Á D S Á G , Krisztus u r u n k
tanította rövid ima, meg v a n írva Máté 6dik és
Lukács 11dik fejezetében s így k e z d ő d i k : Mi
Atyánk. (Az egész úri ima m a g y a r forditmányában
hibásan használják a szeraélyragok mellett a sze

ÚRI JOG—ÚRLAK.
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mélynévmásokat is, a mennyiben ezeket a hangsúly
ez imában épen nem k í v á n j a ; az egész helyesen így
v o l n a : A t y á n k ! ki v a g y mennyekben. Szenteltessék
neved. Jó'jön el országod. Legyen akaratod mint
mennyben úgy e földön is. Mindennapi kenyerünket
adjad nekünk ma. Es bocsásd meg vétkeinket stb.)
U R I J O G , a volt urbériségben azon szolgálatok
öszvege, melyek a földesúr részére teljesittettek.
V. ö. Ú R B É R .
Ú R I L A G , U R I L A G , (úrilag) ih. Úri módon,
mint úrhoz illik, mint az u r a k szokták. Úrilag fo
gadni, megvendégelni valakit.
ÚRI REND, ösz. fn. A társadalmilag megálla
pított viszonyok szerint a szoros ért. vett urak,
vagyis előkelők, rangban levő személyek osztálya.
V. ö. ÚR.
ÚRI SÁRMA, a hathimesek seregébe, s egy
anyások rendébe tartozó sárma növénynem egyikfaja;
főkoesánja leveletlen; ezen levő kocsánkái váltogatok,
ágfoimák, szártetézők ; hímszálai váltogatva s/élesek
és keskenyek; levelei szálasak, válusok, üszögö3 he
gyük. (Ornithogalum umbellatum). Köznépiesen :
úrivirág, madártej.
ÚRISTEN, (úristen) ösz. fn. Élünk vele, midőn
az ,Isten'szót nagyobb tisztelettel kívánjuk említeni.
ÚRISZÉK, URISZÉK, (úriszék) ösz. fn. 1.
ÚRSZÉK.
ÚRITÖK, ÚRITOK, (úritök) ösz. fn. Tökfaj,
melynek kobakja kemény, de nem fás héjú, nagyra
nő, sokféle színű és formájú, sima vagy cserhéju ;
levelei nagyok, szívesek, tompák. Főre, de kivált
sülve sokan nyalánkságul eszik. Néhutt máskép:
dinka, Unka, patyolattök, selyemtök, sütőtök. (Cucur
bita pepo).
Ú R I V A C S O R A 1. Ú R V A C S O R A .
Ú R I V I R Á G , (úrivirág) ösz. fn. 1. Ú R I S Á R M A .

ŰRJOG, (úrjog) 1. ÚRI JOG.
ÚRJÖVETEL, (úrjövetel) 1. ÚR JÖVETELE.
ÚR JÖVETELE, szokott latin nevezettel :
advent. A római katholikusok egyházi évében azon
ájtatos előkészületi időszak Krisztus urunk születé
sének előinneplésére, mely karácson előtt négy va
sárnapot, s ugyanannyi egész, és néha csonka hetet
foglal magában. Ekkor tartatnak az úgynevezett
hajnali nmek. Advent első vasárnapján kezdődik az
új egyházi év.
ÚRJÖVETELI, (úrjöveteli) ösz. mn. Úr jöve
telét illető, arra vonatkozó. Úrjövcteli időszak. Úrjö
veteli imák, énekek.
Ú R K O D I K , (úrkodik) k. m. úrkodtam, — t á l ,
— o t t , 1. Ú R I A S K O D I K .
Ú R K Ú T , puszta Veszprém m.; helyr. Urkútra,
—on, —ról.
Ú R K Ú T B Á N Y A , falu Veszprém m . ; helyr.
rbányán, —ra, —ról.
Ú R L A K , U R L Á K , (úrlak) ösz. fn. Ház, ne
vezetesen kastély vagy palota, mely különösen az
illető ú r n a k l a k u l szolgál.
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ÚRTÁRS—ÚSZFA.

ÚE MENNYBEMENETELE; az általános ke
resztény egyházban azon ünnep, mely Krisztus
urunk mennybemenetelének emlékezetére van szen
telve ; máskép : áldozó csütörtök.
ÚRMEZO, falu Máramaros ni. ; helyr. Úrmezőre,
— n , —ről.
ÚRNAP, ŰRNAP (úrnap) ősz. fn. A római
katholikus egyházban sátoros ünnep, melyet 4dik
Orbán pápa 1262. évben rendelt, mint Szenthárom
ság vasárnapja után következő csütörtökön megtar
tandót. Krisztus urunk testének emlékét dicsőítő
örömünnep. (Festum corporis Chvisti.)
ÚR NAPJA 1. ÚRNAP.
ÚRNÉ, URNÉ, (úrné) fn. tt. úmét. Szabato
san szólva, úrnak neje, felesége, hitvese, mint: ber
ezegné, berezeg neje, grófné, gróf neje, báróné, pól
yámé, pómé, zsidóné ; biróné, jegyzőné, stb. Ujabban
szokásba jött a német Herrin v. Gebieterin helyett
használni, s ez értelemben eléfordúl Molnár Albert
nél is ; de ezt a népies nyelv köz szokás szerint asz
iszony szóval fejezi k i : úri asszony; különösen a czi
mezésekben a férfit jelentő ?<rai;inak megfelelöleg :
asszony v. asszonyom, pl. sógoruram, sógorasszony;
komámuram, komámasszony : szomszéduram, szomszéd
asszony ; fiamuram, menyemasszony, magyarok asszo
nya boldogságos szűz Mária. Sőt hogy a né még a
czimezésekben is feleséget jelent, mutatják az ily
szólítások : ispánné asszonyom, biróné, kantomé asz
szonyom stb. Egy 1550iki levél czímzetén eléjön
uramné. „Ez levél adassék Gyczy Zuzánna asszony
nak, Zalay Kelemen uramnénak, nekem tisztelendő
asszonyomnak." (Szalay A. 400 m. 1. 70 1.) Egyéb
iránt, ha a latin dominál mint úri rangú nőt akarjuk
kifejezni, inkább úrnőnek. mondhatjuk, mint her
fízegnő, grófnő, bárónő, polgárnő, pórnő jelentenek
berezegi, grófi, bárói, polgári, póri rendből való nőt.
A pórnőből úrné lesz, ha úr veszi el feleségül, és az
lírnőből pórné, ha pórhoz megy férjhez. A bárónőből
lehet grófné, s a báróhoz menő grófnőből báróné stb.
Némelyek szerint: úrhölgy. Némely vidéken hallható :
úrasszony azaz úri asszony. V. ö. — N É ; NO.
ÚRREND 1. ÚRI REND.
ÚRSZAD, falu Bihar m.; helyr. Úrszádon,
— ra, —ról.
ÚRSZÉK, (úrszék) ösz. fn. A régibb magyar tör
vénykezési rendszerben főleg jobbágyi viszonyokban
a földesúr költségén időszakonként tartatni szokott
bíráskodás, mely a földesúrnak (ki azonban sa
ját ügyeiben részt nem vehetett) vagy az általa
erre megkért személynek elnöklete alatt, állott még
két érdektelen meghívott bíróból és az illető járásbeli
szolgabíró és esküdtből. E biróság eleibe tartoztak
még a jobbágyoknak egymásközti mindenféle szemé
lyes és vagyonbeli pereik, sőt ha az uradalom pal
losi joggal bírt, büntető ügyeik is.
ÚRSZOLGÁLAT, (úrszolgálat) ösz. fn. Min
denféle szolgálat, melylyel a jobbágy illető földes
urának tartozott; úrdolga, robot.

ÚRTARS, (úrtárs) ösz. fn. Kik bizonyos uri
hatalmat egymással közös joggal gyakorolnak, azok
egymásnak úrtársai, pl. osztatlan testvérek.
ÚRVACSORA, (úrvacsora) ösz. fn. ünnepélyes
egyházi szertartás, midőn a hívek áldoznak, vagyis
római katholikus értelemben az oltári szentséget
magokhoz veszik; protestáns ért. a pap által megál
dott kenyérben és borban részesülnek. Minden ke
resztény felekezetek ez által önmaga Krisztus urunk
rendelete szerént utolsó vacsorájának emlékét üllik
meg („Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."). '•
ÚR VACSORÁJA 1. ÚRVACSORA.
ÚR VÉTELE, ösz. fn. A római katolikusok
nál úrvacsorában részesülés.
ÚRVÖLGY v. ÚRVÓLGYE, beszterczebányai
telep Zólyom m.; helyr. Úrvölgyre, —'ón, —röl\ v.j
— völgxére, — n , —röl.
ÚSZ és ÚSZIK. E két igét a közösebb szokás
fölváltva használja, holott szabatosan véve úsz cse
lekvő, úszik pedig szenvedő értelmű. Ugyanis úsz
minden ember és állat, midőn önszántából, v. és önere
jénél fogva bizonyos folyadék fölszinén vagy között
ideoda mozog, tovább nyomul, halad; valamint
csúsz, a ki valamely sima, sikos, de szilárd talap fö
lött talpát vagy testének valamely részét súrolva to
vább halad; és má,sz, midőn kezeit vagy lábait szét
terpesztve hason megy ; továbbá kúsz az ember, vagy
más állat, midőn valamely magasabb testbe pl. fába
kapaszkodva hason megy fölfelé. Ellenben úszik
minden lélektelen test, melyet a folyadék magával
visz, ideoda mozgat, pl. a vizbe dobott tök, darabfa,
vagy hajó; hasonlóan csúszik a szán, midőn húzzák,
vagy a lejtőn lebocsátják ; kúszik a sövényre, fára
futó növényinda. A mászik alak hibás, mert mászni
csak élőállat önerejéből szokott, honnan a csúszó'
mászó állatok nevezete. Ezek szerint :
ÚSZ, önh. m. úsztam, •—tál, —ott, par. —sz.
Úsz az ember, hason, hanyatt, féloldalt, vizel tiporvu.
Úsz a hal, a lúd, a récze. Átúszni a Dunán v. Dunát.
Kiúszni a partra. Viz mentében víz ellen úsz. A béka
úsz is, mász is. A kigyó a vizben úsz, a földön csúsz.
V. ö. ÚSZIK.
E szóban a távozás, tovahaladás alapfogalma
rejlik s legközelebbi rokona azon isz gyök, melyből
iszam, iszamodik, iszánkol származtak, tov ábbá oson
v. 'uson gyöke is. Idegen nyelvekben egészen egye
zik vele a mandsu uszume (abwartz fliesen), Vám
béry szerént a jakut uszun (uszabun ?) csagataj
üzmek, oszmanli jüzmék. Budenz hasonlításaiban sz
helyett többnyire j van pl. észt uju, votják, vo
gul uj stb.
ÚSZÁS, ÚSZÁS, (úszás) fn. tt. úszást, tb.
—ok. Cselekvés vagy állapot, midőn valaki úsz
vagy úszik. V. ö. ÚSZ, ÚSZDA, (úszda) 1. USZODA
ÚSZFA, (úszfa) ösz. fn. Általán minden fa,
mely a vizbe dobva, vagy esve tovább halad. Külö
nösen egész szálfák, vagy hasábok, melyeket a vízen
ilsztatva szállitanak bizonyos helyre.
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ÚSZFALU— ÚSZÓLÁB.
ÚSZFALU, falu Sáros m.; helyr. —faluba,
• —ban,

•—bál.

ÚSZIK, k. m. úsztam, —tál, —ott, par. —szál.
1) Mondjuk mindenféle lélektelen testről, mely az
illető folyadéknál fajilag könnyebb, midőn annak
főlszinén lebeg, ideoda mozdul, száll, tovább halad.
tÚltitik a lökj a hajó. Az árvizén mindenféle gizgaz, fa
úszik. Az elbomlott hajó gerendái, deszkái szer
sznak a vízen. A vizitök levelei úsznak a tó szi
KA, 2) Használtatik különféle átvitt, képes és költői
kifejezésekben. Könyekben úsznak szemei. Egész teste
térben úszott. Úszik a felhő a levegőben.
„Szőke fodor felhők, hattyúi az égnek,
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek."
(Arany J.)
ruhája utána úszik a porban. E tésztás étel
mik a zsírban, vajban. A lében ittott úszik egykét
>«$ metélt. Nagy bőségre vonatkozik az ily monda
tokban. Úszik a borban. Minden gyönyörben, bőségben
torkig úszik.
A mely származékokban az u állandóan rövid,
mint usza, uszadék, uszály, uszány, uszovány, uszkár,
lukorál stb. azok az U betű alatt fordulnak elé.
ÚSZKÁL, ÚSZKÁL, (úszogál) gyak. önh.
m. — t. Folytonosan, gyakran némi könnyűséggel,
játszilag ideoda úsz. A fürge halak szabadon úszkál
nak a vízben. Képzésre hasonlók : csuszkái, mászkál.
ÚSZKÁLÁS, USZKÁLÁS, (úszogálás) fn.
tt. uszkálást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn az ember vagy más állat úszkál. V. ö. ÚSZKÁL.
ÚSZÓ, ÚSZÓ, (úszó) mn. tt. uszót. A ki vagy
ami úsz vagy úszik. Úszó gyermekek. Tavakban úszó
vízimadarak. Dunán úszó hajók, tutajok. Könyekben
ism szemek. Vérben úszó test. V. ö. ÚSZ ; ÚSZIK.
ÚSZÓ— v. USZÓCSIGA, (úszócsiga) ösz. fn.
Hasas, alul kevéssé lapos héjú, félkerek nyitású,
orsóajku, vizek szinén úszkáló csigák neme. (Nerita).
USZODA v. USZODA (úszoda) fn. tt. uszo
dát;]. ÚSZÓISKOLA.
ÚSZÓ — v. USZÓHÁRTYA, (úszóhártya) ösz.
fa. Vizi állatok lábai, illetőleg ujjaik közötti hártya,
mely az úszást elősegíti.
ÚSZÓ— v. USZÓHELY, (úszóhely) ösz. fn.
Alkalmas, pl. korlátokkal kerített helyiség, hol ké
nyelmesen fürödni, úszkálni lehet.
ÚSZÓ— v. USZÓHÓLYAG, (úszóhólyag)
ösz. fn. 1) Felfújt ökör v. tehénhólyag, melyet az
uezók derékra kötnek, hogy a viz fölött könnyebben
lebeghessenek. 2) A halak hólyaga, vagyis a halak
hasában levő s levegővel tölt hólyag, mely az
úszást fölötte könnyíti.
ÚSZÓ— v. ÚSZÓISKOLA, (úszóiskola) ösz.
fn. Uszóhely, melyben úszni tanulnak. Másképen :
uszoda v. uszoda.
ÚSZÓ— v. USZÓLÁB, (úszó láb) ösz. fn. Láb,
melynek ujjait úszóhártyák kötik össze, milyenek a
vizi madarak, s más vizi állatok lábai; lúdláb, lúdtalp.

USZOMADAR—UT.
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ÚSZÓ— v. USZÓMADÁR, (úszómadár) ösz.
fn. Általán minden vizi madár, különböztetésül az
egyedül szárazon lakó s levegőben szállongó ma
daraktól.
ÚSZÓ— v. USZÓMÁSZÓ, (úszó mászó) ösz
mn. és fn. Azon kétlaki állatok neve, melyek a vi
zekben úsznak, s a szárazon másznak, pl. a békák.
ÚSZÓ— v. ÚSZÓMESTER, (úszómester) ösz.
fn. Az úszás szabályait, módját értő és gyakorló
személy, ki másokat úszni tanít.
ÚSZÓ— v. USZÓÓV, (úszóöv) ösz. fn. Kötél
szárral ellátott öv, vagy heveder, melyet az úszni
tanulónak derekára kötnek, s melynek szárát az úszó
mester tatja. Továbbá azon öv, melylyel az úszóholya
got a derékra kötik.
ÚSZÓ— v. USZÓRUHA, (úszóruha) ösz. fn.
Ruha, melyet a fürdők, úszók szoktak magukra venni,
mely rendesen egy kurta szárú nadrágból áll.
ÚSZÓ— v. USZÓSAPKA, (úszósapka) ösz.
fn. Sapka, melylyel a fejet födve úszni, illetőleg az
uszodában fürödni szoktak.
ÚSZÓ—, v. USZÓSZÁRNY, (úszószárny) ösz.
fn. Szárnyhoz hasonló szálkás hártyák a halak tes
tén, melyek úszáskor evezőül szolgálnak.
ÚSZOTTFA, (úszottfa) 1. ÚSZFA.
ÚSZSZAKÁL, (úszszakál) ösz. fn. Növénynem
az egyhimesek seregéből és egyanyások rendéből ;
csészéje nincs, vagy egy kis kétfoku párkánya van
a magzat felett; bokrétája nin:s ; magva egy. (Hip
puris). Különösen a lófarkúszszakál, melynek levelei
a viz felett merően, a viz alatt lekonyulva állanak ;
máskép köznyelven : vízi lófark. (Hippuris vulgáris.)
ÚSZTAT, ÚSZTAT, (úsztat) mi veit. m. úsz
tattam, —tál, —ott, par. úsztass. 1) Valamely álla
tot a vizbe visz, vagy hajt, vagy vet, a végett, hogy
úszszon, hogy megförödjék. Lovakat, juhokat úsztatni.
A csordát átúsztatni a folyón. 2) Holmi, a viznél fa
jilag könnyebb testeket a vízre bocsát, hogy ideoda
vagy bizonyos helyre úszszanak. Talpakat, fahasá
bokat aláusztatni a folyón. V. ö. ÚSZ ; és ÚSZIK.
ÚSZTATÁS, (úsztatás) fn. tt. úsztatást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely 'által eszkö
zöljük, hogy valaki v. valami úszszon, illetőleg úsz
szék. V. ö. ÚSZTAT.
ÚSZTATÓ, (úsztató) mn. és fn. tt. úszlatót. 1)
Aki úsztat. 2) Bizonyos helyiség a tóban, folyóban
stb. hol a barmokat úsztatni szokták. V. ö. ÚSZTAT.
ÚSZTATOTTFA, (úsztatottfa) 1. ÚSZFA.
ÜT, fn. tt. útat v. utat. Személyr. út y. utam,
—ad, —ja v. — a , —aim, —aid stb. Jelent menést,
járást valamely távolabb helyre, vidékre, oszágba
stb. Útra készülni. Útnak indulni, eredni. Úton lenni.
Útravaló költséget, málhát vinni. Nagy utat tenni.
Utat vetni = tenni.
„Ha már eljösz hozzám, kedves,
Kérlek hosszú utat ne vess."
(Népd.).
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UT.

ÚTAL—UTÁLATOS.

Útról megtérni. Unalmas, mulattató út. Útban, útköz
ben. Fele úton, fele utján. 2) Jelenti azon vonalt, vagy
irányt, melyen bizonyos test mozogva helyről helyre
halad. Egyenes, görbe, keringés, csavargás, lejtős, mere
dek út. Tengeri út. Levegői út. Szelek, felhők, folyók
útja. Szorosb ért. kisebb nagyobb szélességű térhuzam
a földszínen, melyen valaki v. valami továbbtovább
halad. Széles, szoros, keskeny, sima, Tögös, száraz, poros,
sáros, kátyolos út. Járt, járatlan mély út. Gyalog út, ko
csiút, v. szekérút, szánút, vasút. Csinált, töltött út,
Országút, postását, közlekedési út. Félrevaló út. Nap
útja, csillagok útja, azaz pályája, forgása. Keresztút,
egy másikat átmetsző út ; különösen böjti ájtatosság
a római katholikusoknál, Urunk fölfeszítésének emlé
kezetére. Oldalút, középút, rézsút. Utat nyitni, tömi,
csinálni, javítani. Utat váltani valamerre. Másfelé venni
az utat. Utat téveszteni, veszteni. Ez az útfélre vezet. Ki
térni az útból. Letérni az útról. Útnak indulni. Jó úton
járni, átv. ért. valamit helyesen, czélirányosan foly
tatni, jó oldalánál fogni föl. Utat mutatni valakinek,
útba igazítani ; átv. ért. elűzni, elhajtani, kiadni
rajta, kiadni az utat valakinek. Alá is út, föl is út,
vagy arra az út, merre a kerékvágás, mehetsz miattam
a merre tetszik. Egy darab utat megtenni. Az útnak,
nagyobb része még előttünk van. Hat, tiz, száz mért
földnyi utat tenni. Út válamatja, a székelyeknél je
lenti a válaszúton azon tájékot, hol az út elágazik.
Eléfordul több átv. értelmű mondatban, pl.
valakinek útjában állani, lenni, tetteiben, működésé
ben akadályozni. Utón útfélen találkozni valakivel,
mindenütt, gyakran. Az erény utján járni. Istenes utat
követni. Az Isten útján haladni. Minden úton módon
rajta lenni, egész erővel iparkodni.. Útját állani va
lakinek, útban kifosztás végett megtámadni. Útnak,
szónak nincsen vége. (Km.). Egy úttal ezt is elvé
geztem, azon egy ízben, a többivel egyszerre. Álta
lán jelent erkölcsi és szellemi irányt, vagy módot,
mely szerint valamit teszünk , végzünk. Ily úton sem
mire sem megyünk. Folyamodás útján jutni valamihez.
Valamely ügyet a törvény útjára vinni. Ennek ez az
útja. Legbiztosabb út az egyenes itt. (Km.) Legjobb a kö
zépút, stb. v. ö. ÖSVÉNY, CSAPÁS.
Mi hangzójának mértékét illeti, közösebb szo
kás szerint a viszonyragok előtt inkább hosszú : útat}
utak, utam, úton, útig, útban, útra stb. valamint az
öszvetételekben is : útcsináló, átfél, útmutatás, stb. De
túl a Dunán általában rövidítni szeretik, különö
sen a képzők előtt, pl. utas. utasít, utal, utalvány, uta
zik, stb.
Egyezik vele a mongol ot törzs az otkhu igében
(Kowalewszky átírása szerént), v. od törzs odkhu
igében (Schmidtnél és Jülgnél), mely am. a német
gehen, sicíi ivohin bégében. Az ot v. od törzs sajátlag
azt teszi: menj. Hogy a magyar az út szót igeként
is használja, mutatja az utufutu ikerített szó, mely
am. lótófutó, továbbá e közmondat: Útfut, minden
házba befut. Továbbá egyezik vele a hellén 'oöog
( = ú t ) törzse'oí, s ezzel a szláv hodim, godim, já

rok kelek ; és az elötétes pút, honnan putnik szlávul
am. utas, zarándok. Vámbérynál eléjön csagataj
nyelven : öt (a mongol után inkább ot ?) elhaladás,
menés, ötmek elhaladni, menni. Mennyiben a moz
gás, haladás alapfogalma rejlik benne, rokon vele
a magyarban a menésre vonatkozó jut, s talán azon
id is, melyből idő, ideg, idegen származtak; ezekkel
ismét a latin ige it, mint az iter gyöke. Ide soroz
ható Budenz J. szerént a vogul uont, uot is, mely am.
utat jelölő jegy; lapp vuotto, nyomot hagyni (vesti
gia ponere).
UTAL, v. UTAL, (utal) áth. m. utalt. 1) Va
lakit bizonyos útra, vagy helyre igazít. Jobbra, balra
utalni valakit. Engem ide utalnak, nem tudom, jó helyre
jötteme. A jövevényt a vendégfogadóba utalni. 2) Va
lakit valakihez fizetés fölvételére utasít. 3) Átutal
am. bizonyos téren, vonalon utat hasít. Átutalni a
szántóföldet, által menve utat taposni rajta.
UTÁL, UTÁL, áth. m. útált. 1) A külérzékekre
undorítólag, s csömörletesen ható valamely tárgytól
némi borzalommal visszahúzza magát. Utálni a varan
gyos békát, a kígyót, s holmi undok csúszómászókat, fér'
geket. Utálja a bort, pálinkát, mennyiben, ha innék
belőle, fölkeverné a gyomrát. Ezt az ételt utálom, nem
ehetem belőle. Megutálni a büdös dögöt, az okádékot,
a fekélyes testet. Máskép így ejtjük : undorodik tők.
2) Belérzéke bizonyos erkölcstelen dologtól vagy sze«
mélytől visszaborzad. Utálni a fajtalan beszédeket,
szemtelen taglejtéseket. Utálni a vérengző, kegyetlen
zsarnokot. Útálom őt, mint a bűnömet. Útálom^ gyü'
lolöm.
Alapfogalomban és gyökhangban egyezik az un,
undok, undor szókkal, s talán eredetileg undál volt, az
und törzstől. V. ö. UN. Idegen nyelvekben legköze
lebbi rokona a latin odi s ennek származékai: ódium,
odiosus stb. Rokon még Vámbéry szerént az ujgur
uszal (rest, kedvetlen) a csagataj uszal (csúnya, utála
tos) az oszmanli uszanmak, (utálni, restelni, nem
szeretni).
UTALÁS, UTALÁS, (útalás) fn. tt. ukdást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által vala
kit vagy valamit utalunk. V. ö. UTAL.
ÚTÁLÁS, UTALÁS, (útálás) fn. tt. utálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az undortól föllázadt ke
délynek működése, midőn valamit v. valakit utál. V.
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UTÁLAT, UTÁLAT, (útálat) fn. tt. utálatot,
tb. ok, harm. szr. — a . Állapot, melyben a kedély
szenved, midőn valamit utál. Utálatot érezni. Utálattal
fordulni el valamitől. Alapfogalomban rokonok hozzá:
undor, csömörlet. Továbbá maga azon tárgy, melyet
vitaiunk. Utálat az egész ember.
UTÁLATOS, UTÁLATOS, (utálatos) mn.
tt. utálatost, v. —at, tb. —ak. Ami utálatot gerjeszt,
amitől utálattal fordulunk el; külérzésüleg vagy er
kölcsileg igen rút, ocsmány, undok, undoritó, csömör
letes. Utálatos látvány. Utálatos féreg, fekély, dög]
okádék. Utálatos beszéd, káromkodás. Utálatos fösvény.

UTALATOSAN —UTALVÁNY.
UTALATOSAN, UTALATOSAN, (útálat
f osan) ih. Utálatos módon, alakban ; undorítólag, ocs
mányul, csömörletesen. V. ö. UTÁLATOS.
ÚTÁLATOSKODÁS, UTÁLATOSKODÁS,
(útálatoskodás) fn. tt. útálatoskodást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Utálatos dolgok mívelése, gyakorlása ;
ocsmánykodás, förtelmeskedés.
ÚTÁLATOSKODIK , UTÁLATOSKODIK,
(útálatoskodik) k. m. útálatoskodtam, —tál —ott.
Utálatos dolgokat visz véghez, gyakorol; ocsmány
kodik, förtelmeskedik, szemtelenül erkölcstelenkedik.
UTÁLATOSSÁG, UTÁLATOSSÁG, (útálat
osság) fn. tt. utálatosságot, harm. szr. —a. Űtála
[tot okozó tulajdonsága, vagy állapota valaminek.
málatossága miatt megeheletlcn étek, tűrhetetlen ember.
Továbbá, maga az utálatnak tárgya. Ezen utálatos
súúof nem nézhetem, nem szenvedhetem.
ÚTÁLKODÁS, UTÁLKODÁS, (útá'kodás) fn.
Itt. útúlkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Az ellensé
geskedésnek azon neme, mely oly szcme'lyek között
foly, kik egymást utálják, s ennélfogva minden adott
alkalommal piszkolódnak, mocskolódnak; gyűlöl
ködés.
ÚTÁLKODIK, UTÁLKODIK , (útálkodik)
[k. m. idálkodtam, —tál, —ott. Valakivel folyvást,
• 'agy gyakran haragoskodik, ellenkedik, piszkolódik,
gyűlölködik, utálatát érezteti.
ÚTALL, UTALL, (útall) önh. ra. utallott,
r

\ htn. —ni, v. —ani. Útnak indul. Elutallott, azaz,
elment.
UTALÓ, (útaló) mn. és fn. tt. utalót. Aki va
lamit vagy valakit utal. V. ö. UTAL.
ÚTÁLSÁG, UTÁLSÁG, (útálság) fn. tt.
Mságot, harm. szr. —a. L. UTÁLATOSSÁG.
UTALT, (utalat) mn. és fn. tt. utaltat. Aki
vagy ami utalva van. Szükségbeli utalt a váltón, aki
H. i. azon, esetre, ha az intézvényezett a váltót el
 nem fogadná, vagy az elfogadó fizetési kötelessé
gének eleget nem tenne, a teljesítendők teljesítésé
vel megbizatik.
UTÁLT, UTÁLT, (útált) mn. tt. útáltat.
Amit utálunk ; gyűlölt; külérzékileg vagy erkölcsi
leg undok, ocsmány, förtelmes. V. ö. UTÁL.
UTÁLTAT, UTÁLTAT, (útáltat) mivelt. m.
Uáltattam, —tál, —ott, par. utáltass. Eszközli, okozza,
hogy valaki utáljon, megutáljon valamit. Megutál
tatni valakivel bizonyos ételt. Ha adsz, adj jó szívvel,
irt kérsz, vedd jó kedvvel, és nem utáltatod meg ma
gad. Zsarolásai, és kegyetlenségei által megutáltatta
magút.
UTALVÁNY, UTALVÁNY, (átalvány) fn.
K. utalványt, tb. —ok, harm. szr. •—a. Iromány,
melynélfogva valaki valakit fizetés fölvételére v. áru
stb. átvételére egy harmadikhoz utasít. A bankár utal
ványára a pénztárból tízezer forintot fölvenni. A főtiszt
utalványa szerént a magtárnok száz köböl zabot mére
tett ki a lovászmesternek. Az erdőmester utalványára
az erdőkerülőtől tíz öl fát kaptam.
AKAD. NAGY SZÓTÁR VI. KÖT,
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UTALVANYOS, (útalványos) fn. tt. útalvá
nyost, tb. —ok. L. UTALVÁNYOZ alatt.
UTALVÁNYOZ, (útalványoz) áth. m. útal
ványoztam, —tál, —ott, par.  z. Fizetés fölvételére
stb. utalványt ad k i ; különösen valaki valakit fize
tés fölvételére egy harmadikhoz irományban utasít.
Az utasítót útalón&k y. útalványozówik., az útasítot
tat útaltn&k, azt pedig, kinek részére az utalvány
adatott útalványosnak hívjuk. V. ö. UTALVÁNY.
UTALVÁNYOZÁS, (útalványozás) fn. tt.
útalványozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn valaki utalványoz.
UTAS, v. UTAS, (1), (útas) fn. tt. útast, tb.
—ok, harm. szr. — a . Aki rendes lakhelyéről, s
annak határából kiindulván valamely más idegen
helyre, vidékre, országba stb utaz. Szárazföldi,
gyalog, lóháton, kocsin járó utasok. Tengeri utasok.
Az utast útba igazítani. Utasnak szállást adni. V.
ö. UT.
UTAS, UTAS, (2), (útas) mn. tt. útast, vagy
—at, tb. —ak. Úttal ellátott, amin út vonul végig
vagy által. Országutas völgy, gyalogutas mezőség. Ellen
téte : úttalan. V. ö. ÚT.
Ú T A S v . UTAS, (3), puszták Gömör és Nógrád
m.; helyr. Útasra, —ön, —ról.
UTASÍT, v. UTASÍT, (útasít) áth. m.utasított,
par. —s, htn. —ni, v. —ani. Bizonyos útra igazít
valakit, megmutatja, vagy megmondja néki, merre
kell a föltett czélhoz jutnia. Jobbra, balra, jól, rosz
szul utasítani valakit. Elutasította őt a háztól, azaz
megmondták neki, hogy menjen isten hirével. Kiuta
sították a városból, a várost elhagynia parancsolták.
Atv. valakinek bizonyos ügyben tanácsot, oktatást
ad, mely szerint azt végrehajtsa, hogy czélját érje.
UTASÍTÁS, UTASÍTÁS, (útasítás) fn. tt.
utasítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valaki utasítunk. Szóval, levélben tett utasítás.
Utasítás szerint cselekedni. A követeknek utasítást adni.
Országgyűlési utasítás. Utasítás nélkül is eljár a do
logban. Továbbá levélnek bizonyos helyen lakó sze
mélyhez szóló czím alatt elküldése. V. ö. UTASÍT.
UTASÍTÁSI, UTASÍTÁSI, (útasítási) mn.
tt. utasításit, tb. —ak. Utasitást illelö, arra vonat
kozó. Utasítási határozatok.
ÚTASÍTVÁNY,UTASITVÁNY,(útasítvány)
fn. tt. utastíványí, tb. —ok, harm. szr. — a . Azon
Írásban adott javaslat, tanács, határozat, vagy ren
delet, melynél fogva bizonyos ügynek végrehajtá
sára utasítnak valakit. Országgyűlési követnek adott
utasítvány. Az utasítványhoz tartani magát. V. ö.
UTASÍT.
UTÁSZ, UTÁSZ, (útász) fn. tt. utászt, tb.
—ok, harm. szr. — a . A tábori mérnöktest egyik
szakosztályának tagja, ki a vonuló hadsereg előtt
az utakat készít, hidakat ver, továbbá palánkokat
csinál, árkokat ás stb. (Fíonnier). V. ö. ÚT.
41
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ÚTÁSZKAR, (utászkar) ösz. fn. Utászok tes
tülete. V. ö. UTÁSZ.
ÚTATLAN, UTATLAN, (útatlan) mn. tt.
útatlant, tb. —ok. Amin bizonyos út nem vezet, já
ratlan. Útatlan pusztaság, sivatag. Útatlan erdőség.
UTAZ v. UTAZ, (utaz) önh. m. utaztam,
—tál, —ott, par. —z, v. —zál. Rendes lakhelyének
területét elhagyva idegen vidéken, tartományban,
országban stb. jár kel. Néha ikesen is használják :
utazik; 1. ezt. Külföldre, messze utazni. Tapasztalás,
mulatság végett utazni. Sok országot beutazni. Szára
zon, tengeren, sivatagokon utazni. Gyalog, lóháton,
kocsin, hajón utazni. Elutazni, visszautazni. Akkor jó
utazni,mikor mind elül.mind hátul elegen vannak. (Km.).
UTAZÁS, UTAZÁS, (utazás) fn. tt. utazást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Idegen földön való járás,
vándorlás, zarándokolás. V. ö. UTAZ.
UTAZÁSI, UTAZÁSI, (utazási) mn. tt. uta
zásit, tb. —ak. Utazást illető, ahhoz való, arra vo
natkozó. Utazási költség, számadás. Utazási jegyzetek,
tapasztalatok. Utazási bajok, kényelmetlenségek.
UTAZÁS— v. UTAZÁSIRÓ, (útazásiró) ösz.
fn. A ki utazása alatt szerzett tapasztalatait, ismere
teit följegyzi és kiadja.
UTAZIK v. UTAZIK, (útazik) k. m. utaz
tam,—tál, —ott, par. —zál. L. UTAZ. Ugy látszik,
hogy ik nélkül helyesebb, minthogy az ,ikŁ rendsze
rént nem önkéntes, hanem szenvedő' állapotot jelent.
UTAZÓ, UTAZÓ, (útazó) mn. és fn. tt.
utazót. 1) Utazáshoz tartozó, arra való, szükséges.
Utazó szekér. Utazó levél. Utazó könyv. Ezeket és ha
sonlókat öszvetett szók gyanánt is lehet irni: Utazó
táska, utazóköpeny. 2) Személy, ki utaz, azaz, utas,
vándor, zarándok.
UTAZTAT, • UTAZTAT, (utaztat) miv. m.
útaztattam, —tál, — ott, par. utaztass. Eszközli, ren
deli, hogy valaki utazzon.
UTAZTATÁS, (útaztatás) fn. tt. útaztatást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Utazás eszközlése. V. ö.
UTAZTAT.
ÚTBAIGAZÍTÁS, (útbaigazítás), ösz. fn. Jó
akaró cselekvés, mely által a czélravezetö helyes
utat megmutatjuk valakinek, akár tulajdon, akár
átv. értelemben véve. L. ÚT.
ÚTCSAP v. ÚTCSAT, ^útcsap v.   c s a t ) ösz.
fn. A székelyeknél hely, hová valamely út bevezet,
pl. „az a fogadó épen út csatjába esik." (Kriza JJ
ÚTCSINÁLÁS, (útcsinálás) ösz. fn. Közleke
dési útvonalak készítése.
ÚTCSINÁLÓ, (útcsinaló) ösz. fn. Személy, ki
mesterséges utakat készít, épít.
ÚTCZA, UTCZA, (útcza) kicsiny, fn. tt.
útczát. 1) Szoros ért. térhuzam a városokban, s más
helységekben, melyet két oldalt épületek zárnak
be. Széles, keskeny, hosszú, rövid, egyenes, görbe, ren
detlen útcza. Kövezett, tiszta, sáros, szemetes útcza.
Kutyaszorító útcza, mely igen keskeny. Térj meg
ittcza, melynek egyik vége el van zárva. Nadrág
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útcza, melynek oldalán benyúló fiókútcza van. Kis
útcza, nagyútcza. Czigányútcza tréfásan am. lélekzö
csó'. Czigányv.tczába ment a bor. Útczán ácsorogni,
járni, futkosni, sétálni. Új útczát nyitni, Utczákat sza
bályozni, rendezni. 2) Szélesb ért. útul szolgáló tér
huzam a kertek, vagy a vásári, tábori sátorok között,
továbbá hasonló nyilasok az erdőkben. 3) Átv. az
egymással szemközt sorba állított emberek, különö
sen katonák között levő térhuzam. Különböztetésül
v. ö. TÉR v. PIACZ.
Világos, hogy e szónak gyöke a járáskelésre
szolgáló út, melyből kicsinyítő cza képzővel lett
utcza, mintegy kisebb út, honnan a hosszabb és szé
lesebb útczák neve csakugyan út, mint Pesten a
váczi, kerepesi, üllői utak. Hasonlónak látszik hozzá
a csehtót idica, és az udvart jelentő szerb ulica,
mely az aula szónak módosítása. E találkozást a
véletlenség müvének tartjuk. Különben is csak a
képzők azonosak, nem a gyökök.
ÚTCZAABLAK, UTGZAABLAK, (útczaablak)
ösz. fn. Épület ablaka, mely az utczára szolgál.
ÚTCZAAJTÓ, UTCZAAJTÓ, (útczaajtó) ösz.
fn. Az épületnek útczára nyíló ajtaja, különbözteté
sül más, úgymint az udvarra, folyosóra stb. szolgáló
ajtóktól.
ÚTCZABÜTÜ, UTCZABÜTÜ (útczabütü)
ösz. fn. A székelyeknél am. útczavég. V. ö. BÜTÜ.
ÚTCZACSATORNA ,? ÚTCZACSATORNA,
(útczacsatorna) ösz. fn. Útcza mentében elnyúló
csatorna, melylyel a házakból kimenő csatornák
kapcsolatban vannak. V. ö. CSATORNA.
ÚTCZADAL, UTCZADAL, (útezadal) ösz.
fn. Széles ért. dal, milyeneket a nép jó kedvében az
utczákon dalolni szokott, különösen könnyebb dalia
múak, vagy holmi pajkos, csintalan, tréfás, hevenyé
szett tartalmúak.
UTCZAI, UTCZAI, (útczai) mn. tt. útczait,
tb. —ak. Ütczán levő, oda való, arra vonatkozó,
ott történő. Utczai koldusok, sihederek, ácsorgók,
Utczai zsibárusok. Utczai zaj, verekedés.
ÚTCZAKOLDÚS, UTCZAKOLDUS, (útcza
koldús) ösz. fn. Utczákon kéregető koldus.
ÚTCZAKOPTATÓ, UTCZAKOPTATÓ, (útcza
koptató) ösz. fn. Utczákon dologtalanul csavargó,
ácsorgó henye ember; járdataposó, kövezettipró;
lótifuti satrató.
ÚTCZAKURVA, UTCZAKURVA , (utcza
kurva) ösz. fn. Utczákon csatangoló, s magát áruló
legszemtelenebb nőszemély.
ÚTCZARAKÓ, UTCZARAKÓ, (útczarakó)
ösz. fn. Mesterember, ki az utczákat kővel vagy fá
val burkolja.
ÚTCZAREND, ÚTCZAREND, (útczareud)
ösz. fn. Az utczáknak bizonyos szabályszerinti szer
kezete. Továbbá rendőrségi szabályok, az utczákon
járók, vagy utczai árusokra nézve stb.
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ÚTCZASÉPKŐ, ÚTCZASÉPRŐ, (útczaséprö)
ösz. fu. Alsóbb rendű napszámos, ki utczákat se
perve keresi kenyerét.
ÚTCZASZÖRIBE v. —SZERIBE. A széke
í lyeknél am. házsorba az útczán ve'gig. (Kriza J.).
ÚTCZÖLÖP, (útczölöp) ösz. fn. Az utakra
I vagy utak mellé ritkásan beásott karóféle eszköz,
hogy az azokon gyalogjárókat kocsik vagy barmok
ne háborgassák.
ÚTDÍJ, (útdij) ösz. fn. Határozott napi vagy
I általános dij, mely a hivatalból utazó személynek
•jár. Az útdíjakat az illető tisztviselők rangfokozata
mttrint osztályozni.
Ú Í'FÉL, (útfél) ösz. fn. Az útnak melléke,
menete, oldala, vagyis mennyiben az utat két szél
vonal zárja be, annak egyik oldalsora. Útfélen járni.
Útfélre ültetett fák. Úton, útfélen találkozni valakivel,
tton útfélen, gyalázni valakit; am. mindenütt, vagy
sok helyen, minden alkalommal. Aki útfélen épit,
tok mestere van annak. (Km.) „Összevissza jártam
látat, útfelet." (A falusi kis leány Pesten).
ÚTFÉLI, (útféli) ösz. mn. Útfélen levő, oda
tartozó, arra vonatkozó, ott történő. Utféli fasorok,
i tzántóföldek, épületek. Utféli mellékcsapások, kitérések.
ÚTFÖLVIGYÁZÓ, (útfölvigyázó) ösz. fn. Az
utak fentartására, s az útcsinálók munkájára fel
ügyelő úthivatalnok ; máskép : útügyelő.
ÚTH1VATAL, (úthivatal) ösz. fn. 1) Hivatal,
Rslynck feladata utakat épitni , s jó állapotban
Kitartani. 2) E hivatalban eljáró személyek testü
lete. 3) Lak, vagy terem, melyben e személyek hi
vatalosan működnek.
ÚTHIVATALNOK, (úthivatalnok) ösz. fn.
Az úthivatalhoz tartozó tiszti személy.
ÚTI, (úti) mn. tt. útit, tb. —dk. Utat illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó, úton létező, fekvő,
i termő stb. Uti levél, úti költség, úti társ, úti vezér,
Uti tolvaj, úti szerencse. Némelyeket ezek közöl öszve
is szoktak irni: útilevél, útitárs, útifű, útilapu.
ÚTIFŰ, ÚTIFŰ (útifti) ösz. fn. Növénynem a
ne'gy hímesek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje négy metszésű; bokrétájának metszései
hátraszegettek ; hímszálai a virágnál sokkal hosszab
bak; tokja két rekeszü, derekán nyiló; virágzása
fűzéres. (Plantago). Fajai többfélék, részint leveles
szárúk, részint leveletlen tőkocsányúk. Ilyenek a le
veletlen tökocsányúak közel a széles úti fú (plánt,
major), köznéven : széles levelű útifű, közönséges útifű
v. csak útifű ; a közép útifű, (plánt, média), köznéven :
szórös útifű; a keskeny útifű (plánt, laneeolata), köz
néven : hegyes útifű, hosszú útifű, keskeny útifű; a
sziki útifű (pl. maritima), köznéven: hajmalevelü
útifű, tengeri útifű ; a csipkés útifű (plánt, lusitanica)
köznéven : kigyónyelvű fü ; a hollóláb úti fű (pl. co
ronopifolia), köznéven: varjuláb, hollóláb, kigyóha
rapta fű; a leveles száruak közöl a balhaútifü
(plánt, psyllium), köznéven: balhafű, balhamag.— Ne
vét onnan kapta, mert az utak és ösvények mentében
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szeret tenyészni. Gyógyerejü fü. Útifüvet tett a talpa
alá, képes kifejezéssel am. elillant, elszökött.
ÚTIGAZITÁS, (útigazitás) ösz. fn. A lejárt,
fölvágott, gödrös, szóval megromlott útnak kija
vítása.
ÚTIGAZITÓ, <utigazitó) ösz. fn. Az úthiva
talhoz tartozó közmunkás, kinek kötelessége a rom
lott utat kijavítani.
ÚTIKERÜLÖ 1. ÚTKERÜLŐ.
ÚTIKÖLTSÉG, ÚTIKÖLTSÉG, (útiköltség)
ösz. fn. Pénzmennyiség, melyet az utas elkölt, mely
bizonyos utazásra szükséges. Útiköltségből kifogyni.
ÚTILAPU, ÚTILAPU, (útilapu) ösz. fn. Szé
les levelű, lapuforma útifű. (Plantago major). 1.
ÚTIFŰ alatt.
ÚTILEVÉL, 1. ÚTLEVÉL.
„Megírták már az útilevelet,
Szegény legény mindenfelé mehet."
(Népdal.)
ÚTI v. UTIPÉNZ, (útipénz) ösz. fn. Utazásra
szánt vagy adott, vagy költött pénz.
ÚTIRÁNY, (útirány) ösz. fn. Irány, mely az
utas által kitűzött, s elérni szándékozott czélpont
hoz vezet. 1. IRÁNY.
ÚTITÁRS, ÚTITÁRS, (útitárs) ösz fn. Akik
bizonyos utat együtt tesznek, egymásnak útitársai.
Útitársul szegődni valaki mellé.
ÚTI v. UTITÁRSASÁG, (útitársaság) ösz. fn.
Társaság, melyet az együtt utazók képeznek; az
útitársak együtt véve.
ÚTJEGY, (útjegy) 1. ÚTLEVÉL.
ÚTKAR 1. ÚTMUTATÓ, 3).
Ú T — v. UTKELŐ, (útkelö) ösz. fn. A szé
kelyeknél az a hely, melyre út nyílik. Nagyútáltal
kelőbe, azon földek lábján, melyeket az országút de
rékba metsz. (Kriza J.)
ÚTKERÜLŐ, (útkerülö) ösz fn. 1) Az úthi
vatalt képező személyzet tagja, kinek kötelessége az
utakat bejárni, s azok állapotát figyelemre venni, az
útrontókat akadályozni , befogni stb. ; máskép:
útőr. 2) így nevezhető minden bujdosó, csavargó, ki
a rendes utakat mellőzve bolyong.
ÚTKŐ, (útkő) ösz. fn. 1) Kövek, melyekkel
az utakat kirakják. 2) Kőczölöpök, vagy szobrok
bizonyos távolsági pontokon, az utak mentében leásva,
melyek a mértföldek számát vagy azok részeit jelölik.
ÚTKÖVEZŐ, (útkövezö) ösz. fn. Útcsináló
munkás, ki az utakat kövekkel rakja ki.
ÚTKÖZBEN, (útközben) ösz. fn. Azon idő
alatt, midőn valaki utazik, vagy úton van; menet
közben, útközben találkozni valakivel.
ÚTLEVÉL, (útlevél) ösz. in. Utasok számára
az illető hatóságtól adott igazolási levél. Belföldre,
idegen országokra szóló útlevél. Az útlevelet bemutatni,
aláíratni. Az útlevél nélkül utazó gyanús személyt le
tartóztatni. Máskép, főleg ha kisebb alakú: útjegy.
ÚTMELLÉK, (útmellék) 1. ÚTFÉL.
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ÚTMELLÉKI 1. UTEÉLI.
ÚTMÓD, (utmód) ösz. fn. Bizonyos czélra ve
zető eszközök, cselekvények öszvege. A viszonyra
gokat mindkét szó fölveszi. Minden útatmódot elkö
vetni. Csak valamely útonmódon szerét ejthetném.
ÚTMUTATÁS, (útmutatás) ösz. fn. 1) Tulajd.
szoros ért. cselekvés, szóval vagy jellel meghatáro
zott irányadás, mely által valakinek a czéljára ve
zető utat kijelöljük. 2) Átv. ért. mindennemű okta
tás , tanácsadás, mely által cléadjuk a módot, és
eszközöket, mikép lehessen bizonyos ügyben czélt
érni. V. ö. ÚT.
ÚTMUTATÓ, (útmutató) ösz. fn. l) Személy,ki
akár tulajdon, akár átv. értelemben útba igazít valakit.
2) írásba foglalt, vagy nyomtatva kiadott, s bizonyos
czélra vezető oktatás, tanács ; eligazodásra szolgáló ét
tesítvény. 3) Az útoszlopokra szegezett vagy másként
megerősített táblácska, melyre a közelebbi hely föl
jegyezve van ; máskép : lítkar. így neveztetik a fákra
vagy czölöpökre bevésett ilyenféle jegy is.
ÚTNYESŐ, (útnyeső) ösz. mn. és fn. 1) Mun
kás, ki a kertekben, parkokban az vitákat a fűtől
tisztogatja. 2) Ily tisztogatásra szolgáló vas eszköz.
ÚTON— v. ÚTONÁLLÁS, (útonállás) ösz.
fn. Erőszakoskodás, midőü valaki az utast támadólag
feltartóztatja, kifosztja, vagy épen megöli.
ÚTON— v. ÚTONÁLLÓ, (útonálló) ösz. fn.
Vakmerő zsivány, rabló, ki az utak mellett lesben
áll, s az utasokat megtámadja, kirabolja, és más sérel
mekkel illeti.
ÚTOSZLOP, (utoszlop) ösz. fn. Az út mellé
kén leásott oszlop fából, vagy kőből, némely fölirá
sokkal ellátva, melyek a mértföldek számát, vagy
az útba eső helységek, állomások neveit jelölik.
ÚTÓR, (útőr) ösz. fn. Csőszféle felügyelő, ki az
utak épségére, s az utasok biztoságára vigyáz.
ÚTPÉNZ, (útpénz) 1. ÚTIPÉNZ.
ÚTRAKÓ, (útrakó) Ösz. fn. Munkás, ki az
utakat kővel vagy fával burkolja.
ÚTRAVALÓ , (útravaló) ösz. fn. Utazásra
szükséges némely kellékek, p. pénz, eleség. Útravalót
vinni a tarisznyában. Ez a palaczk bor jó lesz úlrava
lónak. Útravalót vásárolni.

munkát némi elszánt merénylettel megkezd. V. ö.
ÚTTÖRÉS.
ÚTÜGYELŐ, (útügyelő) ösz. fn. Úthivatalhoz
tartozó tiszti személy, ki az utak épségére, s jókar
ban tartására, valamint az útcsináló munkásokra is
fölügyel.
ÚT VÁLAMATJA, a székelyeknél am. válaszút
torkolatja, az a tájék, hol az út elágazik.
ÚTVÁM, (útvám) ösz. fn. Vám, vagyis bizo
nyos adózási díj, melyet az utasok az illető út fen
tartási költségeire fizetni tartoznak. Gyalogokra, lova
sokra, szekerezökre kiszabott útvám. V. ö. VÁM.
ÚTVÁMOS, (útvámos) ösz. fn. Személy, ki az
utasoktól járó vámdíjat beszedi.
ÚTVESZTÉS, (útvesztés) ösz. fn. A czélra ve
zető útiránynak elhibázása, vagy, oly pontra jutás,
melyen az utazó kifogyott az útból, s nem tudja,
merre kelljen mennie.
ÚTVEZÉND, (útvezénd) ösz. fn. 1. KALAUZ.
ÚTVEZETÉK, (útvezeték) ösz. fn. Azon irány
vagy vonal, melyen valamely csinált út halad.
ÚTVONAL, (útvonal) 1. ÚTVEZETÉK.
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ÚTTATAROZÁS 1. ÚTIGAZITÁS.
ÚTTÉVESZTÉS, (úttévcsztés) ösz. fn. Az uta
zónak hibás irányú eltérése, midőn a czéltól távozó
vonalon halad.
ÚTTISZTSÉG, (úttisztség) 1. ÚTHIVATAL.
ÚTTÖRÉS, (úttörés) Ösz. fn. 1) Tulajd. ért.
ujdon új útvonal csinálása, midőn a gyalog, lóháton,
vagy szekéren menők bizonyos térhuzamon haladva
utat képező nyomokat, csapásokat hagynak magok
után. 2) Átv. kezdő merénylet; midőn valaki bizonyos
anyagi vagy erkölcsi akadályokon általhat, tovább
nyomul, s az öt követöknek mintegy tért nyit. L. ÚT.
ÚTTÖRŐ, (úttörő) ösz. mn. és fn. 1) Aki tu
lajd. ért. vett utat tör, gyalog, lóháton, vagy szeké
ren haladva. 2) Aki bizonyos nohézségekkel járó
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Ü, (1), kisded alakban ü, harminezhatodik
bötü a magyar ábécérendben, s tizennegyedik az
önhangzók sorában. Határos a magas lejtözetü ivel,
honnan mind némely tájejtésben, mind az irodalom
ban, gyakran váltakozik vele, mint az irodalomban
is : üdv, idv ; ítgyekszik, igyekszik ; {idő, idő ; üvölt
ivölt; üzen izén ; bükfa, bikfa ; síikor, siker ; süket,
siket; süheder, siheder ; fütty, fitty stb. A régi nyelv
emlékekben az ü helyett még az imént emiitetteken
kivül is i használtatik, pl. igy=\igy, »7fc=:üll, itzziiit,
(1. ezeket) ; mi«(fewii=mindenrül, enyimbil—cnym
bül stb. (Szalay Ág. 400 m. 1.). Némely tájszokás
ö helyett használja, mint ücsém, öcsém; pörül, pö
röl ; örül őröl; törül, töröl. Több szóban, illetőleg
gyökben közszokás szerint állandóan rövid, pl. üdö,
ünő, üget, ük, ühög, ümög, üszög, üveg, süveg, üvölt,
süvölt, üzen, üt, süt, fiirög, gümö, lüktet, tütü, rflí
pök stb. továbbá a személyragokban : kérünk, kér
jük, kértük, kérnünk, kezünk, fejünk. Különben a
hosszú ű hang mértéke ingadozó és gyakran rövid
üre változik a tájak különböző ejtése szerint. Mire
nézve az irodalomban leghelyesebb a széphangzat
hoz alkalmazkodni, hogy t. i. a rövid és hosszú ön
hangzók öszvene torlódjanak, pl. keserű, gömbölyű,
hevederü, sikerű ; ellenben, őrlésű, őrjöngésü, öntésü.
Némely szók végén, midőn önhangzóval kezdődő
rag járul hozzá, vre változik, mint: euyü, enyu;
fenyü, fenyu ; tetű, tetű ; ölü, ö\v. Palóczos kiejtéssel:
üö, iÖ; még gr. Eszterházy M. nádor leveleiben is
eléjön : sziökség (3=szükség), kiöld (=küld) stb. L.
bővebben U és Ú alatt.
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Ü, (2) előhaladó mozgást jelentő tiszta elem kal is egyezik. Az egészséges lég üdíti a beteg testét
nek tekinthető 1) ildö, üget, üld, üz ( = ü  ö z ) ; 2) és kedélyét.
hangutánzó elemnek, űvölt szóban, és ezek szárma
„De ha nehéz munkán sanyarta eléggé,
zékaiban.
Ha gy pihenőt közben; becsüli vendéggé ;
Bő hússal üdíti, jó kedvű itallal;
—Ü v. — Ü, mély hangon — U v. —Ú, mel
léknévi képző, 1. —Ü.
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!
Arany J. (Buda halála).
ÜBEG, palóezos tájejtés, 1. ÜVEG. A v és 6
•amely szókban országszerte fölcseréltetnek, mint V. ö. ÜD, (l).
ÜDÍTÉS, ÜDITÉS, (üdítés) fn. tt. üditést,
az olybá, magftaváló, e helyett: olyvi, magvaváló.
tb. —ék, harra. szr. — e . 1) A testi vagy lelki erő
ÜBÖK, fn. tt. übört, v. übröt. Eléfordul Baróti
nek fölfrisitése, fölujitása, élénkké tevése. 2) Meg
Szabónál egy példázó mondatban : „Bár jól húzzad
érlelése, kifejlett érettségre juttatása valaminek
nbrödet N. N. kaptájára." Értelme homályos, talán
V.
ö. ÜDÍT.
bőrből csinált ibrik vagy kannaféle edény neve.
ÜDÍTŐ, ÜDÍTŐ (üdítő) mn. tt. üditot. 1}
ÜCS, ÜCSÉM, tájdivatosak ezek helyett : Ami üdít, azaz frisit, az erőket megújítja, föleleve
öcs: öcsém 1. ÖCS.
níti. Testüdítö szerek. Lélekadítö szórakozások, mulat
ÜD, (1), elvont gyök, melyből származnak a ré ságok. 2) Érlelő, érett állapotra juttató. Növényeket,
gies ildöl, üdöz, üdnep, s a ma is szokott üdv, üdvös, gyümölcsöket üditö égaly.
ÜDL 1. ÜDÖL.
üdvösség, üdvöz, üdvözít, üdvözöl, üdvözül; üdül, üdít és
az újabbkori üde. Az ü az általános mai és régi nyelv
ÜDLELDE 1. ÜDVLELDE.
ben átváltozik ire: idv, idves, idvesség, idvezel. Mi
ÜDLÖVÉS, (üdlövés) ösz. fn. Valakit v. va
alapértelmét illeti, azt származékainak jelentéseiből lamit üdvözlő innepélyes lövés. A megérkezett feje
vonhatjuk el, melyek szerint az üd egész emberi va delmet üdlövésekkel fogadták.
lónk azon jó kedves miiétét fejezi ki, midőn testi
ÜDNEP, 1. ÜNNEP.
lelki vágyaink teljesednek, midőn testileg és lelkileg
ÜDÓ, ugyanaz az ,idő' főnévvel, s amaz alak
jól érezzük magunkat, tehát a jólét és boldogság el ban mind régebben, mind tájdivatosan eléjön. „Mert
vont fogalma rejlik benne. Alakra és leszármazási ha tudná a házi atya, mely üdőn az úr jőnö" (jőue.
módra hasonlók hozzá a ked, ned, red, ad v. od gyö Müncheni cod. Lukács. XII.) A székelyeknél jelent
kök, honnan üdv, üdvös, valamint kedv, kedves, nedv évet vagy esztendőt is, pl. ez elölt két üdövel. Az üdön
nedves, ved redves, adv advas v. odv odvas hasonló = ebben az évben. (Kriza J.) „Az utóbbi példa ,az
származékok. Az üd gyökkel teljesen egyezik a idén' alakban az általános népnyelvben is megvan.
mongol üd, honnan üd ügei am. üdvtelen, szószerénti Többire 1. IDŐ.
üd szegény (Schmidtnél: schleeht, verwerflich, un
ÜDÖL, (üdöl) áth. m. üdölt v. üdlött, htn.
tauglich, Kowalewskinél: mai, mauvais ; defaut). To üdölni v. üdleni. Máskép, ü helyett i vei : (mint
vábbá rokon vele Vámbéry szerint az ujgur üt (or ünnep, innep) idol. Am. ünnepel. „Es en napomat
vosság), etkü (jó, üdvös, Zenkcrnél mint keleti török üdli." (Nádoreod. 489. 1.) „Mind e napiglan idlik
íszó : izgü), jakut ülüö (jó).
(üdlik) a zsidók a pinkestnek napját." (Székely Ist.
chron.
I » . 1.) „Annakokáért üduepet üdöljünk nem
ÜD, (2), közelebbi gyöke a régies és tájdivatos
az
régi
kovászban." (1. Kor. 5. 8. Sylvestcr). Ebből
kiejtésű üdö szónak; szokottabban : idő ; 1. ÜDÖ.
lett hanghasonulással: üli (=Üdl.) L. ÜLL és
ÜDE, (üde), új alkatú mn. tt. Üdét, tb. üdék. v. ö. ÜNNEP. _
Fris, ép testi vagy lelki erővel biró. Üde szülött.
ÜDÖLLÖ, székely tájszólással am. dűlő ; 1.
Üde egészségi állapot. Üde ész, ehnetehetség, ötlet. DŰLŐ fn.
V. ö. ÜDV, (1).
ÜDŐS, ÜDÖSÖDIK stb. 1. IDŐS, IDŐSÖ
ÜDÍT, (üdít) áth. m. üdítctt, par. —s, htn. DIK stb.
ÜDÖZ (üdöz) a Müncheni codexben am. üdvöz.
— ni v. —eni. Kresznerics értelmezése szerint: va
lamit üdővel megnevel, meghizlal. Ily jelentéssel „ÜDÖZÖK legyetek" (avete. Máté XVIII). Lásd
találjuk a Tájszótárban is, t. i. Pápa vidékén am. ÜDVÖZ.
nevel, fölnevel, Kemenes alján am. hizlal. Ez érte
ÜDÜL, (üdűl) önh. m. üdült. 1) A Tájszótár
lemben a korra vonatkozó üdövel látszik alapfo szerént Kemenesalján am. hízik, szépül; és Pápa
galmi rokonságban lenni, honnan üdétlen v. idétlen vidékén am. növekedik; máskép általános népnyel
ami a kellő érettségi időt el nem érte, vagy azzal ven : javul. Üde állapotba jut ; vagyis testi lelki ereje
egy arányban nem fejlődött ki. V. ö. ÜDÜL. A ujúl, frisűl, épül, elevenedik. Hosszas betegség után
mennyiben pedig üdülni annyit is tesz, mint testi lassan üdülni. Szépen föl v. megüdült. Átv. ért.
vagy lelki erőben megújulni, felfrisülni, s ez által mondjuk növényekről is, midőn megélednek, gyara
jó, kedves, megelégedett, üdvös állapotba jutni ; podásnak indulnak. Az ellankadt virágok az esö után
gyökben és alapfogalomban az üde, üdv, üdvös szók megüdűltek. (Molnár A. szerint am. ébred, fölébred ;
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mely jelentése Vass József szerént a göcsei tájszó
lásban is megvan : „Fölüdül az ember az álomból."
ÜDÜLÉS, ÜDÜLÉS, (üdülés) fn. tt. ildülést,
tb. —ék, harm szr. —e. Javulási állapot, midőn va
laki v. valami üdül.
ÜDV, (üdv) fn. tt. üdvöt, harm. szr. —e. 1)
Széles ért. jólét, szerencse, áldás, boldogság, mely
testi, vagy lelki vágyainkat kielégíti. Ily értelemre
mutat származéka: üdvözöl, azaz, valakit jó kivána
tokkal halmoz, fogad, köszönt. Testi, lelki üdv. Üdv ne
ked, azaz légy boldog, légy áldott, egészséges. 2) Szo
rosb ért. túlvilági mennyei boldoglét, mely keresztény
hittani értelemben az igaz jámbor hivők örök jutalma.
Ez egykor elavult, de njra divatba hozott szó
helyett rendesen az üdvösség használtatott; pedig e
kettő között oly különbség van , mint a nedv és ned
vesség, kedv és kedvesség, redv és redvesség, keserv és
keservesséy között; v. ö. ÜDVÖSSÉG.
Mi származását illeti, gyöke : üd, s oly képzé
sű, mint a ked, ned, red, el, keser, fény, sér, köny, ör,
ter, seny, eny, ad, od, ham, mag, or, dar, részint el
vont, részint élő gyökökből származott kedv, nedv,
redv, elv, keserv, fenyv, sérv, könyv, orv, terv. senyv,
enyv, adv, odv, hamv, magv, orv, darv, továbbá az
igékből képzett öle, nyelv, orv, élv, melyekben a
v képző nem más, mint vagy a tulajdonságot je
lentő u, ü, vagy az igeneves 6 ö változata, pl. ke
serű keserv; könnyű könyv ; hamu hamv ; adu adv ;
ölö ölv, nyelő nyelv; ötö v. öttö ötv f,ötvös' szóban),
élő élv stb.
ÜDVES; ÜDVESSÉG; ÜDVEZ stb. 1. ÜDVÖS,
ÜDVÖSSÉG stb.
ÜDVLELDE, (üdvlelde) ösz. fn. Széchenyi I.
által ajánlott szó a német ,Walhalla' értelmében. 1)
Az éjszaki ó német hitrege szerint azon túlvilági
hely, hová a csatában elesett hősök, lovaikkal együtt
jutnak, s örök életet élnek. 2) Jeles férfiak szobrait,
képeit magában foglaló tisztelettemplom. Jobb hang
zással : üdlelde, minthogy az üd törzs régibb iratok
ban v nélkül is használtatik, pl. idöl, idöz, üdnap,
(=ünnep) szókban. V. ö. ÜD, (1).
ÜDVLÖVÉS, (üdvlövés) I. ÜDLÖVÉS.
ÜDVÖS, (üdvös) mn. tt. Udvöst, v. —et, tb.
— ek. Testi vagy lelki jólétünkre, szerencsénkre, bol
dogságunkra szolgáló erkölcsi, lelki vágyainkat kielé
gitő, végrendeltetésünknek megfelelő. Üdvös szerek
az élet fentartására. Üdvös tanács, lelki oktatások.
Üdvös cselekedetek. Ez mindnyájunkra nézve igen üd
vös dolog. V. ö. ÜDV.
ÜDVÖSEN, (üdvösen) ih. Üdvös módon, esz
közzel, hatással; boldogságunkra, erkölcsi jólétünkre.
Az egyházi beszéd üdvösen hatott sziveinkre.
ÜDVÖSSÉG, (üdvösiég v. üdvözség) fn. tt.
üdvösségét, harm. szr. —e. Üdvös állapot, vagy tu
lajdonság ; jóságos, áldásos, boldogságos létezés;
üdvnek bősége, folytonos élvezése. „És felcmclé mii
nekönk üdvösségnek szarvát" (Münch. cod. Lukács.
I.). Különösen keresztény hittani ért. a jámbor hivek

lelki öröme, melyet a tiszta, fedhetlen élet gerjeszt
a sziveikben, s melyet Isten holtok után örök jutalomul
ad nekik. Örök mennyei üdvösség. Üdvösségre szolgáló
szent beszéd. Váljék lelki üdvösségére. Elnyeri az örök
üdvösséget. V. ö. ÜDV ; ÜDVÖS.
ÜDVÖSSÉGBELI, (üdvösségbeli) ösz. mn. Üd
vösségre vonatkozó, üdvösséget illető. Üdvösségbeli
dolog.
ÜDVÖSSÉGES, (üdvösségés) mn. tt. üdvb'sl
ségést, v. —et, tb.—ek. Üdvös állapotú, vagy tulaj
donságú; üdvösséget hozó; erkölcsilegboldogitó. Az
illető állapotnak nagyobb fokozatát, teljességét fe
jezi ki mint üdvös, valamint Üdvösség több az ildvnél.
ÜDVÖSSÉGÉSEN, (üdvösségésen) ih. Üd
vös v. boldogitó állapotban.
ÜDVÖSSEG1, (üdvösségi) mn. tt. űdvösségit,
tb. —ek. Üdvösséget illető, arra vonatkozó.
ÜDVÖZ, (üdvöz) mn. tt. üdvözt, v. — et,
tb. —ek. Ezen szó csak a köszöntő szólitásokban
divatozik: üdvöz légy (salve, ave), üdvözek legye
tek ! Értelme: üdvös, üdvben részes, áldott, sze
rencsés. Ily áldásokat, és szerencsemondatokat fog
lal magában az ismeretes angyali üdvözlet. Azon
kevés melléknevek egyike, melyek a rendes as,
os, es, ös helyett az ez képzővel alakulnak, mint :
száraz, igaz, nehéz; ide tartoznak a hasonló ko
pasz, csupasz, dobasz, horpasz is. Valamint az igaz
és nehéz törzsekből lett igazol, nehezei, igazul, nehe
zül, igazit, nehezít, úgy az üdvözbö\ üdvözöl, üdvözül,
üdvözít. „Üdvöz légy Mária, vagy malaszttal teljes.
Ür vagyon teveled." (Münch. cod. Lukács. I.) „Üd
vöz légy, áldott légy, boldogságos szűz Mária." (Egy
házi ének).
ÜDVÖZEJT; s ezzel összefüggésben a paran
csoló módban: ÜDVÖZÉH 1. ÜDVÖZÍT.
ÜDVÖZÍT, (üdvözít) áth. m. űdvözítétt, paJ
rancs. — s, htn. —ni, v. —eni. Széles ért. üdvözzé
azaz üdvössé tesz, üdvben részesít, boldogít; illő vá
gyakat kielégitve megelégültté tesz. Szoros hittani
ért. mennyei örök boldogságot szerez. A hü maga
cselekedetek nélkül nem üdvözít. Az erényes, jámbor éld
üdvözít. Krisztus Urunk eljött, szentséges tana és ha
lála által üdvözíteni az emberi nemet. Régiesen : iidvö
zejt és a parancsoló módban az ejt, ojt végzetü igék
ben uralgó csaknem általános szabály szerónt: Udvö,
zéh (=üdvözits). „Te hütöd (hited) megüdvözejtett
(salvum fecit) tégedet." (Müncheni cod. Lukács.
XVIII). „Úr üdvözéh műnket (salva.nos), mert elve
szönk." (Ugyanott. Máté. VIII.). Ellentéte: kárhoz
tat, mennyiben szoros hittani értelemben vétetik;
mint az üdvözül ellentéte elkárhozik.
ÜDVÖZÍTÉS, ÜDVÖZITÉS, (üd vözités) fn.
tt. üdvözitést, tb. •— /., harm. szr. —e. Cselekvés,
működés, mely valakit üdvözít; különösen erkölcsi
lelki örök, mennyei boldogitás. V. ö. ÜDVÖZÍT.
ÜDVÖZÍTŐ, ÜDVÖZÍTŐ, (üdvözitö) mn.
és fu. tt. üdvözítöt. 1) Ami lelki üdvösséget szerez;
a maga nemében jámbor, erkölcsös, jóságos, meny
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nyei boldogságunkat előmozdító. Üdvözítő hittanok,
jó cselekedetek. 2) Mint főnév legnemesebb ért. Krisz
tus urunk, a mennyei Atyának fia, ki bennünket szent
séges tana, és halála által az örök kárhozattól meg
mentett, s az örök üdvösség elnyerésére képesekké
; tett. V. ö. MEGVÁLTÓ.
ÜDVÖZL 1. ÜDVÖZÖL.
ÜDVÖZLÉS, (üdvözölés) fn. tt. üdvözlést,
I tb. —ék, harm. szr. —e. Köszöntés, vagy tisztelgő
fogadás neme, mely által valakit üdvözlünk. Nyájas,
mves, ürömteljes, innepélyes üdvözlés. Az érkezett főven
dégnek üdvözlésére menni. Az üdvözlést hálás köszönet
m fogadni. V. ö. ÜDVÖZÖL.

ÜDVÖZÜLÉS, ÜDVÖZÜLÉS, (üdvözülés)
fn. tt. üdvözülést, tb. •—ék. Az örök mennyei boldog
ságnak megnyerése. Ellentéte: elkárhozás.
ÜDVÖZÜLET, (üdvözület) fn. tt. üdvözületét,
harm. szr. —e. Azon jámborok állapota, kik üdvö
zülnek. Ellentéte: kárhozat.
ÜDVÖZÜLT, (üdvözűlt) mn. és fn. tt. üdvö
zültet. Aki holta után az örök mennyei üdvösségben
részesült. Kegyeletes szójárással mondjuk általán a
megholtakról. Emlékezzünk üdvözült szüléinkről, bará
tainkról. Máskép: Istenben boldogult.
UDVSZERZO, (üdvszerző) ösz. mn. és fn. 1)
A mi mennyei üdvösségünk elnyerésére eszközül
szolgál. 2) 1. ÜDVÖZÍTŐ.
ÜGE, régicsen pl. a Müncheni codexben am.
ige. Mongolul is üge. L. IGE.
ÜGET, (üget) önh. m. Ugetéit, par. ügess. Mond
juk négylábú állatról, különösen lóról, szamárról,
öszvérről, farkasról stb. midőn sebesebb léptekkel,
lüktetve, poroszkálva, mintegy félig futva siet ; vagy
mint néhutt mondják, koezogva megy. Átv. ért. mond
ják sietve, félfutva haladó emberről is. „Az ur aka
ratján kell ügetni." (Mikes Kelemen LXI. levél).
Üget mint a böjti boszorkány. (Km.). Különbözik tőle :
nyargal, azaz, előre nyújtott lábakkal hosszabb mérv
ben szökdel, és a még erősebb mozgásra vonatkozó
vágtat. — Hangváltozattal tájdivatosan: igét. Bu
denz J. szerént rokon vele (vagyis az üg gyökkel) a
lapp oko, a finnlapp oakko. De rokonnak tekint
hető a latin fug gyök is fugio, fuga szókban stb.
ÜGETÉS, (ügetés) fn, tt. ügetést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Sietésnek, mérsékelt futásnak neme,
midőn valamely állat üget. Kénytelen vagyok vele, mint
czigány ló az ügetéssel. (Km.). V. ö. ÜGET.
ÜGETŐ, (ügetö) mn. tt. ügetöt, tb. — k.
Ügetve, koezogva, poroszkálva, lüktetve siető. Ügető
kocsisió, paripa.
ÜGETVE, (ügetve) ih. ügető léptekkel. V. ö.
ÜGET.
ÜGY, (1), fn. tt. ügyet, harm. szr. —e. 1) Min
den tennivaló, mely működő erőnket bizonyos munka,
üzlet, foglalatosság, gondoskodás, hozzálátás, vigyá
zat által igénybe veszi, mely bizonyos fáradságba,
eljárásba kerül. Házi, családi ügy. Saját, idegen ügy.
Magán, nyilvános, köz, hazai, országos ügy. Egyházi,
polgári, katonai} községi ügy. Mások ügyében járni,
fáradni, s magáért elhanyagolni. „Eligazítom ügyét."
(Szabó D.). Kinek nem jó ügye, az ki ne fecsegje. (Km.)
Veszödséggel, fáradsággal járó ügy. Innen érthetők e
mondatok : Ügygyei bajjal végezni valamit, sok nehéz
séggel, fáradsággal. Kezem ügyébe esett, azaz, épen
kezemre volt, vagyis oly állapotban valék, hogy he
lyesen bánhattam vele , hogy megtehettem; lásd
ÜGYIBE. Szemügyre venni valamit, azaz, szemjárás
sal kisérni, szemét jártatni, rajta kellőleg működ
tetni, jól megvizsgálni. 2) Különösen az országos kor
mány által intézett, igazgatott tárgyak, és tennivalók.
Belügy, melynek tárgyát az ország belső dolgainak

ÜDVÖZLÉSI, (üdvözölési) mn. tt. üdvözlé
[ tit, tb. —ek. Üdvözlést illető, ahhoz tartozó arra vo
natkozó. Üdvözlési szertartás.
ÜDVÖZLET, (üdvözölet) fn. tt. üdvözletét,
harm. szr. —e. Azon köszöntő szavak, mondatok,
melyekkel valakit fogadunk, megtisztelünk, különö
sen találkozás, vagy látogatás alkalmával holmi jó
kivánatokkal, szerencseáldásokkal illetünk. Heve
! nyészett, innepélyes, előre készített, írásból elolvasott
üdvözlet. Angyali üdvözlet, Szűz Mária tiszteletére,
mely Gábriel arkangyal és Erzsébet asszonynak a
boldogságos szüzhő intézett üdvözlő szavaiból, to
vábbá az anyaszentegyház által hozzájok kapcsolt
könyörgésből van szerkesztve.
ÜDVÖZÖL, (üdvözöl) áth. m. üdvözölt, v.
üdvüzlött, htn. üdvözölni, v. üdvözleni. Találkozás,
vagy látogatás, vagy látogattatás alkalmával, vagy
levélben valakit közszokásban levő szavakkal, mon
datokkal, szives nyájas kifejezésekkel illet, megtisz
tel, pl. Isten hozott (téged). Üdvözöllek. Isten hozta
(önt). Üdvözlöm önt. Örülök, hogy szerencsém van v.
szerencsés vagyok láthatni stb. Köznépiesen: Isten
áldja meg kigyelmedet. Isten áldja meg a kendtek ebédjét,
:az emberét is. Különösen, valamely előkelő, tisztelet
ben álló személyt innepélyes szertartással, és kö
szöntő beszéddel fogad. A városba érkezett fövendéget
üdvözölni. Továbbá vallásos tiszteletből hódul. Téged
jöttünk üdvözölni Szűz Mária. (Bucsujárók éneke).
„És kezdek üdvözleni ötét: Üdvöz légy zsidóknak
királya. (Müneh. cod. Mark. XV.). „És ha csak tü
atyátok fiait üdvözlenditek, mit tesztek többet, nemde
azelnikosok es(is) teszik azte ?" (Ugyanott. Máté V).

ÜDVÖZÖL 1. ÜDVÖZÜL.
ÜDVÖZSÉG 1 ÜDVÖSSÉG.
ÜDVÖZÜL, (üdvöz űl) önh. m. üdvözült. Szo
ros hittani ért. holta után az örök mennyei boldog
ságban részesül. Régiesen: üdvözöl. „Ki hiend és
megkeresztelkedcndik, üdvözöl. (Münch. cod. Márk.
XVI.). Jelentett régen gyógyulást is. „En lyányom
halálán vagyon, jöjj és vessed rejá te kezedet, hogy
megüdvözüljön." „Hogy ha en ö ruháját illetendem.
megüdvözülök." (Münch. cod. Mark. V.). Ellentéte:
elkárhozik.
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igazgatása teszi. Külügy, mely a külső országok, nem
zetközi dolgok viszonyaira vonatkozik. Pénzügy, had
ügy, oktatási és vallási ügy, kereskedelmi ügy, tengerészeti
ügy. 3) Az egymással perlekedő felek vitás állapota
eljárása. Büntető, polgári ügy. Kereseti ügy. Igazsá
gos, igaz ügy. Ügyét a törvényszék elé vinni, megnyerni,
elveszteni, fölebbezni. Valakinek ügyét előmozdítani,
pártolni. Az ügyet jártas ügyvédre bizni. Sok ügye van
sok pert visz. Saját ügyében senki sem lehet bíró. (Km.).
„Míg az császár igyet (ügyet) jára" (ügyekben ól
jára, törvényt üle. Katalin Verseslegendája). Régente
ü helyett gyakran ivel: igy, pl. a föntebbi legen
dában, továbbá a Nádorcodexben, a görög bölcsek
jeles mondásiban, Cátóban (ez uttóbbiak Toldy F. ki
adása Pesti Gábor meséi végén), a Debreczeni Legeu
dáskönyvben, gr. Eszterházy M. nádor leveleiben stb.;
sőt ügyekszik v. igyekszik származékban mai nyelven is.
Mennyiben az ügy általán bizonyos cselekvési
mozgékonyságot igényel, s azzal szokott járni: in
nen azon hasonló hangú gyökökkel rokonítható, me
lyek folytonos, vagy élénkebb mozgásra vonatkoz
nak, mint az üdő és üget szók gyökei üd és üg, t. í.
a rokon d, g, gy, hangok fölcserélésével, és vég elem
ben az űz ( = ü  ö z ) ige. Hogy pedig az ügy szóban az
élénk mozgékonyság, és tevékenység alapfogalma rej
lik, bizonyitják származékai, u. m. ügyes, aki czélsze
rüleg működni, forgolódni tud valamely dologban,
mint a német gewandt, a Kenden gyöktől; ügyetlen,
azaz, tehetetlen, forgolódni nem tudó; ügyekszik, azaz,
erejét megfeszítve sürögforog, iparkodik. Jászay Pál
szerént (Müncheni cod. 358.1.). ,ügy' helyett hajdan
,ige' szó is divatozott volna, mert a Münch. codexben
Márk XV. fejezetében olvassuk: „ő igéjének czimer
lete" (titulus causae cius); és viszont, a Bécsi cod.
Judit. XI. fej. „Nincs ilyen némberi földön, sze
mélyben, szépségben és ügyeknek értelmében." (in
sensu verborum) Alighanem irási hiba egyik mint
a másik. Az utóbbi szót Döbrentey is jügé'nek ol
vassa (1. Szótárát), a Müncheni codex pedig már má
solat (Münch. cod. V. lap.). Egyébiránt egyezik vele
a mongol ide (force, adresse), honnan idetei épen az
a magyar ügyes (adroit, alerte, habile stb.), ide ügei
am. ügyszegény azaz ügyefogyott (maladroit). To
vábbá rokonok vele a Hindoglunál, Zenkernéi olvas
ható török is (Sache, Geschaft, Beschaftigung, Ange
legenheit); Vámbéry szerént a csagataj is, üsz, Bu
denz J. szerént a finn asia, észt asja (nom. asi),
finnlap asle, votják uz stb.
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ÜGYBIZTOSSÁG, (ügybiztosság) ösz. fn. Hi
vatal, vagy állomás, melyben valaki a mások által
rábízott ügyeket viszi, előmozdítja stb. 1. ÜGYVI
SELŐSÉG.
ÜGYDÖNTŐ, (ügydöntő) ösz. mn. Vala
mely ügyet így vagy amúgy végleg elhatározó. Ügy
döntő itélet.
ÜGYDÖNTÖLEG, (ügydöntöleg) ösz. ih. Vég
legesen elhatározva, elintézve.
ÜGYEFOGYOTT, (ügyefogyott) ösz. fn. Ma
gával jótehetetlen, gyáva, ügyetlen s ennek követ
keztében szegény, elhagyott állapotban nyomorgó,
együgyű V. ö. ÜGY.
ÜGYEPOGYOTTSÁG, (ügyefogyottság) ösz.
fn. Gyáva tehetetlenség, együgyűség, szegény elha
gyott állapot, vagy tulajdonság.
ÜGYEHET, (iigyehet) elavult áth. m. ügy
ehetétt. Eléfordul a Müncheni codexben János XVI.
fej. „A vigasztalandó szent szellet ügyehet tünektek
mendeneket, valamellcket mondok." (Suggeret vobis
omnia) azaz, eszetekre ad, figyelmetekbe hoz. Ezen
igében a het nem tehető, hanem egyszerű míveltető
képző, mint a sebhet (vulnerat) igében; tehát tulajdon
kép : iígyhet. Itt az ügy különösen az észnek, figyelem
nek tennivalójára vonatkozik. V. ö. ÜGYHEHÓDIK.
ÜGYEHÖDIK, (ügyehödik) elavult k. m.
üggehödtem, —tél, —étt. A Münch. codexben meg
felel neki a latin intendit, azaz, ügyel, figyelmez, vi
gyáz, eszével kiséri. „ Mert mend nép ügyehöl(t) vala
hallgatván ötét" omnis populus suspensus erat audi
ens eum. Itt ügyeilöt hibásan van irva e helyett: ügye
hött vagyis ügyehödt. Jelen ige oly képeztetésü, mint
hamuhodik, vénhedik, petyhüdik, melyekben a d átvál
tozhatik szve is : hamuhoszik, vénheszik, petyhüszik, s
ezek szerint lehet ügyehöszik is, melynek legközelebbi
módosított rokona : ügyekezik, sőt ugyancsak a Mün
cheni codexben Lukács IV. fej. vele azonegy értelmű:
„És mendeneknek a sinagógában valóknak szemök
valának ő rejá ügyekezök." azaz ügyelők, figyelők.
V. ö. ÜGYEL, ÜGYEKEZIK.
ÜGYEKÉZÉS, (ügyekézés) fn. tt. ügyekézést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Törekvés, iparkodás, me'
lyet valaki bizonyos ügynek viselésében, végrehajtásá
ban kifejt.
ÜGYEKÉZET, (ügyekézet) fn. tt. ügyeke
zétét, h<irm. szr. —e. Ügyekezés tárgyilag vére,.'
vagy azon mű, cselekmény, melyet az igyekező ki
fejt, életuntét. V. ö. ÜGYEKÉZIK.
ÜGYBAJ, ösz. fn. A ragokat mindkét tagja
ÜGYEKÉZIK, (ügyekézik)k. m. ügyekéztem,
fölveszi: ügyek bajok, ügyem bajom, ügy gyei bajjal, — tél, •—étt, par. —zél. Bizonyos ügynek végrehaj
ügyes bajos stb. Nehéz fáradsággal, vesződséggel, tására egész gonddal és törekvéssel működik; ipar
akadálylyal járó dolog, munka.
kodik, törekedik ; tevékenyen forgolódik. Más ejtés
ÜGYBARÁT, (ügybarát) ösz. fn. Aki vala sel : ügyekszik.
mely ügyben velünk egy párton, illetőleg egy nézet
ÜGYEKÉZŐ, (ügyekézö) mn. tt. ügyekézöt.
ben, egy akaraton van ; ügyfél.
Ügyeiben, dolgaiban törekvő, iparkodó. V. Ö. ÜGYE
ÜGYBIZTOS, (ügybiztos) ösz. fn. Általán sze KÉZIK.
mély, kire bizonyos ügyet, v. ügyeket bízunk ; kü
ÜGYEKSZIK 1. ÜGYEKÉZIK. Valamint több
lönösen 1. ÜGYVISELŐ.
más hasonló igék, ez alakban csak a jelentő mód jc
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len idujében és a határtalan módban (ügyekszeni) di
vatozik ; az első múltban : ügyekvém, ügyekvél stb.
Egyéb módok és időket a közönséges ügyekeziktől
kölcsönöz.
ÜGYEL, (ügyel) önh. m. ilgyelt. Fölható ragu
viszonynévvel am. valamire figyelmet, gondot fordit,
. s rajta van, hogy bizonyos ügy a maga rendén, czél
irányosan folyjon, és végrehajtassák. Házi dolgokra,
gazdaságokra, munkásokra ügyelni, felügyelni. Nem is
ügyel rám, nem gondol velem, nem figyel rám.. Alap
fogalomban és gyökre nézve hasonlók hozzá: figyel,
ágyaz. Az írásbeli peres eljárásban beügyelni vala
mely irományt azt teszi: az ügybeli iratokhoz csatolni.
ÜGYELÉS, (ügyelés) fu. tt. ügyelést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Bizonyos ügyre vonatkozó figyelés,
gondoskodás, utánalátás, cselekvésileg véve. V. ö.
ÜGYEL.
ÜGYELET, (ügyelet) fn. tt. ügyeletét, harm.
szr. —e. Gond, vigyázat, figyelem, melyet valaki bi
zonyos ügyekre, hivatás vagy megbízatásánál fogva,
fordit. Elvont értelmű szó.
ÜGYELETES, (ügyeletés) mn. tt. ügyelte
tést v. —et, tb. —ek. A székelyeknél arról mondják,
aki kötelességéhez képest mindenre ügyel. (Ferenezi
János).
ÜGYELŐ, (ügyelö) mn. és fa. tt. ügyelöt. Ál
talán, aki valamire ügyel, vigyáz, gondot visel, figye
lemmel tart, kísér. Különösen hivatalos személy,
kire bizonyos ügyet biztak; máskép : felügyelő.
ÜGYELŐSÉG, (ügyelöség) fn. tt. ügyelö
ség<'t, harm. sz. —e. Ügyelői hivatal, s hozzá tartozó
személyzet. Fürdői, színházi ügyelőség.
ÜGYELTET, (ügyeltct) mivelt. m. ügyeltet
tem, — tél, —étt, par. ügyeltess. Rendeli, meghagyja
valakinek, megbiz valakit, hogy ügyeljen valamire.
V. ö. ÜGYEL.
ÜGYÉR, (ügyér) fn. tt. ügyért, tb. —ék, harm.
szr. —e. Némelyek által használt, de eddig önmagá
ban divatra nem igen kapott szó az (állam) minister
kifejezésére; összetételekben már divatozóbb, mint
belügyéi; külügyéi; hadügyéi; pénzügyér.
UGYERSÉG, (ügyérség) fn. tt. üyyérségét,
harm. szr. —e. Ügyéri hivatal; munkásság. V. ö.
ÜGYÉR.
ÜGYES, (ügyes) mn. tt. ügyest v. —et, tb.
—ek. Alkalmas testi vagy lelki tulajdonságokkal
biró, melyeknél fogva bizonyos könnyűséggel és czél
szerüleg, helyesen működik, iparkodik, sürgölődik,
különösen oly dolgokban, melyek némi mesterséget
igényelnek, vagy hivatalhoz tartoznak. Ügyes mester
ember, kocsis, lovagló. Ügyes tisztviselő. Igen ügyes em
ber, minden re alkalmas. Az ügyes ember kineveti az ügyet
lent. Tájdivatosan ami helyesen, czélirányosan van csi
nálva, mondva stb. Ügyes mü, ügyes beszéd. Faludinál
eléfordul ezen értelemben is: igaz, jogos, igazságos.
Ügyes hatalom. Ügyes ura valaminek. Erdélyi tájnyel
ven annyi is mint derék, csinos testalkatú, magatar
tású. Ügyes leány. Ügyes asszony.

ÜGYESBA.JOS, (ügyesbajos) ösz. mn. Fárad
ságos, nehéz végrehajtásu, ügygyelbajjal járó. ügyes
bajos munka, hivatal. Továbbá, aki peres ügyben jár.
Ügyesbajos felek.
ÜGYESEN, (ügyesen) ih. Helyesen, alkalma
san, okosan, czélszerüleg, bizonyos könnyűséggel,
fürgeséggel. Ügyesen véghez vinni, elkészíteni valamit.
Hivatalát ügyesen vinni. A fegyvert ügyesen tudja for
gatni. Igen ügyesen védte magát.
ÜGYESÍT, (ügyesít) áth. m. ügyesítétt, par.
— s , htn. —ni, v. —eni. Ügyessé tesz, képez. V. ö.
ÜGYES.
ÜGYE3ITÉS, ÜGYESITÉS, (ügyesítés) fn.
tt. iigyesitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Ügyessé tevés.
ÜGYESKEDÉS, (ügyeskédés) fn. tt. ügyeske
dést, tb. —ék, harm. szr. — e. Ügyes magaviselet,
ügyes forgolódás.
ÜGYESKEDIK, (ügyeskédik) k. m. ügyesked
tem, —tél, —étt. Ügyesen viseli magát, ügyesen for
golódik. V. ö. ÜGYES.
ÜGYESSÉG, (ügyesség) fn. tt. ügyességét,
harm. szr. —e. Azon tulajdonságok, melyeknél fogva
valakit ügyesnek mondunk; könnyű, fürge, czélirá
nyos tevékenységi, működési képesség, jártasság. V.
ö. ÜGYES., "
ÜGYÉSZ, (ügyész) fn. tt. ügyészt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Jogismereti képességéről oklevéllei
ellátott személy, ki bizonyos pere'félnek ügyét az
illető törvényhatóság előtt viszi. A közösebb szo
kás különbséget látszik tenni az Ügyvéd és ügyész kö
zött, mennyiben az ,ügyvéd' általán ügyek vitelére
képesített és oklevéllel ellátott személyt jelent, ki
csak bizonyos perekben vagy peres ügyekben van
megbízva. ,Ügyész' pedig az, ki már mint állandó hi
vatalnok a hivatalához tartozó minden ügyekben mű
ködik. Tiszti ügyész. Urodalmi, községi, kincstári, szent
széki ügyész. Államügyész.
ÜGYÉSZDIJ, (ügyészdij) ösz. fn. Díj, melyet
az ügyésznek fáradságáért, munkálatáért fizetni szok
tak, vagy birói rendeletnél fogva fizetni kell.
ÜGYÉSZI, mn. tt. ügyészit, tb. — ék. Ügyészt
illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó, ügyészi képes
ség, eljárás. V. ö. ÜGYÉSZ.
ÜGYÉSZKÉDÉS, (ügyészkédés) fn. tt. ügyész
kédést, tb. —'ék, harm. szr. —e. Ügyészi működés
gyakorlása.^, ö. ÜGYÉSZKÉDIK.
ÜGYÉSZKÉDIK , (ügyészkédik) km. ügyész
kedtem, —tél, —étt. Mint ügyész mások peres
ügyeivel foglalkodik, ügyészi tisztet gyakorol. V. ö.
ÜGYÉSZ. f
ÜGYÉSZSÉG, (ügyész ség) fn. tt. ügyészségét,
harm. szr. —e. Ügyészi hivatal, rang, tiszti minő
ség, képesség. Ügyészségre készülni. Állami, községi,
urodalmi, szentszéki ügyészség.
ÜGYÉSZVALLÁS, (ügyészvallás) ösz. fn. A
peres félnek nyilatkozása, illetőleg megbízó kijelen
tése, melynél fogva valakit ügyészének nevez ki,
s mint olyat a bíróságnak bejelent.
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ÜGYETLEN, (ügyetlen) mn. tt. ügyetlent, tb.
— ék. 1) Magával jótehetetlen, gyáva, ügyefogyott,
magán segitni nem tudó. 2) Kinek mozdulatai, tet
tei, fonákul, viszásan, helytelenül, idomtalanul üt
nek ki, különösen anyagi vagy szellemi müvek ké
szítésében járatlan, vagy nehézkes, lassú ; tudatlan,
oktalan. Határozóként am. ügyetlen módon, ügyet
lenül. V. ö. ÜGYES.
ÜGYETLENSÉG, (ügyetlenség) fn. tt. ügyet
lenségét, harm. szr. —e. Cselekvési fonákság, viszás
ság, helytelenség, járatlanság, idomtalanság, esetlen
ség, tudatlanság, tehetetlenség.
ÜGYETLENÜL, (ügyetlenül) ih. 1) Helyte
len, fonák, visszás, idomtalan, czéliránytalan módon ;
esetlenül. 2) Gyáván, magával jótehetetlenül. V. ö.
ÜGYETLEN.
ÜGYEVESZTÉTT, (ügyevesztett) ősz. mn.
Aki peres ügyét az illető bíróság előtt elvesztette,
vagy akármiféle vitatkozásban legyőzetett. Ugye
veszteti fél, máskép : vesztes fél; ellentéte : nyertes fél.
ÜGYFÉL, (ügyfél) ősz. fn. Kik valamely kö
zös ügyben működnek, vagy szenvednek, vagy létez
nek, vagy bizonyos czélra együtt törekszenek, egy
másnak ügyfelei, ügytársai, pártfelei.
ÜGYFOLYAM, (ügyfolyam) ösz. fn. Valamely
ügynek egymás után következő menete, esélyei.
ÜGYIBE, (iigyibe) ih.Tájdivat szerént am. czél
irányosan, alkalmasan, jó módjával, kellete szerént.
Ügyibe eszik,ül; ügyibe fog a dologhoz. (Szabó D.). Ké
peztetésre hasonlók hozzá: izibe, harnarjába,felibe, har
madába.
ÜGYIBEVALÓ, (ügyibevaló) ösz. mn. Erdé
lyiesen szólva, am. életrevaló, talpraesett; csinos,
helyes külsejű. Ügyibe való ember, legény, leány.
ÜGYIGAZGATÓ, (ügyigazgató) ösz. fn. Álla
mi, illetőleg fejedelmi magánjogi ügyek főigazgatója, s
az illető ügyészek főnöke. Királyi ügyigazgató.
ÜGYKÖDÉS, (ügyködés) fn. tt. ügyködést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Valamely ügyben működés.
ÜGYKÖDIK, (ügyköd ik) k. m. iigyködtem,
— tél, —ött. Valamely ügyben működik.
ÜGYLET, (ügylet) fn. tt. ügyletét, harm. szr.
— e. Ujabbfcori szó s általában am. az egyszerű
ügy ; különösen jogügylet am. két vagy több személy
közt kötött akár szó akár Írásbeli szerződés, vonat
kozva a köztük megállapított viszonyokra. Adásvevési
jogügylet. Ajándékozási jogügylet. Szállítási jogügylet.
Különbözik : üzlet, mely kereskedelmi foglalkodásrá,
viszonyokra vonatkozik általában. V. ö. ÜZLET.
ÜGYMENET, (ügymenet) 1. ÜGYFOLYAM.
ÜGYNÖK, (ügynök) fn. tt. ügynököt, harm.
szr. — e; ÜGYNÖKSÉG, (ügynökség) 1. ÜGYVI
SELŐ ; ÜGYVISELŐSÉG.
ÜGYÖLI, mn. tt. ügyölit, tb. —ék. Székely
tájszó. Ügyetlen, esetlen magaviseletével, nyájaskodni
akarásával másoknak alkalmatlankodó, s aki így vi
seli magát, azt mondják róla, hogy iigyölög. (Ferenczy
János). Alkalmasint am. enyéli, euyélög (önyöli, önyö

lög) szók módosulatai; minthogy ugyancsak a széke
lyeknél anyolog szintén Ferenczi János szerént am.
ügyetlenül nyájaskodik. (Tájszótár).
ÜGYÖLÖG, önh. m. tigyölögtem, —tél, vagy
ügyölg öttem, —öttel, —ölt; htn. ügyölögni. vajry
ügyölgeni. L. ÜGYÖLI alatt.
ÜGYSZEKETET, (ügyszeretet) ösz. fn. Ke
délyi állapot, midőn valaki valamely ügygyei az ez
iránti hajlammal, kedvteléssel foglalkodik.
ÜGYSZOBA, (ügyszoba) ösz. fn. Hclyúég'
melyben valaki rendes ügyeit elintézni szokta.
ÜGYTÁRS, (ügytárs) 1. ÜGYFÉL.
ÜGYÚT, (ügyút) 1. PERUT, PERINTÉZET.
ÜGYVÉD, (ügyvéd) ösz. fn. Jogtudományok
ban képzett, s ebbeli jártasságáról hiteles oklevéllel
ellátott, és peres ügyek vitelére engedélyt nyert sze
mély. V. ö. ÜGYÉSZ.
ÜGYVÉDDÍJ, (ügyvéddíj) ösz. fn. Valamely
perben teljesített munkálatokért fizetendő, vagy fize
tett s rendszerént a bíró által megállapított pénzbeli
összeg.
ÜGYVÉDELEM, ÜGYVÉDÉI, (ügyvédelem
v. —védés) ösz. fn. A bíróság elé terjesztett peres
ügynek védése.
ÜGYVÉDI, (ügyvédi) ösz. mn. Ügyvédet illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó, attól származó. Ügy
védi oklevél, eskü. Ügyvédi megbízás v. meghatalirazw.
Ügyvédi munkálat. Ügyvédi czim, rang. Ügyvédi képes
ség. Ügyvédi költség, kiadások.
ÜGYVÉDKÉDÉS, (ügyvédkódés) ösz. fn. Ügy
vedként, ügyvédi minőségben perbeli teendőkkel fog
lalkodás.
ÜGYVÉDKEDIK, (ügyvédkedik) ösz. k. Ügy
védi minőségben folytatja pályáját, életmódját.
ÜGYVÉDSÉG, (ügyvédség) ösz. fn. 1) Ügy]
védi állapot, rang, életmód. 2) Ügyvédek testülete.
ÜGYVÉDSÉGI, (ügyvédségi) ösz. mn. Ügy
védséget illető, arra vonatkozó, azzal viszony
ban álló.
ÜGYVÉDVALLÁS, (ügyvédvallás) ösz. fn.
Egy vagy több perben leendő eljárás végett valamely
ügyvédnek a bíróság előtt szóval vagy írásban tör
ténő v. történt bejelentése.
ÜGYVESZTES, (ügyvesztes)lásd ÜGYEVESZ
TÉTT.
ÜGYVESZTÉS, (ügyvesztés) ösz. fn. Szenvedő
állapot, midőn a peres fél elmozdittatik keresetétől,
vagy elmarasztaltatik.
ÜGYVEZETŐ, (ügyvezető) ösz. fn. Személy, ki
valamely üzleti, és más vállalati ügyek közvetlen in
tézésének élén áll. (Geschaftsleiter).
ÜGYVISELÉS, (ügyviselés; ösz. fn. Cselekvés
vagy folytonos működés, midőn valaki a rábizott
ügyben intézkedik, rendelkezik, eljár. Biztosítási, ke
reskedelmi, üzleti ügyviselés.
ÜGYVISELET, (ügyviselet) ösz. fn. Ügy viselés
elvont ért. vagy is magán vagy köztiszti hivatal,
mely bizonyos ügyek intézésével foglalkodik ; más

ÜGYVISELÖ—ÜK.

ÜK—ÜL.

kép: ügvitel, azon különbséggel, hogy ügyviselet in
kább alanyilag, az utóbbi pedig szorosan véve tár
gyilag használtatik, pl. Péter ügyviseletére van bizva
la város javának előmozdítása. A gyár ügyvitelében
többen vesznek részt.
ÜGYVISELŐ, (ügyviselő) ősz. fn. Hivatalos
személy, ki egyes személy vagy egész testület által
meg van bizva, hogy ügyeiben intézkedjék, rendel
kezzék, eljárjon. Ügyviselö a kormányszéknél, ki az
üde tartozó magán vagy testületi ügyeket előmoz
dítja, sürgeti. Társulali ügyviselö. Máskép: ügyvivő,
wjynöL (Ágens).
ÜGYVISELÖ!, (ügyviselői) ösz. mn. Ügyvise
flőre vonatkozó, ügyviselőt illető. Ugyviselöi megbízás.
Ügyviselői állomás.
ÜGYVISELÖSÉG, (ügyvisolőség) ösz. fo. Ügy
viselői hivatal; és testület.
ÜGYVITEL, (ügyvitel) ösz. fn. L. Üeyviselet.
ÜGYVIVŐ, (ügyvivő); ÜGYVIVŐSÉG, (figy
viselöség) 1. ÜGYVISELŐ : ÜGYVISELÖSÉG.
ÜH, elvont gyöke ühöclik és ühög szóknak; 1.
ÜHÖDIK alatt.
ÜHÖDÉS, (ühödés) fn. tt. ühödést, tb. — éh,
harm. szr. —e. Eohadás, megromlás különösen az ál
lásban V. ö. ÜHÖDIK.
ÜHÖDIK, (iihödik) k.m.üliödtem,—tél, —ott.
ÍKohad, állásban megromlik pl. a gyümölcs, tojás.
íSzabó Dávidnál : megühödik, megühög, megsenyved,
purhásodik, redvesedik, p. o. a fa. Gyöke üh ro
konnak látszik a rósz szagra vonatkozó székely üz,
általános divat szerént bűz szóval.
ÜHÖG, (ühög) önh. m. ühögtem, —tél, —ött.
L. ÜHÖDIK.
ÜHÖGÉS, (ühögés) 1. ÜHÖDÉS.
ÜHÜ, köznépiesen valamely kérdésre ráhagyó
lag, erősitőleg felelő szócska ,úgy' v. ,igen' v. ,igenis'
értelmében. A köznép saját osztályú társai irányá
ban gyakorta használja e szócskát; pl. Kérdések; 1.
Fú a szél? Felelet: Ühü. 2. Elszaladt a kutya? Ühü.
3. Megitattad már az ökröket ? UIiü. 4. Be. fogtad
mar a lovakat ? Ühü. Felel ugyan a köznép a kérdés
hangsúlyos szavával is, pl. a föntebbiekben : 1. Fú.
2. El. 3. Meg. 4. Be; de a föntebbi feleleteket sem
fogja egy magyar ember sem tagadni, ki a magyar
köznépnek egymással való társalgásat, legalább a
tiszai vidékeken ismeri. Hatalmas czáfolata ez azok
véleményének, kik a felelő igent németesnek tart
ják. Mi ifjúságunkban állandóan a nép között fo
rogván úgy tapasztalok, hogy a köznép ott is, a hol
tiszta magyarság lakott, és tiszta magyar iskolák lé
teztek, az ,igen' vagy ,igenis' szót az úriasabb sze
mélyek irányában használja.

proavia (die Alt—oder GroszGroszMutter). Szé
kelyes tájejtéssel: uk a Tájszótárban am. mátka nagy
anyja. Némely régieknél: ik, ike. „ Szent Anna asz
szony Krisztusnak ikeje." Kazinczy cod. 39. 1. „Te
naponkéd az ikömnek tisztöletet tesz." Ugy. o. 54.
1. „Mit gondolhatunk nagyobb méltóságot és tisztes
séget Istentől adatni, minthogy istenszilő magzatnak
atyja és anyja lenni, és istennek ősi iki neveztetni."
Érdi cod. 438. 1. Ezen tétovázó jelentéseken a tör
vényszaki ujabb irodalom akként segíte, hogy a
nagyanyának nagyanyját nevezi üinek, ily foko
zattal: 1. anya (mater), 2. nagyanya (avia), 3.
ősanya (proavia azaz nagyanyának anyja,), 4. ó's
nagyanya vagy ük (abavia), 5. ükős (a nagyanyának
ősanyja — atavia). A mongolban eke és a szanszkrit
ban akká am. anya; továbbá szintén a mongolban
üköi am. néne (soeur ainée); Budenz J. szerént a
finnben eukko és finnlapban ahko am. nagyanya.
ÜK, (2) elvont gyöke üklely vagy ükl'd és
üker szóknak, s rokonnak látszik ág (?) szóval. V. ö.
ÜKLÜ.
— ÜK, (1) 1. —UK, magas hangon : —ÜK, (1)
—ÜK, (2) 1. —UK, —ÜK, (2).
ÜKLELY fn. tt. üklelyt, tb. — ék. L. ÜKLÜ.
ÜKLÜ, fn. tt. üklüt, tb. —k. Vasvármegyé
ben, különösen az Őrségben jelenti azon kört vagy
szögöt, melyet a fának két ágatöve képez, vagy a
szekérrudnak kétágú végét, mely a tengely alá nyú
lik. Máskép : üklely. (Tájszótár).
Valószinü, hogy gyöke ük egy a kettőst je
lentő iker gyökével, tehát tulajdonkép üklő v. iklő
volna, talán az iklik (ágazik, ketté ágazik) elavult
igétől. Egyébiránt az ük v. ik gyök egyezik a török
tatár iki ( = k é t ) szóval is. V. ö. IK, (1).
ÜKÖR, Sándor István szerint a régieknél am.
iker, azaz kettős. Mongolul: ikeré v. ikire, mandsu
nyelven: ikiri. V. ö. ÜKLÜ, ÜKÖRKE ; és í. IKER.
ÜKÖRKE, (ükörke) fn. tt. ükörkét. Növényfaj
köznépies neve a gyalog, kétvirágukocsányos lon
ezok alneméből; levelei tojáskerekek, ellenesek,
épélűk, pelyhesek. Bogyói veresek, néha feketék,
mérgesek. Máskép szintén köznépiesen: eb v. kutya
cseresznye, veres ükörke, ikeres cseresznye ; növénytani
néven : ükörkeloncz. (Lonicera xylosteum). Törzse a
kettőst jelentő ükör v. iker.
ÜKÖRKELONCZ, (ükürkeloncz) ösz. fa. L.
ÜKÖRKE.
ÜL, önh. m. Ult, l) Altestét szilárd alapra le
ereszti, s testét nyugtatja, különböztetésül az áll,
fekszik, hasal, guggol, térdel szintén a test helyzetére
vonatkozó igéktől. Gyermeknyelven : csücsül. Földön,
gyepen, széken, pamlagon, padon, zsámolyon ülni. Lo
von, kocsin, hajón ülni. Lóra, kocsiraülni, felülni. Asztal,
kályha, ablak, ajtó, fal mellé ülni. Valakinek jobbja,
vagy balja felül ülni. Elül, hátul, fent, alant, magasan
ülni. Törökösen, keresztbe tett lábakkal ülni. Görbén,
egyenesen, feszesen ülni. Beülni valahová. Elülni,
Estve a tyúkok el szoktak ülni. Elüllek a verebek, késő
42*
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Mandsu nyelven : ecsi (so, ja. Gabelentz).
ÜK, (1) fn. tárgyesete: —öt. Párizpápainál :
Nagyanyád anyja (abavia); Szabó Dávidnál : ük am.
szép v. nagyanyának anyja (proavia), ük anyja
(abavia), üknek üki (atavia) ; Molnár Albertnél Kresz
nerics szerint nagyanya (avia), Éder kiadásában:
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estve van. Bibédhez ülni, hozzá ülni az asztalhoz. Kiülni
az utczdra. Oszveülni. Oszveültek a jó sültek. (Km.) Föl
ülni, leülni, odaülni, ráülni valamire. A kocsiban hát
tal ülni. Ülnek némely négylábú állatok is, pl. a
kutyák, macskák, evetek, midőn hátulsó felökre
ereszkednek s első lábaikat föltartják. A szárnyas
állatok tulajdonkép hasra ereszkedve, s gugorodva
ülnek, midőn alusznak, vagy tojásaikat költik. El
ültek a madarak, aludni mentek. Tojáson ül a kotlós, a
nőstény veréb stb. 2) Használjuk többféle alkalmazott
értelemben, midőn t. i. valaki bizonyos czélból van
ily helyzetben. Festésznek ülni, magát lefestetni.
Gyóntatószékben ülni, gyóntatni. Törvényt ülni, Ítélni.
Vásárban ülni, holmit árulni. Mindig otthonn ülni,
maradni, tartózkodni. Tanácsban, gyűlésben, törvény
székbenülni, elölülni. „O az itélő székben ülette." (Se
dente illó pro tribunali. Müncheni cod. Máté. XXVII.)
3) Atv. ért. Kiül a szeme, kidudorodik. Beül az örök
ségbe, a házba, elfoglalja azt. Elülhetsz vele, elma
radhatsz vele, abban hagyhatod. 4) Tárgyesetes vi
szonynévvel. Megüli a lovat. Körülülték (az asztalt),
semmi sincs, kitálaltak, senki sincs. (Km.) Ünnepet
ül, miről 1. ÜLL. 5) Képes kifejezéssel, valamely
élettelen, de mozgékony tárgy bizonyos helyen vesz
tegel. Köd ül a hegyen. A hajó ül, zátonyba v. zá
tonyra akadt. A hajó leült a viz fenekére, elsülyedt,
alámerült. Viszonyban látszik lenni a le szócskával.
Zenker szótárában és Vámbérynél az Abuská
ban keleti török v. csagataj nyelven: olturmak
= ü l  n i (sich setzen, sitzen ; wohnen, verweilen, blei
ben. A turmak ige magában azt teszi: stehen, blei
ben, lében). A Müncheni codexben, és Katalin Verses
legendájában olvassuk: ültepik, tehát az l után már
a t. is eléjön. L. ÜLTEPIK. Néha, különösen a ré
gieknél pl. a Nádor, Górycodexben : il. A Bécsi
codexben gyakran: ell, pl. lóra elleni (equum con
scendere. 145. levél); lóra ellő (ascendens equum.
109, 144, 145, 146. levelek); szekérre ellő (ascen
sor quadrigae. 144. 1.) stb.
—ÜL, (1) 1. —ÚL, — Ü L , (1).
— Ü L , (2) 1. —ÚL, —ÜL, (2).
—ÜL, (3) 1. —ÚL, —ÜL, (3).
ÜLBÖR, (ülbőr) ösz. fn. Bányászok nyelvén,
kötény féle bőr, melyet a bányászok farra kötve vi
selnek.
ÜLCSIK, fn. tt. ülcsiket. Heves megyei táj
nyelven am. görbe oldalú kocsi bőrülése.
ÜLCSONT, (ülesont) ösz. fn. Boncztani ért.
azon csont, mely az úgynevezett medencze alatt
fekszik, s melyen ülünk. (Os ischii.)
ÜLD, elavult áth., melyből üldöz, üldözés gya
korlatosak származtak. A régi Halotti beszédben elé
fordúlez igenév, mintközvetlen származék: ildet a,za,z
üldet. „És szabadó ha (=szabadótsa) vőt ördöng ildet
vitól.u Maga az üld és üldöz között olykülönbség van,
mint a kérd és kérdez, kend és kendez, küld és küldöz kö
zött, vagyis az első rendűek egyszerű, a másik osztá
lyúak gyakorlatos cselekvésre vonatkoznak. Miszerint
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üld am. a, latin persequitur, üldöz pedig, coatinuo,
frequenter persequitur. E bevett jelentésénél fogva
gyökeleme ü (üld), mint az űz (:=:üöz) igének is.
Teljesen egyezik a mongol üldekil igével, mely am.
a franczia chasser, poursuivre stb.
ÜLDÉS, (üldés) fn. tt. üldést, tb. — ék,
harm. szr. — e . Cselekvés, mely által valakit ülde
nek, űzőbe vesznek. Különbözik tőle a gyakorlatos
üldözés, valamint különböznek küldés és küldözés, kér
dés és kérdezés. V. ö. ÜLD.
ÜLDET, (üldet) fn. tt. üldetét. Jelenti azon
állapotot, melyben valaki van, midőn üldik, vagy]
űzőbe veszik. V. ö. ÜLD.
ÜLDÖGÉL, (üldögél) gyak. önh. m. üldögélt.
Folytonosan, s némi kényelemmel veszteg ül; csü
csül. Mindhárom képzője gyakorlatos, valamint ezek
ben is : álldogál, mendegél, járdogál, aluddogál edde
gél, iddogál. Mindezek, és hasonlók a végszótag
megnyújtása nélkül is helyesek, sőt eredetileg rövi
dek. Ilyféle öszvehalmozás divatozik a latin nyelv
némely gyakorlatos igéiben is, mint: prensat pren
sitat, vellit vellicat, captat captitat.
ÜLDÖGÉLÉS, (üldög élés) fn. tt. üldögélést,
tb. —ék, havm. szr. —e. Folytonos, gyakori, köny
nyed, kényelmes ülés.
ÜLDÖZ, (üldöz) gyak. áth. m. üldöztem,
—tél, —ött, par. —z. 1) Valakit folyton, vagy;
gyakran nyomban követ, hajt, kerget, űz, hogy meg
keríthesse s hatalmába ejthesse, vagy bizonyos ha
táron túlmenni kényszerítse. Üldözni a tolvajokat,
szökevényeket. Üldözni a megfutamodott ellenséget. 2)
Különösen rósz indulatból, gyűlöletből, boszuból
valakinek minden alkalommal és módon ártani tö
rekszik, s javát, szerencséjét akadályozni, sőt eletét
is veszélyeztetni akarja. A zsidók, a pogány római
császárok üldözték a keresztényeket. A gonoszok üldö
zik a jókat. Addig üldözték, hogy kénytelen volt elván
dorolni. Képzésre hasonlók hozzá: küldöz, kérdez,
kendez, áldoz, toldoz, foldoz, hordoz.
ÜLDÖZÉS, (üldözés) fn. tt. üldözést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit üldöz
nek. A rablók, zsiványok üldözésére kiküldött csend
őrök. Saul a keresztények üldözésére szövetkezett a
zsidókkal.
ÜLDÖZŐ, (üldöző) mn. és fn. tt. üldözőt. Aki
valakit üldöz, akár hivatalos kötelességből, akár
rósz akaratból, boszuból. Az üldözök elöl menekült
szökevények. Alárendeltjeit üldöző főnök.
ÜLEDÉK, (üledék) fn. tt. üledékét, harm.
szr. —e. A hig testben felolvadt, vagy belevegyült
testrészecskék, melyek akár természetes nehézségűk
nél, akár vegytani működésnél fogva fenékre szálla
nak, pl. a zavaros vízben a homok, a megforrott
borban a söprű, stb.
ÜLEDÉKES, (üledékés) mn. tt. Uledékés4 v.
et,tb.ek. A miben üledék van,

56G

ÜLEDÉKFAGGYU—ÜLEPÍT.

ÜLEPÍTÉS—ÜLL.

66 6

ÜLEDÉKFAGGYU, (üledékfaggyú) ösz. fn. '
ÜLEPÍTÉS, Ü L E P Í T É S , (ülepít ós) fn. tt.
A felolvasztott faggyúnak söpreje, alja, mely az ülepítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, vagy
edény fenekére száll.
vegyészi működés, mely által valamely folyadék bi
ÜLÉL, (ülél) gyak. önh. m. ülélt. Palóczos zonyos részei leülepednek. V. ö. ÜLEPÍT.
szójárás szerint am. folyvást, vagy gyakran ül va
ÜLEPSZIK, (ülepszik) 1. ÜLEPEDIK. Csak
lahol. Ugyan a palóczoknál divatoznak e hasonlók a mutató mód jelenidejében ragoztatik, egyebütt
is: járál, menél, szokál, hálál a hál igétől stb. Ezek ,ülepedik' szó helyettezi.
ből látható, hogy az ál él önmagában is gyakorlatos
ÜLEPÜL, (ülepül) önh. m. ülepült. L. ÜLE
képző.
PEDIK.
ÜLÉLÉS, (ülélés) fn. tt. ülélést, tb. — ék,
ÜLEPÜLÉS, ÜLEPÜLÉS, (ülepülés) lásd
harm. szr. —e. Folytonos vagy gyakori ülés. V. ÜLEPEDÉS.
ö. ÜLÉL.
ÜLEPÜLT, (ülepült) 1. ÜLEPEDETT.
ÜLEMÉR, fn. tt. ülemért, tb. —ék, harm. szr.
ÜLÉS,
(1) (ülés) fn. tt. ülést, tb. —ék, harm.
—je v. —e. Kriza J. szerént megült méreg állatok
szr.
—e.
1)
Azon helyzet, melyben testünk van,
tölgye dagadásában. Hihetőleg összetétele ül v. ülő
midőn
ülünk,
illetőleg
egy helyben maradó, veszteglő,
és mér (=méreg) szóknak, mint föntebbi értelmezé
nyugovó állapot. E székben kényelmes ülés esik. Meg
sében Kriza J. is sejteti.
ÜLEMERÉS, (ülemér és) mn. tt. ülemérést v. unni a hosszas ülést. 2) Szék vagy ilynemű készület,
—tt, tb. —ek. Ülemérben szenvedő. Üleméres juh. melyen ülni szokás, vagy lehet. E hintóban négy ülés,
ama társaskocsiban tiz ülés van. Ülést bérleni a szín
(Kriza J.)
házban.
Zsúpból, szalmából csinált ülés. 3) Bizonyos
ÜLEP, (ülep) fn. tt. ülepet, harm. szr. —e. Az
altestnek hátulsó fele, melyen az ember ü l ; továbbá testület tagjainak öszvejövetele a végett, hogy vala
a nadrágnak vagy gatyának azon öblös része, mely mely tárgyban közösen tanácskozzanak, értekezze
ezen testtájat takarja. Ülepére vertek. Nagy ülepü nek, illetőleg valamit határozzanak. Tanácsülés, tör
gatya. Tányéros ülepü nadrág. Bugyogós, feszes ülep. vényszéki ülés, akadémiai ülés. Ülést hirdetni, abban
elnökölni, azt bezárni, eloszlatni.
Képeztetésre egyeznek vele a megállapított
ÜLÉS, (2) puszta a KisKunságban, helyr.
térre vonatkozó alap, közép, talap, telep, terep, és az
Ülésre, —én, —ről.
önállólag nem divatozó állap. Tájejtéssel: ület.
ÜLÉSEZ, (ülés éz) önh. m. üléséztem, —tél,
ÜLEPEDÉS, (ülepédés) fn. tt. ülepedést, tb.
—ék, harm. szr. — e . Állapot, midőn valamely hig —ett. Gyakran vagy folytonosan tart üléseket.
test idegennemü részei fenékre szállanak. Atv. gon
ÜLÉSEZÉS, (ülésézés) fn. tt. ülésezést, tb.
dolkozási s cselekvési érettség, higgadtság. V. ö. — ék, harm. szr. — e. Ülések tartása. A sok ülésezés
ÜLEPEDIK.
lankasztó.
ÜLEPEDETT, (ülepédétt) mn. tt. ülepe
ÜLÉSI, (ülési) mn. tt. ülésit, tb. —ek. Ülést
dettet. A minek hig részei megtisztultak, vagyis a illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó, tulajd. és átv.
benne levő idegennemü, s fajilag nehezebb testré értelemben véve. V. ö. ÜLÉS. (1)
szecskdk elválván fenékre szálltak. Ülepedett víz,
ÜLÉSNAP, (ülésnap) ösz. fn. Nap, melyen va
bar. Atv. ért. kinek kedélye az indulatok salakjától
lamely gyülekezet, társulat, törvényszék stb. ülést
megtisztult; érett, higgadt gondolkozású, komoly
tart.
magatartású. Ülepedett férfiú. V. ö. HIGGADT.
ÜLÉSSZAK, (ülésszak; ösz. fn. Évszak, mely
ÜLEPEDIK, (ülepédik) k. m. ülepédtem, ben üléseket tartanak. Téli ülésszak.
—tél, —ett. Mondjuk hig testekről, midőn failag ne
ÜLESZT, (üleszt) áth. m. Ulesztétt, htn. —eni
hezebb sulyu, vagy idegennemü részecskéi lassan
v. —ni, par. üleszsz. L. ÜLEPÍT.
lassan elválva alászállanak, s fenéken megtelepesz
ÜLET, (ület) fn. tt. ületét, harm. szr. —e.
nek, és úgynevezett üledéket képeznek. Ülepedik a
zavaros víz, midőn homokja, iszapja az edény fene L. ÜLEP.
Ü L J L E ! Vadász parancsszó a vizslának (setz
kére száll. Atv. gondolkozásmódja érettebbé, hig
gadtabbá, cselekvésmódja mérsékeltebbé, nyugod dich ; la bas).
tabbá, komolyabbá leszen.
Ü L K E , erdélyi falu Udvarhely székben ;
ÜLEPÍT, (ülepít) áth. m. ülepítétt, par. — s , helyr. Ülkén, —re, —ről.
ÜLL, (üd1 v. üdöl) önh. m.üllt, v. —ött, htn.
htn. —ni v. —eni. Eszközli, hogy bizonyos folyadék
közé vegyült testrészecskék leülepedjenek, s fenékre —ni v. —eni. Általán, valamely nevezetes, szent
szálljanak. Vegyészileg ülepítik a folyadékban felol emlékezetű, vagy akármely tekintetből kedves ér
vasztott testet, midőn egy harmadikat vegyítnek dekű napot némi ünnepélyes szertartással megtisztel,
bele, mely az egyik szert magához húzza, minél vagy eltölt. Urunk születését karácsonkor, feltámadá
fogva a sulyosb rész elválik s fenékre száll. (Prae sát húsvétkor ülljük meg. Szentek ünnepét megüllni.
Valakinek neve, születése napját üllni. Valamely száza.
cipitare).
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dos nagy esemény emlékét megüllni. István király nap
ÜLNÖKSEG, (iilnökség) fn. tt. — ét, harm.
ján az egész magyar haza ünnepet üli. Szokták egy szr. —e. Ülnöki minőség, ülnöki hivatal.
iel is mind ejteni, mind írni:
ÜLŐ, (1) (ülő) mn. és fn. tt. ülőt. 1) Aki, \
vagy ami ül. Asztalnál ülő tudós. Szőnyegen ülő török.
„Lát egyenes törvényt, mint apn, mindennek;
Ulő tyúk, mely tojásokon ül. Guggon ülő bab, borsó, j
Ül lakomát vígan ; áldozik Istennek."
2)
Magasabb hely vagy állás, melyen a madarak, i
Arany J. (Buda halála).
különösen a háziak alunni szoktak. Tyúkülő, kakas |
A régieknél rendszerint két ZMel találjuk. L. alább. ülő, mely tréfásan a színházakban, színkörökben stb. j
Kérdés : mily elemekből áll ezen szó ? Meny a legmagasabb karzat.
nyiben az ünnep általán a dologtevő napnak ellen
„Felült a tyúk az ülőre,
téte, némelyek úgy vélekednek, hogy az üli nem
Hegyes túró lett belőle."
más, mint a nyomatosabban kiejtett, s a testnek
(Régi népd.)
nyugtatására vonatkozó ül, miszerint ünnepet üllni
annyit tenne, mint a dologtól megpihenve azt ülés
ÜLŐ (2) v. ÜLLŐ, fn. tt. ülöt. Tőketalapra j
sel, azaz nyugalomban tölteni. A szláv nedela (vasár
állított eszköz, illetőleg állvány vasból, melyen a
nap) is ezt teszi: nem dolgozik. Mi azt tartjuk,
kovácsok, lakatosok s más érezinívesek a munkába 1
hogy az üli első része egy az ünnep ( = ü d n e p ) szó
vett anyagot ütik, lapítják, gömbölyítik, szóval:
nak ücl alkatrészével, melyből az üdv, Üdvös, üdvös
czélszerüleg alakítják. Eredete kétes. Más nyelvek ]
ség, üdvözöl stb. is származtak, tehát $JK»i=üdleni,
ben, mint a latin incus, a német Ámhosz, a szláv I
vagy üdölni (1. ÜDÖL) üdvös cselekedetek által
kuvadlo stb. az ütéstől, koholástól kapta nevét. Ezen j
megtisztelni. Valamint üd, üdv, máskép: id, idv •"
alapfogalom szerint az ülő szó tulaj donkép üllő azaz '1
hasonlóan üli a régieknél máskép: ül. „Miért ez
ütlő ütölo volna, melyen t. i. a vasat ütik, verik; j
mai napon anyaszentegyház üli szent Erzsébet asz
t. i. ütlöböl lett volna hanghasonúlással üllő. Ha pe
szonnak innepét." (Carthausi Névtelen. Toldy F.
dig az ülő a szokottabb kiejtés szerént is a valóili
kiadása 117. 1.) „E mai napon boldog szent István
eredeti alak, úgy kénytelenek vagyunk átv. értelem
innepét üljük." Pázmán Préd. 122. 1. így a Nádor
ben elemezni, mennyiben az ülő némileg székhez ha
codexben, Debreczeni Legendáskönyvben stb. V. ö.
sonló, melyre az ütnivaló erezet helyezik. Hasonló
ÜNNEP.
átv. értelműek : faragószék, mosószék, vágószék, szövő
ÜLLEFULLE 1. ÜLLŐFÜLLŐ.
szék, melyeken t. i. bizonyos munkákat végeznek,
ÜLLÉS, (üdlés) fn. tt. üllést, tb. — eh, harm. mint a kováesok az ülőn.
szr. —e. L. ÜNNEPLÉS.
ÜLÓHÁT, (ülőhát) ösz. fn. Az ülővasnak felső
ÜLLET (üdlet) fn. tt. ülletét, harm. szr.
— e. Sándor Istvánnál am. a ma divatos ,ünnepély4. lapja, melyre a munkába vett anyagot fektetik.
ÜLŐHELY, (ülőhely) ösz. fa. Hely, melyen va
ÜLLŐ, (1), (üdlő v. üdölő) eléjön Szabó Dá
laki ülni szokott, vagy mely különösen ülésre van
vidnál : üllő nap am. ünnep> innep.
rendelve, mint a szék, pad, pamlag stb.
ÜLLŐ, (2) 1. ÜLŐ (2)
Ü L L Ő , (3) falu Pest m. , helyr. ÜllÖre,
ÜLŐMUNKA, (ülőmunka) ösz. fn. Munka,
— n, —rol.
mely mellett ülni kell, pl. a varrás, szövés mellett.
ÜLLŐFÜLLŐ, (üllöfüllö) iker fn. Csavargó,
ÜLÓS, (ül ős) mn. tt. ülőst v. —et, tb. —ek.
tekergő, lótifuti haszontalan ember. Máskép : illöfillő, Kiköltés végett tojáson ülő tyúkról é3 más szár
a ezen alakjánál fogva egy jelentésű, és azon egy nyas állatról mondják.
eredetű a mély hangú illó, illan, illanó szókkal. A
ÜLŐSZÉK, (ülőszék) ösz. fn 1) Bábaszék. 2)
füllö, illetőleg filiö nem egyéb, mint az üllő (illő)
előtété s ismétlése, pl. irkafirka, iczlceficzke, üzfűz stb. A kis gyermekek számára csinált karos és elül is el
zárható székecske, melyben ülni tanulnak.
ÜLLÜ 1. ÜLÜ.
ÜLÓSZOBA, (ülőszobai ösz. fn. Kényelmes
ÜLNÖK, (ülnök) fn. ülnököt, harm. szr. —e.
Bizonyos törvényhatósági testületnek, illetőleg ta ülőhelyekkel, u. m. pamlagokkal, kerevetekkel, kar
nácsnak, törvényszéknek tagja, ki a testület tanács székekkel bútorozott szoba vagy terem, melyben tár
kozásaiban részt vesz, és szavazati joggal bir. salgás végett szokták fogadni a vendegeket.
(Assessor, Beisitzer). E czim a mai államszerkezet
ÜLŐTIK, (ülőtik) 1. ÜLŐTYÚK.
ben jóformán elavult, mert a törvényhatóságok tag
ÜLŐTŐKE, (ülőtőke) ösz. fn. Tőke, mely az
jai most képviselőknek, bizottsági tagoknak, tanács
ülővasnak talapját teszi.
nokok vagy tanácstagoknak, a törvényszéki tagok
ÜLŐTYÚK, (ülőtyúk) ösz. fn. Tyúk, mely
bíráknak stb. hivatnak. Az árvaszékeknél érintetnek
megkotlott, s kiköltenivaló tojásokon ül.
a törvényben ülnökök is.
ÜLŐVAS, ösz. fn. 1. ÜLŐ, (2).
ÜLNÖKI, (ülnöki) mn. tt. ülnökit, tb. — ék.
Ülnököt illető, arra vonatkozó. Ülnöki hivatal, fize
ÜLTEPIK, (ültepik) k. m. ülteptem, —tél,
tés. Ülnöki teendők,
— étt. Régen am. lóra ül. Eléjön a Müncheni codex
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ÜLTETŐVAS—ÜNG.

;ben: „Es felültepék, ki megholt vala." (Lukács VII.)
így a Katalin Verseslegendájában :

együtt gyökerestül való kivevésére és átültetésére
használnak.
ÜLTETŐ VAS, (ültetővas) ösz. fn. Hosszúkás
szegforma eszköz vasból, melylyel gyönge növények
pl. dohány, kápo szta, paradicsomalma, karalábé
plánta átültetésénél, gyakran szőlőültetésnél is a
földben likat fúrnak. Ha az fából van : ültetőfa.
ÜLTETVÉNY, (ültetvény) fn. tt. ültetvényt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Egyes növénysarj, fiatal
csemete, melyet más helyre ültettek. Néha több
fiatal növénynyel beültetett nagyobb térséget is így
neveznek.
ÜLTETVÉNYÁG, (ültetvényág) ösz. fn. Le
vágott nyers ág, melyet tenyészés végett földbe ül
tetnek. Fűzről vágott ülteivényágak.

„Poroszkájára ültepék
És az nép kéziben (közibe) lépek."
(Toldy P. kiadása 10 lap.)
ÜLTET, (iiltet)mivolt.m. ültettem, —tél, —étt,
f'par. ültess, l) Tettleg eszközli, hogy valaki bizonyos
helyre üljön : Pamlagra, székre ültetni a vendéget.
Asztalhoz illtetni, előre, hátra, jobbjára, baljára ültetni
valakit. Lóra ültetni a legényeket. 2) Házi madarakat
kiköHés végett fészekbe rakott tojásokra tesz.
Tyúkokat, ludakat, réczéket ültetni.
„Lepkék! házatoktól messze ne lépjetek,
Ideinek javában tikakot ültössetek."
Feddő Ének a 16 dik századból.
3) Atv. növényeket tenyészés végett töveiknél, gyö
kereiknél fogva stb. földbe tesz, lalinosan : plántál.
Iákat, zöldséget ültetni. A fiatal csemetéket a faiskolából
kiültetni,átültetni. Továbbá, némely növények magvait,
gümöit, hajmáit, csucsorait stb. különkülön csinált
likakba, fészkekbe rakj a} dugja, leássa. Babot, borsói,
burgonyát, dinnye, tökmagot stb. ültetni. Különbözik
tőle vet, pl. búzát, kölest. V. ö. VET.
ÜLTETÉS, (ültetés) fn. tt. ültetésit, tb. — ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit v. va
lamit ültetünk. Asztalhoz ültetés: tyúkültelés ; faülte
tés. V. ö. ÜLTET.
ÜLTETETLEN v. ÜLTETLEN, (ültet[et]len)
mn. tt. ültetetlent, tb. —ék. Növényekre vonatkozó
lag, ami ültetés nélkül nó'. Ultetetlen cserjék, sarjak.
Továbbá amit el nem ültettek ; vagy amit be nem
ültettek. Sok ultetetlen cseinete hever a kertében. Á
kertnek egy része még ultetetlen. Határozóként am.
filtetetlenül.
• ÜLTETMÉNY, (ültetmény) fn. tt. ülletményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Minden növény, melyet ül
tettek, el v. átültettek. Továbbá ily növényekkel
bővelkedő földterület, vidék. Czukornádültetmény, do
hány ültetmény. Máskép: ültetvény.
ÜLTETMÉNYÁGY, (ültetményágy) ösz. fn.
Kerti ágy, melyben ültetmény van vagy lesz.
ÜLTETMÉNYÉS, (ültetményés) 1. ÜLTET
VÉNYES.
ÜLTETMÉNYÉZ, (ültetményéz) ön és áth.
m. ültetményéztem, —tél, —étt, par. —z. Ültetéssel
foglalkodik. Ültetménynyel ellát. Eléjön Szabó Dá

Enil.

ÜLTETŐ, (ültető) mn. és fn. tt. ültetőt. 1)
Földmives, erdősz, kertész, ki gyönge növényeket,
gümöket stb. ültet. 2) Eszköz, melylyel valamely
növényt átültetnek. V. ö. ÜLTETŐGÉP; ÜLTE
TŐVAS.
ÜLTETŐFA (ültetőfa) 1. ÜLTETŐ VAS alatt, j
ÜLTETŐGÉP, (ültetőgép) ösz. fn. Kicsiszerü
gép bádog pléhből, melyet gyönge növények, külö j
nősen dinnye s virág  plántáknak földrészekkel :
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ÜLTETVÉNYÁGY 1. ÜLTETMÉNYÁGY.
ÜLTETVÉNYES, (ültetvényés) mn. és fn.
1) Mint mn. tárgyesete: ültetvényes t v. —ei, tb.
— ek. 2) Ültetvénynyel vagy ültetvényekkel ellátott ;
ültetvényekkel bővelkedő. Ültetvényes kert, szántó
föld. Mint fn. tárgyesete: ültetvényés1, tb. —ék. Ül
tetvény v. ültetvények birtokosa. Dohány, cznkor
nád ültetvényes.

ÜLTETVÉNYÉZ 1. ÜLTETMÉNYÉZ.
ÜLTETVÉNYFŰZ , (ültetvényfűz) ösz. fn.
Füz, mely ültetett ágból nőtt, különböztetésül a
magról kelt, vagy tőről hajtott fűztől.
ÜLTŐHELY, (ültő v. ültühely) ösz. fn. Ülő
hely. Azért fel sem kelek ültőhelyemből.
ÜLÜ, a székelyeknél különösen Gegő Nicephor
és Incze József sz erént, Csikszékben am. ölyv, ká
nya ; némely kiejtés után : íillü. Szabó Elek szerint
„azon récze nagyságú ragadozó madár, mely a tyú
kokat s némely más szárnyas állatokat szokta pusz
títani ; innen tyukász ülü, galambász ülü, madarász
ülü fajai is vannak ,• a tyúkász legnagyobb, a galam
bász kisebb, a madarász akkora mint egy rigó. Kü
lönböznek az ölyvtö], mely a mezőkön szokott járni
s egerek után leselkedni és nagyobb a tyúkász ülü
nél is." Mindazáltal alig szenved kétséget, hogy va
lamint az ölyv szó úgy ülü is az öl igétől származik
s am. ölő.
ÜM 1. HÜM.
ÜMEG v. ÜMÖG v. ÜNG 1. ING.
ÜMGET 1. HÜMGET; és v. ö. ÜNGET.
ÜMMENT, (Umment) önh. m. Umment — étt,
htn. —ni v. —eni, par. —s. Horváth Zsigmond
szerént Balaton mellékén valamit bizonyítani, vagy
helybehagyni akarván, fejbólintva azt mondja :
ümm! Néhutt: ühü ; s talán ümm is össze van vonva
ebből: ühüm.
ÜN, régies ön helyett pl. a Nádorcodexben :
„ün kíjeken" am. önkéjökön, azaz önként. „Ün
maga" a Górycodex kiegészitéséhez. VII. lap. L.
ÖNNÖN. _
ÜNE régiesen am. ünö; 1. ezt.
ÜNG 1. ING.
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ÜNGET—ÜNNEPDAL.

ÜNGET, (ümget) székelyesen: ungat. Mandsu
nyelven : ung vang (durch die Nase sprechend,
naselnd). 1. HÜMGET.
—ÜNK, ( l ) lásd —UNK, magas hangon :
ÜNK, (1).
—ÜNK, (2) 1. —UNK, —ÜNK, (2).

ÜNNEPEL—ÜNNEPI

LEG.

672

ÜNNEPEL, INNEPÉL, (ünnepel sajátlag:
üdnapol) ösz. áth. m. innepélt v. ünnepiéit. 1) Bizo
nyos egyházi ünnepet üli, megszentel. Karácsont,
húsvétot, pünköstöt ünnepelni. 2) Kedves emlékű na
pot, örvendezve, vigadozva, lakomázva stb. tölt. A
székelyeknél: ünnapol. V. ö. ÜNNEP.
ÜNNEPÉLY, INNEPÉLY, (ünnepély) fn. tt.
ÜNNAP ; ÜNNAPOL 1. ÜNNEP ; ÜNNEPEL.
ÜNNEP, INNEP, (üdnap) ösz. fn. tt. ünnepét, ünnepélyt, tb. —ék, harm. szr. —e. Rendkívül dí
harm. szr. —e. 1) A keresztény e'vben oly nap, szes, fényes, pompás szertartások, készületek, cselek
melyben a hivek a testi, főleg külső munkáktól meg vények, körülmények, melyek bizonyos napnak v. na
pihenni, s lelki üdvökre szolgáló jámbor cselekede poknak tetszetes, meglepő szint kölcsönöznek. Ko
teket gyakorolni, u. m. templomba menni, Isten igé ronázási, diadalmi ünnepély. Fényes menettel, kivilágí
jét hallgatni stb. tartoznak. Néhutt: szent nap. Ilyek tással, tüzjátékkal tartott ünnepély.
ÜNNEPÉLYÉS,INNEPÉLYES,(ünnepélyes).
általán a vasárnapok és azon napok, melyeken a
keresztény felekezetek valamely hitrejteménynek, mn. tt. ünnepélyest v. —et, tb. —ek. Ünnepélylyel
vagy szentnek emlékét tisztelik meg. Karácso diszitett, rendkívül fényes, pompás, különféle szer
ni, hus véti, pünkösdi fö v. sátoros ünnepek. Szűz tartású, kedélyeket tetszetesen meglepő hatású stb.
Mária, s némely szentek tiszteletére rendelt ünnepek. Ünnepélyes mise. Ünnepélyes diadalmi menet. Ünnepé
Pap hagyja az ünnepet, de maga meg nem tartja. (Km.) lyes kocsi, öltözék. Ünnepélyes fogadása valamely fö
Állandó ünnepek, melyek az évnek mindig ugyan vendégnek. A városnak, színháznak ünnepélyes kivilágí
azon napjára esnek, pl. Karácson, Nagyboldogasz tása. V. ö. ÜNNEPÉLY.
szony, Péter és Pál ünnepe. Mozgó v. változó ünne
ÜNNEPÉLYESEN , INNEPÉLYÉSEN (ün
pek, melyek az első tavaszi holdtöltéhez alkalmazott nepélyésen) ih. Ünnepélyes módon, fényes készü
húsvéttal állanak viszonyban, mint maga a húsvét letekkel, cselekvényekkel, szertartásokkal. V. ö.
ünnepe, továbbá az Úr mennybemenetele, a Pünköst, ÜNNEPÉLYES.
az Úr napja. Ünnepet üllni, megüllni, megszentelni.
ÜNNEPÉLYESSÉG, INNEPÉLYÉSSÉG, (iin
2) Oly nap, melyen valamely örvendetes, nagyszerű nepélyesség) fn. tt. ünnepélyességét, harm. szr. —e.
esemény emlékét tiszteljük meg, nevezetesen holmi Mindazon körülmények, tulajdonságok, melyek bi
mulatságokkal, lakomákkal stb. Örömünnep, népünnep, zonyos tényt,szertartást ünnepélyessé tesznek; fé
békeünnep, diadalünnep, menyekzői ünnep, születési ün nyesség, pompásság.
nep, névünnep stb.
ÜNNEPÉNEK, INNEPÉNEK (ünnep v. innep
Minthogy a tulajdon értelemben vett ünnepek ének) ösz. fn. Valamely ünnep dicsőitésére szerzett,
lelki üdvünk előmozdítása, üdvös cselekedetek gya s elzengedeztetett ének. Ünnepénekkel üdvözölni a
korlása végett rendeltettek: innen legokszerübbnek fejedelmet.
látszik, hogy az ünnep az üd és nap elemekből van
ÜNNEPÉS, INNEPÉS, (ünnepés) mn. tt. Un
öszvetéve, t. i. a nap önhangzója átváltoztával, mint nepést v. —et, tb. —ék. 1) Akinek tiszteletére az
a nepestig tájdivatos szóban is napestig helyett. Hogy egyház ünnepet tart. Ünnepes szentek. 2) Egy vagy
továbbá a d a szók végén, az mvel kezdődő szó, több ünnepű. Ünnepés hét, melyre valamely ünnep esik.
vagy rag előtt erre változik által, kivált a lomha
ÜNNEPEST, 1NNEPEST, (ünnep v. innepest)
kiejtésben, elég példa van rá, mint: harmadnapja ösz. fn. Egyházi ünnepet megelőző nap estvéje, me
harmannapja ; hadnagy, hannagy ; adna, anna ; tudna, lyen a hivek bizonyos szertartással, imákkal, böjtö
tunna ; szedne, szenne ; valamint a szervrokon g, gy léssel készülnek az ünnephez; különösen a régi egy
is, pl. tegnap, tennap; fogyna, fonna ; hagyna, házi szokás szerint az ünnepnek virrasztva s imák
hanna stb.
között töltött előestvéje. (Vigilia.)
ÜNNEPI, INNEPI, (ünnepi) mn. tt. ünnepli,
Példákat találunk e szófejtésre mind némely mai
tájbeszédben, mind a régieknél. A székelyeknél a nap tb. —ek. Ünnepet illető, arra vonatkozó, akkor tör
szót ezen összetételben most is változatlanul használ ténni szokott; a maga nemében díszesebb, fényesebb,
ják : innap, innapol (Kriza J.) A régieknél pedig az id pompásabb, Ünnepi szertartások, egyházi beszédek.
igen gyakran található. „Nagy jeles idnepeken, mint Ünnepi öltözet. Ünnepi lakoma.
ÜNNEPIES, INNEPIES, (ünnepies) mn. tt.
húsvét napján." Peer. cod. 110. 1. „Közel vala
paska, zsidóknak idnepek napja." Döbrentei cod. ünnepiest v. —et, tb. —ek. Ünnepi szokásokra mu
3 1 1 . 1. Nomina quatuor componuntur módis. Ex tató ; díszes, fényes.
ÜNNEPIESEN, INNEPIESEN, (ünnepi esen)
duobus corruptis, ut jámbor, üdnep; integra fuerat
iö ember, üdös nap." Sylvester. (Corpus Gramm. ih. Úgy, mint ünnepen szokás; díszesen, fényesen,
pompásan.
26. 1.)
ÜNNEPILEG, INNEPILEG, (ünnepileg) ih.
ÜNNEPDAL, (ünnepdal) ösz. fn. Dal, mely
nek tárgyát valamely örvendetes esemény emléke Ünnepi módon, diszszel, fénynyel, pompával; más
kép : ünnepieeen.
teszi. Más kiejtéssel; innepdal.
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ÜNNEPISÉG—ÜNNEPÜLÉS.

ÜNNÖN—ÜRBELISÉG.

ÜNNEPISÉG, INNEPISÉG, (ünnepiség) fn.
Stt. Unnepiségét, harm. szr. —e. Ünnepszerü tulaj
donsága valamely napnak.
ÜNNEPLAKOMA, (ünneplakoma) ösz. fn.
Lakoma, mely ünneppel vagy ünnepélyesse'ggel van
egybekapcsolva, ünnepi lakoma. (Bankett).
ÜNNEPLÉS, INNEPLÉS, (ünnepelés) fu.
mt.ünneplés1, tb. —t'k, harm. szr. •—e. Egyházi vagy
polgári szertartások, melyekkel bizonyos napot meg
ünneplünk. V. ö. ÜNNEPEL.
ÜNNEPLŐ, INNEPLŐ (ünnep1ő) mn. tt.
fpneplö t. 1) A ki bizonyos ünnepet megüli. Húsvétét
•'• keresztények és zsidók. 2) Diszes, fényesebb
nemű, amit ünnepeken szokás használni. Ünneplő
ruha. Xem mind kevély az, ki ünneplő ruhát tart.
(Km). Ellentéte : köznapi, mindennapi, viseltes.
ÜNNEPNAP, INNEPNAP, (ünnep v. innep
•. jap) ösz. fn. Nap, melyen ünnepet üliünk. Itt az
,iinDep' elváltozott eredeti alakja miatt a népuyelvér
zéke — kivévén a székelyeknél (v. ö. ÜNNEP) —
a ,nep' ( = n a p ) eredeti jelentését elveszítvén, ezt a
nap hozzá toldása által megkettőzteti; mire azonban
semmi szükség nincsen, s ,ünnep' önmagában is am.
ünnepnap. Egyébiránt eléjön a régieknél is, pl. a
Müncheni codexben: „Az innepnap után ke(dég)
szolt vala a fedelm (fejdelem. Máté XXVII.) A
Bécsi codexben: „És fordeitom tü ünnepnaptokat
siralomba. (Amos VIII).
ÜNNEPNAPOS, INNEPNAPOS, (ünnep v.
innepnapos) ösz. mn. 1) L. ÜNNEPLŐ. 2)ÜNNEPES.
ÜNNEPRONTÁS, (ünneprontás) 1. ÜNNEP
SZEGÉS.
ÜNNEPKONTÓ , (ünneprontó) 1. ÜNNEP
SZEGŐ.
ÜNNEPSZÁMÍTÁS, INNEPSZÁMITÁS (ün
nep v. innepszámitás) ösz. fn. Az egyházi idó'tan
ban, kiszámítása azon napnak, melyen évenkint a
húsvét, s ezzel viszonyban a többi mozgó ünnepek,
u. m. Úr mennybemenetele, Pünköst és Űrnapja, to
vábbá az úgynevezett pünköst utáni vasárnapok
számszerint esnek.
ÜNNEPSZEGÉS, INNEPSZEGÉS, (ünnep v.
innepszegés) ösz. fn. Az egyház azon parancsának
áthágása, mely szerint a hivek az ünnepeken a testi,
főleg külső munkáktól megpihenni, s ájtatoskodni
kötelesek.
ÜNNEPSZEGÖ, INNEPSZEGŐ, (ünnep v.
innepszegő) ösz. fn. Aki valamely ünnepen v. ünne
peken tiltatni szokott munkával foglalkodva az egy
ház parancsát áthágja.
ÜNNEPTOR, (ünneptor) ösz. fn. Helyesebben :
ünneplakoma; minthogy a ,tor' szót főleg halotti
vendégségre szokták használni.
ÜNNEPÜLÉS v. ÜNNEI ÜLLÉS v. INNEP
ÜLLÉS, (ünnep v. innepüllétO ösz. fn. Cselekvés,
szertartás, melynél fogva ünnepet üliünk.
ÜNNÖN régiesen pl. a görög bölcsek jele

mondásiban am. önnön; a régi Magyar Passióban,
Górycodexben stb. Unön.
ÜNÓ, fn. tt. ünőt. Fiatal tehén, mely már üze
kedésre alkalmas. Máskép általán : üsző. V. ö. ÜSZŐ.
Régebben eléfordul üné is. „Egy ekreth (ökröt) és
három ünéth" (Szalay Á. 400 m. 1. 88ik 1.) Egyez
nek az ünő szóval a kalmük üné (Kuh) épen mint
imént, továbbá a mongol ünigenés Unijeyr. ünijen, ta
lán más olvasással: Unje ünjen (vache, génisse, Kowa
lewszkinél, és Kuh, Schmidtnél), a mandsu unijen,
ihan (Kuh. Megjegyzendő, hogy a mandsuban nincs
ü betű). Továbbá Vámbéry szerint a csuvas ind (te
hén), oszmanli inek (tehén).
ÜNŐBORJÜ, (ünőborju) 1. ÜSZŐBORJU.
ÜNÖG, (ünög) gyak. önh. m. ünögtem, —tél,
•—ott. Orrából ejtett Un üu hangon szól. Természeti
orrhangutánzó, mint dünnyög, szuszog, hortyog stb.
V. ö. ÜNGET.
ÜNOGÉS, (ünögés) fn tt. ünögést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Orrából ejtett ünün hangon szólás.
V. ö. ÜNÖG.
ÜNÖK, vasmegyei örségtáji szó e helyett:
ének. (Tájszótár).
ÜNÓMEZŐ Kreszuericsnél ; de Lénknél: Unó
mező; 1. ezt.
ÜNÖN 1. ÜNNÖN.
ÜNYÖLŐDÉS, (ünyölőödés) fn. tt. ttnyölö
dés t, tb. —ék, harm. szr. —e. Tájdivatosan am. baj
lódás. V. ö. ÜNYÖLŐDIK.
ÜNYÖLŐDIK, (ünyölőödik) k. m. ünyölod
tem, —tél, —ott. Tájdivatosan am. valamivel bajló
dik, vesződik. Alkalmasint e helyett van: iigyölödik,
vagy pedig az ügyöli, ügyölög szókkal egy eredetű.
ÜNSÉG, régies, elavult szó; 1. ÍNSÉG.
ÜR, fn. tt. ürt, tb. —ök. Rövidsége miatt, mint
több ily gyökszó, csaknem kiment a divatból, s he
lyette üreg, vagy üresség használtatott, melyek azon
ban szabatosan véve különböznek tőle. Az ür bizo
nyos távolságban álló határvonalakkal bezárt tér,
tár, vagy helyiség, melyet valamivel betölteni lehet.
Minden edénynek, veremnek, szobának van üre. Nagy
hordónak nagy üre van. Algyu üre. Továbbá jelenti
azon hiányt, midőn ama helyiség nincs szemmel lát
ható tárgygyal betöltve, s ezt ily esetben üresnék.
mondjuk, melytől különbözik ürös, azaz, űrrel ellá
tott, üreges, likas, vermes stb.
A latin és görög verselésben így nevezik, mi
dőn valamely szó önhangzón végződik és a reá kö
vetkező szó szintén önhangzón kezdődik, s az első
önhangzó a verstaglalásban rendszerént kiesik. (Hia
tus). Pl. Horatiusnál: „Dulce et decoru(m) est pro
patria móri." (Önhangzó előtt a végső m is kimarad.
Rokon vele a mongolban: orom (Raum), orv,
(erledigte Stelle, Vacanz).
ŰRBELI, (ürbeli) ösz. mn. Űrben levő, űrre
vonatkozó. Űrbeli mennyiség.
ÜRBELISÉG, (ürbeliség) ösz. fu. Űrre vonat
kozó állapot. (Raumlichkeit).
43
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ÜRBÓ, puszta Pest megyében; kelyr. Ürbőn,
—re, —ről.
ÜRE, (tire) fn. tt. űrét. L. ÜREZAB.
ÜREG, (üreg) fn. tt. üregét, harm. szr. —e.
Akár a terme'szettöl, akár mesterségesen csinált,
vájt, ásott kisebbnagyobb nyiladék, pl. barlang, ve
rem, lik. mely ürt képez. Molnár A. melléknévül veszi,
midó'u latinul igy értelmezi: cavus, vacnus, alveatus,
tehát, Üres, t. i. hely v. tér. Hegyoldali, esövájta
üreg. Odvas fa ürege.
ÜREGÉL, (üregél) átb. m. Uregélt. Bizonyos
testbe üreget csinál, váj, fúr. Üregelni a part oldalát.
ÜREGÉLÉS, (üregélés) fn. tt. üregelést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Üreg vájása, fúrása.
ÜREGES, (üregés) mn. tt. üregést, v. —et,
tb. —ék. Amiben egy vagy több üreg van. Üreges
szikla, partoldal. Üreges bástya.
ÜREGET, (üreget) Faludinál am. ürítget;
máskép ugyanő nála : llresget.
ÜREGÉZ, (üregéz) áth. m. Uregéztem, —tél,
— étt, par. —z. 1. ÜREGÉL.
ÜREGH , falu Nyitra m., helyr. Üreghre,
—én, —ről.
ÜRÉM 1. ÜRÖM.
ÜRES, (1), (üres) mn. tt. ürest, v. —et, tb.
— ék. 1) Mondjuk oly térről, helyről, határok közé
szoritott öbölről, melyben semmi sincs, mely nincs
elfoglalva, puszta, hiu, töltetlen, hézagos. Üres ház,
szoba, mely nincs bútorozva, melyben nem lakik
senki. Üres hordó, üres kancsó, üres erszény. Üres ka
mara, pajta, bolt. Közmondatok : A hol üres, ne ke
ress. Jár kel, mint kalmár az üres boltban. Üres hordó
jobban kong, az ostoba többet beszél, nagyobb zajt
üt. Ifinek üres az erszénye, Üres a szekrénye. Késő a
takarékosság, mikor üres a szekrény. Üres kamarának
bolond a gazdasszonya. Szemérmes koldusnak üres a
táskája. Üres a felső vár, nincs otthon a gazda, elment
az esze. Teli van üressel. Csendes mint üres malom,
melyben nincs mit őrJeni. Üres kézzel jött, adomány
v. ajándék v. pénz nélkül. Üres szóval tartani valakit,
átv. ért. hiu Ígéretekkel. 2) Időre vonatkozva, ami
bizonyos munkára nincs elfoglalva. Most van egy kevés
üres időm. Naphosszanta, alig van egy üres órám. 3)
Állomást, hivatalt illetőleg, melyet jelennen senki
el nem foglal. A püspökség v. püspöki szék üres. Több
hivatali állomás üressé lett Az üres hivatalokat betöl
teni. 4) L. ÜRESSZÁM. Különböztetésül v. ö. ÜRÖS.
ÜRES, (2), (üres) fn. tt. ürest, tb. — ék. L.
ÜRESSZÁM.
ÜRESEDÉS, (üresédés) fn. tt. üresedést, tb.
— é h , harm. szr. —e. Állapotváltozás, midőn va
lamely betöltött, elfoglalt hely üressé leszen.
ÜRESEDIK, (ür esédik) k. m. üresédtem,
—tél, —étt. Üres állapotúvá leszen, azaz, a belte
riméjében létezett tárgyak, testek eltűnvén puszta ürt
hagynak magok után,tulajd. és. átv. értelemben véve.
Üresedik a hordó, ha a bort kieregetik belőle. Ürese

dik az erszény, ha kiadjuk belőle a pénzt. A pOspük
halála által megüresedett a püspöki szék. V. ö. ÜRES.
ÜRESEN, (üresenj ih. Töltetlenül, el nem fog
lalva, pusztán. A nagy ház üresen áll. Üresen álló
pajta, pincze, hordó. A töltött erszényt üresen hozta
vissza. A megholt hivatalnok állomását üresen hagyták.
ÜRES FORGATMÁNY, forgatmány a váltón,
melyben csak a forgató neve van kitéve, de vagy a
kelet, vagy a forgatmányos neve, vagy mind a kettő
hiányzik. (Giro in bianco).
ÜRESGET, (üresget) Faludinál am. ürítget.
ÜRESÍT, (üresit) áth. m. üresitttt par. —s,
htn. —ni, v. —eni. Üressé tesz, vagyis, az űrben
foglalt tárgyakat kiveszi, kibocsátja, elkölti stb. A
pompa, fényűzés erszényt üresit, A hordókat kiüresíteni:
V. ö. ÜRES.
ÜRESÍTÉS.ÜRESITÉS, (üresités) fn. tt.líre
sítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés mely által
valamit üresítünk. Igen jól ért az erszény üresitéshez.
A boroshordók üresitéséhez fogni.
ÜRESKÉDÉS, (üreskédés) fn. tt. üreskédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A Debreczeni Legendás
könyvben elmélkedést jelent. „Oly igen nagyon fog
lalja vala magát az isteni üresködésökben is, hogy
gyakorta a titkon való imádságában a földről nagy
magassan az égben fölemelködik vala." (206. 1.) Va
ö. ÜRESKÉDIK.
ÜRESKÉDIK, (üreskédik) k. m. üreskédtem,
.—tél,—étt. A Debreczeni Legendáskönyvben am. hi
valkodik. „S üresködvén házasságnak törésében".
(87. 1.). Alkalmasint a latin ,vacare' szolgai for
dítása.
ÜRESSÉG, (üresség) fn. tt. ürességét, harm.
szr. —e. Tulajdonság, midőn valami üres, azaz töl
tetlen állapotban van, midőn semmit sem foglal ma
gában. Erszénye ürességben szenved. Csupa üresség,
amit beszélt, nincs tartalma, veleje. Ürességben maradt
hivatal. Időbeli üresség, valamely más foglalatosság
tól üres állapot, ráérés. „Ürességem vagyon: reá
érkezem." (Szabó D.). „És keres vala Urességöt, mi
képpen adnája nekik ütet." Nádorcodex (a Szótár
ban). V. ö. ÜRES.
ÜRESSZÁM, (üresszám) ösz. fn. A számtan
ban némelyek igy nevezik a zeru3t; néha cak magá
ban : üres.
ÜRESÜL, (üresül) önh. m. üresült,. Üres
sé leszen, vagyis, a benne foglalt holmi eltűnik, el
fogy stb. belőle; üresedik; pusztává töltetlenné
leszen.
ÜRESÜLÉS, ÜRESÜLÉS, (üresülés) fn. tt.
üresülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapotválto
zás, midőn valami üresül. V. ö. ÜRESÜL.
ÜRE ZAB, (ürezab) ösz. fn. Növényfaj a
zabok neméből; bugája konyuló ; csészéje két vi
rágú, egyik nős, másik hím, egyik kalászos má
sik kalásztalan. (Avena elatior). Különbözik tőle
az, mely köz nyelven csak üre, máskép, vadzab, sző
rös zab, fekete zab, Diószeginél növénytani uéven: héfa
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zab. (Avena fatua.) Gönczy Pál nemi növénynek
irja, mely nála latinul: arrhenatherum.
ÜRGE, (üröge, azaz ürögö) fn. tt. ürgét.
Acziczkányok seregébe tartozó, nálunk közismeretű
négylábú, szürke szőrű, élénk, fürge mozgású állat,
mely emeltebb száraz helyeken, dombokon, bucz
kákon ásott likakban lakik. Két lika van, mint a jó
ürgének. (Km.). Ürgét önteni, kiönteni. Olyan lett,
mint a kiöntött Ürge, igen megázott, csuromvíz lett.
Urgebőrböl csinált erszény. Csak magoknak vannak,
mint az özvegy ürgék. (Pázmán. Kai. 515. 1.). Hány
kódik mint ürge a pórázon. (Km.). Minthogy a me
zőkön üregeket, likakat ás, és azokban lakik: in
nen némelyek az ür gyöktől származtatják, a latin
,cuniculus' szerint, mely mind üreget, mind ürgét
jelent. De valószínűbb, hogy azon ga ge és ka ke
képzőjü szók osztályába tartozik, melyek gyakor
latos igékből származnak, mint: pörög, p'rge, sürög
türge, csörög csörge, czineg czinege, bugyog bugyoga,
továbbá, nyafoga vnyafiga, taliga, varrga, csacska,
locska, fecske stb. stb. E hasonlat szerint az ürge törzse
V/rög, (forog) s am. ürögö, ürgö, azaz, frisen mozgó,
forgó. Ily jelentésű ama mondat is: „Olyan fürge,
mint az ürge." Valamint több állat a hangjától,
úgy némelyek mozgási módjaiktól kapfák neveiket.
p\. futrinka, szalonka, ugrifüles, lepke (lebegő, lebege),
csúszómászó, lajhár, szökcsö, iramszarvas, búvár, bil
Ugény.
ÜRGEPIÚ, (ürgefiú) ösz. fn. Az ürge nevű
állatnak kölyke.
ÜRGEHÁZ, puszta Csanád m. helyr. Ürge
hdssra, —on, —ról.
ÜRGELYUK, (ürgelyuk) ösz. fn. Lyuk,
melyben ürge lakik, s melyből azt vízzel ki szokták
önteni.
ÜRGEMAJOR, puszta Mosón m. helyr. Ürge
majorba, —ban, —ból.
ÜRGETEG, falu Biharm. helye. Ürgetegre,
—én, —r'ól.
ÜRÍT, (ürít) áth. m. ürít —ett, par. — s,
htn.—ni,v. eni. Eszközli,hogy ür képződjék valami
ben, vagyis, a benne foglalt tölteléket, árut, belet
stb. kitakarítja. Poharat üríteni, kiüríteni, tartalmát
kiinni, kitölteni. Hordói, zsákot, hajót üríteni. Magát
kiüríteni, am. szükségét végezni.
ÜRÍTÉS, ÜRÍTÉS, (ürítés) fn. tt. ürítési, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit
ürítünk. V. ö. ÜRÍT.
ÜRÍTGET, (ürítéget) gyak. áth. m. ürítget
—tem, —tél,—itt, parancs, ürítgess. Gyakran, vagy
folytonosan, vagy némi kényelemmel, mintegy
aprózva ürít. Egymás után ürítgeti a boros pohara
kat, iddogál. V. ö. ÜRÍT.
ÜRITGETÉS, (ürítégecés) fn. tt. ílrítgetést
íb. —ék, harm. szr. —e. Gyakorlatos cselekvés,
mely által valamit ürítgetünk. V. ö. ÜRÍTGET.
ÜRK, szokottabban: urokj v. hurok; 1. ezeket.
„A vitorlák rúdjait, a kötelek ürkeit, és csigájit, az
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árboczfáknak koszorújit hol látszatos föstékekkel,
hol ezüsttel, hol aranynyal borították." (Paludi, T.
É. 49, 50.). Mongolul: urgha.
ÜRKÖL, ÜRKÖLÉS, 1. HURKOL, HOR
KOLÁS.
ŰRLAP, (űrlap) ösz. fn. Irományminta, me
lyen csak névaláírás létezik, legfólebb az általános
kitételek vannak azon kiírva vagy nyomtatva, a
többi helyek a különös esetekhez képesti kitöltés
végett üresen hagyattak. (Blanquét).
ÜRMÉNY, mváros Nyitra rn. helyr. Ürménybe,
—ben, —bői.
ÜRMÉNYHÁZA, falu Torontál m. helyr. Ür
ményházára, —n—ról.
ÜRMINCZ, falu Nyitra m. helyr. Ünninczre,
— én, —rűl.
ŰRMÉRET, (űrméret) ösz. fn. Valamely test
űrtartalmának bizonyos mennyiségben kifejezése.
Valamely szoba űrmérete.
ŰRMÉRTÉK, (ürmérték) ösz. fn. Határozott
öbölnagyságu edények, melyekkel a híg, s némely
más testeket mérni szokás, milyenek : akó, itcze,
mérü, u^a.különbötetésül a súly, tér, távmértéktől.
ÜRMÖS, (1) (ürömös) mn. tt. ürmöst v.
et, tb. —ek. 1) A hol üröm terem, ürömmel benőtt.
Ürmös kertágy. 2) Ürömmel készített, fűszerezett.
Ürmös borok, ürmös gyógyital. Midőn ürömmel készí
tett bort, mustot jelent, egyszerű főnévül is hasz
náltatik, s ekkor tárgyesete : —t többese : —ök.
Ráczürmös, vörös borból ráczok módjára készített,
fűszeres ürmös.
ÜRMÖS, (2), erdélyi falu P. Fehér m. helyr.
Vrmösrej —ön, —ről.
ÜRMÖSÍT, (ürömösít) áth. m. ürmösít —et,
par. — s , htn. —ni v. eni. Ürmössé tesz, üröm ve
gyítése által kesernyés izt ad valamely italnak.
ÜRMÖZ, (ürömöz) áth. m. ürmöztem, —tél,
—ött, par. —z. L. ÜRMÖSÍT.
ÜRÖG, (ürög) gyak. önh. m. ürögtem, —tél,
— ött, v. ürgött. Fris, könnyű mozdulatokat tesz.
Ikerítve: űrögfürög, ürögforog, ürögsürög. Hangválto
zattal: ireg. Gyöke ür, rokon értelmű azon vastag hangú
ir gyökkel, melyből a sebes mozgásra vonatkozó iram,
iramlik, ironga, irongál származtak, továbbá fir,für és
vir előtétes gyökökkel, a fírgev. fürge, firgenczv.für
gencz, virgoncz származékokban. V. ö. R, gyökhang.
ÜRÖG, MAGYAR—, NÉMET—, faluk Ba
ranya m. helyr. Ürögre, —ön, —ről.
ÜRÖGD, K I S — , NAGY—, faluk Bihar m.
helyr. Ürögdre, —ön, —ről.
ÜRÖM, (1), v. ÜRÖM fn. tt. ürmöt, harm. szr.
—e. Növénynem az együttnemzők seregéből és nősöz
vegyekrendéből; vaczka alig szőrös; fészke födelé
kes; pikkelyei kerekítettek, egymásra feküsznek ; ka*
rimavirági szirmatlanok; bóbitája nincs. (Artemisia).
Vannak cserjésedé, és fünemü, ágas szárú, bugás vi
rágú alnemei, s mindkettőnek több fajai, melyek
közöl nálunk kiváltképen ismeretesek a fehér üröm
48*
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(artemisia absinthium) és fekete üröm, (avtemisia
vulgáris). Keserű mint az üröm. Öröm, üröm, csak
egy bötüben különböznek. (Km.). Ürömmel készített bor,
gyógyital. Átv. ürömpohár, szenvedés, szivkeseritö
állapot. Tájejtéssel, a hosszú iís űröm szón kívül:
irem, s a székelyeknél Gyarmathy szerint ürem.
Hangra hasonló a német Wermuth szó első (werm)
hangjaihoz s lehet, hogy ebből kölcsönöztük. Ade
lung e hangokat az angolszász ,Wormwood' és
,Wyrmwyrt' után a ,Wurm' szóval azonosítja, és azt
mondja, hogy némely német tájbeszédben valóság
gal ,Wurmkraut' a neve, mint a férgek, különösen
bélférgek elleni szernek.
ÜRÖM, (2) falu PestPilis m. helyr. Ürömbe,
— ben, —böl.
ÜRÖMSZESZ, (ürömszesz) ösz. fn. Ürömmel
vegyített s kifőzött mustból csinált szesz.
ÜRÖMTAPLO, (ürömtapló) ösz. fn. Az üröm
növénynek megszárított bugája, taplószerü anyaggá
alakítva, mely a belé esett szikrától tüzet fog.
ÜRÖS, (ürös) mn. tt. Uröst, v. et, tb. —ek.
A minek üre van, a mibe ürt vájtak; üreges, odvas,
likas, vermes. Ürös part, melynek likaiban fecskék
fészkelnek. Ürös hegyoldal. Különbözik tőle : üres,
azaz, a miben semmi sincs, töltetlen, pl. a nád
szára ürös, de ha sarat tömnek bele, nem üres; ürös
minden hordó, de nem üres ha borral van teli; a
pohár ürös, de üres is, ha kiitták belőle a bort.
ÜRÖSÉR, (ürösér) ösz. fn. A legnagyobbik, s
legtágabbik vérér neve. (Véna cava.) Felső ürösér,
mely a vért a fejből, mellből, és felső tagokból fel
vévén azt a szívnek elülső mellékkamarájába fö
lülről vezeti be. Alsó ürösér, mely a csipővérek
egyesüléséből támad, s a mellüregen által az elülső
mellékkamarába alulról megy be.
ÜRÖSFEKÉLY, (ürösfekély) ösz. fn. 1.
SIPOLY.
ÜRPÓT, (Urpót) ösz. fn. Általán, minden, a
mi ideiglen bizonyos ürt, vagy hézagot betölt, vagy
más testet pótol. Különösen a nyomdászoknál azon
négyszögű óndarab, melyet szedéskor valamely bötü
pótlékául szoritnak a többi bötü közé.
ÜRSZÉK, (ürszék) ösz. fn. Újabb korban így
nevezték el az árnyékszéktől megkülönböztetve
azon ülőszéket, melyen valaki a háló vagy mellék
szobában pl. éjente, vagy beteges állapotban, bélsa
rát kiüríti, azaz szükségét végezi. Régies neve: ka
maraszék. (Leibstuhl).

rokonitja : lapp varjes, finnlap varé?, finn oraha (no
minat. oras), orasa, oro, valamennyi am. hímállat,
orihi (nom. oris), ori niénló, liv vórki ártány disznó,
mordvin ufis, ur'is vadkan stb. Ha általán a hímállat
jelentő szókkal rokonítást elfogadjuk, akkor még
közelebb áll az ürü szóhoz a mongol ere (mari; le
male, maseulin), és a latin aries. Azonban valószí
nűbbnek látszik, hogy e szó az irt, ort szó gyöké
vel áll viszonyban, melyben a metszés (kimetszés)
fogalma rejlik. Ezen alapfogalomból értelmezi Ade
lung is Wachter után a német Hammel és Schöpps
szókat; amazt a hammen} hammeln, angolszász ha
mélán (= verstümineln, absehneiden), emezt a kap*
pen, schneiden szóktól származtatva.

ÜRTAN, (ürtan) ösz. fn. A testek űrtartalmá
ról szóló tan.
ŰRTARTALOM, (ürtartalom) ösz. fn. Bizo
nyos ür vagy űrök mennyiségileg kifejezve. V. ö.
ŰRMÉRET.
ÜRÜ, fn. tt. ürü —t. tb. —k. Kiherélt kos;
máskép: berbécs, mely a latin vervecobSl alakult.
Mongolul: irge (mouton chatré). Vámbéry szerént
csagataj nyelven is ürü. Budenz J. ezen szókkal is

ÜRÜGYLES, (Urügyöléá) fn. tt. ürügyolést,
tb. —ek, harm. szr. —e. Az okadásnak, vagy
mentegetésnek azon neme, melylyel valaki igaz ok
helyett ürügyöt használ. V. ö. ÜRÜGY.
ÜRÜGYÖL, (ürügyöl) áth. m. ürügyölt, v.
ürügy lőtt, htn. —ni, v. ürügyleni. Ürügyül igaz
ok helyett ál okot használ, vagy ad elé. Azt
ürügyölte, hogy könyvekre kell neki a pénz, pedig kár
tyázásra használta.

ÜRÜBÁRÁNY, (ürü •bárány) ösz. fn. Kiherélt
kosbárány.
ÜRÜBOJTÁR, (ürübojtár) ösz. fn. Az ürüket,
ürünyájat őrző bojtár.
ÜRÜBÓR, (ürübőr) ösz. fn. Az ürünek bőre,
akár nyers, akár kikészített állapotban.
ÜRÜCZIMER, (ürüczímer) ösz. fn. Az ürühús
azon része, melyet czímernek hívnak.
ÜRÜCZOMB, (ürüczomb) ösz. fn. Az ürü lá
bának felső, vastagabb része, különösen levágott és
ételül elkészített állapotban. Foghajmával fűszerezett
sült ürüczomb.
ÜRÜGY, (1), a székelyeknél Gyarmathi szerént
hangváltozattal am. irigy.
ÜRÜGY, (2), fn. tt. ürűgyet, harm. szr. —e.
Költött, színlett, hamis, alaptalan ok, mely által va
laki cselekvésének valódi okát, czélját eltakarni
akarja. Ez csak ürügy. Azon ürügy alatt, hogy tem
plomba megy, látogatóba ment. Valamit ürügyül hasz
nálni. Tájejtéssel mondják néhutt: ürüd v. ürüt.
Máskép : szin, v. örv, az ily kifejezésekben : azon szin
alatt, azon örv alatt (Szabó D.)
Ügy látszik, mintha az ür és ügy elemekből
volna öszvetéve, honnan Ealudi igy is használja,
üres ügy. De nem alaptalan azon vélemény sem, mely
szerint azon szóban az első rész az ürügyet jelentő
örv, s ebből hangváltozattal örü v. ürü lett, ebből is
mét gy képzővel ürügy, rnint murugy, mirigy, irigy,
tárgy, horgy, rongy, bongy, szomogy stb. E szóban
t. i. a valamit kerítő, borító örv átv. értelemben vé
tetik, mennyiben az ürügy is valamit bizonyos szín
né^ látszattal bekerít, eltakar. Ugy látszik, hogy
ily alapfogalom szerint képződött a latin praetextua
és német Vorwand is.
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ÜEÜHÚS, (ürühús) ösz. fn. A kivágott iirii
nek sütni főznivaló húsa. Pörkölt, paprikás, sült ürü
húst enni. Az ürühús nyár végén legízletesebb.
ÜRÜL, (ürííl) önh. m. ürült. Mondjuk teli,
megtöltött, rakott akármiféle tárról, midőn tartalma
fogyásnak indul, kevesbedik, eltűnik. Ürülnek a bo
ros hordók, ha csapra ütik. Ürül az erszény, ha el
keltjük belőle a pénzt. Ürül a pincze,pajta, kamara,
hombár. Ürülnek a kancsók, palaczkok, poharak stb.
Kiürül, megürül. Állati tevellésre vonatkozva, ürül
«2 ember, vagy más állat, illetőleg vég bele, húgyhó
. lyaga, midőn szükségét végzi.
ÜRÜLÉK, ÜRÜLÉK, (ürülék) fn. tt. ürülék
et, harm. szr. —e. Az ember s más állat végbe
lébó'l ürülés által kivált ganaj.
ÜRÜLÉS, ÜRÜLÉS, (ürülés) fn. tt. ilrülést,
tb. —ék, hrm. szr. —e. Állapotváltozás, fogyatko
zás, midőn a mi előbb töltve volt, üressé kezd lenni.
Bélürülés, székürülés, húgyhólyag ürülése.
ÜRÜSZEGY, (ürüszegy) ösz. fn. A kivágott
ürünek azon húsrésze, melyet a szegyéből, azaz szü
gyéböl, melléből metszenek el. V. ö. SZEGY.
ÜRÜTOKLÓ, (ürütokló) ösz. fn. Egy eszten
dős ürübárány, különbözíctésül a jerkétől, és kostok
lótól. V. ö. TOKLÖ.
ÜSCSINT, a barkóknál divatos tájszó, mint a
tüstént szónak módosulata. L. TÜSTÉNT.
ÜST, fn. tt. üstöt, harm. szr. —je. Vas, vagy
réz, vagy más keverék érczanyágból készitett,
kalapált edény, bogrács, fazék, vasfazék, melyben
sütni, pörkölni, főzni szoktak. Üst horga, melynél
fogva azt a tűzre akasztják. Üst süvege, födele, ku
pakja. Üstben pörkölt paprikás Mis. Üstben vizet for
ralni. Se üstöm se komlóm (km.), nincs hozzá semmi
közöm, semmibe sem veszem. Üst korholja a fazekat
(km.), egyik olyan kormos mint a másik. Mint feje
csonkított szót használják néhutt ezüst helyett is.
Tündöklik mint az üst. Mi eredeti értelmét illeti, ha
azt veszszük, hogy az üst nevű eszközt tűzi edény
nek használják : okszerűnek látszik, hogy azon rokon
hangu szókkal van ei'edeti rokonságban, melyek tü
zet jelentenek, vagy annak tüneményeit jellemzik,
milyenek: üszk, v. üszög, izz, izzó, zsizs, zsizsi, zsizseg,
sis, sisereg, sustorog, süt; minél fogva az üst jelen
tene tűzön izzó, zsizsegő, sütő edényt.
ÜSTCSINÁLÓ, (üstssináld) ösz. fn. Érczmíves,
ki Ustféle edényeket készít; rézmives, kolompáros.
ÜSTDOB, (üstdob) ösz. fn. Üstedényhez ha
sonló formájú, rendesen rézből alakított oldalú, s
fölül bőrrel bevont dobféle hangszer, mely erősebb
hangon szól.
ÜSTFOLTOZÓ, (üstfoltozó) ösz. mn. és fn.
Mives, ki a repedt, kilikadt üstöket öszveforrasztja.
Üstfoltozó czigány.
ÜSTGYÁRTÓ, (üstgyártó) 1. ÜSTCSINÁLÓ.
ÜSTLEGÉNY, (üstlegény) ösz. fn. A sófőző
hutákban azon legény, ki az üstök mellett dolgozik,
melyekben a sót kifőzik.
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ÜSTMESTER, (üstmester) ösz. fn. Mester a
sófőző hutákban, ki az üstlegényekre fölügyel.
ÜSTMIVES, (üstmives) ösz. fn. 1. ÜSTCSI
NÁLÓ.
ÜSTÖK, fn. tt. üstököt, harm. szr. —e.
Hajcsomag a fej előrészén a homlok közepe fölött.
Az üstököt hátra, le, oldalra fésülni, befonni, fölcsa
varitani. Üstökön v. üstökén fogni, húzni valakit. Üs
tökénél fogva megczibálni, földhöz vágni. Megrángatni
az üstökét. Üstökbe kapni. Egymás üstökébe kapni.
Nehéz a kopasznak üstökébe kapni. (Km.). Kezemben
az üstöke (km.), hatalmamban tartom. így nevezzük
a ló fülei között levő serénytincset is. A fáradt ló
nak üstökét meghúzni. Továbbá azon haj csomag, me
lyet a fejeiket borotváló törökök, s több ázsiai né
pek fejeik tetején meghagynak. Átv. midőn a húzás,
vonás, rántás szókkal van viszonyban, erőszakos
cselekvésre vonatkozik. Üstökénél fogva kellett őt be
húzni, hogy részt vegyen a köz mulatságban. Szintén
átv. értelemben használjuk az ismeretes bolygó csil
lagok sugárfényéről, mely üstökként előnyúlni lát
szik. A növénytanban egy csomóba nőtt rost vagy haj
szál alakú nyujtvány a virágzat vagy a mag, vagy a
gyökér tetején. Mongolul üszü v. üszün am. haj, há
jazat; szőr (die Haare, cheveu, chevelure, poil;
coma, caesaries); inrien üszütű am. hajas, tömött
hajú v. szőrű (poileux, velu). Vámbéry A. az ,üstök'
szót a csagataj üszt (fenn, felső) szóval rokonítja.
ÜSTÖKHAJ, (üstökhaj ösz. fn. Hajból álló,
hajbúi font üstök.
ÜSTÖKÖL, (üstököl) áth. m. üstökölt. Üs
tökénél fogva megráz, megránczigál, megczibál,
vagy, mint néhutt túl a Dunán mondják, czibakol,
megezibakol valakit.
ÜSTÖKÖLÉS, (Ustökölés) fn. tt. üstökölést,
tb. —ék, harm. sz. r. —e. Cselekvés midőn valaki
valakit üstökénél fogva megráz.
ÜSTÖKÖS, (üstökös), mn. és fn. mint mn.
tárgyesete üstökös —t, v. —et, tb. —ek; mint fn.
tárgyesete : iistököst, tb. —ök. A kinek üstöke van,
különösen a ki csomóba font üstököt visel. Üstökös
apáink, őseink. (Szabó D.). Átv. ért. üstökös csillagok,
vagy egyszerűen mint főnevek : üstökösök} azon csa
pongva bolygó égi testek, melyek napunk körül fo
rognak ugyan, hanem forgásaikban nem követnek,
mint más bolygók, rendes pályákat, hanem néme
lyek olyhosszas pályákon mozognak, hogy azoknak
megfutására több század, vagy ezred évekre is van
szükségök. (Cometa, görögül: Jfo/t^'r^c, xofir] szótól,
mely hajat jelent.)
ÜSTÖKÖSCSILLAG, (üstököscsillag) ösz. fn.
1. ÜSTÖKÖS alatt.
ÜSTÖKÖZ, (üstököz) áth. m. Ustököztem,
— tél, —ött, par. — z. I. ÜSTÖKÖL.
ÜSTÖKSZÍJ, (üstökszíj) ösz. fn. Szíj a ló
szerszámban, melylyel a ló üstökét m ^gkötik, leszo
rítjuk.
ÜSTŐKTELEN, (üstöktekn) mn. tt. üstök
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telent. tb. —ék. Kinek vagy minek üstöke
nincs.
ÜSTÖKVONÁS, (üstökvonás) ösz. fn. A széke
lyeknél am. vitatkozás —disputatio — (Kállay gyűjt.)
ÜSTÖLLÉST, ih. Túl a Dunán, különösen
Kemenes alján és az Ormánságon Baranyában annyi
mint, tüstént, röktön, szaporán, hevenyében; bar
kósán : üscsint. Talán ebből lett: füstöllést = füs
tölvést azaz füstén, füstént. L. TÜSTÉNT.
ÜSTÖS, (üstös) mn. tt. üstöst v. — et, tb.
—ék. 1) Üsttel ellátott. Üstös konyha. 2) Ezüstös.
Üstös buzogány. (Thúry György hagyatéki leltára
1571böl. Századok. 1870. X. füzet.)
ÜSTÖZ, (üstöz) áth. m. üstöztem, —tél, —ött,
par. —z. Üsttel fölkészít.
ÜSZK, 1. ÜSZÖG alatt.
ÜSZKE, (üszke v. üszöke) 1. ÜSZŐ.
ÜSZKEBOEJU, (üszkeborju) 1. ÜSZŐBORJÚ.
ÜSZKEGÖDÖLYE, (üszkegödölye) 1. ÜSZŐ
GÖDÖLYE.
ÜSZKÖLŐ, ÜSZKÖLLŐ, fn. tt. üszkölőt, Szabó
Dávidnál (két 11vélj járomszeg, vagy járomszíj, me
lyekkel az igába fogott ökör nyakát bezárják. Ere
deti kiejtéssel alkalmasint: öszköllő, mintegy ösz
fcötélő, öszkötö, az ösz gyöktől, mert a bélfával
együtt szoritja közbe az ökör nyakát.
ÜSZKÖPÜL, (öszköpül) ösz. áth. Férfit nővel,
legényt leánynyal szerelmi, vagy házassági viszony
végett együvé hoz. Székely tajszó, s képes kifeje
zés az összeköpüléstől véve. Mondják néhutt igy is:
összeboronál.
ÜSZKÖTÖL, áth. m. üszkötblt. Valamire sür
get, ösztönöz. Átvetett hangokkal, a rendes ösztökél
v. Usztökél igéből; 1. ÖSZTÖKÉL.

magok kóros állapota, midőn mintegy egeiteknek,
kormosoknak látszanak. T. i. az ily magvak megfe
ketülnek, s fölpuffadva tokiászaikból kidudorodnak.
Kukoriczaüszög, búzaüszög, rozsüszög y. anyarozs stb.
Üszög a fákban, midőn húsaik a bél vagy úgy neve
zett szék körül megfeketülve elrohadnak. 3) Embe
rek, s más állatok betegsége, mely tűz gyanánt el
harapódzik, s a meglepett részeket gyúladásba
hozza. Forró üszög, midőn a lágyrészek rohadni kez
denek. (Gangraena). Fekete üszög, melytől az illető
részek megfeketülnek. (Sphacelus). Csontilszög, rráj
üszög stb. Mátyus földén gúnyosan mondják meg
esett leányról, midőn még a viselősség alig látszik
rajta, hogy : üszög van benne. A Tisza vidékén az
,üszög' és,üszök' szókat meg szokták különböztetni,
s emez alatt csak az 1ső pont, amaz alatt csak a
2ik és 3ik pontok alatti jelentéseket értik. Szabó
Dávid ezen mondatában is : „Még üszögében van a
munkám, azaz készítetlen, egészen ki nem dolgozott"
üszköt kell érteni, azaz „üszkében van." Ugyanő
nála: „Még hamvas, még üszögös" am. még üszkös;
még hamvában van. Az ,üszök' ragozása is némileg,
különböző, mert ennek tárgyesete: üszköt s harmad
személyi raggal: üszke.
Mind alapfogalomban, mint hangbán rokonok
vele az égésre vonatkozó izz, izzó, zsizsi, siseg, sisereg,
mint az égő testnek hangját utánzó szók. Rokonnak te
kinthető a mongol iszü (korom, francziául: suie, suie
fine de la fumée ou des vapeurs d' une chose qui brúle.)
ÜSZÖGI, puszta Baranya m. helyr. Üszögibe,
— ben, —bői.
ÜSZŐGÖDÖLYE, (üszőgödölye) ösz fn. Nős
tény kecskeborju. Bérczy Károlynál, ki a gödölyét
őzborjúnak írja, az őznek nőstény borja.
ÜSZÖGÓR, (üszögőr) ösz. fn. Növénynem az
együttnemzök seregéből és nősözvegyek rendéből;
vaczka kopasz, fészke hengeres, egyenlő, üszögös
hegyű pikkelyekkel (honnan a neve); tövét apró
pikkelyek födelékesen borítják. (Senecio). Háromféle
alneme van: sugártalan, legöngyölödött sugarú, kite
rült sugarú üszögőr.
ÜSZÖGÖS, (üszögös.) mn. tt. Uszögöst v.
et. tb. •—ék. A mibe üszög esett, mit az üszög meg
rontott ; üszöggel vegyített. Üszögös kukoricsa, búia,
Üszögös (üszkös) fa. Üszögös része az állati testnek.
V. ö. ÜSZÖG.
ÜSZÖGÖS PÉTER, Szt Péter mint antióchiai
püspöknek február 22diki ünnepe, melyről a babo
nás nép azt tartja, hogy oly napon, péld. hétfőn,
kedden, szerdán stb., melyre ezen ünnep esik, egész
esztendő folytán gabonát nem kell vetni, mert üszög
esik bele.
ÜSZÖK, fn. tt. üszköt, harm. szr. —e. L
ÜSZÖG alatt.
ÜSZTÖKE, 1. ÖSZTÖKE.
USZTÖKÉL; ÜSZTÖKÉLÉS; 1. ÖSZTÖKÉL j
ÖSZTÖKÉLÉS.
ÜSZÜ, 1, ÜSZŐ.
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ÜSZKÖTÖLÉS, 1. ÖSZTÖKÉLÉS.

ÚSZÓ, (üsző vagyis üző) fn. tt. üsző t.
Fiatal szarvasmarha, különösen azon korban véve,
midőn már párosodni kezd, midőn azt mondják róla
hogy iizekedik. Máskép: ünő, de eredetre azon kü
lönbség látszik köztök lenni, hogy az üsző, üzeke«
désre vonatkozik, vagyis ezen nősény állat azon
tulajdonságára, melynél fogva üzekedésre való, vagy
már valóban üzekedni kezd ; az Unö pedig szülői, ellői
rendeltetésére, s rokon az eme szóval, (mely a mon
golban is am. nő ; nőstény, femme; femelle.). Az
üsző tehát elemezve íiző, (üz szótól, honnan iizeke
dik is) szenvedő értelemben véve, vagyis űzni, üre
kedni való, mint kaszáló, legelő, kaszálni, legelni
való, t. i. rét, fű. Budenz J. a bornyút jelentő finn
vasa, vasú stb. szókkal rokonítja.
ÜSZŐBORJU, (üszőborju) ösz. fn. A tehén
nemű állatoknak, különösen szarvas teheneknek is
nőstény borja, különböztetésül a bika és herélt bor
jutól, azaz tinótól.
ÜSZÖG, (üszög) fn. tt. üszögöt, harm. szr.
— e. Túl a Dunán 1) Izzó tűzzel égő test, pl. fa, kő
szén, kanócz, eleven szén. Más kiejtéssel: üszök, v.
iistsk, 2) Átv. némely növények, különösen gabona.
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ÜT.

ÜT, áth. m. ilt8tt (a palóczoknál az 1ső
és 2ik személy : Uttem, ilttél,) parancs, üss. Általán
mondjuk szilárd testekről, midőn sebesebb mozgás
ba jővén súlyaik erejével más testekre akármiféle
irányban nyomólag, zuzólag hatnak. Különbözik
tőle: taszít, mely valamely testet távolabbra moz
dulni kényszerít; továbbá: lök, mely közvetlen
szintén távolításra vonatkozik. De közel rokona:
csap, mennyiben az ütés által okozott csappanó
hangot fejezi ki, honnan: legyet ütni v. csapni;
valakit pofon ütni v. csapni ; földhöz ütni v.
csapni, egy jelentésűek. Néha vág is tétethetik
helyette, pl. földhöz vágni. Ostorral meg v. rá
vágni. Gyakorlatos értelemben megfelel neki ver, az
az, több ütést tesz, pl. fejbe ver valakit, többször
fejbe üt; zongorán kiveri a nótát, több ütéssel visz
szaadja. Ikerítve : ütniverni, ütiveri. Alkalmazásban
többféle (tulajdon és átv.) értelemben fordul elé. 1)
Öklének, tenyerének, vagy megmarkolt bizonyos
eszköznek sebes mozgású súlyával illet valamely
testet. Fejbe,mellbe,hátba, oldalba ütni valakit. Nyakon
Ilini, agyon ütni, halálosan megütni. Körmére Ütöttek.
Tenyerével pofon ütött. Bottal, fejszefokkal ütni, meg
ütni valakit. Kiütni, felütni, elütni a laptát. Beütni a
hordó fenekét. Kezéből kiütötték a fegyvert. Szeget ütni
a falba. Kiütötték a fogát, az egyik szemét. Beütötték
a fejét, orrát, az oldalát. Leütöm a derekadat. Az al
hidozók egymás tenyerébe ütnek (csapnak). Kezet ütni
egymással. Félreütötte a kalapját. Aczéllal tüzet ütni,
kiütni. Egy csapással, sújtassál leütni az ökröt. Ugy leüti
a sűdöt, csak a füle látszik. (Kanászdal). Egy csapással
két legyet ütni (km.), egyszerre kétfélét végezni. A nyer
get ütik, hogy a ló is érezze (km.), leányomnak szólok,
hogy a menyem is értsen belőle. Bélyeget, pecsétet
ütni valamire, rányomni, rásütni. Addig üsd a vasat,
míg tüzes (km.), élj a jó alkalommal, s fordítsd elő
nyödre. Ne a lábát üsd, hanem a fejét, hogy meg ne
sántuljon. Belé ütötte a kést. A tromfot tromffal szok
ták ütni. (Km.). Elütni más kártyáját, nagyobbat, ér
tékesebbet adva rája, elnyerni. Üssünk egyet! kár
tyázzunk. Kaptára, rámára ütni valamit. Olajt ütni,
sajtolni. Dobot ütni v. verni; különbözik: dobra
ütni; 1. alább. A test némely részeire alkalmazva:
öszveüti a bokáját, térdét. Fejét falba ütni. Leüti a
fejét, lehajtja. Felüti a fejét, hirtelen fölemeli.
Néha a mondatban a cselekvés tárgya nincs
megnevezve, s annak csak iránya, vagy hatáspontja
említtetik. Üt, vág, mint az istennyila. Nem nézi, hová,
csak üt. Erősen, sebesen, jobbra, balra üt. 2) Mondjuk
élettelen, de mozgásba jött testekről. Üt az óra, a
harang.
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földre ütötte. Száz arany ütötte a markát, v. tenyerét,
annyit kapott. A gabonát megütötte az öböly (hőböly),
a ragya. 3) Bizonyos kórállapot, vagy halál neme
érte hirtelen. Egyik oldalát a szél ütötte. Meg
ütötte a guta. Guta üti áztat orrba, a ki vizet
önt a borba. (Népd.). 4. Több átv. értelmű,
képes, példázó mondatok alapját teszi, melyek
ben mindig a sulynyomatú ütés alapfogalma rej
lik. Beütött neki a szerencse, hirtelen érte. Beütött az
ellenség a várba, erőszakosan benyomult. Ráütött az
ellenségre, megtámadta. Rajta ülni valakin, véletlen,
erőszakosan megrohanni. „Rajtam üt a sok nyelv, s
fülemet'nem hagyja nyugonni." (Vörösmarty. Cserh.)
Elütött őseitől, nem hasonló hozzájok, mintha mon
danók, hogy őseinek eredeti képe nincs ráütve.
Apjára, anyjára ütött, azoknak testi külalaki, vagy
lelki tulajdonságai mintegy rá vannak ütve. Vala
mit más kezéről elütni, elvenni, elnyerni, elcsábítani,
magáévá tenni. Kiütött a háború, a forradalom, el
kezdődik, kitör. Jól, roszid, helyeseti ütött ki a dolog.
Leütötték a szarvát, megalázták, kevélységét, gőgjét,
hatalmát megtörték. Dobra ütni. A mit hall, legott
dobra üti, kihíreszteli, elpletykázza. Jószágát dobra
ütötték, nyilvánosan elárverezték. Megüti a mértéket,
kellőleg magas v. nagy. Oszveütötték fejeiket, valamely
titkos dologról súgtakbúgtak, tanakodtak. Tökkel
ütötték a fejét, ostoba tökfejű. Ez a dolog nagy sze
get ütött a fejembe, nagy aggodalomra, kétségre adott
okot, óvatossá, figyelmetessé tett. Bottal ütheted a
nyomát, eltűnt, elszökött, elveszett, hiába keresed.
Felütötte az orrát, megboszonkodott, neheztel. Bele
üti mindenbe az orrát, minden lében kanál, mindenbe
avatkozik; fürkész, kutat. Nem oda üt, a hová néz,
bandsa, vagy, más czélja van, mint a melyet szín
lel, mutat. Néha am. valamit csinál, készit, szerez.
Nagy konyhát, lakomát, vendégséget ütni. Zajt, lármát,
tréfát ütni. Nagy szelet, nagy pompát üt. Tréfára ütni
a jó intést. '(Szabó D.). Ütöttkopott, nagyon el van
nyüve; 1. a maga helyén. Sátort, tábort ütni stb.
Néha a régieknél pl. Pesti Gábornál: it, honnan He
get am. ütöget.
Legegyszerűbb igéink egyike ; s rokonok vele
a sínai t'd (verberare), tiáo (concutere), mandsu tan
tame (ütni, sehlagen); a szanszkrit ut v. uth fe
rire, percutere, továbbá szintén a szanszkrit tup
(pulsare, ferire) és tud (tündére, ferire); amattól
Bopp F. szerént a görög tintoa, emettől a latin
tundo ered; Budenz J. rokonitása a finn iske (Vi
ferire), Vámbéryé a csagataj kütmek, honnan kütek
v. küteg am. ütleg.
ÜTÁRNY, (ütámy) ősz. fn. A festészetben és
rajztanban, oly árny, melyet a nap vagy más fény
„Hejh te torony, falu tornya,
által jól megvilágított test valamely világos alapra
Hányat ütött most az óra ?"
vagy háttérre vet, s mely éles szálkört mutat.
(Székely népdal).
ÜTEG, (üteg) fn. tt. ütegét, harm. szr. —e,
Leütött, beütött a mennykő. Üsse meg a part. A v. —je. Hadtudományi ért. a csatában, vagy ostrom
botot ha megaranyozzák is, súlyost üt. (Km.). A forró kor bizonyos számú ágyúk, melyek egy telepen van
must kiütötte a hordó fenekét. A rázuhant gerenda ' nak fölállítva. Hat,nyolcz ágyúból álló üteg. (Batterie).
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ÜTEL, (ütel) régies áth. m. ülelt. Am. az
egyszerű üt, vagy talán gyakorlatos jelentéssel: ver.
„Nyakba ütelék, nékik (némelyek) kedég arcél es
(arczúl is) ütelék." Kégi Magyar Passió. (Toldy F.
kiadás a. 12. 1.).
ÜTEM, (ütem) fn. tt. ütemét, harm. szr. —e.
L. ÜTENY.
ÜTENY, (üteny) fn.tt. ütenyt, tb. — ék, harm.
szr. —c. Idó'mozzanat, vagy időmérték a zenében,
azaz kéz vagy lábütéssel megkülönböztethető oly
egyes részei a zenei műnek, melyek annak bizonyos
jellemet adnak; és a melyek ismét kisebb részekre
oszthatók, melyek ütenyrészeknek hivatnak.
ÜTENYIRÁS, (ütenyirás) ösz. fn. Bizonyos
időmérték ezerént eszközlendő vagy eszközlött irás.
ÜTENYEÉSZ, (ütenyrész) ösz. fn. A zenei
ütenynek megkülönböztethető egyes kisebb mozza
natai. V. ö. ÜTENY.
ÜTENYSZERÜ, v. — SZERŰ, (ütenyszerü)
ösz. mn. A zenei ütenynyel egyező vagy ahhozhasonló.
ÜTÉR, (ütér) ösz. fn. Azon erek neve, melyek
a vért a szivből a testnek különféle részeibe viszik.
(Árteriae.) V. ö. Vérér, Viszér.
ÜTÉRDAG, (ütérdag) ösz. fn. Daganat
szerű dudorodás, vagy csomósodás az üterckben.
ÜTÉRNYILÁS, (ütérnyilás) ösz. fn. Nyilas
a szívkamarában, mely az ütérbe vezet.
ÜTÉRNYITÁS, (ütérnyitás) ösz. fn. Minden
vágás, metszés, szúrás, melyet az ütéren ejtenek.
ÜTÉRSÉRV, (üt érsérv) ösz. fn. Sérv, mely
bizonyos erőltetés által az ütérben támad.
ÜTÉS, (ütés) fn. tt. ütést, —ék, harm. szr.
— e. Cselekvés, melynél fogva valamit ütünk, ez
igének mindenféle értelmében. Agyon ütés. Nyakon
ütés. Olajütés. Továbbá azon erős hatás, melyet az
ütő testek tesznek. Kalapácsütés, mennykőülés. Vak
ütés, vakseb, ütésből lett kék a testen. (Szabó D.J.
Kártyajátékban, a kiadott kártyalapoknak egy érté
kesebb lappal fölülmulása, s megnyerése. Egy ütése
sem volt. V. ö. Üt.
ÜTÉSHELY, (ütéshely) ösz. fn. Azon hely,
melyre ütöttek, az ütésnek némi hátrahagyott nyo
mával, jegyével, vakseb. Kékes, vörös ütéshelyek a
testen. Az ágyúgolyó ütéshelye.
ÜTET, (1), (ütet) fn. tt. ütetét, harm. szr.
— e. A mit ütéssel készítettek, csináltak, vagy a mi
egyegy ütésre való. Egy ütet olaj, melyet egyszerre
ütöttek. Két ütet tapló.
ÜTET, (2), tájdivatosan és régiesen, pl. a
Nádorcodexben am. Őtet, amidőn az ő személynévmás
is ü.
ÜTETLEN, (ütetlen) mn. tt. ütetlent, tb.
— ék. A mi ütés nélkül maradt, akit, vagy amit
nem ütöttek. Határozóként am. ütés nélkül. Vereke
désben egy tagja sem maradt ütetlen.
ÜTKÖZÉS, (ütközós v. ütögözés) fn. tt. üt
közést. tb. —ék, harm. szr. —e. Altalán két, el
lenirányban egymással erősen érintkező testnek vi

szonyos szenvedő állapota. Összeütközés. Megütközés.
Ez utóbbi átv. ért. visszataszító, kellemetlen hatás,
melyet érzünk, midőn valami kedélyi hajlamunkkal,
erkölcsi nézeteinkkel, várakozásunkkal stb. ellenke
zik. V. ö. ÜTKÖZIK.
ÜTKÖZET , (ütközet) fn. tt. ütközetét, harm.
szr. —e. Altalán, azon tettleges állapot, midőn
két ellenkező irányban működő fél erőszakosan
érintkezik egymással; különösen csata, rendezett
harcz a háborúskodó ellenségek között. Széirazföldi,
tengeri ütközet. A seregeket ütközetre vezényelni. Az üt
közetben elveszni. Véres, több óráig tartó, kétes ütközet.
ÜTKÖZETBELT, (ütközetbeli) ösz. mn. Ütkö
zetben történő, ütközetre vonatkozó. Ütközetbeli ese
mények, parancsnoki, vezéri rendelkezések.
ÜTKÖZETHELY, (ütközethely) ösz. fn. Tér,
sikság, illetőleg tenger, hol az ellenséges seregek
egymással megütközve csatáznak, harczolnak ; csata
mező, harezmezö, csatatér, hareztér.
ÜTKÖZETI, (üt közeti) mn. tt. ütközetit, tb.
— ek. Ütközethez tartozó, azt illető, abban történő.
Ütközeti hely, ütközeti rend, ütközeti nap, ütközeti
lárma.
ÜTKÖZETNAP, (ütközetnap) ösz. fn. Nap,
melyen valamely ütközet történt, vagy melyre ki
van tűzve. A szerencsétlen mohácsiütközetnap augus
tus 29én volt.
ÜTKÖZETREND, (ütközetrend) ösz. fn.
Rend, sorozat, melybe az ütközendő seregek állítva
vannak, csatarend.
ÜTKÖZIK, (ütközik, v. ütögözik) k. m.
ütköztem, —tél, —ött. 1) Valamely mozgásban
levő szilárd test, útjába eső más testbe akad. A
kocsi tengelye a sarokköbe ütközött. A rúd az előtte
menő kocsiba ütközött. A szembe jövő szekérrel ösz
szeütközni. Kőbe, fába ütköztem v. ütközött a lábam.
2) Különösen, csatarendbe állítva az ellenfél
lel öszvecsap, harezol, verekedik, üt és vissza
üttetik. Nyilt téren, tengeren ütközni, egész erővel
megütközni. 3) Átv. valamin v. valamiben megütközni,
am. erkölcsileg fennakadni, megbotránkozni, némi
leg visszataszító, sértő behatást érezni. Megütközém
rajta, midőn részegnek láttam. A gáncsoskodó ember
minden csekélységen megütközik. Szemre vonatkozólag,
am. föltűnik, észrevehetővé lesz. Szemembe ütközött.
Szabó Dávidnál eléjön : „Az a gondolat ütközött
(ötlött) elmémbe."
ÜTKÖZŐ, (ütögöző) mn. és fn. tt. ütköző
— t. 1) Aki vagy ami másba ütközik, v. mással
csatáz. Egymásba ütköző tengelyek. Ütköző ellenfelek. 2)
Mint fn. I  • alakú vas eszköz a lakatosoknál, melyet
két hegyes végénél fogva az ajtóragasztóba, vagy
falba ütnek, s melynek nyilasába a zár nyelve bejár.
ÜTLEG, (ütöleg) fn. tt. ütlegét, harm. szr.
—e. Csapások, melyeket valaki szenved, midőn
verik. V. ö. ÜT.
ÜTLEGEL, (ütölegól) áth. m. ütlegelt: 1, ÜT
LEGEZ.
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ÜTLEGÉZ, (ütölegéz) áth. m. ütlög'ztem,
—tél, —itt, par. íítlegizz. Valamely kézbeli eszköz
zel megver, ütöget.
ÜTLEGÉZÉS, (ütölegézés) fn. tt. ütleg'zést,
tb. —fit, harm. szr. —e. Cselekvés midőa vki üt
legez.
ÜTLEK 1. ÜTLEG.
ÜTŐ, (UtöJ DIB. és fn. tt. iitőt. 1) Aki üt.
2) Általán, a mivel ütnek, elütnek valamit. Lapta
iitö. Olajütő, melyben olajt Bajtólnak. Ütörnüszer,
litófa. 3) Laptajáték, melyben egy a laptát kiüti, a
többi szemközt álló pedig iparkodik elfogni. Kiiltőt
Wkátszani. 4) Különösen a harang nyelve, v. szive,
harangütő.
ÜTŐDÉS, (ütőödés) fn. tt. ittödést, tb.
— ék, harm. szr. —e. 1) Állapot, midőn bizonyos
testek egymásba akadva visszataszító erővel hatnak
egymásra. 2) Átv. ért. kedélyi illetődés, erkölcsi
fennakadás, megbotránkozás. Ifagy megUtődéssel hal
lottam szerencsétlen esetedet. V. ö. ÜTŐDIK.
ÜTŐDIK, (ütöödik) belsz. m. ütődLem,
— tél, —ölt. l) Más testbe akadt test visszaható
nyomást, csapást, taszítást szenved. Sebes mentében
I a szögletbe ütődött. Belém ütődött. Hanyatt esvén feje
a falba ütődött.
„Három napig szólt az ágyú egyre,
Ütődött a hangja hegyről hegyre."
Székely népvers.
2) Átv. valamin megütődni, am. érzékenyen
megilletődni, fájdalmas részvétet érezni valamely
szomorú eset miatt.
ÜTŐDZIK, (ütőödözik) k. m. ülődztem,
—tél, —ött, par. —zél. L. ÜTŐDIK. 1)
ÜTÓFA, (ütőfa) ösz. fn. Általán, eszköz fából,
melylyel valamit ütni, elütni szoktak, p. a laptajáté
losok botja,vagy melylyel az utczakövezök,az útla
pitók a köveket, göröngyöket ütögetik stb.
ÜTÖGET, (ütöget) gyak. áth. m. ütöget
tem, — tél, —étt, par. ütögess. Gyakran, folytono
san, aprózva, vagy gyöngédebben üt. V. ö. ÜT.
ÜTÖGETÉS, (ütögetés) fn. tt. ütögetést.
tb. —ék, harm. szr. — c . Gyakorlatos, vagy apró
zott, gyöngédebben ismételt ütés, peczegetés.
ÜTŐKÁRTYA, (ütőkártya) ösz. fn. Kártya
lap, mely az illető játék szabályai szerint a többinél
értékesebb, s azokat legyőzi, megnyeri, adutt, tromf.
ÜTŐKÉ, (ütöke) kies. fn. tt. ütőkét. A
zongora billentyűjével öszveköttetésben levő, s füg
gőlegesen fölbillenő pöczköcske, mely az illető húrt
megüti. (Tangent)
ÜTŐKOS, (ütőkos) ösz. fn. Vas pántokkal be
foglalt vastag koczkaalaku tönk, v. koloncs, mely
lyel czölöpöket szoktak a földbe verni. A régiek
várfalak rontására is használták.
ÜTÖLHATOL szathmárvidéki tájszó; l.ÖTÖL
HATOL.
ÜTŐMIV, (ütömiv) ösz. fn. Az ütó'órának azon
AKAI). NAGY SZÓTÁB, VI. KŐT.

UTOORA—ÜVEG.

690

részei, melyek tüzetesen az ütést eszközlik, t. i. a
cseqgetyüke vagj= aczélsodrony, a kalapács, a rúgó,
mely amazt mozgásba hozza Btb.
ÜTŐÓRA, (ütőóra) ösz. fn. Óramű, mely az
órákat, illetőleg negyedeket nem csak mutatja, ha
nem ki is üti.
ÜTŐRECZE, (ütőrecze) ösz. fn. Madarászok
hálója, melynek kiterített szárnyai zsineg által meg
rántva öszvecsapódnak.
ÜTŐRUGÓ, (ütörugó) Ösz. fn. Az óra'ütőmi
vének rugója. Különböztetésül másnemű rugóktól.
ÜTŐSZEG, (ütőszeg) ösz. fn. Szegecskéb az
ütőórában, melyek az ütőkalapácsot fölemelik, és
leeresztik.
ÜTÖTTKOPOTT, (ütöttkopott) ossz. mn.
Mondják igen viseltes, ócska ruháról, mely sok po
rolásban, kefélésben, használásban elkopott. Átv.
étt.ülöttkopott beszéd, igen sokszor hallott, s már meg
unt beszéd.
ÜTŐVAS, (ütővas) ösz. fn. Vasból csinált
eszköz, melylyel vagy melyen valamit ütni, koholni,
kalapálni szoktak.
ÜTŐVÉSÜ, (ütővésü) ösz. fn.. A fából dol
gozó mívesek, p. bodnárok, kerékgyártók vésüje,
melylyel a fát simítják.
ÜTTEM,tájdivatos,e helyett: ütöttem; v. ó. ÜT.
ÜTTET, (üttet) miv. m. üttettem, —tél, —éti,
par. üttess. Meghagyja, eszközli, hogy valaki vagy va
lami üssön. Valakinek a fejét üttetni. Az órát üttetni.
ÜTÜ, (Utü) fn. tt. Müt, tb. —7.. Kalapács, pö
röly, sulyokféle eszköz, melylyel valamit ütnek, la
pítanak stb. Képzőre nézve hasonló azon eszközö
ket jelentő szókhoz, melyek az igeneves ó ö helyett
u v. íí képzőt vesznek föl, mint: válu, vésü, gyalu,
gyüszü v. tüszü, szivatyú, pattanlyá sarkantyú, für
getyü stb.
ÜTVES, tájdivatos és régies, pl. Sándor István
nál, ötvös helyett; 1. ÖTVÖS.
ÜVECS, fn. tt. üvecsét. A gyergyai és fel
csiki székelyeknél Kállay Ferencz szerént esztendős
nőstény bárány, Kriza J. szerént két éves fekete
(csak fekete ?) bárány. Talán vagy az ünő szóból
módosult, mintha volna ünecs, vagy am. évecs az
az éves. Másképen szintén Kriza J. szerént Maros és
Háromszékben: kirlán (éves bárány), Udvarhelyszék
ben : mióra.
ÜVEG, fn. tt. üvegét, harm. szr. —e. Fé
nyes, átlátszó, szilárd, kemény, többé kevésbé töré
keny test, melyet hamuzsirral, égetett mészszel ve
gyített, s tűzben folyóvá tett kovaföldből stb. alakí
tanak. V. ö. ÜVEGANYAG. Üvegei csinálni. Üveget
fújni, köszörülni, festeni. Fehér kékes zzinü üveg. Törik
mint az üveg. (Km.). Üvegből csinált palaczkok, poha
rak, tálak, tálezák. Üveget metszeni az ablakba. Üveget
tükörré alakítani. Átv. ért. üveganyagból csinált edé
nyek. Eczetes üveg, boros üveg, tintás üveg. Továbbá esz
közök : nagyító,kicsinyítő üveg, kotyogós üveg, szemüveg,
köppölyüveg, buritóüveg stb. Üvegen át nyalat mézet,
44
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oly adománynyal, jóval kecsegtet, melyhez hozzá
ÜVEGBÁNYA, 1) 1. ÜVEGHUTA. 2) Puszta
jutni, melyet élvezni nem lehet. Melléknévül tekintve Tolna m. helyr. —bányára, — n , —ról.
jelent üvegből valót, üvegből csináltat, s közösebb írói
ÜVEGBORITÓ, (üvegboritó) ösz. fn. Harang
szokás szerint az illető főnévvel öszvetett szót alkot: alakú boritó üvegből pl. gyümölcsökre, ezukorsüte
üvegajtó, üvegablak, üvegház, üvegedények, üveggomb ményekre, hogy a por, s legyek ne lepjék. Továbbá
stb. mint rendesen az anyagból készült eszközök szintén ily boritó némely becsesebb házi eszközökre
nevei. Azonban néha az ily összetételben főnévként pl. álló órákra, aranyozott mlvekve stb.
szerepel, pl. üvegkefe, üvegfestés, üveghuta stb. Táj
ÜVEGBURA, (üvegbura) ösz. fn. Üvegből
kiejtéssel : öveg, túl a Dunán némely vidékeken ösz álló bura. V. ö. BURA.
szehúzva: ög, s a székelyeknél: éveg.
ÜVEGBURÁNY, (üvegburány) ösz. fn. Fes
tett üvegből csinált, nem valódi burány v. kláris. V.
„Csillag az abrosza, éveg az ablaka,
ö. KLÁRIS.
Éveg ablak alatt egy édes almafa."
ÜVEGCSÉPP, (üvegcsépp) ösz. fn. A folyó
üveganyagból egy cseppnyi, melyet ha hideg vizbe
„Hoztam egy éveg bort, hogy igyál belőlle.
cseppentenek, tojásdad alakot ölt, s hosszúkás vé
Szomorú a szüved, majt megvidul tőlle."
kony farkat kap. Ezen üvegcsepp, ha farkát eltörik,
elpattanva szétporlik.
Székely népdalok.
ÜVEGCSERÉP, (üvegcserép) ösz. fn. Az el
Eléjön Mikes Kelemennél is.
törött üvegnek, üvegedénynek darabja. Üvegcserép
Rokonítható a mongol üngge szóval, mely pel vakarni valamit. Üvegcserép megsértette a talpát,
am. szín (couleur); honnan ünggetü v. ünggetei
ÜVEGCSÜR, (1), (üvegcsür) ösz. fn. 1. ÜVEG
am. színes, ünggelekű színelni, fényesítni (donner HUTA.
une couleur, polir, rendre luisant stb.) Lugossy Jó
ÜVEGCSÜR, (2), erdélyi puszták F. Fehér,
zsef az ,ég' igével hozza viszonyba. (Magyar Nyel
Kolos és Torda m. helyr. Üvegcsürrc, —ön, —ról.
vészet. II. K. 145. 1.)
ÜVEGDARAB, (üvegdarab) ösz. fn. Egy része
ÜVEGABLAK, (üvegablak) ösz. fn. Üveg
valamely üvegmívnek, pl. egyes ablaküveg; üveg
táblákból csinált ablak, különböztetésül a lantorna
tábla. Különösen valamely üvegmívből pl. pohárból,
ablaktól.
palaczkból, ablaktáblából el v. letört rész v. ré
ÜVEGAJTÓ, (üvegajtó) ösz. fn. Ajtó, mely szecske.
nek táblái üvegből vannak, különböztetésül a fa,
ÜVEGEDÉNY, (üvegedény) ösz. fn. Üveg
vasajtótól.
anyagból készített, idomított, metszett, köszörült,
ÜVEGALMÁRIOM, üvegalmáriom) 1. ÜVEG festett stb. edényféle eszközök.
SZEKRÉNY.
ÜVEGELEGY, (üvegelegy) 1. ÜVEGKE
ÜVEGANYAG, (üveganyag) ösz. fn. Alkatré VERÉK.
szeiből, közönségesen hamuzsír vagy szíksóból, to
ÜVEGES, (1), (üvegés) mn. tt. Vvegést. v.
vábbá porrázúzott kovából (hegyi kristályból, quarcz
et, tb. —ek. A miben üveget tartanak, szállítanak,
ból) és porrá mállott égetett tiszta mészből annak
vagy aki üvegeket hord. Üveges szekrény. Üveges sze
módja szerént összeelegyített vagy már tűzben fel
kérláda. Üveges tót. Továbbá üveggel, v. üvegekkel
is olvasztott tömeg, melyből üvegfúvó sípok segítsé
kirakott, fölkészített. Üveges czifrázatu mű. Üveges csil
gével üveget készítenek. Ha a tömeg vasat is tar
lár. Üveges méhköpű. Üveges hintó, üveg ablakokkal
talmaz, a nyert üveg zöld vagy az éleny nagyobb
ellátott hintó. Atv. üveghez hasonló fényű. Üve
mennyisége szerént sárga színű lesz. Ha az üveghez
ges szemek, meredtek, megtörtek. Üveges érezek, je
mész helyett óloméleget vesznek, ez szebb fényt és
geczek.
sugártörési erősebb tulajdonságot ad neki. Más szí
ÜVEGES, (2), (üvegés) fn. tt. üvegé.st. tb.
neket is az érezek kölcsönöznek neki. így az urán
éleg azt zöld sárga, a kobaltélecs szép kék, a man — ék. A ki üvegmívekkel, üvegedényekkel keres
ganéleny ibolya, az arany ónéleggel vegyítve szép kedik ; továbbá, aki különféle használatra, p. abla
rubinvörös színűvé teszik. A zománcz sem egyéb, kokba, ajtókba, szekrényekbe üvegtáblákat, fióko
mint bizonyos anyagokkal, érczélegekkel vegyülve kat metsz.
átláthatlanná vált üveg.
ÜVEGESHINTÓ, (üvegeshintó) ösz. fn. Üveg
ÜVEGÁRU, (üvegáru) ösz. fn. Üveganyagu ablakokkal fölkészített hintó.
ÜVEGESMÉHKÖPÜ (üvegesméhköpü) ösz.
áru, mint kereskedelmi czikk.
ÜVEGÁRUS, (üvegárus) ösz. fn. Üveganyag fn. Üvegablakocskákkal ellátott méhköpü, leginkább
ból csinált különféle mívekkel, edénj ékkel keres annak hátulsó részében, melyeken által a méhek
munkálkodását, a lépek mibenlétét stb. látni lehet.
kedő.
ÜVEGÉSSÉG, (üvegés. ség) fn.tt. üvegességét,
ÜVEGÁRUSSÁG, (üvegárusság) ösz.fn. Üveg
harm. szr. —e. 1) Kereskedés, melyet valaki üveg
kereskedég.
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árukkal üz. 2) Mesterség, mely által valaki a kész
üveganyagot bizonyos czélokra idomítja.
ÜVEGEZ, (üvegéz) áth. m. üvege'ztem, —tél,
— étt, par. —z. Valamit üveggel ellát, bevon,
fölszerel. Üvegezni az ablakrámákat, az ajtókat,
holmi mívveket.
ÜVEGEZÉS, (üvegézés) fn. tt. üvegézést. tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, kézmivesi munka,
mely által valamit üvegeznek. V. ö. ÜVEGEZ.
ÜVEGFAL, (üvegfal) ösz. fn. Szobák, ter
mek közt elválasztó falakként, vagy a falak na
gyobb részén öszveillesztett üvegtáblák.
ÜVEGFÉDÉL, v. — FÖDÉL, (üvegfédél)
ösz. fn. Üvegtáblákból csinált födél az épületen,
vagy valamely más mívven.
ÜVEGFÉLE, (üvegféle) ösz. mn. L. ÜVEG
NEMÜ.
ÜVEGFESTÉS, (üvegfestés) ösz. fn. Mester
ség, mely által az üvegeket különféle színekkel, czif
rázatokkal ékesítik.
ÜVEGFESTŐ, (üvegfestő) ösz. fn. Kézmives,
ki üveganyagot, és üvegmíveket, edényeket színez,
cifráz.
ÜVEGFONAL, (üvegfonal) ösz. fn. Üveg
anyagból húzott, s megkeményült fonal.
ÜVEGFÚVÁS, (üvegfuvás) ösz. fn. Üveghutai
munka, midőn a híg üveganyagból a fúvócsővel
bizonyos alakú üvegedényt, vagy más mívet, vagy
táblát alakítanak.
ÜVEGFÚVÓ, (üvegfuvó) ösz. fn. Üveghutai
munkás legény, ki üveget fú.
ÜVEGGOMB, (üveggomb) ösz. fn. Üveganyag
ból csinált gomb.
ÜVEGGYÁK, (üveggyár) ösz. fn. Épületek,
helyiségek, melyekben mindenféle üvegnemüeket ké
Bzítenek.
ÜVEGGYÁRNOK, ÜVEGGYÁROS, (üveg
gyárnok v. — gyáros) ösz. fn. Aki üveggyár
ral bír.
ÜVEGGYÁRTÁS, (üveggyártás) ösz. fn.
Üvegcsinálás, üvegkészítés, minden hozzá tartozó
munkálatokkal.
ÜVEGGYÁRTÓ, (üveggyártó) ösz. mn. és fn.
1) A ki üveganyagokból különféle míveket készít.
2) Aki üveggyárral bír.
ÜVEGGYÉMÁNT, (üveggyémánt) ösz. fn.
Utánzás által üvegből köszörült ál gyémánt.
ÜVEGGYÖNGY, (üveggyöngy) ösz. fn. Üveg
ből csinált, igaz gyöngyöt hazudó csecsebecse.
ÜVEGGYURMA, (üveggyurma) 1. ÜVEG
ANYAG. •
ÜVEGHAMU, (üveghamu) ösz. fn. Üvegcsiná
láshoz szükséges hamu, vagyis hamuzsír, melyet a
többi anyaggal vegyítenek. V. ö. ÜVEGANYAG.
ÜVEGHARANG, (üvegharang) ösz. fn. Ha
rang alakú üvegmív, különféle nagyságban, és hasz
nálatra való, pl. melylyel a zsenge kényes növénye
ket a dér ellen befödik, vagy holmit leborítanak.
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ÜVEGHÁRTYA, (üveghártya) ösz. fn. Azon
szemhártya, mely üveghez hasonló látszatu, és sejt
szövetes. (Membrana hyaloidea.)
ÜVEGHÁZ, (üvegház) ösz. fn. Általán, ház,
melynek oldalai, falai üvegtáblákból vannak. Külö
nösen, kerti épület, melynek délre fekvő oldala üve
gekből áll, hogy a nap sugarai nagyobb erővel tör
vén át rajta a benn lévő növényeket bujább tenyé
szésre kényszerítsék, télen a hideg ellen megóv
ják stb.
ÜVEGHUTA, (1) (üveghuta) ösz. fn. Huta,
melyben üveget készítenek, a hozzá szükséges mel
léképületekkel együtt; üvegcsinálók telepe.
ÜVEGHUTA, (2) hutatelepek Vas m. helyr.
Üveghutára} — n , —ról.
ÜVEGJÁTÉK, (üvegjáték) ösz. fn. Régi hang
szer, mely rendszerént 18 öszveillesztett üvegdarab
ból állott, s melyen kis ütőpálczikával játszottak.
(Campe.)
ÜVEGKALMÁR, (üvegkalmár) ösz. fn. Üveg
edényeket, s más üvegmíveket áruló kalmár.
ÜVEGKARIKA, (üvegkarika) ösz. fn. Karika
formára vágott üveg, milyeket régente gyakrabban,
de néha ma is ablakokra szoktak használni.
ÜVEGKEFE, (üvegkefe) ösz. fn. Üvegpalacz
kokat, edényeket tisztítani való sajátnemű kefe.
ÜVEGKEMENCZE, (üvegkemencze) ösz. fn.
Kemencze az üveghutában, melyben az üvegnek való
anyagot olvasztják.
ÜVEGKERESKÉDÉS, (üvegkereskédés) ösz.
fn. Kereskedés neme, melyet valaki üvegáruk
kal üz.
ÜVEGKERESKEDÓ, (üvegkereskedő) ösz. fn.
A ki üvegárukkal kereskedik.
ÜVEGKERET, (üvegkeret^ 1. ÜVEGRÁMA.
ÜVEGKÉSZITÖ, (üvegkészitö) ösz. fn. Kéz
mives az üveghutákban, ki az üveganyagokat felol
vasztja, s azokból üvegmíveket csinál.
ÜVEGKEVERÉK, ösz. fn. Azon anyagok ve
gyiteké, melyekből üveget készítenek. V. ö. ÜVEG
ANYAG.
ÜVEGKLÁRIS, (üvegkláris) ösz. fn. Üvegből
csinált ál kláris ; máskép : üvegburány.
ÜVEGKOH, v. — KOHÓ, (üvegkoh vagy —
kohó) ösz. fn. 1) Koh, melyben az üveget olvaszt
ják. 2) Vétetik az egész ,üveghuta' helyett is.
ÜVEGKOSÁR, (üvegkosár) ösz. fn. 1) Üveg
ből csinált kosár. 2) Kosár, melybe az üvegtáblákat
rakni, és ideoda szállítani szokták.
ÜVEGKŐ, (üvegkő) ösz. fn. 1) Fehéres, ten
gerzöld és eres könem Olaszországban, mely üveg
ként egy kevéssé átlátszó. 2) Drágaköveket hazudó
üvegmívek, milyenek az úgynevezett cseh kövek.
ÜVEGKÖNNY, (üvegkönny) ösz. fn. 1. ÜVEG
CSÉPP.
ÜVEGKÖSZÖRÜLÉS, (üvegköszörülés) ösz.
fn. Mesterség, mely által a/, üveget kisimítják, s kü
lönféle czifrázatokkal díszítik.
44*
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ÜVEGKÖSZÖRÜS, (üvegköszörűs) ösz. fn.
Mester, ki az üvegköszöríílést érti, s azzal foglalko
zik. V. ö. ÜVEGKÖSZÖRÜLÉS.
ÜVEGLÁMPA, (üveglámpa) ösz. fn. Lámpa,
mely a világot üvegen bocsátja által, különbözteté
sül a lantorna, papír stb. lámpáktól.
ÜVEGLENCSE, (üveglencse) ösz. fn. Lencse
maghoz hasonló alakú, mindkét lapján domborúra
köszörült üveg, milyet a gór, és távcsövekbe szokás
alkalmazr i.
ÜVEGMÁZ, (üvegmáz) ösz. fn. Üvegalakú
érezöntet, melylyel némely testeket máz gyanánt
beborítanak.
ÜVEGMETSZÖ,(üvegmetszö)ösz.fn. 1. ÜVEG
KÖSZÖRŰS.
ÜVEGMINTA, (üvegminta) Ösz. fn. Minta,
melynek alakjára olyfóle üvegeket képeznek, milye
ket szabad kézzel készíteni nem lehet.
ÜVEGMÍV, (üvegmív) ösz. fn. Akármiféle mív,
mely üveganyagból van csinálva.
ÜVEGMÍVES, (üvegmíves) ösz. fn. Aki üve
geket csinál, vagy azokat idomítja, köszörüli,
festi stb.

ÜVEGRÁMA, (üvegráma) ösz. fn. Festett,
köszörült, czifrázott üvegből csinált ráma, üveg
keret.
ÜVEGSZÁRÜ FÁJVIRÁG; 1. ÜVEGSZÁ

ÜVEGMUNKA, (üvegmunka) ösz. fn. 1.
ÜVEGMÍV.
ÜVEG MŰ, 1. ÜVEGMÍV.
ÜVEGMŰHELY, (üvegmühely) ösz. fn. Üveg
mivesek, köszörűs' k műhelye.
ÜVEGNEMŰ, v. —NEMŰ, (Uvegnemü) ösz.
u n . l) Üvegfajt képező, alakjára, rendeltetésére
nézve valamely üvegnemhez tartozó. 2) Némi tulaj
donságaira nézve üveghez hasonló. Üvegnemli érezek,
kövek.
ÜVEG OLD A, (üvegolda) ösz. fn. Olvasztó
erejű folyadék, melynek hozzájárultával valamely
anyag üvegnemü tömeggé alakúi.
ÜVEGOLLÓ, (üvegolló) ösz. fn. Az üvegfú
vók tompa élű ollója, melylyel a még lágy üve
get nyirkálják, vagy a fölfújt üveghólyagot kitágít
ják stb.
ÜVEG ÓRA, (üvegóra) 1. FÖVENYÓRA.
ÜVEGPALACZK, (üvegpalaczk) ösz. fn.
Üveganyagból való palaczk; különböztetésül más
p. faanyagú palaczktól.
ÜVEGPALOTA, (üvegpalota) ösz. fn. Palota
szerű épület, melynek oldalai nagyobb részt üveg
ablakokból, vagy födelei is üvegekből rakvák össze,
az újabb korban divatba jött világtárlatok szá
niára.
ÜVEGPOHÁR, (üvegpohár) ösz. fn. Ivópohár
üvegből, különböztetésül más anyagú, pl. arany,
ezüst, bádog, cserép, fapohártól.
ÜVEGPOR, (üverpor) ö?z. fn. Porrá zúzott,
örlött üveg.
ÜVEGRAGASZ, (üvegragasz) ösz. fn. Ragasz,
melylyel az elrepedt, vagy eltörött üvegmiveket,
edényeket öszve lehet illeszteni.
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ÜVEGSZÁRÚFÜ, (üvegszárúfü) ösz. fn. A
fájvirág nemű növény egyik fajának népies neve;
szára felálló, általlátszó (innen a neve), üres bélii,
bötykös czikkelyü; levelei tojásdadok ; virágfiirtjei
kétkét ágúk. Máskép szintén népiesen : hozzám ne
nyúlj, engem ne bánts; növénytani néven : üvegszem
fájvirág. (Impatiens noli tangere).
ÜVEGSZÉK, (üvegszék) ösz. fn. Polezféle
állvány, melyen az üvegeket, palaczkokat, pohara
kat tartják, pohárszék.
ÜVEGSZEKRÉNY, (üvegszekrény) ösz. fn.
1) Szekrény üvegtáblákból, vagy legalább, melynek
ajtaja üvegből van. 2) Szekrény, melyben az üveg
edényeket tartogatják, mely rendesen üvegajtaju,
vagy oldalú is.
ÜVEGSZEM, (üvegszém) ösz. fn. 1) Üvegből
csinált mesterséges pótlékszem. 2) Átv. homályos
üveghez hasonló, törött fényű, élénktelen, kifejezés
nélküli szem.
ÜVEGSZÍN, (üvegszín) 1) ösz. fn. Az üvegnek
rondszerénti tiszta, átlátszó szine. 2) Ösz. mn. L.~
ÜVEGSZÍNÜ.
ÜVEGSZÍNÜ, v. —SZINÜ, (üvegszínű) ösz.
mn. Olyan színű, milyen a közönséges üveg.
ÜVEGTÁBLA, (üvegtábla) ösz. fn. Tábla
formára alakított üveglap, milyet tükrökre, abla
kokba stb. alkalmaznak.
ÜVEGTAJT, (Uvegtajt) ösz. fn. Tüjtféle
anyag, mely a felolvasztott üveganyagtól habzás
közt elválik, t. i. az összeolvadásnak kitett anyag
ban a szénsav a hamuzsirból a kovasav által kihaj
tatván a sűrű tömegből lassanként kiszáll.
ÜVEGTEST, (üvegtest) ösz. fn. l) Általán,
minden üvegnemű test. 2) A szemnek üveg gya
nánt fénylő része, az ideghártyán belül. (Corpus
vitreum.)
ÜVEGTÖMEG, (üvegtömeg) ösz1. fn. Az üveg
kemenczében felolvasztott testek tömege, melyből
az üveget készítik. V. ö. ÜVEGANYAG.
ÜVÉGZET, (üvegézet) fn. tt. üvegzete't,ha.Tm.
sz. r. —e. l) Üvegmáz némely égetett edényeken.
2) A festményeken könnyű, fényes festékkel bevo
nás. 3) Fénylő mázféle a fogakon. (Glasura.)
ÜVEGZÖLD, (üvegzöld) ösz. mn. Olyan zöld,
mint a legközönségesebb üveg (némi vastartalommal)
szokott lenni. V. ö. ÜVEGANYAG.
ÜVÖLT, (üvölt) önh. m. ÜvöUiStt, par.
— s , htn. ni, v. eni. Erős (a) hangon szól, kiált. Teli
torokkal üvölteni, kiáltani. „Követék őtet két vakok
üvöltvén (clamantes) és mondván: Irgalmazjh mii
nekönk" (Münch. cod. Máté JX ). „És üvöltő (üvölte
— clamavit —) ménd a nép úrhoz" (Bácsi cod.
Judith IIII). Hangutánzó, s alakjára olyan, mint a
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rokon értelmű s'dvölt, sikolt, rikolt, kiált, melyekben
az l jobbára ki is hagybató, mint, sikót, rikót, sűvőt,
kiút, livőt stb. Tul a Dunán némely tájakon öszve
húzva: őt, pl. öt kiút. Az ü bang helyett gyakran
rívei: ivóit.
ÜVÖLTÉS, (üvóltés) fn. tt. Uvöltést, tb.
—éle, harm. szr. —e. Erős, fülsértő kiáltás. V. ö.
ÜVÖLT.
ÜVÖLTÖZ, (UvóTtöz) gyak. önh. m. üvöltöz
tem, — tél, —ött. Gyakran vagy folytonosan üvölt.
Hasonlók hozzá: süvöltöz, sikoltoz, kiáltoz, ordítoz.
ÜVÖLTÖZÉS, (üvöltözés) fn. üvöltözést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folytonos
üvöltés, süvöltözés, kiáltozás.
ÜZ, (1) 1. ŰZ, (1).
ÜZ, (2) 1. ÜZ, (2).
ÜZ, (3) elvont gyöke üzen igének és származé
kainak; 1. ÜZEN.
ÜZBÉGH, falu Nyitra m. helyr. Üzhéghre,
— én, —ről.
ÜZDE fn. tt. üzdét. Melegházat v. ágyat tenne,
de igen rósz szó, mely úgy látszik, a német treiben szó
után ,Treibbaus' jelentésében gyártatott; rósz, mert
magyarul nem mondjuk : űzni a növényeket, hanem:
(melegházban vagy melegágyban) termelni, tartani
stb. növelni.
ÜZEKÉDÉS, (Uzekédés) fa. tt. üzekédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Mondjuk tehénnemü ál
latról, midőn nemi ösztöne által párosodásra inge
reltetik.
ÜZEKÉDIK, (üzekédik) k. m. üzekédtem,
[—tél, —étt. A tehénnemü állat nemi ösztöntől in
gereltetve bikával párosodni vágy, s attól űzőbe vé
tetik. Tavaszkor üzekednek a tehenek. A harmadfű
üsző megüzekedett. Máskép : üzekészik, továbbá folyat,
x.folyatik. Aljas nyelven mondják megvetőleg, nő
személyről is. Bérczy K. a vadludak és vadruezák
ról is azt mondja, hogy üzekesznek.
ÜZEKÉDŐ, (üzekédö) mn. tt. üzekédő t.
A mi üzekedik, t. i. párosodni vágyó tehén. A hol
'dzekedö tehén nincs,nem megy oda a bika. (Km.). Al
jas nyelven, bujálkodó nőszemély.
ÜZEKÉSZIK, (üzekészik) k. Az sz hangot
csak a jelenben tartja meg, egyebütt egészen egyezik
hangokban is az ,üzekédik' igével. L. ÜZEKÉDIK.
ÜZELÉM, (üzelém) fn. tt. Uzelmét, harm. sz.
r. —e. Cselekvény, melynél fogva valaki egy vagy
más dologban eljár, azokkal tartósabban foglalkodik.
ÜZELKÉDÉS,(üzelég édés) fn. tt. üzelkédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Kergetődzés, midőn ket
ten vagy többen egymást űzik, kergetik.
ÜZELKÉDIK, (üz elég édik) k. m. üzelkéd
tem, —tél, —étt. Jó kedvből, játékból egymást
üzögetik, hajszolják, kergetik.
ÜZEM, (üzem) fn. tt. üzemét, harm. sz. r. —e.
Űzési mód. Az erdészeti Müszótárbarj használják
(erdő ) gazdálkodás módja helyett.

ÜZEMENY, (üzemény) fn. tt. üzeményt, tb.
— ék, harm. sz. r. — e. L. ÜZELÉM.
ÜZEN, önh. és áth. m. üzent. Hangvál
tozattal : izén. Szoros értelemben, bizonyos köz
leni való dolgot valaki által a távollevőnek szóval
elmondat, tudtára adat. Barátjának üzent, hogy meg
fogja látogatni. Beüzenni a városba, hogy közeledik az
ellenség. Kiüzenni a munkásoknak, hogy jöjjenek haza.
Ráüzent, hogy adósságéit fizesse meg. Odaüzenni vala
kihez. Fölüzenni, leüzenni. Mit üzensz haza f Semmi
jót nem üzenhetek. Azt üzenem, hogy beteg vagyok, s
nincs pénzem. Üzent nekem a mészáros, kelle szivem
gy'úrü páros f (Népd.). Hadat üzenni, azaz, tudtára
adni valakinek, hogy haddal fog ellene menni. Szé
lesb ért. valami tudnivalót írásban, levélben közöl,
akár közvetlenül, akár közvetőleg. Három levélben
üzentem neki, hogy szükségem van rá, még sem jött el.
Mongolul ücsikü am. beszélni, egy másiknak mon
dani ; válaszolni (parler, dire k un autre; re
pondre), továbbá esi am. beszéd. Vámbéry sze
rént az ujgur üzsi és csagataj üzse am. szó. Hasonló
hozzá Budenz J. szerént a moksamordvin azt is,
mely am. mondani.
ÜZENÉS, (üzenés) fn. tt. üzenést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Szóbeli meghagyás, mely által vala
mit üzenünk. V. ö. ÜZEN.
ÜZENET, (üzenet) fn. tt. üzenetét, harm.
szr. —e. Azon tudnivaló közlemény, szóval elmon
dott tudósítvány, melyet egy harmadik által érté
sére adunk valakinek. Egykori országgyűléseinken
egyik táblának a másik táblához vitt vagy küldött
felirati avagy törvényjavaslata, és a javaslatra tett
észrevételek, s viszonészrevételek.
ÜZENGET, (üzenéget) gyak. önh. és áth.
m. üzengettem, —tél, étt, par. üzengess, Gyakran,
ismételve, többször üzen. Régtől üzenget hozzám,
hogy léttogassam meg. Azt üzengeti, hogy . . . . V. ö.
ÜZEN.
ÜZENGETÉS, (üzenégetés) fn. tt. üzenge
tést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyakori, ismételt,
többszörös üzenés, tudósítás. V. ö. ÜZENGET.
ÜZÉR, (üzér) fn. tt. üzért, tb. —ék, harm.
szr. —e. Személy, ki bizonyos kereskedelmi s nye
részkedési foglalatosságot üz, folytat, ki ad vesz,
csereberéi, pénzzel nyerekedik. Az ,üzlet' szóval
együtt ujabb korban alkotott szó. (Fogarasitól. V. ö.
ÜZ, áth. ige, 4).
ÜZÉRKEDÉS, (üzérkédés) fn. tt. üzérkedés
— t, tb. —ék, harm. szr. —e. Foglalatosság, mely
nél fogva valaki mint üzér működik. V. ö. ÜZÉR.
ÜZÉRKEDIK, (üzérkédik) k. m. üzérked
tem, — tél, —étt. Üzéri foglalatosságot gyakorol;
árukkal, pénzzel nyerekedik, kereskedik. V. ö.
ÜZÉR.
ÜZÉRLET, (üzérelet) fn. tt. üzérletét, harm.
sz. r. — e . L. ÜZÉRKEDÉS.
ÜZÉRSÉG, (üzérség) fn, tt. üzéraégét, harm,
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szr. —e. 1) Üzérek együtt véve. 2) L. ÜZÉR ükét meghagyván" (elhagyván) stb. Régi Magyar
KEDÉS.
Passió. (Toldy F. kiadása. 5, 10, 2 1 . 11.).
ÜZKÉL 1. ÜZKÉL.
 Ü L , (1) 1.  Ú L , (1).
Ü Z L E T ; ÜZLETI stb. 1. ÜZLET; ÜZ
— ÜL, (2) 1. — U L , (2).
LETI stb.
— ÜL, (3) 1. — Ú L , (3).
ÜZÖNCZ, (üzöncz) fn. tt. iizönczöt. L. GYA
—ÜL, (4) mély hangon : —ÜL. A régieknél
KORNOK.
helynévrag s használtatik —ról, —ről helyett pl.
„Az terek (török) Pécsül firva: Peehywl) még11 teg
Az Üben van 594 czikk.
napon elindúlth." Levél 1554ről. (Szalay Ág. 400
m. 1. 127. 1.) „Pécsül (írva: Péchewl) jőve embö
röm."
(Ugyanott. 204. 1. Olvasható őinek is, pl.
ÍJ.
az utóbbi lapon van: „Uramnak az csordából kát
Ü, (1), kisded alakban ű, harminczhetedik ökrét [irva: ewkreth] elvitték.")
—ÜLTETIK 1. —ÚLTATIK.
bötü a magyar ábéczerendben, s tizenötödik az ön
Ü NEKI, Ü RÓLA, Ü TŐLE, Ü VELE stb.
hangzók sorában. Hangzásra legközelebb áll a vé
konyhangú hosszú Łhez, ezzel tájszokások szerint, de régies és tájdivatos kiejtések, S neki, ö tőle, ő vele
néha az irodalmi nyelvben is fölcseréltetik,pl. nyű nyí, stb. helyett. L. Ü, ( 2 ) .
ÜRÖM 1. ÜRÖM.
mű rnív, szü szív, ámbár ritkábban, mint a rövid ü. Mint
ÜT, v. ÜTET régiesen és tájdivatosan am.
kezdethang, alig egykét szóban fordul elé, s ország
szerte értve csak az üz igében és származékaiban, őt, őtet. „Es en ütet nektek adom." Régi Ma
de ezek közöl is némelyek inkább röviden hangzanak, gyar Passió. (Toldy Ferencz kiadása 5. 1.) V. ö.
mint: üzekedik, Uzér, üzelkedik. Némely egytagú szók, Ü, (2).
— Ü T , némely régieknél —ít igeképző helyett.
közepén rendesen hosszú, mint: büz, bűn, csűd,
„Egy S2 6p kápolnácskát önnen költségével
csüg, csűr, füz (ige és név), für, gyűr, szúk, nyűg,
tűz, tűr, de ezek is ragozott állapotban gyakran épüttetett vala" Temesváry István 1569ben (Tbaly
megrövidülnek. Midőn az ö igenévképzönek módosu K. gyűjt. L. Előbeszéd. 134. 135.11).
ÜZ, (ÍJ, áth. m. űztem, —tél, —ott, par. z.—
lata, csak tájdivat szerint lesz röviddé, mint: seprű,
gyeplű, heverü, förgetyü, pörgctyü, lejfentyű, ergetyű ; l) U v. ií.' biztató avagy fenyegető hangon üvölt
ide tartoznak a keserű, gyönyörű, körkörű és hasonló ve hajtja, kergeti, sürgeti, sietteti, futtatja pl. a bar
melléknevek is. Mikor két önhangzóból olvad öszve, mot. Ily ií! ö! hangon kiáltoznak a dunai hajó vonta
rendesen hosszú, pl. fűi ( = : fiiűl), hűl, dűl, hűt, fűt, tók, midőn lovaikat megindítják, vagy sebesebb me
feketűl (= feketeiíl) gyöngül, gyűl és a hasonlóan nésre biztatják. Úzi hajtja a lovat, ökröt. A kártevő
képzettek; azonban, kivált több tagú szókban, itt is barmokat elűzni, kiűzni a tilosból. A tolvajok tiz tulkot
megrövidülhet. Az egytagú szók végén, rövidités űztek el a gulyából. Szétűzni a nyájat. 2) A futó vagy
nélkül általában v. rendszerént megnyujtatik, mint: megszalasztott embernek nyomában van, hogy el
hű, sű, szü, bű, nyű, mű, fű. — Tájdivatos kiejtéssel fogja, vagy messze távolítsa. Gyalog, lóháton űzni a
gyakran 5 helyett használtatik, mint: ű (—6), megfutamodott ellenséget. Űzni a tolvajokat. UzÖbe
bül (z=zbSl), rül (=ről), tűi (=töl), dűl (•zrzdöl), vette a megszökö't foglyot. 3) Távozni, elmenni, elta
bű (—bö), kü (=kő) stb. Egyébiránt V. ö. Ú, és rö karodni kényszerít. A csavargókat elűzni, kiűzni d
városból. A csendzavarókat az országból kiűzni, szám
vid Ü betűket.
űzni. 4) Atv. ért. bizonyos munkán rajta van, azH
Ü, (2), régiesen és tájdivatosan pl. Göcsejben
folytonosan gyakorolja. Mesterséget, ipart, kereske
— ö személynévmás. „Ül vala ű tizenkét tanejtvá
dést űzni. T. i. aki mesterséget, kereskedést, ipart
nyival." „Es tahát ü felelvén monda." Üvacsorájok
üz, foglalkodásainak mindenike a másiknak szün'
levén." „Es tanejtványok tőnek miként Jézus szerzé
telén mintegy nyomában van, és a kéz alá vett
(rendelé) ű nekik." „Es ü vele nagy sereg." „Ű az,
tárgyat mintegy üzöba veszi, nyugonni nem hagyja.
tartsátok (fogjátok) ütet." „Miként írván vagyon ü
Rosz értelemben is használják, pl. fajtalanságot, go
róla" stb. Régi Magyar Passió (Toldy Ferencz ki
noszságot űz. A székelyeknél: űzi az eszű am. fitog
adása 5, 6, 9. 11.J. így Erdősinéi is. Bátori László
tatja, ügyetlenkedik. (Kriza J.). Ez igének gyöke
h
b
Bibliájában szellettel vagyis fuvallattal: ű, üket,
a természeti indulathang ű v. U, melyből öz képző
h
ütet stb.
vett lett ilöz, öszvehúzva üz. Egyezik vele a héber
Ü ! (3) v. Ü! lovakat menésre nógató szócska, úcz, (pressit, ursit) és magyar uczu, uszu.
különösen a hajóvontatóknál ; másképen általán a
Némely származékaiban a népies és irodalmi
kocsisoknál: hi.
szokás inkább rövid üt használt, pl. ezekben: Uzeke
—Ü, mély hangon — Ú , 1. —Ú.
dik, üzelkedik, s az újabb alkotású ilzér, üzérkedik,
ÜK, régiesen és tájdivatosan am. ők. „Es tahát üzlet, űzelem. Néha a régieknél pl. Pesti Gábornál:
ük szerzének neki harrnincz ozüit pénzt." „De ük iz v. iz.
Jézust megtartván." „Ük kcdég elmenvén." „Es
ÜZ, (2), fn. tt, űz —et, harm. szr. —e. A széke

ŰZDÖGEL,—ÜZLET.

ÜZLET—V.

lyeknál Kriza J. szerént jelent szagot; s úgy látszik,
hogy az Ínyekre vonatkozó íz szónak változata.
Hangi és alapfogalmi viszonyban van a büz névvel.
1
toi vze, sem bűze. (Sándor István).
Vámbéry szerént jakut nyelven : üsz am. szag,
erős szag, és csagataj nyelven isz szintén am. szag;
honnan iszlemek am. vzölni, 1. ŰZÖL.
ÜZDÖGÉL, ÜZDÖGÉL, (üzödögél) gyak.
áth. m. üzdögélt. Menésre sürget, előre hajt, ösztökél.
ÜZDÖGÉLÉS, ÜZDÖGÉLÉS, (űzödögélés)
fn. tt. üzdögélést, tb. —ék, harm. sz. r. —e. Menésre
sürgetés, ösztökélés.
ÜZEKÉDÉS; ÜZEKÉDIK 1. ÜZEKÉDÉS;
ÜZEKÉDIK.
ÜZELEM 1. ÜZELEM.
ŰZELKÉDÉS; ÜZELKÉDIK 1. ÜZELKÉ
DÉS; ÜZELKÉDIK.
ÜZÉR ; ÜZÉRKEDIK stb. 1. ÜZÉR; ÜZÉR
KEDIK stb.
ÜZÉS, ÜZÉS, (űzés) fn. tt. üzést, th.—ék,
harm. szr. —e. Sürgető', nyomozó cselekvés, mely
által valamit, v. valakit űzünk. Továbbá, bizonyos
munkának, mesterségnek, foglalatosságnak gyakor
lása. Oszvetéve: elűzés, kiűzés, beűzés, visszaüzés, el
Knségűzés, tolvajűzés; iparűzés stb. V. ö. ÜZ, (1).
ÜZETLEN, ÜZETLEN, (űzetlen) mn. tt. űzet
hnt, tb. —ék. 1) Akit vagy amit nem űztek vagy
nem űznek. Határozóként am. üzetlenül, a nélkül,
hogy űzték volna vagy űznék. Üzetlen is elmegy.
(Szabó D.) 2) Üz vagyis szag nélküli; V. ö.
ŰZ, (2.).
ŰZFÜZ, ikerített átb. mindkét szó ragoztatik ;
m. üztemfűztem, üztélfűztél, űzöttfűzött, par. űzzfüzz.
Folyvást rajta van valamely munkán dolgon. Üzni
flizni a dolgot. Üznifüzni a pletykát, mendemondát.
(Erdélyi János.)
ŰZKÉL, (üzkél vagy üzögél) átb, m. íízkélt.
Gyakran vagy folyvást űz.

ÜZLET v. ÜZLETKEZELŐ, (üzletkezelő)
ösz. mn. és fn. Aki valamely üzlettel vagy üzletág
gal személyesen folyvást foglalkodik. Üzletkezelö
személyzet.
ÜZLET v. ÜZLETTERV, (üzletterv) ösz. fn.
Előleges vázolata valamely életbe léptetendő üz
letnek.
ÜZLET v. ÜZLETTŐKE, (üzlettőke) ösz. fn.
Valamely üzletbe, üzletágba fordítandó vagy fordí
tott tőkepénz.
ÜZLET v. ÜZLETVEZETÉS, (üzletvezetés)
ösz. fn. Valamely üzletnek, üzletágnak oly vitele,
melytől függ a többi kezelés.
ÜZLET v. ÜZLETVEZETŐ, (üzletvezető)
ösz. fn. Főszemély valamely üzlet vagy üzletág vite
lében.
ÜZLET v. ÜZLETVITEL, (üzletvitel) 1.
ÜZLETKEZELÉS.
ÜZLET v. ÜZLETVIVŐ, (üzletvivő) ösz.
mn. és fn. L. ÜZLETKEZELŐ.
ÜZŐ, ÜZŐ, (Üző) mn. tt. üzöt. Aki vala
mit, vagy valakit űz, kerget, hajt. Tolvajokat űző
csendőrök. Uző hadak, melyek a futó ellenséget hajt
ják, üldözik. Továbbá, valamit gyakorló. Mesterséget,
kereskedést, földmivelést űző polgárok. Üzöbe venni va
lakit, azaz föltenni magába, elhatározni, hogy űzni,
üldözni fogja; vagy valósággal űzni, űztön űzni.
Uzöbe vette a szerencse. (Km.).
ÜZŐDIK, ÜZŐDIK, (űzőödik) k. m. üzöd
tem,—tél, —ott. L. ÜZEKÉDIK.
ŰZŐ v. ÜZŐFA, (űzőfa) ösz. fn. Általán, a
gépekben, s bizonyos munkáknál használt fa eszköz,
melylyel valamit tovább hajtanak, forgatnak, ta
szítanak, p. a kádárok üzőfája, melylyel az abron
csokat a hordóra húzzák.
ÜZÖGET, ÜZÖGET, (üzöget) gyak. áth. m.
üzögettem , —tél, —étt, par. űzögess. Gyakran,
ismételve, többször üz valakit v. valamit. V. ö.
ÜZ, (1.).
ÜZÖGETÉS, ÜZÖGETÉS, (üzögetés) fn. tt.
üzögetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori is
mételt űzés. V. ö. ÜZÉS.
ÜZÖGÉL, (üzögél) áth. m. üzögélt. L.
ÜZÖGET.
ŰZÖL, (tízöl) áth. m. iízölt. A székelyeknél
am. szagol. Megűzölni (= megszagolni) a virágot.
Üzöldsze meg. (Kriza J.). V. ö. ÜZ. (2.).
ÜZÖLÉS, (tízölés) fn tt. üzölést, tb. — ék,
harm. sz. r. — e . Szaglás. V. ö. ŰZÖL.
ÜZTÖN ÜZ, folyvást üz; v. ö. — TON.
ÜZÜ, ÜZÜ, (űzü) mn. A székelyeknél am.
szagú. Jó űzü (= szagú) a rózsa. (Kriza J.)

íoi

„Legjobb, úgy vélem, hogy ha minden azt
Üzkéli, a mit tud, és, ha kedvvel űzi."
Kazinczy Ferencz. (Horácz után. Ep. 1.14.).
ÜZKÉLÉS, (üzkélés) fn. tt. üzkélést, tb.
— ék, harm. sz. r. —e. Gyakori vagy folyvásti űzés.
ÜZLET, ÜZLET, (üzölet) fn. tt. üzletét,
harm. szr. —e. Foglalatosság az ipar vagy kereske
dés valamely ágában, nemében ; műszorgalom. Ipar
'úzlet, pénzüzlet, kereskedelmi üzlet. V. ö. ÜZ, ( l ) ;
ÜZÉR.
ÜZLETÁG, (üzletág) ösz. fn. Az általában
vett üzletnek egyik vagy másik neme, faja.
ÜZLETI, ÜZLETI, (űzöleti) mn. tt. üzletit,
tb. —ék. Üzlethez tartozó, azt illető', arra vonat
kozó. Üzleti helyiség. Üzleti forgalom. Üzleti könyvek.
Üzleti töke. Üzleti összeköttetés, viszony.
ÜZLET v. ÜZLETKEZELÉS, (tízletkezelés)
ösz, fn. Valamely üzlettel, üzletággal személyesen
folytonos foglalkodás. Máskép : üzletvitel.
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V, kisded alakban v, harmincznyolczadik bötü
magyar ábéczerendben, s hangszervre nézre az
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ajakhangok (b, f, m, p, v) osztályába tartozik.
Mint fuvóhang, az fnek lágyított módosulata, vala
mint a b a pnek. Kiejtésben folytonos tartású, s az
/vei együtt nem érülközö, vagyis az ajkakat öszve
nem zárja, s ebben különböznek tőle a 6, p, m, me
lyek kiejtésekor az ajkak egymást szorosabban
érintve becsukódnak.
E hang változékony alakoskodása által nagy
szerepet játszik nyelvünkben.
Némely szókban, kivált a régieknél, némi
gyönge fuvalatként előtétetik, mint a régi Halotti
beszédben: vimadjomuk yimádjamuk = imádjunk
azaz imádkozzunk, vöt (vó't) = öt stb.; továbbá a
mai beszédben is kétképen divatosak: ihog vihog,
ahákol vahákol (a csecsemő), iháczol viháczol, innyog
vinnyog, inczároz vinczároz, áj váj, ás vás vés, ajk
vajh! egyít vegyit, illog villog, illan villan stb.
Ugyancsak a szók elején váltakozik a) 6vel: va
laslca balaslca, vajludik v. vajúdik bajlódik, velő bel,
Veszprém régen : Beszprém, Valent Bálint; b) /  v e i :
viczkándozik jiczkándozik, virgoncz fűrgöncz, vinczároz
finczároz, vaszok y. vaczok fészek, ivadék (progenies)
ifjú, von fon; e) jpvel: vorczog porczog, vör (vér, vir)
pör (pér pír) pl. vörös v. veres piros, porzsol pérgél
villog pillog, villan pillán (mint a német blitzen és
blicken) ; d) mvel: Visegrád Misegrád, vézna mázna,
vakog makog. — A szók közepén szintén fölcserél
tetik más ajakhangokkal: tévelyeg tébolyog, leveg
lebeg lefeg, levegő lebegő, zsivaj zsibaj, magvaváló
magbaváló, kotyvál kotyfol, szívogat szipogat, sivít
sipít, nyivog nyifog, kövecs göbecs; kivált a paló
czos szóejtésben, mint: üveg libeg, zavar zabar;
ezek is: olybá, elibe (v. elébe), közibe, fölibe,
hegyibe, ezek helyet vannak : olyvá, eléve, (régi
esen, pl. Thaly Kálmán gyűjteményében: Vitézi
Énekek. I. K. 65. lapon : előve), közéve, föléve, he
lyéve, (mint hova v. hová, tova, elve; 1. —VA,
—VE). Különösen azon ba be, fa fe, ma me, pa pe
képzöjü szókban, melyek igenevekből módosultak,
mint: fö>ből törve törpe, csalból: csalva csalfa,
dúzbó\: duzva duzma, szuszból szuszma, tutybó\
tutyma, fitybő\ fityma, tömbö\ tömve tömpe. Ide
tartoznak azon vány vény képzöjü nevek, melyekben
a v m\e\ váltakozik, pl. alkotvány alkotmány,
keresvény keresmény, látvány látmány, kérvény kére
mény; ámbár néha az ujabb irói szokás különb
séget tesz ; miről bővebben 1. — MÁNY —MENY,
és —VÁNY —VÉNY képzőket. Továbbá, melyek
eredetileg ó v. ö képzővel alakultak, s ezt ú ti, az
után v, végre valamely ajakhangra változtatták,
mint: gom gomó gomú gomv gomb, knm kamó kamu
kamv komp, zűr zuró zuru zurv zurb, csőm csomó
csomu csomv csomb, rom romó romu romv romb,
csőm csömb, göm gömb, lom lomb, ter terű terv terp,
szőr szörp, hör hörp; dölö dölv dölf, csörö csörv
csörf csörfös, lam lamv lamp lampos; hor horó horv
horp horpad stb. Alkalmasint hasonló módon ala
kultak részint önálló, részint közvetett törzsekből :
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gomba = gomva, görbe = görve, kacsiba = kacsim,
bamba = bamva, hajma = hajva, szakma — szakva,
szakmány = szakvány, csámpa = csámva, báma
= báva. Megtartották a v hangot: csáva, csóva,
mogorva , durva , golyva , ponyva , pányva,' elvi,
öszve stb.
A szók legvégén a) átalakult igeneves ó ö, pl:
ölő Ölv, ötő ötv ötvös, merő merev, nyelő nyelv, védő
védv, mérő mérv, sérö sérv, hiő (hivő) hív, oló ulv,
hamó homo (azaz omó) hamv homv, különben /tanút
homu; b) az olyanságot jelentő ó ö vagy u i:. (v. ú,
ű) képzőnek változata. Keserű régiesen : keserö ke
serv, örü örv, nedű nedv, üdü üdv, adu adv, fenyü
fenyv, enyü enyv, terű terv, elő elv, redő redv, kedd
kedv, daru darv, szaru szarv, hiu hiv (vacuus, vanus),
könyü könyv, tetű tetv, senyü senyv. — Hasonlóan a
v, illetőleg u ii változatai rejlenek ezen rövid szók
ajakhangjaiban: eb = e ő eü ev ( = e v ő ) , síp, sió
sív, honnan: sipít sivít. Alapfogalomban egyeznek
ezek i s : öv és öb, av és áp. pl. auasodik és áp
orodik.
Szintén azt tartják némelyek, hogy a v az u ií
képző módosulata több egytagú, s összehúzott szók
ban, ami leginkább a szóképzés és némely rago
zásnál tűnik elé, mint ó = au, av (honnan:
avas, avul), hó = hau, hav (honnan: havat, hav
as), só =z sau, sav, szó = szau szav, tó == tau
tav, ló = lou lov, jó = jou jov v. jav, cső =
csöü csöv, bő = böü, bőv v. bé béü bév; hő =i]
heü hev v. hév, tő = töü töv, kő = keő keü kem
(a kemény gyöke) köv; tű :=: tüü tilv, tüvis, /tii —
hüü hüv (frigidus) változattal : hiv, honnan: hűvös
és hiv és, dí r= diu div, í :=: iu, iv (arcus), mű =á
müü müv, vagy mi miv, nyű = nyüü nyűv, sü =S
süü sűv, bű = büü bűv, szű ;= szüü szilv v. sziv,
szú =: szuu szuv, lé = leü, lev.
A föntebbiekhcz hasonlók ezen igék: ő =z oó
ov, ró := roó rov, szí = szió sziv, hí = hió hiv,
sí = sió siv, rí ==z rió riv, nyí = nyió nyiv v.
nyif, ví = vió viv, lő := löő löv, nő =: nöő v.
neö, növ v. nev (nevel, nevekedik), sző :=: szöó'
szöv, fö == föö föv, bú = buó buv v. buj, fú —\
fuó fuv v. fuj v. fúj. Azonban mindezekben más
vélemény szerént a v oly közbeszúrat, mint a j az
űrnek (két önhangzó torlódásának) elkerülése végett,
pl. fája, munkája, erdeje, vcsszcje stb. stb. Mu
tatják ezt a Müncheni codexban eléjövö : ittóvak,
elövek, együgyűvek, hiliívek; a többek közt a
göcseji nyelvjárásban füjek áll ,füvek' helyett;
sőt a v egészen ki is marad, pl. kilecs — kö
vecs, luam, luak = lovam, lovak, toa == to
va, szüem = szüvem stb. Egyébiránt a h és j
hangokkal kiejtésre nézve a fnek azon rokonsága
van, hogy nem érülköző, különösen lágyságban a
jhez közel áll; se hangtani okoknál fogva részint
általán,részint tájdivatosan a mondott önhangzókkal
is szeret váltakozni, mint: kova koha, sovcir sokán
bival bilial, hóvér (a székelyeknél am.) hóhér, viyályoí
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higályolc, posvad poshad, komíves komíhes, sávoly
Moly, báv báj, sav saj (,sajtalan l szóban), szio sziu
sáv szij, hiu hiv hij, div dij, iv íj, buv huj, fuv fuj. A
göcseji hangejtésben ójok = óvok, füjelö (legelő)
p füvelő, füjek =r füvek, réjok = révok azaz rí
vok. (Vass József. Dunántúli Neylvjárás. Magyar
Nyelvészet V. kötet). A vá vé rag is néha a régiek
nél já jé pl. fiája = fiává. (1. —VÁ, —VÉ.)
A régi Halotti beszédben is terömteve, veteve
igealakok szintén más régieknél: teremteje, veteje,
ma összevonva : teremte, veté. Ugyanezen Halotti be
szédben : üldetvitöl e helyett áll: ílldetjétöl. A gö
cseji hangejtésben is puhája (zr= puhává) gyúrta,
lója (lóvá) tette, kurtája (= kurtává) szabta. (Vass
József. Dunántúli Nyelvjárás, mint föntebb. L. —VÁ.
—VE.) Néha szintén régiesen fölcseréltetik 2vel a)
a szók elején: véle lék, vépik lépik, váz láz, vápa
lápa; b) a szók közepén ma is tájdivatosan tola te !
am. tova te (borjuüzö szó.) Tájejtés szerint néha
ire változik ezekben is : hüok hívok, szílok szívok ,
rílok rivok, nölök növök. Ellenben irodalmilag is di
vatozik az ó v. óv igétől származott oltalom v. óta
lom. Kétségtelen közbeszúratként, mint összeeső ön
hangzókat elválasztó hang áll több igeragozásában:
evém, ivám, tevék, levék, vevék; vivék,
hivék, evő, ivó, tevö, levö, vevö, vivő, hi
;vó; evén, iván, tevén, levén, vevén, \ívén,
hivén és némely származékaikban, mint: teveget,
ivogat, tevés, ivás stb. Ellenben a jövő időben
kimarad: éendik, i andik, téend, véend, léend,
viend, hiend; valamint több más szóban is pl.
rivad riad, rívaszt riaszt, divó dió, sivó sió, ho
vá, tájdivatosan: hoá, tova tájdivatosan: toa.
A v hasonulásáról 1. a —VÁ —VÉ, és —VAL
—VEL névmódositó ragokat; sőt —VA, —VE ra
got is.
V. rövidítve am. vagy (kötszó).
VKI am. valaki.
VMELY am. valamely.
VMI am. valami.
V. ö. am. vesd össze.
VA, elvont gyöke vág, váj, vál, válik, vás ön
álló szóknak, és származékaiknak, melyek szétnyí
lásra, elszakadásra vonatkoznak.
—VA, magas hangoa —VE, 1) igékből mel
léknévi állapotjegyzőt, némelyek elnevezése szerént
félmúlt részesülőt képző rag, mint: adva, állva,
halva, irva, szabva, zárva; élve, szelve, törve,
ülve, sírva, (sírva vígad a magyar; km.). Némely
tájbeszédben: val, vei, pl. fizetve/. — Talán a van ige
gyökeleme : va. A régieknél mint igerag a személy
ragokat is fölvevó pl. a Bécsi codexben: „A mely
föld tégedet meghalvád fogadand, azon haljak meg.
(Ruth. I.) „És ö atyja és anyja meghal váj ok, Mar
docheus ö magának lyányaól vévé őtet." (Heszter.
II.). „Ennen magam meghagyatván (r= elhagyat
ván) látám e nagy látatot." (Dániel X.). „Fordóhad
(= fordíjad v. fordítsad) mü siralmunkat örömre,

hogy élvénk dicsérjük te nevedet." (Heszter. XIII.).
„Bűnhődtünk eltávozvánk te tőled." (Dániel. III.).
„Esmég megfordulvátok tízszer inkább megkeresitek
ötét" (Baruch VI.). „Mert en atyámfiai ma kevés
sérelmet szenvedvéjek (modico nunc dolore susten
tato. Machabeus. A vulgataban VII. fejezet.) To
vábbá fölveve némely névragokat is. „Az én postil
lámat, úgy mint semmit, és minden tévelygésekkel
rakvát neveti" (Telegdi. Kévay Grammaticájában
II. 798. lap.). „Hívsággal rakvának érzené minden
javát e földnek" (Ugyanott). „Az utczák rakvák
valának sokaságos csodáló néppel. (Lépési. U. o. 799.
1.) Az úrnak irgalmasságával rakvák a vizek."
(U. o.). Ez utóbbi alakban ,vannak' szóból össze
vonva pl. irvák = irva vannak, szabvák z=z szabva
vannak, intézvék z=z intézve vannak, divatosak a mai
irodalomban is.
Ami e képzőrag rokonságát illeti, az összeha
sonlítható a török tíb v. üp v. ip hasonló képzővel,
mely még en ragot is vehet magához, (épen úgy
mint a magyar va veböl ván, vén lesz) pl. szevip v.
szeviben (szeretve, szeretvén, geliebt habén. Kasem
Beg.) A mándsu nyelvben: fi pl. ilime (állani)
szóból: ilifi (állva v. álló), gónimetöl gónifi (gon
dolva v. gondoló), mutemetöl, mutefi (hatva v.
ható) stb. A szürjén nyelvben : öma, ema v. öm, em
pl. munni (menni) szótól: munöma menve stb.
2) Némely ígehatározók képzője, mint hova, tova,
öszve, kive v. kűve (régiesen am. ki), elve (régiesen
am. túl. ,Fölibe' is am. fölévé; 1. V betű alatt.
Az ormánysági tájbeszédben mint állapotjegyzöi
ragban a v hasonul is az előtte álló mássalhangzó
val pl. adda nr adva, tudda = tudva, fonnyadda
•=• fonnyadva, megelégedde ^ megelégedve ; (l hozzá
függedésével: addal, tuddal stb.); mi leginkább a d
végzetü tőszóknál van szokásban. (Vass József.
Magyar Nyelvészet. V. kötet.). A régieknél is eléjön
az l toldalékhang pl. a Kégi Magyar Passióban:
mulval. L. — VAL, —VEL, (2.)
— VÁ, vékonyhangon VÉ, névmódositó rag
p. sóvá, kövé. Ha az illető viszonyszó rövid a, e ön
hangzóval végződik, ez rendesen megnyújtatik, mint:
fává henyévé; az u, ii, i röviden marad: hamuvá, sü
rüvé,'mivé, semmivé. Mássalhangzó után az általános
népnyelvben a v ebhez hasonul, pl. dobbá (dobvá),
tőrré (törvé), lommá (lomvá). De némely tájejtés
ben változatlan marad. Két alakú ezekben: azzá v.
csak ritkán: avvá, ezzé v. szintén ritkán evvé.
Értelemre nézve : Változási, átalakulási viszonyt
fejez ki, még pedig a) Midőn valami előbbi minő
ségét, mivoltát mintegy letévén egy másnemüt vé
szen föl, pl. a vizet borrá változtatni. A sivatag va
dönt kies vidékké (vidékvé) alakítani. A fa kővé vált.
Áz ige testté (testvé) lön. (János evangyéliomában).
b) Szélesb ért. midőn valaki bizonyos ok vagy járu
lék által új állapotot ölt, mely az eló'bbin változást
okoz. pl. a bor évről évre jobbá lesz. A csemete vas
tag fává növekszik. Por voltál és ismét porrá leszesz.
45
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Porrá égett a falu. Kereskedés által gazdaggá lett. c)
Jelenti uj életnein, hivatal, rang, méltóság fölvéte
lét, s ez által az illető egyénnek mintegy átválto
zását p. biróvá tették, tisztté (tisztvé) nevezték, báróvá,
gróffá lett. „És ha királ consentiál az hitnek, tahátt
(akkor) császárrá koronázzák és Max(imilian) urun
kat királyivá." (Levél 1557ből. Szalay Ág. 400
magy. 1. 233 1.) „Az isten embórré lön." (Debr. Le
gcndásk. 5 3 . 1.). d) Ezekben : olybá (== olyvá) tar
tom, olybá veszem, nak helyett ál!: olyannak tartom,
veszem, a mint, mintha következik utána. „Olybá
tartom rósz embernek reám szóllását, mint szeméten
gubás ebnek az ugatását." Szirmay Hungária in
Parabolis. Katalin verses legendájában is (92. lapon):
„jobbá (jobbvá azaz jobbnak) tartanám." Ezekben
pedig: kissé ( = : kisu^), kevéssé, (kevésvé) kevesbbé
(kevesbvé), többé (többvé, de a harmadik ot nem
írjuk kij, továbbá stb. a mennyiségi, mértéki állapot
változását fejezi ki. e) Régiesen gyaki'an ul, ül név
rag helyett áll, pl. a régi Halotti beszédben házoá
(házává) am. ház&úl, mint itt alább; a Debreczeni
Legendáskönyvben: „Hogyözvegygyé (= özvegyül)
marada" (79.1.) „Vendéggé (== vendégül) hivatá"
stb. Továbbá helyrag helyett is : „Uronk Jézusnak
sziletése e világgá (== c világra. Ugyanott 5 3 . 1.
L. alább is.) A Carthausi Névtelennél eléjön: négy
gyó (= négyfelé) vágata. (13. 1.). Ugyanott: ne
hézzé (nehéznek v. nehézül) tartja vala. (11. 1.)
Arany Jánosnál is:

VACS, ( l ) , hangutánzó gyök vacskol, vacét)'
tol és vacsog szókban.
VACS, (2), puszta Pest m. helyr. Vacsra,;
—on, —ról.
VACSÁRCSI, erdélyi falu Csík székben ; helyr.
Vacsárcsi ba, —ban, —ból.
VACSI, puszta Máramaros m.; helyr. Vacsiba,
— ban, —ból.
VACSKOL, (vacsokol) áth. m. vacakolt. M
VACSKOTOL.
VACSKOLÓDIK 1. VACZKOLÓDIK.
VACSKOS, 1. VASKOS.
VACSKOTOL, (vacsokotol) gyak. áth. m.
vacskotolt. Székely tájszólás szerint, zúzás, nyom
kodás által a gyümölcsöt öszverontja. Máskép:
vacskol. Gyökük : vacs, mely mint hangutánzó rokon
a mocs, pöcs, pacs, fecs gyökökkel.
VACSKOTOLÁS, (vacsokotolás) fn. tt.
vacskútolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés
midőn valaki vacskotol v. vacskol.
VACSOG, (vacsog) gyak. önh. m. vacsog,
— tam. —tál, —ott. Mondják gyermekről, midőn
sirva nyafog. Gyöke hangutánzó.
VACSOGÁS, (vacsogás) fn. tt. vacsogást;
íb. —ok, harm. szr. — a . A gyermeknek síró nya
fogása.
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„Tagot is embernek párjával az isten,
Ada csupán egy főt úrrá egész testen."
Buda halála.
Szintén a régieknél számtalanszor v nélkül
csak az önhangzót (á v. é) találjuk, pl. a régi Ha
lotti beszédben: „És adottá vala neki paradicsomot
házoá" (házaá, azaz házává, házául). Sz. Krisztina
életében : „Méltóá töttél engemet" (29. 1.) „Az ok
talan állatokhoz egyenlőé tötted magadat (32. 1.).
A Bécsi eodexben: „És semmié egyébbé nem lesz
nek, hanem csak azzá, mié akarják lenni a papok."
(Baruch 2). Ezekben: egyébbé, azzá, már úgy látszik
a vé vá rejlik, hanemha így elemezzük : egyebbé,
azá). Néha pedig v helyett j áll. „Kit ó'magának
lányájá választott vala." (Heszter. II.), „Teszitek
ó'tet kétszer inkább pokolnak fiája." (Müncheni cod.
Máté XXIII.). L. V betű. Egy levélben 1557ből
olvassuk: „Enihán (egynehány) drabonthokath bo
csáttam vala, hogy — az borokat el ne hadnájak
az hegyekrül másvé (e helyett: máshová v. máshe
lyüvé) vinni. (Szalay Ág. 400 magy. 1. 2 62. 1.). A
régieknél gyakran eléj önnek ro re v. 6a be hely ra
gok helyett, pl. a Carthausi Névtelennél: Fejérvárrá
(90.1.), Csanáddá (89.1.), Veszprimmé (13.1.), Pécs
csé (90.1.). Győrré (ez ma is divatos) stb.
VAÁD, 1. VÁD, (2).
VAÁL, mváros Fehér m. helyr; Vaálba ^bati,
—hói.

?0é

VACSORA, fn. tt. vacsorát. A szláv ve
csera, Miklosichnál: vecserja szóból módosult; ma
gyarosan : estebéd (•= estveli ebéd v. evés) mint a
déli evés : délebéd, az ozsonna : harmadebéd, a reg
geli : éhomét, éjomét. V. ö. EBÉD. Szegény ebéd,
melynek vacsorája nincsen. (Km.). A mely szolga elfe
lejt ebédet enni, megérdemli a jó vacsorát. (Km.). Va
csorára is kevés (a gyönge ellenség a hatalmasbnak.
Km,) Vacsorát nem is lát, v. csillagot néz vacsorám
(km.) azaz vacsorálás nincsen módjában, olyan Bze
gény. Vékony vacsora, szegényes vacsora. Szentva
csora 1. ÚRVACSORA.
VACSORACSILLAG, (vacsoracsillag) 1. EST'
CSILLAG.
VACSORAIDŐ, (vacsoraidő) ösz. fn. Estveli,
napnyugot utáni idő, midőn vacsorát szokás enni.
VACSORÁL, (vacsoraal) önh. m. vacsorál
tam, —tál, —t. Vacsorát eszik, estebédel. Vonz
tárgyesetes viszonynevet is. Mit vacsoráltál f Sük
tet, és tésztást. Megvacsorálni, az estebédet elvégezni.
Úgy jó vacsorálni, hogy megtudja más is. (Km.). A
régieknél pl. a Debreczeni Legendáskönyvben : va
csoránk. „Hogy vacsorálik vala, egy haltetem által
álla ah torkán." (89. 1.). A Münch. eodexben is ikes
igeként ragoztatik: „Készéh (készíj azaz készits)
hogy vacsoráljam." (Lukács. XVII.); tehát itt u
vacsorálik, valamint ,ebédel' helyett ,ebéllik'.
VACSORÁLÁS (vacsoraalás) fn. tt. vacsora
lást tb. —okj harm. szr. —a. Estebédelés.
VACSORÁLIK (vacsoraalik) k. L, VA
CSORÁL.

VACSORÁLÓ—VAGZOG.

VACZOGÁS — VAO.

VACSORÁLÓ, (vacsoraaló) mn. tt. vacsorá
lót. 1) Aki vacsorál. 2) Hely ahol vacsorálnak v.
vacsoráim szoktak. Vacsoráló ház. Vacsoráló hely.
VACSORÁTLAN, (vacsoraatlan mn. tt. va
csorátlant, több. —oh. A kinek vacsorája nincs,
aki vacsorát nem evett. Határozóként ám, nem va
csorálva, vacsora nélkül. Vacsorátlan feküdt le.
VACSORAVESZTu, (vacsoravesztö,1 ösz. fn.
Estveli kis pillcfcj, mely gyertyagyujtatkor szokott
jelenkezni. (Sphynx). Átv. gúnyos ért. tányérnyaló,
hivatlan vendég, ki másnál szeret ingyen vacso
rálni,
VÁCZ, mváros Pest m.; helyr. Váczra, —on,
; —TÓI.
VÁCZA, ALSÓ—, FELSŐ— faluk Zaránd
m.; helyr. Váczán, —ra, —ról.
VÁCZHARTYÁN, falu Pestmegy.; helyr.
— Hartydnba, —ban, —ból.
VACZK, 1. VACZOK.
VACZKOLÓDÁS, (vaczokolóodás) fn. tt.
vaczkolódást, tb. —ok. harm. sz. r. —a. Vaczkában
mozgolódás; fészkelődés.
VACZKOLÓDIK, (vaczokolóodik) belsz.
m. vaczkolódtam, —tál, —ott. Vaczkában moz
golódik, nyugtalanul izegmozog, igazgatja magát;
fészkelődik. Átv. elvaczkolódik, elkotródik, oda
hagyja a vaczkát, fészkét. Más kiejtéssel: vaszkaló
dik, vacskolódik. V. ö. VACZOK.
VACZROR, fn. tt. vaczkort, tb. —ok, harm.
szr.—a. Dugonics Írásmódja szerént: vadzkor. A
vad körtefának fanyar izii gyümölcse. Molnár A. és
Szabó Dávidnál s a Tájszótár szerént a székelyek
nél a ,vaczkor' am. vadkörte. A vadalma pedig más
képen : vadóka. V. ö. VADÓKA. Válogató medvé
nek a vaczkor is jól esik. (Km.). Lepotyog az ember
mint a vaczkor. (Km.)
Gyöke, úgy látszik: vad, melyből némi gú
nyos kicBinző képeztetéssel fejlődött ki vadkó, s r
toldalékhanggal: vadkor, vadzkor (mint Dugonics
nál), végre vaczkor. Vagy talán az utóbbi (kor) szó
tagban a ,körte' szó rejlik. Egyébiránt —kó képző
vel gúnyosan a sörnek alja : ficzkó, a megromlott
bor: czankó, v. vinkó, a nyeletlen rósz vas bicsak
vaskó. A ,vad' szóból származtak a vadalmát jelentő
vadóka, és a vadzab neve: vadócz.

VACZOGÁS, (vaezogás) fn. tt. vaezogdst,
tb. —ok, harm, szr. — a . A fogaknak öszvekoczo
gása.
VACZOGTAT, (vaczogtat) mivelt. m, vaczog
tattam, —tál, —ott, par. vaczogtass. 1) A fogakat
vaczogni kényszeriti. 2) A gyermeket csiklandva
kaczagtatja. ATe vaczogtasd azt a gyermeket. (Kriza
J.) V. ö. VACZOG.
VACZOK, (vaczok ?) fn. tt. vaczhot, harm.
szr. —a. l) Némely négylábú állatok fészke, p.
kutya, macska, egér, nyúl vaczka. Rósz kutya am,
amely a maga vaczkát megugatja (km.), máskép : rosa
madár az, mely a maga fészkébe fosik. 2) Szélesb
ért. alom, ágy, fekvőhely. Bújj ki a vaczkodból,
kelj fel az ágyból. Vidd el a vaczkodat. A növény
tanban a kocsány vagy kocsányka megvastagodott
vagy épen kiszélesedett teteje, melyen aztán a vi
rág részei fejlenek ki, (Receptaculum. Gönczy P.).
A székelyeknél: vaszok, mely Kriza J. szerént je
lenti az állatok tanyáját, fekvő, búvó helyét, ku
tyák hálóhelyét, (vaszkot vájt v. ásott magának &
szalma [boglya] tövibe); továbbá a puskavessző he
lyét, a hidlásgerenda odrát (fáncz), mibe a hídlásfák
végei belefeküsznek; szekérben lajtörjaáll fekvése
helyét a párnafán ; valamely szerelmes vagy gonosz
tevő tartózkodási vagy mulató helyét, szállását; in
nen : vasxkába siet, beletalál (illik) a vaszkába; jól
találja vaszkán magát; a nyulat vaszkán lőni.
Egyezik vele a vékonyhangu fészek, mind alap
fogalomban, mind ragozási módban : vaczkot fészket,
vaczkos fészkes, vaczkolódik fészkelődik stb. Talán
am. fiadzó azaz fiadzóhely. Budenz J. szerént a
mordvinben vasta am. hely, alvóhely. V. ö. FESZEK.
VÁCZSZENTLÁSZLÓ, 1. SZENTLÁSZLÓ
alatt.
VAD, fn. és mn. tt. vadat, harm. szr. — a , v.
—ja. ]) Legszorosb ért. Molnár A. latinozata sze
rint megfelel neki a bestia, fera, dúvad, ragadozó
vad, fenevad, azaz, magán járni szerető, vérengző,
ragadozó állat, milyenek az orozlán, párduez, tigris,
farkas stb. „A gonosz vad ötté meg őtet, a fene vad
ötté meg Józsefet." (Káldi, Móz. 1. K.). 2) Szélesb
ért. oly állatok neve, melyek ha magok között tár
sasán élnek is, de az embereket kerülik, nem szelí
dek, nem háziak. Vad ló, vad szamár, vad macska,
vad disznó, vad kecske, vad juh, vad lúd, vad récze,
vad tyúk. A föntebbieket összetett főnévként is ír
ják, mint alább. Fövad v. nagyvad a szarvas kizáró
lagos megkülönböztetése minden más vadtól. Bötvad
a szarvas, dámvad, őz és zerge. Fekete vad = v a d 
disznó. Az élvezhetők neve : jó vad. 3) Növényeket
illetőleg, ami természeti állapotban, emberi miveié*
nélkül nő, tenyészik ; ellentétei: szelíd, olytott, neme
sített, házi, kerti. Vad alma, körte, szölö, borsó,
kender, len, saláta. Vad rózsa, szegfű. Vad gyümölcs.
Á szelid gyümölcs is vad, mig meg nem érik, (km.),
azaz, olyan ízű, mintha vad volna. 4) Emberekre
alkalmazva, akik még bizonyos szerkezetű polgári
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VACZKORFA, (vaczkorfa) ösz, fn. 1. VAD
KÖRTEFA.
VACZKOS, 1. VASKOS.
VACZKOSSÁG, 1. VASKOSSÁG.
VACZOG, (vaczog) gyak. önh. m. vaczog
iam, —tál, •—ott. 1) Megfázáskor fogai öszve
koczognak. A hidegláz úgy megrázta, hogy a fogai is
vaczogtak. 2) A székelyeknél mondják tyúkokról, ha
róka vagy görény zaklatja; továbbá a gyermek
ről, mikor valaki csiklandva kaczagtatja. V. ö. VA
CZOGTAT. Gyöke vacz természeti hangutánzó, s
rokon kocz gyökkel az első, ée kac* gyökkel az utóbbi
jelentésben.
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társaságba nem állottak, s nyers természeti állapot
ban élnek, földmiveléssel, mesterségekkel nem foglal
koznak stb. Szélesb ért. kik a műveltségben még ke
vés haladást tettek, durva, nyers erkólcsüek, milye
nek a müveit népek között is találkoznak, különö
sen, kik az emberi társaságot kerülik. Ezen fiú még
nagyon vad. Vad indulat, vad düh, vad szokások, er
kölcsök. Képes kifejezéssel: vadakat mondani, be
szelni, amik a műveltség, okos ész szabályai ellen
vannak. JVe beszélj oly vadakat. Vadra való am. tel
jes erejében levő, ki a vadakkal is megküzdeni ké
pes. Nem nagy vadra való. (Km.). Mondjuk helyek
ről is, mennyiben vagy miveletlenek, vagy vad em
berektől lakvák. Vad tájék, vad erdő, vad ország.
Midőn a vad főnév, vagy tulajdon értelemben
vett melléknév, a vele viszonyló névvel közösb szo
kás szerint öszvetett szót alkot, p. vadbör, vadnyom,
vadhús, vadállat, vadkan. Ellenben átv. értelemben
inkább elválasztva irjuk, p. vad indulat, vad harag,
vad beszéd, vad ize valaminek. Egyezik vele a persa
bad (malus, malignus; malum,), honnan: badrám
(immanis, ferus de bestiis feris, ferox indomitus de
equo, mulo), bad zahrá (malignus ; timidus, magya
rul : vadas) stb. V. ö. VADON ; VADÁSZ (1) és (2).
VAD, (ÍJ, fn. tt. vádat, harm. szr. —ja.
Általán, panaszos nyilatkozat, valamely személy
ellen, ki bizonyos rósz tettet valóban, avagy
állítólag elkövetett. Sok vád történt ellene. Vádat
emelni valakire. Különösen, magán vagy hivatalos
panasz, melyet valaki az illető bíróság előtt tesz,
oly ember ellen, ki bizonyos sérelmet, bántalmat,
bűnt, vétket, törvénytelen tettet, vagy olyannak
látszót vitt véghez. Törvényszék v. bíróság előtti vád.
Tisztügyészi vád. Szóbeli azaz szóval elmondott v. elé
adott vád; Írásban benyújtott v. Írásbeli vád. Meg
hallgatni, visszautasítani a vádat. A vádat visszavonni.
Molnár Albertnél személyt jelent, s am. vádló (accusa
tor, Klager). Apersában bád am. verbum,dictum ; la
mentatio. (Vullers. L.végül). A szanszkritban is vad
am. a latin dicere, loqui s Bopp F. ezzel rokonítja a
szláv vaditi (repreliendere) szót. Miklosich szerént
vada (calumnia) régi szláv szó. Talán nem hibá
zunk ha a magas hangú magyar fedd szót is, mint
amely mind hangokban, mind fogalomban rokon a
vád szóval, itt szintén megemlítjük. A Gyarmatin
felhozta latin vadimonium erötetettnek látszik ; mert,
noha Bopp Ferencz is így nyilatkozik: „Fortasse
lat. vas, vadis a dieendo dictum; sicut nos dicimus
gut sagen;" azonban a magyar vád fogalma ha álta
lán a mondással, s különösen feddéssel rokonítható
is, de a latin vas fogalma (Faber Thesaurusa sze
rént : qui pro alio spondet in judicio ; vas etiam di
citur sponsor in re capitali, seu in maleficio) a ma
gyar vád illetőleg vádló fogalmával ellentétben áll.
A vadimonium szó is Faber Thesaurusában igy ér
telmeztetik: „sponsio ad certum diem comparendi
jn judicio" stb.
VÁD, (2) puszták Máramaros és Nógrád m.
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falu Kővár vidékében; erdélyi faluk BelsőSzolnok
és Huny ad m. és Fogaras vid. ; helyr. Vádra, —on,
— ról.
VAD , (3) fn. tt. vádat, harm. szr. —ja,
A székelyeknél ágakból összekötött gát, melylyel
halászat végett a folyót elrekesztik. A szanszkritban
badh v. bandh gyök am. a latin Ugaré, innen bandhi
nexus, vinculum; és a persában bánd am. vineulum,
ligamentum, különösebben : claustrum aquae, agger
(Vullers a 9ik pontban) épen az ami a székely vid.
V. ö. VÁDVONÁS j VÉSZ, VEJÉSZ.
VADAD, erdélyi falu Maros székben; helyr.
Vadadra, —on, —ról.
VADAFALVA, falu KözépSzolnok m.; helyr.:
—falvára, — n , —ról.
VÁDLAKOZIK (vádalkozik) 1. VÁDASKO
DIK.
VADÁLLADÉK, (vadálladék) 1. VADÁLLO
MÁNY.
VÁDÁLLAPOT, (vadállapot) ösz. fn. Vád
alatt létezés, midőn valaki tiszti vagy magán vád
dal van megtámadva.
VADÁLLAT, (vadállat) ösz. fn. Vad, szoros
ért. véve, 1. VAD alatt.
VADÁLLOMÁNY, (vadállomány) ossz. fn.
Valamely vadastér állandó vadainak létszáma.
VADALMA, (vadalma) ösz. fn. A vadalma
fának gyümölcse. Mosolyog mint a vadalma. (Km.).
VADALMAFA, (vadalmafa) ösz. fn. Vadon
tenyésző, nem nemesített, be nem olytott almafa. V. ö.
ALMAFA.
VADALMÁS, (1), (vadalmás) ösz. fn. Hely,
ahol vadalmafa tenyészik. A marosi székely székben
egy hegynek tulajdon neve.
VADALMÁS, (2) puszta Nógrád m.; helyr.
—Almáson, —ra, —ról.
VADAMOS, v. VADAMAS; falu Szálam.;
helyr. Vadamosra, —on, —ról.
VADÁN, (vadan) ih. 1) Vad állapotban, mi1
nemüségben. Vadán tenyésző növények; módosított ej
téssel : vadon. 2) L. VADUL, ih.
VADÁPOLÓ, ösz. fn. Vadászmester, ki vala
mely vadaskertre fölügyel, s vadakat tenyészt, ne
vel benne.
VADAS (1), (vadas) mn. tt. vadast, v. —at, tb.
— ak. 1) Vadakkal bővelkedő, ahol vadak tenyész
nek, tartózkodnak. Vadas erdő, vidék. 2) Ahol va
dak húsát árulják. Vadasbolt. Vadaspiacz. 3) Keme
nesalján am. félénk, ijedős, bátortalan ; székelyesen:
vadocz.
VADAS, (2), (vadas) fn. tt. vadast, tb. ok.
Vadas hely, vadas vidék, kert, erdő.
VADAS, (3), puszták Pest és Szatmár m.
helyr. Vadasra, —on, —ról.
VADAS, v. VÁDOS (vádas) mn. tt. vádast,
v. —at, tb. —ak. A mi vádat foglal magában,
vádat tárgyaló. Vadas levél, nyilatkozat. Mint főnév
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jelenti azon személyt, ki vádat mond, indít valaki
ellen; fölperes.
VADASBOLT, (vadasbolt) ösz. fn. Boltféle
helyiség, melyben vadak húsát árulják.
VADASD, erdélyi falu Maros székben ; helyr.
Vadasdra,  on, —ról.
VADASKERT, (vadaskert) ösz. fn. Bizonyos
határok közé szorított tájék, erdörész, erdőcske,
melyben konyhára való vadakat, pl. vaddisznókat,
özeket, szarvasokat stb. nevelnek.
VÁDASKODÁS, (vadaskodás) fn. tt. vadas
kodást. tb. —ok, harm. szr. —a. Emberkerülő
idegenkedés ; szokatlankodás. V. ö. VÁDASKODIK.
VÁDASKODÁS, (vádaskodás) fn. tt. vádas
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori cse
lekvés, melynél fogva valaki vádaskodik. V. ö. VÁ
DASKODIK.
VÁDASKODIK, (vadaskodik) k. m. vadas
kodtam, —tál, —ott 1) Vadak módjára idegen
kedik, elvonja magát az emberektől. 2) A széke
lyeknél am. szokatlankodik.
VÁDASKODIK, (vádaskodik) k. m. vadas
kod —tam, — tál, —ott. Mások ellen nyilatkozó
vádakkal foglalkodik; vádolgat; különösen a bün
tető törvényszék előtt vádlóképen tanúskodik.
VADASPIACZ, (vadaspiacz) ösz. fn. Piacz
valamely városban, melyen vadhúst árulnak, vagy
melyen vadasboltok (vadárusboltok) vannak fel
állitva.
VADASTÉR, (vadastér) ösz. fn. 1) Rendes,
állandó vaddal ellátott, be nem kerített erdő. 2) L.
VADASPIACZ.
VADÁSZ, (1) (vadász) fn. tt. vadászt b. —ok,
haTm. szr. —a. Altalán, minden ember, ki bizoi;yos
eszközzel, fegyverrel, csellel vadakat fogdos, öldös.
Vadász sokat fárad. (Km.). Jó vadász, rósz gazda.
(Km.). Különösen, a konyhára való, vadak szaporí
tására, nevelésére szükséges ismeretekkel biró, s
azokat gyakorló személy. Urasági vadász, fovadász,
vdvari vadász. A hadseregben oly csapatbeli vitéz,
melynek különös rendeltetése az ellenségből egyes
egyéneket venni czélba s e végett az ily vitézek a
lövésben kiválólag képeztetnek. Gyalog vadász.
Lovas vadász. Képes kifejezéssel, aki bizonyos dol
gokat fürkész, keres, megkeríteni vágy. Hirvadász,
növadász.
Hangokban is rokon, sőt mondhatjuk, egye
zik vele a mandsu huthaszi (Gabelentz átírása sze
rént) am. vadász; halász, és mint ige buthaszame
am. fogni, vadászni; a törzs butha, l)fn. am. vadá
szat ; halászat. 2) ige (buthame, vagy butamé) am.
fog ni; vadászni; halászni; (buta mint fn. pedig
am. mező). Figyelmet érdemel ugyancsak 3 mandsu
ban, vadame ígeszó am. a kutyákat a vadra eresz
teni (die Hunde auf das Wild loslassen.)
VADÁSZ, (2), (vadász) önh. m. vadásztam,
—tál, —ott) par. —sz. Bizonyos fegyvert, eszközt,

VADÁSZ—VADÁSZESZKÖZ.

714

cselt használva vadakat fürkészni, fogdosni, öldösni
jár. Sokat vadász, keveset fog. (Km.). Erdőben, pusz
tákon, szőlőkben, tavakon vadászni. Nyulakra, özekre,
foglyokra, fürjekre vadászni. Képes kifejezéssel, für
kész, keres, megszerezni, megfogni vágy. Híreket
vadászni. Embereket vadászni. Azon szók osztályába
tartozik, melyek nevek és igék egy alakban, mint
szintén ász, ész végzettel: halász, csikasz, rákász, ma
darász, egerész; továbbá ász végzet nélkül: nyom,
les,zár, nyit, stb. Rokonságát 1. VADÁSZ (1.) alatt.
VADÁSZ, (3), falu Arad, puszta Bihar m.
ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Abaúj m.helyr. Vadászra,
—on, —ról.
VADÁSZAPRÓD, (vadászapród) ösz. fn. Va
dászos jelmezbe öltözött udvari diszszolga, különö
sen, ki a vadászaton urasága oldala mellett szolgál.
VADÁSZÁS, (vadászás) fn. tt. vadászást, va
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
vadász. A vadászásban elfáradni. Vadászassál tölteni
a napot. V. ö. VADÁSZ, ige.
VADÁSZAT, (vadászat) fn. tt. vadászat
ot, harm. szr. —a. Vadászás, elvont értelemben,
vagyis fogalom, mely alá tartozik minden, mivel a
vadászok, mint olyanok, foglalkodni szoktak. Vadá
szatról irt könyv. Vadászatot tanulni. Egyébiránt je
lenti magát a cselekvést is, pl. tilalmas a vadászat,
azaz, vadászás.
VADÁSZATI, (vadászati) nm. tt. vadászatit,
tb. —ak. Vadászatot illető, arra vonatkozó, ah
hoz tartozó. Vadászati jog. Vadászati törvények. Va
dászati rendőrség. Vadászali szolgalom.
VADÁSZATJOG, (vadászatjog) ösz. fn. Jog,
melynél fogva valaki bizonyos helyen, vagy bizo
nyos vadak ellen vadászatot űzhet.
VADÁSZATMESTERSÉG, (vadászatmester
ség) ösz. fn. Mesterség, mely arra oktat, miképen
kell a vadakat tőrbe ejteni, megfogni, meglőni, meg
ölni stb.
VADÁSZATNAP, (vadászatnap) ösz. fn.
Kitűzött nap, melyen vadászni szoktak, vagy
vadászni szabad.
VADÁSZATVÁM, (vadászatvám) ösz. fn.
Vámféle részbér, melyet a vadász az illető földbir
tokosnak a kézre kerített vadakból adni köteles.
VADÁSZCSELÉD, (vadászcseléd) ösz. fn. A
vadászok, különösen vadászó uraság mellett szolgá
latot tevő cseléd, pl. aki a vadászebeket vezeti, a
fegyvereket tölti stb.
VADÁSZDÁRDA, (vadászdárda; ösz. fn. Dár
daféle fegyver, melyet némely vadak, pl. vadkanok,
medvék stb. ellen szoktak használni.
VADÁSZEB, (vadászéb) ösz. fn. Ebfaj, melyet
különösen vadászatra használnak, mint az agarak,
vizslák, kopók. Továbbá oly eb, mely maga szántá
ból vadász.
VADÁSZEBÉD, (vadászebéd) ösz. fn. Vadá
szok rövid ebédje. V. ö. VADÁSZREGGELI.
VADÁSZESZKÖZ, (vadászeszköz) ösz. fn,
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Eszköz, melylyel vadászni szoktak, p. puska, dárda,
vadászkés, vadászháló stb.
VADÁSZGAT, (vadászogat) gyakor. önh. m.
vadászgattam, —tál, —ott, par. vadászgass. Gyak
ran, vagy némi kényelemmel, könnyeden vadász;
vadászattal mulatja magát.
VADÁSZGATÁS, (vadászogatás) fn. tt.
vadászgatás t, tb. — ok, harm. —a. Gyakori, vagy
könnyüszerü, kényelmes vadászás.
VADÁSZGERELY, (vadászgerely) l.VADÁSZ
DÁRDA, és V. ö. GERELY.
VADÁSZHÁLÓ, (vadászháló) ösz. fn. Háló,
melylyel némely vadakat megkeríteni szoktak, csa
póháló. Fürjeket vadászhálóval fogdosni.
VADÁSZHATÓ, (vadászható) mn. tt. vadász
liatót. A mi hasznosság tekintetéből megérdemli,
hogy vadászszák, vagy amit a vadászat szabályai
szerint megfogni, meglőni stb szabad. A poezokos,
vemhes anyavadak nem vadászhatók.
VADÁSZHÁZ, (vadászház) ösz. fn. Rendesen
erdei ház, melyben vadász lakik, vagy mely a vadá
szok ideiglenes tartózkodására, s kényelmére épült,
vadászlak.
VADÁSZHIVATAL, (vadászhivatal) ösz. fn.
1) Urasági, udvari vadásznak tiszti állomása. 2)
Vadászati ügyeket rendező tiszti személyzet.
VADÁSZI, (vadászi) mn. tt. vadászit, tb.
— ak. Vadászt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Vadászi kötelesség, felügyelet. Vadászi eselfogás. Va
dászi mesterség (Molnár A.).
VADÁSZILAG, (vadászilag) ih. Vadászok
módjára, szokása szerint. Vadászatilag öltözködni,
oánni a fegyverrel.
VADÁSZINAS, (vadászinas) ösz. fn. Vadá
szatot tanuló újoncz, vagy ki a vadászok mellett
inasként szolgál.
VADÁSZKALAP, (vadászkalap) ösz. fn.
Könnyű, fölcsapott karimájú, vagy zöld nemezből
készített kalap, milyet a vadászok szoktak viselni.
VADÁSZKELFPCZE, (vadászkelepcze) Mol
nár Albertnél; 1. VADKELEPCZE.
VADÁSZKÉP, (vadászkép) ösz. fn.Vadászati
jelenetet ábrázoló kép, rajzolat, festmény.
VADÁSZKEEÜLET, v. —KERÜLET, (va
dászkerület) ösz. fn. Bizonyos határokkal jelölt te
rület a vadas erdőben, vagy más vidéken, melyet
társas vadászatban szoktak meghajtani; vagy mely
bizonyos vadászmester felügyelése alá tartozik.
VADÁSZKÉS, (vadászkés) ösz. fn. Hosszú,
pilingáju, s kétélű kés, melylyel némely vadakat
leszúrni szoktak.
VADÁSZKÉSZÜLET, (vadászkészület) ösz.
fn. L. VADÁSZESZKÖZ.
VADÁSZKIFEJEZÉS, (vadászkifejezés) 1.
VADÁSZSZÓ.
VADÁSZKISÉRET, (vadászkiséret) ösz. fn.
Udvari vadászatokon azon vadászok, és cselédek,
kik az illető uraságot környezik, követik.

VADÁSZKOCSI, (vadászkocsi) ösz. fn. kátfe
lül nyilt oldalú könnyű alacson kocsi, melyről bár
mely perezben hamar le lehet szállni, s melyen já
ratlanabb utakon is utazhatni.
VADÁSZKODÁS, (vadászkodás) fn. tt.
vadászkodást, tb. —ok, harm szr. —a. Vadászi
életmód gyakorlása, üzése.
VADÁSZKOD1K, (vadász kodik) gyak. k.
m. vadászkodtam, —tál, —ott Vadászi életmó
dot, hivatalt, szolgálatot gyakorol.
VADÁSZKOPÓ, (vadász'kopó) ösz. fn. Kopó
féle vadászeb. Nem magyaros kifejezés, minthogy
a magyarban maga a ,kopó' szó is kifejezi azt, amit
a föntebbi szó akar kifejezni. L. KOPÓ.
VADÁSZKÖR, (vadászkör) 1. VADÁSZKE
RÜLET.
VADÁSZKURJONGATÁS, (vadászkurjonga
tás) ösz. fn. Fölkiáltó, kivált ebeket biztató szavak
a vadászaton, p. haj hó ! ha hó ! hajrá ! vagy, me
lyekkel a fölriadt vadakat ijesztgetik, vagy a vadá
szok egymást hivogatják.
VADÁSZKUTYA, (vadászkutya) 1. VA
DÁSZÉB.
VADÁSZKÜRT, (vadászkürt) ösz. fn. Legin
kább erdei vadászatokon használtatni szokott réz,
vagy szarukürt, milyet a vadászok használnak, hogy
egymásnak, vagy ebeiknek jelt adjanak. Továbbá
fúvó hangszer rézből, mely alakjára nézve a vadá
szokéhoz hasonló.
VADÁSZKÜRTÖS, (vadászkürtös) ösz. fn.
Zenekar tagja, ki vadászkürtöt fú.
VADÁSZLAK, (vadászlak) ösz. fn. Ház, mely
ben vadász lakik, különösen e czélra épített er
dei ház, vagy a rendes lakház külön része.
. . . . „Csöndes vadászlakodba,
Hol nem aludt ki régi szenelőd."
Szász Károly (Szemere Miklóshoz.)
VADÁSZLÁZ, (vadászláz) ösz. fn. Kezdő
vagy szenvedélyes vadásznak fokozott izgalma a
vad kiötlésekor.
VADÁSZLEGÉNY, (vadászlegény) ösz. fn.
Vadászmester mellett kitanult, s vadászatot gya
korló legény.
VADÁSZLEPEL, (vadászlepel) ösz. fn. Né
mely vadak elkerítésére szolgáló erős vászonké
szulék.
VADÁSZLÓ, (vadászló) ösz. fn. Ló, melyen
vadászni, különösen agarakkal nyulakat űzni
szoktak.
VADÁSZMADÁR, (vadászmadár) ösz. fn.
Ragadozó madár, melyet megszelídítve s kitanítva
más madarak fogdosására használnak, milyen a
sólyom.
VADÁSZMESTER, (vadászmester) ösz. fn.
Urodalmi, vagy udvari tiszt, ki az illető vádasz
kerület ügyeit igazgatja, s az alárendelt vadászokra
felügyel.
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VADÁSZMESTERSÉG, (vadászmesterság) ösz.
fn. A vadászathoz szükséges ismereteken alapuló
gyakorlati ügyesség.
VADÁSZNYELV, (vadásznyelv), ösz. f. A va
dászmesterséghez tartozó, s vadászoknál divatos
műszók.
VADÁSZÓ, (vadászój mn. tt. vadászót. 1)
Aki vadász, vagy vadászni szokott. 2) Vadászatra
használtatni szokott állat vagy eszköz. Vadászó ló.
(Molnár A.)
VADÁSZOS, (vadászos) mn. tt. vadászost.
?. —at, tb. —ak. Vadászoknál szokásos, divatos.
Vadászos viselet.
VADÁSZOSAN, (vadászosan) ih. Vadászok
módjára, mint a vadászok szoktak.
VADÁSZÖLTÖZET, (vadászöltözet) ösz. fn.
Zöldes, vagy szürkés öltözet, milyet a szoros ért.
vett vadászok viselnek; továbbá milyenbe a va
dászni menő műkedvelők öltözni szoktak.
VADÁSZPAGONY, (vadászpagony) ösz. fn.
Vadászkerület, mint bizonyos erdőrósz. L. VADÁSZ
KERÜLET ; és v. ö. PAGONY.
VADÁSZPÁLYA, (vadászpálya) ösz. fn. Azon
irány, csapás, vagy út, melyen a vadászok a vadakat
nyomozzák. Továbbá életmód, melyet valaki mint
rendes vadász üz.
VADÁSZPÉNZ, (vadászpénz) ösz. fn. Pénz,
melyet a vadászati engedélyért fizetnek.
VADÁSZPÓZNA, (vadászpózna) ösz. fn. Póz
nák, melyekkel, és melyekre a vadászhálókat kife
szitik.
VADÁSZPUSKA, (vadászpuska) ösz. fn.
Puska, mely különösen vadászás végett van ké
szítve, vadászásra alkalmas.
VADÁSZREGGELI, (vadászreggeli) ösz. fn.
Reggeli étek, villásreggeli, melyet a vadászok több
nyire sietve költenek el, hogy a vadászásból mennél
kevesebb időt, veszítsenek.
VADÁSZREND, (vadászrend) ösz. fn. 1) Rend,
melyet a társas, hajtóvadászatokban kell tartani. 2)
A vadászat tiszteletére alapított díszrend, pl. Hu
bert rendje Szászországban, s a würtenbergi Fridrik
herezegtől 1702ben alapított vadászrend.
VAD ÁSZRENDSZABÁS, (vadász rendszabás)
ösz. fn. Vadászatot illető kormányhatósági rendeletek.
VADÁSZRÉSZ, (vadászrész) ösz. fn. Szarvas
vagy őz tüdeje, mája, szíve, veséje, gégéje és nyelve
egyvelegéből, szalonna, só és paprikával készített
étek.
VADÁSZROBOT, (vadászrobot) ösz. fn. A
régi úrbéri rendszerben a robotnak azon neme, mi
dőn a jobbágy az urasági hajtóvadászatra menni
tartozott.
VADÁSZRUHA, (vadászruha) 1. VADÁSZ
ÖLTÖZET.
VADÁSZSÁG, (vadászság) fn. tt. vadászság
ot , harm. szr. —a. Vadászi foglalatosság, élet
mód, mesterség, szolgálat. Vadámságot tanulni, arra

adni magát. Továbbá, mint gyünév jelent vadásztes
tületet. A vidékbeli vadászság öszvegyült a hajtóvadá
szatra.
VADÁSZSÁTOR, (vadászsátor) ösz. fn. Sátor,
melyet a vadászok magukkal hordanak, s kellő he
lyen és időben felütnek. Vadászsátor alatt ebédelni,
alunni.
VADÁSZSZEKÉR, (vadászszekér) 1. VADÁSZ
KOCSI.
VADÁSZSZÉR, V ADÁSZSZÉRSZÁ M, (vadász
szér, v. —szerszám) 1. VADÁSZESZKÖZ.
VADÁSZSZÓ, (vadászszó) ösz. fn. Vadászati
fogalmak kifejezésére szolgáló s a vadászok nyel
vében divatos műszó, pl. midőn a vad valamelyik
től eltávozik, és más valakire fordul, amaz azt ki
áltja ennek : ám rád. Élt ezzel Gyöngyösi is „ Ke
mény János "ában : Vigyázz ! ám rád a nyúl.
VADÁSZTANYA, (vadásztanya) ösz. fn.
Tanya, telep, hol a vadászok öszvegyülni, s ideig
len tartózkodni szoktak. V. ö. TANYA.
VADÁSZTARISZNYA, (vadásztarisznya) ösz.
fn. Bő szájú, s rendesen bőrből csinált tarisznya,
mely vállra vetve szijról lóg alá, s melybe az elej
tett vadakat teszik.
VADÁSZTÁSKA, (vadásztáska) 1. VADÁSZ
TARISZNYA.
VADÁSZTILFA, (vadásztilfa) ösz. fn. Felállí
tott karó, czölöp, pózna, mely a tilalmas vadászke
rület jelölésére szolgál. (Jagclsaule).
VADÁSZTILOS, (vadásztilos) ösz. fn. Vadas
vidék, kerület, határ stb. melyben az illető birtoko
son kivül másnak vadászni nem szabad.
VADÁSZTISZTSÉG, (vadásztisztség) 1. VA
DÁSZHIVATAL.
VADÁSZTITOK, (vadásztitok) ösz. fn. Holmi
babonák, bűvös dolgok, milyeneket vadászoknak tu
lajdonítanak.
VADÁSZTŐR, (vadásztőr) ösz. fn. Tőr, melyet
némely vadak megkeritésére, megfogására vetnek,
pl. vidra vas.
VADÁSZÜDV, v. —ÜDVÖZLET, (vadászüdv
v. —üdvözlet) ösz. fn. Egymást üdvözlő szózata
a vadászoknak.

hí

718

VADÁSZZAJ, (vadászzaj) 1. VADÁSZKUR
JONGATÁS.
VADBAROM, (vadbarom) 1. VADÁLLAT.
VADÁSZZÁSZLÓALJ, (vadászzászlóalj) ösz.
fn. Valamely hadseregben úgy nevezett vadászokból
álló zászlóalj. V. ö. ZÁSZLÓALJ.
VADBÉR, (vadbér) ösz. fn. Bér v. díj, me
lyet az erdész minden saját lövésü vagy fogásu dú
vadérr, s mindeD, ura vagy ennek vendége lőtte jó
vadért húz.
VÁDBESZÉD, (vádbeszéd) ösz. fn. Az illető
bíróság előtt egy vagy több személyt valamely bűnös
cselekvény miatt különösebben szóval tett eléadás.
Ha Írásban történik, akkor különösebb neve: vád
irat v. vádlevél.
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VADBIKA, (vadbika) ösz. fn. A szarvasmarha
fajtájú vadállat hímje. Külön írva: vad bika am.
neki dühödött öklelödzö bika.
VADBIVAL, (vadbival) ösz. fn. 1) Vad álla
potban élő bivalfaj. 2) L PÉZSMALY.
VADBORJU, (vadborjú) ö82. fn. Bölénynek,
vadbivalnak borja.
VADBORSÓ, (vadborsó) ösz. fn. Diószegi
Fazekasnál a kornilla nemű növény egyik fajának
népies neve; máskép : szeges lednek; növénytani né
ven : kardos kornilla. (Coronilla securidaca. Molnár
Albertnél: ervum ervilia, Párizpápainál: cieercula).
VADBŐR, (vadbőr) ösz. fn. Általán, vadálla
tok bőre; különösen kikészített, szücsölt, timárolt
állapotban, pl. szarvasbőr, zergebó'r, farkasbőr, róka
bőr stb.
VADBÚZA, (vadbúza) ösz. fn. 1) Pázsitféle
fü, szúrós kalászokkal, melyek ha kifejlődtek, a
marha nem eszi. Talán máskép : bolyhosbúza (triti
cum villosum) ? 2) Az alföldi televénydús földeken
aratáskor elhullott búzamagok kedvező időjárásban
ismét kikelnek, és a jövő évben még egy terményt
adnak, néhutt ezt is vadbúzának hívják, minthogy
mivelés nélkül termett.
VADCSAPÁS, (vadcsapás) 1. VADJÁRÁS.
VADCSERESNYE, (vadcseresnye) ösz. fn.
A vadcseresnyefának apró szemű gyümölcse.
VADCSERESNYEFA, (vadcseresnyefa) ösz.
fn. A meggyek neméhez tartozó alnövénynem ; fája
magas, virági ernyősen bokrosak, levelei tojáskerek
láncsásak, alul szőröskék; gyümölcse fekete, néha
vörös. Ebből váltak mivelés által a kerti cseresnyé
nek sokféle fajai. (Prunus avium.)
VADDÍJ, (vaddíj) 1. VADBÉR.
VADDISZNÓ, (vaddisznó) ösz. fn. A disznók
neme alá tartozó vadállatfaj ; vadászok nyelvén:
fekete vad; némely régi iratokban : erdei, pl. Szalay
Ágoston magyar levélgyüjteményében (Levelestár
2 1 5 . 1.) ; így Molnár Albertnél is.
VADDISZNÓFÉRTŐ, (vaddisznófértő) ösz.
fn. Sárfertő, melyben a vaddisznók henteregni, fetren
geni szeretnek.
VADÉ, puszta Somogy m. helyr. Vadéra,
— n , —ról.
VADEMBER, (vadembér) ösz. fn. Szoros ért.
vadak módjára, társadalmon kivül élő, nyers, minden
müveltségetnélkülözö ember. Szélesb ért. emberkerülő,
emberfutó, nyájasság nélküli parlagi ember.
VADEMBÉRMAJOM, (vadembérmajom) ösz.
fn. Erdőkben lakó, emberhez hasonló, magas ter
metű majomfaj. Keletindiai vadembermajom. (Simia
satyrus, orangutang). Afrikai vadember. (Simia
troglodytes.)
VADEME, (vademe) ösz. fn. Nőstény vad
disznó ; máskép : vademse.
VADFA, (vadfa) ösz. fn. Általán, vadon
termő, tenyésző fa. Különösen gyümölcsfákra vonat
kozólag, nem míyelt, nemneinesíteít, nem pltott fa.
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Vadfának vad a gyümölcse, v. nem várhatni vad
fától szelíd gyümölcsöt. (Km.). Vadfába szelid ágat
olytani.
VADFEK, VADFEKHELY, (vadfok v. —fek
hely) ösz. fn. Hely, alom, rejtek, hol a vad fekünni,
nyugonni, alunni, megbújni szokott.
VADFIGE 1. VADFÜGE.
VADFOGÁS, (vadfogás) ösz. fn. Vadászai
neme, midőn a vadat bizonyos eszközök által eleve
nen kerítik kézre.
VADFÖLD, (vadföld) ösz. fn. Vadak tenyész
tésére fordított, s használt térség, vadaskert, vadas
erdő, vagy azok táplálására némely takarmánynyal
bevetett szántóföldek. Különbözik tőle a soha nem
mivelt, csupa vad növényeket termő, s külön íratni
szokott vad fúld.
VADFÜGE, (vadfüge) ösz. fn. Vad, mivelet
len állapotban, vagy helyen termő füge.
VADGALAMB, (vadgalamb) ösz. fn. Erdők
ben, ligetekben, pusztákon tenyésző galambfaj; kii
lönböztetésül a házi v. szelid galambtól. Zöld erdő
zúgása, vadgalamb szólása. (Népd.)
VADGESZTENYE, (vadgesztenye) ösz. fn. Ú
vadgesztenyefának nem ennivaló gyümölcse. A tö
rökök porrá törve gyógyszerül kehes lovaik abrak
jába keverik.
VADGESZTENYEFA, (vadgesztenyefa) ösz.
fn. Köznéven vadfaju és nem élvezhető gyümölcsű
gesztenyefa, a bokrétafák neméből. Másképen szia
tén köznéven : lógesztenye ; növénytani néven : gesz
tenye bokrétafa. A szelid gesztenye másnemű fán
terem. Ez az egylakiak serege és sok hímesek rendé
alá tartozik, mint a tölgy, dió, mogyoró, boglár
és bikkfák is; amaz a héthímesek és egyanyások
egyik neme. (Aesculus hippocastanum.)
VADGYÖMBÉR, (vadgyömbér) ösz. fn. Kelet
indiai növény, melynek hajmás gyökerét gyógysze
rül használják. (Zedoaria.)
VADGYÜMÖLCS, (vadgyümölcs) ösz. fn. A
vadán tenyésző, nem olytott, nem nemesített fák
gyümölcsei p. vadkörte, kökény, sajmeggy, som.
VADHAGYMA v. —HAJMA, (vadhajma)
ösz. fn. Vadon termő apró hajma. (Bulbine.)
VADHAJTÁS, (vadhajtás) ösz. fn. Hajtóva
dászaton a vadak fölzaklatása.
VADHAJTÓ, (vadhajtó) ösz. fn. Ki a hajtó
vadászaton a vadakat fölzaklatja, s a vadászok elé
kergeti.
VADHARCZ, (vadharcz) 1. VÁDVIADAL.
VADHELY, (vadhely) ösz. fn. Sivatag kietlen
hely.
VADHÚS, (vadhús) ösz. fn. 1) A vadállatnak
húsa, különösen, mely ennivaló, p. szarvashús, őz
hús, nyúlhús. 2) Átv. gyógytani ért. a hegedési fo
lyamnál a sejtszövet túlságos sarjadzása, t. i. min
den anyaghiányt, akár csontban, akár izomban,
mindig a sejtszövet pótol ki a testben, s ha ezen
kipótlás igen sebesen történik, hússzömölcsök képében
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sarjadzik, mely savjadzás ha a bőrön túl fölemelke
dik, vadhús nevet k a p . Néha a megfenésedett húst
is így nevezik.
VADHÚSÁRUS, V A D H Ú S K E R E S K E D Ő , ( v a d 
húsárus, v. —kereskedő) ösz. fu. Húsárus, ki vad
hússal kereskedik.
VÁDI, (vadi) ura. tt. vádit, t b . — ak. V a d
természetű, vadhoz hasonló. Vádi kegyetlenség. (Mol
nár A., Szabó D.)
VADICSÓ, A L S Ó — , F E L S Ő — , K Ö Z É P — ,
l faluk Trcnesíii m. helyr. Vadicsóra, — n , — r ó l .
V Á D I R A T , (vádirat) ösz. fn. Az illető biró
Bság elé benyújtott iromány, mely egy vagy több
Bzeniély elleni bünvádat foglal magában ; máskép :
^mádkvél; ha csak szóval adatik elé : vádbeszéd.
VADÍT, (vadít) áth. m. vadüott, par. — s , titn.
»—ni, v. — a n i . Vaddá tesz, elidegenít, elijeszt, elrez
Pzent, emberkerülővé tesz. A pusztai élet, a sztínteli ti
mnosság elvadítja az embert.
Szigorú bánásmód
Ultal elvadítani a gyermeket.
V A D Í T Á S , V A D I T Á S , (vadítás) fri. tt vadí
wtást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, uiely
• U t a l valakit elvadítanak. V. ö. V A D Í T .
VADÍZ, (vadíz) Ösz. fn. Olyan íz, milyen a
vadgyümölcsöké, vagy v a d h ú s é szokott lenni. Ezen
malmának vadíze van. A szelíd disznó vagy kappan
Whúsnak mesterséges vadízt adni. Különösen gyümölcsre
és borra vonatkozva arn. savanyú, fanyar íz.
VADÍZÜ, v. —1ZÜ, (vadízü) ösz. inn. A mi
inek vadíze v a n ; s a v a n y ú ; fanyar, szivos, fojtós.
; Vadízü becsinált hús. Vadíz'd bor.
V A D J Á R Á S , (vadjárás) ösz. fn. Vaduk vándor
llása egy helyről másra ; továbbá azon csnpás, melyen
a vadak járni szoktak. A vadjárás mellett lesben ülni.
V A D J U H , (vadjub) ösz. fn. J u h forma vad.
• Sándor I s t v á n n á l : ovis aminőn.
V A D K A , fn. tt. vadkát. Vizes maradék a pá
linka nagyoláskor. Székely szó. (Kriza J.) Alkal
masint ugyanaz a ,vodka' v. ,votka' s z ó v a l ; 1. ezt.
V A D K A C S A , v. — K A C S A , (vadkacsa v.
Pkácsa) 1. V A D R É C Z E .
V A D K A K A S , (vadkakas) ösz. fn. F a j d k a k a s .
erdei k a k a s . V. ö. F A J D .
VADKAN, (vadkan) ösz. fu. K a n n e m ü vad
disznó, hét éves korán túl, n a g y kiálló a g y a r a k k 1.
Diílfúl magában, mint a vadkan. (Km.). Bús vadkan
a tölgyfa gyökerének is neki vágja agyarát. (Km.).
V A D K Á R , (vadkár) ösz. fn. Általán, minden
féle kár, pusztítás, melyet a v a d a k az erdőkben,
fákban, szántóföldeken, réteken, szőlőkben tesznek.
V Á D K A T A N G , (vadkatáng) ösz. fu. Vadálla
potban tenyésző k a t á n g .
V A D K E C S K E , (vadkecske) ösz. fn. 1. Z E R G E .
V A D K E C S K E P Ü , (vadkeeskefü) ösz. fn. 1.
ZERGEFŰ.
V A D K E L E P C Z E , (vadkelepcze) ösz. fn. K c 
lepcze, milyet a v a d a k n a k szokás vetni. V. ö. K E 
LEPCZE.
AKAD. NACtY SZÓTAB. VI, KÖT.
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V A D K E N D E R , (vadkender) ösz. fn.Vadállapot
b a n tenyésző kender. Felnő mint a vadkender. (Km.).
V A D K E R T , (1), (vadkert) ösz. fn. Bekerített
térség, erdőrész, melyben v a d a k a t tenyésztenek,
nevelnek. Máskép : vadaskert.
V A D K E R T , ( 2 ) , mváros Nógrád, falu Pest,
puszta Nógrád m., helyr. Vadkertre, — é n , —ről.
V A D K O S , (vadkos) ösz. fn. A juhfajhoz t a r 
tozó vadállat hímje.
V A D K Ö L E S , (vadköles) ösz. fn. Vadon termő
k ö l e s ; n é h u t t a széuamuhar neve.
V A D K Ö L Y Ö K , (vadkölyök) ösz. fn. V a d á l l a t
szülötte, a mennyiben az kölykezni s z o k o t t ; pl. a
farkas, róka kölyke.
V A D K Ö M É N Y , (vadkömény) ösz. fn. K ö m é n y ,
mély vadon tenyészik, vagy tenyészett.
V A D K Ö R T E , v. — K Ö R T V É L Y , (vadkörte
v. — k ö r t v é l y ) 1. VACZKOR. Válogat benne, mint
medve a vadkörtében. ( K m . ) .
V A D K Ö R T E F A , (vadkörte fa) ösz. fn. Vadon
termo, sokiig élő, rendesen bőven gyümölcsöző kör
tefa. V. ö. K Ö R T E F A .
V A D L , némely régi iratokban pl. a Carthausi
Névtelennél am. vall. L . V A L L .
V Á D L Á S , 1. V Á D O L Á S .
V Á D L A T , (vádolat) fn. tt. vádlalot, harm.
szr. — a . Panaszképen, vagy törvényes kereset vé
gett elmondott, vagy írásban benyújtott vád ; más
kép : vádolat.
V A D L E D N E K , (vadlednek) ösz. fn. Növény
faj a lednekek neméből ; szára csekély ; levelei szár
nyaltak ; pálhái horgasak, félnyílszabásuak ; máskép :
kakukborsó, bakkön. (Orobus vornus.)
V A D L E N , (vadlen) ösz. fn. Vadon termő l e n .
V A D L E N C S E , (vadlencse) ösz. fn. Népies
neve az abrakbabó (vicia sativa) növényfajnak ; más
kép szintén népiesen : abrakborsó, lóborsó; 1. A B R A K 
BABÓ.
V A D L E N D E K 1. V A D L E D N E K .
V A D L E S , (vadles) ösz. fn. A v a d a k ellen
intézett cselvető les. V. ö. L E S .
V Á D L E V É L , (vádlevél) ösz. fn. L. V Á D 
IRAT.
V Á D L Ó , (vadló) ösz. fn. T e r m é s z e t i v a d ál
lapotban tenyésző és élő ló.
V Á D L Ó , (vádoló) mn. és fn. t t . vádlót.
Személy, ki fölperesképen valamely váddal, külö
nösen bűnyádclal lép fel v a l a k i ellen. Magán vádló;
köz vagy tiszti vádló.
V Á D L Ó I K A T , (vádlóirat) 1. V Á D I R A T .
V A D L O P Á S , (vadlopás) ösz. fu. A l o p á s n a k
azon neme, midőn v a l a k i a tilosból v a d a k a t oroz.
V A D L O P Ó , (vadlopó) ösz. fn. A k i a tilosból
v a d a k a t oroz, orvadász ; 1. V A D Ő R .
V Á D L Ó T Á R S , (vádlótárs) ösz. fn. U g y a n a z o n
személy ellen több vádló közöl egyik a m á s i k n a k
vádlótársa.
V Á D L O T T , (vádolt, v. yádolott) mn. és fn
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tt. vádlottat. Személy kit bizonyos törvényszegésről,
különösen bűncselekvény elkövetéséről bíróság előtt
vádolnak.
VÁDLOTTTÁES, (vád1otttárs) ösz. fn. Több
személy közöl, kiket ugyanazon bűnös tettről v. tet
tel vádolnak, egyik a másiknak vádlott társa.
VADLÚD, (vadlúd) ösz. fn. Sík mezőkön, s
vizes tájakon vadán tenyésző, s télre elköltöző lúd.
Bérezy K. szerént vadásznyelven három faja van :
nagy vadlúd, lilik és gyöngyvér ; a két utóbbi együtt
a nép nyelvén: lengyel liba. Solyognak, egymás után
mennek, mint a vadludak. (Km.).
VADMACSKA, (vadmacska) ösz. fn. A házi
macskával egy nem alá tartozó, de vadon, erdőkben
élő állatfaj ; kanja mint a háziaknál: kandúr. V. ö.
MACSKA.
VADMADÁR, (vadmadár) ösz. fn. Természeti
szabadságában élő madár, különböztetésül a szelíd
házi madártól. A vadmadár is megszokja a kalitkát.
VADMADÁRHÚS, (vadmadárhús) ösz. fn.
Vadon tenyésző madárnak húsa.
VADMÁK, (vadmák) 1. PIPACS.
VADMÁLVA v. —MÁLYVA, (vadmályvaA
ösz. fn. Vadon termő mályva. L. ZILIZ.
VADMEGGY ; (vadmeggy) ösz. fn. Nem ne
mesitett, hanem vadon növő meggyfa apró gyü
mölcse ; különösen a törpe cserjés sajmeggy.
VADMÉH, (vadméh) ösz. fn. Erdőkben, me
zőkön szabadon tanyázó méhfaj, mely mézét a fák
odvaiba, vagy földi likakba gyűjti.
VADMENTA, (vadmenta) ösz. fn. A menta
nemű növény egyik fajának népies neve; füzérjei
hosszúk, hengeresek ; a szár és ághegyeken levelei
hosszúdadok, hegyes fürészfogúk, molyhosak, nye
letlenek, fejérlök ; himszálai a bokrétánál hosszab
bak. Máskép szintén népiesen : Zó? fejér, hegyes
menta, növénytani néven: bárzingmenta. (Mentha
sylvestris).
VADMESTER, (vadmester) ösz. fn. Tisztvi
selő, ki valamely vadászkerület vadaira, s rendesen
a vadas erdőkre is felügyel.
VADMEZ, (vadméz) ösz. fn. Vadméh gyűj
tötte méz.
VADMÉZFŰ, (vadmézfü) ösz. fn. Vadon
termő mézfüféle vagy forma növény.
VADMUROK, (vadmurok) ösz. fn. Vadon ter
mő murokféle növény.
VADMUSTÁR, (vadmustár) 1. REPCSIN.
VADNA, falu Borsod m. helyr. Vadnára, — n ,
—ról.
VADNAK, régiesen és táj divatosan pl. a szé
kelyeknél e helyett áll: vágynak.
VADNYOM, (vadnyom) ösz. fn. Nyom, melyet
a járókelő vad maga után hagy.
VADO, (vadó) fn. tt. vadót. Baranyának or
mánsági vidékén így nevezik a kányát. L. KÁNYA.
VADOCZ, (vadocz) mn. tt. vadoezot. A széke

lyeknél Ferenczi János szerént am. félénk, bátorta
lan ; Kemenesalján : vadas.
VADOCZ, (vadócz) fn. tt. vadóczot, harm.
szr. —a. Növénynem a háromhímesek seregéből
és kétanyások rendéből; füzére lapos, kétsoros;
füzérkéi sokvirágúk, éllel a gerinezre feküsznek;
minden füzérkét a külső élén egy tagból álló ta
karó, vagy csészepolyva borít (Lolium.) Utféli va
dócz, máskép köz nyelven: kutyazab, angol perje;
széditö vadócz, köz nyelven : üszögös konkoly, néhutt
csak : vadócz. (Lolium temuientum.)
VADOCZOS, (vadóczos) mn. tt. vadóezost, v.
— at, több. —dk. Amiben, vagy ami között vadócz
terem; vadóczczal kevert. Vadóczos szántóföd, ga
bona.
VADÓKA, (vadóka) kicsinző fn. tt. vada
kat. Szabó D. szerént am. vadalma ; vadkörte ; de
Molnár Albertnél, valamint a Tájszótár szerént a
barkóknál és palóczoknál csak vadalmát jelent, V.
ö. VACZKOR.
VÁDOL, (vadol) áth. m. vadolt. A székelyek
nél (Udvarhely székben) am. utána jár. Ezt aleányt
nem igen vádolják a legények. (Kriza J.).
VÁDOL, (vádol) áth. m. vádoltam, —tál, —t,
v. vádlottam, —ottál % —ott. Valakiről azt nyilatkoz
tatja, hogy bizonyos bűnt követett el, hogy valamely
rósz tettnek oka volt; különösen ezt a felsőbbségnek,
törvényszéknek bejelenti. Valakit lopásról, eröszakté
télről, becsületsértésről vádolni, a bírónak bevádolni.
A Bécsi codexben : megvádolni e helyett: be v. el
vádolni: „A caldeosok férfiak (caldcus férfiak) meg
vádolák a zsidókat Nabuchodonozor királnak."
Vonz val vei viszonyragu neveket is. Csalással, uzso
rával vádolják öt. Azzal vádolják, hogy föl akarta
gyújtani a várost. Eltérő igevonzat van a Góry
eodex e helyén : „Ott sok hamossat reád vádolván1"
talán az eredeti jelentéshez hivebb értelmezéssel
am. reád mondván. V. ö. VÁD, (1). Vass József sze
rént az Ormányságban és Göcsejben elvádolni azt is
teszi: elvállalni. (Magyar Nyelvészet, V. Kötet.
126.1.).
VADOLAJFA, (vadolajfa ösz. fn. Köz
néven az ami Diószegi Fazekasnál: olajezüstfa
(elaeagnus angustifolia); máskép szintén köznéven:
füzolajfa, ezilstfűz.
VÁDOLÁS, (vadolás) fn. tárgyesete: vado
lást, több. —ok, harm. sz. r. —a. Utána járás. V.
ö. VÁDOL.
VÁDOLÁS, (vádolás) fn. tt. vádolást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg nyilat
kozás, mely által vádolnak valakit. V. ö. VÁDOL.
VÁDOLAT, (vádolat) fn. tt. vádolatot; harm.
sz. r. — a v. — ja. Tényállás, mely a vádolás
ban (panaszban, keresetben, vádlevélben) foglalta
tik, v. felhozatik.
VÁDOLGAT, (vádolgat) gyak. áth. xa.vá'
dolgattam, —tál, —ott, par. vádolgass. Gyakran,
vagy több ízben vádol.
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VÁDOLGATÁS, (vádolgatás) fn. tt. vádol
qatást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Cselekvés midőn
valaki gyakran, vagy több izben vádol.
VÁDOLKODÁS (vádolkodas) 1. VÁDOL
GATÁS.
VÁDOLKODIK, (vádolkodik) gyak. k. m.
vádolkod tam, —tál, —ott. Gyakori vádakkal fog
lalkodik; másokat vádolgat; továbbá, irigységből,
rósz indulatból, haszonkeresésböl, tetszvágyból stb.
másokat föladogat; árulkodik.
VÁDOLT, (vádolt) 1. VÁDLOTT.
VADON, (1) (vadon) mn. éa fn. tt. vadont, tb.
I — ok, harm. szr. —a. v. —ja. A vad szónak meg
toldott változata, az alapfogalom némi nyomatos
sága végett, mint, zord, zordon. Vadon vad, igen
vad. Vadon erdő (Molnár Albertnél). Vadon puszta
(Faludinál). Vadon fajzat (Sándor Istvánnál) stb.
Mint főnév jelent elhagyott, puszta, lakatlan, Szabó
Dávid szerént, rengő, rengeteg, kietlen, szörnyű,
sivatag, roppant vidéket, pl. erdőt, tartományt.
Afrika vadonai. Vadonban lakó tigrisek, orozlánok.
Ez értelemben rokon vele a mongol oadan (sable,
Sand); hasonlók hozzá a német Heide, öde, Öde,
góth authi, szláv edin stb. (L. Adelung, Kaltschmidt).
Budenz J. szerént finnül autto am. puszta föld, er
dőség; lappul: vuoude s finnlappul: vuovdde — erdő,
erdőség, (talán a német Wald után, mely régi néme
tül wod, ívudu, wude, wuda alakokban is eléjön ; an
golul ma is zoood, olvasd : vud).
VADON, (2) (vadon) ih. Vad, nem mivelt álla
potban ; vadak módjára. Vadon tenyésző, termő nö
vények. Vadon élő emberek. Egyébiránt a közös kép
zői szabály szerint így is mondhatjuk : vadán,
VADONCZ, (vadoncz) fn. tt. vadonczot,
harm. szr. —a. Ujabb kori szó, s jelent vad csemetét,
t. i. vadgyümölcsből lett csemetét, mely a nemesített
gyümölcsfatenyésztésnél alanyul szolgál. Képezte
tésre olyan mint ifjoncz, ribancz, virgoncz, fürgencz.
VADONPA, (vadonfa) ösz. fn. Erdei vadfa.
VADONNATÚJ, (vadonnatúj) ösz. mn. Új
don új, egészen új. Molnár Albertnél: vadonan új.
A vadonnat v. vadonnan szó azon szavaink egyike,
melyeket a népies kiejtés túlságosan meg szokott
toldani. így fejlődtek ki a régen, hajdan, újdon
szókból régennen v. régente, hajdanán v. hajdanta,
újdonan v újdonnan, újdonat v. újdonnat, honnan :
újdonnat új. Mondják így i s : vadon új. Valamit
vadonnatújnak v. vadonújnak átv. értelemben mon
dunk, t. i. mennyiben az újdonúj dolog szemeink
előtt még szokatlan, nem otthonos, mintha valamely
vadonból jött v. származott volna.
VADONSÁG (vadonság) fn. távgyesete —ot.
Vadon, elhagyott, miveletlen, lakatlan térség, pusz
taság, sivatag.
VADONÚJ, (vadonúj) 1. VADONNATÚJ.
VADONUL, (vadonul) határzó. Vadul, mi
veletlenül; pusztán, elhagyottan.
VADONY, (vadony) fn. tt. vadonyt, tb. —ok.

1) A Táj szótár szerént Balaton mellékén am. be
olytandó vadfa ; melybe ha már olytottak is, újabb
alkatú szóval alany v. alaj a neve. 2) Szabó Dávid
nál am. vadon; 1. VADON, ( l ) , fn.
VADOK, VADOEV, (vador, v. —orv) ösz. fn.
Tolvaj, ki idegen és tilalmas területen vadakat lop,
orozva lő vagy fog; máskép: vadlopó, vadtolvaj,
orvadász.
VADORZÁS, (vadorzás) ösz. fn. Vadlopás,
más birtokához tartozó vadak eltulajdonítása.
VADOS tájdivatosan am. vadas. L. VADAS.
(1), (2).
VÁDOS, vádos) mn. tt. vádost, v. —at. tb.
—ak. Ki bizonyos bűnért vádolva van ; szokottab
ban : vádlott.
VADOSFA falu Sopron m. helyr, Vadosfára,
— n, —ról.
VÁDOSKODIK, (vádoskodik) 1. VÁDOL
KODIK.
VADÖKÖE, (vadökör) ösz. fn. Igen vad,
erős, és zömök testű ökörfaj Afrikában. (Bos caffer.)
VADÖSVÉNY, (vadösvény,) ösz. fn. 1. VAD
JÁRÁS.
VADPÁVA, (vadpáva) ösz. fn. Bérczy K
szerént Erdélyben a siketfajd neve.
VADPECSENYE, (vadpecsenye) 1. VADSÜLT.
VADPETREZSELYEM,
(vadpetrezselyem)
ösz. fn. Vadon termő petrezselyem féle v, —forma
növény (Párizpápainál: oreoselium).
VADPIACZ, 1. VADASPIACZ.
VÁDPONT, (vádpont) ösz. fn. Azon különö
sen kiemelt tárgy, illetőleg bűn, csíny, tett stb. mely
ről valakit vádolnak. A vádpontokat egymás után
tárgyalás alá venni.
VADRÉCZE, (vadrécze) ösz. fn. Vizes tája
kon vadon tenyésző récze v. rucza v. kacsafaj.
Bérczy K. szeré;it számtalan fajtája létezik: toké
—, kercze —, fáczán—, kér—, jég—, krik—, tű
körrécze, hamvas v. kendermagos, csörgő, fütyölő, ka
nalas, tarka, telelő, buksi, fejér, törpe, nyílfarkú,
kontyos, örvös, erdei, havasi récze.
VADREPCZE, (vadrepcze) ösz. fn. Vadon
tenyésző ropczeféle növény.
VADRETEK, (vadretek) ösz. fn. Vadon
tenyésző retekféle v. retekforma növény.
VADRIBISZKE, (vadribiszke) ösz. fn. Vadon
termő ribiszkeféle, v. —forma növény.
VADRÓZSA (vadrózsa) 1. CSIPKERÓZSA.
VADRUCZA, (vadrucza) 1. VADRÉCZE.
VADRUTA, (vadruta) ösz. fn. Vadon te
nyésző rutaféle v. rutaforma növény.
VADSÁFRÁNY, (vadsáfrány) ösz. fn. Erdők
ben vadon termő sáfrányféle v. sáfrányforma nö
vény, mely öszszel virágzik. V. ö. SÁFRÁNY.
VADSÁG, (vadság) fn. tt vadságot, harm.
szr. —a. Vadakat jellemző tulajdonságok, milye
nek, az emberek kerülése, nyerseség, miveletlen
46*
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állapot, illetőleg kegyetlenség sí b. E l l e n t é t e i : szelíd
ség, nyájasság, műveltség, finomság stb. V. ö. V A D .
V A D S A L Á T A , (vadsaláta) ösz. fn.Vadon termő
saláta félenövény. DiószegiFazekasnál: keszegsaláta,
levelei b u g á s a k ; levelei éllel felfordulnak, hegyesek,
fulánkos g e r i n c / ü k , nyilasak, kaczúrosszárnynsan
h a s a d t a k , a felsők szárölclők, nyilformák; szára tö
vön szőrös ( L a c t u c a scariola).
V A D S Á L Y A , I. V A D Z S Á L Y A .
V A D S Ü L T , (vadsült) ösz. fn. V a d á l l a t húsa
sülve mint eledel.
V A D S Z A G , (vadszag) ösz. fn. A vadhúsnak,
kivált ba tovább állott, saját nemű szaga. T o v á b b á ,
az orrot kellemetlenül megütő, idegen nemű szag.
V A D S Z A G U , (vadszagú) ösz. mn. A minek
vadszaga van ; idegen, szokatlan szagú. V. ö.
VADSZAG.
V A D S Z A M Á R , (vadszamár) ösz. fn. Afrika
pusztáin vadon tenyésző, kis lóhoz hasonló termetű,
szép szabályos csíkokkal t a r k á z o t t szőrű szamárfaj.
(Equus Zebra.)
V A D T A N Y A , (vadtanya) ösz. fn. A v a d a k 
n a k szokott tartózkodási helye, fekhelye, rejtek
helye.
V A D T O L V A J , (vadtolvaj) 1. V A D Ő R .
V A D T U R B O L Y A , (vadturbolya) 1.
TUR
BOLYA alatt.
V A D U L , (1) (vadul) ih. V a d a k m ó d j á r a ;
durván, nyersen, m i v e l e t l e n ü l ; i d e g e n k e d v e ; neki
bőszülve ; szörnyű hánykolódással ; semmi zabolát,
korlátot nem ismerve. Vadul hánykodólik a hajó,
bősz tánczot j á r a hajó (reiten auf dem Halse.
Kenessey A J „Lchetlen álmokat kergetsz, vadul
megeresztett k a n t á r r a l . " Szász Károly.
V A D U L , V A D U L , (2) (vadúl) önh. m. vadul
— t. V a d h o z némi tekintetben hasonlóvá l e s z e n ; a
társaságtól elidegenül, n y e r s , durva, műveletlen er
kölcsöket, szokásokat vesz föl. Miolta pusztán la
kik, egészen elvadul. Nemesitett kerti növényekre,
gyümölcsfákra, veteményekre alkalmazva, am. a
mivelés hiánya, elhanyagolása miatt sarjadékai is
mét eredeti vad állapotba mennek által.
V A D U L Á S , V A D U L Á S , (vad ulás) fn. tt.
vadulás t tb. —ok, harm. szr. — a. Állapotváltozás,
midőn valaki v. valami vaddá lesz. V". ö. V A D U L .
V A D V A R Á D I C S , (vadvarádics) ösz. fn. A
pimpó nemű növények egyik fajának népies neve ;
másképen : pipefü, ládpázsit, fejér v. ezüstös hátú fű ;
növénytani néven : libabimpó. (Potentilla anserin.i.)
V A D V E R E M , (1), (vadverem) ösz. ,fn. Né
mely vadak fogására ásott verem, pl. farkasvercm,
máskép : farkasorditó.
V A D V E R E M , ( 2 ) erdélyi falu A. fehér m.
helyr. •—verembe, — b e n , — b ö l .
V A D V I A D A L , (vadviadal ösz. fn. l) A va
dak verekedése, ökleló'dzése, m a r a k o d á s a stb. egy
mással, 2) L á t v á n y u l rendezett ilyetén viaskodás,
milyek hajdan a római színkörökben divatoztak.
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V Á D V I S Z O N Z Á S , (vádviszonzás) ösz. fn.
Mentségnek, önvédelemnek neme, midőn valaki az
ellene felhozott vádat ellen váddal torolja vissza.
V A D V I T A , (vadvita) 1. V A D V I A D A L .
V A D V Í Z , (vadviz) ösz. fn. Szántóföldeken ré
teken a földből időnként főjeg esős évszakban ki, és
spétszivárgó víz, mely rendes forrásvizet nem tartal
maz, nem formál.
V A D V I Z E S , (vadvizes) ösz. mn. Helylyel
közzel vadvizet tartalmazó. Vadvizes hely, szánt®

föld.
V Á D V O N Á S , (vádvonás) ösz. fn. H a l a d á s
neme a székelyeknél, midőn ágakból úgy nevezett vá
dat kötnek ösxve, felülnek reá hogy nehezebb legyen,
a vízben azt többen húzzák, s a hálót elébe vetik,
hogy a fölriasztott hala>k bele menjenek ; az ág föl
z a v a i t a viz is azokat a hálóba menni készteti. V.
ö. V Á D , (3).
V A D Z A B , (vadzab) ösz. fn. A zab nemű nö
vény egyik f a j a ; máskép : ürezab} hélazab, szőrös
feketezab. ( A v e n a fatua.).
V A D Z S Á L Y A , (vadzsálya) ösz. fn. Zsálya
féle vagy zsályaforma növény, mely vadon tenyészik.
V Á G , (1) áth. m. vágtam, •—tál, —ott. Kézbe
fogott, és sújtva neki hajtolt éles eszközzel valamely
szilárd testen hasadást csinál vagyis öszvefüggö ré
szeit bizonyos hézagvonalon elválasztja egymástól.
Ez igében kettős fogalom rejlik, n. m. a sújtó
ütés és a hasítás, elválasztás fogalma. Ennélfogva
néha csak sujtást, ütést, csapást értünk alatta, pl.
pofon, nyakon, földhöz vágni, ütni, csapni valakit;
mennyk'i vágja, v. csapja, v. üsse, v. sújtsa meg. A:
sujtás a cselekvési erőt, a hasadás, elválás ennek ha
tásá t fejezi ki. A szoros érteimü vágás eredménye
hasadás, elválás ; az ütésé, csapásé, sujtásé zuíódás,
törés, horpadás, lapulás. Különböznek tőle a hasonló
eredményt okozó, de más cselekvésmóddal működő
metsz, szel, szeg, nyes, szab, nyír, farag, reszel, gya
lul, fűrészel, irt, arat, harap, vakar, vájol, hornyol,
vés stb. melyek a testeket bizonyos élű eszközzel
szintén részekre, d a r a b o k r a választják, de nem sujtás,
hanem nyomás, tolás, taszítás, szorítás által. Tehát
néha ugyanazon eszközzel lehet vágni, metszeni,
szelni, szegni, nyesni, faragni, irtani, pl. késsel húst
vágni, fület lemetszeni, kenyeret szegni, s karajokra
szelni, szeget faragni, ágat nyesni, bu^a közöl rozsot
irtani. De nyirni csak ollóval, reszelni reszelővel,
gyalulni gyaluval, fiirészelni fiirészszel, aratni sar
lóval, h a r a p n i fogakkal, vésni, hornyolni vésüvel
szoktak.
A tör szó is részekre választja a merev testeket,,
de abban különbözik amazoktól, hogy ez éles eszköz
nélkül csupán ü és, nyomás, zúzás, hajlítás, szorítás
által történik. A ,vág' szó alkalmazása többféle 1)
Midőn szoros ért.elválasztó ütérc vonatkozik. Fej
szével, baltával, szekerczével, bárddal, taglóval dara
bokra, konezokra, ízekre vágni valamit. Karddal le
vágni az ellenség fejét, fáiét, karját. Az állófát tövéből
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í kivágni, hasábokra vágni. A fát sem vágják le egy
•pással (km.), nagy műnek végrehajtására sok idő
 és fáradság kell. Vágok vágok fát, de micsoda fát ?
\ réti rakottyát, gyermekeket ütenyzésben gyakorló
Byers. Kaszával füvet, rendet vágni.

latos g képzőjü rág, bég, bőg, búg, slg, zúg, lóg
igékhez.
Egyezik vele az árja nyelvekben mac v. mach
v. malch gyök, miként ezt Curtius a következő szók
ból elvonja:
fiáyouai kampfen, fiáyi] Schlacht,
szanszkrit makitas, mahas Opfer, makhas K&mpfer
latin macellum, mactáre stb.
V Á G , ( 2 ) F E K E T E — , puszta L i p t ó m . ; helyr.
Vágra, — o n , —ról.

„Vagyok olyan lege'ny, mint te,
Vágok olyan rendet, mint t e . "
(Népd.)
Ki mennyit vág, annyi forgácsa leszen. Nádat,
kákát, vesszőt vágni, tövéről lemetszeni, illetőleg
f aratni, kaszálni. Eret vágni valakin. Hajat vágni, a
ló farkát, a kutya fülét levágni, azaz, lemetszeni.
| Különösen valami egészet kisebbnagyobb darabokra,
[ izekre tagol. A disznókualc tököt, a juhoknak, lovak
I nak szecskát, az ökröknek kukoriczakórót, a tehenek
vek répát vágni. Dohányt, sót, követ vágni. A marha
l húst kivágni, a mészárszékben daralionkint kimérni.
mEvezövel a vizet vágni. (Kenessey Albert szerént n,
hajósoknál divatos). 2) Midőn csupán ütésre, verésre
vonatkozik. Az ökröt egy sújtassál levágni, agyon
vágni. Az elitéit tolvajra huszonötöt vágtak.
Korbács
í csal vágni a lovat. A jég elvágta a vetést. Karddal,
bottal hozzávágni, rávágni. Vágjad, fiam, vágjad For
gács, tiéd leszen Gímes és Gács (történeti szóliagyo
mány). 3) Súlyos nyomás, ütés által feltör, feltúr,
likassá, gödrössé tesz valamely alaptért.
A barmok
felvágják a rétet, a nedves legelőt. A ke> ék felvágja a
sáros, agyagos utat. A patkó felvágja a padlót. A holló
kivágja a döglött ló szemét. 4) A tv. Bevágni az ellen
ség közé. Kivágni magát a támadók közöl.
Valamely
• ügyesbajos dologból kivágni magát, azaz, kimene
külni. Bevágták az útját, tervének, szándékának ki
vitelében akadályozták. Nagy fetba vágta a fejszét
(km.) nagy dologba fogott, melyet alig lesz képes
végrehajtani. Belevágni más beszédébe, beleszólva, fé!
beszíikasztani. O is belevág, mintha tudna hozzá.
' (Km.). Szemével vágót egyet, bizonyos jeladásul in
tett. Szóval megvágni valakit. Vág a golyó a vadá
szoknál, ha hallják, mint ütődik a vadba. Vág az
agár ha a nyúlhoz oly közel j á r , hogy egy bizonj os
perezben képes egy szökéssel nyitott szájával a n y á i 
hoz kapni.
A fenn előadott értelmezések szerint, a vágás
tuhíjdonkép oly cselekvést jelent, mely által vala
ii ely test két vagy több részre, darabra, h a s á b r a
stb válik, vagy némi hézag, rés támad beune. Ez
alapfogalom szeréut rokon azon va gyókhangu szók
kal, melyek részletes elválásra v o n a t k o z n a k , milye
nek : az elválasztó szócska vagy — vagy ( a u t — a u t .
v. vei — vei), továbbá maga ved, set tői válik, vált, a
ryilás, gödör, hasadék eszközlésére vonatkozó váj,
a koptatás által elválasztó vásik és némely mások.
Ide tartoznak a balta és valaská v. balasléa, mint
vágószerszámok nev á.
Némely származékaiban u. m. vagdal, vagdal
kozik, vagdos g y e k h a n g z ó j a megrövidül, n ihol azt
gyaníthatni, hogy eredetileg rövid v o l t : ve:g, mint
szeg (secat, scindii). Egyébiránt hasonló a gyakor
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VÁG, (3) 1. VÁGII, (í), (2).
VÁGA 1. VÁGHA.
VÁGADÉK, (vágadék) 1. VÁGATÉK.
V Á G Á N Y , ( v á g  á n y ) fn. t t . vágányt, t b . —ok,
harm. szr. — a. l) Altalán, bevágás á l t a l csinált
hasadék, nyilas valamely testen. Különösen 2) a női
szeméremtest hüvelyének nyilasa, a lovaknál : va
szóra. 3) A seggpartok közötti völgy.
Segge vágá
nya. 4) 1. V Á G Á S 2) a l a t t : kerékv ágas.
V Á G Á S , ( l ) ( v á g  á s ) fn. tt. vágást, t b . — ok,
harm. szr. — a . 1) Cselekvés, mely által v a l a m i t : vá
gunk, c szónak minden értelmében. Favágás, húsvá
gás, kövágás, só vágás. Evezővel vágás. Bevágás, levá
gás, kivágás, stb. 2) Nyom, melyet a h a l a d á s b a n
levő kerék, vagy állat maga u t á n hagy, kerékvágás.
Közöld (vedd közbe) a vágást. 3) Erdőszeti nyelven,
az erdőnek azon része, melyről a fát l e v á g t á k ;
avagy osztályokra részletezése, melyek szerint egy
más után az erdőt vágják. Hatvan vágásra osztott
erdő.
Vágás jelölése.
V Á G Á S , ( 2 ) falu Sáros m. és E r d é l y b e n ü d 
varhelyszékbcn ;
ANDRÁS—, BAJOR—,
FE
RENCZ—, ISTVÁN—, KAPI P Á L — , KECZER
P Á L — , faluk Sáros m. K O V Á C S — , Abauj és
Torna, M Á T É — , M I K L Ó S — , N É M E T H J A 
K A B — , P É T E R — , VÖRÖS — , Sáros m. ÚJ —
v. L Á Z —, falu K r a s z n a m . ; helyr. Vágásra, — o n ,
—ról.
V Á G Á S I , (vágási) mn. tt. vágásit, t b . — a k .
Vágásra vonatkozó, vágást illető. Vágási idő. Vágási
bér. Vágási eredmény.
Vágási terv.
Vágási rend, sor.
Vágási tér, vonal, irány.
V Á G A S O S , (vágásos) mn. t t . vágásost, v.
— at, t b . —ak. A miben egy v a g y több vágás, ha
sadás, nyilas van. Vágásos fatörzs. Vágásos vt, me
lyet a kerekek felvágtak.
Vágásos erdő, mely vágá,
sokra van osztva, elválasztva. V. ö. V Á G Á S .
V Á G A T , ( l ) , ( v á g  a t ) fn. tt. vágatot, h a r m .
szr. — a . Erdővágásra vonatkozólag, amit egy osz
tályban kivágtak. Tavalyi, idei vágat.
V Á G A T , ( 2 ) , vágat) mivelt. m. vágattam,
— tál, — o t t , par. vágass, l) Eszközli, parancsolja.
!io;j;y valamit vágjanak. Fát, követ, sót, húst vágatni
Kivágatni az erdőt. 2) Bizonyos eszközzel üttet, ve
ret valakit. V. ö. V Á G .
V Á G A T Á S , ( v á g atás) fn. tt. vágatást, t b .
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés mely által valamit,
v. valakit vágatnak. V. ö. V Á G A T ,
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VÁGATÉK, (vágaték) fn. tt. vágatékot,
harm, szr. —a. Öszve, elvágott holmi, darabok, ha
sábok, konczok. 2) Valamely testbe vágott rés,
nyilas, vágány. 3) A verselésben am. metszet (cae
sura).
VÁGATÉKOS, (vágatékos) mn. tt. vágaté
kostv. —at, tb. —ak. Amiben nyilas, vágány, vága
ték van.
VÁGATLAN, (vágatlan) mn. tt. vágatlant,
tb. —ok. Ami nincs el, meg, összevágva. Határo
zóként am. vágatlan állapotban.
VÁGATÓ, (vágató) mn. és fn. 1) Aki vágat.
2) Hely ahol valamit vágnak. A favágatón elég for
gács van (Szabó D.) Az utóbbi értelemben máskép :
vágitó.
VÁG— v. VÁGH—BESZTERCZE, mváros
Trencsin m. helyr. — Beszterczére, — n , —röl.
VÁGCSÁL, (vágicsál) gyak. kies. áth. múlt
— t. Gyakran és kicsinyenkint, apróra vág valamit.
Kolbásztölteléknek való húst vágcsál. Körmeit vág
csálja,
VÁG CSALÁS, (vágicsálás) fn. tt. vágcsálást
több. —ok. Gyakori, s kicsinyes, aprózó vágás.
VAGDAL, (vágodal) gyak. áth. m. vagdalt.
Több vágást tesz, gyakrabban vág, s ennélfogva vá
gások által több részre, konezokra, tagokra, hasá
bokra, apróra metél, választ valamit. A tönk'őt hasá
bokra vagdalni. Tököt vagdalni a sörtéseknek. Tésztát,
húst vagdalni. Kivagdalni az elszáradt fákat. Továbbá,
gyakori vágással rést, hézagot csinál valamely tes
ten. A fák derekát késsel, baltával bevagdalni. Bizo
nyos eszközzel ideoda üt, csap. Vagdalja az ellen
ség >t. Átv. valakit csipös czélzásu szavakkal sérte
get, bántalmaz, sújtó modorban czáfolgat, gúnyosan
bökdös.
VAGDALÁS, (vágodalás) fn. tt. vagdalást,
tb. —ok. harm. szr. —a. Gyakorlatos cselekvés,
mely által valamit v. valakit vagdalnak. V. ö.
VAGDAL.
VAGDALÉK, (vágodal ék) fn. tt. vagdalékot,
harm. szr. —a. Öszvevagdalt holmi diribdarab,
hulladék, forgács, szecska stb. Különösen apróra
vagdalt hús. Leves borjuvagdalékkal. Kolbásznak való
vagdalék. V. ö. VAGDAL.
VAGDALHATATLAN, VAGDALHATLAK,
(vágodalhat[at]lan) mn. tt. vagdalhatatlant, tb.
— ok. Amit vagdalni, össze V. szétvagdalni nem
lehet.
VAGDALHATÓ , (vágodalható) mn. tt.
vagdalhatót. Amit vagdalni, össze v. szétvagdalni
lehet.
VAGDALKOZÁS, (vágodalkozás) fn. tt.
vagdalkozó st, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori
ideoda vágás, ütés, különösen verekedés alatt. Átv.
másnak hántására, kigunyolására czélzó vitatkozás,
fulánkos beszéd, czáfolgatás.
VAGDALKOZIK, (vágodalkozik) gyak.
k. m. vagdalkoztam, —tál, —ott, par. —zál. Magát

védöleg, vagy másokat megtámadva bizonyos eszköz
zel, fegyverrel ideoda vág, üt, sújt. Ütközetben kari
dal, verekedésben bottal, baltával, széklábbal vagdal
kozni. Á viaskodó madarak orraikkal vagdalkoznak. A
bagoly is vagdalkozik a maga odújában. (Km.). Átv.
szóbeli versenygésben, czáfolásban, keményebb, csi
pó'sebb kifejezésekkel bökdösi ellenfelét. Másképen:
vagdalódik, vagdalódzik.
VAGDALÓ, vágadaló) mn. tt. vagdalót. Aki
vagdal; vagy amivel valamit vagdalnak. Vagdaló
bárd, vagdaló kés, vagdaló töke.
VAGDALÓDIK, (vágodalóodik) belsz. m.
vagdalódtam, —tál, —ott. l) Mintegy maga magát
vagdalja. A szekéroldal a kerékhez vagdalódik. 2) L.
VAGDALKOZIK.
VAGDALÓDZIK, (vágodalóodozik) 1.
VAGDALKOZIK.
VAGDALT, (vágodalt) mn. tt. vagdaltat.
Vágások által apróra metélt. Vagdalt hus. Vagdalt
tészta ; fó'névként is használják pl. vagdaltat (össze
vagdalt holmit) adtak a sertésnek.
VÁGDOGÁL, (vágodogál) 1. VAGDAL.
VAGDOS, VAGDOS, (vágodos) gyak. áth.
m. vagdostam, —tál, —ott. 1. VAGDAL. Képezte
tésre hasonlók hozzá : fogdos, kapdos, nyomdos, rug
dos, pökdös, lökdös stb.
VÁGFEGYVER, (vágfegyver) ösz. fn. Fegy
ver, melylyel vágnak, különböztetésül a lö v. lövő,
és szúrófegyvertöl.
VÁGFOG, (vágfog) ösz. fn. Az emberek s
állatok szájában az első fogak, melyekkel rendsze
réűt harapnak ; szokottabban: harapófog.
VÁGH, (1) falu S opron m. he'.yr. Vághra, —cm,
— ról.
VÁGH, (2), hajókázható folyamLliptó,Thurócz,
Nyitra, Komárom megyékben. Két kisebb, Fekete—
és Fejér Vágh folyóból veszi eredetét, melyek kö
zöl az első a Király hegyéből, a második pedig a
Kriván kősziklái közt létező hegytóból ered. Komá
rom megyében a Csallóköz szigetét alkotó KisDunát
magába vévén VághDana nevet kap, majd a Nyitrá
val is egyesülvén mintegy 150 öl szélességű medré
ben végre az Öreg v. NagyDunába szakad. Ezen
összefolyásnál épitette Tulma (mongolmandsu nyel
ven am. tömlő) árpádkori egyik vezér Komárom vá
rát — quod „Camarum nuncupavit", — mondja
Anonymus „De Camaro castro" fejezetében, kamar
szónak pedig egyik jelentése a mongolban : fok. V.
ö. TÖMLŐ.
VÁGHA, falu Pozsony m. helyr. Vághára, —n,
—ról.
VÁGHATÓ, (vágható) mn. tt vághatót. Amit
vágni lehet, ami vágásra alkalmas.
VÁGITÓ, (vágitó) fn. tt. vágitót. Túl a
Dunán, azon törzsök, melyen a tüzelésre való fát ki
sebb darabokra vágják, favágitó.
VÁGIZOM, ösz. fn. A vágfogakkal öszveköt
tetésben levő izom; szélesb értelemben fogizom.
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VÁGÓ, (1), (vágó) mn. és fn. tt. vágót. Ren
dcsen a viszonynévvel öszvetett szót alkot. 1) Mi
dőn elül áll jelent a) olyan valamit, a mi vágni való,
vagy a mivel, vagy a min vágnak : Vágóbarom, vágó
ik, vágódeszka, vágófog, vágópad, vágószék, vágótöke ;
b) aki vág: vágólegény a mészárszékben. 2) Midó'n
hátul áll, a) jelent személyt, munkást, ki valamit
• vág: favágó, kővágó; b) eszközt, amivel vagy a
min vágnak valamit: kendervágó (eszköz), favágó,
m húsvágó (töke), érvágó (sebészeszköz.), nádvágó. Kü
lönösen önállóan azon bely, bol a mészárosok a bar
mot leütik, nyúzzák, s nagyban tagolják. Vágóra
hajtani az ökröt^ tehenet. Vágóra való barom.
VÁGÓ, (2) (vágó) fn. tt. vágót. Alsó Nyitra
völgyében, midó'n a menyasszony, atyja házát elhagy
Byán a vőlegény házához megyén, a menyasszonyi
háznál megmaradt (felvágott vagy' vagdalt) ételt, és
nem tulajdon értelemben az italt is a menyekzösök
nek fel szokták adni, s ezt hívjak vágónak.
VÁGÓBÁRD, (vágóbárd) ösz. fn. Mészárosok,
hentesek bárdja, melylyel a levágott vagy megölt
barmot tagolják : tagló.
VÁGÓBAROM,(vágóbarom)l.VÁGÓMARHA.
VÁGOD, falu Vas m. helyr. Vágodra, —on,
I — ról.
VÁGÓDESZKA, (vágódeszka) ösz. fn. Deszka,
melyen a hentesek, szakácsok a húst kisebb na
gyobb darabokra vagdalják.
VÁGÓEVEZŐ, (vágóevező) ösz. fn. Kenessey
A. szerént közönséges evező, melyet naszádok olda
I lain azoknak hajtása végett használnak. (Antauch
ruder, Seilruder).
VÁGÓFEGYVER, (vágófegyver) 1. VÁG
I FEGYVER.
VÁGÓFOG, (vágófog) 1. VÁGFOG.
VÁGÓHAL, (vágó hal) ösz. fn. Molnár A. sze
t rint megfelel neki a latin cobitis taenia, PárizPápai
r szerént acus; mások szerint cyprimis cultratus,
magyarul: garda, mely a Balatonban nagy bőségben
tenyészik.
VÁGÓHÍD, (vágóhíd) ösz. fn. Hidforma pa
dolat, melyen a mészárosok a barmokat levágják, s
nagyban széttagolják.
VÁGÓHULLÁM, (vágóhullám) ösz. fn. Hul
lám, mely a hajót orrban vagdalja.
VÁGÓKÉS, (vágókés) ösz. fu. Mészárosok,
hentesek, szakácsok nagy pengéjű erős kése, mely
lyel a húst vágják, konezokra szelik.
VÁGÓLAG, (vágólag) ih. Vágó módon,
vágva; Pázmánnál: vágólan.
VÁGÓLEGÉNY, (vágólegény) ösz. fn. A mé
szárosoknál jelenti azon legényt, ki a húst a mé
szárszékben kivágja ; máskép : székállólegény.
VÁGOMÁNY, (vágomány) fn. tt. vágományt,
tb. —ok, harm. szr. — a . Amit vágnak, v. vágtak,
le—, fel—, össze—, szétvágnak v. vágtak.
VÁGÓMARHA, (vsgó marha) ösz. fn. Mészár
székre hizlalt, vagy oda szánt, levágni való marha..

VÁGÓPAD, (vágópad) ösz. fn. Pad, melyen a
mészárosok, hentesek a húst tagolják, vagy dara
bokra aprítják.
VÁGÓSZÉK, (vágószék) ősz. fn. 1) Asztalféle
emelvény, melyen a mészárosok a föltagolt húst ki
mérik. 2) Am. mészárszék.
VÁGÓSZER, (vágószer) ösz. fn. Általán, esz
közök, szerszámok, melyekkel valamit vágni szoktak,
mint: fejsze, balta, bárd, tagló stb.
VAGOT, puszta Baranya m. helyr. Vagotra,
— on, —ról.
VÁGÓTŐKE, (vágótöke) ösz. fn. Tőke, vagy
is vastag fa derekából elvágott tönk, melyen a mé
szárosok és hentesek húst vágnak, aprítanak. Ilyen
némely famívesek faragótőkéje is.
VÁGOTT, (vágott) mn. tt. vágottat. Amit
darabokra, hasábokra, izekre, apróra stb vágtak.
Vágott fa, hiís, szalma, tészta. V. ö. VÁG.
VÁGOTTERDŐ, puszta Pozsony m. helyr. —
erdöre, — n , ról.
VÁGOVÁNY, 1. VÁGOMÁNY.
VÁGÓVAS, (vágóvas) ösz. fn. A vashámoro
sok, és kovácsok széles vésüféle eszköze, melyet az
izzó vasdorongra állítva pőrölylyel ütnek, s azt
ketté vágják.
VÁG—v. VÁGH— SZERDAHELY, 1. SZER
DAHELY alatt.
VÁGTA, (vágta) fn. tt. vágtát. Ujabbkori szó,
mely azonban nem igen kapott lábra.L.VÁGTATÁS.
VÁGTAT, (vágtat), képzőjére nézve, s alap
fogalomban miveltetö, de alkalmazásban önható je
lentésű, m. vágtattam, —tál, •—ott, par. vágtass.
Mondjuk lovagokról, midőn lova, paripája kinyúj
tott testtel előre szökellve sebesen nyargal s kör
meivel, patkóival vágja, fölvágja a földet. Külön
böznek tőle: koezog, üget, poroszkál, nyargal. Képez
tetésre hasonlók hozzá a szintén mozgásra vonat
kozó csörtet, törtet, lüktet, rúgtat,baktat, melyekben
a miveltetés fogalma alattomban rejlik, de különben
egyszerű cselekvést fejeznek ki, t. i. csörtet, csőrt
zörgést csinálva megy; törtet, holmit törve halad bi
zonyos akadályon által; lüktet, lökéseket csinálva
foly a vér; rúgtat, fölrúgva nyomul, és e szerint vág
tat am. földet'vágva, tulajdonkép lova által vágatva
nyargal. Budenz J. a lapp vainke (am. vágtatni)
szóval rokonítja.
VÁGTATÁS, (vágtatás) fn. tt. vágtatást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Sebes lovaglás, midőn valaki
vágtatva nyargal. V. ö. VÁGTAT.
VÁGTATÓ, (vágtató) mn. és fn. tt. vágtatót.
l) Aki vagy ami vágtat. 2) Eszköz fából két fa s
egy nyelvvel, melyen a megáztatott, és kiszárított
kendert először megtörik. Azután következik a tilón,
melynek a köze nem oly tágas mint a vágtatóé, a
tilólás; erre jön a kölüben törés; végre a gerebene
zés v. hihölés v. lehelés. A ,vágtató' mint kender
törő eszköz néhutt: rágtató.
VÁG— v. VÁGH—UJ FALU, 1. ÚJFALU alatt,
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E g y é b i r á n t szanszkrit nyelven : vá — v á (ent
weder, oder), törökül v helyett jvei: ja, pl, ja gl
ben (vagy ő v a g y én) mandsu nyelven v helyett h
v a l : hode (oder vielleieht).
VÁGY, (1), fn. tt. vágyat, harin. s/.r. —a. Ai
emberi kedélynek azon működő hajlama, vonzalma,
törekvése, szenvedélye, melytől ösztönöztetve vala
mely kedves, vagy o l y a n n a k tartott dolgot elérni,
birni, élvezni óhajt, kivan. Az illető viszonytárgy
gyal öszvetett szót alkot. Dicsvágy, hírvágy, tiszt
vágy,
becsületvágy,
élvezetvágy, pénzvágy,
étvám
'honvágy,
bírvágy,
boszuvágy, harezvágy, rese/.'frfés
vágy, tetszvágy stb. Nagy vágygyal esengni valwtm
után. Vágyat gerjeszteni valakiben bizonyos élvezetre.
Vágyát kielégíteni, fékezni, zabolázni.
Mint kedélyre vonatkozó szó, eredetre nézve
nem más, mint kitörő természeti ke.délyhangnak
utánzása s alaphangokban és fogalomban rokonok
vele : vah ! verj ! vajh , hajh ! vajha ! áh ! áhít, áhtt,
oh ! óhajt, sóhajt, főhetsz. Innen a vágyakodó ember
szójárásai : Vajh be jó volna '. Vajha még egyszer
láthatnám öt! Bár csak elérném czélomat! Ah beh sze<:
vetném! Óhajtva várom öt.
Sohajtozok utána stb;|
Egyébiránt rokonok mongol nyelven : bakha (desia
plaisir, desir ardent, concupiscetiee) mandsu nyelven
buyeme (olvasd  bujeme) am : vágyni (wünschen,
begehren), buyen vágy (Begehren, Begierde), szawffl
krit nyelven : vac (desideraro, exoptaro) ; továbbá :
váncsh (optare, desiderare), váncshá (optatio, deside.
r i u m ) ; szinai n y e l v e n : jáo (velle, desiderare);
V á m b é r y szerént ujgur nyelven : bak (vágy), jakut
nyelven : baga (vágy, kedv).
VÁGY, (2) önh. m. — t a m , —tál, —ott. Azon
igéink egyike, melyek egyszersmind ugyanazon I
alakban és alapéitelemben főnevek. Kedélyének
ösztönénél fogva valamely kedves dolgot elérni, I
megnyerni, birni, élvezni óhajt, kivan, vágya van I
valamire. Hírre, dicsre, becsületre, tisztségre, nagyra .
vágy. Naygra szokott vágyni az igaz nemes vér. Vágyok \
öt látni. Vágyva vágytam veled találkozni. Elvezni, 1
sokáig élni vágy. V. ö. VÁGY, fn. és VÁGYIK, k.
V Á G Y ADÓZ, (vágyadoz) önh. ni. vágyaiozM
tam, —tál, —ott. L. V Á G Y Ó D I K , és v. ö. VÁGYAj
DOZIK.
V Á G Y A D O Z Á S , ( v á g y a d ozás) 1. VÁGYÓ
DÁS.
„Még is házasodnám,
V Á G Y A D O Z I K , (vágyadozik) k. m. vágya
Nem tudom mit tögyek,
doztam, —tál, — o t t . Mint ikes ige annyiban hasz
F i a t a l t vaj vénöt,
nálható, amennyiben ,vágyik' igének is van helye.
Vaj özvegy öt vögyek."
V Á G Y A K O D Á S , (vágyakodás) fn. tt. vágya
Vadrózsák. (Kriza J. gyűjt. 6 0 . 1.)
kodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori, folyto
„Vaj nem értette, vaj nem tartozott az ő dógá nos, és hevesebb v á g y á s ; valaminek elérésére tö
rekvő esenkedés.
h o z . " ( U g y a n o t t 4 0 4 . 1.)
V Á G Y A K O D I K , (vágyakodik) gyak. k. m.
Mennyiben a vagy beszédrészeket, és mondato
k a t különkülön választ, s mintegy részekre v a g d a l , vágyakortam, —túl, —ott. Valamely tetsző, kedves,
gyökben és alapfogalomban egyezik azon va gyök élvezetes dolognak elérésére, birására folytonosan
trmgu szókkal, meiyek elválásra : szétválasztásra vo ösztonöztetik, törekedik, esenkedik, sóvárog. Tiszt
ségre váyyakodik. Férjhez menni vágyakodik.
natkoznak.
V Á G  v.VÁGH—UJHELY.l.ÚJHELYalatt,
VÁG—• v. V Á G H — V E C S E , 1. V E C S E alatt.
V Á G V E S Ü , (vágvésü) ösz. fn. Általán min
den vésü, rnclylyel valamit elvágnak.
V A G Y , (1) a ,vagyok' ige egyes 2ik személye,
illetőleg törzs a létige mutató módjának jelen ide
j é b e n ; 1. V A N létige.
V A G Y , (2), elavult fn. A régieknél j e l e n t e t t
vagyont, birtokot, jószágot ; ma t o l d a l é k k a l : va
gyon. Müneh. cod. L u k . VIII. fejezet: „ K i k szol
gálnak vala ö neki ó' vágyókból." (de facultatibus
suis). L u k . XV. „ É s megosztá ö nekik a vágyót."
(et divisit illis substantiam). Luk. X V I . : „Alkossa
tok tü m a g a t o k n a k b a r á t o k a t e hamisságnak vagyá
ból"' (e mammona iniquitatis). Kokon&ágaira nézve
is 1. V A G Y O N .
V A G Y , (3) kötszó, mely a) k é t ellenmondó v.
ellentétes beszédrészt avagy mondatot egymáshoz
viszonyít, de egyszersmind mintegy elkülönítő vá
laszfalat von közöttük, pl. Vagy van pénze, vagy
nincs. Vagy beteg, vagy nem beteg. Vagy én, vagy más.
Ot év múlva vagy kész leszek munkámmal, vagy nem.
Vagy jó, vagy rósz. N é h a az első ,vagy' kimarad pl.
Fuss, vagy fizess. Hallgass, vagy menj. En, vagy te.
Ezzel kötjük öszve az ellenmondó és ellentétes állí
tásokat az ú g y nevezett kétszarvú okoskodásban, b)
Használjuk több elkülönzött beszédrészek, és mon
datok elválasztására, de mindig egymásra vonatkozó
viszonyban, s minden elkülönzött rész elébe tesz
szük, pl. vagy karddal, vagy késsel, vagy fejszénél,
vagy más hasonló eszközzel vágták meg.
Vagy Péter,
vagy Pál, vagy János az oka. Vagy meghalok érted,
Vagy elszököm érted, Vagy piros véremmel földet
festek érted." (Népd.). Továbbá élünk vele akár he
lyett. Vagy élek, vagy halok, szerencsét próbálok. (Km.).
Vagy tetszik, vagy nem, de meg kell lenni. Vagy szom
jas, vagy nem, mindig iszik, c) Néha bővebben értel
mező, magyarázó azaz jelentése van, különösen is
hozzátettek Holnap után, vagyis (azaz) szombaton
meglátogatlak.
Tőrt, vagyis madárfogó hurkot csiná
lok. A molnár bekarapolja, vagyis vízzel befecskendezi
a gabonát, á) Ha különzésnél csak az utóbb álló
részhez kötjük, a k k o r így is ejtjük : avagy, avvagy,
pl. kocsin, avagy lóháton megyek hozzád.
Székelyesen: vaj.
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VÁGYAKOZÁS, (vágyakozás) 1. VÁGYA
KODÁS.
VÁGYAKOZIK, (vágyakozik) 1. VÁGYA
KODIK.
VÁGY ALOM, (vágy alom) fn. tt. vágyalmat.
harm. sz. r. •—a. Vágyó vagy vágyódó indulat, kí
vánság elvont értelemben.
VÁGYÁS, (vágyás) fn. tt. vágyást, tb. — ok,
harm. szr. —a. A kedélynek nyugtalan működése,
illetó'kép szenvedélyes állapota, midőn valamire
vágy. Különbözik tőle : vágy, mennyiben ez a szen
vedélynek elvont fogalmát, amaz pedig a szenve
:
délytöl ösztönzött kedélynek működését fejezi ki.
így különböznek egymástól : les és leses, zár és zárás,
nyit és nyitás, lak és lakás, csavar csavarás stb.
VAGY IGEN, az erdélyi szójávásban divatos,
L. VAJ IGEN ; és v. ö. VAJ, (4).
VÁGYIK, (vágyik) k. 1. VÁGY (1). Mcnnyi
nyiben ezen ige a kedélynek szenvedő állapotára
vonatkozik, terjedtebb szokással ikes igéül is ra
goztatik : vágyom, vágyói, vágyik stb.
VAGYIS, (vagy is) ösz. kötszó. Ha a ,vagy'
szónak bővebben értelmező azaz jelentése van, ak
kor ezen összetett kötszót használhatjuk. Tegnap
elöli vagyis vasárnap nagy vihar volt.
VAGYLAG, (vagylag) ih. ,Vagy' szóval meg
különböztetve," vagy egyik vagy másik esetben, pl.
vagylag állnak ezen mondatok : Vagy fuss, vagy fizess
(a lóversenynél). Vagy teljesítsd amit Ígértél, vagy
add vissza a pénzt, melyet kaptál. (Latinosan : alter
native).
VAGYLAGOS, (vagylagos) mn. tt. vagylagost
v. —at, tb. —alc. Vagy egyik vagy másik esetet
föltételező. Vagylagos mondat.
VAGYLAGOSAN, (vagylagosan) 1. VAGY
LAG.
VAGYÓCZ, falu Nyitra m. lielyr. Vagyóczra,
—on, —ról.
VÁGYÓDÁS, (vágyóodás) fn. tt. vágyádást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A kedélynek szenvedélyes
állapota, illetőleg belső működése, midőn vágyódik.
V. ö. VÁGYÓDIK.
VÁGYÓDIK, (vágyóodik) belsz. m. vágyód
tam, — tál, —ott. Köz beszédben, sőt az irodalmi
nyelvben is egy értelemben szokás használni a vá
gyakodik igével; de szabatosan véve azon különbség
van köztök, hogy amaz a vágynak erősebb belmü
ködését, törekvését fejezi ki. emez pedig a vágynak
többszörös gyakorlatává vonatkozik. így különböz
nek egymástól : tűnődik és tilnekedik; fejlődik és fej
lekedik • kötődik és kötekedik, hányódik és hányakodik,
stb.
VÁGYÓDOZIK, (vágyóodozik) gyakoritó
k. m. váyyódoz tam, —tál, —ott, par. —zál. Eléjön
Molnár Albertnél. Folytonosan v. többszörösen vá
gyódik.
VAGYÓLD, (vágyóold) önh. m. vágyóldtam,
AKAD. NAGY SZÓTAR V I . K ö r .
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I —tál, —ott. Eléjön Molnár Albertnél és Szabó
Dávidnál. L. VÁGYÓDIK.
VÁGYÓLKÓDIK, (vágyóolkodik) gyako
ritó k. m. vágyólkodtam, —tód, —ott. Eléjön Mol
nár Albertnél (vágyólkodás) és Szabó Dávidnál. L.
VÁGYAKODIK.

VÁGYOM ; VAGYOMOS, 1. VAGYON, (2) ;
VAGYONOS.
VAGYON, (1) létige; 1. VAN: és v. ö VA
GYON, (2).
VAGYON, (2), (vagyon) fn. tt. vagyont, tb.
— ok, harm. szr. —a. Mindennemű jószág, kincs, ingó
vagy ingatlan, melyet valaki bir, vagy, mint mond
• juk, minden, amije van, ami az övé. Sok vagyont szer
zett. Minden vagyonát elpazarlotta. Vagyonának egy
részét közintézetekre hagyta. Igaz úton, uzsorával, csalás
sal szerzett vagyon. Elfogy a vagyon, ha rá nem ke
resnek. (Km.). Régiesen : vagy. L. VAGY, (2). Gyöke
egyezik mind a régies vagy főnévvel, mind a magyar
létige mutató módja jelen idejének törzsével: vagyok
vagy (2ik* személy), vagyon, vagyunk, vagytok,
vagynak. L. VAN.
A mongolban ezen létigetörzs bai v. baj
rokon hangokban szintén egyezik a magyar vagy
törzszsel; de a mongolban a bai létige teljes ra
gozással bir, vagyis minden időben és módban ren
desen ragozható. (A magyar val is a mutatómód
függő múltjában és a részesülőben: vala való;
vagy vol a mutató mód független múltjában és az
óhajtó módban : volt volna, mint szintén léti
getörzs a mongolban hol alakban létezik, mely ha
sonlóképen rendesen, azaz minden időben és mód
ban ragozható). A bai igetörzstől származik a mon
gol baján fn. am. a magyar vagyon fn. de a mon
golban azt is teszi: vagyonos, gazdag; s azonos az
avarok híres fejedelme Baján nevével. Zeukernél a
baj ((^5V) fr 1  ^ s m n  törökül előkelőt, fejedelmet és
gazdagot jelent, mely alkalmasint a ,bajan'rövidülete,
ez pedig épen úgy származott a baj létigetörzsből, mint
a magyar vagyon és vagyonos a ,vagy' létigetörzsből
és egyszersmind régi főnévből. V. ö. VAL, VOL
létigetörzseket.
VAGYONADÓ, (vagyonadó) ösz. fn. Adó
neme, melyet a vagyon mennyiségéhez képest arány
lag fizetni kell, különböztetésül a kereseti s más
nemű adóktól.
VAGYONAFOGYOTT, (vagyonafogyott) 1.
VAGYONBÜKOTT.
VAGYONÁLLAPOT, (vagyonállapot) ösz. fn.
Azon vagyonmennyiség, melyet valaki jeleimen bir.
VAGYONÁTENGEDÉS, (vagyonátengedés)
ösz. fn. Némely csődrciultartásban a bukás, illetőleg
csődeljárás azon neme, midőn a bukott a büntetés
kikerülése s a csőd alatt némely kedvezmények el
nyerése végett minden vagyonának hü átadása mellett
oly esetben kér röktöu csődöt, midőn balesemények
miatt, hibáján kiviil jutott fizeíési tehetetlenségbe.
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potához képest aránylag kevés a vagyona, szegény,
VAGYONATLAN, 1. VAGYONTALAN.
VAGYONAVESZTETT, (vagyona vesztett) 1.szűkölködő. Továbbá, kinek bizonyos fekvő jószága
vagy tőkepénze nincsen, s csak valamely csekély
VAGYONBÜKOTT.
VAGYONBELI, (vagyonbeli) ösz. mn. Va
gyont illető, arra vonatkozó. Vagyonbeli állapot.
Vagyonbeli közösség Vagyonbeli büntetés.
VAGYONBEVALLÁS, (vagyonbevallás) ösz.
fn. Vagyonának fölfedezése pL adózás végett, csőd
perben stb.
VAGYONBIZTONSÁG,
(vagyonbiztonság)
ösz. fn. Törvényes állapot a társadalomban, midőn
a más vagyonának megtámadása czélszerü polgári
intézkedések által lehetőleg eltávolittatik.
VAGYONBÜKOTT, (vagyonbukott) ösz. mn.
és fn. Am. az egyszerű ,bukott' vagyis valaki va
gyonbeli azon állapotban, midőn adósságai, kötele
zettségei öszves vagyonát elnyelik vagy épen felül
haladják.
VAGYONHIÁNY, (vagyonhiány) ösz. fn.
Vagyon nélküli állapot, vagy a birt vagyonnak
azon része, mely akármikép megszűnt az illető bir
tokosé lenni.
VAGYONI, (vagyoni) mn. tt. vagyonit, tb.
— ak. Vagyont illető, arra vonatkozó. Vagyoni álla
pot. Vagyoni biztonság. Vagyoni közösség. Vagyoni ki
mutatás.
VAGYONÍLAG,*(vagyonilag) ih. A vagyont
tekintve. Vagyonilag jól áll.
VAGYONJEGYZÉK, (vagyonjegyzék) ösz.
fn. Készletes jegyzék minden ingó és ingatlan va
gyonról melyet valaki bir.
VAGYONOS, (vagyonos) mn. tt. vagyonost
v. —at, tb. —ak. A kinek vagyona van, nagyító
értelemben, jómódú, gazdag, pénzes. Vagyonos pa
rasztgazda, polgár. V. ö. VAGYON, (2).
VAGYONOSODÁS, (vagyonosodás) fn. tt.
vagyonosodást. tb, —ok, harm. szr. — o . Állapot,
midőn valaki vagyonossá lesz, midőn vagyona sza
porodik, gazdagodás.
VAGYONOSODIK, (vagyonosodikj k. m.
vagyonosodtam, —tál, —ott. Vagyona szaporo
dik ; gazdagodik; népiesen képes kifejezéssel: gyap
jasodik, faggyasodik, tollasodik.
VAGYONOSSÁG, (vagyonosság) fn. tt.
vagyonosságot, harm. sz. r. —a. Állapot, midőn va
laki vagyonos.
VAGYONÖSSZEIRÁS, (vagyonösszeirás) ösz.
fn. Bizonyos esetekben pl. valaki halála után birói vég
rehajtásoknál akár az ingó, akár ingatlan vagyonnak,
akár mindkettőnek egészben vagy részben följegyzése.
VÁGYONSÁG, (vagyonság) fn. tt. vagyonság
ot, harm. sz. r. — a. Összes vagyona, általán : va
gyona valakinek. (Possessio, facultates, Molnár A.)
Kégiesen: vagyság (mint , vagyon' helyett is ,vagy').
„Nem ül vala veszteg semmi vagyságábar/." Istvánfi
Pál a XVI. században (Voltéi és Griseldis).
VAGYONTALAN, (vagyontalan) mn. tt. va
gyontalant. tb. —ok. Akinek semmi, vagy álla

díjból, vagy napi keresetből él. Határozóként am.
vagyon nélkül; vagy kevés vagyonnal.
VAGYONTALANSÁG, (vagyontalanság) fn.
tt. vagyontalanság ot, harm. szr. —a. Vagyon nélküli
állapot, szegénység.
VAGYONTALANUL, (vagy.ontalanul) ih.
Vagyon nélkül; v. csekély vagyonnal.
VAGYONTÁR, (vagyontár) ösz. fn. Tár,
melyben bizonyos ingó vagyont, jószágot tartanak,
pl. pajta, magtár, éléstár, pénztár.
VÁGYÓSÁG, ezen összetételben : nagyravágyó
ság, azaz nagyravágyó természet, indulat, tulaj
donság.
VÁGYÖSZTÖN, (vágyÖsztön) ösz. fn. A szív
űek, illetőleg kedélynek azon belső, s vele született
rugója, mely benne bizonyos vágyakat ébreszt.
VAGYSÁG, (vagyság) 1. VÁGYONSÁG.
VÁGYTÁRS, (vágytárs) ösz. fn. Akik bizo
nyos czélt egymás kizárásával, mintegy versenyezve
elérni, vagyis valamit elnyerni vágynak, törekesz
nek, azok egymásnak vágytársai, pl. kik ugyanazon
nő szerelmére vagy ugyanazon hivatalra vágynak.
VÁGYTÁRSKODIK, (vágytárskodik) ösz. k.
Vágytársképen versenyez, vetélkedik valakivel. V. ö.
VÁGYTÁRS.
VÁGYTEHETSÉG, (vágytehetség) ösz. fn.
Kedélyi tehetség, melynél fogva valaki magában
vágyakat ébreszt s azokat teljesíteni törekszik.
VAHÁKOL, (vahákol) önh. m. vahákolt.
Mondják csecsemőről midőn vah vah féle hangon ki
áltoz. Az utóbbi rész —akol megvan a macska,
vagy kutyakölyökről használtatni szokott nyivákol
szóban is.
VAHORÁSZ, v. VAHORÁZ (vah orász v.
vahor*aaz) gyak. önh. m. vahorász v. vahoráz
— tam, —tál, —ott, par. —sz v. —z. Ertetlen, rej
téljes, bűvös vah vah ! hangokat ejtve bűbájoskodik,
varászol. Eléjön Szabó Dávidnál, Sándor Istvánnál.
VAHORÁSZÁS, v. VAHORÁZÁS (vahorász
ás v. vahoraazás) fn. tt. vahorászást, tb. —ok,
harm. sz. r. —a. Bübájoskodás, varázslás.
VAISZKA, 1. VAJSZKA.
VAISZKOVA, 1. VAJSZKOVA.
VAISZLO, mváros Baranya m. helyr. Vaiszlóra,
— n, —ról.
VAÍZFALÜ (Nyúlfalu, Hasendorf), falu Vas
megyében; helyr. Vaizfaluba, —ban, —bál.
VAJ, (1) indulatszó, 1. VAJH.
VAJ, (2), fn. tt. vajat, harm. szr. —a. Az állati
tejtől, különösen a tehén és juhtejtől eh álasztott.
kövér zsiros részek. Tehénvaj, juhvaj, birkavaj,
írós vaj, a mint kiköpülték, ki nem főzött v. ki nem
olvasztott állapotban. Kifőzött vaj (Tisza vidékén:
olvasztott v. eresztett vaj —Rindschmalz). Bizonyos
ételeket vajjal készíteni, vajon sütni. Kenyérre toty
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vajat (vajas kenyeret) enni. Tejjel vajjal élni. Lágy, mint
I a vaj. Elolvad, mint a vaj. A vajat letörni (Tisza vidé
kén : fölverni — abtreiben). Mit árt a vaj a bélesnek f
(km), azaz ezek öszveillő dolgok, egymás becsét viszo
nyosán emelik. Haj baj ! kilencz tehén, még sincs vaj.
Vaját, fölét leszedi a tejnek. Vajat gyújt. Szállj le pille,
I tiállj le, tejet vajat adok. (Pillefogdosó gyermekek
szavajárása). Átv. a szemek gödrében és fülekben
ö'szvegyülő, 8 némileg a vajhoz hasonló ragadós
süni nedvesség. Szemvaj, fülvaj szokottabban : fül
űit. Ily átv. értelműek: vajalma, vajkörte stb.
Egyezik vele Budenz J. szerint a mordvin vaj,
erzamordvin oj (vaj, zsir, olaj), vogul vaj, voj, déli
vogul vuaj, vuoj (zsir), finn és észt voi, lapp vvoj,
í tmoja, finnlapp vuoga, lív vői, vöidag, vöidug, osztják
[ voj (zsir, faggyú,) zürjSn v'ij; Vámbéry szerént a
* csagataj maj (vaj, zsir); melyeknek származékai
többnyire kenést, kenetet is jelentenek. A törökben
lis eléjön jagh am, olaj, zsír. vaj. Mennyiben a
vajnak a többi tejrészek között az a sajátsága van,
hogy külön válva az egész folyadéknak fölszinére
1
emelkedik, vagy is a tejszínnel és tejföllel együtt
fenn úszik; innen magyar elemzéssel alapfoga
i lom benne vagy a válás, elválás (va gyöktől);
vagy a felsőség, s ekkor a fen, fel, fej szókkal közös
í eredetű, mintha volna vékonyhangon : vej, (lív nyel
I ven: vöi) az az fej v. fel. Innen Molnár Albertnél is :
I „Vaját v. felit a tejnek elszedni". Ez utóbbi nézet
I szerint vaj oly kifejlődéssel képződött, mint: feöfb'
f/ej; saó só saj; neó nő nej; veö vb' vej; di diu díj;
szi SZÍU szíj; hí hiu híj ; í iu íj. A tejnek tpbbi ré
szei : túró, s ennek vize savó, végre író a vajnak
vize, melyek mind ó képzős szók.
VAJ, ,(3) puszta Bihar m. helyr. Vajra, —oh,
l —TÓI.
VAJ, .(4), A székelyeknél divatos ,vagy' köt
; szó helyett; 1. VAGY, (3). Különösen figyelmet ér
demelnek nálok ezen kifejezések : vaj egy, vaj egyszer,
vaj hogy,vaj igen, vaj mint, vaj nem ; régen eléjön : vaj
HÉ>S hogy ezekben a vaj szó ,vagy' helyett áll,
bizonyítja azon körülmény, hogy némely más szójá
rásokban vagy igen, vagy egyszer kifejezések diva
toznak (az utóbbi Magyarországban is). A föntebbi
kifejezéseket 1. külön czikkekben.
VAJ, (5), gyöke vajludik, vajúdik, vajuszik
szóknak; rokon, sőt azonosnak látszik ,baj' szóval;
1. VAJÚDIK alatt.
VÁJ, áth. m. vájt, v. — ott. Bizonyos testben
akár kézzel akár valamely eszközzel likat, gödröt, üre
get, nyilast, hasadékot stb csinál; áskál, turkál, pisz
kál. Körmeivel vájja a földet. Fogát vájj a. Ujjával a
fülét, orrát vájja. Kivájom a szemedet. Egyik varjú
nem vájja ki a másik szemét. Zsebét vájja, s nem talál
lenne semmit. Asóvál, kapával, ezövekkel vájni a föl
det. Vésüvel kivájni a fát. Teknőt, válut vájni. Átv.
A vízcseppek kivájják a földet, követ. Kicsiny a csép
ii'z, de ha mindig hull, a köbén is likat váj.
Egész en egy értelmű vele a túl a Dunán, neve
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zetesen Göcsejben divatos áj, és az orzzágos ás, t.
i. a j és s úgy váltakozik bennökmintaz ejt és esik,
a fejlik és festik, a rojt és rost, a bojtorkodik és bös
törködik, a kajtár és kasta v. kosta szókban. To
vábbá legközelebbi rokonai: vás, vásik, és a magas
hangu vés, innen Molnár Albertnél vájkáló am. sculp
tor (véső). Alapfogalomban, mint nyilasra, üregre
vonatkozók, egyeznek velők az aj, ajak, ajtó, és
adu. Általán pedig váj a rokongyökhangú s elválást
jelentő szók osztályába tartozik, milyenek vág,valag,
válik stb. V. ö. VÁLIK. Vámbéry szeiént rokona az
oszmanli és csagataj ojmak mely am. vájni v. ájni,
vésni.
VÁJ ! VÁJ ! A székelyeknél Szabó Elek sze
rént juhokat űző, hajtó szó. Azonosnak látszik az
általánosabb hajh ! hajh ! szóval.
VAJA, mváros Szabolcs, falu Kraszna, puszta
Fehér m. erdélyi falu Maros sz.; helyr. Vajára,
— n, —ról.
VAJALJA, (vajalja) ösz. fn. A kifőzött irós
vajnak üledéke, söpreje. Jól esett neki, mint vén eb
nek a vaj alja. (Km.). Vajalját kenyérre kenve enni.Y&s
megyében : vajalla, vajolla.
VAJALLA 1. VAJALJA.
VAJ ALMA, (vaj alma) ösz fn. Középnagyságú
téli almafaj, melynek héja kövéres, mintegy zsiros
tapintatu.
VAJÁN, falu Ung m. helyr. Vajánba, —ban,
—ból.
VAJAGYAG, (vajagyag) ösz. fn. Lágy, raga
dós, zsiros agyagfaj.
VAJAL, ( l ) , önh. m. vajalt. Vajjal él, vajat
használ.
VAJAL, (2). puszta Fejér m.; helyr. Vajalon,
— ra, —ról.
VAJAS, (1), (vajas) mn. tt. vajast. v. —at,
tb. —ak. 1) Amivajreszeket foglal magában; vaj
jal készített; vajjal bekent. Vajos túró. Vajas ka
lács, lepény, tészta, sütemény, perecz, pogácsa. Zsiros
taristnyából is MII ki néha vajas pogácsa. (Km.). Vajas
kenyér v. kenyérszelet. Vajaskása. Csak a vajasát eszi a ká
sának. (Km.). 2) Amiben vajat tartanak. Vajas edény,
bödön, fazék, vindöl, hordó. 3) Átv. ért. vajhoz ha
sonló, zsirosságú, tapintatu, ízű. Vajas ganéj, mely
nek sürü zsiros leve van. Vajas bogár, isten Unője,
isten tehénkéje.
VAJAS, (2) puszta Komárom m.; helyr. Vajas
ra, —on, —ról.
VÁJÁS, (vájás) fn. tt. vájast, tb. —ok,
harm. szr. —a. Celekvés, midőn valamit vájunk.
V. ö. VÁJ.
VÁJASD, erdélyi mváros A. Fehér m. helyr.
Vajasdra, —on, —ról.
VAJASKENYÉR, (vajas kenyér) ösz. fn. Vaj
jal bekent kenyérszelet, mint nyalánk eledel.
VAJASKÖRTE, (vajas körte) ösz. fn. Gyönge,
ízletes, vajként a szájban szétomló húsú körtefaj.
VAJA SKÜRT, (vajas kürt) ösz. fn. így neve
47*
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zik Gömörben, s némely más tájakon a vajasszar
vast, németesen : vajas hifii.
V A J A S P E R E C Z , (vajasperecz) ösz. fn. Vaj
j a l készített perecz.
V A J A S V A T T A , falu Pozsony m. helyr. — Vat
tára, — n , •—ról.
V A J A T , (1), (vájat) miv. m. vájattam, —tál,
•—ott, par. vájass. Eszközli, meghagyja hogy valaki
valamit vájjon.
V Á J A T , (2), (vájat) fn. tt. vájatot, harm.
szr. — a . Vájás e r e d m é n y e ; ami vájatik, vagy vá
jatott.
V A J A T L A N , (vajatlan) mn. tt. vajatlant,
— ok. Vaj nélküli, amibe vagy amire vajat nem tet
tek.
Vajatlan sütemény.
V A J A Z , (vajaz) áth. m. vajaztam, —tál,
— ott, p a r . — z . Vajjal elkészít, vagy ken, beken
valamit.
Vajazni a Teását, tésztát, süteményt. Kenyér
szeletet, pirítóst vajazni. Vajazd meg neki, zsírozd meg
neki, hadd legyen jó ize. (Népd.).
V A J A Z Á S , (vajazás) fn. tt. vajazást, tb.
— ok, h a r m . szr. — a . Vajjal készités, vajjal be
kenés.
V A J B Ö D Ö N , (vajbödön) ösz. fn. Bödön, vin
döl, melyben vajat t a r t a n a k ; máskép : vajasbödön.
V A J D A , (2) fn. tt. vajdát. L a t i n o s a n : vaj
voda. í g y neveztettek hajdan Moldva és Oláh
ország fejedelmei, melyet utóbb hoszpodár czim
mel váltottak fel. Hajdani Lengyelországban így
nevezték a t a r t o m á n y i főnököket. Vajda nevet
viseltek Erdélyország kormányzói is. A magyar és
erdélyországi czigányok főnökeiket szintén e tisz
teletczimben részesítik. Némely vidékeken így neve
zik a kaszások között az előmenőt, s a szőlőmive
sek között az elökapást.

V A J D A F A L V A , K I S ' — , N A G Y —.erdélyifa
luk F o g a r a s vidékében ; helyr. Vajdafalván, —ra,
—ról.
V A J D A H A Z A , erdélyi falu Doboka m. helyr.
— házára, — n , —ról.
V A J D A H O M O K , vagy L I B I C Z . puszta M
mogy m. ; helyr. —homokra, — o n ,  ról.
V A J D A H U N Y A D , erdélyi mváros Hunyad
m . ; helyr. —Hunyadra, — o n , —ról.
V A J D A K A M A R Á S , erdélyi falu Kolos m.;
helyr. —Kamarásra, — o n , •—ról.
V A J D A K Ú T A , erdélyi falu Küküllő m. helyr.
— kútára, — n , —ról.
V A J D A R É C S E , erdélyi falu Fogaras vidéké
b e n ; helyr. —Bécsére, — n , —r'ól.
V A J D A S Á G , (vajdaság) fn. tt. vajdaság—m
harm. szr. — a . 1) T a r t o m á n y , ország, melynek kor
mányzója vajda czimet visel. 2) Vajdai méltóság.
V A J D A S Z E G , erdélyi falu Aranyos sz. helyr.
— szegre, — e n , —röl.
V A J D A S Z E N T I V Á N Y , erdélyi falu Torda m.
helyr. —Szentiványba, — b a n , —ból.
V Á J D O G Á L , (vájdogál) 1. V Á J K Á L .
V A J EGY. A székelyeknél am. néhány. Y. ti
V A J , (4).
V A J E G Y S Z E R . A székelyeknél anK néha, „Ne
részegeskedjél örökké vaj egyszer a viz és meg
j á r n a . " (Kriza J . ) . V. ö. V A J . (4).
V A J F U R O , (vájfuró) ősz. fn. Famívesek fú
rója, melylyel a fában csönemü üreget fúrnak, p.
melylyel a k e r é k a g y n a k való tönköt kifúrják.
V A J F Ü , (vajfü) ösz. fn. Népies neve a foga
nött (galeopsis) nemű növény két fajának : 1, veret
vajfü, máskép szintén népiesen : kenderikefű; nö
vénytani n é v e n : veres foganött (g. ladanum); 2)
tarka vajfü, máskép : tarka kenderfíí;
növénytani
néven : tarka foganött (g. tetrahit).
V A J H ! indulatszó, mely nyomatékosb óhaj
tást, sóhajtást fejez ki. Változatainak tekinthetők:
hajh, hej v. hejh, óh, írják, kivált a régiek, h nélkül
i s ; vaj; de különböztetés végett is helyesebbnek
tartjuk Aval írni. Szabó Dávidnál eléjönnek:
„Vaj mi nagy dolog e világon jól élni! Vaj mi szép!
Vaj ki u t á l a t o s ! " Vaj mi v. vajh mi kifejezésben pl.
vajh mi szép ! vajh mi felséges, ma is divatozik. A
Müncheni codexben (Máté. X X V I I . ) megfelel neki
a Vulgata szerént a latin ,quia', hogy értelemben:
„ M e r t úgy mondott, vaj (irva vay) Istennek fia va
gyok é n . " (Dixit enim, quia filius Dei sum). Tar
kányi forditása s z e r é n t : „Mert azt mondotta, hogy
Isten fiavagyok. De a Müncheni codex írója, úgy lát
szik, inkább igy é r t é : hajh ! Isten fia vagyok.
Ugyanitt néhány sorral előbb eléjön : „Vach ki meg
töröd Istennek templomát . . . . üdvözéhed (üdvö
zítsed) t e n m a g a d a t . " E mondatban a vach szó vagy
a latin ,vah' utánzása (különben a forditó nem szo
kott latin szókat használni), vagy talán hibás olva
sás vaih azaz vajh helyett, mert tudjuk, hogy a.

Ezen szó, amint kész szerkezetében előttünk
áll, alkalmasint szláv csinálmányu, mert tulajdonké
pen vojvoda am. hadvezér, harezvezér t. i. boj, vojna
am. harcz, háború (magyarul baj szintén azt is
teszi, v i a d a l ) ; továbbá voják, bojár (bajár) am.
katona ; vodim, védem pedig am. vezetem, vezérlem.
Miklosich ezt írja róla : „Vojevoda bellidux asl.
(altslavisch) ; fiotfibSa bei den Byrantinern in
Bezúg auf die Magyarén. Vajda ehedem Vajvoda
Bartal I. 2 3 7 , s. (signifieat) d u x ; vajvoda, vajda s.
prorex in Valachia, Moldávia, Transylvania. Molnár.
Rum(anisch) vojevod, vojvod, vodí.. Alb(anesisch)
vojvode. Neugriech(isch) fiosöoda. Finn(isch) hertua
dux ist anord (altnorddeutsch) hertogi. Thom
sen. 1 3 5 . " F á b i á n Istvánnál találjuk még o finn
s z ó k a t : voitto vitézség, voittaja, vitézlő, győző.
V A J D A , (2) falu Bihar m. K R A S Z N Y I K — ,
falu Abaúj m. helyr. Vajdára, — n , —ról.
V A J D Á C S K A , falu Zemplén m. helyr. Vaj
dácska ra, — n , —ról.
VAJDAFALU, Fényesnél: VAJDAFALVA,
falu Bihar megyében; helyr. —faluba, — ban,
— bál, v. —falván, — r a , —ról.
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regieknél az i számtalanszor j helyett áll, s az i
fölött is a pont gyakran elhagyatván a másoló az
: it (pont nélkül) a cvel könnyen fölcserélhető. Tar
kányi e szót csakugyan hej ! szóval adja. Előjönnek
a régieknél e kifejezések is vaj hogy, vaj mely; 1.
ezeket.
Rokonok vele a mongol üi (am. a franczia
•he!), a mandsu ai (am. a német ach! was ?), ettől
jön: ai ke (am. ob, wenn, magyarul: vajha, vájjon) ;
továbbá rokon a latin vah, Pávizpápai értelmezése
szerént am : aha, óha stb.
VAJHA, (vajha v. vajhha) ösz. indulatszó.
Különösen vonatkozik valami után sóvárgó vágyra.
Vajha még láthatnám őt. Megfelelnek neki ó ha v.
• óh ha, bárha.
„Békeséggel vajha azt eltűrnétek"
Intő ének a XVI. századból (Thaly K. gyűjt.).
„Vajha midőn közelít ez az óra, te kedves !
Mellettem lennél."
Enyingi Török Bálint. (Horváth Endrétől).
A Bécsi codexben eléjön avajha (ah vajha ?).
I „Avajha nem volnék férfiú, szelletet valló." (Utinam
[ non essem vir habens spiritum, Micheas. II.).
VAJHAT, puszta Csongrád m.; helyr. Vaj
[ hálon, —ra, —ról.
VÁJHATÓ, (vájható) mn. tt. véjhatól. Amit
vájni lehet (fossilis. Molnár A.)
VAJ HOGY, (1), ( = v a g y hogy). A székelyek
j nél am. akárhogy.
VAJ HOGY, (2), (— vajh hogy v. hogyan)
f azaz vajh mennyire! Eléjön Pesti Gábornál: ,Min
dent mindenekre vaj hogy nem kell bízni." (XX.
mese). „ Mikoron tégedet levágnak, hogy ugyan
I cseng és peneg a fejsze hátadon, vaj hogy akarnád
akkor, ha olyan lehetnél mint mi." (CIII. mese. A
jegenyefáról és szilfáról).
VAJHORDÓ, (vajhordó) ösz. fn. Hordó, mely
ben vajat tartani, vagy szállítani szoktak, máskép :
vajashordó.
VAJ IGEN, (=:vagyigen). Erdélyiesen am. de
igen, óh igen, de bizon ; t. i. ha valaki tagadólag
kérdez, pl. nem voltál tegnap a szinházban ? és a
felelő az ellenkezőt akarja kifejezni, akkor mondja :
vaj igen. Külön irjuk mint Szabó Dávid is irja. V. ö.
VAJ, ( 4 ) ; VAJ NE ; VAJ NEM.
VÁJJON ? kérdő indulatszó, mely különösen
kíváncsiságra, tudvágyra mutat. Vájjon eljöne, vagy
nem ? Vájjon tudjae már, hogy meghalt az apja ?
Vájjon hová mehet ez az ember ? Vájjon ki volt ott ?
Vájjon mit akar az az ember ? Ha az egyszerűbb vaj
indulathang származékának tekintjük, így is irható:
vajon. Egyébiránt részint különböztetés végett a vaj
főnévtől, részint mert így is elemezhető : vajhon, és
az általános kiejtésben is kettős jj hallatszik, jobb
nak tartjuk a ttajjon alakot. Némelyek így szokták
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írni, és mondani : valljon ! mintha a vall igétől szár
maztatva ezt tenné : vallja meg, azaz mondja meg.
VAJK, falu, KIS— puszta Nyitra m. helyr.
Vajkra, •—on. —ról.
VAJKA, mváros Pozsony m. helyr. Vajkára,
 on, —ról.
VÁJKÁL, (vájogál) gyak. önh. és áth. m.
vájkál t. Gyakran, folytonosan váj. Zsebében, fülé
ben vájkál. Ételben, zsírban, sárban vájkálni. Fogait
vájkálja. Könyökig vájkál a pénzben. Gyakorlatos
középképzője g rokonhangu kemény kvs. változott,
valamint ezekben : áskál, turkál, szurkál, furkál,
bujkál, nyirkai, piszkál stb.
VÁJKÁLAS, (vájogálás) fn. tt. vájkalást.
tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori vagy folytonos
vájás.
VAJ KI am. vaj mi, v. vajh m i ; 1. VAJH
alatt.
VÁJKÓ, (vájkó) fn. tt. vájkál. Mint lájszó
jelenti a nyakszirt alatti völgy eletet vagy kupát.
(Magyar Nyelvészet. I. K. 3 7 1 . 1. alján. Hibásan a
37 2. 1. helyett.) A hajósoknál valamely rovátk, vá
gány, cső, pl. mélyítés valamely fába, hogy általa
ebbe valami illeszthető legyen, (Kenessey A.).
VAJKÓCZ, falu Ung. m. helyr. Vajkóczra,
— on, — ról.
VAJKOTOL, (vájkotor?) áth. m. vajkotolt.
Keresgél újra meg újra valamit pl. a zsebbon, ládá
ban. Székely szó. (Perenczi János).
VAJKOTOLÁS, fn. tt. vajkotolást, tb. —ok,
harm. sz. r. —a Újra meg újra keresgélés. V. ö.
VAJKOTOL.
VAJKÖPÜ, (vajköpü) ösz. fn. Köpüféie fa
edény, melybon vajat köpülnek, azaz, írós részei
től elválasztják, különböztetésül másféle, p. víz
tartó vagy méhköpütől.
VAJKÖPÜLŐ, ösz. fn. 1) L. VAJKÖPÜ. 2)
Aki vajat köpül.
VAJKÖRTE, ösz. fn. ízletes igen leves husu
körtefaj, mely a fogak között vaj gyanánt szétom
lik, máskép : vajaskörte.
VÁJLÁS, 1. VÁJOLÁS.
' VÁJLÓ, (vajoló) mn. tt. vájlót. 1) Aki vájol.
2) Amiben vájolnak, pl. vájlóteknö Molnár Albertnél.
V. ö. VÁJOL.
VAJLUDÁS, (vajoludás) 1. VAJÚDÁS.
VAJLUDIK, (vajoludik) 1. VAJÚDIK.
VAJ MELY, VAJH MELY indulatszó, am.
hajh mely, óh mely. „Vaj mely nagy hatalmas em
bernek fia" Intő ének a XVI. századból (Thaly K.
gyújt.).
VAJ MI 1. VAJH alatt.
VAJMINT, (vagymint) a székelyeknél am.
akármint. (Kriza János).
VÁJNA, (vájna) fn. tt. vájnát. Újabb alakí
tással így nevezik némelyek a bányát, melyet amab
ból eredettnek vélnek ; különösebben a bányaüreget
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VAJNÁGH, falu Máramar os m. helyr. Vaj
nághra, —on, —ról.
VAJNATINA, falu Ungh m. helyr. Vajnati
nára, — n , —ról.
VAJ N E ! ( = v a g y ne), eléjön a Debreczeni
Legendáskönyvben. „Monda az ördög: Hadd törjem
el (rontsam le) a templomot es (is), hogy veszsze
nek el a te ellenségid. Felele b a szent apostol: Vaj
n e ! sög ezt parancsolom, hogy senkinek ne h árt
hass. "(44. 1.). Ebből kétségtelenül kitűnik, hogy a
felelet a vaj ne kifejezéssel a megelőző mondatnak
ellenkezőjét kivánja értetni; miként a VAJ IGEN
VAJ NEM czikkeknél is eléadtuk.
VAJ NEM, ( = v a g y nem) erdélyiesen am. de
nem, óh nem; t. i. ha valaki állítólag kérdez, pl.
voltál tegnap a színházban ? és a felelő az ellenkezőt
akarja kifejezni, akkor mondja : vaj nem. „Monda a
farkas : Nem jól járunk, bizony elvétöttük az utat.
Felele a szamár : Vaj ! el nem vétöttük, jó farkas
uram." (Heltai Gáspár. A fabulák könyvéből.
LXIX.). Külön írva találjuk Szabó Dávidnál is, ki
azt a vaj! indulatszó alatt hozza fel; azonban mi
azon nézetben vagyunk, hogy mind ezen kifejezé
sekben : vaj igen, vaj ne, vaj nem az első szó a szé
kelyes vaj azaz ,vagy' szó, (1. VAJ, (4), és csak
ugyan Erdély többi részében inkább vagy igen, vagy
nem divatoznak. V. ö. VAJ, (4); és VAJ NE.
VAJNEMÜ, v. —NEMŰ (vajnemü), ösz. mn.
A szoros értelemben vett vajhoz némileg hasonló.
Vajnemü kövérség, zsiradék, ír.
VAJNOK, (vajnok) fn. tt. vajnokot. A széke
lyeknél l) a vállcsont köpüje vagyis mélyedése. 2)
Halánték, embernek vakszeme. „Dörzsöld meg itt a
vajnokomat." (Kriza J.). Valószinüen am. vájnok,
minthogy mind a vállcsont köpüje, mind a halaHték
egy kevéssé be van mélyedve, mintha kivájták volna.
Ily viszonyban állanak hosszú aval: vág, és rövid
aval: vagdos, vagdal. S a váj szó van hihetőleg eb
ben is : vajkotol talán =vájkotor. Egyébiránt Vám
béry szerént oszmanli és csagataj nyelven: ojnak
am. csukló, ízület, és ojmak am. vájni.

VAJOLA 1. VAJALLA, illetőleg: VAJALJA.
VAJON 1. VÁJJON.
VAJONNI 1. VAJÚDIK alatt.
VAJOR, erdélyi tájszó és fn. tt. vajort, tb.
—ok. Vizvezető csatorna. Valószínűleg a váj gyök
ből am. vájor.
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VÁJÓ, (vájó) mn. és fn. tt. vájót. Aki váj ;
vagy eszköz, a mivel vájnak, mint vájó kés, vájó
vas ; fogvájó, fillvájó.
VAJODIK 1. VAJÚDIK.
VÁJOG 1. VÁLYOG.
VÁJOGAT, (vájogat) áth. m. vájogattam,
— tál, —ott, par. vájogass. L. VÁJKÁL.
VÁJOL, (vájol) áth. m. vájolt. A megdagasz
tott és megkelt tésztát kiszakasztja, s mintegy ki
vájja. Innen : vájoló v. vájló teknő (Molnár Albert
nél) am. szakasztóteknő.
VAJOLA, erdélyi falu Kolos m. helyr. Vajo
lára, — n , —ról.
VÁJOLÁS, (vájolás) fn. tt. vájolást, tb. —ok.
A megkelt tésztának kiszakasztása, s mintegy ré
szenként kivájása.
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VÁJOTT, 1. VÁJT; és v. ö. VÁJÜTT.

VAJRÉNYE, (vajrénye) ösz. fn. Néhutt túl
a Dunán pl. Győr és Tolna megyében leütött, ösz
vehabart s vajon sült tojás; másutt: rántott v. rá
tott tojás vagy rátotta. Nem tulajdon ért. így neve
zik a lúd, vagy disznózsíron sültet is. V. ö. Rénye.
VAJSZÍN, (vajszín) ösz. fn. Sárgás szín, mi
lyen a vajé szokott lenni. Használjuk melléknévül is
vajszínű helyett.
VAJSZKA, falu Bács m.; helyr. Vajszkára,
— n . —ról.
VAJSZKOVA, falu Zólyom m.; helyr. Vájsz
kován, —ra, —ról.
VÁJT, v. VÁJOTT (vájt v. vájott) mn. tt.
vájtat, v. vájottat. Általán, amiben valami üreget,
vermet, gödröt, nyilast, likat stb. vájtak, ástak, vés
tük, hornyoltak, fúrtak stb. (Molnár Albertnél: ca
vus, excavatus, hohl, ausgehölt). Vájt teknő, melyet
faderékból készítettek. Továbbá, amit vájás ál
tal szakasztottak, választottak el. Vájt föld. A teknő
oldalról levájt tészta. Fülből kivájt zsír. V. ö. VÁJ.
VÁJTA, falu Fehér m. helyr. Vajtára, —n,
—ról.
VAJTARTÓ, (vajtartó) ösz. fn. Általán
edény, bödön, fazék, bögre stb. melyben vajat tar
tanak.
VÁJTPENGE, (vájtpenge) ösz. fn. Kard pen
géje, v. pilingája, mely foka mentében vájuform
hornyos mélyedésü.
VÁJU, 1. VÁLU. Mindkét alak helyes, men
nyiben a váju kivájt, a válu pedig bizonyos távol
ságra egymástól elválasztott oldalú pl. itató v. más ha
sonló edényt jelent.
VAJUDALMAS, (vajudalomas) mn. tt.
vajLídalmast, v. at, tb. —ak. El e szóval Telegdi
Miklós Préd. 1. R. ,kinos' v. ,gyötrelmes' v. ,fájdal
mas' értelemben. Vajadalmas élet.
VAJÚDALOM, VAJUDALOM (vajudalom)
fn. tt. vajúdóimat, harm. szr. —a. Vajúdási állapot,
lankadtság, fájdalom. V. ö. VAJUDALMAS.
VAJÚDÁS, VAJÚDÁS, (vajudás) fn. tt,
vajudást, tb. —ok, harm. szr. — a . A szülést közvet
lenül megelőző fájdalmas érzések. Átv. ért. tervezői
vajúdás, reformvajudás. V. ö. VAJÚDIK.
VAJÚDÁSI, VAJÚDÁSI (vajudási) mn. tt.
vajudásit, tb.—ak. Vajúdást illető, ahhoz tartozó.
Vajúdási fájdalmak, előjelek.
VAJÚDIK, VAJÚDIK, (bajudik?) k. m.
vajudtam, —tál, — ott. Máskép : vajlódik, v. vaj
ludik, vajuszik. Molnár A. szerint, lankadt állapot
ban szenved (langveo, langvesco). Szabó Dávid is
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igyértelmezi: „Vajúdom, vajuszom : lankadok, fony
nyadok, vajlódom, tikkadok, hitványodom, csünöm."
Ma tulajdon e'rtelemben általán mondják nőről, és
más nőstény állatról, midőn a szülés ideje közelget
vén eajátnemü fájdalmakat éreznek. Átv. gúnyos
ért. valamely tervnek, elmeszüleménynek létrehozá
sával vesződik, kinlódik, késik. Egy két versen óra
számra vajúdik. Tervével már régen vajúdik. Vajúd
nak a hegyek, s egeret szülnek.
Képeztetésre hasonló ezekhez: alkudik v. alku
nak, petyhüdik v. pelyhüszik, szélhüdik, s némely má
sok. Némely tájbeszédben és a régieknél: vajodik és
a határtalan módban : vajonni (mint nyugonni nyu
godni helyett). „Mert meglelted a kazdagságokat,
kiket atte szüleid elhattak, kinékil (ki nélkül) va
jonni kezdnek azok, kik most sokat bírnak. (Nádor
codex. 550. 1. A Szótárban megjegyzi Toldy F.
hogy az Érsekújvári codexben e helyt ,wajodni' áll
s jelentése : quibus egebunt hi qui
) Gyöke
vaj egyezik a baj névvel, honnan vajlódik és bajló
dik legközelebbi rokonok. E gyök rokonságához tar
toznak a fájdalmas érzés hangjai: jaj ! haj ! idegen
nyelvekben a török vai v. vaj (Hindoglunál franczia
értelmezéssel: ha ! a secours ! a mon secours ! ; ah !
ha! hé! ahi ! aie ! malheur :), az észt vaiva, góth
vái, wai, latin vae, német weli ! angol icoe stb. Bu
denz J. a finn vaipu, észt vaibu, lapp vaipe, finn
lapp vaibba igékkel egyezteti, mélyeknek jelentése:
elfáradni, ellankadni. Ezek, mint látjuk a bágyad,
bógyaszt szók, bágy gyökével is viszonyban állanak.
VAJÚDÓ, VAJÚDÓ, (vajudó) mn. és fn. tt.
vajudót. Szülési fájdalmakban szenvedő. Vajúdó
asszony. Átv. valamely terv végrehajtásával, elmemü
szerzésével kinlódó. Vajúdó irkász.
VAJUDSÁG, VAJUDTSÁG (vajudság v.
vajudtság) fn. tt. vajudságot, harm. sz. r. —a. L.
VAJUDALOM.
VAJUGA, puszta Krassó m. helyr. Vajugára,
— n, —ról.
VAJUDT, VAJUTT, (vajudt) mn. Molnár
Albertnél am. elfonnyadt, Szabó Dávidnál: lankadt,
tikkadt. V. ö. VAJÚDIK.
VAJUDTSÁG, VAJUTTSÁG (vajudtság)
fn. Szabó D. szerént am. lankadtság, tikkadtság.
Molnár Albertnél: syntexis, Ohnmacht, Schwachheit,
Schwindsucht. L. VAJUDALOM. V. ö. VAJÚDIK.
VAJUDTUL, VAJUTTUL (vajudtul) ih.
Lankadtan, tikkadtan. Vajudtul látni a dologhoz.
(Szabó D.)
VA JUSZIK, (vajuszik) k. csak a mutató mód
jelen idejében használják ; különben egy a ,vajudik'
igével; 1. VAJÚDIK.
VAJUTT 1. VAJUDT.
V Á J ü T T , Szabó Elek szerént a székelyeknél
sárga halovány szinti üres (vájott?) ábrázatú,
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(mintha t. i. ezt kivájták volna?) v. ö. VÁJT, VÁ
J O T T ; ha ugyan a hosszú á nem hibából áll a Táj
szótárban ; ez utóbbi esetben hihetőleg am vajutt v.
vajudt ? azaz lankadt, bágyadt (tenuatus, vietus,
langvidus) mint Molnár A. értelmezi.
VAJVIRÁG, (vaj virág) ösz. fn. Népies néven
am. pongyola pitypang. Nevét sárga virágjától kapta,
mely midőn megszárad, pöhöly gyanánt elszáll, hon
nan Érsekújvár vidékén : pömpömpáro.. (Leontodon
taraxacum.)
VAK, mn. tt. vakot. 1) Miuden állat, melynek
szemszervci teljesen megromlottak, s nem lát, vagy
néha ideiglen, pl. születése után néhány napig, vagy
valamely szembaj által meg van fosztva szeme vilá
gától ; innen emberre vonatkozólag szelídebben
szólva másképen: világtalan. Vak ember, vak ló, vak
macska, kutyaköly'ók. Némely közmondatok : Heves
kutya vak kölykeit hányja. Ha vak vezet vakot, mind
ketten a verembe esnek. Szemesnek áll a világ, vaknak
az alamizsna. Vak veti világtalannak szemére, Vak
is lát néha álmában. Vak is talál garast. Mit használ
a vaknak hogy apja látott. Vakok között egg szemű
(fél szemit) az első. Vakok között sanda a király. Néha
vak többet lát szemesnél. Vak, ha sok is aranya, mégis
nyomorult. Vak a színekről. Vaknak mutatsz tükröt v.
vak nem veszi hasznát a tükörnek. Vak ember lova
nehezen hízik. Tud hozzá mint vak a hímvarráshoz.
Mondjuk arról is aki roszul lát, pl. aki rövidlátó,
vagy kinek ugy nevezett farkassötétsége van. Vak
aki a szitán (V. rostán) át nem lát. (Km.) Vak légy
ha hamar akarsz látni (azaz ne tekintgess ide oda).
Vak pila, Vak, a ki nem látja. Hogy lehetsz oly vak,
hogy nem látod f 2) A nyelvszokás többféle átv. ér
telemben használja, a) Vakhoz hasonlóan működő
holmibe akadozó, ütköző. A szerelem vak. Neki megy
mindennek, mint a vak légy. Vakmerő, ki a veszedel
met nem látva, vagy rá nem ügyelve neki megy.
Vak engedelmesség, mely a parancsnak hódul a nél
kül, hogy annak okát, jogosságát, czélszerüségét
vizsgálná. Vakbuzgó, kinek hite szent Pál szerint
nem okszerű, vagy ki megfontolás, és mérséklés nél
kül akarja érvényesíteni bizonyos elveit, véleményeit
stb. b) Véletlen előre nem látott, nem gyanított, nem
várt. Vak eset, vak történet, vak szerencse, c) Ami va
lamely dolognak szinét, látszatát, külsejét álozza.
Ez értelemben különösön öszvetett szókat alkot. Vak
ablak, vakajtó, vakhold, vaknap, rakk'óröm, vaklövés,
vakseb, vakbarázda, vakaranyér, vakmeleg, vakszikra,
vakczifraság, hiú, semmit sem érő. stb. d) Vakkoczka,
mely csak egy szemet mutat; egyszerűen : vak.
„A házasság dolga istennek munkája,
Nála nélkül vakra vetett sok koezkája."
Gyöngyösi (Murányi Vénus).
„Megfordult a játék több a vak a hatnál."
Faludi F. (Pásztori versengés).
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e) Titkos, alattomos, rejtett. Vakáru, dugáru, be
csempészett áru. Vak bor, melyet titkon, tilalom
ellen árulnak. Vaklik v. —lyuk, mely valamely mó
don el van takarva, hogy ne lássék. Vaktetii, vizes
tetű, a megfagyott tagnak viszketege. Innen a vakol
ige is.
Ha tekintetbe veszszük, liogy minden vaknak lé
nyeges sajátsága, miszerdnt menésében akadoz, mozgá
saiban a körülötte levő testekbe ütközik : ezen alapfo
galomból kiindulva gyanítható, hogy azon ak gyöknek
elölehes rokona, melyből akad, akaszt származtak.
Hangváltozattal egyezik vele a bakcsó szónak gyöke
bak, mely máskép vakvarju, azaz, vakcsó, továbbá a
bakafántos, a ki másokba kapezáskodni, beleakadni
szeret, mintegy akafántos. Egyébiránt (a végső a el
hagyásával, minthogy a mandsu nyelvben valamely
szó, csekély kivétellel, mássalhangzón nem végződ
hetik) hangokban teljesen egyezik a magyar vak
szóval a mandsu válca (fehlend, mangelhaft, fchler
haft), valamint általános jelentésben \í.
VAK A, fn. tt. vakát. Mátyus földén, és
Csalóközben nagy czövek vagy orsó forma gyö
kerű, fehér húsú, édes répafaj, melyet csakugyan
édesen disznóorjával szeretnek elkészíteni, élvezni;
másutt: karórépa, fanosrépa, koszmacska, kálvinista
répa, bunczirépa. Növénytani néven : karórépaká
poszta. (Brassica napus). Maga a válca szó a tót
kvaka szóval egyezik.
VAKABLAK, (vakablak) ösz fn. A falba
féligmeddig bevágott, s ablakot ábrázoló nyilas, vagy
üreg.
VAKÁJTATOS, (vakájtatos) ösz. mn. Aki
az ájtatosságot vakbuzgóságból gyakorolja.
VAKÁJTATOSSÁG, (vakájtatosság) ösz. fn
Vakbuzgóájtatosság.
VAKAJTO, (vakajtó) ösz. fn. Ajtóforma be
vágás a fal oldalán, melyre néha ajtótáblákat is
alkalmaznak, hogy szekrény gyanánt szolgáljon.
VAKAND, (vakand) fn. tt. vakandot, harm.
szr. —ja. Négylábú emlős állat, melynek hegyes
orra, igen apró és szőrrel eltakart szemei, rövidke
lábai, séles körmei vannak, melyekkel a földet
igen ügyesen tudja ásni. Föld alatt lakik, s egész
testét rövid, szép fényes fekete szőr födi. (Talpa).
Más kiejtéssel vakond, és toldva : vakandok, vakon
dok. „A vakandok utat mutat a szemesnek, Tanu
latlan elme leczkét ad eszesnek. Faludi F. (pásztori
versenygés). Nevét azon népies vélemény után kapta,
mely szerint vaknak tartják. Képeztetésre olyan,
mint: porond, bőrönd, bolond, bclind, s a lágyított
varangy, göröngy, torongy. Megtoldva vakandok, v.
vakondok olyan mint tűz túzok, mocs mocsok, pocz
poezok, szömörcs szömörcsök, varangy varangyéi:,
belind belindek stb. Némelyek így akarják elemezni:
vakundok, azaz vak és undok.
VAKANDÁSZ, (vakandász) fn.

tt. vakaii
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dászt, tb. —ok, harm. szr. —a. A ki vakandokat
fogdos. A kertészek vakandászok is. Vakandász eb.
VAKANDCSAPTA, (vakandcsapta) ösz. fn.
Csaptaféle fogó, kelepcze, melylyel a vakandokat
fogják.
VAKANDFOGÓ, (vakandfogó) ösz. mn. és fn.
1) Aki v. ami vakandot fog. 2) Különösen 1. VA
KANDCSAPTA.
VAKANDOK, (vakandok) fn. tt. vakandokot,
harm. szr. —ja. L. VAKAND.
VAKANDTURÁS, v. —TÚRÁS, (vakand
turás) ösz. fn. Azon porhanyó földkupacz, melyet
a vakand a fö[d szinére föltúr. Az ily túrások, noha
maga a vakand a földben levő férgeket, különösen
pajódokat pusztítja, nngy kárt okoznak a kertek
ben, réteken, legelőkön. Az idővel begyöpösödött
vakandturás zsombékot képez. A vakandturásókat
széthányni, kiegyengetni. Gúnyosan szólva am. rendet
len, szabálytalan, rósz szántás.
VÁKÁNY, (vágány ?) fa. tt. vákányt, tb. —ok,
harm. szr. —a. A székelyeknél Gyarmathi szerént
jelent völgyet, vápát, mintegy bevágott mélyedést a
hegyek, halmok, partok között. Szabó Dávid egynek
veszi a vágány szóval s így értelmezi: vágány, vápa,
alfél völgye, hasadékja. V. ö. VAGÁNY.
VAKAR, (vakar) áth. m. vakart. 1) Az em
ber, vagy más állat saját körmeit a maga testére
vagy másra nyomja, és húzkodja rajta. Általán az
állat azon helyen vakarja magát, hol a teste visz
ket. Majd olt is vakarod, a hol nem viszket, átv. ott is
bajt fogsz érezni, a hol nem vártad, lesz elég gondod.
Vakarja a fejét, töprenkedik, aggódik, búslakodik.
Koszt,rühet,hegedő sebet vakarni. Valakinek talpéit, hátát
vakarni. A bőrt fölvakarni, vérig vakarni. Továbbá,
körmeivel valamely testnek fölszinéhez ragadt mocs
kot, foltot, idegen anyagot lekarczol. 2) Ugyan ezt
teszi bizonyos éles eszközzel, szerszámmal. Tollat
vakarni. Késsel kivakarni a tintafoltot. Halat vakarni,
késsel a pikkelyeit letisztítani. Bőrt vakarni, mint
ezt a timárok, szűcsök, irhagyártók stb. teszik.
Lovat vakarni, szőre közöl a port, s más szennyet úgy
nevezett vakaróval kitisztítani. A teknő oldalához ta
padt tésztát levakarni, A falról mészport. vakarni.
Krétát vakarni stb. Tréfásan valakit jól megvakarni,
am. megütögetni, hátát megtapogatni, megsimogatni,
megkefélni, mind átv. értelemben. Szabó Dávidnál
eléjönnek : Sok roszat vakart maga nyakára; ugyan
reá vakari, n.7Az reá pergelt, pirított. Szabó Dávidnál
találjuk önhatólag is : vakarj innen takarodj(ál),
vakarodj(ál), kotródj(ál), kotorj.
Minthogy aki vakar, az körmeit vagy a ke
zébe vett eszközt az illető testbe nyomja, s mintegy
beleakasztja : innen úgy vélekedünk, hogy e szónak .
gyöke az akad akaszt szók ak gyökével egyezik,
vagyis ak előlehvel vak, s ar képzővel vakar, miut
a lábnyomást jelentő iep tip gyökökből teper tipor.
Képeztetésre hasonlók hozzá : csavar, zavar, kavar,
habar, kapar, takar, facsar, teker, teper, kever, tipor.
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hidor, sodor, csikor, kotor, gyötör, pödör. Mind ezek
az illető cselekvésnek tartósabb, hatályosabb voltát
jelentik, mit az r képző fejez k i ; s megfelel neki a
izintén folytonos cselekvésre vonatkozó, de lágyabb
l igeképző pl. ezekben : botol, tarol, gyűlöl, töröl,
nevel stb.
VAKARÁCS, puszta Borsod m.; hely. Vaka
r&Qtra, — o n . — r ó l .

VAKARÁS, (vakarás) fn. tt. vákarást, tb.
—ok, harm. szr. —a Cselekvés, mely által valamit
vakarunk, karmolás, karczolás. Néha maga a va
karás eredménye. Az irományban sok vakarás látszik.
Tréfásan, igen rendetlen, csúnya irás, macska
vakarás.
VAKARÁSZ, (vakarász) önh. és áth. m.
vakarásztam, —tál, —ott, parancs. —sz. Vakar
gat valamit, különösen viszkető testét, vakaród
íik, rühelődzik. Fejében, hóna alatt vakarász. Hegedő
úbét, vizestetüjét vakarászsza. Ilyenek a szintén kéz
zel, vagy körmökkel tett cselekvésekre vonatkozó,
hadarász, kotorász, totolász, kaparász.
VAKARCS, (vakarcs) fn. tt. vákarcsot, harm.
itt. —a. A BÜtőteknő oldalairól levakart, keletlen
nehéz tészta, továbbá ezen tésztából sült czipó, vagy
pompos; néhutt túl a Dunán vakaros v. vákarus,
mint pirítós v. piritus, némely tájakon: vakaró v.
vakaru. Hasonló képeztetésüek: habarcs, kapares,
tekercs. Átv. tréfás ért. így nevezik az anyának
utolsó gyermekét, kivált ha a többi testvéreinél hit
ványabb, nyuzgább ; a madaraknál fészekfentó, me
lyet gyermekre is alkalmaznak.
VAKARCSÁL, (vakaricsál) gyak. kies. önh.
és áth. m. vakarcsált. Gyakran, és kicsinyesen, ap
rózva, időtöltésből vakar. Néhutt vákircsál, mint
Kriza János szerént a székelyeknél is, ki azt förmöl
ü részétel szókkal azonosítja. Hasonló képezteté
lüek: kaparcsál, karicsál, hangicsál, rágicsál stb.
VAKARCSÁLÁS, (vak aricsálás) fn. tt.
vakarcsálást, tb. —ok, harm. szr. — o . Gyakori,
folytonos, és kicsiszerü vakarás.
VAKARÉK, (vakarék) fn. tt. vakarékot,
harm. szr. — a , v. —ja. Vakarás alatt a testtől el
váló hulladék, diribdarab. Tollvákarék, börvakarék,
halvakarék, így képződtek ezek is: habarék, facsa
r(k, takarék, keverék, az az, habarás, facsarás, taka
rás, keverés által létrehozott valami. Atv. gúnyos
ért. vakaráshoz hasonló rósz irat. Vakarék irás.
VAKARGAT, (vakarogat) gyak. önh. m. va
kargattam, —tál, —ott, par. vakargass. Gyakran s
némi kényelemmel, mérséklettel vakar. Tintafoltokat
vakargat. Tenyerét vakargatja. Czukrot vakargat a
tésztára. V. ö. VAKAR.
VAKARGATÁS, (vak arogatás) fn. tt. va
kargatást. tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, kényel
mes, kicsinyes, mérsékelt vakarás.
VAKARÍT, VAKARIT (vakarít) áth. m. va
harltott, par, —*, htn. —ni. v. —ani. Gúnyos ért.
AKU>, HAOT BZÓTÍ.H. VI, KÖT,

VAKARÍTÁS—V

AKARÓSZER.

754

imígyamugy firkant valamit. Vakaríts egy vertet.
Nagy nehezen vakaritott egy se füle se farka levelet.
VAKARÍTÁS, VAKARÍTÁS (vakarítás) fn.
tt. vákarítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Firkantás ;
röviden firkantott kitétel. „Ha csak egy vakaritást
mutat is valaki . . . . hogy hasonlóvá tétettenek a
pórok a statusokhoz a templomok dolgában, késs
vagyok engednem neki." (Gr. Eszterházy M. nádor
Rákóczy György erd. fejedelemhez. 1644ben).
VAKARÓ, (vakaró) mn. és fn. tt. vakarát.
1) Aki valamit vakar. 2) Általán éles fogú, vagy
pengéjű eszköz vasból, melylyel valamit vakarni,
illetőleg tisztogatni szoktak. 3) Különösen lóvakaró,
melylyel a ló szőre közöl a port, s más szennyet ki
tisztítják ; teknővakaró, melylyel a teknő oldalához
tapadt tésztát levakarják. Vakarókapa. Vakarákéi,
Dobd le barát a vakarát. (Km.). E közmondatban
valószínűleg a testet gyötrő úgy nevezett cilicium
értetik, s értelme : hagyd oda a barátéletet. 4) L.
VAKARCS.
VAKARODÁS, (vakarodás) fn. tt. vakaró
dást} tb. —ok, harm. sz. r. —a. Takarodás, elkot
ródás. V. ö. VAKARODIK.
VAKARODIK, vakarodik) k. m. vakarod
tam, —tál, —ott. Tréfás népnyelven am. takarodik,
elhordja magát, kotródik, elsompolyodik, eloldall;
mintegy elvakarja magát. „El kell vakarodni a
háztól." Mikes Kelemen. (IVik levél). Szabó Dá
vidnál ez értelemben az egyszerű ,vakar' is eléjön, 1.
VAKAR alatt.
VAKARÓDZÁS, (vakaróodozás) fn. tt.
vakaródzást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés
midőn valaki testének valamely részét, viszketeges
táját vakargatja. V. ö. VAKARÓDZIK.
VAKARÓDZIK, (vakaróodozik) belsz. m.
vakarództam, —tál, —ott, htn. —ni, v. —ani, par.
— dzál. Testének viszkető táját vakargatja. A tetves,
rühes ember vákaródzik. Mennél rilhesebb, annál jobban
vakaródzik. (Km.). Hasonló jelentésűek : rühelődzik,
nyühelödzik.
VAKARÓKAPA, (vakarókapa) ösz. fn.
Kapa nemű eszköz, főleg az utaknak a füvektől,
gyeptől tisztítására.
VAKARÓKÉS, (vakarókés) ösz. fn. Görbe
nyelű és behajtott pengéjű késforma eszköz, mely
lyel holmit, különösen a teknőhöz tapadt tésztát
levakarják. így nevezhető a timárok, és szűcsök
ezurholókése, v. kaszája is.
VAKAROS, v. VAKARUS, (vakaros) fn. tt.
vakarost, tb. —ok. Túl a Dunán nevezetesen az
Órségen Vasvármegyében igy nevezik a vakarcsot.
Azon kevés nevek egyike, melyek os és képzővel
igétöböl származtak, milyenek : piritos, takaros, nyer
tes, vesztes, mentes. 1. VAKARCS.
VAKARÓSZER, (vakarószer) ösz. fn. Általán
eszköz, szerszám, melylyel valamit vakarni szokás,
p. lóvakaró, teknővakaró, bőrvakaró, a timárok va
karó vasa stb.
48

755

VAKARÓ VAS—VAKISÁ.

V AKARÓVAS, (vakaróvas) ösz. fn. Vakaró
szer vasból.
VAKARÚ, VAKARU (vakaró) fn. tt. vaka
rát. L. VAKARCS.
VAKÁRU, (vakáru) ösz. fn. Alattomosan be
csempészett dugáru, tilalom ellen árult holmi.
VAKARUS, (vakaros) fn. tt. vakarust, tb.
—ok. L. VAKAROS.
VAKÁRUS, (vakárus) ösz. fn. Ki tilos áru
ezikkekkel üzérkedik, kereskedik.
VAKBÉL, (vakbél) ösz. fn. Állati bél, külö
nösen az emberi testben az, mely az öreg hurka mel
lett fekszik, s alsó végén nyílástalan. (Intestinum
rectum.)
VAKBÉLÉR, (vakbélér), ösz. fn. Ér a vak
bélben. V. ö. VAKBÉL.
VAKBOR (vakbor) ösz. fn. Tilalom ellen
árult, mért bor ; csempészett bor.

VAKBUZGALOM, (vakbuzgalom) 1. VAK
BUZGÓSÁG.
VAKBUZGÓ, (vakbuzgó) ösz. mn. A ki val
lásos érzelmeinek nyilatkozásában túlzó, más val
lásúak iránt türelmetlen, más szóval, ki vallása mellett
nem okszerűen, hanem eszélyesség és a körül
mények méltánylása nélkül nyakrafó're buzog.
Szélesb ért. alkalmazzuk politikai túlzókra is, p.
a nemzetiséget, vagy kormányrendszert illető ügyek
ben. (Fanatikus.)
VAKBUZGÓSÁG, (vakbuzgó ság) ösz. fn.
Eszély telén, túlzott, mások iránt türelmetlen buzgó
ság a vallási vagy politikai ügyekben. V. ö. VAK
BUZGÓ.
VAKCSAP, (vakcsap) ösz. fn. A hordó fene
kében levó' dugasz, melyet, midó'n a hordó tartalmát
ki akarják ereszteni, kivesznek g helyette a fejtö
csapot dugják be.
VAKEJT v. VAKÉJT, 1. VAKÍT.
VAKHÍR, (vakhír) ösz. fn. Homályos hír,
metynek sajátlag semmi alapja nincs.
VAKHIT (Vakhit) esz. fn. A lelki üdvösségre
vonatkozó tanokat alapos ok, érett megfontolás, vagy
megbízható tekintély nélkül elfogadó hit. Szélesb ért.
könnyenhivó'ség, melynél fogva valaki kellő itészet s
bírálat nélkül igaz gyanánt fogadja, amit történt
dolog gyanánt adnak elé.
VAKHITÜ, v. —HITŰ, (vakhitű) ösz. mn.
Aki hisz valamit a nélkül, hogy annak alapját,
okszerűségét, lehetségét vizsgálatra venné vagy hi
telt érdemlő tekintély által annak igazsága felöl
meggyőződött volna.
VAKHOLD, (vakhold) 1. ÁLHOLD.
VAKHONCSOK, (vakhoncsok v. — hancsik)
ösz. fn. A székelyeknél jelent vakandtúrást; Kriza
J. szerént néha magát a vakandokot is. V. ö. HAN
CSIK.
VAKIRCSÁL. 1. VAKARCSÁL.
VAKISA, (vakisa v. vakosa) mn. tt. vakisát.
Gegő Nicephor szerént a székelyek mondják juhról,
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melynek gyapja fekete foltos, czirmos ; Kriza János
nál fekete szemkörii fejérjuh ; szerénte vákisa szemű
nek mondják a kecske, bika, ökör, tehén, sőt nagy
fekete szemű, szemöldökű, de fejér bőrű embert is.
Hasonló hozzá a Kemenesalján divatos vakotás, am.
babostarka, foltos, jégverte. Mindegyikben a vakság
alapfogalma látszik rejleni, átv. értelemben véve,
t. i. a fekete sötét szín mintegy vakszín. Ellentéte
a fehér foltosat jelentő holdas, v. liókar, pl. ló, mely
nek homlokán fehér folt látszik.
VAKÍT, (vakít) áth. m. vakított, par. —s, htn.
ni, v. ani. Vakká tesz, szeme világától megfoszt.
Továbbá akadályozza a szemeket, hogy akár a sö
tétség, vagy sűrű füst, gőz stb. akár a túlságos fény
sugarak miatt kellőleg ne láthassanak. Átv. az ész
világát, belátását, a megfontolást akadályozza, s
mintegy lelkileg vakká tesz valakit. A bölcset is meg
vakitja a szerelem. Al hitegetésekkel vakítani valakit.
A népet holmi ígéretekkel vakítani. A könnyen hívőket
babonával, szemfényvesztésekkel vakítani.
A régieknél gyakran vakejt vagy vakéjt pl.
„azokat a bizon (igaz) velágosságtól megvakejtja"
(Nádorcod. 80. 1.). Szintén a régieknél eléjön még
vakójt v. vakot s ennek parancsoló módja: vakóh e he
lyett : vakíts. „Meg ne vakóh en bűnömben, hogy
láthassam uram te szent orezádat nagy örömben."
(Benigna asszony imakönyve. Régi Magyar Nyelv
emlékek. II. K. 33. 1.) T. i. a régieknél ót képző áll
gyakran ít helyett, mint tanát = tanít, szaba
dot = szabadít; tehát vakot = vakít; s amazokban
ts helyett a parancsoló módban számtalanszor csak
ht találunk, mint szabadéit = szabodóts, mai divat
tal szabadíts (a népnyelvben nem szokatlan szábadlj
is) ; ezek szerént vakóh is am. vakóts azaz vakíts.
A parancsoló módban nem ugyan egyedül, de a j
mellett szintén gyakran eléjön a / u régieknél pl.
őrizjh, irgalmazjh.
Ugyanott (33. 1.) eléjöa tisztóhad —~ tisztítsad,
bátoróh = bátoríts (20. 1.), indóhad = indítsad (27.
1.), világosóha = világosítsa (31. ].), fordóh — for;i
dits (22. 1.).
VAKÍTÁS, VAKITÁS, (vakítás) fn. tt. va
kításty tb. —ok, harm. szr. —a Cselekvés, mely
által vakítanak valakit, v. valamit, tulajd. és átv.
értelemben véve. V. ö. VAKÍT.
VAKÍTÓ, VAKÍTÓ, (vakító) mn. tt. vakítót.
Általán, ami testi vagy lelki vakságot okoz. Vakító
füst, gőz, fény. Vakitó szerelem, szemfényvesztés, la'
bona. Különösen, aki embertársait szellemileg vakká
teszi, álnok módon csalja, elbolondítja, butítja.
VAKÍTÓLAG, VAKITÓLAG, (vakítólag)
ih. Vakító módon. V. ö. VAKÍTÓ.
VAKJÁTÉK, (vakjáték) ösz. fn. Játék kár
tyával s más eszközzel, melyben egészen a vaksze
rencsére van bízva a nyerés és vesztés.
VAKJOS, (vakjos v. vaklyos, vak1osj
mn. tt. vákjost v. —ai, tb. ~—ak. A székelyeknél
am. rövidlátó, vaksi. (Kriza J.), A székelyek az ly
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et rendszerént j'nek ejtik, pl. székej. Egyébiránt 1.
VAKLYAS.
VAKKANT, (vakkant) önh m. vakkantott,
• par. —s, htn.—ni. v. —ani. Akadozó hangon mond
valamit. Nagy nehezen kivakkantotta hogy . . . Gyöke
vak v. vakk hangutánzó. V. ö. VAKOG.
VAKKANTÁS, (vakkautás) fn. tt. vakkan
tást, tb. —ok. Valaminek akadozó hangon mondása.
VAKKIGYÓ, (vakkigyó) ösz. fn. Mérges, kicsi
kigyófaj, mely vaknak látszik. Előre és hátrafelé
csuszkái, de hátra lassabban.
VAKKOCZKA, (vakkoczka) ösz. fn. 1.
VAK, d).
VAKKÖRÖM, (vakköröm) ösz. fn. A hústól
elvált, vastag, hoporcsos, csúnya álköröm az emberi
ujjon.
VAKLANDOS, (vak1andos) mn. tt. vaklan
dost v. at, tb. —ak. Kosz szemű, rövid látású, va
kok módjára akadozó, tapogatódzó ; vaksi. Alakjára
nézve sajátságos szó, s úgy fejlődhetett ki, mint
esiklandiktoi csiklandós, tehát vaklik, vaklandik,
vaklandos vagy vaklandos. Ilyen az ökrendik, ökren
dós is. , Vaklok' (talán vaklik közép igétől ,vaklom'
helyett) csakugyan cléjön Szabó Dávidnál; valamint
vaklandos is. Nem : vaklantos; v. ö. VAKLIK, (1).
VAKLANDOSAN, (vak1andosan) ih. Vaksi
módon, vakoskodva. Máskép : vaklyosan. Mindkettő
eléjön Szabó Dávidnál. V. ö. VAKLIK.
VAKLANDOSSÁG, (vak1and osság) fn. tt.
vaklandosságot, harm. szr. —a. Keveset, roszul, rö
videt látó, vakoskodó ember tulajdonsága, vaksiság.
V. ö. VAKLANDOS.
VAKLÉGY, (vaklégy) ösz. fn. Pőcsikfaj,
mely a körülötte levő testekbe, mintha vak volna,
rohanva ütközik. Neki megy mindennek, mint a vak
légy. (Km.). V. ö. PÖCSIK.
VAKLEVÉL, (vaklevél) 1. ŰRLAP.
VAKLIK, (1), (vaklik v. vaklik) k. m.
vaklott. Vahoskodik, alig v. roszul lát. Eléjön
Szabó Dávidnál: „ v a k l o k = alig látok (helyeseb
ben: vaklom, mint csiklik, csiklom). Ettől származ
nak : vaklandos, vaklyas v. vaklyos (vakjos) v.
vaklyás.
VAKLIK, (2),v. VAKLYUK, (vaklik v.—lyuk)
ösz. fn. Födött vagy eltakart lik. Székely szó. „A
hetedik pinczébe egy vaklikba bé van a (kürt) va
kolva ..., Mirkó kirájfl azonnal kőmüjest hozatott...
a vaklikat megtalá'ta s kibontotta." (Kriza J. XIII.
mese).
VAKLINCZ (vak1incz) mn. tt. vaklincz ot. Ba
ranyában am. piros barna v.fekete, pl. vaklinczleány.
V. ö. VAKISA. f
VAKLÖVÉS, (vaklövés) ösz. fn. Lövés, csu
pán lőporral töltött fegyverből, sörét, szatyma, golyó,
bomba stb. nélkül. Továbbá gránátlövés, mely csak
akkor gyúl el, midőn valahová leesik.
VAKLYAS v. VAKLYÁS, (vaklas v. vakló
as) mn. tt. vaklyast v, v«Wj/ást V, —at} tb, —ak;

Rövidlátó, roszul látó, vaksi, vaklandos. „Hasonlók
ezek a vásott gyermekekhez, kik a purdipénzt mind
addig hordozzák, míg nem valami vaklyás kufárra
kötik. (Káldi Vas. Préd. 5 7 4 . 1.). .Vaklyas' eléjön
Szabó Dávidnál. A székelyeknél Kriza J. szerént
vakjos. V. ö. VAKLIK.
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VAKLYASAN v. VAKLYASAN, (vak1asan)
1. VAKLANDOSAN.
VAKLYÜK 1. VAKLIK, (2).
VAKMARMOTA, (vakmarmota) ösz. fn. Egér
faj, melynek látszató szemei nincsenek. (Marmota
typhlus.)
VAKMELEG, (vakmeleg) ösz. mn. és fn.
Olyan rekkenő meleg, midőn a nap nem, vagy csak
féligmeddig süt.
VAKMERÉSZ (vakmerész) 1. VAKMERŐ.
VAKMERŐ, (vakmerő) ösz mn. 1) Aki túlsá
gosan bátor és merész, vagyis, ki a nélkül, hogy
saját erejét az ellene álló nehézségekkel és veszé
lyekkel öszvemérné, megfontolatlanul minden vész
nek, akadálynak neki rohan. Vakmerő tengerész, ka
tona, bajvívó. 2) Ki a társadalmi viszonyokat s il
lemi szabályokat megvetve másoktól szemtelenül
igényel, követel valamit ; makacsul szembeszáll,
házsártos, bakafántos; daezoskodó, ellenszegülő,
p. a gyermek vakmerő lehet apja, a cseléd ura,
az alattvaló felsősége irányában. 3) Átv. alkal
mazzuk a vakmerők által elkövetett cselekedetekre.
Vakmerő ütközet, hajózás. Vakmerő követelés, koldulás.
Vakmerő tolakodás, szerelmi vallomás. Vakmerő vál
lalat. Néhutt hangáttétellel így is mondják : makverő.
VAKMERŐEN, VAKMERŐN, (vakmerően)
ösz. ih. Túlzott merészséggel; a veszélylyel nem
gondolva; továbbá : makacsul, ellenszegülve, daezo
san, szemtelen bátorsággal. V. ö. VAKMERŐ.
VAKMERŐKÖDÉS, (vakmerőködés) ösz. fn,
Gyakorlatos cselekvés, midőn valaki vakmerőködik.
VAKMERŐKÖDIK, (vakmerőködik) ösz. k.
Valamely vakmerő tervet, vállalatot véghezvinni tö~
rekedik; túlzólag bátorkodik. Továbbá, szemtelen
igényekkel, követelésekkel áll elé; makacskodik,
daezoskodik stb.

VAKMERŐLKÖDIK, 1. VAKMERŐKÖDIK.
VAKMERŐN, 1. VAKMERŐEN.
VAKMERŐSÉG, (vakmeröség) ösz. fn. 1) A
vakmerő embernek, mint olyannak, tulajdonsága.
Hallatlan bámulatos vakmerőséggel harczolni. 2) Vak
merő által végrehajtott tény. Ez nagy vakmerőség
volt tőled. Szélosb ért. makacsság, daezosság, szenu
telén ellenszegülés, vagy követelés. V. ö. VAK
MERŐ.

VAKMERÖSKÖDÉS; VAKMERŐSKÖDIK 1.
VAKMERŐKÖDÉS, VAKMERŐKÖDIK.
VAKMURMÜTÉR, (vakmurmutér) 1. VAK
MARMOTA.
VAKNAP, (vaknap) I. ÁLNAP.
VAKOG, (vakog) gyak. önb. m. vakogtam,
—tálj —ott. Akadozó, nyelven, értetlen hangon
48*
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mond, vagy akar mondani valamit. Természeti hang
utánzó, mint: makog, nyekeg, nyifog, hebeg, hübög,
mind hibás szólásra vonatkozók.
VÁKOG, (vákog) gyak. önh. m. vákog tam,
•—tál, —ott. A székelyeknél Incze József szerént
,vák' hangon kiabál, gágog (schnattert).
VAKOGÁS, (vakogás) fn. tt. vakogást, tb.
—ok, h. szr. —a. Akadozó, értetlen szókiejtés. V. ö.
VAKOG.
VÁKOGÁS, (vákogás) fn. tt. vákogás t, tb.
—ok, harm. szr. — a. Gágogás. V. ö. VÁKOG.
VAKÓH, VAKÓJT, 1. VAKÍT alatt.
VAKOK INTÉZETE. Emberbaráti intézet, kü
lönösen épület, melyben a szerencsétlen vakok némi
oktatásban és ápolásban részesülnek.
VAKOL, (vakol) áth. m. vakolt. A megrakott
csupasz falat mész és homokból csinált vegyülékkel
betapasztja, bevonja. Idegenből vett nyelven szólva :
malteroz. Gyöke az átv t értelemben vett vak, mely
valami elrejtettet is jelent, t. i. a vakolás mintegy
elrejti, látatlanná teszi a falat. V. ö. VAK; VAK
LIK, (2) stb.
VAKOLA, falu Szála m. helyr. Vakolára,
— n , —ról.
VAKOLÁS, (vakolás) fn. tt. vakolást. tb.
— ok, harm. szr. — a . Kömívesi munka, mely által
a falat vakolják. Néha értik ,vakolat' helyett is.
Vastag, vékony vakolás. (Szabó D.). V. ö. VAKOL.
VAKOLAT, (vakolat) fn. tt. vakolatot, harm.
szr. —a, v. ja. Mész és homokból készített, s falra
csapott tapasz. Vastag, vékony sima, göaörtös vako
lat. A vakolat levált a falról.
VAKOLATCSINÁLÓ, (vakolatcsináló) ösz.
ó n . és fn. Kó'mivesek mellett dolgozó, ki a vakolat
nak való anyagokat öszvekeveri v. kavarja s el
készíti.
VAKOLATHORDÓ, (vakolathordó) ösz. mn.
és fn. Aki a kőmivesek részére vakolatot hord; to
vábbá eszköz, pl. taliga, szekér, melyben vakolatot
hordanak.
VAKOLATKAVARÓ, (vakolatkavaró) ösz.
mn. és fn. Munkás, ki a vakolatnak való anyagokat
Összekeveri; vagy eszköz, melylyel az ily kavarás
történik.
VAKOLATKÉSZITŐ, (vakolatkészitő) 1. VA
KOLATCSINÁLÓ.
VAKOLATLÁDA, (vakolatláda) ösz. fn.
Deszkából nagyobb láda formára öszveszegezett
tartály, melyben a vakolatot kavarják, készítik.
VAKOLATLAN, (vakolatlan) mn. tt. vako
latlant, tb. —ok. Ami nincs bevakolva, mészhomok
kal becsapva, csupasz. Vakolatlan házfal, kerítésfal.
Négyszögű k'övekből épített vakolatlan torony. Hatá
rozóként am. vakolatlanul. A közbejött fagyos idő
miatt a falak vakolatlan maradtak.
VAKOLATVONÓ, (vakolatvonó) ösz. fn. Hor
gas lapát forrna eszköz, melylyel a készülőben levő

vakolatnak való anyagot keverik, ideoda huzigálják.
VAKOLÓ, (vakoló) mn. és fn. tt. vakolat,
Aki vakol; vagy amivel vakolnak. V. ö. VAKOL.
VAKOLÓKANÁL, v. KALÁN, (vakolókanál)
v. —kalán) ösz. fn. A kőmívesek kalán forma eBZ
köze, melylyel a vakolatnak való anyagot a falra
csapkodják és rajta szétsimitgatják.
VAKON, (vakon) ih. Vak állapotban, világ
talanul, nem látva. Vakon született gyermek. Vakon
ellett macskafiak. Jobb lett volna neki vakon szüktnit,
az az, nagyon szerencsétlen, vagy azzá lesz, jaj lesz
neki. Átv. megfontolatlanul, hebehurgyán, akadozva.
Vakon kapni valamibe. Vakon neki megy mindennek.
Vakon tölteni, lőni (blind laden, blind schieszen) go
lyó v. göbecs nélkül, csak lőporra vert fojtással.
A vadászoknál: vakon van ütve a vad, ha nyakán
vagy bátgerinczén kapott lövésre összerogy, de
aztán összeszedi magát és csülökre kap.
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VAKOND, VAKONDOK, 1. VAKAND.
VAKONT A, (vakonta) ih. Vakság ideje alatt,
vak korában. Mig látott, másokat vezetett, de most
vakonta őt vezetik. Hasonlóan időfolyamatra vagy bi
zonyos korra vonatkoznak : ifjanta, leányta, füvenk,
hajdanta, régente, naponta (=nappal).
VAKONYA, falu Szála m. helyr. Vakonydra,
— n, —ról.
VAKOS, (vakos) mn. tt. vakost, v. —at, tb.
—ak. Nem egészen vak, hanem homályosan, rövi
det látó, menésében akadozó, vaksi. Eléjön Szabó
Dávidnál. Átv. ért. vakos koczka, am. egy szemet
mutató koezkalap.
VAKOSDI, (vakosdi) fn. tt. vakosdit. Átv.
ért. a felvilágosodottság ellensége. (Obscurant).
VAKOSDISÁG, (vakos diság) fn. tt. vakot
diságot, harm sz. r. —a. Elviség, melynél fogva
valaki azon meggyőződésben van, hogy a társada
lomban a felvilágosodottságot elnyomni s a népet
butaságban tartani szükséges. (Obscurantismus).
VAKOSKODÁS, (vak oskodás) fn. tt. vakot
kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Homályos látási ál
lapot, midőn valaki roszul v. alig lát, vakoskodik;
sötétben tapogatódzás. V. ö. VAKOSKODIK.
VAKOSKODIK, (vakoskodik) gyak. k. m.
vakoskodtam, —tál, —ott. Akár szemgyöngeség,
rövidlátás, akár a szükséges világosság hiánya miatt
homályosan veszi ki a tárgyakat, majd ide, majd
oda ütődve tapogatódzik. Miolta vakoskodik, se irni,
se olvasni nem képes. Gyúts gyertyát, ne vakoskodjunk
a sötétben.
VAKOT 1. VAKÍT.
VAKOTA, (vakota v. vakótta) fn. tt. vako
tát. Mint a tájdivatos ,vakotás' szó törzse jelent va
lamely barna vagy fekete foltot.
VAKOTÁS, (vakotaas) mn. tt. vakotást v.
— at, tb. —ak. Kemenesaljáu am. tarkababos, jég
verte. V. ö. VAKISA.
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VAKPABOLAT, (vakpadolat) ösz. fn. Rejtett
alsó padolat, melyre a felső (koczkás v. díszesebb)
padolat van fektetve.
VAKPŐCSIK, (vakpó'csik) 1. VAKLÉGY.
VAKSÁG, (vakság) fn. tt. vakságot, harm.
BT. —a. Vak, világtalan állapot, vagy tulajdonság,
midőn valaki nem lát. Nagy csapás a vakság. Vak
iiiga miatt koldusbotra jutott. „De ki a vakságtól
nem fél, minek annak a szemfödél ? (Csokonai.)
Atv. az észnek, megfontolásnak, belátásnak hiánya.
Lelki vakság, midőn valaki az üdvösségre vezető
utat nem látja, vagy bebunyja lelki szemeit előtte.
VAKSEB, (vakseb) ösz. fn. Nem nyílt seb,
fc i. behegedt, hártyával behúzott seb ; a néhai seb
nek jegye, látszatos nyoma; továbbá, zúzás által
okozott sérv a testen.
VAKSEBES, (vaksebes) ösz. mn. Egy vagy
több vaksebbel jegyzett. Vaksebes katona.
VAKSI, (vakosi) mn. tt. vaksit, tb. —k, v.
\—ak. Gúnyos, tréfás nyelven am. rövidlátó, rósz
wemü, vakoskodó. Innen vaksipila, ki se lát, se hall,
hanem akadozva, szelesen, hebehurgyán, kellő meg
fontolás nélkül tesz mindent. Ez összetett szó alkal
masint valamely szeles Pila az az Ha nevű nőről
vétetett, valamint a hasonló jelentésű Szél Pál sze
les férfiról.
Mi a , vaksi' szó alakját illeti, hasonlók hozzá
a szintén gúnyos nevek: buksi, löksí, silapsi, ebsi,
hapsi, kapsi v. kapzsi. Az i képző, néha dvel együtt
más ily gúnyneveket is alkot, mint: oktondi, p'ökhendi,
kortyándi, szuszimuszi, csapdi, bonfordi, sunyi stb.
VAKSIPILA, (vaksipila) ösz. fa. 1. VAKSI
alatt.
VAKSZÉM, (vakszem) ösz. fn. 1. HA
LÁNTÉK.
VAKSZÉMCSONT, (vakszémcsont) ösz. fa,
A koponyának azon csontjai két oldalt, melyek a
vakszemet, azaz, halántékot képezik. (Óssa tem
porum.)
VAKSZÉMÉR, (vakszémütér) ösz. fa. A vak
szemen látszó ütér.
VAKSZÉMGÖDÖR, (vakszémgödör) ösz. fa.
A vakszemnek, vagyis halántéknek homorú mélye
dése.
VAKSZÉMIDEG, (vakszémideg) ösz. fa. A
vakszemizomba nyúló idegek. Külső, és belső vak
tsemideg.
VAKSZÉMIZOM,
(vakszémizom) ösz. fa.
Izom, mely a homlok és falcsont ivded vonalától jő,
az állkapcsig nyúlik, és azt fölfelé, s egy kevéssé
hátra húzza.
VAKSZÉMÜTÉR, (vak szémütér) ösz. fa.
Azon üterek, melyek a vakszembe mennek. Mély,
mellső, hátsó vakszemütér. (Artéria temporalis, pro
funda, anterior, posterior.)
VAKSZERENCSE, (vakszerencse)
ösz. fa.

VAKSZIKE

A—VAKVARJU.
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A sorsnak bármely emberi cselekvényben oly for
dulata, midőn a jó vagy bal siker, vagy eredmény
nem az emberi ügyességtől vagy előleges számítás
tól függ; innen néha máskép véletlennek vagy vé
letlenségnek is mondjuk.
VAKSZIKRA, (vakszikra) ösz. fa. Szikra,
melynek rendszerént gyújtó ereje nincs, pl. a kovács
műhelyekben, midőn a tüzes vasat pőrölyözik.
VAKSZOBA, (vakszoba) ösz. fa. Falak közé
mélyedő, saját ablakkal nem biró, sötét és szobaféle
zug, melyet rendesen alvóhelyül használnak. (Al
koven).
VAKTÁBAN, (vaktaban) ih. Vakon, nem
látva, vagy, mintha nem látna. Vaktában neki megy.
Vaktában lőni, gondolomra lőni. Minthogy az ily ké
peztetésü határozók igékből szoktak származni,
mint, jártában, keltében, mentében stb. azt vélhetnök,
hogy hajdan létezett vak v. vakik ige; vagy pedig
hogy merő önkényes hangváltozattal vakjában helyett
jött szokásba, melyet túl a Dunán így is ejtenek :
vaktyában. Azonban hasonló képeztetésüek ezek is :
széltében, sebtében, végiében, melyek azon nézetre jo
gosítnak, hogy ezekben a ta v. te önálló képző s vala
minek mintegy voltát, mivoltát jelentés az utóbbi szók
mellett eléjönnek : szettére v. széltire és végtére is.
VAKTAMÁSSZELE, így nevezik némely vi
déken, nevezetesen Heves megyében az éjszakkeleti
csipős szelet. Vak Tamás felől fúj a szél. (Talán a
Kárpátok valamelyik bérczét nevezték hajdan Vak
Tamásnak V
VAKTETÜ, (vaktetü) ösz. fn. Az elfagyott
lábnak tetücsipéshez hasonló viszketege, máskép:
vizestetü.
VAKTÖLTÉNY, VAKTÖLTÉS, VAKTÖLT
VÉNY (vaktöltény v. töltés v. töltvény) ösz. fn.
Lőfegyverben golyó vagy göbecs nélküli töltény,
csupán lőporra vert fojtással.
VAKUL, (vakul) ib. Vakon, világtalanul;
vagy vak módjára.
VAKUL, (vakúl) önh. m. vakúlt. Vakká lesz,
szeme világa vesz, elvesz. A vén csődör vagy megsán
tul, vagy megvakul. (Km.) Vakuljon meg a szemed.
VAKULÁS, VAKULÁS, (vakúlás) fa. tt.
vakúlást, tb. —ok, harm. szr. —a. A szemek vilá
gának elveszése.
VAKUTÁNZÁS, (vakutánzás) ösz. fa. Cselek
vés, midőn valaki megfontolás nélkül utánoz vala
mit, vagyis valakinek valamely tettét, mondatát; nem
nézvén, ha jó vagy rosze az amit utánoz.
VAKUTÁNZÓ, (vakutánzó) ösz. mn. és. fa.
Megfontolatlanul utánzó. V. ö. VAKUTÁNZÁS.
VAKÚTCZA, (vakúteza) ösz. fn. Utcza, mely
nek egyik vége el van zárva ; máskép: zsákútezat
térjmegúteza.
VAKÜTÉS, (vak ütés) ösz. fn. Zúzást, nem
nyílt sebet okozó ütés a testen.
VAKVARJU, (vakvarjú) ösz. fn. 1, BAKCSÓ
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VAL.

—VAL—VÁL.

VAL, (1), elvont gyök, melyből a segg és nő
szemérem vágányát jelentő valay, e's a vágó szer
szám neve : valaska, származtak. Ez más ejtéssel ba
laska, s ez alakban gyökre hasonló hozzá a balta.
Megnyújtva egyezik vele vál és ennek ivadékai:
vált, változik, választ stb. Vékony vagyis inkább
éles hangon rokonának tekinthető Lugossy J. sze
rént a fél név egész családjával együtt. V. ö.
VÁLIK; F É L ; VÖLGY. Alapfogalomban egyez
nek vele a latin vallis, vallum, és az ajtó vagy ab
lakszárnyat, ajtófelet jelentő válva.
VAL, (2) törzse a lét és birtokige függő múltjá
nak : valék (=valaek) valál (=valaal) vala stb.
és részesülőjének : való. A mutató mód múltjában és
az óhajtó módban : vol, pl. vollam, voltál, volt stb.
és volnék (== volnaek), volnál ( = : volnaal)
volna stb. A Müncheni eodexben eléjön a részesü
lőben is ,levén' értelmében : „ Simon Péternek azért
kési válván." (János XVIII). Továbbá ugyanezen
eodexben eléjön a határtalan mód : volni : „Kik
mondják a felkeletet nem volni" (resurrectionem
non esse. Mark. XII). ,Vala' helyett vola (az o mint
zárt vagy mély a) áll a régi Halotti Beszédben:
tzokosztja vola. Ugyanígy találjuk egy régi levél
ben is (1526ik évből) :„Kissebejth vola engem."
(Szalay Á. 400 m. 1. 3. lap).
Idegen* nyelvekben legközelebb áll hozzá a
mongol hol szintén létige törzse, a mely minden idő
ben és módban rendesen ragoztatik; továbbá a vot
ják és osztják val, lív vol, vaol, szürjén völ törzsek.
V. ö. VAN. Továbbá
Eokon hozzá a töröktatár és vogul oZ,finn és észt
ole, mordvin ul'e, hegyi cseremisz ul, il, ol, végre a lapp
orro ; és „van nekem ; neked" stb. értelmében az osz
manli var és csagataj bar. — A régieknél, nevezetesen
a Müncheni és Bécsi eodexben az állapotjegyzőben is
eléfordúl, még pedig a hajdan divatos mód szerint
személyragozva, pl. Müncheni cod. János IV. fej. „Mi
képen te zsidó valvád kérsz én töllem innod." (Ju
daeus cum sis. Pestinél, ha zsidó vagy. Erdősinéi,
te zsidó lévén). Máté VII. fej. „Ha azért tü gonoszok
valvátok tudtok jó adományokat adnocok." (Si ergo
vos cum sitis mali). János XVIII. „Simon Péternek
azért kési válván kivevé azt." (Pestinél,„ mikoron
tőre volna.u) Lukács XIV. fej. „Egyébként még
messzől válván, követséget eresztvén kéri azokat,"
azaz, midőn még messze volt. Ezek helyett ma
lévén van szokásban. Továbbá szintén a régiek
nél eléjön ,vall" átható ige helyett, s néha ezen
egész alakban is, tárgyesetes viszony névvel a latin
habeo értelmében. Máté V. fej. „Hogy te atyádfia
val valamit te ellened u(si fráter tuus habét aliquid
contra te). Ilyenek ugyancsak a Miinch. eodexben :
„Ördögöt val" {daemonium habét).,, Hálálatot val"
(gratiam habét), „Világot vallotok (lucem hábems)
„Menekedetet nem válnak" „Valalokat valló u(pos
sessiones habens). „Nem valvád menyekzői ruhát "
(non habens véstem riuptialem) : A Bécsi eodexben :

„Történek kedig hogy a szántóföld urat val vala
Booz nevőt." (Ruth. II.). A Debreczeni Legendás
könyvben : „Valja az életnek velágosságát" (2.1.).
„Nagy keserűséget szivébe válván." .(58. 1.). „A
szépségöt magában vallja" (182. 1. „Bizodalmat
(24), sebeköt (35), szeretetöt (70) vall.
Ez értelemben ma is mondjuk: becsületet, szégyent,
gyalázatot, kudarezot, kárt vall. A köznépnél ma is
hallható : Kevés gyümölcsünk termett, s azt sem tudtuk
megvallani, azaz, birtokunkba venni. Mai szokás
szerént ama régiek helyett (,habeo' értelmében) leg
gyakrabban van nekem, neked, neki stb. néha pedig
bírok, bírsz valamivel v. valamit, divatoznak, pl.
van neki karikagyűrűje. Ördöge van. Szégyene, kára
van. Felesége, gyermekei vannak, de gondja is van;
Tagadólag: nincs sincs, v. nem, sem bírok, bírsz stb.
Péternek nincs pénze. Semmim sincs. Nem bírok sem
mivel. Semmivel sem bírok. L. VALL.
—VAL, vékonyhangon —VEL, névmódosító
ra
S> P* hóval, esővei; 1. —VEL.
VÁL, (1), önh. és VÁLIK, (válik) közép ige,
multjok vált. A kettő szabatosan véve különbözik egy
mástól. 1) Midőn az ember, vagy más állat akár egyes
társától, akár többed magától vagy egész seregtől mint
egy ön akaratából, vagyis cselekvőleg elszakad s azt
odahagyja, akkor önhatólag: vál, clvál, kivál. 2) Midőn
valamely lélektelen test bizonyos kül erőszak által
tehát szükségességből vagyis szenvedőleg két vagy
több részre oszlik, akkor: válik, le, elválik, szétválik, ki
válik, pl. a fejszével hasított fa ketté válik; a vakolat
afaltól elválik; a fa kérge leválik; a dió szélválik.
Ellenben az lső pont szerént : a férj feleségétől el
vál; a két útitárs szétvál; amott egy tulok 'elvál a
csordától. „Mint gerliczemadár, Ki társátul elvál,
Jaj kesergi társát, Zöld ágra nem is száll." Népdal.
(Erdélyi J. gyűjt. 1 1 . lap.). Szenvedőlegességet fe
jeznek ki ezek is : majd elválik a dolog. Majd elvá
lik, mi lesz belőle. Megválik, ki. lesz erősebb. Majd el
válik, hány zsákkal telik. (Km.J. Tánczos leányból rit
kán válik jó asszony. (Km.). Még derék ember vál
hat (válhatik) belőle. (Szabó D.). Átv. ért. valamivé
válni annyit tesz, mint alakja változtatása által né
mileg mássá lenni. A jó borból jó eczet válik. Nem,
minden botból válik borotva. A mely abroszt sokan vi
selnek, szöszszé válik. (Km.J. A régi szokás törvénynyé
válik. (Km J. Vér nem válik vizzé. (Km.J.
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„Ha bár minden rózsa leánynyá válnék is,
Galambomnak párja nem származnék még is
Népdal. (Erdélyi J. gyűjt. 24. 1.).
Egészségére válik. Halálra válik, az az, halálo
san beteg, halálán van. A régieknél a föntebbi
megkülönböztetést nem mindig találjuk, pl. „És el
válék ő tőllö az angyal" (et discessit ab illa ange
lus. Müncheni cod. Lukács. L). •— Továbbá a régiek
•üél, valamint több helyütt a népnél ma is divatos
kifejezés: megválva v. megválván, e helyett: kivévén.
„Tőlledtől megválván" (excepto te. Bécsi cod.Ruth.
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VI.). „A levelektől megválván semmit nem lele"
(nihil invenit praeter fólia". Münch. cod. Mark. XI.).
„Mindenth én, ám az egy dologtól megválva, ki ti
thok, nekiek megmondok. Levél 1540ik évből.
'(Szalay A. 400 m. 1. 9.1.). A köznépnél ma is hall
ható : verje meg az lsten7 lelkétől megválva. — Szárma
zékai : választ, válogat, vált, változik, válság, válu stb.
Rokon a rövid önhangzóju val gyökkel. L.
VAL, (1). Minthogy a vál önhangzója hosszú, ezt
némelyek váel (—vá azaz valamivé lesz) összeté
telből eredettnek vélik (Révay. Antiqu. 107. 1. és
Elab. Gramm. 212. 1.); azonban a vá szórészeeskét
nyelvünkben csupán csak mint névragot ismerjük,
ez sem mindig állandó, mert néha já, néha pedig, ki
vált a régieknél, csak á (illetőleg é). V. ö. —VÁ,
— VE, névrag. — Egyébiránt összeüt a német Wahl,
wtihlen szókkal, (az elsőbbi a régi németben : viola,
tpefí); a szanszkrit gyök : var (eligere). Bopp F. a latin
volot is a szanszkrit var szóval rokonítja. Budenz
J. a menést jelentő némely szókkal egyezteti, mi
lyenek a lapp vuolge, finnlapp vuolgge, finn olkene,
olkee, vogul vajl. stb.
VÁL, (2) fn. 1. VÁLL, fn.
VÁL, (3) helynév; 1. VAÁL.
VALA, ( l ) , (vala), a magyar van létige függő
V. viszonyos múltjának törzse ; melynek rokonságá
ról 1. VAL, (2).
Mint segédige alkotja 1) az illető ige jelenével
a tartós vagy végzetlen múltat : lát vala, tud vala,
t'r vala, kér vala stb. mely föltételes mondatokban is
használtatik; 2) az illető ige függő múltjával az
előbbi múltat a legközelebbi időből: láta vala, tuda
vala, íra vala, kére vala; 3) az illető ige általános
múltjával az előbbi multat, bizonyos viszonyban
más valamely múlttal: látott vala, tudott vala, írt
vala, kért vala; Példák a régi emlékekből: 1)
„Mártha azért hogy hallotta, hogy Jézus eljött, eleibe
futa ő neki, Mária ke(dég) hon ül vala (domi sedebat).
Münch. cod. János. XI. Pesti Gábornál is : hon ül
vala, Erdősinéi: hon veszteg ül vala. (Azonban száz
meg száz példát mutathatunk a Bécsi és Müncheni
codexekből, melyekben a viszonyos múlt a végzetlen
múlttal, főképen valamely mondat idézésénél föl
cseréltetik. L. Nyelvtudományi Közlemények. I.
Kötet. Szabatosság az igeidőkben.) Továbbá föltéte
les mondatban: „Mert ha egy ideig is ő felsége ez
szegény országot meg nem kötelezi vala, ennyi sok
fogadásával, hithivel, . . . bódog életben voltunk
volna." (Bebek Ferencz 1555ből. Régi Magyar
Nyelvemlékek. Ilik kötet. 119ik lap.) „Az ajondo
koth (ajándékot) mind kész volnék oda annom (ad
nom), csak te kegyelmed ne kissebejth vola en
genv'Levél 1526ból. (Szalay Á. 400 m. 1. 3. lap).
2) Váltig igyekeztönk halasztani, amint halasztottuk
is, hogy ne kelleték vala az nemes vármegyéket köl
tetniük." (Gr. Eszterházy M. nádor). 3) „Es meg
fordultának a pásztorok dicsőit vén és dicsérvén
Istent méndenekben, melyeket hallottak vala és lát

ták vala" (Müncheni cod. Lukács. II.). Az utóbbiak
csak kevéssel előzik meg az elül álló „megfordul
tának" múltat. Láss még némely példát a MÚLT
IDŐK czikk alatt.
VALA, (2) eléfordúl mint némely személynév
másoknak, továbbá helyet, időt és mennyiséget je
lentő némely szóknak egyik, még pedig első alkotó
része, pl. valaki, valamely, valami, valamilyen, va
laha, valahol, valahány, valamennyi, valameddig,
valamig, valahogy, vala7iová} valahonnan stb. Jelent
általán szorosan meg nem határozott személyt, vagy
dolgot, helyet, időt, mennyiséget.
Ha a magyar nyelvből akarnók származtatni,
talán a való szóval azonosithatnók. Mit igazolna az,
hogy az ellenkezője legtöbbnyire sem v. se szóval
fejeztetik ki pl. senki (:=rsemki) semmi, semilyen,
soha (=seha, régiesen : sonha=: semha), sehol,
sehogy, sehová, sehonnan. Azonban eléjön a mon
golban aliken am. valaki, és a mongol szó első ré
sze e nyelvben mind önállólag szokásban van, s
jelentése : hol ? mi ? (wo ? was ?), mind származé*
kaiban, illetőleg összetételeiben s más szókkal
összeköttetéseiben is föltalálható, pl. aliba = v a l a 
mely, bármely (irgend ein, allerlei), ali bolkhoi =
valamennyi (tout, tout en generál, szó szerént:
bármi legyen), alijaghun = valami (quelque chose,
quoi que sóit), alin = mely, melyik (quel, lequel ?),
alinigen = e g y valamely, aliinad =z valamely, bár
mely (quel, quelque ce sóit, welche, welche auch)
stb. Budenz J. a votják nyelvből két szót hoz fel:
ol'okin (valaki) és ol'omar (valami) ; megjegyezvén
hogy ol'o am. ,vagy', a német ,oder'. Figyelmet érdem
lőnek tartják némelyek a latin ali szórészt is egé
szen hasonló összetételekben: aliquis. aliquid, ali
quando, aliquot, ali quantus stb. Faber Thesaurusa
szerént „alius alia aliud" szótól. Mások, mint Lu
gossy a ,vala' szórészt a ,féle' szóval azonosítják.
—Mink, ha a magyar való el nem fogadható, a mon
gollal rokonitást a többieknek elébe teszszük, s a
magyarban a ,vala' szórésznek a hol szóval egyez
tetését is elfogadhatónak tartjuk, mit holmi szó is
tanúsít.
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VÁLAD, (válad) önh. m. váladt. Magát
illető társától, vagy egész seregtől elszakasztja,
elkülöníti. Sándor Istvánnál jön elé, különösen kivá
lad összetételben. Nemcsak annyiban szabályszerű, a
mennyiben nyelvhasonlatilag átható társa : választ,
hanem a székely váladoz szónak valóságos törzse is.
VÁLADÉK, (váladék) fn. tt. váladékot, harm.
szr. —ff. Vegytani értelemben, a vegyes testnek
azon része, mely egy más testnek közbejöttével kü
lönválik, s rendesen leülepedik. (Praecipitatutn).
VÁLADOZ, (váladoz) gyakoritó önh. m.
váladoztam, —tál, —ot. Többször v. egymás után
el, leválad, v. válik. A székelyeknél divatos.
„Rotyog a haricska, puiszka, Plútóné addig keveri,
göbődi, kavargassa (kavargatja) a szapora firiss
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kézivel míg jó rittyegősön fel kezd a keverő után
váladozni az üst ódaiáról." (Kriza J. I. mese).
VÁLADOZÁS, (váladozás) fn. tt. váladozást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Többszörös v. egymás
utáni el, leválás. V. ö. VÁLADOZ.
VALAG, (valag) fn. tt. — at, harm. s z r . — a .
1) A női szeméremtest hüvelye, vagyis ennek nyilasa.
„Mert minden férfiú, valag megnyitó (ehjp szülött
értetik) szentnek hívattatik úrnak." (Münch. cod.
Lukács. II. Tarkanyinál. „Minden figyermek, ki
anyja méhét megnyitja, az Úrnak szenteltessék.)
2) A seggpartok közti völgy. Mai korban csak aljas
nyelvben használtatik. V. ö. VÁGÁNY. Elemzésére
nézve 1. VAL,(1).
VALAGÁZ, (valagáz) áth. m. valagáztam,
—tál, —ott, par. —z. Seggire ver.
VALAHA, (valaha) ösz. idöhatárzó. 1) El
múlt időben, régen, hajdan. Valaha ő is szép volt.
Mintha valaha láttam volna. E nemzet is dicső volt
valaha. 2) Leginkább fölható raggal jelen időre is
alkalmazzuk. No, valahára itt vagy, azaz, sok idő
után. Pénzemet valahára megkaptam. Szabó Dávidnál
egyszer' szóval viszonyban fölható rag nélkül i s :
,egyszer valaha elérkezett. 3) Jövő határozatlan időre.
Ha valaha látnálak. Majd valaha csak fölvh
künk is. Nem tudom látlake még valaha.
„Megvirad még valaha,
Nem lesz mindig éjszaka."
Népdal.

VALAHÁNYSZOR—VALAHOVÁ,
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Különbségi viszonyban vannak vele: kiki, néhányan
(nonwulli), akárhányan.
A föntebbi mondatokban ,valahányan' helyett
ahányan is állhat, épen úgy mint ,valahány' szónál
is megjegyeztük.
VALAHÁNYSZOR, (valahányszor) ösz. köt
szó. Bizonyos számú, különkülön izben. A viszony
mondatban mindannyiszor, mindenkor} mindig, ugyan'
annyiszor felelnek meg neki. Valahányszor kocsmá
ban volt, mindannyiszor részegen tért haza. Valahány
szor látom, mindenkor jobban tetszik. Változattal:
ahányszor, annyiszor, mint VALAHÁNY szónál.
Viszonyosai: néhányszor, akárhányszor.
VALAHÁRA, (valahára) ösz. ih. Élünk vele,
midőn azt akarjuk kijelenteni, hogy valami sok
idő múlva megtörtént, megtörténik, megtörténni fog.
Végre valahára megkapta pénzét. Valahára itt vagy.
Valahára el fog menni. V. ö.VALAHA.
VALAHOGY, v. —HOGYAN, (valahogy y.
—hogyan) ösz. módhatárzó. Bizonytalan módon, ?a
lamikép, némikép. Valahogy majd segítsünk a dolgon.
Csak valahogy megszabadulhatnék tőle. Ha valahogy
kifürkészhetném. Valahogy úgy, változattal: ahogy úgy.
Ellentéte : sehogy; az összesre kiterjesztve: akárhogy
V. ö. VALA, (2).
VALAHOL, (valahol) ösz. helyhatárzó 1)
Valamely helyen. Valahol a városban less, de nem
tudom hol. Valahol már láttam. Valahol ott lesz. Jó
lesz valahol megnyugodni. 2) Akármely határozatlan
helyen, vagy több hely között bármelyiken. Valahol
lát, mindenütt megszólít. Valahol csak jártam, minde
nütt találék barátságos emberekre. „Valahol lakozan
dol en es (én is) lakozom." (Bécsi cod. Ruth. I.).
Néha : valáholott. „Csak sóhajt és fárad, valaholott
megáll, Mind addig bujdosik, míg társra nem talál."
Népdal. (Erdélyi. J. gyűjt. 1 1 . 1.). Ezeket így is le
het változtatni: ahol lát, ahol csak jártam, ahol csak
lakozandol stb. Viszonyos társai : mindenhol, sehol,
néhol, akárhol. V. ö. VALA, (1).

Értelmi viszonyban vannak vele : mindenha,
minden időben, mindenkor, minden korban; néha
némi időben; soha, semmi időben. Innen néme
lyek úgy vélekednek, hogy elemei volnának:
vala, és az időt jelentő ha, tehát betüszerint am.
vala idő, (fűit, erat tempus). Azonban mint fön
tebb látók, jelen és jövő értelemben is eléjön. Két
séget nem szenved, hogy ezen szórész azonos a va
laki, valami, valahány, valahányszor. válahogy} vala
hol, valamerre, valamikor, valahonnan, valahová stb.
VALAHOLOTT, (valaholott) 1. VALAH0L.2).
összetételekben eléforduló ,vala' szóval, L. V A LA, (2).
VALAHON, v. —HUN, népies ; 1. VALAHOL.
VALAHÁNY, (valahány) ösz. mn. Bizonyos
VALAHONNAN, v. —HONNAT, v. —HON
mennyiséget, számot alkotó részek mindegyike, la
NÉT,
(valahonnan, v. —honnat v. —honnét) ösz.
tinul : quotquot. A yiszonymondatban megfelelnek
neki: annyi; illetőleg : mindannyi, pl. valahány fej, helyhatárzó. 1) Valamely helyről, tájról, irányról.
annyi vélemény. Valahány újj, annyi köröm. Itt a Szerezz nekem valahonnan egy szolgát. Ezek nem ide
mennyiségi részek különkülön válva értetnek. valók, hanem valahonnan jöttek. 2) Akármely helyről,
Valahánynyal találkozott, mindannyinak köszönt. Va tájról, irányról. Valahonnan befoly a viz, mindenütt
lahány elment, mindannyi egészségesen tért haza. Itt a be kell csinálni a rést. Változattal: ahonnan, pl. a
valahány am. öszvesen, együtt véve, mind valamennyi. honnan csak elmentek, mindenütt sajnálják őket. Vi
Különbségi viszonyban állnak vele: néhány, akár szonyos társai : mindenhonnan y. mindenünnen, sehon
hány. A fentebbi mondatokban , valahány' ahány nan, néhonnan. V. ö. VALAHA.
szóval is fölcserélhető. Ahány fej annyi vélemény.
VALAHOVÁ, v. —HOVA, (valahová) ösz.
VALAHÁNYAN, (valahányan) ösz. számha helyhatárzó. l) Valamely határozottan helyre,
tárzó. Mind, akik akár különkülön, akár tömegesen, tájra, czélpontra. Valahová menni készül. 2) Akárhová
öszvesen véve bizonyos mennyiséget tesznek. Vala bármely helyre. Valahová menendesz, mindenltová
hányan voltak, mindegyik mást akart. Valahányan az kísérünk^ mindenütt ott leszünk: „Valahová menen
ütközetben részt vették, mindannyian megsebesülte. desz, megyek.« (Bécsi cod, Ruth, I.). Yiwonyban
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vannak vele : mindenhová, sehová, akárhová. V. 5.
VALA, (2).
VALAj. fn. tt. valajt tb. —ok, harm. szr.
—o. Növénynem a négyhimesek seregéből és egy
anyások rendéből; virági felemások, nősök és
himek ugyanazon száron. (Valantia).
VALAJ, falu Szatmár m. helyr. Válajba,
m~ban, —ból.
VALAKI, (valaki) ősz. névmás. 1) Többek
közó'l egy személy, egy ember; határozatlanul véve,
s név szerint különösen ki nem tűzve. Valaki kö
lóktek jöjjön velem. Valakit köztetek nagy baj fenye
get. „Parancsolá hogy valakinek (alicui) ne mon
danák, mely lőtt vala." (Münch cod. Lukács. VIII.).
>Ha valakinek atyjafia (fráter alicujus. Ugyanott.
XX.). 2) Akárki, bármelyik. Valaki csak moczc.zanni
mer, jaj neki. „Sem reteszekkel valaki (quisquam)
meg nem kötözheti vala ötét." (Münch. cod. Mark.
V.). „Nem ereszte valakit (quemquam) bemenni ő
vele." (Lukács.VIII.) Ez értelemben többese is hasz
náltatik. „És valakik (quieunque) nem vendnek
(veendnek) tűtöket, ^ u k á c s . IX.). 3) Néha csak aki
helyett áll. „Az, hazugokat gyűlöl, valaki eszes és
bölcs." (Bölcsek jeles mondási. Toldy F. kiadása,
Pesti G. meséi végén. 260. 1.). Mai nap sem szokat
lan kifejezés , főleg a mondatok megfordításával:
valaki eszes és bölcs, az, hazugságokat gyűlöl.
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VAL AMELYEST,(valamelyest) ö íz. ih. (est vég
zettel, mint ,mihelyest' szóban is). Valamely módon.
VALAMELYIK, (valamelyik) ösz. névmás.
A többi közel valaki. A több személyt jelentő ra
gokat is fölveszi. Valamelyik közöletek v. valamelyi
kötök fütyölt. A kitűzött jutalmat valamelyikünk el
nyeri. Valamelyikteket v. válamelyiteket katonának
viszik. Ellentéte: egyik sem, egyikünk sem, egyiktek
V. egyilek sem, egyik'ok sem.
VALAMENNYI, (valamennyi) ösz. mn. A
mennyi számmal, ahányan vannak,'mindöszve véve.
Valamennyi szolgáját elbocsátotta. Valamennyi pénzét
elvesztette. Valamennyi juha volt, mind(annyi) meg
döglött. Valamennyünk, valamennyitek, valamennyiök.
,,És adja őneki valamennyéjek kellemetesek" (quot
quot habét necessarios. Münch. cod. Lukács. XIJ.

VALAMENNYIEN, 1. VALAMENNYIN.

VALAMENNYIN, (valamennyin) számha
tárzó. Mindnyájan, ahányan vannak. „És valamen
nyen illetik vala őtet" (et quotquot tangebant eum.
Münch. c. Mark. VI.).
VALAMENNYISZER, (valamennyiszér) ösz.
ih. Ahányszor, mindannyiszor, minden különös izben ;
akárhányszor. Tízszer lőttem, s valamennyiszer czélt
találtam. Valamennyiszer hozzá mentem, mindig Író
asztalánál leiéin.
VALAMERRE, (valamerre) ösz. ih. 1) Hatá
VÁLAKODIK v. VÁLAKOZIK, (válakodik) rozatlan helyre, tájra, irányban. Menjünk már va
V. válakozik) k. m. válakod v. válakoztam, —tál lamerre. 2) Akármely helyre, tájra. Valamerre mé
—ott, par. válakodj v. válakozz. Egy jelentésű válad nen desz, mindenhová, követünk. Viszonyban vannak
igével, és mint ez, szintén fölveszi a ki igekötőt: vele: semerre, akármerre.
kivilakozik.
VALAMI, (valami) ösz. névmás, főnévi minő
VALAL v. VALÁL (valal) fn. tt. valalt tb. ségben. Határozatlan tárgy, dologra vonatkozva.
—ok, harm. szr. — a . A régi nyelvben jelentett falut, Valami bánt/a, fáj neki. Valamit akarnék mondani.
népesített birtokot(possessio).Elemzésére nézve l.VAL, Valamivel, meglepnek. Valamitől fél. Valamiben töri
(2). „Mert valának sok valali." (erat enim habens a fejét. „Senki nem teszen valamit rejtekben'*
multas possessiones. Münch.cod. Máté. XIX.). „Kinek (Münch. cod. János. VII.). „Mi de nem valami fo
8 férje hagyott vala sok kazdagságokat és szolga, gyatkozott volte meg tünektek ?" (numquid aliquip
kat és valalokat. (Bécsi cod. Judith, VIII.). „Kiket defuit vobis ? Lukács. XXII.). Melléknévi minőség
kilembkilemb városokkal, valálokkal es kiülbelől ben ,valamely' helyett sokan hibásan használják,
való szépségűkkel megerősöjtvén." (Carthauzi Név mert az egyszerű mi sem melléknév. Példák :
telen. Toldy P. kiadása. 15. I.). Egyezik vele a ma valami módon (valamely módon) segítsünk rajta.
jorságot jelentő elavult fol, és a ma is szokásban Valami (valamely) étel megártott neki. Azonban más
Ł
levő falu szó. Most is fordulnak elé Erdélyben Volál melléknév előtt a német ,Etwas' és latin ; aliquid
értelmében helyesen alkalmazzuk, pl. valami szépet
helységek.
VÁLAL; VÁLALAT stb. 1. VÁLLAL; láttam (ich sah Etvas schönes). Valami jót hallottam.
Valami keveset (modicum aliquid). „Valami mondóm
VÁLLALAT stb.
(azaz
mondandóm) vagyon teneked" (habeo tibi
VÁLALKOZÁS ; VÁLALKOZIK, 1. VÁLLAL
aliquid dicere. Münch. cod. Lukács. VII.). 3) Eléjön
KOZÁS ; VÁLLALKOZIK.
VALAMEDDIG, (valameddig) ösz. ih. Bizo kivált a régieknél ,bármi' v. ,bármely' értelemben is.
nyos, vagy bizonytalan helybeli vagy időbeli távolsá „Megvígaszik Vala, valami betegségtől foglaltatik
gig. Valameddig az árok tart, addig mind a miénk. Vala vala" (a quacumque detinebatur infirmitate. János.
meddig apjok élend, mindaddig nem örökölnek. Vala V.). „Test nem használ valamit" (caro non prodest
meddig csak kiállóm, azaz, bizonytalan darabideig. quidquam. János. VI.).

VALAMIDŐN, (valamidőn) ösz. ih. 1. VALA
VALAMELY, (valamely) ösz. mn. A többi
közöl egy, bizonytalan, akár személy akár dolog. MIKOR. Valamidön itt volt. (Szabó D.)
VALAMÍG, (valamígl ösz. ih. és kötszó. Bizo
E könyvet valamely diák vesztette el. Ha valamely
ház eladó lesz, én megveszem. Különbözik tőle : bizonyos, nyos időhatárig; változattal; a meddig, valameddig,
49
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Valamíg élek, addig gondom lesz rád. A viszonyköt
szó jobbára elhagyható. Valamíg élek, el nem felejtem.
VALAMÍGLEN (valamíglen) 1. VALAMÍG.
VALAMIKÉNT, (valamiként) ösz. ih. és köt
szó. 1) Bizonyos módon, valahogyan. Valamiként
segíteni kell a dolgon. Valamiként rá kell őt bírni. 2)
A latin quemadmodum értelmében a viszony mondat
ban úgy v. azonként v. akként következik utána.
Valamiként a férgek a növényt, úgy rongálják a nya
valyák az emberi testet. Máskép : valamint.
VALAMIKÉP, v. —KÉPEN, (valamikép
v. képen) ösz. ih. Valamely móddal, szeirel; valamely
módon, valahogy.
VALAMIKOK, (valamikor) ösz. ih. 1) Egy
időben ; volt idő, mikor; hajdan ; valaha. Valamikor
jó barátok voltak, s most ellenségek. O is szép volt va
lamikor. 2) Akármely időben. Valamikor látom, min
dig örülök. Toldva : valamikoron. „És te valamikoron
megfordulván" (et tu aliquando conversus. Münch.
cod. Lukács. XXII.).
VALAMINT, (vala mint) ösz. kötszó. Hasonlító
mondat előtt á l l , s a viszonymondatban megfe
lel neki : úgy, v. azonként v. akként. L. VALA
MIKÉNT. Néha az utómondatban áll, s ezt teszi:
hasonlóan; szintúgy mint; azonképen. Te itt ma
radsz, valamint Péter is. Neked is meg kell halnod,
valamint másnak. Valamint s valahogy Molnár Al
bertnél am. bárminő módon (quomodocunque).
VALAMIVEL, (valamivel) a valami szónak a
vei segitő raggal viszonyítása, midőn a viszonymon
datban mint, v. hogysem felel meg neki; s öszveha
sonlítási mértékre, vagy becsre vonatkozik. Ez va
lamivel nagyobb, hosszabb, magasabb stb. mint amaz.
Valamivel kevesehb, hogysem gondoltam. A gabona
valamivel drágább, mwt tavai volt. Néha de szintén
öszvehasonlitólag, viszonymondat nélkül áll. Menj
valamivel tovább. Valamivel hamarabb jöhettél volna.
Ily esetekben a viszonymondat alattomban értetik.
VALÁNY BELÉNYES—,
PAPMEZŐ—,
PETRÁNY—, faluk Bihar m. helyr. Valányba,
—ban, —bál.
VÁLÁS, (válás) fn. tt. válást, tb. —ok, harm.
szr. —a Általán, azon változás, midőn bizonyos
egységet, egészet képező részek egymástól elválnak.
V. ö. VÁL, VÁLIK. Különösen azon viszonynak el
távozás általi megszakítása, mely az egy társaságban,
kivált házasságban élt személyek között létezett.
VÁLÁSI, (válási) mn. tt. válásit, tb. —ak.
Válást illető, arra vonatkozó. Válási törvény. Válási
per. Válási eljárás.
VALASKÓCZ, falu Zemplén m. helyr. Valas
kóczra, —on, —ról.
VÁLASZ, (válasss) fn. tt. válasz1, tb. — ok,
harm. szr. — a . ]) Határvonal, vagy köz, vagy test,
mely bizonyos tért ketté szakaszt. Ily jelentésű ezen
öszvetett szókban: válaszfal, válaszkő, válaszárok,
válaszút stb. Átv. kérdésre, tudakozásra vagy vita
tásra adott, felelet. Kérdésedre ez a válaszom. Levelemre

választ várok. Az ellenvetésre választ adni. Különösen
a törvénykezésben az alperes kifogására a fölperes
által adott felelet. (A ,kifogás' a keresetre vagy
kereset ellen adatott. A válaszra pedig a viszonválasz
következik.) — Némely tájejtés szerint megtoldva:
választ, ragozva: választót, választva stb. L. VÁ
LASZT, (2). A másod értelemben a kettő között
mondott vagy írott beszéd valami egész gyanánt
vétetik, melynek egyegy felét a két személy külön
beszéde teszi. Innen máskép : felelet, a fél törzs
től, s alapértelemben egyezik vele : felesel, azaz
felváltva vitatkozik. Ugyanezen fogalmi rokoiiság
van a német scheiden (választani) és Bescheid (vá
lasz) között.
Képeztetésre hasonlók hozzá szakasz, ragasz,
horpasz, torlasz, rekesz főnevek.
VÁLASZADÁS, (válaszadás) ösz. fn. A tett
kérdésre, tudakozásra, vagy bizonyos állításra, vita
tásra felelés, illetőleg nyilatkozás. V. ö. VÁLASZ.
VÁLASZPA, (válaszfa) ösz. fn. Élőfa vagy
karó, duez, ezobor, tőke stb. mely határt jelöl ki az
egymással érintkező két külön térség között.
VÁLASZFAL, (válaszfal) ösz. fn. Fal, mely
bizonyos térséget ketté választ. Kertek, szobák közti
válaszfalak. Átv. gát, akadály, mely ugyanazon
nemű anyagi vagy erkölcsi tárgyakat egymáshoz kö
zeledni tiltja, vagy egymástól elszakasztja. A nö
vénytanban a magrejtőt rekeszekre osztó húsos vagy
hártyás részek, mely a magrejtő alakulásakor a termő
levelek befelé fordult széleiből képződik. (Dissipi
mentum. Gönczy Pál).
VÁLASZIRÁS, (válaszirás) ösz. fn. Levél
írás, melyben a kapott levélre feleletet adunk ; a föl
tett kérdésre felelünk.
VÁLASZIRAT, (válaszirat) ösz. fn. Választ
vagy feleletet magában foglaló irat. A törvényke
zésben írott válasz.
VALASZKA, falu Zólyom m. helyr. Válasz
kára, — n , •—ról.
VALASZKABELLA, falu Nyitra m. helyr.
—Bellára, — n , —ról.
VÁLASZKARÓ, (válaszkaró) ösz. fn. Határt
jelelő karó.
VÁLASZKŐ, (válaszkő) ösz. fn. Külön osztályú,
vagy másmás birtokoshoz tartozó föld, rét, szőlő,
telek stb. közé határjelül állított kő.
VÁLASZLEVÉL, (válaszlevél) 1. VÁLASZ
IRAT.
VÁLASZOL, (válaszol) önh. m. válaszolt.
A feltett kérdésre, tudakozásra, vagy bizonyos állí
tásra, vitatásra felel, választ ad. Különösen a vett
levelet levélirással viszonozza. V. ö. VÁLASZ.
VÁLASZT, (1), (választ) áth. m. választolt,
par. válasz sz, htn. választni, v. —ani. 1) Eszközli;
hogy a mi akár anyagilag, akár erkölcsileg bizonyos
egészet, egységet, végy üléket képezett, vagy egymással
közvetlenül érintkezett, ugyanaz két vagy több kii
lönrészre, darabra, tagra stb. váladjon, szakadjon,
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oszoljék, egymástól távolodjék stb. Ez értelemben
(lés szét igekötó'kkel szokott járni. A hajat fésűvel
fúcálaszlani. A közös birtokot tagonkint árokkal, a
szomszéd kértüket fallal, sövénynyel elválasztani. A
•iWj"eleket, a veszekedő laktársakat egymástól, a ju
hokat a gödölyéktől szétválasztani. A régieknél ,el vá
laszt' helyett g y a k r a n ,megválaszt' á l l : „Csak csupa
halál választhat meg engemet és t é g e d e t . " (Becsi cod.
Rutli, I.). „ K i k e t Isten egybeszerketett, ember meg
ne válaszja." (Müncheni cod. Máté. X I X . ) . 2) U g y a n 
azon neműek közöl egyet vagy többet kiszemel,
kiszakaszt, bizonyos czclra kivesz. Kettő közöl vá
lasztani. A ménesből paripának való csikót, a gulyából
járomba való tinókat választani. Ez értelemben ki,
miij igekötó'k j á r u l n a k hozzá. Kiválasztani a gyü
mölcs javát, szépét. A legények közöl a legderekabbakat
WMválasztani. Midőn meg igekötó't vesz fel, t á r g y r a
• vonatkozva ain. kiszemel,megkülönböztet. Omegszolcta
^választani
barátait.
Ha
venni akarsz valamit, meg
válaszd. Meg tudja, ö választani a feketét a fejértől.
» 3) Szavazás által bizonyos h i v a t a l r a , állomásra töb
bek közöl kitűz, kijelöl, kitüntet, s olyanná tesz
valakit.
Országos
képviselőket ,
követeket, egyesü
I kti tagokat választani. Bírónak, hadnagynak válasz
tották. Szabadon, titkos, nyilt szavazattal választani.
I A Müncheni codexben eléjön ,változtat' h e l y e t t is :
„Hirtclenkedetbe választatott (in furorcm versus
est. Mark. I I I . Eléjön ,változtat' is pl. a I X . feje
zetben.). V. ö. V Á L , V Á L I K .

V Á L A S Z T , ( 2 ) , Ła.tt.választot, b a r m . s z r . — j a .
Némely tájdivatszeréut a , v á l a s z ' s z ó toldalékos alakja.
Szabó Dávidnál is eléjön : választót adni, tenni, venni.
V Á L A S Z T Á S , (választás) fn. t t . válaszlást,
tb. —ok, harni. sz. — a. Általán, cselekvés, m e l y
által választunk, ez igének minden értelmében. Osz
vetéve: elválasztás, szétválasztás,
kiválasztás, megvá
lasztás. Különösen, szavazási eljárás, melynél fogva
többek közöl bizonyos állomásra, h i v a t a l r a stb. vala
kit kitűzni szoktak. Köveiválasztás,
biróválasztás,
papválasztás, egyesületi tagválasztás. Szabóul, korlálo
I zott választás. V. ö. V Á L A S Z T .
V Á L A S Z T Á S I , (választási) mn. tt. válasz
tásit, tb. — a k . Választást illető, a r r a vonatkozó.
Választási jog, szabadság, rend v. rendtartás, szabá
lyok. Választási bizottság. Választási törvény.
Válasz
tási jegyzőkönyv.
Választási jelölt.
Választási tény
(magában a ,választás* szó is kifejezi). Választási
képesség. V. ö. V Á L A S Z T H A T Ó S Á G .
V Á L A S Z T Á S J O G , (választásjog) ösz. fn. J o g ,
melynél fogva bizonyos testület tagjai s z a v a z a t által
határozott állomásra, h i v a t a l r a s t b . kinevezhetnek,
meghívhatnak valakit. J o b b hangzással és szokottab
ban: választási jog. V. ö. V Á L A S Z T H A T Ó S Á G .
V Á L A S Z T Á S N A P , (választásnap) ösz. fn.
Kitűzött n a p , melyen bizonyos testület tagjai vá
lasztás végett öszvegyülnek. J o b b hangzással és
Bzokottabban : Választási nap, választás napja.

VÁLASZTATOS, (válagztatos) mn. tt, yálass
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tatosl v. — a t , t b . — a k . Régiesen pl. a Carthausi név
telennél am. választott. „ M e r t választatosok voltának
az mennyei dicsőségre." (Toldy F. kiadása. 4 0 . 1.).
V Á L A S Z T É K , (választ ék) fn. tt. válasz
lékot, h a r m . szr. — a . 1) Ami egymással érintkező,
vagy egymáshoz közel levő térség vagy testek kö
zött elkülönítő h a t á r t von, p l . válaszfal, árok, kor
lát stb. Képeztetésre olyan mint rekesztek. 2) Külö
nösen a kétfelé fésült h a j a k közti nyilas. 3) A többi
közöl különösen kiválogatott, a m a g a nemében j o b b 
féle valami. V. ö. V Á L A S Z T .
V Á L A S Z T É K O S , (válasz tékos) m n . tt. vá
lasztékost, v. at, t b . — a k . 1) E l k ü l ö n í t ő választék
k a l ellátott. Választékos haj. 2) Különösen kiszemelt,
a maga nemében j o b b , jelesebb, finomabb (elegáns).
Választékos öltözet.
Választékos Írásmód.
V Á L A S Z T É T E L , (választétel) ösz. fn. 1. V Á 
LASZADÁS.
V Á L A S Z T H A T Á S (választhatás) fn. t t .
választhalást, tb. — o k , harm. sz. r. — a. Képosség a
választásra. V. ö. V Á L A S Z T H A T Ó S Á G .
VÁLASZT1IATATLAN,VÁLASZTHATLAN,
(választhat[at]lan) m n . tt. választhatatlan1, t b .
— o k . 1) Akinek a k á r m e l y oknál fogva nincs k é p e s 
sége, nem a l k a l m a s rá, hogy bizonyos állomásra
megválaszszák. 2) El v. szét igekötökkel, a k i t v.
amit a vele kapcsolatban, öszvoköttetésben levő
féltől vagy részektől elkülöníteni nem lehet, vagy
nem s z a b a d ; mással legbensőbb, legszorosabb vi
szonyban létező.
V Á L A S Z T H A T Ó , (választható) mn. tt. va
laszlhatól, t b . —k. l) Képes, v a g y alkalmatos rá,
hogy bizonyos állomásra megválaszszák. 2) , E l '
igekötővel, a mit, v. a k i t a vele szoros v i s z o n y b a n
levőktől el lehet különíteni.
V Á L A S Z T H A T Ó S Á G , (választhatóság) fn.
tt. választhatóságot, harm. szr. — a . Személyes ké
pességi tulajdonság, melynél fogva v a l a k i t bizonyos
állomásra megválasztani l e h e t , s z a b a d . I d e g e n nyelvek
u t á n közönségesen így szokták m o n d a n i : szenvedő vá
lasztási képesség; de m a g y a r o s a n elég a föntebbi vá
laszthatóság, vagy ha úgy tetszik : választatod képesség,
melyeknek ellentéte lesz : választási képesség, az elha
t a l m a z o t t „cselekvő választási képesség" helyett.
V Á L A S Z T 1 G , (választig) V Á L A S Z T I G L A N ,
(válasz ; tiglan) 1. V Á L T I G .
V Á L A S Z T M Á N Y , (választmány) fn. t t . vá
lasztmányt, t b . —ok, h a r m . szr. — a . Bizonyos tes
t ü l e t á l t a l saját köréből kiválasztott, s v a l a m e l y
ügynek végrehajtására megbizott személyek. Más
kép : választottság. Szabatosan véve különbözik tőle :
bizottság, mennyiben ez egyes esetre, egyes ü g y e k
t á r g y a l á s á r a megbizott személyeket j e l e n t ; a választ
m á n y pedig oly tagokból áll, kiket az illető testület
fölhatalmazott hogy ügyeiben folytonosan intézked
jenek s rendelkezzenek. A bizottság működése i n k á b b
ideiglenes és bizonyos tárgyhoz kötött, a választ
mányé állandó, és k i t e r j e d t e b b ,
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VÁLASZTMÁNYI, (választmányi) m. tt.«ó
laststmányit, tb. —ak. Választmányra vonatkozó,
azt illető, attól eredett. Választmányi tag, tagság.
Választmányi elnök, tollvivő v. jegyző. Választmányi
ülés, eljárás, határozat, jegyzőkönyv.
VÁLASZTÓ, (vélasztó) mn. és fn. tt. válasz
tót, tb. —k. 1) Mint melléknév am. választási jog
gal bíró, azt gyakorló, ahhoz tartozó. Választó pol
gárok, követek, (testületi) tagok. Választó szavazat. 2)
Ami valamely egészet alkotó részeket egymástól el
szakaszt, eltávolít. Az elválasztó óra közelít. 3) Fő
Dévileg személy, kinek joga van bizonyos állomásra
szavazat által választani valakit.
VÁLASZTÓPEJEDELEM,(választófejedelem)
ösz. fn. A régi német birodalom szerkezetében azon
fejedelmi személyek, eleinte heten, később töb
ben, kik föl voltak jogosítva, hogy a legfőbb úri,
császári szék megürültével uij császárt válaszszanak.
VÁLASZTÓFEJEDELEMSÉG, (választófeje
delemség) ösz. fn. A régi német birodalomhoz tar
tozó azon fejedelemségek, melyeknek fejedelmi urai
császárokat választottak.
VÁLASZTÓGOLYÓ, (választógolyó) ösz. fn.
Golyók, melyeket a választásoknál használni szok
tak. Fehér, fekete választógolyó.
VÁLASZTÓGYÜLÉS, v. GYŰLÉS (választó
gyűlés) ösz. fn. Gyűlés, melyen valamely testület
tagjai választás végett jönnek öszve.
VÁLASZTÓHÁZ, (választó ház) ösz. fn. Ház,
melyben valamely testület tagjai bizonyos állomások
betöltésére öszvegyülnck , hol a választások történ
nek, választási ház.
VÁLASZTÓHEKCZEG,(választó herzeg) 1.VÁ
LASZTÓFEJEDELEM.
VÁLASZTÓJEGY, (választójegy )ösz.fn. Jegy,
czédula, melyre a választók az általok ajánlott sze
me'ly nevét feljegyzik, s illető helyre be adják v.
melynél fogva a választásra jogositvák.
VÁLASZTÓJEL, (választójel) ösz. fn. Jel,
mely több tárgynak egymástól elkülönítésére szolgál.
VÁLASZTÓJOG, (választójog) ösz. fn. Jog,
melynél fogva valaki bizonyos testületben választó
szavazattal bír.
VÁLASZTÓKÉPES, (választó képes) ösz. mn.
Választási képességgel bíró. Rósz szó. Helyesebben :
választásin jogosult, vagy csak : választó.j
VÁLASZTÓKÉPESSÉG, (választóképesség)
ösz. fn. A választási jognak gyakorolhatása ; helye
sebben : választási képesség.
VÁLASZTÓKERÜLET, (választókerület) ösz.
fn. Megyékben vagy városokban egyes kerület vagy
szakasz, melyben a választások elkülönítve történ
nek j helyesebben : választási kerület.
VÁLASZTÓNAP, (választónap) ösz. fn. Vá
lasztásra kitűzött nap, választási nap, választás napja.
VÁLASZTÓORSZÁG, (választóország) ösz.
fn. Ország, melynek fejedelmeit választani szokták,

külöuböztetéuül az öröklési országtól.
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VÁLASZTÓPOLGÁR, (választópolgár) ösz.
fn. Polgár, kinek joga van az illető községben kép,
és tisztviselőket választani.
VÁLASZTÓPONT, (választópont) 1. VÁL
PONT.
VÁLASZTÓSÁG, (választóság) fn. tt. vá
lasztóságot, harm. szr. —a. l) Választói jog. 2)
Választó személyek testülete.
VÁLASZTÓSZAVAZÁS, (választószavazás)
ösz. fn. Tény, cselekvés, midőn a választók a válasz
tási jogot tettleg gyakorolják.
VÁLASZTÓSZAVAZAT, (választószavazat)
ösz. fn. Szavazat, melylyel a választók kijelentik,
kit akarnak bizonyos állomási helyre alkalmazni.
VÁLASZTÓSZÓ, (választószó) ösz. fn. Egyes
választónak szava, v. szavazata.
VÁLASZTÓTAG, (választótag) ösz. fn. A
választók összeségének egyes tagja.
VÁLASZTÓTAGSÁG, (választótagság) ösz.
fn. Minőség, jogosság, melyekkel bír valaki mint vá
lasztótag.
VÁLASZTÓTESTÜLET,
(választótestület)
ösz. fn. Testület, mely választási joggal bír; vagy a
választást tettleg gyakorolja.
VÁLASZTOTT, (választott) mn. tt. válást
tottat. Amit, v. akit a többi hasonnemüek közöl
különösen kiszemeltek, bizonyos czélra megkülönböz
tettek ; kivel valamely állomási helyet betöltöttek;
továbbá, a maga nemében jelesebb, kitűnőbb, dere
kabb. Használjuk önállólag is főnévképen. Sokan
vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. V.
ö. VÁLASZT.
^ VÁLASZTOTTBIRÓ, (választottbiró) ösz.fnJ
1} Általán, minden biró, kit az illető község tagjai
választottak. 2) Biró, kit a peres felek köz egyezés
sel megbíztak, hogy ügyökben Ítéletet mondjon.
VÁLASZTOTTSÁG, (választottság) fn. tt]
választottságot. 1) Minőség, melylyel bir valaki mint
választott egyén. 2) L. VÁLASZTMÁNY.
VÁLASZTÓTÜZFAL,
(választótűzfal) 1.
TŰZFAL.
VÁLASZTÓVÍZ, (választóvíz) ösz. fn. Vízhez
hasonló folyékonyságu test, melylyel bizonyos ér
czeket egymástól elválasztani lehet. Különösen több
mennyiségű vízzel föleresztett salétromsav, mely az
ezüstnek s más fémnek elválasztására szolgál.
VÁLASZTÜ, (választü) ösz. fn. Széles hosszú
tü, melylyel a nők befont hajtekercseiket fejökre
föltűzik.
VÁLASZÚT, ( t ) , (válaszút) ösz. fn. 1) Út,
mely bizonyos tért ketté választ, s határt von. 2)
Azon pont, melyen valamely út két vagy többfelé
ágazik. Atv. különböző kétes helyzetek, mélyek kö
zött választani kell, melyektől jövendő sorsunk
függ.
VÁLASZÚT, (2), falu Szatmár m.; erdélyi
falu Doboka m.; helyr, Válaszútrq, —on, — ról,
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VÁLASZVONAL, (válaszvonal) ösz. fa. Vonal,
mely bizonyos térnek részeit, vagy az egymáshoz
közel levő testeket elválasztja, s határt von kö
zöttük.
VALDHID, erdclyi falu Meggyes sz.; helyr.
yaldhidra, •—on, •—ról.
VALENY, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Va
lényba, —ban, —ból.
VÁLFAJ, (válfaj, azaz elváló v. változati í
faj) ősz. fn. A termelés, különösen növénymivelés
ben valamely faj eredeti alakjától némi mellékes je
gyekben eltérő olynemü változat, melyben mégis a
faj lényeges jegyei megismerhetők ; sőt a növények
az ilyen válfaj magvainak elvetése által néha az
eredeti alap fajra vissza is vihetők. (Varietas.
Gönczy P.). Diószegi Fazekasnál másképen: fajta,
hason faj. Ha a válfaj minőségére nézve az alapfaj
nál roszabb, korcsnak hívjuk.
VÁLHATATLAN, VÁLHATLAN, (válbat
[at]lan) mn. tt. válkalatlant, tb. —ok. Aki v. ami a
vele kapcsolatban levőtől el nem válhat v. válhatik
nem távolodhatik. V. ö. VÁL, VÁLIK.
VALICZKA, puszta Szála m. helyr. Valiczká
ra, —n, —ról.
VÁLIK, 1. VÁL, (1) alatt.
VÁLJON 1. VÁJJON.
VALK, falu Borsod m.; helyr. Valkra, —on,
—ról.
VALKAJA, falu Ung. m.; helyr. Valkajára,
—n, —ról.
VALKÁNY, falu Torontál m.; helyr. Valkány
ba, —ban, —ból.
VALKHÁZ, falu és puszta Bars m.; helyr.
Valkházra, —on, —ról,
VALKÓ, falukGömör ésPest m.; MAGYAR—,
OLÁH—, Kraszna m. helyr.; Valkóra, — n , —ról.
VALKÓCZ, falu Bars m.; helyr. Valkóczra,
— on, —ról.
VALKÓKELECZEL, erdélyi falu Kolos m.;
helyr. — Keleczelbe, —ben, —ból.
VALL, (van1, v. vanal, v. vanol, 1. alább); áth.
m. vallott, htn. —ani. Jelent 1) bizonyítást, állítást,
azaz valamiről azon nyilvánítást, hogy bizonyos tekin
tetben van, létezik. Igazat vallani =• azt mondani, ami
igaz (quod verum est). Sünét megvallani, megmondani
hogy bűne van. Tanúságot vallani, valamiről állító
lag mondani hogy így vagy úgy van. Számtalan ré
gibb magyar oklevél kezdetén eléf ordúl:,,Vallj uk (azaz
bizonyítjuk) ez levél rendiben." Szélesb ért. véli, hiszi,
s meggyőződéssel nyilvánitja, hogy valami ez vagy
amaz, v. ilyen vagy olyan. Jónak, rosznak vallani,vüni
valamit. Hiszem és vallom hogy Isten van. Különösen :
hitet vallani. Mi másmás hitet vallunk. Innen hitvallás
egyszerűen : vallás. így a régieknél is : „Más bizon
vallja vala" (alius quidam affírmaLat. Münch. cod.
Lukács. XXII.). „Vall vala úrnak" (confitebatur
Dominó. Lukác3. II.). „Tanúságot vallék" (testimo
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e világ foglalná azokat" (nee ipsum arbitror mua*
dum capere posse eos. János. XXL).
„Szent nevedet holtig vallom.
Es soha meg nem tagadom."
Katalin Verses Leg.
2) Jelent birtoklást; mely értelemben régente
divatosabb vala, ma esak néhány esetben fordul elé pl.
kárt, kudarezot vallani. Búját vallod (a székelyeknél).
L. VAL (2) alatt. — Hogy a vanl v. vanal elem
zés helyes, (mint szégyell = szégyenel, reméli =:
remény1, hall zzzz han1 v. hangi) mutatja a Mün
cheni codexben valósággal is eléjövő vonal ,habet'
értelemben. „Betegekre vetik kezeket és megvanal
nak (bene habebunt, Márk. XVI). Eléjön helyette
a régieknél ez is vadlani (mint hadlani = hallani,
vádolni = vállalni). Budenz J. az első jelentésben
némely esküt jelentő szókkal egyezteti, milyenek a
finn vala, lapp vale, finnlapp valle, mordvin val (szó,
hír); s megjegyzi hogy az árja szvar ige szintén am.
esküdni,németül:schwören,Schwur; de általában mon
dani, szólni, mint ezekben: soe'w, sermo, svéd svára
(felelni).
Megemlítjük még,hogy véleményünkkel az —all,
— ell képző, mely számos névből átható igéket al
kot, nem egyéb mint ezen ,vall' ige, pl. roszall (am.
rosz[nak] vall), i jav aü (am. jónak vall), drágáll
(azaz drágaall am. drágának vall), ural v. urall
(mint a Carthausi Névtelen és Simái is írja am. úr
nak vall), kevesell (am. kevésnek vall), restell (pi
get), helyeseli (helyesnek vall) stb. a régieknél is elé
jön hamisait (am. hamisnak vall, hamissággál vádol
(Szalay Á. áoO m. 1. 342.1.), károll v. kárl ( = k á r 
nak v.károsnak vall; ugyanott3.1.), nehezell (graviter
fért — Simay. Régi Magyar Passió 22. 1.) stb.
VALL, fn. tt. vállat, harm. szr. — a . Az emberi
test azon páros részei, melyek a hátnak felső táját
képezik, s a nyaktőtől a kartövig terjednek. Jobb
váll, bal váll. Magas, széles, keskeny, szűk, csapott
váll. Vállra venni, vállon vinni valamit. Vállat vetni,
neki támasztani valaminek. Vállat vetve v. vállvetve
működni, közös, megfeszített, egymást segítő erővel.
Felváltra vetni a ruhát a mentét am. öltetlenűl, palás
tál, panyókául venni. Felválton venni valamit, könnyű
módon, magát meg nem erötetve, keveset gondo]va
vele. Vállat vonítani valamire v. (Szabó Dávidnál)
vállal felelni azt jelenti : nem tudom, v. nem bánom,
nem gondolok vele. Koldustáska vállán, aranygyűrű
ujján, nem illenek öszve. (Km.). Átv. a felöltőruhának
azon része, mely a vállakat födi, továbbá különö
sebben a nőknél derekat öszveszoritó, s a vállakat
kitüntető ruhaderék. „Karcsú derekadon a váll hal
héj nélkül is szépen áll." (Csokonai : Csikóbőrös
kulacshoz). Vas váll (Szabó Dávidnál) am. mellvas,
fegyverderék. Szintén átv. jelenti valamely műnek
váll gyanánt kiálló részét, szélét. Kályha, kemence
válla. Fal válla. Korsó, kulacs válla, és nyaka. Képes

Biiim perhibui. János. I.) „Nem YaUom hogy ménd kifejezéssel, jeleat erőt, tQhetségetj mely valamely
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nehéz terhes m u n k a v á g r e h a j t á s á r a szükséges. Ily
nagy munkát nem bir meg a válla. Vállal nagy teher
nyomja. Innen magára vállalni valamit, am. annak
végrehajtását minden terheivel együtt megígérni stb.
A növénytanban a levél alsó részeinek a nyelétől
v a g y a gerincze tövétől jobb és b a l felöl cső része.
(Basis. Gönczy Pál).
Minthogy a vállaknál a h á t kétfelé válik, s a
velők öszvekötött k a r o k által szétágazik : innen
úgy véljük, hogy gyöke válik, mi szerint váll =•
váló azaz, ketté váló. Iuy lett a tol v. tal gyökből
az erdélyies lolu v. tála, s a közönségesebb toll. (Talán
e k k é p elemezhetők az áll, és mell szók is ; amaz je
lenti a fejnek, illetőleg areznak al részét, tehát az
áll név eredetileg aló all; emez a d e r é k n a k elő része
s lett belőle m előtéttel meló mell. Egycbiránta régi
eknél sokszor csak vál. Helyviszonytól k a p t á k ne
veiket a fej, láb s bél is, t. i. a fej felső, a láb alsó,
a bél belső réczo a testnek.)
E u d c n z J. szeréut a finnben : olka, az észtben :
olg, a l a p p b a n : ol!:e, a finnlappban : oalge am.
váll. A mongolban mürü v. milrün, mely az íjnak
k é t végét is jelenti ( é p a u l e ; les bouts de 1' arc.
Kowalewski). U g y a n i t t daLi am. vállapoczka.
V Á L L A , falu Mosón m. helyi'. Valiára, — n ,
— ról.
V Á L L A K Ö Z Ö S , (vállaközös) ösz. mn. A szé
kelyeknél am. széles vállú, vállas.
V Á L L A L , (vállal) áth. ro. vállalt. Tulaj d. ért.
valamit vállára v e s z ; valamint karol, ölel, markol
am. karjára, ölébe, m a r k á b a vesz. Ilyenek a szinten
testrészekből alkotott, de átv. értelemben használt
orrol, szivei, torkol,
nyelvel, szemel. Egyébiránt a
vállal is inkább csak átv. értelemben divatozik, s
a m . bizonyos m u n k á n a k , kötelességnek aláveti
magát, a n n a k végrehajtását magára veszi. Hivatalt
vállalni, elvállalni. Betegek ápolását, gyógyítását ma
gára vállalni. Fölvállalni valamely pert. Más adóssá
gának kifizetését magára vállalni. Nélia am. elfogad ;
gondja alá vesz. Valakinek árváit elvállalni.
Az
ormánsági és göcseji tájszólásban elvádolni azt is
t e s z i : elvállalni (Vass József. Magyar Nyelvészet.V.
Köt. 1 2 6 . I. ).
V Á L L A L Á S , (vállalás) fn. tt. vállalást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvési szándék, mely
által valamit m a g u n k r a vállalunk. V. ö. V Á L L A L .
V Á L L A L A T , (váll alat) fn. tt. vállcdatot,
harm. szr. — a . Azon tervezett m u n k a , üzlet, me
rény, melynek végrehajtására eltökéljük, elszánjuk
magunkat, s melynek terhét mintegy vállunkra vesz
6zük. Nehéz, terhes, veszélyes, kétes kimenetelű, haszon
hajló, káros vállalat.
V Á L L A L A T I , (vállalati) mn. tt. vállalatit,
t b . —ak. V á l l a l a t r a vonatkozó, ahhoz tartozó, azt
illető. Vállalati tőke.
Vállalati ügyesség, siiker. Vál
lalati koczkázlalás v. koezkázat.
Vállalati
viszony,
összeköttetés.
V Á L L A L K O Z Á S , (vá'J'.akozás) fn. tt, vál
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lalkozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Eltökélettrend
kivüli cselekvés, szándék, melynél fogva vállalko
zunk v a l a m i r e . V. ö. V Á L L A L K O Z I K .
V Á L L A L K O Z Á S I , (vállalkozási) mn. i
vállalkozási1, tb. — a k . Vállalkozást illető, arra
vonatkozó.
Vállalkozási
merészség.
Vállalkozási
szellem.
V Á L L A L K O Z I K , (vállalkozik) k. m. vállal
kozlam, —tál, •—ott. par. —zál. Némi bátorsá
got, erőmegfeszítést igénylő tervnek, munkának vég
rehajtására eltökéli m a g á t ; különösen többed magi
val fölteszi, hogy valami rendkívülit fog tenni.
V Á L L A L K O Z Ó , (vállalkozó) mn. tt. vállal
kozót. Aki valamire vállalkozik. Vállalkozó iparosok
Vállcdkozó szellem.
Vállalkozó hadi társak. Rohanó
ra vállalkozó vitézek. Mint főnév önállólag is di
vatozik.
V Á L L A P O C Z K A , (váll lapoczka) ösz. fn.
Széles lapos csont, mely a vállal összefüggésben há
tul az emberi test felső bordája fölött fekszik.
V Á L L Á R , erdélyi falu Hunyad m. helyr. Valj
lárra, — n , —ról.
V A L L Á S , (vallás) fn. tt. vallást, tb. — ok,
harm. szv. — a . 1) Nyilatkozás, moly által állítjuk,
bizonyítjuk, hogy valami így vagy úgy van, vagy
ellenkezőleg : tagadjuk. V. ö. B E V A L L AS. Különö
sen, tanúságtétel, m á s k é p : vallomás. 2) Szóbeli,
és tettleges kijelentés, hogy bizonyos hitágazatokat
hiszünk és követünk. Hitvallás (Fidci confessio).
Külső vallás. Belső vcdlás, 3) A lelki üdvösségre
vonatkozó hitágazatok öszvege, mennyiben azoknak
hivői, és követői vagyunk. (Religio). Zsidó v. izrá
elita vallás, keresztény vallás, római katolikus v. kato
lika vallás, protestáns vallás, óhitűek vallása. Muha
medánok vcdlása. Minthogy nyelvünk természete
szerént ,vallás' csak az a l a n y r a vonatkozólag ért
hető, t. i. midőn vall valaki : innen amennyiben a
vallás (religio) fogalmát az alanytól elvonva is kép
zeljük, erre némelyek az ,egély' szót használják. 4)
Némely öszvetételekben j e l e n t bizonyos állapotot,
melybe j u t o t t u n k , j ó t vagy roszat mely ért bennün
ket. Kárvallás, becsületvallás, gyalázatvallás, kiiwal
lás, kudarczvallás. V. ö. V A L L , á t h .
V Á L L AS,( vállas) mn.tt.vállast, v. — aí,tb. — ak
Nagyító ért. kinek szeles nagy válla van. Alakra ha
sonlók hozzá : melles, begyes, ezombos, csonlos,faros stb.
Átv. aminek vállhoz hasonló pártázata, kiálló része
van
Vállas kemencze, kályha. T o v á b b á váll nevű
ruhaderékkal ellátott, abba öltözött. Vállas öltözék.
Vállas magyar leány. V. ö. V A L L .
V A L L Á S Á G A Z A T , (valláságazat) ösz. fn.
A lelki üdvösségre vonatkozó vallásnak egyes czikkje
hitágazat.
V A L L Á S B E L I , (vallásbeli) ösz. mn. Hitval
láshoz tartozó, arra vonatkozó. Vallásbeli tanok, ok
tatások. Vallásbeli buzgóság^ hanyagság.
V A L L Á S C Z I K K E L Y , (vallásczikkely)
1,
VALLÁSÁGAZAT,
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VALLÁS DOLGA, vallásra vonatkozó ügy v.
ügyek.
VALLÁSFELEKEZET, (vallásfelekezet) ösz.
i fn. Egynemű hirvalláshoz tartozó, saját, főleg a
lényeges hitágazatokban egyetértő', s vallások ügyét
közösen gyámolító és előmozdító hivők különös
;
gyülekezete, testülete, hitfelekezet. A keresztények
többféle vallásfelekezetre, oszolvák.
VALLÁSGÚNYOLÓ, (vallásgúnyoló) ösz.
mn. és fn. Ki valamely hitvallás tanait, ágazatait,
szertartásait stb. gúny, nevetség tárgyává teszi, le
alacsonyítja, szentségteleniti. Továbbá oly müvek,
melyek által valaki azt teszi. Vallásgúnyoló könyvek,
versezetek, rajzok.
.VALLÁSGYAKORLÁS, v. GYAKORLAT,
(vallásgyakorlás v. —gyakorlat) ösz. fn. A hitval
lás tanainak, szertartásainak, illetőleg parancsainak
tettleges teljesítése ; cselekedetek által bebizonyított
vallás.
VALLÁSGYÜLŐLSÉG, v. —GYŰLÖLSÉG,
(vallás gyűlölség) ösz. fn. Gyűlölség, mclylyel valaki
általán a vallások, vagy bizonyos vallásfelekezet
tanai és azok követői ellen viseltetik.
VALLÁSHÁBORÍTÁS, v. —HÁBORITÁS,
(vallásháborítás) ösz. fn. Cselekvény, mely valakit
vallása szabad és törvényes gyakorlatában külsőleg
akadályoz, vagy akadályozni törekszik.
VALLÁSHÁBORÍTÓ, — HÁBORÍTÓ , (val
lásliáborító) ösz. mn. és fn. Aki mást vallása szabad
és törvényes gyakorlatában akadályoz vagy aka
dályozni törekszik. Értjük a cselekvényre vagy esz
közre is, mely által a vallásháboritás czéloztatik
vagy végrehajtatik.
VALLÁSHÁBORÚ, (vallásháború) ösz. fn.
Különböző vallásfelekezetüek között viszonyos gyű
lölségből támadt háború. Dühöngő valléisliábomí.
VALLÁSI, (vallási) mn. tt. vallá&it, tb. —ak,
Vallást illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Vallási
tanok, szertartások. Vallási törvények, ügyek. Vallási
egyesülés.
VALLÁSKÉNYSZER v.—KÉNYSZERÍTÉS,
(valláskényszer v. —kényszerités) ösz. fn. Erősza
koskodás, melynél fogva valakit oly hitvallásra
szorítanak, melyhez akár meggyőződésből, akár más
tekintetből vonzalma, hajlama, kedve nincsen.
VALLÁSKÉTELY, (valláskétely) ösz. fn. Az
emberi észnek vagy szívnek azon állapota, midőn a
vallás némely egyes czikkelyei iránt nincs tisztában
magával, vagy azokról meggyőződésre jutni nem
bír.
VALLÁSKÜLÖNBÖZET, v. —KÜLÖNBSÉG,
v. —KÜLÖNSÉG, (valláskülönbözet v. —különb
ség v. —különség) ösz. fn. Egymástól elütő, vagy
épen ellenkező tanok, s gyakorlatok, melyek a vallás
felekezetek között léteznek.
VALLÁSOS, (vallásos) mn. tt. vallásost, v. at,
tb. —ak. Gyakorlati ért. istenfélő, jáinbor ; ki nem
csak szóval mondja, hanem tetteivel is bizonyítja,

hogy vallása van; aki vallása mellett híven buzog.
VALLÁSOSSÁG, (vallásosság) fn. tt. val
lásossáyot, harm. szr. —a. Vallásos buzgóság, isten
félő jámborság. V. ö. VALLÁSOS.
VALLÁSSZABADSÁG, (vallás szabadság) ösz.
fn. Szabadság, melynél fogva kiki azon hitvallást
követheti, és gyakorolhatja, melyet véleménye vagy
meggyőződése szerint legiidvösbnek tart. Továbbá,
mely szerint minden vallásfelekezetnek joga van
saját ügyeiben akadály nélkül rendelkezni, intéz
kedni.
VALLÁSTALAN, (vallástalan) mn. tt. val
lástalant, tb. —ok. Ki általán minden vallást meg
vet, egynek tanait sem fogadja és követi, hitetlen.
VALLÁSTALANSÁG, (vallástalanság) fn.
tt. vallástalanságot, harm. szr. —a. Vallás nélküli
állapot, hitetlenség ; mind azon tanok, s erkölcsi
eszközök megvetése, melyeket a vallás üdvösségünk
megszerzésére nyújt.
VALLÁSTALANUL , (vall ástalanul) ih.
Semmi vallást sem követve ; hitetlenül. Vallástalanul
élni, meghalni.
VALLÁSTAN, (vallástan) ösz. fn. A vallás
nak hitágazatait, és jó erkölcsökre vezérlő lelki
eszközeit tárgyaló tan, hittan, egélytan. V. ö.
VALLÁS.
VALLÁSTANÍTÓ, v. —TANÍTÓ, (vallás
tanító) ösz. fn. Személy, ki a vallásimból oktatá
sokat ad.
VALLÁSTÁRSASÁG v. —TÁRSULAT, (val
lás társaság v. —társulat) ösz. fn. Hitvallási czélok
ból összeállott társak szövetsége. Különbözik a val
lásfelekezettől. Amaz különböző felekezetű hívek
ből is állhat.'
VALLÁSTÉT, v. TÉTEL, (vallástétv. —tétel)
ösz. fn. 1) Általán nyilatkozat, mely által bizonyos
kérdéses dologról kimond'uk, hogy tudomásunk
szerint így vagy ú%y van. 2) Különösen, innepélyes
szertartású bizonyítvány, hogy valamely hitvallási
felekezet tagjai vagyunk, vagy annak hívei közé
állunk.
VALLÁSTEVŐ, (vallástevő) ösz. mn. és fn.
1) Aki valami felöl tudomása szerinti nyilatkozatot
ad, vagy tanúságot tesz. 2) Aki innepélyesen ki
jelenti, hogy valamely vallásfelekezet híve, vagy
azzá lesz.
VALLÁSTÜRELEM, (vallástürelem) ösz. fn.
L. TÜRELEM alatt.
VALLÁSVITA, (vallásvita) ösz. fn. Vita,
mely a különböző vallásfelekezeti tanok fölött, s ille
tőleg azok követői között támad.
VALLAT, (vallat)
mivolt, m. vallattam
— tál, —ott. par. vallass. Valakit parancs, fenye
getés , vagy akármily módon kényszerit, sür
get, hogy az elébe adott kérdésekre tudomása sze*
rínt feleljen. Különösen birói, törvényszéki vizsgá
latra vonatkozik. Vallatni a vád alatt levő feleket)
a tanukat.
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VALLATÁS, (vallatás) fn. tt. vallatást. tb.
— ok, harm. szr. —a. Mást a végre kényszerítő,
sürgető cselekvés, hogy valamit valljon. V. ö\
VALLAT.
VALLATÓ, (vallató) mn. és fn. tt. vallatót.
Aki vallat. Különösen ahol vagy aminek következ
tében tanúk és felek kihallgattatnak pl. vallató
szoba ; vallató parancs, rendelvény.
Továbbá birósági, törvényszéki személy, ki a
perbe idézett feleket és tanúkat vallatja : vallató
biró; a mai szelídebb eljárásnál fogva, szokottab
ban : visgáló'biró. Tréfás népnyelven : vallató bor
— igen savanyú rósz bor, melylyel mint valamely
kinzószerrel vallatni lehetne.
VALLATÓBIKÓ, ösz. fn. 1. VALLATÓ
alatt.
VALLATOTT, (vallatott) fn. tt. vallatottat.
Büntetőperbe idézett személy, kit vallatnak, vagy
vallattak. V. ö. VALLAT.
VÁLLAZ, (vállaz) áth. m. vállaztam, —tál,
— ott, par. — z. A fán bizonyos czélra hosszúkás be
metszést, hornyot csinál; hornyol, völgyei. Erede
tére nézve vagy közvetlenül váll fn. származéka,
mennyiben a bemetszett mélyedés oldalai mintegy
két vállat képeznek ; vagy a válik igéből elemezhető,
melyből lett válu, s innen váluaz, hangváltozattal
vállaz, azaz, válussá tesz. Ez elemzéssel alapfoga
lomban egyezik völgyei, minthogy a völgy váluhoz
hasonló mélyedést jelent, s gyöke völ nem egyéb,
mint a vál vékonyhangú változata.
VÁLLAZÁS, (vállazás) fn. tt. válhizást, tb.
—ok, harm. szr. —a Vésés, hornyolás, mely által
valamit vállaznak; völgyelés, váluzás. V. ö.
VÁLLAZ.

VÁLLHEGY, (vállhégy) ösz. fn. Személyra
gozva : vállam hegye, vállad hegye stb. 1. Vállcsont
púp. Válla hegyén fityeg a mentéje.
VÁLLHEVEDER, (vállheveder) ösz. fn. A
katonnál s némely másnál, posztóból vagy szíjból
való, s vállakra varrt szalag, mely a töltéstáska,
vagy kard, vagy szurony sziját tartja.
VÁLLIZOM, (vállizom) ösz. fn. A vállakkal
öszveköttetésben levő izom nemű rész v. részek.
VÁLLKÖTÉNY, (vállkötény). Kötény, melyet
vállakra öltve viselnek, különböztetésül oly kötény
től, mely a deréktól vagy csipőtől nyúlik alá.
VÁLLKULCS, (vállkulcs) ösz. fn. A válla
poczkához kapc solódó felső vállcsont; máskép:
vállpereez.
VÁLLLAP, v. VÁLLLAPOCZKA, 1. VÁLLA
POCZKA. Bérczy K. különbséget tesz a kettő kö
zött s váll apnak nevezi a lapoczka és az első ol
dalborda közötti helyet. Imnen vállapltívés, midőn a
seb nyilasa a szarvasvad vállapján van.
VÁLL MÖGÖTT, a vadászok mondják, midőn
a szarvasvad úgy van találva, hogy a golyó a test
ezen részébe hatolt.
VALLÓ, (1), (valló) ösz. mn. és fn. Aki
valamit vall, bevall, fölvall. Hitvalló. Bűnvalló,
Bevalló.
VALLÓ, (2) Bérczy K. szerént vadászoknál
a vaddisznó jöttére figyelmeztető kiáltás.
VALLÓBOR, (vallóbor) ösz. fn. Kresznerics
szerént áldomási ital szőlő bevallásakor (eladásakor).
VALLÓFÉL, (vallófél) ösz. fn. Azon fél,
aki a régibb magyar törvény szerént valamely in
gatlan vagyont be vagy fölvallott. (Fatens). V. 8.
VALLOM ÁNY, 2).
VALLOMÁNY, (vallomány) fn. tt. valló
mányt, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Általán, nyi
latkozván)7, midőn valaki tudomása szerint vala
mit akár maga ösztönzéséből, akár felszólításra
mond, vall, kijelent. 2,) A régibb magyar törvények
értelmében, örök vallomány v. bevallás, (fassio
perennalis) a birtokjogoknak (ingatlan vagyonnak)
valamely hiteles helyen bizonyos ünnepélyességgel
történt örökös czim alatti eladása.
VALLOMÁNYOS, (vallományos) fn. tt. vaU
lományost. tb., —ok. A régibb magyar törvényben
azon személy, kire örök vallományi úton más valaki
ingatlan vagyonát örök joggal átruházta. (Fassiona
rius). V. ö. VALLOMÁNY.
VALLOMÁS, (vallomás) fn. tt, vallomásl,
tb. —ok, harm. szr. —a. Nyilatkozás, tanuságtevés,
midőn bizonyos körülmények által ösztönöztetve,
vagy mások fölszólitására valamit vallunk.
Sajátnemü képeztetésére nézve hasonló a látomás
vallomás, tudomás, tudomás szókhoz.
VALLOMÁSTEVŐ, (vallomástevő) ösz. mn,
és fn. Aki vagy maga ösztönzéséből, vagy felszólí
tásra valamely ténykörülmény iránt nyilatkozik,

VÁLLBOJT, (vállbojt) ösz. fn. Az öltöny
nek vállakat takaró részeire varrott díszbojtok,
különösen a katonák, udvari tisztek, és szolgák
díszruháin, jelmezein. (Epaulette.)
VÁLLBOJTOS, (vállbojtos) ösz. mn. Váll
bojtokkal díszített, ellátott. Vdllbojtos katonaruha,
díszruha, jelmez. V. ö. VÁLLBOJT.
VÁLLCSONT, (vállcsont) ösz. fn. Azon
csontok, melyek öszvevéve a vállat képezik.
VÁLLCSONTPÚP, (vállcsontpúp) ösz. fn.
Púp, magasodás a vállon, melyet a vállcsont képez.
(Acromion). Máskép : vállhegy.
VÁLLCSÚCS, (vállcsúcs) ösz. fn. A vállnak
csúcsot képező széle.
VÁLLDARAB, (válldarab) ösz. fn. A váll
nak egy bizonyos része, különösen a levágott mar
háéé.
VÁLLÉE, (váílér) ösz. fn. Vérér, mely a
vért a válltól a szivhez vezeti.
VÁLLFÖDŐ, (vállfödő) ösz. fn. A régies
pánczélos fegyverzetben azon lemez, mely a vál
lakat takarja. Ha vasból készült, vállvas vala a
neve,
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VALLOTT, (vallott) mn. és fn. Összetételek A vállaknak többszöri mozdítása, emelgefése, kü
ben használják , mint : kárvallott, szégyenvallott lönösen midőn tagadunk, mentegetődzünk, kétke
(Káldi. Ünn. Pred. 510).
dünk. Vállvonogatással felelni.
VALLÖLTÖ, (vállöltö) ösz. fn. Vállra vett v.
VÁLLYOG, 1. VÁLYOG.
vetett öltő, máskép : vállruha. V. ö. VÁLLRA VETŐ.
VALLYON, 1. VÁJJON.
VALLPÁRNA, (vállpárna) ösz. fn. A hintó
VÁLMÁNY, (válmány) fn. tt. válmányt, tb.
(szögleteibe varrott párnácskák^ melyekhez a benn — oh. Azon anyag, mely a vegybontásban a többi
ülök vállaikat vetik,
ekbol kiválik, pl. a hordó oldalára rakodott borkő
VÁLLPERECZ, (vállperecz) ösz. fn. 1.. a fiatal borból vagyis ezt alkotó részekból. (Educt).
VÁLLKULCS.
VALÓ, (való) mn. és fn. tt. valót. l) Mint a val
VÁLLRAVALÓ, (vállravaló) ösz. fn. L. létige törzsnek részesülője (l. VAL létigetörzs),
VÁLLFÖDŐ.
minden, ami nem csak fogalomban, eszmében, ha
VÁLLRAVETŐ, (vállravetö) ösz. fn. Ruha nem tárgyilag is létezik. Való dolog, való történet,
nemű, melyet vállra vetnek akár diszebbités akár való esemény, nem képzelt, nem költött. Valót be
betakarás végett;' különösen válltakaró v. vállfödö ; szélni, híresztelni. n A ( z ) való, hogy a nyelvnek nem
1. ezt.
tudása is okozhatja a hozzánk való idegenséget."
VÁLLRÉSZ, (vállrész) ösz. fn. 1) Toldalék (Mikes Kelemen. IV. Levél). „Való, hogy sok bí
az ingvállban, hogy tartósabb legyen. 2) L. VÁLL belődés vagyon a gyapottal" (XXXVII. Levél).
DARAB.
Ellentétei: ábránd, képzelet, hazugság, agyrém, gyanú,
VÁLLROJT, (vállrojt) ösz. fn. Katonai s sejtelem. 2) Nem ál, nem tettetett, nem hamis, ha
udvarszolgai öltönyök vállait diszitö rojtok.
nem az, aminek lennie kell, vagy olyan, amilyennek
VÁLLRUHA, (vállruha) ösz. fn. Vállra vett mutatkozik; igazi, hiteles. Való képe valaminek.
mha. Különösen a róm. katholikusok misemondó öltö Való szándék, akarat. Való fájdalom. Való Mr. „Az
zékében azon fehér vászonhói való ruhadarab, ember való becse nem eszének, hanem akaratának
melylyel a pap vállait befödi. (Humerale).
erejétől függ." (Gondolatok. B. Eötvös Józseftől).
VÁLLSALLANG, (válsallang) ösz. fn. Né 3) Bizonyos körülményekben, viszonyokban létező ;
mely díszruhákhoz, jelmezekhez való sallangféle mely esetben rendesen öszvetott szót alkot, annak
pipere, mely a vállakról alá lógg.
második felét képezi, s jobbára levő v. lévő által
VÁLLSZALAG, (vállszalag) ösz. fn. Öltöny fölcserélhető. Benvaló, kűnvaló, alattvaló, fentvaló,
vállát diszitö szalag.
honvaló, jelenvaló, távolvaló, közelvaló, nyilvánvaló,
VÁLLSZÍJ, (vállszíj) ösz. fn. Vállon fekvő, örökkévaló, ideigvalóf holtigvaló, elöbbvaló, utóbbvaló.
v. vállról csüngő szíj.
A Döbrenteicodexben : vala. „Isten hallj meg
VÁLLTAKARÓ, (válltakaró) 1. VÁLLFÖDŐ. minket, minden föld véginek reménysége, és még
VÁLLUS, falu Szála m. helyr. Vállusra, —on, messze vala tengerig." (Pünkösdi hymnus. LXIV.).
—ról.
4) Kárlioztatólag, valamire méltó, érdemes. Akasz
VÁLLÜTÉR, (vállütér) ösz. fn. Ütér, mely tófáravaló. Tüskérevaló, égetnivaló boszorkány. Pokol
a vért a váll felé viszi.
ravaló lator. Alávaló ember. Kicsapni való bitang.
VÁLLVARRÁS, v. — VARRÁNY, vállvar Ordögnekvaló. 5) Valamire szánt, rendelt, alkalmas
tás v. — varrány) ösz. fn. Varrás v. varrány az Borravaló, ennivaló, innivaló, sütnivaló} nyársravaló
öltöny vállában.
csirke, jóravaló, szóravaló, tudnivaló, vesznivaló, út
VÁLL VAS, (vállvas) ösz. fn. Vállfödö vas ravaló, életrevaló, télrevaló, nyárravaló, tűzrevaló fa,
ból. Eléjön többek közt Thúri György leltárában a jóravaló, hiábavaló, semmirevaló, járomba való ökör.
XVI. században. (Századok. 1 8 7 0 . X. füzet). Szabó stb. Különösen valamely tagnak vagy testrésznek
Dávidnál: vasváll. V. ö. VÁLLFÖDŐ.
takarására kellő, alkalmas. Fejrevaló (fátyol, kendő),
VÁLL VED, (vállvéd) ösz. fn. Az erőd azon nyakravaló (kendő), mellrevaló, lábravaló. Tulajdo
részét, melyet vállnak hívnak, védelmező építmény. nító ragu viszonynévvel, bizonyos állapotra alkal
VÁLLVÉRÉR, (vállvérér)
ösz. fn. 1. mas, v. valamely czélra jó. Katonának, papnak
ügyvédnek, kézmivesnek, mezei gazdának való ember.
VÁLLÉR.
VÁLL VETÉS, (vállvetés) ösz. fn. Átv. ért. Paripának való csikó. Bornak, szerszámnak való fa.
jelenti az együtt működést. „A kézfogásban, a váll Edénynek való föld. Népnek való könyvek. Uraknak
vetésben van az erő." Gr. Széchenyi István a Fő való ruha, bútor. Eczetnek való bor. 6) Valamiből
készült, s ekkor megfelel neki a latin fioból lett
rendeknél 1844. okt. 28ikáu.
VÁLL VONÁS, VÁLLVONITÁS, (vállvonás factus. Ez esetben az anyag a belőle készített mü
v. — vonítás) ösz. fn. A vállnak egyes mozdítása, neve előtt ragozatlanul is melléknév gyanánt állhat,
mely által valamit tagadólag szoktunk jelenteni p. pl. fából való szerszám, fa szerszám; vasból való
ezek helyett: nem tudom, nem bánom, nem lehet, vállat ágy, vas á g y ; kenderből való hám, kender hám.
7) Bizonyos helyről származott, vagy oda tartozó,
vonítunk.
VÁLLVONOGATÁS, (vállvonogatáe) ösg. fn. Honnan, való t Pestről való. Hová való ? Budára való.
50
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Kertből való gyümölcs. Boltból való áruk. Pinczébe való
edények. Szobába való bútorok. Sárba, vizbe való lábbeli.
A régi Halotti beszédben így írva : volov.
j,Es mend paradísumben uolov gimilciktul munda
neki élnie" (Es me'nd [azaz mind, minden] paradi
csomban való gyümölcsiktíil (bül) monda neki élnie).
7) Mint fn.eléjön az ujabb ,lényeg' szó jelentésében is.
Az ember valója. Figyelmet érdemel, hogy ból,böl való,
V. ba, be való, vagy ról, r'ól v. ra} re való kitételek
helyett, ha ezek birtokragos szók mellett állanak
néha mind a régieknél, mind a népnyelvben csak
it találunk, pl. a SajóSzentpéterieknek 1403ban
kelt végezésében : városonki azaz városunkból való,
Molnár Albertnél hasánkizrzhazánkból való (Ponori
Thewrewk Emil, de amely PárizPápaiban fordul elé),
földemi (ez már eléfordúl amott is) am. földemről való,
földim.Ormánságban :falunki(„Ezek itt mind a mi fa
lunkiak." „Ó is a mi falunki." Szarvas Gábor), Vörös
martynál: sirhalmomi. L. VÁROSUNKI. Árgírus His j
tóriájában Görgei Alberttől a XVI. században olvas
suk : B Ez országi ember" = ez országból való, ez :
országbeli ember.
Ezen szót a nyelvszokás többször túlbőségből
használja ; pl. nagyravaló vágyás, nagyravaló látás,
miért az ily esetekben kihagyható, vagy változatos
ság kedveért valamely más raggal, vagy szóval föl
cserélhető, midőn t. i. az ily változás által sem az
értelmesség, sem a nyelv bevett szabályai nem szen
vednek. Mire nézve megjegyezzük a következőket.
a) Midőn a való különálló jelzőt képez, a változás
nak, vagy helyettesítésnek nincs helye, pl. ezekben,
való igaz, való történet, való esemény; továbbá oly
öszvetételekben, melyek önálló nevek, mint: alatt
való, jelenvaló, örökkévaló (isten), b) Midőn a való
bizonyos körülményi állapotot jelentő és sajátlag ige
határozói szóval egyesül, többnyire minden helyette
sítés nélkül elmaradhat, pl. jelenvaló idő, jelen idő;
távolvaló ország, távol ország; messzevaló út, messze
ú t ; nyilvánvaló dolog, nyilván dolog; ingyenvaló
lakás, ingyen lakás ; helyrevaló legény, helyre le
gény (tájdivatosan) azaz, derék. Ezen mondatokban
a jelen, távol, messze szók stb. sajátlag igehatárzók.
Többször i képzővel pétolható, különösen a névutók,
pl. alatt, fölött, mögött, előtt, után, mellett, miatt, szerint,
végett, ellen, gyanánt, körül, által, nélkül névutók
után, pl. föld alatti lak, börtön ; természet fölötti ta
nok ; ház előtti pad; ház mögötti kert; örökség miatti
per; délutáni leczke séta, etc. Továbbá az ily hely
vagy időbeli létállapotra vonatkozókban : távolabb
váló, távolabbi; közelebbváló, közelebbi; előbbvaló,
előbbi; későbbvaló, későbbi, melyek való v. i nélkül
szintén csak igehatározók (a másod fokban). De ha
a való kellőséget, illőséget, rendeltetést fejez ki, ak '
kor nem változható ; pl. ez előbbvaló munka amannál,
vagyis előbb kell megtenni, mint amazt, c) Néha
valamely más képzővel vagy szóval fölcserélhető,
pl. benvaló, benső; titkonvalóf titkos; örökkévaló,
örökké élő, holtigvaló, holtigtartó ; derékig való víz, !
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derékig érő. d) A fentebb jegyzett ádik és 5ik
pontok alá tartozó esetekben változatlanul marad,
legalább eddig a köz nyelvszokás ivel nem cserélte
föl, s nem mondja: tűskérei boszorkány; borrai
pénz ; életrei ember ; nyakrai, fejrei kendő, ezek he
lyett : tüskére való, borravaló, életrevaló, nyakra
való, fej re való ; s nem mondja: katonánaki legény;
edényneki föld ; paripánaki csikó, ezek helyett: ka
tonának való stb. Mert ezekben a való nem csupán
létállapotot, hanem bizonyos czélt, rendeltetést, vagy
ügyességet fejez ki.
Azonban a legújabb nyelvfejlődési korszakban
az irodalmi téren divatba jött, de a jobb nyelvér
zést sértő, s ezért jelesb iróink által nem helyeselt
azon eljárás, midőn némelyek a viszonyragos ne
vekhez a szokott való helyett i képzőt ragasztanak,
pl. városbai menés ; kertbeni mulatság ; másokkmi
közeledés ; embertőli idegenkedés stb. Ha ezen egy
beállításokban a vonatkozó (utóbbi) szó igenév, kü
lönösebben pedig ás és, at et végzetü igenév, a vi*
szouyragot (megelőző szót) mind i, mind való nélkül
mondhatjuk, így : városba menés v. menet, v. menetel,
másikhoz közeledés, embertől idegenkedés, férjétől elvá
lás, a törvénytől eltérés, az emberekkel társalgás. Néha,
ha a többi szószerkezett engedi, a viszonyragos szót
utói is tehetjük, pl. menés a városba, idegenkedés ai
embertől, elválás a férjétől, társalgás az emberekkel
stb.; de amint látjuk, ekkor a névragos szó nem igen
lehet el az a az névmutató nélkül. Ban ben való he
lyett néha béli is állhat pl. „kertben való mulat
ság" helyett: kertbéli mulatság. A köz életben szo
kásos ra re való nézve (Szabó Dávidnál székelyesen:
nézt) is állhat való nélkül pl. „Erre (való) nézt v.
nézve." „Azokra (való) nézve tetemes kárt vallot
tak." (Szabó D.).
Azonban általán a való úgy tekintendő, minta
ved igetörzs részesülője ; a részesülőknek pedig azon
szókötési tulajdonságuk van, ami az illető igéknek,
melyekből származtak, p. házba megy; házba meni);
házban lakik, házban lakó ; házhoz jár, házhoz járó;
háznál marad, háznál maradó, háztól távozik, háztól
távozó. E hasonlatnál fogva a való is mind azon
esetekben, midőn a beszédnek lényeges részét teszi,
az értelmesség csonkítása nélkül ki nem hagyható,
melyekben t. i. valamely határozott viszonyt fejez
ki, p. házba való (tartozó, illő, kellő) bútorok, házban
vedó (létező, tartózkodó) lakosok; házhoz való (tar
tozó) külső telek; háznál való holmi; bitóra való (ér
demes, méltó), katonának való (alkalmas). Az ily ki
fejezések az illető fogalmak közti viszonyt határo
zottan és szabatosan fejezik ki. A helyettesített i
szélesb értelmű, pl. kerti növény jelenthet kertbevaló,
hertben való, kertből való növényt; szobai bútornak
mondhatjuk a szobába illő, kellő, a szobában való
sággal létező vagy a szobából akárhová kitett bútort.
VÁLÓ, (1), (váló) mn. Aki v. ami elvál v. el
válik ; v. elválásra vonatkozik. Váló házasfelek.
Magva váló baraczk, szilva. Válóper.
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VÁLÓ, (2,) 1. VALÚ.
VALÓBAN, (valóban) ih. 1) Igazán, tagad
hatatlanul, úgy amint mondom. Az valóban megtör
| Unt. Valóban ugy van. „Ki az embereket valóban
ismeri, az sem egészen bízni, sem végkép kétségbe
esni nem fog senki fölött." (Gondolatok. B. Eötvös
Józseftől). 2) Erősítve bizonyitó értelmű. Ez valóban
I tzép. Valóban jeles ember. Néha : valójában.
VALÓBIZON v. — BIZONY, (valóbizon v.
— bizony.) Régiesen am. igenis, úgy van (omnino,
uiique) pl. a Müncheni codexben : „Hisziteke hogy
K ezt tehetem tünektek ? Mondának : valóbizon, Úr
I (Utique Domine. Máté. IX). „Valóbizon mondom
tünektek" (Utique dico vobis. Lukács. VII). „A
lélek valóbizony kész, az test kedeg beteg." Régi
Magy. Passió. (Toldy P. kiadása 7 9. 1.). A Bécsi
codexben am. továbbá (porro). „Valóbizon Izrael
nek fiai leszáilának Betuliából" ("Porro filii Izrael
• descendentes. Judith. VI.). „Valóbizon Oloferries
I (Porro Olofernes) midőn kerengene környöl" (Ugyan
ott. VII.) Verestm.rtynál (1639ben) válóbizonynyal
,certo' értelemben. (Toldy P. a föntebbi helyen).
VALÓDI, ( v a l ó d i ) mn. tt. valódit, t.b —ak.
1) Nem ál, nem színlett, nem tettetett. Ez valódi
szándékom, akaratom, Valódi barátság, nyájasság,
I jósziviiség. 2) Különféle árukra, terményekre vonat
kozólag, ami nem hamisított, rem pótlékféle, nem
utánzott valami. Valódi angol beretva. Valódi brüsseli
csipke, rumburgi, hollandi vászor. Valódi tokaji, menési,
I eomlyai bor. Valódi magyar, török dohány. Valódi
mkávé. 3) A maga nemében egészen az, és olyan,
aminek, vagy a milyenek lennio kell. Valódi pap,
: katona, Valódi magyar.
VALÓDIATLAN, (valódiatlan) mn. tt. való
diatlant, tb. — ok. Nem valódi; hanem ál, színlett,
hamisított, különbözik némileg : valótlan.
VALÓDILAG, (valódilag) ih. 1) Nem ál, nem
ezinlett, nem tettetett módon. 2) A maga nemében
alaposan, velősen, jelesen. V. ö. VALÓDI.
VALÓDISÁG, (valódiság) fn. tt. valódiságot,
hartn. srz. —a. Tulajdonság, melynél fogva valamit
valódinak mondunk, állítunk. V. ö. VALÓDI.
VALÓÉRTÉK, (valóérték) ösz. fn. Igazi
a dolog mivoltának megfelelő érték,
VALOG, 1. VALAG.
VÁLOG, 1. VÁLYOG.
VÁLOGAT, (válogat) gyak. áth. m. válogat
tam, — tál, —ott, par. válogass 1) Valamely gyü
egésznek részei közöl némelyeket kiszedeget, el
különözget, szemelget. A legények közöl katonáknak
valókat válogatni. A nyájból kiválogatni a szebbeket.
A gyümölcs közöl a férgeseket kiválogatni. 2) Külö
nüsen némi finnyásságból, vagy izlése szerint nem
hamar fogad el valamit a többi közöl. Ez értelem
ben önhatólag használtatik. Védőgát az ételekben.
Válogat benne, mint medve a vadkörtében. Ez a lecmy
addig válogat (a kérők közt) míg végre eczetre
mo.md,
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VÁLOGATÁS, (válogatás) fn. ttválogatást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés midőn valamit,
vagy valamiben válogatunk. V. ö. VÁLOGAT.
VÁLOGATMÁNY, (válogatmány) fn. tt.
válogatmányt, tb. —ok, harm. szr. — a. L. SZEMEL
VÉNY.
VÁLOGATÓ, (válogató) mn. 1) Aki válo
gat. 2) Különösen am. válogatós. Ételben válogató.
Pázmánnál am. er étnek. (Pred. 289. 1.).
VÁLOGATÓS, (válogatóos) mn. tt. válo
gatóst, tb. —ak. Finnyás, ki akár az anyagi, akár
a szellemi élvezetek tárgyait saját jó vagy rósz iz
lése szerént igen szereti megválasztani. Válogatós
medvének utoljára a vaczkor is jól esik. (Km.).
VÁLOGATÓSSÁG, (válogatóosság) fn. tt.
válogatósságot, harm. sz. r. —a. Tulajdonság, midőn
valaki v. valami válogatós.
VÁLOGATOTT, (válogatott) mn. tt. válo
galoltat. Amit a többi hasonnemüek közöl kiválo
gattak, külön szedegettek, kiszemeltek; a maga
nemében kitünöleg jeles, derék stb. Válogatott le
génység. Válogatott gyümölcs. Válogatott könyvek,
költemények. V. ö. VÁLOGAT.
VÁLOGATOTTSÁG, (válogatostság) fn. tt.
válogatottságot, harm. sz. r. — a . Válogatott álla
pota vagy tulajdonsága valaminek.
VÁLOGATVA, (válogatva) ih. A többi ha
sonnemüek közöl kiszeme!getve, elkülönítve ; válasz
tással. E gyümölcsnek száz darabja válogatva ót
forint.

VALÓJÁBAN, (valójaban) ih. Valóban, va
lósággal, igazán; tettleg. — Képeztetésre hasonlók
hozzá: hamarjában, igazában, hevenyében, melegében
stb. Ha úgy tekintjük mint rendes ragozásu főnevet
akkor jelentése: lényegében. V. ö. VALÓ.
VALÓKÉPEN, (valóképen) ösz. ih. Csak to
vábbi összetételben használtatik, pl. tudnivalóké*
pen; 1. ezt.
VÁLÓLEVÉL, (válólevél) ösz. fn. A régi
zsidóknál levél v. okmány, melyet a férj adott ne
jének, midőn elvált tőle, s melyben öt új férjhez
menésre fölszabadította.
VÁLÓPER, (válópér) öaz. fn. Illető törvény
szék előtt folyó per, melyet az elválni akaró egyik
házasfél a másik ellen indított.
VALÓS, (valos) mn. tt. valost v. —at, tb.
—ak. Lugossy József szerént régiesen am. vagyo
nos. „Némelly valós emberek megéppítik házokat."
(Kismarjai Veszelin Pál XIX. pred. Debr. 1640.
312. ÍJ.
VALÓS, (valóos) mn. tt. valósl, v. —at tb.
— ak. Ami valót foglal magában. Inkább csak szár
mazékaiban divatozik, u. m. ezekben: valósit, va
lósul, válósodik. Némelyek a latinos ,reálŁ jelentésé
ben használják pl. valós ismeretek.
VALÓSÁG, (valóság) fu. tt. valóságot, harm.
szr. —a. l) Bizonyos létállapot, vagy tulajdonság,
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mennyiben egzszerüen létre vonatkozik. Alattvalósag
alattvalói állapot. Alávalóság, alávaló tulajdonság.
Életrevvlóság, hiábava'óság, semmirevalóság, örökké
valóság, fölebbvalóság. 2) Nem csupán eszmei, hanem
tárgyilagos létezés, maga a megtestesült eszme;
nem ábránd, nem költemény, nem képzelmény.
Valóságe ez, vagy csak tünemény f A tréfának fele
valóság szokott lenni. (Km.).
„Hol csak a külszín fedi a valóság
Puszta országát bibor állepelben"
Berzsenyi (Barátimhoz).
3) Régiesen pl. Molnár Albertnél azt is jelenti, amit
a latin essentia ; subslantía, ma: lényeg ; állag.
VALÓSÁGGAL, (val óságval) ih. Igazán,
tagadhatlanul, bizonynyal; valóban. Valósággal
vgy van, mint mondom. Eró'sebbféle, határozott bi
zonyítás.
VALÓSÁGOS, (valóságos) mn. tt. valósá
gost v. at. tb. —ak. 1) Valóban, igazán, köz tu
domásra létező; nem képzelt, nem költött, nem
szemfényvesztő. Valóságos történet. Valóságos igaz.
2) Ugyanaz, vagy olyan, aminek eredetileg lennie
kell, vagy aminek látszik; nem áll, nem szinlett,
nem pótlékféle; valódi. „Csak legyen minden ta
nácskozásunknak vezérlője az egy valóságos szere
tet." Gr. Battyány József esztergomi érsek. (A Fő
rendeknél. 17 90. jun. 10ikén).
VALÓSÁGOSAN, (valóságosan) ih. Va
lóban, igazán, bizonyosan, tagadhatlanul, kétség
kivül, valójában; tettlegesen. Eró'sebbféle nagyító
bizonyítás.
VALÓSÍT, VALÓSIT (valóosit) áth. m. va
lósitott, par. —s. htn. —ni. v. —ani. Eszközli,
végrehajtja, hogy valóvá vagy valóssá legyen va
lami ; az eszmében, tervben, szándékban megfogam
zott valamit tettleg létesiti. Amit föltesz magában,
azt valósítja is. Amit előre gyanítottunk, a későbbi
idő vasósitotta.
VALÓSÍTÁS, VALÓSÍTÁS, (valóosítás)
fn. tt. valósítást. tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által valami valóssá leszen ; létesités. V.
ö. VALÓSÍT.
VALÓSÍTATLAN, VALÓSÍTLAN, (valóos
it[at]lan) mn. tt. valósítlant, tb. —ók. Amit nem
vallósítottak, ami nincs valósítva.
VÁLOSITHATATLAN, VALÓSÍTHATLAN,
(valóosíthat[at]lan)mn.tt.vafósítóa<Zaíi<,tb.—ók.
Amit valósítni nem lehet. V. ö. VALÓSÍT.
VALÓSODÁS, (val óosodás) fn. tt. valósodás t,
tb. —ok, harm. t z r . — a . Létrejövési, teljesedési álla
pot, midőn valósodik valami. V. ö. VALÓSODIK.
VALÓSODIK, (válóosodik) k. m. valósod
tam, — tál, —ott. 1) A mi eszmében, tervben,
szándékban létezett, tettleg, tárgyilag is valóvá
vagy valóssá lesz. 2) Amiről sejtésünk, gyanúnk,
előérzésünk, jóslatunk volt, bebizonyodik, teljese
dik, mint igazán létező tűnik elé. Sejtelmem, gya
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mim valósodolt. Amit jövendöltél, nem valósodott.
Máskép : valósul.
VALÓSÚL, ( VALÓSUL (valósúl) önh m.
valósult. L VALÓSODIK.
VALÓSÚLÁS, VALÓSULÁS. (valósúlás)
fn. tt. valósúlást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. L.
VALÓSODÁS.
VALÓSÚLAT, VALÓSULAT, (valósúlat)
fn. tt. valósúlatot, harm. sz. r. —a. Valósult álla
pot elvont értelemben.
VALÓSULT, (valóosúlt) mn. tt. valósultat.
Valóvá lett, teljesedett. V. ö. VALÓSODIK.
VALÓSZÍNŰ, v. — SZINÜ, (valószinií) ösz.
mn. Ami a valónak némi jeleit, szinét viseli; a
valóhoz némi tekintetben hasonló, közeledő; amirSl
nem alaptalan gyanúnk, sejtelmünk, előérzésünk
Van; de ami okvetlenül nem bizonyos, nem világos
tudomásu, ami az ellenkező tehetségét nem zárja
ki. Rokon értelmű vele: hihető.
VALÓSZÍNŰEN, v. — SZÍNŰÉN, (való
színűen) 1. VALÓSZÍNŰLEG.
VALÓSZÍNŰLEG, v. — SZINÜLEG, (való
színűleg), ösz. ih. A valónak látszatával; hihetőleg,
de még sem teljes bizonyossággal. Rokon értelműek
vele : hihetőleg, alkalmasint (latinul : probabiliter).
VALÓSZÍNŰSÉG, v. — SZINÜSÉG, (való
színűség) ösz. fn. A valónak némi hasonlatán ala
puló sejtelem. Különösen az ismeretek tárgyaira
nézve mintegy fél bizonyosság. Rokon értelmű vele:
hihetőség.
VALÓSZÍNŰTLEN, (valószinütlen) ösz. mn.
Ami nem csak nem Való, hanem a Valónak némi
szinét, hasonlatát sem birja ; alapos okoknál fogva
nem hihető.
VALÓSZÍNŰTLENSÉG, VALÓSZÍNŰTLEN
SÉG (valószinütlenség) ösz. fn. Valószínűtlen tulaj
donsága, mivolta valaminek. 1. Valószínűtlen.
VALOTPALU, falu Turócz m. helyr. — falu
ba, —ban, — ból.
VALÓTLAN, (valótalan) mn. tt. valótlant
tb. —ok. Ami nem való, nem igaz; ami csak kép
zeletben, alaptalan gyanúban, de igazán, tettleg nem
létezik. Jobb a járat út járatannal, és a való valót
lannál, (Km.).
VALÓTLANSÁG, (válótalanság) fn. tt
valótlanságot, harm. szr. —a. Tulajdonság vagy
állapot, midőn valami valótlan. V. ö. VALÓTLAN.
VALPÓ mváros Verőcze m. ; helyr. Valpón
—rd, ^—ról.
VÁLPONT, (válpoot) ösz. fn. Azon változási
hely, v. időpont, melyben a kétes módon és hatással
működött erő vagy személy határozott irányt vesz,S
bizonyos hatást fejt ki.
VÁLROKONSÁG, (válrokonság) ösz. fn. A
vegyészetben, midőn valamely testet egy harmadik
anyag szétbont az által, hogy ama test részeinek
valamelyike a harmadik anyaghoz nagyobb von
zalmat érez és ezzel egyesült, tehát több közöl emezt
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' (Lügossy J.).V. ö. FÉL, név : és VÁL, ige. ABudenzJ.
felhozta mordvin polaffi és erzamordvin polavto (vál
tani, cserélni) igetörzsek is, úgy látszik, mintha a
finn puole, észt pole, lív puol' (= fél), stb. szók
kal volnának összefüggésben.
Képeztetésre olyan, mint ezen igékből : telik,
sérih. esik, kel, egyszerű t képzővel származott :
telt v. iölt, tilt, sért, ejt (est), kelt, és így válik vált.
VÁLTAKOZÁS, (váltakozás) fn. tt. válta
kozást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Egymásnak
többszöri felváltása.
VÁLSÁGOS, (válságos) mn. tt. válságost, v.
VÁLTAKOZIK, (váltakoz ik) k. m. válta
' oí, tb, —ah. Ami a kétes működési állapot válpont koztam, —tál, —ott. Egyik a másikat többször
jára ért. A betegségnek válságos kórjelei. V. ö. felváltja. Aprilhóban a napfény és eső váltakozni
VÁLSÁG.
szokott.
VÁLSÁGTELJES, (válságteljes) ősz. mn.
VÁLTÁS, (váHás) fn. tt. váltást tb. — ok,
Nagyon v. nagy mértékben válságos.
harm. szr. —a. Általán, cselekvés, mely által
VÁLT, (vált) áth. m. váltolt, par. —s, htn. valamit váltunk, ez igének minden jelentéseit
—ni, v. —ani. Köznépiesen : vát.Valamit más hason véve. Felváltás, kiváltás, beváltás, megváltás, visz
nemüvel fölcserél, vagy helyettesít. Ruhát váltam, a szaváltás. Ruhaváltás, tányérváltás, őrváltás, pénz
levetett helyett mást venni magára. Tányérokat vál váltás, zálogváltás, gyürüváltás, jegyváltás stb. V.
tani, a bepiszkoltak helyett tisztákat adni. Az őrt föl ö. VÁLT.
váltani. Egymást bizonyos munkában fölváltani. „Meg
VÁLTÁSI, (váltási) mn. tt. váltásit. tb.
váltani a kormányt az ekében." (Szabó. D.) Utat
— ok. Váltást illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
váltani. Állomásonként lovakat váltani. „Meg kell
Orváltási idő. Megváltási díj, ár. V. ö. VÁLTÁS.
néha a ruhát váltani: változtatni." (Szabó D.) „Soha
VALTASÚR, falu Pozsony m. helyr. —Súrra,
nem akartalak en tégedet egyéb fion (fiún azaz fiú
—
on,
—ról.
val) elváltanom (el v. fölcserélnem. Nádorcod.
VÁLTHATATLAN, (vál thatatían) mn. tt.
363. 1. 2). Hasonneműt viszonoz. Szót váltani vala
kivel. Levelet váltani. Gyűrűt váltani (a jegyesekről válthatatlant, tb. —ok. Amit váltani (ki, megvál
mondják). Fontos képet váltani. 3) Bizonyos érté tani) nem lehet.
ken, pénzen stb. kicserél, magához vesz valamit.
VÁLTIG, (váltig) ih. Köznépiesen : vátig.
Kiváltani, visszaváltani a zálogba adott jószágot. Addig mig bizonyos mennyiségig mértékig ér, an
„Ezen mást kell váltani: venni, szerezni." (SzabóD.). nak fő fokáig menvén mintegy elválva tőle, nagy
4) Némi áron szabaddá tesz; bizonyos rosztól meg mértékben, fölötte nagyon; Lugossy J. szerént: vá
ment valakit. Kiváltani a foglyokat. Megváltani éle latig, bizonyos pontra (azaz válpontra) fejlődésig.
tét a haláltól. Krisztus urunk az emberi nemet szen Váltig elég. Váltig bő, sok. „Én mégis az doktoroktól
vedései és halála által megváltotta a kárhozattól. váltig csigáztatom." (Levél 1559ből Szalay Ág. 400
6) Nagyobb pénzdarabot hasonló értékű kisebbekkel magyar levél 343 1.) „Az török ide ez földre váltig
vagy bizonyos neműt, anyagút más neműre, anya rabol." (Ugyanott. 354. 1,) Néha : váltég (mivel
gúra cserél föl. A forintot krajczárokra váltani. az ig régiesen ég, mint ,mindég' szóban ma is.)
Aranyat váltani. Papirospénzt aranynyal, ezüsttel „Én penig váltég szólék neki, hogy kárát val
beváltani. 6) Vadászok nyelvén vált a kopó, midőn laná ha be nem adatná." (Ugyanott 1 3 . 1.) „Váltég
hajtás közben más vadra talál, s az addig követett harczolánk." (Ugyanott 167. 1,) „Mi itt váltig
nyomot elhagyja. 7) Az emberi hangról is szokták fáradoznánk az békesség dolgában." (Gr. Eszter
mondani :jól vált (vát) a hangja,tiszt&n helyesen dalol házy M. nádor Rákóczy Gy. erd. fejedelemhez
v. énekel; a hangok egymás után jól váltakoznak. 1644ben.) „Erőtlen fegyverét váltig forgatta."
Nem vát a hangja, nem jól foly egybe vagy rekedt; (Ugyanaz : Az vármegyékhez). Molnár Albert
aéha a hangszerről is mondják. A székelyeknél nél másképen : váltigen, latinul : magnopere, satis,
essze (össze) válnak am. egy hangon énekelnek; admodum; Szabó Dávidnál másképen : választig,
összebeszélnek, egy húron pendülnek.
váltigen, választigen am. felette, eléggé. Váltig intet
tem. Váltig dolgozott. Váltig szeretett. Kriza J. értel
Mindezen jelentésekben a vált bizonyos vi
mezése szerént: alkalmasint, jó részt, csaknem, szin
szonyt fejez ki, mely két hasonló nemű vagy ér
tén. Vátig olyan, nem épen, de kevés híján akkora
tékű fél között létezik; tehát váltani annyit tesz,
és olyan valami (Udvarhely székben.)
mint bizonyos tekintetben hasonló két félt egymás
E szónak törzse a multidő harmadik személye
sal fölcserélni, egyiket a másikért adni, venni.
Ennélfogva a fél szónemzetség, és vál család ivadéka vált, s hasonlók hozzá a szintén múlt időből szár
választja, ezen vegyület nevezik válrokonságnak, kü
lönösen vegyészi válrokonságnak. (Wahlverwand
schaft).
VÁLSÁG, (válság) fn. tt, válságot, harm.szr.
—o. Cselekvés, vagy hatási tünemény, mely a mü.
ködö erőnek azon állapotát jellemzi, mutatja, mely
ben az érdeklett dolognak, ügynek így vagy amúgy
történendő kimenetele várható. (Crisis). Különösen
a betegségnek azon fejlettségi foka, mely után an
nak jó vagy rósz fordulata határozottan követ
kezik.
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mázott, s bizonyos határmértékre vonatkozó : Voltig,
csordultig, körömszakadtig, fáradtig, duztig, untig
stb. Ellentéte : alig, vagyis a kellő mértéknek alsó
fokáig.
VÁLTIGEN , (váltigen) ; VÁLTIGLAN ,
(váltiglan)l. VÁLTIG.
VÁLTÓ, (váltó) mn. és fn. tt. váltót. 1) Bi
zonyos időszakonkint megszűnő, majd elétünö mű
ködésű, s mintegy felekre válva jelenk p zö. A vi
szonynévvel öszvetett szót alkot. Váltóláz, melyben
a lázas állapot a lázatlannal mint ellenféllel viszo
nyos cserében áll. Váltógazdaság, midőn ugyanazon
földben másmás féle terményeket tenyésztenek. 2)
Pénzértekre vonatkozólag, az úgy nevezett beváltási
pénzjegy (Einlösungsschein), melynek rendeltetése,
vagyis rendeltetése volt egy más régebbet beváltani.
Váltópénz v. váltójegy, v. vállóczédula, mely ameny
nyiben még régibb okmányokban eléjön, ezüst
(conventiós) pénzre szokott átváltoztatni, akképen,
hogy váltóban 2 ft. 30 kr teszen egy pengő forin
tot, vagyis 5 váltó forint két pengő forintot. (Egy
pengő ft. pedig osztrák értékben 1 ft. 5 kr.). 3)
Mint főnév, oly okmány, mely által annak kibocsá
tója magát váltójogilog szigorún kötelezi, hogy va
lamely meghatározott öszveget bizouyos helyen és
időben vagy maga fizet, vagy annak más általi
fizetését eszközli tekintet nélkül arra, hogy ö kapott e
azért valamely értéket vagy sem. V. ö. VALTO
ÉRTÉK. Teljes néven : váltólevél. Idegen váltó, (in
térvény v. tukvány) melyben a kibocsátó az adós
ság fizetésére egy harmadikat bíz meg, vagyis ma
gát bizonyos öszvegnek egy harmadik általi kifize
tésére kötelezi. (Fremder AVechscl, Tratta). Saját,
némely törvényhozásokban száraz vagy ,egyes1 (sola),
vagy jformaszerütlen' (unförmlieh) váltó, melyben a
kibocsátó magát nevezi meg fizetőnek. Váltót ki
bocsátani, elfogadni, forgatni stb. Akinek rendelke
zésére bocsáttatik ki a váltó, rendehnényes ; és azon
része a váltónak melyben ez van kifejezve : rendel
mény (Ordre). Váltókkal üzérkedni azt teszi : váltókat
adni venni, különösen a már koszon levő (egy vagy több
névvel ellátott, u. m. aláirt, elfogatott, forgatott) váltó
kategyezség szerint némely százalék levonásával kifi
zetni, s magához venni (leszámitolui) és ismét to
vább adni stb. A ,váltó' v. ,váltólevél' nevezet (sa
játlag az eredeti olasz lettera di Cambio után, honnan
a franczia lettre de change, német Wechsel v. Wech
selbrief s angol bili of exchange is) onnan szárma
zott, hogy a közép korban a nemzetközi forgalom
az érezpénznemek sokfélesége, és a pénzküldések s
utazásoknál a biztonság hiánya miatt oiy pénzvál
tókra szorult, kik a távol országokban másokkal
összeköttetésben állának, s a pénzt küldeni vagy
utazni szándékozóktól a fémpénzt egy iratkával
(utalványnyal) magokhoz váltották, s aztán az utal
ványra a pénz rendeltetése helyén, a pénz ki is
fizettetett. Mai jelentésében is az pénz helyettese le
vén, minthogy a pénz helyét váltja fel, váltónak
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nem helytelenül nevezzük. 4) Pénzi minőség ttkin
tetében váltópénzneh neveztetik az apró pénz is,
a forgalomban nagyobb összegek kiegyenlítésére és
kisebb vásárlások eszközlésére (Scheidemünze); ilye
nek nálunk kiválólag a rézpénzek, néha, különö
sebben más országokban a kisebb fajta ezüst pén
zek is.
VÁLTÓ ADÁS, (váltóadás) ösz. fn. Cselekvés
midőn valaki váltóféle okmányt ad valakinek V. ö.
VÁLTO 3)
VÁLTŐADÓ, (váltóadó) ösz, fn. Személy,
ki váltónemü okmányt bocsát ki, s ad által vala
kinek.
VÁLTÓADÓS, (váltó adós) ösz. fn. Adós ki a
váltólevél kibocsátása, vagy elfogadása, vagy for
gatásánál, vagy ezekéit kezeskedésnél fogva bizo
nyos mennyiséget fizetni köteles.
VÁLTÓADÓSSÁG, (váltóadósság) ösz. fn.
Adósság, melyet valaki váltólevélnél fogva, váltó
val, váltó által csinált v. kötelezett. V. ö. VAL
DÓADÓS.
VÁLTÓ ALKUSZ, (váltó alkusz) ösz. fn. Al
kusz ki váltóknak más részére eladásával vagy
megvételével van megbízva.
VÁLTÓÁKUS, (váltóárus) ösz. fn. Személy ki
váltók adásvevésével üzérkedik. V. ö. VÁLTÓ 3;.
VÁLTÓASZTAL, (váltóasztal) ösz. fn. 1)
Pénzváltó asztala. 2) Bank, vagy nyilvános pénz
tári hivatal, mely váltóokmányokat elfogad, és
kiad.
VÁLTÓBANK, (váltóbank) ösz. fn. Bankféle
intézet, mely részint fémpénzek be és átváltása s
eladásával, részint váltóüzlettel (váltólevelek adás
vesésével, leszámítolásával), de többnyire más érték
papírok üzletével is foglalkodik.
VÁLTÓBELI, (váltóbeli) ösz. mn. Váltóban
foglalt; váltóra vonatkozó. Váltóbeli összeg. Váltó
beli kötelezettség.
VÁLTÓBÉLYEG, (váltó bályeg) ösz. fn. Vál
tókra alkalmaztatni szokott bélyeg, illetőleg bélyeg
öszlct v. bélyegdij, mely más bélyegeknél rendsze
rént kisebb, minthogy a váltók többnyire rövid időre,
közel lejáratra (3 — 6 hónapra) szólnak.
VÁLTÓBIRLALÓ,v. —BIRTOKOS (váltóbir
láló v. — birtokos) ösz. fn. Aki a váltót birtoká
ban tartja, habár nem is tulajdonos pl. csak meg
hatalmazott ; különösebben használtatik e kifejezés oly
üresforgatmánynál, midőn a birtokos neve a váltón
elé sem fordul.
VÁLTÓCZÉDULA, (váltóczédula) ösz. fn. 1.
VÁLTÓ, 2) f
VÁLTÓCZIRKALOM, (váltóczirkalom) ösz.
fn. Czirkalom, melynek egyik szárát le lehet vonni,
s helyébe irónt, vagy tollat alkalmazni.
VÁLTÓDIJ, (váltódij) ösz. fn. Aki a váltót
mint jótálló (forgató, idegen váltóban kibocsátó) s
nem mint főadós váltja magához, ezért a föadóstól,
vagy saját előzőjétől; midőn a váltónak kifjzetéjéj
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magán úton vagy perben követeli, némi dijt is
igénybe vehet, mely a magyar váltótörvény szerént
egyharmad rész (Y 8 ) százalék.
VÁLTÓÉRTÉK, (váltóérték) ősz. fn. Azon
érték akár pénzben, akár árukban, akár előbbi adós
ságban, melyért a váltó kibocsáttatott, azaz melyet
kapott akár az egyenes váltóadós, akár a többi alá
írók egyike vagy másika, midó'n a váltókötelezett
séget, annak bekövetkezendő kifizetését magára
vállald. Azon kifogás, hogy a váltóadósok egyike vagy
másika értéket nem kapott, a mngyar váltótörvényke
zésben el nem fogadtatik, minthogy minden aláiró
váltóadós egyetemleg van kötelezve, sőt ha egyik
Bem kapott volna is értéket, a váltó hitele, mint
hogy rendeltetése a forgalmat eléinozdítani, azt
kivánja, hogy azon kifogással élni ne lehessen;
ezért a váltó aláírása nagy óvatosságot igényel.
VÁLTÓFELTÖRVÉNYSZÉK,
(váltófel tör
vényszék) ösz. fn. Másod fokú váltóbiróság. Egyéb
iránt e nevezet legújabban megszűnt, s váltóügyek
ben is a királyi tábla illetékes (külön tanácsban).
VÁLTÓPOLYAM v. — FOLYAMAT, (váltó
folyam v. folyamat) ösz. fn. A váltólevelek időn
ként folyó, elfogadott becsára, főleg két különböző
(más országokban fekvő) pénzpiaczok között.
VÁLTÓFÖLD, (váltóföld) ösz. fn. Mivelés
alá vett föld, melyben bizonyos időszak lefolyta
alatt évenkint másmás gabonát, vagy egyéb növényt
termesztenek.
VÁLTOGAT, (váltogat) gyak. áth. m; vál
togattam, — tál, —ott. par. váltogass, Gyakran,
többször, ismételve vált; cserélget. Asztalnál, tányé
rokat váltogatni. Egymást bizonyos munkában fölvál
togatni. Pénzt váltogatni. Ülőhelyét váltogatni V. ö.
VÁLT.
VÁLTOGATÁS, (váltogatás) fn. tt. válto
gatást'Oa. —ok, harm. szr. —a Cselekvés, mely ál
tal bizonyos hasonnemüeket vagy hasonértéküeket
váltogatunk egymással; cserélgetés. V. ö. VÁL
TOGAT.
VÁLTOGATÓ, (váltogató) mn. tt. váltó
gatót. 1) Aki váltogat, cserélget. 2) Ami idősza
konkint eléfordúl, majd megszűnik. Váltogató láz,
tünemé?ig. 3) Növénytani ért. váltogató levelek, v.
ágak, midőn az egyik levél vagy ág a szár egyik ol
dalán alább, másik pedig a szár másik oldalán fö
lebb áll, pl. a dohány növény levele; máskép : ker'dl
getok, mennyiben a szárat mintegy kerülgetik ; ellen
téte : ellenes.
VÁLTOGATVA, (váltogatva) ih. Egymást
gyakran, ismételve, többször felváltva. A lakosok
•változtatva végzik az éjöri kötelességet. A fényes le
velén a levélkék, a kétsoros füzéren a virágok vál
togatva állanak." (DiószegiFazekas. Füvészkönyv.
14. 1.) V. ö. VÁLTOGAT; VÁLTOGATÓ.
VÁLTÓGAZDASÁG, (váltógazdaság) ösz.
fn. Földmivelési gazdaság neme, midőn valamely
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telken bizonyos időszak leforgásé alatt évönkint
másmás gazdasági növényeket termesztenek.
VÁLTÓGERENDA, (váltó gerenda) ÖSZ. fi);
A háztetőn gerenda, mely egy másikba vagy több
másba van eresztve.
VÁLTÓHÁZ, (váltóház) ösz. fn. 1) Ház,
melyben különnemű pénzeket váltani lehet. 2)
Kereskedőház, mely váltókkal üzérkedik.
VÁLTÓHELY, (váltóhely) ösz. fn. Hely,
melyen valamit váltani, felváltani beváltani, kivál
tani, elváltani lehet, vagy szokás, vagy kell. Kü
lönösen azon hely, melyben a váltó keletkezett.
VÁLTÓHITEL, (váltóhitel) ösz. fn. Hitel,
mely váltólevelen alapszik.
VÁLTÓHITELEZŐ, (váltóhitelező) ösz. fn.
Hitelező, ki a váltó értéke fejében a váltó tulajdo
nába jutott, különösebben aki váltóra adott köl
csönt.
VÁÖTÓINTÉZVÉNYES, (váltó intéz vényes)
1. VÁLTÓRENDELMÉNYES.
VÁLTÓJEGY., (váltójegy) 1. VÁLTÓ 2).
VÁLTÓJEGYZŐ, (váltójegyző) ös z . fn. Vál
tóóvások fölvételére megbízott közhitelességü sze
mély, ki az eddigi magyar törvény szerént a jelesb
ügyvédek közöl neveztetik ki.
VÁLTÓJOG, (váltójog) ösz. fn. A váltóféle
okmányokat tárgyazó jogok és törvények öszvege.
VÁLTTÓJOGI, (váltójogi) ösz. mn. Váltójo
got illető, arra vonatkozó, annak rendszabályaiban
alapuló. Váltójogi kezesség. Váltójogi eljárás, vég'
rehajtás. Váltójogi műszó.
VÁLTÓJOGILAG, (váltójogilag) ősz. ih.
Váltójogra vonatkozva, arra alapítva, Váltójogilag
perelni be, marasztalni el valakit.
VÁLTÓKAMAT, (váltókamat) ösz. fn. Váltó
szerződéseknél a megállapított kamat, a lejáratig
mindjárt előre le szokták vonni, vagy a váltóöszletbe
betudni. A lejárat utáni késedelmi kamat, ha más
szerződés nincs, száztól hat.
VÁLTÓKELET, (váltókelet) ösz. fn. A váltó
keltének (kibocsátási évének, hónapjának és napjá
nak) írásban kitétele.
VÁLTÓKÉMLET, (valtókémlet) ösz. fn. A
váltó tovább adásának vagyis küldésének azon
módja, mely szerént több váltópiaczok közöl az
választatik, s a váltó azon keresztül küldetik tovább,
a melynél kevesebb költség s veszteség forog fen.
VÁLTÓKÉPESSÉG, (váltóképesség) ösz. fn.
Jogosultság, hogy valaki akár váltót bírhasson és
ennek alapján szükség esetében a váltóadóst vagy
adósokat beperelhesse, akár magát váltójogilag
mint adós kötelezhesse; amaz cselekvő, emez szen
vedő váltóképesség.
VÁLTÓKERESET, (váltó kereset) ösz. fn. 1)
Váltókövetelés, mely beperlés végett bíróság elé
terjesztendő vagy már bíróság elé van terjesztve.
2) Maga azon irat (váltókeresetlevél), melyen a váltó
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követelés van annak módja és szabályai szerént föl
jegyezve.
VÁLTÓKERESETI, (váltókereseti) ösz. mn.
Váltókeresetre vonatkozó, azt illető.
VÁLTOKERESKÉDÉS, (váltókereskédés) ösz.
fn. Kereskedés neme, melyet valaki váltóokmányok
vevésévelradásával. űz, különösen midőn a váltókat
fizetési idejök előtt aránylagos levonással (disconto)
bevásárolja; máskép : váltóüzlet.
VÁLTÓKERESKÉDÖ, (váltó kereskedő) ösz.
fn. Személy, ki váltókkal kereskedik, üzérkedik.
VÁLTÓKEZES, (váltókezes) ösz. fn. Aki a
váltóadósságért vagyis a váltólevélnek annak idején
leendő kifizetéseért jót áll, tekintettel akár a kibo
csátó, akár a forgató, akár és többnyire az elfogadó
köteleztetésére ; még pedig a váltókezes rendszerént
készfizető is, azaz a váltókötelezettel együtt egyete
mesen áll tartozásban, úgy hogy a váltó tulajdonos
akár öt, akár a kiért kezességet vállalt,akár egyszerre
mindkettőt beperelheti és elmarasztaltathatja.
VÁLTÓKEZESSÉG, (váltók kezesség) ösz. fn.
Kezeskedés vagyis jótállás valamely váltóadósért.
V. ö. VÁLTÓKEZES.
VÁLTÓKOSARAZÁS, (váltókosarazás) ösz.
fn. Trágyázási mód, midőn valamely szántóföldön a
juhokat úgy nevezett kosár, vagy is esztrengaféle
kerítés között tartogatják, hogy állóhelyeiket gana
jozzák; s mennyiben ezt majd egyik, majd másik
földrészen fölváltva teszik, innen ,váltókosarazás' a
neve.
VÁLTÓKÖNYV, (váltókönyv) ösz. fn. Üzé
rek és váltókereskedők könyve, melybe váltóüzletei
ket bejegyzik.
VÁLTÓKÖVETELÉS, (váltókövetelés) ösz.
fn. Követelés, mely váltólevelen alapszik.
VÁLTÓKÜFÁR, (váltókufár) ösz. fn. Meg
vető, gúnyos értelemben am. váltókkal nyerészkedő.
VÁLTÓKUPÁRSÁG, (váltókufarság) ösz. fn.
Gúnyos értelemben aprólékos váltókkal nyerészkedés.
VÁLTÓKÜLDÉNY, (váltóküldény) ösz. fn.
A váltónak azon neme, mely által a váltót távol
helyre a rendelményes küldi, mint forgató írván
nevét a váltóra ; s ebben különbözik a közönséges
intézvény (v. tukvány) szótól, melyben rendelményes
nek azt írják, akinek számára küldetik a váltó.
Használják magában a ,küldény' szót is. (Rimesse.)
VÁLTÓLÁZ, (váltóláz) ösz. fn. Láz, mely
ben a kórrohamok időnként fölváltva jelenkeznek,
midőn a beteg majd lázban szenved, majd szabad
tőle, milyen különösen a harmadnapos hidegláz.
VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS, (váltóleszámíto
lás) ösz. fn. Váltólevél megvétele, megvásárlása, még
pedig rendszerént annak lejárata (fizetési határideje)
előtt bizonyos százalék levonásával.
VÁLTÓLEVÉL, (váltólevél) ösz. fn. 1. VÁL
TÓ 3).
VÁLTÓLOVAGLÁS, (váltólovaglás) 1, VÁL
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VÁLTÓMÁSODLAT, (váltómásodlat) ösz.
fn. A váltónak másod példánya, másodváltó. (Se
eondaWechsel.)
VÁLTÓMÁSOLAT, (váltómásolat) ösz. fn.
Az eredetiről lemásolt váltó, mely lehet ismét egy
szerű vagy hitelesített. Különbözik ettől a váltó
másodlat.
VÁLTÓMUNKA, (váltómunka) ösz. fn. A
mesterembereknél valaki által megrendelt munka,
különböztetésül a vásári munkától.
VÁLTÓNYARGALÁS, (váltónyargalás) ösz.
fn. Szorult helyzetben a nem szilárdul álló keres
kedő azon visszaélésre vetemedik, hogy majdan le
járandó váltójának kifizetése végett ismét ujabb vál
tót v. váltókat bocsát ki és ad el; vagy pedig azt,
akire váltót intézvényezett, megbízza, hogy szintén
ő reá intézvényezzen egyet vagy többeket Btb.
(Wechselreiterei). Látni való hogy ezekben egyik
váltó mintegy nyargal a másikon; s minthogy ezen
nyargaltatások a legjobb esetben is költséggel, di
jakkal, leszámítolásokkal stb. járnak, mindezek, ki
vált ismételt esetekben végromlásra vezethetnek.
VÁLTÓÓVÁS, (váltó óvás) ösz. fn. Rendsze
rént a váltólevél el nem fogadása vagy ki nem fize
tése esetében ezen körülményekről hiteles személy
(váltójegyzö) által kiadott bizonyítvány a végett,
hogy a váltótulajdonos viszkeresetet indithassun.
VÁLTÓÖSSZEG, (váltóözszeg). A váltóleve
lekben foglalt és rendszerént mind számokkal mind
betűkkel kiírt pénzmennyiség.
VÁLTÓPÉNZ, (váltópénz) ösz. fn. 1) L.
VÁLTÓÖSSZEG. 2) L. VÁLTÓ, 4) pont alatt.
VÁLTÓPIACZ, (váltópiacz) ösz. fn. Nagyobb
kereskedelmi város, hol váltókkal, főképen a nem
zetközi forgalom végett, rendes üzlet van folya
matban.
VÁLTÓRENDELET, (váltórendelet) 1. VÁL
TÓRENDTARTÁS.
VÁLTÓRENDELMÉNY, (váltórendelmény)
ösz. fn. A váltólevélnek azon része, melyben az
van kifejezve, kinek rendelkezésére bocsáttatott
az ki.
VÁLTÓRENDELMÉNYES, (váltórendelmé
nyes) ösz. fn. Azon személy, kinek részére vagyis
redelkezésére bocsáttatott ki a vá'.tó. Neveztetik
váltóhitelezőnek is, de ez tágasb értelmű, mert ez
lehet forgatmányos is. A ,rendelményes' szó helye
sebb mint ,intézvényes' L. RENDELMÉNYES.
VÁLTÓRENDTARTÁS,
(váltórendtartás)
ösz. fn. Váltójogra vonatkozó felsőbb hatósági ren
deletek, melyeket a váltók kibocsátásában, elfoga
dásában, fizetésében stb. megtartani kell; használ
ják e kifejezést megkülönböztetésül a váltótörvény
től, amennyiben amaz nem valamely alkotmányos
törvényhozó testülettől, hanem korlátlan hatalomtól
származik. V. ö. VÁLTÓTÖRVÉNY.
VÁLTÓSLAG, (váltóoslag) ih. Katalin
prózai legendájában am. váltva, felváltva. „Négy
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forgó kerekeket szereztető, es élös borotvákkal meg
fizető (füzeté), kik egymás ellen váltóslag forogná
! na!t." (Toldy F. kiadása. 269 1.)
VÁLTÓSZABÁLYZAT, (váltószabályzat) ösz.
fn. Váltólevelekre vonatkozó szabályok összege.
VÁLTÓSZABÓ, (váltószabó) ösz. fn. Szabó,
aki a neki általadott kelmékből bizonyos megren
delők számára, vagy általán megrendelésre készít ru
hanemüeket; különböztetésül a vásári szabótó], ki
úgy nevezett vásári munkákat az ön maga által vett
kelmékből készít.
VÁLTÓSZÁMLA, (váltószámla) ösz. fn. Ke
reskedői vagy váltóüzéri könyvekben a kapott v.
vett és tova adott váltói évelőkről vezetett számla.
VÁLTÓSZÁMOLÁS, v. —SZÁMOLAT, (vál
tószámolás v. — számolat) ösz. fn' Számolás, mely
által meghatározzák, vagyis fölvetik, mennyit ér a
váltófolyam szerint bizonyos nemű pénz, vagy
mily viszonyban áll egyik pénz neme a másikhoz.
Jelentheti az egész vagy részletfizetésekről vezetett
jegyzéket is. Különbözik a váltóleszámítolás. •
VÁLTÓSZEG, (váltószeg) ösz. fn. Szeg,
mely a cságatyút az ekerúddal öszveköti, s melyet
ennek sorlyukaiba kény szerént által lehet tenni.
V. ö. CSÁGATYU.
VÁLTÓSZERZŐDÉS, (váltószerződés) ösz.
ÍD. Szerződés az iránt, hogy valaki váltólevélben
kötelezi magát.
VÁLTÓSZOKÁS, (váltószokás) ösz. fn. Va
lamely váltópiaczon bevett szokás a váltófizetési
határidőre nézve, mely a magyar törvény szerént
lát után 14 nap.
VÁLTÓSZÖGLET, (váltószöglet) ösz. fn.
Mértani ért. egymással szemközt álló szögletek.
VÁLTÓTÁNCZ, (váltótáncz) ösz. fn. Táncz,
melyben majd egyik, majd másik tánczol, vagy
melyben a tánczos párok egymással váltakoznak.
VÁLTÓTÁR, (váltótár) ösz. fn. 1. VÁLTÓ
ASZTAL; VÁLTÓHÁZ.
VÁLTÓTELEP, (váltó telep) ösz. fn. Ha a
váltó nem az elfogadónak a váltóban kitett lakhe
lyén, hanem más helyen fizetendő, ez telepnek hí
vatik, melyben a magyar törvéuy szerént különösen
annak neve is megemlítendő, kinél a fizetést föl
vehetni.
VÁLTÓTOLDAT, (váltó toldat) ösz. fn. Ha a
váltólevél hátiratokkal már egészen megtelt, ahhoz
varrás vagy pecsételéi által még egy darab papirt
függesztenek, s ezt toldatnak hívják.
VÁLTÓTŐKE, (váltótőke) 1. VÁLTÓÖSZ
SZEG.
VÁLTÓTÖRVÉNY, (váltótörvény) ösz. fn.
A váltókra, váltólevelekro mint okiratokra vonat
kozó és az államhatalmak megosztása folytán tör
vény hozásra jogosított testülettől, (országgyűléstől)
minden tényező hozzájárulásával szabályszerüleg
alkotott törvény.
VÁLTÓTÖRVÉNYI,, (váltótörvényi) ösz. mn.

Váltótörvényre vovatkozó, azt illető, azon alapuló.
Váltótörvényi eljárás, elmarasztalás.
VÁLTÓTÖRVÉNYKEZÉS, (váltótörvényke
zés) ösz. fn. Törvénykezés vagyis peres eljárás
váltóügyekben.
VÁLTÓTÖRVÉNYSZÉK, (váltó törvényszék)
ösz. fn. Törvényszék, mely a váltóügyek iránt tá
madt perekben itél.
VÁLTÓTÖRVÉNYSZÉKI,(váltótörvényszéki)
ösz. mn. Váltótörvényszékre vonatkozó, ahhoz tar
tozó, azt illető, attól származott. Váltótörvény széki
utasítás. Váltótörvényszéki elnök, biró, jegyző, igtató,
kiadó. Váltótörvényszéki ítélet.
VÁLTOTT, (váltott) mn. tt. váltottat. Ami
váltva vaD. Átv. ért. szine hagyott, elszigorodott.
Milyen váltott vagy ! (Kriza J.).
VÁLTOTTGYERMEK, (váltottgyermek) ösz.
fn. A babonások hiszeme szerint, idétlen, idomtalan,
gyüge gyermek, kit, mint mesélik, ördög valamely
boszorkánytól nemzett, s más gyermek helyébe
csempészett. Szélesb ért. szüleitől egészen elütött
korcsgyermek.
VÁLTOTTMÜNKA, (váltottmunka) ösz. fn.
Megrendelésre készítet mesteremberi munka; külön
böztetésül a vásári munkától. V. ö. VÁLTÓSZABÓ.
VÁLTÓÜGY, (váltóügy) ösz. fn. Váltóleve
lekre vonatkozó mindenféle ügy, pl. váltókibocsátás,
váltóelfogadás, forgatás, váltókereset stb.
VÁLTÓÜGYLET, (váltóügylet) 1. VÁLTÓ
ÜZLET.
VÁLTÓÜZÉR, (váltóüzér) 1. VÁLTÓKE
RESKEDŐ.
VÁLTÓÜZLET, (váltóüzlet) ösz. fn. Váltók
adása vevése, kibocsátás, forgatás, elfogadás, kü
lönösen leszámítolás által, váltókkal nyerészkdés.
VÁLTÓVÉGREHAJTÁS, (váltóvégrehajtás)
ösz. fn. Váltókeresetből származott birói végre
hajtás.
VÁLTÓ VE VÉS, (váltóvevés) ösz. fn. Egy
vagy több váltóféle okiratnak nyerekedés végetti
megvásárlása.
VÁLTÓVISZKERESET,
(váltóviszkereset;
ösz. fn. Nem a főadósok (ú. m. idegen váltóban az
elfogadó, saját váltóban a kibocsátó), hanem a jót
állók, úgynevezett előzők elleni viszkereset.
VÁLTOZANDÓ, (változandó) mn. tt. vák
tozandót. A mi változásnak van kitéve; nem ál*
landó, ami nem marad úgy, a mint jelennen van;
V. ö. VÁLTOZÉKONY
VÁLTOZANDÓSÁG, (változandóság) fn,
tt. változandáságot, harm. szr. — a . Tulajdonság,
melynél fogva valami változandó, jelen állapotában
nem maradandó. V, ö. VÁLTOZANDÓ.
VÁLTOZÁS, (változás) fn. tt. változásl,
tb. —okj harm. szr, — a . Akármily állapotnak vagy
létezésnek egy más újjal történő fölcserélődése. Idő
változás, sorsváltozás, színváltozás, átváltozás, egész'
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ségváltozás, némi gyöngélkedés. Országot időváltozás.
V. ö. VÁLTOZIK.
VÁLTOZÁSI, (változási) mn. tt. változásit,
tb. —ak. Változást illető, ahhoz tartozó, arra vo
natkozó. Idöváltozási előjelek.
VÁLTOZAT, (változat) fn. tt. változatot,
harm. szr. —a. l ) Ú j állapot, jelenség, tünemény, mely
egy másik helyett jön létre, mely azt mintegy föl
váltja. 2) A zenészetben valamely alapdallamnak a
hangszerhez alkalmazva müvészetibb, legalább mes
terségesebb modorban eléadott módosítása, mely ál
tal az eléadó különösen az illető hangszeren szerzett
jártasságát akarja kitüntetni. (Variatio). 3) A régiek
nél eléjön , váltság' helyett is.

ami változásnak nincs alá vetve; végképen elha
tározott. Változhatatlan akarat.
VÁLTOZHATATLANSÁG, VÁLTOZHAT
LANSÁG, (változhat[at]lanság) fn. tt. váltóiba
tatlanságot, harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél
fogva valami változhatatlan.
VÁLTOZHATATLANUL, VÁLTOZHATLA
NUL , (változhat[at]lanul) ih. Változhatatlan
állapotban, vagy módon; szükségképen úgy ma
radva, amint van; végkép eltökélett, elhatározott
módon.
VÁLTOZHATLAN; VÁLTOZHATLANSÁG,
stb.: 1. VÁLTOZHATATLAN : VÁLTOZHATAT
LANSÁG.
VÁLTOZIK, (változik) k. m. változtam,
—tál, —ott, par. —zál. Előbbi állapota, mivolta
másra fordul, más alakban tűnik elé, nem marad az,
vagy olyan, ami, vagy amilyen azelőtt volt. A derűs
idő borúsra, a borús derűsre változik. Régi vig kedélyt,
komorra változott. A hernyó pillangóvá változik. Á
világ sorsa változik, megváltozik. Betegsége titán
egészen elváltozott. „Változton változik" Csúzi Trom
bitájában am. szüntelen változik, oly alkatú mint
„ folyton foly, menten megy." Meg, kiváltozni, régiesen
am. magát meg, kiváltani. Szabó Dávidnál is ,ki
változni' am. szabadulni, mentekezni (azaz mene
kedni). Eléjön 1641ben kiadott egy bizonyságlevél
ben : „Egy igaz holdult embert vittek el, Fülemen
Lázár nevűt negyed magával, maga változott ki
600 flór." — „Molnár György feleségét, az ki 450
forénton változott ki." (Eégi Magyar Nyelveml. III.
K. 362. 1.). A Nádor codexben megváltozni. „Mondd
meg, ha vagyon (e) valami kedvezés és ha megvál
tozhatnak (e) kéncscsel avagy ez világi ajándékok
val." (335. 1.). Ugyané codexben „valamibe vál
tozni" am. valamivé változni (1. végül a Szótárban).
Képeztetésre hasonlók hozzá : tartozik, költö
zik, rejtezik hűtözik, osztozik.
VÁLTOZÓ, (változó) mn. tt. váltosót. Ál
talán, ami előbbi állapotát, alakját, bizonyos tulaj
donságát egy másféle újjal cseréli föl, ami nem
mindig azonképen létezik, mutatkozik, jelenkezik;
állhatatlan; szeszélyes stb. Változó idő. Változó
ünnepek, melyek nem minden évben ugyanazon idő
pontra esnek, p. húsvét, pünköst, űrnapja. A dunai
hajóvontatók nyelvén azon hely, melyen a vontató
lovakat egyik partról a másikra átteszik. Komárom
tól Pozsonyig sok változó van. Erdélyben : fehérnemű
ú. m. üng. gatya, melyet t. i. időnként felvártva szo
kás viselni.
VÁLTOZÓSÁG, (változóság) fn. tt. váltó
zóságot, harm. sz. r. —a. Változó minőség, vagy
állapot.
VÁLTOZTAT, (változtat) mivelt. m. vál
toztattam, —tál, —ott. par. változtass. Akár
miféle működés, vagy erő által eszközli, hogy va
lami változzék. Amit meg nem lehet változtatni, azt
legjobb elfeledni. (Km.). Változtass rajta. Aton lehetet

„Isteneket felemeltet,
Nekik teszen áldozatot,
S ő bínéért változatot."
Katalin Versesleg. (Toldy F. kiadása 77. 1.)
VÁLTOZATLAN, (változatlan) mn. tt. vál
tozallant, tb. —ok. 1) Ami bizonyos idő folyta alatt
ugyanazon állapotban, mivoltában állandóan meg
marad. Változatlan egészség, időjárás, szerencse. Vál
tozatlan kedély, akarat. 2) Ami szükségképen létezik,
a mi lényegénél fogva mindig ugyanaz. A természet
nek változatlan törvényei. Különösen, öröktől fogva
létező. Az Isten változatlan. Különbözik : változ •
hatatlan.
VÁLTOZATLANSÁG, (változatlanság) fn.
tt. változatlanságot, harm. szr. —a. A létezőnek
tulajdonsága, melynél fogva az változatlan állapot
ban marad. V. ö. VÁLTOZATLAN.
VÁLTOZATLANUL, (változatlanul) ih.
Változat nélkül, ugyanazon állapotban maradva.
VÁLTOZATOS, (változatos) mn. tt. változa
tost, v. —aŁ,tb. —ak. Ami másmás állapotban, alak
ban, jelenségekkel, működéssel, hatással mutatko
zik. Különféle vegyes tárgyakból álló. A természet
müvei igen változatosak.
VÁLTOZATOSAN, (változatosan) ih. Vál
tozatos minőségben vagy állapotban.
VÁLTOZATOSSÁG, (változatosság) fn.
tt. változatosságot, harm. szr. —a. Tulajdonság,
midőn valami változatos alakban tűnik elé; sokféle
ség, különféleség, másmás nemüség.
VÁLTOZÉKONY, (változékony) mn. tt.
változékonyt, v. —at, tb. —ak. Ami természeténél
fogva változásra hajlandó, s másmás alakban tű
nik föl. Változékony kedély, azaz szeszélyes.
VÁLTOZÉKONYSÁG,
(változékonyság)
fn. tt. változékonyságot, harm. szr. —a. Változásra
hajlandó tulajdonság ; állapoti mulandóság.
VÁLTOZÉKOS, (változékos) mn. tt. válto
zékost v. —at, tb. — ak. L. VÁLTOZATOS.
VÁLTOZHATATLAN, VÁLTOZHATLAN,
(változhat[at]lan) mn. tt. változhatatlant. tb.
—ok. Amin változtatni nem lehet, nem szabad, ami
nek szükségkép úgy kell maradnia, amint van;
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I toi változtatni. N é h a az egyszerű ,vált' a z a z ,
jCserél' helyett használják. Ruhát változtatni.Helyét,
lakását minduntalan változtatja. V. ö. V Á L T O Z I K .

úgy^ majd pihenve, majd működve st. Ketten tgy
ruhát váltva viselnek. A nötestvérek váltva teszik a
konyhai munkát. A paripákat váltva használni. V. ö.
VÁLT.
VÁLÜ, VÁLU, (válu) fn. tt. válut, tb. —k.
kicsiny, valucska. 1) Kisebb nagyobb darabfá
ból való, öblösen kivésett, hosszúkás edény, melyből
a barmokat, házi madarakat stb. itatni, illetőleg
etetni is szokták. Kút mellett itató válu. Juhokat
sózó, abrakolá válu. Disznóválu, melyből a disznókat
etetik. Madárválu a kalitkában. Tyúkok és más ba
romfiak váluja. Malomválu. 2) Agyagból égetett,
vagy köböl vésett hasonló alakú, és czélra való edény.
3) Más váluforma készület, pl. csatorna. 4) A ha
jósoknál Kenessey A. szerént azon födélzeti burkony,
mely a börfával (kis bálványnyal) közegyenesen a
hajó födélzetét körülfutja; s a tölgy hajókon a
tető mellett jobbra balra a hajó hosszában járdát
képez ; máskép : járó deszka, Komáromban: mester
deszka. (Wassergang, Leibhölzer, Gangbord). 5) A
Debreczeni Legendáskönyvben eléjön, ,árnyékszék'
(latrina) jelentésében. Máskép táj divatosan : vályú,
v. váju, melyek alapfogalomban rokonok, de gyöke
ikre nézve csekély eltéréssel különbözők, t i. a
váló törzse vál(ik) mennyiben egymástól elváló ol
dalai vannak; a váju törzse pedig váj, mert ki van
vájva, azaz, vésve. Hasonló rokonságuak a válog
és vájog. ,Vályu 'pedig akár egyik, akár másikból
módosulhatott. — Képeztetését illetőleg azon u ü
képzöjü szók osztályába tartozik, melyek eredetileg
igenevek, vagyis részesülők, s miután főnevekké
lettek, ó 5 helyett u ü vei is ejtetnek, milyenek:
csikoltó csikoltú ; sutó sutu : fúró furu, pattantó pat
tantyu; szívató szivatyu ; töpörtő töpörtü; seprő
seprű ; mé; ö mérü; ütő ütü ; véső vésü stb. Molnár
Albertnél is — Éder kiadásában — ,válu' szinte
eléjön váló alakban. Jancsovicsuál szlávul: válov.

VÁLTOZTATÁS, (változtatás) fn. tt. vál
'.atást. tb. —oh, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valamit,vagy valamin változtatunk; v. ö.
VÁLTOZTAT.
VÁLTOZTATHATATLAN,
VÁLTOZTAT
HATLAK, (változ.tathat[at]lan) ma. tt. változtat
Uatatlant. több. —ok. Amit, vagy amin változtatni
•ehetetlen, vagy nem szabad, ninc3 erőnk ; aminek
! uukségképen úgy kell maradnia, amint van.
VÁLTOZVÁNY, (változvány) fn. tt. vál
mftmányt, tb. —oh, harm. sz. r. —a. Minőségre
vagy alakra nézve átváltozott test, anyag. Mondják
különösen növényről, gyümölcsről, midőn az elvetett
magból vagy mag után az eredetitől elütő más fajta
növény, v. gyümölcs terem.
VÁLTSÁG, (váltság) fn. tt. váltságot, harm.
Bar. —a. 1) Más által akármikép letartóztatott sze
mélynek vagy jószágnak bizonyos díjért általvétele,
illetőleg megszabadítása. Mit kívánsz váltságul ?
(Szabó D.). Innen a váltságdíj, váltságbér, váltság
mpénz öszvetett szók. „Üdvözlégy angyali kenyér,
• váltságunkért adatott bér." (Egyházi ének.) 2)
Maga azon díj, vagy bér, melyet a megváltásért
• adni kell. Levélváltság, zálogváltság, melyen a levelet,
zálogot kiváltjuk. 3) Régiesen pl. a Nádorcodex
I ben eléjön /választás' jelentésében. „Ó mely igen
bódogtalan váltság választani az örök ként." (107.
11.). De eléjön mai jelentésében i s : „Pokolba vala
mely szömélyek mennek, továbbá' nincsen ő nekik
váltságnak reménysége . . . ha mind ez velág ő kénesét
éró'tte adná, egy pokolbeli lelköt meg nem szaba
díthatnának." (335. 1.). Továbbá ,csere'jelentésé
ben. „Minemű váltságot tői (tevéi) ez napon, mert
ime adaték neköm szolga az úrért." (363. 1.).
Képeztetésre olyan, mint a hasonló alakú
igékből származott költség, mentség.
VÁLTSÁGBÉR, (váltságbér) ösz. fn. Bér,
beesár, melyen más hatalmában, birtokában levő,
letartóztatott személyt vagy dolgot visszaváltunk,
megváltunk, megszabadítunk, legyen az pénz, vagy
akármily más becsérték.
VÁLTSÁGDÍJ, (váltságdíj) 1. VÁLTSÁG
BÉR.
VÁLTSÁGÖSSZEG, (váltságösszeg) 1. VÁLT
SÁGPÉNZ.
VÁLTSÁGPÉNZ, (váltságpénz) ösz. fn. Vált
ságbér bizonyos pénzösszegben.
VÁLTSZIRMU, (váltszirmu) ösz. mn. A nö
vénytanban olyan bokrétáról mondják, melynek
szirmai semmi részben nem nőttek össze egymással
pl. a szegfű bokrétájában. (Dialypetala).
VÁLTVA, (váltva) ih. Majd egyik, majd
pjásik; majd most, majd máskor; majd így, majd
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VÁLÚ—,v.VÁLUCSATORNA,(válucsatorna)
ösz.fn. Váluformáju csatorna, vizvezető válu, p. mely
a vizet a malomkerékre viszi.
VÁLÚ—, v. VÁLÚPIKK, (válupikk) ösz. fn.
Növénynem az együttnemzők seregéből s egyenlő
nősök rendéből; vaezka kopasz , csészéje két soros,
a külső sor néha kevés apró pikkelyekből áll; a
belsőnek levélkéi befelé válusak. (Lapsana). Fajai
DiószegiFazekasnál:piczi, büdös, czérnaágu válupikk.
VÁLUS, (1) 1. VÁLLUS.
VÁLUS, (2) v. VÁLÚS, (váluos)) mn. tt. vá
lust, v. at, tb. —ak. Váluval ellátott, vagy válu
formára kivésett, alakitott Válus kút. A növény
tanban azon bemélyedésre vonatkozólag mondják,
mely a levélen, vagy valamely szerven hosszában
végig vonul, mint a bunkós hajma (allium sphaero
cephalum) levelén.
VÁLŰZ, VÁLUZ, (váluoz) áth. m. váluztam
— tál, —ott, par. —z. 1) Váluval fölcserei. 2)
Válu gyanánt öblösre váj, vés valamit.
VÁLÚZÁS, VÁLUZÁS, (váluozás) fn. tt,
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váluzást, tb. —ok, harrn. szr. —a. Cselekvés midőn
valamit váluznak. V. ö. VÁLÚZ.
VÁLVA, v. VÁLVÁN ,megválva' ,megválván,
összetételben am. kivéve, kivévén. Pesti Gábornál
is : „Kiket mind elada, ketteitöl megválva." (Aeso
pus élete. Toldy F. kiadása 14. 1.). „Gyermektől
megválván (gyermekeket kivévén) megkeresztöle
két negyven ezör embört." (Nádorcod. 617. 1.).
L. VÁL, VÁLIK alatt.
VÁLY, ALSÓ—, falu, FELSŐ—, falu és
puszta Gömör m. ; helyr. — Vályba, — ban, —ból.
VALYKOCZ, falu Abaúj és Sáros m; helyr.
Valykóczra, —OK, —ról.
VÁLYOG, VÁLYOK (vályog v. vájog v.
válog) fn. tt. vályogot, harm. szr. —a v. —ja;
.vályok' szó tárgyesete pedig válylcot, s harm. sz.
raggal —a. 1) A székelyeknél agyagsár, melyet az
asszonyok öszvegombolyitott darabokban télre el
tesznek , hogy szükség idején vizzel föleresztve,
tapaszul használják. 2) Saját módon meggyúrt
i.gyagsárból kiszakasztott, s téglamintára alakított
és napon megszárított épületszer, melyből tégla
gyanánt falat raknak; máskép: sártégla, égetlen
tégla. A kiégetett vályogból leszen a tégla. Vá
lyogot téglát vetni. V. ö. MÓR. Kiejtési' válto
zattal : vájog. v. válog. Gyöke magyar elemzés
sel : váj illetőleg vál, mennyiben vájott, s ré
szekre választott agyagból áll. Miklosich az ugyan
azon jelentésű rálel: szót szlováknak mondja. 3)
Néhutt a palóczoknál jelent sodrófát s ez értelem
ben egyezik vele a német Walke, felső német Walk
v. Walch és Miklosich szerént az új szláv valék.
Magyar elemzéssel hasonlók hozzá : tályog, hályog,
szúnyog, horog s némely mások.
VÁLYOGFAL, (vályogfal) ösz. fn. Fal vala
mely épületben, keritésnél, mely vályogból van
rakva.
VÁLYOGFÖLD, (vályogföld) ösz. fn. Agyag
föld, melyből vályogot vetnek, mely vályognak leg
alkalmasabb.

VALYON—VÁMBÉLYEG.
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VALYON, 1. VÁJJON.
VÁLYÚ, 1. VÁLU.
VÁM, (1) fn. tt. vám ot, harm. szr. —ja. l) Tar
tozási járandóság, vagy dij gyanánt követelt, és ki
szakasztott rész bizonyos ingó vagyonból, áruból
stb. Ilyen a ma is divatozó malomvám, midőn a mol
nár az őrlésre hozott gabonából egy részt, neveze
tesen a pozsonyi mérőből egy finaknyit kivesz. 2)
Azon dij, melyet a szálított jószágtól, áruktól stb.
néha a személytől a határokon, hidakon, utakon
stb. az államnak, vagy illető tulajdonosnak javára
fizetni kell. Nem lehet kétség benne, hogy a hajdani
pénzszük korban az ily vámot sokszor természetben
szokták megadni; innen megvámolni valamit am. bi
zonyos részt kivenni, elvenni belőle. Határvám
melyet bizonyos országok, tartományok határán
általvitt áruktól fizetnek. Hídvám, útvám, kövezet
vám, partvám, a hidak, utak, kövezetek, partok
használása fejében. Tarka látóig vemhes szamártól
n'em vesznek vámot. (Km. Hanem a gazdájától).
Borvám, gabonavám, gyarmati áruvám. Kiviteli, be
hozatali vám. Fogyasztási vám. Hegyvám az az szóló
hegyi vám, mely mielőttt a szőlőváltság behozatott,
némely kiváltságos helyeken a szőlőhegyektől a
földesúrnak nem tizedben vagy kilenczedben, hanem
évenként bizonyos állandó összegben az évi termésre
tekintet nélkül fizettetett. A,hegy vám' szó (németesen:
Bcrgrecht) eléjön az 1 405diki I ső törvényezikkben
is, némelyek véleménye szerént ,bányavám' értel
mében. Vámot vetni valamire. Vámot kérni, venni,
szedni, adni, fizetni. A mit nyert a vámon, elvesztette
a réven v. némelyek szerént: harminczadon. (Km.).
3) Azon hely, vagy ház, vagy hivatal, hol a vám
dijt szedik. Vámhoz érni. A vámnál megállni. Ki
kerülni a vámot. V. ö. HARMINCZAD.

Teljesen egyezik a persa vám szóval mely am.
aes alienum, debitum ; másképen : ávám v. avám, és
bőm, v. ábám v. abám. (A v és b a persában gyakran
váltakoznak pl. bán is másképen: van. Az á előtét
is gyakran eléjön a persában pl. tas és átii am.
tűz).
VÁLYOGKEMENCZE,
(vályogkemencze)
VÁM, (2) puszta Fejér m.; helyr. Vámba
ösz. fn. Kemencze, melynek falai válykokból vannak
— ban, —ból.
rakva.
VÁMALATTI, (vámalatti) ösz. mn. Amitől
VÁLYOGMINTA, (vályogminta) ösz. fn. Fából
csinált hosszúkás négyszögű minta, mclylyel a meg vámot kell fizetni.
VÁMAMARGA, falu Krassó m.; helyr. — Mar
gyúrt agyagföldet kiszakasztják, s téglaformává
gán, —ra, —ról.
alakítják.
VÁLYOGMÓE, (vályogmór) ösz. fn. Vályog
VÁMÁTHÁGÁS, (vámáthágás) ösz. fn. Vám
nak való s meggyúrt agyag, melyet szalmával v. nak nem fizetése vagy kisebb öszletben fizetése
polyvával is szoktak vegyítni.
által a vámszabályok megsértése.
VÁLYOGOL, (vályogol) önh. m. vályogolt.
VÁMATLAN, (vám atlan) mn. tt. vámatlanl,
Az elkészitett vályogmórt mintával kiszakgatja.
tb. —ok. Amitől nem kell vámot adni, fizetni. Vá
VÁLYOGVETŐ, (vályogvető) ösz. fn. Munkás, matlan utak, hidak. Vámatlan szabad áruk.
illetőleg mesterember, ki vályogokat vet, azaz, csi
VÁMBÉLYEG, (vámbelyeg) ösz. fn. Bélyeg,
nál. V. ö. TÉGLAVETŐ.
melyet a vámhivatalban a megvámozott árúkra ra^
VÁLYOK, 1 VÁLYOG,
gasztanak vagy az illető szállítónak adnak,

VAMBÉR—VÁMJEGYZÉK.
VÁMBÉR, ( vámbér) 1. VÁMDIJ.
VÁMBÉRLÉS, v. — BÉRLET, (vámbérlés
v. —bérlet) ösz. fn. Szerződés, vagy szerződési
viszony, mely álfal valaki bizonyos vám jövedelmét
határozott dijért bérbe veszi.
VÁMBÉRLŐ, (vámbérlő) ösz. mn. és fn. Aki
relamely vám jövedelmeit kibérli.
VÁMBEVÉTEL, (vámbevétel) 1. VÁMJÜ
VEDÉK.
VÁMBÓDÉ, (vám bódé) ösz. fii. Bódé a vám
szedő állomáson, melyben a járandó vámdijt be
szedik. (
VÁMCZÉDULA, (vámczédula) ösz. fn. Czé
dula, melyet a vámdijat lefizető utas a vámhivatal
tól kap ; máskép : vámjegy.
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áruezikkek neveit, s az órettök járó vámdijt ma
gában foglalja.
VÁMJEGYZŐ, (vámjegyző) ösz. fn. Vámhi
vatalhoz tartozó, s jegyzői kötelességet végző tiszti
személy.
VÁMJEL, (vámjel) ösz. fn. A vámhivatal
előtt kitűzött valamely jel, p. ezobor, tábla, zászló,
mely az általkelni akarókat figyelmezteti, hogy ott
vámot kell fizetni.
VÁMJOG, (vámjog) ösz. fn. 1) Jog melynél
fogva az állam, vagy bizonyos község, testület,
vagy egyes személy vámot követelhet, és szedhet.
2) A vámjogra vonatkozó törvények, és rendeletek
Ö3zvege.
VÁM JÖVEDÉK, (vámjövedék) ösz. fn. Jöve
VÁMDIJ, (vámdíjj ösz. fn. Megbatározott ! dék, melyet valamely vámon vesznek be.
VÁMKAPCSOLAT, (vámkapcsolat) ösz. fn.
pénzmennyitég, mely vám fejében fizettetik.
VÁMEGYESŰLET, v. —EGYLET, (vám Kapcsolat vagy viszony vámszedési tekintetben.
VÁMKERÉK, (vámkerék) ösz. fn. Czölöpre,
egyesület v. — egylet) ösz. fn. Több szomszéd álla
mok egyesülete, mely bizonyos szerződésre lépett I karóra tett kerék, melyet némely vámhivatalok
azon vámdijakra nézve, melyeket a ki és beviteli j előtt vámjelül szoktak fölállítani.
VÁMKERÜLŐ, (vámkerülő) ösz. fo. Vámhi
áruktól illetékesen fizetni kell. Kémethoni vámegylet.
vatalhoz tartozó szolga, kinek kötelessége az illető
Máskép : vámszövetség.
vámház környékén vigyázni, nehogy valaki a vám
VÁMEGYLETI, (vámegyleti, ösz. mn. Vám ,
vonalt kikerülje, s fizetés nélkül elosonjon.
egyletre vonatkozó, azt illető, abban megállapitott.
VÁMKEZELÉS, (vámkezelés) ösz. fn. A vám
Vámegyleti mértékek. Vámegyleti államok.
VÁMELJÁRÁS, (vámeljárás) 1. VÁMKEZE kivetése és bevétele körüli eljárás.
VÁMKISZABÁS, (vám kiszabás) ösz. fn.
LÉS.
Azon
cselekvény vagy eljárás, melylyel a vámdíj
VÁMFA, (vámfa) ösz. fn. A vámhivatalnál
fölállított ezoboiféle fa, rendesen vámfizetésre em mennyisége meghatároztatik.
VÁMKIVETÉS, (vámkivetés) 1. VÁMKI
lékeztető táblával.
SZABxíS.
VAMFALU, falu Szatmár ra. helyr. —faluba
VÁMKÖTELES, (vámköteles) Személy, ki
—ban, —ból.
vámot fizetni tartozik. A régi magyar alkotmány
VÁMFELÜGYELŐ, (vámfelügyelő) ösz. mn. szerint a papság, nemesség stb. nem volt vámköteles ;
és fn. Vámtiszti személy, ki a vám kivetése és besze
azaz vámmentes volt.
dése körüli eljárás fölött őrködik.
VÁMKÖTELEZETTSÉG, (vámkötelezettség)
VÁMFIZETÉS, (vámfizetés) ösz. fu. Cselek ösz. fn. Állapot, viszony, midőn valaki vámfizetésre
vény, midőn valaki a vámilletéket megadja.
kényszeritőleg is szorittathatik.
VÁMFIZETŐ, (vám fizető) ösz. mn. és fn. j
VÁMLEVÉL, (vámlevél) ösz. fn. A lefizetett
Aki vámot fizet, vagy akinek vámot kell fizetnie.
vámról bizonyítványul adott levél.
VÁMHAMBÁR, (vámhambár) ösz. fn. Molná
VÁMMENTÉS, (vámmentés) ösz. mn. 1) Aki
rok hambára, melybe a vámgabonát töltik.
nek saját magától, s illetőleg a hozzá tartozó tár
VÁMHÁZ, (vámház) ösz. f n. Ház a vámhatá
saitól, lovától, szekerétől s ezen levő vagy bármi
ron, melyben a vámhivatalhoz tartozó személyek
módon magával vitt holmijától útvámot, hidvámot
laknak, s hivatalosan működnek.
stb. fizetnie nem kell. 2) A személyre tekintet nél
VÁMHELY, (vámhely) ösz. fn. Altalán min
kül jószág, áru, melyet vámdij nélkül szállítani le
den hely, határvonal, hol vámot szednek.
het, szabad.
VÁMHIVATAL, (vámhivatal) ösz. fn. 1) Vám
VÁMMENTÉSÍT, v. —MENTÉSIT, (vám
szedéssel foglalkodó hivatal. 2) Ezen hivatalhoz tar
tozó személyek. 3) Épület, ház, melyben ezen sze mentésit) ösz. áth. Valakit v. valamit vámmentessé
tesz, a vámfizetéstől fölment.
mélyek tisztjeiket végzik.
VÁMMENTÉSITÉS, v. MENTESÍTÉS, (vám
VÁMILLETÉK, (vámilleték) 1. VÁMDÍJ.
mentésités)
ösz. fn. Cselekvés, mely által a törvé
VÁMJEGY, (vámjegy) ösz. fn. Mindenféle
jegy, pl. bélyeg, czédula, barcza, melyet bizonyít nyek, vagy illető felsöbbségek valakit v. valamit
vámmentessé tesznek.
ványul kap, aki a vámot lefizeté.
VÁMJEGYZÉK, (vámjegyzék) ösz. fn. Soro
VÁMMENTESSÉG, (vámmentesség) ösz. fn.
zatos jegyzék, mely a vámfizetés alá vetett szállítási Kiváltság vagy szabadalom, melynél fogva valalú
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akár személyeiben, akár magával vitt vagyonáért
vámot fizetni nem tartozik.
VÁMNYERESÉG, (vámnyereség) ösz. fn. A
kiviteli és behozatali vám egybevetése által a kivi
teli vám részére mutatkozó nyereség. Lehet azon
összeget is érteni alatta, mely a kezelés és minden
költségek levonása után megmarad.
VÁMOL, (vámol)'áth. m. vámolt. l) Vala
mely jószágból járandóságképen bizonyos részt ter
mészetben kivesz, kiszakaszt, kiválaszt, pl. a mol
nár az őrlésre hozott gabonából. Szélesb ért. ön
kényből jogtalanul, erőszakkal valamely egészből
elvisz valamit. A nyomtatók megvámoltál: a buza
garmadát. 2) A vámféle járandóságot pénzben be
szedi.
VÁMOLANDÓ, (vámolandó) mn. Vám alá
tartozó, vámolni való.
VÁMOLÁS, (vámolás) fn. tt. vámolást, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Vámrésznek természetben,
vagy 2)vámdijnak pénzben beszedése.
VÁMOLNIVALÓ, 1. VÁMOLANDÓ.
VÁMOS, ( l ) (vámos) fn. tt. vámost, tb. —ok,
harm. szr. —a. Személy ki vámot szed, vagy vala
mely vámjövedelmet bérben tart. Goromba mint a
vámos. (Hm.). Jelenthet vámhelyet is, és mint olyan
több helynevek jelzője mindkét magyar hazában, mint:
VámosAttya, VámosCsanád, VámosGyörk, Vámos
Mikola stb., melyek valószínűleg egykoron mint vám
szedő helyek voltak.
VÁMOS, (2), faluk Győr, Somogy, Veszprém
m.; SAJÓ—, Borsod m.; helyr. Vámosra, ,—on,
— ról
VÁMOSATTYA, v. ATYJA falu Bereg ni.;
helyr. — Atyjára, — n , —ról.
VÁMOSCSALÁD, falu Vas m.; helyr. — Csa
ládra, —on, —ról.
VÁMOSFALU, falu Pozsony m.; helyr. — fa
luba, —ban, —ból.
VÁMOSFALVA, falu Nógrád m. ; helyr. —
falvára, — n , —ról.
VÁMOSGYÖRK, falu Heves m. ; helyr. —
Gy'órkre, —ön, —röl.
VÁMOSLADÁNY, falu Bars m.; helyr. — La
dányba, —ban, —ból.
VÁMOSLÁZ, falu Bihar m.; helyr. — Lázra,
—on. —ról.
VÁMOSLEGÉNY, (vámoslegény) ösz. fn. A
több kerekű malmokban azon legény, ki az őrlésre
hozott gabonából a vámot kiveszi.
VÁMOSMIKOLA, falu Hont m.; helyr. —
Mikolára, — n , —ról.
VÁMOSOROSZI, falu Szatmár m.; helyr. —
Orosziba, —ban, —ból.
VÁMOSPÉRCS,hajdúváros; helyr. — Pércsrü
— én, —röl.
VÁMOSSÁG, (vámosság) fn. tt. vámos ságot,
harm, sz. r. —a, Vámosi minőség v, állapot,
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VAMOSÜDVARHELY, erdélyi falu Küküllö
m. helyr. — Udvarhelyre, —én, —röl.
VÁMOSÚJFALU, falu Zemplén m.; helyr. 
Ujfaluba, —ban, —ból.
VÁMOSZLOP, (vámoszlop) 1. VÁMFA.
VÁMŐR, (vámőr) 1. VÁMKERÜLÖ.
VÁMOZ, (vámoz) áth. m. vámoztam, —tál,
— ott, par. —z. L. VÁMOL, 2)
VÁMOZÁS, (vámozás) L. VÁMOLÁS. 2)
VÁMPENZ, (vám pénz) ösz. fn. Pénz melyet
vám fejében kell fizetni.
VÁMREND, (vámrend) ösz. fn. Az illető fel
söség, vagy hatóság által meghatározott rend,
melyet a vámszedésben követni kell.
VÁMRENDSZER, (vámrendszer.) ösz. fn.
Bizonyos elvek, melyeken a vám tételeinek megha
tározása és egyes tárgyakra kivetése alapszik.
VÁMSOROMPÓ, (vámsorompó) ösz. fn. So
rompó a vámvonalon, melyet szabad járásra kinyit
nak, vagy ha szükséges, bezárnak.
VÁMSZABÁLY, (vámszabály) ösz. fn. Meg
állapított mód, eljárás a vám kivetése és szedé
sében.
•
VÁMSZEDÉS, (vámszedés) ösz. fn. Cselek
vény midőn a kiszabott vámdíj át és bevétetik.
VÁMSZEDŐ, (vámszedő) ösz. fn. Vámhiva
tali tiszt, ki a vámdíjakat beszedi. Kisebb vámokon
maga a vámbérlő vagy vámtulajdonos, vagy ezek
megbízottja.
VÁMSZOBA, (vámszoba) ösz. fn. Vámhiva
tali szoba, melyben a vámpénzt lefizetik s beszedik.
VÁMSZOLGA, (vámszolga) ösz. fn. Vámhi
vatalhoz tartozó szolga.
VÁMSZÖVETSÉG, (vámszövetség) 1. VÁM
EGYESÜLET.
VÁMTÁBLA, (vámtábla) ösz. fn. 1) Vámot
jelelő tábla, némi fölirattal. 2) Tábla melyre a vám
jegyzéket ragasztani szokták.

VÁMTÁBLÁZAT, (vámtáblázat) 1. VÁM
JEGYZÉK.
VÁMTERÜLET, (vámterület) ösz. fn. Föld
terület, meddig bizonyos vámhivatal hatóság vám
szedési jogát gyakorolhatja és gyakorolja.
VÁMTÉTEL, ösz. fn. Egyes megnevezett
tárgy és annak vámilletéke valamely vámjegyzék
ben v. táblázatban.
VÁMTISZT, (vámtiszt) ösz. fn. A vámhivatal
hoz tartozó, s tiszti rangon levő személy.
VÁMTISZTSÉG, (vámtisztség) ösz. fn. 1)
Tiszti állomás, a vámhivatalnál. 2) A vámhivatalhoz
tartozó tisztek testülete.
VÁMTÖRVÉNY, (vámtörvény) ösz. fn. Min
den törvény mely vámra vonatkozik.
VÁMUT, (vámút) ösz. fn. Út mely bizonyos
vámhely felé vezet, továbbá melytől útvámot kell
fizetni.
VÁMÜGY, (vámügy) ösz, fn. A vámhoz.
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vámjoghoz s vámkötelezettséghez és vám kezeléséhez
tartozó dolgok egyenként vagy öszvesen.
VÁMÜGYELŐ, (vámügyelő) ösz. fn.Vámtiszt,
ki az illető vámra azaz vámhivatalra vagyis az ösz
szes eljárásra ügyel.
VÁMVESZTESÉG, (vámveszteség) ösz. fn.
f Veszteség midőn a kiviteli vám a behozatalinál ke
vesebb ; továbbá midőn a vámkezelésre és hivata
talokra fordított költségek felülmúlják a bevételi
összeget. V. ö. VÁMNYERESÉG.
VÁMVONAL, (vámvonal) ösz. fn. A vámterü
> let azon része, hol a vámház és vámsorompó áll,
melyen aki átlép a vámszabálynak van alávetve.
VAN, létige (verbum substantivum); és birtok
ige, s ezen utóbbi minőségben a személytelenek
közé tartozik,és csak az egyes és többes harmadik
személyben divik. — Mint létigét következőleg ragoz
zuk : Mutató mód. Jelen idő : vagyok, vagy, van v.
vagyon, vagyunk, vagytok (tájdivatosan : vattok),
vágynak v. vannak (tájdivatosan, pl. a székelyeknél
í és a régieknél is, pl. Szalay Ág. Levelestára. 14.
lap.: vadnak).
Függő múlt: valék, valál, vala, valónk, valótok,
valának.
Általános múlt : voltam, voltál, volt, voltunk,
voltatok, voltak v. voltának.
Előbbi múlt: voltam vala, voltál vala stb.
Jövőjét lesz igétől kölcsönzi: leszek, leszesz v.
léssz, lesz v. leszen stb. továbbá : lenni fogok, fogsz
stb. és leendek, leendsz v. leendesz, leend stb.
Kapcsoló és parancsoló módját szintén a lesz
igétől kölcsönzi : legyek, légy, legyen stb.
Óhajtó módban jelen : volnék, volnál, volna, vol
nánk, volnátok, volnának. Múlt: voltam volna, voltál
volna stb.
Határtalan módja is a ,lesz' igéből van át
véve : lenni; régente eléjön : volni.
Részesülő : való.
Állapotjegyző : levén ; régente eléjön : válván.
Mint létige példái a jelen időben : magam vagyok,
magad vagy, maga van. Ketten vagyunk, vagytok,
vannak. Ott vagyunk, itt vagyunk, vagytok, van
nak. Mint birtokige példái : lovam' van, lovad
van, lova van stb.; hangsúlyozva : van lovam,
van lovad stb, A személy hangsúlyozásával : nekem
lovam van, és nekem van lovam, neked lovad van és
neked van lovad, neki lova van stb. Birtoktöbbesben :
lovaim, lovaid, ökreim, ökreid vannak. Van annak aki
meg nem iszsza. (Km.), Múltakban : lovam vala, lo
vaim valónak, lovam volt, lovaim voltak stb. Ellen
tétel, de csak a jelenben : nincs, nincsenek, issel:
sincs, sincsenek pl. van is, nincs is; kinek társa van,
ura van, kinek társa nincs, ura sincs ; borom is van,
söröm is van, borom sincs, söröm sincs stb. V. Ö. NINCS>
SINCS, SE, SEM. Sajátságos mondatok : nagyra
van vele, dicsekszik, kevélykedik, rátartja magát
vele, v. néha : miatta; rajta van valamin, törekszik,
iparkodik; oda van elveszett, vagy távol van; ugyan

kivannak, valamely kedves állapotot nagy mérték
ben élveznek; ő magában is elvan, nem szorul
társra; benne van, mint zsidó a lóban, nem menekül
het; túl van rajta, átesett rajta; megvan, megtaláltam ;
v. kész ; még fönn van, nem fekütt le ; hátra van a
bökkenő, következik. „En szegödetlen voltam, valamit
N(agyságod) ad ott, avval voltam." (Levél 1554ből.
Szalay Ásr. 400 m. 1.). „Énnekem N(agyságod sem
mit nem fizetett, hanem az mit velem tett, abban
vagyok. (Ugyanott). Hogyan vagy ? = hogyan ér
zed magad ? Jól vagyok ~=. jól érzem magam.
Mennyire van Budatói Bécs ? Mindennek van oka,
foka. Miben van a dolog ?
A létigék a nyelvekben a többi igék ragozásá
nál rendszerónt segédigekül is szolgálnak. A ma
gyarban ily minőségben vala és volt s a ,lesz' ige
után ,legyenŁ fordulnak elé, pl. kérél vala, kérsz vala
stb. kerék vala, kérél vala stb. kértem vala, kértél vala
stb. kértem volt, kértél volt stb. L. VALA, (1) alatt.
A régieknél még eléjőnek más egybeállítások is, pl.
kérek volt, kérél volt stb. de ezek ma nincsenek szo
kásban.
Mint kapcsolat (copula) a jelen idő 8»ík sze
mélyeiben elmarad, pl. az ember halandó (homo est
mortalis), az emberek halandók (homines sünt morta
les), mint a héber és arab nyelvben is, sőt ez utób
biban többnyire az első s 2ik személyek is elma
radnak pl. enettüriku =z én (vagyok) az út, enlebni
m te fiam (vagy), enná türábün ve remádün =. mert
mi por és hamu (vagyunk. Kollár.)
A föntebbi ragozásból láttuk, hogy ezen létige
(a kölcsönzött lesz igétől elgondolva) közvetlenül
három gyökből áll : vagy (csak a mutató módbeli
jeien időben), val (csak a függő múltban) és vol; sőt
minthogy a régieknél val helyett is gyakran vol áll
(pl. vola, 1. VAL), sajátlag vagy és vol gyökökből (a
van jelen fe úgy tekinthető, mint a, vagyon összevont
alakja, mongolul : baján.) A mongolban (v ajak
hang helyett rokon &vel, mely a tankönyvek sze
rént néha t)nek ejtetik) mindkét gyök mint igetörzs
megvan, az egyik : bai, mely szótárak után így is
olvasható: baj, sőt eléjön mint a ,vagyon'nak kö
zelebb megfelelő, baina és baigha is (Kowalewski
szerént am. a franczia est, existe, se trouve); az elsőt
(baina) Bálinth Gábor kalmük kiejtés után &c'ínft'iiek
írja, mely közelebb a vann&k felel meg. A másik
törzs : bol. Mindkettő teljes ragozással bír. A val, s
uoZnak némely más nyelvekbeli rokonságairól 1. VAL.
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Azonban valamennyinek gyökeleme va v. vo,
melyet föltalálunk különösen mind az árja mind a
föntebbi nyelvekben is, t. i. a szanszkrit nyelvben
bhú, a zend, persa nyelvekben bú, az ékiratokban
bu (Vullers, Bopp). Ide sorolja Bopp a latin fore
fai, futurus, a görög (jpiíai, 8cpv, a régi német
bim (mai német bin), lithván búti (esse), szláv
büti stb. szók törzseit is. A persában olvassuk:
bud va nábud — lét és nem lét; vagyon (régiesen
csak : vagy) és szegénység (esse et non esse; di
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vitiae et paupertas. Vullers). A mongolban a fön
tebbieknek megfelelöleg eléjön egy harmadik létige
törzs: bü, mely már nem bír teljes ragozással, s ez
zel egyezik a mandsu bi.
Figyelmet érdemel még, hogy a mongolban és
mandsuban az ajak mint előhang elhagyásával,
egyedül az önhangzó is létige gyöke ú. m. a
mongolban a, a mandsuban o, innen a mongolban
amui, a mandsuban ombi am. vagyok, vagy, van,
vagyunk, vagytok, vágynak (t. i. ezen nyelvekben
a személynévmások nem olvadnak össze az igével).
A mongolban rnui, fenhangu ragozásban müi, s a
mandsuban mbi az igeragozásban a jelen idő képzó'ji.
A mui s müi minden hihetőséggel egy a bili (= va
gyok) segédigével; mely másképen, pl. Kowa
lewski Szótárában : bui (franczia értelmezéssel: je
suis, tu est, il est, nous sommes, vous étes, ils sönt;
2, 1' étre, entité, existence; celui qui est, celui qui
existe); a mandsuban is a bi utóhang maga a bi s lét
ige, és az m alkalmasint a határtalan mód me kép
zőjével azonos ; egyébiránt ezek mindkét nyelvben,
miként az imént érintők, a jelen idő képzőji pl. a
mongolban szilnö mili = szűnöm, szünöl, szűnik stb.
(szó szerént am. szűnő vagyok, szűnő vagy stb.) a
mandsuban : ilimbi = állok, állsz, áll stb. (szó sze
rént : álló vagyok, álló vagy stb.). Ennél fogva a fön
tebbi amui és ombi is körülbelül ezt teszi : létező
vagyok.
Eévay is Neumann után azt tartja, (Elabora
tior Gramm. Hung. 554. 837, és követk. lapokon)
hogy a héber és chaldaeai kává v. hája (fűit, exsti
tit) eredetileg (?) egyszerűen va és ja s végül hehentés
sel : vah, jah, Vater alakjai (hávaj, hájaj) után in
dulva pedig (a há elhagyásával) vaj, jaj volt. 0
aztán ezen vajhói származtatja a magyar vagy,
val, vol gyököket, rokonitván több más nyelvekbeli
törzsekkel is (1. VAL), kivévén a mongol és
mandsu törzseket, melyeket ő nem ismert, s ma sem
sokan ismernek, nemcsak nálunk, hanem másutt is.
VÁN, elvont törzs, 1. VÁNY.
•—VAN, magas hangon: — VEN, (vaan,
veen) állapotjegyző, határozói minőségben ; körül
írható midőn, minthogy, miután, és kötszókkal (az
utolsó néha elül, néha utói jön) s az illető ige
mutató módjával (jelenben, múltban, vagy jövőben
is). Bármely eredeti magyar művet vegyünk ke
zünkbe, számtalan példát fogunk találni, pl. a
Sajószentpéteriek végezésébcn (Magy. Nyelveml. II.
Kötet): „Ha valaki szerélni avagy somogyi borokat
vehet valahol . . , tartsa Kisasszony napjáig, melly
nap beteljesedvén (midőn beteljesedik) kikezdhesse."
Mikes K. Leveleiben: „A fejedelem elbúcsúzván a
hámtól (khántól), mi is megköszönvén csak főintés
sel ő tatárságoknak jóakaratjokat, a szállásra me
nénk." (Miután a fejedelem elbúcsúzott a khántól
stb. II. levél.). „Urunk meg akarta látni a csá
szárt, aki is Drinápolyból érkezvén (érkezett és)
nagy pompával ment bé a városban." (XXiklevél).
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„Mert a hadakozást nem tudván (nem tudja és)
attól irtózik" (XXVIII. Levél). „Azt jól tudjataláffl
ked, hogy ki követje cselekedte aztot, hogy Bercsé
nyi Pérából kiköltözködjék addig, amíg oda érke
zik, nem akarván (minthogy nem akar) véle egy
városban lakni" stb. A nép nyelve inkább a körül
írásokat kedveli. A latinból magyarított munkákban
még sokkal több a kérdéses állapotjegyzö, pl. a
Müncheni codexet találomra kinyitván MátéXVIII.fe
jezetének mindjárt elején olvassuk : „ Az időben ve'pé
nek (lépének) Jézushoz ö tanéjtványi mondván" (és
mondának). Egyébiránt e codexben va ve ragu ré
szesülő helyett is sokszor a ván vén ragu állapotjegy
zöket találjuk, pl. mondván vagyon (Máté V.); ad
ván vagyon (Máté XIII.), látá mennyelcet megnyitván
(vidit eoelos apertos. Mark. I.) ; jövének sietvén (Lu
kács II.); írván vagyon (Lukács. VII.); ezek helyett:
mondva vagyon, adva vagyon, látá mennyehet meg
nyitva, jövének sietve, irva vagyon. Ugyanez áll több
régi nyelvemlékekre nézve is. Nincs példa nélkül
hogy e képző a múlt alakhoz is járul pl. ebben:
akartván. „Magam dolgát az mi nézi, akartván nem
igyekeztem semmibe exorbitálnom." (Gr. Eszterházy
M. nádor levele Sennyei István cancellárhoz. 1631
ben. Ma is mondjuk : kész akartva).
VANAL. (vanal) elavult ige, a van igének
származéka s annyit tesz, mint folytonosan létezik;
vagy birtokában van valaminek. A Müncheni co
dexben betű szerinti forditással a latin bene habebwnt
értelmében am. meggyógyul. „Betegekre vetik ke
zeket és megvanalnak". Ebből alakult át csekély ösz
vehuzással és hasonulással a régies vall (= vanal,
van1); 1. VALL.
VANCSAVÉSZ, falu Vas m. helyr. Vancsa
vészre, —én, —röl.
VÁNCSFALU, falu Máramaros m. helyr. 
faluba, —ban, —bál.
VÁNCSOD, falu Bihar m. helyr. Váncsodra,
—on. —ról.
VÁNCZOKODÁS ; VÁNCZOEODIK, 1. VÁN
SZOKODÁS; VÁNSZORODIK.
VÁNCZORGÁS; VÁNCZOROG 1.VÁNSZ0R
GÁS; VÁNSZOROG.
VANDA, (ványda) mn. tt. vándál. Elaszott,
sovány testű, nyomorék. Elemzését illetőleg 1.
VÁNY, elvont gyök. Szokottabban : vanyiga.
VÁNDOR, mn. és fn. tt. vándort, tb. — ok.
Idegen földön ideoda utazó, ideiglen majd itt, majd
ott tartózkodó, lakhelyét váltogató, költözködő.Ván
dor czigányok, drótos tolok, színészek, zenészek. Ván
dor madarak. Különösen ki bizonyos mesterségi
gyakorlat végett másmás városokba, országokba
utazik; Vándor szabólegények. Átvitt értelemben je
jelenti az embert a földi életben.
„Kidől; s más vándor lép üres nyomára,
S az esti szellő játszva leng porára."
Kisfaludy K. (Az Élet Korai).
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VÁNDORNÉPVÁNKOS.

Egyezik a német Wanderer, wandernd szókkal.
A német wemdern és wandeln gy&kovla.tos jelentésűek
! 8 az előbbit Adelung a v előtét elhagyásával az
, olasz andare és svéd andra, máskép szintén v vei
vandra ígchen) szókkal egyezteti. Heyse mindket
tőt a wenden szóval hozza viszonyba, a mennyiben
a want törzset (a régi felsőnémet wantal szóban)
jWendca' szóval értelmezi.
VÁNDORBOT, (vándorbot) ösz. fn. A ván
dornak útravaló botja. Atv. gyalog utazás. Vándor
botot fogni am. gyalogutazásra indulni.
VÁNDOREGÉR (vándoregér) ösz. fn. Egerek
melyek bizonyos évszakokban más éghajlat alá,
vagy tartományba költöznek.
VÁNDORÉLET, (vándorélet) ösz. fn. Élet
neme, midőn valakinek különösen valamely népség
nek állandó lakhelye, telepe nincsen, hanem hol
ide hol oda költözködik. V. ö. VÁNDORNÉP. Átv.
ért. jelenti az emberi életet. V. ö. VÁNDOR.
VÁNDORÉV, (vándorév) ösz. fn. A mesterem
bereknél azon év, vagy évek, melyeket mesterségi gya
korlat végett idegen helyeken töltenek vagy töltöttek.
VÁNDORGALAMB, (vándorgalamb) ösz. fn.
Vadgalambok ÉjszakAmerikában, melyek felhőket
képező sürü csapatokban költözködnek. (Columba
migratoria).
VÁNDORHANGYA, (vándorhangya) ösz. fu.
Egy helyről más helyre költözködő hangya, vagyis
hangyasereg.
VÁNDORHÉRNYÓ, (vándorhernyó) ösz. fn.
Hernyók neme, melyek seregesen költözködnek hely
ről helyre.
VÁNDORRA, (vándorka) fn. tt. vándorkát.
Szárnyfödeles féregnem, melynek lelógó feje állkap
csosj tapogató szarvai szőrösek, melle hosszú, benyo
mott, s négy öszvebonyolított szárnya van. (Mantis)
VÁNDORKÖNYV, (vándorkönyv) ösz. fn. A
vándorló mester legényeknek az illető' hatóságtól
vagy czéhtől adott könyv, melybe neveik, mester
ségük, kiknél és hol dolgoztak stb. följegyezvék.
VÁNDORKÖPENY, (vándorköpeny) ösz. fn.
Utazásra alkalmas kivált vízhatlan kelméből készí
tett köpeny.
VÁNDORLÁS, (vándorolás) fn. tt. vándor
lásit, tb. —ok, harm. szr. —a 1) Általán, költöz
ködés helyről helyre, idegen földön utazás; ideoda
bolygás. 2) Kézmívesek utazása mesterség gyakorlása
végett.
VÁNDORLÓ, (vándoroló) mn. tt. vándorlót,
Aki vándorol, helyről helyre utazik, költözik, külö
nösen, hogy bizonyos mesterségben gyakorolja magát.
Vándorló legények. V. ö. VÁNDOR.
VÁNDORLÓKÖNYV,
(vándorlókönyv) 1.
VÁNDORKÖNYV.
VÁNDORLÓLEGÉNY, (vándorlólegény) ösz.
fn. Mesterlegény, ki gyakorlat végett vándorol.
VÁNDORMADÁR, ösz. fii. így hívják mind
azon madárnemeket, melyek évszakonként másmás

éghajlat alá, különösen őszszel melegebb tájakra köl
töznek, pl a fecskék, gólyák, vadludak stb. Átv.
ért. ki lakhelyét változtatni szereti.
VÁNDORNÉP, ösz. fn; Pásztorkodó, legeltető
nép, melynek, minthogy a földmiveléssel nem fog
lalkodik, állandó tanyája, telepe nincsen, hanem
minden vagyonával, mely leginkább barmokból,
sátrakból áll, majd ide, majd oda költözik ; s görög
latínosan nomádnépnek híyatik, ezen görög szótól:
nomas (= legeltetve ide s tova járókelő) ez pedig
ro/íif (= legelő), ez ismét vipco (= legeltetek)
szótól ered.
VÁNDOROL, (vándorol) önh. m. vándorol1,
v. vándorlóit, htn. —ni, v. vándorlani. 1) Általán,
folytonosan úton van, ideoda költözik; csavarog.
2) Különösen, bizonyos mesterség gyakorlása és
ügyesség szerzése végett idegen helyeken, tarto
mányokban, s illető műhelyekben megfordul s dol
gozik : Népnyelven öszvehúzva : vándol, mint a nép
dalban : Ejy szegény legény vándolni készül, de nincsen
kenyere.
VÁNDORPÁLYA, (vándorpálya) 1. VÁN
DORÚT.
VÁNDORRUHA, (vándorruha) ösz. fn. Ké
nyelmcs pongyolaféle, sajátságos szabású ruha,
milyet az utasok, vándorlegények viselnek.
VÁNDORSÁSKA, (vándorsáska) ösz. fn. Leg
nagyobb sáskanem, mely az eget felhő gyanánt
boritó csapatokban helyről helyre költözik, s a me
zőket, vetéseket elpusztítja. V. ö. SÁSKA.
VÁNDORSÓLYOM, (vándorsólyom) Nemes
sólyom faj, mely vándorolni szokott. (Falco gen
tilis.)
VÁNDORÚT, (vándorút) ösz. fu. A vándor
lónak maga vagy mások által kitűzött útja, melyet
bejárni akar, vagy már bejárt.
VANECSA, falu Vas m.; helyr. Vanecsára>
— n, —ról.
VANIGA, falu Nyiíra m.• helyr. Vanigára,
— n , —ról.
VANILL, fn. tt. vanillt. tb. —ok; máskép:
vanília, vanília, tt. vaníliát, vaníliát. Az igazi vanill
(vanilla aromatica v. epidendron vanilla) indiai fel
futó növény, a fák körül 1 8 — 2 0 lábnyira is felte
kergözik; hüvelyeiben teremnek azon igen apró
fényes, fekete, balzsamillatu, s izgató erejű magocs
kák, melyeket leginkább csokoládéba használnak. A
köz életben nálunk így neveztetik az amerikai kunkor
(heliotropium peruvianum v. odoratum), kékes fejér
és vanilia illatú virág csoportokkal, télen csak me
legházban, de nyáron a szabadban is tenyészik.
VÁNKOS, fn. tt. vánkos t, tb; —ok, harm. szr.
— a. 1) Általán valamely szövetből, vagy bőrből,
különféle alakban, és nagyságban öszvevarrott öblös
mü, melynek űrét holmivei, pl. tollal, pöhölylyel,
szőrrel, csöpüvei stb. megtöltik, s bizonyos támaszul,
talapul stb. használják ; máskép : párna. Fej alá való
vánkos, ez néhutt máskép : fejal, v. fejaly v. — alj\
52
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másutt : féval v. — alj. Nyitra völgyében : fejd.
Ablakvánkos ; pamlagvánkos ; oUárvánkos ; óravánkos ;
kocsivánkos ; varróvárikos ; térdeplóvánkos, székvánkos.
Selyem vánkos, bír vánkos, vászon vánkos. Vánkosra
hajtani a fejét. Vánkoson ülni. Vánkosra elölni, kö
nyökölni.?.) Átv. vánkoshoz némileg hasonló alap vagy
támasz fából, kőből stb. melyre valamit fektetnek,
p. az építésben azon tönkök a liáz tetőzetén, me
lyekre a gerendákat fektetik ; a szekérben a rakoncza
talapja stb. A növénytanban a vaczok feldudorodott
teteje, melyen aztán a virágrészek fejlenek ki (torus).
Élnek e szóval a szlávok is különösen Mikló
sién szerént vanjhts, vánkus alakban, de ő maga is
a szlávban idegen szónak tartja. Jancsovicsnál szlá
vnl másképen : poduska, v. podhlavnicza, az az, fejal.
Mi ^magyar elemzését illeti, mennyiben a vánkos
tulajd. ért. véve valami kitömöttet, puffadtat jelent,
rokonok hozzá törzsben : •párikó és fánk, mint puffadt
és töltelékes sütemények, s távolabbról azon ajak
gyökhangú szók, melyekben a fúvás és puffadtság
alapfogalma rejlik, mint: poh, pofa, p'óffed, puffad,
fú stb.
VÁNKOSALJ, v. —ALY (vánkosalj v. —
aly) ösz. fn. Növénynem a lopvanőszők seregéből, s
a levclc3 mohok közöl; tokja kúpos, vánkoson ü l ;
szája karimáján négy pár fog; bimvirágai ugyan
azon tövön vagy gomba vagy csillagformák. (Spla
chnum)
VÁNKOSFA, (vánkosfa) ösz. fn. A szoba padló
alatt elnyúló gerenda, melyre a deszkákat szegezik.
VÁNKOSHÉJ, (vánkoshéj) ösz. fn. A ván
kosnak, különösen az ágybélinek felső héja, melyet
tisztitás végett időnként lehúzni szoktak. Németesen
túl a Dunán némely tájakon : vánkoseziha.
VÁNKOSKA, (vánkoska) kies. fn. tt. vánkos
kát. Kicsi vánkos.
VÁNKOSÖS, (Vánkosos) mn. tt. vánkosost, v.
at, tb. —ak. Vánkossal ellátott, fölszerelt. Vánkosos
ágy, pamlag, ablak, szék, kocsiülés. V. ö. VÁNKOS.
VÁNKOSSZÉK, (vánkosszék) ösz. fn. Ván
kossal ellátott szék.
VÁNKOSTAG, (Vánkostag) ösz. fn. Az épí
tésben azon fekirányban lerakott tetó'zeti tönkök,
melyekre a gerendákat fektetik.
VANNA, hevesmegyei tájszó tt. vannát; 1.
VINDÖL,.
VÁNSZORI, (vánoszori) mn. tt. vánszorit,
tt>. —k v. —ak. A székelyeknél am. vánszorgó, sin
lődő, beteges.
VÁNSZORGÁS, (vánoszorogás) fn. tt. ván
szorgást, tb. —ok, harm. szr. •—o; Sinlődő nyavaly
gás, testi fonnyadáe. V. ö. VÁNSZOROG.
VÁNSZORODIK, (vánosz orodik) k. m.
vánszorodtam, —tál, —ott. Sinlődő, nyavalygó
módjára mozdul. Nagy nehezen fölvánszorodott. El
vánszorodott. V. ö. VÁNY, fn.
VÁNSZOROG, (vánoszorog) gyak. önh.
mu.lt. —tecm, —tál, vánszorgott, htn. —ni. v. ván
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szorgani. Sinlődik, nyavalyog, testében fonnyad,
aszik; továbbá, gyöngélkedő betegkint nehezen,
fáradtan, lankadtan, alig mozog. V. ö. VÁNY, fn.
VÁNY, elvont gyöke vanyalít, vanyiga szóknak.
Egyezik vány törzszsel.
VÁNY, v. VÁN, elvont törzs, melynek két külön
nemű, de alapfogalomban némileg egyező származékai
vannak: a) Melyek az állati test fonnyadó, száradó,
sinlődő állapotát fejezik ki, u. m. ványad, ványadt,
vánszorog, vánszorodik; a törzsben rövid őnhang
zóval : vanyiga. b) Melyek holmi bozontos, kóczos
szövetek dömöczkölésére, illetőleg koptatására vo
natkoznak, u. m. ványol, ványoló, vémyolódik stb.
Az első jelentésben vett vétnyhól osz képzővel lett
ványosz, s ebből ványoszol, ványszol, mint mioszol
unszol, vonoszol vonszol, s keményebb hangon vány
szór s innen ványszorog, ványszorodik, vagy lágyitás
nélkül és közösebb szokás szerint vánszorog, vánszo
rodik. Mennyibnn a vány testi fogyatkozásra, aszásra
vonatkozik, egyezik vele azon fony v. fonny, mely
ből a fonnyad, fonnyaszt szók származtak. A máso
dik jelentésű vány, véinyol abban egyezik vele, hogy
a ványolóban, azaz, kallóban az illető szövet szin
tén elébbi terjedelméből veszt, midőn tömöttebbé,
összevonttá leszen, hogy továbbá bozontos, kóczos
részei elhullanak, honnan a ruháról, s más nemű
testekről mondjuk, hogy elványolódnak, vagy elhal
lódncűc, midőn kopnak s vékonyabbakká lesznek,
vagy épen lassankint szétmállanak. Szanszkrit nyel
ven van am. Ferire, laedere. Budenz J. szerént a finn
ben : vanilta, az észtben : vanuta, a lívben vant
am. váuyolni.
—VÁNY, vékonyhangon — VÉNY, névképző,
p. indítvciny, kelevény, 1. Előbeszéd 143. 1. és —
MÁNY, —MENY.
VÁNY A, ALSÓ—, FELSŐ—, puszták Pest m.
DÉVA—, m. város Heves m. ; helyr. Ványára, —
n,  ról.
VÁNYAD, (ványad) önh m. ványadt. Tes
tében bágyad, fonnyad, sziliében sápad, pl. vala
mely belső betegség, vagy fárasztó munka, vagy
korhelység stb. miatt. Különösebben a székelyeknél
divatos szó. V. ö. VÁNY.
VÁNYADÁS, (ványadás) fn. tt. ványadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Bágyadás, fonnyadás, sin
lődés, nyavalygás.
VÁNYADSÁG, (ványadság) fn. tt. ványad
ságot, harm. sz. —a. Bágyadt, beteges, fonnyadt
állapot v. minőség.
VÁNYADT, (Ványadt) mn. tt. ványadtat.
Sápadt, bágyadt, fonnyadt, beteges, mintegy elvá
nyolt, elkopott.
VÁNY ADTÁN, (ványadtan) ih. Bágyadt,
fonnyadt, állapotban.
VÁNYADTSÁG, (ványadtság) 1. VÁNYAD
SÁG.
VANYALÍT, (vanyalít) áth. m. vanyalitott,
htn, — ni v. —• ani, par, — s, Kriza J. szerént a
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székelyeknél: „hirtelenében (könnyedén, felületesen)
készitni valamit, pl. ha egy szegényebb gazda némi
díbdáb kertelést készített, mondják : vanyalított.
így a gazdasszonyok is mondják : egy kis vacsorát
mmyalitlok." A Tisza vidékén sem ismeretlen szó.
Rokon hozzá a székelyeknél mind törzshangokban,
mind jelentésben : pónyál ; és Szabó Elek szerént:

VÁNYOVKA, falu Árva m.; helyr. Ványovká
ra, — n , —ról.
VÁPA, (vápa) fn. tt. vápát. 1) Láp, v. lápa,
lápos hely, azaz, mocsáros lapály, vízállás, tócsa,
fertő (Szabó D.). 2) Gödör, mélyedés, homorú szöget
képező hajlás. Vápahupa, völgydomb, hegyvölgy,
néhutt máskép : hápalmpa, hátahupa, hálahoporja,
Lugossynál: hépelmpa, a székelyeknél: vápakotya,
is. Térd vápája, hajlása. Vápa a bányában, árok
forma mélyedés. — Miklosich szerént vápa ,stag
num' jelentésben régi szláv. Azonban ,lápa' nála
nem jön elé, pedig e két szó a magyarban azonos
mert az l és v hangok benne úgy váltakoznak, mint
lép és vépj lék és véle, láz és váz szókban.
VÁPAHUPA, (vápahupa) ikeritett fn. L.
VÁPA alatt.
VÁPAHUPÁS, (vápahupás) ikeritett mn. L.
ÍIÁPAHUPÁS.
VÁPAKOTYÁS, (vápakotyás) ösz. mn. A szé
kelyeknél am. vápahupás v. hápahupás.
VÁPÁS, (vápaas) mn. tt. vópást, v. —at, Ib.
—ak. 1) Lápos, mocsáros. Vápás vidék, térség. 2)
Gödrös, völgyes, homorú. V. ö. VÁPA.
VAR, fn. tt. varat, harm. szr. — a . Kéregféle
héj, vagy hártya, mely a hegedő seben vagy fölfa
kadt daganaton, kelésen képződik; továbbá azon
hoportos héj, inely a rühes, koszos bőrt takarja, vagy
mely a fejbőrön fejlik ki, ez néhutt: hompora. Szabó
Dávidnál : túr, kosz. A székelyeknél jelent rühöt is.
V. ö. ÓLTVAR, POKOLVAR, RÜH. Mandsu nyel
ven : valu (Geschwür, az u oly utóhang mint határa
(= bátor) szóban ; továbbá gyökre nézve egyeznek
vele az arab barasz v. berasz (Aussatz), a latin verruca,
porrígo, s a német Bőrke. Budenz J. felhozza mint ro
kont az erzamordvinban és votjákban az ur (= ke
lés) szót. Mennyiben a var száradt állapotban porha
nyóvá lesz, egyezik vele a por, purha, s erre látszik
vonatkozni a Jiompor v. hompora is, azaz ompor,
omló por, mely leginkább a kis gyermekek fejét
szokta belepni. Lugossy J. bőr szóval hozza pár
huzamba.

jimjul.

VANYALÍTÁS, (vanyalítás,) fn. tt. vanyali
\Utst, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Valaminek hirtele
nében, könnyedén készítése. Y. ö. VANYALÍT.
VANYARCZ, falu Nógrád m.; helyr. Vanyarcz
ra, —011, —ról.

VÁNYIIAD, (ványhad); VÁNYHADÁS,
I (ványhadás') 1. VÁNYAD ; VÁNYADÁS.
VANYIGA, (vanyiga) mn. tt. vanyigát. So
fcány, nyomorult, hitvány, nyuzga. Kriza Jánosnál:
gyáva, gyenge mint a venyige. Vanyiga gyerek, em
ber. Törzse azonos a vány törzszsel, mely vanyalít
nál is rövidülve jön elé. V. ö. VANY. Képeztetésre
hasonlók hozzá : ityafiga, guriga, taliga, melyekben
a gyakorlatos igeképző og kicsinzö igVQ változott,
s eredetileg : nyafogó, gurogó, tologó, tehát ványogó.
VÁNGIGA NÁPICZ. Nápiez nembeli növény
faj ; bugája széljclberzedt görbegurba ágakkal; on
dója tövön pelyhes és kalászos ; ízékje fölül leve
letlen ; levelei hajszál formák. (Aira fiexuosa ; né
melyek szerént: avena fi.).
VÁNYOL, (ványol) áth. rn. ványoll. 1) A
gyapjúszövetet, zeke s harisuyaposztót úgy neve
zett ványolómalomban, vagyis kallóban beavatja,
öszveveri, s megtisztítja. Mit a Tájszótár Incze
József után így ír le : „Mikor a zekeposztót megszö
vik, elküldik a malomba, hol feltűrve, vízzel tele
váluba teszik, erre, mint a kásatörö kés olyan bot
jár rendre, melyeket a víz hajt s minthogy ezen
botok csapanólag esnek a posztóra, azt nemcsak
összeverik s avatják, hanem a váluban forgatják is ;
az ilyen malom ványolónak neveztetik." 2) A ruhát,
viselés által koptatja. V. ö. VÁNY; VANYALÍT.
VANYOLA, falu Veszprém m. helyr. Vanyo
hira, —11, —ról.

VÁNYOLÁS, (ványolás) fu. tt. ványolást, tb.
— ok, harm. szr. — « . A szövésből nyersen kijött
posztónak, szűrnek kallóban elkészítése.
VÁNYOLÓ, (ványoló) mn. és fn. 1) Aki
ványol; v. amivel ványolnak. 2) Kalló malom. V. ö.
VÁNYOL.
VÁNYOLÓDÁS, fványolóodás) fn. tt. vá
nijolódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Holmi ruhane
müeknek viselés, hordozás általi kopása, elkalló
dása, elnyüvésc.
VÁNYOLÓDIK, (ványolóodik) bclsz. m.
ványolódtam, —tál, —ott. Viselés által kopik, mál
lik, kallódik. V. ö. VÁNY, VÁNYOL.
VÁNYOLÓMALOM,
(ványolómalom)
1.
&ALLÓ,
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VÁR, (1) önh. és áth. m. várt. Azon okból, hogy
valamely idő lefolyta alatt bizonyos tárgyra vonat
kozó kíváncsisága teljesedni, vagyis valami tör
ténni fog, kedélyét függőben tartja, illetőleg az
esendőség bekövetkeztéig bizonyos időt mulaszt, ha
laszt, elfolyni enged. A várás fogalmában háromféle
dolog rejlik: a) valamely esendőség függő állapota ;
b) ezen esendöségre irányzott folytonos figyelem, és
kíváncsiság; s c) határozott vagy határozatlan tartós
ságu idöhaladék. A várásnak okozója : vágy,
kíváncsiság; végoka : érkezés, megjövés, teljesedés, s
ezeknek ellentétei .• késés, elmaradás. A várás minden
eshetőségre kiterjed, ami teljesedése által a kedélyt
akár kedvcsen, akár kedvetlenül lepi meg. Örömmel,
szívesen, vágyva, kiváncsilag, csendesen várni valakit.
v
árton vár, várván vár valakit vagy valamit am,

VAR.

VÁR.

fölöttébb, nagyon, igen nngy vágyódással vár.
Mint bizonyost, elmaradhatatlant várni valamit. Fé
lelem, remegés közölt, szomorúan, leverten várni a fenye
gető csapást, az ítéletet, a büntetést. Halálát minden
órában várják. Ide, oda várni valakit. Előbb ott,
azután itt vártalak. Haza várni, visszavárni az elutaz
takat. Vendégeket várni. Hivatalt, jutalmat, örök Üd
vösséget várni am. óhajtani, kívánni, reraényleni. Be
várni a dolog végét. A gyülekező társakat öszvevárni.
A mely szekér meg nem vár, az után nem kell futni.
(Km.). Időszakra vonatkozólag : reggeltől estig, több
napig, hónapokig,, évekig várni. Sokáig várni. Várt
leány (aki várt) várat nyer. (Km.). Ne várjuk azt,
mig fejünk fi lett elcsapnak a veszélyek habjai."
(Palóczy L. fiz 1840. apr. 2 3diki országos ülésben).
Mondjuk nehézkes nőről is, hogy váróban v. váran
dóban van, midőn szülési ideje közeledik. Főiható
ragu viszonynévvel: valakire várni, érkezését figye
lemmel, kíváncsian lesni; valamire várni: teljesedé
sét lesni. Jobb időre várni. Sorára várni, várj sorodra.
Fölcseréltetik néhutt les igével. Már régen lesem öt,
még sem jő. Eluntam Őt lesni. —• Távolító ragu vi
ezonynévvel, bizonyos személytől, vagy dologtól
reméli, kíván valamit. Tőle sokat várhatunk. Sorso
mat a jövőtől várom. Pénzt várok atyámtól. Ettől ke
veset várhatsz. Idölől kell várni, tanácsra hallgatni.
(Km.).

vidékein jobbára már romladozott számos várak. 2)
Hasonló czélból akár magasb helyen, akár sik föl
dön épített erőség, vagyis falakkal, bástyákkal, viz
árkokkal stb. kerített, vagy ha jelenleg nincs is ke
rítve, de régebben kerítve volt helyiség. Földvár, Sár
vár, Vízvár, Óvár, Újvár stb. S ily összetételben
számos helyneveket alkot, mint Csákvár, Daruvár,
Fejérvár, Ikervár, Kapusvár, Kapuvár^ Oroszvár,
Sárvár, Szigetvár, Ungvár, Vasvár stb. 3) Nagyobb
szerü mérvben épített, s fényesb és erősebb alkot
mányu, fejedelmi lakúi, avagy fejedelmi és állami
czélokra szolgáló erődítmény. Császári királyi vár.
Mennjiben némely várak bizonyos helységek, ille
tőleg városok kebelében vagy mellett épültek, a vár
szót inkább személyragozni szokták : Buda vára, \
néha, kivált költői nyelven : Budavár.
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Mennyiben a várás a kedélynek folytonos
kíváncsiságában áll, úgy vélekedünk, hogy alapfo
galomban és hangban azon kedélyszókkal rokon,
melyek vágyat, kívánást fejeznek ki, mint : vágy
vaj, vajh, vah, ah, áh, tehát elemezve, a vah y. vá
indulathangot vévén alapul, melyből ,vágy' is szár
mazik, r képzővel : vár, mint sí sir ; tá tár ; lé tér ;
szu szúr; s l képzővel: dú dúl; hü hűl; stb. így ke
letkezik indulat hangokból az esengő varasra, kíván
ságra vonatkozó vágy szón kivül: óhajt, áhít, és az
űző haj! ból származott hajt. Lugossy J. az ÓV
szóval hozza párhuzamba.
Hasonlók hozzá a német harren és warten.
Amazt Adelung a franczia garder, s olasz gvardia,
emezt a latin durat és haeret szókkal rokonitja. An
nyi igaz, hogy a várás némi figyelemmel, vigyázattal
és lesessél j á r ; de azt sem tagadhatni, hogy a le
sésnek eredeti, első indoka bizonyos vágy, vagy
kíváncsiság, vagyis mielőtt lesni indulnánk valamit,
előbb vágynak, kíváncsiságnak kell felébrednie ben
nünk. Budenz J. szerént lapp nyelven vuorde, finn
lapp nyelven vuordde , vogul nyelven : iirkat am.
várni, váfakozni; déli vogul nyelven uor am. őiizni,
mordvin nyelven varza, erza mordvin nyelvon varia,
varca' am. megnézni.
VÁR, (2), fn. tt. várt at, tb. — ak, harm.
szr. — a . 1) Magasabb helyre, nevezetesen hegy
oromra rakott, s erődített építmény, vagy több épü
letből álló védhely, az ellenség megtámadásai él
jen. Sziklavái; hegyi vár. Ilyenek a hazánk hegyes
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„És újra nagy lesz egykor a magyar,
És újra fényes ősi Budavár."
Jókai M.
Arad vára, Munkács vára, Komárom vára, különö
sen ha személyről neveztetik, egy szóvá olvad :
Leopoldvára, Pétervára. Bélavára. Még általában
némely nevezetek és kifejezések : az erődített hely
nek magasabb része fellegvár. Más részei lehetnek:
alsó vár, felső vár, külső vár, belső vár. Várat víni,
ostromolni, körülvenni, megszállani, megvenni, (némely
vidéken : bevenni). Várból kirohanni. Azé a vár, kié
a mező. (Km.). Baj egyedül a várban bízni, nem kato
náiban. (Km.). Könnyű oly várat védni, melyet nem
vínak. (Km.). Szóból várat. (Km.), á) Átv. ért. jelent
védelmet, ótalmat, biztosítást. Isten a mi erős vá
runk. — Tréfásan : fellegvár v. felső vár am. fej.
Kiszöktek a felső várból; v. üres a fellegvár v. felső vár,
nincs otthon a gazda (km. Elvesztette az eszét).
Bevetlek a felső várat, azaz részeg. Légvár, képzelt
remények, tervek. Légvárakat építeni..
A rokonságok közt legközelebb áll hozzá a
persa bár (arx, aula regia, továbbá báru (ari,
castellum); a héberben eléjön bíráh, melyről Simon
szótára azt mondja : „videtur persicae originis."
A v és b egymással könnyen föleseréltetnok, mint
szintén a persa vám és báni s megfordítva bánésván
szókban is. Olvastuk a régiségi tanulmányokban,
különösen De Vaux munkájában, hogy Media fővá
rosa, Ekbatanának egy részét rófnak hívták, — Bu
denz J. felbozza rokonokúi a finn vuore, vaare, lapp
varé, finnlrpp varre szókat, melyek hegyet jelente
nek, továbbá a mordvin var, erzamordvin varé, veri
szókat, melyek fonvalót, felső részt jelentenek. (A
szans kritban pára am. magas, a persában bar né
mely kiejtés szerént ber am. magasság, felső rész,
pars superior, altitudo; és a góthban bairg am.
hegy). Hunnivár eléjön Jornandesnél a VI. század
ban, mely az egykorú Procopiusnál am. castrum
vetus hunnorum. Távolabbról talán ide sorozhatjuk a
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s görög nioyoc, német Burg szókat is. (Némelyek
„Anyámasszony, a fonáa
Bzerént ezek is rokonok a Berg német szóval).
Nehéz a várakozás."
Népdal.
VÁR, (3), Puszta Sopron m.; helyr. Váron,
— re, —ról.
V. ö. VÁRAKOZIK.
VARACS, (varacs) kies. fn. tt. varacsot,
VÁRAKOZÁSI, (várakozási) mn. . tt. vára
ljárm. szr. —a. Var forma szömörcs, bibircsó, cso kozásit,tb. —ak. Várakozást illető, arra vonatkozó.
raócska némely állatok bőién és növények héján, Várakozási hely, idő.
kérgén. Megtoldva : varacsk, mint tövis tövisk, viasz
VÁRAKOZAT, (várakozat) fn. tt. várako
tiaszk, rovat rovátk stb. Máskép : varancs v. va zatot, harm. szr. —a. Elvont értelemben vett, vagy
'rangy.
megtöi tént, bevégzett várakozás.
VÁRACS, (váracs) fn. 1. VÁRDA.
VÁRAKOZIK, (várakozik) k. m. várakoz
VARACSK, (varacsk) fn. tt. varacskot, tam, —tál, —ott. Folytonosan, vagy hosszabb ideig
vár valakire, v. valamire. Várakozzál, míg visszajö
harm. sz. —ja. L. VARACS.
vök. Sokáig várakoztunk rátok. Nagy uraknál, malom
VARACSKOS, (var acskos) mn. tt. varacs
ban, révben várakozni kell. (Km.).
kost, v. —at, tb. —ak. Varacsokkal rakott; néhutt:
VÁRAKOZTAT, (várakoztat) mivclt. m.
dorozmás. Varacskos béka. Más képeztetéssel : va
rangyos. Mondják némely terményekről is : varacs várakoztattam, —tál, — olt, par. várakoztass. Okozza,
kos burgonya, tök, dinnye, uborka, azaz bibircsÓ3 meghagyja, parancsolja, hogy várakozzék valaki.
Órákig, hetekig várakoztatni valakit. Reggeltől estig
liéju.
várakoztatni a kérelmezőket. V. ö. VÁRAKOZIK.
VARACSOS, 1. VARACSKOS.
VARACZK; VARACZKOS, 1. VARACSK;
VÁRAKOZTATÁS, (várogoztat ás) fn. tt.
VARACSKOS.
várakoztatást, tb. —ok, harm. szr. —o. Halasztás,
VÁRAD, falu Somogy, puszta Somogy m. visszatartóztatás, mely által valakit várakoztatuuk.
ALSÓ —, FELSŐ —, faluk Bars, K I S — , Nyitra ; V. ö. VÁRAKOZTAT.
NAGY—, város Bihar m.; helyr. Váradra, — on,
VÁRALAG, (váralag) ösz. fn. Váralatti mély
—ról.
üregek, melyeket régibb korban börtönök ül hasz
VÁRADIA, falu Temes m., helyr. Váradiára, náltak.
/
— n, —ról.
VÁRALJ v. — A L J A , (váralj v. —alja) ösz.
VARÁDICS, fn. tt. varádicsot, harm. szr. fn. Vár alatt fekvő táj, vagy helység, város. A
—a. Növénynem az együttnemzők seregéből és helységek neveinél többnyire így irják : Várallya.
nősözvegyek rendéből; vaczka kopasz; fészke
VÁRALJAI, (váraljai) ösz. mn. Váraljára
felgolyóbis, födelékcs ; virágának szirmai csak szá
való, oda tartozó, arra vonatkozó. Váraljai lakosok,
raz nyáron nőnek meg; bóbitája párkányos. (Tana
kertek, szolok.
cetum). Fajai DiószegiFazekasnál : berzedt, giliszta,
VÁRALLY, 1. VÁRALJ.
bodros varádics. A gilisztavarádics köznépiesen :
VÁRALLYA, faluk Bereg, Kiúszna, Sáros,
varádicskóró; máskép : gilisztavirág. Vad varádics
Tolna, Ung m., Kővár vid.; puszták Somogy, Liptó
népiesen am. libapimpó (potentilla anserina) : más
m.; erdélyi faluk Iíunyad, Küküllő. m.; ÁRVA —,
kép szintén népiesen : pipefü, lúdpázsit, fejér v.
Árva m. BERENCS—, Nyitra, BOLDOGKŐ—,
ezüstös hátit fii.
mezőváros Abauj , DETREKÓ — , f ilu Pozsony,
Miklosich szerén t líj szlávul : vratic, szlové DOBRÓ—, Zólyom, KISMARTON—, Sopron,
nul : vrai'ic, csehül : vrátic, vratyc, lengyelül : KRASZNAIIORKA—, Gömör, REVISTYE—, Bars,
wrotyez,
SZEPES—, mezőváros Szepes, SZKLABINYA—,
VARÁDICSKÓRÓ, (varádicskóró) ösz. fn, falu Turócz, SZINYER—, mváros Szatmár, TA
1. VARÁDICS alatt.
MÁS—, falu Ugocsa, ZNIÓ —, mváros Turócz,
VÁRADKA, falu Sá íos m. helyr. Váradlcára, ZÓLYOM—, falu Zólyom m.; helyr. Várallyára,
— v, —ról.
— n , —ról.
VARADZÁS, (varndozás); VARADZIK,
VARANCS, (varancs) 1. VARACS. E szók
(varadoz ik) 1. VARASODÁS; VARASODIK.
csupán n közbetét által különböznek egymástól,
VÁRAKODÁS; VÁRAKODIK, 1. a szokot
mint: rapacs rapancs; ripacs ripancs;göröcsgcroncs;
tabb VÁRAKOZÁS ; VÁRAKOZIK szókat. Amazok
lőcs loncs, és némely mások.
találhatók, Pázmánnál, Káldinál, Molnár Anél.
VARANCSAG, (varancsag); VARANCSA
VÁRAKOZÁS, ( várakozás) fn. tt. várako
GOS
1.
VARANCS ; VARANCSOS. Máskép : vq*
zásai tb. —ok. Kiváncsi és figyelmes cselekvési álla
pot, midőn valaki várakozik. Légy várakozással. rancsék, varancsékos, v. varangyéit, varangyékos.,
Hosszas, rövid várakozás. Megunni a várakozást.
VARANCSOS, (varancsos) 1. VARACSKOS.
Éhező embernek nehéz a várakozás. (Km.). Nincs nehe Egy értelműek vele : varancsagos, varangyékos, ki
zebb a várakozásnál, (Km.),
vált midőn békára vonatkoznál^.
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VÁRÁS—VÁRATLANSÁG.

VÁRANDÓ—VÁRAS.

VÁRANDÓ, (várandó) ran. évi részesülő, tt.
várandút. Mint minden —andó —endő képzőjü
részesülő, ha átható igéhez járul, úgy ez is mind
cselekvő mind szenvedő értelemben eléjöu. l)
Cselekvőleg • aki vár v. várni fog. Jelenleg visz
szavonúlok a politikai élettől, várandó, mi történik
későbben. 2) Szenvedőlog : amit várni kell, vagy
amit várni lehet, vagy fogunk. A vendégek
mind bevárandók, mielőtt asztalhoz ülnénk. Várandó
örökség. Várandóban vanf azaz, valaminek a teljese
désére vár, különösen a nő, ki nem sokára szülni
készül.
VÁRANDÓS, (vár andóos) mn. tt. várandós1
v. T—at. tb. — ak. Mondják viselős nőről, ki nem so
kára szülni fog.
VÁRANDÓSÁG, (váiandóság) fn. te. vá
randóságot, harm. szr. — a . Általán a birtokolási
jognak, v.igy reménynek azon neme, melynél fogva
valaki bizonyos idő elfolyta után valamely jószág
nak birtokába j u t ; máskép : váfomány. (Virtualitas).
VARANGY, (varangy) 1. VARANCS. Oly
hasonlóság van köztök, mint a göröngy és görö/ics,
ingy és incs_, rongy és roncs között.
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Ily különbséget tesz több vidéken a nyelvszokás a
májas, ágas, lábas, tálas melléknevek és májos v. má
jus, ágos, lábos, tilos főnevek között.
VÁRÁS, (várás) fn. tt. várást, tb.—ok,harm.
szr. —a. Kíváncsi és figyelmes cselekvési állapot,
midőn valaki vár. V. ö. VÁR, (1.).
VARASBÉKA, (varas béka) ösz. fn. 1. VA
RANGYÉK.
VÁRASD, megye, és szab. kir. város azon me
gyében ; faluk Baranya és Tolna in.; helyr. Va
rasdra, —on, —ról ; mint megyénél: Varasdba, —
ban, —ból.
VÁRASDI, v. VÁRÓSDI, (várasdi v. várós
di) fn. tt. várasdit, v. várósdit, több. —ak. Lap
tázás neme, midőn a játszó társak körben állanak,
s várják, mikor jő feléjök a lapta, hogy elkaphas
sák. Olyan mint kapósai, ki'álősdi, futósdi; lehet a
körtől véve várasdi (azaz várt képző játék) is.
VARASÍT, VARASIT (varasit) áth. m. vara
silott, par. —s. hta. — ni v. —ani. Varassá tesz,
okozza, hogy varak támadnak valamely testen. V.
ö. VARAS.
VARASÍTÁS, VARASITÁS, (varasítás) fn.

VARANGYAK v. VARANGYOK 1. VA tt. varasitást. tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
RÁN GYEK.
okozás, mely által valami varassá tétetik.

VARANGYÉK, (varangyék) fn. tt. varan
ggékot, harm. szr. — a . Nem vizekben, hanem ned
ves, nyirkos földben lakó békafaj, melynek bőrét
zöldes, szürke, sötétsárga, és fekete varforma foltok
födik ; a földbe likakat tár, s férgekkel é l ; rövid
lábai inkább mászásra alkalmasak, mint ugrásra.
(Rana bufo). Mandsu nyelven var = quaken
der Frosch; egyezik a hangutánzó ,vartyogás'
gyökével.
VARANGYOK, (varangyok) 1. VARAN
GYÉK.
VARANNÓ, mváros Zemplén m. helyr. Va
rannóra, — n , —ról.
VÁRÁROK, (várárok) ösz. fn. A sikon fekvő
várnak falait, sánczait, bástyáit keritö árok. A vár
árkot vizzel megtölteni. Máskép birtokragozva : vár
árka.
VARAS, (varas) mn. tt. varas t, v. —at, tb.
— ak. 1) Amit varféle, porhanyó bőrhártya takar;
rühes, koszos, homporás. Varas seb, mely hegedni
kezd. Varas fej. 2) Varhoz hasonló foltokkal, bibir
csókkal rakott. Varas béka. Átv. mocskos, pené
szes. Segíts rajta jó garas, ne légy görbe, se varas.
(Km.;. f
VÁRAS, (váras)mn.tt.t'árasi, v. tb. —at. —ak.
A hová vár van építve, vagy várakkal bővelkedő.
Váras hegy, váras vidék. Hajdan ,város' fn. is ez
alakban használtatott, melyet Szabó D. is uámsnak
ír. Mai bevett szokás szerint különbözik tőle : város
fn., mely habár eredetileg oly helységet jelentett is,
melyet védfalak, bástyák kerítettek, vagy melynek
területén vár állott, de ujabb korban nagy részévit

inas tulajdonokról veszi nevezetét. V. ö, VÁROS.

VARASODÁS, (varas odás) fn. tt. varaso
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Varféle kütegek fej
lődése, támadása az állati bőrön.
VARASODIK, (varasodik) k. in. varasodlam
— tál, —olt. Bőre vagy sebe varassá lesz, varak
fejlődnek, támadnak rajta. V. ö. VAR.
VARASUL, (varasúl) öah. m. varasait. L.
VARASODIK.
VARASÚLÁS, (varasúlás) L. VARASO
DÁS.
VÁRASZÓ, falu Heves in.; helyr. Váraszó ra,
— n, ~~ról,

VÁRASZT, (váraszt) áth. m. várasztott, htn.
— ni, v. —ani, par. vtiraszsz, Szokottabbau : várat;
I. VÁRAT, (1.).
VÁRAT, (1) (várat) mivelt. m. várattam,
—tál, —olt, par. várass. Okozza, eszközli, hogy
valaki várjon, vagy kénytelen legyen várni, külö
nösen késés, elmaradás által. Sokáig váralja magát^
v. várat magára, azaz késik, nem jön. Ugyan meg
várattál bennünket.
VÁRAT, (2), (várat) ÍD. tt. váratot, harm.
szr. — a . Várás, mint végrehajtott dolog. Kis vá
raira itt leszek, visszatérek.
VÁRATLAN, (váratlan) mn. tt. várailant,
tb. —ok. Akit, vagy amit nem vártak, véletlen,
meglepő, nem reménylett. Váratlan szerencse, eset.
Váratlan érkezés. Váratlan vendégek. Váratlan talál
kozás. Határozóként am. váratlanul.
VÁRATLANSÁG, (váratlanság) fn. tt. vá
ratlanságot, harm. szr. — a . Váratlan állapot, vélet
lenség, meglepő tünemény.

VÁRATLANUL—VARÁZSGY ÜRÜ.

VARÁZSHANG—VARÁZSLÁS.

VÁRATLANUL, (váratlanul) ih. Nem várva,
a nélkül, hogy várták volna ; véletlenül, mcglepó'leg,
nem remélve, nem sejtve; kitűzött idő előtt. Vá
ratlanul érkezni haza.
VARAZÁS, (varazás) szokottabban : varad
tás. L. VARASODÁS.
VARAZIK, (varazik), szokottabban : varad
cik. L. VARASODIK.
VARÁZS, fn. tt. varázst, tb. —ok, harm. szr.
[—a. Bűbáj, vagyis rendkívüli, meglepő erőhatás,
iés tünemény, melynek oka a babonahitüek szerint
megfoghatatlan, természetfölötti, s azt valamely tit
fkos szellemi lénynek, nevezetesen, ördögnek, boszor
kánynak, tündérnek stb. kell tulajdonítani. Ide tar
toznak a különféle szemfényvesztő mütételek, ku
rnzslások, megrontások, igézések stb. Szelidcbb s
átvitt ért. titkos erő, mely kellemes, bájos módon
lepi meg a kedélyt, elragadja s magához vonzza a
lelket, pl. rendkívüli női szépség, szívhez szóló
zene, kies vidék stb.
Miklosich szerént vrazati (varázsolni, bűvölni)
be'gi v. ó szláv szó. (Az ó szláv a szláv nyelvészek
nél többnyire bulgárt jelent, ezekről pedig történel
mileg kétségtelen, hogy eredetileg turáni népség
volt). Eléjön a magyarban vahorász v. vahoráz (Sán
dor Istvánnál, Szabó Dávidnál), am. bűbájoskodik
(1. VAHORÁSZ); mely hangtanilag alig különbözik
a varázs szótól, és egészen magyar elemekből áll :
tvaliorász. — Némelyek a v előtételével orvos szóval
rokonítják.
VARÁZSÁG, (varázság) 1. VARÁZSVESZ
SZü.
VARÁZSBOT, (varázsbot) ösz. fn. Bűvösök
szemfényvesztők csodabotja, melylyel lígy látszólag
varázstüneményeket idéznek elé.
VARÁZSBÖTÜK, (varázsbötük) ösz. fn. Bö
tük, melyeknek titkos jelentéseiből a varázslók jö
vendölni s bűvölni szoktak.
VARÁZSCSOMÓ, (varázscsomó) ösz. fn. Cso
dálatos , bűvös titkos szövetű , s föloldhatatlan
csomó.
VARÁZSDOB, (varázsdob) ösz. fn. Bűvös
erejű, és hatású dob.
VARÁZSERŐ, (várazserő) ösz. fn. Titokszeríí,
csodálatos erő, mely bűvös tüneményt, hatást esz
közöl, pl. mely a szemek igéző nézésében rejlik.
Átv. ért. igen nagy hatású erő.
VARÁZSFŰ, (varázsfű) ösz. fn. Növényfaj
népies neve a szirompárok neméből ; szára felálló ;
levelei tojáskerekekj vagy szívesek, ittott fogasuk ;
máskép : varázslóéi; növénytani néven ; varázsszi
rompár. (Circaea lütetiana). Nevét, onnan kapta,
mert varázserőt tulajdonitott neki a babonaliit.
VARÁZSGYÜRÜ, v. GYÜRÜ (varázsgyűrű)
b'sz. fn. Megbűvölt, vagy büverejű gyüiü. Ha a
mese hőse a varázsgyürüt megfordítja, minden vágya
teljesül.

VARÁZSHANG, (varázs hang) ösz. fn. Átv.
ért. emberi vagy zenei hang, mely az érzést mint
egy elragadja.
VARÁZSÍGE v. —IGE, (varázsige) ösz. fn.
Ige, az az, egyes szó, vagy értetlen mondat, melynek
kiejtésével a bűvölő személy látszólag csodás tünemé
nyeket hoz létre. Ilyenek a dauzsolás, birbilelés} va
hákolás, vahorászás, hókuszpókusz. A boszorkánynyo
más ellen : Kaszakó a fülébe, disznószar a szájába.
Vagy midőn a kihullott foggal a kemeneze szur
dékba kiált a gyermek : Egér egér adok neked csont
fogat, adj te nekem, vasfogat.
VARÁZSÍR, (varázsír) ösz. fn. Babonás hie
delem szerént varázsló, vagyis büverejű zsír, bo
szorkányzsir, melylyel ha valaki hónalját és talpait
megkeni, és azt mondja : hipp hopp ott legyek, a hol
akarom, legott oda röpül. Mese szerint ha a befogott
ökrök nyakát varázs irral bekenik, szekerestül el
repülnek, s csak boszorkány szállithatja le őket.
VARÁZSITAL, (varázsital) ösz. fn. Bűvös
erejű, és hatású ital. A mese hőse ha ezt megiszsza,
szerelmet gerjeszt maga iránt, vagy álomba esvén
csodásan átváltozik, vagy sárkányok legyőzésére
erőt kap stb.
VARÁZSJÁTÉK, (varázsjáték) ösz. fn. Bű
vös mutatványokból, szemfényvesztő jelenetekből
álló játéknemü mulattatás. Továbbá némely cso
daszerű természeti tünemények változékonysága,
szemeket kápráztató tulajdonsága. Délibáb varázs
játéka.
VARÁZSJEL, (varázsjel) ösz. fn. Mindenféle
jel, p. taglcjtés, bottal hadarászás, gyiirüforgatás,
szitapörgetés stb. melyeket a bűvösök, varázslók
működéseikben szoktak használni.
VARÁZSKÖNYV, (varázskönyv) ösz. fa.
Könyv, mely varázsmesterségre oktat; továbbá
melyből a varázslók valamit kiolvasnak, vagy rá
olvasnak valamire. Ilyen a hirneves Kristóf imád
sága is.
VARÁZSKÖR, (varázskör) ösz. fn. Körvonal,
melyet a varázslók bizonyos működésökkor magok
körül húznak, s melyen belül minden más varázsló
hatalma ellen biztositvák.
VARÁZSKÚT, (varázskút) ösz. fn. Megbűvölt
vagy büverejű kút, p. melynek vize a belőle ivót,
erőssé, a benne megmosdót gyönyörűséges széppé
teszi stb. Természettani ért. ugrókút formájára ké
szített mesterséges szerkezetű edény, melyből föl
váltva víz szökell ki. (Fons intermittens Kircheri.)
VARÁZSLÁMPA, (varázslámpa) ösz. fn.
Lámpa, melynek segedelmével küljnféle képtüne
ményeket lehet mutatni. (Laterna magica.)
VARÁZSLÁS, (varázs^olás) fn. tt. várázs
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Bűvölés, bájolás,
boszorkányozás, szemfényvesztő működéi, igézés.
Régente pl. a Bécsi eodexbon am jóslás, jövendölés.
„A látásért éj leszen őnekik , és setétség a varázso
lásért" (pro divinatione. Micheas III.).
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VARÁZSLAT—VARÁZSTÜKÖR.

VARÁZSÜTÉS—VÁRDÓTFALVA.

VARÁZSLAT, (varázsolat) fn. tt. varázslatol
harm. szr. —«. Varázslás eredménye, jelenetei, tü
neményei, szóval minden, mit a varázsló végrehajt.
VARÁZSLEVELKE, (varázslevélke) ösz. fn.
Bűvös erejű levélke, vagy czédula, melyre hol mi
varázsbetüket, szókat, vagy mondatokat szoktak
irni.
VARÁZSLÓ, (varázsoló) mn. és fn. tt. va
rázslót. 1) Amivel varázsolnak, vagy ami varázs
erei ü.|Farázsfo' vessző, gyűrű, birmilelís. 2) Személy,
ki bűbájos mesterséget üz; jós, javas, bűvös, boszor
kány, garabonczás, szemfényvesztő, tátos.
VARÁZSLÓFÜ, 1. VARÁZSFŰ.
VARÁZSLÓ NÓ, Bűvös mesterséget üzö nősze
mély pl. boszorkány, javas nö, kártyavető asszony.
VARÁZSMÜ, (varázsmü) ösz. fn. Varázslás,
bűvölés, boszorkányság által létre hozott mindenféle
mű, tünemény.
VARÁZSOL, (varázsol) önh. és áth. m. va
rázsolt, v. varázslott, htn. —ni. v. varázslani. 1)
Bűvös mesterséget üz. 2) Bűvölés által bizonyos vál
tozást, tüneményt eszközöl, p. megigéz, megront,
széppé, erőssé tesz stb. 3) Régente am. jósol; v. ö.
VARÁZSLÁS. 4) Túl a Dunán némely tájakon am.
viraszt, máskép : verázsol. Ennek törzse tulajdonkép
a tájdivatos verrad azaz virrad v. virad szóéval azo
nosnak látszik s am. virazsol.

közti csendes tavak árnyképei kápráztatják a sze
meket.
VARÁZSÜTÉS, (varázsütés) ösz. fn. Varázs
vesszővel érintés. V. ö. VARÁZSVESSZŐ. Átv. ért.;
mintegy varázsolás vagy bűvölés támasztotta ér
zelem.
VARÁZSVESSZŐ, (varázsvessző) ösz. fn. Bű
vösök vesszeje, melylyel küllátszatra csodalátványo
kat, eredményeket hoznak létre, pl. melylyel vala
kit elaltatnak, vagy a holtat ideiglen fölelevenítik
stb. Boszorkányok varázsvesszeje, melylyel a nép hie
delme szerént a vert tejet vérré változtatják, az el
rejtett kincseket megmutatják stb.
VÁRBAKOLÓ, ;(várbakoló) ösz. mn. Arany
Jánosnál am. vártörő, romboló, a bak v. kos (aries)
szótól. Várbalcoló eszköz („Buda halála" czimü köl
teményben.)
VÁRBELI, (várbeli) ösz. mn. Várban levő,
lakó, oda tartozó. Várbeli katonaság, hadi mű
szerek.
VÁRBÍRÓ, (varbiró) ösz. fn. A régi várurak
cselédei, illetőleg várnépe fölött bírói hatalmat gya
korlott udvari tiszt. Különbözik tőle a vársereg fő
nökét jelentő várnagy.
VARBÓ, faluk Borsod és Nógrád m.; helyr.
'Varbóra, — n , —ról.
VARBÓCZ, faluk Gömör és Torna m. ; helyr.
Varbóczra, —on, —ról.
VÁRBÓK, C S Á B R Á G  , KECSKE—, KOR
PÁS—, falukHontm.; helyr. Várbókra, —on, —ról.
VÁRBÖRTÖN, (várbörtön) ösz. fn. Börtön a
várban, a hadbiróság által elitélt gonosztevők, ille
tőleg politikai foglyok számára.
VÁRCZA, ALSÓ—, FELSŐ—, K Ö Z É P  ,
faluk Köz. Szolnok m. helyr. Várczára, — n , —ról.
VARCZOG, (varczog) gyak. önh. m. varczog
tam, —tál,—ott. Mondjuk valamely kemény testről,
midőn a fogak által rágva kellemetlen fülsértő
twczféle hangot ad. Varczog fogai között a kőporos
dara. Máskép : vorezog ; rokona : porezog.
VARCZOGÁS, (varczogás) fn. tt. varczoqást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A fogak közt töredező
kemény testnek kellemetlen varcz hangja.
VARCZOGAT v. VARCZOGTAT, (varezog
at v. —tat) mivelt. m. varezogott, par. varezogass.
Fogai közt ropogtat valamely kemény, köves, csont
áros testet. Mogyorót, diót, csontot, homokot varczog
tatni.
VÁRDA, (1) (várda) fn. tt. várdát. Kisebb
várnemü erődítmény.
VÁRDA, (2) falu Somogy, puszta Veszprém
m.; KIS—, mváros Szabolcs, falu Somogy m.;
helyr. Várdára, — n , —ról.
VÁRDOMB, falu Tolna m; helyr. Vár
domhra, —on, —ról.
VÁRDÓTFALVA, erdélyi falu Csik sz. helyr;
—falvára, —n, —ról.
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VARAZSOLÁS, (varázs olás) fn. tt. varázso
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) 1. VARÁZSLÁS. 2)
Mint a virad (verrad) igének származéka jelent foly
tonos vagy gyakori virasztást. V. ö. VARÁZSOL.
VARÁZSPÉCSÉT, (varázspecsét) Ösz. fn. Bű
vös erejű s hatású pecsét.
VARÁZSSIP, (varázssip) ösz. fn. Büvercjű
sip. Mozart varázssipja, ily czimű zenemüve.
VARÁZSSIPKA, (varázssipka) ösz. fn. Bű
vösök sipkája, melyet müködésök alatt fejökre tesz
nek ; továbbá büerejü sipka, mely, amint ideoda for
gatják, különféle hatású.
VARÁZSSZER, (varázsszer) ösz. fn. Külön
féle szerek, melyeket a varázslók használnak, p.
italok, írók, kenőcsök, emberek v. állatok csontjai,
füvek stb.
VARÁZSSZIROMPÁR, 1. VARÁZSFŰ.
VARÁZSSZÓ, (varázsszó) ösz. fn. Szó, mely
nek egyes, vagy ismételt kiejtése által a varázsló
némi büjeleneteket, varázsmüveket idéz elé ; máskép :
varázsige.
VARÁZSTÉT, (varázs tét) ösz. fn. Varázslók
műtéte, egyes mutatványa; vagy ezeket utánzó
próba.
VARÁZSTÖLTSÉR, (varázstöltsér) ösz. fn.
Töltsér alakú műbe rejtett szivornya.
VARÁZSTÜK ÖR, v. — TÜKÖR, (varázstükör)
ösz. fn. Bűvös tükör, mely különféle csodálatos
képeket mutat. Atv. a képzelet tükre, vagy azon
tünemények, melyekkel á déli báb, vagy az erdők
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VÁREGYHÁZ—VARGA.

VÁREGYHÁZ, (váregyház) ösz. fn. Vár
területén álló egyház vagyis templom, vártemplom ;
I várkápolna.
VÁRÉPITÉS, (varépités) ösz. fn. 1) Épités,
melynek föladata bizonyos terv szerint várat állitani.
12) Munka a vár épitése körül. Várépitésre itélt
i rabok.

VÁRERDO, puszta Győr m.; helyr. Várerdöre,
i —n, •—röl.

VARGA  VARGAFONAL.

834

j czipellös varga, ki női s gyermekczipőket varr.
Egyébiránt ma már, a czéhkülönbségek daczára, az
ügyesebb városi csizmadiák német vargái munkákat
is csinálnak, és viszont. Valamint a németeknél a
szabók, úgy a magyar köznép nyelvén a vargák kü
lönféle gúnynevek, és csúfolódó élezek tárgyai, el
lenben a csizmadiák ritkábban. Húzza mint varga a
bőrt. Siet, mint varga a vásárra. Megrázza, mint
Krisztus (hagy pénteki kerepelő,) a vargát. Még
némely közmondatok : Igen tud varga lovat pat
kolni. Vargához viszi az ekevasat. Varga ne szóljon
feljebb a kaptánál. Varga vargának ha barátja, csuda.
Nem illet vargát veres köröm. Örül a varga ha kap
táját hihúzta. Varga cserezze ki bőrét. Eb a varga bör
nélkül. Vargakésnek nincs, nem is lesz tokja. Ritka
vargának jó saruja. Hadd morogjon a varga, csak
jó sarut varrjon. Átv. jelent durvát, gorombát vagy
a maga nemében hitványát. Vargalégy, mérges pőcsik,
Vargahal, igen szálkás husu ezonipó.

VÁRERŐDITÉS, (várerödités) ösz. fn. Várépí
tési munkálat, különösen várfalak, bástyák, sánczok
épitése, melyek a várat erőssé teszik.
VÁRERŐSÉG, (várerőség) ösz, fn. Vármíí,
várat képező minden féle épitmények, falak, bás
tyák stb.
VÁRÉT v. VÁRIT, (várét v. várít) m. vá
IrÜott, htn. —ni v. —ani, par. —s. Göcsejben am.
várakozik (Plánder Perencz).
VÁRFAL, (várfal) ösz. fn. Várat kerítő kőfal,
E szónak gyöke varr, melyből gyakorlatos kép
v. téglafal.
zővel lett a szokatlan varrog ige, s ebből varrogó,
VÁRFALVA, erdélyi falu Aranyos sz.; helyr. varroga, varrga, mint: bugyoga, czinege, fürge, pörge
stb. Ily származási viszony van a latin suo és sutor
fakára, •—n, — r ó l .
s
a tót sijem és svecz között. — Általában csak egy
VÁRPENÉK (1), (várfenék) 1. VÁRALAG.
jrel
szokták írni.
VÁRFENÉK, (2), puszta Heves m. helyr. fe
VARGA, (2), falu Baranya m.; helyr. Vargára,
fékre, •—én, — r ö l .
— w, —ról.
VÁRFOGSÁG, (várfogság) ösz. fn. Bünteté
VARGAÁRR, (vargaárr) ösz. fn. A vargák árr
sül szabott fogság valamely katonai, különben nép
féle hegyes eszköze. V. ö. ÁRR.
telen várban.
VARGABOLT, (vargabolt) ösz. fn. Var
VÁRFOK, (várfok) ösz. fn. Erődités szabályai gaárukkal rakott bolt, melyben vargamunkákat
szerint a vár kiálló részein épített sánczok, véd árulnak.
gátok.
VARGABÖTÜ, (vargabötü) ösz. fn. Átv. tré
VÁRFÖLD, falu Szála, puszta Komárom m. fás ért. félreesavarodás az egyenes útról. Ifle jöttöm
helyr. Várföldre, —ön, —röl.
ben egy vargabötüt csináltam, azaz, kerülőt mint
VARPÜ, (varfű) ösz. fn. A sikkantyúk ne midőn varga késével a bőrön kanyarít.
méhez különösebben a négy metszésű bokrétájuak
VARGACSER, (vargacser) ösz. fn. A cser s
hoz tartozó növényfaj népies neve, melynek szir némely más fának kérge, melyet a timárok s más
mai a karimán nagyobbak; szára, szőrös levelei börkészitők csávába használnak.
néha mind épek, s ittott fogasak, néha mind szár
VARGACZEH, (vargaczéh) ösz. fn. Bizonyos
nyasán hasadtak ; vaczka szőrös. Máskép szintén
városban,
vagy vidéken lakó s egy külön testületet
népiesen: rühfü, fekélyfü, koszfü, kelésfii, sennyedékf'á ;
képező
és
czéhmester alatt levő vargák. Átv. ért. túl
növénytani néven : mezei sikkantyú. (Scabiosa arven
a
Dunán
egy
két városban jó kedvii uri pajtások
sis). Ponti magyar népies neveit onnan kapta, mert
néhai
mulató
egylete,
melynek tagjai kendezni szok
varak s fekélyek ellen gyógyszerül használják.
ták egymást, s gyűléseikben épen nem válogatták a
VARGA, (1), (varroga) fn. tt. vargát. A régi
finomabb kifejezéseket. Elnökük czéhmester nevet
czéhrend szerint, mesterember, ki bőrből saru, bocs
viselt.
kor, bakancs, vagy czipőféle lábbeliket varr s kü
VARGAFESTÉK, (vargafesték) ösz. fn. Pestek
lönbözik a csizmadiától, kinek müköréhez a régi
leginkább
vasrozsdából készítve, melylyel a vargák
úgy nevezett „articulusok" szerint a csizmák és
magyar topányok csinálása tartozik. Több városok a lábbelinek való s némely más bőrt magok
ban a csizmadiák remeke kordoványból nőcsizma és festenek be.
férfi topány volt a legújabb időkig. Német varga,
VARGAPOLT, (vargafolt) ösz. fn. Folt, me
ki német szabású lábbeliket (stibliket), azaz német lyet varga vet valamely lábbelire. Átv. fölösleges,
sarukat készít. Tót varga v. horvát varga v. cserző helytelen toldalék, mely az egészhez nem illik.
varga, ki önmaga által gyártott tehén és lóbőrből
VARGAFONAL, (vargafonal) ösz. fn. Vastag
durvább mivü, vastag talpú sarukat s bakancsokat goromba fonal, melylyel a vargák varrnak, máskép :
varr. Bocskorvarga, ki bocskorokat készít. Czipö v, aratva v. dratyva, a német Drat7i\>6\.
53
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GYÜSZÜ, (varga •vargamesterség. Vargaságot tanulni, gyakorolni. Var

gaságot sem lehet egy nap megtanulni. (Km.). 2) Va
lamely községben a vargák együtt véve.
VARGÁSKODÁS, (varrogaaskodás) fn. tt.
vargáskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vargames
terség üzése, gyakorlása.
VARGÁSKODIK, (varrogaaskodik) k. m.
vargáskodtami —tál, —ott, Vargamesterséget űz,
gyakorol.
VARGASZEG, (vargaszeg) ösz. fn. Vékony
szegek vasból, és fából, melyeket a vargák a lábbe
lik sarkaiba, és talpaiba vernek. A legújabb divat
szerint a talpvarrásra fa szegeket használnak.
VAEGASZÉK, (vargaszék) ösz. fn. Három
lábon álló, s homorúra csinált kerekszabásu hátta
lan szék, melyen a vargák, és csizmadiák dolgozni
szoktak.
VAEGASZUEOK, (vargaszurok) ösz. fn.
Szurok, melylyel a vargák a varrófonalat bekenik,
hogy csuszósabb legyen.
VÁEGÁT, fvárgát) ösz. fn. Vár körül, fel
hányt földből épített, gátféle védmü.
VAEGATARATTYÚ, (vargatarattyú) ösz. fn.
Holmi diribdarab foltok, börnyesedékek, hulladé
kok stb. a vargamühelyben ; továbbá ócska, rongyos
lábbelik, saruk, czipők, szárak, papucsok, mint zsib
áruk. V. ö. TARATTYÚ.
VAEGATINTA, (vargatinta) ösz. fn. L. VAR'
GAFESTÉK.
VAEGATŐR, (vargatőr) ösz. fn. 1. VARGA
ÁER.
VARGÁTÜ, (vargatű) ösz. fn. A vargák, la*
pos és kevéssé meghajlott fülű tűje.
VARGAZSÍB, (vargazsíb) ösz. fn. Ócska
vargamívekből álló zsibáru; továbbá foltök( úgy
nevezett vargapofák( az az, bocskornak, táknak való
bőrdarabok, talpszeletek stb.
VÁRGEDEj falu Gömör m. helyr. Várgedére,
— n, —rol.
VÁRGONDVISELŐ, (várgondviselő) ösz, fn,'
1. VÁRNAGY.
VÁRGONY, falu Sáro3 m. helyr. Várgony'bá,
—ban, —ból.
VÁRGRÓP, (várgróf) ösz. fn. Középkorban
a németeknél, grófi czimmel díszített személy, kit a
fenségi hatalommal bíró várúr a vársereg kapitá
nyává nevezett ki (Burgraf), s ez egyszersmind a
vár gondviselője, s a várnép ítélő bírája volt. Több
régi Íróinknál a ,Burggraf után átalakítva : porko
VARGÁNYAGOMBA, (vargányagomba) ösz. láb, valamint a Markgraf morkoláb. V. ö. VÁR
fn. L. VAEGÁNYA.
NAGY,
VÁEGÁNYÁSZ. (vargányaász) fn. tt. vargány
VÁRGRÓPI, (várgrófi) ösz. mn. Várgrófot
ászt, tb. —ok. Aki vargányagombát keresget, sze iltető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Várgrófi czim,
deget. Ugyanez alakban ige is.
rang, hatalom, kötelesség. V. ö. VARGRÓF.
VAEGASÁG, (varroga ság) fn. tt; vargaságot,
VÁRGRÓFSÁG, (várgrófság) ösz. fn. Vár
harm. szrt —a. 1) Műipar, melyet a vargák űznek; grófi rángj hivatal.
gyfiszü) ösz. ín. Tulaj donkép széles gyürü, rézből
vagy vasból, melyet a varga ujjára húz, hogy a
vastag vargatüt nagyobb erővel és sérelem nélkül
benyomhassa a bőrbe.
VARGAHAL, (vargahal) ösz. fn. 1. CZOMFÓ.
VAEGAINAS, (vargainas) ösz. fn. Varga
mesterséget tanuló inas ; németesen : vargagyerek.
VARGAKAPTA, (varga=kapta) ösz. fn. Kapta,
vagyis lábminta fából, melyre a vargák a lábbeli
fejét ráütik, ráhúzzák.
VAEGAKÉS, (vargakés) ösz. fn. Vargák
görbe kése, melyet a bőr kiszabására használnak;
a csizmadiáknál dikis v. dikics. Soha nem volt, nem
is lesz vargakésnek hüvelye. (Km.).
VAEGALEGÉNY, (vargalegény) ösz. fn. Ipa
ros, ki az inaséveket betöltötte, s a czéh szabályok
szerént legénynyé avatva, vagyis fölszabadítva a
vargamesterséget valamely mester műhelyében
gyakorolja.
VAEGALÉGY, (vargalégy) ösz. fn. 1. BA
EOMPŐCSIK.
VAEGAMESTEE, (vargamester) ösz. fn.
Iparos, ki a vargamesterséget bizonyos számú éve
kig mint legény gyakorolta, s jóváhagyott remekmű
készitése után a varga czéh mestertagjává avat
tatott.
VAEGAMESTEESÉG, (vargamesterség) ösz.
fn. Vargamivek készítésével foglalkodó mesterség,
kézi ügyesség, kézinivesség.
VAEGAMUNKA, (vargamunka) ösz. fn.
Munka, vagy kézmív, melyet a varga, mint olyan
készít, p. saru, bocskor, bakancs^ czipő;
VAEGAMÜHELY, (vargaműhely) ösz. fn.
Műhely, melyben vargák dolgoznak, s vargamívo
ket készítenek.
VAEGÁNYA, fn. tt. vargányát. A galó
czák neméhez tartozó, fölül sárga bőrű gombafaj
népies neve, melynek kalapja töltséres, csavargós
szélű ; lemezei kövérek, eresek, tönkre futók ; más
kép szintén népiesen : kenyérbélű gomba ; növénytani
néven : vargánya gomba. (Agaricus cantharellus).
Pajtái : búza, rozs, hajdinavargánya, amint t. i.
a búzával, rozszsal, Vagy hajdinával együtt nőnek,
melyek ehetők; tehénvargánya, mely nem ehető.
Talán a latin agaricusbói módosult. Vagy
mivel lemezei eresekj azaz, barkásak, lehet eredetileg
barkánya ; végre lehet vargagomba, mint: vargahal,
vargalégy.
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VARGYAS, erdélyi falu Udvarhely sz. helyr.
Yargyasra, —on, —ról.
VARGYÚ 1. VARJÚ, VARNYÚ.
VÁRHEGY, (1), (várhegy) ösz. fn. Hegy,
Bmelyre várat építettek, melyen vár áll. Pozsonyi
Mvárhegy.
VÁRHEGY, (2) erdélyi faluk Torda m. és
Kezdi sz.; helyr. Várhegyire, •—én, —ról.
VÁRHEGY ALJ A, erdélyi falu Csik sz.; helyr.
— hégyaljára, — » , —ról.
VÁRHELY, erdélyi faluk Doboka, Hunyad m . ;
helyr. Várhelyre, —in, —ról.
VÁRHOMOK, NAGY—, puszta Zemplén m . ;
helyr. Várhomokra, —on, —ról.
VÁRHÜBÉR, (várhübér) ösz. fn. A hajdani
hűbéri rendszerben vár, melyet a fejedelem valakinek
hűbéri czim alatt adományozott azon kötelezéssel,
hogy azt védelmezze.
VÁRHÜBÉRÉS, (várhübérés) ösz. fn. Sze
mély, kinek a fejedelem valamely várat hübérben
adományozott.
VARI fn. tt. varit; 1. VARJÚ.
VÁRI, (1), (vári) mn. tt. várit, tb. —ak. Vár
hoz tartozó, azt illető ; várban tartózkodó, lakó. Leg
inkább összetételekben divatos, mint fehérvári, óvári,
temesvári stb.
* VÁRI, (2), mváros Bereg m. ; helyr. Váriba,
—ban, —ból.
VARIHURÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Varí
hwóczra, —on, —ról.
VARINADOHÁNY, (varina dohány) ösz. fn.
Kitűnő jelességü dohány, mely déli Amerika Varinas
nevű tartományában terem.
VÁRÍT, 1. VÁRÉT.
VARIZSÁL 1. HARIZSÁL.
VÁRJ, 1. VARJÚ.
VARJAS,(l),(varjas) mn. tt. varjast, v. —at,
tb. —ak. Varjakkal bővelkedő. Varjas vidék, erdő.
VARJAS, (2), faluk Baranya és Temes m.
puszták Heves és Pozsony m. K I S — , NAGY—,
faluk Arad m.; helyr. Varjasra, —on, —ról.
VARJASKÉR, falu Somogy m. helyr. —
Kérbe, —ben, •—ból.
VARJASLO, (varjasló) ösz. fn. Hamvas var
júhoz hasonló szinü szürke ló.
VARJÚ, VARJÚ, (varjú) fn. tt. varjut v.
varját, tb. —k, v. varjak, harm. szr. varja. Madárnem,
melynek három előre álló, és egy hátra fekvő meztelen
lábujja van j csőre v. orra hengerded es hegyes végű ;
orra tövéről szőrszálak nyúlnak alá, s nyelve hasí
tott. (Corvus). Fajai népnyelven : fekete varjú, v.
holló, v. kálvinista varjú, mely a maga nemében leg
nagyobb, s hússal, hamvas v. szürke v. pápista varjú,
mely magokkal táplálkozik. Közmondatok : Nem
vágja ki egyik varjú a másikának szemét. A varjú is
neki krákog. Éhes varjú dög után lát. Úgy krákog a
varjú mint az anyja. Néz mint varjú az üres konczba.
Varjútól is fél, hogy kikrákogja, Gfyanakszik mint a

varjú. Aki varjut akar lőni, nem pengeti íjját. Varjún
varjut fogni. Nehéz a pápistavarját húsra szoktatni.
Más is látott karón varjút. Az őrségi nép nyelvén :
vari. „Pizsellém (kis csibe) . . . az átkozott vari, meg a
a tikhordu kánya évitte minden szálán." (Magyar
Nyelvőr. IX. Füzet. 422. 1.).
E szónak gyöke a természeti var hang (mint a
károg szó kár gyökével rokon), melyből j képzővel
lett várj (vari, mint föntebb), honnan a varját, var
jak, varjas ragozások, végre u utóhangzással : varjú.
Hasonló képzésüek : borj borjú, sarj sarjú; továbbá
u utóhang nélkül: orr orj ; mor morj; tar tárj; szeder
szederj; és némely mások. A természeti varjuhang
utánzása szerint alakultak ezek is : a török karga,
csagataj barga (Vámbéry szerént), szláv vrana, hel
lenlatin corax, latin cornix, corvus, német Krtthe stb.
valamint a magyar károg és krákog. Budenz J. szerent
rokonok még a finn varekse, észt vares, liv variíks,
lap vuoraces, vuorca, finnlap vuoras, vuorces, osztják
varnaj, szurguti osztják urni, mordvin varsi, varhsi,
erzamordvin varsej, varaka, szürjén varié (ez utolsó
am. bagoly).
VARJUBAB, (varjubab) ösz. fn. Növényfaj
népies neve a szakák neméből; levelei nyeletlenek,
tojáskerékek, húsosak, fürészesen fogasak; virágai
sátorozok. Máskép szintén köz néven : bablevelű fű,
kövérfű, szerelem taplója; növénytani néven : bable'
velíl szaka. (Sedum Telephium.)
VARJUBORSO, (varjúborsó) ösz. fn. Népies
neve a takarmánybaltaczim növényfajnak. L. TA
KARMÁNYBALTACZIM.
VARJUFALU, falu Sáros m.; helyr. —faluba,
— frara, —ból,
VARJUKÖRÖM, (varjuköröm) ösz. fn. A
dudafürtök neméhez tartozó csernövényfaj népies
neve ; levélkéi körkörösek, behorpadt végük ; vitor
láján két rövid púposodás van ; virága sárga. Más
kép szintén népiesen : hólyagos borsófa ; növénytani
néven : pukkanta dudafürt. (Colutea arborescens).
VARJULÁB, (varjuláb) ösz. fn. 1) Tulajd.
ért. a varjú nevű madár lába. 2) Növényfaj népies
neve az utifüvek neméből; levelei szálasak, fogasak,
vagy bevagdaltak; tökocsánya hengeres. Máskép
szintén népiesen : hollóláb, kígyóharaptafü ; növény
tani néven hollóláb útifű. (Plantago coronopifolia).
2,) Idomtalan betüvakarintás, macskavakarás.
VARJULAPOS, puszta Szabolcs m. helyr.
Varjulaposra, —on, —ról.
VARJUMOGYORÓ, (varjumogyoró) ösz. fn.
Népies neve a tákajak nemű növényfajnak ; máskép
szintén népiesen: fekete cseresznye, fekete bodza,
torokgyékfű; növénytani néven : bodzatákajak; 1. ezt.
VARJUSZÉM, (varjuszém) ösz. fn. 1) A
varjú nevű madár szeme. 2) Magva KeletIndiában
tenyésző bizonyos fának, melynek levelei tojásdadok
s gyümölcse aranysárga. (Stychnos nux vomica).
VARJUSZŐLÖ, (varjuszőlő) ösz. fn. Az afo
nyanemü növénynek bogyója. V. ö. ÁFONYA.
53*
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VARJÚTÖVIS, (varjutövis) ösz. fn. A bengék
neméhez tartozó növényfaj népies neve; ágai tövi
ses végűek ; virága négy metszésű; levelei tojásda
dok ; bibéje négy. Máskép szintén népiesen: ebtövis,
festő kökény, hashajtó kökény; növénytani néven:
varjutövisbenge (Rbamnus catharticus.)
VARJUVÁR, (v. Kajmád) puszta Fehér m.
helyr. Varjuvárra, —on, v. —ott, —ról.
VÁRKAPITÁNY, (várkapitány) ösz. fn. A régi
várrendszerben, várfó'nök, várparancsnok kapitányi
czimmel. Ma igy nevezhetni a várkormányhoz tar
tozó térkapitányt.
VÁRKÁPOLNA, (várkápolna) ösz. fn. "Vár
területén álló kápolna. Továbbá a fejedelmi vár
lakhoz tartozó udvari kápolna.
VÁRKAPU, (várkapu) ösz. fn. A várba be,
s kijárásul szolgáló kapu.
VÁRKATONA, (várkatona) ösz. fn. Várör
séghez tartozó, s várban tanyázó katona.
VÁRKERT, (várkert) ösz. fn. Kert a várnak
területén, vagy környékén különösen a fejedelmi
várlak mellett.
VÁRKESZŐ, falu Vas m. helyr. Várkeszőre,
— n , —ről.
VÁRKONY, faluk Baranya, Borsod ós Pozsony
m. TISZA—, falu Heves m.; helyr. Várkonyba,
— ban, —bál.
VÁRKORMÁNYZŐ, (várkormányzó) 1. VÁR
PARANCSNOK.
VÁRKÖRNYÉK, (várkörnyék) ösz. fn. Vár
hoz tartozó környék, terület, vagy vidék.
VÁRKUN, (várkún, talán inkább : avarkún)
ösz. fn. Némely régi Íróknál eléjövö neve a húnava
roknak. Theophilactus szerént : alii var, alii chunni
(Pváo xal Xovvví) veteri nomine dicuntur. „E nép
igazi nevét Ouar v. Var és Chouni, Var és Chuni, s
gyakran Varchonitae alakban találjuk" (Thierry
Amadé után Szabó K. Figyelmet érdemel, hogy a
mongolok közt aki magát igazi v. tiszta mongolnak
tartja, így nevezi magát: oormongghol. Az oor szó
lehet az oghor v. ughor ró'vidűlete is, minthogy a
torokhangot a mongolban a szó közepén igen
gyakran kihagyják, pl. khaghánból lesz lehán, bagha
tttr a mandsuban baiuru s a magyarban bátor stb.).

lön, már Árpád korában s általán Szent István előtt
fennállott, de a megyerendszernek mint részint hon
védelem alapjának, részint a közigazgatás fö köze
gének eredetét jeles történetíróink Szent István első
királyunknak tulajdonítják, ki több vármegyére osz
totta fel birodalmát, s fó'nökökül úgy nevezett me
gyeispánokat (comes parochianus) rendelt. Későbbi
időkben a legújabb korig (pl. az 1848. V. tcz. el
számlálása szerént) némely hatósággal bíró kerüle
teken és határ s más vidékeken kivül, miulán né
melyek törvényhozásilag már előbb egyesíttettek,
a magyarországi vármegyék száma, a szorosan vett
erdélyieket ide nem értve, de a 3 szlavóniaiakkal52, a
horvátországiakkal 55, az erdélyiekkel (a székek s vi
dékek kivételével) 63. Dunán inneni és túli, Tiszán
inneni és túli vármegyék. Pest, Pilis és Zsolt törvényesen
egyesült vármegyék, Bács és Bodrog, Gömör és Kis Hont,
Heves és Szolnok egyesült vármegyék. Terjedelemre leg
nagyobb Bihar, legkisebb Torna vármegye. 2) Régebben
az ily területen lakott, vagy birtokos, és a nemesi osz
tályhoz tartozott személyek egyeteme, mint testület.
Vármegye gyűlése, tisztujitása. Ma főleg csak közigaz
gatási ügyekben működő testületet képez, s tagjai ré
szint a nagyobb adófizetők személyesen, részint a több
adófizetők közöl választott képviselők, s a választási
jogra bizonyos legkisebb adómennyiség vétetik ala
pul. E testület (bizottság) választja a tisztviselőket is.
3) Régebben az ily területen lakott nemesség kebe
léből, s annak egyetemi többsége által választattak
bizonyos időszakokban a megyei bíróságok is, u. m.
alispánok, szolgabirák, esküitek, mint a megyei tör
vényszéknek ezekből álló egyik része. A másik részét
a táblabírák tették, kiket a főispán nevezett volt ki.
Ma a bíráskodás egészen el van különítve a köz
igazgatástól, s a rendszeréntí bírákat ministeri ellen
jegyzés mellett a király nevezi ki, kik fegyelmi el
járás nélkül el nem mozdíthatók stb.

VARLAK, (várlak) ösz. fn. Nagyobbszerii,
fényes épitményü fejedelmi lak. Szélesb ért. a régi
ebb korban oly várhelyiségek, melyekben fejedel
mek, főurak, lovagok, nemesek laktak.
VÁRLAKÓ v. —LAKOS, (várlakó v. —la
kos) üsz. fn. Valamely várban rendes lakással bíró
személy, egyén.
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VÁRMEGYEBELI, (vármegyebeli) ösz. mn.
Valamely vármegyében létező, valamely vármegyé
ből való.
VÁRMEGYEGYÜLÉS v. —GYŰLÉS, (vár
megyegyűlés) ösz. Régebben valamely vármegyé
hez tartozó karok és rendek gyűlése. Mai napság a
vármegyei bizottságot alkotó testület összejövetele
s tanácskozása.
VÁRMEGYEHÁZ, (vármegyeház) ösz. fn.
A vármegyei hivatalok, és gyűlések széképülete.
Magyarosabban : vármegye háza.
VÁRMEGYEI, (vármegyei) ösz. mn. Várme
gyéhez tartozó, onnan való, azt illető, arra vonat
kozó stb.
VÁRMELLÉK, ( l ) , (vármellék) ösz. fn. Vala
mely várnak legközelebbi környéke.
VÁRMELLÉK, (2), falu Vas m.; helyr. Vár
mellékén, —re, —r'ól.

VÁRMEGYE, (vármegye) ösz. fn. 1) Eredeti
leg, országunknak bizonyos várhoz tartozott, s arról
nevezett kisebb nagyobb tartományi területe. S igaz
VÁRMEZŐ, (1), (vármező) ösz. fn. A vár tö
ugyan, hogy több vár, mely utóbb megyei székhely vében elterjedő sík tér.
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VÁRMEZŐ, (2), erdélyi falu Doboka m.; helyi.
Vármezőre, — n , —ről.
VÁRMUNKA, (vármunka) ösz. fn. Várépi
téshez tartozó mindenféle munka. V. ö. SÁNCZ
MÜNKA.
VÁRMÜ, (vármű) ösz. fn. Mindenféle erö'dit
mények u. m. sánczok, árkok, gátak stb. melyek
valamely várhoz tartoznak, vagy bizonyos helyet az
ellenség rohanása ellen biztosítanak.
VÁRNA, (1), mváros Trencsén m.; helyr.yár
»«!•«, — n , —ról.
VÁRNA, (2), fn. tt. várnát. Némelyek által
fölvett szó az idegen (spanyol, portugall) származású
Kaste, azaz zárt rsaládtörzs v. zárt osztály jelen
téseben.
VÁRNAGY, (várnagy) ösz, fn. A régi vár
védrendszerben, a váró'rség főnöke, és vezénylője.
Újabb korban így nevezték a vármegyekatouák és
hajdúk főnökét, ki egyszersmind a megye házára
és börtönökre felügyelt. Máskép mind a régi, mind
az újabb időben : porkoláb, a német ,Burggráf'ból.
— Képeztetésre hasonlók hozzá: hadnagy, násznagy,
régi folnagy, s az újabb országnagy, őrnagy, tábor
nagy stb.
VÁRNAGYI, (várnagyi) ösz. mn. Várnagyot
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Várnagyi
rang, hivatal.
VÁRNAGYSÁG, (várnagyság) ösz. fn. Vár
nagyi hivatal, állomás.

VÁROMLADÉK—VÁROSI.
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VÁROMLADÉK, (váromladék) 1. VÁRROM.
VARONCZ; VARONCZOS, 1. VARANCS;
VARANCSOS.
VÁRONG, falu Tolna m.; helyr. Várongra,
—on, —ról.
VÁROS, (város) fn. tt. várost, tb. —ok, harm.
szr. —a. Eredetileg, vár gyanánt erődített, vagy
falakkal készített helység, honnan a kulcsos város
régi nevezet. Szélesb ért. bizonyos szabadalmakkal, s
ami legkevesebb, vásári szabadalommal felruházott
község, melynek lakosai a kivánt képesség mellett
polgár czimet viselnek, s főleg kézmivekkel és ke
reskedéssel foglalkoznak. A törökben: város csak
külvárost (fauburgot) jelent. Szabadalmak kü
lönbségére nézve : szabad kir. város, mely a me
gyeitől elkülönített saját törvényhatósággal bír; s
ezekhez számittatnak a bányavárosok is ; püspöki vá
ros (püspök székhelyével) ; mezőváros, jászkún, haj
duváros. Főváros, anyaváros, székváros, fejedelmi
város. Keletkezése idejét tekintve : ó város, új város
Részenkint véve: belváros, külváros. Lakosainak
különbségére nézve : ráczváros, czigányváros. Terje
delmére : nagy, kis város, népes város. Körül étére :
nyilt, kerített város. Főbb hivatalnokai: városfö, al
polgármestere, főispánja ; város kapitánya. Város tiszt
jei, szolgái, rendőrei, hajdúi. V. ö. FALU. Az illető
tulajdonnévhez harmadik személyraggal járul. Pest
városa, Buda városa, ma egyesítve : Budapest városa.
Némi különböztetésül 1. VÁRAS.

VÁROS, (2) erdélyi falu Csik sz. helyr. Város*
VÁRNOK, (várnok) fn. tt. várnokot, harm.
ra, —on, —ról.
szr. —a. Várépítési, erőditési,hadi mérnökségi tu
VÁROSÁNY, falu Bihar m. helyr. Városányba,
dományokban jártas, és az úgy nevezett várnoktest
—ban,
—bői.
hez tartozó katonai személy.
VÁROSBELI, (városbeli) ösz. mn. Városban
VÁRNOKKAR, (vámokkar) 1. VÁRNOK lakó, v. onnan való, ott lévő, divatozó stb. Város
TEST.
beli nép, mesteremberek. Városbeli szokások.
VÁRNOKTEST, (vámoktest) ösz. fn. Vámo
VÁROSBÍRÓ, (városbíró) ösz. fn. A váro3Í
kokból álló hadi test.
törvényszék elnöke; hajdan több városban, hol
VÁRNOKTISZT, (várnoktiszt) ösz. fn. Hadi polgármester nem volt, a város feje. Magyarosabban :
város bírája. A legújabban hozott törvényeknél
tiszt a vámoktestben.
VARNYÚ, 1. VARJÚ. Tájdivatos kiejtés, mint fogva, a bírói hivatal a közigazgatásitól elkülönit
lornyú, sarnyú. Szintén tájdivatosan : vargyú, mint tetvén, tulajdonképeni városbíró nincsen.
VÁROSFALVA, erdélyi falu Udvarhely sz.;
borgyú, sargyú; sttrje heljett sürgye; pörje h. pör
helyr. —falvára, — n , —ról.
gye stb.
VÁROSFÉL, (város fél) ösz. fn. A városi
VÁRODALOM, (várodalom) fn. tt. váro
saimat. A Müncheni codexben am. várás, vára község egyes polgára. ,Polgár' helyett ajánltatott,
kozás. „Emberek megaszván a várodalmtól* (Luk. de divatba nem ment szó.
XXI. fej.). Hasonlók hozzá .fáradalom, türödelem stb.
VÁROSHÁZ, (városház) ösz. fn. Községi
épület
a városi hivatalok számára. Magyarosabban :
VÁROK, puszta Pest in. helyr. Várokra, —
város háza.
on, —ról.
VÁROSHIDVÉG, mváros Somogy m.; helyr.
VÁROMÁNY, (vár omány) fn. tt."várományt,
tb. —ok, harm. szr. —a. Remélt jószág, birtok, — Hidvégre, —én, —ről.
melyre valaki bizonyos idő múlva, különösen egy
VÁROSHODÁSZ, mváros Vas m.; helyr. —
vagy többek halálozása után, mint reá háramlan Ilodászra, —on, —ról.
dóra tart számot.
VÁROSI, (városi) mn. tt. városit, tb. —ak.
VÁROMÁNYOS, (várományos) mn. és fn. Városban lakó, oda tartozó, abban létező, azt illető,
Aki valamely várományt igényel.
arra vonatkozó, ott divatozó. Városi mesterenberek.
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VÁRÖR—VARR.
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Városi tisztviselők, polgárok. Városi elllljáróság. Városi ugyanis a Magyar Nyelvőr 1872ik évi IXik Fü
zete 411ik lapján több ily szó, hol Ponori Thew
szokások. Városi község. Városi rendőrség.
VÁROSIAS, (városias) mn. tt. városíast. v. rewk Emil figyelmeztet bennünket Molnár Alber
at, tb. —ak. Városi szokásokra mutató, azokat utá Szótárában eléforduló ezen szókra; „Patrius, hat
nozó ; finomabb, műveltebb. Városias divat, viselet, zánki, conterraneus földemi (ma : földim. Az iménti
szók egy későbbi kiadású PavizPápaiféle szótárban
társalgás, életmód,
VÁROSIASÁN, (városiasan) ih. V árosi mó vannak). Továbbá a szerkesztő Szarvas Gábor ugyan
ott felhozza az ormányságban hallotta ,falunki' szót.
don ; finomabban.
VÁROSIASSÁG, (városiasság) jfn. tt. váro Ide igtatható még a Vörösmartynál olvasható SÍM
siasságot, harm. szr. —a. Finomabb, műveltebb halmomi.
VÁRŐR, (várőr) ösz. fn. A vár őrizetére, ille
társalgási szokás; udvariság. Eszmeileg a latin ur
banitas hasonlatára alakitott szó, valamint az udva tőleg védelmére rendelt hadseregben szolgáló ka
rias, udvariság v. udvariasság német höflich és Höf tona.
lichkeit szóknak felel meg.
VÁRŐRNAGY, (várörnagy) ösz. fn. Az ál
VÁROSILAG, (városilag) ih. Városi módon, landó várőrseregben őrnagyi rangot viselő tiszt,
városi szokás szerint; finomabban, műveltebben.
máskép: térörnagy.
VÁROSKA, (városka) kies. fn. tt. varoskát.
VÁRÖRSEG, (várőr ség) ösz. fn. Vár örize
Kis város, milyen pl. Ruszt, a magyarországi királyi tére rendelt, s a várban és vár környékén tanyázó
városok legkisebbiké.
katonaság, különösen gyalogság, tüzérség.
VÁROSKAP1TÁNY, (városkapitány) ösz. fn.
VÁRŐRTORONY, (várőr torony) ösz. fn. Vi
Városi törzstisztviselö, ki különösen rendőri főható gyázótorony, lestorony a várban.
ságot gyakorol.
VÁRPALOTA, (várpalota) ösz. fn. Palota
VÁROSLIGET, (városliget) ösz. fn. Péstvá szerű épület mint fejedelmi lak valamely várban.
rosnak főmulató helye annak kelet felőli részén.
VÁRPARANCSNOK, (várparancsnok) ösz. fn.
Magyarosabban: városi liget.
Kormányzói
\ minőséggel biró személy [valamely
VÁROSLOD, falu Veszprém m.; helyr. Város
várban.
lödre, —ön, —röl.
VÁRPIACZ, (várpiacz) ösz. fn. Piacz, vagyis
VÁROSNAGY, (városnagy) ösz. fn. Néme
tágasabb
térség a várban; vártér, melyen őrdisztar
lyek által ajánlott szó ,polgármester' helyett.
tásra,
szemlére
stb öszvegyülnek az őrhadak.
VÁROSNEGYED, (városnegyed) ösz. fn.
VÁRPINCZE,
(várpincze) ösz. fn. Pinczeféle
Tulajd. szoros ért. az igazgatási tekintetben négy
részre osztott városnak egyegy része, melynek kü üregek a várban ; váralag.
lön al hivatalnokai vannak. Némely nagyobb terje
VARR, áth. m. varrt, v. —ott, htn. —ni.
delmű városok négynél több ily részre osztattak fel, Tűbe húzott fonallal, vagy más hasonló esz
de amelyeket régente szintén negyedeknek szoktak közzel valamely szövetféle vagy rostos testet ösz
nevezni.
veköt; továbbá, az ily munka által valamit készít,
VÁROSONKÉNT, v.—KINT, (városonként) alakít, Czérnával, selyem, pamut, szörfonallal
ih. Városról városra, több várost különkülön s egy varrni valamit. A feslett ruhát öszvevarrni. A könyö
más után véve. Városonként járni. Valamely rende kön elszakadt ruhát bevarrni. A leszakadt gombot fel
varrni. A szűrt czifrán kivarrni. Likra foltot varrni.
letet városonként kihirdetni.
A ruhát megvarrni. Ungöt, gályát, nadrágot varrni,
VÁROSPALÁNKA, falu Bereg m.; helyr. —
Himet varrni. A fölhasított hasbört összevarrni. Szíj
palánkára, — n , —ról.
gyártó míveket varrni. A hajócsinálóknál, hajót
VÁROSREND, (városrend) ösz. fn. A kor varrni am. a hajó alkatrészeit, illetőleg gerendáit,
mányhatóság, s illetőleg a város tanácsa által meg deszkáit úgy nevezett eszkábákkal öszvekötni.
állapított rend a városok igazgatásában. Magyarosab
Rokona az erősebb varráshoz szükségelt ár v.
ban : városi rend v. rendszabályzat.
árr, s magas hangon Lugossy J. szerént : fércz
VÁROSTANÁCS, (várostanács) ösz. fn. A vagyis ennek gyöke : fér, melyekben általán alap
városi hatóságot gyakorló tisztviselők testülete. Ma
hang a hangutánzó r, amint az a fúr szóban
gyarosabban : városi tanács.
is szerepel, melyhez egészben is hasonló, s mely
VÁROSTORONY, (várostorony) ösz. fn. A lyel egyezik a görög nigám, latin foro, német boh
városházhoz épített, vagy külön álló torony, mely ren, csagataj burumak, (fúrni), mongol ürüm (furu).
egyszersmind őrtorony, és tüzharanggal van ellátva. Jelentésben még közelebb jár hozzá a mandsu fu
Magyarosabban: város tornya.
rume = szőni. Budenz J. ezen szókkal egyezteti:
VÁROSUNKI, am. városunkbeli, városunkból lapp koro, cseremisz orug, hegyi cseremisz org,
való,eléfordul a SajóSzentpéteriek végezésében.Ezen urgt votják és szürjen w  , melyeknek jelentése
alak nem egyedül e nyelvemlékben található. Eléjön szintén varrtá.

VÁRRAB—VARRÓGYŰRŰ.

VARROISKOLA—VARSÁD,

VAERAB, (várrab) ösz. fn. 1) Várbeli bör
tönbe zárt rab. 2) Vármunkára ítélt rab, sánczrab.
Y. ö. VÁRFOGSÁG.
VÁRRABSÁG, (várrabság) 1. VÁRFOGSÁG.
VARRÁNY, (varrány) fn. tt. varrányt, tb.
ok, harm. szr. — a. 1) L. VARROMÁNY. 2)
Boncztani ért. a csontoknak egymásba vágó öszve
1 kötése. (Sutura).
VARRÁS, (varrás) fn. tt. varrást, tb. — ok,
I harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valaki varr
f valamit, vagy folytonosan e munkával foglalkodik.
• Varráshoz fogni. Varrással keresni kenyerét. 2) E
cselekvés által eszközlött mív. Szép, finom, tömött,
•rítta varrás. Himvarrás. Az utóbbi jelentésben sza
batosabban : varrat, varromány.
VARRASÚR, falu Pozsony m. helyr. — Súrra,
f —on, —ról.
VARRAT, (varrat) fn. tt. varratot, harm. szr.
~a. Varrás által eszközlött mív.
VARRATLAN, (varratlan) mn. tt. varratlant,
tb. —ok. A mi nincs megvarrva, öszvevarva. Kisza
bott, de még varratlan posztó, gyolcs, vászon. Továbbá,
a mi egy czélszerü egészet képez a nélkül, hogy
több darabból volna öszvevarva. „Varratlan vala
pedig a köntös, a fölitöl fogva egészen szőttetett."
(Káldi. János ev. 19. fej. 2 3 . v.)

VARRÓISKOLA, (varróiskola) ösz. fn. Iskola,
melyben a növendékek, illetőleg leánykák varrni,
hímezni, horgolni stb. tanulnak.
VARRÓLÁDIKA, (varróládika, ösz. fn.Ládika
melyben a varrók, és varró nők holmi varró eszkö
zeiket tartják.
VÁRROM, (várrom) ösz fn. Düledezett vár
összeomlott része vagy részei.
VARROMÁNY, fn. tt. varrományt, tb. —ok,
harm. szr. —a. A mit varrva készítettek, var
rott míV.
VARRÓNŐ, (varrónő) ösz. fn. Nőszemély, ki
varrással foglalkodik, s azzal keresi kenyerét; ^he
lyesebben elválasztva: varró nö.
VARRÓÓRA, (varróóra) ösz. fn. Bizonyos
meghatározott óra varrás vagy ennek tanulása
végett.
VARRÓPÁRNA, (varrópárna; ösz. fn. Varró
asztalra fektetett, vagy szélére odacsiptetett' ke
mény, tömör, nehéz párnácska v. vánkos, melyhez
a munkába vett kelmét kapocscsal hozzá akasztják,
hogy kényelmesebben bánhassanak vele.
VARRÓRÁMA, (varróráma) ösz. fn. Ráma,
melyre bizonyos varrásoknál az öszvevarrandó kel
mét ráfeszítik. V. ö. IIIMZŐRÁMA.
VARRÓSELYÉM, (varróselyem) ösz. fn. Se
lyemfonal, melylyel varrni szokás. Fekete, fehér)
sárga stb. varróselyem.
VARRÓSZER, (varrószer) ösz. fn. 1. VARRÓ'
ESZKÖZ.
VARROTT, (varrott) mn. tt. varrottat. Amit
öszvevartak, varrás által készítettek, különbözteté
sül a szövött, v; kötötttői, pl. varrott nadrág, nem
szövött, nem kötött.
VARRÓTŰ, (varrótü) ösz. fn. Tű, melylyel
várni szokás, különböztetésül a kötő, hímző, gombos stb.
tűktől.
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VARRDOGÁL, 1. VARROGAT.
VARRGA, 1. VARGA.
VARRÓ, (varró) mn. és fn. tt. varrót. Aki
valamit varr* vagy rendesen varrással foglalkodik.
A viszonynévvel öszvetett szót alkot. Varrónő, varró
hány (helyesebben az utóbbi szók elválasztatnak:
varró nő, varró leány). Továbbá, varráshoz való,
arra vonatkozó, varrókat illető. Varróvánkos, varró
ráma, varrótű, varrószer, varróselyem, varróiskola^
varróóra.
VARRÓASSZONY, (varróasszony) ösz. fn.
Asszony, ki a varrással foglalkodik, ki varrás
ból él.
VARRÓASZTAL, (varróasztal) ösz. fn. A
varráshoz szükségelt eszközökkel ellátott asztal,
melynél varrni szokás.
VARRÓESZKŐZ, (varrőeazköz) ösz. fn. A
varráshoz kellő mindenféle eszköz, u. m. tü, olló,
czérna, varróvánkos, gyüszü stb.
VARROGAT, (varrog at) gyak. áth. m. varro
gattam, —tál, —ott, par. varrogass. Gyakran,
folytonosan, vagy kicsinesen s némi kényelemmel
varr, foltozgat, íérczelget.
VARROGATÁS, (varrogatás) fn. tt. varro
gatéist, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, folyto
nos, vagy kicsines, aprólékos varrás.
VARRÓGÉP, (varrógép) ösz. fn. Különös
szerkezetű gép, mely a varrási munkát igen nagy
mértékben gyorsítja. Ujabb kor találmánya.
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VARRÓVÁNKOS, (varróvánkos) 1. VARRÓ
PÁRSA.

VARRÓVAS, (varróvas) ösz. fn. A hajósok
nál vaseszköz, melylyel a kóczot vagy mohot a
hajó faeresztékeibe s a burkonyok közibe tömik.
VARSA, (varsa) fn. tt. varsát. Vesszőből
font, hosszúkás kosárforma eszköz, melylyel az álló
vizekben halakat és csíkokat fognak. Magas han
gon a Vág mellékén verse, Szabó Dávidnál vörsé
alakban is. Hallgat, mint esik a varsában. (Km.'.
^O varsájába (iü sagena süa) vonta és ő hálójába
gyűjtötte . . . Azért kiterjeszti ö varsáját, és nem
szőnik mindenkoron nemzeteket megölni. ' (Bécsi
cod. Abakuk. I.).
Azon r gyökhangu, s bar ber, far fer, par per,
mar stb. gyökü szók osztályába sorozható, melyek
valami köröset, kerekdedet, pergőt, forgót jelen
tenek. Képeztetésre hasonlók hozzá : morsa (morzsa)
torsa (torzsa).
VARSÁD, falu Tolna m. helyr. Varsádra,
VARRÓGYÜRÜ, v. — GYÜRÜ, (varrógyürü)

1. VARGAGYÜSZÜ.

— on, —ról.
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VÁRSÁNCZ, (vársáncz) ösz. fn. Vár erődítése
ve'gett épített sáncz. V. ö. SÁNCZ.
VARSÁND, GYULA—, falu Arad m. helyr.
Varsándra, —on, —ro'Z.
VARSÁNY, faluk Hont, Nógrád, Veszprém
m. puszta Pest m. ALSÓ—, FELSÓ— puszták He
ves, K I S — , NAGY—• Szabolcs m.; helyr. Varsány
im, —ban, —ból.
VARSÁNYHELY, puszta Bihar m.; helyr. Var
sányhelyre, —én, —ről.
VÁRSÍK, (vár sík) ösz. fn. 1. VÁRMEZŐ.
VARSOLCZ, falu Kraszna ni. ; helyr. Varsolcz
ra, —on, —ről.
VÁRSONKOLYOS, falu Bihar m.; helyr. Vár
snnkolyosra, on, —ról.
VÁRSZEG, erdélyi falu Csik sz. puszta Pest
m.; helyr. Várszegre, —én, ről.
VÁRSZÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Vár
Szóra, — n , —ról.
VÁRSZÖG, (várszög) ösz. fn. A várbástyá
nak szöget képező része.
VÁRTA, fn. tt. vártát. Katonai nyelven, a
német Warte után am. őrállás, őrhely, v. ismét
idegen nyelven : strázsa, strázsálás. Vártára menni.
Vártán állani. Vártaliáz = őrház.
VÁRTAT, (vártat) mivelt. m. vártattam, —
tál, —ott, par. vártass, Meghagyja, parancsolja
valakinek, hogy várjon ; várni kényszerit. Ritka
használatú, helyette inkább ,várakoztat' vagy ,várat'
dívik. V. ö. VÁRAT.
VÁRTATÁS, (vártatás) fn. tt. vártatást, tb.
— oh, harm. szr. —a. Parancsolás, kényszerítés,
mely által akarjuk, hogy valaki várjon.
VÁRTATVA, (vártatva) A ,vártat' igének
egyes részesülője. Bizonyos ideig tartó várakozás
mellett vagy után. Kevés vártatva (azaz kevés vár
tatás v. várakoztatás mellett v. után, nem sokára)
ott leszek. A Müncheni codexben: vártatván. „Es
kevesenné (kevesennyi régiesen am. kevésnyi) vár
tatván" (Et post pusillum. Lukács. XXII.).
VÁRTELEK, falu KözépSzolnok m.; helyr.
Vártelekre, —en, —ről.
VÁRTEMPLOM, ösz. fn. Várbeli templom;
különösen, melyben a várőrség isteni szolgálatra
szokott öszvegyülni.
VÁRTEREM, (várterém) ösz. fn. A vár lak
épületében levő teremek ; továbbá, terem a fejedelmi
várlakban.
VÁRTISZT, (vártiszt) ösz. fn. 1) A várőr
seregben szolgáló tiszt, különösen ki a várkormány
hoz tartozik, p. térőrnagy, térkapitány, térhadnngy.
2) A régi várszerkezetben, a várúrnak polgári rendű
hivatalnoka, p. várbíró, várgondviselö.
VÁRTORONY, (vártorony) ösz. fn. Őrtorony,
lestorony a várban.
VÁRTÖMLÖCZ, (vártömlöcz) ösz. fn. A hadi
törvényileg elitélt katonák, vagy államfoglyok be
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zárására épített tömlöcz a várban ; máskép : vár
börtön.
VÁRTÖRVÉNYSZÉK, (vártörvényszék) ösz.
fn. A hajdani várurak által állított törvényszék,
mely az illető várnép ügyeiben bíráskodott.
VARTY, a vizi békának utánzott természeti
hangja, melyből vartyog, vartyogás származtak. Ha
sonlók hozzá : liorty, forty, korty, szorty, szörty.
VARTYOG, (vartyog) gyak. önh. m. vartyog
tam, —tál, —ott. Vartyíéla durva rekedt hangon
kiáltoz. Vartyog a béka; más hangutánzással: brekeg,
kuruttyol, karatyol..
VARTYOGÁS, (vartyogás) fn. tt. vartyogmt,
tb. —ok, harm. szr. —a. A vizi békának vartyiM
kiáltozása.
VÁRUDVAR, (várudvar) ösz. fn. Várépületek
által kerített tér, különösen a fejedelmi várlak ud
vara. V. ö. UDVAR.
VÁRUTCZA, (várutcza) ösz. fn. Utcza a vár
területen levő épületek között.
VÁRÜREG, (várüreg) ösz. fn. Bástya alatt
rejtett üreg. Az idegenszerű kazsamáta (olaszul :
casamatta) magyarosítása.
VÁRVIVÁS, (várvívás) ösz. fn. Mind azon
támadó hadi munkálatok, melyek valamely vár be
vételére szükségesek, milyenek, a várfalak, bástyák
rongálása, aknázás, rohanás stb.
VÁRVÍVÓ, (várVÍVÓ) ösz. mn. és fn. Ki az I
ellenséges várat hadi erőszakkal ostromolja, rongálja
stb. Várvívó seregek.
VÁRVIZ, falu Bihar m. helyr. Várvizre, —
én, —ről.
VAS, (1), fn. tt. vasat, harm. szr. —a. 1)
Fehéres szürke szinü, igen kemény, rugalmas és
nyújtható fém, melyet ugyan a nemtelenek osztá
lyába soroznak, de sokféle haszonvehetősége miatt
igen becses, sőt minden fémek között a leghaszno
sabb. Tiszta termésvas, mely másféle ásványrészek
kel nem vegyülve találtatik. Nyers vas, amint azt
vaskőből a vashámorokban kiolvasztják, s melyet
még tisztitani kell. Vert v. kovácsolt vas. Hengerezett
vas. Öntött vas. Az aczél a vasnak széncnynyel
egyesüléséből áll elé. A mágnesvas is vaséleg és
vasélcny vegyülete. A vas is niegvásik idővel. (Km.).
Addig kell a vasat verni, mig tüzes (km.), élni kell a jó
alkalommal. 0 kocsit vasaért, vén leányt pénzeért ne
végy. (Km.). Vasat verni, edzeni, aczélozni, keményíteni,
nádolni, nyújtani. 2) Jelent különféle míveket, esz
közöket, melyek belőle készülnek, s ezekkel ren
desen öszvetett szót alkot. Bélyegvas, csiptetűvas,
ekevas, fogóvas1 kardvas, kengyelvas, keresztvas = bi
lincs melyet a rab egyik kezére és lábára keresztben'
tesznek ; kurtavas, rövid lánezu rabbilincs ; köröm
vas, melylyel a puskából a töltést kiveszik; kötő
vas, inarokvas, niellvas, nyakvas, orrvas, ostyas
ütővas, pléhvas, rabvas, reszelővas, singvas, kerék
vas, szántóvas, téglázóvas stb. melyeket I. Saját ro
vataik alatt, 3) Vasérezet tartalmazó, vasérezczel
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foglalkozási helyet. Vasbánya. Vaskoh. 4) Mint mel
léknév jelent vasból valót, vasból csináltat. Vas
^Kproncs, vas ajtó, vas ágy, vas halán, vas láda, vas
rostéit/, vas rúd. Az általános szokás ezeket is ösz
vetéve szereti irni. Vaskapu, vasmacska és hasonlók,
midőn t. i. az ege'sz nem tulajdon értelemben vétetik
Rninden esetre összetéve Írandók. 5) Képes kifejezéssel
Ei maga nemében eró's, kemény, szilárd. Vasfejű ember,
makacs, nyakas. Vaskar, kemény, eró's kar. Vasakarat,
elszánt, hajthatatlan. Vastürelem, kitartás. „Világ vas
sarkai" Vörösmarty. (Zalán futása). 6) Jelent még ön
állólag vágó, szúró fegyvert, u. m. kardot, dárdát stb.
főleg költői nyelven : „Visszacsapott ez s most vasaik
•veszedelmes eró'vel összetalálkozván a léget messze be
tölték rémitó' csengésűkkel." Vörösmarty. (Cserha
lom). 7) Szintén önállólag jelent rabvasat v. bilincset.
PWVasra verni a rabot. Fosai viselni, hordozni.
E szó különféle nyelvcsaládokban kisebb na
gyobb módosulattal eléfordul, mi ö's régiségét tanú
sítja. Szanszkrit nyelven: ajasz, góthul: aisz, néme
K tül : Eisen, Bopp F. ide sorozza a latin aes szót is.
Budenz József szerént finnül vaske = réz, észt
I vask :=. réz, lív vask = érez, réz. Plinius szerint
(Hist. Nat. lib. 36. c. 11) az aethiopok a basáit kö
t vet vasszinéröl nevezték így stb.
VAS, (2), puszta Komárom m. helyr. Vasra,
—on, —ról.
VAS, vásik, vasit, váslal, váslik, vásol, stb. szók
irzse L. VÁSIK alatt.
VASABRONCS, v. —ABRINCS, (vasabroncs
. — abrincs) ősz. fn. Vasléczből v. sínből készített
broncs, hordókon, kádakon stb.
VASABRONCSOS, (vasabroncsos) ösz. mn.
! ,'asabroncscsal ellátott, körülfogott, összeszorított.
[ Vasabroncsos kád, hordó.
VASACS, (vasacs) fn. tt. vasacsot. 1. VAS
ÉLECS.
VASAD, falu Bihar, puszta Pest m.; helyr.
Vasadra, —on —ról.
VASAG, (vasag) fn. tt. vasagot, harm, szr.
—a, v. —ja; 1. VASÉLEG.
VASÁGY, (vaságy) ösz. fn. Vasrudakból ösz
veállitott ágytalapzat.
VASAJTÓ, (vasajtó) ösz. fn. Ajtó, mely egé
szen vasból van; vagy vaslemezzel bevont faajtó.
VASAKNA, (vasakna) ösz. fn. Akna, mely
ből vastartalmú ásványokat, köveket bányásznak ki.
VASAL, (vasal) áth. m. vasalt. 1) Vassal
bevon, erősít, öszveforraszt valamit. Szekeret, kereket,
tengelyt vasalni, megvasalni; lovat vasalni, patkolni.
Továbbá valakire vasbilincset ver. Megvasalni a
rabokat. 2) Vasaló nevű eszközzel ruhanemüoket
simít, idomít. Posztót, fehérruhát vasalni. Átv. tréfás
ért. elvasalni, am. elillanni, elkotródni, s mintegy
patkós sarkát mutatva elrugtatni, mint: elpatkolni.
Eleget vasaltam rajta Szabó D. szerént = eleget
untattam, eleget kopácsoltam, tüzeltem rajta. A hason
lat talán inkább a vasaló eszközzel simítástól van véve
AKAD. NAGY SZÓTÁít. VI, KÖT.
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VÁSÁL, v. VÁSÁLL (vásár1) a nép nyelvén
összébb húzódva, illetőleg az r Zlé hasonulva am.
vásári v. vásárol.
VASALÁS, (vasalás) fn. tt. vasalást, tb. —•
ok, harm. szr. —a 1) Cselekvés, különösen kovács
munka, mely által valamit vasalnak. Kerékvasalás,
szekérvasalás, lóvasalás = patkolás. 2) Bilincsre verés.
3) Ruhasimítás, kiegyengetés úgy nevezett vasaló
által. V. ö. VASAL.
VASALAT, (vasalat) fn. tt. vasalatot, harm.
szr. —a. Azon vasmű, melylyel valamit bevontak,
megerősítettek. Erős, vastag vasalat. A kerék vasalata
kopni kezd. A kapu vasalatát behorpasztani.
VASALATLAN, (vasalatlan) mn. tt. vasa
latlant, tb. —ok. Meg nem vasalt. Határozóként am.
meg nem vasalt állapotban.
VÁSÁLL 1. VÁSÁL.
VASALLYA, v. VAS ALJA falu Vas m.; helyr.
Vasallyára, — n ,
ról.
VASALÓ, (vasaló) mn. és fn. tt. vasalót. 1)
Aki valamit vasal. Szekeret, lovat vasaló kovácslegény.
2) Aki úgy nevezett vasalóval ruhanemüeket, szö
veteket kisimít. Vasaló szobaleány. Vasaló szabóle
gény. 3) Három szögforma s mintegy arasznyi vas
tégla, melyet megtüzesitve s tokba zárva, vagy
pusztán is ruhanemüek kisimítására használnak a
szabók, mosónők stb. Máskép : téglázóvas.
VASALÓNYELV, (vasalónyelv) ösz. fn. Azon
darabvas, mely tulajdonkép a .vasaló lényegét teszi.
V. ö. VASALÓ, 3)
VASÁND, ÓSÁM—, falu Bihar m.; helyr. —
Vasándra, —on, —ról.
VASANY, (vasany) fn. tt. vasanyt, tb. —ok.
A nehéz, nemtelen fémek közé tartozó egyszerű
elem, illetőleg maga a vas mint fémanyag. Magában
vas is azt jelenti.
VASÁR, (1), fn. tt. vasárt, tb. —ok, harm.
szr. —a. Baranyai tájszó, s jelent fekete szurkot.
Talán am. vassár.
VASÁR, (2), a ,vasárnap' szóban ,vásár' he
lyett első tagjában megrövidült.
VÁSÁR, fn. tt. vásárt, tb. —ok, harm. szr.
— a, v. —ja; helyragokkal, ha nem helybeli vásár
ról Van szó, —ha,—ban, —bál helyett: —ra^ —on,
—ról divatozik pl. a debreczeni vásárra megyek; a
d. vásárról jövők, l) Nagy számú, részint valamit el
adni, részint venni jött emberek gyülekezete vala
mely nyilvános helyen. Néhutt: sokadalom, akár a
nép sokaságától, akár a sok adni valótól, de hihetőb
ben az előbbitől úgy nevezve. Heti vásár, melyet
hetenkint egy vagy több napon tartanak. Országos
vásár, mely évenkint valamely helyen csak néhány
szor fordul elé, melyre távolabb vidékről is vagy
egész országból, tartományból öszvegyülnek az adók
vevők, s mindenféle áruezikkeket nagyobb mennyi
ségben hordanak öszve. 2) Az áruezikkek, és ne
mekre nézve így nevezik a helyet is, ahol valamit
adni venni szoktak, még pedig leginkább összeté
54
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telekben, pl. baromvásár, lóvásár, disznóvásár, ga
bonavásár, búzavásár, zsibvásár, káposztavásár stb.
Néha a vásárokat azon áruk szerint különböztetik
meg, melyek az illető időszakban főleg vannak
folyamatban, ilyen Pesten a medardi gyapjuvásár, a
nyakavágói dinnyevásár, a leopoldi hajmavásár. Vá
sárokra járni. „Szegény legény vagyok én, vásá
rokra járok én." (Népd,) „Vásárt (= vásártt azaz
vásárban) ülő gyermekekhez" (pueris sedentibvis
in foro. Müncbcui cod. Máté. XI.). Vásárra vinni
valamit. 3) Atv. nagy zaj, zsibongás, milyen a vá
sárokban szokott lenni. Micsoda vásár ez ? Csitt
vásár ! ne lármázzatok. 4) Néha jelenti az adásve
vési cselek vényt. Kettőn áll a vásár. (Km,). Meg
ereszteni a vásárt. Jó, rósz vására volt. Vásárt ütni
valamivel. Némely közmondatok, és példabeszédek:
Siet mint varga a vásárra. Minden kecske maga bő
rét viszi a vásárra. Maga van mint varga a vásár
ban. Két asszony egy lúd, egész vásár. Csak egyszer
volt Budán kutyavásár. Pénzzel járják a vásárt. Meg
esett neki a diószegi vásár. Szabad a vásár. Megesik
egy ember nélkül a vásár.
Több keleti népeknél divatos szó ; perzsa és
török nyelven: bazár v. pázár (marché; lieu de
marché ; jour de marebé. Zenker. Honnan persául:
bazári am. vásári) ; mongol nyelven : bászar v. vá
szúr, (endroit habité, bourg, village. Kowalewski).
Elemeit a mongolban találjuk, mert baszu (a szansz
kritban vászuj am. áru, és oru am. hely; az egész
tehát am. ánihely.
VÁSÁRÁLLÁS, (vásárállás) ösz. fn. 1. VÁ
SÁRHELY, (1).
VÁSÁRÁRU, (vásáráru) ösz, fn. Áru, melyet
eladás végett vásárra visznek; jobb hangzással:
vásári áru.
VÁSÁRBIRÓ, (vásárbiró) ösz. fn. A vásári
rendre felügyelő, s a vásárosok közt támadó peres
ügyeket eligazító helyhatósági személy.
VÁSÁRBIZTOS, (vásárbiztos) ösz. fn. Vásá
rokban rendőri alsóbb hivatalnok.
VÁSÁRBOLT, (vásárbolt) ösz. fn. Bolt a
vásárhelyen, melyben vásári czikkeket árulnak.
VÁSÁRCZÉDÜLA, (vásárczédula) ösz. fn.
Czédula, melyet a vásári árusok bizonyítványul kap
nak, hogy a helypénzt megfizették.
VÁSÁRD, ALSÓ—, FELSŐ — , faluk Nyitru
m.; helyr. Vásúrd ra, —on, —ról.
VÁSÁRFIA, (vásárfia) ösz. fn. Ajándék,
melyet valakinek kedveskedésül a vásárban vesz
nek, különösen holmi csemegék, játékszerek stb. a
gyermekek számára.
VÁSÁRHAJÓ, (vásárhajó) ösz. fn. Hajó,
dereglye stb. melyen némely árukat vásárra szoktak
szállítani.
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(In foro. Müncheni cod. Mark. XII.). Néhutt más
kép : vásárállás.
VÁSÁRHELY, (2), falu Zemplén m. Fagyi
Vásárhely, falu Bihar, Kis—, Szála, Holdmező—,
mváros Csongrád, Somlyó—, mváros Veszprém m,
Gyerö —. erdélyi falu Kolos m. Kezdi—, mváros
Kezdi sz. Maros—, mváros Maros székben, Oláh
Vásárhely, falu B. Szolnok m.; helyr. Vásárhclyre,
—én, —ről.
VÁSÁRHÉT, (vásárhét) ösz. fn. Hét, melyen
bizonyos városban országos vásárt tartanak.
VÁSÁRHÍVATAL, (vásárhivatal) ösz. fn. A
vásárokban különösen a rendre ügyelő hivatali
személyzet.
VÁSÁRI, (1), (vásári) ma. tt. vásárit, tb.
— ak. Vásárt illető, ahhoz tartozó, abban történő,
arra vonatkozó. Vásári áru. Vásári bíróság, rendőr
ség. Vásári hirdetés. Vcisári váltó. Vásári jószág.
Vásári lopás. Vásári munka, a ruhacsináló mester
embei éknél oly munka, v. ruhanemű, melyet vá
sárra készítenek; átv. a maga nemében alábbvaló,
futtában készített mű, különböztetésül a váltott v.
mondva csinált munkától. V. ö. VÁSÁR.
VÁSÁRI, (2), puszta Bihar m.; helyr. Vásá
riba, —ban, —ból.
VÁSÁRIDÓ, (vásáridő) ösz. fn. Hatóságilag
vagy szokás szerént meghatározott idő a vásáron
történő adásvevésekre.
VÁSÁRJOGr, (vásárjog) ösz. fn. Jog, vagy
szabadalom, melynél fogva valamely község, vagy
földbirtokos a maga területén bizonyos időkben vá
sárokat tarthat.
VÁSÁRKÖNYV, (vásárkönyv) ösz. fn. A
vásárokra járó kalmárok c's kereskedők könyve,
melybe vásári üzleteiket bejegyzik.
VÁSÁRL 1. VÁSÁROL.
VÁSÁRLÁS, (vásárolás) fn. tt. vásárlást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Alkuval járó cselekvés, midőn
valamit vásárlunk. V. ö. VÁSÁROL.
VÁSÁRLÁSI, (vásárolási) mn. tt. vásárlásit,
tb. —ak. Vásárlást illető, arra vonatkozó. Vásár
lási ügyesség, szemesség, kedv.
VÁSÁRLAT, ( vásárolat) fn. tt. vásárlatot,
harm. szr. —a v. —ja. Végrehajtott vásárlás.
VÁSÁRLÓ, (vásároló) mn. és fn. tt. vásárlót.
Aki valamely árnezikket alku szerint megvesz, meg
vásárol. V. ö. VÁSÁROL.
VÁSÁRNAGY, (vásárnagy) ösz. fn. 1. VÁ
SÁRBIRÓ.
VASÁRNAP, (vasárnap) ösz. fn. Közönse'gcs
fogalom szerint a hétnek első napja, melyet az egész
kereszténység Urunk föltámadása emlékéül ünnep
gyanánt üli meg. De tulaj donképen, ha azt veszszük
hogy a magyar a hét első napját hétfőnek, a máso
dikát keddnék azaz, kettednek nevezi; a vasár
VÁSÁRHELY, ( l ) , (vásárhely) ösz. fn. Tér nap a föntebbi elnevezések után a hétnek utolsó
ség, piacz, melyen vásárokat tartanak. „Kik akar napja volna, mely a dologtevő hat napot mint nyűg
nak járulok stolákban és köszöntetnick vásárhelyt." 1 nap zárja be. Egyházi, különösenkatholiknskeresztény
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• szokás szerint a v a s á r n a p o k n a k saját neveik van
nak. Négy adventi vasárnap ; karácson utáni vasár
nap; háromkirályuk utáni vasárnapok ;
septuagesima,
• sexagesima, quinquagesima vasárnap ; böjti vasárnapok,
különösen az utolsó előtti : feketevasárnap, az utósó,
• virágvasárnap); húsvétvasárnap, fehérvasárnap,
húsvét
§ s pünkösd utáni vasárnapok, ez utósók változó szám
mal, a mint a húsvét k o r á b b a n vagy későbben esik.
' Egyházi nyelven a vasárnapokat azon szóról czime
• zik, melylyel az illető vasárnapon a misében az úgy
I nevezett Introitus kezdődik, pl. első a d v e n t i vasár
napon : Ad te levavi; másodikán: l'opulus Sión ; har
í madikán : Gaudete; húsvét utáni elsőn : Quasimodo
I geniti stb. A húsvét, pünköst, és szentháromsági
I vasárnapoknak saját neveik v a n n a k . E vasárnapi czi
i mek minden n a p t á r b a n olvashatók. Némely t á j e j 
i téssel pl. túl a Dunán, és a Vág mellékén vesámap.
E l e m e z v e : vásárnap, minthogy régente ezen
• napon szokták a vásárokat t a r t a n i , midőn t. i. a
t. vidék népe az anyaegyházba isteni szolgálatra ösz
! szegyülve egyszersmind csereberélni szokott, minek
| nyoma a templomi búcsunapokon maiglan fenn van.
I A török nyelvben is e n a p elnevezése u g y a n ezen
I elemekből áll ; t. i. v a s á r n a p törökül bazár gűnü v.
I g'úni, melyben bazár v. pazar am. vásár és giln
f am. nap.
V A S Á R N A P I , (vasárnapi) ösz. mn. Vasár
i, napot illető, a r r a vonatkozó, a k k o r történni szokott
| stb. Vasárnapi isteni szolgálat. Vasárnapi újság, mely
i vasárnapokon jelenik meg.
V A S Á R N A P I L A G , (vasárnapilag) ösz. ih.
! Vasárnapon szokott módra, ünnepiesen. Vaséirnapilag
\ öltözködni.
V Á S Á R O L , (vásárol) áth. m. vásárolt v. vá
[ sárlott, htn. — n i , v. vásárlani. Bizonyos á r u t alku
( szerint megvesz, m a g á é v á tesz. Lovakat, disznókat,
[ gabonát, posztót, vásznat vásárolni.
Téli szükségre
I való élelmi czikkeket bevásárolni. Legjobb készpénzen
f vásárolni (km.) mert a hitel k a m a t t a l , ráfizetéssel
t jár. Némely vidék hangejtése szerént vásál vagyis
inkább vásáll t. i. a végelőtti l az »böl hasonult,
tubát am. vásári vagyis vásárol. V. ö. V Á S Á R .
V Á S Á R O L Á S , 1. V Á S Á R L Á S .
V A S Á R O S ; VASÁROSSÁG, 1. V A S Á R U S ;
VASÁRUSSÁG.
VÁSÁROS, (vásáros) fn. t t . vásárost, t b . —
oh Kereskedő, kalmár, mesterember, szatócs, ki
áruival vásárról vásárra j á r . Általán aki a vásáron
adásvevés végett megjclen. A vásárosokat megtá
í madni, kirabolni.
V Á S Á R O S D O M B Ó , falu B a r a n y a m . ; helyr.
Dombóra, •—n, —ról.
V Á S Á R O S F A L U , falu Sopron m . ; helyr. —
faluba, — b a n , —ból.
V Á S Á R O S N A M É N Y , mváros Bereg m . ; helyr.
; — Naményba, — b a n , —ból.
V Á S Á R P É N Z , (vásárpénz) ösz. fn. 1) Pénz,
melyen a vá'árban valamit veszünk, vagy venni

VÁSÁRSÁTOR—VASAZ.

854

a k a r u n k . 2) Helypénz, melyet a vásárban árulók az
illető községnek, v a g y helybirtokosnak
fizetni
tartoznak.
V Á S Á R S Á T O R , (vásársátor) ösz. fn. Sátor a
vásártéren, melyben a vásárosok á r u i k a t kirakják,
és árulják. J o b b h a n g z á s s a l : vásári sátor.
V Á S Á R S E G É D , (vásársegéd) ősz. fn. Sze
mély, ki a vásárost áruinak eladásában segíti.
V Á S Á R S Z E N T I V Á N Y , erdélyi falu D o b o k a
m. ; helyr. — Szentiványba, — b a n , —ból.
V Á S Á R T E L K E , erdélyi falu Kolos m. ; h e l y r .
•— lelkére, — n , —ról.
V A S Á R U , (vasáru) ösz. fn. Vas anyagból
álló különféle áruezikkek, p. rudak, eszközök, szer
számok, edények vasból.
V A S Á R U L Á S , (vasárulás) ösz. fn. V a s á r u k
eladása.
V A S Á R U S , (vasárus) ösz. fn. Kereskedő, ki
részint vasmíveknek való vasrudakat, részint vas
ból készitett holmi eszközöket, kész míveket árul ;
máskép : vasáros ; emez kerekdedebb hangzatú, amaz
szóelemzéshez hivebb, mert törzse : vasáru.
V A S Á R U S B O L T , (vasárusbolt) ösz. fn. Bolt,
m e l y b e n v a s á r u k a t a d n a k vesznek.
V A S Á R U S S Á G , (vasárusság) ösz. fn. Vasáruk
k a l űzött kereskedés.
V A S Á R U T , mváros Pozsony m . ; helyr. Vásá
rútra, — o n , —ról.
V Á S Á R Z Á S Z L O , (Vásárzászló) Ösz. fn. Köz
ségi, vagy földbirtokosi zászló, melyet a vásár ideje
a l a t t valamely m a g a s a b b h e l y e n k i t ű z n e k . N é h u t t
ezt már n é h á n y n a p p a l a vásár előtt szok
t á k tenni.
V A S A S , ( 1 ) , (vasas) mn. tt. vasast, v. — a t , tb.
— ak. 1) Vasrészekkel bővelkedő, amiben vasele
mek vannak. Vasas ásványvizek, kövek. 2) Amit vas
sal erősítettek, összeforrasztottak stb. Vasas hordó,
vasas szekér, vasas láda. 3) K i n e k pánczéla vasból
van. Vasas katona, vasas német • ez értelemben önálló
főnévül is használjuk, s ekkor t ö b b e s e : vasasok. A
k a t h o l i k u s n a p t á r b a n : Vasas Szent Péter
napja,
a u g u s t . 1sej én, mint e szent apostol fogságának
e m l é k ü n n e p e . (Petrus in vineulis.)
V A S A S , ( 2 ) , falu B a r a n y a , puszta Gömör m. ;
helyr. Vasasra, — o n , — r ó l .
V Á S Á S , (vásás) fn. tt. vásást, t b . —ok, harrn.
szr. —a. 1) A test tömörségének fogyó állapota,
midőn csiszolás, dörzsölés által részei k o p n a k ; vagy
midőn szöglete, éle e l k o p v á n t o m p á v á leszen. 2) A
fognak bizonyos tompulása. 3) Vágyódás. V. ö.
VÁSIK.
V A S A T L A N , ( v a s a t l a n ) mn. tt. vasatlant, tb.
— ok. 1) Ami vasrészeket nem foglal magában, ami
vasat nem terem. Vasatlan vizek, kövek. 3) Amit m e g
nem vasaltak, vasalatlan. Vasatlan hordó, szekér.
V A S A Z . (vasaz) á t h . m. vasaztam, —tál, —
ott, par. — z . Vassal, vagy is vasból készített ler
54*
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mezzel, abroncscsal, sínnel stb. erősít, bevon. Kere
ket^ tengelyt vasazni. Rokon jelentésű : vasal, de ezt
több más értelemben is használják. V. ö. VASAL.
VASAZÁS, (vasazás) fn. tt. vasazást, tb. —
ok} harm. szr. —a. Kovács v. lakatosféle munka,
melylyel valamit vasaznak. 1. Vasaz.
VASAZAT, (vasazat) fn. tt. vasazatot, harm.
szr. —a. Azon vasmívek öszvege, melyekkel bi
zonyos testet bevontak, öszvekötöttek, megerősítet
tek, pl. vasabrincsok a hordón, vassínek és ha
sonló más erősitvények a szekéren.
VASBADOG, (vasbádog) ősz. fn. Vékonyra
kinyújtott bádogalaku vaslap, vaslemez.
VASBANYA, (vasbánya) ősz. fn. Bánya,
melyből vasrészekkel bővelkedő ásványokat, vas
köveket fejtenek ; néha a vaségetéshez és rudakká
alakításhoz szükségelt hámorokkal együtt is értve.
VASBERZENCZE, falu Zólyom m.; helyr. —
Berzenczére, — n , —ről.
VASBILINCS, (vasbilincs) Vasgyürükből és
pereczekböl készített láncz, melyet rabokra, fog
lyokra szoktak verni.
VASBORONA, (vasborona) ösz. fn. Rácsfor
mára alkotott mezőgazdasági eszköz, vasfogakkal
ellátva, melylyel a hantos, göröngyös földet porha
nyitják, vagy a gizgaztól megtisztítják ; máskép :
fogasborona v. egyszerűen, fogas. Különbözik tőle a
tövis és hengerborona.
VASCSEKLYE, v. — CSEKLE, (vascseklye
v. —csekle) ösz. fn. Sándor I. szerént vadat fogó
vas szerszám.
VASCSILLÁM, (vasCBillám) ösz. fn. Vasré
szek, melyek a vasérczeken, vasköveken csillám gya
nánt tündökleni látszanak.
VASDERÉK, (vasderék) ösz. fn. A derekat,
különösen mellett takaró pánczél vasból; mellvas,
mellvért.
VASDERES, (vasderes) ösz. fn. Ló, melynek
vashoz hasonló szürkés vagy deres színű szőre
van.
VASDINNYE, puszta Komárom m.; helyr. Vas
dinnyére, — n , —röl.
VASDORONG, v. — DURUNG, (vasdorong
v. —durung) ösz. fn. Különféle czélokra vasból
csinált dorong.
VASDRÓT, (vasdrót) ösz. fn. Vékonyabb,
vastagabb fonalformára kinyújtott vasszálacska, vas
huzal, vassodrony.
VASEDÉNY, (vasedény) ösz. fn. Akárminő
edény vasból. V. ö. VASFAZÉK.
VASÉK, (vasék) ösz. fn. Ékféle eszköz
vasból.
VASÉLECS, (vasélecs) ösz. fn. A vasnak
élenynyel vegyülete kisebb fokban (EisenOxydul).
VASÉLEG, (vaséleg) ösz. fn. A vasnak éleny
nyel vegyülete nagyobb fokban (EisenOxyd). Az
üveget, ha ezen anyagban bő mennyiségben van
jelen, vöröses sárgára festi.
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VASÉR, (vasér) ősz. fn. Ér, vagyis menet a
vashegyekben, illetőleg vasbányákban, mely vas
érczet tartalmaz.
VASÉRCZ, (vasércz) ösz. fn. Vasrészeket
tartalmazó érez.
VASÉRCZKŐ, (vasérczkő) ösz. fn. Könem,
melynek fő alkatrésze vasérczből áll.
VASERŐSSÉGÜ, (vaserősségű) ösz. mn. Szi
lárd, rugalmas erejű mint a vas.
VASESZKÖZ, (vaseszköz) ösz. fn. Eszköz,
szerszám vasból.
VASFA, (vasfa) ösz. fn. 1) A vashámorok
ban, vaslemezzel bevont fadorong, melylyel a nyers
vasdarabokat a pőröly alá emelik 2) A természet
rajzban fanövény déli Afrikában, Malabarban, és
Karolinában, melynek fája fölötte kemény. (Side
roxylon.) Továbbá egy másik faj Sína v. Chiná
ban láncsás levelekkel, mely szintén igen kemény.
(Draeaena ferrea).
VASFAZÉK, (vasfazék) ösz. fn. Főző edény
vasból, melynek belseje czinezve van, hogy az étel
iben levő savany a vasból valamit fel ne oldjon.
VASFEDŐ, 1. VASFÖDŐ.
VASFEJTÉS, (vasfejtés) ösz. fn. A vasér
czes hegyekben azon bányamunka, mely által a
vasérczeket, illetőleg köveket feltörik.
VASFEJŰ, v. —FEJŰ, (vasfejű) ösz. mn.
Atv. ért. nagy merészségű; továbbá makacs, átal
kodott akaratú, fejes, nyakas, csökönyös, magát
megkötő.
VASFÉNY, (vasfény) ösz. fn. A vaséreznek,
illetőleg fémnek sajátnemü fénye, csillogása.
VASFESTVÉNY, (vasfestmény) ösz. fn. Vas
ból készített festvény. (Tinctura ferri.)
VASFOGÓ, (vasfogó) ösz. fn. Vasból csinált
fogóféle eszköz. V. ö. FOGÓ.
VASFOLT, (vasfolt) Ösz. fn. Folt valamely
testen, melyet vasrozsda fogott meg.
VASFONAL, (vasfonal) ösz. fn. Fonalfor
mára, vékonyan kinyújtott vasanyag ; vasdrót, vas
huzal, vassodrony.
VASFÖDŐ, (vasfödő) ösz. fn. Födő eszköz
vasból készítve.
VASFŐLD, (vasföld) ösz. fn. Vasrészeket,
vasérczeket tartalmazó föld.
VASFÖRDŐ, v. —FÜRDŐ, (vasfürdő) ösz.
fn. Vaskuti vízből készített fördő. 1. VASKÚT.
VASFÖVEG, (vasföveg) ösz. fn. 1. VAS
SÜVEG.
VASFÖVENY, (vasföveny) ösz. fn. Vasré
szecskékkel, vasporral vegyitett, különféle, de kivált
fekete vagy vörnyeges barna színű föveny.
VASFURÓ, v. —FURU, (vas furój ösz. fn.
Vasat fúrni való sajátnemü erős furóeszköz.
VASFŰ, (vasfű) ösz. fn. Néhutt népnyelven
így hívják a galambócz, illetőleg szapora galambócz
nevű növényt.
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VASGÁLICZ, (vasgáliez) ösz. fn. Föleresztett
kénsavban fölolvasztott vasrészecskék; zöld gálicz
Bnak is hívják. Vegyészeti neve : kénsavas vasélecs.
Némely vidékeken természetesen is nagy mennyiség
ben található.
VASGANAJ, (vasganaj) ösz.fn. L. VASSZAE.
VASGÉM, (vasgém) ösz. fn. Vasderes tollú
I gémfaj. (Ardea pullo).
VASGÖBECS, (vasgöbecs) ösz. fn. Vasrésze
I ket tartalmazó göbecses ásvány.
VASGYÓGYSZEK, (vasgyógyszer) ösz. fn.
[ Gyógyszer, melynek fő alkatrésze vas.
VASGYÚRÓ, v. —GYÚRÓ, (vasgyúró) ösz.
I ma. és fn. Átv. rendkívül eró's természetű ; mindent
| ó'szvetörő ; erejével kérkedő, birkózni szerető. Szabó
I Dávidnál máskép : vasverő.
VASHÁMOR, (1), (vashámor) ösz. fn. Vasbá
• nyához tartozó épületek, melyekben a kiégetett nyers
I vasatpőrölyözésáltal rudakká, szálakkástb.idomítják.
VASHÁMOR, (2) puszta Veszprém in.; helyr.
I Vashámorra, —on, —ról.
VASHÁMORHULLADÉK, (vashámorhulla
dék) ösz. fn. Tüzes vastömegekből elhullott részek
I a hámorokban. L. VASSZIKRA.
VASHEGY, erdélyi falu A. Fehér m.; VO
I NYARCZ—, falu Szála m. helyr. Vashegyre} —
tv, —ről.
VASHOMOK, (vashomok) ösz. fn. 1. VAS
I FÖVENY.
VASHÜTÓ,(vashütő) ösz.fn. A vashámorokban,
I kovácsmühelyekben stb. vízzel töltött tekenö, mely
( ben hűtés végett a megtüzesedett szerszámokat, vagy
I edzésül az izzó vasatszoktákmártani,továbbámelyböl
I az égő szenet fecskendezik, hogy hirtelen el ne égjen.
VÁSIK, (vásik) k. m. vástam, —tál, —ott.
l.par. vassal. 1) Mondják mindenféle szilárd állomá
nyú testről, midőn csiszolás, súrolás, dörzsölés által
kopik, tömege fogy, szélei, fölszine, élei, hegyei ki
Bebbek lesznek stb. A vas is elvásik idővel. (Km.)
Vásik a csizma talpa, a kerék sine. A bőr levásott a
tenyeréről. Ruhája elvásott. Vásik a fejsze, a szanió
I vas, a kés, a kard éle. 2) A fogakra vonatkozólag,
némi savanyú ételtől v. fanyar italtól megtompul,
s rágásra alkalmatlan. Savanyú szőlőtől elvásott a
foga. Nem vásik benne a fogad, azaz, nem eszel
belőle, vagy nem nyered meg a mit kívánsz. „Mert
az ő almaételével az én fogam kezd megvágnia,"
Levél 1557ből. (Szalay Ág. 400 m. 1. 271.1.). 3)
Valamire, valakire nagyon vágyni v. vágyódni, mintha
t. i. a foga vásnék (v. fájna)reá. „Vannak kik reád vas
nak, nem engedlek én másnak." Népdal. (Erdélyi
gyűjt. I. köt. 9. 1.). így a székelyeknél is. L. VÁSÓ
DIK. 4) A múlt részesülőben vásott átv. ért. am. paj
kos, kirúgó. L. VÁSOTT. — Azon hasonló gyökhangu
szók osztályába tartozik, melyek a testek részeinek
erőszakos elválására vonatkoznak, mint ás, áj, váj,
vág, vés, továbbá válik, feslik, fejlik, és származé
kaik. V. ö. VÁL, ige és VÁG. Rokon vele mind jelen
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tésben mind hangokban a ,feslik' ige fes gyöke, úgy
hogy váslik és feslik, váslott és feslett már csak alós
fenlianguságban különböznek. Továbbá idegen nyel
vekben rokon vele a szanszkrit vasz (findere, ab
scindere. Bopp F. Glossarium, az 5.sz. a.). Vámbéry
Á. szerént csagataj nyelven asinmak am. elkopni,
vásni; asundurmak, koptatni, vásítni, asinmis ko
pott, vásott.
VASILLÓ, falu Árva m.; helyr. Vasillóra,
— n, —ról.
VASIT, (vásít) áth. m. vásitott, p a r . — s , htn.
—ni v. —ani. Eszközli, okozza, hogy valamely test
vássék, elvássék ; csiszolva, dörzsölve, súrolva koptat,
tompít stb. A forgó kerék vásítja a tengelyt, a kerék
sínt vásitja a kemény út. A hosszas irás alvásitja a
toll hegyét. A fü elvásitja a kaszát, a gabonaszár a
sarlót. A savanyú gyümölcs, ital elvásitja a fogakat.
V. ö. VÁSIK.
VÁSITÁS, VÁSÍTÁS, (vásitás) fn. tt. vasi
tást, tb. —ok, harm. szr. — a . Csiszolás, dörzsölés
általi koptatás, tompítás. V. ö. VASIT.
VASKA, (1), 1. VASKÓ.
VASKA, (2), KARDOS—, falu Trencsin m.;
helyr. Vaskára, — n , —ról.
VASKAKÉS, (vaskakés) ösz. fn. 1. VASKÓ.
VASKALÁN, (vaskalán) ösz. fn. GyarmatH
szerént a székelyeknél am. vaslapát.
VASKALAP, (vaskalap) ösz. fn. 1) Vasle
mezből csinált kalap, milyet néhutt a kalaposok
czimerül tesznek ki. 2) Régi szabású háromszögletes,
vagy úgy nevezett éghasitó kalap tréfás gúnyneve.
V. ö. VASKALAPOS.
VASKALAPÁCS, (vaskalapács) ösz. fn. Kala
pács, melynek feje vasból van.
VASKALAPOS, (vaskalapos) ösz. fn. Tréfás
nyelven, személy, ki háromszögű (éghasitó) régi
divatszerü kalapot visel. így nevezik a magyar köz
katonák azon törzs és más tiszteket, kik oly
kalapot viselnek. Továbbá, gúnyosan szólva, ó sza
bású, a régi szokások mellett nyakasán megmaradó,
ujitásokat ellenző személy, főleg tanár, pap.
VASKÁLYHA, (vaskályha) ösz. fn. Vasból
készült kályha, szobák, boltok stb. fűtése végett.
VASKAPOCS, (vaskapocs) ösz. fn. Kapocs
vasból, különböztetésül a réz, ezüst stb. kapocstól.
VASKAPU, (1) (vaskapu; ösz. fn. Vasból
készített, vagy legalább vaslemezzel borított kapu.
Atv. szoros út magas hegyek között, mely az ellen
ség rohanását, mintegy erős kapu, akadályozza.
Több helység neve.
VASKAPU, (2) erdélyi puszta Doboka m. és
hegyszorulat Hunyad m., puszták Baranya és Gömör
m. hegyorom Esztergom határában; helyr. Vaskapura,
— n , —ról.
VASKAR, (vaskar) mn. és fn. tt. vaskar t, tb.
— ok. Atv. ért. jelent erős kart, erős embert. „A
kun vaskarja nem enged." Vörösmarty. (Cserhalom).
VASKÁR 1. VASMAT.
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VASKARIKA, (vaskarika) ösz. fn. Különféle J. szerént finn és észt nyelven: vahva, am. erős
czélokra szolgáló karikák vasból. Különösen vas (firmus, fortis, robustus) ; terhes (schwanger).
gyürü. Atv. fából csinált vaskarika, am. képtelenség
VASKOSSÁG, (vaskosság) fn. tt. vaskosság
lehetetlenség.
ot, harm. szr. —a. Az állati, különösen emberi test
VASKEMENCZE, (vaskemencze) ösz. fn. l) nek izmossága, contossága, erőssége, tömöttsége,
zömöksége. V. ö. VASKOS.
L. VASKÁLYHA. 2) L. VASKOH.
VASKEMÉNY, (vaskemény) ösz. fn. Oly ke
VASKÓ, (vaskő) ösz. fn. Vasrészeket, vasér
mény, mint a vas. Átv. ért. szilárd, törhetetlen, czet tartalmazó terméskő. Vörös vaskő, mely nem
hajthatatlan jellemű, akaratú. Magyarosabban vas igen kemény. Barna vaskő. Fekete vaskő stb.
keménységű.
VASKÚT, ( l ) , (vaskút) ösz. fn. Kút melynek
VASKERESKEDÉS, (vaskereskedés) ösz. fn. vize vasrészeket tartalmaz ; vasaskút.
Kereskedés, melyet valaki vasárukkal üz.
VASKÚT, (2), falu Bács ós Vas m.; helyr. Vas
VASKERESKEDŐ, (vaskercskedö) 1. VAS kútra, —on, —ról.
ÁRUS.
VASLÁB, (1) (vasláb) ösz. fn. Valamely bútor
VASKEZTYÜ, (vaskeztyü) ösz. fn. Keztyü nak, vagy állványnak, szobornak vasból csinált
féle kéztakaró vaslemezből, a régi pánczélos fegy lába. Különösen három lábon álló konyhai készülőt,
verzetben.
melyre sütésfőzéskor bizonyos edényeket állítanak.
VASLÁB, (2), erdélyi falu Csik sz.; helyr. —
VASKÓ, (vaskó) fn. tt. vaskót. Kések, kardok
stb. vasa, pilingája, poDgéje. Gúnyosan, nyeletlen Vaslábra, —on, —ról.
rósz bicska, kés; a székelyeknél máskép: vaska,
VÁSLAL, (vásolal) gyak. áth. m. váslalt,
vaskákés.
Folytonosan vasit, koptat, tompit valamit. „Elvás
VASKOH, (1), (vaskoh) ösz. fn. Vasbányai laltam a ruhát." (Szabó D.). Kettős képzőjénél
kemencze, melyben a vasérezeket fölolvasztják; fogva hasonló a késlel, érlel, kérlel, bérlel stb igékhez.
vashuta. Iyyiridi biyyiridi váretdi vaskoh. (Gyerme
VÁSLALÁS, (vásolalás) fa. tt.véislalást, tb.
kek kiolvasó verse.)
—ok, harm.Jszr. —a. Folytonos vásitás, koptatás,
VASKOH, (2) mváros Bihar m. helyr. Vas tompítás.
kohra, —on, —ról.
VASLAPÓCZKA v. —LAPICZKA (vas
lapoczka v. —lapiczka) ösz. fn. Vasból készült la
VASKOHÓ, 1. VASKOH, ( l ) .
VASKOHSZELISTYE, falu Bihar m.; helyr. piezka vagyis kisebb féle lapát, a tűzhelyeken, fii
tőkemcnczéknél, a tűz szitására, a zsarátnak tova
—Szelistyére, — n , —r'ál.
VASKOHSZOHODOR, falu Bihar m.; helyr. vitelére stb.
—Szohodorra, —on, —ról.
VASLEMEZ, (vaslemez) ösz. fn. Lemez, vé
VASKORONA, (vaskorona) ösz. fn. Korona konyra lapított, vagy nyújtott vasból. V. ö. LEMEZ.
VASLEVÉL, (vaslevél) ösz. fn. Levélformára
vasból. Dózsa Györgyöt tüzes vaskoronával koronázták
meg. Vaskoronának hívják azon koronát, mclylyel alakított vékony vaslap, vaslemez.
a VI. század vége óta a lombardiai királyok, az
VÁSLIK, (váslik) k. m. váslott, htn. —ni.
tán Nagy Károly, s a német királyok nagy része V. Szabó D. szerént am. az egyszerű vásik, honnan
Károly'g, 1805benIső Napóleon és 1838ban az nála „elváslott a köntösöm, fogam" am. elvásott;
osztrák császár mint lombardia fejedelmei koronáz „váslott am. kopott; pajkos,ahamis p. o. ifiú, leány."
tattak meg. Nevét belsejében levő azon keskeny
VÁSLÓDIK, (vásolódik) belszenvedő vagyis
vas karikától vagy pártától kapta, mely a monda középige, m. vcislódtam, —tál, —ott. Ferenczi János
szerént a Krisztus keresztjének egy szegéből ala szerént a székelyeknél nyughatatlan, pajkos, rósz
kíttatott s melyet Nagy Gergely pápa ajándékozott erkölcsű gyermekről mondják. V. ö. VÁSIK; VÁ
Theodelinde lombard fejedelemnőnek. Jelenleg Bécs SOTT.
ben őriztetik. A vaskorona rendjét Napóleon 1805
VÁSLOTT, (vás1ott) 1. VÁSOTT, és v. ö.
ben Olaszhonban történt koronázása után alapította, VÁSLIK.
de a mely 1814ben megszűnt; hanem utóbb ú. m.
VASMACSKA, (vasmacska) ösz. fn. 1) Vasból
1816ban I. Ferencz ausztriai császár mint vitéz csinált lábas állvány a tűzhelyen, melyre az égetni
rendet hozta be.
való fát fektetik. 2) Két vagy több horgas, és hegyes
VASKOS, (vaskos) mn. tt.vaskost, v. —at, tb. águ vasrúdféle készület a hajókon, melyet megálla
— ak. Erős, csontos, izmos, vállas, tenyeres talpas. podáskor a víz fenekére bocsátanak, hogy a földbe
fúródva a hajót helyben marasztalja. Leereszteni,fól
Vaskos legény, hajdú. Más kiejtéssel: vacskos.
Képeztetésre hasonló a lucskos, mocskos, pocs húzni a vasmacskát. Ujabb kifejezéssel, és általános
kos, rücskös, piszkos, peczkes szókhoz s valamint ezek értelemben : horgony. Kenessey A. a két águ és ka
törzsei: lucsk, mottsk, pozsk, rücsk, piszk,peczk, hason pájuakat nevezi horgonynak, s a négy águ és kapá
lóan amazé vask, s ennek gyöke a fenn emiitett ha juakat vasmacskának. V. ö. HORGONY.
sonlat szerint vas, t. i. a vaskos átv. értelmű szó, s
VASMACSKAÁG v. —LÁB, (vasmacskaág
am. yashoz hasonló erejű. V. ö. VASTAG. Budenz v. —láb) ösz. fn. A hajózási vasmacska v. hor
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\ gonyszár alsó végén azon kiálló részek, melyek a
horgony kapáit t a r t j á k .
VASMAT, mn. t t . vasmatot. Erdélyben am.
vaskos, izmos. Valószínűen létezett vasmad önható
Bige, melyből lett vasmadt^ mint duzmad duzmadt,
\ förmed förmedt, iiyommad nyommadt, s ezok szerint
Wtasmadt, mintegy vaserejüvé a l a k ú i t . Némely ki
I ejtés szerént : vasmati, vasmag. Eléjön ez értelcm
• ben vaskiír is. (Kriza J.)
VASMEGYER, falu Szabolcs m.; helyr. —
f Majycrre, —  i n , —r'ól.
VASMETSZŐ, (vasmetszö) ősz. fn. Eszköz a
vashámorokban, vagy a vásmívcseknél, melylyel a
•vasrudat darabokra metszik.
VASMÍV, 1. V A S M U N K A .
VASM1VES, (vasmíves) ösz. fn. Mesterember,
vagy gyáros, ki vasból különféle míveket készít,
, gyárt, pl. kovács, lakatos, szegcsináló stb.
VASMOSÁNY, (Vasmosány) ösz. fn. Mosány,
vagyis iszapos bányaér, bányamonet, mely vasré
szeket tartalmaz.
V A S M U N K A , (vasmunka) ösz. fn. Munka, v.
• mív, melyet vasból csináltak, p. vaságy, vasszél;,
I vasedény, s mindenféle kovács v. lakatosmunka.
VASMŰ, 1. V A S M U N K A .
VASMÜVES, 1. V A S M Í V E S .
VASNEMÜ, v. — N E M Ű , (vasnemü) ösz. mn.
•Vashoz hasonló tulajdonságú. Vasnemű ásványok, ér
| ezek, kövek.
VÁSÓDÁS, ( vásóodás) fn. t t . vásódást, t b .
• — O / Í , harm. szr. — a . Vágyódás valamire. V. ö.
I VÁSÓDIK.
V Á S Ó D I K , (vásóodik) k. m. vásódtam, —tál,
I —ott. Valamire nagyon vágyik v. vágyódik. A széke
) lyeknél dívik.

kopik, szakadoz, mállik, kallódik. Ez értelemben
kevesbbé divatos. Á t v . mondják pajkos fiatalokról,
gyermekekről, k i k n e k tettei olyanok, mintha erköl
csi érzetök elvásott, elkopott, megtompult volna, k i k
engedetlenek, kicsapongok stb. T ö r z s e a gyakorla
tos vásong, melynek g betűje /cra változik.

[
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VÁSONY, N A G Y — , mváros, T Ó T — , falu
Veszprém m. puszta F e h é r m . ; helyr. Vcísonyba,
— b a n , —hói.
V A S O R R U B Á B A , (vasorrubába) ösz. fn. A
népmesékben n a g y szerepet játszó, boszorkányféle
bűvös b a n y a , kinek tűhegyes vasorra van, s ha a
vasfalat ostromolja, hét mértföldnyiről ugrik neki.
T i z e n k é t leánya v a n , kiket rezlovakka változ
tat stb.

V A S O R R Ú M A G N Y I T Ó , (vasorru magnyitó)
ösz. fn. l) Általános n e v e azon m a d a r a k n a k , m e l y e k
orra vagyis csőre hengerded hegyes, s a z z a l éa ma
g o k a t feltörik. (Coceothraustes.) 2) Különösen, erős,
v a s t a g csőrü madárfaj, melynek h á t a b a r n a , h a s a
hússzínű vörös, s fark és röptollai feketék. Ren
desen a bükkösökben lakik, s cseresznyeéréskor a
kerteket látogatja és a cseresznyemagvakat n a g y
ügyességgel feltöri. (Loxia coceothraustes.)
V Á S O T T , (vásott) mn. tt. vásottat, t b . — a k .
Csiszolás, dörzsölés, súrolás stb. által elkopott, meg
tompult. Vásott élü kard, kés. Vásott keréktalp. Á t v .
ért. pajkos, kicsapongó, kinek erkölcsi érzékei mint
egy elvástak, megtompultak. Különösen g y e r m e k e k
s ifjú személyekről mondják. Vásott gyermek, ifjú,,
leány. Máskép : váslott. ( S z a b ó D.).
V Á S O T T A N , ( v á s o t t  a n ) ih. Vásott, kopott
á l l a p o t b a n ; vásott, pajkos módon.
V Á S O T T S Á G , (vásottság) fn. t t . vásottságof,,
h a r m . szr. — a . 1 ) Kopott, tompult állapota vagy
„Hallodé te szép b a r n a menyecske !
tulajdonsága valamely testnek. 2) Pajkosság, enge
Métt ( = : mért) vásódál férhez ojan í z i b e ? "
detlenség. V. ö. V Á S O T T .
V Á S O T T U L , (vásottul) 1. V Á S O T T A N .
„Nekem a n y á m azt mondotta,
V A S O N T Ó , (vasöntő) ösz. fn. 1) Iparos, Vagy
Ne vásógygyam férhez sóba.
gyáros, ki vasból különféle eszközöket, szerszámokat,
Székely népdalok. (Kriza Jánosnál.)
edényeket stb. önt. 2) L. V A S Ö N T Ö D E .
V A S Ö N T Ö D E , (vasöntőde) ösz. fn. M ű h e l y ,
; L. VÁSIK, 3).
gyár
melyben különféle eszközök pl. k á l y h á k , rá
V Á S O D K O D I K , (vásodkodik) k. m. vásod
Whodtam. — t á l , —ott. Vásott, v. pajkos módon viseli csozatok eléállitására v a s a k a t öntenek.
V A S P Á L C Z A , (vaspáleza) ösz. fn. Bizonyos
B magát, pajkoskodik. Eléjön Bíró Mártonnál. (Micae
czélra
vasból csinált pálezaforma eszköz, pl. akóló
32, 3 5 1 . 1.). Máskép : vásonkodik.
vaspál cza.
V Á S O L ; (vásol), á t h . m. vásolt. L. V A S Í T .
V A S P Á L Y A (vaspálya) 1. V A S Ú T .
V Á S O L Á S , (vásolás) 1. V Á S Í T Á S .
V A S P Á N C Z É L , (vaspánczél) ösz. fn. Vasból
V A S O L U , (vasolu) ösz. fn. T ű z b e n fölolvasz
csinált pánczél, v é r t , mellvas. V. ö. P Á N C Z E L .
> tott, folyóvá tett vasanyag.
V A S P A T A K A, falu Sáros m.; helyr. Vaspataká
V Á S O N K O D Á S , (vásongodás) fn. tt. váson
kodást, tb. —ok. Tulaj d. ért. folytonos vásás, kopás. ra, — n, — r ó l .
V A S P É C S É T , (vaspécsét) ösz. fn. L. V A S 
R a t v . ért. cselekvés, midőn valaki úgy viseli magát,
mintha erkölcsi érzete elvásott, elkopott volna. V. ö. F O L T .
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VÁSONKODIK.
V A S P L É H , (vas pléh) ösz. fn. 1) Vékonyra v e r t ,
V Á S O N K O D I K , (vásongodik) k. m. váson nyújtott vaslap. 2) Ilyen vaslapból csinált z á r t o k . .
kodtam, —tál, —ott. Tulajd. ért. folytonosan vásik, V. ö. P L É H .

VASPLÉHHÁMOR—VASSÜLYOM.

VASSÜVEG—VASTAG.

VASPLÉHHÁMOR, (vaspléhhámor) ösz. fn.
Hámor, melyben vaspléheket csinálnak.
VASPLÉHTÜZ, (vaspléhtüz) ösz. fn. Tüz
a váshámorokban, melynél plélieket készitnek.
VASPOR, (vaspor) ösz. fn. Porféle hulladék,
mely reszele's, ütés, dörzsölés által a vastól elválik.
Továbbá, a vasmosányban, vasliomokban levő pa
rányi vasrészecskék.
VASPORTÉKA, (vasportéka) ösz. fn. 1.
VASÁRU.
VASPOR, falu Szála m.; helyr. Vaspőrre, —ön,
—ről.
VASPORÖLY, (vaspó'röly) ösz. fn. Nagy, ne
héz kalapács vasfejjel, nagyobb műhelyekben, há
morokban.
VASPŐRÖLYDE, (vaspörölyde) 1. VAS
HÁMOR.
VASPRÓBA, (vaspróba) ösz. fn. Középkorban
istenitélet neme, midőn a vádlottnak, ártatlansága
bebizonyítására, tüzes vasat kellett kezébe fognia.
VASRAGASZ, (vasragasz) ösz. fn. Égett
gipszből, vasporból, és eczetböl csinált ragasz, vizi
építésekre.
VASRÁSPOLY, (vasráspoly) ösz. fn. Rás
poly, melylyel a vasat reszelik, simitják, idomitják.
VASRESZELÉK, (vasreszelék) ösz. fn. Min
den hulladék, mely reszelés által a vastól elválik.
VASRESZELŐ, (vasreszelő) ösz. fn. 1. VAS
RÁSPOLY.
VASROSTA, (vasrosta) ösz. fn. Rosta, mely
nek főalkatrésze vasból készült.
VATROSTÉLY, (vasrostély) ösz. fn. Rostély,
melynek részei vasból készültek.
VASROZSDA, (vasrozsda) ösz. fn. Vörnyeges
porféle rozsda, mely a romlásnak indult vasat meg
lepi. V. ö. ROZSDA.
VASRÚD, (vasrúd) ösz. fn. 1) Szálformára
kivert vasanyag, amint a hámorból kijön. 2) Bi
zonyos czélra ruddá alakított vas; vasdorong,
vaskaró.
VASRÜGY, (vasárügy) ösz. fn. Kovacske
ménységü, korallalaká, fehér csepegökő, mely néha
a vaskövekhez tapad.
VASSALAK, (vassalak) ösz. fn. Az olvasztott
és kovácsolt vasnak salakja, alja, hulladéka, söpreje.
V. ö. SALAK.
VASSAV, (vassav) ösz. fn. A vasnak éleny
nyel vegyülete a legnagyobb fokon.
VASSÍN, (vassín) ösz. fn. Laposra nyújtott
vagyis léczformára vert vasrúd.
VASSISAK, (vassisak) 1. VASSÜVEG.
VASSÓ, (vassó) ösz. fn. Részint a vasélees
nek, részint a vasélegnek különbféle savakkal egye
sülése által támadott s ó ; amannak vegyülete több
nyire zöld szinü, s az üveganyagokat sötét zöldre festi.
VASSÜLYOM, (vassulyom) ösz. fn. Súlyom
hoz hasonló szeges vaseszköz, péld. melyet oly helyre
tesznek le, hová tolvajok jöhetnek, hogy lábaikat

' megsértse. Továbbá görbe vas vadak fogására, me
lyet a tőrbe hágott nagyobb vad odább vonczol.
VASSÜVEG, (vassüveg) ösz. fn. Vaslemezből
készített föveg, p. a bajvivók, ostromlóknál, vas
sisak.
VASSZAR,; (vasszar) ösz. fn. 1. VASSALAK.
VASSZATÓCS, (vasszatócs) ösz. fn. Holmi
ócska vasakkal kereskedő szatócs.
VASSZÉMÉR, (vasszémér) ösz. fn. Vasból
öntött apró golyócskák, srétek, melyeket lődözésre
használnak.
VASSZÉN, (vasszén) ösz. fn. Szénné égetett
vas, melyet formába öntve iró, rajzoló eszközül hasz
nálnak.
VASSZER, (vasszer) ösz. fn. Mindenféle szer,
eszköz vasból; továbbá gyógyszer, melynek főalkat
része vas, vasgyógyszer.
VAS SZERSZÁM, (vas szerszám) ösz. fn. Szer
szám vasból, p. fejsze, kalapács stb.
VASSZIKRA, (vasszikra) ösz. fn. A tüzes,
izzó, kovácsolt vasról elpattogó szikrák ; t. i. ha a
vörös izzásig hevített vasat kalapácsosai ütjük, a
rajta képezett vaséleg fölületéről leválik; melyet
nagy kohókban vashámorhulladékna.'k is neveznek. Ha
az aczélt a kemény tűzkőhöz erősen ütjük, szintén
apró vasdarabok válnak le, melyek ütésközben izzásig
hevülvén a levegőn ele'gnek vagyis szikrát adnak.
VASSZÍX.v. —SZÍN, (vasszín) ösz. fn. Olyan
szín, milyen a vasé. Mint mn. =z vasszínű.
VASSZÍNŰ, v. —SZINÜ (vasszínű) ösz.J
mn. Vas színéhez hasonló színű; vasderes. Vas
színű kő.
VASTAG, mn. tt. vastagot. 1) Molnár A. sze
rint megfelel neki a latin solidus, nervosus, robustus,
firmus, validus, fortis, azaz tömött, minek sok inai,
izmai, illetőleg rostjai, rétegei sürüen és szorosan
érintkeznek egymással, ami kisebb térimében arány
lag nagyobb tömeget foglal, s ennek következtében
szilárd, kemény, erős. Minél fogva a vastagság ere
deti értelme : erővel párosult tömöttség ; s ellentétei:
ritka, léha, laza, foszlány, gyönge, erűtlen. De ezen
jelentése, úgy tudjuk, elavult. 2) Mai közönséges
ért. oly tömör test, melynek oldallapjai távolabb
állnak egymástól, s több tömeget zárnak magukban,
pl. vastag fal, vastag deszka, vastag kőtábla, kőréteg;
vastag könyv, vastag pengéjű kés stb. továbbá, oly
hengerded test, melynek külső pontjai, külvonalai
aránylag távol fekszenek a középponttól, és nagyobb
beltartalmuak. Vastag fa, dorong, rúd, bot, karó,
pipaszár,henger, sodrófa. Vastag derék, ezomb, lábikra,
kar, ujj. Ellentéte : vékony, karcsú. 3) Tompa. Vastag
toll, vastag ék; ellentéte: hegyes, éles* i) Átv. ért.
maga nemében durvább, gorombább. Vastag eledel.
Vastag tréfa, vastag felelet. 5) Hangokra vonatkozva
mély, kemény, erős, mint az a, o, u ; vagy a zene
és ének hanglejtőzetén alsóbb, mélyebb fokú hang.
Ha e szónak eredeti jelentése valóban az, me
lyet Molnár A. jegyzett föl; úgy valószínű, hogy
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gyöke az erőnek jellegét viselő vas, és egy értelmű
a vaskos, vasmat szókkal, s mennyiben tömöttet je
lent, szintén hasonlítható a vashoz mint kitünöleg
tömör testhez. Mi ellemzését illeti, vagy öszve
tett szó, vastag, mint vaskar, vasfej, melyek átv.
ért. a magok nemében valami szilárdat, erősét je
• lentenek; vagy létezhetett önható ige vasad, mint,
avad, olvad, horgad, gornyad, szörnyed stb. s vala
! mint ezekből lett avatag, olvatag, horgatag, gornya
tag, szörnyeteg stb. úgy amabból, vasatag, öszve
húzva vastag. V, ö. VASKOS és VASMAT.
VASTAGBÉL, (vastagbél) ösz. fn. 1. VÉG
BÉL.
VASTAGÉTEL, (vastagétel) ösz. fn. Száraz
terményekből pl. lencse, bab, borsóból készített
eledel.
VASTAGHALOM, puszta Fehér m.; helyr. —
halomra, halmon, halomról.
VASTAGÍT, VASTAGÍT, (vastagít) áth. m.
vastagított, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Vastaggá
teszi, tömörít, izmosít, illetőleg: tompít. V. ö. VAS
TAG.
VASTAGÍTÁS, VASTAGÍTÁS, (vastagítás)
fn. tt. vastagítást, tb. —ok, harm. szr. — c . Cselek
vés, mely által valamely test vastaggá tétetik. V. ö.
VASTAGÍT.
VASTAGOCSKA, (vastagocska) kies. mn. tt.
vastagocskát. Kevéssé vastag ; nem oly vékony, nem
oly karcsú, mint rendesen lennie kellene.
VASTAGODÁS, (vastagodás) fn. tt. vastago
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. A test tömörségé
nek gyarapodása, sokasodása, tömörödés, izmo
sodás.
VASTAGODIK, (vastagodik) k. m. vastagod
tam, —tál, —ott. Inai, izmai, illetőleg rostjai, réte
gei szaporodnak, sűrűsödnek, nagyobb és nagyobb té
rimében vagy körimében fejlödnek ki. Az élőfa évről
évre vastagodik. Dereka, ezombjai, karjai vastagodnak.
Ellentéte : vékonyodik, karcsúdik. Átv. hangja mé
lyebb, s erősebb lesz.
VASTAGON, (vastagon) ih. Vastag állapot
ban V. minőségben; durván.
VASTAGSÁG, (vastagság) fn. tt. vastagságot,
harm. szr. —a. A testnek tulajdonsága, midőn mind
tömörség, mind teriméje nagyobb. Különösen a test
oldallapjainak távolsági aránya. Fal vastagsága^
könyv vastagsága stb. V. ö. VASTAG.
VASTAGSZIK, (vastagszik) k. Ragozásban
csak a mutató mód jelenében tartja meg az szet; a
többi időt a , vastagodik' szótól kölcsönzi. L. VAS
TAGODIK.
VASTAGUL, VASTAGUL, (vastagúl) Önh.
m. vastagúit. L. VASTAGODIK.
VASTGÚLÁS, VASTAGULÁS, (vastagúlás)
1. VASTAGODÁS.
VASTAGVÉG, (vastagvég) ösz. fn. Valamely
testnek azon vége, mely a másiknál tömörebb, bun
kósabb. A botnak vastagvége.
AKAD. NAGY SZÓTÍB. VI. KŐT.
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VASTARTALMÚ, (vastartalmú) ösz. mn.
Ami vasrészeket foglal magában. Vastartalmú ás
vány, kövek, homok, forrás.
VASTARTALOM, (vastartalom) ösz. fn. Vas
elemek, vasrészek, melyeket bizonyos test magában
foglal.
VASTÉGLA, (vastégla) ösz. fn. Túlságosan
kiégetett szénforma tégla.
VASTÉVŐ, (vastévő) ösz. fn. Ajtócska vas
pléhből, melylyel a kemencze, vagy kályha száját
beteszik.
VÁSTOL, (vástol) áth. m. vástolt. A növé
nyek fonnyadó, vagy buján tenyésző fölösleges leve
leit letépi, hogy az illető növény jobban tenyészszék
vagy gyümölcse könnyebben érjék. Szőlőt vástolni. ••
Ez igének törzse vásik (= kopik), melyből
lett vasit, vast, mint ront, bont, dönt, követ, s ol kép
zővel vástol,' mint roncsol, bonezol, dönczöl, követel.
A vásthoz hasonló értelműek: foszt, fejt. V. ö.
VÁSIK.
VÁSTOLÁS, (vástolás) fn. tt. vástolást tb.
—ok, harm. szr. —a. A növény leveleinek letépése
bizonyos czélból. V. ö. VÁSTOL.
VASTOR, (vastőr) ösz. fn. Tőrféle szúró, ha
sító eszköz vasból. Továbbá vadfogó eszköz, pl. az
úgy nevezett vidra vas. V. ö. TOR.
VASÚ, fn. tt. vásút, tb. —k. Ritkán használt
tájszó, a terjedtebb szokású faszuly v. paszuly
helyett, melylyel különben azonos. L. PASZULY.
VÁSÚL, (vásúl) önh. m. vásúlt. Vásottá lesz,
tompul. V. ö. VÁSIK.
VÁSULÁS, (vásulás) fn. tt. vásulást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Fogyatkozási állapot, midőn
vslamely test vásúl; kopás, tompulás.
VASÚT, (vasút) ösz. fn. Párhuzamos vassí
nekkel ellátott út, melyen csak ehhez alkalmazott
kerekű kocsikon lehet járni, s rajta nagy terhekkel
rakott kocsik könnyen és gyorsan mozgósíthatók
levén, az mind a személy, mind az árufogalmat rend
kívüli módon előmozdítja. Gőzerő (gőzmozdonyok)
használatára épített vasút. Lóvasút, lóerő használatára
épített vasút. Máskép: vcspálya.
VASÚTI, (vasúti) ösz. mn. Vasúthoz tartozó,
vasútra vonatkozó. Vasúti kocsi. Vasúti gőzös. Vasúti
őr. Vasúti (pénz) kölcsön.
VASÜVEG, (vasüveg) ösz. fn. Vasércz neme,
mely könnyen törik, mint az üveg.
VASVÁGÓPŐRÖLY, (vasvágopőröly) ösz.
fn. A vashámorosok és kovácsok pőrölye, melylyel
a vasrudakat darabokra vágják.
VASVÁR, mváros Vas, puszta Borsod m.; helyr.
Vasvárra, —on v. —ott, —ról.
VASVÁRI, BATIZ—, NYÍR—, faluk Szat
már m.; hely. — Vasváriba, —ban, —bál..
VASVÁRMEGYE, (vasvármegye) ösz. fn. A
Dunán túli kerülethez tartozó vármegye, Stájeror
szág, Austria, Sopron, Veszprém, és Szalavármegyé
között.
55
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VASVÁRMEGYEI, ( vasvármegyei) ösz. mn.
Vasvármegyében létező, lakó, oda tartozó, onnan
való, arra vonatkozó. Vasvármegyei városok, falúk,
lakosok, magyarok, hienczek, vindék.
VASVERŐ, (vasverő) ösz. mn. és fn. 1) L.
VASGYÚRÓ. 2) Vashámorban dolgozó bányamíves.
3) L. VASPŐRÖLY.
VASVÉSŐ, v. —VÉSÜ, (vasvéső) ösz. fn.
Vésőféle eszköz, melylyel a vasat vésik, hornyol
ják stb.
VASVESSZŐ, (vasvessző) ösz. fn. Bizonyos
czélokra szolgáló vesszőformáju eszköz vasból, pl. a
puskatöltő vessző. „Fogd meg, pajtás, a vasvesszőt,
verd meg vele a temetőt," (Népd.). Átv. a kemény
szigorú fegyelemnek jelvénye. Vasvesszővel kormá
nyozni.
VASVILLA, (vasvilla) ösz. fn. Villa, mely
nek ágai v. fogai vasból vannak. Két, háromágú
vasvilla. Úgy állnak a szemei, mint a vasvilla, azaz,
haragosan, mintha szúrni, öldökölni akarna velők.
V. ö. VILLA.
VASVIRÁG, (vasvirág) ösz. fn. Növénynem
az együttnemzők (syngenesia, Gönczy Pál szerént:
forrt portokúak) seregéből; vaczka polyvás; fészke
födelékes; belső pikkelyei sugárosan kinyúlnak,
színesek, sugáros viráguak ; bóbitája polyvássertés.
(Xeranthemum). Fajai D. F.nál: kinyíló (X. annuum)
s a köznép ezt hivja különösen vasvirágnak, máskép :
szalmavirágnak ; és hunyó (X. inapertum v. cylin
dricum).
VASVONAT, (vasvonat) ösz. fn. A vasnak
vegyészileg eszközlött kivonata.
VASZ, faluk Zágráb m.; helyr. Vaszon, —ra,

s mézet nem takarítnak. Vaszka méh. Ezen méhek
hitványabb testüek a munkásoknál s ennél fogva
alapfogalomban egyezik nevökkel a hitványát, so
ványát, veszendőt jelentő poszka, poszáta ; vékony
hangon veszke, a vesz (perit) gyöktől, akár azért,
mert veszni készül, akár pedig mivel veszteg tölti,
vagyis vesztegeti az időt.
VASZKA, (2), falu Trencsin m.; helyr. Vasz
kára, — n , —ról.
VASZKA, (3) 1. VASKA, KARDOS—.
VASZKALODIK, 1. VACZKOLÓDIK.
VASZKI, (vaszoki) mn. tt. vaszkit, tb. —ak.
A székelyeknél am. egy anyától, egy méhből Bzüle
tett, egyhasi. Vaszki gyermekek, azaz, egy vaszok
ból, fészekből, méhből valók. V. ö. VASZOK, VA
CZOK.

—TÓI.

VÁSZ, 1) ,vászon' szó törzse: 1.
ezt. 2)
L. VÁZ.
VASZAK, fn. tt. vaszákot, harm. szr. —ja,
v* — a . Túl a Dunán, nevezetesen a Kemenesalon
divatozó tájszó, s am. holmi dibdáb jószág, hányt
vetett pogyász; kaczat, retyemutya. Talán átv. ért.
az állatok tanyáját, búvó v. alvó helyét jelentő va
czok v. vaszok változata, mennyiben ez is öszvehor
dott, s hánytvetett, kuszált holmiból áll. Ugyan
azon törzsből ered vaszkota, v. viszkota. V. ö. VASZ
KOTA.
VASZAKOL, (vaszakol) áth. m. vaszakolt;
összevisszahány, kuszál. V. ö. VASZAK.
VASZAKOLÁS, (vaszakolás) fn. tt. vasza
kolást, th. —ok, harm. sz. r. — a . Összevisszahá
nyás, kuszálás.
VASZAR, faluk Baranya és Veszprém m.; helyr.
Vaszarra, —on, —ról.
VASZARA 1. VASZORA.
VASZARKODIK, (vaszarkodik) k. m. vaszar
kodtam, —tál, —ott. Pezderkedik, erején túl erő
ködik. Erdélyi tájszó.
VASZKA, Cl), mn. tt. vaszkát. Mondják
méhekről, melyek vesztegelve henyén töltik az időt,
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VASZKOLÓDIK, 1. VACZKOLÓDIK.
VASZKOTA, (vaszokolta ?) fn. tt. vaszkotát.
A székelyeknél elhevert (mintegy vaszkolt) szemét;
szeméthely. Máskép: viszkota, (Kriza J.). Ez utóbbi
szó törzse viszk közelebbről a fészek szóhoz rokon
áll. Talán viskó is e családba tartozik.
VÁSZNAS,(vászonas)mn.tt.ueíí2Mcwí. v. —at,
tb. —ak. Vászonnal ellátott, megrakott, v. üzérkedő.
Vásznas kalmárbolt. Vásznas tót. Továbbá, vászonnal
takart, béllelt. Vásznas szekér. Vásznas nadrág. V. ö.
VÁSZON.
VÁSZNOK, falu Baranya m.; helyr. Vásznohra
•—on, —ról.
VASZO JA, falu Arad m.; helyr. Vaszojára, —
n, —ról.
VASZOK, 1. VACZOK.
VÁSZOLY, falu Szála m.; helyr. Vászolyba,
— ban. —áól.
VÁSZON, fn. tt. vásznat, v. vászont, tb.
vásznak, harm. szr. vászna. Kender vagy lenfona
lakból szőtt kelme, melybe néha gyapotot is ve
gyítnek, vagy melyet egészen gyapotból is ké
szítnek. Kendervászon, lenvászon. Csinvat, sávolyai
vászon. Kittől, négy nyüstős vászon. Vastag, goromba,
vékony, finom vászon. Zsáknak, ponyvának, ruhának
való vászon. Hetes vászon, legkeskenyebb. Tizes, ti
zennégyes vászon. Fehérített, festett, viaszos, szurkos
vászon. Ritka, tömött vászon. A finomabb vászon neme
különösen gyolcs, vagy bulya vászon. Hazájára nézve,
hol készítik : lengyel vászon, rumburgi, hollandi stb.
vászon. Vásznat szőni, fehéríteni. Vászonra festeni:
Vászonnal béllelni a ruhát. Asszonyt, vászont nem jó
gyertyavilágnál nézni. (Km.). O sem jobb a Deákné
vásznánál. (Km.), Minő a vászon, olyan foltja kerül.
(Km.). Átv. jelent vászonból készített ruhát. Vászon
ban járni. Továbbá am. vászonból való. Vászonnad
rág, vászonszoknya, vászonfal, vászonköpeny.Tiéí&B&n,
vászoncseléd, am. fehérnép, nőnép.
Mennyiben a vászon foszlékony, vagyis szálai,
rostjai egymástól elválaszthatók, némely vélemény
szerént valószínű, hogy törzs, válik, s talán erede
tileg válszon s képeztetésre hasonló a tulajdon, ala

VÁSZONÁRU—VASZOKA.

VASZTÉLY—VATY.

csőn, kicsi?i. kölcsön, vagyon nevekhez. Egyébiránt
egyezik vele a mandsu boszo (Gewerbe, Leinwand),
mely mint látjuk, a.posztó szó első részét is alkotja ;
továbbá a mongol busz (toile), büsze (ceinture), büdze
(ruban). Vámbéry A. szerént törökül bez, csagataj
nyelven böz szintén am. vászon.
VÁSZONÁRU, (vászonáru) ősz. fn. Vászon
szövet, mint eladni való kelme, vászonportéka.
VÁSZONÁRUS, (vászonárus) ösz. fn. Keres
kedő, kalmár, ki vásznat árul.
VÁSZONÁRULÁS, (vászonárálus) ösz. fn.
Vászonszövetek áruba bocsátása.
VÁSZONCSELÉD, (vászoncseléd) ösz. fn.
Tréfás népnyelven, nő, fehérszemély, fehércseléd.
VÁSZONFEHÉRITÉS, (vászonfehérités) ösz.
fn. A szövőszékből vagy gyárból nyersen kijött vá
szonnak mosás, áztatás, és bizonyos szerek általi el
készítése, hogy fehér legyen.
VÁSZONGÁNCS) (vászongáncs) ösz. fn. A
fonalnak csomósodása, vagy rendetlen fekvése a
vászonban, máskép : belezna, talán a mennyiben e
hiba a 6e7fonal rendetlensége miatt szokott történi.
V. ö. BELEZNA.
VÁSZONHÁZ' (vászonház) 1. VÁSZONPA
LOTA.
VÁSZONKERESKÉDÉS, (vászonkereskedés)
ösz. fn. Kereskedés neme, melyet valaki vászonféle
szövetekkel üz.
VÁSZONKERESKÉD Ő,
(vászonkereskédö)
ösz. fn. Kereskedő, ki vászonkelmékkel üzérkedik.
VÁSZONKORSÓ, (vászonkorsó) ösz. fn. Egy
fülű csöcsös korsó csak közönséges gerencsérföldből,
mely halavány sárga szinü, mint a durva nyers
vászon.
VÁSZONKÖPENY v. —KÖPÖNYEG, (vá
szonköpeny v. —köpönyeg) ösz. fn. Vászonszövet
ből csinált foszlány, könnyű, por ellen való kö
pönyeg.
VÁSZONMARADÉK, (vászonmaradék) ösz.
fn. Kisebb nagyobb vászondarab, mely az egész
végből hátra marad, miután nagyobb részét elad
ták, vagy kellő czélra kiszabták.
VÁSZONPALOTA, (vászonpalota) ösz. fn.
Tréfásan am. sátor vászonból. Él e szóval Mikes
Kelemen, Törökorsz. leveleiben. (XLV. levél). Más
helyütt vászonház. (LXI. levél).
VÁSZONPOH, (vászonpoh) ösz. fn. Több rét
ben öszvehajtogatott vászon, mely bizonyos czélra,
péld. takarásra szolgál.
VÁSZONPORTÉKA, (vászonportéka) ösz. fn.
1. VÁSZONÁRU.
VÁSZONSZÖVŐ, (vászonszövő) ösz. fn. Kéz
mives, illetőleg gyáros, ki vásznat sző, takács.
VÁSZONTÁBLA, vászontábla) ösz. fn. Széke
lyesen átv. ért. szülőágy. Miolta vászontáblára kitet
tek, azaz miólta születtem.
VASZORA, fn. tt. vaszorát. A tehénnek, kan
czának, szukának, stb. hugyozó lika, külső nemi

része. E szónak vasz gyöke hihetőleg ugyanaz a va
szok szó gyökével, midőn szintén vaszkot, fészket
jelentene, t. i. a magfoganzás, ivás vaszkát, fészkét;
s ezen fogalom megvan a vaszki szóban is.
VASZTÉLY, puszta Fehér m.; helyr. Vasztély
ba, —ban, —ból,

869

870

VAT 1. VATH.
VÁT, (l), 1. VÁLT.
VÁT, (2), 1. VÁTH.
VATA, 1. GYAPU.
VATAHÁZA, erdélyi puszta Kolos m. ; helyr.
— házára, — n , —ról.
VÁTAHOTA, fn. és mn. tt. vátahotát, Kriza
J. szerént a székelyeknél am. zuvat, szófia beszéd;
és : kétes, bizonytalan dolog, pl. vátahota dolog,
kétséges eredményű. Ikerített szónak látszik, mintha
volna : zuvátahota, s a zuvatot nyomatékosabban
akarná kifejezni.
VATALÉ, fn. tt. vatalét. Fapalaczk, vagy kis
hordóforma edény, csobolyó, kulacs (Molnár Albert),
veresgyurkó (Szabó D.), melyben a mezei munkások
innivaló vizet, vagy más italt szoktak magokkal
vinni. „Egy ember vivén egy vatalé vizet" (Münch.
cod. Mark. XIV.). „Hogy nyomnátok ötven vatalé
bort." (Bécsi cod. 144. levél). Más kiejtéssel : vata
léj, vatalaj, vatallé, vatola.
E szó vat gyöke, a vatyika, s vatyog szók vaty
gyökével egyezik ; s ha ezt ismét kotyog, kotytyan
szók koty gyökével összevetjük, mely különösen a
szűk szájú edényből kiömlő víz hangjának utánzása
is, akkor vat, vaty gyökök is ily hangutánzóknak
tekinthetők, s vatalé annyi volna mint vatyoló ; mint
a bütykös, csobolyó nevű hasonló ivó edények is a
bugyogástól vették nevöket. Más vélemény szerént
vedel túl a Dunán némely vidékeken annyi mint
mohón iszik, sokat iszik, ebből származik vedelő,
némi hangváltozattal, t. i. mély hangon : vatalé. V. ö.
VEDEL.
VATARÁSZ, (vatarász) gyak. önh. m. vata
rásztam} —tál, —ott, par. sz. Kezeível ittott tapo;
gatva keresgél, kutatgat. Egy gyökű és jelentésű a
matat, motat, motorász igékkel (vat = mat, mot).
Rokonai a hadarász, kotorász, kutat szók is.
VATH, BELSŐ—, KÜLSŐ — ; faluk Vas m.
helyr. Vathra, —on, —ról.
VÁTH, falu Vas, puszta Nógrád m . ; helyr.
Váthra, —on, —ról.

VATKA 1. VADKA.
VÁTIG; VÁTOTT, 1. VÁLTIG, VÁLTOTT.
VATOLA 1. VATALÉ.
VATTA, falu Borsod m. B É L — , Zólyom,
VAJAS—, Pozson m.; helyr. Vattára, — n , —ról.
VATTINA, falu Temes m.; helyr. Vattinára,
— n , —ról.
VATTYA, puszta Pest m., helyr. Vattyára,
— n , —ról.
VATY, hangutánzó vatyog szóban; 1. ezt.
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VÉ—VECSERNYÉZŐ.

VÁTY, NAGY—, falu Baranya m.; helyr.
Váiyra, —on, —ról.
VATYIKA, erdélyi tájszó, tt. vatyikát. L. FIN AK.
VATYKA 1. VOTKA, VODKA.
VATYOG, (vatyog) gyak. önh. m. vatyog
tam, —tál, —ott. Kis gyermek módjára értetlen
hangon mond valamit; kotyog,gagyog, vakog, mokog,
dadog, Vityegnivatyogni. (Czech J. szerént Győr m.).
Gyöke hangutánzó.
VATYON, puszta Bihar m.; helyr. Vátyon ba,
—ban, —bál.
VAVAKOL,(vavákol) önh. m.vavákolt. A fürjről
mondják, mely pitypalatty helyett vavák hangon szól.
VAVAKOLÁS, (vavákolásj fn. tt. vaváko
lást, tb. —ok, barm. szr. — a. A fürjnek vavák
hangon szólása.
VÁZ, fn. tt. vázt v. —at, tb. —ák, harm. szr.
—a. 1) A gerinczes állati test szilárd részeinek,
illetőleg csontjainak egész szerkezete, külön véve;
bőr, izom, inak, erek stb. minden lágy részek nélkül,
csontváz, (Skelett). Emberi váz,, állati váz. Átv.
igen sovány ember, kiről azt mondjuk, hogy csak
csontja bőre van. 2) Emberi vázhoz hasonló készü
let, melyet holmi rongyokba öltöztetnek, s madár
ijesztőül állitnak föl a szőlőkben, kertekben stb.
Olyan, mint az ijesztő váz. „Mert miként a dinnyés
kertben a váz semmit nem őriz.'' (Bécsi cod. Barutb).
Vas vármegyében Horváth József szerént: láz, oly
hangcseréléssel mint vápa = lápa, vépik = lépik
szókban, melyekben t. i. a v és l hangok szintén
fölcseréltetnek.
,

— VE. 1. —VA.
VE régiesen és a székelyeknél ma is divatos,
összehúzva ebből : vévé; az egész függő múlt tárgyi
ragozásssal : vém, ( : = vevém), véd (= vevéd), vé
(z=z vévé), vők (= vevők), vétek (= vevétek), vék
(=» vevék). Hasonló összehúzás van a té (= teve")
törzsben: tém{— tevém),téd(= tevéd),lé(=tevé), tök
(•= tevők), tétek (= tevétek), ték (= tevék). Alanyi
ragozással vék (=z vevék), vél (= vevél), vön (=:
veön), vénk (=vevénk), vétek (=r vevétek), vőnek
(= vevének). V. ö. VÉSZ, és VÖN; TÖN.
—VÉ 1. —VÁ.
VÉCS, falu Heves m. és Erdélyben Torda m.;
BODROG—, Zemplén m.; helyr. Véosre, —én,
—röl.
VECSE, falu Nyitra — DUNA, mváros Pestm.
m.; helyr. —Vecsére, — n , —röl.
VÉCSE,falu Zemplén, HERNÁD—, falu Abauj
m.; helyr. Vécsére, — n , —röl.
VECSEHÁZ, falu Krassó m,; helyr. Vecseházra,
— on} — ról.
VECSEJ, puszta PestSolt m.; helyr. Vecsejbe,
— ben, —böl.
VÉCSÉK, 1. VÖCSÖK.
VECSEKLŐ, falu Nógrád m.; helyr. Vecseklö
re, — n , —ról.
VECSENY, puszta Veszprém m,; helyr. Ve
csenybe, —ben, —bői.
VECSÉRD, erd. falu FelsőFejér m.; helyr.
Vecsérdre, —én, —röl.
VECSERNYE, fn. tt. vecsernyét. A székelyek
nél Cserey Elek szerént am. délest. A keresztények,
különösen római katolikusok ájtatoskodása, melyet
templomban, vagy más nyilvános imahelyen délután,
délesti órákban szoktak tartani. Szorosb ért. bizo
nyos zsoltárokból, énekekből, és imádságokból álló
zsolosma, az úgy nevezett breviáriumban. Vecser
nyére harangozni, menni. Vecsernyét énekelni, elmon
dani. Eltalálta, mint Bálás pap a vecsernyét. (Km.).
Átv. gúnyos ért. zsidó vecsernye zűrzavaros, idom
talán kiáltozás, mozgás, birmitölés. Nem lehet zsidó
vecsernye morgás nélkül. (Km.).
A latin vesper, vespera és szláv vecseru, vecsera
után alakúit idegen eredetű szó. Curtius Etymolo
giájában rokonságba hozza a mondottakat a szansz
krit vasza~tisz, német West szókkal s a vasz (umhül
len) szótól származásukat hihetőnek mondja. (Viel
leicht in vasz umhüllen [erkennen wír] die Wurzel
unseres Wortes." Legyen szabad itt is megjegyeznünk,
hogy a szanszkrit vasz, vaszé (induo mihi) szóval
szintén rokon a magyar mez.). Különböztetésül 1.
VETERNYE.
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Alapfogalomban és gyökhangra egyezik vele
a soványát jelentő vézna v. vészna. Szabó D. így is
irja : vász.
VAZALL, fn. tt. vazallt, tb. — oh. Idegen szó,
francziául: vassall, németesen : Vasall; am. hűbéres ;
alattvaló. Celta eredetűnek tartják.
VÁZLAT, (vázolat) fn. tt. vázlatot, harm.
szr. —a. Valamely mesterségi, művészeti, vagy el
mei műnek általános vonásokban foglalt tervezete,
s mintegy az állati vázhoz hasonló száraz szerkezete.
(Skizze). Képek, zenemüvek vázlata. Regény, hőskölte
mény, színmű vázlata. Vázlatban közleni valamit.
VÁZLATOS, (vázolatos) mn. tt. vázlatost,
v. —at, tb. —ak. Ami valamely műnek csak vázla
tát mutatja, annak csak fővonalait tárgyalja. Váz
latos kép.
VÁZOL, (vázol) áth. m. vázolt. Valamely terv
ben levő műnek csak tájékozásra szolgáló főbb vona
lait határozza meg és jegyzi föl, vagy terjeszti elé.
VÁZOLÁS, (vázolás) fn. tt., vázolást tb.
— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vázo
VECSERNYÉZ, (vecsernyeez) önh. m. vecser
lunk valamit. V. ö. VÁZOL.
nyéztem, —tél,—ett, par. —z. Vecsernyét tart. V. ö.
VÁZOLAT, 1. VÁZLAT.
VAZUL, férfi kn. tt. —t, tb. —ok. Az eredeti VECSERNYE.
görög nyelv után latinosan : Basilius, (paaíltios =
VECSERNYÉZŐ, (vecsernyeezö) mn. tt.
királyi).
vecsernyésőt. í) Aki vecsernyét tart. Vecsernyéző
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VED ANGYAL, (védangyal) ösz. fn. Angyal,
fap, nép. 2) Vecsernyéhez tartozó. Vecsernyéző palást,
ki valamely ország, hely, nemzet, nép, család, külö
melyet a pap vecsernyekor vesz magára.
VECSÉS, falu Pest m.; helyr. Vecsésre, — én, nösen bizonyos személy fölött őrködik; őrangyal.
V.ö. ANGYAL. Átv. ért. személy, ki különös gyön
— TŐI.
VECZE, falu Hont m., és Erdélyben Maros gédséggel, gonddal véd, ótalmaz valakit.
székben ; helyr. Veczére, — n , —röl. 2) L. VEZA;
VÉDANYA, (védanya) 1. VÉDASSZONY.
'}) 1. VICZE.
VÉDÁROK, (védárok) ösz. fn. Erődítmények
VECZEL, erd. falu Hunyad m.; helyr. Veczel nél vedül szolgáló árok.
VÉDASSZONY,(védasszony) ösz. fn. Asszony,
re, —én, —röl.
VECZEK, fn. tt. veczket, harm. szr. —e. Er nőszemély, ki valakit, vagy bizonyos ügyefogyottak
délyi tájszó, 3 — 6 éves gyermeknek mondják, ha ból, szegényekből álló intézet gyámoltjait pártolja, jó
csintalan, vagy csintalankodik. Rokon vele : ,vicz tékonyságában részesiti. Árvák, özvegyek védasszonya.
Különösen illeti e czim a boldogságos Szűz Anyát.
kandik' viczJc gyöke.
VÉCZK, erd. falu BelsőSzolnok m. ; helyr. Magyarország védasszonya Szűz Mária.
VÉDBÉR,(védbér) 1) Védési bér. 2) l.HÜBÉR.
Véczkén, —re, —röl.
VÉDBESZÉD, (védbeszéd) ösz. fn. Nyilvános,
VÉCZKE, erd. falu Udvarhely székben ; helyr.
ünnepélyes, hivatalos szónoki, ügyvédi beszéd, mely
Yéezkére, — n , —röl.
VECZKELŐDIK, (veczekelőödik) k. m. vecz ben valaki valakit különösen a bíróság előtt ótal
hlödtem, —tél, —ott. Nyugtalankodik, fészkelődik. maz, vagyis a védettje ellen felhozott vádakat czáfolja
s őt a büntetéstől, kárhoztatástól, illetőleg marasz
V. ö. VECZEK.
talástól fölmentetni törekszik.
VECZKENDIK, 1. VICZKANDIK.
VÉDDÉGÉL, (vészdégél) gyak. áth. m. véd
VED, gyöke vedel és veder szóknak ; ]. ezeket.
VÉD, (1), áth. m. védtem, —tél, —étt. Vala dégélt. Valamit több izben, vagy többet egymás után
kit, v. valamit bizonyos megtámadás, veszély, baj, elvesz. Veddegél, teddegél valamit. A rakáspénzt da
kár, romlás stb. ellen megóni, ótalmazni, menteni, rabonként elveddegélte. Továbbá am. vásárolgat.
sértetlenné tenni törekszik ; pártol, gyámolít. Az el Képeztetésre hasonlók hozzá : teddegél, viddégél, hid
lenség, gyilkosok, rablók, haramiák ellen védni magát. dégél, éddégél, iddogál, aluddogál, melyekben a törzs
Minden ügyész a maga felét védi. A családapának kö képzője sz átváltozik dre, ezek helyett : teszdegél,
telessége védni övéit. Tűz, víz ellen védni a házat. Vá viszdegél, hiszdégél, e'szdégél, iszdogál, aluszdogál.
rat, várost védni. Ügyet védni. Veszélytől, kártól védni,
VEDDEGÉLÉS, (veszdégélés) fn. tt. veddé
megvédni. Átv. bizonyos állítás, vélemény ellen gélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés midőn
felhozott okokat, nehézségeket megczáfolni igyek valaki valamit több ízben, vagy többet egymásután
szik. Alaposan, erős okokkal védni, megvédni valamit. elvesz. V. ö. VEDDEGÉL.
— Kokon a fed v. föd szóval. Egy 1558diki levél
VÉDDESZKA, (véddeszka) ösz. fn. Deszka,
ben (Szalay Ág. 400 m. 1. 3 0 1 . lapon) ,védni c he mely védgát gyanánt tétetik bizonyos test mellé,
lyett imádni jön elé. „Mind adigi es (addig is) vagy elé, vagy után.
nagyságodtól várom az en igazságomot, törvény
VÉDEGYLET, (védegylet) ösz. fn. Egylet v.
nyel imádom magamot, kit te nagyságodnak az előtt egyesület, mely valaminek védelmét tűzi ki czélul.
es kiáltottam."
VÉDEGYLETI, (védegyleti) ösz. mn. Véd
VÉD (2), fn. tt. védét, harm. szr.—e, v.—je. egyletre vonatkozó, ahhoz tartozó. Védegyleti alap
Azon nevek egyike, melyek egyszersmind igék, mint szabályok. Védegyleti tagság.,
VÉDEKEZÉS, (védé kézés) fn. tt. védekézést,
les, nyom, zár, zavar, csavar stb. Leginkább összeté
telekben használják. 1) Személy; ki valamit véd, tb. —ék. Ön magának szóval vagy másképen védel
ótalmaz. Ügyvéd, várvéd, honvéd, védszent, védőr ; mezése, önvédelem.
VÉDEKEZIK, (védékézik) k. m. védekéz tem
elővéd, utóvéd a hadi lábon álló seregben. Vedül meg
kérni valakit. Nincs senki véde. „ 0 nékem védem." — tél, —étt. Ön magát szóval vagy másképen vé
(Szabó D.). 2) Ami által valamit ótalmazunk, visz delmezi.
szatorló erő, eszköz; különösen az összetétel előré
VEDEL, (vedel) áth. m. vedélt. Mohón iszik,
szében. Védfegyver, véderő, védsereg, védgát, védfal, oktalan állat módjára iszik, sokat, mértéken túl
védvár, védirat. stb.
iszik. Vedeli a sok vizet. Vedel, mint a lúd. (Vas,
VED, (3), puszta Bihar m.; helyr. Védre, —én, Tolna megyében, Kemenesalon). Aki a sós vizben
sokat vedelvén. (Vajda. Krisztus köv. 3 6 0 . 1. ). Má
—rol.
VÉDAJTÓ, (védajtó) ösz. fn. Ajtó, mely egy tyusföldén: lakai. Gyöke ved egyezni látszik ned
másiknak védelmére szolgál. Általában, mely vala (= nedv) szóval, mely némely régieknél, és táj di
vatosan : med pl. medves szóban. ,Vedel, tehát an
minek megvédése végett van fölállítva.
nyi
volna mint nedel v. medel. V. ö. VEDER.
VÉDÁLLAPOT, (védállapot) ösz. fn. Álla
VÉDELEM, (védelém) fn. tt. védelmet, harm.
pot, melyben az van, kit az ellenség megtámadott,

t ez ellen (Halmazzá magát,

szr, —e. Véd, egész terjedelmében, mivoltában
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véve, vagyis mind azon eszközök, és cselekvé
nyek, melyek által valamit védünk, ótalmazunk.
Önvédelem, saját maga védelmezése. Egyezik vele :
jelentésben ótalom. V. ö. VED.
VÉDELÉMPÉNZ, (védelempénz) ösz. fn.
Pénz, vagyis dij, melyet azon személynek adunk,
ki ügyünket, személyünket védelme alá veszi.
VEDELÉS, (vedelés) fn. tt. vedelést, tb. —
eh. barm. szr. —e. Vízivás állatok módjára ; mobóu
ivás ; mérték nélkül ivás ; Mátyusföldén : lakálás.
VÉDELMEZ. (Védelémez) áth. m. védelmez
tem, —tél, •—éti, par. •*. Védelme alá vesz, ótalmaz,
menté tesz, pártfogol, gyámolit, valaki v. valami
javára minden védeszközt, véderó't fölhasznál.
Védelmezni a megtámadott hazát, a vádlott felet. A
várost tüz, viz ellen védelmezni. V. ö. VED.
VÉDELMEZÉS, (védelémez és) fn. tt. védel
mezést, tb. —ék, harm. szr. —e. Erőkifejtés, mely
által valamit v. valakit védelmezünk. V. ö. VÉ
DELMEZ.
VÉDELMEZŐ, (védelémező) mn. és fn. tt:
védelmezöt. Aki valakit vagy valamit védelmez;
ótalmazó, pártoló, gyámolító ; mentő.
VÉDELMEZŐLEG, (védelémezőleg) ib.
Valamit óva; ótalmazólag, pártolólag, gyámolitó
lag ; védő állapotban. Ellentétei: támadólag, bántó
lag, fenyegetöleg, vádolólag stb. V. ö. VÉD, VÉ
DELMEZ.
VÉDELMI, (védelémi) mn. tt. védelmit, tb.
—ek.Védelmet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Védelmi eszközök. Életvédelmi jog. Védelmi háború.
Önvédelmi ügy.
VÉDÉNCZ, (védéncz) fn. tt. védéenezét,
harm. szr. —e. Személy kit valaki bizonyos ügyben,
bajban véd, pártfogol, gyámolit, pl. a pörösfél az
illető ügyvédnek védencze.
VÉDÉNCZSÉG, (védénczség) rn. tt. védencz
ségét, harm. szr. —e. Védés, gyámolitás, pártfogo
lás alatti állapot.
VÉDENY, mváros Mosón m.; helyr. Védenybe,
—ben, —bői.
VEDEE, v. VÉDÉR (vedér) fn. tt. veder1, v.
vedrét, harm. szr. vedre. 1) A gémes kút osto
rára akasztott edény, melylyel a kútból vizet
merítnek. Némely kiejtés szerént: vödör. Leereszteni,
fölhúzni a vedret. Vederből válúba tölteni a vizet.
Továbbá hasonló edény a csigás vagy gugorás ku
takon, mely lánczon, vagy kötelén jár alá föl. 2)
Szélesb ért. karikás fogatú faedény, vagy bőrkanna
melyben vizet hordanak, tartanak; néhutt, ha fá
ból van, rocska. Csöbörből vederbe lépni, máskép:
lóról szamárra ülni, v. eben gubát cserélni, esőről cse
pegő alá menni. 3) Erdélyben űrmértékül szolgáló
edény, akó. Egy veder bor ; itt máskép : vider. 4) Átv.
hasonló alakú kő vagy cserépedény, pl. milyenben
a római halottak hamvait eltakarították ; hamvveder.
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Magyar elemzéssel e szó gyöke : ved am. ned
v. med (,nedü* v. ,nedv' és ,medves' szókban) s a
vedel ige gyöke is ved ; amely tehát származási és
fogalmi viszonyban áll a vederrú is, épen úgy
mint a latinban aqua és aqualis, a hellénben a Í8B>Q
és vőola (hydria). V. ö. MED, MEDENCZE, NEDV.
Miklosich szerént régi és uj szláv nyelven : vSdro,
vedro, mordvinul : vederka, uj görögül: §ÍŐQOV.
VÉDERNYŐ, (védernyö) ösz. fn. Védelmül
szolgáló ernyő. Minthogy az ernyő (pl. esernyő, nap
ernyő, szekérernyő) magában is mindig védelmül
szolgál, az összetétel egészen fölösleges.
VÉDERŐ, (véderö) ösz. fn. Általában erő,
melyre valaki mint védelemre támaszkodik. Különö
sen katonai vagy hadi erő, melynek rendeltetése
háború esetén főképen a haza védelme.
VÉDERŐSÉG, (véderőség) ösz. fn. A várerő
dítésben, azon bástyák, erődmívek, melyek az illető
várat a megtámadás ellen védik.
VÉDÉS, (védés) fn. tt. védést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Erőkifejtés, ellenszegülés, mely által
valamit védünk ; ótalmazás, pártolás; illetőleg mente"
tevés, visszaczáfolás. V. ö. VÉD, (1).
VEDESIN, puszta Sopron m.; helyr. Vedesirvlt,
—ben, —bői.
VÉDESZKÖZ, (védeszköz) ösz. fn. Eszköz,
mely által valamit védünk, mely a védett tárgy,
vagy veszély természetéhez képest különféle lehet,
pl. hadi, rablók elleni védeszközök; törvényes véd
eszközök stb.
VÉDETLEN, (védétlen) mn. tt. védetlent, tb.
—ék. Véd nélküli, akit vagy amit nem védnek;
kárnak, veszélynek kitett; pártolatlan, gyámol
talan, elhagyott. Védetlen vár. Védetlen árva. V.
ö. VÉD. Határozóként am. védetlenül. Máskép:
védtelen.
VÉDETLENSÉG, (védetlenség) fn. tt. vidd
lenségét, harm. szr. —e. Védetlen állapot, védnél
küliség; pártolatlanság, gyámoltalanság, elhagya
tottság.
VÉDETLENÜL, (védetlenül) ih. A nélkül,
hogy valaki védné; veszélynek, kárnak kitéve;
pártolás, gyámolás nélkül.
VÉDETT, (védétt), mn. tt. védéttet. Akit
v. amit védtek, ótalmaztak, pártoltak, gyámolítot
tak, vagy jelenben : védnek, ótalmaznak stb. ille
tőleg vád, ellenvetések ellen igazoltak v. igazolnak.
A jól védett várt nem vehette be az ellenség. A rosml
védett ügy elveszett. Mint főnév jelent védenczet; L \
VÉDÉNCZ.
VÉDPA, ösz. fn. Általán, fából való eszköz,
mely bizonyos véd gyanánt szolgál, pl. támaszfa,
mely valamit a bedőlés, eldőlés ellen véd stb.
VÉDFAL, (védfal) ösz. fn. Általán, fal, mely
bizonyos veszély ellen gátul, akadályul szolgál,
pl. a vár előfalai, a tűzfalak) árvíz ellen épített

fal stb.
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VÉDFEGYVER, (védfegyver) ősz. fn. Fegy
ver, melynek rendeltetése, hogy vele a megtámadá
sok ellen védjük magunkat, különböztetésül más
nemű, p. vadász, díszfegyvertől.
VÉDFRIGY, (védfrigy) ősz. fn. Fejedelmek,
vagy nemzetek közti frígykötés, szövetség, mely
szerint lekötelezik magokat, hogy egymást a meg
támadok ellen viszonyosán segiteni, védeni fogják.
VÉDGÁT, (védgát) ösz. fn. Általán minden
féle gát, mely bizonyos veszély, vagy kár elhárítá
sára, akadályozására véd gyanánt szolgál. Várerő
| ditési, árvíz elleni védgátak. V. ö. GÁT.
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avagy alsóbb rendű istennő, mint bizonyos ország
nak, helynek, népnek stb. véde, pártolója. V. ö.
VÉDISTEN.
VÉDISTENSÉG, (védistenség) ösz. fn. Véd
isteni tulajdonság; de többnyire csak maga a ,véd
isten' helyett veszszük.
VÉDJOG, (védjog) ösz. fn. Jog, melynél
fogva valaki bizonyos személyeket, testületeket,
vagy községeket ügyesbajos állapotukban védhet, s
e joggal járó előnyöket élvezheti. Atyai, úri, egy
házi védjog.

VÉDKINCS, (védkincs) ösz. fn. A hitregés
időkorban, istenektol adottnak, az égből csodálatosan
lehullottnak hitt, vagy akármily kegyeletes kép, szo
bor, fegyver stb. mely a hit szerént az illető birtokost
veszély ellen védte, p. Mars paizsa a rómaiaknál,
VÉDHAD, (védhad) ösz. fn. Had, mely vala Etele kardja a hunoknál, Paliásznak égből esett
mely helynek védelmére van rendelve; helyőrség, képe a trójaiaknál, honnan a palládium szó nevezete.
várhad.
VÉDKOSÁR, (védkosár) ösz. fn. Vesszőből

VÉDHÁBORU, (védháboru) ösz. fn. Háború,
melyet valamely fejedelem, vagy állam a megtá
madó ellen visel, hogy magát védje; ellentéte : tá
madóháboru.

VÉDHAJÓ, (védhajó) ösz. fn. A derékhajó
had körül őrködő hajó, mely azt az ellenség roha
nása ellen födözi.
VÉDHAJÓS, (védhajós) ösz. fn. 1) Hadi véd
hajón szolgáló hajós. 2j Kormányos, vagy tengerész,
[ ki a bejárandó tengert, s annak veszélyes tájait
ismeri, s ezek ellen a hajót óvja, védi.
VÉDHATALMASSÁG, (védhatalmasság) ösz.
fn. L. VÉDHATALOM, 2).
VÉDHATALOM, (véd^hatalom) ösz. fn. 1)
Általában hatalom, mely valakit vagy valamit meg
védeni képes. 2) Különösen nagyobb hatalmasság
vagyis állami hatalom, mely valamely kisebb állam
védelmét magára vállalta vagy vállalja.
VÉDHIMLÖ, (védhimlő) ösz. fn. Tehénhimlő,
melyet a gyermekekbe szoktak oltani, hogy a ve
szélyes gyermekhimlő ellen megvédjék.
VÉDINTÉZET, (védintézet) ösz. fn. Általán
intézet, melynek föladata valamit védeni, pártolni,
gyámolítani, attól a veszélyt elháritani. Szegények,
árvák, kisdedek védintézete. Tilz, árvíz elleni védintézet.
VÉDIRÁS v. —IRAT, (védirás v. —irat)
ösz. fn. Irat, melyben valaki magát vagy mást bi
zonyos vádak, megtámadások ellen kimenteni s iga
zolni törekszik. (Apológia)
VÉDIRÓ, (védiró) ösz. fn. Személy, ki vád
iratot készit, és bocsát ki. (Apologus). V. ö. VED
IRAT.
VÉDISTEN, (védisten) ösz. fn. A sokisten
séget hivő népeknél, különösen görögök és rómaiak
nál, főbb és alsóbb rendű istenek, kik hiedelem
szerint, bizonyos országnak, helynek, népnek, vagy
egyes háznak, személynek védei, pártolói voltak.
Ellenistenek is léteztek, mint Ovid bizonyítja :
„Iupiter in Trojam, pro Trója stabat Apolló. Aequa
Venus Teucris, Pallas iniqua fűit."
VÉDISTENNŐ, (védistennő) ösz. fn. Fő,

font. s földdel töltött nagy kosarak, melyek ostro
mok alkalmával az ellenség lövései ellen védgátul
szolgálnak.
VÉDKÖTELESSÉG, (védkötelesség) ösz. fn.
Kötelesség, melynél fogva valaki valakit vagy va
lamit védni köteles, pl. a gyám gyámoltját, s annak
vagyonát.
VEDLÉS, fved1és) fn. tt. vedlést, Vo. —ék,
harm. szr. —e. Némely állatok testén véghez menő
változás, midőn vedlenek; hámlás, tollhullás. V. ö.
VEDLIK.
VÉDLET, (védélet) fn. tt. védletét, harm.
szr. —e. Folyamatban levő, vagy végrehajtott
védés.
VEDLETT, (vedelétt) mn. tt. vedléttet. Am.
felbőrét, vagy tollait, szőreit elhányta, elhullatta.
Vedlett kígyó, madár.
VÉDLEVÉL, (védlevél) ösz. fn. Illető felső
ségtöl kiadott okmány, melyben kijelenti, hogy
alattvalóját minden bántalom ellen védeni fogja, s
ennél fogva akarja, hogy személy, és vagyonbiz
tosságát senki ne háborítsa.
VEDLIK, (vedlik) k. m. vedlitt, htn. ved
leni. Mondjuk állatokról, melyek bizonyos időben
felső bőreiket, pikkelyeiket, szőreiket, tollaikat el
vetik, elhullatják. Vedlenek tavaszszal a kígyók. Ved
lik a fiatal szarvasmarha, midőn borjuszöre elhull.
Vedlenek a madarak; máskép : küklenek. Szabó
Dávidnál eléjön mint hasonszó : verdik.
Képeztetésre hasonlók hozzá : foszlik, fejlik,
feslik, hámlik stb. Elemezve, vagy vetlik, a vet
igétől, mert a vedlő állat héját, tollát szőrét elveti,
s mintegy levetkezik, kivetkezik ; vagy gyöke ved
a ruhát jelentő mez változata, mintha volna mezlik.
így lett a hámbó\ hámlik, azaz, hámja elválik,
kopácslik, p. a dió, azaz kopácsa elválik.
VÉDMÜ, (védmű) ösz. fn. Minden erődítési
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mü, mely az ,ellenség támadása, berohanása ellen
vedül szolgál, p. sáncz, gát, palánk stb.
VÉDNÖK, (védnök) fn. tt. védnököt, harm.
szr. —e. Felsöse'gi hatalommal, erővel, tekintélyivel
biró személy, ki valakit védelme, ótalma, pártfo
gása, gyamolitása alá vesz. O nekem védnököm, s én
az 5 védencze vagyok..
VÉDŐK, (védok) ösz. fn. Ok, mely bizonyos
állítást igazolni, s az ellene felhozott nehézségeket
megczáfolni törekszik. Erős, alapos védokok.
VÉDŐ, (védő) mn. és fn. tt. védőt. Aki va
lamit véd, vagy ami által védünk valamit. Nemzetét,
hazáját, fejedelmét védő hazafi, katona. Védő eszközök}
fegyverek. Midőn személytelen tárgyra vonatkozik,
rendesen véd áll helyette, s a viszonynévvel öszvetett
szót képez : védeszköz, védfal, védgát stb. Mint ön
álló főnév jelent személyt, ki valakit, v. valamit véd,
ótalmaz, pártol, gyamolit; röviden: véd, pl. honvéd,
ügyvéd.
VÉDŐLEG, (védöleg) ih. Védő állapotlan,
magát a támadás ellen védve, ótalmazva, vagy is
arra törekedve, hogy a fenyegető veszélyt elhárítsa
magától. Ellentéte: támadólag.
VÉDÓLEGÉS, (védőlegés) mn. tt. védőlegest
v. et, tb, —ék. Magát védöleg működő, az ellen
erőt, bántalmat visszatorló, visszaverő. Védőleges
háború.
VÉDŐK, (védőr) ösz. fn. Ór, kinek köteles
sége a támadó ellenség mozgalmaira vigyázni, s
azok ellen állomását, s a rábizottakat védeni,
ótalmazni.
VÉDPÁEKÁNY, (védpárkány) ösz. fn. Czö
löpökből, gerendákból állított párkány, kerités,
mely az ellenség előrenyomulását gátolja.
VÉDPÉNZ, (védpénz) ösz. fn. Pénz, vagy díj,
melyet a védencz védnökének fizet.
VÉDEÁCS, (védrács) ösz. fn. Altalán,
vasrács, v. rostélyzat, mely bizonyos helyet akár
miféle kár, veszély, megtámadás ellen biztosit;
különösen ilyetén készület a várak kapujin, bejá
rásain.
VÉDREND, (védrend) ösz. fn. Általán, rend,
melyet a védháboruban, védcsatákban a megtáma
dok ellen kell tartani.
VÉDEENDSZEE, (védrendszer) ösz. fn.
Rendszer az állami szervezetben, mely védelemre
szorítkozik; vagy mely a honvédelmi összes erőket,
eszközöket alkotja, szabályozza.
VEDEÓD, falu Pozsony m.; helyr. Vedrődre,
—ön, —ről.
VÉDSÉG, (védség) fn. tt. védségét, harm.
szr. — e . 1) Azon jogok és kötelességek öszvege,
melyek a védet v. védnököt illetik; inkább csak
öszvetételben használtatik : ügyvédség, honvédség,
B ilyenkor jelent ügy v. honvédtestületet is.
VÉDSIPKA, (védsipka) ösz. fn. Kitömött
gyermeksipka, vagy föveg, mely eleséskor betörés,'
vagy sértés ellen védi a fejet.

VÉDSZELLEM, (védszellem) ösz. fn. Maga
sabb szellemi lény, mely vallási hit, vagy bevett
hiedelem szerint bizonyos személyt vagy dolgot
véd, pártfogol. (Genius). V. ö. VÉDANGYAL.
VÉDSZENT, (védszent) ösz. fn. A r. katholika
egyházban szent, kit bizonyos személy, vagy köz
ség, testület, nép, tartomány stb. védője gyanánt
tisztel. Szent István, s a boldogságos Szűz Magyaror
szág védszentei.
VÉDSZEE, (védszer) ösz. fn. Mindenféle
szer, vagy eszköz, mely által védünk valakit v.
valamit. Különösen jelenti az egészségtanban
azon szert, mely által a nyavalyát, mielőtt bekö
vetkeznék, elháríthatni véljük ; máskép : óvszer.
VÉDSZÓ, (védszó) ösz. fn. Szó, vagyis beszéd,
mely által valakit v. valamit védünk.
VÉDSZÓNOK, (védszónok) ösz. fn. Szónok,
ki valakit v. valamit bizonyos vád, vagy meg
támadás ellen véd, s igazolni, illetőleg menteni tö
rekszik.
VÉDSZÖVETSÉG, (védszövetség) 1. VÉD
FEIGY.
VÉDTELEN, (védtelen) 1. VÉDETLEN.
VÉDUE, (védúr) ösz. fn. Úr, ki bizonyos
személyek vagy községek fölött védjogot gya
korol.
VÉDUEAS, (véduras) ösz. mn. Védurral biró.
Véduras egyház.
VÉDUEASÁG, t (véduraság) ösz. fn. 1) Véd
úri minőség. 2) L. VÉDÚE.
VÉDUEI, (védúri) ösz. mn. Védúrra vonat
kozó, azt illető. Védúri jogok és kötelességek.
VÉDV, (védv) fn. tt. védvet, harm. szr. —e.
Erősítő ok, mely által valamely állítást védünk.
(Argumentum)
VÉDVÁM, (véd vám) ösz. fn. Valamely ipar
ág védelmére vagy annak fejlesztése végett a
külföldről behozandó árukra vetett magasabb vám,
mint azt rendes körülmények között megszabni
szokták.
VÉDVONAL, (védvonal) ösz. fn. Azon
vonal, melynek mentében hadi működéseiket inté
zik azok, kik a támadó ellenség ellen védőleg tartják
magokat.
VÉG, fn. tt. véget, harm szr. —e, köznépie
sen : —i. 1) Azon pont, vagy vonal, melyen bizo
nyos test, vagy tér hossza megszakad, mintha el
vágták volna. Gerenda, lajtorja, pózna végei Mindéit
hosszú, vagy hosszában vett testnek két vége van. Kert,
szőlő, rét} szántóföld vége. Város, falu, ház végé. Meg
húzza magát mint guta a falu végin. (Km. Talán
Guta nevű tolvaj értetik alatta). Egyik végtől a má
sikig. Végtől v. végtííl végig. Szélesb ért. a tér vagy
test terjedelmének bármily mértékirányban vett
megszakadása, külső pontjai, vonalai. Világ végé.
Négyszögű test végei. Egy v'egben, egy végtiben, midőn
egyik dolog vége a másikáét mintegy közvetlenül
érinti, egymás után, egy folytában. 2) Határvonal,
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B mely bizonyos tért a vele érintkezőtől mintegy el
vág, elválaszt. Különösen országunknak a török bi
rodalom felöli részein fekvő helyek, várak. „Az vég
mindenkor így járt, az szegény legény ez fé
B lével él, mivelhogy az frigy alatt az fejedelmek
Kis szűkön fizetnek". Szinan aga levele Magyar
•Bálinthoz 1559ben (Szalay Ágoston 400 m. levél.
• 335. lap.). Innen a végbeli, végház, véghely, végvár,
végvidék, végles nevezetek. V. ö. VÉGHÁZ. 3) Vala
I mely testnek utolsó része, darabja, íze, ahol terje
I delme, hossza megszűnik. Kötél vége, gyertya vége,
mbot vége, vastag, vékony vége. Minden botnak végén a
B/e/'e. (Km.). A karó egyik végét meghegyezni. Láttam
Mkaró végén tar varját. (Km.). Ostor vége. . Végén csat
m tan az ostor (Km.) am. végén válik el a dolog. Hátra
Wvan még a vastagabb vége. (Km.). Szaru vége, köröm
Wvége, kard vége, kés vége. Átv. Kellő végét fogni vala
minek. A dolognak könnyű végét fogni. 4) Bizonyos
I szövet egész szál hosszában véve. Vég posztó. Egy
I vég vászon, két vég gyolcs három vég selyem, négy
I vég szőnyeg. Nyolcz vég bagazia, karasia négy vég.
I (E két utóbbi olvasható Thúry György hagyatékáról
1167lben fölvett leltárban. Századok. 724, 725.11.).
Végestül v. vég számra venni gyolcsot, egész véget venni.
I 5) Számra, mennyiségre, aokaságra vonatkozva, ahol
az megszűnik, megszakad. Az átvonuló katonaság
I nak vége hossza nem volt. Jön a sereg vége. 6) Időt
I illetőleg, hol az betelik, s bizonyos egészet képez.
I Hónap, esztendő, század vége. Minden év végén számot
I adni. Elet vége. 7) Mindenféle ügynek, dolognak,
E cselekvésnek betölte, bezárása, utója. Pör kezdete és
f vége. Beszéd eleje, folyamata és vége. Vigalom, mulat
f ság, dolog, munka vége. Végbevinni, végrehajtani vala
I mit. Kezdettől végig. Elejétől végig. Végét érni, végére
mtjutni, véget vetni, végét szakasztani valaminek. Jó a
í tréfa,de nem mind végig. (Km.). Véges végig. A színdarabot
\ végig nézni. A könyvet végig olvasni. Mise végéig a
I templomban maradni. 8) Azon eredmény, mely valami
• bői foly, s az előzménynek mintegy záradéka. Mi vége
t lett a dolognak f Végén válik el, v. vége választja meg,
v. várd el a végét. Menjünk végére, szénae vagy
I szalma. (Km.). Beszél, beszél a barát, koldulás a vége.
(Km. Néhutt e közmondat így végződik : alamizsnái
f vár). Jó vég köti a munka koszorúját. (Km. Latinul:
finis coronat opus). Ennek nem lesz jó vége. Rósz
vége lesz neki. Véget érni am. bevégződni. Szerencsés,
boldog véget ért. Végére járni valaminek, kettős értelme
i van : a) elejétől végig kinyomozni; b) elveszteni,
elpazarolni; pl. minden vagyonának végére járt. 9)
Vész, elmúlás; különösebben halál, mely bizonyos
létnemet megszakaszt, megszüntet. Végűnk van, oda
vagyunk, elvesztünk. „Jól vigyázz, meg ne tudjon
fogni, mett (mert) osztán vége nekünk." Székely
népmese. (Kriza J. gyűjt.). Vége vége mindennek, el
múlt, elveszett. Végéhez, halálához közelget. Vége van,
meghalt. 10) Czél, utolsó ok, melyből valami törté
nik. Mi végre teszed ezt f Az más végből történt;
Nehéz tudni czélját, végét, kitanulni mesterségét az
AKAD, HAGY SZÓTÍB. VI. KÖT.
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asszonynak. (Gúnydal). 11) Átv. valaminek oly álla
pota, mivolta, melynél tovább, fölebb nem terjed
het ; s ilyenkor többnyire a ,végső' melléknév he
lyett, és mai szokott helyesírásunk szerént az illető
szóval összetéve áll. Végerejét (végső erejét) megfe
szíteni. Végromlásra jutott. Végreménye is eltűnt. Vég
óra. Végnap. Végrendelet. Végbucsú. V. ö. VÉGNAP.
Mind ezekből kitűnik, hogy a vég szó alapfoga
lomban valami folytonos egésznek megszakadását, s
mintegy elvágását jelenti. Minélfogva némelyek (Lu
gossy, Ballaghy) úgy vélekednek, hogy egy eredetű a
vág igével, s annak vékonyhangu módosulata. Ha
sonló módosulatok vannak ezekben : tá té; vás vés ;
tár tér; ár (pretium) eV(ték); sár csér ; váz vézna;
csámcsog csémcseg; láb lép. Úgy látszik, mintha
a latin finis és findo közt is ezen, fogalmi és gyöki vi
szony rejlenek. Mi szerint azon szók seregébe osztá
lyozható, melyek igék és nevek egy alakban, mint :
nyit, zár, les, nyom, vágy stb. Innen elemezhető a
véghetetlen szó, melynek középképzője het, mint
tehető képző, csak igékhez szokott járulni. V. ö.
VÉGTÉRE. Mint személynevet régiesen ghvai ír
ják : Végh.
Egyébiránt egyeznek a ,vég' szóval mandsu
nyelven : vadsin (Ende) vadsima (Ende, Schlusz);
vadsime (végezni, endigen) ; továbbá szintén mandsu
nyelven : mokho. (Gabelentz. Élémens de la Gram
maire mandehoue. 67. 1. Magában Gabelentz szó
tárában mohon áll, s am. a német Ende, Gránze, das
Aeuszerste. A kh olvasásáról azt mondja a nyelv
tan, hogy az úgy hangzik mint a magyar h vagy
mint a német eh). Budenz J. fölhozza rokonokul a
finn viimehe (postremum, ultimum), viimeise (postre
mus, ultimus), észt viimse, viimane (utolsó, végső),
lív vimi szókat stb. Vámbéry Á.nál eléjön az ujgur
ing, eng am. végső, utolsó, legföljebb, sajátképen
azon szócska, melylyel az ujgur nyelv a harmad
fokú melléknevet képzi, pl. ing üstün, legmagasb.
VÉGABRONCS, ösz. fn. A kádároknál azon
abroncs, mely a hordó, kád stb. fenekéhez, illető
leg szájához legközelebb fekszik.
VÉGADOMÁNY, (vég adomány) ösz. fn. Ado
mány, melyet mint végsőt kivan az adományzó
tekinteni.
VÉGAKARAT, (végakarat) ösz. fn. Elhatá
rozott, változhatatlan, utolsó akarat; különösebben
valakinek halála esetére nyilvánított akarata, me
lyet
szabatosabb kifejezéssel
végrendeletnek
hívunk.
VÉGAKARATI, (végakarati) ösz. mn. Vég
akaratot illető, arra vonatkozó. L. VÉGRENDE
LETI.
VÉGAKARATILAG,
1. VÉGRENDELE
TILEG.
.VÉGÁLDOZAT, (végáldozat) ösz. fn. Utolsó
áldozat,
56
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VEGARDO —VEG ÉDES VÉGIG

VEGARDO, falu Zemplén m. BEREGSZAZ—,
Bereg m. ; helyi'. —Végardóra, — n , —ról.
VÉGBE, (végbe) ih. Teljesedésbe, azon pontra,
határra, hová terjednie kelletik. Végbe vinni valamit.
Végbe ment. „Noha kívántuk volna ugyan, hogy
ennyi haladékok uttán, szegény hazánk jovájért és
nagy sok diffieultásinknak rendben vételéjért vég
ben mehet vala ez az gyüllés." Gr. Eszterházy M.
nádor levele Győr megyéhez. Ib34ben. (Magy.
Történelmi Tár. VIII. köt. 87. 1.).
VÉGBÉL, (végbél) ősz. fn. Vastag bél, mely
nek felső része a haskéren belül, alsó vége pedig
azon kivül fekszik s az alfélig lenyúlik. (Iutestinum
rectum.)
VÉGBÉLFÉREG, (végbélféreg) ösz. fn. Gi
lisztaféle féreg, mely a végbélben tartózkodik. (Aca
ris vermicularis.)
VÉGBÉLFOLYÁS, (végbélfolyás) ösz. fn.
Vérfolyás a végbélből, folyó aranyér.
VÉGBÉLGYÚLADÁS, (végbélgyúladás) ösz.
fn. Gyúladásféle kór a végbélben.
VÉGBELI, (végbeli) ösz. mn. ós fn. A vég
várakban v. végházakban létező vagy létezett, ahhoz
tartozó, vagy tartozott. Végbeli katonák. Végbeliek.

VEGEK VÉGESSÉG.

„Többet ebből a beszédből nincs mit hallgas
satok, met (mert) elmondtam végedes végig." (Szé
kely népmese. Kriza gyűjt.).
VÉGEK, (végek) többesi fn. Régebben így
nevezték az országnak a török birodalommal vagy
foglalással határos és a törökök ellen őrségül szol
gáló határait s határvárait. „Vitézek mi lehet e
széles föld felett szebb dolog a végeknél?" (Ba
lassa B.). Másképen s mai nap szokottabban: ka
tonai végvidék, határvidék, őrvidék, mely azonban a
legújabb korban polgári szervezetet nyert. V. ő.
VÉG, 2 ) ; VÉGHÁZ.
VÉGELADÁS, (végel adás) ösz. fn. Végké
peni eladás, midőn valamennyi áruk olykép adat
nak el, hogy azután a kereskedés, legalább a meg
nevezett helyen vagy czég alatt, egészen megszűnik.
VÉG ELEMZÉS, (végelemzés) ösz. fn. A vég
sőig vitt, vagyis a lehető legrészletesebb elemzés.
VÉGELINTÉZÉ3, (végelintézés) ösz. fa.
Végképeni elintézés.
VÉGELŐHÓ, (végelöhó) ösz. fn. November
hava. V. ö. VÉGHÓ.
VÉGELŐTTI, (vég előtti) ösz. mn. A végsőt
közvetlen megelőző, a végsőtől visszafelé második,
aki v. ami a sorozatos sokaságban a végtag, vég
„Az végbelieknek tartsd meg erejeket,
rész előtt áll, létezik ; Végelőtli szalag. Végelőtti lm,
Hogy pogány vérében mártsák fegyvereket."
máskép : utósóelőtti, véginnenső.
Thúry György 1548 ban. (Thaly K. gyűjt.)
VÉGEMBER, (végember) ösz. fn. A sorba ál
V. ö. VÉGHÁZ.
lított emberek, különösen katonák között az utósó.
VÉGENYÉSZET, (végenyészet) ösz. fn. Vég
VÉGBÉLLOB, (végbéllob) 1. VÉGBÉL
képenisemmivélevés állapota. „Nehéz idők, vésztel
GYÚLADÁS.
VÉGBESZÉD, (végbeszéd) ösz. fn. Beszéd, jes évek mentek el felettünk. Végenyészet szélén
mely bizonyos értekezést, tanácskozást, vitatkozást állott nemzetünk." Deák F. (A képviselők házában
1 8 6 1 . május 13ikán).
stb. bezár.
VÉGÉRVÉNYES, (végérvényes) ösz. mn.
VÉGBETÜ, 1. VÉGBÖTÜ.
VÁGBEVISZ, v. —VISZEN, (végbevisz v. Végképen eldöntő és oly érvényre jutott, mely többé
—viszen) ösz. áth. Valamely dolgot, teendőt telje változás alá nem eshetik. Végérvényes határozat,
sen bevégez, végrehajt, teljesít, eszközöl. Esz, fegy ilélet.
ver, érték mindent végbeviszen. (Km.\ Könnyű végbe
VÉGES, (véges) mn. tt. végest, v. —ei, tb.
vinni, minek más veté meg ágyát. (Km.)
— ek. Aminek véges határa van, aminek hosszát,
VÉGBEVITEL, (végbevitel) ösz. fn. Bizo ! terjedelmét meg lehet mérni, ami nem tart örökké.
Véges lény. Véges emberi elme. Ellentétei : végtelen,
nyos teendőnek teljesitése, bevégzése, megtevése.
VÉGBÖTÜ, (végbötü) ösz. fn. Bötü, mely határtalan, örökkévaló, mérhetetlen.
VÉGESÁRÚ, v. —ÁRU, (végesárú) ösz. fn.
bizonyos bötük sorát bezárja, mely utolsó helyen
Áru,
illetőleg
szövet, melyet számra szoktak adni s
áll, p. ezen szónak : ember, végbötüje r • a magyar
venni, pl. posztó, vászon.
ábéczének végbötüje zs.
VÉGESDEDVÉGIG, (végesdedvégig) 1. VÉ
VÉGBÚCSÚ, v. — BUCSU, (végbúcsú) ösz.
GES VÉGIG.
fn. Búcsú, melyet eltávozásunk előtt utoljára ve
VÉGESLEG, (végesleg) ih. Valamely műkö
szünk, vagy mely után többé nem látjuk egymást.
dést,
cselekvést teljesen berekesztöleg; máskép:
V. ö. BÚCSÚ.
végkép, végképen, végleg. A székelyeknél azt teszi :
VÉGCZÉL, (végczélj ösz. fn. Azon előre ki vég számra. Vásznat, posztót végesleg vásárolni.
tűzött siker, eredmény, melynek elérése után a cse
VÉGESSÉG, (végesség) fn. tt. végességét,
lekvés teljes n befejeztetik.
harm.
szr. —e. A térnek, időnek, s a térben időben
VÉGED, falu Szála m. helyr. Végedre, —e;H, létezőnek azon tulajdonsága, melynél fogva terjedel
—ről.
j mének, illetőleg tartásának határa van. Ellentétei :
VÉGEDESVÉGIG, (végedesvégig) 1. VÉGES ! végtelenség, határtalanság, mérhetetlenség, örökké
! valóság.
VÉGIG.

VEGESVEGIG—VÉGEZ.

VEGEZES—VEGGYŐZEDELEM.

VÉGESVEGIG, (végesvégig) ösz. vagyis íke
rített, eró'sbított ih. Egyik végtől a másikig, egész
hosszában, folytában, elejétől utójáig. Némely tája
kon : végesdedvégig, végedesvégig, végiül végig, vég
Kelen végig, végeslen végig. Végesvégig elrepeszteni,
(Utasítani valamit. Végesvégig menni az útczán.
VÉGESVÉGIN, (végesvégiu) ösz. ih. Épen
utolján. (Szabó D.)
VÉGESVÉGÜL, 1. VÉGÜL alatt.
VÉGESZAKADATLAN,
(vége szakadatlan)
ösz. mn. Aminek soha sem szakad, soha nem lesz
vége. Mind tart vége szakadatlan. (Kriza J.). Határo
zóként : oly módon, hogy soha sem szakad vége.
VÉGESZAKADTÁN, v. — SZAKADTÁVAL
(végeszakadtán v. —szakadtával) ösz. ih. Valami
nek végeztén v. végeztével (Kriza J.)
VÉGETLEN, (végetlon) mn. tt. végetlent, tb.
[ —ék. Aminek vége, határa nincs ; örökké tartó. Szé
kelyesen : vége szakadatlan. Nagyító ért. ami a maga
nemében igen terjedelmes, nagyon sok, igen hosszú
ideig tartó. Végetlen pusztaság, tenger. Végetlen mun
kába kapott. Úgy látszik azonban, hogy a nyelvszo
kás ez átvitt értelemben inkább a végtelent szereti
használni. Végtelen sokaság, erdőség. Végtelen nagy
város. Határozóként am. vég nélkül.

végezni. Eléadást, beszédet végezni. A tűt mindenkor
ott hagyd a mvnkában, a hol elvégezted. (Km.). Jobb
alant kezdeni és fent végezni. (Km.). 2) Néha am.
teljesít. A szakmányos munkát bizonyos órában végezni.
3) Megfontolás, tanácskozás, értekezés után valami
bizonyosat határoz, rendel, intéz. Sokáig tanácskoz
tak, de semmit sem végeztek. Azt végezték, hogy máskor
végeznek. Ügyeiket magok között elvégezték. Elvégezem
magamban, hogy nem engedek. „Végezé arra az ő gon
dolatját, hogy őtet tartaná egy magas toromban."
(Nádorcod. 4 9 3 . 1.). 4) Valakit kivégezni am. halál
által életének, különösen törvényes Ítélet következ
tében , véget vetni, fölakasztani, lefejezni stb.
Szükségét végezni. ]. SZÜKSÉG alatt.
VÉGEZÉS, (végezés) fn. tt. végezést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Bizonyos cselekvés, munkálkodás,
működés folyamának bezárása, teljesítése. Hasz
nálják ,végezet' 2ik jelentésében is, pl. 1403ik
évben a SajóSzentpéteriek végezésében :
„Mind ez egész városnak lakosinak . . . egy
aránt való végezésébőt, illyen végezéseket avagy
rendeléseket szerzettü nk." (Régi Magyar Nyelvem
lékek. II. K.). V. ö. VÉGZÉS.
VÉGEZET, (végezet) fn. tt. végezetét, harm.
szr. —e. 1) Minden, a mi végezve van, a cselek
vésnek vagy létezésnek utolsó pontja, mivolta. 2)
Elhatározott, eltökélett, elintézett valami. Tanéics,
törvényszék végezete. Örök végezet, istehi végezet. 3)
Régiesen halál pl.aNádoreodexben: „És annakutánna
sírsz, hogy engömet én végezetömnek előtte nem
láttál" (559. I.). V. ö. VÉGZET.
VÉGEZETLEN, 1. VÉGZETLEN.
VÉGEZETRE, (végezetre) ih. Utoljára, min
denek után. Végezetre elhatározták, hogy ... Máskép :
végtére.
VÉGEZETÜL, (végez etül) ih. Végezet vagy
határozótként. A többség akaratát végezetül kimondani.
Végezetül kimondott ítélet. A Müncheni eodexben am.
végtére, (novissimej. „Hogy végezetöl jövéu ne szo
rongasson engemet." (Ne in novissimo veniens sugil
let me. Lukács. XVIII.).

VÉGETLENSÉG, (végetlcnség) fn. tt. véget
lenségét, harm. szr. —c. Tulajdonság, melynél fogva
valami végetlen ; határtalanság ; örökkévalóság.
VÉGETT, (végett) névhatárzó. Bizonyos vég
ből, végokból, ezélból, vagyis azért, hogy valami tör
ténjék, teljesedjék. Mulatság, látogatás végeit menni
valahová. Tanulás, tapasztalás végett utazni. Eletünk
fentartása^nem torkosság végett kellenni.Némileg rokon
hozzá: miatt, mennyiben mindkettő okságra vonat
kozik ; de különböznek először abban, hogy miatt
valaminek mintegy előokát, végeit pedig utóokát, czél
okát fejezi ki, vagyis oly kitűzött valamit, minek
későbben kell teljesednie; másodszor abban, hogy
miatt kedvezőtlen jelentéssel bir, midőn t. i. vala
mely ok nem óhajtásunk szerént üt k i ; végett pedig
a kívánságunkhoz képesti czélt fejezi ki. Fölvilágo
sításul szolgáljanak ezen ellentétek : Sok olvasás
miatt (sok olv. vala az oka, hogy) elgyöngült a szeme ;
olvasás végett (olv. oka v. czéljából) könyvet kért
tőlem. Czirkálás végett kiindult a hajó, de szél hiánya
miatt nem haladhat. Betegsége miat nem végezhette el
munkáját, egészsége végett fürdőre ment. Mi végett te
szed ezt f Mi miatt nem tetted meg ? Pénz végett jött
hozzám. Csak pénze, miat becsülik öl. Apám végett jöt
tem, hogy lássam. Apám {pazarlása) miatt vagyok sze
gény. Fölveszi a személyragokat is : végettem, végel
ted, végette stb. V. ö. MIATT.
VÉGEZ, (végez) áth. m. végeztem, —tél, — 'tt, v.
végzettem,végzettéi, végzett, par. végezz jlitn. —ni,v. vég
zeni. l)Bizonyos munkát, mi vet, dolgot befejez, vagy
tovább folytatni megszün. Szántást, vetést, aratást,
nyomtatást végezni, elvégezni, bevégezni. Ebédet vacsorát
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VÉGEZHETETLEN, (végezhetétlen) mn. tt.
végezhetetlentj tb. —ék. Amit elvégezni nem lehet. A
Nádorcodexben am. véghetetlen.

VÉGEZŐDÉS ; VÉGEZŐDIK, 1. VÉGZŐDÉS ;
VÉGZŐDIK.
VÉGFAL, (végfal) ösz. fn. A vár erődítés
ben a többi bástyafalak közöl kiálló homlokfal.
VÉGFELELET, (végfelelet) ösz. fn. Felelet,
mely bizonyo3 vitatkozást, kérdezősködést bezár.
VÉGG^ALU, (véggyalu) ösz. fn. Az ácsok,
asztalosok stb. simító gyaluja.
VÉGGYOLCS, (véggyolcs) ösz. fn. Egész
szövet gyolcs. Egy, két, három stb. vég gyolcs.
VÉGGYŐZEDELEM v. —GYŐZELEM, (vég
győzedelem v. —győzelem) ösz. fn. Végső, vagyÍ3
végkép eldöntő győzedelem.
56*

887

VÉGHAGYÁS—VÉGHEZVIHETŐ.
„S ha zendül majd a véggyőzelmi dal:
Nevéhez kötve lesz a diadal"
Szász K. (Báró Eötvös J. emlékezetére).

VÉGHAGYÁS, (vég hagyás) ösz. fn. Nyelv
tani ért. a szó végének megkurtítása valamely betű
vagy szótag elhagyásával, p. eskü esk, tövisk tövis.
VÉGHANG,
(véghang) ösz. fn. Végső
hang valamely énekben, zenében, szóban.
VÉGHATÁROZAT, (véghatározat) ösz. fn.
Tanácskozást, vitatkozást, bíráskodást bezáró ha
tározat.
VÉGHAZ, (végház) ösz. fn. A régieknél am,
az országnak a török birodalom vagy foglalás felőli
határán fekvő vár, erőség ; végek.
„Adjad nagy ÚrIsten, vitézi tettekkel
Végházunk kérkedjen sok pogány fejekkel"
Thúry György 1548ban (Thaly K. gyűjt.).
Thaly K. megjegyzi : „Végliáz, végvár: a tö
rökök ellen fennállott határvár"; ismét: „Végbeliek
azon vitézek, kik e várak őrségét képezvén, foly
tonos csatározásban voltak s a legjobb hősökké fej
lődének. A vég szó akkor tájban az illető várak neve
elé Íratott, így találjuk például gyakorta: Vég
Szendrő, VégÓnad, VégVeszprém, VégÚjvár, Vég
Simontornya."
VÉGHELY, (1), (véghely) ösz. fn. Hely, tér
huzam, mely valamely országnak, tartománynak
határát képezi; továbbá, végvár, határvár, határ
város, határfalu. 1. VÉGEK. VÉGHÁZ.
VEGHELY, (2) csárda Baranyában; helyr.
Véghelyre, —én. —röl.
VÉGHETETLEN, (véghetetlen) mn. tt. vég
hetetlent, tb. —ék. Nagyító lag szólva, aminek végét
nem lehet érni, vagy felfogni, igen igen terjedelmes,
vagy nagy mennyiségű, sokaságú, vagy mértékű,
fokozatú. Véghetetlen mindenség. Az Isten véghetetlen
jóság. Véghetetlen kin, fájdalom. Ezen szó képeztetése
sajátságos a maga nemében, mert a liet mint tehető
képző szabály szerint csak igékhez járul; s úgy lát
szik, azt kell föltennünk, hogy a vég némely más szók
módjára hajdan ige is volt. V. ö. VÉG.
VÉGHETETLENSÉG, (véghetetlenség) fn.
tt. véghetetlenségét, harm. szr. —e. Oly nagysági,
sokasági, terjedelmi tulajdonság, melynek végét érni,
tz:ikasztani nem 'ehet.
VÉGHETETLENÜL, (véghetetlenÜl) ih.
Nagyítólag szólva, megmérhetetlen nagyságban,
terjedelemben, sokaságban, vagy mértékben, foko
zatban. Véghetetlenül nagy, sok. Véghetetlenül szenved,
haragszik, örül.
VÉGHEZVIHETŐ, (véghezvihető) ösz. mn.
Amit bizonyos cselekvés, ipar, szorgalom, erőfeszí
tés stb. által teljesiteni, eszközölni, végrehajtani
lehet. Véghezvihető szándék, akarat, parancsolat, terv.

VÉGHÉZVIHE TŐSÉG—VÉGIRE.
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VÉGHÉZVIHETŐSÉG, (véghezvihetőség) ösz.
fn. Tulajdonsága valaminek, amennyiben az vég
hezvihető, teljesíthető, végrehajtható.
VÉGHEZVITEL, (véghézvitel) ösz. fn. A
cselekvés alá fogott dolognak teljesítése, eszközlése.
VÉGHÉZVITLEN, (véghez vitlen) ösz. mn.
A mit véghez nem vittek, nem teljesítettek, abban
hagyott, félbeszakadt. Véghezvitlen munka, terv, épí
tés. Határozóként am. a nélkül hogy véghez vitték,
végrehajtották volna. Dologvéghezvitlen (re infecta)
visszajött, Kresznerics szerint közmondat.
VÉGHÉZVIVÉS, (véghézvivés) 1. VÉGHEZ
VITEL.
VÉGHLES 1. VÉGLES.
VÉGHLESHUTA, 1 VÉGLESHUTA.
VÉGHÓ, (véghó) ösz. fn. December hava. A
hónapoknak sorszám szerénti elnevezésében fordul
elé. (Első v. előhó, másodhó, harmadhó,
tizedhó =oktober, végelőhó z=november).
VÉGHURKA, (véghurka) 1. VÉGBÉL.
VÉGI, (1), (végi) mn. tt. végit, —ek. A vég
hez tartozó, végül levő. (Finalis. Zum Ende gehörig.
Molnár A.).
VÉGI, (2), köznépi kiejtés ,vége' helyett. V.
Ö..VÉG.
VÉGIG, v. ritkán : VÉGIGLEN, (végig v.
végiglen) ih. 1) Azon tér vagy időpontig, melynél
valaminek vége szakad. Elejétől végig olvasni a köny
vet. Végig hallgatta a beszédet. Mind végig mind vé
rig. (Km.). 2) Egész hosszában vagy tartósságában.
Végig járta a várost. Végig nézte öt, tetőtől talpig.
Ez az étcza végig sáros. Fokozva : végesvégig, v.
végedesvégig, v. végtől végig, amaz helyesebben : vég
tül, t. i. összetett határozói t és ül ragokkal, mint
,széltül' szóban is.
VÉGINNENSŐ, (véginnenső) ösz. mn. Aki v.
ami a végsőt közvetlen megelőzi, a sorozatban a
végrész v. végtag előtt áll, létezik; máskép : vég
előtti, utósó előtti.
VÉGINNENSŐELŐTTI, (véginnensőelőtti)
ösz. mn. Aki v. a mai véginnensőt megelőzi, a végsőtől
visszafelé harmadik. (Penultimus, —ma, —mum).
VÉGINTÉZET, (végintézet) 1. VÉGREN
DELET.
VÉGINTÉZETLEN, (végintézetlen) ösz. mn.
és ih. Végintézet nélküli; végintézet nélkül.
VÉGINTÉZKEDÉS, 1. VÉGRENDELKEZÉS.
VÉGINTÉZKEDŐ, (végintézkedő) 1. VÉG
RENDELKEZŐ.
VÉGINTÉZÓ, helyesebben : végintézkedö v.
végrendelkező.
VÉGIRAT, (végirat) ösz. fn. A magyar tör
vénykezési rendes eljárásban két periraton túl a
fölperesnek még egy végső eléadása az alperesi vi
szonválaszra. Ezen
végiratra
következik az
alperesi ellenvégirat.
VÉGIRE, tájdivatosan am. végére; pl. végire
járás 3= végrejutás j végire járás. V. ö. VÉG, 8).
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VÉGÍTÉLET, (végítélet) ösz. fn. 1) ítélet,
melyet a bíró valamely ügyben utószor, eldöntöleg
hoz ; vagy melyet mint változhatatlant a legfelsőbb
törvényszék mond ki. 2) A keresztény hittan szerint
isteni itélet, melyet Isten az utolsó napon a sirjaik
ból feltámadandó emberek fölött tartani fog ; szo
kottabban : utósó itélet.
.VÉGJEL, (végjel) ösz. fn. Jel, mely valami
nek véghatárát mutatja.
VÉG JELENTÉS, (végjelentés) ösz. fn. Végső
jelentés.
VÉGJUTALOM, (végjutalom) ösz. fn. Juta
lom, mely végsőkép adatik.
„Add által szivedet, ez lesz útitársam,
Adj egy csókot, rózsám, az lesz vógjutalmam."
Népdal.
VÉGKÉP, VÉGKÉPEN, (végkép v. —képen)
ösz. ih. Valamely működést, cselekvést, vagy álla
potot bezárólag. Végkép elenyészett. Végképen elma
radott. Végkép elintézni valamit.
VÉGKÉPENI, VÉGKÉPI, (végképeni v.
—képi) ösz. mn. Valamely cselekvést, állapotot be
záró, megszüntető. Végképi elhatározás. Végképeni eladás.
VÉGKIELÉGÍTÉS, (végkielégités) ösz. fn.
Oly kielégítés, melynek megtörténte után többé
semmi követelésnek helye nincsen.
VÉGKÓ, (végkő) ösz. fn. A határ végét je
lelő kő.
VÉGKURTÍTÁS, (végkurtítás) 1. VÉGHA
GYÁS.
VÉGLEG, (végleg) 1. V É G K É P , VÉG
KÉPEN.
VÉGLEGES, (véglegés) mn. tt. véglegést, v.
— et, tb. — eh. L. VÉGKÉPENI.
VÉGLES, falu Zólyom m.; helyr. Véglesre,
— en, —ről.
VÉGLESHUTA, falu Zólyom m.; helyr.
^hutára, — n , —ról.
VÉGLET, (véglet) fn. tt. végletét, barm. szr.
— e. Végső határ, végső állapot, végsőség.
VÉGLETES, (végletés) mn. tt. végletést v.
— et, tb. —ek. 1) Végsőig menő, végsőig terjedő. 2)
L. VÉGKÉPENI.
VÉGMENEDÉK, (végmenedék) ösz. fn. Végső,
utósó menedék.
VÉGNAP, (végnap) ösz. fn. 1) Végső nap
valamely ember életében, halál napja. 2) A keresz
tény hittan szerint azon végzetes nap, melyen e vi
lág elmúlik, s a föltámadt emberek fölött végitéletet
mond az Istenség, melynél fogva a jókat örök bol
dogságra, a gonoszokat örök kárhozatra itéli; más
kép : itélet napja, utósó itélet.
Mindkét jelentésben eléjön az I. Lajos kora
beli azon hivatalos eskümintában, melyet Mossóczi
Zakariás I. Lajosnak 1351iki decretuma (végzemé
nye) végén első közölt a Corpus jurisnak (Törvénytár
nak) 1584ik évi kiadásában, s mely aztán több
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következő kiadásban is benfoglaltatik. Ebben az
1ső jelentésre vonatkozva ezek állanak : „Szűz
Mária melletted te vég napodon szent fiának előtte
úgy támadjon." Továbbá : »Isten teste te vég napo
don méltán neked úgy méltóztatíissék« (így). A 2ik
jelentésre vonatkozólag ; „Isten szénjét (színjét az
az színét) te vég napodon úgy láthassad". Hogy
itt a 2ik jelentést kell értenünk, taljes bizonyságul
szolgál Hunyadi János kormányzói esküje (1446ik
évről, mely ugyan eredeti példányban szintén nin
csen meg, de valamennyi meglevő másolatban, és a
Törvénytár különböző kiadásaiban is (latinul) az
illető szavak egybehangzólag fordulnak elé) ezen
kifejezésben : „ítélet napján (in die judicii) Isten
nek ö szent szinét úgy láthasd". (L. Régi Magyar
Nyelvemlékek II. kötet 355. 1.).
VÉGOK, (végok) ösz. fn. Azon kitűzött czél,
melynek elérése végett valami történik, tétetik.
(Causa finalis)
VEGORA, (végóra) ösz. fn. 1) Az órákra fel
osztott vagy számított idő folytában az utósó óra,
mely a többit bezárja. A csata végórájában a szeren
cse hozzánk fordult s az ellenség futásban keresett
menedéket. 2) Bizonyos időszaknak, különösen az
életfolyamnak közel vége, a halálozást megelőző
mintegy egy órányi idő. Ütött neki a végóra. Vég
óráján kibékült ellenségével. V. ö. VÉGNAP.
VÉGOSTROM, (végostrom) ösz. fn. Ostrom,
mely végsőkép intéztetik az ellenség, vagy ellen
séges erőség ellen.
VÉGŐR, (végőr) ösz. fn. Végül álló őr. Kü
lönösen a.z ország határán őrködő katona vagy
más személy, határőr. V. ö. VEGEK.
VÉGÖRS, (vegörs) ösz. fn. Végül álló Örs.
Sándor Istvánnál: végőrös.
VÉGÖSZLET, v. —ÖSSZEG, (végöszlet v.
—öszveg) ösz. fn. Több összeadott számok isméti
összeadásából eléállott egész v. teljes összeg.
VÉGPERCZ, (végpercz) ösz. fn. Bizonyos ki
mért időben, különösebben az élet folyamában azon
végső és csekély időtartam, melyben ama kimért
idő vagy az élet folyama megszűnik. A végperczben
érkezénk a hajóra, midőn ez már indulóban volt. Esz
méletét a végpercziy megtartotta.
VÉGPONT, (végpont) ösz. fn. Azon pont,
mely bizonyos térnek, vagy időnek, t. i. akár tér
ben létező testnek, akár időben tartó cselekvésnek,
történetnek folyamát bezárja, elvágja.
VÉGPOSZTÓ, (végposztó) ösz. fn. Egész szö
vet posztó. Egy, két, három stb. végposztó.
VÉGRE, (végre) ih. 1) Bizonyos megtörtént
dolgok elmulta után bezárólag. Végre ő is megérke
zett ^Felkeresésére útnak indult sokad magával.
Végre megtalálták." (Székely népmese. Kriza J.
gyűjt.). Különösen élünk e szóval, midőn valamit
késellünk. Végre megjött az esze. Végre valahára
megfizette adósságát. El szócskával összekötve el
végre, igen kedvelt kifejezés, mely az egyszerű
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,végre' szóra nagyobb nyomatékot fektet, s különö
sen annyit tesz : mindenek után ; több esélyen k e 
resztül á t h a t o l v a ; több bajon, viszontagságon át
törve. Elvégre czélhoz jutottunk.
Elvégre győztünk. 2)
N é h a am, végett. Mi végre tetted azt f A végre jöttem,
hogy . . . A hajt igével öszvetéve teljesítést jelent.
Végrehajtani valamely rendeletet, parancsot.
V. ö.
VÉGREHAJT.
V É G R E H A J T , (végrehajt) ösz.áth. Cselekvési
czélul kitűzött valamely dolgotteljesít,bevégez, eszkö
zöl. A mit magában föltesz, azt végrehajtja.
Különö
sen, bizonyos rendeletet, parancsot, törvényt, birói
Ítéletet stb. tettleg valósít, az illetőket, a kötelezet
t e k e t a n n a k teljesítésére kényszeríti.
A törvényszék
által rendelt elkobzást végrehajtani. A felsőbb rendele
tet, az országosan hozott törvényt végrehajtani.
V É G R E H A J T Á S , (végrehajtás) ősz. fn. Cse
lekvés, mely által valaki végrehajt valamit, e szó
n a k minden értelmében. V. ö. V É G R E H A J T .
V É G R E H A J T Á S I , (végrehajtási) ősz. mn.
Végrehajtásra vonatkozó, azt illető. Végrehajtási uta
sítás, kérvény, végzés. Végrehajtási eljárás.
Végrehaj
tási jelentés.
V É G R E H A J T A T Ó , (végvehajtató) ösz. mn. és
fn. F é l , ki valamely birói határozat végrehajtását
kéri és eszközlésbe véteti.
VÉGREHAJTHATATLAN,
VÉGREHAJT
H A T L A N , (végrehajtbat[at]lan) ösz. mn. Amit
végrehajtani nem lehet vagy nem szabad.
V É G R E H A J T H A T Ó , (végrehajtható) ösz. mn.
Amit végrehajtani lehet, aminek végrehajtása meg
engedendő.
V É G R E H A J T Ó , (végrehajtó) ösz. mn. és fn.
1) Ami által végrehajtatok valami. Végrehajtó hata
lom, rendelet. 2) Személy ki törvény v. más felső
ség által, vagy magánosok által is pl. végrendelet
ben föl van hatalmazva, hogy bizonyos törvényt,
rendeletet, parancsot, ítéletet, végzést stb. az illető
felekkel tudasson, azok teljesítését eszközölje, vagy
eszközölni igyekezzék stb. Bírósági végrehajtó: Vég
rendeleti
végrehajtó.
V É G R E H A J T Ó I , (végrehajtói) ösz. mn. Vég
rehajtót illető, arra vonatkozó. Végrehajtói kötelessé
gek, jogok.
V É G R E H A J T Ó S Á G , (vegrehajtóság) ösz. fn.
Hatalom, felsőség, mely köteles, vagy melynek joga
van végrehajtani valamit. V. ö. V É G R E H A J T .
V É G R E J A R Á S , (végrejárás) ösz. fn. Nyomo
zás, t. i. cselekvés, midőn végére j á r u n k vala
minek. V. ö. V É G , 8).
V É G R E J U T Á S , (végrejutás) ösz. fn. Azon
pontra j u t á s , melyen valami végét éri.
V É G R E M É N Y , (végremény) ösz. fn. Remény,
melynek meghiúsulta u t á n többé reményleni meg
szűnünk. V. ö. R E M É N Y .
V É G R E N D É L É S , (végrendélés) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn valaki szóval vagy Írásban végrende
letet tesz. Végrendelésre felszólítani;
kérni,
sürgetni
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a beteget.
Végrendeléstől vonakodni, azt halasztani,
Szokottabban : végrendelkezés. V. ö. VÉGREN
DÉLET.
V É G R E N D É L E T , (végrendélet) ösz. fn. Tör
vényszerű módon a k á r élőszóval kijelentett, akár
okmányba foglalt a k a r a t a valakinek, mely szerint
halála esetére, leginkább vagyonáról intézkedik.
Végrendeletet
tenni, fölnyitni,
meghamisítani, elsik
kasztani. Végrendelet nélküli örökös, öröködés, A latin
ból kölcsönzött szóval : testamentom.
V É G R E N D E L E T I , (végrendéleti) ösz. mn.
Végrendeletet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Végrendeleti akaratnyilvímitás, intézkedés.
Végrende
leti végrehajtó.
V É G R E N D É L E T I L E G , (végrendéletileg) ösz.
ih. Végrendeletnél fogva, végrendeletben nyilvání
tott módon.
V É G R E N D É L E T L E N Ü L , (végrendéletlenül)
ösz. ih. A nélkül, hogy végrendeletet tett volna;
szokottabban : végrendelet nélkül.
Végrendeletiénél
halni meg.
V É G R E N D E L K E Z É S , (végrendélkézés) ösz.
fn. Szóbeli nyilatkozás, vagy okrnányirás, mely
által valaki szabályszerűen végrendeletet tesz. V.
ö. V É G R E N D É L E T .
V É G R E N D É L K É Z É S I , (végrendélkézési) ösz.
mn. Végrendelkezést illető, arra vonatkozó. Végren
delkezési képesség, tehetőség.
V É G R E N D E L K E Z Ő , (végrendélkéző) ösz. fn.
Személy, ki végrendeletet tesz, vagy tett.
V É G R Í M , ( v é g r í m ) ösz. fn. Rím a verssor,
vagy versszak végén. V. ö. RÍM.
V É G R O M L Á S , (végromlás) ösz. fn. Romlás,
mely valaminek épségét, kellő mivoltát egészen
megsemmisíti. Átv. tönkrejutás, vagyonának sem
mivé levésé.
VÉGRÖVIDÍTES,
VÉGHAGYÁS.

(végrövidítés) ösz. fn. 1.

V É G S É G , (végség) fn. tt. végségét, harm. szr.
— e . Valaminek végső állapota, főleg m e l y a kellő
határon is tálterjed. Szokottabban : végsőség v. véglet
V. ö. V É G S É G É S .
V É G S É G É S , (végségés) mn. tt. végségtst v.
— e t . Végső á l l a p o t ú ; végső határig létező. Eléjön
Szabó Dávidnál.
V É G S E R E G , (végsereg) ösz. fn. A vonulás
ban levő derékhadat bizonyos távolságban követő
sereg vagy c s a p a t ; különösen, mely azt az után
nyomuló ellenség megtámadása ellen födözi; hátvéd.
(Arriergarde).
VÉGSŐ, (végső) mn. tt. végsőf. l) Ami végét
teszi, képezi valaminek, ami végen áll, a mi bizo
nyos sorozatot, folyamatot, mint a n n a k része, bezár.
Végső ház a faluban. A kertnek, szőlőnek végső része.
Mint rokon képzöjü társai, fölveszi a felső fokot :
legvégső, és túlságos fokozással legeslegvégsö. 2) Ami
valamit teljesen bevégez, bezár, ami után semmi
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sem következik. Végső akarat, remény. Mint főnév
jelenti bizonyos állapotnak utósó fokát. Végsöre
menni, jutni.
„„Isten veled hazám" — végsőt sohajta,
És néma lön a Búesu dalnoka."
i Szász Károly. (Báró Eötvös József emlékezetére).
Képeztetésre rokonai mind azon szók, melyek he
lyet vagy helyviszonyt határoznak mint : alsó, felső,
külső, belső, innenső, túlsó, középső, szélső, első, utósó.

V. ö. —SÓ, — SÖ képző.
VÉGSŐKÉP v. —KÉPEN, (végsőkép v.
képen) ösz. ih. Utójára, azon ízben, mely bizonyos
szám, vagy sorrendet bezár.
VÉGSÓSÉG, (végsőség) fn. tt. végsőség't,
hartn. szr. —e. Bizonyos határ végső pontjáig ter
jedő állapot vagy tulajdonság. Atv. ért. cselekvési
túlság. Végsöségig vinni valamit. Máskép : szélsőség,
Ujabbkori szóval: véglet.
VÉGSŐSZÖR, (vég söször) ih. Azon izben,
mely bizonyos szám, vagy sorrendet bezár; utó
szor, nem többé.
VÉGSZÁMADÁS, (végszámadás) ösz. fn.
Számadás, mely valamely üzlet jövedelmeit és kia
dásait végképen tisztába hozza, s az utósó ered
ményt, létállapotot kimutatja.
VÉGSZÁMRA. Kelmék mértékére, mennyisé
gére vonatkozva arn. egész darabban, egész végben.
Végszámra venni a posztót, gyolcsot.
VÉGSZÁNDÉK, v. —SZÁNDOK, (végszán
dék v. —szándok) ösz. fn. Utósó szándék, melyet
valaki magában föltesz ; elhatározott s változhatat
lan szándék.
VÉGSZEG, (végszeg) ösz. fn. Bizonyos test
nek, műnek végébe ütött szeg, különösen a tengely
végén, mely a kereket a kiesés ellen óvja. V. ö
DERÉKSZEG.
VÉGSZEGFOGÓ, (végszegfogó) ösz. fu.
Csavaros fogó, melylyel a hintókban divatos kerék
szeget ki vagy becsavarják.
VÉGSZÓ, (végszó) ösz. fn. 1) Egyes szó,
mely valamely mondatot, verssort, versszakot bezár. 2)
Beszéd vége, zárbeszéd.
VÉGSZÓHANG, (végszóhang) 1. VÉGHANG
alatt.
VÉGSZÓTAG, (végszótag) ösz. fn. A több
tagú szónak utósó tagja, p. e szóban emberség, vég
szótag a ség.
VÉGTAG, (végtag) ösz. fn. 1) Azon tagok
az emberi és állati testben, melyeknek több végeik
vannak, u. m. a kerék és lábakon az ujjak. 2) L.
VÉGSZÓTAG.
VÉGTÉBEN, 1. VÉGTIBEN.
VÉGTELEN, (végtelen) mn. tt. végtelent, tb.
—ék. A minek vége nincs ; ami örökké t a r t ; aminek
nincs határa, amit meghatározni nem lehet. Köz
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nyelven, nagyítólag szólva, a mi a maga nemében
igen nagy 5 fölötte sokáig tart, aminek végét érni
nem lehet, igen terjedt, nagyon hosszú. Végtelen
sokaság. Határozóként am. végtelenül. V. ö. VÉ
GETLEN.
VÉGTELENSÉG, (végtelenség) fn. tt. vég
telenséget, harm. szr. —e. Végtelen állapota, vagy
tulajdonsága valaminek ; határtalan mennyiség, so
kaság, terjedtség.
VÉGTELENÜL, (végtelenül) ih. Határtala
nul ; a maga nemében igen nagyon; fölötteképen
rendkívül nagy mennyiségben, terjedelemben. V. ö.
VÉGTELEN.
VÉGTELKE, falu Gömör m.; helyr. Végtelkén,
— re, —ről.
VÉGTÉRE, (végetere) v. végtere) ih.
Utójára, midőn valami bevégződik ; máskép : végre,
végezetül. Valamint a véghetetlen, úgy ezen szó is
gyanittatja, hogy a vég hajdan ige is lehetett, mely
bői et képzővel alakult véget főnév, mint vág vágat
lát látat, üt ütet, stb. harmadik személyraggal, vé
getev végte, innen végtére mint láttára történt, kértére
kapott valamit, jöttére megijedtek. Egyébiránt a t le
het határozói képző is, mint széltére} széltül szóké
ban is. V. ö. SZÉLTÉBEN.
VÉGTIBEN, VÉGTÉBEN, (végteben) ih.
Ezen kifejezésben: egy végtiben am. végökkel v.
végeikkel mintegy közvetlenül érintve egymást,
egymás után, egy folytában. Réteink egy végtiben fe
küsznek.
VÉGTOLDÁS, (végtoldás) ösz. fn. Szóhossza
bitás neme, midőn valamely bötut, avagy szótagot,
vagy hangzatosság végett, vagy utóhangzásképen
vagy csupa túlbőségből toldanak a szóhoz ; pl. te
len, mi min, ti Un, máj mája, zúz zúza, moh moha, va
kand vakandok, aztat, eztet, aztatal, eztelet stb.
A végtoldás abban különbözik a ragozástól, hogy
ez a gyök vagy törzsszó értelmét némileg módo
sítja, a végtoldás pedig rendszerént nem.
VÉGTOLL, (végtoll) ösz. fn. Szélső toll a
madár szárnyában.
VÉGTÜL, 1. VÉGIG alatt.
VÉGÜL, (végül) ih. A sorban v. az elősorol
takban végső v. utósó helyen, utoljára. Fölveszi a
leg előszócskát is : legvégül, s még nagyobb súlyos
bítással : legeslegvégiil; némely szójárásban: vé
ges végül.
„Imádkozom az én teremtőmnek,
Aggyon eszöt az én szeretömnek,
Osztán adjon a munkához kedvet,
Végös végül tiszta hü szerelmet"
Székely népdal. (Kriza J. gyűjt.)
VÉGVACSORA, (végvacsora) ösz. fn. Utósó
vacsora, melyet Üdvözitőnk, kínszenvedése és halála
előtt tizenkét tanítványával végzett, midőn „vévé
„a kenyeret és megáldá és megszegő, és adá a ta
nítványinak, és monda: Vegyétek, és egyétek, ez.
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„ a z én t e s t e m ; és vévén a pohárt h á l á k a t ada, és
„ n e k i k adá, mondván : igyatok ebből mindnyájan,
 m e r t ez az én vérem . . . . (Káldi. Máté 26
„fej.) Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
(U.
o. L u k . 2 2 fej.)
V É G V Á G A T , (vég vágat) ősz. fn. A vágá
sokra osztott erdőben azon rész, melyet utószor
v á g n a k le.
V É G V Á L A S Z T Ó , (végválasztó) ősz. mn. Ami
a dolog végét elválasztja, vagyis végkép elhatá
rozza. Végválasztó ítélet, határozat.
V É G V Á R , (végvár) ősz. fn. Bizonyos ország,
vagy tartomány h a t á r á n álló vár, határvár. Régente
a török birodalommal vagy foglalással határos vár.
L. VÉGHÁZ.
V É G V Á S Z O N , (végvászon) ösz. fn. Egész
szövet vászon. Egy, két, három stb. szövet vászon.
V É G V E S Z E D E L E M , (végveszed elém) ösz. fn.
Veszedelem, mely valaminek véget v e t ; végromlás.
V É G V E S Z É L Y , 1. V É G V E S Z E D E L E M .
V É G V E T E S , (végvetés) ösz. fn. Cselekvés,vagy
határozás, mely által valaminek véget vetünk, valamit
megszüntetünk, abbanhagyunk, vagy befejezünk.
V É G V I D É K , (végvidék) ösz. fn. L. V É G E K .
V É G V O N A G L Á S , (végvonaglás) ösz. fn. A
haldoklónak utolsó küzdelme az élet és halál között.
V. ö. V O N A G L Á S .
V É G Z E M É N Y , (végezmény) ^ fn. tt. végze
ményt, tb. —ék, harm. szr. — e. Általán, fontol
g a t á s , tanácskozás, vitatkozás után bizonyos ügy
ben megállapított határozat, rendelet, törvény, leg
felsőbb a k a r a t . Különösen, régebben egy egész or
szággyűlésen hozott törvények összege.
V É G Z E M É N Y É S , (végzeményés) mn. tt.
végzeményés t v. —et, t b . •—ek. Ami bizonyos vég
zeményt foglal magában. A hatóságnak, fejeélelemnek
végzeményés akarata.
V É G Z É S v. V É G E Z É S , (végezés) fn. tt.
végzést, tb. —ék, harm. szr. — e . 1) Bizonyos cse
lekvésnek, m u n k á n a k bezárása, vagyis azon pontra
j u t t a t á s a , melyen folyamata megszűnik. 2) A ta
nácskozás, vitatkozás eredményének kimondása, s
megállapítása. A végzést följegyezni, beírni a jegy
zőkönyvbe. 3) L. V É G Z E T , 3) és 4)
V É G Z E T , V É G E Z E T , (végezet) fn. tt. vég
zetét, harm. szr. — e . 1) A cselekvés által eszköz
lött műnek vége, bevégzett része. 2) Nyelvtanilag
valamely szónak egy vagy több hangból álló végső
része, mint általános neve a rag és képzőnek. 3) A
tanácskozás, vitatkozás után megállapított végzés
tartalma. 4) Sors, vagyis felsőbb erő, a v a g y Istenség
által elhatározott viszontagságok, események, me
lyek szükségkép tűnnek elé, melyek mintegy eleve
el vannak végezve, melyeken változtatni nem lehet.
Örök végzet.
„Fajáért ége keble tiszta lángja,
Magát emésztő fénynyel mint a fáklya,
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S a h a l v á n y l a p r a fényt e szó vete :
Hogy „szeretni az ember végzete.""
Szász K. (B. Eötvös J. emlékezete).
V É G Z E T H 1 V É S , (végzothivés) ösz. fn. Vala
mely felsőbb világi erő vagy istenség által eleve
megállapított, elhatározott sorsnak hivése, elvi elis
merése.
V É G Z E T H I V Ó , (végzethivő) ösz. mn. és fn
Valamely felsőbb világi erő vagy istenség által
eleve megállapított sorsnak hivője. (Fatalista).
V É G Z E T L E N , (végezetlen) mn. tt. végzet
lent, tb. —ék. Ami nincs b e v é g e z v e ; amiben mű
ködni, amit csinálni előbb megszűntek, hogysem
kellő teljesedést ért volna. Végzetlen épület, könyv.
Végzetlen zenemű, színmű. Végzetlen múlt 1. MULTAK
alatt. Határozóként am. végzetlenül, be nem vé
gezve.
V É G Z E T L E N Ü L , (végezetlenül) ih. A nél
kül, hogy bevégezték v o l n a ; csonkán, hiányosan,
félbenhagyva, teljesen el nem készitve.
V É G Z E T S Z E R Ű v. — S Z E R Ű , (végzetszerű)
ösz. mn. Mondják oly eseményről, mely úgy tűnik
fel előttünk, mintha valamely felsőbb erő által eleve
elhatároztatott volna.
V É G Z E T Ü L , V É G E Z E T Ü L (végezetül) ih.
Végzetképen, utójára, bezárólag, végül. Végzetül még
egy két szót mondok.
V É G Z Ő D É S , (végezőödés) fn. tt. végzodést,
tb. —éle, harm. szr. — e . Bizonyos cselekvés, vagy
tünemény, vagy létezés stb. folyamatának megszű
nése, bezáródása.
VÉGZŐDIK, (végezöödik) belsz. m. végződött.
Az első és harmadik személynek a dolog fogalmá
nál fogva észszerüleg nincs helye. 1) Térben, vagy
időben azon pontig ér, melyen folyamata, illetőleg
terjedelme, széle, hossza, vagy tartóssága megsza
kad, megszűnik, betelik. Itt a határvonal, ül végző
dik a város területe. December utósó napján bevégző
dik a polgári év. 2) Bizonyos mü, munka, foglalatos
ság azon pontra jut, melyen a cselekvés megszűnik.
Végződik a per, csata. A szüret már az egész hegyen
bevégződött. 3) Valamely egésznek utósó része bete
lik valamivel. E vers egytagú szóval végződik. Min
den versszak rímmel végződik. Ezen színmű szomorú
jelenettel végződik.
V É G Y , (éles evel, mely nem szokott övé
változni) fn. tt. vegyet, harm. szr. — e . Külön
nemű, s együvé kevert, vagy keveredett részekből
álló egész, vagy tömeg. Különféle borokból csinált
végy. Lisztből, tejből, tojásból, czukorból való végy.
Festékvegy, szinvegy, azaz,
tarkaság. Természet
tani ért. minden test, melyet alkatrészeire, vagyis
elemeire feloldani lehet, s melyek külön véve egé
szen másnemüek, mint az illető egész
V É G Y , ,vész' ige parancsolójának, továbbá
kapcsoló módja jelenének egyes 2ik személye;
a kapcsoló mód egész j e l e n e : végyek, végy, végyen,

VEGYARÁNY—VEGYESLEG.
vegyünk, vegyetek végyenek. L. VÉSZ v. VÉSZEN
l áth. ige.
VEGYARÁNY, (vegyarány) ősz. fn. Az ösz
szetett testekben levő részeknek egymáshoz való
aránya. T. i. ha valamely test egy másikkal új
testté egyesül, az mindig bizonyos arányban törté
1 nik, úgy hogy az egyik test egy paránya a másik
f testnek szintén egy vagy két vagy három parányá
l val vegyül, vagy az egyik test 2 paránya a másik
I testnek 3 vagy 5 vagy 7 parányával, vagy 3 pa
rány 5 vagy 7tel stb. stb.
VEGYAEÁNYTAN (vegyaránytan) 1. VEGY
I MÉRTAN.
VEGYARU, (vegyáru) ösz. fn. Vegyészeti
[ rzélokra vagyis működésekre szolgáló áru.
VEGYBELI, (vegybeli) ösz. mn. 1. VEGYÉ
I SZETI.
VEGYBONTÁS, (vegybontás) ösz. fn. Vala
mely összetett testnek alkatrészeire vegyészeti utón
történő bontása.
VEGYBÚZA, (vegybúza) ösz. fn. Más gabona
fajjal, különösen rozszsal kevert búza; kétszeres.
VEGYEGYESÜLÉS, (vegyegyesülés) ösz. fn.
Vegytani ért. a külön természetű anyagok olyatén
egyesülése, mely által mindegyik elveszti elébbi
tulajdonságát, s együtt egészen újnemü testet alkot
nak, pl. midőn az egyesült kén és higany czinó
[ bérré lesz.
VEGYELEMZÉS, (vegyelemzés) ösz. fn.
•• Valamely összetett testnek elemeire vegyészeti fel
bontása.
VEGYES, (vegyes) mn. tt. vegyest, v. —et,
. tb. —ek. Különnemű, vagy fajú alkatrészekből álló,
kevert. Vegyes ital. Vegyes vetemény. Vegyes népség.
Vegyes tárgyú könyvek. Különösen, tarka. Vegyes
I színezet. Személyekre vonatkozólag, különnemű ha
tósági, igazgatási, törvényhozási stb. testület tag
jaiból álló. Vegyes ülés, tanács, törvényszék.
VEGYESEN, (vegyesen) ih. Vegyes v. ke
vert állapotban, különnemű vagy fajú részekből
alkotva. V. ö. VEGYES.
VEGYESÍT, VEGYESIT, (vegyesít) áth. m.
vegyészt étt, par. —s, htn. —ni, v. —eni. Ve
gyessé tesz, különféle részekből egy vegyes testet,
tömeget készít.
VEGYESÍTÉS, VEGYESITÉS, (vegyes ítés)
fn. tt. vegyesítést, tb. —ék. Cselekvés, mely által
vegyesítünk valamit. V. ö. VEGYESÍT.
VEGYESKÉDÉS, (vegyeskédés) fn. tt. ve
gyeskédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hozzá nem
valókkal közlekedés v. társalgás. V. ö. VEGYES
KEDIK.
VEGYESKÉDIK, (vegyeskédik) k. m. vegyes
kédtem, —tél, —étt. A székelyeknél Kriza J. sze
rént : hozzá nem valókkal közlekedik v. társalog.
VEGYESLEG, (vegyesleg) ih. Vegyített,
kevert állapotban. L. VEGYESEN.
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VEGYESÜL, VEGYESÜL, (vegyesül) önh.
m. vegyesült. Vegyessé lesz. V. ö. VEGYES.
VEGYESŰLÉS, VEGYESÜLÉS, (vegyesül
és) ösz. fn. Vegyessé levés, alakulás, képződés.
VEGYÉSZ, (vegyész) fn. tt. vegyészt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Gyakorló természettudós, ki
az összetett testeket alkatrészeikre illetőleg végső
elemeikre feloldja, vagy különböző elemekből és
testekből vegyítés által másnemű testeket állít elé.
(Chemicus).
VEGYÉSZET, (vegyészet) fa. Gyakorlati
tudomány, mely a testek vegyületével vagyis azok
nak mind alkatrészeikre felosztásával, mind vegyí
tés által újabb testekké alakitásával foglalkodik.
VEGYÉSZETI, (vegyészeti) mn. tt. vegyé
szelit, tb. —ek. Vegyészetet illető, arra vonatkozó.
VEGYÉSZETILEG, (vegyészetileg) ih. Ve
gyészeti módon v. úton.
VEGYÉSZI, (vegyészi) mn. tt. vegyészit, tb.
— ek. Vegyészt illető, arra vonatkozó.
VEGYÉSZTLEG, (vegyészileg) ih. Vegyész
módjára, mint a vegyészek szoktak működéseikben
eljárni.
VEGYÉSZSZEREK, (vegyészszerek) ösz. tb.
fn. Szerek, melyeket a vegyészek működéseikben
szoktak használni.
VEGYFOLYAM v. —FOLYAMAT, (vegy
folyam v. —folyamat) ösz. fn. Vegytani ért. a ve
gyülést okozó vegyrokonság működése.
VEGYFÜRKÉSZET, (vegyfürkészet) ösz. fn.
Az összetett testek vegyészeti minőségére vonatkozó
visgálódás.
VEGYHATÁLY, (vegyhatály) ösz. fn. A vegy
rokon tárgyaknak egymásra való befolyása. V. ö.
VEGYROKONSÁG.
VEGYÍT, VEGYIT, (vegyít) áth. m. vegyít
ett, par. — s , htn. —ni, v. —eni. Két vagy több
féle anyagot keverés által egygyé tesz. Búzát rozs
zsal, szénát szalmával, bort vízzel vegyíteni.
VEGYÍTEK, VEGYITEK, (vegyíték) fn. tt.
vegyítékét, harm. szr. —e.. Különféle testek,
anyagok vegyítéséből támadt keverék egész. Árpa
kásából és bábból való vegyítek, (gyógyszeres vegyítek.
Oszvetéve : Vegyítékbor, vegyitékgabona, vegyíték
eledel.
VEGYÍTÉS, VEGYÍTÉS, (vegyítés) fn. tt.
vegyítést tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által vegyítünk holmit. V. ö. VEGYÍT.
VEGYÍTETLEN, VEGYITETLEN, VEGYIT
LEN (vegyít[et]len) mn. tt. vegyítetlent, tb. ék.
Ami másnemű részekkel nincs vegyítve; egynemű
részekből álló, tiszta. Vegyítetlen bor, tej.
VEGYÍTETLENÜL,
VEGYITETLENŰL,
VEGYITLENÜL (vegyít[et]Ienül) ih. Vegyítet
len állapotban; idegennemü részektől, anyagok
tól tisztán. Vegyűetlenül inni a 6orí, árulni a tejet.
VEGYÍTHETETLEN,
VEGYITHETLEN,
(vegyíthet[et]len) mn. tt. vegyíthetetlcnt tb. —ék.
57
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Amit bizonyos testekkel vegyíteni nem lehet. Az
olaj a vízzel vegyithetetlen.
VEGYJEL, (vegyjel) ösz. fn. Könnyebb ért
hetó'se'g és felfogás végett a vegytanban az elemek
és ezekből összetett testek jelölésére a latingörög
neveknek jellemző kezdő betűi használtatnak,
pl. Ö = oxygen (magyarul : éleny), H = hydro
gen (magyarul : köneny), S = sulphur (magyarul :
kén), Fe = ferrum (magyarul : vas); úgy hogy az
összetett testeknél a vegyarány is ki van fejezve,
pl. Fe 2 O3 azt jelenti, hogy ezen vegyületben két
vegyarány vas van egyesülve három vegyarány
élenynyel, mit röviden vasélegnek hívnak. Az ekkép
használt betűket nevezik a vegytanban vegy
jeleknek.
VEGYKÉM, (vegykém) ösz. fn. VEGYÉSZ.
VEGYKÉMLET, (vegykémlet) ösz. fn. 1.
VEGYÉSZET.
VEGYMÉRTAN, (vegymértan) ösz. fn. Tan
az összetett testek vegymennyisége vagy vegyará
nyáról; máskép : vegyaránytan. (Stöchiometria).
VEGYRÉSZ, (vegyrész) ösz. fn. A vegyet
képező, vagyis öszvetett vegytestnek, vegyegésznek
egyegy alkatrésze, illetőleg eleme.
VEGYKOKON, <vegyrokon) ösz. mn. Oly tes
tekről mondjuk, melyek egymással annak útján
érintkezve egymásra vonzó erővel bírnak. V. ö.
VEGYROKONSÁG.
VEGYROKONSÁG, (vegyrokonság) ösz. fn.
Vegytani ért. a különféle testeknek, anyagoknak
azon ereje vagy beltulajdonsága, illetőleg vonzó
ereje, mely a vegyülést eszközli, vagyis melylyel
különnemű testek új testté egyesülni szeretnek,
vagy mely által a már egyesült testek egyesülésök
ben megállapodnak. A vegyrokonság csak érintke
zés, különösen folyadékban, avagy légalakban, ille
tőleg hőben érintkezés által gyakorolhatja műkö
dését ; ha pl. vasport és ként még oly soká keve
rünk is egymással, azok nem fognak egyesülni; de
ha e keveréket addig hevítjük, míg a kén megol
vad : akkor izzás alatt egyesül a vas a kénnel, és
új testet alkot.
VEGYSEG, (vegység) fn. tt. vegysége't, harm.
szr. — e . Vegyi állapot vagy minőség. (Chemismus).
V. ö. VÉGY, természettani értelembén.
VEGYSULY, (vegysuly) ösz. fn. A vegyészek
szokott meghatározása után azon sulymennyiség,
melyek szerént az elemek egymással vegyülnek.
Valahányszor t. i. valamely test egy másikkal új
testté egyesül, az mindig meghatározott és változ
hatatlan mennyiségben történik, pl. egy sulyrésznyi
köneny (hydrogen), ha ezt más elemekkel akarjuk
víj testté egyesítni, az élenyből (oxygenböl) 8, a
kénből 16, a halványból (chlorból) 35*5 sulyrészt
igényel stb.
VEGYTAN, (vegytan) ösz. fn. A súlyos tes
tek természettanának egyik szaka, mely a testeket
vegyállapotukra nézve tárgyalja, hogy t. i. miképen

lehessen a vegyes testeket elemi alkatrészeikre fel
bontani, vagy pedig különböző testeket vegyrokon
ságuknál fogva öszvekötni, és szoros értelemben
vett vegyületté alakítani. V. ö. VEGYÜLET. Tiszta
vegytan, mely tekintet nélkül a gyakorlati haszná
latra, az ebbeli tünemények rendszeres eléadásával
foglalkodik. Alkalmazott vegytan, mennyiben gya
korlatilag az orvosi, mütani, földmivelési stb. tan
szakokra vonatkozik. Állati, növényzeti, ásványi
vegytan.
VEGYTANÁR, (vegytanár) ösz. fn. Tanár a
a vegyészetben, végy tudományban.
VEGYTANI, (vegytani) ösz. mn. Vegytant
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Vegytani kí
sérlet, vizsgálat, eléadás.
VEGYTANILAG, (vegytanilag ösz. ih. L.
VEGYÉSZETILEG.
VEGYTUDOMÁNY, (végytudomány) ösz. fn.
A vegytani ismereteknek bizonyos elvekre alapított
rendszere.
VEGYTUDOMÁNYI, (vegytudományi) ösz.
mn. Vegytudományt illető, azt tárgyaló, arra vonat
kozó. Vegytudományi ösrneretek, értekezések, müvek.
VEGYTUDÓS, (vegy'.udós) ösz, fn. Termé
szettani szaktudós, ki különösen a vegytani ismere
tekben jártas.
VEGYÜL, VEGYÜL, (vegyűl) önh. m. J
gyült. Széles ért. több hasonlók, vagy különnemüek
közé keveredve azokkal bizonyos egységet képez;
elegyül, elegyedik, egyveledik. A nép közé vegyült.
A bitang ló az idegen ménesbe vegyült. A kása öszveve
gyült a mákkal. Szériából szalmából vegyült takarmány.
Átv. valamibe bonyolódik, avatkozik. Belevegyült
a verekedésbe. Vegytani ért. egyik test a másikkal
olyképen keveredik öszve, hogy mindegyik elveszti
előbbi tulajdonságát, s együtt egy egészen ujnemü
testté válnak.
VEGYŰLÉK, VEGYÜLÉK, (vegyülék) fn.
tt. vegyűlékét, harm. szr. — e. L. VEGYÜLMÉNY.
VEGYÜLÉS, VEGYÜLÉS, (vegyülés) fn. tt.!
vegyülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn
bizonyos testek egymással vegyülnek. „Minden élet,
minden kifejlődés a különböző elemek vegyülése
által feltételezett." (Gondolatok. B. Eötvös Józseftől).
VEGYÜLET, VEGYÜLET, (vegyület) fn.
tt. vegyületét, harm. szr. •—e. Széles ért. oly keve
rék egész, mely különfélékből állott öszve. Színek
tarka vegyülete. Vegytani ért. több alkatrészekből
álló olyatén egész, melynek részei az egyesület
előtti sajátságaikat megváltoztatják, s egészen más
nemű egyet képeznek. Különbözik tőle : elegy,
melynek részei csak öszve vannak keverve, egy
nemű anyagot nem képeznek, és elébbi tulajdonsá
gaikat nem változtatják, p. az öszvekevert hamu és
sórészecskék; továbbá : oldat, melynek részei
szemre egynemű anyagot képeznek ugyan, de előbbi
természetöket szinte nem változtatják, pl, a vízben
felolvasztott konyhasó.
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VEGYÜLMÉNY, (végyülmeny) fn. tt. ve, tájakon, kerekkosár, milyenben pl. Győr vidékén
gyülményt tb. —<>'í:,harm. szr. —e. Általán, vegyü gyümölcsöt, s holmi más árukat fejeiken szoktak a
lés, keveredés, elegyedés által egy egészszé lett nők piaczra hordani. Egy véka cseresnye, szi'va. Véka
anyag ; máskép : vegyülik.
alá dugni valamit, szem elől elrejteni. Tetézve visz
VEHÉCZ, falu Zemplén m.; helyr. Vehéczre, szaadni a csapott vékát, átv. ért. a kölcsönt kamattal
—én, —ről.
visszafizetni, tromfot nagyobb tromffal ütni, a bán
tást nagyobb mértékben megtorolni. Nap fényét nem
VEHEM, 1. VEMH.
VEJ, elvont gyök vejcz, vejsze és vejész s talán rejthetni néha alá. (Km.). Nem kell a gyertyát véka
alá fejteni. (Km.).
véjint v. venyít és venyige (= vejige) szókban is.
VEJCZ, fn. tt. vejczét. L. VEJÉSZ.
Talán a kivágott likat jelentő vék (=z lék)
VEJÉSZ, (vejész) fn. tt. vejészt, tb. —ék, szónak származéka, mennyiben a vékaféle ürmérő
harm. szr. — e. A felső Duna és alsó Vág mellékén, edény eredetileg üregesen kivájt, kivésett faderék
nádból vagy vesszőből öszvekötözött falforma ké ból, tönkből állhatott. V. ö. VÁKÁNY.
szület, melylyel a halászok az ereket, és kisebb
Egyezik vele Gyarmathi S. szerént a román
patakokat keresztben elzárják, s melyet tekervénye vike v. jike a finn vakká, s rokona a szintén finn
sen úgy állítanak öszve, hogy a körbe csúszott ha vako barázda, vágány a földben, és vaku bölcső, mint
lak vissza ne mehessenek.
vágányhoz hasonló mü.
Más tájakon : vész, v. vejcz, v. vejsze, v. vészlés.
VÉKACSINÁLŐ, (vékacsináló) ösz. fn. Fa
Vejész és vejcz szókban a vej hajlékonyságot mives, ki vékaféle ürmérő edényeket készít.
látszik jelenteni; a midőn a mélyhangu haj gyökkel
VÉKÁS, (vékaas) mn. tt. vékást, v. —at, tb.
Tolna rokon. V. ö. VÉJINT ; VENYIGE. A fönti — ak. Vékamértékü. Egy, két, három vékás zsák. Öt,
vész szó pedig nem más mint a ,vejész' szó össze tíz, húsz, vékás föld.
húzása.
VÉKÁZ, (vékaaz) áth. m. vékáztam, —tál,
VEJÉSZEL, (vejészel) áth. m. vejészelt. Ve — ott, par. —z. Vékával mér, fölmér, kimér vala
jészből vagy vej ész módra együvé kötöz; vej észszel mit. Vékázni a felszórt gabonát.
halász.
VÉKÁZÁS, (véka azás) fn. tt. vékázást, tb.
VÉJINT, fn. tt. véjintét, harm. szr. —je. — ok, harm. szr. — a . Mérés, vékaszámra.
Másképen •, venyit. Baranyai tájszó, mely az Ormány
VEKÉ, falu Zemplén m.; helyr. Vékére, — n ,
ságban iszalagot, másutt venyigét jelent. Első jelen —rol.
tésénél fogva, mennyiben az iszalag mint a fákat
VEKEG, (vekég) önh. m. vekigtem, —tél,
s más növényeket körülövező, igen hajlékony szo — itt. Lugossy József ,vakog' szóval hozza párhu
kott lenni, eredetre nézve a vejészhez hasonlítható. zamba ; egyezik mekeg szóval is.
Másik értelmére nézve is, mennyiben a venyige ha
VEKENG, (vekéng) önh. m. ^ekingttm, v.
sonló tulajdonságú, szintén rokonítható vele.
ettem, —tél, v. —ettél, —itt. LugMsy Jnél am.
VEJKE puszta Sopron m., KIS—, NAGY—, vekeg, vakog.
faluk Tolna m.; helyr. Vejkére, — n , —ről.
VÉKÉNY, falu Baranya m.; helyr. Vékénybe,
VEJSZE, (vejsze) fn. tt, vejszét. L. VEJÉSZ. —ben, —bői.
VEJSZEL, (vejszel) 1. VEJÉSZEL.
VEKERD, falu Bihar m.; helyr. Vekerdre,
VEJTE, puszta Pest m.; helyr. Vejtére, — n , —én, —ről.
—röl.
VEKK, természeti hangutánzó gyök vekkede'z,
VEJTI, falu Baranya m.; helyr. Vejtibe,
vekken szókban.
—ben, —bői.
VEKKEDÉZ, (vekkedéz) önh. m. vekkediz
VEK, hangutánzó, elvont gyöke vekeg, vekeng
tem,
—tél,
—itt, par. —z. A székelyeknél Kriza J.
szóknak.
szerént am. félve tart valamitől; továbbá : erősen
VÉK, ( l ) összehúzva ebből : vevék. „Okot vék
vágyik valaminek birása után. Az első jelentésben
verseimre." (Beniczky Péter a XVII. században).
gyöke rokon a hökken szó hökk gyökével.
A régieknél többször eléjön.
VEKKEDÉZÉS, (vekkedézés) fn. tt. vekke
VÉK, (2), fn. tt, véket, harm. szr. —e. Jégen
dizést, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamitől félve
vágott lik, melyen a halászok a hálót a vízbe eresze
tartás; valaminek birása után vágyás. V. ö. VEK
tik. Erdélyben és Bodrogközben divatos szó; más
KEDÉZ.
vidékeken : lék. L. LÉK.
VEKKEN, (vekken) önh. m. vekkent. Vala*
VEK, (3), puszta Komárom m.; hely. Vékre,
mely
esés után vekk hangot hallat. Úgy leesett, hogy
—in, —rol.
VÉKA, fn. tt. vékát. Száraz űrmérték, illetőleg Ugyan megvekkent. (Kriza J.). Kokon egészben nyek
mérőedény, vagyis a pozsonyi mérőnek fele, a pesti ken szóval.
VEKKENÉS, (vekkenés) fn. tt. vékkenést,
nek harmada, a köbölnek v. sarlai szapunak v. né
mely vidéken a kilának egy negyede ; Mátyus föl tb. —ék, harm. szr. —e. Esés után vekk hang hal*
dön : mécz (a német Metzen); Túl a Dunán némely latása ; máskép : nyekkenés. l
57*
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VÉKONYCZOMBU, (vékonyezombu) ösz. mn.
VÉKNYÁN, 1. VÉKONYAN.
VÉKNYÍT; VÉKNYÚL, 1. VÉKONYÍT; VÉ Kinek ezombjai vékonyak. Vélconyczombu nápicz
ember. Gúnyos népnyelven : pipaszár lábú.
KONYUL.
VÉKONY, mn. és fn. vékonyt, v. — at, v. vék
nyat, tb. —ak, v. véknyak; mint fn. harm. személy
raggal : vékonya v. véknya, l) Mondjuk hosszúkás,
hengereled testről, melynek átmérője aránylag cse
kély. Vékony ezombok, karok, ujjak. Véony fa, dorong,
karó, sodrófa, bot, vessző. Vékony fonal, czérna, tű.
Vékony a hajszál, mégis van árnyéka. (Km.). Ott
szakad ahol legvéknyabb. (Km.). Ellentéte, a mai érte
lemben divatos vastag. V. ö. SUDÁR, KARCSÚ,
VÉZNA. 2) Lapos testekre vonatkozólag, a minek
oldallapjai szűk keskeny közüek. Vékony fal. Vé
kony szelet. Vékony deszka, donga. Vékony papír, bőr,
gyolcs, patyolat, fátyol, vászon. 3) Átv. aminek anyaga,
tartalma kevés, értéke csekély, silány. Vékony eledel,
vékony ebéd, vékony aratás, vékony szüret. Vékony
ajándék, vékony becsület, vékony reménység. Vékony
dongáju ember, gyönge, erőtlen, beteges. 4) Hangra
vonatkozva így nevezzük a magas u. m. e, r', ö, ö,
ü, ü hangokat. (Az é, é, i és l hangokat élesoknek
hívjuk). A zenében, különösen emberi éneklésben
is a felsőbb, élesebb hangokat. 5) Mint főnév jelenti
a derék alsó részének azon tájait jobb és balfelől,
melyek az alsó oldalbordák és csípők között feküsz
nek, mennyiben t. i. a természetes alkotású, s el
nem pohosodott testnek ezen tája karcsúbb szokott
lenni. Vékonyát megszorítani, átövezni. ATo nenyúljhozzá,
megszakad a véknyad (km.) annak mondják aki res
tül fog valamihez. Ezen táj az, melyet néhutt öve
zőnek is hivnak. Ovezöig ért a víz, azaz, vékonyig.
Mandsu nyelven ujakan (etwas dtiiin), vaileu
hajlott (gebogen,geneigt). Ha a ,vékony' szót a ma
gyarból elemezzük, az ony végezet képzőnek mutat
kozik. Azonban a vék törzstől több rokon jelentésű
származékot nem ismerünk, s azért biztosan nem
elemezhetjük. Legiöbb hihetőséggel a vág szót ve
hetjük alapúi, annyival inkább, mert a ,vékony' szó
is mély hangú ragokat és képzőket vészen föl. ,Vá
kány' szóban is a k gböl változott által; s ,vékony'
mint fn. jelentésben is'rokon ,vákány' szóval. Budenz
J. következő idegen szókkal egyezteti : finn ohia,
ohu, ohue; ohukaise ; észt öhukese ; lív voit, voitö;
osztják vágat, szurguti osztják vőgat, vogul vóta,
voutiL
VÉKONYAN, (vékonyan) ib. 1) Vékony vagy
is karcsú, sudár stb. alakban, vékony testtel. Vékonyan
kifaragni, kigyalulni valamit. 2) Csekély mértékben,
mennyiségben. Borunk, búzánk ez idén vékonyan ter
mett. V. ö. VÉKONY.
VÉKONYBŐR, (vékonybőr) ösz. fn. Bőr,
melynek szine és fonákja, vagyis oldallapjai között
aránylag csekély köz van.
VÉKONYBŐRÜ, v. —BŐRŰ, (vékonybőrül
ösz. mn. Aminek vékony a bőre. Átv. gyöngéd ér
zésű, szemérmes, hamar piruló. Ellentéte : vastagborü,
bocskorbörü.

VÉKONYDÁD, (vékonydad) mn. tt. vékony
dadot. A kellő, vagy szokott mértéknél vékonyabb.
VÉKOGYDONGÁJU, (vékonydongáju) ösz.
mn. 1) Tulajd. ért. faedény, mely vékony dongákból
van öszveállítva. 2) Átv. szokottabb ért. gyönge
testalkatú, erőtlen, beteges, nápicz, vanyiga, vézna.
VÉKONYELMÉJÜ, (vékonyelméjü) ösz. mn.'
Kevés, korlátolt elmetehetségü.
VÉKONYFÁJÁS, (vékonyfájás) ösz. fn. Fá
jás a vékonyak táján levő részekben.
VÉKONYFÜRÉSZ, (vékonyfürész) ösz. fn.
Némely kézmivesek kicaided, finom fűrésze, pl.
melyet az arany és ezüstmivesek használnak.
VÉKONYHANG, (vékonyhang) ösz. fn. 1)
A zenei szóhangok között, mely a maga nemében
finomabb és magasabb, milyen a női v. gyermeki
hang. 2) A beszédhangok között az e, é, S, ö, ií, &,
máskép : felhang, magas hang.
VÉKONYHANGU, (vékonyhangu) ösz. mn.
Akinek v. a minek vékony hangja van. A beszédben
mn. felhangu. Vékonyhangu énekes. Vékonyhangu bo
tlik, szók.
VÉKONYHÉJÚ, v. —HÉJÚ, (vékonyhéju)
ösz. mn. Aminek vékony héja van. Vékonyhéju gyü
mölcs, növény. V. ö. HÉJ.
VÉKONYHÚSÚ v. —HUSU, (vékonyhúsú)
ösz. fn. Soványhúsú, kiről azt mondják hogy csak
csontja bőre ; máskép átv. ért. vekonypénzü.
VÉKONYHÜVELYÍJ, (vékonyhűvelyü) ösz.
mn. A minek hüvelye vékony. Vékonyhüvelyü magok
V. ö. HÜVELY.
VÉKONYÍT, VÉKONYÍT, (vékonyít) áth.m.
vékonyitott, par. —s, hnt. —ni, v. —ani. Bizonyos
cselekvés, p. faragás, gyalulás, csiszolás, dörzsölés,
szorítás, koptatás stb. által vékonynyá tesz valamit.
Átv. higít, valaminek sűrűségét ritkítja.
VÉKON YÍTÁS, VÉKONYITÁS, (vékonyítás)
fn. tt. vékonyitást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által vékonynyá tétetik, alakíttatik
valami.
VÉKONYKA, (vékonyka) kies. mn. tt. vé
konykát. Aránylag, a maga nemében igen vékony;
kelletmél vékonyabb.
VÉKONYKÉPÜ, v. —KÉPŰ, (vékonyképü)
ösz. mn. Kinek orczái laposak, nem dudorúak; kes
keny, hosszúkás sovány arezu.
VÉKONYLÁBÚ, v. —LÁBÚ, (vékonylábu)
ösz. mn. Kinek lábszárai aránylag vékonyak, sová
nyak ; pipaszárlábú, gólyalábu.
VÉKONYODÁS, (vékonyodás) fn. tt. vélco
nyodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Változás a tes
ten, midőn terjedelme, különösen kerekdedsége, vagy

905

VÉKONYODIK—VEL.

szélessége, vagy vastagsága fogyatkozik ; soványo
dás, laposodás.
VÉKONYODIK, (vékonyodik) k. m. vélco
Mnyodtam, —tál, —ott. Általán, előbbi terjedelmé
1 hez képes karcsudik, sudarodik ; vagy hegyesedik,
csúcsosodik ; vagy keskenyedik, laposodik ; vagy so
I ványodik ; vagy tömörsége kevesbedik. A beteg, az
Wk&reg ember karjai, czombjai vékonyodnak. Faragás
mulatt vékonyodik a szálfa. Viseléssel vékonyodik a
m^posztó. Megnyújtva vékonyodik a bőr.
VÉKONYPÉNZŰ, v. —PÉNZŰ, (vékony
•pénzű) 1. VÉKONYHÚSÚ.
VÉKONYSÁG, (vékonyság) fn. tt. vékonyság
I ot, harm. szr. —a. A testnek terjedelmi tulajdon
sága,, melynél fogva vékonynak mondjuk. V. ö
I VÉKONY.
VÉKONYSZABÓ, (vékonyszabó) ösz. fn.
[ Posztókelmébó'l dolgozó szabó, különböztetésül a
I szürszabótó],
VÉKONYTESTŰ, v. — TESTŰ, (vékonytestü)
> ösz. mn. Általán, kinek teste vékony, legyen az
karcsú, vagy sudár, vagy sovány, vagy keskeny stb.
VÉKONYUL, (vékonyul) ih. Átv. ért. am.
t kis mértékben, szagényen, szűken. Vékonyul adtak
I enni. Vékonyul él.
VÉKONYUL, v. VÉKONYUL, (vékonyúl) önh.
m. vékonyúlt. Vékonynyá lesz; előbbi terjedelmét
bizonyos tekintetekben veszti el. V. ö. VÉKONY.
VÉKONYÚLÁS, VÉKONYÜLÁS, (vékonyul
f ás) fn. tt. vékonyulást, tb. —ok, harm. szr. —a. A
test terjedelmi állapotának azon változása, midőn
vékonynyá lesz.
— V E L , mélyhangon : —• VAL (1) névmó
dositó tag, p. kővel, sóval. Az a e rövid önhangzók
rendszerént megnyúlnak előtte, mint : kefével, kapá
val ; de a rövid i, u} ü mint általán más ragozásoknál
i is, rövidek maradnak; p. mivel, kivel, lakzival, kocsi
\
val, gyaluval,ürüvel.KözöscbbnyclvazokásszeTÍnta,v
a viszonynév végmássalhangzójához hasonul : ebbel,
kövecscsel, szemmel, t'úzzcl, dobbal, uracscsal, úr
ral, szállal, ezek helyett : ebvel, kövecsvei stb.
Közösek : azzal v. avval, ezzel v. evvel. Különben,
kivált palóczos tájejtéssel, megtartja eredeti alakját,
pl. Csíkban a székely földön : késvei, kézvei, kenyér
vei, regvei. (Kriza J.). Sőt némely vidékeken egyedül
vei alakban járul, nemcsak a magas, hanem a mély
hangú szókhoz is, pl. sípvei, dobvei, villúvel, kapá
vel, napvei v. nappel. A régieknél is a v néha vál
tozatlanul áll, néha hasonul, pl. a Müncheni codex
ben : Zebedeussal ö atyjokkal, gyetrelmekkel, olajjal,
éhhel (éhvel); olajval, tehetségvei, ostorval, istenvei
stb. A személyragokat csak vei veszi föl : velem
(néha a köznépnél : vélem v. véllem), veled (véled),
vele (véle), velünk, veleték, velők. Ennélfogva ön
álló eredeti alakja : vei, innen némely dunántúli
tájszólásokban mélyhangu szók ragozásában is állan
dóan vei, pl. a föntebbieken kivül: ásóvei, vékável.
Néha palóczos és göcseies kiejtéssel az l utóhang
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elhagyásával is : ásóve, kapáve, néha a v jvé válto
zik s mogkettőztettetik: kapájje, ládájje, vékájje.
(Göcsej, Őrség). Sőt mind a v mind az l is elmarad
fiáe z= fiával, hordóe =z hordóval, kutyáe = ku
tyával, pelyváe = pelyvával. (L. Vass József. Du
nántúli Nyelvjárás. Magyar Nyelvészet. 1860.).
Jelentésére nézve általán, két különböző vala
minek, mint különkülön félnek együttségi viszonyát
fejezi ki, nevezetesen :
1) Társító jelentésű, midőn különböző dolgo
kat, mint társakat, feleket bizonyos viszonyban köt
öszve, t. i. valamely együttes cselekvés, szenvedés,
állapot, vagy tulajdonságnál fogva, pl. Szapolyai
János a törökkel szövetkezett. A fölperes alkudozik,
egyezkedik az alperessel. A földbirtokos újra szerződik
haszonbérlőjével. A kutya ritkán barátkozik a macská
val. Kiki hasonlóval szeret társalkodni. A mester legé
nyeivel dolgozik, eszik. Ezen ember szomszédjaival per
lekedik. Budapest határos Rákospalotával. 0 én velem
egykorú. A latin nyelv ezen velt cum, a német mit
elöljáróval fejezi ki.
2) Oszvesitő; midőn valamit rész, járulék,
tartozékképen köt öszve valamivel, pl. A bort vízzel
keveri. Szénával rakott szekér. Halakkal bővelkedő
folyó. Malaszttal teljes Szűz Mária. A tésztás étket
czukorral behinteni. Ide tartozik azon vei, mely ro
konnemű részekít gyűegészszzé egyesít, pl. kettejé
vel v. kettesével, ötével adja a tojást, almát. Hét forint
jával vette a bor akóját.
3) Közvetítve társító, midőn a ragozott szó
az illető cselekvésnek vagy állapotnak mint
egy közegül szolgál, nevezetesen a) segítségre vonat
kozó igékkel, p. pénzzel segít. Jó tanácscsal szolgál.
Pártfogással gyámolít, vagy ellenkezőleg : rósz tanács
csal jégre visz. Ellenszegüléssel akadályoz, hátráltat
valamit, b) Adományozásra vonatkozókkal : könyvvel
megajándékozni, pénzzel, hivatallal jutalmazni valakit.
c) Tetszelgést jelentőkkel, milyenek : kérkedik dicse
kedik, kevélykedik stb. valamivel, d) Testi, lelki, er
kölcsi vágyak szükségek kielégítésére vonatkozókkal, pl.
kenyérrel, hússal, zöldséggel, tejjel, borral él, táplál
kozik. Kukoriczával hizlalja a baromfiakat. Vendégeit
válogatott italokkal kínálja. Eszét tanulással növeli.
Szivét erkölcstanitó könyvek olvasásával nemesíti. Aka
ratát, jellemét önmegtagadással, nélkülözéssel edzi. e)
Kedvező vagy kedvezőtlen érzést állapotot okozókkal,
pl. jó hírrel biztat, vígasztal. Halállal fenyeget. Ilye
nek : bátorít, lelkesít, buzdít, csábít, kecsegtet, ijeszt,
rettent, rémít, szomorít, búsít, keserít stb. valamivel,
f) Cserenemű, vagy megváltási cselekvények köze
gével, pl. aranynyal, ezüsttel fizet. Ruháját máséval
kicseréli. Száz forinttal adós. Aki sokkal tartozik, sok
kal fog adózni, g) Mértéki hasonlítások mennyiségi
közegével : Egy lépéssel tovább. Fél fejjel magasabb.
Egy ujjnyival szélesb. A Duna nagyobb a Tiszánál.
4) Eszközzel öszvekötő, midőn az eszköz az il
lető cselekvésnek vagy cselekvőnek mintegy segéd
társa, pl. nyillalp, Uskával, álgynval lő Karddal vag
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dalkozik. Kopjával, dárdával szúr. Késsel metéli a
húst, faragja a tollat. Ekével szántja a földet. Ide
tartoznak a működő érzékek és tagok nevei. Szemmel
lát, szemmel tart; füllel hall; kézzel, lábbal dolgozik ;
sarkával rúg; fogával harap ; fullánkjával szúr. stb.
Továbbá, a mérlegek nevei, mint eszközök : A bort
itczével, akóval, a gabonát kilával, szapvval; a húst
. fonttal mérik.
5) Ha e kérdésre, mikor f az idó'nevekhez já
rul, az illető időnek a benne történő cselekvéssel
vagy létező állapottal együttes voltát fejezi ki, pl.
nappal dolgozunk, éjjel alszunk ; reggel fölkel; tavasz
szál szánt vet; Öszszel szüretel; ezelőtt két évvel, három
hónappal történt.
A fönt előadottakból kitetszik, hogy a vei
a) szoros ért. társító, b) közvetítő, eszközlő jelentésű, s
hogy mindkét értelemben két külön félnek együtt
ségi, öszveköttetési viszonyát fejezi ki. A nyelvér
zék ösztönszerű képessége, ráelmélés segítségével
könnyen kitalálja, mely esetben van az egyiknek,
melyben a másiknak helye, p. „kis ember nagy bot
tal jár" itt társító, „bottal ütheted a nyomát
itt
eszközlő.
A régieknél néha hel illetőleg hal, sőt még
egyszerűbben csak il, illetőleg ál pl. kegyelméhel (a
régi Halotti Könyörgésben), szömíökhel (= szömtök
vel, a Halotti Beszédben) ; háláláal (== halálával.
Ugyanott); Imréhel, azokhál (Carthausi Névtelen).
azhal (== azval Szalay Ág. 400 m. 1. 194. 1)
„Nem osztozik senkiel", (Szalay Ág. 400 m. levél.
7. lap.). „Nincs miel őket tartanom«. (Ugyanott
138. 1.). „Minden jószágáal egyetemben . . . . és
egyéb marhaáal" (— marhájával. Uo. 2 1 3 . 1.)
Ha szabad a fejtegetésben a magyarból indulni
ki — minthogy, miként alább látni fogjuk, neveze
tes rokonságai vannak — azon fogalom alapján,
hogy a vei két félnek mint egymáshoz tartozóknak
viszonyát fejezi ki, Lugossy Józseffel együtt való
színűnek tartjuk, hogy nem egyéb, mint fél, rövid
evel (kivált némely ragozásban és származékokban)/eZ
név hasonmása, mely tulajd. ért. jelent a) egyenlően
ketté oszlott, ketté vált egésznek egyegy részét, p.
egész kenyér = két fél kenyér, szélesb ért. egészet
tevő két rész, habár egyik kisebb a másiknál innen
felékezik = az egésztől, seregtől, sokaságtól kiválva
külön részt képez, felekezet, zr az így elvált rész ;
mely értelemben rokonai, a veleszta gyöke vei, meny
nyiben az a lekaszált növényből egyegy különvált
sort, rendet, mintegy felekezetet képez, mély hangon
ejtve : valaszta, választa; továbbá azon val, melyből
a valag, és vál, melyből válik, vált, választ, válogat
származtak, végül valaska, balaska} balta, mint ketté
hasitó eszközök gyöke val, bal; b) hasonlók váltako
zását ezekben; felel, felelet,felesel, mély hangon válasz,
válaszol, azaz szót szóval fölvált; c) átv. ért. jelent
társat, a ki tőlünk egyénileg különbözik, de bizo
nyos életviszonyi tekintetben hozzánk hasonló, vagy
bizonyos sokaságnak egyik egészítő része, pl. „Lát
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játok feleim" (Régi Halotti Beszéd), városfél =
polgár ; d) jelent tájrészt, oldalt, mely valaminek
illetőleg az általa elfoglalt helynek, tájnak mintegy
másik felét képezi, p. felém jő = azon hely köze
lébe, melynek egy részét én foglalom el; Buda felé
indul azon hely irányába, melynek egyik részén
Buda áll; jobbom felül ül = azon helyen, melynek
egyik felét az én jobbom, másikát ő foglalja el.
Mennyiben tehát félt (felet) egy másik fél nél
kül gondolni nem lehet: a két fél oly viszonyálla
potot fejez ki, mely szerént mindegyik valamely
egésznek alkatrészét illetőleg egymásnak hasonmá
sát, társát teszi, s különváltságuk mellett egymás
hoz viszonyítva egységet képeznek, és összevalók.
És ez azon pont, melyben a vei minden jelentései
egyeznek, ugyanis a társító két különböző félt
ugyanazon cselekvés, állapot, vagy tulajdonságnál
fogva köt öszve pl. velem^*felem, Buda határos
Pesttel=Buda, határára nézve Pestnek fele, vagyis
Budát és Pestet mint két félt közös határ köti öszve;
az öszvesitő az állítmány tárgyát mint egyik félt egy
másik féllel egyesíti, pl. a bort vizzel keveri, a bort
mint állitmányi tárgyat és vizet mint részfelet; a
közvetítő eszközlő az illető cselekvőt vagy cselekvési
tehetséget, erőt bizonyos közeggel vagy segédeszközzel
mint köz munkaféllel, mint működő társsal köti ösz
sze p. a vadász puskával lövi a vadat} itt közös cse
lekvés a lövés, melyet félig a vadász, félig a puska
mint eszköz visz végbe ; jó hírrel biztat, itt egyik fél
a biztató cselekvés, a másik ennek közege, a jó hir.
Személyragozva, mint társító, néha a fél szó
val teljesen pótolható, p. légy velem = légy felem,
(soeius meus) ; maradj velünk ^= maradj felünk, (so
cius noster). Többire nézve valódi jelentését a nyelv
érzék mintegy ösztönszerűleg fogja föl, valamint más
ragoknál és képzőknél, p. midőn azt mondjuk : más
kor jövök, ez szóról szóra latinul: aliud tempus venio;
s mint olyan értetlen mondat, ellenben amaz a magyar
előtt világos ; vagy, ilyenek : éjfélkor, máskép, kétszer
melyekben a fogalmak titkos kötelékeit a magyar
nyelvérzéke pótolja.
Egyébiránt ujgur nyelven : bile pl. üdi bile,
idővel, bilem, bileng, bilesi velem, veled, vele; osz
manli Dyelven: ile. (Vámbéry Á.). Megjegyzendő,
hogy ile mint kötszó azt is teszi: és. Különös figyel
met érdemel, hogy a mongolban il v. el főnév, és azt
jelenti : egyezség (Einigkeit. Concorde).
—VEL, mély hangon : —VAL, (2) néha mind
régente, mind tájdivatosan a va ve állapotjegyzőnek
toldalékos alakja ; pl. „Ennek utánna kevés ide (idő)
elmulval. (Katalin prózai Legendája). „Láttunk a szil
vásban mikor lopval ettél" (Faludi Ferencz. Pász
torversengés). A Duna mentében, különesebben Gö
csejben : addal = adva, tuddal = tudva. (Vass
J. Dunántúli Nyelvjárás. Magyar Nyelvészet. 1860.).
Ki van fizetvel e helyett: fizetve. (Somogyban stb.)<
VÉL, áth. m. vélt. Szenvedő állapotot nem vesz
föl, vagyis szenvedő igeragozása nincs szokásban.
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Midőn, öntudatunk szerint, valamit bizonyosan, iga
zán, valóban, határozottan nem tudunk, de még is
némi valószinü okokból ítélünk felőle, akkor szok
tuk mondani: azt véljük, úgy véljük. A vélés tehát
oly neme az Ítélésnek, mely más lehetőséget nem
zár ki, sőt rendesen két vagy több lehetőség közöl
| azt választja, s annál állapodik meg, ami legvaló
színűbbnek látszik előtte. E dologról mindegyikünk
mást vél. Hát Péter mit vél felöle ? Azt véli, hogy úgy
jobban ütne ki a dolog. Nem tudom, mire véljem, hogy
[... Jónak, helyesnek, rosznak, károsnak vélni valamit.
• Jutalomra, büntetésre, halálra méltónak vélni va
lakit. Vélek hozzá, néhutt azt teszi: ú^y látszik,
mintha ismerném, tudnám, különösen : szavaihoz bi
zonyos érteményt köt, mely mások előtt nem min
dig világos. Nem tudom, mit vélsz ez által. Mást mon
dani, és mást vélni. Tég~d véltelek alatta. Mikor in
gyen sem vélnök, elrántják a gyékényt alólunk. (Km.).
Hasonló értelműek, és néha fölcseréltetnek vele:
azt tartom, azt gondolom, azt hiszem. Egészen egye
zik vele jelentésben a régies és a székelyeknél ma
is divatos olajt, alít; de rokon hozzá jelentésben vall
szó is. (Lugossy J.)
Mennyiben a vélés más hasonlónak lehetőségét
nem zárja ki, bizonyos részrehajlás, vagy felekeze
tesség fogalma látszik rejleni benne ; minélfogva a
hasonrészekre vonatkozó válik és fél szókkal roko
nítható, vagy is vélni am. az okok ellensúlyozása
által támadt lehetőségek közöl egyet választani, egy
féllel tartani. Továbbá, kik valamely dologról más
mást vélnek, azok ítélete mintegy elválik, szétága
zik, s külön felekezetet képez, és a ki vélekedik, az
mintegy válakodik, felekedik. Egyébiránt egyezik
vele Vámbéry A. szerént a csagataj bilmek = vél
ni, tudni, pl. men sundak bitemen én úgy vélem. Ide
sorozza Budenz J. a szürjén velal — és votják
valal — szókat, melyek azt jelentik : érteni.
VELÁG, régies és tájdivatos szó; 1. VILÁG.
V ELBÁK, falu Szepes m.; helyr. Velbakra,
—on, —ról.
VELCSICZ, falu Bars. m.; helyr. Velcsiczre,
—én, —röl.
VELEBÁNÁS, (velebánás) ősz. fn. Azon cse
lekvési mód, melyet követünk, midőn valakivel v.
valamivel dolgunk van, s reájok kellő vagy kellet
len hatást gyakorlunk. V. ö. BÁNÁS, BÁNÁSMÓD.
VELEG, falu Fehér m.; helyr. Velegre, —én,
—ről.
VELEGE, falu Vas m.; helyr. Velegére, — n ,
—ről.
VELEJTÉ, v. VELEJTHE, 1) falu Zemplén
m.; helyr. Velejtére, — n , —ről, 2) L. VELÉTHE.
VÉLEKEDÉS, (vélekédés) fn. tt. vélekédést,
tb. —ék, harm. szr. — e . A valószínűségen alapuló
ítélésnek azon neme, mely szerint vélekedünk valaki
v. valami felöl. L. VÉLEKEDIK.
VÉLEKÉDÉSI, (vélekédési) mn. tt. véleké
désit. tb. —ek. Vélekedést illető, arra vonatkozó.

VÉLEKEDIK, (vélekédik) k. m. véleked
tem, —tél, —étt. ítélő tehetsége több lehetőségek
közöl ahhoz ragaszkodik, és azzal fóglalkodik,
melyet valószínűnek tart. E szó az észnek folytonos
vagy gyakori működését jelenti, s oly viszonyban
van a vél egyszerű igével, mint a gondolkodik és
gondol, elmélkedik és elméi egymással, vagyis a véle
kedő a vélést, gondolkodó a gondolást, az elmélkedő
az elmélést gyakorolja.
VÉLELEM, (vélelém) fn. tt. vélelmet, harm.
szr. —e. Valószínűségen, hihetőségen alapuló elő
vélés, latinul: praesumtio.
VELEM, falu Vas m.; helyr. Velembe,  ben,
— bői.
VÉLEMÉNY, (vélemény) fn. tt. véleményt,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Valószínűségen alapult
ítélet, vagy állítás, vagy gyanitás, vagy föltételes
tudat, nézet. Ez csak vélemény, melyet még be kell
bizonyítani. Véleményét változtatni. Más véleményen
lenni. 2) Tanácskozás, vitatkozás, fontolgatás folytán
kimondott egyéni nézet. A gyűlési tagok véleményei
megoszlottak. Kiki más véleményt nyilvánított. 3) Nyi
latkozat, melyet valakinek v. valaminek jó vagy
rósz tulajdonságairól, javalólag vagy roszalólag te
szünk. Valakinek jelleméről, eddigi életéről véleményt
kérni, adni. Kedvező, ajánló véleményt adni. V. ö.
VÉLEMÉNY.
VÉLEMÉNYES, (véleményés) mn. tt. véle
mény ist v. —et, tb. •—ek. Véleményen alapuló, vé
leményben gyökeredző. Véleményes állitások. (Sza
bó D.).
VÉLEMÉMYÉZ, (véleményéz) áth. m. véle
ményéztem, —tél, —étt. Valamiről véleményt mond
vagy ad.
VÉLEMÉNYEZÉS, (véleményézés) fn. tt.
véleményézést, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamiről
vélemény mondása vagy adása.
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VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG, (véleménykülönb
ség) ösz. fn. Egyik ember nézetének eltérése a má
sikétól. „Ott hol lételünk vagy elenyészésünkröl
van szó, legkisebb véleménykülönbség sem létezik."
(Klauzál Gábor, a képviselők házában 1 8 6 1 . május
22ikén).

VÉLEMÉNYZÉS, 1. VÉLEMÉNYEZÉS.
VÉLEMÉNYZET, (véleményézet) fn. tt.
véleményzetét. Hosszabb, indokolt véleménye egynek
vagy többeknek.
VELEMÉE, falu Vas m.; helyr. Velemérre,
— én, —röl.
VELENCZE, (1). Felső Olaszországnak tenge
ren épült történetdús városa. (Venetiaj. A Debre
ezeni Legendáskönyvben még idegen eredetéhez
hűbben : Venőce v. Venöcze. Alkalmasint innen vette
nevét a magyarországi Fehérvár megyében fekvő
Velencze tava és helysége, mely a tó mentében
elszórt házaival mintegy amaz olasz várost ábrá
zolja. Kemencze nem Velencze. (Km.).
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VELENCZE, (2) fn. tt velenczét. Forgó lemez
vasból vagypléhből némely házak tetején, mely a szél
járását mutatja. Hasonló hozzá a vitorlát jelentő' latin
velum 8 máskép csakugyan szélvitorla a neve. Egyéb
iránt lehet levencze is (levegő v. lebegő' tulajdonsá
gától) hangátvetéssel : velencze.
VELENCZE (3), falu, KISVELENCZE, puszta
Fejér m. ; helyr. Velenczére, —n, —röl
VELENCZEI, Din. tt. velenczeit, tb. —ek. Ve
lenczéből való, ott lakó, oda tartozó, annak terüle
tén levő. Velenezei olaszok. Velenczét tenger. Velenczei
tó. V. ö. VELENCZE, (1), (3).
VELENCZÉS, (velenczees) fn. tt. velenczést,
tb. —ék. 1) Velenczei olasz. (Venetus. Molnár
A.). 2) Velencze nevű lemezzel fölkészített. V. ö.
VELENCZE, (1), (2).
VÉLÉS, (vélés) fn. tt. vélésl, tb. — ék, harm.
szr. —e. Az észnek azon működése, midőn valamit
vél, vagy is hihetőségi okokból itél. V. ö. VÉL.
VELESD, PÓCSAVELESD, falu Bihar m.;
helyr. Velesde'n. —re, —röl.
VELESZTA, fn. tt. veleiztát. A székelyeknél,
és Pozsony vármegye némely tájékán jelent lekaszált
és rendben fekvő füvet, szénarendet. „Még velesz
tában vagyon a levágott (kaszált) fü : még gyütet
len, nincs még feltakarva, öszvetakarítva, csomóba,
buglyába rakva, öszvegereblyélve, öszvehárogatva."
(Szabó D.).
Alakjára nézve sajátságos szó, valamint geleszta
v. giliszta és alamuszta. Azon, részint magyar, ré
szint idegen szók osztályából való, melyekben e
vékony és vastaghangok egyesülve fordulnak elé, s
bennök az é éles é'nek tekinthető, mint gyertya,
gelyva, hernyó stb. Véleményünk szerint magyar
elemzéssel a felez (azaz felekre oszt) igéből elemez
hető, mintha volna felesztö, feleszte, feleszta, s lá
gyabb ajakhanggal veleszta, minthogy a lekaszált
füvet felekre, szakaszokra választja. Alakra hasonló
hozzá a kalisztál ige törzse ,kaliszta' is.
VELESZÜLETETT, (veleszületétt) ösz. mn.
Születéskor, vagy születéssel együtt szerzett, kapott,
eredeti tulajdonságú. Veleszületett jóság, igazságsze
retet.
VÉLETÉS, (véletés) mn. tt. véletést, v. —et,
tb. — ek. L. VÉLT.
VELÉTHE, v. VELEJTHE, falu Ugocsa m.;
helyr. Veléthére, — n , —röl.
VÉLETLEN, (véletlen) mn. tt. véletlent, tb.
—'ék. Minek lehetőségét, eshetőséget előre nem gon
doltuk, nem gyanítottuk, nem vártuk, nem reméltük ;
minek semmi előhire nem volt; meglepő. Véletlen sze
rencse, szerencsétlenség. Véletlen találkozás. Véletlen eset,
esemény, veszély, szabadulás. Véletlen, bokorban gyakran
nyúl fekszik. (Km.). Határozóként is használjuk vé
letlenül helyett. Véletlen ott termett. E szerencse vé
letlen talált.
VÉLETLENÉS, (véletlenés) mn. tt. véletle
jie'st. v. —et. tb. —ek. Esetleges, meglepő, váratlan;
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amiben valami véletlen rejlik; véletlen szerű,
módú.
VÉLETLENSÉG, (véletlenség) fn. tt. véld
lenségét, harm. szr. —e. Előre nem vélt, nem gya
nított, nem várt esemény, történet. Néha am. nem
akaratból, nem szándékosan történt valami. Vélet
lenségből fejbe ütni valakit.
VELEZD, falu Borsod m.; helyr. Velezdre,
— én, —röl.
VÉLHETETLEN, (vélhetetlen) mn. tt. vél
hetellent, tb. —ek. Amiről valaki magának véle
ményt nem alakithat. (Inopinabilis. Molnár A.).
VÉLHETŐ, (vélhetö) mn. tt. vélhetöl. Való
színűen gyanítható, megtörténhető ; gondolható ; a
mit határozottan tagadni, amiről alaposan kétkedni
nem lehet. Minden vélhető eseményre elkészülni.
VÉLHETŐLEG, (vélhetöleg) ih. Valószínűen,
hihetőleg.
VÉLHETŐSÉG, (vélhetőség) fn. tt. vélhető
ségét, harm. szr. —e. Állapot, minőség, midőn va
lami vélhető.
VELÉZNEK 1. VELIZNEK.
VELIN, falu Baranya m.; helyr. Velinbe, —
ben, —bűi.
VELINPAPÍR, v. —PAPIROS, (velinpapir
v —papiros) ösz. fn. Pergamenhez hasonló finom
sima papír.
VELIZNEK, fn. tt. veliznekél, harm. szr. —e.
1. BELEZNA. Idősb Mándy P. egy helyütt azt
irja: fonal, melyből gyertyabelet csinálnak, más
helyütt: gyertyabélszál.
VELKA, puszta Nyitra m.; helyr. Velkára,
— n , —ról.
VELKAPOLA, 1. VELKOPOLYA.
VELKENYE, falu Gömör m.; helyr. Velke
nyére, — n , —röl.
VELKÉR, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Vei
kére, —én, —röl.
VELKOPOLYA v. VELKAPOLA, mv. Bars
megyében; helyr. Velkopolyára, — n , —ról.
VELLA, régies és tájdivatos szó; 1. VILLA.
VELLAKÉS, (vellakés) ösz. fn. Kés, mely
nek pengéjét be nem lehet csukni, ellenkezőleg mint
a bicsakét. Baranyai tájszó.
VELLÁM régies és táj divatos szó; 1. VILLÁM.
VELLEJT, áth. m. vellejtétt, hat. — eni v.
—ni. Régi szó. Eléjön a Nádor codexben : „Egy
kicsinded nyugodalomnak utánna esmeg egy ki
csinded erőt vellejte." (359. 1.) azaz véve v. vőn
magába.
VÉLLÓ, alsó Nyitravölgyi tájszó, és fn. tt.
véllöt. Hajadon lányok játéka. Virágvasárnapján
délesti órákban zsúpból bábot alakítanak, s azt leg
ünnepiesb idomzatú virágos menyasszonyi öltözettel,
szalagokkal piperézve fölékesítik, hosszú póznára
tűzik, és a helység határának azon dűlő felére viszik,
mely bevetve van. Itt nagy számú gyülekezetben
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ezt éneklik: Véllő, Véllő ! kiviszszük a kiczeviczét,
(neve a bábnak) s behozzuk a konczmesternét, Véllő,
Véllő! Vigan szenteljük meg majd őt, s énekszóval
a pünkösdöt, Véllő, Véllő.!" stb. Midőn az énekbe
beleuntak, levetközteíik a pompásan öltözött alakot,
s azután énekszóval haza térnek. Talán a népmese
beli Vilii védszellem nevéből alakúit; vagy talán
am. védlő( ?).
VELLUSÓCZ, falu Nyitra m.; helyi. Vellu
wczra, —on, —ról.
VELŐ, (belő ?) fn. tt. velőt, tb. —k. harm.
személyraggal: veleje, ritkán: velője. 1) Az állatok
sipcsontjaiban és csontüregeiben rejlő sejtszövotes
éi lágy tömeg. (Medulla. A növények belsejében lé
tező hasonló test neve szék, pl. bodzaszék). Csont
velő, ökörvelő. Kiszedni a velőt. A marhavelőből ételt,
kenőcsöt készíteni. 2) Különösebben am. agyvelő.
(Cerebrüm). 3) Átv. valaminek belső lényege, fontos
mivolta. 'Ez a dolog veleje. Nem a dolog kérgét, ha
nem velejét fejtegetni. Csak most jutottunk a dolog
velejére.
A dolog természeténél fogva alaposan vélhet
jük, hogy a velő nem egyéb, mint belő v. belü, vagy
is belrész, ami a csontok belét képezi. így lett a
közepet jelentő latin médium ból hasonló észjárás
szerint a medulla (ndicta, qaoá in ossibus média sít."
Fabri Thesaurus). Hogy a 6 és v mint szervrokonok
váltakoznak, tudvalevő dolog. Egyébiránt Budenz
J. szerint vogul nyelven : valem, déli vogul ny. vu
alm, osztják ny. védem, votják ny. vijim, finn ny.
ytime stb. Továbbá Vámbéry A. szerént csagataj ny.
jilik (medulla), mejin (cerebrüm), oszmanli ny. ilik
(medulla), bejin (cerebrüm).
VELŐGOMBÓCZ, (velögombócz) ösz. fn.
Marhavelőböl készített gombóczféle eledel.
VELŐNEMÜ, (velőnemü) ösz. mn. Velőhöz
hasonló, annak tulajdonságaival biró.
VELŐPISZKA, (velőpiszka) ösz. fn. Eszköz,
melylyel a csontüregből a velőt kipiszkálják, ki
húzzák.
VELŐS, (velőös) mn. tt. velöst, v. —et, tb. —
ék. 1) Amiben velő van. Velős csont. 2) Velővel ké
ízitett. Velős leves, velős tésztaétel, velős kenőcs. 3)
Amit velőhöz használnak. Velős kalán. 4) Atv. jeles
tartalmú, fontos, kitűnő. Velős mondat, beszéd.
Velős eszű.
VELŐSÍT, VELŐSIT, (velöösít) áth m. ve
lósüétt, par. —s, htn. —ni, v. —eni. Velőssé tesz,
velejét szaporítja. A hizlalás velősiti a barmot. Atv.
tartalmassá, fontossá tesz valamit. V. ö. VELŐS.
VELŐSÍTÉS, VELŐSITÉS, (velöösités) fn.
U.velösitést. tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely
által valami velőssé tétetik, tulajd. és átv. ért. V.
ö. VELŐSÍT.
VELŐSÖDÉS, (velsöös ödésj fn. tt. velősö
dést. tb. —tk, harm. szr. —e. Az állati test bei
gyarapodásának, hízásának azon neme, midőn sok
velő képződik benne.

VELŐSÖDIK, (vei őösödik) k. m. velösöd
tem, —tél, —ött. Veleje szaporodik, tömörödik, sü
rüdik; hízik, kövéredik.
VELŐSZEDŐ, (velőszedő) ösz. fn. Eszköz,
melylyel a csontokból a velőt kiszedik, kipisz
kálják.
VELŐTELEN, VELŐTLEN, (velötelen) mn.
tt. vélőtelent, tb. —ék. Amiben velő nincsen ; kia
szott, sovány csontú. Velőtelen csontok. Átv. mondjuk
ételről, melyben kevés a táprész, mely hig, ösztövér.
Velőtelen leves. Képes kifejezéssel, tartalmatlan, üres,
hatálytalan. Velőtelen mondat, beszéd.
VELŐTORTA, (velőtorta) ösz. fn. Némely ál
latok velejéből készített tortaféle csemege étek.
VELŐVÁJÓ, (velővájó) 1. VELŐSZEDŐ.
VELŐZIK (velőözik) k. m. velőztem, —tél,
—ött. 1. VELŐSÖDIK.
VÉLT, (vélt) mn. tt. véltet. Amit olyannak
vélünk, gondolunk, tartunk, gyanítunk. A vélt ve
szély elmaradt. A tudósnak vélt ember valósággal csak
nyegle volt. „Enyedi György a kolozsvári áriánusok
vélt püspöke" (Káldi. Innepnapi Pred. 482. 1.).
Elővélt (praesumtivus).
VÉLTE, (vélte) ih. Molnár A. szerint am.
néha, ritkán. Eléjön Pesti Gábor meséiben is (XLII.
mese végén) :
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„Sok veszedelem kőzett ha valaki leszen
Ott menedéket nagy nehezen vészen
És önmagával jót igen vélte teszen."
Némely tájakon a mondott értelemben ezt
mondják : vétve, elvétve, pl. csak elvétve jön hozzánk.
Innen lehető, hogy az l a t előtt csak befurakodott
s az egész' am. véltve. De ugyancsak Molnár Albert
nél máskép : elvélten, vélve. Lehet a föntebbi , vélte'
a len végzet elhagytaval a véltelen vagyis véletlen rövi
dülete is, mint mezit, néhutt : mezté hasonló módon a
mezitlen v. meztelenhöl rövidült pl. mezítláb, némely
dunai vidéken : meztéláb. Egyik mint másik esetben
a len végzet maradt el.
VELYHE, fn. tt. velyhét. Nógrádmegyei tájszó,
1. SÁRGARIGÓ.
VEMELY, major Baranya m.; helyr. Vemely
be, —ben, —bői.
VEMEND, falu Baranya m.; helyr. Vémendre,
—ere, —röl.
VEMH a vehem szónak mint törzsnek módo.
sulata, midőn önhangzón kezdődő rag vagy képző
járul hozzá, pl. vemhet, harm. szr. —e, mn. vemhes.
T. i. valamint pélyh v. pölyh, terh, molyh, polyh át
vétessél ezek helyett használtatnak : pehely, teher,
moholy, poholy, még pedig első alakban az önhang
zóval, másodikban a mássalhangzóval kezdődő ra
gok és képzők előtt, úgy vehem is ; lesz tehát vemhét,
'pelyhet, terhet, molyhot, polyhot; vemhem, pelyhem,
terhem, molyhom, polyhom; vemhes, pelyhes, terhes,
molyhos, polyhos; vemhezik, pelyhedzik, terhel, moly
hodzik, polyhodzik; ellenben : vehemmel, pehelylyel,
58
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teherrel, moliolylyal, poholylyal; vehemtől, pehelytöl,
tehertol, moholytól, páholytól stb. Hasonló az idegen
Keleh szóból honosult kehely. Az ért és ig és on én
viszonyragok előtt néhutt mindkétféleképen eléjön :
vemhért, v. vehemé, t; mint pelyhért, v. pehelyért, ter
hért, v. teherért, vemhig v. véliemig, pelyhig v. pehe
lyíg, terhig v. uherig stb. vemhén v. vehemen v. veh
men, pelyhen v. pehelyen, terhén v. teheren, molyhon
v. moholyon, helyhen v kehtlytn stb. azonban szokot
tabb a fonti általános szabáiy. A Müncheni codexben
,vehem' szónak tárgy, sete j 8 vthmet (mint alább).
Egyét iránt ,vehem' jelenti a lónak és szamárnak
esikaját, fiat, akár midőn még mébbeu fekszik
(h' nnan a .vemhes' szó), akár elles után. „Az egyik
hím vehem örök sáutha . . . . az másik him vemhét
Huszár Pálnak ígérte uram." (Szalay Ág. 4 00 m. 1.
b7. 1.). Ma csődör csikó. ,.És meglelek a vehmet ál
latta." (invtnerunt stantem pullum. Müneh. cod.Luk.
XIX. fej.) „Egy szamár vehmét" (pullum asinae.
Ugyanott). „Íme te királyod jött teneked, ülvén a
szamárnsk vehmén". (Müncheni cod. János. XII.).
„És ő ruhájokat a vehemre hányván" et projicientes
vestes supra pullum. (Uo.). Nehéz elhatározni, váj
jon vem, \. vehe a gyök, mert egyiktől sincs több
származék. Az elsővel ben, az utóbbival poh lát
szik rokonnak. A Müncheni codixből az utóbbit kö
vetkeztethetjük. A német Wampe s latin venter az
elsővel látszik egyezni; az utóbbit Bopp F. a gó:h
guithus (uterus) szóval hozza viszonyba („fortasse
lat. venter e guenter, insertá nasali").
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agg, ős, régi v. hajdani, s mellékértelménél fogva:
öreg. Ezen közfogalom, a viszonylagos nagy idósiég,
időbeli távolság. De alkalmazásban mindegyiknek
megvan saját köre, melyen kirül a szokás nem
használja azokat. Az o ellentéte : új, pl. ó bor, «;
bor ; ó vár, új vár ; ó város, új város ; ó év, új év;
ó hitű, új hitű stb. Ezeknél a származási, keletkezési
idő viszonya vétetik tekintetbe, vagyis azon rend,
melyben egymás után létre jöttek.
Az avas ellentéte : fris, romlatlan, eredeti dí
szében levő. Az avas leginkább csak némely zsíros,
híg testekre illik, melyek hosszabb idő alatt megrom
lanak : avas szalonna, avas háj, avas zsir,vaj, olaj;
a tojásról azt mondjuk : áporodott v. záp.
Az agg rsint név és ige jelent folytonos hala
dást, közeledést az óság felé, s állatokra és néha
növényekre alk i lmazzuk. Aggférfii, agg nő, agg legény,
agg vitéz, agg fa, agg széna. Ellentétei : fiatal, nö
vekedő, sarjadó, teljes erejében, díszében levő. Ami
agg, annak növése, gyarapodása hanyatlik, szünö
ben van, és aki aggódik, átv. ért. ezen állapotot elő
mozdítja.
Az ős ellentétei : utód, ivadék. Ezek között
emberszármazási, születési viszony van. Aki bizo
nyos származási fokozaton elébb áll, az őse az
utóbb származottnak, s ez amannak utóda. Alkal
mazzuk azon időre is, melyben az ősök éltek. Őskor,
ősvilág, ellentéteik : utókor, utóvilág.
A rég, régen ellentéte : ma, v. mást v. most,
pl. „Nem úgy van most, mint volt régen*. (Nép
dal.).
Az öreg eredeti első jelentése: nagy, illetőleg
terjedelmes v. vastag ; ellentéte : kicsin, apró, csekély, p.
öreg bíró, kis bíró; örek diák, kis diák ; öreg templom,
kis templom, kápolna, fiók templom ; Öreg Duna, kis
Duna; öreg szűr, kis szűr; öreg csizma, kiscsizma;
Öreg kötél (alattság), kis, vékony kötél; öreg ujj,
kis ujj ; öreg bél, azaz vastag bél, kisbél; örege
apraja valaminek. Mellékértelemben óságra, régi
ségre, nagy korra is vonatkozik, mennyiben t. i.
ami nagy, annak növése, kifejlődése illetőleg készí
tése hosszabb időbe került. Innen az öreg szónak,
mint korra vonatkozólag tisztességesebb jelentése
van, mint a vénnek, pl. öreg ember, öreg asszony,
öreg néni, öreg úr, öreg pap, öreg katona, nem oly
gúnyos nevezések mint : vén ember, vén asszony,
vén pap stb. s ennek lélektani oka van, mert
A vén ellentéte : ifjú, fiatal.

VEMHEDIK, Molnár Albertnél e helyett áll :
vemhesük; 1. ezt.
VEMHEDZIK 1. VEMHESZIK.
VEMHES, (vemhes) mn. tt. vemhest v. —et,
tb. —ek. 1) Mondjuk kanczáiól, midőn hasas, azaz
csikó van a méhében. Ha akarom vemhes, ha aka
romnem vemhes. (Km.). 2) A minek szült, ellett csi
kaja van. ú. m. kis csikós ló, v. szamár.
VEMHESÉDÉS, (vemhesédés) fn. tt. vemhe
etdést, tb. —ik, harm. szr. ~ e. A kanczának azon
állapota, midőn vemhe foganik, és nő a méhében.
VEMHESÉDIK, (veinh es édik) k. m. vemhe
t'dtem, —^tél, —étt. A kancza ló, v. szamár vem
hét fogad, és növeszt méhébrn, hasasodik, poczo
sodik.
VEMHESEN, (vcmhesen), ih. Vemhes álla
potban.
VEMHEZÉS, (vcmhrzéx) fn. tt. vemhezést,
tb. —ik, harm. szr. —e. Midőn a ló v. szamár ellik,
„Haj ifjúság, szép ifjúság!
megellik, csikó/iás.
Az ifjúság nem bolondság;
VEMHEZIK, (vemhezik) k. m. vemheztem,
Ki nem tugygya fö'használni (fölhasználni)
— tél, —étt, par. —zél. Csikót ellik, csikózik. Á
Késő lössz majt (majd) vénön bánni".
kancza megvemhezett. Elvemhezett am. elvetélt, vemhét
Székely népdal (Kriza J. gyűjt.).
elvetette. (Szabó D.).
VEMHÜL, VEMHÜL, (vemhül) önh. m. vem V. ö. VÉNSÉG.
Ezen szók között az állatokat óa növényeket
Mit. L. "VEMHESÉDIK.
VÉN, mn. és fn. tt. vénet, v. —t harm. szr. —e. illetőleg olyféle viszony van, milyen bizonyos tes
E Bzoval azonegy közfogal<«o alá tartoznak ó, avas, tekre nézve az avas és fris között, vagyis a vén szóban
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a romlás, kopás, ványadás alapfogalma rejlik, gyak
ran az olcsárlás, becsmérlés, gúnyos megvetés mel
lékfogalmával együtt. Vén asszony, vén banya, vén
bába, vén kofa, vén leány, vén legény, vén szipa, vén
tarattyá, vén troty, vén farkas, vén róka, vén ló, vén
szamár, vén dög. Vén czigány. A vén czigány minden
nap egy nótát felejt. (Km.). Vén fa. A vén fának ár
nyékában jobb nyugodni (km.) jobb koros férfihoz
nőül menni. A vén ló is megröhögi az abrakot. (Km.).
Ügy esett neki, mint a vén ebnek a vaj alja. (Km.).
A fiatal katonából válik vén koldus. (Km.). Köhög,
mint a vén juh. (Km.). Nem fog vénen ravasz tanács.
(Km.). Vén rókát, vén verebet, vén parasztot nehéz
megcsalni. (Km.). Vén ember tanácsa jobb mint ifjú
gáncsa. (Km.). Jobb a vén árnyéka mint az ifjú
kardja. (KmJ. Nem remélhet sokat a vén. (Km.). Vén
ember mindenben lassú, csak a koporsóhoz gyors.
(Km.). Vén embert venyigével is agyon üthetni. (Km.).
Csúf dolog, ha vénnek esze későn érik. (Km.). Néha
a viszonyszóval összeírják, mint vénasszony, vén
banya, vénember. A régieknél eléjön öreg v. ,régi'
értelemben is : „Mondván vagyon a véneknek"
(dictum est antiquis. Müncheni cod. Máté V.). To
vábbá a latin ,seuior' értelmében is : »A papok fe
delmi káromlyák vala ötét az Írástudókkal és vé
nekkel (cum seribis et senioribus. Ugyanott. XXVIL).
Átv. népies nyelven és gúnyképen mondják rósz
eszközökről, szerszámokról, mennyiben élemedett
embert, különösen banyát basonlítnak hozzájok.
Vén szatyor, vén tarisznya. Vén csoroszla, vén gereb
lye. Vén bocskor, vén heveder stb. A bibliai latin
nyelvben eléforduló senior után régente szokásban
volt a nép öregbjeit is így nevezni : a nép vénei.
»Tahát papoknak fejedelmi egybegyülekeztek és
népnek vémbi« (vénebbjei. Eégi M. Passió. Toldy
F. kiadása 3. 1.). „Mind papok, mesterek és vem
nek." (Ugyanott 27. 1. Az m ajakhang a közvet
lenül következő b ajakhangnál fogva nböl változott
át a kiejtésben, mint .azomban, külömben' szókban
is). Ujabb korban a testületek, kivált a czéhek ko
rosbjai, vagy elöljárói öregb czimmel neveztettek, pl.
Mi az N. N. czéhnek öregbjei, nem vénei. — Magyar
elemzéssel, mennyiben a vén romlásnak indult, kor
hadó, a kortól megviselt embert vagy más állatot
jelent, s a közmondat szerint a vénség maga beteg
ség : ezen alapfogalomból kiindulva ugy vélekedünk,
hogy azon vány gyöknek módosított mása, melyből
ványad, ványadt, ványolodik és vanyiga származtak.
V. ö. VÁNYAD. Lehet béna szóval is közös eredetű.
Egyébiránt finn nyelven : vanha, észt és lív nyelven :
vana. (Budenz J.). Továbbá oszmanli ny. bunamak
am. vénülni, innen : bunamis am. vén.

származott. Vénasszonyi ruha. Vénasszonyi sápolás,
rikácsolás.
VÉNASSZONYOS, (vénasszonyos) ösz. mn.
A vénasszonyhoz v. vénasszony szokásához, élet és
cselekvési módjához hasonló.
VÉNBANYA, (vénbanya) ösz. fn. Vénasszony
gúnyos értelemben.
VENCSEL, fn. tt. vencselt, tb. —ék, harm,
szr. —e. ,A székelyeknél am. motóla, vagy esürlö,
vetélöfa. L. VENCSÉN.
VENCSELLŐ, Ó—, Ú J — , faluk Szabolcs m.;
helyr. Vencsellöre, —n, —ról.
VENCSÉN, fn. tt. vencsént, tb. —pír, harm.
szr. —je. A székelyeknél malomkerék módjára for
duló, fonaltekerö kisded gép ; máskép : vencserlő
(Kriza J.), és vencsel. Alkalmasint ugyanaz ami a
Tisza vidékén csörlő, s emez, úgy látszik, , vencserlő'
utóbbi része is. ,Vencs' ismeretlen eredetű.
VENCSERLŐ fn. tt. vencserlöt. L. VEN
CSÉN.
VENCZEL, férfi kn. tt. Venczelt; tb. —ék.
Venceslaus. Szláv eredetű, ezen szóktól : vieniecs,
Jancsovicsnál venjec (= koszorú) és szlava (= dics),
az egésznek jelentése : dicskoszorús.
VENCZISZLÓ, 1. VENCZEL.
VEND, mn. és fn. tt. vendet. Szlávfaju népség
északi és keleti némethonban. Hazánkban így hív
ják a Vasvármegye hegyes vidékén lakó szlávokat
az úgy nevezett tótsági járásban.
VENDÉG, (1) fn. tt. vendéget, harm. szr. — e.
1) Legszélesb ért. minden idegen, külföldi, ki valahol
ideiglen, átmenőben, mint utas tartózkodik; különö
sen, kit akár barátságból ingyen, akár bizonyos díj
ért valaki szállásra fogad, s némely szükségesekkel
ellát. Vendégeket várni, fogadni, beszállásolni, jól tar
tani. Ez a fogadó, szálloda teli van vendégekkel. A
fürdőbe sok vendég érkezett. »Vendég valék és befo
gadátok engemet.« (Müncheni cod. Máté. XXV.). 2)
Oly személy, ki akár pénzére, akár ingyen, barát
ságból másnál eszik, lakomázik. Hivatalos, hivatlan
vendégek. Hivatlan vendégnék ajtó mögött a helye.
(Km.). Alkalmatlan vendéy az éhség, vagy a vénség.
(Km.). Harmadnapi vendégnek ezoki a neve. (Km.).
Régen várt vendég legkedvesebb. (Km.). Kora vendég
hamar megy, v. reggeli vendég nem hál meg. (Km.).
Hideg konyha, üres tál, sok vendéget nem talál. (Km.).
Kocsmai, házi vendég Dé;i, estveli vendégek. 3) Aki
bizonyos gyülekezetekben nem mint annak tagja,
hanem mint idegen látogató jelen meg. A tanodái
eléadáson sok vendég jelent meg, 4) Atv. jelent va
lami mellékeset, a dolog lényegéhez nem tartozót,
valamely járulékot, vngy helyettest. Vendégfal, vendég
fog, vendéghaj, vendégoldal, melyeket 1. saját rova
taik alntt.
E szónak gyöke ven a jön ige módosulatának
látsz : k : mintha volna jöndég v. jöendék, azaz jöven
dek, mint, növendék, nevendék. A tompa v. gömbölyű
önhangzók után a v némely szójárasban kimarad,
58*

 V É N , 1. —VÁN.
VÉNASSZONY, (vénasszony) ösz. fn.
korra jutott, elöregedett asszony ; többnyire
gúnyos értelemben.
VÉNASSZONYI, (vénasszonyi) ösz. mn.
assZonyra vonatkozó , vénasszonytól származó

Vén
némi
Vén
vagy
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pl. köecs = kövecs, üeg r= üveg, lüök = lövök,
gyüök = gyövök, jövök, toa = tova, luak — lovak.
(Vasa J. Dunántúli Nyelvjárás. Magy. Nyelvészet.
1860.). A szók végén pedig, valamint másutt is, a k
és g szervrokonságuknál fogva többször fölcserél
tetnek, mint hézak hézag, vöcsök vöcsög stb. Szerke
zete tehát olyan, mint a szintén igékből származott
undok, szándok v. szándék, érdek, nyomdok stb.
szóké. Gyökre nézve egyezik vele a latin venio,
melyből az advena származott.
VENDÉG,'(2), KIS—, NAGY—, faluk Nyitra
m.; helyr. Vendégre, —én, —ről.
VENDÉGÁGY, (vendégágy) ösz. fn. Ágy,
melyet a közbejövő vendégek számára készen szok
tak tartani.
VENDÉGANYA, (vendéganya) ösz. fn. A né
met Gastmutter után fordított szó, s jelent a kórházi
betegekre felügyelő asszonyt.
VENDÉGAKCZ, (vendégarcz) ösz. fn. Álarcz,
nem igazi arcz; mint ,vendéghaj' nem igazi haj.
VENDÉGASZTAL, (vendégasztal) ösz. fn.
Asztal, melynél akár a házi s barátságból fogadott,
akár a kocsmai, fogadói vendégek esznek.
VENDÉGÉL, (vendégél) áth. m. vendégélt.
Valamely idegen személyt mint asztali vendéget fo
gadj s lakomában részesit. Barátit, jóakaróit meg
vendégelni.
VENDÉGÉLÉS, (vendégélésj fn. tt. vendé
gélést^ tb. —ék, harm. szr. —e. Barátságos fogadás,
mely által vendégelünk valakit. V. ö. VENDÉGÉL.
VENDÉGESKEDÉS, (vendégéskédés) fn. it.
vendégéskédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Több
vendéggel folytatott, gyakorlott lakomázás, eszem
iszom.
VENDÉGESKEDIK, (vendégéskédik) k. m.
vendégéskédtem, —tél, —c'tt, Vendégek társaságá
ban gyakran lakomázik, eszik iszik, duskásan él.
VENDÉGESKEDŐ, (vendégéskédő) mn. és
fn. tt. vendégéskédöt. Vendégekkel lakomázó, dus
kásan evőivé. Vendégeskedő lakodalmas nép.
VENDÉGFAL, (vendégfal) ösz. fn. Úgy ne
vezett olasz v. spanyolfal, deszkafal, kárpitfal, bútor
féle szobai készület, melyet ideoda helyezni, mozdí
tani lehet.
VENDÉGFOG, (vendégfog) ösz. fn. Álfog,
nem igazi fog, mely a kihullott fogakat némileg
pótolja.
VENDÉGFOGADÁS, (vendégfogadás) ösz. fn.
A vendégnek vagy vendégeknek elfogadása. A Deb
reczeni Legendáskönyvben am. vendéglátás, ven
dégszeretet. „A vendégfogadást úristenért nagy
szorgalmatossággal kezdé h tennie" (89. 1.).
VENDÉGFOGADÓ, (vendégfogadó) ösz. fn.
A jövőmenő utasok, idegenek számára épített köz
épület, melyben azok kellő díjért szállással, s
egyéb szükségesekkel elláttatnak; máskép egysze
rűen : fogadó, újabbkori elnevezéssel: szálloda. „A
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te házad Vendég fogadó ház, és oda sok jövő járó
vagyon." (Nádor cod. 380. 1.).
„Milyen ez a falu, beh fakó,
Nincse benne vendégfogadó ?"
(Népd.).
Ugyancsak a Nádorcodexben jelent elfogadó
teremet is : „Az apáth kedég parancsolá ötét be
vinni az vendég fogadó házba." (403. 1.).
VENDÉGFOGADÓS, (vendégfogadós) ösz.
fn. Vendégfogadó tulajdonosa, vagy haszonbérlője,
ki idegeneket szállással, s egyéb szükségesekkel bi
zonyos díjért ellát; egyszerűen : fogadós; újabbkori
elnevezéssel: szállodás. V. ö. VENDÉGFOGADÓ.
VENDÉGFOGADÓSNÉ,
(vendégfogadósné)
ösz. fn. Vendégfogadós felesége ; ha pedig valamely
nő mint vállalkozó bír vagy haszonbérel valamely
fogadót, akkor helyesebben : vendégfogadósnö.
VENDÉGFOGADÓSSÁG, (vendégfogadósság)
ösz. fn. Vendégfogadósi foglalkodás, vállalkozás,
keresetmód, állomás.
VENDÉGGÚZS, (vendéggúzs) ösz. fn. Gúzs,
melylyel a vendégoldalt a szekér oldalához kötik.
V. ö. VENDÉGOLDAL.
VENDÉGGYÉPLÖ, (vendéggyeplő) ösz. fn.
Lógós ló gyeplője.
VENDÉGHAJ, (vendéghaj) ösz. fn. L. PA
RÓKA.
VENDÉGHÁZ, (vendégház) ösz. fn. 1) L.
VENDÉGFOGADÓ. 2) Kocsmai szoba, hol a ven
dégek esznek, isznak, étház, étterem, vendégszoba,
ívószoha.
VENDÉGHIVOGATÓ, (vendéghivogató) ösz.
fn. Házi cseléd, vagy más megbizott személy, ki az
illető hivatalosokat lakomára, ebédre stb. meghívja.
VENDÉGI, (1), (vendégi)mn. tt. vendégit,tb.
—ék. Vendégeket illető, azokhoz tartozó, azokra
vonatkozó. Vendégi jog.
VENDÉGI, (2), puszta Abaúj, BÓDVA,
falu Torna m. helyr. Vendégibe, —ben, —bői.
VENDÉGINAS, (vendéginas) ösz. fn. A ven
dégek szolgálatára, különösen küldözésre készen
álló vendégfogadói inas v. szolga.
VENDÉGJOG, (vendégjog) ösz. fn. 1) Álta
lán jog, melynél fogva minden idegen igényelheti,
hogy bizonyos esetekben vendégül fogadtassék. 2)
Különösen, barátsági vagy akármiféle kötelezettségi
viszonyokon alapuló jog, két személy között, mely
szerint azok készek egymást lak, és asztaltársul,
fogadni. 3) Védelmi jog, melyre a vendég illető fo
gadójától a bevett társadalmi szabályok szerint
számithat.
VENDÉGLÁTÁS, (vendéglátás) 1. VENDÉG
SZEEETÉS.
VENDÉGLÁTÓ, (vendéglátó) ösz. mn. Ven
dégszerető, ki az idegenetek, jövevényeket, utaso
kat szívesen látja, fogadja stb.
VENDÉGLÉS, 1. VENDÉGÉLÉS.
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VENDÉGLŐ, (vendégélö) fii. tt. vendéglÖt.
1) Személy, ki vendégeket fogad, akár barátságból,
akár pénzen. 2) Vendégfogadó, különösen vendég
terem, étterem. Vendéglőből hozatni ételeket. Vendég
lőbe járni, s ott ebédelni.
VENDÉGLŐHÁZ, (vendéglőház) 1. VEN
DÉGHÁZ:
VENDÉGLŐS, (vendégeló'ös) fn. tt. vendég
lóst, tb. — oh. L. VENDÉGFOGADÓS.
VENDÉGMESTER, (Vendégmester) ősz. fn.
Nagyobb uri házaknál, udvaroknál, vagy fogadók
ban, kolostorokban azon személy, ki a vendégek
kényelmeiről gondoskodik, azokat elhelyezi stb.
VENDÉGOLDAL, (vendégoldal) ösz. fn. A
terhhordó, különösen széna, zsúp és kévés ga
bonatakaritó hosszúszekerek oldalaihoz kötött rudak,
melyeket úgy nevezett keresztfákkal az oldalak
magasságára fölemelnek, s illetőleg a szekeret szé
lesebbé teszik, hogy többet rakhassanak reá. Az
ily szekérre felrakott holmit rendesen nyomórúddal
szorítják le. V. ö. VENDÉG, 4).
VENDÉGORCZA, 1. VENDÉGARCZ.
VENDÉGRUHA,
(vendégruha) ösz. fn.
Díszesebb öltözék, melyet Unnepies lakomába meg
hívott vendégek vesznek magukra.
VENDÉGSÉG, (vendégség) fn. tt. vendégségét,
harm. szr. —e. Vendégek számára adott lakoma,
eszemiszom. Bor nélkül szegény a vendégség. (Km.)
VENDÉGSZELEMEN,
(vendégszelemen)
Mellékszelemenfa az épület tetőzetén. V. ö. SZE
LEMEN.
VENDÉGSZELEMENKÖTÉS, (vendégszele
menkötés) ösz. fn. Kötés, mely a vendégszelemene
ket az ollófákkal öszvetartja.
VENDÉGSZELEMENSAS, (vendégszelemen
sas) ösz. fn. Függőleges gerenda a háztetőn, mely a
vendégszelemeneket öszvetartja.
VENDÉGSZÉM, (vendégszém) ösz. fn. 1)
Bördarab, melyet a lovak szemei mellett fekvő kan
tárbőrhöz varrnak, hogy jobbra balra ne nézhesse
nek, kivált ha ijedősek. 2) Szemüveg, kivált uta
soknál.
VENDÉGSZEREP, (vendégszerep) ösz. fn.
Szerep, melyben valamely szinész nem mint szer
ződött tag, hanem mint máshonnan jött vendég lép
föl. Vendégszerepekre meghívni valakit.
VENDÉGSZEREPLÉS, (vendégszereplés) ösz.
fn. Vendégként szereplés. V. ö. VENDÉGSZEREP.
VENDÉGSZERETÉS, v. — SZERETET, (ven
dégszeretés v. —szeretet) ösz. fn. Barátságos indu
lat, melynél fogva valaki vendégeket szivesen lát,
fogad, s velők lakát, asztalát megosztja.
VENDÉGSZERETŐ, (vendégszerető) ösz. mn.
Vendégeket szivesen látó, fogadó. A magyar nép
vendégszerető.
VENDÉGSZOBA, (vendégszoba) ösz. fn.
Szoba, melyet vendégek beszállásolására szoktak
készen tartani.
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VENDÉGTÁRS, (vendégtárs) ösz. fn. Kik bi
zonyos háznál, vagy lakomában mint vendégek
együtt vannak, azok egymásnak vendégtársai; to
vábbá, kik baráti viszonyuknál fogva egymásnál
szoktak szállani.
VENDÉGTELEN, (vendégtelen) mn. tt. ven
dégtelent, tb. —ék. Kinek vendégei nincsenek, vagy
nem szoktak lenni, mi rendesen onnan van, mert
nem látja őket szivesen.
VENDEL, férfi kn. tt. Vendelt, több. —ék.
Vendelinus. Sz. Vendel, a pásztorok és mezei gazdák,
majorosok védszente.
VENDEL, fn. tt. véndelt, tb. —ék, harm. szr.
—e. Bödönféle edény fából, melyben vajat, zsírt,
túrót stb. tartani szoktak. Változattal: vindel, vindol
vöndöl, melyek illetőleg a bödön, döbön, bodon módo
sított alakjai. Egyezik velők az öblös szájú korsót
jelentő baranyai bendi, és Marczalmellékén a kis
sajtárt jelentő fentö.
VENDELIN, 1. VENDEL
VENDÜL, (vendül) ih. Vendek nyelvén. Ven
dül beszélni, érteni, irni. V. ö. VEND.
VENECZIA, falu Sáros m. helyr. Venécziára,
— n , —ról.
VÉNEK, falu Győr m. helyr. Vénekre, — n ,
—ről.
VÉNEMBER,(vénember) ösz. fn. Vén korra ju
tott, elöregedett ember ; csak a férfinemről mondják.
VENEREK, fn. tt. venerékét, harm. szr. —e.
A régieknél, különösen a Bécsi és Müncheni codexek
ben, Nádorcodexben jelent általán szeszes italt,
mely szőlőből vagy más gyümölcsből, gabonából erje
dés által készült. Hogy a vizitaltól különbözik, követ
keztetni lehet a Bécsi codexben Oseas II. fejezetéből:
„Kik megadják énnekem en vizeimet... . és en olajo
mat és en venerékemet.a Hasonlóan Münch. cod.
Luk. 1. „Bort és semmi veneréket (siceram) nem
iszik." Részegítő erejére vonatkozik Abakuk II. fe
jezetében is e mondat: „Jaj, ki veneréket ad ő ba.
rátjának, . . . . megrészegeitvén." A Nádorcodex
ben : „Ha szomjózol nem vizet, sem egyébnemü
veneréköth." (287.). E jelentésénél fogva tehát a
venerék erjedés által készült szeszes ital, melynek
egyik tulajdonsága a csipősség, fanyarság, honnan
véleményezhető, hogy eredetileg fanyar ék volt, a
fanyar törzstől s abból lett magas hangon fenyerék,
venyerék, venerék, mint: kavarék. keverék, hadarit
hederít, kalantyú kelentyií, különösen fürgencz vir
goncz, melyekben az / és v váltakoznak. Idetartozik
vonyár, mely az Örségben jelent fanyart, pl. vonyár
izű bor. Egyébiránt az is hihetőnek látszik, hogy
virics szóval egy eredetű, mennyiben a venerék nem
egyéb, mint bizonyos növények gyümölcséből, mag
vaiból stb. kifacsart, kifőzött szeszes nedv, vagy
ital; e szerént venerék v. venyerék eredetileg viri
nyék v. verenyék volna s az n és r hangok átté
tele után venyerék, mint kenyér eredetileg kerény,
s kanyar eredetileg karany. V. ö. VIRICS,
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„És örömest vagyok házamhoz elmennem,
VENES, (vénes) mn. tt. vénest. v. et, tb. —ék.
Holott esek nekem ifjúságban élnem,
Vének szokására, tulajdonságára mutató; tottyadt,
Ott vénségemnek is ugyan végét érnem"
korhadt, lassú. Vénes mozgás, állás.
Istvánfi Pál a XVI. századból.
•
VÉNHED, 1. VÉNHÉDIK.
VÉNHÉDÉS, (vénhédés) fn. tt. vénhedést,
VÉNSZAKÁLAS, (vénszakálas) ösz. fn. vén,
tb. —e'A, harm. szr. —e. Érettkorusági állapot, mi
korhadt ember. Képes kifejezéssel, a régihez maka
dőn valaki a vén korba lép. V. ö. VÉNHÉDIK.
csul ragaszkodó. V. ö. AGGSZAKÁL.
VÉNHÉDIK, (vénhédik) k. m. vérihédtem,
VENTE, puszta Szála m. ; helyr. Ventére, —
— tél, —étt. Folytonos vénülő állapotban van; vál
w5 — r ő l .
tozattal : vénhészik^ vénhöszik, vénhüszik, de csak a
VENTEE, (1) v. VÉNTÉR v. VÖNTÖR fn.
jelentő mód jelen idejében. »Mikor megvénhészél"
tt. ventert, tb. —ék, harm. szr. —je. Háló neme,
(cum senueris. Münch. cod. János. XXL). Pesti Gá
melyet a vizben karókhoz pányváznak ; máskép ösz
bornál: „mikoron meg vénhittél," Erdösinél: »mi
szetéve : venterháló, vöntörháló.
koron vinsigre jutandasz."
VENTER, (2) falu Bihar m.; helyr. Venterre,
Ez igében a h középképzö. Hasonló képezte
— én, —ről.
tésüek ik végezettel és e nélkül: büzhödik, liamuhodik,
VENTEREG, egy régi ériekben a XVII. szá
szélhüdik, bűnhődik, kárhozik, petyhüdik, porhad, kor
zadból am. fentereg v. fetreng.
had, poshad stb. V. ö. H betű.
VÉNHÉbZIK, 1. VÉNHÉDIK.
„Ételital annak méreg,
VÉNHESZT, (vénheszt) áth. m. vénhesztétt,
Rósz asszonynyal ki ventereg."
htn. —ni. v. —eni. par. vénheszsz, Eszközli, okozza,
(Thaly K. gyűjt. II. K. 2 1 3 . \.) L.VERTENG.
hogy valaki vénhedik. A sok gond, bú, nyavalya idő
VENUS, fn. tt. Vénust. l) A római hitregében
nek előtte vénhesztik az embert.
főleg a szépség női istene. A magyarban némely ösz
VÉNHESZTÉS, (vénhesztés) fn. tt. vénhesz
szetételekben jön elé. 2) Bolygó csillag neve, mely
tést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, okozás,
a Merkúr után ami napunk körül forog, s igen szép
mely által valaki vénhedő állapotra jut.
fényben ragyog. Minthogy a nap kelte előtt, éslenyugta
VÉNHÖSZIK, VÉNHÜSZIK, 1. VÉNHÉDIK.
után látszik, máskép : hajnali és estveli csillag; néha
VENICZ, némelyek szerént VÉNICZ, fn. tt.
a népdalokban : szerelem csillaga. Bopp F. a latin
veniczet. 1) Népies neve az iszalag bérese (clematis
veneror szóval együtt a szanszkrit van gyöktől szár
Vitaiba) kapaszkodó növény fajnak, mely máskép
maztatja, mely am. colere, venerari, deditum esse,
szintén népiesen: venike, iszalag, szulák. 2) L. VE
amare ; honnan szerénte, magában a szanszkritban
NICZPA.
vanitá am. femina, uxor, továbbá a régi német winia
VENICZFA VÉNICZFA, (veniczfa) ösz. fn.
dilecta, uxor, hiberniai ban (angol ivoman).
Növénynem az egylakiak, és sokhímesek seregéből.
VÉNUSCSIGA, (vénuscsiga) ösz. fn. Két tek
(Ostrya). A komlós véniezfa tobozai tojásdadok, le
nójü csiganem, melynek ajkai egymás fölött fekiiaz
csüggők, levelei tojáskerekek, rügyei tompák. (Car
nek. (Venu3Muschel).
pinus ostrya). Népies nyelven különösen ezt hívják
VÉNUSFODORKA, (vénusfodorka) ösz. fn.
veniezfának. Mandsu nyelven vence am. vad théa
Növényfaj a fodorkák neméből; lombjai kétszer
(wilder Thee). Miklosich a ,venyige' szóval együtt
füzöttek; szárnyai váltogatok, karéjosak, nyelesek.
a ,venicz' szót is a szláv vinika, vinjaga (wilde Eebe)
Lakik nedves kősziklákon. (Adianthum [helyesebben:
szókkal rokonitja. V. ö. VENYIGE.
adiantum] capülus Veneris.)
VENIKE, fn. tt. venikét. 1) L. VENICZ. 2) L.
VÉNUSFÖRDŐ v. —FÜRDŐ, (vénusfürdö)
VENYIGE.^
VÉNÍT, VÉNIT (vénít) áth. m. vénítétt, par. ösz. fn. Népies neve a héjakat mácsonya (dipsacus
— s, htn. —ni, v. eni. Venné tesz, vagyis eszközli, laciniatus) növényfajnak. Nevét onnan kapta, mert
okozza, hogy vénné lesz valaki. Az aggkor minden a köznép véleménye szerént, aki a levelén eső után
maradt vizzel mossa magát, szép lesz mint Vénus. Más
embert megvénit. V. ö. VÉNHESZT.
kép
szintén népiesen : héjakút, szomjútövis, pásztor
VÉNÍTÉS, VÉNITÉS, (vénítés) fn. tt. véni
vessző.
téet, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, vagy ha
VÉNUSI, (vénusi) mn. tt. venusit, tb. —ak.
tás, mely által valaki vénül.
1) Szépségre Venushoz hasonló. Vénusi alak termet.
VENNI, 1. VÉSZ v VÉSZÉN áth. ige alatt.
2) Átv. bujakóros. Vénusi nyavalya.
VENÖCZE 1. VELENCZE.
VÉNUSKÖLDÖKE, egyik népies neve a piros
VÉNSÉG, (Vénség) fn. tt. vénségét, harm. szr.
—e.' Az életkornak végső, korhadó szaka. A vénség páponya (physalis Alkekengi) növényfajnak ; máskép
maga is betegség. (Km.). Szomorú társakkal szokott szintén népiesen : zsidó cseresznye, muharcz, körontó
járni a vénség. (Km.). Köhögő társakkal jár a vénség. fú, hólyagcseresznye, (latingörög physalis neve is
(Km.). Késő vénség. Vénségében koldusbotra jutott. physa [== hólyag] szótúl ered, mert bogyóját
hólyagként felfúvódott veres csésze zárja be).
jEllentéte: ifjúság.

VÉNÜL—VÉP.

VÉP—VER.

VÉNÜL, VÉNÜL (vénül) önh. m. vénüll.
Vén korba lép, vénné lesz. A szép asszony is, ha
megvénül, csúnya korba lép. (Km.). Aki nem akar meg
vénülni, akaszsza föl magát. (Km.)
VÉNÜLÉS, VÉNÜLÉS, (vénülés) fn. tt. vé
nUést, tb. —ek. Az életkor hanyatlása s kor
hadása.
VÉNY, (veeny) fn. tt. vényt, tb. —e'í:, harm.
; szr. —e. Ujabb gyógyszerészi és orvosi nyelven am.
orvosilag rendelt s bevenni való gyógyszerek jegy
zéke, orvosi rendelet. (Recept.) Különböztetésül v. ö.
VEVÉNY.
—VÉNY 1. —VÁNY.
VENYEGE, v. VÉNYEKÉ 1. VENYIGE.
VENYERÉK 1. VENERÉK.
VENYIGE, fn. tt. venyigét. így nevezik
rendesen a szőlőtő vesszejét leginkább lemetszett
állapotban; honnan Molnár Albertnél latinul sarmen
'. tttm és resex. Máskép : venyike, vényeké, Káldinál
t vinyike. Minthogy a szőlővessző hajlékony természe
ténél fogva a kbzel testekre kúszni, s föltekeredni
szeret, ezen tulajdonságánál fogva egy származású
nak tarthatjuk a vejint v. véjint főnévvel, mely
Baranyában venyigét is, iszalagot is jelent. Hogy a I
j átváltozik nyre, mutatják a. jargal nyargal, borjú
bornyu, varjú varnyu stb. változatok. A föntebbi ve
jint is máskép venyit. Törzse lehetett vejeg (tekereg,
tekeredik) s ebből vejego, vejege, vejige, venyige,
mint : czinegö czinege, vanyogó vanyiga, talogó taliga, (
nyafogó nyafiga, giirogó guriga ; bugyogó bugyoga stb.
V. ö. VEJÉSZ, VEJINT.

„Vépék az oszlophoz." (Bécsi cod. Judith. XIII.).
„Vépjél ide". (Bécsi cod. Hester. XV.). Egyezik
vele szanszkrit nyelven : mép. (ire; se movere).
VÉP, (2) mváros Vas m.; helyr. Vépre, —én,
—röl.
VEPERD v. VEPPERD, falu Sopron m . ;
helyr. Veperdén, —re, —röl.
VÉPÉS, (vépés) fn. tt. vépést, tb. — ék, harm.
szr. —e. Am. lépés. n O vépése monnal megkészej
tetett hóival". (Quasi diluculum praeparatus est
egressus ejus. Oseas. VI.).
VÉPIK, 1. VÉP.
VER, (1) áth. m. vert. Az üt igének sokszoro
zója, melylyel oly viszonyban áll, mint ezek egy
mással : hány vet; szed vesz; hord hoz v. visz ; jár
megy v. jön; rák tesz ; tol taszít, l) Emberre, vagy
más testesebb állatra többször ráüt, különösen ha
ragból, vagy fenyítőleg, büntetőleg, hogy érezze,
hogy fájjon neki. Fejbe, hátba, pofon, nyakon verni
valakit. Agyon, halálra verni. Farára huszonötöt ver
ték. Bottal, korbácsesal, ököllel verni. A kegyetlen
ember feleségét, s gyermekeit veri. Ökrét, lovát üti veri.
Falba veri a fejét. Oszvetéve : elverni, le, megverni,
öszveverni valakit. Vert had v. sereg. Atv. ért. bün
tetésül bizonyos csapással illet. Verje meg az Isten.
Most is verni az Isten, de nem érzi. Sajátságos kifeje
zések : Megverte öt a maga keze, azaz, holt részeg.
Megveri a kopókat a róka vagy nyúl, ha ezek szimatja
félbenszakadván, akopók többé ne követhetik. (Bérczy
K.). Vasra verték. Népies nyelven, a verés módjaira
és eszközeire vonatkozólag, több képes és tréfás ki
fejezésü hasonszókkal helyettesíttetik : páhol, zsákol,
lasnákol, dönget, dögönyöz, megtapogat, nadrágot, hu
sángot, korbácsol, dorongol, botoz, pufol, pufogat,
bufál, elpuhít, megábrákol, zuhál, öklöz, gyomroz,
megnyújt, megrak, kókál, egyebugyál stb. 2) Valamely
lélektelen testet bizonyos okból, czélból ütöget.
Vasat verni. Dobot, czimbalmot, zongorát, orgonát
verni. A harangot félreverni. Aranyból, ezüstből, réz
ből pénzt verni. Vert arany. Vert út. Falba szeget
verni. Fáról diót verni. A kaput, ajtót verni, hogy
nyissák ki. Cséppel verni a gabonát. Könyvből, ruhá
ból kiverni a port. Fölvert galuska. Fölverni a ládát,
szekrényt,. feltörni. Atv. ért. valaminek árát fölverni,
t. i. dobolás által. 3) Ütve, vagy ütéssel fenyegetve
hajt, űz, kerget. Kiverték a házból, a városból. A
barmot kiverni a tilosból, a mezőre verni. Az agár
verte a nyulat, vadászok nyelvén am. érte, billentette,
vágta a nyulat. Áz ellenséget szétverni, visszaverni. 4)
Bizonyos neszszel, zörejjel nyugalmából fölhajt.
Álmomból fölvert a tüzharang. Fölverni a vadat.
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Hasonló gyöki és fogalmi rokonság látszik
lenni a latin vitis, vimen és vieo között.
A mandsuban vence vad théát jelent, melyről
mint szintén kúszó v. felfutó növényről azt irják,
hogy 20 — 30 lábnyira is megnő. Miklosich a szláv
vinika és vinjaga (wilde Rebe) szókkal rokonit
ja. Jancsovicsnál vinica (vinyicza) szőlőt jelent,
és viniőni prút szőlővesszőt, vinjaga nála nem
jön elé.
VENYIGEHAMU, (venyigehamu) ösz. fn. Az
elégetett venyige hamva.
VENYIGÉS, (venyigees) mn. tt. venyigéstv.
—et, tb. —eí;. Venyigével bövelködö, rakott stb.
Venyigéi szőlőtő, lúgos. Venyigés szekér.
VENYIKE, 1. VENYIGE.
VENYIM, K 1 S  , NAGY—, puszták Fejér
m.; helyr. Venyimbe, —ben, —bői.
VENYIT, fn. tt. venyUét, harm. szr. —j. L.
VEJINT.
VÉP, (1) szokottan : VÉPIK, (vépik) önh.
illetőleg középige, m. véptem, —tél, —étt. Régi szó,
lép helyett. „Angyalok vépének (accesserunt) és
szolgálnak vala neki." (Müncheni cod. Lukács. IV.).
„Vépék ő hozjá a centaurio." (Ugyanott. Luk. VII.).
„Ezek azért vépének Phülöphöz." (Uo. János XII.).
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„Megjön az éj,szomorún feketednek az ormok,
az élet
Elnyugszik, s a fél föld lesz nyoszolyája, de,
engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek gondja."
Vörösmarty. (Zalán futása),
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VER—VÉR.

Kiverni átv. ért. valamit elfeledtetni, mintegy
az elméből kiűzni. Kiverte eszemből, amit mondani akar
tam. Ily gondolatot legjobb kiverni a fejből. Ellentéte :
fejébe verni valamit, megfoghatóvá tenni. 5) Bizo
nyos erőfeszítéssel csinál, alapít valamit. Fészket,
feneket verni. Kötelet verni. Sátort, tábort verni. Az
egerek nem sok fészket vernék az <5 csűrében, azaz,
szegény. 6) Képes kifej, adósságba verni magát;
sok pénzt beleverni valamibe, sokat költeni rá. Élére
veri a pénzt, öszvehalmozza, zsugorgatja. Valaminek
árát fölverni. 7) Mint önható, am. mozogva foly
tonosan ideoda ütődik. Ver az óra. Ver a szive;
alig ver az ere, vagyis szivében, erében a vér.

V. ö. ÜT.

Egyezik vele mandsu nyelven : bireme (z=z
verni), továbbá Vámbéry A. szerént török ny. vur
mak, csagataj ny.urmak=z verni. (Hinduglonál török
szóként mindkét alakban eléjön); honnan vurus,
tirus = verés, verekedés, harcz. Ki ne sorozná ide
a latin verber, verbero szókat is ?
VER, (2) elvont gyöke verecsen, verőcze szóknak és vers törzsnek verseng, verseny szókban ; egye
zik fer, per, for stb. gyökökkel féreg, perdül, forog
szókban. L. VERŐCZE, (1), VERS, (1).
VER v. VÖR, elvont gyök, melyből véres, vér
nyeg, vérhenyeg stb. származtak ; hangváltozattal a
származékok is vörös, vörnyeg, vörhenyeg stb. Azon
r gyökhangu szók osztályába tartozik, melyek kü
lönféle rokonhangi módosulatokkal tűzre, égésre, s
annak sajátságos színére vonatkoznak, milyenek :
vir, pér, pör, por, pír, mint a virad, pernye, perkel
v. pörköl, perzsel v. porzsol, porzsol, piros stb. szár
mazékok gyökei. Persa nyelven egyezik vele bór
am. pír (color ruber) és birístan v. burustan am.
pörzsölni pirítni (assare, torrere, frígére. Vullers
az utóbbi szó önhangzóit \u\ helyteleneknek mondja
ugyan, azonban megismeri, hogy azon szót is bizo
nyos megnevezett szótárban találta. Nem látjuk
által, hogy a két alak miért nem állhatna meg egy
más mellett, mint pl. a magyar veres és vörös, per
zsel és porzsol stb.)

VERA—VERÁG.
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azenvedélylyel birni. Vérig üldözni, zaklatni^ verni
valakit, azaz legnagyobb mértékben. Nincs benne
egy csép egészséges vér. Patakokban omlott a vér, oly.
dühös volt a harcz. Vérben fagyban hagyni valakit,
annyira megverni, hogy vér ömlött testéből s fél
holttá lőn. Szélesb ért. vérnek nevezik a rovarok,
és férgek testében folyó fehéres vagy más szinü
nedvet is. 2) Átv. az állati élet maga, vagy annak
lényege, mivolta, tulajdonságai. Jó vér van benne.
Nemes vér foly ereiben. A jó vér nem válik vízzé.
(Km.) ; felelnek rá az egymással perlekedő rokonok:
de válhatik méreggé. Vérré válik, mint barátban a
lencse. (Km.). Telivér ló. Kitört belőle a kutyavér.
Gonosz, hamis vér 5 kelme. Véremet is oda adnám érte.
Hűségét vérrel pecsételte. A megöli ember vére boszúért
kiált. Különösen, az érzéki élet, a testi vágyak e's
gerjedelmek öszvege, mint a lelkiek ellentéte. A
test és véi az Isten országát nem bírhatják. (I.
Cor. 15. 50.). Továbbá az Ur vacsorájában, a
római katholikusok hittana szerint Krisztus Urunk
valóságos vére a bor színe alatt, melyet az 8
halála emlékezetére veszünk magunkhoz. 3) Jelent
atyafit, mennyiben az egy atyától, vagy közös őstől
származottakban közös vér van. Innen a testvér,
egy testvér, unokatestvér, fitestvér, nótestvér v. fivér
nővér nevezetek. Édes vérem, az atyafiságos vagy
baráti szeretet leggyöngédebb kifejezése. A 2ik és
3ik pontra még egy példa : „Ha bennetek volna
magyar vér, és hozzám nem uratokhoz, de atyátok
hoz, társatokhoz, véretekhez való szeretet, boszúl
játok meg gyalázatunkat" (II. Rákóczi Ferencz
fejedelem a gyömrői táborban 1705. július 3ikán):
Mint piros, veres testet jelentő szó, színénél
fogva közelebbről a pir szóval azonos. A persában
a rokon pór szó am. piros szín (color ruber), és pej
ló (equus rufus). Egyezik vele Budenz József szerént
különösen a finn vére (vér), vereva' (véres, fris, vi
rágzó szinü, piros), észt veie (vér), verev (vörös), lív
ver (vér), verri (véres), lap varr, varra (vér), finn
lapp varra (vér), varrás, varas (fris pl. hal, hús),
varres (fris, egészséges), osztják, ver (vér), verde
(vörös), votják, zűrjén vir, mordvin ver, cseremiz
vür, hegyi cseremiz vir; déli vogul vujr, úr (mind
am. vér) erzamordvin vürek (nyers) stb. Ide
sorozzuk még a görög íao v. siaQ szót ^1) der Friih
ling, 2) der Saft in Menschen, Tbieren und Früca
ten, daher Blut) ; továbbá a mandsu oori szót, mely
hasonlókép jelent általán nedvet, különösen vért.
(Curtius a föntebbi görög szót a szanszkrit aszram,
aszan, aszrg s régi latin assir szókkal rokonítja).
VERA, 1. VERONIKA, ( l ) .
VERA fn. tt. vérát. Gyúladás a szarvasmarha
és juh valamely tagján. A székelyeknél Udvarhely
székben divatos szó (Kriza J.). Talán pírtói szár
maztatható ; vagy pedig újabb rövidülete a vértály
szónak.

VÉR, fn. tt. vért, tb. —ék, harm. szr. —e.
Veres folyadék a négy első osztályhoz tartozó vagy
is gerinczes állatok testében, mely annak egyik lé
nyeges alkatrésze, s míg az állat él, folytonos moz
gással az erekben kering. Suril, hig, könnyű, nehéz,
alutt vér. Pezseg a vére. Foly az orra vére, átv. ért.
szomorú, bús. Vért hányni, okádni. Vért ereszteni, pl.
érvágással, köpölyözéssel. Orczájába tódult, futott a
vér, elpirult, vörös lett. Kezét vérrel mocskolni, tulajd.
és átv. ért. valakit megvérezni, megölni. Vérét on
tani a hazáért, sebeket, halált szenvedni. „Véreket
kiontjáke kegyelmedért?" (Gr. Eszterházy M. nádor.
Rákóczy György fejedelemhez. 1644.). Vér és pénz
legdrágább. (Km.). „Vérrel hasal vala" (sangvinis
fluxum patiebatur Münch. cod. Máté IX.). Vért
VERÁG, régies és tájdivatos, ,virág' helyett;
szomjúhozni, átv. ért. kegyetlen, gyilkos indulattal, 1. ezt.

VERÁGVERAZSOL.

VERBASZ—VERCSIK.

VERÁG, (vérág) ösz. fn. Vérrokon, atyafi.
„Egy szegény húgunk volth, ki megholth, és az is
minekünk hattá vala az mi kevés jószága volth. . ..
; Mi abban is vérágak vagyunk, mert azzal is egyek
voltunk." (Szalay Ág. 400 m. ]. 89. lap.).
VÉRÁLDOMÁS, (véráldomás) ösz. fu. Haj
dan több népeknél divatozott véráldozati szertartás,
midőn a leölt állatok, vagy emberek vérét az is
tenek tiszteletére eresztették, ontották, vagy a ki
eresztettet borral vegyítve megizlelték. Ily áldomás
volt az, melyet Anonymus C. 5. följegyzett: „More
„paganismo fusis propriis sanguinibus in unum vas,
„ratum feeerunt juramentum." (Pogány szokás sze
rint saját véreiket egy edénybe ontván, megszen
tesíték az esküt.)
VÉRÁLDOZAT, (véráldozat) ösz. fn. A régi
zsidóknál, és több más népeknál áldozat neme, mely
az Isten, illetőleg istenek tiszteletére levágott bar
mokból állott. Átv. ért. mondjuk emberről, ki bűn
telenül, szükség nélkül, vagy vakmerő tette által a
halál martaléka lett.
VERALKAT, (véralkat) ösz. fn. Az állati,
különösen emberi test híg és szilárd részeinek bi
zonyos arányú vegyülete, é3 viszonya egymáshoz,
mely a lélek működéseire, vágyaira, hajlamaira ki
tűnő befolyást gyakorol. Ily értelemben négy fő
véralkatot szoktak fölvenni, s ezek : vérmes véral
kat (temperamentum sangvineum), epés véralkat
(t. cholericum), nyálkás véralkat, (t. phlegmaticum),
epésáros v. búskomor v. fekete véralkat, (t. melan
cholicuin). Máskép : vérmérsék.
VÉRÁLLATÓFÜ, (vérállatófü) népies neve
1) a pásztortarsókának (thlaspi bursa pastoris) ; 2)
a rózsásgerelynek (geraneum sangvineum), mely
máskép szintén népiesen : varjú v. csókaláb : 3) a
magas linkának (hyperieum aseyron), mely máskép
szintén népiesen : veresvirárju, v. nagy v. széles le
velii csengöfü.
VÉRÁLLITÁS, (vér állítás) ösz. fn. Általán
gyógyítás, v. gyógymód, mely a vérnek akármily
kóros folyását megszünteti.
VÉRÁLLITÓ, (vérállitó) ösz. mn. Ami a kó
ros vérfolyást megszünteti, meggyógyítja. Vérállitó
szerek.
VÉRALMA, (véralma) ösz. fn. Veres húsú
almafaj.
VÉRÁRULÁS, (vérárulás; ösz. fn. Általán
oly bánásmód, vagy cselekvés, mely által valaki
atyjafiával ellenséges roszakaró gyanánt bánik;
különösen : őt megtagadja, javaitól áll szín alatt
megfosztja, személyére, vagy életére törő hamis vá
dakkal terheli stb.
VÉRÁRULÓ, (véráruló) ösz. fn. Aki atyjafia
ellen vérárulást követ el. V. ö. VÉRÁRULÁS.
VÉRATYAFI, (vératyafi) ösz. fn. 1. VÉR
EOKON.
VERAZSOL, Dunán túli tájige, aro. virraszt,
éjszakán által ébren van.

VERBÁSZ, Ó, Új, faluk Bács m. ; helyr.
Verbászra, —on, —ról.
VÉRBÉLÜ, (vérbéiü) ösz. mn. Mondjuk külö
nösen görög v. görgő dinnyéről, melynek vérszínű
veres húsa van. Átv. ért. egészséges, piros pozsgás.
Vérbélü leány.
VERBICZA, falu Torontál m.; helyr. Verbi
czára, — n , —ról.
VERBICZE, mváros Liptó m.; helyr. Verbi
czére, — n , —ről.
VÉRB1RÓ, (vérbiró) ösz. fn. Vértörvényszéki
bíró, ki az illető vádlottak élete vagy halála fö
lött itél.
VÉRBÍRÓSÁG, (vérbíróság) ösz. fn. Élet
halál fölött ítélő bíróság. Különösen e szóval fordít
ják némelyek a német ,Fehmgerieht' szót.
VÉRBIRSÁG, (vérbirság) ösz. fn. Büntetési
dij, melyet régebben az emberölő a megölt atyjafiai
nak fizetni vagy adni tartozott; máskép : vérdíj.
VERBÓ, mváros Nyitra, falu Liptó m.; helyr.
Verbóra, — n , —ról.
VERBOCZ, mvros Nyitra, faluk Ugocsa és
Ung. m.; helyr. Verbóczra, —on, —ról.
VÉRBOSZÚ, (vérboszú) ösz. fn. Az ember
ölésnek, illetőleg gyilkosnak megtorlása, megbün
tetése.
VÉRBOSZÚLÓ, (vérboszúló) ösz. fn. Személy,
ki az emberölésért vérboszut áll.
VÉRBŐ, (vérbo) 1. VÉRDÚS.
VÉRBŐSÉG, (vérbőség) ösz. fn. Sokvérüség,
vérmesség.
VERBUNK, (a német ,Werbung'ból) ; VER
BUNKOS, 1. TOBORZÓ.
VÉRCSE, fn. tt. vércsét. A sólymok neméhez
tartozó ragadozó madárfaj, mely a tornyokban, s régi
elpusztult épületek falai között szeret fészkelni.
(Falco tinnunculus). Nevét vagy a vértöl kapta,
mint vérszomjazó madár, vagy talán virregö hang
jától. E nevet, valamint némely más madarakét,
gyakran lovaknak is adják. Vércse! Báró! Fecs
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ke! ld!
Alakra hasonlók hozzá : görgöcse, harcsa, fur
csa stb.
VÉRCSÉP v. CSEPP, (vércsépp) ösz. fn. Az
állati vérből annyi, melyet egy cseppnek nevezünk.
Kiomlott vércseppek nyomai, foltjai.
VÉRCSESZIN, (vércseszin) ösz. fn. és mn. 1)
Olyanféle fakószin, milyen a vércse tollainak színe.
2) L. VÉRCSESZINÜ.
VÉRCSESZÍNÜ, v. —SZINÜ, (vércscsziuü)
ösz. mn. Fakó szinü, mint a vércse tollazata.
VÉRCSÍK, (vércsík) ösz. fn. Csík, vagyis
hosszúkás veres folt az állati bőrön, mely verés, kü
lönösen vesszőzés, ostorozás, korbáesolás után tá
mad. Átv. hasonló sziuü vonás némely növények
levelein, vagy virágok szirmain.
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VÉRCSIKUS, i vércsikós) ösz. fn. Amin vér
esik vagy csikók látszanak. Vércsikos bőr. V. ö.
VÉRCSÍK.
VÉRDAG, (vérdag) ösz. fn. Vérnek feldaga
dása, csomósodása.
VERDE, ("verde) fn. tt. verdét. Veröhely;
különösen pénzverde.
VERDÉGÉL v. VERDÉGÉL, (verdégél)
gyak. áth. m. verdégélt. Gyakran, vagy lassanlassan,
bizonyos kényelemmel és mérséklettel ver valamit.
Eléjön Molnár Albertnél. V. ö. VER.
VERDÉGÉLÉS, (verdégélés) fn. tt. verde
gelést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés midőn
valaki verdegel.
VERDES, (verdes) gyak. áth. m. verdéstem,
— tél,—élt, par.—s. Gyakran ver valamit, vereget,
verdegel. A madár szárnyaival verdes. Verdeső hiti
léim. A hajósoknál am. Klopfsee. Kenessey A.). Ké
peztetésre hasonlók hozzá : öldös, tördös, tépdes,
kapdos} mardos stb.
VERDES, (verdés) fn. tt. verdést, tb. —ék,
harm. szr. — e,\. VEDLÉS, és v. ö. VERDIK.
VERDESÉS, (verdesés) fn. tt. verdesés t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés midőn valaki vagy
valami verdes.
VERDIGÁLY, (azaz : fardagály) ösz. fn.
tt. verdigályt, tb. —ok, harm. szr. —a. A szoknya
azon részének kidudorodása ; mely a fart takarja,
máskép : duczifar; eredetileg : fardagály, melyből
hangváltozattal módosult. V. ö. VERDIGÁLYOS.
VERDIGÁLYOS, (azaz : fardagályos) mn. tt.
verdigályost, v. —at, tb. —ak, Duzzadólag kitö
mött, duczifaros, fardagályos. Verdigályos szoknya.
Eléfordul Molnár Albertnél. Él e szóval Mikes
Kelemen is Törökországi leveleiben.
VÉRDÍJ, (vérdíj) ösz. fn. 1. VÉRBIRSÁG.
VERDIK, (verdik) k. m. verdétt. Ugyanazt
jelenti ; mit vedlik. SzabóDávidnál eléjön : verdik az
eszed. Kéhutt : veret. L. VERET, (1).
VERDINANCZ. Heves megyei tájszó, am. rósz,
vén gebe. Talán a verdi törzsből, minthogy a rósz
vén lovat gyakran kell verni, hogy húzzon.

VERDŐDÉS, (verdőödés) 1. VERGŐDÉS.
VERDŐDIK, (verdöödik) 1. VERGŐDIK.
VÉRDT, erd. falu N.Sink sz. helyr. Vérdtre,
—én, —röl.
VÉRDUGÚLÁS, v. DUGULÁS, (vérdugulás)
ösz. fn. A vérnek bizonyos helyen megszorulása,
öszvetömödése, melynél fogva rendes keringése aka
dályoztatik.
VÉRDÚS, (vérdús) ösz. mn. Vérrel v. vérben
bővelkedő, sokvérü.
VÉRDUZZADÁS, (vérduzzadás) ösz. fn. Nagy
bőség miatt vagy egyéb okból a vérnek felduzza
dása.
VERÉB, (1), v. VERÉB, fn. tt. verebet, harm.
szr. —e. Legközönségesebb, s legismeretesb mada
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rak egyike, melynek csőre kúpalakú s hegyes, tollai
szürkés és barna szinüek, és szárnyain fehér csík
nyúlik el. Házi veréb, nádi veréb, magémos veréb.
Közmondatok : Jobb ma egy (kis) veréb, mint
holnap egy {nagy) túzok. Sült veréb nem rqilil
senki szájába. Okos, mint a nádi veréb. Akkor mén el
ülnek a verebek, este lesz. Vak veréb tétova i'tszik a
vizén. Verebekkel csiripelj. Verebek váluja, köznépi
tréfás nyelven az asszonyi méh.
Adelung ; Sperling ! szó alatt azt mondja:
„Ezen állat neve lényeges részeiben igen régi, noha
képzőraga igen elváltozott. Ulphilasnál : Sparwa,
Notkernél : Sparo, Hornecknél : Sperk, némely fel
sőnémet tájakon most is : Spork, Spörk, Spier, Spyr,
svéd nyelven : Sparf, izland nyelven : Spato; dán
és norvég nyelven : Spuri; angolszász nyelven:
Speare, Sparva, angol nyelven : Sparron. Igen való
színű, hogy ezen madár nevét esiiipelésétől (von
seinem Schwirrcn, Schirpcn) kapta.,, Miklosich sze
rént régi szláv ny. vrabij, új szl. ny. vrabelj, vra
becz, alban'ai ny. vrabéts.
Valamint a német, úgy a szláv, sőt a latin
frinyilla szóknak törzshangjai is e madárnak verrtim
virrogó, csiripelő hangját utánozzák.
A tudományos madártanban veréb pinty a neve,
t. i. .pinty' nemi név, mely oeztály alá több apró
madár tartozik, mint a csíz, tengelice stb.
VERÉB, (2) falu Fehér m,; helyr. Verebre
— én, — röl.
VERÉB, (véréb) ösz. fn. Tulajd. ért. mé
szároseb, mely a barmokat lefogja, lefüleli, megvé
rezi. Bérczy K. szerént a vadászoknál saját kopófaj,
mely ivadékokon át gonddal nevelve oly idomulást
nyer, hogy a meglőtt nagy vadat sebvére után nyo
mozza. Átv. ért. kegyetlen, vérszopó ember.
VERÉBCZICZŐ, (verébczicző) ösz. fn. Nő
vényfaj a cziczők neméből; szára kevéssé ágas, le
velei szálasak ; virágai a levéltöviseken kocsántala
nok. (Stellera passerina.) V. ö. CZICZŐ.
VEREBÉLY, mváros Bars m. MÁTRA,
falu Nógrád m.; helyr. Verebélyre, —én, —ről.
VEREBES, (1) (vercbés) mn. tt. verebesl, v.
— et. tb. —ek. Verebekkel bővelkedő, verebektől lá
togatott, meglepett. Verebes majorság, csűr.
VEREBES, (2), erdélyi falu Csik székben,
helyr. Verebésre, —én, —röl.
VEREBÉSZ, (verebész) fn. tt. verebészt, tb.
— ék, harm. szr. —e. Aki verebeket fogdos, v:igy
lődöz. Ugyanezen alakban ige is; m. verebésztem,
— tél,—étt; par. —sz. Verebclszni megy, azaz vere
beket fogdosni, lődözni.
VERÉBFEJ, (verébfej) ösz. fn. A verébnek
feje. Verébfészket szedni, s adó mellett beadni. (Ré
gebben a verebek pusztítása végett, melyek a búzá
ban sok kárt szoktak tenni, az adózó jobbágyok kö
teleztettek bizonyos adóösszeg pl. egy forint után
ugyanannyi verebet adni be).
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VERÉBFÉSZÉK, (verébfészék) ősz. fn. Fé
!,82ek, melyben a verebek ülui, tojni, és költeni szoktak,
VERÉBPI, (verébfi) ösz. fn. Fiatal veréb, tö
kös vagy tokos veréb. Midőn a gyermek nem köszön,
ányosan azt szokták tőle kérdezni : Talán veréb
nk vannak a kalapod alatt ?
VERÉBGÉBICS, (verébgébics) ösz. fn. Ve
•ebeket öldöső gébics.
VERÉBGÖBECS, (verébgöbecs) ösz. fn. Apró
QÜ göbecs, vagy srét, rnelylyel verebekre szokás
ni.
VERÉBIJESZTŐ, (verébijesztő) ösz. fn. Váz
c alkotmány, rnelylyel a kertekből, vetésekről,
íztagokról stb. a verebeket elijesztik. Atv. gúnyos
t. ágról szakadt ringyrongy ember ; madárijesztő.
VERÉBSÉRÉT, (verébsérét) ösz. fn. 1. VE
ÉBGÖBECS v. SZATYMA.
VERÉBSZÁLLÁS, puszta Pozsony m. belyr.
•ébszállásra, —on, —ról.
VERÉBVESZTŐ, (verébvesztő) ösz. mn. és
Aki a verebeket, mint kártevő madarakat irtani,
sztitani szereti. Hagyomány szerint iiyen volt egy
ineze nevű váczi püspök, kiről ma is él ezen bötü"
itékos közmondat: „Verébvesztö váczi Viucze vesz
tté el Vácz városának virágvasárnapi vasvásárját."
VERECSÉN, (verecscn) fn. tt. verccsént, tb.
Se. Kassai József szerént Pécsett a szürszabók
:onó eszköze, a melynek néhutt, pl. Szegeden, ka
'yú a neve. Nevét a pergéstől, férgestől (azaz
irgástól) vette.
VERECZ, falu Ugocsa m.; helyr. Veréczre,
en, —röl.
VERECZKE, ALSÓ — , mváros, FELSŐ—,
'aluBeregm.; helyr. Vereczkére, — n , —ról.
VÉREDÉNY, (véredény) ösz. fn. Edények,
is csövek, erek az állati testben, melyekben a
ér kering. Ezek közöl némelyek a vért a szívből a
stnek egyes részei felé vezetik, literek (artériáé)
név alatt, ezeken át megy a vér a hajcsöves edényekbe
melyek a táplálást és elválasztást végzik és a vért
azonnal tovább vezetik a visszavivö erekbe, rövi
jden: viszerekbe, s ezek végül a vért, mely a baj csöves
edényekből beléjök gyűl, visszafolyatják a szivbe, a
honnan az kiindult, vala.
VÉREDZIK, (véred ézik) k. 1. VÉRZIK.
VEREGET, (veréget) gyak. átb. m. vere
gettem, —tél, —itt, par. veregess. Gyakran, foly
tonosan, vagy némi kényelemmel, könnyeden ver
valamit; ütöget, peczeget ; vevdes, verdegel. Vala
kinek megveregetni a vállát, tetszését, helybehagyását
kijelenteni.
VERÉGETÉS, (verégetés) fn. tt. verégetést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, vagy kényelmes,
könnyüded, kicsinyes verés.
VEREJE v. VERÉJE, ,verö' harmadszemélyi
raggal; 1. VERŐ, ( 1 ) ; VERÍTÉK.
VEREJTÉK, (verejték); VEREJTÉKEZIK
1, VERÍTÉK; VERÍTÉKÉZIK.

VEREKEDÉS, (verekidés) fn. tt. verekédést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Veréssel visszatorlott, vi
szonozott verés. V. ö. VEREKEDIK.
VEREKEDIK, (verekédik) k. m. verekédtem,
—tél, —étt. 1) Két meghasonlott fél haragos, bo
szus indulatból viszonyosán veri egymást. Aki vere
kedni akar, botot könnyen talál. (Km.). 2^1 Különösen
csatában, harezban küzködik, fegyveres kézzel tör
egymás ellen. 3) Néha am. mást vereget, a nélkül
hogy visszavernék őt. 4) Erőszakkal, törekvéssel,
vergődve, s mintegy akadályokba ütközve tesz va
lamit, vagy jut valahova. Nagy nehezen kiverekedni
a sok nép közöl. Általverekedni a bajokon. Bévereke
dik mennyeknek országába. (Csúzi Tromb. 335. 1.).
Magas polezra, hivatalra, fölverekedni.
VEREKEDŐ, (verekédö) mn. és fn. tt. vére
kédöt. Aki verekedik, vagy verekedni szeret; há
zsártoskodó, veszekedő.
VEREKÉSZIK, VEREKSZIK, (vorekészik)
1. VEREKEDIK. Amaz csak a mutató mód jelen ide
jében divatos, egyéb idejét az utóbbitól kölcsönzi.
VEREKNYE, falu Pozsony m., helyr. Verek
nyére, — n , —ról.
VÉRELFOLYÁS, (vérelfolyás) ösz. fn. A
vérnek bizonyos sérv, vagy kór következtében ki
sebbnagyobb mennyiségű kiömlése, mely a testet
gyöngíti, elbágyasztja, vagy épen az életet ve
szélyezteti.
VEREM, (verém) fn. tt. vermet, harm. szr.
—e. Földbe ásott, kisebbnagyobb mélységű és
öblű üreg. Búzaverem, melyben búzát, vagy más ga
bonát tartanak. Jégverem, burgonyaverem, mészverem,
répaverem, ganéjverem, farkasverem, máskép : farkas
orditó. Komor, mint a verembe esett farkas. (Km.).
Ha vak vezet vakot, mindketten a verembe esnek. (Bib
liai mondat). A ki másnak vermet ás, maga esik bele.
(Km.). „Az ember a fogával ás magának vermet"
azaz mértéktelen evése és ivásával. (Mikes Kelemen
úgy hozza elé mint példabeszédet LXIV. levelében).
A régi Halotti beszédben is eléjön : „Isaes num igg
ember mulchotia ez vermut" mai Írásmódunk sze
rént : i?a! (sinai nyelven sí v. sísi am. valóban,
bízón) és nöm igygy ember (és nem egy ember =
egy ember sem. Révay) múlhatja (mellőzheti) ez ver
möt (azaz sírt. Révay).
Gyöke ver rokon az űr magyar szóval. Csaga
taj nyelven Vámbéry Á. szerént az egyszerű ur
csakugyan vermet jelent.
VERÉMBÖRTÖN, (verémbörtön) ösz. fn. Ve
remforaiáju földalatti börtön.
VÉRÉN, (vérén) állapító én raggal, 1) Vér
árán, vért ontva. Véren szerzett szabadság, nemesség.
2) Véren érni, kapni valakit, am. tetten kapni,
rajta érni.
VÉRÉNGÉZ, (véréngéz) átb. m. véréngézfem,
 tél, —étt. Vért ontogat, ontott vérrel bemocskol,
vérrel festeget. Vérengezö vadak. Vérengezö harcz. V.
ö. VÉRENGZIK.
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Származására nézve 1. VER, elvont gyök.
VÉRES, (2), 1. VÉRÉSS •
VERÉS, (verés) fn. tt. verést, tb. •—ek, harm.
VÉRÉNGÉZIK ; VÉRÉNGÉZŐ, 1. VÉRÉNG szr. •—e. 1) Cselekvés, midőn valaki v. valami ver,
azaz többször üt valakit, v. valamit, ez igének min
ZIK; VÉRENGZŐ.
VÉRENGZÉS, (véréngezés) fn. tt. véréngzést den értelmeben. Veréshez fogni. Verésben kifáradni;
tb. —ék, harm. szr. —e. Mint a vérengzik szárma Öszvetéve: agybaverés, agyonverés, pénzverés, meg
zéka szabatosan véve jelenti a testnek folytonosan verés, visszaverés; érverés, óraverés, stb. 2) Azon
vérző, vérvesztésben szenvedő állapotát, s külön szenvedés, bűnhődés, fájdalom, melyet a cselekvő
bözik tőle a vérengezés mint cselekvés. Ily különb verés okoz. Fél a veréstől. Sok verést kapott. V. ö.
ségi viszony van a poroz és porzik, virágoz és virág VER, (1).
VERÉS, (1) (vérés) mn. tt. vérést, v. — et, tb.
zik, vérez és vérzik igékből származott porozás és
porzéts, virágozas és virágzás, vérezés és vérzés között. —ek. 1) Vérrel festett, mocskolt, vegyitett. Véres kéz,
VÉRENGZŐ, (véréngéző) mn. tt. véringzőt. tőr, kard. Véres tej, vizelet, geny. Véres szájú magyar,
Vért ömledező, folytonosan vérző, vérrel folyó. Vé átv. tős gyökeres, hónát vérig védelmező, harcziaa
rengző" sebek^ tagok. Szabatosan véve különbözik tőle : magyar. 2) Vérontással járó. Véres áldozat. Véres
verengezű, azaz, vért ontani kedvelő, vérontást okozó, harcz, verekedés. Véres tett.
VERÉS, (2) (vérós) fn. tt. vérést, tb. —ék.
kegyetlen, vérszomjuzó ; noha a köz szokás a két
alakot nem szokta ily szabatosan megkülönböztetni. L. VÉRÉSHURKA.
VÉRÉSBÉGY, v. —BÖGY, (vérésbégy v. 
V. ö VÉRENGÉZ, VÉRENGZÉS.
VÉRÉNTVALO régiesen am. vér szerént való. bögy) ösz. fn. A billegények neméhez tartozó ma
„Vala kedég Elimeleh férfiénak vérént való rokona dárfaj, mely őszszel a kertekben és majorok körül
szeret tartózkodni. Nyaka és begye veres, és szépen
hatalmas ember." (Bécsi cod. Ruth. I I ) .
énekel. (Motacilla rubecula).
VEREŐ barkósán am. verő; 1. VERŐ. (1)
VÉRÉSBÉLÜ GOMBA 1. VÉRÉSGALÓCZA.
VÉRÉR, (vérér) Ér az állati testben, mely
VÉRÉSBÚZAHELY, puszta Pozsony m.;
vért foglal magában. L. VÉREDÉNY.
VÉRÉRCSOMÓ,(vérércsomó)l.VÉRÉRDAG. helyr. —búzahelyre, —én, —ről.
VÉRÉSCSÍKOS, (véréscsíkos) ösz. mn. Amit
VÉRÉRDAG, (vérérdag) ősz. fn. Görcsös
veres csíkok, azaz vonások tarkáznak. Verescsíkos
nemü kór, mely a vérért dagadta, csomóssá teszi.
VÉRÉRGYÚLADÁS v. —LOB, (vérérgyú kendő, virágszirom. V. ö. CSÍK ; CSÍKOS.
VÉRÉSCSŐRÜ, v. — CSŐRÜ (véréscsörü)
ladás v. —lob) ösz. fn. A vérérnek kóros állapota,
ösz. mn. Madárfaj, melynek csőre (orra) veres.
mely gyúladásban nyilvánul.
VERÉS EBSZÓLŐ, a csucsor nemű növény
VERÉS, (1), v. VÖRÖS, (verés) mn. tt. vérést,
v. —et, tb. —ek. A hét egyszerű prismai színek egyik fajának népies neve, mely máskép szintén
egyike s legélénkebbike, mely a napképhez legkö népiesen : vízi ebszőlő, iszalag v. ihszalag, növény
zelebb áll, s utána a veressárga, a sárga stb. követ tani néven : keserédes csucsor. (Solanum Dulcamara).
kezik. Sok fokozata és árnyéklata van, valamint
VÉRÉSÉDÉS. (vérésédés) fn. tt. vérésédést,
általán a szilieknek, s különféle neveit vagy azon tes tb. —ék, harm. szr. —e. Színváltozás, vagy szín
tektől kapja, melyeken rendesen látszik: vérveres, alakulás, midőn bizonyos test elébbi színe veresre
rézveres, téglaveres, tűzveres stb. vagy másmás ár változik.
nyéklatától, mint : haragosveres, sötétveres, világos
VÉRÉSÉDÉS, (vérésédés) fn. tt. vérésédést,
veres, halvány veres, teliveres. Testekre alkalmazva : tb. —ék, harm. szr. —e. Véressé levés, vérrel be
veres posztó, veres nadrág, veres zászló, veres pipacs, mocskolódás.
veres orr, veres haj, veres szakái, veres bor, a széke
VERESEDIK, (vérésédik) k. m. vérésédtem,
lyeknél : piros bor. „ Megivutt reá három pohár pi
— tél, —étt. Veres szint vesz magára, veressé kezd
ros ó bort." (Kriza J. gyűjteményében I. mese).
változni; veresedik. Orra, orczája a sok bortól meg
Egyébiránt gyakran a veres: a pirossal ellentétben,
veresedett. A lenyugvó na}) sugaraitól veresedik az ég.
nem igen tetsző szint jelent. A rózsát pirosnak mond
V. ö. PIROSODIK.
ják nem veresnek. Piros orcza más mint veres orcza ;
VERESEDIK, (vérésédik) k. m. vérésédtem,
ez utóbbit rósz értelemben használják. Mennyiben
—tél,
—étt. Véressé leszen, vértől bemocskolódik,
némely testek megkülönböztető lényeges jegye, azok
foltosodik.
kal öszvetett szót alkot, mint: vereshagyma, veres
VERESÉG, (vereség) fn. tt. vereségét, harm.
répa, veresfenyő, veresgyürü, veresbegy stb. Tréfásan
jajveres, verés által okozott veres szín a bőrön. Szab szr. —e. 1) Verés által okozott szenvedés, fájdalom.
tak neki nadrágot jajveres posztóból. A kártyajáték A nagy vereség miatt alig bír menni. Vereséget szen
ban veresnek nevezik azon lapokat, melyekre veres vedni. A szó is vereség a régi szolgának. (Km.). 2)
ssív van festve : veresdisznó, vereskirály, veres/első Verés okozta jelek, foltok az állati testen. Kék ve
reség.
stb. v. ö. Piros.

VÉRENGÉZÉS, (véréngézés) fn. tt. véringé
zést, tb. —ék, harm. szr. —e. Más vérének kion
tása; vérontó verekedés. V. ö. VÉRENGZÉS.
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VERESEGYHÁZA, falu Pest in. erdélyi faluk
Doboka és A. Fehér m. puszta Békés m. ; helyr.
— egyházára, — n , —ról.
VÉRÉSÉL, (vérésél) átli. m. vérésélt, htn.
—ni. Valamit veresnek tart, állít, vagy azt mondja
felöle, hogy túlságosan, kelletén túl veres ; más kiej
téssel : véresül.
VÉRÉSÉLLIK, (véréséllik) k. m. véréséll
— étt, htn. —eni. Erősebb, élénkebb veres szinben
tűnik elé. Ha napnyugotkor viresellilc az ég, azt tart
ják, hogy más nap szél lesz. Veresellik az orra, arcza.
Némi módosulattal : vereslik.
VERÉSEN, (vérésen) ih. Veres szinben vagy
szinüen.
VERÉSEN, (véresen) ih. Vérrel festetten v.
mocskoltan.
VERESES, (véréses) mn. ti.vérésest, v. —et,
tb. — eh. Veresnek látszó, kevéssé veres, veres szin
nel vegyült, veres szinhez közeledő. A kéistélyos bor
vereses színű.
VÉRÉSESPEHÉR, v. — F E J É R (vérésesfe
hér) ősz. mn. Világos veres, és fehér szinekböl ve
gyített sziníí.
VÉRÉSPEHÉR v. —FEJÉR, (vérésfejér)
bsz. mn. Veres és fehér szín egy csoportban, egy
más mellett. Veresfehér zászló.
VÉRÉSFEHÉRZÖLD, (vérésfehérzöld) ösz.
mn. Veres, fehér és zöld szín egy csoportban, egy
más mellett. Veresfehérzöld magyar nemzeti szín.
VÉRÉSPENYŐ, v. —FENYÜ, (vérésferiyő
v. —fenyíí) ösz. fn. DiószegiFazekas szerént
fenyöfaj, melynek levelei bokrosak, ó'szszel lehulla
nak; tobozai tojáshosszudadok ; pikkelyei kihajlott
rongyos szélük, murvácskái hegedüdedek; gesztje
(belfája) verhenyö, honnan a neve (Pinus larix. Az
l Erdészeti Műszótár szerént: larix europaea. Lerche.).
VÉRÉSPESTŐ, (vérésfestö) ösz. fn. Festő,
ki bizonyos kelméket, különösen bőröket veres
Bzinre fest.
VÉRÉSFOGOLY, (vérésfogoly) ösz. fn. Tu
lajdonkép a fajdok neméhez tartozó erdei havasi
[ madár, melynek veres feje van, s többi tollai hamu
szinüek. (Tetrao rufus.)
VÉRÉSFOLTOS, (vérésfoltos) ösz. mn. Ve
[ resSzinü foltokkal pettyegetett, tarkázott.
VÉRÉSFÜ, (vérésfü) 1. VÉRONTÓPÜ.
VÉRÉSFÜZ, (vérésfüz) ösz. fn. A fűzek ne
méhez tartozó faj népies neve ; levelei körkörösek,
kihegyzettek, kopaszok; nyelei fölül bibircsósak ;
barkái a leveleknél későbben nőnek ; magzatjai lán
: csásak, kopaszok ; himjei négytől hétig ; növénytani
néven : babérfűz. (Salix pentandra).
VÉRÉSGALÓCZA, (vérésgalócza) ösz. fn.
Galóczafaj, melynek kalapja domború ; bőre fehér
pikkelyes ; lemezei előbb rózsaszinük, azután meg
barnulnak. Tenyészik gyepeken, s megehető ; más
kép köznépi nyelven: vérésbélű gomba. (Agarieus
campestris.)
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VERESGYURU, v. — GYURÜ, (vérésgyürü)
ösz. fn. A somfák neméhez tartozó cserjefaj népies
neve; virágai az ághegyeken lapos bogernyőkben
fehérek ; levelei tojáskerekek, alulfölül zöldek ; ágai
egyenesek, veresek, gyümölcss fekete; növénytani
néven : veresgyürüsomfa. (Cornus sangninea.)
VÉRÉSGYÜRÜBOGYÓ, (véresgyürűbogyó)
ösz. fn. Bogyó,' mely a veresgyürüféle cserjén terem.
VÉRÉSGYÜRŰS, puszta Bihar m. helyr. —
gyttriísre, —ön, —ról.

VERESGYÜRÜSOMFA, (verésgyűrüsomfa)
1. VÉRÉSGYÜRÜ.
VÉRÉSHAGYMA v. — HAJMA, (véréshagy
ma v. —hajma) ösz. fn. Növényfaj a leveletlen tő
kocsányu hajmák neméből, melynek himszálai három
hegyük, ernyője golyóbisforma; tőkocsánya a leve
leknél magasabb, bördős, a töve felé hasas; levelei
hengeresek, bőrdősek, gumója veres hajú. Fajtái sok
félék. (Allium cepa.) Mint több ételhez használt
fűszer, közismeretü termény. Esküszik, szabódik, mint
a vereshajma. (Km.) 1. HAJMA.
VÉRÉSHAJMALÉ, (véréshajmalé) ösz. fn.
Veresliajmával, kivált piritottal készített lé. Oulyá
sos hús, vereshajmalével.
VÉRÉSHAJMAMAG, (véréshajmamag) ösz. fn.
A vereshajma golyóbisforma bugájában termő magok.
VÉRÉSHAJMAMÁRTÁS,(véréshajmamártás)
ösz. fn. Mártásféle mellékétel, melyet vereshajmával
s rendesen eczettel készítenek.
VÉRÉSHAJMANEDV, (véréshajmanedv) ösz.
fn. A kinyomott vereshajmának nedve, nyirka.
VÉRÉSHAJMASZAG, (véréshajma szag) ösz.
fn. A vereshajmának sajátságos éles szaga, mely az
Ínyekre, orr és szemidegekre csipősen hat.
VÉRÉSHAJÚ, (véréa hajú) ösz. mn. Kinek
haja veres színű, vagy hirtelen szőke.
VÉRÉSHARASZT, puszta Gömör m. ; helyr.
—harasztra, •—on, —ról.
VÉRÉSHURKA, (véréshurka) ösz. fn. Hurka,
melynek tölteléke főleg kifőzött vagy is abárlott
disznóvérből áll. Véreshurkát tormával enni.
VÉRÉSHÉGY, puszta Bereg m. : helyr. Verés
hégyre, —én, —ról.
VÉRÉSÍT, VÉRÉS1T, (vérésít) áth. m. véré
sitett, par. — s , htu. ni. v. eni. Veressé tesz, veresre
fest; okozza, hogy valami veres legyen. Börzsöny
nyel veresiteni. Arczát, orrát megver esitette a bor.
VÉRÉSÍT, VÉRES1T, (vérésit) áth. m. véré
sített, par. —s. htn. —ni, v. eni. Véressé tesz, vér
rel bemocskol valamit.
VÉRÉSÍTÉS, VERESITÉS, vérésítés) fn.
tt. vérésitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
vagy hatás, mely által veréssé tétetik valami.
VÉRÉSÍTÉS, VÉRÉSÍTÉS, (vérésit és) fn.
tt. vérésitést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által véressé, vérfoltossá tétetik valami.
VÉRÉSKACSA v. —KACSA, (vereskacsa v.
—kacsa) ösz, fn. Vereses kácsafaj. (Karminente),
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VÉRÉSKÁPOSZTA, (véréskáposzta) ösz. fn.
Fejes káposztafaj, melynek levelei veresek. Azt
tartják róla, hogy több zsiradékot kivan mint a fe
hérkáposzta.
VÉRÉSKŐ, puszta GömÖr rn.; helyr. Vérrs
köre, — n , —ről.
VÉRESKÜ, (véreskü) ösz. fn. "Vérnek a ke
zekből (ujjakból, karokból) kibocsátásával pecsételt
eskü a régieknél. „Akkoron áldozni, véresküre men
tek Buda, Etel és a többi tanácsrendek." Arany J.
(Buda halála).
VERESLIK, (véreselik) 1. VÉRÉSÉLLIK.
VÉRÉSMART, faluk Marmaros, Szatmár,
Szabolcs m. erdélyi faluk Aranyos, Brassó, Szcben
székben ; helyr. Virésmarira, —on, —ról.
VÉRÉSNADRÁG, (vérésnadrág) ösz. fn. 1)
Tulajd, ért. veres kelméből, posztóból varrt uudrág.
Örül neki, mint caigány a veresnadrágnak. Km. 2)
Átv. növényfaj népies neve a verescsukkok neméből;
füzére hengeres buga, és veres; polyvái tekenősek,
durva prémesek, puhák ; növénytani néven: véres
nadrág polyvacsukk. (Phalaris phleoides).
VÉRÉSNADRÁGPOLYVACSUKK,
(veres
nadrágpolyvacsukk) 1. VÉRÉSNADRÁG, 2)
VÉRÉSORRU, (vérésorru) ösz. mn. 1) Ki
nes orra veres, vezes szinü. Veresorrn korhely, ser
ivó. 2) L. VÉRÉSCSŐRÜ.
VERESPATAK, erdélyi bányafalu A. Fehér
m. helyr. — patalcra, —on, —ról.
VÉRÉSPÉNZ (véréspénz) ösz. fn. 1. RÉZPÉNZ.
VÉRÉSPÉZSMA (véréspézsma) ösz. fn. Né
pies neve a veres virágú pézsmacsüküllőnek. L.
PÉZSMACSÜKÜLLÖ.
VÉRÉSPUSZTA, puszta Baranya m. helyr. —
pusztára, — n , —ról.
VÉRÉSREDV, (vérésredv) ösz. fn. Veres szi
nü redv a fában, mint fabetegség.
VÉRÉSRÉZ , (vérésréz) ösz. fn. L. RÉZ alatt.
VÉRÉSRÉZMÍVES, (vérésrézmíves) ösz. fn.
Mesterember, ki véres rézből készít míveket, kü
lönböztetésül a sárgarézmívestől.
VÉRÉSS, falu Nógrád m. helyr. Véréssre,
—én, —ről.
VÉRÉSSÁRGA, (véréssárga) ösz. mn. Ve
resbe átmenő, veressel vegyes sárga, vagy veres és
sárga szinek külön váltogatva ; p. veressárga csíkok,
pettyek valamely kelmén.
VÉRÉSSÉG, (vérésség) fn. tt. vérésségét,
harm. szr. — e . Veres szin, mint valamely testnek
tulajdonsága. Réznek, pipacsnak, vérnek veressége.
V. ö. VERÉS. .
VÉRÉSSÉG, (vér ésség fn. tt. véréségit, harm.
szr. — e . Véres állapot vagy minőség.
VERESSELYEM, (veresselyem) ösz. fn. Ba
ranyában am. verespamut.
VÉRÉSSZAKÁLÚ v. SZAKÁLU, (véréssza
kálú) ösz. mn. Kinek szakáiszőre veres szinü.
VÉRÉSSZILVA, (vérésszilva) ösz. fn. Koráb
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ban érő, ho?szukás szilvafaj, melynek héja vereses.
Nagyobbik fajtája : lószemüszilva.
VÉRÉSSZÍN, (vérésszín) ösz. fn, és mn. 1) A
többféle árnyalatú veres színek egyike. 2) L. VE
RÉSSZÍNÜ.
VÉRÉSSZÍNÜ v. SZINÜ, (vérésszinü) ösz. mn,
A minek színe veres.
VÉRÉSTARAJÚ v. TARAJ U, (véréstaraju)
ösz. mn. Minek tarajhúsa veres. V. ö. TARAJ.
VÉRÉSTORONY, erdélyi hegyszorosheli to
rony Boicza falu alsó végén, mely régente veresre
volt festve s az ottani katonai határőri parancsnok
lakott benne. Magát a hegyszorost is így hívják (a
rómaiak: korában Porta trajana); helyr. Véréstorony
ba, —ban, —bál.
VÉRÉSTÖNKÜ GALÓCZA, galóczafaj, mely
nek kalapja lapos, lánezos, szélű ; tönkje kurta, ve
res ; tenyészik erdei kaszálókbari ; megehető. (Agari
cus Russula.)
VÉRESÜL, (vérésül) önh. m. vérésült. Ritka
használatú szó, e helyett: veresedik ; 1. ezt.
VÉRÉSVIRÁGU CSENGŐFÜ, 1. VÉRÁLLA
TÓFÜ, 3).
VÉRÉSVIRÁGU PÉZSMACSÜKÜLLÖ, 1. VÉ
RÉSPÉZSMA.
VERET, ( l ) (veret) önh. m. verettem, tél,
ett. Túl a Dunán, különösen Göcsejben és Kéme
nesalon, am. az általánosabb vedlik, vagyis héját,
szőrét, tollait elhányja; máskép szintén tájdivato
san : verdik.
Ezen veret igében a különben áthatókat képző
t az önható igeképző d helyett áll, minél fogva sza
bályszerüleg vered volna, honnan a középige verdik
(= veredik) is. Hasonló betűváltozással képződtek a
viszket, reszket, ezek helyett: viszked, reszked.
Hangra nézve egyezik vele némely értelemben,
a latin verno, pl. angvis vernat (a kigyó bőrét
hányja).
VERET, (2) (veret) mi veit. m. verettem, í
tél, étt. par. veress. 1) Valakinek megparan
csolja, meghagyja, hogy verjen valakit, v. valamit.
Hajdúkkal veretni az elitélt rabokat. 2) A verést bi
zonyos eszközzel viteti véghez. Vesszővel kiveretni a
ruhából a port. Ha nem takarodót, bottal veretlek ki.
V. ö. VER.
VERET, ( 3 ; (veret) fn. tt. veretét, harm.
szr. —e. Végrehajtott verés. Leginkább a fémpénz
ről mondjuk pl. 1872ik évbeli veretű pénz.
VERETECSÖ, falu Bereg m.; helyr. Vereté
csvre, — n , —ről.
VERETÉK 1. VERÍTÉK.
VERETES, (veretés) fn. tt. veretést, tb. ek,
barm. szr. —e. 1) Vedlés, verdes. 2) Miveltetés,
midőn valaki más által viteti véghez a verést.
VERETLEN, (veretlen) nm. tt. veretlent,
tb. ék. Akit vagy amit nem vertek, meg nem.
vertek, verés nélkül hagytak; ellentéte, : vert, V. ö
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KFctí viszem veretlent, ayyafeje töretlent. (Népmesei
j közmondat.) Igehatározókéut am. veretlenül.
VERETLEN, (vérctlen) mn. tt. veretlent, tb.
I —ék. A minek tulajdonke'pi vére nincsen, vagy
I aránylag igen kevés vérű. Á rovarok veretlen állatok.
I Továbbá a mi vérontás nélkül történik. Veretlen ál
f dozut az új testamentumban.
VERETLENÜL, (veretlenül) ih. Meg nem
I verve; veréstől menekedve.
VÉREVESZTÉTT, (vércvesztétt) ösz. mn.
I Mondjuk emberről, vagy más állatról, midőn sok
I vére elfolyt.
VÉRFAGYLALÓ, (vérfagylaló) ösz. mn. Átv.
I ért. iszonyatos, rémitő, borzasztó, mi a vért mintegy
í meredté teszi a szemlélőben vagy hallgatóban.
VERFELY, fn. tt. verfelyt, tb. —ék. Régiesen
I am. koezka. Molnár A.nél verfőlye. Nem más mint
I a német Würfel.

VÉRFOLYAT—VÉRGYÖKÉR.
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VÉRFOLYAT 1. VÉRFOLYÁS.
VÉRFORGÁS, (vérforgás) ösz. fn. A vérnek
folytonos mozgása, keringése az állati erekben.
VÉRFŐ, (vérfő) ösz. fn. Növénynem a nógy
hímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje
két levelű a magzat alatt; bokrétája kerékforma,
négy hasábu a magzat fölött. (Sanguisorba.) Faja
DiószegiFazekasnál : orvosi vérfő, melynek füzér
kéje tömött, tojásdad, setétvörös, levelei szárnyal
tak ; füzérkéje fölülről kezd nyilni. (Sanguisorba offi
cinalis.) A köznép ezt vérfünek nevezi. Molnár Al
bert szótárában is vérfű.

VÉRFÖLYE 1. VERFELY.
VÉRFÖRTELEM, (vérförtelém) ösz. fu. 1.
VÉRFÉRTELÉM.

VÉRFÜRDŐ, (vérfürdő) ösz. fn. Tulajd. ért.
oly fürdőt jelentene, mely emberi vagy más állati
vérből készült. Átv. nngy bőségben kiontott, s mint
VÉRFENYŐ v. — FENYÜ, (vérfenyő) ösz. fn. egy patakzó vér ; igen véres harez.
VÉRFÜRT, (vérfürt) ösz. fn. Növénynem a
[ 1. VÉRÉSFENYÖ.
VÉRFÉRTELÉM, (vérfertelem) ösz. fn. Tör tízhímesek seregéből és tízányások rendéből; csé
I vénytelen nemi közösülés oly személyek között, kik széje nincs; bokrérája öt szirmú, csészeforma, ál
| vératyafiságban vannak egymással. E bűnnek foka landó ; bogyója gömbölyű, kevéssé lelapított, tiz
rekeszű, tiz magvú; sötétveres. (Phytolacca.) Ide
I annál nagyobb, minél közelebbi a verség.
VÉRFERTŐZÉS, (vérfertőzés) ösz. fn. Vér tartozik a berzsenvérfUrt, népiesen : festőszőlő, alker
! fertelem elkövetése, különösen a csábító, vagy erő mes, berzsen. (Ph. decandra).
VÉRGENY (vérgeny) ösz. fn. Romlott vérből
I Bzakoló fél részéről. 1. VÉRFÉRTELÉM.
VÉRFÉRTŐZÉSI, (vérfertőzési) ösz. mu. Vér álló geny. V.^ ö. GENY.
VERGÉP, (vergép) ösz. fn. Sajtónemü gép,
[ fertőzést illető, ahhoz tartozó, azzal járó. Vérfertő
melylyel fémanyagokból vagy anyagokra valamit
| zési paráznaság, bün.
VÉRFÉRTŐZET ; (vérfértözet) ösz. fn. Végre sajtólnak, pl. a pénzverdékben.
VERGŐDÉS, (veregőödés) fn. tt. vergŐ
hajtott vérfertőzés, mint egyházilag és polgárilag
dést, tb. ek. harm. szr. —e. Több irányban működő
kárhoztatott undok bün.
VÉRFERTŐZŐ, (vérfértözö) ösz. fn. Személy, erőszakos mozgás, midőn az ember vagy más állat
ki vérrokonával törvénytelenül nemileg közösül. vergődik. V. ö. VERGŐDIK.
VERGŐDIK, (verégőödik) belsz. in. vergőd
Mennyiben bizonyos fokon levő rokonok egyházi és
polgári törvény szerint házasságra léphetnek, az jem, tél, ott. Mondjuk emberről vagy más
állatról, midőn szabad mozgása akadályozva levén
ilyek nem vérfertőzők.
VÉRFÉRTŐZTETÉS, (vérfértőztetésj ösz. ideoda hánykolódik, tolakodik, majd ide majd oda
fn. A szokás egy értelemben használja a vérfertőzés ütődik, s mintegy veri magát, hogy tovább hasson.
I szóval; valamint a szokás némely más hasonló ese Nagy néptömegen által vergődni. Kivergődni a vízből,
tekben sem tesz különbséget, pl. szellőzés és szellőz hínárból, a sürü bozótból, a nagy sárból. Vergődik a
lépen akadt madár, a hálóba szót idt hal, midőn me
tetés, kettőzés és kettöztetés között.
VÉRFÉRTÖZTETŐ, (vérfértöztotő) ösz. mn. nekedni vágyván ideoda csapong. Hajóval vergődni.
(Kenessey A.). Máskép tájdivatosan : verdödik, ver
1. VÉRFERTŐZŐ.
VÉRFOLYÁS, (vér folyás) ösz. fn. Általán, hődik, verhüdik. (Molnár A., Szabó D.) Átv. ért.
a vérnek folytonos, vagy gyakori ömlése akár a ter erkölcsi akadályokon áttörni iparkodik. Kivergődni
mészetes nyilasokon, akár bizonyos sérv, kór által a bajból, szövevényes ügyből, veszélyből.
Gyöke a sokszoros ütést jelentő ver. V. ö. Ve
megnyílt testrészen. Orrnak, méhanyának vérfolyása.
Vérfolyásban szenvedő nő. A Müncheni codexben : REKÉDIK.
VERGYE, (1) fn. tt. vergyét. Keritésfelé eszköz.
F véifolyat (fluxus sanguinis) : „Vala néminemű ném
Gárgya szóval egyezőnek látszik.
beri vérfolyatban." (Lukács VIII.)
VERGYE, ('2) puszta Bihar m. helyr. Vergyére,
VÉRFOLYÁSI, (vérfolyási) ösz. mn. Vérfo
lyást illető, attól származó, arra vonatkozó. Vérfo — n, —ről.
VÉRGYÖKÉR, (vérgyökér) ösz. fu. 1) 1.
lyási bajok, fájdalmak.
VÉRFOLYÁSOS, (vérfolyásos) ösz. mn. Vér PÁSZTORTARSÓKA. 2) Átv. azon ősapa, kitől
folyásban szenvedő. Az evangyéliumi vérfolyásos asz bizonyos nemzetséghez tartozó ivadékok származtak,
helyesebben: vértörzs.
stony.
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VERHAJTO, (vérhajtó) ösz. mn. A ini bizo f hogy mi nekünk az elmúlt hadainkban, úgy mint
nyos vérfolyási bajokban, pl. aranyérben, a meg vitéz ember, vére hullásával szolgált, méltónak Ítél
jük azért őtet az mi kegyelmességünkre." (Báthori
akadt vért folyásra indítja. Vérhajtó szerek.
VÉRHÁLYOG, (vérhályog) ösz. fa. Hályog, István király 1582ben. Magyar történelmi tár.
mely a vérnek a fej és szemedényekben öszvetolu VIII. K. 227 1.)
lásából szokott támadni. (Amaurosis sanguinea.)
VÉRHULLÓFÜ, ('vérhullófü) ösz. fn. Gó
VÉRHÁNYÁS, (vérhányás) ösz. fa. Hányás, dircz nemű növényfaj népies neve ; máskép szintén
népies néven : nagyfecskefű, gódircz, czinadónia; nö
vagyis okádás, mely vérömléssel jár.
VÉRHAS, (vérhas) ösz. fa. Hasmenés neme, vénytani néven : czinadóniagódircz. (Chelidoniuin
midőn a természetes bélsár kinos fájdalmak között május.)
VERHÜDÉS, (ver hüdésj 1, VERGŐDÉS.
vérrel vegyítve ürül ki.
VERHÜDIK, (verhüdik) k. m. verhüdtem,
VÉRHASAS, (vérhasas) ösz. mn. A ki vér
—tél, —ött, 1. VERGŐDIK.
hasban szenved. V. ö. VÉRHAS.
VÉRHASFOLYÁS, (vérhasfolyás) 1. VÉR
VERHÜDIK, (vérhüdik) k. m. vérhttdtem,
HAS.
— tél, —ött. Bizonyos nyavalyában, mely sok ker
VÉRHATALOM, (vérhatalom) ösz. fa. Hata getésböl támad, mondják a juhról, disznóról, mely
lom, melynél fogva bizonyos felsöségi személynek, nyavalyát a fülök hegyén véreresztéssel orvosolnak.
vagy törvényhatóságnak joga van valakinek élete (Tájszótár). Képeztetésre hasonlók hozzá: szélhüdik,
és halála fölött itélni.
vajúdik, hamuhodik.
VÉRHATÓSÁG, (vérhatóság) ösz. fn. Vér
VÉRINPÓK, (vérinpók) ösz. fa. Vérből v.
hatalommal biró hatóság, vagy törvényszék. V. ö. vér által támadt inpók. V. ö. INPÓK.
VÉRHATALOM.
VERINT, (verint) áth. m. verintétt, par. s,
VÉRHÉNY, (vórhény) fa. Élénk vereses szin,
htn. — ni v.—eni. Gyöngéden, kiméivé, alig illetve
mely bizonyos testeket akár állandóan, akár ideig
ver. Kicsinző jelentésű, mint: tapint, csapint, dobint,
len fest. Verheny az arezbörön, az égen. Máskiejtéssel:
legyint, emelint.
vörhöny. Hasonló hozzá a derültet, fehéreset jelentő
VERINTÉS, (verintés) fa. tt. verintést, tb.
derheny.
—
ék,
harm. szr. —e. Kímélve, alig illetve történő
VÉRHÉNYEG, (vdrhény eg) fa. 1. VÉR
verés.
HÉNY.
VERÍTÉK, VERÍTÉK, (verítékj fn. tt. veríték
VÉRHÉNYEGÉS, (vérhényegés) mn. tt.
vcrh'nyegést v. et, tb. ek. Vereses színnel fes ét, harm. szr. —e. Az erősebben fölhevült állati test
tett, vagy tarkított, pettyegetett. Verhenyeges mint bőrén átszivárgó nedv, pára, izzadság, mely a bőr fel
a fűi mony. (Km.). Verhenyeyes ég. A kutya nem nyúl, színén kisebb nagyobb cseppekké alakul. Sürü, meleg,
ha mindjárt verhenyeyes szine van is. (Km.). Más kiej nagy cseppü veríték. Homlokáról csepeg a veríték. Hi
deg által visszahajtott veríték. Letörölni a verítéket.
téssel : vörhönyeyés. L. VÉRHENYÖ.
VÉRHENYÖ, (vérhcnyő) mn. tt. — í , tb. Csak úgy szakad, foly róla a veríték. Kiütött rajta a
—k, más kiejtéssel : vörhenyő. Vereses szinű, ver halál verítéke. Átv. erős, nehéz, fáradságos munka,
henyeges. Képeztetésre hasonló hozzá: derhenyö, mely a testet izzasztja. Véres verítékkel keresi ke
azaz, derülő, tiszta egü. „Estve levén ágy mondo nyerét. Továbbá ily munkával szerzett vagyon. Ve'
tok, derhenyö leszen, mert verhenyő a menny." rítékét méltatlan örökösök bírják. Másképen: verejték.
(Münch. cod. Máté. XVI. f.) Hasonló hozzá porha „Az ilyetén nagy és czimores épületekre sok ezer sze
nyó is. Mindezek törzsei tulajdonkép elavult igék génynek véres verejtéke vagyon tapasztva." (B..
nek látszanak : verhen, derhen, porhan, melyekből Orczy Lőrincz 1784. Okt. 14én Abaúj megye gyű
lettek verhenű, derhenö. porhanó részcsülök ; lágyít lésén.) Molnár Á.nál: veröték. Szabó D.nál: vere
ték is. A Müncheni codexben : verő. „És lett ő ve
va : porhanyó, verhenyő stb.
VÉRHENYŐS, (vérhenyó'ös) mn. tt. vérhe reje, miként vérnek cseppenete." (Et factus est sudor
eius, sicut gutta sanguinis. Münch. cod. Ján. XXII.
nyöst v. —et, tb. —ele. Verhenyeges, vereses.
VERHOVICZA, falu Szála m.; helyr. Verhovi fej.) A régi magyar Passióban szintén: „És lön
üneki vereje, miként földön elfolyó vérszemek."
czára, —n, —ról.
VERHOVLYÁN, falu Szála m.; helyr. Verhov (Toldy F. kiadása. 39 1.) Pesti Gábornál: veritek
(verijek ?), Erdősinéi verijtik (verijtik). A Nádor
lyánba, — ban, —hói.
codexben : „A kenyves (könyves v. könnyes) vérnek
VERHŐDIK, í. VERGŐDIK.
VÉRHUGYÁS, (vérhugyás) ösz. fn. A vizelő veréje." (172 1.) E szónak törzse a föntebbiek sze
edények, illetőleg húgyhólyag kóros állapota, midőn rént verő, mely különösen a barkóknál jelent mele
gen sütő napot, honnan a közdivatú verőfény, égető
a vizelettel vér megyén el.
VERHULLÁS, (vérhullás), ösz. fa. Általán, napsugár. L. VERŐ, (1). E törzsből képződött verő
vérzés, midőn a testből akár természetes, akár sér it v. verőt, máskép régiesen : verőjt, v. veréjt, verejtT
tett nyilasokon vér szakadoz, ömledezik. „Ki mivel vérét, ujabbkori képeztetéssel vérit ige, s innen ve.
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veröjték, verejték, vereték, veríték, mint a fe
m hasit törzsökből fenyíték, hasiték.
VERÍTÉK v. VERITÉKCSEPP v. — CSÉP
ENET, (verítékcsepp v. —cse'ppenet) ősz. fn.
Iseppekbe öszvefutott izzadság a b'!>r fölszinén. Horn
okáról veritékcseppek hullanak.
VERÍTÉKÉS, (verítékés) mn. tt. verítékést, v
B, tb. — ék. Verítéket izzadó, verítékkel lepett. Ve'
ítékes test.
VERÍTÉKEZÉS,
VER1TÉZÉS, (veríték
:és) fn. tt. verítékezést, tb. —ék, harm. szr. —e.
3őség által okozott izzadás, verítékszakadás.
VERÍTÉKÉZIK , VERITÉZIK, (veríték
sik) k. m. vzrítékéztem, —tél, —étt, par. —zél.
Bőrén veritékcseppek ütnek k i ; izzadoz, ErÖs mun
útól, hőségtől, félelemből verítékezni.
VÉRITÉLET, (véritélet) ösz. fn. Vérbíróság
hozta ítélet.
VERITÉZIK, VERITTÉZIK, (verítézik) ré
giesen pl. a Nádoreodexben és a székelyeknél ma is
am. verítékezik. L. VERÍTÉKÉZIK.
VÉRIZZADSÁG, (vérizzadság) ösz. fn. Véi
cseppekkel vegyes verítékezés.
VÉRJASZPIS, (vérjaszpis) ösz. fn. Vérszínű
Ezpis; v. ö. JASZPIS.
VÉRKELÉS, (vérkelés) ösz. fn. Kelés, mely
ben véres geny foglaltatik.
VÉRKÉRÉSZTSÉG, (vérkérésztség) ösz. fn.
vizkeresztséggel egy érvényű vértanúság, midőn
alakinek eltökélett szándéka van Krisztus hitét
vallani, s mielőtt a vizkeresztséget felvehette volna,
at vértanú hal meg. Ilyenek voltak sokan az első
keresztény századokban a megtérni akaró pogányok
között.
VÉRKERINGÉS, (vérkeringés) ösz. fn. 1.
PÉRFORGÁS.
VERKNYA, puszta Somogy m.; helyr. Verk
nyára, — n , —ról.
VÉRKÓR v. —KÓRSÁG, (vér kór v. —kór
ág) ösz. fn. L. VÉRFOLYÁS ; ARANYÉR. A Deb
eczeni legendáskönyvben ,vérkórság' am. méhvérfo
ás. „Megszabadult anyja a vérkórságból." (27.1.)
VÉRKORMÁNY, (vérkormány) ösz. fn. Ke
gyetlen, zsarnoki kormány, mely halálos rettegeté
sekkel akarja hatalmát megszilárdítani. Forradalmi
vérkormány.
VÉRKORONA., (vérkorona) ösz. fn. Erkölcsi
jutalom, mennyei dicsőség, melyet valaki nyer, mi
dőn valamely szent ügyért, illetőleg a keresztény
vallásért kint, halált, vértanúságot szenved.
VÉRKÓRSÁG, (vérkórság) 1. VÉRKOR.
VÉRKÓRSÁGOS, (vérkórságos) ösz. mn.
Vcrkórságban szenvedő,
VERKŐ, (vérkő) ösz. fn. Vérszínű vaskő,
néha barnás, vagy sárga, de dörzsölés, csiszolás ál
tal vörös szint ölt. (Hacmatites.)
VÉRKÖLDÖKSÉRV, (vérköldöksérv) ösz. fn
A köldöksérvek egyik neme. (Haemotoinphale.)
HASY, AKAD. SZÓTÁB. VI. KÖT
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VÉRKÖPÉS, (vérköpés) ösz. fn. Nyavalya,
midőn a köhögő vagy hurutozó vért köp ki tüdejé
ből, melléből. (Haemophtisis.)
VÉRKÖR, (vérkör) ösz. fn. Vérkeringés, vér
forgás.
VÉRLÁZASZTÓ, VÉRLÁZÍTÓ v.—LÁZÍTÓ,
(vérlázasztó v. lázító) ösz. mn. Rémületes, iszony
tató, mi a vért lázadásba hozza. Vérlázító esemén nyék.
VÉRLILIOM, (vérliliom) ösz. fn. Liliomfaj,
melynek szirmai lángszinüek ; máskép : tüzes liliom.
(Lilium bulbiferum.)
VÉRLOBOGÓ, (vérlobogó) ösz. fn. Vérszínű
kelméből készített lobogó. Átv. veres, vagy vérrel
festett lobogó, mely alatt az illetők élethalálra küz
deni készek.
VERLUG, (vérlúg) ösz. fn. Növénylúgsóból és
vérből készített lúg.
VÉRMEDENCZE, (vérmedencze) ösz. fn. Me
dencze, melybe érvágáskor a vért folyatják.
VERMEL, (verémél) áth. m. vermélt. l)
Mondjuk szölőmívesekről, midőn az ültetvényszölőt
bizonyos mélységig ásott verembe ültetik ; néhutt:
homlit. 2) Valamit verembe rak, tölt, takar. Vermelni
a gabonát. 3) Bevermelni az ételt, a székelyeknél am.
mohón befaldosni. „S mind egy utósó falásig béver
melte," t. i. a puiszkát. (Kriza Jánosnál. Háromszéki
népmesék. I.)
VERMÉLÉS, (verémélés) fn. tt. vermélést,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Szőlőmívesi munka, mi
dőn az ültetvényeket vermelik. 2) Verembe töltése,
rakása valaminek. 3) Faldozás. V. ö. VERMEL.
VÉRMENYEKZÖ, (vérmenyekzö) ösz fn. így
nevezik a történetírók IXdik Károly franczia ki
rály menyekzöjét, melynek éjszakáján Parisban a
hugonottákat megöldösték ; máskép: Bertalan éj
szakája.
VÉRMÉRLEG, (vérmérleg) ösz. fn. Sebészek
mérlege, melylyel érvágáskor a kieresztett vért meg
mérik.
VÉRMÉRSÉK v. —MÉRSÉKLET, (vérmér
sék v. —mérséklet) 1. VÉRALKAT.
VERMES, (1) (verémés) mn. tt. vermést, v.
—eí, tb. —ek. A hol egy, vagy több verem van
ásva. Vermes telek. Búzavermes kertek alja. Továbbá,
a mit veremben tartanak, vagy abból vettek ki.
Vermes gabona. Több család neve.
VERMES, (2) falu Krassó, puszta Heves m.
erdélyi falu Besztercze vidékében; he) yr. Vermésre,
—én, —ről.
VERMES, fn. tt. vermést, tb —ék, harm. szr.
— e . így nevezik Szeged táj&áft azon helyet, hol a
halak ivás, vagyis ikrük .erakása végett öszvegyül
nek, továbbá, hol .aás állatok is, kivált madarak,
nyugvás, tollászk'.dás végett tanyáznak; Bérczy K.
S7nzént, hcl aszárnyas vad csoportosan költ.
Véleményünk szerint a vermes nem egyéb
mint més képzővel am. verés azaz verdes (képeztetésre
hasonló a látomás, tudomás, állomsís szókhoz); a mi
60
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dön pl. az ívó halak is mintegy verdének, midőn
ikráikat lerakják ; V. ö. VERDIK. Itt a cselekvést
jelentő szó jelenti a helyet, hol a cselekvés történik,
mint állomás jelent álló helyet is.
VÉRMES, (vérémés) mn. tt. vérmést, v. — et,
tb. —ek. 1) Am. véres, pl. Szabó Dávidnál: vérmes
étek, vérmes a szeme, a vér elfutotta. 2) Aránylag
sok vérű, telivér, piros pozsgás. Vérmes ember. Vérmes
véralkat. 3) Átv. mondják földről is, mely televé
nyes, sikeres, melyben sok a termékeny nedv. Ké
pes kifejezéssel: vérmes remény, midőn valaki telje
sen hiszi, hogy vágya teljesedni fog, vagy oly dol
gokat remél, melyek csak az ő heves képzelete sze
rint teljesedhetők.
Törzse vérm v. vérem önállólag nincs di
vatban.
VÉRMÉSÉDÉS, (vérémésédés) fn. tt. vér
mésédés, tb. —ék, harm. szr. —e. A vérnek túlsá
gos szaporodása.
VÉRMÉSÉDIK, (vérémésédik) k. m. vér
mésédtem, —tél, —étt. Vérmessé, telivérüvé leszen ;
vére szaporodik, pozsgásodik.
VÉRMÉSÍT, VÉRMESIT, (vérmésít) átb.
m, vérmesitctt, htn. —ni v. —eni, par. —s. Vér
messé teszen. V. ö. VÉRMES.
VÉRMÉSSÉG, (vérém ésség) fn. tt. vérmés
séget, harm. szr. — e . Vérbőség, telivérüség, piros
pozsgásság. Átv. a földnek vérmes, sikeres állapota,
v. tulajdonsága.
VÉRMEZŐ, (vérmező) ösz. fn. Altalán, mező,
térség, hol vért ontanak, p. harczmező. Különösen
oly hely, hol a halálra ítélteket kivégezni szokták.
VÉRMOGYORÓ, (vérmogyoró) ösz. fn. Mo
gyorófaj, melynek maghúsa vagy legalább maghéja
vereses.
VERNÁRD, falu Gömör m. ; helyr. Vernárdra,
—on, —ról.
VÉRNÁSZ, (vérnász) ösz. fn. 1) Nász, vagy
is menyekző, mely erőszakos vérontással történik.
2) Menyekző, melyben két vérrokon kel öszve, ki
vált ha e vérrokonság nincs tudva előttök, mint a
Vörösmarty „Vérnász" czimű színmüvében.
VERNYÁKOL 1. VIRNYÁKOL v. VIR
NYIKOL.
VÉRNYEG, 1. VÉRHENYEG.
VÉRNYEGÉS, (vérnyegés) mn. 1. VERHE
NYEGÉS.
VERNYOG, (vernyog) önh. m. vernyogtam,
—tál, —ott. Vernyog a macska midőn különösen
ellenségére visít. (Tájszótár.) V. ö. VERNYÁKOL
v. VIRNYÁKOL.
VÉROKÁDÁS, (vérokádás) ösz. fn. 1. VÉR
HÁNYÁS.
VERONA, 1. VERONIKA ( l ) .
VERONIKA, (1) női keresztnév, a görög phe
reniké szótól, mely am. gyó'zelemhozó, győzelmes.
VERONIKA, (2) 1. SZIGORÁLL.
VÉRONTÁS, (vérontás) ösz. fn. Erőszakos

kodás, verekedés, harcz, gyilkolás stb., melyben az
emberek egymás vérét ontják. Mohács, Mohács, régi
vérontás! (Régi ponyvaének.)
VÉRÓNTÓFÜ, (vérontófü) ösz. fn. A három
anyás linkák neméhez tartozó növényfaj népies
neve; máskép szintén népiesen: véresfü, kevélyfü,
növénytani néven : bogyós Unka. (Hypericum andro
saemum.)
VERÓ, (1) fn. tt. verőt, harm. szr. verője v.
vereje. 1) A régieknél, sőt a barkóknál Gömörben
ma is jelent forrón égető, mintegy pergelő napot,
honnan a közönségesebb verőfény, égető, perzselő,
tüzes sugarú napfény. 2) Szintén a régieknél am.
veríték. L. VERÍTÉK.
Mint alapjelentéséböl kitűnik, gyöke azon j?er
gyökkel egyezik, melyből pergel, perzsel, pergyó stb.
származtak. V. ö. PER, gyök; és PERGYÓ, fn.
VERŐ, (2) (verö) mn. és fn. tt. verőt. 1) Aki
ver. 2) Ami verve szokott működni. Verő óra, ve.ro
ér. 3) A mivel verni szoktak, s ekkor öszvetéve Ír
juk. Viröfa, verősulyok, verőkos, verőszerszám; meg
fordítva mint főnév: csigaverő, dióverő, dobverő, kw
tyaverő, pénzverő, tyúkverő v. kakasverö (mulatság
neme); harang verője = ütője (Szabó D.). Kötélverő,
ki köteleket csinál. Szakáiverő •= borotvás. 4) Am.
pőröly (a Nádorcodexben, Molnár Albertnél, Szabó
Dávidnál), mely hihetőleg szintén ,verő' szóból mó
dosult.
VERŐCZE, (1) (verőcze) kies. fn. tt., verő
ezét. Rácsos ajtó, vagy félajtó, a falusi konyhák kü
szöbén, így hívják néhuttaz utczai, vagy kerti kapu
mellett levő ajtócskát is.

948

. . . . „Ámbár Lámiám
Rómába zárt el
De lelkem szüntelen mezőre vonsz,
S áttörni vágy az ellenző verőczén."
Kazinczy F, (Horácz a majorosához.)
Máskép, illetőleg kicsinzőleg: veröczke v. veréezke.
Alakra hasonlók hozzá: bökőcze, csepőcze, gyér
köcze, galócza stb. Gyöke azon fér, és per gyökök
változata, melyekből féreg, fergetyü, pereg, pereszlén
mint könnyű forgásra vonatkozó szók származtak;
t. i. a verőcze könnyen pergő fergő ajtócska.
VERŐCZE, (2) fn. tt. verőczét. Mezőváros és
vármegye neve Slavoniában ; falu Nógrád m.; hely
ragokkal, mint város és falu: Verőczére, —n, —röl,
mint vármegye: —be, —ben, —bői.
VERÓCZÉR,(verőczeér) ösz.fn. Három visszér
törzsnek ú. m. a lép, nagy gyomor és bélfodor
visszérnek a máj alatt egyetlen visszérré egyesülését
nevezik verőczérnek. (Véna poitae.) V. ö. VÉR
EDÉNY.
VERŐDÉK, (verőödék) 1. VERÍTÉK.
VERŐDÉS, (verődés) fn. tt. verődést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Szenvedő állapot, midőn vala
mely test más testhez verődik. V. ö VERŐDIK.
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VERŐDIK, (verödik) belsz. m. verődtem,
Rte'J, —ött. Belső vagy legalább valamely nem ta
•pasztalt, meg nem nevezett okból vere'seket, ideoda
•lökdöséseket, tolongásokat stb. szenved. Fogai a
hideg szélben összeverődtek. Térdei összeverődnek. Rá
Mtós úton a kocsi oldalához verődni. Jégzajláskor sok
^mégdarab a vízpartra verődött.
VERŐÉR, (verőér) ösz. fn. 1. ÜTÉR.
VERŐFA, (verőfa) ösz. fn. Fából való eszköz,
• pl. sulyok, dorong, tömőfa, melylyel valamit vernek.
[ Az vtezakövezök veröfája.
VERŐFÉNY, (verőfény) ösz. fn. Égető nap,
^pagy napsugár. Verőfényen sütkérezni, szárítani vala
HniY. Verőfényen szakgat köpönyeget, nyárban hord téli
Kabát. Ki verőfényen jár, barnán megyén haza. (Km.)
Rjojfas verőfény, süt a nap, de a hideg miatt a fogak
Braczognak. „Ha egyes emberek vagy pártok árnyol
•dalait ismerni akarjuk, nem kell egyéb, mint hogy
•pket a szerencse vevőfényében lássuk; ilyenkor az
Hamvak nem maradnak el soha." (B. Eötvös J. Gon
Holatok). V. ö. VERŐ, (1).
VERŐFÉNYES, (verőfényés) ösz. mn. Égető
I sugarú. Verőfényes nap.
VERŐKOS, (verőkos) ösz. fn. Tömör, zömök,
Rnegvasalt tönkfa, melyet bizonyos húzókészület
Bragy gép segítségével czölöpök leverésére használ
tnak. A régi korban falakat rontó ostromgép.
VERŐMALACZ, (verőmalacz) ösz. fn. Sütni 
paló fiatal malacz, süldő. E szónak első alkatrésze
mérő azon vér, pér, pir, pör gyökökkel azonos, me
Byeknek származékai tűzre, égésre vonatkoznak. V.
16. VÉR, elvont gyök.
VÉRÖMLÉS, (vérömlés) ösz. fn. A vérnek
nagyobb mértékben folyása.
VERŐÓRA, (verőóra) ösz. fn. Óramű, mely
[az időt nem csak mutatja, hanem különös áruszer
kezete által annak hányadát is kiveri.
VERŐSEPRÜ, (verőseprü) ösz. fn. Verésre,
fenyítésre használt vesszöcsomag ; virgás, supra.
VERŐTE, (verőte) fn. tt. verőtét. L. HÁ
MOR.
VERŐTÉK, 1. VERÍTÉK.
VERŐTÉKÉS; VERŐTÉKÉZIK stb. 1. VE
RÍTÉKÉS; VERITÉKÉZIK stb.
VERÖZÉS, (verőözés) fn. tt. verözést, tb.
1— ék, harm. szr. —e. Sütkérezés, maga melegítése
[a verőfényen. V. ö. VERŐ, (1).
VERŐZIK, (verőözik) belsz. m. veröztem,
•— tél, —ott. Napon sütkérezik, melengeti magát,
kiáll a pergyóra. A kígyók tavaszszal verőznek, egy
szersmind verdének v. vedlenek.
VÉRÖZÖN, (vérözön) ösz. fn. Átv. kiontott
ivér sokasága, patakzó vér.
VÉRPAD, (vérpad) ösz. fn. Emeltebb állás,
I hol a halálra Ítélteket lefejezik. Máskép : vesztőpad.
Szélesb ért. vesztőhely.
VÉRPALLOS, (vérpallos) ösz. fn. Hóhér pal
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losa, melylyel az a halálra ítélteket lefejezi. V. ö.
PALLOS.
VÉRPANGÁS, (vérpangás; ösz. fn. A vérnek
igen lassú, akadozó folyása, megrekedése.

VÉRPARÁZNA; VÉRPARÁZNASÁG, 1. VÉR
FERTŐZŐ ; VÉRFERTŐZÉS.
VÉRPATAK, (vérpatak) ösz. fn. Képes kife
jezéssel, am. nagy bőségben omló vér. Vérpatakban
úszó sebesültek a hareztéren.
VERPELÉT, mváros Heves m . ; helyr. Verpe
létre, —én, —ről.
VÉRPÉNZ, (vérpénz) ösz. fn. 1) Díj, melyet
régen a gyilkosok, emberölők a megölt személy ro
konainak fizetni tartoztak , vérdíj. 2) Pénz, melyet
a véráruló vagy gyilkos kap. Ily vérpénz volt az,
melyet Júdásnak adtak a zsidópapok.
VÉRPETTY, (vérpetty) ösz. fn. Apróbb
vérfolt.
VÉRPINTY, (vérpinty) ösz. fn. Veres be
gyü pintyfaj.
VÉRPIROS, (vérpiros) ösz. mn. Fris vérhez
hasonló pirosságu. Vérpiros pipacs.
VÉRPÖK, (vérpök) ösz. fn. Tüdővészből vagy
más kórból eredő, vérrel vegyes pök.
VÉRPÖKÉS, (vérpökés) ösz. fn. Vérből álló,
vagy vérrel vegyes pökés.
VERRAD: VERRASZT, régies (pl. Molnár
Albertnél) és tájdivatos szók; 1. VIRRAD; VIR
RASZT.
VERRÉT, puszta Pozsony m. helyr. Verrétre,
—én, —ről.
VÉRROKON, (vérrokon) ösz. fn. Kik egy
törzsatyától származtak, egymásnak vérrokonai,
vératyafiak. Közelről, távolról való vérrokonok.
VÉRROKONSÁG, (vérrokonság) ösz. fn. Vér
rokonok közt létező származási viszony, vératyafi
ság. V. ö. VÉRROKON.
VÉRROKONSÁGI, (vérrokonsági) ösz. mn.
Vérrokonságot illető, arra vonatkozó. Vérrokonsági
viszony, kötelék.
VERS, (1) némely kiejtés szerént: VERS v.
VÖRS, elavult törzs, mely még néhutt a gyermekek
rímjátékos beszédében fenn van: „Vágok vágok fát,
de micsoda fát ? régi rakottyát; aki velem vers, én
is avval vers, fogadjunk fel egy pint borba, huszon
kettő ez." E mondatban : verset futni valakivel a
,verset' tárgyesetnek is tekinthető. Ezekben a vers
jelent különösebben versenyző v. vetélkedőtársat.
Innen értelmezendők származékai : verseng, versen
gés , versenkedik, verseny} versenyez, versenyézés. Gyö
kével : ver, mind hangban, mind alapértelménél
fogva is rokon : pér, honnan perdül, v. fer, honnan
fereg, s for, honnan fordúl, forog és mások ered
nek. Tehát eredeti jelentése : fordulás, forgás, vagy
forduló, forgó. Hogy a latin verto is e családba tar
tozik, lehete kételkedni ? V. ö. VERS, (2). A ver
gyökből úgy képződött vers. s képzővel, mint: pé^s,
Örs, társ, hárs, nyárs, törzs (zsvel), gyors stb.
60*
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VERS, (2) fn. tt. verset, harm. szr. —e. Je
VERSÉG, (vérség) fn. tt. vérségét, harm. szr.
lent mint a prózának, v. kötetlen beszédnek ellen —e. Az egy vérből származott rokonok közti vi
téte 1) általán kötött beszédet, a melyben t. i. min szony, atyafiság. Verség fája. V. ö. VÉR. 3).
den sor bizonyos hangidomi v. hangaiányi szabá
VERSEGH, falu Pest m.; helyr. Verseghre,
lyok szerént van szerkesztve. Mértékes, rímes versek. • — é n , — r ö l .
Ezen szabályoknak a kötött beszédben minden
VÉRSÉGI, (vérségi) mn. tt. vérségi t, tb. — eh
egyes szó, sőt különösen a mértékes verselésben a Vérségre vonatkozó. Vérségi összeköttetés.
szónak minden tagja is alá van rendelve, úgy hogy
VÉRSÉGILEG, (vérségileg) ih. Véraégnél
egymás mellett vagy egymás után több sorban vagy fogva.
beszédrészben (szakban) is ugyanazon hangidomi
VÉRSÉGJEGYZÉK, (vérségjegyzék) ösz. fn.
szabályok újra meg újra eléfordulnak, ismétlödnek Bizonyos törzsatyától származó, s egy nemzetséget
s az egésznek egységes alakot kölcsönöznek. Ily ál képező személyek, illetőleg ivadékok sorozata, úgy
talános jelentésben mondjuk: Kisfaludy, Kölcsey, nevezett származási fája.
Vörösmarty versei.—Különösen pedig jelenti a magyar
VÉRSÉGLAJSTROM , (verség  lajstrom) 1,
nyelvben, 2) az egész kötött beszédnek egyes sorát; VÉRSÉGJEGYZÉK.
3) annak két vagy több sorból álló szakát (stropha).
VÉRSÉGTÁBLA, (vérségtábk) ösz. fn. Tábla,
4) Átv. ért. bizonyos cselekvésnek egyegy íze, melyen valamely nemzetséget képező vérrokonok
tagja. Valamibe három versben is belefogni, 5) A szétágazó származásaik szerint le vannak írva.
Szentírásban az úgy nevezett részek vagy fejezetek
VERSEL, (versel) önh. m. verselt. Verseket
nek számokkal jelölt egyes szakaszkáit is így ne | csinál, készít, kötött beszédű költeményt ír. Szabó
vezik.
D. szerént azt is jelenti: versenyez, vetélkedik.
Ezen jelentésekben a ,vers' szót a latin versus „Vele nem verselhetsz, (am.) vele föl nem tehetsz,
ból kölcsönzöttnek tekinthetjük, melyből az általán nem vetélkedhetek"
más nyelvekbe is átment, pl. a németbe Vers, a
VERSELÉS, (verselés) fn. tt. verselést, tb.
francziába vers, az angolba verse, az olaszba verso — ék} harm. szr. —e. 1) Verscsinálás, verskészítés;
alakban stb. stb. A latin versust pedig a nyelvészek kötött beszédű költemény irása. 2) Versenyzés, vetél
a verto szótól származtatják, pl. „Das Latéin. Ver kedés. V. ö. VERSEL.
sus stammt von vertere her" (Adelung). „Vers . . .
VERSELET, (verselet) fn. 1. VERSEZET.
von dem lat. versus v. vertere, wenden ; alsó eig(ent
VERSELŐ, (vcrselő) fn. tt. verselőt. Verscsi
licli) Wendung : Furche (legelső értelmében), Reihe, náló, versíró, versköltő. Ügyes, könnyű verselő. V. ö.
Schriftzeile" (Heyse). „ Vers latiné : versus von ver VERSEL.
tere umwandeln" (RcalEneyclopaedie). E szerént
VERSEND, falu Baranya m.; helyr. Versend
az tökéletesen összeüt a magyar ,vers' törzs eredeti re, — én, —röl.
jelentésével is. L. VERS, (1). Mi nem azt teszi,
VERSENÉS, VÉRSÉNÉS, 1. VERSENYÉS.
hogy a latin a magyarból vette, hanem hogy a nyel
VERSENÉZ v. VÉRSÉNÉZ ; VERSÉNZÉS 1.
vek szelleme sokakban találkozik, különösen a kü VERSENYEZ v. VERSENYEZ; VERSENYÉZÉS.
1 Önböző nyelvekbeli gyökök gyakran egyeznek egy
VERSENG, VERSENG, (verséng) gyak. önh.
mással, a nélkül, hogy elhatározni lehetne, vagy m.vérséngtem, —tél, —eíi,htn.—niw. — ewi.Más kiej
kellene, melyik nyelv vett át valamit a másiktól.
téssel : vörsöng. Molnár A. szerint latinul: disceptat,
VERSALKAT, (versalkat) ösz. fn. A szóta litigat, azaz felesel, vitáz, perlekedik. Másod ért. bi
gok határozott mértéke és száma, továbbá egy zonyos czél elérése végett valakivel vetélkedik, s
másra vonatkozó viszonya, általán a versnek azon rajta ki akar fogni. Az osztályos atyafiak, az örökö
alakja, melynél fogva az bizonyos egyezményes egé sök versengenek egymással. Elsőségért, dicsőségért, ju |
szet képez a maga nemében. Tiszta, hibás versalkat. tatomért versengeni. V. ö. VERSENGÉS. Azon gya
korlatos igék osztályába tartozik, melyek nagyobb
Hallábu, ötlábú, rímes, rímetlen versalkat.
nyomatosság végett n hangot vesznek föl, mint:
VÉRSAVÓ, ösz. fn. Ragadós, sárgás víznemíí
berzeng, fetreng, kereng, mereng, borzong, forrong,
folyadék, mely a vérnek egyik fő alkatrészét teszi.
torzong, szorong, dühöng stb. Elemzésére nézve. L.
(Lympha.)
VERS, (1).
VERSCSINÁLÁS, (verscsinálás) ösz. fn. A
VERSENGÉS, VERSENGÉS, (verséngés) fn.
gondolatoknak bizonyos versneinekbc, kötött be tt. vérséngést, tb. —ék, harm. szr. —e. Más kiejtés
szédbe szedése. Gúnyos ért. költői ihletés és tehetség I sel : vörsöngés. Szóbeli felekezés, feleselés, vitázás,
nélküli verselés, verskoholás, versfaragás.
perlekedés; egymáson kifogni akaró vetélkedés, vi
VERSCSINÁLÓ, (verscsináló) ösz. fn. Gú j tálkodas. Molnár Albertnél máskép: versenség, vir
nyos ért. versfaragó, verskoholó, mint mondani szók '. rongás. Amaz eléjön Báthori István lengyel király
t á k : fűzfapoéta.
levéléiben is.
VERSENGŐ, VERSENGŐ, (verséngö) mn,
VERSE, fn. 1. VARSA.
tt. vérséngÖt. Szóval feleselő, vitázó, perlekedő, ve
VERSECZ, 1. VERSETZ.
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E télkedő. Versengő szomszédok, testvérek, laktársak. V.
'' ö. VERSENG.
VERSÉNKÉDÉS, VERSÉNKÉDÉS, (vers
Kéngédés v. versenkédés) fn. tt. versénkédést, tb.
I —ék, harm. szr. —e. Haragos vitatkozás, perleke
I dés, szóváltogatás. V. ö. VERSÉNKÉDIK.
VEBSÉNKÉDIK, VERSÉNKÉDIK, (vers
E éngédik v. versenkédik) k. m. versénk'dtem,
W— tél,—étt. Viszonyos versengésben, perlekede'sben,
I haragos szóváltogatásban van valakivel; Szabó D.
[ szerént vetekedik, vetélkedik, harsolódik, visszálko
[ dik, háborog, virrong, pántolódik, kötekedik, kötő
I dik, ezivódik, ezivakodik, marakodik, perlekedik.
Képeztetésre hasonlók hozzá: berrenjeedilc, torzonko
\ dik, szoronkodilc stb.
VERSENSÉG, (versenség) fn. tt. versenségét,
í harm. szr. —e. Régiesen (pl. Molnár Albertnél) am.
I versengés ; 1. ezt.
VERSENT, VÉRSENT, (versent) ih. Vetél
I kedve, máson kifogni akarva. Yersent futni, ipar
mkodni. „Verscnt a békákkal valamit kákogtál." (Pa
\ ludi F. Pásztori versengés). Ebben: verset futni a
I ,verset' szó egy értelmű vele ; egyébiránt ez lehet
I tárgyeset is. V. ö. VERS, (1).
VERSENZÉS, 1. VERSENYÉZÉS.
VERSENY v. VERSENY, (vérsény) fn. tt.
I vérsényt, tb. —ék, harm. szr. —e. Tájejtéssel :
r vörsöny. Két vagy több vetélkedő' személy avagy
í testület, néposztály cselekvénye, midőn bizonyos
i czélra törekedvén egymáson kifogni, s elsőséget
í nyerni akarnak. Harczjátéki, lófitttatási, agarászatí,
| lövészeti verseny. Fogadási verseny. Uijért, jutalomért
I küzdő verseny. A versenyben győzni, nyerni, veszteni.
„A nemes versenynek, melylyel a nép minden osz
tálya saját emelkedésén dolgozik, köszönjük korunk
:
> haladásait." (B. Eötvös J. Gondolatok.)
VERSENY v. VÉRSÉNYDAL, (vérsény
S dal) ősz. fn. Dal, melyben két vagy több dalnok
f egymással versent énekel.
VERSENY— v. VERSÉNYDARAB, (vérsény
I darab) ösz. fn. Zenei mű, melynek eléadásában több
hang vagy énekművész vészen részt, azonban egy
• vagy néha két s több is kitüntetőleg kell hogy mű
ködjék. V. ö. HANGVERSENY.
VERSENYE, KIS—, csárda Somogy rn.; helyr.
Versenyére, — n , —ről.
VERSENYÉS, VÉRSÉNYÉS , (vérs ényés)
mn. tt. versenyést, v. —el, tb. —e7í.Tájejtéssel: vör
sönyös. Versenyben működő, versenyt szerető, vetél
kedő. Versenyes futtatók, lövészek, agarászok. Verse
nyes tanulók. Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál am.
makranezos , konok, durczás , versengő (pervicax,
contentiosus).
(
VERSENYEZ, VERSENYEZ, vérs ényéz)
önh. m. vérsényéztem, —tél, —etl, v. versenyzett,
par. —z. Tájejtéssel: vörsönyöz. Versenyben tesz
valamit, egy czélra működő társain kifogni töreke
dik, vetélkedik, pályáz.
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VERSENYÉZÉS, VERSENYÉZÉS, VER
SENYZÉS, (vérsényézés) fn. tt. v.'rsényézést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Vetélkedő cselekvés, midőn
ketten vagy többen versenyeznek egymással. V. ö.
VERSENYEZ.

VERSENYPÉL, VÉRSÉNYPÉL, (vérsényfél)
1. VERSENYTÁRS.
VERSENYG, VERSENYGÉS, 1. VERSENG ;
VERSENGÉS.
VERSENY v. VERSENYTÁRS, (verseny
társ) ösz. fn. Kik bizonyos versenyben egy czél és
dij elérésére közösen törekesznek, azok egymásnak
vorsenytársai. Máskép : vetélytárs, pályatárs.

VÉRSENYV, (vérsenyv) ösz. fn. 1. SÜLY.
VÉRSENYVES, (vérsenyves) ösz. mn. 1. SÜ
LYÖS. r
VÉRSÉRV, (vérsérv) ösz. fn. Sérv neme, mi
dőn a keringő vér rendes folyásából valamikép
kitör.
VERSET, 1. VERSENT.
VERSETZ, szab. kir. város Temes m. ; helyr.
Versetzre, —cm, —röl.
VERSEZ, (versez) önh. m. verseziem, —tél,
— é l t ; par. —z. L. VERSEL.
VERSEZÉS, (versezés) 1. VERSELÉS.
VERSEZET, (versezet) fn. tt. versezetét,
harm szr. —e. Több versből, vagy versszakból álló
költői mű, versköltemény. Továbbá a versekben írt
költeménynek mütani alakja, szerkezete.
VERSPARAGÁS, (versfaragás) ösz. fn. Köl
tői hivatás és ihletés nélküli, erőtetett verscsi
nálás.
VERSFARAGÓ, (versfaragó) ösz. fn. A hivat
lan költők, és rósz verscsinálók gúnyneve; versko
holó, rímkovács, fűzfapoéta, poétamesterember.
VERSFÜ, (versfő) ösz. fn. Valamely versezet
nek első sora vagy sorai.
VERSFUTÁS, (versfutás) ösz. fn. Versenyező,
pályázó, egymást megelőzni törekvő futás, verseny
futás.
VERSFUTÓ, (versfutó) ösz. fn. Személy, ki
futásban versenyez, pályáz.
VERSGYÁRTÓ, (versgyártó) ösz. fn. 1. VERS
FARAGÓ.
VERSÍRÁS, (versirás) ; VERSÍRÓ, (versiró)
1. VERSSZERZÉS; VERSSZERZÜ.
VERSKOHOLÓ, (verskoholó) ösz. fn. 1. VERS
FARAGÓ.
VERSKOVÁCS, (verskovács) 1. VERSFA
RAGÓ.
VERSLÁB, (versláb) ösz. fn. Bizonyos számú
szótagok, mint a verssornak egyes alkatrészei. Két
tagú versláb, milyenek a piri (<"' két rövid taggal,
pyrrhichius), szökő (w— egy rövid, egy hosszú tag
gal, jambus), lépő (
két hosszú taggal, spondeus),
lejti (—"" trochaeus). Háromtagú verslábak, milyenek :
andalgó (
molossus), lengedi (—<»' dactylus),
lebegő (ü— anapaestus), toborzó (y
, bacchius),
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körösdi (yw, amphibrachys) stb. Négytagú verslá
bak : lengedező v. lejtiszökö (—^w—, choriambus), to
borzéki (V w, antispastos) stb. A verslábak magyar
neveiben levő mértékek mind egyeznek magoknak
a lábaknak mértékével. Némelyek a szökőt menőnek
nevezik de helytelenül, mert a monő ember, hacsak
nem sánta, egyenlő lépéseket teszen. Megjegyzendő
hogy a magyar nyelv a vers mértékelésében egészen
a hellén és római nyelvek példájára a szótagok
hangmennyiségét (azaz valódi hosszaságát és rövid
ségét) követheti és követi, nem pedig a hangsúlyt,
mint az e tekintetben tökélytelenebb más nyelvek.
VERSMÉRET, (versméret) 1. VERSMÉRTÉK.
VERSMÉRETÉS, (versméretés) 1. VERS
MÉRTÉKÉS. r
VERSMÉRTAN, (versmérfan) ösz. fn. Azon
szabályok eléadása s meghatározása, melyek szerént
kell a versmértéket ismerni s alkalmazni.
VERSMÉRTÉK, (versmérték) ösz. fn. Azon
verslábak hangmennyiségi (hosszúsági s rövidségi)
jellege, egymáshozi viszonya és egymást követő
rendé, melyek bizonyos versnemhez megkívántat
nak. V. ö. VERSLAB. Hexameterek (hatméretüek),
pentameterek (ötméretüek) versmértéke. A sonett (hang
zatka) versmértéke. Népdalok különbféle versmértéke,
helyesebaen : hangmértéke, minthogy azokban a mér
tékelés nem annyira a szókban, mint. a dallamban rej
lik, noha a kettő sokszor összeüt, pl. ezen népdalban :
„Káka tövén kelt a rucza1
Jó földbe terem a búza,
De hol a hü leány (v. legény) terem
Azt a helyet nem ismerem seholsemíl
a dőlt betűkkel írt szók vagy szórészek egészen
egyeznek (lábak szerént véve) a dallambeli hangok
mértékével ; ha t. i. a dallamban egy ütenyt a vers
ben egy lábnak veszünk, és a szokásos 2/* mértékű
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•= w (lengedi), de már ekkor a szöveg mértéke
nem üt össze a dallam mértékével.
Ki lehet mutatni, hogy olyan versezetben, me
lyeknek készítésekor a mértékre figyelem nem is volt
(hanem csak a szótagok számára és a rímre) a fön
tebbi mértékek mégis nagy részint föltalálhatók,
tehát a magyar népdallamok egészen a magyar
nyelv természetén alapulnak ; s ezzel meg van ezá
folva azon hamis állítmány, hogy a magyar zene
czigányzene volna; ezen hamis állitmányt egy igen
nagy nevű hazánkfia terjesztette el — fájdalom —
a nagy világba. És bizonyára hosszú idő fog el
folyni, míg a külföldet, mely nyelvünket nem is
meri, az ellenkezőről fogjuk meggyőzhetni, vala
mint ezen, úgy némely hazánkfiai által kikürtölt más
tekintetben is.
VERSMÉRTÉKÉS, (versmértékés) ösz. mn.
Versmértékel biró, versmértékben szerkesztett, vers
mértékbe szedett. Versmértékes szomorú vagy vígjá
ték. Versmértékes ballada, lantos költemény.
VERSNEM, (versnem) ösz. fn. Saját mérték
kel biró vers, mennyiben más mértéküektöl külön
bözik. Hatlábu v. hatlábas, ötlábú, lejti, szökő, rímes,
rimetlen versnem.
VERSPÁR, (verspár) ösz. fn. Két verssor,
melyek bizonyos tekintetben egy egészet képeznek,
pl. a hellenlatin distichon; vagy egymásután követ
kező két rímes vers.
VERSSOR, (verssor) ösz. fn. Egyes sor vala
mely versezetben.
VERSSZAK, (versszak) ösz. fn, A verses köl
teménynek ugyanazon alakban ismételve visszafor
duló különkülön része. (Stropha). Egyébiránt a vera
szakok néha, a költő müérzéke szerint, majd rövi
halk menetű dallamban az
mint hosz debbek, majd hosszabbak, majd másmás lábmérté
( / )
szabb kótát a versben hosszú szótagnak, s a rövidet küek, rímszerkezetüek stb. lehetnek.
VERSSZERZÉS, (versszerzés) ösz. fn. Verses
rövid szótagnak veszszük, aminthogy az éneklés ezt
valóban így is követeli: akkor lesz ezen négy kótás költemény Írása. V. ö. VERSSZERZÖ.
VERSSZERZŐ, (versszerző) ösz. fn. Költő,
üteny : N
& N a versben am. —o o— azaz
aki
verses
költeményeket ír. Régiesen : verstörlejtö.
0 é é é
lengedező láb (pl. Káka tövén), ezen üteny pedig : V. ö. TÖRLEJTŐ.
VERSTAG, (verstag) ösz. fn. Szótag, mint a
f\ fi pí = o
v toborzéki láb (.
verslábnak egyes alkatrésze, mely vagy hossiá,
é é é é
vagy rövid, pl. a lépőben mindkét verstag hosszú, a
búza. A sor végtagja hosszának vagy rövidnek is
szökőben az első rövid, a másik hosszú; a lejtiben
vehető). E két üteny. uralkodó a lassúbb menetű
az első hosszú, a második rövid; a lengediben az
magyar népdalokban. A frisebb menetüekben az Jjs
első hosszú, a második és harmadik rövid stb. V. ö.
kóta l
i 1 már rövid levén, a mértékelés úgy VERSLÁB.
hozható hangarányba. hogy vagy mind a négy Vs
VERSTAGLALÁS, (verstaglalás) ösz. fn. Va
kóta rövid, vagy a négy kóta közöl egy (akár lamely vers, különösen verssor egyes tagjainak lassú
hosszú, akár rövid) kiesik, pl. ezen dalsor: eléadásban hallható elemzése.
Szeretlek galambom, a dallamban két ütenyböl áll
VERSTAN, (verstan) ösz. fn. Tan, mely a
^ ^ |
f | jN (toborzókörösdi); azonban versalkotás szabályait, s a versek különféle nemeit
tárgyalja.
é é *
é é é

R

957

VERSTANI—VÉRT.

VÉRT—VÉRTANÚSÁG.

VERSTANI, (verstani) ösz. mn. Verstant illető,
arra vonatkozó. Verstani szabályok.
VÉRSZEGÉNYSÉG, (vérszegénység) ösz. fn.
Vérhiányban szenvedő állapot.
VÉRSZEKERCZE, (vérszekercze) ösz. fn. Hó
hérbárd, hóhérpallos, vérpallos.
VÉRSZEM, (vérszém), ösz. fn. 1) Az állati
vérből egy részecske, melyet máskép és szokottabban
vércseppnek, vércseppenetnek hívunk. „Miként föl
dön elfolyó vérszemek." (Régi magyar Passió. Toldy
F. kiadása. 39. 1.) 2) Átv. ért bizonyos körülmé
nyek által fölélesztett bátorság, merészség, különö
, mely valamely sikerült kísérlet után szokott tá
adni. Vérszemet kapott, neki bátorodott, kedve jött
'bbet merényiem.
VÉRSZÉMÉS, (vérszémés) ösz. mn. Neki bá
torodott, bátorságra gerjedt.
VÉRSZÉMÉSSÉG, (vérszémésség) ösz. fn.
Átv. tulajdonság, midőn valaki a körülmények ked
vezésekor, vagy bizonyos sikerült kísérlet után me
rész tettre gerjed.
VÉRSZERÉNT VALÓ, vérrokon, atyafiúi.
VÉRSZÍN v. —SZÍN, (vérszín) ösz. fn. 1)
Vérhez hasonló élénk veres szin. 2) Mint melléknév
jelent vérszinüt. Vérszín lobogó.
VÉRSZÍNŰ v. —SZINÜ, (vérszínü) ösz. mn.
Vérhez hasonló szinü. Vérszínű, posztó, virágszirom.
VÉRSZIPÓ v. —SZÍVÓ, (vérszipó v. —szivó)
ösz. mn. és fn. 1) Aki v. ami vért szí. 2) L. NA
DÁLY, PIÓCZA.
VÉRSZIVÁRGÓ, (vérszivárgó) ösz. mn. Ami
ből vér szivárog. Vérsziuárgó seb.
VÉRSZÍVÓ, 1. VÉRSZIPÓ.
VERSZOMJ, (vérszomj) ösz. fn. Ragadozó
állatok vágya, melynél fogva más állatok vérét
szívni, szopni, inni szeretik. Átv. ért. mások életére
törő, kegyetlen, gyilkos, bosszúálló szenvedély.
VÉRSZOMJAS, (vérszomjas) ösz. mn. 1) Mar
czona vérengző, mások vérét kiontani, kiszívni, inni
vágyó. Vérszomjas tigris, párducz. 2) Átv. mondjuk
kegyetlen, öldöklésre hajlandó emberről is. Vérszom
jas zsarnok, haramia, orgyilkos.
VÉRSZOMJÜ, (vérszomju) ösz. mn. 1. VÉR
SZOMJAS.
VÉRSZOPÓ, (vérszopó) ösz. mn. 1) Általán,
minden állat, mely más állatok vérét szopni, szívni
szereti. Különösen, marezona, kegyetlen, öldöklő. 2)
Átv. emberre alkalmazva, kegyetlen zsarnok v.
zsaroló.

köz, hogy a testet az ellenség fegyvere ellen bizto
sítsa ; különösen, melltakaró, mellvért, mely a mel
lett födözi. Különféle népeknek és korszakokban
voltak kenderből font, vagy szövetből, bőrből, vas
ból, rézből csinált vértek. Sima, pikkelyes vért. Más
kép : vasderék, vasváll, mejj v. mellvas (Szabó D J ,
idegen nyelvek után : pánczél. Szélesb ért. az egész
derékra, karokra lábszárakra öltött szilárd tömör
állományú védtakaró, milyen a középkori lovagok
vértezete. Továbbá, hogy ,vért' hajdan, mint test
födözö eszköz, paizs (scutum, clypeüs) jelentésében
is vétetett, kitűnik a Bécsi codexből: „Es vértnél
és tőrnélkül (et absque scuto et gladio). Továbbá
Anonymus L. fejezetéből : „Dux verő Árpad ab
orientali parte dedit Eleudunec (Elődnek), patri
Zobolsu (Szabolcs atyjának) silvam magnam, quae
nunc Vertus (Vértös) vocatur, propter clypeos Teii
tonicorum inibi dimissos." Bérczy K. szerent vadá
szoknyelvén vérten lőni am. szemközt jövő vadat
arezszínt lőni.
E szó viszonyban áll a vérté szóval, mely a
gömöri barkóknál házhomlokot, mintegy házvérteze
tet jelent. Mindenik szóban a borítás, védés fogalma
látszik rejleni, s vért (mellvért) talán am. borít v.
borító (mellboritó) s vérté (házvérte) szintén am.
borító, mely a ház előrészét borítja. Egyébiránt ro
konnak tekinthető mandsu nyelven ertun am. gyá
mol, védelem és védett. (Stütze, Schützliug.)
VÉRT (2) v. VIRT, falu Komárom, puszta
Fehér m. helyr. Vértre, —én, —röl.
VÉRTAGADÁS, (vértagadás) ösz. fn. Nyilat
kozás, mely által valaki saját atyjafiáról tagadja,
hogy vele vérrokonságban van. Továbbá, a vérro
konnakidegen gyanánt mellőzése, szeretetbölkizárása,
megvetése, ellenségképen bántalmazása, vagy épen
elárulása.
VÉRTAGADÓ, (vértagadó) ösz. mn. Aki
atyjafia ellen vértagadási tényt követ el. L. VÉR
TAGADÁS.
VÉRTÁLGYÜ, (vértálgyu) VÉRTÁL y.
VÉRTÁLY, (vértály) ösz. főnevek. L. VÉRTÁ
LYOG. Amazok eléjönnek Szabó Dávidnál is.
VÉRTÁLYOG, (vértályog) ösz. fn. Szarvas
marhák nyavalyája, midőn lépjök megfeketedik, s
folyóvá lesz. A tehenet elfutotta a vértályog. Néhutt:
vértály, vértan, vértálgyu. V. TÁLYOG.
VÉRTANÚ, (vértanú) ösz. fn. Általán, ki va
laminek bebizonyításaért vérét ontja, életét áldozza
föl. Különösen személy, ki a kereszténység első szá
zadaiban, vagy utóbb is a keresztény hitvallásért
kint, halált szenvedett. (Martyr.) Szélesb ért. aki
valamely jó, szent, vagy jónak, szentnek vélt ügyért
ártatlanul szenved. Hazaszeretet, polgári szabadság
vértanúja.
VÉRTANUKÖNYV, (vértanukönyv) ösz. fn.
A keresztény hitért szenvedett vértanuk neveit és
életrajzát tartalmazó könyv. (Martyrologium.)

VERT, (vert) mn. tt. vertet. Általán, amit
rtek, ezen igének minden jelentéseiben véve. V. ö.
R. Vert hadak. Vert ludak. Foltonkint szállinkoz
; mint a vert ludak. Falba vert szeg. Vert út, ve
fával megtömött. Vert arany, ezüst stb. V. ö.
R, áth.
VÉRT, (1) fn. tt. vértet, harm. szr. —je, v.
—e, A hadi fegyverzethez tartozó burokféle védesz
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ság) ősz. fn. Tanúság, melyet valaki mint vértanú
VÉRTÉZÉS, (vértézés) fn. tt. vértézést, tb.
tesz; különösen a keresztény hitért szenvedett kin, —ék, harm. szr. —e. Vértbe öltöztetés, páuczé
halál. V. ö. VÉRTANÚ.
lozás.
VÉRTEZET, (vértézet) fn. tt. vértézetét,
VÉRTARJAG, (vértarjag) ösz. fn. Véres faka
dék, vagy bibiresó, vagy csomósodás az állati testen. harm. szr. —e v. —je. A vérhez vagy pánczélhoz,
VÉRTÉ, fn. tt. vértét. A gömöri barkóknál je kivált több pánczélhoz tartozó összes készülék. Haja
lent házhomlokzatot. A ,vért' szóval hihetőleg egy vérlezete,
eredetű. L. VÉRT.
VERTFAL, (vert fal) ösz. fn. Deszkák között
VERTÉ, azaz vertté vagyis — téj, köznépies bunkózott, földből, közbevert törekszalmával stb.
kiejtéssel. A székelyeknél vajavett savanyú tej, épült fal.
melynek a vaját kiköpiUték (Szabó Elek, Kriza J.).
VÉRTGÁT, (vértgát) ösz. fn. A várerődí
Szokottabban: iró.
tésben am. cló'gát, elősáncz, mely t. i. a várárkon kí
VÉRTECS, (vértecs) kicsinzö fn. Kisebb vül fekszik, s mintegy vértül szolgál.
nemű vért.
VERTHAB, (vert hab) ösz. fn. A habart, ka
VÉRTEJELÉS, (vértejelés) ösz. fn. Tehenek vart, zurbolt tejből keletkező hab.
nyavalyája, midőn véres tejet adnak.
VÉRTING, (vérting) ösz. fn. Vas fonalakból
VÉRTEKECS/(vértekecs) ösz. fn. A vérben szerkezeit üngforma vért.
létező igen apró golyócskák, mint a vérnek alkatré
VÉRTISZTÍTÁS v. —TISZTÍTÁS, (vértisz
szei. V. ö. VÉRTÖMECS.
títás) ösz. fn. A vérnek hígítása, holmi gyógyszerek,
VÉRTELEK v. VERTELEK, (vértelék) fn. növénynedvek stb. által.
tt. vértelékét, harm. szr. —c. A gömöri barkóknál
VÉRTISZTÍTÓ v. —TISZTÍTÓ, (vértisztító)
am. a házpadlásnak elzárt része. A verte szóval lát ösz. mn. és fn. A mi a vért higítja, s bizonyos ré
szik viszonyban lenni.
szeit kihajtja. VértisztÜó szerek. Vértisztítót bevenni.
VÉRTELEN, (vértelen) mn. tt. vértelent, tb.
VÉRTISZTÜLÁS v. —TISZTULÁS, (vértisz
—ék. l) Aminek szoros értelemben vett vére nin tulás) ösz. fn. A vérnek bizonyos életműködés vagy
csen. A férgek, rovarok vértelen állatok. 2) Vérétől szerek általi higulása, s némely részeinek kiválása,
megfosztott, vére vesztett, halavány.
kifolyása, kipárolgása stb. Különösen, női hószám,
VERTENG, régies, e helyett: férteiig, azaz havi tisztulás.
fetreng. „Immár en szerető fiam, látom, hogy halá
VÉRTKEZTYÜ, (vértkeztyü) ösz. fn. Ércz
lodnak utolsó horáján, idején vertengesz." (Nádor lemezekből csinált keztyíi, mint a régi lovagok fegy
codex. 356 1. Toldy F. szerént a Winklercodexben: verzetének egyik kiegészítő része.
vertenghez.) Némi hangáttétellel: ventereg ; 1. ezt.
VÉRTLÁNCZ, (vértláncz) ösz. fn. Láncz,
VÉRTERMŐDÉS, (vérteimődés) ösz. fn. A péld. nyakláncz, mely oly alakú gyürüzetböl áll,
mint a vértingeké szokott lenni.
tápnedvek vérré alakulása, az állati testben.
VÉRTES, ( l ) (vértés) nm. és fn. tt. vértést,
VÉRTÓDÚLÁS v. TÓDULÁS, (vértódulás)
v. —et, tb. —ekj mint fn. tt. —t, tb. —ék. l) Vérttel ösz. fn. A vérnek rendkívüli mozgás általi nyomu
fölszerelt, vértbe öltözött, takart. Vértes mell, karok. lása a testnek valamely tája felé.
2) Mellvasas, pánczélos katona; különösen ily öltö
VÉRTOLULÁS, 1. VÉRTÓDULÁS.
zetű lovas. 3) Hegység és erdőség neve, mely
VÉRTÓ, (vértő) ösz. fn. Növéuynem az öthí
Fehérvármegyében fekvő Mór tájékától a pilisi mesek seregéből, és egyanyások seregéből; csészéje
hegyek felé húzódik. Néphagyomány szerint onnan Öt hasábu; bokrétája harangforma ; torka kinyílt;
kapta nevét, mert az Etele hunjai által megszárasz magva négy. (Onosma). Szúrós vértó, mely egészen
tott germánok e tájon vértjeiket elhányták, hogy durva szőrű, borzas ; gyökerének külső haja piros;
könnyebben futhassanak. E hagyomány mondja azt máskép köznópiesen : pirosító gyökér, sárga atraezél.
is, hogy a Mór és Pannonhegye közt fekvő Bárso (Onosma cchioides.)
nyos nevű helység határában ugyanazok bársony
VÉRTÖMECS, (vértömecs) ösz. fn. Atermészet
palástjaikat hányták el.
tudósoknál a vérnek legkisebb részecskéje. A töme
VÉRTES, (2) falu Bihar m.; helyr. Vértesre, cset némely tudósok a paránynyal egy jelentésűnek
—én, —ről.
veszik, mások ám azt több parányból állónak tekintik.
VÉRTESEN, (vértesen) ih. Vérttel ellátva,
VÉRTÖMEG, (vértömeg) ösz. fn. Az állati
folkészitve.
testben létező vér nagyobb terjedelemben vagy ösz
VÉRTESTECS, (vértestecs) 1. VÉRTÖMECS. vegben. Testének egész vértömege megromlott.
VÉRTETT, (vértett) ösz. fn. Vérontással járó
VÉRTÖMLÉS, (vértömlés) ösz. fn. Nyugtalan
tett. Magyarosabban : véres tett.
álmát
okozó vértolulás, melyet a babonahitüek bo
VÉRTEZ, (vértéz) áth. m. vérteztem, —tél,
szorkánynyomásnak
tulaj donítnak. Baranyai tájszó.
—étt, par. —z. Vérttel füiszercl, vértbe öltöztet,
VÉRTÖRÉS, (vértörés) 1. VÉRFERTŐZÉS.
pánczélos. Mellét vas lemezzsl vértezi. Vértezett hajó,
pánczélos hajó. V. ö. VÉRT.
VÉRTÖRVÉNY, ^vértörvény) ösz. fn. Átv.
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I ért. a maga nemében igen szigorú, kegyetlen, min
den vétséget halállal büntető, mintegy vérontói
' törvény.
VÉRTÖRVÉNYSZÉK, (vértörvényszék) ősz.
j fn. Bizonyos körülményekben, péld. forradalom alatt
működő, szigorú, az ellenpárt hiveit halállal büntető
I törvényszék.
VÉRTÖRZS, (vértörzs) ösz. fn. A rokonság
ban ősapa, kitől bizonyos nemzetséghez tartozó
I ivadékok származtak.
VERTPÉNZ, (vertpénz) ösz. fn. Valamely
fémből a pénzverdében készült pénz.
VERTTEJ, v. — TÉJ, (verttej) ösz. fn. 1)
Habarás, csapkodás által habossá tett tej. 2) A szé
kelyeknél, köpüléskor a vajrészektöl elvált sava
nyú izű vizes rész, vagyis iró, köznépies kiejtés
sel : verté.
1

VÉRVÁGY, (vérvágy) ösz. fn. Kegyetlen, fe
nevadi vágy, mely öldökölni, gyilkolni, vért ontani
szeret, vérszomj.
VÉRVÉRÉS, (vérvérés) 1. VÉRPIROS.
VÉRVÉSZ, v. —VESZÉLY, (vérvész v. —
veszély) ösz. fn. Betegség neme, mely különösen a
test sós nedveinek megromlásában áll, s éles sós
kütegek, a fogak ingadozása, s kihullása által stb.
jelenkezik, kivált a tengerészeknél, kik sokáig fris
eledeleket nélkülöznek. Máskép : süly. (Scorbutum.)
VÉRVESZÉLYÉS, (vérveszélyés) ösz. mn.
Vérveszélyben szenvedő, sülyös. V. ö. VÉRVE
SZÉLY.
VÉRVESZTÉS, (vérvesztés) ösz. fn. A vér
nek akármily kóros folyás általi megfogyása.
VÉRVIZELÉS, (vérvizelés) ösz. fn. 1.^ VÉR
| HUGYÁS.
VÉRVÖLGY, falu Közép Szolnok m . ; helyr.
Vé~völgyre, —ön, —röl.
VERZÁR, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Bihar
m.; helyr. Verzárra, —on, —ról.
VÉRZÁSZLÓ, (vérzászló) ösz. fn. Halálos
harezra hivő, vezető hadi zászló.
VÉRZÉS, (vérézés) fn. tt. vérzést, tb. —ék,
harm. szr. •—e. A testnek szenvedő, kóros állapota,
' midőn vér foly belőle.
VÉRZIK, (vérézik) k. m. vérzétt, htn. —eni.
Vére folyik, ömlik, szivárog. Betörött feje, megvá
gott keze vérzik.
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nemű munkát különösen a famívesek, u. m. aszta
osok, bodnárok, kerékgyártók, ácsok stb. továbbá,
kőfaragók, kovácsok, lakatosok stb. visznek véghez.
Mondjuk azon művészekről is, kik aczélba, rézbe,
kőbe, fába stb. különféle rajzokat, képekec, bötüket
metszenek.
Alaphangra és fogalomra nézve legközelebbi
rokonai a vastag hangú vás, váj, és előhang nél
kül, ás, áj, 1. VÁJ áth. Törökül is esmek am.
ásni (scharren, den Erdboden aufscharren, aufwüh
len stb. Zenker). Továbbá Budenz J. szerént egye
zik vele a finn veista, vestii (faragni, vésni), vesu
ime, vesime (securis curva excavandis patinis lig
neis), veitse (kés); észt vesime (váluvájó bárd),
veitse (kés), lív veis (kés), votják ózon (vésü, Mei
szel), cseremiz vozem (írni). Vámbéry Á. szerént a
csagataj és oszmanli ojmak am. vájni, vésni, ojma
am. vésemény.
VESÁRNAP, táj divatos , vasárnap' helyett;
1. ezt.
VESCSICZA, falu Zala m.; helyr. Vescsiczá
ra, — n , —ról.
VESD, 1. VET alatt.
VÉSDÉGÉL, v. VÉSDEGÉL, (vésédégél)
gyak. áth. m. vésdégélt. Folytonosan, vagy lassan
lassan, s bizonyos kényelemmel, mérséklettel vés
valamit. V. ö. VÉS.
VESDI a székelyeknél am. versdi azaz ver
seny. Vesdit v. vesdibe futni valakivel am. verset v.
versent futni. (Vadrózsák. Kriza J.)
„Egy legény is velem ma
Vesdit nem dolgozhatna."
Ugyanott.
VESE, fn. tt. vesét. Az ember, és más emlős
állatok testében két, hosszúkás paszuly v. babszem
alakú belső rész, melyek a has hátsó falánál az
ágyék táján vannak elhelyezve, zsiros anyaggal s
inas hártyával borítva, és melyek különösen a vi
zelet vagy húgynak a vérből kiválamitására szolgál
nak. Jelent ezen zsigerből készített étket is. Veres
hajmával sült vesét enni. Átv. bibliai ért. (valamint
a sziv) jelenti az érzés székhelyét, minthogy ij édes
kor, vagy más kellemetlen benyomásu kedélyválto
zásoknál a vesék tájékán fájdalmat szoktunk érezni.
Isten, ki a szivet és veséket vizsgálod.
Minthogy a vesék a vizelet v. pes elválasztá
sának szervei: innen Gyarmathi a latin vesica (=
hólyag, húgyhólyag) latin szóval rokonítjá. A ma
gyar nyelvből indulva ki, lehet a pes származéka
különösen az iménti okból, és mivel azok a bonczolt
testből kivéve pes szagúak. Budenz J. szerént az
erzamordvinban : pici.

VÉRZÓ, (vérező) mn. tt. vérzőt. Aminek vére
folyik, ömlik. VérzÖ seb, vérző orr. Átv. élénk fáj
dalomban szenvedő. Vérző szív, kebel. Különbözik
tőle vérező, mint az átható vérez származéka.
VÉRZŐKÉ, (vérézőke) kicsinző fn. tt. vér
zőkét. Molnár Albertnél am. vérgyökér; 1. PÁSZ
TORTARSÓKA.
VESE, falu Somogy m.; helyr. Vésére, — n ,
VÉS, áth. m. véstem, —tél, —étt, par. — s . —ről.
Szilárd, kemény állományú testbe valamely éles
VESEALAKÚ v. —ALAKÚ, (vesealakú) ösz.
hegyű eszközzel hornyot, rovatot, hézagot, likat stb. mn. Hosszúkás, féldomboru babforma , mint a
yáj, metsz, szurkál. Ezen eszköz neve vésil. Ily vese.
AKAD. HAGY SZÓIÁB. VI. KÖT.
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VESÉDED, (veseded) mn. tt. vesédedet. L.
VESEALAKÚ.
VÉSEDÉK, (vésedék) fn. tt. vésedékét,
harm. szr. — e . l) Azon horny, rovaték, barázda,
hézag, lik, melyet vésüvel csinálnak. 2) Vése's által
kivájt részek, mint : faradék, faragáskor, nyiredék,
nyíráskor elhulló, elváló részek.
VESEÉR, (veseér) ösz. fn. Erek a vesében,
melyek a vért kivezetik belőle, vesevérér.
VESEFA, (vesefa) ösz. fn. Amerikában, és
Cejlon szigetén tenyésző', magas, erős fa, mely hú
sos, sima, vörnyeges sárga, és tojásdad gyümöl
csöt terem, melynek csúcsán vesealakú, s mintegy
gesztenyenagyságu mag ül. (Anacardium occi
dentale.)
VESEFÁJÁS, v. —FÁJDALOM, (vesefájás
v. —fájdalom) ösz. fn. Veséket bántalmazó kóros
állapot.
VESEFÁJÓS, ( vesefájós) ösz. mn. Aki ve
sefájásban szenved, vagy szenvedni szokott.
VESEFÖVÉNY, (vesefövény) 1 VESEPO
ROND.
VÉSÉGET, (véséget) gyak. áth. m. véséget
tem, —tél, —étt, par. véségess. Gyakran, foly
tonosan, lassanlassan vés valamit. V. ö. VÉS.
VÉSÉGETÉS, (véségetés) fn. tt. véségetésl.
tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori, folytonos vésés.
V. ö. VÉSÉS.
VESEHÁJ, (veseháj) ösz. fn. A veséket ta
karó háj féle kövérség.
VESEHUS, (vesehús) ösz. fn. Konczhús, me
lyet a vese tájáról metszenek le, s melyhez egy
rész a veséből is esik. A borjúból vágott, s meg
sült vesehús neve: vesepecsenye v. vesesült.
VESEJKÉDIK 1. VESELKEDIK.
VESEKÓR, (vesekór) ösz. fn. 1. VESEFÁ
JÁS.
VESEKÓROS, (vesekóros) ösz. mn. 1. VESE
FÁJÓS.
VESEKÓRSÁG, (vesekórság) 1. VESE
FÁJÁS.
VESEKÓ, (vesekő) ösz. fn. Kőnemü kemény
test, mely néha a vesékben képződik ; apró alak
ban : veseporond. Különbözik tőle a húgyhólyagban
termő hugyhólyagkő. Átv. agyagnemü, a szalonna
kövekhez tartozó, s a kigyóköhöz igen hasonló,
zöldszinü, kövér tapintató, s többékevésbbé átlát
szó kő. (Lapis nephriticus.)
VESEKÖVECS, (vesekövecs) ösz. fn. 1. VE
SEPOROND.
VESELÉNY, puszta Nógrád m.; helyr. Vese
lénybe, —ben, —bél.
VESELKE, (veselke) fn. tt. veséikét. Növénynem
a tízhimesek seregéből és kétanyások rendéből; csé
széje négy, néha ötmetszésü, szines ; bokrétája nincs ;
tokja két orrú, egy rekeszü, sok magvú. Legtöbb
ször nyojcz hímes, csak néha a felső közép virág

tíz himes. (Chrysosplenium). Arany veselke, szára
bakarasznyi, levelei váltogatok, csészéje sárga;
ugyanez népies neve is. (Chr. alternifolium). Nye
letlen vese'ke, amattól abban különbözik, hogy leve
lei ellenesek, nyeletlenek. (Chr. oppositifolium).
VESELKÉDÉS, (veselkédé?) fn. tt. vesel
kédést, tb. —ék, harm. szr. —e. Eröködés. V. ö.
VESELKEDIK.
VESELKEDIK, (veselkédik) k. m. veselked
tem, — tél, •—étt. Erejét megfeszítve működik. Gyar
matin szerént: erőködik. Neki veselkedik, még sem
birja a hordót fölemelni. (Incze József). Székely táj
szó. Máskép : vesejkedik. (Kriza J.). Némely tájakon
szepelkedik rokon jelentésű.
Gyöke ves rokonnak látszik azon fesz gyökkel,
melyből feszit, feszül származtak ; mi szerint vesel
kedik lehet am. feszelkedik, magát neki vagy meg
feszíti. Származhatott ,vese' szótól is, mint erőtől:
erőlködik, vagy erőködik.
VÉSEMÉNY, (vésemény) fn. tt. véseményt,
tk. —ék, harm. szr. —e. Vésés által csinált horny,
rovaték, hézag, lik; különösen vésett mü, milyek
pl. az aczélmetszők, rézmetszők stb. müvei.
VESENY, 1. VEZSENY.
VESEPECSENYE, (vesepecsenye) ösz. fn.
Vesehús, melyet sütve készítenek s adnak asztalra.
VESEPOROND, (veseporond) ösz. fn. Apró,
kemény, porondhoz, vagy darához hasonló testek,
melyek a vesékben képződnek, s vesekórságot
okoznak.
VESEREMEK, (veseremek) ösz. fn. Sándor
Istvánnál am. vesehús.
VESÉS, (vesees) mn. tt. vesést, v. —et, tb.
— ek. 1; A minek veséje van, ilyen minden emlős
állat. 2) Koncz, húsdarab, szelet, sült, veséből,
vagy vesével.
VÉSÉS, (vésés) fn. tt. vésést, tb. —ék, harm.
szr. —e. Cselekvés, midőn valaki vésüféle, vagy
más hasonló eszközzel hornyol, rovatol, metsz,
bökdös stb. valamit, azaz, vés. V. ö. VÉS.
VESESICZA, falu Vas m.; helyr. Vesesiczára,
— n, —ról.
VESESÜLT, (vesesült) ösz. fn. 1. VESEPE
CSENYE.
VESESZELETKE, (veseszeletke) ösz. fu.
és kies. A fölvagdalt veséből egy kis szelet.
VESESZER. (veseszer) ösz. fn. Veséket tisz
tító, vesefájdalmak ellen szolgáló különféle gyógy
szerek.
VESÉT, (véset) fn. tt. vésetét, harm. szr. —e.
Horny, rovat, melyet vésve caináltak, vésemény.
VÉSKA, fn. tt. véskát. A székelyeknél jelent
rostakérget, melybe a sajtot belenyomják.
Mind jelentésre mind hangra nézve hasonló a
véka szóhoz.
VÉSKÉL, (véségél) gyak. áth. m. véskélt.
Lassanlassan, aprózva, vagy gyakran, folytonosan
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vés valamit. Képeztetésre hasonlók hozzá: áshat,
vájkál, turkál, szurkál, furkál, melyekben a gyakor
latos g képző keményebb kra, változott, ásogál, vá
jogál, turogál, szurogál, furogál helyett.
VÉSKÉLÉS, (véségélés) fn. tt. véskélést, tb.
— ék, harm. szr. —e. Kicsinyes, lassú, vagy folyto
nss, gyakori vésés.
VESKÓCZ, falu Ung m . ; helyr. Veskóczra,
—on, —ról.
VÉSLIK, (véslik) 1. VÉSLYÜK.
VESLING, fn. tt. veslingét, harm. szr. —je.
Molnár Albertnél am. sajtocska (caseolus). Talán a
német Kdseleinból módosult?
VÉSLYUK, (véslyuk). Vésés által csinált
lyuk.
VÉSNÖK, (vésnök) fn. tt. vésnököt, harm.
szr. —e. Kézmives, ki fémanyagú testekbe, p. gyű
rűkbe, vagy kövekbe különféle alakokat, betűket stb.
metsz. (Graveur).
VESNYEG, (vésnyeg ?)
fn. tt.vesnyegét,
harm. szr. —e. Göcsejben jelenti azon fát, melyben
a sajtóorsónak felső része forog, máskép : sas v.
kágyilló. (Tájszótár).
VÉSŐ, ( l ) , (vésö) mn. és fn. tt. vésőt.
Aki vés.

VESSZŐ, fn. tt. vesszőt. Személyragozva
— m , —d, vesszője v. szokottabban : vesszeje, vesz
szöim v. vesszeim, vesszőid v. vesszeid, vesszőjök v.
vesszejük stb. l) Némely fák és cserjék sudár, vé
kony, hajlékony sarjai, vagy csemetéi, vagy ágai,
pl. füzvesszö, nyírvessző, rakottyavesszö, szőlővessző,
fattyx'ivessző, hónaljvessző. Különösen a füzek nemé
hez tartozó fouófüz, vagy eziglevessző, mely a folyók
mentében, zátonyokon, árvíz hordta fövenyeken te
nyészik. Veres, zöld héjú vessző. Fattyú vessző. Mag
vesszö, elültetésre való. Növendékvessző. Vesszőt vágni,
hántani. Vesszőből kosarat, kocsihast, sövényt fonni,
gúzst tekerni. A vesszőt hévébe, pőzsbe kötni. Vessző
vel megverni, nyirfavesszövel fenyíteni a gyermeket.
Vesszőt futni^ katonai németes nyelven am. sorba
állított katonák közt futva vesszővel veretest szen
vedni. Kinőtt már a vessző alól, átv. ért. már nem
gyermek, nincs nevelési fegyelem alatt. Lépes vessző,
melylyel madarakat fognak. Addig hajlik a vessző
míg gyönge. (Km.). 2) Fából vagy fémből készített,
s vesszőhöz hasonló alakú eszköz. Puskavessző,
melylyel a töltést beverik. Vasvessző, ezüstvesszö,
aianyvessző. Vasvesszővel kormányozni, szigorú, ke
gyetlen módon. Innen a hatalom és szigorúság jel
vényéül is használtatik. „Isten rendelése, és meg
kell csókolni a vesszőt, amelylyel ostoroz". (Mikes
Kelemen. LXXXV. levél.). Orvosi, nyelven a férfi
szeméremtagja. A helyesirásban am. vonás, mint
elválasztó jegy a mondat ízei között (comma);
innen pontos vessző am. semicolon.
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VÉSŐ, (2), v. VÉSÜ, (vésö) fn. tt. vésőt.
Szélesebb, vagy keskenyebb, éles végű eszköz vas
ból, nyéllel, vagy szárral ellátva, melyet kalapács
csal ütögetve fából, köböl, fémből készítendő mivek
alakítására használnak. Különösen az asztalosok
esztergályosok, ácsok, bodnárok, kőfaragók stb.
ilyetén eszközei, melyek mind alakra, mind nagy
ságra nézve különfélék, p. egyenes, görbe, gyűrűs
vésők. A bányászoknál hosszú nyélbe ütött éles
vas, melylyel az olvasztókemencze falaihoz tapadt
érczrészeket levakarják. L. VÉSÜ.
VÉSŐKÖLYÜ, (vésökölyü) ösz, fn. A drága
kömetszöknél, vésnököknél kehelyhez hasonló, s
felső felén kifúrt fadarab, melybe köszörüléskor a
követ helyezik.
VÉSŐPÁRNA, (vésőpárna) ösz. fn. A rézmet
szők hosszúkás gömbölyű s homokkal töltött bőr
vánkosa, melyre véséskor a rézlapot fektetik.
VESPERNA, elavult fn. L. VACSORA.
VÉSPOR, (véspor) ösz. fn. Általán, a vésés
alatt elváló hulladékpor.
VESS, (1) 1. VET alatt.
VESS, (2), tájdivatosan am. hess; vess el am.
hess el.
VESSÉGET, (vességet) áth. m. vességettem,
tél, —étt. Am. hesseget.
VESSÉGETÉS, (vességetés) fn. tt. vessége
tést, tb. ék. Am. hessegetés. Érti a lúd a vessege
tést. (Közmondat a székelyeknél. Kriza J.)
VESSZEI, (vesszői) mn. tt. ves&eit, tb. —eh.
Vesszőre vonatkozó, vesszőt illető. Eléjön Molnár
Albertnél. Ma nem igen van szokásban.
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Mennyiben a vessző oly cserje és fasarjat je
lent, mely különösen hajlékony, s melyet főleg kö
tésre, fonásra, fűzésre szoktak használni : innen a
magyar nyelvből elemezve, úgy vélekedhetünk,
hogy gyökre nézve egy eredetű a vejész,\. véjint,
továbbá vejige v. venyige szókkal ; s am. vejésző,
vejsző, vessző. Hasonló fogalmi rokonság látszik a
latin vico, vimen és vilis között. V. ö. VEJÉSZ,
VENYIGE. Egyébiránt rokon vele az arab 'aszá
(Stáb, Stock, Prügel; das mSaliche Glied). Továbbá
Gyarmatin S. szerént a dalmát véss; Budenz J. sze
rént a finn vesii (tőhajtás, sarj, bokor), észt vösa
(Sprosse, Gestr&ueh).
VESSZŐBUJTÁS, (vesszőbujtás) ösz. fn.
Valamely fatőből kihajtott vesszőnek a földbe haj
tása akképen, hogy hegye a földből kiálljon; ez
által a földben levő része gyökeret hajt, úgy hogy
későbben törzséről le lehet vágni és külön ültetni.
VESSZŐD, SZÁSZ—, erdélyi faluk Felső
Fejér m. és Senk székben; helyr. Vessződre, —ön,
— ről.
VESSZŐFUTÁS, (vesszőfutás) ösz. fn. Szi
gorú katonai büntetés, midőn az arra itélt bűnös
két sorba állított bizonyos számú katonák között
végig megyén, s ezek meztelenre vetkőzött hátát vesz
szövel verik. Alovasokat hajdan vessző helyettfarma
tringgal verték. Mindkét büntetés neme a legújabb
időben az osztrákmagyar hadseregben megszűnt.
61*
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VESSZŐKERÍTÉS, (vesszökerités) ösz. fn. részesülőkből alakult eszköznevekben az ó Ö képző
Vesszőből font kerítés, sövény.
ket u üre szereti változtatni, mint : fúró furú,
VESSZŐL, (vesszőöl) átli. m. vesszőit. Vala külő ktílü, ütő ütü, sutó sutu, seprő seprű, stb.
mit vesszővel köt, egybefon. Továbbá vesszővel
VESZ v. VÉSZ v. régiesen VESZIK, önh. és
ver, megver. „Az Esztergbami törököketh igben k. m. vesztem, —tél, —étt, par. —sz. v. —szél.
megbveszszőlénk az áruló kurvafiakath." (Szalay Hangzója nyilt e, vagy (de csak a ragozatlan gyök
Ág. 400 m. 1. 103. 1.) V. ö. VESSZŐLÉS.
ben) mint elül érintők, nyújtott é, s különbözik tőle
VESSZŐLÉS, (vesszőölés) fn. tt. vesszölést, a zárt evel ejtett vész, vagy tájejtéssel vösz; a kü
tb. —ék, harm. szr. —e. A székelyeknél: vesszelés, lönbség leginkább az idöragozásban tűnik ki, mert
am. csapógát kötése apró vesszők és czövekekböl, amaz: vésze, veszett, veszend, veszsz, veszni, vesző;
vagy valamely földbirtok megvédéséül folyó mo ellenben emez: véve v. vén v. vön, vett, véend, végy,
sása ellen. (Kriza J.).
vévö (l. VÉSZ). Továbbá, amabból lesz tehető vesz
VESSZŐNY, (vesszöny) fn. tt. vesszőnyt, tb. het, miveltető veszejt v. vészit, emebből: vehet, vé
— ök. A folyadékokban tenyésző s ázalékokhoz tet stb.
Jelentései: 1) Különösen állati és növényi életre
tartozó igen sugár féregnem. (Bacillaria paradoxa)
VESSZŐNYALÁB, (vesszőnyaláb) ösz. fn. vonatkozólag, előbbi mivolta, lényege, épsége bizo
Nyalábba, azaz, csomóba, kisebb kévébe kötött nyos romlás következtében létezni megszűnik, illető
vesszőszálak. A régi római poroszlók (lictores) vessző leg meghal. Vízbe veszni, fúlni. Tűzbe veszni, megégni.
Harczban elveszni, odaveszni, abban meghalni. Kive
nyalábbal és székerezével voltak ellátva,.
VESSZŐPARIPA, (resszőparipa) ösz. fn. szett az utósó ivadéka,afaja is. Epemirigyben sok ember,
Gyermekek játékeszköze, midőn valamely vesszőt s dögvészben sok barom elveszett. Nagy szárazságban ki
lábuk alá vesznek, s ugy szaladgálnak, azt képzel vesznek a növények. Mérgében, kínjában csaknem elve
vén mintha lovon ülnének. Átv. ért. vesszőparipán szett. Hóhér bárdja által veszett el. Veszszen el! (pereat.
nyargalni am. elméjében komoly és nagy dolgokról Átokszó.) 2)Szélesb ért. akármiféle romlás által előbbi
mivolta elmúlik, s mintegy kihal. Elvesz a nép, ország,
gyerekes vagy éretlen eszméket forgatni.
szabadság. Kivesznek a jó erkölcsök, a becsületesség,
VESSZŐPONT, (vesszőpont) ösz. fn. A he
a felebaráti szeretet, a hazafiság. Elveszett a szemefé
lyesirásban a vessző fölött egy pont; szokottabban:
nye. Haja, tüdeje, fogai vesznek. Sirva veszik el most
pontos vessző.
szegény Magyarország (Tinódi), Veszett (romlott) jó
VESSZŐS, (1), (vesszőös) 1) mn. tt. vesszőst. szág (Szabó D.). 3) Úgy eltűnik, úgy oda lesz, eltá
v. —et, tb. —ék. Vesszőtermő, vesszővel benőit, bő vozik, elpusztul, eltéved, mintha lenni megszűnt,
velkedő. Vesszös szigetek, zátonyok, folyópartok. mintha meghalt volna. Elment s oda veszett. Gyer
Vesszős berek. 2) Mint főnév jelenti azon helyet, hol meke elveszett. Sok bába között elvész a gyermek. (Km.)
vessző terem, s ekkor tt. vesszöst, tb. —ök.
Szőrén szálán elveszett. Neve, hire is elveszett. „Ke
VESSZŐS, (2), SZÁSZ—, erd. falu Küküllő gyelmed is ne mulasson semmit ott el, s ne hagyjon
m . ; helyr. Vesszösre, —ön, —röl.
minket is ide veszni." (Gr. Eszterházy M. levele
VESSZŐSÉPRŐ, v. —SEPRŰ, (vesszőséprő Sennyei István cancellárhoz 1631.) „ Mindnyáj ok
v. —seprű) ösz. fn. Vesszőszálakból, különösen nak ottan eszek vesz" (Ugyanaz ugyanahhoz).
nyirfavesszőből kötött seprű.
„E világ mint egy kert,
VESSZŐSHELY, (vesszőshely) ösz. fn. 1.
Kit
kőeső levert,
VESSZŐS, 2).
Napról
napra veszten vész/'
VESSZŐSZÁL, (vesszőszál) ösz. fn. Külön
Rimái János.
vett, egyes vessző.
VESSZŐZ, (vesszőöz) áth. m. vesszöztem, ,,A közembernek neve vész magával." (Berzsenyi).
— tél, —ott, par. z. Vesszővel ver, megver, supráz, Különösen, az illető birtokosnak némi kárára, an
suprikál. Megvesszőzni a gyermeket. A régibb hadi bün nak hire, tudta nélkül, vagy akarata ellen valami
e tőt'örvény szerint megveszszSzték a"szökevényt.
eltűnik, vagy másnak birtokába jut, s az előbbi bir
VESSZŐZÉS, (vesszőözés) fn. tt. vesszőzést, tokosra nézve mintegy megsemmisül. Zsebéből erszé
t b . —ék, harm. szr. —e. Verés, melyet vesszőcsa nyestül elveszett a pénz. Kártyán, üzérkedésben elve
pásokkal visznek véghez ; különösen, régebben ily szett mindene. Sok könyve, irománya elveszett. 4) ÁtV.
ért. elveszett az esze, oly badarul cselekszik, vagy
nemű katonai büntetés. V. ö. VESSZŐFUTÁS.
VESSZŐZIK, (vesszőözik) k. m. vesszöztem, beszél, mintha esze eltűnt volna. Eszeveszett ember,
—tél, —ölt, par. —zél. Vesszőt hajt, ágazik, sarja dühös bolond. Szeme, figyelme ráveszett valamire. Kü
lönösen a testi épségnek, vagy léleknek, kedélynek
zik. Eléjön Sándor Istvánnál.
VESTÉNY, erdélyi falu Szeben székben; romlott állapotára vonatkozik az ily mondatokban:
Megvesz az eb, midőn düh, víziszony szállja meg.
helyr. Vesténybe, —ben, —bői.
VÉSÜ, (vésü) fn. tt. vésüt, tb. — k. Jelenté Majd megvesz érte, bolondul szereti, kívánja. Oszve
sére nézve 1. VÉSŐ, (2). A nyelvszokás némely, veszni valakivel, vagy beleveszni valakibe.
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Szanszkrit nyelven rokonok vele vas (Bopp
F. szerént am. ferire, laedere, occidere); vasz
(amare; findere, abscindere, occidere) ; vasét (vexare ;
occidere). V. ö. VÉSZ ; VESZT.
Budenz J, egyeztetései a veszt, veszedelem szók
kal együtt : a finn vahinko (kárveszteség), észt va
hing (bal eset, szerencsétlenség), lapp vahalc (vesze
delem), vaSek (infortunium), finnlapp valiag (kár,
veszteség), zürjan voS (veszni, elveszni), vost (ve
szíteni, verderben, verlieren), votják tst (elveszteni,
verlieren.)
VÉSZ v. VÉSZÉN, néha: VÉSZEN, (vész v.
vészén) áth. első m. alanyi ragozással vévék v. ré
giesen : vék, vével v. rég. vél, vől, véve v. vén v.
vön, vevénk v. vénk, vevéték, vévénék v. vének v.
vőnek; tárgyi ragozással: vevém v. régiesen: vém,
vévéd v. régiesen: véd v. vöd, vévé v. régiesen: ve
véje v. csak vé; vevők v. régiesen : vők, vevéték v. ré
giesen : vötök, vevék v. régiesen: vevéjek v. vék. Má
sodik m. vett; jövő : véend; par. végy ; htn. venni ;
részes, vevő. Ható forma : vehet; tétető v. miveltetö
forma: vétet v. vétet. 1) Valamely helyből mozdít
ható testet kézzel vagy bizonyos eszközzel előbbi
helyétől eltávolítva maga felé, mellé, köré stb.
emel, mozdít, helyez. Ellentéte: tesz, azaz, előbbi
helyéről máshová helyez, fektet. A könyvet a szek
rényből kiveszi, meg beteszi. Polczról levenni, s asztalra
tenni az edényt. Földről fölvenni, és zsebbe tenni a
pénzt. Elévenni, visszatenni a fegyvert. Kézbe venni,
belenni a könyvet. Nem mind szakács, aki kezébe ve
szi a kalánt. (Km.) Dolmányt, mentét, köpenyt venni
magára, t. i. öltözetül. Se teszi, se veszi, nem gondol
vele. Gyakorítója : szed, valamint a teszé rak. Hon
nan az ily viszonylatok: szedi védi; amit fölvett, le
teszi ; amit fölszedett, lerakja; a tálból villával kivesz
egy darab húst, s a káposztát kanállal szedi ki ; a fér
ges gyümölcsöt a jók közöl kiveszi, és külön helyre teszi
s ha a gyakoritást a mondatban ki akarjuk emelni:
.. . kiszedi és külön helyre rakja. 2) Valamit birto
kába ejt, magáévá tesz. Ellentéte : ad, vagy néha :
fizet. Vedd el, amit adnak. Végy az ételből, jó szivvel
adjuk. Ne vedd el a másét, inkább adj neki. Vámot,
dézmát, adót venni. A gondolattól nem vesznek vámot.
(Km.). Pénzt kölcsön, kamatra venni. Sok pénzt venni
be és adni ki. Bevenni a várat (Kresznerics. A ré
gieknel: megvenni pl. „Megvétele avarnak." Mol
nár Albert. „Ének Pannónia megvételéről." Kégi
ének Csáti Demetertől. Ugyanitt eléjön : „Ki ez or
szágot megvette vala.") am. birtokba, hatalomba kerí
teni ; átadni a várat, a várost, más birtokába adni. Az
Isten adta, az Isten el is vette. (Km.). Továbbá, valamit
kap, nyer, szerez. Éltünket, mindenünket Istentől vet
tük. Jót vett tőlem, s lábbal rúg. Hol veszi király a
várat t Akárhol veszed, meg kell fizetned. Megvenni.
valakin az adósságot. Száz forintot vettek rajta az el
követett kárért. Elvette jutalmát. Hasznát venni vala
minek. 3) Bizonyos birtoktól megfoszt, megkárosít.
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valakit, v. valamit. Fejét vették. Vérét venni valaki
nek. Elvették a becsületét. Árva vagyok, árva, mint az
őszi tarló, melynek ékességét elvette a sarló. (Népd.)
Elvette a fagy a gyümölcsöt. 4) Valamit bizonyos
áron tesz magáévá, vásárol, megvásárol. Amint ad
ják, úgy veszem. Amint vettem, úgy adom. Aki vesz,
annak lesz. Ötön vette, öt ujjal, azaz, lopta. Lovat,
ökröt, házat, földeket venni. Drágán, olcsón, jutányos
áron venni. Mindenféle árut öszvevenni. 5) Valakit
bizonyos állapotba fogad, helyez. Bevenni valakit
papnak, katonának. Feleséget venni. Leányt feleségül,
nőül, házastársul venni. 6) Használtatik több mellék
és átv. értelemben. Észrevenni, tudomásul venni vala
mit. Fontolóra, gondolára, vizsgálat alá venni.
Számba venni, megszámlálni, beszámlálni. Számot
venni és adni. Semmibe, kevésbe v. csekélybe venni.
„ Szeresd hazádat
Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd."
Vörösmarty.
Vedd eszedbe, amit mondtam, jegyezd meg. Amit fe
jébe vesz, el nem felejti. Szemre, szemügyre venni va
lamit. Nagyon szivére vette a sérelmet, fáj neki. Ezt
nem vehetem a lelkemre, erkölcsi érzésemmel nem
egyezik meg. Jól, helyesen veszi föl a dolgot, jó, helyes
fogalma van róla. Jó, rósz néven,, elég néven (régies)
venni valamit, mint jót, roszat, elegendőt fogadni.
Vétkül, hibáid venni (tulajdonítani) valakinek, amit
cselekedett. Nem kell minden csekélységet fölvenni, nem
kell miatta neheztelni. Föl sem kell venni, mint ker
ten a likat. (Km.) Mindent magára vesz, magára ért.
Kit nem illet a szó, ne vegye magára. Szóba venni,
megszólni. Tréfának, bolondságnak venni a dolgot,
annak tartani. Szigorún, komolyan venni valamit.
Űzőbe venni az ellenséget. Fegyelem alá, virgába, kor
dába venni a növendéket. Erőt, hatalmat venni vala
kin, kifogni rajta, legyőzni. Ót rá lehet venni min
denre, rábírni, rábeszélni. Levenni a lábáról, lebe
szélni valami jóról, roszra csábítni. Szuszt, lélekzetet
venni. Elvette érdemlett jutalmát. Valaminek hasznát
Venni. Orvosságot venni be. Búcsút venni. Kapufától
vett búcsút, hír nélkül távozott, elszökött. Száladás
nak, futásnak venni a dolgot. Hol veszed itt magadat f
hogy jöttél ide? Kárt venni, kárt vallani. „Aprólék
marhádban igen sok kárt vészesz." Népvers. (Erdé
lyi J gyűjt. I. köt. 2 4 8 . 1.). Kedvet venni. „Mert
ha különben lészen, asszony kedvet nem vészen.
(Ugyanott. 254. 1.). Majd megveszi az Isten hidege.
Dér vette, fagy vette ggümölcs. Fölveszi, néki veszi
magát, anyagilag vagy erkölcsileg fölkap, gyarapo
dik. Belevette magát a nedvesség a falba. A német
nyelvből becsúszott mondatok : szabadságot veszek
magamnak, bátorkodom; bátorságot vesz, neki bá
torodik. Lásd az összetett, úgymint igekötők
kel összetett szókat is : ÁLTAL VÉSZ, BEVESZ,
E L — , E L Ő — , ÉSZRE—, FÖL—, K I — , KÖ
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RÜL— v. KÖRNYÜL—, L E — , MEG—, ÖSSZE—,
VISSZAVESZ stb.
Valamint gyökhangokra, úgy alapfogalomra
nézve rokona a visz ige, azon kiilönbse'ggel, hogy
vész az illető tárgynak elébbi helyéről egyszerű, s
bevégzett elmozdítását fejezi ki, a visz pedig foly
tonos bevégzetlen elszállításra vonatkozik, midőn a
vivő a magához vett valamivel maga is tovább
tovább halad. A vevés tehát a vivésnek mintegy
kezdete, s föltétele. —• Mi elemeit illeti, tiszta
gyöke ve, melyből sz képzővel lett vész. E tekintet
ben hasonlók hozzá : tesz, lesz, hisz^ visz, alszik, fek
szik, nyugszik, eszik, iszik, melyekben, hogy az sz
nem a gyök lényegéhez tartozik, mutatják bizonyos
származékaik, t. i. ezekben az sz elmarad, mint : a
tehetőkben, téhet, léhet, hihet, vihet, alhatik. fek
hetik, nyughatik, ehetik, ihatik, a mivelt. tétet,
hitet, vitet, altat, féktet, nyugtat, étet, itat.
Különben is az emiitett igék hasonló szabály sze
rint ragoztatnak. — V. ö. VESZ v. VÉSZ.

VÉSZ, (1) 1. VESZ v.VÉSZ, ige.
VÉSZ, (2) 1. VEJÉSZ.
VÉSZ, (3), fn. tt. vészt, tb. —ék. harm. szr. —e.
A Bécsi codexben rövid evel : „És lön igen nagy
vesz a tengeren". (Jónás könyve). ,En értem va
gyon ti rajtatok e nagy vesz". (Ugyanott). Azonos
a vesz v. vész igével; t. i. azon nevek seregébe tar
tozik, melyek egy tlapértelemben igék is, mint :
zár, nyit, les, nyom stb. Mint fn. 1) Állapotváltozás,
midőn valaminek mivolta romlik, meg, elromlik, s
romlás következtében megszűnik, milyen különösen
az élőállatra nézve a halál, a növényeket illetőleg a
tenyészés szünete. Máskép : veszedelem. Vész ellen
védeni életét. Vésznek indulni. Vészszel fenyegető be
tegség. Marhavész. 2) Maga azon romboló erő, mely
romlást illetőleg halált okoz. Szélvész, tengervész v.
tenger vésze (Vajdánál) „Az tengeren nagy vész tá
mada« (Pesti Gábor. CXXXIX. mese). Dögvész, viz
véi.z (Káldinál), tűzvész. (Szabó Dávidnál).
r

„Es halni megyén, s győzve jár
A vér szent mezején,
Vészek körítik homlokát,
Erő forr kebelén."
Kölcsey. (Hazafiúság).
3) A székelyeknél am. rohadt és egymásra
dőlt fák az erdőben, czihcres, bozótos hely. (Kriza
J.) Ezekből kitűnik, hogy az első jelentésben, sőt a
3ikban is a vész am. maga a romlás mint okozat, a
2ikban pedig am. romboló azaz romlást okozó. In
nen fejthetni meg tökéletesen a régi Halotti be
beszédben eléforduló fesze v. fésze vagyis az / he
lyébe v hangot tevén (melyek mint igon közel roko
nok némely más szókban is fölcseréltetnek, mint
viczkándozik, ficzkándozik, virgoncz flírgencz, vinczá
roz finczároz, vaczok v. vaszok fészek, leveg lefeg,
kotyvál kotyfol, von fon stb.) vésze szót. T. i. az
egész mondat így áll : „Es az gyimilcsben halálot
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evek. . . . Haraguvék isten es veteve vőt ez mo
világbele, es lön hálálnék es pokolnek fesze es mind
ő nemének." Az utolsó mondat : hálálnék és pokolné
fesze v. fésze tökéletesen egyezik fogalomban ezzel:
tengernek vésze, vagy tengervész, mint föntebb ; ha
sonló szélvész, dögvész is ; tehát am. lön halálvész és
pokolvész ; azaz halálos vész, pokoli vész ; ebben
pedig mind ö nemének (vésze lőn) az értelem még
világosabb, ú. m. mind ő nemének veszedelme azaz
romlása, mint ebben is marhavész nem a marha
okozza a vészt vagy romlást, hanem az magában a
marhában van; ellenkezőleg ebben : dögvész a dög
v. döglelet okozza a vészt. Az egészet a szokottabb
,veszély' szóval így fejezhetjük ki : És lőn halál
nak és pokolnak veszélye (oly veszély milyet a
halál és pokol szül vagy okoz) és mind ő nemének
(veszélye, veszedelme, romlása); vagyis : lön mind
önmagára nézve halálos és pokoli veszély, mind pe
dig ő nemének veszélye. Nyelvészeink némelyike a
fesze szót a fészke vagy ezzel rokon idegen szóban
keresi. De hogyan lőn Ádám ő nemének fészke az
által, hogy isten őt büntetésül e munkás világba
veté, megfejteni senki sem képes. V. ö. FESZE.
VÉSZ (4) falu Várasd m. ÚJVÉSZ, puszta?
Trencsén m.; helyr. Vészén, —re, —r'ól.
VÉSZBÍRÓSÁG, (vészbiróság) ösz. fa. L.
VÉRBÍRÓSÁG.
VÉSZCSÜLLŐ, (vészcsüllő) ösz. fn. A csül
lök neméhez tartozó, fekete tollazatú madárfaj,
mely a tengervész közeledését rendkivüli kiáltozása
által előre jelenti. (Larus marinus.) V. ö. CSULLO.
VÉSZE, puszta Békés m.; helyr. Vészén, —re,
—röl.
VESZEDELEM, (veszédelém) fn. tt. «e«; ieU
met harm. szr. —e. Vészszel, romlással fenyegető
állapot. Eletveszedelem, mely halállal fenyeget. Ve
szedelemben lenni. Nem kell a veszedelemtől félni. Bi
zonyos elkerülhetetlen, halálos veszedelemnek tenni tí
magát. Kikerülni, eltávolítani a veszedelmet. Vesze
delemmel járó merény. Sok veszedelmen keresztül
menni, esni. A veszedelem mutatja ki az embert.
VESZEDELMES, (veszédelémes) mn. tt.
veszédelmest, tb. —ek. Veszedelemmel járó, azt
okozó, romlással, halállal fenyegető. Veszedelmes
merénylet, betegség, tengeri zivatar. Veszedelmes sebek.
VESZEDELMESEN, (veszédelémesen) ih.
Veszedelemmel fenyegetve, halálosan. Veszedelmesen
beteg, meg van sértve.
VESZÉDELMESSÉG,
(veszédelémesség)
fn. tt. veszédelmességét, harm. szr. —e. Veszedel
mes állapot, vagy tulajdonság.
VESZÉDELMEZTET,
(veszédelémeztet)
mivelt. m. veszédelmeztettem, —tél, —étt, par. —ez
tess. Eszközli, okozza, hogy valaki v. valami vesze
delembe jőjön; lételét, életét koczkáztatja; veszede
lemnek kitesz. Forradalom által veszedelmettetni a
hazát.
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VÉSZEDZETT, (vészedzett) ösz. mn. Vészek ; izó, azaz részint am. veszedelem, vészei állapot,
részint pedig azon rontó erőt fejezi ki, mely rom 
I ben és vészek ellen erősödött.
VESZEJT, 1. VESZT. Amaz régies képzöjü lást okoz. Az elsőre példák : Veszélyben forogni.
I és használatú ige, ,veszit' helyett, milyen a most is Véletlen veszély. (Molnár A.) Széllel, veszélylyel jutott
hozzá. (Km.). Aki sokáig él, sok veszély éri. ^Km.)
I helyenként divatozó szakajt am. szakít.
VESZEKEDÉS, (veszekédés) fn. tt. veszeké „Ne csak veszélyben légy serény." (Vörösmarty.
miétt, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Szoros ért. oly per Honszeretet). Az utóbbira példák : „Kél a veszély,
, lekedés, czivódás, mely verekedésre tör ki, s veszé huny a remény" (Kölcsey. Szép Lenka) : „Ne fe
• lyes sérelmeket, vagy épen halált is okoz. 2, Szé lejtsük, mennyi baj, mennyi veszély környezi hely
•lesb ért. a meghasonlott felek közti haragos köte zetünket." (Deák F. A képviselők házában. 1861.
kedés, egymásnak bántalmazása. 3) Hitványkodás, május 13.).
erö'tlenedés. V. ö. VESZEKEDIK.
VESZÉLYES, (veszélyés) mn. tt. veszélyést,
VESZEKEDIK, (veszekédík) k. m. veszekéd v. —et, tb. —ek. Veszélylyel járó, fenyegető, vészt
Mem, —tél, —étt. Ártani vágyó indulatból másba okozó ; halálos. Veszélyes ellenség, háború, forrada
beleköt, mást bántogat, sérteget; verekedik, mara lom. Veszélyes seb, betegség. V. ö. VESZÉLY.
kodik. Meztelen csonton ("semmiért)veszekednek. (Km.).
VESZÉLYESEN, (veszélyésen) ih. Veszélyt
I A7e veszekedjél, maradj nyugton, ne bánts. Továbbá, hozó erővel, hatással ; rontólag, halálosan. Veszé
mérgében, haragjában stb. egészségét rontja, életét lyesen megsérteni valakit. Veszélyesen beteg.
veszélyezteti, vesz, dühödik. Ha megveszekedel sem
VESZÉLYESSÉG, (veszélyésség) fn. tt.
I bánom.
veszélyésségét, harm. szr. — e . Veszélyt okozó tu
lajdonság, vagy veszélyes állapot. E sebnek veszélyes
„Ha nem szeretsz, veszekedj meg,
sége gondos ápolást, gyógyítást kivan.
Hogy a szived repedjen meg."
VESZÉLYEZ, (veszélyéz) áth. m. veszélyez
Népdal.
tem, —tél, étt, par. —a. Veszélyt okoz, veszélybe
Szabó Dávidnál azt is teszi: hitványkodik, juttat, veszélylyel környez. A förgeteg veszélyezi a
csappan, eró'tlenedik. „Nagyon megveszekedett (ve hajót. Ezen betegség veszélyezi az életet. L. VESZÉ
szett, erötlenedett, hurkant) a lovam, a marhám." LYEZTET.
ÍV. ö. VESZ v. VÉSZ ige.
VESZÉLYÉZÉS, (veszélyérés) fn. tt. veszé
VESZEKEDŐ, (veszekédő) mn. és fn. tt. lyézést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, hatás,
veszekédőt. Haragos, mérges, ártani vágyó indulat mely veszélyez valamit. V. ö. VESZÉLYEZ.
VESZÉLYEZTET, (veszélyéztet) áth. mivel
ból mással kötekedő, perlekedő, házsártoskodó,
tető alakban : m. veszélyéztettem, —tél, étt, par. re
[ verekedő, marakodó. Veszekedő részegek, kutyák.
VESZÉKÉL, (veszékél) önh. m. Veszékélt. szélyéztess. Szándékosan, készakarva, vagy akármily
Vésztől félve, vészt kiáltva jajgat, panaszkodik, cselekvés által eszközli, hogy valamit veszély érjen ;
jajveszékel, p. a ki veszélyt látva, vagy képzelve el veszélynek tesz ki valamit; koczkáztat. Ki az erő
sebbet vakmerően megtámadja, az veszélyezteti magát,
rémül, megretten, és segédeimért kiált.
VESZÉKÉLÉS, (veszékélés) fn. tt. veszéké életét. Helyette az irodalom az egyszerű ,veszélyez'
lést, tb. —ék, harm. szr. — e. Vészkiáltás, vésztől szót használja.
félő jajgatás. Jajveszékelés.
VESZÉLYEZTETÉS, (veszélyéztetés) fn.
VESZEKÉSZIK, v. VESZEKSZIK, 1. VESZE tt. veszélyéztetést, tb. —ék, harm. sz. —e. Cselekvés,
KEDIK. Amaz csak a mutató mód jelen idejében mely által veszélyeztetünk valakit, v. valamit. V. ö
szokott használtatni; néha eléjÖD a htn. módáan is : VESZÉLYEZTET.
veszekszem.
VESZÉLYTELEN, (veszélytelen) mn. tt.
VESZEKÉZIK, VESZEKÖZIK, (veszeköz veszélytelent, tb. —ék. 1) Amit veszély nem fenye
ik) k. m. veszéköztem, —tél, —ott. Katalin 2ik get ; biztos, bátorságos. Veszélytelen utazás, hajózás.
prózai legendájában elveszeközött am. elveszett. Veszélytelen békés állapot. 2) Ami veszélylyel nem
„Emberi nemzet elveszeközött volna bínnek miatta." fenyeget; mitől félni nem kell ; ártalmatlan. Veszély
telen betegség. Veszélytelen vállalat.
(Toldy F. kiadása. 2 6 4 . 1.).
VÉSZÉN, (vészén) áth. 1. VÉSZ. A jelentő 
VESZÉKLÉS, 1. VESZÉKÉLÉS.
VESZELE,faluNyitra m. ALSÓ—, FELSŐ—, mód egyes harmadik személyében én toldalékot
vesz föl, mely nem egyéb, mint maga a harm.
falvak Bars m. ; helyr. Veszelén, re, —röl.
személynévmás,: ön ; honnan a többesben nem járul
VESZELÉS 1. VESSZŐLÉS.
VESZELLE, falu Árva m.; helyr. Veszellén, hozzá egy másik n, mint ellenkezőleg, péld. az izén
igéhez izennek. E tekintetben hasonlók hozzá : te
—re, —röl.
VESZÉLY, puszta Bihar m. ; helyr. Veszelyre, szen, leszen, hiszen, viszen, s_ a régies aluszon, fekü
szön, nyugoszon.
—én, —ről.
VESZENDÉK, (veszendék) fn. tt. vesten
VESZÉLY, (veszély) fn. tt. veszélyt, tb. — ék,
harm. szr. —e. Körülbelül azt jelenti, mit a ,vész' dékét, harm. szr. v—«• 1) Veszendőben levő vagyon,
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ami az elveszéshez közel Tvan, ami kárba megy.
Veszcndék jószág. 2) Valaki által valóban elvesztett
jószág. Midőn a gyermek többek társaságában vala
mit talál, azt elrejtve igy kiált föl : kinek vagyon
veszendéke, nálam vagyon keresménye.
VESZENDŐ, ( veszendő) mn. tt. veszendöl.
Oly állapotban, vagy körülményben levő, melynél
fogva elvesz, vagy el kell vesznie; a mi nem ma
radandó, nem állandó. Veszendő pénz, adósság. Ve
szendő kincsek, földi javak. Különösen jelenti magát
ezen állapotot. Veszendőben van mindene. Veszendőbe
menni.
VESZENDŐSÉG, (vesz;endöség) fn. tt. ve
szendöségét, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulajdon
ság, melynél fogva valami veszendő ; mulandóság,
romlandóság.
VESZÉS, (veszés) fn. tt. veszést, tb. —ék,
harm. szr. —e. Állapotváltozás, midőn valami vesz,
elvesz, megvesz, kivesz stb. t. i. a vesz igének kü
lönféle értelmében. Dunába veszés. Pénz elveszése.
Észveszés. Összeveszés. Megveszés. V. ö. VESZ v.
VÉSZ. r
VÉSZES, (vészes) mn. tt. vészést, v. —et, tb.
—ek. Vészszel járó, fenyegető, vészhozó.
tenger.
„Nincs gát előtte s vészes út,
A bérez egy lesz völgyével."
Kölcsey F. (Dobozi).
„A béke vészesebb,
S melyet vág álmos népeken,
Gyógyithatlanb a seb."
Vörösmarty. (Honszeretet).
VÉSZÉT 1. VESZT.
VESZETLEK, (veszetlen) mn. tt. veszetlent, tb.
—ék. Ami ép, nem romlott (Szabó D.); ami romlat
lan állapotában megvan ; ami az illető tulajdonos
birtokában megmaradt. Ellentétei: veszett, kiveszett,
romlott, elveszett, megveszett. V. ö. VESZ v. VÉSZ.
VESZETT, (veszótt) mn. tt. veszettet. 1) Ál
lati vagy növényi életétől msgfosztott. Vízben, csa
tában veszett ember. Szárazságban kiveszett növéngek. 2)
Ami az illető birtokos tudta vagy akarata nélkül és
kárával eltűnt, vagy más hatalmába, birtokába ke
rült. Adósoknál veszett pénz. Veszett, elveszett jószág.
Veszett fejszének a nyele is jó. (Km.). Más mondatban :
Veszett fejszének nyele fordul. Veszett pör, vagyis annak
tárgyát tevő elveszett birtok, jog, követelés. Veszett
nap, mely semmi hasznot, élvezetet nem hozott. 3)
Különféle átv. ért. veszett kutya, dühös. Veszett név.
A mely ebet el akarnak veszteni, veszett nevét költik.
(Km.). Veszett tyúkfi, levesétel neme, melyet hamar
jában valamely más eledelféléből készítenek, mintha
a tyúkfi elveszett volna. Veszett dolog, bonyodalmas.
Eszeveszett ember. Hireveszett. Izeveszett étel. Megve
szett dühöngő. V. ö. VESZ.
VESZETTEN, (veszétten) ih. Veszett módon
v, állapotban.
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VESZETTSÉG, (veszéttség) fn. tt. veszettség:
ét, harm. szr. —e. Általán, dühöngő, eszeveszett,
bősz indulatosság. Különösen, ebeket meglepni szo
kott, viziszonynyal járó dühös kórság.
VESZETTÜL, (veszéttül) ih. Veszett módon,
igen roszúl. Veszettül rósz.
VÉSZPA, (vészfa) ösz. fn. A szél által kitö
rött vagy gyökerestül ledöntött fa. (Erdészeti Mű
szótár). L. VÉSZ, fn. 3).
VÉSZPUVÓ, (veszfuvó) ösz. fn. Személy,
különösen őr, ki fuvóeszközzel, pl. trombitával,
kürttel valamely vész közeledését az illetőknek tud
tokra adja.
VÉSZHALÁL, (vészhalál) 1. HALÁL VÉSZ.
VÉSZHARANG, ívészharang) ösz. fn. 1) Sa
játságos hangú, kongásu harang, melyet akkor
húznak meg, midőn bizonyos vész p. tűzvész, víz
vész közeledik, vagy támadt. 2) Minden harango
zás, mely vészre figyelmeztet, s annak elhárítására,
vagy kerülésére int. 3) Átv. ért. vészkiáltás, jaj
veszéklés. Nem kell minden csekélységért meghúzni a
vészharangot.
VÉSZHORGONY, (vészhorgony) ösz. fn.
Legnagyobbféle horgony, melyet a hajósok vész ide
jén vetnek le.
VESZHOZO, (vészhozó) ösz. mn. Amivel vész
jár, vészt okozó. Vészhozó háború.
VÉSZHOZÓLAG, (vészhozólag) ösz. ih. Vészt
okozó módon.
VÉSZIDŐ, (vészidő) ösz. fn. Vészszel járó,
vészt okozó idő.
VESZIK 1. VESZ v. VÉSZ, ige.
VESZÍT, (veszít) áth. m. veszüett, htn. —ni,
v. —eni, par. — s . L. VESZT.
VÉSZJEL, (vészjel) ösz. fn. Különféle jel,
mely az illetőket bizonyos vészre figyelmezteti, p.
vészharang kongatása, vészfuvás, lövés, tüzes, forgó
szalmatekercsek stb.
VESZJÓS, (vészjós) ösz. mn. és fn. Aki va
lamely bekövetkező vészt előre megmond. Amiből
előíö vészt lehet következtetni. Bizonyos madár
neve is. (Sturmvogel).
VÉSZJÓSLÓ, (vészjósló) ösz. mn. Vészt jö
vendölő.
VESZKA, v. VÉSZKA, falu Nyitra m.; helyr.
Vészkáraf — n , —ról.
VESZKÉNY, falu Sopron m.; helyr. Veszkény
bé, —ben, —bői.
VESZKŐDÉS, (veszkőödés) fn. tt. veszkő
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szilaj, pajkos, csin
talan kötődés, vagy cselekvés neme, midőn veszkő
dik valaki. V. ö VESZKŐDIK.
VESZKŐDIK, (veszkőödik) belsz. m. vesz
ködtem, —tél, —ött. Nem annyira rósz, vagy ártani
vágyó indulatból, mint pajkos, csintalan, szilaj jó
kedvből kicsapong, kötődik, s ez által másnak némi
boszuságot, nyugtalanságot okoz. Szelídebb jelen
tésű, mint a , veszekedik' szó. Veszkődni leginkább a
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pajzán fiatalság szokott. Veszkődik a ló is midőn a
kocsi előtt, vagy ülője alatt nyugtalankodik, ágas
kodik. Szabó Dávid példaként e mondatot hozza
föl: „A ló, ha elszabadul, kiveszkődik : kiront, ki
tör az ólból, istálóból."
VÉSZLÉS, (vészélés) fn. tt. vészlést, tb. —

VESZSZŐ, 1. VESSZŐ.
VESZT, (1), (veszt) áth. m. vesztétt, par. veszsz,
szokottabban : veszíts, v. veszejts. 1) Eszközli, okozza,
végrehajtja, hogy valakinek v. valaminek élete vesz
szen; megöl. Vizbe veszteni^méreggel, akasztófán kötéllel
elveszteni valakit. 2) Valamely magával vitt, hordo
zott jószágát észrevétlenül elejti, elhagyja s annak
birtokától mintegy megfosztja magát. Zsebéből pén
zét, óráját elvesztette. Ellentéte: talál. 3) Bizonyos
sorsjáték, vagy verseny, fogadás stb. következté
ben fosztja meg magát valamitől. Kártyán, koczkán
sok pénzt, mindent elvesztett. Száz forintot vesztett.
Csatát, ütközetet veszteni. Elvesztette a fogadást. El
lentéte : nyer, honnan a közmondat: Aki nem pró
bál, se nem nyer, se nem veszt. Veszteni valamiben rósz
sikerrel merényleni,kárt vallani, roszuljárni.PóVí vesz
teni. 4) Átv. ért. eszét veszteni, elveszteni ; kedvét vesz
teni. Apját, anyját elveszteni, árvaságra jutni. Színét
vesztem. Izét veszteni. Becsületét, hiva.lalát elveszteni,
megfosztatni tőle. Utat veszteni, eltéveszteni. Az
embereket öszveveszteni, meghasonlásra, pörlekedésre
ingerelni. Valamin veszteni, valamely árún vesztesé
get szenvedni. Valamin rajta veszteni, mondják arról
akit valamely tilos dolgon rajta kaptak. Máskép :
veszít, régiesen : vészét v. veszejt; ennek parancsoló
módja volt: veszejts, amazé veszess.
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( ék, hann. szr. —e. így nevezik különösen Bodrog
közben azon vesszőből font sövénynemü zárgátot,
:
melyet áradáskor az evek és fokok torkolatán álli
i tanak, hogy apadáskor a halak a derék folyóba
| vissza nemehessenek. Elemzésére nézve 1. VEJÉSZ.
VÉSZLÖVÉS, (vészlövés) ösz. fn. Lövés,
mely az illető közönséget bizonyos vészre figyel
mezteti.
VÉSZMADÁR, (vész madár) ösz. fn. 1.
HOJSZA.
VÉSZNA, 1. VÉZNA.
VESZŐD, 1. VESSZŐD.
VESZŐDÉS, (veszőödés) fn. tt. vesződést,
tb. —ék, harm. szr. —e. A cselekvő személynek bi
I zonyos nehézségekbe, akadályokba ütköző kellemet
I len küzködése ; bajlakodás, bajoskodás. V. ö. VE
SZŐDIK.
VESZŐDI, (vesz ődi) mn. tt. veszödit. A szé
„No hát minden ember magát észre vegye,
kelyeknél am. türelmetlenkedő. (Kriza J.)
Az örök életet hogy el ne veszesse."
VESZŐDIK, (veszőödik) k. m. veszödtem,
[ —tél, —(itt. Mondjuk emberről, sőt más állat Énektöredék a XVI. századból. (Thaly K. gyűjt.).
I ról is, midőn törekvéseiben akadályok, ellenke V. ö. VESZ v. VÉSZ, önh.
zések, gátok szegülnek ellene, és azokat elhárítani,
VESZT, (2), (veszt) igenév, mely csak személy
legyőzni akarván küzködik, s mintegy vesztegeti
ragozott állapotban divatozik ; vesztém, vesztéd, veszte
I erejét, bajlódik, bajoskodik. Sokat, sokáig vesződni
v. tájdivatosan : veszti; vesztünk, vesztétek, vésztők. J e 
I valamivel. Félnapig vesződik, míg a sárból kivergőd
lenti azon állapotot, mely valakinek anyagi vagy
l hetett. Hadd vesződjenek egymással. Ugyané ne vesződ
erkölcsi életét romlással fenyegeti. Vesztemre jöt
[ jél vele.
tem ide. Vesztét kívánni valakinek. Lgy tesz, mintha
Ezen igében a cselekvésnek eredménye ennek
vesztét v. vesztit érezné. Vesztére v. vesztire jár. Más
oka helyett tétetik, mennyiben t. i. a vesződés az
vesztére törekedni. Aki mit gyűlöl, annak vesztét kí
ember erejét vesztegeti, rongálja. Hasonló átv. ér
vánja. A székelyeknél divatosak : vesztig erő
telműek : törődik, aggódik, ütődik, illetődik.
ködni, azaz vesztire; és vesztibe kerestük mintha el
VESZŐDSÉG, (veszőödség) fn. tt. vesződség
veszett volna (Ivriza J.).
ét, harm. szr. —e. Különféle akadályokkal, nehéz
VESZTEG, (vesztig?) ih. tt. vesztegét. Nyu
ségekkel járó munka, állapot; különösen, mely ki
sebbféle aprólékos fáradságot okoz. V. ö. VESZŐ galmas, tétlen, mozdulatlan, hallgatag, csendes álla
potban, mintha veszve, halva, volna. Veszteg ülni,
DIK.
maradni,
hallgatni. Veszteg álló víznek, hallgató em
VESZŐDSÉGES, (veszőÖdség és) mn. tt.
bernek
nem
kell hinni. (Km.). A székelyeknél végül
vesződség,'st, v. —et, tb. —ek. Vesződséget okozó,
azzal párosult. Vesződséges utazás, munka. V. ö. hosszú kiejtéssel • veszteg, ülj veszteg. (Kriza J.)
Ez mutatja, hogy itt ig (mely régiesen, sőt ,mindég'
VESZŐDSÉG. (
szóban
ma is : ég) határvető rag látszik fenfo
VESZPRÉM, mváros és püspöki székhely ha
sonló nevű vármegyében. Helyr. Veszprémbe, —ben, rogni. Némely régiek szerint ige is pl. Molnár
— bői. Régente : Bcszprém. Gyarmathi S. szerént Albertnél, Szabó Dávidnál a parancsoló módban :
veszlegj csak sile modo, tace tantum, azaz, hallgass,
Weiszbrunbó\ módosult.
VESZPRÉMMEGYE v.—VÁRMEGYE,fekszik légy csendesen. Továbbá a Bécsi codexben az óhajtó
túl a Dunán (a Duna jobb partján) ezen kerületnek mód múlt idejében. „Ha urrok (orvok) bementenek
mintegy közepén. Határja északról Győr m.; kelet volna te hozjád és tolvajok éjjel, midenem vesztegtel
ről Fejér m. s Komárom megyének egy kis része ; volnaé (quomodo conticuisses ? Abdyas próféta).
<52
délről Tolna, Somogy, Zala megyék és a Balaton
tava, ennek északi része is Veszprém megyéhez
tartozván ; nyugotról Vas vármegye.
M U D . NAGV SZÓTÁR. VI, KÖT.
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Molnár A. a mondott igeformán kivül mind mellék
névnek mind igehatározónak veszi, így szólván :
n (adject[ivum] et adv[erbium] quietus, paeate."
Alaphangokban és fogalomban egyezik a
szanszkrit sztliá gyökkel, mely Bopp F. szerént am.
stare ; motu vacare ;perdurare ; manere, morari stb.
Ebből származnak az árja eredetű nyelvekben a
latin sto, sisto, német stehen, stellen, görög !'<7Z7]iu
(stellen; Halt maciién, aufhören lassen), persa isztá
den (stehen, stehen bleiben) stb. stb.
VESZTEGÁRU, (vesztegáru) ősz. fn. Heverő
bolti áru, melyet senki sem keres, mely nem ke
lendő, nem kapós.
VESZTEGÉL, (vesztegél) önh. m. vesztegelt
v. veszteglétt, htn. vesztegélni v. vesztegleni. Tétle
nül, munkátlanul hever, nyugszik, tölti az időt; he
lyéből nem mozdul. A régieknél am. hallgat. „Le
eresztem en személyemet (orczámat) a földre és
veszteglek (tacui. Bécsi cod. Dániel X.). „Ha ma
veszteglendesz" (silueris. Ugyanott Heszter. IV.).
„Veszteglett en népem" (conticuit. Uo. Ozeas. IV.).
,, A gyölekezet ke(dég) megfeddi vala azokat, hogy
veszteglenének" (ut tacerent. Müncheni cod. Máté
XX). „És ime lészsz veszteglő (ot ecce eris tacens)
és nem szólhatsz." (Uo. Lukács. I.). Különösen, az
úgy nevezett vesztegházban elzárva, letartóztatva
marad. V. ö. VESZTEGHELY.
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VESZTEGHÁZ, (vesztegház) 1. VESZTEG
HELY alatt.
VESZTEGHELY, (veszteg hely) ösz. fn. Bi
zonyos kikötőkben és határvonalokon elkülönzőtt
hely, hol a dögvészes országokból érkezett hajókat,
illetőleg személyeket, és árukat többkevesebb na
pig elzárják, nehogy a talán magukkal hozott dög
vészt tovább terjeszszék. Az utasok elkülönítésére,
s lakására rendelt épület neve: vesztegház, milyen a
zimonyi veszteghely, és vesztegház. Szélesb ért. ha
sonló intézet, más ragályos nyavalyák, pl. epemi
rigy ellen.

VESZTEGIDŐ, (vesztegidő) ösz. fn. Határo
zott időszak, melyet a veszteghelyen, vesztegházban
elkülönözve tölteni kell. A tengeri kikötőkben ere
detileg negyven napig tartott, honnan a franczia
quarantaine nevezet. V. ö. VESZTEGHELY.
VESZTEGINTÉZET,
(vesztegintézet) 1.
VESZTEGLÖINTÉZET.
VESZTEGLÉS, (vesztegéiés) fn. tt veszteg
lést, tb. —ék, harm. sz. —e. 1) Tétlenül, mozdu
latlan állapotban maradás. „Az afféle veszteglés
magában hordja az enyészetnek magvát." (Beöthy
Ödön 1844. sept. löán a Karok és Rendek gyűlé
sén). 2) Elzárt, elkülönzőtt állapodás, maradás vala
mely vesztegházban. V. ö. VESZTEGHELY.
VESZTEGLET, (yesztegélet) fn. tt. veszteg
VESZTEGÉLÉS; VESZTEGÉLŐ, 1. VESZ letét, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki veszte
TEGLÉS; VESZTEGLŐ.
gel; tétlenség, csendesség; hallgatagság. V. ö. VESZ
VESZTÉGET, (vesztéget) gyak. áth. m. TEGÉL.
veszté.gettem} —tél, —étt, par. —gess, l) Vagyonát
VESZTEGLETÉS, (vesztegéletes) mn. tt.
pazar módon, fecsérelve költögeti, birtokából kiere vesztegletést, v. —et tb. —ek. Nyugodalmas, tétlen,
}
geti. Pénzét fényűzésre, lakomákra vesztegeli. Nem kell csendes, békés (Szabó Dávid), hallgatag (tacitur
a hájat ébre vesztegetni. (Km.). 2) Erkölcsileg rongál, nus. Molnár A.).
rósz tettekre ingerel, csábítgat. Az ifjúságot rósz pél
VESZTEGLETÉSEN,
(vesztegéletésen)
dákkal, vétkes élvezetekkel megvesztegetni. Különösen
adománynyal, ajándékkal, Ígéretekkel roszra, tör ih. Csendesen, békésen; hallgatagon.
VESZTEGLETÉSSÉG, fn. tt. vesztegletésségét,.
vénytelen tettre bír, csábit valakit. Megvesztegetni a
harm.
szr. —e. Tétlen, mozdulatlan, másnak nem
Urakat. A foglyok megvesztegették az őröket, s el
alkalmatlankodó nyugalmasság; csendesség, hallga
szöktek.
VESZTÉGETÉS, (vesztégetés) fn. tt. veszté tagság.
VESZTEGLŐ, (vesztegelő) mn. tt. veszteg
getést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Pazarlás, fecsér
lőt.
Aki
vesztegel; v. hely, a hol vesztegelni kell.
lés, oktalan költekezés, elbítangolás, elprédálás. 2)
Erkölcsi rontás, különösen, mely adományok által Régiesen pl. Molnár Albertnél am. hallgatag (taei
történik. Ocsmány beszélgetés, erkölcsvesztegetés. (Km,). turnus).
Bírák, elöljárók, cselédek vesztegetése, megvesztegetése.
VESZTEGLŐHÁZ, ("veszteglőház) 1. VESZ
VESZTÉGETETLEN, (vesztégetetlen) mn. TEGHELY alatt.
tt. vesztegétetlent, tb. —ek. Akit nem vesztegettek
VESZTEGLŐINTÉZET, (veszleglőint^zet)
meg, aki nincs megvesztegetve.
ösz. fn. Czélirányos intézményekkel ellátott, s kel
VESZTÉGETHETETLEN, VESZTÉGET  lőleg rendezett veszteghely, a dögvészes országok
HETLEN, (vesztégethet[et]len) mn. tt. veszté ból érkezett személyek és szállítmányok letartózta
gethetlent, tb. —ek. Akit nem lehet megvesztegetni. tására s elkülönítésére. V. ö. VESZTEGHELY
Vesztegethetlen biró.
VESZTEGSÉG, (veszteg ség) fn. tt. veszteg
VESZTÉGETŐ, (vesztégetö) mn. és fn. tt. séyét, harm. szr. — e . Tétlen nyugalmasság, csen
vesztégetöt. l) Pazarló, fecsérlő, prédáló, vagyonát desség, hallgatagság; veszteg maradó tulajdonság.
pénzét oktalanul költögető. 2) Ki mások erkölcseit V. ö. VESZTEG.
megrontja, másokat holmi adományok által roszra
VESZTEGTET, (vesztegtet) miv. m. veszteg
csábit. V ö. VESZTÉGET.
tettem, —tél, —étt. A Bécsi eodexben am. hallgat
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[ tat. „Éjjel vesztegtettem (tacere feci) te anyádat."
(Ozeas. IV.).
VESZTEGZÁR, (vesztegzár) ösz. fn. Zár.
; vagyis tilalom, melynél fogva a veszteghelyen el
különzött személyekkel és árukkal az intézet szol
gáin kivül másnak érintkeznie nem szabad.
VÉSZTELEN, (vésztelen) 1. VESZÉLY
TELEN.
VÉSZTELJES, (vészteljes) ösz. mn. Ami
mindenfelöl vészszel fenyeget, igen veszedelmes.
„Nehéz idők, vészteljes évek mentek el felettünk".
(Deák F. a képviselők házában. 1 8 6 1 . május 13.).
VESZTENICZ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk
Nyitra m. ; helyr. Veszteniczre, —éra, —ről.
VESZTÉNY, 1. VESTÉNY.
VÉSZTERHES, (vész terhes) ösz. mn. 1.
VÉSZTELJES.
VESZTÉS, (vesztés) mn. tt. vesztést,v. —et,
itb. —ek. Aki bizonyos játékban, peres ügyben, ver
senyben, vitázásban, fogadásban, küzdelemben a
várt előnytől elesik, veszteséget szenved : kárt vall,
a föltett dijat, koczkára tett, ige'nylett vagyonát
másnak engedni kénytelen. Ellentéte: nyertes, honnan
nyertes fél, mint: vesztes fél. Hol az érzékenység nyer
tes, vesztes a nyugodalom. (Km.). Fizessen aki vesztes.
(Km.).
Szintén igékből, és hasonló képzővel alakul
tak : mentes, magasztos, pirítós, takaros; különöseb
ben igenévböl : nyertes, jártas, keltés.
VESZTÉS, (vesztés) fn. tt. vesztést, tb. —ék.
1) Szenvedő, kárvalló állapota valakinek, midőn bi
zonyos birtoka elvesz, eltűnik. Életvesztés, becsü
•. letvesztés, észvesztés, fejvesztés, szemfényvesztés, idő
vesztés, útvesztés azaz eltévesztés. 2) A nyerés el
lentéte. Pörvesztés, csatavesztés. 3) Cselekvés, midőn
valakinek birói Ítélet következtében, vagy gyikos
ság által életét veszik. Rablók, haramiák vesztése.
Gyermekvesztés.
VESZTESÉG, (veszteség) fn. tt. veszteségét,
harm. szr. —e. Kár, melyet az szenved, ki akár
mily vagyonát, birtokát, elvesztette, vagy vala
mely kedves dologtól megfosztatott. E szerint nem
csak anyagi, hanem erkölcsi kárra is vonatkozik.
Veszteséget szenvedni. A jeles férfi háláin nagy vesz
teség a hazára nézve. Ellentéte: nyereség.
VESZTÉSEN, (vesztésen) ih. Veszteséget
szenvedve. V. ö. VESZTÉS.
VESZTÉSFÉL, (vesztesfél) ösz. fn. A ver
senyzők, pörlekedők, vitázok, fogadók, játszók kö
zöl az, a ki rövidet húzott, ki ügyét elvesztette, ki
kárt vallott stb.
VESZTÉSSÉG, (vesztésség) fn. tt. vesztesség
ét, harm. szr. —e. Állapot, melyben az van, ki va
lamit vesztett. Ellentéte: nyertesség. V. Ö. VESZ
TESÉG.
VESZTŐ, (vesztő) mn. tt. vesztöt. 1) Álta
lán, aki valamit veszt. Vesztő fél, ki ügyét, fogadá
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' sát elveszti. Öszvctételekben : észvesztő' zavar; út
vesztő idegen, úttévesztő; fogadásvesztö stb. 2) Aki,
vagy ami életet vesz el. Gyermekvesztő anya. Élet
vesztő veszély. 3) Emberi élet kivégzésére vonatkozó.
Veszlőállás, vesztőpad, vesztőbárd, vesztőszék. á) Ami
veszteséggel jár. Vesztőtőzs v. kereskedés. 5) Átv. ért.
vacsoravesztöj esti pille; és tányérnyaló, ki hívatla
nul másokhoz járogat vacsorára. 6) Mint fn. jelent
hóhért.
VÉSZTŐ, falu Békés m. helyr. Vésztöre, —n,
—ről.
VESZTŐÁLLÁS, (vesztőállás) ösz. fn. 1.
VESZTŐHELY.
VESZTŐBÁRD, (vesztőbárd) ösz. fn. Hóhér
bárdja vagy pallosa, melylyel a halálra ítélt bű
nösnek nyakát elvágja.
VESZTŐHELY, (vesztőhely) ösz. fn. Hely,
hol a halálra ítélteket kivégezik.
VESZTŐPAD, (vesztőpad) ösz. fn. Vesztő
helyen állított emelvény, állás, melyen a hóhér
vésztői kötelességét végezi.
VÉSZTÖRVÉNYSZÉK, (vésztörvényszék) 1.
VÉSZBÍRÓSÁG.
VESZTŐSZÉK, (vesztöszék) ösz. fn. 1) 1.
VÉSZBÍRÓSÁG. 2) Szék a vesztőhelyen, melyre a
lefejezendőt ültetik.
VESZVERÉS, K I S — , NAGY—, faluk Gö
mör m.; helyr. Veszverésre, — t n , —ről.
VET, áth. m., vetettem, vetettél, vetétt, (tájdi
vatosan pl. az Ormánságban, s palóezoa szójárás
ban : vettem, vettél, [nem : vettem, vettél] mint
ugyanott üttem, süttem, futtám stb. ütöttem, sütöttem,
futottam helyett); par. vess. 1) Kézbe, vagy eszköz
zel fogott valamely testet kisebbnagyobb távol
ságra magától eldob, elhajít, eltaszít. Kútba, gö
dörbe, sárba, vizbe vetni valamit. Egyik hajóról má
sikra átvetni a kötelet. A kiszakasztott kenyértésztái
bevetni (taszitni) a kemenezébe. A rohadt gyümölcsöt
elvetni. Holmit ideoda vetni. Dárdát, rudat vetni, t. i.
harezjátékban. Nyeregből kivetni a lovast. Szekérről
levetni a zsákot. Lapáton kivetni a szemetet. Válláról
levetni a terhet. Szekérre, asztagra kévét vetni. A kocsi
farát meg v. elvetni. Az adott ajándékot visszavetni.
Ebrudon Icivetni valakit, átv. csúfosan kiadni rajta,
kiűzni. Elvetette a sulykot, átv. hazudott, nagyot
mondott. Szőrét, tollát, bőrét elvetni, elhullatni, meg
vedleni. Megvető, vagy gyöngéd telén kifejezéssel
am. kedvetlenül ad, nyújt. Vess neki egy darab ke
nyeret, hogy ne kunyoráljon. Vesd vissza a panaszos
ajándékot. Kérelmét, folyamodványát visszavetették, el
nem fogadták, visszaadták. Továbbá az állatoknak,
barmoknak ennivalót ad. Az ökröknek, lovaknak szé
nát, a szamárnak szalmát vetni. Az ebnek konezot,
csontot vetni. Szintén megvetőleg : fattyat, kölykei
vetni, azaz, szülni, mennyiben amazt tulajdonkép az
oktalan állatokról szokás mondani. A bodri kutya öt
kölyköt vetett. A kancza csikaját, a tehén borját elve
tette, időnek előtte megellett. A vet sokszorozója,
62*
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hány, honnan : hányni vetni valamit; hányja veti
magát, dicsekszik, kérkedik, hánykolódik ; a háló
ból az apró
halakat kihányni, egyenkint kivetni.
kévéket hányni a szekérre, egymás u t á n fölvetni. 2)
Erősebb m o z d u l a t t a l s visszahatólag önmagát előbbi
helyzetéből eltávolítja. A hal fölveti magát.
Vesd el
magadat, azaz, fuss. Lóra vetette magát.
Fölvetettte
magát a pénz, vagyis a babonáshit szerint, a pénznek
lángja. 3) Mondjuk lelketlen testekről, midőn magok
tól erőszakosan eltávolitnak, e l r ú g n a k valamit. A
holt testet kivetette a viz.
Kivetette gyomrából a föld.
A hullámok zátonyra, parira vetették a hajót. A lőpor
fölveti, szétveti a sziklát.
A nap világot vet a földre.
A sötét test árnyékot, homályt, sötétséget vet. Az égö
fa füstöt, szikrát,
lobbot, lángot vet. A ló patkója
szikrát vet. Szikrát vetett a szeme. 4) A földmives
némely növények magvait termesztés végett a földre
szórja. Búzát, rozsot, árpát, zabot, kölest, mákot, lóher
magot vetni. Szántott földbe, barázda vagy eke alá vetni.
Őszit porba, tavaszit sárba vetni. Ugarba kendert, fel
törött gyepföldbe lent vetni. Sűrűn, ritkán, korán, későn
vetni. Ki mint vet, ugy arat, ( K m . ) . Vetés előtt aratsz.
(Km.). Szántvet, mezei gazdasággal foglalkozik. 5)
Bizonyos helyre, czélra t e s z , helyez, a l k a l m a z ,
rendez, illeszt valamit. Zálogba vetni valamit, elzálo
gosítani. Agyat vetni, megvetni, fölvetni. Almot vetni a
sertéseknek, lovaknak. Asztalt vetni, teríteni. Horgonyt,
horgot, hálót, kelepczet, tört, lest vetni. Ránczot, foltot
vetni. Nyakba vetni a tarisznyát.
Vállra vetni a dol
mányt, mentét. A subáját fél vállára veti.
Süveget
vetni, köszöntés, tiszteletadás végett levenni. Latra,
fontra vetni valamit, t. i. súlyának megtudása végett;
átv. meggondolni, goudolóra venni. Ez nagyot, sokat
vet a latba, nyomós, fontos, nagy h a t á s ú dolog. Há
tat, vállat vetni, neki fesziteni, átv. egyesült erővel
működni. Lábát megvetni, szétvetni. Gáncsot, v. kan
csot vetni, hogy valaki bele akadjon. Bukfenczet vetni.
Czigánykereket vetni. Koczkát, kártyát vetni.
Sorsot,
nyilat vetni, v a l a m i t sors által elhatározni. Cselt
vetni. Mindezen pontok a l a t t a vet szó oly cselekvé
sekre vonatkozik, melyek által valamit bizonyos
távolságra mozdítnak, v a g y helyeznek.
Á t v . ért. valamit csinál, formál, készit, alakit,
mennyiben t. i. mindez némi mozgékonysággal tör
ténik. Téglát, vályogot vetni. Betűt, számot vetni. Ba
rázdáit vetni. A kazalnak szarvat vetni. Keresztet vetni
magára.
Valamire keresztet vetni, képes kifejezéssel
veszendőnek t a r t a n i , lemondani róla. Alapot, fene
ket vetni.
Akadályt, gátot,
határt vetni.
Valaminek
véqet vetni.
Utat vetni, azaz, tenni. Ha már eljösz
hozzám kedves, kérlek, hosszú utat ne vess. (Népd.J.
T á v o l a b b i átv. értelmű ezen sajátságos mondatok
b a n : Időt vetni valaminek, a z a z , szabni, határozni,
kitűzni. Számot vetni. „ B o t y á n i uramhoz mének
szám vetni . . . . o t t a n (azonnal,) kész v a g y o k a z
k(egyelmed) parancsolatja szerént számot vetni
vele." Levél 1 5 4 7  i k évből. (Szalay Ág. 4 0 0 m. 1.
3 9 . 1.), Fölvetni a költséget, számolás által. Kivetni,
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i hány forint jut mindegyiknek. Adót, sarczot vetni a
I lakosokra. Az adót arányosan kivetni.
Hozzávetni va
lamihez, közeledve találgatni. Fejét valamely nagy
dologra vetni, elszánni, eltökélni, elhatározni magát.
Közbe vetni, ellenvetni magát. Két vagy több dolgot ősz
ueueíití, egymáshoz hasonlit'ini. Bősz tetteit valakinek sze
mére vetni. Valaminek okát másra vetni. Azt vetette okul,
hogy
Rém ne vess, ne okolj. „És ha valamy
tertényk (történik) n e k y k , k y k az erdőt az mi tyszt
t a r t ó y n k hyre nekyl vágyak (vágják), my reánk ne
vessenek. L e v é l 1 5 5 8 . évből. (Szalay Ág. 4 0 0 m. 1.
2 9 6 . 1.). Magát elvetni, magát gyalázatosan viselni,
emberi méltóságát lealázni. Valamit, vagy valakit meg
vetni, épen semmire sem becsülni, vagy ugy venni,
mintha nem is léteznék. Puskája csütörtököt, pattan
tyúja retezt vetett, nem sült el, átv. ért. terve nem
sikerült. Valamire szemet vetni,
figyelemre
venni.
Haragos szemet vetett, haragosan nézett. A Nádor
codexben : „ D e maga doctorok vetnek néminemű je
g y e k e l " , azaz, m u t a t n a k , eléhoznak. Ugyanitt elé
jönnek : vettetik egy kérdés, azaz tétjtik, okát vetni,
okát adni, okul adni, vessönk nyilat rajta, vétenek
rajta nyilat azaz sorsot.
Rokonai B j d e n z J. szerént a fián velkliü
(vetni, dobni), mordvin vid'é (magot vetni), cse
remisz üd (magot vetni) déli vogul uot (^csikót
vetni s t b . ) ; Vámbéry Á. szsrént a csagataj atmak
(vetni, dobni); Hindogluuál, Zenkernéi török szó
k é n t is fordul elé, „jeter, lancer, t i r e r " stb. jelen
téssel ; honnan atlamak vetélni, ide oda vetni (jeter
§a et líi.).
V E T , ( l ) , önh. m. vélétt par. — s , htn. —ni,
v. —eni. 1) A rendes, kellő, helyes, igaz, czélirá
nyos útról, iránytól, vagy szabálytól eltérve hibát
követ e l ; fonákul, visszásán tesz valamit. Elvéteni az
utat, utczát, házat, más ú t r a , utczába, házba térni,
mint kell, azaz eltéveszteni. Elvetni a számlálást,
az időt, hasonló jelentéssel. 2) Erkölcsi szabálytól,
törvény parancsától eltérve rósz tettet követ el. Az
illem szabályai ellen véteni. Szóval, szándékkal, csele
kedettel véteni. Isteni és emberi törvények ellen véteni.
Nagyot, sokat véteni. Atyám, vétettem ellened. 3)
Valakinek árt, b á n t a l m a t , sérelmet okoz. Kinek vé
tettem közöletek ? En Keire vétettem senkinek. Ebnek
sem vét. 4) Átv. s határozói a l a k b a n vétve, elvétve,
am. kivételképeu, ritkán, mintha a rendes szokást
elhibázta, eltévesztette volna. Csak úgy elvétve ve
tődött be hozzánk. A székelyeknél veti a tréfát =
nem fogja a tréfálózás. (Kriza J . ) .
Minthogy aki vét, az tévedést követ el, vagyis,
az igaz, helyes, j ó , törvényes útról eltér : innen a
m a g y a r nyelvből kiindulva, úgy látszik, hogy a vét
nem egyéb, inint a fordított tév, miként amazt ezzel
Vass József szerént az Ormányságban is fölcserélik;
a k i hasonló h a n g á t t é t e l r e t ö b b p é l d á t is hoz fel pl.
köp pök; csikmák mákcsik, eveién eleven (Ormány
ságban), egyelit elegyít, csavar facsar stb. Egvéb
iránt Biidgnz J. sze,rént rokonofe hozzá a íjnu valt!(i~
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(elkerülni valamit, vitare, evitare), lapp nyelven :
| vélt', finnlap vCiltte (írritum fieri, fehl schlagen)
j ,Vitare' értelemben a latin vito is egyezik vele.
YÉT ; (2), (véet) fn. tt. vétét, harm. szr. —e.
I Amit vesznek, a vevésnek tárgya, vagy eredménye.
I A vé igegyöknek származéka, mint a te, lé, hi, vi,
\ é, i gyökökből eredt : tét, lét, hit, vit, ét, it, melye
ket részint nagyobb hangzatosság, részint más érte
lemadás végett el v. al képzővel toldott meg a
nyelvszokás : vétel, létei, tétel, hitel, vitel, étel, ital.
A vét eredeti alakja különösen az öszvetett hús
vét szóban divatozik. E szerint lehetnek : bucsuvét,
haszonvét stb.
VÉTÁR, (vétár) 1. VÉTELÁR.
VÉTBIZONYITVÁNY, (vétbizonyitvány) ösz.
fn. 1. VEVÉNY.
VETÉGET, (vet éget v. vetget) gyak. áth. m.
vetégettem,—tél,—étt, par. vetégess. Gyakran folyto
nosan, vagy aprózva, lassanlassan vet, ezen igének
mindenféle értelmében. A takács a vetélöt ideoda
vetegeti. A juhoknak szénát veteget. Kártyát, koczkát
veteget. Búzát, rozsot veteget. Czigánykereket, bukfen
ezeket veteget. Néha megfelel neki a sokszorozó ige
> hány, továbbá : dobál, hajigál.
VÉTÉGET, (vétéget v. vétéget) gyak. önh.
m. vetégettem, —téZ, —étt, par. vetégess. Gyakran,
ismételve vét, elvét. A vadon erdőben utazó idegen
[ vetegeti az utat. V. ö. VÉT. (1).
VETÉGETÉS, (vetégetés) fn. tt. vetégelést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit,
v. holmit vetegetünk ; hányás ; dobálás, hajigálás.
V. ö. VETÉGET.
VÉTÉGETÉS, (vétégetésj fn. tt. vétégelést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Ismételt, gyakori elvetés.
V. ö. VÉTÉGET.
VETÉGETÖ, (vetégetö) mn. és fn. tt. veté
getöt. l) Aki veteget. 2) A székelyeknél oly kapu,
mely nem sarkokon fordul, hanem mikor a nyi
lason bemennek, félretolják, s aztán isoaét heiyre
teszik.
VÉTEK, (vétik) fn. tt. vétket, harm. szr. — e.
Erkölcsi botlás, hiba, gáncs; továbbá ezek által
okozott ártalom, sérelem, melyet az követ cl, ki
akármiféle törvény ellen cselekszik, s attól akár
gyarlóságból akár szándékosan mintegy eltér, elté
ved. Vétket elkövetni. Egyik vétek a másikat vonja
maga után. (Km.). Az a vétke (hibája) hogy hirtelen
föllobban. En vétkem, én igen nagy vétkem. (Gyónói
vallomás.) Az ifjak kölcsön is fölveszik a vétket.
(Km.). Könnyű másokat megítélni, de a maga vétkét
nehéz megismerni. (Km.). Vétkét megbánni, megvallani.
Vétkül tulajdonitni valamit. Néha, kivált a régiek
nél am. hiba, általános ért. „Canj (Csányi) uram
nak el kylthem vala az k(egyelmed) leveléth, abba
k. vétthketh nem val.« Levél 1556ik évből. (Sza
lay Ág. áOO m. 1.179. 1.) Kylönböztetés végett
Y, ö, BÜN,
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VETEKEDÉS, (vetekédés) fn. tt. vetekédést,
tb. —.'k, harm. szr. —e. Két vagy több személy
nek egymáson kifogni akaró törekvése; versenye
zés, vitatkozás ; birakozás, küzködés. V. ö. VETE
KEDIK.
VETEKEDIK, (vetekédik) m. vetekédtem,
— tél, —étt. Bizonyos testi vagy lelki ügyességre,
vagy erőre nézve egygyel vagy többel kiköt, mérkő
zik, versenyez, s magát kitüntetni, illetőleg verseny
társain kitenni, kifogni iparkodik. Különösen vala
mely erkölcsi, vagy anyagi dijat, bért, jutalmat a
vágytársak legyőzésével elnyerni törekszik. A jeles
vitézek bátorságban, küzdelemben vetekednek. Dicső
ségért) elsőségért, szép nő kegyeért vetekedni. Továbbá,
észszel, szóval, Írásban vitatkozik, okokkal ellen
szegül, és küzd. Az ellenvéleményen levő tudósok
vetekednek egymással. Szabó Dávidnál is am. vetél
kedik, verseng; ujjat húz. A székelyeknél mond
ják : elvetekedett a seb (Kriza J.) am. elvetemedett,
elfajult.
Ezen ige az előbbi jelentésekben is átvitt ér
telmű, mennyiben a vetekedve működők mintegy
neki vetik, ellenvetik, hányjákvetik magukat, s
eredeti első jelentése a testi erő törekvésére, a ta
gok lejtésere vonatkozik. Hasonló képeztetésiiek a
szintén erőszakoskodásra vonatkozó : huzakodik, ma
rakodik, tusakodik, tolakodik, hémyakodik, verekedik,
kötekedik, xdek'edik stb.
VETEKEDŐ, (vetekédő) mn. és fn. tt. vete
k'edöt. Általán, aki valakivel vetekedik, ezen igé
nek minden értelmében : versenyező, vitatkozó, ki
fogni akaró, másokat meggyőzni, megelőzni törekvő.
Vetekedő társ. Vélekedő felek, tudósok. Elsőségért
vetekedő tanuló ifjak. V. ö. VETEKEDIK.
VÉTEK JEL, (vétekjel) ösz. fn. Az elköve
tett véteknek nyoma, maradványa, jelensége, pl.
megverésnél a zúzott, törött testrészek, az ütő
eszköz stb.
VÉTÉKSULY, (vétéksuly) ösz. fn. A lelkiis
meretre nehezedő, s azt mintegy nyomó erkölcsi
teher, melyet érez, aki bizonyos vétket köve
tett el.
VETEKSZIK, (vetekészik) k. Ezen alakban
csak a mutató és határtalan mód jelen idejében van
szokásban ; a tóbbi időt a hason jelentésű ,veteke
dik' szótól kölcsönzi.
„Két férfi birokban egyenlőn vetekszik:
Nehezen kél a ki egyszer alul fekszik."
Arany J. (Buda Halála).
VÉTÉKTELEN, (vétéktelen) mn. tt. véték
telent, tb. —ék. Akinek vétke nincs ; ártatlan;
bűntelen.
VÉTEKÜL, (vétékül) ih. Vétekként mint
vétuk v. vétket. Vétekül v. vétkül tulajdonítani vala
kinek valamit.
VETÉL, ( l ) , (vetél) önh. m. vetélt. Mondjuk
I nőstény barmokról, inidőn időnek előtte megellenék,
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vagy is idétlent szülnek. Vetél, elvetél a kancza, a ;
VÉTELKEDV, (vételkedv) ösz. fn. Kedv v.
hajlam, hajlandó indulat valaminek a vásárlására.
tehén, az anyajuh.
VETÉL (2), (vetél) gyak. áth. m. vetélt. 1) ! Ma a tőzsdén erős vételkedv mutatkozott.
VÉTELKERESKÉDÉS, (vételkereskedés) ösz.
Gyakran, ismételve vet, vagyis dob, pl. a takács
midőn az úgy nevezett vetélöt ideoda veti, dobja. fn. Kereskedés neme, melyben az illető áruezikke
Képeztetésre hasonló hozzá az elavult meíből szár ket bizonyos mennyiségű pénzen adják, és veszik,
mazott metél, továbbá : dobál, menél, hálál (több különböztetésül a cserekereskedéstől.
VÉTELKÖLTSÉG, (vételköltség) ösz. fn.
ször hál) stb.
VÉTEL, (vé etel) fn. tt. vételt, tb. —ék, Valamely vásárlásnál a vett tárgy árán túl mellé
harm. szr. — e . 1) Altalán, amit magunkhoz ve kes kiadások, pl. alkuszdij, bélyeg stb.
VÉTELLEVÉL, (vétel levél) ösz. fn. Általán
szünk, beveszünk, vagy amit akárhonnan kapunk, s
elfogadunk, elveszünk. Első vétel után a gyógyszer bizonyos vételről szóló okmány, bizunyitvány, térít
hatását érezni. A levél, küldemény, pénz vételéről, át vény, pl. kézhez kapott küldeményről, áruról, 19
vételéről bizonyítványt, térítvényt adni. Öszvetéve : veiről stb. Máskép : vétbizonyitvány, vevény. Továbbá
bevétel, bizonyos jövedelem kézhez vevése ; orvos az illető vásári hatóság által adott bizonyítvány a
ságnak gyomorba eresztésc stb. elvétel, fölvétel, vásárlott jószágról.
VETÉLŐ, (vetélő) mn.és fn. tt. vetélőt. l)Aki
visszavétel, búcsúvétel elbúcsúzás, haszonvétel, fejvé
v.
ami
vetél. 2) Csolnak formára kivájt, közepén
tel, kivétel, észrevétel, visszavétel stb., melyeket láss
saját rovataik alatt. 2) Bizonyos áron eszközlött likas faeszköz a takácsoknál, melylyel az ontokot,
szerzés, vásárlás, vagy szerzett vagyon. Olcsó, drága, azaz bélfonalat a mellékfoualak között által dobál
ják, ideoda vetélik. Egyszersmind ez szokott lenni
jutányos vétel.
a takácsok kiakasztott czímere. Nébutt az lot ket
Képeztetésre hasonlók hozzá : tétel, létel,
tősen ejtik : vetéllö; Csikszékben : vetőllö.
menetel, hitel, vitel, étel, itál, hivatal, rovatal.
VETÉLŐFA, (vetélőfa) ösz. fn. L. VE
V. ö. VÉT, (2).
TÉLŐ, 2).
VÉTELÁR, (vételár) ősz. fn. Azon szabott
VÉTELÖSSZEG, (vételösszeg) ösz. fn. Vala
vagy kialkudott ár, melyen bizonyos árut, házat,
mely megvásárolt árunak vagy bármely dolognak
jószágot stb. veszünk s azt magunkévá teszszük.
kialkudott vagy kifizetett teljes ára.
VÉTELÉRTÉK, (vételérték) ösz. fn. Azon ér
VÉTELPÉNZ, (vételpénz) ösz. fn. Azon
ték, melyet valaki valamely megvásárlóit dologért
pénz, melyet valaki valamely megvásárlott dolog
ad. Hason értelmű a ,vételár' szóval; noha általában
nak árában fizet.
ár és érték némileg különböznek egymástól; mint
VETÉLŐZSEMLYE, (vetélőzsemlye) ösz. fn.
hogy valaminek az ára egyes esetben nagyobb
Sodrott tésztából öszvevissza kulcsolt, tekervénye
vagy kisebb lehet, mint valóságos értéke.
sen által vetegetett alakú zsemlyesütemény.
VETÉLÉS, (vetélés) fn. tt. vetélést, tb. — ék.
VÉTELPÉNZ, (vételpénz) ösz. fn. Pénz, me
1) Idétlen szülés, némely barmoknál. 2) Ismételt
lyet a megvásárolt jószágért fizetünk, vagy foglaló
vetés ; dobálás, hajigálás. V. ö. VETÉL. (1) és (2).
gyanánt adunk.
VÉTELJOG, (vételjog) ösz. fn. Azon jog,
VETÉLY, (vetély) fn. tt. vetélyt, tb. — ék,
mely valakit a megtörtént vásárlásnál fogva
harm. szr. —e. Ujabb kori alkotású szó, a régiebb
megillet. így nevezik az elővásárlási jogot is,
veszély, akadály stb. hasonlatára. Amit a vetélkedés
melynél fogva valakinek valamit vásárolni mások
öszszerüen (conerete) jelent, azt a vetély elvontan
fölött elsősége van.
(abstracte) fejezi ki. A vetély tehát elvont, a vetél
VETÉLKEDÉS, (vetélkédés) fn. tt. vetél kedés pedig öszszerü fogalom. V. ö. VETÉL
kédést, tb. —ék, harm. szr. — e. Folytonos, tartós, KEDÉS.
ismételt vetekedés. L. VETEKEDÉS; és v. ö. VE
VETÉLYTÁRS, (vetélytárs) ösz. fn. Aki
TÉLKEDIK.
egygyel vagy többel bizonyos okból, bizonyos díjért
VETÉLKEDIK, (vetélkédik) k. m. vetélked vetélkedik, versenyez, vitálkodik, annak, illetőleg
tem. — tél, —étt. Egy vagy több vágy társsal, ellen azoknak vetélytársa. Régebben : vetélkedötárs. Tá
féllel folytonosan, tartósan vetekedik, versenyez, s gabb értelmű mint versenytárs.
mintegy vitálkodik, küzködik. A vetekedik és vetél
VETEM, (vetem) elvont törzs, vagyis inkább
kedik között szabatosan véve az a különbség, hogy elavult főnév, s hasonló az élem, félem} futam, fo
amaz az egyszerű vet, emez pedig a gyakorlatos lyam, huzam szókhoz. Közelebbi származékai : vete
vetél származéka, és igy amannál valamivel hatá medik, vetemítj vetemül.
VETEMÉDÉS, (vetemédés) fn. tt. vetemédést,
lyosabb. V. ö. VETEKEDIK.
VETÉLKEDŐ, (vetélkédő) mn. és fn. tt. tb. —ekt harm. szr. — e . Állapot midőn valami
vetélkédőt. Folytonosan, tartósan, gyakrabban vete vetemedik. V. ö. VETEMEDIK.
VETEMEDETT, (vetemédett) mn. tt. vete
kedő, versenyező s mintegy vitálkodó. Vetélkedő
medettet. 1) Az egyenes iránytól elhajlott, elgör.
társ. L. VETEKEDŐ.
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[ bedt, pl. ajtó, midőn fája kidagad, a bezárni nem
I lehet. 2) Erkölcsileg félrecsapó, magát mintegy
Kivető. Elvetemedett korcs ifjú. V. ö. VETEMEDIK.
VETEMÉDÉTTSÉG, (vetemédéttség) fn.
• tt. vetemédettségét, harm. szr. —e. Állapot, vagy
• tulajdonság, midőn valami, vagy valaki vetemedett.
» T . ö. VETEMEDETT.
VETEMEDIK, (vetemédik) k. m. vetetnéd.
I tem, —tél, —e'tt. 1) Mondjuk szilárd, rugalmas tes
| tekröl, nevezetesen fából készült mívekről, midőn
[ lapjaik meggörbülnek, kidudorodnak, s egyenes
| irányaiktól elhajlanak p. a nyers deszkából csinált
ajtó, padlózat, a könyvnek kemény táblája stb. 2)
| Cselekvésébon valamely rendkivüli, s jobbára hely
I telén útra, módra tér, és mintegy vaktában oda veti
í magát. Furcsa gondolatra, vetemedett. Szorultságában
Rfflíre nem vetemedik az ember f Végre oda vetemedett,
[ hogy saját véreit, barátait elárulta. Különösen, elve
| tetnedni am. gyalázatos életre adni, erkölcsileg el
I vetni, lealázni magát, elfajzani, elkorcsosulni.
Törzse a vet gyökből származott vetem, mint az
I él, fél, foly, fut, húz stt. igékből alakult élem, félem,
\ folyam, futam, huzam, s ezekből származnak : éle
ti médik, J"élemedik, folyamodik, futamodik, huzamodul;
\ !gy lön vet igéből : vetem, vetemedik.
VETEMÉNY, (vetemény) fn. tt. veteményt,
• tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Elvetett magokból kelt
: növények, pl. mindennemű gabona, vagy takarmány.
2) Különösebben akár vetés, akár ültetés által ter
I mesztett zöldség, főzeléknek való növény. Hüvelyes
.vetemények, pl. bab, borsó, lencse.
VETEMÉNYÁGY, (veteményágy) ösz. fn. A
kertnek külön szakasza, táblája, melyben veteményt
termesztenek.
VETEMÉNYBORSÓ, (veteményborsó) ösz.
fn. Közönséges, különféle fajú borsó, melyet ker
tekben, vagy szántóföldeken termesztenek, külön
böztetésül a parragon termő vadborsótól.
VETEMÉNYES, (veteményés) mn. tt. vete
I ményést, —et, tb. !—ek. Veteményt v. veteménye
| ket tartalmazó ; vetemények rnivelésére szolgáló.
' Veteményes ágy, veteményes hely, veteményes kert.
VETEMÉNYÉSKERT, (veteményeakert) ösz.
fn. Kert, melyben egy vagy többféle veteményt ter
! meszteuek; zöldséges kert; kertészkert; konyha
kert, különböztetésül másféle pl. vadas, díszkerttől.
V. ö. KERT.
VETEMÉNYÉZ, (veteménye"z) önh. m. vete
ményéztem, —tél, —e'tt, p. —z. Veteményeket ültet,
termeszt, növeszt.
VETEMÉNYÉZÉS, (veteményézés) fn. tt.
t veteményézést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselek
'. vés, midőn valaki veteményez. V. ö. VETEMÉ
NYÉZ.
VETEMÉNYMAG, (veteménymag) ösz. fn.
Szoros ért. mag, melyből zöldségféle kerti vetemé
nyeket növesztenek, különböztetésül a gabnate
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nyésztésre, vagy takarmányra vonatkozó vető
magtól.
VETEMÉNYSÉG, (veteménység) fn. tt.
veteménységét, harm. szr. —e. Összes vetemény.
Eléjön Biró Mártonnál.
VETEMÍT, (vetemít) áth. m. vetemitétt, par.
— s, htn. —ni, v. —eni. Eszközli, okozza, hogy
valami el vagy megvetemedjék; különösen, hogy
valaki erkölcstelen tettre, vagy életmódra vetemed
jék. A szemérem levetkezése, a haszonlesés sok roszra,
bűnre vetemíti az embert.
VETEMÍTÉS, VETEMITÉS, (vetemítés) fn.
tt. vetemitést, tb —ék, harm. szr. —c. Cselekvés,
illetőleg hatás, okozás, mely valamit vagy valakit
elvetemít. V. ö. VETEMÍT.
VETEMÜL, VETEMÜL, (veteműl) önh. m.
vetemült. L. VETEMEDIK.
VETEMÜLÉS, VETEMÜLÉS, (vetemülds)
fn. tt. vetemülést, tb. —ék, harm. szx\ — e . L. VE
TEMÉDÉS.
VETÉNY, (vetény) fn. tt. vetény't, tb. — ék,
harm. szr. —e. Sándor Istvánnál am. vetett magból
nőtt, pl. vetényfa, vetényfű,
VÉTÉR, fn. tt. vétert, tb. —ék, harm szr.
—e, v.—je. L. VÉNTÉRHÁLÓ.
VETERÉDIK, (veterédik) k. m. veterédtem,
—tél, —étt. Állásban kivált régisége miatt romlik,
csámporodik, poshad. (Szabó D.). Me.gveteredik a
sokáig álló bor. (Pázmán Préd. 574. 1.). Gyarmatid
Sámuel a latin veterasco szóval rokonítja.
VETERNYE, fn. tt. veternyét. Régi szó Gyar
matin S. latin értelmezése szerént : inatutinum, offi
cium tenebrarum, missa nocturna, sacrificium teae
brarum. „Gyakorta éjjel veternyének idein az ő szent
koporsójánál angyali szép éneklésöket halinak
v a k . " (Carhausi Névtelen. Toldy F. kiadása 2 8 .
1.). Mátyás FI. a fönebbi jelentéssel egybehangzólag
így szól e szóról : >Következő codexirodalmi és 16.
17ik századbeli példák a veternye szót határozottan
értelmezik. Debreczeni codex : n n Anyaszentegyház
hétszer emléközik meg ö kénjárói szolozsmának
tartásában : Elészer veternyének idején, mert ve
ternye koron három helyen szenvede idveziténk.""
Passió 2 4 3 . 1. „„Karácson estire való prédikáció.
. . . Veternyei dicséretön (Laudes) kezdeték el ez
mai vigilia; egyéb innepök vocsernyén kezdetnek
el, de eh maih ez éjjel.'"' Debreczeni Legendás
könyv 48. 1. (Toldy kiad. 37. 1.). Margit Legenda :
„„Karachon (Karácson) estyn mykorou hyrdettetik
Cristusnak születése veternye után (Laudes) az
csitulómba."" E karácsonéji ájtatosság németül
Mette matutinum. Szent Damankos élete : „„Com
pleta után es veternye után."'' Christua a keresz
tienseget nem fondala — — misen, veczernien,
completan, veternen, hanem czac az evangeliomba
való hitnek vallásába."" (88. 1.). Pázmán : „„Min
den Isteni szolgálatoknak szolozsmának veternyé
nek, vecsernyének és szent Misének elei, közepe,
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vége Allelujával tellyes."" (Predik. 574.1.1 Mi
veternye eredetét illeti : szláv eredete kétségtelen.
Valamint barát (= fráter), szesztra, szolozsma, ve
csernye, úgy veternye is szláv ajkú térítőktől átvett,
8 magyarrá idomított szó. Gyöke jutro, utro = la
tin mane; ebből származik juternja, tájszólásilag
titranja = preces matutinae." Mátyás Pl. Magyar
Nyelvtudomány. II. Füzet. 12, 13.11. — Kresznerics
Molnár Albertre hivatkozva ,vesperae' szóval is
értelmezi; de az imént mondottak szerént tévesen ;
azonban Margit életére is hivatkozva a Gyarmathi
Sándor után adtuk föntebb értelmezést is közli.
VETERNYEI, (veternyei) mn. tt. veternyeit,
tb. —ék. Veternyekor létező, vagy történő; veter
nyére vonatkozó. Veternyei csillag (= stella matu
tina Sz. Damankos élete. 5. 1.) Veternyei ködök
(= nubes matutinae. Bécsi cod. Ozeas. VI.). V. ö.
VETERNYE.

• vetési gyakorlat^ Számvetési ügyesség, hiba. Különösen,
a mi a gabonavetésre, sarjadó gabonára vonatko
zik. Vetési idő. V. ö. VETÉS.

VETÉS, (1) (vetés) fn. tt. vetést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Általán jelenti azon cselekvést, me
lyet valaki végrehajt, midőn valamit vet. Vala
mint tehát ezen ige sokféle értelemben divatozik,
hasonlóan a vetés is másmás rokonnemü ilyetén cse
lekvést fejez ki, a) Hányás vetés; dárdavetés ; ke
nyér bevetése, b) Búzavetés, rozsvetés, őszi, tavaszi
vetés, sűrű, ritka vetés. Különösen tárgyilag az elve
tett és kikelt magnak vagyis magvaknak növény
zete. Zöld, tiszta, korikolyosvetés. Vetésre ereszteni a
barmot. Letiporni a vetést, c) Agyvetés, asztalvetés,
háló, tör, kelepcze, horgony, horogvetés, d) Lábve
tés, gáncsvetés, hátvetés, vállvetés; „A vállvetésben
van az erő." (Gr. Széchenyi István), e) Maga vetése
<= hányavetiség. ,,Legyünk bátrak, de csak ott, a
hol annak helye, oka és szüksége van. Egyebütt bá
torságot mutatni . . . hijába való magunk vetése."
(Gr. Teleki József. Ugocsa rendéihez 1790. april
29.). Bukfenczvetés; koczka, kártyavetés; sors, nyil
vetés. f) Téglavetés, betűvetés, számvetés, barázdavetés,
keresztvetés, költségvetés, adóvetés, közbevetés stb.
V. ö. VET.

Képeztetésre hasonlók hozzá a rokon alkatú
hitet, viteti étet, itat, altat, fektet, nyugtat.
VÉTET, (vétet) fn. tt. vétetét, harm. szr. — e.
A Müncheni codexben am. vétek ('peccatum). „És
bocsássad münekönk mü vétetönket." (Máté. VI.)
VETETLEN, (vetetlen) mn. tt. vetetlen^ tb.
—ék. Amit vetés által el nem készítettek. Vetetlen
ágy. Vetetlen agyag, sár, melyet még téglává nem ala
kítottak. Vetetlen szántóföld, melybe magot nem
vetettek. Oszvetételekben : közvetetten, ami mással
szoros öszveköttetésben van, s legott utána követ
kezik ; okvetetlen, mentegetés nélküli, szükségkép
való, elhagyhatatlan, elmaradhatatlan. Határozó
ként am. vetetlenül.

VETÉS, (2) falu Szatmár m. ; helyr. Vetésre,
— én, —ről.
VETÉS, (vétés) fn. tt. vetés1, tb. — efc,harm.
szr. —e Hibás, fonák cselekvés, melyet az követ
el, aki vét. Módosított jelentései : tévedés, bántás,
sértés. V. ö. VÉT. (1).
VETÉSÁGY, (vetéságy) ösz. fn. Faiskolában
hosszúkás tábla, melybe csemeték nevelése czéljá
ból a famagvakat elvetik.
VETÉSPORGÁS, (vetésforgás) ösz. fn. A
mezei gazdaságban azon gazdálkodási mód, midőn
évenként vagy néha azonegy évben is egymás után
különböző természetű növények miveltetnek, pl. ka
lászos növények után úgy nevezett kapanövények
pl. burgonya, répa stb. és megfordítva.
VETÉSI, (vetési) mn. tt. vetésit, tb. —ék.
Vetést illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Dárda !

VETET, (vetet) fn. tt. vetetit, harm. szr. — e.
Vetés által eszközlött mü, cselekedet, a vetés ered
menye, vagy amit vetettek. Egy vetet széna, amit
egyszerre vetettek a baromnak. Első vetetre nyert,
második vetetre vesztett a koczkán. Ezen téglák egy
vetetnék.
Képeztetésre hasonlók : ütet, menet, csipet, su
tét, fogat, látat stb.
VÉTET v. VÉTET, (vétet) mivelt. m. vétet
tem, —tél, —étt, par. vétess. Általán, parancsolja,
vagy eszközli, hogy valaki vegyen valamit, ezen
igének minden jelentéseiben. Szolgájával könyvet ve
tet ki a szekrényből. Biztos ember által lovat, szekeret
vetet magának. Fiával a szomszéd leányát elvetette
stb. V. ö. VÉSZ, áth.
tetet,

VETETLEN, (vétetlen) mn. tt. vétetlent, tb.
—ék. Ami nincs elvétve. Szabó D. szerént ártatlan,
bűntelen.
VETETLENÜL, (vetetlenül) ih. Vetetlen
állapotban. Vetetlenül hagyott ágy. Vetetlenül heverő
szántóföldek. Oszvetéve : közvei'ellenül, nyomban kö
vetkezve, minden másnak közbejövetele nélkül;
okvetetlenül, elmaradhatlanul, szükségképen.
VETETT, (vetétt) mn. tt. vetéttet. Amit ve
tés által csináltak, készítettek, végrehajtottak, stb.
Vetett ágy, asztal. A számodra lészen vetett ágyam
készen. (Népd.). Vetett föld, melybe magot vetettek.
Vetett út Szabó D. szerént rakott, csinált, kikövezett
út. V. ö. VET.
VETHOROG 1. VETŐHOROG.
VÉTKÉL, (véték él) áth. m. vétkélt. Valakit
bizonyos vétek okának tart, mond, okol; vétkesnek
nyilvánít. Engemet vétkei, pedig maga az oka.
VÉTKÉLÉS, (vétékélés) fn. tt. vétkelést, tb.
—ék, harm. szr. — e . Okolás, vádolás, mely által
valakit vétkelünk. V. ö. VÉTKEL.
VÉTKES, (vétékes) mn. tt. vétkest, v. — et,
tb. —ek. Aki vétket követett el, bizonyos rosznak
okozója ; továbbá bűnös, valamely büntetésre méltó
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tettben részes. Mindnyájan vétkesei: vagyunk, mint Aki nem vétkezhetik, lényegénél fogva szent. Az
gyarló emberek. Vétkes társak, czimborálc. V. ö. Isten vétkezhetetlen lény.
VÉTSÉG.
VETKEZIK, (vetkézik) k. m. vetkéztem,
—
tél,
—étt, par. —zél. Ruhájit, öltönyeit egymás
VÉTKESEN, (vétékesen) ih. Vétkes módon,
hibásan, valami roszat elkövetve ; bűnösen, gono után levetegeti, lerakja. Ellentéte : öltözik. Ingre, ga
tyára vetkezik. Egész nap nem tesz egyebet, mint öltözik
BZUI. Vétkesen cselekedtél. V. ö. VÉTKES.
VÉTKESÍT, (vétékesít) áth. m. vétkesítétt, ésvetkezik. Nagy melegben,lefekvés, fürdés előtt levetkezni.
par. — s , htn. —ni, v. —eni. Vétkessé tesz ; vagy Továbbá, tollait, szőrét, héját elhullatja, vedlik. Ki
Szabó D. szerént vétkesnek mond, vall, nyilvánít vetkezik. A kigyó tavaszkor bőréből kivetkezik. Mond
ják a rőt vadról is, midőn april és majushóban téli
valakit, vétkei.
világosabb szőrét elhányva, barnapirosra vagy sár
VÉTKESÍTÉS, VÉTKESITÉS, (vétékesít
gásveresre változik. Atv. bizonyos erkölcsi jó tulaj
és) fn. tt. vétkesítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cse
donságokat mintegy elvet ; elhány magától, s ellen*
lekvés, mely által valaki vétkessé tétetik; vagy
kezőket vesz föl. Szeméremből, becsUleterzésből kivet
nyilvánítás, hogy valaki vétkes.
kezni, szemtelenné, becstelenné lenni. Más kiejtéssel:
VÉTKESSÉG, (vétékesség)fn. tt. vétkességét, vetkőzik.
harm. szr. —e. Vétkes tulajdonság, vagy állapot;
A ,vetkezik' igének k képzője a gyakorlatos
büntetésre méltó vétkes cselekvény.
ég képző változatának tekinthető, mintha volna veté
VÉTKETLEN, (vétéketlen) mn. tt. vétketlent,
gezik, azaz, magáról vetegeti a ruhát; hasonlóan
tb. —ék. Akinek vétke nincs, erkölcsileg hibátlan,
alakultak : mérkezik, férkezik, ütközik, liűtközik, f üt
ártatlan, bűntelen. Határozóként am. vétketlenül.
közik, sütközik, azaz, méregeti magát, féregét, ütö
VÉTKETLENSÉG, vétéketlenség) fn. tt. geti, hűtögeti, fütögeti, sütögeti magát, t. i. vissza
vétketlenségétj harm. szr. — e . Vétketlen tulajdonság, hatólag értve. — Vetkőzik pedig elemezve lehet :
vagy állapot; ártatlanság, bűntelenség.
vetegőözik.
VÉTKETLENÜL, (vétéketlenül) ih. Vétek
VÉTKEZIK, (vétékézik) k. m. vétkéztem,
nélkül, erkölcsileg hibátlanul; ártatlanul, bűnte —tél, —étt, par. —zél. Vétket követ el, vétkesen
lenül.
cselekszik. Gyarlóságból, hibából, rósz akaratból vét
VÉTKEZÉS, (vetkézés) fn. tt. vetkézést, tb. kezni. Vétek ugyan, de ember szokott vétkezni. (Mente
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki a ma getődző mondat). Nagyon sokszor vétkeztem.
gára vett ruhákat lerakja, lehúzza, leölti, leteszi.
Képeztetésre olyan, mint a szintén főnevekből
Ellentéte: öltözés. Szélesb ért. a testet takaró tollak, származott étkezik, {— étekézik), rejtekezik, verej
BZÖrök, héjak elvetése, elhullatása, vedlés.
tékezik, lélekzik (lélekezik), tajtékozik stb.
VÉTKEZÉS, (vétekezés) fn. tt. vétkezést,
VETKÉZŐASZTAL, (vetkezőasztal) ösz. fn.
tb. —ék, harm. szr. —e. Általán, akármily vétek Hálószobai, vagy ágy melletti asztal, melyre a leve
nek elkövetése, végrehajtása. V. ö. VETEK.
tett ruhákat rakni szokás.
VETKEZET, VETKŐZET, (vétekézet) fn.
VETKÉZŐDÉS, (vetkézőödés) fn. tt. vet
tt. vétkézetét, harm. szr. —e v. —je. Kégiesen, pl.
kézŐdést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
a Nádorcodexben am. vétkezés, vétek. A Müncheni
valaki vetkeződik. V. ö. VETKÉZŐDIK.
codexben : vétet.
VETKÉZŐDIK, (vetkézőödik) belsz. m.
VETKÉZETLEN, (vetkézetlen) mn. tt. vet
vétkezödtem, —tél, —ött. Egymás után leszedett,
kézetlent, tb. —ék. Aki ruháit le nem vetette magá
leoltott, levetett ruháiból mintegy kivetkőzteti
ról, aki öltözve maradt. Határozóként am. vetkezet
magát; vétkezéssel foglalkodik. Ellentéte : öltöz
lenül.
ködik.
VETKÉZETLEN, (vétekézetlen) mn. tt.
VETKEZTET, (vetkéztet) mivelt. m. vétke
vétkézetlent, tb. —ék. Aki nem vétkezik, v. nem
iét
tem,
—tél, •—étt, par. vetkeztess. Valakit levet
vétkezett, vétket el nem követ v. el nem követett.
kezésre
kényszerit, vagy levetkezésben segit. Anya'
Határozóként am. vétkézetlenül.
VÉTKÉZETLENSÉG, (vétekézetlenség) fn. szült meztelenre vetkeztették. Az elfogott tolvajt vizsgá
tt. vetkezet lenségét, harm. szr. —e. Vétkezetlen tu lat végett levetkeztetni. A beteget, a kis gyermeket levet'
lajdonság, vagy állapot, midőn valaki nem vét keztetni. Ellentéte : öltöztet. Atv. ruhájától, vagy más
jószágától megfoszt. Az útonállók egy üngre gatyára
kezett.
VÉTKÉZETLENÜL, (vetkézetlenül) ih. vetkeztették. Az uzsorások, a játszó pajtások mindené
Ruháit magáról le nem vetve, felöltözött állapot ből kivetkeztették.
VETKÉZTETÉS, (vetkéztetés) fn. tt. vet
ban. Vétkézetlenül feküdni az ágyba, ugorni a vizbe.
VÉTKÉZETLENÜL, (vétékézetlenül) ih. ktztetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Miveltetés, ille
tőleg kényszerítés, parancs, vagy segítés, mely által
Vétkezés nélkül, vétket el nem követve.
VÉTKÉZHETETLEN,
VÉTKÉZHETLFN, valiikit vetkeztetnek. Ellentéte : öltöztetés. V. ö.
(vétékézhet[et]len) mn. tt. vétkézhetetlent, tb. —ék. VETKEZTET.
63
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VETKŐZET 1. VETKEZET.
VETKŐZIK 1. VETKEZIK.
VETKŐZTET; VETKŐZTETÉS, 1. VETKEZ
TET ; VETKÉZTETÉS.
VÉTKÜL 1. VÉTEKÜL.
VÉTLEN, (véttelen) mn. tt. vétlent, tb. —ék.
Aki nem vétett, roszat nem tett, ártatlan, bűntelen,
vádra, kárhoztatásra nem méltó; vét (vétek) nél
küli. Határozóként am. vétlenül.
Gyöke vét, s képzője telén, ennélfogva ere
detileg a köz szabály szerint véttelen, öszvehuzva
véttlen, melyből az irói szokás az egyik tt kihagyta,
s lett vétlen. Hasonló rövidüléssel az éttelen, ittolan,
tetteién, hittelenhöl lett : étlen, itlan, tétlen, hitlen.
V. ö. —TALÁN, —TELÉN. Mindezek határozókul
is használtatnak, vétlenül, étlenül, itlanul, tétlenül,
hitlenül helyett.
VÉTLENSÉG, (véttelenség) fn. tt. vétlenség
ét, harm. szr. —e. Vétlen állapot, vagy tulajdon
ság ; bűntelenség, ártatlanság, erkölcsi hibátlanság.
V. ö. VÉTLEN.
VÉTLENÜL, (véttelenül) ih. Vetés, azaz vé
tek nélkül; bűntelenül, ártatlanul, erkölcsileg hi
bátlanul. V. ö. VÉT, (1).

VÉTLEVÉL, (vétlevél) 1. VÉTBIZONYIT
VÁNY.
VETLÉS, VETLIK, 1. VEDLÉS, VEDLIK.
VÉTLEVÉL, (vétlevél) 1. VÉTELLEVÉL.
VETNIVALÓ, (vetnivaló) 1. VETŐMAG.
VETŐ, (vető) mn. és fn. tt. vetöt. Tulajdon
kép a vet igének részesülője, minélfogva alkalmaz
zuk személyekre, kik valamit vetnek, vagy' dol
gokra, melyekkel vagy melyeket vetni szoktak. A
vele közvetlen viszonyban levő szóval rendesen ösz
vetett szót alkot. Adóvető, ki az adót kiveti. Szám
vető, ki számot vet. Téglavető. Asztalvető, ágyvetö
cseléd. Vetőháló. Vetőmag. VetÖruha. Vetödárda. Maga
vető, magával dicsekvő, hányiveti ember. Megvető
lenézés, tekintet. Levetőt is játszik a szerencse. (Km.).
Kivető pénz azaz kivetni, elvesztegetni való. Különö
sen jelent személyt, ki termesztés véget magot vet.
Szántóvető ember.
Továbbá azon szántás, melybe közvetlenül
vetni szoktak. Ugart, forgatót, vetőt azaz vető alá
szántani.
VETŐDÉS, (vetőödés) fn. tt. vetödést tb.
— ék, harm. szr. — e . Szenvedő, vagy akaratlan,
véletlen állapot, melyben az van, aki vagy ami vala
hová vetődik; el, bevetődik stb. V. ö. VETŐDIK.
VETŐDIK, (vetőödik) belsz. m. vetödtem,
•—tél, —ott. 1) Személyt illetőleg, véletlenül, mint
egy eltévedve ; vagy, mintha oda vetették volna, ér
kezik, megy valahová. E pusztai lakba csak néha
vetődik valaki. Magam sem tudom, hogyan vetődtem
ide. Atv. helyét, lakát, állapotát változtatni kény
telen. A szegény üldözött minden jelé hányódik, vető
dik. Mondjuk bolygó, eltévedt, s valahová betért
•111.'okról is. A lopott marháról mentegetőzésül
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szintén szokták mondani : Úgy vetődött ide, nem
akadt gazdája. 2) Lelketlen tárgyakra vonatkozó
lag, némi erőszak által mozgatva, taszigáltatva bi
zonyos helyre jut, vagy ideoda mozog. A hullám
hányta hajó partra vetődött. A vizbe fúlt ember teste
kivetődött. A fákról lehullott érett mag által a k'ázel
föld önmagától bevetődik. V. ö. VET.
VETŐDSÉGÉS, (vetőödségés) mn. tt. vetöd
ségést v. —et, tb. —ek. A székelyeknél am. hányt
vetett sorsú, hányódóvetődő. (Kriza J.)
VETŐEKE, (vetőeke) ösz, fn. Eke, mely szán
tás közben a vetőmagot egyszersmind a földre hul
latja.
VETŐFA, (vetőfa) ösz. fn. Gombkötők fa esz
köze, melylyel a fonalakat, selyemszálakat jobbra
balra viszálva vetegetik, midőn a fonás nevű zsinórt
csinálják.
VETŐGÉP, (vetőgép) ösz. fn. Mezőgazdasági
gép, vagyis kerekekre illesztett, s likas csövekkel
ellátott ládaféle készület, mely vontatásközben a
vetőmagot a felszántott földre hullatja.
VETŐHÁLÓ, (vetőháló) ösz. fn. Ólomne
hezékkel ellátott, kis kerekháló, rmlyet zsinegről
a viz fenekére vetnek, máskép : pendelyháló,
péntő stb.
VETŐHOKOG, (vetőhorog) ösz. fn. Négyágú
horgonyka, milyeneket vékony kötelekre fűzve, sza
bad kézből valamely hajóra vetnek, s azok által
ezt a támadó hajóhoz közelebb vonják. (Enterdreg.
Kenessey A.).
VETŐKÖTÉL, (vetőkötél) ösz. fn. Kötél, me
lyet valamely vizbe esett tárgy után vetnek, hogy
azt vele megfogják s kihúzzák. (Pangseil. Keues
sey A.).
VETŐLAPÁT, (vetőlapát) ösz. fn. Sütök la
pátja, melylyel a kenyeret, czipót stb. a kemenczébő
vetik.
VETŐLÉK, (vetőelék) fn. tt. vetőlékét, harm.
szr. — e. El v. kivetett valami, amit elvetnek, elha
I gyítnak. (Ausschusz, ejectamentum. Sándor I. Kresz
nerics).
VETŐLLŐ 1. VETÉLŐ.
VETŐMAG, (vetőmag) ösz. fn. Vetni való,
vetésre szánt, hagyott, kiválogatott növény, külö
nösen gabonamag.
VETŐMÍV, (vetömív) 1. VETŐGÉP.
VETŐNYÚL, (vetőnyúl) ösz. fn. Sándor Ist
vánnál am. nőstény nyúl. V. ö. VETSZAK.
VETŐRUHA, (vetőruha), ösz. fn. Vállra kötött
lepedő, melyből a földmives a vetőmagot marokkal
kiszedegetve a földre szórja.
VETŐSZIGONY, (vetőszigony) ösz. fn. A
földsarki tengereken nagyobb tengeri állatok öle
sére használt lándsa féle eszköz. (Baarharpune.
Kenesey A.).
VETŐVÁGÁS, (vetővágás) ösz. fu. Az erdé
szetben vágás, mely akként és oly czélból történik,
hogy a meghagyott anyafákról a lég és világosság
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nagyobb befolyása következtében dúsan termett
mag lehullván, az ege'sz tér természetes úton ma
gától bevetődik.
VETŐVIRÁG, (vetővirág) ösz. fn. Sáfránhoz
hasonló szinü mezei virág, mely mig az őszi vetés
ideje tart, addig látszik a réteken.
VETŐZSÁK, (vetőzsák) ösz. fn. Zsák, vagy
zacskó, melyből vetőmagot szórnak a szántó
földre.
VÉTRÉCZE, fn. tt. vétréczét. Sült vagy pörkölt
szalonnaszelet, nébutt egyéb hússzelet is. Innen :
vetreczeleves, melyet sült szalonnaszeletekkel, s néha
kolbászsszal, továbbá veres hajmával és kenyérrel
készítenek. A székhelyeknél : vetricze. (Tájszótár).
Kresznericsnél eléjön vetrencze v. vetrenyeze is.
Alkalmasint átvetett hangú szó, s eredetileg
vértécze, a vér gyökről, melyből a verés (vörös) szár
mazik, mennyiben a pirított v. pörkölt szalonna és
más húsféle vernyeges szinü. Hasonló hang átvétes
sél alakult szók : ketrecz, kertecz ; fetreng, ferteng ;
tétre v. sedre, serte serde; hétre, herte v. herde; pet
rencze, perdeneze.
VETRECZELEVES, (vetreczeleves) ösz. fn.
L. VETRECZE alatt.
VETRENCZE v. VETRENYCZE 1. VETRE
CZE.
VETRICZE 1. VETRECZE.
VÉTSÉG, (vétség) fn. tt. vétségét, harm. szr.
— e. Vetés által elkövetett hiba, vagy rosztett. A
büntető jogban meg szokták különböztetni a vétsé
get a bűntettől vagy gonosz tettől; ez utóbbiak
alatt rendszerént azon törvényszegéseket értvén,
melyek eltökélett gonosz szándékkal követtetnek el.
V. ö. BŰNTETT.
VÉTSÉGÉS, (vétségés) fn. tt. vétségést v.
—et, tb. —ek. Vétséggel járó, terhelt, vádolt. Vét
eéges cselekedet.
VETSZAK, (vetszak) ösz. fn. Vadászok nyel
vén a nyúl és rőtvad szaporodásának ideje.
VETSZIGONY 1. VETŐSZIGONY.
VÉTSZÓ, (vétszó) ösz. fn. Szó, vagy mondat,
mely által bizonyos szabály, vagy törvény ellen vét
valaki.
VETT, (vétt) mn. tt. véttet. Tulajdonkép a
vész igének múlt időbeli részesülője, s annak meg
történt állapotát fejezi ki. A kézbe vett fegyvert is
mét letenni. A bevett orvosságtól jobban lenni. Pénzen
vett kenyeret enni stb. A székelyeknél vett ár am.
vétár v. vételár. Vett árán adni. (Kriza J.). V. ö.
VÉSZ.

VETTLE, puszta Tolna m.; helyr. Vettlére,
— n , —ről.
VETÜLÉS, (vetülés) fn. tt. vetülés t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Az erdészetben így hívják, midőn a
fa érett magjai lehullván, az alatti vagy közel föld
önmagától bevetődik.
Helyesebben : vetődés v. bevetödés volna.
VETÜLET, VETÜLET, (votülét) fn. tt.
vetületet, harm. szr. —e v. —je.. így nevezik a
földképekre vonatkozva a fokok hálózata tervét.
(Projectio, Projection). Látirányos v. távlati vetü
let. (Perspectivischo Pr.) Központi vetület. (Centrale
Pr.) Egyenlítői vetület. (Aequatoriale Pr.), Földsarki
vetület. (Polare Pr.). Vízszintes v. víz v. fekirányos
vetület. (Horizontale Pr.).
VÉTVE, (vétve) ih. Átvitten : ritkán, néha,
mintegy elhibázva, eltévedve. Csak vétve, elvétve
jön hozzánk. L. VÉLTE.
VETYE, 1. KÓTYAVETYE.
VETYEM, puszta Szála m.; helyr. Vetyembe,
— ben, —bői.
VETYENG, (vetyeng) gyak. önh. m. vetyeng
tem, —tél, —étt, htn. —ni, v. —eni. Túl a Dunán
némely vidékeken am. hányódik, vetődik pl. a sors
által. Vetyengöben van, azaz, hányják vetik, s rom
lását, vesztét siettetik, csak imigy amúgy létezik;
székelyesen : vetődséges.
Gyöke vety nem egyéb, mint a lágyított vet.
VÉVÉGET, (vévéget) gyak. áth. m. vévéget
tem, —tél, •—élt, par. vévégess. Gyakran, folytonosan
vagy kicsinyesen vesz valamit. Képeztetésre hason
lók hozzá : tévéget, vivéget, hivéget, évéget, ivogat
stb. Egyeznek velők e szintén gyakorlatos igék :
véddégél. téddégel, viddégel, hidde'gel, éddégel, iddo
gál stb.
VÉVÉGETÉS, (vévégetés) fn. tt. vévégetést,
tb. —ék, harm. szr. •—e. Gyakori, folytonos, vagy
kicsinyezett aprózott vevés.
VÉVÉNY, (vévény) fn. tt. vevény 4, tb. — ék,
harm. szr. —e. Valamely átvételről, különösen levél
átvételéről szóló okmány. Postai vevény. Átadási ve
véng. Feladási vevény. Átvételi vevény. Térti vevény.
VÉVÉS, (vévés) fn. tt. vévést, tb. —ék,
harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valaki vesz vala
mit, ez igének minden jelentéseiben. Különösen bir
tokszerzés, bizonyos áron. V. ö. VÉSZ. Alakra ha
sonlók hozzá : tevés, levés, hivés, vivés, evés, ivás.
VEVŐ, (vévő) mn. és fn. tt. vevöt. Aki vala
mit vesz, ezen igének minden jelentéseiben. Különö
sen, aki bizonyos árut vasáról. A vásárban több volt
az adó vagy árus, mint a vevő. Összetételekben :
hamvvevö, részvevő, számvevő. Hasonló képzésüek :
tevő, levő, vivő, hivő, evő, ivó.
VEVŐTÁRS, (vevőtárs) ösz. fn. Aki más
sal vagy másokkal társaságban vészen, vasáról
valamit.
VEZ, elavult vagy elvont gyök, melyből vezér,
vezet és vezény származtak. Mennyiben a vezér és a
63*

VETTET, (vettet) mivelt. m. vettettem, —tél,
—étt, par. vettess. Parancsolja, vagy eszközli,
okozza, hogy valakit v. valamit vessenek, ez igének
szokott jelentéseiben. Cselédeivel gabonát vettet. A
házsártos idegent kivetteti a házból. Vén asszonyok
által kártyát vettet. Lőporral fölvettette a várt. V. ö.
VET.
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vezető valakit mintegy magával maga után visz: in
nen mind alaphangokban, mind alapfogalomban ro
kona : visz. Hasonló rokonság létezik a szláv vedem v.
vegyjem ''vezetem), továbbá vezem v. vezjem (jármű
vön viszem, szállítom), és vezmem (elveszem) között.
Hasonlók Budenz J. szerént a finn tieid' (húzni),
észt vedd, veda (húzni, szállítni, vinni), lív veda
(húzni, vinni, vezetni), cseremisz vid, vided (vezet
ni), mordvin vüt'e, erzamordvin vet'e, ved'a (ve
zetni, kormányozni), vogul vüt (húzni). Továbbá
Vámbéry A. szerént az ujgur bözűtmek, v. böszüt
mek (vezetni), böszűt (vezetés), böszütcsi (vezető),
oszmanli jedek és jetek (vezetékló).
VÉZA, erdélyi falu A. Fehér m,; helyr. Vázá
ra, — n, —ról.
VEZEKEL, (vezegél) önh. m. vezekilt, v.
vezeklétt, htn. —ni, v. vezekleni. Bünbánólag magát
emészti, testét sanyargatja, peniteneziát tart, hogy
Istent megengesztelje. Némelyek szerént : vezeklik.
Mennyiben sanyargatás által a testi erő gyön
gül, vesz, véleményünk szerint, ezen igének gyöke
vesz v. vész, s eredetileg az egész am. veszeget, azaz,
veszegő állapotban szenved.
VEZEKÉLÉS, VEZEKLÉS, (vezegélés) fn.
tt. vezekélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedő
állapot, midőn valaki bűneiért szenved, sanyargatja
magát. V. ö. VEZEKEL.

VEZÉNYSZÓ, (vezényszó) ösz. fn. A vezénylő
főnök parancsszava katonai szolgálat v. műkö
déskor.
VEZÉR, (vezér) fn. tt. vezért, tb. — e'fc,harm.
szr. — e . Széles ért. hadi főnök, ki bizonyos hadtest
fölött parancsnoki hatalmat gyakorol, különösen
azt harczba, csatára vezeti, vezényeli. Fővezér, fő
hadi vezér. Szorosb ért. úgy nevezett tábornoki ran
gon levő főtiszt, honnan a vezérőrnagy (generalma
jor) nevezet is. A török nyelvben is eléjön vezír
„államtanácsos, államminister, alkirály ; basa" je
lentésben. (Hindoglu). Átv. mondjuk a) emberről, ki
bizonyos czélra vállalkozásban másokat vezet; b)
állatról, melyet a többi, mint útmutatót, mint elül
menőt követ, pl. vezérürü, mely a nyáj előtt megy;
vezéreb; c) némely eszközökről, testekről, melyek
nyomán, vagy irányadása szerént történik valami,
mint : vezérfonal, vezérkötél, vezérzászló. A közön
séges szántótaligában vezérnekjtaligavezéruekjY.eke
vezérneí mondják azon félkörű s likakkal ellátott
fát, mely a taligarúdba van illesztve, s melyet majd
rövidebbre majd hosszabbra lehet venni, amint a
szántó szélesebb vagy keskenyebb barázdát akar
hasítani.
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VEZEKELŐ, VEZEKLŐ, (vezegélő) n a , és
fn. tt. vezek'lőt. Aki bűneiért vezekel; bünbá
násban szenvedő, testét sanyargató, penitencziatartó
bűnös.
VEZEKÉNY, faluk Heves, Nyitra, Pozsony
m.; puszta Heves m . ; GARAM—, FAKÓ—,
NAGY—, K I S — , faluk Barsm.; helyr. Vezekénybe,
—ben, —bol.
VEZEKLIK, (vezegélik) k. L. VEZEKEL.
VEZEND, falu Szatmár m.; helyr. Vezendre,
— é n , —ról.
VEZÉNY, (yezény) fn. tt. vezényt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Újabbkori alkotású szó a hadi ér
telmű commando kifejezésére, s innen lett : vezényel,
vezénylés, vezénylet,
VEZÉNYEL, (vezényél) áth. m. vezényelt, v.
vezényleti, htn. —ni, v. vezénylem. Kisebbnagyobb
hadcsapat, vagy sereg fölött parancsnoksági hatal
mat gyakorol, azt főnökként vezeti, igazgatja, stb.
Zászlóaljat, ezredet, dandárt vezényelni. Lovasságot,
gyalogságot, tüzéreket vezényelni. (Commandiren).
VEZÉNYÉLÉS, (vezényélés) fn. tt. vezényé
lést, tb. —ék, harm. szr. — e. Hadparancsnoki,
vezéri cselekvés, mely által bizonyos hadcsapatot,
hadsereget vezényel valaki. V. ö. VEZÉNYEL.
VEZÉNYLÉS, 1. VEZÉNYÉLÉS.
VEZÉNYLET, (vezényélet) fn. tt. vezénylet
ét, harm. szr. — e . Hadparancsnoki hatalom, meny
nyiben azt valaki vezénylés által gyakorolja.
Őrnagy vezénylete alatt álló, csatázó zászlóalj.
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Elemére s rokonságaira nézve 1. VEZ, gyök.
VEZÉRBOT, (vezérbot) ösz. fn. Bot, melyet
a szoros ért. vett hadvezér hatalma és rangja jelvé
nyéül visel.
VEZÉRCSILLAG, (vezércsillag) ösz. fn. Csil
lag, mely az éjjeli, kivált tengeri utasoknak irányul,
eligazodásul, s mintegy vezérül, kalauzul szolgál.
Különösen oly csillag, vagy csillagzat, mely az év
nek minden szakában, s egész éjen által látható,
milyen pl. a gönczölszekere. Átv. ért. am. vezérelv,
vezérszabály.
VEZÉRCZIKK, (vezérczikk) ösz. fn. Elő
czikk a politikai hírlapokban, mely a napi esemé
nyek állapotának földerítésére mintegy vezérül szol
gál, mely vezérelveket fejteget stb.
VEZÉRÉB, (vezéreb) 1. VEZÉRKOPÓ.
VEZÉREL, (vezérél) áth. m. vezérélt, v.
vezérlett, htn. —ni, v. vezérleni. Vezérképen elül
menve utat mutat, bizonyos cselekvésre, különösen
hadi működésre többéket maga után visz, vagy mint
intézkedő igazgat. Csapatokat, seregeket vezérelni.
Isten vezéreljen benneteket. V. ö. VEZÉR.
VEZÉRELV, (vezérelv)* ösz. fn. Kitűzött elv,
melynek nyomán és irányadása szerént ismereteink
rendszarét vagy cselekvéseinket bizonyos követke
tezességgel s egyezményesen továbbtovább fűzzük,
folytatjuk.
VEZÉRESZME, (vezéreszme) ösz. fn. Fő
eszme, mely az alárendelt eszméknek irányadóul
szolgál.
VEZÉRFONAL, (vezérfonal) ösz. fn. Tulajd.
ért. fonal, melylyel valakit v. valamit vezetünk.
Átv. és szokottabb ért. ami elmei vagy akaratbeli
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működésünket vezérli, s a feltett czél felé irá
nyozza.

VEZÉRSZALAG, (vezérszalag) ösz. fn. Szé
les szalag, melynél fogva a járni tanuló gyermeket
vezetgetik. Átv. tévedéstől megóvó irányadás, út
mutatás, vezérfonal.
VEZÉRSZÓ, (vezérszó) 1) 1. ELŐSZÓ. 2)Főszó
a mondatban, melyre a többi szók vonatkoznak.
VEZÉRT ÍJZ, (vezértűz) ösz. fn. Tüz, melyet
éjjel a végett gyújtanak, és táplálnak, hogy bizo
nyos útmutatásra, irányadásra szolgáljon ; pl. a ten
ger melletti hegytetőkön vagy tornyokban a tengeri
utasok számára.
VEZÉRÜRÜ, (vezérürü) ösz. fn. Rendesen
kolompos ürü, mely a juhnyáj előtt megy, s azt a
juhász vagy kutyája terelgetése szerint vezeti.
VEZÉRZÁSZLÓ, (vezér zászló) ösz. fn. Kes
keny, rövid, vagy nyelvidomú zászló, mely a ten
geri hadvezér hajójának nagy árboczán lengedez.
VEZET, (vezet) áth. m. vezettem, —tél,
—étt, par. vezess. 1) Embert, vagy némely állatot,
bizonyos irányban és czélra igazgatva, utat mu
tatva, maga után vagy mellett járat, s mintegy
magával visz. Vakot vezetni. Vak vezet világtalant.
Ha vak vezet vakot, mindketten verembe esnék. A
gyöngélkedőt, lábadozót karon fogva, a kisdedet
járszalagon vezetni. Utasokat rengeteg erdőségen át
vezetni. Ellenségre, csatába vezetni a hadsereget.
Bevezetni, kivezetni, fölvezetni, levezetni, elvezetni, kö
rülvezetni, félrevezetni valakit. A lovakat bevezetni az
ólba, kivezetni a gyöpre. A vadászebet pórázon, a bor
jút kötélen, a medvét lánczon vezetni. A kolompos ürü
egész juhnyájat vezet. 2) Különféle átv. ért. a) Vala
kit parancs, tanácsadás, oktatás stb. által tetteiben
igazgat, B mintegy kitűzi neki a cselekvési irányt,
czélt, módot. Jó erkölcsű jámbor útra vezeti növendé
keit. Az eltéuelyédettet visszavezetni a jó útra. Hová
vezet mind ez? hová, mire juttat? mi vége lesz?
Jégre vezetni (vinni) valakit, káros, veszélyes, sikam
lós állapotra juttatni, terelni. Orránál fogva vezetteti
magát, más tanácsát, utasítását vakon, botorul kö
veti, b) Valakit bizonyos állapotba avat. A művészet,
tudomány csarnokába bevezetni a tanulót. Uj társa
ságba, körbe, hivatalba bevezetni vatakit. c) Valami
nek irányát, menetét, folyamát meghatározza, ki
szabja, kijelöli. Az utczai csatornákat a közel folyóba
vezetni. A forrásból vizet vezetni a városba. Ezen út
a városba, amaz a szőlőhegyre vezet. A főlépcsők a
nagy terembe vezetnek, d) Kereskedői nyelven divatba
j ö t t : könyvet pl. főkönyvet, naplót stb. vezetni (Bucii
führen) ; innen a jegyzőkönyvekre is alkalmazzák :
jegyzőkönyvet vezetni, e) Szabó Dávidnál : vasat, er
ezet vezetni am. nyújtani, f) Vadászok nyelvén: vezet
a kopó, moly a falka élén jár.
Elemzésére nézve 1. VEZ, gyök.
VEZETDEGÉL, (vezetdegél) áth. m. vezet
degélt. L. VEZETGET.
VEZETÉK, (vezeték) fn. tt. vezetékét, harm.
szr. —e. l) Azon eszköz, melynél fogva valamit
vezetnek, pl. kötőfék, kantár, kötél, póráz. Vezetéken

VEZÉRGYEPLŐ, (vezérgyeplő) ösz. fn. A
I vezérlovon (gyepló'sön) használtatni szokott gyeplő.
VEZÉRI, (vezéri) mn. tt. vézérit, tb. —ék.
Vezért illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Vezéri
i hatalom, parancs, jog, kötelesség.
VEZÉRIGE, (vezérige) ösz. fn. Az egyházi
beszédnek alapul szolgáló ige vagyis igék, egy vagy
több mondat, melyet a hitszónokok általában a
I Szentírásból idéznek.
VEZÉRKAR, (vezérkar)! ösz. fn. A hadi ve
zérhez v. vezérséghez tartozó tiszti kar. (General
stab).
VEZÉRKÉDÉS, (vezérkéd és) fn. tt. vezér
j kédést, tb. •—ék, harm. szr. —e. Vezéri tisztnek,
! működésnek gyakorlása, vezéri hivatalkodás. V. ö.
VEZÉR.
VEZÉRKEDIK, (vezérkédik) k. in. vezér
I kédtem, —tél, — itt. Vezéri tisztet, hatalmat gya
i korol, vezérként működik.
VEZÉRKOPÓ, (vezérkopó) ösz. fn. Vadászok
| nyelvén a falka legjelesebb és legbiztosabb ko
pója, mely a futam alatt első sorban jár. (Bérczy
Károly).
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VEZÉRKUTYA, (vezérkutya) ösz. f. L. VE
ZÉRKOPÓ.
VEZÉRLÉS, (vezérélés) fn. tt. vezérlést, tb.
• — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valakit ve
zérlünk. Ügyes, biztos vezérlés. Vezérlésed alatt győzni
fogunk. V. ö. VEZÉREL.
VEZÉRLET, (vezérélet) fn. tt. vezérletét,
harm. szr. —e. Vezérlés, elvont értelemben; a
vezérlés müve, eredménye.
VEZÉRLŐ, (vezérélö) mn. és fn. tt. vezérlöt.
Aki vezérel vagy átvitten ami vezér gyanánt utat, irányt
mutat. Századot vezérlő kapitány. Utasokat vezérlő
csillag, iránytű. A vezérlő után indulni. V. ö. VEZÉ
KEL.
VEZÉRMONDAT, (vezérmondat) 1. VEZÉR
IGE.
VEZÉRŐRNAGY, (vezérőrnagy) ösz. fn. A
katonai tisztségben másod rangú vezér.
VEZÉRPARANCS, (vezérparancs) ösz. fn. A
vezértől eredett vagy kiadott parancs.
VEZÉRSÉG, (vezérség) fn. tt. vezérségét,
harm. szr. —e. Vezéri hatalom, rang, parancsnok
ság. Valakit vezérségre emelni, A vezérséget elfogadni,
letenni. Vezérsége alatt győztünk. Fővezérség, alve
zérség.

VEZÉRSÉGI, (vezérségi) mn. tt. vezérségit,
• tb. —ék. Vezérséget illető, arra vonatkozó.
VEZÉRSZABÁLY, (vezérszabály) ösz. fn. Fő
v. általános szabály, mely a többinek vezérelvül
szolgál.
VEZÉRSZÁL, (vezérszál) 1. VEZÉRFONAL.
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vinni a lovat. Vízvezeték = csatorna, melyen a vizet
VEZETÉSI, (vezetési) mn. tt. vezetésit, tb.
bizonyos czélból másuvá folyatják. 2) Mondjuk —ek. Vezetést illető, arra vonatkozó.
melléklóról, melyet a lovas maga mellett vezet, pl.
VEZETGET, (vezetget) gyak. áth. m. vezet
a lovász az urának paripáját; öszvetéVe : vezetéJdó. gettem, —tél, —ett, par. vezetgess. Gyakran, foly
tonosan, ideoda vezet, magával járat. V. ö.
„Legelői jőve sokad magával az assas basa
azután a fővezér a muftival
a császár veze VEZET.
fékji 8 . (Mikes Kelemen. XX. levél). 3) Átv. 1. VE
VEZETGETÉS, (vezetgetés) fn. tt. vezetge
ZETÉKNÉV ; VEZETÉKKEEÉK.
lést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
VEZETÉKEB, (vezetékeb) ősz. fn. Vadászok valaki vezetget.
nyelvén a véreb fajából való s arra van tanítva,
VEZETŐ, (vezetŐ) mn. és fn. tt. vezetöt. Aki
hogy minden vad, de különösen a fó'vad nyomát föl valakit v. valamit vezet, péld. útmutató, kalauz,
vegye és tartsa, habár ez nem is volna meglőve. vezér. Hadvezető, koldusvezető. Átv. ért. vízvezető
(Bérczy K ) .
csatorna, erdőbe vezető út stb. V. ö. VEZET.
VEZETÉKÉL, vezetékél) áth. m. vezetékélt,
VÉZNA, (vézna) mn. tt. véznát. Vékony don
Vezetéken visz. A lovász urának paripáját vezetékeit. gáju, vanyiga, sovány, nápicz, csenevész, satnya, hit
V ö. VEZETÉK.
vány testű. Némely kiejtés szerént pl. Szabó Dávid
VEZETÉKÉNY, (vez etékény) mn. tt. vezeté nál is : véznya, néhutt vészna. Alapfogalomban és
kényt, tb. —ék. Könnyen vezethető; aki vagy ami hangra nézve egyezik vele váz, mintha volna vázna.
vezetni engedi magát, engedelmes, nem makacs
VÉZNASÁG, (véznaság) fn. tt. véznaságot
kodó.
harm. szr. —a. Sovány testüség, nápiezság, sat,
VEZETÉKÉNYSÉG, (vezetékénység) fn. nyaság.
tt. vezetékénysége't, harm. szr. —e. Tulajdonság,
VÉZNÍT, VÉZNIT, (véznaít) áth. m. véznít
hajlandóság, készség, melynél fogva valaki v. va
ott, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Véznává tesz,
lami vezettetni hagyja magát.
elsoványít, clsatnyít.
' VEZETÉKHAJÓ, (vezetékhajó) ösz. fn. A
VÉZNYA 1. VÉZNA.
fölfelé lovak által vontatott nagyobb hajók előtt járó
VÉZNUL, (véznaúl) önh. m. véznúlt. Véz
dereglye, mely az alattságot tartja.
nává
lesz, satnyúl, csenevész.
VEZETÉKKEEÉK, (vezetékkerék) ösz. fn.
VEZSENY, falu Heves m.; helyr. Vezsenybe,
Fölösleges kerék, melyet a hosszabb útra menő sze
kerezők magukkal visznek, hogy azt, a törött kerék —ben, —bői.
VI, utánzott természeti hang, melyből több
helyébe azonnal betehessék.
nemű
tőszók és származékok eredtek, a) indulat
VEZETÉKKÖTÉL, (vezetékkötél). A hajózás
ban minden kötél, melylyel valamit kisérnek, vagy szók, különösen, melyek jó kedvű, gyermeteg vé
amin valamit vezetnek; tarcsvitorlán pedig a tar kony hangú nevetésre vonatkoznak, mint : vics, vi
osokkal párhuzamosan futó kötél, melylyel azon vi csor, vicsorog; vigy, vigyor, vigyorog, vigyori; vih,
vihog, viháczol; vidám, víg vinnyog, b) élesebb nemií,
torlát felhúzzák. (Leiter, Leitseil. Kenessey A J .
VEZETÉKLÓ, (vezetékló) ösz. fn. Általán részént állati, részént más termeszti hangokat után
ló, melyet valaki lóháton menve maga mellett vezet. zók, mint: viog v. vijog (a sas), vihar, viheder. Ezek
Különösen nyergesió, melyet a szolga, illetőleg lo ben tulajdonkép az élénk, éles, vékony i az ural
kodó alaphang, mint e széles kedvű indulatszókban:
vász urának számára visz magával.
VEZETÉKNÉV, (vezetéknév) ösz. fn. Nem i ha! i haha ! % huhu! i juju ! hi hi!, a v pedig
zetségi név, különböztetésül a keresztnévtől; amaz fúvó hangnak avagy szellettnek tekinthető, honnan
a magyarban az utóbbi előtt áll, pl. ezekben : Kis az ily változatok is : ihog vihog, iháczol viháczol.
Péter, Nagy Pál, Zongor Mihály, a Kis, Nagy, Hasonló éjes hangú természetutánzók : rí, si,
Zongor vezetéknevek. Egyébiránt gyakran a kereszt nyí, szí.
A jó kedvből fakadó i indulathang látszik rej
nevek is használtatnak vezetéknevekül, pl. Péter
leni ezen latin szókban is : io ! jocus, (iocus) jubüum,
István, László György.
VEZETÉKSZÁNDÉK v. — SZÁNDOK, (ve jucundus, hilaris stb.
VI, v. VÍV önh. és áth. Eagozva jelen iáö.vívok
zetékszándék v. —szándok) ösz. fn. Szabó D. sze
rént második, nem első szándék. „Ez vala vezeték v. vivők, visz v. VÍVSZ, ví v. VÍV v. vív, vívunk v. ví
vunk, vívtok v. vítok, vívnak v. vínak; első múlt:
szándékja, hogy —"
VEZETÉKSZÍJ, (vezetékszíj) ösz. fn. Vadá vívék v. vivék, vívál v. vivál, víva v. viva stb.; 2od
szoknál szíj, melyre a vezetékeb fűzve van, s ha ez m. vívtam, vívtál, vívott v. vívott, v. víttam, víttál
stb.; jövő : vivandok, vivandasz, vivand stb. ; paran
már jól keres a szíjon, akkor : vezethető.
VEZETÉS, (vezetés) fn. tt. vezetést, tb. —ék, csoló mód : vivj v. vij, v. vijj ; óhajtó mód : vívnék,
harm. szr. •—e. Cselekvés, mely által valakit v. va vívnál, vívna v. vínék, vínál, vína stb.; htn. vivni v. víni.
lamit vezetünk, ezen igének minden jelentéseiben A Bécsi codexben a törzs viu és vio. „Hogy viujak
j (ut praelier) a persaiak fedelme (fejedelme) ellen."
yéve. V. ö. VEZET.

VIADAL.

VIADALBÍRÓ—VIASZ.

(Dániel X.). „És viu (pugnabit) ezrek (észak) ki
rálya ellen." (Dániel XI.). „Ijnel ás nyilnalkül és
vértnél és törnelkül (rövid nal} nel) viott ö istenek
ő érték", (judith. V.). „Hogy vionának (pugnarent)
igazaknak nemzete ellen." (Hester XI.). 1) Önli.
tárgyesetes viszonynév nélkül, am. támadólag vagy
védöleg küzd, verekedik, csatáz, harczol, az ellene
törekvő erőt, akadályt ellenszegülés által legyőzni
iparkodik. Harczban, csatában erősen vívni. Megvívni
az ellenséggel. Hazáért, szabadságért vivni. Harczjá
tékban, dicsőségért, ju'alomért víni : Szirmay Lajos
elül jár, a török had vijjon bár. (Szirmay Hung. in
Parab.). Ki merne 5 vele vivni f Atv. bizonyos aka
dályokkal küzd, azokat elmellőzni törekszik. Ez
életben sok bajjal kell vívnunk. Magával indulataival
foiv, küzd. „Ha en országom e világból volna, en
Bzolgáim megvínának en értem". (Münch. cod. János.
XVIII.). 2) Ath. tárgyesetes viszonynévvel, ellen
ségképen, hadi erővel támadólag rongál, szorongat,
ostromol valamely helyet. Várat, várost, bástyát, a
vár kapuját vivni. Könnyű azt a várat megőrizni, me
lyet nem vinak. (Km.). Idegen nyelvekből kölcsönzött,
de már szokássá vált szókötéssel mondjuk : bajt víni,
párbajt, csatát, harczot víni, Atv. kivívni valamit,
am. erőfeszítés, az akadályok legyőzése által bizo
nyos czélt érni. A mire törekedett volt, végre kivívta.
Eagozásra hasonlók hozzá : hí, rí, sí, nyí, szí,
melyek alaphangja hangutánzó; s véleményünk sze
rént a ví igének alapját is az teszi, mennyiben a ví
vás rendesen élénken kitörő süvöltéssel, fúvással
szokott járni. Innen ví és fú, rokon hangií szék
is. A ví gyöknek hangváltozattal megfelel baj
szó is ,viadal' jelentésben. Ugyanaz szolgál ala
púi viaskodik, viadal s vita szóknak és származé
kaiknak is. Egyezik vele Jancsovics Szótárában a
szláv bijem ütöm, verem, honnan biják ütő verő,
Uiam ütögetem veregetem; továbbá bit v. bitja ütés,
verés, bitka ütközet stb. a föntebbi bij törzszsel szin
tén egyezik a szláv nyelvben boj ütközet, harcz.
Budenz József egyeztetései szerént ide tartoznak a
lapp viko víni (luctari, certare, kSmpfen), viko
(lucta, certamen) s több rokon hangú, erőt jelentő
finnugor szók.
VIADAL, (viadal) fn. tt. viadall, tb. —ok,
barm. szr. — a . Harczban, csatában, ütközetben,
versenyküzdelemben egymást legyőzni törekvő ellen
felek küzdése, verekedése. Viadalra szállani. Via
dalban győzni, elfáradni. „Viadalnak miatta (általa)
kiirtatának" (exterminati sünt praeliis. Bécsi cod.
Judith. V.). „Viadal tudományának tudatlani" (sine
peritia artis pugnae. Ugyanott). „Mire futtái el,
minek előtte a viadal lenne." (Nádor cod. 555. 1.).
Mondjuk állatok verekedéséről Í3. Bikaviadal, kakas
viadal. „Waterlói diadal, Mind csak kakasviadal".
(Kölcsey). A Müncheni codexben eléjőn a latin agó
nia (végvonaglás, halálos küzdés) jelentésében.
(Lukács XXII). Gyöke kétségtelenül ví s képzője
az ööszetett adal, mely ,viadalom' szóban még om

képzővel is megszaporodik. Az első ad képző fordul
elé az újabb alkotású , viador' szóban is.
VIADALBÍKÓ, (viadalbíró) ösz. fn. Megbí
zott személy, ki a harczjátékok kellő menetelére
fölügyel, s megítéli, a küzdő felek közöl ki a győz
tes, és jutalomra érdemes.
VIADALT, (viadali) 1. VIADALMI.
VIADALMAS, (Viadalomas) mn. tt. viadál
mast, v. —at, tb. —ak. Viadalomra askalrnas, ké
pes, viaskodni szerető,, bátor harczoló. Viadalmas
őseink, középkori lovagok.
VIADALMESTER, (viadalmester) ösz. fn.
Mester, ki másokat vivni, küzdeni, különféle fegy
verek ügyes használására tanít. Molnár Albert
nál : házsártosmester. Máskép : vívómester v. ví
mester.
VIADALMI, (viadalomi) mn. tt. viadalmit,
tb. —ak. Viadalmat illető, arra vonatkozó. Viadalmi
készületek.
VIADALOM, (viadalom) mn. tt. viadalmat,
harm. szr. —a. Köz szokás szerént ugyan azt je
lenti, mit a rövidebb viadal. „Az ö hozzá tartozó
ból hét bék esett az viadalomba". (Szalay Ag. 400
m. 1. 334. 1.). E tekintetben hasonlók hozzájok
diadal és diadalom.
VIADALOS, (viadalos) 1. VIADALMAS.
VIADOR, (viador) fn. tt. viadort, tb. —oh.
Ujdon alkotott szó a latin ,gladiator' magyar kife
jezésére. Ezek régente leginkább nyilvános néző he
lyeken szoktak föllépni, és a nép mulattatására
egymás ellen élethalálra víni.
VÍÁROK, (víárok) ösz. fn. Ostromlók árka
mellvéddel ellátva.
VIASKODÁS, (viaskodás) fn. tt. viaskodást
tb. —oh, harm. szr. —a. Folytonosan űzött vívás,
küzködés, verekedés, harczoskodás.
VIASKODI, (viaskodi) mn. tt. viaskodit,
tb. —ak. Gúnyos ért. viaskodni, veszekedni, má
sokba kapczáskodni szerető, kötekedő. Hasonlóan
részesülőkből módosultak : hányiveti, markapöki, rá
tarti, sunyi, csali gúnyos melléknevek.
VIASKODIK, (viaskodik) k, m. viashodtam,
—tál, —ott. Ellenfelével, vagy akármiföle bajjal,
akadálylyal folytonosan ví, küzködik. Azon kevés
igék osztályába tartozik, melyek kodik, kedik képző
előtt, kivált neveknél, szereti az os, as, és képzőt is,
maga elé venni, mint bíráskodik, vendégeskedik.
VIASKODÓ, (viaskodó) mn. tt. viaskodót.
Harczban, csatában, fegyverjátékban, stb. vagy
némi nehézségekkel, akadályokkal küzködő, baj
lódó. V. ö: VIASKODIK.
VIASZ, fn. tt. viaszt, tb. —ok, harm. szr.
—a. Kövér, olajos, lépes tömeg, melyet a méhek
a virágokról gyűjtenek, s melyből sejtjeiket készí
tik ; továbbá ugyanezen testtömeg tűzben felolvaszt
va és megtisztított állapotban véve. Sárga, fehér
viasz. Viaszt olvasztani, tisztítani. Viaszból gyertyát
készíteni. Viaszszal beönteni, bevonni valamit. Némely
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VÍÁSZGYÁR—VIASZOL.

összetételekben mint anyagszer, jelent viaszból
valót, pl. viaszgyertya, viasztekercs, viaszvászon stb.
Továbbá jelent hasonló anyagot, melyet némely
növények pl. a viaszbura gyümölcséből készítenek,
vagy más olvatag testet, melynek fó'atkatrésze vi
aszféléből áll. Spanyolviasz, pecsétviasz. Tréfás nép
nyelven : búzaviasz = emberganaj. Népiesen gyakran
k utóhang járul hozzá : viaszk. A Debreczeni Le
gendáskönyvben; vihiusz (44. l.)és viusz (174.1.).
Németül: Wachs, a régi felső németben : vuahs,
a közép felső németben : wahs, angolszászul : vá'x,
veax, weax, waexe, wex, wexe (Kaltschmidt), a szláv
nyelvekben oroszul : vaszka, uoszke, lengyelül, cse
hül : woszk, lithvánul : waszkasz stb. Kaltschmidt
ezeket a szanszkrit payas (olvasd : pajasz) szóval
rokonitja, mely am. folyékony (flüssig). Miklosich
szerént régi szlávul : vosJcb, új szlávul : vojsk, szer
bül : vosalc.

futók, tönkje fehér, tenyészik erdőkben. (Agaricus
mitra).
VIASZGYÁR, (viaszgyár) ösz. fn. Gyár, mely
ben a nyers viaszanyagot tisztogatják, s belőle kü
lönféle míveket, eszközöket, stb. készítenek.
VIASZGYERTYA, (viaszgyertya) ösz. fn.
Olvasztott viaszanyagból öntött vagy mártott gyer
tya. Sárga, fehér, vastag, vékony, szálas, tekercses
viaszgyertya.
Templomi, szentelt, húsvéti viasz
gyertya.
VIASZGYÖNGY, (viaszgyöngy) ösz. fn. Vi
aszból göngyölített, s halenyvvel, azaz, vizahó
lyagtapaszszal bevont gyöngy.
VIASZIR, (viaszír) ösz. fn. Viaszanyaghói ké
szített ír.
VIASZK; VIASZKOS stb. l.VIASZ,VIASZOS.
Azon szók osztályába tartozik, melyek néha a fc
hangot utótétül veszik föl, mint tövis, tövisk ; pocz,
poczh; varacs, varacsk stb.
VIASZKALÁCS, (viaszkalács) 1. VIASZTE
KERCS.
VIASZKENŐCS, (viaszkenőcs) ösz. fn. Viasz
ból csinált kenőcs, milyet különösen hajkenésre
használnak.
VIASZKÉP, (viaszkép) ösz. fn. Viaszból ala
kított kép, mellkép, vagy egész emberi alak.
VIASZKÉPELÉS, v. —KÉPEZÉS, (viasz
képelés v. —képezés) ösz. fn. Képalakitás viaszfále
anyagból.
VIASZKÉPELŐ, (viaszképelő) 1. VIASZKÉP
MŰVÉSZ.
VIASZKÉPMÜVÉSZ, (viaszképmüvész) ösz.
fn. Képzőművész, ki viaszképeket alakit.
VIASZKÉPMÜVÉSZET, (viaszképmüvészet)
ösz. fn. Viaszképek alakitásával foglalkodó művé
szet. (Keroplastik, Bossirkunst).
VIASZKERESKEDÉS, (viaszkereskedés) ösz.
fn. Kereskedés neme, melyet valaki viaszányaggal,
s ebből készített mívekkel űz.
VIASZKERESKEDŐ, (viaszkereskédö) ösz.
fn. Aki viaszanyaggal, s viaszárukkal kereskedik.
VIASZKORONG, (viaszkorong) ösz. fn. Ke
rekded, sima viasztömeg, hasonló a tálfenékhez,
melyben öntötték.
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VIASZÁRU, (viaszáru) ösz. fn. Viaszból ké
szített eladni való anyag, mü, gyártmány, eszköz
stb. viasztekercs, viaszgyertya.
VIASZÁRUS, (viaszárus) ösz. fn. Aki viasz
anyagot, vagy viaszból készített míveket, gyárt
mányokat, eszközöket stb. árul.
VIASZBÁB, (viaszbáb) ösz. fn. Viaszanyag
ból alakított bábféle mü. Átv. gúnyos ért. viasz
bábhoz hasonló, lelketlen arczu, alakú személy.
VIASZBURA, (viaszbura^ ösz. fn. Diószegi
F. szerént a négyhímes kétlakiak seregébe tartozó
növény nem, melynek himvirági barkája hosszudad,
pikkelyei tojáskerekek, egy viráguak ; anyavirágá
nak barkája mint a himé ; anyaszála kettő, csontárja
bogyóforma. (Myrica). Faja : törpe viaszbura, mely
viaszos nedvet izzad; németül : Wachsbaum. Nevét
onnan kapta, mert magvaiból viaszféle lépes anyagot
készítenek.
VIASZFÁKLVA, (viaszfáklya) ösz. fn. Fák
lya, melynek bélszövete viaszszal van bevonva,
különböztetésül másnemű p. szurkos fáklyától.
VIASZFEHÉRÍTÉS, (viaszfehérítés) ösz. fn.
Cselekvés, mely által viaszt fehérítenek.
VIASZFEHÉRÍTŐ, (viaszfehérítő) ösz. mn.
és fn. Aki a nyers viaszt megtisztogatja, és fehérré
teszi. Továbbá ily czélu intézet.
VIASZFESTÉS, (viaszfestés) ösz. fn. Fes
tészet neme, e végre különösen elkészített viasz
anyag által.
VIASZFŰ, (viaszfü) ösz. fn. A szeplék ne
méhez tartozó növényfaj népies neve; bokrétájának
karimafogai hegyesek, öszvehajulnak, a bokrétát be
zárják, levelei szárölelők, kopaszak, sírnák ; virága
sárga. Máskép szintén népiesen : párduczfü, szeplő
fii, szeplőlapu; növénytani néven : kis szeplén. (Ce
rintho minor).
VIASZGALÓCZA, (viaszgalócza) ösz. fn.
Galóczafaj, melynek kalapja viaszszínű, harang
forma, behajlott szélű ; lemezei viaszszínük, tönkre |
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VIASZMOLY, (viaszmoly) ösz. fn. 1. VIASZ
SZÍPOLY.
VIASZNEMU, (viasznemű) ösz. mn. A méh
kasok sejtes viaszához hasonló ; avagy az ebből ké
szült anyagból való. Viasznemü kövér, olajos, lépes
testek.
VIASZNYOMAT, (viasznyomat) Ösz. fn. Vi
aszos lapra, vagy viasztömegbe csinált nyomat,
különösen, mely valamely készítendő műnek mintául
szolgál.
VIASZOL, ( viaszol) áth. m. viaszolt. Viasz
szal beken, bevon, fényesít valamit. Padolatot via
szolni.
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VIASZOLAJ, (viaszolaj) ösz. fn. Sárgaviasz
VIASZVIRÁG, (viaszvirág) ösz. fn. 1) Viasz
ból készített, igen csipó's szagú olaj. A vákhörmöt ból csinált mesterséges virág. 2) A viaszfünek, azaz
viaszolajjal puhítani.
kis szeplénnek sárga virága.
VIBORNA, falu Szepes m.; helyr. Vibornára,
VIASZOLAS, (viaszolás) fn. tt. viaszolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által via — n, —ról.
szolnak valamit. V. ö. VIASZOL.
VICS, természeti hangszó, mely a nevető fogai
VIASZOLVASZTÁS, (viaszolvasztás) ösz. fn. közöl kinyomuló vékony éles hangot utánozza, honnan
Cselekvés, mely által a viaszanyagot tűznél híggá, vicsog, vicscsan származékok. Némi módosulattal ha
folyékonynyá teszik, egyszersmind salakjától meg sonló jelentésük '.vigy, vigyog; vili, vihog ; vik vikog;
tisztítják.
vinny, vinnyog. Mennyiben ilyetén nevetéskor a száj
VIASZOEE, (viaszorr) ösz. fn. A viaszkép széthúzódik, s a fogak kitűnnek, másod jelentése :
nek orra; vagy az elveszett élö orr helyett viasz nyilas, kitünés ; honnan, vicsorog =: fogait kimu
ból csinált pótlékorr. Törvénynek viaszorra szokott tatja ; felhők közöl kiviggyan a nap, sugarai kilövelle
lenni (km.), azaz, ideoda csavarni lehet.
nék ; vinnyog a szája, megmegnyilik, vonaglik,
VIASZOS, (viaszos) mn. tt. viaszost, v. —at, mintha nevetni akarna.
tb. —ak. Viaszszal bevont, bekent, fényesített.
VICS A, falu Közép Szolnok m.; helyr. Vicsára.
Viaszos tábla, vászon. Viaszos padolat.
— n, —ról.
VIASZOSVÁSZONGYÁR,
(viaszosvászon
VICSAP, K I S — , NAGY—, faluk Nyitra m.;
gyár) ösz. fn. Gyár, melyben bizonyos czélokra helyr. Vicsapra, —on, —ról.
a vásznat viaszszal vonják, vagy eresztik be.
VICSE, puszta Veszprém m.; helyr.. Vicsére,
VIASZOZ, (viaszoz) áth. m. viaszoztam, —tál, — n , —röl.
—ott, par. —z. Viaszszal beken, behúz, fényesít.
VICSCSAN, (vicscsan, vicsuan) önh. m.
VIASZOZÁS, (viaszoz) 1. VIASZOLAS.
vicscsant. 1) Éles vékony vicsíéle hangon elneveti
VIASZÖNTÉS, (viaszöntés) ÖBZ. fn. Viasz
magát. Oly alkatú mint : nyikkan, czuppan, rikkan
míveket készítő mívesek cselekvése, munkája, péld.
stb. 2) Átv. nyilas, repedés által rejtekéből kibuk
midőn gyertyákat, vagy más míveket alakítnak a
kan, mint a nevető fogai. Vicscsan a nap, midőn a
felolvasztott viaszból.
felhőből ki kibúvik. Egyezik vele vigygyan. 3) Kriza
VIASZÖNTÖ, (viaszöntő) ösz. fn. Míves, aki
J. szerént a székelyeknél am. marjul, csikkan.
a felolvasztott viaszból különféle míveket készít.
VICSOG, (vicsog) gyak. önh. m. vicsogtam,
VIASZSALAK, (viaszsalak) ösz. fn. Az ol
—tál, —ott. Száját széthúzva, fogait kimutatva vé
vasztott viasznak söpreje, alja, durvája.
kony vics hangon nevetgél. Vicsognak a csintalan
VIASZSÁRGA, (viaszsárga) ösz. mn. Sárga
gyermekek, leányok. Atv. vicsog a nap, midőn majd
viaszhoz hasonló színű. Viaszsárga arez.
elétünik, majd elbuvik. Egyezik vele vigyog, vihog,
VIASZSOTÚ, (viaszsotú) ösz. fn. Sotú, mely
vikog.
által a nyers viaszt salakjától megtisztítják.
VICSOGÁS, (vicsog ás) fn.'tt. vicsogást, tb.
VIASZSZÁL, (viaszszál) ösz. fn. Sajátnemű
leg készített, viaszszal bevont húr vagy szövetszál, —ok, harm. szr. —a. A nevetődzés sajátságos neme,
mint orvosi eszköz, mely a húgycsőnek kitágítá midőn vicsog valaki. V. ö. VICSOG.
VICSOR, (1), (vicsor) elavult v. elvont törzs,
sára, illetőleg a megrekedt vizelet előmozdítására
melyből vicsori, vicsorog, vicsorgat, vicsorít, vicsoro
szolgál.
VIASZSZAPPAN, (viaszszappan) ösz. fn. dik származtak. Jelent vicsogó állapotot, vagy tu
lajdonságot. Hasonlóan elavultak a háborog, hunyo
Szappan, melynek egyik alkatrésze viaszból áll.
VIASZSZÍN, (viaszszín) ösz. fn. 1) Olyan rog, zsugorog igék törzsei: hábor, hunyor, zsugor stb.
szín, milyen a nyers viaszé szokott lenni, azaz, Egyébiránt DiószegiFazekas füvészkönyvében nö
vény neve. L. VICSOR, (2).
sárga. 2) 1. VIASZSZÍNŰ.
VICSOR, (2), fn. tt. vicsort, tb. —ok. A két
VIASZSZÍNŰ, v. — SZINÜ, (viaszszínű) ösz.
főbb hímesek és magrejtősök seregébe tartozó nö
mn. Viaszhoz hasonló sárga szinü.
VIASZSZIPOLY, (viaszszipoly) ösz. fn. Szi vénynem, melynek csészéje négy hasábu, bokrétája
polyfaj, melynek pilléje a méhkasokba rakja le tojá ásitó (mintegy vicsorgó); felső ajaka sisakos, szálka
sait, s a lépben, viaszban pusztításokat tesz. (Pha hegyű, az alsó három karéjú, hátraszegett szélű,
tompa. (Lathraea).
laena cereana. L.)
VIASZSZÚ, (viaszszú) ösz. fn. 1. VIASZSZI
POLY.
VIASZTAPASZ, (viasztapasz) ösz. fn. Ta
pasz, melynek fő alkatrészét viasz teszi.
VIASZTEKERCS, (viasztekercs) ösz. fn. Vi
aszból öntött, vékony hosszú szálra nyújtott, 6 ösz
vetekergetett gyertya; máskép ; viaszkalács,
AKAD. NAQY 8ZÓTÁB. VI. EÖ'í.

VICSORGAT, (vicsorgat, v. vicsorogat)
gyak. áth. m. vicsorgattam, —tál, —ott, par. vicsor
gass. 1) Vicsogó hangon nevetkezve fogait muto
gatja. 2) Haragból nevetőhöz hasonlólag fogait dü
hösen haragosan kitünteti, fenegeti p. a haragos
eb, farkas. Vicsorgatja fogát, mint Bókus kutyája.
(Km.).
64
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VICSÖRGATÁS, (vicsorgatás) fn. tt. vicsor
gatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vicsorgó tangón
nevetkezve fogainak mutogatása. Fogainak haragos
kitüntetése. V. ö. VICSORGAT.
VICSORI, (vicsori) mn. tt. vicsorit, tb. —dk.
Vicsorogni szokott, vicsorgásra hajlandó; vigyori,
vigyorgó ; gyermekesen, vagy ostobául nevetkező.
Ikerítve: ácsorivicsori. Képzőjénél fogva gúnyos
kifejezés, mint : ácsori,zsugori, bodri, csitri stb.
VICSOKÍT, VICSORÍT, (vicsorít) áth. m.
vicsoritott, par. —s, htn. —ni, v. —ani. Jó kedvből
nevetve, vagy haragból, gúnyból, száját széthúzza,
és fogait mutatja. V. Ö.VICSOR, ( l ) ; VICSORGAT.
VICSORÍTÁS, VICSORITÁS, (vicsorítás)
fn. tt. vicsorítást, tb. —ok, harm. szr. — a . A fo
gaknak kimutatása nevetéskor, vagy a szájnak, ha
ragos, gúnyos széthúzásakor.
VICSORODÁS, (vicsorodás) fn. tt. vicsoro
dást, tb. —ok, harm. szr. — a . A szájnak víg vagy
szomorú indulatkor széthuzódása, illetőleg a fogak
mutatkozása.
VICSORODIK, (vicsorodik) k. m. vicsorod
tam, —tál, —ott. Ajakai széthúzódnak, megnyíl
nak, s fogai kimutatkoznak. Nevettében, haragjában,
kínjában elvicsorodott.
VICSOROG, (vicsorog) gyak. önh. m. vicsorog
tam, —tál, v.vicsorgottam, —ottál, —ott, htn. —ni.
Száját széthúzva, s fogait mutogatva, dísztelenül,
gúnyosan nevet, vagy fájdalmat, haragot mutat. V. ö.
VIGYOROG.
VICCZITVACCZÁT HÁNYNI, Győr megyé
ben a Tájszótár szerént am. fitymálni. A két első
szó ikerített levén, az elsőbb eredetinek tekinthető
és fittyet hason jelentésű szóból csavarodottnak.
VICZ, elvont gyök, melyből viczk (= viczog)
törzs és ebből viczkos, viczkándik származékok ered
tek. Alapfogalomban jelent élénk, könnyű, kicsi
nyes, fürge mozgást. Egyezik a vicz gyökkel ficzam,
ficzamodik, ficzamit szók gyöke ficz; és ficzk, mint
,ficzkándozik' törzse; továbbá n közbetéttel vincz,
honnan vinczároz, finczároz. Mennyiben kicsinyes,
könnyű mozgásra vonatkoznak, hasonlók hozzá :
bicz, biczeg, iz izeg izog. is iseg biseg, isz iszamodik.
Mindezekben alaphangok az élénk i önhangzó és a
sziszegő, suhogó sz} ez, z, s mássalhangzók, a & /, v
ajak illetőleg fuvóhangok pedig előtétekül tekint
hetők.
VICZA, (1) női keresztnév, máskép : Évicza. Eva
szó kicsinzője.
VICZA, (2) falu Sopron m. ,* helyr. Viczára,
— n , —ról.
VICZE, (1) a latinból átvett szó, am. helyett ;
helyettes, pl. viczeispán =i helyettes ispán, alispán.
VICZE, (2) erdélyi falu Doboka m.; helyr. Vi
czére, — n , —ről.
VICZEK, 1. VÖCSÖK.
VICZETT, (vizeth) némely régi codexekben am.
helyett, pl. a Nádorcodexben, 386. lapon : ^Neked
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adván vagyok fiú viczett." Kétségtelenül a latin
,vice' (in vicém) szóból csavarodott.
VICZK 1. VICZ elvont gyök.
VICZKÁNDÁS, (viczogándás) fn. tt. viczkán
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. Könnyű, élénk szök
dösés, ugrándás. V. ö. VICZKÁNDIK.
VICZKÁNDIK, (viczog ándik) k. m. Viczkánd
tam, v.—ottam, —tál, v.— ottál, — ott. Könnyűd élénk
séggel szökdös, ugrándozik, hányja veti magát, mint a
jó kedvű pajzán gyermekek, a kis csikók, borjúk stb.
szoktak tenni. Mondjuk különösen apróbb állatokról.
Vickandnak a halfiák, a csíkok, a sajtkukaezok, szök
ősök. Máskép : ficzkándik; törzse viezog, melyből
ánd, vagy and képzővel lett viezogand, s haDgvál
tozattal és kihagyással viezkándik, mint : fecs, fecseg,
fecskend, fecskendik.
VICZKÁNDOZÁS, (viczogándozásj fn. tt.
viczkánáozást, tb. —ok, harm. szr. — a . Folytonos,
gyakori viczkándás, ugrándozás, szökdösgetés, föl
fölrugaszkodás. Hangváltozattal: fiezkándozás. Y. 8.
VICZKÁNDÁS.
VICZKÁNDOZIK, (viczog*ándozik) k. m.
viczkándoztam, —tál, —ott, par. —zál. Gyakran,
folytonosan viczkándik, ugrándozik, szökellik. Vicz
kándoznak a bogározó borjúk. Változattal : ficzMn
dozik. V. ö. VICZKÁNDIK.
VICZKOS, (viczogos) mn. tt. viczkost, v. —at,
tb. —ak. Könnyen, pajkosan, szilajul szökdöső,
ugrándozó ; iczkeficzke. Viczkos fiúk, leánykák. Vicz
kos, hegyke, hányiveti legény.
VID (1), v. VIDÁ, férfi kn. amannak tárgy
esete : Vidot, emezé : VIDÁT; latinul : Vitus, né
metül Veit. A nyelvészek egynek tartják Guido
névvel a régi felső német witu szótól, mely fát je
lent, innen a régi felső német Wito, Wido, am. Holz
mann, Waldmann, Waldbewohner. Hazai történe
tünkben emlékezetes Salamon királynak ily nevű
tanácsosa. Tájdivatosan : Vido, Vidos, Vitus.
VID, (2), falu Veszprém m.; N E M E S  , falu
Somogy, TISZA—, Bereg m.; K I S — , puszta So
mogy, RÁCZ— Szabolcs m.; helyr. Vidra, —on,
—ról.
VID, v. VID, (3) elavult v. elvont törzs, mely
ből vidám, vidámít, vidámul, vidít, vidor, vidul, és szár
mazékaik eredtek. Alapfogalomban valamint hangok
ban egyezik vele a köz szokásban levő ,víg'.
VIDA, 1) 1. VID, ( 1 ) ; 2) puszta Torontál m.;
helyr. Vidára, — n , —ról.
VIDAFÖLD, falu Liptó m.; helyr. Vidafóldre,
— 'ön, —ről.
VIDÁK, puszta Baranya m.; helyr. Vidákra^
—on, —ról.
VIDÁLY, erdélyi falu Torda m.; helyr. Vidály
ba, —ban, —ból.
VIDÁM v. VIDÁM, (vídám) mn. tt. vidámd.
Kinek arezvonásai, taglejtései örömet, megelégedést
mutatnak, derült kedvű, örvendezésre, mosolyra,
nevetésre kész. Ellentétei : komoly, komor, bús, szo
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moru, mogorva. Vidám ifjak, leányok. Vonatkozha
tik derült kedvet mutató dolgokra is. Vidám orcza,
vidám kedv. (Szabó Dávid). Egyezik vele : víg,
azon árnyéklati különbséggel, bogy vidámság a
nyugalmasabb, gyöngédebb örömnek, megelégedés
nek mintegy tükre, külső alakja; továbbá képesség,
fogékonyság, melynél fogva a kedves benyomások
elfogadására készek vagyunk; vígság pedig a jó
kedvnek tettleges kitörése, gyakorlása. Átv. vidám
idő, vidám nap. Szokták e nevet lovaknak iá adni.
V. ö. VÍG.
Képzőjére nézve, mint melléknév, talán egyet
len a magyar nyelvben ; de vannak főnevek hozzá
hasonlók, mint : villám, csillám, karám stb.
VÍDÁMAN, 1. VIDÁMON v. VIDÁMUL, ih.
VIDÁMHÁZA, puszta Somogy m.; helyr.
—házára, — n , —ról.
VÍDÁMÍT, VIDÁMÍT, (vídámÍU áth. m.
vidámított, par. —*. htn. —ni, v. —ani. Vidámmá
tesz, földerít, jó kedvet okoz, bút kerget, szomorú
ságot, bánatot elűz ; örömre gerjeszt, örvendeztet;
kedves benyomások elfogadására, érzésére képessé,
fogékonynyá tesz. Fölvidámítja őt a zene, a jó bor.
Oly mély a bánata, hogy semmi sem képes őt megvidá
mítani. V. ö. VÍDÍT.
VÍDÁMÍTÁS, VIDÁMITÁS, (vidámítás) fn,
tt. vidámitást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés,
mely által valaki vidámmá tétetik; kedvderítés,
örömre gerjesztés, búkergetés. V. ö. VIDÁM.
VÍDÁMÍTÓ, VIDÁMÍTÓ, (vídámító) mn. tt.
vidámítót tb. —k. Ami vidámmá tesz; kedvszerző,
kedvderítő, örvendeztető. Vidámító társaság, mulat
ság, zene. Szivvidámító bor.
VÍDÁMODÁS, VIDÁMODÁS, (vídám odás)
fn. tt. vidámodást tb. —ok, harm. szr. — a . Kedélyi
változás, midőn vidámodik valaki. V. ö. VIDÁMO
DIK.
VIDÁMODIK, VIDÁMODIK, (vídámodik)
k. m. vidámodtam, —tál, —ott. Előbbi komoly,
komor, vagy szomorú kedve vidámra változik, ki
derül. Képzésre hasonlók hozzá : komolyodik, komo
rodik, szomorodik, keseredik.
VIDÁMON, VIDÁMON, (víd ámon) 1. VIDÁ
MUL, ih.
VÍDÁMSÁG, VIDÁMSÁG, (vídámság) fn.
tt. vidámságot, harm. szr. —a. Kedélyi állapot,
vagy tulajdonság, midőn valaki vidám; derült ked
vüség. Arcza, s minden mozdulata vidámságra mutat.
Régi vidámsága szomorúságra, komorságra változott.
Élezés tréfáival mindnyájunkat vidámságra indított.
V. ö. VÍDÁM.
VIDÁMUL, (1) (vídámul) ih. Vidám módon;
derült, jó kedvvel; megelégedést, örömet mutatva;
nem komoran, nem szomorúan.
VÍDÁMÚL, (2), VIDÁMUL, (vidámúl) önh.
m. vidámúlt. Vidámmá lesz; kedve kiderül. Megvi
dámúl, fölvidámúl.
VÍDÁMÚLÁS, VIDÁMULÁS, (vidámulás)
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fn. tt. vidámulást, tb. —ok, harm. szr. —a. A borult
kedélynek vidámra változása ; kedvderülés.
VIDEPALVA, falu Nógrád m. helyr. —faivá,
ra, — n , —ról.
VIDÉK, fn. tt. vidékét, harm. szr. — e . ; helyra
gokkal az 1ső és 2dik jelentésben : vidékret —ról,
—én ; pl. Budapest vidékén a törökök pusztítása miatt
később oda költözött számos idegen nyelvűek laknak ; a
3ik jelentésben: —be, —ben, —bői, (mint a szék szónál
is), pl. Kővár vidékében egy város és kilenezvenfalu van,
l) Valamely középponthoz tartozó, s azt környező,
azzal határos kisebb nagyobb földterület. Budapest
vidéke, mely az ikerváros körül fekszik. Hegyes, er
dős, sik vidék. E városnak kies, regényes vidéke van. 2)
Szélesb ért. valamely helytől távolabb eső tájak, ille
tőleg városok, falvak öszvege, melyek lakosai közle
kedés, üzérkedés stb. végett oda szoktak gyűlni.
Ezen városnak, mint vásáros, mint kereskedési helynek
nagy vidéke van. Pestvidéki törvényszék. Különféle
vidékről érkezett utasok, vendégek. 3) Közigazgatási
bizonyos terület. KÖvár vidéke. Fogaras vidéke. — A
régieknél némileg eltérő jelentésekkel. „Hogy ki ne
űzné őket a vidékből" (extra regionem. Müncheni
cod. Mark. V.), „Hogy eltávoznék ő vidékekből",
(Ut disoederet de fínibus eorum. Ugyanott). A Bécsi
codexben eléjön ,tartomány' jelentésben. „Ki orszá
golt Indiától fogván száz huszonhét vidékeken"
(super centum viginti septem provincias. Hester I.).
Göcseji, s némely más szójárás szerént vidéki szó jelen
tése : idegen; és minthogy e két szó (a v hangot előtét
nek vévén) egymással hangokban is egyezik, e föntebbi
jelentést vehetjük eredetinek. Más vélemény szerént,
mennyiben a vidék bizonyos középponti helylyel
határos, közeli földterületet jelent : a közelség alap
fogalma látszik benne rejleni, honnan hihető, hogy
törzse a közelségre mutató ide, melyből ék képzővel
lett idék, v előtéttel vagy szellettel : vidék, mintegy
ide közel tartozó helyiség. Alkatra hasonlók hozzá :
mellék, valamely helynek, testnek mentében elnyúló
térség; környék, bizonyos középponti hely körvonala
közé szorult terület; tájék, valamely középponttól
kisebbnagyobb távolságig terjedő térség. (Táj =
táv). Tehát e fejtegetések szerént vidék és tájék kö
zött szabatosan véve az a különbség, hogy vidék
inkább közelségi, illetőleg belső közlekedési, tájék
pedig távolsági, szétterjedési viszonyt fejez ki.
VIDÉKI, (vidéki) mn. tt. vidékit, tb. — ele.
Bizonyos középponti helyhez tartozó vidékről való,
azt illető, arra vonatkozó. Pestvidéki faluk, he
gyek. Továbbá am. területi. Fogaras vidéki, Kővár
vidéki népség. Szélesebb értelemben különösen gö
cseji tájszólás szerént is (mint föntebb érintők) am.
idegen, távolabbi helyről, tartományból való. Vá
sárra sok vidéki mesterember, és kalmár gyűlt öszve.
Ezek vidékiek, nem városunkból valók.
VIDÉKSÉG, (vidékség) fn. tt, vidékségét,
harm. szr. — e . Valamely vidéknek öszves területe,
minden tájék felé kiterjedő részei.
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VIDÉE, erdélyi tájszó, 1. VEDER.
VIDERNIK, falu Szepes m.; helyr. Vidernikre,
— én, —röl.
VIDINNEL, puszta Tolna m.; helyr. Vidinnel
be, —ben, —böl.
VIDÍT, VIDÍT (vidít) áth. m. vidított, par.
— s, htn. —ni, v . — ani. Viddá, azaz víggá tesz, föl
derít, örömre, jó kedvre indít, gerjeszt. Fölvidítani,
megviditani a szomorúkat. Engem már nem vidít
semmi. A szép zene, jó bor szivet vidít.

hasa szürke szőrű. A folyók patakok mellett föld
alatti meneteket ás, és hallal él.
Tótul és szerbül szintén vidra, latinul : lytra
v. lutra, hellénül : évvdoig (vízben lakó). Mikioáieh
szerént régi szláv nyelven : vydra, új görögül: (lidou.
Azon nézet, hogy gyöke a viz módosított vid volna,
mely felhangu raggal megvan a vider azaz veder
(hydria = aqualis) szóban, s med alakban a medves
(= nedves) szóban stb. a föntebbiek szerént meg
nem áll.
VIDRA, (2), falu Zaránd m.; helyr. Vidrára,
— n , —ról.
VIDRABŐR, (vidrabőr) ösz. fn. A vidrának
nyers és kikészített prémes bőre.
VIDRACZIKSZÁR, (vidraczikszár) ösz. fn.
Növényfaj a czikszárak neméből, mely vízben is
lakik, szárazon is. A vízi, vizén lábbó, fényes levelű,
a bokrétánál rövidebb hímszálu; a földi, felálló,
igen ritkán virágzó, a bokrétánál többnyire hosszabb
hímszálu. (Polygonum amphibium.).
VIDRAECSET, (vidraecset) ösz. fn. Festészek
ecsete, melyet vidraszőrböl készítettek.
VIDRAELECZKE, (vidraeleczke) ösz. fn. Nö
vényfaj az eleczkék neméből; levelei hármasak,
bokrétáji sürü szakálosak. Vízben tenyészik, virága
füzéres, testszinű. Máskép köznépiesen : vidrafű, v.
keserű háromlevelüfü. (Menyanthus trifoliata).
VIDRAFOGÁS, (Vidrafogás) ösz. fn. A vidrá
nak kézrekerítése különféle kelepcze, lövés stb.
által.
VIDRAFOGÓ, (vidrafogó) 1. VIDRAVAS.
VIDRAFŰ, (vidrafű) 1. VIDRAELECZKE.
VIDRÁN, falu Zemplén m.; helyr. Vidránba,
— ban, —ból.
VIDRÁSZ, ( l ) , (vidraász) önh. m. vidrász
tam, —tál, —ott, par. —sz. Vidrákat fogdos.
VIDRÁSZ, (2), (vidraász) fn. tt. vidrászt, tb.
—ok, harm. szr. —a. Aki vidrákat vadász, fogdos.
Hasonlók hozzá : halász, madarász, nyulász, csi
kasz stb.
VIDRÁSZAT, (vidra ászat) fn. tt. vidrászatot,
harm. szr. —a. Vadászat neme, mely vidrák fogásá
val, kézre kerítésével foglalkodik.
VIDRÁSZÉB, (vidrászéb) ösz. fn.l.VIDRÁSZ
TACSKÓ.
VIDRÁSZTACSKÓ, (vidrásztacskó) ösz. fn.
Tacskófélo vadászeb, mely a vidrák likait, földalatti
meneteit kikutatja,
VIDRATOROK, puszta Csongrád m.; helyr.
Vidratorokra, —on, —ról.
VIDRÁTSZEG, erdélyi falu Küküllö m.; helyr.
Vidrátszegre, —én, —röl.
VIDRAVAS, (vidravas) ösz. fn. Vas lemezek
ből csinált csapdaféle kelepcze, melylyel vidrákat,
néha patkányokat, gerényeket is szoktak fogni.
VIDTÁNCZ, (vidtáncz) ösz. fn. Görcsös beteg
ség neme, oly erős és különnemű mozdulatokkal s rán
gásokkal összekötve, hogy a beteg tánczolni látszik.
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„Ami engem vidítana,
E világhoz kedvet adna,
Attól e'n meg vagyok fosztva,
A jó mind másnak van osztva".
Népdal.
VÍDÍTÁS,VIDITÁS, (vídítás) fn. tt. vidítást,
tb. —oh, harm. szr. —a. Cselekvés, hatás, mely
által valaki viddá, azaz, víggá tétetik. Fölviditás,
megviditás. V. ö. VIDÍT.
VIDO, férfi kn. tt. Vidót. L. VID v. VIDA.
VIDOMBÁK, erdélyi falu Brassó vidékében
helyr. Vidombálcra, —on, — ról.
VIDONCZ, falu Vas m.; helyr. Vidonczra,
—on, •—ról.
VIDOR, (1), (vidor) mn. tt. vidort, tb.^ — ók.
Körülbelül egy jelentésű a vidám szóval. L. VÍDÁM.
Képeztetésre hasonlók hozzá a szintén kedélyi álla
potra vonatkozó szomor, komor, mo</or(va), bátor.
VIDOR, (2), férfi kn. A latin ,Hilarius' után
magyarított név.
VIDORAN, (vidoran) ih. Vidor módon, vidám
kedvvel, derülten, vidáman.
VIDORÍT, VIDORIT, (vidorít) áth. m. vido
ritott, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Vidorrá, derült
kedvűvé tesz ; vidámít, vidít.
VIDORODÁS, (vidorodás) fn. tt. vidorodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kedély változási tünemény,
midőn vidorodik valaki. V. ö. VIDORODIK.
VIDORODIK, (vidorodik) k. m. vidorodtam,
— tál, —ott. Kedve vidorrá leszen ; vidámodik;
komolysága v.igy szomorúsága, bánata eltávozik.
Képeztetésre hasonlók hozzá : komolyodik, komoro
dik, szomorodik, bátorodik.
VIDORSÁG, (vidorság) fn. tt. vidorságot,
harm. szr. —a. Vidor kedvű állapot, vagy tulajdon
ság ; vidámság, derült kedvüség.
VIDORUL, (1), vidorul), ih. 1. VIDORAN.
VIDORÚL, VIDORUL, (2) önh. m. vidorult.
1. VIDORODIK.
VIDOS, férfi kn. tt. Vidost. L. VID v. VIDA.
VIDOVAN, falu Nyitra m.; helyr. Vidavanba,
— ban, —ból.
VIDOVECZ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Szála
m.; helyr. Vidoveczre, —én, •—röl.
VIDRA, ( l ) , fn. tt. vidrát. Öt úszhártyás újjal
ellátott négylábú emlősállat; háta gesztenyeszínű
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VÍDUL, VIDUL, (vídúl) önh. m. vidúU. Viddá, „Kik valljátok tü vigadalmatokat" (habetis conso
azaz, viggá, vidámmá lesz, jó kedvre derül. Fölvidul, lationem vestram. Münch. cod. Lukács VI.).
megvidul, neki vidul.
„És vigadjunk — a magyarnak
VÍDÚLÁS, VIDULÁS, (vidulás) fn. tt. vídu
Vígadalmi nem nagyok".
lást, tb. —ok, harm. szr. •—a. A komor, vagy szo
Bajza.
morú kedvnek vidámra változása, kedvdorülés.
VIGADÁS, VÍG ADÁS, (vígadás) fn. tt. vi
VIDUMA, puszta Zemple'n m.; helyr. Vidumá
gadást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A víg kedv örö
ra, — n , —ról.
meinek tettleges élvezése; örvendés j zajos kedv
VIESZKA, faluk Bars, Nyitra, Trencsén m.;
töltés.
helyr. Vieszkára, — n , —ról,
VÍGADÓ, VIGADÓ, (vígadó) mn. és fn. tt. vi
VÍG, VIG, mn. tt. vígat. Kinek kül és bel gadót. 1) Aki vigad; örömet élvező,az időt vigan töltő,
érzékei bizonyos benyomásokra kedves izgalomba stb. 2) Ujabb időben a franczia „redoute" mint nyilvá
jöttek, melynél fogva arczán öröm sugárzik, s meg nos mulató terem, köz tánezterem és mulatság értelmé
elégedett jó kedve mutatkozik mind szavaiban, mind ben felkapott szó, a némelyek által ajánlott, de a
tetteiben, főleg kitörő, élénk, péld. nevető, éneklő, magyar szóalkotással nem egyező ,vigarda' helyett.
ugrándozó jelenetekben. Ellentétei : komoly, komor,
VÍGADOZ, VIGADOZ, (vigadoz) gyak. önh.
mogorva, szomorú, bús, bánatos. V. ö. Vidám. Víg m. vigadoztam, —tál, —ott, par. •—z. Gyakran,
kedvű ember. Víg czimbora. Vig társaság. Átv. ami folytonosan vigad; örvendez; némi zajos mulat
ilyetén érzésre, indulatra gerjeszt, vagy azzal vi latságokkal töltögeti kedvét, pl. dáridóz, lakodal
szonyban áll. Víg elbeszélés. Víg óra. Egy víg napja maskodik.
sem volt. Vígjáték.
VÍGADOZÁS, VIGADOZÁS, (vígadozás)
Mennyiben a vígság többnyire élénk nevetés fn. tt. vigadozást, tb. —ok, harm, szr. —a. Vig
által nyilatkozik ; innen legtermészetszerübbnek vél kedvből fakadó folytonos kedvtöltés ; örvendezés ;
jük, hogy e szónak gyökeleme azon természetutánzó mulatozás.
vi hangszó, melyből részint vihogj viháczol, vihog, vi
VÍGALMI, VIGALMI, (vígalomi) mn. tt.
gyorog, részint viczkos, viczkándozik származtak. V. ö. vigalmit, tb. —ak. Vigalomra vonatkozó, azt illető,
VI, és VICZ gyököket. További képzővel lett be abból eredő. Vigalmi hang, ujjongás, rivalgás.
lőle víg, mint az üresét jelentő hi gyökből /«'^r,=ritka,
VÍGALOM, VIGALOM, (vigalom) fn. tt.
melyben sok a hiány, üresség; a messze terjedést vigalmat, hasm. szr. •—a. Vig kedvből fakadozó
jelentő ícíból, tág stb. vid pedig elvont gyök, melyből érzelem, mely bizonyos őrömélvezetek által nyilat
ismét vidor, vidám képződtek. Budenz J. egyez kozik, pl. lakomái vigalom, tánczvigalom.
tetései fürgét, élénket jelentenek, mint a finn viek
VIGÁLY, fn. tt. vigályt, tb. —ok. A növények,
kaha élénken mozgó, fürge, serény, lapp viake, finn különösen vetemények, ültetvények ritkás, gyéres
lapp viekka szaladni. Ezen fogalomnál fogva ide állapota, mivolta. V. ö. VIGÁLYOS.
sorozhatok a latin vigeo, ,Fabri Thesaurus'a szerént
VIGÁLYFA, (vigályfa) ösz. fn. Azon fa, me
= frisch, wacker, lebendig seyn, vigens = frisch, lyet a pagonyban, erdőben vigályitás czéljából ki
munter, vigor =: frische Kraft, Hurtigkeit, Leben vágnak.
digkeit stb.
VIGÁLYÍT, VIGÁLYIT, (vigályít) 1. VIGÁ
VÍGAD, VIGAD, (vígad) önh. m. vigadtam, LYOSÍT.
VIGÁLYÍTÁS, VIGÁLYITÁS, (vigályítás)
—tál, —t, v. —ott. Víg érzelmeket élvez, a kedves
benyomások hatásától folytonosan izgatva örvend, 1. VIGÁLYOSÍTÁS.
VIGÁLYOS, (vigályos) mn. tt. vigálgost, v.
zajos kedvvel mulatja az időt, pl. nevetgél, énekel,
tánezol, dáridóz stb. Vígadjunk barátim, szóljon a —at, tb. —ak. Mondjuk növények, ültetvények,
zene, csengjen a pohár. Vigadjunk az Úrban, lelki vetemény ékről, midőn sarjaik, száraik ritkán, gyéren
örömet élvezzünk. „Abracbám tii atyátok vígadott állanak. Ellentéte : sürü, tömött. Vigályos erdő. Vigá
(exultavit) hogy látná en napomat; látta és őrölt" lyos búza, kukoricza. Némelyek elemzése szerint nem
(gavisus est. Müneh. cod. János ev. VIII.). „Semmit volna egyéb, mint az átvetett világos, mennyiben, a
ne bánkódjék, hanem vígadjon the kegyelmed". ritka növények között át lehet látni. De valószínűbb
nek látszik, hozy eredetileg higályos lehetett a hig
(Szalay A. 400 m. 1. 339 1.).
törzstől, mennyiben a hig a sűrűnek, tömöttnek el
„Míg Mohácsnál nem csatázott
lentéte, s gyöke hi általán ürességet, vagyis bizo
A félholdu büszke tar,
nyos térnek töltetlen állapotát jelenti.
Víg volt addig : hajh azóta
VIGÁLYOSÍT, VIGÁLYOSIT, (vigályosít)
Sírva vígad a magyar" 
áth. m. vigályosított, par. — s , htn. —ni, v. —ani.
Bajza.
Vigályossá test, azaz, a sűrűbb sarjadzásu vetemény,
VÍGADALOM, VIGADALOM, (víg:adalom) ültetmény szárait helylyel közzel kiirtja. Vigályosí
fn. tt. vigadalmat, Am, vígalom. L. VÍGALOM. tani a pagonyt, a dohányt. V. ö. VIGÁLYOS*
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VIGÁLYOSODÁS,; (vigályosodás) fn. tt. vi
gályosodást, tb. —ok. Állapotváltozás, midőn a nö
vények, ültetvények, vetemények vigályosakká lesz
nek ; ritkásodás, gyéresedés. V. ö. VIGALYOS.
VIGÁLYOSODIK, vigályosod ikj k. m. vigá
lyosodtam, —tál —ott. Vigályosra változik ; ritká
sodik, gyéresedik. V. ö. VIGALYOS.
VÍGAN, VÍGAN, (viganj ih. és indulatszó.
Vigkedvvel; örömeket élvezve; örvendetesen; zajo
san mulatva ; bű, gond nélkül. Vigan legyünk ma.
Vigan fiúk! énekeljetek, tánczoljatok. Vigan tölti a
farsangi napokat. Vigan éli világát, V. ö. VÍG.
VIGANÓ,fn.tt. viganót. Női hosszú felső ruha,
melynek dereka és alja egy végben van kiszabva
és összevarrva. Különbözik tőle a szoknya, mely a
csípőtől kezdve nyúlik lefelé, s melyhez fölülről
váll, vagy derék, vagy mellény (rékli) járul. Köz
népies nyelven úrias, fényűzési, divatos női öltözék.
„Hej viganó, viganó, Nincsen kenyérnek való. Ad
juk el a viganót, Vegyünk kenyérnek valót". (Népies
gúnydal). Viganóban jár, uri asszonyi, városi divat
szerént öltözik.
Eredetileg talán Wigan angol várostól, mely
számos gyapotgyárairól és gyártmányairól nevezetes,
és ezen gyártmányokról terjedhetett el a név ha
zánkba is. Némelyek szerént idegen személynév.
VIGÁNT, falu Szála m. helyr. Vigántra,
—on, —ról.
VIGANVÁK, máskép : Petőcz, puszta Baranya
m. ; helyr. Viganvárra,  on, —ról.
VIGAEDA, 1. VIGADÓ, 2).
VÍGASÁG, V IGASÁG, (vígaság) 1. VÍGSÁG.
VÍGASÁGOS, (vígaságos) 1. VÍGSÁGOS.
VÍGASZ, VIGASZ, (vígasz), korunkban a
vigasztal igétől elvont, s divatba hozott fn. tt. vigaszt
tb. —ok, harm. szr. — a . Azon kedélyre ható ked
ves benyomás, mely annak szomorú, búbánatos álla
potát elűzi, s viggá derültté teszi. Különbözik tőle
vigasztalás, mely amaz állapotnak létrehozását fejezi
ki. A baráti vígasztalásra vigaszt érezni. Lelki vigasz.
VÍGASZIK, VIGASZIK, (vígaszik) k. m.
vigasztam, —tál, —ott, par. —szál. A régieknél
am. gyógyul, betegségéből fölépül. Ezen értelemben
használták nevezetesen a Müncheni codex, Margit
élete irói, Bátori, Komjáti, Pesti, Telegdi stb., sőt
némely tájakon a palóczok ma is élnek vele. „De
mondj csak igéddel, és megvigaszik (sanabitur) en
gyermekem". (Münch. cod. Máté. VIII.). „Ha en
csak ö ruháját illetendem, megvigaszom. (salva ero.
Ugyanott). „Megvigasznak vala" (curabuntur. Lu
kács VI.). „Szent verődben ha megmosdom, meg
nyugoszom es vigaszom". (Benigna asszony). »Es mi
koron az férgeket nyelvének alóla kivejendik, legot
tan az eb megvigaszik. (Górycodex).
Minthogy a gyógyulásnak természetes követke
zése, és jelensége, hogy földeríti a kedélyt, s vidám
ságra, vígságra, örömre gerjeszt : innen okszerűen
vélhetni, hogy ezen igének törzse azon vig, melyből

vigadj vígalom, vígság stb. származtak, s oly átvitt,
vagy mellékjelentésü, mint a hasonló értelemben
használt javul, újul, épül, éperedik. V. ö. VÍGASZT.
VÍGASZSÁG, (vigaszság) 1. VÍGASÁG,
VÍGSÁG.
VÍGASZT, VIGASZT, (vígaszt) átb. m. w
gasztott, par. vígaszsz, htn. vigasztni, v. —ani. A
régi Íróknál am. gyógyít, valamint vigaszik am. gyó
gyul. Például a Müncheni codexben: „Ha illik szom
baton vígasztani" (curare. Máté. XII.). Szinténe
codexben olvashatók : Megvigasztom (curabo); meg
vigasztott (salvum fecit); megvigasztnak vala (sana
bant); vigasztjad meg (cura) stb. így Pesti Gábornál
is, pl. Máténál. A Bécsi codexben : „Mikor meg
akarnám vígasztanom Izraelt." (Cum sanare vellein
Izrael. Ozeas. VII.). A Górycodexben : „Az imádság
lelki kórságból megvígaszt." Egyébiránt a vigasztal
igének elvont törzse; t. i. a régi nyelvszokásnak
tetszett az első alakot szűkebb, a másodikat széleab
értelemben használnia. V. ö. VÍGASZTAL. Hasonló
viszony van a mai tapaszt és tapasztal között. Ellen
ben, maraszt és marasztal, ngugoszt és nyugosztal,
akaszt és akasztat, engeszt és engesztel között alig
van különbség.
VÍGASZTAL, VIGASZTAL (vigasztal) áth.
m. vigasztált. A bús, bánatos, szomorú érzelmeket
valakinek szivétől elűzni, s jóval, reménynyel bíz
tatva, kecsegtetve, fájdalmát, szenvedését enyhíteni,
bánatos, kedélyét földeríteni, s beteg szivét mintegy
meggyógyítani törekedik. Szomorúkat, kesergöket,öeve
gyeket, szerencsétleneket, betegeket vigasztalni. A kárval
lottakat részvéttel, segedelemmel, adományokkal megvi
gasztalni. Jó hírrel, biztos reménynyel megvigasztalni
valakit. Istenbe helyezett bizalommal, a hitvallás szent
tanaival vigasztalni magát. Bánata oly nagy, hogy csak
az idő vigasztalhatja meg. „Ne szomorkodj, légy vig,
nem lesz ez mindig így. Hejh ki megszomorított,
Meg is vigasztal még." (Népd.) A ,vigaszt' szótól
eltérőleg a régieknél is a föntebbi értelemben fordul
elé. „Hogy megvigasztalnák (ut consolarentur) azo
kat. Müncheni cod. János ev. XI.). Mikor ke(dég)
jövend a vigasztalandó szent szellet." (Ugyanott.
XV.). „Megvigasztalták királyt" (laetificarunt regem.
Bécsi cod. Ozeas. VII.). Elemzésére nézve 1. VÍ
GASZT.
VÍGASZTALÁN, VIGASZTALAN, (yígasz
talan) mn. tt. vigasztalant, tb. —ok. L. VÍGASZ
TALATLAN.
VÍGASZTALÁS, VIGASZTALÁS, (vígaszt
alás) fn. tt. vigasztalást, tb. —ok, harm. szr. —a,
Készvétes szívből, indulatból származott cselekvés,
mely által vigasztalunk valakit. Baráti szíves vigasz
talás. Továbbá, a tárgyra vonatkozva, a bánatnak,
szomorúságnak, fájdalomnak enyhülete, melyet ily
cselekvés okoz. Nagy vigasztalásomra szolgál, hogy
fájdalmamban részt vesztek. Rám nézve ez csekély vi
'• gasztalás. Ez utóbbi értelemben régiesen ; vígaszta
lát ; 1, ezt.
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VÍGASZTALÁSUL, VIGASZTALÁSUL, (vig
asztalásul) ih. Vigasztalást szerző eszköz, ok,
mód gyanánt; mint olyas valami, ami vigasztal.
Vigasztalásul biztos reménynyel kecsegtetni valakit.
VÍGASZTALÁT, VÍGASZTALÁT, (vígasz
I talat) fn. tt. vigasztalalot, harm. szr. —a. A tárgyra
t vonatkozva, vigasztalás által eszkö>lött enyhület,
szívkönnyebbedés. „És ez ember vala igaz és félel
mes, váró israelnek vígasztalatját." (Münch. cod.
Lukács. II.). „Vígasztalát (consolatio) elrejtetett en
Bzemeimtöl" (Bécsi cod. Ozeas. XII.). „Esmeg hoz
tünektek örök vígasztalatot, örvendezetet" (rursum
adducet vobis sempiternam jucunditatem. Ugyanott.
Baruch. IV.). Maga a codex a ,vígasztalát' szót ,ör
I vendezet' szóval világosítja fel.
VIGASZTALATLAN, VIGASZTALATLAN,
(vígasztalatlan) mn. tt. vigasztalatlant, tb. —ok,
Aki nincs vigasztalva, megvigasztalva; enyhület,
részvét, jobb remény nélkül bánatot, fájdalmat szen
vedő. Az egész világtól elhagyott, vigasztalatlan árva.
Használtatik határozóul is, vígasztalatlanul helyett.
VÍGASZTALATLANUL,VIGASZTALATLA
NUL, (vígasztalatlanul) ih. Vigasztalatlan álla
potban ; bánatot, szomorúságot enyhítő részvét
nélkül.
VÍGASZTALHATATLAN, VIGASZTALHAT
LAK (vígasztalhat[at]lan) mn. tt. vigasztalha
tatlant, tb. —ok. Akinek bánata, szomorúsága stb.
( oly nagy, hogy vigasztalni, illetőleg enyhíteni, föl
deríteni lehetetlen, vagy igen nehéz.
VIGASZTALHATATLANSÁG,VIGASZTAL
HATLANSÁG, (vígasztalhat[at]lanság)
fn.
tt. vigasztalhatatlanságot, harm. szr. —a. A szo
morú, bánatos, fájdalmas szívnek mélyen megrög
zött állapota, vagy tulajdonsága, mely ellen nincs
vigasztalás.
VÍGASZTALHATATLANUL, VIGASZTAL
HATLANUL, (vígasztalhat[at]lanul) ih. Mé
lyen gyökerezett szomorúsággal, melyet vigasztalás
sal enyhíteni lehetetlen.
VIGASZTALHATLAN, VIGASZTALHAT
LANUL, stb. 1. VIGASZTALHATATLAN, VÍ
GASZTALHATATLANUL.
VIGASZTALÓ, VIGASZTALÓ, (vigaszt
aló) mn. tt. vigasztalót 1) Aki valakit vígasztal.
Vigasztaló barátok, rokonok. Vigasztaló Szentlélek. 2)
Ami bánatot, szomorúságot, fájdalmat enyhit, elűz.
Vigasztaló levél, beszéd. A viz nem ide való, bor a szív
vigasztaló. Népd.
VÍGASZTALÓDÁS, VIGASZTALÓDÁS, (vig
asztalóod'ás) fn. tt. vigasztalódást, tb. —ok,
harm. szr. —a. A szomorú kedélynek belváltozása,
midőn vigasztalódik. V. ö. VÍGASZTALÓDIK.
VÍGASZTALÓDIK, VIGASZTALÓDIK, (víg
g^asztalóodik) belsz. m. vigasztalódtam, —tál,
—ott. A vigasztaló benyomások hatására könnyeb
bülést, enyhűletet érez, kedvderülésre fogékonynyá
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lesz. Hasonló képzéssel és észjárás szerént ala
kultak : engesztelődik, kérlelődik, és ezek ellentéte :
mérgelődik,
VÍGASZTÁS, VÍGASZTÁS, (vígasztás) fn.
tt. vígasztás t, tb. —ok, harm. szr. ==ó. A régiek
nél am. gyógyítás. „És vala úrnak tehetsége bete
geknek vígasztásokra" (ad sanandum eos. Münch.
cod. Lukács. V.). „Lelkünknek sebeinek megvígasz
tására". (Górycodex).
VÍGELMÜ, VIGELMÜ, (vígelmü) ösz. mn.
Vígságra hajlandó, fogékony, jó kedvű, mulatni sze
rető ; nem komor, nem szomorkodó. Vigelmű czimbo
rákkal tölteni az időt.
VÍGELMÜSÉG, VIGELMÜSÉG, (vígelmüség)
ösz. fn. Tulajdonság, kedélyi hajlam, fogékonyság,
melynél fogva valaki vígelmü. V. ö. VIGELMÜ.
V1GGAT, (viggat) áth. m. viggattam, —tál,
— ott, par. viggass. A székelyeknél am. kedvre éleszt,
pl. játékra viggat valakit. (Kriza J.).
VIGGATÁS, (viggatás) fn. tt. viggatást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Kedvre élesztés. V. ö. VIG
GAT.
VIGGYAN, 1. VIGYGYAN.
VÍGIK, VIGIK, (vígik) k. m. vigtam, —tál,
—ott. Vig állapotban van, vígad. Kevéssé divatos.
VÍGJÁTÉK, (vígjáték) ösz. fn. Oly cselek
vény drámai eléadása, vagyis színmű, mely az élet
nevetséges oldalának elmés kifejtése által vígságra
gei'jeszt. (Comoedia.) Ellentéte : szomorújáték.
VÍGSÁG, VÍGASÁG, (vígság, vígaság) fn.
tt. vigság v. vígaságot, harm. szr. — a . Vigadási
állapot, vagy tulajdonság; derült jó kedvvel járó
mulatság. „És leszen teneked öröm és vigaság" (Et
érit tibi gaudium et exultatio. Müncheni cod. Lukács.
I.). Ellentétei : szomorúság, búbánat.
VÍGSÁGOS, (vígságos) mn. tt. vigságost, v.
—at, tb. —ak. Közbevetéssel : vígaságos. Vígságra
gerjesztő, azzal járó. Vígságos lakoma, zene. Vígságos
farsangi napok. „Vendégségnek vígaságos és nagy
gazdagságos asztalára". (Górycodex. 26. 1.).
VÍGTELKE, falu Gömör m.; helyr. Vígtelkére,
— n , —ről.
VIGY, ( l ) , természeti hangszó, mely az élénk
vékony éles hangú nevetést utánozza, egyszersmind
jelentvén a szájnak megnyílását, és fogak kifitítá
sát. Származékai: vigyog, vigyor, vigyorog, vigyori,
vigyorit, vigyorodik, vigyít. Eokonai : vics} vicsor, vi
csorog ; vih, vihog, viháczol; vik vikog; vinny vinnyog.
V. öi VI, gyökelem.
VIGY, (2), 1. VÍGY, (2).
VÍGY, (1), a visz ige parancsolójának egyes^
számú második személye. L. VISZ alatti
VÍGY, (2), v. VIGY, elvont gyök, melyből
vigyáz és származékai eredtek; Kokona a magas
hangú figy, mint a figyel, figyelem, figyelmez szárma
zékok gyöke, és fity mint a fityész gyöke. Ugyan
ezen alaphang és fogalom rejlik a latin video továb
bá vigil^vigilat,szókban. BoppF. a videot a szánsz

VÍGYÁZ.

VIGYÁZ  VÍGYÁZÓTORONY.

krít vid gyökkel rokonitja („ut vídetur, primitive
videre; vide bud" et confer lat. vidéo, gr. éldco
etc").
Mennyiben a vigyázás, figyelés felnyitott sze
mekkel történik ; innen alapfogalomban egyezik az
átv. értelemben használt s nyitott szájra vonatkozó
vigyorog, vicsorog igékkel is.
VIGYÁZ v. VIGYÁZ, (Vígyáz) önh. m. vigyáz
tam. —tál, —ott, par. —z. Érzéki és lelki figyelő'
tehetségét folytonosan bizonyos tárgyra irányozza
és függeszti, hogy ami vele, vagy körülötte történik,
észrevegye. Különösen a kiilérzékek működését ille
tőleg, a) Folytonosan nézkél, szemeskedik, leskelő
dik, kandikál stb., hogy látérzéke alá kerüljön va
lami. Jobbra balra, előre, hátra vigyáz, tekintget,
szemlélődik. Vigyáz a lesben ülö vadász, az őrsre
rendelt katona, az éjjeli őr, az ellenség földén járó
kém. Többen vigyáznalc a pap életére, mintsem misé
jére. (Km.), b) Figyelmesen hallgatódzik, füleskedik,
hogy halljon valamit. A katona vigyáz a dobszóra,
vezényszóra. A vadász minden neszre, zörejre vigyáz.
Beszédre, zenére vigyázni. Továbbá, belérzékeit
azon test vagy lelki tünemények észrevevésére for
dítja, melyek benne jelenkeznek. Vigyázni a gyógy
szer által okozott változatokra. Megvigyázni, mily éte
lek tetszenek, milyek nem a gyomornak. A kedély vál
tozatainak okaira vigyázni. Az ész figyelő tehetsé
gére vonatkozólag, valamit esze járásával folytono
san kísér, a részletek öszvefüggését belátni, és fel
fogni törekszik. A tanitó eléadására vigyázni. Az ese
mények fejlődéseire, okaira, eredményeire vigyázni.
Csak vigyázz rá, megtudod, hogy úgy van. Jól vigyáz
zatok, hogy megértsétek, amit mondok. Mennyiben a
vigyázásnak egyik czélja, hogy valami roszat észre
vegyen és eltávolítson, am. őrködik, óvakodik. Á jó
pásztor vigyáz a nyájra. Vigyázz kocsis, hogy föl ne
dönts. Vigyázz magadra, különben roszul jársz. Vigyáz
rá, mint a két szemed fényére. Tűzre, vízre vigyázzatok,
hogy semmi kárt ne valljatok. Vigyázni a gyermekekre,
a betegekre, a foglyokra, c) A régieknél sokszor am.
viraszt, ébren van : „Nagyobb az itteni jelönetöket
vigyázva látni, honnemmint aluva". (Debrecz. Le
gendás k. 63.1.). Az szerető mivel vilekedik vigyáz
ván, (arról) álmod". Kégi görög bölcsek. (Toldy
F. kiadása ,Pesti meséi' végén 267. 1.).

VIGYÁZ, VIGYÁZ, (2), (vígyáz) fn. tt. vi
gyázt. L. VÍGYÁZ ( l ) alatt, a végső pontban.
VIGYÁZÁS, VIGYÁZÁS, (vigyázás) fn. tt.
viqyázást, tb. —ok, harm, szr. —a. Az érzéki, külö
nösen látási és hallási érzékek, továbbá a lelki
figyelő tehetség működései, midőn vigyáznak vala
mire. V. ö. VÍGYÁZ, (1).
VIGYÁZAT, VIGYÁZAT, (vígyázat) fn. tt.
vigyázatotj harm. szr. —a. l) Figyelmet, őrködést
igénylő állapot. Vigyázat alatt lenni. Szoros vigyá
zat alatt tartani a foglyokat. 2) Vigyázás elvont ér
telemben, vagy a vigyázónak azon érzéki és lelki
működő állapota, melyet a vigyázás okoz, eredmé
nyez. 3) A Müncheni codexben am. vigília (Károli
Gáspárnál : éjszakának része, Tarkanyinál : őrvál
tás) : „És ha jövend az éjnek másod vigyázatja
koron, és ha harmad vigyázatja koron jövend".
(Lukács. XII.).
VIGYÁZATLAN, VIGYÁZATLAN, (vígyáz
atlan) mn. tt vigy'ázatlant, tb. —ok. Aki nem vi
gyáz ; vigyázat nélküli; figyelmetlen. Továbbá, aki
tetteiben nem óvatos, előre nem látó, hebehurgya,
szeles. Vigyázatlan tanuló, olvasó. Vigyázatlan őr.
Vigyázatlan hajós, kocsis.
VIGYÁZATLANSÁG, (vígyázatlanság) fn.
tt. vigyázatlanságot, harm. szr. —a. Vigyázatlan
állapot, vagy tulajdonság ; figyelmetlenség ; cselek
vési szélesség, hebehurgyaság, gondoskodási hanyag
ság ; ovakodási hiány. Vigyázatlanságból hibázni, ba
kot lőni, a vízbe esni.
VIGYÁZ ATLANUL, (vígyázatlanul) ih. Vi
gyázat nélkül; figyelmetlenül; észrevevő tehetségeit
elhanyagolva ; hebehurgyán, szelesen; előre nem
gondoskodva, nem látva; óvakodás nélkül. Vigyá
zatlanul olvasni a könyvet, nézni a színjátékot. Vigyá
zatlanúl hajtani a szilaj lovakat. Továbbá, őrködés,
fölügyelés nélkül. Vígyázatlanul hagyni a foglyokat.
V. ö. VIGYÁZAT.
VÍGYÁZÉKONY, (vígyázékony) mn. tt. vt
gyázékonyt, tb. —ak. L. VÍGYÁZATOS.
VÍGYÁZÉKONYSÁG, (vígyázékonyság) I.
VÍGYÁZATOSSÁG.
VÍGYÁZATOS, VÍGYÁZATOS, (vígyázat
os) mn. tt. vigyázatos t, v. —at, tb. —ak. Aki vi
gyázni, mindenre figyelni szeret; körülnéző v. —te
kintő, előrelátó ; gondoskodó ; óvatos.
VÍGYÁZATOSAN, (vigyázatosan) ih. Vi
gyázattal, körültekintőleg ; óvatosan.
.
VÍGYÁZATOSSÁG, (vígyázatoság) fn. tt.
vigyázatoságot, harm. szr. —a. Vigyázni szerető
tulajdonság, vigyázó állapot.
VÍGYÁZÓ, VIGYÁZÓ, (vígyázó) mn. és fn.
tt. vigyázót. Aki vigyá/, ez igének minden jelenté
seiben. Beszédre vigyáxó hallgatóság. Nyájára vigyázó
pásztor. Avigy ázó gazdának kegyetlennevét költi a cseléd.
(Km.). Éjjeli vigyázó, fölvigyázó. Átv. vigyázó szemek.
• VÍGYÁZÓTOEONY, v. VÍGYÁZÓTORONY,
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Ez igének gyöke vigy v. vigy, egy azon figy és fity
gyökökkel, melyekből a figyel éa fity ész igék származ
tak. (L. VÍGY (2). Képzője áz az ász (esz) ige, és név
képző változata, mintha volna : vigyász. E tekintet
ben hasonlók hozzá a szintén figyelemmel, illetőleg
kereséssel járó fityész, fürkész, cserkész, böngész, v.
böngéz, kórász, kotorász v. kotoráz, totolász v. toto
láz, szaglász, hajhász stb. Fentebbi véleményünket
támogatja azon körülmény is, hogy valamint az
utóbbi szók jobbára nevek és igék is egy alakban :
hasonlóan a vigyáz szó ige is, név is, mely nevet
ebeknek szokás adni. Vigyáz ne! VesseteJf csontot a

Yigyáznak,

(vigyázó.torony) }, ŐRTORONY.
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VÍGYÁZTALAN, (vígyáztalan) 1. VIGYÁ
ZATLAN.
VÍGYÁZTALANSÁG, 1. VÍGYÁZATLAN
SÁG.
VIGYÁZZ, v. VIGYÁZZ! (vigyázz) a paran
f csoló mód egyes 2ik személye. Hadi műszó. (Habt

I Acht).

VIGYGYAN, (vigygyan v. vigyuan) önh. m.
I vigygyant. Nevetésre fakadtakor egyegy izben vigy
féle hangot hallat. Hasonló képeztetésüek a magok
I nemében szintén egyes hangadásra vonatkozó nyik
kan, nyekken, czuppan, szuszszan igék.
VIGYGYANÁS, (vigygyanás v. vigyuan
I ás) fn. tt. vigygyanást, tb. —ok, harm. szr. — a . Ne
I vetés neme, midőn vigygyan valaki. V. ö. VIGY
•GYAN.
VIGYIT, (vigyít) önh. m. vigyitott, par. —s,
htn. —ni, v. —ami. A székelyeknél am. együtt mulat,
I társalog (Kriza J.), azaz együtt vigyorog. Kriza J.
I és Ferenczi J. úgy vélik, hogy ,vigyít' a vegyit szóval
f volna azonos. Attól függ, ha ,vigyít' mély v. magas
hangúlag ragoztatike; ha az előbbi eset áll, mint
I mi is följegyzök : akkor ,vigyorog' szóval egy ere
detű ; ha az utóbbi, pl. vigyítek, vigyítűnk stb. akkor
lehet am. vegyítek, vegyítünk stb. Nincsene mind
két ragozás divatban ?
VIGYOR, (vigyor) fn. tt. vigyort, tb. —ok.
f 1) A nevetőnek (fogakat kifitító) szájnyílása, honnan:
vigyorog, vigyorit, vigyorodik, aki fogait kimutatva
inevet. V. ö. VIGYOROG. 2) Átv. túl a Dunán, ne
vezetesen Kemenesalon, Göcsejben stb. az öszvera
gasztott deszkák között támadt üreg, hasadék, mely
mintegy a vigyorgónak szája nyilasához hasonló.
VIGYORG, 1. VIGYOROG.
VIGYORGÁS, (vigyorogás) fn. tt. vigyorgást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Széthúzó, s fogakat kimu
tató, egyszersmind dísztelen módja a nevetésnek. V.
ö. VICSORGÁS.
VIGYORGÓ, (vigyorogó) mn. tt. vigyorgót,
tb. —k. Vigyorogva nevető; fogait mutogató. V. ö.
VICSORGÓ.
VIGYORI, (vigyori) mn. tt. vigyorit, tb.
—ák. Könnyen, vagy szüntelen vigyorgó, dísztelenül,
gyerekesen, ostobán, gúnyosan nevető. Atv. népies,
tréfás nyelven am. menyekzői örömapa, örömanya.
í Öreg vigyori. V. ö. VICSORI.
VIGYORÍT, VIGYORIT, (vigyorít) áth. m.
vigyorított, par. — s , htn. —ni, v. —am. Különö
sen fogakba alkalmazva, am. kifitat, kimutat; Szabó
! D. szerént : fogát csikorgatja. Fogait vigyorítja, kivi
gyorítja. Mondják általán szájról is. V. ö. VIGYO
RÍTÁS ; továbbá : VICSORÍT.
VIGYORÍTÁS, VIGYORITÁS, (vigyorítás)
fn. tt. vigyorítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, midőn valaki fogait vigyorítja, kifitítja. Szabó
Dávidnál eléjön : szájvigyoritás = szájtátás.
VIGYORODÁS, (vigyorodás) fn. tt. vigyoro
dást, tb. —ok, harm. szr. —a. A szájnak oly meg
AKAD. JHAGr SZÓTllt VI. KfÍT,
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nyilasa, és széthúzása, melylyel a fogak kimutat
koznak, akár nevetésre fakadás, akár valamely ked
vetlen érzés következtében.
VIGYORODIK, (vigyorodik) k. m. vigyorod
tam, —tál, —ott. Vigyorogni kezd, elfakad vigyo
rogva ; fogai kimutatkoznak. V. ö. VICSORODIK.
VIGYOROG, (vigyorog) gyak. önh. m.
vigyorogtam, —tál, v. vigyorgottam, —ottál,
—ott, htn. vigyorogni, v. vigyorgani, v. vi
gyorgni. Száját dísztelenül, vagy pajkosan szét
húzva, fogait fitogatva, vékony éles hangon nevet,
ihogvihog. Szabó D. szerént : fogát fitítva nevet;
száját félrevonszsza. A Tájszótár szerént álnok
szívből mutat kedvet, ikerítve : igyorogvigyorog. A
ki mindenikre vigyorog, senkit sem szeret. (Km.). Vigyo
rog, mint a gerebencsináló. (Km.). Átv. képes kifeje
zéssel : vigyorog a nap, midőn a felhők közöl kiki
bukkan. V. ö. VICSOROG.
VIH, természeti hangszó, melyből kétnemű
származékok eredtek, a) az éles hangú vékony ne
vetés hangját utánzó vihog, viháczol, vihorog; és b)
a fúvó szél nemét jelentő vihar, viher, viheder.
VIHÁCZOL, (viháczol) önh. m. viháczolt.
Csintalanul, pajkosan vihog. Iháczolviháczol. Idősb
Mándy Péter szerént : vihanczol.
VIHÁCZOLÁS, (viháczolás) fn. tt. viháczo
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . Csintalan, pajkos
vihogás.
VIHANCZOL, (vihanczo 1) 1. VIHÁCZOL.
VIHAR, fn. tt. vihart, tb. —ok, harm. szr.
—a, v. —ja. Élesen, dühösen süvöltöző szél, förge
teg. Pusztító, vészszel fenyegető, tengeri vihar. Aki
szelet vet, vihart arat. (Km.)
„Süvöltve száll át a vihar
Tetőn és tereken".
Vörösmarty M. (A túlvilági kép).
Göcsejben, az Órségen, Balaton mellékén és
Baranyában viher, viheder, vihetőr. Hasonlók hozzá,
zivar, zivatar; s egyezik a vih gyökkel a német weh
en gyöke, továbbá a szanszkrit vá gyök (flare, spi
rare, de vento) melylyel rokonítja Bopp P. a latin
ventus, a szláv véjati (flare), vétr (ventus) stb. szó
kat. Miklosich szerént új szlávul: viher, vihar, vihér,
szlovákul : vichor.
VIHARHORGONY, (viharhorgony) ösz. ín.
Sajátnemü nagy horgony a tengeri hajókon, melyet
vihar keletkeztekor biztositásul vetnek be.
VIHAROS, (viharos) mn. tt. viharost, v. —at,
tb. —ak. Viharral járó, vihartól fölzaklatott. Viha
ros évszak, idő. Viharos tenger.
VIHAROSAN, (viharosan) ih. Viharos módon,
viharos állapotban.
VIHARSZÉL, (viharszél) ösz. fn. Zivataros,
förgeteges, fütyülő, rongáló, pusztító erős szél.
VIHARTERHES, (viharterhes) ösz. mn. Vi
hart tartalmazó, igen nagyon viharos.
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VIHARVITORLA, (viharvitorla) ösz.fn. Négy
szögű vitorla kisebb tengeri hajókon, melyet vihar
kor használnak.
VIHARZÁS, (vih arozás) fn. tt. viharzást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Förgeteges, zivataros,
viharos szélfuvás.
VIHARZIK, (viharozik) k. m. viharozott, htn.
viharzani. Viharos állapotban van. Viharzik a szél,
midőn viharrá fokozódik. Viharzik a tenger, midó'n a
vihar feldúlja. Átv. ért. viharzik a kebel, midőn he
ves indulat vagy indulatok dúlják.
VIHARZÓ, (viharozó) mn. tt. viharzót. Vi
harrá növekedő ; vihar által feldúlt, förgeteges, ziva
taros. Viharzó éjnapegyenleti szelek. Viharzó tenger.
VIHEDER, (viheder) fn. tt. vihedert, tb. —ék,
harm. szr. —e. Göcsejben, Baranyában, Balaton
mellékén és az Őrségben am. vihar. Képeztetésre
hasonló hozzá a suhanczot, suttyót, jelentő siheder,
továbbá a zivad törzsből kifejlett zivatar.
VIHELY, (víhely) ösz. fn. Hely, tér, melyen
s vívók küzdenek. Párviadalra kitűzött víhely.
VIHER, 1. VIHEDER, VIHAR.
VIHIUSZ, a régieknél pl. a Debreczeni Legen
dásköny vben am. viasz; néha szintén a régieknél :
viusz, vijosz.
VIHNYE, fn. tt. vihnyét. Kovácsműhely, kivált
a czigányoké. Székelyszó Csikszékben. (Gegő Nice
phor). L. VINNYE.
VIHOG, (vihog) gyak. önh. m. vihogtam,
—tál, —ott. Gyermekes, vagy gúnyolódó, vagy
pajkos jó kedvből, kaczérságból, disztelenül, illet
lenül, vékony vihíéle hangra fakadozva nevet. Uiog
vihog. V. ö. VICSOG, VIGYOG, VIKOG, NYIHOG.
VIHOGÁS, (vihogás) fn. tt. vihogást, tb.
—ok, harm. szr. —a. A nevetés azon neme, mely
vihogva tör ki. V. ö. VIHOG.
VIHOGÓ, (vihogój mn. tt. vihogót, tb. —k.
Vihogva nevető. Vihogó leánykák, fiúk. V. ö. VIGYO
GÓ, VICSOGÓ, VIKOGÓ.
VIHOROG, (vihorog) önh. m. vihorogtam,
—tál. v. vihorgottam, vihorgottál, vihorgott, htn.
vihoiogni v. vihorgani. Kriza J. szerént a széke
lyeknél am. vihog, nevetőleg agyarog, virrog.
VIJ, hangutánzó elvont gyöke víjant, vijog
szónak.
VÍJANT, (víjant) önh. ín. vijantott, htn.
—ni, v. —ani, par. — s. Egyes vijféle hangon szól.
V. ö. VÍJOG.
VIJOG v. VIJOG, víjog) gyak. önh. m. víjog
—tani, —iái, —ott, Mondjuk különösen sas nemű
madarakról, midőn éles vékony víjfé\e hangokon
szólanak.
VÍJOGÁS, VIJOGÁS, (vijogás) fn. tt. víjo
gást, tb. —ok, harm. szr. —a. Sas nemű madarak
víjféle hangokon szólása.
VIJOSZ, a Döbrentei codexben (XCVI.) am.
Viasz.
(
VIK, elvont gyök vikog, vikota stb. szókban.

VIKA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Vikára,
— n , —ról.
VÍKARD, (víkard) ösz. fn. Vivókard.
VIKARTÓCZ, falu Szepes m. ; helyr. Vikar
tóczra, —on, —ról.
VÍKEZTYÜ, (víkeztyü) ösz. fn. Keztyíi,
melyet a vívók, vívni tanulók kezökre húznak.
VIKI, női kn. tt. Vikit. A latin ,Victoria' szó
ból kicsinyezve.
VIKOG, (vikog) gyak.önh. m. vikogtarn, —tál,
—ott. Éles, vékony vik hangot hallat; vihog, vi
gyog; nyihogj nyikog.
VIKOGÁS, (vikogás) fn. tt. vikogást, tb. —ok',
harm. szr. —a. Vihogás, vigyogás; nyihogás, nyi
kogás.
VIKOTA, (vikota v. vikota) fn. tt. vikotát.
A székelyeknél, különösen Homoród vidékén, am.
szóvita. Nem kell olyan nagy vikotát csinálni abból
a dologból. (Kriza J.). V. ö. VIK, VIKOG.
VIKOTÁL, (vikotaal) önh. m. vikotált. Szé
kely tájszó és ige, m. vikotált. Am. szóval vitat
kozik. A házasfelek egymással vikotálnak. (Kriza J.).
Buczy szerént : vikotol. V. ö. VIKOTA.
VIKOTÁLÁS, (vikotaalás) fn. tt. vikotalást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szóval vitatkozás. V. ö.
VIKOTÁL.
VIKOTÁLÓDIK, (vikotaalódik) k. m. vi
kotálódtam,'—tál, —ott. Am. az egyszerűbb vikotál.
Ne vikotálódjatok. (Kriza J.).
VIKOTOL, (vikotol) 1. VIKOTÁL.
VIL, elvont gyök, melyből világ, vilámodik, és
kettőztetett 11 hanggal villám, villan, villog s ezek
származékai eredtek. Azon l gyökhangu szók osztá
lyába tartozik, melyekben a fürge, sebes mozgás
alapfogalma rejlik. V. ö. VILÁG, ( l ) és L, mint
gyökhang.
VILÁG, (1), (világ) fn. tt. világot, harm. szr.
—a. Azon igen finom vékonyságú anyag, mely a
látásnak szükséges kelléke és közege, vagyis mely
nek érintenie kell szemeinket, hogy a körülöttünk
levő tárgyakat láthassuk. Ellentéíe : homály, sötét.
Sok testnek saját világa van, mely körülötte egye
nes irányban szétterjed. Ilyek az úgy nevezett vilá
gító testek, p. a nap, a csillagok, a tűz. (A holdnak
és bolygóknak nincs saját, hanem kölcsönzött vilá
guk). Egő testek, tűz, gyertya, lámpa, fáklya világa.
Teljes világ, fél világ; tört világ, mely a világító
testről nem egyenes irányban, hanem más világí
tott testtől visszaverődve ütközik szemeinkbe. Kö
zönséges szokott ért. a világ azon nemét értjük
alatta, melyet a naptest lövel szét. A napvilág behat
az ablakon, a réseken, a nyilasokon. A világot ablak
táblákkal, redőnyökkel elzárni. Napvilágnál nézni va~
la/mit. A nap világot vet a testekre. Különféle átv.
ért. látásra, látszatra, szinre vonatkozik. Kellő világ
ban elémutatni, kitüntetni valamit, felállítani a képe
ket, rajzokat. Világra, napvilágra hozni. Világra jön
az még. Nem lát az többé napvilágot. Kerülni a világot,
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félni a világtól, óvakodni a meglátástól, észrevevés
től. Esz világa, azon tehetség, melynél fogva helyes,
kellő fogalmakat szerzünk, helyesen ítélünk, s
okoskodunk. Szemek világa, látereje. Elvesztette a
szeme világát, látási érzékét, szervét Vigyázz rá, mint a
szemed világára. Átv. jelent testeket, melyek világot
terjesztenek, milyenek az égő gyertya, fáklya,
lámpa. Világot gyújtani, eloltani, honnan az öszve
tételek : gyertyavilág, mécsvilág, lámpavilág, fáklya
világ. „Tűz gyojtván ke(dég) a pitvar közepett és
azok környülülvén Péter vala ö közepeitek. Kit mi
kor látott volna néminemő leány a világnál ülette"
(sedentem ad lumen. Münch. cod. Lukács. XXII.).
Képes költői nyelven mondják személyekről, kik
kitűnő értelmiség, vagy erényesség által másoknak
vezérei, példaadói. Krisztus az emberiség világa. Az
apostolok a keresztény egyház világai. Különböztetésül
v. ö. VILÁGOSSÁG. Származék ai : világít, világlik,
világos, világosít, világosodik, világosság, világtalan.
Mennyibem a világ kitünőleg az égő, ragyogó,
fénylő testek tulajdona, s mint olyan reszketeg, és
szemeket kápráztató, pillogtató, illetőleg mozgé
konyság, libegés, lobogás által jelenkezö tünemény :
innen, véleményünk szerént, eredeti családi viszony
ban áll azon il, bil, pil, mii, vil gyökü szókkal, me
lyekben részént általán a mozgás, részént különösen
a fénylés, ragyogás alapfogalma rejlik, milyenek :
illeg billeg, illen billen, illan, pilla, pillant, pillangó,
pille, pilinga, milling, villám, villog, villan. Ide soroz
hatok csillag, csillog, csillám, virrad is, sőt a ma
gashangu meleg egészen egyezik is vele, s a kettő
fogalomban is rokon. Tájejtéssel : velág.
Képeztetésre a virág szón kivül alig van mása ;
de hasonlók hozzá az ag, eg, ég, továbbá a kemé
nyebb ak, ák, ek, ék képzó'jüek, mint : csillag, sza
lag, hézag, sereg, üreg, meleg, hideg, fonák, buborék.
Azonban figyelemre méltó, hogy a törzs végén
a torokhang a legtöbb rokonságban feltaláltatik.
Számos rokona van, még pedig mind az árja, mind
az altáji, mind a sémi nyelvekben.
Az árja nyelvekben Curtius György szerént
hellénül : (pléyta, (fltyídta (brenne, leuchte),
(fXéyfia, yltyiiovTj (Brand), qiíityVQÓg (brennend),
(jildf (Flamme); szanszkritul : bhrag (olvasd :
brads), bhragé (fulgeo, splendeo), bhrag, bhargas
(Glanz) ; latinul : fulgeo, fulgur, fulmen, fulvus,
flagrare, flávus, flamma, fiamen; góthul: bairhts
(drjlog), régi felső németben : blichu (splendeo). A
finnugor nyelvekben Budenz József szerént finnül:
valkea (fehér, világos, fényes; világosság, fény, tüz),
való (világ, lux, lumen) ; észt nyelven : valge (fehér,
világ), való (világ), valósa (fényes); lív ny. válda
(fehér, világos), val (világ, fény), lapp ny. velkes,
veiket, velkot, finnlapp ny. vielggad, vilgis, vielgok
(fehér); cseremisz ny. volgodo (világos, fényes);
mordvin ny. valda, erzamotdvin ny. valdo (világ,
világos), valske (reggel). Szlávul : bjeli, bili (fehér).
bjelost (fehérség) stb. Az ujgurban Vámbéry A.

szerént jolav, jula (fáklya, világosság) jolakmak
(villogni, fényleni) ; csagataj ny. jillamak, (villog
ni), jillag, fényes), jalgamak, (fényleni). A héberben
AÍ73 (bhálag) Eichhorn és Wiener szerént a Kai for
mában nincs szokásban, arabul ^JL> (baladsa =
nituit, fulsit); azonban megvan a***• Hiphil formában:
3 sl ?3n (explendescere fecit) stb. V. ö. kettős l l
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hangokkal: VILLÁM,VILLAN,VILLOG szókat is.
VILÁG, (2), (világ) fn. tt. világot, harm. szr.
— a. 1) Legtágabb értelemben mindazon tárgyak ösz
vege, mindensége, melyek léteznek, t. i. a menny és
föld és mind az ami azokban vagy azokon foglal
tatik. (Mundus appellatur caelum, terra, maré et
aer. Pestus). Ily értelemben mondjuk : Isten terem
tette a világot. „Az Isten ki alkotta e világot és
mindazokat, mik abban vannak, a mennynek és föld
nek Ura lévén, nem kézzel épített templomokban
lakik". (Apostolok Cselekedetei 17, 26. Káldi
után Tarkányi B. József). 2) Szűkebb értelemben
a kerekföld, mint külön test egészben véve. A világ
négy tája, kelet, dél, nyűgöt, észak. Világ körül tett
utazás. Elég tág a világ, elférünk benne. (Km.). 0
világ, a földnek haj dántól ismert részei : Európa,
Ázsia, Afrika. Új világ : Amerika, Ausztrália. Mind
két világ, az ó és új. Világ vége, hossza, széle. A világ
legnagyobb hegyei, tengerei. Világtalan világig, világgá
menni, megállapodás nélkül bujdosni, járni kelni.
„Haraguvék Isten és veteve v őt (Ádámot) ez mun
kás világbele". Kégi Halotti Beszéd. Nem esik ki a
világ feneke. (Km.). „Az világnak folyását senki
másra nem fordíthatja, hanem csak az miben Isten
rendelte". Báthori István lengyel király. (Magyar
Történelmi Tár. VIII. K. 2 1 3 . 1.). 3) Legszűkebb
és átv. ért. a földön egy idő alatt létező, vagy léte
zett dolgok, s lakosainak öszvege, nagy száma, to
vábbá ezek tettei, működései. Áz egész világot sze
retné fölfalni. Nem adnám a világért. Világért sem
tenném azt. Édest keserűvel egyelít a világ. (Km.).
Mai világ, a most történő dolgok, a jelennen élő
emberek. Világ csúfja. Világ rosza. Régi világból való
ember, a hajdankor erkölcseit, szokásait követő.
Egynek hatot, másnak vakot vet a világ koczkája.
(Km.). Világhoz alkalmazkodni. Nem törődni a világ
gal. Mit nekem a világ, hadd fecsegjen. Azt beszéli a
rósz világ. Világba lépő ifjú, aki nyilvános életbe
lép. A világ végén lakni, távol helyen (nagyitó érte
lemben). Ország világ arról beszél. Sokat igér a világ,
de keveset ad. (Km.). A világért sem, v. a világ kin
cseért sem, bármely nagy Ígéretekért sem. Sok orszá
got, világot látni. Ezt az egész világ előtt ki merem
mondani. A világ elől futni, bújni, az emberek társa
ságát kerülni. „És prédikáltatik az országnak evan
gyélioma ménd ez világban" (in universo őrbe.
Münch. cod. Máté. XXIV.). Különösen jelent bizo
nyos társadalmi osztályt. Nagy, előkelő, úri világ, a
polgári társaság magasabb rangú tagjai. NÖvilág,
szépek világa. Tudós világ.
65*
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„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom".
Petöfy. (Az Alföld).

Továbbá jelenti az érzéki, és hiú, mulandó
dolgok öszvegét, ellentétben a szellemiekkel, s az
örökkévalósággal, vagyis a másvilággal, túlvilággal.
A világon kapni. Ragaszkodni a világhoz. A világról
lemondani, és kolostorba menni. Megutálni a világot.
O a világnak meghalt. Világ fiai, leányai, mulandó,
hiú élvezeteken kapók. Árnyékvilág, e mulandó élet.
Az életnek, életmódnak kedvező', vagy kedvezőtlen
viszonyaira vonatkozik az ily mondatokban : Szűk,
nehéz, háborús világban élni. Jó világ van nálunk.
Olcsó, drága világ. Czudar világ biz ez. Ez a világ
úgy sem sok, használják az okosok. (Népdal). Addig
élem világom, mig tart ifiuságom. (Népdal). Szomorú
már nekem járásom, kelésem, Talán e világban nem
leszen örömem. (Népdal). Világra való, világra ter
mett ember, életre való, ügyes, szemes. Mondjuk tes
tetlen dolgokra vonatkozólag is. Erkölcsi világ.
Szellemi világ. Abrándvilág.
„A föld határin túl szállong az elme,
S ábrándvilágba kél öröm s gyötrelme".
Kisfaludy Károly. (Az élet korai).
Kéjvilág.
„Kéjvilág, öröm világa
Bájoló tavasz,
Egy öröm van a világon,
Élvezésed az".
Garay.
Más világ v. másik vilád v. túlvilág a halál
utáni világ v. élet.
A világ (lux, lumen) és világ (mundus, orbis)
között oly elnevezési viszony van, mint a nap (sol)
és nap (dies) között, vagyis az ok és okozat nevei
azonosítváb. Az égi testet jelentő nap nélkül nincs
nappal, és a világ, mint látási kellék nélkül nem
látnók a kövülöttönk levő mindenséget, vagyis a
világ jelenti azt is, aminél, azt is, amit látunk. Ily
észjárat látszik a szláv szvet (Welt) és szvetlo (Licht)
között is. A görög xóofiog (ékesség), és y.óafxog (vi
lág), tobábbá a latin mundus (tiszta; ékesség) és
mundus (világ) szókról olvasható Pliniusnál (2, 4) :
„Quem /.ogfiov graeci nomine ornamenti appellave
runt, eum et nos, perfecta absolütaque elegantia
mundum".
VILÁG, (3), falu Zemplén m.; helyr. Ft lágra,
— mi, —ról.
VILÁGALKOTMÁNY, (világalkotmány) ösz.
fn. Az egész mindenség, vagy szűkebb ért. a föld,
mint Istentől alkotott, és czélirányosan rende
zett mű.
VILÁGBÍRÓ, v. BÍRÓ, (világbíró) ösz. mn.
és fn. l) Az egyetemes világalkotmány fölött hatal
mat gyakorló Isten. 2) L. VILÁGHÓDÍTÓ.
VILÁGBÖLCS, (világbölcs) ösz, fn. Világ
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kormányzási, vagy országlási tudományokban jártas
személy.
VILÁGCSALÓ, (világcsaló) ősz. fn. Furfan
gos, kitanult embercsaló kalandor.
VILÁGEGYETEM, (világegyetém) ösz. fn. A
legszélesb értelemben vett világ mindensége.
VILÁGELLENZŐ, (világellenző) ösz. fn. Bőr
bői, szövetből stb. készített ellenzőféle eszköz, me
lyet az égő gyertya vagy lámpa elé alkalmaznak,
hogy a világ sugarainak erősebb hatásától a szemek
megkíméltessenek.
VILÁGESEMÉNY, (világesemény) ösz. fn.
Az egész világra (tágabb és szűkebb értelemben)
kiható fontos esemény.
VILÁGFI, VILÁGFIA, (világfi v. —fia) ösz.
fn. Az érzéki élet kényelmeit, gyönyöreit élvezni
szerető személy, különösen az úri, előkelő, jómódú
osztályból.
VILÁGGYÜLÖLŐ, v. —GYŰLÖLŐ, (világ
gyülölő) ösz. mn. és fn. A társadalmi életet megvető,
magába vonult; emberkerülő, emberfutó, magának
való. Különösen, aki az emberek tapasztalt erkölcs
telensége miatt az életet megveti, utálja.
VILÁGHÍRŰ, v. —HIRÜ, (világhirü) ösz.
mn. Személyről szólva am. igen hires, egész világon
ismeretes. Dolgot illetőleg, a miről az egész világon
beszélnek, köz fontosságú. Világhirü esemény.
VILÁGHÓDÍTÓ v. — HÓDÍTÓ, (világ
hódító) ösz. mn. és fn. Igen nagyhatalmú fejedelem,
ki a világ nagy részét hatalma alá vetette. Világhó
dító Nagy Sándor.
VILÁGI, (világi) mn. tt. világit, tb. —ak.
Általán, világot illető, ahhoz tartozó, arra vonat
kozó. Átv. érzéki tárgyakra, élvezetekre vonatkozó,
mulandó; ellentétei : szellemi, lelki, üdvös, vallási,
mennyei. Világi örömele. Világi hatalom, uralkodás.
Világi gond, dicsőség, pompa, fényesség. Világi énekek.
Világi élveket, gyönyöröket hajhászni, s az üdvösséget
elhanyagolni. Továbbá, életnemre, s társadalmi osz
tályra vonatkozva mondják személyekről általán,
kik az egyházi rendhez, papi osztályhoz nem tartoz
nak. Világi és egyházi urak, rendek. Világi és egyházi
(papi) tanárok, tudósok. A római és görök egyházban
világi pap, különböztetésül s szerzetestől, kit bizo
nyos szerzetes rendnek szigorúbb egyházi szabályai
köteleznek.
VILÁGIAS, (világias) mn. tt. világiast, v.
—at, tb. —ak. 1) Az úgy nevezett világiak (nem
papok, különösebben nem szerzetesek) módját, szoká
sát követő. 2) Erkölcsi ért. érzéki élvezetekre
mutató.
VILÁGIASÍT (világiasít) 1. VILÁGISÍT.
VILÁGILAG, (világilag) ih. A világi szemé
lyek osztályához tartozók módja, szokása, életrendé
szerént; nem úgy, mint az egyháziak, szerzetesek.
Továbbá, érzékileg élvezve, mulandó, hiú dolgokon
kapkodva.
VILÁGIRÁS, v. —IRAT, (világirás v. —irat)
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ösz. fn. A világnak, mint mindenségnek, a világal
kotmánynak leirása. (Cosmographia).
VILÁGIRÓ, (VilágÍró) ösz. fn. Szerző, tudós,
ki a világ alkotmányáról tanít, értekezik.
VILÁGISÁG, (világiság) fn. tt. világiságot,
harm. szr. —a. Személynek vagy dolognak világi,
különösen érzéki, mulandó tulajdonsága. V. ö. VI
LÁGI.
VILÁGISÍT, (világisit) áth. m. világisított,
par. — s , htn. —ni, v. —ani. Valakit az egyházi
rend, vagy szerzetes életszabályaitól, illetőleg foga
dásaitól fölment, s világivá szabadít. V. ö. VILÁGI,
VILÁGÍT, VILÁGIT, (világit) önh. és áth.
m. világítoit^ par. — s , htn. —ni, v. —ani. l) Önh.
tárgyesetes viszonynév nélkül, eszközli, hogy vilá
gosság legyen ; világsugarak lövelnek ki belőle. Vilá
git a fölkelő nap, hold. Világit az égő gyertya, fáklya,
lámpa. »Mondá pedig Isten : Legyenek világítók az
ég erősségén . . . . hogy világítsanak az ég erőssé
gén és világosítsák meg a földet. És úgy lön. Es al
kota Isten két nagy világitót — a nagyobbik vilá
gitót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világí
tót, hogy uralkodjék éjjel — és csillagokat. És he
lyezé azokat az ég erősségébe, hogy világítsanak a
főldre«. (Mózes Iső könyve. Káldi után Tarkányi
B. József). Máskép : világol. 2) Áth. értelemben s ki,
meg igekötökkel, valamit világossá tesz; homályt,
sötétséget elűz. Kivilágítani a teremet, az tdczákat.
Egy lámpa az egész szobát megvilágítja. 3) Atv. meg
világít valamit, eszközli, hogy annak valódi mivoltát
láthassuk.

VILÁGKERÜLŐ, v. —KERÜLŐ, (világ
kerülő) ösz. mn. és fn. 1) Emberfutó, sötétségkereső,
aki láttatni nem akar, vagy magát az emberi tár
saságtól elszigeteli. 2) Csavargó, lótifuti, bujdokló,
szarahora, országfutó. Világkerülő kalandor, szeren
csevadász.
VILÁGKIÁLLÍTÁS, (világkiállitás) 1. VI
LÁGTÁRLAT.
VILÁGLAKÓ v. —LAKOS, (világlakó v.
—lakos) 1. VILÁGPOLGÁR.
VILÁGLÁS, (vil ágolás) fn. tt. világlást, tb.
— ok, harm. szr. —a. l) A világterjesztő testnek
azon állapota, midőn sugarai szétlövellenek. A kelő
napnak, holdnak, égő gyertyának világlása. 2) A rá
vetett világsugarak által földerített testnek látsza
tos állapota.
VILÁGLIK, (világolik) k. m. világlott, htn.
— ani, 1) Saját világsugaraival elétünik, sugarai
szétlövellnek, világa terjedez. Világlanak a nap, a
csillagok, az égő testek. Éjjel a tűzvész messze elvilág
lik. 2) A rávetődött világsugaraktól fénylik, látsza
tossá lesz. Nagy tüzkor világlanak a környék épületei,
tornyai. Atv. mondjuk rejtélyes, titkos, homályos
dolgokról, midőn tudomásra, bizonyosságra jönnek.
A tanuk vallomásából eléggé kiviláglik, hogy . . . .
VILÁGLÓ, (világoló) mn. és fn. tt. világlót.
Ami világol avagy világlik. Miot fn. a székelyeknél
am. égő mées, gyertya, forgács, pozdorja. Ha valaki
valamit keres, szét vagy kinéz : világlót (pozdorját
stb.) gyújt. (Kriza J.)
VILÁGLYUK, (világlyuk) ösz. fn. Általán,
üregbe, mélységbe nyiló lyuk, vagy rés, melyen a
világ sugarai behatnak. Bányai, pinczei világlyukak.
VILÁGNÉZET, (világnézet) ösz. fn. Gondol
kodásmód a világ állapotáról, rendszeréről.
VILÁGODÁS, (vi!ágodás) fn. tt. világodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás, midőn
valamely test világos kezd lenui. Ellentéte : sö
tétedés.
VILÁGODAT, (világodat) fn. tt. világodatot,
harm. szr. —a, v. —ja. Világodás elvont értelem
ben. Világodatkor Molnár Albertnél : sub auroram,
diluculo, Szabó D. szerént : „világodni kezdvén
az idő".
VILÁGODIK, (világodik) k. m. világodtam,
— tál —ott. Világban, világosan kezd elétünni; ho
mályos sötét állapota szűnni kezd. Szokottabban :
világosodik.
VILÁGOL, (világol) önh. m. világolt, htn.
—ni. Világot ad, terjeszt, világával szolgál. Világol
a nap, a teli hold.
VILÁGOLÁS, (világolás) fn. tt. világolást,
tb, ~'Ok, harm. szr. —a. Hatás, mely által vala
mely test világot terjeszt.
VILÁGOLTÓ, (világoltó) ösz. fn. 1. GYER
TYAOLTÓ.
VILÁGOS, (1) (világos) mn. tt. világost, v.
— at, tb. —ak. Általán, mondjuk minden testről,
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VILÁGÍTÁS, VILÁGÍTÁS, (világítás) fn.tt.
világítást, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) A világnak,
mint látási kelléknek, szétterjedése, működő hatása.
A nap világítása erősebb, mint a holdé. 2) Cselekvés,
mely eszközli, hogy világ, világosság támadjon, ter
jedjen. A teremek világításával foglalkodó cselédek. 3)
E cselekvés által eszközlött világosság. Gázvilágítás,
lómpavilágitás, gyertyavilágitás. 4) Atv. megvilágítás
am. világossá, megfoghatóvá, az értelemben látha
tóvá tevés.
VILÁGÍTÁSI, VILÁGÍTÁSI, (vil ágítási)
mn. tt. világításit, tb. —ak. Világítást illető, ahhoz
tartozó, arra vonatkozó. Világítási szerek, eszközök,
költségek.
VILÁGÍTÓ, VILÁGÍTÓ, (világító) mn. és
fn. tt. világítát, tb. —k. Általán, ami, vagy aki
világit; világot terjesztő, világgal szolgáló, pl. égő
gyertya, lámpa, fáklya, gáz. Világító torony (Leucht
thurm). Világító utczai suhanczok. Világító udvar vá
rosi épületeknél a fő vagy nagyobb udvaron vagy
udvarokon kivül kisebbszerű mellékudvar (Lichthof).
V. ö. VILÁGÍT.
VILÁGKÉP, (világkép) ösz. fn. 1) Az egész
földgolyó területét ábrázoló kép. 2) Szélesb ért. a
világalkotmánynak vagyis fő vonásokban számos
földi és égi testeknek lerajzolt képe.
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VILÁGOSMAJOR, puszta Fehér m.; helyr.
melynek saját világa van, mely magából világot lö
vel. A tüz, a nap, az állócsillagok világos testek. 2) — majorra, —on, —ról.
VILÁGOSODÁS, (világosodás) fn. tt. vilá
Amit a világító test látszatossá, fénylővé tesz. Vilá
gos terem, melynek ablakain a nap sugarai bőven gosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. A világnak fo
behatnak, vagy melyet gyertyákkal, lámpákkal stb. kozatos elétünése, növekedése, terjedése. Átv. az
kivilágítottak. Világos felhő. Időszakra vonatkozó észt homálylyal borító tudatlanságnak, kétségnek,
lag : világos reggel, világos nappal, délben, világos bizonytalanságnak stb. ujabb és ujabb ismeretek
virradtig. Átv. e'rt. mondjuk. 1) Színekről, melyek általi szünedezése. Felvilágosodás.
VILÁGOSODIK, (világosodik) k. m. világo
derültebbek, s a fehérhez közelednek. Világos haj,
szőke. Világos, kék, vörös, zöld. Ellentéte : sötét. 2) sodtam, —tál, —ott. Fokonként világos állapotba
Oly testekről, melyek gyürészei ritkásak, s a vilá megy által, előbbi sötétsége szünedez, múlik. Haj
gosságot áteresztik. Világos erdő, Világos ritka szö nalban világosodik az ég. Átv. mondjuk az észről,
vet. Világos kenyérszelet, mely igen vékonyra van midőn fogalmai tisztulnak, ismeretei gyarapodnak,
metszve. 3) Észről, melynek tiszta, határozott fogal elöitéletei, balvéleményei szűnnek stb. Továbbá, ÍE
mai, ismeretei vannak. Világos ész, fej. 4) Amit méreti tárgyakra vonatkozólag, am. kitűnik, fölfog
könnyű felfogni, átlátni; kétségtelen. Oly világos, hatóvá leszen. Ami eddig titok, rejtély, kétes dolog
hogy tagadni nem lehet. Világos igazság. Az világos. volt, végre kivilágosodott.
VILÁGOS, (2) MAGYAR—, mváros, Ó—, falu
VILÁGOSPEJ, (világospej) ösz. mn. Oly ló
Arad m,; puszta Heves m.; helyr. Világosra, ról mondják, melynek szőre a piroshoz közeledik;
—on, —ról.
ellenléte a világosbarnához közeledő sötétpej. V. ö.
VILÁGOSAN, (világosan) ih. 1) Elegendő PEJ.
VILÁGOSSÁG, (világosság) fn. tt. világos
világgal, látszatosan, tisztán, a tárgyakat elétün
tetve. Világosan égő gyertya, lámpa. 2) Atv. értel ságot, harm. szr. —a. Szabatosan véve, világtól,
mesen, könnyen felfoghatólag. Világosan beszélni, mint látási kellékanyagtól származó tulajdonság,
megmondani, eléadni, értelmezni valamit. V. ö. VI vagy állapot; ily értelemben különbözik a világtól,
ez jelenti az anyagot, illetőleg okot, mely a vilá
LÁGOS.
VILÁGOSBARNA, (világosbarna) ösz. mn. gosságot mint okozatot eszközli. így különböznek
Oly barna szinií, mely a szög, vagy gesztenyeszin egymástól a homály és homályosság, fény és fényes
felé hajlik. Ellentéte, a feketéhez közeledő sötét ség stb. A kis világ kevés, a nagy világ sok világos
ságot terjeszt. Ha a sötét szobában világot gyújtanak,
barna.
VILÁGOSÍT, VILÁGOSIT, (világosít) áth. világosság terjed el benne. n Es monda Isten: Legyen
és önh. m. világosított, p a r . — s , htn.—ni, v. —ani. világosság, és lön világosság. És látá Isten a vilá
Régiesen : világosejt (Bécsi cod.), világosojt (Nádor gossságot, hogy jó, és elválasztá a világosságot a
cod.). l) Valamely homályos, sötét testet vagy tért sötétségtől, és nevezé a világosságot napnak és a
világossá tesz. 2) Átv. valakit felvilágosítani, am. esz sötétséget éjnek". (Mózes Iső könyve Káldi után
közölni, hogy bizonyos dolgok felöl tiszta, bizonyos, Tarkányi B. József szerént). Átv. ért. fogalmak, is
igazi, határozott fogalmai, ismeretei legyenek ; vala meretek tulajdonsága, mivolta, melynél fogva hatá
mit felvilágosítani, am. eszközölni, hogy valódi mi rozottak, kétségtelenek, igazak.
VILÁGOSSÁRGA, (világossárga) ösz. mn.
benlétét, mivoltát láthassuk. 3) Onhatólag am. vilá
gol, világít. »Sem világosejtnak sem fényesejtnek Derültebb sárgaszínű, különféle árnyéklattal. Ellen
mént (mint) nap, sem világosejtnak mént hód.« (Bécsi téte : sötétsárga. Mondják különösen oly lóról, mely
nek aranyszínű sárga sörénye, farka, és szőre van.
cod. Baruth.).
VILÁGOSSZÍNÜ, v. — SZINÜ, (világosszínü)
VILÁGOSÍTÁS, VILÁGOSITÁS, (világos
ítás) fn. tt. világositást, tb. —ok, harm. szr. —a. ösz. mn. Általán, oly színű, mely a maga nemében
1) Cselekvés, vagy hatás, mely által valami világossá derültebb, vagy elmosódottabb levén, fehérebb világ
tétetik, tulajd. és átv. értelemben véve. 2) Világolás, ban tűnik elé. Világosszinű zöld, sárga, kék. Ellen
téte : sötélszínü.
világit ás. V. ö. VILÁGOSÍT.
VILÁGOSSZÜRKE, (világosszürke) ösz. mn.
VILÁGOSKÉK, (világoskék) ösz. mn. Derül
tebb kékszinü, melynek több árnyéklatai vannak, Szürke szinű, melynek szőrei, szálai között arány
p. búzavirágszínű, molnárszinű, kökényszinü, stb. lag több a fehéres, mint a sötétbarna. Ellentéte :
Világoskék posztó, selyem, virág. Ellentéte : sötétkék. sötétszürke.
VILÁGOSUL, (világosúl) önh. m. világosult.
VILÁGOSKODÁS, (világoskodás) fn. tt.
világoskodást, tb. —ok, harm. szr. —a. A saját vi L. VILÁGOSODIK.
lágú testnek működése, midőn folytonosan, vagy
VILÁGOSÚLÁS, VILÁGOSULÁS, (világos
gyakran világol, fényeskedik.
úlás) L. VILÁGOSODÁS.
VILÁGOSVÉRÉS, (világosvérés) ösz. mn. De
VILÁGOSKODIK, (világoskodik) k. m. vi
lágoskod.tam, —tál, —ott. Világát folytonosan, vagy rültebb, vagy élénkebb szinű veres. Ellentéte : sötét
véres, haragosvi'rcs, királyvérés.
gyakran löveli szét; fényeskedik.

VILÁGOSZÖLD—VILÁGTALAN.

VILÁGTALANIT—VILÁGTEST.

VILÁGOSZÖLD, (világoszöld) ösz. mn. De
rült élénk, vidám szinü zöld, sokféle árnyéklattal,
különböztetésül a sötét v. haragoszöldtől.
VILÁGPOLGÁR, (világ polgár) ösz. fn. Álta
lán minden ember, mint a világnak, azaz, földnek
lakosa, vagyis az egyetemes emberi társaságnak
tagja, ki minden embert polgártársaul tekint, és
fogad. Különösen oly személy, ki érdekeit bizonyos
hazáboz és nemzet érdekeihez nem köti, ki mindenütt
otthonosnak tartja magát. (Cosmopolita). Kedve
zőtlen ért. hazafiság nélküli és sehonnai. V. ö. HA
ZAFI, HONPOLGÁR.
VILÁGPOLGÁRI, (világpolgári) ösz. mn. Vi
lágpolgárra vonatkozó, azt illető, annak szokásaihoz
hasonló. Világpolgári nézetek, érzelmek, cselekvések.
V. ö. VILÁGPOLGÁR.
VILÁGPOLGÁRILAG, (világpolgárilag) ösz.
ih. Világpolgárok módja, szokása szerint; nem bizo
nyos haza, és nemzet érdekeihez ragaszkodva.
Világpolgárilag érezni, gondolkozni.
VDLÁGPOLGÁRISÁG, v. —POLGÁRSÁG,
(világpolgárság v. —polgárság) ösz. fn. A világ
polgárnak, mint olyannak, állapota, vagy tulajdon
sága, szoros ért. vett nemzetiség és hazafiság nélkül.
A világpolgárság hazaszeretet nélkül olyan, mint az
emberszeretet, családszeretet nélkül.
VILÁGRENDSZER, (világrendszer) ösz. fn.
Altalán, a világalkotmánynak, világegyetemnek
rendszere, melynél fogva minden részei czélirányos
viszonyban öszvefüggenek, s fennállanak. Különösen,
ami naprendszerünkhöz tartozó égi testek viszonya
egymáshoz.
VILÁGRÉSZ, (világrész) ösz. fn. Közönsége
sen bevett ért. az öt külön nagy tagra osztályozott
földterületnek egyegy tagja, u. m. Európa, Ázsia,
Afrika, Amerika, Ausztrália.
VILÁGSARK, (világsark) ösz. fn. A széles
ért. vett világ tengelyének két végső pontja. V. ö.
FÖLDSARK; VILÁGTENGELY.
VILÁGSUGÁR (világsugár) ösz. fn. A moz
gásban, terjedésben levő világanyag, midőn részecs
kéi egyenes irányban vagyis sugárdad vonalban a
világító testből kilövellenék.
VILÁGSZÉM, (világszém) ösz. fn. Átv. ért. az
isteni mindenlátást ábrázoló, képesítve érzékítő
szem. Szintén átv. ért. a világegyetemre sugaraival
kiterjedő, s azt mintegy látó, áttekintő nap.
VILÁGSZERTE, (világszérte) ösz. ih. Az
egész földterületen, mindenfelé, mindenütt, vala
mennyi vagy számtalan ember előtt. Világszerte lakó
emberek. Világszerte hires, nevezetes dolgok, események.
VILÁGTÁJ, (világtáj) ösz. fn. 1) 1. ÉGTÁJ.
2) A földnek valamely kisebbnagyobb része.
VILÁGTALAN, (világtalan) mn. tt. világ
talant, tb. —ok. 1) Sötét, homályos. Világtalan éj.
Világtalan börtön, barlang. 2) Szeme világától meg
fosztott, vak. Szegény világtalan koldus. Vak veti vi
lágtalannak szemére. (Km.),

VILÁGTALANÍT, VILÁGTALANIT, (vil
ágtalanít) áth. m. világtalanított, par. — s , htn.
—ni, v. —ani. Világtalanná, azaz vakká tesz valakit,
szeme világától megfoszt.
VILÁGTALANÍTÁS, VILÁGTALANITÁS,
(világtalanitás) fn. tt. világtalanítást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Vakítás, megvakítás.
VILÁGTALANODÁS, (világtalanodás) fő
tt, világtalanodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Szen
vedő állapotváltozás, midőn a szemek világtalanokká
lesznek, azaz megvakulnak.
VILÁGTALANODIK, (világtalanodik) k.
m. világtalanodtam, —tál, —ott. Világtalanná lesz,
szeme világa elvész, megvakul.
VILÁGTALANSÁG, (világtalanság) fn. tt.
világtalanságot, harm. szr. —a. A világtalannak mint
olyannak állapota, vagy tulajdonsága; vakság.
VILÁGTALANUL, (világ talanul) ih. Szem
világtól, látszervektöl megfosztva; vakon, vakos
kodva.
VILÁGTALANUL, (világtalanúl) önh. m.
világtalanult. Világtalanná leszen ; szeme világa el
vész; vakul, megvakul, világtalanodik.
VILÁGTAN, (világtan) ösz. fn. Általán min
denféle tan, mely a világalkotmánynak, világrend
szernek, továbbá a világban történő eseményeknek
ismeretére vonatkozik, és azokat tárgyalja.
VELÁGTÁRLAT, (világtárlat) ösz. fn. Nagy
szerű hatósági, s állami intézkedések, illetőleg épít
kezések, helyiségek, melyeknél fogva, vagy melyek
ben az egész földön lakó s létező mind egyeseknek
mind testületeknek é3 országoknak alkalom nyujta
tik, hogy ipari, művészeti, gazdasági, nevelési, tudo
mányos, és általán a népek és nemzetek műveltségi ál
lapotára vonatkozó, azt tanusitó mindennemű czikkek,
a közönségnek megtekintés, tanulmányozás, verseny
zés stb. végett bemutattassanak. Londoni, párisi, bécsi
világtárlat. Máskép : világkiállítás, nemzetközi kiállítás.
VILÁGTÁRLATI, (világtárlati) ösz. mn. Vi
lágtárlatra vonatkozó, azt illető.
VILÁGTELIv.—TELJES (világteli v. teljes)
ösz. mn. Egészen, vagy kellőleg világos ; kivilágított,
derült fényű. Világteljes dél.
VILÁGTENGÉLY,(világtengély) ösz. fn. Kép
zeleti vonal, melyet a föld középpontján által észak
déli irányban húzunk, s melyet az egyetemes világ
alkotmány éjszaki és déli sarkáig kinyúlni képze
lünk. „De az bölcs Isten az, az ki e világnak tenge
lyét az ő elvégezett akaratja szerént forgatja". Bá
thori István lengy. kir. (Magyar Történelmi Tár.
VIII. K. 2 1 3 . 1.).
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„Felfordult a világ, eltörött tengelye,
Régi járásának se nyoma, se helye".
Faludi Ferencz.
VILÁGTEST, (világtest) ösz. fn. A nagy vi
lág egyetemét alkotó égi testek, u. m. napok, holdak;
csillagok, üstökösök stb. valamelyike.

1039 VILÁGTÖRTÉNET — VÍLKE.
VILÁGTÖRTÉNET, v. —TÖRTÉNELEM,
(világtörténet v. —történelem) ősz. fn. Fontos, a
maga nemében nagyszerű, az egész földi világra
vagy annak nagy részére nevezetes befolyású tör
ténet, esemény, változás; illetőleg ezen események
nek leírása.
VILÁGUL, VILÁGUL, ( l ) , (világúl) ih. 1)
Világ gyanánt, világitóként. Szurkosfenyüt világul
használni. 2) Világra (Welt) vonatkozva am. világ
ként, mint világ.
„Mig világ világul leszen,
Nevek (nevek v. ne vök) dicsőséges leszen".
Katalin Verses legendája, (Prológus).
VILÁGUL, VILÁGUL, (2), (világúl) önh. 1.
VILÁGOSUL.
VILÁGVÁROS, (világváros) ösz. fn. Földünk
gömbjén létező oly nagyszerű és világbirii város,
mely nemcsak saját országára, hanem az összes
müveit küldföldre nézve is igen nagy érdekkel s
befolyással bir. London, Paris, Bécs világvárosoknak
tekintetnek.
VILAMODIK, (vilamodik) k. m. vilamod
tam, —tál, —oü Hajnal és napkeltekor világos
kezd lenni. A Tájszótár szerént, mint székely szó :
vilámodik. A jelen időben eléjó'n vilamoszik alakban
is. L. VILLÁMODIK.
VILANY, (vilany) fn. tt. vilanyt, tb. —ok,
harm. szr. — a . Természettani ért. az alapanyagok,
vagyis vegyelemek osztályába tartozó egyszerű test,
mely a lég közönséges hőfokánál fehéres, szilárd,
viaszként hajtható gyúlékony, gyakran csak dörzsö
lés által is meggyúló test, a földköri közönséges
léggel érintkezve, ennek élenyével vegyülvén, füstö
lög, és a sötétben világit, ezen tulajdonságától kapta
mind görög (phosphorus) mind magyar nevét. Tisz
tán a természetben soha sem találtatik, hanem más
anyagokkal vegyülve, különösen hizonyos állatok
nedveiben, csontjaiban, s még némely ásványokban.
Máskép : villó. Különböztetésül v. ö. VILLANY.
VILÁR, (vilár) fn. tt. vilárt, tb. —ok, harm.
szr. — o. Több égő gyertyával vagy lámpával fölsze
relhető, v. fölszerelt,s különféle alakban divatos világ
to'rtó. Függő, falba illesztett, több águ, több karú vilár.
„A sok fáklya barna lángvilára
Felpiroslik az éj orczájára".
Erdélyi János.
Új alkatú szó, de mármár kedveltebb a szin
tén új ,csillár'.
VILELEG, (viléleg) ösz. fn. A vilany vegyü
lete az éleny bizonyos mennyiségével. (Phosphor
oiyd).
VILHELM férfi kn. tt. Vilhelmet. L. VILMOS.
VILIBALD, férfi kn. Wilibald.
VILKE, falu Nógrád m.; helyr. Vikére. — n ,
•—rol.
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VILKOCZ, falu Szepes m.; helyr. Vükóczra,
—on, —ról.
VILKÖNENY, (vilköneny) ösz. tn. A vilany
nak könenynyel vegyülete. (Phosphorhydrogen).
VILL, ,vil' gyöknek még egy l hanggal eró's
bített mása, villám, villan, villany, villog stb.
szókban.
VILLA, fn. tt. villát. Tájdivatosan : vella.
Nyéllel ellátott, s két vagy több águ eszköz fából,
vasból, aczélból stb., melynek hegyeivel holmit föl
szúrni, rakosgatni stb. szoktak. Két, három, négy ágú
villa. Asztali villa, melylyel eszünk. Szénahányó,
ganajhányó fa villa. Ezüst, csont nyelű villa. Gazda
sági vasvilla. Úgy állnak a szemei, mint a vas villa.
(Km.). Villával kévéket hányni, szekeret, kazalt, bag
lyát rakni. így nevezik némely szarvasmarha hegye
sen fölfelé álló tülkét is.
Jancsovics szerént tótul vidli, kicsinyezve :
vidlicska. Miklosich szerént vila, többnyire többes
ben : vile új szláv szó, albániai ny. filuske. A szansz
kritban vil v. bil v. bhil v. bhid gyök am. hasít
(findere).; e szeréit azt jelentené : hasított. Néme
lyek véleménye szerint, magyar elemzéssel, rokon a
válásra és a választásra vonatkozó válik és fél szók
kal, tehát mintegy váló, s e tekintetben gyökre nézve
rokona volna a lekaszált füsort jelentő veleszta is.
VILLABÖKÉS, (villabökés) ösz. fn. Bökés,
szúrás, melyet valaki bizonyos testen villahegygyei
tesz.
VILLÁD A D , (villádad) mn. tt. villádadot.
Villaalakú, villa gyanánt szétágazó. Villádad madár
fark.
VILLAFARKÚ, (villafarku) ösz. mn. A minek
farktollai két ágra válnak ; fecskefarkú. Villafarkú
madarak.
VILLAG, tájdivatosan am. villog; 1. ezt.
VILLAHÉGY, (villahégy) ösz. fn. A villa ágá
nak csúcsos vékony vége.
VILLAHIM, (villahím) ösz. fn. Növénynem a
két föbbhímesek seregéből és födetlen magvúk ren
déből ; himszálai kéthegyük, az egyik hegyén függ
a porhon; bokrétájának nyaka rövid, torka hosszú
dad. (Prunolla). Nevezetesb fajai: torok,nagyvirágu,
láncsás villahím. A torokvillahím népies nevei :gyékfü,
tüzfíí, szilvalevelüfü, békavarfü, torokfü, toroköröme.
VILLAKERESZT, (villakereszt) ösz. fn. Két
ágú villához hasonló kereszt, milyenre a hagyományi
monda szerint az elitélt gonosztevőket feszitették.
Mások szerint az úgy nevezett szent András ke
resztje.
VILLAKÉS, (villakés) ösz. fn. Ugyanazon
egy nyéllel vagy nyélben villa és kés együtt.
VILLÁM, (villam) fn. tt. villámot, harm. szr,
—a, v. —ja. L. VILLANY.
VILLÁM, (villám v. villám) fn. tt. villámot,
harm. szr. —a. 1) Széles ért. a szemeket hirtelen
megütő, s legott eltűnő fény, ragyogás, világsugár.
A nap felé forgatott fényes kard, tükör villámot vet,
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2) Szűkebb ért. czikázva ragyogó tűzszikra s lát
szólag tűzfolyam, mely égi háborúkor egyik felhő
ből kisebb távolságban dörgést hallatva a másikba
vagy a földre lövel; máskép, népicsen szólva : Isten
nyila, Isten haragja, s mennyiben leüt, és roncsol,
zúz, sújt, mennykő a neve. Tüzes villám. Leütött,
lecsapott a villám. Villám csapja meg! Ezer villám,
, és mennykő ! Sebesen jár mint a villáin. Villám vissza
nem tér. (Km.). Messze villámnak késő menydörgése.
Képes kifejezéssel a sebességnek legnagyobb fokát
jelenti. Adják e nevet lovaknak is. Tüzes! Vil
lám ! hi !
E szónak alapértelméböl világos, hogy gyöke
azon vil, melyből világ, világos származtak, s meny
nyiben nagyobb hatást fejez ki, kettőztetve vili, va
lamint a villan, villog származékokban is. V. ö. VI
LÁG, (1); és VILLOG. Képeztetésre hasonlók
hozzá : csillám, hullám. Egyébiránt képzője ám
egyezik azon rövid am képzővel, mely a sikamlik,
nyilamlik, iramlik, csuszamlik, futamlik, háramlik stb.
igékben fordul elé.
VILLAMAG, (villamag) ősz. fn. Az együtt
nemzok seregébe és egyenlönősök rendébe (Gönczy
Pálnál : forrt povtokúak seregébe és fészkesek ren
débe) tartozó növény nem. (Bidons). Fajai : subás,
és bókoló villamag; amaz népiesen : farkasfog, ra
gadó villa.
VILLÁMÁS, (villámás) fn. tt. villámást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Szabó Dávidnál am. villámlás
vagyis villám czikázása, nyilallása.V. ö. VILLÁMIK.
VILLÁMAT, (villámat) fn. tt. villámatot,
harm. szr. —a, v. —ja. Villamás elvont értelemben,
villám. „Vala ke(dég) ö személye miként villámat
(fulgur. Miinch. cod. Máté. XXVIIL). „Miként a
villámat támad napkeleten. (Ugyanott. Máté. XXIV.).
„Úrnak villámati és ködi". (Bécsi cod. Dániel. III.).
VILLÁMBOGÁR, (villámbogár) ősz. fn. A
természetrajzban, fényesen ragyogó, s mintegy vil
lámló szárnyfödelü rovarnem. (Fulgora). Amerikai
villámbogár. (Fulgora laternaria). Chinai v. sínai
villámbogár. (F. candelaria).
VILLÁMFOGÓ, (villámfogó) 1. VILLÁMHÁ
RÍTÓ.
VILLÁMHÁRÍTÓ, v. —HÁRÍTÓ, (villám
hárító) ösz. fn. Franklin Benjámin által feltalált eszköz,
vagy készület, mely vagy a felhő villanyosságát leütés
nélkül a földre vezeti, vagy a leütő villám tűzsuga
rait magához vonzza s ekkép a körötte levő testektől,
helyektől eltávolítja, és a földbe, vizbe vezeti,
h°gy gy u jtó, s kártékony erejét megsemmisítse. Fő
alkatrészei fémek mint legjobb vezetők u. m.
(rosdásodás ellen) aranyozott hegyű vas vagy réz rúd,
és ehhez csatolt hasonló huzal, mely az épület felső
csúcsától szakadatlanul lefelé a földbe nyúlik. Más
kép : villámfogó, mennykőhárító. V. ö. VILLANY.
VILLÁMIK, (villámik) régies k. m. villámott.
Ma szokottabban : villámlik. „Miképpen a villámat
villámván fénylik (sicut fulgur corruscens, fulget,

Münch. cod. Lukásc XVII.). Hasonló változatúak :
futamik és futamlik, csuszamik és csuszamik.
VÍLLÁMKŐ, (villámkő) szokottabban 1.
MENNYKŐ.
VILLÁMLÁS, (vili ámolás) fn. tt. villámlást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Légtünemény, midőn az égi
villanytűz czikázik, nyilallik.
VILLÁMLAT, (villátnolat) fn. tt. villámlatot,
harm. szr. —a, v. —ja. Villámlás elvont értelemben ;
villám.
VILLÁMLIK, (villámolik) k. m. villámlott,
htn. —ani. 1) Széles ért. bizonyos testnek fénye hir
telen föl és eltűnik, péld. a napsugarak ellen forga
tott kardé, tüköré. 2) A villanyterhes felhőnek ki
fejlett tüze czikázva nyilallik, fénylik. Villámlik és
dörög az ég. A dolog természeténél fogva csak a har
madik személyben ragozható.
VILLAMMÉRŐ, (villammérő) 1. VILLANY
MÉRŐ.
VILLÁMODÁS, VILLAMODÁS (villá mod
ás v. villamodás) fn. tt. villamodást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Hajnalodás, pitymallás, viradás
midőn a hajnal sugarai fölvillannak. V. ö. VILLÁ
MODIK.
VILLÁMODAT, VILLÁMODAT, (villamod
at) fn. tt. villámodatot, harm. szr. — a , v. —ja.
Hajnalodás, viradás, viradat. „Kik vilamodat előtt
(ante lucem) voltának a koporsónál". (Münch. cod.
Lukács XXIV.). »Hogy szabadság adatnék őneki
éjjel és villámodat előtt kimenni imádkozni". (Bécsi
cod. Judith. XII.). V. ö. VILLÁMODIK.
VILLÁMODIK, VILLÁMODIK, (villámodík)
k. m. villámodtam, —tál, —ott. Hajnalodik, pitymal
lik, viradni kezd. „És vilamodván esmeg jövő (jőve) az
templomba" (et diluculo iterum venit. Münch. cod.
János. VIIL). A Nádorcodexben : megvillamodik, az
Érsekújvári codexben : megvelamodik (antequam
illucesceret). „A farkas, mikoron még meg nem
villámodott volna, és az erdőben járna". Pe3ti G.
Meséi. (LVI. mese). „Már villámodik : virrad. Vil
lámodatkor : virradtkor". (Szabó D ) . Talán helye
sen : villámodik v. vllamodik, mint föntebb a Mün
cheni codexben is, mind ezen mind a megelőző
czikknél. A Tájszótárban is, mint székely szó, egy
Zlel jön elé. Azonban habár két 11lel használjuk is,
rövid aval helyesebbnek tartjuk : villámodik, villá
modat, mint Döbrentci is írta ; minthogy a ,villám
törzs állandóan ,fulgur't jelent, s ezen különösebb
jelentést, a föntebbi szókban nem találjuk.
VILLAMOS; VILLAMOSSÁG; V1LLAMOZ,
1. VILLANYOS; VILLANYOSSÁG; VILLA
NYOZ.
VILLÁMOZÁS, (villámozás) fn. tt. villámo
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Többszöri villámlás.
V. ö. VILLÁMOZIK.
VILLÁMOZIK, (villámozik) k. m. villámoz
tam, —tál, —olt. Egymás után többször villámlik,
Szabó Dávidnál: fénylik, ragyog, tündöklik.
66
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VILLÁMSUGÁR, (villámsugár) ösz. fn. Az
égi villámnak sugáralakban kilövelő tüze, fénye.
VILLAMSZIKRA, (villámszikra) 1. VIL
LANYSZIKRA.
VILLAN, (villan) önh. m. villant. Altalán
mondjuk minden tűzi tüneményről, fényről, midőn
mintegy pillanatnyira szembetűnik és legott elmúlik,
s ebben különbözik tőle a folytonos vagy gyakori
fénylésre vonatkozó villog. Átv. hirtelen eszébe ötlik
valami.
VILLANÁS, (villanás) fn. tt. villanást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Tüzes, vagy fényes testnek
pillanatnyi szembetünése.
VILLANAT, (villanat) fn. tt. vilanatot, harm.
szr. —a. Villanás által eszközlött pillanatnyi tüne
mény ; tonábbá azon időperczenet, mely alatt a vil
lanás történik; pillanat. Egy villanat alatt eltűnt.
VILLÁNCS, (villáncs) fn. tt. vil lancsot. A
székelyeknél am. éji őrtűz, gyenge tűz. (Kriza J.).
VILLÁNCSOL, (villáncsol) önh. m. villán
esolt. Felfellobban pl. a tűz v. gyertyavilág. V. ö.
VILLÁNCS.
VILLÁNCSOZIK, (villáncsozik) k. m. vil
láncsoztam, —tál, —ott, par. —zál. L. VILLÁN
CSOL.
VILLANG, 1. VILLONG.
VILLANY, (villany) fn. tt. villany í, tb, — ok,
harm. szr. —a. Az egész anyagi természetben szét
terjedve rejlő folyadék vagy erő, mely ezen erő te
kintetében egymástól különböző testek (villanyve
zetők és nem vezetők) dörzsölése által kibontakozva
gerjedésbe jő, más könnyű testeket magához húz,
nagyobb mérvben, pattogva, recsegve szikrázó fényt
bocsát stb. (Electricitas, Electricitiit). A villany
fénytüneményei között a természetben legismerete
sebb a villám.
VILLÁNY, falu. Baranya m.; helyr. Villány
ba, —ban, —bál.
VILLANYEL, (villanyel) ösz. fn. A villa
nevű eszköznek nyele, szára, fogatója. Ezüstből, csont
ból, fából való villanyel. V. ö. NYEL. fn.
VILLANYERŐ, (villanyerő) ösz. fn. Azon
hatási tehetség, melyet a villany más testekkel érint
kezve kifejt, vagy fejthet.
VILLANYERŐMÜ, (villanyerőmű) 1. VIL
LANYGÉP.
VILLANYGÉP, (villany gép) ösz. fn. Erőmű,
vagyis sajátságos szerkezetű gépféle készület, mely
villanyos tünemények eléidézésére, s többnemü ilye
tén kísérletekre és működésekre szolgál. (Machina
electrica).
VILLANYÍT, (villanyít) áth. m. villanyított
par. — s , htn. —ni. v. —ani. Villanynyal megtölt,
villanyerővel fölfegyverez valamely testet, eszközt,
edényt stb.
VILLANYMÉRŐ, VILLANYMUTATÓ (vil
lanymérő v. —mutató) ösz. fn. Eszköz, vagy ké
szület, mely a gerjesztett villanynak erősségét, vagy
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általában jelenlétét mutatja. (Elektrometer, Elek
troskop).
VILLANYODÁS, (villanyodás) fn. tt. vil
lanyodást, tb. — ok, harm. szr. —a. Villanyféle erő
vel megtelés.
VILLANYODIK, (villanyodik) k. m. villa
nyodtam, —tál, —ott. Villanynyal megtelik.
VILLANYOS, (villanyos) mn. tt. villanyost,
v. —at, tb. —ak. Villanynyal tölt, terhelt, ami
villanyt rejt magában. Villanyos felhő. Villanyos
testek.
VILLANYObÍT, (villanyosít) áth. m. villa
nyosüott, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Villanyossá
tesz, villanynyal tölt, terhel valamely testet.
VILLANYOSITÁS, VILLANYOSITÁS, (vill
anyosítás) fn. tt. villanyosítást, tb. —ok, harm.
szr. — a . Cselekvés, mely által valamely test vil
lanyossá tétetik.
VILLANYOSODÁS; VILLANYOSODIK, 1.
VILLANYODÁS; VILLANYODIK.
VILLANYOSSÁG, (villanyosság) fn. tt. vil
lanyosságot, harm. szr. —a. Bizonyos testek vil
lanyos, villanynyal tölt állapota, vagy tulajdonsága.
VILLANYOZ, (vil1anyoz) áth. m. villanyoz
tam, —tál, —ott, par. —z. A villanyt valamely
testtel közli, azt bele vezeti. Továbbá villany által
az állati idegeket fölberzengeti, megrázza, reszke
tésbo hozza. Átv. a bel érzéket, illetőleg a kedélyt
élénk, mozgékony, tevékeny működésre inditja.
VILLANYOZÁS, (villanyozás) fn. tt. villa
nyozást, tb. —ok. harm,. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamely testet, vagy átv. értelemben kedélyt
villanyoznak. V. ö. VILLANYOZ.
VILLANYSŰRÍTŐ, (villanysürítő) ösz. fn.
Készület, mely által a villanynak csak alig észre
vehető részei öszvehalmozódnak, s észrevehetőbbekké
lesznek. (Condensator).
VILLANYSZIKRA, (villanyszikra) ösz. fn. A
villanyozott testből más test érintése által kipattanó
szikra. Az égi villám is csak erős villanyszikra, ha
nem a nagy sebesség által ír le szikszakos utat,
mint midőn egy tüzes végű vesszőt sebesen forga
tunk, egész kör látszik.
VILLANYTERHES, (villanyterhes) ösz. mn.
Villanyt nagy mértékben tartalmazó, villanynyal
megtelt. Villanyterhes föllegek.
VILLANYÜVEG, (villanyüveg) ösz. fn. Hen
geralakú palaczk, melyet majd egész szája széléig
kivül belül ónsíkkal bevonnak, s különféle kísérle
tekben vilanynyal megtölteni, vagy fegyverzeni
szoktak.
VILLANYVEZETŐ, (villany vezető) ösz. fn.
Általán, azon testek, melyek a villanyosságot tovább
közlik, milyenek különösen a fémek, a viz, s minden
más anyagok, melyek vizet tartalmaznak : a gőzök
és párák; aztán a füst, láng stb. Nemvezetők a se
lyem, az üveg, drágakövek, gyantafélék, kén, száraz
levegő stb.
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VILLÁS, (villaas) mn. tt. villást, v. —at, tb.
; —ak. 1) Villával ellátott, valamit villaféle eszköz
zel tevő ; különösen nyomtató napszámos, ki a ga
bonaágyat forgatja, a szalmát letisztítja stb. Négy
lóval, és két három villással nyomtat. 2) Ételre vonat
kozólag, amit villával és késsel szokás enni, hús
féle. Villás reggeli. 3) A növénytanban Gönczy P.
szerént a ,villás' (furcatum) nevezetet oly növényről
mondják, melyen az ágak vagy a szőrök két s több
egyenlő részre oszlanak, minta köddaravirág (draba
verna) levelén levő szőrök; az Erdészeti Műszótár
ban oly fáról, melynek véghajtása két ágra oszlik.
4) Oly ökrök neve, melyeknek magas szarvai villa
ágakként nyúlnak föl. Csali, Villás!
VILLASZAKVAS, (villaszarvas) ösz. fn. A
vadászok nyelvén, szarvas, melynek sarjatlan két
águ szarvai villa gyanánt nyúlnak fel.
VILLASZARVÚ v. —SZARVÚ, (vilaszarvú)
ösz. mn. Olyan szarvú, melynek magas szarvai villa
ágakként nyúlnak föl.
VILLASZÚRÁS, v. SZÚRÁS, (villaszúrás) 1.
VILLABÖKÉS.
VILLATENYÉR, ösz. fn. Székely tájszólással
jelent kis rakás szénát, vagy szalmát, mennyit villá
val egyszerre el lehet vinni.
VILLÁZ, (villaaz) áth. m. villáztam, —tál,
—ott, par. —z. 1) Valaminek villához hasonló ága
kat csinál. 2) Villával szedeget, fölszurkál valamit.
VILLÁZÁS, (villa azás) fn. tt. villázást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki valamit
villáz.
VILLÉGET, (vid1éget, talán összehúzva eb
ből : viddegelget) áth. A székelyeknél am. viddegel.
Máskép : villöyet. (Kriza J.).
VILLÓ, (1), (villó) fn. tt. villát. L. VI
LANY.
VILLÓ, (2), puszta Heves m.; helyr. Villóra,
— n , —ról.
VILLÓDZÁS, (villóodozás) fn. tt. villódzást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Villó módjára világitás.
V. ö. VILLÓDZIK.
VILLÓDZIK, (villóodozik) k. m. villódz
tam} — tál, —ott. Villó v. vilany módjára világit a
sötétben, pl. a gyémánt, ha előbb a napfénynek
volt kitéve, némely redves fadarabok, a szent János
bogara stb. (Phosphoreseiren).
VILLOG, (villog) v. villog) gyak. önh. m.
villogtam, —tál, —ott. Mondjuk fényes testről,
midőn sugarai rezegve, czikázva tűnnek szemeinkbe ;
ragyogva, tündökölve fénylik. Csillogvillog. Villog
nak a kardok. Villog a förgeteges ég. Villognak a sze
mei, mint kanmacskáéi. Villog a farkas és hiúz szeme.
Erdélyiesen : viliág. Legközelebbi fogalmi rokon
ságban vannak vele : villám, villámlik, pillog, pil
langó stb. ,Villog' értelemben rokonai más nyelvek
ben Bádenz J.nél a finn vilkku, valkky. észt viClki,
vülka^ vogul vol'g, lapp vilete (pillantani) stb.
V. ö. VILÁG, (1).

VILLOGÁS, (vil1ogás) fn. tt. villogást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Valamely fénysugaras testnek
folytonos, vagy gyakori rezegése, czikázása, tündök
lése. Kard, tükör, drágakő villogása.
VILLOGTAT, (vil1ogtat) mivelt. m. villog
tattam,—tál,—ott, par. —ogtass. Eszközli, okozza,
hogy bizonyos test villogjon, péld. aki a tükröt a
nap sugarai ellen lebegteti.
VILLOGTATÁS, (villogtatás) fn. tt. villog
tatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Villogást eszközlö
cselekvés ; ragyogtatás, tündököltetés.
VILLOGVÁNY, (villogvány) fn. tt. villog
ványt, tb. —ok, harm. szr. —a. Villogó v. csillogó
valami.
VILLONG, (villong) gyak. önh. m. villong
tam, —tál, v. —oltam, —ottál, —ott, htn. —ni,
v. —ani. Alakra ugyan villog igének módosított vál
tozata, mint bolyog bolyong, rajog rajong, azonban
jelentése eltérő. T. i. Szabó D. értelmezése szerént
am. harsolódik, pántolódik, vetekedik, veszekedik,
czivakodik, zenebonáskodik, pörlekedik, kardosko
dik, kapczáskodik, háborog, verseng, visszálkodik.
Molnár Albertnél : villongok, contendo, altercor.
Talán a vil v. vili gyöknek általánosb jelentése,
vagyis a gyors mozgás (illanás mintegy illongás)
tehát ,mozgalom' fogalma rejlik benne. Lehet vir
rong módosulata is.
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VILLONGÁS, (vil1ongás) fn. tt. villongásl,
tb. —ok, harm. szr. — a . Vetekedés, ellenségeske
dés, háborúskodás, (certatio, altereatio, contentio.
Molnár A.). V. ö. VILLONG.
VILLONGÓ, (villongó) mn. tt. villongót. Aki
villong, nyughatatlan; villongással járó, háborgó.
VILLÓSAV, (villósav) ösz. fn. Savféle test,
melynek fő alkatrésze villóféle anyagból, vagyis
vilanyból, másik része az éleny bizonyos mennyisé
géből áll. V. ö. VILANY.
VILLY, falu Abaúj m.; helyr. Villyba, —ban,
—hói.
VILLÖGET 1. VILLÉGET.
VILSAV, (vilsav) 1. VILLÓSAV.
VILMA, (1) női kn. tt. Vilmát. Wilhelmina.
V. ö. VILMOS.
VILMA, (2), DRÁGA—, falu Kővár vidéké
ben ; helyr. Vilmára, — n , —ról.
VILMÁNY, (1) tt. Vilmányi. 1. VILMOS.
VILMÁNY, ( l ) —KISFALU, falu Abaúj m.;
helyr. Vilmányba, —ban, —ból, v. —Kisfaluba,
—ban, •—ból.
VILOJA, tájszokásilag am. viola.
VILONYA, falu Veszprém m.; helyr. Vilonyá
ra, — n , —ról.
VILMOS, férfi kn. tt. Vilmost. A német Wil
helmhöl módosult. Iloyse Idegenszótárra szerént
régi németül : Wilihelm, ,willo' ( = : Wille v. Wil
len) és ,helmŁ szóktól, tehát az egész am. willens
kraftiger Helm, das ist Schirm, Sehutz, Beschützer).
66*
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VÍMESTER, (vímester) ösz. fn. Személy, ki a
vívás mesterségét érti, s abban gyakorlati taní
tást ad.
VÍMESTERSÉG, (vímesterség) ösz. fn. A
vívás szabályait, és gyakorlati módját tárgyaló mes
terség.
VIMPACZ, falu Sopron m. ; helyr. Vimpáczra,
— on, —ról.
VIN, tájdivatosan am. vén.
VINÁR, falu Veszprém m . ; helyr. Vinárra,
— on, —ról.
VINÁRT, puszta Hont m.; helyr. Vináriba,
—ban, —ból.
VINCZ, (1). elvont törzs, melyből vinczároz,
vinczos, vinczoskodik származtak. Egyezik vele
keményebb hangon vicz, fincz v. ficz, a viczlcos, vicz
Jcándoz, ficzánlcol, finczos, finczároz származékokban.
Alapértelme : könnyű, élénk, fürge, kaczér, pajkos
mozgás. Másod jelentése, csintalan, pajkos nevetés,
vihogás.
VINCZ, (2), AL —, v. ALSÓ—, erdélyi mvá
ros AlsóFejér m.; F E L — , v. FELSŐ—, erdélyi
mváros Aranyos székben; helyr. —Vinozre, —én,
—ról.
VINCZÁROZ, (vinczároz) önh. m. vinczároz
tani, —tál, —ott, par. —z. Jó kedvében, pajkosan,
csintalanul fiezánkol, szökdel, mind a szabadabban
együtt mulató két nemű fiatalság szokott tenni.
Másod értelemben ibogvihog, iháczolviháczol, czin
czároz. Szabó D. szerént is máskép : hanczúroz,
játszodozik, nevetkezik, hinnyog, vinnyog.
VINCZÁROZÁS, (vinczározás) fn. tt. vinczá
rozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Pajkos, csintalan
ficzánkolás, kergetődzés; ihogásvihogás. V. ö. VIN
CZAROZ.
VINCZE, férfi kn. tt. Vincéét. Vincentius. A
latin ,vincens' szó után am. győző. Ha fénylik Vin
cze, megtelik a pineze (km.) ha Vineze napján (január
22ikén) fénylik a nap, a gazdák a borra jó évet
várnak. Verébvesztő váczi Vineze. (Népies adoma).
VINCZEHÁZA, puszta Pozsony m . ; helyr.
Vinczéházára, — n , —ról.
VINCZELLÉR, fn. tt. vinczellért, tb. —ék,
harm. szr. —e v. —je. Szölőmivelést értő, s azt
valóban gyakorló személy, különösen, kinek kezelé
sére bizonyos szőlőkert v. hegy bizva van, ki a szőlő
mives munkásokra fölügyel stb. Atv. szőlölcveleken
rágódó féreg. A német Winzer v. Weinzierl után mó
dosított idegen eredetű szó.
VINCZELLÉRKÉDÉS, (vinczellérkédés) fn.
tt. vinczéllérktdést. tb. —ék, harm. szr. —e. Vin
czelléri minemüségben a szőlőmivelés körül űzött
foglalkodás. V. ö. VINCZELLÉR.
VINCZELLÉRKÉDIK, (vinczellérkédik) k.
m. vinczellérkédtem, —tél, — t t . Vinczelléri fogla
Jatosságot gyakorol.
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VINCZELLÉRSÉG, (vinczellérség) fn. tt.
vinczellérségtt, harm. szr. —e. Vinczelléri szolgálat,
életmód, szó'lőmivelési mesterség. V. ö. Vinczellér.
VINCZOS, (vinczos) mn. tt. vinezost, v. —at,
tb. — álc. Pajkosan csintalanul ficzánkoló, különö
sen a nemi ösztön által izgatva. Vinczos legények,
ifjak. V. ö. FINCZOS.
VINCZOSKODÁS, (vinczoskodás) fn. tt. vin
ezoskodást. tb. —ok, harm. szr. —a. Pajkoskodás;
csintalankodás.
VINCZOSKODIK, (vinczoskodik) k. m. vin
czoskodtamt —tál, —ott. Élénk, ifjú vértől, külö
nösen nemi ösztöntől izgatva pajkoskodik, csintalan
kodik, fiezkándozík, kergetődzik, vinczároz.
VINDA, erdélyi falu Besztercze vidékében j
hely. Vindára, — n , —ról.
VINDORNYALAK, falu Szálam; helyr. — lak
ra, —on, —ról.
VINDORNYAFOK, falu Szála m.; helyr.
•—fokra, —on, —ról.
VINDORNYASZŐLLÓS, falu Szála m.; helyr.
—Szőllősre, •—ön, —ról.
VINDÖLY, 1. VÉNDELY.
VINGA, mváros. Temes m. ; helyr. Vingára,
— n , —ról.
VINGÁRD, erdélyi falu A. Fehér m.; helyr.
Vingárdra, —on, —ról.
VINKÓ, fn. tt. vinkót. Csigérféle rósz, selej
tes bor. Úgy látszik, a latin vinumbb\ képeztetett,
mely a szláv nyelvekben vino, s Jancsovicsnál a
szláv vinkó borocskát jelent.
VINNA, falu Ung m. ; helyr. Vinnára, —n,
—ról.
VINNY, természeti hangszó, melyből vinnyog,
vinnyogás származott. Rokonai a szintén élénk, csin
talan nevetésre vonatkozó vili, vigy, vik. V. ö. VI,
gyökhang.
VINNYE, ( l ) fn. tt. vinnyét. Kovácsműhely.
Máskép : Vihnye. Egyezik vele Miklosich szerént a
cseh víjlieh, vyhne (Esse, Schmiede), a szlovák vihen,
vihna.
VINNYE, (2) puszta Veszprém m.; helyr.
Vinnyére, — B , —röl.
VINNYÓ, 1. VIRNYÓ.
VINNYOG, (vinnyog) gyak. önh. m. vinnyog
tam, —tál, —ott. Száját széthúzva, s fogait fitog
tatva dísztelenül nevet; vigyog, vihog. Mondják ló
ról is, midőn sárlik, és szaglároz.
VINNYOGÁS, (vinnyogás) fn. tt. vinnyogást,
tb. —ok. Vinnyogó nevetés; vihogás, vigyogás,
vigyorgás.
VINNYOGÓ, (vinnyogó) mn. tt. vinnyogót,
Aki vinnyogva, dísztelenül nevet; vihogó, vigyogó j
fogait fitogtató.
VINNYOGTAT, (vinnyogtat) miv. m. vinnyog
tattam, —tál, —ott. Eszközli, okozza, hogy viny
nyogjon.
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VINOS, fn. tt. vinost, tb. —ok. Molnár A.
után Kresznerics szerént, kiment szeszű bor. Ma,
legalább tudtunkra, nincs szokásban, s helyette
néhutt vinkó divatos.
VINTÖRÖG, máskép : ventérég; 1. FENTÉ
RÉG, FETRENG.
VINYA, JÁSZ—, puszta Somogy m.; belyr.
Vinyára, — n , —ról.
VIOLA, fn. tt. violát. Növénynem az öthíme
sek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje öt
levelii; bokrétája öt egyenetlen szirmú; porhonni
nincsenek mindig öszvenőve, de mindig öszveálla
nak, s végeik hártyákkal vannak kitoldva; tokja
egy rekeszű, s háromfelé nyiló. (Viola). Némely táj
ejtéssel : ibolya, ivolya, viloja. DiószegiFazekas
munkájában a viola ás ibolya külön nemek. A violá
nak a föntebbi munkában alnemei részint száratlanok,
részint szárba indulók, melyek ismét több fajuak,
különösen a diszkertészetben. Viola, néhutt ibolya
néven legismeretesbbek l) a tavaszi viola (viola odo
rata), máskép népiesen : kék viola, szederjes viola,
martitisi viola, ibolya, kis ibolya; 2) a háromszínű
viola (viola tricolor), virága rendszerént sárga, fejér
és kék színnel vegyes; máskép népiesen : császár
szakái ; kertekben különösen a nagy virágú (grandi
flóra) miveltetik ; 3) köz nyelven v. népiesen : a
sárga viola v. ibolya, másképen : fajtlinka ; de amely
DiószegiFazekasnál a különösen így nevezett ibolya,
(cheirantus) nemhez tartozó faj ; 4) szintén köznyel
ven : a tőzekviola, mely ismét más nemhez, ú. m. a
tözekéhez (leucojum) tartozó faj ; 5) ismét köz nyel
ven : a fürtös ibolya v. viola, mely növénytani
néven : csillagfürt (lupinus); 6) mégis köz nyelven
az éjjeli viola v. estvelke, növénytani néven : szomor
estike (hesperis tristis).
VIOLABAB, (violabab) ösz. fn. A csillag für
tök neméhez tartozó növényfaj népies neve; máskép
szintén népiesen : fügebab, fejér gerezdes, növénytani
néven : fejér csillagfürt. (Lupinus albus).
VIOLACZUKOR,(violaczukor)ösz. fn. Czukor
ral vegyített, és sűrített violanedv.
VIOLAECZET, (violaeczet) ösz. fn. A viola
virág kisajtolt szirmainak nedvéből készített eczet.
VIOLAFA, (violafa) ösz. fn. Tömör, sötét
kékviolaszinü, pettyes, eres és illatos külföldi (bra
ziliai, perui), igen szépen fényezhető fa. (Veilchen
holz, Palisanderholz, Jaearandaholz).
VIOLAGYŐKÉR, (violagyökér) ösz.fn.l) A vio
lanemü növény gyökere. 2) Anó'szirmok egyik fajának
népies neve, máskép szintén népiesen : olasz liliom,
növénytani néven : violánoszirom (iris florentina).
VIOLAILLAT, (violaillat) ösz. fn. A viola
virágának saját nemű, s a szagló idegeket kedvesen
ingerlő illata.
VIOLAKÉK, (violakék) ösz. fn. Aminek színe
a kék szirmú violáéhoz hasonló. Violakék festék, szövet.
VIOLAKÉKES, (violakékes) ösz. mn. Viola
szinü kéket játszó, ahhoz némileg közelítő.
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VIOLAKOSZORÚ, (violakoszorú) ösz. fn. Vi
rágzó violaszárakból fűzött koszorú.
VIOLAKŐ, (violakő) ösz. fn. Kő, melyen
violaszinü moh v. pehelyfélc növény tenyészik,
melytől violaillata is van. (Veilchenstein). Némelyek
szerént az ametiszt magyaros neve is.
VIOLALEVÉL, (violalevél) ösz. fn. 1) A
viola növénynek levele. 2) A violavirágnak szirma.
VIOLANEDV, (vielanedv) ösz. fn. A viola
virágszirmaiból sajtólt nedv és illatszer.
VIOLANŐSZIROM, (violanőszirom) ösz. fn.
Nősziromfaj, melynek tőkocsánja 1—2 virágú, ko
pasz leveleinél hosszabb, virága fehér, gyökere
violaszagu. Népiesen máskép : violagyökér, olasz
liliom. (Iris florentina).
VIOLANŐSZIROMGYÖKÉR,(violanöszirom
gyökér) ösz. fn. A violanőszirom illatos gyökere:
röviden : violagyökér. V. ö. VIOLANŐSZIROM.
VIOLAOLAJ, (violaolaj) ösz. fn. A viola szir
maiból kivont illatolaj.
VIOLÁS, (violaas) mn. tt. violást, v. —at,
tb. —ak. Violaféle növénynyel, virággal bővelkedő;
violával díszített. Violás mezők, kertek.
VIOLASZAG, (violaszag) 1. VIOLAILLAT.
VIOLASZAGÚ, v. —SZAGÚ, (violaszagú)
ösz. mn. Aminek illata a violáéhoz hasonló, vagy
valóban violaillatot lehel. Violaszagú olajok, kenő
csök.
VIOLASZÍN, (violaszín) ösz. fn. és mn. 1) A
kék violának szine, vagy ahhoz hasonló kék szin.
2) Olyan szinű, mint a kék viola, violaszinü, viola
kék. Violaszín festék, szövet, kelme, selyem.
VIOLASZÍNÜ, v. —SZINÜ, (violaszínű) 1.
VIOLAKÉK.
VIOLASZÍNNÜNÜKE, (violaszínnünük) ösz.
fn. Cserebogárfaj, melynek szárnyfödelei fekete pet
tyesek, fara violakékes, s egész teste vastag pon
dróhoz hasonló. (Meloe proscarabaeus).
VIÓLASZINPORHONROJT, (violaszin por
hourojt) ösz. fn. Növényfaj a porhonrojtok neméből ;
szára felálló, levelei tojáskerekláncsásak, kevéssé
fiirészesek; csészefogai hátratüremlettek ; virágai a
levéltöveken és szárhegyen alig kocsányosak. (Lo
belia siphilitica).
VIOLASZÖRP, (violaszörp) ösz. fn. Viola
nedvből készített szörp. V. ö. SZÖRP.
VIÓRA, (víóra) ösz. fn. Leczke óra a vivás
ban, tanulás, gyakorlás végett.
VIOSKOLA, (víoskola) ösz. fn. Helyiség,
melyben a vívás mesterségét tanulják, gyakorolják.
VIPERA, fn. tt. viperát. Mérges kigyófaj, mely
eleven fiakat szül. Latin szó, s a nyelvészek azt
tartják, hogy a vivipara (elevent szülő) szó módosu
lata. (Adelung). A Müncheni codexben : kecskekigyó.
VIPERAFAJZAT, (viperafajzat) ösz. fn. A
viperanemű kigyónak fia, Atv. gonosz, mérges nyelvű
ember.
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VIPERANYELV, (viperanyelv) ösz. fa. l) A
viperakigyó nyelve. 2) Másokat rágó, mérges, gonosz
emberi nyelv. 3) Bizonyos kövületek neve.
VIR, (1), elvont gyök, melyből élénk színre
vonatkozó származékok erednek, milyenek : virad,
viraszt, virázsol, virág, virít, virul stb. Mind ezek
abban egyeznek, hogy élénk, különösebben piros
színre vonatkoznak t. i. virad, fölvirad, midőn
a hajnal nyílik, hasad s a keleti égtáj piro
sodni kezd; virágzik a növény, midőn termő ré
szeinek takaróji kinyiiván, rendesen a zöld színen
kivül vagy a zöld szintöl elütő több különböző
szint mutatnak ; virul a növény, midőn általán élénk
diszlő színt ölt magára. („Blühen, mit einem leb
haften Scheine sichtbar werden". Adelung). Mind
ezekben a piros, pirosas vagy pirossal vegyes szín
az uralkodó, honnan legközelebbi rokona pír. Han
gokban egészen egyezik a zöldet jelentő latin vireo,
viresco, viridis szók gyökével. A Budenz J. roko
nitásai is többnyire a zöld szinre vonatkoznak, ú. m.
finnül viheria' (zöld), vihertü (zöldelleni); cseremi
szül uzarge (zöld) ; azonban lívül viri am. sárga. A
virad szó és származékai rokonságait 1. VIRAD
szónál.
VIR, (2) természeti hang, melyből virdit, vir
dúl, virgat, virran s ny utóhanggal : virnyákol v.
virnyikol, virnyit származtak.
VIR, (3) elvont gyöke virgoncz, virhudik szók
nak és származékaiknak ; egyezik für gyökkel fürge,
fiirög stb. szókban.
VIR, (4) elvont gyöke virics szónak ; 1. ezt.
VIRAD, (virad) önh. m. viradt. A hajnal
nyilik, hasad, egyszersmind az éj sötétsége oszlik,
az ég pirosodni, és világlani kezd; néhutt tájdiva
tosan : pitymallik, villamodik. Megvirad még valaha,
nem lesz mindég éjszaka. (Népdal). Megviradt, azaz
reggel van. Áth. fölviradt neki, szomorú, bús, komor
sorsa, állapota vidámra, derültre, jobbra változott.
E szóban különösen és megkülönböztetőleg a
világosság alapfogalma rejlik, s e tekintetben
gyökre nézve rokonságban van a pir szóval, mint
pirul, pirkad, piros szók törzsével; nem különben
a vil gyökkel világ, villám, villog stb. szókban. Ejtik
tájdivatosan kettőztetve is virrad, ritkábban : verad,
verrad; továbbá virjad, virnyad. A latin aurora görög
RÍIQIOV, szanszkrit prátar (mane), német Morgen,frűh
szók gyökei kétségtelenül egyeznek a virad szó gyöké
vel ; azonban aurora szóról azt tartja Curtius, hogy
az am. ausősa, és a görög qtóg (Morgenrőthe), szansz
krit uszh, uszar (Morgen) stb. szókkal egyezteti. A
többi szóról a nyelvészek véleménye inkább az előb
bit (latinul : prae, prius) jelentő szók egyeztetésére
hajlik. Budenz J. egyeztetései a mordvinban váí'h
mede (virradni), vrifhmedema (reggel, virradat).
VIRADÁS, (viradás) fn. tt. viradást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Hajnalodás, pitymallás, vil
lamodás, midőn nap kelte előtt az ég pirosodik. V. ö.
VIRAD.
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VIRADAT, (viradat) fn. tt. viradatot, harm.
szr. — a . Azon időszak, midőn a hajnal hasadtakor
világosodik, és a nap fölkelőben van. Viradatról
napnyugotig. Napviradatlcor fölkelni.
„Higyjed, változó sorsa
Magyar Marsnak így hozza,
Hogy kelvén virradatja
Magyar törököt rontja".
Mohács, Mohács. (Régi ponyvaének).
VIRADO, (viradó) mn. és fn. tt. viradót.
Hajnalló, villamodó, reggeledő. Viradó ég, nap.
Mint főnév jelenti azon időszakot, midőn virad,
vagyis a napkelés előtti, a korai reggelt. Holnap vira
dóra (reggelre) elutazunk. Más nap viradóra meghalt.
Viradóra itt leszek. Kedden, Szerdán stb. viradóra.
VIRADÓLÖVÉS, (viradólövés) ösz. fn. kora
reggeli lövés.
VIRADOZ, (virados) gyak. önh. m. viradoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Lassanlassan, foly
tatólag, fokozatosan virad, t. i. a hajnal első suga
rától kezdve nap felkelteig.
VIRADOZÁS, (viradozás) fn. tt. viradozást,
tb. —ok. harm. szr. — a . A nap keltét megelőző vi
lágosságnak fokonkénti növekedése, terjedezése.
VIRADTA, (viradta) igenév am. viradat.
Leginkább ragozva s névutókkal használjuk: virad
tákor, viradta előtt (Szabó D.). „Hányszor feküd
tem már úgy le, hogy nem gondoltam viradtát érni".
Mikes Kelemen. (XLV. levél). „Ki az urát nem
szereti, Kopotnyikot főzzön neki; Adja be azt vacso
rára, Kiteríti viradtára. (Népdal. Erdélyi gyűjt.).
Néha az a rag elmarad : Világos viradtig mulatni, dő
zsölni. "Feküdj fel csak alig, Nem egész a falig,
Világos viradtig". (Népdal).
VIRÁG, (virág) fn. tt. virágot, harm. szr.
— a , v. —ja. 1) Növénytani értelemban a növé
nyek nemző vagyis teremni induló részecskéinek
takarója, házacskája, máskép a mag kifejlödhetése
végett növő s a bimbóban átalakult, rendszerént a
többinél élénkebb szinü levélzet, melyen a növé
nyek mesterséges osztályozása (Linné rendszere)
alapszik. A tökélyes virág négy fő részből (szerv
ből) áll : a virág külső zöld takarója a csésze (ca
lyx) ; az ezen belül eső élénkebb szinü levelekből
(szirmokból) alakúi a bokréta (corolla); a bokrétán
ismét belül virágport tartalmaz a poroda Gönczy
Pál elnevezése szerént, vagy hím DiószegiFazekasé
szerént (latin neve : stamen); s legbelül áll a ma«
got termő anya v. nö DiószegiFazekasnál, v. terme
Gönczy Pálnál (latin neve : pistillum). A szár vagy
ág azon részét, melyen a virág van, kocsánynak
(pedunculus) hívják. Mindezek igen sokféle alakban
váltakoznak. Alma, körte, szilva, baraczk, hárs,
dió, báb, tök, dinnyevirág. Bimbóból lesz a virág,
virágból a gyümölcs. Fakadnak, nyílnak, fonnyadnak,
lehullanak a virágok. 2) Köz nyelven virágnak ne
veztetnek a bokrétái növényrészek, mennyiben ékes
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alakjok, és színök, s igen gyakran kellemes illatjok
stb. által különösen kitűnnek és gyönyörködtetnek.
Vörös, piros, fehér, kék, sárga, tarka, pettyes, csikós
(szirmú) virágok. Teljes, bogláros, feselő, kinyílt, illa
tos virágok. Nem minden virágból lesz gyümölcs.
(Km.). Kerteletlen virág hamar elenyész. (Km.). Égy
virág nem hozza meg a tavaszt. (Km.). 3) Általán így
nevezzük az ily részekkel díszlő bokorféle egész
növényeket is, milyenek a rózsa, szegfű, viola, tuli
pán stb. Kerti, mezei, erdei virágok. Innét e nevet
viselik több növénynemek, és fajok. Gyöngyvirág,
csillagvirág, boglárvirág, harangvirág, tányérvirág,
búzavirág stb. Virágot ültetni, tenyészteni, oltani, buj
tani, nemesíteni. Virágokból koszorút fűzni. 4) Virágot
utánzó mesterséges mű. Virágokat csinálni, rajzolni,
festeni. A kelmékbe virágokat szőni, hímezni. Az írott
virágot sokan dicsérik, de senki sem szagolja. (Km.).
5) A köz szokás, különösen a költői nyelv több át
vitt, és képes kifejezésekben használja: a) Jelenti
az arcznak élénk, egészséges, szép szinét. Arczán
virágok, liliomok nyílnak. Arcza rózsáit elhervasztotta)
letépte a bú, a fájdalom, a betegség. Jelent b) A virág
hoz hasonló fiatalságot, zsenge ifjúságot, deliséget. A
menyecske nyíló virág. (Népd.). Elete virágéiban meg
halt. Vad örömek között hullatja ifjúsága virágát, c)
A maga nemében kitűnő diszűt, szépségűt, jeleset.
0 az iskolai ifjúság virága. MoJulcsnál elesett a ma
gyar nemesség virága, d) Elvezeti örömet, gyönyört.
Az élet ösvényén virágokat tépni, szedni. Minden lép
tét virágok fűszerezik, e) Továbbá gúnyos ért. halál
virága; (Pázmánynál is) ősz haj ; akasztófa virága,
akasztani való gazember, f) A költői és szónoki nyelv
nek ékesebb, czifrább, czikornyás részei, kifejezései.
Magyarság virága. Beszéde teli volt virágokkal, g)
Bizonyos testek finomabb részei, pl. a vegyészetben
azon repülékeny részecskék, melyek a durvábbak
tól elválva fölszállanak, milyen a kénkővirág, v. kén
virág, h) A festőműhelyekben a felolvasztott indi
gónak szép kékes habja, i) A viasz gyertyákat ki
verő, és színeiket elhomályosító vékony lisztforma
por. k) A megromlott bor szinén keletkező fehér
foltocskák. Innen átv. az iszákosok arczbőrét kiverő
foltok, borszeplő, borvirág.
Elemzésére nézve 1. VIR, (1).
VIRÁGÁGY, (virágágy) ősz. fn. 1) A szoros
ért. vett virágnak feneke, alsó része, melyből a virág
kifakad (thalamus, receptaculum, placenta). 2) A
diszkertben egyegy tábla, vagy szakasz, melyen
virágokat tenyésztenek.
VIRÁGÁRULÁS, (virágárulás) ösz. fn. Vi
rágok, mint ávuczikkek eladása.
VIRÁGÁRUS, (virágárus) ösz. fn. Személy, ki
virágokkal, akár természetiekkel, akár csináltakkal,
mint áruczikkekkel kereskedik.
VIRÁGÁSO, (virágásó) ösz. fn. A virágker
tészek kisebbnemű félkézásója.
VIRÁGÁSZ, (virágász) fn. tt. virágászt, tb.
—ok, harrn. szr. —a. Virágmiveléssel foglalkodó.
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VIRÁGBIMBÓ, (virág bimbó) ösz. fn. Bimbó,
melyből virág nyilik; termőbimbó, különböztetésül
a sarjbimbótól v. rügytől. V. ö. BIMBÓ.
VIRÁGBOGÁR. (virág bogár) ösz. fn. Bogár
nem, mely kifejlődése előtt a virágszirmokon szeret
tartózkodni. (Tenthredo).
VIRÁGBUROK, (virágburok) . 1. VIRÁG
HÜVELY.
VIRÁGCSERÉP (virágcserép) ösz. fn. Külön
féle alakú cserépedény, melyben kerti, diszvirágokat
tenyészteni, tartogatni szokás.
VIRÁGCSÉSZE, (virágcsésze) ösz. fn. 1)
Csészeféle virágtartó edény. 2) Növénytani ért.
levélanyagú, de annál rendszerént keményebb zöld
boríték, mely a bokréta tövét körülveszi. Égy, két,
több tagú virágcsésze. Máskép : kehely.
VIRÁGCSOMÓ, (virágcsomó) ösz. fn. Több
leszakított virág egy csomóban fogva, v. kötve.
VIRÁGDÚS, (virág dús) ösz. mn. Virágokkal
bővelkedő, sok virágú. Virágdús tavasz, kertek,
mezük.
VIRÁGEDÉNY, (virágedény) ösz. fn. Edény,
melyben virágnövényeket tenyésztenek, vagy virág
szálakat, diszvirágokat tartogatnak.
VIRÁGÉKÍTMÉNY, (virágékítmény) ösz. fn.
Természetes, vagy mesterséges virágokból készí
tett diszmű, mely ékítményül szolgál.
VIRÁGÉNEK, (virágének) Ösz. fn. Némely
régieknél pl. Pázmánynál am. világi ének, dal.
VIRÁGERNYŐ, (virágernyő) ösz. fn. l) Vi
rágdús növényekből álló természetes, lugosféle
ernyő. 2) Virágmüvekkel díszített kézi ernyő, nap
ernyő.
VIRÁGPÉRÉG, (virágférég) ösz. fn. Tenger
ben lakó féregnem, melynek igen sok lába és tapoga
tója van, s a rinya nevű féreghez hasonló. (Mereis).
VIRÁGPESTÉS, (viragfestés) ösz. fn. Egyes
vagy több virágnak természeti színök vagy színeik
ben festékek, általi ábrázolása.
VIRÁGPESTMÉNY, (virágfestmény) ösz. fn.
Festett mű, mely virágot vagy virágokat ábrázol.
VIRÁGPESTŐ, (virágfestő) ösz. fn. Festő,
V. festesz, ki főleg virágokat szokott festeni.
VIRÁGPÉSZÉK. (virágfészék) ösz. fn. Fü
vészeti ért. a virág feneke, vagyis azon hely a
kocsány végén, melyből a virág, vagy a gyümölcs,
vagy a mag kinő; máskép : vaczok, v. virágágy.
VIRÁGFÖLD, (virágföld) ösz. fn. Virág
termelésre, különösen virágedényekbe való meg»
tisztított kertiföld.
VIRÁGPÜZÉR, (virág füzér) ösz. fn. Koszo
rúba, csokorba fűzött diszvirágok.
VIRÁGGYÜJTEMÉNY,
(virággyüjtemény)
ösz. fn. Gyűjtemény virágokból, Átv. ért. írók jelesb
mondatainak gyűjteménye.
VIRÁGHABARCZ, (virághabarcz) ösz. fn.
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Sok szirmú virághoz némileg hasonló tengeri ha
barczfaj. V. ö. HABARCZ
VIRÁGHAJMA, (virághajma) ösz. fn. Némely
virágnemek, pl. liliomok, jáczintok, tulipánok, haj
maféle gyökere.
VIRÁGHÉT, (virághét) ösz. fn. Virágvasár
naptólhusvétig tartó hét, szokottabban : nagyhét.
VIRÁGHÉTFŐ, (virághétfő; ösz. fn. Virág
vasárnap után közvetlenül következő hétfő.
VIRÁGHIMZÉS, (virághímzés) ösz. fn. Virá
gokat utánzó, kivarró hímzés neme, V. ö. HÍMZÉS.
VIRÁGHÍMZŐ, (virághímző) ösz. fn. Disz
varró, ki bizonyos kelméket, illetőleg ruhákat virág
hímzetekkel ékesít.
VIRÁGHÓ v. —HÓNAP, (virághó v. —hó
nap) ösz. fn. Atv. ért. május hava, melyben dg
alyunkon a virágok leg'nkább díszlenek.
VIRÁGHÜVELY, (virághüvely) ösz. fn.
Levél, vagy hártyaforma boríték, mely a virágokat
nyílás előtt betakarja, nyilaskor pedig kihasad, és
vagy a virág tövén megmarad, vagy a virág kinő
belőle, s őtet elhagyja, pl. a nárcisz hüvelye. Más
kép : burok. (Spatha). Sándor Istvánnál am. virág
csésze v. kehely. (Calyx).
VISÁGIÜÖ, (virágidő) ösz. fn. Az évnek
azon szaka, melyben a virágok leginkább nyílnak ;
tavasz.
VIRÁGISMERŐ, (virágismerő) ösz. fn. Aki
a virágok, különösen kertiek nemeit, fajait ismeri,
azok tenyésztéséhez, szépítéséhez, nemesítéséhez
stb. ért.
VIRÁGISTENNŐ, (virágistennő) ösz. fn. A
latin Flóra hitregei szónak körülírt magyarítása.
VIRÁGKÁPOSZTA, (virágkáposzta) ösz. fn.
A főzelékkáposzták egyik faja, melynek virágai
sürü gerezdes bokrot képeznek, s finnyás, ízletes
eledelül szolgálnak, máskép : virágos káposzta, ide
genből vett néven : karfiol. (Brassica botrytis).
VIRÁGKEDD, (virágkedd) ösz. fn. Virágva
sárnap után következő kedd, szokottabban : nagy
kedd.
VIRÁGKEDVELÉS, (virágkedvelés) ösz. fn.
Szenvedély neme, melynél fogva valaki a virágok
tenyésztésében, tartásában stb. különös élvezetet,
gyönyört talál.
VIRÁGKEHELY, (virágkehely) ösz, fn. 1.
V1RÁGCSÉSZE.
VIRAGKERT, (virágkert) ösz. fn. Kert, dísz
kert, melyben különösen virágnövényeket tenyész
tenek, különböztetésül másféle növényeket, p.
gyümölcsfákat, zöldséget stb. termelő kertektől.
VIRÁGKERTÉSZ, Cvirágkertész) ösz. fn.
Virágok, virágnövények tenyésztésével foglalkodó
kertész, díszkertész.
VIRÁGKOSÁR, (virágkosár) ösz. fn. Kosár
alaku, fonatos virágtartó edény.
VIRÁGKOSZORŰ, (virágkoszorú) ösz. fn*
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Virágszálakból fűzött, kötött díszkoszorú. Eleven,
mesterséges virágkoszorú. V. ö. KOSZORÚ.
VIRÁGLEVEL, (viráglevél) ösz. fn. A virág
bokréta levele, vagyis szirma, (Petalum). Szélesb
ért. a virágtermő ágnak szárlevele.
VIRÁGMADÁR, (virágmadár) ösz. fn. A
madarak legpiczinyebb s ékes tollazatú neme, mely
méhek és darázsok módjára a virágokból szívott
nedvekkel, vagy mézzel táplálkozik. (Colibri).
VIRÁGMEZ, (virágméz) ösz. fn. A virágok
édes izü nedve, melyből a méhek mézet gyűjtenek.
VIRÁGMÍVELŐ, (virágmívelő) ösz. fn. Virág
kedvelő kertész, ki különösen a virágok mestersé
ges tenyésztésével, nemesítésével stb. foglalkodik,
virágász.
VIRÁGNYELV, (virágnyelv) ösz. fn. 1) A
virágok nevét tartalmazó műnyelv. 2) Díszvirágok
neveit bizonyos eszmék és fogalmak kifejezésére
jelvényül használó kifejezések, pl. a fejér rózsa am.
ártatlanság; hallgatagság; a fehér liliom = ártat
lanság ; a levendula = bizalmatlanság; a teljes
százszorka v. százszor szép (rukercz) ==: szerelmedet
viszonzom; tubarózsa = érzékiség; a háromszínű
viola = szüntelen rád gondolok ; a kék v. martiusi
viola = szerénység; a nárezis = önszeretet; az
áloe = keserv; a búzavirág = mezei egyszerűség;
mezei szépség; az orgona (lila) = első szerelem; a
kerti v. [pompás) szegfű = tartós szépség ; a (májusi)
gyöngyvirág = te igénytelen vagy; megújult sze
rencse ; a mizsót egyik faja a közéletben is : nefe
lejts; a csillag (mécs) virág (lychnis chalcedonica)
a közéletben is : égő szerelem; tiszta szerelem
stb. stb.
VIRÁGORSZÁG, (virágország) ösz. fn. Áth.
ért. mindazon növények öszvege, melyek virágaik
által kiváltkép kitűnnek, mint a növényország egy
része.
VIRÁGOS, (1), (virágos) mn. tt. virágost, v.
—at, tb. —ok. 1) Virággal diszlő, ami virágzik.
Virágos fák, rózsabokrok. A kétlaki növények közöl
a hím. Virágos kender, ellentéte : magvas. 2) A miben
virágok tenyésznek. Virágos kertek, mezők, rétek. Vi
rágos edények, ágyak. Virágos növények, melyeknek vi
rágszervei puszta szemmel láthatók, vagy legalább
virágukban levő tenyészszervei közönséges nagyi
tóval megszemlélhetők. V. ö. VIRÁG. 3) Virággal
díszített, ékesített, legyen az természeti, vagy mes
terséges. Virágos ablakok, ösvények. Virágos süveg,
kalap. Virágos szövet, bársony. Virágos pohár, csésze,
tányér, táleza. Átv. beszédre, eléadásra vonatkozólag,
ami ékes, czikornyás kifejezésekkel bővelkedik. Vi
rágos nyelv. Borról mondva jelent penészest, nyál
kást, nyúlóst. Virágos bor. Gúnyos ért. borhimlösj
borszeplős. Virágos, borvirágos orr, arcz.
„A kocsmáros beh haragos,
Mert az orra bor virágos."
A vén bakancsos, (Szigetitől).
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VIRÁGOS, (2) falu Baranya m.; helyr. Virá
gosra, —on, —ról.
VIRÁGOSÁN, (virágosan) ih. Virágokkal
bővelkedve, ékesítve, piperézve.
VIRÁGOSBEREK, erdélyi falu B. Szolnok
m. ; helyr. —berékre, —én, —ról.
VIRÁGOSKÁPOSZTA, (virágoskáposzta) 1.
VIRÁGKÁPOSZTA.
VIRÁGOSODÁS, (virágosodás) fn. tt. virá
gosodást, tb. —ok, harm. szr. — a . A növénynek
azon fejlődési állapota, midőn virágbimbói nőnek,
feslenek.
VIRÁGOSODIK, (virágosodik) k. m. virá
gosodtam, —tál, —ott. Virágbimbói nőnek, fejlőd
jek, feslenek ; virágossá leszen. Tavaszszal virágosod
nak a fák. Átv. ért. virághoz némileg hasonló ki
növések támadnak rajta. Virágosodik a bor, midőn
penészessé lesz. Virágosodik az iszákos ember orra.
V. ö. VIRÁGOS.
VIRÁGOSZTÁLY, (virágosztály) ösz. fn. A
diszkertnek azon osztálya, táblája, része, melyben
diszvirágok tenyésznek.
VIRÁGOZ, (virágoz)áth.m.OTVá</ozí<Mre, —tál,
—ott) par. —z. Virággal ékesít, diszít, piperéz, be
hint, hímez, fest. A kalapot, süveget virágozni, föl
virágozni. Különbözik : virágozik v. virágzik.
VIRÁGOZÁS, (virágozás) fn. tt. virágozást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit
virággal diszítnek, megtííznek, hímeznek stb. Külön
bözik tőle a virágzik igétől számazott virágzás.
VIRÁGOZIK 1. VIRÁGZIK.
VIRÁGOZTAT, (virágoztat) miv. m. virá
goztattam, —tál —ott, par. virágoztass. Eszközli,
okozza, hogy valami virágozzék.
VIRÁGPÁRTA, (virágpárta) ösz. fn. Virágok
ból kötött, fűzött pártaféle szüzkoszorú. V. ö.
PÁRTA.
VIRÁGPOR, (virágpor) 1. PORODA alatt.
VIRÁGRÜGY/,(virágrügy) ösz. fn. Rügy, azaz,
termésbimbó, mely a virág elemeit mintegy méhébe
zárva tartja. V. ö. RÜGY.
VIRÁGSZAK, (virágszak) 1. VIRÁGOSZ
TÁLY.
VIRÁGSZÁL, (virágszál.) ösz. fn. 1) L. VI
RÁGSZÁR. 2) Virág szálastul, szálával együtt.
Gyöngyvirágszál.

csen, mint a németeknél, kik a túlságosan fölpipe
rézett nőről mondják : olyan mint a virágvasárnapi
szamár. (Palmesel).
VIRÁGSZÁR, (virágszár) ösz. fn. A virág
növény derekából, vagy tövéből kinövő sarj, vagy
ágacska, melyen a virágbimbó nyílik, máskép
kocsány, kocsán.
VIRÁGSZEDÉS, (virágszedés) ösz. fn. Álta
lán akármiféle, különösen a díszvirágoknak bizonyos
czélból való szedése, tépése, gyűjtése.
VIRÁGSZEDŐ, (virágszedő) ösz. fn. Személy,
ki a növények virágait bizonyos czélra, p. gyógy
szernek, füvészeti tanulmányul, ékszerül stb. leszedi,
öszvegyüjti.
VIRÁGSZÉK, (virágszék) 1. VIRÁGCSÉ
SZE, V
VIRÁGSZERV, (virágszerv) ösz. fn. 1. VI
RÁG alatt.
VIRÁGSZIROM, (virágszirom) ösz. fn. A vi
rág bokrétáját képező egy vagy több levélke. Virág
szirom nyaka, vagyis azon része, mely a csészébe
nyúlik, p. a szegfűnél. Virágszirom karimája v. eresze
v. lemeze, azon kiszélesedő része, mely a csészén kívül
kiterül.
VIRÁGTENYÉSZTÉS, (virágtenyésztés) ösz.
fn. Kerti díszvirágok növesztése, szaporítása, neme
sítése.
VIRÁGTALAN, (virágtalan) mn. tt. virág
talant, tb. —ok. 1) Növényről szólva, ami a termé
szet meddősége, vagy az idő visszontagsága miatt vi
rágot nem hajt. Virágtalan növény, melynek virág
szerveit sem puszta szemmel sem nagyító üveg segít
ségével fölvenni nem lehet, hanem e helyett mag
porai (sporae) teremnek mint a harasztoknak.
(Cryptogamen). Elfagyott, elvénliedt, rirágtalan fák.
2) Amiben virágok nincsenek, nem díszlenek. Virág
talan kertek, kopár mezők. 3) Ami mesterséges virá
gokkal diszítve nincs. Virágtalan szövetek. Virágtalan
női kalap.
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VIRÁGTENGELY, (virág tengely) ösz. fn. A
növény olyan tengelye, mely csupán virágokat
hordoz.
VIRÁGTHÉA, (virágthea) ösz. fn. Bizonyos
növények, p. bodza, hárs virágából készített thea
féle ital.
VIRÁGTOK, (virágtok) l.VIRÁGCSÉSZE, 2).
VIRÁGVASÁRNAP, (virágvasárnap) ősz. fn.
„Mert a virágszálat szükséges öntözni,
A nagyböjti vasárnapok között utolsó, mely a hús
Másként a melegben el kéne száradni".
véti innepeket megelőzi, annak emlékére szentelve
Mikes K. (LXX. levél).
midőn Idvezitönk halála előtt bevonult Jeruzsálembe,
VIRÁGSZAMÁR, (virág szamár) ösz. fn. A s midőn a zsidónép pálmaágakat hintve útjába, üd
középkorban virágvasárnapi innepélykor virágokkal vözölte ő t ; minek jelvényéül a katholika anyaszent
fölczifrázott szamár, emlékére azon bemenetelnek, egyházban barkás faágakat szoktak szentelni.
midőn Idvezitönk Jeruzsálembe szamárháton vonult
VIRÁGZÁS, (virágozás) fn. tt. virágzást,
be. E szokás kiváltkép a németeknél és francziák tb.—ok, harm. szr.—a. E középigének .virágzik szár
nál divatozott, de hazánkban, ugy látszik, nem volt mazéka levén, jelenti a növénynek azon fejlődési
Sítokásban, mert legalább közmoudási nyoma nin J állapotát, midőn nemző ás termő bimbója nyílik.
AKAD. HAGY SZÚTÁR. VI. KÖT.
67

1059

VIRÁGZAT—VIRASZTGAT.

Fák, violák virágzása. Átv. az ifjúi életkornak, vagy
némely más életállapotnak diszlése.
VIRÁGZAT, (virágozat) fn. tt. virágzatot,
harm. szr. — a . A növények egyes virágainak külö
nösen egy közös kocsányon csoportulása. Bodza,
gesztenyevirágzat. Hársvirágzat. Továbbá virágok ösz
szesége. A rózsafa virágzata. A kert virágzata.
VIRÁGZIK, (virágozik) k. m. virágzott,
htn. virágzani. Virágbimbói fejlenek, nyilnak, nyilt
állapotban díszlenek. Tavaszkor virágzanak a fák. A
rózsák már elvirágzottak. Átv. fiatal, szép korában
díszlik, serdülő ifjúságot él. Továbbá mondják nőről,
midőn havi tisztulás van rajta. Virágzik a köröm,
ha fehér foltocskák vannak benne. Különbözik tőle
az áth. virágoz.
VIRÁGZÓ, (virágozó) mn. tt. virágzót. Ami
tulaj d. ért. virágzik, virága nyilik. Virágzó almafa. Átv.
ifjú kort élő, serdülő. Virágzó szüzek, ifjak. Továbbá,
ami létezésének legszebb szakában díszlik. Virágzó
állapotra jutott ország. Virágzó irodalom^ művészet.
VIRÁNY, (virány) fn. tárgyesett, tb. —ok.
Viruló állapotban levő, különösen virágokkal ékes
kedő táj, síkság, mező, rétség. Patak melletti, völgyi,
himes, tarka virányok. Pest megye és tájéka viránya.
(Flóra). Alkatra olyan mint lapány. V. ö, VIRÍT.
VIRÁNYLÁS, (virányolás) fn. tt. vitanylást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Viránynyal diszlő állapot,
midőn a rétek, mezők stb. viránylanak. V. ö. VI
RÁNYLIK.
VIRÁNYLIK, (virányolik) k. m. viránylott,
htn. virányiam. Zsenge, kellemes sarjadzásu, nyilt
virágos állapotban díszlik. Tavaszszal, eső után vi
ránylanak a mezők, völgyek. V. ö. VIRÁNY.
VIRÁNYOS, (virányos) mn. tt. virányost, v.
—at, tb. —ak. Zsengén, élénken, frisen zöldellő,
fejledező, virágokkal ékes. Virányos mező, völgy.
VIRASZT, ( viraszt) áth. m. virasztott, par.
viraszsz, htn. virasztni^ v. —ani. Mennyiben az ön
ható virad igének felel meg, képeztetési hasonsze
rüség szerént am. a sötét éjét világossá, mintegy
yiradóvá teszi, vagyis részéről az éjeit mint világost,
világítottat, viradót használja, pl. aki egész éjjel
gyertya, lámpa, tűz világánál ébren van, az átvir
rasztja az éjét, azaz, egész éjen át elűzi a sötétsé
get. Szokottabb ért. és önhatólag am. az éjét ébren
tölti, különösen valamely munka mellett, vagy őrkö
dés, vigyázás végett, leses, várakozás stb. miatt..
Betegek, halottak mellett virasztani. Veszedelem idején
egész éjjel virasztani. V. ö. VIRAD.
VIRASZTÁS, (virasztás) fn. tt. virasztást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az éji időnek ébren töl
tése; éjjeli őrködés, leses, vigyázás stb. V. ö. VI
RASZT.
VIRASZTGAT, (virasztat) gyak. önb. m.
virasztgattam, —tál, —ott, par. virasztgass. Gyak
ran, ismételve, vagy folytonosan viraszt, ébren,
vigyázva töltögeti az éjét. Szabó Dávidnál: virrogat
a= gyakran vigyáz.
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VIRASZTGATÁS, (virasztogatás) fn. tt.
virasztgatást, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori,
ismételt, vagy folytonos virasztás.
VIRÁSZTÓ, (virasztó) mn.és fn. tt. virasztót.
Aki az éjét ébren, világító mellett, őrködve, vi
gyázva stb. tölti. Különösen így nevezik azon sze>
mélyeket, kik éjjel a kiterített holttest mellett vi
gyáznak, beszélgetnek, énekelnek, imádkoznak;
továbbá magát ezen cselekvést. A halottas házhoz
virasztókat hívni. Virasztóba menni. Néhutt am. éji
őr. (Szabó D.).
VIRÁZSOL, (virázsol) önh. m. virázsolt,
Kelletlenül, kénytelenül, vagy korhelykedve viraszt,
ébren tölti az éjét. Dunántúli tájszó.
VIRCSOLAG, falu Bihar m.; helyr. Vircsolag
ra, —on } —ról.
VIRDÍT, (virdít) önh. m. virdított, par. —s,
htn. —ni, v. —ani. Fájdalmas, avagy haragos indu
latból éles, erős hangon elkiáltja magát. A tompább
ordít igének hangutánzó változata. Kópeztetésre
hasonló a cserdít, csendít, jajdít stb. hangutánzókhoz.
VIRDÍTÁS, VIRDITÁS, (viidítá<) fn. tt
virdítást, tb. — ok, harm. szr. — a . Éles hangú, erős
kiáltás, rivalkodás, orditás.
VIRDÚL, (virdúl) önh. m. virdúlt. Éles rival
kodó, virléln hangra fakad. Haragjában, kínjában
elvirdult. Képeztetésre olyan, mint jajdúl, dördül,
zördűl stb. hangutánzók.
VIRGA, fn. tt. virgát, A latin ,virga' egész
valóságában átvéve ; több vidéken am. szigorú fegye
lem, büntetés, különösen gyermekekre vonatkozva.
Virgában tartani, virga alá venni a gyermeket. Ily ér
telemben használják a korda (chorda) szót is. Kor
dában tartani a növendéket.
VIRGÁCS, fn. tt. virgácsot, harm. szr. —a. Nya
lábba kötött vessző, különösen nyirvessző, melylyel a
gyermekeket büntetésből verni szokták, supra,suprika.
A latin virga főnévből csinált szó ; máskép : virgás.
VIRGÁCSUL, (virgácsol) áth. m. virgácsolt.
Virgácscsal ver, fenyít, büntet; suprál, suprikál.
VIRGÁCSOLÁS, (virgácsolás) fn. tt. virgácso
tást, tb. — ok, harm. szr. —a. Virgácscsal való verés,
büntetés ; suprálás suprikálás. V. ö. VIRGÁCS.
VIRGÁS, (virga as) tt. virgást, tb. —oki, I.
VIRGÁCS.
VIRGÁSOL, (virgaasol) 1. VIRGÁCSOL.
VIRGAT, (virogat) áth. gyakoritó. A széke
lyeknél am. gyermeket ríkat, boszont. Miét (miért)
virgatád meg. (Kriza J.).
VIRGATÁS, (virogatás) fn. tt. virgatást, tb.
—ok, harm. szr. —a. RIKATÁS. V. ö. VIRGAT.
VIRGÁZ, (virgaaz) m. virgáztam, —tál,
— ott, par. —2. 1. VIRGÁCSOL.
VIRGÁZÁS, (virgaazás) 1. VIRGÁCSOLÁS*
VIRGINA 1. VIRGYINA.
VIRGINÁL 1. VIRGYINÁL.
VIRGÍNIA női keresztnév : Virginia, a latin
,virgo' szótól, am. szűzi.
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VIRGÓ, (virrogó) fn. tt. virgót. A székelyek nyírvirics, nyírvíz, ha tavaszkor a nyírfát megvág
nél Kriza J. szerént két fél közötti peres hely, me ják, az ebből kifolyó nedv. Molnár A. szerént tör
lyet mindkét fél magáénak t a r t ; tehát amely iránt kölylé (Treberwein). Gömörben, fának a forrása
tavaszkor. Különösen a székelyeknél Buczy szerént a
virrogások, perlekedések vannak folyamatban.
VIRGONCZ, (virogoncz) mn. tt. virgonczot. pálinka, vagy serfőzéskor azon nedv, mely az illető
Fürge, élénk, könnyű mozgású, tevékenységű. Vir anyagból legelőször csepeg k i ; Kriza J. szerént
goncz ifjak, gyermekek, leányok. Á.tv.°i}irgoncz ész. Erdé pedig pálinka tisztáláskor az üst fenekén való mara
lyiesen : virganoz. Egyezik vele a magas hangú fíir dék. Mindenik jelentésében gyöngébb erejű nedv, ital.
Gyöke vir egyezik a nedvnemü folyadékot je
gencz, v. fttrgönaz. Gyökre nézve rokonai iram, ireg,
iregforog, fürög. Budenz J. egyeztetései a finn lentő ir szóval : gyökhangokban, s alapfogalomban
virkiü, viria' (gnavus, alaeer, vivax), virkku(vL&.különö rokonok vele a tejfőinek a vajrészektöl elváló ned
sen lóról); észt virg (fürge, serény, gyors); lív vét jelentő iró (mongolul : airak), továbbá a kelet
len szappanos kenyér lágy rétegének neve irj y. irgy,
virgzö (munter, lebhaft).
VIEGONCZKODÁS, (virogonczkodás) fn. valamint nyír, nyirok, nyirkos, nyers, nyiring v.
tt. virgonczkodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Vir nyering (eső utáni nyirkos ut). Mindezekben a ned
goncz, azaz, élénk, könnyű forgolódás, sürgölödés, vet, levet jelentő ir fogalma rejlik. Kicsinyitő kép
zője ics kiváltkép növénynemekhez szeret járulni,
jó kedvű mozgékonyság,
VIEGONCZKODIK, (virogonczkodik) k.m. mint : kákics, kikirics, papics, tárnics.
VÍRIKKÉL, (virikkél) önh. m. virikkelt. A
virgonczkodtam., —tál, —ott. Virgoncz módon for
golódik, vidáman szökdös, sürög forog, mint az székelyeknél am. viraszt. Fenvirikkelni éjjel. (Kriza
J.). A virad, viraszt szókkal egy eredetűnek vagyis
egészséges jó kedvű gyermekek szoktak.
VIEGONCZSÁG, virogonczság) fn. tt. vir azonos gyökünek látszik.
gonczságot, harm. szr. — a . Elénk, jó kedvű, sürgő
VIEIKKÉLÉS, (virikkélés) fn. tt. virikkélést,
forgó mozgékonyság, elevenség.
tb. —ék, harm. szr. —e. Virasztás. V. ö. VIEIK
VIEGYINA, VIEGINA fn. tt. virgyinát, v. KÉL.
virginát. A régieknél például Pázmánynál, Molnár
VIEINKA, női ku. tt. Virinkát. A latin „Flóra"
Albertnél jelentett czimbalmot. Kresznerics latinc magyarítása, mintegy viruló (florescens, florida).
zása szerént virginale i s ; talán a vesszőt jelentő
VIRÍT, (virít) alakjára áth., de jelentésére
virga szótól, minthogy a czimbalmot vesszőcskékkel
önh. m. virított, par. —s. htn. —ni, v. —ani.
szokás veregetni.
Mondjuk általán növényekről, különösen vetemé
VIEGYINÁL, VIEGINÁL, (virginaal) önh.
nyekről, füvekről, mezőkről, midőn zsenge, fiatal,
m. virginált. Székely tájszólás szerént am. éles
élénk sarjakat hajtanak, virágaik fakadnak,nyílnak,
vékony gyermekhángon rivalkodik, siránkozik. Atv.
midőn fejlődésök díszében pompáznak. V. ö. VIR,
értelműnek látszik, a czimbalmot jelentő virgyina
I ) . Virítanak a rétek, piezők, vetések. Ha a bú
szóból. Hasonlóan gúnyképen mondják a síró gyer
zát korán veted, hamar virít. (Km.). Hasonjelentésü
mekről, hogy gajdol, hegedül. Cziniczini Péter bácsi,
virul; honnan elvirít v. elvirul am. virága elhull,
neked hegedülnek. Vagy talán a virdít, virrog, virnyi
virága elenyészik.
kol szóval egy származású ?
VIEHÜDIK, VIRHUSZIK, (virhudik v. vir
„Elvirít a szép kikelet
huszik) k. m. virhudtam, —tál, —ott. A ,virhu
S vele a hesperi liget.
szik' alak csak a jelen időben divatos. Székely táj
Az enyém is elvirult már!
szólás szerént am. bizonyos tettre erős indulat által
Pályám vége közelít".
űzetve, s mintegy neki bőszülve ösztönöztetik. Sze
Berzsenyi.
relemre, haragra virhudni. Ugyan reá virhudt a víg
VIEÍTÁS, VIRITÁS, (v irítás) fn. tt. Virításti
játékba való menetel. (Ferenczi János). Fogalmi és
gyöki rokonságban áll azon ir, vir, fir, filr gyökök tb. —ok, harm. szr. —a. A növények állapota, fej
kel, melyekből iram, ireg, (forog), virgoncz, fürgöncz lődése, midőn virítanak; zsenge diszü fakadás, zöl
dellés, nyilas, virágzás.
szók erednek.
VIRÍTÓ, VIRÍTÓ, (virító) mn. tt. virítót.
VIRIBEL, (verebel ? v. vir gyöktől mint
virics ?) áth. m. viribelt. A Tájazótár szerént úgy Ami virít; zsengén, díszesen fakadó, nyiló, zöldellő,
iszik mint a veréb, többet elveszteget mint megiszik. virágzó. Virító mezők, rétek, vetések.
(Matics Imre szerént pápavidéki szó). Iddogál (Kállay
VIRJAD, (virjad) székelyesen am. virad.
szerént). Benne váj, benne fürdik, (Lévai L. szerént
„Ahol a bérösök virjadtig alusznak
kemenesali szó).
Csak
napot számlálnak a tüzhejt nyújtóznak".
VIEICS, fn. tt. viricsét, harm. szr. —e. Álta
„Oda
mönyök écczakára,
lán, a szőlő kivételével, a növényekből, vagy azok
Meggyógyittom virjadtára".
magvaiból, gyümölcséből kifőzött, kisajtolt, kieresz
Székely népdalok. (Kriza Jánosnál).
tett, kifolyóit lé, nedv. Almavirics, árpa, rozsvirics.
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VIRNÁNCZ, fn. tt. virnánczot, harm. szr. — a .
,Növénynem a sokhímesek seregéből és sokanyások
rendéből ; csészéje nincs; bokrétája négyöt szirmú,
csekély, hamar elhulló ; magvai csákótlanok ; virág
szára bugás, vagy fürtös, levelei fűzöttek. (Thali
ctrum). Egyik faja; sárga virnánez (th. flavum),
melynek népies neve: vad virnánez. 2) Népies nyelven
jelent még virnánez kerti rutát, növénytani néven
szagos rutát. (Ruta graveolens).
VIRNÁKCZGALAMÓ, (vimánczgalamó) ősz.
fn. A galamók neméhez tartozó növényfaj ; szára
fölül ágas arasznyi; gyökérlevelei hosszú nyelesek,
fűzöttek, szárlevelei hármasak ; pilisei aprók, kalán
formák, tövön csövesek; virága fehér, (lsopyrum
thalictroides).
VIRNY, elvont törzse virnyáhol v. virnyikol,
vimyit szóknak, s talán virnyó BZÓnak is.
VIRNY AD, (vhnyad) 1. VIRAD.
VIRNYÁKOL, (virnyákol) önh. m. virnyá
kolt. L. VIRNYÍKOL.
VIRNYÁKOLÁS, (virnyolás) 1. VIRNYÍ
KOLÁS.
VIRNYÍKOL, VIRNYIKOL, (virnyogol)
gyak. önh. m. virnyikolt. Éles metsző hangon riva
log, kiáltoz, ordítoz; máskép : virnyákol. Képeztetésre
hasonlók hozzá a szintén hangutánzó és'gyakorlatos
tapsikol, bernyálcol, dávorilcol, tüszköl. V. ö. VIRDlT,
VIRDÚL, VIRNYÍT.
VIRNYÍKOLÁS, VÍRNYIKOLÁS (virnyog
olás) fn. tt. virnyikolást, tb. —ok, harm. szr. — a .
Éles metsző hangú, rivalkodó kiáltozás, gyermekes
ordítozás.
VIRNYÍT, 1. VIRDÍT.
VIRNYÓ, (virnyó, azaz virnyító ? mint
[farkas] ordító) fn. tt. virnyót. Kriza J. szerént a
székelyeknél am. viskó, hurubánál s kalibánál vala •
mivel elébbvaló de a közönséges lakóhelynél cseké
lyebb házikó. Némely tájszólással : vinnyó.
VIROGAT, (virogat) 1. VIRASZTGAT.
VIRR erősbített vir gyök virrad, virroga*t io*
vábbá virran és virrog származékokban. L. VIR,

Gyöke a hirtelen indulatból fakadó virr hang, s ha
sonlók hozzá a haragos tyúk kiáltását jelentő kir
rog; továbbá : berreg, hurrog.
VIRROGÁS, (virr ; og ás) fn. tt. virrogást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Éles hangú rivalgás; a szé
kelyeknél : perlekedés (Gödry), viszongás (Kriza J.).
Máskép : virrongás, mely a Vadászműszótár szerént
am. dúvadak veszekedése, marakodása. V. ö. YIR
ROG.
VIRROGAT (virtogat 1. VIRASZTGAT.
VIRRONG, (virrong) 1. VIRROG és VIL
LONG.
VIRRONGÁS, 1. VIRROGÁS és VILLON
GÁS.
VIRT v. VÉRT, falu Komárom m.; helyr.
Virlre, —én, —röl.
VIRUL, VIRUL, (virúl) önh. m. virúlt. Zsen
gén sarjadzik, fejlődik, zöldellő, virágzó állapotban
van. Kikeletkor legszebb díszben virulnak a növények.
Átv. zsenge ifjúsága diszlik, s fejlő virághoz hasonló
alakja van. Orczáin rózsák virulnak. Hason jelentésű:
virít. L. ezt.
VIRULÁS, VIRULÁS, (virúlás) fn. tt. viru
lá8t, tb. —ok, harm. szr. —a. Növények diszlő fej
lése, nyilasa, zöldelése, virágzása.
VIRÚLAT, VIRULAT, (virúlat) fn. tt. w
tulatot, harm. szr. —a. A növényeknek diszlő haj
tási, sarjadrási, nyilasi, virágzási állapota.
VIRULMÁNY, (virúlmány) fn. tt. virul
mányt, tb. —ok, harm. szr. —a, Á virulásban levő
növények tömege, sokasága, mint szemeket gyönyör
ködtető látvány, tünemény.
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(D;(2).
VIRRAD; VIRRASZT stb. VIRAD, VI
RASZT stb.
VIRRAN, (virran) önh. m. virrant. Egyes
éles kiáltó (virr) hangra fakad. „A sertés — mikor
a kést érezte — nagyot virrant". (Kriza J.). V. ö.
VIRDÍT és áttett hangokkal RIVVAN.
VIRRANÁS, (vir ranás) fn. tt. virranást, tb.
—ok, harm. szr. — a . Egyes virr hangra fakadás.
VIRROG, (virrog) gyak. önh. m. virrogtam,
—tál, —ott. Éles metsző hangon rivalg, orditoz.
Továbbá, haragra fakadva perlekedik, kiáltozva
felesel, Szabó D. szerént : czivódik. „A kik ezön a
világon az atyafiak közül úgy virrognak, pöllelköd
nek (pörleködnek) a jószág fölött, a más világon
is örökkétig veszeködnek." (Székely népmese. Kriza
Jánosnál). Máskép : virrong, villong. (Szabó D.).
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„Hímezze bár utam Thessali virulmány,
Koszorúzza fejem legdicsöbb ragyogvány".
Búcsúzás Kemenesaljától. Berzsenyi.
VIRULÓ, VIRULÓ (virúló) mn. tt. virúlót.
Ami virul; élénk, fris, zsenge sarjadzásu, hajtású,
aj ilásu, virágzásu. Viruló csemeték, vetések, rázzák.
Átv. serdülő korban diszlő, szép, ékes. Viruló ifjúság.
VIS, (1) Éles, metsző állati hang, melyből a
visít, visítás származtak; fordítva siv, honnan sivit,
sivítás, hangmódosítással süv, mint a süvölt ige
gyöke. E hangból elemezhető a Visó, mármarosi
folyó neve, mintegy sivó, valamint Sió, és Sajó
szintén folyónevek. 2) Helyén gyök, mely hihetőleg
több magyar és erdélyországi helynevekben rejlik,
u. m. Visen kivül Visa, Visk, Viska, Visnyá, Visó,
Víst, Vista. 3) L. VIZS.
VIS, (2), KÁPTALAN—, NEMES—, faluk
Sopron m.; helyr. Visre, —én, —röl.
VISA, erdélyi falu Kolos m; helyr. Visára,
— » , —ról.
VISÁG, erdélyi puszta Kolos m.; helyr. Viság
ra, —on, —ról.
VISEGRÁD, (szláv nyelven am magasvár)
mváros PestPilis m.; helyr. Visegrádra, —on,
—ról. Tájejtéssel, és régiesen : Misegrád.
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VISEL, (visel) áth. m. viselt. Valamit magára,
testére véve, öltve, kötve stb. folytonosan ideoda
visz, hordoz, l) Különösen mondjuk mindennemű
öltözékről, és testi fölszerelésről. Nyáron szalmaka
lapot, czipőt) foszlányt, selyemkeztyüt, télen guesmát,
tarvt, botost, mentét, gubát, bundát, subát, köpenyt,
karmantyút viselni, Bő gatyát, lobogós üngöt, szűk
nadrágot, sarkantyús czizmát, dolmányt, atillát vi
selni. Magyar, idegen szabású ruhát viselni. Kardot,
pánczélt, fokost, furkóst viselni. Továbbá mond
juk az arezon, fejen növő hajazatról. Hosszú, rö
vid, fodorított hajat, Ustököt, esombókot viselni, sza
kált, bajuszt^ barkót viselni. 2) Valami nehezet, nyo
masztót hordoz, illetőleg bizonyos állapot terheit
viszi, teljesiti. Igát, terhel, méhben magzatot viselni.
Költséget viselni. Valaminek gondját visselni. Valamire
gondot viselni. Tisztséget, hivatalt viselni. Kiki a maga
keresztjét viseli. Hadat, háborút viselni. 3) Átv. erköl
csi ért. visszahatólag, tetteit bizonyos módon, szerrel
viszi véghez, vagy gyakorolja. Jól,roszul, illendően,
illetlenül, vitézül, gyáván, okosan, bolondul viseli magát.
Aki hogy viseli magát, úgy veszi hasznát. (Km.). A
mondottakból értelmezhetők ezen igekötös öszveté
telei : elviselni a ruhát, folytonos használással, hor
dozással elkoptatni; elviselni a terhet. „Viseld a
bajt, mely reád rovatott" (Szabó D.). azt mintegy
folytonosan hordozni, eltűrni, magáról le nem rázni,
nyomását meggyőzni; megviselni valakit, bizonyos
nehézségeken, fáradalmakon keresztül vinni, s ere
jét, mint a ruhát elkoptatni, illetőleg ellankasztani.
Szabó Dávidnál is eléjönnek : „Ugyan csak emberül
megviselte (tanította, győzte, rakta) p. o. az ellen
séget. „Csak belém kötekedj v. kötelődz, majd meg
visellek". „Már el nem viselhetem, amit tesz rajtam,
(nem győzöm, nem tűröm)". Kiviselni magát vala
honnan, kihágásai által okot adni rá, hogy kénytelen
legyen elhordani magát, ráviselni magát, rátartani,
állapotához illő nemesebb életmódot vinni. Új szólás :
Képviselni valakit, helyesebben: képét viselni váláídnék,
valamely erkölcsi testületnek. V. ö. KÉPVISEL.

harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit viselünk,
hordozunk; továbbá, erkölcsi magatartás. Viselésben
elkopott ruha. Teherviselés, igaviselés, gondviselés,
tisztviselés, keresztviselés, magaviselés. „Maga szép
viselésével". (Szabó D.). V. ö. VISEL.
VISELET, (viselet) fn. tt. viseletét, harm.
szr. —e. 1) Öltözködési mód, szokás, divat, jelmez.
Úri, városi, köznépi, falusi viselet. Csinos, divatos,
régi, nemzeti viselet. Szabó Dávidnál : „Hány viselet
v. öltöző ruhája van". 2) Elkölcsi magatartás
módja, szokása. Illendő, illetlen, szerény, pajkos, jó,
rósz viselet. Gyakran a visszaható névmással i
magaviselet. A személyek kitüntetésével : magam,
magad, maga, magunk stb. viselete. Valakinek (maga)
viseletéről bizonyítványt adni, dicsérettel szólani.
Minden (maga) viseletéből kitetszik, hogy nyers, durva
ember. V. ö. VISELÉS alatt a Szabó D. felhozta
példát.
VISELETI, (víseleti) mn. tt. visetetit, tb.
—ek. Viseletre vonatkozó. Viseleti jó izlés. {Maga)
viseleti bizonyítvány.
VISELETJEGYZÉK, (viseletjegyzék) ösz. fn.
Jegyzék egy vagy többeknek maga viseletéről; szo
kásban van különösen a katonaságnál. (Conduit
liste).
VISELETLEN, (viseletlen) mn. tt. viseletlent,
tb. —ék. Mondjuk ruháról, melyet még senki nem
vett magára, nem hordozott; újdon új. Viseletlen
czizma, nadrág, fehérnemű. Határozóként : viselet
lenül.
VISELETLENÜL, (viseletlenül) ih. Vise
letlen állapotban, a nélkül, hogy valaki magára vette
s hordozta volna. Viseletlenül heverő, szegen függő
ruhadarabok.
VIS ÉLHETETLEN, VISELHETLEN (visel
het[et]len) mn. tt. viselhetetlent, tb. —ék. l) Amit
öltözékül viselni, hordozni nem lehet. Szüky idomialan
szabása, vagy rongyos volta miatt viselhetetlen ruha,
2) Aminek terhét, nyomását elbirni nem lehet; ami
erőnket, türelmünket felülmúlja. Viselhetetlen adó,
költség, iga, teher. Elviselhetetlen gyötrelem, kin, zak
latás, zsarnokság.
VISELHETETLENSÉG,
(viselhetetlenség)
fn. tt. viselhetetlenségét, harm. szr. —e. Bizonyos
tehernek, nyomásnak tulajdonsága, melynél fogva
azt megbírni lehetetlen.
VISELHETLEN; VISELHETLENSÉG, 1. VI
SELHETETLEN ; VISELHETETLENSÉG.
VISELKEDÉS, (viselkédés) fn. tt. visel
kedést, tb. —ék. Öltözékeire v. szokásaira, erköl
csére nézve bizonyos mód követése.
VISELKEDIK, (viselkédik) k. m. viselked
tem, —tél, —étt. Öltözékére, vagy szokásaira, erköl
csére nézve bizonyos módot követ. Használják ,visel
tetik' 2 ik jelentésében is ; 1. ezt.
VISELŐ, (viselő) mn. tt. visető t, tb. —k. Aki
valamit visel, hordoz tulajd. és átv. értelemben. Ron
gyos ruhát viselő koldus. Magát jól viselő ifjú. Jószá*

Ezen igében a folytonos vivés vagyis hordozás
alapfogalma rejlik, mint ezt a megfelelő latin gero,
gesto, portó, s a német tragen, fűhren, a tót noszim
(hordozom, viszem, viselem) tanúsítják. Minélfogva
okszerűen állíthatni, hogy gyöke vis nem egyéb,
mint a visz ige módosulata, s képzője el gyakor
latra, folytonosságra mutat, mint a szintén igékből
származott szökel, menel, s a megnyújtott vetél, me
tél, hálál, szokál stb. gyakorlatos igékben. A régiek
nél csakugyan eléjön vinni helyett : viselni, pl. a
Nádorcodexben : „Kezdek az szent testöt viselni"
(599. 1.). Sz. Krisztina életében : „Es láták mind
az asszonyok az háborúságokat, kiket szenvedett
vala szent Krisztina, sokat viselnek vala vélek az ő
jószágokban, hogy Krisztinának hízelkednének".
(4:4. 1.). „Már is viseltetik hajóm jó szellőtől".
Gyöngyösi István. (Murányi Vénus).
VISELÉS, (viselés) fn. tt. viselést, tb. —ék,
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gúra gondot viselő gazda. Némely öszvetételekben fő
névül használtatik, pl. gondviselő, tisztviselő, fegyver
viselő, képviselő.
VISELŐS, (viseló'ös) mn. tt. viselőst, v. —et,
tb. —ék. Mondjuk nó'személyről, ki méhében mag
zatot visel. Nemesebb kifejezés, mint a ,terhes' szó.
Máskép tájdivatosan : nehézkes. Az oktalan emlős
állatokról szólva : vemhes, poezos, poezokos, hasas.
VISELLŐSSÉG, (viselöösség) fn. tt. vise
lősségét, harm. szr. —e. A nőnek viselős állapota;
terhesség, nehézkesség. V. ö. VISELŐS.
VISELT, (viselt) mn. tt. viseltet. 1) Amit
öltönyül hordoztak. Viselt czizma, nadrág, kalap. 2)
Mondjuk némely véghez vitt eseményekről. Viselt
dolgok. Viselt háború.
VISELTES, (viseltes) mn. tt. viseltest, v.
'—et, tb. —ek. Amit koptatásig viseltek, hordoztak,
kopottas. Viseltes ruhanémUek. Hasonlóan múltigéből
képződtek : jártas, keltés, ittas.
VISELTETIK, (viseltetik) külszenv és k. m.
viseltettem, —tél, —étt. 1) Viselés, hordozás által
használtatik. A franczia divatú öltönyök Európa
szerte viseltetnék. Egyébiránt magyaros nyelvben in
kább így mondják : a franczia . . . . öltönyöket...
viselik. 2) Cselekvéseiben mások iránt bizonyos rokon
vagy ellenszenvet tüntet ki és gyakorol. Barátsággal,
szívességgel, jóakarattal, szeretettel, kegyélemmel, visel
tetni valakihez, v. valaki iránt. Ellenséges indulattal,
gyűlölséggel, haraggál, utálattal viseltetik hozzám.
Némely ember hálával, más hálátlansággal riseltetik
jótevői iránt.
VISGA ;VISGÁLstb.l. VIZSGA; VIZSGÁL stb.
VISÍT, (visít) önh. m. visitott, htn. —ni, v.
—ani, par. — s . Éles, metsző, sipító indulathangon
kiált, sír, sivalkodik. Használtatik mind fájdalmas,
mind jó kedvből fakadó ilynemű hangkitörésekre.
Visít a gyermek, ha verik. Visitanak a legényekkel
pajkoskodó, vinczúiozó leányok. Mondják siró mala
czokról, s élesen fúvó szélről is. Egyezik vele a
megfordított gyökü sivít. Hasonló képeztetésüek ezen
hangutánzók is : rikit, sipít, hurít, ordít, nyerít, áhít,
virnyit.
VISÍTÁS, VISITÁS, (yisítás) fn. tt. visitást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Éles, metsző, sipitó kiál
tás ; sívás, sivítás. V. ö. VISÍT.
VISÍTÓ, VISÍTÓ, (visító) mn. tt. visitót. Aki,
vagy a mi visít. Visító gyermekek. Visitó malacz, szél,
siphang. V. ö. VISÍT.
VISK, mváros Máramaros, falu Hont m.; helyr.
Viskre, —én, —röl.
VISKA, falu Ung. m.; helyr. Viskára, — n ,
—ról.
VISKÓ (hiskó ?) fn. tt. viskót. Kunyhó, gur
gyó, kalibaféle hájlék, szegényes házikó, vityilló.
Szabó D. szerént szűk, alacsony hajlék: máskép
nála : guggoló, gurdély. Egyezik vele a palóczoknál
divatos hiska és hiskó.
E szónak képzője" kő jelent kicsinzést, mint a

VISKÓCZ—VISSZA.

1068

házikó, kuezkó szókban, továbbá némi tréfás gúny
szinét viseli, mint ezekben : vaskó, letykó, filkó. Ha
a palócz hiska, hiskó szókat vesszük eredeti alakok
nak, akkor lehet a tájdivatos hí v. hiu v. hiju szárma
zéka : híeskó v. hiucskó (oly formán mint kuezkó, há
zikó), tehát jelentene kis hiu (padlásüreg v. tető) félét.
VISKÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Viskóczra,
— on, —ról.
VISLA, VISLAT, 1. VIZSLA, VIZSLAT.
VISNYE, (1) fn. tt. visnyét. Szeder Fábián sze
rént a palóczoknál am. meggy. Miki. szer.ént szláv szó.
VISNYE, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, KÁP0L
NAS—, faluk Somogy m . ; helyr. Visnyére, —n,
—ről.
VISNYÓ, faluk Borsod, Gömör, Nyitra, Zem
plén megyékben; helyr. Visnyóra, —n —ról.
VISOLY, 1. VIZSOLY.
VISOLLYA, erdélyi falu Kolos m. helyr. Vi
sollyára, — n , —ról.
VISONTA, faluk Heves és Somogy m.; helyr.
Visontára, — n , —ról.
VISS, 1) falu Szabolcs m.; helyr. Vissre,
—én, —ről. 2) 1. VIS, 2).
VISSÓ, ALSÓ—, FELSŐ—, KÖZÉP—, faluk
Máramaros m.; helyr. Vissóra, —re, —ról. Ugyan
ott folyó neve is.
VISSZA, (1), ih. illetőleg igekötő. 1) Önható
igékkel mozgásra, menésre stb. vonatkozólag ezt
jelenti : bizonyos távolságig tett haladás után meg
fordulva, s a kiindulási pont felé térve, érkezve. Ily
jelentésű ezen öszvetett igékben : visszaballag, visz
szacsörgedez, visszaesavarodik, visszaczamm og, vissza
csúsz, visszadöczög, visszaér, visszafárad, visszafoly,
visszafut, visszagördül, visszagurul, visszagyalogol,
visszahengeredik, visszahömpölyög, visszahúzódik, visz
szaindúl, visszajár, visszája, visszakerül, visszaköltözik,
visszalép, visszalopódzik, visszalovagol, visszamász,
visszamegy, viszzanyargal, visszarándul, visszasétál,
visszasiet, visszaszalad, visszaszáll, visszaszökik, vissza
takarodik, visszatér, visszaugrik, visszaúszik, viszauta
zik, visszavándorol, visszavánszorog, visszavitorláz stb.
2) Átható igékkel valamit ismét azon helyre, hely
zetbe, irányba mozdítva, szállítva stb., a hol előbb
volt, p. visszaakaszt, visszaállít, visszabocsát, vissza
csal, visszaczipel, visszadönt, visszafáraszt, visszafor
dít, visszafú (valamit), visszagörbít, visszahajt, vissza
hány, visszahelyez, visszáhengerit, visszahí, visszahint,
visszahord, visszahordozkodik, visszahoz, visszahurezol,
visszahúz, visszaidéz, visszaigazít, visszailleszt, vissza
int, visszakapcsol, visszakéblez, visszakerget, visszaköt,
visszaküld, visszalök, visszaemellékel, visszamer, vissza
mér, visszamozdítj visszanyom, visszaönt, visszarak,
visszarekeszt, visszaseper, visszaszí, visszatámaszt, visz
szateker, visszatesz, visszatol, visszatolt, visszavet, visz
szavisz stb. Továbbá vegyesen 3) Hasonlót hason
lóval ismételve, forbátolva, viszonozva, megtorolva,
p. visszabeszél, visszacsap, visszacsókol, visszacsúfol,
visszaczáfol, visszadöf, visszadörög, visszafenyeget,
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lliiszafénylik, visszafüttyent, vissza gúnyol, visszahan
002, visszaharap, visszahat, visszahurít, visszaigér, visz
tzalr, visszafelel, visszakiált, visszaköszön, visszamar,
visszamond, visszanevet, visszapattog, visszarúg, vissza
tzolgal, visszaszid, visszatorol stb. Ismét 4) Ami akármi
kép más birtokába hatalmába jutott, azt ismét magá
évá téve ; visszafoglal, visszahódít, visszakap, visszakér,
visszakerit, visszakövetel, visszanyer, visszarabol) visz
szalop, visszaoroz, visszaszerez, visszateremt, visszavesz,
visszavon; vagy megfordítva : visszaad, visszafizet,
visszaigér, visszanyújt, visszapótol stb. 5) Valamely
kellemetlen benyomás miatt mintegy hátrafelé moz
dulva : visszaborzad, visszahökken, visszaijed, vissza
pironkodik, visszarezzen stb. 6) Gondolatban, vagy
érzésben a multakra, vagy távoli dolgokra térve,
vonatkozva : visszaemlékezik, visszagondol, visszakíván,
visszakivánkozik, visszasohajt, visszavágy stb. 7)
Hátrafelé, hátulra : visszanéz, visszapillant visszaka
csint, visszatekint, visszacsuklik, visszahajlik, vissza
fésül. Vissza van Ormánságban am. hátra van. 8)
Fonákul, hibásan, viszásan, roszul : visszaélni vala
mivél. 9) Ismételve, újra : vissza keresztel. (Régi szó).
10) Mint parancsoló indulatszó am. hátrálj ! távoz
zál ! el innen !

Hogy e mai szertöl soha el nem állok;
Etele öcsémmel visszát nem csinálok."
Buda esküje.
Etele esküje szintén ez értelemben :
„Jó Buda bátyámmal visszát ha csinálok".

Mi elemzését illeti, valamint össze máskép :
öszve : hasonlóan vissza eredetileg viszva. A v, mint
tudjuk, ragoknál és képzőknél igen szeret a meg
előző mássalhangzóval hasonulni; mire nézve lásd
í a vá vé és val vei ragokat. A régieknél igen gyakran
találjuk viszha alakban is pl. a Müncheni codexben
viszhavivó (perversus. Máté XVII, Pestinél .visszavonó).
De eléjön vissza is : „0 hütötlen nemzet és vissza
vivó" (Lukács. IX. Erdősynél : viszha fordult
fajú, Pestinél : viszos). A Bécsi codexben : „És
viszha éltettetik azokkal". (Et abutetur eis. Dániel.
XI.). Egy 1627iki bizonyságlevélben : „Choltay
(Csoltai) biró hiti után vallja, az uronk Demer aga,
az mennyi sommá apró pénzt beadtonk ez esztendő
ben, most mind viszha küldte". (Régi M. Nyelvem
lékek. III. Kötet. 36G. lap.). A v és h rokon han
gok néha fölcseréltetnek, pl. régente tohábbá e he
lyett : ,továbbá', tájbeszédben ma is kűmihes e he
lyett : ,kó'míves' stb.
VISSZA, (2) mind régiesen, mind mai napság
főnév i s ; tárgyesete : visszát. Példák régiesen,
(Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál stb.) visszát
von am. visszáskodik v. visszálkodik (dissidet,
ríxatur, jurgatur, Calepinusnál : discordat); A
Górycodexben : „Az szeretet senkivel visszát
nem vonszon". ( 3 1 . 1.). Telegdinél szintén visszát
vonz (Pred. 1. R. 18. 1.). Molnár Albertnél is
der kiadásában) : visszát vonszok v. visszát vonyók
(vonok). Arany Jánosnál „Buda Halála" czimü
költeményében (a régiséget Utánozva) :
„Had ura, im hallj szót, kinek neved ISTEN!
Igaz nekem ugy légy, mint '"gazán eskem :

lofÖ

Mai értelemben visszája valaminek pl. posztó
nak, vászonnak am. ki v. megfordított, hátulsó
irányú része, fonákja. Visszáról venni magára az
ilngöt kifordítva, vagy elejét hátravetve. Visszáról
fogni valamit, nem kellően, hanem fonákul, balul,
fordítva. „Visszájára fordult a dolog". (Szabó D.).
VISSZAAD, (visszaad) ösz. áth. 2) Amit
akármely módon és akármely végre adtak neki, azt
ismét annak adja, akitől kapta. Visszaadni az aján
dékot. Visszaadni a kölcsön vett pénzt, kenyeret. 2)
Az elvett, ellopot, elvesztett és megtalált jószágot
illető tulajdonosának adja. 3) Hasonló tettel meg
torol, forbától, vagy viszonoz valamit. Visszaadták
neki a pofot. A látogatást visszaadni. 4) A fölváltott
pénzdarabból az ötét illető részt magának tartván,
a többit ismét annak adja, akitől kapta. A száz
forintosból tiz forintot, és húsz krajezárt visszaadni.
VISZAADÁS, (visszaadás) ösz. fn. Cselek
vés, midőn visszaadunk valamit. V. ö. VISSZAAD.
VISSZAAGGOTT, (visszaaggott) ösz. mn.
Újra aggott, nagyon elaggott. Pázmánynál eléjön :
visszaaggott feleség, (Magyari ellen 109. 1.), vissza
aggott kofa. (X. Bizonys. 92. 1.).
VISSZAAKASZT, (visszaakaszt) ösz. áth. Az
akasztóról, szegről stb. levett valamit előbbi helyre
akaszfja. A szekrényből kivett ruhát, a falról levett
tükröt, képet visszaakasztani. V. ö. AKASZT.
VISSZAAKASZTÁS, (visszaakasztás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valamit ismét oda akasztunk, ahol
előbb lógott, függött.
VISSZAÁLLÍT, (visszaállít) ösz. áth. A he
lyéről elmozdított, eldöntött stb. tárgyat újra oda
állítja, helyezi. A szobából kihordott bútorokat vissza
állítani helyeikre. Atv. bizonyos megszűnt dolgot,
állapotot ismét folyamatba, divatba, szokásba hoz.
Visszaállítani a megzavart polgári rendet, a békét.
Visszaállítani az egészséget. V. ö. ÁLLIT.
VISSZAÁLLÍTÁS, v. ÁLLÍTÁS, (vissza
állítás v állítás) ösz. fn. Cselekvés, mely által va
lamit előbbi helyzetébe, állapotába, mivoltába stb.
visszaállítanak, visszatesznek, visszahelyeznek.
VISSZABÁJOL, (visszabájol) ösz. áth. Bájolva
vissza vagy emlékezetbe hoz.
„ . . A helyett, hogy visszabájolod
Eltűnt korom szebb álmait felettem,
Borítsd el rajtok inkább fátyolod".
Szemere Pál. (Sonett az Emlékezethez.)

I

VISSZABALLAG, (visszaballag) ösz. önh.
Ballagva azon helyre megy ismét, melyről eltávo
zott, elment, elballagott. A mezőről visszaballag a,
városba.
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VISSZÁBB, (vlszszaabb) ib. Még jobban
vissza, onnan a megfordulási vagy hátrálási ponttól
ide közelebbre. Visszább jönni tíz lépéssel. Húzd visz
szább a lovat, még egy kicsit visszább. „Visszább hoz
tuk a Ő Felsége hadait". Gr. Eszterházy M. levele.
1644. (Történelmi Tár. VIII. k. 192. 1.).
VISSZABESZÉL, (visszabeszél) ösz. önh.
Annak, aki őt feddi, dorgálja, inti stb. daczosan
ellenmond. A vásott gyermek apjának, tanítójának, az
engedetlen szolga urának visszabeszél.
VISSZABESZÉLÉS, (visszabeszélés) ösz. fn.
Feleselő szóváltás, midőn valaki visszabeszél vala
kinek. V. ö. VISSZABESZÉL.
VISSZABOCSÁT, (visszabocsát) ösz. áth.
Megengedi, hogy azon helyről, vagy állapotból,
m elyhez akármely módon kötve volt, előbbi helyére,
állapotába visszatérhessen ; visszaküld, haza bocsát.
Visszabocsátani a foglyokat hazájokba. V. ö. BO
CSÁT.
VISSZABOCSÁTÁS, (visszabocsátás) ösz. fn.
Megengedés, rendelés, hogy valaki visszamehessen
oda, ahonnan jött, a honnan való stb.
VISSZABORZAD, (visszaborzad) ösz. önh.
Valamitől elborzadva hátrál, meghökken, eltávolo
dik, utálattal fordul el. Valamely utálatos, fertelmes
látványtól visszaborzadni.
VISSZ ABOKZADÁS, (visszaborzadás) ösz.
fn. Borzadva visszarándulás, hátrálás valamitől.
VISSZABÖG, (visszabőg) ösz. önh. A bőgést
viszonozza, pl. a tehén, a borja bőgését.
VISSZABUKÁS, (visszabukás) ösz. fn. Bukás
neme, midőn a menésben, mozgásban levő sulyegye
nét vesztve hátra, hányat esik, vagy ismét oda bu
kás, a honnan ki vagy felbukott. V. ö. BUKÁS.
VISSZABUKIK, (visszabukik) ösz. k. 1) Ha
nyatlás következtében mélyen hátra esik. 2) Oda
bukik megint, a honnan ki vagy felbukott, pl. a
bukdácsoló vizimadár, az úszó ember, a búvár, a
vidra.
VISSZACSAL, (vissszacsal) ösz áth. Az eltá
vozottat bizonyos csel által ráveszi, hogy ismét visz
szatérjen. Áz elpártolt társakat} a szökevényeket visz
szacsalni.
VISSZACSALÁS, (vissza csalás) ösz. fn. Csá
bítás, hitegetés, mely által visszacsalnak valakit. V.
ö. VISSZACSAL.
VISSZACSAP, (visszacsap) ösz. áth. és önh.
1) A csapást viszonozza, visszatorolja, forbátolja.
2) Csapva előbbi helyére, vagy megfordított irány
ban eltávolít. V. ö. CSAP.
VISSZACSAPÁS, (visszacsapás) ösz. fn. Cse
lekvés, illetőleg ütés, mely által valamit vissza
csapnak. V. ö. VISSZACSAP.
VISSZACSATOL, (visszacsatol) ösz. áth. Csa
tolva, vagy csatolmányként vissahelyez, küld.
VISSZACSATOLÁS, (vissza csatolás) ösz. fn.
Cselekvé3, midőn valamit visszacsatolunk,
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VISSZACSAVAK, (visszacsavar) ösz. áth.
Az előbbi csavarással ellenkező irányban csavar
valamit, p. ba előbb jobbra csavarta, azután balra,
és viszont. V. ö. CSAVAR.
VISSZACSAVARÁS, (vissza csavarás) ösz.
fn. Visszafelé, ellenkező irányban fordított csa
varás.
VISSZACSAVAKODÁS,
(visszacsavarodás)
ösz. fn. A mozgási iránynak változtatása, midőn
valami csavarodó vonalban ismét előbbi helyére,
vagy hátra felé fordul.
VISSZACSAVARODIK,
(visszacsavarodik)
ösz. k. Görbe, csavaros vonalban hátra felé mozdul,
hajlik. A szántó a dűlőre jutván, visszacsavarodik. V.
ö. CSAVARODIK.
VISSZACSÓKOL, (visszacsókol) ösz. áth. Az
adott, kapott csókot vaszonozza, visszaadja.
VISSZACSÓKOLÁS, (visszacsókolás) ösz. fn.
A kapott csóknak visszaadása, viszonozása.
VISSZACSÖRGEDÉZ, (visszacsörgedéz) ösz.
gyak. önh. Hátrafelé görbülő, forduló irányban csör
gedez, p. a kígyódzó csermely.
"VISSZACSÖRGEDÉZÉS, (visszacsörgedézés)
ösz. fn. Csörgedezve visszafelé folyás.
VISSZACSÚFOL, (visszacsúfol) ösz. áth. A
csúfot, csúfolódást viszonozza, forbátolja, visszaadja;
csúfért csúffal fizet.
VISSZACSÚFOLÁS, (vísszacsúfolás) ösz. fn.
Csúfolás, melylyel valaki a szenvedett csúfolást, csú
fot, csúfságot viszonozza.
VISSZACSUKKAN, (visszacsukkan) ösz. önh.
„Hátra csuklik, bicsaklik, p. a tág sarkú kés. 2)
Kinyitás után ismét becsukódik.
VISSZACSUKKANÁS, (visszacsukkanás) ösz.
fn: Valamely sarkon mozgó eszköznek hátrabicsak
lása, vagy a nyitott ajtónak, födélnek beesukódása.
VISSZACSÚSZ, v. CSÚSZIK, (visszacsúsz v.
csúszik) ösz. önh. és k. Csúszva előbbi helyére jut.
A sütkérező kigyó ismét visszacsúsz fészkébe. V. ö.
CSÚSZ, CSÚSZIK.
VISSZACSÚSZÁS , (visszacsúszás) ösz. fn.
Cselekvő vagy szenvedő állapot, midőn valaki v.
valami visszacsúsz, v. csúszik.
VISSZACZÁFOL, (vissza czáfol) ösz. áth. A
czáfot czáffal viszonozza, forbátolja ; ellenczáfot ír
vagy mond.
VISSZACZÁFOLÁS, (vissza •czáfolás) ösz. fn.
Feleselés, vitatkozás neme, mely által vissza
czáfolnak valakit v. valamit.
VISSZ ACZAMMOG, (visszaczammog) ösz. önh.
Oda, honnan eltávozott, czammogva ismét visszatér.
A jól lakott medve visszaczammog barlangjába. V. ö.
CZAMMOG.
VISSZACZAMMOGÁS,
(visszaczammogás)
ösz. fn. Czammogva, előbbi, elhagyott helyére visz
szatérés.
VISSZACZIPEL, (visszaczipel) ösz. áth. Vala

mit ismét oda czjpel, a hol előbb volt, V. ö. CZIPEL,
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VISSZACZIPELÉ8, (visszaczipelés) ösz. fn.
Eröködö, nekézkes visszaszállítása valamely te
hernek.
VISSZADÖCZÖG, (visszadöczög) ösz. önh.
Ismét oda döczög, a honnan eldöczögött, eltávozott.
[ A hízott sertés visszadöczög as ólba. V. ö. DÖCZÖG.
VISSZADÖCZÖGÉS, (visszadöczögés) ösz. fn.
Döczögö mozgással, léptekkel előbbi elhagyott he
lyére visszamenés.
VISSZADÖF, (visszadöfés) ösz. áth. A döfést
döféssel viszonozza, forbátolja. V. ö. DÖF.
VISSZADÖFÉS, (visszadöf) ösz. fn. Sértés
í neme, midőn visszadöfnek valakit, v. valamit, V. ö.
VISSZADÖF.
VISSZADŐL, (visszadől) ösz. önh. Hátrafelé
hanyatló irányban dől. Ellentéte : előre dől. V. ö.
DŐL.
VISSZADŐLÉS, (visszadőlés) ösz. fn. Hátráló
irányban dőlve lefekvés, leereszkedés, leesés.
VISSZADÖNT, (visszadönt) ösz. áth. 1) Esz
közli, hogy hátrafelé, hanyatló irányban rohanjon,
dőljön valami. 2) A megtöltött edényből a benne
levő holmit ismét oda dönti, teríti, a hol előbb volt.
Amérübe hányi búzát visszadönteni a garmadára. V. ö.
DÖNT.
VISSZADÖNTÉS, (visszadöntés) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn visszadöntenek valamit. V. ö. VISZ
\ SZADÖNT.
VISSZADÖRGÉS, (visszadörgés) ösz. fn. Dör
gésviszhangzása.
VISSZADÖRMŐG, (visszadörmög) ösz. önh.
A szóra daczát dörmögve nyilvánítja; dörmögő
hangon mond ellent. V. ö. DÖRMÖG.
VISSZADÖEMÖGÉS, (vissza dörmögés) ösz. fn.
Valakinek beszédére boszusan, daczosan dörmögés.
VISSZADÖRÖG, (visszadörög) ösz. önh. A
dörgést viszonozza, viszbangozza. Eg dörgésékor a
szildák öblei visszadörögnek. V. ö. DÖRÖG.
VISSZAÉL, (visszaél) ösz. önh. Valamit viszá
san, czélellenesen, roszra, fonákul használ erköl
I esi tekintetben. Másnak jóságával visszaélni. Az Isten
adományával, az ész tehetségével visszaélni. V. ö.
ÉL, ige.
VISSZAÉLÉS, (visszaélés) ösz. fn. Erkölcsi
leg visszás, fonák, czélelleues, rósz használása vala
minek, Szabó D. szerént : gaz szokás. A szábadság
»gal sok visszaélés történik.
VISSZAELMÉL, (visszaelmél) ösz. k. Elmé
jében, eszében visszagondol valamire, elméjében
megújít, visszahoz valamit.
VISSZAELMÉLÉS, (visszaelmélés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valamire visszaelmélünk. V. ö.
VISSZAELMÉL.
VISSZAEMLÉKEZÉS, (visszaemlékézés) ösz.
fn. Emlékezés oly dolgokra, melyek elmúltak, meg
történtek ; észbe juttató figyelmezés.
VISSZAEMLÉKEZIK, (visszaemlékézik) ösz.
k. A multakat eszébe veszi, mintegy ismét eléidézi,
NAGY. AKAD. SZÓTÍ.B. VI. KÖT.
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' s jelenné képzeli, mintegy visszatér rajok. Vissza
emlékezni ifjúságunk örömeire, a régi jó időkre. V. ö.
EMLÉKEZIK.
VISSZAEMLÉKÉZTET,
(visszaemlékéztet)
ösz. mivelt. Eszközli, hogy visszaemlékezzünk va
lamire ; eszünkbe juttat; az elmultakra figyelmeztet.
V. ö. EMLÉKEZTET.
VISSZAEMLÉKÉZTETÉS, (visszaemlékézte
tés)ösz. fn. Cselekvés, mely által valakit vissza
emlékeztetünk valamire. V. ö. VISSZAEMLÉKÉZ
TET.
VISSZAÉR, (visszaér) ösz. önh. Ismét oda ér,
oda jut, honnan elment, eltávozott. Az elköltözött
vendég már eddig visszaért házába.
VISSZAÉRÉS, (visszaérés) ösz. fn. Vissza
jutás, oda érés, ahonnan valaki eltávozott.
VISSZAERESZT, (visszaereszt) ösz. áth. Aki
valamely idegen helyen akármikép lekötve, letar
tóztatva volt, azt ismét elébbi helyére, lakába, ha
zájába térni, eredni engedi ; visszabocsát. Lelketlen
testről szólva am. tartalékán tágítva, természetes
nehézkedésénél fogva mozdulni hagyja. A parton he
verő csónakot visszaereszteni a vizbe. A lejtön vissza
ereszteni a szekeret. V. ö. ERESZT.
VISSZAERESZTÉS, (visszaeresztés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszaeresztenek valakit v. valamit.
V. ö. VISSZAERESZT.
VISSZAÉRKEZÉS, (visszaérkézés) ösz. fn.
Elhagyott előbbi helyre érkezés.
VISSZAÉRKEZIK, (visszaérkezik) ösz. k. Bi
zonyos távolságra tett útjából ismét előbbi helyére,
lakába érkezik, jut. V. ő. ÉRKEZIK.
VISSZAESÉS, (visszaesés) ösz. fn. Ismét
azon helyre és irányban esé3, mint már előbb. Atv.
ért. ismét azon rósz, veszélyes, vagy erkölcstelen
állapotba jutása valakinek, melyben már egykor
szenvedett. A lábadozót a visszaesés ellen óvni. V. ö.
ESÉS.
VISSZAESIK, (visszaesik) ösz. k. 1) Ismét
oda esik a honnan egykori eleste után fölkelt. Két
szer fölkelt, s mindannyiszor visszaesett. 2) Hanyatt,
hátrafelé esik. 3) Atv. ismételve rósz, veszélyes,
vagy erkölcstelen állapotba jut. Előbbi nyavalyájába
visszaesett.
VISSZAESŐ, (visszaeső) ösz. mn. Aki ismét
valahová vagy valamely állapotba esik, jut.
VISSZAEVEZ, (visszaevez) ösz. önh. A vizi
jármüvet evezőlapattal ismét oda hajtja, vontatja,
honnan előbb kiindult. V. ö. EVEZ.
VISSZAEVEZÉS,' (visszaevezés) ösz. fn.
Evezve az elhagyott helyre visszahajózás.
VISSZAFÁRAD, (vissza fárad) ösz. önh. Bizo
nyos fáradsággal, nehézséggel járó utat ismétel,
újra tesz. V. ö. FÁRAD.
VISSZAFÁRADÁS, (visszafáradás) öss. fn.
A fáradva tett útról ismét fáradva visszatérés.
VISSZAFÁRASZT, (vieszafáraszt) ösz. áth;
Eszközi, okozza, hogy valaki visszafáradjon ; visz
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sza menni, a megtett utat ismételni késztet. V. ö.
FÁRASZT.
VISSZAFÁRASZTÁS, (vissza fárasztás) ösz,
fn. A fáradva jöttnek fárasztó visszaútra kész
tetése.
VISSZAFELÉ, (visszafelé) ösz. ih. Visszave
zető' irányban, hátrafelé ; oda ahonnan a kiindulás,
és eltávozás történt. Visszafelé fordulni, jönni, menni.
V. ö. FELÉ.
VISSZAFELEL, (viaszafelei) ösz. áth. és önh.
1) Am. az egyszerű felel v. válaszol. 2) A meg
vagy felszólításra vagy meghagyásra durczásan, vo
nakodólag felel.
VISSZAFELELGET, (visszafelelget) ösz. áth.
és önh. Többször visszafelel.
VISSZAFELESEL, (visszafelesel) ösz. önh.
Többször visszafelel (a 2ik jelentésben).
VISSZAFENYÉGET, (visszafenyéget) ösz.
áth. 1) A fenyegetést fenyegetve viszonozza, forbá
tolja. 2) Fenyegetve visszaűz, visszahajt. V. ö. FE
NYEGET.
VISSZAFENYÉGETÉS,
(visszafenyégetés)
ösz, fn. I) Fenyegetés viszonzása. 2) Fenyegetve
visszaüzése valakinek.
VISSZAFÉNYLIK. (visszafénylik) ösz. k. A
fényt, a fénysugarakat visszaveti; ismételve, viszo
nozva ragyog, p. a nap sugaraitól a tükör.
VISSZAFÉSÜL, v. —FÉSÜL, (visszaifésül)
ösz. áth. Hátrafelé fésül, vagy amit előbb egyik
oldalra fésűit, azután más oldalra fésüli. V. ö.
FÉSÜL.
VISSZAFÉSÜLÉS, v. —FÉSÜLÉS, (vissza
fésülés) ösz. fn. Cselekvés, midőn visszafésülnek
valamit. V. ö. VISSZAFÉSÜL.
VISSZAFIZET, (visszafizet) ösz. áth. A más
tól akármikép magához vett pénzt ismét visszaadja,
visszaszámlálja. Átv. visszatöröl, forbátol valamit;
hasonló tettet hasonlóval viszonoz, t. i. vagy jutalmaz,
vagy büntet. V. ö. FIZET.
VISSZAFIZETÉS, (visszafizetés) ösz. fn. Vi
szonzó cselekvés, mely által visszafizetünk valamit.
V. ö. VISSZAFIZET.
VISSZAFOG, (visszafog) ösz. áth. Amit fogni,
kezében tartani megszűnt, amit letett, ismét kézbe
fogja. A letett fegyvert visszafogni. 2) A kifogott lo
vakat ismét befogja. 3) Amit másnak adnia kellene,
azt akármály okból magánál tartja, fogja. A cseléd
béréből tiz forintot visszafogott. V. ö. FOG.
VISSZAFOGAD, (visszafogad) ösz. áth. Akit
már egykor elbocsátott, elűzött stb., vagy az önként
eltávozottat ismét magához veszi, fogadja, szerződ
teti. Visszafogadni a régi szolgát, a hűtlenül elszökött
feleséget. V. ö. FOGAD.
VISSZAFOGADÁS, (visszafogadás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszafogadunk valakit. V. ö.
VISSZAFOGAD.
VISSZAFOGLAL, (visszafoglal) ösz. áth. A
más által elfoglalt jószágot, földet, tartományt,
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stb. ismét saját birtokába keríti, foglalja. V. ö.
FOGLAL.
VISSZAFOGLALÁS, (visszafoglalásj ösz. fn.
Birtoklási, szerzési eljárás, midőn visszafoglalunk
valamit. V. ö. VISSZAFOGLAL.
VISSZAFOJT, (visszafojt) ösz. áth. A lélek
zetröl mondják, midőn azt valaki visszatartja.
VISSZAFOLY. (visszafoly) ösz. önh. 1) A
folyóvíz bizonyos ellennyomás, meggátolás követ
keztében rendes folyásával ellenkező irányban foly.
A kisebb folyó visszafoly, midőn torkolatánál az
áradó nagyobb folyó visszatolja. 2) A kiömlött, ki
áradt viz, vagy más nedv ismét oda foly, honnan
kiered. Dana apadásakor a kiöntések visszafolynak.
3) Átv. ért. bizonyos kiadások, költségek némi jöve
delem, vagy bevétel, vagy nyereség utján megke
rülnek.
VISSZAFOLYÁS, (visszafolyás) ösz. fn. l)
Rendes irányától visszafelé forduló folyás. 2) A ki
ömlött nedvnek előbbi ágyába, medrébe stb. vissza
térése. 3j Kiadások visszakerülése.
VISSZAFOLYÓ (visszafolyó) ösz. mn. Ami
visszafoly.
VISSZAFORDÍT, v. —FORDÍT, (vissznfor
dít) ösz. áth. Ügy fordít, hogy előbbi helyzetével,
vagy menetével ellenkező irányban legyen. Vissza
fordítani a szekeret, a hajót. V. ö. FORDÍT.
VISSZAFORDÍTÁS, v. —FORDÍTÁS, (vissza
fordítás) ösz. fn. Cselekvés, illetőleg mozdítás, tere
lés, midőn visszafordítnak valamit.
VISSZAFORDUL, v. —FORDUL, (vissza
fordul) ösz. önh. Ismét azon oldalra, vagy irány felé
fordul, melyet maga után hagyott; visszatér, vissza
megy. V. ö. FORDUL.
VISSZAFORDULÁS, v. —FORDULÁS, (visz
szafordulás) ösz. fn. Irányváltoztatás, midőn a moz
gásban levő test továbbra, előbbre haladni megszűnik,
fordulva s visszafelé veszi irányát; visszamenés,
visszatérés.
VISSZAFORDULT, (visszafordult) ösz. mn.
Átv. ért. gonoszszá változott, gonosz, rósz (perver
sus). Visszafordult világ. Erdősynél : „Viszha for
dult fajú nép". (Lukács. IX.) Pestinél : viszos, a
Müncheni codexben viszha v. visszavívó. V. ö. VISZ
SZA, (1).
VISSZAFORDULTSÁG,
(visszafordultság.
ösz. fn. Átv. ért. gonoszság, roszaság. (Perversitas)
Molnár A.). V. ö. VISSZAFORDULT.
VISSZAFÚ, v. — F Ú J , v. FÚV, (visszafú v.
— fúj v. —fúv) ösz. önh. és áth. 1) Visszafú a szél,
midőn előbbi irányát ellenkezőre változtatja. 2) Fú
vással eltávolít magától valamit. A szemébe fútt füs*
töt visszafújja. V. ö. FŰ.
VISSZAFUT, (visszafut) ösz. önh. Futva ismét
oda tér, honnan elment, eltávozott, elfutott. Az akolba
terelt ménes visszafutott a mezőre. V. ö. FUT.
VISSZAFUTÁS, (visszafutás) ösz. fn. Az el
hagyott helyre futva visszatérés.
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VISSZAFUTOS, (visszafutos) ösz. önh. Futva
VISSZAGÚNYOLÁS, (visszagúnyolás) ösz. fn.
többször visszatér.
A mástól szenvedett gúnynak visszonzása.
VISSZAGURDÍT, (visszagurdít); VISSZA
VISSZAFÜLEL, (visszafülel) ösz. áth. Fülénél
GURDÚL, VISSZAGURUL, 1. VISSZAGÖRDÍT;
fogva visszahúz.
VISSZAFÜLELÉS, (visszafülelés) ösz. fn. VISSZAGÖRDŰL.
VISSZAGYALOGOL, (visszagyalogol) ösz.
Fülön fogva visszahuzás.
önh. Gyalogolva ismét oda megy, ahonnan eltávozott.
VISSZAFÜTTYENT,(visszafüttyent) ösz. önh.
V. ö. GYALOGOL.
és áth. l) Füttyöt füttyel viszonoz. 2) Fütytyel
VISSZAGYALOGOLÁS, v. —GYALOGLÁS,
visszahi. Vissza füttyenteni a vadászebeket.
VISSZAFÜTTYENTÉS, (visszafüttyentés) ösz. (visszagyalogolás) ösz. fn. Az eltávozási helyre
fn. l) A hallott fütty viszonzása. 2) Füttyszóval visz gyalogolva viaszatérés.
VISSZAHAJÍT, v . — H A J I T , (visszahajít) ösz.
szahivás.
áth. 1) Amit hozzá hajítottak, azt ismét oda hajítja,
VISSZAFÜTYŐL, (visszafütyöl) ösz. önh.
a honnan jött. Visszahajítani a laptát, a követ.
Fülyölést fütyöléssel viszonoz.
2) Amit kapott, hajítva az adónak visszaveti. V. ö.
VISSZAGONDOL, (visszagondol) ösz. önh. HAJIT.
és áth. 1) Az elmúltakra, történtekre gondolatban
VISSZAHAJÍTÁ8, v. —HAJÍTÁS, (vissza
visszatér. Visszagondolni a réqi jó időkre, ifjúságunk
hajítás)
ösz. fn. Cselekvés, midőn visszahajítunk
napjaira. 2) Gondolatban mintegy újra eléidéz, maga
valamit.
V.
ö. VISSZAHAJÍT.
elé állit valamit, emlékezetébe visszahoz. Ami elmúlt,
VISSZAHAJLÁS,
(visszahajlás) ösz. fn. Hátra
visszagondolhatod, de nem állithatod vissza.
görbedése valamely testnek.
VISSZAGONDOLÁS, (visszagondolás) ösz. fn.
VISSZAHAJLIK, (visszahajlik) ösz. k. Egye
Esz működése, midőn visszagondol valamire. V. ö.
nes
irányából
hátrafelé hajlik, görbed, t. i. valamely
VISSZAGONDOL.
erőszakos
nyomás,
húzás, csavarás stb. következté
VISSZAGONDOLKOZIK, (visszagondolkozik)
ben.
Különbözik
tőle
: visszahajol. V. ö. HAJLIK ;
ösz. k. Gondolkozva, illetőleg emlékezve, képzelődve
az elmultakat forgatja eszében. V. ö. GONDOLKOZIK. HAJOL.
VISSZAHAJOL. (vÍ3szahajol) ösz. önh. Testét
VISSZAGÖRBED, (visszagörbed) ösz. önh.
1) Ami görbe állapotából kiegyenesítve volt, ismét önként hátrafelé hajtja.
VISSZAHAJT, (visszahajt) ösz. áth. 1) Hátra
görbévé lesz. 2) Hátrafelé görbed.
VISSZAGÖRBEDÉS, (visszagörbedés) ösz. fn. visszafelé hajlít, görbít, s mintegy kajlít, kampít.
Hajlás, meghajlás neme, midőn valami viszafelé Visszahajtani az egyenes gallért. 2) Előbbi helyére visz
szaüz, kerget, s mintegy haj haj! szóval visszame
görbed.
nésre ösztönöz. A nyájat a legelőről visszahajtani az
VISSZAGÖRBÍT, (visszagörbít) ösz. áth. 1)
ólba. 3) Átv. visszafelé tol, nyom. A szél visszahajtja
Az egyenessé igazított testet ismét előbbi görbe
a hajót a parthoz. V. ö. HAJT.
alakúvá hajlítja. 2) Hátrafelé görbít. V. ö. GÖRBÍT.
VISSZAHAJTÁS, (visszahajtás) ösz. fa. Cse
VISSZAGÖRBÍTÉS, v. GÖRBÍTÉS, (vissza
lekvés,
midőn visszahajtanak valamit, v. valakit.
görbítés) ösz. fn. Cselekvés, hajlítás, mely által visz
VISSZAHALLIK, (visszahallik) ösz. k. Visz
szagörbítüuk valamit. V. ö. VISSZAGÖRBÍT.
VISSZAGÖRBÜL, (visszagörbül) 1 VISSZA hangzik, a távolból hallik. A vadászok kürtszava,
kiáltása visszahallik. V. ö. HALLIK.
GÖRBED.
VISSZAHANG, (visszahang) 1. VISZHANG.
VISSZAGÖRBÜLÉS, v. —GÖRBÜLÉS l.VISZ
VISSZAHANGOL, ösz. áth. A bizonyos módon
SZAGÖRBEDÉS.
hangolt hangszert ismét az előbbi módra hangolja.
VSSZAGÖRDÍT, (visszagördít, ösz. áth. Vala
VISSZAHANGOZ, (visszahangoz) ösz. áth.
mely hengerded, vagy gömbölyű tesiet ismét oda A bele ütődött hangot viszonozza, visszaüti, ismétli.
gördít, a honnan elgördült, vagy elgördítették. Az ; A kürtök riadását, a mennykőcsapást visszahangoz
öblítés végett kúthoz gördített hordókat visszagördíteni I zák a sziklák. Összébb húzva : viszhangoz.
a pinczébe, a színbe. V. ö. GÖRDÍT.
VISSZAHANGOZÁS, (visszahangozás) ösz.
VISSZAGÖRDÍTÉö, (viaszagördítés) ösz. fn. fn. A valamibe ütődött hangnak visszaütése.
Tolás, taszítás, mely által visszagördítnek valamit.
VISSZ AH ANGZÁS, (visszahangzás) ösz. fn.
V. ö. VISSZAGÖRDÍT.
A hangnak visszaütődése ; viszhangzás.
VISSZAGÖRDÜL, (visszagördül) ösz. önh.
VISSZAHANGZIK, (visszahangzik) ösz. k. 1)
Oda gördül ismét, ahonnan elgördült, vagy elgördí A bele ütődött hang visszaütődik. Az üres teremek
tették. A lejtőre tolt hordó visszagördült a lapályra.Y. ö. a lábdobogásoktól visszahangzanak. 2) Visszásán,
GÖRDÜL.
kellemetlenül hangzik, p. a rósz zene.
VISSZAGÚNYOL, (visszagúnyol) ösz. áth. A
VISSZAHÁNY, (visszahány) ösz. áth. Holmit
ismét azon helyre hány, a honnan jött, vagy kapta.
vallott gúnyt gúnynyal viszonozza, forbátolja.
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A hálóba szorult apró halakat visszahányni a vízbe. gyak. áth. Hengergetve előbbi helyére, állására hajt,
V. ö. HÁNY.
V. ö. HENGERGET.
VISSZAHÁNYÁS, (vissza hányás) ösz. fn.
VISSZAHEVERÉDIK, (visszaheverédik) ösz.
Cselekvés, midőn holmit visszahánynak.
k. Heveiés végett ismét azon helyre fekszik, hol
VISSZAHANYATLÁS, (visszahanyatlás) ösz. előbb hevert. A juhász felkelt a fa alól, s körülnézve
fn. Hanyatt visszaesés ; isméti hanyatlás.
a nyújt visszaheveredett. V. ö. HEVEREDIK.
VISSZAHANYATLIK, ösz. k. Ismét oda
VISSZAHÍ, v. —HÍV, (visszahí v. —hív) ösz
hanyatlik, ahonnan fölkelt, fölemelkedett. V. ö. áth. A távozásban, menésben levőt, vagy a bizonyos
HANYATLIK.
czélra küldött s távol levő személyt visszaidézi.
VISSZAHARAP, (visszahatap) ösz. áth. A Vissza hívni a hírnököt, a követeket. V. ö. III. ige.
VISSZAHINT, (visszahint) ösz. áth. Holmit
harapást harapással viszonozza, forbátolja. Egyik eb
hintve, szórva ismét odaTiány, vet, ahol előbb volt
a másikat visszaharapja. V. ö. HARAP.
VISSZAHAT, (visszahat) ösz. önh. A hatást A földről fölszedegetett gabnaszemeket visszahinteni.
viszonozza, ellenhatással viszonozza. V. ö. HAT, ige. V. ö. HINT.
VISSZAHINTÉS, (visszahintés) ösz. fn. Cse
VISSZAHATÁS, (visszahatás) ösz. fn. Hatást
viszonozó hatás, ellenhatás, vagyis a cselekvő erőnek lekvés, midőn valamit ismét előbbi helyére hin
oly működése, mely a vele ellentétben levő erőt tenek.
VISSZAHÍV 1. VISSZAHÍ.
gyöngíteni, vagy megsemmisíteni törekszik. A ha
VISSZAHÍVÁS, (visszahivás) ösz. fn. Cselek
tás visszahatást szül, okoz. V. ö. HATÁS.
VISSZAHATÓ, (viíszaható) ösz. mn. Ami visz vés, illetőleg parancs, rendelet, kérelem stb., mely
szahat, ami a hatást ellenhatással viszonozza. Nyelv nél fogva valakit visszahínak. V. ö. VISSZAHÍ.
VISSZ AHÍVHAT ATLAN v. — HÍVHATLAN,
tani ért. visszaható ige, oly középige, melyben az alany
cselekvése önmagára vonatkozik, s mintegy visszatér, (visszahívhat[at]lan) ösz. mn. Akit visszahívni nem
milyenek a) az odik, édik, b'dik képzésüek. p. csavaro lehet.
VISSZAHÍVATLAN, (visszahivatlanl ösz. mn.
dik, telepedik, göndörödik, mintegy csavaritja, telepíti,
göndöríti önmagát; b) a kodik, kédik, k'ódik, kőzik, kézik, Akit viasza nem hívtak. (Irrevocatus. Molnár A.).
VISSZAHÓDÍT, v. —HÓDIT, (visszahódít)
kőzik képzőjüek, pl. vonakodik, vetekedik azaz vono
gatja, vetegeti önmagát; bontakozik, mérkézik, töröl ösz. áth. Az ellenség által elfoglalt, vagy elpártolt
közik bontogatja, méregeti, törölgeti magát; c) országot, illetőleg népet hódítás által ismét hatal
melyek két vagy több alanynak egymásra vonatkozó mába kerít. Az elvesztett, elpártolt tartományokat
hatását, cselekvését fejezik, ki p. marakodik, köte fegyveres erűvel visszahódítani. V. ö. HÓDÍT.
kedik, verekedik, gyűlölködik, t. i. valakivel v. egymással.
VISSZAHÓDÍTÁS, v.  H Ó D Í T Á S , (vissza
VISSZAHATÓLAG, (visszahatólag) ih. Visz hóditás) ösz. fn. A mások által elfoglalt vagy el
szaható módon vagy állapotban.
pártolt tartományok visszaszerzése hadi erővel.
VISSZAHORD, (vissza hord) ösz. áth. Holmit
VISSZAHÁTRÁL, (visszahátrál) ösz. önh.
egymás után ismét azon helyre hord, ahol előbb
Ismételve hátrál, vagy hátrálva visszavonul, magát
létezett. A szekérre rakott gabonát visszahordani a
visszavonja.
kamarába, a magtárba. A vásárra kirakott árukat
VISSZAHÁTRÁLÁS, (visszahátrálás) ösz. fn. visszahordani a boltba. V. ö. HORD.
Hátrálva visszavonulás.
VISSZAHORDÁS, (visszahordás) ösz. fn. Cse
VISSZAHELYEZ, (visszahelyez) ösz. áth. lekvés, midőn visszahordanak holmit. V. ö. VISSZA
Ismét azon helyre tesz, állít, fektet stb. valamit, ahol HORD.
előbb volt. A kivett könyveket visszahelyezni a polczra,
VISSZAHORDOZKODÁS, (visszahordoz ko
szekrénybe. A pert előbbi állapotba visszahelyezni am. dás) ösz. fn. Hordozkodás, midőn valaki előbbi lak
megújitni. Személyre vonatkozólag, előbbi állapotá helyére, szállására visszatér. V. ö. HORDOZKO
ban, hivatalába stb. igtat, bevezet valakit.
DÁS.
VISSZAHELYEZÉS, (visszahelyezés) ösz. fn.
VISSZAHORDOZKODIK,(visszahordozkodik)
Cselekvés, midőn valamit v. valakit visszahelyeznek ösz. k. Holmijével együtt ismét előbbi lakhelyére,
valahova. Előbbi állapotba visszahelyezés. V. ö. szállására takarodik. Faluról visszahordozkodni a
VISSZAHELYEZ.
városba. Elhagyót lakhelyére visszahordozkodott. V. ö.
VISSZAHENGÉRÉDIK,
(visszahengérédik) HORDOZKODIK.
ösz. k. Ismét oda hengeredik, honnan elhengeredett,
VISSZAHORDOZÓSKODIK, 1. VISSZAHOR
vagy elhengerítették. A hordó a lejtőröl visszahen DOZKODIK.
geredett. V. ö. HENGEREDIK.
VISSZAHOZ, (visszahoz) ösz. áth. Valakit
VISSZAHENGÉRÉG, (visszahengérég) ösz, vagy valamit ismét azon helyre hoz, vagy szállít,
ahonnan eltávozott, vagy ahonnan elvitték. Visszahozni
önh. Hcngeregve visszatér, visszafelé mozog.
YISSZAHENGÉRGET, (visszahengérget) ösz. vason, a szökevényeket. Visszahozni a levelet. V. ö. HOZ.
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VISSZAHOZÁS, (visszahozás) ösz. fn. Cselek J
vés, midőn visszahoznak valakit v. valamit. V. ö.
VISZSZAHOZ.
VISSZAHOZHATATLAN, v. —HOZHATLAN,
(visszahozhatatlan) ösz. mn. Amit visszahozni nem
lehet; szokott átv. ért. amit ismét előállítani, létesí .
teui, jelenné tenni lehetetlen, Visszahozhatlan idő, el [
múlt ifjúság. Visszahozhatlan boldog napok.
VISSZAHOZHATÓ, (visszahozható) ösz. mn. j
Amit visszahozni, illetőleg visszaállítani, újra léte !
síteni, eléidézni lehet.
VISSZAHOZÓ, (visszahozó) ösz. mn. Aki v.
ami valakit vagy valamit visszahoz. Visszahozó névmás
1. VISSZAMUTATÓ alatt.
VISSZAHÖKKEN, (visszahökken) ösz. önh.
Valamitől megijedve, megrettenve hátrafelé rándul.
V. ö. HÖKKEN.
VISSZAHÖKKENÉS,(visszahökkenés) ösz. fn.
Ijedés, megrezzenés következtében történő hátra
felé rándulás.
VISSZAHŐKÖL, (visszahőköl) ösz. önh. Mond
ják különösen szarvas marhákról, midőn hátrafelé
nyomulnak. Egyébiránt elég egyszerűen mondani:
hőköl, mert gyöke hők állatot szólító indulatszó, s
am. hátra ! Hők te! hátra te. V. ö. HŐK, HŐKÖL.
VISSZAHŐKÖLÉS, (visszahökölés) ösz. fn.
Hőkölve visszarándulás, visszale'pés.
VISSZAHŐKÖLTET, (visszahököltet) ösz.
mivelt. ,Hők' kiáltással eszközli, hogy a barom hát
ráljon, hőköljön. V. ö. HÖKÖLTET.
VISSZAHÖMPÖLYGET, (visszahömpölyget)
ösz. gyak. áth. Eszközli, hogy bizonyos test, külö
nösen folyadék visszafelé hömpölyögjön. A patak
medréből kiömlött vizet csatornázással visszahömpöly
getni.
VISSZAHÖMPÖLYÖG,
(visszahömpölyög)
ösz. gyak. önh. Hömpölyögve visszafelé mozog, foly.
A kiömlött árvíz visszahömpölyög a folyóba. V. ö.
HÖMPÖLYÖG.
VISSZAHULL, (visszahúll) ösz. önh. Hullva
ismét oda esik, ahonnan fölvették, fölemelték. A
kosárba szedett burgonya visszahullott a földre. V. ö.
HULL.
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helyére, régibb lakhelyére, szállására hurczolkodik,
hordozkodik. V. ö. HURCZOLKODIK.
VISSZAHURÍT, (visszahurít) ösz. önh. és áth.
1) Nyers, orditó hangon felel vissza. Az ellenmon
dóra visszahurítani. 2) A hárítva káromolót, dorgálót
hasonló hangon káromolja, dorgálja. V. ö. HURÍT.
VISSZAHURÍTÁS, v. — HURITÁS (vissza
hurítás) ösz. fn. Hurításra hurítással válaszolás.
VISSZAHUROGAT, (visszahurogat) ösz. gyak.
áth. A hurogatót viszonyos hurogatással káromolja,
dorgálja, visszatorolja. V. ö. HUROGAT.
VISSZAHUROGATÁS, (visszahurogatás) ösz.
fn. Hurogatás viszonzása hurogatással.
VISSZAHÚZ, (vissza.húz) ösz. áth. Elhagyott
előbbi helyére, vagy kiindulási pontja feléhúz valakit,
v. valamit. A távozni, a szökni akarót erővel, kezénél,
gallérjánál fogva visszahúzni. A leeresztett horgonyt,
hálót visszahúzni. Atv. adott szavát, vallomását,
állítását, igéretét visszahúzni, am. annak valódiságát,
illetőleg érvényét megsemmisíteni.
VISSZAHÚZÁS, v. —HÚZÁS (visszahúzás)
ösz. fn. Cselekvés, midőn visszahúzunk valamit,
tulajd. és átv. értelemben. V. ö. VISSZAHÚZ.
VISSZAHÚZÓDIK, VISSZAHÚZÓDIK, (visz
szahuzódik) ösz. belszenvedő. Önmagát visszahúzza.
Mondjuk különösen mozgó népseregről, hadról, mi
dőn előre tett haladásában megfordul, s bizonyos
helyre visszatér. Sikeretlen rohanás után visszahúzódni
a táborba. Továbbá, a cselekvény, a működés teré
ről, vagy társadalmi közlekedéstől távozik, s mintegy
magányba tér vissza.
VISSZAIDÉZ, (visszaidéz) ösz. áth. A már
egyszer vagy többször idézettet, jelen voltat ismét
idézi, magához hívja. Az elbocsátott tanukat vissza
idézni a törvéngszék elé. Atv. az elmúlt, régi dolgokat
képzeletben, emlékezetben eléállitja, vagy hasonló
alakban létesíti. A nemzet régi fényét, dicsőségét
visszaidézni. V. ö. IDÉZ.
VISSZAIDÉZÉS, (visszaidézés) ösz. fn. Cselek
vés, illetőleg hivási rendelés, parancs, moly által
visszaidéznek valakit. Emlékezetbe visszahívás.
V. ö. VISSZAIDÉZ.
VISSZAIGAZÍT, (visszaiagzít) ösz. áth. 1)
Ami valamikép rendetlen, helytelen, hibás állapotba
jött, azt ismét előbbi rendes, helyes, hibátlan állapo
tába átlitja vissza. Az elkuszált, szétbomlott hajat, fod
rokat visszaigazítani. 2) Azt, aki nem kellő módon vagy
időn, helyen kiviil, vagy tévedésből járul hozzá, elme
nésre utasítja, visszaküldi, vagy kellő útmutatást adva
elbocsátja. A tolakodókat visszaigazitani. A panaszos
félt ületö bírájához visszaigazítani. V. Ö. IGAZÍT.
VISSZAIGAZÍTÁS, V. —IGAZÍTÁS, (vissza
igazítás) ösz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy
valamit visszaigazítnak. 1. VISSZAIGAZÍT.
VISSZAÍGÉR, v. —ÍGÉR (vissza igér) ösz.
áth. Valamely ígéretet Ígérettel viszonoz. En gyü
mölcsöt ígértem neki, s ö nekem vadat igért vissza. Y,

VISSZÁHULLÁS, (visszahullás) ösz. fn. A
fölvett, fölemelt holminek előbbi helyére hullása.
VISSZAHURCZOL, (visszahurezol) ösz. áth.
Előbbi helyére hurezol valakit, v. valamit. V. ö.
HURCZOL.
VISSZAHURCZOLÁS, (visszahurczolás) ösz.
fn. Cselekvés, midőn visszahurczolnak valakit, v. vala
mit. V. ö. VISSZAHUECZOL.
VISSZAHUECZOLKODÁS,
(visszahurczol
kodás) ösz. fn. Hurczolkodva előbbi lakhelyre visz
szatérés.
VISSZAHUECZOLKODIK,
(visszahurczol
kodik) ösz. k. Holmijével együtt ismét előbbi lak ö. IGÉR
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VlSSZAÍGÉRKÉZIK, v. —ÍGÉRKEZIK,
VISSZAJÁRÁS, (visszajárás) ösz. fn. Cselek
(visszaígérkézik) ösz. k. Azt ígérgeti maga felöl, vés, midőn valaki visszajár valahová.
hogy vissza fog jönni, vagy menni. Visszaigérkezett
VISSZAJÁTSZIK, (visszajátszik) ösz. k. Amit
némi cseljátékkal, bűvölő ügyességgel valakitől el
hozzánk, de nem jött. V. ö. ÍGÉRKEZIK.
VjSSZAIJED, (visszaijed) ösz. önli. Ijedve tulajdonított, vagy eltüntetett, azt hasonló módon
hátrál, visszavonja magát, távolodik valakitől v. va visszatéríti. A büjátélcos a zsebemből eltüntetett pénzt
lamitől. Olyan utálatos, hogy látására visszaijedtem tőle. visszajátszotta. A kártyán elvesztett pénzt visszaját
szani.
V. IJED.
VISSZ A JŐ, v. —JÖN, (visszajö v. —jön)
VISSZAIJEDÉS, (visszaijedés) ösz. fn. Ijedés
ösz. önh. Ismét ide jő, ahonnan eltávozott. Vissza
által okozott visszahökkenés.
VISSZAILLESZT, (visszailleszt) ösz. áth. jönnek a vadászok. 0 nem jön vissza többé, meg
Ismét oda illeszti, alkalmasan oda helyezi, ahol halt. Átv. ami elmúlt, újra vagy hasonló alakban
előbb volt. A kivett dongát visszailleszteni a hordóba. jelenkezik. Régi baja visszajött. Vájjon visszajönnek
e a régi jó napok f
V. ö. ILLESZT.
VISSZAJÖVÉS, (visszajövés) ösz. fn. Ismét
VISSZAILLESZTÉS, (visszaillesztés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszaillesztünk valamit. V. ö. ezen helyre jövés, honnan eltávozott valaki. V. ö.
JÖVÉS.
VISSZAILLESZT.
VISSZAINDÍT, v. —INDÍT, (visszaindít)
VISSZAJÖVET, (visszajövet) 1) ösz. fn. Jö
ösz. áth. Az állapodásban, nyugovásban levőt meg vet, melyet az innét eltávozott ismét e helyre tesz.
inditja, hogy visszafelé haladjon, menjen. V. ö. 2) Használtatik határzóul is, e helyett : visszajövet
INDÍT.
kor. Visszajövet megbetegedett. Helyesebben : jövett,
VISSZAINDÍTÁS, v. —INDÍTÁS, (vissza régies ragozás szerént : jövettem, jövetted, jövetté.
indíttás) ösz. fn. Cselekvés, midőn visszaindítnak
VISSZAJÖVETEL, visszajövetel) 1. VISSZA
valamit. V. ö. VISSZAINDÍT.
JÖVET, 1).
VISSZAINDUL, v. —INDUL, (visszaindúl)
VISSZAJUT, (visszajut) ösz. önh. 1) Bizonyos
ösz. önh. Útját ismét oda veszi, ahonnan jött. Az ide viszontagságok, vagy távollét, elmaradás, letartóz
gen országból jött seregek visszaindulnák hazájokba. tatás után ismét visszajön, haza ér. Sok veszély, há
V. ö. INDUL.
nyás vetés után visszajutott hazájába. 2) Némi törvé
VISSZAINDULÁS, v. — INDULÁS, (vissza nyes jutalék, osztalék gyanánt visszajár neki, ami
indulás) ösz. fn. Útra indulás az elhagyott hely felé. hez joga, vagy igénye volt. V. ö. JUT.
VISSZAINT, (vissza.int) ösz. áth. Intve az el
VISSZAKACSINGAT; VISSZAKACSINGA
menőnek jelt ad, hogy jöjjön vissza ; visszahí, visz
TÁS 1. VISSZAKACSONGAT ; VISSZAKACSON
szaidéz. V. ö. INT.
GATÁS.
VISSZAÍR, (visszaír) ösz. önh. és áth. Vala
VISSZAKACSINT, (visszakacsint) ösz. önh.
kinek írására, levelére Írással, levéllel válaszol, felel.
Kacsintva
visszanéz j hátrafele kacsint. V. ö. KA
Tudakozódó barátjának visszairt. Azt irta vissza, hogy
CSÍNT.
mit sem tud a dologról. V. ö. ÍR.
VISSZAKACSINTAS, (visszakacsintás) ösz.
VISSZAÍRÁS, v. ÍRÁS, (visszaírás) ösz. fn.
fn. Kacsintás, melyet valaki hátrafelé tesz.
Cselekvés, midőn valakinek visszaírunk.
VISSZAKACSONGAT, (visszakacsongat) ösz.
VISSZAIRAT, (visszairat) ösz. fn. Felelő,
gyak. önh. Gyakran kaczérkodva hátra felé kacsint.
válaszoló, iratot viszonzó irat.
VISSZAKACSONGATÁS, ösz. fn. Többszöri
VISSZAÍTÉL, v. — Í T É L , (visszaítél) ösz.
áth. ítéletmondás által bizonyos jószágot előbbi, visszakacsintás.
VISSZAKAP, (visszaaap) ösz. önh. és áth. 1)
vagy jogszerű birtokosának visszaadatni rendel. Az
erőszakkal elfoglalt, bitorolt jószágot a törvényes örö Kezével hátra kap, hogy valamit fogjon, vagy érint
sen stb. 2) Amit akármikép elvesztett, azt bizonyos
kösnek visszaítélni. V. ö. ÍTÉL.
VISSZAÍTÉLÉS, v. —ÍTÉLÉS, (visszaítélés) úton módon ismét megkapja, visszanyeri. Elkobzott
ösz. fn. Bírói, törvényszéki határozás, mely által jószágát, ellopott pénzét hiánytalanul visszakapta. V. ö.
valakinek visszaítélnek valamit. V. ö. VISSZAÍTÉL. KAP.
VISSZAIZEN, (visszaizen) ösz. áth. Vala
mely izenetre viszonti izenetet küld.
VISSZAJÁR, (visszajár) ösz. önh. Elhagyott
előbbi helyére gyakran, többször visszamegy. A ba
bonahit szerént visszajár a megholt ember lelke, mi
dőn kisértetképen meg szokott jelenni. Átv. a fize
tésül átadott nagyobb pénzdarabból az illető járan
dóságot fölülmúló rész az általadó fizetőt illeti. A
százforintosból visszajár 15 for. 20 kr.

VISSZAKAPÁS, ösz. fn. 1) Hátrafelé kapás.
2) Az elvesztett jószágnak visszanyerése.
VISSZAKAPCSOL, (visszakapcsol) ösz. áth.
Tulajd. ért. kapocscsal ismét öszveköt, együvé fűz
valamit. Visszakapcsolni a széfbomlott ruhaszárnya
kat. Átv. a többitől elvált, elszakasztott, elkülöní
tett részt ismét azokkal egyesíti, öszveköti. Az or
szágtól birodalomtól elszakasztott tartományokat visz
szakapcsolni. Továbbá 1. VISSZACSATOL.
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VISSZAKAPCSOLÁS, (vísszakapcsolás) ösz.
[ fa. Ismételt egyesítés, öszvekötés, mely által vala
[ mit visszakapcsolnak. V. ö. VISSZAKAPCSOL.
VISSZAKEBLEZ, (visszakeblez) ösz. áth. l)
Ami valamely területi körből ki volt véve, szakasztva
Istb., azt isme't annak körébe foglalja, s azzal egye
I siti. Valamely vármegyétől elszakasztott, vagy elkülö
nített helységet, vidéket visszakeblezni. 2) Akit vala
mely testületi karból kebelből kivettek, kizártak
8tb., azt ismét abba helyezi.
VISSZAKEBLEZÉS, (visszakeblezés) ösz. fn.
Cselekvés, viszonyváltoztatás, mely által valamit
előbbi területkörébe, vagy valakit bizonyos testü
leti karba visszakebleznek. V. ö. VISSZAKEBLEZ.
VIZSZAKELTEZ, (visszakeltez) ösz. áth. Va
lamely iromány keltát előbbre teszi, írja mint a
mely időben az valóban megtörtént; helyesebben :
előbbre keltez. (Autedatiren).
VISSZAKÉNYSZERÍT,
(visszakényszerít)
ősz. áth. Valakit v. valamit kényszerít, hogy visz
szafelé menjen, térjen, mozogjon, haladjon stb.
VISSZAKÉR, (visszakér) ösz. áth. Amit áten
gedett, oda adott, oda ajándékozott, kölcsönözött
stb. valakinek, azt visszaadatni kéri. Akölcsön adott
könyvet, pénzt visszakérni. V. ö. KÉR.
VISSZAKÉREDZIK, (visszakéredzik) ösz. k.
Kérés mellett visszamenni akar vagy készül.
VISSZAKÉRÉS, (visszakérés) ösz. fn. Cselek
vés, illetőleg követelés, mely által visszakérünk
valamit.
VISSZAKÉRÉSZTÉL, (visszakéiésztél) ösz.
áth. A németes wiedertaufen után betű szerénti for
dított kifejezés, helyesebben : újra keresztel, azaz, a
kisded korában megkereszteltett felnőtt korában is
mét megkereszteli. V. ö. VISSZAKERESZTELŐ.
VISSZAKÉRÉSZTÉLÉS, (visszakérésztélés)
ösz. fn. Helyesebben : újra keresztelés, másodszori
keresztelés.
VISSZAKÉRÉSZTÉLŐ,
(visszakérésztélö)
ösz. fn. Helyesebben : újra keresztelő, mint tagja a
Luther korában támadt, s messze elágazott azon hit
felekezetnek, melynek lényeges hitágazata szerént
a kisdedek keresztelése érvénytelen, minél fogva a
keresziseget érett korban még egyszer ismétlik.
(Anabaptista, Rebaptisaus). Eléjőn Pázmánynál is.
(Kalauz. 132. 1.).
VISSZAKERGET, (visszakerget) ösz. áth.
Embert, vagy más állatot kerget, hogy elhagyott,
előbbi, kellő helyére térjen vissza. A kiszabadult
csikókat visszakergetni az akolba. V. ö. KERGET.
VISSZAKERGETÉS, (visszakergetés) ösz. fn.
Üzés, hajtás, terelés, mely által visszakergetnek
valamely állatot.
VISSZAKERÍT, (visszakerit) ösz. áth. Az
akármikép elveszett, eltévedt, eltűnt stb. jószágot
bizonyos úton módon visszaszerzi. Akárhová lett) de
visszakerítem.
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VISSZAKERÍTÉS, v. —KERÍTÉS, (vissza
kerités) ösz. fn. Cselekvés, mely által visszakerí
tünk valamit. V. ö. VISSZAKERÍT.
VISSZAKERÜL, v. —KERÜL, (visszakerűl)
ösz. önh. l) A mi elveszett, eltévedt, eltűnt, ismét
eléjön, elékerül, megkerül. Az ellopott jószág, vissza
került. 2) Kerülve, görbe utón visszatér.
VISSZAKERÜLÉS, v. —KERÜLÉS, (vissza
kerülés) ösz. fn. l)Elékerülés. 2) Cselekvés, midőn
kerülve visszatér valaki.
VISSZAKÉSÉR 1. VISZSZAKÍSÉR.
VISSZAKÉSZÜL, v.—KÉSZÜL, (visszakészül)
ösz. önh. Készületeket tesz a visszamenésre, vagy
jövésre. A vendégek visszakészülnek. Hazájába vissza
készül.
VISSZAKÉSZÜLÉS, v. — KÉSZÜLÉS, (visza
kézülés) ösz. fn. Készülés a végett, hogy visszain
duljunk, visszatérjünk.
VISSZAKÉZ, (visszakéz) ösz. fn. Kifelé haj
tott, fordított kéz. Visszakézzel pofon ütni vatakit,
Mondják igy is : kéztül ütni.
VISSZAKIÁLT, (visszakiált) ösz. önh. és áth.
1) Viszonozva, válaszképen kiált. A kiáltónak, hívónak
szavára visszakiáltani. 2) Kiáltó hangon hí valakit,
hogy térjen vissza. Áz útra bocsátott szolgát vissza
kiáltani.
VISSZAKIÁLTÁS, (visszakiáltás) ösz. fn. 1)
Kiáltásra kiáltássíi válaszolás. 2) Kiáltó hangon
visszahívás.
VISSZAKÍNÁL, v. —KÍNÁL, (visszakínál)
ösz. áth. A kinált tárgyat a kinálónak vissza adni
v. juttatni kész, hajlandó. Mondják leginkább tör
vénykezésben az esküről. A kinált esküt visszakínálni.
VISSZAKÍSÉR, v. —KÍSÉR, (visszakísér) ösz.
áth. Valakit oda kisér, ahonnan jött. A látogató
vendéget visszakísérni saját lakába.
VISSZAKISÉRÉS, (visszakissérés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszakísérünk valakit. V. ö. VISZ
SZAKÍSÉR.
VISSZAKÍVÁN, v. —KÍVÁN, (visszakíván)
ösz. áth. l) Kívánja, hogy ami előbb övé volt s azután
más birtokába vagy hatalmába jutott, visszaadassék
neki. Visszakívánni a háborúban elfoglalt várakat, hadi
szereket. 2) Kívánja, hogy ami elmúlt, ismét létesül
jön. Visszakívánni a régi jó időket. 3) A jót vagy
roszat kívánónak viszont ugyanazt kívánja.
VISSZAKÍVÁNÁS, v." —KÍVÁNÁS (vissza
kivánás) ösz. fn. 1) Kívánás, mely által valamit
visszaadatni sürgetünk ; visszakövetelés. 2) Elmúlt
dolgok vísszaóhajtása. 3) Viszonzott kívánás.
VISSZAKÍVÁNKOZIK, v. —KÍVÁNKOZIK,
(visszakívánkozik) ösz. k Ismét oda menni kíván,
óhajt ahonnan eljött. Visszakívánkozik hazájába, falu
jába. Továbbá, előbbi állapotába visszatérni kivan.
Elhagyott hivatalába visszakívánkozik. V. ö. KÍVÁN
KOZIK.
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VISSZAKORBÁCSOL, (visszakorMcsol) ösz.
áth. Korbáescsal verve, vagy fanyegetve valakit,
előbbi elhagyott helyére visszate'rni kényszerít.
VISSZAKÖLTÖZÉS, (visszaköltözés) ösz. fn.
Visszatolás, visszahordozkodás azon helyre, honnan
elköltözött valaki. V. ö. KÖLTÖZÉS.
VISSZAKÖLTÖZIK, (visszaköltözik) ösz. k.
Ismét oda költözik, ahonnan elköltözött; visszahor
dozkodik. Az öszszel elköltözött vándormadarak tavasz
kor visszáköl*özneJc. Faluról visszaköltözni a városba,
hol előbb lakott valaki.
VISSZAKÖSZÖN, (visszaköszön) ösz. önh. A
köszöne'st köszönéssel fogadja, viszonozza
VISSZAKÖSZÖNT, (visszaköszönt) ösz. átb. A
köszönte'st visszonozza.
VISSZAKÖSZÖNTET, (Visszaköszöntet) ösz.
mivelt. A ki öt köszöntette, azt visszonosan köszön
teti. V. ö. KÖSZÖNTET.
VISSZAKÖT, (visszaköt) ösz. áth. Ami el volt
oldva, kötele'ke'től szabadítva, azt isme't előbbi he
lyére köti. A leoldott kardot derekára visszaköti. Az
elszabadult barmot visszakötni a jászolhoz.
VISSZAKÖVET. 1. VISSZAKÖVETEL
VISSZAKÖVETEL, (visszakövetel) ösz. áth.
Bizonyos jogi alapnál fogva kívánja, hogy mástól
letartóztatott birtoka visszaadassék neki. V. ö.
KÖVETEL.
VISSZAKÖVETELÉS, (visszakövetelés) ösz.
fn. Sürgető cselekvés, mely által visszakövetelünk
valamit. V. ö. VISSZAKÖVETEL.
VISSZAKÜLD, (visszakiild) ösz. áth 1) A
hozzá küldött valakit, vagy valamit oda utasítja
vissza, ahonnan küldöttek. 2) Szélesb ért. az idegen
helyről jöttét előbbi lakhelyére, hazájába utasítja.
V. ö. KÜLD.
VISSZÁL, (visszaal) áth. m. visszált. Bizonyos
hajlékony szálú vékony testeket, ideoda, jobbrabalra
hajtogatva, vetegetve, sodorgatva összevissza teker,
sodorít, fodorít, sző, fon. A gombkötök visszálják a
selyemfonalakat, midőn zsinórt vernek. A kosárkötök
visszálják a vesszőszálakat, a takácsok a fonalakat.
Hajat visszálni, fodorítani. A beretválok visszálnak,
midőn a szőrnek első levétele után még egyszer ellen
kező irányban neki fogják a kést. Szabó Dávidnál :
„visszálni = közbeszőni, p. o. valamely vászonba,
diktába (vászon neme) más szint. Visszalőtt fonal."
VISSZÁLAG, ( visszalag) Szabó Dávidnál am.
visszásán, ellenkezőleg.
VISSZALAS, (visszaalás) fn. tt. viszálást, tb.
—ok. harm. szr. — a . Cselekvés, midőn visszálnak
valamit. Fonalvisszálás, selyemvisszálás, hajvisszálás.
V. ö. VISSZÁL.
VISSZALÉP, (visszalép) ösz. önh. Lépést
teszen hátrafelé. Átv. mondjuk emberről, aki bizo
nyos czélra, irányra törekedett, s ezen törtekvését
abban hagyja, különösen aki valamely versenybeli
működéstől visszavonja magát, abban részt venni
fcaegszíín, nem akar.
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VISSZÁLKODÁS, (visszaaikodás) fu. tt.
viszálkodást, tb. —ok. harm. szr. —a. Egyenetlen
kedő, egymás közt meghasonlott felek ellenkező
törekvés:;, működése, midőn visszálkodnak; patvar
kodás, perlekedés. Összetett sióval : visszavonás.
Újabb szóval : viszály. V. ö. VISSZÁLKODIK.
VISSZALÉPÉS, (visszalépés) ösz. fn. Cselek
vés, midőn valaki visszalép, tulajdon és átv. értelem
ben. V. o. VISSZALÉP.
VISSZÁLKODIK, (visszaalkodik) gyak. k.
m. visszálkodtam, —tál, —ott. Mondjuk meghason
lott felekről, midőn bizonyos ügyben egymással el
lenkező irányt követve feleselnek, perlekednek, ujjat
húznak, egymás működéseit viszonosan zavarják, gá
tolják, rövid szóval, midőn egymás irányában viszás
módon törekcsznek. Régiesen : visszát von v. vonz.
V. ö.VISSZA, (2). Amattól ered a ma is szokott vissza
vonás.
VISSZÁLKODÓ, (visszaalogodó) mn. tt.
visszálkodót. Aki visszálkodik, patvarkodó, perle
kedő, ellenkező irányban működő. Visszálkodó felek,
rokonok, társak. V. ö. VISSZÁLKODIK.
VISSZALŐ, (visszaaló) fn. tt. viszálót. Esz
köz, melylyel fonalat, selyemszálat stb. visszálnak.
V. ö. VISSZÁL.
VISSZALOP, (visszalopj ösz. áth, Amit lopva
elvettek tőle, azt lopva visszaveszi.
VÍSSZALOPÓDZIK, (visszalopódzik) ősz. k.
Lopva, azaz, alattomban, suttonban előbbi helyére
visszamegy. V. ö. LOPÓDZIK.
VISSZÁLOS, (visszaalos) mn. tt. visszálost,
v. —at, tb. —ale. Molnár Albertnél amit könnyen
lehet visszálni, visszálható. (Versatilis, versabilis,
versabundus).
VISSZALOVAGLÁS, (visszalovaglás) ösz.fn.
Lóháton visszatérés, visszamenés.
VISSZALOVAOOL, (visszalovagol) ösz. önh.
Előbbi helyére lovagolva "visszatér.
VISSZALÖK, (visszalök) ösz. áth. l) A lökést
lökéssel viszonozza. 2) A feléje közeledőt lökve eltá
volítja magától. V. ö. LÖK.
VISSZALÖKES, (vissza lökés) ösz. fn. Cselek
vés, moly által visszalökünk valamit, v. valakit. V.
ö. VISSZALÖK.
VISSZÁLY, 1. VISZÁLY.
VISSZALYOS, (visszaalyos) mn. tt. vissza
lyostj v. —at, tb. —ak. Szabó Dávidnál am. visz
szaható, pl. visszályos erő (vis repulsiva).
VISSZAMAR, (visszamar) ösz. áth. 1) A ma
rást marással viszonozza. 2) Marva viszszaűz, vissza
kerget.
VISSZAMARAD, (visszamarad) ösz. önh. 1)
A többitől elmarad, hátramarad, elkésik. 2) Mondjuk
mennyiségről, mely valamely kikerekített egészhez,
számhoz nem tartozik, s hozzá nem számíttatik.
V. ö. MARAD.
VISSZAMARADÁS, (visszamavadás) ösz. fn.
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Elmaradás az előre haladottaktól, elkésés, hátra
maradás.
VISSZAMÁSZ, (visszamász) ösz. önh. Mászva
oda tér vissza, ahonnan elmászott, vagy akármikép
eltávozott. V. ö. MÁSZ.
VISSZAMEGY, (visszamegy) ösz. önh. Ismét
oda megy, ahonnan elment. V. ö. MEGY.
VISSZAMELLÉKEL, (visszamellékél) ösz.
atb. Ismét oda mellékel valamit, ahonnan ez mint
melléklet elvétetett. V. ö. MELLÉKEL.
VISSZAMÉN, (visszamén} ösz. önh. 1. VISZ
SZAMEGY.
VISSZAMENES, (visszamenés) ösz. fn. Menés,
midőn valaki ismét oda megy, ahonnan eltávozott.
Átv. a haladással ellenkező cselekvés.
VISSZAMENET, (visszamenet) 1) ösz. fn.
Elvont értelemhen vett visszamenés mint végrehajtott
cselekvés. 2) Igehatározólag am. visszamenéskor.
Visszamenet (v. visszamenett) útközben megbetegedett.
VISSZAMENETEL, (visszamenetel) ösz. fn.
Menetel visszafelé. V. ö. MENETEL.
VISSZAMENNYDÖEÖG, (visszamennydörög)
ösz. önh. A mennydörgés hangját visszonozza, vissz
hangozza. Átv. dörgő, kemény, dorgáló hangon
válaszol.
VISSZAMEK, (visszaincr) ösz. áth. Ismét oda,
illetőleg azon edénybe mer valamit, ahonnan kimerte,
V. ö. MEB.
VISSZAMEK, (visszarnér) ösz. áth. Amit bi
zonyos mértékkel mérve kapott, azt ismét azon mér
tékkel mérve visszaadja. Átv. hasonlót hasonlóval
viszonoz, forbátol, visszatöröl. „A mely mértékkel
mértek, visszamérettetik nektek." (Máté. 7.1.Káldi).
VISSZAMEBÉS, (visszamerés) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn visszamernek valamit. V. ö. VISSZA
MER.
VISSZAMEBÉS, (visszamérés) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn valaki visszamér valamit. V. ö. VISZ
SZAMÉR.
VISSZAMEBÍT, (visszamerit) 1. VISSZAMER.
VISSZAMOND, (visszamond) ösz. áth. 1)
Mondott szavát visszahúzza. 2) A rámondott gúny
szót, csúfnevet, szidalmat stb. viszonozza.
VISSZAMONDÁS, (visszamondás) ösz. fn. 1)
A mondott szónak visszakuzása. 2) Valamely sértő
szónak viszonzása, hasonlóval visszatorlása.
VISSZAMOEOG, (visszamorog) ösz. önh. A
morgást morgással viszonozza.
VISSZAMOZDÍT, v. —MOZDÍT, (vissza
mozdít) ösz. áth. Valamit úgy mozdít, hogy vissza
vagy hátrafelé nyomuljon, haladjon. V. ö. MOZDÍT.
VISSZAMOZDÍTÁS, v. — MOZDÍTÁS, (visz
szamozdítás) ösz. fn. Cselekvés, midőn visszafelé
mozdítnak valamit.
VISSZAMOZDÚL, v. MOZDUL, (vissza
mozdúl) ösz. önh. Hátra, visszafelé mozdul. V. ö.
MOZDUL.
AKAD. NAGY SZÓTÁB. VI. KŐT.
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VISSZAMOZDULÁS, v. —MOZDULÁS (visz
szamozdulás) ösz. fn. Mozdulás visszafelé tartott
irányban.
VISSZAMUTAT, (visszamutat) ösz. önh. Bi
zonyos jellel hátra, visszafelé, valamely elmúlt, elha
gyott dologra mutat.
VISSZAMUTATÁS, (visszamutatás) ösz. fn.
Cselekvés, jeladás, figyelmeztetés, melynél fogva
visszamutatunk valamire.
VISSZAMUTATÓ, (visszamutató) ösz. mn.
Aki v. ami valamire v. valakire visszamutat. Vissza
mutató névmások : ki (v. aki), mely (v. amely),
mi (v. ami), t. i. ezek egy megelőző dologra, illetőleg
személyre vonatkozva azokat a mondatban ismétlés
nélkül visszahozzák, pl. a ló, melyet a múlt héten
vettem, kehes ; Péter, ki csak tegnap érkezett váro
sunkba, már ismét elutazott; mintha mondanók : a
ló kehes, azt a lovat a múlt héten vettem; Péter
már ismét elutazott, ö csak tegnap érkezett váro
sunkba.
VISSZANEVET, (visszanevet) ösz. önh. és
áth. 1) Nevetést nevetéssel viszonoz. 2) A nevetve
gúuyolót nevetve visszagúnyolja.
VISSZANEVETÉS, (visszanevetés) ösz. fu.
Más nevetésének nevetéssel viszonzása.
VISSZANÉZ, (Visszanéz) ösz. önh. Fejét hátra,
az utána levő tárgyak felé fordítja, néz.
„Sötét olajfák illatos husében
Ül a bús vándor, köny ragyog szemében.
S mélyen sóhajtva visszavisszanéz."
Honvágy. Kisfaludy K.
VISSZÁNOZ, (visszaanoz) A székelyeknél
Kriza J. szerént am. viszonoz ; 1. ezt. Eléjön Szabó
Dávidnál is.
VISSZANYABGAL, (visszanyargal) ösz. önh.
Nyargalva ismét oda tér vissza, ahonnan eltávozott.
VISSZANYABGALÁS, (visszanyargalás) ösz.
fn. Nyargalva visszatérés, visszasietés.
VISSZANYES, (visszanyer) ösz. áth. Amit
akármikép elvettek tőle, ismét visszakapja. Elfoglalt
jószágát, elvesztett hivatalát visszanyerni. Különösen,
amit játékban elnyertek tőle, azt hasonló úton módon
visszaszerzi. Elvesztett ezer forintjából kilenczszázat
visszanyert. V. ö. NYEB.
VISSZANYESÉS, (visszanyerés) ösz. fn. Az
elvett, elnyert jószágnak visszaszerzése.
VISSZANYOM, (1), (visszanyom) ösz. áth. 1)
A nyomást nyomással viszonozza. Ha te nyomsz, én
visszanyomlak. 2) Nyomás által hátrálni, visszavo
nulni kényszerít valakit, v. valamit. Visszanyomni a
rohanó ellenséget. Az áradó Duna visszanyomja a
kisebb folyókat. V. ö. NYOM.
VISSZANYOM, (2), (visszanyom) ösz. fn. A
viszszafelé menőnek nyoma; máskép lehet.visznyom.
VISSZANYOMÁS, (visszanyomás) ösz. fn. l)
Cselekvés, illetőleg ellenhatás, mely a nyomást
69
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ellennyomással viszonozza. 2) Valakit vagy valamit
hátrálásra kényszerítő nyomás.
VISSZANYÚJT, v. —NYÚJT, (visszanyújt)
ösz. áth. Amit nyújtottak neki, azt nyújtva visszaadja.
A neki nyújtott kulacsot ivás után visszanyújtotta.
VISSZANYUJTÁS, (visszanyújtás) ösz. fa.
Cselekvés, midőn visszanyújtunk valamit. 1. VISZ
SZANYÚJT.
VISSZANYÚL, (visszanyúl) ösz. önh. Kezével
hátra, visszafelé nyúl, péld.hogy valamit megfogjon,
tapintson, keressen stb.
VISSZANYÚLÁS, v. —NYÚLÁS, (vissza
nyúlás) ösz. fn. Cselekvés, midőn visszanyúl valaki.
VISSZAOROZ, (visszaoroz) ösz. áth. Amit
orozva elvettek tőle, ő ismét orozva visszaszerzi. V.
ö. OROZ.
VISSZAOROZÁS, v. — O R Z Á S , (vissza
orozás) ösz. fn. Az elorzott jószágnak orozva visz
szaszerzése.
VISSZAÖNT, (visszaönt) ösz. áth. Bizonyos
nedvet, folyadékot ismét oda önt, ahonnan merítve
volt. A kitálalt levest visszaönteni a fazékba. V. ö.
ÖNT.
VISSZAÖNTÉS, (visszaöntés) ösz. fn. Cselek
vés, midőn előbbi helyére, öblébe visszaöntenek va
lamit. V. ö. VISSZAÖNT.
VISSZAPARANCSOL, (visszaparancsol) ösz.
áth. l) A haladásban, menésben, lítban levőnek
parancsolja, hogy térjen vissza. Az útra indított sere
geket visszaparancsolni előbbi állomásaikra. 2) Ellen
parancs által megszüntet valamit. A megrendelt szer
tartást visszaparancsolni. V. ö. PARANCSOL.
VISSZAPARANCSOLÁS, (visszapara ncsolás)
ösz. fa. Rendelés, mely által visszaparancsolnak
valamit.
VISSZAPÁRTOL, (visszapártol) ösz. önh.
Ismét azon párthoz, felekezethez szegődik, melytől
előbb elpártolt. V. ö. PÁRTOL.
VISSZAPÁRTOLÁS, (visszapártolás) öaz. fn.
Az elhagyott párthoz visszatérés.
VISSZAPATTAN, (visszapattan) ösz. önh. 1)
Mondjuk rugalmas testről, midőn más testbe ütőd
vén, arról pattanva visszaugrik. A vaskapuról vissza
pattannak a golyók. 2) A pattanást viszhangozza.
VISSZAPATTANÁS, (visszapattanás) ösz. fn.
1) Pattanó hangon visszaugrás. 2) A pattanó hang
nak viszonzása.
VISSZAPATTANT, (visszapattant) ösz önh.
1) A pattantást pattantással viszonozza. 2). L.
VISSZAPATTAN.
VISSZAPATTOG, (visszapattog) ösz. gyak.
önh. I) Pattogva, azaz többször pattanva visszaugrik.
Még a jég is visszapattog róla. (Népd). 2) A patto
gást pattogással vesszonozza. 3) Átv. haragos perpat
varkodó hangon válaszol, felesel.
VISSZAPATTOGÁS, (visszapattogás) ösz fn.
A pattanásnak többszöri viszonzása. Patvarkodó
visszamondogatás.
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VISSZAPILLANT, (visszapillant) ( ösz. önh.
Fejét hátrafelé fordítva pillanatot vet. Átv. a múlt
dolgokra gondol, eszmél, azokat elméjében forgatja.
V. ö. PILLANT.
VISSZAPILLANTÁS, (visszapillantás) ösz.
fn. Szemlélő cselekvés, midőn visszapillantunk,
tulajd. és átv. ért. V. ö. VISSZAPILLANT.
VISSZ APIRONKODIK, (visszapironkodik)
ösz. k. Pironkodva hátrál, visszavonul.
VISSZAPÓTLÁS, (visszapótlás) ösz. fn. Cse
lekvés, mely által visszapótolunk, némileg visszaté
rítünk valamit. 1. VISSZAPÓTOL.
VISSZAPÓTOL, (visszapótol) ösz. áth. Amit
mástól elvett, vagy valamikép kapott, azt pótoló
képen visszatéríti. V. ö. PÓTOL.
VISSZARABOL, (visszarabol) ösz. áth. Amit
elraboltak tőle, azt ő rabolva visszaszerzi. Az elrab
lott zsákmányt visszarabolni.
VISSZARAK, (visszarak) ösz. áth. A helyéről
elszedett holmit ismét helyére rakja. A kirakott áru
kat visszarakni a ládába. V. ö. RAK.
VISSZARAKÁS, (visszarakás) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn holmit visszarakunk.
VISSZARÁNDÚL, (visszarándúl) ösz. önh.
Ismét oda rándul, ahonnan eltávozott. V. ö. RÁN
DUL.
VISSZARÁNDULÁS, (visszarándulás) ösz. fu.
Az elhagyott helyre rándulva visszatérés.
VISSZARÁNT, (visszaránt) ösz. áth. 1) Meg
rántva valakit v. valamit eszközli, bogy hátráljon,
hogy visszafelé mozduljon. Kantáránál fogva vissza
rántani a lovat. Gallérjánál visszarántani valakit. 2)
Rántva visszavesz, visszakap, visszahúz valamit.
Amit nyújtani akart, ismét visszarántotta. Valaki
ütésre emelt karját visszarántja. V. ö. RÁNT.
VISSZ ARÁNTÁS, fvissza rántás) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszarántanak valakit v. valamit.
V. ö. VISSZARÁNT.
VISSZAREKESZT, (visszarekeszt) ösz. áth.
A rekeszből kiszabadultat, kibocsátottat ismét bere
keszti. A sertéseket visszarekeszteni az ólba. V. ö.
REKESZT.
VISSZAREKESZTÉS, (visszarekesztés) ösz.
fn. Rekesztékbe, rekesz közé visszahajtása, bezárása
valamely állatnak.
VISSZARENDEL, (visszarendél) ösz. áth. 1)
Amit rendelt, ellenrendeléssel visszahúzza, megszün
teti. 2) Rendeli, hogy valaki előbbi helyére vissza
térjen. Az útnak indított csapatot visszarendelni állo
mására.
VISSZARENDELÉS, (visszarendélés) ösz. fn.
Parancsoló intézkedés, mely által valakit visszaren
delnek valahová. V. ö. VISSZARENDEL.
VISSZAREPÜL, (visszarépül) ösz. önh. Re
pülve előbbi helyére száll vissza. Az elriasztott vere
bek visszarepülnek a búzaasztagra. V. ö. REPÜL.
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VISSZARÉPÜLÉS, (visszarépülés) ősz. fn.
| Szárnyra kelve, repülve, hátrafelé, visszafele' térés,
í távozás.
VISSZARETTEN, (visszaretten) ősz. önh.
[ Rettenve visszavonul, hátrahúzódik valamitől.
VISSZARETTENÉS, (visszarcttenés) ösz. fn.
| Rettenve visszahúzódás, hátravonulás, visszahök
I kenés.
VISSZARETTENT, (visszarettent) ösz. áth.
Eszközli, okozza, hogy valaki visszarettenjen. V. ö.
f VISSZARETTEN.
VISSZARETTENTÉS, (visszarettentés) ösz.
fn. Visszarettenést okozó benyomás, hatás, cse
í lekvés.
VISSZAREZZEN, (visszarezzen) ösz. önh.
i Rezzenve hátrál, visszavonul. V. ö. REZZEN.
VISSZAREZZENÉS, (visszarezzenés) ösz. fn.
'' Megrezzenve hátrálás, visszavonulás.
VISSZAREZZENT, (visszarezzent) ösz. áth.
Okozza, vagy eszközli, hogy bizonyos ember, vagy
más állat visszarezzenjen. V. ö. VISSZAREZZEN.
VISSZAREZZENTÉS, (visszarezzentés) ösz.
| fn. Cselekvés, mely által visszarezzentenek valakit
• v. valamit. V. ö. VISSZAREZZENT.
VISSZAROGY, (visszaroey) ösz. önh. 1)
Hátrafelé nehezedő irányban rogy le. 2) Elgyön
gülve ismét azon helyzetbe esik vissza, vagy ha
nyatt, melyből elébb fölemelkedett, fölkelt, fölállt,
I fölült, föltámaszkodott. V. ö. ROGY.
VISSZAROGYÁS, (visszarogyás) ösz. fn.
Szenvedő gyöngélkedő állapot, midőn valamely em
• ber vagy más állat hátrafelé rogy, vagy ismételve
lerogy.
VISSZÁRÓL, (visszaról) ih. Visszás oldalról,
i fonákul; balul, helyteleuül fogva, fordítva. Visszáról
öltötte föl az üngöt. Máskép : visszájáról.
VISSZAROS, (visszaraos) mn. tt. visszárost,
v. —ctfjtb, —ak. A székelyeknél am. visszás, teke
rés, facsaros, pl. visszáros fa, mely nehezen és nem
egyenesen hasad. (Kriza J.).
VISSZARÚG, (visszarúg) ösz. áth. A rugót
megrúgja, a rúgást rúgással viszonozza. 0 megrúgott
engem, én is visszarúgtam őt. Átv. mondjuk rugalmas
testekről, midőn a nyomást ellennyomással viszo
nozzák.
VISSZÁS, (visszaas) mn. tt. visszást, v. —at,
tb. —ak. 1) Háttal fordított, fonák. Visszás oldal
ról nézni valamit. A látcsőbe visszás végéről nézni. 2)
Facsaros, tekercs, pl. a hasadó fa; 1. VISSZÁROS.
3) Átv. mogorva, nehézkes kedélyű, mintegy kifor
dított^ vagy kicserélt kedvű, ellenkező indulatú.
Igen viszzks ember. (Szabó D.) Továbbá, helyte
len, ferde, zavart. Visszás beszéd, eléadás. Visszás
értelem. „Ez nekem igen visszásnak tetszik".
(Szabó D.).
VISSZÁSÁN, (visszaasan) ih. Fonákul, meg
fordítva, helytelenül. Visszásán tenni valamit. „Visz
szásan esik a dolog". (Szabó D.).
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VISSZASÁNTIKÁL, (visszasántikál) ösz.
gyak. önh. Sántikálva ismét oda megy, ahonnan el
távozott. V. ö. SÁNTIKÁL.
VISSZASÁNTIKÁLÁS ,
(visszasántikálás)
ösz. fn. Sántikálva visszamenés, visszatérés.
VISSZASEGÍT, (visszasegít) ösz. áth. l) A
rajta segítőt viszonozva segiti. 2) A végett segit
valakit, hogy előbbi helyére, vagy állapotába visz
szajuthassou. A bujdosót visszasegíteni hazájába.
VISSZASÉPER, (visszasépér) ösz. áth. Vala
mit ismét oda seper, ahol elébb volt.
VISSZASÉTÁL, (visszasétál) ösz. önh. Sé
tálva azon úton tér vissza, melyen elment, vagy is
mét oda sétál, a honnan eltávozott.
VISSZASÉTÁLÁS, (visszasétálás) ösz. fn.
Séíálva visszafelé menés.
VISSZASÉTIKÁL, (visszasétikál) ösz. önh.
Sétikálva ugyanazon úton, vagy előbbi helyére visz
szatér.
VISSZASÉTIKÁLÁS, (visszasétikálás) ösz.
fn. Sétikálva visszafelé menés.
VISSZÁSHANGÚ, v. —HANGÚ, (visszás
hangú) ösz. önh. A minek hanglejtése nincs egy
másik vagy több hanggal kellő egyezményben. Visz
száshangu zeneszerek, zeneművek. Szélesb ért. ami a
fület sérti. Visszáshangú beszéd.
VISSZASIET, (visszasiet) ösz. önh. Útját
sietve folytatja visszafelé, vagyis oda, ahonnan el
távozott. V. ö. SIET.
VISSZASIETÉS, (visszasietés) ösz. fn. Siető
leg visszamenés, visszatérés.
VISSZASÍR, (visszaar) ösz. önh. Átv. ért.
am. visszakívánkozik.
VISSZÁSKODIK, (visszaEskodik) k. Am.
Visszálkodik v. viszálkodik; 1. VISSZÁLKODIK.
VISSZASÓHAJT, v. — S Ó H A J T , (vissz
sohiijt) ösz. önh. és áth. 1) Másnak sóhaját sóhajjal
visszonozza. 2) Ami elmúlt, vagy aki eltávozott,
azt sóhajtva kívánja vissza.
VISSZASOVÁROG, (visszasovárog) ösz. önh.
sóvárogva kivan visszatérni oda, ahonnan eltávozott.
Hazájába, szerettei körébe visszasovárog. V. ö. SÓ
VÁROG.
VISSZÁSSÁG, (visszaasság) fn. tt. visszásság
ot, harm. szr. — o . Visszás, fonák, helytelenre for
dult állapota vagy tulajdonsága valaminek. V. ö.
VISSZÁS.
VISSZASUDAMLIK, (visszasudamlik) ösz. k.
Sudamolva ismét oda száll, oda repül a honnan elsu
damlott. V. ö. SUDAMLIK.
VISSZASUGÁRL1K, (visszasugárlik) ösz. k.
A bele ütközött fénysugarak visszaverődnek róla. V.
ö. SUGÁRLIK.
VISSZASUGÁROL, (visszasugárol) 1. VISZ
SZASUGÁROZ.
VISSZASUGÁROZ, (visszasugároz) ösz. áth.
A rávetődött fényt, világot sugáralakban visszaveti,
ragyogtatja.
69*
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VISSZASUGÁROZÁS, (visszasugározás) ösz.
fn. Sugarak visszavetése.
VISSZASUGÁRZÁS, (yisszasugárzás) ösz. fn.
A fénylő testnek azon állapota, midőn a fénysuga
rak visszaverődnek róla.
' VISSZASUGÁRZIK, (visszasugárzik) 1. VISZ
SZASUGÁRLIK.
VISSZASÜLYED, (visszasülyed) ösz. önh.
Sülyedve ismét oda merül, ahonnan fölemelkedett,
fölvetődött, fölmerült. Átv. előbbi erkölcstelen élet
módjára tér vissza. Yisszasülyedni a bűnök fertőjébe.
V. ö. SÜLYED.
VISSZASÜLYEDÉS, (visszasülyedés) ösz. fn.
Alámerüiési állapot, midőn visszasülyed valamely
test. V. ö. VISSZASÜLYED.
VISSZÁSSZÍVES v. —SZÍVDED, ösz. mn. A
növénytanban az olyan levélről vagy levélnemü szerv
ről mondják, melynek a válla hegyes, hegye pedig
szív alakjában van kikanyarodva. (Obcordatum).
VISSZÁSTOJÁSDAD, ösz. mn. A növénytan
ban az olyan levélről vagy levélnemü szervről mond
ják, melynek a hegye szélesebb, válla pedig keske
nyebb. (Obovatum).

ő nem szólt vissza. 2) A hozzá intézett szóra nem hall
gat, nem engedelmeskedik, hanem daczosan, ellen
szegülve válaszol.
VISSZASZOLÁS, (visszaszólás) ösz. fn. 1)
Válaszolás, felelés. 2) Daczos ellenszólás.
VISSZASZOLGÁL, (visszaszolgál) ösz. áth.
Bizonyos szolgálatot, szivességet hasonlóval viszonoz.
Ami jót tettél velem iparkodom visszaszolgálni.
VISSZASZOLGÁLÁS, (visszaszolgálás) ösz.
fn. Valamely jótéteménynek, szívességnek hason
lóval viszonzása.
VISSZASZÓLÍT, v. —SZÓLÍT, (visszaszólít)
ösz. áth ( A távozóhoz, menőhöz szól, hogy térjen
vissza; visszahí.
VISSZASZÓLÍTÁS, v. —SZÓLITÁS, (vissza
szólítás) ösz. fn. Az elmenőnek, távozónak vissza
hivása.

VISSZASZORÍT, (visszaszorít) ösz. áth. 1)
A szorítást szorítással viszonozza. A barátilag
szorító kezet visssaszortíani. Ha le szorítod az én
nyakamat, én visszaszorítom a tiédet. 2) Nyomás,
tolás által hátrálni, visszanyomulni kényszerit va
lakit v. valamit. Visszaszorítani az ellenséget. V. ö.
VISSZASZALAD, (visszaszalad) ösz. önh.
SZORÍT.
Szaladva oda siet vissza, ahonnan eltávozott, vagy
VISSZASZORÍTÁS, (visszaszorítás) ösz. fn.
elvitték, elhajtották stb. V. ö. SZALAD.
Cselekvés,
midőn visszaszórítnak valakit v. valamit.
VISSZASZALADÁS, (visszaszaladás) ösz. fn.
V. ö. VISSZASZORÍT.
Szaladva visszatérés, visszasietés.
VISSZASZORUL, v. —SZORUL, (visszaszo
VISSZASZÁLL, (visszaszáll) ösz. önh. Száll
va vagyis repülve, a légben, avagy vizén lebegve rúl) ösz. önh. Nyomás, tolás, ellenszegülés követ
ismét oda tér vissza, ahonnan távozott vagy eltávolí keztében kátrálni, visszahúzódni kényszerül. A
tották. A fáról elrezzentett madár ismét visssaszáll. megszalasztott had visszaszorult az elhagyott sánczokba.
VISSZASZORULÁS, v. — SZORULÁS, (vissza
Átv. bizonyos birtok, mely más kezére jutott, ismét
elébbi tulajdonosáé leszen, vagy szerződés vagy tör szorulás) ösz. fn. Szorítás következtében visszahúzó
dás, hátrálás.
vények értelme és érvénye szerént.
VISSZASZERET, (visszaszeret) ösz. áth. Va
VISSZ ASZÓ, (vissza sző) ösz. áth. A szövet
lakinek szeretetét szeretettel viszonozza; viszont nek szálait, fonalait, végétől eleje felé visszahaladva
szétszedi.
szeret valakit.

VISSZASZEREZ, (visszaszerez) ösz. áth. Ami
birtokából akármikép kiesett, azt bizonyos szerrel,
móddal ismét birtokába hajtja, magáévá teszi. Az
ellopott, elfoglalt jószágot visszaszerezni. V. ö. SZE
REZ.
VISSZASZERZÉS, (visszaszerzés) ösz. fn.
Birtoklási mód, cselekvés, mely által visszaszerzünk
valamit.
VISSZASZÍ, (visszaszí) ösz. áth. Amit orrán,
száján kilehelt, kifújt, stb. azt ismét beszíja.
VISSZASZID, (visszaszid) ösz. áth. A szidást
szidással viszonozza.
VISSZASZOKIK, (vissz.szokik) ösz. k. Ahon
nan, vagy akitől, amitől gyakori elmaradás által el
szokott, s mintegy elidegenült; oda vagy ahhoz gya
kori érintkezés által ismét vonzódni, ragaszkodni
kezd. V. ö. SZOKIK.
VISSZASZÓL, (visszaszól) ösz. önh. 1) A szót
szóval viszonozza; felel, válaszol. Szóltam hozzá, de

VISSZASZÖKÉS, (visszaszökés) Ösz. fn. 1)
Hátrafelé tett szökés, ugrás. 2) Szökés, midőn valaki
bucsuvét nélkül, s alattomosan elhagyja állomását,
és előbbi helyére visszaillan. V. ö. SZÖKÉS.
VISSZASZÖKIK, (visszaszökik) ösz. k . 1)
Hátrafelé ugrik. 2) Állomását elhagyva alattomosan
oda illan vissza, ahonnan jött, távozott, ahonnan
való stb. V. ö. SZÖKIK.
VISSZASZÚR, (visszaszúr) ösz. áth. 1) A
szúrást szúrással viszonozza. 2) Ami valahová be
volt szúrva, és onnan kivéve, azt ismét oda szúrja.
A kihúzott karót visszaszúrní a földbe. V. ö. SZÚR.
VISSZ AT AKARODÁS, (visszatákarodik) ösz.
fn. Takarodva visszatérés, visszahúzódás. V ö.
VISSZATAKARODIK.
VISSZATAKARODIK, (visszatakarodás) ösz.
k. Holmiét öszveszadve ismét oda takarodik, szé
gyenszemre elhordja magát, ahonnan jött. V. ő. TA
KARODIK.
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V I S S Z A T A L Á L , (visszatalál) ösz. önh. Rá
talál azon útra, melyen előbbi helyére visszamehet;
keresgéle's után oda jut, ahonnan távozott, ahonnan
való. A rengeteg erdőben alig bírt visszatalálni elha
gyott hajlékába.
VISSZATÁMASZT, (visszatámaszt) ösz. áth.
Valamit isme't oda támaszt, ahová előbb támasztva
volt. Az elvett, eldőlt dúczot visszatámasztani a falhoz.
V. ö. T Á M A S Z T 
VISSZATÁMASZTÁS, (visszatámasztás) ösz.
fn. Cselekvés, midőn visszatámnsztnak valamit. V. ö.
VISSZATÁMASZT.
VISSZATÁMOLYOG, (visszatámolyog) ösz.
önh. Támolyogva visszatér.
VISSZATÁNTOROG,
(visszatántorog) ösz.
önh. Tántorogva visszamegy, visszatér.
V I S S Z A T A N U L , (vis,szatanúl) ösz. önh. Mol
nár Albertnél ain. a tanulásban visszafelé halad, fe
lejtős lesz. (Dedisco).
V I S S Z A T A R T , (visszatart) ösz. á t h . 1) Vala
mit a végett tart, vagyis magafelé húz, von, hogy
előre ne nyomulhasson, ne rohanjon, le ne essék
stb. továbbá, valamiuek haladását mozgását mér
sékli. Lejtön visszatartani a lovat. A lélekzést vissza
tartani. 2) A mit másnak kellene adnia, magánál
tartja. A cseléd bérének egy részét visszatartani. Váltó
követelés fejében (a váltóadóstól ezt illető) pénzt, ingó
ságot (melyek kezéhez nem tiltott úton jutottak)
magánál tart. 3) Önh. ért. útját visszafelé irányozza.
Úgy látszik, hogy a vadászok már visszatartanak. Átv.
mások irányában tartózkodva, óvakodva, idegen
kedve viseli magát, nem ért velők egyet.
V I S S Z A T A R T Á S , (visszatartás) esz. fn. l)
Általán cselekvés, midőn valamit visszatartunk,
vagyis haladásában gátolunk, vagy mérséklünk. 2)
Óvakodó, tartózkodó visszavonulás, idegenkedés. 3)
Magánál tartása annak, mit vissza kellene adnia.
Visszatartási jog; máskép : megtartási jog. V. ö.
VISSZATART.
V I S S Z A T A R T Ó Z T A T , (visszatartóztat) ösz.
mivolt. A menni, távozni akarót maradásra kény
szeríti, vagy bizonyos működés menetelét, h a l a d á s á t
akadályozza, gátolja, illetőleg mérsékli. Visszatar
tóztatni az utasokat, vendégeket. Mértéktelen evésivás
tól, játéktól, verekedéstől visszatartóztatni valakit. A
pör folyamatát visszatartóztatni.
V.
TARTOZTAT.
V I S S Z A T A R T Ó Z T A T Á S , (visszatartóztatás)
ösz. fn. Erőszakoló, kényszerítő cselekvés, mely
által valakit v. valamit visszatartóztatunk ; a szabad
menésnek, működésnek akadályozása, illetőleg mér
séklése. V. ö. V I S S Z A T A R T Ó Z T A T .
VISSZATASZIGÁL,
(visszataszigál)
ösz.
gyak. áth. 1) A taszigálót taszigálva visszanyom
dossa. 2) Holmit ismét előbbi helyére taszigál, vagy
a végett taszigál valakit, hogy hátráljon. V. ö. T A 
SZIGÁL.
V I S S Z A T A S Z I G Á L Á S , (visszataszigálás) ösz.
fn. Cselekvés, erőszakoló nyomkodás, mely által
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visszataszigálnak valakit v. valamit. V. ö. VISSZA
TASZIGÁL.
VISSZATASZÍT, v. — T A S Z Í T , (visszataszít)
ösz. áth. Valakit v. valamit hátra taszít, vagy elta
szít magától. Ököllel, könyökkel visszataszítani vala
kit. V. ö. T A S Z Í T .
V I S S Z A T A S Z Í T Á S , v . — T A S Z Í T Á S , (vissza
taszítás) ösz. fn. Tolás, nyomás, lökés, mely által
visszataszítnak valakit v. valamit.
V I S 8 Z A T A S Z I T Ó v. — T A S Z Í T Ó , (vissza
taszító) ösz. mn. 1) Aki valakit v. valamit visszata
szít. 2) Átvitt, ért. kellemetlen érzést gerjesztő.
V I S S Z A T E K E R , (visszateker) ösz. á t h . Az
előbbi tekeréssel'ellenkező i r á n y b a n teker v a l a m i t ;
ami föl volt tekerve, ismét letekeri, vagy viszont.
Visszatekerni a gúzst. V. ö. T E K E R .
V I S S Z A T E K E R É S , (visszatekeréá) ösz. fn.
Cselekvés, mely által visszatekernek valamit. V. ö.
VISSZATEKER.
VISSZATEKERGET,
(visszatekerget) ösz.
g y a k . áth. Folytonosan vagy lassanlassan, viszásan
tekerve ismét előbbi helyzetébe, vagy irányába állít
vissza valamit. A letekert kötelet visszatekergetni a gu
gorára. V. ö. T E K E R G E T .
VISSZATEKERGETÉS,(visszatekergetés) ösz.
fn. Cselekvés, midőn visszatekergetnek valamit. V.
ö. V I S S Z A T E K E R G E T .
V I S S Z A T E K I N T , (vissztekint) ösz. önh. Fejét
fordítva pillanatot vet h á t r a f e l é ; visszanéz, vissza
pillant. Á t v . az elmúltakat, a történteket figyelemre
veszi.
V I S S Z A T E K I N T É S , (visszatekintés) ösz. fn.
Tekintés hátrafelé ; a multakra, történtekre irány
zott figyelés, észlelés.
V I S S Z A T É R , (visszatér) ösz. önh. 1) Eltá
vozta, elutazta után oda tér ismét, ahonnan eltávo
zott, elutazott. Tiz évi kalandozás után visszatért ha
zájába. Oda ment, ahonnan többé nem tár vissza, azaz,
meghalt. 2) Átv. ért. mondjuk állapotok, körülmé
nyek, események felöl, melyek ideiglen megszűntek,
elmultak, s most újra elátünnek. Roncsolt egészsége
régi kedve lassanként visszatér. Az eltűnt fiatalság nem
tér vissza többé. V. ö. T É R , ige.
V I S S Z A T E R E L , (visszaterel) ösz. áth. A t á 
volra elszéledezett barmokat előbbi helyeikre, állo
másaikra visszahajtja.
A nyájat
visszaterelni az
akolba. A tilosba csapott ökröket visszaterelni a köz
legelöre.
V I S S Z A T E R E L É S , (visszatarelés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn visszaterelik a barmokat. V. ö.
VISSZATEREL.
V I S S Z A T E R E M T , (visszateremt) ösz áth. Á t v .
ért. a valamikép elveszett, eltűnt vagyont, jószágot
ismét, a k á r saját mivoltában, a k á r hasonló é r t é k b e n ,
előállítja, visszaszerzi, eléteremti. V. ö. T E R E M T .
V I S S Z A T É R É S , (visszatérés) ösz. fn. Bizonyos
messzeségig és ideig tartott távollét utáni megjövés,
hazajövés.
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VISSZATÉRÍT, v. —TÉRIT, (visszatérít) öaz.
áth. 1) A tévúton vagy kicsapongó irányokban ka
landozót, csavargót, tekergőt stb. kellő helyére, az
illető állapotba visszajárat, visszamenni kényszent.
2) Atv. józan, erkölcsi igaz útra vezet vissza valakit.
3) A másnak tett kárt, vagy mástól eltulajdonított
jószágot visszapótolja.
VISSZATÉRÍTÉS, v. —TÉRÍTÉS, (vissza
térités) ösz. fu. Cselekvés, mely által visszatérítünk
valakit, v. valamit.
VISSZATÉRŐ, (visszatérő) ösz. nm. Aki v. ami
visszatér. Visszatérő névmás, midőn a személyes név
más magam,'magad, maga stb. szókkal tétetik össze,
pl. én v. en v. ennenmagam, te, v, ten v. tennen
magad stb.; vagy a föntebbi szók törzse (mag) csu
pán a személyragokkal használtatik : magam, magad,
maga, magunk, magatok, magok v. maguk, Mindenik
esetben a visszonyragokat is fölveszi: (e,n) magamnak,
(ten) magadnak stb. (en)magamat, (ten) magadat stb.
VISSZATÉSZ, (visszatész) ösz. áth. Valamit
ismét oda tesz< helyez, állít, szorít, fektet stb. ahol
előbb volt. A könyvet visszatenni a szekrénybe. A ki
ficzamodott lábszárt visszatenni csuklójába. Atv. ismét
előbbi állapotába, hivatalába, rangjába állít, helyez.
V. ö. TESZ.

kihúzott kocsit visszatolni. A fiókot kihúzni, meg vissza
tolni. 2) Úgy tol valamit v. valakit, hogy hátra,
visszafelé induljon, mozogjon; tolás által hátráltat,
visszatérni kényszerít. Az áradó nagyobb folyó visz
szatolja a kisebb folyó vizét. V. ö. TOL.
VISSZATOLÁS, (visszatolás) özs. fn. Cselek
vés, illetőleg nyomás, taszítás, mely által visszatol
nak valamit.
VISSZATOLÚL, (visszatolúl) ösz. önh. To
lulva, azaz, mintegy magát tolva előbbi helyére,
visszanyomúl.
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VISSZATÉTEL, (visszatétel) ösz. fn. Csele
kedet, mely által valamit ismét szokott, rendes, kellő
helyére, vagy valakit előbbi hivatalába, állomására
stb. helyeznek.
VISSZATETSZÉS, (visszatetszés) ösz. fn.
Általán a tetszéssel ellenkező mindennemű érzés,
vagyis mely a kedélyre rósz, kellemetlen báutó,
visszataszító benyomást tesz,mely kellemetlen a bántó,
visszataszító érzést szül, okoz, nem tetszés. V. ö.
VISSZATETSZIK.
VISSZATETSZIK, (visszatetszik)ösz.k.Mond
juk általán mindenről, an i bel vagy külérzékeinkre
kellemetlen hatást okoz, ami vagyainkkal, hajla
munkkal ellenkezik, ami iránt rokonszenvet nem
érezünk, mert azt maga nemében helytelennek, illet
lennek, czélszerületnek, bántónak, rosznak stb. tart
juk, vagy érezzük. A német ,missfallen' újabbkori,
de nem sikeiült fordítása; magyarosabban: nem tet
szik, vagyis roszul, kellemetlenül bántólag hat, kelle
metlen, visszataszító érzést szül, okoz.
VISSZATETSZŐ, (visszatetszö) ösz. mn. Ami
hajlamunkat, vonzalmunkat, rokonszenvünket nem
Lirja, nem tetsző, visszataszító, kellemetlen. V. ö.
VISSZATETSZIK.
VISSZATETSZŐLEG, (visszatetszőleg) ösz.
ih. Visszatetsző módon, kellemetlen behatást okozva.
V. ö. VISSZATETSZIK.
VISSZATÉVÉS, (visszatévés) ösz. fn. Cselek
vés, mely által valamit v. valakit visszateszünk, visz
szahelyezünk. V. ö. VISSZATÉSZ.
VISSZATOL, (visszatol) ösz. áth. 1) Valamit
smét azon helyre tol, ahol előbb volt. A szín alól
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VISSZATOLULÁS, (visszatolulás) ösz. fn.
Visszafelé tolongó nyomulás.
VISSZATORLÁS, (visszatorlás) ösz. fn. El
lenszegülő, hatást ellenhatással viszonzó cselekvés,
erőlködés, mely által valamit visszatorolunk ; for
bátolás, fántonfánt. V. ö. VISSZATOROL.
VISSZATOROL, (visszatorol) ösz. áth. A han
táimat hasonló bántalommal viszonozza, fánton
fánttal fizet; amely mértékkel mértek neki, azzal
mér vissza; boszút áll. Régiesen : forbátol.
VISSZATOLT, (visszatölt) ösz. áth. Ismét
oda, illetőleg azon edénybe, mederbe stb. tölt vala
mit, ahonnan vétetett. A sajtárba eresztett bort visz
szatölteni a hordóba. V. ö. TÖLT.
VISSZATÖLTÉS, (visszatöltés) ösz. fn. Cse
lekvés, midőn visszatöltenek valamit. V. ö. VISZ
SZATÖLT.
VISSZATUTAJOZ, (visszatutajoz) ösz. önh.
Tutajon azon helyre tér vissza, ahonnan eltávozott.
A kiindulási rébe visszautajozni.
VTSSZATUTAJOZÁS, (visszatutojozásj ösz.
fn. Tutajozva az elhagyott helyre, eltávozási pont
felé visszatérés.
VISSZATÜKRÖDZÉS, (visszatükrödzés) ösz.
fn. Tünemény, midőn visszatükrödzik valami. V. ö.
VISSZATÜKRÖDZIK.
VISSZATÜKRÖDZIK, (visszatükrödzik) ösz.
k. Fénysugarai bizonyos testről visszaverődnek, s
úgy tűnik elé, mint tükör által ábrázolt kép. A csen
des tóról visszatükrVdzenek a part melletti fák, épü
letek stb.
VISSZATÜKRÖZ, (visszatükröz) ösz. áth.
Valamely testnek alakját tUkör módjára visszaveti.
VISSZATÜKRÖZÉS, (visszatükrözés) ösz. fn.
Sugárzás, mely valamely test alakját tükör gyanánt
visszaveti.
VISSZAUGAT, (visszaugat) ösz. önh. és áth.
Az ugatást ugatással viszonozza, ugatóra ugat, az
ugatót megugatja. V. ö. UGAT.
VISSZAUGATÁS, (visszaugatás) ösz. fn. Az
ugatásnak ugató hangon viszonzása.
VISSZAUGRÁS, (visszaugrás) ösz. fn. l)
Hátrafelé ugrás. 2) Ugrás azon helyre, honnan
elugrott valaki v. valami. V. ö. UGRÁS.
VISSZAUGRASZT, (visszaugraszt) ösz. áth.
Embert vagy más állatot kényszerít, hogy hátrafelé
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vagy azon helyre ugorjon, a h o n n a n elugrott. V. ö.
UGRASZT.
V I S S Z A U G R I K , v. — U G O R , (visszaugrik v.
—ugor) ösz. k. illetőleg önh. 1) Hátrafelé, vagy
azon helyre ugor, ugrik, ahonnan el, vagy kiugrott.
2j Átv. mondjuk rugalmas testről, midőn a nyomást
visszataszitva ismét kitágul. V. ö. U G O R ; U G R I K .
VISSZAÚSZ, V I S S Z A Ú S Z I K , (visszaúsz v.
úszik) ösz. önh. illetőleg k. Ú s z v a oda tér ismét
vissza, ahonnan elúszott, v. úszva eltávozott. V. ö.
Ú S Z , ÚSZIK.
"VISSZAÚT, (visszaút) öt/,, fn. Út visszafelé,
melyet t. i. valaki visszafelé, vagyis azon h e l y r e t e s z ,
melyről eltávozott.
V I S S Z A U T A S Í T , v . — U T A S Í T , (visszaútasít)
ösz. áth. Ismét oda utasít, azaz, visszaküld, ahonnan
jött. A csavargókat visszautasítani hazájokba. Átv. a
kérelmezőt, folyamodót stb. tagadólag, v a g y kihall
gatás nélkül eltávolítja magától. V. ö. U T A S Í T .
V I S S Z A U T A S Í T Á S , v . — U T A S Í T Á S , (vissza
utasítás) ösz, fn. Cselekvés, midőn visszautasítnak
valakit. V. ö. V I S S Z A U T A S Í T .
VISSZAUTAZ, v. — U T A Z , (visszaútaz) ösz.
önh. Útjában megfordulván ismét oda tér vissza,
a h o n n a n elutazott.
VISSZAUTAZÁS, v, — U T A Z Á S , (vissza
utazás) ösz. fn. U t a z á s , melyet valaki visszafelé,
vagyis azon helyre tesz, ahonnan eltávozott. V. ö.
UTAZÁS.
VISSZAÜT, (visszaüt) ösz. áth. 1) Valakinek
ütését ütéssel viszonozza. Aki üt, azt visszaütik. Ne
üss, mert visszaütlek. 2) Valamit ismét oda üt ahon
nan elütötték, eldobták stb. Visszaütni a laptát, csiir
köt. V. ö. Ü T .
V I S S Z A Ü T É S , (visszaütés) ösz. fn. Cselekvés,
midőn visszaütnek valakit, v. valamit. V. ö. V1SZ
SZAÜT.
V I S S Z A Ü T Ő D É S , (visszaütödés) ösz. fn. Ál
lapot, midőn valamely test visszaütődik.
V I S S Z A Ü T Ő D I K , (visszaütődik) ösz. belsz.
Más testbe ütközvén, a n n a k taszító erejétől ütést
szenvedve visszanyomúl.
VISSZAŰZ, (visszaüz) ösz. áth. Embert, vagy
más állatot oda üz, ahonnan távozott, ahonnan jött.
A régi polgári törvénykezésben am. visszaüzési per
orvoslatot használ. V. ö. V I S  Z A Ü Z É S ,
VISSZAÜZEN, (visszaüzen) ösz. önh. Az
üzenetet üzenettel visszonozza, az üzenőnek viszont
üzen valamit. V. ö. Ü Z E N .
VISSZAÜZENÉS, (visszaüzenés) ösz. fn. Üze
nésre üzenéssel válaszolás.
VISSZAÜZÉS, v. — Ü Z É S , (visszaüzés) ösz.
fn. Fenyegető, üldöző hajtás, kergetés, mely által
valakit v. valamit űzünk, hogy hátrálásra birjuk,
vagy hogy oda térjen vissza, ahonnan j ö t t . A régi
polgári törvénykezésben bizonyos esetekben per
orvoslat faja v o l t , mely a végrehajtást szóval,
vagy némi ellenszegüléssel akadályozta s a perleke I
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dés folytatására adott alkalmat, honnan birtokon belüli
perújítás néven is hívatott.
V I S S Z A V Á G , (visszavág) ösz. önh. és á t h . 1)
A h á t a mögött levő felé vágást tesz. 2) Aki őt
megvágta, ö visszont megvágja. Meg ne vágj, mert
visszaváglak. V. ö. VÁG .
V I S S Z A V Á G Á S , (visszavágás) ösz. fn. Csi
lekvés, midőn valaki visszafelé v á g ; vagy visszavág
valakit. V. ö. VISSZAVÁG.
V I S S Z A V A G D A L , (visszavagdai; ösz. g y a k .
önh. és áth. G y a k r a n , vagy többször visszavág. V. i>.
VISSZAVÁG.
VISSZA VÁGY, v. — V Á G Y I K , (visszavágy
v. — v á g y i k ) ösz. önh. illetőleg k. Vágya van ismét
oda menni, ott lenni, ahonnan távozott. A számki
vetett visszavágy hazájába. V. ö. V Á G Y , V Á G Y I K .
V I S S Z A V Á G Y Ó D I K , (visszavágyódik) ösz. k.
vagy ha tetszik, belsz. (tulajdonképen ,belszenvedö'
elnevezésnek ott van helye, hol külszenvedö alak
is fordul elé). Folytonosan és erősebben ösztönöz
tetve vágy, azaz, sóvárog, kívánkozik visszamenni,
vagy előbbi állapotát visszanyerni. Az elkényeztetett
gyermek visszavágyódik szüléihez. V. ö. V Á G Y Ó D I K .
V I S S Z A V Á L Ó , (visszavaló) ösz. inn. Régiesen
am. visszás, ferde. „Vissza való dolognak l á t v á n
azt, mind az testi, s — mind az lelki dolgokban, az
mikor az nyáj akarja és kívánja legeltetni az pász
t o r t " . Gr. Esztorházy Miklós nádor levele. 1 6 3 2 .
(Történelmi T á r . V I I I . K. 6 2 . 1.).
V I S S Z A V Á L T , (visszavált) ösz. áth. Bizonyos
dij lefizetése vagy csere által ismét birtokába veszi azt,
arait valamikép birtokából kibocsátott, elvesztett stb.
Visszaváltani a zálogba adott jószágot. V. ö. V Á L T .
V I S S Z A V Á L T Á S , (visszaváltás) ösz. fn. Cse
lekvés, mely által visszaváltunk valamit. V. ö.
VISSZAVÁLT.
V I S S Z A V Á N D O R L Á S , (visszavándorlás) ösz.
fn. Cselekvés, midőn valaki visszavándorol. V. ö.
VISSZAVÁNDOROL.
V I S S Z A V Á N D O R O L , (visszavándorol) ösz.
önh. Vándorképen ismét oda tér vissza, ahonnan
távozott, elutazott. V . ö . V Á N D O R ; V Á N D O R O L .
VISSZAVÁNSZORGÁS,
(visszavánszorgás)
ösz. fn. Vánszorogva előbbi helyére tér viasza.
VISSZAVÁNSZOROG, (visszavánszorog) ösz.
önh. Vánszorogva, azaz, testét nehezen húzva, von
szolva, fáradt tagokkal ismét előbbi helyére tér
vissza. V. ö. V Á N S Z O R O G .
VISSZAVÁG, (visszavár) ösz. áth. Oly vala
kit vár , aki elébb itt volt, jelen volt, azután eltá
vozott de ismét visszafog térni, vagy vissza kellene
térnie. V. ö. V Á R , ige.
V I S S Z A V A R Á Z S O L , (visszavarászol) ösz. áth.
Ami elmúlt, eltűnt, azt mindegy varázsolva ismét elé
idézi, e l é t ü n t e t i ; visszabájol.
VISSZAVARÁZSOLÁS, v. —VARÁZSLÁS,
(visszavarázsolás) ösz. fn. Cselekvés, mely által visz
szavarazslunk valamit. V. ö. V I S S Z A V A R Á Z S O L .
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VISSZAVÁSÁRLÁS, (visszavásárlás) ösz. fn. I
Az eladott jószágnak bizonyos áron visszaszerzése.
VISSZAVÁSÁROL, (visszavásárol) ösz. áth.
Amit vásári árukép másnak eladott, azt ismét bizo
nyos áron megveszi.
VISSZAVER, (visszaver) ösz. áth. 1) Aki öt
veri, vagy megverte, azt ö viszont veri; a verést
veréssel forbátolja. 2) Verve kényszerít valakit v.
valamit, hogy hátráljon, vagy visszamenjen. Visz
szaverni a támadó, a rohanó ellenséget. 3) Átv. mond
juk testekről, melyek a beléjök ütközött testeket
rugalmas erejüknél fogva magoktól eltaszítják. V. ö.
VER.
VISSZAVERÉS, (visszaverés) ösz. fn. 1) „Cse
lekvés, midőn vissza vernek valakit. 2) Hatás, mely
által visszaverődik valami. V. ö. VISSZAVER.
VISSZAVERŐDIK, (visszaverödik) ösz. bclsz.
Valamely testbe ütközvén, annak taszító erejétől
visszanyomúl. Mondjuk különösen a fénysugarakról.
VISSZAVESZ, (visszavész) ösz. áth. 1) Amit
oda adott, elajándékozott stb. azt ismét birtokába
veszi. 2) Átv. szavát, igéretét, fogadását visszavenni,
azaz, megsemmisíteni, érvénytelennek nyilvánítani.
V. ö. VÉSZ.
VISSZAVET, (visszavet) ösz. áth. 1) Valamit
előbbi, volt helyére vet. Az apró halakat a vízbe visz
szavelni. 2) Oksárolva, roszalva, neheztelve stb. hely
telen, kelletlen dolog gyanánt eltávolít, elutasít,
el nem fogad valamit. Visszavetni a hitvány árut,
ajándékot. Az indokolatlan panaszlevelet visszavetni.
V. ö. VET.
VISSZAVÉTEL, (visszavétel) ösz. fn. Cse
lekedet, melynél fogva visszavettek valamit. V. ö
VISSZAVESZ.
VISSZAVETÉS, (visszavetés) ösz. fn. Cselek
vés, midőn valaki valamit visszavet. V. ö. VISSZA
VET.
VISSZAVEZÉREL, (visszavezérol) ösz. áth.
Vezérelve visszatérít; visszavezet.
VISSZAVEZET, (visszavezet) ösz. áth. Ismét
azon pontra, helyre vezet valakit v. valamit, ahon
nan a kiindulás, eltávozás történt, tulajd. és átv.
ért. Az eltévedtet visszavezetni az igaz útra. A lovat
visszavezetni az ólba. V. ö. VEZET.
VISSZAVEZETÉS, (visszavezetés) ösz. fn.
Cselekvés, midőn valakit vagy valamit visszave
zetnek.
VISSZAVISZ, (visszavisz) ösz. áth. Valakit,
v. valamit elhagyott, előbbi helyére visz. Hajón hozni,
kocsin visszavinni valamit. Ide vele, ha tiszta, ha nem
tiszta, vidd vissza. (Km.). V. ö. VISZ, ige.
VISSZAVITEL, (visszavitel) ösz. fn. Cselek
vény, mely szerént visszavittek valamit v. valakit.
V. ö. VISSZAVISZ.
VISSZAVITORLÁZ (visszavitorláz) ösz. önh.
Vitorlás hajón ismét oda tér vissza, ahonnan jött,
érkezett.
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VISSZAVITORLÁZÁS, (visszavitorlázás) ösz.
fn. Vitorlás hajón visszatérés, visszautazás.
VISSZAVON, (visszavon) ösz. áth. 1) A távo
zóban, indulóban levőt magafelé vonja,haladni, menni
nem engedi; visszafelé von. 2) Amit nyújtott, adott,
ismét magához veszi. 3) Átv. szavát, ígéretét vissza
vonni, azaz, ellenkezőjét nyilvánítani; máskép : visz
szahúz.
VISSZAVONÁS , (visszavonás) ösz. fn. _ l)
Cselekvés, midőn valaki valamit visszavon. 2) Átv.
ért. viszálkodás, pártoskodó egyeuetlenkedés, ujj
húzás. „Gyűlölséget és visszavonyást nevel inkább
mint egyességet". Gróf Eszterházy M. nádor levele
Rákóczy Györgyhöz 1644. (Toldy P. kiadása
27 6. 1.).
VISSZAVONÓ, (visszavonó) ösz. mu. l) Aki
valamit visszavon. 2) Viszálkodó, pártoskodó, egye
netlenkező, ujjhuzó. Visszavonó felek, társak. Eléjön
Pestinél is. (Máté XVIL). L. VISSZA, (1) alatt.
VISSZAVONSZ, (visszavonsz) ösz. áth. L.
VISSZAVON, 1 ) ; továbbá, VISSZA alatt.
VISSZAVONUL, v. —VONUL, (visszavomü)
ösz. önh. Hátrafelé, a többitől elvonja, elkülöníti
magát; valamely közös ügyben részt venni megszün.
V. ö. VONUL.
VISSZAVONULÁS, v. —VONULÁS,? (vissza
vonulás) ösz. fn. 1) Az elöremenéssel ellenkező cse
lekvés, hátrálás. 2) Elmaradás, különválás, midőn
valaki bizonyos közügyektől, nyilvános működéstől,
vállalattól stb. eláll, s mintegy magányba rejtőzik.
VISSZAVONULT, (visszavonult) ösz. mn. A
többitől elmaradt, különvált, magányba rejtőzött.
VISSZAVONULTSÁG, (visszavonultság) ösz.
fn. Visszavonult állapot, magányba zárkózottság,
mely bizonyos ügyekben részt venni megszüli. Visz
saavonultsógban élni.
VISSZAZÁR, (visszazár) ösz. áth. A zár alól
kivettet, vagy kiszabadítottat ismét zár alá teszi, be
zárja. V. ö. ZAR, ige.
VISSZAZARÁNDOKOL, (visszazarándokol)
ösz. önh. Zarándokképen ismét oda tér vissza, ahon
nan távozott, vagy mint zarándok elutazott. V. ö.
ZARÁNDOK, ZARÁNDOKOL.
VISSZAZÉNG, (visszazéng) ösz. önh. A zen
gést zengve viszonozza, viszhangozza. V. ö. ZENG.
VISSZAZÉNGÉS, (visszazöngés) ösz. fn. A
zöngésnek viszhangozása.
VISSZAZUHAN, (visszazuhan) ösz. önh. Zu
hanó hangot adva, visszafelé, hátraesik, hátrarogy.
VISSZAZUHAN ÁS, (visszazuhanás) ösz. fn.
Zuhanó hanggal vissza, hátraesés.
VISSZHANG, 1. VISZHANG.
VISSZONOS 1. VISZONOS.
VISSZONOZ 1. VISZONOZ.
VISTA, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Vistára,
— » , •—ról.
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VISZ, ( l ) , elavult v. elvont gyök, melynek
származékai : visza v. vissza, viszál v. visszál, viszlik,
viszolog, viszos, viszong, viszont, viszontagság, viszonos,
viszonoz, visszáros, és újabb alkotással viszály, viszony,
viszonyít stb. Hogy némely származékokat egy, má
sokat két ssz (szsz) hanggal ejtünk, oka abban rej
lik, mert az előbbiek közvetlenül visz gyöktől, az
utóbbiak közvetve t. i. vissza szótól erednek; úgy liogy
ha pl. viszonos, viszonoz némely szójárásban két ssz
hanggal ejtetnek is ki, ezeket csak visz gyöktől
származtathatjuk és csakugyan törzsük viszon nem is
jön elé két ssz hanggal. Ellenben a székely visszáros,
visszánoz stb. szókat már csak ,vissza' szó után ele
mezhetjük. Némely újabb összetételek is, mint
viszér, viszfény, viszhang, viszkereset, viszváltó a visz
gyökkel egyesültek. Alapfogalomban jelent oly
irányvonalt, illetőleg menetet, mely, miután bizo
nyos távolságra haladt, ismét arrafelé fordul, ahonnan
kiindult vagyis előbbi irányának mintegy hátat fordít
va mutatkozik. Innen értelmezhetők a) visza v. vissza,
pl.a posztónak, vászonnak visszája, azaz, színévelmeg
fordított állapotban levő része, hátoldala, máskép :
fonákja; b) viszál v. visszál, a fonalakat, szálakat
stb. jobbrabalra hányva sző, köt valamit; c) viszos
a minek rostjai, szálai egymást szeldelő irányban,
tekervényesen állanak, pl. viszos fa, melyet gyalu
láskor, hol innen, hol onnan kell fordítani. Atv.
visxont v. viszontag, a dolgot hasonlóval, vagy más
neművel fölváltva, azzal ami tőrtént vagy ami tör
ténendik egy vagy más módon megfelelő irányban ;
viszony, két vagy több személynek, vagy dolognak
egymásra befolyó, vonatkozó, kölcsönös állapota,
hatásneme; viszonoz, bizonyos cselekvést hasonlóval
vagy másnemüvel ismétel, s mintegy a cselekvő felé
fordít, irányoz; viszontagság, különféle irányú, majd
kedvező, majd kedvezőtlen befolyású, hatású válto
zatok, események az élet ösvényéu.
Mindezen érteményeket öszvevéve, kitűnik,
hogy az emiitett szók alapfogalomban bizonyos
iránykörre vonatkoznak, úgy hogy két megfordított
cselekvésnek vagy állapotnak egymás felé czélzó
irányzását foglalják magokban. Egyezik a mongol
boczakhu igével (visszatérai, retourner), továbbá,
a persa búz szóval, mely főnév és egyszersmind
igehatározó, t. i. Vullers szerént : reditus, unde
adv(erbium) retro et in comp(ositione) id quod
lat. re ut báz mándan remanere; Zenker szeréut
mint fn. = Wiederholung, ein neues Mahl; mint
igehatározó : nochmals, vneder, von neuem; zu
rück, rückwarts; innen : geszten menni, báz geszten
visszamenni, dásten tartani, báz dásten vissza
tartani. (Pfizmaier). Vullers szerént párszi (régibb
persa) nyelven : avázs v. aváz v. aváds. Budenz
József rokonításai viszont, viszontag, vissza, visszás
származékok tekintetbe vételével: a finn vasta (elle
nében való, ellenkező), vastaan, vastoin, vasten (el
len, ellenébe), vastaise (contrarius, adversus, reni
tens), vastaa (resistere, repensare, respondeve, relo
AKAD. NAOY SZÓTÍ.B VI. KÖT.

qui), vastukse (obstaculum), vastusta (ellenezni, aka
dályozni) ; észt vasta, vasto (ellen, ellenében), vasta
(respondere); lív vast, vastö (ellenébe ; ellen), vasti
(ellenes, widrig) ; lapp vuosta, vuoste, fianlap vuostai,
vuosta (ellenébe való, ellen, ellenébe) ; zürjan ves
t'in (átellenben); votják vaí (felelni, ellentmondani) ;
cseremisz vas (szemközt, ellenében) stb. A toldatok
közt vist v. vast (ism<?t). Mind ezekből — ide értve a
mongol bocza és persa báz, aváz stb. szókat is — kitű
nik, miért hogy a magyar ,visz' gyökben az i minden
származékaiban is mélyhangú, mint a czikk elején
láttuk, s az egyes szóknál még bővebben láthatjuk.
VISZ, (2) v. VISZÉN ; áth. első vagy függő
múlt vivék, vivél, vive v. régiesen : vin, vün, máso
dik v. független m. vitt, jöv. viend, par. vígy, kapcsoló
mód : vigyek, vígy vigyen, vigyünk, vigyetek, vigyenek,
htix.vinni,részesülő vivő, tehető forma : vihet, miveltetö
forma : vitet; stb. 1) Valamit v. valakit fölvett teher
gyanánt távolodó irányban tovább szállít. Ellentéti
viszonyban áll vele hoz, vagyis bizonyos távolságról
valamely ponthoz közeledő irányban szállít valamit.
Aki visz, az megy, távozik, aki pedig hoz valamit, az
jön, közeledik. Oda vinni, ide hozni. Vidd oda, hozd
ide. A futár levelekel visz, és hoz. Mindkettőnek sok
szorozója : hord, azaz, többször, ismételve, folyto
nosan visz v. hoz. — Fejen, vállon, háton, kézben, karon,
ölben, hón alatt, ujjak között vinni valamit. Kosárban
tojást, bödönben vajat, sajtot vinni a vásárra. Az ételt
kivinni a konyhából, s bevinni az ebédlőbe. A ház
tetőre fölvinni, a hegyről levinni valamit. Előre, hátra,
messze, haza vinni. Visszaviheted ahonnan hoztad.
Vissza nem hozom fejében elvinni valamit. 2) Közve
töleg, péld. teherhordó állattal, vsgy járművön to
vább szállít. Lóháton, szamáron vinni a málhát. Hin
tón, szekéren, talicskán, hajón, talpszálakon vinni hol
mit. 3) Magával ragad, erőszakkal elvesz. Az eb vi
szi az elkapott konezot. A héja viszi a csirkét A rablók,
dúlok mindenét elvitték. Vigye az ördög. Vidd ördög,
tartsd pokol! Vigye a manó! 4) Mondjuk mozgásban
levő lelketlen testekről, midőn más testeket magok
kal vonzanak. A folyó viszi a hajókat. Viszi a szél a
felhőket lefelé, elviszí a kalapot. 5) Valakit bizonyos
új állapotba helyezés végett távolít valahová.
Tánczba, férjhez vinni a leányt. Könngü Katót táncéba
vimni, ha neki is kedve van rá. (Km.). A legényt ka
tonának viszik. A gyermeket nevelőintézetbe, iskolába
vinni Az elitélt gonosztevőket bitóhoz, akasztófára vinni.
6) Vezet, vezényel, irányoz. Háborúba, csatába vinni
a hadsereget Ez az út a városba visz. Roszra, jégre
vinni valakit. Ez a dolog nem visz jóra. Jól visz a
puskája. 7) Valamit folytatólag tesz, cselekszik, hogy
bizonyos czélt érjen. 0 még sokra, nagyra viheti. A
mibe kap azt kiviszi, véghez viszi, Már nem messze,
nem soká viszi. Végletig, tulságig vinni valamit. Ok
talansága által oda viszi a dolgot, hogy tökéletes ku
darezot vall. Ezt el nem viszed szárazon, bűnhődés lesz
a vége. 8) Valamit közlésképen tovább ad. Hirt,
izenetet, sürgönyt, üdvözletet vinni,
70
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VISZFUVAR, (viszfuvar) ösz. fn. Szállítás,
Ez igének egyszerű gyöke vi a ragokat és kép
szöket azon szabály szerént veszi föl, mint a hisz., lesz, midőn a fuvarral eltávozott s lerakodott jármű
vesz, tesz, eszik, iszik, p. vivék, hivék. lévék, vévék^ tévék, viszatértekor ismét új terhet hoz.
évem, ivóm ; vitt hitt, lett, vett, tett, étt, itt; vivés, hivés,
VISZHA, 1. VISSZA.
levés, vévés, tévés, evés, ivás; vihet, hihet, lehet, vehet,
VISZHANG, (viszhang) ösz. fn. Valamely hang
tehet, ehetik, ihatik stb. A régi Magyar Passióban után nyomban hallatszó, s azt mintegy másoló,
(Toldy E. kiadása 3 2 . 1.) az első múltban kiviszlek utánzó, ismétlő másodhang. (Echó). A hegyek, erdók
áll ,kivivék' helyett.
közt szóló kürtök vizhangja. Tihanyi viszhang, mely
Rokonokul tekinthetők a latin veho, szanszkrit több szót ismétel. Átv. ért másokat utánzó, követő
vah (trahere vehere, ferre stb.), a szláv vezjem (visz szó, beszéd, vélemény, nyilatkozat, hír.
kocsin v. szekéren. Jancsovics), továbbá Budenz J.
VISZHANGOL, (viszhangol) 1. VISZHANGOZ.
szerént a finn vie (ferre, auferre, ducere), vieskele
VISZHANGOS, (viszhangos) ösz. mn. Visz
(ugyanaz) ; észt vii (füliren, bringen), lapp vaffie,
hangot adó, viszhangzó.
flnnlap víéSSa Cabholen) ; votják vaj, vail (bringen),
VISZHANGOZ, (viszhangoz) ösz. áth. Bi
v'iz (fahren); zürjan vaj (afferre,adducere,advehere).
zonyos
hangot viszonoz, utánoz, ismételve hallat. A
VISZ, (3), falu Somogy m.; ÓVISZ v. —VIZ,
sziklák
viszhangozzák
a mennydörgést. Átv. mások sza
falu Szepes m.; helyr. Viszre, —én, —ről,
vát,
beszédét,
véleményét
stb. utánozza, követve
VISZA, (visza) fn. tt. viszát. Ellenkező irányú
oldala, látszata, fonákja valaminek. A posztónak hirdeti, terjeszti, ismételi.
VISZHANGOZÁS, (viszhangozás) ösz. fn.
viszája. Viszáról venni magára az üngöt, p. kiforditva,
vagy elejét hátra vetve. Viszáról fogni valamit, nem Cselekvés, midőn valami bizonyos hangot viszonoz.
kellően, balul, fonákul, fordítva. Szokottabb kiej V. ö. VISZHANGOZ.
téssel : vissza. L. VISSZA, (2).
VISZHANGTAN, (viszhangtan) ösz. fn. A
VISZAFOLYÓMALOM, 1. VISSZAFOLYÓ hangtan azon része, mely különösen a viszhangot,
MALOM.
illetőleg annak okait, tüneményeit tárgyalja.
VISZÁGH, falu Krassó m. ; helyr. Viszághra,
VISZHANGZÁSv.—HANGZAT,(viszhangzás
—on, —ról.
v. —hangzat) ösz. fn. Általán minden hangzat, melyet
VISZÁK, falu Vas m.; helyr. Viszákra, —on, a testek bizonyos illetés, ütődés következtében rez
— ról,
gésbe jővén, vissza adnak.
VISZÁL ; VISZALKODIK, éa származékaikról
VISZHANGZIK, (viszhangzik) ösz. k. 1) A
1. VISSZÁL ; VISSZÁLKODIK stb.
bele ütközött hangot ismételve, utánozva, másolva
VISZÁLY, (viszály) fn. tt. viszályt, tb. — ok, hallatja, viszhangot ad. A kürtök riadása viszhangzik
harm. szr. —a. 1) Valaminek fordított, visszás a hegyek között. 2) Általán erősebb illetésre,ütödésre
oldala, fonákja. 2) Átv. ellenkező irányú, módú, rezgésbe jővén, hangot ad.
egymást rontó, zavaró működési, törekvési állapot;
VISZKA, erdélyi falu Hunyad in.; helyr. Visz
perpatvar, njjhuzás, egyenetlenség. Képeztetésre ha kára, — n , —ról.
sonló ezekhez : aszály, dagály, akadály, szabály,
VISZKERESÉS, (viszkereséa) ösz. fn. Cselek
osztály, ragály, apály, szegély, veszély stb.
vés, midőn valaki a törvénykezésben viszkeresettel
VISZÁLYOS, (viszá!yos) mn. tt. viszályost, él. V. ö. VISZKERESET.
v. at. tb. —ak. Egyenetlenkedő, meghasonlóan mű
VISZKERESET, (viszkereset) ösz. fn. A vál
ködő ; perpatvaros, egymással ellenkedő. Viszályos tójogi törvénykezésben az előzők, ú. m. forgató,
felek, társak. Továbbá, ami viszályt okoz, ami kibocsátó elleni kereset.
viszálylyal jár. Viszályos ügy.
VIcZKERESETI, (viszkereseti) ösz. mn. A
VISZÁS; VISZÁSAN 1. VISSZÁS; VISZ viszkeresetre vonatkozó, azt illető. Viszkereseti jog,
SZÁSAN.
eljárás.
VISZÁSSÁG, 1. VISSZÁSSÁG.
VISZKET, önh. m. viszketétt. par. viszkess. Az
VISZBIZTOSITÁS, (viszbiztositás) ösz. fn. Vi illető fogalom természeténél fogva rendesen csak
szont v. újra biztosítás; t. i. valamely biztosító harmadik személyben divatozik, mint a fáj ige ; ám
intézet a nála biztosított tárgyat vagy tárgyakat, bár képes kifejezéssel igy is szólhatnánk : Talpam,
hogy kár esetében kevésbé terheltessék, egy más mért viszketsz ? talán tánczolhatnál ? Ne viszkess fejem,
intézetnél csekélyebb árért újrabiztositja.
hisz nincs semmi baj. Molnár Albertnél, Szabó Dá
VISZÉN 1. VISZ, ige.
vidnál eléjön viszketek, latinul : prurio. Ma nem igen
VISZÉR (viszér) ösz. fn. 1. VÉRÉR.
használjuk, hanem helyette azt mondjuk : viszket
VISZFÉNY, (viszfény) ösz. fn. Fény, mely a testem ; viszket a hátam stb.
valamely testről visszavetődik, pl. a tükörről, csiszolt
Tulajdonképen mondjuk a bőrnek azon saját
kardról visszavetődött napsugár.
ságos érzéséről, midőn a tapidegek rendkiviili izgásba,
VISZFÉNYTAN, (viszfénytan) ösz. fn. A pezsgésbe jönnek, melyet ösztönszerűleg vakarás, dör
yiszfény tulajdonságait eléadó tan. (Katoptrika).
zsölés által szokás megszüntetni vagy enyhíteni.
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Viszket a feje, tenyere, talpa. Viszket a lába a táncz
ra. Ott vakard a hol viszket, v. kinek hol viszket ott
vakarja. (Km.). Majd ott is vakarod, ahol nem is viszket,
Ha a feleséged ily dologra késztet. (Menyekzői vers).
Átv. bizonyos vágy által ingoreltetik. Viszket a
torka, am. ihatnék. Viszket a tenyere, verekedhetnék.
Viszket a talpa, tánczolni szeretne. Viszket a háta,
mondjuk nyugtalan, verekedő, kapezáskodó em
berről, ki mintegy fölhí másokat, hogy megvakarják
a hátát; vagyis megdöngessék. „Mindég: arra visz
ketett : arra fájt a foga, arra törekedett, —ásítozott,
—sóvárgott" (Szabó D.) Véleményünk szerint gyöke
azon iz, melyből izeg v. izog, izgat, bizgat származ
tak. Törsze a gyakorlatos izeg, s ebből lett ed önható
képzővel izeged, izged, iszked, továbbá v előtéttel
viszked, mint tájdivatosan ejtik, végre viszket. Hason
lóképen fejlett ki a rezeg törzsből reszket, tájdivato
san ress&eíZ. Mindkettejök önhatók, nem áthatok levén,
tudnivaló, hogy eredeti végképzőjük inkább d.
VISZKETEG, (viszketeg) mn.és {n.tt.viszketeg
ét, harm. szr. —e. 1) Viszketésre hajlandó, ami termé
szeténél fogva viszketni szokott. A viszketeg bőrű
ember megérzi az időváltozást. Mint mn. csak táj di
vatban él. 2) Az állati bőrnek izgékony állapota,
különösen bőrbajok, p. rüh, kosz, var, melyeket
enyhitésül vakarni szokás. Orr, szem, fűlvisz
keteg. Fagyos ujjak viszketege. 3) Molnár Albertnél,
Szabó Dávidnál, továbbá Szathmár megyében is
Gáthy János szerént am. rüh. 4) Átv. ért. nyugta
lanító vágy, inger, ösztön.
Azon atag eteg képzőjü nevek osztályába tar
tozik, melyek ad ed önható igékből alakulnak, mint
lankad lankatag, hervad hervatag, forged förgeteg,
csörged csörgeteg, rezged reszketeg stb. V. ö. VISZKET.
VISZKETEGES, (viszketegés) mn. tt. viszke
tegést, y. —et, tb. —ek. Amit vagy a kit a viszketeg
bánt, akár tulajd. akár átv. érteményben. Viszkete
ges láb. Viszketeges elme. V. ö. VISZKETEG.
VISZKETEGSÉG, (viszketegség) fn. tt. visz
ketegségét, harm. szr. —e. Viszketeg állapot vagy
tulajdonság, illetőleg a bőrnek rendkívüli izgékony
sága, érzékisége.
VISZKETÉS, (vwzketés) fn. tt. viszketést, tb.
—ék, harm. ezr. —e. A bőrnek azon érzése, midőn
viszket, illetőleg a tapidegek rendkívüli izgása. V.
ö. VISZKET.
VISZKETSÉG, (viszketség) 1. VISZKETEG
SÉG.
VISZKETTET, (viszkettet) mivelt. m. viszkettet
tem —tél, —étt, par. viszkettess. Eszközli, okozza,
hogy a testnek illetőleg bőrnek valamely része visz
kessen. Keserű epesár viszketteti orrát (Guzmics.
Theoerit.Idyll.). Viszkettetö serke a bőr aZaíí.(SzabóD.).
VISZKOLÓDÁS, (viszokolóodás) fn. tt. visz
kolódást, tb. — ok, harm. szr. — a. Nyugtalan ideoda
mozgolódás, fészkelődés. V. ö. VISZKOLÓDIK.
VISZKOLÓDIK, (viszokolóodik) belsz. m.
viszkolódtam, —tál, —ott. Nyugtalanul izegmozog,
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fészkelődik, mint a csintalan gyermekek szoktak.
Székely szó.
Ez ige v'agy fészkelődik, máskép (Kriza J. sze
rént is) vaszkolódik módosulata, vagy pedig a v elő
tétes hang s azon isz, iz, icz, is gyökü szók család
jához tartozik, melyek kicsinyes, élénk, könnyű
mozgásra vonatkoznak, mint iszamik, iszánkol, izeg,
izgat stb.
VISZKOTA, máskép : VASZKOTA, (vaszok
ota) fn. tt. víszkotát, vaszkotát. A székelyeknél Kri
za J. szerént elhevert szemét (mint a vaszok szokott
lenni), szeméthely.
VISZLAVA, falu Sáros m.; helyr. Viszlauára,
— n , —ról..
VISZLIK, (viszolik) k. m. viszlott, htn. —ani,
A székelyeknél mondják futásban levő vadról, midó'u
tekervényesen majd erre majd arra, azaz, visszásán,
egyenetlen irányban szökik. Itt viszlott meg a nyúl
(Túry Ignácz).
VISZLÓ, (1) férfi kn. tt.Viszlót. L.VENCZEL.
VISZLÓ, (2) faluk Baranya, Borsod, Somogy
m. ; SZENT —, falu Szála m.; helyr. Viszlóra — n ,
— ról.
VISZNEK, falu Heves m.; helyr. Visznekre,
— én —ról.
VISZNYOM, (visznyom) ösz. fn. Nyom, melyet
bizonyos távolságig haladt ember, vagy más állat,
vagy jármű maga után hagy.
VISZOCSÁN ; faluTrencsén m.; helyr. Viseocsán
ba, —ban, —bál.
VISZOKA, faluk Hont, Sáros és Ung megyék
ben ; helyr. Viszokán, —ra, —ról.
VISZOLAJ, falu Trencsén m.; helyr. Viszolaj
ba, —ban, —bál.
VISZOLGÁS, v. VISZOLYGÁS, (viszolog
ás) fn. tt. viszolgást, tb. —ok, harm. szr. —a. l)
Vonakodás. 2) Fájdalmas csiklandás. V. ö. VISZO
LOG.
VISZOLOG, v.VISZOLYOG, (viszolog) gyak.
önh. m. viszologtam, —tál, v. viszolgottam, —ottál,
viszolgott. htn. —ni v. vistolgani, 1) Balaton vi
dékén am. vonakodik, valamitől visszahúzza magát.
(Horváth Sigmond). 2) Kemenesali szólással : fáj
dalmasan csiklandik, érezhetőn borsódzik s mint
egy visszás érzése van. (Lévay László). Viszolog a
háta, sértett tagja.
VISZOLY 1. VIZSOLY.
VISZOLYA, erd. falu Kolos megyében ; helyr.
Viszolyán, —ra, —ról.
VISZON, (viszon) csak mint törzs pl. viszonos,
viszont szókban, továbbá öszvetételekben mint előrész
fordul elé ; annyi mint a dolgot megfordítva ; viszo
nozva, hasonlóval ismételve, forbátolva, pl. viszon
csere, viszonajánlás, viszonbántás. V. ö. VISZONT.
VISZONAJÁNDÉK, (viszonajándék) ösz. fn.
Ajándék, melyet valaki annak ad, kitől ajándékot

kapott,
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VISZONAJÁNLÁS, (viszonajánlás) ösz. fn.
Ajánlást viszonozó ajánlás.
"VISZONBÁNTÁS, (viszonbántás) ösz. fn. A
vett hántásnak hasonlóval megtorlása; forbátolás,
fántonfánt.
VISZONBARÁTSÁG, (viszonbarátság) ösz.
fn. Barátságot, illetőleg baráti hajlamot, szolgálatot
stb. viszonzó indulat, cselekvés. Ajánlom viszonba
rútságomat.
VISZONBÁTORSÁG, (viszonbátorság) ösz.
fn. Bátorság, vagyis biztosság, mely szerént valaki a
mástól szerzett bátorságot hasonlóval visszaszolgálja.
VISZOXDAL, (viszondal) ösz. fn. Dal, mely
nek részeit az éneklő felek egymást fölváltva, s
mintegy versenyezve zengik el.
VISZONÉRTÉK, (viszonérték) ösz. fn. Vala
mely értékért viszonosan adott érték, pl. búzáért,
marháért pénz, a csereszerződésekben gyümölcsért
gabona (faluhelyeken, hol gyümölcs nem terem, ha
másunnat gyümölcsöt hoznak, cserében főleg az
asszonyok gabonát adogatnak).
VISZONFÖLTÉT, (viszonföltét) ösz. fn. Föl
tét, melyet egyik alkudozó, szerződő fél a másik
ellenében tüz ki.
V'SZONG, (viszong) gyak. önh. m. viszonytam,
—tál, —ott, htn. —ani. v. —ni. Viszályban él,
egyenetlenkedik, perlekedik, másokkal ujjat húz. Ké
peztetésre hasonlók hozzá ; jajony, ujjony, zajony,
horony, eseny, feszeny stb.
VISZONGÁS, (viszongás) fn. tt. viszonyást,
tb. —ok, harm szr. —a. Viszálkodás, egyenetlenke
dés, perlekedés.
VISZONGO, (viszongó) mn. tt. viszonyót.
Viszályban élő, viszálkodó, egyenetlenkedő, perle
kedő. Viszonya felek, rokonok, házastársak.
VISZONHAGYOMÁNY, (viszonhagyomány)
ösz. fn. Végrendeleti hagyomány, melyet valaki előbb
történhető halála esetére annak számára rendel, aki
hasonló esetre szintén valamit hagyományozott neki.
VISZONHAJLAM v. —HAJLANDÓSÁG,
(viszonhajlam v. —hajlandóság) ösz. fn. Hajlandó
ság, melylyel valaki más hajlandóságát viszonozza.
VISZONHÁLA, (viszonhála) ösz. fn. Hála,
melyet valaki bizonyos jótéteményért oly személy
iránt mutat, aki ö neki elébb bizonyos hálával le
kötelezve volt; háláért hála, köszönetért köszönet.
VISZONHATÁS, (viszonhatás) ösz. fn. Egy
mással bizonyos viszonyban levő személyek vagy
dolgok hatása egymásra. V. ö. HATÁS.
VISZONHITBÉR, (viszonhitbér) ösz. fn. A
magyar törvény szerint azon összeg, melyet hitbér
fejében a menyasszony köt le a vőlegénynek. (Con
trados). V. ö. HITBÉR.
VISZONHÜSÉG, (viszon hűség) ösz. fn. Hűsé
get hűséggel viszonzó indulat, vonzalom, hajlam.
Házasok, barátok közti viszonhüség. Hüséyért viszon
hííséget igényelni.

VISZONIGÉRET—VISZONLÁNG.

1112

V1SZONIGÉRET, (viszonigéret) ösz. fn. ígé
ret, melylyel valaki a vett Ígéretet viszonozza. V. ö.
ÍGÉRET.
VISZONILLETŐSÉG, (viszonilletőség) ösz. fn.
Illetőség, melyet két fél egymásnak kölcsönösen meg
adni tartozik. V. ö. ILLETŐSÉG.
VISZONJARÁNDÓSÁG, (viszonjárandóság)
1. VISZONILLETŐSÉG. '
VISZONJEGYBÉR, v. —JEGYDÍJ, (viszon
jegybér. v. —jegydij), ösz fn. Jegybér, jegyajándék,
melyet eljegyzéskor a menyasszony igér és köt le
a vőlegénynek. V. ö. JEGYBÉR.
VISZONKEDVEZÉS, (viszonkodvezés) ösz.
fn. Kedvezés, melylyel valaki a vett, tapasztalt ked
vezést viszonozza.
VISZONKÉRDÉS, (viszonkérdés) ösz. fn.
Kérdés, melyet valaki válasz helyett tndakozólag a
kérdőnek tesz.
VJSZONKERESET, (viszonkereset) ösz. fn.
Az alperes azon joga, hogy valamely folyamatban
levő perben fölpores keresete ellenébe saját köve
telésével léphessen föl; mi azonban törvényünk
szerént bizonyos föltételekhez van kötve, pl. ha kö
vetelése a fölperesi keresettel ugyanazon jogalapból
származik, vagy azzal hasonnemü, határozott, ós
már lejárt stb.
VISZONKÉRÉSZTÉLKÉDŐ, 1. VISSZAKÉ
RÉSZTÉLKÉDŐ.
V1SZONKEZES, (viszonkezes) ösz. fn. 1) Ke
zesért cserében adott, vagy kitűzött kezes. 2) Má
sod kezes, ki valamely kezesért jót áll. V. ö KEZES.
VISZONKEZESSÉG, (viszonkezesség) ösz. fn.
Biztosság, melyet két fél cserében adott vagy kitű
zött kezesek által szerez magának.
VISZONKIHIVÁS, (viszonkihivils) ösz. fn.
Fölszólítss, melynél fogva valaki azt hivja ki p.
veresnyre, viadalra, aki őt hivta ki az elölt.
VISZONKÖSZÖNTÉS, (viszonköszöntés) ösz.
fn. Köszöntést elfogadó s viszonozó kcszöntés.
VISZONKŐTELESSÉG,
(viszonkötelcsség)
ösz. fn. Kötelesség, melylyel két fél egymás irányá
ban viszoncsan tartozik. V. ö. KÖTELESSÉG.
VISZONKÖTELEZÉS, (viszonkötelezés) ösz.
fu. Kötelezés, melyet egyik fél kötelezettsége vi
szonzásául a m;'sik fél szintén magára vállal. V. ö.
KÖTELEZÉS.
VISZONKÖTELEZVÉNY,
(viszonkötelez
vény) esz. fn. Iromány valamely visjonkötelcz
vényröl.
VISZONKÖVETELÉS, (viszonkövetelés) esz.
fn.A követelő ellen irányzott hasonló, vagy másnemű
követelés. V. ö. VISZONKERESET.
VISZONLÁNG, (viszonláng) ösz. fn. Képes
ért. forró szerelmet hasonlóval viszonzó indulat,
szenvedély.
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VISZONLÁTÁS—VISZONOZ.
O égető kin,
0 gyötrelem,
Vissonláng nélkül
A szerelem.

Bajza J.

V I S Z O N L Á T Á S , (viszonláh's) esz. fD. Egy
másnak újra l á t á s a vagyis ideiglenes elválás, tá
vollét utáni találkozás.
Viszonlátásig ! (t. i. Isten
áldjon, vagy élj boldogul), egymástól elválók bu
csucsava.
V I S Z O N L Á T O G A T Á S , (viszonlátogatás) ösz.
fn. Látogatás, melyet valaki viszonzásul annál tesz,
aki öt előbb meglátogatta. V. ö. L Á T O G A T Á S .
V I S Z O N N Y I L A T K O Z Á S , (viszonnyilatkozás)
ö's2. fn. Nyilatkozás, melyet valaki egy más nyilat
kozásra tesz.
VISZONNYOMÁS, (viszonnyomás) esz. fn.
Nyomást basonlóval viszonzó, forbátoló, visszator
ló cselekvés.
V I S Z O N N Y U G T A v. — N Y U G T A T VÁNY,
(viszonnyugta v. — n y u g t a t v á n y ) ösz. fn. A vett
nyugtatványról adott ellcnnyugtatvány.
V1SZONOL, (viszonol) átb. m. viszonolt, 1.
VISZONOZ,
V1SZONOS, (viszonos) mn. tt. viszonost, v.
at, tb. — a k . Szabatosan véve különbséget tehetünk
a viszonos és viszonyos között. Amannak megfelel a
latin reciprocus, emennek a lat. relativus. A viszonyos
szó jelenti két vagy több félnek bizonyos tekintetben
egymásra vonatkozó összefüggését,közességét,s ellen
tétei : önálló, független, általános ; p. az apa és fiú
viszonyos fogalmak, mert egyiket a másik nélkül
nem gondolhatni; viszonyos becsű a munka, mely bi
zonyos tekintetben, 3 p. versenytársaival egybehason
litva, bir csak becsesei, nem általán véve : ellenben
viszonos, ami hasonlónak hasonlóval felel meg, p. az
a p a és a fiu viszonos szeretettel viseltetnek egymás
hoz, midőn az apa a fiút, és a fiú az a p á t szereti.
Ez máskép : kölcsönös, midőn egyik fel a másiktól
mintegy kölcsön vett hatást hasonlóval viszonoz.
Ezzel fogalmi öszvefüggésben állanak : viszont (re
ciproce), és viszonoz (reciprocat), a m a z z a l : viszonylik
(refertur, in relatione est), viszonylás (relatio, die
Beziehung), és viszonylat (status relativus). V.
ö.
VISZONY.
VISZONOSAN, (viszonosan) íh. Viszont,
viszontag. Megfelel neki a latin reciproce, vicissim. p.
a jo házasfelek, hü barátok viszonosan szeretik egymást.
V. ö. V I S Z O N O S ; VISZONYOSÁN.
VISZONOSSÁG, ( v i s z o n o s ság) fu. tt. viszo
nosságot, harm. szr. — a . Két fél közötti viszonos
állapot, vagy tulajdonság ; kölcsönösség. V. ö. VISZO
NOS.
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szerént : viszont cselekszik. Jót jóval, roszat roszszal
viszonozni. 2) Szélesb ért. a n n a k következteben, vagy
fejében, amit valaki az ö irányában tett, ö is tesz
a n n a k valamit, A jótéteményt hálával viszonozni, A
köszöntést megvetéssel, a kérést tagadással, a szeretetet
gyűlölettel
viszonozni.
VISZONOZÁS, ( v i s z o n o z ás) fn. t t . viszono
zást, t b . —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, melynél
fogva viszonozunk valamit. V. ö. VISZONOZ.
VISZONSÁG, (viszon ság) fn. t t . viszonságot,
h a r m . szr. —a. L. V I S Z O N T A G S Á G .
V I S Z O N S Á G T E L J E S , (viszonságteljes) ö s z .
mn. L. V I S Z O N T A G S Á G O S .
VISZONSZERETET,
(viszon szeretet)
ösz.
fn. Szeretet, melyet oly személy iránt érzünk, és
gyakorlunk, aki minket szeret.
V I S Z O N S Z O L G Á L A T , (viszonszolgálat) ösz.
fn. Szolgálat, melyet valakinek az irántunk tett
szolgálataért teszünk. Ajánlom viszonszolgálatomat.
V I S Z O N T , (viszont) ih. A dolgot hasonlóval
avagy egy Vagy más módon megfelelővel fülváltva,
ismételve, azt ami történt, vagy történendik, egy
vagy más módon viszonozva. Ha eléadott kérésemet
teljesíted, én viszont holtomig hálás leszek irántad. En
neked adok szállást, élelmet és ruházatot, te viszont fel
ügyelsz minden házi dolgaimra. Némely Írónál ,ellen
ben ' szó jelentésében is fordul elé, pl. Szabó Dávid
nál ; de ezt nem tartjuk szabatosnak, minthogy itt
nem ellentétről, hanem egy vagy más állapotnak, cse
lekedetnek egy vagy más módon megfelelő állapotról,
cselekedetről van szó, p l . Péter Pált szidalmazta, Pál
viszont (viszonzásul, nem : ellenben) amazt veréssel
fenyegette; és : Péter Pált szidalmazta, Pál ellenben
Pétert csititotta.
V I S Z O N T A G , (viszontag) ih. Nem egyéb,
mint a viszont toldalékos változata, azon különbség
gel, hogy némely származékok már csak a ,viszou
tag' szóból képződnek, u. in. viszontagol, viszontagos,
viszontagság.
V I S Z O N T A G I , (viszontagi) mn. tt. viszon
tagit, tb. — a k . Viszontag levő vagy való, viszo
nyos. (Molnár A.). Viszontagi hasonlóság. (Szabó D . ) .
V I S Z O N T A G L A N , (viszontaglan) 1. V I 
SZONT.
V I S Z O N T A G O L , (viszontag ol) áth. m.
viszontagolt. Régies szó. L. VISZONOZ.
V I S Z O N T A G O S , (viszontagos)l.VISZONOS.
V I S Z O N T A G S Á G , (viszontagság) fn. tt.
viszontagságot, harm. szr. — a . Különféle módon
jelenkező, majd kedvező, majd kedvezőtlen befo
lyású, de kiváltképen visszahatásu változatok, ese
mények az élet ösvényén. Sok viszontagságon esett
által. Máskép : viszonság, Berzsenyinél : viszontság.
Viszontagság és törzse viszontag oly származási
viszonyban állanak, mint a megfelelő latin vicissitudo,
és vicissim.

VISZONOZ, (viszonoz) á t b . m. viszonoztam,
—tál, —ott, v. viszonzottam, —ottál, — o t t , par. z.
htn. — n i v. viszonzani. l) Szűkebb ért. ugyanazt
teszi vagy ugyan oly módon cselekszik más irányá
V I S Z O N T A G S Á G O S , (viszontagságos) mn.
ban, amit v, amint ez az ö i r á n y á b a n tett, Szabó D. tt. viszontagságcst, v. —at, tb. —ak. Viszontagság.
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gal járó ; változékony, bajos állapotú. Viszontagságos
élet, kalandozás. Máskép : viszonságos, viszonságleljes.
VISZONTAGVALO, 1. VISZONOS.
VISZONTLÁTÁS, (viszontlátás) 1, VISZON
LÁTÁS.
VISZONTOL, (viszontol) áth. m. viszontolt.
Régiesen pl. Szabó Dávidnál am. viszonoz. L. VI
SZONOZ.
VISZONTORLÁS, (viszontorlás) ösz. fn. 1.
VISSZATORLÁS.
VISZONTOS, (viszontos) mn. tt. viszontost,
v. — at, tb. — ak. L. VISZONOS.
VISZONTSÁG, (viszontság) fn. tt. viszont
ságot, harm. szr. —a. L. VISZONTAGSÁG.
VISZONVÁD, (viszonvád) ösz. fn. Vád, me
lyet a vádlott emel vádiója ellen.
VISZONVÁDLOTT, (viszonvádlott) ösz. fn.
Oly személy, ki ellen az általa vádlott fél vádat
emel.
VISZONVÁLASZ, (viszonválasz) ösz. fn. A
törvénykezésben a fölperc3 válaszára alperes által
adott vagy adandó felelet.
VISZONVÁLTÖ, (viszonváltó) ösz. fn. Azon
váltó, melyet valamely váltóhitelező érték fejében
(viszonosan) ad a váltó intézvényezöje vagy kibo
csátójának. (Gegenweehsel). Ettől különbözik a visz
váltó, melyet viszkereset helyett az előzőkre (mintegy
vissza) intézvénynek (Rikkwechsel, Retourwechs il) ;
noha idegen nyelveken : JRückwechsel, Retourwechsel,
Gegenweehsel szókat nem mindig különböztetik meg
szabatosan.
VISZONZ, 1. VISZONOZ.
VJSZONZÁLOG. (viszonzálog) ösz. fn. Zálog
melyet valaki nagyobb biztosság végett attól kap,
akinek bizonyos zálogot adott.
VISZONZÁS, 1. VISZONOZÁS.
VISZONY, (viszony) fn. tt. viszonyt, tb. —ok,
harm. szr. — a . Általán, a lények azon állapota,
melynél fogva bizonyos tehintetben egymásra vo
natkoznak, egymással némi öszveköttetésben vannak,
továbbá azon mód, mely szerint egymásra kölcsönö
sen hatnak. Az ember és körülötte levő tárgyak közli
viszonyok, melyek állapotára befolynak. Különösen, a)
társadalmi öszveköttetés, egymásra hatás. A szülék
és gyermekeik közti természetes viszony. Rokonsági,
szomszédsági, baráti viszony. Szerelmi viszony. Szoro"
viszony. Nemzetségi, polgári, vallási ••'
.
"
ködési, üzleti öszvekö^ ' v '" f szmV b ) M i i "
, .r , . ,
..átérés. Kereskedelmi, közlekedési,
., tudományos viszonyban állani valakivel, c)
.Bizonyos jogokat és kötelességeket föltételező vo
natkozás. Az úr és szolga, a/elsőség és alattvalók
közli viszonyok, á) Azon állapot, mely valami egésznek
részei között létezik, s melynél fogva egymásra be
folyással vannak, e) Állapotunkra befolyó körül
mény. Különféle viszonyokban élni. Viszonyokhoz al
kalmazkodni. Más viszonyban nem igy tennék. V. ö,

VIS55,(I).
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VISZONYÍT, (viszonyít) áth. m. viszonyitott,
htn. —ni v. —ani, par. —s. Bizonyos viszonyba hoz,
állit, helyez.
VISZONYÍTÁS, VISZONYÍTÁS, (viszonyit
ás) fn. tt. viszonyitást, tb. —ok, harm, szr. —a. Bi
zonyos viszonyba hozás, állítás, helyezés.
VISZONYLAG, (viszonylag) ih. Bizonyos vi
szonyba hozva, állitva, helyezve; bizonyos viszonyban
létezve.
VISZONYLAGOS, (viszonylag.os) mn. tt.
viszonylagost, v, — at, tb. —ok. Bizonyos viszonyban
létező.
VISZONYLAS, (viszony olás) fn. tt. viszony
lási, tb. —ok, harm. szr. —a. Vonatkozás, midőn
bizonyos lények némi öszveköttetésöknél fogva egy
másra befolyással, hatással vannak.
VISZONYLAT, (viszonyolat) fn. tt. viszony
latót, harm. szr. — a v. —ja. A viszonyban levő
lények öszveköttetési állapota. V. ö. VISZONYLIK.
VISZONYLIK, (viszonyolik) k. m. viszonyl
ott htn. —ani. Bizonyos öszveköttetés, közösség, ha
sonlat, hatás, ellenhatás, befolyás stb, által valamire
vonatkozik, azt illeti.
VISZONYOS, (viszonyos) mn. tt. viszonyost,
v. —at, tb. —ok. Szabatosan véve megfelel neki
a latin relativns, s különbözik tőle viszonos, lat. re
ciprocus. Ennélfogva : viszonyos becs {pretium rela
tivuni) ; viszonyos fogalom (conceptus relalivus) V. ö
VISZONOS.
VISZONYOSÁN, (viszonyosan) ih. Bizonyos
viszonyben, csak föltételesen, nem önállóan, nem
általánosan, csak mással öszvehasonlitólag véve.
V. ö. VISZONYOS.
VISZONYOSSÁG, (viszonyosság) fn. tt.
viszonyosságot, harm. szr. —a. Viszonyos állapot
vngy tulajdonság ; egymásra vonatkozóság.
VISZONYRAG, fviszonyrag) ösz. fn. Nyelv
tudományi műszó. T. i. valamely mondatban a fő
név vagy valamely igére, vagy más főnévre, vagy
mindkettőre viszonyúi, pl. ebben : könyvet írtam, az
első szó viszonyban áll az utóbbival s ezen viszonyt
az et végzet vagy rag fejezi ki. Ebben pedig : a
könyvet barátomnak ajánlottam, már a második fő
név is a rá következő igére viszonyúi s a ,barátom'
szóhoz nak végzet v. varr '•*'' "
• ,
.„mi. Ł,zen ragok ne
. „.otues viszonyragoknak. Ezek belső viszony
ragok, minthogy oly viszonyt fejeznek ki, melyet
csak elménkben —• bensőnkben — gondolunk, ére:
zünk ; ezekhez járul a sajátitó nak, nek rag is pl,
Péterneí; a házát árverezik. Külső viszonyragok,
melyek főleg helyre és időre viszonyúinak, pl. ház
6a, házoo'Z, házra, házrro'Z, házon, vásártor, vásár
nál stb.
VISZONYSZÓ, (viszonyszó) ösz. fn. Azon
szó, mely egy másikra viszonylik, mely rendesen
raggal jár, pl. a VISZONYRAG alatti példákban a
könyv, barátom^ Péter, ház, vásáx főnevek,

\
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V I T A D Ü H , (vitadüh) ösz. fn. Túlságos, kóros
kedélyi hajlam, illetőleg indulatosság, melynél fogva
valaki vitázni, perlekedni, ellenmondaui, feleselni,
küzdeni, vitálkodni szeret.
V I T A I R A T , (vitairat) ösz. fn. Irat, melynek
t á r g y á t és t a r t a l m á t bizonyos erkölcsi vita, p. ellen
vélemény, czáfolat stb. teszi.
V I T Á L I S Z . 1. V I T Á L Y O S , (2).
V I T Á L I S Z F A L V A , falu L i p t ó m . ; helyr.
V I S Z O N Y Z Ó D I K , (viszonyozóodik) belsz.
—falvára,
— n , —ról.
m. viszonyzódtam, — t á l , — o t t . L. V I S Z O N Y U L .
V I T Á L K O D Á S , (vitaalkodás) fn. tt. vitái
VISZOS, (viszos) mn. tt. viszost, v. — a t , t b .
— a h . Ellenkező irányzatú, hatású ; visszás, össze kodást, t b . —ok, harm. szr. — a . Veszekedés, vi
vissza forgatott. Viszos állapot. Különösen mond szálkodás, perlekedés, feleselés ; ellenkező vólemé
j á k fáról, midőn rétegei, rostjai tekervényesen össze nyüek egymás elleni nyilatkozása. V. ö. V I T A L 
vissza nőttek, s melyet, hogy meg lehessen gyalulni, K O D I K .
többször majd erre, majd arra kell fordítani. Élnek
V I T Á L K O D I K , (vitaalkodik) gyak. k. m.
vele ez érteményben a Balaton mellett és Göcsejben. vitálkodtam, —tál, — o t t . Valakivel g y a k r a n vagy
VISZSUGÁR, (viszsugár) ösz. fn. Fénysugár, folytonosan vitáz, perlekedik, felesel, viszálkodik,
ellenvéleményezve v e r s e n g ; vitatkozik. Kemenes
mely valamely testről visszaverődik.
V I S Z T A , puszta Soprony m . ; helyr. Visztára, a)i szó.
— n , —ról.
V I T Á L Y , (vitaály) fn. tt. vitályc, t b . —ok,
V I S Z T É R , mn. tt. visztért, t b . — ék% A szé harm. szr. — a . L. V I T A T K O Z Á S .
kelyeknél jelent sovány testűt, ösztövért. Ű g y lát
V I T Á L Y O S , ( 1 ) , (vitaályos) mn. tt. vitályost,
szik, nem egyéb, mint a közösebb divatú ösztövér v. — a t , t b . — a k . Vitatkozás alatti, ami vitatkozás
némi módosulata. L. Ö S Z T Ö V É R .
tárgya.
V I S Z T U K , falu Pozsony m . ; helyr. Visztukra,
V I T Á L Y O S , (2) férfi kn. t t . Vitályost, tb.
— o n , —ról.
— ok. A latin vitális, melynek eredeti jelentése :
V I S Z O N Y S Z O C S K A , (viszonyszócska) ösz.
fn. 1. NÉVUTÓK
VISZONYUL, (viszonyúl) önh. m. viszonyúit.
Bizonyos viszonyba, összeköttetésbe j u t v. jön. L.
VISZONYLIK.
V I S Z O N Y U L Á S , V I S Z O N Y U L Á S , (viszony
úlás) fn. t t . viszonyúlást, t b . — o k , harm. szr. — a .
Bizonyos viszonyba j u t á s .

V I S Z V Á L T Ó , (viszváltó) ősz. fn. 1. VISZON
VÁLTÓ alatt.

élénk ; éltető.

V I T Á N Y , falu Zemplén m . ; helyr. Vitányba,
V I T , (1) ,visz' igének némely származékaiban — b a n , —ból.
eléforduló törzs pl. vitet, fn.V. ö. V I T E L ; V I S Z , ( 2 ) .
V I T Á S , (vitaas) mn. tt. vitást, v. — a t , tb.
V I T , (2), v. V I T Y elavult v. elvont gyök, — a k . Vita alatt levő, ami vitatkozás t á r g y a .
melynek származékai : villa, vitilló, Erteményezését
V I T Á S Z , (vitaász) fn. tt. vitászt, tb. — ok,
1. az emiitett szók rovatai alatt.
harm. szr. — a . Vitázó.
V I T , (3) törzs, melyből vita, vitálhodik, vitat,
V I T Á S Z A.T, (vitaászat) fn. t t . vitászatot,
vitatkozik, vitáz, vitéz stb. származtak. G y ö k e az h a r m szr. —a v. —ja. L. V I T A T K O Z Á S .
önállóan divatozó ige ví v. vív v. vij. Azon t k é p 
V I T A T , néhutt pl. Szabó Dávidnál, más kiej
zójü igék osztályába sorozható, melyek egyszerű
téssel : V I T A T , (vítat v. vitat) áth. m. vitattam,
gyökökből származtak, mint : hűt, fiit, süt, ejt, nyit,
— t á l , — o l t , par. vitass. 1) Tulajd. ért. v a l a m i t foly
'• szit stb.
tonosan ví, ostromol, támadólag szorongat, Molnár
V I T A , (1), fn. tt. vitát. Széles értelemben a meg A. szerént oppugnat, impugnat. „Eleget vitatott,
hasonlott s egymás ellen törekvő, egymást rontó, le ostromolt, kénytetett, de nem vehetett szándéka tel
győzni akaró felek küzdelme, h a r c z a , csatája, vias jesítésére" ( S z i b ó D . ) Ma ezen jelentésben, legalább
kodása, viadala. Szűkebb ért. nem annyira testi erő tudtunkra, szokatlan, úgy hogy Molnár A. későbbi, pl.
vel, s anyagi eszközökkel, mint erkölcsi ellenhatással Ederféle kiadásában is, ezen jelentés már elé nem
űzött viszonos küzdelem, pl. p e r l e k e d é s , feleselés, fordul. 2) Szokottabb átv. ért. bizonyos állítást, véle
szóbeli harez v. versengés, szóváltás, ellenvéleménye ményt okokkal támogat, s azt az ellenvélemények vagy
zés, eszmesurlódás stb. Vitára kelni valakivel. Vitára ellenvetések ellen védelmezi. Alaposan, makacsul, ál
okot adni. Sok vitám volt vele. Tudományos vita Ta okokkal vitatni valamit. Indítványát erősen vitatja.
• nácskozási vita. Vitán járni Ferenczí J á n o s szerént a
Ezen ige, mint érteményeiböl kitüik, nem mivel
székelyeknél am. véletlen keresztül m e n n i .
tető, hanem átható, miuthogy a ví s hasonló nemű
Valamint viadal, úgy vita is a ví gyökből sz ír igékbűi a inivcltctó'k rends^erént igy képződnek : vi
mazott akár egyszerűen s közvetlenül ta képzővel, vát, hivat, szívat, lövet, szövet stb. T e h á t törzse i n k á b b
akár közvetve vit törzsből, mely vitat, vitatkozik szúk az elavult vit, melyből at képzővel lett : vitat, mint :
törzsének is tekinthető.
fitat, mutat stb.
V I T A T Á R G Y , (vitatárgy) ösz. fn. T á r g y
V I T A , ( 2 ) , N E M E S — , falu Szála, m . ; helyr,
mely vitára okot, alkalmat adott, illetőleg melyrő
Vitára — n , —ról.
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VITELBÉR, v. — DIJ (vitelbér v. —dij) ösz.
a vita foly, p. bizonyos állítás, vélemény, kérdés,
fn. Bér v. dij, melyet bizonyos teher viteléért, azaz
kereset stb.
VITATÁS, (vítatás v. vitatás) fn. tt. vitat elszállításáért fizetni kell.
VITELEZ, (viielez) rth. m. viteleztem, —tél,
ást, tb. —ok, barm. szr. — a . Bizonyos állitásnak,
véleménynek okokkal támogatása s az ellenvélemény —étt, par. —2. Valamely szállító eszközzel tovaviszen.
VITELJEGY v. —JEGYZÉK (viteljegy v.
ellen védelmezése. „Ezt vitatás nélkül is megenge
—jegyzék) ösz. fn. A tehei'szállitó fuvarosoknak,hajó
dem" (Szabó D.). V. ö. VITAT.
VITATKOZÁS, (vitatkozás) fn. tt. vitatko soknak általadott jegyzék, az illető szállítmányról.
VITELKÖLTSÉG, (vitelköltség) ösz. fn. Álta
zást, tb. —ok, harm. szr. — a . Az ellenvéleményen
levők közti feleselés, versengés, melyben kiki saját lán, minden költség, vagyis kiadás, melybe bizonyos
véleményét, állítását védi, s az ellenfelet megczáfolni teher elszállítása kerül, u. m. fuvarbér, vám stb.
VITENY, puszta Pozsony m.; helyr. Viténybe,
törekszik. Tudományos, egyezkedési, tanácskozási, ité
—ben,
—bői.
lethozási, bírói vitatkozás. V. ö. VITATKOZIK.
VITENYÉD, falu Szála m.; helyr. Vitenyédre,
VITATKOZIK, (vitatkozik) k. m. vitatkoz
tam, — tál, —ott, par. —zál. Mondjuk felekről, mi —én, —rSl.
VITET, ( l ) , (vitet) fn. tt. vitetet, harm. szr.
dőn bizonyos kérdésre, állításra nézve egymással
ellenes véleményen, nézetben lévén, részént védő, — e, v. —je. A vitelre való tárgynak bizonyos
részént ezáfoló okokkal viszonosan versengenek, fe mennyisége. Egy vitet széna, szalma.
VITET,(2), (vitet) miv.m.vitettem, —tél, —étt,
leselnek, latinosan szólva, disputálnak.
par. vitess. Eszközli, rendeli, hogy vigyen valaki va
VITATKOZÓ, (vitatkozó) mn. tt. vitat
lamit.
kozót. Aki vitatkozik. Vitatkozó felek, tudósok. Továb
VITÉZ, ( l ) , fn. tt, vitézt, tb. —ék, harm. szr.
bá átv. ért. ami a vitatkozás tárgyát magában fog
—e.
1)
A régieknél általán jelentett mindennemű
lalja. Vitatkozó beszéd, értekezés. V. ö. VITATKO
katonát,
hadseregben szolgáló fegyveres embert.
ZIK.
Nyilas, parittyás, kópjás, számszeríjas, gyalog, lovas,
VITATLAN, v. VÍTATLAN, (vitatlan, mn. keresztes vitéz. Új vitéz, válogatott, régi vitézek. Kevély
tt. vitatlant, tb. —ok. Amit nem vitattak, meg nem vitéz hamar vész. (Km.). Könnyű ott vitéznek lenni,
vitattak, amit senki meg nem támadott, ellenmondás, ahol nines ellenség. (Km.). A Müncheni codexben
czáfolat nélkül hagyott. Vitatlan állítás, indítvány. rövid evel : vitéz. Mert és en (én is) hátaim alatt
V. ö. VITAT.
szerzetért ember vagyok, válván vitézeket "en alat
V1TATLANÜL, (vitatlanul) ih. A nélkül tam." (Münch. cod. Máté. VIII. és Lukács VII.).
hogy vítták, megvítták volna; ellenmondás nélkül, Különben rendszerént hosszú ével találjuk és ma
megegyezőleg. Az indítványt vitatlamd elfogadni.
állandóan így ejtjük. „A vitézek, miután megfeszí
VITÁZ, (vitaaz) önb. m. vüáztam, —tál^ tették őt". (Tarkányi B. József.). „ Vitézek, mi
—ott, par. —z. Vitát üz, folytat, gyakorol; ellen lehet szebb dolog a végeknél ?" (Balassa B.). Mai
mondva, ellenszegülve bizonyos állitásra, kérdésre nap is a magyar katonák megszólító czíme : vitézek!
névre felesel, verseng, latinosan : disputál. V. ö. 2) Valamely lovagrendnek avatott tagja. Arany
VITA.
gyapjas, aranysarkantyús v. szentelt vitéz, Sz. István
VITÁZÁS, (vitaazás) fn. tt. vitázást, tb. rendének vitéze. Máltai vitéz. 3) Mint melléknév je
— ok, harm. szr. —a. Versenyző szóváltás, felese lent hőst, bátrat, harezvágyót. Vitéz ember, vitéz ha
dak, seregek. Hátul van a sebe, vitéz katona volt,
lés. V. ö. VITÁZ.
VITÁZAT, (vitaazat) fn. tt. vitázatot, harm. gúnyszó a futó, félékeny katonára. Továbbá kato
náknál a feltiszteknek adatni szokott tiszteleti czím.
szr. — a , v. —ja. L. VITATKOZÁS.
VITAZÁTI, (vitaazati) mn. tt. vitázatit, Vitéz hadnagy uram ! Vitéz kapitány uram !
Ezen szónak gyöke a katonát különösen illető vl
tb. —ak. Vitázatra vonatkozó.
VITÁZÓ, (vitaazó) mn. tt. vitázót. Aki vitáz, azaz, harezol, s törzse vagy vit, melyből vita, vitázík is
származtak, vagy maga a vita szó. (Lugossy J.).
vitatkozik. Vitázó felek.
VITEL, (vitel) fn. tt. viteli, tb. —ék, harm. Ezek sorában képződhetett ész képzővel vitész, (vit
szr. —e. 1) Szállítási cselekvény, fáradalom, mely ész, v. vitaész) mint a szintén mély hangú rák, beim,
nél fogva valamit viszünk, tova viszünk. Öszvetéve : kór gyökökből lett rákész, bámész, kórész. A rokon
általvitel, bevitel, kivitel, elvitel, visszavitel. Különö nemű sz és z hangok fölcseréltetnek másokban is pl.
sen : fuvar. Vitel ára. A vitel sokba kerül. 2) Azon ádász ádáz, csúsz csúz, kelevés: kelevéz stb. Mint
teher, melyet tovább szállítanak. Ennyi mázsa egy hogy régente rövid evel vitéz volt, föltehető' az ez
(az) végzet is, mint igaz, száraz, idvez szókban stb.
vitelül terhes.
Törzse az önállóan nem divatos vit, melylyel Hogy ví, vita mély hangú szók s vitéz magas hangú,
oly származási viszonyban áll, mint ezek egymással véleményünkön nem változtat, mert az ily módosu
hit hitel, it ital, ét étel, tét tétel, vét vétel, lét létei, lásnak nyelvünkben számos példái vannak, pl. nyír
szótól nyirkai és nyírét, nyiredék; tibejedik a széke
menet menetel.
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Iveknél fim. tébolyodik, viríkkel ugyanott am. vir
raszt, bizget am. bizgat, vaszok am. fészek, fürgöncz
am. virgoncz stb. Miklosich szerént régi szlávul :
[ vitézt, új szlávul : vitéz; a szlovákok (tótok) igy
ejtik : vüyaz.
VITÉZ, (2), KIS—, NAGY—, faluk Sáros
m. ; helyr. Vitézre, —én, —röl.
VITÉZBABÓ, (vitézbabó) ősz. fn. Növényfaj
a babok neméből, melynek kocsányai a leveleknél
rövidebbek ; levélkéi hosszudadok, szőröskék ; pálhái
félnyilszabásúk, épéltík, láncsásak. (Vicia cassu
biea).
VITÉZEN, (vitézen) ih. 1. VITÉZÜL.
VITÉZPÜ, (vitézfü) ösz fn. A kosbor nemű
növény egyik fajának népies neve ; pilisének ajaka
három karélyu ; karélyai csipkések, tompák ; a kö
zépső csorba; szirmai felhajlók, tompák; sarkan
tyúja kúpoe, felhajló, a magzatnál rövidebb ; virága
piros. Máskép szintén népiesen : agárfü, kosborfü;
i növénytani néven : agárkosbor. (Orchis morio).
VITÉZI, (1), (vitézi) mn. tt. vitézit tb. —ek.
Vitézre vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó ; katonai,
harczosi. Vitézi bátorság, elszánás, büszkeség, becsület
vágy. Vitézi költemény =: hősköltemény. (Sándor I.)
Vitézi vers, versezet. Vitézi öv (Káldinál). Vitézi rend.
V. ö. VITÉZ.
VITÉZI, (2) puszta Somogy m. ; helyr. Vitézi
be, —ben, —bői.
VITÉZILEG, (vitézileg) ih. Vitézi módon,
katonásan ; hősiesen, lovagiasan, bátran, mint vitéz
hez illik. Vitézileg szánni el magát, neki menni a ve
szélynek, legyőzni az ellenséget.
VITÉZKEDÉS, (vitézkédés) fn tt. vitézke
dést, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Katonáskodás.
2) Katonai bátor tettek gyakorlása, hősködés, dali
áskodás. Gúnyos értelemben hányiveti hetykélkedés,
legénykedés, markapökés. V. ö. VITÉZKEDIK.
VITÉZKEDIK, (vitézkédik) k. m. vitézked
tem, —tél, —étt. 1) Mint hadsereg beavatott tagja
katonáskodik, hadi szolgálatot gyakorol, folytat. 2)
Vitézhez illő, bátor hős tettekkel jeleskedik. 3)
Gúnyos ért. szájhös gyanánt hányjaveti magát,
hetykélkedik, legénykedik.
Képeztetésre azon igék osztályába tartozik, me
lyek bizonyos rangi, vagy tiszti hivatali állomás
gyakorlatára vonatkoznak, mint : császárkodik, ki
rálykodik, vezérkedik, kapitánykodik, ügyészkedik, ügy
védkedik stb.
VITÉZKEDŐ, (vitézkédö) mn. tt. vitézkédöt,
tb. —k. l) Katonai életet viselő, gyakorló. 2) Vi
tézhez illő, bátor, hősies tetteket űző. 3) Atv. vitéz
kedő anyaszentegyház, vagyis, annak élő. világi vi
szontagságokkal küzködő tagjai, hivei együtt véve.
(Ecclesia milítans) „Azonképpen ez világban^ vüéz
ködö szentegyházban nevek dicsőséges leszen".
(Katalin verses leg.).
'
AKAD. HAGY S Z Ó T A R , VI, KÖT.
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VITÉZKOSBOE, (vitézkosbor) ösz. fn. Nö
vényfaj a kosborok neméből, melynek pilisajaka
három hasábu, pettegetett, érdes; szélső hasábjai
szálasak ; karéjai közt egy szálka; szirmai hegye
sek, öszvehajlók; sarkantyúja egyenes; murvái
igen aprók. (Orchis militaris).
VITÉZKÖTÉS, (vitézkötés) ösz. fn. Sinórféle
bojtos fonadék, milyen a huszárok vagy más kato
nák csákóin szokott fityegni, vagy mely mentekö
tó'ül szolgál. Mint a divatnak tetszik, néha polgári
magyaros öltönyökön is viselik.
VITÉZLŐ, (vitéz^élő) mn. tt. vittzlőt 1)
Katonáskodó ; vitézi állapotban élő. Vitézlő nép (Páz
mánynál). Vitézlő társ (Molnár Albertnél). Vitézlő
rend (Faludinál). 2) Mennyiben ősi alkotmányunk
szerént minden nemes ember született katona volt,
köz szokással a nemesek tisztelet czime : Nemes, nem
zetes, és vitézlő N. N. úr.
Eredetére nézve az önállólag nem divatos vité
zei ige részesülőjének tekinthető, avagy olyan szárma
zású mint egyenlő, hasonló.
VITÉZÖV, (vitézöv) ösz. fn. Sajátnemü öv,
milyet a vitézek viselnek. Különösen a magyar hu
szároknál divatozott öv.
VITÉZREND, (vitézrendj 1. LOVAGREND.
VITÉZSÉG, (vítézség) fn. tt. vitézségét, harm.
szr. — e . l ) Vitézi, azaz, katonai állapot, életmód. 2)
Vitézhez illő, bátor, hősies tulajdonság. Vitézségét a
veszélyben, harezban kitüntetni, Vitézséggel jár a nye
reség.
VITÉZTELEN, (vitéztelen) mn. tt. vitéztelent,
tb. —ék. 1) Vitézek hiányában szenvedő, katonák
nélkül való, azoktól megfosztott. 2) Bátortalan, hősi
etlen, félénk, gyáva. (Eléjön ily értelemben Zrínyinél).
VITÉZÜL, (vitézül) ih. Vitézhez illő módon,
azaz, keményen, bátran, merészen, veszélylyel szem
beszállva, győzelmesen. Vitézül viselni magát, meg
állni a harezot, vivni a várat.
VITKA, falu Szatmár m.; helyr. Vitkára, —n,
—ról.
VITKÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Vitkóczra,
— on, —ról.
VITLA, fn. tt. vitlát. Hajlékony, különösen
fonni, kötni való fűzvessző, milyenből a sövénye^
ket, kosarakat, kasokat stb. fonják.
„Mint az akol, melynek rongyollnak vitlasövényi,
Áll pusztán, s menetelt szabadít a nyájra vadaknak".
Horvát Endre.
E szónak törzse : vit, v. mint ,vityilló' szóban
vity, melylyel egyezni látszik vész v. vejsz mint a
,vessző' törzse, ennek pedig gyöke : vej; idegen
nyelvekben talán a füzet jelentő német Weide,
angol trith, hellén 'Iztrc, vagy "nir\, 'itsttj stb. Már
Adelung megjegyzettc. hogy a Wei.de kitűnő hajlé
konyságától vette nevét, melynél fogva kötésre, fo
násra alkalmas, honnan régi német nyelven withan
71
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aoa. kötni, újabb németül : minden, bindeií. E vi gyö
k ö k k e l ismét rokonok a latin vieo, wimen stb. V. ö.
VESSZŐ.
Magyar elemzés alapján vitla törzse
volna vitol ige, azaz, fon, fűz, köt, melynek része
sülője vitló vitla (mint hetlő kotló, hetle kotla,
vizsló vizsla, csoroszló csoroszla stb.) azaz fonó,
füzö, kötő g y a n á n t hajló. U g y a n e z e n gyök látszik
rejleni lágyítva a vityilló (sövénykunyhó) szóban is.
Miklosicli szerént szerbül vitliti = circumagi.
V I T L E N , (vitlen v. vitetlen) m n . és in.
Kreszuericsnél eléjön véghezvillen ( = véghez nem
vitt) összetett szóban. „Dolog véghez vitlen vissza
jött (km.)".
V I T N Y É D , falu Sopron m . ; helyr. Vitnyédre,
— én, — r ő l .
V I T O E Á G , puszta Somogy m . ; helyr. Vitorág
ra, — o n , —ról.
V I T O R L A , fn. t t . vitorlát. 1) Á l t a l á n lepedő,
takaróféle s z ö v e t ; különösen a barkóknál az alvó
g y e r m e k bölcsője, vagy fekhelye fölé kifeszített lepe
dő. (Hollók I m r e ) . 2) Azon vastag, erős ponyvanemű
szövet, (régente állatbőr is) mely.et a hajók árbo
czaira feszítenek, hogy a szél beléje a k a d v a , vagyis
a szelet felfogva, ez a hajót hajtsa. Fölhúzni, kifeszí
teni, letekerni a vitorlát. 3) A szélmalmokat hajtó
lapátféle szárnyak. 4) R é z v. vas lemez az épületek
tetején mely forgásával a szél i r á n y á t m u t a t j a ,
szélvitorla. 5) V a d á s z n y e l v e n a r ó k a és mókus farka.
6) Növénytanilag a pillangós bokrétában, mely négy
egyenetlen formájú szirmokból áll, ezen szirmok egyi
k e , s rendszerént a legnagyobbika pl. a borsó, paszuly,
akász bokrétájában. (Vexülum).
Mennyiben a vitorla részént oly szövetet jelent,
melybe valamit t a k a r g a t n i , gombolygatni szokás,
részént oly eszközt, mely rendeltetésénél fogva a
szél j á r á s a szelént ideoda tekeredik, forog : innen
m a g y a r elemzéssel hihetőnek látszik, hogy közvet
lenül egy eredetű és érteményü a fitor szóval, minél
fogva vitorla annyi volna mint vitorla, fitorló, azaz
tekeredő, csavarodó, t. i. szövet, szer v a g y eszköz.
Lásd föntebb a különböző jelentéseket.
A v és / mint tudjuk épen így v á l t a k o z n a k e
szókban is
virgoncz fürgencz, vicekándozik ficzkán
dozik, vinczároz finczároz, vinezos flnezos. Miklosicli
szerént régi szlávul : vétrilo, románul : vetrilT>; ugyan
itt azt is mondja, hogy új szlávul, s magyarul .veter
vica, de erről a magyarban sohasem hallottnnk vala
mit. G y a r m a t i n Sámuel a n é m e t , W e t t e r ' szóval hozza
v i s z o n y b a , s ezt ,Leilach' (Leilaken) szóval össze
tevő Wetterlei/aeh szót hozza fel, mint r o k o n t ; azon
ban ez összetétel nincs a német szótárakban. E g y é b 
iránt a német W e t t e r  n e k megfelel a szláv vétr
( B o p p n á l ) , v. vjetor, vitor (Jancsovicsnál) stb.
V I T O R L A F A , (vitorlafa) ösz. fn. Á l t a l á n a
hajó nagyságához mért vékonyabb s vastagabb göm
bölyű fa rúd, mely az árboezon keresztben lóg, s
melyhez a vitorla kötve van. Máskép : vitorlakar,
vitorlarúd. Kenessey Albert több faját számlálja
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elé : elötb'rzs—, főtörzs , Joderck, eloderék—,
hátsóderék—,
elősudár—,
fösudár—•,
hátsudár—,
szárnyvitorlafa stb. í g y némely rézéit is : vitorlafa
csuszólék, kötél, mely által azt fölebb alább eregetni
l e h e t ; vitorlafékszár, végül levő kötél, mely által a
v i t o r l á t , illetőleg vitorlafát j o b b r a  b a l r a fordít
j á k ; stb.
V I T O R L A F E S Z Í T Ő , (vitorlafeszítő) ösz. fn.
Kötél, melylyel a vitorlát kifeszítik.
V I T O R L A F O N A L , (vitorlafonal) ösz. fo. Két
vagy három nyüstös vastag fonal kenderből, melylyel
a vitorlavásznat öszvevarrják, vagy melyből azt
szövik.
V I T O R L A G Y Á R , (vitorla gyár) ösz. fn. Szövő
g y á r , melyben vitorlának való vastag vásznat
szőnek.
V I T O R L A K A K A S , (vitorlakakas) ösz. fn. Az
épületekre k a k a s a l a k b a n feltűzött vitorlaféle lemez,
mely a szél j á r á s á t mutatja, vagyis annak változása
szerént forog.
V I T O R L A K A R , (vitorlakar) 1. V I T O R L A F A
V I T O R L A K É S Z Í T Ő , (vitorlakészitö) ösz. fn.
Gyáros, kézmíves, aki v i t o r l á k a t csinál.
V I T O R L A K É S Z S É G , (vitorlakészség) ösz. fn.
Mindennemű vitorla és vitorlakötél öszvesen vala
mely hajón.
V I T O R L A K Ö T É L , (vitorlakötél) ösz. fn. Kü
lönféle kötél, melyekkel a hnjóvitorlát kifeszítik,
föl, lehúzzák, jobbrabalra fordítják, vagy kellő
időben öszvetekergetik. V. ö. V I T O R L A F A , VI
TORLAFESZÍTŐ.
V I T O R L A K Ó T É L Z E T , (vitorlakötélzet) ösz.
fn. A hajóvitorlán levő összes kötelek.
V I T O R L Á M A D Z A G , (vitorlamadzag) ösz. fn.
Kender, vagy lensinórféle, hogy a vitorlafán átvéve
vele a vitorlát részben vagy egészben a vitorlafá
hoz köthessék.
V I T O R L A M E S T E R , (vitorlamester) ösz. fn.
Kenessey A. szerént személy, ki a kereskedelmi ha
j ó k o n rendesen a mindenes (Bootsman) szerepét
viszi. Nagyobb vagy hadi hajókon külön altiszt, ki
a vitorlák kezelését vezeti. Máskép : vitorlász.
V I T O R L A R Ú D , (vitorlarúd) 1. VITORLAFA.
V I T O R L A R U D A L Ó , (vitorlarudaló) ösz. fn. '
Rövid kötél, melylyel a vitorlát a rudjához kötik.
V I T O R L ARÚDTARTÓ,(vitorlarúdtartó)ösz.
fn. Eszköz a vitorlás hajókon, melylyel a vitorla
r u d a t az árboezhoz kötik, mely egyszersmind a vi
torla fölhuzását és leeresztését elősegíti.
V I T O R L Á S , (vitorlaas) mn. tt. vltorUst, v.
— a t , t b . •—ak. Vitorlával ellátott, fölszerelt. Vitor
lás hajó, gálya, sajka. Használják főnévül is, de ek
kor t á r g y esetben : vitorlást, t b . vitorlások ; s jelentése
l ) vitorlával fölszerelt j á r m ű ; 2 ) vitorlakészítő;
vagy vitorlákra felügyelő személy.
V I T O R L A S O R , (vitorlasorj ösz. fn. Azon sor,
vagy vonal, melyet valamely hajóhadnak egymás
után haladó vitorlái képeznek. Vitorlás hajósor.
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V I T O R L Á S Z , (vitorlaász) fn. tt. vilorlászt,
tb. — ok. L. V I T O R L A M E S T E R .
V I T O R L Á T L A N , (vitorlaatlan)
ura.
tt.
vitórlátlant, t b . —ok. Vitorlával el nom látott, föl
nem szerelt; evezőkkel hajtott.
Vitorlátlan dunai
hajók.
V I T O R L A T Ü , (vitorlatű) ösz. fn. A vitorla
készítők háromszögű vastag varrótűje.
V I T O R L A V Á S Z O N , (vitorlavászon) ősz. fn.
Kenderből szőtt erős csinvatvászon, melyből a vitor
lákat készitik. Szélesb ért. hasonló nemű csinvat
szövet, melyet kelméül holmi öltözékekre, p. por
köpenyre, kabátra, nadrágra s t b . használnak.
V I T O R L A VONAL, (vitorlavonal) 1. V I T O R 
LASOR.
V I T O R L Á Z , (vitorlaaz) önh. és áth. m.
vitorláztam, —tál, —ott, par. — z . Széltől hajtott
vitorlás hajón balad, utazik, hajókáz. Európából
Amerikába vitorlázni. Á t h . ért. vitorlával fölszerel,
ellát.
Vitorlázni, folvitorlázni az indulóban levő ha
jókat.
V I T O R L Á Z Á S , (vitorlaazás) fn. tt. vitor
lázást, t b . —ok, harm. szr. — a . Vitorlás vizi j á r 
művön utazás, hajózás. 2) Vitorlákkal ellátása, föl
szerelése a hajónak.
V I T O R L Á Z A T , (vitorlaazat) fn. tt. vitor
lázalot, harm. szr. — a . Vitorlák, és a hozzájok
tartozó készületek, melyekkel a hajó fel van sze
relve.
V I T T E N C Z , mváros N y i t r a m . ; helyr. Viltencz
j't'j — é n , — ról.
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V Í V Á S . v. V Í V Á S , (vivás) fn. tt. vívástj t b .
— ok, harm. szr. — a . Általán azok cselekvése, akik
vivnak ; különösen csatázás, birkózás, küzdés, harczo
lás, ostromlás. V. ö. VÍ.
V I V E S , (vivés) fn. tt. vivést, tb. —ék, harm.
szr. — e . Cselekvés midőn valaki valamit visz stb.
V. ö. VISZ, ( 2 ) .
V Í V H A T A T L A N , V I V H A T L A N (vívhat [at]
lan) mn. tt. vivhatatlant, t b . —ok. Amit vívni, meg
vívni nem lehet.
V Í V H A T Ó , (vivható) mn. t t . vívhatót. Amit
vívni, megvívni lehet.
V Í V I K , székely tájszó. p l . vívnak a halak a m .
ívnak, o előtéttel. (Tájszótár) L . T V I K .
VÍVNOK, (vívnok) ösz. fn. tt. vivnokot, h a r m .
szr. — a. L. VÍVÓ ; VÍ M E S T E R .
VÍVÓ, v. VIVŐ (vívó) mn. tt. vivál. t b . — k .
Általán, aki valakivel, v. valaki ellen v i ; küzdő,
harezoló, csatázó, ostromló. Mint önálló főnév jelent
ily m u n k á v a l , vagyis vívással foglalkodó személyt.

V. ö. VÍ.

V Í V Ó B Á R D , (vivóbárd) ösz. fn. A régiek
b á r d v a s y szekercze alakú harczi fegyvere.
V Í V Ó D Á S , (vivó odás) fn. tt. vivódási, tb.
—ok, h a r m . szr. — a . Küzködés, birkózás. 1. V Í V Ó 
DIK.
V Í V Ó D I K , (vivóodik) belsz. m. vivódtam,
— t á l . —ott. Küzdve, birkózva erőlködik, ellenke
dik, tusakodik. Á t v . halállal vívódik, a z a z , haldoklik.
„Dicsértessék az úr Isten, kisasszonyunk vívódik,
teguapóta a halállal m o n d j á k ,
igen kínlódik 1 ".
(Kisfaludy S. Csobáncz) V. ö. V A J Ú D I K .
V Í V Ó F O G Á S , (vívófogás) ösz. fn. F o r t é l y o s ,
az ellenfélt cselbe ejtő mozdulás, csapás stb. a b a j 
vívásban.
V Í V Ó H E L Y , (vívóhely) 1. V Í H E L Y .
V Í V Ó I S K O L A , (vívóiskola) 1. V Í O S K O L A .
V Í V Ó K A R D , (vívókard) ösz. fn. 1) Általán
minden kard, melyet vivásra vagyis harezbau, csa
t á b a n használnak, különböztetésül a diszkardtól. 2)
Különösen sajátságos alakú kard, milyet a viosko
lákban használnak.
VÍVÓMESTER,
(vivómester);
VÍVOMES
T E R S É G . 1. V Í M E S T E R ; V Í M E S T E R S É G .
V Í V Ó Ó R A , (vívóóra) 1. V Í Ó R A .
V Í V Ó P Á L Y A , (vivópálya) ösz. fn. A h a r e z 
j á t é k o k g y a k o r l a t á r a kitűzött tér, vagy pálya. „ P u s z t a
már a vivópáiya, Csak m a g á b a n szálldogálja Azt
olasz vitéz." (Vörösmarty.) Szélesb átv. ért. akár
miféle versenyre, p á l y á z á s r a nyitott alkalom.

V I T U S férfi kn. tt Vitust, t b . — ok. L . V I T , ( l ) .
V I T Y , 1. V1T, (2).
V I T Y A , puszta Somogy m . ; helyr. Vityára,
— n , —ról.
V I T Y Á L Ó D Á S , (vitaalóodás) fn. tt. vityá
lódást, t b . —ok, harm. szr. — a . Szóval vitázás,
vikotálás ; legénykedés. V. ö. V I T Y Á L Ó D I K .
V 1 T Y Á L Ó D I K , (vitaalóodik) k. m. vityá
lődtam, •—túl, — o t t . A székelyeknél Kriza J. sze
réut am. a szintén székely vikotál, t. i. élezés szóvál
tásokba vegyül, kötölődve v i t á z ; le énykedik. Ne vi
lyálódj velem. A törzs vilya egy a vita szóval.
V H Y Á S , puszta B a r a n y a m . ; helyr. Vityásra
— on, —ról.
V I T Y I L L Ó , fn. tt. vityillót, t b . —k. Szegény
pórias hajlék, k u n y h ó , gurgyó, k a l i b a ; különösen
Sándor I. érteményezése szerént, füzvesszőből font
sövényházikó. „ A m a sötét nyárfák a l a t t . . . ott
egy vityilló." „Felégetem azt a vityillót* (Csokonai,
parasztdal.)
V Í V Ó S Á N C Z , (vivósáncz) ösz. fn. Mellvéddel
Elemzésére nézve hihetőleg rokon vitla szóval ellátott sáncz, v a g y sánezok, melyeket az ostromlók
V. ö, V I T L A . Változattal : vitykó, máskép : viskó. A különléle irányú k a n y a r u l a t o k b a n az ostrom a l á
vityilló szó hasonló képeztetésüuek látszik a p o l y v á s vett hely felé vezetnek, hogy hozzá közeledhessenek.
V Í V Ó S E G É D , (vivósegéd) ösz. fn. Az egy
kunyhót jelentő kutyoló, röviden kutyó szóval.
mással vivók egyike vagy másika részén levő se
V I T Y K Ó , 1. V I T Y I L L Ó .
gédtáfs. (Secundant).
VÍV. 1. VÍ.
í
V I V Ó S Z A B L Y A , (vivósz'.biy a) ösz. fn. Saját
V Í V Á R O K , (vívárok) 1. VÍÁROK,

7i*

1127

VIVÓSZAL—VÍZ.

VÍZ.

ságos alakú hosszú szablya, milyet a víoskolákban
használnak.
VÍVÓSZÁL, (vivószál) ösz. fn. Víoskolai
gyakorlatokra szolgáló, keskeny, egyenes, hosszú, s
végén gombbal ellátott szablyaféle eszköz.
VÍVÓSZÖKÉS, (vivószökés) ösz. fn. Szökés,
vagyis ugrás neme a vímesterség szabályai szerént,
melynek a bajvivásban, illetőleg párviadalban van
helye.
VÍVÓTÁKS, (vivótárs) ösz. fn. 1) Akik egymás
sal, vagyis egymás ellen vínak. 2) Akikegy másik vagy
többek ellen együtt, öszvetartva vínak,bajtársak.
VIVŐ, (vivö) mn. és fn. tt. vivő t. Aki v. ami
valamit visz. Levélvivő. Zászlóvivő. Némely összetéte
lekben átvitt értelmű pl. ügyvivő, szóvivő, könyvvivö ;
L. ezeket, és v. ö. VISZ, (2).
VIVŐSZÉK, (vivő szék) ösz. fn. Nyélféle ru
dadkal ellátott széknemü készület, melyen embere
ket, különösen betegeket, gyöngélkedöket stb. to
vább szállítani szoktak ; máskép : gyaloghintó.
VÍZ, fn. tt. vizet, harm. szr. —e. Az ékvesztök
közé tartozik, s ezek szabályai szerint az önhangzón
kezdődő legtöbb képzők és ragok előtt állandóan rövi
den hangzik : vizet, vizek, vizem, —ed, —e, vizes,
vizel, vizecske stb. A régieknél vígy nevezett él
tető állatok — elementumok — egyike, mely földünk
nagyobb részét borítja, tengerek, tavak, folyók stb.
alakjában és nevök alatt, s belsejének bő tartalmát
is alkotja; mely egész vagy csak kevéssé háborí
tott tisztaságában szín, íz és szag nélküli éghetet
len folyadék, kisebb, nagyobh fokú melegség által
gőzzé, köddé, felhővé vékonyúlva feloldódik, alan
tabb fokon ismét cseppekké sűrűsödik •, s még alan
tabb fokon (a hévmérő zéróján alul) többékevésbé
szilárd testté, (dérré, hóvá, jéggé) lesz. Folyó víz,
álló víz v. holt víz, forrásvíz, kútvíz, esővíz, tengeri
víz. Fris, hideg, fagyos, jeges, langyos, meleg, forró
viz. Hévíz, hóviz. Ivóvíz. Szökő v. ugróvíz. Tiszta, sáros,
iszapos, zavaros víz. Fürdővíz. Gyógyvíz. Ásványvíz,
savanyúvíz, erdélyiesen : borvíz. Lágy víz, kemény
víz, édes víz, sós víz, szentelt víz. Árvíz, alacson víz,
lássa, mély, sekély víz. Vizet inni. Vízzel keverni a
bort. Vízzel mosdani. Vízbe fúlni, veszni, halni. Vízzel
öntözni a növényeket. Vízben áztatni húst, kendert stb.
Kapkod, mint a vízbe haló ember. (Km.). A vízbe haló
ember a nád vagy szalmaszálhoz vagy habhoz is kap
kod. (Km.). V (zen és kenyéren koplaltatni, bőjtöl
tetni valakit. Fris, mint hal a vízben. Vizet húzni, me
ríteni, csapolni, melegíteni, forralni. Arad a víz, mi
dőn tömege szaporodik s magasodik; ellenkező
esetben apad. Mind a vízig szárazon, tréfás búcsúszó
a távozóhoz. ^Csurvíz v. csuromvíz, mely a ruha
neműbe csordultig beveszi magát. Csuromvíz vagyok,
csurog rólam a víz, az izzadság. Tóvíz. Igyál ökör
lóvíz (km.), az ökör a tóvizet is megiszsza. Kereszt
víz, keresztelővíz. Még a keresztvizet is levenné róla.
(Km.). Egy halán vízbe elvesztené, ha lehelne. (Km.).
Különösen ilynemű folyadék nagyobb tömegben

véve. Vízen szállítani holmit. Vízre bocsátani a ha
jót. Vizén utazni, tengeren, folyón.. Vizeket szabá
lyozni, csatornákba vezetni. Vízen és szárazon v. szá
razföldön lakó állatok. Víz járja a határt. A külön
féle vegyrészekkel bővebben telt ilyetén folyadé
kok az ásványos, keserű, büdös, kénes, salétromos,
vasas stb. vizek. A Tájszótárban eléjön viz óltafa
am. víz oldta v. oldotta azaz vízjárta fa. Használ
tatik többféle átv. ért. a) Vízhez hasonló, s főleg
vízrészeket tartalmazó, vagy mesterségesen készített
vegyfolyadék. Szagos vizek, rózsavíz, levendulavíz,
violavíz, kölni viz, kendőző viz. b) Gyógyfolyadék
neme. Gyomorvíz, szemvíz stb. c) Különféle nedvek,
levek, nyirkok. Nyírvíz, málnaviz, fenyővíz, meggy
víz. A fogak közöl kiszivárgó víz. d) Több képes kifeje
zésü mondatok, illetőleg példabeszédek vezérszava.
Valakinek malmára hajtani a vizet, czélját előmozdí
tani, alkalmasan segíteni. Ez jó víz az ö malmára. Vízre
vezetni v. vinni valakit, veszélyes, rósz útra csalni.
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„Nem hittem én, de már hiszem,
Hogy a leány vízre viszen".
Székely népdal.
Dunába, tengerbe vizet hordani, annak adni,
akinek úgy is sok van, vagy valamely fölösleges, szük
ségtelen munkát tenni. A jó vér nem válik vízzé,
őseinek valódi unokája, állhatatos hü rokon, atyafi.
Nem zavar vizet, együgyű csendes, tétlen, nem tesz
galibát. Sehol sem jobb a víz, mint tulajdon forrásá
nál. Leghamisabb víz az asszonyok könyhullatása. Át
kozott a, hal a harmadik vízben, melyet t. i. rája isz
nak. Egy kalán vízben elvesztené, ha lehetne, elszánt,
eskütt ellenség. Még a keresztvizet is levette róla, nem
hagyott rajta semmi becsületet, rútul legyalázta, po
gánynak mondta. Igyál ökör tóvíz, nesze, ez ínyedre
való étel ital. Szomjas ökörnek a zavaros víz is jó, aki
nek nagy étvágya van, nem szokott válogatni. Viz elle
nébe nehéz úszni, az akadályok ellen nehéz küzdeni.
Elül tüz, hátul víz, mindenfelől veszedelem, kelep
cze. Lassú víz, partot mos, máskép : alázatos macska
nagyot ugrik.
A régi Halotti Beszédben elé fordul: vize, „Es
az gyimilcsnek oly keserüv vala vize hogy torkho
kat mige szakasztja, vála". Itt a ,vize' szót Mátyás
Flórián ,nedv' szóval értelmezi. Mások, mint Révay
Miklós, Toldy Ferencz a v jegyet szelletnek (spiri
tus lenis, gyönge hehentésnék) tartják, minthogy
ugyan ezen Halotti Beszédben több szónál mind a
szók elején, mind a szók közepén és végén kétség
telenül ezen szellet fordul elé, ú. m. vv (vő), vvt
( v őt), wimagguc ("imádjuk), bovdug (bó'dug), jovben
(jó'ben), iarov (járóv) stb. És így ''ize am. ize.
A ,vízŁ szónak ős régisége kitűnik onnan, hogy
különnemű nyelvcsaládokban rokon, még pedig több
nyire ajak és foghangokkal fordul elé; t. i. Budenz
J. szerént finn nyelven : vete (nominativ : vési), észt
ny. vési, lív ny. veiz, vogul ny. vil, ut',ujt', déli vo
gul ny. ujt', votják ny. vu, mordvin ny. ved', ved,
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erzamordvin tiy.ved, vad', veisa, velsana('=hig), csere tenek hasonló, de amannál alábbvaló enyvanyagot
misz ny. vilt, hegyi cseremisz ny. vit, vid, vüdan. (Ezek más halak hólyagaiból és porezogóiból is.
VIZAHÓLYAGENYV, (vizahólyagenyv) ösz.
közöl közelebbről több egyezik a magyar ned v. med,
gyökkel, nedv, nedves v. medves szókban). Továbbá fn. Enyvnemíí anyag, melyet vizahólyagból készíte
góth nyelven : vato, norvég ny. vas, vatn, svéd ny. nek. V. ö. VIZAHOLYAG.
VIZÁIKRA, (vizaikra) ösz. fn. A vizának, to
vatlen, izland ny. vats, vat, vaten, angolszász ny.
waet, waes stb. (Adelung, Heyse, Kaltschmidt. A vábbá a kecsegének, és sőregauk besózott, s nyalánk
német Wasser, angol water s több hason jelentésű ságul elkészített ikrája. (Caviar). Az oroszok kedves
és végzetü szókról azt mondja Adelung, hogy az er eledele.
VÍZAKNA, VÍZAKNA (1), (vízakna) ösz. fn.
végzet újabbi képző : „Die letztc Sylbe ist eine
neuorc Ableitungssylbe"). Ide tartozik még a v Kútncmü gödör, melyben a vizetlen helyeken az
ajakhang elhagyásával a mongol uszun v. uszu^ esővizet öszvegyüjtik, s használatra tartogatják.
(mely a Budenz J. érintette vogul ut, ujt, ujt' szókhoz Bányákban víz ellepte akna, vagy olyan akna, mely
is közel áll) és a töröktatár szu. Különösen a ből a vizet szivattyúzzák.
VÍZAKNA, (2), erdélyi mváros A. Fejér m.;
mongolban találjuk ezen kifejezéseket is : uszun
üker vízi ökör azaz bivaly, uszunu tekerne, vízi helyr. Vizaknára, — n , —ról.
VÍZAKOLÓ, (vízakóló) ösz. fn. Eszköz, ínely
malom, uszunu gharoma, vízcsatorna, vízvezeték,
uszunu ezorgho vízi cső, csatorna, uszutu mn. vízi lyel meg lehet mérni, mennyi vizet képes adni vala
(aquatique), vizű, pl. ezükün uszutu csekély (v. kevés) mely cső pl. vízvezetéki cső, bizonyos idő alatt.
VIZAL v. VÍZALJ, v. VIZALY, (vizal v.
vizű, uszudakhu, vizesedni (devenir aqueus) stb.
Heyse felhozza a ,Was3er' szónál figyelmeztetésül a —alj v. —aly) ösz. fn. DiószegiFazekas szerént
szanszkrit und flieszen, uda Meer, a latin unda az egylakiak seregébe tartozó növénynem; hímvirágá
nak csészéje, bokrétája, hímszála nincs; porhonja
Welle, uvidus feucht, udor Niisse szókat is.
VIZA, fn. tt. vizát. A tokok neméhez tartozó gömbölyű a magzat mellett; auyavirágának szintén
halfaj, mely néha nyolez, tíz mázsányira 3 24 láb se csészéje, se bokrétája, se anyaszára nincs ; bibéje
nyi hosszura is megnő. Húsa szálkátlan, porezogós, öt; gyümölcs J egy kis bogyó, egy rekeszü, sok magvú.
Ízletes, ikráját sokan nyalánkságul szeretik. Rendes Víz alatt tenyészik. (Chara). Fajai a föntebbi szer
hazája a Fekete és Kaspitenger, honnan a Dunába, zőknél büdös, borzas, molyhos, hajlós vízaly.
VÍZÁLLÁS, (vízállás) ösz. fn. l) A viznek
s azon tengerekbe ömlő némely más nagy folyókba
is fölúszik, kivált tavaszszal ivás idejében. Húsát áradási vagy apadási állapota. Magas, alacson vízál
és ikráját besózva is szokták árulni. (Acipenser lás. 2) Alacson fekvésű, öblös mélyedésü térség,
huso). Dunai halászaink nyelvén az úgy nevezett melyen a kiöntött árviz megtelepedve vesztegel, vagy
kötélhalak között első helyen áll. Régibb korban is elő az esővíz kisebbnagyobb ideig mocsárt, tavat
jön. „Es ott az szegyen (gát félén) fogtanak tizenkét képez.
VÍZÁLLÁSOS, (vízállásos) ösz. mn. Mocsár
vizát". Levél 1558ból. (Szalay Ág. 400 m. 1.).
Németül : Hausen, melyről azt mondja Ade ral, pocsétákkal lepett ; fenékvizes. Vízállásos völ
lung, hogy (mint rendszerénti hazája is mutatni lát gyek, mezőségek. V. ö. VÍZÁLLÁS.
VÍZÁLLÓ, (vízálló) ösz. mn. Amin a víz át
szik, a török uszun után (mely egyezik a magyar
hosszú szóval) képeztetett volna. Szerénte a később nem hat, sürü, tömött, át nem ázható. Vízálló szövet,
kori latin huso már a németből módosíttatott Gesner, vászon posztó, kalapnemez. Máskép : vízellenes.
VIZALY 1. VIZAL.
Aldrovand s mások által. Egyébiránt a szláv nyel
VÍZANY, (vízany) fn. tt. vízanyt. Anyag,
vekben is eléjön, ú. m. Miklosich szerént csehül: vyz,
vyza, uj szlávul és szlovákul : viza; utána teszi : mely a víznek fóloldhatatlan alkatrésze, úgymint
(németül) Hausen; tehát úgy látszik, hogy amazokat a könony és éleny, honnan együtt véve könéleg
= viz, mely két térfogatú könenyböl és egy tér
ettől származtatja.
VÍZABROSZ, (vízabrosz) ösz. fn. Abrosz, fogatú élenyből áll. Némelyek a köneny elemi testet
mely valamely víznek, pl. folyónak, tengernek tér értik alatta.
VÍZANYSZESZ, (vízanyszesz) ÖÍZ. fn. A víz
képét ábrázolja.
anyból melegség által kifejlett szesz. (Gas hydroge
VÍZAGY (víz agy) 1. AGYVÍZKÓR.
VÍZÁGY, (vízágy) VÍZ ÁGYA. Általán azon nium.)
VÍZAPÁLY, (vízapály) ösz. fn. A víz álla
kivölgyelt mélyedés, melynek határai közé akár a
folyó, akár az álló vizek szorulnak. Különösen B pota, midőn megapad.
VÍZÁR, (vízár) ösz. fn. A viznek azon álla
folyók medre, teknöje, meddig ezt a víz belepi.
VIZAHOLYAG, (vizahólyag) ösz. fn. A viza pota, midőn bizonyos arányon és mértéken túl so
halnak úszóhólyaga. Különösen nemcsak a viza, ha kasodik, nagyobbodik, illetőleg magasodik, szélese
nem a kecsege és söreg hólyaga, megtisztítva, fölme dik, midőn rendes medréből kicsap, kiözönlik. Más
télve, kovászszá gyúrva, ésimegszárítva, melyet enyv kép : vízdagály : Ellentéte; vízapály. V. ö. ÁR"
gyanánt, továbbá bortisztításra használnak, Kószi ! VÍZ.
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VÍZBEÖLÉS, (vízbeölés) 1. VÍZBEFÚLASZ
VÍZÁRAMLÁS, (vízáramlás) ösz. fn. A víz
TÁS.
nek rendes határon, arányon túl ömle'sc, terjedése.
VÍZBÉR, (vízbér) ösz. fn. Általán bér, mely
VÍZARANY, (vízarány) ösz. fn. A csendesen
álló víznek fölsiíue, mennyiben látszólag minden bizonyos víz használatáért az illető tulajdonosnak
pontjaik egyenlő magasságúak, s mintegy sima, egye jár, pl. melyet valaki más kútjából vagy napszámo
sok által hordott vízért fizet.
nes lapot képeznek. V. ö. VÍZARÁNYOS.
VÍZBEVESZTÉS, (vízbevcsztés) 1. VÍZBE
VÍZARÁNYMÉRŐ, (vízaránymérő; ösz. fn.
Mérőeszköz, mely által meghatározzák, ha bizonyos FÚLASZTÁS.
térnek vagy testnek fölszíne, illetőleg fekvése víz
VÍZBÉVITEL, (vízbévitel) ösz. fn. Víznek
arányos e vagy nem ?
bevezetése pl. a városba csatornákon. (Szabó D.).
V1ZARÁNY0S, (vízarányos) ösz. mn. A csen
VÍZ BORÍTOTT, (vízborított) ösz. mn. La
desen álló víz felszínével v. felületével egyező vagy pályos területről mondják, melyet akár valamely
párhuzamos menetelü. (Eléjön Sándor Istvánnál) vízár lepett el, akár a föld alacson fekvésénél fogva
Máskép : fékirányos, vízszínleges, vízszintes. (Hori vizenyős. Más viszonyítással : víz borította.
zontális). Ellentéte : függőleges.
VÍZBOROZDA, (vízborozda) ösz. fn. 1. VÍZ
VÍZAKÁNYOSAN, (vízarányosan) ösz. ih. A
BARÁZDA.
csendesen álló víz felületével egyezőleg vagy pár
VÍZBŐ, (vízbo) ösz. mn. Vízzel bővelkedő,
huzamosan. (Horizontaliter). V. ö. VÍZARÁNYOS.
elegendő
vizet tartó, szolgáltató.
VÍZÁRKOLÁS, (vízárkolás) ösz. fn. Árokhu
VÍZBŐSÉG,
(vizbó'ség) ösz. fn. Vízzel bővel
zás, árokásás a végett, hogy az álló, mocsáros, vagy
kedő
állapot.
Viznek
elégsége.
rendetlen folyású vizekot bele vezessék, leszivárog
VÍZBUBORÉK, (vízbuborék) ösz. fn. Vízből
tassák, lecsapolják stb.
képződő buborék, külöuböztetésül másnemű folya
VÍZÁRKOLAT, (vízárkolat) ösz. fn. Vizár
dékok bukorékjától. V. ö. BUBORÉK.
kolás által keletkezett mü.
VÍZCSATORNA, (vízcsatorna) ösz. fn. Külö
VÍZÁROK, (vízárok) VIZ ÁRKA. Árok, melybe
nösen vízvezetésre szolgáló csatorna. V. ö. CSA
vizet vezetnek, csapolnak stb. A víz árka különbözik
TORNA.
a víz medrétől, mert ez utóbbi a víz árkának és fo
VÍZCSAVAR, (vízcsavar) ösz. fn. Eszköz,
lyásának legmélyebb vonala, hova a víz mindenün
mely
egy henger körül tekerödzö csavarból áll, s
nen összefoly. V. ö. ÁROK.
VÍZBÁRÁZDA, (vízbarázda) ösz. fn. 1) Eső forgatás által a vizet fölfelé hajtja; máskép :
víz, vagy vékonyan szivárgó csermely, vagy pedig Archimedes csavarja y. csigája, mivel annak feltalá
árvíz által hasított barázdaféle völgyelet, meder. lását Archiroedesnek tulajdonitják.
VÍZCSEPP, (vízcsépp) ösz. fn. Cseppnyi
2) A réteken, vagy kertekben akár öntözés, akár
eltávolítás végett mesterségesen csinált ilyetén mennyiség a vízből; különböztetésül másnemű folya
dékok cseppjeitöl. V. ö. CSEPP.
vízvezető meder.
VÍZCSŐ, (vízcső) ösz. fn. Mindenféle cső,
VÍZBEFOJTÁS, (vízbefojtás) ösz. fn. Erő
szakolt halál neme, midőn az embert vagy más ál melyen vizet vezetnek, folyatnak, húznak. V. ö.
latot vízbe vetnek, buktatnak, s megfúlni kényszo CSŐ.
VÍZDAGÁLY, (vízdagály) 1. VÍZÁR.
ritnek ; máskép : vízbefúlasztás.
VÍZDAGANAT, (vízdaganat) ösz. ín. Vízue
'• • VÍZBEFÚLÁS, v. —FÚLADÁS, (vízbefúlás
v. —fúladás) ösz. fn. Halálozás neme, midőn az mü anyagot tartalmazó daganat az állati testen.
VIZECSKE, (viz ecske) kicsiuző fn. tt. vi
ember vagy más állat a vízbe vesz.
VÍZBEFÚLASZTÁS, (vízbefúlasztás) ösz. fn. zecskét. 1) Kicsi víz pl. kicsi folyó, kicsi patak. 2)
Cselekvés, midőn embert, vagy más állatot vizbe Kevés víz. Adj vizecskét, adj egy kevés vizet.
VÍZEDÉNY, (vízedény) ösz. fn. Általán,
fúlni azaz veszni, halni kényszerítenek.
VÍZBEHALÁS, (vízbehalás) 1. VÍZBEFÚLÁS. minden edény, melyben különösen vizet tartanak, p.
VÍZBEHÁNYÁS, (1) (vízbehányás) ösz. fn. vízcsübör, dézsa, kanna, rocska stb.
V1ZEG, (vizeg) fn. it. vizegét, harm. szr. —e.
Több tárgynak egymás után vízbe vetése.
VÍZBEHÁNYÁS, (2), (vizbehányás) ösz. fn. Víznemü nedvvel tölt hólyagocskák a kóros emberi
Valamely vizes helynek szilárd testekkel, mint testen, pl. midőn valaki megégeti magát. Különösen a
szemhéjak táján támadni szokott ilyetén átlátszó vizes
földdel, kővel stb. bohányása, betömése.
VÍZBEHÁNYÓ, (vízbehányó) ösz. fn. Húsvét hólyí.gocskák. (Hydatis palpobrarum.)
\ ÍZEJTÖTT, (vízejtött) ösz. mn. Szabó Dá
hétfő, midőn némely vidékeken a legények a leá
nyokat öntözik, s néha a vizes váluban megfürösz vidnál am. vizenyős, Molnár Albertnél (Eder kiadásá
ban) : aquosus, wásserig, gewiissert.
tik. V. ö. VÍZÖNTŐNAP.
VÍZEKE, (vízeke) ösz. fn. Ekenemü eszköz,
VÍZBELI, (vízbeli) mn. tt. vízbelit, tb. —eh.
Vízben lakó, létező, tartózkodó, növő, termő. Vízbeli melylyel a vizenyős helyen ásandó árok fenekéül, s
irányául barázdát húznak.
állatok, növények. Vízre vonatkozó, azt illető.

VIZEL—VÍZEN?.

VIZENYŐ—VÍZERŐTAN.

V I Z E L , (vizei) önli. m. vhdi. Tisztesb kife
jezéssel am. húgyik v. hugyozik v. pisál, pesel.
Néhutt az let kettősen ejtik : vizeli.
V I Z E L É S , (vizelés) fn. t t . vizelést, tb. —ék,
harm. szr. — e . Húgyás, hugyozás, pisálás, peselés, a
húgyhólyag kiürítése. Nehéz, megszorult, csepegő vi
zelés.
V I Z E L E T , (vizelet) fn. tt. vizeletét, harm.
szr. — e . A húgyhólyagból kiürülő' s vízhez némileg
hasonlófolyadák : köz nyelven : húgy v. pisa. Tiszta,
sárga, zavaros, üledékes, nyálkás vizelet.
V I Z E L E T H A J T Ü , (vizelethajtó) ősz. mn. és
fn. Ami a vizelet kifolyását sürgeti, vizelésre ingerlő,
ösztönző. Vizelethajtó szerek, italok. Vizelethaj tót ven
ni be.
V I Z E L E T S Z O R U L Á S , (vizeletszorulás) ösz.
fn. Kórállapot, midőn húgycsöszükülés, görcs, vagy
más oknál fogva a vizelet rendes folyása megakad.
V I Z E L L ; V I Z E L L É S stb. 1. V I Z E L ; VIZE
L É S seb.
VÍZ E L L E N v. E L L E N É B E , vízen a víz folyá
sával ellenkező irányban, folyó vízen fölfelé. Víz
étlen úszás, vontatás.
V Í Z E L L E N E S , (vízellenes) 1. V Í Z Á L L Ó .
V Í Z E L L E N I , (vizelleni) ösz. mn. A vízin a
viz folyásával ellenkező m e n e t e l ü ; a vizén fölfelé
irányban úszó.
V I Z E L Ő , (vizelö) mn. tt. vizelöt. 1) Hugyozó
pisáló, peselö. Agyba vizelő gyermek. 2) Amiben a
vizelet öszvegyül vagy amin kifoly ; továbbá, amibe
vagy a hová vizelni szokás. Vizelőhólyag, vizelőcső.
Vixelöedény, vizelözug.
V I Z E L Ő H Ó L Y A G , ( v i z e l ő h ó l y a g ) ösz. fn. Az
altestben fekvő hólyag, melyben a vizelet öszve
g y ü l ; máskép : húgyhólyag. V. ö. H Ó L Y A G .
V I Z E L Ö Z U G , (vizelözug) ösz. fn. Zug az
árnyékszékben, udvaron, utczán stb. hová vizelni
szoktak.
V Í Z E M E L T Y Ü (vízemeltyű) ösz. fn. Víz
emelésére szolgáló mű vagy gép.
V Í Z É N F U T O S Ó , (vízénfutosó) ösz. mn. Ami
a víz felületén könnyüségénél fogva ideoda futos.
V. ö. V Í Z I P Ó K .
V Í Z É N J A R O , (vízénjáró) ösz. mn. Aki bizo
nyos eszközök segilségével vagy ami természeti al
katánál fogva a víz felületén j á r .
Vízenjáró könnyű
féreg, Molnár Albertnél Éder kiadásában am. ti
pula, vízi pók.
V Í Z É N K Ó R Á S Z , (vízenkórász) ösz. fn. Kis
bogárfaj, mely az állóvizeket nagy számmal szokta
ellepni, azok fölszinén úszkál, s napfénynél sebesen
keringő mozgásokat tesz. (Gyrinus).
V Í Z É N L Á B B O G Ó , (vízénlábbogó") ösz. fn.
Tésztás étel neme. V. ö. S Z A B Ó G A L L É R .
VIZENY, (vizeny) fn. tt. vkenyt. 1) Mint a
vizenyő, vizenyős szók törzse jelent vizességet, víz
böséget, vízanyagot. 2) Víznemü anyagot t a r t a l 
mazó daganat az állati testen.

VIZENYŐ, (vizcnyö v. vizenyű) mn. t t .
vizenyői. 1) Mondják térségről, melynek fölszine
vizes, nedves, mocsáros, vízállásos, söppedékes,
v a g y fenékvizes. Vizenyő rétek, legelök. 2) Ami
aránylag sok víznemü nedvet tartalmaz, vízizű. Vi
zenyő gyümölcs, melyben kevés a ezukoranyag,
Ízetlen.
V I Z E N Y Ő S , (vizenyó'ös) mn. tt. vizenyőst, v.
—et, t b . — e h . Ami rendesen vizenyő szokott lenni,
vizenyes tulajdonságú. V. ö. V I Z E N Y Ő . A t v . ami
ben kevés a szesz, vagy szellem; a maga nemében
ízetlen. Vizenyős beszéd, versezet.
V I Z E N Y Ő S S É G , (vizenyöösség) f n . t t . vize
nyősség't. harm. szr. — e . Vizenyős állapot, v a g y
tulajdonság. V. ö. V I Z E N Y Ő S .
V Í Z É P Í T É S , (vízépítés) ösz. fn. 1) Általán
minden épités a vizeken vagy vizek mellett, pl.
töltések, gátok, eszterók, hidak, zúgok, vízimalmok
stb. építése. 2) Mesterség, melynek tárgyát ilynemű
m u n k á l a t o k teszik.
V Í Z É P I T É S Z , (vizépitész) 1. V Í Z É P Í T Ő .
V Í Z É P I T É S Z E T , (vízépítészet) ösz.' fn. Víz
építéssel foglalkodó mesterség v. tudomány.
V Í Z É P Í T Ő , (vízépitő) ösz. fn. Épitész, aki
különösen vízépitéssel foglalkodik; Sándor István
nál : vízimester. V. ö. V Í Z É P Í T É S .
V Í Z É P Ü L E T , (vízépület) ösz. fn. Vízben
emelt, vagy vízzel közvetlenül öszvefüggő épület, p.
hidak, malmok.
V Í Z É R , (vízér) ösz. fn. Szűk menetek a föld
színén, vagy gyomrában, melyek vizet t a r t a l m a z 
nak. Boncztani ért. nyirkedények, melyek a rét
közé víznemű nedveket vezetnek. A hajósoknál j e 
lent kívülről a hajó fenekén kiszőrödzött vagy ki
ereszkedett füvet, finom növényt, mely tartós állás
közben a hajó alját ellepi. (Bárt amSchiff. Kenessoy
A . ) . V . ö . É R , fn.
V Í Z E R E S , (vízeres) ösz. mn Vízerekkel b ő 
j
velkedő. Vízeres rétek, mezők, hegyek. V. ö. V Í Z É R .
V I Z E R E S Z , (vízeresz) ösz. fn. Nyilas, v a g y
lejtő, melyen a vizet bizonyos térre kifolyatni, elfo
lyatni szokták.
V Í Z E R E S Z T Ő , (vízeresztő) ösz. mn. és fn.
A k i vagy ami vizet ereszt, a vizet el, l e v e z e t i ; kü
lönösen csatorna, barázda, vagy bármely nyílás, me
lyen a vizet ki és el folyatják.
V Í Z E R Ó , (víz erő) ösz. fn. A víznek erőha
tása a n n a k folyamában más testekre, különösen
azon ereje, mely főleg a víznek össze nem nyomha
tóságán alap?zlk. V. ö. V Í Z I E R Ő .
V Í Z E R Ő M Ű , (viz erömü) ö=z. fn. Erőmű, vagy
is gép, melyet víz hajt, mozgat, vagy melyet né
mely vízi m u n k á l a t o k r a , vízépítéseknél stb. hasz
nálnak.
V Í Z E R Ő TAN, (víz erő t a n ) ösz. fn. T a n , mely
a szilárd testek és vizek viszonos erőhatását tár
gyalja, s gyakorlatban a vízépífésnok alapját teszi.
(Hydrauliea).
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VIZES—VIZESPATONY.

VIZES, (1) (vizes) mn. tt. vizest, v. et, tb.
— ek. 1) Vízzel bővelkedő, vízzel lepett, víztől
nedves. Vizes vidék, határ. Vizes ruha. 2) Vízzel ve
gyített. Vizes bor, pálinka. 3) Amiben vizet tarta
nak v. hordanak. Vizes korsó, hordó, vizes edények.
Néha összeirják : vizeskorsó stb.
VIZES, (2), puszta Csanád m.; helyr. Vizesre,
— én, —ről.
VIZESDJA, NAGY—, K I S — , faluk Toron
tál m. ; helyr. Vizesdjára, — n , —ról.
VIZESEDÉNY, (vizesedény) ösz. fn. Edény,
melyben vizet tartanak v. hordanak.
VIZESEDÉS, (vizesédés) fn. tt. vizesédést, tb.
— ék, harm szr. — e . Állapot, illetőleg változás,
midőn valami vizesedik, azaz, vizessé lesz. V. ö.
VIZESEDIK.
VIZESEDIK, (vizesédik) k. m. vizesédiern,
—tél, —étt. Vizessé leszen, víztől megnedvesedik,
lucskosodik. V. ö. VIZES.
VIZESEN, (vizesen) ih. Vizes állapotban;
vízzel nedvesítve, vízbe mártva ; vízzel keverve. A
vadászatról sárosan, vizesen megtérni. A ruhát vizesen
vette magára. Vizesen iszsza a bort.
VÍZESÉS, (vízesés) ösz. fn. 1. ZUHATAG.
VÍZESET, (vízeset) ösz. fn. A folyóvizek
lejtési állapota, melynélfogva hovatovább alászál
lanak, alább lejtenek.
VÍZESETMÉKŐ, (vízesetmérő) ösz. fn. Esz
köz, melylyel a vízetesetet, vagyis a víznek bizo
nyos távolságonként változó lejtését megmérik.
VIZESGYÁN, falu Bihar m.; helyr. Visesgyán
ba, —ban, —ból.
V1ZESHELY, (vizeshely) 1. VÍZHELY, 1).
VIZESHORDÓ, (vizeshordó) ösz. fn. Hordó,
melyben víz áll, vagy melyben vizet szoktak tar
tani, vinni.
V1ZESÍT, VIZESIT, (vizesít) áth. mn. vize
sítétt par. — s , htn. —ni, v. —eni. Vizessé tesz;
vízzel nedvesít, belocsolj befecskendez; vízzel kever,
vegyít valamit.
V1ZESÍTÉP, VIZESITÉS, (vizesítés) fn. tt.
vizesitést, tb. —ék, harm. szr. — e . Cselekvés, mely
által vizessé tesznek valamit. V. ö. VIZES.
VIZESKÁD, (vizeskád) ösz. fn. Kád, mely
ben víz áll, vagy melyben vizet szoktak tartani.
VIZESKANNA, (vizeskanna) ösz. fn. Kanna,
melyben vizet tartanak v. melyből locsolnak, ön
töznek.
VIZESKANTA, (vizeskanta) ösz. fn. Kanta ;
melyben vizet tartanak v. hordanak.
VIZESKOKSÓ, (vizeskorsó) ösz. fn. Korsó,
melyben vizet tartanak v. hordanak.
VIZESPALACZK, (vizespalaezk) ösz. fn.
Palaczk, melyben vizet, különösen ivóvizet tar
tanak.
VIZESPATONY, máskép: BŐGÖLYPATON Y,
falu Pozsony m.; helyr. —Patonyba, —ban,
— ból.

VIZESPOHÁR—VÍZFÉSZÉK. 11 ÉS 6
VIZESPOHÁR, (vizespohár) ősz. fn. Pohár,
melyből vizet isznak.
VIZESRÉT, falu Gömör m.; helyr. Visesrétre,
— én, —ról.
VIZESSÉG, fvi esség) fn. tt. vizességét, harm.
szr. — e . Vizes tulajdonság; vizes állapot.
VIZESTETÜ, (vizestetü) ösz. fn. Leginkább a
fagyos lábujjakat bántalmazó viszketeg.
VIZESÜL, VIZESÜL, (vizesül) önh. mn. vi
zesült. Vizes tulajdonságúvá lesz; nedvesül.
V1ZESÜLÉS, VIZESÜLÉS, (vizesülés) fn.
tt. vizesülést, tb. —ek. harm. szr. —e. L. VIZE
SEDÉS.
VÍZESZŰ, (vízeszű) ösz. mn. Átv. ért, hig
velejü, könnyű gondolkozású, könnyelmű ; buta, os
toba.
VIZESZÜLEG, (vízeszüleg) ösz. ih. Köny
nyelmtí módon; ostobán.
VÍZESZÜSÉG, (vizeszüség) ösz. fn. Híg ve
lejüség, könnyelműség, ostobaság.
VIZETLEN, (vizetlen) mn. tt. vizetlent, tb.
—ék. Víz hiányában szenvedő ; aminek kiszáradt,
elenyészett a vize. Vizetlen puszta, sivatag, homokság.
\ Ízetlen kutak.
VIZETLENSÉG, (vizetlenség) fn. tt. vizetlen
séget, harm. szr. —e. Vizetlen állapot, vagy tulaj
donság, vízhiány.
VIZETT, a Debreezeni Legendáskönyvben,
Nádorcodexben így olvasandó : viczett 1. ezt.
VIZEZ, (vizez) áth. m. vizeztem, —tél, —étt,
par. —z. Vízzel kever, vegyít, vagy nedvesít, be
hint, befecskendez, lustosít stb. Vizezni a bort,
tintát. A vasalás alá vett ruhát bevizezni. A harma
tos fűben bevizezni a csizmát.
VIZEZÉS, (vizezés) fn. tt. vizesést, tb. —ele,
harm. szr. —e. Vízzel keverés, vegyítés ; vagy ned
vesítés, behintés stb.
VÍZFA, (vízfa) ösz. fn. l) Amerikában tényé 
sző magas fa, melynek gyümölcse az olajbogyóhoz
hasonló. (Nyssa). 2) A vízjátékokban mestersége
sen csinált vízmű, midőn a víz fához hasonló alak
ban szökik föl.
VÍZFAKADÁS, (vízfakadás) ösz. fn. A forrás
vagy fenékvíznek ki és felbugyogása.
VÍZFENÉK, (vízfenék) ösz. fn. Elkülönítve :
víz feneke. Valamely álló vagy folyóvíznek legalsó
része, mely a meder vagy árok alsó földrétegét
érinti.
VÍZFESTÉK, (vízfesték) ösz. fn. Festékanyag,
melyet vízzel szoktak fölereszteni, s ilyképen hasz
nálni, különböztetésül az olajfistéktől.
VÍZFESTÉS, (vízfestés) ösz. fn. Festés, mely
vízfestékkel történik, továbbá, az ily módon fostett
kép. V. ö. OLAJ FESTÉS.
VÍZFÉSZÉK, (vízfészék) ösz. fn. Általán,
lápos, lankás, ingoványos, posványos, dgindsás hely,
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vagy kopólya. Továbbá áradásnak kitett táj, vidék,
határ stb. V. ö. SÁRFÉSZEK.
VÍZFOGÓ, (vízfogó) ösz. fn. Kútféle gödör,
vagy modencze, melyben az esővizet éshölevetj ösz
vegyüjtik, kivált a kutak szűkében szenvedő vidé
keken.
VÍZFOK, (vízfok) ösz. fn. Valamely víz
medréből kifolyó ér alkotta fok; vagy az egyesülő
vizek, folyók által alkotott fok. V. ö. FOK.
VÍZFOLT, (vízfolt) ösz. fn. Folt, melyet va
lamely testnek fényességén, szinén stb. a rácsep
pent víz ejt. Posztón, asztalon, padlón, kövön látszó
vízfoltok.
VÍZFOLYAM, (vízfolyam) ösz. fn. 1) L.
VÍZFOLYÁS. 2) Vízből álló folyam.
VÍZFOLYÁS, (vízfolyás) ösz. fn. A víznek
menete, baladása bizonyos mederben, teknőben,
ágyban, vagy földalatti erekben. Egyenes kanyargó,
kigyódzó, lassú, sebes vízfolyás. Vízfolyás iránya. Átv.
ért. tekervényes vízfolyáshoz hasonló hímczés, varrás.
VÍZFONAL, (vízfonal) ösz. fn. 1) A folyóvíz
menetének fő, rendesen középirán j a, nyila;néhutt: víz
sodra. 2) Füvészi ért. a moszatok seregébe tartozóvízi
növénynem, vagyis vékony fonalszálak, melyek majd
egyenlők, majd öszvecsapzottak, rajtok látszó apró
bibiresókkal. (Conferva).
VÍZFORGATAG, (vízforgatag) ösz fn. Azon
érdekes természeti tünemény, midőn a tengerből
egy víztömeg tekealakban fölemelkedik, és nagy zú
gással tovább sodródik, s az útjába akadt tárgya
kon nagy rombolást visz véghez.
VÍZFORRÁS, (vízforrás) ösz. fn. Nyilas, me
lyen a föld gyomrából víz fakad, bugyog.
VÍZFŐ, (vízfő) ösz. f. Általán azon hely, hol
valamely víz ered, forr, különösen a folyóvizek kez
dete, vagyis legmagasabban fekvő vége. Honnan e
nevezetek : Kútfő, Pinkafö} Kaposfő, Tapolczafö,
Balatonfö stb. V. ö. VÍZTÖ.
VÍZFÜRDŐ, (vízfürdő) ösz. fn. Fürdésre
használt közönséges, vagy ásványos víz, különböz
tetésül másnemű fürdőktől, milyenek : sárfürdő,
gőzfürdő, savófürdő, malátafürdő stb.
VÍZGÁT, (vízgát) ösz. fn. A víz kiáradó csa
pongásának korlátozására, vagy öszveszorítására
csinált gát, különböztetésül másnemű gátoktól. V. ö.
GÁT, ESZTERÓ.
VÍZGÉP, (vízgép) ösz. fn. Víz erejével mű
ködő gép.
VÍZGÖDÖR, (vízgödör) ösz. fn. Általán gö
dör, melyben víz van. Mesterséges, ásott, esőfogó víz
gödör. Ingoványos réteken levő vízgödrök.
VÍZGÓZ, (vízgőz) ösz. fn. Gőz, mely a föl
melegített, fölforralt vízből fejlik ki.
VÍZGYÓGYINTÉZET, (vízgyógyintézet) ösz.
fn. A víznek, különösen hideg víznek többféle hasz
nálata, pl. abban fürdés, azzal burogatás, mosás,
annak ivása által bizonyos betegségeket gyógyító

intézet.
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VÍZGYÓGYITÁS, (vízgyógyitás) ösz. fn.
Gyógyítás módja, mely bizonyos betegségek ellen
a vizet használja gyógyszerül, nevezetesen a víz
ivást, fürdést, vizes burogatást stb.
VÍZGYÜJTÉS, (vízgyüjtés) ösz. fn. Cselek
vés, midőn valaki bizonyos mederbe, gödörbe stb.
esővizet, hólevet, vagy kisded erekből fakadó és
csörgedező vizet gyűjt.
VÍZHAJTAS, (vízhajtás) ösz. fn. A víz hajtó
erejének működése, pl. a vízi malmoknál.
VÍZHÁNYADÉK, (vízhányadék) ösz. fn. Min
denféle gizgaz, töredék, hulladék, melyet a víz
magával ragad, s idővel a partokra kihány.
VÍZHÁNYÓ, (vízhányój ösz. mn. és fn. 1) L.
Vízokádó. 2) Amivel vizet hánynak. Vízhányó lapát,
vagy szapoly a hajókon.
VÍZ HÁNYTA, mn. Mondják mindenféle giz
gazról, töredékről, fagalyak s tönkökről, melyeket
a víz a partra kihány. Víz hányta fa (Treibholz).
VÍZHÁT, (vízhát) ösz. fn. l) A víznek föl
szine, különösen, mennyiben valamit visz. Vízháton
iitazni. 2) Vizekkel bővelkedő, árvíznek kitett vidék,
tartomány. Mindkét jelentésben szokottabb birtok
viszonyt használni : víz hátán utazni. Víz hátán nyu
lat ne less. (Km. Dugonicsnál).
Hasonló észjárás szerént képeztettek : cserhát,
hegyhát, erdőhát, homokhát.
VÍZHATÁRKŐ, (víz határkö) ösz. fn. Határ
kő, mely a folyókon, tavakon stb. áthúzódó határ
vonalat jelöli ki.
VÍZHATLAN, (vízhatlan) ösz. mn. Amin a
víz át nem h a t ; ami át nem ázik, máskép : vízálló,
vízellenes. Vízhatlan sznrkosvászon, posztó, nemez, bőr.
VÍZHATLANÍT, (vízhatlanit) ösz. áth. Víz
hatlaná, vízállóvá tesz. Halzsirral vízhatlanítani a
lábbelinek való bőrt.
VÍZHATLANSÁG, (vízhatlanság) ösz. fn
Vízhatlan tulajdonság.
VÍZHELY, (vízhely) ösz. fn. l) Általán hely,
melyet vizek, különösen tavak, mocsárok lepnek. 2)
Oly tengeri szigetek, vagy kikötők, vagy partok, me
lyeken a hajósok fris ivóvízzel elláthatják magokat.
VÍZHIÁNY, (vízhiány) ösz. fn. Víz szűke,
vagy teljes nélkülözése, nem léte.
VÍZHIMLŐ, (vízhimlő) ösz. fn. Himlőfaj,
melynek hólyagcsái víznemü nedvvel töltvek.
VÍZHINTŐ, (vízhintö) ösz. fn. Általán nyél
lel ellátott eszköz, melylyel vizet szoktak hinteni,
t). üreges és likacsokkal ellátott gömb vasból, rézből
stb.; vagy borosta, milyennel a katholikusok tem
plomaiban a pap a szenteltvizet hinti; tájnyelven :
karapoló,
VÍZHOMOK, (vízhomok) ösz. fn. Homok a
folyók, tavak, tengerek fenekén, vagy vizeik közé
vegyítve, különböztetésül a szárazföldi homoktól. V.
ö. HOMOK.
VÍZHORDÁS, (vízhordás) ösz. fn. 1) Víznek
mint teheraek hordása. Vízhordással foglalkozó nap
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számosok, fuvarosok. 2) Föld, iszap, homok, melyet
az árvíz magával ragadván, bizonyos helyen le
rakott.
VÍZHORDÓ, (vízhordó) ösz. mn. és fn. l)
Aki vagy ami rendesen vizet hord. Vízhordó napszá
mosok. Vízhordó szekér, taliga, szamár. 2) Amiben
vizet szoktak hordani. Vízhordó edény, puttón, kanna,
rocska. 3) Hordóféle edény, melyben vizet tartanak,
pl. a községi föcskendö'k mellett.
VÍZ HORDTA, amit folyóvíz hordott valahová,
pl. viz hordta föld, fa, kövek.
VÍZI, VÍZI, (vízi) mn. tt. — ét, tb. — ek. l)Vízben
levő, lakó, tartózkodó, növő', termü. Ellentéte : szá
razföldi. Mennyiben az illető alany lényegéhez tar
tozik, a szokás oda látszik hajlani, hogy azzal ösz
vetéve Írassék : vízibika, vízibolha, víziborju, vízi
gomba, víziló^ vízipók stb. Mi a kiilönirást helyesebb
nek tartanok, azonban a következó'kben az általá
nosabb^szokást követtük. 2) Vízre vonatkozó vizet,
illető, azzal némi viszonyban lévő, vizén történő.
Vízi munkálatok. Vízi utazás, veszedelem, kár, halál.
Vízi erb\ vízi sebesség.
VÍZIÁLLAT, (víziállat) ösz. fn. Altalán min
dénféle állat, mely vízben é l ; ellentéte : száraz
földi állat.

VIZIFÉREG, (víziféreg) ösz. fn. Vízen v.
vízben élődő féreg.
VÍZIFOGHAJMA, (vízifoghajma) ösz. fn. Né
pies neve a hajmaszagú tarorja (teucrium scordium)
növényfajnak ; máskép szintén népiesen : fodorka.
VÍZIFONAL, (vízifonal) 1. VÍZFONAL, 2).
VÍZIGESZTENYE, (vízigesztenye) 1. SÚ
LYOM, 2).
VÍZIGUVAT, (víziguvat) ösz. fn. Guvatfaj a
gázlók rendéből; mocsáros helyeken tartózkodik.
VÍZIHÍDÖR, (vízihídőr) 1. VÍZIÚTIFŰ.
VÍZIGYÍK, (vízigyík) ösz. fn. Vízben lakó
gyíkfaj.
VÍZIHAD, (vízihad) 1. VÍZIERŐ.
VÍZIHÚNYOR, (vízihúnyor) 1. VÍZIBORS.
VÍZIISTÉN, (víziisten) 1. VÍZISTEN.
VÍZIKAPOR, (vízikapor) 1. VÍZIBÖSÖ
VÉNY.
VÍZIKAPU, (vízikapu) ösz. fn. A vízhez vagy
víz felé vezető kapu.
VÍZIKÁR, 1. VÍZKÁR.
VÍZIKÍGYÓ, (vízikígyó) ösz. fn. Vízben
lakó, nem mérges kigyófaj.
VÍZIKENDER, (vízikender) ösz. fn. Népies
neve a kenderpakócza (eupatorium cannabicum) nö
vényfajnak ; máskép : szintén népiesen : keresztes
bodza, paszkoncza, pakócza.
VÍZIKÓRSÁG, 1. VÍZKÓRSÁG.
VÍZILAPU, (vízilapu) 1. VÍZILÓROM.
VÍZILEÁNY, (vízileány) 1. HABLEÁNY.
VÍZILÓ, (víziló) ösz. fn. A legnagyobb em
lős állatok egyike, mely vizén és szárazon él. Fogai
nagyok, lábai rövidek és vastagok, farka rövid és
kevés szőrrel födött, bőre vastag, és feketés. Ren
des lakása a Nilus vize. (Hippopotamus).
VÍZILÓHAL, (vízilóhal) ösz. fn. Müller ter
mészetrajzában, a tühalak hetedik faja, melynek
feje és nyaka a lóéhoz, testének hátsó része pedig
féregéhez hasonló. (Syngnathus hippocampus.)
VIZILÓROM, (vízilórom) ösz. fn. A lórom
nemű növény faja; szirmai épélük, levelei szívesek,
vagy tojáskerek láncsásak, nagyok, simák, hegyesek;
népiesen : vízilapu. (Rumex aquaticus).
VÍZIMADÁR, (vízimadár) ösz. fn. Minden
madár, mely a vízen és vizek mellett szokott tartóz
kodni és élni.
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VÍZIBETEG, (vízibeteg); VÍZIBETEGSÉG
1. VÍZKÓROS, VÍZKÓRSÁG.
VÍZIBIKA, (vízibika) 1. BÖLÖNBIKA v.
DOBOSGÉM.
VÍZÍBODZA, (vízibodza) ösz. fn. Vizes helyen
termő bodzafaj. (Sándor I. szerént : Sambucus pa
lustris).
VÍZIBOGÁR, (vizibogár) ösz. fn. A vízben
élő bogárfaj. (Hydrocantharus).
VÍZIBOLHA, (vízibolha) ösz. fn. Az állóvi
zeken tanyázni szerető s úszkáló bogárfaj, melynek
testét kemény burok födi, s szemei oly közel van
nak egymáshoz, mintha csak egy szemű volna.
(Monoculus.).
VÍZIBOKJU, (víziborju) ösz. fn. 1) L. GŐTE.
2) L. TENGERIBOR JU.
VÍZIBORS, (vízibors) ösz. fn. Növényfaj né
pies neve a czikszárak neméből, máskép szintén
népiesen : vlzihúnyor, balhafü, ebgyömbér, légyfü, ke
serüfü, növénytani néven : borsos czikszár. (Polygo
num hydropiper).
VIZIBÖSÖVÉNY, (vízibösövény) ösz. fn. A
bösövény nemű növény faja; népies névvel : vízi
kapor, (Phallendrium aquaticum).
VÍZIBÜRÖK, (vízibürök) ösz. fn. Sándor I.
szerént am. méregbürök v. csomorika.
VIZIDIÓ, (vízidió) I. SÚLYOM, 2).
VÍZIEGÉR, (víziegér) ösz. fn. Vizek mellett
tartózkodó nagyobb fajta egér, mely apró vízi álla
tokból és növényekből él.
VÍZIEPE, (víziepe) 1. VÍZITORMA.
VÍZIERŐ, (vízierő) ösz, fn. Visi hadetö.

iliö

VÍZIMÉNTA, (víziménta) ösz. fn. A menta
nemű növény faja; a szárhegyen virággomb; azon
alul a levéltöveken kocsános gyűrűk ; levelei tojás
kerekek, nyelesek, szőrösek; hímszálai a bokrétá
nál hosszabbak; köznépiesen : vízi feketeménta.
(Mentha aquatica).
VIZIMÉREG, (víziméreg) ösz. fn. Diószegi
Fazekasnál népies neve a torzsika szironták (ra
nunculus sceleratus) növényfajnak. Máskép szintén
népiesen : torzsika, istárj, lator koldus, sebesit&fü.
VÍZIMESTER, (vízimoster) 1. VÍZÉPÍTŐ.
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VÍZIMESTERSÉG, (vízimesterség) I. VÍZ
ÉPÍTÉS, 2).
VÍZIMOGYORÓ, (vízimogyoró) ösz. fn. Né
pies neve a haramag nemű növény egyik fajának ;
máskép szintén népiesen : vízi petrezselyem; növény
tani néven : mogyorós haramag. (Oenanthe pimpi
nelloides).
VÍZIMOH, (vízimoh) 1. VÍZFONAL, 2).
VÍZIMŰ, (vízimű) ösz. fu. A víz ereje által
eléállitott mű, pl. a víz vezetése, emelése, szökte
tése stb. végett.
VÍZÍNÁPICZ, (vízinápicz) ösz. fn. A nápicz
nemű növény faja; bugája kinyílt; ondója kalász
talan, a csészénél hosszabb, levelei laposak ; ízékje
tövön görbe, gyökerező. (Aira aquatiea).
VÍZINÖVÉNY, (vízinövény) ösz. fn. A vízben
vagy víz mellett élő, tenyésző növény.
VÍZIPETREZSELYEM,
(vizipetrezselyem)
ösz. fn. L. VÍZIMOGYORÓ.
VÍZIPESZÉRCZ, (vízipeszércz) ösz. fn. A
peszércz nemű növény faja ; levelei mélyen fürésze
sek, pillempátyosak, alul ikráspontosak; népiesen :
vízipeszercze. (Lycopus europaeus).
VÍZIPILLE, (vízipille) Sándor Istvánnál
pilleforma vízi rovarfaj (Wassernymphe).
VÍZIPÓK, (vízipók) ösz. fn. Vízen futosó
hatlábu pók. (Tipula. PárizPápai).
VÍZIPÓLÉ, (vízipólé) 1. VÍZISALÁTA.
VÍZIPUSKA, (vízipuska) ösz. fn. A köznép
nyelvén szokottabb neve a fecskendőnek.
VÍZIRÁNY, (vízirány) ösz. fn. 1) Azon
irány, melyet a mozgásban vagyis folyásban levő
víz menetele, fonala követ. 2) A csendesen álló
víznek fölszinén elhúzódó vonalak, mennyiben lát
szólag minden pontjaik egyenlő magasságúak, s
mintegy sima egyenes lapot képeznek; helyesebben :
vízarány.
VÍZIRÁNYMÉRÖ, (víziránymérő) 1. VÍZ
ARÁNYMÉRŐ.
VÍZIRÁNYOS, (vízirányos) ösz. mn. 1) A
folyásban levő víz menetével egyező. 2) Helyeseb
ben 1. VÍZARÁNYOS.
VÍZIROVAR, (vízirovar) 1. VÍZIBOGÁR.
VÍZIRTÓZAT, (vízirtózat) ösz. fn. Betegség
neme, amelyben sinlödŐ a víztől irtózik, iszonyo
dik ; máskép : víziszony ; 1. ezt.
VÍZISALÁTA, (vízisaláta) ösz. fn. Népies
neve a deréczeszigoráll (veronica beccabunga) növény
fajnak ; máskép szintén népiesen : vizipólé, derécze,
téli saláta.
VÍZISÁSA, (vízisása) 1. VÍZITORMA.
VÍZISEREGÉLY, (víziseregély) Ösz. fn. Sere
gélyfaj az északi Európa leghidegebb vidékein,
mely nagyságra a közönséges seregélyhez hasonló,
fekete hátú, fehér mellű, farkát billegények módjára
illegető; sebesen fut és repül, s ügyesen bukdácsol
a víz alá. (Sturnus cinclus).
VÍZISME v. —ISMERET, (vízisme v. —ia
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méret) ösz. fn. Jártasság a víz, különösen tenger sa
játságaiban és hajózási jelekben, mely által valaki
bizonyosan megismeri azok hollétét és tudja merre
és miként kelljen hajóját vezetnie.
VÍZISMERŐ, (vízismerő) ösz. mn. és fn. Aki
vízismerettel bír. V. ö. VÍZISME.
VÍZISTEN, (vízisten) ösz. fn. A régi hellén
és latin mythoszok szerént, a vizeken különösen
uralkodó főisten, azaz Neptun; továbbá ilynemű
kisebb istenek, és istennők, mint Triton, Nereus,
és ennek leányai stb.
VÍZISULYOM, (vízisulyom) ösz. fn. L. SÚ
LYOM, 2).
VÍZISZA, (vízisza) ösz. mn. Aki rendesen
vagy kizárólag vizet szokott inni, nem bort vagy
más szeszes italt ; máskép : bornemisza.
VÍZISZAP, (víziszap) ösz. fn. L. ISZAP.
VÍZISZONY, (víziszony) ösz. fn. Az ebeket,
s néha más állatokat, sőt az ezek által megmart em
bereket is meglepő dühfóle igen veszélyes kórság,
mely a víztől iszonyodásban is mutatkozik (Hydro
phobia).
VÍZISZONYOS, (víziszonyos) ösz. mn. A víz
től iszonyodó veszett, dühös, ebdtihös.
VIZITÁL, (vízital) ösz. fn. Víz, mint italul
használt szer. Vízitaltól nád terem az orrodban. (Az
iszákosok közmondata).
VÍZITEKNŐCZ, (víziteknőcz) ösz. fn. Vízben
lakó teknősbéka.
VÍZITEVE, (víziteve) ösz. fn. A hajósoknál
ládaféle készülék, mely úgy van szabva, hogy felső
nyílt részével a hajó aljához, fenekéhez szorosan
illjék. Hajóknak vízben fölemelésére használják;
t. i. megtöltve vízzel, a hajó, különösen lyukadt hajó
alá tolják, és szorosan ahhoz kötik, s midőn vízelle
nesen zárkózott : el kezdik belőle a vizet kiszivat
tyúzni, mire a rajta fekvő hajó, kivált ha egyszerre
ilyen több is alkalmaztatott, el kezd emelkedni.
VÍZITORMA, (vízitorma) Ösz. fn. A zsombor
nemű növény fajának népies neve, máskép szintén
népiesen : forrási torma, vízizsázsa vagy —sása,
Sándor Istvánnál vízi epe; növénytani néven : zsá
zsazsombor. (Sisymbricum nasturtium).
VÍZITÖK, (vízitök) ösz. fn. Népies neve a
nimfa növénynek. (Nymphaea).
VÍZITŰZJÁTÉK, (vízitüzjáték) ösz. fn. Va
lamely vízen, folyón tartott v. tartandó látványos
tüzjáték.
VÍZITYÚK, (vízityúk) ösz. fn. Vízimadár a
gázlók vagy búvárok neméből; máskép hóda. Né
melyek szerént a fú nevű madárral azonos.
VIZIÚT, (víziút) ösz. fn. Vízen használtatni
szokott út. Különösen vízen hajózás segítségével
tett v. tétetni szokott v. teendő utazás.
VÍZIUTIFÜ, (víziútifű) ösz. fn. Népies neve
a vízi hídőrnek ; szára három szegü, gyűrűsen szét
ágazó, virágkocsányi az ágakon gyűrűsek; gyokér
levelei nyelesek, széles tojásdadok, hegyesek; tokjai
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tompán háromszegük. A kiszáradt réteken levelei
keskenyebbek, láncsásak, a folyókban pedig a víz
alatt levők szálasak.
VÍZÍV, (vízív) ösz. fn. A vízijátékokban, fel
szökő s ívet képező vízsugarak.
VÍZIVAEJU, (vízivarju) ösz. fn. Vízimadár
faj ; máskép : szárcsa v. sárcsa ; L ezt.
VÍZIVÁROS, (víziváros) Ö3z. fn. Víz mellett
fekvő város vagy városrész, pl. Budán a Duna
mellett.
VÍZIVAS, (vizivas) ösz. fn. A víznek italul
használása.
VÍZIVESZEDELEM, (víziveszedelem) 1. VÍZ
VESZÉLY.
VÍZIVÍRÁG, (vízivirág) ösz. fn, 1) Vízi nö
vény virága. 2) Maga a vízi növény, mely virágot
szokott hozni.
VÍZIVÓ, (vízivó) ösz. mn. Aki vizet iszik,
vagy rendesen és kizárólag azzal é l ; máskép : viz
isza, bornemisza.

talán támadható tűzveszély esetére; magyarosabban:
vizeskád.
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„Hej ! vízivók ! be sürü
Pocsolyában foly világtok!"
Csokonai.
„Patrónusunk szent Ivó,
Soha sem volt vízivó".
Régi jurátusdal.
VÍZIZSÁZSA, (vízizsázsa) 1. VÍZITORMA.
VÍZJÁRADÉK, (vízjáradék) ösz. fn. Kijáró
v. kivett rész valamely mesterségesen vezetett
vízből.
VÍZJÁRATLAN, (vízjáratlan) ösz. mn. 1)
Amit az árvizek járni, azaz elönteni nem szoktak.
Vízjáratlan határ, homokhát. 2) Vízhatlan, vízálló,
vízellenes, amit a víz át nem jár.
VÍZJÁRATLANÍT, (vízjáratlanít) ösz. áth.
1) A vízjárás, vagyis áradás ellen biztossá tesz,
mentesít. 2) Oly tömötté, sűrűvé csinál valamit,
hogy a víz át ne járhassa.
VÍZJÁRÓ, (vízjáró) ösz. mn. és fn. Személy,
ki bizonyos segédeszközök által a víz fölött járni
képes.
VÍZJÁTÉK, (vízjáték) ösz. fn. Játék neme,
midőn a vizén és vízből mesterséges módon külön
féle tüneményeket idéznek elé.
VÍZ JOG, (vízjog) ösz. fn. Jog valamely vizet,
folyót használni, pl. abban halászni, azon malmot
építni.
VÍZJÓS. (vízjós) ösz. fn. Személy, ki a víz
nek különféle változataiból, mozgásából, tünemé
nyeiből jóslatokat mond.
VÍZJÓSLÁS, (vízjóslás) ösz. fn. A vízjósok
babonás mestersége, s ennek gyakorlása. V. ö. VÍZ
JÓS.
VÍZKÁD, (vízkád) ösz. fn. Kád, melyben
vizet tartanak, különösan clőgondoskodásból a ne
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VÍZKALAPÁCS, (vízkalapács) ösz. fn. Kevés
vízzel megtöltött, légmentes, és mindkét végén be
zárt üvegcső, melynek egyik vége hegyes csúcsra
megy ki. Ha e csőben levő vizet lassacskán annak
csúcsos végébe folyatják, azután az egész csövet
hirtelen fölfordítják, hogy a víz a másik végébe
folyjon : akkor ez nagyot pattan, s az üveget, ha
nem eléggé erős, elrepeszti. Ha a cső ürege nem
légmentes, a pattanás gyöngébb lesz.
VÍZKANYARULAT, (vízkanyarulat) ösz. fn.
Kariagós irányvonal, melyet néhanéha a folyónak,
pataknak menete képez.
VÍZKÁR, (vízkár) ösz. fn. Általán, minden
féle kár, melyet a víz, különösen árvíz a vetések
ben, réteken, épületekben, hajókban stb. okoz. Víz
kár ellen biztosítani a gabonás hajókat, hidakat.
VÍZKÁRMENTŐ, (vízkármentő) ösz. mn. és
fn. A vízen károsultakat mentesítő (egyén v. in
tézet). ^
*
VÍZKÉK, (vízkék) ösz. mn. Oly szinü kék,
milyent néha a folyók, tavak, különösen a tenger
tűkre játszik.
VÍZKELET, (1), (vízkelet) ösz. fn. Sándor I.
szerént vízfakadás; és átkelés, átjárás a vizén.
VÍZKELET, (2), falu Pozsony m.; helyr. Víz
keletre, —én, —ről.
VÍZKÉP, (vízkép) ösz. fn. 1. VÍZABROSZ.
VÍZKÉRÉSZT, (vízkérészt) ösz. fn. Három
királynapja v. ünnepe, mely január 6dikára esik,
vízkereszt napja. Ennek előestéjén a római kathol.
egyházban vizet szokás szentelni, s innen szárma
zott ,vízkereszt' neve.
VÍZKÉRÉSZTSÉG, (vízkérésztség) ösz. fn.
A tulajd. ért. vett keresztség, mely víz által törté
nik. V. ö. KERESZTSÉG. Különböznek tőle az átv.
ért. vérkeresztség (baptismus sangvinis) és tűz v.
lángkeresztség (baptismus flaminis).
VÍZKETEG, némely régi iratokban am. visz
keteg.
VIZKÓR, (vízkor) ösz. fn. Kór neme, midőn a
testnek hizonyos részében vízféle nedvek tolulnak
öszve, s azt fölfújják, vagy pöttyedtté teszik.
VÍZKÓROS, (vízkóros) ösz. mn. és fn. Víz
kórban szenvedő, sínlödő.
VÍZKÓRSÁG, (vízkórság) ösz. fn. A vízkór
ban szenvedőnek állapota; egyszerűbben : vízkór.
VÍZKÓRSÁGOS, (vízkórságos) 1. VÍZKÓROS.
VÍZKORTY, (vízkorty) ösz. fn. Korty, melyet
valaki a vízből iszik, leereszt a torkán. V. ö.
KORTY.
VÍZKÖZ, (vízköz) ösz. fn. Folyóktól, tavak
tól körülvett vidék, terület, tartomány, sziget. Ha
sonló képeztctésüek : tóköz, sárköz, nyírköz, és folyók
ról nevezett több köz, pl. Rábaköz, Muraköz, Bodrog
köz stb.
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VÍZKÖZI, (vízközi) ösz. mn. Vízközből való,
azt illető, arra vonatkozó, ott levő, fekvő. stb. Víz
közi lakosok, termények, rétek.
VÍZLÁBOLÁS, (vízlábolás) ösz. fn. Fennállva
úszás a vízben, mintba csak gázolná valaki a vizet.
VÍZLÁBOLÓ, (vízláboló) ösz. mn. és fn. A
vízben fennálva úszó, mintha csak lábolná v. gázol
ná a vizet. (Wasscrtreter).
VÍZLAPÁT, (vízlapát) ösz. fn. Lapátféle esz
köz, melylyel a vízi jármívekből a beszivárgott vi
zet kihányják, máskép : szapoly.
VÍZLECSAPOLÁS, (vízlecsapolás) ösz. fn.
Altalán, a fölösleges vagy álló víznek csövek, csa
tornák, árkok s hasonló mívek által elvezetése, s
leapasztása.
VÍZLEIRÁS, (vízleirás) ösz. fn. Valamely
vidék, vagy tartomány, ország vizeinek, illetőleg for
rásainak, folyóinak, tavainak stb. leírása. (Hydro
graphia.)
VÍZLEIRÓ, (vízleiró) ösz. fn. Vízleirással
foglalkodó személy.
VÍZLÉK, (vízlék) ösz. fn. Altalán, lék, azaz,
ablakforma nyilas a hajónak oldalán, melyen a fe
nékre beszivárgott vizet szapolylyal kihányják. A
tengeri vagy más lapos födelű hajókon, a födélzet
oldalain csinált négyszögű nyilasok, melyeken az
esővíz, vagy a fölcsapongó hullámok vize lefoly.
VÍZLENDVA, (Tótszentgyörgy) falu Somogy
m.; helyr. —Lendvára, — n , —ról.
VÍZLEVES, (vízleves) ösz. fn. Vékony, hig,
sovány leves, melyben nincsen vagy csak alig van
más táplálék.
VIZMA, falu Temcs m.; helyr. Vizmára, — n ,
— ról.
VÍZMAGASSÁG, (vízmagasság) ösz. fn. A
víznek fenéktől fölfelé vagy bizonyos ponttól füg
gőleges irányban vett mértéknagysága. Hat, nyolcz
lábnyi vízmagassáy.
VÍZMEDENCZE, (vízmedencze) ösz. fn. Általán
medencze, melyben vizjt tartanak. Különösen mos
dóvíznek való ilyetén edény. V. ö. MEDENCZE.
VÍZMEDER, (vízmeder) VÍZ MEDRE 1. VÍZ
ÁGY.
VÍZMELLÉK, (vízmellék) ösz. fn. Víz men
tében elterjedő térség, tájék.
VÍZMELLÉKI, (vízmclléki) ösz. mn. Vízmel
léken létező, fekvő, lakó, oda való, ott termett, arra
vonatkozó, oda tartozó stb. Vízmelléki helységek,
kertek, földek, lakosok. Vízmelléki növények.
VÍZMELLETTI, (vízmelletti) 1. VÍZMEL
LÉKI.
VÍZMÉLYSÉG, (vízmélység) ösz. fn. A víz
nek nagyságmértéke annak fölszinétöl fenekéig
véve, különösen azon állapota, vagy tulajdonsága,
midőn színvonala a fenéktől távol esik. V. ö. VÍZ
MAGASSÁG.
VÍZ MENTE, a víz menetele vagy folyása. Víz
mentében, a víz folyásával ugyanazon irányban. Víz

mentére bocsátkozik (Pázmánynál) a víz folyását in.
j dúl követni.
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VÍZMERÍTŐ, (vízmerítö) ösz. mn. 1. VÍZ
MERŐ.
VÍZMÉRLEG, (vízmérleg) ösz. fn. Mérő eszköz
a folyó vízesése, különösen a vízarány meghatáro
zásában, valamely vonalnak vagy térnek víz ará
nyossá tételében. Különbözik vízmérő, és vízmérték.
VÍZMÉRŐ, (vízmerő) ösz. mn. 1) Aki vizát
mer, vagy merni szokott; máskép : vízmerítő. Víz
merő kerti napszámosok. 2) Amivel mernek, merítnek.
Vízmérő csésze, lapát, edények. Vízmérő kerek.
VÍZMÉRŐ, (vízmérő) ösz. fn. l) Személy, ki
bizonyos eszközzel a vizek magasságát, v. mélysé
gét, szélességét stb. méri. 2) E végre használt esz
köz.
VÍZMÉRTAN, (vízmértan) ösz. fn. A mér
tannak azon ága, melynek tárgyát különösen a víz
súlyának, sokaságának, sebességének, nyomásának
stb. meghatározása teszi.
VÍZMÉRTÉK, (vízmérték) ösz. fn. Vizek
mérésére szolgáló eszköz. Különbözik a vízsulymérő.
VÍZMOSÁS, (vízmosís) ösz. fn. Eső, zápor,
vagy árvíz által kivájt gödrök, mélységek, horhok,
barázdák, szakadások a földeken, réteken, hegyek
oldalain, partokon stb.
VÍZMOZDONY v. —MOZGONY, (vízmoz
dony v. —mozgony) ösz. fn. Altalán minden moz
gony, melyet víz hajt, különösen ilyetén mozgouyok
a bányákban.
VÍZMŰ, (vízmű) ösz. fn. 1) Víz által hajtott,
mozgatott mü, pl. malom, vízmozdony. 2) Az úgy
nevezett vízjátékokban mesterségesen eléállított tü
nemények, pl. vízfák vízivek stb.
VÍZMÜTAN, (vízmütan) jsz. fn. Mesterség,
melynek
tárgyát különféle vízmjvek készítése
teszi.
VÍZNEMŰ, v. —NEMŰ, (víznemű) ösz. mn.
A közönséges vízhez némileg hasonló. Víznemű nyir
kok! nedvek az állati és növényi testekben.
VÍZNYOMÁS, (víznyomás) ösz. fn. Nyomás,
melyet a víz természeti nehézkedésénél és súlyánál
fogva más testekre gyakorol, s melyen a vízmüvek
működései, s tüneményei alapszanak, p. a szökőku
taknál, vízimalmoknál stb.
VIZNICZE, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Be
reg m. ; helyr. Vizniczére, — n , —ről.
VÍZODOR, (vízodor) ösz. fn. A folyóvíz által
mélyen kivájt odor, azaz gödör. V. ö. ODOR.
VÍZOKÁDÓ, (vízokádó) Ami valamely nyila
son szakadáson, résen, mintegy állati torokból önti
a vizet. Vízokádó csövek, zsilipek, sziklaszorulatok.
VÍZOMLÁS, (vízomlás) ösz. fn. A viznek erő
sebb folyása, szakadása pl., midőn meredekről esik
alá, vagy a gáton rést ütve áttör stb.
VÍZÓRA, (vízóra) ösz. fn. 1) Mesterségesen
készített mü, mely a benne foglalt, s belőle egyenlő

1147

VÍZOSZLÁS—VÍZPRÖBA.

cseppekben folydogáló víz által az órákat mutatja.
Éltek vele a régi rómaiak. V. ö. HOMOKÓKA. 2)
Vízivezetékóra, mely által megismerik, hogy vala
mely háznál bizonyos időben mennyi vizet fogyasz
tottak. 3) Jelenthet víz által mozgatott órainí
vet is.
VÍZOSZLÁS, (vízoszlás) ősz. fn. A medréből,
forrásából kiömlött víznek szétterjedése, szétömlése.
VÍZOSZLOP, (vízoszlop) ösz. fu. l) 1. VÍZ
FORGATAG. 2) A vízjátékban oszlophoz hasonló
vastag vízsugár. 3) Egy tömegvíz fölszíntől fenékig,
melyet oszlop gyanánt elvonva képzelünk.
VÍZ ÓTTA FA 1. VÍZ alatt.
VÍZÖBÖL, (vízöböl) ösz. fn. Vízzel töltött
öböl, vagy a forgó víz által képzett, s öbölböz ha
sonló gyürüs karima.
VÍZÖNTŐ, (vízöntő) ösz. fn. l) Aki v. ami
vizet önt 2) Csillagzat neve az állatkörben (zodia
cuson), mely képben oly embert ábrázol, aki kantából
vizet önt. Sorozatra nézve a bak és halak között
van. (Amphora).
VÍZÖNTŐNAP, (vízöntőnap) ösz. fn. Húsvét
másod napja, midőn az ország több vidékein diva
tos szokás szerént a férfiak a nőket megöntözik, mit
utána következő kedden a nők viszonoznak. Más
kép : öntöző hetfö, kedd.
VÍZÖNTÖTT, (vízöntött) 1. VÍZBORÍTOTT.
VÍZÖNTÖZÉS, (vízöntözés) ösz. fn. A víznek
valamely tárgyra öntözése ; vízzel öntözés.
VÍZÖRVÉNY, (víz örvény) ösz. fn. 1. ÖR
VÉNY.
VÍZÖSME 1. VÍZISME.
VÍZÖZÖN, (vízözön) ösz. fn. Molnár Albert
nél (Eder kiadásában) így is áll : vízezön. Messze
terjedő vízár, mely egész vidéket ; tartományt, orszá
got elborít. Szorosb vagyis bibliai ért. azon világese
ményü árvíz, mely Noé korában pusztított. Fordít
va : özönvíz. A kettő között szabatosan véve az a
különbség, hogy az elsőben alapfogalom az özön a
másodikban a víz, vagyis amabban az özön nemét,
ebben pedig a vizét határozzuk meg 5 a vízözön =
vízbőség, vízsokaság víznagyság, az özönvíz pedig
= bőséges, sokaságos, nagy víz. Hasonlóan külön
böznek vízár és árvíz.
VÍZÖZÖN ELŐTTI, a bibliai vízözönt meg
előző ; átv. ért. igen régi, régcs régi.
VÍZPÁRA, (vízpára) ösz. fn. I. VÍZGŐZ.
VÍZPART, (vízpart) ösz. fn. Part, mely a víz
medrének, ágyának, tekenőjének fölemelkedő oldalát
képezi. V. ö. PART.
VÍZPÉP, (vízpép) ösz. fn. Vízben főtt pép.
VÍZPOLOSKA, (vízpoloska) ösz. fn. 1.
ÚSZKA.
VÍZPOROND, (vízporond) ösz. fn. Porond,
vagyis apró kövecses fövény a vizek fenekén, kü
lönböztetésül a szárazföldi porondtól.
VÍZPRÓBA, (vízpróba) ösz. fn. Próba, vágyig
kísérlet, melyet víz által szoktak tenni, pl. az ér
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ezek vízpróbája, midőn víz alatt mérlegelik. Külö
nösen a középkorban a vádlottnak itélőszéki viz
próbája, midőn ártatlansága bebizonyítására forró
vízbe vetett követ kellé sértetlenül kivennie, vagy,
ha babonáról, boszorkányságról vádoltatott, öszve
kötött kézzellábbal a vízbe vettetett, s ha el nem
merült, bűnösnek Ítéltetett.
VÍZPÜTTON, (vízputton) ösz. fn. Puttonféle
edény, melyben vizet szoktak hordani és tartani, kü
lönböztetésül más czélra szolgáló puttonoktól.
VÍZREKESZ, (vízrekesz) ösz. fn. Általán
mindennemű rekesz, mely bizonyos térségen, helyen
a vizet elzárja, hogy szét vagy tovább ne folyhas
son, milyenek a zúgok, gátok, eszterók, kerti víz
medenczék, víztartók stb.
VÍZREKESZTÉS, (vízrekesztés) ösz. fn. Víz
rekesz készítése, vagyis cselekvés, melynél fogva
bizonyos gátok által akadályozzák, hogy a víz szét
vagy tova ne folyhasson, ki ne ömölhessék.
VÍZSÉRV, (vízsérv) ösz. fn. Sérülés neme az
emberi testben, midőn a tökzacskó vízzel telik meg.
(Hernia aquosa, Hydrocele).
VÍZ SODRA, a folyóvíznek fő menetiránya, fo
nala, nyila.
VÍZSODRÓ, (víz sodró) ösz. fn. 1. VÍZÉNKÓ
RÁSZ. f
VÍZSOROMPÓ, (vízsorompó) ösz. fn. A vizén
keresztül vetett sorompóféle korlát, mely ideiglen a
hajókat elzáija.
VÍZSUGÁR, v. —SUGÁR, (vizsugár) ösz.
fn. A vízjátékokban mesterségesen eléidézett és su
gárhoz hasonló vízi tünemény, vagy a szökőkutak
ból sugárként fellövellő víz.
VIZSULY, (vízguly) ösz. fn. A víznek saját
nemü, s más testekhez mért aránylagos súlya.
VÍZSULYMÉRŐ, (vízsulymérő) ösz. fn.
Mérő eszköz, mely különösen a vízsuly meghatáro
zására szolgál.
VÍZSULYTAN, (vízgulytan) ösz. fn. A suly
tannak azon ága, mely különösen a vízsulyt tár
gyalja.
VÍZSZAKADÁS, (vízszakadás) ösz. fn. 1.
VÍZÖMLÉS, ZUHATAG.
VÍZSZEGÉNY, (vízszegény) ö»z. mn. Kevés
vizű, pl. vidék.
VÍZSZEGÉNYSÉG, (vízszegénység) ösz. fn. L.
VÍZ SZŰKE.
VÍZSZÉL, (vízszél), VÍZ SZÉLE, a partnak a
vízzel érintkező része, víz nyalta part.
VÍZSZELŐ, (vízszelő) ösz. fn. Hajósoknál a
hajó orra élének azon része, mely kivált vízszint
metszi a habokat.
VÍZSZENTÉLÉS, (vízszentelés) ösz. fn. Szer
tartás a latin és görög egyházban, midőn a pap
többnemű templomi é« szent buzgósági gyakorlatokra
szánt vizet bizonyos imádságok által innepélyesen
megáldja, mi rendesen a Vízkereszt innépenek elő
napján történik. Ugyan ez ünnepen szokásban van
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a görögöknél a vizeket, vagyis patakokat, folyókat
stb. általán megáldani, s megszentelni. V. ö. BŰZA
SZENTELÉS.
VÍZSZILVÁS, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
Szilvásra, —on, —ról.
VÍZSZÍN, (vízszín) ősz. fn. 1) A víznek sa
játnemü színe, mennyiben azt a világosság sugarai
különböző módosításokkal, s árnyéklatokkal tünte
tik elé. 2) A víznek fölszíne, tetőlapja, színvonala.
Néha irva mindkét jelentésben : víz színe. 3) L.
VÍZSZÍNÜ.
VÍZSZÍNLEG, (vízszínleg) bsz. ih. 1) A víz
fölszinén. 2) A csendesen álló víz színével egyenlő
vagy párhuzamos vonalban, vízarányosan.
VÍZSZINLEGES, (vízszinlegcs) ösz. mn. J.
VÍZARÁNYOS.
VÍZSZÍNMÉRÖ, (vízszínmérő) 1. VÍZ ARÁNY
MÉRŐ.
VÍZSZINT, v. —SZINTT, (vízszint v. szintt)
ösz. ih. 1. VÍZSZÍNLEG.
VÍZSZINTES, (vízszintes); VÍZSZINTESEN,
1. VÍZARÁNYOS; VÍZARÁNYOSAN.
VÍZSZÍNÜ, v. —SZINÜ (vízszínü) ösz. mn.
A minek színe a vizéhez hasonló. Vízszinű drága
kövek, gyöngyök.
VÍZSZÍNVONAL, (vízszínvonal) 1. VÍZVO
NAL.
VÍZSZIVATYÚ, v. —SZIVATTYÚ (vízszi
vatyú v. —szivattyú) ösz. fn. Szivatyű, melylyel
vizet szívatnak, különböztetésül másnemű p. légszi
vatyútól. V. ö. SZIVATYŰ.
VÍZSZIVÓ, (vízszivó) 1. SZIVACS.
VIZ SZŰKE, a víznek többékevésbé érezhető
elégtelensége.
VÍZTAN, (víztan) ösz. fn. Tan, mely általán
a víznek természeti tulajdonságait, elemeit, erejét
stb. tárgyalja.
VÍZTANI, (víztani) ösz. mn. Víztanra vonat
kozó, víztant illető, víztanban tárgyalt.
VÍZTÁR, (víztár) ösz. fn. Nagyobbféle víz
tartó edény, medencze, kád, csöbör stb. vízkészlettel
ellátva.
VÍZTÁRNA, (víztárna) ösz. fn. Tárna a bá
nyákban, mely vizet foglal magában. V. ö.
TÁRNA.
VÍZTARTÓ, (víztartó) ösz. fn. 1. VÍZTÁR.
VÍZTÉR v. —TERÜLET, (víztér v. terület)
ösz. fn. Valamely víz színének, avagy folyásának
terjedelme.
VÍZTISZTÁS, (víz tisztás) ösz. fn. Tisztás
hely valamely vizén, folyón, mely körül több apró
szakadások, szigetek szemlélhetök.
VÍZTOLÚLÁS, v, —TOLULÁS, (víztolúlás)
ösz. fn. Az áradó, emelkedő v. szükebbült medrében
fenntartóztatott víznek összeszorulása ; vagy az egy
másba ömlő vizek hullámainak mintegy ígymás el
lenében nyomulása.
VÍZTORKOLAT, (víztorkolat) 1. VÍZTŐ.

VÍZTORLÁS—VÍZVÍRÁGZÁKÁNY. ílöŐ
VÍZTORLÁS, v. —TORLÓDÁS, (víztorlás
v. —torlódás) ösz. fn. A víznek emelkedése, daga
dása, ha folyásában valamely akadályra talál;
vagy midőn holmit, különösen homokot, fövenyt, ka
vicsot rakásra hord, és zátonyt alakit.
VÍZTŐ, (víztő) ösz. fn. Általán, a folyóvizek
alsó vége, a hol más vízbe, pl. folyóba, tóba, ten
gerbe szakadnak. Innen ez alkalmazott nevezetek :
Mazczaltö, Berettö, Zsitvatő. V. ö. 1. VÍZPÖ.
VÍZTÖK, (víztök) ösz. fn. VÍZITÖK.
VÍZTÖMLŐ, (víztömlő) ösz. fn. Tömlő, azaz,
borzsák, bőredény, bőrkanna, melyben vizet szoktak
hordani, tartani, különösen milyet a tűzoltásoknál
használnak. V. ö. SZÉLTÖMLŐ.
VÍZTÜNET, (víztünet) ösz. fn. Valósággal
észlelt vagy csak képzeletben létező tünet, tüne
mény valamely vízen, vagy víz fölött.
VÍZTÜKÖR, (víztükör) VÍZ TÜKRE, 1. VÍZ
SZÍN, 2).
VÍZÜT, (vízút) 1. VÍZIÚT
VÍZÜREG, (vizüreg) ösz. fn. Víz által kivájt,
kitúrt, kikotort üreg: vízodor.
VÍZVÁLASZTÁS, (vízválazstás) ösz. fn. A
víznek elválasztása más valamely testtől,
VÍZVÁLÓPONT, (vízválópont) ösz. fn. Pont
midőn valamely folyóvíz két vagy több ágra szakad.
VIZVAM, (vízvám) ösz. fn. 1) Vámdíj melyet
bizonyos helyeken a hajóktól fizetni kell. 2) Vám
hivatal, hol e díjat beszedik. V. ö. VÁM.
VÍZVÁR, (1), (vízvár) ösz. fn. Vízzel kerített,
vizek közt épített várerősség. Szélesb ért. vizek
közt fekvő hely, helység, térség, épület.
VÍZVÁR, (2), falu és puszta Somogy m.;
puszta Komárom m. ; helyr. Vízvárra, —on, v.
—ottf —ról.
VÍZVESZEDELEM v. —VESZÉLY, (vízve
szedelem v. —veszély) ösz. fn. Általán veszély,
vagyis károk, pusztítások stb., melyeket az árvíz
szokott okozni.
VÍZVETŐ. (vízvető) ösz. fn, Épület oldalfa
lain elnyúló gerenda, a kereszt és fiókgerendák
nál, mely t. i. az eső vizét az épülettől elveti, eltá
volítja.
VÍZVEVŐ, (vízvévő) ösz. mn. és fn. Némely
régieknél am. vízkutató; vízvezető, azaz víz kutatás
sal avagy vízvezetéssel foglalkodó. (Aquiles).
VÍZVEZETÉK, (vízvezeték) ösz. fn. Minden
féle készülék, vagy eszköz, melyen a vizet tovább
luhet folyatni, pl. csatorna, árok, cső stb. A pesti
vízveveték százezerékbe került. „
VÍZVEZETÉKI, (vízvezetéki) ösz. mn. A víz
vezetékie vonatkozó,.azt illető, ahhoz tartozó. Vit*
vezetéki készületele, intézkedések, költségek.
VÍZVEZETÉS, (vízvezetés) ösz. fn. Cselekvés
vagy intézkedés, mely által a vizet bizonyos irány
ban és czélra odább folyatják.
VÍZVIRÁGZÁKÁNY, (vízvirág zákány) ösz.
fn. A zákányok neméhez tartozó, lopvanősző nö
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vényfaj, mely pelyhcs szálakból áll, a vízen lebeg,
e's zöldes szinü. (Byssus flos aquae).
VÍZVIVŐ, (vízvivő) ösz. mn. Aki vagy ami
valamely egyes esetben vizet viszen. Vízvivö nap
számos. Vízvivö ló. Különbözik ,vízhordó'.
VÍZVONAL, (vízvonal) ösz. fn. A bajó ol
dalán azon vonal, mely mutatja, mily mélyen merül
az a vízbe. A legfelső vízvonal azt mutatja, meny
nyire mcrülbet le a hajó sülyedési veszély nélkül, s
meddig szabad azt megterhelni.
VÍZZAJLÁS, (vízzajlas) 1. JÉGZAJ.
VÍZZUHANÁS, (vízzuhanás) ösz. fn. 1) A
víznek zuhanó mozgása. 2) L. ZUHATAG.
VIZS, elvont v.puszta gyök, melyből vizsga,vizs
gál, vizsla, vizslat és ezek származékai eredtek; melye
ket némelyek pl. Szabó D., Molnár A. csak s betű
vel írnak és sokan ily hanggal ejtenek mai napság
is : visga, visgál, visla, vislat.
Minthogy ezen szókban alapfogalom a vigyá
zás, és szemeskedés : véleményünk szerént vizs v.
vis nem egyéb, mint azon vigy, figy, fity gyökök
módosított mása, melyekből vigyáz} figyel, fityisz
eredtek. V. ö. VIGYÁZ.
VIZSA, fn. tt. vizsát. Némely tájszokás sze
rént így nevezik a szölőtáblának egyegy szakaszát;
máskép : paszta. Hány vizsára osztotta a szőlőt f
(Szabó D.),
Minthogy a szőlőmunkások egy vizsán végig
menvén, a másikon visszafordulva folytatják mun
kájukat ; innen úgy látszik, hogy viesa = vissza, az
az forduló, mennyiben egy ily szakaszt a másikhoz
képest mintegy visszás irányban vesznek munkálat
ba, s a hány a vizsa, annyi a forduló.
VIZSÁK, puszta Somogy m.; helyr, Vizsákra,
—on, —rál.
VIZSGA, (vizsga v, vizsog^a) mn. tt. vizs
gáf. Aki valamit különösen figyelem alá vesz,
megvigyáz, hogy bizonyos tudomást, ismeretet
szerezzen állapota, mivolta felöl; kutató, fürké
sző, fityészö. Más kiejtéssel : visga. Az újabb kor
ban fölelevenített szók közé tartozik. Vizsga leérnek,
őreik. Átv. vizsga szem, vizsga tekintet. Divatba jött
főnévül i» használni ,vizsgálat' helyett; de ezt nem
helyeselhetjük; mert a magyar a mellékés főnevet —
a részesülők kivételével — nem szereti összezavarni.
A Molnár Albertnél eléforduló ,vizsgaság' (visgaság)
szóra Kresznerics azon megjegyzést teszi : Kadix
itaque hujus vocis esset : vizsga.
Eredetét é» alapérteményet illetőleg 1. VIZS,
gyök. Azon ga ge, és Ica ke képzöjü nevek osztályába
tartozik, melyek gyakorlatos igék részesülőiből mó
dosultak , m i n t : var(j)ga, ürge, fürge csörge ;
csacska, locskat fecske, czinke stb. Hasonlóan az önál
lólag nem divatos, de hasonlat szerént szabályszerű
vizsog igéből, lett vizsoga, öszvehúzva : vizsga.
VIZSGÁL, (vizsgaál v. vizsogaal) gyak.
jjtth. m. vizsgált, 1) Valamit különös figyelemmel,
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vigyázattal, részletesen, körülményesen stb. kutat,
szemlél, fürkész, fityész, hogy mivolta vagy álla
pota felől tudomást szerezzen. Más kiejtéssel : vis
gál, származékaival együtt : visgálás, visgálat, visgá
lódik stb. Minden szögöt, zugot megvizsgálni. A lopás
ról gyanús embernek mindenét kivizsgálni. 2) Birálat,
ítélet végett tudakoz, meghányvet, fontolgat. Isten,
lei a sziveket és veséket vizsgálja. Mindent vizsgáljatok,
s ami legjobb, azt tartsátok. 3) Tudakozódás, kérde
zősködés, próbatét által valakinek ismeretei s tudo
mányos képessége, vagy ügyessége felől tudomást
szerezni iparkodik.
Alapérteményet s eredetét illetőleg 1. VIZS.
gyök. Képzésre hasonló ezen gyakorlatos igékhez :
futosgál, keresgél, irkál, szurkál, turkál stb. V. ö.
VIZSGA.
VIZSGÁLÁS, (vizsgaalás) fn. tt. vizsgálást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg kivánesi
tudnivágyás, midőn valamit vizsgálunk; kutatás,
fürkészés ; próbálás, késérlés. V. ö. VIZSGÁL
VIZSGÁLAT, (vizsgaalat) fn. tt. vizsgálat
ot, harm. szr. —a.v.ja Vizsgálás elvont érteményben,
néha megtörtént, végrahajtott állapotban, mivoltá
ban véve. Iskolai vizsgálat. Érettségi vizsgálat. Ügy
védi vizsgálat. Kiállani a vizsgálatot. Birói vizsgálat.
Előleges vizsgálat. Szigorú vizsgálat alá venni a vád
lottakat. A vizsgálat pontjait följegyezni. A vizsgálat
ból kitűnt, hogy ő volt a gyilkos, V. ö. VIZSGÁL.
VIZSGÁLATDÍJ, (vizsgálatdíj) ösz. fn. A
vizsgálatért fizetett vagy fizettetni szokott díj.
VIZSGÁLATI, (vizsgaalati) mn. tt. vizsga
lalit, tb. —ak. Vizsgálatra vonatkozó, azt illető.
Vizsgálati szab ályok. Vizsgálati fogság.
VIZSGÁLATLAN, (vizsgaalatlan) mn. tt.
vizsgálatlant. tb. —ok. Akit vagy amit nem vizs
gáltak, meg nem vizsgáltak; nem kutatott, nem für
készett ; késérletlen, próbálatlan. V. ö. VIZSGÁL.
VIZSGÁLATLANUL, (vizsgaalalanul) ih.
A nélkül, hogy vizsgálták volna ; fürkészés, kutatás,
késérlés nélkül.
VIZSGÁLGAT ; (vizsga alogat) gyak. áth.
mn. vizsgálgattam, —tál, —ott, par. —gass. Ismé
telve, gyakran, vagy kicsinyenként, lassanlassan
vizsgál; kutatgat, fürkészget. Határozóként am.
vizsgálf.tlanul. V. ö. VIZSGÁL.
VIZSGÁLHATATLAN, VIZSGÁLHATLAK,
(vizsgaálhat[at]lan) mn. tt. vizsgálhatatlant, tb.
— ok. Annyira rejtélyes, titokszerü, hogy róla vilá
gos tudomást szerezni, s mint olyat felfogni lehe
tetlen. Az Isten útai, ítéletei vizsgáihatatlanok.
VIZSGÁLÓ, (vizsgaaló) mn. tt. vízsgálót.
Általán, aki valamit vizsgál; kutató, fürkésző ; ké
sérlö. Sziveket vizsgáló Isten. Vizsgáló biró, biztos,
bizottság, küldöttség. Használják önálló főnévül is,
s ekkor jelent személyt, kinek különös föladata,
vagy tiszte vizsgálni valamit. Csillagvizsgáló. Eg
vizsgáló. Vizsgálóra venni Szabó Dávidnál am, vizs
gálat alá venni.
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VIZSGÁLÓDÁS, (vizsgaalóodás) fn. tt.
VODElt, fn. tt. vodért, tb. —ok, harm, szr.
vizsgálódást, tb. —ok, harm. szr. —a. Belterjesebb, —ja. Ormánsági szó s am. tokmány.
részletesebb, kiváncsiabb, folytonosabb nemű vizs
VODKA 1. VADKA.
gálás. V. ö. VIZSGÁLÓDIK.
VOGMUK, a régi Halotti Beszédben igy olvasan
VIZSGÁLÓDIK, (vizsgaalóodik) belsz. dó : vogymuk v. vagymuk, ma : vagyunk. A muk rag a
m. vizsgálód tam, —tál, —ott. Különös gonddal, mük, mink szemólynévmáshoz áll közelebb. Hasonló ra
kíváncsisággal kérnlelődik, puhatolózik, tudakozódik, gozásu a régi könyörgésben : „imágyomuk (= imádja
kérdezősködik, hogy valamit mentül körülményeseb muk) azaz imádjunk ma (imádkozzunk) ez szeginy em
ben, részletesebben, alaposabban, bizonyosabban ber lukiért", mely mondat világosan mutatja, hogy itt
stb. megtudjon, megismerjen, belásson, megleljen.
,imád' nem átható, hanem önható értelemben veendő.
VIZSGÁLÓDÓ, (vizsgaálóodó) mn. tt. \
VO JA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Vojára,
vizsgálódó1. Kémlelődé', puhatolódó, szaglálódó, tu .; — n, —ról. V. ö. VOLYA.
dakozódó, kiváncsilag fürkészkedő, fityészkedő stb. '
VOJKÓCZ, falu Szepes m. ; helyr. Vojkóezra,
V. ö. VIZSGÁLÓDIK.
jI —on, —ról.
VIZSGASAG, (vizsgaság) fn. tt. vizsgaságot, i
VOJLA, erdélyi falu Fogaras vid.; helyr.
harm. szr. •—a. Élénk, fürge kíváncsiság, mely min Vojlára, —n —ról.
dent tudni vágy, kutatni, kémlelni, fürkészni sze .'
VOJTA, fn. tt. vojtát. Kártyajáték neme.
ret; s ami gyakran vele jár : furfangosság, fortélyos l
VOJTÁZ, (vojtaaz) önh. m. vojtáztam, —tál,
ság, ravaszság.
— ott, par. —• z. Vojta nevű kártyát játszik.
VOJTEK, falu Temes m.; helyr. Vojtekre,
VIZSLA, ( vizsola) fn. tt. vizslát. Vadászebfaj, j
mely részént természeti hajlamánál fogva, részént — én, —rol.
betanítva, a vadak nyomait, és rejtekeit szaglászva |
VOJTÓCZ, falu Zemplén m. ; helyr. Vojtóazra,
s ideoda futkosva fürkészni, fityészni szereti. Bérczy . — on, —ról.
K, szerént nálunk négy faja ismeretes : a cseh, fran \
VOJVODINCZ, falu Temes m . ; helyr, Vojvo
czia, spanyol és angol vizsla. Mennyiben ezen vadász j dinczra, —on, —ról.
eb egyik jellemző tulajdonsága az ideoda futkosás, j
VOKÁNY, falu Baranya m.; helyr. Vokányba,
innen némely tájakon átv. ért. jelent lótófutót, csel j —ban, —ból.
csapot. Vizsla leány, vizsla gyerek. Továbbá jelent kí
VOKS, fn. tt. voksot. A latin voxból módosult.
váncsit, kinek szemei mindenfelé járnak, és fürkésznek. L. SZAVAZAT.
Gyöke v<zs ugyanaz a vizsga szó gyökével;
VOKSOL, önh. m. voksolt. L. SZAVAZ.
illetőleg a vigy, figy, fity gyökök módosulata, melyek
VOL 1. VAL, (2).
ből vigyáz, figyel, fityisz származtak. Törzsének tekint
— VOL 1. — VEL, VAL, (2).
hető az önállólag nem divatos inzsoZ;ennek részesülője:
VOLA, 1. VAL, ( 2 ) ; és VALA, (1.)
vizsoló, vizsola, öszvehúzva: vizsla (mint pizsele, pizsle,
VOLGALABORCZ, falu Zemplén m. helyr.
hetlekotla, csoroszla, kajla, azaz pizselő, hetlökotló, — Laborczra, —on, —ról.
csoroszló, kajló stb.) Ugyanazon törzs (vizsol) szár
VOLKÁNY, erdélyi faluk, F. Fehér m. és
mazéka lehet ,vizslat' is.
Brassó vidékében; helyr. Volkányba, —ban, —ból
VIZSLÁS, falu Nógrád m. ; helyr. Vizslásra,
VOLNA, SÍ van ige óhajtó módjának egyes3ik.
•—on, —rol.
személye ; a többi személyek : volnék, volnál, vol
VIZSLAT, (vizsolat) önh. m. vizslattam, nánk, volnátok, volnának. Segéd igeként is szerepe
— tál, —ott, par. vizslass. 1) Vizslaeb módjára az óhajtó mód múltjában : irtom volna, irtai volna>
fürkész, keresgél, fityész. 2) Szintén vizslaebként irt volna stb. küldöttem volna, küldöttéi volna stb.
futkos, ideoda szaladgál, lót, fut, csélcsapkodik,
VOLNI, a Müncheni codexben am. a mai lenni.
máskép : peslet, bislet.
L.VAL (2).
Ezen ige, alakját tekintve, miveltetőnek lát
VOLOCZ, falu Bereg m. ; helyr. Volóczra,
szik, de valósággal önható, valamint ezen mozgásra, — on —ról.
járásra vonatkozók is : koslat, baktat, sátrat, üget,
VOLOSZÁNKA, falu Ung. m.; helyr. Volo
lüktet.
szánkára, — n , —ról.
VIZSLATÁS, (vizsolatás) fn. tt. vizslatást,
VOLT, (volt). 1) A vol (val=van) létigc
tb. —ok, hanm. szr. —a. l) Fürkészés, fityészés, tőnek múltja, még pedig egyszerüen a mutató
keresgélés, kutatás. 2) Ide oda futkozás, szaladgá módban és részesülőben. Voltam, voltál, volt, voltmik
lás, csélcsapkodás. V. ö. VIZSLAT.
stb. Volt s nincs. Volt s költ. (Fuimus Troes. Molnár
VIZSLATÓ, (vizsolató) mn. tt. vizslató1. 3) Albert). Volt biró. Voltjezsuita(esj. Sándor I.). 2) Ezen
Fürkésző, fityésző. Vizslató eb, vizslató szemek. 2) ígetöből származott igenév, melyet, mint tudjuk,
Ideoda futkosó, csélcsap, koslató, satrató. Vizslató csak ragozottan használunk : voltom, voltod, volta
leány, légéi j .
v. voltja; voltért, voltomért; voltomban voltodban
VIZSOLY, falu Abaúj m.; helyr. Vizsolyba, voltaiban; volthoz, voltról stb. Mint igenév a) vonat
—ban, —ból,. Máskép : Visoly. Viszoly.
kozik megtörtént létezésre, elmúlt létre. Voltért^
AKAD. NAGY SZÓTÁR V I . KÖT.
73
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nem ad a zsidó semmit, (km) t. i. azért, ami csak volt
és elmúlt, de ami már nincs. Voltnak és megtettnek
szemérmes orczája. (Km.). Itt voltodkor, midőn itt
voltál. Hallgassunk a voltakról, b) Jelenti valaminek
nemcsak elmúlt, hanem jelenlétét, miiétét, valóságát,
tulajdonságát is. Szeretném e dolognak igazi voltát
tudni. Isten jóvoltából egészségesek vagyunk. A dolog
volta, szokottabban : mivolta. Belvolta a dolognak.
(Szabó D.) Külvolta zrz állapotja. (Ugyanaz). „És
bár szavaimnak gyenge voltát érzem, a czél fen
sége mégis éleszti reményemet". (Bezercdj István.
18 40. febr. 20iki országos ülésben). Mint segéd
ige eléjön a régmúltban pl. irtani volt, hallottam
volt, kértem volt, mentem volt. „Amith (összeírva) én
megmonttham voltli és mégis izenthem volth, azt
kelleth volna mivelnetek". Levél 1557ből (Szalay
Ág. 400 m. 1. 2 1 0 . 1.). Régiesen igen gyakran talál
juk a jelen idővel egybekapcsoltam is, tartós múlt
idő jelentésében, pl. egy 1558diki levélben : ,,vi
szen vót hátán két vég posztót". . .. „hallotta azt
hogy ez Deres Ferencz kéri volt, h o g y " . . . . Szabó
Imre kegyig azt mondja volt, hogy". . . . (Régi M.
Nyelvemlékek II. K. 138. 1.). Ugyanitt a 169 la
pon csak vol fordul e l é : „mennek vol"
„me
gyén vol".
VOLTAKÉNT, (voltaként) 1. VOLTAKÉP.
VOLTAKÉP, v. VOLTAKÉPEN, (voltakép
v. —képen) ösz. ih. A dolog mibenlétét tekintve,
tulaj donkép, igazán, valósággal, úgy amint van. A
tény voltakép ebben áll. Tudode, ki vagyok én volta
képen ? Ha a dolgot voltaképen veszem, neked nincs
igazad,
VOLTASZERÉNT, Molnár Albetrnél am. va
lójában, voltaképen.
VOLYA, ALSÓ—, FELSŐ—, J A K A B — ,
J U R K O — , OROSZ—, faluk Sáros m.; DOBRA—,
puszta Szepes m.; helyr. Volgára, — n , —ról. V. ö.
VOJA.
VOLYTÓCZ, 1. VOJTÓCZ.
VON, áth. m. vont. Valamely veszteglő, vagy
feszült állapotban levő, vagy ellenszegülő erejű tes
tet valamely irányban, de különösen maga felé vagy
maga után indulni s mozogni kényszerit. Molnár
Albertnél, és némely, származékaiban tájdivatosan
ma is vony, pl. vonyó, vonyogó, vonyós, vonyalg stb.
Ellentéte : tol v. taszit, azaz, valamely testet nyomva,
neki feszített erővel vagy eszközzel távolodó irány
ban mozgat. Innen ezen ellentétek : a szekeret vonni,
és a szekeret tolni. A nyelvszokás gyakran azonos
érteményben s fölváltva használja a von és húz igé
ket. Az igásökör a szekeret húzza v. vonja. Hajót
húzni v. vonni. Valaki ellen kardot húzni v. vonni.
Húzvon innen: húzavona, húzóvonó. A borotvát
szíjon meghúzni ^megvonni. Különböző irányú mozga
tásra vonatkozik az igekötőkkel használt össztételben:
bevonni, kivonni, fölvonni, levonni, elvonni, megvonni
öszvevonni, szétvonni. Átv. ért. magát összevonni (v. húz
ni), megvonni (v. húzni). Szavát, igéretét visszavonni, (y.
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visszahúzni). „Mihelyt kivonta (v. kihúztaj lábát a
házból". (Szabó D). Megjegyezzük, hogy szokottab
ban csak von divatozik, kivált átv. érteményben :
Valamire vállat vonni (nem : húzni). Kétségbe vonni
valamit. Kérdőre, számadásra, feleletre vonni vala
kit. Mások haragját, boszuját vonni magára. Bizonyos
eszméket, fogalmakat elvonni, Valamely szám gyökét
kivonni. Ebből azon tanulságot lehet kivonni. Visszát
vonni. (Molnár A.). „Jó mivelködetöktől megvonta
lak„ (^elvontalak. Nádorcod. 322. ].). Midőn a
mozgató erő vagy eszköz neve a von ige szárma
zéka, akkor a mozgató cselekvést rendesen a húz
fejezi ki, pl. vonogóval szénát húzni. A hegedűt, nó
tát vonóval húzzák. A hajót vontatólovak húzzák. Is
mét némely esetekben csak a húz, nem pedig a von
divatozik; pl. harisnyái, czipőt, csizmát, nadrágot
húzni, nem : vonni. Sorsot, nyilat, kártyát húzni; a
bort lehúzni; az állat bőrét lehúzni; átv. a levegő
húz; valakire jót húzni, ráhúzni, ráütni ; továbbá,
midőn nyüjt, tágít helyett haználtatik : húzza az éne
ket, mint varga a bőrt. (Km.). Széthúzni a rugalmas
testet. — Magas hangú gyökben egyezik vele visz,
melynek határtalan módja vinni. Lugossy J. fen
szóval hozza párhuzamba.
Ugy látszik általában, hogy húz és von vala
mint hangilag úgy fogalmilag véve is a hoz és visz
szókkal viszonyban állanak azon különbséggel, hogy
hoz és visz szók tulajdonkép a szállítási helyre' vagy
irányra is vonatkoznak, ellenben húz és von kivá
lólag azon erőre, mely a teherrel küzdésben vala
mit hoz vagy visz. Továbbá aki hoz az jön, és aki
visz, az megyén; ellenben húzvon, mind a jövőről,
mind a menőről mondható. Vö. HOZ; VISZ, HORD.
Egyezik alaphangokban a szanszkrit vah igé
vel (trahere, vehere [currum], ferre stb), melytől
származtatja Bopp F. a latin veho, via szókat is
(az utóbbira nézve igy szólván : ejecto h sicut in
bib (ernieo) feon currus. A Budenz J. egyeztetései
egyszerű alakban iukább önható és közép jelentést
mutatnak, pl. a finn vény, észt verd, lív venu, lapp
vatne, finnlapp vadna, mordvin veneme stb. mind
am. nyujtódni, nyujtózkodni, nyúlni.
VONA, (vona) ezen ikerített szóban : húza
vona am. huzóvonó cselekvény, zsarolás; használ
ják ,húzóvonó' helyett is.
VÓNA, tájdivatosan e helyett : volna; 1. ezt.
VONAG, (vonag) gyak. önh. m. vonagtam,
—tál} —ott. Molnár A. és Szabó D. szerént am.
vonakodik; továbbá am. teste a halállal küzdve
rángatódzik, vagy szélesb ért. nyújtózik; mai nap
ság szokottabban : vonaglik. A föntebbi íróknál
első jelentésében másképen : vonyalog, vonyalkodik,
vonyogódik, vonagódik, vonogódik.
VONAGLÁS, (vonagolás) fn. tt. vonaglásl,
tb. —ok, harm szr. —a. A testnek, tulajdonkép
idegeknek rángatódzása, p. bizonyos nyavalyákban
vagy halálozáskor.
VONAGLIK; (vonagolik) k. m. vonagloü.
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htn. — ani. Idegei izogva rángatódznak; különösen
midőn a halállal küzd, vivődik.
VONAGLÓ, (vonagoló) mn. tt. vonaglót.
Aki vagy ami vonaglik; rángatódzó ; halállal küz
dő, vajúdó.
VONAGÓ, (vonagó). 1) L. VONAGLÓ. 2) L.
VONOGÓ.
VONAGÓDIK, (vonagóodik) k, m. vonagád
tam, —tál, —ott.h VONAG alatt.
VONAKODÁS, (vonagodás) fn. tt. vonako
dást, th. —ok, harm. szr. —a. Visszatartózkodás
nak, nem akarásnak neme, midőn vonaakodik va
laki. V. ö. VONAKODIK.
VONAKODIK, (vonagodik) k. m. vonakod
tam —tál —ott. Átv. ért. amihez kedve, hajlama nin
csen, azt tenni, végrehajtani, sürgetés daczára, nem
akarja, halogatja, s attól, magát mintegy visszavonni,
eltávolítani törekszik. Sokáig vonakodott, de végre
rávettem. Ugyan ne vonakodjál, hanem tedd meg amire
kérünk. Az ajánlott hivatalt vonakodott elfogadni.
VONAKODÓ, (vonagodó) mn. tt. vonakodót.
Aki valamitől, vagy valamit tenni vonakodik. V. ö.
VONAKODIK.

VONALLAP, (vonallap) ösz. fn. Tintával
vastagon vonalazott papírlap, melyet a beírandó
tiszta papir alá szoktak tenni, hogy átlátszó vona 
lai szerént egyenesen lehessen irni.
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VONAKOZÁS; VONAKOZIK 1. VONAKO
DÁS ; VONAKODIK.
VONAL, (vonal) fn. tt. vonalt, v. — at, tb.
— ak. 1) Mértani ért. kisebbnagyobb távolságra nyúló
hosszúsági irány, melyet elvontan, szélesség és ma
gasság nélkül képzelünk, vagyis, bizonyos irányban
egymásután következő pontoknak képzelt folyto
nossága ; különösen : látható jel, pl. húzás, metszés,
vágás, mely azon irányt kitünteti. Egyenes, görbe,
hosszú, rövid vonal. Körvonal, csigavonal, alapvonal,
határvonal. A csillagászatban : délvonal, egyenlitövo
nál stb. 2) Szűkebb ért. az egymással érintkező
testek szélső határa, mennyiben az bizonyos irányt
képez. Az utczai házak, az út melletti fák egyenes
vonalban állanak. Hosszú vonalban fölállított katonák.
3) Hoszmérték neme,mely a hüvelyknek egy tizenket
ted vagy a tizedes rendszerben egytized részét teszi.
VONALAS, (vonalas) mn. tt. vonalast, v.
—at, tb. —ak. Vonalakkal jegyzett, ellátott. Vona
las papir.
VONALAZ, (vonalaz) áth. m. vonalaztam,
—tál, —ott, v. vonalzott, par. —z, htn. — n i v . vo
nahani. Vonalakkal ellát, jegyez, osztályoz ; vona
lakat húz, metsz stb. bizonyos testen. Hangjegyek
alá vonalazni a papirt. Kereskedői könyveket vonalazni.
VONALAZÁS, (von alazás) fn. tt. vonalazást
tb. —ok, harm. szr. —a. Vonalakkal jegyzés, ellá
tás. V. ö. VONALAZ.
VONALAZÓ, (vonalazó) mn. és fn. tt. vo
nalazót. 1) Aki vonalaz. 2) Eszköz érczből, fából
stb. melynek mentében vonalakat szokás húzni.
VÓNALKA, (vonalka) kicsinző fn. tt. vo
nálkát. Rövid, kisded vonal.
VONALKÁS, (vonalkaas) mn. Vonalkával
VÍ yonalkákkkal jegyzett, ellátott.
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VONALOZ 1. VONALAZ.
VONALZÓ, 1. VONALAZÓ.
VONÁS,(vonás) fn. tt. vonást, tb. —ok, három
szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valaki von valamit. Föl
vonás jelenti a szinjátékok egyes szakaszát is. Összevo
nás. Húzásvonás. Visszavonás ; 1. ezeket külön ; és v. ö.
VON. 2) Azon látható jegy, melyet ama cselekvés
létre hoz, nevezetesen írásjegy, rovat, rajzvonal stb.
Szabályos kézvonás, tollvonás^ névvonás, keresztvonás.
Vastag vonás, vékony v. hajszálvonás. Különösebben
a magyarban Írásjegy, melyet a hosszú önhangzó jelö
lésére ennek fölibe írunk; máskép : húzás. Továbbá
a szók között a legkisebb nyűg jegye. (Comma). In
nen : pontos vonás, nagyobb nyűg jegye. (Semico
lon). 3) Átv. ért. arezot jellemző, s megkülönböztető
arány annak részei között, kiváltképen a kedélyt
bélyegző, s az arezon kitűnő jegyek. Szelíd, vad, ne
mes, durva arezvonás. E képen egy vonás sem hasonló
az eredetihez. Továbbá, szó vagy Írásbeli vázolat,
jellemzés. Vastag, finom vonásokkal jellemezni valakit.
4) A hegedűféle hangszereken vonóval játszás.
Szép vonásokat tesz a hegedűn. (Szabó D.). Oszveté
telei : elvonás, fölvonás, levonás, kivonás, összevonás,
visszavonás (melyben a • vissza szó fn.), húzásvonás
stb. L. saját rovataik alatt.
VONÁSFOEINT, (vonás forint) ösz. fn. Régi
magyar forint, mely három (tizenhét krajezáros)
máriásból, azaz ötvenegy krajczárból állott. Külön
bözött a knrtaforint, mely 50 krt tett.
VONÁSOL, (vonásol) áth. m. vonásolt. Be
metszések által vonalaz valamit, mint pl. a rézmet
szők, aczélmetszők szoktak.
VONÁSOLÁS, (vonásolás) fn. tt. vonásolást,
stb. — ok,hrmszr. — a. Cselekvés, illetőleg metszés, ro
vás, melyáltal vonásolnak valamit. V.ö. VONÁSOL.
VONÁSOS, (vonásos) mn. tt. vonásost, v.
—at, tb. —dk. Vonásokkal ellátott, jegyzett; be
metszett, bevésett. Vonásos érczlemez, pipaszár.
VONASZ,(vonasz) fn. tt. vonaszt, —ok. 1. VO
NALAZÓ, 2)
VONAT, (vonat) fn. tt. vonatot, harm. szr.
—a. Általán, amit vonás által létesitnek, eszközöl
nek. Különösen, gyógyszerészi ért. azon nedv, me
lyet a növényekből, illetőleg gyökereikből, leveleik
ből, gyümölcseikből stb. bizonyos oldószerek által
elválasztanak. (Extractus). 3) Vaspályákon az
együtt vontatott kocsik öszvege. (Train). Déli, esteli,
éjjeli, reggeli vonat. 4) Szabó Dávidnál am. sorshú
zás. „Első vonatra (húzásra) mindjárt nyert".
VONATKOZÁS, (vonatkozás) fn. tt. vonat
kozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Két vagy több do
lognak azon viszonyállapota, melynél fogva egy
másra vonatkoznak. Ügyed e dologra semmi vonatko
zással nincsen. V. ö. VONATKOZIK.
73*

VONATKOZAT—VONÉKONY.

VONGÁL—VONÓCSÍPÉSZ.

VONATKOZAT, (vonatkozat) fn. tt. vonat
kozatot, harm. szr. —a v. —ja. Vonatkozás elvont
értelemben.
VONATKOZIK, (vonatkozik) k. m. vonat
koztam, —tál, —ott, par. —zál. Mondjuk két
vagy több dologról, melyek bizonyos tekintet és vi
szonynál fogva egymással öszveköttetésben vannak,
vagy egymástól függenek, egymásra hatnak. Fölható
ragu viszonynevet vonz. Úgy veszem észre, hogy példáz
gatö szavaid rám vonatkoznak, engem illetnek. Ezen
rendelet a törvények szigorú megtartására vonatkozik.
Beszédének vége egészen másra vonatkozik,mint a kezdete.
Képeztetésre hasonló ezen egyszerű igékből szár
mazottakhoz : hivatkozik,
unatkozik, csalatkozik,
keletkezik stb.
VONATKOZÓ, (vonatkozó) mn. tt. vonatko
zót. Valakivel v. valamivel bizonyos víszonyi álla
potban, összeköttetésben levő. V. ö. VONATKOZIK.
VONATKOZÓLAG, (vonatkoz ólag) ih. Va
lamire vonatkozva, viszonyilag öszvekötve.
VONATKOZTAT, (vonatkoztat) miv. m.
vonatkoztattam, —tál, —ott; par. vonatkoztass.
Eszközli, okozza, hogy valamely dolog egy másikra
vonatkozással legyen.
VONCZALÉK, (vonezalék) fn. tt. vonczalék
ot, harm. szr. —a, v. —ja. Vonczolt v. vonszolt va
lami. Különösen a vadászoknál, dögrész, zsiger stb.
melyet földön vagy havon oly czélból vonczolnak,
hogy bűzén rókát, farkast vagy más dúvadat bizo
nyos helyre csaljanak.
VONCZOL, 1. VONSZOL.
VONDOGÁL, (vonodogál v. vonodogál)
gyakoritó áth.m. vondogált. Gyakran, folytonosan,
vagy aprózva és könnyeden von valamit. V. ö. VON.
VONDOGAT, (vonodogat) gyakoritó áth.
m. vondogattam, —tál, —ott, par. vondogass. L.
VONDOGÁL.
VONDOS, (vonodos) gyak. áth. m. vondos
tam, —• tál, —ott, par. —ss Gyakran, vagy ismételve
von. „Más, kertének szépségének szedi virágját;
zsengéjének, gyümölcsének vondossa fáját". Régi
ének a XVII. század első feléből. (Thaly K. gyüj \
I. K. 280. 1.). Körülbelül egy érteményü vele von
dogál, azon árnyalati különbséggel, hogy ez némi
leg kicsinyző is. Hasonló viszony van ezek közt is :
rugdos, rágdogál; faldos, faldogál; csipdes, csipde
gél • röpdös, röpdögél stb. Más kiejtéssel, pl. a széke
lyeknél : vondoz.
VONDOZ, (vonodoz) gyakoritó áth. m. von
doztam, —tál, —ott ; par. •—z. Azonos jelentésű
vondos igével. „Tővel hégygyel a nagy fákot (fákat)
haza vondozták". (Kriza J. Székely népmesék. I.).
Tájdivatosan hasonlók : fogdoz, fogdos; hapdoz,
kapdos; rugdoz, rugdos; köpd'óz, köpdös stb.
VONÉKONY, (vonékony v. vonékony) mn.
tt. vonékonyt, v. —at, tb. —ak. 1) Amit vonva
kinyújtani lehet. Ilyenek többnemü rugalmas testek.
2) Sándor J. szerént, vékony, karcsú.

VONGÁL, (vonogál) gyk. áth. m. vongált.
Gyakran, ismételve, vagy aprózva von valamit;
vondogál,
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VONHANGSZER, 1. VONÓHANGSZER.
VONINT. (vonint) áth. m. vonintott, par.
— s , htn. —ni, v. —ani. A vonít szónak kicsiuzőleg
módosító változata, mint: taszít, taszínt; lódít, ló
dint ; bálit, bólint stb.
VONINTÁS, (vonintás) fn. tt. vorintást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Vonítás kiesinző ételemben.
V. ö. VONINT.
VONÍT, (vonít) áth. mn. vonított, par. —s,
htn. —ni. v. —ani. 1) Valakit v. valamit megüt, a
az illető eszközzel mintegy vonást csinál rajta; rá
húz. Mogyorópálczával jót vonított rája v. rajta. 2)
Vállmozgásra vonatkozva : vállat vonít, azaz, vál
lát megrántja, fölhúzza, s ez által azt jelenti, hogy
az illető dolgot nem tudja, nem érti, vagy nem gon
dol vele, nem érdekli öt, nem bánja stb. Mindenre
vállat vonít, s hallgat. 3) Mondják ebről, midőn fé
lelem vagy fájdalom miatt különös metsző hangon
kiált, p. midőn veszélyt érez vagy verést kapott. V.
ö. UGAT, SZŰKÜL, CSAHOL. 4) Pesti G. meséi
ben elvonit am. elcsen „Mikoron az eb a mészár
székbe a mészáros elől egy darab húst elvonított
volna" (XLVII. mese). Továbbá : elévonít am. elé
von, elévesz (CCLVIH. mese); és „ elvonitá magát az
erdőbe" am. elvoná magát, elvonúla (CXXII. mese).
VONÍTÁS. VONÍTÁS, (vonítás) fn. tt. voní
tást, tb. —ok, harm. szr. — a . 1) Cselekvés, midőn
valaki ütés által vonit; ráütes, ráhuzás. 2) A váll
nak megrántása, fölhuzása, Átv. vállvonítással fo
gadni valamit, vállvonítással felelni, azaz, hallgatni,
a dologgal nem gondolni. 3) Az ebnek félénk, si
ralmas kiáltása. V. ö. VONÍT.
VONITTÓRA, VONITTÓSAN, (vonítóra,
vonítóosan) ih. A székelyeknél Kriza J. szerént
nem bogra, hanem egy vonítással oldhatólag (t. i.
kötni valamit). Ferenczi J. szerént vonitósra kötni,
azaz úgy hogy egyik szálat megvonva, megoldják.
VONÓ, (vonó) mn. és fn. tt. vonót. 1) Áta
lán, aki vagy ami von valamit, vagy vonásra van
rendelve. Vonó erő, ellentéte : taszító. Húzóvonó tiszt,
aki az alattvalókat kínozza fosztogatja, zsarolja.
Vonó marha, vonó barom. „Nincsen vonyó barmom".
Levél 1554ből. (Szalay Ág. 400 m. 1. 138. 1.).
Húzóvonó szegény ember, barom módjára dolgozó. 2)
Mondjuk némely eszközökről, melyeket vonva szo
kás használni, vagy melyekkel valamit vonnak, s
akkor a viszonynévvel öszvetett szót alkot, Vonó
háló, melyet kötélen vonnak, különböztetésül más
nemű, p. meregető hálótól. Vonókés. Vonókötél stb.
Továbbá : fogvonó, szénavonó, fölvonóhíd, —kapu
stb. 3) Nyiretyű, vagyis eszköz, molylyel a hegedü
nemü hangszereket hangoztatják. L. NYIRETYŰ.
VONÓCSIPESZ, v. —CSÍPŐ ^onóesipesz v.
—esipő) ösz. fn. A tűcsinálók, dróthuzók stb. esi
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peszféle eszköze, melylyel a vasat, rezet stb vékonyra
kinyújtják.
VONÓDÁS, (vonóodás) fn. tt. vonódást. tb,
— ok, harm szr. —a. Mozgékony, tevékeny állapot,
midőn valami vonódik; húzódás. V. ö". VONÓDIK.
VONÓDIK, (vonóodik) bel z. mn. vonódtam,
—tál •—ott. Némi kényszerülés által bizonyos irány
ban és czél felé mozog vagy hajlik. Kilci mit szeret,
arra vonódik (Rajnis) azaz vonzódik. A felhők arra
vonódnak, merre a szél fú, A bánatos ember magányba
vonódik, a társaságtól elvonódik; szokottabban :
vonél.
VONOG,(vonog) 1. VONAG.
VONOGÁL, (vonogál) gyak. átb. m. vonogált,
L. VONOGAT.
VONOGÁLÁS. (von.ogálás) 1. VONOGATÁS.
VONOGAT, (vonogat v. vonogat) gyak. áth.
f m. vonogattam, —tál, —ott, par. —gass 1) Gyakran,
ismételve, vagy aprózva, és könnyeden von; vondo
gál. A fonó ujjaival vonogatja a kender, len, gyapjú
szálakat. A kazalból szénát vonogatni : 2) Visszaható
névmással : magát vonogatni valamitől, am. vissza
tartani, visszavonni, húzódozni. Képeztetésre ha
sonló ezen egyszerű igékből származottakhoz :
adogat, csalogat, fonogat, nyalogat, tátogat, csipeget,
ütöget stb.
VONOGATÁS,(vonogatás) fn. tt. vonogatást,
tb. •—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által va
lamit vonogatunk. Átv. halogatás, késedelmezés,
visszatartás, vonakodás. Vonogatás nélkül teljesítette,
a mire fölszólították volt.

VONÓHÁLÓVONT.
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VONÓIIÁLO, (vonó háló) ösz. fn. Hosszú háló,
vagy gyalom, melyet a halászok kötélen húznak. V.
ö. GYALOM.
VONÓHANGSZER, (vonóhangszer) ösz. fn.
Húros hangszer, melynél a zenei hangok eléállitá
sára rendszerint vonó v. nyiretyü kívántatik, milyen
a hegedű, karvas, (karos hegedű), gordonka, gordon,
bőgő, brúgó Helyesebben : vonóshangszer. Külön
bözik a fúvóhangszer.
VONÓHID, (vonóhíd) ösz. fn. Hid, mely úgy
van készítve, hogy padolatának egy részét fői lehes
sen emelni, s ez által az átmenetelt, vagy ha kapu
előtt áll, a ki s bejárást gátolni. A várkapu vonó
' hídját fölhúzni, leereszteni.
VONÓHOKOG, (vonó horog) ösz. fn. Horog
féle gajmó az álgyu talpán, melybe a kötelet akaszt
ják, midőn továbbra akarj ák húzni.
VONÓKAKIKA, (vonókarika) ösz. fn. Karika
az álgyutalpán, melyen a vonókötelet áthúzzák.
VONÓKÉS, (vonókés) ösz. fn. 1. KÉZVONÓ.
VONÓKÖTÉL, (vonókötél) ösz. fn. Általán,
kötél, melylyel valamit vonnak, p. az alattságféle
hajókötél, hálókötél stb.
VONÓMARHA, (vonómarha) ösz. fn. Igás
marha, melyet szekérbe fognak, s teherhordásra,
vagy általán húzásra használnak.

VONÓSHANGSZER, (vonóshangszer) 1. VO
NÓHANGSZER.
VONÓSMARHA, (vonosmarka) 1. VONÓ
MARHA.
VONÓSZÉK, (vonószék) 1. PARAGÓSZÉK.
VONSZ; VONSZALOM, 1. VONZ, VONZA
VONOGATÓDZÁS, (vonogatóodozás) VO LOM.
VONSZOL, (vonszol) gyak. áth. m. vonszolt.
NOGATÓDZIK, (vonogatóodozik) 1. VONAKO
Folytonosan, s némi erőfeszítéssel von, hurezol,
DÁS, VONAKODIK.
VONOGATÓSÍP, (vonogatósíp) ösz fn. Sán magával vagy maga után húzkál.
Képeztetésre hasonló hozzá : unszol v. onszol.
dor Istvánnál fémből készült síp, melynek egyes
VONSZOLÁS, (vonszolás) fn. Cselekvés,
részei egymásba nyúlnak s játék közben ki s be
midőn vki v. vmi vmit vonszol.
vonogattatnak. (Posaune)
VONSZON, (vonszon) a régieknél vonsz he
VONOGATÓZÁS, (vonogatóozás); VONO
GATÓZIK (vonogatóozik) 1. VONAKODÁS, lyett ; mint ma is vesz vészen, tesz teszen, hisz hiszen.
L.VONZ.
VONAKODIK.
VONSZORGÁS, (von szorogás) fn. tt. von
VONOGÓ, (vonogó) fn. tt. vonogót. Kajmós szorgást, tb. —ok, harm. szr. —a. Lassú, nehéz
hegyű, nyélbe ütött, "kis csáklaféle, majorsági esz kes járás, mozgás. V. ö. VONSZOROG.
köz, melylyel a kazalokból szénátj szalmát huzigál
VONSZOROG, (vonszorog) gyak. önh. m.
nak. Tájejtéssel pl. Pápa vidékén, Balaton mellé vonszorogtam, —tál, vonszorgott, htn. —ni v. von
kén : vonyogó, vonyagó, Kállay gyűjteménye szerént: szorgani. Mintegy önmagát vonva, vonszolva, von
vonyigó. (Tájszótár). Kenessey A. Hajózási Műszó tatva, lassan, nehézkesen, fáradtan mogy, jár, mo
tárában horgas és hegyes vaseszköz valamely gyújtó zog. Hangváltozattal és szokottabban : vánszorog,
hajó vitorlafáinak végén, mely a közel levő hajó de alkalmasint más gyöktől.
köteleibe akad, s az által az utóbbi meggyúlad.
VONT, (vont) mn. tt. vontat. Eredetileg a
(Enterhaaken).
von igének részesülője, s annak különféle értemé
VONOGÓDIK, (vonogóodik, 1. VONAG Ó nyeiben használtatik. V. ö. VON. Vont kard, melyet
DIK.
hüvelyéből kirántottak. Magasra vont sátor. Vont
VONÓGYANTA, (vonógyanta) ösz. fn. Gyanta, arany, ezüst, 'melyet húzva kinyújtottak. Igekötők
melylyel a hegedűvonókat, vagy nyirettyűket meg kel : bevont, fölvont, levont, elvont, szétvont, össze
kenik.
vont, kivont, megvont.
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VONTÁN, (vontan) ih. Vont állapotban. V.
ö. VONT.
VONTAT, (vontat) mivelt. vontattam, —tál,
—olt par. vontass, l) Eszközli, okozza, parancsolja,
hogy bizonyos erő vonjon valamit. Hajót lovakhal
vontatni. A petrenczéket boglyákat ökrökkel vontatni a
majorba. A megsülyedt székeret bivalok által vontatni
a sárból. Nagy ként szenved vala, úgy hogy két fo
gat neki ki kell vala vontatni" (Nádorcodex. á83.1.).
V. ö. VON. 2) Átv. valamit lassan, halogatva tesz.
végez. Vontatni a dolgot, késletni. Vontatni a szót,
megnyújtva ejteni. Időt vontatni, halasztani.
VONTATÁS, (vontatás) fn. tt. vontatúst. tb.
— ok, harm. szr. — a . Miveltetés, mely által vala
mit vontatunk. Átv. halogatás, késleltetés, meg
nyújtva ejtés V. ö. VONTAT.
VONTATÉK, (vontaték) fn. tt. vontatékot,
harm. szr. —a. v. —ja. Vonómarha, melyet bizo
nyos jármű elé fognak, hogy azt tovább vonja; elő
fogat; továbbá, utasok vagy más teher szállítására
rendelt szekér, kocsi.
VONTATÓ, (vontat ó) fn. és mn. tt. vontatót
1) Vizi vagy szárazföldi fuvaros, ki bizonyos bér
ért határozott távolságra hajót vagy előfogatként sze
keret vontat. Dunaföldvári, révkomáromi vontatók.
2) Ami által valamit vontatnak, s ez érteményben
a viszonynévvel öszvetett szót alkot. Vontatóló,
mely hajót vagy eló'fogatul szekeret húz. Vontató
kötél, alattság. Vontatóhajó oly gőzös, mely más
hajókat von maga után. 3) Kaptató hely, hágó,
melyen vontatót kell használni.
VONTATÓESZKÖZ, (vontatóeszköz) ösz.
fn, Mindenféle eszköz, melyet vontatásra használ
nak. V. ö. VONTATÓ.
VONTATÓGÉP, (vontatógép) ösz. fn. Gép,
melyet vontatásra használnak V. ö. VONTATÓ.
VONTATÓHAJÓ, (vontatóhajó) 1. VON
TATÓ alatt.
VONTATÓKÖTÉL, (vonatókötél) ösz. fn. L.
ALATTSÁG.
VONTATÓLÓ, (vontatóló) ösz. fn. 1. VON
TATÓ alatt.
VONTATÓS, (vontatóos) fn. tt. vontatóst,
tb. — ok. L. VONTATÓ, 1).
VONTATOTT, (vontatott) mn. tt. vontatott
at. l) Amit vontatnak. Vontatott hajó. 2) Vontatva,
késedelmezve, nehezen haladó.
VONTATÓSZÁL, (vontatószál) ösz. fn. A
vontatókötélnél valamivel vékonyabb kötél.
VONTATÓÚT, (vontatóút) ösz. fn. Partszé
len azon néhány ölnyi út, melyet a vontató lovak
számára szabadon hagynak.
VONTATVA, (vontatva) ih. 1) Vontató erő
által. A dunai hajók vontatva haladnak fölfelé. 2)
Átv. lassan, halogatva, késkedve, késedelmezve.
Vontatva beszélni, ejteni a szót. O mindent vontatva
tesz.

VONUL—VONZAT.
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VONUL, VONUL, (vonúl) önh. m. vonúlt.
Bizonyos helyre tér, vagy valamely irányban elin
dul. Magányba, falura vonulni. Igekötökkel : bevo
nulni valahová; kivonulni a városból; elvonulni, visz
szavonúlni a társaságtól; rejtekben megvonúlni, meg
húzni magát. A hadsereg hátrafelé vonult. Néha hasz
nálják ,vonódik' jelentésében is. A felhők dél felé
vonúlnuh.
VONULÁS, VONULÁS, (vonúlás) fn. tt.
vonúlást, tb. —ok, harm. szr. •—a. Cselekvés, mi
dőn valaki, vagy állapot, midőn [valami vonul, el,
félre, visszavonul stb.
VONZ, (vonz v. vonoz) gyak. áth. m. vonzott,
par. —z, htn. —ani. Folytonosan, tartósan maga
felé von, s mintegy nagyobb erejénél fogva kény
szerít valamit, hogy feléje tartson, közeledjék, hu
zódjék. Különösen használtatik áttvitt, s erkölcsi
érteményben. Bizonyos testek más testeket magokhoz
vonzanak. Szivemet valamely ellenállhatlan erő vonzza
felétek. Mi vonz ide engem ? A honvágy szüntelen haza
vonz. Máskép : vonsz, s a régieknél vonszon v. von
zón. „Méndeneket vonszok en hozjám" (Münch. cod.
János ev. XII.). „Az szeretet senkivel visszát nem
vonzón" (Górycod. 3 1 . 1.). „Hubay Nemes Uraim
hitek szerént vallják, hogy mind az sommájokat
föliebb föliebb veri, mind penigh bitangot gyakran
vonszon rajtok". (1627iki bizonyságlevél. L. Régi
M. Nyelveml. III. K. 366 1.).
Ezen ige képzője z v. sz (oz v. osz) változat
tal : os, mely különösen doz, dos alakban gyakorla
tos igéket képez, mint ettől : üld (a régi Halotti
beszédben), üldöz; küld, küldöz ; told, toldoz ; továbbá
fogdoz, fogdos ; hapdoz, kapdos ; rugdoz, rugdos stb.
Mely hasonlat szerint vonz v. vonsz — vonoz v. vo
nosz v. vonós. Az sz, s és a mint szervrokonok gyak
ran fölcseréltetnek.
VONZALMAS, (vonzalomas) mn. tt. von
zalmast. v. —at, tb. —ah. Ami vonzalmat gerjeszt
maga iránt; vonzóerővel bíró. V. ö. VONZALOM.
VONZALMI, (vonzalomi) mn. tt. vonzalmit,
tb. —ak. Vonzalomra vonatkozó, azt illető. Vonzalmi
erő, kényszerűség.
VONZALOM, (vonzalom) fn. tt. vonzalmat,
harmszr. — o . Átv. erkölcsi ért. a kedélynek azon
rokonszenvi állapota, melynél fogva valaki iránt
különös hajlamot érzünk, és ahhoz közeledni, ragasz
kodni, s vele egyesülni törekszünk. Ezen szenv a
valódi nyájasság, szeretet, szerelem, barátság, rész
vét, és jóakarat alapja, s ösztönszere. Ellen
tétei : ellenszenv, idegenség, visszavonás, utálat,
gyűlölet.
VONZAT, (vonzat) fn. tt. vonzatot, harm.
szr. —a. v. —ja. 1) A nyelvtanban a szóknak, be
szédrészeknek bizonyos viszonya egymáshoz. T. i.
azon nevet vagy igét, mely maga mellé más nevet
vagy igét kivan v. viszonyít, vonzónévnek és igének,
a viszonyított nevet vagy igét pndig vonzottnak
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mondjuk, s a vonzó és vonzott szó közötti viszonyt
vonzatnak. Ezen vonzatot kiválólag a névmutató,
névragok és névutók alapítják meg. 2) L. VON
ZALOM.
VONZATLAN,(vonzatlan) mn. tt. vonzatlant,
tb. —ok. Vonzat nélküli, amit más valami nem vonz.
V. ö. VONZAT.
VONZATLANUL, (vonzatlanul) ih. Vonzat
lan állapotban, vonzat nélkül.
VONZERŐ, (vonzerö) ösz. fn. Általán,
anyagi vagy erkölcsi erő, mely valamit magához
vonz. Ellentéte : taszító, visszataszító erű. Különösen
természettani ért. azon viszonyos erő, melynél fogva
a testek egymáshoz közeledni törekesznek. V. ö.
VONZ.
VONZÓ, (vonzó) mn. tt. vonzót. Aki vagy
ami valamit magához vonz. V. ö. VONZ; VON
ZAT.
VONZÓDÁS, (vonzóodás) fn. tt. vonzódást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A rokonszenvi hajlamnak
kényszerű működése, midőn valakihez vonzódik. V.
ö. VONZÓDIK.
VONZÓDIK, (vonzóodik) belsz. m. vonzód
tam, —tál, —ott. Bizonyos rokonszenv által vala
kihez mintegy vonatva érzi magát; különös hajlam
mal viseltetik valakihez.

VORCZOGÁS, (vorczogás) fn. tt. vorezogást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Fogak közti ropogás, por
ezogás. V. ö. VORCZOG.
VORHOTA, falu Szála m. ; helyr. Vorhotá
ra, — n , —ról.
VORISTAN, máskép : SZARVKŐ. Helyr. Vorís
tan'ba, —ban, —bál.
VORKOVICZA 1. VALKAJA.
VORMÁGA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Vormáf^ára, — n , —ról.
VOROCSÓ, falu Ung m. ; helyr. Vorocsóra,
— ni, —ról.
VOROTNICZA, falu Bereg m.; helyr. Vorot
niczára, — n , —ról.
VOS, VOSOL a székelyeknél Aranyos székben
am. vas, vasal.
VOSDOCS, falu Zaránd m. ; helyr. Vosdocs ra
—on, —ról.
VÓTA, puszta Somogy m.; helyr. Vótára,
— n, —ról.
VOTIZÁL, önh. m.; votizált. A latin votum
szótól am. szavaz ; 1. ezt.
VOTYORÁSZ 1. VATARÁSZ.
VORNICZ, falu Bars m.; helyr. Vomiczra,
—on, —ról.
VOZOKÁNY 1. VEZEKÉNY.
V. 0. a „vesd öszve" szók öszvehuzása.
VŐ, (vevő) fn. tt. vőt, tb. —!e. Személyi.
vöm. vőd, vöje, v. vejem, vejed, veje stb. A szülék irá
nyában vőnek mondják azon férfit aki leányukat
feleségül vette. A vő irányában pedig az illető apa
= ip v. após, az illető anya = napa v. anyós. „Vőm
nem fiam, menyem nem leányom". (Km.).
Minthogy köz szójárás szerént a házasodó em
berről azt szoktuk mondani, hogy feleséget vesz,
vagyis N. N. uevü nőt veszi magának házastársul;
továbbá, minthogy a fölserdült leányt eladó leány
nak nevezik, és eladják, férjhez adják : innen ok
szerüleg állíthatni, hogy a vő nem egyéb, mint a
visz igének részesülője vevő, honnan vőlegény =
vevőlegéng, valamint a mennyasszony = (férjhez)
menöasszony. Egyébiránt hasonlók hozzá Budenz J.
szerént a finn vávy, viiy, észt vili, VLXU, lapp viva,
vív, finnlapp vívva, vogul vuilps, miad am. vő.
VÖCSÖG, fn. tt. vöcsögöt, harm. szr. —e, v.
—je. Tengeri buvárnemü madarak egyik faja. (Co
lymbus auritus). 42""° vöesög. Búbos vöcsög.
VÖCSÖK, fn. tt. vöcsköt. L. VÖCSÖG.
VÖCZKÖND; falu Szálam.; helyr. Vöczköndre,
— ön, —röl.
VŐD régiesen am. vevéd ; 1. VESZ alatt.
VÖDÖR, fn. tt. vödört v. vödrőt, harm. szr.
vödre 1. VÉDÉR.
VÖDKÖD v. VÖDRÖD, 1. VEDRŐD.
VÖDRÖS, (vödörös) mn. tt. vödröst, v. —et,
tb. —ek. Vödörrel ellátott, fölkészített. Vödrös
kút.

VŐNZON, (vonzon) 1. VONZ.
VONYAGÓ 1. VONYOGÓ.
VONYALG v. VONYALOG, (vonalog) önh.
m. vonyalogtam, —tál, v. vonyalgottam, —ottál,
—ott; htn. vonyalogni v. vonyalyani. L. VONAG
alatt.
VONYALGÓDIK, (vonalogodik) k. m. vo
nyalyodlam, —tál, —ott. L. VONAG alatt.
VONYÁR, tájejtéssel am. fanyar, vagyis ma
gát megvont, állott. Zakál Gy. szerént őrségi szó.
VONYARCZ, falu Szála m.; helyr. Vonyarcz
on, —ra, —ról.
VONYARCZVASHEGY, falu Szála m.; helyr.
Vashegyre, —t'n, —röl.
VONYIGÓ, 1. Vonogó.
VONYO, tájdivatosan am. vonó; 1. ezt.

VONYOGÓ 1. VONOGÓ.

VONYOGODIK, (vonogodik) k. m. vonyo
godtam, —tál, —ott. L. VONAG alatt.
VONYOGODIK, (vonogóodik) k. m. vonyo
gódtam, —tál, —ott. 1. VONAG alatt.
VORCZ, természeti hang. V. ö. VORCZOG.
VORCZA, erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.
Vorczára, — n , —ról.
VORCZOG (vorezog) gyak. önh. m. vorczog
tam, —tál, —ott. Mondjuk valamely kemény test
ről, midőn a rágicsáló fogak közt fülsértő vorczféle
hangja hallatszik. A kőporos dara vorczog a fogak
között; máskép : varczog. Legközelebbi hangro
kona : vorczog.
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VÖDRÖSHÁZA, puszta Torontál m.; helyr.
 kazárra, — n , —ról.
VÖFÉ, VŐPÉJ 1. VŐFÉL.
VŐFÉL, (vőfél) ösz. fn. A vőlegénynek fele,
azaz, barátja ; köz népszokás szerént, nőtelen ifjú,
ki a házasságkötési szertartások s ünnepélyek kö
rül saját nemű szolgálatokat tesz, u. m. a vendéket
öszvehivja,a menyasszonyt esküvőre vezeti,a rnenyek
zői lakoma alatt az ételeket és italokat föladja, a ven
dégeket hevenyészett tréfás ötletekkel, vagy beta
nult alkalomszerű versekkel mulattatja, tyúkverőjá
ráskor a karóhoz kötött tyúkot vagy kakast lenya
kazza stb. stb. Mindezek részletesen eléadatnak a
„Vőfél kötelességei" czimü ismeretes könyvecskében.
Némely tájszokás szerént vőfély, vőfény, vő/cl. „A
vőfények józanak, Gyorsak és igazmondók«. Ré
gies lakodalmi ének. (Thaly K. gyűjt. I. K. 409. 1)
Néhutt, különösen a palóezos kiejtésben kurtítva :

VÖLGY—VÖLGYELŐFURÓ.
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gye stb. Átv. völgyhöz hasonló barázdanemü mé
lyedés, vagy vájadék. V. ö. VÖLGYEL.
A völgynek egyik lényeges jegye, vagy tulaj
donsága, hogy két magüslat között fekszik, s azo
kat egymástól elválasztja ; a másik pedig mélyedő
alacsonyság. Ha alapfogalomul az első tulajdonsá
got vcszszük, rokon azon vál, fél gyökökhöz, me
lyek választásra, felezésre vonatkoznak, miszerént
völgy annyi volna mint váladék, azaz választó mély
ség, vagy hely, s egyeznének vele a latin vello, di
vello, vallis, és a magyar valag (Lugossy J.) Ha pe
dig alacson fekvését veszszük tekintetbe, azt vélhet
nŐk, hogy gyöke al, melyből lett algy, előtéttel :
valyy magas hangon : völgy. Ily fogalmi viszony
van a szláv dole (alá) és dol, dolina (völgy) között.
A gy, valamint igen sok szavainkban, itt is lágyí
tott dnek vehető, pl. ezekben térgy, szelígy (tájdiva
tosan\ Somogy, Álmágy, Szilvágy stb. Egyébiránt ka
, sonló hozzá a mandsu vala (niederer Platz ; untén).
vőfé.
VÖFÉLSÉG, (vöfélség) ösz. fn. Hivatal, me Budenz J. hasonlításai : a finn orko rétnek mélye
lyet a házassági szertartások alatt az úgy nevezett dése ; észt org völgy ; lív űrga patak ; folyó vizzel
való völgy (Niederung). — Megjegyzendő hogy
vöfél szokott viselni. V. ö. VŐFÉL.
VŐFÉLY, v. VŐFÉNY; VŐFÉNYSÉG 1.VŐ Pázmány Péter Préd. 507. lapon mondja; „Mint a
nád üres, és nincsen völgye," Kresznerics szerént,
FÉL ; VÖFÉLSÉG.
széke, vagyis bele; és csakugyan néhutt, neveze
VŐGY 1. VÖLGY.
tesen Heves megyében (Dobóczky szerént) völgy
VŐK, ( l ) , régiesen am. vevék ; v. vevők, 1.
jelont növényi bélt v. széket is. Váj igétői lehet
VÉSZ alatt.
annyi is mint vájadék.
VŐK, (2), falu Pezsony m; helyr. Vőkre,
VÖLGY, (2), KIS—, puszta, Gömör, Nyitra,
—ön, —ró'í; máskép: Vöőlc, VöUc.
NAGY—,
puszta Nyitra, MÁRIA—, puszta Fejér,
—VÖL, 1. —VEL, —VAL, (2).
falu
Pozsony
m. ; NYÁRJAS—, puszta Nógrád m. ;
VŐL, régiesen am. vevél; 1. VÉSZ alatt.
SZÁSZ—, 1. VÖLGYE. Helyr. Völgyre, —ön,
VÖLCS, erd. falu Doboka m.; helyr. Völcsön,
—rűl. L. VÖLCS.
—re, —rűl. Máskép : Völcz, Völz, Völgy.
VÖLGYE, SZÁSZ — , erdélyi falu Küküllö
VÖLCSEJ, falu Sopron m.; helyr. Völcsejbe,
m. ; helyr. Völgyére, — n , —ról.
— ben, —hol.
VÖLGYEL, (völgy el) áth. m. völggelt. Va
VÖLCSÖK, falu Közép Szolnok in. ; helyr. Völ
lamely szilárd lapos testen, p. deszkán, lemezen,
csökre, —Ön, —röl.
barázdanemü mélyedést váj, mint a sindelyek egyik
VÖLCZ 1. VÖLCS.
szélén tenni szokás. Altalán völgyelni szoktak az
• VŐLEGÉNY, (vőlegény) ösz. fa. Szoros ért.
asztalosok, bodnárok, s egyéb famívesek. Szélcsb
legény, vagy nőtelen habár korosabb férfi, aki
ért. völgyhöz hasonló barázdát ás, váj, túr a földön,
valamely nőt feleségül eljegyzett magának, kinek
p. az eső.
czíme menyasszony. Esküvő után a vőlegényből férj
VŐLGYELEG, (völgyeleg) fn. tt. völgyelegét
lesz. V. ö. VŐ.
harm. szr. — e.Völgyelés által csinált, azaz vájt, vésett,
VŐLEGÉNYSÉG, (vőlegénység) ösz. fn. Vő gyalult hasadék, mélyedés, barázda. „A hol egy kis
legényi állapot, mely az eljegyzéstől vagy kézfogó völgy elege volt, oda vette magát a viz." (Kresznerics.)
tól kezdve az öszvekelésig tart.
VŐLGYELEGÉS, (völgyelegés) mn. tt. völ
VÖLGY, VÖLGY, (1) fn. tt. völgyet, harm gyelegést. v. —et, tb. —ek. Amibe völgyeleget ástak,
szr. —e. Általán, hegyek, vagy magaslatok között vájtak, véstek; hornyolt. V. ö. VŐLGYELEG.
VŐLGYELÉS, (völgyelés) fn. tt. völgyelés t,
fekvő alacson hely, tájék, mélyedés. Széles, keskeny,
kies, termékeny völgy. Hegyvölgy, görbeország. Völgy tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által völ
nek lassan, a hegy maga tanít. (Km.). Hegyenvölgyön gyeliink valamit; barázdoló vájás, vésés, hornyolás.
lakadalom (km.), határtalan, kicsapongó vigadozás, V. ö. VÖLGYEL.
dínomdánom. Különösen hegyek közt, akár közelebb,
VÖLGYELET, (völgyelet) fn. tt. völgyeletét,
akár távolabb állnak azok egymáshoz, elvonuló harm. szr. —e. L. VŐLGYELEG.
mélyedés, melyen valamely folyó fut végig. Vág
VÖLGYELŐFURÓ, v. — FURU, (völgyelö
völgye. Nyitra völgye. Garan völgye. Hernád völgye. furó) ösz. fn. Fúró féle eszköz, melyet völgyei ásro
Sajó völgye. Tisza völgye. Szamos völgye. Maros völ használnak.
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VÖLGYELŐGYALÜ—VOÖLCS.

VÖLGYELŐGYALÜ, (völgyelőgyalu) ösz. fn.
Asztalosok, bodnárok stb. gyaluja, melylyel a mun
kába vett fát völgyelni szokták. V. ö. VÖLGYEL.
VÖLGYELÖKALAPÁCS, (völgyelőkalapács)
ösz. fn. Kalapácsféle eszköz, melyet völgyelás vé
gett használnak.
VÖLGYELŐVÉSŐ v. VÉSÜ, (völgyelővésü)
ösz. fn. Vésüféle eszköz, melylyel völgyelni szoktak,
különböztetésül másféle vésüktől. V. ö. VÉSÜ.
VÖLGYES, (völgyes) mn. tt. völggest v. et, tb.
— ek. l)Mondjuk vidékről,tartományról,melynek több
völgye van,melyen a hegyek és völgyek többször vál
takoznak. Hegyesvölgyes ország. 2) Barázdás, rovatos,
hornyos,homorú. Völgyes deszka. Völgyes (födél)cierép.
VÖLGYESÍT, VÖLGYESIT, (völgyesít) áth.
m. völgyesíte'tt) hm. —ni, v. —eni, par. —.?. Völ
gyessé tesz, alakít.
VÖLGYESÍTÉS, VÖLGYESITÉS, (völgyesít
és) fn. tt, völyyesítést, tb. —élc} harm. sz. r. —e. Völ
gyessé alakítás.
VÖLGYFALU,falu Sopron m.; helyr,—faluba,
—ban, —ból.
VÖLGYFENÉK, (völgyfenék) ösz. fn. A
Völgynek legalsó része.
VÖLGYI, (völgyi) mn. tt. völgyit, tb. —ek.
Völgyben létező, fekvő, völgyből való, ott termő.
Völgyi rétek, szántóföldek, növények. Völgyi lakosok.
VÖLGYIFALU, falu Szála m.; helyr. —falu
ba, —ban, —ból.
VÖLGYKEBEL, (völgykebel) 1. VÖLGY
ÖBÖL.
VÖLGYOLDAL, (völgyoldal) ösz. fn. A
völgynek szélső része, mely a hegy oldalát érinti.
VÖLGYÖBÖL, (völgyöböl) ösz. fn. A völgy
nek öblös része.
VÖLGYSÉG, Cvölgység) fn. tt. völgységét,
harm. szr. —e. Völgyekkel bővelkedő tájék, több
völgy együtt véve. Képeztetésre olyan, mint hegy
ség, erdőség, nyírség stb.
VÖLGYSZOROS, (völgyszoros) ösz. fn. Elvá
lasztva : völgy szorosa. A völgynek azon része, me
lyen az összébb húzódik s keskenyebb lesz.
VÖLGYTEKNŐ, (völgyteknő) ösz. fn. A
völgynek teknőforma része.
VÖLGYTOROK, (völgytorok) ösz. fn. He
gyek közti szorulat, mely a völgyöbölbe utat nyit.
VÖLGYZUG, (völgyzug) ösz. fn. Elválasztva:
völgy zuga. Zugos hely valamely völgyben.
VÖLK, l.VÖK, (2).
VŐM v.VÉM.régiesen am. vevém; 1. VÉSZ alatt.
VÖN v. VŐN és VŐNEK 1. VÉSZ alatt.
VÖNÖCZK, falu Vas m.; helyr. Vönöczfare,
—ön, —röl.
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VÖR—VÖRSÖNG.

VÖR, elvont gyök, máskép: vér, 1. ezt, szár
mazékai vörös, vörheny, vöröslik stb., melyeket 1.
VERÉS, VERESLIK stb. rovatok alatt.
VÖRCSEG, VÖRCSÖG, puszta Szála m.; helyr.
Vörcsegre, —én, —röl, v. Vörcsögre, —ön, —röl.

VÖRFÖLYE 1. VERFELY.
VÖRHENY, v. VÖRHÖNY ; VÖRHENYEG,
v. VÖRHÖNYÖG; VÖRHENYŐ v. VÖRHÖNYŐ 1.
VÉRHENY, VÉRHENYEG; VÉRHENYÖ.
VÖRNYEGÉS 1. VÉRNYEGÉS.

VÖRÖNTY, a Táj szótárban Tóbi Antal sze
rént Baranyában, és Vass József szerént Göcsejben
is am. fattyú. Talán poronty módosulata. Vass J.
vér szótól, illetőleg vör gyöktől származtatja. (Ma
gyar Nyelvészet. 1860. 153. 1.)
VÖRÖS, VÖRÖSES; VÖRÖSLIK stb. 1. VE
RÉS ; VERESES ; VERESLIK stb.
VÖRÖS ALMA, falu Sírós m.; puszta Somogy
m.; helyr. —Almára, — n , •—ról.
VÖRÖSBERÉNY, falu Veszprém m.; helyr.
—B erénybe, —ben, —bői.
VÖRÖSBÚZAHELY, puszta Pozsony m.;
helyr. —helyén, —re, —röl.
VÖRÖSFOLYÁS, puszta Samogy m.; helyr.
—folyásra, —on, —ról.
VÖRÖSKEŐ, VÖRÖSKŐ, mváros Pozsony,
falu Trencsén m.; helyr. Vöröskőre, — n , —ról.
VÖRÖSKLASTROM, puszta Szepes m.; helyr.
—klastromba, —ban, —ból.
VÖRÖSMAJOR, puszta Pozsony m. ; helyr.
—majorra, —on, —ról.
VÖRÖSMART. faluk Heves és Krassó m.
helyr. Vörösmartra,—on,—ról. L.VÖRÖSMARTH.
VÖRÖSMARTH, faluk Baranya és Ugocsa m.;
helyr. Vörömarthra, —on, —ról.

VÖRÖSÖDÉS, VÖRÖSÖDIK stb. 1. VÉRÉSÉ
DÉS; VERESEDIK stb.

VÖRÖSSZÁLLÁS, puszta PestSolt m.; helyr.
—szállásra, —on, —ról.
VÖRÖSSZEG, falu Szála m,; helyr. Vörösszeg
re, —én, —röl.
VÖRÖSTÓ, falu Veszprém tn.; helyr. Vöröstó
ra, — n , —ról.
VÖRÖSVÁGÁS, ftilu Sáros m.; helyr. Vörös
vágásra, —on, —ról.
VÖRÖSVÁR, mváros Vas, faluk Bars, Nyitra,
PestPilis m.; helyr. Vörösvárra, — on,v.—ott,—ról.
VÖRS, falu Somogy m.; helyr. Vörsre, —ön,
—ról.
VÖRSIMAJQR, puszta Somogy m.; helyr.
— majorra, —on, —ról.
VÖRSÖK, a Tájszótárban Lévai László sze
rént kemenesali szó s am. varsa fiók.
VÖNTÖR, fn. tt vöntört, tb.—ök. L. VENTER.
VÖRSÖND 1. VERSEND.
VÖNTÖRÖG, 1. VENTEREG, FENTEREG,
VÖRSÖNG, (vörsöng) gyak. önh. m. vörsöng'
TÉNFEREG.
tem, —tél, v. —öttem1 —öttel, —ötl, htn. —ni v.
VÖŐK, 1. VŐK, (2).
—eni 1. VERSENG,
VÖÖLCS 1. VÖLCS,
AKAD. HAGY SZÓTÁR. YI. KOT.

u
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VÖRTHEGY—VÜSEL.

VÖRTHEGY, falu Vasra. ; helyr. Vörthegyre,
—én, — ról.
VÖRÜ,falu Szála m.; helyr. Vörübe,—ben,—böl.
VÖRZSE ). VAESA.
VÖSPÖRÖG (bösíörög ?) önh. m. vöspörögtem,
—tél, v. vöspörgötlem, —öttel, —ott, htu. vöspörög
ni, v. vöspörgeid. Balaton melléki tájige, am. felesel,
vitálódik, székelyesen: vityálódik. V. ö. BÖSTÖR
KÖDIK.
VÓTABS, (vó'társ) ösz. fii. Azon férjok, kik
nek nejeik testvérek, egymásnak vötársai.
VRÁSZLÓ, (1), férfi kn. A szláv Vratislav
magyaros kiejtése.
VRÁSZLÓ, (2) falu Somogy m. ; helyr. Vrász
lán, —ra, —ról.
VUCS1N, mvái'os Veröeze m. ; helyr. Vucmw
ba, —ban, —ból.
VÜCSKÓMEZÖ, falu Máramaros m.; helyr.
— mezöre, — n , —röl.
VUCZA, erdélyi tájnyelveu am. Vieza, női ke
resztnév; 1. VÍŰZA, (1).
VUKO, falu Veröeze m. ; helyr. Vukón, — ra,
—ról.
VUKOVA, falu Temes in. ; helyr. Vukoaán,
—ra, —ról. Máskép : Vukovár.
VUKOVÁR, Ó —, Ú J — , mvárosok Szerem,
falu Temes m.; helyi. Vukovárra,— on,v.—ott, —ról.
VULKA, folyóvíz, Sopron m.
VULKÁN fn. tt. vulkánt tb. —oh, harm. sz.
r. —ja. Tűzokádó, tűzhányó (hegy). Latin szó, a
Vulkanus (tűzisten) névtől.
VULKÁNNEMÜ, (vulkánnemü) 1. VULKÁN
SZERŰ.
VULKÁNSZERÜ, v.  S Z E R Ű , (vulkánsze
rű) ösz. ma. Tűzhányó, vagy ily minó'ségü.
VULKÁNY, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Yulkányba, •— ban, — ból. Ugyanott hegy és átjárás is.
VÜLKAPORDÁNY, falu Sopron m.; helyr.
—Pordányba, — ban, — ból.
VULLÁRIA, falu Szála m. ; hely. Vidláriára,
— n , —ról.
VULSINKI, falu Ung m.; helyr. Vulsinkiba,
—ban, —ból.
VULTUR, erdélyi falu Al.Fehérm.; helyr.
Vullurra, —on, —ról.
VURPÓD, erdélyi falu Szeben székben ; helyr.
Vurpódon, —ra, —ról. Máskép : HÜHALOM.
VUN, v. VUN, régiesen, pl. a Debreczeni Le
gendáskönyvben am. vive; vün a viveon egybeolva
dása, valamint vön am. veveön. „Önnön vállán tizen
két kosárral vün ki'1 a földben a fundamentomból."
^93. 1.) Arany Jánosnál is :
„Etelének is vün bírt Hilda futára."
(Buda Halála. 2 3 3 . 1.)
VÜRES, a székelyeknél Keresztúrfiszékben am.
üres.
VÜSEL, Udvarhely székben am. visel. (Kriza J.)
A V betűben Yan 5944 czikk.

Z.
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z.
Z, kisded alakban ., harminczkilenczedik bötü a
magyar ábéczerendben, s a mássalhangzók sorában
huszonnegyedik ; kiejtve: zé. A nyelvhegyi, vagyis,
fogbötük osztályába tartozik, s lágyabb hangzatu
mint legközelebbi szervrokona sz. Mint sziszegő', né
mely természetutánzók jellemhangja , nevezetesen
ezekben: zaj, zajdúl, zajog, zajgat, zajlik, zajos; za
kat, zakatol: zenebona, zenezuna, zeng, zendít, zendül ;
ziv, zivar, zivatar • zihál; ziz, zizeg ; zok, zokog; zöos,
zöcsköl; zöp, zöpög • zör, zörög, zördit, zördül, zörren;
zuh, zuhan, zuhog, zúdít, zúdul, zúg, zúgó; zupp, zitp
pan ; zűr, zűr, zűrzavar, zarbol. Tájszokás szerént,
kivált túl a Dunán, némely szók elején elhagyják,
mint: acskó = zacskó, álog zzz zálog, ászló := zászló,
ubony = zubony. Ellenben a záp szóban, midőn
romlottat, bűzhödtet jelent, előtét, mely eredetileg
óp, honnan áporodik, melynek ellentéte úgy látszik
az ép gyöktől eredő éperedik.
Szervrokonaival gyakran fölcserélődik, neveze
tesen a) sz hanggal, mint: zamat, szamát; zománcz,
szománcz ; zug, szug; zöpög, szöpög ; zilál, szilái; za
rándok, szarándok ; zádokfa szádokfa ; csúz, csúsz ;
esőz, csősz; váz, váss; csimaz, csimasz; retez, retesz;
kelevéz, kelevész ; kotoráz, kotorász; hadonáz, hado
nász ; totoláz, totolász ; vonz, vonsz; kivált mint
középképző, kemény mássalhangzók előtt, p. poroz
kál, poroszkál; (rezged) reszket, (vizged) viszket;
kapozkodik , kapaszkodik ; küzködik , küszködik ;
azt, ászt; b) czvel, mint: mozzan, moczczan;
vonzói, vonczol; evézkél, eviczkél; és íz, dz össze
húzásából: bonczol (bontozol); dönczöl (döntözöl);
hurczol (hordozol); c) dvel: csizmazia, csizmadia;
büz, büd; az névmutató régiesen: ad, csizma széke
lyesen : csidma; továbbá mint középigeképző:
gondolkozik, gondolkodik, szánakozik, szánakodik;
csodálkozik, csodálkodik; d) 7(val: zabakol, /taba
kol; zavar palóczosan: zabar, 7«abar; zuppan, Aup
pan stb. Többször a dt előtétül, vagy nyomatékul
szereti fölvenni, mint: fiazik, fiadzik; kölykezik,
kölykedzik; borjazik, borjadzik; csíkozik, csikódzik;
vemhezik, vemhedzik, csírázik, csirádzik; gyökere
zik , gyökeredzik; sarjazik, sarjadzik; bimbózik,
bimbódzik; galyazik, galyadzik ; mohozik, mohodzik;
pölyhözik, pölybödzik ; takarózik, takaródzik; nyúj
tózik, nyujtódzik stb. ; e) ritkábban ível, p. rezzen,
reMen ; zömöcsköl, tömöcsköl (v. dvel dömöcsköl);
zömök, tönkesz, (dömbicz). Némely nevekben az s kép
zőnek felel meg, milyenek : igaz, száraz, nehéz, üdvöz,
lemez, doboz ; hasonlóan némely d középképzó'jü igék
ben az s mássalhangzóval azonos, pl. kapdoz, kap
dos ; fogdoz, fogdos : faldoz, faldos ; mardcz, mardos ;
öldös, öldös; köpdöz, köpdös; röpdöz, röpdös stb.
A gyök vagy törzsige végén a parancsoló módnak
úgy a mutatómód jelenidejében a tárgyalási igera
gozásnak j — hangját magával azonosítja, mint:
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húzz, üzz, füzz, oldozz, hordozz, Iv&zza, üzée ni a vizet. M á s k é p : zavakol, zabukol, liábákol. L.
stb.; 1. — Z, (1) igerag.
ZABUKOL.
— Z , ( l ) igerag, mely az önhangzón végződő
Z A B A K O L Á S , (zabakolás) fn. tt. zabakolást.
igetök u t á n közvetlenül következő j hangból haso t b . —ok, harm. sz. — a . Cselekvés, mely által a
nult által 1) általán a parancsoló és kapcsoló mód vizet zavarossá teszszvk, h a b a k o l á s .
ban pl. örizz ( = ő r i z  j ) , irgalmazz (zr: irgalmazj),
ZABÁL,önh. és áth. m. zabált. Mohón, torkosán,
Aozz(=hozj),oWozz (=oldozj),vldözz ( = ü l d ö z  j ) , mértéktelenül eszik. Sokat, mindig, torkig zabál.
stb. melyeket a régieknél g y a k o r t a az eredeti Jvel Éretlen gyümölcsöt, mindent öszvezabál. Egész vagyo
találunk, pl. a Müncheni codexben hozja, lerázjá nát fölzabálta. Ne zabálj annyit. Különösen meg ige
tok, néha h kíséretében : őrizjh, irgalmazjh s t b , ; 2) kötővel ö n h a t ó l a g : megszabál v. középigeként meg
a tárgyi ragozásban mély hangú igéknél a mutató zábállik v. megzabállódik, am. mohó és mértéktelen
mód egyes h a r m a d i k és a többes minden személyé evés által gyomra megundorodik, elromlik, okádásig
ben , magashangu igéknél csak az utóbbiakban megtelik. Mondják különösen lóról, midőn kövér
hozza, hozzuk, hozzátok, hozz ák ; örizzük, őriz t a k a r m á n y t ó l , pl. lóhertől fölfuvódik.
zétek, Srizzék stb. V. ö. — J , (2).
Véleményünk szerént e szónak gyöke nem az
abrakot
jelentő zab, hanem a mohó evésre vonat
— Z, ( 2 ) , s ö n h a n g z ó k k a l : — A Z , — E Z ,
— OZ, — E Z , — O Z rendszerént gyakorlatos igéket kozó hab, melyből lett habzsol s hihetőleg zabából v.
képez, még pedig mind nevekből mind i g é k b ő l ; pl. zabukol v. zavakol is ; mintha volna habál, t. i. a h
nemz> kocsi.z, vonz, főz, ííiz, irányz v. irányoz, néha zre szeret változni, m i n t : 7;abakol, zabakol, a
klnz v. kínoz (pl. kínzani v. kínozni), dagadoz, vi vizet habarja, zavarja; /(örpöl, s ö r p ö l ; 7t'.ippan zup
gadoz, ajándékoz, orz v. oroz, küldöz, födöz, pan ; 7fupál, z u p á i ; 7;abar, zavar, paióczosan : zabar.
i
Képeztetésre hasonlók h o z z á , a mátyusföldi
nyakaz} irgalmaz, nyilaz, végez, vizez f himez,
érez, kegyelmez; őriz szóban iz, de az i önhangzó üa7ccíŁ=mohón, sokat iszik, és dúskál. E g y é b i r á n t a
ki is e s h e t i k : őrizni v. örzeni stb. stb. Á föntebbi mongolban eléjön zabghara v. dzabgha.ra igetörzs,
föz és tüz l e h e t : /ó'öz és iűVz i s ; általában ön Schmidt szerént am, sich den Geschmack verderben
hangzók után a teljes — o s , —ez stb. képzőket fdurch den reichlichen Genusz von Zwiebeln und so
h
a törzs önhangzójával egybe olvndottakul tekint weiter). Figyelmet érdemel az arabpersa zá ia,
am.
homo
edax,
helluo.
(Vullers).
hetjük.
Z A B Á L Á S v. Z A B Á L L Á S , (zabálás v. zabál
ZAB, ( l ) fn. tt. zabot, h a r m . szr. — j a . Nö
1ás) fn. tt. zabálást, t b . —ok, harm. szr. — a .
vénynem a három hímesek seregéből és kétanyások
Mohó, torkos, mértéktelen e v é s , dobzódás. Megza
rendéből; csészéje két vagy több virágú ; polyvája,
boláz v. zabállás : mohó v. mértéktelen evés által a
h á r t y a f o r m a ; ondója hátából nő ki, a sodrosan
gyomor megundorodása.
megtekeredett kalász virágzása bugás. Fajai közöl
Z A B Á L C Z , falu K r a s s ó m. ; h e l y r . Zabálezra,
ismerétesbek, a) a közönséges v. abrakzab (avena sa
— on, —~ról.
tiva), melynek bugája pongyola, virági lecsüggők,
Z A B Á L L I K , (zabál1ik), k. m. zabállott, htn.
magvai simák ; b) ürezab (avena elatior) ; c) héla zab
—
a
n
i
. Am. az önható zabál; 1. Z A B Á L alatt.
(avena f a t u a ) máskép népiesen: szőrös, fekete, vad,
Z A B Á L L Ó D I K , (zabál1óodik) k. m. zabál
•Ure zab stb Ökör szánt a zab alá, de a ló eszi meg.
(Km.) T r é f á s a n : tót zab, apróra vagdalt szalma, lódtam, — t á l , — o t t . Am. az önható zabál v. közép
zabállik. L . Z A B Á L a l a t t .
azaz : szecska.
Z A B Á L Ó C S Ü T Ö R T Ö K , (zabálócsütörtök) ösz.
Hasonlók hozzá törzsükben a német Hafer v.
fn. A nagyböjtöt közvetlen megelőző utolsó farsangi
üaöer,latin airena és szlovák ovos. (Jancsovicsnál).
csütörtök, máskép :
kövér vagy torkoscsütörtök,
Miklosich szerént zob a l a k b a n meg van a szerb és
csonkacsütörtök. Nincs mindig zabálócsütörtök. Aki
magyarhorvát nyelvekben i s ; végül m e g j e g y z i :
sok zabálócsütörtököl tart, hosszú böjtre szorul. (Km. )
„ D i e eigentliche europíiisehe Brodfrucht, als derén
Z A B Á L Ó H I D E G , (zabálóhideg) ősz. fn. Hi
specielles Vaterland das Donaugebíet angesehen
deg vagyis hideglelés, melyben a beteg sok ételt kí
wird (Unger 1. 7.), h a t ihren serbmagy. Namen
ván és azt mohón eszi.
von ihrer Verwendung als Pferdefutter." Adelung
Z A B Á L T , (zabált) mn. tt. zabáltat. Mohón,
így s z ó l : „ D a s lat. avena ist ohne Zweifel mit dem
torkosán, mértéktelenül e v e t t ; különösen ily evés
deutsehen Hafer v e r w a n d t ; aus dem ersteren habén
által megromlott gyomrú, fölfuvódott hasú, megun
die Franzosen ihr avoine und von dem letzteren ihr
dorodott. Zabált v. megzabált ló. Régiesen átv. érte
u
averon,
lemben is am. fölöttébb v. mód nélkül megtelt, p l .
ZAB, ( 2 ) fn. tt. zabot, harm. szr. — j a . Apró,
Katalin V e r s e s l e g e n d á j á b a n :
fehér mirigy a szarvasmarhák és j u h o k pofája belse
„Oh ( = j a j ) én n y a v a l y á s fejemnek
j é n . Néhutt máskép : zabollya.
Es
búban zabált lelkemnek !
ZABAKOL,
(zabakol) á t h . mn. zabakolt.
H a b a r , zavar, zavarossá tesz.

Zabakolni, föhabakol

(Toldy F . kiadása 1 7 7 S L ) .
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ZABÁLTAT, (zabáitat) mivelt mo. zabáltat ; zob l) membmm virile ; 2) scortum puor (Vullers)
tam, — tál, —ott, par. —tass. Mértéktelenül, tor azaz fattyugyermek.
kig ; vagy undorodásig, fölfuvódásig, okádásig etet.
ZABGYERMEKSÉG, (zabgyermekség) ösz.
Lóherével megzabáltatni a lovat.
fn. Fattyugyermeki állapot. Eléjön Csúzinál. Síp.
ZABAE, falu Gömör m. ; helyr. Zabavra, 257. 1.
— 071, — r ó l .
ZABI, (zabi) m. tt. zabit, tb. —ak. Zabhoz
ZABARATÁS, (zabaratás) ösz. fn. Mezei való, tartozó, zabban levő. Eléjön Molnár Albertnél,
munka, midőn az érett zabot aratják. V. ö. ARAT. Szabó Dávidnál.
ZABASZTAG, (zabasztag) ösz. fn. Asztagba
ZABKÁSA, (zabkása) ösz. fn. Zablisztből
rakott zabkévék.
vagy derczéből főzött kása, vagyis pépféle eledel.
ZABÁTT,(am. zabált) mn.tt. zabáttat. Göcseji
ZABKENYÉR, (zabkenyér) ösz. fn. Zabliszt
szó s am. jótestben levő, kövér (ember v. marha.) ből sütött, sovány, nem igen ízes, de eléggé tápláló
ZABAVA, puszták Nyitra és Szepes m.; kenyér. Zabkenyéren hízott. Aki zabkenyérhez szokott,
helyr. Zábavára, —m, —ról.
j jó izűen eszi. (Km.). Es a szegénységnek él zabkenye
ZABBALÉRŐ, (zabbalérö) ösz. fn. Mondják rével. (Régi Kistükör. Arvavárm.)
gyümölcsről, különösen körtéről, mely a zabbal
ZABKEVE, (zabkéve) ösz. fn. Learatott vagy
ugyanazon időben szokott érlelődni. Máskép: zabérö. lekaszált zabszálakból kötött kéve.
ZABDARA, (zabdara) ösz. fn. Zabszemekből
ZABLA.ZABLÁZ 1. ZABOLA, ZABOLÁZ stb.
örlött dara. V. ö. DARA.
ZABLI, fn. tt. zablit. A Tájszótár szerént ke
ZABDERCZE v. — DÉRCZE, (zabdercze v. menesali szó, s am. zabgyermek; 1. ezt.
—dércze) ösz. fn. Apróbb dara, vagy goromba liszt,
ZABLISZT, (zabliszt) ösz. fn. Zabszemekből
melyet zabszemekből őriének. V. ö. DERCZE.
örlött liszt.
ZABÉ, fn. tt. zábét. A Székelyeknél am. ka
ZABLO, (zaboló) fn. tt. sáblót. Lábakon
pufélfa; másutt: kapuláb, kapuoldal, kapubálvány. álló, s ideoda mozgatható váluféle edény, melyből
a lovakat zabolni, azaz zabbal, de szénával és
„Mond meg nékem kapuzábé,
szecskával
is etetni szokták. Különösen, milyek a
Ki jár este melletted bé,
csárdák s kocsmák előtt az utasok lovai számára
Bé szeretöm hajlékába,
készen állanak. így nevezik azon tojásdad kosarat is,
Szép szerelmem rablására."
vagy kifeszített ponyvafélét, melyeket zaboláskor a ki
Székely népd.
nem fogott lovak elé a rúd végére szoktak akasztani.
Talán a záp szónak változata, mely a szekér
ZABLÓKOSÁR, ZABLÓVÁLU, (zablókosár,
oldalának szélső sugárfáját teszi; s a zápfogak is ha
zablóválu) ösz. főnevek. L. ZABLÓ alatt.
sonlóan a többit kétfelül öszvefoglalják, mint a zabé
ZABNYÁK, (zabnyák) ösz. fn. Főzött zab
a kapuszárnyakat. V. ö. ZÁP.
ból készített nyákíéle sürii levesétek. V. ö. NYÁK.
ZABERIS, puszta Máramaros m.; helyr. Zabé
ZABOL, (zabol) áth. m. zabolt. Zabbal etet.
risre, —éra, —rol.
Zabolni a lovakat, juhokat.
ZABERŐ, (zabérő) ösz. mn. Így nevezik azon
ZABOLA, ( l ) fn. tt. zabolát. A kantárnak
körtefajt, mely a zabbal egyszerre szokott meg
lényeges alkatrésze, vagyis azon vas, mely a kan
érni, mintegy július végén, vagy augusztus elején,
tárral fölszerelt lónak szájábankeresztül fekszik, s
valamint az árpával egy időben érőt árpaérö körté
az úgy nevezett kantár vagy gyeplüszíj által, amint
nek nevezik.
a lovagnak, vagy kocsisnak tetszik, majd feszesen
ZABFÖLD, (zabföld) ösz. fn. Föld, melybe majd tágan tartható. Néha rövidítve: zabla. Kereszt
zabot vetnek vagy szoktak vetni, melyben zab terem. v. feszitözabola, mely egy darab egyenes vagy görbe
ZABGYERMÉK, (zabgyermék) ösz. fn. Házas vasrudacskából áll. Csikózábla, mely az előbbinél
ságon kivül nemzett és született, törvénytelen, faty valamivel kisebb és vagy lánczforma, vagy csukló
ban hajló két darabból van öszveállítva, s a feszítő
tyúgyermek ; kemenesali tájszólással: zabli.
zabla
fölött van helye. Midőn a ló szájába csak fe
Mennyiben a zab más nemesebb gabonákhoz
képest alábbvaló eledelt nyújt, s ennél fogva olcsár szitözablát tesznek, akkor ezt ezígányzablának neve
lás tárgyául is szolgál: innen azt vélhetnök, hogy a zik. A zabolát feszesen tartani, megrántani, megeresz
fattyugyermek ezen elnevezésénélátv.érteményben az teni. Zabolából itatni, azaz,itatáskor ki nem venni azt
olcsárlás alapfogalma rejlik. Azonban, ha a magyar a ló szájából. A ki lator (lopott) paripán ül, zabolá
ból elemezni lehet, valószinü, hogy valamint a fattyú | ból itat. (km.) Zabola, fék, ostor, délezeg lovat megtör,
szó a rendkívüli buja fajzástól kapta nevét,hasonlóan (km.) átv. szigorú fegyelem,korlátozott állapot,mely a
a zabgyermek is szopgyöktől; t. i. amannak első al kicsapongás ellen akadályt vet. Zábolán tartani a
katrésze zab rokonhangok változásával hasonló azon pajkos ifjakat.
Midőn tulajd. ért. vétetik, mind zabola, mind
tzap gyökhöz, melyből szapora származott, vagyis a
zabgyermek oly fajzat, melyet reudkivüli buja nemzö zabla egyaránt használható; de zabla csak tulaj
öBztön szaporított. Figyelmet érdemel az arab persa ! don értelemben divatozik származékaival együtt,

1

I

1177

ZABOLA—ZABOSRA,

vagyis mondhatjuk; lovat zabolázni v. zabiázni, zabo
lás v. záblás paripa ; de nem igen szokták mondani:
embert zabiázni, záblátlan ifjú, a pajkos fiút zabián
tartani stb.
Valószínűleg a tót zubadlobó\ kölcsönözött szó,
mely fogazat v. jogak közé valót jelent; régi magya
rosan : ajvas^ szájvas, ajazó v. ajadzó.
ZABOLA, (2) puszta Veszprém m. ; erdélyi
falu Orbai székben ; telyr. Zabolára, — n , —ról.
ZABOLÁS, (1) (zabolaás) mn. tt. zábolást,
v. —at, tb. —ak. Zabolával fölszerelt, zabolára
fogott. Zabolás paripa. Átv. fegyelmes, szigorún fo
gott. Zabolás fenyíték.
ZABOLÁS, (2) (zabolás) fn. tt. zabolást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Zabbal való etetés, abra
kolás.
ZABOLÁTLAN, (zabolaatlan) mn. tt. —l,
tb. —ok. Ami zabolával fölszerelve nincsen, zabla
nélküli. Zabolátlan szilaj paripán nem tanácsos lova
golni. Átv. kicsapongó, szilaj, fegyelmetlen; fékte
len erkölcsű. Zabolátlan ifjú. Zabolátlan indulat,
harag, kicsapongás.' Zabolátlan élet. Határozóként
am. zabolátlanul.
ZABOLÁTLANSÁG, (zabolaatlanság) fn.

tt. zabolátlanságot, harm. szr. —a. Átv. kihágó,
kirúgó, kicsapongó, szilaj, fegyelmetlen állapot v.
tulajdonság, féktelenség.
ZABOLÁTLANUL, (zabolaatlanul) ih. Átv.
szilajul, kicsapongólag, fegyelem nélkül; féktelenül.
ZABOLÁZ, (zabolaaz) áth. m. záboláztam,
— tál, —ott, par. —z. Zabolával fölszerel;
kantároz ; fékez ; néha: zabláz. Paripát nyergelni, és
zabolázni v. zabiázni. Átv. fegyelem, fenyíték alá fog;
valakinek daczos, makranczos indulatát megtöri;
kicsapongás, kihágás, kirúgás ellen korlátoz. Szilaj
ifjút; rósz indulatot zabolázni, megzabolázni. Ezen érte
ményben nem szokás mondani: zabláz, vagyis a lóról
miodkét félekép mondhatni: zabolázni v. zabiázni, de
az emberről csak zabolázni, zabolán tartani, zabolát
lanfiú, nem: záblátlan; zabolátlanság, nem: zablátlan
ság, zabolátlanul élni,aem: zablátlanul.V. ö. ZABOLA.
ZABOLÁZÁS, (zabolaazás) fn. tt. zábolázást,
tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által va
lamit, v. valakit zabolázunk, tulaj d. és átv. érte
ményben ; fékezés; fenyités. V. ö. ZABOLÁZ.
ZABOLLYA, fn. tt. zabollyát. L. ZAB 2).
ZABOLTAT, (zaboltat) miv. m. záboltattam,
— tál, —ott. Eszközli, meghagyja, hogy valamely
marhafélének pl. a lónak zabot adjanak. Zaboltatni
a lovakat, csikókat, birkákat.
ZÁBOR, falu Turócz m.; helyr. Záborra,
— on, —ról.
ZABOS, (zabos) mn. tt. zabost, v. at, tb.
— ah. 1) Zabbal bővelkedő, zabbal töltött, rakott.
Zabos földek. Zabos zsák, kamara. 2) Zabbal kevert,
vegyes. Zabos bükkön. 3) Zabbal tartott, táplált.
Zabos ló.
ZABOSRA 1. ZABUSRA.
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ZABOZ, (zaboz) áth. m. zaboztam, —tál,
—ott, par. —z. L. ZABOL.
ZABPELYVA v. —POLYVA, (zabpelyva v.
— polyva) ösz. fn. A nyomatott vagy csépelt zabfe
jek és zabszárak polyvája. V. ö. POLYVA.
ZÁBEÁNY, falu Temes m.; helyr. Zábrányba
—ban, ~—ból.
ZABRUGY, falu Ung m.; helyr. Zabrugyra,
—on, —ról.
ZABSÉK, (zabsér) ösz. fn. Zabból főzött ser
féle ital.
ZABSZALMA, (zabszalma) ösz. fn. A zabféle
növénynek, különösen abrakzabnak sasos levelű
szalmája, mely a marhának elég Ízletes takarmányt
nyújt.
ZABSZEM, (zabszém) ösz. fn. A zabnövény
hosszúkás hegyes magva. Bolond az, aki egy zab
szemért a lóba 5ií/ifc.(Rm.). Bújj oda, hová a zabszem. •
(Bújj a lóba). Aljas köznépi mondatok. Átv. zab
szemre varrni, oly nagyokat ölteni, mint a zabszem.
ZABTARLÓ, (zabtarló) ösz. fn. A lekaszált,
vagy aratott zabnak tarlója. V. ö. TARLÓ.
ZABTARTÓ, (zabtartó) ösz. fn. Hely, a hol
zabot tartanak.
ZABTERMÉS, (zabtermés) ösz. fn. Zabból
álló, zabmivelés után keletkezett, gyűjtött termés.
ZABTIZED, (zabtized) ösz. fn. A régi úrbéri
tartozás szerénti tized, melyet a jobbágy illető ura
ságának stb. a termesztett zabból adott.
ZABTÓCS, (zabtócs, azaz —tócsa?) Rriza
J. szerónt a székelyeknél, különösen Udvarhelyszó
ken vízzel megforrasztott zabliszt, miből a kiszi
készül.
ZABTŐVIS, (zabtövis) ösz. fn. Népies nyel
ven a zsoltina egyik faja; máskép szintén népiesen :
aszottas; növénytani néven : aszottas zsoltina. (Ser
ratula arvensis).
ZABUROL, áth. m. zábukolt. A Tájszótár sze
rént Balaton melléki és vasmegyei szó; am. vala
mely eszközzel lökve vizet zavar. Máskép: zaba
kol, zavakol. Eredetére vagy z&var szó zav gyökétől
származott, vagy a hab szótól, honnan az önható,
de rokon jelentésű habuczkol is.
ZABUROLÁS, (zabukolás) fn. tt. zabukolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A víznek valamely esz
közzel zavarása. V. ö. ZABUROL.
ZABUSRA, puszta Hont m.; helyr. Zabuská
ra, — n , —ról.
ZAB VETÉS, (zabvetés) Ösz. fn. 1) Mezei
munka, midőn valaki termelés végett zabot vet a
földbe. 2) A földbe vetett zab, sarjadó állapotában.
ZACSRÓ, fn. tt. zacskót. Tulaj d. ért. a zsák
szónak kicsinzője, s am. zsákocska, vagyis kicsi
zsákhoz hasonló erszény, latinul: sacculus, németül:
Sdckel. Ószvetéve : pénzeszacskó, melyben pénzt tar
tanak ; dohányzacskó, turózacskó. Átv. zacskóhoz ha
sonló takarója valaminek, pl. tökzacskó, magzacskó
(némely növényeknél). Más kiejtéssel zsacskó (Rál
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dinál is). Túl a Dunán némely tájakon a z v. zs el
hagyásával acskó. E szóban a gyökbetü a ke'pzö be
tűjével átvetve ejtetik, minthogy zsákcsóból válto
zott zsacsleó v. zacskóvá, • és valóban is eléjön a ré
gieknél zakcsó alakban, pl. a Carthausi Névtelennél:
„Egy éjjel kedég felkele es méné közikben a szegé
nyeknek egy zakesó pénzzel." (Sz. István Legen
dája). A Eégi Magyar Passióban is : „Es monda
nekik : Mikoron küldélek titeket zsakcsónál kii
(zsacskó nélkül) es tassolynál kii es sarunálkil"
(Toldy F. kiadása. 38. 1.) mi némely más szóknál is
mégesik, milyenek : háskó = hágosó, hágcsó, szöcskö
síz Bzököső, szökcsö ; tamariska == tamariksa a la
tin tamarix után ; talicska néhutt r r ; taligcsa; fa
ricskál = faragcsál.
ZACSKOALAKU, (zacskóalaku) ösz, mn. 1.
ZACSKÓDAD.
ZACSKÓD AD, (zacskódad) mn. tt. zacskóda
dot. Olyan alakú mint a zacskó szokott lenni.
ZACSKÓS, (zacskóos v. zsákcsóos) mn. tt.
eacskóst, v. —at, tb. —ak. Zacskóval ellátott.
Átv. zacskóhoz hasonló tokáju, vagy bögyű, pl.
höresök, zacskóspók és némely más állatok.
ZÁDNYA, falu Máramaros m.; helyi. Zádnyá
ra, — n , —ról.
ZÁDOKFA 1. SZÁDOKFA.
ZÁDOR, (1) mn. tt. zádorí, tb. —ok. A szé
kelyeknél: zándor , zándori. zándorember = minden
semmiségért ingerkedő, czivódó, háborgó. Innen
zándorodik haragra lobban, mordul. Essze (össze)
zándofodtak =: összevesztek;
zándorog hábo
rog, veszekedik. (Kriza J.). Magyar elemzéssel a zaj
szótól származtatható, melytől d képzővel zajdit,
és zajdul is eredtek; tehát zádor v. zándor annyi
volna, mint zajdor ±= zajdító, zajt okozó, vagyis
czivódó. Képeztetésre egyezik a szintén kedélyálla
potra vonatkozó bátor, fondor, komor, kajtor, silndör
melléknevekkel.
Azonban mongolul zangdur v. dzangdur ige
törzs am. haragosan fenyeget, haragosan kiált, (im
Zöme drohen, eine drohende Bewegung machen,
menacer, crier de colére, étre en coltre, étre irrité),
ennek ismét törzse: zangda v. dzangda (aufschreien
lant schelten, blamer, gronder stb.). Miklosich sze
rént szerbül zadoricza = jurgium.
ZADOR, (2) falu Somogy, puszta Pest m.;
helyr. Zádorra, —on, —ról.
ZÁDORFALA, falu Gömör m. ; helyr. —falá
ra} — n , —ról.
ZÁDORHÁZA, falu Gömör m.; helyr. —házá
ra, — n , —ról.
ZAFÍR, fn. tt. zofirt, tb. —ok, harm. szr.
—ja. Világosabb vagy sötétebb kékszínű, igen ke
mény drágakőfaj, melynek színe a tűzben, és kü
lönféle képzödésü jegeczedésben változni szokott
Görögül : GnTztftiQog, héberül: szappír, khaldeai
nyelven : szampir, áraljul : szafir.

ZAFIRKÉK—ZAGYVA.

1180

ZAFIRKÉK, (zafirkék) ösz. mn. Zafirkőhöz
hasonló kékszínű, mely a sötét égszínhez közeledik.
ZAFIRRUBIN, (zafirrubin, ösz. fn. Rubinfaj,
melynek vörös színe kékkel vegyes.
ZAG, a Tájszótár szerént Sopron megyében
am. szag; 1. ezt.
ZAGÁRD, puszta Nyitra m.; h elyr. Zagárdra,
— on, —ról.
ZAGON, erdélyi falu Orbai székben; helyr.
Zágonba, —ban, —hói.
ZÁGOR, erdélyi falu Küküllő m.; helyr. Za
gorra, —on, —ról.
ZAGORHIDA, falu Szála m.: helyr. Zagorhr
dára, — n , —ról.
ZAGRA, erdélyi falu Besztercze vid.; helyr.
Zagrára, —on, —ról.
ZÁGRÁB, Horvátország fővárosa, helyr. Zág
rábba, — b a n , —ból. Tájejtéssel betüátvetve :
Zábrág.

ZÁGRÁBMEGYE v. ZÁGRÁBVÁRMEGYE,
(zágrábmegye v. •—vármegye) horváthországi vár
megye ; határa északról Varasdvármegye, Stájer és
Illirországok; keletről Körösvármegye és Pozsega
vármegyének egy része, délről némely határőrvidéki
részek, nyugotról Illirország s a magyar Tengerpart,
ZAGYALÉK 1. ZAGYVALÉK.
ZAGYVA. (1) fn. és mn. tt. zagyvát. 1)
Molnár A. érteményezése szerént, szittyó, vagy sa
sos fű, és Szabó Dávidé szerént is császta, bozót,
káka v. szittyó ; sásas hely. Némelyek véleménye sze
rént, nem egyéb, mint a szittyó módosulata, mintha
volna szityva, szatyva, s rokona a szittyóból kötött
szatyor, és a sáshoz alakra hasonló, galandot jelentő
szatying. A szittyó, csuha v. suhu és sás szók való
színűen sziszegő, suhogó tulajdonságuktól kapták
neveiket 2) Mennyiben a szittyós, sasos, csuhus lá
pok vize zavaros, mocskos szokott lenni, innen
zagyva különösen a Balaton mellékén jelent öszve
kevert, zavart, tisztátalan, mocskos folyadékot, le
vet, italt stb., mely zagyvalék származékában szo
kottabb. Szabó Dávid másik értelmezése szerént:
elegybelegy, elegyes, vegyes. Zagyva (v. zagyva
lék) bor, ser. Zagyvaleves. E tulajdonságból érte
ményezhető a Zagyva folyó neve is.
Képeztetésre hasonlók hozzá •" Kotyva, golyva,
mogorva, pányva, báva, dndva ; s némely folyók ne
vei, mint Bitva, Zzitva, Ikva, Boldva, Rnmva stb.
Ezen folyó nevekre vonatkozva Bopp Ferencznél
találjuk e következőket : „Góth ahva = flumen,
régi német aha, affa az összetett szók végén; szansz
krit nyelven ap, latinul: aqua (mutatá labiali in
gutturalem).' ; Megjegyzendő, hogy a szanszkrit ap
szóval rokon a magyar hab.
ZAGYVA, (2) falu Nógrád m.; helyr. Zagyvá
ra, — n , —ról. Folyó neve is ugyanott, továbbá
Hevesben és a Jászságban, mely Szolnoknál ömlik
a Tiszába.
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ZAGYVABOR, (zagyvabor) ösz. fn. Idegen
részekkel kevert, tisztátalan bor.
ZAGYVÁL, (zagy vaal) áth. in. Zagyvált. Kü
lönféle, együvé nem illő, össze nem való folyadékot,
italt, ételt stb. öszvekcver, vagy vegyítés által tisz
tátalanná, zavarossá tesz. Borokat zagyválni. A tu
datlan szakács édeset, savanyút öszvezagyvál.
ZAGYVÁLAS, (zagyvaalás) fu. tt. zagyvá
lást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki zagyvál holmit; keverés, öszvezavarás ; koty
válás. V. ö. ZAGYVÁL.
ZAGYVALÉK, (zagyv alék) fn. tt. zagyvalék
ot, harm. szr. —«. Kevert, vegyített Öszvezavart
folyadék, különösen ital, vagy leves étel. Zagyvalék
bor, zagyvalékbecsinált. Hasonló hozzá kotyvalék v,
kotyfolék. Sándor Ist. szerént a v kihagyásával:
zagyalék,
ZAGYVÁLÓ, (zagyvaaló) mu. tt. zagyválút.
Aki valamit vagy holtnit zagyvál •, kotyfoló. V. ö.
ZAGYVÁL.
ZAGYVÁLT, (zagyvaalt) mn. tt. zagyvált
ál. Kevert, zavart, különféle folyadékokból vegyí
tett ; kotyfolt, kotyvasztott. Zagyvált kocsmai bor.
Zagyvált leves, becsinált. V. ö. ZAGYVA, (1).
ZAGYVA SZÁNTÓ, falu Nógrád m.; heljr.
— Szántóra, — n , —ról.
ZÁH, (1) záhol ige gyöke ; 1. ZÁHOL.
ZÁH,(2) MEZŐ—, erdélyi falu Torda m.; helyr.
Záhra, —on> —ról.
ZAHA fn. tt. záhát. Nyelőgégeégetés, melyet
bizonyos ételek szoktak okozni. Megfelel neki a né
met Sodbrennen, s görög pyrosis. Mennyiben ezen
bajt a kelletlen vagy mértéktelen vagy a gyomornak
nem tetsző étel okozza, rokonnak tekinthető a zabál
igéhez, miszerént záha = zava, v. zaba. Miklosich
nál olvassuk: zháha, zália slovak; izgága russ.; es
soll auch im Nsl. (TNeuslavischen) als zgaga vor
kommen.
ZAHAR, falu Ung m. ; helyr. Zaharra, —on,
— ról.
ZAHATKA, falu Bereg m.: helyr. Zahatkán,
—ra, —ról. Máskép : Ilátmég.
ZAHIN, mn. tt. zahint, tb. —ok. Tata vidéki
tájszó, am. zömök, köpczös, izmos, erős.
ZÁHOL, (záhol) áth. m. záholt. A székelyek
nél am. üz, kerget, Elzáholta a farkas a juhnyájat.
(Kriza J.). Ugyancsak Kriza Jánosnak egy Írásbeli
megjegyzése szorént Udvarhelyszéken rövid aval:
záhol. A gyök záh v. zah, teljesen egyezik a perzsa
za ígetörzszsel, melynek határtalan módja : zadan
v. zaden am. pulsare, ferire, verberare; infligere,
iniicere.
ZÁHOLÁS, (záholás) fu. tt. záholást, tb.
— ok, harm. szr. —a. Üzés, kergetés. V. ö. ZÁHOL.
ZÁHONY, falu Ung m.; helyr. Záhonyba,
ban, —bál.
ZAIZON, erdélyi falu Brassó vid.; helyr. Zai
zonbat —ban, —ból.

ZAJ—ZAJHARANG.
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ZAJ, fu. tt. zajl, tb. —ok, harm. szr. —ra.
1) Erősebb kitörésü, de tompa és homályos hangok,
vagy szószatok keveréke, p. midőn egyszerre sokan
fenhangon beszélnek, kiáltanak, perelnek, vitatkoz
nak stb. Hasonló hozzá, de valamivel gyöngébb a zsi
baj, zsivaj, zsibongás. V. ö. ZÚGÁS, ZENGES. Zajt
ütni, v. csapni. Sok zaj semmiért. (Km). Micsoda zaj
ez ? 2) Szélesb ért. akármily egyes, de tartós, és
folytonos kiáltás, lárma, zörgés. 3) Jégdarabok, me
lyek egymáshoz súrlódva, néha egymásra torlódva,
némi tompa morajjal, zajogva húzódnak alá a fo
lyón, vagy tolódnak a partra. A Dunán sok, süril a
zaj. A zaj közöli nehéz átvergődni a folyón.
ZAJÁN, falu Torontál m.; helyr. Zajánba,
— ban, —ból.
ZAJDA, fu. tt. zajdál. Molnár A. szerént je
lent inalhat, podgyászt. Szabó D. értelmezései '• bú
tyor, málha, tergcnye, ezuezolék, köczölék, tüsző,
túrba. Ma is él Abaúj, Zemplén, Borsod megyékben,
midőn kivált az asszonyok, valamit lepedőbe vagy
ponyvába takargatva hátokra vesznek.
ZAJDÁS, (zajdaas) mn. tt. zajdást v. — at.
tb. —ak. Zajdával ellátott, málhával, pogyászszal
terhelt. Zajdás vándor, utazó.
ZAJDIT, (zajdit) áth. mn. zajdüolt, par.
•—s, htn. —ni, v. —ani. Eszközli, okozza, hogy
valaki zajogjon ; zajgóvá tesz. Képeztetésre hason
lók hozzá : jajdít, zúdít, zendít, csördít, zördít, s több
hangutánzók. Egyezik vele zajgat azaz zajogat.
ZAJDÍTÁS, ZAJDITÁS, (zajdítás) fn tt.
zajdítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Zajgóvá tevés.
V. ö. ZAJDÍT.
ZAJDÚL, (zajdúl) önh. m. zajdúlt. Zajog
ni ktzd, zajossá lesz, zajra fakad, Szabó D. szerént:
zendül, rivad, riad stb. Zajdúl, fölzajdúl a néptömeg.
ZAJDÚLÁS, ZAJDULÁS, (zajd úlás) fn. tt.
zajdulást, tb. —ok, harm. sz. r. —a. Zajossá levés.
V. ö. ZAJDÚL.
ZAJG, 1. ZAJOG.
ZAJGÁS, (zajogás) fn. tt. zajgást tb. —olc.
harm. szr. —a. Tartós, folytonos zaj, lármázás.
ZAJGAT, (zajogat) gyak. mivelt. m. zajgat
tam, —tál, —ott, par. —gass. Folytonos zajra
vagyis zajgásra ösztönöz, ingerel valakit, vagy
többeket. A lázító szónok zajgatja a népet.
ZAJGATÁS, (zajogatás) fn. tt, zajgatásl,
tb. —ok, harm. szr. —a. Miveltetés, mely által esz
közli valaki, hogy más vagy mások zajogjanak.
ZAJGÓ, (zajogó) mn. tt. zajgót. Aki, vagy
ami zajog, zajt üt. Utczákon zajgó néptömeg. 2) 1,
SZAJKÓ.
ZAJGÓDIK, (zajogóodik) k. m. zajgódtam,
— tál, —ott. L. ZAJOG.
ZAJGÓS, (zajogóos) mn. tt. zajgás t, v. —at,
tb. —ak. Zajgó természetű.
ZAJHARANG, (zajharang) ösz. fn. Harang,
melyet akkor húznak meg, midőn valamely veszély.
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ZÁKA, (záka) fn. tt. zákát. L. ZÁKÁLY.
p. tűzvész, árviz, ellenség közeledése fenyeget; vagy
ZÁKÁLY, (zákályj, fn. tt. zákályt, tb. —ok,
általán, félre vert harang. Máskép : vészharang,
ZAJHELY, (zajhely) ösz. fn. Hely melyen harm. szr. —a. A hibásan kelesztett és sütött ke
nyérnek szappanos tésztája, mely kivált a kéreg
zaj van, zajongók tanyája.
ZA.IK, falu Szála m.; helyr. Zajkra, —on, alatt látszik; máskép: irgy, v. czopáka, v. zákla,
záklya. Elemzésére nézve 1. ZÁKÁNY.
—ról.
ZÁKÁLYOS, (zákályos) mn. tt. zákályost,
ZA JKÁNY, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
v. —at, tb. —ak. Szappanhoz hasonló tésztáju;
Zajkányba, —ban, —ból.
ZAJLÁS, (zajolás) fn. tt. zajlást, tb. —ok, máskép tájdivatok szerént: zsengés, czopákás, irgyes,
harm. szr. —a. A víznek vagyis folyónak, tónak, szalonnás, znklás. Mondják különösen kenyérről. A
tengernek azon állapota, midőn jégdarabok keletkez zakályos kenyér a késhez és foghoz ragad s megfek
szi a gyomrot. V. ö. ZÁKÁLY.
nek, s úszkálnak rajta.
ZÁKÁNY, (1) (zákány v. zákaany) fn. tt.
Z A J U K , (zajolík) k. m. eajlott, htn.
—ami. Fris fagyásu jégdarabok úszkálnak rajta. zákányt, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyálkaféle
Zajlik a folyó, sürüen zajlik a Duna, nem sokára be üledék, söprű, tisztátalanság, mely az állott vizben,
fagy. Udvarhelyszéken: szajlik. Átv. mondják a vagy romlott borban, sörben képződik, az edény fe
borról, midőn nagy melegben megtörik, megzava nekére ülepedik, s ha fölkeverik, foltokban úszkál.
Szabó D. szerént: seprő, seprőlék, ally, allyadék,
rodik.
ZAJLÓ, (zajoló) mn. tt. zajlót. Fris fagyásu, zavar, zavarék, mocsok.
Alapfogalomban egyezik vele záka, z ákály,
vagy töredezett jégdarabokkal lepett. A zajló Dunán
zákla, v. záklya, vagyis a roszúl kelt kenyérnek ir
veszély közt vergődtünk által.
ZAJOG, (zajog) gyak. önh. m. zajogtam, gyes, szappanos, czopákás bele, mely megsűrűsödött
— tál, —ott v. zajgott, htn. —ni v. zajgani. Zajt üt, nyákhoz hasonló, s kivált a kéreg alatt gyűl öszve.
zajt csinál, vagyis oly hangon szól, beszél, kiált, Gyöke zák talán am. hák természeti hangutánzó,
perel stb., melyet zajnak nevezünk, n közbevetéssel: s jelent nyálkás, turhás, hurutos pököt. E szerént
mind zákány, mind záka, zákály eredetileg nyákot,
zajong ; 1. ezt. V. ö. ZAJ.
nyálkát jelentene, és zákányos víz, bor, sör, =z
ZAJOGÁS, (zajogás) 1. ZAJONGÁS.
ZAJONG, (zajong) gyak. m. zajongtam, —tál, nyákos, nyálkás ; zakályos kenyér = nyákhoz ha
—ott, htn. —ni, v. —ani. L. ZAJOG, melynél va sonló ragadós bélü kenyér. Tehát úgy látszik,
esetleges találkozás volna — mi a különböző
lamivel nyomatékosabb és nagyobb tartósságu.
ZAJONGÁS, (zajongás) fn. tt. zajongást, tb. nyelvekben néha megtörténik,—hogy tótul is a zá
—ak, harm. szr. —a. Folytonos zaj, nagyobbszerü kályos kenyér neve zákal; és zakalit, am. zavarni,
fölzavarni, bemázolni. Miklósi eh szerént csehül,
zajgás.
ZAJONGÓ, (zajongó) mn. tt. zajongót. Aki szlovákul: zákal (panis lardum), lengyelül zakat.
ZÁKÁNY, (2) fn. tt. zákányt, tb. — ok.
vagy ami zajong. V. ö. ZAJONG.
ZAJOS, (zajos) mn. tt. zajost v. —at, tb. Sándor I. szerént valamely szittyái madár neve.
ZÁKÁNY, (3) fn. tt. zákányt, tb. —ok, harm.
—AK. 1) Zajt csináló, ütő ; zajjal járó, párosuló.
Zajos nép. Zajos mulatság, lakoma, tanácskozás, vi szr. —a. 1) A moszatok seregébe tartozó, lopvanő
tatkozás. 2) Átv. jéggel borított; vagy viharos, för szó növényfaj, vagyis, apró pölyhök, melyek látcső
geteges. Zajos folyó, melyen jégdarabok úszkálnak. vön nézve sok'apró szőrszálból állanak, különösen,
az álló vizeken lebegő zöldes szinű szálacskák, viz
Zajos tenger. V. ö. ZAJ.
ZAJOSAN, (zajosan) ih. Zajt ütve, zajjal virágzákány. Nevét hasonlatnál fogva a nyálkás
mocskot jelentő zákánytól kapta; 1. fölebb ZÁKÁNY.
párosulva; lármázva, kiáltozva. V. ö. ZAJOS.
ZÁKÁNY, (4) falu Somogy m. ; helyr. Zákány
ZAJOSODÁS, (zajosodás) fn. tt. zajosodás t
tb. —ok, harm, szr. —a. 1) Csendzavaró állapot, ba, — ban, —ból.
ZÁKÁNYÍT, v. ZÁKÁNYIT, (zák ányít) áth.
midőn zajossá leszen valaki v. valami. 2) A víz szí
m. zákányitott par. — s , hatn. —ni v. —ani. Záká
nének jégdarabokkal ellepése, jegesedése.
ZAJOSODIK, (zajosodik) k. m. zajosodtam, nyossá tesz. Tisztátalan kezelés által zákányitani a
—tál, —ott. 1) Zajossá, zajgóvá leszen, zajra bort, sört. V. ő. ZÁKÁNY, (1).
ZÁKÁNYKÖRTE, (zákánykörte) ösz. fn.
kezd fakadni. 2) Zajló jég keletkezik rajta. 3) Ré
szegségében esze megzavarodván, zajt üt, megko Kres7.nerics szerént, nagy vörös, hosszúkás, nem
tyogósodik. Megzajosodik bortól a feje, (Pázmány Pred. igen jó ízű körtefaj.
958. 1.)
ZÁKÁNYOS, (zákányos) mn. tt. zákányost,
ZAJTA, falu Szatmár m.; helyr. Zajtára, —n v. —at, tb. —ak. Mondják általán folyadékról,
midőn zákány képződik benne, mocskos, nyálkás,
—ról.
söprüs üledékü. Zákányos bor, sör, viz, eezet. Dugo
ZAK, zakatol, zakola, zaklat szók gyöke.
ZAK, törzs záka, zákály v. zákány, zákla v. nicsnál átv. ért. zákányos ember, részeges, kit a köz
mondat szerént, elért a nyálas tüszszentés,
éáklya szókban ; 1. ZÁKÁNY.
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ZÁKOSZTOLÁN—ZALÁSD.
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ZÁKÁNYOSÍT, (zák ányos ít) 1. ZÁKÁNYÍT.
ZAKÁNYOSODÁS, (zákányosodás) fn. tt.
zákányosodást, tb. —ok, harm. szr. —a. A fo
lyadéknak tisztátalan, romlott változása, midőn zá
kányossí legzen. V. ö. ZÁKÁNYOS.
ZÁKÁNYOSODIK, (zákányosodik) k. m.
zákányosodtam , —tál, —ott. Zákányossá lesz;
nyálkásodik, söprüsödik. V. ö. ZÁKÁNYOS.
ZAKÁS, (zákaas) mn. tt. zákást v. —at, tb.
— ok. L. ZÁKÁLYOS.
ZAKATOL, (zakatol) önh. m. zakatolt. Zö
rög, zörgést csinál. Kapun, ajtón zakatolni. Keme
nesali szó. Szabó Dávidnál is am. zörög, zörget. „Ne
zakatoljatok." A székelyeknél Kriza J. szerént a
bútorokat s más eszközöket hányásvetéssel döntö
getve zajt, zörejt csinál. Magas hangon : zeketel. (Lu
gossy J.).
Gyöke zák természeti hangutánzó, s képezte
tésre hasonló ezekhez : hábatol, höbötöl, birmitel, dör
möt'öl, zsivatol.
ZAKATOLÁS, (zakatolás) fn. tt. zakatolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Zörgés, dörömbölés, zajos
hányásvetés.
ZAKÉLY, falu Bars m. ; helyr. Zakélyba,
— ban, —bál.

ZÁKOSZTOLÁN, falu Nyitra m.; helyr. Za
kosztolánba, —ban } —bál.
ZAKÓT, fa. tt. zakotot. Kresznericsnél, kút
főidézés nélkül, am. sövénykerités. A mennyiben
a következő zakota szóhoz igen közel áll, talán jes
lenthet általán valami hánytvetettet.
ZAKOTA, fn. tt. zálcotát. Székely tájszó, s
jelent szobában rendetlenül öszvevissza hányt min
denféle holmit, bútorokat. A kamara tele van zako
tával. (Kriza J.). Zakota ember, ki mindig láb alatt
van. (Ugyanaz). V. ö. ZAKATOL.
ZAKOTÁL, (zakotaal) önh. m. zákotált. Bú
torokat s más eszközöket hányásvetéssel döntögetve
zajt, zörejt, csinál. Máskép : zakatol.
ZAKOTÁS, ( l ) , (zakotaas) mn. tt. zakotást,
v. —at, tb. —ak. Zakotával azaz hánytvetett hol
mival tele levő. Zakotás ház. V. ö. ZAKOTA.
ZAKOTÁS, (2), (zakotaas) fn. tt. zakotás1,
tb. —ok. Kriza J. szerént háromszéki nyári étel,
disznóhússal főzve, sok saláta, tárkony, petrezse
lem, hagymaszár^ és kevés somborddal, tojással ösz
szevegyítve,és tejföllel föleresztve.
ZAKURÁL, áth. m. zakurált. Bodrogközi
tájszó, s am. valakit az adósság lefizetésére sürget.
Talán a zaklat szóval egy gyökből (zak) származott;
ZÁKLA; ZÁKLÁS, 1. ZÁKÁLY, ZÁKÁLYOS.(zakolál, zakulál, zakurál).
ZALA, mváros Somogy m.; Zalára, — n ,
ZAKLALÓDIK, (zaklalóodik) k. m. zakla
lódtam, —tál, —ott, Eléjön Kresznericsnél értel —ról. Néha értik Szála helyett is. L. SZÁLA, (2).
ZALA(SZALA)APÁT1, mváros Szála m.
mezés nélkül. Alkalmasint am. zaklatásban forgo
helyr. Apátiba, —ban, —ból.
lódik. A ,zaklal' törzs magában nem fordul elé.
ZALÁBA, falu Hont m.; helyr. Zulabára,
ZÁKLÁSSÁG, (záklaasság) fn. tt, záklásság
ot, harm. szr. —a. A roszul sütött kenyér tulaj — n. —ról.
ZALA(SZALA)BÉR, falu Szála m.; helyr.
donsága, midőn záklás, azaz irgyes, szappanos,
Zalabérre, —én, —röl.
czopákás. V. ö. ZÁKÁLY.
ZALACSKA, KIS—, NAGY—, faluk Ung
ZAKLAT, áth. m. zaklatott par. zaklass.
1) A vonómarhát különösen a lovat sebes menésre m.; helyr. Zalacskára, —»,, —ról.
ZALA(SZALA)EGERSZEG, mváros Szála
sürgeti, hajtja, kergeti. Rost úton lassan hajts, ne
zaklasd a lovat. 2) Szélesb ért. valakit keményen, m.; helyr. Egerszegre, —én, —röl.
ZÁLAG 1. ZÁLOG.
szigorún, kinozva sürget, hogy valamit tegyen, dol
ZALAKNA, erdélyi falu F. Fehér m. ; helyr.
gozzék, teljesítsen ; erőszakosan gyötör. Zaklatni a
cselédeket, alattvalókat. Az adóst zaklatni, hogy fizes Zalaknára, — n , —ról.
ZALA(SZALA)LÖVŐ, falu Szála m.; helyr.
sen. Továbbá valakit üldöz, kerget Úton, útfélen
zaklatni az ellenséget. Szabó D. szerént: kényszerít, — Ldvőre, — n , —röl.
ZALÁMBÓL 1. ZALÁNBOL.
unszol, nyomorgat, kerget.
ZALA(SZALA)MINDSZENT, falu Szálam.;
Ha e szóban alapfogaimul a kergetést vesz
szük, úgy törzsre nézve rokon a száguld (v. száguld) helyr. Mindszentre, —in, —rol.
szágódik, (azaz sebesen nyargal) igével, melynek
ZALÁNBOL, önh. m. zalánbolt. Bódult fő
törzséből lett száglat v. szaglat, némi hangváltozással: vel ideoda tekereg, csavarog, bolyong. Megiszom, ne
zaklat. Egyébiránt v. ö. ZAKATOL ; ZAKURÁL.
talán holtom után a lelkem a pohárszék körül zalánbol
ZAKLATÁS, (zaklatás) fn. tt. zaklatást, tb. jon, részeg ember mondása. Dunántúli tájszó. Alap
—ok, harm. szr. —a. 1) A lónak kergetése, futás értelemre és törzsre nézve rokonnak látszik vele
ra, száguldásra kényszerítése. 2) Gyötrő, kínzó sür zarándok.
ZALÁNY, erdélyi falu Sepsi székben ; helyr.
getés, üldözés. Hagyj föl már a zaklatással. V. ö.
Zalányba, —ban, —ból.
ZAKLAT.
ZALA(SZALA)PATAKA, falu Szála m. ;
ZAKLATÓ, (zaklató) mn. tt. zaklatót. Aki
lovat, vagy átv. ért. embert zaklat; kergető ; üldö helyr. —patakára, — n , —ról.
ZALASD, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Zx
ző ; gyötörve sürgető. Lovakat zaklató kocsis. Cselé
lasdra, —on, —ról.
deit zaklató kegyetlen úr. V. ö. ZAKLAT.
AKAD. NAGY SZÓTÁR. VI, KÖT.
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ZALA(SZALA)SZENTLÁSZLÓ, falu Szála
in.; helyr. Szentlászlóra, — n , —ról.
ZALÁTA falu Baranya m. ; helyr. Zalátára,
•—n,, ——ról.
ZALATNA, erdélyi mváros A. Fejér m.;
helyr. Zalatnára, — n , —ról.
ZALA(SZALA)VÁR, falu Szála m.; helyr.
Zalavárra, —on v. —ott, —ról.
ZÁLHA, erdélyi falu B.Szolnok m.; helyr.
Zálhára, — n , —ról.
ZALKOD, falu Szabolcs m. ; helyr. Zalkodra,
— on, —ról.
ZÁLNOK, falu Közép Szolnok m.; helyr. Zál
nokra, —on, —ról.
ZÁLOG, fn. tt. zálogot, harm. szr. — a , v.
—ja. l) Ingó vagy ingatlan jószág, melyet valaki
bizonyos kölcsön vett pénz fejében biztosítás végett
a hitelezőnek általad, vagy illetőleg leköt. Pénzt
zálogra kölcsönözni.
Holmi drágaságokat zálogba
tenni, vetni. A zálogot kiváltani, a reá fölvett pénzt
kifizetni. Földbirtokot zálogban birni. Házát zálogul
lekötni. 2) Ingóság, melyet valakitől bizonyos kár
tételért elvesznek, s megtartanak, mig az a kellő
kárpótlást nem teljesíti. A tilalmasban legeitetőtői,
vadászótól zálogot venni; zálogban elvenni az orvadász
puskáját, a juhász szűrét. 3) Az úgy nevezett zálo
gosdijátékban a játék szabálya ellen vétett társtól
lefoglalt valamely tárgy, pl. kendő, keztyű, gyűrű
stb., melyet cssk bizonyos (játékbeli) büntetés tel
jesítése után kap VÍSSZR. 4) Átv. bizonyos személyek
között létező belső viszonynak jegye, jele, vagy
eredménye, péld. a gyermekek a szerelem vagy házas
ság zálogai. Ez legyen barátságunk záloga.
„Vajba szivünk szerelmének
Kis zálogi születnének,
S ott állnának hosszú sorral.
A kuczkóban teli borral."
A csikóbőrös kulacshoz. Csokonai.
5) Biztosítás, kezesség. Ez érteményben mondja
Szent Pál (Tarkányi B. Józsefnél) az Ephes. irt
levelében I. rész, 14. v. a Szent Lélekről „Ki ami
örökségünk záloga." Kor. II. lev. I. rész, 22. v.
„Ki meg is pecsétel minket és a lélek zálogát adta
sziveinkbe." Tájejtéssel, mint Szabó Dávidnál i s :
zálag, túl a Dunán néhutt álog. Egyezik vele a mon
gol zolik v. dzolik (Schmidt szerént am. Pfand), tör
zse: zolikhu v. dzolikhu (pfanden). Miklosich sze
rént zalog'b régi szláv szó, és utatít zaszlona szórn,
mely csehül am. függöny (VorbaDg). De <z eiőtetett
származtatás. Innen is megtetszik, mint másutt is
érintők, hogy az érintett régi (bolgár) szláv szó is
turáni eredetre mutat; mert itt (a mongolban) ta
láljuk a törzset is, zolikhu, :=. zálogolni.
ZALOGADÁS ; (zálog adás) ösz. fn. Valaminek
zálogul adása.
ZALOGADÓS, (zálogadós) ösz. fn. Aki bizo
nyos zálogra vett föl kölcsönt.
ZÁLOGADÓSSÁG, (zálogadótság) ösz. fn.
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Adósság, melyet a hitelezőnek általadott vagy lekö
telezett zálog biztosít.
ZÁLOGBIRTOKOS, (zálogbirtokos) ösz. fn.
Hitelező, aki a kölcsön adott pénz fejében biztosí
tásul zálogot bir.
ZÁLOGHÁZ, (zálogház) ösz. fn. Nyilvános
intézet, melyben zálogért határozott százalék mel
lett, és bizonyos időre, pénzt adnak kölcsön.
ZÁLOGHITELEZŐ, (záloghitelező) ösz. fn.
Hitelező, aki nála letett, vagy neki lekötelezett zá
logra kölcsönöz pénzt.
ZÁLOGHÍV AT AL,(záloghivatal) ösz. fn. Ren
des tiszti személyzet hivatala nyilvános zálogházban.
ZÁLOGISTÁLLÓ,(zálogistálló) 1. ZÁLOGOL.
ZÁLOGÍT, (zálogít) áth. m. zálogitott, par.
— s, htn. —ni v. —ani. Valamit zálogba tesz. Ren
dcsen el igekötővel jár. Óráját, gyűrűjét, ezüst edényeit
elzálogitotta. Máskép : zálogosít. V. ö. ZÁLOG.
ZÁLOGÍTÁS, ZÁLOGITÁS, (zálogítás) fn.
tt. zálogositást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés
midőn valaki a kölcsön vett pénzért zálogba teszi,
vagy zálogul lekötelezi valamely jószágát.
ZÁLOGJÁTÉK, (zálogjáték) ösz. fn. 1. ZÁ
LOGOSUL
ZÁLOGJEGY, (zálogjegy) ösz. fn. A zálog
hivataltól kiadott jegy a zálogba adott és átvett
ingó vagyonról.
ZÁLOGJOG, (zálogjog) ösz. fn. Jog, melynél
fogva a hitelező zálogbirtokos a zálogra adott köl
csönt visszakövetelheti.
ZÁLOGJOGI, (zálogjogi) ösz. mn. Zálogjogon
alapuló, azt illető, ahhoz tartozó. Zálogjogi követelés,
kereset.
ZALOGJÓSZÁG, (zálogjószág) ösz. fn. Ingat
lan birtok, melyet valaki kölcsön adott bizonyos
mennyiségű pénzért bir, s azt az elzálogosító, szer
ződés értelme szerént, határozott időben az illető
tulajdonosnak visszaadni tartozik.
ZÁLOGKÖLCSÖNY, (zálogkölcsöny) ösz. fn.
Bizonyos pénzmennyiség, melyet valaki zálogra vett
kölcsön.
ZÁLOGKÖTÉS, (zálog kötés) ösz. fn. Szerző
dés a zálogadós és zálogbirtokos között.
ZÁLOGLEVÉL, (záloglevélj ösz. fn. l) Ok
levél, mely a zálogbaadó és zálogbavevő közti szer
ződést foglalja magában. 2) Különösen így hívják a
jelzálog (hypotheca) bankok által kibocsátott
egyes, és kamai szelvényekkel ellátott levélkéket, me
lyek a közönségnél akár a bank (mint amely a köl
csönt adja), akár a kölcsönvevő által áruba bocsát
tatnak, és bizonyos idő leforgása alatt leginkább
sorshúzás utján beváltatnak, addig a birlalóknak a
kamatok egész vagy félévenként pontosan fizettetvén.
Különbözik a zálogjegy.
ZÁLOGOL, (zálogol) áth. m. zálogolt. l)
Az adósnak bizonyos jószágát biztosítás végett zá
logkép lefoglalja, vagy elveszi. 2) Különösen, a kár
tevőnek valamely ingóját elveszi, hogy őt kár>
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pótlásra kényszerítse. Megzálogolni a tíloéba hajtó
pásztort vagy kocsist, azaz, ruháját, szerszámát stb.
elvenni. Megzálogolni az orvadászt, p. puskáját elven
ni. 3) Az úgynevezett zálogosdi játékban a játék sza
bályai ellen vétőtől valamit elvesz, s annak kiváltá
sára bizonyos föladat teljesítése által kényszeríti.
ZÁLOGOL, (zálogól) ősz. fn. Községi vagy'
hatósági ól, istáló, melyben a tilosban kapott, vagy
kárpótlás végett lefoglalt barmokat a kiváltás ide
jéig zárva tartják.
ZÁLOGOLÁS, (zálogolás) fn. tt. zálogolást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, mely által va
lakitől zálogot vesznek. V. ö. ZÁLOG.
ZÁLOGOS, (zálogos) mn. tt. zálogost, v. —at,
tb. —ak. 1) Amit valaki zálogban bir. Zálogos jó
szág. 2) Ahol a zálogban vett ingóságok le vannak
téve. Zálogos kamara, 3) Gr. Eszterbázy M. nádor
egyik levelében zálogos ember am. megbizható em
ber : „Rendeljen hadnagyot maga atyafiai közöl, az
ki zálogos ember legyen, s értse is az dolgot." (M.
Történelmi Tár. VIII. K. 78. 1.).
ZÁLOGOSDI, (zálogosdi) fn. tt. zálogosai1,
tb. —k. A vegyes nemű ifjúság kedvenczjátéka,
melyben a szabályok ellen hibázó, vagy vesztes társ
nak valamely nála levő ingóságát, p. kendőjét, gyű
rűjét, szalagját, keztyüjét stb. zálog gyanánt elve
szik, s annak kiváltására bizonyos tréfaszeríí, dévaj,
csintalan, kedves büntetést szabnak.
Képeztetése olyan,mint több játéknemé,p. bujós
di, szembekötősdi, kergetősdi, katonásdi, lovasdi stb.
ZÁLOGOSÍT, (zálogosít) 1. ZÁLOGÍT.
ZÁLOGOZ, (zálogoz) áth. m. eálogoztam,
—tál, —ott. L. ZÁLOGOL.
ZÁLOGOZÁS, (zálog ozás) 1. ZÁLOGOLÁS.
ZÁLOGPÉNZ, (zálogpénz) ösz. fn. Pénz, me
lyet valakinek a tőle vett vagy biztosított zálogért
adnak. Továbbá, váltságpénz, melyet az fizet, kit
valamely kártételért megzálogoltak.
ZÁLOGPÉR, (zálogpérl ösz. fn. Törvényke
zés valamely zálogban bírt jószág kiváltása iránt.
ZÁLOGSZERZŐDÉS, (zálogszérzödés) ösz.
fn. Szerződés, valamely ingó vagyont (régebben in
gatlant is, de amit a jelen törvény meg nem enged)
elzálogosító, s azt zálogba vevő felek között, vagyis,
melyben a hitelező a kölcsönzött pénzért bizonyos
vagyon lekötése vagy átadása által is biztosíttatik.
ZÁLOGUDVAR, (zálogudvar) ösz. fn. Köz
ségi, vagy az illető hatóság által kitűzött udvar,
hová a zálogul lefoglalt lábas jószágot behajtják, s
a kiváltásig zárva tartják.
ZÁLOGUL, (zálog:ul) ih. Zálogként, mint zá
log v. zálogot. Zálogul óráját, s arany lánczát tette
be. Az orvadász puskája zálogul szolgál. Zálogosdi
játékban zsebkendőjét adta zálogul.
ZÁLOGVÉTEL, (zálogvétel) ösz. fn. 1. ZÁ
LOGOLÁS.
ZALÓNOK, mváros Vas m.; helyr. Zalánok
ra, —on ; ^rról,,
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ZALUZSANY, FAZEKAS—, RIMA—, faluk
Gömör m.; helyr. Zaluzsányba, —ban, •—bői.
ZÁM, Debreezenhez tartozó puszta Bihar m.;
helyr. Zámrba, —ban, —ból. A mongolban zam v.
dzam am. út.
ZAMÁNCZ, 1. ZOMÁNCZ.
ZAMANKOS, mn. tt. zamankóst, v. —at, tb.
—ak. Több vidéken, nevezetesen Hevesben, Cson
grádban, mondják zivataros, zegernyés téli időről;
néhutt máskép : zimankós. Rokon a szláv zima (hi
deg, tél) szóval. V. ö. ZIVAR, ZIVATAR.
ZAMÁRDI, (Szamárdi) falu Somogy m.; helyr.
Zamárdiba, —ban, —ból.
ZAMAROCZ, falu Trencsin m.; helyr. Zama
róczra, —on, —ról.
ZAMAT, fn. tt. zamatot, harm. szr. —ja. A
gyümölcsnek vagy szeszes italnak, különösen a
bornak sajátnemü ize, és szaga, kivált mely az Ínye
ket kedvesen ingerli. Szamóeza, ananász zamatja.
Ezen bornak igen jó zamatja van. Más kiejtéssel:
szamát. Átv. ért. ami a kedélyi, szellemi és erkölcsi
élvezetet mintegy fűszerezi. Beszédén a finom társal
gás zamatja ömlik el. Vallásos zamatú szónoklat.
Mennyiben az izléai érzék a szaglásival leg
szorosabb viszonyban áll, ennélfogva alapértelemrc
és gyökhangra nézve rokonok vele szag (Sopron me
gyében a Tájszótár szerént zag), szamóeza, szimat.
V. ö. SZAG, SZAMÁT, SZIMAT.
ZAMATOS, (zamatos) mn. tt. zamatost v. at,
tb. —ak. Aminek sajátnemü íze és szaga van, külö
nösen, ínynek kedves, tetszetős ízű. Zamatos meleg
éghajlati gyümölcsök. Zamatos borok. V. ö. ZAMAT.
ZÁMOLY, falu Győr és Fehér m.; helyr. Zá
molyba, —ban, —ból.
ZÁMOR, puszta Fehér m. ; helyr. Zámorra,
—on, —ról v. Zámorba stb.
ZAMUTO, falu Zemplén m.; helyr. Zamutóra,
— n, —ról.
ZANATH, falu Vas m. ; helyr. Zanathra,
— on, —ról.
ZÁNDOR, erdélyi tájszó és m. tt. zándort,
tb.  ok. L. ZÁDOR.
ZÁNDORI,mn.tt zándorit,th.—afc.L.ZÁNDOR.
ZÁNDORODIK, (zándorodik) k. m. zándo
rodtam, —tál, —ott. Zindorrá lesz, garázdálkodva
összezörren másokkal. V. ö. ZÁDOR.
ZÁNDOROG, 1. ZÁDOR alatt.
ZÁNGÓHARANG, (zángó, azaz csángó v.
czángóharang) ösz. fn. A Tájszótár szerént ökörre
valónagy, bután hangzó harang; szokottabban:
kolomp, néhutt •, csatrang.
ZÁNGOR, fn. tt. zángort, tb. —ok. A széke
lyeknél (Hétfaluban) és a csángóknál am.mészárszék
i,Hová, hová ? ajz zángorba !
Gyere inkább ajz ágyamba."
Csángó dal.
ZANKA, falu Szila m.; helyr. Zmkára, — n ,
—rrólf
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. ZANÓT—ZÁPÍT,

ZANÓT, fn. tt. zanótot, harm. szr. —ja. Cser
je vagy kóróféle növénynem,a kétfalkások seregéből
és tízhímesek rendéből, csészéje két ajakú ; hüvelye a
kocsánon fölül elszükült; himszálai némely fajokban
mind összenőttek. Levelei hármasak, s virága több
nyire sárga. (Cytisus). Többféle faja van, melyek
közöl a fái zanót (C. laburnum) a kecskék kedves
eledele. Siet, mint kecske a zanót után. (Km.). A" Va
dászműs.íótár szerént máskép : döyfa (Bohnenbaum).
Miklosich szerént szerbül: zanovijet.
ZANOTOS, (zanotos) mn. tt. zanotost, v. at,
tb. — ak. A Tájszótár szerént Kemenesalon am.
bortól fölhevült, neszes, zajgó. Gyöke zan úgy lát
szik, ugyanaz a zon gyökkel zong ( = zonog) szóban.
ZANOTOS, (zanótos) mn. tt. zanótost, v. at,
tb. —ak. Zanótot termő, zanóttal benőtt, bővelke
dő. Zanótos völyy.
ZAP,(1) fn. tt. zápot,ha.rm. szr. —ja. 1) A ke
réknek küllője, vagy ij fentője, sugara, melynek egyik
vége a kerékagyba, másik a keréktalpba megyén. 2)
A szekéroldaluak, vagy létrának szélesebb lapos fo
ga, milyen rendesen a két végen és közepett szokott
lenni. 3) Az emberek és több állatnemek szájában az
őrlő fogak, mint a többinél erősebbek. 4) A hajó
soknál vas v. fapeczek, csap, melylyel a járgányt v.
egyéb tekeröt a visszaforgástól föl lehet tartóztatni.
E szó a záp melléknévvel semmi fogaim: ro
konságban nincs. Különben v. ö. CSAP, és CSÁP.
Vámbéry A. szerént az oszmanli sa}} {szap) am. va
lamely testnek töve, markolata, alsó vastag része.
ZÁP, (2) mn. tt. zápot. l) Mondjuk különösen
madártojásról, midőn hosszú állás miatt megromlik,
megbüdösödik. Zápon maradt a tojás. Záp tojás, záp
tikmony. Némely tájszólás szerént áp, melyből ápo
rodik, áporodott származtak, 3 egy jelentésűek a
zápúl, zápult szókkal. Ellentétük : iperédik, épéré
dett, azaz egészsége megújul, frisülni kezd. E szerént
az ellentétek igy állanak : ép, áp ; épérédik, áporo
dik ; épirédétt, áporodott. Rokon vele a görög crnnco
(szépó) fául machen, iu Faulnisz briugen ; szenvedő
formában: faulen, verfaulen, modjrn; ettől lett
szaprosz, fául, síinkend stb. Budenz J. szerént vogul
nyelven sáp (száp) am. rothadt (p. o. fa). A mongol
ban dzabi am. mocsok, folt, rozsda (tache, souillure,
rouille); honnan dzabitu am. mocskos, rozsJás.
ZÁPAGY,(zápagy)ösz.(?)fn.tt. zápayyat. A le
veles mohok egyik neme, melynek kupakja a tokról
le nem válik, s vele együtt hull le a kanafról; him
virágai száratlanok. (Phascum.) Fajai Diósz.:giFa
zekasuál : simuló, kinyíló, yyökerező zápagy.
ZÁPFOG, (zápfog) ösz. in. Az emberi szájban
azon legbátrabb fekvő, alulfölül öt öt, öszvcsjn
húsz zömök fog, melyek rendeltetésüknél fogva őrlő
fogaknak is neveztetnek. Néhutt a nép nyelvén je
lent üres, azaz, odvas fogat is. V. ö. ZAP, ( l ) és (2).
ZÁPÍT, (zjpít) áth. m. zápított, par. —s, htn.
— ni, v. —ani. Záppá, vagyis áporodottá, büdössé
teszi a tojást. Y, ö. ZÁP, (2),

ZÁPÍTÁSZAPSZONY.
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ZÁPÍTÁS, ZÁPITÁS, (záp ítás) fn. tt. zápí
tást, tb. ok, harm. szr. —a. Záppá vagyis áporo
dottá tevés. V. ö. ZÁPÍT.
ZÁPLÉG, (záplég) ösz. fn. A záptojás bűze;
vagy a záptojás bűzéhez hasonló lég.
ZAPÓCZA, fü. tt. zapóczát. Növénynem az öt
himesek seregéből és kétanyások rendéből; ernyője
mintegy öt kocsányu ; ernyőkegalléri színesek, széle
sek ; ernyőkéi virágrúgók; levelei karajosak, vagy
ujjasak. (Astrantia) Fajai DiószegiFazekasnál:
hegyi, berki, ujjas zapóeza. Köznépiesen a berkit
hívják egyszerűen zapóczának.
ZÁPOK, fn. tt záport, tb. —ok, harm. szr. —a.
Sürü, sebes, förgeteges eső. Hirtelen mint a zápor.
(Km.). Lehordta mint halmot a zápor. (Km.). Egye
zik vele a székelyeknél divatos zápora, mely Gyar
mathy szerént záport és szaporát is jelent, honnan
záporeső =z szapora cső. V. ö. SZAPORA. Képes
kifejezéssel : köny'úk zápora v. könyüzápor, am. sű
rűen omló könyük. Csúzinál (Trombita) eléfordúl:
hózápor és közápor, azaz sürüen hulló hó, vagy
kövek.
ZÁPORA fn. tt. záporát. L. ZÁPOR alatt.
ZÁPORESŐ, (záporeső) ösz. fn. Sürü si>
bes eső.
„Záporeső után
Eszterhaj megcsordúl."
Népdal.
ZÁPORKODIK, (záporkodik) k. in. zápor
kodtam, —lál, —ott. A Tájszótár szerént Marczal
mellékén am. megboszankodik. Neki záporkodik. A
székelyeknél: áporkodik.
ZÁPORLIK, (záporlik) személytelen ige; m.
záporlott, htn. —ani. Záporként, zápor módjára hull,
ömlik.
ZÁPORLÖVES, (záporlövés) ösz. fn. Zápor
módjára tett v. teendő lövés.
ZÁPOROS, (záporos) mn. tt. záporost, v. at,
tb. —ak. A miből zápor esik, ömlik, szakad. Zápo
ros felhő. Továbbá, mondjuk időszakról, melyben
sok zápor jár. Záporos nyár, tavasz. V. ö. ZÁPOR.
ZÁPORPATAK, (záporpatak), ösz. fn. Patak,
melyet valamely mederben összefutó zápor vize képez.
ZAPOS, (zápos) mn. tt. zápost, v. —at, tb.
— ak. Aminek zápféle küllője, sugara vau. Zápos
kerék, különböztetésül a tömör keréktől. Zápos sze
kéroldal. V. ö. ZÁP.
ZAPOZ, (zápoz) áth. ro. zápoztam, —tál,
—ott, par. —z. Záp nevű sugarakkal, izekkel, kül
lőkkel ellát, szerel. Zápozni a malomkereket, a sze
kéroldalt, a létrát. V. ö. ZÁP.
ZAPOZAS, (zápozás) fn. tt. zápozást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Záppal vagy zápokkal ellá
tás, szerelés.
ZAPRÓCZ, erdélyi falu B.Szolnok m.; helyr.
Zapróczra, —on, —ról.
ZAPSZONY, falu Bereg m.: helyr, Zapszony
ba, —ban, —ból.

ZÁPTIKMONY—ZÁR.

ZÁRADÉK—ZARÁNDOKBOT.

Z Á P T I K M O N Y , (záptikmony), v. Z Á P T O 
J Á S , (záptojás) 1. Z Á P (2) alatt.
ZÁPIJL, (zápúl) önh. m. zápúlt. Mondjuk to
jásról, midőn hosszas állásban megavasodik, m e g á p o 
rodik, megbüdösödik.
Z Á P Ó L Á S , Z Á P U L Á S , (zápálás) fn. t t . zápú
lást, tb. —ok, harm. szr. — a . A tojásnak áporo
dása, büdö3ödése. V. ö. Z Á P U L .
ZAR, (1) fn. tt. zíírí, t b . —ok, harm szr. — a .
1) Áitalán, különféle szilárd anyagú, rugótollas, csa
varos, peezkes, kajmós, csappantyúd, kulcsoló, toló
stb. eszköz, vagy készület, melylyel valamit becsu
kunk, s a kinyílás ellen megerősítünk, péld. csatok,
csíptetők, kapcsok az erszényeken, karpereczeken,
nyaklánczokon, könyveken, vagy kallantyú, kilincs,
tolóka, retesz az ajtókon, kapukou. Fas zár, aczélzár,
fazár. Szűkebb ért. mindennemű lakatok, vagy kulcs
csal fölszerelt csukómívek. Zárt csinálni, tenni az
ajtóra, kapura. Zár alatt tartani a pénzt. Feltörni,
leütni, leverni, kifeszíteni, kinyitni a
zárt.
Egyszerű,
közönséges pléhzár, ezigányzár,
mesterséges,
rejtélyes,
titkos zár. 2) Atv. ért. birói zár, közhatósági zár,
vagyis törvényes rendelkezés neme, mely szerint
valakitől saját vagyonának kezelését jogszerű okok
ból elveszik, s azt ideiglen némi díjazás és szám
adási lekötelezés mellett más személyre bizzák. (Se
questrum). Zár alá tétel v. vétel. A megbukott, a csőd
alá jutott kereskedőnek, a pazarló földbirtokosnak va
gyonát zár alá fogni, venni. Valakit zár alól fölmen
teni v. föloldani. Eyyüttes v. közös zár, midőn többek
részére és nevében rendel zárt a bíró. Ugyanezen fn,
egyszersmind ige i s ; 1. ZÁR, ( 2 ) . Rokon vilo a la
tin sera fn. honnan sero áth. i g e ; továbbá Budenz
J. szerént az osztják tő%r, bezárni.Vámbéry A. sze
rént a csuvasz sara (szura) = lakat.

ne férjenek. Öszvezárni a czinkostársakat. Egyébirán t
a beható ragu viszonyneveknél az illető igekötő,
ha nem ezen nyugszik a hangsúly, elmarad. A ma
darat kalitkába, a gyilkost börtönbe, a pénzt szekrény
be zárni. Rokonságait 1. ZÁR, ( l ) alatt.
Z Á R A D É K , (záradék) fn. t t . záradékot, h a r .
szr. —a. 1) A beszéd szövegének azon mellékes
mondata, tétele, vagy egyes szava, melyet zárjel
közé szokás í r n i . 1. ZÁR J E L . 2) Különféle o k m á 
nyok, u. m. törvényezikkek, szerződési kötvények,
rendelvények, egyezvények stb. szövegéhez csatolt,
s bizonyos kivételt, vagy föltételt, vagy korlátozást
tartalmazó toldalék. (Clausula). Régi törvényköny
vünkben nevezetes az A r a n y b u l l a harminczegyedik
czikkének ilyetén záradéka ("az ellentállásról, mely
az 1 6 8 7  i k évi 4ik törvényezikkben eltöröltetett).
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Z Á R , (2) áth. m. zárt. Zárnemü eszközzel ki
nyitás, vagy kinyílás ellen erősít, biztosít valamit.
Ajtót, kaput zárni a rablók ellen. Kidcscsal, lakattal,
reteszszel bezárni. Szabatosan véve különbözik tőle
csuk, mely szélesebb jelentésű, s közvetlen czélja,
hogy bizonyos nyílást, rést, hézagot befogjon, péld.
a szemel becsukni •=z. b e h u n y n i ; csukd be a szádat,
szorítsd öszve ajkaidat, átv. hallgass, no b e s z é l j ;
becsukni a könyvet = k i t á r t oldalait ö s z v e h a j t a n i ;
becsukni az ablakot = betenni. Ellenben zárni, be
zárni szorosan véve annyit tesz, mint a becsukottat
ezen állapotban zárnemü eszközzel megerősíteni, a
végett, hogy ki vagy be ne lehessen rajta j á r n i ,
hogy, a mit elrejt, hozzá no lehessen férni, j u t n i .
A pénzes ládát nem elég becsukni, de be is kell zárni.
A csukott ajtó néha magától is kinyílik, de a bezártat
csak a zár elmozdításával vagy erőszakkal lehet ki
nyitni. Midőn igekötő van előtte, a k k o r rendesen a
helyet vagy kört határozza meg, a hová menni, fér
ni, jutni, v a g y honnan elmenni nem lehet. A rabo
kat bezárni. Valakit a házból, a társasági) ti kizárni.
Rázárták a kaput, az ajtót, hogy !<i ne m^hcMBn.
Lejáriák a pinczébe. Elzárja, mindenét,
hogy
hozzá
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ZÁRAKOZÁS, ZÁRAKOZIK, 1. ZÁRKÓZÁS,
ZÁRKÓZIK.
Z A R Á N D , mváros A r a d m . ; falu Bihar m . ;
helyr. Zarándra, — o n , — r ó l .
Z A R Á N D P A L V A , mváros Mozsony m . ; h e l y r .
— falván, — r a , — r ó l . Máskép : Zsurány.
Z A R Á N D M E G Y E v . — V Á R M E G Y E , ösz.
fn. határos északról Bihar, keletről AlsóFehér, dél
ről H u u y a d , nyugotról Arad megyével.
Z A R Á N D O K , fn. tt. zarándokot, harm. szr.
— a . Széles ért. gyalog utazó, országokat j á r ó ide ,
gen. Szűkebb ért. bucsús szent helyeket látogató
j á m b o r u t a s . Rómába,
szentföldre utazó zarándok.
Hajdan jelentette magát a bucsujárást, vagy utazást
is, honnan, Molnár A. s z e r é n t : zarándokot jár =
peregrinatur. H a n g v á l t o z a t t a l : szarándok, a Mün
cheni codexben : fiarandok (a g néha g = az) : „ T e n
magad Jeruzsálembeli garáudok vagy 1 ' ( L u k á c s .
XXIV.). A Bécsi codexben %arandok némberi am.
szarándok nő (Rúth. III.). — Gyökben hasonló hoz
zá a Sándor I. által följegyzett szara hóra, a z a z
járókelő, bujdosó, világkerülő ; zalánbol szóban pe
dig az egész zárán torzs benfoglaltatik. Idegen nyel
vekre támaszkodva a zar v. szar gyökkel teljesen
egyezik a szanszkrit szar gyök, mely am. ire, ince
dere, p r o g r e d i ; és rokon hozzá a szintén szanszkrit
szál gyök, mely am. ire (Bopp P . ) . T o v á b b á roko
nok hozzá arabpersa nyelven szafar am. iter, pro
feetio (Vullers); a r a b nyelven : szejr das Einherge
hen, Reisen (Zenker) ; héber n y e l v e n : sár ivit, pro
fectus est. (Eichorn, Winor). — D ö b r e n t e y G á b o r
képeztetésre nézve hasonlónak tartja az ajándok v.
ajándék, nyomdok, szerdék, halánték, növendék s több
más szókhoz. (Régi M. Nyelvemlékek. I I I . K. 3 4 4 .
1.). Dankovszky felhozza a szarándok szónál a
sztrannik szót, s ezt illir és orosznak mondja, de
Miklosich erről hallgat, mint a Dankovszky munká
j á b a n eléjövő számtalan más szóról is, melyekre
nézve tehát az utóbbi m u n k a megbízható forrásul
nem tekinthető.
Z A . R Á N D O K B O T , (zarándokbot)
ösz. fn.
Hosszú, kajmós bot, milyet a bucsujárók h o r d a n a k .
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ZARANDOKKOBAK—ZARATLAN.

ZARÁNDOKKOBAK, (zarándokkobak) ösz.
fn. Kobakféle víztartó edény, melyet a zarándokok
magukkal vinni szoktak. V. ö. KOBAK.
ZARÁNDOKLAT, (zarándokolat) fn. tt. za
rándoklatot, harm. szr. —a. Utazás, búcsújárás,
melyet valaki zaráudokképen tesz. „Kierede ö ga
randoklatjának helyéből ö két menyével." (Bécsi
cod. Rutli. I. fej.) Átv. mulandó földi élet.
ZARÁNDOKNÖ, ösz. fn. Zarándokképen uta
zó, búcsújáró nőszemély. A Bécsi codexben: Zarán
dok némberi.
ZARÁNDOKOL, (zarándokol) önh. m. zarán
dokolt, v. zarándoklóit, btn. zarándokolni v. zárán
doklani. Idegen földön gyalog utazik ; különösen va
lamely búcsújáró szent hely látogatására megy.
„Elmenő ember Judának Betleheméből, hogy Xarán
doklana Moabitidisnek vidékében." (Bécsi codex
Ruth. I. fej.)
ZARÁNDOKOLÁS, (zarándokolás) fn. tt.
zarándokolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Utazás,
melyet valaki zarándokképen tesz ; különösen, bú
csújárás, szenthelyek látogatása.
ZARÁNDOKOSKODIK, (zarándokoskodik)
k. ni. zarándokoskodtam, —tál, —olt. Zarándokké
pen utazik ; szenthelyekre járdogál. Átv. mulandó
életet él. E földön mindnyájan zarándokoskodunk.
ZARÁNDOKPÁLCZA, (zarándokpáleza) ösz.
fn. Hosszú uti páleza, milyent a zarándokok visel
nek, vagy milyennel őket festeni szokták; zarán
dokbot.
ZARÁNDOKSÁG, (zarándokság) [fn. tt. za
rándokságot, harm. szr. —a. Utazási vagy bucsujá
rási állapot. Átv. mulandó élet. „Aztot meg kell
vallani, hogy a mi életünk úgy minden kereszté
nyeknek is az élete csak zarándokság." Mikes Ke
lemen LXXXV. levél.
ZARÁNDOKTARISZNYA, (zarándoktarisz
nya) ösz. fn. Tarisznya vagy táska v. túrba, mely
ben a zarándok holmiját viszi.
ZARÁNDOKTÁSKA v. — T U R B \ , (zarán
doktáska, v. —túrba) 1. ZARÁNDOKTARISZ
NYA.
ZARÁNK, falu Heves m. helyr. Zaránkra,
—on, —ról.
ZARÁNY, falu Sopron m
helyr. Zarányba,
—ban, —bál.
ZÁRÁS, (zárás) fn. tt. zárást, tb.—ok, harm.
szr. —a. Általán cselekvés, mely által valamit zá
runk. Ajtózárás, kapuzárás. Igekötökkel: bezárás, el
zárás, kizárás. Ellentéte : nyitás. V. ö. ZÁR, ige.
ZÁRAT, ( j ) , (zárat) fn. tt. záratot, harm.
szr. —a, v. —ja. 1) Záró eszköz. 2) L. ZÁRLAT.
ZÁRAT, (2), (zárat) miv. m. zárattam, —tál,
— ott, par. zárass. Eszközli, meghagyja, okozza, hogy
valamit vagy valakit be, el, ki stb. zárjanak.
ZARATLAN, (zárat lan) mn. tt. zárailant,
tb, —ok. 1) Amit kinyitás ellen zárral meg nem
erősítettek. Záratlan kapu, ajtó. Ellentéte : zárt. 2)

ZÁRBERENY—ZARGATÁS.
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' Amit zár alá nem rejtettek ; nyiltan, szabadon ha
gyott. Záratlan pénzhez, kincshez könnyen hozzányúl
a tolvaj. 3) Ami zárféle csukóeszközzel fölszerelve
nincsen ; zár nélkül való. Záratlan táska, asztalfiók.
ZÁRBERÉNY, Kresznerics szerént régi neve
VöVösBerénynek.
ZÁRBESZÉD, (zárbeszéd) ösz. fn. Akár szó,
akár Írásbeli eléadást, értekezést befejező beszéd,
illetőleg irat.
ZÁRCSÉNGETYÜ, (zárcséngetyü) 1. ZÁ.R
HARANG.
ZÁRDA, (zárda) fn. tt. zárdát. Új alko
tású szó, a régi, de idegen eredetű klastrom, v. ko
lostor helyett. Némelyek szerént jelenti csak az úgy
nevezett clausurát vagyis a kolostornak azon belső
részét, különösen elzárt folyosóit, s lakszobáit, me
lyekbe idegeneknek, tilos a bemenet. V. ö. KOLOS
TOR, MONOSTOR, ZÁRLAK.
ZÁRDAFELE, (zárdaféle) ösz. mn. Zárda
módjára alkotott; zárdai szabályhoz vagy szabályok
hoz alkalmazott v. hasonló. Zárdaféle építmény.
Zárdaféle élet.
ZÁRDAI, ( zárdai) mn. tt. zárdait, tb. —ák.
Zárdában levő, zárdát illető, ahhoz tartozó. Zárdai
szerzetesek, cselédek. Zárdai fegyelem, életmód.
ZÁRD 4.L, (zárdal) ösz. fn. Valamely nagyobb
félc dalmüvet befejező zengemény, végdal, végső dal.
ZÁRDANAGY, (zárdanagy) ösz. fn. Általán,
zárdai főnök, előljáró, p. perjel, gárgyán.
ZÁRDASZERÜ v. —SZERŰ, (zárdaszerű) 1.
ZÁRDAFÉLE.
ZÁRD ASZ ERÜSÉG, (zárdaszerüség) ösz. fn.
Zárdaszerü minőség.
ZÁRDOKA, puszta Tolna m.; helyr. Zárdo
kára, — n , —ról.
ZÁREMBÉR, (zárembér) 1. VÉGEMBÉR.
ZÁRÉNEK, (zárének) ösz. fn. Nagyobbszerii
énekmüvet befejező zengemény.
ZÁRERSZÉNY,(zárerszény). Zárféle csukóval,
csappanó val, vagy épen lakatkával ellátott erszény.
ZÁRFA, (zárfa) 1. TOLÓZÁR.
ZÁRFAL v. —FALAZAT (zárfal v. —fala
zat) ösz. fn. Valamely helyiséget bezáró falazat.
ZÁRFOGÓ, (z árfogó) ösz. fn. | | alakú vas
eszköz, melyet a zár ellenében az ajtóragasztóba,
vagy falba ütnek, s melynek nyilasába a zár nyel
ve belejár.
ZÁRFÖLOLDÁS, (zárfóloldás) ösz. fn. Bí
rói zárnak megszüntetése.
ZARGAT, áth. m. zargattam, —tál, —ott,
par. zargass. Ormánsági tájszó Baranyában, s am.
kerget, űz, abajgat. Eredetére nézve vagy az ösz
vehúzott zavargat, t. i. lovat, barmot zavargatni, am.
kergetni ; vagy pedig a zar gyök ugyanaz zarán
dok szónak is elemi részével.
ZÁRGÁT, (zárgát) ösz. fn. Gát, mely a víz
nek kiáradását, kifolyását elzárja, elrekeszti.
ZARGATÁS, (zargatás) fn, tt. zargalást^ tb,
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—ok, harm. szr.
ZARGAT.

—a.

Űzés, kergetés. V. ö.

ZÁRGONDNOK, (zárgondnök) ösz. fn. 1.
ZÁRGONDVISELŐ.
ZÁRGONDVISELÖ, (zárgondviselő) ösz. fn.
Illető hatóság által kinevezett tiszti személy, ki a
bírói zár alá vett vagyontömegre gondot visel.
Máskép : zárgondnok, zártartó.
ZÁRHANG, (zárhang) 1. UTÓHANG, 2).
ZÁRHARANG, (zárharang) ösz. fn. Harang,
melylyel valamely községben késő este jelt adnak,
hogy a kapukat bezárják. Hasonló ezélu a néhutt
úgy nevezett korhelyharang, melynek jeladására a
korcsmázók, s estveli csavargók haza takarodni kö
telesek.
ZÁRHATÁR, (zárhatár) 1. ZÁRHATÁRIDŐ.
ZÁRHATÁRIDŐ, (zárhatáridö) ösz. fn. Va
lamely határidőnek végpontja, valamely határidőt
bezáró pont. (Praclusivtermin).
ZÁRHATÁRNAP, (zárhatárnap). Valamely
határidőnek végső napja. V. ő. ZÁRHATÁRIDŐ.
ZÁRHÁZ, (zárház) ösz. fn. Lakatosok nyel
vén azon pléh, vagy lemezburok, mely a zár lénye
ges részeit, u. m. rugóit, nyelvét takarja.
ZARICSÓ, falu Ung m.; helyr. Zaricsóra,
— n , —ról.
ZAEIDŐ, (záridő) ösz. fn. 1) Határozott est
veli idő, melyben a várak, városok, házak kapuit
bezárni kell, vagy szokták. 2) L. ZÁRHATÁRIDŐ.
ZÁRÍTÉLET, (záritélet) 1. VÉGÍTÉLET, l ) .
ZÁRIZOM, (zárizom) ösz. fn. Általán gyürü
alakú izmok, melyek valamely nyilast bezárnak, p.
a seggnek két zárizma, külső és belső. (Spinter
ani externus et internus.)
ZÁRJEL, (zárjel) ösz. fn. Helyesírási jel
( . . . ) , mely közé rendesen oly szót vagy mondatot,
vagy kérdő vagy felkiáltó jelet irunk, mely a folyó
szöveggel viszonyban van ugyan, de el is maradhat,
a nélküljhogy az értelem csonkulást szenvedne. Zár
jelbe, zárjel közé tenni} irni, foglalni. Előzárjel, utó
zárjel.
ZÁRJELENTÉS, (zár jelentés) ösz. fn. Utósó
v. végső jelentés.
ZÁRJELEZ, (zárjelez) ösz. áth. Zárjelbe v.
zárjel közé foglal. V. ö. ZÁRJEL.
ZARKAHÁZ, falu Szála m,; helyr. Zarkaház
ra, —on, —ról,
ZÁRKAPOCS, (zárkapocs) ösz. fn. Általán
kapocs, melylyel valamit bezárunk. Zárkapocs az
imákönyvön.
ZÁRKERÉK, (zárkerék) ösz. fn, Kerék, mely
nek fogai által valaminek mozgását megakasztják.
ZÁRKÉRÖ, (zárkérő) 1. ZÁRLATKÉRŐ.
ZÁRKORMÁNY, (zárkormány) ösz. fn. A
birói vagy hatósági zár alá vett vagyont kezelő több
személyből álló valamely testület, bizottság.
ZÁRKÓZÁS, (zárkozás) fn. tt. zárkozást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki ma
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gamagát elzárja, bezárja. Elzárkózás, bezárkózás. V.
ö. ZÁRKÓZIK.
ZÁRKÓZIK, (zárkozik) k. m. zárkoztam,
— tál, —ott, par. —zál. Az ajtót, kaput magára
zárja, hogy másik hozzá ne jöhessenek. A magány
kedvelő ember zárkózni, bezárkózni, elzárkózni szeret.
Hogy meg ne találják, a kályhalikba zárkózott. Átv.
elszigeteli magát, nem közlékeny, nem nyilatkozik.
Magába zárkózik. Különböztetésül v ö. ZÁRÓDIK.
ZÁRKÓZOTT, (zárkozott) mn. tt. zárkózott
at. Aki magát bezárta, elzárta ; elszigetelt; titkolód
zó, hallgatag. Magába zárkózott mogorva ember. V.
ö. ZÁRKÓZIK.
ZÁRKÓZOTTSÁG, (zárkozottság) fn. tt.
zárkozottságot, harm. szr. —a. Átv. hallgatag, titko
lódzó, magába vonulás, elszigeteltség ; érzelmeinek,
gondolatainak elrejtése, eltakarása.
ZÁRKÓ, (zárkő) ösz. fn. Kőmívesek nyelvén,
ékalakú kő ; melylyel a boltozatívet bezárják, be
végzik.
ZARKUP, (zárkúp) esz. fn. A kerekes vagyis
kerékre járó mívek kúpalakú része, mely a kereket
megakasztja, p. az órákon, hogy felhúzás után a
súly le ne szaladjon.
ZÁRLAK, (zárlak) ösz. fn. Általán helyiség,
melynek lakója másoktól, főkép idegenektől el van
zárva. Különösen a zárdának, kolostornak még kü
lön elzárt helyisége. (Clausura). V. ö. ZÁRDA.
ZÁRLÁNCZ, (závláncz) ösz. fn. Általán láncz,
melylyel bizonyos vonalt elzárnak, • hogy az átme
nést akadályozzák. Isteni szolgálat alatt a templom
előtt, vagy tanácskozás, bíráskodás alkalmával a ta
nácsház, törvényszéki terem stb. körül zárlánczot húzni.
Zárlánczczal elzárni a kikötőt.
ZARLAS, (zár olás) fn. tt. zárlást, tb. —ok,
harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valamit zárolnak,
azaz, elzárnak, bezárnak ; vagy átv. ért. zár alá vesz
nek. V. ö. ZÁROL.
ZÁRLAT, (zárolal) fn. tt. zárolatot, harm.
szr. — a , v. —ja. l) Általán am. bezárás. 2) Vala
mely számvitelnek, pl. a kereskedői könyveknél, be
záró befejező része. 3) Hatósági különösen birói in
tézkedés, melynél fogva valakinek vagyona zár alá
vétetik és az alatt tartatik.
ZÁRLATI, ( zárol ati) mn. tt. zárlatit, tb.
— ak. Zárlatra vonatkozó, azt illető.
ZÁRLATKÉRŐ, (zárlat kérő) ösz. fn. Aki va
laki vagyonának zár alá vételét közhatóságnál szor
galmazza v. szorgalmazta.
ZÁRLATSZENVEDŐ, (zárlatszenvedő) ösz
mn. és fn. Akinek vagyona hatósági zár alatt tar
tatik.
ZÁRLEMEZ, (zárlemez) ösz. fn. Lemez, mely
a zárházat képezi, vngyi?, a zár rugóit és nyelvét
takaró pléh.
ZÁRLOTT, (zárolott) 1. ZÁROLT.

1199

ZÁRMONDAT—ZÁRPONT.

ZÁRRÚD—ZÁSZLÓ.

120Ö

ZÁRMONDAT, (zármondat) ösz. fn. A ke
ZÁRRÚD, (zárrúd) ösz. fn. Rúd vasból vagy
rekbeszéd utómondata, mely azt mintegy bezárja, fából, melylyel nagyobb biztosítás végett belülről,
vagyis bevégzi.
| vagy kívülről a bezárt ajtót vagy kaput keresztben
ZÁRMUNKA, (zármunka) ösz. fn. Munka, : megerősítik.
mely zárt helyiségben végeztetik.
ZÁRRUGÓ, (zárrugó) ösz. fn. Rugó vagy toll,
ZÁRNAP, (zár nap) ösz. fn. Azon rendelt idő mely a zár nyelvét ideoda taszítja.
nek, mely alatt valamit tenni, véghez vinni kell,
ZÁRSZEG, (zárszeg) ösz. fn. l) Szegek, me
utolsó határnapja,pl. fellebbezési zárnap, melyen túl lyekkel a zárt megerősítik. 2) Derékszeg, mely a
az el nem fogadtatik ; máskép : zárhatárnap.
i nyújtóval a szekér első és hátulsó tengelyét öszve
ZÁRNOK, (zárnok) fn. tt. zárnokot, harm. köti, vagy mely az álgyutaligát az álgyutalppal
szr. —a, v. —ja. Személy, aki valamely zárt helyi öszvetartja.
ségre, vagy pedig zár alá vett valamely vagyonra
ZÁKSZENVEDŐ, 1. ZÁRLATSZENVEDŐ.
felügyel.
ZÁRSZÓ, (zárszó) ósz. fn. A beszédnek vagy
ZÁRÓCSAVAR, (zárócsavar) ösz. fn. Záró eléadásnak vége, mely azt befejezi.
ként szolgáló csavar.
ZÁRT, (zárt) mn. tt. zártat. Ami v. aki zárva,
ZÁRÓDÁS, (záróod ás) fn. tt. záródást, tb. el, ki v. bezárva van ; továbbá ahol csak az ille
—ok, harm. szr. —a. Állapot, mód, midó'n valami tő tagok, szakemberek tanácskozhatnak, társalog
záródik.
hatnak. Zárt illés. Az eskiítt bírák, a törvényszéki
ZÁRÓDIK, (záróodik) belsz. m. záródtam, tagok zárt ülése. Zárt társulat, melyben mások mint
—tál, •—ott. 1) Elünk ez igealakkal, midőn a mó tagok részt nem vehetnek.
dot, vagy záreszköz nemét határozzuk meg, mely
ZÁRTALAN, (zártalan) mn. tt. zártalant,
lyel valamit zárni lehet. Ezen ajtó, kapu könnyen, ne tb. —ok. Ami zárral ellátva, fölszerelve nincs. Zár
hezen záródik. A börtön ajtaja kívülről záródik. A talan, ajtó, kapu, láda, szekrény, asztalfiók, táska.
házunk kapuja csak belülről záródik. Két fordítással Ellentéte: záros. V. ö. ZÁRATLAN.
záródik. Visszafelé fordított kulcscsal záródik. Kilincs
ZÁRTARTÓ, (zártartó) ösz. fn. 1. ZÁRGOND
csel, kulcscsal, lakattal, reteszszel, kapocscsal záró VISELŐ.
dik. Nyomás, becsapás által záródik. 2) Mondjuk
ZÁRTÉT v. — T É T E L , (zártét v. —tétel)
holmi nyilasokról, midőn öszvehuzódnak. Szeme az ösz. fn. 1. ZÁRMONDAT.
álomtól bezáródik. Bezáródott a szája. Némely virá
ZÁRTOLL, (zártoll) ösz. fn. 1. ZÁRRUGÖ.
gok kelyhei illetésre bezáródnak. 3) Átv. valaminek
ZÁRTÖRÉS, (zártörés) ósz. fn. A zárnak jo
folytatása véget ér, megszűnik. A farsangi zajos gositlan megsértése, felbontási, megsemmisítése.
7>iulatságok húshagyó kedden bezáródnak. A fürdési
ZÁRTÜSZŐ v. —TÜSZŐ, (zártüsző v. —tü
időszak bezáródott. Ellentéte: nyílik, nyitódik.
sző) ösz. fn. Tüsző, mely zárféle kapocsesal, vagy
ZÁROL, (zárol) áth. m. zárolt, v. zárlott, rugóval el van látva. V. ö. TÜSZŐ.
htn. zárolni v. zárlani. Zárral a kinyilás, vngy ki
ZÁRÜTKÖZŐ, (zír ütköző) ösz. fn. A lakat
nyitás, vagy nyitódás ellen erősít; ráfordítja, rátolja, nak kajmós v. horgas nyelvhegye, mely zárláskor a
ráteszi a zárt. Kapukat, ajtókat záro'ni. Átv. ért. va fogóba akad.
lamely vagyont törvényes zár alá fog v. vesz. V. ö.
ZÁRVONAL, (zárvonal) ösz. fn. Vonal, avagy .
ZÁR, (1).
sorompó, mely a be vagy kimenetelt, vagy mind
ZÁROLÁS, ZÁRLÁS, (zárolás) fn. tt. záro kettőt tiltja, elzárja.
lást, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn zá
ZÁSZÁDHEGY, falu Szála m.; helyr. Zászád
rolnak valamit. V. ö. ZÁROL.
hegyre, — i n , —ről.
ZÁSZÁDSZELŐ, falu Szála m., hely. Zászád
ZÁROLT, (zárolt) mn. tt. zároltat. Zár
ral erősített. Zár alá vett. Zárolt ajtó. Zárolt szelőre, —n } —ről.
ZÁSZLÓ, fn. tt. zászlót, harm. szr. —ja, v.
vagyon.
ZÁROS, (záros) mn. tt. zárost, v. —at, tb. zászlaja. Rúdra, póznára akasztott lengeteg szövet
— ak. 1) Zárral ellátott, fölszerelt. Záros ajtó, kapu, darab, melyet különféle jelül, jelvényül, czimerül,
szoba. Záros láda, táska, szekrény, asztalfiók. Ellen szertartási diszlctül stb. szokás kitűzni vagy hordoz
téte : zártalan. 2) Valamely időpontot bezáró. Záros ni. Nemzeti zászló, melynek szövete az illető nemzet
jelszinét viseli, pl. a vörös, fehér, zöld magyar nem
határidő.
zeti zászló. Testületek, czéhek zászlóji. Templomi
ZÁRPARANCS, (zárparanes) ösz. fn. Felsö zászlók, melyeket körmenetek, búcsújárások alkal
ségi, hatósági parancs, rendelet, mely valamely va
mával hordoznak. Egy rudú, több rudú zászlók. Négy
gyont törvényes zár alá vétet. V. ö. ZÁR, (2).
szögű, hosszúkás, fecske farkú zászlók. Mérnöki zászló.
ZÁRPÉNZ, (zárpénz) ösz. fn. Pénz, melyet Tornyokra vásárokon kitűzött zászlók. Tengeren vagy
az éjjelre bezárt házkapu vagy házajtó felnyitásaért folyókon levő, hajókon lengő zászlók. Kilüznijobogtatm,
illetőleg be vagy kibocsátásért fizetni szoktak.
behúzni a zászlót. Kitették a vöi'ös zászlót (km.) tu
lajdon értelemben am. tüz van ; általános ért. ve
ZÁRPONT, (zárpont) 1. VÉGPONT.
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szély vau. Szép eyyesség emeli a zászlót. (Kin.). Hadi lósurak (barones regui) vagyis az ország és ki
zászló, inely alá, mint mondani szokás, bizonyos rályi udvar főhivatalnokai, s méltóságai, u. m. a
számú katonákból álló sereg esküszik, s melyet nádor, országbíró, horvát és tótországi bán, tárnok
hadi gyakorlatok alkalmával e's harezbau elöttök mester, továbbá föajtónálló, főasztalnok, fökamarás,
visznek. Zászló alá esküdni, ahhoz hűnek maradni. a magyar testőrserey kapitánya, és a pozsonyi gróf.
Elhagyni a zászlót. Visszatérni a zászlóhoz. „Akik Régente e czimet és rangot viselték az erdélyi vaj
zászlóm alá oly véggel jöttek, hogy mindenikünk da, a Szörényi, macsói, temesi bánok, s az auranai
nek mind az gyó'zedelem, mind az halál köz legyen." perjel is.
II. Rákóczi Ferencz a gyömrői táborban 1705. jú
ZÁSZLÓSZENTÉLÉS (zászlószentélés) Ösz.
lius 3. A zászló lebegését különösen loboyásnak fn. Innepélycs egyházi szertartás, midőn a pap va
mondjuk, honnan máskép lobogó a neve. Királyi lamely testület újdonúj zászlóját megáldja, a föl
zászlók lobognak. (Egyházi ének). Átv. zászlóhoz ha avatja.
sonló, és forgékony nyelű lemez az épületeken, kü
ZÁSZLÓTARTÓ, (zászlótartó) ösz. fn. Ez
lönösen várak falain, tornyain. Némely tájakon a z előtt az osztrák hadseregben föltiszt volt, ki rangra
elhagyásával: ászló. Mikloeich rokonitásai a cseh nézve alhadnagy után állott. Jelenleg valamely al
zaszlona, függöny, továbbá a szlovák zászlón, zász tiszt, ki az úgynevezett zászlóalj zászlóját viszi.
lona (Jancsovicsnál szintén am. függöny). Egyéb
ZÁSZLÓTISZT, (zászlótiszt) ösz. fn. Főran
iránt magát a zászló szót Janesovics zásztava szláv gú tiszt valamely tengeri hajóseregnél, kinek rang
szóval fejezi ki.
jelül zászlója van.
ZÁSZLÓTOK, (zászlótok) ösz. fn. Tok, mely
ZÁSZLÓALLYv.—ALJ v—ALY (zászlóally,
v. —alj v. —aly) Ösz. fn. tt. zászlóalt, tb. —ak, be a zászló lobogóját öszvegöngyölgetve betakarják.
ZÁSZLÓVIVŐ, (zászlóvivő) ösz, fn. Általán,
harm. szr. —a. Bizonyos zászló alá esküdött, és az
alatt szolgáló, illetőleg csatázó katonák serege, személy aki bizonyos testület előtt a zászlót viszi.
mely számra nézve a hadseregek másmás szerveze Czéhek, tanuló ifjúság, btiosujárók zászlóvivője. A had
ténél fogva különböző. Gyalog zászlóalj, (Bataillon) seregnél különösön zászlótartó a neve. Átv. személy,
milyen egy magyarosztrák ezredben legalább három, aki bizonyos merény vállalat, kitűzött czél elérésé
de háborús időben négy, sőt több is szokott lenni. Lo re vezérül, útmutatóul működik ; népies nyelven :
vas zázslóalj. (Divisio). Ezredesi, első őrnagyi, másod kolompos.
ZÁSZPA, fn. tt. zászpát. Növénynem a hat
őrnagyi zászlóalj, smint azt közvetlenül vagy az ez
himesek seregéből és háromanyások rendéből; csészéje
vedes, vagy az őrnagyok vezénylik.
ZÁSZLÓALJPARANCSNOK, (zászlóaljpa nincs ; bokrétája hat szirmú ; tokja három, sok mag
vu. (Veratrum). Fajai DiószegiFazekasnál: fejér
rancsnok) ösz. fn. Valamely zászlóalj vezénylője.
ZÁSZLÓ ANYA, (zászlóanya) ösz. fn. A zász zászpa, máskép köznyelven : fejér hunyor, néhutt:
lónak ünnepélyes fölszentelésekor egyik főszerepet csömörűzö fű • és fekete zászpa. Némely régieknél
am. a latin helleborus) amely DiószegiFazekasnál
vivő hölgy.
ZÁSZLÓCSIGA, (zászlócsiga) ösz. fn. Hólya hunyor.
ZÁSZPAKIKERICS, (zászpakikerics) ösz. fn.
gos csiganem Keletindiában. (Bulla physis.)
ZÁSZLÓHORDÓ, (zászlóhordó) 1. ZÁSZLÓ Kikericsfaj, melynek piros virága őszszel minden
levél nélkül búvik ki a földből; levelei a tokkal
VIVŐ.
ZÁSZLÓNYEL, v. —NYÉL, (zászlónyel v. együtt a következő tavaszszal nőnek fel. (Colchicum
—nyél) ösz. fn. Nyel, melyre a zászló lebenyege autumnale.) Máskép köznépiesen a virágáról: őszike,
kötve van, s melynél fogva azt kitűzik, vagy hor v. őszi kökörcsin v. kikerics; levele és gyümölcsé
ről : törpe zászpa, fejes zászpa.
dozzák.
ZÁSZTÓ, puszta PestSolt m.; helyr. Zásztó
ZÁSZLÓÖRS, (zászlóörs) ösz. fn. Örs v. őr
ra, — n , —ról.
ség, mely zászló örizetével van megbízva.
ZÁTONY, (zátony) fn. tt. zátonyt, tb. — ok,
ZÁSZLÓS, (zászlóos) mn. tt. zászlóst, v. at,
tb. —ak. 1) Zászlóval, vagy zászlókkal ellátott, harm. szr. — a. Föltorlódott föveny a folyók, tavak
fölszerelt, megjelelt. Zászlós torony. Zászlós bucsM tengerek fenekén vagy fölmagasodó sziklás vizfe
nék, mely valamint egyfelől a meglábolást, átgázo.
járók. Zászlós^ hajók. 2) L. ZÁSZLÓSÚR.
ZÁSZLÓSARK, ösz. fn. Üreges talap, melybe lást lehetővé teszi, másfelöl a hajóknak akadályt v,
a zászlót tűzik, vagy bőrből készült öblös tok, mely gátot s néha veszélyt is okoz. Zátonyon megfeneklett
szíjon a zászlóvivő nyakában lóg, s a zászlónyelet hajó. Zátonyra vetett gálya. Zátonyra jutni, kerülni.
A magyarból elemeze a zát törzs talán am. gát,
tartja.
ZÁSZLÓSÚR, (zászlósúr) ösz. fn. A régi ma tehát zátony annyi volna mint gátony. Egyébiránt
gyar védrendszerben igy neveztettek mindazon fő Miklosich ezerént szlovákul szinte zátony (Sandbank),
urak, kik kötelesek voltak saját zászlóik alatt I újszlávul pedig záton am. sziget (Iusel.) Jancsovics
úgynevezett bandériumot
vtzttui a harezba , nál egyik sem jön elé.
ZÁTONYLÁS, (zátouyolás) fii. tt. ••Honylást,
köz zászlósurak, kiktől különböztek a valódi zász
AÍAU. NA.OT SZÓTJU VI. KÖT,
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tb. —ok, harm. szr. —a. Zátonyba ütődés, záto
nyon fennakadás.
ZÁTONYLIK, (zátonyolik) k. m. záionylott,
htn. —ani. Zátonyba ütődik, zátonyba fenn akad.
A hajó megzátonylott.
ZÁTONYOS, (zátonyos) mn. tt. zátonyos t, v.
—at, tb. —ak. Aminek feneke'n zátony vagy záto
nyok emelkednek. Zátonyos folyó. V. ö. ZÁTONY.
ZATVARKODIK, kemenesali tájszó, s am..
patvarkodik, perlekedik, veszekedik. Vagy (patvarko
dik' vagy talán ,zádorkodik' módosulata.
ZAV, puszta gyök zavadzál, zavakol és zavar
szókban. L. ZAVAR, (1) végén.)
ZAVADZÁL, (zavadozál) önh. m. savadzált.
A Tájszótár szerént barkó szó; s jelentése: láb alatt
hentereg v. fetreng. V. ö. ZAVAR, (1).
ZAVAKOL, (zavakol) 1. ZABAKOL.
ZAVAR, (1) (zavar) áth. m. zavart. 1) Vala
mely higgadt folyadékot, melynek söpreje, szemetje,
stb. leülepedett, turkálás, keverés, zárás és általán
mozgatás által tisztátalanná, homályossá, sűrűvé tesz.
Vizet zavarni, fölzavarni. Átv. ö nem zavar vizet, tétlen,
békés,vagy kevés lelki tehetségű. Rázás, forgatás által
fölzavarni a söprűn álló mustot, ecczetet, gyógyfűzetet.
2) Ami bizonyos rendben, vagy nyugott állapotban
volt, annak részeit összevisszahányja, forgatja, kellő
helyeikből kimozdítja, összebonyolítja, kuszálja stb.
Zavarni a rendet. 3) Átv. nyugtalanít, háborít. Za
varni a békét, egyetértést mulatságot. Ezen esemény
engem igen megzavart; fejemet, eszemet megzavarta.
4) Valamit rendetlenül végez. Zavarja a beszédet, a
teendőket. 5) Ideoda kerget, űz, zaklat, erőszakosan
sürget. Zavarja a lovakat, erősen hajtja. A gulyát,
ménest zavarni, bezavarni az akolba. Valakit vallatás,
próbatét alatt megzavarni.

részekkel, seprűvel, szeméttel stb. kevert, vegyitett,
tisztátalan, homályos, megsűrűsödött állapota, mely
ről azt szoktuk mondani; zavaros. 2) Fölforgatott,
bonyolódott, öszvevisszahányt, kuszált állapot, vagy
minemüség ; rendetlenség. 3) Átv. a kedélynek, vagy
észnek fölforgatott állapota, midőn nyugtalankodik,
háborog, eligazodni, kellőleg intézkedni, magát el
határozni nem képes, midőn valamivel tisztában
nincs. Zavarba jönni, esni. Zavarban lenni. Valakit
zavarba ejteni, hozni. Az egész ember csupa zavar.
Beszéde merő zavar, melynek se füle, se farka. V. ö.
ZAVAR, (1).
ZAVAR, (3) falu Pozsony m.; helyr. Zavarra,
— on, —ról.
ZÁVÁR, fn. tt. závárt, tb. —ok, harm. szr.
—a v. —ja. Fából csinált egyszerű zárféle készil'
let, a közönséges falusi szobák, kamrák, présházak,
istállók stb. ajtaján. Csapó v. billentyűs závár, mely
kilincs gyanánt fölnyomható, vagy leereszthető.
Tolózávár,melyet záráskor az ajtóragasztóba taszíta
nak. Eredetére nézve vagy a zár szó megnyújtott
módosulata, vagy pedig zárfa szóból némi áttétellel
származott; vagy végre a szláv nyelvek valamelyi
kéből jött által nyelvünkbe, minthogy Miklosich
szerént eléjön szerb és szlovák nyelven : zavor, cseh
nyelven : závora. Beregszászi felhozza hasonlitólag
a persa závár szót, mely Vullers szerént am. custos
(aegrotorum vei captivorum).
ZAVARA, fn. tt. zavarát. Székely tájsíó és
fn. Gúzsokkal öszvefoglalt hasábokból álló kertelet,
vagy kapu. Rokonnak látszik zár, závár főnevekkel.
ZAVARÁS, (zavarás) fn. tt. zavarást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn zavarnak,
zavarossá tesznek valamit. V. ö. ZAVAR, ige.
ZAVARATLAN, (zavaratlan) mn. tt. zava
ratlant, tb. —ok. Ami nincs megzavarva; tiszta,
higgadt, ülepedett, söprütlen. Átv. háborítlan, csend
ben, békében hagyott. V. ö. ZAVAR, (1).
ZAVARÉK, (zavarék) fn. tt. zavarékot,
harm. szr. —a. 1) Söprüs, tisztátalan, öszve nem illő
részekből vegyített folyadék, kotyvadék. 2) Rendetle
nül összevisszahányt, kevert holmi. 3) Midőn mellék
névül használtatik, akkor öszvetett szót alkot, s am.
zavart, kevert, kotyvasztott. Zavarékbor, zavarék
ieves. Rokonai: kavarék, keverék, habarék.
ZAVARÉKOS, (zavarékos) mn. tt. zavaré
kost, v. at, tb. —ak. Söprüs, tisztátalan, ülepedet
len ; zavaros. Zavarékos víz, bor, sör.
ZAVARGAT, (zaVarogat) gyak. áth. m. za
vargattam, —tál, —ott, par. —gass. Gyakran, foly
tonosan, ismételve, vagy aprózva zavar valamit. V.
ö. ZAVAR, (1).
ZAVARGATÁS, (zavarogat ás) fn. tt. zavar
gatást, tb. —ok, harm. szr. — a . Gyakori, ismételt,
vagy aprózva űzött zavarás, háborgatás, nyugtala
nítás. V. ö. ZAVARÁS.
ZAV ARIT, (zavarít) áth. m. zavarított, par,
— s , htn. —ni, v, —ani. Zavarossá tesz; fiiját, üle
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Ezen ige alapfogalomban oly forgatásra vonat
kozik, mely által valami rendes állapotából rendet
lenre,vagy rendkivülire változik. Gyöke za v. zav azon
csa én ka gyökökkel azonos, melyekből félrehajlást,
kigörbedést jelentő származékok erednek, mint, csak,
csákó, csáklya, csámpa, kajla, kajmó, kajsza stb.
Képzőjére nézve azon hasonló képzőjíí igék osztá
lyába tartozik, melyek cselekvése forgatás által tör
ténik, mint: csavar, takar, facsar, kapar, hadar, te
ker, hidcr, kotor, sodor, gyötör, pödör stb. Ószve
húzva: zűr v. zűr, honnan ez ősz ve tételek : zűrzavar
V. zűrzavar, zurjazavarja v. zűrizavarja. E tekintet
ben hasonló hozzá csúrcsavar v. csűrcsavar. Azon
igék egyike, melyek ugyanazon alakban, és értelem
ben főnevek is, mint, csavar, les, nyom, zár stb.
Alapfogalomban és gyökben rokon zivar, zivatar
szókkal, mennyiben mindegyik bizonyos hanggal
járó kavargásra vonatkozik. Továbbá mindkét tekin
tetben rokonnak tekinthető habar és kavar szók
hoz is.
ZAVAR, (2) (zavar) fn. tt. zavart, tb. — ok,
harm. szr, —a. 1) Valamely folyadéknak idegen
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öszvekeveredett; holmi mocsokkal vegyitett. A za
vart vizet csepegtetés áltál, a zavart bort vizahólyag
gal megtisztítani. Átv. rendetlen, bomlott. Zavart be
széd. Zavart elme, ész.
ZAVARTALAN, (zavartalan) 1. ZA VÁ
RATLAN.
ZAVARTAN, (zavartan) ih. Zavart állapot
ban, vagy módon, tulajd. és átv. ért. véve. Zavartan
érkezett borok. Zavartan beszélni.
ZAVARTSÁG, (zavartság) fn. tt. zavartság
ot, harm. szr. — a . Zavart állapot, zavart minőség.
ZAVARUL, (zavarúl) önh. m. zavarait.
L. ZAVARODIK.
ZAVARULTSÁG, (zavarúltság) 1. ZAVA
RODOTTSÁG.
ZAVÁRVÁNY, Zvonáricsnál (M. Postilla. I.
R. 2 8 . 1.) am. szivárvány.
ZÁVIDPALVA, falu Bereg m.; helyr. —fal
vára, —re, —ról.
ZÁVOD, faluk Pozsony és Tolna m.; helyr.
Závodra, —on, —ról.
ZÁVOR, 1. ZÁVÁR.
ZÁVOZVA, (závozva) ih. Oldalasán, félre. A
Tájszótár szerént barkó szó. Mint alakja mutatja, a
divatból kiment závoz igéből származott, melynek
törzse záv rokonnak látszik a szekér oldalának ré
szét tevő záp szóval, tehát mintha volna : zápozva.
ZAYUGRÓCZ, mváros Trencsén m.; helyr.
— Ugróczra, —on, —ról.
ZEBECZKE, falu Szála m.; helyr. Zebeczké
re. •—n, —ról.
ZEBEGÉNY, falu Hont m.; helyr. Zebegénybe,
— ben, —bői.
ZEBEGNYÖ, falu Zemplén m.; helyr. Zébeg
nyőre, — n , —ról.
ZEBRA, fn. tt. zebrát. A lovak nemének egyik
faja, mely alkatra és nagyságra szamárhoz hasonló ;
szép fényes, fehér szőre van, melyet szabályos fekete
csíkok tarkítnak, s déli Afrikában lakik.
ZEBRALŐ, (zebraló) ösz. fn. 1. ZEBRA.
ZECSE, falu Bihar m. ; helyr. Zecsére, — n ,
— ről. Máskép: Kisháza.
ZEGERNYE, fn. tt. zegernyét. Zivataros, égihá
borús idő, förgeteg. Túl a Dunán divatos szó, B Ke
menesalon jelent havas esőt is. Máskép : zehernye.
Valószínűleg hangutánzó, mint zihar, zivar, zivatar,
s gyökeik is zeg, zeh, zih, ziv, valamint törzseik : ze
ger, zeher, zihar, zivar rokon hangúak.
ZEGERNYÉS, (zegernyees) mn. tt. zegernyést
v. et, tb. —ek. Zivataros, förgeteges. Zegernyés
idő, eső. Átv. haragos kedvű, veszekedő, zavargó
ember.
ZEGZUG, iker fn. 1. SZIGSZEG.
ZEHERJE, (1) 1. ZEGERNYE.
ZEHERJE, (2), falu Gömör m.; helyr. Zeher
nyére, — n , —ről.
ZEHI, puszta Baranya m.; helyr. Zehibe,
alja, üledéke, söprüje a higgadt tiszta részekkel ~ben, —bői,
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dékét, söprüjét fölkeveri valaminek. Képzésre ha
sonló ezekhez : csavarít, kanyarít, sanyarít, fanyarít^
sodorít, pödörít stb.
ZAVARÍTÁS, (zavarítás) fn. tt. zavarítást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekve's, mely által vala
mi zavarossá tétetik.
ZAVARODÁS,(zav arodás) fn. tt zavarodást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás, midőn
zavarodik valami. Víznek, bornak zavarodása. Átv.
háborodás, nyugtalanodás. V. ö. ZAVARODIK.
ZAVARODIK, (zavarodik) k. m. zavarod
tam, —tál, —ott. Mondjuk folyadékról, midőn hig
gadtsága megváltozik, tisztátalanná lesz, midőn
söprüje, üledéke fölkeveredik vagy idegen testré
szekkel elegyedik. Áradáskor zavarodik a viz. Átv.
kedélye nyugtalanodik, háborodik, vagy elhatá
rozó tehetsége^ akadoz, s nem tudja, mitévő legyen,
vagy, mint szokás mondani, zavarba jő. V. ö. ZA
VAR, (2).
ZAVARODOTT, (zavarodott) mn. tt. zava
rodollat. 1) Rendetlenül összevisszahányt, bonyo
lódott, fölforgatott; háborodott. Zavarodott halmaz
ban heverő gyűjtemény. A hazát zavarodott állapotban
találni. 2) Lelki tehetségekre vonatkozva, aminek
rendes szabályos működése megszűnt; megbomlott.
Zavarodolt fej, ész, elme, kedély*
ZAVARODOTTSÁG, (zavarodottság) fn.
tt. zavarodottságot, harm. szr. •—a. Átv. zavarodott
lelki állapot, vagy tulajdonság. V. ö. ZAVARO
DOTT, 2).
ZAVAROS, (zavaros) mn. tt. zavarost, v. at,
tb. —ak. Folyadékról szólva, holmi söprüs, nyál
kás, szemetes, mocskos stb. részek belevegyülése
miatt tisztátalan, homályos. Zavaros víz, bor, sör.
Zavaros vizelet. Zavaros vízben jó halászni. (Km.).
A Tisza, a Duna beh zavaros. (Népd.). Ellentétei:
tiszta, híg, átlátszó, ülepedett. Átv. rendetlen, ösz
vefüggetlen,kúszált. Zavaros beszéd.V. ö. ZAVAR (2).
ZAVÁROSIT, (zavaros ít) áth. m. zavarosít
ott, par. —s htn. —ni, v. —ani. Üledékét, söprü
jét fölkeverve, vagy idegen részeket belevegyitvc
zavarossá, azaz tisztátalanná, homályossá tesz va
lamit.
ZAVAROSÍTÁS, (zavarosítás) fn. tt. zava
rosítástt tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valami zavarossá tétetik.
ZAVAROSODÁS, (zavarosodás) fn. tt. za
varosodást, tb. —ok, harm. szr. — a . A folyadék
nak állapotváltozása, midőn zavarosodik.V. ö. ZAVA
ROSODIK
ZAVAROSODIK, (zavarosodik) k. m. zava
rosodtam, —tál, —ott. Higgadt állapota, vagy mine
raüsége zavarosra változik ; süprüsödik, homályoso
dik, sűrűsödik. Zavarosodik a folyó, midőn az árvíz
iszapot hoz bele. A söprün fekvő must, ee.zet zavaroso
dik, midőn megrázzák. V. ö. ZAVAROS,
ZAVART, (zavart) mn. tt. zavart at. Aminek
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ZEJKFALVA, erdélyi falu Hunyad m . ; helyr.
•—falvára, — n , —ról.
ZEKE, fn. tt. zekét Erdélyben, különösen a
Székelyföldön divatos szó, s jelentése : durva szö
vetből, daróezból, készült dolmányszűr szabású öl
töny, szűrkankó. Térdig érő szűr (Báró Lakos). Ha
sonjelentésiiek : zekele (Szabó D.), czedele (Kászon
banj, szokmány, v. zokmány (Udvarhelyszéken), má
sutt : czondra, darócz (Túry Ignácz), Molnár A.
szerént megfelel neki a latin sagum. Mandsu nyel
ven széke Gabelentz szerént am. Zobel. Arabpersa
nyelven: szikká v. szikké am. indumentum, vestis
cs
(Vullers, az ** betű alatt. jjCw 8. pont.)
ZEKEÁRUS, (zeke árus) ösz. fn. Zekével mint
áruval kereskedő.

ZEKERNYE, ZEKERNYÉS, 1. ZEGERNYE,
ZEGERNYÉS.

ZEKES, (zekees) mn. tt. zekést v. et, tb. —ek.
Zekét öltött, zekébe öltözött, kurta mentés.
ZEKEZUKA, (zekezuka) tréfás ikerszó, tt.
zekezukát. Holmi dibdáb podgyász, ruhanemüek,
eszközök stb. Minden zekezukáját elvitte. (Km.). Ha
sonló jelentésűek: kiczitkaczat, retyemutya, czele
czula. Ugy látszik, nem egyéb, mint az egy jelentésű
zeke és zokmány szók játszias ikerítése.
ZELEPA, falu Szála m.; helyr. Zelefára,
— n , —ról.
ZELEGOR, mn. tt. zelegort, tb. —ok. A Szé
kelyeknél jelent veszekedő, zegernyés, részeg em
bert. Alakjára nézve sajátnemü. Talán szél és gar
szókból van akként öszvetéve, mint szeleverdi. V.
ö. GAR.
ZELEMÉR, NAGY—, KIS—, puszták Sza
bolcs m. helyr. Zélemém., —én, röl.
ZELENE, falu Nógrád m.; helyr. Zelenére,
•—n, —ről.
ZELLE, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Nyitra
m.; helyr. Z$tiére, — n , —ről.
ZELLENIK, falu Nógrád m.; helyr. Zellenik
re, —én, —ről.
ZELLER, fn. tt. zellerl, tb. —ék, harm. sz.
—e. Növénynem az öthímesek seregéből és kétanyá
sok rendéből; nagygallérja egy levelii; kisgallérja igen
apró vagy nincs i s ; virági egyenlők, s többnyire
termők ; gyümölcse tojásdad, karczolt, apró. (Apium).
DiószegiFazekasnál két faja van : 1) Petrezselyem
zeller, a közönséges petrezselyem (apium petroseli
num), gyökere hosszú alakú ; 2) nagyszagu zeller, a
közönséges zeller (apium graveolens), gyökere gu
mós, zömök alakú, szét ágazó szálacsokkal. Mind
kettő általán ételekben használt konyhaszer.
ZELLERÉS, (zellerés) mn. tt. zellerést, v. et,
tb. —ek. Zellerrel készített, amiben zellert főztek.
Zelleres leves, becsinált.
ZELLERGYÖKÉR, (zellergyökér) ösz. fn. A
zellerféle növény zömök gyökere, melyet levesbe,
becsináltba, salátának stb. használnak.
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ZELLERLEVES, (zellerleves) ösz. fn. Leves,
melynek főalkatrésze zeller gyökérből áll.
ZELLERSALÁTA, (zellersalátaj ösz. fn.
Szeletekre hasogatott, nyers vagy megfőzött zel
lergyökér, saláta módjára, eezettel olajjal elké
szitve.
ZELLETSÉG, székely tájszó, mely atyafisá
got, vérrokonságot, hozzátartozókat jelent. Talán a
szülöttség szónak elferdítése.
ZELLŐ, K I S — , NAGY—, faluk Nógrád m.;
helyr. Zellöre, — n , —röl.
ZELNICZE, fn. tt. zelniczét. A kéthimesek se
regébe, és egyanyások rendébe tartozó fanem,melynek
bokrétája négy metszésű, nyakatlan, metszései le
göngyölödnek; bogyója csontárforma, egy magvú.
(Phillyrea.) Eredete homályos. A tótban van ugyan
zelenecz, de ez téli zöldet jelent.
ZELNICZEBOGYÓ, Jelmezebogyó) ösz. fn.
A zelnicze növénynek bogyó forma gyümölcse.
ZELNICZEMEGGY, (zelniczemeggy) ösz. fn.
A meggyek neméhez tartozó növényfaj, melynek
fája középszerű, levelei aprón fürészesek, nyelein
mindkét felül egyegy bibircsó, virágai fürtösek,
gyümölcse fekete. Máskép népiesen : kutya, v. vad,
v. gerézdes cseresznye, néhutt csak: zelnicze. (Prunus
padus.)
ZEMENYE, falu Sopron m.; helyr. Zemenyére,
— n , —röl.
ZEMERD, puszta Arad m.; helyr. Zemerdre,
—én, —rol.
ZEMES, elavult fn. tt. zemest, tb. —ék, Páriz
Pápai, Calepinus és Szabó D. szerént jelentett irha
féle bőrt. Lengyelül : zamesz, németül '• SdmischLe
der, Gemsleder, francziául: chamois.
ZEMPLÉN, mváros Zemplén, puszta Torna
m.; helyr. Zemplénbe, —ben, —bői.
ZEMPLÉNMEGYE v. VÁRMEGYE, az északi
Kárpátoktól kezdve egész a Tiszáig hosszan nyúlik
le, határai északról Gácsország, keletre Ungh és
Zabolcs, délre Szabolcs, Borsod, Abaúj, Sáros vár
megyék. Alsó keleti és déli részen van a Hegyalja,
hol a világhírű tokaji bor terem.

ZEN, v. ZÉN, természeti hangszó, melyből zé
m:g v. zeng, zendit, zendül az újabb korban önálló
lag használatba is jött zene, és származékaik ered
nek. Vastaghangon megfelel neki zon, melyből znng,
zongás. Máskép : zön, zöng, zöngés. Rokonai: csért,
cseng, v. csőn, csöng, dön, döng, don, dong, és a rút
zengést jelentő csángó gyöke csan. Ugyanezen ter
mészeti hang rejlik a latin sonus, tónus, sono, tono
szókban. Mongolul: ezenggekü, am. lustig seyn, sich
vergnugen, jubeln, innen czenggel, die Freudé, Er
götzlichkeit, Jubel. A magyarban gyökhangzója in
kább közép e mint nyilt e, mert származékaiban
terjedelmes tájszokás szerént övel cseréltetik föl, p.
zöndül, zöndit, zönög stb,
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ZEND, törzse a zendít, zendül igéknek és szár •
mazékaiknak. Azt tartjuk, hogy a.zeng szó módo
sulata, ahonnan zendít, zendül am. zengít, zengül,
mint csendít, csendül am. csengít, csengül stb.
ZENDÍT, (zéndít v. z e n g í t ) áth. m. zendít
ett, par. — s , htn. —ni v. eni. Tulajdonkép, eszköz
li, véghez viszi, hogy valami zengjen, zengő han
gon szóljon. A villanyos felhő eget zendít. A hegedűt
megzendíteni. Átv. és szokottabb ért. háborgó, zajos
mozgalomra indít, ösztönöz, izgat. Törvényes ura el
len zendíteni a népet. Az izgató szónok fölzendítette
a várost. V. ö. ZENG.
ZÉNDÍTÉS v. ZENDITÉS, (zéndítés) fn. tt.
zéndítést, tb. —ék, harm. szr. —e. Hatás, cselek
vés, mely által valami zengó'vé tétetik; vagy átv.
bizonyos népsokaság háborgásra izgattatik.
ZENDÍTŐ v. ZENDÍTŐ, (zöndítő) mn. és
fn. tt. zendítőt. Átv. ért. aki vagy ami zajos hábor
gásra, forradalomra, fölkelésre, ellenszegülésre iz
gat. Zendítő szónok. Zendítő beszédek, röpiratok. Mint
önálló főnév jelent személyt, ki zendülésre, párt
ütésre, forradalomra izgat.
ZENDÜL, ZENDÜL, (zéndül) önh. m. zén
dűlt. 1) Zengő hangon megszólamlik, zengeni kezd,
zengővé lesz. Zendül, megzendül a hegedű, ha vonóval
húzzák. Zendülnek füleim. (Szabó D.). Megzendült az
erdő a kiáltástól. (Szabó D.). Zendül, megzendül a
villanyterhes felhőtől az ég. 2) Átv. ért. zajt ütve
nyugtalankodni, háborogni, pártoskodni, lázadni in
dul, vagy perbe száll. Zendűl, fölzendül a bujtoga
tott nép. A törvényes hatalom ellen zendülni. A rósz
házas társak gyakran öszvezendülnek.
ZENDÜLÉS, ZENDÜLÉS, (zéndülés) fn.
tt. zéndülést, tb. —ék, barm. szr. —e. Átv. lázadási
forrongás, háborgás, zajongás, ellenszegülés, fölke
lés, pártütés. A zendűlést csillapítani, elnyomni. A
népet zendülésre izgatni.
ZENDÜLŐ, ZENDÜLŐ, (zéndülö) mn. és
fn. tt. zendűlőt. Aki a törvényes hatalom, vagy fel
sőség, elüljáróság, hatóság ellen föllázad, pártot üt,
háborog, fölkel stb.
ZENE, ZENE, (zéne) fn. tt. zenét. Ujabb kor
ban a köz szokású, de idegen eredetű muzsika he
lyett divatba jött szó. Egyházi, világi, operai, kato
nai zene. Víg andalgó, szomorgó zene. Éjjeli, lakodal
mi, tánczzene. Szózatos v. énekzene; hangzseres zene.
„Megromlott hangszerrel a legnagyobb művész som
idézhet elé harmóniát, de vájjon ebből az követke
zike, hogy a zene csak a hangszernek tulajdonit
ható. " B. Eötvös József. Gondolatok.
„Egy gyönge csalogány
Csattogja gyász zenéjét."
Vörösmarty. (Madárhangok).
ZENEBONA, (zenebona) iker fn. tt. zenebonát.
Átv. ért. lázongás, zajgó háborgás, forrongás, za
vargó perpatvar,pártoskodók viszálkodása. Nagyobb
szerüsége által különbözik tőle forradalom. „Hogy

ZÉNEBONÁS—ZENEMŰVÉSZ.

1210

h a Isten könyörülne rajtunk . . . . é s minden
zenebona nélkül szabad választástok lenne."
Báthori István király 1578ban. (Magyar Tör
ténelmi Tár. VIII. K. 214. 1.) Eredetre nézve
a két természeti gyökhang zen, bon ikerített szárma
zéka, milyenek ezek is : dérdúr, deredara, terefere,
teretura, szuszimuszi, licslocs, tritytroty, mendemonda,
sziszó, szíreszóra stb. Legközelebb áll hozzá a csu
pán zavaros hangokat jelentő zenezuna.
ZÉNEBONÁS, (zenebonás) ikeritett mn. tt.
zenebonást, v. —at, tb. —ak. Zenebonát indító ; a
törvényes rend, és felsőség ellen zajosan lázongó,
háborgó ; a köz csend zavarója. Zenebonás nép. Ze
nebonás izgató, lázító. V. ö. ZENEBONA.
ZENEBONÁSKODÁS, (zenebonáskodás) ösz.
fn. Zenebonát gyakorló, űző indulatoskodás ; lázongó
háborgás.
ZENEBONÁSKODIK, (zenebonáskodik) ike
rített gyak. k. m. zenebonáslcodtam, —tál, —ott.
Zenebonás kihágásokat űz, gyakorol; mint elégü
letlen pártoskodik, lázong, háborog, a közrendet és
csendet nyugtalankodásai által zavarja.
ZÉNEDAEAB, (zénedarab) 1. ZÉNEMÜ.
ZENEDE, ZENEDE, (zénéde) fn. tt. zenedét.
Tanintézet, melyben a növendékek énekelni, külön
féle hangszereken játszani tanulnak, vagyis általán
zenészetre képeztetnek.
ZÉNEEGYLET, (zéneegylet) ösz. fn. Zené
szek társulata.

ZÉNÉG, ZÉNÉGÉS, 1. ZENG, ZÉNGÉS.
ZÉNÉGTET, (zénégtet) 1. ZENGET.
ZENEKAR, (zenekar) ösz. fn. Zenehangsze
rekkel működő zenészek. Színházi, templomi zenekar.
ZENEKÍSÉRET, (zenekiséret) ösz. fn. Éne
ket, dallamot kisérő hangszeres zene.
ZÉNEKÖLTEMÉNY, (zéneköltemény) 1. ZÉ
NEMÜ.
ZENEKÖLTŐ, (zéneköltő) 1. ZENESZERZŐ.
ZENÉL, ZENÉL, (zéneel) önh. m. zénélt.
Bizonyos hangszeren játszik, zenét csinál, vagy,
mint idegen szóval mondani szokták, muzsikál. Szé
pen, ügyesen, roszul zenélni. Templomban, színházban,
lakoma alatt zenélni.
ZENÉLÉS, ZENÉLÉS, (zéne elés) fn. tt. zé
nélést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
valaki zenél; idegen szó után: muzsikálás.
ZÉNEMÜ, ZENEMŰ, (zénemű).ösz. fn. Zene
hangokból vagyis zöngékből bizonyos szabályok
szerént alkotott s leirt mű.
ZÉNEMÜÁRUS, (zénemüárus) 1. ZÉNEMÜ
KERESKEDŐ.
ZÉNEMÜKERESKÉDÉS, (zénemükereské
dés) ösz. fn. Leírt zenemüvek árulása.
ZÉNEMÜKERESKEDŐ, (zé'nemükereskédő)
ösz. mn. és fn. Aki leirt zeneműveket árul.
ZENEMŰVÉSZ, —MŰVÉSZ, (zeneművész)
ösz. fn. A zenét elméletileg és gyakorlatilag ismerő
művész; máskép: zenész,

ZENEMŰVÉSZET—ZÉNGEDÉZES.

ZENGEMÉNY—ZERGEFÜ.

ZENEMŰVÉSZET, —MŰVÉSZET (zénemü
vészet) ösz. fn. Müvéf.xt, melynek tárgyát zene és
zenemüvek teszik ; máskép : zenészét.
ZÉNEÓEA, ösz. fn. Zenélő készülettel ellátott
óra, mely óraütéskor, vagy azon kivül is, ha meg
húzzák, bizonyos zenemüvet játszik.
ZENÉSZ (zénész) fn. tt. zenészt, tb. —ek. 1)
Általán, zeneművész. 2) Ki egy vagy több hangsze
ren játszik. Idegen nyelven: muzsikus, muzsikás.
Templomi, tábori, színházi zenészek. Műkedvelő zenész.

gyöngéd mérséklctű, kedves lejtésű zengés, énekMs,
hangzás. Erdei madarak zengedezése.
ZENGEMÉNY, ZENGEMÉNY, (zéngemény)
fn. tt. zengeményt, tb. —ék, harm. szr. •—e. Zenei
hangok lejtése, zenében kifejezett hangzat.
ZÉNGÉS (zén égés) fn. tt. zéngést, tb. — ék.
A hangzásnak azon neme, melyről különösen szok
tuk mondani, hogy zeng. Égzengés, hegedüzengés, ma
darak zengése, énekzengés. Ikeriive : zengésbongéis. V. ö.
ZENG.
ZENGET, ZENGET, (zénégct) mivolt, in.
zengettem. —tél, —élt, par. zengess. Eszközli, okoz
za, hogy valami zengjen. A villany zengeti az eget.
Képeztetésre olyan mint: penget, csenget, ingat, rin
gat, renget stb.
ZENGETÉS, ZÉNGETÉS, (zénégetés) fn.
tt. zengetést, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés
midőn valaki valamit zenget.
ZÉNGEZUNGA,iker fn.tt. zengeziuigál. Sükapró
baja, része, valamely dolognak,sok utánjárás. Székely
tájszó. Kriza J. szerént egyezik értelemben zenezuna
szóval is; de ugyancsak ö szerén te: zengezungáslulam.
minden portékástul, amidőn inkább zekezuka volna.
ZENGŐ, ZENGŐ, (zénégö) mn. tt. zéngőt. Ami
zeng, vagy zengeni szokott. Zengő ég. Zengő hegedű.
Kedvcsen zengő ének, madár.
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„És jőnek a zenészek :
Pintyőke és a csíz."
Vörösmarty. (Madárhangok).
3) Rovarfaj, mely zizegő tulajdonságától vette nevét.
ZÉNESZERZEMÉNY, (zénesserzemeny) 1.
ZENEMŰ.
ZENESZERZŐ, (zéneszerzö) ösz. mn. és fn.
Aki zenemüveket alkot, teremt.
ZENÉSZÉT, ZENÉSZÉT, (zénészet) fn. tt.
zcnészetél, harin. szr. —e, L. ZENEMŰVÉSZET.
ZENESZÓ, (zéneszó) ösz. fn. A zenének hall
ható kifejezése, am. maga az egyszerű zene.
ZENEZUNA, iker fn. tt. zenezunát. Haszontalan
csevegésü zengészougás, terefere, teretura, deredara,
Kriza J. szerént zaj, szózaj.
ZENG, v. ZÉNÉG (zénég) gyak. önh. m. zé
ZENGÜL, ZÉNGÜL, 1. ZENDÜL 1).
néglem, —tél, v. —étiem. —ettél, —étt, htn. —ni,
ZENGZET, ZÉNGZET, (zénégézet) fa. tt.
v. —eni. 1) Zeng az ég, midőn villanyos felhőiből
z 'ngzelét, harm. szr. —e. A szózatos és hangszeres
a tüz villámolva kipattan; máskép : dörög. 2) Álta
zenének hullámzó lejtése. E szónak törzse és önálló
lánosan mondjuk a muzsikáról, különösen a vonó
lag nem divatos zengzik.
val húzott, húros hangszerekről. „Harsogtak a táro
ZENGZETES, (zénégézetés) fn. tt. zéngze
gatók, a hegedűk zengének, szólt a duda, tapsolt a
lést v. •—et, tb. —ck. Hullámzó hanglejtésü. Zeng
táncz, a sarkantyúk pengének." Kisf. S. (Csobáncz).
zetes dallam.
„Húrod zengjen vésznél szilajabban." Vörösmarty.
ZENKÓCZ, falu Vas m.; helyr. Zenkóczra,
(A vén ezigány). Áthatólag i s : „Zengj nekünk dalt,
—on, —ról.
hangok nagy tanárja." Vörösmarty. (Liszt Fercnez
ZENTA, mváros Bács m.; helyr. Zenlára,
hez). „Enyhülni fogsz, ha kínod visszazengem."
— n , —ról.
Szemere Pál. (Echó). 3) Mondjuk emberi énekszóról
ZENTELKE, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
és éneklő madárszóról. Az egyházi ének szivrehatólag
Zentelkére, — n , —rbl.
áhítatra buzdítva zeng. A liget madárkái kellemesen
ZERA,fu. tt. ^ecáí.Vadászok nyelvén am. özborju.
zengenek. „Erdők, mezők, berek, Víg énekök zajától
ZERÉG, tájdivatosan am. zörög ; honnan zérget
Harsogva fölzeneg." Vörösmarty. (Madárhangok).
am. zörget. Mégzérget'm a csontodat. (Kriza J.)
4) Szélesebb ért. zeng miuden erősebb emberi szó,
ZERGE, fn. tt. zergét. Havasokon lakó vad
vagy ami a bele ütközött hangot viszonozza. Hason
kecskefuj, melynek szőre rendesen barnavörös, tor
lítás, és külenböztetés végett. V. ö. CSENG, PENG.
i kán és hasán szennyes fehér, farka rövid, szakála
ZENGBONG, ikeritett önh. Többféle éles
nincs, lábszárai nagyok, szarvai magasak, s végeik
e'3 tompa hangokat hallat.
hátra görbülök. Több faja vau, pl. bival, búvár, in
ZENGE, ZÉNGE, (zénégö, zénégc) fn. tt. diai, kék, lepenyékes, núbiai, szarva hosszú, sziklaugrú,
tenget. Zenei hang.
szökő, törpe zerge. Némely régi Íróknál: zeri, zerna.
ZENGEDEZ, ZENGEDEZ, (zenégedéz) gyak. Mongolul: zegere, zegeren, v. dzegere, dzegeren. (Ca
önh. m. zengedéztem, —tél, —étt, par. —z. Folyto pra rupicapra.)
nosan, vagy bizonyos mérséklettel, s kedves érzésre
ZERGEBAK, (zergebak) ösz. fn. A zergefele
gerjesztve zeng, hangzik, énekelget. Vonz tárgyese vadkecskének hiinjc.
tes viszonynevet is. Édes, epedő, szomorgó dalokat,
ZERGEBÖR, (zergebőr) ösz. fn. A zergének
éneket zengedezni.
bőre nyers és kikészített állapotban véve.
ZERGEFÜ, (zergefü) ösz. fn. 1, ZERGE
ZÉNGEDÉZÉS (zénégedézés) fn. tt. zénge
dézést} tb. —e'k. Folytonos? többször ismételt, vagy TARKÖR,
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ZERGEGOLYÓ, (zergegolyó) ösz. fn. Hosszú
kás gömbölyű s különféle nagyságú golyó, jobbára
hamuszínű, sárgabarna, vagy halványzöld, mely né
ha a zerge gyomrában találtatik, s részint a nyá
laskor lenyelt szőrszálakból, részint növényrostok
ból áll, melyek emésztetlenül maradván a gyomor
nyalka által gömbölyű testté képződtek.
ZERGÉSZ, ( l ) , (zergeész) fn. tt.zergészt,th.
—ék. A ki különösen zergéket vadász.
ZERGÉSZ, (2), (zergeész) önh. m. zergésztem,
—tél, —étt, par. —se, Zergéket vadász.
ZERGÉSZET, (zergeészet) fn. tt. zergészetSt,
harm. szr.—e. Nyaktörő, veszedelmes vadászat a zer
gékre, melyek merész szökdelésekkel meredek szik
laesúcsokra csalják a vadászt.
ZÉRGET, tájdivatosan am. zörget; v. ö. ZÉ
RÉG.
ZERGETARKÖR, (zergetarkör) ösz. fn. Nö
vényfaj a tarkörök neméből; levelei aprófogasak,
borzasak,a legalsók szivdedek, nyelesek, föntebb la
piczkás szivdedek, a legfölsök kerek szivdedek.
Máskép népiesen : zergefíí, vadkecskefii. (Doronicum
pardalianches) V. ö. TARKÖR.
ZERGETEVE, (zergeteve) ösz. fn. Azou kö
zép állatfaj a szarvas és kecskenemüek között, mely
nek görög neve antilope. Lakik Indiában, nyakát
úgy hordozza, mint a teve. s hátán púpja is van.
(Antilope tragocamelua.)
ZERGEVADÁSZ, (zergevadász) ösz. fn. 1.
ZERGÉSZ, (1).
ZERGEVADÁSZAT, ( zergevadászat) ösz. fn.
1. ZERGÉSZET.
ZERI, fn. tt. zerit • 1. ZERGE.
ZERIND, BÉL—, NAGY—, faluk Arad m.;
helyr. Zennelre, —e'n, —röl.
ZERNA, ( l ) fn. tt. zemát; 1. ZERGE.
ZERNA, (2) erdélyi falu Brassó vidékében;
helyr. Zernára, •—n, —ról. Máskép : Zernest,
Zirma.
ZERNEST, ugyanaz Zerna helynévvel ; 1. ezt;
helyr. Zernesten, —re, —röl.
ZERNYA, fn. tt. zernyát. A Tájszótár szerént
Balaton mellékén igy nevezik a szürke macskát. A
Sernya , szürke és seölke (szőke) gyökhangokban
egymással rokonok.
ZÉRÓ, fn. tt. zérót. Az úgy nevezett arab szá
mításban azon 0 forma számjegy, mely magában vagy
más számok előtt semmit jelent, de ha más számok
után áll, azokat minden egyes esetben tízzel sok
szorozza, pl. 10, 100, 1 0 0 0 , 10,000, 100,000,
1.000,000 stb. Az arab cifr(nn) szóból eredett, mely
am. üres, semmi; mpgyar neve üres) néha czifra, az
arabhoz közelebb.

ZÉRZUR, (zérzúr) iker. fn. tt. zérzúrt, tb.
— ok. Zörgést utánzó természeti hang. Különösen
jelent erős zivataros hangot; Szabó D. szerént ziva
tar, zörgés, ropogás, csattogás.
ZETALAKA, v. ZETELAKA erdélyi falu Ud
varhelyszékben ; helyr. Zetalaká ra, — n, — ról.
ZETÉNY, v. ZÉTÉNY, falu Zemplén m. ;
helyr. Zelénybe, —ben, —böl.
ZÉZÁMPÜ, (zézámfü) ösz. fn. Egiptusban és
a Keleten tenyésző növényfaj, melynek magjából
kövér, édes, gyógyszerül is használt olajt sajtólnak.
(Sesamum orientale). Arab neve : szems:em. (Zenker.)
—ZlA, mint képző csak a táj divatos csizmazia
szóban fordul elé, csizmadia helyett. Sínai nyelven
cziang am. opifex, artifex. Egyébiránt a dsi névkóp
ző igen gyakori a tatár nyelvben, pl. az utóbbiban
papusdsi am. papucscsináló, joldsi utas. A magyar
ban is eléjön : zubbonosi.
ZIÁNA, 1. ZOÁNA.
ZICH, (olvasd: Zics) falu Somogy m,; helyr.
Zicsre, —én, —rdl.
ZICHYFALVA, (olv. Zicsifalva), falu Toron*
tál, puszta Fehér ni. ; helyr. •—falvára, — n , —ról,
ZIH, hangutánzó gyök zihál és zihar szókbaa.
V. ö. ZIHÁL.
ZIHÁL (zihál) önh. m. zihált. Szegedi,göcseji,
Balaton melléki szó. Elfáradás után, vagy tüdőbaj 
ban szenvedvén nehezen, szakadozva fúj, liheg, hal
latszólag lélekzik. Zihál a kehes ló, a rósz tlidejíl em
ber. Gyöke a természeti hangot utánzó zih, még pedig
különösen kiemelendő a /*lehelési hang, mint lih(ég),
pih(ég), leh(tíY), köh'(ög), keJi(ós) gyökökben ia.
ZIHÁLÁS, (zih álás) fn. tt. zihálás1, tb. —ok,
harm. szr. —a. Nehéz, szakadozott lélekzés, pihe
gés, lehelés. V. ö. ZIHÁL.
ZIHÁLÓ, (zih ál ó) inn tt, zihálót. Nehezen
lélekző, pihegő.
ZIHAR. (zihar) fn. tt. zihart, tb. —ok. Szé
kely tájszó a közönségesebb divatú zivatar helyett.
Néhutt: zehernye, regernye. V. ö. ZIH gyök ; továbbá
ZIVATAR, VIHAR.
ZILAH, mváros Közép Szolnok m.; helyr. Zi
lahra, —on, —ról.
ZILAJ, (1) 1. SZILAJ.
Z1LAJ, (2) 1. ZILAH. Máskép : ZILAJ, Lénk
nél : SzilajSzilágy.
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ZILÁL ; ZILÁLÁS, 1. SZILÁL, SZILÁLÁS.
ZILÁLTSÁG, (ziláltság) fn. tt. ziláltságot,
harm. szr. —a. Zilált állapot, v. tulajdonság.
ZILICZ, falu Borsod m*j helyr. Ziliczre,—én,
•—röl.
ZILIZ, fn. tt. zillzt, tb. —ék. Növénynem az
egyfalkások seregéből és sokhímesek rendéből; csé
széje kettős, a külső hat vagy kilenczmetszésü ; tok
ZÉRUS fn. tt. zérust, tb. — ok. L. ZÉRÓ.
jai egy magvuak gyűrűs karikákban az anyaszár
ZERVÁS, erdélyi puszta A.Fehér m. ; helyr. körül. (Althaea, némely növénytanokban: Alcea),
Fajai közt nálunk uevezetesbek: a maholazilh) né
Zervásra, —onf —ról. Máskép: Bekensug.

ZILIZIR—ZIVAE.

ZIVATAR—ZODE.

picsen : fehér mályva, mahola, mázola, ziliz (A. offi
linalis); a rózsaziliz, népiesen : mályvarózsa (A.
rosea).
ZILÍZÍR v. —KENŐCS, (ziliz ír v. —kenőcs)
ösz. fn. Zilizből készített gyógyír.
ZIMÁND, BÁNKÚT—, ÚJFALU — , faluk
Arad in.; helyr. Zimándra, — on, —rúl.
ZIMÁNDFAKERT, falu Arad m.; helyr.
—Fakertre, —én, —röl.
ZIMÁNDSZENTLEÁNYFALVA, falu Arad
rn.; helyr. —falvára, — n , — ról.
ZIMÁNY, falu Somogy m.; helyr. Zimányba,
—ban, —bál.
ZIMBORA, 1. CZIMBORA.
ZIMBRILOVA, falu Bereg in.; helyr. Zimbri
lovára, — n , —ról.
ZIMBRÓ, falu Arad m.; helyr. Zimbróra,

ZIVATAR, (zivatar) fn. tt. zivatart tb. —ok,
harm. szr. —a. Zsibougó, zajongó, dörgő, förgeteges
idő, égi háború, szélvész, különösen kavargó széllel
járó hófuvatag, hózivatar. Zivatar készül (km.), mikor
a zsémbes házi asszony haragosnak látszik. Gyöke
ziv természeti hangutánzó; s rokona zih, zeg; 1.
Z I H ; ZEGERNYE.
ZIVATAROS, (zívataros) mn. tt. zivatarost,
v. —at, tb. —ak. Zivatarral járó, förgeteges, szél
vészes, égiháborús. Zivataros eső, zápor, hó.
ZIZEG, (zizég) önh. m. zizégtern, —tél, —élt.
Ziz hangot hallat.

ZIMON, puszta Nógrád m.; helyr. Zimonba,
—ban, —bál.
ZIMONY, A pe'terváradi katonavidék területén
Nándorfehérvárral szemközt a Száva torkolata fölött
fekvő váriig. (Sémiin.) Ka\yi:Zimonyba, — ban,—ból.
ZIMFORUS, székely tájszó, s jelent képmuta
tót. Alkatrészei talán az álképet jelentő szín, és a
for gyökből származott forus, azaz foros ; tehát tu
lajdonkép am. szinforgató, azaz álszint mutogató
ember.
ZIMORA, fn. tt. zimorát. Valamely sokaságnak
tompa, értetlen hangú zsibongása. Székely tájszó,
kül:';iben hangutánzó, s gyöke zim egyezik e hason
hangú gyökökkel: ziv (zivar szóban), zsív (zsivaj
szóban) és zsíb (zsibong szóban).
ZINÁR, fn. tt. zinárt, tb. —ok. Kriza J. sze
rén t romlott erkölcsű, rósz ember. Székely szó. L.
ZSINÁR.
ZINK, fn. tt. zinket. L. HORGANY.
ZIRCS, falu Bihar m. ; helyr. Zircsre, —én,
—röl. Máskép : Feketegyörös.
ZIRCZ, mváros Veszprém m.; hely. Zirczre,
— t n } —röl.
ZÍTERÉDIK, (zíteródik) k. m. ztierédtem,
—tél, —élt. Heves megyében mondják romlott bor
ról, midőn eczetesedik. A zíter törze egyezik eider
(=almabor) idegen szóval; francziául: cidre, közép
latinul : sicéra, görögül: szikéra ; Heyie idegen szó
tára szerént keleti eredetű ; t. i. héberül: sékár, ara
bul szakar (=:általán részegítő ital). A magyarban
egyezik a föntebbiekkel csiger v. csiger v. csigeré =••
lőre, szőlőtörkölyre öntött és avval erjesztett sa
vanykás víz.
ZIRMA, ugyanaz Zerna helynévvel, 1. ezt;
helyr. Zirmá n, —ra, —ról.
ZIV, puszta gyök ziv&V) zivatuv szókban $ 1.
ZIVATAR.
ZIVAR. (zivar) fn. tt. ivart, tb. — ok. Szé
kely tájszó, 1. ZIVATAR,

ZIZIFÜ, (zizifü) ösz. fn. Növénynem a két
főbb hímesek seregéből és födetlen magvuk ren
déből ; csészéje hengeres, hosszú, vékony; bokrétá
ja ásító, apró ajakú, felső ajka hátratüremlett, to
jáskerek, épvégü ; hímszála kettő; magvai hosszúk,
a csészénél rövidebbek. (Ziziphora.)
ZIZON, fn. tt. zizont, tb. —ok. Az öthímesek
seregébe és kétanyások rendébe tartozó növénynem;
ernyő s ernyőkekocsányai kevesek, egyenetlenek ;
nagy gallérja mintegy négylevelü, egyenetlen;
virágai egyenlők, mind termők ; gyümölcs* tojás
dad, karczolt. (Sison).
ZNYÓ(Znió)VÁRALJA, mváros Turócz m.;
helyr. Váraljára, — n , —ról,
ZOÁNA, ZUÁNA, ZUHÁNA, ZIÁNA, fn. tt.
zoánát stb. Kriza J. szerént a faggyáért, zsírjáért
kifőzött kövér kecskének (némelyek szerént juhnak
is) megmaradt húsrésze. Zuhanás hus. Menyek a
ziánára kifőző helyre. Ez utóbbi jelentésben mint
kifőző hely egyezik véle a mongol zugha v. dzugha
am. tűzhely.
ZOBAK, puszta Baranya m.; helyr. Zobákra,
—on, —ról.

1215

1216

„Majd a földre hintik a zizegő szalmát."
Arany János. (Családi kör).
„Felhőid és zúgó sz«led,
A zizegő haraszt, mohar."
Ugyanaz. (Ószszel).

ZOBONY, 1. ZUBONY, v. ZUBBONY.

ZOBOR, faluk Nógrád, Pozsony m. ; puszta és
hegység Nyitra m . ; helyr. Zoborra, —on, —ról.
Nógrádban máskép : Zombor.
ZODE, mn. tt. zódét. Balaton mellékén jelent
mohón evőt, zabálót, ételben, italban telhetetlent.
Székely nyelven : szódé. Ez utóbbi szónál rokonság
ba hoztuk a latin sat, satis, satur, satio, a német
satt, a góth szád szókat, melyeket Eichhoff ét Kalt
schmidt a szanszkrit szádh (anfüllen, vollenden)
törzszsel hoznak viszonyba. Ugyanezen törzs Bopp
nál am. perficere, superare. A khálmuk és mongolban
zódik v. dzódikaxa. harapós pl. kutya. írva zaghudak,
azonban Bálinti Gábor szerént & szó közepén aghu
a kiejtésben hosszú o'vá változik, mint több szám
talaa esetben. (Sajátlag a torokhang kihagyatik, 3
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ZÓDÉN—ZOLNÁ.

ZOLNA—ZOMÁNCZOL.

a megmaradt két önhangzó egybeolvad, mint khán
z^khagan, bátw^zbaghatur [magyar bátor] szóban is.
A törzs zaghu (zó)khu am. harapni.
ZÓDÉN, ZÓDÉSÁG, ZÓDÉSKODIK, 1. SZÓ
DÉN, SZÓDÉSÁG, SZÓDÉSKODIK.
ZOFÓ, 'n. tt. zofót. Gömörben, kendert láb
bal tipró, e's törő eszköz. Talán am. zsufó} zsúfoló*
V. ö. ZSÚFOL. Máskép ; bitó.
ZOK, fn. tt. zokot. 1) Tájdivatos szó. L. KÖ
LÜMALOM. Természeti hangszó, mely a működő
mozgásban, ütésben levő kölyük zok, zök hangját utá
nozza. 2) Mint puszta gyök egyezik zök gyökkel. 3)
Mint szintén puszta gyök a sirónak szakadozó, gör
csösen töredező, fuladozó, csukló tompa hangja,
melyből zokog, s átv. értelemben zokon,zokony, és ösz
szetétellel zokszó származtak. Persa nyelven zakh am.
lamentatió, és zok am. susurrus seu admurmuratio
ira et indignatione. (Vullers).V.ö.ZOKOG; ZOKSZÓ.
ZÓK,falu Baranya m. ; hely.i?o'í:ra,—on,—ról.

faj a csucsorok neméből; szára tövistelen, levelei
tojásdadok , molyhosak ; kocsányi lecsüggők. Más
kép : egyiptomi alma. Növénytani néven : tojáscsucsór.
(Solanum melongena.)
ZOLNA (2), falu Zólyom m. ; helyr. Zolnára,
— n, —ról.
ZOLTÁN,(l) személynév,melyet újabb korban
keresztnévül is használnak ; tt. Zoltánt, tb. —ok.
Eredetére nézve 1. ZSOLT.
ZOLTÁN, (2) erdélyi falu Sepsi sz.; helyr.
Zoltánba, —ban, —ból. L. ZOLTÁNY.
ZOLTÁNTÉR, puszta Csongrád m.; helyr.
Zoltántérre, —én, —ról.
ZOLTÁNY, erdélyi falu F.Fehér m.; helyr.
Zoltányba, —ban, —ból. L. ZOLTÁN, (1), (2).
ZÓLYOM, szab. kir. város Zólyomvármegyé
ben ; helyr. Zólyomba, —ban, —ból. Máskép:
ŐZólyom.
ZÓLYOMVÁKALYJA, falu Zólyom m.; helyr.
— Váralyjára, — n , —ról.
ZÓLYOMVÁKMEGYE, (Zóly omvármegye)
ösz. fn. Bars, Turócz, Liptó és Gömör között fek
vő vármegye, melynek székhelye Beszterczebányá.
ZOMAK1. ZOMOK, 2).
ZOMÁNCZ, fn. tt. zománezot. 1) Sajátlagos
vegyülékből készített üvegnemü mázféle tömeg, me*
lyet tüz által holmi arany, ezüst, vas stb. mívekre
szépítésül ráfuttatnak. Fekete, vörös, zöld, fehér zú
máncz. (Email.) 2) Átv. a fogakat behúzó kemény,
üvegnemű, fényes kéreg. Fogak fehér zománcza. 3)
Képes kifejezéssel, a virágok szirmait tarkító és
szépítő szinek. Idegen eredetű szó. A források le
hetnek az olasz smalto, régi franczia esmail, esmal,
franczia provenQal esmant, középlatin smalium, es
malctum. Legközelebb áll hozzá a proven9al (pro
vencei) esmant. A Dankovszky felhozta szláv zamá
zanetz és zámázka Miklosichnál és Jancsovicsnál
nem fordulnak elé.
ZOMÁNCZFESTÉS, (aománczfestés) ösz. fn.
Zománczczal, zománczszinekkel, vagy zománczos
alapra festés. V. ö. ZOMÁNCZ.
ZOMÁNCZFESTŐ, (zománczfestő) ösz. fri.
Festő, aki zománczczal, vagy zománczos alapra fest.
ZOMÁNCZFŰ,(zománczfü) ösz.fn. Növénynem
a kétfőbbhímesek seregéből és födetlen magvúk ren
déből ; bokrétája csöves, ötmetszésü, az alsó kiterült;
himszála kettő, négy púpos magvú. (Amethystea.)
ZOMÁNCZGALÓCZA, (zománczgalócza) ÖSZÍ
fn. A vörös lemezű galóczák alneméhez tartozó nö
vényfaj, melynek kalapja lapos, behajlott szélű,
egészen fakó, végre rózsaszínre hajlik ; lakik erdők
ben, (Agaricus vinaceus.)
ZOMÁNCZMŰ, (zománczmü) ösz, fn. Általán,
zománczczal bevont, futtatott, vagy festett, szépí
tett mű.
ZOMÁNCZOL, (zománcz ol) áth. m* zomán
czolt. Zománczczal bevon, futtat, fest, szépít vala
mely mívet.
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ZOKKAN, (zokkan v. zok 'Uan, zokvan) ;
ZOKKANÁS ; ZOKKANÓ, 1. ZÖKKEN ; ZÖKKE
NÉS; ZÖKKENŐ.
ZOKOG,(zokog)gyak.önh. m. zokogtam, —tál,
—ott. Mély fájdalmu keservében görcsös, töredezett,
csukló hangon sír, azól,kesereg. A megholt kedveskopor
sója, sírja fölött zokogni. Zokogva sirni, panaszkodni.
„Lantját leteszi csüggedetten
És szíve felzokog."
Arany J. (A dalnok búja.)
Mongolul: soksikhu, mandsu nyelven szokséme :=
schluckzen. V. ö. ZOK.
ZOKOGÁS, (zokogás) fn. tt. zokogás4, tb.
«—ok, harm. szr. —a. A sirónak görcsös csuklása,
midőn zokog. V. ö. ZOKOG.
ZOKOGÓ, (zokogó) mn. tt. zokogót. Aki zo
kog. Zokogó árvák, panOszkodók. Továbbá, ami zo ;
kogva történik. Zokogó sirás. V. ö. ZOKOG.
ZOKON, (zokon) ih. Mély fájdalommal, ne
hezen, keservesen. Zokon venni, fogadni valamely
bantuimat. Zokon esett néki a szemrehányás. Gyöke
a sírással járni szokott zok hang, mely itt átv. ér
telembon fájdalmat, keserű, fájdalmai érzést jelent.
„Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon !"
Arany J. (Buda Halála).
ZOKONY, (zokony) mn. tt. zokony4, tb. —ok.
Szegeden am. bántó, sértő, szomoritó. Zokony szó.
Zokony szavak. (Tájszótár).
ZOKSZÓ, (zokszó) ösz; fn. Kégebben Is Sándor
Istvánnál jön elé, s am. zokogó szó; fájdalmas ér
zést mutató, bántó szó.
„Zok szóval a múltért nem illete senkit."
„Keserű zokszóval így feddi meg őket."
Arany János. (Buda Halála).
ZÖLD, falu Krassó m.; helyr. Zoldra, —on,
—ról.
ZOLDOG, 1. SZÁDOKFA.
ZOLNA (1) fn. tt zolnát. Tájnyelven növény
ASAD. KA»Y, SZÓTÁB, VT KÖT.
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ZOMÁNCZOLÁS—ZONG.

ZONGÁS—ZOKDONKODÁS.
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ZONGÁS, (zonog ás) fn. tt. zongás1, tb. —ok,
ZOMÁNCZOLÁS, (zománczolás) fn. tt. zo j
mánczolást, tb. — ok, harm. szr. — a . Bizonyos harm. szr. —a. Zoníéle hangon szólás.
ZONGDONG, 1. ZONG alatt.
mívesek munkája, midőn zománczolnak valamit. 2) i
ZONGÓ, (zonogó) mn. tt. zongót. Ami zong.
Ezen munkához értő mesterség. V. ö. ZOMÁNCZOL. :
ZONGÓDONGÓ, 1. ZONG alatt.
ZOMÁNCZOLAT, (zománezolat) fn. tt. zo \
ZONGOEA, (zonogora), ösz. fn. Köz ismé
mánczolatot, harm. szr. — a , v. —ja. Valamely mű !
re tű, fémhúrokkal fölkészített billentyűs hangszer.
nek zománezos része.
ZOMÁNCZOLÓ, (zománezoló) fn. tt. zomán (Clavier, Fortepiano v Pianoforte). Már Gyarmathi
czolát. Aki zománezol, aki a zománczolás mestersé a vogul songort (eine Art Zither) szóval rokonítja.
V. ö. ZONG.
gét érti, gyakorolja.
ZONGORAKÉSZITÖ, (zongorakészitő) ösz.
ZOMÁNCZOS, (zománczos) mn. tt. zománczost.
v. —at, tb. —ok. Zománczezal bevont, futtatott, fn. Iparos, ki zongora nemű hangszereket szokott
szépített, színezett, tarkázott. Zománezos kard, pus készíteni.
ZONGOEÁL, (zon ogoraal) áth. m. zongoráit.
ka. Zománezos diszmívek, edények, ékszerek.
ZOMÁNC ZOSAN, (zománczosan) ih. Zomán L. ZONGORÁZ.
ZONGORAMŰVÉSZ , (zongoraművész) ösz.
ezozva, zománezos állapotban v. minőségben.
ZOMÁNCZOZ, (zománczoz) áth. m. zománezoz fn. Ki a zongorán zenélést kitűnően érti.
ZONGORÁSZ, (zon ogoraász) fn. tt. zongo
tam, —tál, —ott, par. —z. L. ZOMÁNCZOL.
ZOMÁNCZOZÁS, (zománczozás) J. ZOMÁN rászt, tb. —ok. Zongorán zenélő, a zongorán zené
lést értő.
CZOLÁS.
ZONGORATANÍTÓ, (zongoratanító) ösz. fn.
ZOMÁNCZSZÍN, (zománczszín) ősz. fn. A
zománeznak különféle színe, különösen, mint leg Személy ki a zongorán zenélés módját s művészetét
közönségesebb, kékellő szín, milyen a puskák zo tanítja.
ZONGORÁZ, (zonogoraaz) önh. m. zongo
mánczaé szokott lenni.
ZOMÁNYKA, az Erdészeti Müszótárban bo ráztam, —tál, —ott, par. — z. Zongorán játszik,
gárfaj, ú. m. égerzományka (Erlenblattkafer), nyár zongorán zenél.
ZONGORÁZÁS, (zonogoraazás) fn. tt.
zományka (Pappelnblattkafer).
ZOMBA,faluTolnam.; h<s\yr.Zombára,—n,—ról. zongorázást, tb. —ok, harm. szr. —a. Zongorán ját
ZOMBOE, sz. kir. város Bács, mváros Zem szás v. zenélés.
ZORÁNY, falu Krassó m.; helyr. Zorányba,
plén m.; K I S — , faluk Torontál és Nógrád m.; helyr.
—ban, —bál.
Zomborra, —on, —ról.
ZORD, mn. tt. zordot. L. ZORDON.
ZOMLIN, NAGY—, K I S — , puszták Bihar
ZORDÍT, (zordít) 1. ZORDONÍT.
m . ; helyr. Zomlinba, — ban, —bői.
ZORDON, (zordon) mn. tt. zordont, tb. — ok.
ZOMOGY, v. SOMOGY, fn. tt. zomogyot. A
Tájszótár szerént eszterha alja belül a padláson. 1) Személyre vonatkozva, durva, nyers, mogorva,
Zomogy alja (Kemenes alján), máskép: rag alja barátságtalan, vad, el v. vjsszataszitó külsejű v.
(Balaton mellékén) a padlásnak a koszorúfák mel magatartású, túlzó szigorúsága által elriasztó, a
finomság, gyöngédség, nyájasság érzelmeit egészen
lett levő alacsonyabb része.
ZOMOK, mn. és fn. tt. zomokot. 1) Szabó Dá nélkülöző. Zordon apa. Zordon börtönész. 2) Mond
vidnál am. zömök. L. ZÖMÖK. 2) Ugyanannál zö juk visszataszító, elriasztó minőségű tárgyakról is.
mök (kurta) kigyó. MolDár Albertnél is mindkét je Zordon hang, zordon beszéd, zordon élet, igen szigo
lentésben, különösen az utóbbiban a latin coluber rú, vad, magányba vonult; zordon idő, zivataros, för
nek megfelelő kigyófaj, zomokkigyó; némely régi ira geteges ; zordon vidékjtartomány,kietlen, puszta,mely
tokban zomak pl. a Bécsi codexben : „Es megmarja ben semmi gyönyörködtető nincs. A rövidebb zord
ötét zomak.u (Ámos. V. Káldinál: „Es megmarja őtet törzs ugyanazon jelentéssel szintén használatban van.
Alapfogalomra s hangokra hasonlók hozzá:
a kigyó"). A Nádor codexben: „Az utolsó napon meg
mar miképpen az zomak."(128.1.). A Górycodexben : zérzúr, dérdúr} morez, mord, a szanszkrit hars, hrs
De az utósó napon megmar miképpen az zomak."(5.1.) (se erigere, horrere), honnan a latin horreo, horridus.
ZON, természeti hang, mint puszta gyök zong (Lat. horreo per assim[ilationem] e horseo. Bopp).
Vámbéry Á. szerént az oszmanli szerd, szert am.
szóban.
zord,
kemény, szigorú.
ZONCZ, falu Pozsony m.; helyr. Zonczra
ZORDONÍT, (zordonít) áth. m. zordontíott,
—on, —ról.
par. — s , hatn. —ni, v. —ani. Zordonná tesz ; dur
ZONDA, fn. tt. zondát. Himező ráma.
ZONG, (zonog) gyak. önh. m. zongtam,—tál, vít, vadít stb. Átv. kietlenít. V. ö. ZORDON.
ZORDONKA, (zordonka) fn. tt. zordonkit.
—ott, htn. —ni, v. —ani. Tompa zemféle hangon
szól. Ikerítve : zongdong, honnan a zongódongó légy, Némelyek szerént am. a latin asperugo, mely Dió
különösen húst beköpő légy neve Gömörben. Mongol szegiFazekasnál : magiszák.
ZORDONKODÁS, (zordonkodás) fn. tt.
ul czanghinakhu = zongani (sonner stb.) és ezangh,
valamint czanghinaghor == czimbalom.
I zordonkodást, tb. —ok, harm. szr. —a, Durválko
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dá», nyerseskedés, vad, barátságtalan magaviselet.
V. ö. ZOKDONKODIK.
ZOEDONKODIK, (zordonkodik) k. m. zor
donkodtam} —tál, —ott. Zordonul viseli magát;
másokkal vadul, nyersen, durván, túlszigoruan bá
nik. V. ö. ZORDON.
ZORDONODÁS, (zordonodás) fn. tt. zordo
nodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kedélyváltozás,
midőn valaki zordon természetet ölt; vad durvulás,
nyersesedés, túlságos szigorodás. Átv. kietlenedés ;
továbbá, zivatarosodás.
ZORDONODIK, (zordonodik) k. m. zordo
nod'tam, —tál, —ott. Kedélye, természete zordonná
leszen ; nyers, vad, durva indulatúra változik. Atv.
kietlenedik ; vagy fergetegessé, zivatarossá leszen.
Zordonodik az elpusztult, míveletlenül hagyott vidék.
Zordonodik az idő.
ZORDONSÁG, (zordonság) fn. tt. zordonság
ot, harm. szr. —a. Zordon tulajdonság; vad, mogor
va nyerasség, mordság; túlzott keménységű szi
gorúság. Atv. kietlenség, pusztaság, vagy az időnek
viharos, förgeteges állapota,
ZORDONUL, (1) (zordonul) ih. Zordon mó
don ; vadán, nyersen, durván, mogorván stb. V. ö.
ZORDON.
ZORDONUL, ZORDONUL (2), (zordonúl)
önh. m. zordonúlt. L. ZORDONODIK.
ZORDSÁG, (zordság) 1. ZORDONSÁG.
ZORDUL, (1) (zordul), 1. ZORDONUL, ih.
ZORDUL, ZORDUL (2) (zorclúl) önh. m.
eordúlt. L. ZORDONODIK.
ZORKÓCZ, falu Turócz m.; helyr. Zorkóczra,
'—on, —ról.
zovl NY, falu Kraszna m.; helyr. Zoványba,
•—ban, —búi.
ZÖCSKÖL, (zökösöl v. zötyögöl) áth. m.
zöcskölt. Holmi nyirkos, leves testeket, különösen
gyümölcsféléket rázás által zökögtet, öszvezúz, s
ez által nedveiket kifakasztja, kibugyogtatja. Almát,
izÖlöt, szilvát göröngyös úton öszvezöcskölni.
E szónak gyöke talán zöfc,melyből lett a gyakor
latos z'ökös, ebből zökösöl, zöksöl, átvetve: zöcsköl,
mint szökcsöhöl szöcskÖ, hágcsó\>6\ háskó, zsákcsóhiA
zacskó. Lehető az is, hogy hangváltozattal am. zöty,
melyből zötyög, zöttyen stb. származtak.
ZÖCSKÖLÉS, (zökösölés) fn. zöcskölés t, tb.
"~éfc, harm. szr. —e. Rázás, mely által valami ösz
vezúzódik, s leve kifakad. V. ö. ZÖCSKÖL.
ZÖCSKÖLÖDIK, (zökösölöödik) belsz. m.
söcskölödtem, —tél,—ölt. Rázkódás, öszveütődés ál
tal megzúzódik, s nedve, leve kifakad, kibugyog.
Zöcskölődik a gyümölcs, ha rázós utón viszik.
ZOD tájdivatosan am.zöld ; 1 ezt.
ZÖK, (1) természeti hangszó, melyből zökken,
zökkent, zökög, zökogés, zökögtet és ezek származé
kai eredtek. Azon szökő mozgás által okozott han
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j got fejezi ki, midőn a szárazföldi jármű kereke mé
lyebb vágásba, gödörbe, árokba stb. bukkan, s
megrázódik. V. ö. ZÖTY.
ZÖK, (2), áth. m. zöktem, —tél, —ott. Gö
csejben am. lök, taszít. Meyzöktö (megzökte) am.
megtaszította. (Lugossi J.)
ZÖKKEN, (zökken v. zöküen, zökven) önh.
m. zökkent. Bukás vagy ütődés által egy izben meg
rázódik. Kriza J. szerént lejebb száll, még pedig
esve. Zökken a kocsi, szekér, taliga, midőn kereke
mély kátyolba bukik, vagy a kapusarkba akadva
fölvetődik, meg visszaesik. Nagyot zökkent. Mély
hangon: zokkan. Csekélyebb mérvű megrázodásnál:
zötytyen. V. ö. SZÖKKEN.
ZÖKKÉNÉS, (zökkenés) fn. tt. zökkenést, tb.
— ék, harm. szr. —e. A szekérnek, kocsiuak, meg
rázkódása, midőn zökken. V. ö. ZÖKKEN. Első zök
kenésre eltörött a tengely.
, ZÖKKENT, (zökkent) áth. m. zökkentétt,
par. — s , htn. —ni v. —eni. Eszközli, okozza, hogy
a szekér zökken, s illetőleg, aki vagy ami rajta
van, szintén megrázkódik. A vigyázatlan kocsis meg
zökkenti a szekeret. Mély hangon: sokkant. „És mind
keresztfástul oly igen zokkan ták az verembe." (Ré
gi magy. Passió. Toldy F. kiadása 228. 1.).
ZÖKKENTÉS, (zökkentés) fn. tt. zökkentést
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, illetőleg okozás
midőn a szekeret valaki, v. valami zökkenti, meg
zökkenti. V. ö. ZÖKKENT.
ZÖKÖG, (zökög) gyak. önh. m. zökögtem,
—tél, —ött. Folytonos bukkanás, föl s alá szökke
nés miatt rázódik, hányódik, döczög. (Szabó. D.)
GörVnyÖs, kátyolos, zsombékos, gödrös úton zökög a
szekér. V. ö. ZÖTYÖG.
ZÖKÖGÉS, (zökögés) fn. tt. zökögést, tb. —
ék, harm. szr. —e. A folytonosan vagy gyakran
bukkanó szekérnek rázkódása. Lágyabban: ző
työgés.
ZÖKÖGO, (zökögő) mn. tt. zökögöt. Ami
zökög. Zökögv szekér, kocsi, taliga. V. ö. ZÖKÖG.
ZÖKÖGŐS, (zökögöös) mn. tt. zökögőst, v.
—et, tbi —ek. Göröngyös, hoportyos, kátyolos, roíE
kövezetü, egyenetlen, görbe, amin a haladó szekér^
kocsi stb. zökög ; rázós. Zökögős út. Mondják roszul
csinált járműről is, mely ráz.
ZÖKÖGTET, (zökögtet) mivelt. m. zökőgtet
tem, —tél, —étt, par. zökögtess. Eszközli, vagy okoz
za, hogy a szekér zökögj s illetőleg, hogy ami
rajta van, megrázkódik. A roszal hajtó kocsis a sze
keret, ez pedig a rajta ülőt zökogteti. Lágyabban : zi"
työgtet. V. ö. ZÖKÖG.
ZÖKÖTÉS, (zökötees) mn. tt. zökötést, v.
—et, tb. —ek. A székelyeknél az útról mondják
midőn zökögős. (Kriza J.).
ZÖLD, mn. tt. zöldet. Tájdivatosan: zöd. A
fő színek egyike, mely a sárga és kék szinnek ve
g.ülete, s mely számtalan fokozatban, kivált a nö
77*
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vények országában tűnik elé. Világos, sötét, haragos
zöld, fűzöld, fakózöld, olajszínű zöld, libaszinü zöld,
halovány zöld, tengerzöld stb. Zöld ág, v. gally, zöld
szín, zöld szőlő, zöld levél, zöld festék, zöld tollak,
zöld üveg, zöld viasz, zöld érez. Orömzöld, a vadá
szoknál kalapra tűzött zöld gally, szarvas vagy más
nagy vad elejtése jeléül. (Bérczy K.). Különösen, a
minek ily szinű levelei, lombjai, sarjai vannak.
Zöld fa, zöld erdő, zöld mező.
„Nyerve lassanlassan az élet kezébül
Lombokat és zöld szint."
Arany János. (Egressy Gábornak).
»Túl a hegyen, Tótországon,
Van egy madár zöld faágon,
Tört vetettem a lábára,
De elrepült a zöld fára."
Népdal.
A kártyajátékban azon lapok, melyek zöld levelek
kel v. szemekkel jegyezvék. Zölddisznó, zöldkirály,
zöldfilkó. Átv. zsenge, fiatal, éretlen, nyers. Zöld
borsó, zöld báb. Zöld szilvát, almát enni. „Fiatal
zöldében napjaimnak, életemnek legszebb virágjá
ban." (Faludi.). Zöldeket mondani, beszélni, éretlen,
sületlen dolgokat. Néha mint fn. jelent zöld mezőt,
s a városi élettel ellentétben mezei, külső természeti
életet, állapotot. Nagy városi lakók nyaranta szeret
nek a zöldben tartózkodni, mulatni.
„Annyi hegyes sátor terem a fris zöldben,
Mennyi vakondtúrás nincs puha mezőben."
Arany János. (Buda Halála.)
Legvalószínűbb, hogy a zöld. valamint más
szinek is, oly tárgytól kapta nevét, mely közlátszat
szerént ily színben mutatkozik, milyenek általán a
növények. Innen hellénül ylaiQog = zöld , és
%Xóa v. f}ó*l = nyers sarjadzó fű; latinul viridis
és vireo ; németül grün = zöld, és a régi német
groan, gruen = nőni; tótul zelina = fü; és zeleny
= zöld. A magyar zöld e két utolsóhoz hangokban
némileg hasonló, azonban Miklosich nem említi. így
a magyarban alapfogalomban és gyökre nézve egyez
tethető vele azon serd törzs, melyből a növésre, kü
lönösen növényi sarjadzásra vonatkozó serdül, serdít
származtak. Némileg hasonlók hozzá szanszkrit nyel
ven : harit, am. zöld, persául: zerd, am. sárga, török
ül '• jesil am. zöld.
ZÖLDBÉKA, (zöldbéka) ösz. fn. 1) Fák le
velein lakó zöld bőrű béka, máskép : levélbéka. 2)
L. KATONABÉKA v. KECSKEBÉKA.
ZÖLDBOGÁR,(zöldbogár) 1. KŐRISBOGÁR.
ZÖLDBORSÓ, (zöldborsó) ösz. fn. Zöld hü
velyű, zsenge, éretlen borsó. Hüvelyes, fejtett zöld
borsót enni.
• ZÖLDCSÜTÖRTÖK, (zöldcsütörtök) ösz. fn.
Nagycsütörtök, midőn új tavaszi zöldséggel készi
tett levest szokás enni.
ZÖLDDINNYE, (zölddinnye) ösz. fn. Néhutt
így hívják a görög v. görgődinnyét.
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ZÖLDED, (zölded) mn. tt. zöldedet. Kevéssé,
vagy világos zöld, elmosódott zöldszinü, zöldes.
ZÖLDEL, (zöldel) önh. m. zöldéit. L. ZÖL
DELLIK.
ZÖLDELLÉS, (zöldellés v. zöldel1és) fn.
tt. zöldellést, tb. —ék, harm. szr. — e . l) A növé
nyek állapota, midőn zöldszint Öltenek. Erdők, me
zők zöldellése. 2) Mondjuk általán más testekről is,
melyek zöldszinüek, s oly színben tűnnek elé.
ZÖLDELLIK, (zöldellik v. zöldel1ik) k.
m, zöldellétt, htn. —ni, v. —eni. Zöldszínben dísz
lik,sarjadzik, leveledzik. Tavaszkor zöldellni kezdenék,
kizöldellnek az erdők, mezők. Továbbá, bizonyos test
zöldszint játszik. Zöldellik a tenger. Némely madarak
tollai zöldellenek.
ZÖLDELLŐ, (zöldellő) mn. tt. zöldellŐt. l)
Zöldszinben sarjadzó, leveledző. Zöldellő fák, bokrok.
2) Ami zöld szinben tűnik elé. Zöldellő mocséirvíz,
tenger.
ZÖLDELTET, (zöldeltet v. zöldel1tet) miv.
Eszközli, hogy valami zöldelljék.
ZÖLDEN, (zölden) ih. Zöld állapotban, vagy
minőségbon.
ZÖLDENY, (zöldeny) fn. tt. zöldenyt, tb. —ék,
harm. szr. —e. Az Erdészeti Műszótár szerént a
sejtekben szemcsék alakjában úszó testanyag, mely
a növényeknek zöld színt kölcsönöz. (Blattgrün).
ZÖLDES, ( l ) ('zöldes)mn.tt. zöldest, v. —et,
tb. —ék. L. ZÖLDED.
ZÖLDES, (2) falu Arad m . ; helyr. Zöldesre,
—én, —ről.
ZÖLDFARSANG, (zöldfarsang) ösz. fn. Fe
hérvasárnap után következő tavaszi időszak, midőn
a nyilvános menyekzőtartás, mely a nagy böjtön
tiltva vala, ismét szabad.
ZÖLDFÉRÉG, (zöldféreg) ösz. fn. L. LEVE
LÉSZ.
ZÖLDFÜRDŐ, (zöldfürdő) ösz. fn. Némely
zöld füvekkel készített gyógyfürdő.
ZÖLDGÁLICZ, (zöldgálicz) 1. VASGÁLICZ.
ZÖLDHARKÁLY, (zöldharkály) ösz. fn. Zöld
tollakkal ékeskedő harkályfaj, máskép : zsolna. Ta
lán ugyanaz a székelyeknél divatos zöld külü szó
val ; 1. ezt.
ZÖLDIKE, (zöldike) kies. fn. tt. zöldikét. A
pintyek neméhez tartozó, zöld tollazatú madárfaj.
(Coccothraustes viridis. Klein. Loxia chloris. Lin.)
ZÖLDILONCZA, (zöldiloncza) ösz. fn. Az
ilonczák neméhez tartozó zöldszinü levelészfaj. V.
ö. ILONCZA.
ZÖLDÍT, (zöldít) áth. m. zöldítétt, par. —*,
htn. —ni, v. —eni. Zölddé tesz, eszközli, okozza,
hogy zöldszinben sarjadozzék; továbbá, zöldre fest,
zöldszinüvé tesz. A tavaszi eső és lágymeleg zöldíti,
kizölditi az erdőket, mezőket.
ZÖLDÍTÉS, ZÖLDITÉS, (zöldítés) fn. tt.
zöldítést, tb. —ék, harm. szr. — e . Zölddé tevés. V,
ö. ZÖLDÍT.
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ZÖLDKERT, (zöldkert) ösz. fn. Kert, mely
ben konyhára való zöldséget termesztenek. Külön
bözik tőle az elválasztva írt zöld kert, azaz, oly kert
melyben a fák s más növények zöldellő' állapotban
vannak.
ZÖLDKERTÉSZ, (zöldkertész) ösz. fn. Ker
tesz, ki konyhai zöldségek termesztésével foglalko
dik; máskép : zöldségkertész, konyhakertész, külön
böztetésül a virág v. diszkertésztöl. dohánykertész
től stb.
ZÖLDKÜLÜ,ösz. fn. Kriza János szerént a szé
kelyeknél harkály faja.
ZÖLDLEVES, (zöldleves) ösz. fn. Holmi zöld
ségekkel sajátnemüleg fűszerezett, s elkészített le
vesétel.
ZÖLDLILE, (zöldlile) ösz. fn. A lilenemüek
hez tartozó madárfaj, mely nedves réteken szeret
lakni, földi kukaczokkal él, s leginkább esős időben
mutatja magát és hallatja szavát. (Charadrius plu
vialis.)
ZÖLDLŐ, (zöldelö) fn. tt. zöldlöt. Sárgás
zöld, s kellemetlen büzű egyszerű vegyelem, mely
nedves állapotban minden szerves szineket eloszlat.
Újabb vegyészi nyelven: halvány. (Chlorum).
ZÖLDPIACZ, (zöldpiaez) ösz. fn. Piaez, vagy
is vásártér, melyen különösen konyhai zöldséget árul
nak, különböztetésül másféle, pl. kenyér, baromfi,
gabona, szénapiacztól stb.
ZÖLDSÁRGA, (zöldsárga) ösz. mn. Oly sár
ga, mely zöldszinbe megyén által, milyen például a
kis liba szőre. Továbbá, zöld és sárga szinek egy
más mellett, mint: feketesárga, vörösfehér stb.
ZÖLDSÉG, (zöldség) fn. tt. zöldséget, harm.
szr. —e. l) Általán, a növények sarjainak, lombjai
nak, leveleinek stb. zöldszinü tulajdonsága, vagy
állapota. 2) Különösen konyhai, konyhába való nö
vények, vagyis fó'zeléknekjfó'zni való elede!nek,füszer
nek használt némely kerti vagy vadon termő növé
nyek, pl. sárgarépa, petrezselyem, saláta, káposzta,
sóska stb. A Nádor codexben am. virulás, díszlés.
Az irigy embör. . . . más embörnek zöldségéből meg
asz" (120. lap.)

ZÖLDÜL. ZÖLDÜL, (zöldül) önh. m. zöldült.
1) Zölddé lesz, zöld sarjai, levelei nőnek. Zöldülnek
az erdők, mezők, midőn tavaszodik. Eső után szépen
zöldülnek a fák. 2) Zöldszinüre változik. A réz a pe
nésztől megzöldül. 3) Tájdivatosan pl. a göcseji nyelv
járás szerént átv. értelemben am. megijed,mogretten.
(Vaes József).
ZÖLDÜLÉS, ZÖLDÜLÉS, (zöldülés,) fn. tt.
zöldülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapotváltozás,
illetőleg színesedés, midőn a növény zöldül, vagy
valamely más test zöldszinüvé lesz. V. ö. ZÖLDÜL.
ZÖLDÜLŐ, ZÖLDÜLŐ, (zöldülő) mn. tt.
zöldiilőt. Zöldszinben sarjadzó, leveledző, lomboso
dó. Továbbá, ami zöldszínt vesz magára, ami zöld
színben tűnik elé.
ZÖLD VÁSÁR, (zöldvásár) ösz. fn. Vásár,
melynek árúczikkei különösen konyhazöldségekből
állanak, pl. káposztavásár.
ZÖLDVETÉS, (zöldvetés) ösz. fn. Zöldjében
levő vetés.
ZÖLÖP, fn. tt. zölöpöt, harm. szr. —je. Ba
laton mellékén am. malomgátnál levert ezövek. ge
renda ; egyezik vele ozölöp; 1. ezt.
ZÖM, (1) elvont vagy puszta gyök, melyből
közvetlenül zömök, zömöcskös, zömöcsköl származtak.
Alapfogalomban oly testre vonatkozik, melynek tér
fogata (volumen) a benne levő tartalommal fordí
tott arányban áll, vagyis mely mentől sűrűbben
öszvetömődött részekből keletkezett. Ennélfogva,
hangváltozattal azonos vele töm, honnan tömött tes
tű = zömök; továbbá döm, ezen származékokban :
döme, dömbicz, dömsödi, dömöcskös, dömöszke, me
lyek hasonlóan zömök, tömött termetű embert jelen
tenek. Vastag hangon : zom. L. ZÖMÖK.
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ZÖM, (2) fn. tt. zömet, harm. szr. —e.
Újabb korban keletkezett szó, mely valamely soka
ságnak különösen, hadseregnek deréktostét jelenti.
Az ellenhadak zömét megtámadni, szétverni.
ZÖMLIN, 1. ZIMON.
ZÖMÖCSKÖL, (zömösögöl) gyak. áth. m.
zömöcskölt. Gyúrás, tömögetés, nyomdosás által va
lamely testet,különösen némely lágyabb nemű, leves
testeket p. gyümölcsöt öszvezúz. Hangváltozattal
azonosak vele: dömöcsköl, tömőcsköl, gyömöcsköl,
továbbá gyömöszöl, csömöszöl, csomoszol. Mindezek
ben a tömés alapfogalma rejlik, honnan eredeti gyö
kük : töm, melyből háromszoros gyakorlati képzővel
lett tömösögöl, öszvehúzva: tömösgöl, tömőcsköl,
és e szerént: zömöcsköl, dömöcsköl, gyömöcsköl; ket
tős képzővel alakultak: tömöszöl, gyömöszöl, csömö~
szol és csomoszol. Képeztetésre szakasztott mása a
dör (tör) igétől származott döröcsköl, s hasonlók :
tapicskol, méricskél, futosgál, keresgél stb.

ZÖLDSÉGKERT, (zöldségkert) 1. ZÖLD
KERT.
ZÖLDSÉGKERTÉSZ, (zöldségkertész) lásd
ZÖLDKERTÉSZ.
ZÖLDSÉGTERMELÉS, v. —TERMESZTÉS
(zöldségtermelés v. —termesztés), ösz. fn. Konyhá
ba való növények termelése.
ZÖLDSZILVA, (zöldszilva) ösz. fn. l) Éret
len szilva. 2) Nemesebb szilvafaj, melynek bőre
érett korában is zöld marad, s mely befőzve kedves
nyalánkság. (Ringlotte.)
ZÖMÖCSKÖS, (zömöcskös) mn. tt. zömöct
ZÖLDTAKARMÁNY, (zöldtakarmány) ösz.
fn. Zöld vagyis kevéssel előbb kaszált v. aratott köst, v. —et, tb. —ek. Tömött, zömök, dömöszke
fünemű, eleségül valamely barom számára. A tejelő testalkotásu. Tiömöcskös legény. Gyöke a tömmél azo
nos zöm, törzse zömös v. zömöcs, melyhez a k told$
marhának zöld takarmányt adni.
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lékül járult, mint varacsW, tövish., rováth és
némely másokhoz ; honnan zömöcskös képeztetésre
olyan mint, varacskos, töviskes, rovátkos, poczkos,
lucskos, pocskos stb.
ZÖMÖK, (zömök) mn. tt. zömököt. Tömött,
vastag testalkatú, alacson, de vállban, derékban jól
megtermett. Vastag hangon : zomok. Ellentét ei :
nyúlánk, vékony stb. Mondjuk lelketlen testekről is.
Zömök derekú fa. Zömök növésű csemete, ha ez erő
teljes, dús ágazatú, nem vékony v. nyúlánk, hanem
inkább alacsony. (Erdészeti Műszótár .). Vámbéry A.
szerént csagataj nyelven: csöműk. V. ö. ZÖM, ( l ) .
ZÖMÖKSÉG, (zöm ökség) fn. tt. zömökséget,
harm, azr. —e. Tömött, vastag termet, testalkat,
illetőleg ilynemű tulajdonság vagy állapot.

ZÖNG; ZÖNGÉS; ZÖNGEDEZ; ZÖNGE
MÉNY stb. 1. ZENG; ZÉNGÉS, ZENGEDEZ stb.
ZÖNGE, (zönge) fn. tt. zöngét. Szoros érte
lemben vett zenehang ; más kiejtéssel: z>nge.
ZÖNGEFOK, (zöngefok) ősz. fn. Valamely
zöngének meghatározott helye a zönge lejtőjén, pl.
egyenfok, másod fok, harmad, negyed fok stb.
ZÖNGELEJTŐ, (zöngelejtő) ösz. fn. A zön
géknek fokozata, valamely alapzöngétől számítva;
ezen fokozatnak, ha irásba fog laltatik, öt párhuza
mos vonal szolgál alapúi, melyekre és melyek közé,
továbbá melyeken fölül és alul is a hangjegyek v.
kóták jönnek. (Scala, Tonleiter).
ZÖNGESOR, (zöngesor) ösz. fn. A zöngéknek
egymás után következő menete.
ZÖNGETÁV, (zöngetáv) ösz. fn. Két zöngé
nek egymástól fokozatban eltérése. (Intervallum).
ZÖPÖG. (zöpög) gyak. önh. m. zöpögtem,
—tél, —ött. Sirásközben szuszogva lélekző, vagy
csukló zöpíé\e hangja hallatszik ; nem fenhangon,
hanem lassan, gyöngén, szakadozva sirdogál, mint
a kényeskedve, kelletlenül pityergő gyermekek. Ba
laton melléki szó.
ZÖPÖGÉS, (zöpögés) fn. tt. zöpögést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Gyöngén csukló, szuszogó,
lassú hangú sirás.
ZÖR, természeti, erösebb reszketésü hangszó,
melynek származékai: zördlt, zordul, zörej, zörren,
zörög, zörget, zörgetyü, zörgölödik, zörörriböl stb. Leg
közelebbi rokonai: csőr, és dör, mint a csörög, dörög
Stb. gyökei.
ZÖRDÍT, ZÖRDIT, (zördít) ith. m. zörditUt,
par. — s , htn. —ni } v. —eni. Valamit zörgővé tesz,
eszközli, okozza, hogy zörféle hangot adjon, mi
rendesen ütés, rázás által történik. V. ö. ZÖRÖG.
ZÖRDÍTÉS, ZÖRDITÉS, (zördítés) fn. tt.
zördűést, tb. —ék, harm. szr. —e. Zöriéle hang
eszközlése.
ZÖRDÜL, ZÖRDÜL, (zördül) önh. m. *ör
dült. Zörögni kezd, vagy egyes zor hangot ad. Zordul
a kapu, ajtó, ha megrúgják, megrázzák. Zördül a kö
ves utón megindított szekér. Erős széltől, álgyulövéstűl
megzördülnek az ablakok. Átv. öszvezör dűlni am.
egymással öszvepörölni, gzóvitába, pörbe szállani.

ZÖRDÜLES—ZÖRGÖLŐDIK.
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ZÖRDŰLÉS, ZÖRDÜLÉS, (zörd ülés) fn. tt.
zordülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Erős, tompa
hangzás neme, midőn valamely test zörféle han
got ad. V. ö. ZÖRDÜL.
ZÖRDÜLET, ZÖRDÜLET, (zördület) fn.
tt. zördületét, harm. szr. —e. A zördülő testnek
hangzata, zöreje. Az ablak, ajtó zörduletére fölébred'
ni, megrezzenni.
ZÖREJ, (zörej) fn. tt. zörejt, tb. —éle, harm.
szr. —e. Folytonos tompa zörféle hang ; zörgés.
Képzésre olyan mint moraj, robaj, zsivaj, csörej,
dörej, szintén hangutánzók. Zörejt ütni. Nagy zörej
jel haladó szekér.
ZÖRG, zörgedéz, zörgés, zörget, zörgetyü stb.
szók törzse; egyébiránt ugyanaz zörög igével.
ZÖRGE, (zöröge, azaz, zörögő) mn. tt. zör
gét. Ami könnyen zörög. Képzésre hasonló csör
ge, pörge, fürge szókhoz.
ZÖRGEDÉZ, (zörögedcz) gyak. önh. m.
zörgedéztem, —tél, —étt, par. •—z. Folytonosan zö
rög. Oly képzésű, mint csörgedez, zengedez, inga
doz stb.
ZÖRGÉS, (zörögés) fn. tt. zörgést, tb. — ék,
harm. szr. —e. Hangzása oly testnek, mely zörög;
zörej. Zörgésre fölébredni. Ajtó, kapu ablakzörgés.
Kocsi, szekérzörgés. Ikerítve: zörgésbörgés v. zör
gésbongás.
ZÖRGET, (zöröget) gyak. áth. m. zörgettem,
—tél, —étt, par. zörgess. Eszközli, okozza, hogy va
lami zörögjön. Zörgetni az ajtót, kaput, ablakot, t. i.
ütés által. Használtatik önhatólag is tárgyesetes
viszonynév nélkül, s ekkor am. zörejt csinál. Ei*
zörget oda künn f Ne zörgessetek. Zörget valaki, ereszd
be. Átv. bizonyos kérelemre vonatkozó sürgetés
sel jelenkezik valakinél. Ha valamit kapni kívánsz,
annak idején Zörgess. A fukar embernél hiába zörgetsz.
ZÖRGETEG, (zörögedeg) gyak. mn. tt.zor
geteget. Ami könnyen, vagy folytonosan zörög, zör
gésre hajlandó, pl. a repedezett rósz ablak, mely
minden szélre, rázkódásra zörög.
ZÖRGETÉS, (zörögetés) fn. tt, zörgetést, tb.
—ék. Cselekvés, vagyis ütés, rázás, mely által va
lamit zörgetnek; kopogatás, koezogtatás. Ajtó, kapu,
ablak zörgetés. V. ö ZÖRGET.
ZÖRGETYÜ , (zörögetö) fn. tt. zörgetyU,
tb. —k. Eszköz, gépecske, mely rázás, forgatás ál
tal zörög. Részesülőből módosított név, mint többek
nyelvünkben^ p. csörgetyü, csöngetyü, pörgetyil, pat
tantyú, szivatgú stb. csörgető, csöngető stb. helyett.
ZÖRGŐDIK, (zör ögöödik) k. m. zörgődtem,
—tél, —ött. L. ZÖRGÖLŐDIK.
ZÖRGÖLŐDÉS, (zörögölődés) fn. tt. zörgő
lüdést, tb. —ék, harmadik szr. —e. Folytonos üt
közés, öszvoütődés következtében tartó zörgés. Átv.
perlekedés, zsörtölődés.
ZÖRGÖLŐDIK, (zörögöl'őödik) belsz. m.
zörgölődtem, —tél, —ött. Folytonosan összeütközve
zörög, zörgést csinál. Átv, pörlekedik, haragon zaj
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jal vitatkozik, zörtölődik. Tál s fazék öszvezörgölöd
nek, hogy ne az emberek ? (Km.).
ZÖKMÖL, (zwömöl) önh. m. zörmölt. Am.
zörög, z&Vféle hangokat ad.
„Zörinöl a gaz, reng a sürü."
Arany J. (Szibinyáni Jauk).
ZÖRMÖLES, (zörömÖlés) fn. tt. zörmölést,
tb. — ék, harm. szr. — e. L. ZÖKGÉS.
ZÖRÖG, (zörög) gyak. önh. m. zörögtem,
—tél, v. zörgöttem, —öttel, —ott; htn. zörögni, v.
zörgeni. Bizonyos ütődés, ütközés, rázás stb. követ
keztében tompa erős zó>féle hangokat ad. Zörög a
szél rázta vagy lábbal rugdalt kapu. Zörög a kocsi.
Zörög a haraszt. Személyre vonatkozva ily nemű
zajt csinál. Valaki zörög az ajtón, ablakon. Ne zörög
jetek ! Átv. ért. perlekedő, lármás hangon beszél,
zörgödik, zörgölődik. Mindég zörög mint a törött fa
zék. (Km.). Megindult a zörgő malom (km.) átvitten
am. zörgölődni kezd. Ikcrítve : zörögbörög.
ZÖRÖMBÖL, (zörömböl v. zörömböl) önh.
m. zörömbölt. Valamit erősebben ütve, rázva, vagy
ütődve, rázkódva nagy zörgést csinál. Hasonló ké
peztetésüek, és érteményüek : csörömpöl, dörömböl,
dorombol.
ZÖRÖMBÖLÉS, (zörömbölés) fn. tt. zöröm
bölést, tb.—ék, harm. szr.— e. Erősebb folytonos zö
rej, vagy zörgetés.
ZÖRÖNYÜ, mn. tt. zörönyüt. Ami a vizet be
iszsza, amin a víz átszivárog, átszürönködik, pl. zö
rönyü homokkő. Szabó Dávidnál zörönyö. Mint jelen
tése mutatja, nem más, mint a szűr igéből szárma
zott szürönyü változata.
ZÖRREN, (zörren v. zörüen, zörven) önh.
m. zörrent. Egyes ütésre, ütközésre, rázkódásra erős
zörr hangot ad. Minden ágyulövésre zörren, megzörren
az ablak. Atv. ért. összezörrenni, egymással szóvitába
keveredni.
ZÖRRENÉS, (zörrenés) fn. tt. zörrenést, tb.
—ék, harm. szr. —e. Erős, de csak futólagosan
hallatszó zörféle hangzás.
ZÖRRENT, (zörrent) áth. m. zörrentétt, par.
— s , htn. —ni, v. —eni. Ütés, vagy rázás által
eszközli, okozza, hogy valami zörrenjen.

ZÖTYT

YENES—ZÚDÍT.
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ZÖTYTYENÉS, (zötyüenés, zötyvenés)
fn. tt. zötytyenést, tb. —ék, harm. szr. — e . Gyön
gébb nemű v. mérvű zökkenés v. döczczenés.
ZRÍNYI, fn. tt. zrínyit, tb. —le, (nem: ek).
Szabóink által elnevezett oly szabású dolmány, vagy
mente, milyent a hires szigetvári hős Zrínyi viselt.

ZUBBON, 1. ZUBBONY.
ZÜBBONKA, 1. ZUBBONYRA.
ZUBBONY, fn. tt. zubbonyt, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Más kiejtéssel: zubban, zubon, zubony. Kü
lönféle gyapjúszövetből, moldouból, flanérból stb.
készült, az egész testet befödő, bő, szoknyaformáju
köntös, milyent különösen a falusi kis gyermekek
viselnek. Szélesb ért. akármiféle szabású felső gyei
meköltöny. Szabó Dávidnál gyapottal tölt ujjatlan
köntös. Némely tájakon a z kihagyásával ubony. A
magyarországi szerbeknél zubun. Idegen eredetű szó,
francziául: jupon (olv. zsüpon), jupe, angolul: gippo,
spanyolul; jupone, olaszul: giubba, giubbone, néme
t ü l : Joppe stb. Mindezek, úgy látszik, a régi latin
supparus v. supparum módosulatai. Egyébiránt v. ö.
SUBA.
ZUBONYCSI,(zubbonycsi) ösz. fn. így nevezik
néhutt, különösen Veszprémvármegyében Pápa vi
dékén azon mesterembert, ki zubbonyokat, és pap
lanokat csinál.
E szónak második alkatrésze esi egyezik a
csinál, régiesen csiál, cseál igék gyökével, s egy ér
teményü a csizmadia v. —zia szónak dia v. zia al
katrészével. L. ZIA.
ZUBBONYRA, (zubbonyka) fn. tt. zubbony
kát. Kicsi gyermeknek való zubbony.
ZUBBONYOS, (zubbonyos) mn. tt. zubbonyost,
v. —at, tb. — a h . Zubbonyt viselő, zubbonyban
járó. Zubbonyos gyermekek. Mikor még zubbonyos fiú
voltam.
ZUBNA, falu Zemplén m.; helyr. Zubnára,
— » , —ról.
ZUBOGY, falu Gömör m.; helyr. Zubogyra,
—on, —ról.

ZUBOLY FA, 1. ZUGOLYFA.
ZUBON v. ZUBONY; ZUBONYOS stb. 1.
ZUBBONY; ZUBBONYOS stb.
ZUBOROG 1. ZÜBÖRÖG.
ZÖTTYEN, 1. ZÖTYTYEN.
ZUBOROL 1. ZUJRBOL.
ZÖTY, természeti hangszó, melyből zötyög, zö

työgtet, zötyty, zötytyen, zötytyent származtak. A zök;
döcz hangutánzó gyököknél kissé gyöngébb rázódást
jelent.
ZÖTYÖG, (zötyög) gyak. önh. m. zötyögtem^
—tél, —ott. Csekélyebb v. gyöngébb mérvben
zökög.
ZÖTYÖGTET, (zötyögtet) miv. m. zötyögtet
tem, —tél, —étt, par. zötyögtess. Eszközli, okozza,
hogy valami zötyög.
ZÖTYTYEN, (zöttyen, v. zötyüen, zötyv
en) önh. m. zötytyent. Zöty hangot hallatva egy íz
ben megrázódik, döczczen.

ZÚDÍT, ZUDIT, (zúdít v. zúgít) áth. m.
zúdított, par. — s . l) Eszközli, okozza, hogy vala
mi zúg, nevezetesen az erősen toluló víznek vagy
levegőnek azaz szélnek szabad rést nyit, hogy zúg
va áttör rajta. A szél is zúdítja az erdőt, vizet,
midőn erősen neki rohan. „Lezúdittom a követ a
hegyről." (Szabó D.). 2) Valamely emberi sokasá
got felindít, fölingerel, lázít, izgat, hogy haragját,
elégületlenségét stb. zúgás, erős zsibongás által
nyilvánítsa. Fölzúditani a népet. Az egész várost elle
nem zúdította. „Neki zúdittom az ostromnak a vité
zeket." (Szabó D.). Igekötőkkcl: bezúdít, fölzúdít,
kizúdit, öszvezúdit, ál v. általzúdít.

ZÚDÍTÁS— ZÚGÁS.
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ZÚDÍTÁS, ZUDITÁS, (zúdítás azaz, zúg
itás) fn. tt. zúdítást, tb. —ok, harm. szr. — a . Cse
lekvés, mely által valaki eszközli, okozza, hogy zúg
valami, hogy zúgás támad; különösen, lázító iz
gatás.
ZÚDUL, ZÚDUL, (zú d úl v. zúgúl) önh. m.
zúdúlt. 1) Zúeva előre nyom ülni kezd. Szabó D. sze
rént nagy hangfal, zúgással indíttatni, —jőni, —es
ni, —omolni. Zúdul az árviz, midőn gátot szakaszt
vagy a zsilipet, zúgót fölnyitják. Zúdul a szél, a förge
teg. Zúdul, megzúdúl a vihartól a tenger, a széltől, az
erdő. „Nagy zúdulva ledőlt a torony". „Megzú
dúlt a ház, erdő a nagy kiáltástól." (Szabó D.). Még,
más igekötőkkel: bezúdul, fölzúdúl, kizúdulj öszvezú
dúl, átzúdúl. 2) Bizonyos lázangó, boszús, haragos
népsokaság zúgó hangra fakad, s fölindul, megindul,
neki rohan valaminek. „ Kizúdult a nép az utczára."
(Szabó D.)

ZÚGAT, (zuogat) áth. m. zúgattam, —tál,
—ott. Eszközli, okozza, hogy valami zúg. Kriza J.
szerént a székelyeknél rebesget (hírt). „Erősen zúgat
ják, hogy stb."
ZÚGATYÚ, (zuogató) fn. tt. zúgalyút, tb'
—k. Csigaforma j átékszer, mely megperditve nagy
zúgással forog. Máskép : búgatyú, brúgatyú. V. ö.
ZÖRGETYŰ.
ZUGGÓ, (1) tájdivatosan am. zúgó; 1. ezt.
ZUGGÓ, (2) falu Vas m.; helyr. Zuggóra,
— n , —ról.
ZUGHAJHÁSZ, (zughajhász). 1. ZUGAL
KUSZ.
ZUGIRÁSZ, v. —IRKÁSZ, (zugirász, v.
—irkász) ösz. fn. A kontár irkászok legaljasabb fa
ja s gúnyneve; különösen aki Írástudatlan köz
népi emberek nevében panaszos folyamodásokat
gyárt össze, és ezen munkájaért zsarolásokkal ter
heli őket.
ZUGISKOLA, (zugiskola) ösz. fn. Gúnyosan
szólva oly iskola, melyet valaki felsőségi engedély
nélkül nyitott; titkos, mintegy zugban elrejtett
iskola.
ZUGKIKÖTŐ, (zug kikötő) 1. ZUGRÉV.
ZUGLIGET, ("zugliget) ösz. fn. Buda nyugot
felőli részén erdős, hegyes vidék. (Auwinkel).
ZUGNYOMDA, (zugnyomda) ösz. fn. Félre
eső, csekély beruházással biró, jelentéktelen nyomda.
ZÚGÓ, ZÚGÓ, (1), (zuogó) mn. és fn. tt. zú
gót. 1) Általán, ami zúg. Zúgó viz, tenger^ szél Zú
gó malom. Zúgó fülek. Zúgó népsokaság. „Zúgó per*
getyü, játékeszköz." (Szabó D.) 2) Tavak, folyók
stb. partján, vagy töltésén, vagy gátján csinált, s
fölvonókapuval ellátott rés, milás, melyen a vizet
kiereszteni, csapolni lehet. Szabó D. szerént meg'
rekesztett víznek, halastónak kifolyó torka. Zúgója a
tónak. V. ö. ZSILIP.
ZÚGÓ, ZÚGÓ, (2) puszta Arad m.; hely,
Zúgóra, — n , —ról.
ZŰGÓDÁS, (zuogóodás) fn. tt. zúgódásH,
tb. —ok, harm. szr. —a. Am. zúgolódás,
„Adj oly szivet Űr isten, hogy nekik engedhessünk,
Hogy zúgódás nélkül nekik szolgálhassunk."
Régi ének. (Thaly K. gyűjt. I. K. 93. 1.)
ZÚGÓDIK, (zúogóodlk) k. m. zúgod'tam,
*—tál, ^ott. Am. zúgolódik : 1. ezt. Eléjőn a Debre
ezeni Legendás könyvben, Telegdi s Molnár Albert
nél is, pl. az elül említett nyelvemlékben : „Zúgódni
kezdenek a zsidók ellen." (64. 1.)
ZÚGOLÓDÁS, (zúogolóodás) fn. tt. zúgó
lódást, tb. —ok. Haragból, boszuvágyból, vagy pa
naszos elégületlenségből fakadt folytonos zúgás, za í
jongás, lázongó moraj. V. ö. ZÚGOLÓDIK.
ZÚGOLÓDIK, (zu*ogolóodik) belsz. m. zú*
golódtam, —tál, —ott. Akármiféle felsőség ellen
haragra, boszúra gerjedvén, föllázadván, nyilván^
vagy alattomban fenyegető hangon zúg, zajong,
morgolódik^ lázongva panaszkodik.
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ZÚDÚLÁS, ZÚDUL ÁS, (zúdúlás, azaz, zúg
úlás) fn. tt. zúdúlást, tb. —ok, harm. szr. — a . Zú
gó hanggal járó erőszakos megindulás ; lázadó, bo
szús, haragos zajongásra fakadás. V. ö. ZÚDUL.
ZUELLA, falu Zemplén m.; helyr. Zuellára,
•—re, —ról.
ZUG, fn. tt. zuyotf harm. szr. — a . v. —ja.
Jelentésére nézve am. szug, de amaz általánosb hasz
nálatú. „Minden szöget, minden zugot Ugy lel, mi
képen megszokott." Arany János. (A Költő Hazája).
Ikeritve: zigzug, mint, szégszug, v. szögszug. Több
öszvetett szóban jelent a maga nemében hitványát
vagy rejtekben működőt, mint zugirkász, zugiskola,
zugnyomda.
ZÚG, (zúg, V. zuog) önh. m. zúgtam, —tál,
— ott. 1) Mondjuk erősebb mozgású, rohanásu, va
lamely résen áttörő vizről, és levegőről, illetőleg :
szélről. Zúg a viharos tenger. „Zúgnak a szelek, a
sebes folyó vizek." (Szabó D.) 2) Zúgnak bizonyos
testek, midőn erősebb csapás, ütés, szél stb. éri. Zúg
az erdő, midőn erős szél fú. Zúg a malom. Zúg a fe
iem, a fülem. „Zúg az egész ház a rombolástól; a
szérű a cséphadaróktól." (Szabó D.) 3) Némely
tájakon mondják sertésekről, midőn a nemi ösztön
felébred bennök, máskép : görg, görög. 4) Zúg va
lamely sokaság, pl. a népsokaság, midőn haragra,
boszúra gerjedve lázong, zajong.
Gyöke a hangutánzó zu v. zú, melyhez a gya
korlatos képző g önhangzóval vagy a nélkül járul,
valamint a súg, búg, bog, bég igékben.
ZUGALKUSZ, (zugalkusz) ösz. fn. Hiteles
séggel nem biró alkusz, ki hatóságilag megvizsgálva
s üzletek eszközlésére feljogosítva nincsen. Máskép :
zughajhász, v. csak : hajhász.
ZÚGÁS, (zuog ás) fn, tt. zúgást, tb. —ok,
harm. szr. —a. Mély tompa hangzás, midőn valami
zúg. Tenger zúgása. Zöld erdő zúgása, vad galamb
szólása. (Népd.) Fölzúgás, fejzúgás.
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ZÚGOLÓDÓ—ZUHANT.
„Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát;
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ."
Arany J. (Fiamnak.)

ZÚGOLÓDÓ, (zuogolóodó) mn. tt. zúgoló
dót. Aki v»gy ami zúgolódik, lázongva panaszko
dik, zajong, mormog. Zúgolódó alattvaló. Zúgolódó
nép, sokaság.
ZUGOLY, (zugoly) fn. tt. zugolyt, v. zuglyot,
tb. zuglyok, harm. szr. zugolya v. zugolyja. Am.szu
goly; de amaz szokottabb.
rS

hol a puszta domb és egyszerű faoszlop,
Mely szentté jelölje a föld egy zugolyját?"
Arany J. (Névnapi Gondolatok).
ZUGOLYFA, (zugolyfa) ösz. fn. L. CSUBOR.
ZUGRÉV; (zugrév) ösz. fn. Apróbb naszá

dokkal vihar elöl menekvési, félreeső kis öböl.
(Schlupfhafen.)
ZUGSAJTÓ, (zugsajtó) 1. ZUGNYOMDA.
ZUGÜGYÉSZ, v. —ÜGYVÉD, (zugügyész v.
—ügyvéd) ösz. fn. Oklevéllel nem biró ügyész.
ZUH, természet hangszó, mely bizonyos le
esett s megütődött testek ilynemű tompa hangzását
utánozza. Származékai: zuhaj, zuhan, zuhanás, zu
hany, zuhant, zuhatag, zuhint, zuhog. V. ö. SUH, SU
HAN, SUHOG, továbbá: SUS, SUSOG.
ZUHAJ, (zuhaj) fn. tt. euhajt, tb. —ok,
harm. szr. —a. Tompa zuhnemü hangzat. A sze
kérről, padlásról leesett teli zsák zuhaja. Hasonló
képzésű hangutánzók: sóhaj, robaj, moraj, zsibaj,
zörej stb.
ZUHÁL, (zuhál) áth. m. zuhúlt. Valakit vagy
valamit ugy ver, hogy zuhog bele. Megzuhálták a
hátát, a ködment. Máskép: zupái.
ZUHÁLÁS, (zuhálás) fn. tt. zuhálást, tb.
•—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn vki zuhál.
V. ö. ZUHÁL.
ZUHAN, (zuhan) önh. m. zuhant. Magasabb
helyről aláesve és megütődve zuhnemix tompa han
got ad. Alázuhan, lezuhan. Nagyot zuhant, mint a
gyapjuzsák. Zuhan a víz, midőn magasról leomlik,
lerohan. Zuhannak a háztetőről leesett gerendák. Víz
be, csávába zuhanni.
ZUHANÁS, (zuhanás) fn. tt zuhanást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Tompa zw/inemü hangzása
valamely testnek, midőn valahonnan leesik. Zuha
nása a víznek, esőnek.
ZUHANÓ, (zuhanó) mn. és fn. l) Ami v. aki
zuhan. „Partokról zuhanó vizek.« (Szabó D.). 2 . L .
ZUHATAG.
ZUHANT, (zuhant) mivelt. m. zuhantott, par.
— s , htn. —ni, v. —ani. Valamit lígy vet le, hogy
zuhan. Földre zuhantam a nehéz terhet, zsákot,.
ARAB. NAÖT BZÓIÁB. TI. KÖI.

ZUHANTÁS—ZUNNOG.
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ZUHANTÁS, (zuhantás) fn. tt. zuhantást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőa valaki
vmit zuhant.
ZUHANY, (zuhany) fn. tt. zuhanyt, tb. —ok,
harm. szr. —a. Gcpncmü fürdői készület, m jly a
fölszivódott vizet permetege3en vagy vastagon eresz
ti alá a fürödö, vagy mosakodó testőre.
ZUHANYFÜRDŐ, ZUHANYOSFÜRDÖ, (zu
hany— v. zuhanyosfürdő) ösz. fn. Fürdői hely,
szoba, kamara, mely zuhanynyal van fölkészitve.
ZUHANYOZ, (zuhanyoz) áth. m. zuhanyoz
tam, —tál, •—ott, par. —z. Testét zuhanynyal mo
sogatja, füröszti.
ZUHANYOZÁS, (zuhanyozásJ fn. tt. zuha
nyozást, tb. —ok, harm szr. —a. A testnek mosoga
tása, fürösztése zuhanyfóle készület által.
ZUHATAG, (zuhadag) mn. és fa. tt. zuha
tag ot, harm. szr. — a , v. —ja. 1) Ami folytonosan
zuhog, vagy zuhzuh hangon szól Zuhatag szélvész,
förgeteg. Zuhatag tenger. 2) Mint főnév jelent magas
ról, meredekről hirtelen leomló víztömeget. Niagarái
zuhatag.
ZUHE, (zuhé) indulatszó melyet zuhan helyett
használunk, pl. zuhé a csávába, azaz a csávába zu
han, v. zuhant.

ZUHHAN; ZUHHANÁS, 1. ZUHAN, ZUHA
NÁS.
ZUHINT, (zuhint) 1. ZUHANT, melytől
egyébiránt némi kicsinzési árnyéklatban különbözik.
„Erre ivott ö is. Azzal kavarintá,
Mind a maradékot oltárra zuhintá."
Arany J. (Buda Halála).
ZUHINTÁS, (zuhintás) fn. tt. zuhintást, tb.
—ok, harm. szr. — o . Kiüsiuző zuhantás. V. ö. ZU
HINT.
ZUHOG, (zuhog) gyak. önh. m. zuhogtam,
—tál, —ott. Folytonos, vagy gyakori zuhnemü
tompa hangon szói. Zuhognak a szekérről lehányt ké
vék. Zuhog a meredek szikláról mélységbe szakadó pa
tak, folyam. V. ö. SUHOG.
ZUHOGÁS, (zuhog ás) fn. tt. zuhogást, tb.
—ok, harm. szr. —a. Folytonos, vagy gyakori zuh
nemü tompa hangzás. „Zuhogása a víznek, esőnek."
(Szabó D.)
ZUHOGÓ, (zuhogó) mn. tt. zuhogót. Ami zu
hog. Zuhogó vízesés.
ZUHOTA, fn. tt. zuhotát. A ssekélyeknél Kri
za J. szerént am. náthahurut.
ZUN, v, ZUNN, hangutánzó gyök zung és zun
nog szókban.
ZUNG, (zung v. zuuog) önh. m. zung lam,
V. —ottam, —tál v. —ottál, —ott, htn. —ni v.
—ani. L. ZUNNOG.
ZUNGATYÚ, (zungató) 1. ZÚGATYÚ.
ZUNNOG, (zunnog) önh. m. zunnoqtam, — tál,
— ott. Kriss.i J szerént am. zsibongva dong, pl. a
méhek háborgatójok körül, a kézből elhajtott hea
78
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zürnizavárni. A persában suridan am. a latin
continuo fundere, spargore (szórni). V. ö. ZA
VAR, (1).
ZŰRZAVAR, (2) (zúrzavar) iker fn. tt. zűr
zavart, tb. —ok. Különnemű testek, dolgok össze
vissza hányt, kevert vegyüléke. Átv. megbomlott,
erkölcsi, vagy társadalmi állapot, vagy rend. Más
kép : zűrzavar. (Chaos.) V. ö. ZAVAR, (2).
ZŰRZAVAROS, (zúrzavaros) iker mn. Összs
vissza hányt, kevert, vegyített, megbomlott rendű,
állapotú. Zűrzavaros folyadék. Zűrzavaros beszéd,
eléadás, tanácskozás.
ZÚTOR, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Zútor
ba, —ban, —bál.
ZUVAT, fn. tt. zuvatot, harm. szr. —a, v.
—ja. A székelyeknél divatos szó. 1) Tudakozódási
mód, midőn a hallott hírt, vádat, személyről sze
mélyre visszamenve addig kutatják, mig végre an
nak kútfejéhez jutnak. Különösen, ellopott jószágra
nézve, zuvatra vinni a dolgot} azt jelenti: ha a lo
pott jószág valakinél megtaláltatván, kimutatja,
hogy azt hol s kitől vette, ez ismét urát adván, a
harmadik, negyediknél mindaddig puhatolódnak, tu
dakoznak, fürkésznek, mig azon személyhez jutnak,
akin a dolog megfeneklik, vagyis, aki annak urát ad
ni nem tudja, tehát reá bizonyodik, hogy ő az, aki azt
ellopta. 2) Szájrólszájra adott mendemonda, hír
harang, rágalmazás.
Minthogy e szónak származékai zuvatol, ztwa
tos a szokottabb szavatol, szavatos szóknak felelnek
meg, kétségtelen hogy zuvat a szó főnév származéka s
eredetileg szuval v. szovat vala. És csakugyan a
Tájszótár szerént Cserey Elek a zuvatos szót így ér
telmezi : szavattyus azaz szavatos.
ZUVATLÁS 1. ZUVATOLÁS.
ZUVATOL, (zuvatol) áth. m. zuvatolt. 1) Mi
dőn valamely szónak, hirnek kibocsátóját, vagy jó
szágnak eltulajdonitóját személyrőlszomélyre kere
sik, fürkészik : a kérdett vagy felszólított más valaki
re utal. Máskép: zuvol. 2) Hírt terjeszt, mendemon
dáz. „Az éfjasszon (ifjú asszony) soha semdógozott,
hanem csak járt házrólházra zuvatolni." (Kriza J.
Székely népmesék. XI. mese.)
ZUVATOLÁS, (zuvatolás) fn. tt. zuvatolást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Tudakozódás, fürké
szés, vagy utánjárás alkalmával a kérdett vagy föl
szólított által más valakire történt utalás. 2) Hír
hordás, hírterjesztés.
ZUVATOS, (zuvatos) fn. tt. zuvatost, tb.—ok.
Szivattyús, azaz szavatos, aki pl. az ellopott és ná
la talált vagy keresett portékának mimódon és kitől
szerzését igazolni tartozik. V. ö. ZUVAT, ZU\
VATOL.
ZUVOL; ZUVOLÁS, 1. ZUVATOL; ZUVA
TOLÁS.
ZUZ, 1. ZÚZ, (3).
ZÚZ ( l ) (zúoz v. zuoz)áth. m. zúztam^ — tál,
| —ott, par. —«. Nyomás, szorítás, taposás, tiprás, ütésf

gergó' lapos kő, vagy ostorhegybe —•» csapóra —
kötve elhajtott kő.
ZÜNNOGÁS, (zunnogás) fn. tt. zunnogást,
tb. —ok, harm. szr. —a. Zsibongva dongás. V. ö.
ZUNNOG.
ZUP, természeti hang, mint puszta gyök zu
pái, zupog, zuppan szókban.
ZUPÁL, (zupál) áth. m. zupáit. Tenyérrel,
ököllel, vagy valamely ütleggel ver, pufál, pufogat
valakit, zuhál.
ZUPÁLÁS, (zupálás) fn. tt. zupálást, tb.
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés, illetőleg ütés, ve
rés, midőn valakit zupáinak. V. ö. ZUPÁL.
ZUPOG, (zupog) önh. m. zupogtam, —tál,
—ott. Ütés v. verés közben zttpfé\e hangot ad.
Zupog a csép (a levegőben) midőn azzal a gabonát
verik,
ZUPOGÁS, (zupogás) fn. tt. zupogást, tb.
— oh, harm. szr. — a . Verés közben okozott zup
nemű hangzás, pl. a csép nesze. Balaton melléki
szó.
ZUPP, fn. tt. zuppot. 1) A kallóban azon ré
sze a kalapácsnak, v. kiilünek, mely a fészekbe le
esik, és kálija a szűrt. Nevét onnan kapta, mert
leeséskor nagyot zuppan. Zupp nyele, v. zuppszár,
azon kiálló csúcsa a zuppnak, melynél fogva a gö
röndöly keresztjein fönnakad; máskép : zupp szára.
2) Ugró tánezosokat biztató indulatszó. Hopp, zupp.
V. ö. CZUPP, HOPP.
ZUPPAN, (zuppan) önh. m. zuppant. Leesve
s megütődve zupj^nemií egyes hangot ad. V. ö.
CZUPPAN, HUPPAN.
ZUPPANÁS, (zuppanás) fn. tt. zuppanást,
tb. —ok, harm. szr. —a. A leesett és megütődött
testnek zuppiéle hangzása.
ZÚR, 1. ZAVAR, (1).
ZURANY, mváros Mosony m.; helyr. Zurány
ba. —ban, —bői.
ZURBOL, (zurbol) áth. m. zurbolt. A vizet,
különösen halászatkor, rúddal, doronggal zúrjaza
varja, turkálja ; máskép : zurubol, zuburol, turbokol,
turbikál, csubokol. Képeztetésre olyan, mint h'őrböl
V. hörpöl, szőrből.
ZURBOLÓ, (zurboló) fn. tt. zurbolót. Aki
V. ami zurbol; különösen vizet zavaró rúd v. dorong.
ZUROG ; a csángóknál am. zörög; és z u r g o t =
zörget.
„Zurgó mogyoróval,
Csattogó gyivóval."
„Tatár rabja vagyok, térdgyig vaszba vagyok,
Kezemen, lábamon vasz (vas) zurgót, zurgatok."
Csángó dalok. (Erdélyi J. gyűjt.)
ZURUBOL, 1. ZURBOL.
ZŰRZAVAR, ( l ) (zúrzavar) iker. ige, m. zárt
zavart, htn. zúrnizavarni. Rendetlenül öszvevissza
kever, elegyít, öszve nem illő különnemű testeket, dol
gokat egy tömegbe vegyit. Máskép : zűrzavar, htn.
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rágás, s hasonló erőszak által valamely szilárdabb ál
lományú, nagy tömör testet öszvelapít, vagy apróra
tördel, roncsol, zöcsköl stb. Kukoriczát zúzni. Be
zúzni valaki fejét. Marokkal öszvezvzni valamit. Ki
zúzom a beledet. Körtvélyt, almát, szilvát s más gyü
mölcsfélét öszvezvzni. A követ porrá zúzni, szétzúzni.
.Soknak összezúzza jct a földön" (109. Zsoltár.
Tarkányi.)
Alakra hasonlók hozzá : nyúz (nyúoz), üz (iiöz)
néz (niez) stb.
ZÚZ, (2) fn. tt. zúzt, tb. —ok, személyragoz
va : zúzom, —od, —a, v. —za stb. Ez alakban
mai napság leginkább dunántúli szó. A madarak
sajátságos szerkezetű, szilárd tömött izmokból álló
gyomra, mely a begybe szedett eledelt magába ve
szi, s megemészti. Szabó Dávidnál is zúz : „Ki má
ját, ki zúzzát szereti." így a Bécsi codexben i s :
„Megszaggatom ö zúzjoknak belölvalóit" (Et
dirumpam interiora jecoris eorum. Ozeas. XII. A Vul
gataban XIII.). A madarak rendesen homokot, kő
port, vagy apró kavicsot szoktak időnként elnyelni,
mely által az emésztést előmozdítják, az elődeit
megörlik, s mintegy öszvezitrzói;; honnan a zúz ige
és név alapértelemben egyek, mint les, nyom, zár
s többek.
Több tájon, különösen a Tisza vidékén diva
tos szokás szerént megtoldva zúza v. zúzza ( = z ú z ó ) ;
EZemélyragozva: zúzám, zúzád, zúzája. „Gonosz a
zúzája." „Szereti a zúzát." Közraondatok Erdélyi
Jánosnál. „Töröm a zúzáját" Kisfaludy K. (Má
tyás deák).
„Volt szeretőm szép, de hamis,
Hamis még a zúzája is."
Népdal.
ZÚZ, (3) v. ZUZ, fn. tt. zúzot, harm. szr.
—za. Tájdivatosan am. zúzmara ; származéka zúzos,
v. zúzos általánosabb használatú.
ZÚZA, (zúza=zúzó) fn. tt. zúzái; 1. ZÚZ, (2)
ZÚZAKÖ. L. ZÚZKŐ.
ZÚZÁS, ( l ) (zúzás) fn. tt. zúzást, tb. —ok,
harm. szr. •—a. Erőszakos cselekvés, mely által va
mit zúznak. V. ö. ZÚZ, (1).
ZÚZÁS, (2), (zúzaas) mn. tt. zúzást, v. —at,
tb. —ok. Zúzával biró. Zúzával készített. Zúzás
madarak. Zúzás étek.
ZÚZAT, ( l ) (zúzat) fn. tt. zúzatot, harm.
szr. —a, v. —ja. Összezúzott valami.
ZÚZAT, (2), (zúzat) miv. m. zúzattam,—tál,
—ott, par. zúzass. Eszközli, hogy valami zúzassák,
össze v. szétzúzassék.
ZÚZDA, ZÚZDA (zúozda), fn. tt. zúzdát. 1)
Zúzó mü, zúzó készülék, gép (a bányákban). 2)
Helyiség, épület, hol ily zúzómívek léteznek.
ZÚZÉKONY, (zuozékony v. zúozékony)
mn. tt. zúeékonyt, v. —at, tb. —ak. Amit köny
nyen lehet össze v. szétzúzni; máskép : zúzható.
ZÚZHATÓ, (zúzható) mn, tt zúzhatót, L.
ZÚZÉKONY,

ZÚZKŐ, v. ZÚZAKÖ, (zúz v. zúzakő) ösz.
fn. Babszem nagyságú átlátszó kő, melyről azt tart
ják, hogy a vén kappanok zúzájában terem; innen
máskép: kappankö.
ZÚZMARA, ösz. fn. tt. zúzmarát. Fagyos har
mat, dér, székelyesen: hóharmat, mely a fákat, fü
veket, s más testeket dara gyanánt belepi. Balaton
mellékén zuzmóra, néhutt csak zúz.
E szónak második alkatrészével egyezik a
szláv mráz, (dér, fagy) és zmráznii (zúzmara). A
mráz magyarosan ejtve maráz. L. ZUZMARÁZ.
ZÚZMARÁS, (zuzmaraos) mit. tt. zúzmarást,
v. —at, tb. •—ak. Amit a zúzmara bclepett,hóhar
matos. Zúzmarás fák, füvek, Zuzmc.rás bajusz, sza
kái. Mondjuk időről is, melyben zúzmara jár, zúz
marás ködös szél. Máskép : súzrnarázos. „Zuzmarázos
éjszaka." (Szabó D.)
ZUZMARÁZ, ösz. fn.A régieknél és tájdiva
tosan am. zúzmara, hóharmat. „Es elveszte kőesővel
szőlőjeket, és a szederjöket zúzmarázzál." (Káldi,
77. zsolt. 47. v.) L. ZÚZMARA.
ZUZMARÁZOS, (zuzmarázos) mn. L. ZÚZ
MARÁS.
ZUZMÓ, (zuzmó v. zuzamó) fn. tt. zúzmót.
A moszatok seregébe tartózó lopvanősző növénynem,
mely az élő és kiszáradt fákon, néha a köveken és
kőfalakon lelapult kérges varformáju ripacsokban
vagy czérnaként lecsüggő szálakban tenyészik. Igen
sok alneme és faja van. (Lichen).
ZUZMÓRA, ZUZMORÁZ, tájdivatosan am.
zúzmara, zúzmarás; 1. ezeket.
ZÚZÓ, (zúzó) mn. és fn. tt. zúzát. Ami v.
aki zúz; vagy amivel zúznak. Zúzó eszköz, zúzó gép.
ZÚZOL, (zúzól) áth. m. zúzol l. Kriza J. sze
rént am. összehurol, finyel, innen : összezúzolódik.
ZÚZÓMU, (zúzómü) ösz. fn. Bányai esz
köz v. gép, melylyel az érczköveket szétzúzzák.
ZUZORKA, (zuzorka) kicsinzö fn. tt. zuzor
kát. Apróra zúzott, morzsolt, reszelt tészta, melyet
levesbe szoktak főzni, néhutt: morzsóka, zsurmóka,
de ezek másutt némileg eltérő jelentésűek.
ZÚZOS, (zúzos) mn. tt. zúzost, v. —at. tb.
—ak. Zúzzál lepett, hóharmatos, zúzmarás. V. ö.
ZÚZ, (3).
ZÚZOSAN, (zúzosan) ih. Zúzzál lepett álla
potban, zuzmarásan.
ZÚZOSODIK, (zúzosodik) k. m. zúzosod
tam, —tál, —ott. Zúzossá lesz, zúzossá válik. Zúzo
sodik az idő.
ZÚZOTT, (zúzott) mn. tt. zúzoltat. Amit zúz
va meglapitottak, benyomtak, vagy morzsákra tör
deltek stb. Porrá zúzott kövek. Oszveziízolt gyümölcs.
V. ö. ZÚZ, (1)
ZÚZZA, 1, ZÚZ, (2).
ZÜBÖRGÉS, (zübörögés) fn. tt. zübörgést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Ziibörgő mozgás. V. ö.
ZÜBÖRÖG.
ZÜBÖRÖG, (zübörög) önh. m. zübörögtem,
78*
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—tél, —ott. htn. zübörögni v. zübörgeni. A folyadék
különösen züJöYféle hangot ad, mikor zurbolják,
vagy folyása közben belsejében valamely akadály
ba ütközve örvényesen kering.
ZÜCSKŐ, v. ZÜCSKE, 1. SZÖCSKÖ vagyis
SZÖKCSÖ.
ZÜLLEDT, mn. tt. zUlledtet. A Táj szótárban
túl a Dunán am. élemült, meglett korú, Elemzésére
nézve v. ö. ZÜLLIK.
ZÜLLESZT, (hihetőleg am. szür1eszt) áth.
am. zütleszt('tt, htn. —ni v.—cm», par. zülleszsz. Am.
elemit, vénit, mintegy megszűr, meg. v. elapaszt,
fogyaszt. V. ö. ZÜLLESZTÉS; ZÜLLIK.
ZÜLLESZTÉS, (szür1esztés), fn. tt. züllesz
tést, tb. —ék, harm. szr. — e . Elemités, vénités ;
fogyasztás, apasztás. „Vigyázzunk, hogy saját erőnk
szétrombolása és szétzüllesztésével ne dolgozzunk
ellenségünk kezére.* Klapka György.
ZÜLLIK, (hihetőleg am. szür1ik) k. m. züllött.
1) A Táj szótár szerént vénhedik, az öregség felé
közeledik, mintegy megszürödik, szürekedik, fogy,
soványkodik. 2) Ellzülleni valakitől am. elszakadni,
elválni.
„Predrag termett, szilaj paripára,
Paripára, harczias kópjára,
De elzüllött az öreg atyjátúl,
Ajdukba jár völgyön, hegyeken túl.
Nenád felnőtt anyja örömére,
De elzüllött ő is az anyjától.
(Szerb dal, Kondor Lajos ford.)
ZÜMMÖG, (zümmög) önh. m. zümmögtem,
•—<<7, —ött. Zűmmfélv tompa hangokat hallat.
>Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög."
Arany J. (Buda Halála).
ZÜMMÖGÉS, (zümmögés) fn. tt. zttmm'ögést,
tb. —ék, harm. Ezr. —e. Zümm{é\o tompa hango
kon szólás.

&S—ZSÁBÁR.
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ZS, kisded alakban zs kissé régebben 's, negyve
dik s végső bötü a magyar ábéczerendben, és a más
salhangzók sorában huszonötödik. Az s hangnak
legközelebbi szervtársa, és lágyabb árnyalata. Ez
oknál fogva a kiejtésben és Írásban fölcserélődik a)
s v. sz hanggal, mint: zsélye sélye ; zsajtár v. zsétár,
sajtár; zsizsereg sisereg; zsibog sivog; zsivaj sivaj;
zsugor sugor; zsúrol súrol; kivált oly szókban, melyek
idegenekből módosultak, vagy aZukkal köz eredetűek,
zsík, saccus, <Sack ; zsálya, salvia ; zselle, sella; Zsig
mond, (Sigmund; zsinat, synodus ; .zsinagóga, synago
ga ; zsindely, scindnla, Schindel; zsold, sold ; zsem
lye, bemmel, simila; zsompor, Simmer v. Simperl;
pünközsd (v. pünköst) pentecoste; alamizsna, ele
mosyna, Almosén; káinzsa, camisia; rózsa, rosa;
Balázs Blasius ; bazsalikom, basilicum ; József, Jo
sephus ; Erzsébet Elisabeth ; izsóp, hyssopum stb.;
b) ritkábban zvel, mint: zsacskó, zacskó; zsuvat,
zuvat; zsong, zong, és c) cs vei, p. .esabrák csabrág,
zsámbás, csámbás ; d) d helyett ezekben : zsiók =
diók ; zsomtóí;=dombék ; zsong=dong. Némely tá
jakon, nevezetesen Vasvármegyében, a szók végén
s helyett használják, p. Vazsvármegye, izs is, hüzj
hüs. Az s, mint középső, kivált gyakorlatos igék
ben, sokszor zsvel váltakozik, p. horzsol, morzsol,
dörzsöl, porzsol, torzsa, morzsa, tömörzsök, hab
zsol (habsol), lebzsel, kapzsi, bárzsing (bársony) stb.
Általán, midőn a zs után a szó közepén közvetle
nül kemény mis3alhai gzó, u. m. /, p, k, t követke
zik, akkor az a kiejtésben snek hangzik, p. rozs
féreg , így s rosféreg, darázskarcsu: daráskarcsu,
gúzstekercs : gústekercs, rozspolyva: rospolyva. El
lenkezőleg az s lágy mássalhangzók, 6, d, g, gy,
előtt zsnek ejtetik, dúsgazdag igy: dúzsgazdag,
okosbak : okozsbak ; keresgél: kerezsgél, usdi: uzs
di, mosdik : mozsdik, rosda : rozsda, esdik: ezsdik ;
Osgyán: Ozsgyán, Kösd: Kozsd, Ormosd : Ormozsd
stb. E tekintetben az s és zs oly viszonyban álla
nak, mint az sz és z.
A zs mint természeti hangutánzó eléfordúl
több gyökben pl. ezen szók gyökeiben, vagy gyök
elemeiben : zsémb v. zsimb, zsiba, zsibaj, zsibong,
zsivaj, zsivlt, zsizsereg, zsizsi, zsizsik, zsörtöl. Elő
tét a baranyai kiejtésű zsazsag szóban, azsag helyett.

ZŰR, zűrzavar ikerszónak előrésze. L. ZŰR
ZAVAR, (1).
ZÜRBÖL, 1. SZÖRPÖL.
ZÜRHANG, v. ZÜRHANG, ZÜRHANGZAT,
(ziirhang v. —hangzat) esz. fn. Egymással nem
egytzö fülsértő zavart hangok. (Disharmonia).
ZÜRLIK, fzokott kiejtéssel züllik, mint tarló,
talló ; sarló, fallá ; orló, olló stb. L. ZÜLLIK.
ZÜRMÖL, (zürm öl) személytelen ige, m. zíir
mölt. A székelyeknél Kriza J. szerént am. szelesen,
ZSÁB, gyöke vagy törzse zsába és zsábolyog
(zürösen, zűrzavarosán) havaz.
ZÜRMÖLES, (zürmölés) fn. tt. zürmölést, | szóknak; 1. ezeket.
tb. —ék, harm. szr. —e. Szeles, zűrzavaros havazás. I
ZSÁBÁ, fu. tt. zsúbát. A test valamely részét
Z Ű R Ö S , (ztírös) mn. tt. zihöst, v. — et, tb. ! különösen az idegeket meglepő zsibbadásos nyava
—ék. L. ZŰRZAVAROS.
j lya, péld. farzsába, az ember vagy ló farának 7sib
ZŰRZAVAR; ZŰRZAVAROS, 1. ZŰRZAVARbadásí. Gyökre nézve hasonló a zsibbad, zsiberog
(1); ZŰRZAVAROS.
igékhez.
A Z betűben van 956 czikk.
ZSÁBÁR, falu Krassó m.; helyr. Zsibárta,
—on, —ról.
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ZSÁBOJGÁS, Z S Á B O L Y G Á S , (zsábolyog Kiki a maga zsákját hordja a malomba. Zsákkal
ás) fn. tt. zsábolygást, t b . —ok, h a r m . szr. — a . A hordom a sert, szitával a jó bort. (Vőféli v e r s ) . Á t v .
Feneketlen
székelyeknél am. n y a v a l y g á s . V. ö. Z S Á B O L Y O G . a) Gyomor, belek. Megtöltötte zsákját.
ZSÁBOJOG, Z S Á B O L Y O G , (zsábolyog) önh. zsák, telhetetlen. Szarzsák, eszemiszom ember, b) A
zsábolyogtam, — t á l , v. zábolygottam, — ottál, — ott, régi zsidóknál durva szó'rkelméből csinált vezeklő
par. zsábolyogni, v. zsábolyganí. A székelyeknél am. és gyászruha. V. Ö . I S Z Á K , ( 2 \ Z A C S K Ó , T A R I S Z 
nyavalyog. (Kriza J.). Hasonló hozzá a göcseji N Y A , T Á S K A .
zsémbeleg. V. ö. ZSÁBA.
E szónak ősrégiségére m u t a t azon körülmeny,
ZSABRÁK, fn. tt, zsábrákot, h a r m . szr. — j a . hogy különböző c s i l á d u nyelvekben megvan, l a t i 
A Tájszótár szerént montlis z s á k (Mantelsack) a nul : saccus, g ö r ö g ü l : aáxxoc, ffccxog, n é m e t ü l :
k a t o n á k n á l ; különben egyezik
csabrák s z ó v a l ; iSack, spanyol és olas z u l : sacco, l e n g y e l ü l : szac, h é 
1. ezt.
berül : szak, aramban: száko, finnül: sdkki s t b .
Z S Á K A , falu Bibar m . ; helyr. Zsáká ra, — n ,
ZSACSKÓ ; ZSACSKÓS, 1. ZACSKÓ ; ZACS
—ról.
KÓS.
Z S A K A R Ó C Z , falu Szepes m . ; hely. Zsaka
ZSADÁNY, faluk Abauj, Bihar, Heves, Szat
már, Temes m. A R B O N Y A — , Zemplén m . ; helyr. róczra, — o n , — r ó l .
Z S Á K D A D , (zsákdad) mn. tt. zsákdadot.
Zsadányba, — b a n , —bői.
Z S A D Á N Y H Á T , puszta Heves m . ; helyr. Zsa Zsák alakú.
Z S Á K D A R Ó C Z , (zsákdarócz) ösz. fn. D a r ó c z 
dányhátra, — o n t —ról.
féle durv.i szövet, melyből z s á k o k a t v a r r n a k .
Z S A J O G 1. S A J O G .
Z S Á K F A L V A , falu K ö z . Szolnok m . ; helyr.
Z S A J T Á R , fn. t t . zsajtárt, t b . —ok, harm.
s z r . — j a . Am. sajtár.,, J ó k o r fejéhez csapták a z s a j  —falvára, — n , — r ó l . 
Z S Á K H Á L Ó , (zsákháló) ösz. fn. Zsákhoz h a 
t á r t " (km.) hitvány borjúról mondják. L . S A J T Á R .
Z S Á K , fn. tt. zsákot, harm. sz. — j a . Szövet sonló, hosszúkás halászháló.
Z S Á K H O R D Ó , (zsákhordó) ösz. fn. M u n k á s ,
ből, vagy bó'rböl való, különféle nagyságra szabott,
öblösre, üregesre
öszvevarrt, nyilassal ellátott, napszámos, ki gabonával, liszttel stb. töltött zsá
hosszúkás, vagy négyszögű takaróféle készítmény, k o k a t egy helyről másra vállán hord.
Z S Á K I L , falu Bars m . ; helyr. Zsaluiba,
melybe holmit tölteni, tömni, b e k ö t n i s t b . szoktak.
Szőrzsák, bőrzsák, vászonzsák, cshvatzsák. T a r t a l m u k  — b a n , —ból.
Z S Á K K É S Z Í T Ő , v . — K É S Z Í T Ő , (zsákkészi
nál fogva gyapjuzsák, szalmazsák, tolluzsák, bvzazsák,
burgonyazsák,
liszteszsák,
ábrakoszsák,
montliszsák tő) ösz. fn. A ki z s á k o k a t v a r r .
Z S Á K M A D Z A G , (zsákmadzag) ösz.fn. Madzag,
(Mantelsack), podgyászzsák} turózsák. Egy köblös zsák
stb. Egy mérös zsák. Párnazsák, bó'rmálha, melyben melylyel a teli z s i k száját bekötik.
Z S Á K M Á N Y , (zsákmány) fn. tt. zsákmányt,
az utasok leginkább ágynemüjöket viszik. Megtöl
teni ,
bekötni, vállra venni,
kiüríteni
a zsákot. tb. — o k h a r m . szr. — a . Általán, rablás, dúlás
Zsákokba mérni, zsákokban szállítani
a
gabonát. által szerzett holmi ingóság, különösen, melyet vala
Zsákban csömöszölni a szőlőt. Földdel töltött zsákokból ki az ellenségtől ragadott el. Zsákmányt szerezni.
védgótot csinálni. A Nádor eodexben: zsáe. Az ágy A szerzett zsákmányon osztozni.
E szónak gyöke : zsák, mely l e g a l k a l m a s a b b ar
béliek zsákhoz hasonló t a k a r ó j á t különöscin héjnak
n e v e z i k : vánkoshéj, párnahéj, dunnahéj. I d e vonat ra, hogy némely ingóságot bele r a k j a n a k s benne szál
kozó némely közmondatok, és példabeszédek : Zsák lítsanak. Hogy pedig mány képző nem c s í k igékből,
meglelte foltját, olajos kanta dugóját, hasonló hason hanem nevekből is alkot főneveket, m u t a t j á k ezek :
lóval szövetkezett,öszveillenek ; jó két madár. Égy a tolemány, szakmán.y, sármány, ormány. Hasonló vi
vilt zsákból két új tat isznya. Zsákban macskát árulni, szony l á t s z i k lenni a német Beute, és Beutd között
nehéz tudni, mi lakik, v. mi van a b e k ö t ö t t zsákban. (Adelung).
Z S Á K M Á N Y , (2) falu Sáros m. ; helyr. Zsák
Majd elválik, hány zsákkal tclik,hn. t. i. valamit pon
t( san megmérnek, mint a garmadában levő gabonát. mányba, — ban, — ból.
Z S Á K M Á N Y O L , ( z s á k  m á n y  o l ) önh. é s á t h
Tele tölti zsákját, meg nem köti száját.
Bekötötték a
zsák száját, terhes nőről mondják. Orgazda, tolvaj m zsákmányolt. Zsákmányt szerez, rabol, r a g a d o z ;
mind egy zsákba valók, hogy a vizbe dobják. Üt sem erőszakkal, vagy lopva elvesz valamit. Az elhméy
zsákmányolni.
Kizsákmányolni az elfoglalt vá
zsákkal
ijesztették.
Hol
malaczot
Ígérnek, földén
zsákkal
for
golódjál.
Tartja
magát mint
az rost. Átv. szélesb ért. szerez, gyűjt.
Z S Á K M Á N Y O L Á S , (zsákmányol ás) fn. t t .
üres zsák. Olyat esett mint egy zsák,
ha eldől.
Jobb
a foltos,
mint a likas zsák. Sötét van, mint zsákmányolást, tb. — o k , harm. szr. — u . R a b l á s ,
a zsákban. Hosszú zsák könnyen dűl. Piros, mint a ragadozás.
Z S Á K M Á N Y O L Ó , (zsákmányoló)mn. éa fn.
lisztes zsák, h a l a v á n y . Nem jó az ó zsákba uj
búzát tölteni.
Barát
zsákja,
kocsis
torka nehezen tt. zsákmányoló1. Aki z s á k m á n y o l ; rabló, r i g a d o z ó ,
telnek. Nem sokára a pap zsákjába jut, m e g h a l . ellenséget fosztó, dúló.
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ZSÁKMÁNYOS—ZSÁLYÁS.
ZSÁKMANYOS,

(zsákmányos) mn. és fn. tt.

zsákmányos t, v. —tik. tb. —ok. 1) Zsákmánynyal
ellátott, rakott. Zsákmányos rablók Zsákmányos sze
kerek, hajók. 2) L. ZSÁKMÁNYOLÓ.
ZSÁKOCZ, falu Szepes m . ; helyr. Zsákóczra,
— on, —ról.
ZSÁKOD, MAGYAR—, erdélyi falu Udvar
hely székben; OLÁH—, Küküllö m.; helyr. Zsá
kodra, —on, —ról.
ZSÁKOL, (zsákol) áth. m. zsákolt. 1) Vala
mit zsákba szed, töm, tölt ; zsákkal mér. Zsákolni a
gabonát, gyapjút. 2) Rabol, elragad, mintegy zsákra
szedve elvisz. 3) Átv. tréfás ért. megver, megpufo
gat, mintegy öszvetekert zsákkal ütöget. Hasonlók:
lazsnakol, lazsnakkal ver, dorongol, lapátol stb.
ZSÁKOLÁS, (zsákolás) fn. tt. zsákolást,
tb. —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valamit
v. valakit zsákolnak. V. ö. ZSÁKOL.
ZSÁKUTCZA, (zsákuteza) ösz. fn. Uteza,
melybe csak egy nyilason lehet bemenni, melynek
egyik vége el van zárva, avagy be van épitve; más
kép : térjmegutcza, vakuteza, forduló uteza.
ZSÁKVÁSZON, (zsákvászon) ösz. fn. Dur
vábbféle fonalból való, vagy esinvat, kittölös vászon,
melyből zsákokat készítenek.
ZSALOBINA, falu Zemplén m . ; helyr. Zsalo
binára, — n . —ról.
ZSÁLLYA 1. ZSÁLYA.
ZSALU, tt. zsalut. L. ABLAKREDŐNY.
ZSÁLYA, fn. tt. zsályát. Növénynem a két
fóbbhímcsek seregéből és födetlenmagvuk rendé
ből ; bokrétája ásító; felső ajaka legtöbbször kasza
forma görbe ; himszála kettő, néha négy is ; levelei
apró ripacsosak, virága gyürüs, füzéres. (Salvia.)
Számos faja van, melyek között ismeretesbek a
kerti zsálya (salvia officinalis) ; skarlát zsálya, né
picsen : sebes zsálya (a régi Nomenclaturában is
1 6 4 1 . DiószegiFazekas szerént am. s. selarea) ; ló
zsálya (s. silvcstris), népnyelven másképen is : mezei
sk áriátzsálya, kakastaréj. A köznépnél még eléjön
mezei fehér zsálya, növénytani néven: fejér huny
nyász (stachis germanica).
ZSÁLYABUNDI, (zsályabundi) ösz. fn. A
bundi (phlomis) nemű növény faja.
ZSÁLYAECZET, (zsályaeczet) ösz. fn. Kerti
zsályával készített eczet.
ZSÁLYAPÜZ, (zsályafűz) ösz. fn. A füzek
szőrös levelű alneméhez tartozó faj, melynek cseré
je alacson, övigérö ; levelei visszás tojásdadok, hátra
görbült hegyesek, furészes, fodros végük, fölül zöl
dek, szőrösek,alul szőkék, gyapjasak, ránezos eresek ;
pálhái fél szív formák, fogasak; tokjai láncsásak,
kocsánkásak ; bibéji alig szárasak. (Salix aurita.)
ZSÁLYAOLAJ, (zsályaolaj) ösz. fn. Zsályá
ból kivont olaj.
ZSÁLYÁS, (zályaas) mn. tt. zsályást, v. —at,
tb. —ak. Zsályával készített, vegyitett, fűszerezett.
ÍZsátyás lábviz. Zályás fogpor.
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ZSÁLYASZÜRKE, (zsályaszürke) ösz. mn.
Halavány, elmosódott szürke, milyeuek a kerti zsá
lya levelei.
ZSALYOG, tájdivatosan pl. Szathmárban am.
sajog; 1. ezt.
ZSÁM, K I S — , NAGY—, faluk Temes m.;
helyr. Zsámba, —ban, —bál.
ZSÁMÁND, falu Vas m.; helyr. Zsámándra,
—on, —ról.
ZSÁMBEK, mváros Pest m.; helyr. Zsombék
ra, —on, —ról.
ZSÁMBOK, falu Pest m.; helyr, Zsámbokra,
— o n , —ról.
ZSÁMBOKRÉT, ( l ) ösz. fn. L. ZSOMBOK
RÉT.
ZSÁMBOKKÉT, (2) falu Turóez m . ; KIS—,
falu Trcncsin, NYITRA—, mváros Nyitra m.; helyr.
Zsámbokrétre, — é n , —ról.
ZSÁMISZKA, 1. DSÁMISZKA.
ZSÁMOLY, fn. tt. zsámolyt, tb. —ok, harm.
szr. — a . 1) Kis székhez hasonló alacson állvány,
melyre a pamlagon, széken stb. ülők fel szokták
lábaikat rakni. „Ellenségeidet lábaid zsámolyává
teszem." (109. Zsoltár. Tarkányi). 2) Lépcsőül
szolgáló ilynemű emelvény. Zsámolyra hágni, s
levenni valamit a polezrol. így nevezik különö
sen azon kerekeken járó talapzatot, melyet a folyók
szélén a kompok elé tolnak, hogy a bejáróknak hi
dúl szolgáljon ; Szabó Dávidnál: révzsámoly, v. rév
sám. Margit életében eléjön zsámelszék, s egyezik
vele a latin scabellumhól képzett német Schtimmel.
Egyébiránt figyelmet érdemel, hogy hajdan a zsá
moly jelentett gyámolt is, honnan Kónyinál: zsámo
lyitani ; e szerént gyámoly, zsámoly és támasz egy
gyökből v. törzsből elemezhetők. Zsám eléjön mint
helységek neve Temes megyében. V. ö. GYÁM,
TÁM, SÁM.
ZSÁMOLYÍT, (zsámolyít) áth. m. zsámolyít
ott, htn. —ni, v. —ani, par. — s . Régiesen pl. Kó
nyinál (Ábel halála 26. 1.) am. zsámolylyal támaszt,
gyámolít.
ZSÁMOLYOZ, (zsámolyoz) áth. m. zsámolyoz
tam, —tál, —ott, par. —z. Eléjön Csúzinál (Síp
szó. 2 5 1 . 1.) L. ZSÁMOLYÍT.
ZSANA, (1) fn. tt. zsanát. A székelyeknél
Gyarmatin szerént a zsémbes asszony gúnyneve.
Hasonló a zenezuna szó utórészéhez (v. ö. ZSANÁL),
és rokon zsémb, zs'mb hangutánzókhoz. Miklosich a
zena (= asszony) szláv szóval hozza viszonyba.
ZSANA, (2) puszta Halas mellett a KisKun
ságban, helyr. Zsanára, — n , —ról.
ZSANÁL, (zsanaal am. zunaál ?) önh. m.
zsanált. Vén asszony módjára zsémbel, morgolódik.
Kriza J. szerént: sok ember, főleg nők, gyermekek
összevegyülve s egymás szavára nem ügyelve, za
jongva csevegnek, beszélnek. V. ö. ZSANA (1).
ZSANALÁS, (zsanaalás) fn, tt. zsanálást,
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tb. —ok} harm. szr. — a . Zsémbelés. Zajongva cse
vegés. V. ö. ZSANÁL.
ZSANU, fn. 1t. zsanut. L. ZSANA, (1).
ZSAR, zsarnok, zsarol stb. szók gyöke. L.
ZSAROL.
ZSÁR, falu Liptó m.; helyr. Zsúrra, —on,
—ról.
ZSARÁT, fn. tt. zsarátot, harm. szr. —ja.
Tüzes hamu vagy pernye v. parázs, apró eleven
sze'n. (Szabó D.) Zsaruiban sült tojás, pogácsa.
„Serczegve a zsarát füstöt vete tőle,
Vérharagos lángok csaptak ki belőle."
Arany J. (Buda Halála.)
Hangutánzónak látszik, s mint ilyen egyezik
esizsereg és serczeg szók törzseivel. — Jancsovics
nál szlávul zárni am. tüzes; és zora, zjara am. haj
nal. Miklosichnál ez áll: „ z e r a t t candens ; zerati>ki>
carbones, altslavisch."
ZSARÁTPEDÖ, v. — F Ö D Ő , (zsarátfödő)
ösz. fn. Födő, vasból, melyet zsaráttal, vagyis pa
rázszsal takarva a lábasra tesznek, midőn valamit
sütnek benne.
ZSARÁTNAG, v. szokottabban: ZSARÁT
NAK, fn. tt. zsarátnakot, harm. szr. —ja. Am. az
egyszerűbb zsarát. L. ZSARÁT. „Az ellene állha
tatlan nagy erejű tüz hamuba, és zsarátnagba takar
ta (t. i. a tarczali templomot). Babocsai: FataTarczal.
Átv. értelemben is :
„Ki nem kap a házasságon,
Hiába él e világon.
Álljon faczipős barátnak
Ha ötét semmi zsarátnak
Nem hevíti."
Népdal.
ZSARÁTOL, (zsarátol) áth. m. zsarátolt. Zsa
ráttá tesz, hamuvá, pörnyévé éget valamit.
ZSARÁTSZÍN, (zsarátszín) ösz. fn. Égő pa
rázshoz hasonló vörös szín.
ZSARLÁS, 1. ZSAROLÁS.
ZSARLÓ, 1. ZSAROLÓ.
ZSARMOL, (zsaromol), Szeged vidéki szó.
L. ZSAROL.
ZSARNÓ, falu Torna m.; helyr. Zsarnóra}
— n , —ról.
ZSARNÓCZA, mváros Bars m. helyr. Zsarnó
czára, — n } —ról.
ZSARNOK, (zsarnok) fn. tt. zsarnok ot, harm.
szr. —a. Ujabb időben alkotott, s általán elfoga
dott szó a hellén eredetű tyrannus kifejezésére, ki
tulajdonkép jelentett korlátlan hatalmú urat, feje
delmet, milyenek voltak a régi görögöknél azon e
gyeduralkodók, kik a köztársaságot elnyomván a fel
só'ségi hatalom gyakorlását kizárólag maguknak tu
lajdonították. Mai szokott ért. oly személy, aki fel
sőségi hatalmát illető jobbágyai, alattvalói, aláren
deltjei stb. irányában kegyetlen önkénynyel üzi,
azok személyéről és vagyonáról kénye kedve sze
rént rendelkezik, őket húzzavonja stb. Innen mint

melléknév jelent kegyetlent, dühönczöt, húzóyonót,
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kínzót stb. Zsarnok apa, ki gyermekeivel, zsarnok
férjj ki nejével, zsarnok úr, ki szolgáival kegyetle
nül bánik. Eredetére nézve. V. ö. ZSAROL.
ZSARNOKI, (zsarnoki) mn. tt. zsarnokit,
tb. —ak. Zsarnok, mint olyan által gyakorlott ;
zsarnokot terhelő, arra vonatkozó. Zsarnoki hatalom,
önkény, kegyetlenség.
ZSARNOKILAG, (zsarnokilag) ih. Zsarnoki
módon ; korlátlan hatalmú önkénynyel; kegyetle
nül. Zsarnokilag uralkodni; az alattvalókat zsarni
kilag csigázni.
ZSARNOKUL, (zsarnokol) önh. m. zsarno
kolt. Zsarnoki hatalmat gyakorol. Alattvalóin, gyer
mekein zsarnokolni.
ZSARNOKÖLŐ, (zsarnokölő) ösz. fn. Szabad
ságért rajongó személy, ki a zsarnokot, mint nép
nyomorgatót megöli.
ZSARNOKOSKODIK, (zsarnokoskodik) k.
m. zsarnokoskodtam. —tál, —ott. L. ZSARNOKOL.
ZSARNOKOZ, (zsarnokoz) önh. m. zsarno
\ koztam, —tál, —ott, par. — z. L. ZSARNOKOL.
ZSARNOKSÁG, (zsarnokság) fn. tt. zsarnok
ságot, harm. szr. —a. Korlátlan zsarnoki hatalom ;
az illető alattvalókon űzött kegyetlenség. V. ö.
ZSARNOK.
ZSARNÓSZÖG, puszta Hont m.; helyr. Zsar
nószögre, — ö n . —ről.
ZSAROL, (zsarol) áth. m. zsarolt. Valakitől
akár fenyegető erőszakkal, akár tolakodva, sürgető
kéréssel, kunyorálással, hize'géssel stb. pénzt, vagy
másnemű jószágot kicsikar. Zsarolnak a gyermekek,
midőn kéréseikkel kényszerítik szülőiket, hogy ad
janak nekik valamit. Zsarolni a népet, az alattvaló
kat, szorongatni. A tolakodó kéregetök, álbarátok, min
den pénzemet kizsarolták, elzsarolták. Máskép: zsa
romol.
E szónak gyöke zsar alapfogalomban rokon
szór gyökkel, pl. szorít, szorongat szókban.
ZSAROLÁS, (zsarolás) fn. tt. zsarolást, tb.
— ok, harm, szr. —a. Cselekvés, mely által valaki
zsarol valamit; kicsikarás; erőszakos, tolakodó ké
rés. V. ö. ZSAROL.
ZSAROLÓ, (zsaroló) mn. tt. zsarolót. Aki
valamit zsarol, erőszakosan, vagy kéregetve kicsi
kar. V. ö. ZSAROL.
ZSAROLYÁN, falu Szatmár m.; helyr. Zsa
rolyánba, —ban, —ból.
ZSÁSPA, 1. ZÁSZPA.
ZSAZSA, fn. tt. zsazsát. Vass J. szerént az Or
mányságban am. piszkafa ; másképen : zsazsag, azsag.
L. AZSAG.
ZSÁZSA, fn. tt. zsázsát. Növénynem a négy
fó'bbhímesek seregéből és táskások rendébőt ; tás
kája lapított tojásdad vagy szivforma csorba végű ;
kopácsi csónakosak ; némely fajokban a táska éle
sebb, másokban tompább karimájú. Vannak kéthí
mesek is. (Lepidium). Valószinüleg a sas szónak
változata, mennyiben némely fajai sasos levelűek,
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ZSEBHEGEDÜ, (zsebhrgedü) ösz. fu. Kis;bb
Ismertebbek a nagyzsázsa (l. latifoliura), népnyelven
rzintéii igy, de szépitöfű, borsosfű is; keriizsázsa (1 szerü lapos hegedüféle hangszer.
ZSEBETLEN, (zseb ctlen) mn. tt. zsebetlcnt,
sativun) népiesen: rézsuka, salátatorma. Vízi zsázsa,
). ZSÁZSAZSOMBOR.
tb. — ék. Amin zseb nincsen. Zsebellen szűr, bunda
ZSAZSAG, fn. 1 AZSAG.
kötény.
ZSAZSAK, fn. tt. zsazsakot, harin. szr. —ja.
ZSEBKALENDÁRIOM,
(zsebkalendáriom)
A Tájszótár szerént Baranyában l) am. mutatóujj. ösz. fu. Kisded alakú kalendárium, melyet zsebben
2) am. zsazsig v. azsag.
lehet hordozni.
ZSÁZSAZSOMBOR, (zsázsazsombor) ösz fn.
ZSEBKENDŐ, (zsebkendő) ösz. fn. L KEZ
Növényfaj a zsomborok neméből; levelei szárnya
KENTŐ.
sak ; levélkéi kerekdedek, vagy szívesek ; táskako
ZSEBKÉS, (z3ebkés) ösz. fn. Csukló pengéjű
csányi hátraszegettek. (Sisymbrium nisturtium).
kés, melyet zsebben lehet és szokás hordani.
Népiesen '• vízi v. forrási torma, vízi zsázsa.
ZSEBKÖNYV, (zsebkönyv) ösz fn. Általán
ZSADÁNY, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Bars
kisded rétű könyv, melyet zsebbe lehet dugni. Kü
m. ; belyr. Zsadányba, —ban, —bál.
lönösen, naptárral ellátott, évenként megjelenő v.
ZSOJÁR, falu Szepes m.; helyr. Zsdjárba,
megjelenni szokott, s némely elbeszéléseket, verse
— ban, —bál.
zeteket, s egyéb mulattató ezikkeket tartalmazó
ZSEB, fn. tt. zsebét, harm. szr. —e. Nyilassal
díszköny fecske. (Almanach).
ellátott táska vagy fiókforma öböl több ruhanemüe
ZSEBMETSZŐ, (zsebmetsző) ÖBZ. fn. Átv.
ken, melyben holmit tartani, s magunkkal hordani
ért. a zsebtolvajról mondják, aki mások zsebéből
szoktunk. Köpönyegzseb, dolmányzseb, mellényzseb,
ennek alattomos fölmetszése által csen el egyet mást,
nadrágzseb, szoknyazseb, kötényzseb. Oldalzseb, hátul
leginkább pénzt.
só zseb. Zsebbe dugni, zsebre szedni, tenni, rakni vala
ZSEBÓRA, (zsebóra) ösz. fn. Kisded óra,
mit ; átv. ért. «zt is teszi, a sértést elégtétel nélkül
melyet magunkkal zsebben szoktunk viselni.
elszenvedni. Zsebbe nyúlni, pénzt tenni, vagy kivenni
ZSEBORV, (zseborv) 1. ZSEBTOLVAJ.
belőle. En sem dugom zsebembe a kezemet, azaz dol
ZSEBÖK v. SEBŐK, férfi kn. tt. Zsebőköt; 1.
gozom, nem henyélek. Á szó nem fér zsebbe (km.) a
SEBESTYÉN.
mondott szót eltitkolni nem lehet. Az én zsebem bánja
ZSEBÖL, (zsebölj ösz. fn. Több együvé füg
meg, átv. éu fizetem az árát.
gesztett részekből álló s hüvelykekre osztott hossz
A zs előhang nélkül lehet am. Öb ; egyébiránt
mérték, melyet öszve lehet hajtogatni, és zsebbe
törökül: dseb (Tasche, S ick, Beutel. Zenker).
dugni, milyen az ácsok és kőmívesek zseböle.
ZS EBBELI, (zsebbeli) ösz. mn. és fn. tt.
ZSEBPÉNZ, (zsebpénz) ösz. fn. Kinek kinek
zscbbelit, tb. —ek v. —k. 1) Amit a zsebben szok
módjához mért mennyiségű pénz, melyet némely
tak tartani, vagy ami a zsebben van. Zsebbeli pénz,
kés. 2) Különösen mint főnév jelent zsebkendőt. apróbb mindennapi kiadásokra zsebben szokás hor
dozni.
Fehér, tarka, selyem zsebbelit viselni.
ZSEBPISZTOLY, (zsebpisztoly) ösz. fn. Zseb
ZSEBE, férfi kn. tt. Zsebét. L. SEBESTYÉN.
be
dugható
kis pisstoly; máskép: mordály.
ZSEBEHÁZ, falu Sopron m. ; helyr. Zsebeház
ZSEBRE, néhutt: ZSEBRE, fn. tt. zsébrét v.
ra, —on, —ról.
ZSEBEL, (zsebél) áth. m. zseblt. 1) Valamit zsebrét. Gyomorbajtól eredni szokott szájbetegség,
zsebre rak, zsebét tölti. 2) Másnak zsebéből kilop vala vagyis, csipös, égető fehér foltok, illetőleg dagana
mit ; más zsebét kiüríti. Néptolongásban zsebelnek a tol tok a nyelven, szájpadláson, nyeldeklöben stb.
(Aphta). Máskép : zsebrék.
vajok. Á kártyázó társak minden pénzét kizsebelték.
ZSEBÉLÉS, (zsebélés) fn. tt. zsebüést, tb.
Gyöke zseb v. zseb vagy a testi sérvet jelentő
—ék, harm. szr. — e . Cselekvés 1) midőn valaki seb vagy a zsib gyök változata. Miklosich a régi
zsebébe rak holmit, zsebtöltés. 2) Lopás, fosztás, szláv zabí> (dens) szóval hozza viszonyba.
midőn valakit kizsebelnek.
ZSEBRÉK 1. ZSEBRE.
ZSEBELY, falu Temes m.; helyr. Zsebelybe,
ZSEBRÉT, (zsebrét) ösz. fn. Nyolczadrétünál
—ben, —bői.
ZSEBEKJE, puszta Somogy m. ; helyr. Zseb rendszerént kisebb könyvalak, milyet t. i. a zsjb
ben lehet hordozni.
erjén, —re, —ről.
ZSEBSZÓTÁR, (zsebszótár) ösz. fn. Kisded
ZSEBES, (1) (zsebés) mn. tt. zsebést, v. —et,
tb. —ek. Zsebbel ellátott, amibe, vagy a mihez zsebet szótár, t. i. 8ad rétnél kisebb, pl. 12, 16 od rétben
varrtak. Zsébes kötény, szoknya. Ellentéte : zsebtelen. nyomatott szótár, melyet alkalmilag pl. utazáskor
ZSEBÉS, (2) falu Abauj.m.; helyr. Zsebcsre, magunkkal zsebünkben is hordozhatunk.
—én, —ről.
ZSEBTOLVAJ, (zsebtolvaj) ösz. f n . Tolv
ZSEBPALU, falu Sáros m.; helyr. —faluba, ki különÖ3e'i a zsebeket szokta fosztogatni; más
"&CW. bÓl,
kép : bicskás, ssebmetsző,
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Z S E B T O L V A J S A G , (zsebtolvajság) ösz. fn. A
tolvajságnak azon neme, mely a mások zsebeinek
fosztogatásával foglalkodik; bicskásság.
Z S E B T Ű K Ö R v. — T Ü K Ö R , (zsebtükör) ösz.
fn. Zsebben hordozható, rendszerént tokba zárt tü

lét. A latin sellahól képzett, s kényelmesebb ülésü,
h á t a s karos széket jelentő szó, máskép : zselleszék,
t o v á b b á : séllye, zsélye, zséllye, zsölle és selyeszék stb.
A székelyeknél zséje Kriza J. szerént három, négy
darab deszkából v. tutajgerendából készült híd. T o 
vábbá ugyanő irja egyik levelében : * Zséje U d v a r 
helyszéken a kis gyerekek számára készitett lapos
födelü koporsó." Heltai irja : „Zséllyébe tevék a tes
tet és bé szurkozák azt minden felől." Némely ré
régieknél halottas ágy v. székfélét jelent., pl. a
Debreczeni Legendáskönyvben ( 8 5 . L ) : „ Mikorou
az ő testét az egyházi népek a zselyébe tették vol
» a " ; ezután ez á l l : „És elvégezvén a szent misét,
nagy tisztösséggel drága k o p o r s ó b a . . . eltemetek."
T e h á t , u g y látszik, itt zsellye és koporsó különböző
jelentésű.
Z S E L L É R , fn. tt. zsellért, t b . —ék, h a r m . szr.
— e . 1) Molnár A. szerént megfelel neki a latin in
quilinus, azaz, minden lakos, aki akár tulajdon há
z á b a n , telkén s t b . a k á r a másén lakik, vagyis szé
kel. De ezen jelentése már jóformán e l a v u l t ; ám
b á r átv. ért. még mondjuk : az erdők, lombok zsellérei,
azaz m a d a r a k . 2) Szűkebb ért. aki bizonyos haszon
bér fizetése mellett másnak házában t a r t lakást.
Zselléreket fogadni a házba. Kiadni a zselléreken. 3)
A régi úrbéri rendszerben, jobbágyhelységben lakó
személy, kinek jobbágytelke nem volt, s ellentéte :
telkes v. helyes jobbágy, gazda. Házas zsellér, házzal,
illetőleg belső telekkel biró, ellenkezőleg :
hazátlan
zsellér.
Valószínűnek látszik, hogy törzse a széket
jelentő, s a latin sella után képzett zsélle v. zsölle;
honnan zsellér am. bizonyos helyen székelő, lakó, mi
az inquilinus ( F a b r i ,Thesaurus'a u t á n quasi inco
linus) szónak leginkább megfelel. Miklosich e z t
mondja róla : „Zeljar neuslavisch, (magy.) zsellér,
zsellyér Kleinháusler, Inwohner. R u m e n i s c h : zeler
ju aus dem Magyarischen. Fremdw. 1 3 7 . "
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körke.

ZSEDÁN, erdélyi falu Gyergyó s z é k b e n ; B É 
ICAS—, Csiksz.; helyr. Zsedánba, — b a n , —ból.
Máskép : Zsadán, Zsadány.
Z S E D C Z E L S Z É K , H e l t a i n á l ; némely régieknél
zetzelszék, setzelszék, sétzelszék nem más mint a né •
met Sessel v. latin sedile és magyar székhö\ összetett
szó ; de ezen elnevezések mai nap — legalább tud
t u n k r a — nincsenek szokásban.
ZSEDÉNY v. Z S É D É N Y , falu Vas m . ; helyr.
Zsedénybe, —ben, —bői.
ZSÉFÓ, Balaton mellékén am. fejősajtár, fejő
k a n n a . Némelyek azt tartják, hogy a német Scheffel
v. Schaffel után képzett szó. E g y é b i r á n t 1. S A J T Á R .
Z S E G E N Y E , fn. tt. zsegenyét. Szeged táján j e 
lent kisded vizerecskét v a g y vízfokot. T a l á n a
zsenge szónak v á l t o z a t a , mintegy gyenge vizér,
gyengén fakadó v. folyó vízér.
ZSEGNYE, falu Sáros m . ; helyr. Zsegnyére,
— n , —röl.
Z S E G R A , falu Szepes m . ; helyr. Zsegrán,
— ra, —ról.
Z S É J E 1. Z S E L L E .
Z S E J K E , puszta Győr m . ; helyr. Zsejkére,
— n, —ról.
Z S E J P , fn. t t . zsejpét, harm. szr. —je. K r i z a
J. szerént a székelyeknél különösebben H é t f a l u b a n
am. (fölszelt) h a n t v. homp. T a l á n am. szelő, szelv
azaz szelt valami.
Z S E J P É L , (zsejpél) áth. in. zsejpélt. Hantol,
hompol. V. ö. Z S E J P .
Z S E J P É L É S , (zsejpélés) fn. tt. zsejpélést, t b .
— ék, harm. szr. — e . Hantolás, hompolás. V. ö.
ZSEJP.
Z S E J T 1. S E J T .
Z S E J T A L O M , (zsejtalom) ösz. fn. Diószegi
Fazekas szerént növénynem az együttnemzők sere
géből és egyenlőnősök r e n d é b ő l ; csészéje nyolcz
szögű, nyolez p i k k e l y ű ; bóbitája a felső magvakon
sok rétü hártya, a belsőkön pelyhes, száras, v a c z k a
zsejtes v. sejtes, honnan a neve. (Thrincia).
Z S E J T Á R , 1. S A J T Á R .
Z S E L É B v. Z S E L É P 1. Z S I L Í P .

U

Z S E L É Z v. ZSÉLÍZ, falu Bars m . ; helyr. Zze
én. —re, —ről.
Z S E L I C Z  K I S F A L U D , falu Somogy m. ; helyr.
Kisfaludon, — r a , —ról.
Z S E L I C Z  K I S L A K , falu Somogy
Kislakon, — r a , —ról.

m.;

helyr.

Z S E L I C Z  S Z E N T P Á L , falu Somogy m. ; helyr.
Szentpálon, — r a , — r ó l .
Z S E L L E , v. Z S E L L E v. Z S É L L Y E , fn. tt. zsél
AKAD. NAGY SZÓTÁR VI. KÖT.
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Z S E L L É R H Á Z , (zséllérház) ösz. fn. l) Oly
ház, melyet bérben szoktak a l a k ó k n a k kiadni. 2)
A hajdani jobbágyhelységekben oly ház, illetőleg
belső
telek, melyhez úgynevezett j o b b á g y t e l e k
(sessionalis fundus) nem tartozott.
Z S E L L Y E , v. Z S É L L Y E ,
Z S E L L E S Z É K , 1. Z S E L L E .

v.

ZSÉLLYE

és

ZSELY, falu Nógrád m . ; helyr. Zsélybe, — b e n ,
—bői.
Z S É L Y E , 1. Z S E L L E .
Z S E L Y É B , Bodrogközben am. zsilip, 1. ezt.
Z S É L Y I , falu Pozsony m . ; h e l y r . Zsélyibe,
— b e n , —böl.
Z S E L Y K , erdélyi falu Besztercze v i d é k é b e n ;
helyr. Zselykre, — é n , —röl.
ZSÉMB ; (1) fn. tt. zsémbét, harm. szr. —je.
Ingerlékeny, elégületlen, gáncsolódni szerető t e r m é 
szetből eredni szokott szenvedélyes pörölés, pana
szos szemrehányás, feddéi stb. V. ö. Z S É M B É S .
79
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Z S É M B Ó K , (zsémbők) mn. és fn. tt. zsém
Változattal zsimb, s gyöke zsém v. zsim rokon
n a k látszik a zsibj zsio h a n g u t á n z ó k k a l , minthogy a bököt. K i n e k a zsémbélés második természete ; nagy
zsémb nem egyéb, mint rósz kedélyből származó gya mórtékben zsémbes. Képzője ök {ók) az alapfogal
kori zsibaj, zsivaj, zsibongás. Képeztete'sre hasonlók m a t nagyobbítja, mint ezekben : szemök nagy szemű,
hozzá a szintén m v é g g y ö k h a n g u a k b ó l szárma pirók igen piros, szájak nagy szájú, pofák nagy po
zottak : gomb, lomb, csomb, romb, domb, tömb, doromb, fájú, pityók, iszák, n a g y iható.
himbál stb.
Z S E M E N Y E , puszta B a r a n y a m . ; helyr. Zse
ZSÉMB, ( 2 ) törzse zsémbeleg szónak, s egyezik menyére, — n , —röl.
zsib gyökkel, zsibbad, zsibbadoz szókban. L. ZSÉM
Z S E M L É R , falu B a r s m . ; helyr. Zsemlérbe,
BELEG.
—ben, —bői.
Z S E M L Y E , (1) fn. tt. zsemlyét. A sütők v. az
Z S É M B E L , (zsémbél) önh. in. zsémbélt. Szen
vedélylyé v á l t rósz kedélyből perel, feddődik, pa úgynevezett pékek, fehér p é k e k által búzalisztből
sütött kis czipó vagy más a l a k ú kenyérféle süte
naszkodik, zúgolódik, morog stb.
Z S É M B É L É G , (zsémbélég) ö a h . m. zsémbtlég mény, mely sajátságos izére nézve is a közönséges
tem, zsémbélégtél, v. zsémbélgéttem,
—éltél, — é t t , házi fehér kenyértől különbözik. Gömbölyű, hosszú
htn. zsémbéltgni v. zsémbélgeni. A Tájszótár szerént kás zsemlye. Császár zsemlye. Szabott ára van, mint a
a göcseji tájszólásban a nehéz betegség által el zsemlyének. (Km.)
Közvetlenül a német Semmel, közvetöleg a la
gyengült tagok erőtlensége miatt nehezen, kedvet
lenül j á r ; hosszas betegségben sínlődik, ugy hogy a tin simila u t á n módosult szó.
Z S E M L Y E , (2) falu Komárom in. ; helyr. Zsémr
beteg g y ó g y u l á s t nem remél, se meg nem h a l h a t .
H a s o n l ó k hozzá gyökben zsibbad, zsibbadoz, az ör tyére, — n , —röl.
Z S É M L Y E C Z I P Ó , ösz. fn. Czipóalaku göinbö
ségi zsiborog és a székely zsábojog.
lyüz=emlye.
Z S É M B É L É S , (zsémbélés) fn. t t . zsémbélésl,
Z S E M L Y É K 1. S E M L Y É K v. S E L Y M E K .
t b . — ék, harm. szr. — e . Rósz kedélyű kifakadás,
Z S É M L Y E K O V Á S Z , (zsemlyekovász) ösz. fu.
midőn v a l a k i zsémbel. V. ö. Z S É M B E L .
K o v ISZ) melylycl &> zsemlyének, való lisztet besavu
Z S É M B E L G É S , (zsémb élégés) fn. t t . zsémbél
nyitják. V. ö. K O V Á S Z .
gést, t b . —ék, h a r m . szr. — e . Nyavalygó, zsábojgó
Z S E M L Y E L I S Z T , (zsémlyeliszt) ösz. fn. Kü
állapot. V. ö. Z S É M B É L É G .
lönféle minőségű, finomságú búzaliszt, melyből zsem
ZSÉMBÉLŐDÉS ,
(zsémbélőödés) fn. t t . lyét szoktak s ü t n i ; meg szokták különböztetni: mont
zsémbélödést, t b . —ék, h a r m . szr. — e . Gyakori, liszt , láugliszt, császárliszt stb.
folytonos, indulatosabb zsérnbelés. V. ö. ZSÉM
Z á É M L Y É S , (zsemlyeós) m n . t t . zsémlyést, v.
BÉLÉS.
— e t , t b . —ek. Zsemlyével készített, zsemlyével bő
Z S É M B É L Ő D I K , (zsémbélőödik) belsz. m. velkedő, amiben zsemlyét t a r t a n a k . Zsemlyés gom
zsémbélödtem, —tél, — o t t . Folytonosan, g y a k r a n , bócz. Zsemlyés bolt, kosár. Mint főnév j e l e n t zsem
megrögzött rósz szokásból zséinbel, mérgelődve per lyesütőt, s ekkor tárgy esete — t , tb. —ék.
lekedik, p a n a s z k o d i k stb.
Z S É M L Y E S Ü T É S , (zjémlyesütés) ösz. fn.
Ugy
nevezett
péksütemények készítése. V. ö. KE
Z S É M B É E , A L S Ó — , F E L S Ő —, faluk H o n t
m.
helyr. Zstmbérbe,—ben, — b'ál, \.—re,—én,—rül. N Y É K S Ü T É S .
Z S É M L Y E S Ü T Ő , (zsemlyesütő) ösz. fn. Sütő,
ZSÉMBÉS, (zsémbés) mn. tt. zsémbést, v. — e t ,
t b . —ek. Mondjuk különösen ú g y nevezett rósz ter fehérpék, ki zsemlyéket süt.
mészetű, rósz kedélyű, türelmetlen, minden aprósá
Z S É M L Y E T É S Z T A , (zsemlyetészta) ösz. fn.
gon f ö n n a k a d ó , ingerlékeny emberekről, nevezete Saját módon elkészített tészta, melyből zsemlyét
sen asszonyokról, vénekről, s mind oly személyek s ü t n e k .
ről, kik mások fölött bizonyos felsőségi p a r a n c s n o k i
Z S E N A , falu Krassó in. ; helyr. Zsenára,—n,
h a t a l m a t igényelnek és a velők viszonyban levők — r ó l .
t e t t e i t roszallaui, feddeni, korholni szeretik, k i k
Z S E N D É J , Z S E N D É L Y , 1. Z S I N D E L Y .
m i n d u n t a l a n morognak, zúgolódnak stb. Zsémbes
ZSÉND1CZE, fn. tt. zsendiczét. Oltott j u h tej
feleség, zsémbes vénember, zsémbes felügyelő, nevelő.
nek még édes savóját frissiben felforralják ; ez által
Z S É M B É S K É D É S , (zsémbéskédés) 1. ZSÉM a még benne m a r a d t túró v. orda különválik a savó
BÉLŐDÉS.
tól, s a kettő együtt, kivált melegen a köznépnek
Z S É M B É S K É D 1 K , (zsémbéskédik) 1. ZSÉM k e d v e l t eledele, palócz v i d é k e k e n : zsinezicza, Ka
menesalon : zsongála.
BÉLŐDIK.
Z S É M B É S S É G , (zsémbésség) fn. tt. zsémbés
ség et. h a r m . sar. — e . Zjémbes kedélyi t u l a j d o n s á g ;
perlekedési, morgolódási, zúgolódáoi stb. hajlandó
ság. V. ö. Z S É M B É S .

A mennyiben a zseugieze szó is használatban
volna, m i n t Ballagi szótárában láthatjuk : a zsenge
szótól s z á r m a z t a t h a t n é k . Miklosich így ír róla:
„zLicieo eigentlich durch die z í u k a (haiene Lappén)

ZSENDICZÉZ—ZSE.VGÉ.

ZS ÉNGEHERING—Z SÉRÜLT.

dnrchgeseihte ceehisch, (magy.) zsinczicza, zsendi
cze, caseus secundarius, Kitsewasser, Molke (Kresz
nerics). Rumanisch zinticT> M o l k e ; z i n t u é l t , ans
dem Kasé gepresste fette Molke. Kleinrussicsh 2en
tica (Ungevn) ,
zyntyéa
(Galizien) ; polniseh
zyntyca.
ZSENDICZÉZ, (zsendic.zcez) önli. m. zsendi
czéztem, —tél, —étt, par. — z . Zsendiezét eszik.
Z S É N D Í T , (zséndít v. zséngít) m. eséndít
eft, par. — s , htn. — n i v. —e,ni. Eszközli, okozza,
hogy bizonyos növény v a g y gyümölcs jó korán,
előre érjék, vagy általán érésnek induljon, érni
kezdjen. A lágy nyári napok, harmatos éjek,
csendes
esők zsenditik a gabonát, gyümölcsöket. Elemzésére
nézve 1 Z S E N G E .
Z S E N D Ü L , Z S E N D Ü L , (zséndűl v. zséng
iil) önb. m. zsendült. Idején, jó korán, másokat meg
eló'zve érni kezd, vagy növekszik, fölsarjadzik.
Tavaszszal zsendül a rseresnye. Nyár elején zsen
dül az őszi árpa, a rozs. Kikeletkor zsendül a fti. V.
ö. ZSENGE.
Z S É N D Ü L É S , Z S É N D Ü L É S , (zséngülés)
fn. tt. zscndülést, tb. —ék, harm. szr. — e . Á növé
nyek és gyümölcseik korai é r é s e ; gyönge sarj adzás,
kibajtás, növekedés. Zsendülésnek induló fü, gabona,
gyümölcs.
Z S E N D Ü L Ő , Z S E N D Ü L Ő , (zséngíílő) mn.
tt. zséndülöt. Korán, jókor, eleve érő ; sarjadzásnak
virulásnak induló. Zsendülő vetemények.
Z S E N D Ü L T , (zséngült) mn. tt. zs?ndültet.
Ami korán, jókor, eleve megérett, érésnek indult,
vagy sarjadzott. Zsendült gabona, gyümölcs. Kizsen
dült, jó mag, szép virág. (Pázmány. Kai.)
ZSÉNG, (zséng v. zsén ég) g y a k . önb. m.
zséngtem v. —ettem, —tél, v. •—ettél, — ' t t , h t n .
— n i v. — e n i , v. zs'n^'gni. E r ő állapotban v a n , vagy
sarjadzik, virul, folytonos ifjú növekedésben léte
zik. Ha zsenghet idv belőle (Horvát Cirill. T i r u s \
Különbözik tőle zsendül, mennyiben ez a növekedés
nek, érésnek kezdetét, amaz pedig folytonosságát
jelenti. Hasonló viszony van a velők egy képezte
tésü igék között, milyenek : pendül, peng; zendül,
zeng ; rendül, reng ; indul, ing; mozdul, mozg s t b .
ZSENGE, (zsénge v. ziénége) mn. és fn. tt.
zsengét, l) Eleve érő, ami épen érésben van ; fris,
gyönge, tíj, fiatal h a j t á s i , sarjadzásu, virulásu. Ta
vaszi zsenge fü, sarj, növény. Zsenge gabonaszemek,
gyümölcsök. Atv. zsenge ifjúság, zsenge kor. 2) A fo
lyó évszakban első érésű gyümölcs, vagy más t i r 
mény. A cseresnye zsengéje nem oly jó, mint utóbbi
érése. Gabona zsengéje. Szőlő zsengéje. Szabó Dáivid
nál eléjönnek : n A m u n k á n a k zsengéje. Még most
van zsengéjében: kezdetén. Mindjárt zsengéjében
kiveszett."
„ I t t h a g y szép tavaszom : még alig ízleli
Nektárját ajakam : még alig illetem
Egykét zsenge virágait."
Berzsenyi,

Azon mellék és főnevek osztályába tartozik,
melyek g képzöjü gyakorlatos igékből származnak,
s illetőleg azok részesülőjinek módosulatai, milyenek
perg, pergő, perge; sürg, sürgő, sttrge ;ferg, fergö, fér
ge (ferde) peng, pengő, penge • zeng, zengő, zenge ; czi
neg, czinegö, czinege stb. és igy, zseng, zsengő, zsenge;
továbbá, v a l a m i n t amazok némelyikéből lett a (/nok
rfre változta val perdül, perdit; ferdül, ferdít; pen
dül, pendít; zendül, zendít: hasonlóan
a zsenglől
lett zsendül, zsendít.
Mennyiben a zsenge a mpga nemében valami
újat fiatalt jelent, rokon vele a m a g y a r b a n gyenge
v. gyönge. L. G Y Ö N G E és v. ö. GYÖN elvont gyök.
Z S É N G E H E R I N G , (zsén ? ehering) ösz. fn.
Korai fogásu, fiatal, gyönge húsú, tejetlen, illetőleg
ikrátlan bering.
Z S E N G E 3 , (zsénégess) mn. tt. zsengést, v.
— e t , tb. —ek. l) Korai érésű, aminek még némi
nyers ize, szaga van. 2) Korai, gyönge, ki nem fej
lett sarjú, hajtású. Zsengés kerti vetemények. 3) Mond
j á k keletlen, z á k á s , ezopákás, nyirkos, irgyes ke
nyérről, melynek tésztája, átvitten szólva, k i s z i 
kasztásra meg nem érett, máskép : zákás, záklás, zá
kályos, irgyes, ezopákás. 4) A t v . a m a g a nemében
valami új, nem rég keletkezett, ki nem fejlett. Zsen
gés új lelki tanítók. (Csúzi T r o m b . ) .
ZSÉNTGÉS, (zsénégés) fn. tt. zsengés t, t b .
—ék, harm. szr. — e . A növények illetőleg termé
nyék) gyümölcsök stb. azon állapota, mi lön zsengé
nek ; azaz, folytonos érés, fiatal sarj idzás, növeke
dés, virulás. L. Z S É N G .
Z S É N G E Z Ö L D . ( z ^ n g e  z ö l d ) ösz. mn. Oly
szinü zöld, milyen a zsenge növények sarjai, levelei
szoktak l e n n i ; a maga nemében fris, a szemeknek
kedves szinü zöld.
Z S É N G I C Z E , 1. Z S É N D I C Z E .
Z S É N G Ü L , 1. Z S E N D Ü L .
Z S E N N Y E , ZSENYE, falu Vas m . ; helyr.
Zsemlyére, —»?, —ről. L. S E N N Y E .
Z S E N N Y E F A , 1. S E N N Y E F A .
Z S E N N Y E H Á Z A , 1. S E N N Y E H Á Z A .
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Z 8 É R C Z , falu
— én, —ről.

Borsod

m.;

helyr.

Z S É R E , fala Nyitra m. ; helyr
— ről.
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Zsérctre,

Zsérére, — n ,

Z S E R É B , fn. tt. zseréh et, harm. szr. —je.
Kriza J. szirént pászma a felmotolált fonatban =
20 ige, minden ige három snál, tehát egy zseréb fo
nal 60 szil. E z i n szóhangokban egyezik a seréb
s z ó v a l ; de ez a Tájszótárban hivatolt tekintélyek
(Gyarmathi Sámuel, Derz3i Mózesa szerént csak fe
léből vagyis 30 s z i l b ő l áll. L. S E R É B .
ZSÉRTÉLŐDÉS; ZSÉRTSLŐDIS,L.
T Ö L Ő D É S ; ZSÖRTÖLŐDIK.

ZSÖR

Z S É R Ü L T , mn. t t . zsérültet.
Kemenesal
j á n mondják holt részig e m b e r r ő l , aki már
többé nem képes i ini. Valószínűleg a sérült szónak
79
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átv. érteményü módosulata. Ugyanott a Tájszótár
szerént azt is t e s z i : sótartó faedény ; továbbá : fe
j ő k é . Ez utóbbi jelentésekben alkalmasint a zséter
szó ferdítése.
ZSÉTÁR, v. Z S É T E R , 1. S A J T Á R .
Z S E T T E K , falu Sáros m. ; helyr. Zsettekre,
— é n , •—röl.
Z S I B , ( l ) természeti h a n g , melyből zsiba, zsi
baj, zsibog, zsibong származtak. Rokonok hozzá e
hangutánzók : zsiv, honnan : zsivaj, zsivajog ; — siv,
honnan : sivít; — sivalkodik, sip honnan : sipíf1 si
pog ; — süv honnan '• süvölt stb.
Z S I B , (2) fn. t t . zsibot. Kiavult szó, valamint
származéka a zsibság is. H a j d a n jelentett álarczos
bohóezot, szemfényvesztőt. Eléfordul Molnár Albert
nél, Szabó D á v i d n á l . Szláv nyelven sibal, Jancso
vicsnál am. dévaj, kópé, csintalan ; s amaz is talán
ebből köicsönöztetett; vagy pedig a hiiványat, alá
valót, semmirevalót, h a s z o n t a l a n t jelentő dibdáb
ikerszó első részének változata.
ZSIB, (3) elvont puszta gyök zsibeg, zzibejég
s z ó k b a n . Rokon jelentésűek ezekkel némely szójá
rásban a mély hangú : zsibog, zsiborog szók is. L.
ezeket.
Z S Í B , v. ZSIB (4). Csak öszvetételekben, u.
m. zsibáru, zsibárus, zsibvásár, zsibvásáros divatozik,
melyek nyomán ú g y értelmezhetjük, hogy holmi
ócska ütött kopott, rongyféle ruhát, szerszámot, esz
közt, stb. j e l e n t , s ennélfogva megfelel neki az ike
r í t e t t dibdáb, első része, mely egészben am. ringy
rongy, hiábavaló, becscsel nem biró, a k á r a n y a g i l a g ,
a k á r erkölcsileg véve, hitvány valami.
Z S I B A , (zsiba) hangutánzó fn. tt. zabát. T ú l
a D u n á n divatos. Eléjön Szabó Dávidnál is. A m .
lúdfi, liba. A mongolban sibau Kowalewszkinál a m .
petits enfants.
Z S I B A J , (zsibaj) hangutánzó fn. tt. zsibaj/,
tb. —ok. h a r m . szr. — a . Beszélő több embernek
kevert,
homályos
hangja.
Hasonlók hozzá a
szintén hangutánzók : sóhaj,
moraj,
zörej, dörej,
cs'orej, zsivaj. L. Z S I V A J .
Z S I B A J K O D Á S ; Z S I B A J K O D I K , ormánsági
s tolnamegyei s z ó k ; 1. Z S I B O N G Á S , ZSIBONG.
Z S I B A J O G (zuibajog) 1. ZSIBOG, ( l ) , ZSI
BONG.
ZSIBAR,(zsibaár v. zsibár) mn.tt. zsibárt,th.
—o/c.Sovány,idétlen,se nem beteg, se nem egészséges.
Szegedi szó. Rokon jelentésű vele a székelyeknél
divatos Mbar, első bötüik úgy váltakozván, minta
liba és zsiba szókban, s amazok is ezektől származ
t a t h a t ó k . L e h e t gyöke azon zsib is, melytől zsibeg v.
zsibog erednek, s melyhez a zsibbad, zsibbaszt szók
zsibb gyöke is hasonló.
Z S Í B Á R O S ; Z S Í B Á R O S R O D Á S s t b . 1. ZSÍB
Á R U S , Z S Í B Á R U S K O D Á S stb.
Z S I B Á R U , (zsíháru) ösz. fn. Holmi a maga
jttqinébe.n alávaló ; viseltes, ócska, kopott, ringyrongy,
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dibdáb jószágból álló áru, p. ilyféle kelmék, ruha
nemüek, szerszámok, eszközök, bútorok, edények
stb. V. ö. ZSÍB, v. ZSIB, ( 4 ) .
Z S Í B Á R U L Á S , (zsíbárulás) ösz. fn. Zsibáruk
eladása.
ZSIBÁRUS, (zsíbárus) ösz. fn. K u r t a , félkéz
k a l m á r , ki holmi zsibárukkal üzérkedik. V. ö.
ZSÍBÁRU.
Z S Í B Á R U S B O L T , (zsíbárusbolt) ösz. fn.
Bolt, melyben zsibárukat a d n a k vesznek.
Z S Í B Á R U S K O D Á S , (zsibáruskodás) ösz. fn.
Vevésí és eladási üzérkedés, holmi zsibárukkal.
ZSIBÁRUSKODIK,(zsibáruskodik) ösz. gyak.
k. Zsibárukkal üzérkedik, kereskedik.
Z S I B Á R U S N Ő , (zsibárusnő) ösz. fn. Nősze
mély, ki z s i b á r u k a t öszvevásárol és árul.
Z S I B Á R U S S Á G , (zsibárusság) ösz. fn. Ke
reskedés vagy üzérkedés neme, melyet valaki zsib
á r u k k a l űz.
Z S Í B Á R U S S Á T O R , (zsibárus sátor) ösz. fn.
Sátor, melyben zsibárukat a d n a k vesznek.
ZSIBB, elvont v. puszta gyök zsibbad, zsibbaszt
szókban ; 1. Z S I B B A D alatt.
Z S I B B A D , (zsibbad) önh. m. zs!bbadt. Mond
j u k testünknek valamely részéről, midőn rendes
vérforgása a k á r belső okokból, akár külső nyomás,
ütés, szoritás stb. miatt megzavarodik, megakad, s
ez által merev, érzéketlen állapot ba esik. Nehéz te
hertől zsibbad, elzsibbad a. kar. Tartói' kényelmetlen ülés
ben elzsibbadjak a lábak. Szélesbés átv. ért. valamely
megerotetés következtében a testi vagy szellemi
életnek működési ereje lankad, fogyatkozik, tom
pul, ideiglen tehetetlen lesz.
E szó zsibb gyöke h a n g u t á n z ó , s rokon az egy
szerűbb zsib gyökkel zsibeg, zsibejeg stb. szókban ;
továbbá a fordított bízs gyökkel, melyből bizseg,
bizsereg s z á r m a z t a k .
Z S I B B A D Á S , (zsibbadás) fu. tt. zsibbadást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Az állati testnek, neve
zetesen a t a g o k n a k azon kóros állapota, midőn zsib
b a d n a k ; senyvedés, semmedés; laukadás. V. ö.
ZSIBBAD.
ZSIBBADOZ, (zsibbadoz) g y a k . önh. m. zsib
doztam, —tál, —ott, par. —z Folytonosan, vagy
ismételve, tartósan zsibbad ; senyvedez. V. ö. ZSIB
BAD.
ZSIBBADOZÁS, (zsibbadozás) fn. tt. zsib
badozást, t b . —ok, harm. szr. — a . Folytonos gya
kori, tartós zsibbadás ; senyvedezés.
Z S I B B A D S Á G , (zsibb adság) fn. tt. zsibbad
ságof, harm. szr. — a . A testnek zsibbadó állapota.
Zsibbadságban szenvedő lábak, karok.
Z S I B B A D T , fzsibbadt) mn. tt. zsibbadtát. A.
vér rendes kerengésének megzavarodása miatt seny
vedő, merevedő, érzéketlen. Zsibbadt kéz, láb. V. ö.
ZSIBBAD.
Z S I B B A D T S Á G , (zsibbadtság) 1. ZSIB
BADSÁG.

ZSIBBASZT ZSIBONGÁS
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ZSIBBASZT, (zsibbaszt) áth. m. zstbbasztult,
par. zsibbaszsz, h t n . zsibbasztni v. —a»íí. Eszközli,
okozza, hogy a test, illetőleg némely tagja zsibbad,
senyveszt, semmeszt, merevít; ideiglen érze'ketlenit,
eltompít. A nagy ütés, nyomás, erős
szorítás
stb.
e/zsibbasztja a testet. Szélesb ért. fáraszt, eró'tlenít,
tebetlenséget okoz. Az erős munka a testi és lelki erőt
elzsibbasztja.
Z S I B B A S Z T Á S , (zsibbasztás) fn. t t . zsib
basztást, t b . —ok, harm. szr. — a . Cselekvés, ille
tőleg okozás, mely által a test zsibbadttá tétetik,
senyvesztés, merevítés, tompító érzéketlenítés; fá
r a s z t á s , erötlenités.
ZSIBBASZTÓ, (zsibbasztó) mn. tt. zsibbasz
tót. Ami az állati testet, illetőleg a n n a k tagjait
zsibbasztja, senyveszti, merevíti, ide:glen érzéket
leniti stb. V. ö. Z S I B B A S Z T .
Z S I B B A S Z T Ó H A L , (zsibbasztóhal) 1. ZSIB
BASZTÖRÁJA.
Z S I B B A S Z T Ó R Á J A , (zsibbasztórája) ösz. fn.
Tengeri halfaj a ráják neméből, mely villanynemű
erejével a hozzá közeledő más h a l a k a t érinti, zsib
badásba ejti. Szabó Dávidnál : zsibbasztóhal.
Z S I B É G , (zsibég) önh. m. zsibégtem, —tél,
— étt. A székelyeknél am. sajog, pl. az ütés helye,
a fájós seb. (Kriza J . ) . Máskép u g y a n o t t : zsibejég,
zsibog. Magyarországon hasonlók hozzájok: bizseg,
pizseg, bizsereg, pizsereg.
Z S I B E J É G , (zsibejég) 1. Z S I B É G .
Z S Í B K A M R A , ösz. fn. K a m r a , vagy szurdik
féle rejtekhely, hová a rendes használatra nem való,
vagy elkopott, elviselt holmi r u h á k a t , díbdáb eszkö
zöket, edényeket, bútorokat, szóval zsibnemü j ó s z á 
got a szemek elöl elrakni ; elrejteni szokás; máskép :
lomkamara.
Z S I B L Á D A , (zEÍbláda) ösz. fn. L á d a , melybe
a zsíbféle retyemutyát, ringyetrongyot, kiczitkacza
tot, ócska holmit behányják.

Z S I B O R G Á S , (zsiborogás) fn. t t . zsiborgást,
t b . —ok, harm. szr. — a . Pizsergés, sajgás. V . ö .
ZSIBOROG.
ZSIBOROG, (zsiborog) g y a k . ö n h . m. zsibo
rogtam, — t á l , ztiborgott. A vér a senyvedő, zsibbadó
testbe n izsegpizseg, pizsereg, sajog. É l n e k e szóval
a vasvár megyei őrségiek. A székelyeknél : zsibejég.
Alapfogalomban és gyökre nézve rokon vele zsib
badoz.
Z S I B O T , falu Somogy m . ; helyr. rLsibotra,
— o n , •—ról.
Z S I B R Á K , 1. Z S O B R Á K .
Z S I B R I K , ( 1 ) férfi kn. tt. Zsibrikét. A német
Siegfried, latinosan : Sigefridus. A német nyelv u t á n
am. győzelemmel békeszerző.
Z S I B R I K , (2) falu B a r a n y a m.; helyr. Zstbrik
re, — é n , — r ö l .
Z S I B R I T Ó , falu H o n t m . ; h e l y r . Zsibritóra,
—//, — r ó l .
Z S I B S Á G , (zsibság) fn. tt. zsibságol, harm.
szr. — a . 1) Ócska, ringyrongy, retyemutyaféle
dibdáb zsibjószág. 2) E l a v u l t ért. álarezos bohócz
ság, szemfény vesztöség. V. ö. Z S I B , ( 2 ) ; és ( 4 ) .
Z S I B S Á G T E V Ő , (zsibsúgtevö) ösz. fn. Régi
szó. L . Z S I B . ( 3 ) .
ZSÍBSZEK, (zsíbszer) ösz. fn. 1. Z S I B S Á G , 1 ) .
Z S I B V Á S Á R , (zsibvásár) ösz. fn. Vásár, vagy
piacz, melyen holmi z s i b á r u k a t a d n a k , vesznek. Átv.
ért. valamely s o k a s á g n a k zsibongó lármája.
ZSIBVÁSÁROS, ösz. fn. 1. Z S I B Á R U S .
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ZSIBO, mváros Köz. Szolnok m. ; helyr. Zái
bóra, — v , — r ó l .
ZSIBOG, (zsibog) g y a k . önh. m. zsibogtam,
— tál, —ott. l) Éles vékony susogásu zsib(é\e h a n 
gokon szól, mint a zsibák v. libák, s némely más
madárfiak. Mondják emberi sokaságról is, midőn
ilyféle zaja, vagy homályos értelmű vegyes hangii
szózata hallik. Zsibog a vásári nép. 2) L. ZSIBÉG.
ZSIBOGÁS, (zsibogás) fn. tt. zsibogást, t b .
—ok, harm. szr. — a . l) Zsibogó hangzás, zajongás.
2) Zsibegés. V. ö. ZSIBOG.
ZSIBONG, (zsibong) gyak. önh. m. zsibong
tam. — tál, —ott, htn. — n i v. — a n i . A zsibog szó
t ó l annyiban különbözik, hogy emennek jelentését
nagyítja, és nyomosítja, különösen a zsibogó soka
s á g ilyetén h a n g j á r a vonatkozik. L . ZSIBOG, ( 1 ) .
ZSIBONGÁS, (zsibongás) fn. t t . zsibongást,
tb. — o k , harm. szr. — a . Erösebb, nagyobb, t a r t ó 
sabb zsibogás.

ZSID, A L S Ó — , F E L S Ő — , faluk
helyr. Zsidra, •—on, —ról.
Z S I D A H E G Y , falu Vas m . ;
re, — én, —ról.
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Szála

m. ;

h e l y r . Zsidahegy

ZSIDÁNY, H O R V Á T — , N É M E T — ,
Sopron m . ; helyr. Zsidányba, — b a n , —ból.

faluk

ZSIDECZ, székely tájszó, és fn. tt. zsideczet.
J e l e n t magas p a r t alatti lakhelyet. (Szabó Elek).
ZSIDÓ, fo. t t . zsidót. Tulajdonkép, a J u d á t ó l
nevezett, régi J u d a k i r á l y s á g h o z tartozott, vagy on
nan leszármazott személy, különböztetésül némileg
az izraelitától, mely néven sajáthig J á k o b m á s k é p
Izrael ivadékait értik. Mindkettejök közneve : héber.
Azonban szélesb é§ szokott ért. az
ószövetségi
Szentirás szerént a zsidók á l t a l á b a n Á b r a h á m ma
radékai és mind a három nevezet hason értelemben
vétetik. Régi zsidók, kik hajdan saját országukban
és kormányuk a l a t t Ázsiában éltek. Új zsidólc,kik or
száguk elpusztulása után a világon elszéledtek, s
maiglan Mózes v a l l á s á t követik. Á t v . gúnyos ért.
1) j e l e n t hamisan nyerészkedő, csaló, uzsorás em
b e r t . Ugyan ne légy oly Zsidó. Nagy zsidó vagy. Zsi
dónak is szent asszony Mária, vagy : zsidó is szereli
Máriát a körmöczí aranyon. (Km.) Zsidó van a ház
ban, gyermeknek mondják, midőn a szobában k a l a p 
j á t vagy sipkáját fején tartja. Voltra v. voltért nem
ad a zsidó semmit, 2) Mondják olyan kártyái ól,
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ZSIDÓ—ZSIDÓSÁG.

ZSIDÓSAN—ZSÍGEÍt.
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harm, szr. — a . 1) Zsidókból álló népsokaság, zsi
dónóp ; a zsidók együtt véve. Bizonyos városban, or
szágban, egész világon lakó zsidóság. 2) Zsidói tulaj
donság, különösen uzsorásság, piszkos kapzsiság,
nyerészség. Némely keresztény üzérek, kalmárok is
gyakorolják a zsidóságot.
ZSIDÓSAN, (zsidóosan) ih. Zsidók módjára,
szokása szerént. Zsidósan öltözködni, viselni a szakáll.
G ú n y o s é r t , mocskosan, piszkosan; uzsorásán, fösvé
n y e n . V. ö. ZSIDÓS.
ZSIDÓSKODÁS,
(zsidóoskodás) fn. tt.
zsidóskodást, t b . —ok, harm. szr. — a . Gúnyosért,
piszkos nyerészkedés, fösvénykedés, uzsoráskodás,
csalárd üzérkedés.
ZSIDÓSKODIK,
(zsidóoskodik)
k. m.
zsi'dóskodtam, — t á l , — o t t . Pizskosan alkudozik,
nyerészkedik, üzérkedik, uzsoráskodik.
ZSIDÓSZUROK, (zsi lószurok) 1. HOLT
ENYV.
Z S I D Ó T A N O D A , (zsidó tanoda) ösz. fn. L.
Z S I D Ó I S K O L A , 1).
Z S 1 D Ó T A R J A G , (zsidótarjag) ösz. fn. A lop
vanöszö moszatok seregében való tarjagfaj, mely
nek felomlása fejérlő, s vonásai fekete terepélyen
elágazók ; lakik kősziklákon. (Verrucaria hebraica.)
Z S I D Ó T Ö M J É N , (zsidótömjén) ösz. fn. A
styrax v. storax nevű fának kövér, szívós, barna
vövnyeges balzsama.
Z S I D Ó U L , (zsidóul) ih. Zsidó nyelven, hébe
rül. Zsidóid tanulni, olvasni, irni, érteni, tudni.
ZSIDÓVÁSÁR, ( 1 ) , (zsidóvásár) ösz. fn. 1)
Vásárhely v. — p i a c z , melyen, nagy részben zsidók
árulnak. 2) Gúnyos átv. ért. zsibongó,zavargó zaj, lár
ma, milyet a vásáros vagy zsinagógában birmitelö zsi
dók ütni szoktak. Ez utóbbi értelemben máskép:
zsibvásár.
ZSIDÓVÁSÁR, (2) falu Krassó m.: helyr.
Zsidóvásnrra, — o n ,
röl.
Z S I D Ó V E C S E R N Y E , (zsidóvecsernye) ösz.
fn. Zs'dók estéli ájtatoskodása valamely imahelyen.
Átv. ért. 1. ZSIDÓVÁSÁR.
Z 3 I D O V I N , falu Krassó m . ; helyr. Zsidovin
Z S I D Ó N Y E L V , (zsidónyelv) ösz. fn.
1) ba, — b a n , — h ó i .
ZSIDÓZ, (zsidóoz) önh. m. zsidóztam, •—tál,
R é g i hébernyelv, a sémi törzs egyik ága. 2) A zsi
—ott.
par. —a. L. Z S I D Ó S K O D I K .
dók mai nyelve, mely nálunk sajátságos kiejtéssel
ZSIDÓZÁS, (zsidóozás) 1. ZSIDÓSKODÁS.
és némely héber szók keverésével csak a német
ZSIGA, férfi kn. tt. Zsigát. L. ZSIGMOND.
nyelv.
ZSIGÁRD, falu Pozsony m ; helyr. Zsigárd
ZSIDÓORSZÁ.G, (zsidóország) ösz. fn. A h a j 
ra, — o n , —ról.
dani J ú d e a v. P a l á s t i u a , Jeruzsálem fővárosával.
ZSIGER, ( l ) fn. tt. zsigert, t b . —e,k, harm.
Z S I D Ó O S K O L A , 1. Z S I D Ó I S K O L A .
szr. — e . Szegedi szó. Általán, mi íd az ember, mind
ZSIDÓS, (zsidóosi mn. tt. zsidóst, v. —at, más állítok, különösen a vágómarhák belső részei,
t b . — a h . Zsidóknál divatos erkölcsökre, szokásokra, aprólékjai, milyenek a tüdő, máj, belek, vese, lép,
módra m u t a t ó . Zsidós viselet, öltözködési mód. Zsidós sziv stb. Rokon vele a persa dsiger (iecur, cor;
beszéd, köpködés. Gúnyos ért. piszkos, fősvény szoká médium cuiusvis^ei), persitörök dseger, (Zenker
sú, uzsorás, csalással nyerészkedő. Zsidós kereset szerént igy olvasandó : dsejir v dsijer • jelentése :
mód, alkudozás.
die inneren Theile des menschliehen und thieri
ZSIDÓSÁG,
(zsidóság)
fn. tt. zsidóságót, sehen Körpers). Ide sorozható a latin iecir i s,
melynek ke'pes lapja keverés közben fölfjlé van
fordulva. Mint melléknév jelent oly valamit, íimi
zsidót illet, zsidóra vonatkozik s t b . Zsidó. nyelv, zsidó
vallás.
E szó a Juda szóból képeztetett, mely J á k o b
n e g y e d i k fiának neve volt ; héber nyelven : Jehúdák
am. magasztalt (der Gepriesene); innét a héber je
hédi, török jaltudi, a r a b jahudidse,
persa
dsahúd,
dsuln'id, latin judaens, német Jude, régebben :
Jüde,
román, szláv zsidov, olasz giudeo (olvasd : dstideo),
franezia jtrif (olv. zsvif), angol jew (olv. dsií) stb.
ZSIDÓ, (2) faluk Pest és Vas m . ; helyr. Zsi
dóra, — n , —ról.
Z S I D Ó A D Ó , (zsidóadó) ösz. fn. Adó neme,
melyet a zsidók, bizonyos országokban türelmi adó
ezime alatt, fizetni t a r t o z t a k vagy tartoznak.
Z S I D O B I D Ó , ikerített fn. Gúnyos neve a zsi
dónak.
ZSIDÓBŐR, (zsidóliőr) ösz. fn. Kifőzött tap
lógomba.
Z S I D Ó C S E R E S N Y E , (zsidócseresnye) ösz. fn.
1. MOHARCZ.
Z S I D Ó E N Y V , 1. H O L T E N Y V , F Ö L D I S Z U 
ROK.
Z S I D Ó P Ö L D , falu Vas m . ; helyr. Zsidóföld
re, — ö n , —röl.
Z S I D Ó G Y A N T A , (zsidógyanta) 1. H O L T 
ENYV.
Z S I D Ó l I A L , (zsidóhal) 1. M Á R N A .
Z S I D Ó I S K O L A , (zsidóiskola) ösz. fn. I s k o l a ,
a zsidó növendékek számára. Átv. tréfás ért. v a l a 
mely sokaságnak, gyülekezetnek egymást nem értő',
egymásra nem hallgató zajos beszéde. U g y a n ily
érteményben használtatnak : zsidóvasár, zsidóvecser
nye és zsinagóga.
Z 8 I D Ó K Ö , (zsidókö) ösz. fn. Olajbogyóhoz
hasonló alakú, hosszúkás gömbölyű kis kövek, me
lyek tulajdonkép nem egyebek, m i n t a tengeri borz
megkövült tüskéi. Nevét onnan k a p t a , mert először
P a l e s z t i n á b a n találták.
Z S I D Ó M E G G Y , (zsidómeggy) ösz. fn. más
k é p : zsidócseresnye. L. MOHARCZ.
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ZSIGER—ZSILIP.

ZSILIPÉS—ZSINÁR.

ZSIGER,. (2), puszta Pert m. ; helyr. Zsiger
ret — é n . —röl.
Z S I G E R D G Y U L Á S , (zsigerdugulás) ösz. fn.
Dugulás nemű kórállapot a zsigerekben.
Z S I G E R É S , (zsiger és) mn. tt. zsigerést, v.
— e t . Zsigerrel biró. Zsigerre vonatkozó.
Z S I G E R É L , (zsigerél) áth. m. zsígertlt. Az
embernek vagy más á l l a t n a k , nevezetesen a vágó
baromnak zsigereit kimetszi. í g y képződött a here
szóból herél, azaz a herét kivágja, kiveszi.
Z S I G E R G Y U L A D Á S , (zsiger gyuladás), ösz.
fn.A zsigereket bántó lobos kórállapot.
Z S I G E R I D E G É K , (zsigeridegék) ösz. fu. A
zsigerekben létező idegek.
Z S I G E R K E M É N Y É D É S , (zsigeikeményédés)
ösz. fn. Kóros keményedés, mely a zsigereket bántja.
ZSIGMOND, férfi kn. t t . Zsigmoudot. Néme
tül : Siegmund, l a t i n o s a n : Sigismundus. A német
nyelv után jelentése : győzelmes ótalmazó v. mentő.
Kicsinezve : Zsiga, Zsigus.
Z S I G M O N D F A L V A , falu Torontál m . ; hclyr.
—falvára, — n , —ról.
Z S I G M O N D H Á Z A , faluk T o r o n t á l és T r e n 
csin m . ; helyr. —'házára, — n , —ról.
ZSIGORA, fn. tt. zsigorát. Székely tájszó, s
am. k u t y á k a t b á n t a n i szokott görcsös nyavalya,
melytől testök öszvekuezorodik v. zsugorodik. E g y
eredetű a zsugor szóval. V. ö. Z S I K O R A .
ZSIGORAS, (zsigoraas) mn. tt.
— a t , tb. — a k . Zsigorában sínlődö.

zsigorást,

v.

Z S I G R A , 1. ZSEGRA.
ZSIGUS, férfi kn. tt.
ZSIGMOND.

Zsigimt,

tb.

— ok.

L.

ZSÍK, fn. tt. zsíkot, harm. szr. —ja. Széles,
lapos, lemezforma sodrony, melylyel némely míve
ket beszegni szoktak. Rokon vele a német Secken.
V. ö. S Í K v. SIK ( 1 ) .
ZSIKAVA, falu
— « , —ról.

Bars

m.;

helyr.

Zsíkavárat

ZSIKHUZO, (zsíkhuzó) ösz. fn. Drótcsináló
míves, ki különösen zsikokat készít. V. ö. ZSÍK.
ZSIKORA, fn. tt. zsikorát. Szatmári tájszó, s
jelent töpörtöt, azaz öszveszugorodott, töpörödött
szalonnát. E g y eredetű a zsugor, zsugorodik és zsu
gora szókkal. V. ö. Z S I G O R A , ZSUGOR.
Z S I L I P v. Z S I L I P , fn. tt. zsüípet, harm. szr.
—je. 1) Váluforma csatorna fából, vagy emeltebb
deszkapallózat, mely a folyónak, p a t a k n a k , tónak
öszveszorított v i z é t a malomkerekekre viszi. 2) Szé
lesb ért. rekesz, mely a víz menetét fölfogja, s an
nak idején kinyi tva,vagy fölemelve a vizet szabadon
folyatja; m á s k é p e n : felvonó zsilip. A gátok menté
ben zsilipeket csinálni. V á l t o z a t t a l : zsilib, zsilep, zse
lép, zseléb, seléb.
Miklosich szerént újszlávul:
Zleb, Zlab) románul : ziliji.

fjéb,

szlovákul :
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Z S I L I P É S , (zsilipés) mn. tt. zsilipést, v. — e t ,
t b . —ék. Zsilippel ellátott, amire zsilipről foly le
a víz. Zsilipes gótok, malmok. V. ö. Z S I L Í P .
Z S I L I P E S É S , (zsilipesés) ösz. fn. 1) A zsilip
közé szoruló víznek aláfolyása; vagy annak gyor
sasága. 2) A zsilip medrének a vízszinhez mért
alantisága.
Z S l L I P M E S T E R , (zsilipmester) ösz. fn. Zsili
peket készítő, s azokra felügyelő mester, ki a n n a k
idején a zsilipeket fölnyitja, vagy elzárja, pl. víz
áradás előtt, és után, rétöntözéskor stb.
Z S I L I P K A P U , (zsilipkapu) ösz. fn. A zsilip
nek kapuforma elrekesztő része, melyet a viz lebo
csátásakor kinyitnak.
Z S I L I P R E K E S Z , (zsiliprekesz) 1. Z S I L I P 
KAPU.
Z S I L I P S Z E G , (zsilipszeg) ösz. fn. Szegek,
melyekkel a b e z á r t vagy leeresztett zsilipkaput meg
erősítik.
Z S I L Í P I T S Z T Í T Á S , v. — T I S Z T Í T Á S , (zsi
liptisztítás) ösz. fn. Cselekvés, midőn a zsilipből a
leülepedett iszapot, földes v. kavics v. köves része
ket stb. elb'íritják, kiszedik.
Z S I L Í P T I S Z T Í T Ó v. — T I S Z T Í T Ó , (zsilip
tisztító) ösz. mn. és fn. 1) Személy, aki zsilipet tisz
títja, v. tisztítni szokta. 2) Eszköz, melynek segé
lyével a zsilipet tisztítják, tisztogatják. V. ö. ZSI
LÍPTISZTÍTÁS.
ZSILIPVÁM, (zsilipvám) ösz. fn. Vám, me
lyet a hajókázható, és zsilipekkel ellátott csatorná
kon az átmenetelért fizetni kell.
Z S I L I P V É G K A P U , (zsilípvégkapu) ösz. fn.
A malomzsilípek végére illesztett kapuféle deszka
mii, melyet kellő időben fölhúzni, vagy lebocsátani,
illetőleg általa a vizet megereszteni, vagy föltartóz
tatni lehet.
Z S I L L A M A T , (zsíramat) fu. tt. zsillamatot,
harm. szr. —a,v. —ja. A székelyeknél Háromszék
ben am. zsírféle. (Kriza J . ) . Kétségtelenül am. zsi
ramal, mely Ferenczi J. szerént szintén a széke
lyeknél zsiradékot j e l e n t .
ZSIMÁR, b a r a n y a i tájszó, 1. Z S I N Á R .
Z S I M B ; Z S I M B É L ; ZSIMBÉS 1.
Z S É M B É L ; ZSÉMBÉS.

ZSÉMB,

Z á l M B E L É G 1. ZSÉMB E L É G .
Z S I N A G Ó G A , fn. tt. zsinagógát. A zsidó bit
vallásuak imaháza, temploma. Átv. ért. 1. Z á l D O 
VÁSAR. A gyülekezetet, öszvegyülést jelentő h e l 
lén avvayápi u t á n módosult idegen szó.
Z S I N Á K O L , a Tájszótárban mint szatmárvi
déki szó jelentés nélkül áll. T a l á n am. zsinatol v.
zsanákol azaz zsanál.
Z S I N Á R , (zsinár) mn. tt. zsinárt, t b . —ok.
l) Molnár A. és Szabó Dávid s z e l é n t am. alávaló,
haszontalan, hivalkodó, koszlobár. 2) Sándor I s t 
vánnál fösvény, zsugori, kupori. 3* Szegeden rom
lott erkölcsű, csábi, vosz ember. Másképen külön ö
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Ben a székelyeknél K r i z a J. s z e r é n t : zinár
(zzz
romlott erkölcsű ember), Cserey E l e k szerént sinár
( = fösvény), B a r a n y á b a n Tóbi A n t a l szerént zsi 
már (== fösvény), Sándor I s t v á n n á l : zsinárd. Elem 
zésére nézve 1. S I N Á R .
Z S I N Á R D , (zsinárd) mn. tt. zsinárdot.
L.
ZSINÁR. H a s o n l a t a : csalárd.
Z 3 I N Á R K O D Á S , (zsinárkodás) fn. tt. zánár
kodást, t b . — o k , harm. szr. — a . 1) Pösvénykedés,
zsugoriskodás. 2) Csalárdkodás, czigánykodás.
Z S I N Á R K O D I K . (zsinárkodik) k. m. zsinár
kodtam, —tál, —ott. 1) Pösvénykedik, zsugorko
dik, pénzkuporgatással foglalkodik. 2) Csalárdul,
hamisan üzérkedik. V. ö. Z S I N Á R .
Z S I N Á R S Á G , (zsinárság) fn. tt. zsinársáyot,
harm. szr. — a . Fösvénység, zsugoriság. Csaló, ha
mis üzérség.
Z S I N A T , fn. tt. zsinatot, h a r m . szr. — a , v.
— j a . E g y h á z g y ü l é s , melyre a püspökök, s egyéb
egyházi főnökök a keresztény hit s erkölcs ügyének
és az egyházi fegyelemnek elintézésére, a fenforgó
kétes kérdések elhatározására törvényes meghivatás
szerént öszvegyülni szoktak. A göröglatin syno
dus ból képzett szó. Közönséges v. egyetemes zsinat
(concilium oecumenicum) melyre az egész k a t h . egy
ház
püspökei
meghivatnak.
Tartományi zsinat,
püspökmegyei zsinat. Á t v . ért. lármás néptömeg, v.
sokaság.
Z S I N A T H Á Z , (zsinatház) ősz. fn. 1) H á z
melyben zsinatot t a r t a n a k . 2) Zsidó templom.
Z S I N A T I , (zsinati) mn. tt. zsinatil, t b . — a k .
Zsinatot illető, arra vonatkozó. Zsinati határozat.
Z S I N A T O L , (zsinatol) önh. m. zsinaloll. Zsi
natot, vagyis egyházi gyűlést t a r t . Átv. gúnyos ért.
sokaságról v. néptömegről mondják, midőn ez nagy
zajt üt, lármáz, versenygő s z a v a k a t vált.

tin zóna is ; különösen pedig a kicsinző zonárionn&l
egyezik a m a g y a r zsinór is ; 1. ezt.
Z S I N E G É É , (zsinegél) áth. m. zsinegélt. 1)
Zsineggel öszveköt, megszorit. 2) Egyenes vonal hú
zása végett valamely bútor vagy épületfát kétfelöl
meghúzott, frisiben festett zsineggel megjelöl, meg
csaptat. 3) Zsineggel megfojt.
Z S I N E G É L E S , (zsinegélés) fn. tt. zsinegélést,
t b . •—ék, harm. szr. — e . Cselekvés, midőn valamit
zsineggel megkötnek ; vagy megjelölnek ; vagy va
l a k i t megfojtanak. Ez utósó ért. a törököknél szokás
ban volt h a l á l b ü n t e t é s .
Z S I N E G H É N G É R , (zsineghéngér) ösz. fn.
F á b ó l csinált kis henger, melyre a zsineget ráte
kerni szokták ; továbbá, hengeralakban öszvetekert
h o s s z a b b zsinegszál.
ZSINGÁS, Balaton melléki tájszó ; 1. ZSEN
GÉS.
ZSINÓR, fn. tt. zsinórt, t b . —ok, harm. szr.
—ja. Más k i e j t é s s e l : sinór. 1) Bizonyos testek p.
kender, len rostjaiból, kanafjaiból, vagy gyapot,
gyapjú, szőr, haj, selyemszálakból sodrott, fo
nott, kötött, viszált stb. zsinegféle mű, mely a kö
zönséges kötéltől részint finomabb volta, részint vé
konyabbsága által különbözik. Ácsok, kűmívesek, ker
tészek mérőzsinórja. Ónos v. ólmos zsinór. Csapózsinór.
Zsinór igazába?!., v. egyenességében, v. ö. ZSINOR
E G G E N E S S É G Ü . 2) Szűkebb ért. selyemszálakból
vagy szőrből készített gombkötő munka, melyet
más czélokra is, de kiváltképen öltönyök, 8 bizo
nyos bútorok díszítésére szoktak használni. Fehér,
vörös, sárga, fekete, kék, zöld zsinór. Lapos, széles,
keskeny, gömbölyű zsinór. Zsinórt verni, sodrani fonni,
kötni. A gombkötőzsinórok nevezetesebb n e m e i : fo
nás, n é h u t t : fonyns, mely széles és l a p o s ; sujtás,
keskeny lapos ; sodrás, vékony g ö m b ö l y ű ; kötés, pl.
vitézkötés,
vastag gömbölyű, v. n é g y s z ö g ű ; lánczo
Z S I N A T O L Á S , (zsiuatolás) fn. tt. zsinalo
lás
horgolva
készített stb. Zsinórban hajtott az agár.
y
lást, tb. —ok, h a r m . szr. — a . Zsinattartás, egyház
gyülésezés. Á t v . gúnyos ért. zajongás, versenygő a vadászok akkor mondják, ha történetesen egymás
mellé esik k é t a g á r ; ilyenkor — ha a k é t agár
szóváltás.
közt n a g y különbség nincs — hol az egyik megy
Z S I N D É L , Z S I N D É L É S ; Z S I N D É L É Z , 1. SIN
előbb egy lépéssel, hol a másik, ezen huzalkodást
DÉL, SINDÉLÉS; SINDÉLÉZ.
nevezik zsinórban hajtásnstk.. Zsinórban felkapta, mi
Z S I N D E L Y stb. 1. S I N D É L stb.
dőn az agár a nyulat, anélkül, hogy fordítana rajta,
ZSINEG, fn. tt. zsineget, h a r m . szr. — e , v. egyenes vonalban, mint a l a p t á t felkapja. (Bér
— j e . Kenderből, szőrből, gyapotból, selyemből stb. czy K.).
font, v e r t ; sodrott vékonyabbnemü, s madzaghoz
Rokon vele a görög zónárion (övecske) újgörög
hasonló kőtelke, vagy zsinór, melylyel különösen zónári, persa zonnár (funis), mely szó Vullers sze
holmit bekötni, málházni, megszoiitani stb. szoktak. r é n t az a r a b b a n is használtatik, s ugyanő azt ösz
Selyem zsineggel megkötni valamit.
Zsineggel megfoj szeveti a görög zónárion szóval is. I d e tartozik a
tani valakit. Kertészek zsinege, melylyel egyenes vo német Sóhnur, s a szláv mura (jancsovicsnál.).
n a l a k a t h ú z n a k . Zsinegen fölereszteni a papirossár
Z3INÓREGYENÉSáÉGÜ,(zsinóregyenésségü)
kányt. A malacz lábára zsineget kötni.
ösz. mn. Oly egyenes, mint a feszítve kinyújtott
Miklosichnál cseh nelyven zinka harener L a p 
pén, Strick, beaonders von Eosshaar. Rokonitható a
görög ícói'Tj (der Gürtel, Gurt) szóval is, melynek
kicsinzöje ^mnov, v. ^wváoiov (olv. eónion v. arfraá
rion am. ö v e c s k e ) ; s ezen görög zónébó\ lett a la

zsinór, vagyis ami elejétől végig, a kiindulási pont
tól a végpontig legkevesbbé sem hajlik el. Zsinór
egyenességU út, házsor.
Z S I N Ó R K A , (zsinórka) kies. fn. tt. zsinórkát.
Kis vékony zsinór. Más kiejtéssel : sinórka.
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ZSINÓRMÉRTÉK—ZSÍR,

ZSINÓRMÉRTÉK, (zsinórmérték) ösz. fn. Tu
lajd. ért. mérték,melyet kinyújtott, kifeszített zsinór
szállal vesznek. Átv. határozott szabály, irány, mód,
példa stb. mely szerént valamit czélirányosan tenni,
véghez vinni, melyhez alkalmazkodni kell. Zsinór
mértékül szolgáljanak e következő szabályok.
ZSINÓROCSKA;(zsinórocska) 1. ZSINÓRRA.
ZSINÓROS, (zsinór os) mn. tt. zsinórost, v.
•at, tb. —ak. Zsinórral kivarrott, czifrázott, borí
tott, sujtásozott. Zsinóros nadrág, csizmaszár, sipka,
dolmány, szűr, mellény. Továbbá, zsinórral megkö
tött , zsinóron lógó. Zsinóros pipaszár. Zsinóros
óra stb.
ZSINÓROSAN, (zsinórosan) ih. Zsinórral
kivarrtan, czifrázottan stb. V. ö. ZSINÓROS.
ZSINÓROZ, (zsinóroz) áth. m. zsinóroztam,
—tál, —ott, par. —z. l) Zsinórral borít, beszeg,
czifráz, kivarr, sujtásoz, megköt. A magyar szabású
öltönyöket zsinórozni. 2) Zsinórral megfojt. 3) Gú
nyos átv. ért. mondják vendéglősökről, pinezérekről,
kik vendégeiket nagyon meghúzzák, zsarolják, kop
pasztják.
ZSINÓROZÁS, (zsinórozás) fn. tt. zsinóro
zást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely ál
tal valamit v. valakit zsinóroznak ; különösen a tö
rököknél halálbüntetés, vagyis zsinórral megfojtás.
ZSINÓROZAT v. ZSINÓRZAT, (zsinórozat)
fn. tt. zsinórozalot, harm. szr. —a. Öltönyökre,
vagy más varrási mívekre varrott zsinórok öszvege;
zsinórokból álló ezifrázat, díszmunka.
ZSINÓRVERÖ, (zsinórverő) ösz. fn. 1. GOMB
KÖTŐ.
ZSINÓRZAT 1. ZSINÓROZAT.
ZSIÓK, fn. tt. zsiókot, harm. szr. —ja. Sze
geden am. vizi dió, vízi gesztenye. — E szó vagy a
magyar dió szónak toldalékos változata, mely táj
divatosan, különösen a barkóknál: gyió; mintha
volna gyiók; vagy pedig az az arabtörök dsevz v.
dseviz szóból módosult. „Nem etették azt zsiókkal,
hanem korpával." (Dugonics Jolánka, 49. 1.) Más
kép 1. SÚLYOM.
ZSIP, falu Gömör m. ; helyr. Zsipra, —on,
— ról.
ZSIPFALVA, falu Somogy m. ; helyr. —fal
vára, —n, —ról.
ZSIPPÓ, puszta Somogy m. ; helyr. Zsippóra,
— n, —ról.
ZSÍR, ZSÍR, ( l ) fn. tt, zsirt, tb. — ok, harm.
szr. —ja. 1) Azon fehéres, vagy sárgás, enyekes,
ideg nélküli, s ennél fogva érzéketlen részek az állati
testben, melyek a fölösleges tápnedvektől elválnak,
s vékony hártyával behúzódnak, milyenek különö
sen a háj, fodorháj, szalonna, faggyú; különösen
az állati testtől elválasztott s kifőzött vagy kiolvasz
tott állapotban. Disznózsír, ludzsir, kutyazsir, nyulzsir,
halzsir. Fris, olvasztott, avas zsir. Zsírral főzni, sütni,
kirántani, berántom valamit. Zsírral kenni, bemocskol
AKAD. NAGY SZÓTÁK. VI. KÖT.

ZSÍRZSIR

ATLAN.
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ni holmit. 2) Átv. kövér, ragadós, nyálkás, olajos
nedv, mely bizonyos növények, vagy ásványokból
kiszivárog, vagy azok fölszinét ellepi, p. ganaj zsir ja,
dohány zsírja, zsirkő, zsirbogár, repülő zsir, gyógyke
nőcs neme, hamuzsir stb. 3). Képes kifejezéssel vala
minekjava, sikeres, tele vényes, tápláló része ; valaki
nek testi, anyagi, szellemi ereje. Föld zsírja. Kihúzni
a föld zsírját. Saját zsírjába fúl, táplálkozás, tulbö
ség által elvész. Kiszíni a haza zsírját. Az uzsorások
mások zsírján élősködnek. 4). Bosznrkányzsir^ babonás
kenőcs, melylycl ha valaki hónalját és talpát meg
keni, a balga hitűek szerént, ahová tetszik, elrepüL
Menyiben a zsir olvadékony, enyekes testet je
lent, alapfogalomban rokonok hozzá a magyar ír
kenőcs, író, a vajnak sííríí leve, vyir, nyirok, nyers
(nyirs) és virics. Egyébiránt rokon vele a görög aréao
(sztear = Fett), honnan a stearingyertya ; továbbá
a persa sír (am. tej). Miklosiehnál ezt olvassuk:
zir Mást neuslavisch, 2ír cech, slovakisch, y,irl>
pingvedo russiseh. Jancsovicsnál (mint szlovák
szó) nem jön elé.
ZSÍR, ZSIR, (2) falu Abauj m.; helyr. Zsirra,
— o n , — r ó l \ v. —ba, —ban, —ból.
ZSIRA, falu Sopron m.; helyr. Zsirára, — n ,
— ról.
ZSIRADÉK, (zsiradék) fn. tt. zsiradékot,
harm, szr. —a. Általában minden zsirnemű, vagy
amit az ételek készítéséhez zsir helyett használnak,
p. a vaj, az olaj. Elfogyott a zsiradéka, se zsírja, se
szalonnája, se hája, se vaja stb. nincsen.
ZSIRADÉKÁRÚ, (zsiradékáru) ösz. fn. Zsi
radékféle áruezikk.
ZSIRADÉKÁRULÁS, (zsinadékvásár) ösz.
fn Zsiradéknemüek eladása.
ZSIRADÉKÁRUS, v. —ÁROS, (zsiradék
árus v. —áros) ösz. fn. Aki zsírt, szalonnát, vajat
stb. vagyis általán véve zsiradékot árul.
ZSIRADÉKVÁSÁR, (zsiradékvásár) ösz. fn.
1) Zsiradék adásavevése. 2) Vásárhely, melynek
egyik fő, vagy különös áruezikkeit zsiradéknemííek,
u. m. szalonna, olvasztott zsir stb. teszik.
ZSIRAMAT, székely tájszó és fn.; máskép
ugyanott: zsillamat; 1. ezt.
ZSIRANY, (zsirany) fn. tt. zsiranyty tb. —ok.
A zsírnak az olajos részektől megtisztított szilárd
anyaga, melyből a zsiranygyertyákat (Stearinker
zen) készítik. Némelyek faggyanynak nevezik. L.
FAGGYANY.
ZSÍRÁRÚ, (zsíráru) ösz. fn. 1. ZSIRADÉK
ÁRU.
ZSÍRATLAN, (zsiratlan) mn. tt. zsiratlant,
tb. —ok. A minek zsirja nincsen, sem tulajd., sem
átv. ért. véve; sovány, nem hízott; terméketlen,
meddő. Zsiratlan sörtés, lúd. Zsiratlan föld. Továb
bá, amit zsírral el nem készítettek, le nem öntöttek,
be nem kentek, be nem ráutottak, ízessé, csúszóssá
nem tettek; száraz, fojtós. Zsiratlan pogácsa, rétes,
metélt, csusza, pirítós,
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ZSÍRBOGÁR, (zsirbogár) ösz. fn. 1. IS
TEN TEHÉNKÉJE.
ZSÍRPOLT, (zsirfolt) ösz. fn. Folt, vagy
pecsét, vagy mocsok, mely a ruhán, vagy más tes
ten, rácseppent zsírtól támadt, és látszik, A ruhá
ból, szövetből, padolatból kivenni a zsirfoltokat.
ZSÍRFOLTOS, (zsirfoltos) ösz. mn. Amit zsir
folt vagy foltok mocskitanak. Zsírfoltos kalap,
sipka, asztal, ruha. „Félretaszítja fején zsirfoltos
házi sipakját." (Vérségi. Baktai paraszt.)
ZSÍRGÖDÖR, (zsírgödör) ösz. fn. Vadászok
nyelvén a borz farkának tövében levő nyilas, me
lyet téli barangolásában szopogat.
ZSIRKA, (zsírka) kicsinző fn. tt. zsirkrit, Gö
csejben jelent kisütött szalonnaszeletet.
ZSÍRKÖ, (zsírko) 1. SZALONNAKŐ.
ZSÍRNEMÜ, v. —NEMŰ. (zsirnemü) ösz.
mn. Általán, minden zsírféle, vagy zsírhoz hasonló.
Zsirnemií kövérség, nedvek, olajok, kenőcsök.
ZSÍROS, ZSÍROS, (zeíros) mn. tt. zsírost, v.
—at, tb. —ak. 1) Kövér, hájas, faggyas, szalonnás
testű, belrészü, zsírral bevont, zsírral bővelkedő.
Zsíros hús, koncz, falat. Zsíros disznó, Ind. 2) Amit
zsírral főztek, sütöttek, leöntöttek, kirántottak, be
rántottak. Zsíros káposzta, pogácsa, gombócz, csusza,
derellye, kása. Zsíros étkek. Szélesb ért. ide veszik a
vajast is. 3) Zsírral bekent. Zsírtól foltos, mocskos.
Zsiros kötény} padolat. Zsirostarisznya v. táska.
Zsíros szájú átv. értelemben is : aki a zsíros ételt
szereti. Közmondatok : Aki sok zsírost eszik, elcsapja
a hasát, A zsiros borsó elcsapta a gátot. Addig tart
a barátság, míg zsiros a konyha. Sokszor a zsiros tás
kából ugrik ki a szép kalács. Ezen közmondat: so
vány de zsiros, ellentétes szójáték. 4) Zsirnemií, vagy
zsírhoz hasonló nedvekkel bővelkedő, olajos; földre
vonatkozva am. televényes, sikeres, trágyázott. Zsí
ros szántóföldek.

ZSÍROSODIK, ZSIROSODIK, (zsírosodik)
k. m. zsirosodtam, —tál, —ott. 1) Zsírja növekedik,
szaporodik,u.m.hájasodik,faggyasodik,szalonnásodik,
illetőleg hízik, kövéredik. 2) Zsírtól foltosodik,
mocskosodik. Zsírral bánónak keze, ruhája zsirosodik.
ZSÍROSSÁG, ZSIROSSÁG, (zsírosság) fn.
tt. zsirosságot, harm. szr. —a. l) Zsiros állapot,
vagy tulajdonság, illetőleg hízottság, kövérség,
hájasság, faggyasság. 2) Zsírtól származó mocskos
ság, foltosság. V. ö. ZSÍROS.
ZSÍROZ, ZSÍROZ, (zsíroz) áth. m. zsíroztam,
— tál, —ott, par. —z. l) Az ételt zsírral elkészíti,
zsírral leönti, leforrázza, bekeni stb., hogy azt Ízessé,
csúszóssá tegye. Zsírozni a kását, csuszát. Vajazd meg
neki, zsírozd meg neki, hadd legyen jó ize. (Népd.). 2)
Zsírral mocskoz, foltoz,mázol. Bezsírozni a kezeket, az
asztalkendőt, a mhát. 3) Átv. ért. a földet trágyázza.
ZSÍROZÁS, ZSÍROZÁS, (zsirozás) fn. tt.
zsírozás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által zsíroznak valamit. V. ö. ZSÍROZ.
ZSÍRPÉCSÉT, (zsírpécsét) 1. ZSÍRFOLT.
ZSÍRPIACZ, (zsírpiacz) ösz. fn. Piacz, me
lyen zsírnemUeket, u. m. olvasztott zsírt, szalonnát,
hájat árulnak.
ZSÍRPILLE, (zsírpille) ösz. fn. 1) A zsira
dékot meglepni szerető, s azon éldegélő pillefaj. 2)
Kövéres hólyagosa, mely néha a víz szinén úszkálni
látszik.
ZSÍRSAV, (zsírsav) ösz. fn. Vegyészi ért.
sav, melyet a zsíros állati részekből vonnak ki.
ZSÍRSAVAS, (zsírsavas) ösz. fn. Zsírsavat
tartalmazó. Zzirsavas állati részek.
ZSÍRSEJT, (zsírsejt) ösz. fn. Sejt nemű ré
szecske az állati zsírban.
ZSÍRTALAN, (zsírtalan) 1. ZSÍRATLAN.
ZSISKU, 1. ZSIZSKÜ, és ZSIZSIK.
ZSITÁR, fn. tt. zsitárt, tb. —ok, harm. szr.
— a , v. —ja. Kriza J. szerént Kereszturfiszékben
am. határpásztor; Gyarmathi S. szerént am, mar
hahajtó, máskép : zsibtár, románul: zsitáru,
ZSITFA, ALSÓ—, F E L S Ő — , faluk Somogy
m. ; helyr. Zsitfára, — n , —ról. Némely kiejtés
szerént pl. Kivsznericsnél: Zsitva.
ZSITFAMAJOR, puszta Somogy m.; helyr.
—majorba, —ban } —ból,
ZSITKÓCZ, falu Szála m. ; helyr. Zsitkóczra,
—on, —ról,
ZSITTIN, falu Krassó m. ; helyr. Zsittinbe,
— ben, —bői.
ZSITTNA, falu Trencsin m.; he\yr.Zsittnára,
— n , —ról.
ZSITVA, 1) L. ZSITFA. 2) Folyó Komárom
megyében, mely Nyitra és Bars vármegyék közt ha
tárt csinálva, Udvardnál ömlik a megyébe és Zsitva
tőnél szakad a Dunába. Ennek torkolatánál (in
castris inter Danubium et fluvium Sitva positis) köt
tetett 1606ik évi nov. I l i k é n II. Rudolf császár
és a török szultán között az úgy nevezett Zsitvato
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ZSÍROSAN, ZSÍROSAN, (zsírosan) ib. 1)
Zsírral készítve, megzsírozva. Zsírosan szereti az
ételt, 2) Zsírral bekenve, bemocskolva, zsírfoltos
állapotban. Zsírosan viseli a ruhát. Amit tisztán ka'
pott, zsírosan adta vissza.
ZSÍROSÍT, ZSIROSIT (zsírosit) áth. m. zsíro
sitott, par. — s, htn. —ni, v. —ani. Zsírossá, kö
vérré, hájassá, faggyassá tesz, hizlal. A makkolás,
kukoriczaevés zsírosltja a disznót. Átv. a földet tele
vényeasé, termékenynyé teszi, trágyázza. V. ö.
ZSÍROZ.
ZSÍROSÍTÁS, ZSIROSITÁS, (zsirosítás)
fn. tt. zsirosítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek
vés, mely által zsírosítanak valamit. V. ö. ZSÍR.
ZSÍROSODÁS, ZSÍROSODÁS, (zsírosodás)
fn. tt. zsirosodást) tb, —ok, harm. szr. —a. A test
növekedési állapota, midőn zsirosodik; kövéredés,
faggyasodás, hájasodás, szalonnásodás. V. ö. ZSÍ
ROSODIK.
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roki Béke, mely a magyar T ö r v é n y t á r b a is be van életmód g y a k o r l á s a ; rablóskodáB, haramiáskodás.
igtatva.
V. ö. Z S I V Á N Y K O D I K .
Z S I T V A  G Y A R M A T H , falu B a r s m . ; helyr.
Z S I V Á N Y K O D I K , (zsiványkodik) k. m. zsi
—Gyarmathon, — r a , — ról.
ványkodtam, —tál, — o t t . Zsivány életmódot ü z ;
Z S I T V A T Ó , puszta Komárom in. ; helyr. Zsit utonállással, rablással foglalkodik; tolvajkodik, ha
valőre, — n , —rbl.
ramiáskodik.
Z S I T V A  Ú J F A L U , falu B a r s m . ; h e l y r . — Új
Z S I V Á N Y N Y E L V , (zsiványnyelv), 1. T O L 
faluba, —haii, —ból.
VAJNYELV.
ZSIV, zsivaj, zsivajog stb. szók gyöke. Egyezik
ZSIVÁNYSÁG, ( z s i v á n y s á g ) fn. t t . zsiványság
zsib gyökkel. L. ZS1B,(1).
ot, harm. szr. — a . Elet vagy keresetmód, me
Z S I V A J , (zsivaj) fn. tt. zsivajt, tb. •—ok. lyet a z s i v á n y o k , mint olyak g y a k o r o l n a k ; úton
Beszélő, nevetkérező, lármázó, versenygő több em állás, rablás, fosztogatás, tolvajság. Zsiványt v.
bernek kevert, homályos hangja, tompa moraja.
zsiványkodást bélyegző tett.
ZSIVÁNYUL,
(zsiványul) ih. Zsiványok
„S távolról haj ! már hallható,
módjára,
rabolva,
fosztogatva
S közelítni gyanítható
Z S I V Í T ; ZSIVÍTÁS, 1. S I V Í T ; S I V Í T Á S .
A töröknek robajjá,
ZSIZS,
természeti h a n g mely különösen a for
Vért zsomjazó zsibajja.
rósban
levő
zsírnak
vagy más nedvnek, olvadóknak,
Kisfaludy S. (Dobozi Mihály és hitvese).
továbbá a nyirkos fa égésének ilyetén h a n g j á t utá
Z S I V A J G Á S , (zsivajogás) fn. tt. zsivajgást, nozza, m á s k é p : izs, bizs, pizs, sis, honnan e r o k o n
t b . —ok } harm. szr. — a . T ö b b egyszerre beszélő jelentésű származékok : zsizs'eg,zsizsérég, izs';g, bizs&g,
nek, versenygönek zavaros szózata ; zsibongás. V. izsér'eg, bizsereg, pizség, pizs'rég. V. ö. ZSÍZSIK.
ö. Z S I B , ( 1 ) ; és Z S I B O N G Á S .
ZSIZSEG, (zsizség) g y a k . önb. m. zsizségtem,
ZSIVAJGO,(zsivajogó) nm. tt. zsivajgót. Akik —tél, —ett. Zsizsfé\e h a n g o k a t hallatva forr, vagy
zsivajognak , zsibongva beszélnek, versenygenek. ég. Zsizseg a tűzön olvasztott zsír, vaj, háj. Zsizsegve
Zsivajgó nép, gyermekcsoport.
ég a nyirkos fa. V. ö. ZSIZS.
Z S I V A J O G , (zsivajog) gyak. önh. m. zsiva
ZSIZSÉGÉS, (zsizségés) fn. tt. zsizsigést,
jogtam, — t á l , v. zsivajgottam, —ottál, —ott, htn. tb. —ek, harm. szr. — e . Holmi égő forrásban levő
— ni, v. zsivajgani, zsivajgui. Zavaros,egymás szavá folyadéknak, vagy tűzre tett n y i r k o s fának zsizs
ba vágó hangon kiáltoz, zsibong.
féle folytonos hangja, zsizsergése, sisergése.
Z S I V A J O G Á S 1. Z S I V A J G Á S .
Z S I Z S É K , (zsizsék) fn. tt. zsizséket, h a r m .
ZSIVÁNY, fn. és non. t t . zsiványt, t b . —ok} szr. —je. Kemenesali szó ; 1. ZSIZSIK.
h a r m . szr. — a , v. — j a . Pusztákon, erdőkben ta
ZSIZSEKSZER,falu Szála m . ; helyr. — szerre,
nyázni, s kalandozni szokott útonálló, rabló ; más — i n , —röl.
kép • bojnyik v.bujnyik.Y. ö. H A R A M I A . Szélesb és
Z S I Z S É R É G , (zsizs érég) gyakor. önh. m.
valamivel szelídebb ért. gonosz, csaló, r a v a s z , hu
zsizsire'gtem, —tél, zsizsérgétt. Erősebben hallatszó
zavona, furfangos. Nagy zsivány ő kelme. Zsivány
zsizsir hangot a d v a forrong, vagy ég. Zsizsereg a
uzsorás. Engem ugyan rászedett a zsivány.
zsír a serpenyőben.
Mennyiben a zsiványok pusztákon s erdei ma
Z S I Z S É R G É S , (zsizsérégés) fn. t t . zsizsér
gányokban szoknak bujdokolni; innen valószínű,
gésl, t b . —ék, harm. szr. — e . A tűztől forró fo
hogy a zsivány név a pusztát jelentő sivány} sivatag
lyadéknak, vagy égő nyirkos fának zsizserféle hang
szókkal egy eredetű, s tulajdonkép pusztait, pusztai
zása ; bizsergés, eisergés.
bujdosót jelent. Képcztetésre hasonlók hozzá : hit
ZSIZSI, (zsi zsi v. zsizse) iker. fn. t t . zsizsit,tb.
vány, mokány, silány, sovány, szökevény stb.
Z S I V Á N Y B A R L A N G , (zsiványbarlang) ősz. — k . í g y nevezik dajkanyelven, vagyis gyermekbe
fn. Pusztai vagy erdei barlang, illetőleg rejtekhely, szédben a tüzet. Ne bántsd fiam, zsizsi, megéget. A
melyben zsiványok t a n y á z n a k . Szélesb ért. akár zsizseregve égő tűznek természeti h a n g j á t utánozza
mely ház, melyben az egy czimboraságba tartozó 8 egyike azon szavainknak, melyek gyermeknyelven
szoktak eléfordúlni,
milyenek : lüttt, ital, v í z ;
tolvajok, rablók bujósdi menhelyet kapnak.
ZS1VÁNYFÉSZÉK, (zsiványfészek) ösz.fn. 1) papa, pép, é t e l ; bibi, seb, fájás ; csecse, szép ; kaka,
1. Z S I V Á N Y B A R L A N G . 2) Oly helység.vagy vidék, esúnya, rósz ; cziczi, csecs ; pipi, tyúk, csibe ; gag,
erdőség v. pusztaság, hol sok zsivány, tolvaj, rabló lúd ; czoczo, ló ; gyagya, madárfaj , s több más.
Sínai k u a n  k h u a nyelven zsi napot, mint tüzelő tes
tartózkodik, hol a zsiványság apáról fiúra száll.
eleme is egyezik a zsi
ZSIVÁNYHAD, (zsivány had) ösz. fn. Zsivá tet jelent. Sill, süt szók
nyok esoportj a ; különösen valamely család, melynek gyökkel.
tagjai zsiványok, zsiványkodásból élnek.
Z S I V Á N Y K O D Á S , (zsiványkodás) fn. t t .
zsiványkodást, tb. —ok, harm. szr. — a . Zsivány

ZSÍZSIK, ZSIZSIK, (zsizsik) fn. t t . zsizsikél,
harm. szr. —Je. Pilleférgek faja, melyek a mag
t á r a k b a n tenyészni, és a gabonában s hüvelyes ve
80*
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teménymagokbau, p. borsóban, lencsében nagy kárt
szoktak tenni. Van fehér, fekete, és vörös zsizsik.
Hangváltozattal: zsuzsok, zsuzsok, zsizsék, és
zsisku, v. zsizsku, s gyöke zsizs rokon az élénk moz
gásra, pcsgésre vonatkozva izseg, pizsey, bizseg, nyü
zsög szókhoz, mennyiben a zsizsik is elszaporodván
csak ugy pizseg és nyüzsög. Egyezik gyökben a hé
ber szósz (tinea),hellen OT/L; (Motte)szókkal. „Sunt,qui
derivent a QÍ\Q (szász) exsultare" (EichornWiner).
Miklosich ezt irja róla : „zizak serb. Wurzel ist zug
in der Bedeutung summen, daher ursprünglich ein
summendes Thier; mit derselben Wurzel hangt
vielleicht rum. ziganie iusectum zusammen, obwohl
aueh zivin7) insectum bedeutet.
ZSIZSIKES, (zsizsike*s) mn. tt. zsizsikés t, v.
—et, tb. —ek. Amiben zsizsikek teremnek, pizseg
nek. Zsizsikés gabona, lencse, borsó.
ZSIZSIKÉSÉDES, (zsizsikésédés) fn. tt.
zsizsikésédést, tb. —ek. harm. szr, —e. A gaboná
nak romlandó állapota, midó'n zsizsik esik bele.
ZSIZSIKÉSÉDIK,(zsizsikésédik)k.m.m'zai
késedtem} —tél, —étt. Zsizsikessé lesz, a zsizsik
bele esik. Zsizsikesedik a gabona, ha nedves helyen
tartják, ha nem forgatják, nem szellőztetik.
ZSIZSKU 1. ZSISKU és ZSIZSIK.
ZSOBRÁK, (1), mn. és fn. tt. zsobrákot, harm.
szr. —ja. Fösvény v. zsugori ember, ki alávaló mó
don, csalva stb. gyűjti vagyonát, s azt mintegy
markában szorítva tartja, belőle se magára se másra
nem költ. A zsobrák ember ínég azt is sajnálja, amit
megeszik. (Km.). Néhutt: zsibrák, zsubrák, zsubri és
sobrák. Régi iratokban eléjön koldus értelemben.
„Értetted szerelmes fiam én tőlem sokszor, hogy az
Szered Gáspár engemet sobrákká tön annyira, hogy
az sok adósságból ennyi örökségh után fel nem ve
hettem magamath, merth én tőlem . . . hamissan tol
vajsággal másfél ezer forintára marhánkoth vetete
el." Levél 1550ből. (Szalay Ág. 400 m. 1. tí8. 1.).
Úgy látszik, hogy a szláv zsebrákböl kölcsö
nöztetett,mely koldust jelent,mint föntebb sobrák is.
„Zebrák mendicus cechiseh, dzebrati serbisch. (Mik
losich.). De ez nem egészen ütvén össze a szokott
mai jeletéssel; innen némely vélemény szerint sob
rák v. zsobrák a sováry v. sóvárgó szónak válto
zata volna. Ha ez áll : akkor kettős eredetű zsobrák
ot kellene föltennünk.
ZSOBRÁK, (2) puszta Abaúj m. ; helyr. Zsob
rákra, —on, —ról.
ZSOBRÁKBORIFÜ, Molnár Albertnél am.
(kerti) koriándrom ; (Éder kiadásában : sobrákkorifű
nyomdahiba lesz.). DiószegiFazekasnál mint népies
szó így van írva : sobrabori; máskép szintén népie
sen : kolandrán, czigánypetrezselyem.
ZSOBRÁKSÁG, (zsobrákság) fn. tt. zsobrák
ságot, harm. szr, — a . Piszkos, kuporgató, zsugor
gató fösvénység.
ZSOBRÁKUL, (zsobrákul) Zsobrák módon ;
fösvényen, zsugorilag.

ZSÓFI, 1. ZSÓFIA.
ZSÓFIA, női kn. tt. Zsófiát; kicsinezve : Zs ófi
j tt. Zsófit. Hcllcnlatinul sophia, am. bölcseség.
ZSOLCZA, ALSÓ—, FELSŐ—, falukBorsod
m.; helyr. Zsolczára, — n , —ról.
ZSOLD, fn. tt. zsoldót, harm. szr. —ja. Szé
les ért. díj, bér, melyet valakinek az általa tett
szolgálatért fizetnek ; továbbá valamely t ittért vett
jutalom, avagy büntetés. „A bűnnek zsoldja a ha
lál." (Sz. Pál. Rom. VI. 23. Káldi.). Szorosb ért.
azon határozott díj, melyet a hadi szolgálattevő
személyeknek, vagyis katonáknak adni szokás. Ki
jár a zsoldja. Fölemelni, leszállítani, pontosan fizetni,
elhúzni a katonák zsoldját. Átv. szolgálat. Idegen ha
talom zsoldjába állani.
Idegen eredetű szó; olaszul: soldv, frauez.
solde, spany. sueldo, németül Sold stb. Eredetije a
latin sotootól: solutio.
ZSOLDNAP, (zsoldnap) ösz. fn. Határozott
nap, melyen a katonák járandósági zsoldját fizetik.
ZSOLDOS, (zsoldos) mn. tt. zsoldost, v. —at,
tb. —ak. Aki zsoldot húz, akinek zsoldot fizetnek,
zsoldért, bérért szolgáló. Zsoldos hadak, seregek.
Mint önálló fn. jelent ily fizetéses, vagyis dijét't
szolgáló személyt, s ekkor többese —ok. Zsoldoso
kat toborzani, fogadni. Zsoldosokai vezetni az ellen
ségre. Gúnyos értelemben aki fizetésért nem helye
selhető tettre vagy tettekre is kész és képes.
ZSOLNA. (1) fn. tt. zsolnát. 1) Kúszó rendi
harkályfaj. (Grünspeeht.) L. KÜLLŐ, (1) alatt..
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„A zsolna is ha férget fo; magának,
Féltékenyen körülnéz s azt hiszi,
Hogy a világon ez legjobb falat."
Madách Imre. (Az Ember Tragoediája).
E madárnak sárgazöld tollai vannak, s innen
valószínű, hogy a magyar zöld vagy tót zeleni szók
kal egyeredetü.
ZSOLNA, (2) mezőváros Trenesén várme
gyében ; erdélyi falu Besztereze vidékében: helyr.
Zsolnára, — n , —ról.
ZSOLNÓFALU, falu Nyitni m.; helyr. —falu
ba, — ban, —ból.
ZSOLOZSMA, fn. tt. zsolozsmát. Régies szó.
Máskép : solosma, solozsma, szolosma, szolozsma. Za
hourek és Dankovszky szerént eléjön a szláv nyelv
ben is, de se Miklosehich se Jancsovics nem emliti,
Jancsovicsnál csak mint magyar szó van meg, ,ária'
értelmezéssel. Mint ,solosma' szónál megérintettük,
eredetije a hellenlatiu celewma (xtltvaiiu =Zuruf,
Ermuntcrung, Geheisz, Befehl, Gebot. Rost szótára)
PárizPápainál: felkiáltás, üvöltéssel valamire ki
áltás, inditás. Fabri Thesaurusában pedig a követ
kező foglaltatik: „Celeusma, elaraor nautarum, quo
se hortabantur facientes opus ad retnos, Schiffge
schrei . . . 2) (másodszor) Christianis pro celeusma
te hymni et psalmi fueruut, quos saepe repetitis vo.
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ZSOLTÁROZ—ZSOV1BOK.

cibus Halleluja et Ámen canore solebant." A ma
gyarban is leginkább ez utóbbi értelemben fordul
ele', mint szent ének. „E v nömó's doktor nagy sok
könyveket szcrze, és miséket, szolozsmákat, melyek
az ő egyházába mind ez ideig olvastatnak." Deb
reezeni Legendásk. 20. 1.

ben zsoltárokat énekelnek. Zsoltáros könyvek. Zsol
táros ájtatosság, vecsernye.
ZSOLTÁROZ, (zsoltárőz) ; ZSOLTÁROZ ÁS,
(zsoltározás) ). ZSOLTÁROL; ZSOLTÁRLÁS.
ZSOLTINA, fn. tt. zsoltinát. Növénynem az
egyűttuemzők seregéből s egyeulőnősök rendéből;
vaczka szőrös, vagy polyvás; fészke hengerded, he
gyes, de tovistelen födelékű pikkelyekkel; bóbitája
pelyhes, vagy sertefogas; virága veres, ritkán fe
hér. (Serratula).
Talán ezen serratula szóból módosult. Ismer
tebb fajai: festő zs. (serr. tinetoria), népicsen : festő
fii, fiirészlevelű fii v. csak zsoltina ; aszottas zsoltina
(serr. arvensis), népiesen : aszottas, zabtövis.
ZSOLTINABÁRCS , (zsoltinabárcs) ösz. fn.
A bárcsok neméhez tartozó növényfaj, levelei lán
csásak, szemszőrösek, alul borostásak ; gyökérleve
lei kikanyarítottak ; szára elágazó ; fészkének pik
kelyei hosszudad láncsásak, kigörbült végűek, szál
kahegyüek. (Cnicus Serratuloides. Waldstein. Car
duus serr. Linné. Gönezy Pálnál: eirsium panno
nicum).
ZSÓLYA, fn. tt. zsályát. Paczipö. A német
Sohle szóból módosult.
ZSOMÁNCZ, 1. ZOMÁNCZ.
ZSOMB, törzs, melyből zsombék v. zsombik v.
zsombok,és zsomboly szók származnak. Egyezik komp,
és rokon domb szóval.
ZSOMBÉK ; ZSOMBÉKOL ; ZSOMBÉKOS, 1.
ZSOMBIK; ZSOMBIKOL; ZSOMBIKOS.
ZSOMBIK, (zsombik) fn. tt. zsombikot, harm.
szr. —ja. 1) így nevezzük az ingoványos, söppe
dékes, semlyékes, lápos, mocsáros réteken, lapályo
kon helylyel közzel földomborodó hantokat, s a
vízi növények gyökerei körül és gyökereiből képző
dött, valamivel szilárdabb állományú dombocskákat.
Zsombikról zsombikra hágva járni, átmenni az ingo
vány on. 2) A réteken,legelőkön befüvedzott vakand
turás. 3) Néhutt igy nevezik a földomborodott hau
gyafészket is : hangyazsombik. (Szabó D.)
Változattal, znombék, zsombok, zsombély, zsám
bok, honnan Zsámbokrét helynév = zsombikrét.
Rokon vele jelentésben handsélc. Törzse zsomb egy
eredetű homp, s rokon domb szóval. V. ö. TOM
BÁCZ. Képeztetésre hasonlók hozzá: szurdék v.
szurdik v. szurdok, továbbá poczik, kuczik stb.

„De nem használ miseszolgáltatásunk
Utálatos sok zsolozsmatartásunk."
Feddő Ének a XVI. századból. (Thaly K. gyűjte
ménye).
L. még SOLOSMA.
ZSOLT, (1) a névtelen jegyzőnél Zolta, a Bu
dai krónikában Zoltán, Árpád fia, és Taksony atyja
(Árpad genuit Zoltán, Zoltán genuit Taxun. Chroni
eon Budense). Mongol nyelven zoltai v. dzoltai v.
Bálinti szerént az ai ikerhang a kiejtésben ává
olvadván össze, zoltá am. szerencsés, zol v. dzol szó
tól, mely am. szerencse sjakut nyelven is eléjöu.
ZSOLT, (2) mezőváros Pest Zsolt m.; helyr.
Zsoltra, —on, —ról. Más kiejtéssel: Solt.
ZSOLTAR,fn. tt zsoltárt, tb. — ok, harm. szr.
—a v.—ja. így neveztetnek szent Dávid próféta éne
kei, szám szerint százötvenen ; hellénlatinul psalmu
am.énekelck, eltol lett psalma v. psalmus, azaz,ének
szent ének, és psalierium, énekekből álló gyűjte
mény, s az utóbbiból módosult magyarosan zsoltár
a magyar ajknak nehéz kiejtésűpsaltér helyett. Zsol
tárokat énekelni.
„Szivvidámitásra Isten a bort adta,
Amint a zsoltárban szent Dávid mondotta."
Lakadalmi vöfélvers.
ZSOLTÁRÉNEK, (zsoltárének) ösz. fa. Ének,
melynek tárgya, illetőleg szövege valamely zsoltár.
ZSOLTÁRÉNEKLÉS, (zsoltáréneksés) ösz.
ín. A zsoltároknak ájtatos egyházi énekszóval el
zengése. Kresznerics szerint Szili püspöknél: zsol
iárlás.
ZSOLTÁRÉNEKLŐ, (zsoltáréneklő) ösz. mn.
Aki zsoltárokat énekelve ájtatoskodik. Zsoltár.ének
lő hívek, szerzetesek.
ZSOLTÁRIRÓ, ZSOLTÁRKÖLTŐ, (zsoltár
író v —költő) ösz. fn. Szoros ért. Dávid próféta,
mint a bibliai szent zsoltárok szerzője. Szélesb ért.
aki azokhoz Hasonló szellemű szent énekeket szerez.
ZSOLTÁRKÖNYV, (zsoltárkönv) ösz. fn. Az
ó szövetségi Bibliának azon könyve, mely Dávid
próféta zsoltárait, számra százötvenet, foglalja ma
gában. Továbbá,templomi ájtatos használatra készí
tett, s hangjegyekkel ellátott könyv, melyből a buz
gó hivek,szerzetesek stb. szent zsoltárokat énekelnek.
ZSOLTÁRLÁS, (zsoltárolás) fn. tt. ssoltár
lást,th.— oifc.harm. szr. — a.L.ZSOLTÁRÉNEKLÉS.
ZSOLTÁROL, (zsoltárol) önh. m.; zsoltárolt.
Zsoltárokat zengedez, énekel. V. ö. ZSOLTÁR
ÉNEKLÉS.
ZSOLTÁROS, (zsoltáros) mn. tt. zsoltárost,
v. —ai, tb. —ak. Zsoltárokat tartalmazó, vagy ami
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ZSOMBIKPÜ, (zsombikfü) ösz. fn. Moesárfű,
mely a zsombikokou szokott teremni.
ZSOMBIKOL, (zsombikol) áth. m. zsombi
koll. Zsombikkal, vagy gyepes hanttal kirak, kijelöl
határol valamit, hanesikol. A rétek, legelök határait,
az utak mellékét zsombikolni. V. ö. IIANCSIKOL.
ZSOMBIKOS, (zsombikos) mn. tt. zsombikos i,
v. —at, tb. —ak. Aminek fölszinén ittott zsombi
kok emelkednek ; továbbá, vakandturásos. Zsombi
kos láp, semlyék, ingovány, rét} legelő.
ZSOMBOK, 1. ZSOMBIK.
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ZSOMBOKRET—ZSONG.

ZSONGÁS—ZSOMLER.

ZSOMBOKRET, (zsombokrét) ösz. Łn. Zsom
bikoktól hoportosan ellepett rét. Egy jelentésűek,
vele á Zsámbokrét nevű helységek.
ZSOMBOLY, (1) (zsomboly) fn. tt. zsombolyt,
tb. —ok, harm. szr. —a. L. ZSOMBIK. Képezte
tésre hasonló ezen rokon gyöküekhez : yomboly, yöm
böly, csomboly.
ZSOMBOLY, (2) mváros Torontál m.; helyr.
Zsombolyon, —ra, —ról. Máskép: Zsombolya;
helyr.Zsombolya?), —ra, —ról. (Németül : Hatzfeld.)
ZSOMBOLYA, 1. ZSOMBOLY.
ZSOMBOR, (1), fn. tt. zsombort, tb. —ok,
harm. szr. —a v. —ja 1) A négy főbbbímesek se
regébe és táskások vagy beczősök rendébe tartozó
növénynem ; csészelevelei és szirmai szétnyílnak ; bc
czöje némely fajokban csak táskaforma, többekben
hosszú, sugár, feszes ; kopácsi alulról hasadnak föl
és egyenesek. (Sisymbrium). 2) 1. ZSÓMPOR.
Ügy látszik, hogy e név a hellén latin eredeti
ből (sisymbrium) képeztetett; ámbár az is lehető,
hogy a zsombik szóval egy származású, minthogy né
mely fajai tavakban, zsombékos mocsárokban te
nyésznek.
ZSOMBOR, (2) férfi kn. tt. Zsomhort. Máskép :
Zombov. Latinosan : Somboríus.
ZSOMBORGÁS,(zsomborogás) fn. tt. zsombor
gást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kunyorálás. V. ö.
ZSOMBOROG.
ZSOMBOROG,(zsomborog) önh. m.zsomborog
tam, —tál, v. zsomborgnltam, —oltál, —ott. htn.
zsomborogni, v. zsornborgani v. —ni. Győr vidéki
szó, s arn. kunyorálva, kéregetve forgolódik valaki
körül. Máskép 1. SOMPOLYOG, SOMPORDÁL.
ZSOMPOR, fn. tt. zsomport, tb. — ok, harm.
szr. —a. Dunán túl, a nyugoti megyékben divatos
szó, s jelent kenyérszakasztó kosarat, vagy véka
nagyságú szalmakosarat. Hihetőleg a szomszéd né
metektől, vagy hicnczcktől kölcsönözött, s magya
rossá alakított Simperl.
ZSONG, (1) (zsonog) gyak. önh. m. zsongott,
htn. —ni, v. —ani. 1) A dony igének valamivel lá
gyabb változata. Zsonganak a méhek. 2) A zseng ige
mély hangú módosulata. Ily értelemben olvassuk a
,Koszorú'ban : életre zsong. V. ö. ZSENGE.
ZSONG, (2), fn. tt. zsongot. Újabbkori szó, az
élettani érteményü hellenlatin tónus kifejezésére,
mely az izmok, idegek stb. szilárd, rugalmas fcszes
ségét (németül: Spannung, Spannkraft) jelenti. Ro
kon az új, fiatal erő s élénkség fogalmát rejtő
zseng szóval, s hihetőleg a zsongáta szónak is
törzse. Valamint a föntebbi hellenlatin tónus nem
annyira a hangot jelentő latin tónus szóval azonos
hanem inkább tsirw, lendo (azaz , kinyújtom,
kifeszítem) szók származéka : úgy e magyar
zsong szó is közelebb ily értelemben veendő.
Azonban meg kell jegyeznünk, hogy valamely han
goztatott tárgynál pl. a hegedű, zongorahúrnál is
hangadásra szintén bizonyos rugalmasság, feszített

ség kívántatik. Ily feszesitő, közelebbről: élénkítő,
ujitó erő rejlik a zseng szóban is. V. ö. ZSENG.
ZSONGÁS, (zsonogás) fn. tt. zsongást, tb.
— ok, hrm szr. — a . Lágy, vékony dongás, csendes
zúgás.
„Hadd nyugodjam erdők árnyán,
Hadd nyugodjam magas bérczen,
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Hol a lég és föld zsongását
Menydörgés kiáltja túl."
Gyulai P.
V. ö. ZSONG, (1).
ZSONGÁTA, fn. tt. zsouyátát. Dunán túli kü
lönösebben balatoninclléki és kemenesali tájszó.
Am. zsendicze, 1. ezt. Származására nézve vagy a
felhangu zsengicze=zsengitő, vagy a zsongít, régies
képzővel zsonyajl igéből am. zsongajtó, zsongitó azaz
feszesitő v. erősítő, újitó, élénkítő vagy elevenítő.
ZSONGBONG, ikerített önh. m. zsongoltbon
gott, htn. zsonganibonganij v. zsongnibongni. Ismétel
ve vagy folytonosan zsong.
ZSONGERÓ, (zsongcrö) ösz. fn. Az izmok,
inak szilárd, rugalmas feszcsségü ereje. V. ö.
ZSONG, (2).
ZSONGÍT, ZSONGIT, (zsongit) áth. m. zson
giiot, par. — s , htn. —ni, v. —ani. Feszessé,
rugalmassá tesz, illetőleg élénkít, erösit, szilárdít.
ZSONGÍTÓ, ZSONGITÓ, (zsongitó) mn. tt.
zsongitót. A mi zsongít, élénkít, szilárdít, fesze
sit. V. ö. ZSONGÍT.
ZSONGSZER, (zsong szer) ösz. fn. Mindenne
mű szerek, gyógyszerek, melyek az izom, idegrend
szert szilárddá, feszessé, rugalmassá teszik. V. ö.
ZSONG, (2).
ZSONK.1L, fii. tt. zsonkilt, tb. —ok, v. ZSON
KILNÁRCZIS (zsonkilnárczis) ösz. fn. Növényfaj
a narcziszok neméből; burka sokvirágu ; piliskoro
nája rövid, harang vagy félgolyóbisforma, csipkés
szájú ; levelei félhengeresek, árrformák. Némelyek
szerént : dísznárczis. (Narcisus Jonquilla.)
ZSONKILNÁRCZIS, 1. ZSONKIL.
ZSOTÁR, gömöri tájszó ; 1. SAJTÁR.
ZSÓTÁR, 1. ZSOLTÁR.
ZSOZSÁNY,(Krajnikfalu) falu Bihar m.; helyr.
Zsozsánybá, —ban, —bál.
ZSÖDOR, (zsödör) áth. m. zsödőrl, v. zsödrött,
htn. —ni, v. esödreni. Fonalat peder. Megfelel neki
mély hangon : zsodor, sodor, s vékony hangon : sédér.
ZSÖGÖD, erdélyi falu Csik székben; helyr.
Zsöybdre, —ön, —röl.
ZSÖLLE; ZSÖLLESZÉK 1. ZSÉLLE ; ZSÉL
LESZÉK.
ZSÖLLÉR; ZSÖLLÉRKÉDIK; ZSÖLLÉR
SÉG, stb. 1. ZSELLÉR; ZSÉLLÉRKÉDIK; ZSEL
LÉRSÉG stb.
ZSÖMLE v. ZSÖMLYE; ZSÖMLYÉS stb. 1.
ZSEMLYE; ZSÉMLYÉS stb.
ZSÖMLÉR, puszta Veszprém m.; helyr. Zsöm
lérre, —én, —röl, v. —be, —ben, —bői.
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ZSOMOK—ZSUFAFAKO.

ZSÖMÖK, székelyes tájejtéssel am. a közö
sebb divatú zömök • ugyanott zeniek és zomok is.
Z S Ö N D Ü L ; Z S Ö N G E stb. 1. Z S E N D Ü L ;
ZSENGE stb.
Z S Ö R , falu Gömör m.; helyr. Zsörre, — ö n ,
— rol v. —be, — b e n , —bűi.
ZSÖRK, puszta Veszprém m . ; belyr. Zsörkre,
— ö n , —ról.
Z S Ö R T , törzse zsörtöl, zsörtölődik, zsörtös szók
nak. Gyöke zsör azonos zör gyökkel. L. Z S Ö R T Ö S
alatt.
ZSÖRTÖL,(zsörtöl) önh. m. zsörtölt. L. ZSÖR
TÖLŐDIK.
Z S Ö R T Ö L É S , (zsörtölés) fa. 1. ZSÖRTÖ
LŐDÉS.
Z S Ö R T Ö L Ő D É S , (zsörtölőödés) fn. tt.
zsörtölödésl, tb. —ék, harm. szr. — e . Szorosabb vi
szonyban élők, péld. házastársak, cselédek, laktár
sak közötti perlekedés, súrlódás, czivakodás ; más
kiejtéssel: zsertelödés. V. ö. Z S Ö R T Ö L Ő D I K .
Z S Ö R T Ö L Ő D I K , (zsörtölöödik) belsz. m.
zsörtölődtem, —tél, — ö t t . Mással öszvekoczezanva,
öszvezördiilve perlekedik, czivakodik ; más kiejtés
sel : zsértilődik. H a n g u t á n z ó gyökből származik, va
lamint a hason érteményü zörgölödik.Y.ö.ZSÖRTÖS.
ZSÖRTÖS, (zsört ös) mn. t t . zsörtöst, v. — e t ,
tb. —ek. Mondják oly emberről, ki a vele szorosabb
viszonyban levőkkel hamar öszvezörren, perel, czi
vakodik. Zsörtös feleség. Gyöke a hangutánzó zsör,
azaz zör, és törzse zsört, mint hóbort, csipert, me
lyekből lett hóbortos, csipertes.
Miklosich a szlovák és lengyel zárt szóval ro
konitja, de" ez tréfát jelent és sehogy sem illik a
magyar zsörtöl, zsörtös jelentéseire.
Z S Ö R T Ö S K Ö D É S ; Z S Ö R T Ö S K Ö D I K , 1 . ZSÖR
TÖLŐDÉS ; ZSÖRTÖLŐDIK.
ZSÖRTÖSSÉG, (zsörtösség) fn. t t . zsörtös
ségét, harm. szr. — e . Egymással öszvezördülők,
czivakodók, perlekedők tulajdonsága.
Z S U B R Á K , 1. ZSOBRÁK.
Z S U B R I , fn. tt. zsubrit. L. Z S O B R Á K .
Z S Ú P , palócz tájejtési fn. 1. ZSÚP.
Z S U P A , ( l ) mn. tt. zsufát. l)Molnár A. értemé
nyezése szerént latinul gilvus, mely
sárgaszinben
menő fakót jelent, honnan zsufa lé am. sáfrányos lé.
Ilyféle sárga az úgy nevezett szalmaszin is.Zsufa ló,
világos,mintegy elmosódott, halvány sárgaszínű, mint
a szalma. Ennélfogva hihető, hogy e szónak törzse a
palócz zsuf am. zsúp, és igy zsufa =: zsúpszinü.
T. i. Eger tájékán a palóczok a zsúpot ekkép
ejtik : zsuf. 2) Gyarmathi S. ,leves' szóval értelmezi
és a német Suppe szóval rokonitja. A borzsufa szó
ban csakugyan levest (rendszerént bor, czukor és
tojás sárgájával habart és megfűszerezett levest)
j e l e n t ; midőn az, mint fn. a zsufa melléknévtől kü
lönbözni látszik. Más kiejtéssel: sufa, • 1. ezt.
ZSUPA, ( 2 ) fn. L . ZSUFA ( l ) s z ó n á l , 2).
Z S U F A  P A K Ó , (zsufafakó) ösz mn. L ó r ó l

Z S U F A S A R G A  ZSURGAT.

1278

mondják , melynek fakó szőre homályos h a l v á n y
sárgába megyén át, vagyis, véleményünk szerint,
a zsúp színéhez hasonló.
Z S U P A S Á R G A , (zsufasárga), Z S Ü F A S Z I N Ü
(zsufaszínü) ösz. mnevek. L. Z S U F A .
Z S U F Á S , (zsufaas) 1. S U P Á S .
Z S Ú F O L , (zsúfol) áth. m. zsúfolt. Bizonyos
gyűmennyiségnek egyes részeit a lehető legszűkebb
helyre öszveszorítja, vagy, mint különösen a pénz
ről mondani szokás, élére veri, egymással szoros
érintkezésben hozza. Kölönösen valamely zárt téren
péld. teremben, templomban, színházban sok sze
mélyt teljes teltig öszvegyüjt, midőn azt az illető
személyek megtöltik.
Véleményünk szerént átv. ért. szó a palóczos
kiejtésű zsúf azaz zsúp szótól, azon hasonlat a l a p 
j á n , hogy ami zsúfolva van, hasonló a kévébe szo
rított, kötőit avagy a házfödelén tömötten össze
vert zsúpszalmához.
Z S Ú F O L Á S , (zsúfolás) fn. tt. zsúfolást, t b .
—ok, harm. szr. —a. Szorongásig megtöltése vala
mely helynek, különösen emberek, vagy más álla
t o k sokaságával. Nagy ünnep alkalmával zsúfolásig
tele szokott lenni a templom.
Z S Ú F O L T , (zsúfolt) mn. t t . zsúfoltat. Szo
rongásig töltött, telidestele rakott. Zsúfolt tánczte
rem, színház.
Z S U G Á S Z T R A , falu Kővár vidékében ; helyr.
Zsugásztrára, •—n, —ról.
ZSUGOR, (zsugor) mn. t t . zsugort, t b . —ok.
1) Aki v. ami össze van húzva, ránczosodva, görcsö
söd ve. Zsugor tagok. Zsugor arczbőr. 2) Átv. fösvény,
ki a pénz, vagyon u t á n görcsösen, összveszorított ke
zekkel k a p , s azt öszvekuporgatja. Szabó D. s z e r é n t :
magát igen megvonó, somfánál főző. E g y é b i r á n t ön
állólag kevésbbé van szokásban, hanem csak szár
mazékaiban : zsugorog) zsugorgat, zsugori, zsugorodik
stb.; más kiejtéssel: sugorog, sugorgat, sugori, sugoro
dik stb. Mi eredetét illeti, gyöke zsug nem egyéb,
miut zug, szig ; s az egész rokon szigor szóval. V. ö.
SZIGOR.
Z S U G O R A , (zsugora) mn. tt. zsugorát. L.
Z S U G O R G Ó , 2 ) . V. ö. Z S U G O R G A T .
Z S U G O R É K , (zsugorék) fn. tt. zsugorékot,
harm. szr. — j a . Á l t a l á n oly test, különösen állati
bőr, inak, vagy növények héjai, levelei stb., melyek
rugalmas nyerseségöket elvesztvén megránczosodtak,
öszvetöpörödtek, illetőleg görcs által öszvebuzódtak
stb. V. ö. ZSUGOR.
Z S U G O R G Á S , (zsugoiogás) fn. tt. zsugor
gást, t b . —ok, harm. szr. — a . 1) Az állati vagy nö
vényi test részeinek öszvehuzódása, görcsösödése,
különösen a n a g y melegség vagy hidegség miatt.
Fázó ember zsugorgása. 2) Á t v . fösvénykedő, szegé
nyül szigorgó, magát öszvehuzó életmód, koplalás,
tengődés.
Z S U G O R G A T , (zsugorogat) gyak. áth. m.
zsugorgattam, —tál, — o t t , p a r . — g a s s . F ö s v é n y e n
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pénzt s más v a g y o n t öszvegyiijtöget, t a k a r g a t , ku
porgat, s m a g á n á l tartogat, elköltéstől megőriz.
Mennél vénebb, annál inkább zsugorgat.
Z S U G O R G A T Á S , (zsiigor ogatás) fn. tt.
zsugorgatást, t b . —ok, harm. szr. — n . P é n z n e k s
más j ó s z á g n a k fösvénykedő gyüjtögetése;kuporgatása.
Z S U G O R G Ó , (zsugorogó) mn. tt. zsngorgót,
1) Ami zsngorog, vagyis, ránczoean, görcsösen, töpö
r ö d v e öszvehuzódik ; különösen aki nagy hideg miatt
didereg, m a g á t öszvehuzza.ííííeífera szobában zsugorgó
szegények. 2) A t v . ért. fösvényen, szegény módon,néI
külözve éldegélő, tengődő. Zsugorgó fösvény uzsorás.
Éhen szomjan zsugorgó koldus.
Z S U G O R I , (zsugori) mn. és fn. t t . zsugorit,
t b . —k, v. — a k . Pénzt, vagyont fösvény módon
g y ű j t ő , sziik marku fösvény ember, zsubrák.
Azon i képzöjü melléknevek osztályába tarto
zik, melyekben g ú n y , csúfolódás, vagy kicsinylés
alapfogalma rejlik, m i n t : vigyori^ ácsori vicsori, ku
kori, lődöri, bodri^ kondri, csitri, ezudri,
tatri,
vaksi, buksi, t'óksi stb. Elemzésére nézve 1. ZSUGOR.
Z S U G O R I S Á G , (zsugoriság) fn. tt. zsugori
ságot, h a r m . szr. — a . Piszkos, szűk m a r k ú fös
vénység.
Z S U G O R Í T , (zsugorít) á t h . m. xsugorttott,
p a r . — s , h t n . — n i , y . — a n i . Ránczosra,görcsösreösz
vehúz, vagy töpörít. Ujjait öszvezsugoritotta a görcs,
a fagy, a szalonnabürkét a tüz melege. Atv pénzt s
más jószágot fösvényen öszvegyüjt, s m a r k á b a szo
rítva tart, kuporít.
ZSUGORÍTÁS, ZSUGORITÁS,(zsugoritás)
fn. t t . zsugorításf,tb.—ok, harm. s z r . — a . Cselekvés,
mely által valami zsugorodóvá tétetik ; ránezositás,
g ö r c s ö s i t ó , töpöiítés, kuporítás.
Z S U G O R R A L , (zsugorkál) á t h . m. zsugor
/w/í.Kemenesali szó ; 1. Z S U G O R G A T .
Z S U G O R K O D Á S , (zsugorkodás)fn.tt. zsugor
kodást, t b . —okj harm. szr. — a . K u p o r g a t á s , szűk
m a r k u fösvénykedés, szigorkodás ; pénzes láda mel
letti éhezés, szomjazás, koplalás, rongyoskodás, fáz
kodás.
Z S U G Ő R K Ö D I K , (zsugorkodik) k. m. zsu
gorkodtam, —tál, — o t t . Piszkosan, szűk m a r k ú a n ,
a szükségeseket önmagától is megvonva fosvényke
dik, nyomorúan tengődik.
Z S U G O R O D Á S , (zsugorodás) fn. tt. zsugo
rodást, tb. —ok, harm. szr. —a, Az állati vagy
növényi testnek ránezos, görcsös, töpörödő öszvehu
zödása. Ujjak, karok, lábak zsugorodása.
Z S U G O R O D I K , (zsugorodik) k. m. zsugo
rodtam, •—tál, —ott. Görcs által öszvehuzódik,
töpörödik, fonnyad; gyűrűsen, tekervényesen, gúzso
lódva öszvemegy. Keze lába zsugorodik. Ujjai a nagy
hidegtől öszvezsugorodtak.
Zsugorodnak
a falevelek,
midőn a nagy hőségtől fonnyadnak s tekerednek.
Zsugorodik a vén ember arezbőre, tűzön a szalonna
bürke. Osszezsugorodik,mint a tengeri csiga maga haj
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lékában. (Km.) Á t v e t v e : guzsorodik, vagyis gúzs
g y a n á n t szorosra, szűkre tekeredik.
Hasonló képeztetésüek : bodorodik, kondorodik,
kunyorodik, göndörödik, töpörödik, péndr'redik, szende
redik, hentéredik stb.
Z S U H Á N Y , falu Krassó m. ; helyr. Zsuhányba,
— b a n , —bál.
Z S U J T A , falu Abauj m . ; helyr. Zsujtára,
— n , —ról.
ZSÚKO, falu Bereg m. ; helyr. Zsúkóra, —n,
—ról.
Z S U G O R O G , (zsugorog) gyak. önh. m. zsu
gorogtam, —tál, v. zsugoi gottam, —ottál, —ott,
htn. zsugorogni v. zsugorgani, v. — n i . l) Pázás mi
a t t tagjai öszvehuzódnak ; didereg. 2) Átv. fösvé
nyen, pénze s vagyona daczára szigorog, éhezik,
szomjazik, fázik ; zsugori módon tengődik.
Z S U K O T O L , székely tájszó. Elemezve:
otol. L . S U G D O S , S U T T O G .

súg

ZSUMM, hangutánzó gyök zsummog szóban és
származékaiban.
ZSUMMOG, (zsummog) gyak. önh. m. zsum
mogtam, —fái, — o t t . Valami nem tetszvén neki
m a g á b a n dörmög, dünnyög, duhog, éltetlen orrhan
gon zsong. Gyöke zsum v. zsumm természeti hang
utánzó.
ZSUMMOGÁS, (zsummogás) fn. tt. zsummo
gást, t b . —ok. Haragos dunyogás, duhogás, értetlen
ö n h a n g o n , s félig nyilt,vagy zárt ajakkal dörmögés.
ZSUMMOGO, (zsummogó) mn. tt. zmtmmogót.
Dünnyögő, duhogó.
ZSUNY, falu Nógrád
— b a n , —bői.

m.;

helyr.

Z S U N Y  A L M Á S , puszta Nógrád
•—Ahnásra, — o n , —ról.

Zsunyi<x;
m.;

helyr.

ZSÚP, v. Z S Ú P , fn. tt. zsúpot, harm. szr.
—ja. A kicsépelt gabonának, különösen rozsnak
hosszas csomóba kötött szalmája, mely csomóban a
szalma kalászos
végei szintén együtt vannak
mint a cséplés előtt kötött kévékben. Zsúpból szecs
kát metszeni. Zsuppol födni a házat, megtölteni qp
ág;/bavaló zsákot. Zsuppot vetni alomul a lovak alá.
Zsúppal kirakni a jégverem oldalait.
Mielőtt
kicsé
pelik, kéve a neve. Tájdivatosan : zsupp.
Egyezik vele a német Sehob v. Schaub, holland
schoof, melyekben alapfogalom a csomó („Der Be
griff d e r Verbindung, vielleicht auch der Masse
der Ausdehnung in die LSnge, Breite und Dieke ist
der herschende Begriff." Adelung.). Innen Adelung
a Hrnife szóval is rokonítja. Eger táján hangválto
zattal zsuf. A nép szájából ezt is h a l l a n i : zsnppon
elvitték, ehzállítottak; de ezen esetben a zsupp a né
met Schnbnak felel meg,mely (schieben igétől) odább
tolást jelent, midőn t. i. a g y a n ú s , csavargó idege
neket az illető hatóság születési helyökre visszavi
teti, rendőri ixjabb nyelven : tolonezoztatja.
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ZSÚP — v. Z S U P  A P Á T H I , puszta Abaúj m . ;
helyr. —Apáthiba, — b a n , —ból.
Z S Ú P F É D É L , v. — F Ö D É L , (zsúpfödél) ösz.
fn. Épületfödél, házfödél, melyet zsúppal tetőztek;
más anyagokból: nádfödél, cserépfödél, rézfödél stb.
Z S Ú P F Ö D E L E S , (zsúpfödeles) ösz. mn. Ami
zsúpfödéllel van t a k a r v a , tetőzve. Zsúpfödeles pa
raszt házak, áldok, ólak.
Z S Ú P K É V E , (zsúpkéve) ösz. fn. Nem helyes
elnevezés, mert a zsúp is már csomóba van kötve ;
kéve pedig még csépeletlen csomót jelent.
Z S U P K Ó , falu Bars m . ; helyr, Zsupkón, — r a ,
—ról.
Z S Ú P L É C Z , (zsúplécz) ösz. fn. Azon léczek
a házfödelen, melyekre a zsúpot gúzsolják, s mint
mondani szokás, sulyokkal fölverik.
Z S Ú P O L , Z S U P P O L (zsúpol v. zsuppol) á t h .
m. zsúpolt. l) A kicsépelt rozsszalmát kévébe kötözi.
2) Zsúppal föd. Házat, aklot, ólat zsúpolni. 3) A
gabonát kévében csépeli, midőn különösen sürgős a
dolog. Innen 4) a székelyeknél Kriza J. szerént a
kévékből csak félig csépeli ki a szemet. 5) Ver, meg
ver, mint a zsúpot szokták verni.
Z S Ú P O L Á S , (zsúpolás) fn. tt, zsúpolást, tb.
•—ok, harm. szr. — a . Cselekvés, midőn valaki zsú
pok V. ö. Z S Ú P O L .
ZSÚPOZ, (zsúpoz) á t h . m. zsúpoztam, —tál,
— ott, par. — z . Zsúppal födelez, tetőz, vagy behint,
betakar valamit.
ZSÚPOZÁS, (zsúpozás) fn. tt. zsupozást, t b .
— ok, harm. szr. — a . Cselekvés midőn valaki zsúpoz.
ZSÚPOZÓ, (zsúpozó) v. Z S U P P O Z Ó , fn. t t .
zsúpozót. Parragi v. falusi mesterember, ki az épü
leteket zsúppal födi; máskép : zsúpverö.
Z S U P P , ( 1 ) tájdivatosan am. zsúp / 1 ezt.
Z S U P P , (2) indulatszó, ikeritve ; hoppzsupp,
melyet a tánczosoknak biztatólag szoktak kiáltani,
s am. ugorj magasra és üsd meg a földet t a l p a d d a l .
Z S U P P A , falu Krassó m. ; helyr. Zsuppára,
— n, —ról.
Z S Ú P S Z A L M A , (zsúp szalma) ösz fn, Kicsé
pelt, ki zupáit, megzsupolt, s j o b b á r a töretlen szárú
szalma, különböztetésül a •nyomtatott és törelcszal
wiától.
Z S U P T E K E R C S , (zsúptekercs) ösz. fn. T e 
kercs zsúpszalmából.
Z S U R Á L , (szúrál ? v. zsúrál ?) önh. m. zsurált'

B. Lakos szerént, a székelyeknél am. temondál, ösz
szebeszélget, valakiről roszul szól. Általánosabb di
vatú s z ó v a l : pletykál.
Z S U R K , falu Szabolcs m . ; helyr. Zsurkra
— on, —ról.
Z S Ú R L Á S , I. S Ú R L Á S .
Z S U R L Ó , v. Z S U R L Ó , (zsúroló) mn. és fn.
l) Aki zsúrol v. amivel zsúrolnak. 2) Növénynem a
lopvanőszők seregéből és harasztok rendéből, mely
nek ismeretesb faja népiesen: zsurlófü, v. kanna
mosó, növénytani néven : kannamosó zsurló. (Equise
tum). Más kiejtéssel: súrló.
Z S Ú R L Ó D Á S ; Z S Ú R L Ó D I K , 1. S Ú R L Ó D Á S ;
SÚRLÓDIK.
ZSURM,
törzs
zsurma , zsurmol, zsurmóka
szókban. Áttétellel egyezik morzs törzszsel.
ZSURMA, (zsurma) 1. MORZSA,melylyel n é 
mi áttétellel h a n g o k b a n is egyezik.
Z S U R M Ó K A , (zsurmóka) kies. fn. t t . zsur
inókát. Keményebbre gyúrt tészta, melyet vagy ú j 
j a k között, vagy reszelővel apróra morzsolnak, s
levesbe vagy becsináltokba főznek be. Balaton
melléki szó. N é h u t t : zsurmolka.
ZSURMOL, (zsurmol) 1. M O R Z S O L .
Z S U R M O L K A , (zsurmolka) 1. Z S U R M Ó K A .
ZSÚROL ; ZSÚR0LÁS,1. SÚROL; SÚROLÁS.
Z S U R Z S O V A , falu K r a s s ó m. ; helyr. Zsurzso
vára, — n , — r ó l .
Z S U V A T , 1. Z U V A T .
ZSUZSA,nöi kn. tt. Zsuzsát. 1.ZSUZSANNA alatt.
ZSUZSÁNKA, fn. tt. Zsuzsánkát. Népies neve
a gamandor tarorja (teuerium chamaedrys) nevű n ö 
vényfajnak. Máskép szintén n é p i e s e n : gamandor,
kiscserlevelíl fú, kis sarlós fii,.
ZSUZSANNA, női kn. tt. Zsuzsannát. Latino
san : Susanna. Héber eredetű, súsan v. súsánnáh am.
liliom. Kicsinezve a m a g y a r b a n : Zsuzsa, Zsuzsi,
Zsuzska,
Zsuska.
ZSUZSI, tt. Zsuzsit. L. Z S U Z S A N N A alatt.
ZSUZSIKA, v. Z S U S K A női k n . t t . Zsuzsikát
v. Zsuskát. L. ZSUZSANNA alatt.
ZSUZSOK, tt. zsuzsukot; 1. ZSIZSIK.
ZSUZSOL, (susol azon sus gyöktől, melyből
susog is származik), önh. m. zsuzsolt. L. ÖSZVESÚGr.
Z S Ü R E S T , falu Krassó m . ; helyr. Zsiirestre,
— én, —röl.
ZSUZSOK, tt. zsüzsökm ; 1. ZSIZSIK.
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V É G S Z Ó.*)
Az akadémiai Nagy Szótár, későbbi néven : A Magyarnyelv Szótára ez idő szerént be
van fejezve. Ez idő szerént mondom, mert még mostani szerkezetében, mint alább eléadom,
egy toldalék fog hozzájárulni.
A jelen munka, ide értve az Élőbeszédet is, áll hat kötetből, 570 ívből, s maga a Szótár
110,784 czikkből, vagyis némi kivétellel, leginkább a betűk, puszta gyökök és törzsek, s a
ragok és képzők kivételével, csaknem ugyanannyi egyes szó följegyzése, illetőleg értelmezéséből.
Elveinket az adott utasítások folytán is egy terjedelmes Élőbeszédben terjesztettük elé.
Miként igyekeztünk azokat a részletes eljárásban érvényesítni, ennek némi rajzolása a
jelen sorok czélja.
A munkához 1845ben fogtunk. S kivéve a zavaros forradalmi korszakot, és Czuczor
társam fogsági idejét •— összesen három évet — munkálatunk tizenkét év alatt kézirat
ban a körülményekhez képest elkészült. A körülményekhez képest, igenis, mert már idő
közben hatalmas lendületet vőn a magyar nyelvészkedés, részint nyelvünk sajátságainak für
készése, részint a többékevésbé rokonnyelvekkel összehasonlítás, részint végre számosabb
régi nyelvemlékeknek megjelenése által.
Azon időben tehát, ez előtt mintegy tizennégy évvel, midőn az akkori mü kéziratban
már befejezve áll vala előttünk, egymással tanakodánk, mitévők legyünk. Ha a kéziratot leg
ott nyomatni kezdjük, nagyon hiányosan fogna az kiütni. Ha pedig a munkát ismét elül
kezdve, a magyar nyelvészetnek már akkori állásához képest is, az újabb ^anyagot szintén fel
dolgozni akarjuk, újabb működésünk megint 10—12 évet vesz igénybe. És ha csak ez után
fogunk a munka nyomatásához, kérdés egy részről, hogy mi, kiknek életkorunk a századdal
jár vala, megérjüke a nyomtatásnak csak megkezdését is, más részről, ha a várt 10—12 év alatt
úgy fog haladni a magyar nyelvészet, mint a megelőzött években, fogunke akkor is kielégítő
— legalább viszonylag kielégítő — munkát adhatni.
Tanakodásunk eredménye az lön, hogy a nyomtatásnak megkezdésére hívtuk fel az
Akadémiát, s ez azt el is határozta. De egymás közt abban állapodánk meg, hogy folytonosan
működve, kutatva, jobbítva, a kéziratot, mely különben is jó nagy halmazra nevekedett volt,
csak részletekben adjuk át a nyomtató intézetnek. Más részt előre látván, hogy így is sok
hiány maradhat a munkában, sőt a szakgatott működés közepett hibák is csúszhatnak abba,
indítványozók s az Akadémia indítványunkat el is fogadá, szoríttassanak fel az egész hazában
azok, kiket a magyar nyelv ügye érdekel, hogy a koronként megjelenő füzeteket, illetőleg
köteteket áttekintve, észrevételeiket az Akadémiához küldjék be.
A felszólítás több ízben is megtörtént, de annak az óhajtott módon kevés sikere lett.
Azonban nyomtatásban megjelent némely művekben, egyre másra figyelmesekké tétettünk.
Czuczor társam újabb munkásságunk derekán 1866ban a szótári ügynek is kipótol
hatlan veszteségére más hazába költözött. S én árván maradtam. A munkának most már, mint
legeiül érintem, ez idő szerónt bevégeztet tudathatni, zajos éltem legnagyobb szerencséjé
nek tartom.
Ami a részletes eljárást illeti:
*) Felolvastatott a magy. tucf. Akadémiának 1874. ötödhó 18ikán tartott ülésében.
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Feladatunknak kitűzött czélja vészint eredetileg, re'szint később általunk ajánlva 3 az
Akadémia által is elfogadva, négy fő irányban foglalható össze, s ezek valának
1) az egyes szók és szórészek egybegyűjtése;
2) azok nyelvtani sajátságainak följegyzése;
3) lehető bő értelmezésök;
4) elemzésök, vagyis az úgy nevezett szófejtés, és ezzel kapcsolatban az idegen nyel
vekbeli rokon szókkal egyeztetés vagy hasonlítás.
Az egyes szók összegyűjtésére nézve feladatunk főleg az irodalmi nyelv vala, de némi
részben a tájnyelv és körülményeinkhez képest a régi nyelv is.
Az irodalmi nyelvre nézve 1846dik évben a XVII. nagy gyűlés a csupán tudomány 
beli használatban levő műszókat a Nagy Szótárból kirekesztendőknek határozta (1. Előbeszéd
12. L). Mi azokat, melyeket a szakférfiak már általában elfogadtak s annyira megállapítottak
volt, hogy jóformán a közönség használatába is átmentek, pl. a vegyészetben az elemi testek
nek és legközelebbi összeköttetéseiknek nevei, a növénytani műszók és nevezetek; vagy
melyek nagy részben magából a közéletből merítve csak nagyobb szabatosságot nyertek vala,
mint a törvénykezési, kereskedelmi, vadászati, hajózási stb. nevezetek, a Szótárba fölveendők
nek véltük s a szokatlanabbaknál a kútfőket is, honnan átvevők, megemlítettük.
A tájnyelvet illetőleg eleintén alig vala más forrásunk, mint az Akadémia Tájszótára,
és némi részben Szabó Dávid Kisded Szótára (e néven egész munkánkban mindenütt Baróti
Sz. D. értendő); de erre nézve is kezdetben azt gondolok, hogy a Nagy Szótárban csak az iro
dalomba is fölvehetőknek volna helyök. Később és már csak a nyomtatás alatt járultak ahhoz,
különösebben szófejtés tekintetében igen becses adatok, ú. m. Vass József jutalmazott érteke
zése a Dunán túli nyelvjárásról a Magyar Nyelvészet V. kötetében; Kriza Jánosnak »Vad
rózsák* czimü munkája a székely népköltésről és népnyelvről; Lőrinczi Károly s idősb Mándy
Péter közleményei; legújabban pedig az Akadémia utaztatása folytán Budenz József és Szarvas
Gábor gyűjteményeik, s a Magyar Nyelvőrben időnként közlött népnyelvi adatok.
Szabad legyen itt a népnyelv és irodalmi nyelv közötti különbséget azon okból is
kiemelnem, minthogy merültek föl nézetek és szózatok, melyek azon esetekben, midőn a kettő
közt valamely eltérés mutatkozik, az irodalmi nyelvet határozottan roszalják; sőt nekünk is
hibául royák föl, hogy roszalásunkat többször nem nyilvánítottuk, mint valóban nyilvánítottuk.
Általában tekintve is a dolgot, kicsoda kételkedhetik, hogy valamint a régi, úgy a ma
élő nyelvekben is, ahol az irodalom jelentőségre jutott, az irói nyelv és a köznép nyelve között
nevezetes különbségek állának ele ? Ki merné állítani, hogy pl. Cicero, Quintilian, Tacitus úgy
írtak, mint a római köznép beszélt, vagy a római köznép úgy beszélt mint Cicero, Quintilian,
Tacitus írtak ? Hiszen Cicero (De Oratore") maga különbséget tesz a latin beszédbeli urbanitas
et rusticitas között. És hozzánk legközelebb is tudjuk, tapasztaljuk, hogy a német irodalmi
nyelv tetemesen eltér bármely egyes német népfaj nyelvétől.
Nem akarom, hogy félreértessem.
A nyelv valódi szellemétől egyetlen egy iró sem térhet el. De egy részről épen az a
legnehezebb kérdés: miben áll valamely nyelv szelleme ? más részről a népies szójárások terén
is számosak az eltérések és határozatlanságok, melyekre nézve az Írónak, ha művészileg akar
megfelelni feladatának, a szókban és szóalakokban nemcsak válogatással kell foglalkodnia,
hanem bizonyos rendezési és izlési érzékkel is kell bírnia, sőt már a műveltebb élő, ú. m. fino
mabb társalgási, különösen szónoklati beszéd is szabatosság és csín tekintetében nagyobb gon
dot igényel. Aztán a mindennapi élet körén túl mennyi fogalomra, eszmére van még szüksége
a tudományos világnak, melyek a köznép gondolkodásmódjában elé nem fordulnak, elé nem
fordulhatnak! Ezeket tehát a tudomány emberének vagy idegen nyelvekből kell pótolnia, sőt
azok végett egészen idegen nyelvet használnia, mint használtatott nálunk a közel múltban a
latin nyelv, vagy ha a nemzeti nyelvet választja közegül, de ezt idegen szókkal, szólásokkal
tarkítni, dísztelenítni s olykép elárasztani nem akarja, hogy elvégre több lesz iratában az ide
gen elem, mint azon nyelvé, melyen működni, hatni akar, magából az adott nyelvből kell
sokat, igen sokat fejlesztenie. Az anyagot ugyan a népnyelv szolgáltatja, ideértve a régibb
nyelvemlékekben fennmaradt nyelvanyagot is, mely kivált az eredeti — nem fordított —
müvekben a népnyelvhez közelebb állott, mint a tudományokban, művészetekben már előbbre
haladt irói nyelv, de az anyag még nem minden, annak feldolgozása, szabatosítása, csínosbítása
— hogy úgy mondjam kicsiszolása — müveit s kivált irodalmi nyelvben fensőbb törvények
alapján történik. S ekkor a népnyelv mint anyag és annak a finomabb társalgásban s irodalom
ban és tudományban alkalmazása közt olyan lesz a különbségi; mint az ugyan olyan anyagból
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épült ház és ház között. Miként ezeket már többször is igyekvém kifejteni, sőt Quintilian
tanaival is támogatni, ki a gondos irályt Praxiteles márványmüvéhez hasonlítja, a kidolgozat
lan vagy legalább nem művészileg kidolgozott márvány darabbal ellentétben.
Most egykét példával szolgálok annak igazolására, hogy az irodalomban s finomabb
társalgásban már állapodásra jutott egyes szókat sőt szóalakokat, habár a népnyelvtől eltérők,
nem tartottuk föladatunknak megtámadni.

Kegyelmed. Kend. Ön stb.
A régi általános magyar nyelvben, mint régi levelezésekben olvasható, alig találunk
más tisztelő megszólításokat mint kegyelmed és ritkán nagyságod. Még gr. Eszterházy Miklós
nádor is Rákóczy György erdélyi fejedelmet, és viszont, a magyarban csak kegyelmed szóval
czímezi. Később a kegyelmed (néhutt ma is kigyelmed) kelmedvc, ma,]& kémed, kend (= kemd),
kied, kjed, kedre stb. rövidült. Már Mikes Kelemen is csak kedct használ. De későbben czif
rábbnál czifrább czímezések : excellentiád, (magyarosan : kegyelmes úr vagy nagyméltóságod),
méltóságod, uraságod, tekintetes, tisztelendő stb. jővén divatba, különösen a társalgási nyelv
ben kivánatos lön valamely általánosan elfogadható czímezés használhatása. A régi czímezések
erre nem valának többé alkalmasak. Ha gr. Széchenyi István társalgás közben vagy valamely
levelében a kend szót használja, bizonyosan azt mondják róla : ejnye beh parasztosan beszél.
Ha pedig kegyelmed szóval szólít meg valakit, akkor azt mondhatják : Széchényi István már
mindenkit excellentiáz. Széchényinek az újabb korban keletkezett kegyed szó sem tetszett,
részint mert hozzá szokván müveit európai nyelvekben a you, vous, Sie rövid megszólítások
hoz, hosszalta azt, részint azt monda : hány ember van, kinek kegyére, bármiként értelmezzük
is azt, nem hivatkozhatunk; pl. vájjon a büntető biró hívhatjac a bűntettel vádlottat ,vagy a
miatt épen elitéltet akár nagyságos, akár tekintetes úrnak, akár csak kegyednek is ? És csak
ugyan Széchényi vala az, aki e tekintetben is merész újítással állott elé. T. i. utóbbi korban a
maga czímezés is nagyon divatossá lett a népnél, mely ha nem maga szőrű emberrel volt vagy
van dolga, de még sem tekintetessel vagy nagyságossal stb., azt maga szóval tiszteié és tiszteli
meg. Nagyobb polgári állásban levők, némely alattok, vagy náloknál alantabb állókat szintén
magáztak. Ezt sem lehetett általánosan czímezési szóvá tenni. Igen, de azt monda : maya és ön
némileg együvé tartozó szók, miért ne lehetne az utóbbit is mint az elsőt, önállólag használni ?
Tehát legyen, ÖÍT a megszólító általános czím, rövid is, nincsen is egy vagy más értelemben
e'koptatva. Es lett ön, melyet a nép, tudtomra soha és sehol nem használt, s ma már ország
szerte elterjedett.
Vájjon meg kellett volna e e szót, mely bizon csak önkényen alapúi, és a melyet néme
lyek mindjárt kezdetben s újabb korban is megróttak, szintén megrónunk? Mi azt hittük,
hogy nem.

Előlülő. Elnök.

Midőn a hivatalos nyelv magyar kezdett lenni, a praesident, praeses kifejezésére elöl
ülő jött divatba. Az elöljáró hasonlatára, mely már a régieknél pl. Molnár Albertnél is eléjön,
helyesen alkotott szó. Ámde kiejtése elrettentő, kivált idegen ajkúak előtt. Későbben elönök,
majd rövidebb hangzással (az első hasonlatára, mely a Müncheni codexben : előlső) elnök szü
lemlett. A nök képzőre ugyan azon észrevétel tétetett, hogy az se nem szép, se nem magyar,
legalább kétes magyarságú. Nem szép, mert a magyarban túlságosan előforduló k végzeteket
ismét egygyel szaporítja; kétes magyarságú, mert a hasonló képzőjü honosított szók, mint
pohárnok, udvarnok stb. a szlávból jöttek át nyelvünkbe, a bajnok, tárnok szókat is a szlávok
magokénak vallják (az első Miklosich szerint szerint szerbül: bojnik); és ha álnok (némely
régieknél: álnak) kifogástalan magyar szó is, de tudtunkra csak egyedül áll nyelvünkben, mert
a csarnok szó is a török csárdák szóval látszik egyezni. Eléjön a persábanis nak képző, hanem
hát ez is idegen. Ezen okokból is egyik társunk elémber (= előember) szót hozott javaslatba,
mint a némber (= nőember) hasonlatára helyesen alakultat és egészen magyart. Senki se
fogadta el. De széles e hazában elmaradt az előlülő, és nem hallunk mást mint elnök, melyet
mind rövidsége, mind további képzékenysége is (elnöki, clnökség, elnököl, elnökilcg, elnök
1et) ajánlanak.
Vájjon megrovandó lett volna ez is a Szótárban?

Ragasztók. Rag.

A latin suffixumnak megfelelő magyar szó régebben ragaszték vala, még az akadémiai
munkálatokban is. Ma helyette rag dívik, még az új szóknak és gyökök önállósításának leg
nagyobb ellenségeméi is.
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Növénytani nevek.
E század elejétől egészen a mai napig alig találunk merészebb szóalkotásokat, mint
DiószegiFazekaséit az 1807dik évben megjelent »Magyar Füvész Könyv«ben. De a meré
szen alkotott új szók között egyetlen egy sincs, mely a jó vagy kellemes hangzásba ütköznék.
S nem is tudom, bogy közel 70 év olta merész alkotásaik ellen valahol kikeltek volna. Csak
egy, pl. a b betűből idézve az új alkotású szókat: baltaezím, baktopp, bajnócza, berze, bibetyü,
bodonpót, boglárpót, bogyópikk, bordalap, bordamag, borzon, bögretok, bundi, mind ezek eléggé
igazolják jó hangzású voltukat.
Azonban elemezzünk ezen munkából egy némely új alkotású nevet.
Libatopp göröglatin néven chenopodium, épen az, a mi a német Gánsefusz, angol
goosefoot. Ha most magyarítná valamelyikünk, alkalmasint lúdlábat vagy libnlábat írna.
De tessék kiejtésére figyelni, nem okoze a két l—l a közvetlenül egymás után következő két
szó vagy szótag elején kellemetlen hangzást? Hát ha még Zen kezdődő iijabb szó járul hozzá,
pl. lúdláb levele ? Úgy látszik, észlelték ezt a finom nyelvérzéssel biró tudósok és alkoták a
jobb hangzású libatopp szót, habár topp mint toppan szó gyöke vagy törzse főnévként alig van
általános szokásban (a székelyeknél hallható : egy toppot sem mének), legalább láb jelentésben
sehol nem hallható.
Kötőt latinul saxifraga. Ha most magyarítnók, kétségenkivül kőtörőt írnánk. A szer
zőknek a sok ö nem tetszvén, a legnagyobb merészséggel kötört írtak, melyet ma el nem
fogadnánk s nem is tanácsolhatjuk senkinek a hasonló alakítást; úgy hogy gondolkoztam róla,
nem kellenee legalább kőtörinek igazítni (mint a népies markaköpi am. markaköpő), de
nem bátorkodám.
Hasonló alkatú szó a hinincs (= kinincs), göröglatinul : amorpha. Ma hihetőleg az
alaktalan vagy formátlan szót használnók.
Egyébiránt az irodalomban, bármi tekintetben akár jelentésénél akár alakjánál fogva
helytelenül használt szókat mi is roszaltuk, milyenek : képvisel, közepette (alany eset mellett),
külszenvedö igéknek széltiben való ferde használata, termelni igének az általános producere
értelmében a nyelvérzést bántó alkalmazása, újdondász stb. stb.
Ami a régi nyelvet illeti, iparkodtunk időnk s erőnk korlátoltságához képest mind azon
szókat fölvenni, vagy ismertetni, melyek eddig részint az Akadémia útján, részint némely
magánosok, különösen Toldy Ferencz, Thaly Kálmán, s némi részben Mátyás Flórián szorgal
mukból napvilágot látott emlékekben eléfordúlnak, és akár alakjuk, akár jelentéseknél fogva
a mai köznyelvtől elütnek. S hogy ezek a szófejtésre is mily befolyással lehetnek, ím egykét
példa : egyetlen Katalin Verses legendájában e helyett áll : egyiglen, régiesen : egyéglen, (mint
esmégből is lett ismét), tehát ama szóban áz étlen nem fosztó képző. Heon v. héon későbbi ira
tokban hévon am. üresen, pusztán, csupán, tehát hiu, a Müncheni codexben heju szótól annyi
mint hiuan, mely szinten oléjön a régiségben.
A legközelebbi múltban alakult, mint a Nyelvőrben olvasható, némely társaink buz
galmából egy számos tagból álló — közel 50 számot tevő — s még mindig szaporodható tár
sulat, mely nyelvtörténeti szótár létesítését tüze ki czélul. Ez az igazi út, ennek már régen
kell vala így történnie.
Feladatunk másik tárgyát tette az egyes szók nyelvtani sajátságainak följegyzése.
Ide tartoztak a lényeges és irányadó szóalakok, melyek a többi alakitásokban vezérfonalul
szolgálnak, még pedig azon minőségben, miként azok a magyar népség nagyobb részénél diva
tosak és az Akadémia által, illetőleg az irodalomban általánosan elfogadvák. Ezek fő és
mellékneveknél az egyes számbeli tárgyeset, s ahol ettől eltérés van, a többes szám alany
esete is, továbbá, de már csak utóbbi füzetekben, a személyragozásra vonatkozólag, az egyes
harmadik személyrag, a mennyiben ez némely főnevekhez jvei vagy a nélkül, vagy mindkét
módon járul, pl. háza, kalapja, kerte v. kertje; megjegyezvén itt, hogy az irodalmi nyelv a
jt gyérebben használja, mint azt akár a mai népnyelvben tapasztaljuk, akár a régi nyelvem
lékekben találjuk. Rendkövető igéknél hasonló följegyzések a (teljes v. független) múlt, a
szükséghez képest nemcsak a harmadik (mint tő), hanem az első s 2ik személyben is, továbbá
a határtalan mód, s a j hasonulása esetében a parancsoló mód is.
A városok, faluk, puszták neveinél, melyekre nézve a ra, re helyragok czikke folya
mában általános szabályokat is kisérlénk megállapítani, mindenütt fölirtuk, de ezen szabályok
tól a tájszokás néha eltér, melyet az egész haza minden egyes helységére nézve nem ismerhe
tünk s vajha legalább e tekintetben nyertünk volna helyreigazításokat
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A szók értelmezésénél, mint legfőbb feladatunknál, minden lehetőt elkövettünk, hogy
mind tulajdon, mind átvitt jelentésöket, és úgy egyenként vagy önállóan, mint viszonyított
állapotjukban, mentől több példával felvilágosítsuk: először és kiváltkép a köz életből, hová
különösen a közmondatok is számíthatók, 2odszor jelesebb Íróinkból, 3adszor a régibb, 4ed
szer a tájnyelvből.
Hátra van még szólanom a szóelemzés vagy szófejtésről, s ezzel összeköttetésben az
idegen nyelvekbeli rokon hangzású és jelentésű szókkal egyeztetés vagy összehasonlításról,
mint kitűzött munkásságunknak minden tekintetben legnehezebb részéről; nemcsak azért
legnehezebbről, mert ezen téren csak újabb, mondhatni legújabb időben történtek jelentéke
nyebb mozgalmak, s ez okból is ezen eljárás két ember tehetségét — bárkik legyenek azok —
határtalanul felülmúlja, hanem azért is, mert ez már régibb s teljesebb külföldi buvárlatokban
kitűnő Íróknál is tetemes részben csak hypothesiseken — föltevéseken — alapszik, úgy hogy
pl. a nagy hirü Bopp Ferencznek »Glossarium Comparativum«ában mind uutalan e kifejezé
sekkel találkozunk : ut mihi videtur, forsitan, probabiliter.
Azonban munkánkban a szófejtés kikerülhetlen vala, már csak azért is, mert a
magyar helyesírás a szófejtésen alapszik. De más részről az gyakran világot vet az értelme
zésre is.
Az idegen nyelvekbeli hasonló szók rokonitását pedig már nyelvészetünk újabbkori
jelentékeny fejlődése is hangosan követelte. S ide számíthatjuk különösebben Hunfalvy Pál,
Fábián, Budenz, Vámbéry s a külföldiek közöl Schott Vilmos munkálatait.
Azonban a szófejtésben és hasonlításban nemcsak tárgyilag egyes szókkal volt dolgunk,
hanem mindenek fölött nyelvbuvár honfitársaink nagy részének egymással ellenkező elveivel
is kellett, egy vagy más tekintetben küzdenünk.
T. i. némelyek épen nem akartak más kútfőt elismerni nyelvünk elemzésében, mint
csak magát saját nyelvünket. Még a jelesbek is így szólának: családosítsuk elsőben nyélvünk
összes szavait, elemeit, és csak azután bocsátkozzunk az idegen nyelvekbeli szókkal roko
nitásba.
Mások épen ellenkezőleg azt vitatják, legalább vitatták: semmit se elemezzünk saját
nyelvünkben, csak ha fejtegetéseinket rokon nyelvekből birjuk igazolni vagy támogatni. És
itt is csak bizonyos nyelvfajokra szorítkozzunk.
Az első osztálybeliek közöl is némelyek minden szófejtés alapjául csak a régi nyelvet
tekintik es annyira mentek és mennek, hogy pl. Döbrentei s mások is irataikban a világért sem
használtak, vagy használnának mássalhangzós multat, mert a régieknél többnyire önhangzós
multat találnak; holott ez legfölebb a fordításokra nézve áll, az eredeti magyar iratokban
pedig — kezdve a Szentpéteriek Végzésétől Pázmányig s ezen innen még inkább — mindkét
múlt vegyesen fordul elé; sőt a régi bibliafordításokból, vagyis azok nagyobb részéből — mint
egyik értekezésemben fejtegetem — jeles és elvitázhatatlan szabályokat alkothatunk
magunknak.
Vannak továbbá, kik a régi iratokban eléjövö nyelvet idegen hittanitók hibás fordí
tásának, majd Káldi György, Pázmány Péter korában s ehhez közelebb az uralkodó latinis
musnak tulajdonítják, melyet a XVIII. és mostani században szerintök a germanismus váltott
fel stb. — De az egész régi nyelv épen nem csupa latinismus és germanismus, főleg amikre én
sokat tartok, az eredeti müvek s levelezések.
Van olyan is, aki semmi más tekintélyt el nem ismer, mint a népnyelvet, még pedig
csak az élő népnyelvet. Neki régi nyelvemlékek, jeles irók munkái, amennyiben a jelen élő
népnyelvtől eltérnek, — megjegyzendő csak azon népnyelvtől, melyet körében ismer, mert
hiszen az összes népnyelvet ő nem ismeri, nem ismerheti — mind semmi. S kívánja, hogy maga
az Akadémia által ekkép a népnyelv ellen elkövetett hibákat az Akadémia igazítsa ki. Ily
módon bajos volna vele vitatkozni is, de szerencsénkre vagy az ő szerencséjére (mert talán
el fogja tévedését ismerni) maga magát czáfolja meg. Ott találjuk egyik munkájában (Magya
rosan) e szókat: rag, névrag, személyragozás, irodalom, ismétlés, elemzés, eszme, érzelem, sza
bály, szellem, észlel, idom, viszony, viszonyít, árnyalat, tájékozás, rokonszenv stb. és ki nem tudja,
hogy ezek valamennyien a szófejtés és szóhasonlat — analógia — alapján, tehát épenséggel
nem a nép ajkán szülemlettek. — A többi közt a sem ellen így szól: »A magyar semmit se tud
a sem és se közti különbségről, mindenkor sevei él. Azonban e vitatás közben is semmi és senki
szókat ir, nem semit és sekit. Holott ha nincs sem a magyarban akkor semmi (semmi)
senki (= semki) sem lehet, pedig a nép is mindenütt így hangoztatja. A se rövidebb alakot mi
is ajánljuk, de főleg euphóniai okból, amidőn t. i. még egy más sem, vagy nem fordul elé ugyan
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azon mondatban pl. se nem, semmit se, de a sem létezését tagadni lehetetlen. — Szere'nte ban
ban sincs, hanem mindenütt és mindig csak ba be. Ha mi a régiségre hivatkozunk, hogy ben
mellett gyakran nem be, hanem bele, pl. menyországbele, vagy bel volt pl. beltelik, ha azt
mondjuk, hogy bele viszonyszótól származva, ból bői helyett is sok régi iratban balól, belől
található, hogy a XVIdik századbeli eredeti levelekben, melyek az akkori népnyelven írvák,
mert többnyire nem tudósok irták, ban ben olvasható, azt feleli : Hja, akik azon leveleket,
nyelvemlékeket irták, mind nem tudtak magyarul. Csak az élő nép és Gyergyai tud magyarul.
Tehát ha mi és minden most élők, még Gyergyai polgártársam is, elköltözünk ez árnyékvilág
ból, az ő elve szerént az utánunk jövők, kell hogy minket elhunytakat, már ennélfogva is a tudat
lanok közé sorozzanak ! — Mintegy 140 nyomtatott lapon irtó harczot ví a külszenvedő
igék ellen : hogy tátik tetik {atik étik) nincs a magyarban, hanem csak ódik ödik az igazi szen
vedő ; s hogy tat tet, at et csak miveltető s az Akadémia saját munkáiban is ezeket: fölcserél
tetik, fokoztatik, ragoztatik, használtatik, kitétetik stb. ha magyarosan akar írni, mindenütt
igazítsa ki ekképen: fölcserélődik, fokozódik, ragozódik, használódik, kitevődik. Sokszor a kiiga
zítás az ige többes 3dik személyében is töi  ténhetik; ami áll, de vájjon elősegítie mindig a szaba
tosságot, máskérdés, pl. ezt: a titkár jelentése felolvastatott, ekképen igazítja ki: a titkár jelenté
sét felolvasták. — Már pedig valamint e kifejezések : azt mondják, azt beszélik, több személyre
vonatkoznak; úgy ez is : felolvasták. Csak azt nem tudom, ha többen egyszerre olvastáke fel
vagy egymás után ! A Hiszekegyet nem igazította ki, pedig érdekes lett volna hallani a fogantó
dék, szűlődék, megfeszítödék, eltemetődék szókat. Születik külszenvedőt ő is elismeri, hogy léte
zik a nép nyelvében, én még a találtató szót is hallottam az ország legtöbb vidékében a Maros
mentétől a Dunáig. Nem is arról van szó, hogy derűreborúra használjuk a külszenvedőket —
a szerzőnek s némely más nyelvészeinknek is szokásuk a találtakon kívül még számtalan pél
dát csinálni magoktól is, hogy jobban elrettentsenek bennünket, de ez túllövés a czélon —hanem
arról van a szó, hogy megvannak azok nyelvünkben s annak helyén lehet is, kell is azokat hasz
nálni. — Végül még azt is mondja : »Hogy azon egy rag két viszonyt jeleljen, e(z) kificzamo
dás, ily bénaság egy nyelvben nem lehet.« Szolgálok vele. A mandsu nyelv szintén ugyanazon
képzőt használja, mely bu alakú, mind szenvedő (passiv), mind miveltető (factitiv, transitiv)
igék alkotásában, pl. khoasame = táplálni, khoasabume = tápláltatni, (étre nourri, és : fairé
nourrir v. ordonner de nourrir); így ilime =: állani, ilibume = állítni régiesen állatni;
továbbá : visszatartóztatni, és : magát visszatartóztatni (stellen, auf, kin, feststellen; aufhal
ten, zurückhalten és: sich enthalten). Hasonló forome = fordítni, (ab, umwenden), forobume
= fordíttatni, és fordúlni (wenden lassen és sich wohin wenden). Maga a bume ige
am. adni.
Mi tehát, röviden egybefoglalva, azt tartottuk: »Mind ezen elszámlált elvek együtt
véve, ú. m. nyelvünk sajátsága, még pedig mind a régi nyelvemlékekben, mind az élő s külö
nösen tájbeszédekben, továbbá az idegen nyelvekbeli rokonságok a hasonjelentésű és hangzatu
szókban és szóalakokban, még pedig itt is nem csak a közelebbinek vélt, hanem távolabbi
nyelvfajban vagy családban is, megbecsülhetetlen kincsbányák nemcsak az egyes nyelvekbe
és néptörténelembe hatolás, hanem általában az emberi szellem bővebb megismerése tekinte
tében is. De ha kiszakítva, valaki a nyelvészetben, különösen a szófejtésben csak egyik vagy
másik elvet vagy szakot vallja egyedül irányadónak, ez félszegség, vagy, ha tetszik, egyol
dalúság. Válaszszon valaki tanulmánya tárgyául egy vagy más szakot, csak azt ne higyje,
hogy egyedül ő jár az idvezitő úton. Csak mindnyájunkközt feloszlott, és együttes munkásság
juttat a kívánt czélhoz.
Ezen általános elveket illetőleg, úgy hiszem, alig találunk jelesb nyelvészeink többsé
génél kifogásra vagy ellenkezésre.
Más kérdés, ha a részletes végrehajtásban megfeleltünke csak féligmeddig is e fel
adatnak ?
Határozottan felelek reá, hogy: nem.
A Grimm testvérekkel, kiknek saját nyelvkörökbeli képessége és képzettségéhez leg
távolabbról sem hasonlíthatom magamat saját körömben, már kezdetben nyolczvannál több
tudós szövetkezett szótáruk készítése végett oly nyelvben, melyben már annyi előzmények,
annyi gyűjtemények állnak vala rendelkezésökre. S mily kis, porszem valánk mi ketten azon
hatalmas szövetkezők mellett, mily kis porszem yala azon anyaggyüjtelék, mely a mi rendel
kezésünkre állott, midőn működni kezdénk! És mégis nemcsak nálunk szükséges egy tolda
lékkal pótolni a hézagokat és kiigazítni a hibákat; hanem az említett szótárhoz is épen most
gértetik kiegészítésül két kötetnyi munka. (Hoch und NiederDeutsches Wörterbuch der
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mittleren und neueren Zeit zur Erganzung der vorhandenen Wörterbüeher, insbesondere des
der Brüder Grimm. In zwei Banden von Lorenz Diefenbach und ErnstWülcker).
A Szanszkrit szótár készitöi roppant előkészületeik és basonlíthatlan készültségük mel
lett még a munka teljes befejezte előtt u. m. az Vik kötetben közel 50 ívnyi javításokat és
pótlékokat adtak (»Verbesserugen und Nachtráge« czímen).
Még a szófejtés némely részletezését kell egykét szóval megemlítenem.
A szófejtésben vagy elemzésben, mindenek előtt a gyökkel van dolgunk. A gyök
Heyse Nyelvtudományi Rendszerében annyi mint »a szónak elemzési ős alakja* (Etymologi
scbe Urform des Wortes). A magyar nyelvben kétféle gyököt lehet megkülönböztetni: először
mint önállót, vagyis önmagában is használt szót, melyet alig lehet tovább elemezni, pl. ad, becs,
begy, dal, ég (ige és név), ér (ige és név), fa stb. stb. Az emberi test részei, kivált a külsők v.
láthatok igen jellemzőleg nagy részben ily egyszerű szókból állanak pl. agy, fő v. fej, arcz,
kép, haj, szem, fül, orr, száj, íny, fog, nyak, kar, kéz, ujj, hát, far, láb, bőr, hús, vér stb. A má
sik nemű gyök pedig az, melyet önálló szóként nem használunk, s neve lehet puszta v. tiszta
gyök v. elvont gyök, pl. csőr (csördül, csördít, csörög, csörömpöl, csörtet származékok
ban). Némelyek amaz elsőt élő, ezen utóbbit holt gyöknek hívják. A neveken nem akadunk fenn.
Nagyobb bajnak látszik, hogy némelyek a puszta gyökökig elemzést nem helyeslik.
Azonban külföldön a legjelesebb nyelvtudósok, több kevesebb megszorítással, s több kevesebb
szerencsével, de mindenkor figyelemmel vannak szófejtéseiknél a gyökökre. Ilyenek a többek
közt Bopp, Benfey, Pott, Heyse, Curtius, Vullers (az utolsó, persa szótára végén: Index radicum
verborum persicorum) stb. A magyarban is nem mi voltunk a kezdők. Kresznericsnek jeles
nek ismert és koszorúzott munkája a gyökrendszeren alapúi.
Hogy alig van nyelv, melyben az elemzés egyszerűbb volna mint a magyarban, bajo
san fogja valaki tagadhatni, kivált ha tudja, kogy régibb nyelvemlékeinkben, kezdve a XHik
vagy akárcsak a XV. századtól a ma élő nyelvig, gyökök tekintetében alig van lényeges eltérés.
A külföldiek közöl legyen szabad a nagyon óvatos Curtiusnak egyik kiválólag feltüntetett
példáját idéznem. » Vegyük adott példaként — úgy mond — a görög itl&szp szóalakot: a nyelv
tan ezen alaknak minden más részét kimutatja, t. i. é jelenti a multat, a kettőztetési rí a jelen
törzset vagyis a tartóst, to egyes harmadik személy a média formában, tehát szembeötlőkép
#e a gyök«. Eddig Curtius.
Ha már most tekintetbe veszszük, hogy ezen &s gyök, ily tisztán nem mindenütt jön
elé az egész rí&r\\ii szó hajtogatásában, mert vagy többnyire kiséri őt a n szórész, vagy pedig
a gyök rövid «je egybeolvasztás által hosszú 17vé változik; és ha a magyar rokon hangzású
és jelentésű te v. té gyököt állítjuk vele szembe, azt találjuk, hogy a magyar té a ragozásokban
alig szenved valamely változást, ú. m. a mutató mód jelenében csak szet vesz magához: tész
(a harmadik személyben tészén is), a többi időkben, módokban, és formákban pedig az szet
elhagyva csak a té gyök szerepel u. m. első múlt téve (régiesen tőn=tée ön), 2ik múlt:
tétt, jövő téend, parancsoló és kapcsoló mód tégy dé a többi személyekben szokottabban szin
tén rövid evel: tégyek, tégyén, határtalanban ténni, a tehető módban: téhet, a miveltető
ben : tétet v. tétet stb. Ki nem látja a magyar elemzés egyszerűbbségét a görögé fölött?
A rokon nyelvek segítségével pedig a kétesebb gyökök is világítást nyernek, pl.
üldöz szó mellett megvan ugyan a régi Halotti beszédben az üldet (ebben: üldetvétől azaz üldet
jétől) s ha elvonjuk a képzőket mindkettőből marad az üld szórész, de ezt legalább tudtomra
önállóan nem használja nyelvünk; ámde használja a mongol, mely mint ige azt jelenti amit a
magyar üldöz. Zálog szónak, melyet Miklosich szláv szónak bélyegez, megfelel a mongolban
zolilc vagy dzolikjde itt a törzs zoli mint ige szintén használatban van s azt jelenti elzálogosítni (ver
pfánden). Basásn&k nem tudjuk bizton a törzsét vagy gyökét, de busa a mandsuban am. sok
(yiel), és úgy hiszem elvitázhatlan törzse a busás szónak. í g y a mandsu gúnime = gondoln i.
Némely társaim ez előtt 40 évvel készült munkám miatt, melyet ha mai napság írnék,
megvallom, másként irnám, azon aggódának, hogy bölcseimi s metaphysikai elvekbe bocsátko
zunk. Azonban állíthatom, hogy ezeket teljesen mellőztük. Legfölebb inductio utján és csak a
magyar nyelvre szorítkozva érintettünk meg egyet mást.
Heyse ugyan azt mondja, hogy a bölcseleti nyelvészet nem állapodik meg a történelmi
nyelvtényeknél, hogy ezek az ő számára csak az alapot alkotják, melyre ö tovább épít; s kü
lönösen kiemeli e tekintetben Humboldt Vilmos és Steinthal nyelvtudósokat. De mi ilyesekbe,
mint érintem nem bocsátkoztunk s ilyenre képeseknek nem is tartottuk magunkat; a mi kevés
pl. a Személynévmás czikk végén elé is jön, ezt is Heyse okoskodásai nyomán írtuk, s reá vi
lágosan is hivatkoztunk.
82 
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Legtöbb hibát követhettünk el azon szóknál, melyeket egy vagy más nyelvész idegen
eredetüeknek tart. S leginkább elejön ezen eset az igazi vagy vélt szláv szóknál. Azonban e te
kintetben legújabban egy kitűnő tudós—Miklosich— munkáját birjuk, kinek tekintélyére
építve eg? toldalékban némelyeket kiigazíthatunk, noha ő sem fejti ki mindenütt részletesen
az egyes elemeket, és könyve czíme daczára, némely szláv szókat is a magyarból származot
taknak vall.
Már föntebb sejdittetém. hog/ a külföld példájára is emunkához egy Toldaléknak
kell járulnia. Részemről fölajánlani hátralevő napjaimban még csekély erőmet egy ily Tolda
lék készít ;sére, azon reményben, hogy az eddigi jeles anyaggyüjteményeken kivül polgár és
tagtársain közöl azok, kiket ez ügy érdekel, s kiket közvetlenül meg fogok keresni, segéd ke
zet nyújtanak.
Még egy kellemetlen körülményt kell megpendítenem. Meg kell pedig pendítenem Czu
ezor tár am dicső emléke tekintetéből is. T. i. Czuczor és én a külföld előtt, az »Allgemeine
Deutscl e Encyclopaedie« czimü munkában bevádoltattunk, hogy a történelmi hasonlító nyelv
buvárla' ellenségei vagyunk. Aki a czikket közölte, nem tudá, mi volt vitatkozásunk tárgya.
Valamin l minden félszegség vagy egyoldalúság, úgy az ellen is, hogy egyedül csak rokon nyel
vekben s itt is csak némelyekben keresendő az üdvösség, azon elvekkel összhangzásban, me
lyeket föntebb kifejték, felszólaltunk ; felszólaltunk volt pedig ismételve mindaddig, míg a tár
gyilagosság teréről le nem szoríttatánk. De hogy ellenségei voltunk volna a történelmi hason
lító nyelvbuvárlatnak, azt munkálatunk csaknem mindenik lapja megezáfolja.
Végül a Tisztelt Akadémia irányában azon kimondhatatlan becsű bizalomért, hogy
ily nagyszerű munkálattal engem is megtisztelni méltóztatott, örök hálámat nyilvánítván, bá
torkodom megérinteni, bogy részemről is elkövettem mindent, hogy a bizalomnak éltem más
bokros teendői között is erőmhöz képest megfelelhessek, s merem állítni, hogy erre nézve 26
év alatt kedvem e munkában soha nem lankadott. Az előttem töretlen, göröngyös út mentse
ki a teljes siker hiányát. Egyébiránt a magyar nyelvre vonatkozva százszor nagyobb igazság
gal elmondhatom magamról, amit egy nagynevű szótáriró —Vu'lers—mondott ön magáról a
persa igegyökök fejtegetésénél:
»Accipe igitur, lector benevole, hosce conatus, tamquam exiguam symbolam, quae
affertur studio lingvae (hujus) investigandae et accuratius cognoscendao, et si quid boni in
libro inveneris, Deo honorem tribue, errori autem indulgeas quaeso, quuin errare humánum
esse optime scias.«
Budapest, 1874ik évi ötödhóban.

Fogarasi János.

NYOMDAI NAGYOBB HIBÁK A Vldik KÖTETBEN. *)
TACSAK, 2. sor. takacsos olvasd : taesakos.
T E L I , utóbbi kikezdés : Gyöke a telik ige, olv. : Gyöke : tel mint a telik igében is.
— TEN, 4. és 5. sor. emberimneli olv. emberimnek.
TINTATARTÓ, 1. sor. KAKAMÁEIS oiv. KALAMÁRIS.
TISZTBELI. 3. 4. sor. tiszteletbeli olv. tiszlbeli.
TISZTEL, 5. sor. siicegvetve olv. süvegvéve.
TISZTESFŰ, 3. sor. kesébbek olv. kisebbek ; 6. sor. közt néven olv. köznéven.
TISZTESEN, végsor. ddv. E m b . olv. Udvari Ember.
TISZTTAETÓ, 12. sor. uradnih olv. uradnyik.
A 21 — 27. iv k elsü lapján alul VII. kötet. olv. VI. kötet.
TIZENKETHÍMES, kipótlandó: (tizenkétliíines) ősz. mn. és fn. A növénytanban azon sereg,
melyben a hímek 12től fo 5 va 19 ig találtatok.
TOBOZ, 5. sor. mérésekge olv. megérésekor.
TÖKÉL, a 394. lapon 5. sor. erke eijiisz olv. erke tegüsz.
TÖLGY, (1) utóbbi kikezdés 1. sor. sziárd olv. szilárd.
TÖRÖKNYELV, 2, 3. sor. Ázsiábap olv. Ázsiában.
TÖRVÉNY, 2ik kikezdés 6. sor. tövény olv. törvény.
TRÓN, 2ik kik. 12, 13. sor. fejedelmszéket olv. fejedelmi széket.
TÚRBA, 3. sor. o túriját olv. a turbót.
TURBOLYA, 1. sor. törlendő : (turbolya) ; a 2ik kikezdésb«n 5. sor. Mikloisch olv. Miklosich.
TÚSZ, (2), 506. lapon. 6. sor. tuzsúl olv. tuszúl.
TŰZ, (1), 536. lap. utósó sor : estus olv. aestus.
TŰZ. (3), 10. sor. valamint olv. valamit.
ÚGY, 615. lap. 14. sor. ezek olv. ezen.
— ÚL, — ŰL, (1), véginnenső előtti sor. mint olv. mind.
ÜLDÖGÉL, 1. sor. üldögél olv. ülödögél.
ÜLDÖGÉLÉS, 1. sor. üldögélés olv. ülödögélés.
VÉKA, 902 1. 8. sor. néha olv. véka.
VILÁG, 1031. lap. 31. sor. másik vilád olv. másik világ.

A megjelenendő Toldalékban az összes munkában előforduló hibák ki fognak igazíttatni.

